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االفتتاحية
دبلوماسية اإلمارات نهج للسالم واإلخاء بين البشر
دبلوماسية السالم واإلخاء هو الوصف الذي ينطبق بشكل كامل على السياسة الخارجية لدولة اإلمارات ،في
ظل ما تتميز به هذه السياسة من حرص على نشر قيم التعاون والتواصل والتكامل بين دول العالم وشعوبه ،ومن
سعي حثيث إلى مد جسور التالقي بين الحضارات واألديان ونبذ لكل ما من شأنه التفرقة بين البشر على أي ساس
وألي أسباب ،انطالقاً من إيمان راسخ بأن األساس في العالقات بين الناس على اختالف ألوانهم وأعراقهم ولغاتهم
ومعتقداتهم هو التفاهم والعيش المشترك.
فدولة اإلمارات العربية المتحدة اتخذت لنفسها منذ تأسيسها قبل نحو خمسة عقود مسارا ً له خصوصيته ،ونهجاً
له تفرده ولم تحفل كثيرا ً بالشعارات الرنانة ،ولم تأبه بأطروحات العنصرية البغيضة والتفرقة المقيتة ،ولم تسع إلى
تسجيل المواقف الجوفاء التي لم تحقق ألصحابها سوى المزيد من العزلة والتقوقع واالنكفاء؛ بل انشغلت بكل ما
جل اهتمامها لجلب المنافع ودرء المفاسد متخذة من اآلية الكريمة «فأما
يعود عليها وعلى اإلنسان بالخير وأولت ّ
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في األرض» منطلقاً لكل ما يصدر عنها من قول أو فعل ،حتى صارت
أيقونة عالمية للعطاء ،ومثاالً يحتذى به في االنفتاح والتحضر.
انطلقت اإلمارات نحو العالمية من انتمائها العربي الذي حرصت على تعزيزه ومن عمقها اإلسالمي الذي
تمسكت به من غير تعصب وال تطرف ،وعملت على نسج شبكة من العالقات الطيبة مع أمم العالم وشعوبه تقوم
على االحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون اآلخرين والسعي إلى إفشاء السالم وتعظيم أسباب التوافق وتحجيم
وتقزيم أسباب االختالف ،باعتبار أن مهمة اإلنسان على هذه األرض هي عمارتها وتقاسم ما أوجده الله تعالى فيها
من خيرات بشكل يساعد على تحقيق العيش الكريم والحياة األفضل لكل من يعيش عليها ،وس ّخرت ثرواتها لتحقيق
النهضة والتنمية وخاضت سباقات التميز في كل ما هو نافع ومفيد لها وللبشرية جمعاء ،وم ّدت يدها بالغوث
والمساعدة لكل محتاج وسارعت دائماً إلى نجدة الملهوف والمنكوب ،ووقفت في كل مناسبة ومحفل إلى جانب
الحق والعدل ،غير باحثة عن شكر أو إطراء ،فنالت احترام العالم وتقديره وإعجابه وحرص دوله من كل أصقاع
المعمورة على بناء وتعزيز وتوثيق عالقاتها معها.
وعندما عانى العالم ويالت التطرف واإلرهاب ونزعات العنصرية والكراهية ،برزت اإلمارات كالكوكب ال ّدري
فعززت نهج التسامح وقبول اآلخر برغم االختالفات ،وسعت نحو مزيد من االنفتاح على األمم والشعوب والثقافات،
وأطلقت مبادرات لتعزيز روابط األخوة اإلنسانية وفتحت ذراعيها الحتضان المزيد من الباحثين عن الطمأنينة
والحياة المستقرة والعيش الكريم ،والطامحين إلى تحقيق أحالمهم والساعين إلى اإلبداع واالبتكار؛ وهي اليوم
تحتضن جاليات من أكثر  200جنسية تعيش مع بعضها في تآلف وانسجام ووئام ،يقوم الكل بواجبه ويأخذ حقوقه،
ال مكان بينهم لحاقد أو مشحون أو موتور ،ينعمون جميعاً بالعدالة والرعاية والمودة واالحترام.
وخالل تقبله أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة الجدد المعينين لدى الدولة غير المقيمين ،يوم
األربعاء الماضي ،جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،رعاه الله ،تأكيد نهج دولة اإلمارات ومقاربتها في مجال العالقات الدولية ،حين أعرب عن ثقته بأن
المستقبل سيكون لصالح السالم وتعزيز العالقات اإلنسانية بين الشعوب ،وأن العالم لن يكون بعد جائحة «كورونا»
كما كان قبلها ،وتمنى للسفراء النجاح في مهامهم وخدمة مصالح دولهم وشعوبهم مع مراعاة المصالح الوطنية
العليا لشعبنا ودولتنا ،وهو نهج تجلّى بأبهى صوره عندما كانت الدولة سبّاقة في دعم جهود نحو  60دولة حول
العالم لمواجهة وباء «كوفيد »19-عبر جسر جوي مفتوح ال يزال خيره ممتدا ً نحو جهات العالم األربع.
دبلوماسية السالم هي ركيزة استراتيجية القوة الناعمة لدولة اإلمارات التي أطلقتها عام  ،2017والتي تهدف إلى
إبراز صورتها الحضارية وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة ،وهي دبلوماسية أبلغ وأقدر على تحقيق األهداف النبيلة
