أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
كفاءات وطنية شابة إلدارة مشاريع عمالقة
تولي دولة اإلمارات العربية المتحدة أولوية قصوى للتنمية البشرية ،وهناك حرص شديد على تطوير الكوادر الوطنية
على اختالف فئاتها؛ وتحظى فئات الشباب باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله؛ وذلك ألنهم يمثلون جيل المستقبل وتقع على عاتقهم مسؤولية
كبيرة في تحقيق رؤية اإلمارات في أن تكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول الذكرى الخمسين لتأسيسها واألفضل
في المجاالت كافة بحلول الذكرى المئوية لقيام االتحاد .وكما يحظى الشباب باالهتمام الخاص ،حيث ت ُبذل كل الجهود
الممكنة لتأهليهم وتمكينهم من االنخراط بإيجابية في النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة ،فهم كذلك محل ثقة كبيرة
لدى القيادة الحكيمة؛ وهي تؤمن بقدرتهم على إدارة وتسيير مشاريع عمالقة تنسجم وحجم طموح ورؤية قيادة هذا
البلد غير المحدودة .وفي هذا السياق أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،لدى استقباله ،أول من أمس ،بمجلسه بقصر البحر ،وفد مؤسسة اإلمارات للطاقة
النووية ،أن دولة اإلمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه
الله ،تمضي قدماً في مسيرة التطور واالزدهار بفضل من الله ،عز وجل ،ثم بسواعد أبنائها المتسلحين بالعزيمة والمعرفة
والكفاءة العلمية العالية في شتى المجاالت ،خاصة المشاريع الحيوية االستراتيجية الوطنية التي تنفذها الدولة لضمان
استدامة مواردها ،ومسيرة تطورها الحضاري.
إن اهتمام اإلمارات بالشباب ليس جديدا ً؛ بل يحسب لها أنها من أوائل الدول في المنطقة التي أولت هذه الفئة اهتماماً
خاصاً؛ فمنذ نشأتها على يد المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،والشباب لهم
األولوية في خطط التنمية؛ ولعل أحاديث الشيخ زايد ،رحمه الله ،المتكررة عن الشباب واهتمامه حتى بأدق التفاصيل
المتعلقة بتربيتهم وتنشئتهم وتأهيلهم ،لهو خير دليل على بعد نظر هذه القيادة وإدراكها لدور الشباب في تحقيق النهضة
المنشودة .وقد سارت من بعده القيادة الرشيدة -التي كانت من الشباب أيضاً -على النهج نفسه؛ حيث أعطت هذه الفئة
التي تشكل النسبة األكبر في بلدنا ،اهتماماً غير مسبوق؛ فوفرت لهم كل االحتياجات والمتطلبات ،فأنشأت الجامعات
والمؤسسات التعليمة وزودتها بأحدث الوسائل واألجهزة المتطورة على مستوى العالم ،واستقطبت إليها أفضل الخبرات
والكفاءات من مختلف دول العالم؛ وأوفدتهم في بعثات إلى أرقى الجامعات؛ كما تم الدفع بالشباب إلى مواقع قيادية
متقدمة ،وهم يشكلون نسبة كبيرة العدد من المؤسسات والهيئات الحكومة المهمة ،وعلى رأسها مجلس الوزراء؛ ولعل
اختيار وزيرة للشباب من الشباب أنفسهم ،باإلضافة إلى إسناد العديد من وزارات المستقبل ،مثل الذكاء االصطناعي وغيرها
إلى عناصر قيادية من الشباب ،هو خير دليل على مدى االهتمام الذي توليه القيادة لهذه الفئة ودرجة الثقة بهم وبقدراتهم
على أن يعززوا مكانة الدولة المرموقة على مستوى عالمي؛ وصوالً إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول الذكرى
الخمسين لتأسيس االتحاد ،وفقاً لرؤية «اإلمارات  »2021وأن تصبح أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية لنشأتها عام
2071؛ وهي أهداف طموحة ،ولكن كل المؤشرات القائمة تدل على أننا بالفعل نسير في الطريق الصحيح لتحقيقها.
وال شك أن رهان القيادة الرشيدة على الشباب والشابات كان بمكانه؛ وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،حفظه الله ،عن سعادته برؤية كوكبة من شباب وشابات الوطن المؤهلين إلدارة مشاريع عمالقة في مجال
الطاقة النووية ،متمنياً لهم التوفيق في خدمة الوطن ،ودعم مسيرة بنائه وتطوره وازدهاره ،وبما يواكب متطلبات الحاضر
والمستقبل .كما سبق وعبر في أكثر من مناسبة عن اعتزازه بالشباب اإلماراتي وبتضحياته من أجل رفعة هذا البلد ،وضمان
سعادة مستدامة ألبنائه.
والحقيقة أن الثقة بالشباب ت ُظهر مدى إدراك قيادتنا الرشيدة لدور الشباب في نهضة الدول والمجتمعات .كيف ال؟
والشباب كانوا على مدار التاريخ محرك التغيير وصانعي التحوالت الكبرى التي مكّنت الكثير من شعوب ودول العالم
من النهوض وتحقيق المعجزات ..وما من أمة نهضت وتطورت وارتقت وتعززت مكانتها إال وكان للشباب دور قيادي أو
أساسي فيها.
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اإلمارات اليوم
مقومات ترسيخ الشراكة االستراتيجية بين اإلمارات والصين
تقدم العالقات اإلماراتية-الصينية نموذجاً ملهماً للعالقات بين الدول الصديقة ،ليس ألنها تتسم بالشمول والتنوع وال
