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االفتتاحية
تدخالت إيران في الشأن العربي تستحق اإلدانة
دس أنفها في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بشؤونه الداخلية والخارجية،
ال تفتأ إيران تتدخل في العالم العربي ،وتحرص على ّ
كل المساعي العربية الدائمة والمخلصة إلقامة عالقات ُحسن جوار معها ،تقوم على التعاون لما فيه صالح
متجاهلة في ذلك ّ
الجانبين وخير شعبيهما ،وعلى قاعدة احترام كل طرف سيادة الطرف اآلخر واستقالله ،وتجنب كل ما قد يزعزع استقراره
وأمنه القومي ،باعتبار أنهما شريكان في إقليم واحد يض ّم ثروات وخيرات كبيرة ،وميزات متعددة ومتنوعة ستحقق ،إذا ما
ِ
أحسن استغاللها وتوجيهها ،أفضل مستويات الحياة لشعوبه ،وستجعل منه مثاالً يحتذى به في االزدهار والتنمية.
غير أن النظرة التوسعية لنظام الولي الفقيه الذي ال يزال ساسته ومنظّروه ومسؤولوه محكومين بأوهام تصدير الثورة
ومسكونين بأحالم النفوذ وأطماع التوسع ،تنعكس بشكل مباشر على األداء السياسي للدولة ،وعلى سلوكها تجاه جيرانها
العرب الذي عادة ما يتسم بالعدوانية ،ويعمل على إثارة القالقل ،ويسعى إلى بث الفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع الواحد،
من خالل العزف على وتر الطائفية البغيضة التي يحرص على تكريسها ،مستغالً في ذلك إما طموحات المغمورين الساعين
وراء تحقيق مكاسب شخصية ولو كان ذلك على حساب شعوبهم وأوطانهم ،أو جهل آخرين وسذاجتهم وتغييبهم للعقل
والمنطق.
والشواهد على السلوك اإليراني المعادي لألمة العربية كثيرة وواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ،وهي ال تقبل
التأويل وال تحتاج إلى التفسير ،إذ إن كل الدول العربية بالنسبة إلى حكام طهران ومالليها هي مشاريع لساحات نفوذ
وأطماع ،إما حاضرة أو مؤجلة ،ففي الخليج العربي ،المعروف تاريخياً بعروبة ضفتيه شرقاً وغرباً ،ما زالت إيران تحتل جزر
اإلمارات الثالث ،طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ،وترفض الحلول المطروحة كافة لحل هذه المشكلة سلمياً،
إما عن طريق التفاوض الثنائي ،أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ،وتص ّر على االستمرار في زعزعة أمن الخليج
واستقراره ،وتهديد سالمة وانسيابية حركة المالحة فيه ،على الرغم من إدراكها التام أهميته شرياناً وعصباً للتجارة العالمية،
وبالذات فيما يخص الصادرات النفطية التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز اقتصادات دول المنطقة ،بما في ذلك إيران
نفسها.
وفج أو غير مباشر ،باستقرار األوطان وبمقدرات شعوبها،
وعلى امتداد الساحة العربية تعبث أذرع إيران ،بشكل مباشر ّ
كما هي الحال في سوريا التي ال تكاد تخلو فيها مدينة من بصمات أذى ميليشياتها الطائفية التي أهلكت الحرث والنسل،
وارتكبت من الفظائع ما يندى له جبين اإلنسانية ويخجل منه أعتى طواغيت التاريخ ..إلى العراق الذي ما زالت تتعامل معه
باعتباره حديقة خلفية لها وتعمل بمناسبة وغير مناسبة على تأجيج الفرقة والطائفية والكراهية بين أبنائه وتنتهك سيادته
وتتخذ منه ساحة لمناكفاتها ومغامراتها السياسية والعسكرية ،وتواصل نشر الفوضى فيه عبر تزويد وكالئها وتابعيهم من
الميليشيات باألسلحة ،وتحريضهم على التمرد على الدولة والقانون ،عالوة على ممارساتها التخريبية في لبنان عبر تابعها
ووكيلها حزب الله الذي بات يشكل دولة داخل الدولة ،ويدفع البالد نحو عزلة دولية غير مسبوقة ..وفي اليمن من خالل
وكيلها االنقالبي ،ممثالً في جماعة الحوثي اإلرهابية.
ما يثير االستغراب أن ممارسات طهران هذه تتم وتتواصل في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى تعاون جيرانها وتعاطفهم
معها في ظل ما تعانيه من ضغط دولي وحصار وعقوبات أمريكية تكاد تخنق أنفاسها ،وتجفف مواردها االقتصادية ،ومن
حالة سخط وغضب شعبي داخلي يكاد يصل حد االنفجار بسبب تقديم ملفات العسكرة وإدارة الصراعات على ملفات
التنمية وتطوير االقتصاد؛ ما نتج عنه تدني المستوى المعيشي ،وارتفاع معدالت الفقر والبطالة.
إدانة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي ،خالل استقباله براين هوك ،الممثل
األمريكي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية األمريكي ،تدخالت إيران وحلفائها المستمرة في
شؤون الدول العربية تأتي لتضع النقاط على الحروف ،ولتؤكد موقف دولة اإلمارات الرافض ألي تدخل من أي طرف في
الشأن العربي مهما كانت ذرائعه وأسبابه ،وهو ما يتطلب من طهران إعادة النظر في نهجها ،وتقويم سلوكها؛ علّها تتمكن
من العودة عضوا ً صالحاً في المجتمع الدولي.
