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االفتتاحية
ضرورة تكامل الجهود الحكومية والشعبية لمكافحة «كورونا»
فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-تحديات لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية
( )1945-1939على دول العالم كافة ،وتتميز هذه التحديات بدرجة عالية من التعقيد والشمول ،حيث أثرت في
جوانب الحياة كلها ،وحولت كوكب األرض إلى جزر منعزلة ،بعد أن كان ال يكف عن الحركة لحظة واحدة .ومن
المؤسف أنه ليس من الواضح اآلن متى سوف تنتهي هذه الجائحة أو تنحصر بشكل متزامن على الصعيد العالمي.
وقد بذلت العديد من الحكومات في دول العالم المختلفة جهودا ً كبيرة لمواجهة هذه الجائحة ،وحصار ما
أفرزته من نتائج كارثية ،وإن اختلفت درجة فعالية هذه الجهود من دولة إلى أخرى لجهة شمولها وتكاملها ،حيث
حقق عدد من الحكومات نجاحات الفتة للنظر في هذا السياق ،فيما تميز أداء البعض اآلخر باالرتباك واالضطراب،
وهو ما حال دون أن تحقق هذه الجهود هدفها في محاصرة انتشار فيروس (كوفيد ،)19-األمر الذي فاقم من هذه
النتائج الكارثية.
وال شك أن ما تنطوي عليه التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد من تعقيد وشمول تتطلب
تعاوناً كامالً بين الجهود الحكومية ونظيرتها الشعبية ،حيث إنه وبدون هذا التكامل ال يمكن لدولة ما أن تنجح
في محاصرة هذه الجائحة وتجاوز تلك التحديات .وقد شهد عدد من الدول الكثير من صور التعاون والتضامن بين
الجهود الحكومية والجهود الشعبية ،ونجحت مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتقدمة في القيام بدور كبير
في هذا السياق ،بالنظر لما تتمتع به من قوة وفاعلية.
وتقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة تجربة ملهمة فيما يخص التكامل والتعاون بين الجهود الحكومية
والجهود الشعبية التي تبذلها مؤسسات المجتمع المختلفة ،لمحاصرة جائحة (كوفيد ،)19-وقد أتاحت الدولة لهذه
المؤسسات الفرصة الكاملة لكي تقوم بدور فاعل في مواجهة هذه الجائحة ،وهو ما حدث فعالً ،حيث تم إطالق
العديد من المبادرات المجتمعية لتجاوز التحديات التي فرضتها تلك الجائحة ،وتركز هدف هذه المبادرات على
دعم الفئات االجتماعية التي تضررت من جراء هذه التحديات ،ومساندة الجهود الحكومية المبذولة في هذا اإلطار.
وفي الواقع ،فإن عوامل عدة أسهمت في حدوث تكامل فاعل بين الجهود الحكومية والجهود الشعبية في
دولة اإلمارات ،ومنها ما تتمتع به الحكومة من ثقة كبيرة بين شعب اإلمارات من مواطنين ومقيمين ،وهذه الثقة
مستمدة مما تتمتع به قيادتنا الرشيدة من شرعية راسخة مؤسسة على ركائز عدة ،ومنها ما يتميز به أداء الحكومة
من شفافية مطلقة في إدارة األزمة التي خلفتها جائحة (كوفيد ،)19-وهذا هو النهج الدائم لحكومة دولة اإلمارات،
الذي يتسم بالوضوح والصراحة وعدم إخفاء المعلومات عن الجمهور ،على عكس ما دأبت عليه حكومات دول
أخرى ،تقوم سياستها على التعتيم والمراوغة وتقديم معلومات مغلوطة.
وإذا كانت الثقة هي العامل الرئيسي لحدوث تكامل بين الجهود الحكومية والشعبية ،فإن وسائل اإلعالم في
الدول المختلفة يجب عليها أن تقوم بدور فعال في توعية الجمهور بأهمية هذا التكامل ،وضرورته القصوى
لمواجهة جائحة (كوفيد ،)19-ففي بعض الدول ،قامت الحكومات بجهود كبيرة ،ولكن هذه الجهود كانت ذات
فائدة محدودة ألنها افتقرت إلى وجود وعي شعبي داعم لهذه الجهود ومساند وظهير لها.
إن تكامل الجهود الحكومية والشعبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-يعد ضرروة أساسية
للتصدي لهذه الجائحة وما أفرزته من تحديات خطيرة طالت كل دول العالم بال استثناء ،وتقدم دولة اإلمارات العربية
المتحدة نموذجاً لهذا التكامل الذي كان له دوره الحيوي في حصار تلك الجائحة ،والحد من تأثيراتها السلبية ،على
نحو حظي بإشادات واسعة من قبل العديد من الدول والحكومات والمنظمات المعنية على الصعيدين اإلقليمي
والدولي.
