أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
اإلمارات والصين ..نحو شراكة طويلة المدى
تستعد دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا األسبوع ،الستقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ،وهناك اهتمام كبير
وعلى كل المستويات بهذه الزيارة التي يعول عليها الجانبان كثيرا ً ،من أجل بناء شراكة طويلة المدى اقتصادياً وسياساً
وثقافياً .وتأتي هذه الزيارة بينما تشهد العالقات اإلماراتية  -الصينية نموا ً غير مسبوق ،وخاصة في المجاالت االقتصادية
والتجارية .وقد أسهمت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين من كال البلدين ،وعلى أعلى المستويات ،في تعزيز هذه
العالقات واالرتقاء بها.
وال شك في أن الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،إلى الصين في مايو عام  ،1990قد فتحت الباب واسعاً ،وأسست لعالقات متينة نرى آثارها وثمارها وانعكاساتها
اإليجابية ،في مجمل العالقات بين البلدين بشكل جلي .كما كان للقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،مع الفعاليات االقتصادية الصينية خالل زيارته للصين
عام  2008دورها في استكشاف الفرص االقتصادية المتبادلة؛ حيث بدأت تتدفق االستثمارات بين البلدين بشكل أكبر.
ولعل الزيارات المتتالية التي قام به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،لجمهورية الصين الشعبية في األعوام  2009و 2012و ،2015تعكس مدى االهتمام الذي
توليه القيادة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،للصين؛
حيث وقعت خالل تلك الزيارات ،العديد من االتفاقيات التي أسهمت في تحقيق قفزات نوعية في العالقات بين البلدين،
وفتحت آفاقاً واسعة للتعاون ،وخاصة في المجاالت االقتصادية والتجارية .وقد تجاوز التبادل التجاري بين البلدين سنوياً
حاجز الـ  50مليار دوالر ،وهو ما جعل اإلمارات الشريك األكبر للصين في المنطقة العربية ،حيث تستحوذ اإلمارات على
 23في المائة من حجم التجارة العربية مع الصين؛ وهي أيضاً ثاني أكبر شريك تجاري للصين على مستوى العالم .ولعل
وجود أكثر من  200ألف صيني و 4000شركة تجارية في اإلمارات ،دليل على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العالقات
االقتصادية بين البلدين .وهناك حرص من القيادة في كال البلدين على رفع مستوى هذه العالقات ،وبناء روابط اقتصادية
وثقافية طويلة المدى .وهناك مسا ٍع حثيثة وآمال واقعية لالرتقاء بهذه العالقات إلى أعلى المستويات ،حيث يمتلك كل
من البلدين إمكانات ضخمة ،يمكن أن تسهم في خلق شراكة استراتيجية مميزة وفريدة ،بما يخدم مصالح الشعبين
الصديقين اإلماراتي والصيني .وقد أكد 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 ،متانة العالقات االقتصادية والثقافية واالجتماعية الوثيقة التي تربط اإلمارات بجمهورية الصين
الشعبية؛ وأن البلدين يؤديان دورا ً محورياً في استقرار المنطقة ومستقبلها االقتصادي.
والعالقات بين اإلمارات والصين تنمو بشكل سريع ليس في المجاالت االقتصادية والتجارية فقط ،ولكن  -أيضاً  -ثقافياً
وسياسياً .فثقافياً شهدت العالقات بين البلدين نموا ً ملحوظاً ،وهناك أنشطة ثقافية متبادلة؛ كما تالحظ زيادة في أعداد
السياح الصينين إلى اإلمارات.
أما سياساً فيتمتع البلدان بعالقات دبلوماسية وسياسية مميزة بالفعل؛ وهي نموذج لما يجب أن تكون عليه العالقات
بين الدول؛ ويشترك البلدان في رؤيتهما لما يجب أن تقوم عليه العالقات الدولية ككل؛ فهما من أكثر الدول التي تدعو
إلى احترام القانون الدولي وااللتزام بقرارات الشرعية الدولية ،ومراعاة مبادئ حسن الجوار وعدم االعتداء وحل النزاعات
بالطرق السلمية؛ كما أنهما يحرصان على أن تلعب األمم المتحدة دورا ً أكبر في حل الصراعات الدولية وحفظ األمن
والسلم الدوليين .وقد انعكست هذه الرؤى المشتركة في تنسيق المواقف من الكثير من الملفات والقضايا اإلقليمية
والدولية والحرص على التعاون وتعبئة الجهود الدولية من أجل إيجاد حلول وتسويات سياسية للحروب والصراعات القائمة
في المنطقة والعالم.
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اإلمارات اليوم
الشرطة اإلماراتية :سعي دائم لخدمة المجتمع
لطالما كانت الشرطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة أبرز مثال على ما ينبغي أن تكون عليه المؤسسة األمنية في
