أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
االستيطان ..مخالف للقانون واألخالق الدولية
يمثل إعالن وزير الخارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،أن بالده لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة «غير
متسقة مع القانون الدولي» ،الذي لقي رفضاً فلسطينياً قاطعاً وإدانات عربية ودولية واسعة؛ حلقة أخرى في سياسة االنحياز
الكامل لالحتالل اإلسرائيلي؛ وهي ليست تحوالً في السياسة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلسطينية وحسب ،ولكنها أيضاً
تمثل استهتارا ً بالقانون الدولي؛ وخرقاً للقيم اإلنسانية التي تعارفت عليها المجتمعات واألمم على مدار التاريخ؛ والحقيقة
أن الواليات المتحدة بهذا اإلعالن تجاوزت كل الحدود؛ حيث سمحت لنفسها أن تتجرأ على حقوق اآلخرين وتتصرف بها كما
تشاء ،تماماً كما لو كانت تحكم غابة ال يسود فيها سوى قانون القوة؛ فالمستوطنات التي يرفضها القانون الدولي ،وصدرت
بحقها عشرات القرارات الملزمة من مجلس األمن وكان من بينها وأهمها أيضاً القرار الذي صدر أواخر عام  ،2016بأغلبية
شرعي ،ويطالب االحتالل اإلسرائيلي بإيقافه؛ هو عمل ليس مخالفاً
ساحقة ،وي ُع ُّد االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية غير
ٍّ
للقانون فقط ،ولكنه أيضاً اعتداء مباشر على حقوق أناس آخرين؛ حيث ينطوي على مخاطر كثيرة منها تهجير أصحاب البالد
األصليين من أرضهم وحرمانهم حتى من أبسط حقوقهم في أن يعيشوا على األرض التي ولدوا فيها وورثوها عن آبائهم على
مدار آالف السنين .ثم يأتي مسؤول يملك من القوة والسطوة ومن على بعد آالف الكيلومترات يقرر مصير أرض اغتصبت
بالقوة؛ ويصر على حرمان أهلها األصليين من حقهم في استعادتها؛ كما تطالب الشرعية الدولية ،وكما تطالب كل دول وشعوب
العالم ،بالطبع باستثناء المتطرفين في «إسرائيل» ونظرائهم في الواليات المتحدة .واألمر الغريب ،بل والمستهجن ،أن يعلن
بومبيو أن هذا القرار سيساعد على تحريك عملية السالم المنعية أصالً منذ سنوات بسبب تعنت االحتالل وهمجيته ،ودعم
الواليات المتحدة وغطرستها ،واألدهى واألَم ّر أن بومبيو يقول :إن مستقبل المستوطنات في الضفة الغربية متروك للمفاوضات
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين؛ ولعله من السخرية أن تدعو للسالم وأنت تعمل ضده .هذه هي حال اإلسرائيليين ومن يقف
وراءهم من األمريكيين ،حيث يتواصل الحديث عن الرغبة في السالم والسعي من أجل التطبيع ،وكأن الصراع المستمر منذ
أكثر من سبعة عقود ،وتسبب في واحدة من أكثر المآسي اإلنسانية على مر العصور ،مجرد نزاع على ملكية قطعة أرض.
إن المستوطنات لم تعد فقط عقبة أمام تحقيق السالم؛ بل أصبحت كالخاليا السرطانية حيث تطوق الفلسطينيين من
كل جانب؛ وباتت مقار ألكثر الناس تطرفاً في الكيان اإلسرائيلي ،حيث يقطنها الكثير من المتعصبين والمتطرفين المسلحين
الذين ارتكبوا الكثير من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني األعزل ،حيث قتلوا األطفال وحرقوا المنازل وأهلها بداخلها؛ كما
دنسوا المقدسات وحرقوا بيوت العبادة؛ وفي كثير من األحيان على مرأى ومسمع ،بل وحماية من قوات االحتالل.
إن اإلعالن األمريكي كغيره من القرارات األخرى الجائرة ،التي من بينها إعالن القدس عاصمة «إسرائيل» واالعتراف بسيادة
االحتالل على أراضي الجوالن العربية المحتلة؛ باطل من كل الوجوه ومرفوض ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات
الشرعية الدولية الرافضة لالستيطان ،وال يترتب بالتالي عليه أي شيء من الناحية القانونية؛ بل يعد عدواناً مادياً ومعنوياً على
نصف حتى اآلن برغم صدور
الشعب الفلسطيني ،الذي ما زال الشعب الوحيد في العالم الذي يقبع تحت االحتالل ،ولم يُ َ
مئات القرارات لصالحه؛ وكذلك على األمة العربية واإلسالمية التي تعتبر فلسطين أرضاً مباركة وال يمكن أن تفرط بها أو تقبل
المساس بحقوق شعبها في حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس؛ مهما كانت الغطرسة اإلسرائيلية
ومهما دعمتها أمريكا؛ ألن هذه الحقوق ال تسقط بالتقادم وال يمكن لشعب حر ناضل على مدار أكثر من سبعين عاماً وقدم
آالف الشهداء أن يقبل بهذا الجور؛ أو يستسلم لـ«منطق» القوة؛ حيث يقف العالم بأسره مناصرا ً له؛ ويعترف بحقه في أن
يعيش كغيره من الشعوب على أرضه بسالم؛ وأن يتمتع بالحقوق األساسية التي تتمتع بها شعوب العالم اآلخرى.
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اإلمارات اليوم
