أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
اإلمارات نموذج في استدامة السعادة
تقدم دولة اإلمارات العربية المتحدة تجربة ثرية في العمل على كيفية استدامة السعادة وجعلها منهج حياة وثقافة
عامة لدى جميع أفراد المجتمع ،حيث تضع القيادة الرشيدة العمل على إسعاد الشعب ورفاهيته في مقدمة أولوياتها
الرئيسية ،ولهذا تعزز دولة اإلمارات العربية المتحدة عاماً بعد اآلخر مكانتها ضمن أكثر دول العالم سعادة ،حيث جاءت
في المرتبة األولى عربياً ،وللعام الرابع على التوالي ،وتقدمت إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم في «تقرير السعادة
العالمي لعام  »2018الصادر عن معهد األرض في جامعة كولومبيا ،وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة،
الذي صدر يوم األربعاء الماضي ،وتم إعالنه في العاصمة اإليطالية روما .ولعل األمر الالفت للنظر في «تقرير السعادة
العالمي  »2018أنه أضاف مؤشر قياس السعادة لدى فئة الوافدين في دول العالم المضيفة ،نظرا ً إلى ما شهدته الفترة
الواقعة بين عامي  1990و 2015من ارتفاع عدد األفراد المقيمين خارج بالدهم ،من  153مليون نسمة إلى  244مليون
نسمة ،بزيادة تجاوزت الـ  ،%60وقد تفوقت دولة اإلمارات العربية المتحدة في هذا المؤشر الفرعي على العديد من دول
العالم ،حيث حل الوافدون في المرتبة  19عالمياً متقدمة على دول مثل المملكة المتحدة وألمانيا وسنغافورة وفرنسا
وبلجيكا ،ما يؤكد بوضوح أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تمثل بيئة جاذبة وحاضنة لطموحات األفراد وتطلعاتهم،
بفضل منظومة القيم السائدة في المجتمع التي تعلي من شأن التسامح والتعايش بين مختلف الجنسيات ،بغض النظر
عن االختالفات الثقافية والدينية فيما بينها.
وال شك في أن هذا اإلنجاز العالمي الجديد الذي حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة في «تقرير السعادة العالمي
لعام  ،»2018لم يأت من فراغ وإنما من نهج وطني تتبناه القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،يقوم على جعل اإلنسان في مقدمة أولويات الخطط التنموية في الحاضر والمستقبل،
واعتباره صانع التنمية وهدفها في الوقت نفسه ،والنظر إليه على أنه الثروة الحقيقية للوطن التي يجب االستثمار فيها،
وأغلى وأعز الموارد التي من المهم تنميتها وتعظيم مشاركتها في مسيرة النهضة الوطنية ،ولهذا ال تتوقف المبادرات
والجهود التي تستهدف توفير مقومات الحياة الكريمة ألبناء الوطن جميعاً وتعزيز رفاهيتهم وترسيخ شعورهم بالرضا
العام والسعادة.
لقد أصبح من المعروف في الداخل والخارج أن السعادة واإليجابية باتت كل واحدة منهما عنواناً بارزا ً لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ومفهوماً لصيقاً بالمجتمع فيها؛ وخاصة في ظل المبادرات التي تم اتخاذها في السنوات الماضية،
وأسهمت في تفوقها على كثير من الدول المتق ِّدمة في مجال االهتمام بالمواطن ،وترسيخ الشعور بالسعادة والرضا العام
وتحقيق الرفاهية له بمستواها األقصى؛ حيث قامت بخطوات فريدة من نوعها على مستوى العالم؛ من أجل ضمان
استدامة السعادة ،وتعزيز قيم اإليجابية في المجتمع؛ من بينها تخصيص وزارة للسعادة ،وإطالقها «البرنامج الوطني
المتخصصة وفق مناهج عملية
للسعادة واإليجابية»؛ كما خطت خطوات متقدمة وفريدة أيضاً في مجال تأهيل الكوادر
ِّ
وقابلة للتطبيق؛ وذلك لكي تكون السعادة هدفاً لكل مؤسسة من مؤسساتنا العامة والخاصة؛ وثقافة مجتمعية سائدة.
إن اهتمام القيادة الرشيدة البالغ بترسيخ حالة الشعور العام بالسعادة والرضا العام لدى أفراد المجتمع ،مواطنين
ومقيمين على حد سواء ،يعبر عن عقيدة إماراتية خالصة أرسى قواعدها المغفور له -بإذن الله تعالى -الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه -تقوم على أن اإلنسان المؤهل بشكل علمي وعصري ،يمثل الثروة الحقيقية لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وهو النهج الذي يسير عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،في مرحلة التمكين ،حيث يتم وضع السياسات واالستراتيجيات العامة التي تستهدف توفير مقومات العيش الكريم
للمواطنين والمقيمين وفق أرقى المعايير العالمية ،سواء من خالل تقديم خدمات صحية وإسكانية وتعليمية على أعلى
المستويات ،أو من خالل المحافظة على تماسك المجتمع واستقراره وأصالته ،وتعزيز منظومة القيم اإليجابية فيه ،ولهذا
