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االفتتاحية
إعالن القاهرة ركيزة أساسية لتسوية األزمة في ليبيا
تبذل جهات عدة جهودا ً متواصلة لحل األزمة القائمة في ليبيا ،بعيدا ً عن االحتكام لقوة السالح ،الذي ال يمكن أن يكون
أداة لتحقيق تسوية مستقرة ال في ليبيا وال في غيرها ،وهو ما أثبتته كل تجارب الصراع ،فقد يتم توظيف القوة في مرحلة ما
من قبل أطراف الصراع لتحقيق أهداف بعينها ،ولكن التوصل إلى حل نهائي لهذا الصراع ال يكون إال من خالل بوابة التفاوض
بين األطراف المتصارعة ،ومن المؤسف حقاً أن الصراع في ليبيا قد امتد لسنوات طويلة ،ولم تفطن القوى المتصارعة،
المتمثلة بشكل رئيسي في حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج ،والجيش الوطني بزعامة المشير خليفة حفتر ،إلى
هذه الحقيقة المبدئية ،فواصل كل طرف صراعه الصفري مع الطرف اآلخر ،وكانت النتيجة مزيدا ً من معاناة الشعب الليبي
في شرق البالد وغربها.
وضمن المساعي السلمية المبذولة لتسوية األزمة القائمة في ليبيا ،جاءت مبادرة إعالن القاهرة ،ويستمد هذا اإلعالن
أهميته من اعتبارات أساسية عدة :أولها ،التوقيت الذي جاء فيه هذا اإلعالن ،حيث تشهد ليبيا تفاقم الصراع بين الطرفين
المتصارعين؛ ممثلين في حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني ،بشكل ينذر بانزالق ليبيا إلى مستنقع أكثر خطورة،
وبخاصة في ظل التدخل الخارجي لدعم هذا الطرف أو ذاك ،وأبرز صوره التدخل التركي لصالح حكومة الوفاق الوطني ،وهو
تدخل يتستر بأسباب وهمية لتحقيق أطماع ألنقرة في ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط .وثانيها ،مضمون اإلعالن ،الذي جاء
شامالً وكامالً ،ويؤسس لتسوية عادلة ،حيث يدعو إلى وقف إطالق النار ،اعتبارا ً من يوم غد االثنين ،ويهدف إلى إلزام الجهات
األجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها ،بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية  5+5في جنيف ،كما
تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل ألقاليم ليبيا الثالثة ،في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف األمم المتحدة.
وثالثها ،التأييد الواسع الذي حظي به اإلعالن من قبل دول عربية ال تريد سوى الخير واالستقرار والرخاء لليبيا ،وأطراف إقليمية
ودولية لها وزنها وتأثيرها في منطقة الشرق األوسط ومجريات األمور في الساحة الليبية .وفي هذا السياق أعلنت دولة
اإلمارات العربية المتحدة تأييدها لمبادرة إعالن القاهرة ،وث ّمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون
الدولي في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري ،الجهود التي تبذلها مصر لتسوية األزمة الليبية ،مؤكدا ً أن دولة
اإلمارات حريصة على إنهاء االقتتال في ليبيا الشقيقة فورا ً ،وترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف.
من هنا ،فإن إعالن القاهرة يمثل ركيزة أساسية للتسوية السياسية المأمولة في ليبيا ،والمهم هو العمل على ترجمة ما
جاء في اإلعالن على أرض الواقع ،وإذا كان الطرف الممثل في الجيش الوطني الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر وداعميه
من قوى سياسية وقبائل مختلفة قد أعلن تأييده الكامل لهذا المبادرة ،بل وسبقها في اإلعالن عن هدنة من طرف واحد،
فإن الدور على الطرف اآلخر المتمثل في حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج لكي يتخذ خطوة مماثلة لتأييد اإلعالن
واعتباره مرجعية لتسوية األزمة السياسية القائمة في البالد.
إن الشعب الليبي يعاني منذ نحو  10سنوات ما يشبه الحرب األهلية وقد آن األوان لتجاوز الصراع القائم بين حكومة
الوفاق والجيش الوطني الليبي ،الذي يهدد ليس فقط باستمرار هذه المعاناة ،بل بتقسيم البالد وتحويلها إلى مناطق نفوذ
لقوى دولية وإقليمية ،وفي مقدمتها تركيا التي لها أهداف ال تخفى على أحد ،دفعتها للتدخل في الشأن الليبي .ومن هنا،
فإن القوى المتصارعة في الساحة الليبية عليها أن تتلقف إعالن القاهرة للشروع في تسوية شاملة لهذا الصراع ،بحيث يكون
ذلك بداية لبناء ليبيا جديدة تكون وطناً لكل الليبيين.
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اإلمارات اليوم
تنوع واستدامة في الغذاء
