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مقدمة
ال تزال جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)-19التي بدأت أواخر عام  ،2019وأث ّرت يف العامل اجتامع ًيا

واقتصاديًا ،وحتى سياسيًا يف النصف األول من عام  ،2020تحتل مكانًا مركزيًا يف األجندة العاملية .فقد
انترشت الجائحة يف جميع الدول تقريبًا ،وخلفت تداعيات اقتصادية واجتامعية وسياسية متباينة .وكغريها من
الدول ،تحاول دول الخليج العربية مواجهة اآلثار السلبية لهذه الجائحة .ومع ارتفاع أعداد اإلصابات يف هذه

الدولُ ،رصدت آثار سياسية واجتامعية متنوعة .فحاولت الحكومات حل هذه املشكالت بأدوات محدودة ،ومل

تتضح بع ُد مدى نجاعة هذه الجهود.

كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة من الدول التي واجهت صعوبات يف معالجة اآلثار السلبية لفريوس

كورونا؛ بسبب االعتامد الكبري عىل اليد العاملة األجنبية يف قطاعات حرجة؛ كالرعاية الصحية ،والبناء،
والسياحة .وعىل الرغم من آفاقها االقتصادية املتينة ،بدت اإلمارات غري مستعدة ملثل هذه األزمة التي كان

االقتصاد هو املترضر األكرب منها .فاقتصاد الدولة يعتمد يف معظمه عىل إيرادات النفط والسياحة .وتشكل
ريا من إجاميل صادراتها .وقد باتت اإلمارات ،بفضل إنتاج النفط ،تتمتع
املنتجات النفطية والبرتولية
ً
قسم كب ً

عا السياحة والبناء ،أيضً ا ،يف تنمية اقتصاد الدولة خالل السنوات
مبستويات معيشة مرتفعة .وأسهم قطا َ

أساسا من عائدات تصدير
املاضية .وتعترب أبوظبي اإلمارة األغنى يف الدولة ،تليها ديب .وتأيت ثروة أبوظبي
ً
النفط ،بينام تستفيد ديب من السياحة والبناء وأعامل املوانئ والشحن .وقد استقبلت ديب يف عام 2019
أكرث من  16مليون سائح ،د ّرت إيرادات تصل إىل  20مليار دوالر.

(((

ومع تفيش فريوس كورونا واالنخفاض الرسيع للطلب العاملي عىل النفط ،بدأت البلدان املصدرة للنفط تواجه

مشكالت خطرية .كام رضبت الجائحة بشدة نشاطات أخرى يف قطاعات السياحة والبناء والشحن .ومع انتشار

هذا الفريوس أيضً ا ،شهدت السياحة توقفًا شبه كامل ،ولحقت بالتجارة العاملية أرضار كبرية .وبسبب القيود
عىل الحركة ،عجزت العديد من األماكن عن جذب السياح؛ فأدى هذا األمر إىل ركود مل يشمل الرشق األوسط

فقط ،بل إنه شمل الناتج املحيل اإلجاميل العاملي أيضً ا .وقدّرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف
حزيران /يونيو  2020تراجع الناتج املحيل اإلجاميل العاملي بنسبة  13يف املئة تقري ًبا(((.

تجىل أحد اآلثار املهمة للفريوس بالنسبة إىل اإلمارات يف السياسة الخارجية للدولة .وحينام بدأت تظهر
حاالت لفريوس كورونا يف إيران ،أرسلت إليها اإلمارات مساعدات عرب طائرة عسكرية .واستغلت اإلمارات هذه
الفرصة ،أيضً ا ،للتقرب من نظام األسد يف سورية .ولكن العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة األمريكية

عليه مبوجب قانون حامية املدنيني يف سورية (قانون قيرص) ،وتحذير مبعوث واشنطن إىل سورية،
جيمس جيفري ،لإلمارات حتى تتوخى الحذر بشأن إعادة عالقاتها مع سورية ،جعلت اإلمارات أكرث حذ ًرا يف

تقاربها من نظام األسد .وأصبحت العالقات املتنامية بني اإلمارات والصني ،سواء كان ذلك قبل الوباء أو بعده،

تسبب املشكالت مع الواليات املتحدة .فقد حذرت إدارة الرئيس دونالد ترامب دول الخليج من ازدياد التعاون
التكنولوجي والتجارة مع الرشكات الصينية الخاصة .وأشارت الواليات املتحدة إىل أن هذه العالقة قد ترض

بالتعاون األمني معها .كام وظفت اإلمارات شحنات املساعدات الطبية خالل ذروة فريوس كورونا لترسيع

عملية التطبيع مع إرسائيل ،بذريعة مساعدة السلطة الفلسطينية.

