أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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1

االفتتاحية
ُ
الصعد
دبلوماسية مثمرة على مختلف
تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على تطوير عالقاتها مع مختلف دول العالم واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات
الممكنة؛ وذلك بما ينسجم ورؤيتها التي ّأسس لها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،والتي تهدف إلى حماية المصالح الوطنية اإلماراتية وإقامة شراكات مع الجميع من دون استثناء ،بينما تتعزز مكانة
الدولة إقليمياً ودولياً .وتنشط في هذا المجال الدبلوماسية اإلماراتية التي يقودها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي ،حيث تتواصل الجهود الدؤوبة من أجل استكشاف واستغالل كل فرص التعاون الدولي
الممكنة؛ بما يعود بالنفع على دولة اإلمارات واقتصادها ،ومن ثم على شعب دولة اإلمارات ورفاهه.
ولعل من أهم العالقات الثنائية التي تحظى باالهتمام العالقات مع جمهورية روسيا االتحادية ،حيث شهدت خالل
السنوات األخيرة نموا ً واضحاً؛ وهناك حرص من ِقبَل قيادت َي البلدين على تطويرها واالرتقاء بها إلى أعلى المستويات؛ حيث
توجد آفاق واسعة للتعاون الثنائي في مختلف المجاالت .وقد انعكس هذا بشكل واضح في نتائج اجتماع اللجنة اإلماراتية
 الروسية للتعاون االقتصادي والتجاري التي اختتمت في مدينة قازان بروسيا أول من أمس؛ حيث أسفر االجتماع الذيترأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي ،ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس
مانتوروف ،عن توقيع مجموعة من االتفاقيات المهمة من بينها اتفاقية إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول ،التي
تهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتطوير السياحة؛ واتفاقية حول مشروع «أوروس» لصناعة السيارات الفارهة ،حيث
ستستثمر شركة «التوازن» القابضة اإلماراتية  110ماليين يورو في المشروع ،واالتفاق على تكثيف التعاون في صناعة
الطائرات ومجال النفط والغاز ودراسة إمكانية تطوير التعاون االستثماري في دول ثالثة ،واقترحت روسيا في هذا السياق
على دولة اإلمارات المشاركة في مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر؛ باإلضافة إلى بحث التعاون في مجاالت
التكنولوجيات الرقمية واالتصاالت والطاقة واألمن السيبراني والذكاء االصطناعي واستخدام الطباعة الثالثية األبعاد إلنتاج
المواد اإلنشائية؛ كما شهد االجتماع أيضاً تطورا ً مهماً على صعيد التعاون في المجال الفضائي بين البلدين ،حيث من
المخطط تنفيذ مشروع إطالق أول رجل فضاء إماراتي بالتعاون مع روسيا.
وتشير هذه االتفاقيات التي تغطي مجاالت مختلفة إلى أن البلدين يسعيان إلى تطوير عالقاتهما بشكل أوسع وكذلك
تنويعها لكي تشمل مختلف المجاالت االقتصادية التجارية والعلمية والسياسية والعسكرية .وهذا في الحقيقة ترجمة
لرؤية القيادة الرشيدة لمستقبل العالقات بين البلدين ،حيث أصبحت روسيا شريكاً مهماً لدولة اإلمارات ،حيث ازداد حجم
التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي بنسبة  31بالمئة ،ليصل إلى  1.6مليار دوالر .كما تشهد الحركة السياحية
بين البلدين نشاطاً كبيرا ً وخاصة أن دولة اإلمارات أصبحت بفضل إمكاناتها المميزة والفريدة وانفتاحها ومستوى األمن
الذي تتمتع به فضالً عن طبيعة شعب دولة اإلمارات وحسن ضيافته؛ وجه ًة مفضلة للسياح الروس.
وقد أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،أن عدد السياح الروس الوافدين إلى دولة اإلمارات ،ارتفع بعد تسهيل
إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول التي يتم الحصول عليها داخل المطار؛ وذلك بموجب القرار الذي أصدره مجلس
الوزراء في يناير  2017بشأن منح مواطني روسيا تأشيرة الدخول إلى الدولة من جميع المنافذ؛ ما أدى إلى زيادة عدد
السياح الروس في اإلمارات بنسبة  50بالمئة في العام الماضي.
كما تشهد قطاعات أخرى نموا ً متزايدا ً ،تعكسها الزيارات المتبادلة بين المسؤولين وعلى أعلى المستويات ،واالتفاقيات
التي تم توقيعها في السنوات األخيرة ،وكذلك وجود أكثر من  3آالف شركة روسية ،في دولة اإلمارات؛ ما يؤكد مدى
االهتمام الذي توليه روسيا لالستثمار في دولة اإلمارات وتكوين شراكة أوسع معها.
من الواضح إذن أن الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة لتطوير عالقات دولة اإلمارات مع مختلف دول العالم
ومن بينها روسيا تؤتي ثمارها ،فهناك نمو ملحوظ في مستوى التعاون االقتصادي ،ينعكس في حجم التبادل التجاري
المتزايد؛ كما أن االتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخرا ً بين البلدين تفتح آفاقاً واسعة للراغبين في االستثمار من البلدين؛
ما ينعكس إيجابياً على مستوى رفاه الشعبين الصديقين.
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اإلمارات اليوم
