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إنجاز عالمي كبير لإلمارات
يف كل يوم يتأكد أن مكان دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تحت قيادة صاحب الســمو الشــيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،املركز األول ال عىل املستوى اإلقليمي فحسب ،وإمنا
عىل املستوى العاملي أيضاً ،وأن سعيها إىل تبوؤ هذا املركز ال يقوم عىل التمنيات وإمنا عىل أسس قوية
من العمل والجهد والتخطيط والرؤية الواضحة وقبل كل ذلك القيادة املخلصة التي متتلك إرادة التفوق.
يف هذا السياق ميكن النظر إىل حصول حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل املركز األول عاملياً يف
مجال الكفاءة الحكومية ،ويف جودة القرارات الحكومية ،ويف غياب البريوقراطية ويف حسن إدارة األموال
العامة ،وذلك وفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العاملية  ،2014الذي يصدر عن «املعهد الدويل للتنمية
اإلدارية» يف سويرسا .ويف املجاالت األخرى التي يهتم بها التقرير جاءت دولة اإلمارات يف املراكز األوىل
أيضاً ،حيث حلت يف املركز الثاين عاملياً يف مجال القيم والسلوكيات الحكومية ويف سهولة مامرسة األعامل،
ويف املركز الثالث عاملياً يف مؤرش التجارة الدولية ومؤرش األداء االقتصادي والسياسة املالية الحكومية ،كام
جاءت بني الدول الخمس األوىل عاملياً ضمن  35مؤرشا ً فرعياً يف التقرير.
ويزيد من أهمية هذا اإلنجاز بالنسبة إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أن الكتاب السنوي
للتنافسية العاملية يعد أحد أهم التقارير العاملية يف هذا املجال ،ويتم االعتامد عليه بشكل كبري من
قبل صناع القرار واملسؤولني واملستثمرين يف اتخاذ قراراتهم االقتصادية واالستثامرية .فضالً عن ذلك فإن
حصول اإلمارات عىل هذا املوقع الدويل املتميز يف مجال التنافسية ،يؤكد بوضوح أنها متيض يف طريقها
الصحيح لتحــقيق الهدف املركزي لـ «رؤية اإلمارات  ،»2021وهو الذي يتمثل يف جعل دولة اإلمارات
العربية املتحدة من أفضل الدول يف العامل يف الذكرى الخمسني إلنشائها ،كام أن القيادة اإلماراتية تضع
أهدافها املستقبلية وهي تؤمن بقدرة أبناء الشعب اإلمارايت عىل تحقيقها وتثق بذلك ،مهام بدت صعبة.
إن تعليق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم ديب ،عىل هذا اإلنجاز العاملي لإلمارات ،يكشف بجالء أحد أهم أسباب التفوق اإلمارايت
ومتيز تجربة التنمية فيها ،وهو عدم الركون إىل ما تحقق والرضا به مهام كان كبريا ً وعاملياً ،وإمنا االستمرار
يف العمل الدائم إمياناً بأن من ال يسري إىل األمام ال يثبت يف املكان وإمنا يرتاجع إىل الخلف ،حيث قال
سموه :إن «التقارير العاملية ال تبهرنا كثريا ً وال ترصف نظرنا عن أهدافنا الحقيقية وال تدفعنا إىل التفاخر
وترك العمل ،بل هي مؤرشات نستفيد منها لتعطينا موقعنا الحقيقي يف سياق التنافس بني األمم لتحقيق
األفضل لشعوبنا» ،مشريا ً إىل «أن أكرب درس نتعلمه وقت تحقيق اإلنجازات هو املزيد من التواضع
واملزيد من اإلرصار عىل تحقيق نجاحات أكرب».
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مبادرات مهمة من أجل خدمة صحية عصرية
كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة  -ومازالت  -تويل تطوير قطاع الصحة أهمية قصوى ،ولذلك فإنها تصنف
يف مصاف الدول املتقدمة من ناحية توفري الرعاية بالصحة ،حيث تحتل املرتبة الـ 27عاملياً يف أداء النظم الصحية
بحسب إحصاءات «منظمة الصحة العاملية» ،كام تصنف ضمن قامئة الدول الـ 20األعىل يف العامل عىل صعيد
إنفاق الفرد عىل خدمات الرعاية الصحية ،فيام يتوقع أن يصل حجم اإلنفاق عىل القطاع الصحي بها بحلول
عام  ،2020ما بني  80و 100مليار درهم .هذا التطور يف الخدمات الصحية أ ّهل اإلمارات لتكون وجهة سياحية
عالجية يف منطقة الرشق األوسط ،ومن املتوقع أن ينمو قطاع السياحة العالجية فيها بنسبة  %20 -%15سنوياً.
وعىل الرغم من هذا الواقع الصحي املتميز فإنه مل مينع اإلمارات من االستمرار يف تطوير الخدمات الصحية
عالية الجودة ودعمها بكل الطرق واألساليب ،ويتضح هذا جلياً من خالل إبرام اتفاقيات الرشاكة مع املؤسسات
الطبية العاملية وإلحاق الكوادر املواطنة بربامج تدريب عاملية ،إذ تؤمن اإلمارات بأن تقوية الرشاكة مع املؤسسات
الطبية العاملية سينعكس إيجاباً عىل القطاع الصحي من ناحية تطوير املهارات الوطنية به ،وتطوير الخدمات
الصحية ،ويأيت التحاق أربعة مواطنني إماراتيني يعملون يف إدارات جهات صحية تابعة إلمارة أبوظبي يف برنامج
تطوير املهارات اإلدارية يف مستشفى كليفالند كلينيك يف الواليات املتحدة األمريكية مؤخرا ً يف هذا اإلطار ،إذ
تستهدف هذه الرشاكة العلمية من خالل التحاقهم بربامج للتدريب والتعليم املستمر بأكادميية كليفالند يف
أوهايو يف الواليات املتحدة األمريكية ،تحسني املهارات الوطنية وتطويرها ،وضامن تأهيلهم لتطبيق أفضل
املامرسات الطبية العاملية املتقدمة يف املستشفيات اإلماراتية.
ومن ضمن السياسات التي تتبعها اإلمارات لتحسني الوضع الصحي أيضاً ،استخدام التكنولوجيا يف تعزيز
املامرسات الطبية العاملية ال من خالل تزويد املنشآت الطبية بأحدث املعدات الطبية فحسب ،بل من خالل
االتجاه نحو توفري الخدمات اإللكرتونية الصحية للجمهور أيضاً ،لتوفري الوقت والجهد وتخفيف ضغط املراجعني
عىل مراكز الخدمة يف املرافق الطبية ،وكانت وزارة الصحة يف إطار مبادرة الحكومة الذكية ،قد أطلقت ،مؤخراً،
موقعها اإللكرتوين الجديد ،وهو الذي يستهدف تسهيل توفري الخدمات الصحية للجمهور ،حيث راعت الوزارة
يف تصميم املوقع ضامن تزويد الخدمات الصحية لجميع أفراد املجتمع وعىل رأسهم ذوو االحتياجات الخاصة.
ويف السياق نفسه ،كشفت مديرة إدارة التغذية والصحة املدرسية يف وزارة الرتبية والتعليم مؤخرا ً ،عن مرشوع
اتفاق بني وزاريت الرتبية والتعليم والصحة؛ بهدف ربط السجل الصحي اإللكرتوين لطلبة املدارس الحكومية بنظام
املعلومات الصحية ،التابع لوزارة الصحة «وريد» ،لتكوين قاعدة بيانات صحية دقيقة وشاملة ،متكن األطباء يف
مستشفيات الوزارة من االطالع عىل التاريخ املريض ملراجعيهم من الطلبة ،ومساعدتهم عىل التشخيص بصورة
أدق ،وسيتم توقيع االتفاق خالل الفصل الدرايس الحايل ،ليبدأ تطبيقه ابتداء من العام املقبل ،هذه املبادرة ال
تقترص عىل إنشاء قاعدة معلوماتية فقط حول األمراض املختلفة التي يعانيها الطلبة ،بل إنها ستعمل عىل توفري
الوقت للقيام بدراسات وأبحاث حول األمراض املختلفة بني الطلبة ،من خالل توفري اإلحصاءات الطبية الجديدة
بشكل مستمر ،أي متكني وزارة الصحة من انتهاج السياسات والربامج الوقائية والعالجية للمشكالت الصحية التي
يعانيها الطلبة بشكل دوري.
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آثار خطيرة لألوضاع السياسية على االقتصاد الليبي
يعتمد االقتصاد الليبي على عائدات تصدير النفط كمصدر رئيسي للدخل ،إذ تمثل صادراته النفطية نحو  %95من
إجمالي عائداته التصديرية ،ويسهم القطاع النفطي في نحو  %80من اإليرادات العامة للدولة ،ويمثل ناتج القطاع نحو
 %65من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد ،في حين تستورد ليبيا معظم احتياجاتها من السلع والمنتجات من الخارج.
أقدمت ليبيا خالل السنوات الماضية على تب ّني
إجراءات عدة لإلصالح االقتصادي ،فبعد أن كان اقتصادها
شبه مغلق ويعتمد على السيطرة الكاملة للقطاع الحكومي
على األنشطة االقتصادية ،عمدت الدولة إلى تب ّني سياسة
مغايرة ،تقوم على االنفتاح على العالم الخارجي ،وسعت
إلى استقطاب االستثمار األجنبي المباشر ،إلى جانب تنويع
مصادر الدخل ،بالتوازي مع ذلك ،لم تتجاهل الحكومة
تطوير القطاع النفطي ،فسعت إلى رفع الطاقة اإلنتاجية
للقطاع إلى نحو  3ماليين برميل نفط يومياً ،فيما يقارب
نحو ضعف إنتاجه ،حينذاك ،الذي كان مقدرا ً بنحو 1.65
مليون برميل يومياً.
وقد توقفت المساعي االقتصادية للحكومة الليبية
بسبب اندالع االحتجاجات الشعبية في البالد في عام
 ،2011بل إن تداعيات األحداث التي تلت ذلك استمرت
ما يزيد على ثالث سنوات حتى اآلن ،فقد تعرضت معظم
البنى التحتية للبالد للتدمير ،بما فيها البنى التحتية للقطاع
النفطي في حد ذاته ،إذ استهدفت المواقع النفطية ،من
ِقبل المحتجين والجماعات المسلحة ،التي لجأت إلى ذلك
كسالح للضغط على الحكومات المؤقتة المتتالية ،وكان من
جراء ذلك أن تدهور إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 200
ألف برميل يومياً وفق آخر بيانات صادرة عن “المؤسسة
الوطنية للنفط” ،خالل الشهور الماضية ،بل إن تصاعد وتيرة
الصدامات المسلحة في البالد خالل األيام األخيرة يهدد
بتوقف هذا اإلنتاج بشكل تام ،خصوصاً إذا لحقت أضراره
بالبقية الباقية من البنية التحتية للقطاع ،وهو أمر محتمل
إلى ح ٍّد بعيد ،ومن المر ّجح أن يستمر فترات طويلة في
المستقبل.
كانت صادرات ليبيا النفطية في سنوات ما قبل
االحتجاجات الشعبية تقدر بنحو  1.2مليون برميل يومياً،
وكانت األسواق المحلية تستهلك الجزء المتبقي من اإلنتاج،
والمقدر بنحو  450ألف برميل يومياً ،وفيما كانت أسعار
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النفط العالمية تدور حول  100دوالر للبرميل ،كان االقتصاد
الليبي يستقبل إيرادات نفطية تبلغ نحو  44مليار دوالر
سنوياً ،فضالً عن أنه كان قادرا ً على تلبية احتياجات األسواق
المحلية من الوقود ،لكن في ظل األوضاع المستجدة،
فإن توقف اإلنتاج النفطي المحلي بشكل كامل سيفضي
إلى انقطاع جميع اإليرادات النفطية ،وسيجبر البالد على
استيراد احتياجاتها من الوقود من الخارج فيما يُ َح ِّمـل
اقتصاد البالد عبئاً استثنائياً ،في الوقت الذي يعاني فيه
هشاشة مزمنة ،وتعاني فيه البنى التحتية تدميرا ً شبه كامل،
خصوصاً أن إعادة إعمار ما تم تدميره خالل السنوات الثالث
الماضية ،من بنى تحتية ومرافق ومنشآت ،تحتاج إلى تنفيذ
مشروعات تبلغ قيمتها نحو  50مليار دوالر ،أو ما يُقدر
بنحو  %67من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو ما يتخطى
القيمة اإلجمالية لإليرادات للصادرات النفطية للبالد لمدة
سنة كاملة ،بل إن المنحى الذي اتخذته تطورات األوضاع
السياسية واألمنية في البالد خالل الفترة األخيرة ،من شأنه
أن يدخل المجتمع الليبي بشكل كامل في مرحلة غير
معلومة العواقب ،سواء على الجانب االقتصادي أو غيره
من جوانب الحياة اليومية.
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العراق ..هل أصبح مستقبل المالكي في خطر؟
التطورات األخيرة على الساحة العراقية تفيد بأن الرفض الملحوظ من قوى كثيرة لنتائج االنتخابات التي أجريت
أواخر شهر إبريل الماضي ،قد بدأ ينتقل من مرحلة رد الفعل واالحتجاج إلى مرحلة الفعل المباشر.
تناقلت وسائل اإلعالم أخيرا ً أنباء االستعدادات األولية
لتشكيل تحالف برلماني واسع من أطياف سياسية عدة بقصد
تشكيل الحكومة الجديدة ،وبالتالي منع نوري المالكي ،رئيس
الوزراء الحالي ،من الفوز بوالية ثالثة .ومعروف أن المالكي ال
يخفي رغبته في البقاء في سدة السلطة وهو هدف يسعى
إليه بحماسة باعتباره زعيم أكبر كتلة برلمانية حسب نتائج
االنتخابات األخيرة التي خرجت منها كتلته «ائتالف دولة
القانون» بـ  92معقدا ً في البرلمان الذي يضم  328مقعدا ً.
غير أن خصومه ممن شككوا في شرعية االنتخابات واتهموه
بالتالعب في نتائجها بطرق شتى ،يعملون حالياً على إيجاد
تكتل يفوق تكتل المالكي من حيث العدد ،األمر الذي يجيز
لهم انتزاع فرصة تشكيل الحكومة منه.
ال يزال من المبكر الحكم على مدى نجاح طموحات
معارضي المالكي وواقعيتها لتشكيل («كتلة قوية» تحت
مسمى «تحالف األقوياء» ،بمشاركة  200نائب لتشكيل
حكومة شراكة في المرحلة المقبلة) ،حسبما نقلت
جريدة «االتحاد» عن محمد الخالدي القيادي في ائتالف
«متحدون» .لكن المعطيات المتوافرة عن عملية االنتخابات
واإلجراءات المثيرة للجدل التي مهدت لها ورافقتها ،تدل
على وجود مبررات ال يستهان بها إلحداث تغيير جذري في
آلية السلطة التي أشرفت على تلك االنتخابات .واألرجح أن
هذه المبررات ستساعد على توحيد صفوف المعارضين،
حيث يصبح من الممكن بناء «تحالف األقوياء» ،الذي أطلق
عليه آخرون اسم «االتحاد» مؤكدين أن اإلعالن الرسمي
لتشكيل هذا التحالف للقوى الوطنية العراقية ،بات وشيكاً،
كما أوردت صحيفة «االتحاد».
والحال أن اتهامات بالغة الخطورة قد وجهت لالنتخابات
ومنظميها ،إذ قالت وحدة الجميلي ،النائبة عن ائتالف
«متحدون» إن «بعض األحزاب الحاكمة والمؤتمرة بإمرة
طهران ،عملت بمنهجية طائفية مدروسة على مدى عشر
سنوات ،لتقليل المك ّون السني في محافظة بغداد وبرلمان
عام  ،2014عن طريق التهجير القسري والعنف الطائفي
واالعتقاالت العشوائية التي مارستها على هذا المكون».
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

