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االفتتاحية
تتصدر مشهد العطاء اإلنساني في مواجهة كورونا
اإلمارات
ّ
في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها برزت دولة اإلمارات كالمعتاد ،لتتصدر مجددا ً مشهد العطاء اإلنساني ،ولتمتد أياديها
البيضاء وهي تحمل بشائر الشفاء للمرضى واألمن والطمأنينة والتضامن والتعاضد مع المجتمعات كافة ،ومع حماة الصحة
الذين يقفون في الخطوط األمامية في مواجهة هجوم العدو الخفي؛ فتقدم لهم وسائل الوقاية ومع ّداتها التي تش ّد من
عضدهم ،وترفع معنوياتهم ،وتعزز صمودهم ،وتدعم قدرتهم على االستمرار في محاربة الفيروس وبث األمل في نفوس
الناس.
وألنها تقدر قيمة الحياة وتوليها أولوية قصوى ،وتحترم اإلنسان وتضعه في مركز اهتماماتها ،وتؤمن بمبادئ األخوة
اإلنسانية وبأن البشر جميعاً يستحقون األفضل ،وال تلقي باالً الختالفات العرق واللون والمعتقد انطالقاً من قناعة تامة
بأن القاعدة األساسية في العالقة بين الناس هي التعاون واالحترام والسعي لتحقيق كل ما فيه الخير والسعادة والرفاهية
للجميع ،وبأن التنافس والتسابق في هذه الظروف االستثنائية التي يعيشها العالم يجب أن يتجاوز حدود األنانية والمصالح
الذاتية الضيقة ،وأن ينطلق نحو آفاق أكثر اتساعاً ورحابة يكون الهدف األساسي فيها مو ّحدا ً وهو إنقاذ األرواح وتحقيق
النصر المؤزر على الوباء الذي يق ّوض ركائز العيش ويتحدى منجزات الحضارة ويهدد الوجود اإلنساني بر ّمته.
فمنذ ظهور الفيروس وقبل أن يتحول إلى جائحة عالمية ،استشرفت القيادة الرشيدة للدولة بنظرتها الثاقبة ما سيكون
عليه الحال ،وتن ّبهت ببعد نظرها وعمق إدراكها إلى ما قد يخلّفه هذا المستج ّد من عواقب على المجتمع اإلنساني كله،
وحرصت على اتخاذ اإلجراءات واالستعدادات كافة التي تضمن لإلمارات القدرة على التعامل معه بحرفية وكفاءة عالية
في حال وصوله ،وبشكل يحد من آثاره وتداعياته على حياة المواطن والمقيم بجوانبها المختلفة ،ثم انطلقت ألداء ما
ترى أنه واجب نحو الشقيق والصديق ،وانفتحت على العالم حين انكفأ اآلخرون على أنفسهم ،وضاعفت جهودها إلجالء
رعايا دول العالم المختلفة من بؤر تفشي المرض في الوقت الذي انشغلت فيه الدول وركزت جهودها على إجالء رعايا
فقط ،واستضافت من قامت بإجالئهم وفتحت لهم قلبها وذراعيها ريثما تأكدت سالمة السالمين منهم ،وتعافي المرضى
وشفاؤهم ،ثم و ّدعتهم سالمين غانمين إلى بلدانهم وديارهم محملين بالمودة ومكللين بالعافية.
وعندما اجتاح الوباء وتفشى في معظم دول العالم وبات الكثير منها يعاني تحت وطأة هجمته ،انطلقت هذه الدولة
الفتية في سباق مع الزمن وتح ٍّد للمألوف ونكران للذات لترسل دعمها إلى جهات العالم األربع ،ومدت يد المساعدة للدول
والشعوب في شتى أصقاع المعمورة ،من خالل تنظيم جسر جوي مع العالم وعبره يحمل مشاعل األمل والتفاؤل بأن القادم
أجمل ،وبأن الخير باقٍ في اإلنسان ما دامت الحياة قائمة على هذا الكوكب ،ويق ّدم ح ّبة الدواء ودرع الوقاية ويدعم صمود
المجتمعات وقدرتها على احتواء المرض والسيطرة عليه ،وينقل رسالة سالم وإخاء من قيادة اإلمارات وشعبها تعكس نهجها
وتجسد مبادئها وقيمها ودعوتها إلى التسامح واألخ ّوة.