من الطبيعي وصف دولة اإلمارات العربية المتحدة بوطن السعادة وأن يكون شعبها من أسعد شعوب دول العالم.
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اإلمارات اليوم
جهود متواصلة لمكافحة آفة المخدرات
في إطار جهود دولة اإلمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ،ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،لمكافحة انتشار آفة المخدرات ،اختتم ملتقى حماية الدولي لبحث قضايا المخدرات دورته
الثالثة عشرة تحت عنوان «استشراف المستقبل في المواجهة العالمية للمخدرات والمؤثرات العقلية ..التنبؤات -االستعداد-
الوقاية لعام  ،»2030التي استمرت على مدار يومين في مركز دبي التجاري العالمي ،وهو ما يأتي تماشياً مع رؤية إنسانية
تتبناها الدولة منذ تأسيسها تضع تنمية اإلنسان على رأس قائمة أولوياتها ،وال تتهاون في تحقيق أمن مجتمعها من خالل بناء
مجتمع خا ٍل من تلك السموم القاتلة التي غدت مصدرا ً مهماً من مصادر تهديد األمن القومي لجميع الدول.
وينطوي الملتقى على أهمية كبيرة تجسدت في مخرجاته ،حيث أوصى المشاركون بإنشاء مرصد عربي لدراسة مؤشرات
واتجاهات تعاطي المخدرات وأنماط اإلدمان عليها ،كما أوصوا بدعوة الجهات ذات االختصاص إلى بناء نماذج استشرافية
تتناسب مع طبيعة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية ،وكذلك ضرورة وضع تشريعات تواجه تنامي ظاهرة المخدرات،
وتشديد العقوبات لمكافحة مهربيها ومروجيها ،وتعميم القوانين التي يتم تشريعها على مختلف الدول ،واتخاذ اإلجراءات
التشريعية الالزمة لتخصيص المتحصالت من جرائم المخدرات وغسل األموال المرتبطة بها في مجاالت عالج المدمنين
وإعادة تأهيلهم ،واعتماد اإلجراءات المفاجئة للكشف عن المخدرات ،وربطها بالوظائف الحكومية .باإلضافة إلى دعوة
المؤسسات البحثية إلى االستفادة من نتائج أبحاث المعلومات الكمية على وسائل التواصل االجتماعي وشبكة اإلنترنت،
في وضع استراتيجيات وقائية استشرافية للتعامل مع تعاطي المخدرات ،واالستفادة من نتائج أبحاث استشراف المستقبل،
وإدماجها في سياساتها وبرامجها لمواجهة تنامي تلك الظاهرة .هذا إلى جانب دعوتهم إلى إطالق مساق دراسي عربي
تخصصي عا ٍل في مجال الوقاية من المخدرات يعتمد أدوات استشراف المستقبل ،مع تفعيل دور الشباب في البرامج
الوقائية.
ومع تطور آليات العصر ،فمن الضروري تطوير أساليب مكافحة هذه السموم بما يتماشى مع سرعة تطور طرق انتشارها،
وفي هذا اإلطار تطرق الملتقى إلمكانية االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي واستشراف المستقبل في مجال تقنيات
األدلة الجنائية في الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية ،من خالل استعراض عدد من المشاريع الذكية من بينها األنف
االصطناعي والتنبؤ بمطياف المواد والمختبر الذكي .وفي إطار الجهود المتواصلة للجهات المعنية بالدولة لتجفيف منابع
هذا الخطر القاتل ،كشف نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي رئيس مجلس مكافحة المخدرات ،الفريق ضاحي خلفان
تميم ،خالل مشاركته بالملتقى ،عن ارتفاع مؤشر ضبط تجار المخدرات على مستوى الدولة خالل العام الماضي ،بنسبة
 %70.5أعلى من المستهدف ،كما ارتفعت نسبة ضبط المر ّوجين إلى  ،%50فيما تحققت نسبة  %94من النسبة المستهدفة
لضبط المتعاطين العام الماضي ،من قبل أجهزة المكافحة في جميع اإلمارات.
وتتعدد المحاور التي توزع فيها الدولة جهودها ،ويتجسد أهمها في نشر الثقافة التوعوية ،بأشكالها كافة ،بمخاطر
المخدرات والحد من انتشارها ،كما يمثل الجانب القانوني جزءا ً أساسياً في جهود الدولة .ولم يقتصر اهتمام القوانين على
حظر حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها أو تعاطيها فحسب ،بل جاءت التعديالت األخيرة في قانون مكافحة
المخدرات ،بإجراءات تسهم في معالجة المدمنين وعودتهم أعضاء فاعلين إلى أحضان أسرهم والمجتمع .كما أعلنت دائرة
القضاء بأبوظبي ،ممثلة في النيابة العامة ،عزمها إنشاء نيابة متخصصة في قضايا المخدرات ،وصوالً إلى قضاء عادل ومنجز.
إن مكافحة المخدرات والحد من انتشارها مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل فرد وليس على الجهات الرسمية
بالدولة فقط ،حيث إن انتشار هذه السموم يدق ناقوس الخطر؛ ما يتطلب من الجميع أفرادا ً ومؤسسات التكاتف وتكثيف
الجهود من أجل حماية الوطن ومكتسباته ،والحفاظ على أبنائنا الذين هم ثروتنا الحقيقية.
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تقارير وتحليالت

