أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
االهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة
تعمل دولة اإلمارات العربية المتحدة على تعزيز التوازن بين التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وتحقيق التنمية المستدامة
وحماية البيئة؛ وهو ما يتجلى في سعي األجندة الوطنية لـ «رؤية اإلمارات  »2021في محور «بيئة مستدامة وبنية تحتية
متكاملة» إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء ،والمحافظة على الموارد المائية ،وتعزيز االعتماد على الطاقة
الخضراء ،وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة ،وتحقق جودة حياة األفراد ،وتنجز األهداف المتعلقة بزيادة
توليد الطاقة النظيفة ،والحد من استهالك الطاقة ،وتخفيض انبعاثات الدفيئة ال ُمسببة لالحتباس الحراري ،وزيادة الكفاءة في
استخدام الطاقة.
وال تقف دولة اإلمارات العربية المتحدة في توجهاتها نحو تعزيز الطاقة النظيفة عند س ّن التشريعات وإقرار االستراتيجيات،
إنما تتبنى سياسات تهدف إلى إقامة وجذب المزيد من المشروعات الجديدة في التقنيات النظيفة ،وهو ما أكده معالي
الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ،وزير التغير المناخي والبيئة ،في تصريحات للصحافيين على هامش «قمة األعمال المستدامة
 ،»2018التي انطلقت بأبوظبي ،أول من أمس ،حيث قال «إن الوزارة بصدد العمل على استثمارات جديدة في التقنيات
النظيفة؛ كاألقمار الصناعية بالتزامن مع الدخول في مجال الطائرات من دون طيار ،في ظل توافر العديد من الفرص المتاحة
التي تعزز الفرص االستثمارية في هذا المجال».
ويأتي انعقاد «قمة األعمال المستدامة  »2018في نسختها األولى ،ليؤكد أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تع ّد سباقة في
مشروعات الطاقة النظيفة ،وليسلط الضوء أيضاً على تركيز الدولة على االقتصاد البيئي؛ واالهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة،
وتغيير النظرة السائدة بأن القطاع البيئي مكلف على قطاع األعمال ،بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في االستثمار في قطاع
الطاقة المتجددة ،وخاصة أن األعوام القليلة الماضية شهدت سرعة في النمو التقني الالزم لتلك الصناعات ،وانخفاضاً في كلفة
مشروعات القطاع البيئي ضمن قطاع األعمال في الدولة.
ولطالما أكدت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،عبر توجيهات قيادتها الحكيمة ،أنها قادرة على قطع أشواط مهمة في مجال
الطاقة النظيفة والمتجددة ،من خالل ربط جميع مبادئ العمل الخاصة بالبيئة بكل ما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية في
الدولة ،والتي تستند إلى االستراتيجيات المتطورة الخاصة بالتنمية الخضراء؛ كاستراتيجية دولة اإلمارات  2030للتنمية الخضراء،
واستراتيجية اإلمارات  ،2050وخططها الرامية إلى مواجهة التغير المناخي بخطط تنموية خضراء ،يتم من خاللها مواجهة
االنبعاثات ،وتسهم في إنجاز أهداف التنمية المستدامة  ،2030التي تسعى إلى تحقيق  17هدف ،أبرزها التصدي لظاهرة تغير
المناخ ،وإشراك الجميع بتلك الجهود.
إن اهتمام اإلمارات في إنجاز األهداف الخاصة باالستدامة لم يكن وليد اللحظة ،إنما هو فكر وتوجه اشتهر به المغفور له،
بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي كان الداعي األول للحفاظ على الطبيعة ،وعمل على
تحويل الصحراء القاحلة إلى أر ٍ
اض خضر خصبة ومثمرة؛ ففي كلمة افتتاح المؤتمر الوزاري اآلسيوي الثاني للدول األطراف في
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،الذي عقد بأبوظبي في عام  ،2003قال الشيخ زايد ،رحمه الله..« :إنه بفضل جهود
أبناء اإلمارات المخلصين ،استطاعت الدولة قهر الظروف الصعبة ،وتحقيق ما اعتبره الخبراء مستحيالً ،فبدأت الرقعة الخضراء
تتسع ،والصحراء تتراجع أمام اللون األخضر».
لقد عملت دولة اإلمارات العربية المتحدة عموماً ،وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص ،على إنشاء العديد من المشروعات
التنموية المستدامة في الطاقة الخضراء ،حيث تع ّد شركة «مصدر» التي استثمرت نحو  2.7مليار دوالر ( 9.9مليار درهم) في
مشاريع الطاقة المتجددة ،محلياً وعالمياً ،دليالً واضحاً على االهتمام بالقطاع البيئي ،ما جعل إمارة أبوظبي قادرة على تأسيس
وجذب استثمارات ،تركز على االبتكار في بناء اقتصاد متنوع ومستدام ،وتسهم في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة ،وفقاً
ألهداف «رؤية أبوظبي االقتصادية  ،»2030الرامية إلى استغالل الفرص التي توفرها القطاعات االقتصادية كافة ،وتحفيز رواد
األعمال على اإلبداع في االستثمار في القطاعات غير النفطية ،ما يعزز مساهمتها في االقتصاد الوطني ،عبر توفير العديد من
الحوافز والمزايا ،كالبنية التحتية المتطورة ،والكلفة المنافسة لألعمال ،وتقديم مزيد من اإلجراءات والمبادرات ،ضمن خطة
األهداف التنموية لإلمارة ،التي تركز على تنويع القاعدة اإلنتاجية ،وتحقيق التنمية المستدامة.
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اإلمارات اليوم
الحفاظ على التراث أولوية وطنية
عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
الله ،خالل استقباله فريق هجن الرئاسة في مجلس سموه بقصر البحر مؤخرا ً عن األهمية المتزايدة التي توليها اإلمارات
للحفاظ على التراث ،والحرص على إبقائه حياً في قلوب وعقول األجيال الجديدة ،حيث أكد سموه« :أن اهتمام القيادة
الحكيمة برياضة سباقات الهجن يأتي من منطلق ارتباط هذه الرياضة العربية األصيلة بمنظومة التراث والموروث الشعبي،
والمتجذرة في هويتنا الوطنية بفضل الدعم واالهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،من أجل الحفاظ على مكونات تراثنا وغرسها في أجيالنا القادمة».
وتحرص دولة اإلمارات على الحفاظ على مكونات تراثها الوطني ،بأبعاده المختلفة ،من منطلق إيمانها بأن هذا التراث
يشكل رمزا ً لهويتها وخصوصيتها الحضارية والثقافية والمجتمعية التي تشكلت عبر الزمن ،وذلك من خالل إحياء الفاعليات
والمهرجانات المختلفة التي تعبر عن الشخصية اإلماراتية األصيلة ،وتعتبر سباقات الهجن أحد أهم المهرجات التراثية
التي تحظى باالهتمام والرعاية والدعم من قبل القيادة الرشيدة ،الرتباطها الوثيق بتراث اإلمارات ،وخاصة الحياة البدوية
فيها ،وكانت هذه الرياضة تعقد في الماضي إلحياء مناسبات اجتماعية مهمة ،مثل مراسيم الزواج أو المهرجانات الشعبية
أو زيارات الشيوخ للقرى البدوية ،وأصبح سباق الهجن اليوم رياضة تقليدية تمتاز بتنظيم جيد وتجتذب عددا ً كبيرا ً من
المشاهدين .وإضافة إلى هذا ،فإن مهرجان مزاينة الظفرة لإلبل الذي يقام سنوياً ،يهدف إلى إحياء التراث اإلماراتي
الغني وتضييق الهوة بين األجيال ،ويشمل العديد من الفعاليات مثل مسابقة جمال اإلبل ومزادات اإلبل والسوق الشعبي
ومسابقة التمور والشعر والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى الفولكلورية وأنشطة تراثية أخرى.
وفي الوقت الذي تعمل فيه دولة اإلمارات على األخذ بأحدث معايير التطوير والتحديث في المجاالت المختلفة ،فإنها
في الوقت نفسه تحرص على إحياء تراثها الثقافي والحضاري ،وهذا يعكس جانباً مهماً من جوانب رؤيتها التنموية الرائدة
وهو المزج بين األصالة والمعاصرة ،واالنفتاح على العالم في إطار الحفاظ على الخصوصية ،وذلك من منطلق اإليمان بأن
هذه الخصوصية ال تمثل عائقاً أمام التطور وإنما يمكن أن تضيف إليه وتدعمه وتدفعه إلى األمام ،ولهذا تحرص باستمرار
على االهتمام بالتراث والحفاظ على فاعلياته األصيلة التي ارتبط بها المواطنون منذ القدم ،وتحكي تاريخ اآلباء واألجداد،
ليس فقط من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية األصيلة لدولة اإلمارات ،وإنما أيضاً لمواجهة أي تأثيرات ثقافية وافدة أو
خارجية قد تؤثر في خصوصيتها ومنظومتها من القيم والتقاليد األصيلة ،وألجل هذا وضعت منظومة من القوانين تهدف
إلى حماية تراثها الثقافي ،ألنها تدرك أن هذا التراث يشكل رمزا ً لهويتها وخصوصيتها التي تشكلت عبر الزمن ،كما أن هذا
التراث في الوقت ذاته يعد ركيزة رئيسية نحو االنطالق والعبور إلى المستقبل.
إن الحفاظ على التراث وإحياءه وتسليط الضوء على الفعاليات التراثية المختلفة ،وما تنطوي عليه من دالالت مهمة
في تاريخ اإلمارات ،إنما تعمق من ثقة المواطنين ،وخاصة األجيال الجديدة من النشء والشباب ،بأنفسهم وتعزز من
ارتباطهم بوطنهم وانتمائهم إليه ووالئهم لقيادتهم الرشيدة وتزيد من حماستهم للعمل من أجل الحفاظ على هذا التراث
وما يرتبط به من قيم إيجابية فاعلة تميز الشعب اإلماراتي ،كي تتواصل مسيرة البناء والتنمية في مختلف المجاالت .وال
شك في أن احتفال اإلمارات هذا العام بـ«عام زايد» الذي يستهدف تخليد ذكرى المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،بمناسبة مرور  100سنة على ميالده ،يعد مناسبة ثرية إلحياء إرثه الطيب في الحفاظ
على التراث وترسيخه في نفوس أبناء الوطن جميعاً ،حيث كان ،رحمه الله ،حريصاً على صون التراث وحفظ العادات
والتقاليد التي ترسخ الهوية الوطنية وتميز الشخصية اإلماراتية.
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تقارير وتحليالت

