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االفتتاحية
متوحد للصالة من أجل اإلنسانية
عالم
ّ
يدي رب لن يخيب ظن
حين يتضرع اإلنسان إلى خالقه ،فإنه يشعر في تلك اللحظة األكثر قدسية ،أنه بين ّ
جل عاله ،رب هذا الكون الذي خلق فأبدع فسوى،
عبده به ،وبأن األمل الذي لن يضعف أو يخفت ،متعلق بالله ّ
وهو الحافظ للروح والمالذ األول واألخير لكل ذي طالب حاجة ،فكيف ستكون الحال ،عندما تتضرع كل البشرية
يهل علينا بأسمى مبادرة حدثت
في هذا اليوم المبارك لربها ،هذا اليوم الـ  14من مايو الـ  21من رمضان ،الذي ّ
في التاريخ؛ تلك المبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية ،من أجل الدعاء والصالة لخالص اإلنسانية من
جائحة كورونا.
هذه المبادرة التي شهدت منذ إعالنها تفاعالً عالمياً غير مسبوق ،من القادة والزعماء ورجال الدين ،على رأسهم
اإلمام األكبر شيخ األزهر ،الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرنسيس ،بابا الكنيسة الكاثوليكية ،والمنظمات
الدولية ووسائل اإلعالم والمشاهير ،خالصة لله تعالى ،للتوجه إليه بصوت واحد وقلوب متوحدة لحفظ البشرية من
األلم والمرض والوباء ،فاليوم ستطلق الشعوب ،بكل أديانها وأماكن وجودها ،رجاءها لله بأن ينجيها من شر هذا
الوباء ،ويمكّنها من تجاوز جائحة كورونا بتوفيق ورعاية من عنده سبحانه؛ وألجل ذلك أطلقت اللجنة العليا لألخوة
اإلنسانية دعوتها إلى شعوب العالم بأن تصلي صلواتها ،بأي لغة كانت ومهما كان الدين الذي تتبعه ،فالله واحد
واألديان كلها من عنده ،واإلنسانية ال يفرقها أي اختالف ولم يفرق بينها أي وباء؛ فاألزمة واحدة ،لكن الخالق دائماً
هو األقدر على حفظ حياة الماليين من البشر حول العالم.
البيان الذي صدر عن اللجنة ،بـ  14لغة ،منها العربية واإلنجليزية والصينية واإلسبانية واأللمانية واإليطالية
والفارسية والعبرية واألوردو والبشتو واإلندونيسية والفرنسية وغيرها ،جاء إيماناً بالله الخالق في هذه األزمة
الكبيرة ،من دون إغفال أهمية دور الطب والبحث العلمي في التصدي لوباء كورونا ،فورد فيه« :إننا ندعو كل
الناس ،في جميع أنحاء العالم ،أن يتوجهوا إلى الله بالصالة والصوم والدعاء ،كل فرد في مكانه ،وعلى حسب دينه
أو معتقده أو مذهبه ،من أجل أن يرفع الله هذا الوباء ،وأن يغيثنا من هذا االبتالء ،وأن يلهم العلماء الكتشاف دواء
يقضي عليه ،وأن ينقذ العالم من التبعات الصحية واالقتصادية واإلنسانية جراء انتشار هذا الوباء الخطير».
«اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية» التي أُعلِن من أبوظبي ،في أغسطس الماضي عن تشكيلها؛ لتحقيق أهداف
«وثيقة األخوة اإلنسانية» ،التي وقعها كل من البابا فرنسيس وفضيلة اإلمام األكبر أحمد الطيب ،في العاصمة
اإلماراتية ،خالل شهر فبراير عام  ،2019باتت في هذه األثناء إحدى أهم األذرع األكثر أهمية في توحيد الصف
اإلنساني نح َو تحقيق أهداف الوثيقة التي تدعو الجميع للوقوف بجانب بعضهم بعضاً ،وترك خالفاتهم جانباً
والوقوف عند المسؤوليات؛ حيث أصبح فيروس كورونا هو العدو األول والحقيقي للبشرية ،التي تواجه خطرا ً كبيرا ً
بسبب االنتشار المتزايد للوباء؛ ما يع ّبر عن أهمية هذه الدعوة اإلنسانية ،التي تتجسد بالصالة والدعاء والتضرع
لله تعالى ،ليرعانا بعينه التي ال تنام من هذه الجائحة ،وليجعل عالمنا أكثر وحدة وتضامناً وإخاء وطمأنينة وسالماً.
إن الصالة من أجل اإلنسانية ،في هذا اليوم الذي يتوحد فيه كل القادة والزعماء والشعوب من أصحاب كل
الديانات أمام خالق واحد أحد ،تحمل معاني ال يمكن وصفها ،وتحمل دالالت تستحق الوقوف عندها؛ حيث
التضامن اإلنساني والوحدة العالمية يتجليان بأبهى صورة ،وذلك حين تطلق البشرية صوتاً واحدا ً ودعاء واحدا ً لرب
واحد ،بأن ينعم على اإلنسانية كلها بالسالمة واألمن والصحة وأن يرفع هذا الوباء الذي لم يفرق بين شخص وآخر،
مهما اختلف في دينه ولغته وجنسه وعرقه ،واثقين بأنه عز وجل سيستجيب لرجاء الماليين الذين تضرعوا إليه
بقلوب نقية ونوايا واحدة ،وسائلين إياه تعالى الرحمة والحماية والسالمة والرعاية وتخليص البشرية من شر وباء
كورونا وأوبئة الكراهية والتطرف والتمييز.
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اإلمارات اليوم
تماسك مجتمعي قوي
أظهرت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-تماسك المجتمع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتضامنه بشكل
قوي للغاية ،وهذا التضامن يعد من العوامل الرئيسية التي أسهمت بشدة في نجاح جهود الدولة ومؤسساتها المعنية بحصر
التأثيرات السلبية التي تمخضت عنها هذه الجائحة ،التي طالت تداعياتها غير المسبوقة كل دول العالم الذي بات ،وفي ظل
طغيان ظاهرة العولمة ،قرية واحدة بالفعل.
وثمة العديد من العوامل التي أكدت هذا التماسك المجتمعي القوي في دولة اإلمارات لمواجهة جائحة (كوفيد،)19-
حيث تم إطالق العديد من المبادرات المجتمعية واألهلية لدعم الفئات التي تأثرت من جراء هذه الجائحة ،وفي الواقع،
فإنه لم يستغرق األمر وقتاً طويالً إلطالق هذه المبادرات ،ما يدل على جاهزية مجتمع اإلمارات لمواجهة مثل هذه األزمات،
التي فاجأت دول العالم المختلفة ،حين غزا هذا الفيروس الفتاك دول العالم على حين غرة وحوله إلى جزر منعزلة ،وثمة
العديد من هذه المبادرات ،ومنها إنشاء «صندوق اإلمارات وطن اإلنسانية» بالتنسيق بين الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث وهيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،والجمعيات والمنظمات اإلنسانية في دولة اإلمارات ،وذلك من خالل
استقبال مساهمات األفراد والمؤسسات ،المادية والعينية ،بهدف توحيد جهود مواجهة جائحة «كورونا» والحد من تداعياتها
الصحية واإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية وفق آلية خاصة بإدارة وتنظيم وإدامة المساهمات ،بما يجسد مضامين التالحم
المجتمعي واالنتماء الوطني ،ومنها كذلك برنامج «معاً نحن بخير» ،الذي تم إطالقه من قبل هيئة المساهمات المجتمعية
«معاً» ،وفي إطار هذا البرنامج ،يتم تقديم الدعم الالزم ألولياء أمور طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي المتضررين نتيجة
الظروف الصحية واالقتصادية الراهنة بالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة ،وشمل الدعم دفع األقساط المدرسية أو الحصول
على أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة لوحية.
والحاصل ،أن هذا التضامن المجتمعي القوي الذي كشفته جائحة (كوفيد )19-هو سمة مميزة للمجتمع في دولة اإلمارات
العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي
كان يؤمن أنه ال يمكن تحقيق أي تقدم بدون وجود مجتمع قوي يكون الركيزة األساسية لدعم الجهود الرسمية المبذولة
على األصعدة المختلفة إلحداث تنمية شاملة .وقد عملت قيادتنا الرشيدة بشكل متواصل على دعم كل ما من شأنه ترسيخ
هذا التضامن وتعميقه بشكل مستمر ،حتى وصل إلى درجة عالية من الرسوخ ،على نحو أصبحت معه دولة اإلمارات العربية
المتحدة نموذجاً للتماسك المجتمعي.
وفي الواقع ،فإن ثمة العديد من العوامل التي رسخت التماسك المجتمعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،لعل أهمها
ما يتمتع به مجتمعنا بدرجة عالية من التسامح والتعايش وقبول اآلخر ،وتقدم اإلمارات نموذجاً رائعاً للتسامح ،يحظى بكل
تقدير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والتقارير الدولية ذات الصلة ،حيث إنه وبدون التسامح ال يمكن بناء مجتمعات
قوية ،وهذه الحقيقة أدركتها مبكرا ً قيادتنا الرشيدة التي ال تكف عن طرح المبادرات الخاصة بتعزيز التسامح وتكريس مبادئ
التعايش المشترك ،وال تقتصر جهودها في هذا المجال على الصعيد المحلي فقط ،بل تبذل الدولة جهودا ً متواصلة لتعزيز
التسامح على الصعيد الدولي ،ويمكن اإلشارة في هذا السياق ،على سبيل المثال ال الحصر ،إلى وثيقة األخوة اإلنسانية التي
تم التوقيع عليها في الرابع من فبراير  2019من قبل كل من فضيلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع
األزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،وهي بمثابة دستور لتحقيق السالم واألخوة بين
جميع البشر على اختالف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم.
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تقارير وتحليالت
التحول في مجال الطاقة ..ال تزال اإلمارات قادرة على إحراز التقدم

