أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
اإلمارات تبهر وتلهم العالم بنموذجها التنموي
واصلت القمة العالمية للحكومات-التي انطلقت األحد الماضي وتستمر حتى اليوم الثالثاء-أعمالها ،حيث تتصدر الجلسات
ملفات السعادة والتغير المناخي والتنمية المستدامة والتعايش والذكاء االصطناعي ،وسط اهتمام وانبهار المشاركين بالنموذج
التنموي اإلماراتي الذي استحوذ على جانب مهم من كلمات كبار المشاركين في القمة ،وعلى رأسهم معالي ناريندرا مودي
رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة ،الذي أكد في الكلمة الرئيسية للقمة ،أن دولة اإلمارات «قدمت نموذجاً يحتذى به في
قل نظيرها حول العالم».
تسخير التكنولوجيا لتحقيق التنمية الشاملة ،واستطاعت أن تحقق معجزة اقتصادية ّ
إن اإلعجاب الذي يلقاه النموذج التنموي اإلماراتي وزيادة االهتمام العالمي به له دالالت مهمة؛ فهو أوالً ،انعكاس
لمستوى التطور الحضاري الذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة في فترة زمنية قصيرة بكل المقاييس ،حيث تمكنت
وخالل عمرها الذي لم يكمل الخمسة عقود من تحقيق مستويات تقدم عالية في مختلف المجاالت ،وتبوأت كنتيجة لذلك
مواقع الصدرة اإلقليمية والعالمية في العديد من مؤشرات التنمية البشرية ،بينما أصبح شعب اإلمارات من أسعد شعوب
العالم .ثانياً  ،أن ما حققته اإلمارات من ازدهار مبهر ،لم يكن عشوائياً ،وإنما جاء نتيجة وجود رؤية ثاقبة وواضحة لدى
الدولة منذ قيامها على يد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي أسس مع
إخوانه حكام اإلمارات آنذاك منهجاً لنهضة كان يؤمن ويأمل أن تعيشها األجيال القادمة ،كما كان يذكر ذلك في أحاديثه،
وها هي األجيال تعيش مستوى غير مسبوق من الرفاه وبأعلى المعايير العالمية؛ وقد أشار رئيس الوزراء الهندي إلى
أن االزدهار الذي حققته اإلمارات تقف وراءه «رؤية ثاقبة وتقنيات متقدمة وشغف باألخذ بزمام المبادرة»؛ ثالثاً ،أن
اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه الله ،وأخوية صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،تسير على الطريق الصحيح ،وهي
تخطو بثبات نحو تحقيق رؤيتها لعام  ،2021في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس االتحاد،
وأبعد من ذلك بأن تصبح الدولة األفضل عالمياً بحلول الذكرى المئة إلنشائها؛ ورابعاً ،أن اإلمارات تمثل نموذجاً يحتذى
به ليس لدول المنطقة فقط وإنما لدول العالم األخرى ،في التنمية وتحقيق اإلنجازات الكبرى في أوقات قياسية .وهذا
ما أكدته كريستين الغارد ،مدير عام صندوق النقد الدولي ،خالل جلسة «التعافي االقتصادي العالمي ..فرصة لبناء عالم
أفضل» حيث أثنت على اإلصالحات المتعددة التي تم تطبيقها في دولة اإلمارات ،معتبر ًة أن دوالً أخرى في المنطقة تعيد
حساباتها اآلن لتحذو حذوها.
إن اإلعجاب الذي يلقاه النموذج اإلماراتي يتطلب مضاعفة الجهود ليس للحفاظ على ما تحقق من إنجازات غير
مسبوقة فقط ،ولكن أيضاً من أجل تحقيق المزيد من اإلنجازات التي تخدم شعب اإلمارات وتحقق طموحات القيادة التي
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،أكثر من مرة ،ال تحدها حدود؛ وفي الوقت نفسه تخدم القضايا
اإلنسانية على مستوى العالم ،وذلك تحقيقاً لرؤية اإلمارات التي تقوم على الشعور بالمسؤولية الحقيقية تجاه شعوب
العالم األخرى التي تتوق إلى التنمية والسير على نهج اإلمارات في إسعاد ورفاه شعبها؛ ومن هنا ال تفوت دولة اإلمارات
فرصة في هذا السياق إال وتستغلها ،واألمثلة كثيرة ،ولكن يكفي أن نشير هنا ونحن نتابع فعاليات القمة الحكومية
لإلمارات إلى «بنك البيانات اللوجستية للخدمات اإلنسانية» ،الذي أطلقته خالل القمة حرم صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،سمو األميرة هيا بنت الحسين سفيرة األمم المتحدة للسالم ،رئيسة مجلس إدارة المدينة العالمية
للخدمات اإلنسانية ،كمنصة رائدة جديدة ستسهم في تحقيق طفرة مهمة في مجال الدعم اإلغاثي والمساعدات اإلنسانية
على مستوى العالم كله؛ وكذلك «منصة اإللهام العالمية» التي تحمل اسم «زايد الملهم» التي دشنها الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،للتأكيد أن اإلمارات باتت اليوم أرض اإللهام والفرص
الفريدة بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة.
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اإلمارات اليوم
التوازن بين الجنسين أولوية وطنية
يمثل مفهوم التوازن بين الجنسين جزءا ً أصيالً من الثقافة التي نشأ وترعرع عليها كل من يقيم على أرض دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،منذ تأسيس الدولة في عام  1971على يد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،الذي طالما ع ّبر عن إيمانه وثقته بدور المرأة وقدراتها في المساهمة في بناء المجتمع وتحقيق النهضة
الشاملة والمستدامة ،رافقه في ذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي
العام الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة «أم اإلمارات» ،في هذا الصعيد.
وجاءت كلمة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،سمو الشيخة
منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،رئيسة مجلس اإلمارات للتوازن بين الجنسين ،في جلسة نقاشية تحت عنوان
«اتجاهات مبتكرة للميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين» ،في اليوم األول من أعمال القمة العالمية
للحكومات ،فرصة للتأكيد أن تحقيق التوازن بين الجنسين ،يعد أولوية وطنية أساسية تدعمها قيادتنا الحكيمة في كل
القطاعات ،هدفها الوصول بدولة اإلمارات العربية المتحدة إلى قائمة الدول األولى عالمياً في هذا المجال.
لقد استطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبتوجيهات القيادة الرشيدة ،تحقيق أفضل المناصب والنجاحات للمرأة
اإلماراتية ،التي أثبتت قدرتها على التميز بشكل متميز والفت للنظر في المجاالت كافة ،مؤكدة مساهمتها الفاعلة في
مسيرة التنمية الشاملة ،كجزء أساسي من أجندة حقوق اإلنسان التي تنتهجها الدولة ،في ضمان تكافؤ الفرص للجميع،
رجاالً ونسا ًء ،وتأكيد أن احترام حقوق اإلنسان ،وترسيخ مبادئ العدالة والتوازن والمساواة ،نهج راسخ ،وأولوية وطنية عليا
للدولة التي أصبحت رمزا ً للعدالة والسالم.
إن وصول دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى مرحلة أصبحت فيها قدوة في إحداث التوازن بين الجنسين ،مر ّده إلى
التشريعات والقوانين الناظمة لكل قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ،والتأسيس لمبادرات ومشاريع ،تمكّن الدولة من
تحقيق إنجازات نوعية ،وفق استراتيجيات تهدف إلى تطوير المبادرات والمشروعات المتعلقة بهذا الشأن ،وعلى نطاق
واسع ،انطالقاً من أن مشاركة المرأة في سوق العمل تحفز االقتصاد ،وترفع من معدالت التنمية ،عبر خطوات تهدف إلى
تعزيز بيئة عمل داخلية تراعي الجنسين ،كأولوية وطنية لرفع مستويات اإلنتاجية ،وتعزيز وضع دولة اإلمارات ،في تقارير
التنافسية العالمية في هذا المجال.
لقد استطاعت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أن تكفل للمرأة ،عبر الدستور والقوانين الناظمة للحياة المدنية
نصت عليها للرجل ،مقدمة للعالم نموذجاً استثنائياً في تمكين
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية ،الحقوق نفسها التي ّ
المرأة وتميزها ،أوصلها ألن تكون في مقدمة الدول في معظم مؤشرات التنافسية العالمية ،والتي ال تنفصل عن العمل
محلياً في تعزيز مكانة المرأة وتمكينها ،مدعوماً ذلك بإطالق «االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة ،»2021 – 2015
الهادفة إلى بناء قدرات المرأة اإلماراتية ،وتعزيز مكانتها في المحافل اإلقليمية والدولية.
إن المكتسبات واإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال دعم المرأة ،جاءت بفضل تكاتف
جهود مؤسسات القطاعين العام والخاص كافة ،باعتبار التوازن بين الجنسين يعد أحد ملفات األجندة الوطنية ،ورؤية
اإلمارات  ،2021التي تمنح الفرص المتكافئة للمرأة والرجل في جميع المجاالت ،لتحقيق التزامات الدولة بأهداف التنمية
المستدامة 2030؛ حيث تعمل الدولة ،بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله،
على االستثمار في قدرات اإلنسان ،من دون تفرقة بين الرجال والنساء ،وتهيئة المناخ اإليجابي الالزم لتمكين أفراد
المجتمع ،لإلسهام بصورة متكاملة ومتساوية في تقدم دولة اإلمارات ورفعتها.
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تقارير وتحليالت