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اإلمارات اليوم
دورة برلمانية متميزة
استطاع المجلس الوطني االتحادي أن يرسخ دوره الفعال على الصعيدين التشريعي والرقابي ،وأصبح ركناً أساسياً في
النظام السياسي للدولة ،وبات يجسد بحق اإلرادة العامة لمواطني دولة اإلمارات ،كما أنه أصبح أداة مهمة للرقابة على
األداء الحكومي .وهذا التطور الذي شهدته تجربة المجلس ،سلط الضوء بشدة على تطور الحياة السياسية بشكل عام
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وما شهدته من نقالت نوعية خالل السنوات األخيرة.
وفي الواقع ،فإن المجلس أصبح يحظى بهذه المكانة المتميزة بفضل االهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة
لدعم تجربتنا البرلمانية ،من خالل تفعيل دور المجلس ،سواء كان ذلك على صعيد تشكيله أو على صعيد المهام
المنوطة به ،وال بد من التذكير في هذا السياق بأن المجلس حظي بأهمية كبيرة في برنامج التمكين السياسي لصاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،الذي أطلقه سموه عام  ،2005حيث أكد هذا البرنامج
ضرورة تفعيل دور المجلس عبر انتخاب نصف أعضائه من خالل هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتعيين النصف
اآلخر ،وكان ذلك بمثابة تطور كبير في طريقة تشكيل المجلس الذي كان يتم تشكيله حتى ذلك الوقت عن طريق آلية
التعيين ألعضائه كافة.
وقد أكدت تجربة االنتخابات األخيرة للمجلس عام  ،2019تصميم قيادتنا الرشيدة على مواصلة دعم المجلس وتطوير
دوره ،حيث شهدت هذه االنتخابات زيادة عدد أعضاء الهيئات االنتخابية إلى ( )337738عضوا ً ،لتشهد بذلك زيادة
تصل إلى أكثر من  %50مقارنة بقوائم الهيئات االنتخابية لعام  ،2015وحظيت المرأة اإلماراتية بحضور مميز في القوائم
االنتخابية عام  2019بنسبة تصل إلى  %50.62مقابل نسبة الذكور التي بلغت .%49.38
وتكشف فاعلية المجلس ونشاط أعضائه وما أنجزه خالل أعمال دورة االنعقاد األولى من الفصل التشريعي الحالي
(السابع عشر) مدى حرص المجلس على ترسيخ دوره في المجاالت كافة التي يعمل بها ،وأن هناك المزيد من الفرص
لتفعيل هذا الدور ،ومما ال شك فيه أن تناول المجلس حزمة من القضايا المهمة خالل هذه الدورة ،يؤكد تالحم المجلس
مع القضايا الحياتية المعيشية التي تحظى باهتمام بالغ من قبل شعب اإلمارات ،مواطنين ومقيمين ،كما أن هذا التفاعل
الكبير من قبل المجلس مع هذه القضايا ،يزيد الثقة والطموحات والرهانات على دور مستقبلي أكثر فاعلية للمجلس
يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها النموذج التنموي لدولة اإلمارات ويتوافق مع طموحات القيادة الرشيدة في
إحداث المزيد من الثراء في تجربتنا البرلمانية.
ويعقد المجلس الوطني االتحادي جلسته الثالثة عشرة الختامية من دور انعقاده العادي األول للفصل التشريعي
السابع عشر« ،عن بعد» اليوم الثالثاء ،يطّلع خاللها على تقارير نشاط أداء هيئة المكتب واللجان واألمانة العامة
والشعبة البرلمانية خالل الدور األول ،ويوجه  10أسئلة إلى أربعة وزراء تتعلق بقطاعات التوطين والموارد البشرية
والطاقة وحماية المستهلك والثقافة .كما سيطّلع المجلس خالل جلسة اليوم على تقارير نشاط نهاية الدور لهيئة
المكتب واللجان واألمانة العامة ،ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الثانية عشرة التي عقدت في
 23يونيو الجاري .وبعد ذلك ستعقد الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية اإلماراتية للمجلس جلستها الثالثة الختامية،
ستطّلع خاللها على تقرير نشاط الشعبة خالل هذا الدور.
لقد استطاع المجلس الوطني االتحادي ،بفضل الدعم الالمحدود من قبل قيادتنا الرشيدة أن يرسخ دوره في الحياة
السياسية ،ويمثل فصله التشريعي السابع عشر مرحلة جديدة في التجربة البرلمانية لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
وقد كشفت فاعلية أعضاء المجلس خالل دور االنعقاد األول من هذا الفصل أن المجلس يراكم المزيد من اإلنجازات
ويتجه إلى المزيد من تفعيل دوره ،وذلك على النحو الذي يكرس بشكل أكبر دوره كمؤسسة تشريعية ورقابية تقوم
بدور مهم وجوهري في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
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تقارير وتحليالت
ليبيا :ما الدور الذي يمكن أن تؤدّيه القبائل في تسوية األزمة؟
برزت القبائل بشدَّ ة على سطح األحداث التي تمر بها ليبيا حالياً ،والسؤال المطروح مفاده :ما الدور الذي يمكن أن تؤديه
الفج في الشؤون
هذه القبائل في تسوية األزمة المستحكمة في البالد ،التي تعقَّدت بشكل أكبر بعد التدخل التركي ّ
الداخلية لليبيا؟
تتميز ليبيا بطبيعتها الق َبلية؛ حيث تلعب القبيلة دورا ً كبيرا ً
في الحياة العامة ،وقد اعتمد الرئيس الليبي السابق ،معمر
القذافي ،في حكمه على عنصر التوازن القبلي؛ األمر الذي
أسهم في بقاء النفوذ السياسي للقبائل ،وفي الوقت نفسه كان
ذلك من العوامل التي وفرت االستقرار لنظام القذافي وبقائه
في حكم ليبيا عقودا ً طويلة.