تقتصر على جانب بعينه ،وتتضمن أبعادا ً سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمة وتكنولوجية فحسب ،وإنما ألن هناك أيضاً
إرادة سياسية قوية تدعم هذه العالقات ،وتعمل على تطويرها بشكل مستمر ،وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقَين،
فضالً عن أن الدولتين تمتلكان العديد من مقومات القوة في المجاالت المختلفة ،والتي تتيح آفاقاً واعدة نحو االنتقال
بمستوى العالقات الثنائية إلى مرحلة متقدمة في المجاالت كافة .وال شك في أن التنامي المستمر الذي شهدته العالقات
اإلماراتية-الصينية في اآلونة األخيرة ،والذي ت ُرجِم في تزايد حجم المبادالت التجارية واالستثمارات المشتركة ،وتطوير
التعاون الثنائي في مجاالت الطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري واالستثمار والفضاء ،والتعاون العلمي ،والتنسيق
السياسي المستمر فيما بينهما حول قضايا المنطقة والعالم ،يؤكد أن هذه العالقات مرشحة لمرحلة جديدة أكثر تطورا ً
تع ّبر عن طموحات قيادت َي الدولتين في بناء شراكة استراتيجية شاملة ترتقي بأطر التعاون الثنائي ،وتسهم في الوقت ذاته
في تعزيز أسس األمن والتنمية واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
لقد سلطت الندوة التي نظمها «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيج ّية» ،أمس الثالثاء ،تحت عنوان «آفاق
العالقات اإلماراتية-الصينية» ،وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ ،إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة،
يوم الخميس المقبل ،الضوء على مرتكزات ومقومات القوة التي تميز العالقات بين الدولتين ،والفرص المتاحة أمامهما
لالنتقال بمستوى الشراكة االستراتيجية الثنائية إلى مرحلة أكثر تطورا ً ،ولعل أهم هذه المقومات تكمن باألساس فيما
تمثله الدولتان من نموذج تنموي ناجح ،وما تتمتعان به من قدرات اقتصادية هائلة ،حيث أشار سعادة األستاذ الدكتور
جمال سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية في كلمته الترحيبية أمام الندوة إلى أن
دولة اإلمارات العربية المتحدة استطاعت خالل سنوات قليلة ،أن تقدم نموذجاً تنموياً فريدا ً يحظى بالتقدير في مختلف
األوساط والهيئات اإلقليمية والدولية ،فيما حققت الصين معجزة اقتصادية ،تبوأت من خاللها مكانة مرموقة على الصعيد
الدولي؛ حيث باتت اليوم ثاني أكبر اقتصاد عالمي ،وهي مرشحة خالل السنوات القادمة ألن تكون في المركز األول؛ بفعل
معدالت النمو القوية التي حققتها خالل السنوات الماضية ،باإلضافة إلى قوتها المالية والسكانية وتجاربها المتراكمة.
إضافة إلى ما سبق ،فإن شمولية العالقات الثنائية التي تتضمن مجاالت التعاون المختلفة ،كما سبقت اإلشارة ،تمثل
عامل قوة يعزز مستوى الشراكة االستراتيجية بينهما ،وهذا ما أوضحه سعادة السفير ني جيان ،سفير الصين لدى الدولة،
الذي وصف العالقات مع اإلمارات باعتبارها األكثر عمقاً للصين؛ نظرا ً إلى تنوعها ،فهناك عالقات اقتصادية متنامية،
وعالقات سياسية ودبلوماسية قوية ،كما يوجد روابط في العادات والتقاليد ،وهناك نقاط التقاء كثيرة بين البلدين؛ ولعل
تبادل الزيارات على أعلى المستويات يؤكد عمق هذه العالقات ومتانتها وما ينتظرها من آفاق واعدة .في الوقت ذاته ،فإن
أهم ما يعزز العالقات الثنائية بين الدولتين ،هو التوافق والتنسيق السياسي القائم بينهما إزاء الكثير من القضايا اإلقليمية
والدولية بما فيها قضايا الشرق األوسط المتأزمة ،كما أشار سعادة علي عبيد الظاهري ،سفير اإلمارات لدى جمهورية
الصين الشعبية ،الذي أكد أن العالقات بين الدولتين تكتسب أبعادها االستراتيجية انطالقاً من المصالح المشتركة بينهما،
ففي الوقت الذي تنظر فيه اإلمارات إلى الصين باعتبارها شريكاً استراتيجياً وطرفاً أساسياً في معادلة تحقيق االنتعاش
االقتصادي واالستقرار واالستثمار األمثل لمواردها ،فإن دولة اإلمارات تكتسب أهمية خاصة في االستراتيجية الصينية تجاه
منطقة الشرق األوسط ،ليس فقط ألنها تلعب دورا ً في إرساء أسس عوامل األمن واالستقرار في المنطقة فحسب ،وإنما
أيضاً لما تمثله من نموذج تنموي ناجح في المنطقة.
الشراكة اإلماراتية-الصينية باتت نموذجاً ملهماً للعديد من دول العالم ،ليس فقط ألنها ترتكز على مقومات تدفعها
قدماً إلى األمام ،وإنما ألن مردودات هذه الشراكة تتجاوز الدولتين ،لتسهم بشكل فاعل في تعزيز أسس األمن واالستقرار
والتنمية على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
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تقارير وتحليالت

