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االفتتاحية
اإلمارات تحوز بوسطيتها واعتدالها ثقة العالم وتقديره
أقرب ما يكون إلى استفتاء على الثقة بها ومقياس لما تحظى به من تقدير وسمعة طيبة إقليمياً وعالمياً ،جاء الدعم
الكبير الذي حظي به ترشيح دولة اإلمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس األمن الدولي للفترة  2022ــ  ،2023كنتيجة
طبيعية لنهج اختطته منذ قيامها قبل نحو  50عاماً وقام على الوسطية واالعتدال والحرص على بناء عالقات صداقة وتعاون
واحترام متبادل مع دول العالم وشعوبه على اختالفها ،وحيثما وجدت على سطح هذا الكوكب ،وما زال مستمرا ً ويتعزز
يوماً بعد يوم من خالل مبادراتها التي تستلهم أرقى قيم العدالة والتضامن وتهدف دائماً إلى تجنيب اإلنسانية كل أشكال
المعاناة ،سواء تلك الناجمة عن ممارسات اإلنسان نفسه أو عن عوامل وأسباب خارجة عن إرادته.
هذا الدعم الكبير هو ثمرة لحرص اإلمارات الدائم على إرساء مبادئ العدالة الدولية ورفضها المطلق لكل دعوات
ونظريات الصدام والصراع التي تسعى إلى تعميق الفجوة بين الحضارات والثقافات وطمس مقومات التعاون والتكامل
والتفاهم بينها ،وجهودها في محاربة اإلرهاب والتعصب والتطرف وكل األفكار الظالمية التي تريد هدم ما حققه اإلنسان
من منجزات حضارية وتقدم وتطور في مجاالت الحياة كافة ،ومواقفها المشهودة إلى جانب الحق ومساعيها التي يعرفها
القاصي والداني إلحالل السالم وتوطيد أركانه ودعمها لجهود التنمية ،ومشاركاتها في مبادرات وجهود إحالل األمن وإنهاء
النزاعات والحروب في مناطق العالم المختلفة.
فور إعالن ترشيحها لهذا الموقع نالت اإلمارات العالمة الكاملة من تأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ التي يبلغ
عدد أعضائها  40دولة أجمعت وتوافقت على دعم هذا الترشيح وأشاد ممثلوها بالتزام هذه الدولة الفتية بدعم ميثاق
األمم المتحدة ،وبدورها القيادي في توطيد السالم في المنطقة العربية ،فضالً عن جهودها في تعزيز مبدأ الشمولية
ومكافحة اإلرهاب وتشجيع التعددية وتمكين المرأة وبما تقوم به من دور بارز في ضمان السالم واألمن العالمي والتخطيط
للمستقبل ،وهي شهادة عالمية ومكانة لم تكن لتتحقق لوال الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة التي
تركز دائماً على جعل اإلمارات مركز إشعاع حضاري ومثاالً يحتذى به في تب ّني ونشر قيم العدالة والسالم ونبذ النزعات
التي قد تذكي الخالفات والعنصرية ،والتي استلهمتها وعملت بها الدبلوماسية الحصيفة للدولة التي تواصل حمل رسالة
اإلمارات والتبشير بها نحو عهد إنساني جديد يقوم على التعاون والتكاتف لما فيه خير البشرية جمعاء ،ويعتمد بذل العون
والمساعدة في سبيل تمكينها من تجاوز المحن والتغلب على العوامل التي قد تهدد الحياة أو تعيق التنمية والتطور.
لقد حرصت دولة اإلمارات في كل األوقات على االضطالع بدورها في تعزيز ركائز القانون الدولي ،وشاركت في مساعي
فض الصراعات والتخفيف من حدة النزاعات ،وكانت على الدوام في مقدمة الداعين إلى احترام الشرائع الدولية وبناء نظام
عالمي عادل يمنع انتشار الفوضى ويحقق االستقرار ويحترم القواعد واألعراف الدولية وتقوم فيه العالقات بين الدول على
أسس الثقة المتبادلة وهو ما حقق لها هذه المكانة الدولية التي جعلتها محل ثقة المجموعة العربية التي قدمتها كمرشح
وحيد لها لهذا الموقع الدولي ،وكذلك مجموعة «آسيا والمحيط الهادئ» التي تبنت ترشيحها باإلجماع.
وجود اإلمارات في مجلس األمن ،بدبلوماسيتها النشطة وعالقاتها المتميزة مع دول العالم وقواه وتكتالته وقدرتها على
إحداث التأثير اإليجابي في السياسة الدولية ،سيشكل دون شك إضافة نوعية لتركيبة المجلس وسيخدم كل القضايا العادلة
التي تعرض عليه ،وسيكون له أثره في خدمة األمن والسلم الدوليين ،ألنها تر ّجح صوت العقل والحكمة وتسعى إلى تعزيز
رسالة السالم ،ونشر ثقافة التسامح ،وتجنح دائماً نحو خيار تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خالل الحوار وبناء الثقة
وبعيدا ً عن خطاب التهديد والكراهية وتتدخل حيثما كان ذلك ممكناً إلسكات أصوات الحروب وحقن الدماء انطالقاً من
قناعتها التامة باستحالة حل المشاكل عبر سلوك هذا الطريق الذي ال يجلب لألطراف المعنية فيه سوى الويالت والمآسي.