(أم اإلمارات) ..صفحة اإلمارات المشرقة في رعاية الطفولة
احتفال دولة اإلمارات العربية المتحدة اليوم ،بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف في  20نوفمبر من كل عام،
هو تأكيد لالهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لألطفال والطفولة ،وانعكاس لفاعلية التوجيهات التي أمرت بها سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك ،رئيسة االتحاد النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة األعلى لمؤسسة
التنمية األسرية (أم اإلمارات) من أجل تعزيز فضلى الممارسات العالمية في الرعاية االجتماعية والتعليمية والصحية لألطفال،
بوصفها المرتكزات إلرساء مجتمع متطور ومتجانس ،ينعم فيه األطفال باألمن واالستقرار ،ويحظون بالحماية والرعاية والتمتع
بكافة الحقوق ،التي يكفلها القانون من دون تمييز.
ويع ّبر قول سعادة عمر عابدي ،نائب المدير التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» ،خالل زيارته مقر
االتحاد النسائي العام« :نتوجه إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات) ،بأسمى آيات الشكر والتقدير على جهودها
المستمرة في دعم ورعاية حقوق الطفل والمرأة ،محلياً وإقليمياً وعالمياً ،وعلى قيادتها ورعايتها البارزة للعديد من المشاريع
والمبادرات الهادفة إلى تحسين وضع الطفل والمرأة وتمكينهما من نيل حقوقهما كاملة» ،عن مدى التقدير الذي تحظى
به سموها أممياً ،لدورها الرائد وعطائها الكبير في رعاية حقوق األطفال في الدولة وخارجها ،وخاصة في برامج التنمية
المستدامة لتحسين أوضاعهم ،األمر الذي مكّن القاصي والداني من تل ّمس جهود سموها في دعم ورعاية الطفولة ،داخل
دولة اإلمارات وخارجها ،عبر االستراتيجيات والمبادرات التي تم إقرارها ألجل حماية األطفال من أي انتهاك يخالف األعراف
والمواثيق اإلنسانية في شتى المجاالت وكل األشكال.
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات) قالت في وقت سابق إن الطفل هو «صانع المستقبل ،فهو رجل الغد
لذلك علينا أن نعمل من أجل أن ينمو سليماً صحياً واجتماعياً وثقافياً» ،وهو ما يفسر حجم ونوعية المبادرات الرائدة في
انتشار مراكز األمومة والطفولة في جميع أنحاء الدولة ،وإصدار مجموعة قرارات مهمة لحماية الطفل ،وإنشاء مؤسسات
عامة وخاصة لحماية األطفال وصون حقوقهم اإلنسانية ،ومنح جميع األطفال في الدولة حقوقهم الكاملة في مجاالت السالمة
واإلنماء والحماية والمشاركة؛ حيث تم إصدار قانون يحمي الطفل ،يسمى قانون «وديمة» ،لرعاية رفاهيته وصحته وحقوقه
التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية ومبادئ الدستور اإلماراتي.
وبدءا ً من  17نوفمبر الجاري ،أطلقت وزارة التربية والتعليم األسبوع الوطني للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية ،حيث
قالت الريم عبدالله الفالسي ،األمين العام للمجلس األعلى لألمومة والطفولة ،إن إطالق هذا األسبوع للعام الثاني على التوالي
يعني أن «برنامج الوقاية من التنمر الذي حرص المجلس األعلى لألمومة والطفولة على تنفيذه حقق نتائجه المرجوة ،كما أن
فوائده بدأت تظهر بصورة كبيرة على أبنائنا الطالب في مدارسهم ومراكزهم العلمية» مشيرة إلى أن برنامج الوقاية من التنمر
بدأه المجلس منذ عام  2014بالتعاون مع االتحاد النسائي العام ومنظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم.
كما يقوم «المجلس األعلى لألمومة والطفولة» ببرامج متقدمة لرعاية الطفل ،حيث دعا الجهات االتحادية والقطاع
الخاص ومختلف الفئات االجتماعية إلى االحتفاء بيوم الطفل اإلماراتي في الـ  15من مارس من كل عام ،بتوجيه من سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات) .كما تأتي «االستراتيجية الوطنية لألمومة والطفولة» و«الخطة االستراتيجية لتعزيز
حقوق وتنمية األطفال أصحاب الهمم  »2021 – 2017بمثابة تتويج للبرامج التي تنفذها دولة اإلمارات بشأن حماية الطفولة
ورعايتها ،األمر الذي حولها إلى نموذج عالمي يحتذى به في تقديم كل السبل الكفيلة لرعاية األطفال ،وجعلهم شركاء
ومساهمين فاعلين في مسيرة التنمية المنشودة ،بإطالق المبادرات والمساعدات التي تصب في خدمة األطفال ،وتوجِد لهم
البيئة السليمة لتنشئتهم ،وتساعدهم على تخطي الصعاب في الدولة والمنطقة والعالم.
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تقارير وتحليالت
«العالمي اإلفريقي
لألعمال» ..منتدى
لترسيخ مكانة اإلمارات
االقتصادية