العالقات اإلماراتية-
الصينية ..آفاق رحبة
من التوسع

تعدّ العالقات الثنائية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية
الصين الشعبية ،نموذجاً يقتدى به للتعاون والشراكة في العديد
من المجاالت ،وخاصة على الصعيدين االستثماري والتجاري ،اللذين
شهِدا معدالت نمو متسارعة خالل السنوات القليلة الماضية ،نتيجة
لتوجه الدولتين نحو توسيع عالقاتهما التجارية واالقتصادية ،وسعي
كل منهما إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا ،والتأصيل
لكل ما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

العالقات التجارية بين دولة اإلمارات والصين
أخذت تتطور بشكل الفت للنظر ،حيث بدأت
رسمياً مع تأسيس العالقات الدبلوماسية بين
البلدين في نوفمبر عام  .1984وتشير تقارير
صادرة عن وزارة االقتصاد ،إلى أن قيمة التبادل
التجاري غير النفطي بين البلدين تجاوزت خالل األعوام الخمسة
األخيرة  857.5مليار درهم .فقد بلغ حجم التبادل التجاري خالل
عام  2017بين البلدين  196مليار درهم ،مسجالً نموا ً بنسبة
 ،%15مقارنة بعام  ،2016من التبادل التجاري غير النفطي بينهما.
وزاد حجم االستثمار األجنبي بين الدولتين؛ حيث تشير
تقارير مشابهة إلى تزايد االستثمارات الصينية في دولة اإلمارات،
إذ يوجد أكثر من  4آالف شركة صينية ،وأكثر من  5آالف عالمة
تجارية .ولدولة اإلمارات استثمارات ضخمة في الصين ،كشركة
«بروج» و«مبادلة» وغيرها ،وذلك في ظل التوقعات بأن يصبح
االقتصاد الصيني من أكبر اقتصادات العالم.
كما تع ّد دولة اإلمارات أكبر شريك اقتصادي للصين في
المنطقة ،وسيسهم تطوير العالقات بينهما إلى استعادة طريق
الحرير بين الصين والمنطقة ،على الصعد التجارية والثقافية
والعلمية والتقنية واالقتصادية.
ولكون دولة اإلمارات تقدم العديد من المزايا للسياح؛
فإن التوقعات تقوم على تزايد عدد السياح الصينيين ،بفضل
تسهيالت الدخول والوجهات السياحية ،وإعفاء الرعايا الصينيين
من تأشيرة الدخول المسبقة ،فضالً عن تسيير الناقالت الوطنية
والصينية ألكثر من  60رحلة أسبوعياً بين البلدين ،ما يُظهر
أهمية تعزيز الدولتين للعديد من القطاعات في هذا المجال،
كالقطاع السياحي وقطاع النقل والبنية التحتية والخدمات
والترفيه.
وتُص ّدر الصين إلى دولة اإلمارات العديد من السلع؛ أهمها:
المنتجات اإللكترونية والمنسوجات ،وتستورد الصين من
اإلمارات النفط والغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى .وعلى
صعيد الصادرات ،فإن الكثير من السلع الصينية يعاد تصديرها
من اإلمارات إلى الدول المجاورة ،وهناك تزايد ملحوظ في