مساع
اليمن:
ٍ
حوثية للخروج
من العزلة السياسية

في الوقت الذي بدأت فيه قوات التحالف العربي وقوات الشرعية
تضيق الخناق على المتمردين الحوثيين في العديد من جبهات
القتال باليمن ،بات هؤالء يبحثون عن آلية تخرجهم من المأزق
السياسي الذي وجدوا فيه أنفسهم بعد تصفيتهم الرئيس السابق
علي عبدالله صالح ،وخصوصاً في ظل تآكل الجبهة الداخلية التي
كانوا يعتمدون عليها في دعمهم.

الحديث عن ليونة جديدة في موقف المتمردين الحوثيين
تداولته بعض وسائل اإلعالم مؤخرا ً ،استنادا ً إلى مصادر قريبة
من المتمردين ،مضيفة أنهم بدؤوا في البحث عن قنوات
اتصال جديدة مع الرياض من أجل استئناف تفاهمات «ظهران
الجنوب» التي توصل فيها رئيس وفد التفاوض الحوثي محمد
عبدالسالم إلى اتفاق أ ّولي للتهدئة مع السعودية.
وهو تحرك فسره بعض المراقبين بمحاولة خروجهم من
العزلة التي وجدوا فيها أنفسهم بعد قتلهم علي عبدالله صالح
وبعض قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه،
ذلك أن الشرخ الذي حصل في تحالف الطرفين قد اتسع بعد
مقتل صالح ،واعتقال بعض أوالده وتصفية بعض معاونيه،
أعقبته حاالت التمرد التي قام بها أنصاره ضد الحوثيين في
صنعاء ،بل إن طريقة تعامل الحوثيين مع أنصار صالح بعيد
قتله من اعتقال وقمع جردتهم من أهم المؤيدين على
المستوى الداخلي طوال سنوات انقالبهم.
ويرجع بعض المراقبين الوضع الحالي الذي يعيشه
الحوثيون إلى افتقادهم الحنكة السياسية ،وعدم وجود قاعدة
شعبية داخلية يعتمدون عليها ،وبالتالي خابت مساعيهم الرامية
إلى االستفادة من حالة الفراغ التي خلفها رحيل علي عبدالله
صالح ،حيث باتوا يفتقدون الخطط السياسية وآليات الحوار
وتحديد االستراتيجيات ،وهي حالة جعلتهم أشبه بالمغامرين
السياسيين؛ ولذا لم يجنوا من مقتل علي عبدالله صالح سوى
تداعياته السلبية على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية،
حيث تمت تعريتهم بعد أن أظهروا للعالم أنهم مجرد عصابات
مسلحة تفتقر إلى أي مرجعية محلية.
من جهة أخرى لعب التحالف العربي وقوات دعم الشرعية
دورا ً بارزا ً في كشف حقيقة المتمردين الحوثيين للعالم من
خالل فضح ممارساتهم ضد الشعب اليمني ،وتدمير اقتصاده
وتوجيه موارده إلى مجهودهم الحربي.
وإزاء تدهور هذه األوضاع تشير المعلومات الواردة اليوم
إلى أن الحوثيين اليوم يسعون بشكل غير مسبوق إلى استئناف
العملية السياسية في مرحلة ما بعد صالح من أجل كسر
حالة العزلة التي يعيشونها اليوم ،لكن المحللين يستبعدون

