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1

االفتتاحية

التزام إماراتي راسخ بدعم الحق الفلسطيني
مساندة الحق الفلسطيني والوقوف إىل جانبه يف كل املحافل ركيزة من ركائز السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة
منذ قيامها ،ذلك أنها تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية وبحق هذا الشعب العريب الذي عاىن وال يزال يعاين احتالل أرضه وترشيده يف
شتى أصقاع األرض ،يف أن تكون له دولته املستقلة عىل ترابه الوطني وفق ما أقرته الرشائع الدولية ،ومبوجب ما تضمنته قرارات األمم
املتحدة ومجلس األمن الدويل بخصوص النزاع الدائر يف هذا املنطقة من العامل منذ ما يزيد عىل  7عقود.
وتشهد املواقف التاريخية التي سطرها املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيّب الل ُه ثراه ،يف كلّ املحافل
الدولية وعرب كل املحطات التي مرت بها القضية الفلسطينية ،والدعم املادي واملعنوي الذي قدّمه للشعب الفلسطيني من أجل نيل
حقوقه املرشوعة ،عىل رسوخ املوقف اإلمارايت املبني عىل التزام ثابت مببادئ العدالة وحرص عىل التمسك بالحق العريب ،وهو النهج
ذاته الذي متسكت به القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،يف تقديم كامل الدعم والتأييد
لثوابت القضية الفلسطينية وفق ما قرره ويقرره الفلسطينيون أنفسهم ،ومبا ينسجم بشكل تام مع اإلجامع العريب واإلسالمي عىل
اعتبارها قضية جوهرية لألمتني العربية واإلسالمية ،وعىل السعي نحو التوصل إىل حل شامل ودائم وإقامة دولة فلسطينية مستقلة
عىل حدود الرابع من يونيو  1967وعاصمتها القدس الرشقية.
وحني جاء خيار السالم والجنوح إليه كانت اإلمارات أيضاً يف مقدمة الداعمني لهذا الخيار واملساندين للجهود الدولية واإلقليمية
الساعية إىل إقامة سالم حقيقي؛ باعتبار ذلك بوابة نحو إقامة عالقات متوازنة بني دول املنطقة ،وطريقاً سيقود إىل تعاون بنّاء ملا فيه
صالح شعوبها وازدهارها وتقدمها ،لكنه دعم مرشوط ومقيّد بإنصاف الشعب الفلسطيني ،وضامن حصوله عىل حقوقه وفقاً للقرارات
الدولية ذات الصلة ،ومبادرة السالم العربية ،ومبادئ مؤمتر مدريد للسالم.
عندما تعلن إرسائيل نيتها ضم مناطق جديدة يف الضفة الغربية املحتلة تجعل نحو ثلثي مساحتها تحت السيادة اإلرسائيلية ،فإنها
بذلك ترضب عرض الحائط باملواقف املعتدلة كافة التي تبنتها الدول العربية ،وتقوّض بشكل حقيقي الجهود كافة التي بُذلت عىل
مدار نحو  30عاماً مضت منذ مؤمتر مدريد إليجاد تسوية عادلة ومقبولة من األطراف كافة للرصاع الفلسطيني -اإلرسائييل تقوم عىل
أساس حل الدولتني ،وتدق املسامر األخري يف نعش إمكانية قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ،وتخترص الحلم الفلسطيني إىل ما
هو أسوأ من الوضع القائم حالياً ،وهو أمر بال شك يرفضه الشعب الفلسطيني وقيادته ،وترفضه كل الدول العربية ،ويف مقدّمتها دولة
اض فلسطينية ،وفرض
اإلمارات التي أكدت رفضها لكل ما تضمّنه برنامج الحكومة اإلرسائيلية الجديدة من خطط وإجراءات لضم أر ٍ
السيادة اإلرسائيلية عليها.
الرفض اإلمارايت للسياسة اإلرسائيلية يف محاوالتها شق الصف ،جاء واضحاً ال لبس فيه وعىل لسان رأس الدبلوماسية الخارجية سمو
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدويل ،حني حذر من النتائج الوخيمة التي ترتتب عىل السياسة اإلرسائيلية
غري القانونية ألنها تقوّض فرص السالم وتتعارض مع الجهود كافة التي يبذلها املجتمع الدويل للوصول إىل حل سيايس دائم ،ووفقاً
للقرارات الدولية ذات الصلة.
لقد كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،حريصاً عىل تعرية وكشف الزيف والتدليس الذي ميارسه رئيس الوزراء اإلرسائييل
بنيامني نتنياهو الذي تحدث عن قبول عريب ضمني بالخطوات التي تنوي حكومته القيام بها ،حيث أكّد سموّه أن هذه االدعاءات
تجايف الواقع وتنايف حقيقة املوقف العريب؛ فاإلجامع العريب معلن وثابت يف القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية ،وتم تأكيده
يف العديد من االجتامعات الوزارية العربية.
موقف اإلمارات واضح وثابت وغري قابل للتأويل ،وهو أن مسار عملية السالم يف الرشق األوسط واضح ومعروف ،وهو االلتزام
باملبادئ الدولية املتفق عليها لحل القضية الفلسطينية ،وإنهاء االحتالل اإلرسائييل لألرايض الفلسطينية ،وال بديل غري ذلك لتحقيق
سالم ينصف األطراف املعنية ،وترىض به األجيال املقبلة.
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اإلمارات اليوم

