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 هل املطلوب هو سقوط دبي؟ 

 «املركزي» السنغافوري: 
تعرض بنوكنا أقل من ١ ٪ 

 سنغافورة - رويترز - قال البنك املركزي في سنغافورة ان اجمالي 

تعرض قطاع البنوك في البالد لدولة االمارات العربية املتحدة يقل 

عن واحد في املائة من اجمالي قيمة األصول املصرفية.

وقالت السلطات النقدية في سنغافورة ايضا في بيان، انها ال 

تتوقع ان تؤثر التطورات في دبي على االستقرار املالي في البالد.

وانــخــفــض ســهــم  دي. بـــي. إس اكــبــر بــنــك فــي ســنــغــافــورة ٢٫٩٨ 

اكثر بنوك سنغافورة  انه  امــس، ويقول بعض املحليني  املائة  في 

تعرضا للشرق األوسط. 

 فايننشال تايمز : هل تتدخل دول الجوار لدعم اإلمارة؟ 

اإلماراتي وسمعة شركات اإلمــارات ، 

إال أن أبــو ظبي أصـــرت على أنــهــا لن 

الــخــطــوة  تــلــك  إجــــــراء وأن  تــتــخــذ أي 

ســيــتــم حــصــرهــا مـــن خـــالل الــحــكــومــة 

الــــفــــدرالــــيــــة. وتــــقــــول مــــصــــادر رفــيــعــة 

يــعــرف  ال  اآلن  حـــتـــى  أنــــــه  املــــســــتــــوى 

الــحــجــم الـــكـــامـــل لـــديـــون شـــركـــة دبــي 

العاملية. 

ويــشــيــر محللون أيــضــًا إلـــى أنـــه لو 

ضــمــنــت أبـــوظـــبـــي ديــــــون شـــركـــة دبـــي 

الــعــاملــيــة ، فـــســـوف تــفــتــح املـــجـــال أمـــام 

الوقت  فــي  املــزيــد مــن طلبات الضمان. 

 «مــاذا 
ً
ذاتـــه يــتــســاءل محلل آخــر قــائــال

عن العقود التي لم تسدد في دبي وعن 

مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــي يجب 

عدم استكمالها؟». 

ال يـــوجـــد مـــؤشـــر واحـــــد عــلــى أن دبــي 

طــلــبــت املــســاعــدة املــالــيــة مـــن جــاراتــهــا 

أنها كانت تتجنب  املاضي. كما  العام 

فكرة اإلنقاذ مباشرة من أبو ظبي وهو 

املساعدة ستأتي من  أن  إلــى  ما يشير 

الحكومة الفدرالية اإلماراتية.

والــيــوم وفــي حــني يتطلع كــل واحــد 

إلى الخليج، يتطلع كثيرون من املنطقة 

نــفــســهــا إلـــــى أبـــــو ظـــبـــي لـــحـــل مــشــاكــل 

شركة دبي العاملية، ولطاملا كان يعتقد 

أن إمارة أبو ظبي أكثر اإلمارات املانحة 

البالد ستدعم دائمًا أي عضو في  في 

االتحاد الفدرالي. 

ومــع ذلــك فــان ابــو ظبي وقعت في 

الفخ. ورغم املخاوف من تأثير مشاكل 

مجموعة دبي العاملية على االقتصاد 

لــلــتــطــبــيــق، فــــدول الــتــعــاون لــيــس أداة 

التخاذ إجــراء طــارئ أو مشترك. ومع 

أن املـــجـــمـــوعـــة تــعــمــل نـــحـــو الــتــكــامــل 

االقـــتـــصـــادي والـــوحـــدة الــنــقــديــة فيما 

بالتنافس  معاق  التقدم  أن  إال  بينها 

الــســيــاســي ومـــا يتعلق بــه مــن اعــتــزاز 

وفخر وطني. إذ انسحبت اإلمارات من 

خطة الوحدة النقدية العتراضها على 

قــــرار اخــتــيــار الــســعــوديــة مــقــرًا للبنك 

املركزي الخليجي.

مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يــســتــطــيــع  أي 

أحد أن يتوقع ما قد تشعر به عواصم 

املنطقة من غبطة، رغم أن اقتصاداتها 

تضررت من مشاكل دبي.

الخليجيني  املسؤولني  أحد  وصرح 

إنه   
ً
قــائــال تايمز  فايننشال  لصحيفة 

 كتبت رزان عدنان:

يقول مسؤولون عامليون انه بفضل 

مـــئـــات املـــلـــيـــارات مـــن الــــــــدوالرات الــتــي 

حــصــدتــهــا حـــكـــومـــات الـــخـــلـــيـــج  إبــــان 

فــتــرة ازدهـــار أســعــار النفط مــن املؤكد 

أن إحــداهــا قـــادرة على إنــقــاذ دبــي من 

مشاكلها املالية.