احتمال تنظيم أي مشاورات بينهم وبين الحكومة الشرعية من
منطلق أن األحداث اإلقليمية والتطورات الميدانية ال تظهر أي
مؤشرات إيجابية إلمكانية حلحلة الملف السياسي .وهو ما
ينفي الحديث عن تنظيم جولة قريبة من المشاورات بينهم
وبين الشرعية .كما ينفي أيضاً احتمال تقاربهم من جديد مع
أنصار علي عبدالله صالح في إطار رأب الصدع بين الطرفين.
وكان الحديث عن احتمال عقد جولة من المشاورات بين
المتمردين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي برعاية سلطنة
عمان بترتيب من المبعوث الدولي الجديد مارتن غريفيث ،قد
تم تداوله مؤخرا ً ،لكن أحد قادة حزب المؤتمر الشعبي العام
نفى الخبر في تصريحات لصحيفة «العرب» مضيفاً أن األمر
ال يتعدى محاوالت من سلطنة عمان لمصالحة الحوثيين مع
أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
هذا وتزداد وحدة صف اليمنيين ضد المتمردين الحوثيين
يوماً بعد يوم ،مع زيادة تقدم قوات الشرعية تجاه صنعاء
وتحقيقها انتصارات عسكرية على األرض ،كما تؤكد المواقف
اليمنية الرسمية رفضها أي موقف مهادن تجاههم ،وهو ما أكده
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في خطابه األخير الذي
وجهه إلى الشعب اليمني ،بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الـ
 11من فبراير ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح
 ،2011حيث جاء في كلمته أن القيادة السياسية لليمن تعمل
بكل جهد مع أشقائها من أجل رأب الصدع وتضميد الجراح،
مؤكدا ً دور عاصفة الحزم في إفشال المخطط اإليراني الهادف
إلى جعل اليمن منطلقاً للميليشيات الحوثية اإليرانية لتهديد
المنطقة والعالم أجمع.
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تقارير وتحليالت

«صفقة القرن»..
تجاوز للشرعية الدولية
وإنكار لحقوق
الفلسطينيين التاريخية

بينما تسود حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل ما يسمى «صفقة
القرن» لتسوية القضية الفلسطينية ،فقد أصبح جلياً أن الواليات
المتحدة تخلت عن سياستها المعتادة تجاه القضية الفلسطينية،
والتزاماتها السابقة بشأن عملية السالم ،وهي تسعى لتمرير
حل الدولتين والقدس وحقوق الالجئين في
صفقة تتجاوز ّ
العودة؛ وهو ما يعني باختصار نسف الشرعية الدولية وإنكار
الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب الفلسطيني.

ال يتوانى الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،عن تجديد تأكيده
أن القدس «عاصمة إلسرائيل» ،وأنه لم يعد هناك إمكانية للحديث
بشأنها على طاولة المفاوضات؛ حيث قال ترامب لصحيفة
«إسرائيل هيوم» اإلسرائيلية :إن اعتراف إدارته بالقدس عاصمة
إلسرائيل ،كان وعدا ً انتخابياً مهماً ،ونجح في تنفيذه ،معتبرا ً أنه
يمثل أهم إنجاز له خالل العام األول من حكمه.
ويستشف من هذا أن «صفقة القرن» المزعومة التي تسعى
واشنطن إلى تنفيذها في المنطقة ،ويضعها «جاريد كوشنر»
مستشار وصهر ترامب بالتعاون مع «جايسون غرينبالت»،
المبعوث األمريكي لعملية السالم في الشرق األوسط ،أصبحت
في مراحلها األخيرة؛ حيث أكّد غرينبالت
في لقائه مع قناصل دول أوروبية في القدس
مؤخرا ً ،أن الخطة األمريكية ستعلن قريباً ،وأن
«الفلسطينيين أحد أطرافها ،لكنهم ليسوا الطرف
المقرر في تطبيقها» ،ما يعني استئثار واشنطن
بالقرارات الخاصة بمصير الشعب الفلسطيني،
وتجاوزها القرارات الدولية كافة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
واستنتاجاً لما تسرب ،فإن الصفقة تتجاوز ليس إرادة
الشعب الفلسطيني فقط ،وإنما رؤى ومصالح الدول المعنية
بحل القضية الفلسطينية أيضاً؛ وأبرزها األردن الذي يضم أكبر
عدد من الالجئين الفلسطينيين ،وصاحب الوصاية الدينية على
القدس؛ حيث أشار «غرينبالت» إلى أن أحفاد الالجئين ليسوا
الجئين ،لكونهم مولودين في أراض جديدة ،كما طالب بتحديد
تاريخ ملزم ،يوقف عمل (األونروا) ويغلق مؤسساتها ،وهو ما
تطالب به إسرائيل ،في تصفية قضية الالجئين بشكل نهائي.
ووفقاً لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني ،ستتضمن
«صفقة العصر» أربعة محاور أساسية ،هي :إقامة دولة
فلسطينية تشمل حدودها قطاع غزة والمناطق «أ ،وب» وأجزاء
من المنطقة «ج» في الضفة الغربية .وتوفير الدول المانحة
 10مليارات دوالر ،إلقامة الدولة وبنيتها التحتية ،وأهمها مطار
وميناء بحري في غزة .وأن وضع القدس وعودة الالجئين
سيؤجالن إلى مفاوضات «الحقة» .بينما يوجد توجه إلى عقد