والنائبة الجميلي ليست الوحيدة التي رفعت الصوت منددة
بممارسات غير قانونية في سياق االنتخابات األخيرة ،فقد
ترددت اتهامات مماثلة على لسان عدد من السياسيين
والبرلمانيين.
بيد أن كثرة المشككين في نتائج االنتخابات هي في حد
ذاتها مشكلة ،إذ كلما زاد عددهم زادت صعوبة توحيدهم
تحت لواء جامع يجعلهم قوة فعالة على أرض الواقع .والواقع
أن من بين األسئلة الكبيرة التي ينبغي للمعارضة العراقية
الرد عليها حالياً ما يأتي :إلى أي مدى بلغ التنسيق بين
مختلف فصائلها لجهة إزاحة المالكي بالطرق الدستورية؟
وهل صار التعاون على درجة من االتساع والمتانة بحيث
يكون هناك أمل حقيقي في النجاح؟
نسبت تقارير إلى الدكتور أياد عالوي ،رئيس الوزراء
األسبق ،زعيم ائتالف «الوطنية» ،اعتراضه الشديد على
نتائج االنتخابات وحثه رئاسة مجلس النواب على «اتخاذ
اإلجراءات السريعة وفتح باب التحقيق» .فهل سيكون
عالوي طرفاً أساسياً في «تحالف األقوياء» القادر على إفساح
المجال للعراق لبدء صفحة جديدة من دون المالكي؟
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الواليات المتحدة :تباين مواقف اإلدارة واالستخبارات والكونجرس
بشأن تنظيم «القاعدة»
ثمة جدل داخل اإلدارة األمريكية حول تنظيم «القاعدة» وإذا ما كان قد تراجع بعد مقتل بن الدن أم إنه مازال قوياً،
حيث إن هناك رأياً يرى أن اإلرهاب في تراجع في حين هناك رأي آخر يرى أن األمر ليس كذلك ،ويتب ّنى هذه الرؤى
األخيرة مسؤولو االستخبارات على وجه الخصوص.
في هذا السياق أشار إيلي ليك ،مراسل شؤون األمن
الوطني في مجلة «ذا ديلي بيست» ،في تقرير له في
المجلة ،إلى أن إدارة الرئيس األمريكي ،باراك أوباما،
استنتجت في عام  2012أن تنظيم «القاعدة» لم يعد
يشكّل تهديدا ً للواليات المتحدة األمريكية بعد مقتل
زعيمه أسامة بن الدن ،وسعت اإلدارة منذ ذلك الوقت
إلى تقليص وتيرة الحرب على اإلرهاب وسط االعتراضات
المتزايدة من جانب مسؤولي الوكاالت االستخبارية .وقد
توافقت تقديرات االستخبارات الوطنية التي نشرت عام
 2012مع البيت األبيض بشأن ضعف «القاعدة» وعدم
قدرتها على تهديد الواليات المتحدة األمريكية ،حيث
ساعد مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» في عام  2012إلى
ح ٍّد ما في إعادة انتخاب الرئيس أوباما في العام نفسه.
وقال الرئيس وكبار المسؤولين األمريكيين وبشكل صريح
في المؤتمرات الصحفية والتجمعات الحاشدة إنه تم
إلحاق الهزيمة بتنظيم «القاعدة».
وقد عارض مسؤولو االستخبارات األمريكية وعلى
رأسهم الجنرال مايكل فيلين ،مدير وكالة االستخبارات
الدفاعية ،تلك التخمينات ،وتمكن فيلين ومن معه من
تحقيق نصر جزئي في معارضة القول إن تنظيم «القاعدة»
لم يعد يشكل تهديدا ً على أمن الواليات المتحدة .ونقل
الكاتب عن أحد ضباط االستخبارات األمريكية ،الذي لم
يذكر اسمه ،قوله« :سنبذل قصارى جهدنا في معارضة
تلك التخمينات».
ومنذ ذلك الخالف الداخلي وقول الرئيس أوباما في
خطابه بشأن «حال االتحاد» عام  2012إن (مقاتلي
«القاعدة» المتبقين متخبطون ويعرفون أنهم لن يتمكنوا
من اإلفالت من الواليات المتحدة) ،وقد ترعرعت
الجماعات اإلرهابية في العالم اإلسالمي ،ففي العام
الماضي تمكنت «القاعدة» من إنشاء معاقل آمنة لها في
ليبيا وسوريا والعراق .وعقب ذلك خفف البيت األبيض
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

