أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
اتفاق السودان ...مرحلة جديدة نحو األمن واالستقرار
شكّل تسارع األحداث والتطورات السياسية اإليجابية في السودان الشقيق مناسبة عزيزة على قلب كل مواطن إماراتي
وعربي غيور على مصلحة األمة السودانية االستراتيجية ،قبل أن تكون مناسبة سعيدة ألبناء النيل .ذلك أن التحلي بروح النضال
والتشبث بالمسؤولية من أجل بناء الوطن والحرص على سمعته ورفعته ظلت هي الروافد األساسية التي تمسك بها أبناء
السودان طيلة األشهر الماضية.
فقد كشفت األحداث الصعبة التي عاشها الشعب السوداني منذ ثالثين سنة ،بما تخللها من تحديات جسام أن الصبر
والنضال الواعي هو الطريق الوحيد للوصول بالوطن إلى بر األمان ،وذلك هو ما جعل السودانيين اليوم بكافة أطيافهم
يحتفلون بمناسبة توصل المجلس العسكري وتحالف قوى الحرية والتغيير إلى االتفاق على إدارة مرحلة انتقالية يشترك فيها
كل أبناء الوطن من مدنيين وعسكريين تمهيدا ً لالنتقال إلى مرحلة الحكم المدني في البالد.
ولذا فإنه يحق اليوم للشعب السوداني أن يفرح بما حققه من نتائج ،وأن يعبر عن فرحة اإلنجاز باالحتفاالت الشعبية
العفوية ،وخاصة أنه ما من شيء يستحق أن يفرح به الشعب السوداني اليوم أكثر من نجاحه في تجاوز المطبات األمنية
والتعقيدات السياسية التي كادت أن تجرف أوضاع البالد إلى منحدر عميق .لكن مرونة وحكمة أبناء السودان وجهود اإلخوة
واألشقاء ومؤازرة المجتمع الدولي قد استطاعت أن تنقذ هذا البلد الغني بتاريخه ،الواعي بثقله السياسي واالقتصادي ،من
محاوالت التخريب والهدم.
وبما أن دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت من بين الدول السباقة التي واكبت ودعمت مسار التحول السياسي السلمي
في السودان ،فإنها اليوم تعبر عن فرحتها الكبيرة بتوقيع المجلس العسكري وتحالف إعالن قوى الحرية والتغيير «الوثيقة
الدستورية» .آملة بذلك أن يقود هذا الحدث إلى إسدال الستار على حقبة مظلمة من تاريخ البالد وفتح الباب واسعاً لمرحلة
جديدة لبناء نظام حكم مدني رشيد .ولذا حرصت على أن تكون من بين الدول الحاضرة والمشاركة في لحظات التحول تلك،
ممثلة في معاليالدكتور سلطان الجابر ،وزير دولة ،إضافة إلى معالي حمد محمد حميد الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية
السودان والسفير عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
وقد بين معالي الدكتور أنور قرقاش موقف اإلمارات الثابت تجاه السودان الشقيق بقوله في تغريدة له على موقع
«تويتر» أن «اإلمارات متحمسة للتطورات الجارية في السودان ،وتدعم االنتقال السياسي والدستوري السلمي» مؤكدا ً معاليه
أن دولة اإلمارات ستعمل مع السودان واألصدقاء والحلفاء من أجل سودان مزدهر ومستقر.
وهو الموقف نفسه الذي أكده معالي الدكتور سلطان الجابر ،وزير دولة ،بقوله إن اإلمارات ستقف مع السودان في
مسعاه نحو تأسيس نظام سياسي قادر على النهوض بالدولة والسير فيها نحو مستقبل مزدهر .معرباً في الوقت نفسه عن
تطلع دولة اإلمارات إلى أن تشكل هذه الخطوة اإليجابية والمهمة بداية لمرحلة جديدة تضمن مشاركة كل األطياف الشعبية
الوطنية فيها ،بما ينعكس على رسوخ النظام السياسي واستقراره .وأضاف معاليه :إن االنتقال السلمي للسلطة عبر طريق
الحوار الوطني هو الطريق األفضل والضامن الوحيد لتقدم الدول ورفعتها ،وخاصة أن تجارب الفوضى أدت إلى نتائج كارثية
على العديد من شعوب المنطقة.
إن التحول األخير في السودان يؤشر إلى أن هذا البلد سيعيش عهدا ً جديدا ً يليق بأهل السودان الشرفاء وينسجم مع
كم رفع من الشعارات أكثر مما أنجز
تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل لبلد غني بموارده ،لكنه عاش فقيرا ً بسبب سياسات ُح ٍ
للوطن على مدى ثالثين عاماً مضت .ولذا فإن السودان الذي يستعيد اليوم عقوله المهاجرة وطاقات أبنائه الخالقة يعد مكسباً
جديدا ً لألمة العربية ولقارة إفريقيا والعالم أجمع.
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اإلمارات اليوم
مبادرة نوعية لالرتقاء بمهارات المعلمين
ضمن جهودها الهادفة إلى االرتقاء بكفاءة المعلمين وتنويع مهاراتهم بما يتناسب مع التطور الحاصل في المنظومة
التعليمية ،أوفدت وزارة التربية والتعليم  112معلماً خالل الصيف الجاري إلى عدد من دول العالم ،لبدء دورة جديدة من
دورات «برنامج سفراء التعليم» ،ضمن مبادرة «سفراؤنا» التي أطلقتها الوزارة .هذه الدورة التي تستمر ألسبوعين تستهدف
تنمية مهارات المعلمين ،وتدريبهم على أحدث الممارسات العالمية في ميادين التعليم التقليدي والرقمي وابتكار الحلول
الذكية للتحديات التعليمية ونظم تعليم أصحاب التحديات الجسدية وسبل تطوير مهارات المعلمين ومنحهم الفرصة للتعرف
عن قرب على أدوات التعلم الحديثة التي تعكف أفضل المؤسسات العالمية على تطويرها .ولعل ما يعزز من أهمية هذه
الدورة أيضاً أنها تقام في أبرز الوجهات المتخصصة في شؤون تطوير التعليم وتحديثه وربط عناصره بالتقنية العصرية
وهي المقر الرئيسي لشركة «مايكروسوفت» في العاصمة األمريكية واشنطن ،وجامعات نيويورك بالواليات المتحدة وتورنتو
الكندية وسنغافورة الوطنية.
«برنامج سفراء التعليم» يعد أحد المبادرات النوعية لوزارة التربية والتعليم ،التي تعكس حرصها على تطوير مهارات
المعلمين واالرتقاء بقدراتهم ،باعتبارهم أهم عناصر المعادلة التعليمية ،حيث يهدف هذا البرنامج إلى إكساب المعلمين
المهارات الضرورية التي تمكنهم من اإلبداع واالبتكار في التعليم ،وذلك من خالل مشاركتهم في برامج تدريبية تخصصية
خارج الدولة في دول رائدة في المجال التعليمي واطالعهم على أفضل الطرائق واألساليب التدريسية االبتكارية الحديثة
والممارسات التعليمية العالمية ال ُمثلى ومشاركتهم في محاضرات وورش عمل تدريبية وبرامج زيارات ميدانية ألهم الجامعات
ومراكز األبحاث وبيوت الخبرة في دولة اإليفاد ،بما يسهم في تمكينهم من تطبيق المعرفة التي اكتسبوها في مدارسهم
ونقلها لطلبتهم وتضمينها في أساليبهم التدريسية.
تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة المعلمين اهتماماً استثنائياً ،باعتبارهم محور العملية التعليمية ،واألساس في نجاح
أي عملية تطويرية ،ولهذا تحرص على توفير البيئة المبدعة التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية والقيمية على الوجه
األمثل .وفي الوقت الذي تعتز فيه الدولة برسالة المعلمين وبدورهم المتميز في تنشئة الطالب تنشئة سليمة ،فإنها تحرص
على تأهيلهم بشكل مستمر لمواكبة كل ما هو جديد في طرق التدريس الحديثة ،وذلك من خالل مجموعة من المبادرات
التي تستهدف تمكينهم وإعدادهم ،وفتح المجال أمام ابتكاراتهم وإبداعاتهم ،لكي يكونوا قادرين على مواكبة التطورات
التقنية من أجل قيادة المسيرة التعليمية بكفاءة واقتدار وكي يكونوا نموذجاً متميزا ً يقتدي به جميع الطلبة ،ويأتي في مقدمة
هذه المبادرات برنامج سفراء التعليم ،ونظام االبتعاث والتف ّرغ الدراسي ،وعلّم ألجل اإلمارات ،والتدريب العام والتخصصي،
باإلضافة طبعاً إلى رخصة المعلم ،كما تعمل الوزارة في الوقت ذاته على تسهيل عملية التفرغ الدراسي للمعلمين الراغبين
في استكمال دراساتهم العليا من خالل التعاون واالتفاق مع الجامعات المحلية ،وذلك ضمن رؤيتها الهادفة إلى بناء قاعدة
من المعلمين المواطنين المؤهلين القادرين على االرتقاء بمنظومة التعليم في الدولة ،وتعظيم مخرجاتها النوعية كي تواكب
متطلبات مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
ال يخفى على أحد أن تميز التجارب التعليمية في العديد من الدول المتقدمة يرجع باألساس إلى المعلم الكفء القادر
على التواصل مع الطالب وإقامة حوار فعال معهم ينمي لديهم ملكات التفكير الخالق ويحفزهم نحو مزيد من اإلبداع
واالبتكار ،ولهذا فإن رهان دولة اإلمارات على المعلمين يتجاوز ذلك إلى مساهمة المعلمين في إعداد جيل تنافسي قادر
على مواجهة تحديات عصر العلم ومجتمع المعرفة ،ومتمسك بالقيم والهوية الوطنية ،وألجل هذا تعمل الدولة على االرتقاء
بمهارات المعلمين باستمرار ،ألنها تعتبرهم األساس في بناء أجيال المستقبل التي تقود مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة،
وتواكب طموحاتها لتعزيز ريادتها في مجال التنافسية خالل السنوات المقبلة.
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تقارير وتحليالت
العراق ..بين النفوذ
اإليراني ومقتضيات
السيادة

