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 المقدمة

شباط  شهر فبراير/  صادية التي يمكن القول  2019كان  سية واالقت سيا حافال بجملة من األحداث ال

هذه األحداث اإلعالن الجزئي عن صــفقة بأن بعضــها ســيترك أثرا قويا في اإلقليم لفترة طويلة، أهم 

في التحاد اإلفريقي، وتهديد نخبة الجزائر بتكرار النموذج الســـوري القرن، وتســـلم مصـــر رئاســـة ا

بالدهم بعد احتجاجات ضـــد إعادة ترشـــيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامســـة، فضـــال عن 

ها د فاق المعترف ب مة الو يا بين رئيس حكو فاق في ليب عد االت قا فائز الســــراج والجنرال المت يا  ول

 خليفة حفتر.

الثقافية ذات التوظيف الســــياســــي، مثل لقاء اإلمام األكبر بالبابا  من الفعالياتفضــــال عن عدد 

فرانســـيس أو الســـياســـية ذات الوظيف الثقافي مثل زيارة ولي العهد الســـعودي األمير محمد بن 

لمدارس الســــعودية وغســــل دماغ مســــلمي ســــلمان للصــــين وارتباطها بتدريس الصــــينية في ا

 قال الصينية. هذه الخلطة التفاعلية نتناولها في هذا الملف."األويجور" في معسكرات االعت
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 أوال: المحور السياسي

ــهدت ــية، كان أبرزها القمة العربية  ش ــياس األوروبية،  –المنطقة عددا كبيرا من األحداث الس

الجزائرية، وزيارة بشـــــار األســـــد للعاصـــــمة اإليرانية وتطور الحرب في اليمن، واالحتجاجات 

تسعة المتهمين فاق الليبي، باإلضافة لتداعيات قضية اإلعدام الجائر للشبان الطهران، واالت

في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات. وفيما يلي نسلط الضوء على 

 هذه القضايا.

 أ. تسويق صفقة القرن

عن  ر من شـــهر فبراير|شـــباط الماضـــي، نقلت قناة "فوكس نيوز األمريكيةفي الحادي عشـــ

من الخطة الخاصـــــة بإنهاء  مســـــؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله إنه تم االنتهاء

اإلســرائيلي المعروفة إعالميا باســم "صــفقة القرن". الصــفقة المحاطة  -الصــراع الفلســطيني 

أشخاص في إدارة  5احة بعد، حيث كشفت القناة أن بستار "تسويقي" من السرية، ليست مت

 200وحدهم باالطالع على تفاصـــــيل مســـــودة الصـــــفقة المكونة من نحو الرئيس مخولون 

فحة، من بينهم ســفير واشــنطن في "إســرائيل" ديفيد فريدمان، وجاريد كوشــنر مســتشــار صــ

ن بين مالمح الرئيس، وجايســــون جرينبالت مبعوث البيت األبيض إلى الشــــرق األوســــط. وم

مســــؤولين بإدارة ترامب صــــرحوا أنها تســــويق الخطة "غير المعلنة بأكملها" حتى اآلن، أن 

 1.يارات لتتناسب مع جميع الظروفتتضمن مجموعة من الحلول والخ

ناة  ثت الق ناة "فوكس نيوز"، ب قاب تقرير ق بالتليفزيون "اإلســـــرائيلي"  13وفي أع ية  العبر

الخطة موضـــحة أنها "ال تشـــمل قيام دولة فلســـطينية وعاصـــمتها تقريرا تضـــمن أهم بنود 

تشــمل قية"، بل تقتصــر على إقامة حكم ذاتي بقطاع غزة والضــفة الغربية، وال القدس الشــر

 عملية تبادل أراضي بين الطرفين المباشرين للصراع.

وأضــــافت القناة أن الصــــفقة تقوم باألســــاس على إنشــــاء صــــندوق مالي لتعويض الالجئين 

األمنية على ، وأن الســـــيادة 1948لفلســـــطينيين الذين تم تهجيرهم من أراضـــــيهم بالعام ا

ستكون بيد "إسرائيل"، وهو  المستوطنات بالمناطق الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس

ــــفقة  ــــتوطنات. وعن توقيت إعالن الص ــــم هذه المس ــــتقوم بض ما يعني أن دولة االحتالل س

                                                            
 http://bit.ly/2EuWzvs. 2019فبراير  11المحرر، ترامب راض عنها.. فوكس نيوز: صفقة القرن جاهزة، موقع "الجزيرة"،  1
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ن اإلدارة األمريكيــة تعتزم اإلعالن عن التفــاصـــــيــل الكــاملــة كـاملــة، ذكرت القنــاة العبريـة أ

 االنتخابات "اإلسرائيلية" المزمع عقدها مطلع أبريل المقبل. للصفقة بعد

وفي نفس اليوم، نقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن مصادر وصفتها بــــ"المطلعة" في 

دمة للشعب الفلسطيني العاصمة األمريكية واشنطن، تفاصيل حول "الصفقة"، اعتبرتها صا

 والعربي. ويمكن إيجاز مالمحها فيما يلي:

علق بشق السيادة؛ حيث ال تتضمن االعتراف بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس، ما يت. في1

بل تقوم على إعطاء قطاع غزة حكما ذاتيا يرتبط بعالقات ســــياســــية مع مناطق حكم ذاتي 

بين الفلسطينيين و"إسرائيل" بشأن مستقبل  في مناطق الضفة الغربية، ثم إجراء مفاوضات

ة تحت مسمى "المنطقة (ج)". وكما صرحت القناة العبرية، فإن منطقة ثالثة تتضمنها الخط

تشـــمل تبادل أراضـــي، ألن مســـألة الدولة الفلســـطينية المســـتقلة على أراضـــي عام  الخطة ال

المســـــألة، ســـــتمنح  وعاصـــــمتها القدس لم تعد واردة، وبدال من التقاتل حول هذه 1967

لذين باستطاعتهم إثبات ملكيتهم األطراف الراعية للخطة تعويضات سخية للفلسطينيين ا

 لهذه األراضي بشكل مباشر.

. وفيما يتعلق بشق األمن؛ ستزال معظم الحواجز العسكرية "اإلسرائيلية" بما يضمن حرية 2

ض شفياتهم، وبما ي ست سهم وم سطينيين ألعمالهم ومدار من الحرية التجارية في حركة الفل

ســتبقى بيد "إســرائيل" بشــكل كامل حتى  المناطق الفلســطينية، ولكن المســؤولية األمنية

 منطقة األغوار. 

. وفيما يتعلق بالقدس، تم اختزالها فلسطينيا في المسجد األقصى، وتشمل الخطة تعزيز 3

قصــى وضــمان وصــول الشــراكة بين األردن والفلســطينيين و"إســرائيل" في إدارة المســجد األ

 المصلين إليه.

ضمن الخطة تق4 ستوطنات، تت سمي بالكتل . وحول الم ستوطنات بين ما  الكبرى سيما للم

ـــتوطنات األخرى المقامة خارج الكتل الكبرى،  ـــرائيل"، والمس ـــــــ"إس ـــميا لـ ـــم رس ـــُتض التي س

ط وســـتبقى هي األخرى أيضـــا تحت الســـيطرة "اإلســـرائيلية" ولكن دون توســـيعها، أما النقا

 االستيطانية العشوائية فسيتم تفكيكها.

أن عدد الالجئين الفلسطينيين يتراوح جئين، فإن "الصفقة" تعتبر . وفيما يتعلق بقضية الال5

ألف شـــــخص فقط، وســـــيتم إعــادة توطينهم في منــاطق الحكم الــذاتي  60إلى  30بين 

يل صندوق لتعويض الفلسطينية في الضفة أو في قطاع غزة إن أرادوا ذلك، فيما سيتم تشك
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دون تصــنيفهم  1948هم خالل حرب أحفاد الذين "اضــطروا" لمغادرة قراهم وبلداتهم ومدن

 كالجئين.

وأشـــار التقرير إلى أن الخطة تركز على "المحفزات االقتصـــادية" التي تشـــمل بناء ميناء كبير 

ن وإلى غزة في غزة، وتواصــل بري بين غزة والضــفة الغربية، "ووســائل خالقة للنقل الجوي م

 طقة أسمتها الخطةللبشر وللبضائع"، وتعزيز قطاع اإلنتاج التكنولوجي في من

 "المنطقة (أ)". 

وفيما يتعلق بردود األفعال، فإن عضــــو المكتب الســــياســــي لحركة "حماس" موســــى أبو 

مرزوق، أكد على توافق الفصـــــائل الفلســـــطينية على مواجهة الخطة األمريكية المســـــماة 

 ". جاء تصريح "أبو مرزوق" خالل مؤتمر صحفي عقدته فصائل فلسطينية فيبـــــ"صفقة القرن

سام البغيض ال شار إلى اتفاق: "اتفقنا على أن هذا االنق سكو، كما أ  بد من إنهائه". ونوه مو

"أبو مزوق" إلى أن "المؤتمر الذي يعقد في بولندا يأتي أيضـــــا ضـــــمن هذه الخطة، ألنه يريد 

 2.سرائيل إلى العرب وأطراف أخرى"تحويل العداء من العرب وإ

عن التنبؤ بمواقف  ل الشراكة اإلقليمية يمكن أن يغنيوفيما يتعلق بدول المنطقة، فإن حا

ناؤه على تســـــريبات إعالمية يمكن  لدول ال يمكن ب ـــــاد مواقف ا ية، إال أن حص لدول العرب ا

 إنكارها في أي وقت. وبرغم ذلك يمكن التأكيد على أمرين:

قة القرن"، التعليم "اإلسرائيلي" نفتالي بينيت، أن خطة  ترامب المعروفة بـ"صف . صرح وزير1

ــلة  ــمن نفس المعادلة الفاش ــرائيل، وأنها "تتض التي جلبت لنا مقتل أكثر من تهدد وجود إس

شــخص وآالف الهجمات الصــاروخية" (يقصــد معادلة أوســلو)، وهو برأيه "يمثل خطرا  1000

 3.ائيل"واضحا ومحدقا على وجود إسر

لشــيخ المصــرية، أكدت على حل األوروبية التي عقدت في مدينة شــرم ا –. أن القمة العربية 2

شرق سنرى الحقا. الدولتين، وأن تكون القدس ال سطينية، على نحو ما  صمة للدولة الفل ية عا

وإن اتفقت بقية النصـــوص الخاصـــة بإعالن "شـــرم الشـــيخ" الصـــادر عن هذه القمة مع ما جاء 

 من إشراك لألردن في ترتيبات إدارة المسجد األقصى.بالخطة 

                                                            
، أبو مرزوق: اتفاق جميع الفصائل الفلسطينية على مواجهة ما يسمى بـ"صفقة القرن"، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية فالديمير تريفيلوف 2

 p://bit.ly/2SFUzp6htt. 2019فبراير  13الروسية، 

. 2019فبراير  26ا، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية الروسية، رويترز، وزير إسرائيلي: صفقة القرن تهدد وجود دولتن -أمير كوهين  3

http://bit.ly/2EJpugD 
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 رب اليمنب. التطورات في ح

شـــهد ملف "حرب اليمن" تطورات عدة خالل شـــهر فبراير، حيث تصـــاعدت الضـــغوط الدولية 

والعربية على قيادة "التحالف العربي" ألجل الوصول إلى تسوية، وارتبطت بمحاوالت تسوية 

ة النطاق في المشـــهدين الغربي والعربي، فضـــال عن إنتاج هذا النوع دراما ســـياســـية واســـع

 ت سياسية في الداخل اليمني.إرهاصات تطورا

فمن نــاحيــة، تعقــد الموقف الغربي فيمــا يتعلق بتســـــليح كــل من المملكــة الســـــعوديــة 

واإلمارات، ما ينعكس بالســـلب على ســـمعة هذه البالد بســـبب الســـلوكيات غير األخالقية 

ــمير العالميللحرب الدائرة في ا ــحايا بين المدنيين أكثر مما يمكن للض  ليمن، والتي تخلف ض

يرك فرانســـــيس األول احتماله، وهو ما تكلل أخيرا بإدانة باب الكنيســـــة الكاثوليكية البطر 

 4.الحرب وحذر من نتائجها الكارثية

سلحة، وبخا صوات في عدد من الدول األوروبية بوقف بيع األ سياق تعالت األ صة وفي هذا ال

ستخدام ا صائي منها تقريرا عن ا ستق شر فريق تحقيق ا سلحة األلمانية خالل ألمانيا التي ن أل

. 6، ما حدا بألمانيا لربط معاودة توريد سالحها للسعودية بوضع حد للحرب في اليمن5الحرب

 7.كما طالب مجلس اللوردات البريطاني بتعليق بيع السالح للرياض

فبراير حدثا الفتا،  20المجلس الوطني الفرنســي (البرلمان) في وفي تطور أوروبي آخر، شــهد 

على  نائب فرنســـي، الفتة كتب عليها "فرنســـا تقتل في اليمن"، في رســـالة احتجاجحيث رفع 

 8.صمت باريس حيال ما يحدث باليمن، واستمرارها في توريد األسلحة للمملكة

ين الكونجرس والبيت األبيض، حيث وخالل فبراير الماضي، شهدت الواليات المتحدة صراعا ب

ية في حرب اليمن لمســاندة "التحالف العربي"، ما اتجه الكونجرس لوقف المشــاركة األمريك

