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محليات

األمناء/كتب/ عمران األحمد:

يف ظل تنامي الرصاعــات ، وازدهار النزاعات ، 

وانتفاش الحروب ، وتوســع دائرة املعاناة ، واألزمات 

اإلنســانية ، ويف ظل انتشــار التعنــرص، والتميز ، 

واإلرهاب ، والتطــرف  ، والكوارث،  والتحريض عىل 

اســاس اإلنتامء والذي ُيعد أدهى الكــوارث املهددة 

لحياتنا، ويف ظل اإلقتتــاالت والخصومات املفتوحة 

بسخاء عىل مســتوى املجتمع والدولة والعامل، يظل 

تعزيزنا للســالم من خالل التضامن والعون واالغاثة 

واالستجابة ؛ من أهم الرضورات اإلنسانية واألخالقية 

التي دونت كأســمى قيمة إنسانية يف وثيقة األخوة 

اإلنســانية كون التضامن يجعل من املمكن مقاومة 

الشدائد واألخطار التي تنشأ طوال الحياة. إنه مرادف 

للدعم واملساندة واملساعدة والحامية.

 يعــد التضامــن يف مقدمة القيم االنســانية 

واالخالقيــة يف جميــع االديان  مــن حيث عقدي 

واخالقي وثقايف وتسعى تعاليم جميع الديانات سيام 

التي ضمتها وثيقة االخوة االنســانية اىل استنهاض 

اإلنسانية  األخوة  لتعزيز  اإلنساين وتفعيله  التضامن 

والسلم العاملي بعد أن أصبحت مخاطر العنف والتناحر 

والتشــاجر والترشذم واالنقســام ظاهرة تزيد من 

املعاناة وتكاثر من الفقر والفقراء واملتعبني ، وتهّدم 

العالقات وتلغي الروابط وتذوى حالة التعايش و حالة 

الُحبِّ والوئامِّ والوداد .

العمــل عىل احياء دور  يتطلب منا كصحافيني 

التضامن  عىل أساس احرتام بعضنا البعض ، وكرس 

الحواجز التي تفصلنا عن بعضنا البعض ، وجعل هذه 

القيمة وبقية القيم اإلنســانية النبيلة التي تضمنتها 

وثيقة األخوة اإلنسانية يف متناول وسائلنا اإلعالمية 

لرفع الوعي املجتمعي فيام ُيوحدنا ال ما ُيفرقنا .

كشف املجتمع البرشي عن جوانب هّشة وقادرة 

عىل الصمود. بعد زلزال كهرمان مرعش أعربت جميع 

الــدول واملناطق حول العامل ، عــن تعازيها وقدمت 

املســاعدة  لرتكيا وســوريا. مبا فيها فــرق اإلنقاذ 

التي بادرت مــن جميع الدول للبحث عن ناجني تحت 

األنقــاض مبا فيها الســويد ، التي كانــت عالقاتها 

متوترة مؤخًرا مع تركيــا ، وإرسائيل “العدو القديم” 

لسوريا ، قد تنحيا مؤقًتا خالفاتهام وشاركا بفاعلية 

يف جهود اإلغاثــة يف حاالت الكوارث. وقد خلق هذا 

مشهًدا مؤثًرا حيث حصل البلدان املحتاجان عىل دعم 

عاملي يف سبيل األخوة اإلنسانية من خالل التضامن 

يف مواجهة الكارثة مع البلدين .

وقبل ذلــك رأينا كيف جســدت جائحة كورونا 

ميثاق االخوة االنســاين والدور اإلنساين العاملي من 

خالل التضامن ومــد يد العون للــدول النامية التي 

ت بها الجائحة ، اىل جانب الجهود اإلنسانية  اســتَبدَّ

املتضافرة يف ايجاد لقاحًا للحدِّ نهائيًا من كوفيد 19.

