:

.

7334
يوليو - 2020
2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7249
األحد 16 26

يف هذا العدد
االفتتاحـيـة
					
دور اإلمارات اإلقليمي ركيزة للسالم

02

اإلمـارات اليوم
			
إطار وطني شامل لحقوق اإلنسان في دولة اإلمارات

03

تقارير وتحليالت
		
التردُّ د والتناقض تجاه التفجيرات الغامضة يكشفان ضعف إيران

04

			
تركيا ..مستقبل «حزب العدالة والتنمية» بات على المحك

06

رأس «قديس أسود» على شعار مدينة ألمانية يثير جد ًال حول العنصرية

07

شـؤون اقتصاديــة
			
اإلمارات تتصدر اإلقليم في تمويل المشروعات اإلنشائية

09

من إصدارات المركز
		
الغرب وروسيا في البحر األبيض المتوسط :نحو تنافس متجدد

10

إنفوغراف
					
الدبابة «أرماتا تي »14-الروسية

األحد  26يوليو  - 2020السنة السادسة والعشرون  -العدد 7334

11

1

االفتتاحية
دور اإلمارات اإلقليمي ركيزة للسالم
منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام  ،1971دأبت دولة اإلمارات العربية المتحدة على ممارسة دور إقليمي فاعل
لخدمة القضايا العربية ودعم األشقاء واألصدقاء والعمل على تكريس األمن واالستقرار في العالم العربي ومنطقة الشرق
األوسط ،وكانت للمغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،مواقفه المشهودة في هذا
السياق ،وعلى هذا النهج تسير قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،التي تبذل كل ما في وسعها لنزع كل أسباب التوتر اإلقليمي وجعل منطقتنا خالية من كل عوامل الفوضى
وعدم االستقرار ،وترسيخ قيم التعاون المشترك ،ولتحقيق هذه األهداف ال تتوقف دولة اإلمارات عن طرح المبادرات
والمطالبة بتسوية النزاعات والخالفات بالطرق السلمية والبعد عن استخدام العنف لحل هذه النزاعات والخالفات.
وقد تنامى الدور اإلقليمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة األخيرة بالتزامن مع تحديات وإشكاليات معقدة
للغاية يعانيها العالم العربي ومنطقة الشرق األوسط ،تطلبت أن تنخرط السياسة الخارجية للدولة بشكل أقوى وأكبر لحل
هذه التحديات واإلشكاليات ،ويبدو أن هذا الدور اإلقليمي المتنامي ،الذي يرتكز على حقيقة أن دولة اإلمارات باتت
بالفعل رقماً صعباً في معادلة األمن اإلقليمي وركيزة أساسية لتحقيق هذا األمن ،يزعج بعضهم ،فقام يشكك في طبيعة هذا
الدور ويبث الشائعات المغرضة حوله ،على الرغم من أن القاصي والداني يعلم أن سياستنا الخارجية ال تهدف إال لتحقيق
كل الخير ألشقائنا العرب ولدول اإلقليم وللعالم أجمع ،وفي سبيل الرد على هذه التخرصات التي تحاول النيل من نقاء
سياساتنا الخارجية بشكل عام ودورنا اإلقليمي بشكل خاص ،أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية،
في عدد من التغريدات على حسابه بموقع «تويتر» أن دولة اإلمارات شريك لقوى خ ّيرة تسعى إلى االستقرار والتنمية
وترفض الخضوع العربي للقوى اإلقليمية ،مشيرا ً إلى أن تضخيم دورها اإلقليمي الذي دأبت عليه المنصات اإلعالمية
القطرية والتركية واإلخوانية سالح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء التي تسعى إلى شيطنتها ولكنه في جزء منه
إقرار بمحورية دولة اإلمارات ومصداقيتها بعيدا ً عن مؤامرات الخيم والتسجيالت .وأشار معاليه إلى أن جزءا ً من هذه
الحملة السوداء المستمرة التي يتم إنفاق الماليين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح اإلماراتي والريادة العلمية
واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة.
والحاصل أن هذه الحملة السوداء ال تعبر عن عجز الخصوم فقط ،كما أكد معالي الدكتور أنور قرقاش ،بل عن حقد
دفين في نفوس من يقفون وراءها ،كما أنها لن تنال من حقيقة أن دولة اإلمارات كانت وستظل داعية خير وسالم ،كما
أنها لن تثبط عزم سياساتنا الخارجية ودورنا اإلقليمي الذي يجب أن يستمر داعماً لألشقاء واألصدقاء ،وبخاصة في ظل هذه
المرحلة التي تواجه فيها المنطقة تحديات غير مسبوقة ،تحتم على قواها الخ ّيرة؛ وفي مقدمتها دولتنا الفتية ،بذل كل ما
تستطيع للقضاء على كل أسباب الخالفات وتسويتها بالطرق السلمية ،وتكريس قيم التعاون المشترك.
إن الدور اإلقليمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة لم يكن يوماً إال في مصلحة دعم قضايا أمتنا العربية ودعم االستقرار
اإلقليمي وتكريس قيم التعايش والتعاون المشترك ونبذ كل أسباب التوتر والصراع ،وإن هؤالء الذين يحاولون التشكيك في
طبيعة هذا الدور واالدعاء بأنه يسعى لتحقيق مصالح خاصة أو أنه يمثل باعثاً على عدم االستقرار ،لن يمكّنهم من نيل
أغراضهم الخبيثة ،فالجميع يعلمون أن السياسة الخارجية لدولة اإلمارات كانت وما زالت مؤسسة على قيم الخير والسالم،
وأن كل مساعيها في الماضي والحاضر ،لم تهدف إال لتحقيق هذا الهدف ،وسوف تظل دولة اإلمارات صاحبة دور إقليمي
قوي داعم لكل األشقاء واألصدقاء ،وصاحبة دور مهم على صعيد السياسة الدولية ،هدفه ترسيخ التعاون الدولي ونزع كل
أسباب التوتر ،في ظل إيمان قيادتنا الرشيدة بحقيقة أن مصير البشرية واحد ،وأن التعاون بين مختلف األمم والشعوب هو
سبيلنا الوحيد لبلوغ غاياتنا وأهدافنا.
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اإلمارات اليوم
إطار وطني شامل لحقوق اإلنسان في دولة اإلمارات
ترتكز حقوق اإلنسان في دولة اإلمارات العربية المتحدة على أسس متينة ،وترتبط بمرحلة التأسيس؛ فقد كانت حاضرة
وتنص المادة الخامسة
في دستور الدولة الذي جاء الباب الثالث منه تحت عنوان «الحريات والحقوق والواجبات العامة»ُّ .
والعشرون ،وهي أولى مواد هذا الباب على أن «جميع األفراد لدى القانون سواء ،وال تمييز بين مواطني االتحاد بسبب
األصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز االجتماعي» .وتكفل المواد التالية الحقوق والحريات ،ومنها :حرية التنقل،
وحرية الرأي والتعبير ،وحرية المراسالت البريدية وغيرها من وسائل االتصال ،وحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية،
وحظر االعتقال التعسفي واإليذاء الجسدي أو المعنوي .كما يتمتع األجانب بالحقوق والحريات المرع َّية في المواثيق
الدولية.