1 “Dubai Tourism Statistics: Number of International Visitors to Dubai,” Dubai Online, accessed on 4/7/2020, at: https://bit.ly/3kvVbgb
2 OECD, “Covid-19 and International Trade: Issues and Actions,” 12/6/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/2DMwTxM
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أثر فريوس كورونا يف اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة
مبجرد تأكيد وجود أول حالة من حاالت فريوس كورونا ،أوقفت اإلمارات رحالت الطريان إىل الصني ،وأغلقت
ما يف عموم البالد .ورغم إثبات
حدودها مع إيران .ويف  22آذار /مارس  ،2020أعلن عن إغالق ملدة  11يو ً
التدابري التي اتخذت ملنع انتشار الوباء فعاليتها يف بداية األمر ،فإنها أصبحت غري فعالة مع مرور الوقت
بسبب رسعة انتشار الفريوس((( .وتشري آخر اإلحصائيات لحاالت فريوس كورونا يف اإلمارات إىل وجود
 70,231حالة إصابة ،و 384حالة وفاة ،وتعايف 60,931
شخصا (((.يف هذه املرحلة ،يأيت االقتصاد ،وهو أحد
ً
الجوانب املتعددة األبعاد آلثار الوباء ،عىل رأس أجندة دول عديدة بسبب آثاره املدمرة .وقد جعل تزامن
أزمة أسعار النفط مع أثر الوباء اإلمارات من أشد الدول تأث ًرا بهذا الفريوس يف املنطقة.
ريا من اقتصاد اإلمارات يعتمد عىل عائدات النفط ،التي تشكل  30يف املئة
وعىل الرغم من أ ّ
ن جز ًءا كب ً
عا يف املنطقة .وإىل جانب إيرادات النفط،
من الناتج املحيل اإلجاميل ،فإنها متتلك أكرث االقتصادات تنو ً
(((
يشكل القطاع املايل والسياحة الركيزتني األخريني لالقتصاد اإلمارايت .
انخفضت عائدات النفط من  41يف املئة يف عام  2013إىل  29يف املئة يف عام  .2015وارتفعت إيرادات
تصديره من  57مليار دوالر يف عام  2017إىل  74مليار دوالر يف عام  .2018ويف كانون الثاين /يناير-
متوز /يوليو  ،2019انخفضت إىل  41مليار دوالر((( .ومن جهة أخرى ،ارتفع اإلنفاق الحكومي من  30يف
املئة يف عام  2013إىل  34يف املئة يف عام  .2015وانخفض الفائض من  10.4يف املئة من الناتج
املحيل اإلجاميل يف عام  2013إىل  5.2يف املئة يف عام  .(((2016ويف عام  ،2017كان توازن امليزانية
عدلت الكفة وأصبح التوازن  1.97يف
 -1.99يف املئة (أي إن الحكومة كانت مدينة) ،ولكن يف عام ُ ،2018
مي  2019و ،2020عادت الحكومة إىل التداين مرة أخرى .وأصبحت النسبة  0.81يف املئة
املئة .ويف عا َ
(((
يف عام  ،2019ومن املتوقع أن تصبح  -11.13يف املئة يف عام  . 2020ويف عام  ،2014بلغ معدل منو
الناتج املحيل اإلجاميل  4.3يف املئة ،ولكنه انخفض إىل  3.1يف املئة يف عام  .2016ويف عام ،2017
انخفض إىل  0.5يف املئة ،ولكنه ارتفع مجددًا إىل  1.7يف املئة يف عام  .2018ويتواصل مستوى النمو
نفسه يف عام  ،2019غري أنه من املتوقع أن ينخفض يف عام  2020إىل  0.6يف املئة (((.وستكون اآلثار
حا عند توافر البيانات يف بداية عام .2021
السلبية لفريوس كورونا يف االقتصاد اإلمارايت أش ّد وضو ً
ميكن فهم خطورة األزمة التي تواجهها اإلمارات عند رؤية التأثري البالغ لفريوس كورونا يف جميع هذه
القطاعات .فإىل جانب اتخاذ التدابري الرضورية لتخفيف أثر الفريوس ،أعلنت الدولة عن حزم تحفيز لدعم
قطاعات الطاقة والتجارة والتجزئة والسياحة .فقدم املرصف املركزي يف البداية حزمة تحفيز بقيمة 27
مليار دوالر ،رفعت الحقًا إىل  34مليار دوالر من خالل حزمة دعم إضافية قيمتها  5.9مليارات دوالر ( 16مليار
د
مل تقديم حزم تحفيز غري متوقعة تصل قيمتها إىل مليارات الدوالرات االقتصا َ
درهم إمارايت)( .((1وقد ح ّ
3 “United Arab Emirates: Coronavirus Cases,” World Meter, 4/7/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/3aoNtjH
" 4مستجدات فريوس كورونا املستجد ( )COVID-19يف دولة اإلمارات العربية املتحدة" ،املجلس األعىل لألمن الوطني :الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ
واألزمات والكوارث ،2020/8/11 ،شوهد يف  ،2020/8/12يفhttps://bit.ly/3gQ7nX6 :
5 The United Arab Emirates' Government portal, “Economy,” accessed on 12/8/2020, at: https://bit.ly/2DRjBA6
6 “OPEC Revenues Fact Sheet,” U.S. Energy Information Administration, Independent Statistics & Analysis, 20/8/2019, accessed on 10/8/2020, at:
https://bit.ly/3an4ESJ
7 Ovunc Kutlu & Nuran Erkul Kaya, “Low oil prices drag Middle East economies to collapse,” Anadolu Agency, 4/4/2020, accessed on 10/8/2020, at:
https://bit.ly/3in45Le
8 “United Arab Emirates: Budget balance from 2009 to 2021, in relation to GDP,” Statista, April 2020, accessed on11/8/2020, at: https://bit.ly/3gG2WxU
9 “United Arab Emirates Economic Outlook,” Focus Economies, 7/7/2020, accessed on 12/8/2020, at: https://bit.ly/33SfxL2
10 Farah Elbahrawy, “U.A.E. Boosts Stimulus to $34 Billion to Fend Off Virus Impact,” BNN Bloomberg, 22/3/2020, accessed on 14/7/2020, at: https://
bit.ly/3irLIVp
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اإلمارايت أعباء كبرية ،وال سيام مع تباطؤ منو الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي يف عام  .((1(2019وحتى
اآلن ،وصل إجاميل مبلغ الحزم االقتصادية املقدمة إىل  70مليار دوالر( .((1ولكن هذه املحاوالت الحتواء أثر
جائحة فريوس كورونا قد تسبب انكامشً ا حادًّا يف االقتصاد اإلمارايت؛ نظ ًرا إىل ارتفاع الديون العامة إىل أكرث
من  80يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ((1(.وتلوح يف األفق التبعات االقتصادية لحالة عدم اليقني التي
َ
دول الخليج ،وال سيام السعودية واإلمارات ،من أنها ستصبح
خلقتها هذه الجائحة .وحذّر صندوق النقد الدويل
(((1
بحلول عام  2034دولً مدينة صافية لبقية دول العامل بسبب انخفاض أسعار النفط .
أساسا مشكالت اقتصادية؛ بسبب أزمة أسعار النفط .فقد أحدثت جائحة كورونا صدمة
كان االقتصاد اإلمارايت يواجه
ً
يف الطلب ،وتسببت يف إبقاء أسعار النفط منخفضة ،رغم توقيع السعودية وروسيا اتفاقًا بشأن تخفيض إنتاج
النفط .ولتتمكن اإلمارات من موازنة ميزانيتها ،ينبغي أن يصل سعر برميل النفط إىل  70دوال ًرا يف عام ،((1(2020
ولكن سعره الحايل ال يتجاوز  45دوال ًرا .ومن املتوقع أن يتسبب انهيار أسعار النفط يف اإلمارات يف تقلص الدخل
الحقيقي للدولة بنسبة  7يف املئة( .((1ويف هذا اإلطار ،يرجح أن تواجه اإلمارات هذا العام عج ًزا يف موازنتها.
وقد أثرت الجائحة ،أيضً ا ،يف معدل الناتج املحيل اإلجاميل .ووفقًا آلخر التقديرات ،من املتوقع انخفاض معدل
الناتج املحيل اإلجاميل لإلمارات بنسبة  4.5يف املئة( .((1ويتوقع البنك الدويل ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.9
يف املئة يف عام  2020مقارنة بعام  .((1(2019كام يشري تقرير للبنك الدويل إىل أن املوقف املايل للدولة
سيتأثر سلبيًا ( -7يف املئة) يف عام  2020مع ازدياد اإلنفاق الحكومي ملواجهة أثر الجائحة ((1(.ويف إطار
التدابري االقتصادية املتخذة ملواجهة فريوس كورونا ،قام املرصف املركزي اإلمارايت بتخفيض معدالت الفائدة
(((2
ما مع حركة البنك االحتياطي الفيدرايل (األمرييك) يف االتجاه نفسه.
 50نقطة أساس ،انسجا ً
عي البناء والطريان يف اإلمارات العربية املتحدة.
خلفت تدابري مواجهة فريوس كورونا آثا ًرا سلبية يف قطا َ
وقد ترضر ماليني العامل األجانب بسبب توقف عملهم .فثمة نحو تسعة ماليني عامل أجنبي يف اإلمارات ،يعمل
معظمهم يف مهن تتطلب مهارات متدنية ،وهذا يجعلهم يف وضع غري صحي .وقد سبب التوقف املفاجئ