«زايد للعمل اإلنساني» مناسبة الستذكار المآثر
يحل اليوم ،التاسع عرش من رمضان ،ليصادف ذكرى موجعة لقلوب كل مواطني ومقيمي دولة اإلمارات العربية املتحدة،
ّ
أال وهي ذكرى وفاة األب األول والوالد املؤسس ،املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
لكنها يف الوقت نفسه هي استذكار ملسرية هذا القائد امللهم الذي طبع يف قلوب البرشية أسمى معاين الخري واإلنسانية والعون
جسدت قيمة سامية هي :أن الخري باقٍ
والعطاء ،فكان الرمز ،الذي ال ميكن أن مي ّر يوم علينا ،إال ونستذكر مسريته العطرة التي ّ
يف أمتي إىل يوم الدين.
دولة اإلمارات ،قيادة وحكومة وشعباً ،وهي تستذكر اليوم ذكرى وفاة الشيخ زايد ،رحمه الله ،تحيي يف الوقت نفسه
«يوم زايد للعمل اإلنساين» الذي يصادف كذلك يف التاسع عرش من رمضان من كل عام ،ليكون مبنزلة يوم يجسد معاين وقيم
ومامرسات املجتمع اإلمارايت األصيلة ،التي تربّت عىل ثقافة التعاضد والتعاون والتضامن ،فجعلت من صورة دولة اإلمارات
مرشقة ووضاءة يف عيون ماليني البرش؛ ليبقى الشيخ زايد ،رحمه الله ،عىل الدوام رمزا ً للعمل الخريي واإلنساين مببادراته التي
قدمها لخدمة اإلنسانية ،عربياً وعاملياً ،مؤسساً إىل سياسة خارجية رسخت من صورة الدولة وقيادتها وأهلها يف الخارج باعتبارها
عنواناً للعطاء اإلنساين.
الذكرى السادسة عرشة لوفاة الشيخ زايد ،رحمه الله ،و«يوم زايد للعمل اإلنساين» تأتيان هذا العام واإلنسانية مت ّر بأزمة
صحية ألقت بظاللها عىل الجميع ،تتجسد بانتشار وباء كورونا العاملي الذي خلّف تداعيات كربى عىل املجاالت كافة ،فام كان
يف ظل هذه الظروف إال أن ه ّبت دولة اإلمارات ملساعدة وعون كل املحتاجني ،فطافت مساعداتها الدوائية والغذائية واملالية
أرجاء األرض ،مشددة عرب كل ذلك عىل تعزيز كل معاين التعاون وتنسيق العمل وتوحيد الجهود عىل املستوى العاملي الحتواء
تداعيات الوباء ،والسيطرة عليه من خالل تقديم ما يزيد عىل  500ألف طن من املساعدات الطبية إىل أكرث من  44دولة.
لقد بات أبناء زايد اليوم أيقونة يف تعزيز التضامن والتعاون واالستجابة الرسيعة ملواجهة التحديات املشرتكة التي تواجهها
اإلنسانية ،وذلك ألنهم تربوا عىل نهج العمل اإلنساين الذي يعد إحدى ثوابت دولة اإلمارات يف م ّد يد العون للشعوب
ومساعدتها عىل اجتياز األزمات والتحديات ،مهام كان نوعها ومهام تعددت أماكنها؛ فها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله ،ال يتوقف عن مخاطبة أهله والبرشية جمعاء
يف التأكيد عىل دعم ومساندة الجهود العاملية للقضاء عىل الجوع واألوبئة ،حتى تحولت دولة اإلمارات رمزا ً للتآخي والتعاون
اإلنساين الهادف إىل إسعاد اإلنسان واالرتقاء مبعيشته أينام وجد عىل هذه األرض.
إنه يف هذا اليوم« ،يوم زايد للعمل اإلنساين» يحق لدولة اإلمارات أن تفخر بقيادتها الرشيدة ،تحت حكم صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه الله ،مبا وصلت إليه من مكانة عاملية مرموقة ،جعلت من شعوب العامل
تدرك أنها إن أرادت البحث عن منبع للعون ومكان للدعم ورمز للخري فإنها ستجدها يف دولة اإلمارات ،التي اتخذت وما زالت
تتخذ كل اإلجراءات الهادفة إىل مساعدة الشعوب واملؤسسات الدولية يف مختلف الظروف ،اإلنسانية واالقتصادية واالجتامعية
والسياسية؛ فوقفت إىل جانب الدول التي ترضرت من الجائحة ،عرب مساهامت تعزز الجهود الدولية ملواجهة األزمة ،من أجل
محارصة انتشار الفريوس ،مع تصاعد أعداد ضحاياه ،وانتشاره يف معظم دول العامل.
إن مآثر الشيخ زايد ،رحمه الله ،باقية يف نفوس األجيال ،فهو القدوة يف العطاء وم ّد يد العون للمحتاجني ومساعدة الضعيف
وليبق اسمه عنواناً للخري والتعاون مع األشقاء واألصدقاء يف كل مكان يف
فلتبق ذكراه خالدةَ ،
ونجدة امللهوف وإغاثة املنكوب؛ َ
هذه األرض الشاسعة.
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تقارير وتحليالت