الدول المتقدمة ،وذلك من خالل األدوار التي يلعبها أفرادها في خدمة المجتمع بمفهومها الشامل ،كالحرص على أمن
وسالمة الناس ،والسهر على راحتهم وتوفير الجو المالئم لقيامهم بمهامهم الحياتية من دون أي عوائق أو محفزات ،بل
إن قطاع الشرطة بدولة اإلمارات بصفة خاصة ،سعى خالل السنوات األخيرة إلى تجاوز تلك األدوار التقليدية باالنخراط
في نشاطات اجتماعية وإنسانية تواكب مختلف األحداث التي تعيشها الدولة ،فنراها تطلق العديد من المبادرات التي
تتناسب مع الشعارات التي أعلنت عنها القيادة الرشيدة ،بدءا ً بـ «عام القراءة» الذي أطلقته الدولة في العالم  ،2016مرورا ً
بـ «عام الخير» الذي تم االحتفال به في السنة الماضية  ،2017وها هي اليوم تحتفي بقوة بمناسبة «عام زايد» الذي تحتفل
به الدولة حالياً في إطار إحياء مئوية المغفور له بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه .هذا
فضالً عن مواكبة الشرطة بدولة اإلمارات ألحدث التطورات التكنولوجية في العالم ،كي تظل دائماً على مستوى التحديات
المستجدة.
ويأتي كل هذا التطوير والتحديث في مجال الخدمات والتقنيات التكنولوجية العصرية في العمل الشرطي الحديث،
بهدف دعم جهود توعية الجمهور في الوقاية من الجريمة والحد من حوادث المرور للحفاظ على سالمة الجميع ،وتعزيز
قيم اإليجابية والسعادة من أجل راحة المجتمع .وهي جهود آتت أكلها في السنوات األخيرة من خالل إحباط العديد من
العمليات اإلجرامية وتفكيك الكثير من الشبكات التي تنشط في مجاالت التزوير والنصب والتحايل ،كما تمكنت من رصد
وضبط المخالفات المرورية التي من شأنها أن تضر بحياة األفراد والمجتمع بوجه عام .ففي هذا السياق مثالً كشفت شرطة
أبوظبي عن ضبطها نحو  342حدثاً تقل أعمارهم عن  18عاماً ،يقودون مركبات على الطرق خالل األشهر الستة الماضية،
كما بينت اإلحصائيات وقوع  17حادثاً مرورياً تسبب فيها أحداث خالل الفترة المذكورة ،مضيفة أنه تم اتخاذ إجراءات
مشددة بحق نحو  86حدثاً بعد ضبطهم للمرة الثانية يقودون مركبات من دون رخصة ،وهو ما ترتب عليه تحويلهم إلى
نيابة األسرة التخاذ اإلجراءات القانونية في حقهم.
مصادر الشرطة أكدت كذلك اتخاذ إجراءات إزاء  256حدثاً ،تمثلت باستدعاء أولياء أمورهم ،وتوضيح مخاطر المخالفة
التي ارتكبها أبناؤهم ،وتم حثهم على مراقبتهم لحمايتهم من تداعيات تصرفاتهم ،وتم بناء على ذلك ،أخذ تعهدات منهم
ومن أوالدهم بعدم تكرار المخالفة ،وتحذيرهم من تطبيق إجراءات مشددة في حالة تكرارها.
إن هذا اإلجراء الذي يحمل في شكله الظاهري عقوبة تعزيرية لألحداث المتورطين في مخالفات مرورية ،يجسد
بشكل جلي دور الشرطة في الحفاظ على مصلحة المجتمع عن طريق تحفيز أولياء األمور على لعب دورهم االجتماعي
في توفير السالمة ألبنائهم وتحملهم مسؤولياتهم تجاه خرق القوانين المعمول بها في هذا اإلطار .كما يتيح لألسر المزيد
من المساحة للمساهمة بشكل مباشر في خلق جيل وطني وا ٍع بمسؤوليته ،قادر على تحمل دوره في بناء بلد ينشد
التقدم واإلنجاز على المستويات كافة.
ومن خالل تتبعنا لمختلف المبادرات التي تقوم بها الشرطة اإلماراتية تجاه المجتمع ،نلحظ حرصها الدائم على التواصل
معه ،باعتباره المستهدف األول بنشاطاتها الرامية إلى تعميق ثقافة األمن والسالمة المرورية ،ومن ثم فإن استيعاب الشرطة
للمقترحات اإليجابية النابعة من الجمهور دليل على انسجام ونجاح عالقة الشراكة بين الطرفين .وهي شراكة نجمت خالل
السنوات األخيرة عن تحول كبير في أداء الشرطة على المستوى العملي والتطبيقي ،وللحديث عن بعض األمثلة في هذا
السياق ،نذكر مبادرة «دورية السعادة» التي عملت على مكافأة مستخدمي الطريق بـ «قسيمة سعادة» لتحفيز السائقين
على نشر ثقافة السالمة المرورية ،ومبادرة «دورية األطفال المرورية» التي عملت على غرس الوعي والثقافة المرورية
لدى النشء من خالل تنظيمها للمحاضرات في المدارس ،وتزويدها لألطفال بالقاعدة الذهبية للصعود والنزول اآلمن من
الحافالت المدرسية والعبور اآلمن عبر ممرات المشاة ،ومبادرة «دوريات أطفال الميدان» لتعليم األطفال ثقافة السالمة
العامة وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية تجنب المخاطر في الحوادث ،وغير ذلك من المبادرات المتنوعة.
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تقارير وتحليالت