اإلمارات والسودان..
عالقات أخوية
وشراكات اقتصادية
وتنموية

وفقاً لتقرير حديث لصندوق أبوظبي للتنمية ،ارتفع حجم االستثمارات
والتمويالت التنموية اإلجمالية التي قدمتها دولة اإلمارات العربية المتحدة
لجمهورية السودان إلى أكثر من  28مليار درهم ،فيما تعمل  17شركة إماراتية
بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان ،وذلك انعكاساً لمتانة وتميز العالقات
المتأصلة بين البلدين والقائمة على المصالح األخوية المتبادلة ،والشراكات
االقتصادية والتنموية التي تخدم التنمية الشاملة في كال البلدين.

وتحتل السودان صدارة الدول المستفيدة من تمويالت
صندوق أبوظبي للتنمية؛ حيث يعد الصندوق من أبرز
المؤسسات الداعمة لمسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية في
السودان من خالل تمويل مشاريع تنموية في قطاعات متنوعة
واستثمارات وودائع وصلت قيمتها اإلجمالية إلى نحو  7.3مليار
درهم ،كما م ّول الصندوق  17مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت نحو
ملياري درهم تركزت في أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا ً بما فيها
الصناعة ،والنقل والمواصالت ،والطاقة ،والمياه والري ،وغيرها
من المشاريع التنموية .وأسهم الصندوق خالل السنوات
الماضية في تمويل مشاريع تنموية تخدم أهم القطاعات
االقتصادية الرئيسية في السودان ،من بينها
مشاريع السدود التي تتيح تعزيز إنتاج الطاقة
الكهربائية وتوفير المياه للري ،ومشروع مطار
الخرطوم وشبكة السكك الحديدية ،وغيرها من
المشروعات .وفي إطار دعم صندوق أبوظبي
للتنمية االستقرا َر المالي والنقدي في السودان،
قام الصندوق بدعم السيولة واالحتياطيات من
العمالت األجنبية في بنك السودان المركزي من خالل إيداع
نحو  5مليارات درهم.
تعكس تلك األرقام جهود صندوق أبوظبي للتنمية التي
تأتي ترجمة لدوره الرئيسي في التغلب على الصعوبات التي
تواجه العديد من الدول النامية ومساعدتها في تحقيق التنمية
االقتصادية المستدامة وتمويل المشاريع التنموية وتقديم
الموارد المالية ،وتكوين الشراكات بين القطاعين العام والخاص
بما ينعكس بشكل مباشر وفعال على توفير سبل العيش الكريم
للشعوب وتحقيق أهداف الحكومات وخططها التنموية.
هذا وتقوم االستثمارات اإلماراتية في السودان بدور حيوي
في دعم وتنشيط قطاعات عدة ،حيث تتجاوز القيمة التراكمية
لالستثمارات المتنوعة للقطاع الخاص  18مليار درهم ،وتستثمر
 17شركة إماراتية في السودان في العديد من القطاعات المهمة.
ويعد قطاع البنية التحتية من أهم القطاعات التي توليها دولة
جل اهتمامها ،كونها العماد األساسي
اإلمارات العربية المتحدة ّ
الذي تقوم عليه مختلف أوجه التنمية في القطاعات األخرى

