أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
صرح الشيخ زايد ...تخليد لذكرى باني نهضة اإلمارات
لطالما كرمت األمم والشعوب رموزها وصناع مجدها بالعديد من األساليب المعهودة ،كمنح الجوائز واألوسمة والنياشين،
فإنه يظل تخليد ذكراهم ونقل أخبار إنجازاتهم وأعمالهم إلى األجيال المتعاقبة ،أفضل وسيلة لالحتفاء الدائم بأعمالهم
الخالدة .لكن ماذا لو تجاوزت أعمال وإنجازات بعض الشخصيات مجرد تحقيق االنتصارات وتحقيق األمجاد اآلنية إلى
تأسيس وطن وبناء أمة وصناعة تاريخ حافز ،وترسيخ قيم وتأصيل مبادئ أخالقية وحضارية ال تزال تتوارثها األجيال بعد
األجيال؟ تلكم كانت هي إنجازات المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي
اقترن اسمه بالنهضة الحديثة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وما حققته وتحققه من إنجازات اقتصادية واجتماعية
وتنموية جعلت منها نموذجاً يحتذى به في المنطقة والعالم وتخليدا ً لذكرى القائد المؤسس ،وبناء على توجيهات صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،يُدشن اليوم «صرح زايد المؤسس» تقديرا ً والتزاماً بما
قدمه من مبادئ سامية ،وترسيخاً لقيمة النبيلة وإنجازاته الفطرية على مستوى الدولة والعالم .وهذا ما عبر عنه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،بقوله :إن
«زايد قامة عظيمة حفرت اسمها بأحرف من نور في قلوب الماليين ،ونالت احترام العالم؛ لحكمته وسعة إنسانيته ورجاحة
رؤيته ومساعيه المخلصة وطموحه في عالم تسوده قيم التسامح والمحبة والسالم ،وستبقى مدرسة زايد تلهمنا وتثري
مسيرة اإلمارات الحافلة ،وتدفعنا لبذل قصارى جهدنا لرفعة الوطن».
لقد عمل المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله ،على توظيف كل طاقات اإلنسان
من أجل تأسيس القاعدة الصلبة لبناء الوطن ،وذلك إيماناً منه بأن الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية واألغلى ألي وطن،
ولهذا عمل على جبهات عدة ،شملت تعزيز الجوانب المعنوية والمادية لدى اإلنسان اإلماراتي كترسيخ القيم األخالقية
وتنمية روح التضحية والرفع من قيمة اإليثار وتنمية روح العمل ،والتعامل مع تطورات العصر بمنطق التماهي اإليجابي،
والتركيز على بناء اإلنسان ،وهي كلها عوامل تكاتفت وتكاملت لتهيئة األرضية لما تعيشه اإلمارات اليوم من تطور مستمر
يواكب أحدث مستجدات العصر في ظل محيط وعصر يواجهان العديد من التحديات.
ولعل ذلك ما عبر عنه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي في إحدى المناسبات
عندما قال «يعيش في هذه الدنيا في كل مرحلة من مراحلها أناس إن غابوا عنها غابوا بأجسادهم ،لكن أرواحهم ومآثرهم
تكون شاهدة على ما قدموه ألمتهم ..وإذا كان هناك أناس تصنعهم األحداث ،فهناك أيضاً رجال يصنعون األحداث،
ويضعون بصماتهم التي ال تنسى ،والشيخ زايد ،عليه رحمة الله ،من تلك الشخصيات النادرة التي صنعت تاريخاً وحضارة
لشعبها يستعصي محوها».
إن االستشهاد بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل
نهيان في هذا السياق ال يمكن أن تختصر كل ما قيل وما يمكن أن يقال في توصيف تميز وتفرد شخصية الشيخ زايد ،طيب
الله ثراه ،وإنما تفسر أهمية الخطوة التي تبنتها القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات ،والمتمثلة في تنفيذ توجيهات صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،بتدشين «صرح زايد المؤسس» لتخليد ذكراه بمناسبة
االحتفاء بـ «عام زايد» بعد مرور  100عام على ميالده ،ليكون بمثابة ذكرى خالدة لقيمه النبيلة وإنجازاته العظيمة على
مستوى الدولة والمنطقة والعالم أجمع.
«صرح زايد المؤسس» سيتيح نافذة مهمة يمكن من خاللها التعرف بشكل شامل إلى حياة المغفور له ،بإذن الله تعالى،
الشيخ زايد ،كقائد فريد من نوعه وإنسان يحمل الخير للبشرية جمعاء ،فضالً عن القضايا واألفكار التي دافع عنها ،والقيم
التي نشرها في دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم ،والتي أظهرت كيف كان ،رحمه الله ،حكيماً في التعامل مع القضايا
الداخلية والخارجية ،وكيف كانت له الكثير من المواقف والمبادرات التي انتصرت لقيم الحق والعدل والشرعية ،وهي
منظومة القيم التي يدعو إليها الكثيرون في يومنا هذا للخالص من دوامة الصراعات والنزاعات التي تهدد األمن والسلم
على الصعيدين اإلقليمي والدولي .إن كل هذه المواقف العظيمة حفرت اسم الشيخ زايد في سجل التاريخ ،باعتباره واحدا ً