وقد تعززت هذه األسس عبر سياسات منهجية تولي احترام حقوق اإلنسان أهمية قصوى ،وتراعي انسجام كل القرارات
والتشريعات مع المعايير الدولية المرعيَّة في هذا المجال واالستفادة من أفضل الممارسات والتجارب العالمية .وضَ ِمنت
هذه السياسات المستمرة لدولة اإلمارات العربية المتحدة أن تحتل موقعاً متقدماً في كثير من المؤشرات المتعلقة بحقوق
اإلنسان ،سواء ما يتعلق منها بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ،أو بالحقوق السياسية ،أو بالحقوق الجماعية.
وفي هذا السياق يأتي إعالن «اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان» أنها بحثت ،خالل اجتماعها يوم األحد  19يوليو ،2020
برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة ،الجوانب التحضيرية إلعداد الخطة
الوطنية لحقوق اإلنسان التي ستكون «بمنزلة إطار وطني شامل ومتكامل لهذا الشأن في الدولة لألعوام المقبلة» .ويبدأ
عمل اللجنة من النقطة الصحيحة؛ إذ سينطلق من مسح شامل يستهدف تحديد الوضع الراهن لحقوق اإلنسان في الدولة،
وما حققته من تق ُّدم .ويمثل الفهم الدقيق الناجم عن هذا المسح الشامل أساساً متيناً تقوم عليه الخطة.
وتضمن الخطوات التالية مشاركة مجتمعية كثيفة في وضع الخطة ،من خالل إشراك مؤسسات المجتمع المدني،
و«إطالق حوار مجتمعي واسع يشمل الجامعات والمؤسسات األكاديمية ،وغيرها من المؤسسات األخرى ذات الصلة».
ويق ّدم هذا الحوار نموذجاً للمشاركة التي تحرص عليها الدولة في إقرار الخطط والسياسات ،ومناقشة مختلف التوجهات
واآلراء ووجهات النظر مع الفعاليات االجتماعية المختلفة ،ووضعها في االعتبار عند تحديد المالمح النهائية للخطة؛ بحيث
تكون تعبيرا ً صحيحاً عن رؤية المجتمع.
محصلة لخبرة راكمتها دولة اإلمارات عبر عقود ،في وضع خطط
والحاصل أن هذا الجهد التحضيري المدروس يمثل ّ
طويلة المدى ومتوسطة المدى وقصيرة المدى في مجاالت مختلفة ،ومتابعة تطبيقها بدقة ،في إطار التوجه المستقبلي
الذي تنتهجه .وسوف يضمن هذا الجهد أن تخرج الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان في نهاية األمر وقد اكتملت لها كل عوامل
النجاح؛ ما يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها الطموحة التي أوضحها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش ،متمثلة في« :توثيق
الجهود التي تبذلها الدولة في مجال حقوق اإلنسان ،كما ستسهم ،من خالل البرامج واألنشطة ،في نشر الوعي والتثقيف
بهذا المجال ،باإلضافة إلى بناء القدرات وإعداد كادر وطني متخصص ،وتعزيز التعاون والشراكات مع أجهزة األمم المتحدة
وآلياتها ولجانها المتخصصة».
إن الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان ،التي تمثل تطورا ً كبيرا ً في جهود الدولة للتعامل مع هذا الملف المهم ،هي ثمرة
عمل منظَّم يتقدم نحو أهدافه بثبات؛ ،إذ سبقها إنشاء إطار مؤسسي ضروري هو «اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان» ،مز َّود
بكل اإلمكانيات والصالحيات التي تجعله قادرا ً على تنفيذ المهمة .ومن المؤكد أن الخطة سوف تضمن لجهود الدولة في
مجال حقوق اإلنسان أن تكون في دائرة الضوء اإلقليمي والدولي ،وأن تحظى بالتركيز الذي يتناسب مع أهميتها في تشكيل
صورة الدولة بالمنطقة والعالم.
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تقارير وتحليالت
التردد والتناقض تجاه التفجيرات الغامضة يكشفان ضعف إيران
ُّ
شيئاً فشيئاً يضيق الخناق على إيران ،وتتسبب العزلة الدولية التي تعانيها ،وسياسة الضغط القصوى التي تمارسها عليها
الواليات المتحدة ،بالمزيد من التقهقر في أوضاعها الداخلية؛ األمر الذي يح ّجم طموحاتها ،ويفقدها زمام المبادرة،
ويقيد إلى حد كبير قدرتها على االستمرار في لعب دور المتم ّرد الذي يهدد استقرار المنطقة وأمن المالحة وحريتها في
أهم ممرات التجارة العالمية التي تض ُّمها.
ظهر ضعف إيران وتراجعها واض َحين في رد فعل طهران على
األحداث التي تشهدها منشآتها النووية والعسكرية والصناعية،
وحتى مؤسساتها ومرافقها المدنية منذ يونيو الماضي ،والتي إن
لم يعلن أحد مسؤوليته عنها حتى اآلن؛ فإنها تخفي وراءها تزايدا ً
في سخونة الهجمة األمريكية-اإلسرائيلية عليها ،وأنها آخذة في
التحول من حرب باردة إلى فعل مباشر وس ّري على األرض ،تقف
إيران أمامه عاجزة عن التصدي للضربات التي تتلقاها بشكل
شبه يومي؛ األمر الذي أربك أجهزتها وخططها واستراتيجياتها؛
وسبب لها تخبطاً أفقدها القدرة على التص ّدي بفاعلية لحوادث
شبحية جعلتها تتحسس رأسها على مدار الساعة.
وإلى جانب ذلك كله تع َّمقت التداعيات السلبية النتشار
فيروس كورونا المستجد ،الذي ما زال ينتشر بوتيرة مطَّردة في
مختلف أنحاء البالد ،ويسبب ضغطاً كبيرا ً على أنظمتها الصحية،
وتوسعت االحتجاجات الشعبية نتيجة تردي األوضاع االقتصادية
والمعيشية لشريحة واسعة من المواطنين اإليرانيين؛ األمر الذي
يمثل أزمة مستحكمة للنظام اإليراني ،الذي ما زال يص ُّر على
المكابرة ،ويدعي القدرة على مواجهة وتحدي ما يسميه «قوى
االستكبار العالمي» ،ويؤكد أنه سيثأر من الواليات المتحدة
للضربة الموجعة التي تلقاها باغتيال جنراله القوي قاسم
سليماني قبل أشهر عدة ،التي أسهمت كثيرا ً في تقليم أظفاره،
وإضعاف شوكته ،في الوقت الذي يعجز فيه عن حماية مواقع
حساسة للغاية يشكل اختراقها ضربة في صميم أمنه القومي.
وإقليمياً يبدو جلياً أن إيران ،التي كانت تسعى بكل ما
دس أنفها
أوتيت من قوة إلى ترسيخ مبدأ تصدير الثورة ،وتحاول ّ
بمناسبة وبغير مناسبة في قضايا دول المنطقة كلها ،وتتدخل
بشكل سافر في شؤونها الداخلية ،وتدعم الحركات والقوى
اإلرهابية واالنقالبية التي تزعزع أمنها وتهدد سالمها االجتماعي،
بدأت تفقد خيوط اللعبة نتيجة مجموعة من العوامل ،في
مقدمتها الوعي الجماهيري الرافض لتدخالتها حتى في أوساط
فئات انطلت عليها حيلها سابقاً ،كما هي الحال في العراق
الذي يشهد تحجيماً واحتوا ًء تدريجياً للميليشيات التي تأتمر
بأمرها ،وفي لبنان الذي يتراجع فيه دور حليفها «حزب الله»
نتيجة السخط الشعبي العارم ،واليمن الذي يواجه فيه وكيلها

