أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
خطوات إيجابية لضمان سعادة مستدامة
عندما تبنت دولة اإلمارات العربية المتحدة قرارها التاريخي إنشاء وزارة للسعادة في فبراير  2016واستحدثت لذلك
منصب وزير للسعادة ،كانت سباقة بتلك الخطوة على مستوى العالم وعبر تاريخه الطويل ،لكن أهمية ذلك القرار -الذي
جمع بين اإلبداع وعمق الداللة -لم ِ
ظل يعتمل في ذهن القيادة
يأت من فراغ البتة ،وإنما كان انعكاساً لفلسفة وفك ٍر ّ
الرشيدة للدولة منذ سنوات ،ليكشف عن نفسه قبل سنتين في هذا القرار.
إال أن المتتبع لسيرة ومسيرة الوالد المؤسس ،المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،يمكنه أن يلمس بوضوح مالمح هذا القرار ،وإن بصيغ مختلفة ،إذ كان سلوك وطريقة تعامله مع كل ما يحيط به
ترجمة واقعية إليمانه العميق بأهمية إسعاد اآلخرين من منطلق إيمانه بالسعادة كهدف إنساني وحق مكتسب.
وبالتالي ،فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة أولت منذ نشأتها اهتماماً كبيرا ً لتحسين طريقة معيشة الناس وفق معايير
تجعلهم يشعرون بالسعادة والرفاهية ،وألن السعادة ترتبط في أحد جوانبها األساسية باإلحساس بأعلى درجات الرضا
عمدت دولة اإلمارات إلى إطالق مجموعة من البرامج ،وتبنت مجموعة من السياسات الحكومية ،وشرعت في إطالق
العديد من المبادرات الهادفة إلى بلوغ مرحلة التكامل ،وهو ما وصلت إليه خالل السنوات األخيرة ،ولذا باتت اليوم
نموذجاً عالمياً في توفير أفضل البيئات لحياة الفرد.
وما تص ُّدر اإلمارات اليوم لمعظم المؤشرات العالمية في مجال جودة الحياة وتحسين الخدمات وسهولة العيش إال
دليل على سيادة ج ّو من الرفاهية والوصول إلى أعلى درجات الرضا عن الحياة .وال شك في أن الخطط الطموحة التي
تسير عليها الدولة اليوم كفيلة بتحقيق المزيد من اإلنجازات التي ستجعلها تحافظ على المكانة التي وصلت إليها في
ظرف وجيز .لكن المسألة األهم في هذا السياق تكمن في دور القرار األفقي ،ممثالً في القيادة الرشيدة في الحرص على
بلوغ أهداف السعادة من خالل تطبيق األجندة الوطنية الرامية إلى أن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل  5دول في العالم
األكثر سعادة في أفق عام .2021
فبعد أن اعتمدت الحكومة الخطط واآلليات الكفيلة بنشر قيم السعادة من خالل تأسيس مجالس للسعادة واإليجابية
لدى الجهات االتحادية ،وعززت نشرها في القطاع الخاص ،وع ّينت رؤساء تنفيذيين للسعادة واإليجابية ،وخصصت أوقاتاً
ألنشطة السعادة ،وتبنت نموذجاً قياسياً لها لدى الجهات الحكومية كافة ،ها هي اليوم تحصد الثمار نفسها بتحقيقها أفضل
النتائج بحسب ما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه الله ،عندما أكد وصول نسبة رضا الموظفين في بعض الجهات الحكومية إلى  ،.%93لكن سموه أضاف أن نسبة
تقل فيها نسبة الرضا عن  .%60وهي نسبة وصفها
الرضا في  5جهات من أصل  40جهة حكومية اتحادية اطلع عليها سموه ّ
سموه بغير المقبولة ،وحث على ضرورة تغييرها في غضون  6أشهر.
وتحمل مالحظة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم داللة كبيرة في هذا السياق ،وخاصة أنه صاحب رؤية
ثاقبة في مجال نشر قيم السعادة ،تجسدها فلسفته التي يضمنها كتابه «تأمالت في السعادة واإليجابية» الصادر العام
الماضي  .2017حيث يركز الكتاب على «تعزيز الوعي في الجهات الحكومية حول العوامل األساسية المؤثرة في بناء ثقافة
السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل ،واآلثار اإليجابية لهذه البيئة في الكفاءة واألداء وإنتاجية الموظفين» .ويلخص
سموه رؤيته لسعادة الموظفين بعبارته التي يقول فيها« :انظر دائماً لفريق عملك بإيجابية ،واعمل على تحقيق السعادة
لهم ليحققوا السعادة للمجتمع من حولهم».
وكانت السياسة العامة لدولة اإلمارات قد حققت نتائج إيجابية على صعيد مؤشر السعادة العالمي في العام الجاري،
حيث كشفت نتائج تقرير السعادة العالمي في مارس  2018الصادر عن معهد األرض في جامعة كولومبيا وشبكة حلول
التنمية المستدامة التابعة لألمم المتحدة ،أن دولة اإلمارات سجلت  7.2نقطة على مؤشر تقييم الحياة بالنسبة للمواطنين؛
ما يوازي المرتبة الحادية عشرة عالمياً ،فيما حافظت في التصنيف العام على المرتبة األولى عربياً للعام الرابع على التوالي،
وتقدمت إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم.
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اإلمارات اليوم
التعليم ..استشراف لمستقبل مستدام
تهتم دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطوير كل ما يتعلق بالقطاع التعليمي ،من مؤسسات ومناهج ،كما أنها تولي
اهتماماً كبيرا ً لكل ما من شأنه تأهيل الموارد البشرية في هذا القطاع ،وتعزيز مهاراتهم ،من طلبة ومعلمين ،ومواكبة
يجسد الخطط الطموحة في بناء
المستجدات كافة التي تطرأ على قطاع التعليم من معارف وتكنولوجيا ،األمر الذي ّ
منظومة تعليمية متقدمة ،تصل بالجميع إلى أبعد مدى من الريادة والتميز في هذا المجال .وفي هذا السياق أكد سمو
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي ،رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ،في كلمة خالل
«ملتقى الطلبة المبتعثين  ،»2018الذي عقدته وزارة التربية والتعليم ،أمس األول ،أن التعليم من أولى األولويات في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،كما أن التعلم يعد أهم مهارات القرن الحادي والعشرين ،قائالً سموه للطلبة« :أنتم ال تنتمون
إلى العالم الثالث مثل ما يظن البعض ،بل تعيشون في بلد اسمه اإلمارات العربية المتحدة ،ورثناه من أهلنا وقادتنا بالكثير
من الفخر واإلنجازات ،وهو بلد سيصل بعد  3سنوات إلى المريخ ،وهو األمر الذي تحقق بفضل الجيل السابق الذي آمن
بأن العلم هو الحل لجميع المشكالت وأساس بناء أمة عظيمة بين األمم ،ويرفعها بين األمم مثل النجوم التي تلمع في
السماء».
وقد أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة مبكرا ً أن العمل على ابتعاث الطلبة المواطنين للدراسة بالخارج ،يشكل
نواة أساسية في تحقيق خطط الدولة الطموحة في مختلف المجاالت ،كما أنه يمضي قُدماً في تحقيق تطلعات القيادة
الرشيدة في تطوير المنظومة التعليمية ،للوصول بها إلى أبعد مدى من التحديث واالستفادة من التجارب الرائدة للدول
المتقدمة؛ حيث تحرص وزارة التعليم العالي ،في إطار االستراتيجية الوطنية ،على تنظيم بعثات للطلبة اإلماراتيين إلى
أرقى مؤسسات التعليم العالي في العالم ،انسجاماً مع التوجيهات باالستثمار في رأس المال البشري ،من خالل تسليح
الطلبة بالعلم والمعرفة والمهارات المتقدمة والخبرات العلمية.
ويأتي قول سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،إن «الدولة ترغب من أبنائها الطلبة التميز في الحياة والتعلم
والتطور والتنافس مع نظرائهم من مختلف دول العالم» ،مؤكدا ً الحرص الذي توليه القيادة الحكيمة في أن ينهل الطلبة من
معين العلم والمعرفة على الدوام ،وأن يواصلوا اكتساب المهارات التي تط ّور من مستوياتهم المعرفية والعملية ،يخدمون
الصعد كافة ،فضالً عن النهج الذي تتبعه دولة اإلمارات من قيم التعايش والتنوع واالنفتاح ،يؤكده
من خاللها دولتهم ،على ُ
قول سموه أثناء الملتقى« :أتمنى منكم االختالط باآلخرين والتعرف على ثقافاتهم وعاداتهم ،فال يجب االنغالق على
مجتمعكم الخاص ،بل االنطالق واكتشاف الحياة؛ ألن نضج اإلنسان يقاس بنوعية األشخاص الذين اختلط بهم في حياته».
إن اهتمام دولة اإلمارات بابتعاث الطلبة المواطنين للدراسة بالخارج ،ال ينفصل عن رؤية الدولة وأهدافها في الوصول
إلى اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا واالبتكار ،حيث تتيح لهم فرصة الدراسة في الخارج ،االطالع على أفضل
المعايير والممارسات الدولية الخاصة بالمنظومة التعليمية ،األمر الذي يسهم في تحقيق العائد المرجو من السياسات
والبرامج االقتصادية واالجتماعية للدولة ،وذلك أن المتعلمين عموماً هم من تراهن اإلمارات عليهم في بناء المستقبل
الذي يصل بالدولة إلى أن تكون من أفضل دول العالم في الذكرى المئويّة لتأسيسها.
لقد عملت السياسات الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وبتوجيهات من القيادة الرشيدة ،إلى ابتعاث
العديد من أبناء وبنات الدولة للدراسة في مجموعة من أرقى المعاهد والجامعات في الواليات المتحدة وكندا وأوروبا
والمملكة المتحدة ودول شرق آسيا ،ودول أخرى ،لدراسة أحدث التخصصات وتعلّم أهم المهارات والمعارف التي ترفع
من كفاءات الموارد البشرية المواطنة ،والسيما في مجاالت الفضاء والذكاء االصطناعي ،ليكونوا المحرك الرئيسي في
عجلة التنمية والتطوير ،تنفيذا ً لألهداف والخطط الوطنية في قطاع التعليم ،القائمة على استشراف مستقبل مستدام في
مختلف القطاعات.
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تقارير وتحليالت