يوماً بعد اآلخر ،تثبت دولة اإلمارات قدرتها في تحقيق توجهاتها الريادية ،التي قامت منذ سنوات قليلة على االنتقال
إلى عصر ما بعد النفط ،من خالل استراتيجيات تعتمد معايير التنوع واالبتكار ،وتعزيز إسهامات القطاعات الحيوية
غير النفطية في ناتجها اإلجمالي.
في التقرير األخير الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي،
تقدمت دولة اإلمارات أربعة مراكز في مؤشر التحول في مجال
الطاقة  ،2020الذي يقيس أداء  115اقتصادا ً ،يتعلق بأدائها
الحالي الخاص بأنظمة الطاقة ،وينوه التقرير بالتطورات التي
حققتها دولة اإلمارات ،في مختلف الصعد المتعلقة بنظُم
الطاقة خالل السنوات الست الماضية ،ويشير إلى استعدادها
الحقيقي والمؤثر لتفعيل انتقال الطاقة؛ حيث شهد مؤشر أمن
الطاقة والنفاذ إليها تقدماً بمع ّدل  24نقطة لتصل فيه إلى
المركز السابع عالمياً.
وحلت الدولة في المراكز العشرة األولى في نحو  13محورا ً
ومؤشرا ً ،وأحرزت تقدماً في مؤشر التنمية االقتصادية والنمو
لتحل في المرتبة الـ  38عالمياً ،وتقدماً آخر في مؤشر رأس
المال واالستثمار ،فيما شهد مؤشر البنية التحتية وبيئة األعمال
المبتكرة ،تقدماً جعلها في المرتبة الرابعة عالمياً ،بينما شهد
مؤشر رأس المال البشري ومشاركة المستهلكين تقدماً هو
اآلخر .كما تصدرت الدولة في مجال استقرار المؤسسات واألطر
التنظيمية ،الذي يع ّد من أهم العوامل الحاسمة تمكيناً النتقال
الطاقة ،حيث ال يزال التقدم في النمو االقتصادي ومكونات أمن
الطاقة قوياً ،مع وجود إمكانية في إحداث تحسينات مستقبلية
أكبر في هذا المجال ،من خالل االستثمار في البنية التحتية
للطاقة الجاهزة ،كتقنيات االنبعاثات السلبية والهيدروجين
األخضر والشبكات الذكية.
وعلى الرغم من أن لجائحة كورونا تداعيات اقتصادية
واجتماعية ستؤثر في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة ،محلياً
وإقليمياً ودولياً ،بسبب حدوث انخفاضات غير مسبوقة في
تقلب األسعار وحجم الطلب واعتماد سياسات تم استحداثها
بعد األزمة للتخفيف من تلك التداعيات ،إال أن دولة اإلمارات
اعتمدت استراتيجية بعيدة المدى في مجال الطاقة المتجددة؛
وبحلول عام 2030؛ فإن القدرة اإلنتاجية الحالية لها في الطاقة
المتجددة ستتضاعف نحو  ،%400لتصل إلى أكثر من 8400
ميجاوات ،وخاصة أن تلك القدرة تضاعفت بالفعل من 10
ميجاوات عام  2009إلى  1800ميجاوات في نهاية .2019
وألن وباء كورونا أجبر الشركات في شتى المجاالت على
التكيف مع االضطرابات التشغيلية وتغيرات الطلب وطرق