تعداد الشركات الصينية المتدفقة إلى اإلمارات
التي تنعم باألمن واالستقرار.
ويع ّد «طريق الحرير» أحد أهم الطرق
التجارية التي ستضاعف من قيمة وأهمية
دولة اإلمارات استراتيجياً واقتصادياً ،ويعزز من
مكانتها على خريطة التجارة العالمية؛ في ضوء ما تمثله من
بوابة للنفاذ إلى مختلف أسواق المنطقة وإفريقيا ،مدعومة
بشبكة متطورة من وسائل النقل والشحن والخدمات اللوجستية
برياً وبحرياً وجوياً ،ما يجعل فرص استفادتها من تلك المبادرة
التنموية كبيرة ،لوجود فرص للربط مع األسواق الخارجية ،موفرا ً
لها أرضاً خصبة لتنمية صادراتها إلى األسواق العالمية ،وتنويع
مصادر الواردات ،وتعزيز تجارة إعادة التصدير ،وخاصة أن دولة
اإلمارات تعتبر رابع أكبر منصة إلعادة التصدير عالمياً.
لقد انطلقت العالقات االقتصادية بين دولة اإلمارات
وجمهورية الصين الشعبية منذ تأسيس العالقات السياسية
والتبادل الدبلوماسي بينهما ،وتم تأسيس هذه العالقات على
عدة اتفاقيات ،من أبرزها :اتفاقية التعاون االقتصادي والفني،
واتفاقية إنشاء اللجنة االقتصادية المشتركة ،واتفاقية حماية
وتشجيع االستثمارات المشتركة ،واتفاقية تجنب االزدواج
الضريبي ،واتفاقية التعاون في مجال الخدمات الطبية،
وبروتوكول استيراد النفط من دولة اإلمارات ،واتفاقية التعاون
الثقافي واإلعالمي ،وغيرها الكثير.
وأصبحت الشركات الصينية أكبر شريك في قطا َعي النفط
والغاز؛ حيث تع ّد الصين أكبر مستورد للنفط والغاز من دولة
اإلمارات .كما وصلت العالقات الثنائية بين الدولتين إلى مرحلة
متقدمة ،وأصبحت من أولويات الجانبين ،خاصة في المجاالت
االقتصادية ،وتعزيز الشراكة التجارية بينهما ،بما يجعل دولة
اإلمارات منفذا ً لنحو  %60من صادرات الصين إلى منطقة
الشرق األوسط ،مستفيدة األخيرة من القدرات الكبيرة التي
توفرها الدولة لحركة التجارة العالمية واإلقليمية ،التي تتيح
للتجار والمستثمرين تحقيق قيمة مضافة حقيقية تعزز عائدات
عملياتهم التجارية.
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من واجب الغرب التدخل
ومساعدة ضحايا األسد
لم يكن بشار األسد يتوقع أن يصبح قائدا ً لسوريا ،وكان
األفضل لجميع المعنيين لو أنه لم يصبح كذلك .كان شقيقه
األكبر ،باسل ،هو الخليفة المفضل لحافظ األسد ،الذي قاد
االنقالب ثالث مرات وتمكن من االنفراد بالسلطة عام  1970في
إطار ما ُعرف بالحركة التصحيحية ،غير أن باسل قُتل في حادث
سيارة عام  ،1994ليتم استدعاء بشار الذي كان يتابع دراسة الطب
في لندن ،ومنذ ذلك الحين ،تم الشروع في إعداده للرئاسة،
وفي عام  ،2000عندما توفي حافظ األسد (ألسباب طبيعية) ،تم
تسليمه مقاليد السلطة وهو في سن الرابعة والثالثين.
تصف الكتابات المعاصرة بشار األسد بأنه ذكي ،وخجول،
وليس لديه طموح أو اهتمام بالسياسة .كانت هناك فترة
قصيرة بعد توليه زمام السلطة ،يُطلق عليها «ربيع دمشق»،
حيث انتعشت اآلمال بأن النظام قد يخفف قبضته الخانقة على
الشعب .رأت أمريكا في ذلك فرصة لكسر قيود الحرب الباردة
التي ظلت تتخبط فيها ،واستقطابها إلى المعسكر الغربي .غير
أن الفرصة ضاعت ،وفشلت اإلصالحات ،ودخل بشار في دوامة
نظام الحكم الديكتاتوري المتوجس من كل شيء.
وما فاجأ (وأحبط) الكثير من المالحظين ،هو أن بشار األسد
أضحى أكثر شراسة ،ووحشية ،واستماتة ،بل وتجاوز في ذلك
والده الذي كان يبث الخوف في النفوس .في عام  ،2005عندما
تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق ،رفيق الحريري ،تم
تحميل المسؤولية بشكل كبير لبشار ،وأدت تلك العملية إلى
اندالع ما سمي «ثورة األرز» ،التي أجبرت القوات السورية على
االنسحاب من لبنان .كانت «خسارة» لبنان تمثل إذالالً لم يكن
من المتوقع أن يتجاوزه بشار ،لكنه نجح في ذلك ،حيث ظل
متشبثاً بالسلطة بقوة.
إلى يومنا هذا ،لم يتغير أي شيء في شخصية بشار.
فبعد سبعة أعوام من اندالع حرب أهلية أودت بحياة نصف
مليون شخص ،ونزوح أحد عشر مليوناً آخرين ،وأحدثت
هزات ارتجاجية في المنطقة والعالم ،ال يزال األسد متمسكاً
بعناد شديد بالسلطة ،فهو لم ينج من هذه الحرب فحسب،
بل يبدو أنه يحقق فيها النصر .في األسبوع الماضي ،قامت
قواته بالسيطرة على درعا ،مهد الثورة .هذا النصر -برغم أنه
من الصعوبة أن تكون هذه هي الكلمة المناسبة لوصف تلك
األحداث الدموية -الذي يبدو أن بشار األسد يحققه هو نصر

تقول صحيفة (الجارديان) البريطانية في افتتاحيتها،
إن على الغرب التدخل ومساعدة ضحايا األسد بعد أن
تمكن بمساعدة حلفائه الروس واإليرانيين من تحقيق
نصر «أجوف».

