أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
قطر ..فشل محاوالت تسييس الحج
حاولت قطر قبل بدء موسم الحج هذا العام تسييس هذه الفريضة المقدسة ،إلحراج المملكة العربية السعودية،
والتشكيك في إدارتها لهذا الموسم ،بل وادعت زورا ً وبهتاناً قيام المملكة بوضع العراقيل التي تحول دون قيام
المواطنين في قطر من أداء هذه الفريضة ،في الوقت الذي كانت فيه المملكة أحرص على مساعدة القطريين إلتمام
إجراءات أداء الحج ،بدليل أنها خصصت موقعاً الستقبال طلباتهم للتسجيل مباشرة ألداء هذه الفريضة من دون اللجوء
إلى السلطات القطرية التي تجاهلت عن عمد التنسيق مع الجانب السعودي في هذا الشأن ،وانبرى إعالمها في
الترويج لهذه المزاعم واالفتراءات.
سعت قطر إلى توظيف فريضة الحج سياسياً على أمل تحريك أزمتها مع دول المقاطعة العربية ،لكن رهاناتها
في ذلك فشلت ،ليس فقط بسبب انكشاف زيف ما تروجه من معلومات ،وإنما أيضاً ألن المملكة العربية السعودية
أظهرت نجاحاً منقطع النظير هذا العام في إدارة موسم الحج هذا العام وتنظيمه بشهادة جميع دول المنطقة والعالم،
التي أكدت أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،ال تألو أي جهد في
العمل على تيسير أداء هذه الشعائر لجميع مسلمي العالم ،والعمل على توفير مقومات األمن والراحة لحجاج بيت
الله الحرام.
النجاح السعودي في إدارة موسم الحج أربك قطر مجددا ً ،وجعلها تلجأ إلى مفتيها الخاص المدعو يوسف القرضاوي،
رئيس ما يسمى «االتحاد العالمي للعلماء المسلمين» ،ليصدر فتوى جديدة وشاذة حول الحج ،قال فيها« :إن هذا الحج
ليس لله تعالى حاجة فيه ،الله غني عن العباد ،وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج
الرقي الروحي والنفسي واألخالقي إلى ربهم ،ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم» ،ليؤكد من خاللها أنه ليس
سوى أداة في أيدي قطر توظفه لخدمة أجندتها السياسية ،حتى ولو من خالل هذه النوعية من الفتاوى الغريبة التي
تشكك في أحد األركان الرئيسية لإلسالم ،بل وتثير الجدل حول أحد الثوابت اإلسالمية التي ال يمكن ألحد النيل منها
أو التشكيك فيها.
لقد انكشف قناع قطر الحقيقي وتأكد للجميع أنها دولة غير مسؤولة ال تأخذ في االعتبار مصالح شعبها من ناحية،
وال تلتزم بمقتضيات ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى من ناحية ثانية ،فمواقفها السياسية
الشاذة ،وإعالمها الذي يحرض على الفتنة ويثير العداوات بين األشقاء تؤكد أنها تشكل بالفعل خطرا ً حقيقياً على
أمن واستقرار دول المنطقة ،بالنظر إلى العديد من االعتبارات ،أولها ،أنها تسير في ركاب مشروع إيران في المنطقة،
وتتبنى مواقفها نفسها من أزمات وقضايا المنطقة ،وهي مواقف تأتي دوماً على حساب المصالح الخليجية والعربية.