العمل الجديدة ،فإن دولة اإلمارات ما زالت تع ّول على تسريع
تنفيذ أهدافها الحيوية في التحول إلى الطاقة النظيفة ،وعدم
التخلي عن مساعدة الدول في تعزيز جهودها في الوصول إلى
أنظمة الطاقة المستدامة ،والمثابرة على إجراء تحسينات في
زيادة مستويات رأس المال واالستثمار في تحويل الطاقة ،والحد
من االعتماد على الوقود األحفوري ودعم االنتعاش الذي يس ّرع
التحول في مجال الطاقة المتجددة.
لقد بدأت دولة اإلمارات تولي التوجه نحو استخدام حلول
الطاقة النظيفة اهتماماً بالغاً منذ عام  ،2006وذلك مع انطالق
أعمال شركة مصدر والبدء في تنفيذ مشاريع عمالقة لتوليد
الكهرباء عبر الطاقة الشمسية؛ كمحطة شمس  ،1ونور أبوظبي
ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وغيرها .ففي أعمال
االجتماع الثامن عشر لمجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة
الذي عقد في نوفمبر الماضي في العاصمة أبوظبي ،قال
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ،وزير التغير المناخي والبيئة،
إن الدولة اعتمدت مجموعة من السياسات واالستراتيجيات
الداعمة لتحول الطاقة وتطبيق منظومة االقتصاد األخضر؛ منها
استراتيجية اإلمارات للطاقة  ،2050التي تستهدف زيادة حصة
الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى .%50
إن مواصلة عمل دولة اإلمارات على التحول إلى الطاقة
المتجددة ،برغم ما طرأ على العالم من مستجدات ج ّراء
كورونا ،سيكون موازياً لنمو حركة الطلب على استخدام حلول
هذا النوع من الطاقة على الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية،
وانخفاض كلفتها اإلنتاجية ،بما يس ّرع وتيرة التحول ،ويسهم
في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة ،والسيما في ظل
تحقيقها أشواطاً مهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة المبتكرة
باستخدام أحدث تقنيات الطاقة الشمسية والكهربائية وطاقة
الرياح ،والطاقة النووية لألغراض السلمية.
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تقارير وتحليالت
كيفية التعامل مع أزمة الديون الوبائية القادمة