استمرار االحتجاجات ..هل
ينذر بتفاقم األوضاع السياسية
واألمنية في العراق؟

االحتجاجات المستمرة التي تشهدها بعض المحافظات
العراقية في الجنوب منذ أيام ،برغم أنها تأتي اعتراضاً
على تدني األوضاع االقتصادية والمعيشية ،فإنها تمثل
أيضاً رفضاً الستمرار التدخالت اإليرانية في الشأن العراقي،
وتنذر في طياتها بتفاقم األوضاع السياسية واألمنية ،ما
لم تتحرك الحكومة الحتوائها ومنع انتقالها إلى باقي
المدن األخرى.

انطلقت مسيرة االحتجاجات األسبوع
الماضي ،وتحديدا ً من محافظة البصرة إثر
مقتل أحد المحتجين ،وإصابة  3آخرين
جراء قيام قوات األمن بإطالق نار لتفريق
المتظاهرين في المحافظة ،ثم امتدت إلى
محافظات ذي قار وبابل وكربالء وميسان
والديوانية والنجف .ورفع المحتجون في هذه المحافظات قائمة
من المطالب المتشابهة التي تدور حول تحسين الواقع المعيشي
وتوفير الخدمات األساسية من قبيل الماء والكهرباء ،ومحاربة
الفساد المالي واإلداري المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها،
وتوفير فرص عمل للعاطلين .وهذه ليست المرة األولى التي
تشهد فيها هذه المحافظات مثل هذه االحتجاجات ،حيث سبق
أن شهدت األعوام الماضية مظاهرات مماثلة ،طالبت الحكومة
بالعمل على تحسين مستوى الخدمات ،وخاصة الكهرباء والمياه،
وهي التي يتكرر انقطاعها في فصل الصيف.
وبرغم أن هذه االحتجاجات جاءت للمطالبة بتحسين
األوضاع المعيشية في هذه المحافظات ،فإن هناك من يرى أن
وراءها دوافع سياسية خالصة ،وأن من يحركها هو التيار الصدري
كمحاولة للضغط على القوى واألحزاب السياسية األخرى ،لإلقرار
بنتائج االنتخابات التشريعية التي أجريت في شهر مايو الماضي،
وحصل فيها تحالف «سائرون» ،المدعوم من قبل زعيم التيار
الصدري ،مقتدى الصدر على العدد األكبر من المقاعد .وهناك
فريق آخر من المحللين يذهب إلى أن هذه االحتجاجات تعبر
عن حالة الغضب الشعبي إزاء تنامي النفوذ اإليراني في العراق،
بدليل أن المتظاهرين هاجموا مقار أحزاب تابعة إليران ،مثل
حزب الدعوة وبعض مقار ميليشيات الحشد الشعبي ،فيما
تشير تقارير عديدة إلى أن ميليشيات العصائب التابعة إليران
استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين ،األمر الذي أسفر عن
إصابة العشرات من المتظاهرين.
هذه االحتجاجات التي تبعث رسائل سلبية تنذر بانفجار
األوضاع في العراق إلى األسوأ ،دفعت المرجعية الدينية الشيعية
العليا والحكومة العراقية إلى تهدئة المتظاهرين ،والوعد

باالستجابة لمطالبهم ،حتى إن الشيخ عبد
المهدي الكربالئي ،ممثل المرجع الشيعي
األعلى علي السيستاني ،قال في خطبة صالة
الجمعة في كربالء« :ليس من اإلنصاف وال
من المقبول أبدا ً أن تكون هذه المحافظة
المعطاء البصرة من أكثر مناطق العراق بؤساً
وحرماناً ،وعلى المسؤولين في الحكومتين المركزية والمحلية
التعامل بجدية وواقعية مع طلبات المواطنين والعمل على
تحقيق ما يمكن تحقيقه منها بصورة عاجلة» .كما أظهرت حكومة
العبادي تفهماً لهذه المطالب ووعدت باالستجابة لها ،وأعلنت
حزمة من اإلجراءات الحتواء هذه االحتجاجات ومنع انتقالها إلى
مدن أخرى ،لعل أبرزها :توسيع وتسريع آفاق االستثمار للبناء في
قطاعات السكن والمدارس والخدمات وإطالق درجات وظيفية
الستيعاب العاطلين عن العمل وتوجيه مخصصات مالية إلى
محافظة البصرة بقيمة ثالثة مليارات دوالر ،وإطالق تخصيصات
للبصرة لتحلية المياه وفك االختناقات في شبكات الكهرباء وتوفير
وحل مجلس إدارة مطار النجف ،وذلك
الخدمات الصحية الالزمةّ ،
غداة اقتحامه من قبل متظاهرين غاضبين.
ولكن برغم أهمية هذه اإلجراءات التي أعلنتها الحكومة
الحتواء هذه االحتجاجات ،فإن من المهم تنفيذها بالفعل على
أرض الواقع ،وأن تسهم في معالجة المشكالت الحقيقية التي
تعانيها هذه المحافظات بشكل دائم ،ألن هذه المشكالت
معروفة منذ سنوات ،وقد أعلنت الحكومة أكثر من مرة ،خططاً
تنموية لحلها ،لكنها لم تطبق .الخطير في األمر هنا ،أن تزامن
هذه االحتجاجات مع األزمة السياسية والدستورية التي يعيشها
العراق نتيجة عدم حسم نتائج االنتخابات العراقية حتى اآلن،
قد يؤدي إلى انهيار األوضاع األمنية ،وخاصة أن تنظيم «داعش»
يسعى دائماً إلى استغالل هذه األزمات في إرباك األوضاع
في العراق ،ولهذا يمكن فهم حالة التأهب األمني من جانب
القوات العراقية ،ومطالبة العديد من القوى واألحزاب السياسية
للمتظاهرين بالتزام ضبط النفس ،لتفويت الفرصة على القوى
التي تريد العبث بأمن العراق واستقراره.
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اإلرهاب الدموي
يضرب باكستان وسط
إدانات دولية

