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االفتتاحية
تفعيل دور الجامعة العربية ضرورة لألمن القومي
عندما تأسست جامعة الدول العربية عام  1945كان األمل والطموح الذي يراود اإلنسان العربي من المحيط إلى
الخليج ،هو أن تحمل هذه المؤسسة تطلعاته نحو ل ّم الشمل وإحياء المشروع النهضوي الوحدوي الذي يعيد لألمة ألقها
ويحقق لها المكانة التي تستحق بين أمم العالم وشعوبه ،وأن تعنى بما يشغل باله ويدور في خلده من رغبات تتمحور
كلها حول الهدف األسمى والحلم األكبر وهو الوحدة المنشودة التي ظلت على الدوام الشعار الذي ال خالف عليه.
وعلى الرغم من أن ميثاق الجامعة لم ينص صراحة على مفهوم الوحدة االندماجية إال أن كل مضامينه تدور حول
وحدة الموقف ووحدة المصالح ووحدة المستقبل وارتباط المصير العربي ،إذ حدد في الغرض من إنشائها توثيق الصالت
بين الدول األعضاء وتنسيق خططها السياسية لتحقيق التعاون بينها وصيانة استقاللها وسيادتها ،والنظر بصفة عامة في
شؤون البالد العربية ومصالحها ،وتعزيز التعاون وتوثيقه في الشؤون االقتصادية والمالية ،والمواصالت والثقافة وشؤون
الجنسية ،والشؤون االجتماعية والصحية؛ أي أنه جاء شامالً متكامالً ليشكل قاعدة مثالية لتعاون عربي فاعل يمكن البناء
عليه وتطويره نحو صيغ أخرى كلما دعت الحاجة ليخدم الدول العربية ويحقق مصالحها وفقاً لما تقتضيه التطورات
والمستجدات والمراحل التي يمر بها.
وللحقيقة والتاريخ فقد عملت الجامعة بجد واجتهاد وبذلت جهودا ً ال يمكن إنكارها أو االستهانة بها لخدمة القضايا
العربية الكثيرة والمتشعبة ،وكانت على الدوام بيت العرب والمظلة التي يلتقون تحتها ويتمكنون في إطارها من تجاوز
خالفاتهم وجمع شتاتهم وتوحيد رؤاهم ومواقفهم ،والمنبر الذي يدافع عن مصالحهم ويذود عن قضاياهم بما أوتي من
إمكانات وقدرات ،برغم الكثير من العقبات والمعوقات التي كانت تواجهها وتح ّد من قدرتها على الفعل والتأثير في القرار
الرسمي العربي ،سواء في الجانب السياسي أو االقتصادي.
غير أن الجامعة التي تحتفل هذا العام بيوبيلها الماسي ومرور  75على انطالق مسيرتها ،لم تتمكن حتى اآلن من
ممارسة دورها المأمول في تنقية األجواء العربية وإزالة جميع الشوائب العالقة بها على طريق ل ّم الشمل العربي وتوجيهه
نحو التكامل والوحدة ،وحل الخالفات والنزاعات ،بل إن دورها ظل في غالب األحيان رهينة للخالفات السياسية بين الدول
األعضاء وعرضة للتجاذبات والمناكفات التي تنشأ بين الحين واآلخر بين دولة وأخرى ،وتراجع إلى ح ٍّد باتت فيه الجامعة
أقرب ما تكون إلى منبر لتبادل المجامالت وإصدار البيانات ،والطرف الذي يتلقى المبادرات والتوجيهات بدالً من أن يكون
صانعاً ومصدرا ً لها ،واقتصرت نشاطاتها في الغالب ،باستثناء مؤتمرات القمة ،على االجتماعات الطارئة التي تأتي كرد فعل
متأخر على مشاكل ومخاطر تتهدد األمة كلها أو جزءا ً من أجزائها.
لقد أناطت المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية بمجلس الجامعة مه ّمة التوسط في الخالفات العربية
– العربية والعمل على حلها والسعي إلى منع وقوع حرب بين دولة وأخرى من الدول األعضاء وإصدار قرارات التحكيم
والقرارات الخاصة بالتوسط ومنعت اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة ،واعتبرت
قرارات المجلس في هذا النوع من القضايا نافذا ً وملزماً ،وهو ما يعني أنها تمتلك األساس القانوني الذي يؤهلها للتدخل
في النزاعات الناشبة في غير دولة من الدول العربية والعمل على تسويتها بشكل يخدم اإلنسان العربي في تلك الدول
الذي شبع خوفاً ودمارا ً وتشريدا ً وإحساساً بفقدان الحاضر وضياع المستقبل.
إن احتواء النزاعات العربية الداخلية القائمة وحلها وجمع األطراف المتنازعة يشكل حالياً واحدة من أهم قضايا األمن
القومي العربي المعاصرة ،ألن تلك النزاعات فتحت الباب على مصراعيه الختراق جداره والعبث فيه وتمرير األجندات التي
ال تخدم المصلحة العربية بأي حال من األحوال ،وال حتى مصلحة الطرفين المتنازعين ،األمر الذي يتطلب تحوالً حقيقياً
في دور الجامعة وآليات عملها يقود إلى تفعيل هذا الدور ويمكّنها من التدخل كوسيط محايد وموثوق به وحريص على
المصلحة العربية وحل الخالفات بما يحقن الدم العربي ويحفظ للدولة المعنية سيادتها ووحدة أراضيها ولشعبها أمنه
واستقراره وكرامته ،وأحوج ما يكون إلى مثل هذا التدخل اآلن هو الساحة الليبية التي تنذر التطورات فيها بالمزيد من
التدويل ألزمتها التي طال أمدها.