وخـــالل الحقبة الــســوداء مــن األزمــة 

املــــالــــيــــة، أبـــــــدى الـــكـــثـــيـــر مــــن املــحــلــلــني 

قــلــقــهــم حـــول املــنــطــقــة، بــمــا فــيــهــا دبــي 

املـــثـــقـــلـــة بــــالــــديــــون. وأثـــــنـــــاء ذلــــــك كـــان 

مــــســــؤولــــون غـــربـــيـــون يـــــتـــــوددون إلـــى 

صناديق الثروات السيادية الخليجية 

العاملية  البنوك  إنــقــاذ  فــي  ملساعدتهم 

املتعثرة.

فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد تــــقــــول صــحــيــفــة 

السيولة  أزمــــات  ان  تــايــمــز  فــايــنــنــشــال 

السداد كانت معروفة في  والعجز عن 

املنطقة وتردد صداها، لكن تم التعامل 

مع معظمها بشكل رصني، إذ حرصت 

الــحــكــومــات املــحــافــظــة عــلــى أال تنشر 

مــالبــســهــا املــتــســخــة أمـــــام املـــــأل. وبــعــد 

 للسعودية 
ًَ
أبــو ظبي قــرضــا أن قــدمــت 

عــام ١٩٩٨ إلنــقــاذهــا مــن أزمـــة سيولة. 

جاء دور السعودية عند انكشاف بنك 

مــن حكومات  اململوك  الــدولــي  الخليج 

املــنــطــقــة الــســت لــلــقــول انــهــا ستتدخل 

لشراء معظم أسهم امللكية.

وخـــــــــالل الــــــعــــــام املــــــاضــــــي تـــدخـــلـــت 

أسواقها  لحماية  قوة  بكل  الحكومات 

مـــن تــأثــيــر األزمــــــة املـــالـــيـــة خـــاصـــة في 

قطر والكويت. ومع ذلك، إال في بعض 

الــحــاالت – الــتــي تتجلى بــوضــوح في 

مــجــمــوعــتــي ســعــد والــقــصــيــبــي- هــنــاك 

مــؤشــرات على أن الــدعــم قــد يغيب عن 

القطاع الخاص.

واقــــــــتــــــــرح بـــــعـــــض املـــــــراقـــــــبـــــــني مـــن 

الـــتـــعـــاون  الــــغــــرب عـــلـــى دول مــجــلــس 

الخليجي ضــرورة التدخل كمجموعة 

إلنــقــاذ دبـــي. لكن هــذا األمـــر غير قابل 

■ أبو ظبي ترفض مساعدة «دبي العاملية» إال من خالل الحكومة الفدرالية

١٫٢٨ مليار دوالر
حجم تعرض

بنك دي.بي.إس

سنغافورة - رويترز - قال دي.بي.إس غروب 

أكــبــر بــنــك فــي ســنــغــافــورة، إن اجــمــالــي تعرضه 

لدبي يبلغ نحو ١٫٨ مليار دوالر سنغافوري (١٫٢٨ 

مليار دوالر أميركي).

انـــه يعتقد ان تعرضه  بــيــان  الــبــنــك فــي  وقـــال 

التعامل معه ألن جــزءا كبيرا منه يتعلق  يسهل 

بشركات تملكها دبي تعمل في آسيا ووضعها 

جيد. وانخفض سهم دي.بــي.إس ٢٫٩٨ في املائة 

اليوم في ظل املخاوف بشأن تعرضه لدبي بعد 

عطلة لسوق سنغافورة يوم الجمعة.

وتــعــافــت األســهــم اآلســيــويــة الــيــوم بعد موجة 

بيع فــي األســبــوع األخــيــر بفعل أزمــة ديــون دبي 

بفضل تنامي التوقعات بأن تأثير التعثر ملحتمل 

في سداد الديون سيكون محدودا، رغم أن أسهم 

اإلمارات تراجعت عند فتح السوق بعد العطلة.

 «شعاع كابيتال»: حل الديون 
يكون وفق الشروط التجارية.. 

ال بصرف أموالٍ حكومية 

 دبي ـ األسواق نت ـ قالت مؤسسة شعاع كابيتال ان خيار 

دبي بعدم توجيه الدعم الذي تتلقاه من الحكومة االتحادية 

الى مجموعة دبي العاملية يأتي من قناعة حكومة دبي بأن 

وبالتالي  سيادية،  وليست  تجارية  مؤسسة  هي  املجموعة 

فــان حــل ديــونــهــا يــكــون بــالــشــروط الــتــجــاريــة، ومنها اعــادة 

الهيكلة، وليس بصرف اموال حكومية.