الصادرات الوطنية..
ميزة تنافسية
وتطور الفت للنظر

إن المتتبع للواقع االقتصادي والتجاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
يدرك حجم الزيادة في قدرة الدولة التصديرية ،واتباعها أولويات لتعزيز
تنافسية الصادرات الوطنية في األسواق الخارجية ،تنطلق من الرؤية القائمة
على دراسة وتحليل تطورات األسواق ،وما تفرزه من تحديات ،أوجبت التوجه
نحو تعزيز القدرات اإلنتاجية ،واالنفتاح على أسواق جديدة ،عمالً بمبدأ
تنويع االقتصاد ،الضامن الستدامة عملية النمو والتنمية.

أشارت البيانات التي تم استعراضها خالل االجتماع الرابع للجنة
الوطنية لتنمية الصادرات ،إلى أن قيمة الصادرات اإلماراتية
غير النفطية خالل عام  2017بلغت ( )190مليار درهم ،مقارنة
بـ  60مليار درهم قبل  10سنوات ،ما يؤكد صحة السياسات
المتبعة ،في زيادة القدرة التصديرية للدولة ،وخاصة السلع
غير النفطية؛ حيث تع ّد منتجات األلمنيوم ،وتحديدا ً «خالئط
األلمنيوم» من أبرز السلع التي تتمتع بقدرات تنافسية عالية،
والسيما أن دولة اإلمارات تحتل المرتبة األولى عالمياً في
صادراتها ،فضالً عن الحديد والصلب ومصنوعاته.
وتمثل التجارة الخارجية أحد أبرز مقومات االقتصاد
اإلماراتي .كما أنها ت ُعتبر مرتكزا ً أساسياً
في رؤيتها التنموية المستقبلية ،وذلك
في ظل ما تتمتع به دولة اإلمارات
من ميزات تنافسية تش ّجع التطور
في هذا القطاع؛ كتوافر البنية التحتية
والتشريعية المرنة ،والتي تتوافق مع
أفضل المعايير والممارسات الدولية،
إضافة إلى المستوى الرفيع من شراكات
الدولة الخارجية ،وعالقاتها الثنائية مع أغلب دول العالم ،التي
وتيسر عملية التبادل
تخدم متطلبات النفاذ إلى األسواقّ ،
التجاري واالستثماري معها.
وفي عام  ،2015تم إطالق «المبادرة الوطنية لتنمية
الصادرات غير النفطية» ،لتحفيز التجارة الخارجية لهذه السلع،
ودعم الصادرات الوطنية ،وتسهيل عملية التصدير وإعادة
التصدير ،بما يعزز من نسبة مساهمة القطاع التجاري في
الناتج المحلي اإلجمالي للدولة ،نظرا ً إلى الميزة التي تمتلكها
الصادرات الوطنية في النفاذ إلى أسواق جديدة ،نتيجة لتمتع
دولة اإلمارات بمركز جغرافي متميز ،وتوافر طرق الشحن
الجوي والبحري والبري ،وتزايد قيمة االستثمارات اإلماراتية في
الخارج ،والتي تغطي أكثر من  100دولة.
واستطاعت دولة اإلمارات أن تعمل على العديد من
اإلجراءات التي تس ّهل من حركة صادراتها ،كتأسيس شركة
االتحاد الئتمان الصادرات ،وتوقيع اتفاقيات مع برامج