التزام إماراتي ثابت بالقانون الدولي
تقوم السياسة الخارجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،على مجموعة من األسس والقواعد الثابتة ،ومن بينها احترام
القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية؛ ومنذ نشأتها واإلمارات تتبنى سياسة خارجية تؤكد أهمية التزام مبادئ
القانون الدولي بصفتها أهم مرتكزات تحقيق األمن والسلم الدول َّيين ،وتضمن االستقرار في مختلف مناطق العالم .وال
تتردد اإلمارات في تأكيد هذه القواعد في كل نا ٍد أو مناسبة وذلك شعورا ً منها بالمسؤولية الدولية تجاه استقرار وأمن
هذا العالم الذي تشترك فيه البشرية جمعاء .وفي هذا السياق جددت دولة اإلمارات العربية المتحدة التزامها المشترك بـ
«المسؤولية عن الحماية» ،خالل البيان الذي أدلت به النا زكي نسيبة ،المندوبة الدائمة لدولة اإلمارات لدى األمم المتحدة
سفيرة الدولة غير المقيمة لدى غرينادا مؤخرا ً ،أمام المناقشة العامة التي عقدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة حول
مسألة «المسؤولية عن الحماية»؛ ودعت في هذا اإلطار إلى التأكيد وبصورة جماعية على االلتزام الدولي بالعمل في
إطار ثالثة محاور ،وهي :أوالً :دعم األمين العام في تركيزه على الوقاية لمعالجة األسباب الجذرية للصراع قبل أن يحتاج
األمر إلى التدخل ،وثانياً :نقل الحوار المتعلق بالمسؤولية عن الحماية إلى األقاليم والعواصم من أجل إيجاد حلول على
المستويين اإلقليمي والوطني ،وثالثاً :االلتزام بنظام قوي لحقوق اإلنسان باعتباره عنصرا ً أساسياً في جدول أعمال الوقاية.
وفي السياق نفسه طالبت اإلمارات أيضاً في كلمتها لدى لألمم المتحدة في جنيف أمام الدورة الثامنة والثالثين لمجلس
حقوق اإلنسان في إطار النقاش العام بشأن حالة حقوق اإلنسان في فلسطين واألراضي العربية المحتلة األخرى ،بتنفيذ
كل القرارات األممية التي تدعو دولة االحتالل اإلسرائيلي إلى التوقف فورا ً وبشكل كامل عن جميع األنشطة االستيطانية
في األرض الفلسطينية المحتلة ،بما فيها القدس الشرقية ،وإلى اتخاذ جميع اإلجراءات إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي؛ وفي
هذا تأكيد صريح لموقف اإلمارات الثابت من القضية الفلسطينية ،ودعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير
مصيره وضمان حقوقه المشروعة ،في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
إن التزام اإلمارات بقواعد القانون الدولي أمر ثابت وال يقبل المساومة وال يخضع العتبارات المصالح الضيقة؛ فاحترام
القانون الدولي يمثل بالنسبة إلى اإلمارات التزاماً قانونياً وأخالقياً في الوقت نفسه .ولهذا الموقف اإلماراتي أهمية كبيرة،
وخاصة في هذه الوقت بالذات؛ وذلك العتبارات مهمة ،من بينها :أوالً ،تراجع احترام القانون الدولي في اآلونة األخيرة،
وتزايد االنتهاكات الصارخة لقواعد القانون الدولي بأنواعها المختلفة ،حيث تدرك اإلمارات أن كثيرا ً من األزمات والصراعات
التي يشهدها العالم ترجع في األساس إلى انتهاك مبادئ القانون الدولي ،سواء فيما يتعلق بعدم التزام االتفاقيات
الدولية ،أو فيما يتعلق بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ،وتجاهل مبدأ السيادة الوطنية .ثانياً ،أن تفاقم ح َّدة األزمات
والصراعات التي تشهدها منطقة الشرق األوسط يعود بشكل كبير إلى عدم التزام بعض الدول أحكام القانون الدولي
وقرارات األمم المتحدة؛ فعلى سبيل المثال ال الحصر؛ فإن االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني،
واستمرار األنشطة االستيطانية ،ترجع في األساس إلى عدم التزام حكومة االحتالل بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية
الدولية التي ترفض االحتالل وتقر مبدأ تقرير المصير للفلسطينيين وتعتبر االستيطان غير شرعي وتطالب بوقفه وتفكيكه.
كما أن تورط إيران في تهريب الصواريخ الباليستية إلى ميليشيا الحوثي اإلرهابية في اليمن يُ َعد انتهاكاً صارخاً لقرارات
مجلس األمن الدولي التي تحظر توريد السالح للميليشيات ،وإخالالً بمبادئ القانون الدولي التي تفرض على الدول مراعاة
مبادئ حسن الجوار ،وعدم القيام بأي أعمال تستهدف زعزعة األمن واالستقرار ألي دولة .ثالثاً ،أن إعادة االعتبار إلى مبادئ
القانون الدولي العام ،وإيجاد آليات واضحة من أجل التزامها ،يسهمان في تعزيز جهود األمن والسلم الدوليين .رابعاً ،أن
المجتمع الدولي أصبح بالفعل في حاجة اآلن ،وأكثر من أي وقت مضى ،إلى وضع آليات قانونية تضمن التزام جميع الدول
مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة ،وقرارات الشرعية الدولية ،حتى ال تدخل العالم في مرحلة جديدة يسود
فيها منطق القوة وشريعة الغاب ،وتهتز فيها ثقة الشعوب بالمنظمات األممية وقراراتها والقوانين الدولية التي تستند إليها.
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تقارير وتحليالت
هل تستطيع إيران تنفيذ
تهديداتها بعرقلة صادرات
النفط من المنطقة؟