ملواقع البناء قيد اإلنشاء ،ورحالت الطريان الداخلية والدولية ،أزمة بطالة كبرية يف هذين القطاعني .وتواجه
اإلمارات حال ًيا ،بسبب اعتامدها الكبري عىل العامل األجانب يف قطاع البناء ،احتامل انخفاض عدد الوافدين
الهنود والباكستانيني الذين يعملون يف هذا القطاع(.((2
ووفقًا لدراسة صادرة عن أكسفورد إيكونوميكس ،قد يصل عدد الوظائف املفقودة يف اإلمارات إىل 900000
ن العاملني الذين خرسوا وظائفهم خرسوا معها تأمينهم الصحي أيضً ا .صحيح أن اختبارات
مإ ّ
وظيفة( .((2ث ّ
11 The World Bank, “United Arab Emirates’ Economic Update - April 2020,” 16/4/2020, accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/31CdBDt
12 “UAE Doubles Stimulus to $70bn to Combat Coronavirus İmpact,” Arabian Business, 5/4/2020, accessed on 11/8/2020 at: https://bit.ly/2XMhGnw
13 “Gulf Economies Face a Fight for Survival as Impact of Coronavirus Bites,” TRT World, 13/5/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/2PFcayB
14 “GCC Oil Wealth could be over by 2034 Without Reforms, Says IMF,” CPI Financial, 9/2/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/30GBURw
15 IMF & National Authorities “Breakeven Oil Prices,” accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/2DTYzRd
16 OECD, “COVID-19 Crisis Response in MENA Countries,” accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/3kuCV7e
17 Ibid.
18 The World Bank, Data, “Inflation, Consumer Prices (annual %) - United Arab Emirates,” accessed on 10/8/2020, at: https://bit.ly/33FBhcV
”19 The World Bank, “United Arab Emirates' Economic Update - April 2020.
20 Badubas Augustine, “UAE, Gulf Central Banks Cut Interest Rates in Response to Coronavirus Outbreak,” Gulf News, 4/3/2020, accessed on 11/8/2020, at:
https://bit.ly/2XN8782
21 Hamdullah Baycar, “Will COVID-19 Decrease the Number of Indian and Pakistani Expats in the UAE?” LSE Middle East Centre Blog, 4/6/2020, accessed
on 11/8/2020, at: https://bit.ly/3kApm6i
22 “GCC Expat Exodus – from a Trickle to a Deluge,” Oxford Economics, accessed on 14/7/2020, at: https://bit.ly/30HIGq0
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ريا جدًّا؛ فعدم امتالك تأمني
فريوس كورونا وعالجاته كلّها مجانية ،إال أن خسارة التأمني الصحي تعترب أم ًرا خط ً
صحي مناسب يجرب الكثريين عىل مغادرة البلد .ويُذكر أن العديد من الوافدين غادروا اإلمارات بالفعل ،أو سجلوا
ن لكثريين منهم العودة
يف إجراءات املغادرة( .((2ولكن مع الحظر شبه التام عىل كل الرحالت الدولية ،مل يتس َّ
إىل بلدانهم .وكان أثر هذه الجائحة يف العاملني األجانب ظاه ًرا أيضً ا يف عدة مؤرشات االقتصادية .ونظ ًرا
ريا عىل الوافدين ،فإن انخفاض نسبتهم من القوى العاملة يُلحق باآلفاق
إىل أ ّ
ن االقتصاد اإلمارايت يعتمد كث ً
فمثل ،عىل الرغم من أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تتوقع إمكانية
ً
االقتصادية للدولة رض ًرا بالغًا.
(((2
ن البنك الدويل يتوقع أن تشهد الدولة
انخفاض الناتج املحيل اإلجاميل لإلمارات بنسبة  4.5يف املئة  ،فإ ّ
عا يف معدل التضخم بنسبة  0.9يف املئة يف عام  ،2020مقارنة بعام  .2019ومبا أن معظم الوافدين
ارتفا ً
يركزون عىل قطاع الخدمات ،يتوقع البنك الدويل أيضً ا انكامش هذا القطاع بنسبة  2.2يف املئة ،وانخفاض
(((2
معدل النمو اإلجاميل بنسبة  1.1يف املئة.
مهم آخر للدخل يف االقتصاد اإلمارايت .فوفقًا
عي النفط والبناء ،يعترب النقل الجوي مصد ًرا
إضافة إىل قطا َ
ً