املحلية  البنوك  بعض  ربحية  تأثر  شعاع  توقعت  وفيما 

واالجنبية بتأخير سداد ديون دبي العاملية، فانها استبعدت 

احــتــمــال انــهــيــار اي مــن الــبــنــوك فــي االمــــــارات،  مستشهدة 

بــدعــم املــصــرف املــركــزي لــودائــع جميع الــبــنــوك الــعــامــلــة في 

الــدولــة، اضــافــة الــى السيولة الــجــديــدة الــتــي اتــاحــهــا املــركــزي 

النموذج االقتصادي  البنوك. وأكدت شعاع استمرارية  لهذه 

المارة دبي، على الرغم من التأثيرات السلبية لتراجع سوق 

العقارات، التي يمكن ان تستمر تداعياتها، بحسب املؤسسة، 

لثالث سنوات قادمة. 

بقلم: وليد القدومي*

العاملية، بل على العكس فــإن اكبر الدائنني بنك اتــش اس بي سي اعلن عن دعمه 

وثقته باقتصاد االمارة، ولكن الذي تبني ان قوى الضغط املالي واالعالمي في عدد 

من الــدول االوروبية قد تلقفت هذا الطلب لتبدأ في تفعيل دورة الحقد والتشفي 

على دبي وتجربتها املميزة واملحاولة الدائمة للنيل من تلك التجربة وما حققته 

من نجاحات خالل السنوات املاضية.

االزمة املالية العاملية كانت من صنع الغرب، وانعكاساتها شملت الكرة االرضية 

برمتها، فالخلل الذي اصاب املؤسسات املالية والعقارية الغربية قد ألقى بظالله 

السلبية على دول املنطقة، وكــان تأثر دبــي به اكثر من غيرها كــون ان ما شهدته 

دبي من طفرة مالية وعقارية وسياحية خالل السنوات الخمس املاضية قد فاقت 

مختلف دول املنطقة برمتها، بل وكانت دبي محطة رئيسية لالستثمار استقطبت 

مليارات الدوالرات من مختلف دول العالم وتحديدا االوروبية منها.

مما ال شك فيه ان لكل تجربة ايجابياتها وسلبياتها، وفي عصر الطفرة تكون 

كان  املجازفة  فــإن عنصر  العكس  بل على  الدنيا،  املخاطر في حــدودهــا  حسابات 

السمة والعالمة البارزة لعصر الطفرة، ومن هنا شهدنا في املنطقة الكثيرين من 

عمالقة عالم املال والعقار قد انكشفوا وانكشف ما كان مستورا في عصر الطفرة 

لنجد ان عددا كبيرا منهم غارق في ديون والتزامات اولها معلوم وآخرها مجهول 

مـــداه، وشــهــدنــا ايــضــا الــعــديــد مــن الــشــركــات قــد قــامــت بــإعــادة هيكلتها وديونها 

لتتوافق مع ما يشهده العالم من تراجع في مختلف القطاعات االقتصادية.

من املعلوم ان ديــون دبي املعلنة حوالي ٥٠ الى ٨٠ مليار دوالر، وهــذا الرقم ال 

العاملية  الــدول  عــدد من  التي شهدتها مؤسسات  االلتزامات  يعتبر كبيرا في ظل 

ذلك  الـــدوالرات، ومع  تريليونات  والتي تجاوزت  اميركا وبريطانيا  رأسها  وعلى 

شهد العالم افالس عدد من املؤسسات املالية واالقتصادية في العالم املتقدم، كما 

شهد ايضا تدخل الحكومات في انقاذ عدد آخر من تلك املؤسسات، فاالمر مرتبط 

الــدوالرات النقاذ  باملصلحة العامة للدولة، ومنطقة اليورو شهدت ضخ مليارات 

للتعامل حتى  املالية والصناعية ووضعت حكوماتها اسسا جديدة  مؤسساتها 

مع موظفي ومديري تلك املؤسسات للمحافظة عليها وعدم السماح لها باالنهيار 

مستقبال، واعادت الكثير من البنوك والشركات الكبرى التي يقوم عليها اقتصاد 

تلك الدول وهيكلتها بما يضمن استمراريتها، ولم نسمع اال مباركة لتلك الخطوات 

ودعما لها، فلماذا يكون االمر مرفوضا ومشككا فيه اذا كانت تلك الهيكلة تحدث 

في الدول العربية وخصوصا دبي؟

أرى ان حلول هذه االزمــة التي سببت ضــررا جماعيا يجب اال يقتصر التفكير 

على حلها على الصعيد املحلي فقط، ولكن على الصعيد االقليمي ايضا، فاملنطقة 

الخليجية تعتبر منظومة اقتصادية واحدة مرتبط بعضها ببعض وتشكل كيانا 

واحـــدا تمثل فيه دبــي مــركــز انــطــالق الــطــفــرة االقــتــصــاديــة والــعــمــرانــيــة والتجربة 

معاييرها  ضمن  بتطبيقها  وبــدأت  الخليجية  املــدن  استنسختها  التي  الناجحة 

ومفاهيمها الخاصة بها، اليوم نجد ان دول املنطقة مطالبة اكثر من اي وقت مضى 

بأن تتخذ خطوات جادة في دعم اقتصاديات املنطقة وعلى رأسها دبي، الكثيرون 

يعملون على سقوط دبي، فسقوط دبي اليوم هو سقوط للمنطقة برمتها، وسقوط 

للنجاح العربي واالسالمي الذي استطاع خالل السنوات املاضية ان يكون املحطة 

الرئيسية لالستثمار في العالم.