قطاع الطيران «النازف» األكبر من «جرح» كورونا

بشل ما يقارب  %90من حركة الطريان يف العامل؛ حيث توقفت الرحالت بفعل إجراءات حظر
تسبب انتشار وباء كورونا العاملي ّ
التنقل وسياسات الدول يف احتواء الوباء ،تجنباً لنقل العدوى الذي يعدّ السفر أحد أبرز األسباب فيها.
هذا الشلل يف حركة الطريان ،وإن بدأت بعض الدول يف
استئناف بعض منها ،تسبب بإعالن العديد من الرشكات تخفيض
أجور العاملني فيها أو ترسيحهم لعدم قدرتها عىل دفع مرتباتهم
تجسد
الشهرية ،إضافة إىل تعرض البعض منها لوجع أشد مرارة ّ
بإعالنها اإلفالس؛ حيث قدمت رشكة «أفيانكا» القابضة ،ثاين أكرب
رشكة طريان يف أمريكا الالتينية ،طلباً إلشهار إفالسها يوم األحد 10
مايو الجاري ،مع اقرتاب املوعد النهايئ لسداد السندات املستحقة
عليها ،وذلك بعد سعيها ،من دون جدوى ،إىل الحصول عىل
مساعدة عاجلة من حكومة كولومبيا للنجاة من آثار أزمة كورونا.
االلتزامات املالية عىل «أفيانكا» ،والتي تق ّدر قيمتها بني مليار
و 10مليارات دوالر ،جعلت من الرئيس التنفيذي للرشكة ،أنكو
فان دير ويرف ،القول يف بيان صحفي« :أفيانكا تواجه أكرث األزمات
صعوبة يف تاريخها املمتد إىل  100عام»؛ األمر الذي يعني أنها
لو فشلت يف الخروج من اإلفالس ،فإنها ستكون واحدة من أوىل
رشكات الطريان الكربى عاملياً ،تفشل نتيجة أزمة كورونا؛ واملؤرشات
ال ّدالة عىل فشلها ،تتجىل بعدم تنفيذها أي جدول منتظم للرحالت
منذ أواخر مارس ،وتخلفها عن دفع رواتب معظم العاملني فيها،
والبالغ عددهم  20ألفاً ،حيث بلغت ديون الرشكة  4.9مليار دوالر
يف نهاية  ،2019بزيادة  %20عن العام الذي سبقه.
إن هذا املثال ،األكرث حداثة عىل ما تواجهه رشكات الطريان
من تداعيات كارثية ج ّراء انتشار وباء كورونا ،وما متخض عنه من
إجراءات احرتازية ،ينبئ مبدى عمق أزمة يبدو أنها ستطول قطاع
الطريان يف العامل ،فالحكومات اآلن تبذل كل ما بوسعها ملواجهة
آثار الوباء الصحية واالقتصادية؛ ما جعلها تكثّف إجراءاتها نحو
دعم األنشطة االقتصادية التي تعطلت ،لتنتقل األولوية لديها
يف تشغيل القطاعات اإلنتاجية ،واإلنفاق عىل الخدمات الصحية،
والبحث عن مخارج تتجنب فيها تفاقم التحديات االقتصادية التي
تواجهها شعوبها ،من بطالة وفقر ،وتدنٍ يف مستويات معيشتهم
األساسية.
ال يُنظر إىل عودة رحالت الطريان يف دول محددة بأنها بداية
لنهاية األزمة التي يواجهها القطاع؛ فهذه الرحالت ذات رشوط
ووجهات محددة؛ فطريان اإلمارات ،إحدى أكرب رشكات الرحالت
الجوية طويلة املدى يف العامل ،قالت يف بيان حديث لها ،إن تعايف