لم يتمكن رئيس الوزراء العراقي  -إلى اآلن  -منذ تعيينه قبل أشهر من
االطمئنان على مكانته ،بل إن الكثير من التوقعات التي ساقها المراقبون تبدو
 اليوم  -كما لو أنها تتحقق ،فما هي أبرز تحديات عادل عبدالمهدي اليوم؟وإلى أي حدّ سيتمكن من إدارة المرحلة المقبلة؟

أبرز التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي -اليوم-
تنقسم في ظاهرها إلى تحديات داخلية وخارجية كما جرت
العادة ،لكن المدقق في جوهرها يدرك أنها ذات بُعد إقليمي
بكل أبعادها بالتدخل اإليراني ،سواء
أي أنها ترتبط ّ
خالص؛ ْ
تعلق األمر باصطدامه بسلطة الحشد الشعبي ،أو باستمرار
أزمات التنمية الداخلية ،أو حتى بتوتر عالقاته مع الواليات
المتحدة األمريكية.
ومن خالل تشريح هذه المسائل الثالث ،تتضح لنا أكثر
طبيعة تلك المشاكل وعالقتها المتعدية بغيرها من القضايا
اإلضافية الشائكة.
فبالرغم من محاولته (الشجاعة) دمج ميليشيا الحشد
الشعبي بالجيش العراقي ،فإن عادل عبدالمهدي لم يتمكن
من القيام بذلك إال بعد أن قدم لها بدائل تعوضها عن خسارة
سلطتها الظاهرية ،ولكن تلك البدائل المتمثلة في تسليم
قياداتها مناصب حساسة داخل المؤسسة العسكرية جعلها
تدير معاركها الطائفية؛ استنادا ً إلى شرعية الجيش الوطني.
وليس قرار رئيس الوزراء األخير القاضي بتعيين القيادي في
منظمة بدر الموالية إليران ،منتظر الحسيني ،في منصب
السكرتير العسكري لرئيس الوزراء سوى جزء من آلية الضغط
المتواصلة من طرف أذرع إيران داخل العراق ،وخاصة أن
القيادي المعين مق ّرب من الحرس الثوري اإليراني وسبق
له أن تد ّرب في صفوفه .ولذا ،يرى العديد من المراقبين أن
موجة االستياء التي أثارها قرار التعيين في األوساط الشعبية
لن تفضي إلى نتيجة تُذكر ما دامت إيران ت ِقف خلف القرار.
والقرار األخير هو جزء من سلسلة من التعيينات التي
فرضتها جهات مقربة من طهران مؤخرا ً ،كان من أبرزها تعيين
أبو جهاد الهاشمي ،القيادي في المجلس األعلى ،مديرا ً لمكتب
رئيس الوزراء ،ثم تعيين زياد التميمي مفتشاً عاماً في وزارة
الدفاع.
التدخالت اإليرانية في العراق ال ت ِقف عند ح ّد فرض
الموالين لطهران في المناصب الحساسة ،وإنما تعدت ذلك
إلى فرض إمالءات على بغداد تتعلق بطريقة تعاطيها مع
العقوبات األمريكية على إيران ،حيث اعتُبر رفض عادل
عبدالمهدي االلتزام بالعقوبات األمريكية على إيران دليالً على