من أهم القادة الذين تركوا بصمات خالدة في مختلف المجاالت ،وجعلته حاضرا ً على الدوام برؤاه وسياساته ومدرسته
في الحكم واإلدارة التي ال تتوقف عن تقديم الدروس للحاضر والمستقبل.
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اإلمارات اليوم
حرص على بعث األمل بقوة حيث يسود اإلحباط
األمل هو الغرس الذي ينبت العمل ،وهو اإليمان الذي يخلق اإلصرار والمثابرة في نفوس شبابنا ،وتحمل دولة اإلمارات
العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ،ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله،
رسالة سامية تستهدف نشر ثقافة األمل ليس في حدود الوطن فقط ،بل على نطاق العالم العربي أجمع ،كما تحرص على
ترسيخ قيم اإليجابية والسعادة والتفاؤل ،ومحاربة األجواء السلبية المنتشرة بين األجيال الشابة؛ حيث تعمل اإلمارات
بكامل طاقاتها من أجل إبراز قدرات الشباب على اإلبداع واإلنتاج والعطاء وفعل الخير ،بما يخدم تطلعاتهم المستقبلية
ويحقق رؤى مجتمعاتهم التنموية ،ومن هنا أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،الدورة الثانية من مبادرة «ص ّناع األمل» ،كأكبر مبادرة عربية ،تهدف إلى تكريم
البرامج والمشاريع والمبادرات اإلنسانية والمجتمعية ،التي يسعى أصحابها من خاللها إلى مساعدة الناس من دون مقابل،
ونشر األمل ،وترسيخ قيم الخير والعطاء ،وتعزيز اإليجابية والتفاؤل ،وتكريس واقع أفضل في حياة الناس من حولهم ،وأكد
سموه أن صناع األمل في وطننا العربي ،هم صناع الحضارة ،وهم صناع المستقبل ،مؤكدا ً سموه ،أن في كل إنسان بذرة
خير ،وكل شخص لديه القدرة على المساهمة اإليجابية ،وصناعة األمل في عالمنا العربي هي مهمة حضارية ،وتابع سموه
في تدوينات عبر حسابه في «تويتر»« :سنعمل مع صناع األمل ،وندعم رسالتهم اإلنسانية ،ونساعدهم على فعل الخير،
ونبرزهم نماذج ونجوماً في مجتمعنا العربي».
وتسعى مبادرة «صناع األمل» التي تندرج تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ،إلى تكريم أصحاب
الخير ،باذلي العطاء ،وواهبي األمل ،في مختلف أنحاء الوطن العربي ،هؤالء الذين يك ّرسون وقتهم وإمكاناتهم في سبيل
إسعاد اآلخرين ومساعدتهم على تحقيق أحالمهم وطموحاتهم ،والتخفيف من الصعوبات في حياتهم ،وإيجاد حلول
للعديد من المشكالت في مجتمعاتهم ،من دون انتظار مقابل أو مكافأة .ويهدف التكريم المعنوي والمادي لصناع األمل
إلى تسليط الضوء على جهودهم والتعريف بهم ،بوصفهم أبطاالً حقيقيين في مجتمعاتهم ،وتشجيعهم على مواصلة
عطائهم ودعم مشاريعهم ومبادراتهم كي يوسعوا دائرة نشر األمل ويرتقوا بالخدمات واألعمال التي يقدمونها.
كما تأتي المبادرة لتجسد مواصلة اإلمارات لدورها اإلنساني الرامي لتقديم أشكال الدعم كافة إلى كل محتاج ،حيث
تسعى «صناع األمل» كمبادرة عربية ذات بعد إنساني متعدد األوجه ،ضمن أهدافها ،إلى تحفيز العديد من أبناء الوطن
العربي ،لالنضمام إلى نادي صناع األمل ،الذي تك ّرس بعد عام من إطالقه ،بوصفه منظومة العمل اإلنسانية األرقى واألكبر
عربياً ،التي نجحت في استثمار النزعة اإلنسانية للعطاء إلى واقع على األرض من خالل مشاريع وبرامج ومبادرات حيوية
أسهمت ،وال تزال ،في إحداث فرق نوعي في العديد من المجتمعات .وقد جاء إطالق الدورة الثانية من تلك المبادرة
الفريدة بعد النجاح المبهر الذي حققته الدورة األولى منها في فبراير  2017وسط تفاعل غير مسبوق في الوطن العربي،
حيث فاق عدد طلبات الترشيح أفرادا ً ومجموعات تطوعية ومؤسسات إنسانية ومجتمعية الـ  65ألف طلب من مختلف
أنحاء الوطن العربي.
في «عام زايد» تتألأل اإلمارات بمبادراتها المميزة وجهودها الحثيثة لتجسد الفكر والنهج التنموي االستثنائي للمؤسس
المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي استشرف المستقبل ووضع األسس
التي نجحت اإلمارات من خاللها في إبهار العالم ،ولطالما كان اإلنسان هو األساس الذي تعتمد عليه الدولة في تقدمها
ونهضتها ،ولذا تعمل على أن يكون لدى كل فرد القدرة والرغبة في تقديم الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن ،وبما أن
األمل هو القوة الكامنة داخل كل إنسان والتي تدفعه إلى األمام وتخلق لديه دافع الخير ومساعدة اآلخرين فقد تم إطالق
مبادرة «صناع األمل» كأحد أهم جهود اإلمارات في زرع األمل في النفوس.
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تقارير وتحليالت
التزام إماراتي ثابت
بدعم الشعب اليمني
ومبادرات لتعزيزه في
«عام زايد»