سعت دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل إطالقها «االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي» في نوفمبر  ،2018إلى
تطوير منظومة وطنية شاملة تمكّن من إنتاج الغذاء المستدام ،وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية ،بـ  18نوعاً رئيساً ،وفق
معايير رئيسية ثالثة ،هي :معرفة حجم االستهالك المحلي ألهم المنتجات ،والقدرة على اإلنتاج والتصنيع ،واالحتياجات
الغذائية ،حيث تتضمن االستراتيجية من خالل  38مبادرة ،وضمن رؤية عام  2051وأجندة عمل لعام  ،2021العمل على
تسهيل تجارة الغذاء العالمية ،وتنويع مصادر استيراد الغذاء ،وتحديد خطط توريد بديلة ،بما يجعل الدولة ضمن أفضل 10
دول بحلول عام  ،2021واألفضل عالمياً في مؤشر األمن الغذائي العالمي بحلول عام .2051
وتأكيدا ً على أن دولة اإلمارات تسير وفق منظومة ناجحة في تطوير إنتاج محلي مستدام ،ممكّن بالتكنولوجيا والتقنيات
الذكية ،تمكنت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخرا ً ،بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية التابعة لوزارة الزراعة واألغذية
والشؤون الريفية في جمهورية كوريا الجنوبية ،وجامعة اإلمارات ،من تحقيق تجربة تعد األولى من نوعها في منطقة الشرق
األوسط ،وذلك بنجاح التجارب األولية لزراعة أصناف من األرز في البيئة الصحراوية ،بما يعزز استدامة سالسل إمداد الغذاء
ويشجع األبحاث االبتكارية ،حيث أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ،وزير التغير المناخي والبيئة ،بهذه المناسبة أن
العمل دائم ومتواصل على تنفيذ برامج ومشاريع تواكب مستهدفات الدولة وتوجيهات ورؤية قيادتها الرشيدة ،كما تم اختيار
صنفين من األرز للزراعة؛ هما «جابونيكا وإنديكا» لقدرتهما على تح ّمل درجات الحرارة العالية.
وجاء مشروع تجربة زراعة األرز ليسهم في تعزيز تنوع سلة المحاصيل المحلية مستقبالً ،وخاصة في المحاصيل التي
تتطلب ظروفاً غير اعتيادية ،حتى يتم اختبار تكيفها مع طقس ومناخ الدولة ،في منشآت ومواقع الزمة لزراعة األرز ،يتم فيها
إدارة المنظومة التجريبية الحقلية للزراعة ،واإلشراف والتقييم الميداني لعملية الزراعة واإلنبات وفقاً لمنهجية علمية متفق
عليها ،وأركان أساسية تعزز من قدرات البحث والتطوير وتبني التقنيات االبتكارية في مجال الغذاء.
لقد أثبتت دولة اإلمارات قدرتها خالل السنوات الماضية على مواجهة التحديات والتحول إلى دولة آمنة غذائياً ،وهو ما
يتجسد في المرحلة التي يعيشها العالم في ظل وباء كورونا المستجد ،حيث أكدت منظومة الغذاء في الدولة جاهزيتها
العالية بتأمين إمدادات الغذاء وإتاحتها للمستهلكين في كل األسواق ،وذلك بفضل النهج االستباقي وتبني حزم من اإلجراءات
التي عززت األمن الغذائي للدولة خالل األعوام الماضية ،وحققت االستدامة في مجال الغذاء ،وذلك بحسب معالي مريم بنت
محمد سعيد حارب المهيري ،وزيرة الدولة لألمن الغذائي ،ضمن فعاليات اجتماع حكومة دولة اإلمارات ،الذي عقد مؤخرا ً
حول «االستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد ،»19-مشيرة خالله إلى جاهزية مراكز الدولة الجمركية لتسيير حركة تجارة المواد
الغذائية ،بما يعزز من موقع دولة اإلمارات في مؤشر األمن الغذائي العالمي.
إن إصرار الدولة على استدامة وتنوع الغذاء ،خالل السنوات العشر الماضية ،مكنها من التعامل مع األزمات على نحو
أفضل؛ فباإلضافة إلى صدور قانون المخزون االستراتيجي للسلع الغذائية حديثاً ،الذي تم اعتماده لتعزيز االكتفاء من احتياطي
السلع الغذائية الرئيسية في مختلف الظروف ،تم تأسيس تحالف لألمن الغذائي يتألف من  14شركة وطنية ،وضخ استثمارات
كبيرة في اإلنتاج الزراعي وسالسل إمداد الغذاء ،والعديد من المبادرات والمشروعات التي جعلت من سكان دولة اإلمارات،
مواطنين ومقيمين ،ينعمون بالطمأنينة بشأن كفاية الغذاء وجودته ،واثقين بأنهم يعيشون في دولة تسعى إلى قيادة الجهود
العالمية في استخدام الحلول المبتكرة الالزمة لزيادة اإلنتاج الغذائي المعزز بالتكنولوجيا ،وتعزيز أدوات الذكاء االصطناعي
لتطوير الصناعات الغذائية خالل السنوات القليلة المقبلة.
األحد  7يونيو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7292