التأثير اإليراني المباشر؛ وذلك برغم المهلة التي منحتها له
واشنطن للبحث عن مصادر جديدة للطاقة الكهربائية التي
يستوردها من إيران.
كما رأى بعض المراقبين أن القرارات األخيرة التي اتخذها
عادل عبدالمهدي  -بشأن منع الطيران العسكري في األجواء
العراقية إال بموافقته شخصياً  -استجابة فعلية لضغوط فصائل
الحشد الشعبي التي تعرضت مقراتها لقصف مجهول قبل أيام.
وإزاء الضعف الملحوظ للقرار السيادي العراقي إزاء النفوذ
اإليراني ،يتخوف الكثير من المراقبين من عدم قدرة الحكومة
الجديدة على أداء مهامها بالشكل المطلوب ،وخاصة فيما
يتعلق باستقاللية القرار ،وإمكانية فرض اإلصالحات الهيكلية
على مستوى مؤسسات الدولة المختلفة ،وتنفيذ برامجها
التنموية ،ومعالجة تداعيات اإلرهاب والتوترات الطائفية.
لذا ،فإن أوساطاً عراقية عديدة تحذر من أن تؤدي زيادة
نفوذ إيران على المستوى السيادي إلى إثارة رد فعل بعض
األطراف في الداخل ،وخاصة تلك التي ترى أهمية استقاللية
القرار العراقي عن الخارج ،وتفضّ ل تعزيز دور المستقلين في
الوزارات السيادية كوزارتَي الدفاع والداخلية.
فيما يرى آخرون أن سياسة رئيس الوزراء بدأت تتضح
شيئاً فشيئاً خالل الفترة الماضية ،وهي تهدف إلى تمكين
الفصائل المسلحة والجهات المشبوهة من السيطرة على أهم
مؤسسات البالد؛ وهي رئاسة الوزراء ،لكن األمر قد يجعل من
العراق ساحة مواجهة بين إيران من جهة وإسرائيل والواليات
المتحدة من جهة أخرى ،وهي  -من دون شك  -في غنى عن
كل ذلك.
ّ
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تقارير وتحليالت
هل يجب على الواليات
المتحدة األمريكية إعالن
هزيمتها في أفغانستان؟

كتب جيم جولبي ،مستشار السياسة الدفاعية في بعثة الواليات المتحدة لدى الناتو،
وبيتر فيفر ،بروفيسور في العلوم السياسية والسياسة العامة في جامعة ديوك ،مقاالً
في مجلة «ذا أتالنتيك» األمريكية ،استهاله بالقول إن ُحكم الرأي العام حول إذا
ما كانت الواليات المتحدة قد ربحت أم خسرت الحرب في أفغانستان ،سيؤثر في
الطريقة التي س َينظر بها المدنيون والعسكريون إلى هذه الحرب لسنوات طويلة.

يبدو أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب مستعدة
لإلعالن ،في غضون أيام أو أسابيع ،عن اتفاق مع طالبان؛ يتضمن
انسحاب القوات األمريكية من أفغانستان .وفي حال حدث
ذلك ،فقد تجِد اإلدارة األمريكية نفسها قريباً في معركة جديدة
مع الرأي العام .والسؤال المطروح هنا هو :هل فازت الواليات
المتحدة في حربها بأفغانستان أم خسرت؟ يقول الكاتبان :تعتمد
اإلجابة جزئياً على شروط االتفاق المحت َمل ،حيث عاد ًة ما ينطوي
السالم المتفا َوض عليه على تنازالت من كِال الجانبين؛ وبالتالي
يمكن وصف االتفاق بطرق متعددة.
عقب حرب فيتنام ،ظهرت رواية بين العديد من الضباط
العسكريين األمريكيين بأن القادة المدنيين طعنوا القادة
العسكريين في الظهر؛ عن طريق إبرام صفقة لسحب القوات
األمريكية ،بدالً من السماح لهم بالفوز .ولهذا ،فإن إرث الحرب
األفغانية التي تدخل اآلن عامها الثامن عشر سيتم النظر إليها من
وجهات نظر مختلفة بشأن إذا ما كانت الواليات المتحدة فازت بها
أو خسرتها .وباالعتماد على دراسة استقصائية ،أعدها مركز أبحاث
الرأي الوطني ،شملت شريحة ضمت  4500مواطن أمريكي من
ضمنهم مدنيون ومتقاعدون وأفراد عاملين في الجيش األمريكي،
فقد برزت ثالثة مواضيع رئيسية على النحو اآلتي:
أوالً ،بالرغم من أن األمريكيين ال يعتقدون أن الحرب في
أفغانستان خاطئة ،فإنهم على األرجح مستعدون إلنهائها .فقد
أيّد  %55منهم قرار الرئيس األمريكي سحب القوات األمريكية
من أفغانستان في مقابل  %23رفضوا قرار الرئيس األمريكي.
ثانياً ،إن عودة القوات األمريكية إلى أرض الوطن ،قد ال يكون
الشيء الوحيد المهم ،حيث إن شروط االتفاق مع حركة طالبان
وكيفية صياغة هذا االتفاق سيؤثران في تأييد الرأي العام لالتفاق،
وخاصة بالنسبة إلى المحاربين القدامى والمحاربين الحاليين في
صفوف القوات األمريكية .وفي الوقت الذي يعتقد فيه جزء من
الشعب األمريكي أن الواليات المتحدة لم تحقّق أيّاً من أهدافها
االستراتيجية في أفغانستان ،وأنه من الواضح أن الواليات المتحدة
قد خسرت الحرب في أفغانستان ،فإن الجزء اآلخر من الشعب
األمريكي يعتقد أنه لم تقع هجمات إرهابية واسعة النطاق على
األراضي األمريكية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر ،وأنه
بإمكان الواليات المتحدة إعالن النصر قريباً في أفغانستان.