كافة .وفي مجال الطاقة وتعزيزا ً للتعاون المشترك ،تقوم
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) منذ عام  2017بتزويد
السودان بكميات من وقود الديزل لتلبية احتياجات السوق
المحلي من الوقود ،وتقدر قيمة كمية الديزل بنحو  3.2مليار
درهم ،وهو ما يعود بالنفع على مختلف القطاعات االقتصادية
من نقل وصناعة وغيرها من القطاعات األخرى .وعلى صعيد
القطاع الزراعي ،أسهمت االستثمارات اإلماراتية في السودان
في توفير سلع زراعية استراتيجية للسوق المحلي السوداني
بأسعار تنافسية .وال تقتصر العالقات الثنائية بين البلدين على
هذا الحد ،بل تضطلع دولة اإلمارات العربية المتحدة بدور
تنموي وإنساني في السودان ،يمثل جزءا ً
ثابتاً من استراتيجيتها في العمل الخيري
واإلنساني ،وفي هذا اإلطار ،وبمبادرة من
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد
النسائي العام ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة
والطفولة ،الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية
األسرية ،تم تدشين مستشفى الشيخة فاطمة
للمرأة والطفل الميداني ،في إطار برنامج فاطمة بنت مبارك
للتطوع ،تحت شعار« ،كلنا أُمنا فاطمة» ،بهدف تقديم أفضل
الخدمات التشخيصية والعالجية والوقائية والجراحية للمرأة
والطفل في السودان والقارة اإلفريقية بإشراف أطباء متطوعين
من اإلمارات والسودان ،تحت إطار تطوعي ومظلة إنسانية.
وتعكس تلك الخطوة جهود أم اإلمارات الثمينة في المبادرات
والمشاريع اإلنسانية إقليمياً وعالمياً.
وتعكس الجهود اإلماراتية المتنوعة والدؤوبة في السودان،
نهجاً إماراتياً راسخاً يعد جزءا ً من سياستها الخارجية ،وقد ظهر
هذا النهج الذي رسخته القيادة اإلماراتية عبر سنوات وعقود،
جلياً في األرقام واإلحصائيات التي تبرهن على وقوف دولة
اإلمارات العربية المتحدة إلى جانب الحكومة السودانية
لتحقيق التنمية الشاملة من خالل تمويل مشاريع تنموية
استراتيجية وتشجيع االستثمارات المتنوعة للشركات اإلماراتية
في السودان بما يسهم في تحقيق التقدم واالزدهار في
السودان.
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تقارير وتحليالت

أي مستقبل
للتقارب
اإليراني  -الباكستاني؟

شكلت الزيارة التي قام بها وزير الخارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،إلى
باكستان األسبوع الماضي ،خطوة جديدة من نظام طهران تسعى من خاللها
إلى تجاوز خالفاتها مع إسالم آباد ،في حين ما زالت تصر على مواصلة سياستها
االستفزازية تجاه جيرانها الخليجيين ،متجاهلة العديد من النقاط الخالفية المتعلقة
بالحدود والتدخل في الشؤون الداخلية ،فهل ستشكل تحركات إيران األخيرة تجاه
باكستان بداية مرحلة جديدة من مراجعة الذات وتغيير في االستراتيجية التوسعية
على حساب الجيران؟

التحركات اإليرانية الحالية تجاه باكستان جاءت على خلفية
االضطرابات األمنية التي شهدتها المنطقة الحدودية بين البلدين
خالل السنوات األخيرة ،لكنها تفاقمت في شهر إبريل 2017
عندما قتلت جماعة «جيش العدل» البلوشية التي تنشط في
جنوب شرق إيران وتناوئ حكومة طهران عشرة من قوات حرس
الحدود اإليرانيين وجرح آخرين في مواجهات مسلحة من بينهم
عناصر من الحرس الثوري اإليراني ،حيث جاء في بيان لهذا
األخير ،االثنين الماضي ،أن «اثنين من قوات الباسيج أصيبا خالل
االشتباكات عند معبر سروان الحدودي
في إقليم بلوشستان جنوب شرق
البالد »..األمر الذي دفع السلطات
اإليرانية إلى التلميح باتهام باكستان
بإيواء الجماعة من دون اإلفصاح عن
ذلك مباشرة ،وذلك بعد أن تداولت
وسائل إعالم مختلفة تصريحاً لقائد
قاعدة «القدس» التابعة للحرس
الثوري اإليراني العميد محمد ماراني
جاء فيها أن «اإلرهابيين استخدموا
أراضي بلد مجاور» لشن هجوم على األراضي اإليرانية.
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن العميد ماراني
قوله :إن أربعة «إرهابيين» قتلوا بعد التسلل من «بلد مجاور»
في هجوم على نقطة مراقبة عسكرية في محافظة بلوشستان
اإليرانية القريبة من الحدود الباكستانية.
وتنظر السلطات اإليرانية إلى جماعة «جيش العدل»
المناوئة لنظام طهران على أنها مجموعة إرهابية مسلحة ،وهو
ما تنفيه الجماعة التي تطالب كغيرها من الجماعات السنية
بحقوقها في العدل والمساواة على غرار بقية الشعب اإليراني،
وخاصة أنها تشكل أغلبية سنية في منطقتها بإقليم بلوشستان
الذي يعاني الحرمان والتهميش والتمييز الديني.
كما تبذل السلطات اإليرانية كل ما بوسعها للتعتيم اإلعالمي
على قضايا تهميش المناطق السنية ،وتلجأ بالمقابل إلى ربط
تحركات أبناء تلك المناطق باإلرهاب وزعزعة أمن طهران ،ولهذا