ترتبط دولة اإلمارات العربية المتحدة بعالقات عميقة مع القارة اإلفريقية
في المجاالت كافة ،وخاصة في القطاعات االقتصادية واالستثمارية والتجارية؛
األمر الذي يؤكد مكانة الدولة المرموقة في خريطة االقتصاد العالمي ،وخاصة
إمارة دبي ،التي تعدّ صاحبة الدور األبرز في تعزيز حركة التجارة الدولية،
بوصفها بوابة للدول اإلفريقية إلى كل أسواق العالم.

انطالقاً من أن دولة اإلمارات
عموماً ،وإمارة دبي بشكل خاص ،تع ّد
مركزا ً لصياغة مالمح مستقبل االقتصاد
عالمياً ،وتحديدا ً في قطاعي االستثمار
والتجارة ،فقد نظمت غرفة تجارة
وصناعة دبي أعمال الدورة الخامسة
من «المنتدى العالمي اإلفريقي
لألعمال» ،يوم االثنين الموافق 18
نوفمبر الجاري ،برعاية صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
حيث كشف رئيس مجلس إدارة الغرفة ،ماجد الغرير ،أن تجارة
اإلمارة غير النفطية مع القارة اإلفريقية ستتخطى حاجز التريليون
درهم ،خالل الفترة من  2011إلى .2019
منتدى هذا العام الذي جاء تحت شعار «إفريقيا الغد،
نماء المستقبل» ،وشارك فيه رؤساء دول وحكومات ومسؤولون
كبار من الدول اإلفريقية ،يهدف إلى بحث الفرص والتحديات
واستشراف المستقبل وبناء الشراكات االستراتيجية في قطاعات
عدة بين دولة اإلمارات والقارة اإلفريقية ،حيث أصبح المنتدى،
على مدار خمس دورات ،منصة رائدة ألصحاب األعمال ،ومركزا ً
لصياغة مالمح مستقبل التعاون االقتصادي بين الدولة وإفريقيا
في مجالي االستثمار والتجارة ،وخاصة في األسواق اإلفريقية
التي يُنظر إليها بوصفها أسواقاً واعدة بالعديد من الفرص
االستثمارية ،والسيما في قطاعات الخدمات اللوجستية ،والبنية
التحتية ،وتجارة التجزئة ،والسياحة ،والتمويل.
وخالل استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
حفظه الله ،رئيس جمهورية غانا ،نانا أكوفو أدو ،يوم انطالق
المنتدى ،شهد سموه تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات
التفاهم بين حكومتي الدولتين؛ شملت اتفاقية تجنب االزدواج
الضريبي على الدخل واتفاقية التعاون والمساعدة اإلدارية
المتبادلة في المسائل الجمركية ،ومذكرة تفاهم بشأن اإلعفاء
المتبادل من التأشيرات ،ومذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة.
وفي يونيو الماضي ،شاركت دولة اإلمارات في معرض إفريقيا

التجاري ،بمدينة جوهانسبورغ ،حيث
تمكنت من خالله من تحقيق تقدم
في فتح أسواق جديدة لمنتجاتها
في قارة إفريقيا عموماً ،وجنوب
إفريقيا على وجه الخصوص؛ لكون
األخيرة تمثل مركزا ً استراتيجياً مرتبطاً
باألسواق اإلفريقية والدولية ،وبوابة
دخول للعديد من الدول الواقعة في
جنوب القارة .فوفقاً لسعادة عبدالله
آل صالح ،وكيل وزارة االقتصاد لشؤون
التجارة الخارجية ،فإن االستثمارات اإلماراتية في جنوب إفريقيا
مقبلة على قفزة نوعية خالل الفترة المقبلة في ضوء إعالن دولة
اإلمارات ضخ استثمارات مباشرة بقيمة  10مليارات دوالر في
جنوب إفريقيا ،كما ارتفعت استثمارات جنوب إفريقيا في الدولة
إلى مليار و 385مليون درهم بنهاية عام  2016بزيادة نسبتها
 %37.5عن عام  .2014فيما أكد سعادة محش سعيد الهاملي،
سفير الدولة لدى جمهورية جنوب إفريقيا ،أن قيمة التبادل
التجاري غير النفطي بين البلدين ارتفعت من  9.3مليار درهم
خالل عام  2016إلى  14.1مليار درهم عام  ،2018بزيادة بلغت
 4.8مليار درهم ،وبنسبة نمو .%51.6
وبالعودة إلى إمارة دبي ودورها في تعزيز العالقات
اإلماراتية مع قارة إفريقيا ،فقد تمكنت اإلمارة من ترسيخ مكانتها
العالمية كعاصمة للمشاريع الناشئة وريادة األعمال ،إذ يع ّد
«برنامج تدريب المشاريع الناشئة اإلماراتية -اإلفريقية» ،أول
برنامج من نوعه يعزز التعاون والشراكة بين المشاريع الناشئة
في دبي وقارة إفريقيا ،هدفه استقطاب المشاريع الناشئة إلى
الدولة ،ومساعدة الشركات الناشئة في الدولة على التوسع إلى
األسواق الخارجية في إفريقيا ،من خالل تزويد رواد األعمال،
على الجانبين ،بالمهارات والقدرات المبتكرة لتنمية مشاريعهم
الناشئة ،وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة لترسيخ ثقافة
االبتكار وريادة األعمال ،وتوسيع قاعدة الشركات المتوسطة
والصغيرة ،وتعزيز دورها في دفع عجلة نمو قطاع األعمال.
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تقارير وتحليالت
ماذا بعد عودة الحكومة
اليمنية إلى العاصمة
المؤقتة عدن؟

عادت ،أول أمس االثنين ،الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن،
حيث وصل إلى هناك رئيس الوزراء معين عبدالملك ،برفقة عدد من أعضاء
حكومته ،وفقاً التفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الحكومة والمجلس
االنتقالي الجنوبي ،في خطوة مهمة لتنفيذ االتفاق المذكور.