وستظل خالدة على م ّر التاريخ.
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اإلمارات اليوم
اإلمارات تتفوق في حماية المتقاعدين
يُشهد لدولة اإلمارات العربية المتحدة حرصها الكبير على تحسين المستويات المعيشية لمواطنيها والمقيمين
فيها ،وتأمين أفضل المعايير التي تضمن لهم الكرامة والطمأنينة ،وخاصة للمتقاعدين من شعبها الذين يبذلون كل
الجهود ويعملون بأقصى الطاقات ألجل خدمة الوطن واإلسهام بكل ما يمكن في مسيرة نموه وتقدمه ،وذلك لما
يلمسونه من اهتمام الدولة بحاضرهم ومستقبلهم ،وفق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بتأمين حياتهم بعد
التقاعد كما كانت قبله.
ففي تقرير حديث ،حلّت دولة اإلمارات في المركز األول إقليمياً والـ  15عالمياً على قائمة أفضل دول العالم
للتقاعد  ،2020بحسب مجلة «سي إي أو وورلد» األمريكية حول تصنيف جودة حياة المتقاعدين في  100بلد في
العالم استنادا ً إلى قياس مدى توافر أسباب الراحة والحياة الكريمة للمتقاعدين؛ حيث تفوقت الدولة في ذلك على
كل من الواليات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا وجميع الدول اإلسكندنافية وغيرها؛ إذ كانت صدارة
القائمة من نصيب نيوزيلندا ،ثم لكسمبورغ ،تلتها سويسرا ،ثم كندا وأستراليا وإسبانيا والبرتغال ومالطة وفرنسا
وتايالند وسلوفينيا وفيتنام وإندونيسيا واإلكوادور.
كما جاء إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،بصفته حاكماً إلمارة
أبوظبي مؤخرا ً ،القانون رقم  /15/لسنة  2020بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  /2/لسنة  2000في شأن
معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإلمارة ،تأكيدا ً ألهمية تعزيز نظام التقاعد في أبوظبي ،وعلى رأسها رفع الحد
األقصى للراتب الخاضع لالستقطاع للمواطنين العاملين في القطاع الخاص من  60ألفاً إلى  200ألف درهم ،ورفع
الحد األدنى للراتب الخاضع لالستقطاع من  3آالف إلى  6آالف درهم ،حيث يبدأ سريانه منذ صدوره في  20مايو
الجاري ،وتتحمل الحكومة التكلفة المالية الناتجة عن هذا التعديل ،بما ال يرتب على المؤ َّمن عليهم أي التزامات
مالية إضافية ،ويضمن رفع قيمة معاش المواطنين العاملين بالقطاع الخاص بعد التقاعد ،تشجيعاً للباحثين عن
عمل إلى االنخراط في هذا القطاع.
إن التصنيف الذي نالته دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العالم للتقاعد ،يشير إلى الحقوق التي تكفلها لمتقاعديها
من المواطنين ،حرصاً على تأمين حياة آمنة ومعيشة كريمة لهم ،فعلى المستوى االتحادي يُطبق قانون المعاشات
والتأمينات االجتماعية رقم ( )7لعام  1999وتعديالته على كل مواطن ،ذكرا ً كان أو أنثى يعمل في القطاعين
العام والخاص ،عبر إلزام صاحب العمل بإشراك المواطنين العاملين لديه في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
االجتماعية ،وذلك لغير الخاضعين ألي من قوانين المعاشات والتأمينات االجتماعية األخرى في الدولة ،حيث
يسري قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية على الموظفين وأصحاب المهن الحرة من مواطني دولة اإلمارات
والمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية قد أكدت في نوفمبر الماضي أن قانون المعاشات
االتحادي يمنح المؤ َّمن عليه الذي استمر بالعمل لمدة  35عاماً ،المعاش بالحد األقصى بنسبة  %100من راتب
حساب المعاش ،ما يع ّد ميزة لم تحققها أي دولة في العالم على صعيد صناديقها التقاعدية ،إضافة إلى أن القانون
يضمن ارتفاع المعاش التقاعدي كلما زادت سنوات خدمة المؤمن عليه ،بما يضمن للمتقاعد الحصول على أغلب
العناصر الرئيسية في الراتب؛ كالراتب األساسي وعالوة األبناء وغالء المعيشة وبدل السكن والعالوة االجتماعية،
اعتمادا ً على زيادة مدة خدمته ،وصوالً إلى مدة الحد األقصى للمعاش ،بما يحفظ للمواطنين المتقاعدين مستويات
معيشية كريمة واستدامة مالية بعد التقاعد ،تعينهم على مواصلة تحقيق أهدافهم وطموحاتهم الخاصة بتوفير
حياة آمنة ومستقرة لهم وألسرهم ،وتحفزهم على االستمرار في وظائفهم أكثر فترة ممكنة يكتسبون خاللها أفضل
الخبرات والمهارات العملية والتخصصية.
السبت  30مايو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7285