تمويل التجارة العربية واإلقليمية والدولية لضمان انسيابية
الصادرات ،ودعمها للمبادرات المحلية واإلقليمية والدولية
لتنمية إمكانياتها التجارية ،ومن أبرزها مبادرة طريق الحرير
الجديد «الحزام والطريق» ،اللتان تربطان أكثر من  65دولة
على مستوى العالم ،ما جعل الدولة قادرة على ترسيخ مكانتها
في النظام التجاري العالمي ،محافظة على مركزها األول عربياً
على صعيد الصادرات ،خالل السنوات الخمس الماضية ،إضافة
إلى أنها تقع ضمن أهم  20دولة مصدرة على مستوى العالم
منذ  10أعوام.
ووفقاً لتقرير منظمة التجارة العالمية ،الصادر في إبريل
من العام الجاري ،فقد تقدمت دولة
اإلمارات  4مراكز في الصادرات السلعية
من البضائع ،وأصبحت في المركز الـ
 15عالمياً ،وفي حال التعامل مع دول
االتحاد األوروبي كمجموعة واحدة،
فإن دولة اإلمارات تأتي في المرتبة الـ
 10للصادرات السلعية .كما استحوذت
دولة اإلمارات على ما نسبته  %2من
إجمالي صادرات العالم السلعية خالل العام الماضي .وعلى
مستوى دول الشرق األوسط ،فإن اإلمارات استأثرت بنسبة
تتجاوز الـ  %37من إجمالي صادراتها السلعية في عام .2017
وفي ظل التدابير الحمائية ،والتدابير الحمائية المضادة،
التي اتخذتها بعض الدول مؤخرا ً ،والتي من شأنها تقويض عملية
التبادل التجاري العالمي ،فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة
تنظر بعين االهتمام نحو تبني ودعم المبادرات التي من شأنها
توليد مسارات تجارية جديدة ،وربط األسواق الناشئة باألسواق
المتقدمة ،بما يخدم حركة التجارة اإلقليمية والدولية؛ فقد أشار
روبرتو أزيفيدو ،المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ،في
تقريره األخير ،إلى أن نمو وانتعاش تجارة السلع عالمياً« ،قد
يتقوض سريعاً إذا لجأت الحكومات إلى سياسات تجارية مقيدة»،
مضيفاً أن أفضل طريقة لمواجهة المشكالت التجارية هي العمل
الجماعي ،وفي حال استمرار التصعيد في السياسات الحمائية،
فإن الدول األقل نموا ً ستكون المتأثر األكبر من ج ّراء ذلك.
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دعوة ترامب للقاء القادة
اإليرانيين :المستجدات
واالحتماالت
هذه هي المرة األولى التي يبدي فيها الرئيس ترامب
بصراحة ووضوح استعداده للقاء القادة اإليرانيين؛ وقد سبق
وتحدثت مصادر إيرانية عن طلب ترامب لقاء الرئيس روحاني،
وخاصة خالل أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة األخيرة
 2017في نيويورك ،لكن الرئيس اإليراني «رفض» وفقاً لما صرح
به آنداك المتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي .وقد
يكون مثل العرض آنداك طبيعياً ،حيث لم يكن ترامب قد اتخذ
قرارا ً بشأن موقفه من االتفاق النووي أو إيران بشكل صريح.
أما أن يأتي هذا العرض بعد انسحاب الواليات المتحدة من
االتفاق النووي ،واألهم بعد تصاعد كبير في التوتر بين البلدين
مصحوباً بمواجهة وتصريحات كالمية ربما غير مسبوقة بين
ترامب وروحاني ،والتي دفعت البعض إلى االعتقاد بأن مواجهة
مسلحة على األبواب ،يثير العديد من األسئلة عن األسباب التي
دفعت إلى مثل هذا التحول.
من حيث المبدأ ،لم يظهر من الرئيس األمريكي من قبل
ما يشير إلى رفضه القاطع لقاء القادة اإليرانيين؛ ولكن كان
من الواضح أن أي لقاء يمكن أن يُعقد بينهما سيكون بشروط
محددة؛ ولطالما تحدثت أمريكا عن رغبتها في عقد اتفاق جديد
مع اإليرانيين ،وقد أعلن وزير الخارجية األمريكية بومبيو عن
استراتيجية بالدة للتعامل مع إيران وتضمنت  12مطلباً اشترطتها
واشنطن إذا ما أرادت طهران تحسين عالقات معها .وال يبدو أن
إيران حققت أياً من هذه المطالب حتى يقوم الرئيس األمريكي
ويعرض مثل هذا العرض السخي جدا ً مقارنة حتى بعرض اللقاء
مع الرئيس الكوري الشمالي ،والذي تم في يونيو الماضي .ومن
هنا يمكننا تصور ثالثة احتماالت:
جس نبض اإليرانيين ،ومعرفة
األول ،أن الرئيس األمريكي يريد ّ
مدى استعدادهم للقائه بالفعل إذا ما رغبوا في ذلك ،ولعل
إضافة عبارة «من دون شروط مسبقة» ،تعني وكأن هناك
عروضاً من قبل وفق شروط ،لم تكن تقبل بها طهران؛ ومن
ثم فإن ترامب يريد أن يضع الكرة أمام العالم ،وخاصة
حلفاءه ،في ملعب إيران.
ثانياً ،أن العرض جاء في سياق نقاش بين ترامب والرئيس
الروسي فالديمير بوتين مؤخرا ً في هلسنكي؛ حيث تحدث
الجانبان عن مناقشة الملف اإليراني؛ وفي ظل الحديث عن

في تطور الفت للنظر ،وربما غير مسبوق ،أعلن الرئيس
األمريكي دونالد ترامب استعداده للقاء القيادة اإليرانية
من دون شروط مسبقة ،فما هي أسباب هذا التطور؟
وهل سيتجاوب اإليرانيون بالفعل مع هذه الدعوة؟