جلي،
وبعد إسقاط نظام القذافي برز العامل القبلي بشكل ّ
وكان أحد العوامل الحاكمة لتطور األحداث التي شهدتها ليبيا
منذ ذلك الوقت؛ حيث شكلت القبائل كيانات مسلحة بعد
غياب دور الجيش والشرطة ،وفي ظل الصراع المست ِعر بين
حكومة الوفاق الوطني بزعامة فائز السراج من ناحية ،والجيش
الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من ناحية
ثانية ،كانت القبيلة ركيزة أساسية في هذا الصراع؛ فهناك قبائل
بعينها تدعم هذا الطرف ،وهناك قبائل أخرى تدعم الطرف
المقابل.
وتشمل الخريطة القبلية في ليبيا الكثير من القبائل
المؤثرة؛ ففي غرب ليبيا يبرز دور قبيلة الورفلة ،التي يتجاوز
عدد أبنائها المليون شخص؛ ما يمثل سدس سكان البالد ،وهناك
قبائل ترهونة وقبائل مصراتة .أما في الشرق؛ فتبرز قبائل برقة،
التي تعد الداعم الرئيسي لمؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا،
خاصة مؤسستي الجيش والشرطة .وفي الجنوب هناك قبائل
عربية تمثلها قبيلة الزوية ،وأخرى تنحدر من أصول إفريقية
مثل التبو ،وهناك أيضاً قبيلة الطوارق ذات األغلبية األمازيغية.
وقد استنفر التدخل التركي في الشؤون الداخلية لبلد
ناضل طويالً ضد التدخل األجنبي واالحتالل اإليطالي للبالد،
حتى تحرير ليبيا؛ عددا ً كبيرا ً من القبائل الليبية ،التي أعلنت
دعمها لما صرح به الرئيس المصري ،عبدالفتاح السيسي ،حول
رفض التدخل التركي في ليبيا ،وكونه يمثل تهديدا ً خطيرا ً لألمن
القومي المصري ،مؤكدا ً دعمه قبائل ليبيا في مواجهة هذا
التدخل؛ حيث ستعقد القبائل الليبية ،خالل األسبوع الجاري،
موسعاً في القاهرة ،وفقاً لما صرح به محمد المصباحي،
اجتماعاً َّ
رئيس ديوان المجلس األعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية،

وهذه القبائل تدعم بطبيعة الحال الجيش الوطني الليبي.
ولكن يبدو أن التدخل التركي ،الذي يدعم حكومة الوفاق
الوطني وحلفاءها من الميليشيات المسلحة ،يحظى بمباركة
قبائل أخرى تدعم هذه الحكومة ،حيث ع َّبرت هذه القبائل عن
رفضها تصريحات السيسي ،التي ألمح فيها إلى احتمال تدخل
الجيش المصري في ليبيا إذا دخلت قوات الوفاق مدينتي
سرت والجفرة ،والتي اعتبر فيها أن أي تدخل مباشر من الدولة
المصرية (في ليبيا) باتت تتوافر له الشرعية الدولية ،سواء
بحق الدفاع عن النفس ،أو بنا ًء على طلب السلطة الشرعية
الوحيدة المنتخبة في ليبيا ،وهي مجلس النواب (طبرق)؛
وهو ما جاء عقب تأكيد رئيس برلمان طبرق الليبي ،عقيلة
صالح ،أنه سيطلب رسمياً من مصر التدخل عسكرياً إذا حاولت
قوات حكومة الوفاق الدخول إلى مدينتي سرت والجفرة .وفي
هذا السياق ،قال ما يسمى المجلس األعلى للمدن والقبائل
الليبية ،في بيان له ،إنه يرفض رفضاً قاطعاً كل ما جاء في كلمة
السيسي ،ويع ُّدها إعالن حرب ،طالباً من الجيش المصري أال
يكون أداة النتهاك السيادة الليبية ،محذرا ً من أن أي تصرف أو
عدوان من شأنه اإلساءة إلى العالقات الوطيدة بين الشعبين
الشقيقين.
وهكذا؛ فإن الصراع المستعر في ليبيا أبرز ،بشكل غير
مسبوق ،دور القبائل التي تبدو منقسمة على نفسها بين ما
تؤيد حكومة الوفاق ،وما تؤيد الجيش الوطني؛ وهذا االنقسام
قد يع ّمق هذا الصراع ،ولكنه قد يكون مدخالً لحل األزمة؛ إذا
ما توافقت القبائل على ضرورة حل هذا الصراع في إطار ليبي-
ليبي من دون تد ّخل خارجي.