وثانيها ،أنها ال تجد أي غضاضة في تسييس القضايا الدينية متى ما كانت تخدم أهدافها ومصالحها الضيقة ،ما يؤكد أنها
وجماعة اإلخوان المسلمين تتبنى األجندة المشبوهة نفسها ،بل أنها كثيرا ً ما حرضت القرضاوي على إطالق سلسلة من
الفتاوى المسيسة التي تؤيد مواقفها من أحداث وقضايا المنطقة ،كما حدث إبان اندالع ما يسمى بـ «الربيع العربي»،
حينما ساندت جماعة اإلخوان المسلمين ،ودعمت وصولهم إلى السلطة في مصر ،على أمل أن يتيح لها ذلك ممارسة
دور كبير في المنطقة ،وحينما ثار الشعب المصري على هذه الجماعة في العام  ،2013وفرت لهم قطر المأوى وأتاحت
لقياداتها الظهور على منابرها اإلعالمية لمهاجمة الدولة المصرية ،بل وانبرى القرضاوي في إطالق فتاويه الضالة التي
تحرض على الجيش المصري ،وتشكك في شرعية النظام المصري .ثالثها ،أن قطر تصر على مخالفة اإلجما َعين الخليجي
والعربي إزاء العديد من القضايا والملفات ،فعالقاتها المتنامية مع كل من إيران وتركيا في المجاالت كافة تؤكد ارتهانها
الكامل لسياسات ومواقف الدولتين ،هذا في الوقت الذي تشير فيه العديد من التقارير إلى وجود اتصاالت بينها وبين
إسرائيل ضاربة بمصالح الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة عرض الحائط.
قطر أصبحت مكشوفة اآلن أكثر من أي وقت مضى ،ولن تفلح محاوالتها في تجميل صورتها مرة أخرى ،بعدما تبين
أنها ليست سوى أداة في أيدي اآلخرين ،يحركونها متى شاؤوا لخدمة أهدافهم ومشاريعهم في المنطقة.
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اإلمارات اليوم
جهود متواصلة لالرتقاء بالعملية التعليمية
تـولي دولة اإلمارات العربية المتحدة التعليم اهتماماً كبيرا ً؛ وهناك حرص منذ نشأة الدولة على تطوير هذا القطاع
الحيوي باستمرار؛ وقد حققت اإلمارات بالفعل تطورا ً الفتاً في قطاع التعليم ،على نحو جعل من هذا القطاع أحد أهم
أركان النهضة وأهم أسس التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة .فمنذ البداية ،منح المغفور له ،بإذن الله
تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،التعليم أهمية كبيرة ،بل وجعله في صدارة اهتماماته وأولوياته،
وذلك إدراكاً منه أن التعليم هو حجر األساس لبناء الوطن وتحقيق هدف االتحاد وبناء اإلنسان اإلماراتي القادر على
النهوض بالوطن في مختلف المجاالت ،وإيماناً منه بأن االستثمار في اإلنسان هو خير استثمار في حاضر الوطن ومستقبله.
وقد واصلت قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،وإخوانه
رؤى تنويرية وريادية وما تبذله من جهود
أصحاب السمو حكام اإلمارات النهج السديد ذاته ،من خالل ما تتبناه من ً
متواصلة من أجل تطوير قطاع التعليم في الدولة واالرتقاء به ،على نحو يسهم في تحقيق رؤى الدولة التنموية الطامحة،
وفي مقدمتها «رؤية اإلمارات  ،»2021الهادفة إلى جعل الدولة ضمن الدول المتقدمة في العالم بحلول الذكرى الخمسين
لتأسيسها ،و«مئوية اإلمارات  »2071التي تهدف ألن تصبح األكثر تطورا ً في مختلف المجاالت بحلول الذكرى المئة لنشأة
االتحاد.
ومن هنا تحرص الحكومة واألجهزة والجهات المختصة في مجال التعليم على تسخير كل اإلمكانات المتاحة وتوفير
كل الظروف الممكنة التي ترتقي بالعملية التعليمية ومواكبة لكل التطورات التي تحدث في مجال التعليم على مستوى
العالم ،لتكون منسجمة مع هذه الرؤى .وفي هذا السياق يخوض نحو  26ألف معلم ومعلمة واختصاصي مختبرات
ومصادر تعليمية والقيادات المدرسية تدريباً تخصصياً لمدة أسبوع ،تنظمه وزارة التربية والتعليم في مراكز التدريب
التابعة لها في مختلف مناطق الدولة؛ وذلك بالتزامن مع انتظام نحو  28ألف كادر من كوادر الميدان التربوي ،يوم أمس
األحد ،في دوامهم المدرسي في إمارات الدولة كافة.