رغبة ترامب في تحسين العالقات مع روسيا؛ ورفض روسيا
التخلي عن إيران ،فربما يكون ترامب قد قدم أو حتى تعهد
أمام بوتين بتقديم مثل هذا العرض إلظهار مدى جديته في
حل المشكلة مع إيران ،وأنه لم ينسحب من االتفاق النووي
إال للحصول على اتفاق أفضل؛ وفي الوقت نفسه يحافظ
ترامب على عالقات أفضل مع بوتين.
وفي السياق نفسه ربما تم تقديم عرض من إيران نفسها عبر
وزير الشؤون الخارجية ال ُعماني الذي زار أمريكا مؤخرا ً.
ثالثاً ،قد ال يتعدى األمر مجرد إعالن عادي أو طارئ ،حيث اعتاد
ترامب على التصريح واتخاذ قرارات ارتجالية ،وأحياناً غير
مدروسة ،أو بعيدا ً عن المستشارين ،ولكنه لن يجد صعوبة
بالتراجع عنها.
وأياً يكن األمر فإن عقد مثل هذا اللقاء يتوقف حتى اآلن
على اإليرانيين ،وفقاً لتصريح ترامب نفسه« :بالتأكيد سألتقي
مع المسؤولين اإليرانيين إذا رغبوا بذلك» .فهل سيوافقون على
ذلك؟
من حيث المبدأ ال يمكن لروحاني أن يوافق على مثل هذا
اللقاء إال بموافقة المرشد األعلى؛ وهي موافقة ال يبدو أنها
سهلة ،برغم الظروف الصعبة التي يمر بها االقتصاد اإليراني بعد
فرض عقوبات أمريكية قاسية عليه؛ وقد اشترط نائب رئيس
اإلدارة الرئاسية في إيران ،حميد أبو طالبي ،عودة أمريكا إلى
االلتزام باالتفاق النووي مع بالده ،قبل بدء أي محادثات بين
طهران وواشنطن؛ ولكن هذا يعد شرطاً مسبقاً ،وطهران تدرك
أنه شبه مستحيل ،تقريباً ،أن تقبل به واشنطن.
األقل في
ومن هنا ،فإن فرص عقد مثل هذا اللقاء على ّ
المدى القصير تبقى ضعيفة ،بل ضعيفة جدا ً.
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ضرورة وضع حد لهجمات
الحوثيين على السفن
المدنية في باب المندب

يستعرض مايكل نايتس ،زميل أقدم في معهد واشنطن ،قام بزيارة
اليمن ومنطقة الخليج ثالث مرات هذا العام لدراسة التكتيكات الدفاعية
الساحلية للحوثيين وأسلحتهم ،وفرزين نديمي ،زميل مشارك في المعهد،
ومتخصص في شؤون األمن والدفاع المتعلقة بإيران ومنطقة الخليج ،في
تقريرهما المنشور على موقع معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى،
تهديدات الحوثيين السفن المدنية في باب المندب ،ووسائل وقف
هجماتهم على السفن في المضيق.

في  25يوليو ،هاجم المتمردون الحوثيون ناقلة نفط
مدنية في البحر األحمر غرب ميناء الحديدة اليمني .وكانت
السفينة -ناقلة نفط كبيرة جدا ً مزدوجة الهيكل ترفع العلم
السعودي ،وتحمل اسم «أرسان» -قد غادرت ميناء رأس
تنورة في  16يوليو مح ّملة بنحو مليونَي برميل من النفط
إلى مصر .ومنذ الهجوم ،علقت السعودية حركة ناقالت
النفط عبر مضيق باب المندب ،وسوف تستمر مثل هذه
اإلخالالت في تدفقات الطاقة العالمية إلى أن تغادر القوات
الحوثية محافظة الحديدة الساحلية.
نمط مهاجمة السفن المدنية

باإلضافة إلى الضربات التي استهدفت السفن الحربية
األمريكية والسعودية واإلماراتية بين عا َمي  2016و،2017
تشكّل حادثة «أرسان» واحدة من تهديدات وهجمات عدة
ش ّنها الحوثيون ضد سفن الشحن المدنية بالقرب من باب
المندب على النحو التالي:
•هجوم بواسطة مركب موجه عن بعد على ميناء نفط،
 16يونيو  .2017ت ّم استخدام الزورق الموجه عن بعد
المحمل بالمتفجرات ،والذاتي التوجيه من نوع «شارك-
 »33الذي يمكن برمجته لتحديد هدف باستخدام
أنظمة تلفزيون إلكترونية -بصرية ،في هجوم غير ناجح
على منشأة تحميل بحرية سعودية في جازان.
•تهديد سفن الشحن 12 ،نوفمبر .2017 ،أعلنت قناة
«المسيرة» التابعة للحوثيين أن «البوارج وناقالت النفط
التابعة للتحالف وتحركاته لن تكون في مأمن من نيران
القوات البحرية اليمنية [الحوثية] إذا ما أصدرت القيادة
العليا التوجيهات [بشن هجوم]».
•هجوم صاروخي على ناقلة نفط 3 ،إبريل  .2018أطلق
زورق هجومي حوثي سريع ،النيران على السفينة السعودية
المزدوجة الهيكل «البقيق» قبالة ساحل الحديدة ،إما
باستخدام القنابل الصاروخية أو بالصواريخ التكتيكية.

•هجوم صاروخي على سفينة محملة بالمواد الغذائية
السائبة 10 ،مايو  .2018تم استهداف ناقلة البضائع
السائبة التي تحمل العلم التركي« ،إنسي إنيبلو»
بصاروخ ،ووصفت بعثة مكافحة القرصنة األوروبية
«القوة البحرية لالتحاد األوروبي» ذلك الهجوم بقيام
«جهات فاعلة مقرها اليمن بإطالق صاروخ أرضي أو
قذيفة على السفينة».
نشر األلغام البحرية بشكل عشوائي
منذ ﻋﺎم 2015

ﻓﻲ أﻣﺎكن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أطلق الحوثيون ألغاماً منجرفة في
باب المندب ،طافت مسافة وصلت إلى  90كيلومترا ً جنوب
غرب عدن بعد عبورها عبر المضيق .ووفقاً ألحدث تقرير
سنوي أعده فريق خبراء األمم المتحدة حول اليمن ،صدر
في  26يناير  ،2018وتم العثور على  44لغماً بحرياً في
البحر األحمر وخليج عدن في عام  ،2017من بينها أربعة
تم تفجيرها باستهداف سفن تجارية.
االستخدام العسكري للرادار ضد سفن مدنية
راسية

تُفيد بعض التقارير بأن الحوثيين ينتهكون باستمرار
قانون النزاع المسلح من خالل إرغام متعهدي النقل البحري
التجاري في المراسي في الحديدة والصليف على السماح لهم
باستخدام الرادارات البحرية على متن السفن لمراقبة البحر
األحمر وإصدار بيانات مستهدفة .ويبدو أن هذا اإلجراء دخل
حيز التنفيذ بعد أن أمرت إدارة أوباما بتوجيه ضربات دمرت
أنظمة الرادار الساحلية الحوثية في أكتوبر .2016
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تأمين حماية ساحل البحر االحمر