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اإلمارات اليوم
اإلمارات تساند العالم في استعداده لما بعد كورونا
في مواجهة أزمة انتشار مرض فيروس كورونا المستجد «كوفيد ،»19-وقفت دولة اإلمارات في الصفوف األولى عالمياً في
مواجهة هذا الوباء الذي هدد البشرية جمعاء ولم يفرق بين إنسان وآخر ،ولم يستثن دولة وال لوناً وال ملة من شروره التي
طالت جوانب الحياة كافة ،فأزهقت أرواحاً وتالعبت بأنماط العيش التي اعتادها الناس ،وأغلقت الحدود بين الدول ،وألحقت
أضرارا ً هائلة باالقتصادات والوظائف وأحالت الكثيرين حول العالم إلى صفوف البطالة ،ومنعت أداء الشعائر والطقوس
الدينية ،وح ّدت من التواصل اإلنساني واالجتماعي.
تطل برأسها من مدينة ووهان الصينية في نهايات عام  2019الماضي ،ودولة اإلمارات تراقب
فمنذ أن بدأت الجائحة ّ
باهتمام وحرص بالغين مستجداتها وتتابع تطوراتها وترصد بدقة إحصاءاتها وأرقامها ،وقد بدأت باتخاذ احتياطاتها منذ وقت
مبكر وأخذت في الحسبان احتماالت تفشي الفيروس وانتشاره عالمياً نظرا ً لطبيعته وسرعة العدوى به ،وعملت على توفير
كل المستلزمات الالزمة التي تتيح لها مواجهته باقتدار والح ّد من تأثيره على مسارها التنموي وعلى نوعية وجودة الحياة فيها،
سواء للمواطنين أو المقيمين ،واستعدت للوقوف إلى جانب دول العالم الشقيق منها والصديق لمساندتها أوالً في التصدي
للمرض والح ّد من انتشاره ،وثانياً في كيفية تجاوز آثاره وتداعياته.
وحين أعلنت منظمة الصحة العالمية في مارس الماضي تحول المرض إلى وباء عالمي ،كانت دولة اإلمارات على أهبة
االستعداد للتعامل مع هذا الوباء الذي أصبح بمثابة عدو خفي للحياة البشرية تسلل بسرعة وعلى حين غرة ،فعبر الحدود
وبات يضرب بعنف وقسوة في كل المجتمعات ويستنزف جهودها ومقدراتها ويسبب ضغطاً هائالً على حكوماتها وأنظمتها
الصحية ،فكانت اإلمارات منظمة بينما كان العالم كله يعاني االرتباك ،وكانت إدارتها لألزمة منسقة وسلسة وتميزت رؤيتها
تجاهها بالوضوح والكفاءة في وقت سادت فيه الفوضى واالرتجال والضبابية سياسات أكبر دول العالم وأكثرها تقدماً ،وكل
ذلك بفضل حكمة قيادتها الرشيدة وحرصها على سالمة شعبها وسعيها الدؤوب لتوفير أفضل مستويات العيش وأرقى نوعية
من الخدمات له.
وعندما تقوقعت معظم إن لم يكن جميع دول العالم وانكفأت على نفسها ،كانت دولة اإلمارات تفتح قلبها وذراعيها لإلخوة
في اإلنسانية ،فسجلت قصب السبق في إجالء الراغبين من الرعايا العرب واألجانب من بؤرة انتشار المرض ،واستضافتهم في
مدينة اإلمارات اإلنسانية ووفرت لهم من الرعاية والدعم ما قل مثيله وعز نظيره حتى شفي مريضهم واطمأن سليمهم على
سالمته ليعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين محملين بالصور اإلنسانية لبلد آلى على نفسه أن يكون دائماً في صدارة واهبي
الخير وفي مقدمة جالبي السعادة.
على الصعيد الداخلي أعطت دولتنا األولوية إلدخال السكينة والطمأنينة على القلوب ،ووفرت الفحوصات واألدوية
والعقاقير التي تتيح لمنظومتنا الصحية مواجهة المرض باقتدار ،وحرصت على تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وتسليحها
بأحدث مستلزمات التعامل معه ،وجلبت الخبرات المساندة لها من شتى أنحاء العالم وق ّدمت لخط الدفاع األول المتمثل
في الكوادر الطبية والتمريضية والفنية دعماً نفسياً ومعنوياً جعل الجميع يتسابقون لنيل شرف العطاء ،واآلخرون يتمنون لو
كانوا بين صفوفهم.