مفاوضات حول محادثات سالم بين إسرائيل ودول في المنطقة،
كخطوة أولى لمواجهة التهديد اإليراني.
وبذلك لم تعد قضية القدس مطروحة في الخطة األمريكية،
كما أن المسار بخصوص قضية الالجئين يتجه نحو توطينهم في
بالدهم ،وعودة أعداد محدودة من «الجيل األول» منهم إلى
مناطق في أراضي  ،48وأعداد من الالجئين المقيمين في الخارج
إلى أراضي  ،67لتبدو الخطة األمريكية الجديدة ،وكأنها تجسيد
لرؤية إسرائيل للحل.
لقد مارست الواليات المتحدة األمريكية ضغوطاً على الجانب
الفلسطيني ،من خالل التلويح بعقوبات ضد الفلسطينيين
إذا رفضوا الخطة ،ونفذوا بعضاً منها ،مثل
إغالق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في
واشنطن ،وتجميد نصف المساعدات األمريكية
لـ (أونروا) ،والتهديد بوقف المساعدات
المالية المقدمة إلى السلطة الفلسطينية .كما
استغلت إسرائيل الوضع الذي تعيشه بعض
الدول العربية ،منذ عام  ،2011حيث تفاقمت المشكالت
االقتصادية ،وازدادت ح ّدة التوترات السياسية واالجتماعية،
وتعددت التدخالت اإليرانية في المنطقة ،وتولد إثر هذا عدد
من التنظيمات اإلرهابية التي تستهدف األبرياء وتنشر الفوضى
وتستنزف الطاقات ،لتكون بذلك الظروف مهيأة أمام الحكومة
اإلسرائيلية لفرض خياراتها السياسية ،وبدعم أمريكي واضح.
إن القضايا التي توقفت عندها اتفاقيات السالم الفلسطينية
– اإلسرائيلية ،لم تعد ذات أولوية لدى من يعتبرون أنفسهم
«ص ّناع السالم» في الشرق األوسط؛ فبالنسبة إلى واشنطن لم
يعد حل الدولتين على حدود  1967خيارا ً أساسياً ،ولم تعد
القدس مطروحة على طاولة المفاوضات ،بينما يجري الحديث
بصراحة عن رفض عودة الالجئين ،وهذا كله يعني نسف قرارات
مجلس األمن واألمم المتحدة ،التي تؤكد وتتمحور في مجملها
حول ضرورة إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود
 ،1967وعاصمتها القدس الشرقية ،إذا ما أريد للصراع القائم
منذ عشرات العقود أن يتوقف.
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تقارير وتحليالت

تركيا وإيران...
في طريقهما
إلى التصادم

أعلن الجيش التركي في  6فبراير مقتل جندي وإصابة خمسة آخرين في هجوم
بالمدفعية أثناء محاولته إقامة قاعدة عسكرية في الشمال الغربي السوري .ولم
يتضمن بيان الجيش التركي أي تفاصيل بشأن هوية المعتدين على جنوده ،غير
أن صحيفة «عرب نيوز» السعودية الناطقة باإلنجليزية قالت إن الهجوم نفذته
«ميليشيات إيرانية» ،في حين ذكرت تقارير أخرى عديدة أن «قوات موالية للنظام
السوري» شنت هجوماً على قوات تركية .وفي كلتا الحال َتين ،فإن تركيا وإيران باتتا
في طريقهما إلى تصادم ،وذلك بحسب ما أفاد موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز»
في تحليل له أعده جيكوب شابيرو ،مدير التحليالت في الموقع األمريكي.

ووفقاً للتحليل ،فقد سلكت الدولتان هذا المسار بعد
أن دعمت إيران وروسيا هجوماً نفذه نظام الرئيس السوري
بشار األسد على محافظة إدلب؛ واحدة من مناطق تهدئة
األوضاع التي من المفترض أن تضمن تركيا أمنها .وقد
أجبر ذلك الهجوم والمباالة النظام السوري في االستجابة
لالعتراضات التركية المتكررة ،أجبر أنقرة على التدخل ،األمر
الذي أسفر عن توغل القوات التركية الشهر المنصرم في
عفرين .ورغم المقاومة الشديدة ،توغلت القوات التركية
بشكل منتظم لدرجة أن تركيا كانت تحاول إقامة قاعدة
عسكرية لها جنوب غرب حلب ألكثر من أسبوع كامل.
وأشار التحليل إلى أن تركيا اصطدمت بالفعل بقوات
النظام الموالية لألسد في الموقع عينه .ففي التاسع
والعشرين من يناير الماضي ،حاولت قوة عسكرية تركية
قوامها نحو  100مركبة مدرعة تدعمها قوات جوية تركية
ترسيخ موطئ قدم لها بين قوات النظام الموالية للنظام
والمعارضة له جنوب غرب حلب .وبحسب معهد دراسات
الحرب األمريكي ،واجهت القوة العسكرية التركية مقاومة
صارمة من جانب قوات نظام األسد ،ما عرقل التقدم األولي
للقوات التركية .وفي ذلك الوقت ،صدر التقرير الوحيد
عن قيادة األركان العامة التركية وجاء فيه أن جندياً تركياً
وأحد ُعمال اإلغاثة المدنيين قد لقيا مصرعهما ج ّراء هجوم
بسيارة مفخخة على قافلة عسكرية.
وقد انتقد نظام األسد بشكل منتظم التوغل التركي من
دون أن يتصرف حياله .وباستثناء هجمات محدودة ضيقة
النطاق وبعض التسريبات إلى وكالة «رويترز» لألنباء يزعم
فيها نشر «صواريخ دفاع جوي جديدة وصواريخ مضادة
للطائرات» ،ركزت قوات األسد على إعادة التمركز للدفاع