ستتمكن القوات الحوثية المتمردة من تهديد حركة
الشحن الدولية طالما تسيطر على أي جزء من ساحل اليمن
على البحر األحمر .وفي يونيو ،ساهم التقدم العسكري
الكبير الذي أحرزته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً
وحلفاؤها من االئتالف الخليجي في تحرير  100كيلومتر
من الخط الساحلي ،لكن ما زالت أجزاء من الساحل
الطويل تحت سيطرة الحوثيين بين الحديدة وميدي .وحتى
إذا وافق الحوثيون على تسليم ميناء الحديدة أو منطقة
المدينة الرئيسية إلى الحكومة بموجب اتفاق برعاية األمم
المتحدة ،فستظل لديهم القدرة على ضرب حركة الشحن
الدولية واستيراد األسلحة من إيران عبر نقاط إنزال على
الشاطئ [وعن طريق] ميناء الصليف الكبير .وعلى نحو
مماثل ،إذا ما حافظوا على سيطرتهم على أجزاء داخلية من
محافظة الحديدة ،سيظل بإمكانهم إطالق طائرات موجهة
من دون طيار تستهدف النقل البحري.
وت ُبرز هذه التهديدات ضرورة إبعاد القوات الحوثية
عن جميع مناطق ساحل البحر األحمر من أجل جعل باب
المندب ومنافذه الحيوية آمنة لحركة المالحة البحرية.
وتستعد حالياً الحملة الساحلية التي تقوم بها اليمن بدعم
من دولة اإلمارات العربية المتحدة لمرحلة جديدة من
العمليات الهجومية ،بتركيزها وحدات على بعد أقل من 10
كيلومترات جنوب مدينة الحديدة ودعمها بشكل كبير .كما
يتمتع الجيش اإلماراتي بحرية كاملة في المناورة على طول
الخط الساحلي شمال الحديدة ،حيث ت ّم االحتفاظ بقوات
برمائية إماراتية قوية الستخدامها في هجمات مستقبلية.
أما العامل الوحيد الذي يعيق جهودا ً واسعة النطاق لتحرير
ساحل البحر األحمر فهو عدم توفر فرص حقيقية لمحادثات
سالم دولية مع الحوثيين .وحتى اآلن ،قدم المبعوث الخاص
لألمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث اقتراحاً للقوات
الحوثية باالنسحاب من ميناء ومدينة الحديدة ،ونقل عمليات
الميناء والجمارك إلى الحكومة اليمنية ،والسماح بعمليات
تفتيش الشحنات على الشاطئ تقوم بها األمم المتحدة من
أجل ضمان عدم انتهاك حظر توريد األسلحة إلى المتمردين.
وقد بدأ صبر الحكومة اليمنية وشركائها في التحالف ينفد،
حيث يتهمون الحوثيين بالمماطلة بغية كسب الوقت من
أجل تعزيز الحديدة وتحصينها.

التداعيات على السياسة األمريكية

لدى الواليات المتحدة التزام طويل األمد بضمان أمن
الممرات البحرية الدولية ،حيث يت ّم نقل أكثر من  4ماليين
برميل من النفط يومياً عبر مضيق باب المندب .ووفقاً
لذلك ،على واشنطن دعم التزامها باتخاذ الخطوات التالية
لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي:
•تحذير الحوثيين من ش ّن أي هجمات إضافية على
الشحنات ،فضالً عن هجمات صاروخية ومن خالل
طائرات من دون طيار ضد منشآت الطاقة السعودية على
الساحل الغربي.
•االستعداد لش ّن ضربات في حال استمرار الهجمات،
ألن التحذيرات األمريكية ال تخلّف عادة أثرا ً كبيرا ً على
الحوثيين ما لم تكن مدعومة باستخدام القوة .يتع ّين على
أي ضربات استهداف قدرات الحوثيين على ش ّن هجمات
على الشحنات واستخدام الطائرات من دون طيار على
طول ساحل البحر األحمر ،كما حصل حين ضربت إدارة
أوباما منشآت الرادار هناك عام .2016
•جمع المزيد من المعلومات االستخباراتية ضد «السفينة
األم» اإليرانية «سافيز» ،التي هي سفينة شحن راسية
على أرخبيل دهلك على البحر األحمر .ويستخدم الجيش
اإليراني السفينة «سافيز» على األرجح لتزويد الحوثيين
ببيانات استهداف من أجل ش ّن هجمات ضد سفن
الشحن .وقد تكون مراقبة السفينة عن كثب والتهديد
بكشف دورها االستخباراتي المشبوه كافيين لجعلها
تغادر المنطقة .وفي المقابل ،إذا تمكنت السلطات من
إثبات تورطها في األنشطة العسكرية ،فقد يكون لديها
الحجة للصعود على السفينة واالستيالء عليها ،األمر الذي
قد يوفر المزيد من األدلة على انتهاك إيران نظام عقوبات
األمم المتحدة ودعمها الهجمات ضد سفن مدنية.
•تسريع وتيرة مفاوضات األمم المتحدة .يجب عدم
إعاقة عملية األمم المتحدة الرامية إلى إقناع الحوثيين
باالنسحاب من ساحل البحر األحمر من خالل المماطلة
المفتوحة .وإذا لم يوافق الحوثيون على االقتراح خالل
فترة زمنية محددة ،فعلى األمم المتحدة إبالغ الشركاء في
االئتالف الخليجي بأنهم وفوا بالتزامهم بالسعي إليجاد حل
سلمي للتهديد الذي يواجه حركة الشحن ،وأن بإمكانهم
اتخاذ إجراءات أكثر قوة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
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شـؤون اقتصاديــة
 %15ارتفاع مبيعات الذهب في أبوظبي
ارتفعت مبيعات الذهب في أسواق ومتاجر إمارة
أبوظبي ،بنسبة  %15خالل شهر يوليو الماضي ،مقارنة
بالشهر الذي سبقه ،بحسب تجار وباعة في السوق،
نتيجة تراجع أسعاره عالمياً ،مع ارتفاع الدوالر.
وجاء قرار إعفاء المستثمرين والموردين،
في قطاع الذهب واأللماس ،من أي ضرائب على معامالتهم
التجارية ،ليساهم في دعم صناعة وتجارة الذهب واأللماس في
دولة اإلمارات العربية المتحدة وعزز مكانتها ،إضافة إلى سهولة
التعامالت في السوق المحلي ،ما انعكس بشكل إيجابي على
حركة البيع والشراء بالسوق.
وسجلت أسعار الذهب في األسبوع األخير من شهر يوليو
انخفاضاً ملحوظاً ،مقارنة بالفترة نفسها من شهر يونيو ،فسجل
عيار  24غراماً نحو  144درهماً ،فيما بلغ سعر الذهب عيار 22

غراماً نحو  132درهماً ،وسعر الذهب عيار 21
غراماً نحو  126درهماً ،وسعر الذهب عيار  18غراماً
نحو  108دراهم .وتراجعت أسعار الذهب خالل
الشهرين الماضيين بنسبة تزيد على  ،%13متراجعاً
من مستويات  1370دوالرا ً لألونصة ليصل ،أمس،
إلى  1217دوالرا ً لألوقية؛ حيث يعزى السبب الرئيسي النخفاض
أسعاره ،وفقاً لخبراء إلى السياسات والقوانين األمريكية ،التي رفعت
سعر الدوالر ،إضافة إلى األوضاع السياسية غير المستقرة عالمياً،
بوجود توقعات بأن تكون الفترة المقبلة أفضل بالنسبة إلى مبيعات
الذهب ،وانتعاش السوق المحلي .وعادة ما يفضل العمالء اقتناص
فرصة تراجع أسعار الذهب ،لشراء كميات أكبر ،واالستفادة منها
مستقبالً ،ما يعني أن فترة النزول الحالية ستشهد توجهاً لشراء
الذهب باعتباره مالذا ً آمناً للمستثمرين.