3

تقارير وتحليالت
ترامب واإليحاءات الدينية ..توظيف ألغراض سياسية

أثارت الصورة التي ظهر بها الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،وهو يحمل اإلنجيل ،خالل زيارته كنيسة سانت جون قرب
البيت األبيض ،ردود أفعال متباينة ،داخل أمريكا وخارجها ،حيث اتُّهم باستخدام الدين ألغراض سياسية؛ وهو أمر مثير
للنقاش في دولة علمانية تقوم على عدم إدخال الدين في السياسة ،أو الخلط بينهما.
هذه ليست المرة األولى التي يستخدم فيها ترامب الدين
بشكل أو بآخر للتعبير عن نفسه؛ فقد سبق أن قام بهذا
األمر مرات عدة ،سواء في كتاباته ،وخاصة التغريدات عبر
موقع التواصل االجتماعي «تويتر» ،التي تمثل منبره الخاص،
أو إيحاءاته وحركاته المختلفة ،وذلك في سياقات وظروف
مختلفة؛ مع أنه ال يُعرف عنه التدين ،أو االهتمام كثيرا ً بالمعايير
األخالقية التي عادة ما يهتم بها رجل الدين.
ولكن هذه المرة تبدو مختلفة ،حيث جاءت بينما يواجه
الرئيس أزمات حقيقية ،ليس بسبب تفشي فيروس كورونا
المستجد الذي أثر بشكل كبير في االقتصاد وألقى بظالل من
الشك على مستقبله فقط؛ بل الندالع تظاهرات واسعة في
معظم المدن األمريكية أيضاً؛ احتجاجاً على مقتل المواطن
األمريكي من أصل إفريقي ،جورج فلويد ،خنقاً على يد شرطي
أبيض.
وقد تعرض الرئيس ترامب النتقادات واسعة بسبب طريقة
تعامله مع األزمة ،حيث فاقمها بتصريحاته وتغريداته التي
اعتبرها البعض عنصرية أيضاً؛ ما دفع الكثيرين ،وفي مقدمتهم
المرشح للحزب الديمقراطي لالنتخابات الرئاسية المقبلة ،جو
بايدن ،إلى اعتبار ترامب جزءا ً من المشكلة ،ال جزءا ً من الحل؛
وخاصة بعد أن هدد المتظاهرين بالرصاص؛ في سابقة لم
يعتَ ْدها األمريكيون؛ على األقل منذ عقود طويلة.
كما تحدثت مصادر عن غضب ترامب بعد أخبار متداولة عن
اختبائه في القبو المحصن في البيت األبيض خالل االحتجاجات؛
ولذلك قصد كنيسة «سانت جون» القريبة من البيت األبيض
وهو يحمل نسخة من اإلنجيل بهدف توجيه رسائل عدة ،من
بينها أنه ال يخشى الظهور ،أو حتى الخروج في الشوارع التي
شهدت اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين؛ كما أنه
يستعطف من خالل هذا الموقف الكثير من الفئات داخل
الواليات المتحدة ،التي تعتبر الدين عنصرا ً مهماً في حياتها.
ويحاول ترامب أن يوحي من خالل حركاته ،التي ظهر فيها
هادئاً أثناء تنقله ،ولغة جسده ،إظهار السيطرة على الموقف،
وكأن التظاهرات التي وصلت إلى البيت األبيض وأحاطت به ال
تخيفه؛ ولكن الحقيقة أن لجوءه إلى «اإلنجيل» يمثل دليالً على
القلق الذي ينتابه ،والتوتر الذي أحدثته التطورات المتسارعة

ورود األفعال الغاضبة عليه داخل الواليات المتحدة وخارجها؛
وهو يريد أن يظهر من خالل اللجوء إلى الكنيسة وحمله
لإلنجيل أن له ِصالت ربانية ،وأنه يلجأ إلى القدرة الربانية لحل
المشاكل التي يواجهها .وقد سبق أن تحدث ترامب نفسه عن
أنه مبارك من الرب ،وأنه يعينه ،بل ويطلب منه القيام بأشياء؛
حتى يضفي على سياساته وقراراته بعدا ً دينياً.
والحقيقة أن لجوء ترامب إلى الدين من أجل إظهار القوة
وطلب العون ،يثير مسألة استخدام الدين ألغراض سياسية في
الواليات المتحدة؛ حيث يال َحظ استخدام العديد من الرؤساء
تعابير دينية من أجل تبرير موقفهم السياسي أو تقويته؛ فقد
استخدم الرئيس جيمي كارتر تعابير «توراتية» إلظهار دعمه
إلسرائيل؛ وكان الرئيس رونالد ريغان يلجأ إلى نصوص من
اإلنجيل كذلك؛ أما الرئيس األمريكي األسبق ،جورج بوش االبن،
فقد تحدث عن اتصاالته الربانية؛ ثم جاء دونالد ترامب وتحدث
باللغة نفسها ،وحاول أن يظهر إيحاءات دينية في أكثر من
موقف؛ حتى أنه استخدمها لتبرير قراراته باالعتراف بالقدس
عاصمة لـ «إسرائيل»؛ بينما ال يُعرف عنه تديّنه ،أو حتى اكتراثه
بكل ما هو معنوي أو حتى أخالقي.
إذا ً ،يثير توظيف الدين في الخطابات السياسية واللجوء
إليه من أجل العون أو تحقيق مكاسب أو أغراض سياسية،
والسيما في دولة مثل أمريكا ،أسئلة كثيرة حول مدى التزام
الناس ،وخاصة الزعماء والقادة ،بالمبادئ األساسية التي تقوم
عليها الدولة ،وفي مقدمتها فصل الدين عن الدولة؛ وعدم إقحام
الدين في السياسة.
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تقارير وتحليالت
كورونا ..التداعيات تطال موازنات دول الخليج وتهددها بالعجز