أخذت األزمة الراهنة بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران،
منحى جديداً من التصعيد ،وخاصة بعد التهديدات األخيرة التي
أطلقها قائد «فيلق القدس» التابع لـ «الحرس الثوري» اإليراني
الجنرال قاسم سليماني ،بتعطيل صادرات النفط بالمنطقة في
حال أقدمت الواليات المتحدة األمريكية على قطع صادرات
النفط اإليرانية.

تصريحات قاسم سليماني جاءت في شكل رسالة تأييد
للرئيس حسن روحاني الذي توعد في كلمة له بأوروبا برد
ٍ
قاس على الواليات المتحدة األمريكية ،في حال حاولت إيقاف
صادرات النفط اإليرانية .قائد الحرس الثوري اإليراني الجنرال
قاسم سليماني ،أكد األربعاء  4يوليو الجاري ،أن طهران ستمنع
مرور شحنات النفط في مضيق هرمز بالخليج العربي إذا
حظرت الواليات المتحدة مبيعات النفط اإليراني.
كما أشاد سليماني بالمواقف
الحازمة تجاه التهديدات التي يطلقها
المسؤولون األمريكيون ومن يسميهم
«الصهاينة» ،وتصريحاتهم التي تن ّم عن
نزعة سلطوية وتوسعية .وقال سليماني
مخاطباً روحاني «بصفتي جندياً للوالية
وهذا الشعب الشامخ ،أقول لفخامتكم:
إن هذا هو الدكتور روحاني الذي كنا وما زلنا نعرفه ،ويجب
أن يكون عليه .إنكم ،بتصريحاتكم الحكيمة الق ّيمة والمقتدرة،
األبي
زدتم شموخ المرشد (علي خامنئي) والشعب اإليراني ّ
ومسلمي العالم .أقبّل يدكم لتصريحاتكم الحكيمة والصائبة
التي جاءت في وقتها ،ونحن في خدمتك لتطبيق أي سياسة
تخدم مصلحة النظام».
وقد لفتت هذه التصريحات نظر العديد من المراقبين
والمتابعين لتطورات الملف اإليراني األخيرة ،لكونها صدرت
عن أحد أكبر مؤيدي التيار المحافظ تجاه طرف طالما تعرض
النتقاد المحافظين ،وحملت سياساته المشاكل السياسية
واالقتصادية التي تتخبط فيها إيران في الوقت الحالي ،وهو ما
يعني بحسب المتابعين أن اإلدارة اإليرانية باتت تدرك أكثر من
أي وقت مضى ،خطورة الوضع الذي يحيط بها ،ومن ثم فهي
تحاول قدر اإلمكان تجاوز الخالفات الداخلية مرحلياً لبلورة
خطاب موحد ،قادر على الحشد والتأييد ألي خطوات قد تقدم
عليها في المستقبل.
لكن السؤال اليوم يظل مطروحاً حول مدى جدية إيران
بالفعل في إيقاف إمدادات النفط في منطقة الخليج ،في حال
تم منعها من تصدير منتجاتها النفطية ،وما هي الخطوات التي
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يمكنها القيام بها في هذا السياق ،وخاصة أن واشنطن أكدت
مؤخرا ً إبقاء مياه الخليج مفتوحة أمام ناقالت النفط بالمنطقة،
إذ قال ناطق باسم القيادة المركزية للجيش األمريكي :إن
الب ّحارة األمريكيين وحلفاءهم اإلقليميين «مستعدون لتأمين
حرية المالحة والتدفق الح ّر للتجارة ،أينما يسمح القانون
الدولي بذلك» ،في إشارة واضحة إلى مواكبة ذلك بحضور
عسكري قادر على تأمين الناقالت النفطية والتصدي ألي عدوان
يمكن أن تتعرض له.
وبرغم عدم القدرة على التكهن بما
ستشهده األيام المقبلة بهذا الصدد ،فإن
العديد من المؤشرات تستبعد إقدام
إيران على أي خطوات عسكرية ،تفادياً
لتداعيات ذلك عسكرياً وقانونياً ،وإنما
تركز على سياسة التهديد والتصريحات
الحادة لدفع الدول األوروبية والصين والهند إلى التدخل لتهدئة
األوضاع وإيجاد حل لتسوية األزمة.
ومما يعزز هذا التفسير حثُ الرئيس اإليراني حسن روحاني،
الدول األوروبية على وجوب إنقاذ االتفاق النووي ال ُمبرم بين
طهران والدول الست عام  ،2015معتبرا ً أن انسحاب الواليات
المتحدة منه ،ليس قانونياً وأنها لن تستفيد أي شيء من هذا
القرار .وأضاف روحاني أن إيران ستبقى في االتفاق النووي إذا
ق ّدمت الدول األخرى الموقّعة عليه ،باستثناء الواليات المتحدة،
ضمانات لمصالح إيران .ألن األخيرة تحتاج إلى توازن بين
واجباتها وفرضية القيود ،وتأمل في اتخاذ خطوات حاسمة في
ما يتعلّق بالتجارة واالقتصاد.
وفي سياق ما ستكشف عنه األيام القادمة بشأن إمدادات
النفط اإليرانية ،أكدت المملكة العربية السعودية نقالً
عن مصادر صحفية ،استعدادها الستخدام طاقتها اإلنتاجية
االحتياطية من النفط للتعامل مع أي متغ ّيرات مستقبلية في
مع ّدالت العرض والطلب على النفط الخام .كما أكدت دولة
اإلمارات العربية المتحدة قدرتها على زيادة إنتاج النفط بمئات
اآلالف من البراميل يومياً ،إذا كان ذلك ضرورياً لتخفيف أي
نقص محتمل للمعروض في السوق العالمية.
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تصاعد الحرب التجارية بين الواليات
المتحدة وبين الصين واالتحاد
األوروبي ..األبعاد والدالالت
ترى صحيفة «الفايننشال تايمز» في
تقريرها ،الذي كتبه مراسالها في واشنطن
وبكين ،أن الصين اتهمت ترامب «بالتغول
التجاري» بعد فرضه يوم الجمعة الماضي
رسوماً جمركية بقيمة  34مليار دوالر على
البضائع القادمة من الصين إلى بالده في أكبر
تصعيد حتى اآلن في الحرب التجارية بين أكبر اقتصا َدين في
العالم .وأضافت الصحيفة أن عواقب الخالف قد قرعت ناقوس
الخطر لدى حكومات دول وشركات متعددة الجنسيات من
أثر هذه الحرب التجارية على االقتصاد العالمي ،والسيما بعد
تصعيد ترامب تهديداته بفرض ضرائب على مجمل الـ 500
مليار دوالر من البضائع المستوردة من الصين .ولفتت الصحيفة
النظر إلى أن الرد الصيني استهدف الصادرات األمريكية في
قطا َعي الزراعة والطاقة ،ومن ضمنها فول الصويا الذي يمثل
أكبر مادة زراعية تستوردها الصين من الواليات المتحدة،
فضالً عن النفط الخام .بينما أوضحت صحيفة «الجارديان» في
تقريرها أنه بعد دقائق من سريان مفعول التعرفات الجمركية
األمريكية الجديدة بعد منتصف ليلة الجمعة الماضية قال
متحدث باسم وزارة التجارة الصينية« :إن الصين التي وعدت
بأال تطلق الرصاصة األولى ،اضطرت إلى ش ّن هجمة مضادة
لحماية شعبها ومصالحها األساسية» .وأشار المتحدث الصيني
حرب تجارية في
إلى أن «الواليات المتحدة أشعلت أكبر ٍ
التاريخ االقتصادي» .ونقل التقرير عن متحدث باسم وزارة
الشؤون الخارجية الصينية تأكيده أن الرسوم الجمركية الصينية
على البضائع األمريكية قد أصبحت سارية المفعول مباشرة .كما
نقل التقرير عن لي كه تشيانج ،رئيس مجلس الدولة الصيني،
الذي وصفه بأنه ثاني أقوى سياسي في الصين ،تصريحه خالل
زيارته لبلغاريا أول من أمس الجمعة بأنه «لن يكون هناك
منتصر في حرب تجارية ،فالصين ستتخذ إجراءات مضادة في
مواجهة الخطوات األحادية» األمريكية.
بينما ركزت صحيفة «التايمز» في تقريرها في هذا الشأن
على الجيش الصيني ،إذ نقلت عن الصحيفة الناطقة باسم
جيش التحرير الشعبي الصيني قولها إن الجيش يعاني «مرض
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تناولت الصحف البريطانية الحرب التجارية
المتصاعدة بين الصين والواليات المتحدة
بعد أن فرض كل من العمالقين االقتصاديين
رسوماً جمركية جديدة على الطرف اآلخر.