تعمل دولة اإلمارات العربية المتحدة بقوة ،ومنذ تسعينيات القرن
الماضي ،على مساندة أبناء الشعب اليمني ،المتأثرين باألزمات ،من
خالل تقديم اإلمدادات المالية والعينية ،لمساعدتهم على تجاوز
الظروف كافة التي طالت أوضاعهم اإلنسانية وأثرت فيها ،والتي
تجلت في السنوات األخيرة بإقامة جسر جوي وبحري لنقل المواد
الغذائية والطبية العاجلة.

ووفقاً لتقرير صدر مؤخرا ً عن إنجازات هيئة الهالل
األحمر اإلماراتي في اليمن؛ بلغت قيمة المساعدات اإلنسانية
والعمليات اإلغاثية ،والمشاريع التنموية التي نفذتها الهيئة في
 10محافظات يمنية ،في الفترة من مارس  2015ولغاية اآلن،
مليارا ً و 574مليون درهم ،توزعت على قطاعات تأهيل قطاعي
المياه والبيئة بنحو  37مليوناً ،وقطاع الصحة بما يقارب 190
مليوناً .كما بلغت قيمة المساعدات الغذائية نحو  491مليوناً،
وبلغت كلفة تأهيل قطاع التعليم نحو  94مليوناً ،والطاقة
والكهرباء بلغت نحو  520مليوناً ،والنقل ما يزيد على 20
مليوناً ،فيما بلغت كلفة البناء وإعادة اإلعمار نحو  80مليوناً،
ونحو  143مليوناً ذهبت إلى مساعدات إنسانية متنوعة.
وانطالقاً من حاجة الشعب اليمني للمزيد من المساعدات
اإلنسانية واإلغاثية ،أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان،
ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ،رئيس هيئة
الهالل األحمر اإلماراتي ،أن عام زايد 2018
سيشهد المزيد من المبادرات اإلماراتية ،التي
تلبي احتياجات المجاالت اإلنسانية الحيوية،
وتعزيز عمليات التنمية واإلعمار في جميع
المحافظات والمناطق المحررة من قبل قوات
التحالف العربي ،وبإسناد كبير من القوات
اإلماراتية .وتعد هيئة الهالل األحمر اإلماراتي،
ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية ،ومؤسسة
زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية ،ومؤسسة
محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنسانية ،ومؤسسة
سقيا اإلمارات ،ومؤسسة الرحمة لألعمال الخيرية ،وبيت الشارقة
الخيري ،أبرز الهيئات القائمة على تقديم اإلمدادات والمعونات
اإلنسانية لليمن في قطاعات التعليم ،والصحة ،واألمن ،واإلغاثة،
والبنية التحتية ،وبرامج اإلسكان.
وبحسب اإلحصائيات ،بلغ إجمالي قيمة مساعدات دولة
اإلمارات العربية المتحدة لليمن خالل الفترة من إبريل 2015
حتى نوفمبر  2017نحو  9مليارات و 400مليون درهم .فعلى
مستوى القطاع الصحي ،استهدفت دولة اإلمارات تأهيل المنشآت
الطبية ،وسد النقص في الكوادر الطبية واألدوية والمعدات ،فضالً

عن الجهود المبذولة في مواجهة وباء الكوليرا والحد من انتشاره،
حيث تم تقديم  100طن من األدوية والمستلزمات ،فيما قدمت
 10ماليين دوالر كدعم لمكافحة الوباء ،ووصول سفينة تحمل
على متنها  10حاويات من األدوية الخاصة بالكوليرا.
وفي مجال التعليم ،أولت دولة اإلمارات ملف تعليم أبناء
الشعب اليمني الرعاية القصوى ،فقد دشنت المرحلة األولى
من مشروع التأهيل الجامعي ،وافتتحت معاهد للتعليم المهني
والفني والصحي في العديد من المحافظات ،فضالً عن افتتاح
العديد من المدارس ،وتأهيل العديد منها .وأطلق الهالل األحمر
اإلماراتي المئات من مشاريع البنية التحتية واإلسكان خالل عام
 ،2017حيث تم تقديم مساعدات عاجلة بقيمة  183.5مليون
درهم.
وفي عام  ،2015احتلت دولة اإلمارات العربية المتحدة
المرتبة األولى عالمياً ،كأكبر مانح للمساعدات
المقدمة إلى اليمن؛ حيث بلغ إجمالي قيمة
المساعدات اإلنسانية  508.7ماليين درهم،
من إجمالي قيمة مساعدات الدول األخرى
خالل الفترة نفسها ،والبالغة  1.650مليار
درهم .كما تصدرت دولة اإلمارات الدول التي
تجاوبت مع أزمة اليمن ،وفقاً لبيانات منظمة
األمم المتحدة ،بنسبة بلغت  %31من إجمالي
المساعدات الدولية في عام  .2015وخالل الفترة من إبريل
 2015إلى نوفمبر  ،2016بلغت مساعدات دولة اإلمارات لليمن
نحو  5.99مليار درهم ،موزعة ما بين مساعدات تنموية وإنسانية
وخيرية ،حيث بلغت قيمة المساعدات اإلنسانية العاجلة 1.829
مليار درهم ،وبنسبة  %30.5من إجمالي مساعدات دولة
اإلمارات لليمن في هذه الفترة.
إن دعم دولة اإلمارات لألشقاء في اليمن ،يأتي انطالقاً
من إرساء أسس التنمية واألمن واالستقرار في المنطقة ،في
إطار نهج الدولة اإلنساني والتنموي ،ومواجهة التحديات التي
يعيشها الشعب اليمني ،كعامل موازن لجهود الدولة المقدمة
في المجاالت العسكرية واألمنية ،التي تستهدف الدفاع عن
الشرعية في البالد ،ومواجهة جماعة الحوثي الموالية إليران.
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تقارير وتحليالت
سوريا :آمال حذرة في الغوطة
الشرقية بعد صدور قرار أممي
بوقف إطالق النار

بعد أيام عدة من القصف المتواصل على الغوطة الشرقية ،وما
نجم عن ذلك من سقوط مئات الجرحى والقتلى ،تبنى مجلس
األمن قراراً يطالب كل األطراف في سوريا بوقف األعمال
الحربية في أسرع وقت لمدة  30يوماً متتالية على األقل من
أجل هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات اإلنسانية ،وإجراء
عمليات إجالء المصابين ،فهل ستفضي الهدنة الحالية إلى سالم
أكثر قابلية لالستمرار؟