انــشــاء صــنــدوق خليجي الدارة ومعالجة االزمــــات واآلثـــار  واملــطــلــوب هنا هــو 

والتكاتف  االقــتــصــادي  العربي  الخليجي  البيت  ترتيب  اعـــادة  مــع  عنها  الناتجة 

وتفعيل الحلول التي تخدم املصلحة االقليمية ككل وانقاذ ما يمكن انقاذه ليستفيد 

الدعم  نظرية  تفعيل  مــن خــالل  اوســـع  بعد  ذات  عــن مخاطر  بعيدا  الجميع  بــذلــك 

واملؤازرة في سبيل اعادة البناء باملفاهيم والعقليات واسس العالقات االقتصادية 

والتجارية بني دول املنطقة.

لقد شهدنا خالل فترة االزمة وذروتها توجه عدد كبير من الصناديق السيادية 

وكبار املستثمرين لالستثمار في عدد من الدول االوروبية في شركات مالية وعقارية 

وصناعية، وتم ضخ مليارات الدوالرات في تلك املؤسسات وهو ما ساهم في انقاذ 

تلك املؤسسات ورفع من قيمتها، فاليوم املطلوب من تلك الصناديق واملستثمرين 

التفكير جديا بضخ تلك االمــوال في املنطقة وخصوصا دبي والتعامل مع االمر 

املنطقة وقد  االستثمارية متوافرة في  الفرص  زالــت  فما  البحت،  البزنس  بطريقة 

تكون عوائدها افضل من اي مكان آخر.

*العضو املنتدب ملجموعة توب العقارية 

 لقد اخذ طلب شركة دبي العاملية تأجيل 

سداد الديون املستحقة في ديسمبر لفترة 

٦ شهور بعدا كبيرا في مختلف االســواق 

االقــلــيــمــيــة واالوروبــــيــــة واآلســـيـــويـــة، وبــدا 

الــحــديــث وكـــــأن دبــــي قـــد اعــلــنــت افــالســهــا 

ما  وهــو  التزاماتها  عــن تسديد  وعــجــزهــا 

دفــــع الـــعـــديـــد مـــن املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الــى 

الــتــوقــف عــنــد هــــذا الـــحـــدث ودراســــــة مــدى 

تــأثــيــره عــلــيــهــا، ولـــكـــن كـــانـــت املـــفـــاجـــأة ان 

ال تــأثــيــر كــبــيــرا يــذكــر عــلــى هـــذه الــخــطــوة 

الــجــريــئــة والــحــكــيــمــة الــتــي اتــخــذتــهــا دبــي 

 الهند: الحكومة تدرس تداعيات 
مشكلة دبي على االقتصاد 

 قال محافظ البنك املركزي الهندي ان حكومته تدرس حاليا 

املترتبة على طلب شــركــات دبــي بتأخير ســداد ديونها  اآلثـــار 

على االقتصاد الهندي، الذي يعد ثالث أكبر اقتصاد في القارة 

اآلسيوية، حسبما أوردت نشرة «بلومبيرغ».

ووفــقــا لــبــيــانــات حكومية هــنــديــة، يعيش ويــعــمــل نــحــو ٤٫٥ 

ماليني هندي في املنطقة الخليجية ويقومون بتحويل أكثر من 

١٠ مليارات دوالر في العام وبالتالي قد تتأثر هذه التحويالت 

بــأزمــة الــديــون، حسبما صــرح بــه وزيـــر املــالــيــة فــي واليـــة كيرال 

الهندية التي تستحوذ بنحو ربع املهاجرين للعمل في البلدان 

الخليجية. وأضاف مسؤول حكومة والية كيرال الهندية أنه من 

املرجح أن تشهد دبي تراجعا حادا في قطاع العقارات والخدمات 

املالية والتي بدورها ستؤثر في التحويالت املالية والوظائف، 

مضيفا أن التحويالت املالية من منطقة الشرق األوسط تشكل 

نحو ٢٥٪ من اقتصاد الوالية الهندية. وكان تقرير للبنك الدولي 

قــد أشـــار فــي تقرير لــه إلــى ان الهند قــد حصلت على مبلغ ٥٢ 

مليار دوالر على شكل تحويالت مالية من عمالتها خارج البالد 

في العام املاضي مقارنة بـ ٤٩ مليار دوالر للصني.

