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االفتتاحية
«آيا صوفيا» وأهمية الحفاظ على التراث اإلنساني
يحظى الحفاظ على التراث اإلنساني العالمي بأهمية كبيرة؛ ألنه يروي تاريخ البشرية ،ويسلّط الضوء على مراحل
تطورها المختلفة ،وال شك أن حماية هذا التراث وصونه يعززان قيم التسامح والتعايش بين األمم والشعوب المختلفة.
وهذا التراث يُ َع ُّد ملكاً لإلنسانية كلها ،وليس ملكاً للدولة التي يوجد فيها معلَم أو أكثر من معلَم ينتمي إليه ،وفي هذا
الصدد؛ فقد أكدت اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام  1972أن بعض مواقع العالم لها «قيمة عالمية
استثنائية» ،ويجب أن تشكل جزءا ً من التراث المشترك للبشرية.
وت ُولي دولة اإلمارات العربية المتحدة حماية التراث اإلنساني أهمية كبيرة ،وللدولة العديد من المبادرات المهمة في
هذا السياق ،ومنها مبادرة إعادة إعمار الجامع النوري ومنارته الحدباء في الموصل ،وكان قد تم تدميره بيد تنظيم «داعش»
اإلرهابي ،وتشمل أيضاً إعادة بناء كنيستي الساعة والطاهرة؛ وذلك ضمن مشروع «إحياء روح الموصل».
وفي ظل هذا الحرص الكبير من دولة اإلمارات العربية المتحدة ،واألهمية البالغة التي توليها لحماية التراث اإلنساني
العالمي والحفاظ عليه في مواجهة أي عبث به ،جاء بيان معالي نورة بنت محمد الكعبي ،وزيرة الثقافة والشباب ،رئيسة
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ،الذي أكد أن التراث الثقافي يمثل إرثاً بشرياً تجب المحافظة عليه ،وعدم استغالله
وتغيير واقعه عبر إدخال تعديالت تمس جوهره اإلنساني ،وجاء فيه« :إن تغيير وضع متحف (آيا صوفيا) في إسطنبول لم
يرا ِع القيمة اإلنسانية لهذا المعلم التاريخي الذي طالما شكل إرثاً عالمياً وقيمة ثقافية وتراثية ،وجسرا ً لتقريب الشعوب
وتعزيز الروابط المشتركة فيما بينها».
وفي الواقع؛ فإن الخطوة التي قامت بها تركيا بتحويل «آيا صوفيا» من متحف إلى مسجد تُ َعد بمنزلة سير عكس
االتجاه؛ ففي الوقت الذي تسعى فيه كل دول العالم ،فرادى وجماعات ،إلى الحفاظ على التراث اإلنساني ،تهدر أنقرة هذا
يجسد جانباً مهماً من تاريخ اإلنسانية ،في خطوة ليس لها مبرر على اإلطالق،
المعلم التراثي ذا الخصوصية الشديدة ،الذي ّ
بل ستكون لها تأثيرات سلبية شديدة في العالقة بين الدول واألديان؛ وهو ما اتضح من ردود األفعال المن ّددة بهذه الخطوة
من عدد من الدول والكنائس والمنظمات المعنية بحماية التراث العالمي.
ويبدو أن خطوة تحويل «آيا صوفيا» من متحف إلى مسجد لها بواعثها السياسية الواضحة ،ويجب أال يحاجِج أحد بأنها
تمت وفقاً لحكم قضائي؛ فالجميع باتوا يدركون أن القضاء التركي يواجه هجمة شرسة خالل المرحلة الحالية تهدف إلى
إخضاعه والسيطرة عليه من الرئيس رجب طيب أردوغان ،الذي يسعى إلى تنصيب نفسه حاكماً فوق القانون؛ إذ يمكن
القول إن هدف أردوغان من وراء هذه الخطوة هو كسب شعبية في أوساط فئات معينة من المجتمع التركي بعد أن تدنت
هذه الشعبية من جراء سياساته الهوجاء على الصعيد الخارجي ،مثل التدخل في ليبيا ،وسياساته االستبدادية على الصعيد
الداخلي ،ومنها خنق حرية الرأي والتعبير ومطاردة القوى المعارضة.
وإذا كان بعضهم يعتقد أن تحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد هو انتصار لإلسالم؛ فإن هذا االعتقاد غير صحيح؛ فحين
فتح المسلمون العديد من األقطار في مشارق األرض ومغاربها لم يحولوا الكنائس الموجودة فيها إلى مساجد ،بل حافظوا
عليها ،وأتاحوا حرية ممارسة الشعائر فيها .وتروي كتب التاريخ كيف أن الخليفة عمر بن الخطاب ،رضي الله عنه ،رفض
مجرد الصالة في كنيسة القيامة ،حين تم فتح بيت المقدس؛ حتى ال يفهم أحد أنه يؤيد تحويل هذه الكنيسة إلى مسجد.
ولئن كان السلطان محمد الفاتح قام بالفعل بتحويل «آيا صوفيا» إلى مسجد ،بعد فتح القسطنطينية؛ فإن ذلك كان حدثاً
استثنائياً في تاريخ الفتوحات اإلسالمية ،تم تداركه بتحويل المسجد إلى متحف .وكان يجب أن يظل «آيا صوفيا» هكذا؛
كونه يمثل جزءا ً من مدينة إسطنبول التاريخية ،وهو مدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي بصفته متحفاً ،وهو تحفة
معمارية شاهدة على التفاعل ما بين أوروبا وآسيا على م ّر القرون ،كما قالت منظمة اليونسكو في بيان لها.