ليس باألمر الخفي أن انتشار وباء كورونا عالمياً َع َصف بالموازنات العامة للدول ،حيث تتوالى التقارير والبيانات التي
تؤكد تو ّجه دول ،كانت ذات موازنات ضخمة ،إلى االقتراض الخارجي وضبط النفقات حتى يتم تجاوز هذا العجز بأقل
المعدالت.
لم تكن جائحة كورونا السبب الوحيد في حدوث عجز
موازنات الدول؛ فقد تسبب هبوط أسعار النفط باإلسهام بهذا
العجز أيضاً ،وتحديدا ً في الدول المنتجة له ،وهو ما ينطبق على
موازنات دول الخليج العربية ،صاحبة الموازنات الضخمة عادة.
فقبل أيام ،قال معهد التمويل الدولي إن دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها
في ظل صدمة مزدوجة النخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا،
وإن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي سينكمش  %4.4في العام
الجاري لدول المجلس ،مؤكدا ً أن إجراءات خفض اإلنفاق العام
التي تبنتها الحتواء اتساع العجز «يمكن أن تعوض الخسائر»
ولكن يظل من المتوقع اتساع العجز الكلي إلى  %10.3من الناتج
المحلي اإلجمالي مقارنة مع  %2.5في .2019
ومؤخرا ً صدرت دراسة عن وزارة االقتصاد ،أشارت إلى توقعات
بزيادة عجز الموازنات العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،بنسبة تتراوح بين  30و %40خالل العام الجاري .وبينت
الدراسة أن أسباب العجز المتوقع ،جاءت من ج ّراء أزمة كورونا
العالمية التي ألجلها اتخذت دول العالم قرارات بإغالق األنشطة
االقتصادية وإيقاف حركة النقل والسفر ،يضاف إليها هبوط أسعار
النفط الذي تسبب بتراجع اإليرادات ،فضالً عن تقلص عائدات
الضرائب والرسوم الحكومية ،وارتفاع حجم اإلنفاق الحكومي على
قطاعات متعددة ،أهمها الصحة ،لمواجهة تداعيات كورونا.
لقد كانت المملكة العربية السعودية من أولى دول المجلس
التي اتخذت إجراءات تقشفية لمواجهة األزمة الناجمة عن كورونا؛
فقررت إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود النفقات التشغيلية
والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية ،وخفض اعتمادات عدد
من المبادرات والمشاريع التي كانت مدرجة ضمن العام المالي
الحالي ،وأعلنت في  11مايو الماضي وقف بدل غالء المعيشة
ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من  %5إلى  .%15كما قال
وزير المالية ،محمد الجدعان إنه من المرجح أن تقترض المملكة
هذا العام  220مليار ريال ( 58.6مليار دوالر).
أما مملكة البحرين التي كانت قد أعلنت في النصف الثاني
من العام الماضي عجزا ً في ميزانيتها وصل إلى  1.07مليار دوالر،
جاءت أزمة كورونا وتسببت بمضاعفة حجم االقتراض لتغطية
نفقات األجور وسد عجز الموازنة؛ فقررت تخفيض إنفاق الوزارات

والهيئات الحكومية بنسبة  %30لمساعدة الحكومة على اجتياز
تداعيات تفشي الوباء ،األمر الذي يزيد َدينها العام ،ويضعها أمام
خيار فرض ضرائب جديدة.
الكويت ،التي رفضت المساس ببند األجور في موازنتها،
قررت إعادة النظر في أرقام ميزانية  ،2021/2020ملزمة الوزارات
والمؤسسات بتخفيض  %20من ميزانياتها على األقل ،كما سارعت
الحكومة إلى تبني خطط وإصالحات جديدة لتنويع مصادر الدخل،
وإعالن سلسلة إجراءات تقشفية؛ كتأجيل المشاريع اإلنشائية،
وإعادة النظر في مشتريات الحكومة وترشيدها .أما سلطنة ُعمان،
التي تشير بيانات البنك الدولي إلى أن النفط ما زال يشكل من
صادراتها اإلجمالية ما نسبته  ،%75والتي أقرت ميزانية 2020
بعجز متوقع يصل إلى  6.5مليار دوالر ،فإنها تجنبت فرض ضرائب
جديدة ،وقررت خفض رواتب العاملين في الحكومة ،وتخفيض
اإلنفاق الفعلي بنحو  ،%10وتقليص الميزانية العامة بنحو 500
مليون ريال (نحو  1.3مليار دوالر) .وقال معهد التمويل الدولي
إن عمان التي تبدو «عرضة للخطر على نحو متزايد بالمنطقة في
ضوء تنامي الدين» قد تشهد انكماشاً اقتصادياً بنسبة  %5.3بينما
قد يتسع العجز إلى  %16.1في العام الجاري من  %9.4في .2019
وفي دولة اإلمارات ،التي اعتمدت ميزانية  2020نهاية العام
الماضي ،كانت األضخم في تاريخ الدولة ،بإجمالي  61.354مليار
درهم ومن دون عجز ،فإنها تركز اآلن على توجيه أفراد المجتمع
إلى قيم وممارسات مهمة تتعلق بترشيد االستهالك .كما عقدت
حكومتها اجتماعات لمناقشة االستعداد لمرحلة ما بعد جائحة
كورونا ،لصياغة استراتيجية دولة اإلمارات لما بعد «كوفيد ،»19 -
ووضع سياسات تتطلع إلى استئناف األنشطة االقتصادية ،والتركيز
على القطاعات ذات األولوية ،بما يحقق التعافي لالقتصاد ،ويعود
على القطاعات كافة بالنمو واالستقرار ،من دون اللجوء إلى زيادة
ضريبة القيمة المضافة.
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تقارير وتحليالت
العسكرة المفرطة للسياسة الخارجية األمريكية