ترشيح صادف أهله ومكانة عالمية تدعو إلى الفخر واالعتزاز وتؤكد أن االلتزام والعطاء والنهج اإلنساني هي الطريق
نحو صفوف الكبار التي باتت اإلمارات تقف اليوم في صدارتها.
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اإلمارات اليوم
دور فاعل لدولة اإلمارات لمواجهة «كورونا» عالميًا
تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة من أهم دول العالم على صعيد تقديم المساعدات اإلنسانية ،وفقاً
لما تؤكده التقارير الدولية ذات الصلة ،وهذا أمر ليس بجديد ،وإنما نشأ مع نشأة الدولة عام  ،1971حيث كان
المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،حريصاً على أن تكون اإلمارات
صاحبة المبادرة دائماً في مساعدة الدول األخرى التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدات ،وقد تم تأسيس العديد من
المؤسسات الهادفة إلى تقديم الدعم التنموي والخيري للدول والشعوب المحتاجة ،وما يميز تلك المساعدات أنها
غير مشروطة ،حيث يتم تقديمها للمحتاجين دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى مثل الدين أو العرق أو المذهب،
وتنشط هذه المؤسسات وتمارس أنشطتها على امتداد الكرة األرضية بأكملها.
وقد جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-لتبرز دور دولة اإلمارات الفاعل في تقديم المساعدات
الدولية لمساندة الدول األخرى في مواجهة هذه الجائحة الخطيرة التي غزت العالم على حين غرة ،وشكلت أبرز
تح ٍّد تواجهه اإلنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ( ،)1945-1939وتؤكد اإلحصائيات الموثوق بها أن دولة
اإلمارات قدمت مساعدات طبية تزيد عن  1000طن ،استفاد منها نحو مليون من الكوادر الطبية في  66دولة حول
العالم ،وهو ما يكشف مدى مساهمة الدولة في تخفيف تداعيات الجائحة في الدول التي تأثرت بها.
ويحظى هذا الدور الفاعل الذي قامت به دولة اإلمارات العربية المتحدة لمحاصرة «كورونا» على الصعيد العالمي
بتقدير كبير من قبل الدول األخرى والمنظمات الدولية المعنية ،وفي هذا الصدد ،أكد الدكتور أحمد المنظري،
المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن دولة اإلمارات قامت بدور كبير ومؤثر خالل األزمة
العالمية لجائحة (كوفيد )19-ليس في إقليم شرق المتوسط فحسب ،بل على مستوى العالم .وقال خالل مؤتمر
صحفي افتراضي عقد مؤخرا ً لمناقشة مستجدات الجائحة في إقليم شرق المتوسط ،إن ما قامت به دولة اإلمارات
من مساندة للدول األكثر تأثرا ً بالجائحة ساعد ومكّن منظمة الصحة العالمية ،وكذلك المنظمات األممية األخرى ،كل
في تخصصه ،من إيصال ما يمكن إيصاله إلى هذه المجتمعات من مستلزمات طبية وتشخيصية ومختبرية وأدوية
ومستلزمات الحماية الوقائية للكوادر الطبية والتمريضية إلى جانب وسائل الحماية والتعقيم األخرى .وأضاف
المنظري أن دولة اإلمارات س ّهلت مهام منظمة الصحة العالمية في الوصول إلى بعض الدول المتأثرة بالجائحة في
اإلقليم من خالل توفير طائرات خاصة لتوصيل المساعدات المختلفة ،وكذلك المركز اللوجستي الموجود في دبي
«المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية» الذي يعد من أكبر المراكز اإلنسانية في العالم ،حيث تمكنت المنظمة من
خالله من إيصال تلك المساعدات إلى مختلف دول العالم.
وفي الواقع ،فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة تدرك األهمية الكبيرة للتعاون الدولي المشترك للتصدي
للتأثيرات السلبية التي تمخضت عنها جائحة (كوفيد ،)19-وقد كانت توجيهات قيادتنا الرشيدة منذ بداية هذه
األزمة واضحة ببذل كل جهد ممكن لتعزيز هذا التعاون حتى يمكن مواجهة هذه التأثيرات التي تمخضت عنها
الظروف االستثنائية التي أفرزتها الجائحة ،لكي يتعافى العالم في أسرع وقت ممكن ،ويتجاوز هذه التأثيرات التي
ألقت بظالل كثيفة على مختلف االقتصادات الوطنية لكل دول العالم.