إرسال قوة عربية
إلى سوريا :الدوافع
واإلمكانيات والتحديات

أثار ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إدارة الرئيس األمريكي
دونالد ترامب تخطط لتحل قوات عربية محل القوات األمريكية في
سوريا ،المقدر عددها بـ  2000جندي ،اهتماماً في المنطقة ،حيث عبرت
بعض الدول عن تأييدها ،بل واستعدادها إلرسال قوات إلى هناك ،فما
دوافع هذا التوجه وما إمكانية تطبيقه على أرض الواقع ،وفي أي إطار؟

موضوع إرسال قوات عربية إلى
سوريا ليس بجديد؛ فقد سبق وطالبت به
المملكة العربية السعودية منذ سنوات،
وقد أكد عادل الجبير ،وزير الخارجية
السعودي ،أن بالده قدمت إلى إدارة
الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما
عرضاً يقضي بإرسال قوات سعودية إلى سوريا إذا أرسلت
واشنطن قوات إلى هناك ،ولكن إدارة أوباما لم تتخذ إجراء
بهذا الشأن.
وما استجد اآلن أن المعطيات المحلية الميدانية على
أرض الواقع ،والمعطيات اإلقليمية والدولية تغيرت بشكل
كبير ،وتغيرت معها دوافع إرسال مثل هذه القوات؛ فالواليات
المتحدة تقول إنها تريد تجنب حدوث فراغ أمني في سوريا
قد يسمح بعودة تنظيم داعش الذي كانت محاربته ،كما
تقول واشنطن ،السبب وراء زيادة االنخراط العسكري
األمريكي هناك ،بعد وصول ترامب إلى البيت األبيض؛
بينما يرى مراقبون أن هذه الخطة مرتبطة باألصل بموضوع
التكلفة ومشاركة الحلفاء في تحمل األعباء؛ فقد عبر ترامب
نفسه عن ضرورة مشاركة دول المنطقة في التكاليف.
وأياً يكن األمر ،فإن فكرة إرسال قوات عربية وحدها أو
إلى جانب القوات األمريكية يمكن أن ينظر إليه من منظور
إيجابي؛ فهناك حاجة لمواجهة النفوذ اإليراني المتزايد في
سوريا والميليشيات التابعة له؛ كما أن سوريا أصبحت ساحة
مستباحة من الجميع ،فباإلضافة إلى إيران هناك الروس
الذين ساهم تدخلهم العسكري بشكل حاسم في قلب
الموازين الميدانية لصالح النظام؛ وهناك األتراك الذين
تدخلوا بشكل مباشر ومنفرد في الشمال من أجل حماية
حدودهم ومصالحهم؛ وهناك إسرائيل التي تقوم باستمرار
بشن غارات على األراضي السورية بحجج مختلفة؛ والغائب
عن هذه الساحة هم العرب الذين يقع على عاتقهم دور
أساسي في إعادة األمن واالستقرار إلى هذا البلد الذي
مزقته الحرب وأصبح ساحة نفوذ أجنبي ومصدر تهديد