إلحصائيات عام  ،2019وصلت عائدات النقل الجوي إىل  19.3مليار دوالر ،ومثّلت  5يف املئة من الناتج املحيل

اإلجاميل للدولة( .((2ولكن ،تم إيقاف الرحالت الجوية الدولية والداخلية باعتباره إجرا ًء احرتازيًا ملنع انتشار
الفريوس .وكان لذلك تأثري بالغ يف قطاع النقل الجوي .واضطرت رشكات الطريان اإلماراتية البارزة ،وال سيام
طريان اإلمارات يف ديب واالتحاد للطريان يف أبوظبي ،إىل تخفيض رواتب موظفيهام بنسب كبرية ،وأعلنت

نيتها إصدار سلسلة قرارات ترسيح جامعي .ويبدو أن عمليات الترسيح املستمرة ستلحق نحو  600طيار و7000
موظف من طواقم الطائرات من طريان اإلمارات ((2(.وتشري تقارير إىل إمكانية وصول هذا العدد إىل 30000

شخص .وقد أعلنت االتحاد للطريان أيضً ا عن خفض عدد الوظائف ،ومن املتوقع أن تقوم الرشكة بخفضها أكرث
يف املستقبل بسبب فريوس كورونا( .((2إضافة إىل ذلك ،أعلنت رشكة االتحاد عن خسارتها  900مليون دوالر،

وانخفاض إجاميل إيراداتها بنسبة  4.4يف املئة( .((2وللحفاظ عىل احتياطاتهام النقدية ،قامت هاتان الرشكتان

بتخفيض الرواتب مؤقتًا بنسبة تراوح بني  25و 50يف املئة مدة ثالثة أشهر .ووفقًا آلخر املستجدات ،قررتا
متديد هذا التخفيض إىل حدود أيلول /سبتمرب  .2020وأفادت التقارير أيضً ا أن رشكة االتحاد تخطط لترسيح 1200