3

تقارير وتحليالت
تأزيم وحشد في ليبيا ينذر بتحولها إلى ساحة صراع دولي مباشر

فيما ينتظر الليبيون الذين يعانون ويالت الحرب والصراعات الداخلية على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام
 ،2011خالصاً من واقع الحال الذي يقسم البالد حالياً إلى جزأين شرقي وغربي ،ويتطلعون إلى مخرج يعيد االستقرار
واألمن إلى وطنهم ويتيح له استغالل ثرواته التي حرم منها على مدار عقود في تحقيق نهضة حقيقية ،يتعقّد المشهد
ويبدو أنه يتجه نحو المزيد من التدهور والصدام.
التأزيم والتسخين الجاريان حالياً على الساحة الليبية،
ينذران بشكل خطير بانزالق هذا البلد العربي نحو مزيد من
العنف والفوضى ،وبتحول حالة الحرب بالوكالة التي تجري على
أرضه حالياً إلى صراع دولي مباشر بين القوى التي تتنازع النفوذ
فيه ،وهو ما سيجر على شعبه بالتأكيد ويالت جديدة وسيلحق
المزيد من الدمار بمقدراته ومنجزاته وبنيته التحتية وسيعيده
سنوات إلى الوراء ،فضالً عن أنه سيستنزف دماء أبنائه الذين
سيكونون وقود الحرب وضحاياها ،سواء المدنيين أو المقاتلين،
وثروته التي سترهن الحقاً لتسديد فاتورة الحرب ومستحقاتها.
التطورات األخيرة في الملف الليبي وآخرها قيام روسيا
بإرسال  14طائرة مقاتلة وقاذفة من طرازي (سوخوي  24وميج
 ،)29تكشف عن احتدام صراع المصالح والنفوذ الدولي في
ليبيا وتصاعده إلى مستويات غير مسبوقة واحتماالت تحوله
إلى مواجهة مباشرة على األرض الليبية بين تركيا التي تدعم
حكومة الوفاق الوطني ورئيسها فايز السراج ،وروسيا التي تدعم
قوات الجيش الوطني الليبي وزعيمه المشير خليفة حفتر،
لتصبح ساحة ليبيا امتدادا ً لساحة الحرب في سوريا يتكرر فيها
السيناريو ذاته الذي أدى إلى دمار واسع النطاق لم يستثن
أي مدينة وال قرية على األرض السورية نتيجة سياسة األرض
المحروقة التي اتبعها جيش النظام السوري والميليشيات
المتحالفة معه والمدعومة جوا ً وبكثافة نارية هائلة من الجيش
الروسي ،وأرضاً من قبل مرتزقة ومقاتلي شركة فاغنر الروسية.
تصعيد روسيا واألطراف األخرى الداعمة لحفتر ،يقابله على
الجهة األخرى تصعيد تركي وتسارع في عمليات دعم ميليشيات
حكومة الوفاق بالعتاد والرجال ،خصوصاً بعد أن تمكنت من
السيطرة على قاعدة الوطية الجوية وحققت تقدماً على عدد
من محاور وجبهات القتال ،وهو ما فتح شهيتها وأغراها بتوسيع
نطاق هجماتها نحو محاور ومدن أخرى ،إذ تشير تقارير
دولية متعددة المصادر إلى استمرار األطراف كافة في إرسال
السالح والمقاتلين إلى ليبيا ،حيث أشار تقرير أصدرته القيادة
العسكرية األمريكية في إفريقيا (أفريكوم) إلى قيام روسيا
مؤخرا ً بنشر طائرات مقاتلة في ليبيا من أجل دعم المقاولين
العسكريين الروس الذين ترعاهم الدولة والذين يعملون على

األرض هناك ،مرجحاً أن تكون مهمة تلك الطائرات هي توفير
دعم جوي مكثف وأسلحة لعمليات مجموعة «فاغنر بي إم
سي» التي تدعم الجيش الوطني الليبي «قوات شرق ليبيا»،
في حين كثفت تركيا دعمها العسكري لقوات الوفاق ،وأرسلت
طائرات بدون طيار ،وأنظمة للدفاع الجوي ،ومدرعات وآالف
المرتزقة إلى الساحة الليبية.
دول العالم واإلقليم ال تخفي مخاوفها وقلقها البالغ من
توسيع الصراع في ليبيا ورفضها للتطورات التي طرأت على
الوضع هناك خالل األسابيع الثالثة األخيرة ،حيث أعربت الجزائر
على لسان وزيرها للشؤون الخارجية صبري بوقادوم عن أسفها
لتضارب األجندات اإلقليمية والدولية ،التي يبدو أنها ال تتفق
إال على إبقاء ليبيا مسرحاً للحروب بالوكالة ،وساحة لتصفية
الحسابات على حساب دماء أبناء الشعب الليبي ،محذرة من
عواقب استمرار التدفق الكبير للسالح إلى ليبيا الذي يؤجج
سعير الحرب األهلية ويساهم في تسليح المجموعات اإلرهابية
التي باتت تهدد أمن المنطقة ،وتعرقل مسار التسوية السياسية
لهذه األزمة.
الموقف نفسه أعربت عنه فرنسا التي قال وزير خارجيتها
جان إيف لودريان ،إن الوضع في ليبيا مزعج للغاية ،وينذر
بتكرار سيناريو سوريا في هذا البلد ،خصوصاً وأن األزمة
تزداد تعقيدا ً مع رفض الطرفين المتحاربين العودة إلى طاولة
التفاوض ،وهو ما سيؤدي إلى تدهور الوضع وتهديد أوروبا.
الحرب على أرض ليبيا والخسائر واألموال ليبية والضحايا
ليبيون ،والخاسر الوحيد هو هذا البلد العربي ،في حين أن كل
األطراف األخرى ستخرج رابحة ،سواء المهزوم منها أو المنتصر.
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تقارير وتحليالت
تنام مستمر بفعل جائحة كورونا
معدالت البطالة في ٍ