يستعرض روبرت غيتس ،وزير الدفاع األمريكي األسبق )2011-2006( ،في كتابه القادم بعنوان «ممارسة القوة :اإلخفاقات
والنجاحات األمريكية ،ومسار جديد إلى األمام في فترة ما بعد الحرب الباردة» ،التغيرات التي طرأت على السياسة
الخارجية األمريكية منذ انتهاء الحرب الباردة ،ويرى أن هناك حاجة ضرورية إلعادة النظر في هذه السياسة واالعتماد على
األدوات غير العسكرية في تنفيذ السياسة الخارجية.
حتى قبل انتشار وباء فيروس كورونا ،كان هناك اتفاق واسع
بين الحزبين على أنه يجب على واشنطن تقليل التزاماتها في
الخارج والتركيز على المشاكل في الداخل ،وجاءت الخسائر
االقتصادية واالجتماعية لهذا الوباء لكي تعزز هذا الموقف.
ويعتقد العديد من األمريكيين ،وليس أنصار الرئيس األمريكي
فقط ،أن حلفاء الواليات المتحدة قد استفادوا من واشنطن،
وأن التكاليف المرتبطة بقيادة الواليات المتحدة للعالم كانت
مرتفعة للغاية؛ ولهذا ،فإن العديد من المواطنين األمريكيين
ن ِفد صبرهم بشأن الحروب التي ال تنتهي.
ومع أن الواليات المتحدة ال تزال أقوى دولة في العالم،
من الناحيتَين االقتصادية والعسكرية ،وذلك بعد ما يقارب
من  3عقود منذ انتصارها في الحرب الباردة وانهيار االتحاد
السوفيتي ،إال أنها تواجه تحديات على جبهات متعددة .فالصين
وروسيا تقومان بتعزيز جيشيهما ،وتسعيان إلى توسيع نفوذهما
على الصعيد العالمي .كما تشكل كوريا الشمالية تهديدا ً نووياً
معقدا ً بشكل متزايد في شرق آسيا ،وال تزال إيران تمثل خصماً
عنيدا ً في الشرق األوسط .فبعد  19عاماً من الحرب ،ال يزال
هناك اآلالف من القوات األمريكية في أفغانستان والعراق،
وال يزال تنظيم «داعش» يش ّن هجمات إرهابية ،بينما أصابت
االنقسامات العميقة أقوى حلفاء الواليات المتحدة في أوروبا.
ومن دون عودة القيادة األمريكية الفعلية للعالم ،ستنمو
هذه التحديات بشكل يجعل العالم يأكل بعضه بعضاً .ولكن
مثل هذه العودة ستعتمد أوالً على معالجة العيوب األساسية
في السياسة الخارجية األمريكية منذ نهاية الحرب الباردة،
وذلك بعد أن أصبحت واشنطن تعتمد بشكل مفرط على
األدوات العسكرية ،وتجاهلت بشكل خطير أدوات القوة غير
العسكرية ،التي تالشت وضعفت نتيجة لذلك .فقد حاولت
الواليات المتحدة تطوير سياسة باستخدام هيكل األمن القومي
والبيروقراطية ،التي صممت للحرب الباردة ،وتنفيذها ،ولم
تتغير إال قليالً بشكل ملحوظ منذ األربعينيات.
ومن دون المزيد من ضبط النفس العسكري وإعادة
الهيكلة واإلصالح المؤسسي البعيد المدى ،سيواجه السياسيون
األمريكيون وصناع السياسة األمريكيون صعوبة متزايدة في
إقناع األمريكيين بدعم دور الواليات المتحدة في قيادة العالم