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تقارير وتحليالت
أزمة سد النهضة مؤشر لقياس مدى فاعلية االتحاد اإلفريقي
تعتبر أزمة سد النهضة التي انخرط االتحاد اإلفريقي مؤخراً في محاوالت حلها ،مؤشراً مهماً يمكن أن تقاس من خالله
فاعلية االتحاد ،الذي تأسس قبل نحو عقدين ،ومدى قدرته على تسوية النزاعات بين الدول األعضاء ،وبالتالي تكريس
دوره كمؤسسة قارية فاعلة.
تأسس االتحاد اإلفريقي ،في مايو  2001ويقع مقره
في أديس أبابا ،العاصمة اإلثيوبية ،وهو منظمة قارية تضم
 55دولة تعمل معاً لمعالجة القضايا السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،بما في ذلك الحد من الصراعات وإنهاؤها وتعزيز
التنمية والتكامل في إفريقيا من خالل أجندة طموحة لعام
 .2063ويلخص شعار المنظمة «إفريقيا المتكاملة والمزدهرة
والسلمية» ،توجه االتحاد واألولويات التي يسعى لتحقيقها.
ويسعى االتحاد لتحقيق هدف أساسي يتمثل في توحيد
العملة «األفرو» بحلول عام  .2028ويبدو هذا الهدف طموحاً،
وقد ال يمكن تحقيقه في هذا المدى الزمني المحدد ،إذا لم
يتم تدشين تعاون اقتصادي فعال بين الدول األعضاء ،وحل كل
المشكالت المتراكمة بين الدول اإلفريقية ،وفي المقدمة منها،
النزاعات الحدودية الكثيرة بين دول القارة.
وقد حل االتحاد اإلفريقي محل منظمة الوحدة اإلفريقية،
بهدف تفعيل التعاون اإلفريقي ونقله إلى مراحل أكثر تقدماً،
بيد أنه وعلى الرغم من مرور نحو عقدين على تأسيس االتحاد،
فإنه لم تنشأ بعد الكثير من المؤسسات التابعة له ،وخاصة في
المجال االقتصادي ،بالرغم من أن اللجان التوجيهية للعمل على
تأسيسها قد شكلت.
وقد وجه االتحاد اإلفريقي قسماً كبيرا ً من جهوده لحل
المشكالت القائمة بين الدول األعضاء ،والتي تقف حجر عثرة
في سبيل تفعيل التعاون المشترك بينها ،وكان له دور الفت
للنظر في هذا السياق ،على غرار تدخله لحل مشكلة النزاع
في منطقة دارفور في السودان ،ومؤخرا ً دخل االتحاد اإلفريقي
على خط محاوالت تسوية أزمة سد النهضة مع بقاء هذه
األزمة دون حل ،على الرغم من أن المفاوضات الخاصة بها ما
زالت مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.
وبداية ،يمكن القول إن االتحاد اإلفريقي تدخل متأخرا ً
لعالج هذه األزمة التي تعد من األزمات الكبرى في القارة
اإلفريقية ،وهذا ما ال يحسب لالتحاد ،ولكن تدخله أخيرا ً هو
أمر جيد ،بيد أن المهم هو إمكانية أن ينجح االتحاد بالفعل في
عملية الحل ،وال شك أن نجاح االتحاد في تحقيق هذا الهدف

سيشكل رصيدا ً كبيرا ً له ،وربما سيدشن مرحلة أكثر فاعلية في
مسيرته ،وبالتالي ،انطالقه لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف
أساسية.
ويبدو أن تدخل االتحاد اإلفريقي قد نجح وفي وقت
قياسي في حلحلة أزمة سد النهضة ،حيث تم 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 الرئيس الحالي لالتحاد،
بحضور كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،ورئيس
وزراء السودان عبدالله حمدوك ،ورئيس وزراء إثيوبيا آبي
أحمد.
وثمة ما يسهل من مهمة االتحاد اإلفريقي في حل هذه
األزمة ،ومن ذلك الموقف اإلثيوبي الداعم لقيام االتحاد بدور
فاعل في حل تلك األزمة ،وسعي مصر والسودان ورغبتهما
الشديدة في الوصول إلى هذا الحل ،عبر بوابة االتحاد أو أي
طرق أخرى تحقق هذا الهدف ،ولكن تشدد الموقف اإلثيوبي
يشكل عائقاً أمام جهود االتحاد ،حيث ما زالت أديس أبابا تصر
على البدء بملء خزان السد مطلع يوليو المقبل ،بغض النظر
عن التوصل إلى اتفاق من عدمه ،وهذا األمر سينسف جهود
االتحاد ،أما إذا استطاع االتحاد أن يثني إثيوبيا عن القيام بهذا
األمر ،فإنه سيمهد الطريق للوصول إلى حل لهذه األزمة.

الثالثاء  30يونيو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7312

5

تقارير وتحليالت
سياسة أرامكو في توزيع األرباح وضرورة االستعداد لتفادي أي أزمات مقبلة
يناقش ديفيد فيكلنغ ،كاتب رأي بصحيفة بلومبيرغ ،في تقريره بموقع بي إن إن بلومبيرغ ،سياسة أرامكو فيما يتعلق
بتوزيع األرباح على المساهمين ،ويرى أنها تفوق ما تقدمها مجموعة من كبرى الشركات العالمية ،ولكنه يحذر من
تداعياتها على الشركة مستقبالً ،ويقدم نصائح مهمة لتفادي أي أزمات مقبلة.