الطلب عىل السفر العاملي لن يحدث قبل  18شهرا ً عىل األقل؛ حيث
قال رئيس مجلس إدارة الرشكة ،الشيخ أحمد بن سعيد« :نواصل
اتخاذ تدابري قوية إلدارة التكاليف وخطوات أخرى رضورية لحامية
عملنا مع التخطيط الستئناف األنشطة».
ومؤخرا ً ،أصدر اتحاد النقل الجوي الدويل «إياتا» تقريرا ً ،تطرق
فيه إىل تأثري كورونا عىل تكلفة تذاكر الطريان وأسعار الرحالت
الجوية بعد رفع الحظر ،قائالً إنه يف حال استئناف الرحالت الجوية
واتباع قواعد التباعد االجتامعي عىل منت الطائرات ،فسرتتفع
تكاليف تذاكر السفر مبا قد يصل إىل  %54مقارنة بالعام املايض ،يف
محاولة لتغطية تكاليف الطريان؛ ما سيضع املسافرين أمام تحديات
مقبلة ،ال تقترص عىل املخاوف الصحية ،إمنا قد يكون السفر الجوي
أحد أكرب األنشطة املكلفة ،مع زيادة تكاليف تشغيل الطائرات.
بشل قطاع الطريان العاملي ،ليصبح
لقد تسبب وباء كورونا ّ
هذا الواقع هو األول من نوعه ،منذ نشوئه قبل ما يزيد عىل
 106سنوات ،فاستمرار الناقالت العاملية يف الحفاظ عىل وجودها
يتطلب دعامً حكومياً ودولياً لها ،وذلك حتى تتمكن من تسيري
الحد األدىن من عملياتها التشغيلية ومتويل نفقاتها الرأساملية،
وخاصة أن التقديرات تشري إىل أن الرتاجع يف إيرادات رشكات النقل
الجوي يف عام  2020الجاري سيصل إىل ما يزيد عىل  252مليار
دوالر عىل املستوى العاملي .كام أن الخسائر التي تكبدتها رشكات
الطريان مل تتوقف عند رواتب العاملني أو مرصوفات الصيانة أو
سداد التزاماتها املالية ،بل طالت األنشطة املرتبطة بها؛ من وكاالت
ومطارات ورشكات عاملة يف مجال توريد أنشطتها املختلفة.
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تعديالت الدستور الجزائري على صفيح ساخن
كشفت الجزائر ،الخميس املايض ،عن مسودة التعديل الدستوري التي أعلنتها اللجنة التي شكلها الرئيس الجزائري عبداملجيد
تبون ،يف  8يناير املايض ،املكونة من خرباء قانونيني ،ويقودها األكادميي أحمد لعرابة .وكانت اللجنة قد حددت سقفاً زمنياً ال
يتجاوز الشهر ،الستشارة مختلف األطراف يف البالد عىل مسودة الدستور ،قبل عرضها للمناقشة واملصادقة عىل غرفتي الربملان،
ثم عىل االستفتاء الشعبي يف نسختها النهائية ،لكنها تأخرت بسبب جائحة فريوس كورونا.
بيان الرئاسة الجزائرية أوضح أن التعديالت التي أضيفت إىل
الدستور الذي أقره الرئيس األسبق عبدالعزيز بوتفليقة ،يف عام
 ،2016تعد مرشوعاً متهيدياً قاب ًال للتعديل أو الحذف أوالزيادة ،إذ تم
توزيعه عىل الشخصيات السياسية واألكادميية واألحزاب السياسية
ومنظامت املجتمع املدين والنقابات واملنظامت الطالبية .ويُذكر أن
الدستور الحايل للجزائر يتضمن  218مادة دستورية ،بعد التعديل
الدستوري السابق ،وهو الرقم الذي انتقده خرباء قانونيون ووصفوه
بغري املنطقي ،واملكرس لهيمنة بوتفليقة عىل جميع الصالحيات.
مسودة تعديل دستور نظام بوتفليقة ،تضمنت نحو  20تعدي ًال
جذرياً ،بعضها من شأنه أن يثري جدالً عارماً يف الساحة السياسية
وامليدانية ،بحسب املراقبني .حيث تضمنت أبرز التعديالت الجديدة:
محكمة دستورية ونائباً للرئيس ،وتشتمل عىل إلغاء العمل باملجلس
الدستوري وتعويضه مبحكمة دستورية ،وإمكانية تعيني نائب
لرئيس الجمهورية للمرة األوىل ،بعدما كان رئيس مجلس األمة هو
الشخصية الثانية يف هرم الدولة الجزائرية .ومن ضمن التعديالت
ظهرت إىل السطح قضية تتعلق باملهام العسكرية «الخارجية»،
وذلك من خالل إمكانية إرسال وحدات من الجيش إىل الخارج بعد
موافقة الربملان ،يف سابقة هي األوىل من نوعها يف تاريخ الجزائر؛ إذ
حرصت عىل منع جيشها من املشاركة يف قوات دولية مشرتكة أو
القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البالد.
كام جاء يف التعديالت؛ إلغاء العمل مبنصب «الوزير األول»
والعودة إىل نظام «رئيس الحكومة» بربنامجه الحكومي مع تعزيز
مركز رئيس الحكومة بصالحيات واسعة ،وتقليص صالحيات رئيس
الجمهورية الجزائري التي استحوذ عليها دستور  2016يف قطاعات
عدة ،وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية يف إصدار األوامر الرئاسية
خالل فرتة العطلة الربملانية.
بعد إعالن الرئاسة الجزائرية مسودة الدستور ،توالت وتباينت
مواقف األحزاب السياسية ،إذ أعلن البعض تأييده ،وشدد آخرون
عىل رفضهم القاطع للمسودة ،فيام يطغى الرتيث عىل األغلبية
قبل إعالن موقفها النهايئ .وجاء موقف حزب التجمع الوطني
الدميقراطي (األرندي) يف بيان ،قال فيه إنه سيعمل عىل أن يظفر
الدستور بإجامع وطني واعرتاف دويل ،موضحاً أنه كلّف لجنة

خرباء يف املجال القانوين بدراسة فحوى التعديالت ،واعداً بتقديم
املالحظات واالقرتاحات للرئاسة ،من باب دعم النهج الدميقراطي
يف املشاورات .وشجع الحزب الذي يقبع زعيمه أحمد أويحي
يف السجن ملدة  20سنة بتهم الفساد ،الجهود املبذولة من قبل
الرئاسة لـ «تعزيز الحريات ،وإزالة اللبس فيام يتعلق بالفصل بني
السلطات» ،عىل حد تعبري الحزب.
من جهته ،رحب عبدالعزيز بلعيد ،األمني العام لحزب «جبهة
املستقبل» مبسـودة التعديالت ،ووصفها بالخطوة اإليجابيـة،
لتجسيدها التزام رئيس الجمهوريـة بالوعـد الذي قدمـه أثناء
االنتخابات الرئاسية ،بالرغم من األوضاع الراهنة التي تعيشها الجزائر
والعامل عىل حد سواء .وعني حزب «جبهة املستقبل» هو اآلخر لجنة
من كوادر ومختصني لدراسة املسودة ،وإبداء رأيها النهايئ ليتم رفعه
إىل رئاسة الجمهورية .أما تكتل قوى البديل الدميقراطي فرفض
مسودة الدستور ،وشدد عىل أن الحل يكمن يف «اإلجامع الوطني»،
معترباً يف بيانه أن التعديالت الدستورية ضد إرادة غالبية الجزائريني،
وخطوة رئاسية تهدف إىل «استبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من
اختيار مستقبله».
تعديالت دستورية إذاً ،تعهد بها الرئيس الجزائري عبداملجيد
تبون تلبية ملطالب الحراك الشعبي بتغيري النظام السابق ووضع
دستور جديد للبالد ،لكن الخرباء املعنيني واملتابعني للشأن الداخيل
الجزائري ال يتوقعون أن تغري املقرتحات وجه الدولة؛ ألنها طرحت
من جانب واحد ،بعيداً عن أي توافق مع املعارضة ،والشارع
املنتفض املطالب بتغيري سيايس شامل.
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بسبب أردوغان ..التحول الديمقراطي في تركيا أصبح مستحي ًال