لقد دأبت دولة اإلمارات العربية المتحدة على تقديم كل صور المساعدة للدول والشعوب األخرى المحتاجة
إلى هذه المساعدة ،وتبذل الدولة جهودا ً متواصلة لتعزيز التعاون الدولي المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد
وجودنا جميعاً على كوكب األرض ،انطالقاً من الطابع اإلنساني الذي يميز سياستها الخارجية ،وانطالقاً أيضاً من
حقيقة أن العالم قد صار قرية صغيرة ،ال بد أن تتعاون كل دوله من أجل تأمين حياة أفضل للبشرية التي بات
مصيرها واحدا ً بالفعل.
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تقارير وتحليالت
االقتصاد الخليجي والعالمي على موعد مع النمو في 2021
لم يعد الحديث مستهجناً عن التوقعات القاتمة لالقتصاد العالمي في عام  ،2020فجميع التقارير الصادرة عن جهات
اقتصادية متخصصة تتوقع أن يشهد هذا العام انكماشاً في النمو ،ج ّراء جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط على نحو كبير،
إال أن التفاؤل بعودة النمو يبقى قائماً في العام المقبل.
خالل لقاء افتراضي ُع ِقد حول توقعات أداء اقتصادات دول
الخليج في المرحلة المقبلة مؤخرا ً ،ر ّجح صندوق النقد الدولي
أن تسجل اقتصادات دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون لدول
الخليج العربي ،مستويات من التعافي القوي في العام المقبل؛
حيث قال جهاد أزعور ،مدير إدارة الصندوق في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،إن دول المجلس ستسجل متوسط
نمو يصل إلى  %2.5في عام  ،2021فيما زاد في المقابل من
توقعات االنكماش من  %2.7إلى  %7.6في العام الحالي .2020
توقعات الصندوق بشأن االنكماش االقتصادي ،الذي قال
زعرور إن  %7منه سيكون في القطاعات النفطية ،تأتي في
سياق تراجع حركة التجارة العالمية بنحو  %12في العام الحالي،
وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته منذ عام ،1973
وتوقف األنشطة االقتصادية التي نجمت عن سياسات اإلغالق
للحد من انتشار الجائحة .إال أن المبشر في األمر يتجسد في أن
التعافي المتوقع ،بحسب زعرور ،سيكون في دول المجلس من
األفضل عالمياً في العام المقبل وسيصل ارتفاع النمو الفعلي
إلى  ،%10مشيرا ً إلى أهمية جهود البنوك المركزية الخليجية
في أثناء الجائحة ،في اتخاذ تدابير فاعلة ومناسبة واستباقية
أسهمت في تقليص تداعيات الوباء االقتصادية.
وعلى صعيد االقتصاد العالمي ،نشر الصندوق في األسبوع
األخير من يونيو الماضي ،تحديثاً لتقرير آفاق النمو االقتصادي
العالمي خفّض فيه توقعات النمو بنحو  %2إضافية ،عن
توقعاته الصادرة في إبريل الماضي؛ حيث توقع التحديث
األخير انكماش االقتصاد العالمي بمعدل  %4.9في العام
الجاري ،نتيجة التداعيات التي ألقتها الجائحة على كاهل
األنشطة االقتصادية في النصف األول من  ،2020مرجحاً أن
يحدث التعافي تدريجياً وبصورة أبطأ مما كانت عليه التوقعات
السابقة ،ومشيرا ً إلى أن العام المقبل سيكون بارقة أمل لالقتصاد
العالمي؛ حيث سينمو بحوالي  .%5.4وبخصوص منطقة الشرق
األوسط وآسيا الوسطى ،توقع صندوق النقد الدولي انخفاض
نموها بحوالي  ،%1.9وحدوث انكماش بمتوسط  %4.7في
العام الجاري ،مرجحاً حدوث التعافي في عام  ،2021ووصول
النمو خالله إلى .%3.3
لقد ك ّبدت الجائحة اقتصاد العالم خسائر كبيرة ،وأثرت في

العديد من الخطط والسياسات االقتصادية التي كانت تسير
عليها دول العالم المتقدمة والنامية على ح ٍّد سواء ،حيث قال
الصندوق إن العالم م ّر بأزمة غير مسبوقة مع انتشار وباء
كورونا المستجد ،وأثر في األسر المتوسطة الدخل ،ما يهدد
بانزالق العديد منها إلى خط الفقر المدقع .وعند الحديث عن
الفقر ،يحضر إلى الذهن التقرير الذي نشره البنك الدولي في
األسبوع األول من يونيو الماضي ،الذي قال إن تقديرات إبريل
أشارت إلى أن تفشي كورونا سيتسبب في سقوط ما بين 40
و 60مليون شخص في براثن الفقر المدقع ،لكن التقديرات
المح ّدثة تشير إلى سقوط  71مليون شخص في براثن الفقر
المدقع في حال استمرار تفشي الفيروس بالمستويات المتوقعة
حالياً وتعافي النشاط في وقت الحق من هذا العام.