إن مبلغ الخمسة والسبعين مليار دوالر ،الذي تعتزم
أرامكو السعودية توزيعه على المساهمين في صورة أرباح
كل عام ،يُق ّزم أي أرباح توزعها أي شركة أخرى مدرجة
في البورصة ،ذلك أن هذا المبلغ يقارب ما توزعه شركات
أكسون موبيل ،ورويال داتش شل ،وتشيفرون كورب ،وبي
بي ،وتوتال إس أيه ،وبتروتشينا ،وإيني إس بي أيه ،وبتروليو
برازيليرو إس أيه ،وتشينا بتروليم آند كيميكال كورب ،أو
سينوبك ،مجتمعة؛ وهو ما يجعل وعود الرئيس التنفيذي
للشركة ،أمين ناصر ،باالستمرار بهذا المستوى نفسه من
األرباح على مدار السنوات الخمس المقبلة تصويتاً استثنائياً
يعج به من شكوك
على الثقة بسوق النفط ،في ظل ما ُّ
وتقلبات .وقال أمين ناصر ،في تصريح له هذا الشهر ،إن
شركة أرامكو السعودية على استعداد القتراض مزيد من
األموال من أجل ضمان الوفاء بالتزاماتها هذا العام في ظل
انهيار أسعار النفط انهيارا ً تاماً.
وأصبح تض ُّخم الديون؛ من أجل الحفاظ على استمرار
توزيع األرباح على المساهمين ،من الممارسات المعروفة
التي انتهجتها شركات الطاقة في ظل انهيار سوق النفط في
عام  ،2020باستثناء بعض الشركات –مثل شركة شل– التي
تعتزم إلغاء توزيع األرباح تماماً .وتضطر شركات الطاقة
إلى تمويل توزيع األرباح من القروض ،إذا ما كانت هذه
الشركات على يقين بأن ما تمر به من أزمات أمر وقتي تماماً.
لكن المشكلة هي أن وفاء أرامكو بهذا الوعد الذي قطعته
على نفسها مع المساهمين على المدى البعيد سوف يضر
بسمعتها ،في الوقت الذي تحتاج فيه إلى التحرك بسرعة
وذكاء في ظل تباطؤ الطلب على النفط الخام.
وال تع ُّد هذه األرباح المفترض توزيعها على المساهمين
آخر التزامات شركة أرامكو من النفقات؛ ألن استحواذها على
معظم أسهم شركة الكيماويات سابك هذا الشهر دفعها إلى
االلتزام بسداد ما يقرب من  69مليار دوالر أمريكي على
دفعات على م ّر السنوات الست المقبلة.
وإضافة إلى ذلك ،تلتزم أرامكو بسداد  15مليار دوالر
للوفاء باستثماراتها المحتملة في مصفاة جامنجار ،التابعة
لشركة ريليانس إندستريز في الهند ،ومبلغ  20مليار دوالر

في مشروع كيماويات مشترك مزمع مع شركة سابك ،وكذلك
 5مليارات دوالر سنوياً لشركة سابك من نفقات رأس المال،
وهو ما سيثقل الموازنة العامة لشركة أرامكو؛ فإذا ما جمعنا
كذلك هذه االلتزامات أصبحت الصورة أكثر اضطراباً؛ وال شك
أن الشركة سوف تضطر إلى الدخول في هذه الدائرة سنوات
ع َّدة؛ حتى تعود التدفقات النقدية التشغيلية إلى أكثر من
 100مليار دوالر في العام مرة أخرى؛ حتى إذا ما أخذنا
أعمال شركة سابك في االعتبار .وإذا ما أرادت شركة أرامكو
إنفاق ثالثة أرباع هذا المبلغ على توزيع أرباح المساهمين،
في الوقت الذي تضطر فيه إلى سداد من  10إلى  15مليار
دوالر لتمويل شركة سابك سنوياً ،باإلضافة إلى تكاليف
االستثمار ،وتكاليف رأس المال على عملياتها األساسية؛ فإن
هذا المبلغ سوف يقل إلى ما يقرب من ثلث أو أقل من ثلث
مبلغ الخمسة والثالثين مليار دوالر الذي كانت الشركة تنفقه
حتى وقت قريب.
أما المسؤولون الواثقون بقدرتهم على زيادة اإلنتاج
بتكلفة ضعيفة للغاية؛ فإن هذا النوع من السياسات سوف
يجعل أسهل طريق إلى زيادة األرباح طريقاً صعباً؛ ذلك أن
هذا المسار سوف يلقى بعض العقبات ،وأهمها ضعف نمو
الطلب على مدى سنوات عدة ،في الوقت الذي يتعافى فيه
العالم من تداعيات فيروس كورونا ،فضالً عن أن أهمية شركة
أرامكو بالنسبة إلى سوق النفط تعتمد على أن االفتراض
القائل إن الزيادة في إنتاج أرامكو من النفط بالتنسيق،
بطبيعة الحال ،مع مجموعة أوبك +ينبغي أن تجعل األسعار
تتحرك في االتجاه المعاكس؛ وهو ما سيسفر عن صافي
أرباح ضعيف للشركة .ويبدو أن سياسة توزيع األرباح التي
تنتهجها شركة أرامكو هي محاولة لكبح جماح سوق النفط
الذي أوشك أن ينهار ،وكلما أسرعت أرامكو إلى مراعاة
ذلك ،كانت أكثر استعدادا ً للتص ّدي لألزمات المقبلة في هذا
القطاع.