القرار األممي القاضي بالوقف الفوري إلطالق النار تم
إقراره بعد موافقة الدول األعضاء كافة بمجلس األمن والبالغ
عددها  15دولة ،وهو ما يعني أن تلك الدول قد ألقت بثقلها
في هذا الملف الذي بات يؤرق كل المتابعين في العالم لملف
النزاع السوري المسلح ،كما أن إصرار الدول الدائمة العضوية
في مجلس األمن قد نجح أخيرا ً في تجاوز الرفض الروسي الذي
طالما شكل حجر عثرة أمام جل القرارات الرامية إلى وقف
إطالق النار؛ من جهة أخرى شكلت الحملة اإلعالمية الدولية
التي كشفت عن مدى تدهور الوضع اإلنساني ألهالي الغوطة
الشرقية ورقة ضغط قوية على روسيا حتى قبلت أخيرا ً بتمرير
القرار .برغم كون ذلك لم يمنع موسكو من محاولة عرقلة القرار
الذي يدين مباشرة نظام بشار األسد ،حيث وجه السفير الروسي
فاسيلي نيبنزيا انتقادات إلى الواليات المتحدة األمريكية،
وأصر على المطالبة بأن يتضمن القرار األممي استثناء المعارك
التي تخوضها القوات الروسية في سوريا ضد تنظيم «داعش»
و«القاعدة» وأفرادا ً آخرين ومجموعات وكيانات متعاونة مع
تلك المجموعات اإلرهابية ،باإلضافة إلى مجموعات تم تصنيفها
إرهابية من طرف مجلس األمن الدولي.
وقد شكل الموقف الروسي المتحفظ عموماً تجاه القرار
األممي األخير مخاوف العديد من المراقبين من أن تستغل
موسكو قضية محاربة اإلرهاب لخرق االتفاق األممي ،كما حصل
في حاالت سابقة ،وخاصة أن التصنيف المتبع من روسيا ونظام
األسد لتعريف اإلرهاب يختلف عما تتفق عليه دول التحالف
الدولي ضد اإلرهاب بقيادة الواليات المتحدة وتعريفات
المجتمع الدولي ،وهو ما فسر على ضوئه إقدام نظام األسد
وحليفه الروسي على اختراق معظم الهدن السابقة بحجة
محاربة المجموعات اإلرهابية في سوريا والتي غالباً ما تكون
مجموعات معتدلة وتحظى بقبول القوى اإلقليمية والدولية.
وبناء على تلك التجارب السابقة يتحدث العديد من المراقبين
عن مخاوفهم من عدم نجاح الهدنة الحالية في الصمود أكثر من
األيام األولى فقط ،وخاصة أن النشطاء الميدانيين يتحدثون عن
مواصلة النظام قصفه الجوي ،برغم مضي ساعات على الهدنة

األخيرة ،كما تحدث المرصد السوري لحقوق اإلنسان الذي يتخذ
من بريطانيا مقرا ً له عن مقتل  29مدنياً في مناطق متفرقة
بالغوطة الشرقية خالل غارات جوية شنها الطيران السوري يوم
السبت الماضي ،محذرا ً من ارتفاع العدد الذي بلغ  500مدني
بينهم أكثر من  120طفالً ،وذلك خالل أسبوع واحد من القصف،
األمر الذي يزيد من تفاقم األوضاع اإلنسانية هناك .يضاف إلى
ذلك ما جاء في التصريحات المختلفة لعمال اإلغاثة ،والتي جاء
فيها أن القصف على الغوطة الشرقية لم يتوقف ،وأنه بات من
الصعب حصر العدد الكلي للضحايا المدنيين.
إن دور روسيا والنظام السوري في استمرار تفاقم األوضاع
وتهديده بإفراغ الهدنة األممية من محتواها كان محل انتقاد
واسع من طرف العديد من الدبلوماسيين الغربيين ،الذين انتقد
بعضهم مباشرة نظام موسكو بمحاولة تعطيل التصويت على
القرار األممي لمصلحة نظام األسد الذي يريد القضاء على آخر
بؤر المعارضة المسلحة قرب دمشق ،بل إن السفيرة األمريكية
لدى األمم المتحدة نيكي هايلي كانت قد اتهمت موسكو
بتأخير االنضمام إلى اإلجماع الدولي ضد استمرار محاصرة
المدنيين في الغوطة الشرقية.
كما وصف الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،الجمعة
الماضية التحركات الروسية األخيرة في سوريا بأنها «عار» في
إشارة إلى اعتراض روسيا المتكرر على صيغة القرار الذي صدر
مؤخرا ً ،ومطالبتها بأن تحصل كل قافلة إنسانية على موافقة
دمشق .أما الفصائل المسلحة المعارضة في سوريا فقد رحب
بعضها بالقرار ،حيث تعهد بعضها بحماية قوافل اإلغاثة التي
ستدخل الجيب المحاصر ،لكنها أعربت عن استعدادها للرد
على أي انتهاكات من الحكومة السورية وحلفائها.
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تقارير وتحليالت
السياسة األمريكية المتشددة
نحو إيران تطمئن حلفاءها
في الخليج العربي

يتناول الكاتب حسين ابيش في تقرير على موقع مركز دول
الخليج العربي ،السياسة األمريكية التي توصف بأنها متشددة
تجاه إيران ،ويبحث في مدى اختالفها عن سياسات اإلدارات
السابقة ،وخاصة إدارة باراك أوباما ،وهي تبدو كما يرى الكاتب
مطمئنة لدول الخليج العربية ،وتلقى رضاها.

تؤكد إدارة الرئيس ترامب اختالفها عن
اإلدارات السابقة ،وعلى وجه الخصوص
إدارة الرئيس باراك أوباما ،وت ّدعي
بأنها تنتهج سياسة مختلفة جذرياً .أما
فيما يختص بالسياسة الخارجية ،فإن
االختالفات ال تعدو أن تكون اختالفات
اسمية عن كونها اختالفات عملية
ملموسة أو ضيقة النطاق .وعلى الرغم
من ذلك وفي ما يختص بإيران ،فإن هناك
سياسات جديدة تلوح في األفق تبشر بنهج استراتيجي
جديد ،وقد تم تطبيقها في الكثير من المواقف
الرئيسية .ترى معظم دول الخليج العربي أن الرغبة في
التصدي ألجندة إيران اإلقليمية تمثل أهم جانب في
السياسة الخارجية األمريكية في المنطقة واختبار كل
إدارة أمريكية ،ومن وجهة نظرهم فقد طرأت الكثير من
التحسينات في العديد من المسائل المهمة.