إنــديــا نقال عن  أوردت صحيفة تايمز أف  ذلـــك،  فــي غــضــون 

الهلع حيال تأثير  إلــى  إنــه ال حاجة  الهندي قوله  املالية  وزيــر 

األزمة (ديون دبي) على االقتصاد الهندي، مضيفا أن تحويالت 

العمالة الهندية العاملة بالخارج لن تتأثر في الغالب بصورة 

كبيرة.

■ أرقام ■ 

 «أبوظبي الوطني»: حجم انكشافنا
على «دبي العاملية» ٣٤٥ مليون دوالر 

 أوضح بنك أبوظبي الوطني أن حجم انكشافه على مجموعة 

نوفمبر   ٢٩ تــاريــخ  دوالر حتى  مليون   ٣٤٥ يبلغ  العاملية  دبــي 

٢٠٠٩، وهي موزعة كاآلتي:

في  االسمية الســتــثــمــارات  القيمة  وهــي  دوالر  مليون   ١١٤  -

صــكــوك نــخــيــل ديــســمــبــر ٢٠٠٩، وهــــي مــصــنــفــة كــــــأوراق مــالــيــة 

متوفرة للبيع ويتم إعادة تقييمها وفقًا لألسعار املتداولة في 

األسواق من خالل حقوق امللكية.

فـــي صــكــوك نــخــيــل ديسمبر  - ٦ مــاليــني دوالر اســتــثــمــارات 

٢٠٠٩، وهي مصنفة كأوراق مالية بغرض املتاجرة ويتم إعادة 

تقييمها وفقًا لألسعار املتداولة في األسواق.

«نخيل»  - قروض عامة للشركات بقيمة ١٠٠ مليون دوالر لـ

«لــيــمــتــلــيــس». ولــيــس لـــدى بــنــك أبــوظــبــي  و١٢٥مـــلـــيـــون دوالر لـــ

الوطني أي انكشاف على دبي العاملية نفسها.

علمًا بأن إجمالي حجم قروض بنك أبوظبي الوطني حسب 

تاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠٠٩ (نهاية الربع الثالث) بلغ ٣٤٫٩ مليار 

دوالر (١٢٨٫٢ مليار درهــم)، فيما يتجاوز احتياطي رأس املال 

٦٫٣ مليارات دوالر (٢٣٫١ مليار درهم) األمر الذي يجعل معدل 

كفاية رأسمال البنك حسب معايير «بازل II» يبلغ ١٨٫٤٢٪.

املــصــنــفــة ٤١٩ مــلــيــون دوالر (١٫٥  الـــقـــروض  وبــلــغ إجــمــالــي 

مليار درهم) فيما يبلغ إجمالي املخصصات ٦١٣ ماليني دوالر 

أميركي (٢٫٢٥ مليار درهم)، وهو ما يعني ان القروض املصنفة 

مغطاة بمعدل ١٤٦٪. 

 مصر: 
تأثير محدود 

قــــال   - رويــــــتــــــرز   - الـــــقـــــاهـــــرة 

وزيــــــر االســـتـــثـــمـــار املــــصــــري ان 

تأثير ازمــة ديــون دبــي سيكون 

محدودا على االقتصاد املصري 

الــــذي قـــال انـــه لــيــس لـــه تــعــرض 

مــبــاشــر لـــديـــون مــجــمــوعــة دبــي 

العاملية.

وقــال الــوزيــر محمود محيي 

الــديــن فــي بــيــان ان مــن املتوقع 

ان تــكــون «اآلثـــار املــبــاشــرة على 

االقــتــصــاد املـــصـــري... مــحــدودة 

بحكم ما يتم اتخاذه من تدابير 

فـــــي دولــــــــة اإلمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 

املــركــزي  البنك  وإعـــالن  املتحدة 

التي  البنوك  اإلماراتي عن دعم 

قد تتأثر».

«هذا فضال عن أن االقتصاد 

املصرية  واملــؤســســات  املــصــري 

غــيــر مــتــعــرضــة بــشــكــل مــبــاشــر 

ملديونية شركة دبي العاملية».

 رجال أعمال ووسائل إعالم 
يعتبرون املخاوف مبالغا فيها 

 اإلعالم  بني التسطيح والتهويل
 كتب مارون بدران:

ما  لــقــراءة مسيرة  املعنيون  يتوقف  طـــرق،  مفترق  كــل  عند 

وتقييم أداء ما في زمان ومكان محددين. ويبدو أن اإلعالم هو 

الرئيسية  الجوهرية واألحــداث  املسائل  دائما في  املعنيني  أحد 

التي تحصل من حولنا. فالصحافة في يومنا هذا باتت «عيون» 

الرأي العام بكل ما تعنيه الكلمة من نظر وبصر وبصيرة ونور 

وتعتيم وألوان وصورة.. وعمى! 