                                                            
 http://bit.ly/2Vw5YK3. 2019فبراير  4واقبها كارثية"، موقع "الخليج أونالين"، المحرر، بابا الفاتيكان يدين حرب اليمن من اإلمارات: "ع 4

. 2019فبراير  27وكاالت، تحقيق استقصائي: التحالف استخدم أسلحة ألمانية بحرب اليمن، موقع "الجزيرة" اإلخباري،  5

http://bit.ly/2Tb7Ye8 

. 2019فبراير  20وكاالت، ألمانيا تربط مسألة إعادة توريد السالح للسعودية بحل الصراع في اليمن، موقع "فضائية المنار" اللبنانية،  6

http://bit.ly/2GUnoNs 

. 2019فبراير  16شبكة "الجزيرة" اإلخبارية، طالب بتعليق بيع السالح للسعودية، وكاالت، مجلس اللوردات البريطاني ي 7

http://bit.ly/2TxcRhb 

 2C1gD8t/http://bit.ly. 2019فبراير  20"، 21وكاالت، ذعر بالبرلمان الفرنسي بعد رفع نائب الفتة عن حرب اليمن، موقع "عربي  8

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2Vw5YK3
http://bit.ly/2Vw5YK3
http://bit.ly/2Tb7Ye8
http://bit.ly/2Tb7Ye8
http://bit.ly/2GUnoNs
http://bit.ly/2GUnoNs
http://bit.ly/2TxcRhb
http://bit.ly/2TxcRhb
http://bit.ly/2C1gD8t
http://bit.ly/2C1gD8t
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، وتصـــاعدت األحداث انتهاء 9تهديد باســـتخدام الفيتو ضـــد هكذا قراردفع "البيت األبيض" لل

. ويأتي هذا 10رببإصــدار الكونجرس قانونا بســحب القوات األمريكية المشــاركة في هذه الح

لحة أمريكية بيد الحوثيين وحتى القرار فيما كشفت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها عن أس

، وهو ما لفتت إليه "منظمة العفو الدولية" عندما صعدت حملتها لوقف 11"تنظيم القاعدة"

. وإثر تحقيق "ســي إن إن"، نشــرت "العفو 12توريد األســلحة لجميع أطراف الصــراع في اليمن

واليات المتحدة لدولية" تقريرا اتهمت فيه اإلمارات بنقل أســــلحة كانت قد اشــــترتها من الا

 13.إلى مقاتلين مرتبطين بـ"تنظيم القاعدة" وإيران

ــــاركته في حرب اليمن في الثلث األول من  ــــعيد العربي، اتجه المغرب لتجميد مش وعلى الص

يل فبراير، وذلك بعد أن اتجهت المغرب لتقليص مشـــــاركتها ف  بدءا من أبر ي هذه الحرب 

سانية،2018 ضية إن ضة، وذلك إثر بث  . ولم يكن التجميد على أر سية مح سيا ضية  بل على أر

ــــوبة على ال ــــائية" محس ــــحراء الغربية" "قناة فض ــــعودية فيلما وثائقيا عن "الص مملكة الس

ــتعمرون اإل ــبان دعمت فيه المزاعم بأن المغرب قام بغزو هذه المنطقة بعد أن غادر المس س

 .، فيما يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من ترابه1975في عام 

ونشـــــرت الفضـــــائية الســـــعودية الوثائقي المشـــــار إليه في أعقاب حوار أجراه وزير الخارجية 

ناير  ية في ي ناة الجزيرة القطر طة مع ق ناصـــــر بوري يارة 201914المغربي  شـــــقيق . غير أن ز

 –يبدو أنها  –األمير أحمد بن عبد العزيز  بد العزيز،العاهل الســـــعودي الملك ســـــلمان بن ع

                                                            
. 2019فبراير  12المحرر + وكاالت، ترامب يرفض محاوالت الكونغرس لوقف دعم السعودية في حرب اليمن، موقع "يورونيوز" العربي،  9

http://bit.ly/2Ulc7Ja 

لكة السعودية في حرب اليمن، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية ي يوافق على قرار تعليق الدعم للممفيصل ناصر، مجلس النواب األمريك 10

 http://bit.ly/2INcHho. 2019فبراير  14الروسية، 

. 2019فبراير  5موقع "سي إن إن" العربي، .. كيف وصلت األسلحة األمريكية إلى الحوثيين والقاعدة باليمن؟، CNNالمحرر، تحقيق لـ 11

https://cnn.it/2tQj7lj 

. 2019فبراير  6وكاالت، العفو الدولية تدعو إلى وقف توريد األسلحة لجميع أطراف النزاع في اليمن، موقع "مصراوي"،  12

tp://bit.ly/2UeL6Xyht 

. 2019فبراير  6وكاالت، العفو الدولية: اإلمارات تسلح فصائل يمنية متهمة بجرائم حرب، شبكة "الجزيرة" اإلخبارية،  13

http://bit.ly/2HaLLWo 

. 2019فبراير  7ك" اإلخبارية الروسية، العربي، وكالة "سبوتني فيصل ناصر، المغرب يستدعي سفيره من السعودية وينسحب من التحالف 14

http://bit.ly/2Ta7g0F 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2Ulc7Ja
http://bit.ly/2INcHho
https://cnn.it/2tQj7lj
http://bit.ly/2UeL6Xy
http://bit.ly/2HaLLWo
http://bit.ly/2Ta7g0F
http://bit.ly/2Ta7g0F
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، وبخاصة بعد أن وصلت تصريحات 15قم الخالف بين المغرب والسعوديةاستهدفت منع تفا

 17.ورئيس وزرائه 16الرفض لمستوى الملك المغربي

ولم تكن المغرب وحدها الدولة العربية التي دخلت دائرة الخالف مع محور "أمس" (اإلمارات 

أرضـــــية  عماني، قديم الجذور، على –الســـــعودية)، حيث ظهر خالف علني إماراتي  –مصـــــر  –

اليمن، عبر عن نفسه عبر مقابلة تلفزيونية أجراها وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن 

"روســيا اليوم"، صــرح فيها بأن خالفات مســقط وأبوظبي نشــأت على خلفية  علوي مع قناة

الحرب التي شــــّنها التحالف "الســــعودي اإلماراتي" على اليمن، وتدهور الوضــــع اإلنســــاني 

 18  .هناك

وط المجتمعية العربية والغربية مثلت المحرك األهم لمســـار البحث عن تســـوية، تبدأ ضـــغال

سبب  سانية المرتبطة به. وفي هذا اإلطار، بدأ المبعوث بملف "مدينة الحديدة" ب األبعاد اإلن

بدفع أطراف المواجهة إلنجاز ملف األســـــرى، مما يعزز مســـــار مارتن جريفيث األممي لليمن 

ثات حول " حاد بادل أســـــرى الحرب في الم فاق ت يذ ات نة تنف ماع "لج ما أدى الجت يدة"،  حد ال

ثمر هذا االجتماع لتعزيز التوافق حول "إعادة ، واســـت19" في العاصـــمة األردنية "عمان"اليمن

، وكان 20فبراير 17االنتشــــار" في مدينة "الحديدة"، وهو االتفاق الذي وقعه طرفا النزاع في 

براير إلى وقت الحق غير ف 25ع، إال أن التنفيذ قد تأجل في من المفترض تنفيذه بعد أســـــبو

 21.ماكن المحددةمحدد، بسبب عدم االتفاق على طريقة االنسحاب من األ

مام  له أ مة  حدة أنطونيو غوتيريش، في كل عام لألمم المت هذا التعثر، أعلن األمين ال وبرغم 

فبراير، أن  26لليمن، في مؤتمر لألمم المتحدة في جنيف يهدف لحشـــد مســـاعدات إنســـانية 

                                                            
. 2019فبراير  13وداد الرنامي، األمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودي يصل المغرب في زيارة خاصة، موقع "إرم نيوز"،  15

http://bit.ly/2VweXLl 

فبراير  25وكاالت، تصريح مفاجئ من ملك المغرب: دول عربية تهدد أمن جيرانها وتتدخل في شؤونها، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية،  16

2019 .http://bit.ly/2UhgHYT 

 http://bit.ly/2Ug9lod. 2019فبراير  10ء المغرب، شبكة "الجزيرة اإلخبارية، يحذر: لن نصبر على إيذاالمحرر، العثماني  17

 http://bit.ly/2GW6tK6. 2019فبراير  19المحرر، من الكتمان إلى العلن.. صراع إماراتي ُعماني في اليمن، موقع "الخليج أونالين"،  18

فبراير  4وكاالت، األمم المتحدة: لجنة تنفيذ اتفاق تبادل أسرى الحرب في اليمن تنعقد في عمان غدا، صحيفة "اليوم السابع" المصرية،  19

2019 .http://bit.ly/2TgWYfu 

. 2019فبراير  17حلة األولى من خطة إعادة االنتشار في الحديدة، موقع "روسيا اليوم" العربي، اليمن.. اتفاق على المرصالح العبيدي،  20

http://bit.ly/2XAKFsA 

. 2019فبراير  25اوي"، وكاالت، تأجيل المرحلة األولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة اليمنية، موقع "مصر 21

http://bit.ly/2EH5H1g 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2VweXLl
http://bit.ly/2UhgHYT
http://bit.ly/2Ug9lod
http://bit.ly/2GW6tK6
http://bit.ly/2TgWYfu
http://bit.ly/2XAKFsA
http://bit.ly/2EH5H1g
http://bit.ly/2EH5H1g


 
 

 دـريـعب يــالش     

 

9 

شركة مطاحن البحر األحمر" في  صول إلى موقع " سؤولي اإلغاثة بالمنظمة تمكنوا من الو م

مــدينــة الحــديــدة، والتي تعــد المخزن والمطحن األهم للقمح الوارد إلى اليمن. وهي المرة 

ال األولى التي يتمكن فيها موظفون إغاثيون من دخول الشـــركة التي شـــهدت قصـــفا متباد

بين طرفي النزاع طيلة العام الماضـــــي، واعتبر غوتيريش أن الوصـــــول للمطاحن في حد ذاته 

 22.لبطىء في الجهود الرامية لتجنب حدوث مجاعةيعني قدرا من التقدم ا

 ج. اندالع احتجاجات الجزائر

في الثاني من فبراير، اجتمع قادة أحزاب التحالف الرئاســـــي في الجزائر، رئيس مجلس النواب 

ومنســـــق هيئة تســـــيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشـــــارب، ورئيس الوزراء واألمين 

ديمقراطي أحمد أويحيى، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار حزب التجمع الوطني الالعام ل

غول، ورئيس الحركة الشـــعبية الجزائرية عمارة بن يونس، لبحث تســـمية المرشـــح الرئاســـي 

عن التحالف  2019أبريل  18الرئاســـية المقبلة المقرر عقدها في الذي ســـيخوض االنتخابات 

يس البالد، عبد العزيز بوتفليقة لفترة الرئاســـــي، حيث انتهى االجتماع بإعالنهم ترشـــــيح رئ

فبراير قاطعا التكهنات حول  10، وهو ما أعلنه "بوتفليقة بنفســـــه في 23والية خامســـــة

 إمكانية تقديم مرشح آخر.

مثلها الجزائر منذ ســـنوات، ال ســـيما بالنســـبة إلى  احتجاجية لم تشـــهد وأشـــعل القرار حركة

لرئيس ومحيطه، وهي االحتجاجات التي انتشــــارها وشــــعاراتها التي تســــتهدف مباشــــرًة ا

وصـــفها محللون بأنها تكســـر أســـطورة الخوف من "عشـــرية ســـوداء" لطالما اســـتخدمتها 

. هــذه 24، كفزاعــة للجزائريين1999النخبــة المحيطــة بــالرئيس الــذي يحكم البالد منــذ عــام 

مع دعوة االحتجاجات لم تولد مع القرار، بل ســـبق أن عبرت عن نفســـها بصـــورة أكثر عقالنية 

عدد من النشــطاء الســياســيين الجزائريين مؤســســة بالدهم العســكرية للتدخل قبل عامين، 

تقبله  ، لوضــــع حد للتدهور الذي أصــــاب مؤســــســــة الرئاســــة، وهو ما لم102تطبيقا للمادة 

المؤســـســـة العســـكرية. وخرجت هذه الدعاوى للعلن عبر تلميحات المعلق الرياضـــي حفيظ 

                                                            
. 2019فبراير  26وكاالت، األمم المتحدة تعلن وصولها إلى شركة مطاحن البحر األحمر فى اليمن، صحيفة "الوفد" المصرية،  22

169http://bit.ly/2TpL 

. 2019فبراير  2" العربي، 24: أحزاب التحالف الرئاسي ترشح بوتفليقة رسميا لالنتخابات الرئاسية المقبلة، موقع "فرانس المحرر، الجزائر 23

http://bit.ly/2UouwV6 

. 2019فبراير  28فليقة، موقع "مصراوي"، ية سوداء" بعد رحيل بوتمحمد الصباغ، الجزائر: المظاهرات تكسر أسطورة الخوف من "عشر  24

http://bit.ly/2IQbLsv 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2TpL169
http://bit.ly/2UouwV6
http://bit.ly/2UouwV6
http://bit.ly/2IQbLsv
http://bit.ly/2IQbLsv
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ديد جياللي ســــفيان، والرئيس الســــابق لحزب التجديد "نور الدين دراجي، ورئيس حزب جيل ج

 25.بوكروح"

سيطرة  سة، و سة الرئا س ضعف مؤ صعب الذي تمر به الجزائر جراء  صادي ال ضع االقت كان الو

فس من رجال األعمال والعســـــكر على زمام الســـــلطة الفعلية، مما دفع الجزائر خليط متنا

، وهو ما مثل 26مليار دوالر) حتى نهاية يناير الماضــي 56دينار (ما يقارب مليار  6556لطباعة 

عاما، وهو العمر الذي يرافقه  82أحد أهم أســباب رفض إعادة ترشــيح الرجل البالغ من العمر 

، وقبلها بســرطان 2013الصــحية جراء إصــابته بجلطة دماغية في العام تدهور حاد في حالته 

ظهر إال نادرا، ولم يعد يدلي بتصـــــريحات األمعاء، جعلته ينتقل على كرســـــي متحرك، وال ي

، وهو ما دفع قطاع واســـــع من النخبة الجزائرية للتيقن بأن "بوتفليقة" ال يمكنه 27رســـــمية

خبة من رجال األعمال والعسكريين  يديرهم "السعيد الحكم، وأن الحاكم الفعلي للبالد هو ن

، والمنتظر طرحه 28ئريةبوتفليقة" شـــقيق الرئيس"، وهو مشـــروع التوريث في صـــبغته الجزا

 كبديل.