أزمة العملة اإليرانية تكشف استشراء الفساد

وسط انخفاض حاد في سعر العملة اإليرانية ،أطلقت طهران حملة ضد الفساد واعتقلت عشرات األشخاص ،مشيرة إلى
مؤامرة يحوكها «األعداء» ضد إيران .ومنذ مطلع العام ،خسر الريـال اإليراني نحو ثلثي قيمته ،وخسر  %20من قيمته خالل
يومين ،منذ عطلة نهاية األسبوع ،حيث سجل انخفاضاً قياسياً وصلت قيمته إلى  119ألف ريـال للدوالر .ويلقي العديد باللوم
في ذلك ،على اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات األمريكية في السادس من أغسطس ،بعد قرار الرئيس األمريكي دونالد
ترامب االنسحاب من االتفاق النووي ،وإسراع العديد من اإليرانيين إلى تحويل مدخراتهم إلى الدوالر.
وأصدر البنك المركزي بياناً ،االثنين الماضي ،لم يخرج عن الخط المعتاد ،معلناً أن االنهيار المفاجئ للعملة الوطنية مرده
إلى «مؤامرة األعداء» .وقد ال يكون ذلك مصدره فقط هوس إيراني بإلقاء اللوم على الخارج؛ حيث يقول البعض إن الضغوط
الخارجية كانت فعالة فقط ،ألن االقتصاد اإليراني يعاني درجة عالية من الفساد وضعف اإلدارة .ويبدو أن السلطات اإليرانية
تنبهت مؤخرا ً لألزمة ،فخالل عطلة نهاية األسبوع أعلن القضاء اعتقال  60شخصاً ،بتهم االحتيال ،ومحاولة تقويض النظام
المصرفي .ويتوقع أن تجري اعتقاالت إضافية .وقال المتحدث باسم السلطات غالم حسين محسني إيجي إن العديد منهم
يرتبطون مباشرة بالحكومة ،ويمكن أن يواجهوا عقوبة اإلعدام إذا أدينوا بتهمة «الفساد في األرض» المعروفة في إيران.

مخزونات النفط األمريكية تقفز بشكل غير متوقع
قال معهد البترول األمريكي ،أمس الثالثاء ،إن مخزونات النفط الخام في الواليات المتحدة سجلت
زيادة غير متوقعة األسبوع الماضي ،في حين تراجعت مخزونات البنزين ،وارتفعت مخزونات نواتج
التقطير .وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام زادت بمقدار  5.6مليون برميل ،في
األسبوع المنتهي في الـ  27من يوليو ،لتصل إلى  413.2مليون برميل ،بينما توقع محللون انخفاضاً قدره
 2.8مليون برميل .وأشارت بيانات المعهد إلى أن مخزون البنزين انخفض بمقدار  791ألف برميل ،بينما كان محللون شملهم استطالع
لـ «رويترز» قد توقعوا هبوطاً قدره  1.3مليون برميل .وارتفعت مخزونات نواتج التقطير ،التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ،بمقدار
 2.9مليون برميل ،مقارنة بتوقعات لزيادة قدرها  264ألف برميل .وقال المعهد إن واردات الواليات المتحدة من النفط الخام األسبوع
الماضي زادت بمقدار  591ألف برميل يومياً إلى  8.9مليون برميل يومياً.
األربعاء  1أغسطس  - 2018السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 6718

8

من إصدارات المركز

االستثمارات في البحث العلمي
دراسة آثار التمويل على التعاون العلمي والتخصصات األكاديمية

تعتبر الجهود البحثية التي تمولها الحكومة واحدة من
المحركات الرئيسية لالكتشاف واالبتكار العلمي في عالم
سياسات العلوم والتكنولوجيا؛ فالحكومات في جميع أنحاء
العالم قد تبنت على نحو متزايد سياسات تسعى إلى زيادة
فعالية تمويل البحوث للتأثير في التقدم العلمي وتوجيهه.
وعموماً ،يتم إنفاق مليارات الدوالرات سنوياً في جميع أنحاء
العالم لدعم الجهود الرامية إلى تزويد الباحثين بالموارد
الالزمة الستكشاف الموضوعات المهمة التي تتراوح من آثار
تغير المناخ العالمي إلى عالجات فعالة للوقاية من فيروس
نقص المناعة البشرية المكتسب ،مثالً.
وتسعى هذه الدراسة إلى البحث في تأثير الدعم المالي
الحكومي للباحثين األكاديميين على سلوكهم التعاوني.
وبشكل أكثر تحديدا ً ،فإنها تطرح سؤالين أساسيين ،األول :هل
هناك عتبة محددة للم َنح البحثية تؤثر في التعاون؟ والثاني:
هل يختلف حجم العتبة من تخصص أكاديمي إلى آخر؟
ولإلجابة عن هذين السؤالين ،تستخدم هذه الدراسة بيانات
تم جمعها من خالل استطالع أجراه مشروع تقييم البحث
العلمي (وهو مشروع تابع لمعهد جورجيا للتكنولوجيا بقيادة
باري بوزمان) في عا َمي  2004و ،2005وشمل  2086باحثاً
ومهندساً أكاديمياً.
ويؤكد التحليل في هذا البحث وجود عالقة إيجابية
بين التمويل الحكومي والتعاون بين الباحثين في مجال
العلوم ،ولكن النتائج تشير إلى أن هناك في الواقع عتبة
لهذا التأثير ،حيث يتناقص أثر هذه العالقة اإليجابية بعد ح ّد
معين .والنتائج التي تخلُص إليها هذه الدراسة فيما يتعلق
باختالف العتبة بين التخصصات األكاديمية تبقى محدودة،
إذ تشير النتائج إلى وجود اختالف في مستويات العتبة بين
التخصصات في ثالثة من أصل ثمانية نماذج.
وتسعى هذه الدراسة إلى معالجة هذا الموضوع البالغ
األهمية من خالل استقصاء كيفية تأثير التمويل الحكومي
لألبحاث في السلوكيات التعاونية للباحثين األكاديميين؛ نظرا ً
إلى أن الهدف الرئيسي للسياسات الحكومية لتمويل البحوث
هو النهوض باالكتشافات العلمية عبر مجموعة واسعة من
التخصصات .كما أن أحد األهداف الرئيسية المكملة لهذه
السياسات التي تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية
وبلدان االتحاد األوروبي وأستراليا على وجه الخصوص ،هو