من موقفه ،حيث استنتج أن «القاعدة» والمنتمين إليها
مازالوا يشكلون تهديدا ً خطيرا ً لكن الخالف بين البيت
األبيض واإلدارة األمريكية من ناحية واالستخبارات من
ناحية أخرى بشأن الحرب على اإلرهاب مازال قائماً.
ويقول الكاتب إن مسؤولي االستخبارات يجمعون على
أن تهديد «القاعدة» يتزايد لكن البيت األبيض يسعى إلى
إسقاط الحرب ضد المتطرفين اإلسالميين .ونتيجة لذلك
فقد بقيت المعلومات االستخباراتية حول هذه التهديدات
التي تم جمعها طي الكتمان وال يعرفها الرأي العام أو
كبار المسؤولين األمريكيين ،وقد بدأ الكونجرس والبيت
األبيض التفكير بتعديل أو إمكانية إبطال استخدام القوة
للعثور على هؤالء اإلرهابيين الذين يشكلون تهديدا ً
والقضاء عليهم.
ونقل الكاتب عن مسؤول استخباري (أن اإلحباط
يتمثل في الضغط الذي يمارسه البيت األبيض من أجل
التقليل من خطورة التهديد الذي تشكله بعض الجماعات
التابعة لـ «القاعدة» ،ومن ثم فإننا نخصص الموارد من
أجل شيء ال يعتبرونه مشكلة).
ومن جانبه ،فإن البيت األبيض يخالف مسؤولي
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االستخبارات الرأي ،حيث قالت المتحدثة باسم البيت
األبيض ،كايتلين هايدن ،عبر البريد اإللكتروني ،بشأن
سياسات البيت األبيض في مكافحة اإلرهاب (مثلما أكد
الرئيس ،يجب علينا تحديد جهودنا ليس على أساس
«الحرب العالمية على اإلرهاب» ،التي ال نهاية لها ،وإنما
على سلسلة من الجهود الثابتة والهادفة إلى تعطيل
وتفكيك وهزيمة شبكات معينة من المتطرفين تهدد
الواليات المتحدة).
ويقول الكاتب إن الوكاالت االستخبارية األمريكية
مازالت تنفق أمواالً طائلة من أجل الحرب على اإلرهاب،
ففي عام  2013فقط أنفقت نحو  17.2مليار دوالر ،بحسب
ما نشرته صحيفة «ذا واشنطن بوست» لكن تلك المبالغ
ازدادت في اآلونة األخيرة عندما بدأت هذه الوكاالت في
توجيهها نحو األمن السيبراني والقضايا األخرى.
وقد وصل الخالف الداخلي بشأن الرد على تهديد
«القاعدة» ،مؤخرا ً ،لحظة حاسمة ،حيث عقدت لجنة
العالقات الخارجية في الكونجرس ،األربعاء الماضي،
جلسة استماع حول قانون عام  ،2011الذي ينص على
حرب عالمية طويلة ضد «القاعدة» والجماعات التابعة
لها.
وفي الوقت ذاته هناك انقسام حاد بين صفوف مسؤولي
االستخبارات والبيت األبيض حول قوة تنظيم «القاعدة»
عندما بدأت تلك الحرب ،حيث تشير التقديرات إلى أن
تنظيم «القاعدة» لديه أكثر بقليل من مئة مقاتل في
والية کُنر إحدى الواليات األفغانية في أقصی شرق البالد
مع الحدود الباكستانية ،ويعتبر مسؤولو االستخبارات أن
تلك التقديرات قديمة ويقولون (إن «القاعدة» موجودة
اليوم في جميع أنحاء أفغانستان» .وتساءل أحد مسؤولي
االستخبارات بقوله «هذا هو الكالم الذي ال يريده أحد،
ما الذي سيفعلونه بعد عام  2014عندما تكمل قواتنا
انسحابها بشكل كامل»).
ويرى الكاتب أن اإلحباط ليس مقصورا ً على
أفغانستان ،حيث إن أحد األسباب التي أدت إلى تواصل
غضب شريحة كبيرة من مسؤولي االستخبارات بشأن
هجمات بنغازي عام  2012هو مشاهدتهم التقليل
من أهمية التهديد المتطرف في رد الفعل األولي على
الهجمات ،وكان ضباط االستخبارات األمريكيون في
ليبيا ليلة الهجمات قد قالوا إن الهجمات هي هجوم
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