تتوالى إلى األسماع يوماً بعد يوم البيانات التي تصدرها مؤسسات متخصصة ودول ،تتعلق بحجم تنامي معدالت
البطالة على المستوى العالمي ،جراء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد ،التي ألقت بظاللها الثقيلة على قطاعات
األعمال وتسببت بقرار العديد من المؤسسات والشركات تسريح موظفيها أو تخفيض رواتبهم.
مؤخرا ً كشفت منظمة العمل الدولية عن أن الشباب هم
الضحايا الرئيسيون للركود االقتصادي الناجم عن أزمة كورونا،
وذلك بوجود شاب واحد عاطل عن العمل من كل ستة شباب،
حيث يتضرر الشباب من األزمة نتيجة اضطراب سوق العمل
ومجالي التعليم والتدريب .وقبل أيام قليلة ،حذّر الرئيس
المكسيكي ،أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ،من أن استمرار
إغالق صناعات كثيرة ،نتيجة تفشي فيروس كورونا ،وتسجيل
البالد زيادة يومية قياسية بمعدل اإلصابات والوفيات ،قد يكلف
المكسيك خسارة مليون وظيفة ،والسيما أنها تعاني في األصل
ركودا ً اقتصادياً ،ووجود توقعات صادرة عن بنوك استثمارية
متعددة بأن نسبة االنكماش ستبلغ  %9هذا العام.
أما في الواليات المتحدة األمريكية ،فقد قال كيفين هاسيت،
كبير المستشارين االقتصاديين للرئيس دونالد ترامب ،إنه من
غير المرجح أن ينخفض معدل البطالة في بالده إلى ما دون
 %10قبل نوفمبر المقبل ،متوقعاً أن يصل معدل البطالة في
أمريكا في شهر يونيو المقبل إلى نحو  ،%20محذرا ً في الوقت
نفسه من أن انتعاش الوظائف سيكون بطيئاً ،وأن البطالة ستظل
عند  %8.6بحلول الربع األخير من عام .2021
هذه التحذيرات جاءت متوازية مع ما أصدرته وزارة العمل
األمريكية ،حيث قالت إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة
البطالة ال ُمعدلة بلغت  2.438مليون في األسبوع المنتهي في
 16مايو الجاري ،ما ينبئ بأن تفشي جائحة كورونا صنع أكبر
أزمة وظائف في تاريخها ،نتيجة االرتفاع الحاد لطلبات إعانة
البطالة األمريكية خالل األسابيع السبعة الماضية ،ليصل عدد
طالبي معونة البطالة حالياً إلى أكثر من  38.6مليون شخص،
ممثالً نحو ربع القوة العاملة في الواليات المتحدة.
ألمانيا تعاني هي األخرى تنامي معدالت البطالة بفعل
كورونا ،فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل فيها بنسبة %13.2
في إبريل الماضي ،في أكبر زيادة شهرية منذ عام ،1991
بحسب وزارة العمل األلمانية ،حيث سجلت وكالة التوظيف
 308آالف عاطل عن العمل جدد مقارنة بمعطيات شهر مارس،
ما رفع عدد العاطلين عن العمل إلى مليونين و 644ألف
شخص ،ليع ّبر ذلك كله عن أن ألمانيا تعيش حالياً أسوأ ركود
بعد الحرب العالمية الثانية ،ليضع ذلك مجموعة من القطاعات

االقتصادية أمام تحديات كبرى ،وعلى رأسها المطاعم والفنادق
وشركات السفر والسيارات.
أما تركيا ،التي يعيش اقتصادها حالياً أسوأ مرحلة من
التراجع ،فقد سجلت  4.22مليون فرد عاطل عن العمل حتى
نهاية فبراير الماضي؛ حيث قالت هيئة اإلحصاءات التركية في
بيان صادر يوم  11مايو الجاري ،إن نسبة البطالة في السوق
التركي بلغت حتى نهاية فبراير  ،%13.6في حين بلغت نسبة
البطالة غير الزراعية  ،%15.4وإن عدد العاملين انخفض بواقع
 602ألف إلى  26.75مليون شخص حتى نهاية الشهر نفسه .كما
بلغ معدل العمالة غير المسجلة  ،%20.2في حين بلغت نسبة
األشخاص الذين يعملون من دون ضمان اجتماعي .%30
وعربياً ،فقد تعمقت أزمة البطالة في لبنان ،بفعل تعطل
العجلة االقتصادية ،حيث كشف جواد عدرا ،رئيس مركز الدولية
للمعلومات عن أن «عدد العاملين الذين تركوا عملهم جراء
جائحة كورونا بلغ  30-25ألفاً» ،وسط ضبابية بشأن موعد
انتهاء إجراءات احتواء الوباء .وقبل نحو أسبوع ،توقع محللون
ارتفاع معدالت البطالة في مصر خالل عام  2020ما بين 10
و ،%12حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،
ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى  %9.2خالل الفترة من نهاية
مارس وحتى نهاية إبريل الماضي ،في تزامن مع اتخاذ الحكومة
إجراءات احتواء فيروس كورونا ،من تعليق حركة الطيران
وإغالق المحالت ،وفرض حظر تجول جزئي ،ما أسهم في التأثير
على النشاط االقتصادي ،وتسبب بتسريح عدد كبير من الشباب
من وظائفهم.
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تقارير وتحليالت
نهاية الهدنة بين القاعدة و«داعش» في إفريقيا!