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اإلمارات اليوم
«مسبار األمل» ..اإلمارات ت ْب َر ُع في تحقيق اإلنجازات
أي صيغة مبالغة
عندما يُقال إن طموح دولة اإلمارات العربية المتحدة يتخطّى حدود األرض ،فإن ذلك ال يحمل ّ
أو خيال؛ فوصول رائد الفضاء اإلماراتي هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي ،كان آخر دليل على
أيام
صدق هذا القول ،لكنه لن يكون األخير بحول الله؛ إذ سيجعل انطالق «مسبار األمل» إلى كوكب المريخ ،بعد ٍ
قليلة ،ما قيل كأنّه يبدو بسيطاً أمام طموح دولة وقيادة وشعب لن يتوقف ما دامت الدماء تنبض في العروق ،وما
دامت األحالم والطموحات متواصلة ،وما دامت األدمغة والعقول تتفاعل مع كل ما هو متطور ومتقدم.
األربعاء المقبل ،الذي يُصادف الـ  15من يوليو الجاري ،سيكون يوماً فارقاً في مسيرة دولة اإلمارات ،فهو الموعد
المقرر إلقالع «مسبار األمل» من قاعدة تانيغاشيما الفضائية باليابان الستكشاف المريّخ؛ حيث ستكون إدارة عملية
إطالق وإدارة المسبار من غرفة تحكُّم بمنطقة الخوانيج في دبي بأيدي شباب إماراتيين؛ وسيستمع العالم ،ألول
م ّرة في التاريخ ،إلى الع ّد التنازلي لعملية إطالق أول مهمة عربية وإسالمية الستكشاف المريخ باللغة العربية ،وهي
مهمة ت َّم التحضير لها بدقة كبيرة ،ووفق جدول متقن ،وحضّ ر لها فريق عمل يتضمن كوادر إماراتية شابة ،عملوا بج ّد
ومثابرة وإصرار ،حتى أدخلوا المسبار في كبسولة اإلطالق ،ووضعوا الكبسولة أعلى صاروخ اإلطالق ،تمهيدا ً إلطالقه
نحو الكوكب األحمر.
سجل المفاخر ،يؤكد للعالم اليوم أن دولة اإلمارات ستبقى
«مسبار األمل» ،المفخرة الجديدة التي تُضاف إلى ّ
القادرة على تحقيق اإلنجازات ،وخاصة أنها أبهرت الجميع بإنجاز هذا المسبار الذي يُع ّد أحد أكبر المشروعات
العلمية العالمية ،في وقت قياسي لم يتجاوز الست سنوات ،وبتكلفة هي األقل بين المشروعات ال ُمشابهة؛ حيث قال
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله« :نظر
أجدادنا للنجوم في رحالتهم البحرية لبناء أمجادهم ..واليوم ينظر لها أبناؤنا لبناء مستقبلهم» ،ليؤكد ُ
قول سموه أنه
إذا توافرت الرؤية والثقة ،وإذا تميزت اإلمكانات والطاقات البشرية ،فال خيار لدولة اإلمارات إال أن تعمل على استثمار
المستقبل ،وتبقى مصدر اإللهام للشابات والشباب بأ ْن ال حدود للطموحات عند توافر اإلرادة.
إن ما حقّقته دولة اإلمارات ،خارج حدود األرض ،لم يكن إال بفضل رؤية قيادتها الثاقبة التي تقف في وجه
التحديات ،وتسعى إلى أن تكون الدولة ضمن أفضل التصنيفات؛ ولذلك تجد قيادتنا الرشيدة و ّجهت بأن تكون المعرفة
والتكنولوجيا والعلوم هي ما يرسم مالمح المستقبل المستدام الذي يُوفّر الرفاه واالستقرار ،ويرفع اسم دولة اإلمارات
عالياً بين األمم؛ وليأتي «المسبار» في هذه المرحلة بطموحات كبيرة ،أساسها خدمة البشرية والمجتمعات العلمية،
من خالل جمع المعلومات عن الكوكب األحمر ،ووضعها في متناول ما يزيد على  200مركز أبحاث ومؤسسة علمية
حول العالم ،إضافة إلى الهدف األسمى الخاص بتمكين كوادر الدولة الوطنية من المبدعين والموهوبين ،بمهارات
ومعارف متقدمة ،تجعلهم قادرين على كسر العقبات وتُمكّنهم من تحدي المستحيل.
«مسبار األمل» الذي سيصل إلى مدار كوكب المريخ في شهر فبراير المقبل ،بالتزامن مع احتفاالت دولة اإلمارات
بمرور  50عاماً على إعالن االتحاد ،يعكس العديد من الصور الناصعة والمشرقة ،لقيادة حكيمة كان ه ّمها ،وما زال،
أن تح ّول التحديات إلى فرص ،وأن تمتلك المعرفة لما فيه خير البشرية ،وأن تعمل على تعزيز أطر التعاون والشراكة
جسد الطموح في ترسيخ الثقة بأن الدولة وأبنا َءها قادرون على تحقيق
الدولية في مجاالت العلوم المتقدمة ،بما يُ ّ
اآلمال والطموحات ،وتشكيل وصناعة مستقبل واعد لإلنسانية ،يعيد األمل إلى الشعوب العربية واإلسالمية بأن إحياء
التاريخ الزاخر باإلنجازات أم ٌر ليس بالمستحيل ،وأن المستقبل يتطلب في هذه المرحلة إنشاء صناعة فضائية تنافسية
ومستدامة ،تدعم االبتكار وتعزز روح المبادرة واإلبداع.