كتب هونغ تران ،زميل أقدم غير مقيم في المجلس األطلسي والمدير التنفيذي السابق في معهد التمويل الدولي ،مقاالً
في «المجلس األطلسي» ،تحدث فيه عن حزم التحفيز المالي الحكومية الضخمة الالزمة لتخفيف األثر المدمر للركود
الوبائي ،مشيراً إلى أنها ستعزز في الوقت نفسه ارتفاع مديونية القطاع العام في هذا العام.
يبدو أن هناك وجهة نظر متزايدة بأن االرتفاع في الدين
العام يمكن استيعابه بسبب استمرار انخفاض التضخم ،ما
يسمح للبنوك المركزية بالحفاظ على أسعار الفائدة منخفضة
لفترات طويلة من الزمن .ولكن وبرغم ذلك سيزاحم عبء
خدمة حجم دين سريع النمو النفقات العامة المهمة األخرى،
ما يزيد من حدة الصراع السياسي حول أولويات الميزانية وسط
تصاعد التوتر االجتماعي .وستؤدي السيولة الوسيطة للبنك
المركزي إلى تضخم أسعار األصول وزيادة االختالالت المالية
وعدم االستقرار.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي ،فإن الزيادة في ديون القطاع
العام هذا العام مذهلة ،حيث وصلت إلى  %122.4من الناتج
المحلي اإلجمالي في المتوسطفي البلدان المتقدمة ،و %62في
دول األسواق الناشئة والنامية ،و %45.8في البلدان المنخفضة
الدخل .وتختلف آثار الدين المرتفع اختالفاً كبيرا ً بين العديد
من البلدان المتقدمة والكبيرة القادرة على االقتراض بعمالتها
الخاصة ،والبلدان النامية ،وخاصة البلدان المنخفضة الدخل،
التي يتعين عليها االعتماد على التمويل الخارجي.
ويبدو أن هناك وجهة نظر مت زايدة بأن البلدان القادرة
على االقتراض بعمالتها الخاصة بها يمكن أن تتكبد ديوناً أكثر
بكثير مما كان يُعتقد .ول هذا ،فقد قامت العديد من البنوك
المركزية الرئيسية بشراء حجم كبير من ديونها الحكومية عبر
عمليات شراء طارئة أثناء الجائحة .ويمكن للدين العام أن تكون
له تكلفة مالية قليلة ،ما يسمح للبنوك المركزية باإلبقاء على
الفائدة منخفضة .وفي ظل هذه الظروف ،يمكن للبلدان تثبيت
نسب ديونها أو حتى تخفيضها دون الحاجة إلى فرض إجراءات
مالية صارمة.
وحتى مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة ،فإن تزايد
الدين العام سيعزز مدفوعات خدمة الديون في الميزانيات
الحكومية .وبالنظر إلى الزيادة في الدين ،فإن حصة الميزانية
من مدفوعات خدمة الديون ستزداد أكثر في المستقبل .ونظرا ً
ألن اإلنفاق اإللزامي (الذي يغطي على سبيل المثال برامج مثل
الضمان االجتماعي والرعاية الصحية ونفقات الدفاع) تشكل
الجزء األكبر من الميزانيات الحكومية ،فإن تزايد المدفوعات
لخدمة الدين العام سيزاحم اإلنفاق غير الدفاعي ،بما في ذلك
الخدمات االجتماعية واالستثمار في البنية التحتية.
ولهذا ،فإنه من المهم إجراء نقاش عام حول االستراتيجية