وحصنتها خير ما يكون التحصين ،ثم انطلقت كعادتها نحو العالم لمد يد العون والمساعدة
أ ّمنت اإلمارات جبهتها الداخلية ّ
لكل الدول والشعوب فس ّيرت قوافل المساعدات في االتجاهات كافة ووصل عونها إلى شتى أصقاع المعمورة ،يرافق ذلك
جهد سياسي يقوده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
حفظه الله ،لتأكيد أهمية وحدة اإلنسانية وتضامنها وتكاتفها في مواجهة هذا التهديد ،وها هي تتصدر المشهد العالمي مرة
أخرى في الظرف الطارئ الذي عاناه العالم وما يزال بسبب الجائحة ،إذ تستعد خير ما يكون االستعداد لمرحلة ما بعد كورونا،
وتراكم المعارف والخبرات التي ت ّم جمعها واستخالصها خالل هذه التجربة لتشاركها العالم كله وتساعده على تجاوز الظروف
االستثنائية التي فرضها الفيروس بأقل األضرار وأعظم الفوائد.
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تقارير وتحليالت
هل أصبحت ليبيا مركزًا لصراع القوى الدولية؟
وفر الصراع الداخلي الذي تشهده ليبيا بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة والقوات
التابعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج من جهة ثانية ،فرصة كبيرة للقوى الدولية للتدخل في الشأن
الليبي الداخلي ،على نحو ربما باتت معه ليبيا مركزاً لصراع هذه القوى.
شهدت الفترة األخيرة تزايدا ً في صراع النفوذ بين القوى
الدولية على الساحة الليبية التي تعاني ما يشبه االحتراب
الداخلي في ظل الصراع الشرس القائم بين قوات الجيش
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من جهة والقوات
التابعة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج ،وهي
الحكومة المعترف بها على الصعيد الدولي ،ولكنها وفي الوقت
نفسه مدعومة من قبل ميليشيات مسلحة خارجة على القانون
تدعمها كل من قطر وتركيا ،حيث تريد أنقرة السيطرة على ليبيا
طمعاً في ثرواتها الطبيعية وتهدف إلى تحويلها إلى مركز نفوذ
إقليمي لها في منطقة شمال إفريقيا.
ويحظى طرفا الصراع الداخلي في ليبيا ،ممثلين في خليفة
حفتر وفايز السراج بدعم قوى دولية مختلفة ،تراهن كل
منها على هذا المعسكر أو ذاك ،وتوفر له الدعم السياسي
والعسكري ،وهو ما يقود بالطبع إلى اتهامات متبادلة بين هذه
القوى ،وال شك أن هذا التدخل الدولي في الشأن الليبي يعمق
من هذا الصراع ويزيده تعقيدا ً ،وتعد كل من روسيا وفرنسا
من أهم الدول الداعمة لحفتر ،فيما تعد إيطاليا من أبرز
الدول الداعمة لحكومة الوفاق الوطني .ويبدو أن خسارة حفتر
لقاعدة الوطية العسكرية استنفر القوى الدولية الداعمة له،
وخاصة روسيا ،لمساعدة الجيش الوطني ،وبدا واضحاً أن روسيا
وتركيا بصدد االنخراط في صراع على الساحة الليبية ،ففي
الوقت الذي تتمتع فيه أنقرة بوجود عسكري معلن في ليبيا
لدعم حكومة الوفاق ،نقلت العديد من وسائل اإلعالم أن روسيا
قد أرسلت طائرات عدة عسكرية إلى ليبيا لمساعدة حفتر.
وفي هذا الصدد ،فقد أعلنت القيادة العسكرية األمريكية في
إفريقيا (أفريكوم) ،أن موسكو نشرت مؤخرا ً طائرات مقاتلة
عسكرية من أجل دعم من وصفتهم بـ«المرتزقة الروس الذين
يعملون على األرض هناك» ،وقالت (أفريكوم) ،في بيان لها
إنه «من المرجح أن توفر الطائرات العسكرية الروسية الدعم
الجوي القريب والحرائق الهجومية لمجموعة (فاغنر) ،التي
تدعم قوات الجيش الوطني ضد حكومة الوفاق ،المعترف بها
دولياً» .وقد اعتبر الجنرال ستيفن تاونسند ،قائد (أفريكوم)،

أن روسيا تحاول قلب الموازين لصالحها في ليبيا .وقد التزمت
موسكو الصمت حيال بيان (أفريكوم) ،في حين جدد المستوى
الرسمي الروسي تأكيده ضرورة التوصل إلى وقف إطالق نار
كامل وإطالق عملية سياسية في البالد.