تعتبر أزمــة ديــون دبــي الــيــوم مفترق طــرق. فكيف تصرف 

تناول  الــحــدث؟ وكيف  مــع  والــعــاملــي  املحلي واإلقليمي  اإلعـــالم 

الصحافيون املوضوع ومن أي زوايا؟ وما املواقف التي اتخذها 

أهل الشأن؟ 

قراءة سريعة في عناوين وسائل اإلعالم وكيفية تعاطيها مع 

القضية منذ اندالعها في ٢٥ نوفمبر املاضي تدل على اآلتي:

١ــ اإلعالم اإلماراتي:

تــعــاطــت وســائــل اإلعــــالم اإلمــاراتــيــة عــلــى مختلف أنــواعــهــا 

(صــحــف ومــجــالت وقـــنـــوات تــلــفــزيــونــيــة وفــضــائــيــات) بشكل 

«ســطــحــي» مــع أزمـــة هـــزت أســــواق الــعــالــم املــالــيــة وتــكــاد تــودي 

أغلب  وتــكــاد  عليها.  القائمون  بها  تغنى  لطاملا  إمـــارة  بسمعة 

الجرائد الرئيسية في دولة اإلمارات مثل «االتحاد» و»الخليج» ال 

تذكر املوضوع إال من باب عدم تغييب أخبار الوكاالت العاملية. 

فتفادت هذه الصحف نشر التحاليل واملواضيع التي صاغتها 

رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية حول آراء الخبراء بالقضية، 

«املركزي  أن  مثل  الــوكــاالت  من  أخبار صغيرة  بنشر  مكتفية 

وقــوفــه خلف  ويــؤكــد  للبنوك  يــوفــر سيولة إضافية  اإلمــاراتــي 

القطاع». في حني سعت صحف أخرى، مثل «البيان» و«اإلمارات 

إبــراز الوجه اإليجابي من القضية متناولة عناوين  الى  اليوم»، 

مثل «ديون دبي العاملية تقابلها استثمارات ضخمة» أو «خبراء: 

إعادة الهيكلة استجابة طبيعية لألزمة املالية». وعمل هذا النوع 

من الصحف على ترجمة وإبراز املقاالت اإليجابية التي نشرتها 

وسائل إعالم أجنبية وخصوصا البريطانية واألسترالية منها، 

نظرا لعالقة هاتني الدولتني بإمارة دبي. 

 أما وسائل االعالم املرئية واملسموعة في االمــارات فتناولت 

الصحافة  ملهاجمة  بعضها  انــبــرى  وقــد  حــيــاء.  على  القضية 

العاملية «التي ضخمت القضية وعملت من الحبة قبة»، حسب 

االعـــالم،  ولــجــأت بعض وســائــل  التلفزيونات واالذاعـــــات.  هــذه 

خصوصا الرسمية منها الى التعتيم على القضية، فلم تذكرها 

االقتصادية. فتصدرت  برامجها  أخبارها وال في  في نشرات 

أخبارها «ريبورتاجات» وتقارير عن عيد األضحى وعن العيد 

الوطني في االمارات، وعن افتتاح القرية العاملية في دبي وزيادة 

عدد السياح الى الدولة. ال أكثر وال أقل! 

٢ - اإلعالم العربي

ســاهــمــت عطلة عــيــد األضــحــى الــطــويــلــة فــي اضــعــاف حجم 

العربية. وقد تصدر الحدث  تغطية الحدث في وسائل االعــالم 

صفحات الجرائد الكويتية وأخبار تلفزيونات لبنانية ومصرية 

في األيام الثالثة املاضية.

ومن يقرأ الجرائد املحلية يشعر بارباك ما لكيفية التعاطي 

مع القضية. فللكويتيني، أفرادا وشركات، استثمارات بمليارات 

الدوالرات في دبي. كما أن دوال خليجية عدة، ومنها الكويت، كانت 

التنمية في االمــارة الفتية، والبعض طلب تقليد  تشيد بتجربة 

الكثيرين،  اليوم أحبط  املتعثر  النموذج  أن هذا  النموذج. ويبدو 

فانعكست الصورة على جرائد الكويت عبر تخصيص عدد ال 

بأس به من الصفحات لتغطية الحدث من جميع جوانبه. 

بيد أن أغلب الصحف السعودية لم تتناول الحدث سوى من 

باب «عدم تغييب خبر وكالة». فصحيفة «الرياض» على سبيل 

أمــس خبرا يتيما عن ضخ  املثال ال الحصر نقلت في عددها 

«املركزي االماراتي سيولة في البنوك». ولم يكن الحال أفضل 

اللتني نشرتا بعض  بكثير في صحيفتي «عكاظ» و«الــوطــن»، 

األخبار من دون تعليقات وال مقاالت وال تحاليل وال آراء. 