سوريا

ترى دول الخليج أن النزاع السوري يسهم إلى حد
كبير في صياغة توزان القوى مع إيران في الشرق
األوسط ،وهو عكس ما كانت تراه إدارة الرئيس السابق
باراك أوباما ،فإن إدارة الرئيس ترامب تشارك دول
الخليج العربي الرؤية نفسها ،وهو ما يفسر لماذا ينظر
حلفاء واشنطن في الخليج بإيجابية إلى مسار السياسة
الخارجية األمريكية في ما يختص بسوريا في اآلونة
األخيرة ،حيث قامت إدارة الرئيس ترامب بشكل ملحوظ
بزيادة تدخلها في سوريا ،وشنت ضربة بصواريخ كروز
ضد سوريا ردا ً على استخدام قوت بشار األسد األسلحة
الكيماوية ،وذلك فور تولي ترامب الرئاسة ،وهو ما لم
يفعله الرئيس السابق أوباما .كما تواصلت المعركة ضد

تنظيم «داعش» وكللت بالنجاح تحت إدارة الرئيس
ترامب ،وإن تم ذلك وفقاً الستراتيجية وجدول زمني تم
وضعهما من قبل إدارة الرئيس أوباما.
وبعد هزيمة تنظيم «داعش» عملت تركيا على زيادة
تدخلها العسكري في سوريا إلجهاض مخطط األكراد
الهادف إلى توحيد أقاليمهم الثالثة في حدود تركيا
الجنوبية .حيث لم تتردد تركيا في مهاجمة الميليشيات
الكردية المدعومة من الواليات المتحدة وتهدد مناطق
توجد فيها قوات خاصة أمريكية.

لبنان

عبرت الرياض على وجه الخصوص عن غضبها في
ما يختص بلبنان بشكل واضح ،وخاصة بعد االستقالة
الدرامية لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ،حيث
تبدو المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج
األخرى أكثر تصميماً على ممارسة الضغط على لبنان
بشأن دور حزب الله كطليعة للميليشيات الموالية إليران
في سوريا وغيرها من البلدان .حيث بإمكان الرياض
أن تعمل على تدهور قيمة الليرة اللبنانية بسحب ما
يقارب المليار دوالر من البنك المركزي اللبناني ،والعمل
على عرقلة التحويالت المالية لـ  400ألف مواطن
لبناني يعملون في الخليج العربي .وتعمل السعودية
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على إيصال تلك الرسالة وتفادي اللجوء إلى إجراءات جوهرية للتصدي للنفوذ اإليراني.

أكثر صرامة وشدة .وقد وضعت السعودية حزب الله
على قائمة المنظمات اإلرهابية في الخليج ونجحت
في إصدار قرار مشابه من جامعة الدول العربية ،إال
أنه يبدو أن الرياض نفد ما لديها من خيارات صارمة،
فالحملة التي تقودها إدارة الرئيس ترامب ممثلة في
وزارة الخزانة األمريكية للضغط على حزب الله من
خالل العديد من العقوبات المكثفة والجديدة قد تكون
بمثابة ورقة ضغط تفقدها دول الخليج.

العراق

تهدف الحملة الدبلوماسية التي تقودها المملكة العربية
السعودية في العراق إلى تعزيز الهوية القومية العراقية
وتدفع جميع العراقيين إلى العمل من أجل مصالحهم
الوطنية وليس مصالح إيران .وال يتمثل الهدف في التخلص
من النفوذ اإليراني في العراق ،حيث يعد ذلك هدفاً صعب
المنال ،ولكن الهدف هو دعم العراق بحيث ال ينحاز إلى
إيران في خالفها مع المملكة العربية السعودية.
وتدعم إدارة الرئيس ترامب جهود المملكة العربية
السعودية ودول الخليج األخرى الرامية إلى إعادة إعمار
العراق ،حيث أشارت إدارة الرئيس ترامب إلى أن الواليات
المتحدة قد أنفقت الكثير من أجل مساعدة الدول األخرى،
وأنه يجب على دول أخرى أن تتولى مسؤولية إعادة اإلعمار
تلك .حيث تقوم دول الخليج بتمويل مشاريع اإلعمار،
وبالتالي فإن التعاون في هذه الجهود يعد أهم جانب في
عالقة الواليات المتحدة مع دول الخليج العربي ،ووسيلة