أدى تصاعد موجة العمليات اإلرهابية في كل من باكستان وأفغانستان
مجدداً إلى زيادة المخاوف من تدهور األوضاع وزيادة االضطرابات
في المنطقة ،وخاصة أن التفجيرات اإلرهابية األخيرة تأتي بالتزامن مع
أحداث تتعلق بأوضاع البلدين ،فإلى أي حد يمكن للحكومات المحلية
والدولية مواجهة الخطر المتصاعد لإلرهاب في المنطقة؟

التصاعد األخير في مؤشر العمليات اإلرهابية
في باكستان تمثل في التفجيرين اإلرهابيين
الذين استهدفا يوم الجمعة الماضي ،مشاركين
في حملتين انتخابيتين بمحافظة ماستونج في
إقليم بلوشستان وبلدة بنو بإقليم خيبر بختون
خوا الشمالي الغربي في باكستان ،وأسفرا عن
سقوط  128قتيالً وسقوط عشرات الجرحى
في صفوف األبرياء ،وهو الهجوم الذي وصفته
الصحافة المحلية بـ «األكثر دموية» في باكستان منذ الهجوم
الذي استهدف مدرسة في بيشاور في ديسمبر  .2014فيما يعد
ثالث هجوم من نوعه يستهدف تجمعاً انتخابياً خالل األسبوع
في باكستان.
وبرغم كون الهجمات اإلرهابية في باكستان تعد أمرا ً
متوقعاً في أي وقت ،فإن توقيتها ومكان تنفيذها شكال تحدياً
حقيقياً لألمن في هذا البلد الذي يمتلك جيشاً قوياً وأجهزة
أمنية محترفة بحسب المراقبين ،وهو ما يعني بحسب هؤالء
ضرورة تغيير االستراتيجية المتبعة في مواجهة الجماعات
اإلرهابية في المنطقة.
ومن جهة أخرى ،يعيد الهجوم األخير إلى األذهان شبح
عدم االستقرار وتجدد العنف في بالد شهدت تحسناً في الوضع
األمني في السنوات الماضية ،وخاصة أن استهداف الحملة
االنتخابية لم يكن باألمر المتكرر ،بل ظلت مقار االنتخابات
بمنأى حتى اآلن عن أعمال العنف منذ حملة انتخابات .2013
ولذا يرى العديد من المحللين في باكستان ،أنه بات يتحتم
على المؤسسة األمنية أن تركز على األمن وتبتعد عن االهتمام
بالسياسة ،مشيرين إلى أن انخراط األمن في السياسة يبرهن
على أنه لم يعد قادرا ً على القيام بمهامه المنوطة به وهو
ما قد يرجح إقدام الجماعات اإلرهابية على تنفيذ المزيد من
الهجمات حتى بعد االنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في
نهاية الشهر الجاري.
وال يستبعد بعض المراقبين أن يكون للهجوم اإلرهابي
األخير عالقة غير مباشرة مع توقيف رئيس الوزراء السابق نواز
شريف بتهمة الفساد وإصدار حكم عليه بالسجن عشر سنوات.
وقد ووجه هجوم باكستان بإدانة كبيرة من طرف العديد