عن  غائبة  شبه  فكانت  الرسمية،  العربية  التلفزيونات  أمــا 

الحدث، في حني أن الخاصة منها تناولت الحدث بشكل أوسع 

وأشمل، لكن دون تهويل. اال ان الالفت في الفضائيات العربية 

الشهيرة واملتخصصة مثل «سي ان بي سي عربية» و«العربية» 

الحيز املطلوب لهكذا حدث  لم يأخذ  املــوضــوع  أن  و«الــجــزيــرة» 

ولعل  مــا.  حيادية  عن  بحثا  متواضعة  التغطية  فكانت  عاملي. 

كون مقر بعض هذه الفضائيات في دبي شكل عامل ضغط، 

ال  وتحقيقات  تقارير  عبر  الــتــفــاؤل  لبث  هــذا   البعض  فانبرى 

تذكر اال املعلومات «االيجابية» في املسألة.

٣ - االعالم الغربي

انقسم االعالم الغربي بشكل الفت في تغطيته ألزمة ديون 

دبي. ففي حني لم تعط الصحافة املكتوبة األميركية مساحات 

ضخمة لتغطية الحدث، انفجرت الصحف والجرائد البريطانية 

بمواضيع دبــي. ولعل أشــرس ما كتب عن األزمــة قد أتــى من 

البريطانية من  للبنوك  ملا  املتحدة،  اململكة  االعــالم في  وسائل 

انــكــشــافــات على ديـــون «دبـــي الــعــاملــيــة» و«نــخــيــل» وملــا لرجال 

األعمال االنكليز من بزنس في االمارة. وقد خصصت صحف 

مثل التايمز صفحات ومقاالت ملهاجمة االمارة املتعثرة، فحمل 

أحد تقاريرها مثال عنوانا: «كيف غرق حلم دبي في بحر من 

الــديــون؟»، مرفقا بصورة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 

العرب  بــرج  ووراءه  البحر،  أمــواج  بني  غارقا  ويبدو  آل مكتوم 

يغرق أيضا. ومقال آخر حمل عنوان «دبي مجرد صحراء»، 

البنوك  الــذيــن اســتــدانــوا مــن  االمــاراتــيــني  يلوم فيها املسؤولني 

البريطانية لالنفاق على امارتهم.

لــكــن فـــي املـــقـــابـــل، اتـــخـــذت بــعــض صــحــف بــريــطــانــيــا، مثل 

الــغــارديــان وديــلــي تــلــغــراف، مــواقــف مــدافــعــة عــن دبـــي «الحلم 

العربي»، على حد تعبير احدى االفتتاحيات.

غــيــر أن الــصــحــف الــعــاملــيــة، أمــثــال فــايــنــنــشــال تــايــمــز ووول 

ستريت جورنال، كانت أكثر دقة وشموال في التغطية، فنشرت 

الــرأي والـــرأي اآلخــر، وخصصت على مواقعها على االنترنت 

ــتــقــاريــر  ــلــحــدث تــضــم جــمــيــع املــــقــــاالت وال شــبــابــيــك خـــاصـــة ل

والتحقيقات املرتبطة بالقضية. 

وكانت الفضائيات االخبارية الغربية مثل سي أن أن وسي 

الــصــورة، فلم تعتم ولم  أن بي سي أكثر موضوعية في نقل 

تــضــخــم، واســتــعــانــت بــخــبــراء لـــالضـــاءة أكــثــر عــلــى القضية. 

وقـــد خصصت ســي أن أن، مــن مــقــرهــا فــي أبــوظــبــي، فريق 

عمل ونشرة أخبار متخصصة للقضية. بيد أن بي بي سي 

اعتمدت أسلوبا أكثر هجوميا، مع تحقيقات نشرت بعضها 

انهار  «هــل  مثل  عناوين  تحمل  االنترنت،  على  موقعها  على 

النموذج؟!».

في الختام، يبقى املتلقي هو الحكم في قضية ستشغل الرأي 

العام ألشهر، وربما لسنوات. ولعل شبكة االنترنت ستوفر له 

مصادر معلومات متعددة، تساعده في بناء رأي على أساس، 

أو أساسيات. 

 دبي - رويترز - سارعت وسائل اإلعالم وعدد 

مـــن كـــبـــار مـــســـؤولـــي الـــشـــركـــات فـــي دبــــي لــدعــم 

إنه  قائلني  أزمــة ديونها،  االمـــارة إلدارة  جهود 

إعــادة  املــشــكــالت وعملية  جــرى تضخيم حجم 

الهيكلة.

وقال رياض كمال الرئيس التنفيذي لشركة 

ارابتك إنه ال يساوره أدنــى شك في التزام دبي 

بتسوية ديونها.

وأضــاف انه ينبغي منح دبي الوقت إلعادة 

هيكلة ديونها، وانه ال يشعر بالقلق بشأن تلك 

القضية.