كتب جاكوب زين ،زميل مؤسسة جيمس تاون في العاصمة األمريكية واشنطن ،وكولن بي .كالرك ،باحث وزميل بمركز
سوفان ،في «فورين بوليسي» مقاالً تحليلياً تحدثا فيه عن منطقة الساحل التي تتجه إلى االستقرار ،لكن الصراع بين
الجماعات الجهادية المحلية يهدد بعودة الفوضى مرة أخرى.
منذ عهد قريب كان من المعقول اإليمان بأن منطقة الساحل
في إفريقيا ستنجو من المواجهات الطاحنة التي ميزت العالقات
بين تنظيم «داعش» والقاعدة في كل من أفغانستان وسوريا
والصومال واليمن ،وقد سعى الجهاديون المرتبطون بالقاعدة في
منطقة الساحل بقوة للحفاظ على وحدة الجهاديين وحافظوا
على مواصلة التواصل مع الجماعات التابعة لـ «داعش» في
شمال وغرب إفريقيا حتى وإن كانوا يتبرؤون من أيديولوجية
«داعش» األكثر تطرفاً ،ما أدى إلى أن بعض التقارير عن منطقة
الحدود الثالثية التي تضم مالي والنيجر
وبوركينا فاسو ،تؤكد وجود أشكال
مختلفة من التعاون بين «داعش» في
الصحراء الكبرى ،وجماعة أنصار اإلسالم
والمسلمين التابعة للقاعدة ،بما في ذلك
تنسيق الهجمات.
لكن وفي الوقت الذي يركز فيه العالم
أجمع على مكافحة جائحة كورونا ،فإن المستجدات األخيرة في
غرب إفريقيا تشير إلى عودة االضطراب والخالف بين الجماعات
اإلرهابية والمتمردة في منطقة الساحل .وتشير إحدى العمليات
االنتحارية التي ارتكبها «داعش» في الصحراء الكبرى ضد جماعة
أنصار اإلسالم والمسلمين إلى أن صراعاً مريرا ً على وشك النشوب
بين هذه الجماعات ،ما من شأنه أن يزعزع استقرار هذه
المنطقة الهشة أصالً.
وبالرغم من االختالف األيديولوجي بين التنظيمين ،إال أن
جماعة أنصار اإلسالم والمسلمين قد حاولت الحفاظ على سالمها
مع «داعش» في الصحراء الكبرى حتى شهر يناير الماضي ،بل
ونشرت مجموعة من الدعاة الشباب الواعدين التابعين «ألنصار
اإلسالم والمسلمين» مقالين تحث فيهما الجهاديين في منطقة
الساحل على تحقيق أهداف مشتركة ،إال أن عوامل عدة أدت
إلى قطيعة في العالقات بينهما حتى وصال إلى مواجهة على
األصعدة كافة بين جماعة أنصار اإلسالم والمسلمين و«داعش»
في الصحراء الكبرى.
ال شك أن بعض أنحاء العالم الغربي سيفرح طرباً بالصراع
المتزايد بين القاعدة والجماعات المرتبطة بـ «داعش» في
منطقة الساحل؛ إذ يظنون أن انخراط اإلرهابيين في حرب

بعضهم بعضاً سيُدخلهم في صراع طويل على البقاء ويستنزف
مواردهم وقدراتهم .لكن تشير بعض األبحاث إلى أن التنافس
المسعور بين المنظمات اإلرهابية قد يفيدها ويدفعها إلى
زيادة عمليات تجنيد اإلرهابيين ويحثها على اإلبداع واالبتكار
في عملياتها.
وأشارت الخبيرة «ميا بلوم» المتخصصة في دراسة اإلرهاب
إلى أن التنافس بين هذه الجماعات اإلرهابية يدفعها إلى المزايدة
على بعضها بعضاً ،ما من شأنه أن يحث هذه الجماعات المتحاربة
على الدخول في تجارب تكتيكية من
أجل الفوز بالدعم والمناصرة .على سبيل
المثال ،قامت والية غرب إفريقيا التابعة
لـ «داعش» في نيجيريا بتحديث قدراتها
العسكرية من أجل المزايدة على فصيل
جهادي منافس بقيادة أبوبكر شيكاو؛
األمر الذي دفع مقاتلي شيكاو إلى الرد
بتنفيذ أكثر الهجمات اإلرهابية دموية في تاريخ تشاد ،أسفرت
عن مقتل ما يقرب من  100جندي في مارس.
ويذهب بعض الباحثين مثل «براين فيليبس» إلى أن
التنافس بين الجهات الفاعلة العنيفة من غير الدول يمكن أن
يساهم مساهمة فعلية في طول عمر بعض الجماعات اإلرهابية،
ويزيد من ترسيخ مكانتها ويسمح لها بالتضخم ،ومن ثم التطور
إلى منظمات إرهابية أكثر تعقيدا ً وحداثة ،ما يمكنها من أداء
دور فاعل في إفساد عمليات السالم والمفاوضات السياسية التي
تهدف إلى إنهاء النزاعات.
وهذه النقطة األخيرة بشأن إفساد صفقات السالم المحتملة
خير مثال على ما يحدث في منطقة الساحل؛ إذ ال يبدو لنا
أن العمليات العسكرية الفرنسية واألمريكية ضد الجهاديين في
هذه المنطقة ستتمكن من دحر هذه المنظمات اإلرهابية .وبما
أن الواليات المتحدة األمريكية تستعد إلدخال تعديالت على
نشر قواتها الخاصة لمواجهة التحدي مع كل من روسيا والصين،
وتستعد كذلك لسحب قوات أخرى من أجل مكافحة كورونا؛ فإن
غياب المفاوضات سيدفع هؤالء المسلحين إلى االستمرار في
االنتشار عبر الحدود ،ما من شأنه زعزعة استقرار غرب إفريقيا
وفتح جبهات أخرى جديدة كما فعلوا في بوركينا فاسو.
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شـؤون اقتصاديــة
«كورونا» يعيد توجهات السوق العقاري في اإلمارات