وينطوي هذا التدريب التخصصي الذي ينفذه  1375مدرباً في جميع أنحاء الدولة على أهمية كبيرة ،فهو أوالً ،يهدف
إلى تطوير الكوادر التربوية في الدولة ورفع كفاءتهم ،ورفدهم بكل ما يحتاجونه من أدوات تسهم في تحقيق انطالقة
مثلى للعام الدراسي الجديد 2019/2018؛ حيث تهدف الدولة إلى أن يكون كل عام دراسي أفضل مما سبقه؛ وهي تنظر
إلى التعليم كقاطرة لتحقيق التطور في مختلف المجاالت والقطاعات األخرى .وثانياً ،يمثل التدريب أيضاً فرصة لتهيئة
الكوادر التعليمية نفسياً وذهنياً بعد انقطاع عن العملية التعليمية بسبب اإلجازة السنوية ،وثالثاً ،يمثل فرصة مهمة
للتواصل بين الكوادر من مختلف المدارس والمناطق وتبادل الخبرات والتجارب التي تثري خبرات المعلمين وقدراتهم ما
ينعكس من دون شك على العملية التعليمية.
باإلضافة إلى هذا التدريب تواصل الوزارة والمجالس والهيئات المعنية بالتربية والتعليم اتخاذ خطوات تطويرية
تصب جميعها في العملية التعليمية ،وتركز على الطالب والمعلم والبيئة المدرسية
استعدادا ً للعام الدراسي الجديدّ ،
المحفزة ،سواء ما يتعلق منها بتعيين خبرات جديدة أو تطوير المواد الدراسية والمناهج ،أو تعزيز استخدامات التكنولوجيا
في العملية التعليمية وتطوير البيئة التعليمية الذكية في مختلف مدارس الدولة.
إن ما تحقق في مجال التعليم في اإلمارات شيء الفت للنظر جدا ً؛ وال شك في أن االهتمام الذي توليه القيادة لهذا
المجال والمتابعة المباشرة يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح ،وهي في الوقت نفسه مصممة على أن تكون رائدة
في هذا المجال كما في المجاالت األخرى ،ليس على مستوى المنطقة فقط ،ولكن على المستوى العالمي أيضاً.
االثنين  27أغسطس  - 2018السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 6739

3

تقارير وتحليالت

سوريا :معضلة «إدلب»
والخيارات الصعبة
ألطراف الصراع

في الوقت الذي تستعد فيه قوات النظام السوري القتحام آخر معاقل
المعارضة المسلحة في إدلب ،تثار اليوم العديد من المخاوف لدى
القوى الغربية من لجوء النظام إلى استخدام األسلحة الكيماوية أو أي
نوع آخر من األسلحة المحرمة دولياً على غرار ما قام به سابقاً حسب
ادعاء تلك الدول ،فيما حذرت روسيا -الحليف الرئيسي لنظام األسد-
من مغبة أي هجوم عسكري غربي على سوريا ،فإلى أي حد يمكن
أن يؤدي موقف الطرفين إلى تصعيد األوضاع في المنطقة مجدداً؟

التحذير الروسي جاء على خلفية التصريحات التي أدلى
بها جون بولتون ،مستشار البيت األبيض لألمن القومي األربعاء
الماضي عندما قال إن الواليات المتحدة سترد بقوة شديدة
في حال استخدمت دمشق أسلحة كيميائية في محافظة
إدلب ،مضيفاً أن دمشق تخطط في الوقت الراهن لتكرار
السيناريوهات السابقة باستخدام السالح الكيماوي النتزاع
إدلب من سيطرة المعارضة.