شهد بفزاعة تاريخية  سمي لتغطية الم ستفيدة من عالقة التحالف غير الر وعملت النخبة الم

ثوب من التعــاطف بلغ حــد توصـــــيف  يثير ذكرهــا الرعــب في قلوب الجزائريين، وطيهــا في

 الجزائر أمنا".األمينة العامة التحاد النساء الجزائريات نورية حفصي "بوتفليقة بأنه "أبونا و

الصــحة المتهالكة للرئيس، والتحالف االقتصــادي، ربما كانا خلف تصــريحات االســتجداء التي 

ـــي) لل ـــبت الماض ـــاغها مدير الحملة االنتخابية (تمت إقالته الس رئيس عبد العزيز بوتفليقة ص

ــ ــالل، حيث قال: "إن الجزائر كانت مريض ــبق، عبد المالك س ة لما ورئيس الوزراء الجزائري األس

كان بوتفليقة في صحة جيدة، وأن الرئيس اليوم مريض والجزائر في صحة جيدة، وأنه لضمان 

جل يتمتع بالخبرة التطور الســياســي واالقتصــادي في البالد ال بد أن يكون على رأس الدولة ر

                                                            
. 2017سبتمبر  16، 22سنوات... من يحكم الجزائر ومن سيكون الرئيس المقبل؟، موقع "رصيف  4سلوى عمار، بوتفليقة حاضر غائب منذ  25

http://bit.ly/2HcnUWc 

. 2019فبراير  28يدي"، صحيفة "العربي الجديد" اللندنية، تريليونات دينار منذ إقرار "التمويل غير التقل 6.5حمزة كحال، الجزائر: طبع  26

http://bit.ly/2IOdsH3 

. 2019فبراير  13مديرا عاما لألمن الوطني الجزائري، بوابة "فيتو" اإلخبارية المصرية، » بوهدبة«يقة يعين وكاالت، بوتفل 27

http://bit.ly/2EJ1aLW 

. 2017سبتمبر  16، 22"رصيف  سنوات... من يحكم الجزائر ومن سيكون الرئيس المقبل؟، موقع 4سلوى عمار، بوتفليقة حاضر غائب منذ  28

http://bit.ly/2HcnUWc 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2HcnUWc
http://bit.ly/2IOdsH3
http://bit.ly/2EJ1aLW
http://bit.ly/2HcnUWc
http://bit.ly/2HcnUWc
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خاب 29والتجربة عاطف النت ما يمكن من خالله تبصـــــر دعوة الســـــالل مؤخرا لمنح الت ، وهو 

 س باعتباره "الشقيق" وباعتباره "رجل الدولة" كذلك.شقيق الرئي

أدت االحتجاجات التي يتســع نطاقها بمرور الوقت إلى اتجاه النخبة المســيطرة لتعيين "عبد 

ع ، رغم أن خبرته تجعله أقرب لرجل األمن 30اما لجهاز األمن الوطنيالقادر بوهدبة" مديرا 

ــي ــجل بين اثنين من البيروقراطي المحترف أكثر منه قائدا أمنيا س ــريب مس ــف تس ــيا. كش اس

كبار المســـــؤولين الموالين للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مدى اســـــتعداد النظام 

يس. ففي الثامن والعشــــرين من فبراير، تابع الســــتخدام القوة ضــــد الرافضــــين للتجديد للرئ

با لمحادثة ســالل، الجزائريون باهتمام كبير على شــبكات التواصــل االجتماعي، تســجيال مســر

مدير حملة الرئيس األســـــبق، وعلي حداد رئيس أكبر تكتل لرجال األعمال، أخبر فيها األول 

إن واجهه المتظاهرون بسالح بتوجهه إلى مدينة "عين وسارة" في جنوب البالد، مهددا أنه 

"الكالشــــنيكوف"، فإن حرســــه من رجال الدرك ســــيردون. وفي رد رجل األعمال "حداد" عليه 

له: "هم يظنون أن  نه بقو مأ ظاهرات"، فط تد الم عة متخوفون من أن تم ما بأن "الج أخبره 

 بوتفليقة سينسحب بكل سهولة".

لجزائري أحمد أويحيى في المجلس وقد تزامن هذا التســــريب مع تصــــريحات لرئيس الوزراء ا

: "لقــد ائري (الغرفــة الثــانيــة في البرلمــان الجزائري) في نفس اليومالشـــــعبي الوطني الجز

ـــًا بدأت  ـــوريا أيض ـــرطة. لكن في س ـــلموا ورودًا لرجال الش ـــمعت من يقول إن المحتجين س س

ذه اإلشـــــارة ال . وبرغم أن الداللة المباشـــــرة له31األحداث بورود، وانتهت بأنهار من الدماء"

يدا مباشــــرا وصــــريحا من جانب النخبة المســــتفيدة من مباشــــرة الحكم تعدو أن تكون تهد

شرة، وهو ما ال يمكن معه استبعاد أن تكون هذه النخبة نفسها مصدر ذلك بطريقة غير مبا

التســـريب، إال أن ذلك ال يمنع من خلوصـــنا للتشـــابه بين الحالتين الذي أنتجه طول عهد هذه 

ــ ــالســـــلطــة والمنفعــة التي جنتهــا من جرائهــا، والنتيجــة التي يمكن أن يقودهــا النخب ة ب

 االستسالم لهكذا نخب لفترة طويلة.

 

                                                            
في صحة جيدة وهو مريض! ـ (فيديو)، صحيفة "القدس المحرر، سالل: بوتفليقة كان في صحة جيدة لما كانت الجزائر مريضة واليوم هي  29

 http://bit.ly/2EId88o. 2019فبراير  18العربي" اللندنية، 

. 2019فبراير  13مديرا عاما لألمن الوطني الجزائري، بوابة "فيتو" اإلخبارية المصرية، » بوهدبة«وكاالت، بوتفليقة يعين  30

http://bit.ly/2EJ1aLW 

 http://bit.ly/2EpFVxj. 2019مارس  1، صحيفة "الشرق األوسط" اللندنية، »السيناريو السوري«لنظام يلّوح بـبوعالم غمراسة، الجزائر: ا 31

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2EId88o
http://bit.ly/2EJ1aLW
http://bit.ly/2EpFVxj
http://bit.ly/2EpFVxj
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 د. اتفاق حفتر والسراج برعاية دولية

بعد أيام من تجمع قطاع من ســـكان العاصـــمة الليبية طرابلس في ســـاحة الشـــهداء إلحياء 

عت في مدينة بنغازي لتطيح بنظام العقيد ، التي اندل2011فبراير  17ذكرى انطالق ثورة 

لحكومة الوفاق معمر القذافي، اجتمع طرفا القوة الليبية، حضــــره رئيس المجلس الرئاســــي 

فبراير  27فائز الســـــراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في العاصـــــمة اإلماراتية أبو ظبي في 

ناقشــــة مســــتقبل الوضــــع بدعوة من المبعوث األممي الخاص إلى ليبيا غســــان ســــالمة، لم

 32.السياسي في ليبيا، لينتهوا إلى اتفاق إلنهاء األزمة الليبية الممتدة منذ مقتل القذافي

وبرغم أن شهر فبراير انتهى من دون أن تفصح أي من األطراف الليبية أو البعثة األممية عن 

ق الليبية نصــــوص االتفاق الذي جري بين الطرفين، إال أن مســــتشــــارين لرئيس حكومة الوفا

تحدثوا عن المســتشــار الســياســي الســابق للمجلس األعلى للدولة "أشــرف الشــح الجمعة" 

عليه الطرفان، حيث أعلن أن ما جرى تداوله في اإلمارات هو "إعادة كشــف تفاصــيل ما اتفق 

تشــكيل المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يبقى الســراج على رأســه، على أن 

د نوابه، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ يكون "حفتر" أح

جماع". فضــــال عن وجود مقترح لم يتفق عليه بشــــكل المجلس الرئاســــي الجديد قراراته باإل

العليا للجيش الليبي، على أن نهائي نص على "تشـــــكيل مجلس أمن قومي، يمثل القيادة 

ووزير الدفاع الذي يجب أن يســـــميه اللواء المتقاعد، يتكون من فائز الســـــراج وخليفة حفتر 

رح إلى أن مجلس األمن القومي ، المشروط موافقة "حفتر" عليه"، وأشار المقتورئيس الوزراء

 33.سيتخذ قراراته باإلجماع

أطراف مقربة من حكومة الوفاق أكدت أن مجلس األمن القومي بهذه الصـــــورة ســـــيعمل 

صــوات، ثالثة ضــد واحد، باعتبار أن "حفتر" واثنين ســيختار لصــالح "حفتر"، وســتكون فيه "األ

الســـــراج، وهو ما يعني فقدان التوازن داخل أحدهما ويوافق على اآلخر، ضـــــد صـــــوت فائز 

ــة  ــه اتخــاذ قرار الحرب وإعالن حــال مجلس مهــامــه من الخطورة بمكــان، حيــث ســـــيكون ل

 الطوارئ".

                                                            
. 2019فبراير  28" العربي، 24السراج يتفقان في أبوظبي على إنهاء المرحلة االنتقالية وإجراء انتخابات، "فرانس المحرر، ليبيا: حفتر و 32

http://bit.ly/2BYSwY4 

. 2019مارس  1"، 21بيعر" موقع ،سراج الدين عبد الحميد، مستشار سياسي يكشف تفاصيل لقاء السراج وحفتر باإلمارات 33

http://bit.ly/2NLVG6d 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2BYSwY4
http://bit.ly/2NLVG6d
http://bit.ly/2NLVG6d
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الوطني، على أن يجري تأجيل النظر  نص االتفاق كذلك على "إعادة تشــــكيل حكومة الوفاق

ستوريةفي إجراء انت سية وبرلمانية، وفق قاعدة د ، إلى مرحلة الحقة"، على أن خابات عامة رئا

يتم إقرار هذا الســــيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شــــكلي وصــــوري، بســــبب أن اتفاق 

ياســـــي يتطلب موافقة المجلس األعلى للدولة ومجلس النواب  على أي الصـــــخيرات الســـــ

تعديالت تتعلق بالمســائل األســاســية كالعملية الدســتورية واالنتخابات، على أن يصــدر في 

الحقة قرار من مجلس األمن القومي الجديد، كي يتحول هذا االتفاق إلى أمر واقع".  مرحلة

ومن بين تفاصيل االتفاق اإلشارة إلمكانية على استئناف إنتاج النفط من حقل "الشرارة" في 

 34.هذا االتفاق إطار

يان البعثة األممية أعلن اتفاق  فادت أن ب الطرفين إال أن المنشـــــورات اإلعالمية المتأخرة أ

"على ضــرورة إنهاء المرحلة االنتقالية من خالل انتخابات عامة، وســبل الحفاظ على اســتقرار 

وإيجاد  ليبيا وتوحيد مؤســـســـاتها". وأشـــاد البيان "باالتفاق على ضـــرورة الخروج من األزمة،

حلول في إطار مدنية الدولة، وتبعية المؤســـــســـــة العســـــكرية للســـــلطة المدنية، وإنهاء 

الســياســي، وتوحيد المؤســســات، وصــوال إلى االنتخابات". وأثنى "على جهود بعثة االنقســام 

األمم المتحدة ورئيســـــها غســـــان ســـــالمة، ومســـــاعيه لتقريب وجهات النظر بين األطراف 

 35.ع دائرة التوافق والوصول إلى تسوية شاملة"المختلفة، تمهيدا لتوسي

أثنى األمين العام "على الطرفين؛ لما من جهتها، رحبت األمم المتحدة الجمعة باالجتماع، و

أحرزاه من تقدم، ال ســـــيما االتفاق على ضـــــرورة إنهاء المراحل االنتقالية في ليبيا، من خالل 

ة على اســتقرار البالد، وتوحيد مؤســســاتها". إجراء انتخابات عامة، وكذلك االلتزام بالمحافظ

تفاق، وبخاصة الترحيب الغربي، إال أن وبرغم تداول وسائل اإلعالم أخبارا عن ترحيب دولي باال