لألمن القومي العربي بدل أن يكون رافدا ً
لهذا األمن ومعززا ً له.
ومن هنا ،فإن إرسال قوات عربية أمر
مهم .ولكن السؤال المطروح هو :إلى أي
مدى يمكن تنفيذ هذه الخطوة ،وكيف؟
وفي أي إطار؟ فال شك أن هناك عقبات أو
على األقل تحديات وأسئلة يجب أن يجاب عنها قبل الشروع
في تنفيذها :أوالً ،ال بد من تحديد اإلطار الذي يمكن أن
تشكل فيه هذه القوة وترسل بموجبه؛ وفي ظل صعوبة
وجود غطاء دولي عبر مجلس األمن مثالً ،فربما يكون اإلطار
عربياً عبر الجامعة العربية .واألمر اآلخر هو طبيعة هذه
القوات والدول التي يمكن أن تشارك فيها؛ ففي ظل األزمات
القائمة وانشغال العديد من الجيوش العربية ،فإن دوالً
رئيسية مهمة ربما ال تستطيع المشاركة؛ كما هي حال مصر
المنشغل جيشها بسيناء وتأمين حدود بالده مع ليبيا؛ وقد
تحدثت المصادر عن أن مستشار األمن القومي األمريكي
الجديد جون بولتون اتصل بالفعل بمدير المخابرات
المصري بالوكالة ،عباس كامل ،لمعرفة موقف القاهرة من
هذا األمر .ويبقى الخيار األكثر احتمالية أن تكون هذه
القوات مشكلة من قوات خليجية ،وبشكل رئيسي سعودية،
وقوات من دول عربية أخرى ربما تقبل المشاركة ،من بينها
األردن ،هذا باإلضافة إلى مشاركة الجيش السوري الحر،
وربما يشارك مقاتلون من القبائل السورية؛ ولكن قبول
السعودية بإرسال قوات يبدو مشروطاً في أن تكون ضمن
تحالف تقوده أمريكا؛ ولهذا مبرراته المنطقية والعملية،
فوجود قوى أخرى ،وخاصة روسيا في سوريا ،سواء وافقت
على إرسال مثل هذه القوات أو رفضت ،يثير قلق أي دولة
يمكن أن تشارك خوفاً من االحتكاك أو توسيع دائرة الصراع.
ومن هنا ،فإن فكرة إرسال قوات عربية أمر مهم ،ولكنها
تحتاج إلى بلورة وإيجاد إطار يمكّنها من تحقيق األهداف
المرجوة منها ،وعلى رأسها القضاء على اإلرهاب والعمل
على إعادة األمن واالستقرار إلى سوريا.
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ماذا وراء الخالفات
األوروبية بشأن
فرض عقوبات
جديدة على إيران؟

برغم اتفاق دول االتحاد األوروبي على أن إيران تشكل خطراً على األمن
واالستقرار اإلقليمي والدولي بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية من
ناحية ،وسياساتها التدخلية في شؤون دول المنطقة من ناحية ثانية،
فإنها لم تتمكن في االجتماع األخير لوزراء خارجية االتحاد األوروبي في
لوكسمبورج من التوصل إلى فرض عقوبات جديدة عليها ،وذلك بسبب
المصالح االقتصادية والتجارية التي تربط بعض هذه الدول بإيران ،وكذلك
بسبب التباين في المواقف إزاء قضية تعديل االتفاق النووي اإليراني.

لم يتمكن اجتماع وزراء خارجية دول االتحاد األوروبي
في لوكسمبورج ،االثنين الماضي ،من التوصل إلى اتفاق
على فرض عقوبات جديدة على إيران ،بسبب معارضة بعض
الدول من ناحية ،وبسبب تباين الرؤى حول كيفية التعامل
مع مطالب إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب الخاصة
بتعديل االتفاق النووي اإليراني الذي تم التوصل إليه مع
مجموعة ( )1+5في يوليو من العام
 ،2015وسد الثغرات فيه من ناحية
ثانية ،حيث تتمسك بعض دول االتحاد
األوروبي بهذا االتفاق وترفض إدخال
أي تعديالت عليه ،باعتباره اتفاقاً أممياً،
بينما تذهب دول أخرى إلى أن فرض
عقوبات جديدة على إيران لن يحول
دون إقدام الرئيس ترامب على التخلي
عن هذا االتفاق .لكن مع مالحظة أن االتحاد األوروبي كان
قد مدد األسبوع الماضي عقوباته على إيران بسبب انتهاكاتها
لحقوق اإلنسان.
وتعتبر فرنسا وبريطانيا وألمانيا من الدول المؤيدة
الستمرار االتفاق النووي مع إيران ،لكنها في الوقت ذاته
تدرك طبيعة المخاطر التي تشكلها طهران على األمن
واالستقرار اإلقليمي والدولي ،ولهذا تقدمت بحل وسط إلقناع
إدارة ترامب على االستمرار في هذا االتفاق ،ينطلق من فرض
عقوبات على «فصائل مسلحة وقادة عسكريين إيرانيين»
تقاتل نيابة عن الرئيس السوري بشار األسد .ومن المتوقع
أن يزور كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،في 24
من إبريل الجاري ،والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل ،في
 27من الشهر ذاته الواليات المتحدة ،كآخر محاولة إلقناع
ترامب بالبقاء في االتفاق النووي ،قبل الموعد النهائي
المحدد في  12مايو المقبل .وكان الرئيس األمريكي ترامب
قد منح في يناير الماضي االتفاق النووي اإليراني آخر تأجيل،
لكنه طالب حلفاءه األوروبيين والكونجرس بالعمل معه من