وصل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ،برفقة عدد
من أعضاء حكومته ،إلى العاصمة اليمنية المؤقتة ،عدن،
يوم االثنين الماضي ،بعد نحو أسبوعين من اتفاق الرياض،
الذي تم توقيعه بين كل من الحكومة اليمنية والمجلس
االنتقالي الجنوبي ،في  5نوفمبر الجاري ،برعاية حكومة
وينص في أحد بنوده على عودة
المملكة العربية السعوديةّ ،
الحكومة اليمنية إلى عدن خالل األسبوع األول من توقيع
االتفاق ،وقد أفادت مصادر خاصة بأن األيام القادمة ستشهد
عودة مسؤولين حكوميين آخرين إلى عدن؛ لممارسة مهام
عملهم؛ وفقاً لالتفاق المذكور ،ما يعني العودة الكاملة
للحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة لليمن.
وفي الواقع ،فإنه كان من المفترض أن تعود الحكومة
بكامل أعضائها إلى عدن ،كما نص اتفاق الرياض ،ولكن
الذين عادوا هم رئيس الوزراء وعدد من أعضاء مجلس
الوزراء فقط ،كما سلفت اإلشارة ،وكانت هذه العودة مقررة
بعد أسبوع فقط ،أي في الثاني عشر من نوفمبر الجاري،
ولكنها تأخرت أسبوعاً إضافياً ،بيد أن ذلك ال ينبغي أن يقلل
من أهمية هذه الخطوة ،لكونها تدشن بداية تنفيذ اتفاق
الرياض ،الذي يؤمل أن يقود إلى فتح صفحة جديدة في
تاريخ اليمن ،بالنظر إلى ما انطوى عليه من توافق بين
الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي ،وبالنظر
إلى شموليته أيضاً ،حيث نص على تشكيل حكومة جديدة
مكونة من  24وزيرا ً مناصفة بين الجنوب والشمال في مدة
ال تتجاوز  45يوماً من توقيع االتفاق ،وتوحيد كل التشكيالت
األمنية والعسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع.
ومما ال شك فيه أن ثمة أولويات عاجلة يجب على
الحكومة القيام بها :أولها ،الملف األمني ،حيث إنه مطلوب
من الحكومة دعم االستقرار األمني في عدن وفي المناطق
التي تم تحريرها من ميليشيات الحوثي االنقالبية ،حتى
يشعر اليمنيون بأن هناك تقدماً حصل على أرض الواقع،
وأن االتفاق بدأ يؤتي ثماره ،وهذا أمر مهم للغاية إلكساب
االتفاق التأييد الشعبي المطلوب .وثانيها ،توفير الخدمات
الملحة للمواطن اليمني في هذه المناطق ،حيث تعاني

أغلبية كبيرة من الشعب اليمني في المناطق المحررة نقصاً
حادا ً في الخدمات المتوافرة لهم من قبل السلطات المعنية،
سواء كانت هذه الخدمات تعليمية أو صحية ،أو غيرهما.
وثالثها ،االنخراط في عملية تنسيق دائم وتشاور مع الطرف
اآلخر في االتفاق ممثالً في المجلس االنتقالي الجنوبي ،من
أجل ضمان تنفيذ اتفاق الرياض بشكل سلس ،ولعل هذه
المهمة ،هي األكثر حيوية ،فاالتفاق يتضمن العديد من
البنود التي تتطلب من الطرفين تنسيقاً كامالً بهدف أن تتم
عملية التنفيذ في المواعيد المقررة ،حتى تتحقق األهداف
التي من أجلها تم توقيعه .رابعها ،توحيد الجهود الخاصة
بالتصدي النقالب ميليشيات الحوثي وإنهاء هذا االنقالب،
الذي أدخل البالد في أزمة ممتدة ،كانت لها انعكاساتها
السلبية الشديدة على اليمن واليمنيين.
إن المستفيد الوحيد من استمرار حالة عدم االستقرار
في اليمن ،هو جماعة الحوثيين االنقالبية ،التي هي أداة
لمشروع إيراني خبيث يستهدف النفاذ إلى اليمن وتشكيل
مركز نفوذ هناك ،كما فعلت طهران في عدد آخر من الدول
العربية ،ومن هنا ،فإن البدء بتنفيذ اتفاق الرياض ،من
خالل عودة الحكومة اليمنية إلى عدن ،يمثل خطوة مهمة
لمواجهة هذا المشروع ،ولكن المهم اآلن ،هو أن يلتزم طرفا
االتفاق بكل ما جاء فيه وأال يضع أي منهما عراقيل في
طريق تنفيذ كل بنوده ،على النحو الذي يضمن توحيد كل
الجهود لمواجهة انقالب الحوثيين.
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تقارير وتحليالت
هل يبدأ سقوط الدومينو
في إيران لينتهي في
العراق ولبنان؟

يتناول تقرير «دويتشه فيله» اإلخباري تداعيات االحتجاجات في إيران
والعراق ولبنان؛ ويستكشف إمكانية أن تتحول مطالب اإليرانيين من
التراجع عن رفع أسعار البنزين إلى المطالبة بإسقاط النظام السياسي
أو الحكومة مقارنة بما يجري في لبنان والعراق؛ وذلك بحكم القواسم
المشتركة بين هذه الدول.

كثيرة هي القواسم المشتركة بين إيران من جهة
ولبنان والعراق من جهة ثانية ،أبرزها أن القوى المدعومة
من طهران هي األقوى سياسياً في البلدين العربيين ،لكن
االحتجاجات األخيرة تنبئ أن «األخطبوط» اإليراني يعيش
أوقاتاً صعبة.
في عام االحتجاجات التي انتشرت في أكثر من
بلد ،لدرجة حديث محلّلين عن «ربيع عالمي» وليس فقط
عربياً جديدا ً ،يخرج آالف المتظاهرين في إيران .في الظاهر
تتوقف المطالب على رفض رفع أسعار البنزين ،لكن في
العمق ،قد تتوحد مطالب اإليرانيين مع مطالب اللبنانيين
والعراقيين ،ضد النظام السياسي كله ،والسيما مع وجود
قواسم كثيرة مشتركة بين البلدان الثالثة ،أبرزها القبضة
اإليرانية التي تتجاوز حدود بلدها.
ووصلت االحتجاجات اإليرانية إلى درجة مقتل متظاهر
وشرطي ،في وقت تقول فيه تقارير أخرى إن رقم الوفيات
يبقى أكبر ،بينما نقلت وكالة فارس لألنباء أن السلطات
اعتقلت أكثر من  1000متظاهر ،في رد على العنف الذي
تس ّبب بإضرام النيران في  100بنك.
من جهته ،يعيش العراق على وقع أكبر مظاهرات
في تاريخه منذ سقوط نظام صدام حسين ،إذ يطالب
المحتجون بإقالة الحكومة وحل البرلمان .ووفق وكاالت
األنباء ،تس ّببت هذه المظاهرات -منذ بدئها قبل أسابيع-
بمقتل أكثر من  300شخص .أما في لبنان ،فقد تس ّببت
االحتجاجات التي ترفع مطالب سياسية واقتصادية باستقالة
حكومة سعد الحريري.