بولتون الذي كان يتحدث خالل مؤتمر صحفي أعرب عن أمله
في أن تكون الضربات التي نفذتها واشنطن وفرنسا وبريطانيا
في المرات السابقة قد شكلت رادعاً لمنع نظام الرئيس السوري
بشار األسد من إعادة استخدام أسلحة كيميائية ،ولكنه ألمح
إلى أن القلق ال يزال ينتاب أمريكا وحلفاءها تجاه ما يمكن أن
يقدم عليه نظام دمشق.
وإذا كانت الواليات المتحدة قد ربطت تحذيرها فقط
باستخدام السالح الكيماوي ،فإن تركيا التي توجد لديها مصالح
في إدلب حذرت من هجوم قوات النظام على المعارضة في
المنطقة ،معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى كارثة.
وجاء في تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاووش
أوغلو خالل الزيارة التي بدأها لموسكو الجمعة الماضي أن الحل
العسكري ستكون له تداعيات سلبية على قوات النظام لكونها
ستشعل المزيد من المواجهات المسلحة ،وهو ما يعني في النهاية
إجهاض ما تم التوصل إليه في إطار تحديد مناطق خفض التوتر
الذي تم االتفاق عليه في «أستانا» برعاية تركيا وإيران وروسيا.
لكن تحذيرات وزير الخارجية التركي التي يرى بعض
المراقبين أنها تخدم مصلحة بالده فقط تتعارض مع رغبات
موسكو ونظام دمشق اللذين يصران على القضاء على كل فصائل
المعارضة التي تدعم أنقرة بعضها هناك .وخاصة أن العديد من
التقارير تشير إلى أن معظم مقاتلي هيئة تحرير الشام (جبهة
النصرة سابقاً) وبقية الفصائل المدعومة عسكرياً وتنظيمياً من
تركيا تتحصن حالياً في إدلب .األمر الذي سيزيد من تعقيد
المسألة في حال بدأ النظام السوري في اقتحام المنطقة.
وقد أكدت تصريحات وزير الخارجية الروسي أن روسيا ستدعم
قوات األسد في مسارها العسكري حتى النهاية ،حيث قال لنظيره

التركي إن وضع إدلب «صعب جدا ً» و«حين أقمنا منطقة خفض
التوتر في إدلب ،لم يقترح أحد أن تستخدم هذه المنطقة لكي
يختبئ فيها مقاتلون وخصوصاً هؤالء التابعين لجبهة النصرة عبر
استخدام مدنيين دروعاً بشرية» .وأضاف الفروف أن المشكلة
ال تكمن فقط في وجود جبهة النصرة في إدلب ،وإنما لقيامها
بهجمات بشكل دائم ضد مواقع الجيش السوري».
ومهما تكن طبيعة الخالفات الروسية -التركية بشأن سوريا،
فإن القضية التي تشغل بال دول العالم اليوم تدور حول
التوتر القائم حالياً بين موسكو وواشنطن إثر تهديد األخيرة
بتوجيه ضربات عسكرية لنظام األسد في حال استخدم األسلحة
الكيماوية ضد المعارضة في إدلب.
ففي الوقت الذي تتحدث فيه واشنطن عن تخطيط قوات
األسد الستخدام تلك األسلحة ،تقول موسكو إن ذلك مجرد
حجة لضرب المنشآت االقتصادية والصناعية لسوريا ،متهمة
واشنطن وبعض حلفائها بتدبير خطة على األرض تسوغ بها
هجومها المرتقب ،وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن بعض
التفاصيل التي قالت إنها دليل واضح على التحضير لشن ضربة
على سوريا من أجل تغطية هجوم كبير يعتزم المسلحون في
محافظة إدلب شنه على حماة وحلب.