كتب مايكل روبن ،باحث مقيم يف معهد املرشوع األمرييك ومسؤول سابق يف البنتاغون ،يف صحيفة «واشنطن إكزاميرن» مقاالً
أكد فيه أنه مل يعد هناك شك يف أن رجب طيب أردوغان هو شخص مستبد وإسالمي ،يسعى إىل احتكار السلطة ،وتجميع
الرثوة لعائلته املبارشة ،وتغيري املبادئ التي يعمل عليها املجتمع الرتيك.
كان سلوك تركيا ،عىل مدى عقود ،غري مربر ،حيث اشتمل عىل
دعم الجامعات املنتسبة لتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»
وعمليات التطهري العرقي ضد األكراد يف سوريا .وقامت تركيا مؤخرا ً
بقصف القرى الكردية يف العراق؛ ما عرقل جهود إعادة التوطني
ألولئك الذين رشدهم تنظيم «داعش» ،باإلضافة إىل رسقة املوارد
الطبيعية من املنطقة االقتصادية الخالصة يف قربص ،وخرق العقوبات
مع إيران ،وزيادة الروابط الدفاعية مع روسيا ،والتحريض ضد
الواليات املتحدة ،وشن حرب واسعة النطاق عىل حرية الصحافة
والفكر .ومع ذلك ،تواصل جامعة رسية تركية صغرية داخل وزارة
الخارجية األمريكية ،باإلضافة إىل بعض املسافرين اآلخرين ،االعتذار
عن السلوك الرتيك ،من خالل تقديم  3مربرات رئيسية.
أوالً ،أن الواليات املتحدة مل تكن حساسة تجاه املخاوف األمنية
الرتكية ،وخاصة فيام يتعلق برشاكة البنتاغون مع األكراد
السوريني .وهذا املربر بالطبع ،يضع العربة أمام الحصان؛ ألن
الواليات املتحدة تشاركت فقط مع األكراد السوريني عندما
أصبحت نوايا تركيا املزدوجة واضحة.
ثانياً ،أنه عىل الرغم من أن أردوغان ميثل مشكلة ،فإن العالقة بني
الواليات املتحدة وتركيا مهمة للغاية بحيث ال ميكن خسارتها،
وهناك أمل أن تتمكن تركيا من العودة إىل الوضع السابق بعد
وفاة أردوغان .ولكن هذه الحجة تتجاهل التحول الهائل الذي
صممه أردوغان؛ فبعد  17عاماً يف السلطة ،تم تعليم  30مليون
تريك يف ظل الديكتاتور الرتيك ،وحالياً يدين كل من يخدم يف
الجيش تقريباً للرئيس الرتيك.
ثالثاً ،يف الوقت الذي يأمل فيه العديد إعادة تفعيل الدميقراطية يف
تركيا ،وأنه بإمكان املعارضة أن تقيّد أو تقيص يف نهاية املطاف
أردوغان ،وخاصة عندما متكن حزب الشعب الجمهوري يف يونيو
 2019من هزمية حزب أردوغان يف كل من إسطنبول وأنقرة،
إال أن املشكلة تكمن يف االفرتاض بأن أردوغان سيلعب بطريقة
عادلة ،وخاصة يف ظل عدم وجود أي يشء يف شخصيته أو سجله
يدعو إىل االعتقاد بأنه سيتخىل عن الفساد واملحسوبية والغطرسة
وقرصه املكون من  1100غرفة أو أجندته الدينية ملجرد أن األتراك
ال يتفقون معه ،أو يرغبون يف مساءلته عن فشل االقتصاد الرتيك.

ويف نهاية األسبوع املايض ،حصلت حادثتان تدالن عىل مدى
تراجع حرية الصحافة يف تركيا خالل فرتة حكم أردوغان .ففي
الحادثة األوىل ،قامت إحدى املحطتني التلفزيونيتني اللتني ال تزاالن
تعارضان أردوغان والحزب الحاكم بدعوة برملاين من حزب الشعب
الجمهوري ضيفاً ،ووجه انتقادات للحكومة الرتكية .وعادة ما ميثل
اعرتاض عضو برملاين معارض عىل الحزب الحاكم أمرا ً طبيعياً يف أي
دميقراطية .وخالل املقابلة ،أومأت املضيفة برأسها ،وهو عادة ما
يفعله املحاورون طوال الوقت لإلشارة إىل أنهم كانوا يستمعون
للضيف ،ولكن ذلك أثار غضب أردوغان .ونتيجة لذلك ،ألغت
الحكومة برامج عدة ،وفرضت عقوبة مالية عىل القناة.
ويف برنامج آخر ،متت استضافت زعيمة حزب الشعب الجمهوري
يف إسطنبول ،التي قالت ساخرة إن الحزب الحاكم سيرتك السلطة
قريباً .وعىل الرغم من أن ترصيحاتها كان مبالغاً فيها ومبنزلة نوع
من التمني ،فإن أردوغان ال يزال غري قادر عىل قبول فكرة أن جميع
األتراك ال يؤيدونه .ولهذا السبب تم فرض عقوبة عىل القناة تعادل
 %5من دخلها الشهري ،وذلك كعقوبة عن «التعبري عن تنبؤ غري
دميقراطي ضد إرادة الشعب».
قد يأمل املتفائلون يف أن تشري هزمية أردوغان يف إسطنبول ،العام
املايض ،إىل أن األتراك ميكنهم استعادة بالدهم ،وأن الدميقراطية ال
تزال قادرة عىل التخلص من قبضة أردوغان وثنيه عن االستمرار يف
الحكم مدى الحياة ،ورمبا تسليم مقاليد السلطة البنه أو صهره.
ولكن الدرس الذي يبدو أن أردوغان قد استخلصه هو أنه ال يجب
االستامع إىل الناس ،بل يجب عليه معاقبة إسطنبول ،وأن يصبح أكرث
قسوة يف التخلص من املعارضة السياسية ،الحقيقية أو املفرتضة.
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شؤون اقتصادية
اإلمارات السادسة عالميًا في مخزون المواد األساسية
كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة ديب ،عن أن رشكات
تجارة التجزئة اإللكرتونية يف دولة اإلمارات نجحت برغم تحديات ارتفاع
الطلب بسبب انتشار كورونا.
وأرجع التحليل املبني عىل بيانات محدثة من «يورومونتري» هذا
النجاح إىل كونه جاء بفضل دعم املبادرات الحكومية ،ووجود بنية
تحتية حديثة ،وقطاع خدمات لوجستية قوي .واستعرض التحليل النسبة
املئوية للسلع غري املتوافرة يف املخزون ،وذلك يف  38اقتصادا ً رئيسياً حول
العامل .وعند مقارنة مستويات توافر املواد الرضورية (يف  21إبريل)،
مع مستويات ما قبل الوباء ،احتلت اإلمارات مكانة متقدمة عاملياً.
حيث أسهم الوضع املحوري للدولة يف خريطة التجارة العاملية ،وقدرتها
التخزينية الكبرية وشبكاتها اللوجستية الواسعة ،يف تسجيلها نسباً
منخفضة من املواد التي ن ِفدت من املخزون قبل تفيش الوباء (.)%3.4