اليمن

رفعت إدارة الرئيس ترامب وتيرة نشاطها العسكري
في اليمن ،من خالل شن ضربات بواسطة طائرات من
دون طيار وغيرها من عمليات مكافحة اإلرهاب .كما أن
إدارة الرئيس ترامب لم ِ
تبد تحفظاً بشأن مبيعات األسلحة
إلى المملكة العربية السعودية ،على عكس إدارة الرئيس
أوباما ،على الرغم من الضغط على الرياض بشأن المخاوف
من تردي الوضع اإلنساني بسبب الصراع مع المتمردين
الحوثيين .وفي الوقت نفسه تبدي واشنطن دعماً أكبر
لعمليات مكافحة اإلرهاب التي تقودها دولة اإلمارات
العربية المتحدة في جنوب اليمن ضد تنظيم القاعدة في
جزيرة العرب.
وتأمل دول الخليج أن تسهم واشنطن في إيجاد حل
سياسي ما يسمح لها بإنهاء تدخلها العسكري الذي أصبح
يمثل كابوساً وكارثة إنسانية يصعب التخفيف من حدتها.
وتشير دالئل قوية إلى أن كالً من المملكة العربية
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة قد ترحبان بأي
صيغة تساعد على إنهاء الحرب في اليمن ،إال أنه وفي ظل
الوضع الراهن ،فإن الحوثيين واإليرانيين ليس لديهم أي
حافز للمشاركة في مثل هذه الجهود .وبالتالي فإن تدخل
الواليات المتحدة يعد عامالً مهماً في إيجاد مخرج ،خاصة
للمملكة العربية السعودية ،حيث يعد الدعم األمريكي
لها عامالً حاسماً في قدرة الرياض على إدامة زخم حملتها
العسكرية في المديين القصير والمتوسط.
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شـؤون اقتصاديــة
«معرض أبوظبي للطيران» ينطلق اليوم بمشاركة  300شركة
تنطلق اليوم فعاليات الدورة الخامسة من معرض أبوظبي
للطيران  ،2018في مطار البطين للطيران الخاص ،وذلك تحت
رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس المجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي .ويركّز الحدث ،الذي يستمر لمدة  3أيام،
على تقديم وعرض أحدث المنتجات واالبتكارات الحديثة في
مجال تكنولوجيا الطيران ،كما يجمع أيضاً بين كبار الشخصيات
من مجتمع الطيران التجاري .كما سيستضيف المعرض هذا
العام ،معرض أبوظبي لطائرات الهيلكوبتر ،الذي سيعرض أحدث
التط ّورات في صناعة الطائرات العمودية على الصعيد العالمي،
كما سيتمكّن ضيوف المعرض وزواره من االلتقاء بممثلي الشركات
ال ُمص ّنعة الرائدة ،الموزعين والشركات الداعمة ،والتع ّرف على
مجموعة واسعة من طائرات الهيلكوبتر .وستحظى الدورة
الخامسة لمعرض أبوظبي للطيران  ،2018بأسلوب عرض جديد،

حيث سيت ّم تقسيم المساحة إلى ثالث مناطق رئيسية تتمثل في
حظيرة الطائرات ،والشاليهات ،ومنطقة العرض الخارجية .ومن
خالل مساحة المعرض الكاملة التي تصل إلى  60ألف متر مربع
من مساحة مطار البطين للطيران الخاص ،سيتمك ّن المعرض من
استقبال أكثر من  18ألف زائر من قطاعي الطيران والفضاء.

التجارة العالمية تشهد أسرع معدالت نمو منذ 2011

انتعشت التجارة العالمية في عام  ،2017لتشهد معدالت نمو هي األسرع منذ
عام  ،2011وبرغم ذلك يرى خبراء االقتصاد آفاقاً محدودة للعودة إلى معدالت النمو
السريعة التي شهدتها التجارة العالمية قبل األزمة المالية العالمية .وقال مكتب
تحليل السياسات االقتصادية في هولندا ،إن حجم الصادرات والواردات من السلع
شهد ارتفاعاً بنسبة  %4.5مقارنة بعام  .2016وتعكس زيادة التدفقات التجارية
انتعاشاً أوسع نطاقاً في النشاط االقتصادي في جميع أنحاء العالم خالل عام ،2017
وهو ما يتوقع خبراء االقتصاد أن يستمر في عام  .2018وقال الخبراء إن إحياء الطلب
على االستثمار في منطقة اليورو واإلنفاق على المشروعات االستثمارية أسهم بشكل إيجابي في حدوث هذا النمو .وفي الوقت
ذاته قالت منظمة التجارة العالمية خالل فبراير الحالي ،إن بيانات جديدة تشير إلى أن تدفقات التجارة سوف تنمو بنسبة أكبر من
توقعاتها للعام الحالي والتي تبلغ  .%3.2ويعتقد خبراء االقتصاد أن زيادة معدالت النمو في التجارة العالمية تعد أمرا ً جيدا ً ،حيث
تعكس توزيعاً أكثر فاعلية لإلنتاج في جميع أنحاء العالم كما أنها تسهل اشتعال المنافسة.

ضخ  28مليار دوالر بقطاع الذكاء االصطناعي الصيني عام 2017
تلقت صناعة الذكاء االصطناعي الصينية
 180مليار يوان ( 28مليار دوالر) من االستثمار
والتمويل في عام  ،2017طبقاً لما ذكرته وكالة
أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس .وأظهر
تقرير صادر عن أكاديمية الصين لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت أن «القيادة الذكية
وخدمات البيانات هي المجاالت األكثر جاذبية لالستثمار».
وأُنشئت  28مؤسسة جديدة للذكاء الصناعي بالصين في عام
 ،2017مقارنة مع  128مؤسسة جديدة في عام  2016وفقاً لما
قاله التقرير ،مضيفاً أن هذا التباين ال يؤثر في اتجاه النمو على
المدى الطويل .وتركزت معظم مؤسسات الذكاء االصطناعي في

بلديتي بكين وشانغهاي ومقاطعة قوانجدونج
بجنوب الصين في العام الماضي ،فيما حازت
بكين الجزء األكبر منها ،مع عدد إجمالي
يتجاوز الـ  260مؤسسة للذكاء االصطناعي.
وتوقع التقرير أن تواصل صناعة الذكاء
الصناعي الصينية النمو في عام  ،2018وتحقق
اختراقات في مجاالت مثل تكنولوجيا الصوت .وكشفت الصين
خطة لتطوير الذكاء الصناعي العام الماضي ،متعهدة بزيادة
قيمة الصناعات الجوهرية للذكاء الصناعي إلى أكثر من 150
مليار يوان بحلول عام  ،2020و 400مليار يوان بحلول عام 2025
لتصل إلى تريليون يوان بحلول عام .2030
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متابعات إعالمية