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تقارير وتحليالت
تقرير «المالية» األخير إشارة إلى قوة دولة اإلمارات المالية
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،على مدار السنوات ،منجزات اقتصادية كبيرة ،مكَّنتها من توفير وفورات مالية
ج َّنبتها حدوث عجز في موازناتها ،وعززت قدراتها على اإلنفاق على المشروعات الحيوية التي تسهم في النمو والتنمية،
وتحقق رؤيتها االستراتيجية القائمة على التن ُّوع والمرونة واالبتكار.
في هذا السياق ،أشار تقرير األداء المالي عن تنفيذ الموازنة
العامة ،الصادر مؤخرا ً عن وزارة المالية ،إلى أن فائض الميزانية
للجهات االتحادية في دولة اإلمارات بلغ نحو  1.8مليار درهم خالل
الربع األول من العام الجاري .وفي حين وصلت قيمة المصروفات،
في الفترة نفسها ،إلى  11.447مليار درهم ،بنسبة تنفيذ %18.6؛
فإن قيمة اإليرادات الفعلية بلغت نحو  13.24مليار درهم ،وبنسبة
تنفيذ وصلت إلى ما يقرب من  %21.5من إجمالي الموازنة الفعلية
لعام  ،2020البالغة  61.355مليار درهم ،التي تُ َع ُّد الميزانية الكبرى
على اإلطالق في تاريخ دولة االتحاد.
وبحسب التقرير ،بلغت قيمة إيرادات وزارة المالية 8.492
مليار درهم في الربع األول من العام الجاري ،وشكلت ما نسبته
 %64.1من إجمالي إيرادات الوزارات االتحادية .أما وزارة الداخلية؛
فقد بلغت حصتها من اإليرادات الكلّية  228مليون درهم تقريباً،
فيما بلغت قيمة إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين
نحو  1.6مليار درهم ،و 180مليون درهم كانت لوزارة الصحة
ووقاية المجتمع ،وتوزَّعت بقية اإليرادات على الوزارات األخرى.
وبخصوص حجم اإلنفاق ،في الفترة نفسها ،بلغت قيمة مصروفات
وزارة الداخلية  1.77مليار درهم ،في حين وصل حجمها في وزارة
التربية والتعليم إلى  1.37مليار درهم ،ونحو  787مليون درهم
لوزارة تنمية المجتمع ،و 180مليون درهم لوزارة تطوير البنية
التحتية ،فيما بلغت مصروفات بند النفقات االتحادية األخرى نحو
 4.636مليار درهم.
إن فائض ميزانية الجهات االتحادية في دولة اإلمارات ،وارتفاع
قيمة الواردات قياساً إلى قيمة المصروفات ،يحمالن داللة على
نجاح السياسات االقتصادية والمالية في الدولة ،حتى في ظل
أزمة وباء كورونا المستجد التي تجتاح العالم؛ ففي الوقت الذي
فاقمت فيه األزمة عجز موازنات الدول؛ فإن حكومة دولة اإلمارات
تمكَّنت من ضبط إيقاع مصروفاتها ،والوصول إلى مستويات عليا
من الواردات ،والحفاظ على وجود فوائض مالية قد تو َّجه الحقاً إلى
مشروعات تنموية ،تس ّهل من إمكانية تحقيق التطلعات واألهداف
االقتصادية.
وفي إشارة إلى قوة الدولة االقتصادية والمالية أكدت وكالة
«موديز» لخدمات المستثمرين ،مؤخرا ً ،أن دولة اإلمارات ما زالت
قادرة على االحتفاظ بقوتها االقتصادية والمالية وجدارتها االئتمانية؛

حيث أفادت بأن أحدث تصنيف ائتماني كانت منحته لحكومة
اإلمارات ،وهو ( )Aa2ضمن التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة،
سببه ما تتمتع به حكومة أبوظبي من موازنة قوية ،وأوضحت
الوكالة أن «تصنيف ( ،)aa3الخاص بقوة الدولة االقتصادية ،يأخذ
في ال ُحسبان حصة الفرد االستثنائية من الناتج اإلجمالي ،وما تملكه
الدولة من بنية تحتية فائقة الجودة ،وما تتميز به من مؤسسات
قوية ،وتطبيقها الناجح مفهوم الحوكمة ،واالحتياطي الهائل الذي
تملكه من الموارد الهيدروكربونية».
كما يعكس تصنيف «موديز» ،الصادر في شهر يونيو الماضي،
بخصوص قوة دولة اإلمارات المالية ،التي كانت من أعلى المعدالت
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصولها إلى (،)aa1
سجلَّها الكبير من الفوائض واألصول ،وتدني نسبة ال َّدين الحكومي
إلى الناتج المحلي لتصل إلى  ،%22.7حيث تع ُّد من النسب
األقل المسجلة لدى عدد من الدول الحاصلة على تصنيف ()Aaa
من الوكالة ،مثل الدنمارك والنرويج .إن التصنيف ضمن الفئات
المرتفعة يعكس المستويات العالية التي تتمتع بها دولة اإلمارات
ويجسد
في مؤشرات القوة االقتصادية والمالية والمؤسساتية،
ّ
ارتفاع معدالت الدخل بشكل كبير فيها ،بوصول نصيب الفرد
من الناتج المحلي إلى نحو  69.2ألف دوالر ،إضافة إلى أن هذا
التصنيف يعكس حجم االقتصاد وقوته ،وما تملكه من احتياطيات
وفيرة من النفط ،ونجاح سياساتها القائمة على التنويع االقتصادي،
وقدرتها على االستجابة للصدمات الخارجية ،ونجاحها في تعزيز
قدراتها التنافسية في القطاعات غير النفطية ،تحولها إلى مكان
جاذب لالستثمارات األجنبية.