وتقدمت مكانة الدولة أكرث بعد تفيش الوباء ،حيث ساعدت التدابري
االستثنائية املوحدة التي اتخذتها الحكومة ورشكات الدعم اللوجستي
والرشكات التجارية يف ضامن االنسياب املستمر للمواد الرضورية؛ ما
جعل دولة اإلمارات تحتل املرتبة السادسة عاملياً ،متفوقة عىل العديد
من اقتصادات الدول املتقدمة.

اإلمارات تخفض إنتاج النفط  100ألف برميل
قال معايل سهيل محمد املزروعي ،وزير الطاقة والصناعة بدولة
اإلمارات ،إنه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة اإلمارات عىل  4ماليني
برميل يومياً يف شهر إبريل ،قامت الدولة
دعامً التفاقيـة «أوبك »+بااللتزام بالحصـة
املقررة .كذلك ،ودعامً لجهود اململكة العربية
السعودية يف إعادة التوازن للسوق النفطية،
قامت الدولة بخفض طوعي إضايف مبقدار 100
ألف برميل يومياً لشهر يونيو املقبل.
وأعلنت السعودية ،أمس ،أنها تنوي خفض إنتاجها اليومي من
النفط مبليون برميل إضايف ابتدا ًء من يونيو املقبل ،وبالتايل سيكون

إنتاجها لشهر يونيو  7ماليني و 492ألف برميل .ويف الكويت ،أكّد
وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة ،خالد الفاضل ،أن بالده
ستخفض إنتاجها من النفط «طواعية مبقدار
 80ألف برميل يومياً لشهر يونيو املقبل،
إضافة إىل الخفض املعلن بحسب حصتنا وفقاً
التفاقيـة (أوبك .»)+وتعافت أسعـار النفـط،
أمس ،من خسائر يف وقت سابق من الجلسة،
حيث ارتفع خام برنت مبا يعادل  %0.2إىل
 31.04دوالر للربميل ،يف حني صعد الخام األمرييك غرب تكساس
الوسيط  %1إىل  24.94دوالر للربميل.

صندوق النقد يوافق على تمويل طارئ بقيمة  2.77مليار دوالر لمصر
قال صندوق النقد الدويل ،أمس االثنني ،إن مجلسه التنفيذي وافق
عىل متويل طارئ بقيمة  2.77مليار دوالر ملساعدة مرص يف التغلب
عىل جائحة كورونا التي تسببت يف توقف السياحة ،وأثارت هروباً كبريا ً
لرؤوس األموال.
وأضاف صندوق النقد أنه مستعد لتقديم املزيد من الدعم عند
الحاجة .وقال جيفري أوكاموتو ،النائب األول للمديرة التنفيذية لصندوق
النقد الدويل ،إن مرص ستحتاج إىل «دعم إضايف رسيع» من الدائنني
الثنائيني واملؤسسات املتعددة األطراف لسد الفجوة الباقية يف ميزانها
للمدفوعات ،وتخفيف عبء التعديل الهيكيل ،والحفاظ عىل استقرار
االقتصاد الكيل الذي وصلت إليه مبشقة.

وأدت الجائحة إىل إغالق قطاع السياحة يف مرص ،وهو مصدر حيوي
إليرادات النقد األجنبي ،وتهدد دخل قناة السويس والتحويالت املالية من
املرصيني العاملني يف الخارج .واتخذت الحكومة خطوات الحتواء تفيش
الفريوس مبا يف ذلك فرض حظر تجول لييل ،وإغالق املقاهي واملساجد،
لكنها مل تصل إىل حد فرض عزل كامل ،بينام تسعى إىل إبقاء عجلة االقتصاد
دائرة .وقال أوكاموتو إن القرض الجديد سيساعد السلطات املرصية عىل
مواصلة االنفاق عىل الصحة والحامية االجتامعية ودعم القطاعات األكرث
ترضرا ً والفئات الضعيفة وتقييد االنخفاض يف االحتياطيات الدولية .وقال
إنه مع انحسار األزمة ،سيكون من املهم ملرص أن تستأنف إجراءات
لخفض مستوى ديونها ،ومواصلة تنفيذ إصالحات هيكلية.
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من إصدارات المركز