كلمة الرس :النظام اإليراين

منذ سقوط نظام صدام حسين ،احتفظت طهران بتأثير
كبير على الساحة العراقية ،مستفيدة في ذلك من كون
الشيعة أغلبية في البلد ،ومن القرب الجغرافي ،ومن
غياب االستقرار ،لتتمكن من التغلغل العسكري والسياسي.

وبحسب تصريحات سابقة لإلعالمي العراقي أحمد الركابي
لـ DWعربية ،فإن العراق يمثل خطاً أحمر بالنسبة إلى
إيران ،ليس فقط من الناحية األمنية؛ نظرا ً للحدود الشاسعة
بينهما ،أو استفادتها من العائدات النفطية ،بل كذلك لوجود
أحزاب عراقية ترتبط بإيران.
وفي لبنان ،ال تركز إيران تأثيرها فقط عبر حزب الله،
الذي كان رافضاً لالحتجاجات األخيرة وسعى إلى وقفها،
بل تلعب كذلك على قوة الطائفة الشيعية في ٍ
بلد يعتمد
الطائفية نظاماً سياسياً برغم كل االنتقادات الموجهة إليها.
لكن المفارقة أن عددا ً من المحتجين في العراق ،طالبوا
برفع طهران يدها عن البلد ،بل إن «الحاضنة الرئيسية
إليران في العراق أو في لبنان (أي المناطق الشيعية) لم
تعد تقبل أن تكون طهران هي من تحكمها.
غير أن المحلل السياسي نجاح محمد علي ،يرى أن
هناك تعميماً في هذا القول ،متحدثاً عن أن إيران تملك
قاعدة شعبية واسعة في البلدين ،وعندما تخرج مجموعة
من الشيعة لالحتجاج ضدها ،فهي ال تعكس توجهات
الطائفة كلها .ويدافع نجاح محمد علي في تصريحات
لـ DWعن الوجود اإليراني في العراق ،متحدثاً عن أن
طهران قامت بدور كبير في محاربة «داعش» وفي تقديم
جل المشاكل،
الدعم الالزم للبالد ،فيما تتحمل واشنطن ّ
فهي من «احتلت العراق وأنشأت النظام السياسي ،وهي
من جاءت بالطبقة الفاسدة إلى الحكم» بحسب قوله.
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من يؤثر يف من؟

ستتأثر إيران سلباً في حال نجح المتظاهرون العراقيون
واللبنانيون في إضعاف األحزاب السياسية المرتبطة بقادة
طهران ،بحسب تحليل لـ «نيويورك تايمز» ،لذلك سعت
وسائل اإلعالم اإليراني ،بحسب المصدر ذاته ،إلى تصوير
سيئ للمظاهرات في لبنان والعراق ،وتصفها بكلمة
«تحريض» التي استخدمت لوصف المظاهرات المناوئة
للحكومة في إيران ،فضالً عن اتهام أمريكا وإسرائيل
والسعودية بتأجيج هذه االحتجاجات بغية إضعاف إيران.
غير أن هناك من يرى أن احتجاجات إيران ليست
بـ«البراءة» التي تص ّور بها ،إذ يقول نجاح محمد علي،
إن طهران اختارت عمدا ً هذا التوقيت ،ألجل تنفيذ «قرار
تقنين استخدام البنزين ورفع الدعم عن بعض أصنافه»،
حتى «تقوم بج ّر جماعات تعمل مع دول خارجية إلى الفخ،
فيتم فرز المتظاهرين الذين يرغبون في تقويض النظام».
ويشرح محمد علي أكثر بالقول إن «غالبية الشعب
اإليراني ال يمكن أن تحتج على هذه الخطوة الحكومية،
ألنها ستضخ أمواالً لدعم  %75من الشعب اإليراني»،
أما مظاهرات التخريب التي وقعت ،فهي «مدعومة من
الخارج» ،تماماً كما حدث في لبنان والعراق وفق قوله،
مشيرا ً إلى أن استهداف هذه الدول الثالث يعود إلى
انتمائها إلى «محور المقاومة».
المسؤولون األمريكيون ال يخفون ابتهاجهم بما يجري
من مظاهرات في إيران ،طمعاً في سقوط هذا النظام.
لكن هل هم الذين أطلقوا هذه االحتجاجات؟ من الصعب
ربط األمر بالمؤامرة الخارجية بهذا الشكل .فقد شهدت
البالد مظاهرات متعددة في تاريخها الحديث ،كما جرى

في صيف عام  ،2018عندما خرج المتظاهرون ضد ارتفاع
أسعار المواد الغذائية .وفي الوقت الذي تبرر فيه طهران
مشاكلها االقتصادية بالعقوبات األمريكية ،فإن المشاكل
المالية ليست بكل هذه الحدة عند حرسها الثوري ،أداتها
للتغلغل العسكري في سوريا ومناطق أخرى ،إذ كشفت
جريدة «وول ستريت جورنال» مؤخرا ً أن هذا الحرس تمكن
من إيجاد مصادر تمويل جديدة.