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اإلمارات اليوم
تعزيز التطوع في إمارة أبوظبي
يعد التطوع من السمات المميزة لمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتحظى ثقافة التطوع بانتشار واسع
في أوساط المجتمع كافة ،وهذا ليس باألمر الجديد ،فالعمل التطوعي حظي بمكانة متميزة على الدوام لدى قيادتنا
الرشيدة منذ تأسيس الدولة في الثاني من ديسمبر  ،1971حيث كان المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،باني الدولة ورائد نهضتها األول ،حريصاً على أن يكون التطوع من األعمدة األساسية
للدولة وللمجتمع.
ويعكس رسوخ التطوع كثقافة وكقيمة في المجتمع اإلماراتي الطبيعة الخيرة لدولة اإلمارات التي تتميز سياساتها
على الصعيدين الداخلي والخارجي بغلبة الطابع اإلنساني ،وهو ما يظهر في العديد من المؤشرات والعوامل ،ومنها
المكانة الرائدة التي تحتلها الدولة في مجال تقديم المساعدات اإلنسانية ،حيث ال تترك الدولة فرصة لمساعدة الدول
والشعوب األخرى ،وبخاصة في أوقات األزمات والكوارث ،األمر الذي خلق صورة ذهنية رائعة عن دولة اإلمارات
ومواطنيها ،على امتداد الكرة األرضية بأكملها.
وفي ظل حرص القيادة الرشيدة على تكريس التطوع وتعزيز ثقافته بشكل مستمر ،تتوالى المبادرات الخاصة
بمأسسة التطوع وترسيخ ثقافته ،حيث تم تأسيس العديد من مؤسسات العمل التطوعي في إمارات الدولة كافة،
وتم تخصيص الكثير من الجوائز التي تمنح لهذه المؤسسات ولألفراد المتطوعين لتشجعيهم على القيام بالمزيد من
النشاط التطوعي ،وكنوع من التقدير الخاص لما يقومون به من عمل جليل.
وتشهد إمارات الدولة خالل المرحلة الحالية جهودا ً متواصلة لدعم العمل التطوعي على المستوى المحلي ،بشكل
يتزامن مع الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف .وفي هذا الصدد ،أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ،سياسة
لتنظيم العمل التطوعي في اإلمارة ،بهدف إيجاد بيئة تطوعية لتفعيل منظومة العمل التطوعي في اإلمارة من خالل
نشر الوعي والتشجيع على المشاركة من قبل شرائح المجتمع كافة بمختلف أطيافهم ضمن معايير مهنية ثابتة في
بيئة آمنة .وتضع هذه السياسة ،كما يقول المهندس حمد الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع ،األساسات التي تنظم
البيئة التطوعية في اإلمارة ،مع ضمان توفير جميع الحقوق والواجبات لكل المتطوعين من األفراد والفرق إلى جانب
الجهات التي تستقطبهم سعياً لتفعيل منظومة العمل التطوعي ضمن إطار منظم يعزز المشاركة المجتمعية في إمارة
أبوظبي.
والحاصل أن هذه السياسة ستشكل نقلة نوعية لتعزيز العمل التطوعي في إمارة أبوظبي ،وهي تتمتع بميزة
مهمة ،ألنها تتيح تسجيل الفرق التطوعية من دون شرط التبعية لجهة أو مؤسسة ،وهو ما سيسهم في استقطاب
أصحاب التخصصات الطبية من الفرق واألفراد لدعم خط الدفاع األول ،الذي يقوم بدور شديد الحيوية حالياً لمكافحة
جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد ،)19-كما أنها تمثل جسرا ً للتعاون بين منظمات العمل التطوعي في اإلمارة
وفي الدولة ،حيث ستشارك دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي في تطبيق هذه السياسة هيئة المساهمات المجتمعية
«معاً» ،التي ستؤدي دورا ً في دعم البيئة التطوعية ،من خالل نشر ثقافة التطوع واستقطاب الفرص التطوعية في إمارة
أبوظبي إلى جانب إيجاد وتطوير فرص المشاركة والعمل المجتمعي التطوعي.
لقد أكدت الظروف االستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد )19-األهمية الخاصة للتطوع والدور الذي يمكن أن
تقوم به منظمات التطوع واألفراد المتطوعون في دعم جهود الدول والمؤسسات الرسمية في مواجهة هذه الظروف
التي سببت الكثير من أوجه المعاناة الشديدة لمعظم الدول ،وقد قام التطوع الجماعي والفردي في دولة اإلمارات
العربية المتحدة بجهد حظي بكل تقدير واحترام في التعامل مع تلك الظروف ،وشهد المجتمع اإلماراتي إطالق
العديد من المبادرات الخيرة لدعم جهود الدولة لمواجهة هذه الجائحة ومساعدة المتضررين منها ،وال شك أن إطالق
سياسة تنظيم العمل التطوعي في إمارة أبوظبي ،سيسهم بشكل أكبر في تعزيز التطوع على مستوى العمل والثقافة
في اإلمارة وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام.