أجوف ،يقف على جثت أبناء الوطن ومدنهم المدمرة ،وتم
دفع ثمنه على حساب وحدة األراضي السورية ،ورفاهية البلد
واستقالليته .كما أنه يمثل هزيمة استراتيجية للديمقراطيات
الغربية ،التي فشلت في وقف الحرب ،ومكسباً لروسيا ،التي
لجأ إليها األسد من أجل كسب حرب ما كان ليكسبها وحده ،إنها
كارثة للنظام الدولي الذي يقوم على احترام القوانين.
إن الخاسر في آخر المطاف هو سوريا .والخاسر أيضاً هو
كل مواطن يعيش في إسطنبول ،أو باريس ،أو مانشستر ،أو
نيويورك ،ويظل هدفاً للمجموعات الجهادية المتطرفة ،والسيما
تنظيم «داعش» ،الذي منحته الفوضى السورية المالذ والفرصة.
إن التهديد الذي يشكله اإلرهابيون في شرق وشمال غرب
سوريا لم ينته بعد ،تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى نصر
األسد الذي لم يكتمل بعد .إن األمر الذي يثير القلق في الوقت
الراهن هو مأساة  250ألف شخص فروا من درعا وانتشروا في
الصحراء بالقرب من الحدود السورية-اإلسرائيلية .ومع بداية
الهجمات التي شنها النظام خالل الشهر الماضي ،قالت أمريكا
إنها لن تتدخل ،متخلية بذلك عن «منطقة خفض التوتر»،
ومنحت الضوء األخضر للقاذفات الروسية والقوات السورية.
إن من واجب واشنطن وشركائها التدخل من أجل إنقاذ ضحايا
اإلهمال الذي تسببوا فيه.
عما قريب ،ستتوجه األنظار نحو إدلب ،في شمال غرب
سوريا ،المنطقة األخيرة التي يسيطر عليها الثوار ،والتي تؤوي
مؤقتاً أكثر من مليونَي شخص فروا من هجمات النظام .قد
تكون إدلب ،وليس درعا ،المشهد األخير من هذه الحرب ،وكما
كان عليه األمر في األعوام الماضية ،فمن المحتمل أن ينجو
المجرم بشار األسد في النهاية ،لكن كم عدد الذين لن يشملهم
طوق النجاة؟
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ترامب وبوتين يتغزالن بأول
قمة تجمعهما في هلسنكي

تناول موقع «دوتشه فيليه» األلماني القمة التي
جمعت الرئيسين األمريكي دونالد ترامب والروسي
فالديمير بوتين وقالت إنهما كانا كما يبدو راض َي ْين
تماما عما أنجزاه في قمتهما في هلسنكي.

وقد أشاد الرئيس ترامب بقمته مع
بوتين قائالً إنها «ليست سوى بداية»
لعملية استعادة العالقات .وأضاف في
مؤتمر صحفي مشترك مع بوتين في
هلسنكي «من مصلحة كل منا مواصلة
حوارنا واتفقنا على القيام بذلك .أنا متأكد
من أننا سنلتقي مستقبالً في كثير من
األحيان ،وآمل في التوصل إلى حل المشاكل التي ناقشناها
اليوم».
وفي الملف السوري أعرب ترامب عن أمله في تحسين
التعاون بين بالده وروسيا في هذا البلد .وقال ترامب إن
الجانبين لديهما القدرة على إنقاذ حياة آالف الناس في الحرب
األهلية الدائرة هناك .وأضاف أنه ال ينبغي السماح إليران بأن
تستفيد من الحملة الناجحة على تنظيم «داعش».
بدوره قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،إن محادثاته
مع ترامب كانت «ناجحة جدا ً ومفيدة للغاية» .وأضاف في
المؤتمر الصحفي المشترك مع ترامب إن «المحادثات جرت
وسط أجواء من الصراحة والعمل ،واعتبرها ناجحة جدا ً ومفيدة
للغاية».
وتابع بوتين «بشكل عام نحن مرتاحان لهذا اللقاء الفعلي
األول ..لقد تحادثنا بشكل جيد ،وآمل أن نكون قد بدأنا نفهم
بعضنا بعضاً بشكل أفضل» .وقال أيضاً «لم نتمكن من حل كل
شيء ،إال أننا أنجزنا خطوة مهمة في هذا االتجاه».
وكرر بوتين القول إن روسيا «لم تتدخل إطالقاً» في
االنتخابات األمريكية ،موضحاً أن ترامب تطرق إلى هذه النقطة
التي تخضع لتحقيق في الواليات المتحدة .وتابع «من الواضح
للجميع أن عالقاتنا الثنائية تمر بفترة صعبة ،إال أنه ال يوجد
سبب موضوعي لكي تكون هذه العالقات صعبة».
بدوره أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن
أول قمة ثنائية بين الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره
األمريكي دونالد ترامب في هلسنكي كانت «أكثر من ممتازة».
وكانت الخارجية الروسية قد رحبت في وقت سابق بتغريدة
للرئيس األمريكي ح ّمل فيها بالدها المسؤولية عن تدهور
العالقات مع روسيا.
وما أن انتهى المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب

وبوتين ،حتى اشتعلت الساحة الداخلية
األمريكية ،وقد جاءت سهام النقد لترامب
من الجمهوريين قبل الديمقراطيين .فقد
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري ،بول
رايان ،مخاطباً ترامب« :روسيا ليست
حليفتنا» .وتبرأ سياسيون بارزون في
الحزب الجمهوري من تصريحات الرئيس
ترامب في هلسنكي .وأكد القيادي الجمهوري بول رايان ،رئيس
مجلس النواب األمريكي ،أن «على الرئيس أن يدرك أن روسيا
ليست حليفتنا» مضيفاً« :ليس هناك شك في أن روسيا تدخلت
في انتخاباتنا وال تزال تحاول تقويض الديمقراطية هنا وفي
جميع أنحاء العالم».
وأشار رايان إلى أن المخابرات األمريكية ليست وحدها التي
على قناعة بالتدخل الروسي في االنتخابات األمريكية ،بل أيضاً
لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب .وانتقد رايان روسيا
قائالً إنها ال تزال تتخذ «موقفاً معادياً لقيمنا ومثلنا األساسية»
وأضاف« :على الواليات المتحدة أن تركز على محاسبة روسيا
ووقف هجماتها الشريرة على الديمقراطية».
أما رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ األمريكي ،جون
ماكين ،فقال منتقدا ً ترامب« :كان المؤتمر الصحفي الذي عقد
في هلسنكي مؤخرا ً أحد أكثر العروض المشينة لرئيس أمريكي
منذ زمن سحيق» .ورأى ماكين ،المعروف بمعارضته الشديدة
لترامب أن القمة كانت «خطأً مأساوياً».
وبدوره ،قال السيناتور الجمهوري لينزي غراهام ،إن أداء
ترامب سيبعث برسالة «ضعف» إلى موسكو .وأضاف غراهام
في تغريدة على تويتر «أضاع الرئيس ترامب فرصة لمحاسبة
روسيا على التدخل في انتخابات عام  2016وتوجيه تحذير قوي
يتعلق باالنتخابات القادمة .ستنظر روسيا إلى رد ترامب على
أنه داللة على الضعف ،وهذا الرد يخلق مشكالت أكثر مما
يحل».
وفي محاولة الحتواء هذه االنتقادات ،عاد ترامب وأعلن
أمس الثالثاء أنه يقبل بنتائج أجهزة االستخبارات األمريكية
التي أكدت حصول تدخل روسي في الحملة االنتخابية الرئاسية
لعام  ،2016متراجعاً بذلك عن تصريحاته التي اعتبرت شديدة
الليونة إزاء بوتين في هلسنكي.
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شـؤون اقتصاديــة
رئيس جمهورية الصين الشعبية :دولة اإلمارات العربية المتحدة
واحة التنمية في العالم العربي

أكد فخامة الرئيس شي جين بينغ ،رئيس
جمهورية الصين الشعبية ،أن دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،تمثل واحة التنمية في العالم
العربي ،مشيرا ً إلى أن البلدين الصديقين يُكمالن
بعضهما بعضاً في التنمية ،وهما شريكان مهمان
للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية واإلقليمية ،لما لديهما
من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط
تعاون متنامية .وقال رئيس جمهورية الصين الشعبية ،في مقال
لفخامته تحت عنوان« ،يدا ً بيد ..نحو مستقبل أفضل» ،بمناسبة
زيارته المرتقبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة التي تبدأ يوم
ٍ
غد ،إن دولة اإلمارات أول دولة خليجية أقامت عالقات شراكة
استراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية ،ومنذ ذلك الوقت،
تطور التعاون الثنائي بشكل سريع في المجاالت كافة ،وخاصة
بعد الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،في ديسمبر عام
 ،2015حيث تم التوصل إلى توافق مهم حول
سبل تطوير العالقات الصينية-اإلماراتية .وأعرب
فخامته عن يقينه التام بأن جمهورية الصين
الشعبية ،ودولة اإلمارات العربية المتحدة ستفتحان فصالً جديدا ً
من التعاون المشترك ،لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل
البلدين المشترك ،مؤكدا ً أنه برغم البعد الجغرافي بين جمهورية
الصين الشعبية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ،فإنهما موطن
لشعب محب للكفاح واإلبداع والحلم .وأشار الرئيس الصيني إلى
اإلنجازات التي تحققت في العالقات بين الدولتين ،في سبعة
مجاالت رئيسية هي :الطاقة ،والطاقة اإلنتاجية ،والطاقة الجديدة
والمتجددة ،وتطوير التعاون المالي وقطاع السياحة ،ومبادرة
الحزام والطريق ،واالبتكار والتكنولوجيا المتقدمة والحديثة.

خسائر فادحة للخطوط القطرية خالل 2018
قال أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ،خالل معرض فارنبورو
الجوي« :من المحتمل أن نتكبد خسارة في سنتنا المالية الحالية  ،»2019/2018الفتاً النظر
إلى ما تعانيه الشركة للتأقلم مع المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة ،والتي تمنعها
من العمل على بعض المسارات الجوية .وأضاف الباكر ،في تصريحات للصحفيين ،أمس
الثالثاء ،أن الشركة تتحوط بشكل متوسط تحسباً لتغيرات أسعار الوقود ،وقد يتعين عليها
أن تزيد التحوط في المستقبل نظرا ً الرتفاع أسعار النفط .ومن المنتظر بسبب تلك القيود
أن تتكبد الشركة خسائر للسنة المالية المنتهية في مارس  2018لكن النتائج لم تعلن بعد .وقال الباكر إن تلك النتائج ستعلن
خالل األسابيع المقبلة.