الحوثي وميليشياته هزائم متكررة ورفضاً شعبياً واسعاً ،وفي
سوريا التي تواجه فيها ،باإلضافة إلى الرفض الشعبي والمقاومة
عسكرياً من الفصائل السورية المسلحة ،ردعاً إسرائيلياً يكيل
لقواتها ومعداتها وحلفائها الضربات المتتالية التي ال تتيح لها
المجال اللتقاط أنفاسها وإعادة تنظيم صفوفها .ويضاف إلى
ذلك كله الرفض اإلقليمي المتنامي للسياسة اإليرانية ،والتنافس
المحموم على النفوذ في المنطقة بين أقطاب دولية وإقليمية؛
وهما أمران يسهمان في إضعاف دور إيران ،وتراجع تأثيرها يوماً
بعد آخر.
وشعور إيران بالضعف يدفعها إلى البحث عن خيارات
وتحالفات جديدة حتى إن كانت أكثر تكلفة ،تساعدها على
كسر طوق الحصار ،وتوفّر لها منفذا ً يمكنها من خالل االستعانة
به التقاط أنفاسها ،خصوصاً أنه ال يمكن لها أن تراهن حالياً
على أوروبا ،التي لم تعد تحفل كثيرا ً بإحياء االتفاق النووي
الذي نقضته إدارة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،بل تسعى
من منظور مصلحي إلى التناغم مع سياساته من دون أن تقطع
خيط االتصال الرفيع مع طهران؛ وهو األمر الذي تجلى في تب ّنيها
مؤخرا ً قرارا ً في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب
إيران بفتح المزيد من منشآتها النووية ،التي لم تكن مدرجة
سابقاً في قوائم الوكالة للتفتيش األمر الذي رأت فيه األخيرة
انقالباً في النهج األوروبي ،الذي كان يميل إلى اتباع سياسة أقل
خشونة تجاهها ،ويشكل عامل توازن تجاه التطرف األمريكي
في التعامل معها ،في الوقت الذي تَ ُحول فيه براجماتية الحليف
الروسي -الذي ينظر هو أيضاً بعين الريبة والتو ّجس إلى دورها
في سوريا ،ويسعى إلى الحد منه -دون قدرة طهران على االعتماد
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عليه للوقوف في وجه الحمالت المتتالية التي تستهدفها من
الواليات المتحدة وإسرائيل؛ وهو ما دفعها إلى التو ُّجه نحو
التنين الصيني الباحث عن منافسة الواليات المتحدة عبر تعزيز
حضوره في المنطقة ،أمالً في أن يلقي إليها طوق النجاة؛ وذلك
من خالل اتفاق اقتصادي وأمني ضخم وشامل وطويل األمد
( 25عاماً) ،وينطوي على تنازالت وصفها الكثير من األوساط
اإليرانية بغير المقبولة ،سيسمح بتدفق مليارات الدوالرات من
االستثمارات الصينية إليها ،ويكسر طوق العزلة المفروض عليها،
ويمنح بكين ميزة الحصول على النفط اإليراني بشكل منتظم
وسعر مخفض طوال مدة سريان االتفاق ،إلى جانب تعزيز
الشراكة العسكرية بين البلدين؛ األمر الذي يوفر للصين موطئ
قدم في الشرق األوسط ،وفي منطقة الخليج العربي الحيوية
أن تكون عرضية أو عشوائية ،وتر ّجح االحتماالت واآلراء التي
على وجه الخصوص.
تشير إلى كونها عمالً منظماً ومخططاً له ،ويت ّم تنفيذه بأكثر من
محاوالت إيرانية فاشلة
وسيلة قد تشمل هجمات سيبرانية وصواريخ مو َّجهة وعبوات
لم تفلح محاوالت إيران ،حتى اآلن ،لإلفالت من المالحقة ناسفة يت ُّم زرعها بسريَّة تامة ،أو من خالل عمالء داخليين.
األمريكية-اإلسرائيلية الهادفة إلى إجهاض طموحاتها النووية،
أما خارجياً؛ فتواصل إسرائيل حربها المعلَنة على الوجود
وكبح انتشارها اإلقليمي؛ فالضغط األمريكي مستمر ،بل يتصاعد
اإليراني في سوريا ،عبر قصفها عشرات المواقع التي تضم
تخف وطأته في
باستمرار على العكس من اآلمال اإليرانية بأن َّ
ظل انشغال اإلدارة األمريكية وانهماكها في حمالتها النتخابات قوات أو معدات تابعة لها على األراضي السورية ،وكان أحدثها
الرئاسة المقبلة ،التي ستجرى في شهر نوفمبر المقبل ،وكذلك القصف الذي جرى في العشرين من يوليو الجاري ،وطال مواقع
في معالجة أزمة جائحة فيروس «كورونا» في البالد ،التي تسجل عسكرية تابعة إليران ،ومقرات لميليشيات «حزب الله» اللبناني،
حالياً أرقاماً قياسية من اإلصابات والوفيات؛ إذ ال يكاد يمر يوم وبطاريات دفاع جوي تابعة للنظام السوري في محافظتي درعا
من دون تصريح ،إما للرئيس األمريكي ،وإما لوزير خارجيته ،والقنيطرة ،وذلك عقب أسبوعين فقط من توقيع اتفاقية أمنية
مايك بومبيو ،يؤكدان فيه أن سلوك إيران ال يبعث على الرضا ،وعسكرية بين طهران ودمشق.
وأن أمريكا ستضمن استمرار حظر األسلحة عليها حتى بعد انتهاء
وعلى الرغم من هذين التصعي َدين المعلَن والمخفي ،فال
العمل به في أكتوبر المقبل؛ للحيلولة دون أن «تصبح طهران