«رحمة» تشارك في اليوم العالمي لسرطان األطفال
بتوجيه من سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي،
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة)،
شاركت الجمعية في فعاليات اليوم العالمي لسرطان
األطفال ،التي أقيمت يوم الخميس الموافق  22فبراير
الجاري في مدينة الشيخ خليفة الطبية؛ وبحضور الدكتورة
نوال أحمد الكعبي ،مديرة قسم األمراض المعدية في
مدينة الشيخ خليفة الطبية ،ووفد من وزارة الداخلية،
ووفد آخر من مؤسسة تحقيق أمنية ،باإلضافة إلى
وفود من جهات حكومية أخرى.
وبهذه المناسبة أكد سعادة األستاذ الدكتور جمال
سند السويدي ،مدير عام مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،رئيس مجلس
إدارة جمعية رعاية مرضى
السرطان (رحمة) ،أن اليوم
العالمي لسرطان األطفال ،الذي
يوافق الخامس عشر من فبراير
من كل عام ،يهدف إلى زيادة
الوعي بهذا المرض بين هذه
الشريحة ،وتقديم الدعم لألطفال
المصابين والناجين من المرض وعائالتهم.
وأضاف سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي،
أن الجمعية تستند في ممارستها لمهامها المختلفة إلى
منظومة راسخة من القيم اإليجابية الخاصة بالتعاون
اإلنساني والتكافل المجتمعي ،التي تؤمن بها ،وتسعى
(رحمة) إلى نشرها في ظل توجهات القيادة الرشيدة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وعلى رأسها ،صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،وهي التوجهات
التي تسعى إلى نشر قيم التضامن والتعاضد اإلنساني في
أرجاء الدولة والعالم أجمع ومد يد العون والمساعدة إلى
المحتاجين أينما كانوا ،وبغض النظر عن دياناتهم وأعراقهم.

وأشاد سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي،
بمدينة الشيخ خليفة الطبية وحرصها على االحتفال باليوم
العالمي لسرطان األطفال ،وكذلك دورها الحيوي في
تكريس الجهود من أجل رفع مستوى الوعي حول سرطان
األطفال والخدمات الصحية المقدمة في قسم األورام في
مدينة الشيخ خليفة الطبية ،مشيرا ً إلى أن حرص مدينة
الشيخ خليفة الطبية على المشاركة
السنوية بهذه المناسبة خلق فرصاً
كبيرة للمرضى وعائالتهم لمساندة
بعضهم بعضاً وتعارفهم.
واستطرد سعادة األستاذ الدكتور
جمال سند السويدي ،قائالً :إن
(رحمة) ال تدخر جهدا ً في المشاركة
في كل الفعاليات التي تستهدف
مكافحة مرض السرطان ،سواء كان
ذلك على الصعيد المحلي أو على
الصعيد الخارجي ،وتستند الجمعية
في كل أنشطتها إلى اإليمان
بمنظومة كاملة من القيم اإلنسانية
النبيلة ،التي ال تنفصل عن األهداف
الرئيسية للجمعية ،التي تسعى بكل
ه ّمة إلى ترسيخ وعي المجتمع
بكيفية تجنب اإلصابة بأمراض
السرطان من خالل نشر الوعي
الصحي ،وتعريف أفراد المجتمع
بمسببات المرض لتجنبها ،وتقديم الدعم
النفسي للمرضى وذويهم أيضاً.
ولفت سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي،
النظر إلى أن اليوم العالمي لسرطان األطفال يشكل مناسبة
مهمة لرفع مستوى الوعي حول سرطان األطفال ،وإظهار
الدعم لألطفال المصابين بالسرطان والناجين وأسرهم،
وزيادة تقدير وفهم القضايا والتحديات المتعلقة بسرطان
األطفال ،وتسليط الضوء على الحاجة إلى الوصول إلى
الرعاية الطبية في كل مكان ،وتعزيز إمكانية الوصول إلى
أدوية السرطان األساسية بشكل مجاني ،أو بأسعار معقولة،
بما فيها مسكنات األلم.
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من أنشطة المركز
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ينظم محاضرته رقم (:)583

«زايــــد واإلعــــالم»

ينظِّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،في
إطار أنشطته العلمية والبحثية الثريَّة ،وحرصه على مناقشة
القضايا التي تخدم المجتمع ،محاضرته رقم ( )583عن «زايد
واإلعالم» ،يلقيها األستاذ محمد الحمادي ،رئيس تحرير جريدة
االتحاد ،والمدير التنفيذي للتحرير والنشر في شركة أبوظبي
لإلعالم ،وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم
األربعاء ،الموافق الثامن والعشرين من فبراير  2018في
«ردهة قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» ،بمقر المركز في
أبوظبي ،و«الدعوة عامة».
وتأتي هذه المحاضرة في إطار تفاعل «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية» مع مبادرة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله،
بإعالن عام « 2018عام زايد»؛ تخليدا ً لذكرى المغفور له ،بإذن
الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
بالتزامن مع مرور  100سنة على ميالده ،ولتكون بمثابة رد جزء،
ولو بسيط ،من العرفان للوالد المؤسس ،رحمه الله ،الذي وهب
حياته لخدمة الوطن ورفعته ،ولم يأل جهدا ً في تخفيف معاناة
أي إنسان أينما وجد وكيفما كان.
وتركز هذه المحاضرة على رؤية المغفور له ،بإذن الله
تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،لإلعالم
من ثالث زوايا :حيث تتناول أوالً ،أسلوبه في صناعة الحدث
اإلعالمي ،وتوظيفه له ،بصفته سندا ً داعماً لتحقيق االتحاد من
جهة ،ودفعه بوعي ليع ِّبر عن مشروعات الدولة داخلياً ،وعالقتها
بالخارج ،بما يمكن ع ُّده «بداية باكرة لتوظيف القوة الناعمة»
من جهة ثانية .وثانياً ،مضامين اإلعالم في فترة حكم الشيخ
زايد ،رحمه الله ،ومن ذلك :ترسيخ حرية الرأي والتعبير ،وإعالء
قيم الثقافة والفكر والشفافية ،والعمل من أجل وصول الكلمة
الصادقة والصحيحة إلى المجتمع اإلماراتي ،وقد أصبحت تلك
المضامين مرجع َّية لإلعالم اإلماراتي اليوم ،ي ْركَن إليها في ظل
السقوط المد ِّوي لوسائل اإلعالم ،وإفراغ رسائلها من مضامينها،
خاصة األخالقية .وثالثاً ،إلى إسهامات الشيخ زايد ،طيب الله
ثراه ،في صناعة «اإلعالم العربي» ،سواء من خالل تركيزه على
الثقافة العربية ،واستحضارها في كثير من تصريحاته وخطبه