نص البيان المشـــــترك الذي نشـــــرته وزارة الخارجية البريطانية أعلن أن "حكومات فرنســـــا 

ود األممية الجارية بقيادة المبعوث وإيطاليا وبريطانيا والواليات المتحدة، تدعم بقوة الجه

فض التصــــعيد في جنوب الخاص غســــان ســــالمة، والبعثة األممية للدعم في ليبيا من أجل خ

عا "جميع الليبيين  نة". ود هة وآم بات نزي خا قدم نحو انت عدة الليبيين في الت يا، ومســـــا ليب

صة الحيوية إلحالل  شكل بناء مع المبعوث األممي، الغتنام الفر شكيل للعمل ب ستقرار وت اال

ألربع أن حكومة وطنية يمكنها تحقيق األمن واالزدهار لكافة الليبيين". كما أكدت الدول ا

                                                            
 http://bit.ly/2VAVqcR. 2019مارس  2"، 21ترحيب دولي باالتفاق بين السراج وحفتر في ليبيا، موقع "عربي  وكاالت، 34

. 2019مارس  2"، 71بي باتفاق السراج وحفتر في أبوظبي، موقع "اإلمارات وكاالت، ترحيب دولي ولي 35

http://www.uae71.com/posts/67729 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2VAVqcR
http://www.uae71.com/posts/67729
http://www.uae71.com/posts/67729
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"الموارد الليبية يجب أن تبقى تحت اإلدارة الحصـــــرية لمؤســـــســـــة النفط الوطنية، والرقابة 

قم الوحيدة عليها من حكومة وطنية متفق عليها، وفقا لنص قرارات مجلس األمن الدولي ر

 36."2017لسنة  2362، و2016لسنة  2278، و2015لسنة  2259

طالي جوزيبي  ثل هذا النوع من غير أن رئيس الوزراء اإلي كونتي علق مســـــتقال بقوله إن "م

االتفاق بين الســـــراج وحفتر، يتطلب "االنتظار حتى يجد الترحيب من األطراف الليبية األخرى 

ية لة "آكي" اإليطال لت وكا لة". ونق ـــــل عدم  الفاع نه من "األفض باء عن كونتي قوله، إ لألن

س أمن وطني مشــــترك للقوات االتفاق على إعادة تشــــكيل مجلس الرئاســــة، وإنشــــاء مجل

في كلمته أمام القمة العربية  -. وكان الســـــراج قد اشـــــترط 37المســـــلحة، كأمر مســـــلم به"

ية  جامع،  -بمصـــــر  -األوروب قد مؤتمر وطني  بات، ع خا لك االنت له أن "يســـــبق ت ناقش خال ي

ممثلون عن كافة التوجهات والمكونات والمناطق، ســـبل الخروج من االنســـداد الســـياســـي 

 38.لي، وفق مبادرة المبعوث األممي غسان سالمة"الحا

وقد أشــاد حزب "العدالة والبناء" الليبي، المحســوب على جماعة اإلخوان المســلمين الليبية، 

صدى في بعض المواق صالية باالتفاق، وهو ما وجد  ستئ ع اإلخبارية اإلماراتية، برغم الرؤية اال

 39.اإلماراتية تجاه اإلسالميين

 رانهـ. بشار في طه

ســافر رأس النظام الســوري بشــار األســد على متن طائرة بضــائع للعاصــمة اإليرانية طهران، 
حيث التقى بالمرشـــــد األعلى اإليراني آية هللا علي خامنئي في العاصـــــمة طهران، وأفادت 

رير إعالمية أن الطرفين أكدا على أن العالقات بين البلدين كانت العامل الرئيســـــي في تقا
ــــوريا و ــــمود س ــــعافهما ص ــــعى إلى إض إيران في وجه مخططات الدول "المعادية" التي تس

سورية إلى أن تحقيق  شار رأس اإلدارة ال ضى في المنطقة. وأ شر الفو ستقرارهما ون وزعزعة ا
من حكوماتها التوقف عن االنصــياع إلى إرادة بعض الدول  مصــالح شــعوب المنطقة يتطلب

                                                            
 http://bit.ly/2VAVqcR. 2019مارس  2"، 21وكاالت، ترحيب دولي باالتفاق بين السراج وحفتر في ليبيا، موقع "عربي  36

. 2019 مارس 1 ،"21عربي" موقع ،يل لقاء السراج وحفتر باإلماراتسراج الدين عبد الحميد، مستشار سياسي يكشف تفاص 37

http://bit.ly/2NLVG6d 

 http://bit.ly/2Uisbev. 2019فبراير  25"، 21سراج الدين عبد الحميد، هذا ما اشترطه السراج قبل إجراء انتخابات في ليبيا، موقع "عربي  38

. 2019مارس  2"، 71يبي باتفاق السراج وحفتر في أبوظبي، موقع "اإلمارات وكاالت، ترحيب دولي ول 39

http://www.uae71.com/posts/67729 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2VAVqcR
http://bit.ly/2NLVG6d
http://bit.ly/2NLVG6d
http://bit.ly/2Uisbev
http://bit.ly/2Uisbev
http://www.uae71.com/posts/67729
http://www.uae71.com/posts/67729
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سها الواليات المتحدة، و سيادة الغربية، وعلى رأ سات متوازنة تقوم على احترام  سيا انتهاج 
 40.الدول وعدم التدخل في شؤونها

كما التقى األســـــد التقى بالرئيس اإليراني حســـــن روحاني، حيث عبر الجانبان عن ارتياحهما 
ســـــتراتيجي الذي وصـــــلت إليه العالقات بين البلدين على مختلف األصـــــعدة. للمســـــتوى اال

ولة في إطار "أســــتانا" إلنهاء الحرب على ســــوريا، باإلضــــافة إلى وأنهما تناوال الجهود المبذ
 لقاء "سوتشي" األخير الذي جمع الدول الثالث الضامنة في إطار عملية "أستانا".

ارة بشــــــار المتحــدة يثير تســــــاؤالت حول ترحيــب إدتضـــــمين الزيــارة هجومــا على الواليــات 
اإلماراتي في شــــمال ســــوريا، حيث أن الطرفين العربيين يبدو  –باحتماالت التدخل المصــــري 

أنهما ينتويان التدخل تحت غطاء فرنســـــي أمريكي هدفه مســـــاندة أكراد ســـــوريا، واحتواء 
إلقامة "منطقة آمنة"  بالشـــمال الشـــرقي الســـوري، وســـعي تركيااحتماالت االنفراد التركي 

لكن هذا الطرح يحمل إشــــكاال جديدا، حيث أن الطرف اإليراني يرفض فكرة شــــمال ســــوريا. 
، وهو ما أكده المرشد اإليراني السيد علي خامنئي 41إقامة منطقة عازلة في الشمال السوري

ية ، وهي القضــــ42لزيارة بســــبب نفس القضــــيةباالنتقادات الحادة التي وجهها لتركيا خالل ا
د رواجا في الواليات المتحدة كذلك، إذ نقلت مصـــــادر إعالمية عن قيادات في وزارة التي تج

الدفاع األمريكية إشـــارتها الحتمال أن تســـتبعد كل من تركيا و"قوات ســـوريا الديمقراطية" 
 43.من المنطقة العازلة شمال سوريا

تغريدات نشــرها القيادي ذا المحور من دون اإلشــارة لمجموعة ال يمكن إنهاء الحديث في ه
لسوري الحر" مصطفى سيجري، والتي أشارت إلى رسالة سبق أن نقلتها إيــــران في "الجيش ا

من "بشــار" إلى كٍل من تركيا وقطر بخصــوص األوضــاع في ســوريا، وتهدف لإلضــرار بصــورة 
ر" عن جاهزيته لمشــاركة القطريين ومصــالح كل من الســعودية واإلمارات، حيث أعلن "بشــا

ـــمل ـــخص ـــعوديين فات وفيديوهات تتعلق بالحياة الش ـــؤولين اإلماراتيين والس ية ألهم المس
تحتوي على أفعال وممارســـات غير أخالقية وعالقات غير شـــرعية، كما تعهد كذلك بتقديم 

ار" ملفات أمنية متعلقة بدعم اإلرهاب تدين كل من اإلمارات والســـــعودية. وتعهد "بشـــــ
يا، وكذلك بتأمين الحدود الجنوبية ل شـــــرعنة التواجد تركيا عبر ســـــحق األكراد في ســـــور

العسكري للقوات التركية في سوريا وحفظ مصالحها االقتصادية، باإلضافة لدفع تعويضات 

                                                            
 25ليوم" العربي، لمرشد األعلى علي خامنئي في طهران (صور + فيديو)، موقع "روسيا االمحرر، الرئيس السوري بشار األسد يلتقي ا 40

 http://bit.ly/2EpZupg. 2019فبراير 

 http://bit.ly/2ErkjRl. 2017فبراير  24المحرر، طهران: المنطقة العازلة مس بسيادة سوريا، شبكة "الجزيرة" اإلخبارية"،  41

. 2019فبراير  27المحرر، كيف تحاول إيران تقوية دورها بسوريا من خالل استضافة األسد؟، موقع قناة "الجسر" اإلخبارية،  ترجمة 42

http://bit.ly/2tKgthd 

فبراير  23شرق سوريا، صحيفة "الفجر" المصرية، و قوات سوريا الديمقراطية لن تكون جزءا من المنطقة اآلمنة شمال أحمد ثابت، تركيا  43

2019 .http://bit.ly/2SARK93 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2EpZupg
http://bit.ly/2ErkjRl
http://bit.ly/2ErkjRl
http://bit.ly/2tKgthd
http://bit.ly/2tKgthd
http://bit.ly/2SARK93
http://bit.ly/2SARK93
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مالية لعوائل شـــــهداء الريحانية عن كافة األضـــــرار الناجمة عن األعمال اإلرهابية، وتســـــليم 
لموازي أو المشــاركين في الهجمات ة المطلوبة والمتورطين مع الكيان االشــخصــيات التركي

 رهابية، وعلى رأسهم اإلرهابي "علي كيالي".اإل

وأنهى "سيجري" تدويناته باإلشارة لتمسك تركيا وقطر بموقفهما المبدئي؛ ما أدى لوقف 
يتر تعد . وبرغم أن تغريدات القيادي "مصــطفى ســيجري" على تو44المراســالت بين الطرفين

األخبار عبر "وكاالت أنباء"  اول محتواها، إال أن عدم تداول هذهمصادر يمكن التعويل على تد
يجعلنا نكتفي بذكرها من دون تعويل على ســـــالمتها المطلقة، وتبقى مؤشـــــرا على غياب 

 ترحيب كل من إيران و"بشار" بالوجود المصري اإلماراتي في "منبج" شمال غربي سوريا.

مفاده  خر يهم الســــوريين، والشــــعوب العربية،التي اعتبرت مفاجئة، تطرح تســــاؤال آالزيارة، 
االســـتفســـار عن مشـــروع اســـتيعاب ســـوريا مجددا في "الجامعة العربية"، ووفق التطورات 

السعودية)  -مصر  –األخيرة، بما في ذلك "زيارة طهران"، فإن حماس محور "أمس" (اإلمارات 
ها جراء اجتماع جمع "بشـــــار"، وهي الخطة التي أشـــــير لخلوصـــــقد يفتر حيال إعادة تأهيل 

محور "أمس" مع مدير جهاز "الموســــاد" اإلســــرائيلي في إحدى العواصــــم  قيادات مخابرات
ضي سمبر الما سيكون من 45الخليجية خالل دي شار"  شروع إعادة تأهيل ب ستمرار "م . غير أن ا

هو ما يرتبط بدور سوري "مرتقب" شأنه الكشف عن دور "إسرائيلي" نافذ في هذا الملف، و
صفقة القرن" أو ما تبقى من مالمحهفي  ضغط " شار في توفير مزيد  شاركة "ب سيعني م ا، و

على المسار الفلسطيني، بقدر ما يعني مزيدا من التقدم في مخطط محتمل الحتواء الوجود 
 اإليراني في وسط وجنوب سوريا.