تزال إيران ،التي تبدو أكثر عجزا ً ،تهدد بنفاد صبرها االستراتيجي
تاجر السالح المفضَّ ل لألنظمة المارقة والمنظمات اإلرهابية
في حال تجاوز أعدائها الخطوط الحمر ،وهو الصبر الذي
حول العالم».
وعلى األرض تتواصل سياسة االحتواء الخشن غير المعلنة تتذ َّرع به في انتظار نتيجة االنتخابات االمريكية ،وعلى أمل
بحق إيران على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ ففي الداخل أن تفضي إلى خروج ترامب من البيت األبيض ،وفوز جو بايدن
لم تتوقف الحرائق واالنفجارات والحوادث الغامضة التي طالت الديمقراطي الذي تتطلع إلى أن يعيد العمل باالتفاق النووي؛
منشآت في مختلف أنحاء البالد خالل األشهر األخيرة ،وكانت باعتبار أنه كان جزءا ً من إدارة الرئيس السابق ،باراك أوباما،
متالحقة وبفواصل زمنية قصيرة ،ووصلت إلى أماكن حساسة التي وقعته حيث كان وقتها يشغل منصب نائب الرئيس؛ األمر
للغاية على رأسها موقع خوجير لتصنيع المتفجرات العسكرية
الذي يعني أنها ستبذل قصارى جهدها لتتجنب التصعيد الذي
واختبارها شرق العاصمة طهران ،الذي ت َّم ضربه في الحادث
األول ،ومجمع نطنز النووي ،الذي كانت الضربة فيه موجعة قد يفا ِقم التحديات التي تواجهها داخلياً وخارجياً ،فضالً عن
للغاية؛ ألنها دمرت وحدة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الحديثة ،أن قيامها بأي رد فعل قد يقود إلى المزيد من الهجمات على
وع َّوقت البرنامج النووي اإليراني وأ َّخرته لمدة ال تقل عن سنة؛ منشآتها ،قد تكون هذه الم َّرة أكبر حجماً وأكثر اتساعاً ،وتلحق
وهو ما أثار حولها الكثير من التساؤالت التي تشكك في إمكانية بها خسائر فادحة.
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تقارير وتحليالت
تركيا ..مستقبل «حزب العدالة والتنمية» بات على المحك
تتوالى االنشقاقات بوتيرة سريعة داخل «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا ،في ظل ميل الرئيس رجب طيب
أردوغان إلى مزيد من االستبداد والتسلط على الصعيد الداخلي ،وارتكابه مزيداً من األخطاء على الصعيد الخارجي
وتوريط تركيا في الكثير من النزاعات .وهذه االنشقاقات ،التي تض ِعف الحزب كثيراً تضع مستقبله على المحك.
شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا المزيد من
االنشقاقات ،خالل الفترة األخيرة ،بفعل الممارسات التسلطية
للرئيس رجب طيب أردوغان ،وانقالبه على شركائه الرئيسيّين في
الحزب ،وميله إلى احتكار كل خيوط اللعبة السياسية ،فضالً عن
سلسلة األخطاء المتتالية التي ارتكبها على صعيد السياسة الخارجية
التي أقحمت تركيا في خالفات كثيرة مع عدد من القوى الدولية،
ومع محيطها اإلقليمي أيضاً.
وقد تمثل أحدث هذه االنشقاقات في استقالة  15عضوا ً من
أعضاء الحزب ،األسبوع الماضي ،اعتراضاً على سياسات أردوغان
تجاه عدد من القضايا ،حيث استقالت أمينة جوكطاش ،رئيسة أمانة
المرأة في فرع الحزب في مقاطعة كيزيل تبه التابعة لوالية ماردين
جنوب شرق البالد ،كما استقال  14عضوا ً من أمانة المرأة ،وأعلنوا
جميعاً انضمامهم إلى حزب «المستقبل» برئاسة رئيس الوزراء
األسبق أحمد داود أوغلو .وكان الحزب قد شهد قبل حدوث هذه
االنشقاقات استقالة غير متوقعة لـ  5من رؤساء البلديات التابعة
للحزب في والية بالكسير غرب البالد ،رافضين اإلفصاح عن أسباب
االستقالة.
وتُمثل هذه االستقاالت حلقة جديدة في سلسلة االنقسامات
واالنشقاقات التي شهدها الحزب خالل الفترة األخيرة ،ولم ِ
يكتف
شركاء وقادة سابقون في الحزب باالنشقاق ،بل قاموا بتأسيس
أحزاب جديدة ،يُتوقع أن تكون رقماً صعباً ومنافساً قوياً لحزب
العدالة والتنمية ،ويتمثل أبرز هذه االنشقاقات في انشقاق أحمد
داود أوغلو ،أحد القادة السابقين لحزب العدالة والتنمية ،الذي
كان يشغل منصب رئيس الوزراء ،وقام بتأسيس حزب جديد يسمى
«حزب المستقبل» ،حيث أعلن مؤخرا ً أن حزبه قد انتهى من
تشكيالته في  53والية 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 استَكملت تشكيالتها في نصف عدد الواليات التركية،
وعقدت مؤتمرها العام قبل  6أشهر من موعد االنتخابات.
ولم تقتصر االنشقاقات الكبرى في هيكل حزب العدالة والتنمية
على انشقاق أحمد داود أوغلو ،حيث حدث انشقاق آخر مهم،
تمثّل في االنشقاق الذي قام به وزير االقتصاد ونائب رئيس الوزراء

