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1

االفتتاحية
الصحة والسالمة ركيزتان لألمن واالستقرار
ما من ّ
شك في أن تحقيق األمن والسالم واالستقرار ألي مجموعة بشرية ،سواء كانت تعيش وفق النظم السياسية
واالجتماعية الحديثة ،أو وفقاً للروابط واألنظمة البدائية ،يستلزم توفير مجموعة من المتطلبات الضرورية التي تل ّبي غريزة
اإلنسان في حب البقاء ونزوعه إلى الرفاهية ،وال غنى عنها ،وال يمكن من دونها أن يشعر الفرد أو الجماعة بالطمأنينة
والراحة.
وعلى رأس قائمة هذه المتطلبات يتربَّع كل من الغذاء والصحة والماء ،التي تُع ُّد من الركائز والمقومات األساسية
للحياة ،والتي عادة ما يس ّخر اإلنسان جهده ووقته وطاقاته كلها في سبيل توفيرها؛ ولذلك كله نجد أن تاريخ اإلنسان حافل
بالهجرات والتنقل من مكان إلى آخر سعياً وراء هذه العناصر الثالثة ،وحرصاً على تأمينها لحاضره وأجياله المقبلة؛ فلطالما
كان نقص الغذاء والماء ،وانتشار األوبئة واألمراض ،مثارا ً للتنافس على الموارد الالزمة لمكافحة هاتين اآلفتين؛ وبالتالي
مدعاة إلى نشوب حروب وصراعات أثقلت كاهل اإلنسان ،وخلَّفت وراءها كوارث وتبعات ما زالت البشرية تعانيها إلى
اليوم؛ وكثيرا ً ما أثار خالفات وأزمات داخل الدولة أو المجتمع الواحد ،تطورت إلى ما هو أسوأ ،وتحولت إلى حروب أهلية
أتت على األخضر واليابس ،وخلَّفت عداوات وأحقادا ً وضغائن بين مجموعات دينية وعرقية أدت في النتيجة إلى تفتُّت
وانقسام دول ومجتمعات ،وأفول ثقافات وحضارات وطمسها.
وخالل أزمة جائحة كورونا ،التي ظهرت منذ أواخر عام  2019وما زالت تشكّل حتى اليوم التهديد األكبر واألهم الذي
ويقض مضاجع الدول شعوباً وقادة ،ويعطل الكثير من مظاهر الحياة فيها ،برزت أهمية دور
يواجه اإلنسان على األرضّ ،
الصحة ،والمحافظة عليها وعلى اإلنجازات التي تحققت للبشرية على هذا الصعيد ،في تعزيز األمن واالستقرار في مختلف
أنحاء المعمورة ،وخطورة األوبئة واألمراض على طبيعة العالقات بين الدول ،وتهديدها بشكل أو بآخر طبيعة تلك العالقات،
وخصوصاً في حال حدوث نقص أو قصور في تلبية المتطلبات الالزمة لمكافحتها والتصدي لها ،وارتباك وفوضى في آليات
التعامل مع هذا النقص؛ إذ تجلَّت تلك الخطورة من خالل تنازع الكثير من دول العالم على ملكية العديد من شحنات
األدوية والمواد الطبية وأجهزة التنفس االصطناعي ،التي كانت ت ُش َحن من مكان إلى آخر ،بل استيالء بعض الدول على
شحنات كاملة ،أو على أجزاء منها؛ لتلبية جزء من احتياجاتها في مواجهة الوباء؛ وهو ما س َّبب توترا ً وتراشقاً إعالمياً كان
يمكن أن يتطور إلى خالفات سياسية؛ لوال التحركات التي قامت بها دول أخرى الحتواء الموضوع ومنع تفاقمه.
لقد كانت دولة اإلمارات من الس َّباقين إلى إدراك مخاطر األمراض واألوبئة على السلم واالستقرار الدوليين؛ فحرصت منذ
إعالن تحول الفيروس إلى جائحة عالمية عابرة للحدود على اتخاذ كل ما يلزم لمواجهتها محلياً ،ولدعم االستجابة العالمية
لمخاطرها وتهديداتها خارجياً؛ من خالل إرسال المساعدات الطبية والوقائية إلى أكثر من  70دولة حول العالم ،وتعزيز
التعاون والتنسيق مع األطراف المعنية كافَّة من دول ومنظمات لتعزيز جهود مكافحة المرض والوقاية منه؛ ألنه يهدد أمن
الجميع ،ويزعزع استقرارهم.
ومج َّددا ً أعادت دولة اإلمارات ،في أثناء مناقشة مجلس األمن المفتوحة بشأن تأثير جائحة فيروس كورونا المستج ّد في
القضايا األمنية العالمية ،تأكيد الدور المهم للصحة في تحقيق األمن والسالم؛ وذلك انطالقاً من قناعتها بأن الصحة واألمن
هما جزءان من مجموعة مترابطة ،يؤثر أحدهما في اآلخر؛ األمر الذي يتطلَّب اهتماماً وتعاوناً عالمياً متعدد األطراف في
مواجهة الوباء حتى يكون الجميع بمأمنٍ منه؛ وهو خطاب يؤكد ريادتها وسالمة منهجها وبُعد نظر قيادتها الرشيدة ،ويشكل
مرجعاً يمكن االسترشاد به لصياغة عقد دولي جديد ينظم التعاون العالمي ويؤطره ويدعمه في مواجهة الكوارث والنوازل،
وخصوصاً فيما يتعلّق بالحد من تأثيراتها في األمن واالستقرار.