األصيل
ّ
خالل أزمة كورونا العالمية ،قفزت اإلمارات على الخالفات ،وتجاوزت الكثير من االعتبارات ووقفت إلى جانب الشعوب
ولم تلقِ باالً للمناكفات السياسية وال للخالفات بشأن المصالح ،ذلك ألنها ق ّدرت صعوبة الموقف وحساسية الوقت وأهميته
للحد من الخسائر في األرواح ،وللتقليل ما أمكن من المعاناة التي يتسبب بها المرض ،فوصلت مساعداتها إلى مشارق
األرض ومغاربها لتدخل السعادة على نفوس قادة وشعوب س ّجلوا لهذا الوطن موقفه بأحرف من نور ،ولتؤكّد أن دولة
اإلمارات أصبحت تقف اليوم في صفوف الكبار وأنها حجزت لها مكاناً بين الدول العظمى ،وأن مقياس حجم الدول لم
يعد المساحة والتعداد السكاني والقوة االقتصادية والعسكرية ،ألن الكثير ممن يمتلكون هذه المقومات مجتمعة ضعفوا
وتصاغروا أمام الفيروس الذي ال يُرى بالعين المجردة ،بل أصبح عطاؤها وقيمها وقدرتها على التسامي والوصول إلى حيث
عجز اآلخرون وهو ما حققته اإلمارات التي أصبحت تقود العالم في دعم جهود الوقاية من المرض عن جدارة واستحقاق.
االثنين  29يونيو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7311

2

اإلمارات اليوم
بر األمان
االلتزام بإجراءات الوقاية طريق الجميع نحو ّ
على الرغم من سياسة االنفتاح وتقليص إجراءات مكافحة انتشار الوباء تدريجياً ،فإن دولة اإلمارات العربية
المتحدة تحثّ الجميع من أفراد ومؤسسات ،من خالل الجهات المختصة عن ملف األمن الصحي ،على المواظبة على
اتباع اإلجراءات االحترازية والوقائية التي يُنظر إليها بوصفها أحد أهم األركان الالزمة للحد من انتشار فيروس كورونا
المستجد؛ واعتبار هذه اإلجراءات منهج حياة وأسلوباً مستداماً حتى انقشاع هذه الغ ّمة التي طالت أرجاء المعمورة
كافة.
ويأتي االلتزام بهذه اإلجراءات باعتبارها مواصلة لمسيرة النجاح الذي حققته دولة اإلمارات في مجال احتواء الوباء؛
فقد عملت الدولة عموماً وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص على تعزيز جاهزية القطاع الصحي بمنظومة عمل
واصلت مهامها على مدار الساعة ،بدءا ً من برنامج التعقيم الوطني الذي استمر منذ بداية الجائحة واكتمل قبل أيام
قليلة ،إلى توسيع نطاق الفحوصات في شتى أنحاء الدولة ليشمل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والعمالة الوافدة
وأفراد المجتمع كافة ،فضالً عن وجود مراكز ع ّدة للفحص من المركبة ،وتوافر مستشفيات ميدانية تطوع فيها آالف
المتخصصين ،والعديد من التدابير التي تمخض عنها إعالن دائرة الصحة  -أبوظبي ،مؤخرا ً خلو عدد من المنشآت
الصحية في اإلمارة من حاالت (كوفيد ،)19-ما يؤكد نجاعة الجهود التي قدمتها الكوادر الطبية في المنشآت الصحية
في اإلمارة ،من دون استثناء.
التدوينة األخيرة التي كتبها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ،بعد إعالن
خلو مستشفيات الظفرة كافة من حاالت كورونا المستجد ،وقال فيها إن «خلو مستشفيات الظفرة كافة من حاالت
(كوفيد )19-تحقق بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بتنفيذ استراتيجية الفحوصات االستباقية
من خالل برنامج المسح الوطني في إمارة أبوظبي الحتواء انتشار الفيروس» ،تشير إلى حجم الجهود التي تم بذلها
لتحقيق هذا التقدم ،وتؤكد في المقابل أهمية التزام أفراد المجتمع الذي يُعت ّد بوعيه بكل أساليب الوقاية واالحتراز؛
فخطر انتشار الوباء ال يزال قائماً ،ويتطلب من الجميع الوقوف بجدية على القواعد الوقائية ،وتجنب الممارسات التي
ال تتوافق مع تدابير احتواء انتشار الفيروس.
وعلى الرغم من قرارات إمارة أبوظبي الخاصة بتقليص إجراءات احتواء الوباء ،كاكتمال وانتهاء برنامج التعقيم
الوطني ،والسماح بحرية الخروج والعودة إلى أفراد المجتمع كافة طوال اليوم من دون تقييد داخل اإلمارة ومدنها،
اعتبارا ً من األربعاء  24يونيو الجاري ،وإعالن مجلس أبوظبي الرياضي انطالق المرحلة الثانية الستئناف النشاط
الرياضي في أبوظبي ،بدءا ً من األول من شهر يوليو المقبل ،فإن أفراد المجتمع مسؤولون بشكل أساسي عن مواصلة
االلتزام الكامل باإلجراءات والتدابير الخاصة بالح ّد من انتشار «كورونا المستجد» ،بعدم االنخراط في التجمعات
العامة ،وتجنب الزيارات العائلية ،وااللتزام بالحد المسموح به في السيارة الواحدة ،وااللتزام بالتباعد االجتماعي،
وارتداء المستلزمات الوقائية عند الخروج كالقفازات والكمامات ،وغيرها من اإلجراءات التي تضمن صحة وسالمة
األفراد ،وتحافظ على المكتسبات التي تحققت ،وتمضي قُدماً إلى تحقيق مكتسبات جديدة.