تأليف :بنجامني كالرك وجاريد لورنس
تاريخ النشر2014 :

تشجيع التعاون بين الباحثين عبر المؤسسات والتخصصات.
وفي كثير من النواحي ،يمكن َع ّد سياسات التمويل الحكومية
الرامية إلى تعزيز التعاون البحثي شكالً من أشكال استثمار
رأس المال البشري.
وعند تقييم التمويل الحكومي للبحوث في إطار رأس
المال البشري ،يصبح من األهمية بمكان بالنسبة إلى واضعي
السياسات والباحثين دراسة اآللية السببية التي تؤثر بموجبها
االستثمارات البحثية الحكومية في التعاون في مجال البحث
العلمي .ونظرا ً إلى الحجم الكبير لالستثمارات المالية والفوائد
المحتملة الناتجة منها في مجال البحث العلمي ،يجب على
الباحثين في مجال السياسات العامة السعي إلى فهم األطر
واآلليات التي يمكن بموجبها أن تؤدي هذه االستثمارات إلى
اكتشافات جديدة ورائدة .وتسعى هذه الورقة إلى معالجة
هذه القضية من خالل إلقاء نظرة فاحصة على هدف واحد
مك ّمل للبحوث التي تمولها الحكومة ،وهو التعاون العلمي.
وبتقييم الدعم الحكومي للتعاون في البحث العلمي كشكل
من أشكال االستثمار في رأس المال البشري.
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ونظرا ً إلى محدودية البيانات فإن التحليل في هذا البحث
ال يع ّبر عن نوعية التعاون ،وإنما فقط عن نسبة الوقت
المستغرق في التعاون .وهذا ال يحد من القدرة على تفسير
كل من جودة
فعالية االستثمارات الحكومية في التأثير في ٍّ
العمل وإنتاجيته ،اللذين يعدان ثمرة لهذا التعاون .باإلضافة
إلى ذلك ،فإن مصدر البيانات الحالي ال يحدد مستوى نسبة
التعاون الذي ينتج من الدعم الحكومي ،أو من مبادرة خاصة
من باحث ما .ومع ذلك ،تظل هذه الدراسة خطوة جيدة نحو
فهم أشمل بكثير للعمليات.
وقد كشف تحليل لعينة فرعية أنه ال يوجد ارتباط بين
التعاون المسبق ودعم البحوث .وبطبيعة الحال ،فإن هذا ال
يعني أن فكرة األنماط التعاونية السابقة ،وأنماط التمويل
السابقة التي تؤثر في الفترة الزمنية الحالية ينبغي أن توضع
جانباً .كما كشف التحليل أيضاً أن االستثمارات البحثية ال
تصل إلى نقطة التشبع وحسب ،بل إنه عند نقطة معينة،
تبدأ البحوث التعاونية باالنخفاض .وفي حين أن هذه النتائج
تفسر على أنها تشير إلى وجود مستوى عتبة يجب
يمكن أن َّ
عندها إيقاف االستثمارات البحثية أو خفضها ،فإن مثل هذا
الموقف سين ّم عن ِق َصر نظر.
وتبرهن النتائج التي توصل إليها البحث في هذه الورقة
على وجود عالقة تناقص بين الدعم الحكومي لألبحاث
وتعاون مجموعة من الباحثين ،ولكنها ال تشرح التفاصيل
بأكملها حول ما يحفز التعاون .كما أن الباحثين األكاديميين
مقيدون بأمور تتعدى الموارد المالية عند اتخاذ القرارات
حول كيفية البحث ،وأين يتم إجراء البحوث ،ومع َمن يتم
التعاون؟ وبالتالي ،فإنه ينبغي لواضعي السياسات والباحثين،
على األرجح ،أن يستهدفوا مجموعات فرعية من الباحثين ،أو
تطوير آليات أخرى للتأثير في التعاون العلمي.
إن الدرس الذي يمكن استخالصه من هذه النتائج هو
أن خفض تكاليف المعا َمالت المرتبطة بالتعاون ربما يكون
وسيلة أكثر فعالية يمكن من خاللها لصناع السياسات
تغيير شكل منحنى التعاون ،والسيما أن التمويل وحده ال
يبدو كافياً .وقد ينطوي هذا على التوسع في تقنيات يجري
تنفيذها بالفعل ،ما يسهل التعاون من خالل عقد المؤتمرات
أو الحلقات الدراسية أو الندوات أو الدورات التدريبية أو
األنشطة على شبكة اإلنترنت ،على سبيل المثال .وقد ينطوي
أيضاً على أساليب أخرى لم يتم تنفيذها بعد ،سواء كان ذلك
زيادة في استخدام وسائل التواصل االجتماعي أو اآلليات
التكنولوجية األخرى التي تجعل من السهل التعرف على