السالم» بعد سنوات على عدم خوضه أي
حرب» ودعوتها لهذا الجيش المؤلف من
مليونَي مقاتل إلى أن يكون أكثر جاهزية
للقتال .وتقول الصحيفة إن الرئيس الصيني،
شي جينبينغ ،يحاول اجتثاث الفساد في
الجيش واستعادة صورته الشعبية منذ تسلمه
الرئاسة في عام  ،2012ومنصب القائد العام للقوات المسلحة
أيضاً؛ إذ شدد شي في خطاب العام الماضي على أن «الدفاع
الوطني وبناء الجيش في وضع تاريخي جديد .ففي مواجهة
التغيرات العميقة في األمن القومي يجب أن نبني جيشاً حديثاً
قوياً ،وقوة بحرية وجوية ،وسالح صواريخ ،وقوة استراتيجية
داعمة .إن أي جيش يجب أن يكون جاهزا ً للقتال .وكل العمل
يجب أن يتركز على تفعيل القدرات القتالية والتركيز على مهمة
أن الجيش يمكن أن يخوض حرباً وينتصر فيها» .ولفتت التايمز
النظر إلى أن بكين خفضت نحو  300ألف مقاتل من عديد
قواتها المسلحة لتصل إلى مليونَي مقاتل (األصغر حجماً منذ
عام  ،)1949لكنها ضخت أمواالً كبيرة لتنويع وتحديث تسليح
هذه القوات .وقد ارتفعت ميزانية الدفاع من  106مليار دوالر
في عام  2012إلى  175مليار دوالر هذا العام .وهي الميزانية
الدفاعية األضخم بعد الواليات المتحدة األمريكية.
وفي السياق ذاته ،دخلت إجراءات االتحاد األوروبي ضد
عدد من المنتجات األمريكية على غرار «الجينز والويسكي
والدراجات النارية» ،حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي ،والتي
جاءت ردا ً على فرض الواليات المتحدة في مايو الماضي رسوماً
جمركية على الصادرات األوروبية من الصلب واأللمنيوم .ونشرت
تلك التدابير في الجريدة الرسمية لالتحاد لتنفذ الئحة المنتجات
المشمولة برسوم إضافية بنسبة  25بالمئة في الغالب .وأعلنت
مفوضة التجارة األوروبية سيسليا مالستروم قبل أيام أن «القرار
األحادي وغير المبرر للواليات المتحدة ،بفرض تلك الرسوم
الجمركية لم يترك لنا من خيار آخر» .وتابعت «ال يمكن خرق
قواعد التجارة الدولية من دون رد فعل من جانبنا» .وأضافت
مالستروم «إذا ألغت الواليات المتحدة رسومها الجمركية» فإن
اإلجراءات المضادة األوروبية «ستلغى بدورها».
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ماذا وراء تزايد الجدل
حول جولة روحاني
األوروبية األخيرة؟