إن العودة التدريجية للحياة الطبيعية ،في مجاالتها االقتصادية واالجتماعية ،هي إشارة إلى نجاح الجهود التي
بُذلت منذ أشهر ع ّدة في سبيل الوقوف بوجه انتشار الوباء ،وهي تأكيد أن الجميع أسهموا في تحقيق هذا النجاح
الالفت للنظر ،ليستمر التعويل اليوم وغدا ً على وعي وتعاون أفراد المجتمع ،وليصبح الرهان في تجاوز هذه المرحلة
قائماً عليهم ،من خالل تكاتفهم ألجل التغلب على التحديات والوصول إلى مستقبل يسوده االستقرار والسعادة واألمن
والرفاه ،وتراجع أعداد المصابين ال يعني التساهل في تطبيق اإلجراءات االحترازية ،والوصول إلى الهدف المنشود
يتطلب االلتزام بكل تلك اإلجراءات؛ فبه ّمة اإلنسان يرتفع ويعلو شأن البلدان.
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تقارير وتحليالت
أزمة سد النهضة :تحوالت إيجابية قد يعرقلها تشدد إثيوبي محتمل
يعقد مجلس األمن ،اليوم االثنين ،جلسة مباحثات حول أزمة سد النهضة ،في ظل مؤشرات عدة مبشرة بإمكانية حلحلتها
وتسويتها بشكل ٍ
مرض ألطرافها الثالثة ،بيد أن هذا التفاؤل بحل األزمة ،قد يصطدم مرة أخرى بموقف إثيوبي متشدد،
كما حدث في مرات سابقة.
شهدت أزمة سد النهضة تطورات مهمة خالل األيام الثالثة
األخيرة ،ويتوقع أن يعقد مجلس األمن جلسة اليوم االثنين
للبحث في تسوية هذه األزمة ،بعد أن تقدمت مصر قبل أسبوع
بمذكرة إلى المجلس ،طالبته فيها بالتدخل بعد أن فشلت
المفاوضات بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في التوصل إلى
حل توافقي.
وثمة مؤشرات مهمة إلى انفراج في حدة األزمة ،ومنها
تأكيد رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي ،موسى فكي محمد،
أول من أمس السبت ،أنه تم حل أكثر من  %90من القضايا
في المفاوضات الثالثية بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد
النهضة ،وتأكيد وزير المياه والري والطاقة اإلثيوبي ،سيليشي
بيكيلي ،أنه سيكون هناك اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان
فيما يتعلق بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثالثة
أسابيع .وفي الواقع ،فإن هذا االنفراج جاء بفعل ثالثة عوامل
أساسية ،هي:
 التحرك النشط من قبل الدبلوماسية المصرية لتدويلاألزمة بهدف الضغط على أديس أبابا ،من خالل اللجوء إلى
مجلس األمن ،وتأكيد مصر مرارا ً وتكرارا ً أنها لن تتنازل بأي شكل
من األشكال عن حصتها التاريخية من مياه النيل ،وكان من
الالفت للنظر في هذا السياق ظهور الرئيس المصري عبدالفتاح
السيسي خالل الفترة األخيرة أكثر من مرة مع قادة القوات
المسلحة ،وبالذات قادة القوات الجوية ،ومطالبته لهم بالتأهب
للحفاظ على مصالح مصر الحيوية ،الذي يتربع نهر النيل على
قمة أولوياتها.
 التحول في موقف السودان ،باتجاه دعم الموقف المصري،حيث إن موقف الخرطوم كان مساندا ً لفترة طويلة ،ولو بشكل
غير مباشر ،للموقف اإلثيوبي ،ولكن في ظل تشدد أديس أبابا
مال الموقف السوداني لصالح دعم موقف القاهرة ،بل وتقدمت
الخرطوم بمذكرة لمجلس األمن ،كما فعلت مصر ،األمر الذي
خلق جبهة ضغط قوية مصرية -سودانية على أديس أبابا.
 تدخل االتحاد اإلفريقي ووساطته لحل األزمة ،وهو ما نجمعنه عقد قمة إفريقية مصغرة يوم الجمعة الماضي ،تم من

خاللها االتفاق على تشكيل لجنة حكومية من مصر والسودان
وإثيوبيا بهدف االنتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم
لجميع األطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ،مع
االمتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية ،بما في ذلك ملء بحيرة
السد ،قبل التوصل إلى هذا االتفاق .وقد ترأس القمة المصغرة
سيريل رامافوزا ،رئيس جمهورية جنوب إفريقيا والرئيس الحالي
لالتحاد ،بحضور كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي،
ورئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك ،ورئيس وزراء إثيوبيا
آبي أحمد.