لكن التفاصيل الكثيرة التي أوردها بيان وزارة الدفاع
الروسية خال من أي لهجة بالرد على الهجوم في حال حصوله،
وهو ما جعل العديد من المراقبين يستبعدون أن تورط موسكو
نفسها بالدخول في مواجهة عسكرية مع الغرب ،كما يرى
هؤالء بالمقابل أن احتمال استخدام األسد أسلحة محرمة أمر
مستبعد ،نظرا ً لسعيه لتحقيق أي مكاسب سياسية يدخل بها
المرحلة القادمة في إطار التسوية المرتقبة لألزمة السورية.
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تقارير وتحليالت

الفلسطينيون يشجبون قيام
ترامب بإلغاء المساعدات المقدمة
لهم ويصفون ذلك بـ «االبتزاز
السياسي»
شجب المسؤولون الفلسطينيون الخطوة
التي أقدمت عليها إدارة ترامب والمتعلقة
بإلغاء مساعدات مقدمة للفلسطينيين تبلغ
قيمتها أكثر من  200مليون دوالر ،حيث
اتهم المسؤولون الفلسطينيون واشنطن
بابتزازهم عن طريق المساعدات اإلنسانية
واستخدامها أداة للحصول على تنازالت
سياسية من قبل الفلسطينيين.
وإلغاء المساعدات الذي تم إعالنه يوم الثالثاء الماضي
يمثل أحدث حلقة من الضغوط التي يتم ممارستها على
القيادة الفلسطينية من أجل إجبارها على العودة إلى
طاولة المفاوضات مع إسرائيل ،وذلك في الوقت الذي
يعمل فيه المسؤولون األمريكيون على إعداد مبادرة سالم
طال انتظارها ولم يُكشف حتى اآلن عن تفاصيلها.
وقامت واشنطن في وقت مبكر من هذا العام بتجميد
عشرات الماليين من الدوالرات المخصصة لتمويل وكالة
األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ،كما
قامت في شهر مايو الماضي بنقل السفارة األمريكية من تل
أبيب إلى القدس وهي الخطوة التي أدت إلى إثارة غضب
السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود
عباس.
فالفلسطينيون ،الذين يؤكدون أن القدس الشرقية هي
عاصمة الدولة المستقلة المستقبلية ،عبروا عن شجبهم
للخطوة التي اتخذتها إدارة ترامب متهمين اإلدارة بأنها قد
تخلت عن لعب دور الوسيط النزيه في عملية السالم بين
الفلسطينيين وإسرائيل.
وذكر حسام زملط رئيس مكتب بعثة منظمة التحرير
الفلسطينية إلى الواليات المتحدة األمريكية في تصريح
له قائالً« :لقد قامت اإلدارة األمريكية الحالية بهدم ما
بنته اإلدارات األمريكية السابقة فيما يتعلق بوجهة النظر
المتفهمة والمتعاونة مع الفلسطينيين» .وأضاف قائالً:
«ما قامت به اإلدارة األمريكية هو دليل آخر على تخليها

يناقش إزابيل كيرشنر في تقريره المنشور
في صحيفة «نيويورك تايمز» تداعيات القرار
األمريكي بإلغاء مساعدات مقدمة للفلسطينيين
تبلغ قيمتها أكثر من  200مليون دوالر.

عن حل الدولتين وتبنيها بالكامل أجندة رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نتنياهو المعادية للسالم .كما أن استخدام
المساعدات اإلنسانية والتنموية كسالح لالبتزاز السياسي
لن يجدي نفعاً».
وذكرت حنان عشراوي ،وهي إحدى كبار المسؤولين
الفلسطينيين ،قائلة« :لن يخاف الشعب والقيادة
الفلسطينية وسوف لن يخضعوا للضغوطات .فحقوق
الشعب الفلسطيني ليست للبيع ،وليس باألمر المش ّرف أن
يتم االستمرار بالتنمر والضغط على الفلسطينيين الواقعين
تحت االحتالل».