فإن زيارة وزير الخارجية ،محمد جواد ظريف ،إلى باكستان
المجاورة تدخل في سياق سياسة التعتيم ،ومحاولة القفز
على المسألة ذات األبعاد التاريخية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية بحسب ما يرى مراقبون.
وبرغم كون مشاورات ظريف مع المسؤولين الباكستانيين
قد تناولت مواضيع تتعلق بتنمية التعاون في المجاالت البنكية
والطاقة ،وملفات إقليمية ودولية ،وتنمية العالقات السياسية
واالقتصادية والثقافية وتهريب المخدرات؛ فإن نقاش مسألة
أمن الحدود قد أخذت أبعادا ً أوسع،
إذ اتفق جواد ظريف مع وزير
الداخلية الباكستاني ،أحسن إقبال،
على تأسيس لجان أمنية مشتركة بين
البلدين.
ويرى العديد من المتابعين أن
زيارة وزير الخارجية اإليراني ،محمد
جواد ظريف ،لباكستان في هذه
الفترة تدخل في إطار سعي طهران
إلظهار المؤازرة إلسالم أباد بعد اتهام
األخيرة من طرف واشنطن بالتهاون مع اإلرهاب في أفغانستان،
كما تسعى طهران الستغالل تلك المسألة بالتحديد للتأثير في
سياسة التقارب التي تنتهجها إسالم أباد تجاه المملكة العربية
السعودية في إطار التحالف اإلسالمي الذي أسسته المملكة
العربية السعودية ودعت باكستان إلى عضويته.
ويذهب بعض المحللين إلى القول :إن امتالك باكستان
للسالح النووي ودورها في توازن الرعب في منطقة الشرق
األوسط جعل إيران تنزعج من انضمامها إلى الحلف المعادي
لها بزعامة المملكة العربية السعودية ،ما يعزز نية طهران
القوية في استقطاب باكستان إلى جانبها ،كما جاء في خطاب
المرشد اإليراني علي خامنئي في  18فبراير الماضي ،الذي شدد
فيه على ضرورة أن يكون الشرق أولوية للسياسة الخارجية
اإليرانية بدالً من الغرب ،حيث قال« :الجار ُمرجح على البعيد.
والبلدان التي تملك مشتركات لها األفضلية على اآلخرين».
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تقارير وتحليالت

هل تعيد أساليب
االغتياالت الروسية
في أوروبا سيناريوهات
الحرب الباردة؟

أعادت حادثة محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق ،سيرغي سكريبال،
رفقة ابنته جنوب غرب لندن في الرابع من مارس الجاري أساليب حروب
الجاسوسية السرية بين روسيا والدول الغربية إلى الواجهة من جديد،
وذلك بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على انتهاء الحرب الباردة
بين موسكو والعواصم الغربية .فهل ستسفر الحادثة األخيرة عن تصاعد
موجة العداء بين نظام بوتين وغيره من أنظمة أوروبا الغربية؟