بيد أنه وعلى الرغم من حدوث هذه التحوالت المبشرة في
مسار تسوية األزمة ،فإن تناقضات الموقف اإلثيوبي ومراوغاته،
قد تؤدي إلى إفشال المفاوضات من جديد ،ففي الوقت الذي
أكدت فيه أديس أبابا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق في غضون
أسبوعين أو ثالثة ،قال رئيس الوزراء اإلثيوبي ،آبي أحمد ،في
بيان له أول من أمس السبت« :تعتزم إثيوبيا بدء الملء في
غضون األسبوعين المقبلين ،بينما ستجري مواصلة األعمال
المتبقية» ،وهو ما يناقض التفاهمات التي تم التوصل إليها في
القمة اإلفريقية المصغرة ،التي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق
أوالً ،وعدم الشروع في ملء بحيرة السد من دون التوصل إلى
اتفاق بين الدول الثالث.
أزمة سد النهضة ،على هذا النحو ،شهدت تطورات إيجابية،
قد تفضي إلى التوصل إلى اتفاق لحلها ،خاصة مع تدخل االتحاد
اإلفريقي ومجلس األمن ،ولكن إصرار إثيوبيا على البدء في
تشغيل السد حتى من دون التوصل إلى اتفاق ،سوف ينسف
هذه التطورات ،ويفتح مستقبل األزمة على سيناريوهات خطيرة.
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تقارير وتحليالت
العراق ..مشوار استعادة هيبة الدولة يبدأ بخطوة نزع سالح الميليشيات
يواصل رئيس الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي ،مساعيه الجادة إلخراج العراق من حالة الفوضى األمنية والسياسية
التي يعيشها منذ إطاحة الواليات المتحدة األمريكية نظام الرئيس السابق صدام حسين عام  2003وما أعقبها من سنوات
احتالل وانفالت أمني وتدخل إيراني وفتن طائفية أدخلته في نفق مظلم ما زال يعاني آثاره على الصعد السياسية
واألمنية واالقتصادية واالجتماعية كافة.
السياسي المستقل الذي تولى المنصب التنفيذي األول في
العراق على المستويين السياسي والعسكري باعتباره رئيساً للوزراء
وقائدا ً عاماً للقوات المسلحة ،لم ِ
يأت بالطريقة التقليدية التي
اعتادتها القوى السياسية والتيارات الحزبية في هذا البلد منذ نحو
 17عاماً ،وكانت تعتمد على مبدأ التوافق والمحاصصة وإسناد
المنصب إلى الحزب أو التحالف صاحب األغلبية في البرلمان ،وإنما
على خلفية تظاهرات عارمة واعتصامات عنيدة اجتاحت البالد من
شمالها إلى جنوبها احتجاجاً على مسألتين أساسيتين هما استمرار
تدخل إيران في الشأن العراقي ومحاوالتها التي ال تتوقف لتقويض
سيادته وجعله تابعاً لها وحديقة خلفية لنفوذها وسياستها ،وتغول
الفساد ،واتساع نطاق آفتي الفقر والبطالة ،وانتشار الميليشيات
الطائفية المسلحة التي خرجت عن نطاق
السيطرة وباتت تنفذ أجندات ال تتفق بأي حال
من األحوال مع توجهات الدولة وسياساتها.
ومنذ اليوم األول لتشكيل حكومته ونيلها
ثقة البرلمان عقب ٍ
مخاض لم يكن يسيرا ً ،أعلن
الكاظمي بوضوح نيته وعزمه على فرض السيادة واستعادة هيبة
الدولة ووقف التدخالت الخارجية التي كانت تعبث بأمن واستقرار
البالد ،مستندا ً في ذلك إلى ركيزتين مهمتين هما دعم دولي
واسع ،وخصوصاً من قبل الواليات المتحدة األمريكية التي تريد
تحجيم نفوذ إيران ووأد طموحاتها وأطماعها في العراق ،ومساندة
شعبية خصوصاً من شريحة الشباب الذي طفح به الكيل وضاق
ذرعاً بممارسات نظام الولي الفقيه وانفالت الميليشيات الموالية
له والممولة والمسلحة من قبله والتي باتت تشكل ما يشبه دوالً
داخل الدولة ،وتتحدى حتى قوى الجيش واألمن وجهاز مكافحة
اإلرهاب.