وفي الواقع ،فإن تنامي النفوذ الروسي في ليبيا يزعج أيضاً
أوروبا ،حيث إن ليبيا مركز نفوذ تقليدي ألوروبا ،وتخشى دول
االتحاد األوروبي أن يؤدي تفاقم الصراع في ليبيا إلى فرار
آالف الالجئين إليها ،وأطلقت هذه الدول في مارس الماضي
مهمة «إيريني» ،بعد انتهاء مهمة «صوفيا» البحرية األوروبية،
المخصصة لتعقب شبكات تهريب البشر في مياه البحر
المتوسط .وقد تناثرت معلومات خالل الفترة األخيرة حول نية
أوروبا إرسال قوات لها إلى ليبيا ،ولكن جوزيب بوريل ،المنسق
األعلى للسياسة الخارجية األوروبية ،قال إنه ال توجد في أجندة
االتحاد األوروبي أي خطط إلرسال قوات أوروبية إلى ليبيا.
وإذا كان الصراع الداخلي في ليبيا هو الذي وفر الفرصة
للقوى الدولية للتدخل في الشأن الليبي الداخلي ،فإن المطلوب
هو وقف هذا الصراع لقطع الطريق على هذا التدخل والشروع
في عملية سياسية تنهي معاناة الشعب الليبي المستمرة منذ
إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي ،وهو ما تهدف إليه
دولة اإلمارات العربية المتحدة التي أكدت أكثر من مرة وفي
مناسبات عدة ،ضرورة الحل السياسي كمدخل وحيد إلنهاء هذا
الصراع المرير.
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تقارير وتحليالت
حراك «داعش» في سوريا والعراق ..هل يمنع إنكار المشكلة مخاطرها؟
على الرغم من تأكيدات الحكومة العراقية بأن عودة تنظيم داعش ليست سوى فقاعة إعالمية ،وأنه ليس له فعل أو
تأثير حقيقي على األرض ،إال أنه ال يزال يشكل خطراً حقيقياً يهدد األمن والسلم واالستقرار ليس في العراق فحسب ،بل
وفي الدول المجاورة له ،وفي مقدمتها سوريا التي نشط فيها هذا التنظيم وال يزال يحتفظ بتشكيالت من المسلحين
والخاليا الناشطة والنائمة التي قد تعود إلى الساحة بمجرد أن تسنح لها الفرصة ويخف عنها الضغط العسكري واألمني.
اعتاد تنظيم داعش على الظهور المباغت والضربات السريعة
في معظم األحيان ،غير أن تجربته فيما س ّماها الخالفة اإلسالمية
في العراق والشام والدولة المزعومة التي أقامها على مدار
نحو  4سنوات تغري قياداته والنافذين فيه على ما يبدو وتفتح
شهيتهم لتكرار التجربة ،خصوصاً أمام ما استطاعوا في التجربة
السابقة الحصول عليه من امتيازات وما جنوه
من أموال ،يضاف إليها ما تحقق لهم من سلطة
مكّنتهم من إشباع غرائزهم ورغباتهم بموجب
فتاوى وقوانين وأحكام وتشريعات أصدروها
بما يتفق وأهواءهم وبما يضمن لكل منهم أن
يكون اآلمر الناهي الحاكم بأمر الله في منطقة
نفوذه وسيطرته.
وقد بدا واضحاً من خالل المشهد على
جانبي الفرات في العراق وسوريا خالل األسابيع الثالثة األخيرة،
أن هذا التنظيم اإلرهابي يحاول حالياً وبشكل جدي تجميع
فلوله وإعادة تنظيم صفوفه ،وإرسال رسائل على األرض يسعى
من خاللها إلى تحقيق هدفين :األول هو تأكيد أنه ما زال
موجودا ً وقادرا ً على أن يقض مضاجع دول المنطقة .والثاني هو
جس النبض تجاه إمكانية عودته للظهور مجددا ً ،خصوصاً لدى
عامة الناس وإمكانية إيجاد حواضن اجتماعية له وبالتحديد لدى
الطبقات المهمشة والفقيرة التي ضاق عليها الحال بشكل أكبر
نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وانعكاساتها على األنشطة
االجتماعية واالقتصادية.
الحكومة والجيش العراقيان ال يبديان أي قلق تجاه النشاطات
األخيرة للتنظيم ،ويريان أنه لم يعد يشكل أي خطر على أي من
مدن العراق نتيجة للهزائم التي لحقت به على جانبي الحدود
السورية العراقية ،غير أنها في واقع األمر تأخذ التهديد على
محمل الجد ،بالنظر إلى عدد الهجمات التي شنها التنظيم مؤخرا ً
خالل األسابيع األخيرة والتي تجاوزت  43هجوماً في مناطق
وجوده في سوريا ،وهي مناطق ذات تماس مع مناطق واسعة
من األراضي العراقية ،بل تتصل بها جغرافياً وديموغرافياً ،األمر
الذي قد يسهل لعناصر التنظيم وقياداته النفاذ والوصول إلى
األراضي العراقية حينما يقررون ذلك والقيام بأعمال ستقض بال
شك مضاجع الناس وتعيد إلى األذهان الفظائع التي ارتكبها هذا

التنظيم خالل سنوات سيطرته على مساحة شاسعة من أراضي
العراق وسوريا.