األسبق علي باباجان ،الذي قام هو اآلخر بتأسيس حزب جديد ،س ّماه
حزب «الديمقراطية والتقدم» .وتقول صحيفة «الشرق األوسط»،
في تقرير لها نشر يوم األحد الماضي ،إن حزب العدالة والتنمية
فقد نحو  16ألفاً من أعضائه منذ االنتخابات المحلية التي شهدتها
تركيا في نهاية مارس  ،2019إلى جانب  129ألفاً و 808أعضاء خالل
الفترة من أول يوليو  2019حتى  9فبراير .2020
والحاصل أن هذه االنشقاقات المتتالية التي يشهدها حزب
العدالة والتنمية تطرح تساؤالت جادة حول مستقبل الحزب ،وإذا
ما كان في طريقه إلى المزيد من االنقسامات التي قد تؤدي إلى
انهياره ،خاصة في ظل تمسك أردوغان بنهجه التسلطي ،وقد يؤدي
هذا الوضع إلى حدوث انتخابات مبكرة .وتجدر اإلشارة في هذا
السياق إلى توقع نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجيد»
القومي المعارض في البرلمان التركي لطفي توركان ،في تصريحات
إعالمية له مؤخرا ً ،وجود احتماالت قوية لعقد انتخابات مبكرة،
مؤكدا ً أن الحمالت االقتصادية والدعائية التي يقوم بها حزب العدالة
والتنمية في الفترة األخيرة هي تمهيد إلجراء مثل هذه االنتخابات.
وإذا ما تحقق سيناريو االنتخابات المبكرة بالفعل ،فإنه قد يقود
إلى فرز جديد في خريطة القوى السياسية ،وتشكيل واقع سياسي
جديد ،لن يكون حزب العدالة والتنمية هو المسيطر فيه ،كما كان
الوضع من قبل.
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تقارير وتحليالت
رأس «قديس أسود» على شعار مدينة ألمانية يثير جد ًال حول العنصرية
انتقل الجدال الذي سببته االحتجاجات المناهضة للعنصرية حول العالم ،كما تقول ( )DWفي تقرير لها إلى أسماء
وشعارات بعض األماكن في ألمانيا .شعار مدينة كوبورغ يحمل صورة "قديس أسود" ،يثير نقاشاً بين رمزيته للعنصرية
وتقدير المدينة لقديسها.
في األيام المشمسة في شهر يوليو ،تبدو ساحة سوق
مدينة كوبورغ األلمانية شبيهة إلى حد ما بطاولة احتفال
ذات تفاصيل متناغمة مع بعضها بعضاً .تصطف المنازل
المر ّممة على جوانب الطريق مثل ضيوف ببدالت أنيقة
وجذابة ،في حين تتوج الواجهات الرائعة التي تزين مبنى
بلدية المدينة طرفي الطريق مثل المضيفين الواقفين
في انتظار استقبال الضيوف .ويضاف إلى هذه اللوحة
ذلك الصوت الهادئ المنبعث من بعض النوافير المتدفقة
المترامية على أطراف الساحة المعبدة.
صيف مدينة كوبورغ كان سيبدو لطيفاً ،لوال الجدل حول
شعارها الذي بات يعكر األجواء في الوقت الحالي ،حيث
تواجه المدينة البافارية انتقادات ضد شعارها الذي يحمل
صورة تعرف بـ "كوبورغر مور" .ويُظهر هذا الشعار رأس
رجل أسود ذي مالمح إفريقية؛ من شفاه سميكة وفك سفلي
قليل البروز وشعر مجعد وقرط أذن كبير الحجم .يمكن
رؤية هذا الشعار في كل مكان في المدينة تقريباً ،على
الواجهات والالفتات ،على بعد كل بضعة أمتار وحتى على
أغطية بالوعات الصرف الصحي بالمدينة.