قبل الدخول في مواجهة مباشرة معها ،حاول الكاظمي إرسال
مجموعة من الرسائل للميليشيات وقادتها والمسؤولين عنها علّهم
يستوعبون الدرس ويقتنعون أن األوضاع قد تغيرت ،وأن المرحلة
باتت تتطلب إعادة تنظيم األمور في البالد حتى ال تغرق السفينة
بمن فيها ،وحتى ال تنزلق األمور إلى ما ال تحمد عقباه ،وخصوصاً في
ظل احتقان شعبي عميق وواسع النطاق وإحباط عا ّم في صفوف
الشباب ناتج عن تراجع حاد في مستوى معيشة المواطن العراقي

سببه األساسي هدر ثروات البالد واستنزافها ونهبها تحت مسميات
مشاريع وهمية لم يتحقق منها شيء على أرض الواقع؛ حيث تشير
التوقعات إلى أن العراق ،البلد الغني بالثروات المتنوعة ،خسر ما
يزيد على  450مليار دوالر خالل األعوام من  2007حتى 2019
نتيجة الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدولة واألجهزة
الحكومية.
رئيس الوزراء القادم من موقع القيادة في واحد من أهم
األجهزة األمنية العراقية وهو جهاز المخابرات العا ّمة ،بدا مص ّرا ً على
تنفيذ تعهداته التي قطعها لنشطاء الحراك الشعبي واالحتجاجات
بأنه سيحقق واحدا ً من أهم مطالبهم وهو صون سيادة العراق
واستقالله ومنع استخدام أراضيه ومجاله الجوي ساحة لتصفية
الحسابات خصوصاً بين إيران والواليات
المتحدة ،األمر الذي يحتاج تحقيقه بالدرجة
األولى إلى إنهاء فوضى انتشار السالح وحصره
بيد الدولة وتفكيك الميليشيات ،وهي خطوات
لن يكون تنفيذها سهالً من دون دعم دولي
وشعبي كبيرين وحاسمين ،يمارس األول المزيد من الضغوط على
إيران ويجفف قدرتها على تمويل الميليشيات التابعة لها ،في حين
يوفر الثاني الحاضنة الشعبية المؤازرة والمساندة لجهود الجيش
والحكومة واألجهزة األمنية إلنهاء الوجود المسلح ألي فصيل أو
تنظيم تحت أي مسمى كان.
جس النبض ،باشرت
وفيما يشبه بالونات االختبار وعمليات ّ
قوى األمن العراقية تنفيذ حمالت مداهمة واعتقاالت في صفوف
الميليشيات التي يعتبر بعضها جزءا ً مما يسمى «الحشد الشعبي»،
وفي مق ّدمتها ميليشيا «كتائب حزب الله» ،الموالية إليران
والمرتبطة بها بشكل مباشر ،وهو ما القى ترحيباً كبيرا ً في الشارع
العراقي وإشادة دولية ،غير أنها استثارت أمراء الحرب من زعماء
الميليشيات الطائفية األخرى الذين بدؤوا التشويش على الرجل
خوفاً من أن تصل السكين إلى رقابهم ،وتق ّدمهم قيس الخزعلي
زعيم ما يسمى «عصائب أهل الحق» الذي وجه تحذيرا ً إلى رئيس
الوزراء من الدخول في مواجهة مع الحشد الشعبي ،وهو ما يعني
أن مشوار الكاظمي نحو استعادة السيادة الكاملة وغير المنقوصة
طويل وليس مفروشاً بالورود.
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تقارير وتحليالت
هل تخسر الصين عالقتها مع الهند؟
يتناول تانفي مدن ،في تقريره في مجلة «فورين بوليسي» ،مستقبل العالقات بين الهند والصين في ظل المواجهة
األخيرة بين البلدين على جبال الهيمااليا؛ حيث يرى أن هذا التطور سوف يدفع نيودلهي إلى أحضان واشنطن.
تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ ،ورئيس الوزراء الهندي
ناريندرا مودي ،في قمة عقدت في جنوب الهند في شهر أكتوبر
 ،2019أن يمضيا بالعالقات بين البلدين إلى «آفاق أرحب» في
العام المقبل ،وتعهدت الجارتان اآلسيويتان ،اللتان تشكالن معاً
أكثر من ثلث سكان العالم ،بالتعاون الوثيق في العام الحالي
 2020في الذكرى الـ  70للعالقات الرسمية بين البلدين ،وقد
حصر المسؤولون  70عمالً مشتركاً؛ بداية من الوفود التجارية
والعسكرية إلى الدراسات األكاديمية ،من أجل تعزيز التعاون
الصيني  -الهندي.
ولكن ،بدالً من بناء عالقات أعمق بين البلدين في ،2020
جاءت هذه السنة لتعمق العداء بين الطرفين ،فمنذ بداية شهر
ِ
القوات الهندية في عدد
مايو الماضي تواجه القواتُ الصينية
من النقاط على الحدود النائية المتنازع عليها بين البلدين ،بل
وتدهور الموقف يوم  15يونيو الجاري عندما اصطدم الجنود
الصينيون بالجنود الهنود في وادي غالوان؛ ما أدى إلى مقتل
 20جندياً هندياً على األقل في هذا االصطدام ،وعدد غير
معروف من الجنود الصينيين (إذ لم تكشف الصين حتى اآلن
عن عدد الخسائر) .وترى الحكومة الهندية أن الصين دخلت
في هذا االصطدام من أجل تغيير الوضع الراهن على الحدود،
بحيث تتقدم إلى داخل هذه الحدود ،أو تعوق عمل الدوريات
الهندية الموجودة في هذه المنطقة التي ت ّدعي كل من الدولتين
ملكيتها ،وألقى المسؤولون الصينيون في الوقت نفسه اللوم على
الهند في التحريض على هذه المواجهة العنيفة.