باحثين آخرين ومشاركة المشروعات الحالية والمستقبلية
ومناقشتها والتعاون بشأنها.
ومن النتائج المقنعة خارج التركيز األساسي لهذه الورقة
هو دور نوع الجنس والتعاون؛ ففي خمسة من أصل
ثمانية نماذج اختصاص ،تظهر النساء على أنهن أكثر تعاوناً
من الرجال .هذه النتيجة ال تتفق مع الدراسات السابقة
التي تناولت المرأة في حقل العلوم .ومع ذلك ،فإن عدد
المتعاونين ،وبصرف النظر عن مقدار الوقت الذي يتم قضاؤه
بالتعاون ،يشير إلى أن النساء اللواتي شملهن هذا االستطالع
لديهن عدد أكبر بكثير من المتعاونات اإلناث من هيئة
التدريس ومن طالبات الدراسات العليا ،وكذلك متعاونون
أكثر من أعضاء هيئة التدريس الذكور ،مقارنة بالرجال .وقد
تكون هذه النتيجة مؤشرا ً إلى فوائد السياسات الرامية إلى
تحسين دور المرأة في حقل العلوم.
إن االتجاهات المهمة التي قد يسلكها مستقبالً خط
البحث المقدم في هذه الورقة ،مع البيانات المناسبة ،قد
تشكل معاينة أدق لشدة التعاون وطبيعته ،وكيفية ارتباطهما
بالدعم الحكومي .وهذا من شأنه أن يمنح واضعي السياسات
فهماً أفضل لكيفية تأثير التمويل الذي يوفرونه للباحثين في
كثافة التعاون.
وينبغي إجراء المزيد من الدراسات للبحث على نحو
أكثر تحديدا ً كيف يمكن لقواعد التخصصات األكاديمية أو
األنشطة غير العلمية في العلوم الساعية إلى المنح أن تؤثر
في المشروعات العلمية وتوليد المعارف على نطاق أوسع.
ومن المتصور أنه مع نمو المشروع العلمي ،قد يضطر
الباحث الفرد إلى القيام بأعمال إدارية أكثر ،ما يقلل من
قدرته على متابعة اإلنجازات الفكرية ،وإيجاد بيئة يبدو فيها
أن التعاون يحدث ،أو حتى ينمو ،لكن إنتاج المعرفة من هذا
الفرد قد يكون في الواقع ينخفض.
وهناك اتجاه آخر للبحث في المستقبل؛ وهو إجراء
فحص أكثر دقة للفجوة بين الجانبين النظري والتطبيقي في
مجال العلوم .فمعظم الدراسات السابقة حول آثار التخصص
قد اتخذت إما نهجاً واسعاً يبحث في عدد وافر من مجاالت
العلوم والتكنولوجيا ،من دون الغوص في التخصصات الفرعية،
وإما أنها قد تناولت مجاالً أو اثنين بقدر كبير من التفصيل.
إذا كانت االختالفات في كيفية تعاون الباحثين تتباين فعالً
بين الجانب النظري والتطبيقي داخل التخصصات ،فإن إضافة
طبقة إضافية لتحليل آثار التخصص أمر ضروري الختبار
الفرضيات المطروحة في هذه الورقة.
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متابعات إعالمية

سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي
يستقبل السفير الصيني لدى الدولة

استقبل سعادة األستاذ الدكتور
جمال سند السويدي ،مدير عام
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيج َّية ،أمس الثالثاء الموافق
 31يوليو  2018في مكتبه ،سعادة
السفير ني جيان ،سفير جمهورية
الصين الشعبية لدى دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
وقد تناول سعادة األستاذ الدكتور
جمال سند السويدي وسعادة السفير
ني جيان ،خالل اللقاء ،عالقات
الصداقة التي تربط دولة اإلمارات العربية المتحدة
وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجاالت،
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المجاالت
العلمية والبحثية ،وآليات تفعيل التعاون والعمل
المشترك من خالل تبادل الخبرات والزيارات،
وتنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة.
كما تط َّرق اللقاء إلى التطورات التي تشهدها
المنطقة ،والجهود التي تبذلها دولة اإلمارات
العربية المتحدة في سبيل إعادة األمن واالستقرار
إليها.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد
فيه العالقات اإلماراتية-الصينية تطورا ً كبيرا ً ،تُ ّوج
مؤخرا ً بالزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي
جين بينغ لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وقد
أشاد سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي
بمستوى العالقات اإلماراتية-الصينية ،وعبَّر عن
تطلُّعه إلى مزيد من التعاون بين البلدين في
المستقبل؛ لما فيه مصلحة شع َبيهما الصديقَين.

بدوره أعرب سعادة السفير ني جيان عن إعجابه
بالنموذج التنموي لدولة اإلمارات العربية
الرقي والتقدم.
المتحدة ،متمنياً لها المزيد من ّ
كما تم خالل اللقاء مناقشة سبل تطوير
التعاون بين مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيج َّية ومراكز الدراسات الصينية ،وذلك
في إطار سعي المركز إلى التواصل واالنفتاح
مع مختلف مراكز األبحاث ،وحرصه على تبادل
الخبرات والمشاركة في مشاريع بحثية عالمية
تسلط الضوء على التحديات الدولية التي تواجه
العالم وسبل التعامل معها.
وقد أعرب سعادة السفير ني جيان ،عن
امتنانه لطيب االستقبال وحسن الضيافة ،كما ع َّبر
عن تقديره الكبير لجهود سعادة األستاذ الدكتور
جمال سند السويدي في مجال البحث العلمي،
وتنوير الرأي العام المحلي والعالمي من خالل
إسهاماته العلمية والمعرفية في هذا الشأن ،كما
أشاد بدوره الرائد في بناء جسور التواصل بين
الثقافات والشعوب.
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عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

االتحاد التساعي (اتفاقية دبي  27-25فبراير )1968

من أقوال الشيخ زايد..

«أنا أعلم هذه العقبات،
ولكنني ال أؤمن باملستحيل..
لنحاول يف كل ما نتصوره
مستحيالً حتى يتحول
املستحيل إىل مقربة من
الواقع ..ثم يصبح واقعاً
نعيش فيه»

رأى املغفور له ،بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
يف االتحاد عقيدة ومنهاجاً ونرباساً يهدي إىل الخري ،ويقود إىل الرشاد ،ويحيي يف
القلوب األمل يف مستقبل زاهر وحياة سعيدة باسمة .وكان حب الشيخ زايد،
رحمه الله ،لرؤية أبناء الخليج مجتمعني تحت مظلة االتحاد ،متغلغالً يف وجدانه
وقلبه.
وملا كان االتحاد نهج الشيخ زايد ،رحمه الله ،مل يتوا َن سم ّوه ومل يرتدد يف تلبية
الدعوة لحضور اجتامع حكام «املشيخات التسع» ،يف الفرتة من  25إىل  27فرباير
 .1968لقد كان هاجس سم ّوه هو إقامة رصح وحدوي ممتلك عوامل البقاء
وقادر عىل الصمود أمام التحديات .ويف كفاحه لتشييد رصح االتحاد ،كان الشيخ
زايد ،رحمه الله ،يعي عظَم األمانة التي تقبع عىل كاهله ،إذ إن أبناء الخليج قد
تحرقت قلوبهم شوقاً وطافت بهم اآلمال لرؤية أنفسهم منتظمني يف سلك دولة
تتمتع بالسيادة والعزة واالعرتاف.
إالّ أن شغف الشيخ زايد ،رحمه الله ،بإقامة االتحاد ،وحبه له ،مل يعطل حدسه
ومل يدفعه إىل مزالق االستعجال؛ فقد أدرك ،رحمه الله ،منذ البداية أن اإلخفاق
أو التساهل مع موضوع مصريي كهذا ،سيؤدي إىل عواقب وخيمة ،وسيزرع
اليأس يف نفوس الناس ،ويستأصل فكرة االتحاد أساساً من أذهانهم وعقولهم.
من كتاب «زايد  ..سرية األمجاد وفخر االتحاد:
قراءة يف الوثائق الربيطانية ووسائل اإلعالم العربية واألجنبية »1971-1968
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