ثالثاً ،من الممكن أن يؤدي ترسيخ رواية أن الواليات المتحدة
قد توصلت إلى اتفاق مع حركة طالبان ،وتركت أفغانستان تخسر
الحرب ،إلى إحداث تأثير سلبي دائم في العالقات المدنية -
العسكرية األمريكية .لقد ظل االتفاق النهائي بعيد المنال؛
ألن حركة طالبان لم توافق بع ُد على إدانة تنظيم «القاعدة»
وتقديم جميع ضمانات مكافحة اإلرهاب التي طلبها المفاوضون
األمريكيون .ومن المرجح أن تح ِّدد شروط االتفاق المحتملة
كيف سينظر المدنيون والعسكريون إلى نهاية الحرب األفغانية.
من الواضح أن الرئيس األمريكي الحالي والرئيس السابق باراك
أوباما لم يبذال الكثير من الجهد لحشد التأييد الشعبي األمريكي
للحرب األفغانية .وذلك في الوقت الذي بذل فيه الرئيس األسبق
جورج دبليو بوش جهودا ً متواصلة للقيام بذلك .وقد أظهرت
االستطالعات السابقة أن األمريكيين سيكونون على استعداد
لمواصلة تح ّمل تكاليف الحرب؛ شريطة أن يروا أن الحرب كانت
على طريق النجاح؛ وهو األمر الذي استوعبته جيدا ً إدارة الرئيس
جورج دبليو بوش.
وبالنظر إلى التكاليف المستمرة وغياب القادة السياسيين
الرئيسيين المستعدين للدفاع عن هذه الحرب العسكرية
التي تخوضها الواليات المتحدة في أفغانستان ،فليس من
المستغرب أن يكون الجمهور األمريكي منفتحاً على االنسحاب
من أفغانستان .ويبقى السؤال المهم هو :هل كانت الحرب في
كل هذا العناء؟ ستؤثر كيفية إجابة األمريكيين
أفغانستان تستحق ّ
عن هذا السؤال على كيفية تفاعل القادة السياسيين المدنيين
وكبار القادة العسكريين  -مع بعضهم بعضاً  -في المستقبل.
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تقارير وتحليالت
كيف انغمس حلفاء الواليات
المتحدة األوروبيون في ثالوث
السياسة الخارجية
ويقول الكاتب إن الصين وروسيا تخلقان ثروتهما ونفوذهما
في أوروبا من خالل عقد صفقات الطاقة والمعامالت المصرفية
وشركات االتصاالت ومشاريع البنية التحتية ،األمر الذي يدخل
الحلفاء في عالقات ال يستطيعون الفرار منها بسهولة ،فالمشكلة
برأيه متعددة األبعاد ،تكمن أوالً ،في أن اختالف السياقات
التاريخية أدى إلى إحداث وجهات نظر مختلفة في وسط وغرب
أوروبا ،يرى الكاتب أنها ستتقارب ،ولكن ببطء؛ ثانياً ،تطلب
بروكسل أن يتبنى أعضاء االتحاد األوروبي السياسات المحلية
العامة نفسها التي تستند عادة إلى القيم التقدمية الثقافية التي
تتعارض مع ثقافات دول وسط أوروبا؛ ثالثاً ،أدت اإلخفاقات
السياسية الواضحة من قبل برلين وباريس إلى تقويض الثقة
بالغرب وتشجيع وسط أوروبا؛ رابعاً ،تبدو النخب السياسية
في بروكسل وبرلين وباريس غافلة عن حقيقة أن لدول أوروبا
الوسطى وجهات نظر مختلفة.
يرجع الفضل إلى أن االتحاد األوروبي كان ناجحاً بشكل
كبير في نقل الدول الفقيرة سابقاً في اإلمبراطورية السوفيتية
 التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا  -من اقتصادات القيادةالفاشلة إلى اقتصادات السوق الحرة النابضة بالحياة ،ما أدى إلى
نمو اقتصادي قوي وانخفاض معدل البطالة ،وهو ما يفسر بعض
االستطالعات اإليجابية بشأن المواقف تجاه االتحاد األوروبي .إال
أن سياسات االتحاد األوروبي انتقلت إلى المجاالت االجتماعية
والثقافية ،ويظهر ذلك مثالً في انتقاد رئيس الوزراء الهنغاري
فيكتور أوربان ،لتأييده الكبير «للثقافة المسيحية» على
التعددية الثقافية ،والحد من الهجرة ورفض الحدود المفتوحة،
ودعم ما كان يطلق عليه «القيم العائلية التقليدية» ،وهو ما قد
يجده التقدميون ،من ساسة ومثقفي الغرب مثيرا ً لـ «االشمئزاز»،
لكنهم غفلوا عن أن هذه اآلراء كانت واسعة االنتشار حتى وقت
قريب نسبياً.
لقد كان باإلمكان أن تكون الكثير من هذه المسائل غير
مهمة ،إذا ما ركز االتحاد األوروبي على مهمته األساسية المتمثلة
في زيادة النمو االقتصادي من خالل تحقيق المزيد من الكفاءة
وتحقيق وفرة اقتصادية كبيرة ،لكن المشكلة هي أن االتحاد
األوروبي قد أخذ على عاتقه مهمة أكثر طموحاً ،كالقيام بأشياء
لم تكن أساساً ضمن واجباته.

كتب كيفن جيه .ماكنمار مقاالً في مجلة «ذا ناشونال
إنترست» األمريكية تحدث فيه عن السياسة الخارجية
للواليات المتحدة ،قائالً إنها بحاجة إلى تحييد سياسة
االتحاد األوروبي حتى تتمكن من كسب والء الحلفاء
في وسط أوروبا.