وال ننسى أن النزاع الحدودي بين الصين والهند قد أشعل حرباً
شعواء بينهما عام  ،1962وما زال هذا النزاع الحدودي باباً مفتوحاً
من أبواب االحتكاك والمواجهة بين البلدين منذ ذلك الحين؛ وقد
أظهرت هذه المواجهة األخيرة أن العالقات بين نيودلهي وبكين
عالقات تنافسية قد تنزلق في أي وقت من األوقات إلى صراع
حقيقي بينهما ،بالرغم من جهود التعاون بينهما .وقد يكون لهذه
المواجهة الدموية األخيرة في جبال الهيمااليا تداعيات أخطر
وأوسع على األوضاع السياسية والجغرافية في آسيا.
استطاعت الهند والصين تعزيز عالقاتهما الدبلوماسية
على مدار العقدين األخيرين ،ونجحتا في تعزيز عالقاتهما
االقتصادية ،وعقد اجتماعات على أعلى مستوى ،والمشاركة
معاً في المؤسسات اإلقليمية ،مثل البنك اآلسيوي لالستثمار في

البنية التحتية ،وغيرها من المؤسسات المتعددة األطراف ،مثل
مجموعة «البريكس» التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين
وجنوب إفريقيا؛ بل أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري
للهند ،وبلغت استثمارات الصين في الهند نحو  26مليار دوالر،
بما في ذلك استثمارات في قطاع التكنولوجيا.
لكن هذه العالقات الجيدة ومؤشرات التعاون ال يمكنها أن
تخفي الطابع التنافسي بين البلدين ،وما زالت مشكلة الحدود
المتنازع عليها أحد أهم أسباب التوتر بين البلدين ،وتتهم الهند
الصين دائماً بأنها تسعى إلى تغيير الوضع الحدودي الراهن
بمفردها عن طريق وجود قواتها العسكرية في المناطق
المتنازع عليها ،واإلصرار على وجود دائم في مناطق من غير
المفترض أن توجد فيها .ومن أسباب التوتر األخرى وجود الداالي
الما ،والالجئين التبت في الهند ،باإلضافة إلى سيطرة الصين على
المياه اإلقليمية في نهر براهمابوترا؛ وهو أمر يثير مخاوف الهند،
وهو ما تنظر إليه الهند على أنه عالقة اقتصادية غير متوازنة.
إضافة إلى ذلك ،تشعر نيودلهي بأنها مطوقة من الصين التي
نجحت في اآلونة األخيرة في تعزيز عالقتها الوطيدة مع باكستان
العدو اللدود للهند ،بل وعززت الصين من وجودها في دول
جنوب آسيا األخرى كذلك ،مثل بنغالديش ونيبال وسريالنكا.
كل هذه األسباب وغيرها من أسباب التنافس االقتصادي قد
تدفع إلى تنامي العالقات بين نيودلهي وواشنطن ،كما أن اعتقاد
الهند بأن الواليات المتحدة األمريكية قوة «ال غنى عنها» في
الحفاظ على توازن القوى العالمي سوف يلعب دورا ً في تعزيز
العالقات بين البلدين.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات رائدة في إصدار العمالت الرقمية

أكد صندوق النقد الدولي أن دولة اإلمارات تُعد رائدة عالمية
في اهتمام مصرفها المركزي بإصدار العمالت الرقمية .وأصدر
الصندوق ،أمس ،ورقة عمل عن المشروعات
التي أعلنتها المصارف المركزية في مختلف
العالم ،بشأن إصدار عمالت رقمية بصفة
رسمية.
وتطرق الصندوق في ورقة العمل إلى
المشروع المشترك ،الذي أعلنه مصرف
اإلمارات المركزي ،ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»،
بشأن إصدار عملة مشتركة بين الدولتين .وأوضح الصندوق
أن المشروع الذي أطلقت عليه دولة اإلمارات والسعودية اسم

مشروع «عابر» ،وأعلنتا عنه في  28يناير  ،2019يُعد مثاالً عالمياً
رائدا ً للمشروعات التي تعكس اهتمام المصارف المركزية بإصدار
العمالت الرقمية ،ومنحها إطارا ً رسمياً ينظم
كل الجوانب المتعلقة بتداولها والمعامالت
التي تجري باستخدامها .وأضاف أن الدولتين
تعتزمان إصدار عملتهما الرقمية المشتركة
عبر منصة «آر 3كوردا» ،إحدى المنصات
العالمية المتخصصة في إصدار العمالت
ال ُمشفرة ،وتنظيم معامالت «بلوك تشين» .كما تطرق الصندوق
إلى القانون الذي أصدرته دولة اإلمارات ،بشأن المصرف المركزي
تنظيم المنشآت واألنشطة المالية.