إن األمن واالستقرار متطلبان أساسيان للحياة ال يتحققان إال بضمان الصحة والعافية والسالمة من األوبئة واألمراض،
وتحقيقهما يتيح لإلنسان التو ُّجه نحو آفاق أخرى ،والسعي نحو تحقيق أهداف أكثر طموحاً واتساعاً على طريق النهضة
والتطور والرفاهية ،وهما أيضاً سببان أساسيان من أسباب اإلبداع واالبتكار اللذين ال يمكن أن يتحققا في ظروف الخوف
والتو ُّجس والريبة.
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اإلمارات اليوم
التطوع ..استجابة تنموية شاملة
تنويع
ُّ
منذ أن أُ ّس َست دولة اإلمارات العربية المتحدة وهي تحمل على عاتقها قيمة إنسانية عليا ،تتجسد في تلبية
حاجات األفراد والمجتمعات والشعوب المعوزة ،مو ّجهة أنظارها إلى دعم كل ملهوف وإغاثة كل من يستصرخ إخوانه
وأشقاءه طلباً للعون؛ ليجد المتأمل دولة اإلمارات ،في تلك اللحظة ،واقفة على أهبة االستعداد وماضية بالسرعة
الممكنة في م ّد يد العون إلى من تض َّرر أو تأذَّى من أزمة أو كارثة أو حرب؛ حتى جاءت أزمة وباء كورونا المستجد،
التي اجتاحت العالم ،وكشفت في الوقت نفسه عن حجم الخير الذي خرج من قلوب الناس قبل جيوبهم.
وباء كورونا ،الذي زاد من حرص مواطني دولة اإلمارات والمقيمين فيها وحماستهم في تقديم الدعم لمن يحتاج
إليه ،كان سبباً آخر في إتاحة المزيد من الفرص للفئات االجتماعية كاف ًة للتطوع بشتَّى أشكاله وطرقه؛ لتأتي رئاسة
سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي ،رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع
خالل األزمات ،اجتماع اللجنة الذي ُع ِقد عن بعد ،أول من أمس ،مناسبة مهمة لتأكيد سموه أهمية تنويع األنشطة
التطوعية التي تتبناها حملة «اإلمارات تتط َّوع» الوطنية ،والتركيز على التحديات التي تواجه المواطنين والمقيمين؛
للوصول إلى شرائح المجتمع كافة في جميع الظروف؛ ما يحقق استجابة تنموية شاملة تلبي متطلبات هذه الشرائح
واحتياجاتها.
إن توجيه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بتنويع أنشطة التطوع ،واستقطاب المزيد من المتطوعين ،مع
مراعاة اختالف جنسياتهم وثقافاتهم ،ين ُّم عن عمق الرؤية االستراتيجية لدولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة ،القائمة على
تحقيق أكبر فائدة مرج َّوة من أي عمل تطوعي؛ وهو إشارة إلى ضرورة عدم إهدار الوقت والجهود ،والتركيز على
االستفادة من التجارب والدروس بجاهزية كبيرة واستعداد مس َبق؛ لمساعدة األجيال القادمة على تجاوز أي تحديات
مستقبلية؛ وهو ما ينسجم مع توجيهات قيادة الدولة الحكيمة واالستجابة لها في هذا الخصوص.
لقد جاء اعتماد مجلس الوزراء ،برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه الله ،في إبريل الماضي ،تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خالل األزمات،
برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،إحدى أبرز األدوات المستحدثة والمبتكرة لتطوير منظومة متكاملة
ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خالل أوقات األزمات؛ وهو مثال على سعي الدولة إلى تنظيم العمل التطوعي
وتنسيقه مع المتطوعين وبينهم؛ حيث واصلت حملة «اإلمارات تتطوع» مبادراتها تحت إشراف اللجنة الوطنية العليا
لتنظيم التطوع خالل األزمات ،واستقطبت ،منذ تأسيسها حتى نهاية شهر يونيو الماضي 21847 ،متطوع ًة ومتطوعاً،
منهم  6980مواطناً ،و 14867مقيماً في الدولة من  134جنسية ،كما بلغ عدد الفرص التطوعية التي أتاحتها الحملة
للمتطوعين  185فرصة تطوعية 150 ،منها ميدانية ،و 35افتراضية ،بحسب سعادة عبيد الحصان الشامسي ،مدير عام
الهيئة الوطنية للطوارئ واألزمات والكوارث.
إن حملة «اإلمارات تتطوع» ،التي حققت إنجازات كبيرة في وقت قياسي ،تُ َع ُّد أحد النماذج الناجحة لقيادة العمل
التطوعي ،ودعم جهود المتطوعين ،وإشراك الخبرات والمهارات في عملية التطوع ،ميدانياً وافتراضياً ،ضمن منظومة
متكاملة ومستدامة ،وهو أمر يُضاف إلى سجل الدولة الحافل بالمؤسسات والمبادرات التطوعية التي رفعت جاهزية
المتطوعين في التعامل مع األزمات ،واإلسهام في تقديم الدعم النفسي والصحي والمالي واللوجستي إلى مستحقيه
داخل الدولة وخارجها؛ انطالقاً من قاعدة أساسية تقوم على اعتبار العمل التطوعي عمالً وطنياً ،وواجباً إنسانياً،
ومسؤولية أخالقية ،وأن الوقوف إلى جانب مستحقّي الدعم ،وإعانتهم خالل األزمات ،يعنيان أن دولة اإلمارات باقي ٌة
على الخير ما بَق َيت؛ ألن «اإلنسان لإلنسان» ،وال شيء غير ذلك.