برغم كون الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،يعد أحد أقوى
وأكثر الرؤساء شراسة تجاه الغرب بعد تفكيك االتحاد السوفيتي،
فإن المرحلة الراهنة من المواجهات بين نظامه وبقية العواصم
لي
الغربية تتسم بدرجة عالية من حدة المنازلة ومحاوالت ّ
العظم في أكثر من مكان بالعالم ،بدءا ً بصراع النفوذ بين
موسكو ودول االتحاد األوروبي في أوكرانيا ،مرورا ً باستخدام
حروب الغاز ،وانتهاء بالمحاوالت المستمرة لفرض أجندتها في
األزمة السورية ،وأخيرا ً اتهام موسكو بالتورط في محاولة اغتيال
الجاسوس الروسي السابق.
فاألزمة األخيرة التي تتهم فيها بريطانيا روسيا باستخدام غاز
األعصاب ضد العميل السابق للمخابرات البريطانية ،سيرغي
سكريبال ،و تصفية المعارض الروسي ،نيكوالي غلوشكوف ،في
لندن ،أسهمت إلى حد كبير في إخراج مستوى المواجهة بين
الطرفين من إطار صراع المصالح االقتصادية والسياسية إلى
دائرة االختراقات األمنية الخطيرة التي قد تصل إلى حد اتهام
موسكو باستهداف األمن القومي البريطاني واألوروبي عموماً.
وقد جاءت الخطوات التي اتخذتها رئيسة الوزراء البريطانية،
تيريزا ماي ،األربعاء الماضي ،ضد روسيا بمثابة القشة التي
قصمت ظهر البعير ،وذلك عندما أعلنت أمام البرلمان عقب
انتهاء المدة التي حددتها لندن للحصول على رد من موسكو،
طرد  23دبلوماسياً اعتبرتهم عمالء غير معلنين لالستخبارات
الروسية ،مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية تتمثل في
تجميد أصول للدولة الروسية في حال حصلت بريطانيا على
أدلة إضافية تفيد بإمكانية استخدامها في تهديد حياة أو
ممتلكات مواطنين أو سكان في بريطانيا.
ويبدو أن اإلجراءات العقابية لموسكو لن تتوقف عند
هذا الحد بحسب تيريزا ماي ،بل أوردت أنه بعد هذا «العمل
الرهيب» ضد بريطانيا ستعلق بريطانيا كل االتصاالت الثنائية
الرفيعة المستوى بين البلدين بما في ذلك سحب الدعوة التي
كانت موجهة إلى وزير الخارجية الروسي لزيارة بريطانيا ،كما
أنه لن تكون هنالك مشاركة ألفراد من العائلة الحاكمة أو وزراء
في كأس العالم لكرة القدم في روسيا ،كما أبلغت بريطانيا
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بما قامت به روسيا

من خرق صارخ للقانون الدولي .إال أن الرد الروسي على الخطوة
التي اتخذتها لندن لم يخرج عن سياق نفيها التورط في محاولة
اغتيال العميل (المزدوج) ،وإصرارها على اتهام بريطانيا ببدء
حملة سياسية هستيرية بهدف تقويض مصداقيتها .ولهذا أكد
المتحدث باسم سفارة روسيا في لندن أن بالده سترد بالمثل
على الخطوات العقابية التي اتخذتها لندن بحقها ،ووصف رد
فعل بريطانيا بـ «العدائي وغير المقبول وغير المبرر على
اإلطالق» .كما لم يخرج بيان وزارة الخارجية الروسية عن
السياق نفسه في بيان شديد اللهجة جاء فيه وصف الخطوة
البريطانية باالستفزاز الوقح وغير المسبوق وأنه يقوض الحوار
بين البلدين.
وبرغم صعوبة التنبؤ بما قد تصل إليه أزمة البلدين فإن
العديد من المراقبين يتحدثون عن احتمال وصول التصعيد
إلى مستويات بعيدة ،قد تجر معها بقية دول االتحاد األوروبي
وحلف الناتو والواليات المتحدة األمريكية ،خاصة أن لكل تلك
األطراف ما يبرر وقوفها إلى جانب بريطانيا ،ولعل ذلك ما يفسر
إعراب رئيس المجلس األوروبي دونالد توسك عن تضامنه مع
بريطانيا ودعمها في موقفها ،كما أعربت الدول األعضاء في
حلف الناتو عن تضامنها معها ،معتبرين محاولة اغتيال العميل
الروسي انتهاكاً صارخاً لألعراف الدولية ،وهو الموقف نفسه
الذي تبناه األمين العام لألمم المتحدة .وبخصوص الخطوات
التي يمكن أن تسفر عن التصرف البريطاني والتحدي الروسي،
يرى بعض المراقبين أنها تتوقف على التقييم النهائي لحلف
«الناتو» لما ستقدم عليه روسيا في األيام المقبلة.
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شـؤون اقتصاديــة
المركزي السعودي يرفع معدالت الفائدة
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة
الرئيسية بمقدار  0.25نقطة مئوية .ورفع المركزي السعودي
معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي)،
وهو سعر الفائدة الذي تودع البنوك التجارية األموال به لدى
البنك المركزي ،إلى  ..%1.75كما زاد معدل اتفاقيات إعادة
الشراء (الريبو) ،الذي يقرض به البنوك ،إلى .%2.25
وتحرك السعوديون قبل اجتماع مجلس االحتياطي
الفيدرالي ،األربعاء المقبل ،وهو الذي تتوقع األسواق أن
يرفع أسعار الفائدة األمريكية بمقدار  0.25نقطة مئوية.
وفي بيان مقتضب ،قالت مؤسسة النقد السعودي :إن القرار
«يأتي استمرارا ً لنهج المؤسسة في تعزيز االستقرار النقدي
بالنظر إلى التطورات المحلية والعالمية الراهنة» .بينما

يعتقد مصرفيون سعوديون أن البنك المركزي حريص على
منع هامش سلبي كبير بين أسعار الفائدة السعودية والفائدة
األمريكية.