أجل «التصدي للثغرات الفظيعة في االتفاق ،وإال فإن بالده
ستنسحب منه» ،وأكد البيت األبيض ،وقتها ،أن ترامب سيمدد
تعليق العقوبات االقتصادية المفروضة على إيران بموجب
االتفاق النووي ،لكن «للمرة األخيرة» .مشيرا ً إلى أن «النظام
اإليراني أول دولة داعمة لإلرهاب في العالم» ،متهماً إياه
بأنه «مول وسلح ودرب أكثر من  100ألف مقاتل بغية تدمير
الشرق األوسط».
أما الدول التي عارضت فرض
عقوبات جديدة على إيران ،فتقودها
إيطاليا وإسبانيا والنمسا ،وفي هذا
الصدد ،قالت الوزيرة النمساوية كارن
كنيسل إن «الموضوع ليس بندا ً مهماً
على جدول األعمال» .بينما قال وزير
خارجية لوكسمبورج ،يان أسلبورن ،إن
«السياسة الخارجية إليران ،وبرنامجها الباليستي ،ال ينسجمان
مع روح االتفاق النووي ،وإذا كنا قادرين على القيام بخطوات
تساهم في تهدئة األمريكيين ،فأعتقد أن هذا النقاش حول
عقوبات جديدة سيحصل ،ولكن ينبغي عدم ارتكاب خطأ
رئيسي يتمثل في خسارة إيران».
على أي حال ،فإن الخالفات األوروبية بشأن فرض عقوبات
جديدة على إيران ،يمكن تفسيرها انطالقاً من عاملين:
األول ،المصالح االقتصادية والتجارية التي تربط بعض دول
االتحاد األوروبي (فرنسا وإيطاليا) بإيران ،وتخشى أن تؤثر أي
عقوبات جديدة في هذه المصالح .والثاني ،تحفّظ العديد
من دول االتحاد األوروبي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) على
تعديل االتفاق النووي اإليراني ،ألنها ترى أن هذا االتفاق
هو اتفاق دولي متعدد األطراف ،ال يمكن لطرف بمفرده
االنسحاب منه ،وحتى إن هي وافقت على إدخال تعديالت
جديدة عليه ،فإن روسيا باعتبارها أحد أطراف هذا االتفاق
ستعارض ذلك بشدة ،ألنها ترى أن هذا االتفاق غير قابل
للتصحيح  ،وستواجه أي محاوالت لتقويضه.
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التحديات التي
تواجه النمو
العالمي ُ
وسبل
مواجهتها

جاءت المرحلة الحالية مح ّملة بالعديد من التقارير الصادرة عن كبرى
المؤسسات االقتصادية الدولية ،التي تتحدث عن آفاق النمو االقتصادي
العالمي ،وتسليط الضوء على أبرز التحديات وأكثرها تأثيراً في الحد من النمو
المتوقع ،والبحث في السياسات االقتصادية التي لو اتخذتها الحكومات ،فإنها
سوف تتجنب المخاوف من تراجع معدالت النمو ،التي استطاع االقتصاد
العالمي تحقيقها منذ منتصف عام .2016

ووفقاً لصندوق النقد الدولي ،فإن
االقتصاد العالمي مستمر في مواصلة النمو
على نطاق واسع ،ليبلغ ما معدله %3.9
في العامين الحالي والقادم ،متوقعاً تحسن
معدالت النمو في اقتصادات الدول الناشئة،
وخاصة في الدول المصدرة للطاقة ،نتيجة
ارتفاع أسعار النفط .كما توقع التقرير
تأثر االقتصاد األمريكي إيجابياً بالتحفيز المالي ،الذي يتمثل
باإلعفاءات الضريبية ،وزيادة اإلنفاق الحكومي ،ما دعا الصندوق
إلى رفع توقعاته لنمو االقتصاد األمريكي في .2018
وفي تقرير «آفاق االقتصاد العالمي» ،الذي تم الكشف عنه
مؤخرا ً ،على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك
الدوليين ،فإن العديد من المحفزات باتت تؤثر في تحسين
معدالت النمو؛ كعمليات التجارة الدولية ،واالستثمار المباشر،
لكونهما يسهمان بدرجة كبيرة في نشر التكنولوجيا الحديثة
واالبتكارات ،ما يعود بالنفع على الدول كافة ،في صورة زيادة
اإلنتاجية ،وارتفاع معدالت نمو االقتصاد العالمي.
وتأتي التوقعات في أن تواصل االقتصادات المتقدمة مسيرة
التوسع ،متجاوزة معدالت نموها الممكن في العامين الحالي
والقادم ،وخاصة في منطقة اليورو واليابان والصين والواليات
المتحدة ،إال أنها ستبدأ في التراجع بعد ذلك .لقد انتهى عام
 2017بحالة إيجابية في النشاط االقتصادي؛ تع ّد األقوى منذ
النصف الثاني من عام  ،2010غير أن اآلفاق المتوسطة األجل
في االقتصادات المتقدمة تخضع لقيود يفرضها ضعف اتجاهات
اإلنتاجية ،وتراجع نمو القوى العاملة.
وال تزال اآلفاق مواتية في آسيا الصاعدة وأوروبا ،بينما
تطل التحديات على أمريكا الالتينية ،والشرق األوسط ،وإفريقيا
جنوب الصحراء؛ إذ تظل آفاق النمو ضعيفة على المدى
المتوسط في البلدان المصدرة للسلع األولية .ومن المتوقع أن
يحقق أكثر من ربع األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية نموا ً
أقل من االقتصادات المتقدمة ،على أساس نصيب الفرد ،على
مدار السنوات الخمس القادمة.
وحذر صندوق النقد من بعض المخاطر والتحديات التي قد