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تقارير وتحليالت
التدخالت الخارجية تدفع ليبيا نحو الشرذمة واستمرار الفوضى
تدفع التدخالت الخارجية ،في الشأن الليبي ،الوضع في هذا البلد المضطرب منذ أكثر من  9سنوات نحو المزيد
تصب في مجملها في مصلحة الليبيين ،وال
من التأزيم ،وتفتح المجال أمام المزيد من السيناريوهات التي ال ُّ
في مصلحة استقرار بالدهم وعودة القانون والنظام إليها ،بل تتسبب في المزيد من اإلزهاق ألرواحهم ،والهدر
والتبديد لمقدراتهم وثرواتهم.
منذ توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب عام  ،2015الذي ت َّم
برعاية أممية وبمشاركة أطراف الصراع كلها ،وليبيا تعيش ما بين ك ّر
وف ّر؛ إذ ال يكاد يوقع اتفاق أو يعلَن وقف إلطالق النار ،إال وتصدر
شهادات خرقه ،ومن ث َّم فشله ،قبل أن يجف الحبر الذي كتب
ووقّع به ،لتعود األطراف كلُّها إلى نقطة البداية ،وتدخل مرحلة
صراع جديدة في معركة استنزاف طويلة األمد ال منتصر فيها وال
مجال لحسمها؛ نظرا ً إلى أن كل طرف فيها يستند إلى داعم خارجي
يضمن استمرار تدفق السالح عليه ،وكذلك الرجال عندما يلزم األمر.
نص على إنهاء
وعلى الرغم من أن اتفاق الصخيرات ،الذي َّ
الحرب األهلية الليبية وإيجاد تسوية سياسية بين األطراف المتنازعة
وفق سلسلة من الخطوات تبدأ بمرحلة انتقالية تكلَّف الحكومة
خاللها إنجاز عملية االنتقال السياسي ،شكَّل إطارا ً عاماً مناسباً
وقابالً للتنفيذ ،ويمكن في حالة التعامل معه بانفتاح وإرادة ليبية
مطلقة أن يقود إلى الخروج من المأزق الحالي الذي يتسبب في
تعميق حالة االنقسام والتشرذم حتى في أوساط الشعب الليبي،
فإن التشدد في المواقف واآلراء والتدخالت الخارجية جعلته جزءا ً
من الماضي الذي تجاوزه الزمن ،خصوصاً بعد أن ذهبت األطراف
المتنازعة نحو جوالت ومؤتمرات ومفاوضات واتفاقات جديدة
تهدف كلُّها إلى التوصل إلى نسخة قد تكون مطورة أو مع َّدلة من
االتفاق المذكور.
ويشير واقع ليبيا حالياً إلى ما يمكن تشبيهه بحالة الحرب
كل منها تحت شعار
بالوكالة التي تخوضها األطراف المتصارعةّ ،
الدفاع عن الشرعية وحماية الشعب الليبي وتحرير األرض التي
كل منها ،بإدراكه أو
يسيطر عليها الطرف اآلخر ،في حين ينفذ ٌّ
من غير ذلك ،أجندات ترتبط على نحو متفاوت بمصالح ورغبات
ونزعات دول أخرى ،وهو األمر الذي يزيد من مخاطر الموقف،
ويفتح المجال أمام مشروعات قد تدفع باتجاه تقسيم البالد،
وتحويلها إلى كيانات تابعة ،كل للطرف أو الدولة التي ق َّدمت إليه
الدعم والرعاية ،وأخرى باتجاه استمرار الفوضى والصراع للمحافظة
على مكتسباتها من مس ّوغات التدخل ،وتمكينها من االحتفاظ
بمواطئ األقدام التي حازتها لتعزيز نفوذها في المنطقة ،والفوز
بحصة من كعكة الثروة الليبية التي باتت مح َّط أنظار وأطماع
الكثير من الدول في شرق العالم وغربه.

والمتابعون للشأن الليبي يؤكدون أن تدخل القوى األجنبية،
المتمثلة في تركيا وروسيا ثم فرنسا ،التي دخلت بثقلها على خط
األزمة مؤخرا ً ،فتح الباب على مصراعيه لصراع دولي أوسع على
األرض الليبية يسهم في استمرار تدهور الوضع هناك ،ويغرق
البالد في مزيد من الفوضى ،ويبعد المشهد الليبي أكثر عن أفق
الحل السياسي؛ ذلك أن استمرار تدفق العتاد والمقاتلين ،ومواصلة
التحريض والتسخين من قبل الطرفين ،سيقودان إلى فشل سياسي
يدفع نحو توسيع نطاق الصراع وامتداده إلى مواقع ومناطق أخرى
ليس َّد بالتالي الطريق أمام أي مبادرات سياسية.