متثيل الصور النمطية يف الشعارات

تنتقد يوليان ريثر وأليشا أرشي هذا الشعار الذي ترى
كل منهما أنه تمثيل عنصري قائم على الصور النمطية التي
تعود إلى الحقبة االستعمارية .الفتاتان تعيشان في برلين،
لكنهما من منطقة فرانكونيا العليا ،وقد أطلقتا عريضة عبر
اإلنترنت في يونيو تطالبان فيها بتغيير شعار المدينة.
تقول أليشا أرشي إن الصورة تتجاهل حقيقة اختالف
السود ،وتوحي بدالً من ذلك بـ "شيء غريب ،وبالوحشية.
إنه تمثيل عنصري ويجب عدم السماح باستمراره في الوقت
الحالي".
وجهة نظر أيدها العديد من سكان مدينة كوبورغ عن
طريق إشارة هز الرأس أو اإليحاء بعدم استيعاب الفكرة.
فيما اعتبرت سيدة أن الفتاتين من برلين ربما قد يكون
لديهما الكثير من الوقت للتفكير في األمر بهذا النحو .فيما

اعتقد آخر أن كلمة "مور" تنتمي إلى كوبورغ وأنه يجب أن
يبقى على هذا النحو .أما نبرة صوت مجلس المدينة ،فلم
تبتعد كثيرا ً عن النبرة الدبلوماسية ،إذ اعتبر الجدل الحالي
حول شعار المدينة بأنه جدل "ال معنى له في حالة مدينة
كوبورغ ،ال يمكن للمرء أن يتحدث هنا عن العنصرية؛ بل
على العكس من ذلك ،فإن الرجل األسود باعتباره قديس
المدينة هو عالمة على التقدير والتكريم".

تقدير أم عنرصية؟

المؤرخ هوبرتوس هابيل يتحدث أيضاً عن التقدير
والتقديس .وهو حاصل على درجة الدكتوراه في دراسة
الرموز والثقافة التاريخية في كوبورغ ودراسة تاريخ مصطلح
"مورين" الذي كان يطلق على السود في القرون الوسطى
والذي يعتبر عنصرياً اآلن .الشعار يرمز إلى القديس موريس،
وهو فارس مسيحي أسود ،أعدم بسبب إيمانه .وبحسب
هابيل ،فإن كلمة "مور" في شعار المدينة ال بأس بها بهذا
المعنى وتقديم رجل أسود كرمز للمدينة هو أمر "جيد ألنه
يعبر عن التقدير واالحترام لهذا القديس" .لكن يرى هابيل
أنه ال يمكن الحديث عن التقدير "إن استخدمت صورة
عنصرية من أجل ذلك" ،وهو ما يتناقض مع وجهة نظر
أليشا أرشي التي ترى أن مظهر موريس تغير بشكل متكرر
مع مرور الوقت .ربما لم يكن رجالً أسود أيضاً ،إذ يقال إن
أصل القديس يعود إلى صعيد مصر .في العصور الوسطى
فقط ساد تمثيل موريس على هيئة رجل أسود في أوروبا،
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وظهر في شعار مدينة كوبورغ في نهاية القرن السادس
عشر .والشكل الحالي الذي يبدو عليه الشعار اليوم يعود
إلى خمسينيات القرن الماضي فقط.

الجدل انتقل إىل العديد من املدن

التاريخ والصور النمطية ،والوعي بالتقاليد والخطاب
العنصري ،كل هذا اجتمع في النقاش حول مصطلح "Mohr
مور" إذ بدأ الموضوع يأخذ منحى متصاعدا ً ليس في
كوبورغ فقط ،بل انتقل النقاش الذي أثارته االحتجاجات
العالمية المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء العالم
إلى األسماء العنصرية في العديد من المدن :في مدينة
برلين تحمل محطة مترو األنفاق اسم"،"Mohrenstrasse
في مدينة كولونيا أيضاً ،حيث يحمل أحد شوارعها اسم
" ،"Mohrenstrasseوفي مدينة أوغسبورغ يحمل فندق
في المدينة اسم " ،"Drei Mohrenوفي ماغدبورغ هناك
صيدلية مورين .وقائمة األسماء ال تزال طويلة.
صحيح أن جميع هذه األسماء ال ترمز إلى تقدير القديس
موريس .ولكن السؤال نفسه يتكرر حولها :أين يوجد الخط
الفاصل بين تاريخ المدينة الزاخر والعنصرية الموروثة؟ ألنه
في بعض األحيان قد يبدو ذلك غير واضح .وما يص ّعد الجدل
أكثر هو أن انقسام الخبراء والمؤرخين أنفسهم حول األصل
الحقيقي لكلمة " Mohrمور" ودالالتها ،إذا ما كان يقصد بها
الوصف أو االزدراء بشكل بحت.