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تقارير وتحليالت
الحوار االستراتيجي العراقي  -األمريكي ..تعزيز المصالح مقابل تلبية االحتياجات
سبعة عشر عاماً م ّرت على غزو الواليات المتحدة األمريكية للعراق ،وما زالت أرض الرافدين التي شهدت س ّن أول
القوانين الناظمة للعالقات اإلنسانية تعاني تبعات وآثار ذلك الغزو الذي تسبب في إزهاق أرواح ما يزيد عن 2.4
مليون من أبنائها ،وألحق أضراراً فادحة تقدّ ر بمئات مليارات الدوالرات بكل قطاعات االقتصاد والبنى التحتية وأحدث
انهياراً شبه شامل في مستوى معيشة اإلنسان فيها.
على الرغم من أن الواليات المتحدة قد انسحبت ظاهرياً
من العراق في عام  ،2011إال أنه ما زال يشكل بالنسبة لها نقطة
ارتكاز أساسية واستراتيجية إلدارة وتوجيه سياساتها وأنشطتها على
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،وقاعدة ال يمكن بأي حال من األحوال
االستغناء عنها إذا ما أرادت أن تظل لها اليد الطولى في صناعة
وتوجيه المشهد العالمي ،وذلك نظرا ً لمجموعة من
العوامل أهمها موقعه االستراتيجي وامتالكه ثاني
أكبر احتياطي نفطي مثبت على مستوى العالم بعد
المملكة العربية السعودية ،وضرورات الوجود فيه
للمحافظة على أمن إسرائيل حليفها األساسي في
منطقة الشرق األوسط ،فضالً عن أهميته في استراتيجيتها لمواجهة
م ّد النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة ،خصوصاً بعد تدخل
موسكو في سوريا التي باتت منطقة نفوذ خالصة لها.
أمام كل هذه المعطيات التي تقابلها معطيات عراقية ،أهمها
المزاج العام الرافض للوجود األمريكي المباشر ،والضغط الواقع على
الحكومة والنظام الرسمي للحد من النفوذ األجنبي بشتى صوره
وأشكاله في توجيه وصناعة القرار ،خصوصاً بعد موجة االحتجاجات
التي شهدتها مختلف أنحاء البالد أواخر العام الماضي وتو ّحدت فيها
كل أطياف الشعب العراقي خلف مطالب موحدة كان في مقدمتها
رفض أي تدخالت أجنبية في الشؤون العراقية ،وجد الطرفان
األمريكي والعراقي أن هناك ضرورة إلعادة صياغة العالقة بينهما
على أسس ومعايير جديدة تأخذ في الحسبان مصالح الطرفين
واحتياجاتهما وتحافظ في الوقت نفسه على التقدم الذي تحقق
في إطار ترابط وتشابك العالقات بينهما.
الطرفان أطلقا اعتبارا ً من يوم األربعاء الماضي  10يونيو 2020
حوارا ً استراتيجياً الهدف منه مناقشة كل الملفات الشائكة في
عالقاتهما والخروج بحلول تضمن لكل منهما الحدود الدنيا من
مصالحه ،ووضع أسس جديدة لهذه العالقات تحفظ ماء الوجه
للنخبة السياسية العراقية عبر تحقيق واحد من المطالب الرئيسية
للحراك الشعبي وللقوى الشيعية الموالية إليران التي كثفت مطالبها
بهذا الخصوص عقب اغتيال قائد فيلق القدس اإليراني الجنرال
قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو
مهدي المهندس ،وتكفل للجانب األمريكي استمرار نفوذه وتخلصه
من الكثير من األعباء التي يتطلبها الوجود المباشر الذي بات يشكل

عبئاً كبيرا ً عليه من الناحيتين االقتصادية والبشرية.
المصالح االستراتيجية األمريكية في العراق تتضمن أربعة عناصر
رئيسية يضم كل منها عناصر فرعية كثيرة في إطاره ،وهي مواجهة
النفوذ اإليراني المتنامي في المنطقة ،وكبح جماح طموحات طهران
الساعية للتحول إلى قوة مهيمنة في اإلقليم ،والتصدي لتنظيم
داعش والتنظيمات األصولية األخرى التي ما زالت
تشكل تهديدا ً جدياً لألمن واالستقرار في المنطقة
ولمصالح الواليات المتحدة فيها ،وضمان وصولها إلى
النفط العراقي باستمرار ودون عوائق ،واالحتفاظ
بالعراق ضمن دائرة نفوذها في إطار صراعات النفوذ
بين القوى العظمى.
وعلى الجانب اآلخر يمكن تلخيص المصالح العراقية في ثالثة
جوانب رئيسية هي :الجانب األمني وحاجة الدولة إلى الدعم
األمريكي في تدريب الجيش وقوات األمن ،من ناحية ،وفي تتبع
ومواجهة محاوالت تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المسلحة
استعادة نشاطها ونفوذها من ناحية ثانية ،والجانب السياسي الذي
يبرز بوضوح من خالل حاجة الحكومة العراقية إلى تدعيم شرعيتها
وزيادة شعبيتها من خالل التوصل إلى ترتيبات مع الجانب األمريكي
لوقف استخدام األراضي العراقي كمسرح للصراع مع إيران ،وكذلك
بناء تحالف مع الواليات المتحدة يساعد العراق على المحافظة
على وحدة أراضيه في مواجهة الطموحات االنفصالية لألكراد في
مناطقه الشمالية ،ويدعم مساعيه الستعادة دوره اإلقليمي وتحقيق
طموحاته االقتصادية.