وأمام هذه الخريطة المعقَّدة ،التي يتداخل فيها الدولي
باإلقليمي ،وتتصارع فيها نزعات النفوذ ،وتتعطَّل أدوار منظمات
مهمة ،في مقدمتها األمم المتحدة التي عجزت حتى اآلن عن طرح
أي مبادرة أو تبني أي حل للصراع في ليبيا ،وكذلك االتحاد األوروبي
الذي تتنازع دول أعضاء فيه ،في مقدمتها فرنسا وإيطاليا ،النفوذ
على األرض الليبية ،وغير ذلك من التناقضات ،ال بد من حل ليبي
يتشارك فيه الفرقاء في صياغة آلية للخروج من الواقع الحالي ،أو
حل عربي تخرج بموجبه األطراف المتصارعة من المشهد بحيث
تتاح الفرصة لوجوه وطنية جديدة تتخفف من أعباء العالقات
مع أطراف خارجية ،وال تحمل أي أجندات ،وال ترتبط بأي مصالح
سوى مصلحة الشعب الليبي وإرادته ومستقبل أبنائه ،بحيث تقدم
رؤاها لحل يقبله الليبيون ،ويلتقون عليه ،ويلتفون حوله ،يكون
أساسه صون استقاللهم الوطني وإرادتهم الحرة ورفض التدخالت
واإلمالءات الخارجية ،وعودة بالدهم إلى محيطها المغاربي وعمقها
العربي.
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تقارير وتحليالت
قطاع الطيران ..كم من الوقت يحتاج للتعافي من خساراته؟
بالخفي على المتابع حج ُم الخسائر التي ُمني بها قطاع الطيران على المستوى العالمي ،من جراء انتشار فيروس
ليس
ّ
كورونا وتح ّوله إلى وباء ،وما نجم عنه من اتخاذ حكومات الدول قرارات «مريرة» ،أوقفت حركة النقل الجوي ،وحدّت
من حركة المسافرين ألجل احتواء الفيروس.
األضرار والتداعيات التي خلّفها الوباء على قطاع الطيران
تجسدت في تسريح العديد من الشركات موظفيها ،أو تقليص
رواتب جزء كبير منهم ،أو إعالن بعضها اإلفالس .لكن التطور
األخير في هذا الصعيد ،كان بإعالن الناقلة الفرنسية «إير
فرانس» مؤخرا ً عزمها تسريح ما يزيد على  7500موظف؛ يشمل
 6560وظيفة بشركة الطيران األساسية بحلول نهاية عام ،2022
وهو ما يزيد على  3500موظف كانوا سيغادرون بشكل طبيعي
بسبب وصولهم إلى سن التقاعد .كما قالت «إير فرانس» إنه
من المقرر خفض  1020وظيفة أخرى بشركة الطيران الشقيقة
«هوب» ،مضيفة أن األولوية ستكون للترتيبات الطوعية والتقاعد
المبكر.
المتأمل لهذه المآالت يلحظ ارتباطها بحجم الخسائر التي
طالت قطاع الطيران خالل العام الجاري؛ ففي مطلع يونيو
الماضي ق ّدر االتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» حجم خسائر
القطاع منذ أن تفشى الفيروس ،بـ  314مليار دوالر ،إضافة إلى
خسائر أخرى عبارة عن ديون ناتجة عن توقف أنشطة السفر
تقدر بـ  550مليار دوالر ،مؤكدا ً «إياتا» أن شركات الطيران لن
تستطيع التخلص من خسائرها وديونها خالل السنوات المقبلة،
نتيجة تراجع متوسط عدد الرحالت اليومية حول العالم بنحو
 %81في نهاية الربع األول من  ،2020في حين سجلت إفريقيا
والشرق األوسط عدد رحالت جوية أقل بنسبة  ،%95في الفترة
نفسها.
وعلى الرغم من بدء العديد من الدول استئناف حركة
الطيران الخارجي ،فإن «إياتا» شدد على مسألتين متوازيتين؛
األولى ،ضرورة تعاون شركات الطيران والمطارات والحكومات
حول العالم لضمان أال يشكل القطاع عامالً في انتشار الفيروس،
واعتماد المزيد من التدابير الوقائية الممنهجة ،والسيما أن
الطب لم يتوصل إلى لقاحات أو عالجات للفيروس إلى اآلن .أما
المسألة الثانية ،فتكمن في مطالبة محمد علي البكري ،نائب
رئيس «إياتا» لمنطقة إفريقيا والشرق األوسط مؤخرا ً ،الدول
التي أقرت حجرا ً صحياً على القادمين إلى أراضيها ،بإلغاء الحجر
الصحي وتطبيق حلول بديلة عنه ،لكون الحجر يشكل عائقاً
كبيرا ً أمام حركة السفر ،ويثير قلق المسافرين ،وخاصة في ظل
الدراسات واالستفتاءات التي قام بها االتحاد وأثبتت أن %80

من المسافرين لن يسافروا إلى الدول التي تفرض حجرا ً صحياً؛
ما يعود بالضرر على قطا َعي السياحة والسفر ،ويشكّل خسائر
كبيرة على قطاع الطيران.
إن قطاع الطيران يواجه أزمة غير مسبوقة ،ومرحلة إعادة
تشغيله تتطلب جهودا ً عالمية مشتركة تعيد نسب النمو إلى ما
كانت عليه في عام  ،2019انطالقاً من أن ذلك يحتاج إلى عودة
ثقة المسافرين بأمن وسالمة التنقل ،بتدابير منسقة ومقبولة،
وال تؤدي إلى أعباء نفسية على المسافرين ،تتعلق بطول مدة
االنتظار ،وإبالغ السلطات عن أسباب الطيران ،وتقديم وثائق
تثبت عدم إصابتهم بالفيروس ،وتقديم بالغ مفصل عن تحركاتهم
بعد الوصول إلى وجهتهم ،إضافة إلى العبء المادي المرتبط
بزيادة تكلفة تذاكر السفر؛ ما يجعل المسافرين يفكّرون مل ّياً
قبل اتخاذهم قرار السفر.