الضروري جدا ً لحماية أمن الواليات المتحدة واقتصادها .ومن
دون قيادة أمريكية للعالم ،ستكون هناك أيام مظلمة قادمة.
وما يثير الدهشة في اإلفراط في عسكرة الفترة التي تلت
الحرب الباردة هو مدى إخفاق صانعي السياسة األمريكيين
في تعلم دروس العقود السبعة السابقة .ولم يعد أح ُد أعظم
انتصارات الواليات المتحدة في القرن العشرين يعتمد على
القوة العسكرية ،بل أصبح يعتمد على أدوات السلطة األكثر
دقة.
لقد ذبلت معظم تلك األدوات ،أو تم التخلي عنها منذ نهاية
الحرب الباردة .ولكن مع توسع القوى العظمى ،اليوم ،وتحديث
جيوشها ،فإن المنافسة الطويلة مع الصين ،على وجه الخصوص،
سيتم خوضها في الساحة غير العسكرية .ولهذا السبب ،فإنه
يجب إحياء تلك األدوات غير العسكرية وتحديثها.
فالدبلوماسية ،شأنها شأن الجيش القوي ،تُعد أداة ال
غنى للسلطة الوطنية عنها .ولسنوات عديدة حتى اآلن ،قام
الكونغرس بحرمان وزارة الخارجية األمريكية من الموارد الكافية
(باستثناء فترات وجيزة في ظل إدارة جورج دبليو بوش) ،وكثيرا ً
ما قام البيت األبيض بتهميش الوزارة ،وفشل في دعم احتياجات
ميزانيتها .ومنتقدو وزارة الخارجية األمريكية ،بمن فيهم أولئك
الموجودون داخل الوزارة ،محقّون في أن الوزارة أصبحت
بيروقراطية للغاية ،وتتطلب إصالحاً بعيد المدى .ومع ذلك،
فإن أي جهد لتعزيز مجموعة األدوات غير العسكرية للواليات
المتحدة يجب أن يضع وزارة الخارجية في صلب اهتمامه.
وتوفر القوة االقتصادية للواليات المتحدة مزيدا ً من الوسائل
غير العسكرية لمغازلة الشركاء والضغط على المنافسين؛
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فبعد الحرب العالمية الثانية ،ترأست الواليات المتحدة إنشاء
مؤسسات تهدف إلى تعزيز التنسيق االقتصادي الدولي إلى حد
كبير بالشروط األمريكية ،بما في ذلك صندوق النقد الدولي،
والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير (الذي يشكل جزءا ً من البنك
الدولي) .وطوال الحرب الباردة ،كانت الواليات المتحدة المدافع
الرئيسي عن التجارة الحرة ،ونظام تجاري عالمي متماسك وأكثر
ترابطاً.
لقد تغيرت المواقف في أوائل تسعينيات القرن الماضي،
وأصبح من الصعب بشكل متزايد جعل الكونغرس يوافق
على اتفاقيات التجارة الحرة ،حتى عندما تم التفاوض عليها
مع دول صديقة مثل كندا والمكسيك .وأصبح رؤساء الواليات
المتحدة ينظرون إلى القوة االقتصادية بشكل رئيسي كأداة
لفرض العقوبات .فمنذ نهاية الحرب الباردة ،طبقت واشنطن
عقوبات اقتصادية جاء معظمها على شكل قيود تجارية ومالية
ضد عشرات الدول في محاولة لتغيير سلوكها .وكان الرئيس
األمريكي ترامب ،على وجه الخصوص ،معادياً لجميع المنظمات
المتعددة األطراف تقريباً ،وقام باستخدام القوة االقتصادية
حروب الرسوم الجمركية مع
األمريكية سالحاً ،وذلك عندما بدأ
َ
حلفاء الواليات المتحدة ومنافسيها على حد سواء.
وحاولت إدارة الرئيس األمريكي ترامب ،أيضاً ،خفض
المساعدات الخارجية التي ال تزال ت ُعد أداة مفيدة ،على الرغم
من أن الجمهور كان دائماً متشككاً في مدى جدوى إنفاق
األموال في الخارج ،بدالً من انفاقها داخل الواليات المتحدة.
ومع القليل من التأييد الشعبي تقلص عمل الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية منذ نهاية الحرب الباردة.
ووكالة المعلومات األمريكية وقدرات االتصاالت االستراتيجية
الشاملة للواليات المتحدة ضحية أخرى النهيار االتحاد السوفيتي؛
فخالل الحرب الباردة ،قامت وكالة اإلعالم األمريكية بإنشاء شبكة
عالمية من المكتبات والمراكز المملوءة بالكتب والمجالت حول
الديمقراطية ،والتاريخ ،والثقافة األمريكية ،ومجموعة واسعة
من المواضيع األخرى .وقام راديو «صوت أمريكا» ،الذي أنشأته
الوكالة ،ببث األخبار والبرامج الترفيهية في جميع أنحاء العالم،

وقامت بتقديم نظرة موضوعية لألحداث الجارية إلى ماليين
األشخاص الذين استفادوا من خدماتها .وتمكنت وكالة اإلعالم
األمريكية ومراكزها وبرامجها العديدة من الوصول إلى كل ركن
من أركان العالم .فقد كانت أداة معقدة ،ولكنها ناجحة.
ومع ذلك ،فقد تم إلغاء وكالة اإلعالم األمريكية عام
 ،1999وكان لذلك عواقب حقيقية؛ فبحلول عام  2001كانت
الدبلوماسية العامة األمريكية بمنزلة ِظل شاحب بالمقارنة مع
ما كانت عليه أثناء الحرب الباردة .وعلى عكس الصين وروسيا،
تفتقر الواليات المتحدة ،اآلن ،إلى استراتيجية فاعلة إليصال
رسالتها ،ومواجهة الرسائل الخاصة بمنافسيها.
وما نحتاج إليه اآلن هو منظمة جديدة رفيعة المستوى،
تشبه وكالة اإلعالم األمريكية ،تقع ضمن وزارة الخارجية وتتمتع
بتفويض من ِقبل الرئيس األمريكي لتحقيق التواصل االستراتيجي
المتسق باستخدام جميع الوسائل المتاحة ،حيث ستشرف
هذه المنظمة على جميع الرسائل التقليدية واإللكترونية ،بما
في ذلك وسائل التواصل االجتماعي ،وجميع البيانات العامة،
وجهود االتصال األخرى التي تقوم بها دوائر أخرى في حكومة
الواليات المتحدة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.
وعند صياغة سياسة خارجية يدعمها الشعب األمريكي،
فإنه يجب أن يدرك القادة األمريكيون أنه من المهم استخدام
كل أداة قوة غير عسكرية ممكنة لتشجيع كل من األصدقاء
والمنافسين على تبني الحرية واإلصالح ،ألن هذه األهداف
تخدم المصلحة الوطنية للواليات المتحدة .فمن خالل إعادة
الهيكلة وتوفير المزيد من الموارد يمكن ألدوات واشنطن غير
العسكرية أن تسهم في «سمفونية» رائعة للسلطة .وستكون
هذه األدوات ضرورية ،حيث تواجه الواليات المتحدة احتمال
منافسة طويلة ومتعددة األوجه مع الصين .ولكن ،حتى لو
حصل المسؤولون األمريكيون على جميع األدوات العسكرية
وغير العسكرية الصحيحة ،فسيظل األمر متروكاً للزعماء
األمريكيين والمشرعين األمريكيين والجمهور األمريكي األوسع
لفهم أن المصلحة الذاتية الطويلة المدى للواليات المتحدة
تتطلب النهوض بعبء القيادة العالمية.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات بين أكثر الدول أمان ًا من كورونا المستجد