وقــــال خــلــف الــحــبــتــور رئــيــس مــجــلــس إدارة 

مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــحـــــبـــــتـــــور لــــ 

«رويــتــرز» عبر الــهــاتــف «ال 

لم تعجز دبي  بقلق.  أشعر 

أبـــــدا عـــن ســـــداد ديـــــون ولــن 

تعجز عن السداد».

«إنـــنـــي عــلــى ثــقــة مـــن أن 

الحكومة ستفي بتعهداتها 

وتساعد الشركتني.»

وسعى مسؤول تنفيذي 

ببنك االمارات دبي الوطني 

أحد أكبر بنوك املنطقة إلى التهوين أيضا من 

التأثير قائال «األمور عادية وال يوجد ما يثير 

القلق».

وأبلغ رئيس شركة طيران االمارات صحيفة 

صــــنــــداي تـــلـــيـــغـــراف فــــي لـــنـــدن فــــي مــقــابــلــة أن 

التباطؤ العاملي لم يكن صادما له لكنه أضاف 

«ستخرج دبي نفسها من هــذه.. وكذلك نحن». 

وأضاف أن شركة الطيران لن تتأثر.

وقــــالــــت صــحــيــفــة الــخــلــيــج تـــايـــمـــز الــنــاطــقــة 

إن حــكــومــة دبـــي فحصت بتمعن  بــاالنــكــلــيــزيــة 

الطريقة التي تعمل بها دبي العاملية وستصلح 

مالم يكن فعاال.

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة فـــي افــتــتــاحــيــتــهــا «هــنــاك 

ضـــــرورة جــديــة إلعـــــادة هــيــكــلــة دبــــي الــعــاملــيــة.. 

ويشير قرار املضي فيها إلى النضج من جانب 

صناع القرار باالمارة».

في  الحكومة  عــن  تايمز»  «الخليج  ودافــعــت 

مواجهة منتقديها الذين قالوا إن اإلعالن الذي 

أربعة  البالغة  األضــحــى  عيد  عطلة  قبيل  جــاء 

أيام يقوض مصداقية االمارة وشفافيتها. 

 وأضـــافـــت «يــمــكــن لــصــنــاع الـــســـوق مناقشة 

تــوقــيــت االعــــالن عــن تــأجــيــل محتمل فــي ســداد 

ديون املجموعة، وليس مناقشة النية وراءه».

ويــعــتــقــد بــعــض املــصــرفــيــني واملــســتــثــمــريــن 

أيضا أن هناك مبالغة في تفسير إعــالن إعادة 

الهيكلة األسبوع املاضي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة االمارات دبي 

الوطني كابيتال سوريش كومار «تم تضخيم 

األزمــــة فــي حــد ذاتــهــا. إنــهــا محلية للغاية في 

قــــطــــاع واحــــــــد ومـــجـــمـــوعـــة 

واحـــدة. تــم تضخيمها إلى 

قضية أكبر بكثير».

وقـــــال مـــصـــرف عــجــمــان، 

أحــــــــــــــد أصـــــــــغـــــــــر الــــــبــــــنــــــوك 

االماراتية، إنه سيمضي في 

فــي دبي  فــرع  لفتح  خططه 

الرئيس  في ديسمبر. وقال 

التنفيذي بالوكالة ملصرف 

آل  الــشــاقــوش  عجمان علي 

«رويترز»: «ليست هذه املرة األولى التي  معني لـ

يعلن فيها تــأجــيــل الــســداد فــي اقــتــصــاد عاملي 

مثل دبــي منذ بــدايــة األزمـــة العاملية». وأضــاف 

شاملة  مراجعة  بعد  بالتأكيد  القرار  «سيتخذ 

لجميع الفوائد والنتائج».

التنفيذيني في بنوك  ر بعض املسؤولني 
ّ
وعب

دولية تنشط في املنطقة عن ثقتهم أيضا بدبي.

وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة اتـــش.

اس.بي.سي مايكل جيوجيجان في بيان مطلع 

األسبوع إنه «واثق في أن قيادة دبي واالمارات 

ستتجاوز أي مشكالت قصيرة األجل تواجهها.. 

وتواصل إرساء أسس نمو مستدام».

بنك  دويــتــشــه  رئــيــس  الحسيني  وقـــال منير 

في االمـــارات وقطر في بيان أرســل عبر البريد 

اإللكتروني «من الواضح بالنسبة لي أن قيادة 

دبي بدعم من أبوظبي، ملتزمة باتخاذ الخطوات 

الصحيحة لإلمارات العربية املتحدة». 

ديونها بتسوية  دبي  التزام  في  شك  ال  «أرابتك»:  رئيس     ■

الحبتور: الحكومة 

ستفي بتعهداتها 

وتساعد الشركتين
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■ املصدر: ستاندرد آند بورز ■