تقف عائقاً أمام ذلك النمو؛ أبرزها استمرار
التصعيد التجاري بين الواليات المتحدة
والصين ،وامتدادها إلى دول أخرى ،ما من
شأنه إعاقة التعاون بين الدول ،ويؤثر سلباً
في معدالت نمو االقتصاد العالمي .وكان
التصعيد بين الواليات المتحدة والصين
قد بدأ بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،الشهر الماضي ،بفرض تعرفات جمركية على واردات
بالده من الصلب واأللمنيوم ،لمواجهة العجز التجاري في بالده،
ثم قيامه بفرض تعرفات إضافية على واردات أخرى ،لترد الصين
بالمقابل بتعرفات مماثلة شملت  128سلعة أمريكية.
وبينما تزداد التوقعات بتنامي االقتصاد العالمي ،يقول
موريس أوبتسفلد ،المستشار االقتصادي ومدير البحوث
بصندوق النقد الدولي« ،إنه كان يتوقع أن يستمر التبادل
التجاري بين الدول في دفع معدالت النمو ..إال أن المواجهات
األخيرة قد تعوق هذه التطورات اإليجابية» .كما قال إن
التعرفات التي فرضها ترامب على واردات الصلب واأللمنيوم،
«لن تعالج العجز في الميزان التجاري األمريكي» ،بل إنه توقع
أن تؤدي إلى «زيادة في العجز تقدر بنحو  150مليار دوالر».
وبناء على التحديات التي تواجه االقتصاد العالمي ،فإنه
ولمواجهة مهددات النمو ،تبرز أهمية الدخول في مفاوضات
تجارية متعددة األطراف ،يتم الوصول من خاللها إلى اتفاقات
تضمن تحقيق مستويات النمو المبتغاة ،والتركيز على عمليات
التصنيع التي تشتمل على مدخالت من دول مختلفة ،تسهل
نقل االبتكارات واالختراعات بين الدول ،فضالً عن ضرورة
تكثيف نقل وانتشار التكنولوجيا للدول الناشئة ،كي تطور
من قدراتها اإلنتاجية ،إضافة إلى ضرورة البحث في الحلول
التي تواجه ارتفاع مستويات مديونيتها ،ومعالجة تأثيرات
التغير المناخي ،وقضايا األمن اإللكتروني ،يضاف إليها تشجيع
االستثمار المباشر ،وإدارة السياسة النقدية وسياسة المالية
العامة بمنظور استشرافي ،وتوجيه اهتمام أكبر لالستقرار
المالي ،وتطبيق سياسات ضريبية ترفع من الناتج ،على الصعد
المحلية والعالمية.
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شـؤون اقتصاديــة
إطالق مكتب «بلغ آند بالي سوق أبوظبي العالمي»  3مايو رسمي ًا
أعلنت «بلغ آندبالي» أكبر منصة ابتكار
عالمية وأكثرها نجاحاً في العالم وسوق
أبوظبي العالمي -المركز المالي الدولي في
أبوظبي -تأسيس مكتب «بلغ آند بالي سوق
أبوظبي العالمي» وحددا الربع الثالث من
عام  2018موعدا ً إلطالق برنامج االبتكار
للتكنولوجيا المالية ألبوظبي ومنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .ويعمل البرنامج على تسريع إطالق الشركات الناشئة
في مجال التكنولوجيا المالية التي تملك حلوالً ومبادرات هامة
تتناول االحتياجات الديناميكية ألسواق المال في هذه المنطقة.
وستكون هذه المبادرة الفريدة التي ستتخذ من جزيرة
المارية مقرا ً لها منصة استراتيجية تمثل همزة وصل ما بين

شركاء «بلغ آند بالي» سوق أبوظبي العالمي
وأكثر الحلول اإلبداعية المبتكرة من الشركات
الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك»
مالءمة وابتكارا ً.
ومن المتوقع أن تتمتع المنصة بمزايا
البنية التحتية والمبادرات الخاصة بالتكنولوجيا
المالية «فينتك» في سوق أبوظبي العالمي والتي تواكب
مثيالتها العالمية .وسيركز فريق «بلغ آند بالي» في سوق
أبوظبي العالمي على تطوير وتمكين الشركات المؤسسة حديثاً
في مجال التكنولوجيا المالية «فينتك» لتكون جاهزة للعمل
في السوق وتمكينها من العمل بكفاءة في إطار تنظيمي في
أبوظبي وعلى المستوى اإلقليمي.

النفط يقفز  %3بدعم من هبوط في المخزونات األمريكية
ورغبة السعودية في أسعار أعلى
قفزت أسعار النفط نحو  ،%3يوم أمس األربعاء ،بدعم من هبوط في مخزونات
الخام في الواليات المتحدة وبعد أن أشارت مصادر إلى أن المملكة العربية السعودية
تريد أن ترى سعرا ً للخام قرب  100دوالر للبرميل.
وقالت ثالثة مصادر بصناعة النفط إن السعودية ،أكبر مصدر للخام في العالم،
سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى  80دوالرا ً أو حتى  100دوالر للبرميل ،في داللة
على أن الرياض لن تسعى إلى أي تغييرات في اتفاق خفض اإلمدادات برغم أن الهدف األصلي لالتفاق أصبح في المتناول.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة  1.90دوالر ،%2.7 ،لتبلغ عند التسوية  73.48دوالر
للبرميل ،بينما صعدت عقود خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط  1.95دوالر ،أو  ،%2.9إلى  68.47دوالر للبرميل.
وهذه هي أعلى مستويات للخامين القياسيين منذ أواخر ديسمبر .2014
ولقيت أسعار النفط دعماً من هبوط أكبر من المتوقع في المخزونات األمريكية من الخام والوقود األسبوع الماضي،
حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

ترامب يأمل بتقليص العجز في تجارة أمريكا مع اليابان قريب ًا
تحدث الرئيس األمريكي دونالد ترامب بلهجة متفائلة بشأن التجارة بين الواليات المتحدة واليابان ،يوم أمس األربعاء ،قبيل
اجتماع على غداء عمل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ،قائالً إنه يعتقد أن أمريكا سيكون بمقدورها قريباً أن تقلص العجز
في تجارتها مع البلد اآلسيوي.
وقال ترامب «لدينا عجز كبير جدا ً ونحن سنعمل على تقليصه .ونأمل بأن نحقق توازناً
في مرحلة ما في وقت غير بعيد في المستقبل» ،مضيفاً أن اجتماعه مع آبي سيركز على
التجارة.
وقال ترامب أيضاً إن الواليات المتحدة تسعى إلى تجارة حرة ونزيهة وعلى أساس
المعاملة بالمثل مع اليابان وغيرها من الدول.
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من إصدارات المركز
الطاقة النووية في الخليج
يسعى العالم حالياً لتوفير مصادر بديلة للطاقة تتسم
باالستدامة وتكون أقل ضررا ً على البيئة من الوقود األحفوري.
وتعد الطاقة النووية خيارا ً اقتصادياً استراتيجياً ناجحاً ومستقرا ً
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،في ظل الطلب
المتنامي على طاقة الوقود األحفوري ،ومن المرجح أن يدفع
توظيف الطاقة النووية ألهداف سلمية خطط التنمية المحلية
الشاملة قدماً في هذه الدول ،وبرغم مخاطر استخدام الطاقة
مفاعل طاقة نووية حول العالم،
َ
النووية ،فإن هناك نحو 436
تلبي نسبة  %15من احتياجات العالم من الكهرباء.
ولكن لن تتم تلبية الحاجة إلى طاقة نووية سلمية في
الخليج إال بدعم من الخبراء والفنيين واالختصاصيين في هذا
المجال ،وإقامة البنية التحتية الضرورية ،وتنفيذ نظم السالمة
النووية الكافية ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان الشفافية
وتعزيز األمن المحلي واألمن الدولي معاً ،وصوغ االستراتيجيات
والسياسات التي تضمن استمرارية العمل باالعتماد على اليد
العاملة المحلية .وفي هذا الخصوص ،أعدت دولة اإلمارات
العربية المتحدة «وثيقة سياستها العامة في تقويم إمكانية
تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» ،وأعلنت
رسمياً ،في شهر إبريل من عام .2008
وستصبح الطاقة النووية من أهم مصادر الطاقة في
العالم خالل العقود القادمة؛ بسبب تناقص احتياطيات الوقود
األحفوري ،والنمو السكاني المستمر ،واتساع مشـروعات
اإلنشاءات الرئيسية ،والنمو االقتصادي والنمو االجتماعي
المستمرين .ويعد تشغيل محطات الطاقة النووية الخيار األقل
ضررا ً بالنسبة إلى جميع مصادر الطاقة الصالحة ،ولكن هناك
حاجة واضحة إلى وضع لوائح صارمة بخصوص تنظيم جميع
مراحل دورة الوقود النووي وتنفيذها واإلشراف عليها؛ وهذا
يتطلب تعزيز األمن اإلقليمي ،ومن المهم أن تخضع مبادرة
استئجار الوقود وإعادته بعد االستخدام ،للمزيد من المناقشة
الدولية والتحسين؛ من أجل منع انتشار األسلحة النووية.
ويشدد هانز بلكس في كلمته الرئيسية في المؤتمر الرابع
عشر عن الطاقة ،الذي عقده مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،تحت عنوان« :الطاقة النووية في الخليج» خالل
الفترة  24إلى  26نوفمبر  2008على أهمية تدابير حظر انتشار
األسلحة النووية ،وحماية المنشآت النووية من التخريب .ويصر
على أن الدول تستطيع -بل يجب -أن تتخذ إجراءات فعالة لكي
تضمن أن تبقى كل المواد النووية داخل حدودها وعبرها ،في
ٍ
أيد تتمتع بالصالحية لمنع األطراف الذين ال يتبعون دولة من