أعادت تأثيرات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد
«كوفيد ،»19 -وما تبعها من إجراءات احترازية وتقييد للحركة،
توجهات السوق العقاري في اإلمارات .وقال مسؤولون وخبراء
عقاريون إن قطاعات مثل المكاتب والتجزئة والضيافة تعد
األكثر تأثرا ً باألوضاع الحالية ،بينما يعد سوق اإليجارات السكنية
األقل تأثرا ً .وأوضحوا أن تجربة العمل عن بُعد سيكون لها تأثير
ملحوظ في سوق المكاتب خالل الفترة المقبلة في ظل اتجاه
كثير من الشركات ببعض القطاعات الستمرار أعمالها عن بُعد.
وتوقع تقرير شركة جيه إل إل لالستشارات واالستثمارات
العقارية مؤخرا ً أن تسعى معظم الشركات إلى تعديل تصميم
وتخطيط مساحاتها المكتبية ،وفقاً الستراتيجياتها متوسطة
المدى ،وبما يلبي احتياجات الموظفين ،موضحاً أنه من
المتوقع على المدى الطويل أن ينصب التركيز على المساحات
المكتبية التي توفر مناخاً تعاونياً واجتماعياً أكثر من مجرد
كونها مكاناً للعمل ،ومن المرجح أيضاً أن نشهد انتشارا ً واسعاً
لتطبيق معايير الصحة والسالمة لضمان رفاهة الموظفين.

وأوضح التقرير أن قطاع منافذ التجزئة ال يزال يواجه تحديات
بسبب نمو التجارة اإللكترونية ،والتغيير في تفضيالت المستهلكين،
وزيادة المعروض الجديد؛ ما أدى إلى استمرار الضغوط
االنكماشية على أسعار اإليجارات في جميع مراكز منافذ التجزئة.
ولفت النظر إلى أنه في ظل النمو الذي يشهده التسوق عبر
اإلنترنت ،من المرجح أن يشهد السوق على المدى القصير إلى
المتوسط اعتماد المزيد من تجار التجزئة لمنهج البيع متعدد
القنوات كأداة لتخفيض التكاليف.

النفط يقفز  %5بدعم تفاؤل حيال التجارة األمريكية-الصينية وتراجع اإلنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الجمعة ،إذ اختتمت العقود اآلجلة للخام األمريكي
مايو بمكاسب شهرية قياسية بدعم من آمال في أن اتفاق التجارة األمريكي -الصيني
سيظل كما هو وتراجع إنتاج الخام .وجرت تسوية العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط تسليم يوليو عند  35.49دوالر للبرميل ،إذ قفزت  1.78دوالر ،بما يعادل 5.3
بالمئة .وأغلق خام برنت تسليم يوليو عند  35.33دوالر للبرميل بزيادة أربع سنتات .لكن
عقود أغسطس األكثر نشاطاً أنهت الجلسة عند  37.84دوالر للبرميل ،بارتفاع  1.81دوالر ،أو  %5تقريباً.
وشهد كال الخامين ارتفاعات شهرية كبيرة بسبب هبوط اإلنتاج العالمي وتوقعات بنمو الطلب ،إذ تتحرك أجزاء من الواليات
المتحدة ،بما في ذلك مدينة نيويورك ،ودول أخرى في اتجاه استئناف األنشطة بعد إجراءات عزل عام مرتبطة بفيروس كورونا.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستبدأ في إلغاء المعاملة الخاصة لهونغ كونغ ردا ً على خطط الصين فرض
تشريع أمني جديد باإلقليم ،لكنه لم يقل إن المرحلة األولى من اتفاق التجارة بين واشنطن وبكين عرضة للخطر.
وه ّدأ ذلك قلق المستثمرين في النفط من أن يصيب انهيار العالقات التجارية استهالك النفط بمزيد من الضرر.

تركيا تقول إنها قد تبدأ التنقيب عن النفط بموجب اتفاق ليبيا في غضون  4-3أشهر

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز ،يوم أمس الجمعة ،إن تركيا قد تشرع في التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط في
غضون ثالثة أو أربعة أشهر بموجب اتفاق وقعته مع ليبيا قوبل بإدانة من دول أخرى بالمنطقة منها اليونان .ووقعت حكومة الوفاق
الوطني الليبية المعترف بها دولياً اتفاق ترسيم الحدود البحرية العام الماضي .وتقول تركيا إنه يؤسس منطقة اقتصادية خالصة من
ساحلها الجنوبي إلى ساحل ليبيا الشمالي ويحمي الحقوق في المصادر.
وتعارض اليونان وقبرص وغيرهما االتفاق ويصفونه بغير الشرعي .ويعارض االتحاد األوروبي أيضاً االتفاق البحري الذي جرى توقيعه
جنباً إلى جنب مع اتفاقية تقدم تركيا بموجبها دعماً عسكرياً لحكومة الوفاق الوطني التي تحارب قوات متمركزة في شرق ليبيا منذ
أكثر من عام.
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من إصدارات المركز