المالية لما بعد الوباء .ويجب أن يشمل النقاش إصالحات
الميزانية إلعادة ترتيب األولويات مع االحتياجات التي كشف
عنها الوباء ،بما في ذلك القدرة على دعم الرعاية الصحية
وشبكات األمان االجتماعي والبنية التحتية بما في ذلك التنمية
المستدامة والتعليم والتدريب إلعداد العمال للمستقبل بشكل
أفضل .وتحتاج موارد الميزانية أيضاً إلى التوسع ،وذلك بشكل
أساسي عن طريق زيادة الضرائب ،التي يجب اعتبارها عادلة.
إن تحديات الميزانية التي تواجه البلدان المنخفضة الدخل
ستكون هائلة .فوفقا لمعهد التمويل الدولي ،فإن البلدان الـ 77
المؤهلة لمبادرة تعليق خدمات الديون لمجموعة العشرين،
لديها  500مليار دوالر من الديون الخارجية العامة الطويلة
األجل .وهذه الدول تواجه التزام خدمة الدين العام الخارجي
بقيمة  18مليار دوالر للدائنين الرسميين و 13مليار دوالر
لدائني القطاع الخاص ،وذلك خالل الفترة من  1مايو إلى نهاية
عام  .2020وفي حال نجحت مبادرة تعليق خدمات الديون،
فإنها ستوفر فقط بعض التخفيف من التدفق النقدي لهذا العام،
لكنها ستضاف إلى رصيد الديون وخدمة مدفوعات الديون في
السنوات المقبلة.
ونتيجة لذلك ،من المحتمل أن تكون هناك موجة من أزمات
الديون السيادية غير المنظمة وإعادة الهيكلة بين البلدان
المنخفضة الدخل أو جهد أكثر تنظيماً من قبل المجتمع
الدولي لرعاية إطار إعادة هيكلة الديون لتمديد عبء الديون
إلى المستقبل بشكل جيد بأسعار فائدة محتملة .وإذا أخذنا
بعين االعتبار المستوى المخيب من الثقة والتعاون الدوليين،
والمطلوب لمحاولة تطبيق مثل هذا المشروع البعيد المدى،
فمن المرجح أن أزمات الديون غير المنظمة ستندلع في العديد
من البلدان المنخفضة الدخل ،والتي سوف تتسبب في أضرار
باهظة لمواطنيها وكذلك لدائنيها.
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تقارير وتحليالت
الرابحون والخاسرون من أزمة جائحة «كوفيد»19-

كتب ديرك كاوفمان في موقع ( )DWبالعربية مقاالً قال فيه ،فيما تتجه معظم دول العالم نحو تخفيف إجراءات
مواجهة فيروس كورونا ،تأتي لحظة الحقيقة .إذ فقد الكثيرون أعمالهم بسبب أزمة كورونا فيما تمكن آخرون من
استغاللها لجني أموال طائلة .فهل هذا من العدل في شيء؟
«المال ليس له رائحة كريهة» .هذه المقولة يستخدمها
األشخاص الذين يجمعون األموال الطائلة .لكن هل يجب قبول
هذه الحقيقة بهذه البساطة؟ الجواب هو ال ،كما يهتف أولئك
الذين يرون أن كل سلوك يخضع للتمييز األخالقي .لكن آخرين
يؤيدون ذلك ،ألنهم يقولون إنه يوجد دوماً شخص في كل أزمة
يستخرج منها المال .كما أننا نعيش في الرأسمالية وجني المال ال
يتعارض معها ،بل هو سلوك طبيعي يتواءم معها.