وفيما لو تدهورت األوضاع وتفشّ ى الفيروس لفترة أطول
وأجبر الدول على مواصلة العمل بتدابير اإلغالق أو إعادة
تطبيقها ،فسيرتفع عدد من سيسقط في براثن الفقر المدقع
إلى  100مليون إنسان ،وستقلِّص األسر استهالكها بشكل حاد،
وستتعرض الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل لضغوط مالية
شديدة ،تتسبب بانكماش اقتصاداتها في عام  .2020لقد
بدا جلياً أن دول اإلقليم والعالم ،وفي ظل تداعيات الجائحة
االقتصادية ،مطالبة بالتركيز في المرحلة المقبلة على إعادة
ترتيب أولوياتها في اإلنفاق ،واستحداث آليات جديدة لتمويل
المشروعات ،وتوسيع األسواق أمام رؤوس األموال القادمة
لالستثمار ،بما يصون النمو ،ويضبط عجز الموازنات ،ويقلّص
من الدين العام ،ويحمي في الوقت نفسه الفئات الهشة
واألكثر ضعفاً من المواطنين وأصحاب األعمال ،من خالل
اعتماد سياسات اقتصادية ذات طابع اجتماعي ،تحميهم من
الوقوع في براثن الفقر وويالت البطالة.
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تقارير وتحليالت
ترامب يكثف «الضغوط القصوى» لتقويم سلوك طهران قبل انتهاء واليته
لم تخرج جولة الممثل الخاص للواليات المتحدة األمريكية إليران وكبير مستشاري وزير الخارجية األمريكي براين هوك
الخليجية األخيرة عن سياق سياسة الضغط األقصى التي تمارسها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بحق طهران؛
بهدف إجبارها على تغيير سياساتها المناوئة للغرب بشكل عام ولواشنطن على وجه التحديد ،وثنيها عن االستمرار في
مساعيها لتطوير برنامجيها النووي والصاروخي اللذين يشكالن قلقاً متزايداً لدول المنطقة وتهديداً مباشراً إلسرائيل،
الحليف االستراتيجي األقرب واألهم للواليات المتحدة.
إيران التي بدا تأثير الحصار والعقوبات األمريكية واضحاً على
اقتصادها وعلى قيمة عملتها التي تراجعت بشكل حاد خالل األيام
األخيرة ،ما زالت تقاوم الضغط األمريكي وترفض االنصياع حتى
لمطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي طالبتها مؤخرا ً بفتح
منشآت جديدة للتفتيش لم تكن مدرجة سابقاً ضمن قوائم المواقع
المطلوب تفتيشها من قبل الوكالة ،وتصر على االستمرار في ممارسة
هوايتها في إظهار قدرتها على تحدي القوة األعظم ولعب دور
القوة المشاغبة والمشاكسة في منطقة الشرق األوسط القادرة على
تهديد أمن الممرات المائية الدولية في المنطقة،
وبالتالي إعاقة وتعطيل حركة التجارة الدولية ومنع
تدفق إمدادات البترول إلى األسواق العالمية.
وعالوة على ذلك ،يشكل العبث اإليراني
المتواصل في أمن واستقرار دول المنطقة ،سواء
بشكل مباشر أو من خالل وكالئها من الميليشيات
المسلحة والعصابات ،واحدا ً من بواعث القلق والغضب الدولي إزاء
سلوكها الذي يتسم بالعدوانية والعجرفة في كثير من األحيان ،إذ ال
تزال سبباً رئيسياً في إثارة البالبل والفتن وتهديد األمن في كل من
العراق وسوريا من خالل ميليشيا ما يسمى الحرس الثوري ،وكذلك
باالعتماد على الميليشيات الطائفية التي تدين لها بالتبعية والوالء
وتعتمد عليها في تأمين السالح والتدريب والتمويل ،بينما يواصل
وكيلها في لبنان إقامة دولة داخل الدولة وتهديد استقرار هذا البلد
ووحدته ومستقبله واختطاف قراره السياسي ،في الوقت الذي تستمر
فيه ميليشيا الحوثي االنقالبية وبتحريض مباشر وإمدادات ال تنقطع
بالسالح من طهران في تدمير واقع اليمن ومستقبل أجياله ،وفي
ممارسة العربدة وتهديد األمن واالستقرار في منطقة الخليج العربي
من خالل اعتداءاتها المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية.