التي قدمها اإلشارة لــــــ"استقالة اليوم الواحد" وال يمكن إنهاء الحديث في هذا المحور دون 
محمد جواد ظريف إثر زيارة األســـــد، وهما الحدثان الذي ربط بينهما  وزير الخارجية اإليراني

غياب صــــورة "ظريف" عن الزيارة، غير أن رفض الرئيس اإليراني االســــتقالة، وتعبيره عن ثقته 
ي مواجهة رفضها؛ وفرا دعما لوزير الخارجية ف الشخصية، وثقة "المرشد اإليراني" أثناء إبدائه 

فه إثر هد بة من وزير  الحمالت التي تســـــت ما يراه البعض لع فاق النووي، وهو  فشــــــل االت
الخارجية لتجديد الثقة فيه، فيما اعتبره البعض نوعا من الضغط على أوروبا الستدراك الخطأ 

ضغطا ما سه "جواد ظريف" أن أجواء رفض األمريكي بإلغاء االتفاق. غير أن ما يرجح كونها  ر

                                                            
 ly/2UnVywdhttp://bit.. 2019ارس م 1المحرر، الكشف عن رسالة سرية وجهها "األسد" لقطر وتركيا عبر إيران، موقع "وطن"،  44

45David Hearst, REVEALED: How Gulf states hatched plan with Israel to rehabilitate Assad, Middle East Eye, 8 January  

rhttp://bit.ly/2InKWv2018.  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2UnVywd
http://bit.ly/2InKWvr
http://bit.ly/2InKWvr


 
 

 دـريـعب يــالش     

 

17 

تمثل في اإلشارة لعنصر المفاجأة في الزيارة، وهو  تقالة تضمنت تبريرا منطقيا ومقبوالاالس
 46.ما أكده غياب العلم السوري في الصور الملتقطة للزيارة

 و. اإلعدامات في مصر

ــــرية حكم اإلعدام بحق  ــــلطات المص ــــرين من فبراير، نفذت الس ــــبيحة العش ــــ 9في ص باب ش
ســتشــار هشــام بركات ال النائب العام المصــري الســابق الممصــريين أدينوا بالتورط في اغتي

ضي 2015صيف  صادر أمنية. وكانت محكمة النقض، أعلى درجات التقا سب ما أعلنته م ، بح
بتأييد حكم اإلعدام بحق المتهمين  2018المصـــــرية، قد قضـــــت في نوفمبر|تشـــــرين الثاني 

 47.جن المؤبدآخرين إلى الس 6ف حكم اإلعدام بحق التسعة، كما قضت بتخفي

صرية بوقف تنفيذ حكم اإلعدام في  سلطات الم شدات لل شهدا منا صر والعالم قد  وكانت م
الشــــبان التســــعة، حيث طالبت منظمة العفو الدولية الســــلطات بأن توقف جميع عمليات 

ا". وتظــاهر مقيمون  اإلعــدام، وبــدا أن المنظمــة تتحــدث عن "هــدف إلغــاء العقوبــة تمــامــً
جا على األحكام الجائرة، كما ام قنصـــلية بالدهم في إســـطنبول احتجامصـــريون في تركيا أم

نظم مصريون في الواليات المتحدة وقفة أمام السفارة المصرية في نيويورك رفضا لما تردد 
قالوا عن إقدام النظام على تنفيذ هذه األحكام. وأصــدر أهالي المحكوم عليهم باإلعدام بيانا 

يد ب باء تف يه إنهم تلقوا أن كام اف يذ أح ية تنف طات المصـــــر ية الســـــل عدام بحق ذويهم، ن إل
وناشدوا المصريين بالتدخل السريع من أجل الضغط، ومناشدة الحكومة بوقف تنفيذ أحكام 
اإلعدام، مؤكدين أن المتهمين أبرياء، وأنهم تعرضـــــوا للتعذيب واالنتهاك خالل ســـــنوات 

 48.االجتماعي باإلضافة للحملة على شبكات التواصلالحبس الماضية. 

وفي تقرير لشبكة سي إن إن، إشارة إلى أن شبكتي التواصل االجتماعي "فيسبوك" و"تويتر 
قد "ضجا" بصور الشبان التسعة، وأعاد نشطاء مشاركة مشاهد من جلسات القضية لتذكير 

لشـــــبكتين، عبر هاشـــــتاجي الناس بها، ولفتت إلى أن "معركة هاشـــــتاجات" اندلعت على ا
، وعكس صراع "الهاشتاجين" التناقض #القصاص_لشهيد_العدالةو إلعدامات#ال_لتنفيذ_ا

الواضح بين روايات اإلعالم المصري ورواد مواقع التواصل حول القضية. كما لفت تقرير "بي 

                                                            
. 2019فبراير  26اني محمد جواد ظريف؟، موقع "جاده إيران"، زكريا أبو سليسل، هل أطاح بشار األسد بوزير الخارجية اإلير 46

http://bit.ly/2EwQvCV 

. 2019فبراير  20ي بي سي" العربي، أشخاص أدينوا في اغتيال النائب العام السابق، موقع "ب  9علي جمال، مصر: إعدام  47

https://bbc.in/2GW8ztG 

. 2019فبراير  20معارضين في مصر، موقع "الجزيرة مباشر"،  9المحرر،  مطالبات حقوقية ونداءات شعبية بوقف إعدام  48

ly/2NDuiqQhttp://bit. 
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بل  بي ســي" إلى أن الحديث عن إعدام الشــبان التســعة لم يقتصــر على المواطنين المصــريين،
 49.ضم نشطاء وحقوقيين أجانب وعرب

وفي أعقاب تنفيذ الحكم، أعربت مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن القلق 
ـــــــ"وقف جميع اإلعدامات ومراجعة كل  بشـــأن أنباء اإلعدام، وطالبت الســـلطات المصـــرية بـ
القضــــايا المرتبطة بأحكام اإلعدام"، بما يتوافق مع التزامات مصــــر الدولية في مجال حقوق 

ـــار  ـــان. وأش ـــلة، أدلي بها أثناء المحاكمة، عن بياإلنس ـــهادات مفص ـــية إلى أن "ش ان للمفوض
ادعاءات باســتخدام التعذيب للحصــول على االعترافات، قد تم تجاهلها على ما يبدو من قبل 

 المحكمة بدون النظر فيها بشكل مالئم".

ــعور بالقل ــباب كبيرة للش ــية "روبرت كولفيل" بأن ثمة أس ــم المفوض ــرح المتحدث باس ق وص
بشأن احتمال عدم اتباع اإلجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في بعض أو كل تلك 
ــــتخدام  ــــأن اس ــــكل المالئم في االدعاءات الخطيرة للغاية بش ــــايا، وعدم التحقيق بالش القض
التعذيب، وشـــدد على أنه يتعين "على الدول التي ما زالت تســـمح باســـتخدام عقوبة اإلعدام 

كمات القضـــــايا المرتبطة بتلك العقوبة، والتزام أعلى معايير النزاهة، حاالوفاء بشـــــروط م
واتباع اإلجراءات الواجبة لضمان عدم إساءة تطبيق العدالة؛ بما يؤدي إلى حرمان األبرياء من 
حقهم في الحيـــاة". وأضـــــــاف "يتعين اســـــتبعـــاد األدلـــة المنتزعـــة تحـــت التعـــذيـــب من 

 50 .المحاكمات"

صري والعربي ألوتحت تأثير مطالبه ا صدم االتحاد األوروبي الرأي العام الم منية من القاهرة، 
سة الخارجية  سيا ضة األمن وال صر، كما أثارت كلمة مفو عندما تجاهل عقوبات اإلعدام في م
باالتحاد األوروبي، "فيديريكا موجريني"، خالل المؤتمر الدولي الســـــابع لمناهضـــــة عقوبة 

 عدم تطرقها إلعدام الشبان التسعة.ب اإلعدام، الكثير من الجدل، بسب

وفي رده على االنتقــادات التي وجهــت لالتحــاد األوروبي، أقر نــائــب رئيس البرلمــان األوربي 
"بافيل تيليكا" بأن االتحاد األوروبي يمكن أن يتبع أحيانا "معايير مزدوجة" بشـــــأن حقوق 

الســـماح لمســـؤولي ، اإلنســـان، لكنه أوضـــح أنه طلب من وزير مصـــري، في لقاء ســـابق معه
االتحاد بزيارة المعتقلين في السجون المصرية، إال أن طلبه قوبل بالرفض، ونوه "تيليكا" إلى 

ـــؤولين عن معاقبة منفذي عقوبة اإلعدام، توجد " أن ـــنا مس ـــرطي العالم، لس االتحاد ليس ش
ــــرح ــــيعزز موقفنا"، فيما ص ــــترك س ــــكل مش وزير  منظمة األمم المتحدة، والعمل معها بش

ارجية البلجيكي بأن االتحاد األوروبي على تواصــل مع مصــر، من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام، لخا

                                                            
. 2019فبراير  21في مصر: غضب وجدل عبر هاشتاغ "ال لتنفيذ اإلعدامات"، موقع "بي بي سي" العربي، شبان  9المحرر، إعدام  49

https://bbc.in/2UgetbX 

فبراير شباط  22ع اإلعدامات"، موقع "سي إن إن" العربي، المحرر، مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تطالب مصر بـ"وقف جمي 50

2019 .https://cnn.it/2EKPUih 
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األوروبية"  –. وشاركت الدول األوروبية في مؤتمر "القمة العربية 51وتحسين ظروف السجن
 52.الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية بعد تنفيذ حكم اإلعدام بأربعة أيام

نات ل ية رجب طيب ألكانت أقوى اإلدا ـــــة رئيس الجمهور خاص ـــــادرة عن تركيا، وب كام ص ح
أردوغان الذي أكد أنه ال يقابل شخصا مثل هذا (في إشارة لعبد الفتاح السيسي)، قام بإعدام 

صا مثل  42 من مواطنيه فيما اعتبرها "جريمة ضد اإلنسانية"، وأنه ال يمكن له أن يقابل شخ
واربا الحتمال تالقيهما المنبني على إطالق ســـــراح م هذا. وبرغم هذا، ترك "إردوغان" الباب
سطنبول 53جميع المعتقلين من خالل "عفو عام" . وفي وقت مبكر من فبراير، أوقفت والية إ

رجال أمن أتراك عن العمل، قاموا بترحيل مصـــــري محكوم باإلعدام إلى بالده (المهندس  8
 54.محمد عبد الحفيظ)، وأحالت القضية للتحقيق

ضامن مع لالكان من ا صدر عن "ألتراس" نادي الرجاء المغربي، من ت فت بين ردود األفعال ما 
الشــبان التســعة، حيث أدان ما يتعرض له الشــباب المصــري من االعتقاالت والســجون، آخرها 
طار  نادي "الجيش الملكي" في إ ته مع  بارا ظام المصـــــري. ففي م مات من طرف الن عدا اإل

فبراير، رفع "ألتراس الرجــاء  27القــدم، التي جرت في  رةمنــافســــــات البطولــة المغربيــة لك
ــالم إلى  ــف عليه الس ــجان واحد مع اختالف األزمان من يوس المغربي" الفتة كتب عليها "الس

 شبان مصر الشجعان".

 األوروبية –القمة العربية  ز.

ــهدت مدينة  ــيخ«ش ــرم الش ية يخفبراير فعاليات القمة العربية األوروبية التار  25-24في » ش
أوروبية، ويحمل  28دولة عربية، و 22دولة، منها  50التي تنعقد للمرة األولى بمشـــــاركة 

، حيث غطى جدول أعمال القمة ملفات متعددة »في اســـــتقرارنا نســـــتثمر«المؤتمر شـــــعار 
ومتنوعة منها، التجارة واالســـــتثمار، باإلضـــــافة إلى الهجرة واإلدارة المشـــــتركة للملفات 

ل األمنية، ومحاربة اإلرهاب، والقضــية الفلســطينية، التي أدرجت تحت ائالشــائكة، مثل المســ
ـــطيني  ـــمى "النزاع الفلس ـــرائيلي" –مس ـــارة لجدية اللقاء، أعلن األمين العام 55اإلس . وفي إش

لد الهباس، أن وزراء الخارجية العرب واألوروبيين عقدوا  ـــــاعد للجامعة العربية خا  5المس

                                                            
. 2019فبراير  27أردوغان، موقع "الجزيرة مباشر"، المحرر، أوربا: معاييرنا مزدوجة أحيانا بشأن اإلعدام.. ومصر ترد على  51

http://bit.ly/2GXLZB4 

 25محمد هنداوي، السيسي يستقبل رئيس المفوضية األوروبية على هامش القمة العربية األوروبية، صحيفة "أخبار اليوم" المصرية،  52

 http://bit.ly/2C21yn0. 2019فبراير 

 http://bit.ly/2Vx90xN. 2019فبراير  24معارضين في مصر، موقع "تركيا اآلن"،  9ان ُيعلق على إعدام وكاالت، أردوغ 53

. 2019فبراير  5باإلعدام، موقع "الخليج أونالين"،  رجال أمن للتحقيق بتسفير مصري محكوم 8المحرر، تركيا توقف  54

http://bit.ly/2TdshYc 

فبراير  22دولة، صحيفة "المصري اليوم"،  50بمشاركة » شرم الشيخ«تنطلق األحد من » أوروبية -عربية«محسن سميكة، أول قمة  55

2019 .http://bit.ly/2tKgUYV 
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https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2GXLZB4
http://bit.ly/2C21yn0
http://bit.ly/2Vx90xN
http://bit.ly/2TdshYc
http://bit.ly/2TdshYc
http://bit.ly/2tKgUYV
http://bit.ly/2tKgUYV
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يما بينها وتعزيز التعاون المشترك، وهذه االجتماعات ف اجتماعات مشتركة سابقة للتنسيق
 56 .يمكنها متابعة قرارات القمة

العربية، حيث فسر مصدر في  -لم تخل الدعوة للقمة من مهاترات تعكس الصراعات العربية 
وزارة الخارجية القطرية غياب الدوحة عن القمة بخرق القاهرة البروتوكول في توجيه الدعوة 

قمة، حيث لم توجه رســالة قطر إلى أميرها، بل أرســلت إلى الســفارة اليونانية اللحضــور هذه 
في الدوحة بدال من البعثة الدائمة لقطر في جامعة الدول العربية، كما لم تتضــمن دعوة، بل 
التذكير بموعد انعقاد المؤتمر، وهو ما دفع قطر لحضـــــور المؤتمر على مســـــتوى ممثلها 

. يأتي هذا في الوقت الذي لم يستقبل فيه رأس النظام المصري 57ةالدائم في الجامعة العربي
 58.(السيسي)  أي من ضيوف القمة باستثناء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