من دول العالم ،بما في ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة
التي أعربت في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي عن
استنكارها الشديد للعمليتين اإلرهابيتين ،مؤكدة موقف
اإلمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف واإلرهاب
التي تستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق ،وأياً
كان مصدره ومنطلقاته .كما شدد البيان على وقوف دولة
اإلمارات العربية المتحدة وتضامنها مع جمهورية باكستان في
مواجهة العنف واإلرهاب ..داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف
في مواجهة هذه اآلفة الخطيرة التي تهدد أمن دول العالم
واستقراره واجتثاثها من جذورها.
ويأتي الهجوم اإلرهابي في باكستان في الوقت الذي تعاني
فيه جارتها الشمالية أفغانستان ،تصاعد الهجمات اإلرهابية من
طرف حركة طالبان وتنظيم «داعش» ،ما يبدد آمال المواطنين
األفغان في تحقيق المصالحة وإنهاء الصراع المستمر بين
الحكومة وحركة طالبان منذ نحو عقدين.
ففي مساء الخميس الماضي  12يوليو الجاري شن عناصر
من حركة طالبان هجوماً مسلحاً على عدد كبير من المواقع
العسكرية في شمال شرق البالد ،ما أسفر عن سقوط عدد كبير
من الضحايا في صفوف القوات الحكومية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد احتضنت مؤخرا ً
المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم واالستقرار في
أفغانستان بمشاركة أكثر من مائة عالم ورجل دين مسلم من
مختلف بقاع العالم ،وخرجوا بما يسمى «إعالن مكة» الذي
وجه الدعوة ألطراف الصراع في أفغانستان ،بضرورة وقف
القتال والدخول في مصالحة تنهي الصراع الدامي عقود بين
الحكومة المركزية وحركة طالبان ،لكن األحداث األخيرة قد
تعتبر بمنزلة رد سريع على مخرجات هذا المؤتمر.
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يجب أن تعرف موسكو
أن حلف األطلسي يقف
على قلب رجل واحد

تحول االنتباه مع انتهاء أعمال قمة حلف شمال األطلسي ،إلى اللقاء
المرتقب للرئيس ترامب مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين .وقد أكد
الكونغرس األمريكي أهمية حلف شمال األطلسي ،كما عبر الرئيس
ترامب أخيراً عن دعمه لحلفائنا من خالل توقيعه على إعالن قمة
بروكسل ،وهكذا يكون قد حان الوقت ليبلغ الرئيس األمريكي الرئيس
الروسي بوتين ،أن ازدواجية السلوك لم تعد مقبولة؛ وأن التزامنا
بحلف شمال األطلسي ثابت ال يتزعزع ،كما يقول السيناتور جيري
موران في مقاله المنشور في موقع «ديفينس وان».

عدت للتو من اجتماعات في كل من موسكو وأوسلو
وهيلسنكي ،حيث عزز كل ما سمعته من قناعاتي بأهمية
توحد حلف شمال األطلسي بالنسبة إلى أمن وازدهار الواليات
المتحدة األمريكية ،ما يؤكد القلق الذي نقله إلي الزعماء
األوروبيون ،والمخاوف التي تقلق أصدقاءنا األوروبيين حيال
نشاطات روسيا.
فالرئيس بوتين ليس صديقاً لنا .وفي جميع أنحاء أوروبا،
تعمل روسيا على دعم وتمويل الجهود الهادفة إلى تقويض
العقوبات المفروضة عليها من قبل الواليات المتحدة وأوروبا.
كما أسهم تدخل روسيا في الشرق األوسط – في كل من ليببا
وسوريا – في تصعيد أزمة الالجئين ،التي تبذل أوروبا قصارى
جهدها الحتوائها .وعلى جانب آخر ،أكد قادتنا العسكريون
دعم روسيا لحركة طالبان في أفغانستان .وبالطبع ،فقد تدخلت
روسيا أيضاً في انتخاباتنا الديمقراطية في عام  ،2016ومن
المؤكد أنها ستواصل الجهود ذاتها في االنتخابات القادمة.
إني أشارك الرئيس ترامب رغبته في عالقات أفضل مع
روسيا؛ وكان سبب سفري إلى موسكو هو فتح حوار لمعرفة
سبل تطوير عالقات مسؤولة .وخالل كل اجتماعاتي في
موسكو ،أوضحت للروس بشكل جلي أنه يجب عليهم إيقاف
تدخلهم في االنتخابات في الواليات المتحدة وأوروبا .كما أثرت
موضوع دعم روسيا لالنفصاليين في أوكرانيا ،وعدم شرعية
استيالئها على شبه جزيرة القرم .كما أن دعم روسيا لحركة
طالبان يقوض الحكومة الديمقراطية في أفغانستان ،وفي كل
مناسبة ،يتهرب المسؤولون الروس ،أو ينفون بشكل قاطع أي
مسؤولية عن ذلك .وعلى كل حال ،فقد خرجت من كل هذه
اللقاءات بانطباع مفاده أن روسيا غير مستعدة لتغيير سلوكها.
أحث الرئيس ترامب على التأكد من أنه محاط بمستشارين
يثق بهم في غرفة االجتماعات ،حتى يحبط المحاوالت الروسية
للخداع أو تحريف ما تمت مناقشته .إننا نعرف منذ زمن طويل
مهارة الروس في مجال الدعاية ،وهذا ما تأكد لي من خالل
الطريقة التي خدعوا بها وسائل اإلعالم بشأن طبيعة لقاءاتي في
موسكو.