وقد جاء إلغاء هذه المساعدات المقدمة للفلسطينيين
بينما تدرس إدارة ترامب إلغاء ما يقارب  3مليارات دوالرات
أمريكية من المساعدات الخارجية المقدمة إلى الدول في
مختلف أنحاء العالم .وذكرت وزارة الخارجية األمريكية
بأنها تنوي تحويل أموال المساعدات التي كانت مخصصة
للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مشاريع
أخرى أكثر أهمية.
وخالل زيارته إلى إسرائيل هذا األسبوع ،قال مستشار
األمن القومي ،جون بولتون ،إنه لم يتم لغاية اآلن اتخاذ
قرارات بشأن اإلفصاح عن تفاصيل خطة السالم األمريكية
أو عن الموعد الذي سيتم فيه إعالنها.
وباإلشارة إلى الخطة األمريكية ،صرح نتنياهو ،الذي يقود
حكومة يمينية يعارض معظم وزرائها قيام دولة فلسطينية،
أثناء زيارته إلى ليتوانيا يوم الجمعة قائالً« :سوف يأتي
اليوم الذي يتم فيه إعالن خطة السالم األمريكية ،وأنا ال
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أرى أي سبب يدعونا إلى االستعجال في هذا األمر».
وقال مسؤولون فلسطينيون إن قيام الواليات المتحدة
األمريكية بإلغاء هذه المساعدات سوف يؤثر في العديد
من برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ،وهي الهيئة
الرئيسية التي تشرف على المساعدات األمريكية المقدمة
في الضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث تشرف هذه الوكالة على
الدعم المقدم لشريحة واسعة من الخدمات في األراضي
الفلسطينية بما فيها تلك الخاصة بالتنمية االقتصادية
ومشاريع المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة.
وقامت واشنطن بتقديم نحو  290مليون دوالر أمريكي
إلى الفلسطينيين في عام  2016عبر هذه الوكالة وقامت
بتقديم ما مجموعه  5.2مليار دوالر أمريكي منذ عام .1994
وتقوم الواليات المتحدة األمريكية بتوفير تمويل
للعمليات التي تقدم مساعدة أمنية وعمليات مثل إزالة
األلغام.
وقالت القنصلية العامة للواليات المتحدة األمريكية
في القدس إن أكثر من ألف طالب فلسطيني قد تخرجوا
في شهر يوليو من برنامج استمرت مدته  18شهرا ً لتحسين
لغتهم اإلنجليزية ومهارات القيادة المجتمعية ،وهو البرنامج
الذي يكلف أكثر من  2مليون دوالر أمريكي سنوياً.
كما أن مساعدات االتحاد األوروبي المقدمة إلى
الفلسطينيين في عام  2017قد بلغت نحو  359مليون
يورو أو ما يعادل  416مليون دوالر أمريكي .وباإلضافة إلى
االستفادة من هذه األموال في تقديم المساعدات اإلنسانية،
فإنها ت ُستخدم أيضاً في دفع رواتب موظفي السلطة
الفلسطينية.
وقال عمر شعبان ،محلل شؤون االقتصاد السياسي المقيم
في غزة والذي يشغل أيضاً منصب مدير عام مؤسسة بال

ثنك للدراسات االستراتيجية ،إن قطع المساعدات سيؤثر في
المؤسسات األمريكية التي تقيم شراكات مع المؤسسات
الفلسطينية غير الحكومية .وأضاف قائالً إن ذلك سوف
يوجه ضربة قاضية إلى مجموعات العمل الدولية والمحلية
التي تعمل على مشروعات البنية التحتية مثل بناء الشوارع.
وكتب ديفيد هاردن ،المدير العام السابق في برنامج
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع
غزة على توتير قائالً :لقد كان التمويل األمريكي عبارة عن
«قوة استقرار» ،وبالتالي فإن قطع المساعدات سوف يعمل
على تعزيز قوة المجموعات اإلسالمية مثل حركة حماس
وغيرها من المجموعات التي تسيطر على قطاع غزة.