حلّت دولة اإلمارات في المركز األول عربياً ،والمركز  11عالمياً
في قائمة من  100دولة األكثر أماناً من «كوفيد  »19 -وفقاً
لتصنيف جديد أصدرته أمس «دييب نولدج» ومقرها هونغ كونغ.
وحلت الدولة في المركز  20عالمياً في كفاءة الحجر الصحي،
وفي المركز  26في مؤشر الكفاءة الحكومية الفرعي .وفي مؤشر
كفاءة المراقبة والكشف تفوقت دولة اإلمارات على معظم دول
العالم ،حيث حلت في المركز الثالث عالمياً متقدمة على اليابان،
وألمانيا ،وكندا ،وهونغ كونغ ،والصين ،وسويسرا ،والدنمارك،
ونيوزيلندا .وحلت الدولة في المركز الثالث في مؤشر المرونة

الفرعي بعد كل من السعودية ،وألمانيا ،والنمسا ،والنرويج،
وسويسرا ،والدنمارك ،وحلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشر
التأهب للطوارئ الفرعي بعد الصين.

اقتصاد اإلمارات يعود بخطة ثالثية المحاور

ذكرت مؤسسة «بروكينغز» األمريكية أن دولة اإلمارات بدأت مسيرة التعافي االقتصادي
من تداعيات كورونا المستجد من خالل خطة للعودة تستند إلى  3محاور رئيسية .ونشرت
المؤسسة ،أمس ،تقريرا ً عن خطط دول التعاون بصفة عامة ،لعودة الحياة بها إلى وضعها
الطبيعي ،بما في ذلك النشاط االقتصادي ،بعد توقفها بصورة شبه تامة لفترة  3أشهر،
الحتواء «كوفيد –  .»19وأوضح التقرير أن خطة دولة اإلمارات ،ترتكز على  3محاور،
تالمس قطاعات اقتصادية تعد من أهم المحركات القتصاد الدولة ،وهي التجزئة والسياحة والطيران والنفط ،مشيرا ً إلى أن خطة
العودة بدأت باإلعالن في مايو ،عن السماح لمراكز التسوق في دبي بفتح أبوابها مجددا ً مع االلتزام بتعليمات الصحة والسالمة،
كما أعلنت دبي الشهر الماضي السماح للفنادق ،وكذلك المتنزهات الترفيهية ،بالعودة إلى نشاطها .وذكر التقرير أن الناقالت
الوطنية في الدولة أعلنت ،األسبوع الماضي ،االستئناف التدريجي لرحالتها ،بعدد من الوجهات ،يتزايد تدريجياً.

«أوبك »+تتفق على تمديد خفض نفطي غير مسبوق حتى نهاية يوليو

اتفقت أوبك وروسيا وحلفاؤهما ،يوم أمس السبت ،على تمديد تخفيضات غير مسبوقة في إنتاج النفط حتى نهاية يوليو المقبل ،في
إبقاء على اتفاق أسهم في مضاعفة أسعار الخام في الشهرين األخيرين بسحب ما يقرب من  %10من اإلمدادات العالمية من السوق.
وارتفع خام القياس برنت إلى أعلى مستوياته في  3أشهر ،حيث وصل سعر البرميل حتى صباح اليوم األحد إلى  42.3دوالر ،فيما
وصل سعر الخام األمريكي إلى نحو  39دوالر للبرميل .وطالبت «أوبك ،»+دوالً منها نيجيريا والعراق تخطت حصص إنتاجها في مايو
الماضي ويونيو الجاري بالتعويض عن ذلك عبر تقليص إضافي من يوليو وحتى سبتمبر المقبلين .وكانت «أوبك »+اتفقت في إبريل
الماضي على خفض اإلمدادات  9.7مليون برميل يومياً في مايو ويونيو لدعم األسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا .وكان من
المقرر تقليص التخفيضات إلى  7.7مليون برميل يومياً من يوليو إلى ديسمبر المقبلين.
وقال بيورنار تونهاوغن من ريستاد إنرجي« :نتوقع أن تصبح األسعار قوية اعتبارا ً من يوم ٍ
غد االثنين ،وتحافظ على مستوياتها فوق
 40دوالرا ً» .وعلى صعيد متصل قالت وزيرة الطاقة المكسيكية روسيو نالي ،أمس السبت ،إن بالدها لن تنضم إلى كبار منتجي النفط
اآلخرين في تمديد تخفيضات اإلنتاج إلى يوليو .وبموجب االتفاق السابق لـ «أوبك ،»+تعهدت المكسيك بتقليص إنتاجها  100ألف
برميل يومياً في مايو ويونيو ،مقاوِمة ضغوطاً من منتجي النفط اآلخرين للقيام بخفض قدره  400ألف برميل يومياً .وستجتمع لجنة
مراقبة وزارية مشتركة منبثقة عن «أوبك »+مرة في الشهر حتى ديسمبر لمراجعة وضع السوق ،ومدى االلتزام ،وتقديم توصيات
بخصوص مستويات الخفض .ويُعقد االجتماع المقبل للجنة في  18يونيو ،بينما تجتمع أوبك وأوبك +في  30نوفمبر وأول ديسمبر.
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من إصدارات المركز