لقد كان دوايت آيزنهاور أول قائد عام لقوات الحلفاء،
يشرف على جميع عمليات حلف شمال األطلسي في أوروبا:
وعندما أصبح رئيساً للواليات المتحدة في عام  ،1957أعلن
أمام حلفائنا في حلف شمال األطلسي «ضرورة أن نركز على
مهمة طرد المخاوف التي تلقي بظاللها على العالم الحـر».
ما تزال الجماعات اإلرهابية على نواياها في مهاجمة الغرب؛
كما أن التهديدات التي يتعرض لها قطاع تكنولوجيا المعلومات،
تتطلب إجراءات محكمة في مجال األمن السيبراني .كما أن
االتجار في البشر والمخدرات ،قد أضعف الهياكل االجتماعية.
ولذلك ،يجب على حلف األطلسي تنسيق جهوده في كل هذه
المسائل والمساعدة في توطيد أمن أمتنا.
جالت بخاطري كل الجهود الخيرة التي قدمتها دولتنا
للعالم ،وذلك في أثناء وقوفي في سفارتنا في موسكو في الرابع
من يوليو ،مراقباً حرس الشرف من قوات المارينز ،وهم يؤدون
تحية العلم مصحوبة بعزف نشيدنا الوطني .تذكرت مسار
األحداث التي شهدتها حياتي ،عندما كنت مع زمالئي التالميذ
نتدرب على حاالت الطوارئ ،تحسباً لهجوم بالصواريخ ،وذلك
باالختباء تحت أدراج المدرسة في ريف كنساس ،مرورا ً بسقوط
حائط برلين ،وهجمات الحادي عشر من سبتمبر .وخالل كل
تلك األوقات ،جذبت رؤيتنا لعالم حر ومزدهر الحلفاء الذين
يشاركوننا الحلم نفسه .لقد دعمنا الحلفاء في حلف شمال
األطلسي وما زالوا يقدمون لنا الدعم حتى اآلن .ومن أجل أمن
أمتنا ،فانه يجب على الرئيس ترامب ،أن يشدد أمام الرئيس
بوتين على وحدة وتماسك حلف شمال األطلسي ،وأننا عازمون
على حماية حرينا وهزيمة أي تهديد لنهج حياتنا.
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شـؤون اقتصاديــة
توجه إماراتي لالستثمار في التعدين والتكنولوجيا بأمريكا الالتينية
أكد عبدالرزاق هادي ،سفير دولة اإلمارات
العربية المتحدة لدى تشيلي ،أن هناك
توجهاً إماراتياً كبيرا ً لالستثمار في قطاعات
التعدين وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي
واألكاديمي ،وخططاً لتحفيز التعاون االقتصادي
والتجاري واالستثماري بين دولة اإلمارات ودول أمريكا الالتينية،
وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعاون والعمل معاً من
كال الجانبين ،ضمن خطة تمتد إلى فترة  4أو  5سنوات مقبلة،
تحظى خاللها قطاعات االستثمار الجديدة باألهمية القصوى.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لهادي ،على هامش
االحتفال بتدشين شركة طيران اإلمارات األسبوع الماضي،

وجهتها الجديدة إلى العاصمة التشيلية
سنتياغو ،عبر ساوباولو ،لتصبح المحطة
الرابعة في أمريكا الجنوبية المرتبطة
برحالت مباشرة من دبي .وقال هادي الذي
كان في استقبال الرحلة األولى لطيران
اإلمارات لدى وصولها إلى مطار سنتياغو الدولي :إن دولة
اإلمارات تسعى دائماً لتوطيد عالقاتها مع الشعوب ،وأضاف:
«نحن في عام زايد ،وكان من اهتمامات المغفور له باذن
الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
التواصل مع الشعوب ،واليوم وصلنا إلى أقصى مكان في أمريكا
الجنوبية وهو تشيلي».

األسهم الخليجية ترتفع بفعل صعود النفط ونتائج الربع الثاني

أغلقت معظم أسواق األسهم الخليجية على ارتفاع يوم أمس األحد ،مدعومة
بصعود أسعار النفط ونتائج مالية إيجابية .وكان النفط زاد نحو واحد بالمئة يوم
الجمعة مع تأثر اإلمدادات بإضرابات في النرويج والعراق .لكن األسعار قد تتجه
لالنخفاض لألسبوع الثاني على التوالي ،بعد إعادة فتح موانئ ليبية ،ووسط توقعات
بأن إيران قد تستطيع تصدير بعض الخام برغم العقوبات األمريكية.
وارتفع المؤشر السعودي  0.5بالمئة مع صعود سهم مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك)  1.1بالمئة ومصرف الراجحي  0.5بالمئة .وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعاً  0.2بالمئة ،حيث زادت أسهم بنك أبوظبي
األول  0.4بالمئة ودانة غاز  2.9بالمئة .وفي دبي ،زاد سهم دي.إكس.بي إنترتينمنتس  1.7بالمئة ،بعد أن قالت الشركة إن
عدد زائريها في النصف األول من  ،2018ارتفع  46بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية .وأغلق سهم إعمار
العقارية على ارتفاع  0.8بالمئة وإعمار مولز  1.9بالمئة.