خبراء يحذرون :مصداقية منظمة التجارة وبقاؤها في خطر
حذر خبراء مستقلون ،أمس الثالثاء ،في تقرير ،من أن مصداقية وبقاء منظمة التجارة العالمية يواجهان «تهديدا ً خطرا ً» مع قيام
اقتصادات رئيسية بإقامة حواجز للحماية التجارية .ويأتي التقرير الصادر عن مؤسسة بيرتلسمان وسط نزاع تجاري متفاقم بين
جمهورية الصين الشعبية والواليات المتحدة األمريكية لم يسلم منه شركاء تجاريون كبار آخرون.
وحذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب من أنه قد يفرض في نهاية المطاف رسوماً على منتجات صينية بأكثر من  500مليار
دوالر ،وهو ما يعادل تقريباً إجمالي ما استوردته الواليات المتحدة من جمهورية الصين الشعبية العام الماضي ،لمكافحة ما تقول
واشنطن إنه انتهاكات تجارية من بكين .وتعهدت جمهورية الصين الشعبية بالرد على كل خطوة .وطالب  14خبيرا ً ،بقيادة برنارد
هويكمان ،الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية  -164دولة -بالموافقة على برنامج عمل جديد لمعالجة السياسات المشوهة
للتجارة والحفاظ على نظام التجارة المتعدد األطراف القائم على القواعد .وقال الخبراء في التقرير« :سيؤدي التمسك بأساليب
العمل الحالية إلى الزوال التدريجي للمنظمة» .وحثّ التقرير على تفادي «مزيد من التآكل في مصداقية منظمة التجارة العالمية»،
مضيفاً أن «ذلك يشمل منع ارتداد األعضاء صوب استخدام سياسات الحماية التجارية من طرف واحد ،وضمان حل النزاعات بفاعلية
وكفاءة» .ورحب روبرتو أزيفيدو ،المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ،في بيان بالتقرير قائالً إنه جاء «في الوقت المناسب جدا ً».
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من إصدارات المركز
الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي
حققت الدول الست األعضاء في مجلس التعاون لدول في سوق العمل ،فضالً عن المشكالت السياسية والديمغرافية
الخليج العربية إنجازات ملموسة خالل العقود الماضية على واالجتماعية الناتجة عن االعتماد المفرط على العمالة الوافدة.
صعيد التنمية؛ ما جعلها تصنف كلها ضمن فئة الدول ذات
يتناول الكتاب مشكلة الطاقات المعطلة واالستفادة
التنمية البشرية العالية ،في دليل التنمية البشرية لبرنامج األمم من الموارد البشرية وتمكينها ،وهي المشكلة التي يلخصها
المتحدة اإلنمائي ،بيد أن دول الخليج العربية تواجه تحديات بالسؤال اآلتي :لماذا ال تعطي جهود وبرامج وخطط تنمية
كبرى في مسيرتها التنموية ،من أهمها قضية تمكين الموارد الموارد البشرية نتائجها المرجوة في المنظومة الخليجية؟
البشرية ،حتى إن مستقبل التنمية في هذه الدول يعتمد ،حيث يرجح الكتاب أن المشكلة في الكثير من المؤسسات
على نحو كبير ،على كيفية إدارة واستخدام وتنمية رأس مالها العامة ليست بالضرورة نقص الموارد البشرية الوطنية المؤهلة
البشري ،وخاصة الوطني.
بحسب االعتقاد العام ،بل قد تكمن في ضعف االستفادة من
هذا الكتاب -الذي يشتمل على
الكفاءات البشرية وتحفيزها.
األوراق التي قدمت خالل المؤتمر
وعن التعليم ومستقبل التنمية
السنوي الرابع عشر الذي عقده
يلفت الكتاب النظر إلى أنه برغم
المركز تحت العنوان نفسه في
األهمية التي أولتها دول الخليج
الفترة  4-2فبراير  - 2009يمثل
للخطط والبرامج التعليمية ،فإن
محاولة جادة لفحص االستراتيجيات
السياسات التعليمية تواجه إشكالية
التنموية المختلفة ،وبحث أسباب
تتعلق بتركزها في جانب العرض،
خلل العالقة بين مدخالت االستثمار
ما جعل المخرجات التعليمية ال
في رأس المال البشري ومخرجاته،
تفي بمتطلبات الحياة االقتصادية
ومراجعة النموذج التنموي الخليجي
وحاجات بيئات العمل ،ما يستدعي
بشكل عام ،وتأكيد مركزية اإلنسان
توجيه السياسات والخطط التعليمية
في التنمية ومحورية القوى البشرية
نحو الطلب.
في تحقيق النمو المستدام.
ويسلط الكتاب الضوء على
يستهل الكتاب بتأكيد موقع
العوامل االقتصادية وانعكاسها على
المورد البشري في فكر قيادة دولة
التنمية ،والسيما المتعلقة بعملية
اإلمارات العربية المتحدة ،وفي
التكامل اإلقليمي لدول مجلس
هذا السياق يستحضر الفريق سمو
التعاون لدول الخليج العربية،
تاريخ النشر2009 :
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان،
مشددا ً على أن االتفاقيات اإلقليمية
نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير
يمكنها ،ويجب ،أن تضطلع بدور
الداخلية ،المقولة الخالدة لمؤسس الدولة المغفور له ،بإذن أكثر أهمية في تعزيز تنمية المنطقة ،إذ إن تعزيز التنوع
الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،االقتصادي وفرص العمل في منطقة الخليج مشروطان بتعزيز
وهي أن« :اإلنسان هو روح التنمية ،وسر قوتها ،ووقود حركتها ،التكامل اإلقليمي ،وتسريع اإلصالحات الحكومية في مجال
والضمان الوحيد للمحافظة على مكاسبها».
الحوكمة واإلدارة العامة.
يؤكد الكتاب أن دول الخليج العربية حققت طفرة كبرى
ونظرا ً إلى أن التجارب أثبتت أن التنمية ال تتحقق إال عبر
في مضمار التنمية البشرية؛ ما جعلها كلها تنتمي إلى مستوى استثمار المجتمع لموارده الطبيعية والبشرية في آن معاً ،ومن
التنمية البشرية المرتفعة على دليل التنمية البشرية الذي هنا ،فإن هذا المحور يؤكد أن نجاح عملية التنمية مرتبط
يعده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بيد أن النموذج التنموي بوعي األفراد بمتطلبات التنمية ،وتوظيف الحكومات لطاقاتهم
الذي اتبعته دول الخليج ،القائم على توسيع قاعدة قوة العمل االبتكارية واإلبداعية ،وإشراكهم في توجيه عملية التنمية
من خالل استقدام العمالة الوافدة ،أفرز في الوقت نفسه المجتمعية الشاملة ،وهو الوضع المتوقع أن يسهم في اإلعالم
تحديات عدة ،أهمها :المساهمة غير المتوازنة للمواطنين المستنير بدور كبير.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