األحد  12يوليو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7322

4

تقارير وتحليالت
السودان على أعتاب سالم شامل ينهي حروب التمرد
يقطف السودان أوالً بأول ثمار التغيير بعد إطاحة نظام الرئيس السابق ،عمر حسن البشير ،الذي أمضى في السلطة قرابة
 30عاماً ،وخرج منها تاركاً وراءه إرثاً من المشكالت التي أثقلت كاهل الشعب السوداني ،وحرمته الكثير من فرص التنمية.
واحدة من أهم ثمار التغيير هي االنفراجة ،التي شهدتها أبرز
المشكالت التي خلَّفها النظام السابق ،وهي الحرب الطاحنة بين
الجيش والسلطة المركزية وحركات التمرد المسلحة التي كانت
تنشط في العديد من واليات السودان؛ حيث وصلت مساعي حل
هذه المشكلة إلى مراحلها النهائية التي تبشر بانتقال نوعي في
السودان نحو عهد جديد يتشارك فيه جميع أبنائه في مسؤولية
النهضة ،وينال كل منهم حصته من ثروات البالد من دون احتكار،
أو تغ ُّول طرف على طرف آخر.
األنباء الواردة من جوبا ،عاصمة جمهورية جنوب السودان
التي تقود جهود الوساطة بين الحكومة وحركات التم ُّرد ،تؤكد
أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى مراحلها النهائية ،وأن
توقيع اتفاق السالم سيتم خالل أيام معدودة لن تتجاوز منتصف
شهر يوليو الجاري.
رئيس فريق الوساطة ،توت قلواك ،أكَّد في تصريحات إلى
اإلعالميين أن وفود الجانبين ،الحكومي وحركات التمرد ،ستجتمع
مساء يوم الثالثاء المقبل لحسم مسألة واحدة ما زالت عالقة؛
لكنها لن تعوق الوصول إلى السالم؛ مشيرا ً إلى أن رئيس جنوب
السودان ،سلفاكير ميارديت ،سيبدأ االستعدادات لدعوة رؤساء
عدد من الدول لحضور توقيع اتفاقية السالم.
وستشمل اتفاقية السالم ،التي أُ ّجل توقيعها ثالث مرات،
خمسة مسارات هي مسار إقليم دارفور غرب السودان ،ومسار
واليتي جنوب كردفان جنوب البالد ،والنيل األزرق جنوب شرقها،
ومسار شرق السودان ،ومسار الشمال ،ومسار الوسط.
وتمسك الخرطوم ،وإصرا ُرها على تحقيق السالم وإغالق
ُّ
ملف التمرد ،كانا واضحين منذ الجولة األولى للمفاوضات حول
القضايا القومية مع الحركات المسلحة التي ُع ِقدت منتصف شهر
يونيو الماضي؛ إذ تجلَّى ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس
مجلس السيادة السوداني ،الفريق أول محمد حمدان دقلو،
عقب الجلسة التي ُع ِقدت برئاسته ،وش َّدد فيها على أن الحكومة
ومجلس السيادة متمسكان بجهود تحقيق السالم ،وبشر الشعب
السوداني بأن اتفاق سالم شامل سيوقع في أقرب وقت ممكن.
وتتمثل أبرز الملفات ،التي كانت مثار خالف بين الحكومة
وحركات التمرد قبل حسمها بشكل نهائي خالل جلسات
التفاوض التي ُع ِقدت مؤخرا ً ،في مشاركة األطراف جميعها في
السلطة وحكم الواليات ،ومسألة الترتيبات األمنية وملف السلطة

والثروة ،ومدة الفترة االنتقالية التي تج ِمع األطراف كلها على
أنها  4سنوات ،لكنها تختلف على احتساب تاريخ بدايتها؛ حيث
يرى مجلس السيادة والحكومة في الخرطوم أن يحسب من
لحظة توقيع الوثيقة الدستورية ،في حين تطالب حركات التمرد
بأن يبدأ حساب الوقت منذ لحظة توقيع اتفاق السالم الشامل،
فضالً عن مسألة تكوين قوة مشتركة تضم قوات حكومية وأخرى
من مسلحي حركات التمرد تتولى حماية النازحين خالل الفترة
االنتقالية؛ وهو أمر كانت ترفضه الحكومة ،وتصر على أن تبدأ
عملية نزع سالح الميليشيات المسلحة ودمج عناصرها في
أجهزة الجيش والشرطة فور توقيع اتفاق السالم.
النقطة الوحيدة التي ال تزال موضع تفاوض بين الجانبين
هي المبلغ الذي ستلتزم به الحكومة سنوياً لدفع التعويضات
للمتضررين من الحرب ،وخصوصاً النازحين من إقليم دارفور،
وإلعادة التأهيل والتنمية في المناطق التي تض َّررت من ممارسات
النظام السابق؛ حيث تقترح الحكومة مبلغ  5مليارات دوالر
تُدفَع خالل  10سنوات ،بينما تطالب حركات التمرد بـ 13مليار
دوالر تس َّدد في المدة نفسها.
إن السودان على عتبة مرحلة جديدة كلياً تعود فيها إليه
وحدته ،ويتحقق استقراره ،ويرفَع فيها اسمه من قائمة الدول
الداعمة لإلرهاب ،وتفتح أمامه آفاق جديدة؛ ليعود عضوا ً
فاعالً في المجتمع الدولي ،ويتمكن من تحقيق تطلعات أبنائه
وطموحاتهم إلى التنمية والنهضة واالزدهار؛ ما ينعكس عليهم
جميعاً بالرفاهية والحياة األفضل.