لقد بات المسافرون وشركات الطيران ،على ح ٍّد سواء ،أمام
معضلة تتعلق بضرورة عودة السفر ،ولكن في الوقت نفسه
هناك ضرورة بأال تكون العودة أحد أهم أسباب تفشي الفيروس
من جديد؛ فقطاع الطيران تع ّرض لتغييرات جذرية ستح ّد من
إمكانية نهوضه مجددا ً ،ومرحلة التعافي كما قال ويلي والش،
المدير التنفيذي لشركة «آي أيه جي» ،المالكة لشركة الطيران
البريطانية «ستأخذ فترة أطول من أي حدث شهده قطاع الطيران
العالمي في الماضي» ،إضافة إلى أن أي خطوة بشأن التباعد
الجسدي على الطائرات ،ستؤدي إلى خفض الحمولة القصوى
إلى %62؛ ما يتسبب بارتفاع أسعار التذاكر بنسبة قد تصل إلى
نحو  ،%54مقارنة مع أسعار عام  ،2019وفقاً لـ «إياتا».
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تقارير وتحليالت
فرصة تاريخية لليورو إلى جانب الدوالر واليوان
يبدو االتحاد األوروبي ضائعاً في تحديد مكانته بين بكين وواشنطن ،كما يقول تحليل نشرته  ،DWغير أن كالم المستشارة
األلمانية ،أنجيال ميركل ،حول مستقبل العالقة مع واشنطن ،يشير إلى تحول في الدور العالمي لالتحاد؛ فهل يبدأ ذلك
بجعل اليورو عملة عالمية تقارع الدوالر واليوان؟
نادرا ً ما تلفت تصريحات المستشارة األلمانية ،ميركل،
االنتباه؛ كونها تتسم بالضبابية والعمومية والتحفظ حتى
في الرد على إهانات واتهامات كتلك التي يوجهها الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،أو التركي رجب طيب أردوجان.
غير أن قولها مؤخرا ً« :قد نضطر إلى التفكير بشكل أساسي
في عالقاتنا مع الواليات المتحدة» كان مفاجئاً؛ كونه يخرج
عن تصريحاتها المألوفة.
كالم ميركل هذا جاء في مقابلة مع «زود دويتشته
تسايتونغ» ووسائل إعالمية أخرى في  26يونيو  2020قالت
فيها أيضاً؛ تعقيباً على قرار الرئيس ترامب سحب آالف
الجنود األمريكيين التابعين لقوات الناتو من ألمانيا إلى
بولندا )...(« :إذا أرادت الواليات المتحدة اليوم وقف دورها
بصفتها قوة عالمية؛ فعلينا أن نفكر جيدا ً في عالقاتنا معها».
وفي سياق متصل أضافت أن على أوروبا أن تلعب «دورا ً
أكبر من الدور الذي لعبته في الحرب الباردة» على مختلف
الص ُعد .وفي إشارة إلى الصين قالت ميركل ،أمام المجلس
ُّ
االتحادي األلماني في وقت الحق ،إن على «االتحاد هيمنت عليه واشنطن عالمياً منذ انهيار المعسكر الشيوعي
األوروبي التحدث بصوت واحد مع الصين إذا أراد التوصل سابقاً.
إلى اتفاقات تضمن مصالحه معها».
ويدل على الدعم األلماني المذكور السخاء غير المألوف،
الذي أبدته المستشارة ميركل وحكومتها في موضوع التضامن
المالي األوروبي لتجاوز تبعات أزمة كورونا ،والذي تمثل في
دعم أملاين أقوى لصعود أوروبا
مبادرات ع َّدة آخرها المبادرة الفرنسية-األلمانية بقيمة 750
كالم ميركل هذا يمكن تأويله بأن صبر أوروبا يكاد ينفد ،مليار دوالر لمساعدة الدول المتضررة ،وفي مقدمتها إيطاليا
والسيما من سياسات إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،وفرنسا .كما يدل عليه إدراج موضوع «أي مستقبل ينتظر
إزاء ألمانيا وأوروبا ،التي تجاوزت العقوبات االقتصادية إلى االتحاد األوروبي؟» على قائمة األجندة األلمانية خالل تولي
الشأن األمني والعسكري ،وهو في الوقت نفسه إشارة إلى ميركل رئاسة االتحاد األوروبي في النصف الثاني من العام
الصين بأن االتحاد األوروبي سيصر في أي مفاوضات معها على الجاري (.)2020
ضمان مصالحه؛ من خالل تحقيق مطالب عدة ،من أبرزها
وإذا ما تجاوزنا الغوص في تفاصيل التغيرات السياسية
مزيد من االنفتاح في السوق الصينية على الشركات األوروبية .المطلوبة لضمان هذا المستقبل؛ فإن الدعم المالي األلماني
ومن التبعات المر ّجحة لذلك أن االتحاد ،وبدعم ألماني المتزايد ألوروبا يشكل دعامة أساسية في الطريق إلى صعود
أقوى من ذي قبل ،يريد لعب دور اقتصادي عالمي أقوى أوروبا بصفتها قطباً اقتصادياً عالمياً ال يقل قوة عن الواليات
إزاء القطبين الكبيرين اللذين يتنازعان على النفوذ الذي المتحدة والصين .ويزيد من أهمية هذا الصعود عوامل من
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أبرزها تراجع الدور األمريكي ،وفشله على أكثر من صعيد،
وخاصة في إدارة أزمة جائحة كورونا مؤخرا ً.