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية

تاريخ النشر2009 :
اقتناء المواد النووية .ويسلط الضوء على برنامج إيران لتخصيب
اليورانيوم ،وهو الذي ولد توترا ً شديدا ً في المنطقة ،ويقترح
لتفادي تفاقم هذا التوتر -أنه سوف يكون من المنشود أن تعلنكل دولة شرعت -أو تنوي الشروع في برامج للطاقة النووية
في الشـرق األوسط كما فعلت أبوظبي -أنها لن تبني منشآت
لتخصيب اليورانيوم أو إنتاج البلوتونيوم.
وتوصل جنجمن كانج إلى نتيجة مماثلة ،قائالً :إن دول
الشـرق األوسط -لكي تضمن نجاح مشروعات الطاقة النووية
التي تقيمها في بلدانها ،وتقلل حدة المخاوف الدولية -يصبح
لزاماً عليها أن تتعهد بالتزامها النظا َم العالمي لمنع االنتشار
النووي التزاماً قوياً ،والقبول تحديدا ً بكل أحكام الضمانات
والبروتوكول اإلضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لضمان
استخدامها الطاقة النووية استخداماً سلمياً ،إضافة إلى التزامها
تطبيق معايير السالمة النووية بأرفع مستوياتها .يدعم تشارلز
فيرجسون هذا النهج أيضاً ،ويوصي بجعل تطبيق بنود
«البروتوكول اإلضافي» شرطاً من شروط اتفاقية الضمانات
الخاصة بكل دولة ،وضرورة أن يتم أي عقد بيع يبرم وفقاً

الخميس  19إبريل  - 2018السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 6629

8

للمبادئ التوجيهية لمجموعة موردي المواد النووية.
وفي موضوع الشفافية النووية ،يناقش شتاينباك حالة
التكنولوجيا النووية في إسرائيل ،مركزا ً بشكل أساسي على
برنامج أسلحتها النووية ،ويقول :إنه عند مناقشة االنتشار النووي
في المحافل الدولية ،كثيرا ً جدا ً ما يتم تجاهل مسألة الترسانة
النووية اإلسرائيلية الهائلة أو التقليل من شأنها ،وبرغم إصرار
إسرائيل على سياسة عدم االعتراف بها أو إنكار حيازتها األسلحة
النووية أكثر من  40عاماً ،كما يقول شتاينباك :إن إسرائيل هي
حالياً خامس كبرى القوى النووية في العالم؛ بحيازتها ترسانة
تضم  200من الرؤوس النووية تقريباً.
ويتمتع الخليج العربي بميزة الحصول على الكثير من
الموارد المالية المطلوبة إلنشاء برامج الطاقة النووية وتشغيلها.
ويقدم يوسف شاتيال ومجيد كاظمي لمحة عن التطورات التي
حققها معهد (مصدر) للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي ،ويركزان
بشكل خاص على أهمية دور التدريب التقني في تطوير برنامج
نووي طبيعي ،ومع ذلك فإنهما يقران بأن تطوير البنية التحتية
النووية األولى في الخليج سيشمل بشكل شبه مؤكد مشروعات
«تسلم المفتاح» من بائعين أجانب؛ فهناك حاجة إلى قدر
ٍ
كاف من التدريب المتخصص لجميع الموظفين المعنيين؛
ومنهم :المهندسون ،والعلماء ،ومديرو محطات الطاقة ،ومحامو
قطاع الطاقة ،والمـسؤولون الحكوميون ذوو الدراية ،ومسؤولو
المشتريات ...إلخ.
إلى جانب العوامل الفنية لتبني الطاقة النووية في منطقة
الخليج العربي ،يناقش مالكولم جريمستون دور العوامل السياسية
واالجتماعية في التطور النووي؛ ويستنتج أنه بينما تثير اقتراحات
بناء منشآت نووية جديدة في كثير من الدول المتقدمة ،وخاصة
في مواقع «الحقول الخضر» ،معارضة كبيرة ،فإن السكان في
الدول النامية أكثر قبوالً لمشروعات الطاقة النووية؛ ويعود ذلك
بشكل جزئي إلى فرص العمل الرئيسية التي تمثلها مشـروعات
اإلنشاءات النووية الكبيرة في مناطق تعاني الفقر الشديد؛
ولكي تشجع الحكومات سكانها على دعم المشروعات النووية،
وتحسن جودة قراراتها المتعلقة بالتطور النووي ،يوصي مالكولم
الحكومات بأن تتبنى طرائق أكثر شفافية في اتخاذ القرارات،
بحيث تشمل عددا ً أوسع من األطراف؛ ولذلك فهو يرى أن على
دول الخليج أن تلتزم ضمان عالقة مفتوحة وصادقة بين القيادات
وعامة الشعب منذ البداية.
واألمر الذي ال يقل أهمية عن مسألة الدعم العام ،هو الحاجة
إلى عالقات دولية لمساعدة دول الخليج العربية على إنشاء
المفاعالت النووية ،وتشغيلها ،وتقديم الوقود النووي الضـروري.
وفي هذا الخصوص ،أقامت قيادة دولة اإلمارات عالقات تعاون