ومجالسه ،أو من خالل الدعم المباشر لإلعالم لتحقيق أهدافه،
بما فيها األهداف القومية في أزمنة السلم والحرب والفتن
الكبرى.
وجدير بالذكر أن األستاذ محمد الحمادي يشغل منصب
رئيس تحرير جريدة االتحاد ،والمدير التنفيذي للتحرير والنشر
في شركة أبوظبي لإلعالم ،كما تولى مهمة تأسيس مجلة
(ناشيونال جيوغرافيك) العربية التي يشغل فيها حالياً منصب
رئيس التحرير .وللحمادي مساهمات كثيرة في الصحافة؛ فهو
كاتب عمود صحفي منذ عام  ،1997وعنصر مشارك ونشط
على شبكات التواصل االجتماعي ،ويُع َرف عنه اهتمامه باإلعالم
الجديد ،كما حصل الحمادي على جوائز ع َّدة ،منها :جائزة
شخصية العام االتحادية من مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،وجائزة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للعمل
اإلنساني ،ووسام وزير الداخلية لخدمة المجتمع ،وجائزة الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم للتفوق العلمي ،باإلضافة إلى جائزة
الصحفي المتميز من نادي دبي للصحافة ،وجائزة أفضل مقال
صحفي من جائزة تريم عمران الصحفية.
ويُ َع ُّد الحمادي عضوا ً مؤسساً في منظمة القيادات العربية
الشابة (دبي) ،كما أنه يتمتع بعضوية كل من :االتحاد الدولي
للصحافيين (بروكسل) ،واتحاد الصحفيين العرب (القاهرة)،
وجمعية الصحفيين (دبي) ،ومجلس إدارة جائزة الصحافة
العربية (دبي) ،ومجلس إدارة اتحاد الصحافة الخليجية
(البحرين) .وصدرت له ثالثة كتب هي :زمن المحنة (،)2008
وديمقراطية اإلمارات ( ،)2009وخريف اإلخوان (.)2016
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

غرس قيم الوحدة في قلوب وعقول الجميع

من أقوال الشيخ زايد..
«نحن بأنفسنا الذين رسمنا
خطة االتحاد ،ال عن خربة ،بل
عن إميان بأمتنا ،إميان بالوطن
وإميان بضـرورة الوحدة».

صمم املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،عىل ضـرورة غرس قيم الوحدة ومبادئها يف قلوب جميع مواطني الدولة
وعقولهم ،ليك يعتربوا أنفسهم كياناً موحدا ً تجمعه هوية عميقة مشرتكة هي االنتامء
إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة بدالً من املواطنة املحدودة الناجمة عن االنتامء
إىل إمارات صغرية ومتفرقة .ورأى الشـيخ زايد أن مواطني دولة اإلمارات العربية
املتحدة ال ينتمون فقط إىل اإلمارة التي ولدوا فيها ،ولكنهم ينتمون أيضاً إىل منظومة
االتحاد األوسع ،وتم تسخري جميع الخصائص اإليجابية يف الهوية املحلية لصالح بناء
هوية وطنية أوسع وأشمل .لقد أتاح االنتامء اإلمارايت للمواطنني حقوقاً مل يتمتع بها
العديدون منهم فيام سبق ،وأصبح امتالك جواز سفر إمارايت مدعاة للفخر واالعتزاز.
كان حب الوطن قبل إنشاء دولة اإلمارات العربية املتحدة مسألة خاصة إىل حد كبري
وال يُ َعرب عنها علناً .ولكن بعد قيام الدولة يف عام  1971أصبحت رغبة الشـيخ زايد
هي أن يعرب الشعب بوضوح عن اعتزازه بهويته وانتامئه الوطني الجديد.
وهكذا مل يكن مشـروع الوحدة مقيدا ً بحدود أو قيود معينة ،بل كان
مفهومه ممتدا ً إىل آفاق غري متناهية .وميكن أن نقيس النجاح الذي حققه من
خالل درجة إحساس شعب اإلمارات باالعتزاز بدولته الجديدة واالنتامء إليها
وااللتزام بأداء واجبه تجاهها .لقد عهد الشـيخ زايد باملهمة إىل أبناء شعبه ،فرتك
لهم بلورة مفهوم الهوية الوطنية بأنفسهم .بيد أنه شمل هذا الجهد برعايته
املستمرة عندما كان يف املراحل األوىل ،ففي مقابلة تلو أخرى كان الشـيخ زايد
يركز عىل هذا املوضوع الرئيسـي ويربز جوانبه األساسـية إذ يقول« :إن التجزئة
ليست من طبيعة شعبنا ،وال نقول ذلك انطالقاً من عواطف ،وإمنا من نظرة
موضوعية لألمور» .لقد غرس صاحب السمو الشـيخ زايد هذه املبادئ يف وعي
أبناء الوطن ،فآتت أكلها طيباً فيام تال ذلك من سنوات.
من كتاب «بقوة االتحاد» :صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -القائد والدولة
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