الحوار االستراتيجي بالنسبة للواليات المتحدة هو أسلوب
للعودة من النافذة بعد الخروج من الباب ،بينما هو فرصة سانحة
للحكومة العراقية ستعود على بالدها بمنافع كبيرة في حال تم
استغاللها بشكل جيد ،ووفقاً للبوصلة العراقية الدقيقة ،والنجاح
فيه مرهون بقدرتها على توحيد الشعب العراقي بكل أطيافه على
رؤية واحدة تقوم على أساس وطني جامع يلغي التمييز الطائفي
ويساوي بين مكوناته ،بحيث يقف خلفها باعتباره المصدر األساسي
الذي يجب أن تستمد منه الدعم والمساندة والشرعية الحقيقية،
من جانب وبترميم وتعزيز عالقتها مع الجوار العربي واالنفتاح عليه
بشكل أكبر باعتباره عمقها االستراتيجي ومحيطها الذي ال يمكن لها
أن تتنفس بشكل طبيعي من دونه.
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تقارير وتحليالت
تركيا :هل تقضي تسلطية أردوغان على حزب العدالة والتنمية؟

شهد حزب العدالة والتنمية ،الحزب الحاكم في تركيا ،العديد من االنشقاقات لقيادات تاريخية في الحزب ،اتجه بعضها
إلى تشكيل أحزاب جديدة ،ومع توالي عملية االنشقاقات ،يثور التساؤل حول ما إذا كانت ستقود إلى القضاء على
الحزب الحاكم وانهياره.
االنشقاقات التي شهدها حزب العدالة والتنمية خالل
العامين األخيرين ،جاءت على خلفية تسلطية الرئيس رجب
طيب أردوغان الذي اتجه خالل السنوات األخيرة إلى تشديد
قبضته على الحزب والحكم واالنفراد بعملية صنع القرار ،األمر
الذي أغضب شركاءه التاريخيين في الحزب ،وأدى ليس فقط
إلى قيام الكثيرين منهم باالستقالة ،بل االتجاه إلى تأسيس
أحزاب جديدة ،يريدونها تنظيمات سياسية معبرة عن األفكار
األصيلة لحزب العدالة والتنمية ،قبل أن ينحرف به أردوغان.
ويتمثل أبرز هذه األحزاب في حزب «المستقبل» الذي
شكله ويترأسه ،أحمد داود أوغلو ،أحد القادة السابقين لحزب
العدالة والتنمية ،حيث كان يشغل منصب رئيس الوزراء،
والذي أعلن مؤخرا ً أن حزبه قد انتهى من تشكيالته في 53
والية من واليات تركيا اإلحدى والثمانين ،وسيعقد مؤتمره
العام األول في أغسطس المقبل ،وبذلك يكون جاهزا ً لخوض
االنتخابات ،حيث يشترط قانون االنتخابات في تركيا على
األحزاب لخوض االنتخابات البرلمانية أن تكون لها مجموعة
برلمانية ،أو أن تكون قد استكملت تشكيالتها في نصف عدد
الواليات التركية ،وعقدت مؤتمرها العام قبل  6أشهر من موعد
االنتخابات .وقد أعلن أوغلو استعداد حزبه للتعاون مع جميع
أحزاب المعارضة ،إلسقاط أردوغان ،مؤكدا ً أن حزبه بات جاهزا ً
ألي انتخابات تشهدها البالد ،سواء في موعدها المحدد في
عام  2023أو حال إجراء انتخابات مبكرة.
وباإلضافة إلى حزب المستقبل ،الذي يبدو أنه سيشكل
تحدياً كبيرا ً لحزب العدالة والتنمية ،هناك حزب «الديمقراطية
والتقدم» برئاسة وزير االقتصاد ونائب رئيس الوزراء األسبق
علي باباجان ،وهنا نشير إلى أن «حزب الشعب الجمهوري»،
وهو أكبر أحزاب المعارضة ،قد عرض نقل عدد من نوابه إلى
حزب «الديمقراطية والتقدم» ليتمكن من خوض االنتخابات،
كونه تأسس حديثاً وما زال في طور استكمال تشكيالته ،وكان
الحزب الجمهوري قد تقدم بالعرض نفسه إلى حزب المستقبل،
ولكن األخير استوفى بالفعل شروط المشاركة في االنتخابات
المقرر عقدها عام  ،2023ويؤشر موقف الحزب الجمهوري إلى
إمكانية تشكيل تكتل واسع من القوى المعارضة يضم أحزاب
المعارضة الرئيسية وحزبي المستقبل والتقدم والديمقراطية،

ما يعني أن حزب العدالة والتنمية تنتظره معركة حامية
الوطيس ،قد تطيح به خارج السلطة ،وبخاصة في ظل تناقص
شعبيته بشكل واضح ،وهو ما كشفته العديد من استطالعات
الرأي خالل الفترة األخيرة.
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية سيستمر في خسارة
المزيد من مؤيديه وقواعده االنتخابية التقليدية التي مكنته
من احتكار السلطة لفترة طويلة ،في ظل استمرار أردوغان في
ممارسة نهجه التسلطي في إدارة البالد وما يرتكبه من أخطاء
متتالية على صعيد السياسة الخارجية ،وآخرها التورط الفج في
ليبيا ،وهو ما سيقوي موقف األحزاب المعارضة ،وربما يصبح
حزب المستقبل على وجه خاص منافساً قوياً لحزب العدالة
والتنمية خالل فترة وجيزة ،في ظل ما يحظى به مؤسسه أحمد
داوود أوغلو من احترام كبير في األوساط السياسية التركية.