العراق أطلق منذ ما قبل بداية شهر رمضان الماضي عشرات
العمليات ضد المواقع التي يكمن ويختبئ فيها عناصر التنظيم
في مناطق مختلفة من البالد ،في محاولة الستثمار الكم الكبير
من المعلومات التي استطاعت األجهزة األمنية
العراقية الحصول عليها وتجميعها حول عناصر
التنظيم وخالياه خالل التحقيقات التي أجريت
مع مئات العناصر والقادة ممن اعتُقلوا في
السنوات األخيرة ،إال أن تلك العمليات ال يبدو
أنها قادرة بالفعل على إنهاء وجود التنظيم الذي
تشير الكثير من التقارير إلى انتشار عناصره على
مساحات شاسعة تشمل سالسل من الكهوف والمغارات في
محافظات صالح الدين وكركوك وأربيل ،ومخابئ عبر الصحراء
الممتدة من األنبار وحتى نينوى شماالً ،فضالً عن وجود خاليا
نائمة له في المناطق الشمالية لحزام بغداد يحاول تنشيطها
وإعادتها للقيام بعمليات كر وفر ،وهو ما يبدو جلياً من خالل
إصدارات مرئية أظهرت نشاطاً قوياً لعناصر التنظيم وهم ينفذون
عمليات خطف وإعدام ألشخاص وصفوا بأنهم من المتعاونين
مع الحكومة العراقية.
في منتصف شهر مايو الجاري تناقلت وسائل اإلعالم العالمية
أخبارا ً وتسجيالت مرئية حول هروب عدد من عناصر تنظيم
داعش المحتجزين في سجن الهول بريف الحسكة الشرقي
الذي تشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية ،وهي عملية لم
تكن لتتم بدون مساندة خارجية فاعلة ومؤثرة ،وهو ما يعني
أن هذا التنظيم اإلرهابي الشرس ما يزال موجودا ً وقادرا ً على
إلحاق األذى بالناس ،األمر الذي ال ينفع معه إنكار وجوده بقدر
ما يتطلّب الجديّة في التعامل معه واستشعار خطره والتعاون
الحقيقي بين دول المنطقة وأجهزتها لتحييده من ناحية،
والعمل على تجفيف منابعه ،وخصوصاً البشرية من ناحية ثانية
من خالل إنهاء سيطرة الميليشيات وتحقيق العدالة االجتماعية
بين أبناء المجتمع كافة في كل من سوريا والعراق.
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تقارير وتحليالت
هل يستطيع العراق مع الكاظمي انتزاع سيادته من إيران؟
يتناول حمدي مالك ،محلل متخصص في شؤون الشرق األوسط لدى تلفزيون إيران الدولي ،في تقريره في فورين بوليسي،
آفاق النجاح أمام رئيس الوزراء العراقي ،ويرى أنه ربما يكون قادراً على فرض سيطرة بغداد على الميليشيات الشيعية.
أعلن مصطفى الكاظمي ،رئيس الوزراء العراقي الجديد،
منذ  12مايو ،نوايا جريئة وشجاعة ،إذ قال في بيان وجيز
لحكومته ،كان قد رفعه إلى البرلمان العراقي ،إن خطته من
أجل «فرض هيبة الدولة» هي عن طريق فرض سيطرة حكومته
على الجماعات المسلحة .ويرى مراقبون أن معنى البيان واضح،
حيث يشير إلى أن السبب الرئيسي وراء تدهور «هيبة» الدولة
هو الجماعات المسلحة الموالية إليران التي تأتمر بأمر قادة
فيلق الحرس الثوري اإليراني ،ال بأمر القائد األعلى للقوات
العراقية.
وتعمل الميليشيات العراقية المدعومة من إيران ،مثل
كتائب حزب الله ،وعصائب أهل الحق
وكتائب سيد الشهداء وغيرها كثير ،بمنأى،
عن قبضة الدولة العراقية ،وهي جزء من
قوات التعبئة الشعبية التي تعد مؤسسة
عسكرية جامعة تأتمر اسمياً بأمر القيادة
العراقية ،لكنها تؤدي دورا ً بارزا ً في بسط
النفوذ اإليراني في جميع أنحاء المنطقة.