القمة هي األولى من نوعها، وتحويلها إلى قمة دورية يصـــــب في مربع تعزيز الشـــــراكة بين 
صة، وبين المكونين التاريخ صورة خا سط ب ن العربي واألوروبي من ناحية أكبر ييضفتي المتو

اتساعا. وقد خلصت القمة إلعالن تضمن التأكيد على وضع القدس وقيمة الوصاية الهاشمية 
(األردنية)، وحل الدولتين، وعدم شرعية بناء المستوطنات، والدور األساسي لوكالة "أونروا"، 

هجرة غير النظامية، واإلتجار الكما تناول اإلعالن قضايا التعاون المشترك من قبيل مكافحة 
بالبشـــــر وأكد على دعم الالجئين ومكافحة خطاب الكراهية وعدم التســـــامح، فضـــــال عن 

 59.مناقشة قضايا اإلرهاب وحقوق اإلنسان"

  

                                                            
فبراير  24ة: قمة "شرم الشيخ" تؤسس لشراكة استراتيجية عربية أوروبية، صحيفة "اليوم السابع" المصرية، وكاالت، الجامعة العربي 56

2019 .http://bit.ly/2H961Yu 

. 2019فبراير  23خبارية الروسية، مقاطعة أميرها للقمة العربية األوروبية في مصر، وكالة "سبوتنيك" اإلعزيز طاهر، قطر تكشف سبب  57

http://bit.ly/2C1W8Iu 

"اليوم السابع" المصرية،  محسن البديوى، خالد أبوبكر يجيب على سؤال: لماذا لم يستقبل السيسي سوى الملك سلمان بالمطار، صحيفة 58

 http://bit.ly/2NEL4pz. 2019فبراير  25

 http://bit.ly/2NElZLj. 2019فبراير  25بنًدا.. ننشر النص الكامل إلعالن القمة العربية األوروبية، موقع "مصراوي"،  17وكاالت، في  59

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
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https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2H961Yu
http://bit.ly/2C1W8Iu
http://bit.ly/2NEL4pz
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http://bit.ly/2NElZLj
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 المحور االقتصاديثانيا: 

يمكن القول بأن الفاعل المركزي اقتصــاديا في العالم العربي تمثل في مصــر، من خالل أكبر 

فاعليات التي ســـتؤثر على مســـتقبل المنطقة لفترة قد تطول أو تقصـــر. ومن بين العدد من 

هذه األحداث تســلم مصــر لرئاســة االتحاد اإلفريقي، والتقاء رئيس الوزراء المصــري بوفد من 

ـــــاد األلماني. فيما يلي نناقش أبرز األحداث  40ممثلي  شـــــركة ألمانية برفقة وزير االقتص

 االقتصادية العربية.

 ر ورئاسة االتحاد اإلفريقيمصأ. 

ال يعد ملف تســلم مصــر رئاســة االتحاد ملفا ســياســيا، فرئيس النظام المصــري الذي تســلم 

فبراير. وكانت كلمته بعد تســــلمه الرئاســــة  10رئاســــة االتحاد في العاصــــمة اإلثيوبية في 

مثلت ي اقتصــادية المضــمون، بما في ذلك معالجاته للقضــايا الســياســية، ومنها القضــية الت 

عنوان القمــة، وهي قضـــــيــة "المهــاجرون والعــائــدون والنــازحون، نحو حلول دائمــة للنزوح 

 القسري في إفريقيا".

محاور أساسية، تضمن وحدها  3خلص رئيس النظام المصري في كلمته لضرورة العمل على 

 60:تحقيق طموحات القارة التنموية، هذه المحاور هي

سبيل لذلك هو ق. تعزيز جهود تحقيق التكامل اإل1 ضل  ضح أن أف ليمي في إفريقيا، حيث أو

تطوير البنية التحتية اإلفريقية، من خالل تعظيم المشـــــروعات العابرة للحدود، وتشـــــجيع 

ــمن أولويات االتحاد  ــروعات المدرجة ض ــيما في إطار المش ــتثمارات في هذا المجال، ال س االس

مشروع الربط الكهربائي بين الشمال و اإلفريقي كمشروع ربط القاهرة بريًا بــــــ"كيب تاون"،

 والجنوب، وربط البحر المتوسط بـ"بحيرة فكتوريا".

. دفع االندماج القاري عبر تســريع وتيرة إنشــاء منطقة التجارة الحرة القارية اإلفريقية، وهو 2

أحد أهم أولويات االتحاد اإلفريقي بما يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع، ويزيد من 

ســـية القارة الســـمراء على المســـتوى العالمي، وبالتالي تعزيز التعاون وتكثيف الجهود افتن

اإلفريقية المشتركة للدفع بدخول االتفاقية المنشئة للمنطقة إلى حيز النفاذ وتفعيلها في 

                                                            
يقي، صحيفة "اليوم السابع" المصرية، حية للقمة الثانية والثالثين لالتحاد األفر محمد الجالى، نص كلمة السيسى خالل الجلسة االفتتا 60

 http://bit.ly/2VvXcM9. 2019فبراير  10
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أقرب وقت ممكن، كما أشـــــار لضـــــرورة العمل ســـــويا على اســـــتكمال المنظومة التجارية 

 ة اإلفريقية بما ُيتيح لنا تحقيق نتائج واقعية تلمسها شعوبنا.ديصاواالستثمارية واالقت

. توفير المزيــد من فرص العمــل للشـــــبــاب، األمر الــذي يتطلــب بشـــــكــل رئيســـــي حشــــــد 3

 االستثمارات الوطنية والدولية وجذب رؤوس األموال وتوطين التكنولوجيا.

لعملة األجنبية، وذلك باا ويمكن القول بأن مصــر تضــع عينيها على إفريقيا كمصــدر لتزويده

مزرعة  22مزارع تطمح لزيادتها إلى  8من بابي الزراعة والتجارة، حيث تملك مصــر في إفريقيا 

الواسعة  62الستثمار شبكة العالقات اللبنانية. ومن جهة أخرى، تطمح مصر 202061بحلول 

ــوق اإلفريقي حلوال محل التجارة التركية من ناحية،  ــبيا في إفريقيا الختراق الس واقتطاعا نس

لدول األوروبية عبر توســـــيع نطاق المناطق الحرة األوروبية في مصـــــر، ما يتيح من حصـــــة ا

صة  شترطه عددا من الدول اإلفريقية، وبخا شأ أوروبي ت صول على من صرية الح للمنتجات الم

 أين الفرنسي واأللماني.المنش

 ب. ملتقى ممثلي الشركات األلمانية في مصر

مجلس الوزراء المصـــــري، د. مصـــــطفى مــدبولي،  وزير اير، التقى رئيس في الثــالــث من فبر

 40االقتصـــــاد األلماني "بيتر ألتماير" والوفد المرافق له، والذي يضـــــم ممثلين لما يقرب من 

صر، و صر خالل الفترة شركة ألمانية من العاملة في م ستثمار بم شركات الراغبة في اال كذا ال

ــور عدد من ال ــريينالمقبلة، وذلك بحض ــهد عودة قطب 63وزراء المص ــهر يناير قد ش . وكان ش

صنعها الذي كانت  صر، وإعادة افتتاح م سيدس" للعمل في م سيارات األلمانية "مر صناعة ال

 .2016قد أغلقته بعد تعويم الدوالر في نوفمبر 

ســـتعراض أوجه اإلصـــالح االقتصـــادي والتشـــريعي التي عملت وما زالت تعمل عليها وبعد ا

ية، مصـــــر، من ق ية اإلصـــــالح ية، واإلجراءات االقتصـــــاد يات األهل قانون الجمع يل إصـــــالح  ب

الخبرة المالية واالقتصادية عن الوضع في مصر، اختتم رئيس الوزراء حديثه،  وشهادات بيوت

                                                            
. 2018اكتوبر  31، صحيفة "األهرام"، 22مزارع نموذجية فى إفريقيا نستهدف رفعها إلى  8المحرر، وزير الزراعة: مصر لديها  61

http://bit.ly/2Td7Ri5 

. 2019فبراير  8خطوة نحو حلم التكامل العربى اإلفريقي، صحيفة "األهرام"، » لبنان إلى إفريقيا  -مصر « محمد مصطفى حافظ، مبادرة  62

SGW729http://bit.ly/2 

 http://bit.ly/2Tb6LDE. 2019فبراير  3شركة ألمانية، موقع "مصراوي"،  40وممثلي  محمد نصار، تفاصيل لقاء "مدبولي" 63

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2Td7Ri5
http://bit.ly/2SGW729
http://bit.ly/2Tb6LDE
http://bit.ly/2Tb6LDE
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تتطلع مصر لتعزيز التعاون مع الجانب األلماني بشأنها، وأهمها باإلشارة إلى المجاالت التي 

ــيارات الذكية أن -(الطاقة النظيفة  ــيارات الكهربائية والس ــنيع الس  -ظمة النقل بما فيها تص

 تدوير المخلفات). تكنولوجيا إعادة

ومن جهة أخرى، أعلن أكثر من مسؤول مصري أن بالده أعدت خطة طموحة لتوطين صناعة 

رات الكهربائية في مصـــر، ووقعت وزارة البحث العلمي مع شـــركة "فاليو" الفرنســـية الســـيا

، ولعل هذا ما دفع رئيس الوزراء المصـــــري لجعل هذا الملف 64مبادئ في هذا اإلطاراتفاق 

 من بين الملفات المطروحة على جدول أعمال اللقاء.

نت مصــــر أنها تمثل أولويات وفيما يتعلق بآلية متابعة ملف التعاون في المجاالت التي أعل

مان الستكشاف سبل تعزيز التعاون بالنسبة لها، دعا رئيس الوزراء المصري رجال األعمال األل

ي األلماني المشـــترك الذي رتب له في تلك المجاالت خالل اجتماعات مجلس األعمال المصـــر

 الطرفان بحيث يكون في اليوم التالي.

أن التعاون بين الطرفين ســـيبدأ من الجامعة األلمانية التي ونوه وزير االقتصـــاد األلماني إلى 

ضع الوزير االلماني  حج صمة اإلدارية الجديدة، بما تحمله من فرص تنمية سي سها بالعا سا ر أ

ا على المســتوى الموارد البشــرية المصــ رية ليس فقط على المســتوى األكاديمي ولكن أيضــً

قانون الهجرة، بما يســمح باســتيعاب الشــباب  العملي والتدريبي، وبشــر الوزير أيضــا بتعديل

 65.المبدع من المصريين في المستقبل

 ر وخفض الفائدةيا ومصج. ترك

شهدتها المنطقة خالل شهر فبراير الماضي، اتجاه كل من  صادية التي  من أهم االخبار االقت

إذ تركيا ومصـــــر لخفض معدالت الفائدة، وهو اتجاه يؤدي لدفع عجلة االقتصـــــاد والنمو، 

 ســـــيشـــــجع من تداول النقود في المجتمعين، بدال من التخوف من االقتراض بتكلفة عالية،

وهو ما كان يدفع أصـــــحاب رؤوس األموال لالكتفاء بوضـــــع األموال في المصـــــارف، ويدفع 

صــــــارف لالعتمــاد على الــدولــة كمقترض، وهو مــا كــان يعزز النزوع االســـــتهالكي دون الم

 ه في زيادة الدين الداخلي.االستثماري، فضال عن تأثيرات

                                                            
. 2019يناير  30المصرية، إيفون مدحت، فيديو.. الوزراء: برنامج طموح لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر، بوابة "الشروق"  64

http://bit.ly/2IHwBKI 

 http://bit.ly/2Tb6LDE. 2019فبراير  3شركة ألمانية، موقع "مصراوي"،  40محمد نصار، تفاصيل لقاء "مدبولي" وممثلي  65

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2IHwBKI
http://bit.ly/2Tb6LDE
http://bit.ly/2Tb6LDE
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عد مت يا تغيير قوا نك المركزي في ترك ية، أعلن الب ناح ياطي، في خطوة فمن  بات االحت طل

وسط إشارات حول تباطؤ النمو االقتصادي. وأظهر بيان صادر تهدف إلى تعزيز نمو االئتمان 

 عن البنــك المركزي التركي خالل عطلــة األســـــبوع المــاضـــــي، أنــه خفض معــدل متطلبــات

 %) للودائع التي يحل موعد1نقطة أســـــاس ( 100احتياطي البنوك بالليرة التركية بمقدار 

ض أيضـــــا نســـــبة متطلبات احتياطي الليرة  ســـــدادها في فترة زمنية تصـــــل إلى عام. كما خفَّ

نقطة  100سنوات بنفس الوتيرة ( 3لتركية للخصوم األخرى بآجال سداد تصل إلى وتتضمن ا

 أساس).