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شـؤون اقتصاديــة
انخفاض سعر الفائدة على الدرهم إلى أدنى مستوى في سبع سنوات

انخفض سعر الفائدة األساس على التعامالت بالدرهم إلى
أدنى مستوى له في سبع سنوات ،بحسب األسعار المعلنة من
ِقبل المصرف المركزي ،يوم أمس ،ما يتوقع أن تكون له نتائج
إيجابية في دعم النمو االقتصادي وتحفيز االستثمار وزيادة
السيولة المتوافرة لقطاعات األعمال في االقتصاد الوطني ،بتكلفة
منخفضة جذابة للمستثمرين.
وينعكس انخفاض سعر الفائدة إيجابياً على المقترضين من
البنوك بالدولة إذ يؤدي إلى تقليص االقتطاعات الشهرية من
رواتبهم وهو ما يوفر مزيدا ً من السيولة للعائالت لالستهالك،
ويدعم زيادة الطلب على السلع والخدمات في السوق المحلية.
وتراجع سعر الفائدة على التعامالت بين البنوك بالدولة
بالدرهم إلى المستويات المسجلة في أواسط عام  ،2014وذلك
بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة على الدرهم
تبعاً ألسعار الفائدة على الدوالر بدأت منذ الربع الثاني من عام

 .2019وتظهر البيانات الصادرة عن مصرف اإلمارات المركزي
أن سعر الفائدة (اإليبور) انخفض لآلجال الستة التي يتم إعالنها
بشكل يومي بقيمة تتراوح ما بين  114و 143نقطة أساس ،خالل
 6أشهر تقريباً؛ أي منذ مطلع العام الجاري وحتى يوم أمس.
ووفقاً للبيانات ،فقد تراجع سعر الفائدة ألجل ليلة واحدة إلى
 %0.2يوم أمس مقارنة بسعر كان يبلغ  %1.435مطلع شهر يناير
 ،2020بانخفاض قدره  123.5نقطة أساس خالل الفترة.

أسعار النفط ترتفع بفضل بيانات اقتصادية مشجعة من آسيا وأوروبا

صعدت أسعار النفط حوالي دوالر للبرميل ،يوم أمس االثنين ،بعد بيانات متفائلة من آسيا
وأوروبا ،لكن المستثمرين قلقون من زيادة حادة في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد
حول العالم .وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة  69سنتاً ،أو ،%1.7
لتسجل عند التسوية  41.71دوالر للبرميل .وصعدت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس
الوسيط  1.21دوالر ،أو  ،%3.1لتبلغ عند التسوية  39.70دوالر للبرميل.
وأظهرت بيانات من المفوضية األوروبية ،يوم أمس االثنين ،أن انتعاش المعنويات االقتصادية في منطقة اليورو تعاظم في
يونيو مع تحسينات في مختلف القطاعات .وفي الصين ،ارتفعت أرباح الشركات الصناعية للمرة األولى في ستة أشهر ،ما يشير
إلى أن تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب زخماً .وأعطت مؤشرات األسهم األمريكية ،التي صعدت بشكل عام أمس
االثنين ،مزيدا ً من الدعم ألسعار النفط التي تحذو حذو أسواق األسهم أحياناً.
لكن مخاوف من موجة ثانية من الجائحة تمنع أسعار الخام من تحقيق مكاسب أكبر .وتجاوز عدد ضحايا كوفيد 19-نصف
مليون شخص ،بحسب إحصاء لرويترز .وأعادت بعض الواليات األمريكية فرض قيود بعد قفزات في حاالت اإلصابة بالفيروس.

انتعاش االقتصاد األمريكي مرهون باحتواء كورونا
قال مستشار بارز للبيت األبيض ،يوم أمس االثنين ،إن
ٍ
تعاف قوي
االقتصاد األمريكي ما زال يتجه فيما يبدو نحو
على الرغم من انتكاسات في مساعي إعادة فتح االقتصادات
في بعض الواليات التي أغلقت الحتواء فيروس كورونا.
وأبلغ الري كودلو ،مدير المجلس االقتصادي القومي ،قناة
(سي إن بي سي) التلفزيونية «في الوقت الحالي األمر يبدو
جيدا ً جدا ً ..نحن نتجه صوب ٍ
تعاف قوي».

وأدت قفزة في حاالت اإلصابة المؤكدة بفيروس كورونا
في عدد من الواليات األمريكية إلى تراجع عدد منها عن
إجراءات إلعادة فتح اقتصاداتها .وأثار هذا تساؤالت بشأن
مدى السرعة التي قد يتعافى بها االقتصاد األمريكي من
هبوطه العميق المرتبط بفيروس كورونا .وقال كودلو إن
الهدف الرئيسي إلدارة ترامب هو تقديم حوافز لتشجيع عودة
المزيد من األمريكيين إلى العمل.
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من إصدارات المركز

ال لعودة أمريكا إلى الوطن ..وجهة نظر معارضة لالنكفاء
بعد  65عاماً من اعتماد الواليات المتحدة األمريكية
استراتيجية كبرى للتدخل واالنخراط العميق في الشؤون
العالمية ،يتساءل الكتاب :هل حان الوقت أخيرا ً النتهاج
سياسة االنكفاء إلى الداخل؟ ويشير إلى أن هذا السؤال
أصبح يمثل جدالً ملحاً ،وقضية حرجة .ولكن معظم
الباحثين الذين يكتبون حول مستقبل االستراتيجية الشاملة
للواليات المتحدة األمريكية ،يجيبون على هذا السؤال
بـ «نعم»؛ نظرا ً إلى التكلفة االقتصادية الباهظة في ظل
أزمة ميزانية خانقة ،ووجود قوات عسكرية منهكة ،وحلفاء
عنيدين ،وجمهور تالشت رغبته في االنخراط بصورة عميقة
في شؤون العالم.