وقد حاولت الحكومات العراقية السابقة
الحد من نفوذ هذه الميليشيات العسكرية،
ولكنها فشلت في ذلك فشالً ذريعاً ،وسعى
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الفترة من  2014حتى
 2018إلى فرض سيطرة الدولة على هذه الميليشيات والحد
من طموحاتها السياسية ،وقد أمر هذه الميليشيات بالكشف
عن نفقاتها ،والفصل بين جناحيها العسكري والسياسي ،إال
أن السياسيين المدعومين من إيران خدعوا حيدر العبادي
في نهاية المطاف ،وساندوا بديله الهين اللين عادل عبد
المهدي الذي أصبح رئيساً للوزراء في أكتوبر  2018الذي رفع
ميزانية قوات التعبئة الشعبية بنسبة  %20في  ،2019ومك ّن
الميليشيات المدعومة من إيران من توسيع وجودها في
المناطق االستراتيجية ،بما في ذلك الحدود العراقية  -السورية
التي كانت تمر منها بحرية ،ومن دون أي قيود تقريباً.
أما الكاظمي ،فقد أنبأ عن عزيمته إنهاء هذا الوضع؛
فالتطورات األخيرة في العراق وفي المنطقة بأسرها تشير إلى
أن رئيس الوزراء الجديد يحظى بفرصة لم يح َظ بها سابقوه
بخصوص الحد من نفوذ هذه الميليشيات ،ومن ثم نفوذ إيران.

وضربت العراق انتفاضة شعبية منذ أكتوبر  ،2019ولم تفلح
عمليات القمع الوحشية في إخمادها ،واستمرت هذه االنتفاضة
حتى أدى انتشار فيروس كورونا إلى تهدئة الشوارع العراقية،
وكان السواد األعظم من المتظاهرين في هذه االنتفاضة من
الشيعة ،وقد رفضوا تدخل إيران في شؤون الدولة العراقية رفضاً
قاطعاً ،بل عمد بعض هؤالء المتظاهرين إلى ضرب رايات آية
الله علي خامنئي ،القائد األعلى في إيران ،بأحذيتهم في نوفمبر
 2019تعبيرا ً عن سخطهم على إيران .ولم يعبأ كثيرون من
هؤالء المتظاهرين بتغطية وجوههم وهم يفعلون ذلك ،ولم
يسلَم اللواء قاسم سليماني قائد قوات القدس الخاصة التابعة
ٍ
وقتئذ ،من
لفيلق الحرس الثوري اإليراني،
إهانات المتظاهرين.
وتولى الكاظمي زمام السلطة بعد هذه
األحداث مباشرة ،وقد يرى رئيس الوزراء
الجديد بسبب هذه األحداث أن طريقه إلى
الحد من النفوذ اإليراني في الدولة العراقية
قد بات مع ّبدا ً.
وقد أدى السيستاني في هذه األحداث
دورا ً بارزا ً؛ فعندما انتزعت داعش مساحات
واسعة من األراضي العراقية من حكومة
بغداد عام  ،2014أصدر السيستاني فتوى يدعو فيها كل رجل
قادر على القتال إلى حمل السالح واالنضمام إلى صفوف القتال
تحت لواء المؤسسات األمنية للدولة؛ وهو ما دفع الميليشيات
الموالية إليران إلى انتهاز هذه الفرصة وتأسيس قوات التعبئة
الشعبية ،وهي مؤسسة عسكرية موازية ميزانيتها  2.16مليار
دوالر ،وقوامها  135ألف مقاتل مسلح ،وأضحت هذه القوات
منذ ذلك الحين ركناً أساسياً في خطط فيلق الحرس الثوري
اإليراني في بسط النفوذ اإليراني في العراق ،وغيرها من الدول
المجاورة.
ويمكن أن يؤدي الرئيس العراقي برهم صالح دورا ً فاعالً ،وأن
يكون حليفاً قوياً لرئيس الوزراء الكاظمي في هذه المساعي؛
ألن برهم صالح يؤدي دورا ً أكثر فاعلية في السياسة من سابقه
الرئيس فؤاد معصوم عندما حاول العبادي السيطرة على هذه
الميليشيات ،بل إن برهم صالح لعب دورا ً كبيرا ً في اختيار
الكاظمي؛ وهو ما أثار غضب الفصائل الموالية إليران.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات األولى إقليمي ًا كأفضل بيئة حاضنة للشركات الناشئة

احتلت دولة اإلمارات المرتبة األولى كأفضل بيئة حاضنة
للشركات الناشئة إقليمياً ضمن تقرير أصدرته شركة «ستارت أب
بلينك» ،أمس األربعاء ،بعنوان «النظام البيئي للشركات الناشئة
 »2020الذي ضم  100دولة و 1000مدينة فاقت فيه عالمياً دوالً
عدة من ضمنها نيوزيلندا وتايالند وكوريا
الجنوبية وآيسلندا ومالطا واحتلت المرتبة
 .43ووفق التقرير لم يتس َّن ألي دولة
أخرى في الشرق األوسط وإفريقيا خالف
دولة اإلمارات دخول قائمة أفضل  50دولة
عالمية .وأوضح التقرير أن دبي أصبحت
اآلن المدينة الرائدة في التكنولوجيا بال منازع في العالم العربي
وأضحت وجهة استقرار مفضلة لرجال األعمال العرب من الشرق

األوسط الراغبين في توسعة شركاتهم الناشئة وهي مسهم رئيسي
أيضاً في دفع النظام البيئي المحلي للشركات الناشئة.