موظف( .((3وستستغرق عملية التعايف  18شه ًرا عىل أقل تقدير(.((3

ونظ ًرا إىل ارتباط السياحة بالنقل الجوي ،فإنها كانت من القطاعات التي تأثرت بالجائحة تأث ًرا بالغًا .وشكّل قطاع
السياحة خالل العام املايض  11.5يف املئة من الناتج املحيل اإلجاميل ((3(.ولكن بسبب القيود عىل السفر  -التي ما
23 Natasha Turak, “70% of Dubai Companies Expect to go out of Business Within Six Months Due to Coronavirus Pandemic, Survey Says,” CNBC, 21/5/2020,
accessed on 11/8/2020, at: https://cnb.cx/33HLxkR
”24 OECD, “COVID-19 Crisis Response in MENA Countries.
”25 The World Bank, “United Arab Emirates' Economic Update - April 2020.
26 Giles Coghlan, “The Impact of Coronavirus on the U.A.E. Economy,” Fxempıre, 7/4/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/3fHkOY5
27 “Emirates Reportedly Lays off Thousands of Pilots and Crew in Mass Job Cuts,” Middle East Eye, 9/6/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.
ly/2DxF7dw
28 Aziz El Yaakoubi & Alexander Cornwell, “Abu Dhabi’s Etihad Cuts Hundreds of Jobs,” Reuters, 19/5/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://reut.
rs/33LA5oo
29 İsmail Numan Telci, “Gulf Countries After Covid-19: Social, Political, Economic and Political Implications,” Center for Middle Eastern Studies, Analysis, no.
246 (April 2020), accessed on 10/8/2020, at: https://bit.ly/2DSrmFL
30 “Coronavirus: Emirates, Etihad Extend Temporary Salary Cuts to Preserve Cash,” Middle East Eye, 7/6/2020, accessed on 11/8/2020, at:
https://bit.ly/2F5SW2Z
31 “Coronavirus: Emirates predicts 18-month lull in air demand,” Middle East Eye, 10/5/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/33JZG0K
32 “Dubai Attracts Record 16.7m Tourists in 2019, up 5.1%,” Arabian Business, 21/1/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/31DuoGb
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ريا،
رسا .وأخ ً
زالت مطبقة إىل درجة كبرية  -ومخاوف حصول موجة ثانية من اإلصابات ،يعترب هذا املوسم السياحي خا ً
(((3
تم تأجيل إكسبو  2020ديب بسبب فريوس كورونا .وتوقعت اإلمارات جذب نحو  25مليون زائر من جميع أنحاء العامل.
ومن املعروف أن تكلفة البناء وصلت إىل نحو  7مليارات دوالر حتى اآلن ،ومن املتوقع أن تخلف آثا ًرا بالغة بالنسبة
إىل سوق العقارات يف اإلمارات(.((3
تعتمد اإلمارات عىل اليد العاملة األجنبية يف معظم نشاطها االقتصادي؛ إذ يشكل الوافدون نحو  80يف
املئة من قوتها العاملة .وهكذا ،خلف وباء فريوس كورونا آثا ًرا سلبية بالنسبة إىل العامل األجانب أيضً ا.
وبسبب هذا الوباء أيضً ا ،اضطرت أعداد كبرية من الرشكات إىل ترسيح موظفيها ،أو أجربتهم عىل أخذ إجازات
غري مدفوعة األجر .لذلك ،كان الوافدون هم املترضر األكرب من هذه العملية .وقد غادر العديد من الوافدين
جح أن يؤثر
اإلمارات بالفعل أو سجلوا يف إجراءات مغادرتها؛ ألنهم ال يستطيعون البقاء بال عمل( .((3لذا ،ير ّ
هذا الوضع يف االقتصاد اإلمارايت أيضً ا .ويف ظل هذه الظروف ،ستعاين اإلمارات ضعف قاعدة املستهلكني
املطلوبة لتمكني التعايف االقتصادي.
أصل ،يف اإلمارات .فبعد تفيش
ً
ويف املقابل ،سيتسبب هذا الوضع يف زيادة معدل البطالة ،املرتفع
فريوس كورونا ،حصلت زيادة كبرية يف عدد طلبات التوظيف يف اإلمارات .وكشفت بعض التقارير أن عدد
طلبات التوظيف عرب اإلنرتنت تخطى 700000
ح أجرته غرفة التجارة مبشاركة  1228مالك
ٍ
طلب( .((3ويف مس ٍ
رشكة ،أفادت نسبة  70يف املئة من الرشكات أنها تتوقع إغالق أبوابها يف غضون ستة أشهر؛ بسبب األثر
السلبي لفريوس كورونا(.((3
ريا ،تجدر اإلشارة إىل انخفاض ثقة املستثمرين األجانب يف األشهر األخرية؛ بسبب املزيج الحايل من
وأخ ً
جح
األزمات ،وال سيام أزمة أسعار النفط وتفيش فريوس كورونا ((3(.وهذا يعني أن ديب ،عىل وجه التحديد ،ير ّ
َ
حصول حركة بيع قوية لألصول األجنبية
أن تواجه انخفاضً ا يف االستثامرات والتدفقات النقدية .وتفيد تقارير
يف أسواق ديب األجنبية بني شباط /فرباير ونيسان /أبريل  2020بسبب ذعر املستثمرين(.((3