نظرة الغرب إلى اإلسالم ومستقبل اإلسالم السلفي
اإلسالم هو أحد العوامل الفاعلة والمؤثرة في الحياة
الدولية ،سواء على صعيد العالقات السياسية أو االقتصادية.
وهناك جزء من العالم اإلسالمي ،وبخاصة العالم العربي،
يعد بمنزلة جار قريب للشعوب األوروبية التي وجد نفسه
ويجدها من اآلن فصاعدا ً مندمجاً معها عبر عديد من
الجماعات اإلسالمية المقيمة في بلدان أوروبا الغربية.
إن ما كتب حول اإلسالم أدب غزير ،ولكن البد من التأكيد
أن معظم المؤلفات تهتم بالجوانب االجتماعيـة أو السياسيـة
أو السرديـة التي ال تتعدى كونها ثانوية .وألن موضوع اإلسالم
موضوع اتهامات ومخاوف ومن المتعذر فهمه ،فقد ظل
اإلسالم لغزا ً بالنسبة لمعظم الغربيين.
في الواقع ،قلما يعرف العالم الغربي اإلسالم حق المعرفة،
ومن ثم فالغرب يسيء فهمه .وتستدعي هذه المحاضرة
تحليل مالحظة أساسية؛ وهي أن اإلسالم غالباً ما يشكل في
الغرب محور نقاشات وتساؤالت عديدة ،بل وحتى مخاوف غير
منطقية .كذلك ،يصار عموماً إلى دراسة اإلسالم بمقياس قيم أو
أيديولوجيات سائدة فـي العالم الغربـي -كالعلمانية -من دون
تكليف النفس عناء فهم اإلسالم بالرجوع إلى خصوصيته الذاتية
وقيمه .باإلضافة إلى ذلك ،فإن بعض الكلمات والمصطلحات:
كاإلسالموية والجهاد والسلفية والشريعة ،تستخدم بكثرة،
ولكن من دون طرح أي تحديد علمي لها.
وتقود هذه المالحظة األولية إلى التساؤل عن الربط بين
الش ّر واإلسالم .فقد أدى هذا الربط إلى نتيجة مفادها أن
الصعوبة بالنسبة للغرب تكمن في دقة التمييز بين اإلسالم
من حيث هو دين وحضارة ،واإلسالموية الراديكالية التي
أعلنت نفسها خالل العشرين عاماً األخيرة حامل ًة للواء العداء
السياسي لبعض المجتمعات اإلسالمية.
من المناسب إذا ً ،في هذا السياق ،التفكير في الرهانات
الكبرى حول عدم التفهم الذي يقود إلى تحليالت معينة،
كتحليل صموئيل هنتنجتون لصدام الحضارات .وبموجبها
يؤدي التفوق الغربي حتماً إلى صدام بين حضارة متقدمة
وأخرى تعتبر متخلفة.
ويدافع البعض عن مقولة إن الرسوم الكاريكاتيرية
المسيئة لإلسالم وحمالت التهجم ضد اإلسالم إنما تهدف
إلى خلق شعور معا ٍد له ،وهذا األمر كفيل بأن يبرر للرأي
العام الحروب التي تشن ضد البلدان اإلسالمية ،والتي تكون
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في بواعثها األصلية ألهداف سياسية أو تجارية خالصة مثل
السيطرة على النفط.
وعندما يتعلق األمر تحديدا ً باأليديولوجيا المتطرفة التي
أوجدت اإلرهاب ،فمن الثابت أن بعض األوساط الغربية
تعمل على إقناع الجمهور الغربي والعالمي بأن اإلرهاب
مستوحى من الفكر اإلسالمي ،أو على األقل من مؤلفات
بعض المفكرين السلفيين.
ومن بين األفكار الباطلة ،تبدو فكرة الربط بين الفكر
اإلسالمي واإلرهاب األكثر خطورة ألنها تخلق التباسات
خطيرة .وهذا الربط ال يأخذ بالحسبان الطبيعة الحقيقية
لهذه الحركات التي -بعيدا ً عن كونها مندرجة في صلب
اإلسالم -ال تشكل فيه سوى مظاهر عرضية هامشية جدا ً.
وفي اعتقادي أن الهدف األول ينبغي أن يقوم على
التشجيع على معرفة أفضل لحقيقة اإلسالم .وما يجب القيام
به هو تبيان أن اإلسالم ليس تيارات وجماعات قليلة تتميز
بتعصبها الثوري أو باإلرهاب .اإلسالم هو دين توحيدي يندرج
في استمرارية دينين توحيديين آخرين .واإلسالم هو دين
متسامح ،كما ال ينبغي استعمال بعض العبارات ﻛ «اإلسالمية»
و«السلفية» و«الوهابية» و«المجاهدين» ،بصورة عشوائية
كما درجت بعض وسائل اإلعالم على القيام به.
ويعود أحد أسباب نظرة العالم الغربي السيئة إلى اإلسالم
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إلى كون المتطرفين الثوريين والمنحرفين عن جادة اإلسالم
قد حاولوا إعطاء نشاطاتهم مظهرا ً إسالمياً براقاً .وقد استخدم
هؤالء المتطرفون عددا ً من األسماء التي صارت مرهونة
لهم ،كالسلفية والجهاد ...إلخ .وثمة ضرورة للتذكير بماهية
المصادر األيديولوجية لإلسالموية الثورية .في هذا المضمار،
تمكنت إحدى الدراسات الموضوعية من إثبات أن هذا التيار
المنحرف ليس ملتزماً بشيء تجاه السلفية اإلسالمية ،أي
تجاه مفكر كابن تيمية مثالً ،أو تجاه «الوهابية» التي تفوق
الوصف .إن أسباب التطرف ليست دينية بل سياسية.
ليس اإلسالم هو من يقود إلى اإلرهاب ،بل إنها المظالم
والمساوئ التي وقعت الشعوب العربية واإلسالمية ضحية
لها .ومن ثم فإن إدماج اإلسالم باإلرهاب هو كذبة مختلقة،
بل هو خطيئة ،ألن ذلك يقوم على إنكار األسباب الحقيقية
للمشكالت ،وعلى ترسيخ دوافع المتطرفين .وتبعاً لذلك،
ترتكز الحاجة الملحة األولى إلى تسوية أزمات الشرق
األوسط ،وبخاصة احتالل العراق ،ومأساة فلسطين ،والعذاب
المتواصل في أفغانستان.
مستقبـل اإلسـالم
المسألة األخرى التي تطرحها النظرة الغربية عن اإلسالم
تتعلق بعجز بعض األوساط األمريكية واألوروبية عن قبول
التعددية الثقافية .ويعود السبب في ذلك إلى الغطرسة
العرقية التي تشجع صدام الحضارات واالدعاء التسلطي
للقوة العظمى اإلمبريالية وأنصارها المتعصبين األوروبيين
في فرض قيمهم ومعاييرهم على العالم بأسره .فاإلشكالية
هنا تتعلق باحترام التنوع في عالم ينحو باتجاه النمطية
والعولمة.
إن المطلوب اليوم هو ضرورة وجود بعض النسبية
الثقافية ،إذا أردنا أن ندرس الحضارة اإلسالمية بشكل عقالني.
والواضح أنه ليس من الجائز ،في حال غياب أي مجهود لفهم
اآلخر وتفهمه ،اللجوء إلى الصور الكاريكاتيرية أو األحكام
السلبية .وأؤكد أنه تنبغي دراسة اإلسالم وفهمه في عمقه،
وليس وفق رؤى أفقنا ونظرتنا الغربية المختزلة.
ومع الحال هذه ،أرفض كلياً الفكرة التي سيكون العالم
اإلسالمي بموجبها أمام خيارين :إما اإلسالم المتطرف وإما
التبعية للغرب .وخالصة القول إن الجدل قد ال يتعدى مجرد
التعارض بين مفهومين فضفاضين هما الحداثة واألصولية.
هذه النظرة المقتضبة إلى األمور قلما تفسح المجال
لإلسالم الحقيقي ألن يبين ذاته بصورة صحيحة .فاإلشكالية
تتموضع في ضرورة «إعادة التفكير في اإلسالم من دون