إرهابي منظم لكشف رد اإلدارة األمريكية التي وصفت
الهجمات بأنها تظاهرات ضلت طريقها .ونقل الكاتب عن
مسؤولين استخباراتيين ومحققين ،أن أحد األسباب التي
أدت بمسؤولي االستخبارات إلى الحكم على الهجمات
أنها إرهابية هو مشاهدة ضباط الـ«سي آي أيه» .ألحد
المشاركين في الهجمات وهو واقف على األرض.
وانتقد كثير من مسؤولي االستخبارات التعامل مع
الوثائق التي عثر عليها في مخبأ بن الدن التي تتضمن
رسائل بين قادة حركة «بوكو حرام» وبن الدن ،في ضوء
عملية االختطاف التي نفذتها الحركة ،مؤخرا ً ،وبقاء تلك
الوثائق والرسائل طي الكتمان .وقد دعا عضو «لجنة
االختيار الدائمة» الخاصة باالستخبارات ،في مجلس
النواب األمريكي الجمهوري ديفين نيونيس اإلدارة
األمريكية بصراحة إلى اإلفراج عن جميع الوثائق السرية.
وأوضح الكاتب أن خطاب اإلدارة األمريكية هذه األيام
حول هزيمة «القاعدة» ،قد تالشى ،واعترف أوباما بالسر
والعلن أن تهديد الجهاديين قد انتشر ،كما أعرب أوباما
خالل خطاب االتحاد هذا العام عن رأي مفاده (برغم تمكننا
من هزيمة القيادة الرئيسية للتنظيم ،فإن التهديد تطور
في الوقت الذي نشأت فيه جماعات تابعة لـ «القاعدة»
في مناطق مختلفة من العالم) .لكن تلك التصريحات تثير
الشكوك في ضوء االعتماد على الطائرات اآللية ،والتنصت
اإللكتروني فقط من أجل هزيمة اإلرهاب.
ونقل الكاتب عن تومي فيتور ،المتحدث باسم مجلس
األمن القومي خالل الوالية األولى للرئيس أوباما لما دار
بينه وبين الرئيس حول األزمة في مالي ،حيث كان يدرك
أوباما أن تهديد القيادة الرئيسية لـ «القاعدة» قد تضاءل،
بينما التهديد الذي تمثله الجماعات التابعة للتنظيم قد
أصبح أكثر قوة ،وقال الرئيس «إن مثل تلك األزمة ال
تحتاج إلى برنامج استخدام الطائرات اآللية ،وإنما إلى
عملية سياسية مستدامة تتضمن تطويرا ً اقتصادياً».
ودعا فيتور اإلدارة األمريكية إلى موازنة األولويات
والموارد المحدودة وشاطره في هذا الرأي كثير من
مسؤولي االستخبارات الذين أعربوا عن قلقهم من أن
يؤدي استحواذ التركيز على «القاعدة» إلى صرف نظر
الواليات المتحدة األمريكية عن أعدائها اآلخرين روسيا
والصين.
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نمو العالقات التجارية بين إيران وكردستان العراق

شهد التبادل التجاري بين
إقليم كردستان العراق وإيران
نموا ً ملحوظاً في السنوات األخيرة،
وهو ما انعكس إيجاباً على اقتصاد
اإلقليم .وافتتحت “غرفة تجارة
السليمانية” بمحافظة السليمانية
بإقليم كردستان العراق ،األربعاء
الماضي “المعرض التجاري اإليراني
الدولي” ،وبينت أن الحدث استقطب  110شركات
إيرانية تعمل في مجاالت الصناعة والبناء والزراعة
واألثاث والمنتجات الغذائية .ورأى تجار إيرانيون أن
المعرض  -وهو الذي يستمر أربعة أيام ،وينتهي اليوم
السبت  -خطوة مهمة لتطوير التعاون االقتصادي
بين بالدهم وإقليم كردستان العراق .وقال ياسين

قطر تخصص ملياري دوالر لمشروعات
مشتركة مع روسيا

قال كيريل دميترييف الرئيس التنفيذي
للصندوق الروسي لالستثمار المباشر
أمس الجمعة :إن هيئة االستثمار القطرية
(صندوق الثروة السيادي لقطر) ترصد
ملياري دوالر الستثمارات عبر مشروعات
مشتركة في روسيا .ويستثمر الصندوق الروسي مع شركاء
أجانب ،واجتذب في السابق أمواالً من مستثمرين في الشرق
األوسط وآسيا ،بما في ذلك “هيئة االستثمار الكويتية” ومن
“شركة مبادلة” اإلماراتية .وقال دميترييف في أثناء اجتماع
بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين ومستثمرين أجانب “نعلن
عن ثالث شراكات جديدة بما في ذلك شراكة مع صندق الثروة
السيادي القطري ،الذي يخصص ملياري دوالر لالستثمار بشكل
مشترك مع الصندوق الروسي لالستثمار المباشر ،وإضافة أيضاً
إلى شراكتين جديدتين أخريين” .وأضاف قائالً“ :يسعدنا أن
نعمل بنشاط مع مستثمرين من أنحاء العالم ،لكننا نركز أيضاً
بشكل خاص على المستثمرين من آسيا والشرق األوسط ألن
 90بالمائة من جميع أموالنا تشمل هؤالء المستثمرين”.
ويهدف الصندوق الروسي لالستثمار المباشر الذي يبلغ
رأس ماله  10مليارات دوالر إلى اجتذاب أموال من الخارج
لالستثمار في روسيا من خالل مشروعات مشتركة.
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

رحيم نائب رئيس غرفة تجارة
السليمانية إن “إيران لها دور
كبير في تنمية المشروعات في
اإلقليم .وقال إن ازدهار العالقات
التجارية بين الجانبين يعود إلى
الروابط العائلية” .وقال المتحدث
باسم “اتحاد مستثمري كردستان
العراق” ياسين محمود إن حجم
التبادل التجاري بين إقليم كردستان العراق وإيران يبلغ
خمسة مليارات دوالر سنوياً .وبيَّن أن عدد الشركات
اإليرانية العاملة في اإلقليم أكثر من مائتي شركة تعمل
في مختلف المجاالت ،وأضاف “أن إيران تبني مدينة
صناعية في مدينة السليمانية تضم مائتي معمل ،وتبلغ
كلفتها ثالثة مليارات دوالر”.

ميركل تدافع عن اتفاق للتجارة بين
الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي

حاولت المستشارة أنجيال
ميركل تهدئة مخاوف األلمان
بشأن اتفاق مقترح لتحرير
التجارة بين الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي قائلة إنه
سيساعد في تحفيز النمو وإيجاد الوظائف ،وقالت ميركل
متحدثة أمام مجموعة من الشخصيات البارزة بقطاع األعمال
في “غرفة التجارة األمريكية” أمس الجمعة“ ،توجد مخاوف
غير مسوغة في ألمانيا بشأن اتفاق الشراكة للتجارة واالستثمار
بين جانبي األطلسي الذي يقول بعض الناس إنه قد يعطي
دفعة بقيمة  100مليار دوالر سنوياً القتصاد كل من االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة ”.وأضافت قائلة“ :إنه أحد
أكثر محفزات النمو المنخفضة التكلفة التي يمكن ألحد أن
يتخيلها” .ووصفت االتفاق المقترح بأنه مشروع عظيم جدير
بالقتال من أجله ،وقالت إنها تأمل بأن يكون باإلمكان إتمامه
بحلول عام  .2015وقالت ميركل :إن خبرة ألمانيا تشير إلى
أن اتفاقات التجارة الحرة أدت دائماً إلى المزيد من النمو
والوظائف .وشهدت ألمانيا في األسابيع القليلة الماضية
احتجاجات قوية بشكل متزايد ضد االتفاق المقترح ،ووجهت
أحزاب المعارضة األلمانية انتقادات شديدة إلى االتفاق.
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جمال السويدي :القيادة المخلصة وصاحبة الرؤية هي أساس
التفوق العالمي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