التبعات االجتامعية والسياسية
مم جرى توقّعه .فبسبب تفيش هذا الفريوس ،اضطر
كانت اآلثار االجتامعية لتفيش فريوس كورونا أعمق
ّ
وى وأمناطًا معيشية معيّنة ،إىل التأقلم مع أشكال حياتية جديدة
املواطنون اإلماراتيون ،الذين تعودوا مست ً
جب
مل يألفوها من قبل .وترضر ماليني العامل األجانب بسبب توقف عملهم .وخرس بعض الوافدين عملهم ،وأَ َ
عدم امتالك تأمني صحي مناسب الكثريين عىل مغادرة البالد .ولكن مع الحظر شبه التام عىل كل الرحالت
ن لكثريين منهم العودة إىل بلدانهم.
الدولية ،مل يتس َّ
33 “Expo 2020 Dubai Postponed to 2021 Due to Coronavrius,” Al Jazeera, 4/5/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/30KvMI4
34 Zahra Mirzafarjouyan, “Dubai Expo 2020 Postponement to Affect UAE Economy,” Tehran Times, 9/5/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.
ly/3kytjs7
35 Zainab Fattah & Abeer Abu Omar, “Expats Leaving Dubai is Bad News for the Economy,” Bloomberg, 10/6/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.
ly/2XPntIS
36 Fareed Rahman, “Job Applications in UAE Soar During Coronavirus Pandemic,” The National, 9/6/2020, accessed on 11/8/2020, at: https://bit.
ly/2PFFWTN
37 Turak.
38 Aaron Rampone, “UAE: Low Oil Prices, Compounded by Covid-19, Present Unprecedented Challenges,” Tellimer, 23/6/2020, accessed on 11/8/2020, at:
https://bit.ly/31y0iUE
39 Ibid .
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ومع تسجيل أول حالة إصابة (يف شباط /فرباير  ،)2020اتخذت الحكومة تدابري فورية ملنع انتشار الفريوس.
وركزت التدابري األوىل عىل تقييد رسعة الحركة ومجالها داخل اإلمارات .ويف هذا السياق ،تم تقييد رحالت
الطريان من اإلمارات وإليها عىل نحو كبري ،وتم تقييد الحركة داخل اإلمارات نفسها .وبعد أخذ تدابري فورية
لتقييد حركة الناس ،أوصت الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات والكوارث بتطبيق هذه القيود عىل
عا .وفرضت كل إمارة فرتات حظر
القادمني من خارج البالد ((4(.ومع ارتفاع عدد الحاالت ،ازدادت التدابري شد ً
ة وتنو ً
ول جزيئ وتام ،وبدأت معظم الرشكات تطبيق إجراءات العمل عن بعد يف أبوظبي وديب وإمارات أخرى.
تج ّ
وإىل جانب هذه التدابري ،شهد التعليم التقليدي إيقافًا شبه نهايئ ،وواجهت العديد من الصناعات املهمة
إغالقات إجبارية ومؤقتة.
لقد واجهت بعض التدابري التي اتخذتها اإلمارات انتقادات من مراقبني دوليني .وأشارت هيئات دولية؛ مثل شبكة
الصحافة األخالقية ،ومراسلون بال حدود ،إىل أن أغلب التدابري املتخذة ملواجهة فريوس كورونا كانت شديدة،
وإىل أنها ال تراعي أوجه عدم املساواة االجتامعية ((4(.وأشارت هيئات دولية إىل أن تنفيذ مبادرات النتقاد
السبل التي تتبعها دول الرشق األوسط وشامل أفريقيا ملواجهة فريوس كورونا قد يكون سب ًبا لالعتقال ،وال
ما ،ما زالت اإلدارة الهيكلية القمعية للمطالب االجتامعية يف اإلمارات تطغى
سيام يف اإلمارات( .((4وعمو ً
عىل حرية التعبري والصحافة.
كان لفريوس كورونا تداعيات سياسية عىل اإلمارات؛ فبعد تسطيح منحنى عدد اإلصابات اليومية ،بدأت اإلمارات
يف توظيف الجائحة يف سياستها الخارجية .ورغم التوقعات املتعلقة بانعدام اإلجامع بني جميع اإلمارات عىل
فكرة بدء عملية التطبيع مع إرسائيل ،مل ترتدد حكومة أبوظبي يف استغالل الجائحة يف جهودها للتطبيع مع
إرسائيل .ففي أيار /مايو ،وألول مرة يف تاريخ اإلمارات ،حطت طائرة إماراتية (من رشكة االتحاد) يف مطار بن
غوريون يف تل أبيب بذريعة تقديم مساعدات طبية للسلطة الفلسطينية .وقد تبعت هذه الزيارة ،زيارة ثانية
حا أن الهدف هو التطبيع مع إرسائيل؛ فقد رفضت السلطة الفلسطينية استالم
يف حزيران /يونيو ،كان واض ً
هذه املساعدات ،بسبب عدم تنسيق اإلمارات معها .وبعد اإلعالن عن التطبيع الكامل بني اإلمارات وإرسائيل،
وقعت رشكة «أبيكس الوطنية لالستثامر» اإلماراتية أول اتفاق تجاري رسمي مع مجموعة «تريا» اإلرسائيلية
أخريا ،ويف 31
للتعاون يف مجال األبحاث والتطوير املرتبط مبرض كوفيد -19مبا يف ذلك إنتاج جهاز لالختبار(.((4