واستشهد التقرير على اإلمكانيات اإلماراتية بالتخارج الناجح
لـ«كريم» أول عملية تخارج من شركة مليارية «يونيكورن» في
اإلمارات والمنطقة ،حيث استحوذت عليها
أوبر بقيمة  3.1مليار دوالر.
وأضاف أنه يمكن إلصالحات األعمال
التجارية المستمرة من قبل الحكومة أن
توفر البنية التحتية القانونية والمالية التي
تشتد الحاجة إليها بقوانين صديقة لرجال
األعمال والنظام المصرفي الذي يدعم االبتكار كما أن التحديث
األخير لقانـون اإلفـالس يمثل أيضاً خطـوة في االتجـاه الصحيـح.

«التعاون االقتصادي» تشيد بإجراءات «كورونا» في اإلمارات

أشادت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بالجهود الحثيثة
والمستمرة التي اتخذتها اإلمارات في المجاالت كافة ،لضمان
كفاءة عالية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد
(كوفيد ،)19-وبفاعلية هذه اإلجراءات في الحد من تداعيات
هذه األزمة على مختلف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية.
جاءت اإلشادة على خلفية دراسة شاملة أصدرتها المنظمة أخيرا ً
عن التأثيرات المحتملة لجائحة كورونا في مختلف دول العالم ،ومدى قدرة األنظمة االقتصادية على التعامل معها ،تضمنت
شرحاً مفصالً عن واقع اإلصابات في كل بلد ،واإلجراءات المتخذة في التعامل الوضع الراهن.
مفصل أعدته الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
واستندت المنظمة في تقييمها إلى إجراءات دولة اإلمارات على تقرير ّ
تضمن مجمل المبادرات والجهود والخطط االستراتيجية على مستوى الدولة التي أطلقتها مختلف الجهات الحكومية ،كإطالق
حمالت التوعية ،واتخاذ الخطوات العملية للسيطرة على تداعيات انتشار الفيروس ،مع أخذ ضمان استمرار العمل في القطاعات
الحيوية بعين االعتبار ،كالطاقة والتعليم والصحة واالتصاالت ،وغيرها من الخدمات الحكومية.

أسعار النفط تهبط وسط تصاعد التوترات األمريكية  -الصينية
هوت أسعار العقود اآلجلة للنفط ،وأنهت عقود خام برنت إشارات متباينة قبل أقل من أسبوعين من اجتماع بين منظمة
القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة  ،%4.6لتسجل عند أوبك وحلفائها .وتخفض المجموعة المعروفة باسم أوبك+
اإلنتاج بحوالي  10ماليين برميل يومياً
التسوية  34.52دوالر للبرميل .وهبطت عقود
في مايو ويونيو .ومن ناحية أخرى تتزايد
خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط
التوترات بين الواليات المتحدة والصين
 ،%4.5لتبلغ عند التسوية  32.81دوالر للبرميل.
بعد أن أعلنت بكين خططاً لفرض تشريع
وقال الكرملين إن الرئيس الروسي
أمني وطني جديد على هونغ كونغ ،وهو
فالديمير بوتين وولي العهد السعودي
ما أثار احتجاجات في الشوارع .وتتعرض
األمير محمد بن سلمان اتفقا أثناء محادثة
أسواق النفط أيضاً لضغط من توقعات
هاتفية على تعزيز «التعاون الوثيق» بشأن
قيود إنتاج النفط .لكن كثيرين يشعرون أن روسيا كانت ترسل متشائمة بشأن التداعيات االقتصادية لجائحة فيروس كورونا.