كافة الخصــوم األخرى الخاضــعة لمتطلبات االحتياطي، فإنها شــهدت خفضــًا وفيما يتعلق ب

س 50قدره  اس. كما رفع "المركزي التركي" الحد األعلى لحيازة البنوك من متطلبات نقطة أ

 66.% سابقة5% بدًال من 10هيئة ذهب لتصبح االحتياطي في 

هب تراجعا أمام وأتت الخطوة الخاصـــــة برفع احتياطي الذهب في توقيت يشـــــهد فيه الذ

سابي 17الدوالر بلغ  سة أ سجل المعدن أدنى إغالق في نحو خم صعود الدوالر دوالرا؛ لي ع، مع 

، وهي خطوة تدفع في خاتمة المطاف لتعزيز 67عقب بيانات اقتصــادية في الواليات المتحدة

الســــيولة في الســــوق، وتعزز االتجاه االســــتثماري طالما أن العملة تتعافي ويتســــم أداؤها 

 باالستقرار، بعد أن عانت في العام الماضي من خسائر بسبب حرب عمالت شنتها عليها عدة

 68.دول، بينها دولتان عربيتان

ــــة النقديـــــــــة للبنك  ــــياس ــــر نفس اإلجراء، حيث قررت لجنة الس ومن جهة ثانية، اتخذت مص

اع واإلقراض فبراير قرارا بخفض أسعار الفائدة على اإليد 14المركزي المصـري في اجتماعهـا 

% 16.75من  % بدال16.75% و15.75%، ليصـــبح الحد األقصـــى للفائدة 1لليلة واحدة بنســـبة 

 69.% على الترتيب17.75و

                                                            
 http://bit.ly/2Ul8G52. 2019فبراير  18د، موقع "مباشر السعودية"، فض االحتياطي اإللزامي للبنوك لدعم االقتصاالمحرر، تركيا تخ 66

 .ly/2UhTJ3Rhttp://bit. 2019مارس  1دوالرًا ويسجل أدنى تسوية بخمسة أسابيع، موقع "مباشر الشعودية"،  17المحرر، الذهب يفقد  67

ق التهديدات األمريكية نزيف الليرة التركية، موقع "الخليج أونالين"،  68 . 2018أغسطس  1المحرر، حرب تحت الطاولة.. هل تعمِّ

http://bit.ly/2XCq6Mr 

فبراير  14%، صحيفة "اليوم السابع" المصرية، 1يقرر خفض أسعار الفائدة على اإليداع واإلقراض بنسبة  زىأحمد يعقوب، البنك المرك 69

2019 .http://bit.ly/2C4Awva 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2Ul8G52
http://bit.ly/2Ul8G52
http://bit.ly/2UhTJ3R
http://bit.ly/2UhTJ3R
http://bit.ly/2XCq6Mr
http://bit.ly/2XCq6Mr
http://bit.ly/2C4Awva
http://bit.ly/2C4Awva
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ــــاد  ــــق مع اتجاه االقتص ــــري" في بيانه إلى أن االتجاه نحو الخفض يتس ونوه "المركزي المص

ألســــعار على واســــتقرار ا 2020% خالل الربع الرابع لعام 9المصــــري لتحقيق معدل تضــــخم 

 70.المدى المتوسط

ولة للسيطرة على تضخم ضرب وكان توجه المركزي المصري لرفع سعر الفائدة مرتبط بمحا

ـــرية إثر موجة ارتف ـــوق المص ـــري الذي اتخذ في نوفمبر الس ـــبب تعويم الجنيه المص اعات بس

ومة ، وما صـــحبه من قرارات برفع أســـعار المياه والطاقة والوقود، وحاولت معه الحك2016

 المصرية تحييد أي أثر لمتغير آخر يمكن أن يفاقم مؤشرات التضخم.

% في ديسمبر 12ة هبوط تضخم أسعار المستهلكين إلى الفترة الماضي وشهدت مصر خالل

 71 .2018% في نوفمبر 15.7، مقارنة بمعدل بلغ 2019% في يناير12.7، وإلى 2018

 72:ثل فيما يليآثار مباشرة، تتم 3ويرى خبراء أن لهذا القرار 

اض على عمالء . يســـهم القرار في إنعاش القطاع المصـــرفي عبر تخفيض عبء عملية االقتر1

 البنوك. 

. كما تســتفيد الحكومة أيضــا من قرار خفض الفائدة باعتبارها أكبر المقترضــين من البنوك 2

ومة في وهو األمر الذي يحد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة في ظل اســـــتمرار الحك

 طرح أدوات دين حكومية.

ين على إقامة توســعات اســتثمارية مع . يؤدي القرار لتعزيز االســتثمار عبر تحفيز المســتثمر 3

 االئتمانية وخفض تكلفة االقتراض.تيسيير التسهيالت 

 

 

 

                                                            
 https://arbne.ws/2TcGa9d. 2019فبراير  14المحرر، مصر.. خفض سعر الفائدة بعد تراجع التضخم، موقع قناة "الحرة"،  70

 اإلشارة السابقة. 71

. 2019فبراير  14عمرو عامر، ماذا يعني خفض أسعار الفائدة وما تأثيره على االقتصاد؟، بوابة "فيتو" اإلخبارية المصرية،  72

http://bit.ly/2C2xGXE 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
https://arbne.ws/2TcGa9d
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 د. اإلمارات: البنية التحتية مدخل لرفع معدالت النمو

اإلمارات نحو تنمية قطاع البنية التحتية داخل يفيد المراقبون بوجود توجه عام في دولة 

المؤكد أن تعزز هذا القطاع الحيوي ليساهم في  الدولة، عبر اتخاذ عدد من القرارات التي من

 73.نمو القطاعات االقتصادية كافة

ويبــدو هــذا التوجــه مــدفوعــا لرغبــة اإلمــارات في تحقيق طفرة في معــدل النمو بهــا، وهو 

ا على اســـتحياء، بحســـب بوابة الحكومة اإلماراتية التي نشـــرت أن المعدل الذي يشـــهد نمو

ــــعار الحقيقية بلغت  2017الي لعام تقديرات الناتج المحلي اإلجم مليار درهم  1422.2باألس

لدولة مقابل بًا على مســـــتوى ا ية  1411.1 تقري ها بًا ن يار درهم تقري ، محققًا نمو 2016مل

 74.لوزارة االقتصاد 2018صادي السنوي %، وذلك وفقًا للتقرير االقت0.8بنسبة 

مساهمة قطاع المقاوالت من أكثر وتبدو العالقة بين القرار والهدف المستنتج واضحة في 

قتصـــــاد الدولة، حيث يحتل المرتبة الرابعة من حيث مســـــاهمته في القطاعات التي تحرك ا

 االقتصاد.% من اإلجمالي، بحسب تقرير وزارة 8.4الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

م، وأفاد تقرير تحليلي أعده موقع "مباشـــر الســـعودية" أن الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتو

مليار  11 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد اعتمد مؤخرًا مبلغا بقيمة

 درهم للطرق والبنى التحتية االتحادية في المناطق الشمالية.

ويعطي نائب رئيس اإلمارات، األهمية واألولوية لمشـــــروع طريق رأس الخيمة الدائري الذي 

المنطقة الشــمالية. ويضــم المشــروع، الجســر القوســي  يعدُّ من الطرق الشــريانية التي تخدم

يًا واألول في الخليج. ومن الم عالم عه  لذي يعتبر األطول من نو حدث الفوالذي ا توقع أن ُي

قلة نوعية وســيربط اإلمارات الشــمالية بإمارتي أبوظبي ودبي للمرة األولى مشــروع الطريق ن

 في اإلمارات.

عبر القطارات في  تجاها اتحاديا موازيا لتطوير النقلوتتضـــــمن خطة تطوير البنية التحتية ا

الدولة خالل الفترة المقبلة، ويجري إعداد قانون خاص بهذا الصـــــدد والئحته التنفيذية خالل 

 قصير.األجل ال

                                                            
. 2019فبراير  27تطوير البنية التحتية قاعدة لنمو االقتصاد، موقع "مباشر" السعودية،  إيناس بهجت، تحليل.. اإلمارات تتخذ 73

http://bit.ly/2IR5mNL 

 /2SBGRUshttp://bit.ly. 2021موقع الحكومة اإلماراتية، االقتصاد ورؤية اإلمارات  74

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar
http://bit.ly/2IR5mNL
http://bit.ly/2SBGRUs
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ويشـــــير محللون إلى أن البنية التحتية أحد فروع قطاع المقاوالت، وبالتالي ســـــيكون هناك 

ديدة وتشــغيلها، كما ســيفتح الباب أمام تشــغيل المعدات المزيد من الفرص لجذب عماله ج

لشــــركات التي يســــاهم واإلنتاج، مما ســــيؤدي إلى رفع درجة تشــــغيل الموارد والمصــــانع وا

 لمشاريع.إنتاجها في هذه ا

 

 هـ. اجتماع المجلس االقتصادي العربي

ــالقــاهرة، مقر االمــانــة العــامــة للجــامعــة العربيــة، أعمــال الــدورة ( للمجلس ) 103بــدأت ب
ــاب ــتوى الوزاري، وذلك في الس ــادي واالجتماعي العربي، على المس ع من فبراير، وهي االقتص

 الدورة التي تترأسها سلطنة ُعمان.

دورة عملية اإلعداد للملف االقتصـــادي واالجتماعي لمجلس جامعة وبحث الوزراء في هذه ال
ة التونســـــية في شـــــهر مارس الدول العربية في دورته الثالثين المقرر عقدها في الجمهوري

القادم، حيث يعد أحد الموضـــــوعات الرئيســـــية المطروحة على المجلس اليوم، باإلضـــــافة 
عة قرارات ا تاب ية، واإللم ية اإلفريق مة العرب مة المقرر لق هذه الق خامســـــة ل لدورة ال عداد ل

عقدها في الرياض في نهاية العام الجاري، وهو الحدث الذي يكتســـــب أهمية خاصـــــة بعد 
 ولي مصر رئاسة االتحاد اإلفريقي، وما يعنيه ذلك لها من إمكانية اقتصادية.ت

عزيز التعاون كما ناقش الوزراء ســـــبل تعزيز التعاون العربي الدولي كأحد البنود المكملة لت
العربي مع كافة الشــــركاء، إلى جانب مواصــــلة جهود منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 

اد الجمركي العربي، ومتابعة ســير تنفيذ اســتراتيجية التنمية الزراعية ومتابعة تطورات االتح
جنبًا إلى  رئ لألمن الغذائي العربي، ذلكالعربية المستدامة، والخطة التنفيذية للبرنامج الطا

جنب مع ضرورة تعزيز استكمال المجلس العربي للسكان والتنمية، كأحد المبادرات العربية 
 الهامة في هذا المجال.

الدول األعضــــاء ومؤســــســــات العمل العربي المشــــترك لبذل الجهود لدعم  ودعا المجلس
قمة بيروت  وتنفيذ مبادرة الرئيس اللبناني العماد ميشـــــال عون والتي أطلقها خالل مؤتمر

ـــيس  ـــبيل التنمية من خالل تأس ـــتراتيجية إلعادة اإلعمار في س ـــأن اعتماد اس ـــادية بش االقتص
مار عادة اإلع ية  مصـــــرف عربي إل لدول والشـــــعوب العرب عدة جميع ا ـــــا ية يتولى مس والتنم

شــــعوبها  المتضــــررة على تجاوز محنها ويســــهم في نموها االقتصــــادي المســــتدام ورفاه
 75.المستدامة وتحقيق أهداف التنمية

                                                            
فات قمة تونس المقررة في مارس، صحيفة "النهار" بإعداد مل 103هالة شيحة، المجلس االقتصادي واالجتماعي العربي يختتم دورته ال 75

 http://bit.ly/2VyFQyk. 2019فبراير  7المصرية، 
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 المحور الفكريثالثا: 

زهر شهدت المنطقة العربية عددا من الفعاليات خالل شهر فبراير، لعل أهمها لقاء شيخ األ

"، وإدراج وبابا الفاتيكان في مدينة دبي، واســـتمرار فعاليات "معرض القاهرة الدولي للكتاب

سعودية، ثم افتتاح "م ضمن مناهج التعليم ال صينية  سقط الدولي للكتاب". اللغة ال عرض م

 وفيما يلي نتناول أهم هذه األحداث.

 أ. اإلمام األكبر والبابا وتداعيات السياسة

يواجهه األزهر وشيخه في مصر، أتى الشيخ سلطان بن محمد الشديد الذي  وسط "التضييق"

شكر  شارقة، للقاهرة في الثاني من فبراير مقدما التحية وال سمي، حاكم إمارة ال ضيلة القا لف

اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ األزهر، خالل زيارته لمركز الشيخ زايد بجامعة األزهر، 

ربية لغير الناطقين بها، وهو المركز الذي تأســــس على خلفية رفض والمخصــــص لتعليم الع

ــــ ــــيخ زايد بن س ــــمو الش لطان آل نهيان، رحمه هللا، اإلمام األكبر "الطيب" هدية مالية من س

 حولت بعد نقاش قصير إلى تمويل لهذا المركز.فت

يارة المركز، بل هدف لمرافقته إلى دولة اإلمارات، وهي  الرفقة لم يكن هدف القاســـــمي ز

فره بموجب القانون التي ربما أتت إثر زهد اإلمام األكبر في التقدم بطلب للموافقة على ســـــ

سن  سفر إال بإذن من رئي –فيما يبدو  –الذي  . كانت الرفقة بين 76س الجمهوريةلمنعه من ال

، اإلمام األكبر والقاســــمي إلى حيث اللقاء المرتقب مع البابا فرانســــيس األول بابا الفاتيكان

عاما للتســـــامح، التقى  2019وهو اللقاء الذي أتى في إطار دعوة دولة اإلمارات اعتبار العام 

تهدف إرســــال رســــالة للعالم ديانتين ســــماويتين، وهو اللقاء الذي كان يســــفيه زعيما أكبر 

ـــــانية" ها "األخوة اإلنس با، عن 77عنوان با لة ال يتوانى الطرفان، اإلمام األكبر وال ـــــا ، وهي رس

عليه من ا لعالم بات يشــــهد اجتراء غير مســــبوق على قيمة اإلنســــانية وما تنطوي إرســــاله

درجات  بســـاطة ورفض للكراهية وإنكار آدمية بني آدم، حتى ولو ارتبط بحضـــورهم درجة من

الحصـــول على شـــرعية لن تتمكن من محو الوجه القبيح لدور قيادات ســـياســـية بعينها في 

                                                            
. 2019يناير  16زهر بمهام رسمية دون إذن السيسي، صحيفة "القدس العربي" اللندنية، وكاالتن قرار غير مسبوق يمنع سفر شيخ األ 76

http://bit.ly/2IPSOq2 

فبراير  4ية، هيثم سالمة، ألول مرة.. البابا فرانسيس وشيخ األزهر يقيمان فى بيت واحد باإلمارات.. صور، صحيفة "اليوم السابع" المصر  77

2019 .http://bit.ly/2HdhfLp 
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رثة التي ســـــلقتها عبر إزهاق أرواح األبرياء في دول الربيع الكارثة اإلنســـــانية باليمن أو الكا

 العربي.