إن القيم التقدمية التي تم تبنيها في بروكسل ،إلى جانب
اتخاذ القرارات الخاصة و  /أو االنفرادية في برلين وباريس،
دفعت أجندة االتحاد األوروبي بعيدا ً عن قضايا التجارة والسفر
والعملة المشتركة ،نحو التأثير في الحياة االجتماعية والثقافية
ألوروبا ،حيث كانت المطالب المفاجئة وغير المسبوقة في
عام  2015بتوزيع مليون مهاجر في جميع أنحاء دول االتحاد
األوروبي ،أمرا ً ليس من صميم أولويات االتحاد األوروبي أبدا ً،
وبالتأكيد لم يكن ليوافق عليه أعضاء االتحاد األوروبي .حيث لم
يتم استشارة دول وسط أوروبا إذا ما كانت ترغب في استضافة
هؤالء المهاجرين الذين لم يدخلوا عبر حدودهم ،وخاصة أن
معظم هؤالء كانوا يعتزمون تقديم طلب للجوء في ألمانيا أو
السويد.
ويدافع عن هذا النوع من مبادرات االتحاد األوروبي
التقدمية أناس «مترفون» ترعرعوا على الجانب األيمن من
الستار الحديدي ،ولم يعرفوا سوى الحرية واالزدهار النسبيين،
ويشعرون بالثقة بأنهم يستطيعون بناء نظام عبر وطني قائم
على مبادئ مجردة ،مستمدة من تطبيق العقل البشري وافتراض
الخير؛ ونظرا ً إلى اعتقاد أن هذه المبادئ عالمية ،فإن سياسات
االتحاد األوروبي الناتجة هي سياسات موحدة ،ال تأخذ في
االعتبار اإلرث التاريخي القاسي لدول أوروبا الشرقية ،التي تقوم
نظرتها على الواقعية المتشككة  -وليس الطوباوية  -باعتبارها
أخالقية .وهذا الواقع استغلته إدارة الرئيس ودونالد ترامب
الستقطاب وسط أوروبا ،من خالل التركيز على بناء عالقات
أفضل معها ،بهدف إبعادهم عن نفوذ كل من روسيا والصين،
وال سيما المجر التي لديها عالقات تجارية مع كليهما .وال شك،
أن التصدي لنفوذ روسيا والصين سيتطلب وقتاً وجهدا ً.
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إنفوجراف
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شـؤون اقتصاديــة
تتصدر دول المنطقة في المدن الذكية
اإلمارات
ّ

أطلق صندوق النقد العربي العدد الخامس من سلسلة
بحثية دورية جديدة بعنوان «موجز سياسات» ،جاء بعنوان
«المدن الذكية في الدول العربية :دروس
مستوحاة من التجارب العالمية» .وطبقاً
للتقرير ،تتصدر دولة اإلمارات الدول
العربية من حيث نسبة المدن الذكية إلى
إجمالي المدن الرئيسية بنسبة تبلغ .%50
وأكد التقرير أن دبي وهي المدينة العربية
الرائدة في هذا المجال ،اتخذت إجراءات
منهجية لتصبح مدينة ذكية بمفهوم شامل.
ويقول التقرير إن عدد المدن الذكية في الدول العربية يبلغ نحو
 24مدينة ذكية من أصل  115مدينة رئيسية في الدول العربية،
بما يشكل نحو  %21من إجمالي المدن العربية .وفي إطار
توجه أبوظبي للتحول نحو اقتصاد المعرفة لدعم جهود التنويع
االقتصادي ،يتم تطوير مدينة ذكية خضراء تتمثل في مدينة
«مصدر» .وتشير التقارير إلى أن حجم سوق المدن الذكية شهد
ارتفاعاً ملموساً في اآلونة األخيرة ليصل في عام  2018إلى قرابة
 308مليارات دوالر ،ويتوقع أن يصل إلى  717.2مليار دوالر في

عام  .2023وأضاف التقرير أن هناك مجموعة من المؤشرات
يتم االستناد إليها لقياس مدى الجاهزية اإللكترونية وتركز كل
مجموعة من المؤشرات على بُعد معين
من أبعاد المدينة الذكية مثل الحكومة
اإللكترونية ،وتمكين المواطن ،والشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،والتطبيقات
الذكية ،واالعتبارات الوطنية واإلقليمية
التي تقيس مستوى التعاون والتجانس بين
المدن في الدولة نفسها .وتم تقديم ثالثة
مؤشرات تصف تنافسية المدن الذكية في
عدد من المناطق الجغرافية في العالم ،تشمل :مؤشر قدرة
البنية التقنية للمدن الذكية ،ومؤشر انتشار التطبيقات في المدن
الذكية ،ومؤشر الوعي واستخدام التطبيقات ومدى الرضا؛ حيث
يعتبر رضا المواطن ومدى تفاعله مع التطبيقات اإللكترونية
المتبناة في إطار المدن الذكية من أهم عناصر نجاح عملية
التحول إلى المدن الذكية ،حيث تأتي دبي وأبوظبي في مركز
الصدارة إقليمياً بدرجة بلغت  16.6درجة و 10.5درجات على
التوالي.

«االتحاد للطيران» األولى شرق أوسطي ًا في دقة مواعيد الرحالت

جاءت «االتحاد للطيران» ،الناقل الوطني لدولة اإلمارات ،في المرتبة األولى كأفضل
شركة طيران من حيث دقة مواعيد الرحالت على مستوى الشرق األوسط خالل األشهر
السبعة األولى من  ،2019حيث بلغ معدل وصول الرحالت في الموعد نسبة .%83.5
وأظهرت األرقام واإلحصائيات الجديدة الصادرة عن مؤسسة  OAGالمتخصصة في بيانات
ومعلومات الطيران ،أن «االتحاد للطيران» هي شركة الطيران الوحيدة على صعيد منطقة
الشرق األوسط التي زاد متوسط دقة المواعيد على نسبة  %80خالل تلك الفترة .كما أظهرت البيانات أن «االتحاد للطيران»
جاءت في المرتبة الرابعة والعشرين من حيث دقة مواعيد الرحالت على المستوى العالمي خالل يوليو ،وهو الشهر الذي يشهد
ذروة السفر خالل فصل الصيف في منطقة الشرق األوسط.