هل التقسيم حل للحرب األهلية؟
النظام .وربما يُلخص األمر بأن أنواعاً
إن المناقشة حول تقسيم أراضي
معينة فقط من التقسيم تنجح؛ كتلك
دولة ما -بوصفه حالً للحرب األهلية-
التي تسفر عن تأسيس دولة جديدة ،مع
شديدة العالقة بالناحية السياسية،
انتقال المجموعات السكانية بطريقة ال
وحاالت التقسيم التي يكون دافعها
تترك أياً من الجماعات المتحاربة في
الحرب ،والحروب التي يكون دافعها
الدولة األخرى والمجتمعات المتجانسة
التقسيم ،ما زالت سمات بارزة في األمن
إثنياً ،من دون نزاعات جديدة يسببها
الدولي؛ حيث إن هناك مثالين حديثين
التقسيم ،ومن دون آثار إقليمية تسبب
على ذلك؛ وهما :تقسيم صربيا بفصل
االضطراب ،تستطيع أن تحول النزاعات
كوسوفا عنها بحكم األمر الواقع عام
الداخلية إلى صدامات خارجية إقليمية.
 ،1999وكذلك حرب أغسطس ،2008
وهكذا ،نجد أن السجل التجريبي ال
بين روسيا وجورجيا ،إثر غزو األخيرة
يستطيع مساعدة الباحثين في تقويم
أوسيتيا الجنوبية االنفصالية.
آثار علميات التقسيم؛ كما حدثت
ويحمل التقسيم حالً بسيطاً للحرب،
بالفعل؛ ففي عمليات التقسيم التي
ولكن ،هل ينجح بالفعل؟ من وجهة
تأليف :نيكوالس سامبانس وجونا شولهوفر -ول
تعقبها عمليات انتقال سلمية ناجحة،
نظر سياسية ،فإن اإلجابة عن هذا
تاريخ النشر2010 :
تجعل العوامل المربكة االستنتاج أمرا ً
السؤال أمر حرج؛ ألن بناء السالم بعد
صعباً .لقد سقنا حجة مفادها :أن
الحرب يعد صعباً ،وكثيرا ً ما يخفق ،ومن
الصعب إنهاء الحروب األهلية ،وهي عندما تنتهي بالفعل ،فإنها المقدمات المنطقية الرئيسية للحجج المناصرة للتقسيم غير
كثيرا ً ما تبدأ ثانية ،بعد سنوات قليلة .ولهذا التفسير الحدسي مثبتة ،وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لتحديد )1( :هل
جاذبية ،ولكن التقسيم له تكاليف أيضاً؛ ما دام يغير الحدود العنف يؤدي إلى تصلب الهويات اإلثنية إلى درجة أكبر من
السياسية ،ويعيد توطين الجماعات السكانية قسرا ً؛ ومن ثم ،درجة الهويات غير اإلثنية؟ ( )2هل تصعيد العنف أسرع أو
فمن المهم تقويم المخاطر والفوائد للتقسيم ،برغم أن البحوث أكثر شدة في الحروب التي تدور حول اإلثنية؟ إن هذه المزاعم
تمثل أساس افتراض أن التقسيم حل مفضل للحروب اإلثنية،
األكاديمية في هذا الموضوع ،ظلت ملتبسة بشكل محبط.
وحتى نمضي إلى األمام بهذه المناقشة ،فإننا نقوم بجرد وإذا كانت المزاعم زائفة ،وكان من الممكن تطبيق التقسيم
معظم الحجج البارزة المناصرة وتلك المعارضة للتقسيم ،أيضاً على أنواع أخرى من الحرب األهلية ،فال يمكن إذن أن
ونحدد مصدر االختالفات في الدراسات التجريبية ،ونبين يكون التقسيم هو الحل المحتمل الوحيد للحرب األهلية ،في
هشاشة النتائج التجريبية المناصرة للتقسيم .ونبيّن أن التقسيم ضوء أن حروباً كثيرة انتهت بنجاح ،من دون تقسيم ،والخطوة
على أساس الدليل المتوافر -ال يحتوي على التأثير المهدئ الالحقة تُمثل بتحديد المضامين المالحظة لهذه الحجج،الذي ي ّدعيه مناصروه ،غير أننا نحدد أيضاً ،القيود المتأصلة في واختبارها تجريبياً.
إن حجة المأزق األمني التي استخدمت لدعم مزاعم
أي دراسة كمية عن التقسيم؛ وهكذا ،فإن من الضروري -لكي
الكمي ،مناصرة التقسيم مثيرة لالهتمام ،ولكن الحجة تنطبق أيضاً،
نتعلم المزيد عن تأثيرات التقسيم -أن نلحق بالتحليل
ّ
اهتماماً مفصالً بقضايا البيانات ،والمعرفة بالسياق التاريخي ،على المجموعات غير اإلثنية؛ ما دامت تتعرض للتهديد .وتاريخ
العالم منذ بروز الدولة الوطنية ،يوحي بأن تقسيم األراضي،
واإلطار السياسي للقضايا ،والبناء الصارم للنظرية.
إن حل النزاعات السياسية إثر تحولها إلى العنف يصبح وإيجاد دول جديدة أكثر تجانساً ،ربما ال يجعالن العالم أكثر
أصعب ،وهذا يصدق على الحروب األهلية من كل األنواع ،أما سـلماً ،وإذا كان التنوع اإلثني -في الحد األقصى -يغذي النزاع،
خطر أن تُكرر الحرب فورا ً بعد نهايتها فكبير ،وكثيرا ً ما تعقب وتم تقسيم كل الدول إلى دول وطنية متجانسة إثنياً ،فإنه
الخطو َة إلى األمام خطوتان إلى الخلف ،وكثيرا ً ما ال تنفذ ينبغي لخطر الحرب داخل الدول أن يضمحل ،في حين يتصاعد
معاهدات السالم ،وحتى عندما تنفذ ،فربما تخفق في إعادة خطر الحرب بين الدول.
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