أمام هذه المعطيات يبدو أن الرئيس األمريكي يسعى وقبل انتهاء
واليته الحالية وحلول موعد االنتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل
من خالل االستمرار بالضغط على إيران إلى تحقيق واحد من هدفين
هما :إما تحييدها تماماً عن دائرة الفعل عبر إحداث انهيار اقتصادي
شامل يؤدي إلى تفجير حالة السخط واالحتقان المتزايدة في أوساط
الشعب اإليراني ،وخاصة فئة الشباب نتيجة ارتفاع معدالت البطالة

ومحدودية الفرص وتردي األوضاع المعيشية ،وبالتالي قيام ثورة شاملة
تقود بالنتيجة إلى إسقاط النظام أو بالحد األدنى إغراقه في حالة
من الفوضى تشل قدراته على التركيز على أنشطته الخارجية ،أو
ترويضه وإدخاله إلى بيت الطاعة من خالل دفعه إلى تقديم التنازالت
المطلوبة واالنخراط في صفقات ترتيب أوضاع منطقة الشرق األوسط،
بما في ذلك تسوية القضية الفلسطينية والتطبيع مع إسرائيل.
وتأتي جولة هوك الخليجية بعد أيام من صدور تقرير وزارة
الخارجية األمريكية السنوي حول اإلرهاب الذي صنف إيران على أنها
«الدولة األولى الراعية لإلرهاب» في العالم،
وجدد التأكيد أنها تقدم الدعم بمختلف
أنواعه ،بما في ذلك التمويل والتدريب
والتزويد بالمعدات ،إلى الجماعات اإلرهابية
حول العالم ،وخاصة ميليشيا حزب الله،
وتستخدم الغطاء الدبلوماسي والعصابات
اإلجرامية وعصابات المخدرات لتنفيذ عملياتها السرية في الخارج،
بما في ذلك اغتيال المعارضين السياسيين وزعماء ونشطاء األقليات
العرقية والدينية ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين اإليرانيين في
الخارج .تمديد حظر السالح على إيران الذي ينتهي في شهر أكتوبر
المقبل ،تص ّدر قائمة أولويات الجولة التي شملت كالً من دولة
اإلمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ،باعتبار أن
ذلك سيمنعها من الحصول على أنظمة حديثة ودقيقة وفعالة ويح ّد
من قدرتها على تهديد حرية المالحة في منطقة الخليج العربي
وإقالق استقرار جيرانها من ناحية ،وعلى تزويد وكالئها بالسالح من
ناحية ثانية.
جولة المسؤول األمريكي ونتائجها أظهرت وجود اتفاق وانسجام
في الرؤى بين بالده وكل الدول التي زارها ،والتي التقت على أن
إيران ال تحترم سيادة الدول ،وأن األمور في المنطقة ستؤول إلى ما
هو أسوأ في حال تم رفع الحظر المفروض عليها ،ألن ذلك سيشجعها
على االستمرار في سلوكها العدواني ودعمها لإلرهاب والميليشيات
وتهديد المجتمع الدولي برمته ،وهو ما تحتاج إيران إزاءه إلى تبديل
في أدواتها ،خصوصاً مع دول المنطقة ،حتى ال تنزلق نحو المزيد من
العزلة التي قد تقود نحو االنهيار.
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تقارير وتحليالت
خطر الهوة العميقة ..وتحديات أخرى أمام رئاسة ميركل لالتحاد األوروبي
يقول تحليل ،نشره الموقع اإللكتروني لقناة  ،DWإن رئاسة ألمانيا الدورية لالتحاد األوروبي ستكون حافلة بالملفات
الشائكة ،أهمها «االتفاقية الخضراء» األوروبية ،وملف بريكست ،مروراً بملف الهجرة أو العالقات مع الصين والواليات
المتحدة.
تواجه المستشارة األلمانية ،أنجيال ميركل ،تحديات كثيرة
وكبيرة بعد أن تولت رئاسة االتحاد األوروبي ،اعتبارا ً من األول
من يوليو الحالي ،بدءا ً بـ «االتفاقية الخضراء» األوروبية إلى
بريكست ،مرورا ً بملف الهجرة أو العالقات مع الصين والواليات
المتحدة.
ويشكل ملف تفشي وباء «كوفيد »19-واألزمة االقتصادية
الناجمة عنه أولوية األشهر الستة المقبلة بالنسبة لالتحاد
األوروبي ،حيث أعلنت ميركل في نهاية مايو الماضي أن فيروس
كورونا «قد غ ّير عالمنا كما غير خطط الرئاسة األلمانية».
وسبق لميركل أن قالت« :كانت ردود الفعل األولية ،بما
فيها ردود فعلنا ،وطنية وليست دائماً أوروبية» ،وهي تنوي
درء «خطر الهوة العميقة التي تتسع أكثر وأكثر في أوروبا».