البيت األبيض يرفض مخاوف الركود االقتصادي ويدعم المحادثات مع الصين

رفض مسؤولو البيت األبيض أمس األحد المخاوف من تباطؤ النمو االقتصادي وقالوا إن
مخاطر الركود ضعيفة برغم تقلب أسواق السندات العالمية على مدى األسبوع الماضي،
مؤكدين أن الحرب التجارية مع الصين لم تتسبب في أي خسائر للواليات المتحدة .وقال الري
كودلو ،المستشار االقتصادي للبيت األبيض ،إن ممثلي الشؤون التجارية في الواليات المتحدة
والصين سيجرون محادثات في غضون عشرة أيام ،وإنه «إذا نجحت هذه االجتماعات...
فسوف نعتزم دعوة (ممثلي) الصين للحضور إلى الواليات المتحدة» لدعم إحراز تقدم في
المفاوضات من أجل إنهاء الحرب التجارية التي باتت تشكل خطرا ً محتمالً على النمو االقتصادي العالمي .وبرغم توقف المحادثات في
الوقت الحالي وتهديد زيادة الرسوم الجمركية وغيرها من القيود التجارية المحدقة باالقتصاد العالمي ،قال كودلو :إن الواليات المتحدة
ما تزال «في حالة جيدة جدا ً» .وأضاف «ال ركود في المدى المنظور ...المستهلكون يعملون وأجورهم تزيد .هم ينفقون ويدخرون».
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من إصدارات المركز

إشكالية الهوية والتعدد اللغوي بالمغرب العربي

يعتبر موضوع الهوية والتعدد اللغوي في المغرب العربي
إشكالية مزمنة نظرا ً إلى التركيبة السكانية التي تتشكل من
العرب واألمازيغ الذين تمازجوا وتعايشوا ،مع احتفاظ جز ٍء
مهم من المنطقة بلهجاتهم وعاداتهم األمازيغية الخاصة.
كما عرف المغرب الكبير االستعمار الفرنسي الذي مارس
سياسات اقتصادية وسياسية إدارية ولغوية متقاربة .هذا
الوضع الجغرافي والتاريخي الخاص فرض على المنطقة ما
يعرف بـ «إشكالية الهوية» .وألن عالقة الثقافات المحلية
لسكان المغرب العربي بالثقافة الفرنسية في قلب هذه
المشكلة ،فقد صار لقضية الهوية خصوصية أخرى ،وهي
أنها تـُطرح في إطار لغوي ،بحيث ال يمكن الدخول إلى
فهم مسألة هوية المنطقة ودراسة أصولها وآثارها من دون
التوقف عند قضية مكانة اللغة الفرنسية بها .تفاوت دول
المغرب الكبير في درجة الصلة بين الهوية واللغة ،وليس
في طبيعة المشكلة.
ولدراسة تلك المعضلة ،يأتي موضوع هذا الكتاب عن
العالقة بين الهوية واللغة في المغرب الكبير ،وآثار ذلك في
التربية والتعليم؛ حيث إن المدرسة هي المحضن الرئيسي
ألي محاولة نهضوية حقيقية .ولما كان التعليم يتأثر بنظرة
المجتمع إلى نفسه ،فقد أصبحت قضية الهوية ال تنفصل
عن التعليم ومشكالته ،خاصة أن اللغة مك ِّون رئيس في
تشكيل هوية الشعوب.
وقد اختار الباحثان حصر الدراسة في المغرب ألنه
المختبر اللغوي المثالي للمغرب العربي كله ،وواحد من
أهم المختبرات اللغوية على مستوى الوطن العربي ،فهو
أكبر بلد أمازيغي في العالم ،وتنشط به الحركة األمازيغية
الحديثة التي أعادت طرح سؤال الهوية ،وفيه أيضاً أقلية
تعرف اللغة اإلسبانية؛ ولذلك فإن وضعه اللغوي هو األكثر
تعقيدا ً واألصعب في الدراسة من جميع الدول المغاربية
األخرى ،إلى درجة يمكن وصفه فيها بـ«الفوضى اللغوية».
وإذا نجح المغرب في عقد صلح الهوية واللغة ،خاصة على
مستوى المدرسة ،فمن باب أولى أن ينجح غيره من البالد
المغاربية والعربية.
وقد تم تخصيص الفصل األول من هذه الدراسة لقضية
الهوية ،مع تركيز خاص على هوية المغرب األقصى ومكوناتها
وخصوصياتها .كما تحدث الفصل الرابع عن سياسة فرض

تأليف :إلياس بلكا ومحمد حراز
تاريخ النشر2014 :