تسمية أطلقها البيض

بينما يتحدث هوبرتوس هابيل عن مصطلح شائع في
العصور الوسطى ،استخدم في مدينة كوبورغ "للتقدير"،
اختلفت وجهة نظر الخبيرة في مجال األدب والثقافة،
سوزان أرندت من جامعة بايروت ،التي قالت" :تم استخدام

المصطلح بشكل ازدرائي منذ البداية ومن منظور مسيحي
أبيض ونية عنصرية" .لم يستخدم هذا المصطلح قط بحياد.
وتقول أرندت التي لها بحوث أيضاً في موضوع العنصرية
إن النقاش الدائر حالياً حول المصطلح "يذكّر بالنقاش
السابق قبل بضع سنوات حول حرف " "Nالذي يعود إلى
المصطلح العنصري "نيغرو" وتقول الخبيرة" :أرى تشابهاً
بينهما ،والنماذج نفسها تتكرر" .وتضيف أنه في ذلك الحين
لم يطلق منتقدو المصطلح العنصري نقاشاً كافياً حوله ،وأن
الرأي الذي كان سائدا ً آنذاك هو أن الكلمة ال يقصد بها
االزدراء أو العنصرية.

النقاش مل يصل إىل املستوى املطلوب

لم ِ
تبد بلدية مدينة كوبورغ استعدادها لمناقشة هذا
الموضوع ،ورفض رؤساء المدينة إجراء مقابالت حول الجدل
القائم عن مصطلح "مور" .وفي رد على طلب استفسار
من  DWقال المتحدث باسم البلدية إنه "قد قيل كل ما
يجب قوله حول هذا الموضوع" .في هذه األثناء ،أطلق
مواطنون عريضة معارضة على اإلنترنت ،بعنوان" :يجب أن
يبقى" كوبورغر مور" ،أنقذوا شعار مدينة كوبورغ" .وتعدت
األصوات المؤيدة لهذه العريضة تلك التي جمعتها العريضة
التي تطالب بتغيير شعار المدينة البافارية.
ويرى طاهر ديال من مبادرة "السود في ألمانيا" ،أن
هناك ضرورة ملحة اآلن لفتح نقاش .ويقول :يمكن تسمية
األماكن التي تشير إلى القديس موريس باسمه ،ألن كلمة
"مور" قد أساءت إليه .بصرف النظر عن مصدرها وإذا ما
كانت تعبر عن التقدير أم ال ،فإنها تظل كلمة عنصرية ضد
السود .وأضاف" :األمر أشبه بوصف شخص باألحمق وإن
اعترض على وصفه بذلك ،تحاول أن تشرح له السبب في
ذلك؛ وهذا بالضبط ما يحدث اآلن".
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات تتصدر اإلقليم في تمويل المشروعات اإلنشائية

تص ّدرت دولة اإلمارات إقليمياً في التمويل المحلي
للمشروعات اإلنشائية ،وفقاً لتقرير حديث لـ «فيتش
سوليوشنز» ،حيث تصدرت الدولة المنطقة في قيمة التمويل
المحلي للمشروعات اإلنشائية بإجمالي  396مليار دوالر .وأفاد
تقرير المؤسسة البريطانية بأن الشركات المحلية تستأثر بنسبة
 %45من إجمالي المشروعات اإلنشائية التي يجري تنفيذها في
الشرق األوسط وشمال إفريقيا بدعم نشاط الشركات اإلنشائية
الكبرى في الدولة .وأوضح التقرير أن الشركات اإلماراتية التي يجري تنفيذها في المنطقة ،لتتفوق بذلك على الشركات
وحدها تستأثر بنحو  %19من إجمالي المشروعات اإلنشائية المنتمية إلى كل الجنسيات األخرى.

إطالق «برنامج االقتصاديين الشباب» إلعداد قادة المستقبل

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي ،أطلقت المؤسسة االتحادية للشباب «برنامج االقتصاديين الشباب»؛ بهدف تأهيل
جيل جديد من الكوادر االقتصادية المواطنين وتزويدهم بأحدث التوجهات االقتصادية
والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة وتصميم نموذج اقتصادي
إماراتي فريد قادر على دعم القطاعات االقتصادية الحيوية والمساهمة في دعم أهداف
االستعداد للخمسين وتحقيق مئوية اإلمارات  .2071ويستقطب البرنامج  50شاباً وشابة من
شباب اإلمارات لدراسة محتوى اقتصادي غني بالتعاون مع أكثر من  20شريكاً من مؤسسات
القطاعين الحكومي والخاص وبيوت الخبرة العالمية في مجاالت العمل االقتصادي ،ومن ثم تأهيلهم للعمل في المنظمات
االقتصادية الوطنية والدولية .ومن أهم المعايير لقبول الشباب أن يكونوا من الفئة العمرية بين  21و 35عاماً ،إلى جانب
حصولهم على شهادة البكالوريوس في مجال االقتصاد أو التخصصات بهذا المجال ،إضافة إلى إتقان اللغتين العربية واإلنجليزية.
ويهدف البرنامج إلى توعية الشباب اإلماراتي حول أهمية التخصص في المجال االقتصادي ،وبناء وإعداد قيادات وطنية قادرة
على قيادة مستقبل اإلمارات في مجال االقتصاد ،وتفعيل دور الشباب اإلماراتي لبناء اقتصاد المستقبل.