كما تزداد أهميته في ضوء تزايد ح َّدة النزاع التجاري
األمريكي-الصيني ،وعشرات العراقيل التي وضعتها إدارة
ترامب أمام الصادرات األوروبية .وم َّما ال شك فيه أن أي صعود
أوروبي إلى القطبية يتطلب تعزيز موقع اليورو في المبادالت

في طرحه بصفته عملة بديلة في عالقاتها الثنائية مع دول
كثيرة كروسيا وإيران .كما طرحته إلى جانب الدوالر بصفته
عملة لتداول عقود النفط من خالل بورصة عالمية في شنغهاي
اعتبارا ً من أوائل عام .2019
وم َّما يعنيه هذا الصعود تدفق مزيد من االستثمارات إلى
أوروبا ،وتعزيز العالقات التجارية معها بشكل يعوضها عن
تراجع محت َمل في عالقاتها التجارية مع الواليات المتحدة
وبريطانيا ،والسيما بعد خروج األخيرة من االتحاد األوروبي.
وفي الحقيقة توفّر الظروف الحالية الصعبة على الجميع فرصة
تاريخية لليورو ينبغي عدم تضييعها ،والسيما أن عشرات الدول،
ومن بينها الدول المغاربية ،ترحب بهذه الخطوة من زاوية أن
عالقاتها التجارية مع دول االتحاد األوروبي هي األقوى مقارنة
بعالقاتها مع الدول األخرى.

التجارية العالمية إلى جانب الدوالر ،الذي ال يزال يسيطر
على هذه المبادالت برغم مرور عقدين على التعامل بالعملة
برلني قادرة عىل دفع القاطرة األوروبية
األوروبية التي تشكل  %20من العمالت االحتياطية على
قد يقول معلّق أو خبير إن قدرة ألمانيا على تعزيز دور
مستوى العالم .ومن المفارقات أن هذا الدور المتواضع يقابله
اليورو ،ومعه االتحاد األوروبي على الصعيد العالمي ،محدودة
ناتج محلي إجمالي أوروبي يقارب مثيله األمريكي بحدود 20
بسبب البيروقراطية التي تحكم عمل المؤسسات األوروبية،
تريليون دوالر عام .2018
وآلية اإلجماع في اتخاذ القرار .وم َّما يعنيه ذلك أن دوالً
اعتادت التغريد خارج السرب ،مثل هنغاريا أو بولندا ،يمكنها
اليورو مؤهل لدور عاملي أقوى
عرقلة مشروعات القرارات الجديدة وتعطيلها ،كما كانت
عندما انسحب ترامب من االتفاق النووي اإليراني بشكل بريطانيا تفعل من قبل مدفوع ًة بحكم عالقاتها المتميزة مع
منفرد أنشأت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا آلية جديدة أطلقت واشنطن .وهو دور يبدو أن بولندا تتهيأ للقيام به في ضوء
عليها اسم «إنستكس» للتعامل التجاري مع إيران خارج
النفوذ األمريكي المتزايد هناك؛ غير أن قوة هذه العراقيل ال
منظومة التحويالت المالية العالمية الحالية التي تهيمن عليها
تنفي قدرة ألمانيا على تجاوزها ودفع القاطرة األوروبية بحكم
واشنطن؛ غير أن هذه اآللية لم تعمل بشكل ف َّعال لضعف
الجدية في وضع مقومات نجاحها من جهة ،وعدم تبنيها من الثقل المالي األلماني األقوى في الصناديق والمشروعات
والموازنات األوروبية .وهو األمر الذي يساعدها على تمرير
ِقبل جميع دول االتحاد األوروبي من جهة أخرى.
واآلن ،ومع ضرورة تعزيز موقع اليورو ،يمكن لبرلين ،خالل قرارات ال تتعارض مع مصالح االتحاد كله ،كتلك التي تعزز
رئاستها االتحاد األوروبي ،أن تلعب دورا ً أساسياً في تعديل موقع اليورو في التجارة العالمية.
ومن جهة أخرى؛ فإن حكومة التحالف الكبير ،التي تتزعمها
هذه اآللية وتعزيزها ،واعتماد اليورو وسيل ًة لها؛ بهدف ضمان
مصالح أوروبا التجارية بشكل أقوى على المستوى العالمي .المستشارة ميركل ،أظهرت قدرة نادرة وناجحة على إدارة
ويزيد من أهمية ذلك ضرورة تحقيق مزيد من االستقاللية األزمات بطريقة تقوم على التوافق بين المصالح والحلول
عن الدور األمريكي ،الذي يصبح االعتماد عليه أصعب من يوم الوسط على الصعيدين األلماني واألوروبي؛ وهو األمر الذي
يعكسه نجاحها أكثر من أي دولة أوروبية أخرى في مواجهة
إلى آخر.
ومن شأن ذلك أن يصعد باليورو إلى مرتبة عملة تحويل التبعات االقتصادية لجائحة كورونا ،وقبل ذلك نجاحها في
عالمية إلى جانب الدوالر واليوان الصيني ،الذي بدأت بكين إدارة تبعات األزمة المالية العالمية.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات تتصدر المنطقة في تمويل الشركات الناشئة

احتفظت دولة اإلمارات في النصف األول من العام الجاري
بصدارتها لتمويل الشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،وفقاً للتقرير الصادر ،أمس ،عن شركة
«ماغنيت» المتخصصة في البيانات المتعلقة بالشركات الناشئة.