االحتجاج ..لغة العامل

عموماً فإن االحتجاجات في إيران ولبنان والعراق
غير مرتبطة ببعضها بالضرورة ،فالعالم يشهد مظاهرات
متعددة ،سواء في دول أخرى بالمنطقة العربية ،كالجزائر
والسودان ،أو في أمريكا الالتينية ،وتحديدا ً اإلكوادور
وبوليفيا والتشيلي ،أو حتى في دول شرق آسيا كهونغ كونغ
وكوريا الجنوبية ،بل وصلت المظاهرات إلى القارة العجوز،
إذ تتواصل في فرنسا مظاهرات السترات الصفراء التي
خرجت ألسباب اجتماعية ،وتسببت في إحراج كبير للرئيس
إيمانويل ماكرون.
ويعلّق كالوس فرانكنبيرغر ،من صحيفة «فرانكفورتر
ألغيماينه تسايتونغ» بالقول :إن هناك بالتأكيد آثار عدوى
بين كل هذه االحتجاجات ،ألن الحكومة الجيدة غائبة
في الكثير من البلدان ،مقابل تفشي الفساد وسوء اإلدارة.
ويتابع أنه لم يعد مقبوالً اإلقصاء السياسي والحرمان
االجتماعي-االقتصادي ،وأنه إذا لم تتجاوب الحكومات مع
مطالب المتظاهرين بشكل مبكر ،فإن «التطرف سيكون
هو النتيجة ،فالعنف سيؤدي إلى فوضى وسيغذي القمع
المضاد» بحسب تعبيره.
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شـؤون اقتصاديــة
«إيكونومست» :مرونة في األداء تعكسها نتائج الفصل الثالث في بنوك اإلمارات

أكدت مجلة «إيكونومست» البريطانية أن نتائج األعمال
عن الفصل الثالث من  ،2019التي أعلنتها غالبية البنوك العاملة
في دولة اإلمارات أخيرا ً ،تعكس مرونة
في أداء هذه البنوك ونجاحاً من جانبها
في إيجاد أنشطة جديدة مولدة للدخل.
وأشارت المجلة في تقرير إلى حقيقة الفتة
للنظر ،وهي تحقيق عدد ال بأس به من
كبريات البنوك في الدولة زيادات هائلة

في أرباحها في الفصل الثالث من  ،2019وذلك على الرغم من
الظروف العامة غير المواتية ،ومنها تباطؤ االقتصاد العالمي
بصفة عامة ،وقرارات التخفيض المتتالية
في أسعار الفائدة .وأضاف التقرير أن
نجاح عدد من البنوك في الدولة في
تحقيق زيادات كبيرة في أرباحها في الربع
الثالث من  2019يعكس نجاحها في تنويع
حافظة أعمالها ومصادر ربحيتها.

أبوظبي تتفوق مع ارتفاع أسواق الخليج الرئيسية

فاق أداء األسهم في أبوظبي األسواق الخليجية األخرى ،يوم أمس الثالثاء ،مدعومة
بأسهم الخدمات المالية واالتصاالت .وصعد مؤشر أبوظبي  0.8بالمئة ،مدفوعاً بارتفاع
 1.7بالمئة في سهم اتصاالت وزيادة  0.7بالمئة في سهم أكبر بنوك دولة اإلمارات ،بنك
أبوظبي األول .وواصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية مكاسبه لليوم الثالث على
التوالي ،خاتماً الجلسة على ارتفاع  0.6بالمئة .وصعد سهم الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك) ،كبرى شركات صناعة البتروكيماويات بالمملكة 2.4 ،بالمئة .وارتفع سهم مجموعة صافوال  3.2بالمئة .وصعد
سهم الكثيري القابضة  9.9بالمئة ،ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر .ونُقل السهم إلى السوق الرئيسية في الثالث من نوفمبر،
وزاد أكثر من  86بالمئة منذ ذلك الحين .وأغلق مؤشر دبي مرتفعاً  0.7بالمئة .وارتفع سهم إعمار العقارية  1.7بالمئة ،وصعد
سهم بنك اإلمارات دبي الوطني  0.4بالمئة .وزاد سهم العربية للطيران  1.5بالمئة بعد يوم من إعالن شركة الطيران منخفض
التكلفة عن طلبية لشراء  120طائرة إيرباص إيه  320نيو في صفقة تقدر بقيمة  14مليار دوالر.

النفط يهوي بفعل مخاوف تخمة المعروض ومحادثات التجارة

تراجعت أسعار النفط أكثر من دوالر للبرميل ،يوم أمس الثالثاء ،بفعل
المخاوف من تخمة معروض عالمي وعدم إحراز تقدم صوب تسوية نزاع
التجارة األمريكي-الصيني الذي يلقي بظالله على توقعات الطلب .وانخفضت
العقود اآلجلة لخام برنت  1.53دوالر بما يعادل  2.5بالمئة ليتحدد سعر
التسوية عند  60.91دوالر للبرميل .وفقدت عقود الخام األمريكي غرب
تكساس الوسيط  1.84دوالر أو  3.2بالمئة لتغلق عند  55.21دوالر للبرميل.
وكان برنت قد ارتفع نحو  15بالمئة هذا العام ،مدعوماً باتفاق منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا -فيما بات يعرف
بمجموعة أوبك -+على خفض اإلنتاج  1.2مليون برميل يومياً من أول يناير .لكن ثالثة مصادر قالت لـ «رويترز» إن من المستبعد أن
توافق روسيا على تعميق تخفيضات إنتاج النفط خالل اجتماع مع المصدرين اآلخرين الشهر المقبل ،غير أنها قد تقبل بتمديد القيود
القائمة .وقالت مصادر من (أوبك) إن المنظمة وحلفاءها سيدرسون تعميق تخفيضات معروض الخام عندما يجتمعون في ديسمبر
نظرا ً إلى المخاوف من ضعف نمو الطلب في  .2020وقال مصدر مطلع «نتوقع محادثات صعبة في ديسمبر .روسيا لن توافق قطعاً
على (تعميق) التخفيضات في الشتاء» .ودفعت أنباء موقف روسيا أسعار النفط لالنخفاض مع تخوف المستثمرين من تخمة معروض
محتملة .لكن جيم ريتربوش ،رئيس ريتربوش وشركاه ،بدا مستهيناً ببواعث القلق تلك ،قائالً« :سنعيد القول بأن تسعير برنت عند
مستوى  60دوالرا ً أو أقل سيزيد فرص الخروج بتخفيض إضافي في اإلنتاج من محادثات (أوبك) المقبلة ما سيسمح بمحو ما يبدو أنه
تخمة معروض متواضعة».
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إنفوجراف
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من إصدارات المركز