مع الدول النووية الرئيسية؛ لتتيح بذلك إمكانية شراء التقنيات
النووية األكثر كفاءة واألقل تكلفة .كما ستجلب هذه الشـراكات
ميزات إضافية ،من حيث التعاون والدول ذات المقدرة الكبيرة
في تشغيل البرامج النووية؛ ولهذا الغرض تقدم جنكو أوجاوا
لمحة شاملة عن البرنامج النووي السلمي لليابان ،وتسلط الضوء
على حقيقة أن اليابان هي دولة ذات موارد طبيعية قليلة جدا ً،
وتظل الطاقة مسألة ذات أهمية استراتيجية كبرى ،وتقول :إن
التوريد المستقر للطاقة يلعب دورا ً مهماً في المحافظة على
السالم ،وإال فل َم أولت اليابان تجاربها المروعة السابقة أهمية،
وبدأت في تطوير التكنولوجيا النووية لالستخدامات السلمية؟
نظرا ً إلى التجارب المروعة التي فرضتها األسلحة النووية على
اليابانيين ،لن تتردد الغالبية العظمى من الشعب الياباني في
إبداء رفضها استخدام التكنولوجيا النووية ألغراض عسكرية؛ ألن
هذه التجارب هي السبب الذي جعل اليابان تجد نفسها في
وضع فريد من نوعه ،يمكّنها من مؤازرة االستخدام السلمي
للطاقة النووية ،أما من حيث الجوهر ،فإن دور اليابان يمكن أن
يأخذ شكل مثا ٍل يُقتدى به بالنسبة إلى دولة اإلمارات العربية
المتحدة والعالم عموماً.
وفي النهاية ،يقول محمود نصـر الدين :إن تبني خيار الطاقة
النووية سيعتمد أساساً على العوامل الداخلية في دول الخليج
والعالم ،وعلى العوامل الخارجية؛ فعلى الصعيد الداخلي ،يشير
إلى توافر مصادر الطاقة ،والمخاوف البيئية ،وموقف المجتمع
المدني حيال الطاقة النووية ،ومناخ االستثمار الكافي ،والتقدم
التكنولوجي وتطور التكنولوجيات النووية والبنية التحتية؛ إلى
أنها جميعاً ضرورية لمستقبل الطاقة النووية في المنطقة .وفي
الوقت ذاته ،فإن مدى نمو الطلب العالمي على الطاقة وانخفاض
كميات الوقود األحفوري المتوافرة في ظل التوتر العالمي
والحوادث األمنية سيكون لهما تأثير رئيسي في جدوى الطاقة
النووية .كما يسلط نصر الدين الضوء على أهمية توافر الوقود
النووي الذي يعتمد على المخزونات الحالية من اليورانيوم،
باإلضافة إلى االكتشافات الجديدة ،أو استخراج اليورانيوم من
الفوسفات (وهو الذي يوجد بكميات كبيرة في عدد من الدول
العربية) ،أو من مياه البحر بواسطة تقنيات جديدة ،تحافظ
على أسعار منافسة .ويختم نصر الدين بالقول :إن مسائل؛ مثل:
إدارة النفايات النووية وضمان السالمة النووية وتوافر الخبرات
النووية وكسب الرأي العام بخصوص إطالق البرامج النووية ،أمور
ستحدد نجاح ما سيعرف باسم «النهضة النووية» .ولكن لضمان
هذا النجاح يقول نصر الدين :إنه سيكون مطلوباً من الدول التي
تمتلك اإلمكانات النووية أن تسهم في تطوير مفاعالت أكثر
سالمة وأقل تكلفة ،وتكون أكثر جذباً للمستثمرين التجاريين.
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من أنشطة المركز
يف محارضة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية رقم (:)594

السفير زين العابدين التراس يدعو إلى استنفار الساسة العرب لوضع استراتيجية
عربية شاملة لمواجهة الدور التركي المتنامي في المنطقة العربية
نظّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،مساء
أمس األربعاء  18إبريل  ،2018محاضرته رقم ( ،)594بعنوان
«تنامي الدور التركي في العالم العربي وانعكاساته» ،ألقاها
سعادة الدكتور زين العابدين التراس ،سفير الجمهورية التونسية
السابق لدى مملكة البحرين .وقد أشاد سعادة الدكتور زين
العابدين التراس ،بما حققته دولة اإلمارات العربية المتحدة من
تطور ،وقال« :ما شاهدته من تقدم في كل المجاالت ،يجعلنا
مطمئنين على مستقبلنا كعرب»؛ كما قدم الشكر لسعادة
األستاذ الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،على هذه الدعوة الكريمة،
وعلى الحفاوة التي لقيها في أبوظبي.
وتناول سعادة الدكتور زين العابدين التراس في محاضرته،
التطورات التي شهدتها العالقات العربية-التركية في السنوات
األخيرة ،وبيّن التحوالت األساسية التي شهدتها هذه العالقات.
وحاول تحليل األسباب الخاصة بتصاعد الدور التركي في العالم
العربي ،في ظل ما تشهده منطقتنا العربية من أحداث ،في
ضوء المجريات السياسية والعسكرية وغيرها ،وخاصة على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وقال سعادة الدكتور زين العابدين التراس :إن تركيا وضعت
مع نهاية الحرب الباردة حدا ً لسياساتها االنكفائية تجاه المنطقة،
وشرعت وفق االستراتيجية الجديدة لحزب العدالة والتنمية،
في استغالل كل الفرص التي تمكنها من القيام بدور إقليمي
تبرز من خالله كفاعل حيوي ومؤثر في المنطقة العربية؛
حيث استغلت التطورات التي يمر بها العالم العربي ،وخاصة
بعد المستجدات التي شهدتها بعض دول المنطقة؛ بسبب ما
عرف بالربيع العربي ،وما نجم عنه من سقوط بعض األنظمة
السياسية ،وصعود الحركات اإلسالمية إلى سدة الحكم ،وتفشي
ظاهرة اإلرهاب ،وأزمات الالجئين ،واالنهيار االقتصادي ،وما آل
إليه األمر في كثير من األحيان من عدم االستقرار والفوضى ،في
التمدد في العالم العربي .وأضاف :لوال اإلمكانات التي حبتها
بها الطبيعة التي اعتمدتها تركيا إلى جانب العوامل والعناصر
األخرى ،لما كانت تركيا قادرة على وضع استراتيجية يتمحور
حولها دور إقليمي حيوي» .ومن بين اإلمكانات التي تناولها
المحاضر أيضاً :الموقع الجغرافي المتميز الذي يرى أنه أ ّمن
لها العديد من المضامين السياسية ،واالقتصادية ،والعسكرية؛
وكذلك مساحتها الجغرافية الواسعة وحدودها البرية والبحرية
مع أوروبا وآسيا ،وموقعها الجيوسياسي المتميز الذي أهلها
للقيام بدور بارز ،كبعد من أبعاد السياسة الخارجية؛ مشيرا ً إلى
الدور الذي لعبه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو،