وأوضح التقرير أن دولة اإلمارات استأثرت بنسبة  %59من
إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة على مستوى
المنطقة خالل النصف األول من العام الجاري  ،2020وأفاد
التقرير بأن اإلمارات شهدت خالل النصف األول زيادة بنسبة
 %28في حجم تمويل الشركات الناشئة ،مقارنة بالنصف األول
من عام  .2019وأضاف التقرير أن الشركات الناشئة اإلماراتية التي
حصلت على أكبر قدر من التمويل خالل النصف األول من العام
الجاري هي بوابة «ئي بي إم جي» للبيانات المتعلقة باألسواق
الناشئة ،ثم منصة «كيتوبي» للخدمات السحابية إلدارة المطابخ
والمطاعم ،تلتها منصة «سل اني كار» في دبي لبيع السيارات

المستعملة عبر شبكة اإلنترنت .كما اقتسمت اإلمارات ومصر
صدارة المنطقة في عدد الصفقات التي أجرتها الشركات الناشئة
التابعة لكل منهما خالل النصف األول من العام الجاري ،حيث
استأثرت كلتاهما بنسبة  %25من عدد الصفقات اإلجمالية.
وشهدت المنطقة بصفة إجمالية قفزة هائلة في حجم
االستثمارات التي حصلت عليها شركاتها الناشئة خالل النصف
األول من  ،2020وفقاً لتقرير «ماغنيت» ،حيث ارتفعت
االستثمارات بنسبة  %35مقارنة بالنصف األول من عام .2019

النفط مستقر مع بيانات اقتصادية متفائلة وقفزة في اإلصابات

أغلقت العقود اآلجلة للنفط مستقرة إلى حد كبير ،أمس االثنين ،مع تجاذب السوق بين
بيانات اقتصادية إيجابية تدعم األسعار وقفزة في حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات
المتحدة قد تكبح الطلب على الوقود وتضغط على األسعار .وأنهت عقود خام برنت القياسي
العالمي ألقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة  30سنتاً إلى  43.10دوالر للبرميل بينما تراجعت
عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط ِسنتين اثنين لتسجل عند التسوية 40.63
دوالر للبرميل .وقال أندي ليبو رئيس االستشاريين في «ليبو أويل أسوشييتس»« :القوى المتنافسة في سوق النفط اآلن هي إعادة
فتح االقتصادات حول العالم ،وهو ما يزيد الطلب على النفط ،في مواجهة مخاوف من إغالق اقتصادات حول العالم بسبب قفزة
في اإلصابات الجديدة بالفيروس».

«وول ستريت» تقفز بدعم من بيانات قوية لقطاع الخدمات وآمال بتعافي الصين

قفزت األسهم األمريكية ،أمس االثنين ،بدعم من بيانات
إيجابية لنشاط قطاع الخدمات في الواليات المتحدة وتوقعات
بتعافي االقتصاد في الصين ،وهو ما عزز أجواء التفاؤل وساعد
المستثمرين على النظر إلى ما وراء قفزة في حاالت اإلصابة
الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الواليات المتحدة.
وأظهر تقرير لمعهد إدارة التوريدات أن مؤشره لنشاط
قطاع الخدمات قفز إلى قراءة عند  57.1الشهر الماضي ،وهو
أعلى مستوى منذ فبراير.
ويراهن المستثمرون على تحسن االقتصاد الصيني وتأثير
ذلك في النمو العالمي .وفي وقت سابق أغلقت األسهم الصينية
على مكاسب تزيد على  .%5وساعدت سلسلة بيانات أمريكية

متفائلة في اآلونة األخيرة ،بما في ذلك زيادة قياسية في
الوظائف الشهرية ،في دفع المؤشر ناسداك إلى أعلى مستوياته
على اإلطالق والمؤشر (ستاندرد آند بورز  )500للصعود بحوالي
 %44من أدنى مستوياته التي هوى إليها في مارس .وأنهى
المؤشر (داو جونز الصناعي) جلسة التداول في بورصة وول
ستريت مرتفعاً  ،%1.78بينما صعد المؤشر ستاندر آند بورز
 500القياسي  .%1.59وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً
 .%2.21وتخطت أسهم أمازون دوت كوم ،مستوى  3000دوالر
للمرة األولى لتعطي أكبر دفعة للمؤشرين ستاندرد آند بورز،
 500وناسداك .وقفزت أسهم (تسال) أكثر من  ،% 13مواصلة
مكاسبها لخامس جلسة على التوالي.
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من إصدارات المركز

المسلمون األمريكيون وإدارة أوباما
استهل الرئيس باراك حسين أوباما واليته األولى ،بإطالق الذين يريدون االنضمام إليهم أن يع ّبروا بوضوح عن فهمهم
بيانات وتصريحات قوية وجريئة ،يعد فيها بإحداث تغيير في لبيئتهم السياسية ،واستعدادهم للتفاعل والتواصل معهم بشكل
مسار عالقات الواليات المتحدة األمريكية بالعالم اإلسالمي .غير مباشر ودون تحفظ .وعلى أي حال ،فإن انعدام األمان يولّد
أن التصور السائد لدى أبناء الجاليات العربية واإلسالمية في اإلنكار؛ وهو ما أصبح يمثل اآللية التي يتبعها المسلمون في
أمريكا ،هو أن سياسات أوباما حيال المسلمين األمريكيين ،بعد تفادي الضغوط الرامية إلى إحداث اإلصالح ،وإذا ظل المسلمون
مضي عام كامل على توليه منصب الرئاسة ،تبدو وكأنها استمرار يوضعون في عداد الغرباء واألجانب ،فلسوف يتالشى نفوذهم
وتأثيرهم؛ إال إذا انصهروا في الحياة والثقافة األمريكيتين.