ظاهرة الكمامة

وبما أنه يعمل عدد قليل من الفالسفة في قسم تحرير الشؤون
االقتصادية ،ويعمل فيه براغماتيون كثر ،فلننظر بشكل ملموس
إلى القضية :من يستفيد من األزمة؟ أحدهم اشترى الخريف
الماضي كمامات من إحدى الصيدليات ،ألنه كان مصاباً بالزكام
ولم يشأ نقل العدوى ألحد .علبة من ست قطع مقابل قليل من
المال ال يتذكر به السعر الحقيقي .والكمامة األخيرة التي اشتراها
هو نفسه في األسبوع الماضي كانت تساوي  3يوروهات صنعتها
خياطة لم يعد لها محل .لكن إذا طلب الصيدلي اآلن فجأة سعرا ً
أعلى من وقت حلول األزمة ،فهل هذا مناف لألخالق؟
السبب الحقيقي لهذا التضخم يعود لعدم وجود ما يكفي من
العرض ،فإن األسعار ترتفع .وإذا
الكمامات .فعندما يتجاوز
الطلب َ
ُ
كنا مجبرين على استيراد هذه األشياء من الصين ،فإن هذا ليس
بسبب الخياطة أو الصيدلي.

الرابحون الحقيقيون من هذه األزمة

ألن الفائزين الحقيقيين من األزمة ليسوا هم الخياطين
أو الصيادلة وأمثالهم ،بل األثرياء الكبار الذين كانوا في األصل
يحوزون ثروات طائلة ..إنهم اآلن ال يقدرون على مواكبة تعداد
األموال التي جنوها.
إن قائمة المستفيدين من األزمة طويلة ،ويحاول الكثير
من المراقبين التمييز بين المستفيدين «الجيدين» و«السيئين».
فعلى الموقع اإللكتروني األلماني تيليبوليس يكتب فلوريان
روتسير عن أغنى رجل في سنغافورة .لي شيتينغ ،المساهم في
تأسيس شركة  Mindrayلإللكترونيات الطبية ،الذي أضاف في
غضون شهر واحد فقط مليار دوالر إلى ثروته .ومن بين األشياء
التي تنتجها شركته أجهزة التنفس ،والطلبيات تأتي من أكثر

من  100دولة .وهناك شركات أخرى مثل أمازون التي تستفيد
من إجراءات الحجر الصحي التي يعانيها ماليين البشر .وكذلك
ميكروسوفت وزووم اللتان تستفيدان من العمل المنزلي الذي
أجبر عليه الكثيرون في كل أنحاء العالم ،إذ تبيعان تجهيزات
المؤتمرات بالفيديو.
باإلضافة إلى الشركات التي تقفز عائداتها إلى األعلى ألنها
تتاجر بعقارات مرتفعة الثمن .جميعها ال تقدم شيئاً إيجابياً
للمجتمع ،كما هو االعتقاد السائد .فعوض اإليثار يسود عندها
فقط الجشع .كما أن األثرياء الكبار يتبرعون بكثير من المال
وال يخفون ذلك .وقد يكون ربما من األفضل دفع ضرائب ،لكن
هذا موضوع آخر .وهذا يبين أنه ال تكفي اإلشارة بال َبنان إلى
المستفيدين األثرياء من الوباء ،ألن الموضوع لألسف معقد أكثر
من ذلك.