أسعار النفط تقفز وبرنت
يسجل أعلى مستوى

قفزت أسعار النفط أمس الجمعة ،دافعة عقود إلى أعلى
مستوى في أكثر من أسبوعين ،مع صعود األسهم األمريكية
وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز ،قبل عطلة
نهاية أسبوع ،ستبث فيها قناة (سي.بي.إس) التلفزيونية
مقابلة مع ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود  ،في البرنامج اإلخباري « 60دقيقة».
وتنتظر األسواق المقابلة كاملة ،التي ستذاع يوم ٍ
غد
األحد ،بعد أن قال األمير في مقتطفات منها بثت في وقت
سابق ،إن السعودية ستطور قنبلة نووية إذا أقدمت إيران
على تلك الخطوة .وأنهت عقود خام القياس العالمي من
مزيج برنت إلى أقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09
دوالر ،أي ما يقارب الـ  ،%1.67لتبلغ عند التسوية 66.21
دوالرا ً للبرميل ،بعد أن سجلت في أثناء الجلسة 66.42
دوالر وهو أعلى مستوى لها منذ الـ  28من فبراير الماضي.
وصعدت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط
 1.15دوالر ،أو  ،%1.88لتغلق عند  62.34دوالرا ً للبرميل،
بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى  62.54دوالرا ً
وهو أعلى مستوى منذ الـ  7من مارس الجاري.
وتنهي عقود برنت األسبوع على مكاسب قدرها ،%1
بينما ارتفعت عقود الخام األمريكي  %0.4على مدى
األسبوع .وهذه هي الزيادة األسبوعية الثانية على التوالي
للخامين القياسيين كليهما.

ترامب يتفاوض بشأن
واردات الصلب واأللومنيوم

قال البيت األبيض ،أمس الجمعة ،إن الرئيس االمريكي
دونالد ترامب يتفاوض مع عدد من الدول حول احتمال
تقديم إعفاءات من الرسوم الجمركية األمريكية الجديدة
على واردات الصلب واأللومنيوم .وقالت سارة ساندرز،
المتحدثة باسم البيت األبيض ،إن ترامب «يعكف على
العمل مع عدد من الدول فرادى ،ويتفاوض بشأن مجاالت
لألمن القومي حيث يمكننا أن نعمل معاً ،وحيث توجد
بعض المرونة ،مضيفة «نحن نواصل إجراء تلك المحادثات
وسسنستمر فيها ...حتى نهاية األسبوع القادم» .وكان ترامب
قد فرض في مارس الجاري ،رسوماً جمركية قدرها %25
على واردات الصلب و %10على واردات األلومنيوم؛ حيث
سيبدأ سريانها في الـ  23من هذا الشهر .ومع منح إعفاء
من تلك الرسوم لكندا والمكسيك فقط ،قال البيت األبيض
إن دوالً أخرى يمكنها أيضاً أن تسعى إلى إعفاء ،من دون
أن يبين المواصفات التي على أساسها ستحدد الدول التي
ستحصل على إعفاء من تلك اإلجراءات التجارية العقابية.
وفي وقت سابق ،حثت اليابان واالتحاد األوروبي ،واشنطن
على منحهما إعفاء ،قائلين إن صادراتهما ال تشكل تهديدا ً
لألمن القومي األمريكي .وهددت المفوضية األوروبية أنه
إذا لم يتم منح إعفاء لالتحاد األوروبي ،فإنها ستفرض رسوماً
قدرها  %25على مجموعة واسعة من المنتجات األمريكية.
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متابعات إعالمية
بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيسه

الدكتور جمال سند السويدي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية أصبح أحد أهم مظاهر القوة الناعمة للدولة
قال سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي ،مدير
عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،إن مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية تمكّن من ترسيخ
مكانته على خريطة مراكز البحوث والدراسات في المنطقة
والعالم ،وذلك بفضل سجله الحافل بالعطاء واإلنجازات غير
المسبوقة طوال هذه السنوات ،سواء على مستوى البحوث
والدراسات ،أو مستوى المؤتمرات والندوات ،أو مستوى دعم
صانع القرار ،أو مستوى خدمة المجتمع؛ وقد أصبح بفضل
هذه المكانة المرموقة من أهم مظاهر القوة الناعمة لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وأكد سعادته ،بمناسبة الذكرى
الرابعة والعشرين لتأسيس مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،التي تصادف الرابع عشر من مارس  ،2018أن
اإلنجازات التي حققها المركز والمكانة التي يتمتع بها ما
كانت لتتحقق في هذا الزمن القياسي لوال الدعم الالمحدود
والرعاية الكريمة من جانب صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب السـمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله؛ الذي يؤم ُن بأهمية العلم
والمعرفة القائمة على أسس ومناهج علمية متينة في تطور
المجتمعات ونهضة األمم والحضارات؛ ودائماً يدعو إلى التسلح
بكل أشكال المعرفة حتى تتمكن اإلمارات من دخول عصر ما