كتبت يكاتيرينا سوسلوفا ،تقريراً في صحيفة «آر بي كا» الروسية حول
نتائج الجولة التي قام بها الرئيس اإليراني حسن روحاني إلى عدد
من الدول األوروبية مؤخراً ،لحشد الدعم إلنقاذ االتفاق النووي عقب
انسحاب الواليات المتحدة منه في مايو الماضي.

استهلت الصحيفة تقريرها باإلشارة
إلى أن اتهام دبلوماسي إيراني في اإلعداد
لعملية إرهابية في فرنسا ،عكر جولة
روحاني األوروبية ،لكن لم يعطلها .وأشارت
الصحيفة إلى أن الرئيس حسن روحاني ،زار
في الرابع من يوليو الجاري ،النمسا لمناقشة
مصير الصفقة النووية اإليرانية بعد انسحاب الواليات المتحدة
منها واستعادة العقوبات ضد طهران .وفي الثالث من يوليو،
زار روحاني سويسرا للغرض نفسه.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الرحلة المهمة جدا ً بالنسبة
لروحاني ،بقيت حتى اللحظة األخيرة مهددة بسبب الفضيحة
التي أحاطت باحتجاز مجموعة من اإليرانيين ،لالشتباه
في إعدادهم لهجوم إرهابي في فرنسا ،يستهدف مؤتمر
المعارضة اإليرانية ،ومن بين هؤالء ،دبلوماسي إيراني .وكان
ممثلون عن منظمة مجاهدي الشعب اإليراني أعلنوا عن
التحضير لهجوم إرهابي في فرنسا في  30يونيو .ووفقاً ألعضاء
المنظمة ،تم إعداد الهجوم المزعوم على ممثلي المعارضة
اإليرانية وسياسيين أمريكيين بطلب من طهران.
وفي هذا الصدد ،ع ّبر مدير معهد حوار الحضارات ،خبير
مركز كارنيجي بموسكو ،أليكسي ماالشينكو ،عن شكوكه في
أن تكون السلطات اإليرانية شاركت في التحضير لهجوم
إرهابي في فرنسا .فقال« :تظهِر الممارسة أن اإليرانيين لم
يتورطوا بهجمات إرهابية في اآلونة األخيرة ،وخاصة على
مستوى الدولة .اآلن ،هم ال يحتاجون إليها ،وخاصة إذا كان
األمر يتعلق بفرنسا ،ألن اإليرانيين اآلن يريدون حقاً الحفاظ
على عالقات جيدة مع األوروبيين بسبب الوضع حول االتفاق
النووي» .ووفقاً لماالشينكو ،فإن رغبة منظمة مجاهدي
الشعب اإليراني في تحريض أوروبا ضد طهران أمر مفهوم،
فقد «تم القضاء على بعض أعضاء المنظمة ،وهاجر كثيرون
جدا ً .من الطبيعي أن يزعجهم سلوك السلطات اإليرانية
وسيفعلون كل ما في وسعهم من أجل تشويهها في نظر
األوروبيين ..ولذلك فاتهامات من قبيل ما يتحدثون عنه
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بحاجة إلى أدلة دقيقة جدا ً».
وأدت قضية الهجوم الفاشل على
مؤتمر المعارضة اإليرانية في باريس ،إلى
فتح ملف عشرات االغتياالت التي قام بها
النظام اإليراني في أوروبا ضد معارضيه،
وضد مصالح الواليات المتحدة وحلفائها.
فيما انتقدت صحيفة «بيلد» األلمانية في تقرير لها ،دوالً
أوروبية من بينها سويسرا والنمسا ،الستقبالهما الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،بسبب تورطه في دعم اإلرهاب ،وضلوع بالده
بجرائم ضد حقوق اإلنسان؛ األمر الذي يتعارض مع القيم
األوروبية .وهاجمت الصحيفة األلمانية ،استمرار سياسة
المهادنة األوروبية مع نظام الماللي على مدار نحو  40عاماً،
مؤكدة أن مواصلة دول أوروبا السياسات نفسها مع طهران لن
تؤدي إلى نتيجة أخرى ،مطالبة إياها بضرورة تغيير موقفها
من سياسات إيران العدائية ،وال سيما تجاه المعارضين لها.
واستنكرت صحيفة «بيلد» استقبال الحكومة النمساوية
لروحاني في آخر جوالته بأوروبا ،قبل أن يغادر إلى طهران،
وانتقدت في الوقت نفسه الدعم النمساوي للماللي ،وخاصة
مع سجل نظامهم الحافل بجرائم دعم اإلرهاب طيلة األعوام
الماضية .واعتبرت الصحيفة األلمانية ،أن استقبال روحاني في
فيينا خيانة لكل من المعارضة اإليرانية ،والقيم األوروبية ،قبل
أن تشير في نبرة غاضبة ،إلى أن أوروبا ليس لديها الحق في
فرش أراضيها بـ «سجادة حمراء» «لإلرهابيين» ،مطالبة الدول
األوروبية باتخاذ موقف أكثر جدية تجاه تهديدات إيران
لجيرانها ،ولشعبها ،وكذلك إزاء المجتمع الدولي.
من ناحية أخرى ،وصفت صحف تقارير صحفية جولة
روحاني األوروبية األسبوع الماضي بـ «المهمة المستحيلة
للرئيس اإليراني في أوروبا ..وفشل الدبلوماسية اإليرانية في
دول االتحاد» ،في محاولة الستجداء زعماء االتحاد األوروبي
وأصحاب الشركات ،لإلبقاء على االتفاق وعدم سحب
استثماراتهم من بالده ،مشيرة إلى إحباط دبلوماسي إليران
بالكامل خالل زيارة روحاني إلى أوروبا.
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شـؤون اقتصاديــة
 %26.2حصة اإلمارات من االستثمار األجنبي عربي ًا
استحوذت دولة اإلمارات العربية المتحدة،
على  %26.2من إجمالي تدفقات االستثمارات
األجنبية المباشرة إلى الدول العربية خالل العام
 ،2017والتي بلغ مجموعها نحو  39.6مليار دوالر،
كان نصيب الدولة منها نحو  10.4مليار درهم،
وفقاً لتقرير االستثمار السنوي التاسع الصادر عن اتحاد الغرف
العربية .وأفاد التقرير ،أنه على الرغم من استمرار التراجع في
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى البلدان العربية خالل
السنوات األخيرة ،فإن دولة اإلمارات تمكنت من تحقيق نمو
إيجابي في جذب االستثمارات األجنبية ،زادت نسبته على %8
خالل العام  ،2017متوقعاً أن تسجل الدولة خالل العامين الجاري
والمقبل ،زيادة ملحوظة في االستثمار األجنبي ،بدعم من الحوافر