وال شك أن تراجع حزب العدالة والتنمية يطرح تساؤالت
جادة حول مستقبل الحزب ،وخاصة مع ظهور ما يبدو كبديل
له ،ممثالً في حزب المستقبل ،الذي قد يشكل نسخة نقية
من حزب العدالة والتنمية الذي صعد إلى الحكم بانتصارات
انتخابية ساحقة ،وحقق الكثير من اإلنجازات التي أبقته في
السلطة لفترة طويلة ،قبل أن تهتز صورته تحت وطأة ممارسات
أردوغان التسلطية.
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تقارير وتحليالت
التضليل اإلعالمي اإليراني حول فيروس كورونا
يخلق فرصة مواتية ألمريكا
نشرت «ناشونال إنترست» تحلي ًال كتبه ديفيد تي .غلين ،األدميرال المتقاعد في خفر السواحل األمريكي ،الذي تقلَّد
منصب مدير أنظمة القيادة والسيطرة واالتصال والحاسب اآللي وكبير مسؤولي المعلومات بقيادة الحرب اإللكترونية
األمريكية ،حيث أكد غلين أن قادة طهران يروجون نظريات مؤامرة حول جائحة (كوفيد ،)19 -وحان الوقت لتتصدى
واشنطن لذلك.
إن المعلومات المضللة التي تنشرها إيران حول جائحة
فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -تخلق فرصة مواتية
للواليات المتحدة وحلفائها للضغط على النظام اإليراني
عن طريق الكشف عن انتهاكاته.
كتب الفيلسوف والروائي الروسي فيودور دوستويفسكي
في رواية «الجريمة والعقاب» يقول« :الكذب شيء ممتع،
ألنه يؤدي إلى الحقيقة ،لكن األسوأ حقاً أنهم يكذبون
ويقدسون أكاذيبهم» ،وبعد أكثر من  150عاماً من تسطير
دوستويفسكي لهذه الكلمات ،انتشرت األكاذيب اإليرانية
حول جائحة فيروس كورونا المستجد كالنار في الهشيم.
وتمتلك القيادة اإليرانية تاريخاً طويالً من السلوكيات
الهدامة وعمليات التضليل اإلعالمي التي تتستر بها على
سلوكياتها ،ومن أحدث هذه االفتراءات :كذبها بشأن عدم
ذبح المتظاهرين ،ونفيها إسقاط طائرة الركاب األوكرانية،
وترويج نظرية المؤامرة التي تقول إن أمريكا وإسرائيل
تدعمان تنظيم «داعش» .واآلن يواصل القادة اإليرانيون
«تقديس أكاذيبهم» ،نافين استجابتهم الفاشلة للفيروس
ومروجين نظريات المؤامرة حوله؛ والحقيقة أن طهران قد
أخفقت في االستجابة للجائحة منذ البداية.
لقد قررت إيران تعليق حركة السفر الجوي مع الصين
في  31يناير ،لكن القيادة اإليرانية سمحت باستمرار رحالت
شركة «ماهان للطيران» حتى  23فبراير .وفي الوقت نفسه،
لم تعترف إيران بوجود الفيروس في بالدها قبل أن تؤكد
أولى حاالت الوفاة بفيروس كورونا في  19فبراير .وفي
الوقت الراهن ،تع ّد إيران وشعبها من أشد البلدان تضررا ً
بفيروس كورونا المستجد ،بل ويتزايد القلق بشأن الحجم
الحقيقي لمعاناة الشعب اإليراني.
ووفقاً لخريطة تتبع انتشار فيروس كورونا التابعة
لجامعة جونز هوبكنز ،فإنه حتى  28مايو ،سجلت إيران
أكثر من  143ألف حالة إصابة ،وما يزيد على  7600حالة

وفاة ،وتعكس هذه األرقام صورة جزئية عن تداعيات
الفيروس الحقيقية ،ويزعم تقرير سري صدر عن مركز
بحوث تابع للبرلمان اإليراني أن حصيلة الوفيات الحقيقية
ربما تكون ضعف العدد ال ُمعلَن.
وفي اآلونة األخيرة ،استلهمت المعلومات التي نشرتها
إيران حول فيروس كورونا حمالت التضليل اإلعالمي الصينية
والروسية؛ وهي استراتيجية تسعى من ورائها إلى تجنب
المساءلة المحلية أو الدولية عن طريق اختالق رواية بديلة
تقلل من حجم إخفاقاتها ،وتنتقد االستجابة األمريكية
للجائحة.
كما ير ّوج قادة إيران أيضاً نظريات مؤامرة بشأن فيروس
كورونا؛ إذ زعم آية الله خامنئي وكثيرون غيره ،أن الفيروس
عبارة عن سالح بيولوجي أمريكي الصنع .وفي غضون ذلك،
رفض خامنئي المساعدات األمريكية مدعياً أن «األدوية
األمريكية هي وسيلة لنشر الفيروس»؛ وكال االتهامين
عبثيان؛ غير أن إيران تواصل بث هذه األكاذيب لشعبها،
ونشرها عالمياً ،خاصة على شبكة اإلنترنت.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري ،قامت «فيسبوك»
بتفكيك شبكة إيرانية تروج المعلومات المضللة ،التي
تأكدت صلتها بإذاعة جمهورية إيران اإلسالمية .ولكن
لألسف ،فإنه من المرجح أن تنشئ إيران حسابات جديدة،
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لتبدأ من جديد لعبة «القط والفأر» التي ال نهاية لها ،والتي
تلعبها شركات وسائل التواصل االجتماعي إلزالة المحتوى
المزيف من منصاتها.