وكرد فعل على حرب العراق عام  ،2003واألزمة
االقتصادية ،وأزمة الميزانية فيما بعد عام  ،2008تصاعدت
التحليالت الداعية إلى ابتعاد الواليات المتحدة األمريكية
عن استراتيجيتها الكبرى الحالية .وحتى اآلن ،لم تجد الحجج
الداعية إلى االنكفاء إجابة كافية عليها من جانب خبراء
العالقات الدولية .ولكن بعض الباحثين يعرض أسباباً قوية
تفسـر لماذا يجسد االنكفاء مخاطر وتكاليف أكبر بكثير من
الفوائد المجنية منه.
وبحسب االستقراء التاريخي ،يقول الكتاب ،إنه ومنذ
الحرب العالمية الثانية؛ كان القادة السياسيون في الواليات
المتحدة األمريكية يؤكدون باإلجماع تقريباً ،التزامهم بقيادة
العالم واالنخراط في شؤونه .لكن على مدى العقد الماضـي
ظهر رأي مختلف اكتسح الدراسات األكاديمية :وهو أنه
يجب على الواليات المتحدة األمريكية أن تقوم بتقليص
التزاماتها العالمية واتباع سياسة االنكفاء واالنكماش .وبشكل
أكثر تحديدا ً ،ينبغي أن تقوم بتقليص وجودها العسكري في
الخارج ،أو إلغائه ،والتخلص من التزاماتها األمنية العالمية أو
الحد منها ،والتقليل من جهودها الرامية إلى تعزيز النظام
المؤسسـي الليبرالي وتولي قيادته.
ويحتج أنصار االنكفاء ،بأن االستراتيجية الكبرى الحالية
القاضية بـ «االنخراط العميق» تستتبع تكاليف عالية
ومتزايدة؛ تؤدي إلى تدني مستوى الفائدة منه ،وإن
تراجع الواليات المتحدة األمريكية بالنسبة إلى المنافسين
المحتملين ،يجعل من الصعب عليها دائماً المحافظة على
التزاماتها التي تفوق الحصـر ،في الوقت الذي يستطيع
حلفاؤها تحمل تكاليف الدفاع عن أنفسهم .أضف إلى
ذلك أن استراتيجية الواليات المتحدة األمريكية الشاملة
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القائمة على التدخل ،تولّد ردا ً عاماً واستيا ًء لدى الحكومات،
وجماهير الشعوب األخرى على حد سواء.
ويؤكد خبراء الشؤون الدولية المناهضون للتدخل
الخارجي ،أن االنكفاء الواسع النطاق يمكن أن ينزع فتيل
العداء العالمي للواليات المتحدة األمريكية ،وعالوة على
ذلك ،فإنه حتى إن لم تسارع الحكومات الحليفة إلى تنفيذ
جميع المهام التي تنفذها الواليات المتحدة األمريكية اآلن،
فإن معظم هذه األدوار ال يمت بصلة إلى أمن الواليات
المتحدة األمريكية ،بل يسهم في المخاطر التي تجعل
أمريكا رهينة حروب ليست في مصلحتها القومية.
وال ريب في أن هؤالء الخبراء ،يقول الكتاب ،قاموا
بدراسة منطق النظام العالمي بقيادة الواليات المتحدة
األمريكية ،لكن هذه الدراسات تركز فقط على مجموعة
ثانوية من الحجج المحتملة ،وقد تمت كتابة عدد كبير منها
قبل موجة التحليالت األخيرة التي تدعو إلى االنكفاء ،ومن
ثم فهي ال تعالج عددا ً كبيرا ً من الدعاوى الرئيسية التي
تستند إلى تجربة األعوام العشـرة الماضية؛ وهي تجربة
يجادل دعاة االنكفاء بقوة بأنها تدعم قضيتهم؛ ونتيجة
لذلك ،يفتقر الباحثون إلى تحليل منهجي يعالج مباشـرة
الدعوى الرئيسية في مسألة االنكفاء؛ وهي أن االستراتيجية
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الكبرى الحالية ال تحقق المصالح القومية للواليات المتحدة
األمريكية.
يقدم أنصار االنكفاء صورة مشوهة عن العناصـر األساسية
لالستراتيجية الكبرى الحالية في كثير من األحيان .غير أن
تقويماً مستديماً لحججهم ،يجد أن كفة ميزان ما يعرفه
الباحثون عن السياسة الدولية تميل ضد حجج االنكفاء .إن
دعاة التخلي عن تقليد االنخراط العميق للواليات المتحدة
األمريكية ،الذي مضـى عليه ستون عاماً ،يبالغون في تكاليفه،
ويقللون من فوائده األمنية ،كما يتجاهلون عموماً فوائده
األمنية وغير األمنية الحاسمة والواسعة النطاق .وعالوة
على ذلك ،فإن كثيرين يخلطون بين االستراتيجية الكبرى
األساسية لالنخراط العميق ،وقضايا أخرى؛ مثل :تعزيز
الديمقراطية بالقوة ،والتدخل اإلنساني المسلح ،وهي أمور
في غاية األهمية ،ولكنها خيارات اختيارية ،وليست تحديدا ً
لمالمح االستراتيجية الكبرى.