والتسهيالت الجديدة التي أعلنتها الحكومة
مؤخرا ً وإتاحة التملك الكامل للمستثمرين
الدوليين .وأوضح التقرير أن البيئة االستثمارية
في اإلمارات تشهد تطورات ديناميكية ،وخاصة
مع توقع صدور قانون االستثمار األجنبي ،الذي
سيتم بموجبه منح مزايا عديدة ونوعية لالستثمارات األجنبية،
كما ستتضمن أبرز محاوره استقطاب االستثمارات في االقتصاد
المعرفي واالبتكار والذكاء االصطناعي والمشاريع المتعلقة
بالثورة الصناعية الرابعة .وأشاد التقرير باإلجراءات التي تقوم
بها الحكومات المحلية في مختلف إمارات الدولة لمنح حزم
جديدة من الحوافز االستثمارية لجذب مزيد من االستثمارات،
وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

ضعف الطلب اآلسيوي يوجه ضربة قاسية للنفط القطري
تتوالى الضغوط على صادرات النفط القطري ،يوماً تلو اآلخر ،فبعد أن ارتفعت تكلفة
شحن النفط والغاز القطري نتيجة المقاطعة العربية للدوحة وإغالق المجال البحري في
وجه السفن القطرية ،على خلفية تورطها في تمويل كيانات إرهابية منذ يونيو ،2017
تقلص اآلن طلب العمالء اآلسيويين على نفط الدوحة .ودفعت هذه الضغوط ،الدوحة إلى
مواصلة سياسات خفض أسعار بيع النفط الخام إلى الشركات اآلسيوية ،ففي الشهر الماضي،
باعت قطر شحنات بعالوات خصم قدرها ما بين  12و 14سنتاً عن األسعار المعروضة لخام دبي ،ثم ارتفعت عالوات الخصم
إلى  51سنتاً لمبيعات شهر يونيو الماضي .وتؤكد بيانات تدفقات التجارة الحديثة ،أن مأزق تسويق النفط القطري سيستمر
الفترة المقبلة أيضاً ،إذ أظهرت بيانات الطلب األولية لتومسون رويترز ،أن الطلب اآلسيوي على النفط المستورد سيتباطأ أيضاً
في يوليو الجاري ،في ظل تذبذب النمو االقتصادي وسط تصاعد الخالف التجاري مع الواليات المتحدة .وتعد اليابان وكوريا
الجنوبية والهند أكبر عمالء استيراد النفط من قطر ،وفي ظل الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا ،تأثرت العمليات
التشغيلية والتجارية في دول شرق آسيا ،ما انعكس سلباً على صادرات الدوحة التي ستضطر إلى استمرار خفض أسعارها.