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تقارير وتحليالت
إلى متى تبقى النار تحت الرماد إذا ُن ّفذ مشروع «الضم»؟
تقول «فورين بوليسي» ،إن الغموض ما زال يحيط بتوقيت مشروع ضم إسرائيل أجزا ًء من الضفة الغربية وحجمه ،وتؤكد
أن الضم قد يمر مرور الكرام ،لكن إلى متى تبقى النار تحت الرماد إذا نُفّذ مشروع «الضم»؟
تثير خطط رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم
أجزاء من الضفة الغربية الكثير من الجدل ،ليس فقط داخل
العالم العربي ،وإنما على الصعيدين اإلقليمي والدولي أيضاً.
وتقول «فورين بوليسي» إنه عندما تعلن إسرائيل قرارها
المتوقع بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة،
َس َي ُص ُّب العال ُم تركيزه على التداعيات اآلنية لهذا القرار.
أما َمن يهتمون بأمر هذه المنطقة ،فسوف يراقبون الوضع
عن كثب ويتساءلون :أيثور الفلسطينيون؟ أتنهار السلطة
الفلسطينية؟ أتقطع الدول العربية عالقاتها في مهدها مع
إسرائيل؟ أتفرض الدول األوروبية عقوبات اقتصادية على
إسرائيل أم تعترف بالدولة الفلسطينية؟ ...إلخ.
إن األنظار ستتجه  -بعد التحذير من الكارثة التي قد
يُخلّفها قرار الضم  -إلى تجاوب شتى األطراف مع هذا القرار
وتعاملهم معه .وما يُفرح أنصار قرار الضم هو أنه من غير
أي من هذه التطورات المفاجئة وإن كان
المرجح أن تقع ٌّ
ذلك ممكناً؛ وما يُحزنهم هو تداعيات الضم على المدى
اضي من الضفة الغربية بشكل رسمي
البعيد؛ فضم إسرائيل أر َ
إليها لن ينتهك القانون الدولي ويُنكر على الفلسطينيين
أبسط حقوقهم فحسب ،بل س ُيطلق شرارة تآكل العملية
الديمقراطية في إسرائيل ،ويَعزلها دولياً ،ويُق ّوض الدعم
األمريكي الكامل لها من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛
فالواقع أن إسرائيل قد تكسب مزيدا ً من األراضي على
المدى القريب ،لكنها سوف تندم على ذلك على المدى
البعيد؛ فبالرغم من قبول الفلسطينيين بهذا الضم مجبورين
في الوقت الحالي ،إال أن هذا الضم نفسه سوف يُق ّوي
نضالهم من أجل المساواة في الحقوق عن طريق تدمير حل
الدولتين.
إنه لطالما صاحبت التنب َؤ بوقوع الكوارث القراراتُ
اإلسرائيلية أو األمريكية ال ُمعادية للفلسطينيين ،ولطالما
أثبتت هذه التنبؤات خطأ أصحابها .وآخر هذه القرارات
 على سبيل المثال  -اعتراف الواليات المتحدة بالقدسعاصمة إلسرائيل .وعلى الرغم من خطورة هذا األمر ،فإنه
م َّر مرور الكرام من دون أي كوارث ،وهو ما دفع الرئيس

األمريكي دونالد ترامب ومستشاريه إلى اإلشارة إلى هذه
السابقة في الدفاع عن قرار الضم ،والقول إنه سوف يم ّر
كغيره من دون أي َجلَبة أو ضجة؛ حتى إن ترامب قال في
أكتوبر « :2019هل كنتم تعتقدون أن العالم سوف ينتهي؟
لم يح ُدث أي شيء» .وعندما أطلق «أحد وعوده الكبرى»
بشأن ضم أراضي الضفة في معرض كالمه للصحفيين في
 25يونيو الماضي ،قال المستشار بالبيت األبيض« :لطالما
سمعنا عن هذه التكتيكات المرعبة ...وأن كارثة سوف تقع.
وفي نهاية المطاف ال يحدث أي شيء ،ويم ُّر كل قرار مرور
الكرام».
وعلى الجانب اآلخر ،حذرت الدول العربية من تداعيات
خطيرة ،حتى إن األردن قد رفع من سقف خياله ،وه ّدد
بوقوع ِ
«صدام هائل» مع إسرائيل .ومع ذلك ،فإن الشكوك
تحوم حول حدوث أي َجلَبة من قرار الضم ،فمن مصلحة
األردن الحفاظ على معاهدة السالم التي وقّعها مع إسرائيل،
والسيما في ظل األوضاع االقتصادية ال ُمتفاقمة ،وسوف
يحاول األردن تجنب مزيد من القالقل وزعزعة االستقرار.
وقد يَعترض األوروبيون وزعما ُؤهم  -مثل الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون  -على قرار الضم ،وقد يفرضون حظرا ً على البضائع
القادمة إليهم من المناطق التي تضمها إسرائيل ،لكن من
غير المتوقع أن نرى أي خطوات أوروبية حقيقية بمعاقبة
إسرائيل في ظل ما تُعانيه الدول األوروبية من انقسام داخلي
وسياسات محلية ومصالح كبيرة مع الدولة اليهودية.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات أكثر وجهات العالم شعبية للزيارة 2021

تص ّدرت دولة اإلمارات دول العالم في قائمة الوجهات التي
يرغب سكان العالم في زيارتها خالل العام المقبل ،وفقاً لنتائج
دراسة حديثة ،أجرتها شركة «كوني» السويسرية المتخصصة في
حجز الرحالت السياحية الفاخرة .وحلّت الدولة في المركز األول
على قائمة أكثر الوجهات التي يرغب سكان العالم في زيارتها
في عام  ،2021فيما اقتسمت كندا والواليات المتحدة األمريكية،
المركز الثاني ،وانفردت مصر بالمركز الثالث.