إذن ،كيف يمكن ألمريكا مواجهة حملة التضليل
اإلعالمي هذه؟
على الواليات المتحدة أن تسعى بكل قوة إلى كشف
الحقائق حول أخطاء إيران عن طريق تنسيق استجابات
تكنولوجية وإعالمية شاملة مع شركاء دوليين.
أوالً ،إن تزويد الشعب اإليراني باألدوات التي
تساعدهم في الحصول على معلومات صادقة وصحيحة
من شأنه إضعاف النظام اإليراني؛ فمثلما وفرت إذاعتا
«أوروبا الحرة» و«راديو الحرية» برامج بديلة في دول
االتحاد السوفيتي خالل الحرب الباردة؛ فإن إتاحة االتصال
باإلنترنت على نطاق أوسع في إيران قد يح ُّد من فاعلية
األخبار الكاذبة المختلقة ،ويمكن أيضاً لمشاريع إطالق
آالف األقمار الصناعية في المدار األرضي المنخفض ،مثل
إطالق شركة «سبيس إكس» للقمر «ستارت لينك» ،وإطالق
شركة أمازون لمشروع كويبر ،أن توفر وصوالً سهالً وغير
خاضع للرقابة لشبكة اإلنترنت ،من خالل تجاوز االتصاالت
عبر األلياف المحلية ،ويمكن أن يساعد التمويل األمريكي
للبرامج التي ترمي إلى توفير أجهزة كمبيوتر وهواتف
رخيصة مع خدمة االتصال باألقمار الصناعية المدفوعة في
توفير معلومات غير خاضعة للرقابة لإليرانيين.
إلى ذلك ،يمكن للعمليات اإللكترونية التي ُصممت
خصيصاً من أجل تعزيز أهداف السياسة أن تسهم في
حرمان النظام اإليراني أو الحد من قدرته على نشر
معلومات كاذبة ،ويمكن كذلك أن يؤدي فرض قيود
تكنولوجية على إذاعة جمهورية إيران اإلسالمية إلى
الحد من قدرتها على ترويج الروايات غير الدقيقة حول
الفيروس.
بعد ذلك ،يجب على حكومة الواليات المتحدة أن
تواصل مشاركتها العامة الفاعلة في كشف التضليل
اإلعالمي اإليراني؛ فإلى جانب مختلف المؤتمرات الصحفية
الجارية والمساجالت على موقع تويتر التي يشارك فيها
مسؤولون كبار في اإلدارة األمريكية ،فإن توجيه رسائل
صريحة ودقيقة مباشرة إلى الشعب اإليراني ،وخاصة
باللغة الفارسية ،سيساعد في نشر المعلومات الصحيحة
على نطاق واسع.

بيد أن هناك عقبات تواجه نفوذ الواليات المتحدة؛
فاإليرانيون ال يستهويهم كثيرا ً بث وسائل اإلعالم لرسائل
مؤيدة للواليات المتحدة عالنية ،ومن ثم يجب أن تتسم
الرسائل بالمصداقية وعدم التحيز .وينبغي أن تتعاون
الواليات المتحدة مع الدول الحليفة لها ،والمنظمات
غير الحكومية ،والقطاع الخاص لمحاولة تنسيق مجموعة
متنوعة من األصوات ذات الفكر المشابه في إطار
استراتيجية دعائية مشتركة ،علماً بأن بعض الدعاية األكثر
إقناعاً ضد إيران يمكن أن يكون مصدرها الجماعات
المسلمة أو الوافدة التي تتحدث بلسانها ،وتشاركها
المعاناة من المتشددين ،ويجب االستفادة من هذه
المجموعات استفادة كبيرة.
وأخيرا ً ،يمكن الستراتيجيات بث رسائل متناغمة على
شبكات التواصل االجتماعي ،في ظل مزايا النشر السريع
والواسع النطاق لها ،أن توسع مدارك الحكومة والصحفيين
والناشطين وعامة الناس بصورة كبيرة ،ويمكن أن تساعد
العالقات المتينة بين القطاعين العام والخاص ،وكذلك
تبادل اإلرشادات والمعلومات غير السرية بين المنظمات
الحكومية وغير الحكومية ،شركات التواصل االجتماعي،
على وجه الخصوص ،في اإلبالغ عن المواد المزيفة أو
محوها أو إزالتها بسرعة ودقة أكبر.
إن التضليل اإلعالمي ال يزال أداة خطيرة وقوية ،ويجب
على أمريكا التصدي له على الصعيدين الداخلي والخارجي،
مع العلم بأن تسليط الضوء على الروايات الكاذبة من
شأنه أن يُسلِّح الشعب اإليراني بالمعرفة الالزمة لعدم
االنسياق وراء األكاذيب التي تنشر حول جائحة فيروس
كورونا في يومنا الراهن ،واتقاء التضليل اإلعالمي اإليراني
في المستقبل.