عقوبات ترامب تبعد كوريا الجنوبية عن نفط إيران
انخفضت واردات كوريا الجنوبية من النفط اإليراني بـ  40.3في المئة ،في يونيو
الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ،وهو أقل مستوى مسجل منذ يناير
 ،2015في مؤشر إلى نفور جديد من إيران جراء عقوبات واشنطن المرتقبة ،وكشفت
بيانات الجمارك في سيول ،األحد ،أن كوريا الجنوبية ،وهي من أبرز زبائن النفط
اإليراني ،استوردت  686ألفاً و 849طناً من الخام اإليراني في يونيو ،أي ما يعادل 167
ألفاً و 820برميالً يومياً مقارنة بـ  1.15مليون طن في يونيو  .2017وفي النصف األول
من العام ،تراجعت واردات كوريا الجنوبية من الخام اإليراني  33.9بالمئة ،مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى  6.13مليون
طن أو  248ألفاً و 367برميالً يومياً.
وتم تسجيل االنخفاض بعد أن أعلنت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،أنها ستنحسب من االتفاق النووي ،وستعيد فرض
عقوبات اقتصادية قاسية على طهران ،وفق ما نقلت رويترز .ومنذ ذلك الحين تجري سيول محادثات للحصول على استثناء من
الواليات المتحدة لتفادي أي آثار سلبية لوقف واردات الخام اإليراني .وقالت مصادر مطلعة :إن واردات كوريا الجنوبية من الخام
اإليراني قد تتوقف تماماً للمرة األولى في ست سنوات في أغسطس القادم.
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من إصدارات المركز

مستقبل الوسطية في الثقافة العربية اإلسالمية
في ظل ما تشهده الساحة العربية اإلسالمية من تطرف أمر ال يقتصر على الظاهرة الدينية وحدها ،بل يشمل جميع
ومظاهر عنف ،تسعى هذه الورقة للتأسيس النظري والمفهومي الظواهر اإلنسانية ،االقتصادية والسياسية والفلسفية؛ ولذا تغدو
واإلطاري للوسطية في الثقافة العربية اإلسالمية .تبدأ الورقة الوسطية نسبية وفقاً للظروف التاريخية .وفي السياق التاريخي
بتحديد المفهوم الفلسفي للوسطية منذ أرسطو ،مرورا ً بالفارابي ،هذا ،يستمد اإلسالم وسطيته في سياق التطور من اليهودية دين
وصوالً إلى فلسفة العصر الحديث.
القانون إلى المسيحية دين المحبة إلى
لكنها ال تتوقف عند المفهوم الفلسفي
اإلسالم دين القانون والمحبة واالختيار
للوسطية ،بل تدعو إلى تحليل علمي لها،
الحر بينهما.
وإلى وضع مفاهيم جديدة للوسطية،
واالتجاه المتطرف في اإلسالم يعتمد
استنادا ً إلى علم األخالق ،وإلى التحليل
على التفسير الحرفي للنص واالنتقاء منه
النفسي  -االجتماعي التاريخي.
ما يوافق األهواء ،وهو ما يعطي الشرعية
تناقش الورقة الوسطية في الثقافة
للسلوك العنيف .والوسطية ال تأتي من
العربية اإلسالمية من زوايا مختلفة،
فهم النص أو حتى من تأويله فحسب،
تشمل البعدين االجتماعي والتاريخي،
بل من توازن الطبيعة الذي يشعر
وموقع الوسطية في القرآن الكريم
اإلنسان به من دون أيديولوجيا وسطية
والحديث النبوي الشريف ،وفي
مسبقة أو تأويل نص من دون آخر.
الحركات اإلسالمية الحديثة والمعاصرة؛
ولذا ،فالوسطية ال تتم إال في
كما تشمل مقاربة الوسطية من زوايا
جو ديمقراطي يسمح بحرية الفكر
العلمانية ،والتعددية الفكرية ،وصورة
وتبادل الرأي ،أما التعصب والتمسك
اآلخر ،والديمقراطية.
بالرأي فيؤديان إلى التط ُّرف .وال تعني
تطرح الورقة إشكالية موقع الوسطية
الديمقراطية النظام السياسي فحسب،
تأليف :حسن حنفي
في الهموم المستقبلية للمثقف العربي،
بل تعني النظام الفكري أيضاً ،وسماع
تاريخ النشر2014 :
وهي التي تعتمد على التم ِّني والرغبات
الرأي اآلخر ،وتبادل المشورةَ ﴿ ،وأَ ْم ُر ُه ْم
أكثر من اعتمادها على التحليالت اإلحصائية والدراسات شُ و َرى بَ ْي َن ُه ْم﴾ ،وكذلك ﴿ َوشَ ا ِو ْر ُه ْم ِفي الْ َ ْمرِ﴾ .وال تظهر
الميدانية .وهي ترى أن مستقبل الوسطية في الثقافة العربية الوسطية في فكر متط ِّرف .الوسطية تطلب الحد األدنى ،على
اإلسالمية ،ال ينفصل عن مستقبل هذه الثقافة ككل؛ لذا يبقى حين أن التطرف يطالب بالحد األقصى .والوسطية ليست تنازالً
التحدي هو كيفية إطالق هذه الثقافة من عقالها لكي تنطلق إلى عن الدعوات والمطالب ،بل هي حصول عليها من الباب الخلفي،
األمام متحررة من ماضيها الطاغي ،مرورا ً بالحاضر ال قفزا ً عليه .ال بالتحايل ،بل بالتقارب طبقاً لآلية الكريمة ﴿ َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتي
وترى الورقة أن مفهوم الوسطية له جذوره اإلسالمية في ِه َي أَ ْح َس ُن﴾.
القرآن الكريم﴿ :أَالَّ تَطْغَوا ِفي ال ِم ْي َزان﴾ ،وفي الحديث (خير
وتخلص الورقة إلى أن الوسطية تتطلب إعادة تأسيس للفكر
األمور الوسط)؛ فالتوسط شيء تقبله النفس على عكس التطرف .العربي اإلسالمي في كل أبعاده السياسية واالقتصادية والقانونية
لكن الوسطية أحياناً كلمة حق يراد بها باطل؛ إذ قد يكون الهدف واالجتماعية واإلعالمية؛ ومن ثم فإن اإلسالم السياسي الوسطي هو
منها وأد الصراع االجتماعي أو إنهاء الصراع بين الحق والباطل .الذي يمد يده إلى بقية التيارات السياسية في ائتالف وطني واحد،
فليست كل األمور يكمن الخير في وسطها؛ إذ ال وسط بين الغني دفاعاً عن مصلحة وطنية واحدة هي الحاضنة السياسية لكل
والفقير إال المساواة والعدالة االجتماعية ،وال وسط بين الظالم التيارات السياسية ،علمانية ودينية ،مدنية وإسالمية .فالوسطية
والمظلوم بالوسطية بينهما ،بل بأخذ الحق من الظالم وإعطائه اإلسالمية قادرة على التعامل مع بقية المذاهب االقتصادية،
للمظلوم .لذلك نرى القرآن الكريم ،يع ّبر عن الموقف الوسطي الشيوعية والماركسية واالنفتاح والخصخصة؛ وهي القادرة على
أحياناً ويرفض الوسطية أحياناً أخرى ،حين تكون المواجهة بين تأسيس المذاهب القانونية ومدارس القانون اإللهي والقانون
الحق والباطل ﴿ َوق ُْل َجا َء الْ َح ُّق َو َز َه َق الْ َب ِاط ُل إِ َّن الْ َب ِاط َل كَا َن الطبيعي والقانون االجتماعي.
َز ُهوقًا﴾.
وهكذا ،فال يمكن الوصول إلى الوسطية إال بالتعددية الفكرية
ثم تتناول الورقة الوسطية بوصفها ظاهرة تاريخية تنشأ نتيجة التي تقضي على أحادية الطرف والتطرف والتشدد والتمسك
ظروف تؤدي إليها ،وهي  -من ثم  -ليست ظاهرة مقدسة .وهو بالرأي الواحد.
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عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