وزير النفط اإليراني يتهم ترامب بإهانة أوبك
اتهم وزير النفط اإليراني بيجن زنغنه الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،أمس السبت ،بإهانة منظمة أوبك عندما أمرها بزيادة
اإلنتاج وتخفيض األسعار ،مضيفاً أن مستوى اإلنتاج والتصدير اإليراني لم يتغير نتيجة الضغوط األمريكية .واتهم ترامب المنظمة
يوم األربعاء الماضي ،بدفع أسعار الوقود إلى االرتفاع وحث السعودية على ضخ المزيد من الخام إذا أرادت أن تواصل واشنطن
حمايتها في مواجهة عدوتها إيران .وقال زنغنه في مقابلة مع التلفزيون اإليراني« :يبعث السيد ترامب برسالة جديدة كل يوم ،تشيع
بلبلة في السوق ...إن أوامر ترامب ألعضاء أوبك بزيادة اإلنتاج إهانة كبيرة لهذه الحكومات والدول ،وهي تقوض استقرار السوق».
ووصف زنغنه التوتر بين طهران وواشنطن بأنه «حرب تجارية» ،قائالً :إنه لم يتسبب في تغييرات على مستوى إنتاج وتصدير النفط
اإليراني .وتواجه إيران ،ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك ،عقوبات أمريكية على صادراتها النفطية ،ما دفع بعض المشترين إلى إلغاء
صفقاتهم .وأعلنت واشنطن في مايو الماضي ،انسحابها من االتفاق النووي اإليراني قائلة :إنها ستفرض عقوبات جديدة على قطاع
الطاقة في إيران .وأوقفت كوريا الجنوبية كل شحنات النفط اإليرانية في يوليو للمرة األولى منذ ست سنوات ،تحت وطأة ضغوط
أمريكية .وهددت إيران بوقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز ،ردا ً على المساعي األمريكية لوقف مبيعات النفط اإليراني.
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من إصدارات المركز

التعايش السلمـي لألديان وفقه
العيش المشترك نحو منهج التجديد

تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة أنموذجاً حضارياً هذه الوثيقة أسس التعايش الذي يريده اإلسالم ألبناء المجتمع
ومثالياً للتعايش السلمي بين أبناء األديان والجنسيات واألعراق الواحد على اختالف دياناتهم ومعتقداتهم .ويتطلب قيام حوار
حضاري حقيقي مثمر ،شرطين:
والثقافات المختلفة ،وهو المنهج الذي
فالشـرط األول الذي ال غنى عنه
أرسـى دعائمه حكيم العرب ،الشيخ
لقيام أي حوار ،هو التسامح الواجب
زايد بن سلطان آل نهيان( ،طيب الله
حيال دين الشـريك اآلخر في الحوار،
ثراه) ،والذي سار عليه أبناؤه وإخوانه
والتسامح بهذا المعنى الذي نقصده،
من حكام اإلمارات ،في رؤية حضارية
ليس مجرد تحمل سلبي لآلخر ،بل هو
تستحق التقدير.
نوع من هدنة فكرية ،تتيح اإلحجام
إن من القيم التي أجمعت عليها
عن كل ما يعكر الصفو ،واالنطالق إلى
الشـرائع السماوية كلها :العدل،
صميم الحدث الحقيقي والفهم من
والتسامح ،والوفاء بالعهد ،وأداء
أجل التوصل إلى حلول علمية ،إنه
األمانة ،والصدق في األقوال واألفعال،
تسامح عن علم ،ألنه يتطلب معرفة
وبر الوالدين ،وحرمة مال اليتيم،
باألديان قائمة على أساس متين.
ومراعاة حق الجوار ،والكلمة الطيبة،
والشـرط الثاني ،هو أنه إلجراء أي
وعدم تطفيف الكيل أو الميزان ،وذلك
حوار ناجح ال بد من االحترام الواجب
ألن مصدر التشـريع السماوي واحد.
حيال كرامة اإلنسان ،كرامة كل فرد
فقد تختلف الشـرائع في العبادات
قادر من حيث المبدأ بفضل عقله على
وطريقة أدائها وفق طبيعة الزمان
تأليف :محمد مختار جمعة مربوك
أن يكون خليفة لله يعمل بمسؤولية
والمكان ،لكن األخالق والقيم اإلنسانية
تاريخ النشر2014 :
وابتكار ،فاختالف البشـر في الثقافة
التي تكون أساساً للتعايش ،لم تختلف
والعرق والقومية والدين ولون البشـرة هو الذي يجعل تربية
في أي شـريعة من الشـرائع.
ومن أهم القضايا التي تُبنى على العمل من خالل هذه اإلنسان واالرتقاء به أمرا ً ممكناً ،وذلك ألن هذه االختالفات
المشتركات ،قضية دور األديان في حماية السالم العالمي ،العديدة من شأنها أن تتيح التنافس المثمر وتبادل األفكار بين
والتعاون فيما بينها من أجل منع الحروب التي ال مسوغ لها ،البشـر وإثراء الحياة اإلنسانية.
لقد عانى كثير من دول المنطقة ،بل كثير من دول العالم
والحيلولة دون تخريب الموارد االحتياطية لألرض نتيجة حروب
عبثية ال معنى لها ،ووقف الحروب الدينية التي تضطهد البشـر أشد المعاناة ،موجات التشدد باسم الدين ،واقتحام غير
ظلماً وعدواناً ،وتضطهد شعوباً بأكملها بسبب العقيدة ،والتعاون المتخصصين لساحات الدعوة والفتوى ،وتوظيف الدين ألغراض
الفعال في محاربة اإلرهاب والتطرف في كل مكان في العالم ،سياسية؛ ما جعلنا نقرر وبقوة ،النأي بالدعوة والفتوى معاً عن
أي توظيف سياسـي أو صـراعات حزبية أو مذهبية ،قد تتاجر
واالنتصار للحق والعدل.
وتعد «وثيقة المدينة» من أفضل النماذج في تاريخ البشـرية باسم الدين أو تستغل عاطفة التدين لتحقيق مصالح خاصة،
للعيش اإلنساني المشترك ،وإننا في هذا المناخ الثقافي حتى لو كان ذلك على حساب أمننا القومي.
إ ّن اختالف الثقافات والحضارات واألعراف والتقاليـد ،يولد
والسياسـي الذي نعيشه هذه األيام ،والمشحون بالصـراعات
أمس الحاجة إلى -بالطبع  -اختالفاً في الحقوق والواجبات ،وعلى كل من الـشـرق
ومحاوالت االستقطاب من األطراف ،في ّ
العودة إلى تراثنا اإلسالمي الستلهام روح التسامح التي يفيض والـغرب ،أن يحترم ثقافة اآلخر وحضارته ،لنتعامل في ضوء
بها تاريخ المسلمين الحضاري ،والتي أكدتها هذه الوثيقة وما تكامل الحضارات ال تصادمها ،فللغرب ثقافته وعاداته وتقاليده
تحتويه من إجابات على أسئلة الحاضـر ومآالت المستقبل؛ ما وحقوقه التي ال ينكرها عليه الـشـرق ،وللـشـرق ثقافته وحضارته
يؤصل للتعايش المشترك على أسس إنسانية راقية .فلقد وضعت وتقاليده وحقوقه التي ال يقبل أن يتدخل الغرب في تغييرها.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