فوارق في النظام

منذ منتصف مارس الماضي فقد نحو  50مليون شخص في
الواليات المتحدة األمريكية أعمالهم .في المقابل زادت ثروة
المليارديرات األمريكيين في الفترة نفسها حسب موقع تيليبوليس
األلماني بـ  %10أو زادت ثرواتهم بـ  282مليار دوالر .وفي الوقت
الذي اكتفى فيه أمريكيون محتاجون بتسديد بمبلغ  1200دوالر،
حصل  43.000مليونير أمريكي (بينهم الرئيس دونالد ترامب
وأفراد عائلته) على تعويضات ضريبية بمبلغ  70مليار دوالر.
وإذا واصلنا إنتاج القليل من األجهزة الطبية في أوروبا -من
الكمامات إلى أجهزة التنفس -ونبقى مرهونين لبلدان أخرى
نستورد منها هذه األجهزة ،فكيف لنا أن نوجه اللوم إلى من
يكسبون المال الطائل في هذه الظروف؟
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شـؤون اقتصاديــة
 9شركات إماراتية بقائمة «فوربس» ألكبر  2000شركة عالمية

أصدرت مجلة فوربس ،أمس ،قائمتها السنوية الثامنة عشرة
ألكبر  2000شركة في العالم ،وهو تصنيف دولي ألكبر الشركات
في العالم وأكثرها قوة وقيمة بنا ًء على  4معايير :المبيعات
واألرباح واألصول والقيمة السوقية .وضمت القائمة  9شركات
إماراتية ،تصدرها بنك أبوظبي األول الذي حل في المركز .303
وجاء بنك اإلمارات دبي الوطني في المركز  351فيما حلت
اتصاالت في المركز  ،358وجاءت موانئ دبي العالمية في المركز
 ،715وحل بنك أبو ظبي التجاري في المركز  ،776بينما جاء بنك
دبي اإلسالمي في المركز  ،932وحلت إعمار العقارية في المركز
 ،981وحل بنك أبو ظبي اإلسالمي في المركز  ،1472وحل بنك
المشرق في المركز  .1500وللسنة الثامنة على التوالي ،احتل

البنك الصناعي والتجاري الصيني المرتبة األولى ،يليه بنك الصين
للتعمير ،الذي انتزع المركز الثاني من جي بي مورغان تشيس
الذي احتل المركز الثالث.

النفط يهبط  %2بالرغم من تراجع مفاجئ لمخزون الخام األمريكي

تراجعت أسعار النفط نحو  ،%2يوم أمس األربعاء ،بالرغم من أول تراجع في
مخزونات الخام األمريكية منذ يناير الماضي؛ إذ أ ّجج رئيس مجلس االحتياطي االتحادي
بواعث القلق بتصريحات قاتمة تحذر من أشهر عديدة قد يستغرقها تعافي االقتصاد من
جائحة كورونا .وتَحدد سعر التسوية لخام القياس العالمي برنت على انخفاض بما يعادل
 2.6بالمئة إلى  29.19دوالر للبرميل .وأغلقت العقود اآلجلة لخام القياس األمريكي غرب
تكساس الوسيط منخفضة  1.9بالمئة عند  25.29دوالر للبرميل .وكان النفط قد صعد توقعاً لتعافي الطلب على الوقود ،في
الوقت الذي يخفض فيه المنتجون اإلمدادات للحد من تخمة المعروض في خضم الجائحة .لكن الخام تراجع اليوم هو وسائر
األصول العالية المخاطر مثل األسهم؛ بفعل إشارات حكومية إلى أن االنتعاش قد يستغرق وقتاً.

قراءة جديدة أعلى لخسائر الوظائف األمريكية في مارس وإبريل

أظهرت بيانات معدلة ،نشرتها وزارة العمل األمريكية هذا األسبوع ،أن اقتصاد الواليات المتحدة فق َد  20مليون و 537ألف وظيفة،
وهو رقم قياسي مرتفع ،في إبريل وليس  20مليون و 500ألف ،كما أُعلن الجمعة الماضية .ورفع مكتب إحصاءات العمل التابع للوزارة،
والمسؤول عن تقرير التوظيف الشهري المتابع عن كثب ،خسائر وظائف مارس أيضاً ،بما يُظهر انخفاض الوظائف غير الزراعية  881ألفاً
بدالً من  870ألفاً ،كما في التقدير السابق .وجرى تعديل حجم زيادة التوظيف لشهر فبراير إلى  251ألف وظيفة من  230ألف وظيفة
في التقرير السابق .ولم تؤثر التغييرات في معدل البطالة ،المستخرج من مسح منفصل لألُسر .وقفز معدل البطالة إلى  14.7بالمئة في
إبريل ،وهو مستوى قياسي مرتفع لما بعد الحرب العالمية الثانية ،من  4.4بالمئة في مارس.