الشيخ زايد أهم شخصية ورجل ،عام 1997

من أقوال الشيخ زايد..

«إن الدول العربية يف الخليج
العريب تسعى جاهدة إىل توثيق
التعاون فيام بينها ،وإرساء
قواعد وحدتها الشاملة ،التي
نرجو أن تتحقق قريباً ،استجابة
لرغبة شعبها العريب الواحد،
وتطلعاته وأمانيه وطموحه».

اختـارت صحيفة العـامل الـيوم املرصية ،املغفور له بإذن الله تعاىل ،الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،أهم شخصية لعام  ،1997ألنه حمل
الحلم العريب بني يديه ،وبسط  -رحمه الله تعاىل  -من سامحة العرب درساً
نقتدي به .جاء ذلك يف استطالع للرأي أجرته الصحيفة ،ونرشته يف عددها
الصادر يف  29ديسمرب  ،1997وشارك فيه مختلف الخرباء من رجال سياسة وفكر
واقتصاد ،حيث تناول آراءهم عن أحداث عام .1997
كام اختارت صحيفة العرب العاملية التي تصدر يف لندن ،املغفور له بإذن
الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،رجل عام 1997
بفضل أعامله الجليلة لرأب الصدع بني مختلف األقطار العربية التي استحكمت
بينها آنذاك خالفات عميقة .وقد نرشت صحيفة العرب يف عددها الصادر يوم
 30ديسمرب  ،1997صورة الشيخ زايد  -رحمه الله تعاىل  -عىل صدر صفحتها
األوىل إىل جانب مقال تحت عنوان« :رجل الحكمة واملصالحة واالعتدال» ،كام
خصصت صفحة كاملة للحديث عن إنجازات الشيخ زايد ،عىل مدى أكرث من
ربع قرن يف قيادة دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل شاطئ االزدهار والرخاء.
وأكدت الصحيفة أن الشيخ زايد ،طيب الله ثراه ،دافع بإميان عن وحدة
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وهو يدافع عن الحاجة إىل استعادة
التضامن العريب ،حيث يبدو بجالء البصرية الثاقبة ،أن الشقاق الذي يهدد العرب
يضعفهم جميعاً ،دومنا استثناء ،ولهذا السبب ولغريه الكثري من األسباب ،وقع
اختيار العرب عىل املغفور له بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،ليكون «رجل عام .»1997
من كتاب «التكريم العاملي للشيح زايد بن سلطان آل نهيان»
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