المنظمات اإلسالمية الرئيسية والخطاب السياسي المعاصر
عن اإلسالم في ألمانيا ..التصورات الذاتية واستراتيجيات التفاعل
قوبلت المنظمات اإلسالمية في ألمانيا بتح ٍّد تمثل في التغيير بينها وبين مجتمع الطائفة العلوية ،وكذلك برغبة كل منظمة في
الحاصل في الحوار السياسي عن االندماج في ألمانيا منذ مطلع االحتفاظ بسيادتها واستقاللها ،ولم تنجح في إعادة الهيكلة وتكوين
القرن الحادي والعشرين .وقد صارت مسألة دمج المسلمين واإلسالم مجلس إسالمي يمثل المسلمين جميعاً في ألمانيا ،ويحظى رسمياً
في ألمانيا محل اهتمام متزايد .واكتسبت المنظمات اإلسالمية بصفة المجتمع الديني.
وشهد الخطاب السياسي عن اإلسالم في ألمانيا تركيزا ً شديدا ً في
سريعاً أهمية كبيرة باعتبارها نقاطاً لالتصال بالنسبة إلى الناشطين
السياسيين .يقدر عدد المسلمين في ألمانيا بنحو  3.5مليون مسلم ،القرن الحادي والعشرين ،األمر الذي نجم عنه انخراط المنظمات
اإلسالمية الرئيسية ،بشكل متزايد ،في العمليات
إضافة إلى نصف مليون من أبناء الطائفة
السياسية .وتتسم العالقة بين المنظمات
العلوية .وتوجد في ألمانيا خمس منظمات
اإلسالمية الرئيسية والقطاع السياسي في
إسالمية رئيسية ،هي :االتحاد التركي-اإلسالمي
ألمانيا باستراتيجيات التكيف واالحتجاج في
التابع إلدارة الشؤون الدينية ( ،)DITIBواتحاد
آنٍ واحد ،وهو ما يؤدي إلى عالقة ملتبسة.
المراكز الثقافية اإلسالمية ( ،)VIKZوالمجلس
فغالباً ما تكون المنظمات الرئيسية
اإلسالمي لجمهورية ألمانيا االتحادية ()IRD
متحمسة لتأكيد استعدادها للتعاون
الذي يضم الجمعية اإلسالمية «ميلي جوروس»
والمشاركة في الحوار السياسي ،وكذلك
( ،)IGMGوالمجلس المركزي للمسلمين في
التعاون والتآزر مع هيئات تنفيذ القانون .بيد
ألمانيا ( ،)ZMDومجتمع الطائفة العلوية في
أن التعاون مع القطاع السياسي يوا َجه أيضاً
ألمانيا (.)AABF
ببعض الشك والنقد من المنظمات ،وكثيرا ً ما
تختلف المنظمات اإلسالمية الرئيسية في
يكون السبب هو الربط بين اإلسالم والتغيرات
ألمانيا في الطريقة التي تصف بها أنفسها،
في التشريعات األمنية األلمانية.
وذلك بحسب ما يمليه السياق الخاص بكل
كما تواصل المنظمات أيضاً وبقوة نقد
منها ،كما تختلف في تحديد عالقتها ببلد
مسائل ذات صلة بمطالب االعتراف القانوني
تأليف :ماتياس كورتمان وكريتن روزنو-وليامز
األصل الذي ينحدر منه معظم المسلمين
2014
النشر:
تاريخ
بالحقوق ،وتأسيس التعليم الديني اإلسالمي
والعلويين في ألمانيا (تركيا).
في المدارس العامة ،واالعتراف السياسي
وبينما تشدد الجمعية اإلسالمية (ميلي
جوروس) في ألمانيا على طبيعتها الدينية ،وتؤكد اختالفها عن نظيرتها الرسمي بالمنظمات اإلسالمية الرئيسية بوصفها مجتمعات دينية
التركية التي تعتبرها ألمانيا حركة سياسية متطرفة ومعادية للسامية ،ومؤسسات ضمن القانون العام.
ويعزو ممثلو هذه المنظمات قصور التطور في هذه الجوانب
فإن مجتمع الطائفة العلوية يعتبر قاعدة للعلويين في أوروبا ،ومن
الساسة في التصدي لهذه القضايا على مستوى الواليات
أهدافه تحسين أوضاع العلويين في ألمانيا وفي تركيا أيضاً ،وهو أمر إلى تردد َّ
الساسة إما ال يريدون طرح هذه
تشجعه ألمانيا .ويرى بعض الباحثين أن أثر هذه الصلة ليس سلبياً االتحادية األلمانية ،ويشكون أن َّ
بالضرورة ،وهم يصفون المنظمات باعتبارها عابرة للقومية وقادرة المسائل بالمرة وإما يماطلون كسباً للوقت حتى يحتلوا العناوين
على الموازنة بين أنشطتها في دولة األصل ومشاركتها السياسية في الرئيسية خالل فترات الحمالت االنتخابية.
وبرغم استمرار الحوار على المستوى االتحادي ضمن مؤتمر اإلسالم
الدولة المضيفة.
أُ ِّسس معظم المنظمات اإلسالمية في ألمانيا خالل السبعينيات األلماني الذي انعقد في عامي  2006و 2010وشاركت فيه المنظمات
والثمانينيات ،واستمرت محاوالت التنسيق فيما بين هذه المنظمات اإلسالمية الكبرى ،فإن المنظمات تؤكد مرارا ً أن الواليات االتحادية
بأشكال مختلفة؛ منها :تكوين منظمات كبرى ،أو منتديات للحوار ،أو األلمانية هي السلطات الصانعة للقرار ،ومن ثم فهي مسؤولة عن
مجالس شورى على مستوى بعض الواليات .وكان الدافع إلى تأسيس تنفيذ اإلرشادات العملية المتفق عليها خالل مؤتمر اإلسالم األلماني.
هذه األشكال التنسيقية أحياناً هو طلب السلطات المحلية ترشيح جهة وقد بدأت عملية التنفيذ سالفة الذكر تتشكّل ت ّوا ً فقط.
والواقع أن المسلمين في ألمانيا كانوا مستعدين للتعاون لفترة
اتصال محددة للتفاوض مع الجانب السياسي األلماني في موضوعات
محددة مثل إقامة مدافن للمسلمين ،أو التعليم الديني في بعض طويلة ،لكن الساسة شرعوا اآلن فقط في استيعاب هذه الحقيقة.
الواليات .لكن هذه األشكال كانت تصطدم دائماً باالختالف والتوترات ولذا يجب على الجانبين التواصل؛ وهي المسؤولية التي يجب أن
المذهبية فيما بين المنظمات الرئيسية اإلسالمية ،وخاصة االختالف يتشاركها جميع المعنيين.
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تطورات األزمة اإليرانية