أعرب سعادة الدكتور جمال سند السويدي،
مدير عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية» ،عن سعادته البالغة بحصول
حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة
على المركز األول عالمياً في مجال الكفاءة
الحكومية ،وجودة القرارات الحكومية ،وغياب
البيروقراطية ،وحسن إدارة األموال العامة ،وفقاً لـ«الكتاب
السنوي للتنافسية العالمية  ،»2014الذي يصدره «المعهد
الدولي للتنمية اإلدارية» في سويسرا .وقال في تصريح له
بهذه المناسبة« :يطيب لي ،بكل فخر ،أن أو ِّجه أسمى آيات
التهنئة إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله -وإلى سيدي صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس
مجلس الوزراء ،حاكم دبي -رعاه الله -وإخوانهما أصحاب
السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد ،حكام اإلمارات ،وإلى
سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،على هذا
اإلنجاز العالمي المتم ِّيز الذي يؤكد أن طموح دولة اإلمارات
العربية المتحدة دائماً هو إلى المركز األول ،ليس على
المستوى اإلقليمي فقط ،وإنما على المستوى الدولي أيضاً،
وهو طموح تسنده إرادة قوية لقيادتنا الرشيدة ،ومق ِّومات
للتفوق تراكمت عبر سنوات من العمل والجهد والتخطيط
العلمي».
وأشار السويدي إلى أن ما حققته حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة خالل السنوات الماضية من تب ُّوؤ أرقى
المراتب في األداء ،بشهادة المؤسسات الدولية المعن َّية
وذات الصدق َّية ،وما شهد به العالم أخيرا ً من خالل «الكتاب
السنوي للتنافسية العالمية  ،»2014يؤكدان أن دولة
اإلمارات العربية المتحدة تسير في الطريق الصحيح نحو
تحقيق طموحاتها التي ال تح ُّدها حدود ،ويثبتان استعدادها
المتواصل لألخذ بأرقى األساليب العلمية في اإلدارة ورفع
الكفاءة في مختلف القطاعات .وأضاف «إن قيادتنا الحكيمة
تمضي بتفاؤل نحو المستقبل مدعومة بثقة القطاعات
النشطة كافة في مجتمعنا ،وما كان لهذا التفوق أن يتحقق
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

لوال روح االتحاد التي تدفع أبناء الوطن كافة
نحو مزيد من اإلنجاز والعطاء ،ولوال القيادة
الواعية والمخلصة وصاحبة الرؤية الثاقبة في
إدارة الحاضر واالستعداد للمستقبل».
وش َّدد سعادة الدكتور جمال السويدي
على أن الشهادات الدولية المتواترة بريادة
التجربة التنموية اإلماراتية وتم ُّيزها وتفوقها تؤكد بما ال يدع
مجاالً للشك أن األساليب العلمية التي تب َّنتها الحكومة في
عملها وتعاملها مع القطاعات المختلفة والجمهور ،والتوجه
العلمي والبحثي في إدارة شؤون البالد ،كلها تمثل الضمانات
المستقبلية الستدامة وتيرة اإلنجاز في المجاالت كافة ،حيث
تؤمن قيادتنا الرشيدة بأن العلم هو بوابة التق ُّدم والركيزة
األساسية التي تتكئ عليها األمم الساعية إلى الترقي والتميُّز.
وأكد السويدي أن (تعليق سيدي صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم دبي ،على اإلنجاز العالمي الذي حققته دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وفقاً لـ«الكتاب السنوي للتنافسية
العالمية  ،»2014الذي قال فيه «إن التقارير العالمية ال تبهرنا
كثيرا ً ،وال تصرف نظرنا عن أهدافنا الحقيقية ،وال تدفعنا إلى
التفاخر وترك العمل» ،هذا التعليق يؤكِّد أن دولة اإلمارات
العربية المتحدة ال تركن أبدا ً إلى ما تحققه من إنجازات،
أو تقنع به ،وإنما تسعى باستمرار إلى المزيد ،حيث تؤمن
قيادتنا الرشيدة بأن الحفاظ على القمة أصعب بكثير من
الوصول إليها ،وأن التنافس في مضمار التنمية في العالم
يحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل والجهد واالبتكار من
دون توقف ،وهذا هو جوهر «رؤية اإلمارات  »2021التي
تهدف إلى جعل دولة اإلمارات العربية المتحدة من أفضل
دول العالم بحلول الذكرى الخمسين إلنشائها).
وأعرب السويدي ،في ختام تصريحه ،عن أمله في مزيد
من تعميق روح البحث العلمي في ربوع الوطن ،وتوسيع
الدراسات المستقبلية الكفيلة برفد التجربة اإلماراتية بمزيد
من التطوير لقدرات كوادرها الوطنية ،الفتاً النظر إلى أن
التركيز على النهج العلمي هو الضامن األكبر لصياغة تجربة
البالد ومستقبلها على قاعدة من كفاءة األداء الحكومي
وتم ُّيزه وفق أرقى المعايير العالمية.
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جمال سند السويدي :إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة اإلمارات
العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ..تقارب استراتيجي
لتحقيق رؤية القيادتين في مواجهة التحديات
شهدت العاصمة اإلماراتية أبوظبي ،قبل يومين ،اتفاق
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
على إنشاء لجنة عليا مشتركة ،برئاسة وزيري الخارجية في
البلدين ،ستعمل على تنفيذ الرؤية االستراتيجية لقيادتي
البلدين ،وذلك للوصول إلى آفاق
أرحب وأكثر أمناً واستقرارا ً لمواجهة
التحديات في المنطقة ،ضمن إطار
كيان قوي متماسك بما يعود بالخير
على الشعبين ،ويدعم مسيرة العمل
الخليجي المشترك .وقد جاء هذا
االتفاق بعد استقبال سيدي الفريق أول
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
األمير سعود الفيصل ،وزير الخارجية السعودي ،الذي
قام بزيارة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،يرافقه األمير
محمد بن نايف بن عبدالعزيز ،وزير الداخلية السعودي،
والدكتور مساعد بن محمد العيبان ،وزير الدولة ،عضو
مجلس الوزراء.
وقال سعادة الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام
«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية» ،في
هذا الخصوص ،إن «إنشاء لجنة عليا مشتركة بين دولة
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
ين ُّم عن وعي عميق وإدراك ثاقب من قيادتي البلدين،
ممثلتين في سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله ،وخادم الحرمين
الشريفين ،الملك عبدالله بن عبدالعزيز ،للقضايا والظروف
والتحديات التي تمر بها المنطقة ،وخصوصاً دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية».
وأضاف سعادته أن (هذه الخطوة ت ُ َع ُّد تقارباً استراتيجياً
في وقت مه ّم تمر به المنطقة ،وتتويجاً للعالقات الثنائية
بين البلدين في إطار المصلحة المشتركة والخطط العملية
التي من شأنها أن تعزز هذه العالقة النوع َّية التي تستند
إلى أسس متينة قوامها عالقات األخوة والترابط وحتمية
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