في االنفتاح على الجوار عندما تولى حقيبة الخارجية.
كما تطرق المحاضر إلى عوامل أخرى استندت إليها تركيا،
وأسهمت في تنامي دورها في المنطقة العربية ،من أهمها:
استغالل وجود القضية الفلسطينية في وجدان الشعب التركي
للبروز ،كما لو أن تركيا تساند الفلسطينيين من دون قيد أو شرط،
وتدافع عن حقوقهم المسلوبة ،في حين أن عددا ً من الوقائع يبرز
العكس؛ كما لعب البعد األمني دوره ،وخاصة إذا أدركنا الخلفيات
السياسية؛ مثل :القضية الكردية أو المشكلة األرمينية أو الخلفيات
األيديولوجية؛ مثل الجماعات المتطرفة ،وهو الذي استغلته تركيا
للتمدد والتدخل ولو عسكرياً في بعض الدول العربية.
وقد أكد سعادة الدكتور زين العابدين التراس ،أن مستجدات
الربيع العربي أوقعت السياسة الخارجية التركية بالفعل ،في
مأزق عميق اقتضى منها البحث عن الصيغة المثلى للمالءمة
بين عالقاتها السياسية ومختلف مصالحها االقتصادية؛ ولكنها لم
توفق في ذلك؛ ألن ردود أفعالها تجاه األحداث أجبرتها على
اتخاذ مواقف متباينة أحياناً ،ومتناقضة أحياناً أخرى؛ ما أنهى
سريان أحد أهم محاور استراتيجية حزب العدالة والتنمية ،وهو
تصفير المشكالت مع الجوار.
وتوقع سعادة الدكتور زين العابدين التراس ،تراجع حزب
العدالة والتنمية في االنتخابات القادمة ،بسبب سياساته
البراجماتية ،وقال :إن «كل المؤشرات تدل على عجز حزب
العدالة والتنمية ،عن اكتساب األغلبية البرلمانية في االنتخابات
التشريعية القادمة ،وهو ما يعني افتقاده السند السياسي،
والقاعدة الشعبية اللذين يتسنى له بفضلهما االستمرار في أداء
دور إقليمي فاعل وحيوي».
وختم سعادة الدكتور زين العابدين ،محاضرته ،بالدعوة
إلى موقف عربي موحد للتعامل مع تركيا ،مؤكدا ً ضرورة أن
يستنفر كل الساسة العرب لإلسراع بوضع استراتيجية عربية
شاملة للتعامل مع الدور التركي المتنامي في منطقتنا ،وتحييد
انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على العالم العربي.
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عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

تنمية بشرية غير مسبوقة

من أقوال الشيخ زايد..

«إن الجانب االجتامعي مل
يغب عن خططنا ،فقد أوليناه
الجانب األكرب من اهتاممنا من
خالل الربامج الطموحة التي
تم تنفيذها عىل أرض الواقع،
وملا كانت األرسة الصالحة هي
الخلية األوىل يف بناء مجتمعنا
فقد وفرنا السبل الكفيلة ببنائها
بنا ًء صالحاً».

شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ أن أضحت دولة ذات سـيادة وجزءا ً
من املجتمع الدويل ،تطورا ً مذهالً يف جميع نواحي الحياة ،ساعدها يف تحقيق تنمية
اقتصادية تضعها عىل قدم املساواة مع الدول ذات الدخل املرتفع يف العامل .واألمر
املهم هنا ،هو أنه تحت قيادة املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشـيخ زايد بن سلطان
آل نهيان ،طيب الله ثراه ،الحكيمة وتوجيهاته السديدة ،شهدت دولة اإلمارات
العربية املتحدة تنمية اجتامعية غري مسبوقة ،حيث تطورت نوعية حياة مواطني
الدولة بشكل ال نظري له؛ ففي مجال الرعاية الصحية عىل سبيل املثال ،أضحت دولة
اإلمارات العربية املتحدة مع نهاية القرن العشـرين يف مصاف الدول التي تشهد
أدىن معدالت وفيات أطفال يف العامل ،بعدما كانت يف ستينيات القرن نفسه ضمن
دول العامل التي تشهد أعىل معدالت وفيات لألطفال .وقد أشارت أرقام تقارير
التنمية البشـرية يف العامل العريب إىل أن دولة اإلمارات العربية املتحدة هي صاحبة
أعىل متوسط أعامر يف العامل العريب ،وتضاهي متوسط األعامر يف الدول املتقدمة.
وما كان هذا ليتحقق لوال الجهود الحثيثة املبذولة يف مجال الرعاية الصحية ،وتوفري
الخدمات الصحية األساسـية حتى يف املناطق النائية ،حيث و َّجه الشـيخ زايد بإنشاء
املستشفيات الحديثة واملزودة بأفضل األجهزة التي تعمل وفقاً ألحدث املعايري
املتبعة عاملياً .كام حظي حقل التعليم باهتامم مامثل ،حيث أظهر الشـيخ زايد
التزاماً دامئاً بقضـية التعليم ،معتربا ً التنمية الفكرية طريقاً إىل التنوير ،وقد شهدت
طبيعة التعليم وبنيته تغريا ً مشهودا ً عرب السنني منذ افتتاح أول مدرسة يف العني،
ويف الوقت الذي شهد فيه التعليم يف العامل تطورا ً كبريا ً واستفادت الشعوب من
انتشار املعرفة ،فقد حرص الشـيخ زايد عىل أن تواكب السـياسات التعليمية يف
دولة اإلمارات العربية املتحدة أحدث التوجهات التعليمية يف العامل.
من كتاب «بقوة االتحاد» :صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -القائد والدولة
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