«إيرباص» تتجه إلى خفض دائم للعمالة

أكد مصدر مطلع أن شركة صناعة الطائرات األوروبية إيرباص تجري محادثات مع النقابات العمالية بشأن خطة لشطب دائم
لعدد من الوظائف في مواجهة تراجع اإلنتاج نتيجة انهيار الطلب على الطائرات ،بسبب تداعيات جائحة كورونا .ونقلت وكالة
«بلومبيرغ» لألنباء عن المصدر قوله إن المحادثات مع ممثلي العمال بدأت ،لكن عدد الوظائف المنتظر شطبها لم يُح َّدد بعد.
وبحسب المعلومات ،فإن مسؤولي إيرباص سيعلنون تفاصيل خطة شطب الوظائف خالل مؤتمر إعالمي األسبوع المقبل ،يمكن
أن تشمل نحو  %10من إجمالي عدد الوظائف في الشركة ،بما يتماشى مع الخفض الذي قررته شركة بوينغ األمريكية المنافسة
لقوة العمل لديها؛ ما يعني احتمال شطب أكثر من  10آالف وظيفة في إيرباص التي تضم حالياً نحو  134ألف عامل.
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متابعات إعالمية

تصريح لسعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
حول مبادرة «الصالة من أجل اإلنسانية»
أشاد سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي ،مدير
عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية بالبيان
الذي أصدرته «اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية» ،ودعت فيه
القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم إلى الصالة
والصيام والدعاء من أجل اإلنسانية ،يوم الخميس الموافق 14
مايو الجاري والتوجه إلى الله تعالى بصوت واحد ليحفظ
البشرية ويوفقها لتجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد.)19-
وقال سعادته إن هذه الدعوة تأتي تحقيقاً ألهداف وثيقة
األخوة اإلنسانية التي تدعو الجميع إلى التضامن المشترك
وترك الخالفات جانباً واالتحاد صفاً واحدا ً ،ألن هذا الفيروس
الفتاك بات العدو األول للبشرية خالل المرحلة الحالية،
مضيفاً أن وثيقة األخوة اإلنسانية ،تجسد جانباً من الجهود
المتواصلة التي تقوم بها دولة اإلمارات العربية المتحدة لنشر
ثقافة التسامح والتعايش المشترك في العالم المعاصر الذي
يعج بالكثير من أسباب الفرقة والخالف ،وقد تم توقيع هذه القادر على أن يزيح هذه الغمة ،التي تمثل تحدياً لم يشهد له
الوثيقة في الرابع من فبراير  2019من قبل كل من فضيلة العالم مثيالً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (.)1945-1939
اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع األزهر
واستطرد سعادته قائالً إنه في الوقت الذي نؤكد فيه إيماننا
الشريف ،وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية
في أبوظبي ،برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل الراسخ بأهمية دور الطب والبحث العلمي في التصدي لهذا
نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،الوباء ،كما جاء في بيان «اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية»،
حفظه الله ،وهي بمثابة دستور لتحقيق السالم واألخوة بين فإننا يجب أال ننسى أيضاً أن نتوجه إلى الخالق ،عز وجل ،فهو
جميع البشر على اختالف أديانهم ومذاهبهم وأعراقهم ،وتم القادر وحده على أن يبدل الحال ما بين طرفة عين وانتباهتها.
تأسيس اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية لتتولى مهمة تنفيذ ما
وأكد سعادته أن مبادرة «الصالة من أجل اإلنسانية» ،التي
جاء بالوثيقة ،وتحويلها إلى حراك عالمي تسهم فيه جميع تحظى بمشاركة واسعة من قبل أتباع الديانات كافة ،تؤكد
المؤسسات والهيئات الدينية والدولية.
أن العالم كله يشعر بمدى الخطر الذي تمثله جائحة فيروس
وأكد سعادته أن العالم يمر خالل المرحلة الحالية بظروف
كورونا ،كما تعكس روح التضامن بين مختلف األمم والشعوب
استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)19-
التي غزت العالم بشكل مفاجئ ،فقطعت أوصاله وحولته والثقافات ،لمواجهة هذا الخطر المشترك ،وهذه الروح هي
إلى جزر منعزلة ،بعد أن كان ال يكف عن الحركة على مدار التي يجب أن تسود ،حتى نتمكن من التغلب على الكثير
الساعة .وهذه الظروف تفرض علينا إعادة حساباتنا لجهة من التحديات المشتركة التي تواجه البشرية جميعها ،بعد أن
المزيد من التقرب إلى الله تعالى ،ألنه ،سبحانه عز وجل ،تحول العالم إلى قرية واحدة ،في ظل تنامي ظاهرة العولمة.
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