تعتيم إعالمي حول تطور االحتجاجات وأعداد القتلى في إيران

ثمة تعتيم إعالمي كبير من قبل النظام الحاكم في طهران ،حول الحركة االحتجاجية التي تشهدها إيران منذ يوم الجمعة
الماضي ،على خلفية رفع أسعار الوقود وأعداد القتلى الذين سقطوا في هذه االحتجاجات ،وتزعم مصادر تابعة للنظام
أنه تم احتواء االحتجاجات ،في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر أخرى ،أن هذه االحتجاجات ما تزال مستمرة ومتصاعدة،
وهنا أبرز التطورات:
•قالت منظمة العفو الدولية ،أمس الثالثاء :إن ما ال يقل عن
 106محتجين لقوا حتفهم في  21مدينة في إيران ،وفقاً
إلفادات موثوق بها من شهود عيان ومقاطع فيديو تم التحقق
منها ومعلومات من نشطاء حقوقيين .وأضافت المنظمة أن
قناصة أطلقوا النار على الحشود من أسطح المنازل وفي
إحدى الحاالت من طائرة هليكوبتر.
•استمرت احتجاجات إيران ،لليوم الخامس على التوالي ،أمس،
على الرغم من ادعاء السلطات اإليرانية عودة الهدوء ،وعمت
االحتجاجات المناهضة للنظام البلدات الصغيرة والمدن
الكبرى برغم القمع الشديد والعدد المتزايد من الضحايا من
القتلى والجرحى .وكان الالفت للنظر حرق  9مكاتب تابعة
لممثلي المرشد اإليراني علي خامنئي في المحافظات ومقار
رجال الدين المسؤولين الذين يشرفون على تطبيق سياسات
النظام.
•دعا حشمت الله طبرزدي ،أمين عام الجبهة الديمقراطية
اإليرانية ،في رسالة صوتية أرسلها إلى وسائل إعالم الخارج،
وهو في طهران ،إلى عصيان مدني شامل ،وحث المواطنين
على االلتحاق بالمظاهرات التي قال إنها تخرج كل يوم الساعة
 3بعد الظهر من الميادين واألسواق .أما السياسي اإلصالحي
اإليراني ،أبو الفضل قدياني ،فقد ح ّمل في تصريحات جريئة،
المرشد خامنئي ،مسؤولية الدماء التي أريقت.
•هددت صحيفة «كيهان» بقلم رئيس تحريرها وممثل خامنئي
فيها ،حسين شريعتمداري ،قادة المحتجين باإلعدام شنقاً
بتهمة الخروج على النظام اإلسالمي ،على حد تعبيره .كما
هدد الحرس الثوري المتظاهرين في جميع أنحاء البالد بـ
«رد حاسم وثوري» ،إذا استمرت االحتجاجات .وأصدرت
وزارة االستخبارات بياناً زعمت فيه أنه تم تحديد «مدبري»
االحتجاجات خالل األيام القليلة الماضية ،وقالت إنه يتم اتخاذ
اإلجراءات الالزمة ضدهم.

ماذا تعني هذه التطورات؟

على الرغم من زعم السلطات اإليرانية ،احتواء االحتجاجات
التي تفجرت على خلفية رفع أسعار الوقود ،يوم الجمعة
الماضي ،فإن ثمة مؤشرات عديدة تكذب هذا الزعم ،ومنها
شهادات لحقوقيين مستقلين تؤكد أن هذه االحتجاجات ما
زالت مستمرة ،ومنها كذلك لقطات فيديو كثيرة تم بثها على
اإلنترنت ،بعد أن تمكن ناشطون من تجاوز التقييد الذي
فرضته الحكومة اإليرانية على خدمة اإلنترنت.
وال شك أن هذا العدد من القتلى الذي كشفت عنه منظمة
العفو الدولية وهم ( ،)106يؤكد أن هذه االحتجاجات لم تكن
عابرة ،مع مالحظة أن المنظمة قالت في بيان إنها تعتقد أن
العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى (نحو  ،)200ويدعم
بيان المنظمة فرضية أن تلك االحتجاجات كانت قوية ،حيث
قال إن التقارير تكشف نمطاً مروعاً من أعمال القتل غير
المشروعة بأيدي قوات األمن اإليرانية التي استخدمت القوة
المفرطة والمميتة لسحق احتجاجات سلمية .وفي سياق
متصل ،قال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف ،إنه تلقى تقارير عن
مقتل العشرات.
وهذا اإلفراط في استخدام القوة من قبل قوات األمن لمواجهة
المحتجين ،يعكس هلعاً في أوساط النظام الحاكم من إمكانية
تنامي هذه االحتجاجات ،على النحو الذي ال يمكن السيطرة
عليها ،في ظل ما تشهده دول عدة في المنطقة من احتجاجات
قوية ،مثل ما هو حاصل في كل من العراق ولبنان .وقد جسد
هذا الهلع التهديدات التي أصدرها قادة النظام ،وعلى رأسهم
خامنئي وقادة الحرس الثوري ،ضد المحتجين.
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