المصير الواحد ،وهذا ما ع َّبر عنه بوضوح سيدي الفريق
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي،
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،بقوله «إن العالقات
اإلماراتية-السعودية تجسيد واضح لمعاني األخوة والمحبة
والروابط التاريخية المشتركة»).
ورأى السويدي أن هذا االتفاق يأتي
في وقت مهم جدا ً ودقيق ،وتضرب
الدولتان من خالله مثالً واقعياً وحقيقياً
لضرورة التقارب وتعميق العالقات
األخوية ،سواء على مستوى دول «مجلس
التعاون لدول الخليج العربية» ،أو على
المستوى العربي ،ليكون الهدف المرج ُّو
في نهاية األمر هو صون المكتسبات ،وحماية المقدرات،
والوصول إلى بناء رؤية مشتركة وواسعة بين البلدين تتناول
األوجه األمنية واالقتصادية والسياسية كافة ،األمر الذي من
شأنه توفير البيئة المناسبة لاللتفات بشكل مكثف إلى دفع
عجلة التنمية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
وأضاف سعادة الدكتور جمال سند السويدي ،مدير
عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية»،
أن التقارب بين دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة
العربية السعودية يضيف بُعدا ً جديدا ً إلى موازين الثقل
في المنطقة المكتظَّة بالمخاطر الجيوسياسية ،التي
استطاعت كل من أبوظبي والرياض التعامل معها بحرفية
عالية ،من خالل هندسة السياسة الخارجية ،والعمل على
بلورة بدائل ومعالجات فاعلة لمواطن الخلل ،والوقوف
إلى جانب األشقاء ،وتقديم يد العون والمشورة إليهم.
وختم السويدي تعليقه على هذا الحدث آمالً أن يكون
هذا االتفاق بداية التفاقات نوع َّية كبيرة ،ونواة تعاون
عملية تعود بالنفع والفائدة على شعبي البلدين ،متمنياً
أن يم َّن الله بموفور الصحة والعافية على سيدي صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
حفظه الله ،وعلى خادم الحرمين الشريفين ،الملكعبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
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عدة وقع خاللها كتابه «آفاق العرص األمرييك»
ضمن فعاليات َّ

الدكتور جمال السويدي يواصل حواراته مع األوساط
الفكرية والبحثية في باريس
في إطار زيارة سعادة الدكتور جمال سند
السويدي ،مدير عام «مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية» ،لفرنسا؛ لتوقيع كتابه «آفاق
العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العالمي
الجديد» ،ومناقشة األفكار والرؤى المختلفة التي
وردت فيه ،قام سعادته بزيارة مقر «منظمة األمم
المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (اليونسكو) في
باريس ،حيث التقى سعادته فرانشيسكو بندارين،
رئيس “مركز التراث العالمي” في “منظمة اليونسكو”.
ودار نقاش حول رؤية الدكتور جمال سند السويدي
للنظام العالمي ،وتوقعاته المستقبلية لهذا النظام ،في
ظل التط ُّورات الدولية الجارية.
وضمن فعاليات الزيارة ،التقى الدكتور السويدي،
نيكوالس نورماند ،نائب المدير العام لـ«معهد
الدراسات العليا للدفاع الوطني» في باريس؛ حيث قام
سعادة الدكتور جمال سند السويدي بإهداء نورماند
نسخة من كتابه “آفاق العصر األمريكي :السيادة
والنفوذ في النظام العالمي الجديد”.
كما تض َّمن جدول أعمال الزيارة لقاء سعادة الدكتور
جمال السويدي ،مع المفكر الفرنسي المعروف،
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باسكال بونيفاس ،مدير “معهد العالقات الدولية
واالستراتيجية” في باريس .وتم خالل الزيارة مناقشة
أطروحات كتاب “آفاق العصر األمريكي :السيادة
والنفوذ في النظام العالمي الجديد” النظرية والعملية،
وأهم ما تضمنه من أفكار حول مستقبل العالقات
الدولية؛ حيث ينطلق الكتاب من فكرة محورية هي
أن الواليات المتحدة األمريكية سوف تظل القوة
العالمية المسيطرة والمهيمنة على النظام العالمي
الجديد خالل الخمسين عاماً المقبلة على األقل،
وذلك استنادا ً إلى معطيات مختلفة ،علمية وعسكرية
وسياسية وثقافية وغيرها ،نجح الدكتور السويدي في
تحليلها بشكل علمي ودقيق وشامل ،وفي استشراف
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تداعياتها المستقبلية على النظام
العالمي الجديد.
وقد حرص الدكتور السويدي،
خالل زيارته لباريس ،على أن
يلتقي مجموعة من الطالب
والدارسين العرب في الجامعات
الفرنسية ،الذين طرحوا العديد
من األسئلة واالستفسارات عن
الموضوعات والقضايا التي تناولها الكتاب ،خالل
لقائهم الدكتور السويدي ،الذي أهدى الطالب
والدارسين العرب المشاركين في اللقاء نسخاً من
كتابه “آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في
النظام العالمي الجديد”.
وفي سياق التعاون والحوار القائ َمين بين “مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية” والمراكز
البحثية حول العالم اجتمع سعادة الدكتور جمال سند
السويدي مع الدكتور شارل سان برو ،مدير “مرصد
الدراسات الجيوسياسية” في باريس ،الذي يعد من
الخبراء في شؤون العالمين العربي واإلسالمي؛ إذ دار
نقاش حول كتاب “آفاق العصر األمريكي :السيادة
والنفوذ في النظام العالمي الجديد” وتحليل الدكتور
السويدي الوارد في الكتاب للعديد من الموضوعات
واألحداث الدولية.
ومن جانب آخر ،أقيم احتفال في “مرصد الدراسات
الجيوسياسية” في العاصمة الفرنسية باريس ،وقّع
خالله سعادة الدكتور جمال سند السويدي نسخاً من
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

الكتاب للحضور والمشاركين في االحتفال ،وأجاب عن
أسئلتهم ،في فعاليات االحتفال الذي حضره العديد
من الشخصيات الثقافية في العاصمة الفرنسية باريس.
وجدير بالذكر أن كتاب “آفاق العصر األمريكي:
السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد” ،يعد
أحدث إصدارات الدكتور جمال سند السويدي
العلمية العديدة .ويقع الكتاب في نحو  860صفحة
تضم سبعة فصول ،باإلضافة إلى المقدمة والخاتمة
والمالحق والهوامش والمراجع والفهارس ،وقد اعتمد
المؤلف على مجموعة كبيرة من المراجع العلمية
المتخصصة يبلغ عددها نحو  500مرجع ،كما دعم
أطروحته بدراسة ميدانية أجريت في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ملحقة بالكتاب.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور جمال سند
السويدي أصدر العام الماضي كتابه “وسائل التواصل
االجتماعي ودورها في التحوالت المستقبلية :من
القبيلة إلى الفيسبوك” الذي ناقش واحدا ً من أهم
الموضوعات المطروحة على المستويات المحلية
واإلقليمية والدولية.
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بحضور عدد كبري من األكادمييني والباحثني وكبار املسؤولني

جمال السويدي يوقع كتابه «آفاق العصر األمريكي»
في «جامعة باريس ديكارت السوربون»
نظَّم «مرصد الدراسات الجيوسياسية» في فرنسا
بمقره في العاصمة الفرنسية باريس حفل توقيع لكتاب
«آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام
العالمي الجديد» لمؤلفه سعادة الدكتور جمال سند
السويدي ،مدير عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية» ،وقد حضر حفل التوقيع جمهور كبير
من األكاديميين والباحثين ،وكبار المسؤولين المدنيين
والعسكريين ،والطالب ،وقد أشادوا باألفكار الق ِّيمة التي
أوردها المؤلف ،معربين عن إعجابهم بالمنهج العلمي
الرصين ،القائم على تحليل المعطيات والبيانات وصوالً
إلى نتائج تحليلية دقيقة ،والذي اعتمده الدكتور جمال
السويدي في كتابه الرصين.
وقد نُظِّم حفل التوقيع بالتعاون بين «مرصد
الدراسات الجيوسياسية» ( )OEGو«مركز موريس
أوريو» ( )Maurice Hauriouفي «جامعة باريس
ديكارت السوربون» ،وقد سبق توقيع الكتاب لقاء
بين سعادة الدكتور جمال سند السويدي وباحثين
أكاديميين من أعضاء اللجنة العلمية لـ«مرصد الدراسات
مفصلة حول كتابه
الجيوسياسية» ،تض َّمن نقاشات َّ
الجديد «آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في
النظام العالمي الجديد» واألفكار الواردة فيه ،المتعلِّقة
بهيكل القوة في النظام العالمي الجديد والقوى التي
ستسيطر عليه خالل العقود المقبلة.
وقد أعرب المشاركون في اللقاء عن قناعتهم بأهمية
هذا الكتاب كمرجع علمي رصين ،ليس بسبب جودة
األفكار والرؤى والتحليالت الواردة فيه فقط ،وإنما
كذلك للمنهج العلمي الذي استخدمه المؤلف ،واعتمد
فيه على التحليالت المبن َّية على الدراسات والبيانات
بعيدا ً عن االنحيازات والرؤى الشخصية غير العلمية.
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