وهناك تحديات مشــرتكة ، واحدة تلو األخرى ، 

COV�  ترتاوح من زلــزال كهرمان مرعش اىل جائحة

ID�19 ، اىل النزاعات اإلقليمية إىل تغري املناخ. َسهلت 

تحقيق  إىل  الحقيقــي  اإلنســاين  التضامن  تكوين 

الوحدة والتنسيق عىل مستوى أكرب من أجل اإلنسان .

ويف تحديات أسوء كارثة إنسانية شهدتها اليمن 

، رصح األمني العام لألمم املتحدة  “إن تربعاتكم هي 

رشيان حياة أسايس للشعب اليمني.” جاء ذلك خالل 

املؤمتر الذي استضافته األمم املتحدة يوم األربعاء 16 

مارس مع كل من الســويد وسويرسا ، وحث الجميع 

عىل متويل النداء اإلنســاين قائاًل “يجب علينا، من 

منطلق املســؤولية األخالقية وكرم اإلنسان ورحمته 

بأخيه اإلنسان وبوازع التضامن الدويل ولكون األمر 

مسألة حياة أو موت، أن ندعم الشعب اليمني اآلن.”

 ما أمثر عن ذلك جمع ما يقارب  1.3 مليار دوالر 

أمرييك لالستجابة اإلنسانية يف اليمن، من 18 جهة 

مانحة بينها دولة الربازيل ودول اخرى بعيدٌة التربطها 

باليمن سوى رابطة األخوة اإلنسانية والقيم املشرتكة 

من أجل الوصول إىل 17,3مليون ميني وإستنهاضهم 

من الفاقة والجوع واملرض .

وال ننىس نهــج اإلمارات وسياســاتها الرامية 

إىل تعزيز قيم ومبادئ األخوة اإلنســانية، باعتبارها 

ثقافة ينبغي أن تسود العامل، واتخاذها من التضامن 

االنساين و املســاعدات الخارجية مدخاًل ال غنى عنه 

لتحقيق السالم واالستقرار واالزدهار العاملي .

التي  الخارجية  املســاعدات  فقد “بلغت قيمــة 

قدمتها دولة اإلمــارات خالل الفرتة من 2010 وحتى 

2021 نحو 20 مليار دوالر أمرييك ، لتواصل التزامها 

بدفع جهود السالم واالزدهار العاملي، إىل جانب توفري 

الدعم التنموي واإلنساين والخريي يف عدٍد من الدول 

النامية، من بينها 50 من البلدان األقل منوًا. حســب 

تقرير صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدويل .

فيام بلغت املســاعدات اإلنسانية لدولة اإلمارات 

للمترضرين من زلــزال كهرمان مرعــش يف تركيا 

وسوريا 100مليون دوالر ، وتسيري سفينة مساعدات 

بجانــب 220 طائرة إغاثية بإجــاميل 7 آالف و109 

إعالن وزارة  اإلغاثية، حسب  املســاعدات  أطنان من 

الخارجية اإلماراتية

فيام بلغ إجاميل املســاعدات التي قدمتها دولة 

اإلمارات لليمــن نحو 22.97 مليار درهم خالل الفرتة 

من عام 2015 وحتى عام 2021.

فيام شكلت مساعدات دولة اإلمارات  نحو 80% 

من حجم االســتجابة الدولية للــدول املتعرثة خالل 

جائحة “كوفيد19�”.

وتــأيت تلك الجهود االنســانية اإلماراتية ضمن 

اســرتاتيجية األخوة اإلنســانية التــي التزمت بها 

اإلمارات ، وتضع يف أولوياتها اإلنســان دون التمييز 

بناء عىل أســاس جغرايف او عرقي او ديني ؛ إلتزاما 

يستند إىل مبادرات تاريخية وجهود استثنائية قامت 

بها اإلمارات لنرش مفهوم األخوة اإلنســانية وثقافة 

التضامن والتسامح .

ختاما ما أرشُت إليه بعضًا مام ُيعزز دور التضامن 

اإلنســاين يف مضامني القيم اإلنسانية املشرتكة يف 

ميثاق األخوة اإلنسانية . 