الشارقة األولى عالمي ًا في «البيئات األعلى نمو ًا»

حلّت إمارة الشارقة في المرتبة األولى عالمياً ،على قائمة البيئات األعلى نموا ً لمرحلة تفعيل
األعمال ،بحسب التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة ( ،)GSERالصادر مؤخرا ً عن مؤسسة
«ستارت أب جينوم» العالمية .وبذلك تبلغ اإلمارة محطة جديدة في مسيرتها ،لتصبح واحدة من
المراكز العالمية المزدهرة للشركات الناشئة.
ويوث ّق التقرير العالمي لبيئة الشركات الناشئة  ،2020التزام الشارقة بجوانب البحث واالبتكار ،واجتذاب المواهب الرفيعة
المستوى من خالل المدينة الجامعية ،وامتالك نقاط القوة الالزمة في القطاعات الفرعية ،مثل تكنولوجيا التعليم واالقتصاد اإلبداعي،
كأصول رئيسية في منظومة ريادة األعمال بالشارقة .كما حلّت الشارقة ،أيضاً ،بين أفضل  20بيئة أعمال ناشئة في منطقة إفريقيا
والشرق األوسط عن فئة «القيمة مقابل المال» ،وجاءت كذلك بين البيئات الثالثين األولى عن فئة «المواهب مقبولة التكلفة».

ارتفاع طفيف في احتياطيات النقد
األجنبي السعودية في مايو

ارتفعت احتياطيات النقد األجنبي
السعودية بشكل طفيف في مايو بعد
انخفاض قياسي في الشهرين السابقين
عندما استخدمت المملكة عشرات
المليارات من الدوالرات لدعم استثمارات
صندوق الثروة السيادي .وأظهرت بيانات
صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي
(البنك المركزي) أمس ارتفاع صافي أصولها
األجنبية في مايو إلى  444.82مليار دوالر
من  444.1مليار دوالر في إبريل .وحولت
المملكة  40مليار دوالر من االحتياطيات
إلى صندوق الثروة السيادي السعودي،
بين مارس وإبريل لدعم عمليات االستحواذ
على حصص في شركات أجنبية.

الحكومة السودانية تعتزم السيطرة
على جميع الشركات الحكومية

قالت وزارة المالية السودانية ،أمس األحد ،إنها ستسيطر على جميع الشركات
الحكومية ،بما في ذلك الشركات المملوكة لقوات األمن .ويعد هذا اإلجراء جزءا ً
من حزمة إصالحية مدتها  12شهرا ً تم إعدادها بالتعاون مع صندوق النقد
الدولي ،وتهدف كذلك إلى تقليل دعم الوقود واستقرار العملة وفتح تداول
الذهب للقطاع الخاص .ويُنظر إلى معالجة القوة االقتصادية الواسعة للقطاع
األمنيعلى أنها واحدة من أصعب التحديات خالل الفترة االنتقالية ،ومدتها 39
شهرا ً ،بعد انقالب العام الماضي الذي أنهى ثالثة عقود من حكم عمر البشير.
وقالت الوزارة في بيان «ستقوم الحكومة االنتقالية بإعداد ونشر قوائم حصر
لجميع الشركات المملوكة للدولة ،بما في ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة
المالية والتخطيط االقتصادي والوزارات األخرى واألجهزة األمنية والنظامية».
وأضاف البيان «على المدى القصير ستصدر حكومة السودان االنتقالية مراسيم
تضمن الملكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع المؤسسات المملوكة
للدولة ،وهذا سيضمن أن اإلنفاق الحكومي سيتجنب التدخل السياسي وتضارب
المصالح في إدارة ومراقبة الشركات المملوكة للدولة».