ً
آب /أغسطس ،هبطت رحلة رشكة طريان العال اإلرسائيلية يف اإلمارات ،وهي أوىل رحالت الطريان التجاري من
إرسائيل إىل اإلمارات ،يف خطوة من ضمن مجموعة من الخطوات عىل صعيد تطبيع العالقات.
تصب معظم اآلثار املحتملة لفريوس كورونا بشأن السياسة الخارجية يف خانة االقتصاد .فبسبب املشكالت
االقتصادية والخفض اإلجباري ملوازنات الدفاع ،قد يشكل االستمرار يف تقديم اإلمدادات العسكرية يف
مناطق النزاع ونقل املعدات الالزمة إىل هذه املناطق مشكلة بالنسبة إىل اإلمارات .لذلك ،يرجح أن تقوم
اإلمارات بإبطاء بعض نشاطات السياسة الخارجية يف الفرتة املقبلة .ويالحظ أنها قامت بتقليل نشاطات
ما القوى وامليليشيات املدعومة من اإلمارات يف
السياسة الخارجية بالتزامن مع تفيش فريوس كورونا .أ ّ
دعم أقل من الدعم السابق .وقد يؤثر هذا األمر يف النزاع عىل األرض،
مثل) ،فستتلقى
دول (يف ليبيا واليمن ً
ً
كام قد تضطر اإلمارات إىل إعادة النظر يف أهداف سياساتها الخارجية يف هذه الدول.
40 “Handling the COVID-19 Outbreak,” The United Arab Emirates Government Portal, accessed on 4/7/2020, at: https://bit.ly/3itd2CG
41 Saoussen Ben Cheikh, “Covid-19 Exacerbates Freedom of Expression Pressures in Middle East and North Africa,” Ethical Journalism Network, 28/4/2020,
accessed on 11/8/2020, at: https://bit.ly/31Er65B
42 Ibid.
" 43توقيع أول اتفاق تجاري بني رشكتني من اإلمارات وإرسائيل لتطوير أبحاث كورونا" ،يس إن إن عربية ،2020/8/16 ،شوهد يف  ،2020/9/1يف:
https://cnn.it/3i0B5tb
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خامتة
م ميكن أن يتفاقم الوضع.
إ ّ
ن موعد انتهاء جائحة فريوس كورونا أو حل أزمة أسعار النفط غري معروف ،ومن ث ّ
لقد أث ّرت الجائحة يف كل إمارايت بطريقة مختلفة .ومع احتامل اضطرار أبوظبي إىل خفض متويلها لسياستها
الخارجية التدخلية ،فإن اعتامد ديب عىل قطاعات العقارات والنقل والسياحة يجعل اإلمارات أكرث عرضة آلثار
م ،تعتمد
الجائحة وأزمة النفط .إن انخفاض عائدات السياحة والسفر سريفع معدالت البطالة
حتم .وبوجه عا ّ
ً
دول الخليج عىل الدول األخرى للحصول عىل الغذاء .ولكن تحاول اإلمارات تطوير الزراعة العضوية ،غري أنها
ٍ
أراض مستأجرة يف دول أخرى لفعل ذلك .لهذا ،قد يشكل األمن الغذايئ مشكلة
تعتمد عىل دول أخرى أو
م
يف املستقبل .كام تجري اإلمارات بعض دراسات الطاقة املتجددة ،ولكنها مشاريع طويلة األمد ،ومن ث ّ
ن من
قد تتأثر بهذه األزمات ،وقد يصبح تنويع االقتصاد واملوارد عملية أصعب وتحتاج إىل وقت أطول .ولك ْ
ريا قريبًا.
املهم تحقيق األمن الغذايئ؛ فمن دونه ،قد تواجه اإلمارات وض ً
عا خط ً
سيكون التأثري األعنف للجائحة يف االقتصاد .ونظ ًرا إىل اعتامدها الكبري عىل استمرار التجارة العاملية
واالستثامرات الخارجية والعامل األجانب ،ستضطر اإلمارات إىل مواجهة األثر االقتصادي للجائحة .وكام كان
مخططًا ،بحسب أجندة اإلمارات ،ستحاول ترسيع جهود تنويع اقتصادها .ولكن نظ ًرا إىل الظروف االقتصادية
سهل .قد يتغري ميزان التحالف بعد تطور عالقاتها مع الصني ،وهذا قد
ً
الحالية ،ال يبدو تنفيذ هذه الربامج أم ًرا
يسبب مشكلة مع الواليات املتحدة يف املستقبل.

ن استدامة البيئة
ميكن القول إن الجائحة ستخلف آثا ًرا سياسية واقتصادية واجتامعية بالغة عىل اإلمارات ،وإ ّ
االقتصادية ستواجه تحديات خطرية بسبب اإلفراط يف اعتامد القوى العاملة يف الدولة عىل الوافدين.
إضافة إىل ذلك ،سيؤدي انخفاض حجم التجارة العاملية إىل مفاقمة اآلثار السلبية للجائحة بالنسبة إىل
ريا ،مع رضورة زيادة تركيز الدولة
القطاعات الرئيسة يف اإلمارات؛ كالشحن ،ورشكات الطريان ،والتجارة .وأخ ً
تغي بعض أولويات سياستها الخارجية .إىل جانب ذلك ،ستستمر قضايا
عىل تحدياتها املحلية ،ينبغي لها أن
ّ
معينة؛ كاألمن الغذايئ ،وعدم كفاية قطاع الرعاية الصحية ،وانكامش االستثامرات الخارجية ،يف إفراز تحديات
م القيادة اإلماراتية مبعالجتها.
جديدة  -بسبب جائحة فريوس كورونا – تقتيض قيا َ
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