للنهج الذي اختطه سلفه.
إن التخلص من اآلثار الضارة للثقافة القديمة ،ليس باألمر
كانت إدارة بوش قد وقعت تحت تأثير نفوذ المحافظين الجدد،
اله ّين بالنسبة إلى الكثير من المهاجرين
ممن ركبوا موجة النزعة القومية الكاسحة
المسلمين ،وصعوبته تكمن في أن
في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر ،في
المعتقدات والقيم التي خلقتها الثقافة
حين صارت إدارة أوباما تتجه صوب مركز
القديمة ،إنما هي وليدة الهياكل والبنى
الطيف السياسي األمريكي ،ويدل غياب
السلطوية االستبدادية التي ال تعطي
التغيير الواضح في السياسة الداخلية نحو
الحوار واألفكار الجديدة قيمة .وهناك
المسلمين على تواصل الضغوط الداعية إلى
حشد كبير من المسلمين لم يتعلم سوى
االستيعاب والدمج في أعقاب 11سبتمبر،
عبارة« :سمعاً وطاعة»؛ وليس هناك ضغوط
ولكن نشطاء الجالية اإلسالمية ما انفكوا
يمارسها المسلمون العاديون على قيادات
ينكرون هذا الواقع الجديد ،بعد أن اعتادوا
مجتمعاتهم ،يدعونهم بها إلى اعتالء
التكيف ببطء شديد تجاه الحياة األمريكية.
منصة الحديث والرد على منتقديهم ،وأما
يتحدث أوباما في خطاباته الموجهة
ما يتعلق بهذه القيادات ،فإن اآلثار التي
للمسلمين في الخارج ،عن سبعة ماليين
تأليف :الدكتور محمد نمر
أفرزها تضارب هوياتها وتناقضها ،وتداعيات
مسلم أمريكي ،وهو رقم ال يستند إلى
تاريخ النشر2010 :
ثقافاتها القديمة ،ربما ال تسمح لها بالرد
معطيات علمية ،أما التقديرات األكثر دقة
فتضع عدد المسلمين األمريكيين بين  3ماليين و 5ماليين ،وثمة بثقة وقناعة كبيرتين.
لقد كانت أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد ضاعفت
من يق ّدر معدل النمو الطبيعي لتعداد المسلمين في أمريكا بنحو
 %4سنوياً؛ ما يعني أنهم يتزايدون بنسبة تفوق ثالثة أضعاف من شكوك الوكاالت الحكومية المكلفة بفرض القانون حيال
نسبة النمو السكاني في الواليات المتحدة األمريكية؛ ووفقاً لهذا الفعاليات والنشاطات اإلسالمية؛ وهي الشكوك التي ظلت قائمة
المعدل ،فإن تعدادهم سيبلغ  6ماليين شخص في عام  ،2019على امتداد سنوات واليتين رئاسيتين؛ حيث يتطلع األمريكيون
إلى معرفة مشاعر المسلمين وعواطفهم ،ال حججهم المنطقية
وقد يرتقي إلى  9ماليين بحلول عام .2029
ومهما يكن ،فقد بات لزاماً على المسلمين االستجابة لألوضاع العقلية فحسب .لقد ع ّبر الرئيس أوباما ،في خطاب تنصيبه ،في
الجديدة؛ بغية التقليل من مخاوف اآلخرين ممن ال يعرفون عنهم  20يناير  ،2009عن إقراره بالجالية المسلمة وتقديره للمسلمين.
شيئاً؛ ففي جوهر الثقافة األمريكية ،يجب على الوافدين الجدد وفيما يتعلق بالمسلمين تحديدا ً ،فقد جاء هذا ليشكل مؤشرا ً
إظهار التقدير واالحترام للسكان القدامى ،وإشاعة االرتياح في إلى تقدير اإلدارة الجديدة لهم .وأحدث الرئيس أوباما تغييرات
نفوسهم .ولكن إذا كان المسلمون قد تعلموا شيئاً من تجربتهم رمزية واضحة؛ من حيث الطابع الودي اإليجابي الذي يتسم به
في الواليات المتحدة األمريكية ،فهو أنهم إن لم يردوا على خطابه ،إال أن أوباما لم يتخذ على اإلطالق موقفاً محددا ً من أي
االتهامات التي توجه لهم عالنية ويقدموا توضيحاً لها ،فإنها ستظل حادثة بعينها ،انطوت على خطاب معا ٍد للمسلمين؛ ولتصحيح
وضع كهذا ،فإن األمر متروك للمسلمين األمريكيين؛ لالضطالع
ملتصقة بهم.
المجتمع األمريكي مجتمع مس ّيس إلى حد بعيد ،واألمريكيون بدور فاعل في العملية السياسية األمريكية ،والتصدي لالنتقادات
يعرفون مكانهم على الخريطة السياسية ،وهم يطالبون المسلمين التي توجه إليهم من «الخارج» بثقة وجرأة.
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إنفوغراف
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