عن حلب بقدر أكبر من تركيزها على االشتباك مباشر ًة مع
القوات التركية .ويرجع ذلك جزئياً إلى أن التوغل التركي
لم يمثل تهديدا ً مباشرا ً لها .ومع ذلك ،كان غزو عفرين
مفيدا ً لتركيا ألنه سمح ألنقرة بلم شمل الجماعات المتمردة
المنعزلة في السابق والمناوئة لنظام األسد ،و َج َع َل تركيا
في موقف أفضل أيضاً لتهديد حلب مباشر ًة في حال واصل
األسد توغله في إدلب .ولم يكن هذا موقفاً مثالياً لألسد
بأي حال من األحوال ،لكنه كان توغالً محدودا ً في نطاق
حدود مقبولة.
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وبحسب التحليل ،فإن التحركات األخيرة لتركيا في
جنوب غرب حلب أكثر طموحاً من الغارة األولى ،حيث
إنها تزيد من تهديدها لقوات األسد .وتفيد التقارير الواردة
بأن الموقع الذي يحاول الجيش التركي احتالله يقع خارج
منطقة عفرين بمسافة .ومنطقة عفرين التي يسيطر
عليها األكراد ال تمتد بطول الطريق إلى حلب؛ فالعاصمة
اإلقليمية ،وت ُسمى أيضاً عفرين ،تبعد نحو  23ميالً ( 37كم)
شمال حلب .لك ّن القوات التركية توغلت بقدر أكبر إلى
ما وراء ذلك ،حيث حاولت ،بحسب التقارير ،إقامة قاعدة
لها في العيص ،تلك المدينة السورية التي يسكنها قرابة 5
آالف نسمة وتبعد حوالي  12ميالً عن حلب ،غير أنها تقع
جنوب غرب المدينة .عالوة على ذلك ،فإن مدينة العيص ال
تقع في محافظة إدلب – حيث اتفقت إيران وروسيا ،على
األقل مبدئياً ،على أن تتحمل تركيا مسؤولية الجانب األمني
– ولكن في محافظة حلب نفسها.
ومن المنطقي إذا ً ،برأي التحليل ،أن يش ّن نظام األسد
ومؤيدوه اإليرانيون هجو َميْن على هذا التوغل العسكري
التركي .لقد كان االستيالء على عفرين يعني اختصار
المسافة من المنطقة التركية إلى حلب .وإقامة قاعدة في
العيص يعني اإلعداد لهجوم محتمل على مواقع النظام
السوري في حلب .ولذلك جاء رد فعل إيران تحديدا ً بهذا
القدر من العنف والعداء لتحركات تركيا األخيرة ،حيث
قال الرئيس حسن روحاني في الخامس من فبراير إن تركيا
انتهكت سيادة سوريا بشكل صارخ ،في حين قال وزير
الخارجية اإليراني إن تصرفات تركيا تغرس بذور «زعزعة
األمن واالستقرار وتدعم اإلرهاب».

الصمت الرويس

التزمت روسيا الصمت تجاه هذا النزاع؛ ويشار هنا
إلى أنه لم تكن تركيا لتقتحم عفرين من األساس من دون
الموافقة الضمنية لروسيا( .ما زالت روسيا تتحكم في
األجواء السورية ،ولها الحرية في الموافقة على أي عمليات
جوية تركية عابرة للحدود بين تركيا وسوريا) .لقد أسقط
تنظيم القاعدة السوري مؤخرا ً مقاتلة روسية ،وردا ً على هذا
الهجوم كثّفت روسيا غاراتها الجوية على أهداف جهادية

في محافظة إدلب .لك ّن روسيا لم تبادر بشجب غزو تركيا
لعفرين علناً .ومع ذلك ،فربما أن روسيا أعطت موافقتها
ضمناً لألسد وإيران فيما يتعلق بمحاولتهما منع تركيا من
التوغل كثيرا ً في المنطقة الواقعة تحت سيطرة األسد ،وبما
يتجاوز بكثير النطاق المذكور لعملية عفرين( .جدير بالذكر
أيضاً أن تركيا نفذت هجمات جوية أقل عددا ً األسبوع
الماضي ،األمر الذي قد يشير إلى وجود رفض روسي خلف
الكواليس للعمليات التركية).
فمن ناحية ،تحقق روسيا مكاسب من هذا الموقف.
فهي ترتبط بعالقات ال بأس بها بتركيا وشراكة أكبر مع إيران،
غير أن هذا وضع عابر .فقد شهدت روسيا مشكالت امتدت
لفترة طويلة مع الطرفين .فكلما ازداد تركيز تركيا وإيران
قل تركيزهما على منافسة روسيا.
على التنافس فيما بينهماّ ،
ومع ذلك ،فتلك اشتباكات مبالغ فيها وأبكر من موعدها
من وجهة نظر روسيا التي تعول على التسوية الدبلوماسية
للحرب األهلية السورية بحيث تستطيع سحب أصولها
العسكرية من سوريا مرفوعة الرأس .ولم يكن إرسالها لطيار
مقاتلة روسية في ٍ
نعش إلى أرض الوطن ،و ُمعاينتها لبعثتها
التجارية تُقصف في دمشق ،ورؤيتها للموقف حول حلب
وهو يتدهور على أرض المعركة إلى هذا الحد لم يكن جزءا ً
من خطة روسيا ،وربما استوجب التزامات روسية جديدة
أكبر لحماية األسد.
لكن هذه النتائج ليست حتمية .فما زال بوسع تركيا
االنسحاب ،أو التوصل إلى ترتيبات عملية مع األسد وإيران
بخصوص رسم حدود مؤقتة ترضي مصالح الطرفين .لك ّن
مثل هذه العمليات العسكرية التي نحن بصددها تكتسب،
بمجرد بدئها ،زخماً من تلقاء نفسها .كل ما يتطلبه األمر
هو سوء تقدير وحيد جسيم لنية الطرف اآلخر كي تتحول
مناوشة محدودة إلى معركة أكبر بكثير يصعب االنسحاب
منها .وبحسب توقعات موقع «جيوبوليتيكال فيوتشرز»،
فإن  2018لن يكون العام الذي ستصطدم فيه تركيا وإيران
صداماً مباشرا ً؛ حيث تشير التوقعات إلى أن الشراكة بين
البلدين ستظل قائمة ،مهما كانت مضطربة ،طوال العام
الجاري .لكن يبدو أن هذه التوقعات باتت اآلن على المحك.