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شـؤون اقتصاديــة
 %2.2نمو ناتج أبوظبي 2023-2021

ث ّبتت وكالة ستاندرد آند بورز «إس أند بي» جلوبال للتصنيفات
االئتمانية التصنيف االئتماني السيادي إلمارة أبوظبي عند AA /
 ،+ Stable / A-1مع نظرة مستقبلية مستقرة .وتوقع التقرير
انتعاشاً تدريجياً من عام  2021بمتوسط إجمالي للناتج المحلي
الحقيقي بنسبة  %2.2خالل الفترة  .2023-2021وتؤكد التقييمات
وجهة نظر وكالة التصنيف العالمية حول المواقف المالية
والخارجية القوية إلمارة أبوظبي ،حيث توفر القوة االستثنائية
لصافي موجودات الحكومة حاجزا ً لمواجهة تأثير تقلبات أسعار
النفط وتداعيات «كوفيد  »19 -على النمو االقتصادي واإليرادات

الحكومية والحساب الخارجي ،باإلضافة إلى تأثير تزايد عدم
اليقين الجيوسياسي إقليمياً ،والتبلور المحتمل لاللتزامات خالل
الفترة المقبلة.

خسارة أسبوعية للنفط بفعل مخاوف موجة جديدة من الفيروس

لم يطرأ تغير كبير على النفط يوم أمس الجمعة ،وسجل أول خسارة أسبوعية منذ إبريل
الماضي ،إذ ارتفع عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في الواليات المتحدة؛
ما يذكي مخاوف من أن تضر موجة ثانية من الفيروس بالطلب على النفط .وجرت تسوية برنت
عند  38.73دوالر للبرميل ،بارتفاع  18سنتاً ،في حين جرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط
عند  36.26دوالر للبرميل بانخفاض  8سنتات.
وسجل الخامان القياسيان انخفاضاً أسبوعياً بنحو  ،%8وهو األول بعد  6أسابيع من المكاسب التي رفعت األسعار من
المستويات المتدنية التي بلغتها في إبريل الماضي .وتوقفت مسيرة الصعود بفعل مخاوف من أن جائحة فيروس كورونا قد
تكون بعيدة عن الزوال ،وذلك في الوقت الذي سجلت فيه نحو  6واليات أمريكية قفزات في أعداد حاالت اإلصابة الجديدة.
التحسن ،فإن سوق
وقال فيل فلين ،المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب« :هذه السوق في مفترق طرق .إذا واصل الطلب
ّ
النفط ما زال أمامها الكثير لتحققه على جانب الصعود ..إذا صرنا في وضع نبدأ فيه اتخاذ خطوات إلى الخلف في ظل فيروس
كورونا ،فإن السوق ستتراجع» .وفي الوقت نفسه ،ارتفعت مخزونات النفط الخام في الواليات المتحدة إلى مستوى قياسي عند
 538.1مليون برميل .وجاءت الزيادة بالرغم من خفض منتجين أمريكيين ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها
اإلمدادات .وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات النفط إن عدد حفارات النفط األمريكية العاملة ،وهو مؤشر إلى اإلمداد المستقبلي،
هبط بواقع  7إلى  199هذا األسبوع.

«النقد العربي» يقدم مقترحاته لتحسين أداء التجارة الخارجية

قدم صندوق النقد العربي  22مقترحاً للمساهمة في تحسين أداء التجارة الخارجية في الدول العربية ،في مقدمتها تطوير القواعد
اإلنتاجية وتنويعها ،ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات ومواجهة التحديات المرتبطة ،بمستوى تنمية القدرات اإلنتاجية والتجارية ،وتنسيق
السياسات والتدابير المؤسسية لدى الكثير من الدول العربية.
واقترحت دراسة الصندوق التي جاءت بعنوان «سياسات التجارة الخارجية في الدول العربية» ،تطبيق سياسات تجارية تقودها
آليات وبرامج لتطوير القدرات اإلنتاجية تأخذ في االعتبار مستويات التنمية والدخل ،والهياكل االقتصادية ،والتطوير المؤسسي ،وتحقيق
التنمية الشاملة والمستدامة ،إضافة إلى إجراء إصالحات اقتصادية واتباع سياسات مالية وضريبية مناسبة ومعالجة قضايا الفقر والتعليم
والبطالة .وأوصت الدراسة باستخدام التقنيات الحديثة في تشجيع التبادالت التجارية السلعية والخدمية ،وبناء القدرات المؤسساتية،
وخاصة في مجال االتفاقيات التجارية ،ودراسة األسواق الخارجية ،وتجارة الخدمات ،وتشجيع االستثمارات في القطاعات ذات القدرة
التصديرية .وشملت التوصيات ،تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية وفق أحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية،
وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين واألجانب ،وتدفق االستثمار بين الدول العربية وجذب االستثمارات المباشرة من الخارج،
وتحريك القطاعات الخدمية مثل :النقل واالتصاالت والخدمات المالية ،وغيرها.
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من إصدارات المركز
صناعة النفط والغاز في العراق
االتجاهات الحالية والمستقبلية للفترة 2020-2000
أدى تقدم تكنولوجيا صناعة الغاز
يؤدي في كثير من األحيان إلى تسـ ّرب الغاز
الطبيعي إلى زيادة أهميته بين مصادر
المس ّوق وحدوث حرائق عدة؛ فضالً عن
الطاقة التقليدية ،لكن التطورات االقتصادية
مشكالت الفساد المالي واإلداري؛ كما أن عدم
والتكنولوجية التي طالت هذه الصناعة ظلت
االستقرار األمني يفضي في كثير من األحيان
غائبة عن االقتصاد العراقي؛ إذ تأخر استثمار
إلى حدوث اعتداءات على المنشآت النفطية
الغاز الطبيعي لعقود عدة نتيجة لألوضاع
وخطوط األنابيب ،ما يؤدي إلى توقف الضخ
االستثنائية التي م ّر بها العراق؛ ما جعل صناعة
لمدة طويلة وإلى خسائر كبيرة.