وبهذه المناسبة ر َّحب الدكتور تشارلز سان برو
 Charles Saint-Protمدير «مرصد الدراسات
الجيوسياسية» ،بالدكتور جمال سند السويدي بصفته
واحدا ً من أبرز الباحثين العرب المعاصرين ،مش ِّددا ً
على أهمية بحوثه ،التي تتناول وتعالج القضايا األكثر
أهمية وإلحاحاً في العالم الحديث ،التي يسعى إلى
طرحها في مؤلفاته التي دائماً ما تقوم على طرح أفكار
ورؤى جديدة ،كما أشاد تشارلز سان برو بجودة أنشطة
ً
«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية»،
وجهوده البحثية المه َّمة ،معتبرا ً أن المركز أصبح من
أبرز مراكز البحوث االستراتيجية وأهمها في العالم ،كما
أصبح يمثل منار ًة ومعلماً بارزا ً من معالم صناعة الفكر
والمستقبل في المنطقة العربية والعالم أجمع؛ بسبب
أهمية األنشطة العلمية التي يقوم بها ،سواء لناحية
التأليف والنشر ،أو لناحية تنظيم الندوات والمؤتمرات
التي يدعى إليها القادة وأصحاب الرأي من مختلف
بلدان العالم.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال سند السويدي
عزمه على تطوير العالقات بين «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية» و»مرصد الدراسات
الجيوسياسية» في فرنسا.
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وليام كوهين يتس َّلم نسخة من كتاب «آفاق العصر األمريكي :السيادة
والنفوذ في النظام العالمي الجديد» للدكتور جمال السويدي
تسلَّم وزير الدفاع األمريكي األسبق ،وليام كوهين،
نسخة من كتاب سعادة الدكتور جمال سند السويدي،
مدير عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية»« ،آفاق العصر األمريكي :السيادة
والنفوذ في النظام العالمي الجديد» ،حيث أشاد
كوهين باألفكار الواردة في الكتاب
والرؤية االستراتيجية للدكتور جمال
السويدي؛ حيث يتض َّمن الكتاب
خالصة فكر سعادته وتجربته البحثية
كمحاولة على الطريق الستكشاف
معالم النظام العالمي الجديد.
وأشاد كوهين بسعادة الدكتور
جمال السويدي قائالً إنه واحد
من كبار المفكرين واالستراتيجيين
العرب ،وال تخفى مكانته الطليعية بين أقرانه من العلماء
والباحثين واألكاديميين المرموقين ،ليس على مستوى
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي
عالمي ،حيث استطاع أن يجعل
فحسب ،بل على نطاق
ٍّ
من «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية»،
الذي يحتفل بمرور عشرين عاماً على إنشائه ،واحدا ً
من أهم المراكز البحثية واالستراتيجية في العالم .وأثنى
كوهين على جهود الدكتور جمال السويدي الكبيرة ،التي
بذلها في إصدار كتابه الجديد ،مؤكِّدا ً أنه كتاب شامل
جامع تحليلي استشرافي ،يوضِّ ح الحقائق ،ويعرضها
ميسر ،ويستشرف فيه التط ُّورات المستقبلية
بشكل َّ
وتأثيرها في الساحتين اإلقليمية والدولية.
ويُع ُّد الكتاب إضافة نوعية جديدة إلى المكتبتين
العربية والعالمية ،ومحاولة لتقديم نظرة موضوعية
تحليلية مع َّمقة قائمة على اإلحصاءات والبيانات
والمعلومات ،بعيدا ً عن االنطباعات واالنحيازات والرؤى
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

الشخصية غير العلم َّية ،كما أنه يسهم في تسليط الضوء
على بنية القوة والسيادة والنفوذ ،ومساراتها ،وهيكليتها،
في النظام العالمي الجديد خالل السنوات والعقود
المقبلة ،بما يساعد على فهم ما يدور إقليمياً وعالمياً،
رؤى استراتيجية واضحة للمستقبل.
وعلى بلورة ً
فكتاب «آفاق العصر األمريكي:
السيادة والنفوذ في النظام العالمي
الجديد» شامل جامع تحليلي
استشرافي يوضِّ ح الحقائق ،ويسلِّط
الضوء على معطيات معروفة في
مجال العالقات الدولية والعلوم
السياسية المقارنة ،بل العلوم
االجتماعية واإلنسانية بصفة عامة،
كالمؤشرات اإلحصائية والتحليلية،
التي تمكَّن المفكر الدكتور جمال السويدي من
استقصاء مح ِّدداتها ومرتكزاتها .وال يسعى الكتاب إلى
رسم خريطة طريق استشرافية ،بل إلى توضيح حقائق
وتسليط الضوء على مؤشرات إحصائية وتحليلية يستنير
بها الباحثون .ويدور الكتاب حول ظاهرة العولمة
وتأثيراتها وأبعادها ،وسبل تعظيم مردودها ،إضافة
إلى رصد المتغ ِّيرات المتسارعة والتط ُّورات الهائلة
التي يشهدها العالم ،بعد أن دفعت بوصلة التقديرات
المستقبلية إلى التذبذب بين مختلف االتجاهات في
حراك متسارع دونما استقرار.
وكان وليام كوهين قد تسلَّم نسخة من كتاب «آفاق
العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العالمي
الجديد» من السيد دان تشرشل ،رئيس مجلس إدارة
«كلية السياسة والشؤون الدولية» في «جامعة مين»
بالواليات المتحدة األمريكية خالل اجتماع مجلس
الكلية األسبوع الماضي.
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استضافها «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»

«هيئة الهالل األحمر اإلماراتي» تنظم دورة «القانون الدولي اإلنساني»
استضاف «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية» في مقره في مدينة أبوظبي خالل الفترة من
 19إلى  21من الشهر الجاري دورة بعنوان «القانون الدولي
اإلنساني» نظَّمتها «هيئة الهالل األحمر اإلماراتي» بالشراكة
مع “اللجنة الدولية للصليب األحمر” البعثة اإلقليمية في
الكويت ،وذلك بحضور عدد كبير من المتخصصين في حقل
القانون الدولي اإلنساني واإلعالميين والباحثين والمهتمين
بهذه القضية .ويأتي ذلك في إطار دور المركز في خدمة
المجتم َعين المحلي والعالمي ،وإتاحته إلمكاناته ،المادية
والتنظيمية والفنية ،للمؤسات المحلية والدولية.
وقدمت مريم مبارك المري ،مديرة إدارة اإلعالم
والعالقات العامة في «هيئة الهالل األحمر اإلماراتي» ،في
كلمتها الترحيبية بالمشاركين في الدورة ،الشكر إلى «مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية» على تعاونه
الدائم مع «الهالل األحمر اإلماراتي» ،وحرصه على نشر
مفاهيم القانون الدولي اإلنساني ،خاص ًة في الظروف الحالية
التي تشهدها المنطقة.
وقد بدأت أعمال الدورة بمحاضرة حول «إسهامات
الهالل األحمر اإلماراتي في المجاالت اإلنسانية» قدمها
الدكتور صالح الطائي ،مستشار األمين العام في «هيئة
الهالل األحمر اإلماراتي» سابقاً ،تناولت أهمية الدور الذي
تلعبه دولة اإلمارات العربية المتحدة في المجتمع الدولي
من أجل تخفيف معاناة الشعوب خالل فترات األزمات
والكوارث والنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،وأشار
المحاضر إلى أن الدور اإلغاثي الذي تلعبه دولة اإلمارات
العربية المتحدة ليس وليد اليوم ،إنما هو امتداد لسياسة
المغفور له -بإذن الله تعالى -الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان -رحمه الله -الذي كان ينظر بإنسانية إلى الدول
المنكوبة ،التي تشهد صراعات وحروباً أهلية ،وقد قدم إليها
كثيرا ً من المساعدات ،سواء المالية أو العينية ،وال تزال دولة
اإلمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة -حفظه الله -تلعب
الدور نفسه ،إذ إنها تلتزم مساعدة اآلخرين ممن يحتاجون
إلى م ِّد يد العون.
وأشار الطائي إلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة
السـبت  24مايـو ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5412