الثالثاء  13فبراير ( 2018السنة الرابعة والعشـرون  -العدد )6573

7

شـؤون اقتصاديــة
«إكسبو  2020دبي» يعزز خطى التنمية في اإلمارات
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
الله ،أن «إكسبو  2020دبي» يعزز من خطى التنمية في
دبي واإلمارات عموماً ،وهو حافز لمزيد من المشاريع
التنموية التي ترسخ مكانة اإلمارات عالمياً ،معرباً سموه عن
ثقته بمواصلة اإلنجازات التي نتطلع من خاللها إلى رفاه
وسعادة المجتمع .جاء ذلك خالل زيارة سموه موقع «إكسبو
 2020دبي» في منطقة دبي الجنوب ،أمس ،لالطالع على
أحدث المستجدات وما تم إنجازه حتى اآلن على صعيد
اإلنشاءات والتحضيرات الجارية الستضافة الحدث العالمي.
وقال سموه« :نحن فخورون باستضافة دبي إكسبو ..2020
مكسب كبير لإلمارات وعوائد استثنائية سواء اقتصادية أو
اجتماعية ..وقبل ذلك كله الثقة بقدراتنا في تعزيز وإثراء

سمعة اإلمارات عالمياً» .واطلع صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،من رؤساء ومديري أقسام العمل على
حجم اإلنجاز الذي أحرزه فريق إكسبو  2020دبي على
صعيد اإلنشاءات والتطوير والتشييد ،والتحضيرات الجارية
للمشاركة الدولية ،ومساهمة ومشاركة شباب الوطن في
تنفيذ المشاريع والخطط العمرانية والتسويقية الستقبال
ماليين الزائرين والمشاركين في إكسبو.

أزمة جديدة تضرب اقتصاد قطر..
وإلغاء نشاط  418شركة

كشف تقرير سير األعمال الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة
القطرية عن أن  418شركة ألغت نشاطها التجاري في قطر خالل
شهر يناير الماضي مقارنة بـ  324شركة في ديسمبر الذي سبقه.
ووفقاً للتقرير ،وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات
الجديدة  %14.5من أصل الشركات المسجلة في شهر يناير،
وتصدرت شركات المقاوالت قائمة األكثر شطباً بنسبة  ،%36فيما
حلت شركات تجارة السلع العمومية ثانياً بنسبة  .%17وكانت
وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني ،أعطت قبل أيام نظرة
مستقبلية سلبية لالقتصاد القطري ،مرجعة ذلك إلى مقاطعة دول
مكافحة اإلرهاب للدوحة .وأكدت الوكالة العالمية في تقرير لها-
أيضاً -أن قطر استنزفت األصول المالية الكبيرة للبالد؛ لتخفيف أثر
المقاطعة ،مشيرة إلى أنها قد تخفض تصنيف قطر إذا تبين في
نهاية المطاف أن األثر االقتصادي الناجم عن المقاطعة أكبر مما
تتوقعه الوكالة .وتعيش البنوك العاملة في قطر أزمات متالحقة
منذ قرار المقاطعة؛ حيث أعلن مصرف قطر اإلسالمي ،الخميس
الماضي ،بيع حصة يملكها في بنك التمويل اآلسيوي .وبلغت قيمة
التراجع في إجمالي ودائع غير المقيمين في البنوك القطرية منذ
مايو حتى ديسمبر  ،2017نحو  12.4مليار دوالر ،بحسب تقرير
لبنك قطر المركزي األسبوع الماضي.
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إنتاج النفط الصخري األمريكي من
المتوقع أن يرتفع إلى  6.76مليون
برميل يومي ًا

قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية في تقرير شهري،
أمس االثنين ،إن انتاج النفط الصخري في الواليات
المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار  111ألف برميل
يومياً إلى  6.76مليون برميل يومياً في مارس ،وهو ما
يفوق الزيادة المتوقعة في فبراير والبالغة  109آالف
برميل يومياً .ووفقاً لتقرير إدارة المعلومات فإن الزيادة
في الشهر القادم ستقودها إلى حد كبير مكاسب لإلنتاج
في حوضي برميان وإيجل فورد .ومن المتوقع أن يرتفع
اإلنتاج في حوض برميان بمقدار  75ألف برميل يومياً
ليصل إلى ثالثة ماليين برميل يومياً في مارس ،في حين
من المنتظر أن يسجل حوض إيجل فورد زيادة قدرها
 18ألف برميل يومياً إلى  1.3مليون برميل يومياً .ويُنظر
إلى الزيادات في إنتاج النفط الصخري األمريكي على
أنها تشكل عرقلة محتملة لموازنة المعروض العالمي
ألنها تقوض تخفيضات من منتجين رئيسيين للخام من
بينهم أعضاء منظمة أوبك وروسيا.
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من إصدارات المركز
توجهات تركيا وإيران في الشرق األوسط سياسات ومصالح
في المحاضرة رقم مائة وثمانية وستين ضمن
سلسلة محاضرات اإلمارات التي ينظمها «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية» ،تحدث فؤاد كمين
عن توجهات كل من تركيا وإيران في الوقت الراهن،
وتناول العالقة بينهما في العقود الماضية ،التي تأرجحت
وفقاً له بين التقارب والتباعد ،بسبب االختالف بينهما
في نموذج الحكم وفي التوجهات الخارجية ،وفي خضم
ما أدت إليه انتفاضات «الربيع العربي» من تعميق
للخالف بين إيران وتركيا ،وخاصة مع انتقال رياح
االنتفاضات إلى سوريا ،حيث وقفت تركيا إلى جانب
المعارضة السورية على حين وقفت إيران إلى جانب
النظام ،فقد تطرق المحاضر إلى العديد من القضايا
المتعلقة بالدولتين ،وتوجهات األنظمة الحاكمة بهما.
وعالج المحاضر إشكالية العالقة بين إيران وتركيا،
في ضوء نموذجي حكم مغايرين وتوجهات خارجية
مختلفة جعلت العالقة بينهما في العقود الماضية
تتأرجح بين التقارب والتباعد ،وترهن أي تحسن في
هذه العالقة في المستقبل بكثير من التحديات .وشدد
على دور االنتفاضات العربية في تعميق الخالف بين
الدولتين اللتين تعاملت كل منهما مع تلك االنتفاضات
وفق مقاربة مغايرة.
وتبدأ الدراسة برصد العالقات التركية  -اإليرانية منذ
بداية الثمانينيات ،حين حكمت العالقة بين البلدين
اختالفات أيديولوجية بين نظام علماني يحكم تركيا
مقابل ثورة إسالمية وصلت لتوها إلى السلطة في إيران.
لكن تلك االختالفات ،ما لبثت أن تحولت إلى مخاوف
أمنية متبادلة بين البلدين على مدى عقدين؛ إلى أن
وصل حزب العدالة والتنمية ذو التوجه اإلسالمي إلى
السلطة في تركيا عام  ،2002فانعكس ذلك تحسناً في
العالقات السياسية واالقتصادية بينهما بوتيرة سريعة.
مع انطالق االنتفاضات العربية عادت العالقات
التركية  -اإليرانية إلى االفتراق ،وخاصة عند الملف

تأليف :فؤاد كمني
تاريخ النشر2014 :

السوري .وقد أظهرت هذه المحطة عمق التباين في
السياسة الخارجية بين كل من الدولتين وخاصة حيال
التعامل مع قضايا المحيط ،وحيال الدور اإلقليمي الذي
تطمح إليه كل منهما.
فتركيا ،في عهد حزب العدالة والتنمية ،انطلقت
من رؤية «صفر مشكالت» التي رسمها وزير خارجيتها
أحمد داود أغلو .وهي رؤية تقوم من جهة على عالقة
بدول الجوار تخلو من المشكالت وترتبط دائماً بالقيم
والمبادئ األخالقية والتوازن بين األمن والحرية ،وتقوم
من جهة أخرى على تعميق العالقة مع الغرب وأوروبا
سعياً لنيل العضوية الكاملة في االتحاد األوروبي.
وهكذا تغدو تركيا الدولة الوحيدة القادرة على التحدث
مع الغرب ومع بقية الدول في الوقت نفسه؛ األمر
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الذي يفسح الطريق أمام تركيا إليجاد مجتمع «ما
بعد إقليمي» على أساس المواطنة الديمقراطية وما
بعد القومية .وهو ما أعطى تركيا القدرة على تعزيز
نفوذها في المنطقة.
وما م ّيز سياسة تركيا في المنطقة عدم سعيها
لفرض نفسها كنموذج يُحتذى به ،أو فرض طرائقها
في التحول الديمقراطي أو المؤسسي على اآلخرين،
أو حتى محاولة إعادة إيجاد نموذج عثماني سابق؛
وخاصة لدى دول الربيع التي عارضت هي نفسها
النموذج التركي أو أي نموذج آخر في حد ذاته .لذلك
ماتزال تركيا قادرة على تقديم مساعدة جوهرية
للعملية الديمقراطية في دول الجوار ،وخاصة عبر
المشاركة بأفضل الممارسات في مجال التطوير
االقتصادي المستدام.
في المقابل ،تعاملت إيران مع بلدان المنطقة،
وخاصة بلدان الربيع العربي ،بطريقة مغايرة؛ إذ
في الوقت الذي ظلت تركيا بمنأى من مسائل «بناء
األمة» وهندسة المجتمع والهوية الوطنية وتصدير
الثورة ،فإن إيران تبدو أكثر ارتباطاً بهذه الخلفية،
وخاصة في تعاملها مع كل من العراق وسوريا.
ولذا تبدو السياسة الخارجية اإليرانية في المنطقة
محكومة بثالثة مبادئ :تفضيل اإلبقاء على الوضع
القائم في المنطقة؛ وتصدير الثورة الدينية إلى
الدول المجاورة؛ وحماية األنظمة الشيعية المجاورة.
وهكذا ،تعاملت إيران مع االنتفاضات العربية
في بداياتها على أنها صحوة إسالمية ستعم المنطقة؛
لكن مع انتقال االحتجاجات إلى سوريا رأت إيران
فيها تحدياً خطيرا ً لمصالحها .وعند هذه النقطة راح
يظهر االختالف بين المقاربتين التركية واإليرانية
للتعامل مع تطورات المنطقة.
انطالقاً من هذا التوتر القائم بين تركيا وإيران،
على قاعدة الملف السوري تحديدا ً ،يتخذ مسار
تتخل إيران
العالقة بين البلدين منحى شائكاً ما لم َّ