صورة زايد الخير في القطب الجنوبي

من أقوال الشيخ زايد..

«أرحب بكل من يسعى إىل
صداقتنا وإىل التعاون معنا،
ومن ميد لنا ذراعاً مند له
أذ ُرعاً».

تنوعت األساليب التي عرب بها أبناء اإلمارات عن حبهم ووالئهم لقائد مسريتهم
وباين نهضتهم ،صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،ويف فكرة جديدة
عرب أحد أبناء الوطن عن حبه وفرحته بعودة الشيخ زايد ساملاً معاىف إىل أرض
الوطن ،حيث قام بوضع صورة للشيخ زايد يف القطب املتجمد الجنويب.
وقد استغرقت الرحلة أكرث من شهر ،حيث بدأ املهندس عيل محمد رضا
رشف ،رحلته يف التاسع من شهر نوفمرب عام  2000من ديب ،مرورا ً بالعاصمة
الربيطانية لندن ثم مدريد ثم سانتياجو وصوالً إىل بونتا أريناس يف تشييل ،ثم
توجه منها إىل قارة أنتاركتيكا املحيطة بالقطب املتجمد الجنويب يف منطقة تصل
فيها درجة الحرارة إىل أقل من  20درجة تحت الصفر.
ويف صبيحة يوم الرابع من شهر ديسمرب عام  ،2000وبعد رحلة شاقة مليئة
بالصعاب التي هانت يف سبيل إمتام املهمة التي تعرب عن الحب والفرحة بقائد
املسرية الشيخ زايد ،استطاع املهندس اإلمارايت الوصول إىل القطب املتجمد
الجنويب ،ثم تسلق أحد الجبال القريبة من تالل باتريوت ،وقام بغرس علم
اإلمارات ووضع صورة صاحب السمو الشيخ زايد هناك.
وبعد إمتام املهمة ،غادر املهندس عيل رشف يوم  6ديسمرب  2000القطب
املتجمد الجنويب ،متبعاً طريق الرحلة نفسها التي سلكها ليعود إىل ديب يوم 12
ديسمرب  ،2000حامالً معه قطعة حجر صلب من النوع النادر الذي ال يتوفر إال
يف القطب الجنويب ،لتقدميها إىل صاحب السمو الشيخ زايد ،تعبريا ً عن فرحته
بشفاء سموه.
من كتاب «التكريم العاملي للشيح زايد بن سلطان آل نهيان»

األحد  8يوليو  - 2018السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 6697
PANTONE Cool
11/14/13
1:19Gray
PM 8 C
M1 C0 Y0 K43

9
01ARTWORK-News FINAL/20.indd 2