وعلى الرغم من أن الدراسة تؤكد استمرار صالحية مبادئ
طويلة األمد من االستراتيجية الكبرى للواليات المتحدة
األمريكية ،فإن تحليلها ال يدعم مقاومة كل التغييرات في
السياسة الخارجية .وليس هناك في نقاش األفكار ما يوحي
بوجوب المحافظة على جميع االلتزامات بأي ثمن .كما ال
تطعن الدراسة بإعادة التوازن إلى االستراتيجية؛ للتكيف
مع القيود والتحديات الجديدة ،كما فعل الرئيس ريتشارد
نيكسون ،ووزير الخارجية هنري كيسنجر بعد حرب فيتنام،
وكما فعل الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيالري
كلينتون بعد حرب العراق .وعلى العكس من ذلك ،فإن
هذه الحلقات من إعادة التوازن تكذب تصور أن الواليات
المتحدة األمريكية ال يمكن أن تتكيف مع عالم متغير.
وبحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فإن دعاة
االنكفاء الذين يتصفون بقدر كبير من الدقة والتحديد ،قالئل،
وأقل منهم كذلك من يُبدي تأييدا ً ال لبس فيه لفكرة العودة إلى
استراتيجية ما قبل الحرب العالمية الثانية التي كانت تقوم على
«القوة البحرية المنعزلة» المقيدة الوصول ،فيما وراء نصف
الكرة الغربي .ويبدو أن عددا ً قليالً من دعاة االنكفاء يمتلكون
ثقة كافية لالعتقاد بأنه لن يكون هناك أي دا ٍع للتدخالت
الخارجية المباشرة والعميقة .وبدالً من ذلك ،تترافق انتقاداتهم
لالنخراط العميق عادة؛ بدعوة إلى تبني استراتيجيات «ضبط
النفس» و«التوازن الخارجي» ،بدالً من التخلي الكامل عن
جميع االلتزامات الرئيسية للواليات المتحدة األمريكية.
وتؤكد الدراسة أن غالبية المحللين من دعاة االنكفاء،

حاولوا تأسيس تقويمهم االستراتيجي على أعمال مميزة
من الدراسات الواقعية .وهذا يولد االنطباع بأن الواقعية
تعطي حكماً ال لبس فيه ،لمصلحة االنكفاء لدولة في الوضع
االستراتيجي للواليات المتحدة األمريكية؛ ومن ثم فإن
السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية منذ نهاية
الحرب الباردة تمثل شذوذا ً كبيرا ً بالنسبة إلى الواقعية في
نظر كثير من العلماء والباحثين .وعليه فال يمكن تفسير
استمرارها بعد زوال االتحاد السوفيتي ،إال من خالل األمراض
السياسية الداخلية ،أو التأثير الضار لأليديولوجية الليبرالية
ألمريكا.
ويظهر التحليل النهائي لجميع اآلراء ،أن الواقعية
ال ت ُْسفر عن حكم واضح لمصلحة االنكفاء ،وأن التقاليد
النظرية األخرى ال تساعد على شـرح االستراتيجية الكبرى
للواليات المتحدة األمريكية ،وأن السلوك االستراتيجي
األمريكي بعد نهاية الحرب الباردة ليس خروجاً بدهياً عن
نظرية العالقات الدولية بشكل عام ،أو عن النظرية الواقعية
على وجه الخصوص ،وأن تفسير هذا السلوك ال يتطلب
بالضـرورة الخوض بعمق في خصوصيات األيديولوجية أو
السياسة الداخلية األمريكية.
لقد تخللت الخطب ووثائق االستراتيجية الرسمية
األمريكية ،على مدى العقود الستة الماضية ،مجموعة من
الحجج والمعطيات االستراتيجية الكبرى األوسع نطاقاً،
ومفادها :أن االلتزامات األمنية شـرط ضـروري للقيادة
األمريكية ،وأن القيادة أمر ضـروري لتحقيق األهداف
االستراتيجية األساسية .ولوال االلتزامات األمنية لتراجع نفوذ
الواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق بالقيادة في القضايا
األمنية ،وغير األمنية على حد سواء .وتسهم القيادة في
تسهيل التعاون لمواجهة التحديات األمنية ،وتوسيع االقتصاد
العالمي ،وفي دفع التوازن التعاوني ليصبح أقرب إلى ما
تفضله الواليات المتحدة األمريكية .وعالوة على ذلك ،فإن
االلتزامات ومظاهر النفوذ المرتبط بها ،تعد ركائز ضـرورية
لقيام نظام مؤسسـي ومعياري أكبر ،يؤدي الحفاظ عليه
إلى جعل الواليات المتحدة أكثر أمناً وازدهارا ً على المدى
الطويل.
ويخلص المؤلفون إلى أن الخيار األساسـي القاضـي
باالحتفاظ باالستراتيجية الكبرى الداعية إلى المشاركة
واالنخراط بعمق بعد الحرب الباردة ،هو بالضبط ما ترجح
الدراسات والبحوث في العالقات الدولية ،أن تفعله قوة
عقالنية نفعية ريادية في مركز الواليات المتحدة األمريكية.
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