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من إصدارات المركز

السياسة والسلطة
تتحكم المؤسسات السياسية في أسلوب حياتنا ،ولديها (المجتمـع) ،و«السلطـة والسيطـرة» ،و«السلطـة وتخـويـل
القدرة على اتخاذ القرارات بالنيابة عن كل أفراد المجتمع ،الصالحيـات» ،و«السلطة والهوية» .ويحاول الكتاب تقديم فهم
ولكن ما القضايا السياسية المهمة بالنسبة إلى دراسة علم لعلم االجتماع السياسي الجديد؛ إذ يرى بعض علماء االجتماع
االجتماع؟ ولماذا؟ هل نحتاج حقاً إلى فهم السياسة كي نفهم المعاصرين أن التعريفات الخاصة بالسلطة قد تغيرت داخل
إطار علم االجتماع نفسه إلى الحد
المجتمع حق الفهم؟ وهل يستطيع
الذي أصبح معه ممكناً تعريف علم
أفراد المجتمع التأثير في عملية
االجتماع السياسي الجديد بصورة
التحول السياسي؟
مختلفة تمام االختالف ،عما طرحته
هذا الكتاب الذي يأتي في تسعة
دراسات علم االجتماع القديمة
فصول يمنح قراءه مدخالً واضحاً إلى
والتقليدية .وهذا التغير في طرائق
األفكار والموضوعات والمناقشات
التعامل مع السياسة ،غالباً ما يُنظر
الرئيسية المتعلقة بعلم االجتماع
إليه على أنه تغير مواكب لرؤية أفراد
السياسي .ويقوم الكتاب بدمج الشرح
المجتمع للسلطة ،وخصوصاً في ضوء
المبسط والتحليل المتعمق معاً؛
الدعاوى التي تقول :إن السياسة قد
لمناقشة نظريات علماء االجتماع
وصلت إلى نهايتها.
القدامى والمعاصرين ،ويبين كيفية
ويخصص الكتاب فصوله األخيرة
تطورها وإعادة تفسيرها وتقويمها
لتطبيق موضوع السياسة والسلطة
تبعاً للتحوالت الجارية في المجتمع.
في المملكة المتحدة ،ويدرس تغير
ويعتبر الكتاب ،القضايا السياسية،
األيـديـولوجـيـات وتـحـول األحـزاب
جوهرية بالنسبة إلى علم االجتماع؛
السياسية فيها؛ فهناك اتفاق عام بين
فال جدوى ألي مناقشة حول هذا
تأليف :وورين كيد  -كارين لج  -فيليب هراري
معظم المحللين ،على أن السياسة
العلم ونظرياته ،من دون وضع
تاريخ النشر2012 :
في المملكة المتحدة تغيرت تغيرا ً
القضايا ذات الطبيعة السياسية في
الحسبان ،وإن لم نستخدم هذا المصطلح دائماً بطريقة مباشرة .كبيرا ً؛ فتراجع التحالفات الحزبية التقليدية وظهور أيديولوجيات
ويحفل الكتاب بمجموعة مختلفة من المهمات والنشاطات سياسية منقحة جديدة؛ يعنيان أن السياسة في بريطانيا في
وأسئلة التدريب على االختبارات التي تشجع الطالب على لعب أوائل القرن الحادي والعشرين ،مختلفة تماماً عن السياسة في
دور فعال في عملية التعلم .ويعد هذا الكتاب ،وهو الذي فترة ما بعد الحرب منذ األربعينيات ،كما يبحث الكتاب نوعية
يتناول مهارات التفكير التحليلي وتطوير المعرفة؛ نقطة انطالق النظام السياسي في بريطانيا ،ومناقشة أفكار األحزاب السياسية
الرئيسية فيها ،ويطرح بعض تفسيرات علم االجتماع المعاصرة،
مثالية للطالب الدارسين للسلطة والسياسة في المجتمع.
ويرى الكتاب أن كل مظاهر الحياة االجتماعية ،تقوم على حول هذه الظروف السياسية المتقلبة ،مع التركيز على األشياء
السلطة ،ولذلك تستمد دراسة علم االجتماع مجاالتها من التي تغيرت ،ولماذا تغيرت؟
ويبحث الكتاب في نهايته ،العولمة والقومية والثورة ،حيث
موضوعات داخل علم االجتماع السياسي .ربما كان في هذه
العبارة شيء من المبالغة ،كما يقول مؤلفو الكتاب ،ولكن تلك يرى عدد كبير من علماء علم االجتماع ،أن من بين أبرز السمات
هي أهمية السلطة والسياسة في حياتنا اليومية ،ومن الضروري وراء ظهور المجتمعات الحديثة ،انتشار الدول القومية على
فهم أهميتهما بالنسبة إلى علم االجتماع أيضاً .ومن الضروري مستوى العالم بسرعة كبيرة نسبياً .ومع قيام الدول القومية،
شهدنا ظهور القومية؛ بوصفها أيديولوجيا ،وهي رؤية سياسية
التمييز بين مفهوم السلطة ومفهوم السياسة.
ويورد الكتاب آراء علماء االجتماع في تحديد مفهوم ترى أن االنتماء إلى دولة قومية معينة يفرز الهوية .وكانت
السلطة :ماهيتها ومفعولها؛ حيث يذهب بعضهم إلى تحديد النظرة إلى الدول القومية ،هي أنها دول ذات سيادة على
خمسة مجاالت أو مستويات في المجتمع هي« :السلطة أراضيها الخاصة؛ بوصفها نخباً مستقلة وقادرة على السيطرة
وأسلوب الممارسـة» (األفـراد) ،و«السلطـة والمؤسـسة» وفرض النظام.
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