اللغة الفرنسية ،وهي التي تسمى الفرانكفونية ،فتم
استعراض هذه السياسة وشرحها وبسط أساليبها وآثارها،
والوظائف التي تقوم بها هذه اللغة في المجتمع المغربي.
وتظهر الدراسة أنه بالرغم من محاربة االستعمار الفرنسي
للغة العربية ،ومن تعثر سياسة التعريب في التعليم
المغربي بعد االستقالل ،ومن سياسة الفرانكفونية اليوم،
فإنها مازالت قادرة على أداء وظائفها الحضارية الثالث:
الوظيفة العقدية ،والوظيفة الوحدوية ،ثم الوظيفة الرسمية
في اإلدارة واإلعالم ،وفي كل مؤسسات الدولة .كما أنها
ماتزال تتمتع بمقومات مهمة؛ بوصفها لغة المسلمين في
العالم ،وينطق بها عدد ضخم عالمياً ،فضالً عن كونها اللغة
الرسمية أو الوحيدة للعديد من الدول العربية .وبفضل
هذه الميزات الحضارية تظل اللغة العربية الفصحى مؤهلة
ألن تكون لغة التكامل االقتصادي والسياسي ،ولغة الفكر
والعلم واإلعالم .غير أن الوضعية الحالية للفصحى بالمغرب
تمر بأزمة حقيقية جراء احتكار اللغة الفرنسية ،خاصة
للمجاالت الحيوية في التعليم واإلدارة والمؤسسات المالية
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واإلعالم؛ وهذا ما تسبب في ضعف أدائها الوظيفي في
الحياة العامة؛ ولذلك ،يقترح الباحثان بعض عناصر خطة
وطنية فاعلة للسياسة اللغوية للنهوض العلمي والحضاري
بالعربية ..هذا وغيره كان موضوع الفصل الثاني.
وقد زاد اقتراح العامية الدارجة؛ بوصفها بديالً للعربية
الفصحى تعقيدا ً آخر على المشكلة .ولذلك عقد المؤلفان
الفصل الثالث لهذا الموضوع؛ ليوضحا أن هناك دعوة
الستعمال العامية في جميع المجاالت ،وأن أصحابها يحاولون
التنظير لها والتأصيل اللساني الستخدامها ،فيزعمون أن
العربية الفصحى لغة وافدة ،بينما الدارجة هي اللغة الوطنية
الحقيقية ،كما أنها لغة قائمة لذاتها منفصلة عن الفصحى.
ويديرون صراعاً لغوياً عبر وضع اللغة العربية وحدها في
جانب ،ووضع الفرنسية والعامية واألمازيغية مجتمعة في
جانب مقابل.
ويتحدث الفصل الخامس من الكتاب عن القضية
األمازيغية ،فقد طرأ طارئ حديث جدا ً على الساحة المغاربية،
وهو تبلور حركة سياسية وثقافية جعلت من األمازيغية
محور نشاطها وأساس مطالبها .وهذه الحركة تحاول بناء نوع
من «القومية األمازيغية»؛ وهي نوع غير متضح المالمح إلى
اآلن ،لكن المؤكد أن اللغة األمازيغية تشكل أساسه األكبر ،بل
روحه حقاً .وهذا يوضح لماذا كان شعار «اللغة األمازيغية»
هو السائد لدى هذا التيار الفكري والسياسي منذ نشأته إلى
اليوم ،حتى صار المدخل الرئيسي «للهوية األمازيغية» هو
موضوع اللغة األمازيغية .وبهذا انصبت الجهود على معيرة
اللهجات األمازيغية ومحاولة بناء لغة موحدة ،ثم السعي
إلى تدريسها بالمدارس العمومية ونشرها بالتدريج؛ بوصفها
لغة وطنية أو رسمية؛ ولذلك ،فالمسألة األمازيغية تحتاج من
الجميع إلى وقفة هادئة للتأمل والمراجعة.
أما الفصل األخير فكان عن إشكالية لغة التدريس في
المدرسة المغربية ،وفيه يشير المؤلفان إلى أن العربية
الفصحى ال ينبغي أن تخضع للمنافسة؛ جراء التعدد اللساني،
على اعتبار أن العامية تظل لغة داعمة للغة العربية
الفصحى ،عبر الوظائف «الحياتية» والوجدانية فقط ،وال
يمكن لها أن تكون لغة المضامين العالية المرتبطة بالدين
والفكر والعلم والتقنية والثقافة .وكذلك ليس في مقدور
األمازيغية أن تقوم بالدور الوظيفي الذي تقوم به الفصحى؛
كون األمازيغية توظف فقط في مالسنة االتصال في إطار
محيط اجتماعي معين بحسب الجهة الجغرافية .كما أن

الثنائية اللغوية بين العربية والفرنسية أدت إلى نتائج سلبية،
ورسخت ازدواجية غير متكافئة في الفرص واإلمكانيات؛ ومن
هنا ،تبين فشل الخطة التعريبية المتعثرة ،وغير المدروسة.
لذلك يقترح الباحثان بدالً منها نموذجاً رائدا ً ،يتمثل في
التعريب المدعوم بالتعدد اللغوي؛ ما يعين على وضع أسس
متينة الستقرار لساني متكامل ،تحتل فيه العربية الفصحى
موقعها المناسب ،وتكون فيه اللغات األمازيغية ،أو اللغة
الواحدة الممعيرة ،لغات وطنية تُدرس وتُطور .وتكون فيه
أيضاً اللغات األجنبية لغات للدراسة ال للتدريس ،مع ضمان
هامش مهم من التعبير والتواصل الشفهي باللهجات العامية،
في إطار متوازن ضمن سياسة لغوية وطنية فاعلة.
ويمكن إيجاز أهم النتائج التي توصل إليها المؤلفان،
فيما يأتي:
االنتماء المغربي العام إلى الوطن العربي وللحضارة
اإلسالمية ،إما ديناً وتديناً ،أو ثقافة وحضارة؛ ومن هنا ،يجب
أن يعي الجميع قيمة اإلسالم في المجتمع المغربي ،ودوره
التاريخي في تأسيس الكيان الحضاري المغربي والحفاظ
على تالحمه ووحدته .ال بأس أن يكون للهجات والثقافات
المحلية وجود معين في هذا اإلطار ،بما يحترم قضية التنوع
اإلنساني والثقافي ،وبما ال يرتد على المبدأ األول بالنقض
والهدم؛ ولذا ،ال ينبغي الوقوف ضد مسعى تقوية األمازيغية
وتطويرها ،بل تجب مواكبة هذا المشـروع بالتقويم والنقد
البناء .وال يجوز أن نضع العربية في مواجهة مع األمازيغية،
وال مع العامية.
إن االنتماءات العروبية واإلسالمية والمحلية (األمازيغية)
ال تلغي االنفتاح المتبصـر على حضارات العصـر وثقافاته ،كما
ال تمنع من تعلم اللغات األجنبية التي تحقق هذا االنفتاح،
مادام لهذه اللغات وظائف معرفية محددة وواضحة ،بحيث
ال تطغى على اللغات الوطنية ،وال تنافسها على موقعها.
يجب أن تكون العربية اللغة الوحيدة في بداية سلك
التعليم األساسـي ،ثم  -في نهاية هذا السلك  -يمكن إدراج
األمازيغية ،بما أنها لغة وطنية .كما ال يجوز أن تكون الفرنسية
اللغة األجنبية المفضلة ،بل يجب أن يكون للتلميذ خيارات
متعددة؛ منها اإلنجليزية.
كشفت الدراسات أن مشكالت الهوية والتعليم واللغات
متشابهة جدا ً في المغرب العربي ،إلى ح ّد التطابق أحياناً؛
ولذلك من األهمية بمكان أن تنسق الدول المغاربية سياساتها
اللغوية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة.
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تطورات األزمة اإليرانية