القطع بينه وبين ماضيه».
ومع بداية القرن العشرين دفع التحدي المذهل لنير
االستعمار األوروبي بالعالم اإلسالمي إلى التساؤل عن أسباب
تأخره ،وقد تصدى لهذه المسألة -في محاولة لإلجابة عنها-
التيار اإلصالحي المتمثل آنذاك في جمال الدين األفغاني
ومحمد عبده وعبدالرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا .وغذى
التيار اإلصالحي الرغبة في التوفيق بين األصالة والمعاصرة.
إزاء هذه التحديات ،فمن األهمية بمكان أن تنتشر اليوم
في العالم اإلسالمي الحركة اإلصالحية من جديد ،وهي تدعو
إلى اعتماد االجتهاد لمواجهة تحديات العالم الحديث .إن
الهدف هو التوصل إلى خيار معقول ،ليس بالنسبة إلى الغرب،
بل بالنسبة إلى انحراف عالم ضل طريقه ،وما فتئت تتنامى
فيه المادية والنزعة الفردية والنزعات الطائفية أو المذهبية.
إن المسألة المحورية هي مسألة العالقة بين السياسة والدين،
واستبعاد التسامي -وهو توجيه المجتمع نحو الخير األسمى-
من النظام السياسي ،فهو سبب فوضى المجتمعات المعلومة
الحديثة التي أعادت تحديد الدين كنسق من إيمان فردي ،بعد
استبعادها الـ «نحن» المشتركة التي تشكل ميزة دينية.
لقد حلت األخالقية الفردية محل األخالقية المشتركة.
إن الدين ،بعبارة أخرى ،لم يعد يبني المجتمع ،وليس مبدأ
تنظيمه أو شرعيته ،بل أصبح مجرد أيديولوجيا أو اعتقاد بين
عدد آخر من المعتقدات الممكنة .إن مفهوم الخير العام يزداد
غموضاً وتراخياً في مجتمع غربي تهيمن عليه النزعة الفردية،
وجماعات الضغط ،والمصالح الخاصة ،والنزعة المادية.
وفي كل حال ،فإن القيم التي يؤمنها النقد اإلسالمي هي
مبادئ قد يكون للعالم بأسره مصلحة في االستيحاء منها ،ونعني
بها الشفافية ،والتوزيع العادل لألرباح والخسائر ،والتضامن بين
الشركاء بهدف إنجاح المشاريع االقتصادية لصالح الجماعة،
وهو نقيض إجراءات االقتصاد الذي أدى إلى األزمة.
وإذا أردنا أن نعتبر أن اإلسالم هو أحد المذاهب الفكرية
الكبرى المدافعة عن فكرة اإلنسان وعن القيم الروحانية،
وإذا كان يتعين على الغرب أن يفهم اإلسالم ،فليس ذلك ألنه
قد يشكل «التهديد الكبير» القادم ،كما ير ّوج المحافظون
الجدد فيما وراء األطلسي ،ولكن ألن اإلسالم يتضمن الكثير
من القيم األخالقية التي تعامى عنها الغرب بسبب دنيويته
(علمنته) الجامحة .وألن اإلسالم قد عرف كيف يحافظ
على الوضعية المحورية للقيم األخالقية كسمة رئيسية في
المجتمع اإلنساني ،فباستطاعته (اإلسالم) المساهمة في
إحياء هذه القيم في عالم مهدد بالعولمة المادية.
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إنفوغراف
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