»األمناء« كتب/ أمجد الرامي:
 

سيغري االتفاق السعودي اإليراين 
يف  االشــتباك  قواعــد  مــن  قطعًا 
املحلية سياســيًا وعسكريًا،  الساحة 
كثريًا  يحمل  املنطقة  يف  الرصاع  كون 
الوكالة(، حيث  من صفات )حــروب 
سيقوى املسار السيايس عىل حساب 
العســكري، وفيام ييل تحليل  املسار 
التي  والخســائر  للمكاسب  مخترص 
سيجنيها كل طرف يف األزمة اليمنية 

والجنوبية.
ان  رغــم  االنتقــايل:  املجلــس 
املجلس  السعودية تنظر اىل  السياسة 
الجنــويب كطــرف غري  االنتقــايل 
مسيطر عليه، اال اننا ميكننا ان نقول 
مكسبًا  سيحقق  االنتقايل  املجلس  ان 
من حصيلــة هذا االتفــاق حيث انه 
ســيقلم ما بقي من رشعية شاملية، 

وهو امر سعى اليه املجلس دومًا.

االنتقالي  المجلس  مكاسب 

ي الجنو�ب

اقصــاء الرشعية والتــي مل يعد 
لها اية نفوذ يجــاري نفوذ االنتقايل 
العســكري، وإضافة رشعية قانونية 
كقوة  سيظهر  حيث  لالنتقايل  جديدة 
عســكرية وحيدة متلــك الحوار مع 

الطرف الحويث.

مخاطر
فرض تسوية غري مقبولة جنوبيًا.

ضامنات
الســعودي  الخــالف  اســتمرار 

اإلمارايت.

تخوف
أن تكــون الرتتيبــات التي قامت 
درع  )قــوات  اململكة مؤخــرًا  بهــا 
محل  العليمي  رشعية  إلحالل  الوطن( 
يظل  لكن   ، جنوبــاً االنتقايل  املجلس 
العسكرية  للقوة  نتيجة  مستعبدًا  هذا 
والشــعبية التي يحظى بها االنتقايل 

إضافة اىل االسناد االمارايت له.

رشعية العليمي )الخارس األكرب(
ال ميكن القول ان رشعية العليمي 
ستكسب شــيئا بل هي اىل الخسارة 
درع  قــوات  إنشــاء  مع  حتى  اقرب 

تضيف  ان  بهــا  يفرتض  التي  الوطن 
قوات  العليمي فهي  اىل  قوة سياسية 
حديثة ال يزال والؤها للعليمي مشكوكًا 
فيــه، إضافة اىل ضعــف خربة هذه 

القوات الحديثة، لذا كان الرتحيب يف 
البيان الحكومي حذرا متوجســًا من 

هذا االتفاق.

الحوثيون
)مكاسب: إضافة رشعية جديدة 
لهــم – مضيهم يف تشــكيل الدولة 

بحسب ايدلوجيتهم(.
الحوثيون هــم الرابح األكرب من 
االتفاق  ســيمنح  حيث  االتفاق  هذا 
رشعية بديلة لهم، ولكن هذا االتفاق 
ســيعني ايضًا أن االســناد اإليراين 
سيتقلص، ورمبا يتحول اىل امالءات، 
فرض  او  الهدنــة  بقبــول  كااللزام 
التفــاوض مع أطــراف مينية يرى 
الحوثيون أنها األضعف وال تســتحق 
الجلوس معها للتفاوض، وباملحصلة 

سيضعف الغطاء اإليراين لهم.

المشاريع االأصغر
لن  الفرعية  االستقاللية  الدعوات 
يكون لها وزن يف قــادم األيام النها 

ستستنفذ أسباب وجودها.

شرعية العليمي.. اخلاسر 
األكبر من االتفاق

التضامن يف مضامني القيم املشتركة ..

نهج الإمارات امنوذجًا

االتفاق السعودي اإليراني وحسابات الربح واخلسارة لألطراف

ما اأهم مكا�سب النتقايل اجلنوبي من التفاق؟