بعد النفط وهي في أوج قوتها .وأضاف سعادة األستاذ الدكتور
جمال سند السويدي« :أن المناسبة هذا العام لها أهمية
خاصة ،ألنها تأتي ونحن نحتفل بـ «عام زايد» الذي يصادف
الذكرى المئوية لميالد الوالد المؤسس المغفور له ،بإذن الله
تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،حيث
دشن هذا المركز وانطلق في عهده الميمون».
وختم سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي حديثه
بالقول« :إننا نعاهد قيادتنا الرشيدة ،التي نستلهم منها دائماً
وأبدا ً الرؤية والطموح والعطاء ،على بذل كل ما نستطيع من
أجل مواصلة مسيرة الريادة ،وتحقيق المزيد من اإلنجازات
ُ
تستهدف
لنواكب رؤيتَها التنموي َة والحضارية التي
المميـزة،
َ
جعل اإلمارات أفضل دولة في العالم بإذن الله تعالى».
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زايـــد..

القائد واإلنسان

معالجة الخلل اإلداري بين الحكومة االتحادية وكل إمارة

من أقوال الشيخ زايد..

«إن روح الجامعة والتعاون
الصادق هام أساس نجاح
الجهود االتحادية ،وإن الجميع
يؤمنون بالهدف ،وستنترص
رابطة األخّوة عىل أي مشكلة».

نظر املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشـيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،منذ
اللحظة األوىل ،إىل الدولة الناشئة باعتبارها شـراكة بني كل إمارة والحكومة االتحادية،
ويف ربيع عام  1979أصدر مجلس الوزراء واملجلس الوطني االتحادي بياناً عاماً ركز عىل
الحاجة إىل إدارة أمور االتحاد بشكل أفضل ،وجعل مؤسساته أكرث تجاوباً مع متطلبات
الواقع ،وقد رافق ذلك مظاهرات عامة واسعة النطاق تطالب بالوحدة الكاملة بني
اإلمارات .ويف حني اتضحت الحاجة إىل معالجة بعض أوجه الخلل اإلداري بني الحكومة
االتحادية وكل إمارة ،فإن الشـيخ زايد والحكام اآلخرين مل يكونوا يرغبون يف التخيل عن
البنية املزدوجة التي كانت أساسـي ًة لدستور دولة اإلمارات العربية املتحدة .وجاءت
اللحظة الحاسمة مع قبول املغفور له بإذن الله تعاىل الشـيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،
تويل منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة يف يوليو عام  .1979وأعاد هذا القرار
الشـراكة بني الشـيخ زايد والشـيخ راشد إىل الوضع الذي كانت عليه حني قادا التحرك نحو
االتحاد عام  .1968وقد أتاحت هذه املشاركة للشـيخ راشد أن يقدم خربته الشخصـية
الكبرية والخربات اإلدارية املتاحة يف ديب لخدمة أهداف االتحاد .وكان أحد أجزاء املهمة
امللقاة عىل عاتقه ،هو ضامن استمرار التوازن الدقيق بني السلطات واملسؤوليات الخاصة
بكل إمارة من جهة واالتحاد من جهة أخرى ،وبقبول الشـيخ راشد منصب رئيس الوزراء
إضاف ًة إىل منصب نائب رئيس الدولة ،فإنه قد أضحى يشاطر الشـيخ زايد علناً رؤيته
لالتحاد .وقد أعلن الشـيخ راشد أنه يعترب املهمة امللقاة عىل عاتقه مسؤولي ًة هائل ًة
تتطلب تعاوناً تاماً من اإلمارات األعضاء .وكان لرأيه وزن عند حكام اإلمارات ،كام كان
لدعمه املعلن أثر عميق عىل املستوى الشعبي ،يضاف إىل ذلك أن دعمه قد رفع عن
كاهل الشـيخ زايد حمالً ثقيالً .وليس من قبيل املصادفة أن يط ّور الشـيخ زايد دور دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل املستوى الدويل بعد تويل الشـيخ راشد مهمة اإلشـراف عىل
تسـيري أمور العمل اليومي يف الوزارات املختلفة.
من كتاب «بقوة االتحاد» :صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -القائد والدولة
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