تقدم مساعداتها إلى المحتاجين بشكل سريع ،ومن دون
تشهير واستعراض للصور في وسائل اإلعالم ،كما هي الحال
مع منظمات إغاثية أخرى ،وش َّدد على أن «هيئة الهالل
األحمر اإلماراتي» ال تقدم مساعداتها على أساس طائفي أو
سياسي ،وال تف ِّرق بين المنتفعين على أساس الدين أو اللون
أو العرق .وأشار إلى أن الهيئة تستفيد من التبرعات التي
تصل إليها من أصحاب السمو الشيوخ إلى جانب الشعب
اإلماراتي ،وتحمل على عاتقها مسؤولية إيصال هذه األموال
إلى مستحقيها بأفضل الوسائل وأسرع الطرق .وأضاف أن
سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ،ممثل الحاكم في
المنطقة الغربية ،رئيس «هيئة الهالل األحمر اإلماراتي»،
يحمل على عاتقه هذا الواجب العظيم المتمثل في م ِّد يد
العون إلى األيتام والفقراء والمنكوبين وذوي االحتياجات
الخاصة ،سواء على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة،
أو عالمياً.
وقدم الدكتور فؤاد بوابة ،المدير اإلقليمي لإلعالم والنشر
في اللجنة الدولية للصليب األحمر والبعثة اإلقليمية لدول
«مجلس التعاون لدول الخليج العربية» في الكويت،
والمتحدث الرسمي باسم البعثة ،محاضرة حول «مفهوم
القانون الدولي اإلنساني :نشأته ،مصادره ،مبادئه» ،أشار فيها
إلى أن الدور المنوط بالبعثة الدولية للصليب األحمر هو
تقديم العون إلى حكومات الدول وسلطاتها لمساعدتها على
تطبيق القانون الدولي اإلنساني ،حيث إن  194دولة في
العالم صادقت على هذا القانون ،وقد ظهر في عام ،1949
وهو يضم أربع اتفاقيات تسمى «اتفاقيات جنيف األربع»،
وهي :اتفاقية تحسين حالة جرحى الحرب ومرضى القوات
المسلحة في الميدان ،واتفاقية تحسين حالة جرحى القوات
المسلحة ومرضاها وغرقاها في البحار ،واتفاقية معاملة
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أسرى الحرب ،واتفاقية حماية األشخاص المدنيين في زمن
الحرب .وقد صادقت دولة اإلمارات العربية المتحدة على
اتفاقيات جنيف األربع في الخامس عشر من مايو عام
 .1972وأوضح بوابة أن القانون الدولي اإلنساني يهدف إلى
الحد من آثار الحرب ،وتخفيضها قدر اإلمكان ،إلى جانب
المواءمة بين الضرورة العسكرية التي تفرضها حالة النزاع
المسلح والمتطلبات اإلنسانية ،وأكد أن القانون الدولي
اإلنساني ليس له عالقة بشرعية الحرب ،أو عدم شرعيتها.
وق َّدم أحمد الطيب سليمان ،مندوب التعاون الدولي
في اللجنة الدولية للصليب األحمر ،والبعثة اإلقليمية
لدول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” في الكويت،
محاضرة تحت عنوان “الوصول اآلمن” ،قال فيها إن ما ال
يقل عن  13مليون متط ِّوع يخدمون الحركة الدولية للصليب
األحمر ،والهالل األحمر ،وش َّدد على أهمية توفير سبل
وصول المتطوعين اآلمن إلى مناطق وجود المستضعفين،
خالل فترات النزاعات المسلحة والحروب األهلية والكوارث
واألزمات ،وهو األمر الذي تقوم به “اللجنة الدولية للصليب
األحمر” من خالل تقديم الدورات التدريبية ذات االختصاص،
والتأمين على حياة المتطوعين ،الذين يقومون بمهام
متعددة تبدأ بتسجيل قوائم النازحين والالجئين ،وتقديم
الدعم النفسي والمعنوي إلى الضحايا ،وتنتهي بتوزيع
المستضعفين وتسكينهم ،وتقديم خدمات االتصال باألهالي
في فترات النزاع ،أو في أثناء الكوارث واألزمات.
وأشار سليمان إلى أن المتطوع يسهم في إعداد خطط
لمواجهة الطوارئ من خالل تطبيق سياسات اللجنة الدولية
العليا ،وتنفيذ الخطوات التي يجب أن تتبع عند حدوث
الكارثة ،وأشار إلى أن الوصول اآلمن للمعدات اإلغاثية
والمتطوعين يتطلَّب اتخاذ عدد من االحتياطات والتدابير
األمنية من خالل تشكيل فرق عمل لوضع خطة للوصول
اآلمن ،وتحديد المخاطر المحتملة ،وتوزيع األدوار بحرفية،
وقياس مدى احتمالية تأمين الوصول ،إلى جانب أهمية فهم
طبيعة النزاع وتحليله؛ لالستفادة من ذلك في التعامل مع
أطراف النزاع ،مؤكِّدا ً أن طبيعة النزاع تُد َرس بحيادية تامة
من دون االنحياز إلى أي فصيل من فصائل النزاع؛ حيث
بغض النظر عن
يُق َّدم الدعم اإلغاثي إلى جميع الفصائل ِّ
شرعية الحرب التي يشنها الطرفان.
كما ق َّدم الدكتور فؤاد بوابة ،المدير اإلقليمي لإلعالم
والنشر في اللجنة الدولية للصليب األحمر والبعثة اإلقليمية
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لدول “مجلس التعاون لدول الخليج العربية” في الكويت،
والمتحدث الرسمي باسم البعثة ،محاضرة بعنوان “األشخاص
المحميون” ،عرض خاللها قائمة بالفئات التي تكفَّل القانون
الدولي اإلنساني لها بالحماية ،وهي الجرحى واألسرى من
مقاتلي القوات المسلحة ،وأفراد الخدمات الطبية ،والعناصر
المرافقة للقوات المسلحة من مراسلين حربيين وموظفين
مدنيين ،إلى جانب المدنيين وعناصر األمن الداخلي والدفاع
المدني .وتُع ُّد الفئات اآلنفة الذكر محمية بموجب القانون
الدولي اإلنساني مالم تحمل سالحاً أو تشارك في الحرب،
وتسقط عنها الحماية في حال شاركت في القتال.
وش َّدد بوابة على عملية التناسب بين الضرورة العسكرية
والمتطلبات اإلنسانية ،حيث يرى أن الهدف العسكري
يشترط أن يكون عسكرياً ،من حيث طبيعته وموقعه وغايته
واستخداماته ،وأشار إلى أن القانون الدولي اإلنساني يمنع
استهداف المساجد والكنائس ودور العبادة بصفتها من
الرموز الثقافية ،إال أنها ت ُع ُّد أهدافاً عسكرية مشروعة في
حال كان فيها عسكريون ،أو أحد أطراف النزاع المسلح غير
المحم ِّيين بالقانون الدولي اإلنساني.
وقد قام المشاركون في الدورة ،من متخصصين قانونيين
وإعالميين وباحثين ،بجولة في مكتبة “اتحاد اإلمارات”
داخل “مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية”،
حيث تع َّرفوا إلى األقسام المختلفة للمكتبة ،وما تحتويه من
كتب ودوريات وقواعد بيانات ،خاصة فيما يتعلق بالقانون
الدولي اإلنساني .وقد أبدى المشاركون إعجاباً كبيرا ً بالمكتبة
ومقتنياتها المتن ِّوعة في مجاالت العلوم المختلفة ،وما تتيحه
من فرص للباحثين لالستفادة من إمكاناتها المتميزة ،وع ُّدوها
عالمة ثقافية بارزة ،ليس في دولة اإلمارات العربية المتحدة
فحسب ،وإنما في المنطقة كلِّها .كما زار المشاركون في
الدورة إدارة اإلعالم واطلعوا على سير العمل فيها.
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