عن مصالحها الذاتية .لكن في المقابل ،ما زاد من
حدة هذا التوتر قبول انضمام تركيا إلى برنامج الدرع
الصاروخية ،وسماحها لحلف شمال األطلسي (الناتو)
بإقامة نظام إنذار مبكر على أراضيها ،ع ّدته إيران -
وروسيا كذلك  -تهديدا ً لها ،كونه يهدف إلى حماية
إسرائيل من أي هجوم إيراني محتمل.
وهكذا ،تختم الدراسة بأن إيران تقف اليوم على
مفترق طرق أساسي ،وستكون لقرارات السياسة
الخارجية التي ستتخذها طهران عواقب ال يمكن
الرجوع عنها على المنطقة وشركائها؛ فإذا اختار
النظام اإليراني أن يتبع سياسة خارجية وإقليمية
تتسم بتعاون أكثر ،فإن غطاء االستقرار والرخاء الذي
نسجته تركيا سينتج بيئة إيجابية مساعدة إليران
لتدمج قدراتها مع اآلخرين وتعمل من أجل الرفاه
العام للمنطقة ككل .أما إذا آثرت طهران «بناء أمة»
واتباع السياسات الطائفية ،فإن النظام سيجازف
بمزيد من التدهور في عالقاته الب ّناءة مع شركاء
ورعاة راسخين مثل تركيا.
من جهة أخرى ،إن ميدان المناورة التركية
المتأرجح بين الشرق والغرب يوفر للسياسة الخارجية
التركية مرونة عالية .أما العداء اإليراني للغرب فهو
مثل هذه المرونة في عالقاتها الخارجية.
يحرم طهران َ
عالوة على ذلك ،إن مقاومة إيران للربيع العربي
وطريقة تعاملها مع وضعها الداخلي يقود إلى نقاش
وجودي جدي فيها.
وفي الواقع ،واجه النظام اإليراني عقب الربيع
العربي أزمة أكثر عمقاً مما هو معروف ومرئي
للخارج .والتوتر األخير الذي الحظناه في العالقات
التركية  -اإليرانية هو في الحقيقة إسقاط على
هذه األزمة .وحقيقة أن تركيا ستظل دائماً محتفظة
بهويتها الغربية يعني أن الوضع الراهن الحالي في
العالقات التركية  -اإليرانية لن يتطور أبدا ً مالم تواجه
إيران السخط الداخلي فيها وتعمل على حسمه.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

خطوات حاسمة نحو اتحاد شامل

من أقوال الشيخ زايد..

«إن االتحاد قوة والذي جعلنا
نرغب فيه ونج ّد ونصرب ونضحي
هو أننا نعتربه قوة ،وبالتأكيد
فإن قوة األصابع العرشة أقوى
من األصابع الخمسة».

اتخذ الشـيخ زايد خطوات حاسمة نحو اتحاد شامل ،فقد أعلن أوالً يف  1يوليو 1971
 بوصفه حاكامً إلمارة أبوظبي  -أن اإلصالح الدستوري يف أبوظبي سـيتم مستقالًبذاته عن إطار أي اتحاد يتفق عليه .وكان املفهوم الضمني الواضح لتلك الخطوة أن
أبوظبي تعتزم املضـي قدماً لالنتقال إىل مرحلة الدولة سواء انضمت اإلمارات الست
األخرى أو مل تنضم إىل االتحاد املقرتح .وكانت الخطط الخاصة بتلك الخطوة ُمعدة
سلفاً منذ شهور ،ولكن من املستبعد أن يكون توقيت إعالنها قد جاء مصادفة ،وكان
من الخطوات األوىل التي اضطلع بها مجلس الوزراء الجديد يف أبوظبي إعالن إنشاء
«صندوق أبوظبي لإلمناء االقتصادي العريب» يف  8يوليو  ،1971برأسامل مبديئ قدره
 50مليون دينار بحريني .ويعني ما سبق أن فرص قيام اتحاد ناجح ستكون معدومة
من دون إسهام أبوظبي ،وكانت الفكرة التي استقرت يف ذهن الشـيخ زايد تتلخص يف
أن الدخول إىل مرحلة الدولة املستقلة قد أضحى خيارا ً أفضل من قيام وحدة ضعيفة
ومنقوصة .ويف الوقت نفسه تعهدت أبوظبي ببذل جهود حثيثة للتوصل إىل إنشاء
اتحاد شامل بني اإلمارات.
ثانياً ،يف  13يوليو  ،1971وبعد ثالثة أيام من املناقشات يف مجلس اإلمارات
املتصالحة ،بادر الشـيخ زايد إىل طرح مسألة االتحاد بشكل مباشـر ،حيث توجه
بالسؤال إىل حكام اإلمارات الست األخرى عام إذا كانوا راغبني يف االتحاد أو ال،
وعندئذ كان من الضـروري أن يتخذوا قرارا ً قاطعاً بشأن خيارين صـريحني ،فإما أن
يقبلوا اتحادا ً قوياً فعاالً بحسب رؤية الشـيخ زايد ،ومبساندة اقتصادية وأمنية قوية
من إمارة أبوظبي ،وإما املوقف اآلخر الذي ستمضـي فيه أبوظبي إىل تحقيق غاياتها
مبفردها .وقد أبدى الحكام الستة رغبتهم يف االتحاد ،ومنذ ذلك اليوم الحاسم الذي
أعاد فيه الشـيخ زايد إىل األذهان صورة جده الذي حمل اسمه ،فرضت شخصـيته
القوية وجودها يف تحديد مستقبل املنطقة ووجهتها.
من كتاب «بقوة االتحاد» :صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -القائد والدولة
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