صناديق الثروة السيادية بين التحديات الغربية واآلفاق الخليجية
تصاعد الحديث حول صناديق الثروة السيادية ،على الصعيدين
الرسمي وغير الرسمي ،داخل الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا،
ما بين مؤيد ومعارض لها ،وأثير جدل واسع النطاق ،وسط أجواء
من القلق والحذر من نشاط هذه الصناديق ،وطبيعة الدور الذي
تقوم به ،وحقيقة األهداف التي تسعى إليها ،ما أثار حفيظة الدول
المالكة والمستثمرة لهذه الصناديق.
ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في تأثير الوجود المتنامي
لصناديق الثروة السيادية في نمط التدفقات الرأسمالية العالمية،
وأسعار األصول ،واالستقرار المالي بوجه عام .غير أن التحول
التدريجي نحو زيادة تنويع األصول االحتياطية الموجودة في
حيازة جهات سيادية ،بما في ذلك صناديق الثروة السيادية ،يمكن
أن يكون له انعكاسات على تدفق األموال بين الدول ،واألسعار
المطلقة والنسبية لألصول ،وتطور االختالالت العالمية.
ومن هنا ،فقد دفع الجدل القائم حيال صناديق الثروة
السيادية عددا ً كبيرا ً من الخبراء والمحللين للتعرف على الوضع
الحالي لهذه الصناديق ،وأسباب تزايد المخاوف منها ،وانعكاسات
ذلك على مستقبل عملها في الدول الغربية .كما أصبحت صناديق
الثروة السيادية تكتسب أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي
الدولي ،ما حدا بصندوق النقد الدولي إلى تكثيف الجهود في
مختلف القضايا المتعلقة بهذه الصناديق الحكومية ،بما في ذلك
تأثيرها في االستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في جميع
أنحاء العالم.
وكانت أهم المخاوف التي عبر عنها الغرب بين عامي 2007
و ،2008هي تلك المتعلقة بمدى تطابق صناديق الثروة السيادية،
مع مبادئ الحوكمة والشفافية ،ومدى تأثيرها في تطورات السوق
وفي الواليات المتحدة األمريكية .كما طالت المخاوف الطبيعة
االستراتيجية الكامنة في استثمارات الصناديق ،والطموحات
الجيوسياسية لمالكيها ،واألخطار المباشرة على األمن القومي
لالقتصادات المتلقية .ونتيجة للجدل حول هذه المخاوف ،بدأ
المستثمرون الخليجيون ،بإعادة تعريف مصالحهم وموازنة
خياراتهم السياسية ،للتك َّيف مع االستقبال غير الودي لهم ،من
قبل بعض القادة الغربيين وجمهورهم ،وأن يوازنوا بين األخطار
السياسية الناشئة وبين جاذبية األصول الغربية ،ومدى توافر
الخيارات البديلة.
تحاول هذه الدراسة تعريف صناديق الثروة السيادية،
واستعراض مشهد صعود صناديق الثروة السيادية الخليجية،
كالعب أساسي ومركزي في األسواق المالية العالمية ،وتقييم
المنطق الذي اعتمدته استثمارات صناديق الثروة السيادية ،ورصد
أهميتها وأدائها على المستوى الدولي بشكل عام ،والخليجي