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من إصدارات المركز
أسواق الطاقة العالمية ..متغيرات في المشهد االستراتيجي
بـدأت معـالم تأثير التغـيرات في المشـهـد االستراتيجـي لثاني أكسيد الكربون خالل دورة الوقود ،وعند إنشاء البنية
العالم ـ ـي علـى أسواق الطاقة تتضح على نطاق العالم ،التحتيـة الخاصة بها ،والتأثيرات البيئية األخرى مثل استخراج
وهو مو ض وع الجدل الدائر ضمن قطاع الصناعة وفيما اليورانيـوم ،والتصـريفـات الناتجــة عن التشغيل الروتينـي،
بين الحكومات على حد سـواء .وال تمس هـذه التغـيرات وعو ا قـب الحـوادث الصغيرة والكبيرة النطاق .ويرى
تطـور أسواق النفط وتأثيرها في معدالت اإلنتاج واألسـعار فروجات أن استخدام الطاقة النووية يجلب معه تنوع الوقود
وحسـب ،بل تمس مجموعـة من العوامل األخرى أيضاً؛ بما ودر ج ة من االبتعاد عن تقلبات أسعار الوقود األحفوري،
فيها أمن الطاقــة ،وتأثيرات األزمــات االقتصاديـة العالميـة ،ولذلك يمكنه زيادة أمن المعروض والمساعدة في اسـتقرار
والحضـ و ر المتنامي لمنتجي منطقـة الخـليج العربـي في السـوق ،والسـيما إذا تم تطويرها إلى جانب تكنولوجيات
إمداد الوقود غير األحفوري ،مثل طاقة
األسـو ا ق ،سواء من حيث احتياطياتهم
الر ي اح والطاقـة الشمسـية أو الكتلـة
التقل ي دية أو تطويرهم مصادر بديلة
الحيويـة ،وأيضاً بتدابير جانب الطلب.
ومتجددة .ويقدم هذا الكتاب مجموعة
وفي السياق نفسه يشير الكتاب إلى
متنوع ة من وجهات النظر بشأن تلك
أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تعتبر
االتج ا هات ،وما لها من عواقب على
مرشحاً مثالياً لحيازة الطاقة النووية ،نظرا ً
المن ت جين والمستهلكين على حد سواء
إلى كون تكنولوجيات الطاقة النووية
في منطقة الشرق األوسط وخارجها ،إذ
تحتا ج إلى رؤوس أموال ضخمة ،وهي
يرى ممدوح سالمة ،المستشار في مجال
أنسب لالقتصادات التي تشهد نموا ً قوياً.
النفط والطاقة لدى «البنك الدولي» ،أن
ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه ينبغي
سوق النفط العالمية تقف على مفترق
تحليل العوامل البيئية أو الخارجية إلنتاج
طرق؛ فأساسيات سوق النفط خضعت
الطاقة ،التي بدورها يمكن أن تؤثر بشكل
لتغي ي رات جذرية منذ مطلع تسعينيات
مباشر في حساب التكاليف اإلجمالية.
القر ن العشـرين ،ومن الواضح أن
ويس ت كشف الكتاب أيضاً سياسات
االت ج اهات الراهنة في العرض والطلب
الناشــر:
الن ف طيين غير قابلة لالستمرار من مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية الط ا قة في دول مجلس التعاون لدول
تاريخ النشــــر2012 :
الخليج العربية وخارجها ،ويوضح الدكتور
المنظور البيئي واالقتصادي واالجتماعي؛
محمد رمادي ،األستاذ في قسم االقتصاد
لذا فهو يتوقع أن الضغط على أسعار
النفط سيتواصل بال هوادة في األعوام المقبلة ،بسبب تنامي واإلدارة المالية في «جامعة الملك فهد للبترول والمعادن»،
الطلب العالمي على النفط ،وتضاؤل االحـتياطيات العـالمية أن دول مجلس التعاون مجتمع ًة ،تواجه معضالت متزايدة
الم ث ـبتة .ويـتناول الكتاب الجـدوى االقتصادية لمصادر في إدارة العرض والطلب لموارد الطاقة على حد سواء،
الطاقة المتجددة وآفاقها المستقبلية ،سواء في ضوء القيود ويلفت النظر إلى أن اضطرابات ما يسمى «الربيع العربي»
المفروضة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو مشاركة قد أدت إلى تغيير بعض الفرضيات السابقة بأن القطاع
منت ج ي الموارد الهيدروكربونية الخليجيين في تطوير الخاص سيكون القوة الرائدة للتغيير االقتصادي ،إلى فرضية
الم ص ادر المتجددة ،وب ّين أنتوني فروجات ،الباحث األول تقوم على تدخل حكومي أكثر استدامة في دول المجلس،
في م عهد «تشاتام هاوس» ،أن لجميع مصادر الطاقة أثرا ً وهو ما سيدفع الحكومات الخليجية إلى اتخاذ خيارات بين
في البيئة وسوق الطاقة األوسع ،واستخدامها هو عبارة عن العقالنية االقتصادية والسياسية في سياساتها المحلية تجاه
تحقيق توازن بين المخاطر والمنافع التي تجلبها ،والطاقة الطاقة .ويؤكد الكتاب في الختام أن منطقة الخليج ال تزال
الن و وية ليست استثناء من ذلك .والمنافع البيئية النسبية مرك زا ً مهماً للطاقة بالنسبة إلى العالم ،لكنها في الوقت
للط ا قة النووية يمكن قياسها؛ ألنها ال تنتج أي انبعاثات نفسه تعاني نقصاً في بعض أنواع الوقود ،خاصة الغاز.
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إنفوغراف
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