االقتصاد الجزائري ينكمش بنحو  %4في الربع األول
أعلنت الحكومة الجزائرية ،أمس السبت ،أن اقتصاد البالد
انكمش بنسبة  %3.9في الربع األول من العام الحالي ،بعد
نمو بنسبة  %1.3في الفترة نفسها من عام  ،2019مشيرة
إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام من جراء تفشي
فيروس كورونا ،ما أضعف النمو في جميع القطاعات تقريباً.
وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان
المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة  %13.4في
األشهر الثالثة األولى من عام  ،2020أي ما يقرب من ضعف
االنكماش الذي بلغ  %7.1قبل عام ،وفقاً للديوان الوطني
لإلحصائيات .ويسهم النفط والغاز بـ  %60من ميزانية الجزائر،

و %93من إجمالي عائدات التصدير .وانخفضت عائدات
الطاقة بنسبة  %26في األشهر الثالثة األولى من العام،
بسبب تراجع اإلنتاج والصادرات ،وكذلك انخفاض أسعار
النفط العالمية من جراء تفشي فيروس كورونا الذي أثر في
الطلب العالمي.
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من إصدارات المركز

الغرب وروسيا في البحر األبيض المتوسط :نحو تنافس متجدد
ثمة تنافس متجدد يبدو اآلن بين الدول الغربية وروسيا
في المنطقة؛ جلّه على إمدادات النفط والغاز ،والتعاون
العسكري ،والسيما مبيعات األسلحة ،لبلدان جنوب البحر
األبيض المتوسط ،وهذا التنافس الجيوسياسي المتجدد،
والمتحول أيضاً ،بين الشرق والغرب ،يبدو أنه ،إلى حد
ما ،تطور في مصلحة البلدان الواقعة جنوب البحر األبيض
المتوسط؛ ألنه يعزز نفوذها تجاه البلدان الغربية وروسيا معاً.
تبحث هذه الدراسة في التنافس الحالي بين الغرب
وروسيا ،في منطقة البحر األبيض المتوسط ،في ميداني:
قضايا الطاقة ،والشؤون العسكرية ،ومن ذلك :مبيعات
األسلحة ،وهما ،على ما يبدو ،الميدانان األهم استراتيجياً،
وربما كانا األشد إثارة للنزاع .وفي هذين الميدانين ،يبدو ثمة
تنافس وتنافر متناميان اآلن بين السياسات الغربية والروسية
في المنطقة ،ولكن مقارنة بالحرب الباردة ،أو ما قبلها،
يع ّد التنافس الحديث بين الشرق والغرب في البحر األبيض
المتوسط ذا طبيعة مختلفة؛ فخالفاً لعهد القطبية الثنائية،
ال تع ّد األهداف العسكرية ،و(األهداف األيديولوجية) ،الدافع
الرئيسي للتنافس الحالي ،وإنما المصالح االقتصادية أوالً،
وقبل كل شيء ،مع أن لها أبعادا ً عسكرية أيضاً.
ومع أن هذا التنافس يختلف عن الصراعات الجيوسياسية
السابقة ،فإننا نراه يتعلق حالياً بالفوز بالوصول إلى «تدفقات»،
تع ّد مهمة جدا ً؛ كتدفقات الطاقة واألسلحة ،أو تيسيرها ،أكثر
مما يتعلق بتحقيق سيطرة إقليمية على المنطقة؛ وهكذا،
ترى حكومات جنوب البحر األبيض المتوسط في هذا التنافس
المتجدد ،والمتحول أيضاً ،بين البلدان الغربية وروسيا ،عامالً
يصب في مصلحتها على األقل؛ فباإلضافة إلى أنها تساعد هذه
الحكومات في تحقيق التوازن بين المصالح الغربية والروسية،
(والعكس صحيح) ،يبدو أن األهمية المتزايدة لمسائل الطاقة
ومبيعات األسلحة على أجندة البحر األبيض المتوسط ،عززت
كثيرا ً الجاذبية والنفوذ لبعض دول جنوب البحر األبيض
المتوسط ،على األقل لدى الدول الغربية وروسيا معاً .وتتابع
الدراسة تطور العالقات بين الغرب وروسيا أوالً ،ودول جنوبي
البحر المتوسط؛ مثل :الجزائر وليبيا ومصر وسوريا ،باإلضافة
إلى إسرائيل ثانياً ،في سياق التعاون في مجال الطاقة،
والمجال العسكري ،بما يتضمنه ذلك من مبيعات لألسلحة.
ويخلص المؤلف إلى نتيجة مفادها :أن التنافس الحالي
بين الشرق والغرب في منطقة البحر األبيض المتوسط ،برغم

تأليف :ديريك لوتربيك وجورجي انغلربيخت
تاريخ النشر2010 :

أنه قد ينطوي على أوجه تشابه معينة والحرب الباردة ،وربما
الصراعات السابقة بين الدول في البحر األبيض المتوسط ،فهو
يؤكد أيضاً ،الطبيعة المتغيرة للتنافسات الدولية أو التنافسات
الجيوسياسية في الفترة المعاصرة؛ فالحرب الباردة والتنافسات
السابقة كانت عسكرية بشكل أساسي وإقليمية بطبيعتها؛
وهدفها الرئيسي فرض سيطرة استراتيجية على المنطقة بشكل
رئيسي ،من خالل الوسائل العسكرية وعقد التحالفات.
وبالنسبة إلى قادة البلدان الواقعة جنوب البحر األبيض
المتوسط ،يبدو هذا التنافس المتجدد ،بين الشرق والغرب،
هو الذي يتعلق بالوصول إلى التدفقات الحيوية ،أو تيسيرها،
أكثر مما يتعلق بالسيطرة اإلقليمية ،ويبدو أنه يشكّل تطورا ً
في مصلحة تلك البلدان؛ فهو ال يمكّنهم من اللعب بورقة
المصالح الغربية ضد المصالح الروسية في المنطقة فحسب،
بل يمنحهم الجاذبية والنفوذ أيضاً ،لدى كل من الشرق
والغرب ،والسيما أن بعض دولهم على األقل ،تع ّد مصادر مهمة
لتدفقات الطاقة ،والنتيجة هي أن دول جنوب البحر األبيض
المتوسط ،وهي التي كانت ذات مرة متشبثة بحزم بهذه
الدولة العظمى أو تلك ،هي حرة اآلن في شراء أسلحتها من
أي مكان ،وتوثيق صالتها العسكرية بأي بلد مستعد لتقديم
أفضل الشروط المالئمة.
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إنفوغراف
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