وباتت ميركل تراهن على «التضامن والمساعدة المتبادلة»
بين الدول األعضاء الـ  .27وهو تغيير تام في موقف ميركل
التي اتُّهمت بالتعنت في ملف اليونان التي كانت قريبة من
اإلفالس في عام .2011
انتقادات قد تتحول إلى «إرث»
المستشارة التي كانت حتى اآلن تتعرض النتقادات بسبب
صرامتها في الموازنة وحذرها الكبير على الساحة األوروبية قد
«تستفيد من هذه الرئاسة لتشكيل إرث» ،بحسب دبلوماسي
أوروبي.
وتنوي ميركل التي وصلت إلى سدة الحكم قبل  15عاماً،
مغادرة المستشارية نهاية عام  .2021وكسرت ميركل التي
غالباً ما تُتهم باالفتقار إلى الشجاعة السياسية ،أحد المحرمات
األلمانية في مجال التضامن المالي من خالل اقتراحها مع
الرئيس الفرنسي ،إيمانويل ماكرون ،خطة نهوض أوروبية بـ
 500مليار يورو.
واقترح المسؤوالن (ميركل وماكرون) اللذان التقيا مساء
( 29يونيو الماضي) في قصر ميسبرغ شمال برلين ،تمويل
الخطة بدين أوروبي مشترك لتقديم المساعدات للدول األكثر
تضررا ً بفيروس كورونا.
وفتحت المبادرة الفرنسية-األلمانية الباب أمام خطة
المفوضية األوروبية بقيمة  750مليار يورو ،التي ستكون
محور نقاشات صعبة في أوروبا .وأكدت الرئاسة الفرنسية «أننا

متفائلون ،ومصممون على التوصل إلى اتفاق حول الموازنة
في يوليو».
وأعلنت ميركل مؤخرا ً لصحف أوروبية ،منها «لوموند»،
«أنها تدرك تماماً صعوبة المفاوضات المقبلة» .والرهان كبير
ألن نجاح هذه الرئاسة ،ال بل مستقبل االتحاد األوروبي ،سيرسم
في األسابيع المقبلة.
مخاوف من تنامي الشعبوية والبطالة
حذرت ميركل في مقابلة بالقول إن عدم تبني خطة نهوض
«سيفاقم كل المشاكل» من خالل تغذية الشعبوية .وقالت:
«نسبة بطالة مرتفعة في بلد ما قد تنمي فيه قوة سياسية
متفجرة .وستكون المخاطر المحدقة بالديمقراطية أكبر».
وفي حال تغلب االتحاد األوروبي على تحفظات الدول
األربع  -هولندا والنمسا والدنمارك والسويد  -المعارضة لخطة
النهوض ،كما هي مطروحة ستكون الرئاسة الدورية األلمانية
قد تكللت جزئياً بالنجاح.
لكن معضلة أخرى بانتظار االتحاد األوروبي مع وصول
مفاوضات ما بعد بريكست إلى طريق مسدود .وبريطانيا التي
خرجت من االتحاد األوروبي في  31يناير الماضي تتفاوض مع
بروكسل إلنشاء عالقة تجارية مفيدة مع االتحاد بعد المرحلة
االنتقالية التي تختتم نهاية العام الحالي .ولم تسمح النقاشات
بإحراز تقدم حقيقي ،في حين يقترب االستحقاق بسرعة ومعه
مخاطر «الال اتفاق» المدمرة لالقتصاد.
وال تخفي ميركل أنها تريد أن ترى أوروبا تتحمل «مسؤوليات
أكبر» على المستوى العالمي لمواجهة الصين وأمريكا .وتريد
ميركل إبرام «اتفاق استثمارات» مع بكين ،لكن قمة أوروبية-
صينية في سبتمبر في اليبزيغ ألغيت؛ بسبب الوباء ،والنسداد
أفق التوصل إلى اتفاق أيضاً.