إيران تحاول الظهور بمظهر المنتصر

أسفرت الساعات الماضية عن مجموعة من األحداث التي تشير إلى محاوالت إيران المستمرة في إظهار قوتها اإلقليمية،
والظهور بمظهر المنتصر ،انطالقاً من إفراج سلطات جبل طارق نهائياً عن ناقلة «غريس ،»1ورفض تلك السلطات طلباً
أمريكياً بشأن إبقاء الناقلة قيد االحتجاز .وفي ما يأتي أبرز التطورات الخاصة باألزمة اإليرانية:
•غادرت ناقلة «غريس »1التي غيرت اسمها
إلى «أدريان داريا ،»1وتحمل علم إيران بدالً
من علم بنما ،جبل طارق اليوم االثنين ،لتغ ّير
وجهتها إلى مدينة كاالماتا اليونانية .ورفضت
السلطات في جبل طارق طلباً أمريكياً ،أصدرته
وزارة العدل ،بالتحفظ على الناقلة .فيما أظهرت
طهران استعدادها إلرسال قوات من البحرية
اإليرانية لمرافقة الناقلة ،إذا تطلب األمر ذلك.
•دافعت حكومة جبل طارق عن إفراجها عن
الناقلة اإليرانية ،بالقول إنها تلقت ضمانات
من طهران بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا،
إضافة إلى أن االتحاد األوروبي لم يصنف
الحرس الثوري اإليراني «جماعة إرهابية» ،بعد
أن زودت الواليات المتحدة حكومة جبل طارق
بمعلومات إضافية تثبت سيطرة الحرس الثوري
اإليراني على السفينة وشحنتها.
•قالت وزارة الخارجية اإليرانية إن اتفاق الواليات
المتحدة مع تركيا على إقامة منطقة آمنة في
شمال سوريا «استفزازي ومثير للقلق» بعد
اتفاق الدولتين ،األسبوع الماضي ،على إنشاء
مركز مشترك للعمليات لمنطقة مقترحة على
امتداد الحدود السورية الشمالية الشرقية.
•قال علي رضا تنكسيري ،قائد القوات البحرية
بالحرس الثوري اإليراني ،إن وجود الواليات
المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب
عدم األمن ،مضيفاً أن إيران يمكنها أن توفر
األمن في الخليج من خالل تشكيل تحالف مع
دول أخرى في المنطقة .كما قال تنكسيري إن
إيران تريد السالم واالستقرار في الخليج.
•كشفت صور لألقمار الصناعية أن إيران تستعد
إلطالق قمر صناعي آخر بعد فشلها مرتين هذا
العام في وضع قمر في المدار ،على الرغم من
االتهامات األمريكية بأن برنامج طهران يساعدها
على تطوير صواريخ باليستية.

ماذا تعني هذه التطورات؟

تشير التطورات التي جرت بشأن اإلفراج الفعلي عن الناقلة اإليرانية
«أدريان داريا« ،»1غريس »1سابقاً ،وتحركها باتجاه مدينة كاالماتا اليونانية
إلى أن السلطات في جبل طارق ،لم تستجب للمحاوالت األمريكية بإيقاف
قرار اإلفراج عن الناقلة اإليرانية ،ما يشي بمسألتين أساسيتين ،األولى،
أن واشنطن ال تملك بالفعل قرارا ً مؤثرا ً في دول أوروبا ،بشأن عرقلة
عالقاتهما مع إيران ،حتى إن كانت التهمة تتعلق بالتصنيف األمريكي
للحرس الثوري اإليراني ،الذي يسيطر على الناقلة ،كمنظمة إرهابية،
العتبا ٍر أساسه أن االتحاد األوروبي لم يصنفه كذلك .أما الثانية فإنها تشير
إلى عدم الثقة بالنوايا والقرارات األمريكية بشأن خطط واشنطن لحفظ
األمن في الخليج العربي على أنها ج ّدية أو أنها ستفضي إلى قرار بخوض
«معركة» حقيقية ضد إيران ،ما أظهر صورة واشنطن وكأنها تقوم بأدوار
استعراضية لتخويف إيران ،من دون أن تكون لديها نوايا مؤكدة في رفع
التصعيد مع إيران أكثر.
وال تتوقف إيران عن إظهار رفضها لوجود الواليات المتحدة وبريطانيا
في منطقة الخليج ،مكررة أن هذا الوجود يجلب عدم األمن ،الذي يمكن
أن توفره هي ،وبالشراكة مع دول المنطقة ،لتؤكد في السياق ذاته أنها
تريد السالم واالستقرار في الخليج ،األمر الذي يشير إلى مواصلتها إطالق
رسائل للتهدئة مع دول الخليج العربي ،وإقناعها أن أمن واستقرار اإلقليم
لن يكون عن طريق التدخالت الغربية بالمنطقة ،إنما يكون بتشكيل
تحالفات إقليمية تقف كحائط ص ّد في وجه ما تعتبره «أطماعاً» أمريكية
في منطقة غنية بالنفط ،وتمتلك ممرات مائية تس ّهل حركة هذه السلعة
الحيوية باتجاه معظم دول العالم.
يبدو أن إيران قلقة في هذه المرحلة من إقامة منطقة عازلة في شمال
سوريا ،التي يعد نظامها حليفاً وثيقاً إليران ،األمر الذي جعلها تعتبر أن
إنشاء مركز مشترك ،بين الواليات المتحدة وتركيا ،على امتداد الحدود
السورية الشمالية الشرقية ،أمر «استفزازي ومثير للقلق» ،في داللة
واضحة على أن إيران تقلق اآلن على مصالحها في سوريا ،وتقلق أيضاً
من بسط تركيا نفوذا ً أكبر لها في المنطقة ،التي لطالما سعت إيران إليها،
وخاصة منذ بدء الحرب في سوريا في عام  .2011كما أن األنباء الخاصة
باستعداد إيران إلطالق قمر صناعي آخر في المدار ،يظهر تحديها وعدم
اكتراثها لقرار مجلس األمن الدولي ،الذي يدعوها إلى عدم القيام بأي
نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.
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