واستندت دراسة «كوني» إلى عدد مرات البحث عن الوجهة
عبر محرك البحث األشهر «غوغل» ،فيما اعتمدت «كوني» آلية
طريفة ومبتكرة في نشر نتائج الدراسة .فعلى سبيل المثال ،ظهر
اسم اإلمارات على خارطة العالم الجديدة من «كوني» بدالً من
الهند ،وباكستان ،وليبيا ،وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،ذلك أن

الغالبية ضمن شعوب هذه الدول األربع ،اختارت دولة اإلمارات
وجهتهم المفضلة للزيارة في عام  .2021وبخالف صدارة الدولة
للوجهات العالمية ،فقد تص ّدرت أيضاً قائمة أكثر الوجهات شعبية
لدى سكان القارة اإلفريقية ،وكذلك سكان آسيا ،إال أن صدارة
اإلمارات لقائمة الوجهات المفضلة لدى سكان القارة الصفراء ،لم
تكن منفردة ،وإنما بالمشاركة مع كندا.

قيود «كوفيد »19-تمنح األسهم سيولة مرتفعة

كشفت بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين ،ارتفاعاً ملحوظاً في سيولة األسهم المحلية في
شهر يونيو الماضي بنسبة  %60.2إلى  10.13مليار درهم ،مقارنة بـ  6.3مليار درهم في الفترة
نفسها من العام  ،2019كما زادت الكميات المتداولة من األسهم بنسبة  %198.3إلى  8 .8مليار
سهم ،مقابل  2.95مليار سهم في الفترة المقارنة ،بدعم من عدم توجه المستثمرين للسفر بسبب
قيود «كوفيد ،»19-التي أجبرت الجميع على عدم إغالق المراكز االستثمارية واالستمرار في التداول
على غير المعتاد في مثل هذا التوقيت من كل عام .وأظهر تحليل لصحيفة «الخليج» ،ارتفاع متوسط السيولة اليومية في األسواق
المحلية بنسبة  %177إلى  500مليون درهم ،مقابل  180مليون درهم ،في الفترة ذاتها من شهر يونيو  .2019وتوزعت سيولة
يونيو من العام الجاري بواقع  6.23مليار درهم في دبي ،و 3.9مليار درهم في أبوظبي ،والكميات المتداولة من األسهم  7.59مليار
سهم في دبي ،و 1.2مليار سهم في أبوظبي.
وفي سوق أبوظبي تركزت التداوالت في يونيو على  5أسهم؛ لتسحوذ على  %80من سيولة السوق ،حيث استقطب «أبوظبي
األول»  937.3مليون درهم ،تاله «اتصاالت» بسيولة بقيمة  765.95مليون درهم ،ثم «الدار» باستحواذه على  549.5مليون درهم،
بينما اجتذب «أبوظبي التجاري»  485.5مليون درهم ،كما بلغت تداوالت «أبوظبي اإلسالمي»  446.6مليون درهم ،مرتفعاً .%8.85

الجيش الوطني الليبي :استمرار إغالق حقول النفط والموانئ
قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة
المشير خليفة حفتر ،أمس السبت ،إنها ستواصل وقف إنتاج
وتصدير النفط الذي تقول المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
إنه يكلف البالد خسارة إيرادات تصل إلى  6.5مليار دوالر.
وكانت المؤسسة الوطنية رفعت حالة القوة القاهرة عن
جميع صادرات الخام ،أول من أمس ،مع تحميل أول ناقلة من
ميناء السدرة بعد إغالق استمر ستة أشهر من جانب الجيش
الوطني الليبي ،لكنها قالت إن مشكالت فنية ناجمة عن

اإلغالق ستُبقي اإلنتاج منخفضاً .وقال المتحدث باسم الجيش
الوطني الليبي أحمد المسماري في بيان عبر اإلنترنت ،إن
حقول وموانئ النفط «ستظل مغلقة لحين تنفيذ مطالب
وأوامر الشعب الليبي» واضعاً شروطاً لرفع الحصار .ويطالب
المسماري بوضع اإليرادات في حساب بنكي جديد خارج
البالد لتوزيعها بين المناطق كي ال تمول اإلرهابيين والمرتزقة
ومراجعة حسابات البنك المركزي للتحقق مما جرى إنفاقه
في السابق.
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من إصدارات المركز

استدعاء النموذج األوروبي في السياسة الخارجية التركية
تجاه الشرق األوسط
على الرغم من قلّة الدراسات التي تدور حول تب ّني النموذج إمكانية استدعاء االتحاد األوروبي ،من جانب األطراف السياسية
األوروبي ،في السياسات الخارجية للدول المرشحة لالنضمام التركية الفاعلة ،باعتباره مصدرا ً ألدوات الخطاب في تشكيلها
إلى االتحاد ،فإن الكتابات المهمة حول تب ّني النموذج األوروبي مالمح السياسة الخارجية لتركيا ومضمونها ،إزاء الشرق األوسط.