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شـؤون اقتصاديــة
النفط يتراجع إلى أقل من  43دوالر ًا بفعل مخاوف كورونا

تراجع النفط إلى أقل من  43دوالرا ً للبرميل يوم أمس
الجمعة ،إذ أوقد ارتفاع جديد في اإلصابات بفيروس كورونا
شرارة مخاوف من احتمال تعثر تعافي الطلب على الوقود ،لكن
الخام ال يزال يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بدعم من انخفاض
المعروض وزيادة المؤشرات إلى التعافي االقتصادي .وسجلت
الواليات المتحدة أكثر من  55ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا
يوم أول أمس الخميس ،وهو رقم يومي قياسي عالمي جديد
بالنسبة إلى الجائحة .ويشير ارتفاع عدد الحاالت إلى أن نمو
الوظائف بالواليات المتحدة ،الذي شهد قفزة في يونيو الماضي
قد يعاني تراجعاً .ونزل خام برنت  38سنتاً ،أو ما يعادل ،%0.9
إلى  42.76دوالر للبرميل ،وهبط خام غرب تكساس الوسيط
األمريكي  44سنتاً ،أو ما يوازي  %1.1إلى  40.21دوالر .وارتفع
الخامان القياسيان ما يزيد على  ،%2أول أمس ،بدعم من
بيانات للوظائف األمريكية جاءت أقوى من المتوقع وانخفاض

في مخزونات الخام بالواليات المتحدة ،وال يزال برنت متجهاً
إلى تحقيق مكسب أسبوعي  .%4وصعد برنت ألكثر من مثليه
من قاع  21عاماً عند أقل من  16دوالرا ً للبرميل ،الذي بلغه في
إبريل الماضي ،وذلك بدعم من مؤشرات إلى التعافي االقتصادي
وتقلص المعروض ،بعد اتفاق خفض غير مسبوق للمعروض من
منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء ،في إطار ما يعرف
بمجموعة «أوبك.»+

االقتصاد الوطني قادر على امتصاص الصدمات الخارجية بجدارة عالية

أكدت وزارة االقتصاد أن االقتصاد اإلماراتي يتسم بدرجة عالية من النضج ،ويتميز بالتنوع والقدرة
على امتصاص الصدمات الخارجية واستيعاب المتغيرات بصالبة وجدارة عالية ،مستندا ً إلى بنية تحتية
متطورة توفر بيئة مثالية لمختلف المشاريع وتشريعات ومحركات متنوعة دافعة للنمو االقتصادي
بصورة مستمرة .وأوضحت الوزارة أن الثقة العالمية باإلمارات رسخت مكانة الدولة وجهة عالمية
جاذبة لالستثمارات األجنبية ،ومكنتها من بناء اقتصاد يتسم بالتنوع نتيجة لنجاح استراتيجية تقليل االعتماد على النفط ،وزيادة
مساهمة القطاع غير النفطي في االقتصاد الوطني ألكثر من  .%70وأضافت في عدد من التقارير التي أصدرتها مؤخرا ً ،بشأن
تداعيات الجائحة على االقتصاد اإلماراتي ،أنه على الرغم من األزمة الحالية التي يمر بها العالم ،فإن اإلمارات تلعب دورا ً كبيرا ً
ومحركاً رئيسياً القتصادات المنطقة .وأفادت بأن انتشار وباء فيروس كورونا ينطوي على صدمات في العرض والطلب وضعف ثقة
المستهلك والمستثمر ،موضحة أن اضطراب نشاط األعمال يؤدي إلى انخفاض اإلنتاج؛ ما يسفر عن صدمات العرض ،كما يؤدي
إحجام المستهلكين ومؤسسات األعمال عن اإلنفاق إلى انخفاض الطلب .وقالت إن التأثير األكبر على النشاط االقتصادي يكون
بسبب جهود احتواء المرض ،ومنع انتشاره من خالل عمليات اإلغالق والحجر الصحي التي تؤدي إلى تراجع استخدام الطاقة
اإلنتاجية ،وخاصة أن بعض القطاعات والوظائف من غير الممكن أن تتحول إلى العمل عن بُعد.

 80مليار درهم تحويالت العاملين باإلمارات خالل  6أشهر
بلغت تحويالت العاملين في الدولة نحو  80مليار درهم،
خالل النصف األول من  ،2020من دون تغيير كبير عن قيمتها
في النصف األول من عام  ،2019على الرغم من اإلغالق الذي
شهدته األسواق المحلية في الربع الثاني من العام الجاري ،بسبب
وباء كوفيد ،19-بحسب تقديرات مسؤولي شركات صيرفة كبرى
بالدولة .وأكد مسؤولو شركات الصيرفة أن استمرار تحويالت
العاملين في الدولة إلى بلدانهم خالل النصف األول من العام

الجاري ،قريبة من مستوياتها في الفترة المقابلة من عام ،2019
يعد مؤشرا ً مهماً إلى تمكن معظم الشركات العاملة بالدولة من
االحتفاظ بموظفيها ،واستمرارها في دفع الرواتب ،بالرغم من
حالة اإلغالق التي استمرت نحو  3أشهر ،نتيجة الدعم الكبير الذي
وفرته الجهات الحكومية لقطاعات األعمال ،وإجراءات وبرامج
تخفيف الضغوط ،عبر تأجيل االلتزامات المالية المستحقة على
الشركات المتضررة خالل تلك الفترة.
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من إصدارات المركز

صعود القومية الدينية :حالة الهند
إن الصعود العالمي للسياسة الدينية موجود في كل التقاليد
الدينية؛ يدفعه اإلدراك الواسع النطاق ،بأن القومية العلمانية
تعد تعبيرا ً غير فعال وغير كفء عن القيم العامة والجماعة
األخالقية ،في ظل حقبة عالمية شهدت فيها األشكال التقليدية
من الهوية االجتماعية والمساءلة السياسية ،تحوالً جذرياً .ويمثل
العنف الديني تعبيرا ً عن ذلك االحتجاج المناهض للعلمانية،
وهو أحد أعراض التعطش إلحياء األخالقيات والقيم في الحياة
العامة.