مجلة «الشروق» تختار الشيخ زايد شخصية عام 1997

من أقوال الشيخ زايد..

«إن التحديات الحضارية
واألخطار املحدقة التي تواجه
مصالح أمتنا العربية تستوجب
العمل الدؤوب من أجل ملّ
ورص الصفوف لتفعيل
الشتات ّ
التحرك العريب املوحد ،لخدمة
قضايا األمة العربية ،وحامية
مصالحها القومية».

اختارت مجلة «الرشوق» ،التي تصدر يف مدينة الشارقة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
طيب الله ثراه ،شخصية عام  ،1997لجهود سموه الكبرية عىل جميع الصعد
املحلية والعربية والعاملية .وقد جاء االختيار يف عدد املجلة رقم  299بتاريخ 29
ديسمرب .1997
وقالت املجلة :زايد شخصية العام .أسامء ع ّدة تدخل الئحة شخصية العام،
مع نهايته ،وتحتل الصدارة وفق املجال الذي تعمل فيه .لكن تلك التي تلقى
اإلجامع يف غري حقل ومجال ،تكاد تكون قليلة جدا ً .مثة َمن راكم إيجابيات يف
هذا العام ،غري أن هناك سلبيات ،يف املقابل تح ّد منها.
ويف هذا اإلطار ميكن إحصاء الكثري من الشخصيات التي كان لها فعلها
اإليجايب ،لكن غري املكت ِمل إال يف الحدود املرسومة له ،وال يتعدى النطاق الذي
يحمل عنوانه؛ لذا فإن الخيار واضح ،واالختيار ال يحتاج إىل رشوحات وموجبات،
إنه اإلنسان العريب الباحث عن نقطة ضوء يف عتمة أواخر هذا القرن ،اإلنسان
العريب الذي ينظر إىل ماضيه فيجده بال ح ّد لكرثة ما فيه من نبضات مرشقة،
ويدقق يف حارضه فيؤرقه ما فيه من كبوات ،ويتطلع إىل مستقبله فيضع اليد
عىل القلب خشية منه وعليه.
اإلنسان العريب الذي يحلم باألمن واألمان ،بالطأمنينة واالستقرار ،بالسلم
الفعيل مع الذات ،ومع اآلخر ،إن كان هذا اآلخر يستحق أن يُعطى ويُطأم ّن له.
اإلنسان العريب الذي يتوق إىل أن يرى األفق متسعاً لآلمال والطموحات ،والخري
عميام من محيط هذا الوطن الكبري إىل خليجه .ما يجسد هذا اإلنسان هو َمن
ً
يعمل بدأب وجهد وصمت ،حبه لشعبه ووطنه وأمته يسكن العمق من قلبه.
من كتاب «التكريم العاملي للشيح زايد بن سلطان آل نهيان»
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