في السياسة الخارجية التركية قد كثُرت ،وخاصة منذ أن اتخذ وقد حاولت هذه الدراسة العمل على سد تلك الثغرة من خالل
االتحاد األوروبي قرارا ً ،في قمته التي عقدت في هلسنكي عام استكشاف رؤية «حزب العدالة والتنمية» لالتحاد األوروبي،
الحزب االتحا َد في سياسة تركيا الخارجية
 ،1999بإعالن تركيا دولة مرشحة لالنضمام إلى االتحاد .وتُ َع ُّد وكيف استغل
ُ
دراسة السياسة الخارجية التركية من منظور تب ّني النموذج تجاه منطقة الشرق األوسط .وقد تم االستناد في ذلك إلى
الرؤى الثاقبة التي ق ّدمتها المقاربات
األوروبي ،ال من منظور السياسة
االجتماعية لعملية تب ّني النموذج
الواقعية ،أو اعتماد النموذج الغربي،
األوروبي ،فنحلل كيف استدعت
درساً مثمرا ً من ناحيتين مختلفتين:
األطراف الفاعلة في السياسة الخارجية
أوالً ،على العكس من مقاربات السياسة
التركية كالًّ من أوروبا وانضمام تركيا إلى
الواقعية للعالقات الدولية التي تفترض
االتحاد األوروبي ،في سياق الخطب
أن األطراف الفاعلة تعمل على تعظيم
الخاصة بالسياسة الخارجية التي ألقتها
المصلحة ،فإن تب ّني النموذج األوروبي
هذه األطراف في شأن الشرق األوسط.
يمكن أن يعطينا مقاربة جدلية لتناول
وقد هدفت هذه الدراسة إلى تبيان
السلوك والسياق .وقد توصل الباحثون
كيف تستدعي األطراف الفاعلة نموذج
الذين درسوا تب ّني النموذج األوروبي
االتحاد األوروبي بطريقة استراتيجية
إلى اتفاق في الرأي على ضرورة التركيز
كمجموعة من الفرص؛ سواء كانت
على التفاعل بين السياقات الداخلية
مؤسسية ،أو أيديولوجية ،أو سياسية،
واألوروبية ،مع شرح اإلصالحات
تأليف :دفني جوناي وكان ريندا
أو تنظيمية .ويلقي مفهوم االستدعاء
الداخلية .وكذلك ،ظهر جيل جديد من
تاريخ النشر2015 :
بالضوء على التفاعل بين السياق
المقاربات التي تتمحور حول األطراف
الفاعلة ،التي تدعم هذه المقاربة الجدلية ،من خالل تأكيد االجتماعي والفعل االستراتيجي؛ حيث الفعل االستراتيجي
دور األطراف المحلية الفاعلة ،ال على السياق الداخلي فحسب ،مفهوم اجتماعي؛ ومن ثم فإن السياقات المختلفة تتيح
وإنما على السياق العالمي أيضاً .ثانياً ،بدالً من اقتصار التركيز فرصاً مختلفة وتفرض قيودا ً مختلفة على الفعل االستراتيجي
على األسس األيديولوجية للسياسة التركية الخارجية؛ مثل واالستخدامات االستراتيجية .ويركز التحليل المتبع في هذه
تب ّني النموذج الغربي ،فإن إطار تب ّني النموذج األوروبي يهيئ الدراسة على سياقين مختلفين بحسب العالقات االجتماعية
السبيل للتفكر في كيفية تفاعل المصالح؛ كما تراها األطراف التي ينطويان عليها واألدوار التي يحددانها؛ ففي السياق
الداخلية الفاعلة مع السياقين المادي والفكري المحيطان بها ،الداخلي ،تلعب النخبة المعنية بالسياسة الخارجية دور
ومن ثم يتيح لنا تكوين صورة عن تفاعل مختلف األطراف الممثل الشرعي لجماعات ذات مصالح متضاربة؛ ومن ثم
الفاعلة وتصوراتها للسياق ،وعن استدعائها للنموذج األوروبي يصبح المحرك الرئيسي لنخبة السياسة الخارجية ،هو الشرعنة
والتسويغ ألهداف السياسة الخارجية ووسائلها ،عن طريق
وحساباتها المبتكرة مع واقع السياقات المحيطة بها.
وعلى الرغم من إلقاء هذه الدراسات الضوء على بعض اإلشارة إلى مشروع من شأنه التوحيد بين هذه الجماعات،
الجوانب المهملة في تب ّني النموذج األوروبي ،فقد خلَّفت ثغرة أما السياق الشرق أوسطي فإنه على العكس من ذلك يتألف
مهمة فيما كتب حول هذا الموضوع؛ فال توجد أي دراسة عن من عالقات اجتماعية ونماذج ألدوار مختلفة؛ مثل الدبلوماسية
تب ّني النموذج األوروبي في السياسة الخارجية التركية تستجلي والسيادة والفعالية اإلقليمية؛ ومن ثم يصبح المحرك الرئيسي
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لنخبة السياسة الخارجية في السياق الشرق أوسطي هو إقناع
القادة في دول الشرق األوسط ،بأن السياسة الخارجية التركية
تجاه الشرق األوسط ،هي سياسة خارجية لطرف فاعل محلي/
شرق أوسطي ،وأن السياسة الخارجية التركية تجاه الشرق
األوسط ،تميل إلى مصلحة كل من تركيا ودول الشرق األوسط.
ويكشف استمرار استدعاء نموذج االتحاد األوروبي ،من
جانب حزب العدالة والتنمية في خطاب السياسة الخارجية،
عن أن األطراف الداخلية الفاعلة في الدول المرشحة لعضوية
االتحاد ال تتجاوب مع شروط االنضمام ومصداقية العضوية
وحسب ،ولكنها تستدعي نموذج االتحاد األوروبي استدعا ًء
استراتيجياً متى رأت أن ذلك يمثل استراتيجية مفيدة لخطابها.
وحتى اآلن ،لم يؤ ِّد تب ّني النموذج األوروبي إلى إيجاد تركيا
موالية لالتحاد األوروبي؛ بمعنى شعور السياسيين األتراك بأنهم
أوروبيون ملتزمون بالمثُل والمعايير والقيم األوروبية لمجرد أن
تركيا مرشحة لعضوية االتحاد .وقد تناولت هذه الدراسة عملية
انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي من منظور مختلف ،وأبرزت
كيفية استدعاء النموذج األوروبي وعملية انضمام تركيا إلى
االتحاد؛ كاستراتيجية من استراتيجيات الخطاب من أجل تنفيذ
السياسة التركية الخارجية المتعلقة بالشرق األوسط؛ حيث إن
تنفيذ هذه السياسة يتطلب إضفاء الشرعية في السياق الداخلي،
إلى جانب إقناع األطراف اإلقليمية الفاعلة في الشرق األوسط.