ويشتمل هذا العدد على دراسة حالة الهند ،بتقديم قراءة
نقدية لدور الدين في بناء الدولة بالهند ،وتناقش الدراسة بوجه
خاص كيف أن التصور الهندي للعلمانية ،يستند إلى عدد من
الموروثات الدينية التي تتجلى في المفهوم «الغاندي»؛ لما
يشكّل الجماعات الدينية والسياسية .وانطالقاً من تلك الصورة
العامة ،تستطلع الدراسة كيفية استخدام القوم ِّيين الهندوس
مثل هذه الموروثات في فرض ممارساتهم اإلقصائية ،عبر
تأسيس هياكل مسيطرة تتألف من الحدود الدينية الفاصلة
والممارسات الدينية الصارمة؛ بهدف إبقاء الحركات المناهضة
داخل «حظيرة» الهندوسية .وهذا الوضع ،كما تؤكد الدراسة،
يسري على القوم ِّيين الهندوس داخل الهند ،وفي الشتات
الهندي المنتشر في أوروبا وكندا والواليات المتحدة األمريكية.
وتقدم الدراسة تقويماً نقدياً لعدد من المحاوالت الرامية إلى
تحدي تلك الهياكل المسيطرة ،من قوى علمانية ودينية ،وكذلك
من حيث الفهم القانوني لحقوق المواطنة .وتطرح الدراسة أن
الدين كان في إمكانه القيام  -وقد قام فعلياً بذلك  -بدور إيجابي
في بناء الدولة الهندية ،بيد أن القومية الهندوسية ،عملت
باستمرار على إعادة إنتاج الممارسات اإلقصائية ضد الجماعات
الدينية األخرى ،وعرقلة أي شكل من أشكال عملية االستيعاب.
تلقي الدراسة نظرة إلى محاوالت ثالثة رؤساء وزراء من أسرة
نهرو استيعاب الدين بأدنى مستوى ممكن .وعلى الرغم من ذلك،
فقد اضطُروا إلى تقديم التنازالت للجماعات الدينية ،فقد أضفى
الدستور الهندي واإلجراءات البرلمانية الالحقة قدرا ً كبيرا ً من
الدعم على الكيانات الدينية؛ وبصورة عامة ،لم تـكن الحـكومة
الهـندية غـير مكـترثة بالـدين ،ولكـنها حـاولت التعامل مع
األديان كافة في الدولة  -ورعايتها  -على قدم المساواة.
وتبين الدراسة أن تلك التنازالت لم تكن كافية لوقف مدد
السياسة الدينية في الهند ،وكانت ثمانينيات القرن العشرين
حقبة مأساوية في هذا الصدد؛ فقد أراد القوميون الهندوس
الحصول على المزيد من السلطة؛ األمر الذي أثار النزعة
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الدفاعية لدى األقليات المسلمة والمسيحية ،وأثار تمردا ً دموياً
بين أفراد طائفة السيخ ،ولم يضع اغتيال رئيسة الوزراء إنديرا
غاندي ونجلها راجيف حدا ً لشعور السخط لدى كل هؤالء ،وحل
حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي محل حزب المؤتمر في
قيادة الدولة في الفترة بين عامي  1998و ،2004قبل أن يهزمه
أخيرا ً (في انتخابات  ،)2009حزب المؤتمر الذي نشط مجددا ً
بقيادة أرملة راجيف غاندي ،سونيا ،وهي التي تنحت جانباً
لصالح تولي مانموهان سينغ رئاسة الوزراء.
إن الحركات الدينية الحديثة تعد محل جدل في الدوائر
الدينية والعلمانية؛ وقد أدى االقتران بين أيديولوجيات النظام
القديمة هذه  -الدين والقومية العلمانية  -إلى ظهور طفرة
تُمثل بالسياسة الدينية المعاصرة ،ويعد هذا تحوالً مثيرا ً
لالهتمام ،ومفعماً بالمخاطر ،في التاريخ الحديث؛ إذ إن التوفيق
الجذري بين الدين وبين أيديولوجيات القومية وتلك العابرة
للحدود القومية ،ربما ال يكون جيدا ً بالنسبة إلى أي من الدين
أو النظام السياسي؛ فقد أظهرت الحركات الدينية المتمردة التي
نشأت في مناطق عدة من العالم أواخر القرن العشـرين ومطلع
القرن الحادي والعشـرين ،المخاطر واإلمكانات التي تكمن في
استيالء الناشطين الدينيين على أدوات النفوذ السياسي؛ ومنها:
الشبكات الكونية والمفهوم الثابت للدولة القومية.
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