ال أن كادت الرسالة أن تصل برونقها وبهائها للعالم أجمع بعامة، وللعالم العربي بخاصة، لو

ــتنزاف الحدث دعائيا إلى أبعد حد أدى لتجريده من هذا البهاء، ربما كانت أكثر  الرغبة في اس

كرة األولمبياد الخاصة «كل من اإلمام األكبر والبابا فرنسيس على صور ابتذال الحدث توقيع 

الخارجية  ، إال أن أكثر صور ابتزاز الحدث ما صدر عن وزير الدولة اإلماراتي للشؤون78»التذكارية

أنور قرقاش من تصـريح مفاده "شـتان بين من يسـتضـيف البابا وشـيخ األزهر ومن يسـتضـيف 

 79.ضافة دولة قطر للدكتور يوسف القرضاوي)مفتى اإلرهاب" (في إشارة الست

ــيس بتأكيده على أن "اإليمان بالله يجمع وال يفرق،  ــاغه البابا فرانس ــالة ما ص كان موجز الرس

، وكانت روح الرســـــالة ما طالب 80االختالف ويبعدنا عن العداء والجفاء" وأنه يقربنا حتى في

اع الســـياســـات، نَّ وَمن بأيديهم مصـــائر الشـــعوب وموازين  به اإلمام األكبر "قادة العاَلم وصـــُ

ة واالقتصـــــادية  ماء، وإزهاق تطالبهم با –الُقوى العســـــكريَّ لتدخل الفوري لوقف نزيف الدِّ

ة أوشكت أن األرواح البريئة، ووضع نها يٍة فورية لما تشهده من صراعات وِفَتن وحروب عبثيَّ

. بقيت الرســـــالة، وبقي 81ثالثة"تعود بنا إلى تراجع حضـــــاري بائس ينذر باندالع حرب عالمية 

ــافة بعد "ابتذال الدعاية"؟ وهو ما يثير  ــاؤل: هل حققت اإلمارات قيمة دعائية مض معها تس

 في اإلمارات مقصودا؟ تساؤال آخر: هل كان ابتذال األديان

 ب. تدريس الصينية بالسعودية

                                                            
. 2019فبراير  5إسراء كارم، صور| البابا فرنسيس وشيخ األزهر يوقعان على كرة األولمبياد الخاصة التذكارية، صحيفة "األخبار" المصرية،  78

//bit.ly/2IPtbFMhttp: 

 3ضيف مفتى اإلرهاب، صحيفة "اليوم السابع" المصرية، هيثم سالمة، قرقاش: شتان بين من يستضيف البابا وشيخ األزهر ومن يست 79

 http://bit.ly/2H36nAP. 2019فبراير 

. 2019يناير  31جديدة للتأكيد على األخوة اإلنسانية، صحيفة "االتحاد" اإلماراتية، المحرر، البابا فرانسيس: زيارة اإلمارات صفحة  80

http://bit.ly/2GWOfbx 

فبراير  4سابع" المصرية، لؤى على، ننشر نص كلمـة شــيخ األزهــــر اللقاء فى العالمى لُألخــــوة اِإلْنَســــانية بأبو ظبى، صحيفة "اليوم ال 81

2019 .2Hdw5l8/http://bit.ly 
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مة الصـــــينية إثر زيارة قام بها ولي العهد الســـــعودي األمير محمد بن ســـــلمان إلى العاصـــــ

، أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة اعتزامها إدراج اللغة الصــــينية إلى مناهجها كمقرر 82بكين

تأتي في إطار تعزيز دراســـــى في جميع المراحل التعليمية المختلفة، معتبر ة هكذا خطوة 

، ويمم بصــره 84. وبينما تســلق ابن ســلمان أحد أبراج "ســور الصــين العظيم"83التنوع الثقافي

، دعته مجموعات من المســــلمين 85جية شــــاملة مع "التنين الصــــيني"ه شــــراكة اســــتراتيتجا

ــم أكثر من مليون  األويجور ــكرات االعتقال التي تض ــية معس ــأن قض ــين بش ــغط على الص للض

قافي" التي  هل دعوى "تعزيز التنوع الث جا نه ت ية، لك تان الشـــــرق مســـــلم من إقليم تركســـــ

افع عن اإلجراءات القمعية التي تتخذها الســـلطات اســـتوعبت بها بالده اللغة الصـــينية، ود

الحق في تنفيذ أعمال مكافحة اإلرهاب والتطهير الصـــينية ضـــدهم، مصـــرحا أن "الصـــين لها 

 من أجل أمنها القومي".

زاد ولي العهد السعودي أن أشاد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي باستخدام الصين 

لمين" في البالد من خالل معســـــكرات "مكافحة خطوات "إعادة التثقيف للســـــكان المســـــ

ما يعني موافقة الســـــعودية،  هاد اإلرهاب"، وهو  لدول اإلســـــالمية، على االضـــــط كبرى ا

 86 .الممارس ضد األقلية المسلمة في الصين

وبقدر ما إن االســـــتجابات الســـــعودية أتت من طبيعة ثقافية، حيث تراوحت ما بين قبول 

صينية" في ال سكرات االعتقال "تدريس اللغة ال سيل الدماغ" في مع سعودية، و"غ مدارس ال

السعودي كانت ثقافية أيضا. المراقبون الذين حاولوا تفسير  الصينية، فإن حوافز ولي العهد

الســلوك الســعودي أكدوا أن توجهه أتى اســتجابة لالختالف الثقافي بين المملكة وحليفها 

الســـن لم يســـتوعب بعد انهيار رؤيته للحضـــارة األبرز: الواليات المتحدة. فولي العهد حديث 

                                                            
 21وكاالت، ولى العهد السعودى األمير محمد بن سلمان يصل الصين فى زيارة رسمية، صحيفة "اليوم السابع" المصرية،  -محمد جمال  82

 http://bit.ly/2IOLD1e. 2019فبراير 

فبراير  22هيثم سالمة، وزارة الخارجية السعودية تعلن إدراج اللغة الصينية إلى المناهج بالمملكة، صحيفة "اليوم السابع" المصرية،  83

2019 .http://bit.ly/2EAjbL0 

. 2019فبراير  26يم، وكالة "سبوتنيك" اإلخبارية، ب محمد بن سلمان فوق سور الصين العظالمحرر، بالفيديو... ماذا طل 84

http://bit.ly/2HfvBuH 

 http://bit.ly/2T9Q37w. 2019فبرایر  22وكاالت، ولى العھد السعودى من الصین: المملكة تولى أھمیة للشراكة الشاملة مع بكین، صحیفة "الیوم السابع" المصریة،  85

 http://bit.ly/2TeeuAT. 2019فبرایر  23ألیف عبد  هللا أوغلو، غضب سعودي لدعم محمد بن سلمان "إبادة األویغور"!، موقع "الخلیج أونالین"،  86
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ورفضـــــت قبول جريمة اغتيال الصـــــحفي جمال الغربية المادية التي رجحت كفة األخالق، 

، وهي الحيرة الثقافية التي 87خاشـــــقجي المقيم على أراضـــــيها (بأمريكا) تحت داعي القيم

موروث التنكيل دفعته للبحث عن "شريك" مستبد يمكن معه مشاطرة "ثقافة االستبداد" و

في معســـكرات  بالمخالفين، وهو ما لم يجده متجســـدا بأكثر من تلك الدولة التي تســـتوعب

االعتقال أعدادا تبلغ حد المليون آدمي، وتباشـــــر بحقهم ســـــلوكا ثقافيا محضـــــا، وإن لبس 

مســوح "التعذيب"، وهو الســلوك المعروف بغســيل العقول. الطريف في قبول ولي العهد 

دمغة مســلمي "األويجور" أنه اســتخدم وصــفا ينتمي لثقافته، ليس ثقافة الســعودي غســل أ

ولكن ثقافته اإلســــالمية، حيث أطلق على عملية التعذيب المنهجية في  االســــتبداد بالطبع

 معسكرات االعتقال اسم "التطهير".

 ج. "إسرائيل" وسرقة الحقوق التراثية المصرية

العربي تلك الندوة التي شـــــهدتها القاعة كان من أهم الفاعليات التي شـــــهدها العالم 

ض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رئيســـــية (قاعة ثروت عكاشـــــة) ضـــــمن فعاليات معرال

 (اليوبيل الذهبي)، وهي الندوة التي حملت عنوان "حماية الملكية الفكرية". 50الـ

ية الســـــابقة وزيرة التأمينات والشـــــئون االجتماعوفي الندوة، افتتحت د. ميرفت التالوي 

ي والعربي الهجوم على دولة االحتالل الصـــــهيوني، مشـــــيرة إلى أن التراث الثقافي المصـــــر

ــيناوي  ــب جزء من تراثنا الس ــرائيلية، إذ تدعي األخيرة نس ــطو إس يتعرض كل يوم لعمليات س

ومشـــغوالتنا اليدوية وغيرها إلى تراثها. كما روى الدكتور أحمد علي مرســـي، أســـتاذ األدب 

والفلكلور بجامعة القاهرة، إحدى صور انتهاكات إسرائيل لحقوق الملكية الفكرية الشعبي 

يــة، بــاإلشــــــارة إلحــدى زيــاراتــه للخــارج، حيــث أخبر عن عثوره على كتــاب بــالعبريــة في العرب

الفلكلور، وعند قراءته أصـــابه ذعر شـــديد، إذ يدعي الكتاب أن كل مظاهر الثقافة والحضـــارة 

رية، كما يدعي أن هناك بعض اآليات في القرآن تشـــــير إلى وجود عند العرب لها أصـــــول عب

ي ذلك على كتب في تفســــير التراث"، ولفت مرســــي إلى أن هذا أرض إســــرائيل، مســــتنًدا ف 

الكتاب دفعه لتأليف كتاب يســــمي "فلكلور اإلســــرائيليات" فند فيه المزاعم اإلســــرائيلية، 
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ا العربية وليس له أي عالقة بإسرائيل، وأشار وحرص على تنبيه قرائه إلى أن تراثنا هو ثقافتن

 88.وعلى نفقة رئاسة الجمهورية 1976لجمهورية عام إلى أن هذا الكتاب طبع برعاية رئاسة ا

بالغة األهمية فيما يتعلق بمفهوم حماية الملكية  به الندوة من محاور  وبرغم ما حفلت 

ي بلغت مرتبة أن تصـــــبح مصـــــدر الفكرية وتطبيقاته، ومفهوم اإلنتاج الرقمي وأهميته الت 

بة  مدير مكت حد تعبير  يا ب طان ثاني في بري خل القومي ال لد قاهرة رئيس قســـــم ا عة ال جام

الوثائق والمعلومات د. شــريف شــاهين، وبرغم التحفظ حيال بعض الشــخصــيات المشــاركة 

سة وإرادة سيا ضغوط ال ساحات التعبير أن  ساحة من م  في الندوة، إال أن الالفت في هذه الم

سر القهر التي تربط القاهرة باإلمارات والسعودية في مشروع تطبيع متسارع لم تنجح في ك

ــري، والمتمثلة  ــتراتيجية على العقل المص ــدر الخطورة اإلس ــعبي والنخبوي بمص اإليمان الش

في الكيان الغاصـــــب، والذي لم يتوقف اغتصـــــابه عند حدود األرض والموارد، وإنما تعداها 

 تجات الثقافية لشعوب المنطقة.باتجاه سرقة المن

فكرية" وما يرتبط به من حقوق، تضــــمنت الندوة دعوة لمعالجة اغتراب مفهوم "الملكية ال

صريين  صر والم ونادت بتقريبه من الناس، وفتح آفاقه أمامهم، وهي آفاق رحبة قد تحمل لم

لكية الفكرية من خيرا كثيرا، سواء بالمفهوم االقتصادي لكلمة الخير، لما يرتبط بحقوق الم

ون لحقوق الذات، ســواء عوائد اقتصــادية أشــرنا ألحد أبرز أمثلتها عاليه، أو لما توفره من صــ

أكانت تراثية أو منتجات تحمل قيمة اقتصـــــادية عصـــــرية مضـــــافة مثل براءات االختراع أو 

 منتجات األدب والفن.
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