وفي السياق الداخلي ،استُخدمت اإلشارة إلى االتحاد
األوروبي؛ لتكوين انطباع عام عن التحركات التركية الجديدة في
الشرق األوسط ،أو لتسويغ مشاركات تركيا مع جيرانها؛ فتشير
نخبة «حزب العدالة والتنمية» إلى أوجه الشبه بين السياسة
التركية الخارجية تجاه الشرق األوسط والسياسة الخارجية
لالتحاد األوروبي تجاه المنطقة؛ بقصد درء االنتقادات القائلة
إن الحكومة التركية كانت تسير على خطى السياسات األمريكية
على حساب االتحاد األوروبي خالل حرب العراق عام .2003
ومن ناحية أخرى ،فإن التوافق مع السياسات األوروبية ،إلى
جانب دور تركيا كمرشح لعضوية االتحاد األوروبي ،يُستخدم
للقول إن النخبة التركية لم يكن أمامها من خيار معقول سوى
إرسال قوات تركية إلى لبنان.
وقد رسم الساسة األتراك في الساحة الدولية صورة جديدة
لتركيا عن طريق اإلشارة إلى سعي تركيا لالنضمام إلى االتحاد
األوروبي؛ فاستخدموا أوالً رسالة تركيا األوروبية؛ إلقناع األطراف
السياسية واالقتصادية الفاعلة في الشرق األوسط بتحسين
عالقاتها بتركيا .وطُرحت مسألة عضوية تركيا في االتحاد
األوروبي على أنها تفتح الباب لمنافع اقتصادية وسياسية
عظيمة .وفي ضوء ترشيح تركيا لعضوية االتحاد األوروبي

وفرص حصولها عليهاُ ،ص ِّور االقتصاد التركي على أنه يمثل نمطاً
مستقرا ً للنمو والفرص التنافسية االستثمارية .وكذلك؛ ونظرا ً إلى
عالقة تركيا باالتحاد األوروبي ،تم الترويج لتركيا بوصفها الطرف
الفاعل في الشرق األوسط الذي يستطيع التعبير بصورة سليمة
عن قضايا العالم اإلسالمي والشرق األوسط بوجه خاص لدى
االتحاد األوروبي.
ويظهر االستدعاء المعرفي في كال السياقين؛ حيث تهدف
نخبة «حزب العدالة والتنمية» إلى توضيح أهدافها في مجال
السياسة الخارجية عن طريق تكوين خريطة أو صورة ذهنية
معينة لدى هذا الجمهور أو ذاك .فالتجربة السابقة لالتحاد
األوروبي في مجال التكامل اإلقليمي سياسياً واقتصادياً،
تُستخدم كمثال لرؤية «حزب العدالة والتنمية» في مجال
السياسة الخارجية التي تطمح إلى إلغاء تأشيرات الدخول
والحواجز التجارية في الشرق األوسط .ومن ناحية أخرى،
لوحظ غياب االستدعاء االستراتيجي في السياق الداخلي أيضاً،
واالستدعاء بقصد الشرعنة في السياق الشرق أوسطي .ويبين
الفَرق في االستدعاء بين السياقين الداخلي والشرق أوسطي
أهمية العوامل السياقية؛ فنخبة «حزب العدالة والتنمية»
ال تلجأ إلى االستدعاء االستراتيجي لنموذج االتحاد األوروبي
عندما تسعى للحصول على الدعم الوطني لسياستها الخارجية
تجاه الشرق األوسط؛ أي إلقناع الرأي العام باإلشارة إلى الفوائد
تحسن أو ضياع
أو التكاليف المترتبة على سياسة معينة؛ مثل ّ
فرص الحصول على عضوية االتحاد األوروبي .وكذلك ،غاب
استدعاء النموذج األوروبي بغرض إضفاء الشرعية في خطاب
نخبة «حزب العدالة والتنمية» في سياق الشرق األوسط؛ ألن
االتحاد األوروبي ليس مصدرا ً للشرعية في الشرق األوسط ،مع
اإلشارة بدالً منه إلى رصيد تركيا لدى الشرق األوسط والعالم
اإلسالمي؛ إلضفاء شرعية على سياساتها ومواقفها في السياسات
اإلقليمية الشرق أوسطية.
وهكذا ،تستكشف هذه الدراسة مفهوم األطراف الفاعلة في
السياسة الخارجية التركية عن نموذج االتحاد األوروبي ،وعن
استدعائها له بقصد التسويغ والتفسير لسياسة تركيا الخارجية
تجاه الشرق األوسط ،في السياقين المحلي واإلقليمي .وتذهب
هذه الدراسة  -التي تب ّنت مذهباً اجتماعياً في تناولها للموضوع
 إلى القول إن استدعاء االتحاد األوروبي في رسم السياسةالخارجية التركية تجاه الشرق األوسط ،يتفاوت تبعاً الختالف
السياق .وبرغم ما قدمته الدراسة من إجابات فإن الطريق
تبقى مفتوحة أمام مزيد من البحث العلمي الستكشاف كيفية
استخدام نخبة «حزب العدالة والتنمية» نموذج الشرق األوسط
لوضع تركيا في موضع معين في مشروع التكامل األوروبي.
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إنفوغراف
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