تأليف :شريف شعبان مبروك
سنة النشر2009 :
بشكل خاص .كما تلقي الدراسة الضوء على أنواع هذه الصناديق
ومزاياها وأحجامها .ومن ثم تشير إلى المخاوف الغربية بشأن
استثمارات هذه الصناديق في الغرب ،كما تستعرض الخطوات
والتدابير وردود الفعل التي اتخذتها الواليات المتحدة األمريكية
واالتحاد األوروبي وصندوق النقد الدولي بشأنها .وتشير الدراسة
أيضاً إلى ردود فعل الدول الخليجية إزاء تصاعد المخاوف الغربية
تجاه صناديقها السيادية ،وتناقش كيفية إنشاء استراتيجية خليجية
موحدة لهذه الصناديق ،لمواجهة التحديات التي تقابلها.
لقد جاء االنتشار المتنامي لصناديق الثروة السيادية ،نتيجة
للفوائض المستمرة الكبيرة التي سجلتها الحسابات الجارية
في العديد من االقتصادات اآلسيوية والدول المصدرة للنفط.
وتأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية
السعودية وسنغافورة والصين ودولة الكويت والنرويج من بين
الدول التي تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.
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ويمكن تعريف وتصنيف صناديق الثروة السيادية بطرق
مختلفة ،ولكن السمة المشتركة لها أنها صناديق مكلفة بإدارة
واستثمار األصول المملوكة لكيان سياسي سيادي ،وأنها صناديق
لمؤسسات تابعة للحكومات وتستخدم األموال في عمليات
االستثمار ذات األمد الطويل في دول أجنبية .كما أنها تعود بنفع
كبير أيضاً على األسواق العالمية؛ فالقدرة التي تتمتع بها على
تجاوز تقلبات الدورات االقتصادية في معظم الظروف ،تحقق
لألسواق المالية العالمية قدرا ً كبيرا ً من التنوع ،وهو ما يكون
بالغ الفائدة ،والسيما خالل فترات االضطرابات المالية أو الضغوط
االقتصادية الكلية.
وأظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي ،أن أصول الصناديق
السيادية الدولية بلغت قيمتها ما يتراوح بين  3-2تريليونات دوالر
في نهاية عام  ،2007ويتوقع أن تصل أصول الصناديق السيادية
مجتمعة إلى ما يتراوح بين  10-6تريليونات دوالر في غضون
السنوات الخمس المقبلة .وترتب على تزايد المخاوف والتحديات
الغربية تجاه تنامي حجم صناديق الثروة السيادية ودورها ،تزايد
القلق لدى الدول الخليجية من اتجاه الدول الغربية للتضييق على
استثماراتها داخل أسواق المال الغربية ،من خالل فرض إجراءات
حمائية .ويخصص المؤلف محورا ً في الدراسة للتعريف بصناديق
الثروة السيادية الخليجية ودورها في مستقبل الخليج العربي،
وانعكاسات اإلجراءات الحمائية واألزمات المالية العالمية على
هذه الصناديق ،ومناقشة استراتيجية موحدة خليجية إلدارة
صناديق الثروة السيادية.
لقد توافرت لدى العديد من دول الخليج العربية في النصف
الثاني من القرن العشرين مبالغ كبيرة من عائدات النفط ،ارتفع
معها رصيد االحتياطيات األجنبية لهذه الدول .ومع التقلبات
في أسعار النفط وخاصة منذ منتصف الثمانينيات كان هذا
الرصيد عادة ما يستخدم للحفاظ على االستقرار االقتصادي،
وتحقيق االدخار لألجيال القادمة .فقد كانت السيولة وعدم
المخاطرة باالستثمارات شرطين أساسيين ،وكان الحفاظ على رأس
المال األصلي أهم من عائدات هذه االستثمارات .وخالل عقد
التسعينيات ،شهد دور صناديق الثروة السيادية تط ّورا ً ملحوظاً
مع عولمة األسواق العالمية ،وات ّخذت دورا ً استثمارياً نشطاً،
يهدف إلى دعم االستراتيجيات االجتماعية واالقتصادية لبالدها.
ومن المهم للجهات االستثمارية الخليجية المشرفة على إدارة
وتوظيف صناديق الثروة السيادية توحيد صفوفها ،وتحديد خريطة
جديدة الستثماراتها المالية ،بوضع أولويات جديدة في برامجها
االستثمارية الخارجية عمادها التنوع .ولكي تسعى صناديق الثروة
السيادية إلى إدارة وتوظيف أصولها وتوحيد صفوفها ،وتحديد
خريطة جديدة الستثماراتها المالية ،هناك خطوات عملية يمكن
لهذه الصناديق اتخاذها بهدف تعزيز دورها ،وهي:

نقل المعرفة من خالل االستثمارات :يمكن للصناديق السيادية
الخليجية أن تدعم استراتيجيات النمو االقتصادي المحلي من
خالل استثماراتها الدولية والمحلية .فاالستثمارات الدولية مثالً
توفر سبالً للتعاون مع إدارات الشركات المستثمر فيها والتعرف
على نماذج عمل مختلفة ،باإلضافة إلى إجراءات واستراتيجيات
من شأنها أن تضيف إلى الخبرات المحلية.
تعزيز الشركات الحكومية :تمثل الشركات الحكومية جزءا ً
كبيرا ً من النشاطات االقتصادية في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،ما قد يمثل فرصة إلدارة مجموعات من الشركات
المملوكة من الدولة تحت مظلة شركة قابضة تعمل بأسس
تجارية.
التخفيف من ح ّدة األزمات االقتصادية :فعلى الصناديق
السيادية في دول مجلس التعاون أن تستخدم ثروتها في المراحل
التي تتميز بحركة اقتصادية ضعيفة ،بهدف إطالق عجلة النمو
االقتصادي والحفاظ على تمويل االستثمارات االستراتيجية.
تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي :وذلك بأن تؤسس الصناديق
السيادية في دول مجلس التعاون صناديق مشتركة على
المستويين اإلقليمي والدولي؛ فعلى الصعيد اإلقليمي تتض ّمن
فوائد الصناديق المشتركة في تشارك المخاطر ،وزيادة الفرص
االستثمارية .وعلى الصعيد الدولي ،يمكن للصناديق المشتركة أن
تس ّهل دخول األسواق وتع ّزز آليات نقل المعرفة.
وخلصت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية:
•الصناديق السيادية أداة مهمة لالدخار وتحقيق االستقرار
االقتصادي ،خاصة في الدول النامية.
•ت ُعتبر االستثمارات الطويلة المدى عنصرا ً أساسياً لنجاح
االستراتيجيات االستثمارية للصناديق السيادية.
•تسعى الصناديق السيادية الناجحة إلى تحقيق عائدات مالية
واجتماعية.
•تقوم الصناديق السيادية بدور مهم في التنمية االجتماعية
واالقتصادية لبلدانها من خالل االستثمار المحلي بهدف
إطالق عجلة نمو القطاعات االستراتيجية.
•تركّز الصناديق السيادية استثماراتها األجنبية على قطاعات
تع ّزز استراتيجيات النمو االقتصادي المحلي من خالل نقل
المعرفة واالستثمارات األجنبية المباشرة.
•من شأن االستثمارات اإلقليمية والدولية أن تزيد من التعاون
اإلقليمي والدولي.
•يمكن للصناديق السيادية أن تكون شفافة ،وتحقق في
الوقت نفسه عائدات ج ّيدة على االستثمارات.
•من الممكن جمع الشركات الحكومية التي تغطي قطاعات
اقتصادية مختلفة تحت مظلة شركة قابضة تعمل بأسس
تجارية ،وذلك لتحقيق وفورات اقتصادية.
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إنفوغراف
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