الغاز الطبيعي في العراق تتسم بالتخلف،
وتوصي الدراسة بالعمل بصورة جادة
علماً بأن االستكشافات التي تحققت في
على تحقيق االستقرارين :األمني والسياسـي،
العقود الماضية أثبتت وجود احتياطيات
باعتبارهما شرطين أساسيين لدخول
كبيرة لديه تشكّل نسبة مهمة من مجموع
االستثمارات األجنبية ،وإصالح السياسات
االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي.
االستثمارية وإرساء قواعد البيئة التشـريعية
وتعود أهمية هذه الدراسة إلى توافر الغاز
والقانونية بهدف تهيئة المناخ االستثماري.
الطبيعي في العراق بكميات منافسة ،ما يعزز
تأليف :نبيل جعفر رضا
كما توصي الدراسة بالعمل على معالجة
وأمجد صباح عبد العالي
من أهمية تطويره؛ والعامل الجديد المتمثل
سنة النشر2015 :
الفساد اإلداري والمالي وتفعيل المساءلة
في دور العقود االستثمارية التي وقّعتها وزارة
واالنضباط بين موظفي الدولة العاملين داخل األجهزة الحكومية
النفط العراقية من خالل جوالت التراخيص الثالث في تطوير إنتاج في القطاع النفطي ،بهدف إتمام تنفيذ األعمال التي تمت
النفط ،وما سيرافقه من إنتاج غاز طبيعي مصاحب ،ثم توقيع
إحالتها إلى الشـركات األجنبية والمتعاقدين األجانب بالصورة
عقود الستثمار حقول الغاز الطبيعي الحر .وبنا ًء على ذلك ،فإن
المطلوبة وبكفاءة عالية.
الدراسة تهدف إلى تقييم العقود االستثمارية لتطوير إنتاج النفط
وتؤكد الدراسة أهمية العمل على جذب االستثمارات األجنبية
والغاز الطبيعي؛ لتقديم رؤية عن مستقبل صناعة الغاز الطبيعي
إلى قطاع الصناعات الالحقة ،إذ إن كميات الغاز الطبيعي التي
في ظل التطورات التكنولوجية التي ستشهدها هذه الصناعة.
لقد أث ّرت األوضاع السياسية غير المستقرة التي مر بها سيقوم العراق بإنتاجها في ظل جوالت التراخيص تتطلب من
العراق طوال العقود الثالثة الماضية بدرجة كبيرة في صناعة الحكومة القيام بإنشاء مصانع للبتروكيماويات واألسمدة وتحديث
الغاز الطبيعي؛ إذ توقف تطور هذه الصناعة بصورة شبه تامة ،القائم منها ،والعمل على استثمار الغاز المنتج لتلبية الطلب
فتضـررت البنية التحتية ومنشآت الغاز الطبيعي التي تمت المحلي من مختلف المنتجات ،والعمل على وضع الخطط الالزمة
إقامتها بتكاليف مرتفعة جدا ً في سبعينيات القرن الماضي ،إلى لتصدير الفائض من اإلنتاج إلى الخارج .كما تعتبر الدراسة أن
درجة توقفها عن العمل سنوات طويلة ،واقتصارها على بعض أمام صادرات الغاز الطبيعي العراقي مستقبالً واعدا ً ،إذ يمكن
المنتجات األساسية؛ ما أدى إلى أن يقوم العراق بحرق كميات العمل على تشجيع مشروعات تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة
كبيرة جدا ً من الغاز الطبيعي ،وأن يتصدر المراتب العالمية الكويت عن طريق إعادة تأهيل الخط القديم ،الذي كان يص ّدر
في ذلك ،وأصبح غير قادر تماماً على تصديره .وبذلك أصبحت الغاز الطبيعي إليها ،ثم إلى المملكة العربية السعودية ودولة
اإلمارات العربية المتحدة عن طريق الربط مع مشـروع «دولفين»
صناعة الغاز الطبيعي في العراق متخلفة تكنولوجياً.
ومن جهة أخرى برزت مجموعة من العوائق التي تقف حائالً الخليجي .ومن جهة أخرى ،العمل في الوقت نفسه على الربط
أمام أي جهود حكومية رامية إلى تطوير صناعة الغاز الطبيعي بعد مع مشـروع خط الغاز العربي بسبب الطلب على الغاز الطبيعي
عام  ،2003من أبرزها ِقدم التكنولوجيا التي تستخدمها منشآت المنتج في العراق من قبل كل من :األردن وسوريا ومصـر ولبنان،
صناعة الغاز الطبيعي ،ما أدى إلى خلق مشكالت عدة في اإلنتاج وأخيرا ً مع تركيا .وال بد للعراق من أن يضع الخطط المستقبلية
والمعالجة بمواصفات الغاز المس ّوق ،والعجز عن توفير الطاقة الكفيلة بإيصال الغاز الطبيعي العراقي إلى أوروبا عن طريق خط
الكهربائية الالزمة؛ و ِقدم خطوط األنابيب الناقلة للغاز الطبيعي ما نابوكو ،وذلك لكونها مستهلكاً رئيسياً له.
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إنفوغراف
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