أما دانيال شابيرو ،الذي عمل سفيرا ً للواليات المتحدة
األمريكية لدى إسرائيل من  2011ولغاية  ،2017فقد قال إن
الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة «تثمن عالياً» المساعدات
اإلنسانية األمريكية وذلك ألنها تخفف من األعباء الملقاة على
عاتق إسرائيل وألنها توفر بيئة أكثر استقرارا ً .وغرد على تويتر
قائالً« :إن هذا القرار يمثل قرارا ً فظيعاً تم اتخاذه بواسطة
فريق ترامب والذي يعتقد بأن مثل هذه الضغوطات سوف
تجبر الفلسطينيين على الجلوس على طاولة المفاوضات،
ولكن هذه الضغوط «لن ترغمهم على القيام بذلك».
وفي ضربة أخرى للفلسطينيين ،قام اتحاد كرة القدم
الدولي (الفيفا) يوم الجمعة بحرمان جبريل الرجوب رئيس
اتحاد كرة القدم الفلسطيني لمدة عام ومنعه من المشاركة
في أي نشاط متعلق بكرة القدم وذلك بسبب مزاعم
«تحريضه على العنف والكراهية» وذلك على خلفية مباراة
كرة القدم االستعراضية الذي كان من المقرر إقامتها بين
المنتخب اإلسرائيلي ومنتخب األرجنتين والتي تم إلغاؤها
في شهر يونيو الماضي.
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هل سيتمكن أردوغان من
تجاوز األزمة االقتصادية؟

يرى تيمور أخميتوف ،في مقال نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا
غازيتا» الروسية ،أن فرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
لتجاوز األزمة االقتصادية التي تشهدها بالده تبدو محدودة
وصعبة ،ألن االقتصاد التركي يواجه مجموعة من المشكالت
الهيكلية والبنيوية من الصعب حلها في وقت قصير.

أشارت الصحيفة إلى أن أزمة عالقات
واشنطن مع أنقرة أثرت بشكل خطر
في االقتصاد التركي .وأثارت ضغوط
البيت األبيض السياسية على السلطات
التركية واستعداد اإلدارة األمريكية لفرض
عقوبات إضافية ،هجمات من المضاربة
في اقتصاد البالد .ولم تكن ضغوط المضاربين لتؤثر إلى
هذا الحد لو لم يعانِ االقتصاد التركي من اختالالت كبرى.
وأوضحت الصحيفة أن أهم أمراض اقتصاد البالد تتمثل
في عدم التوازن في مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية.
فالتضخم في تركيا ،ال يزال عند  ،%16وهذا يجبر البنوك
التركية على االحتفاظ بأسعار الفائدة على القروض عند
مستوى يجعل رجال األعمال المحليين يفضلون ،على نحو
متزايد ،االقتراض من الخارج .وفي ظروف انخفاض قيمة
الليرة التركية ،سيكون من المستحيل عملياً سداد الدين.
وفي الوقت نفسه ،ال يزال البلد يفتقر إلى كتلة حرجة
من الشركات التي تنتج سلع التكنولوجيا الفائقة للتصدير
( %2فقط من إجمالي صادرات تركيا) .وبينما تحث
القنوات التلفزيونية المحلية المواطنين على مساعدة البالد
بمدخراتهم من الذهب والعملة الصعبة ،تحاول الحكومة
احتواء هجوم المضاربة وطمأنة المستثمرين.
وتلفت الصحيفة النظر إلى أن تركيا تحاول الخروج
من أزمتها من خالل تنسيق موقفها مع عدد من الالعبين
الدوليين ،لمواجهة الضغوط األمريكية .فمثالً ،خالل الزيارة
التي جرت في  15أغسطس الجاري ،أعلن أمير قطر عن
خطط اإلمارة الستثمار  15مليار دوالر في االقتصاد التركي
في المستقبل القريب ،في الوقت الذي تتفاوض فيه تركيا
مع شركائها التجاريين الرئيسيين على االنتقال إلى التعامل
بالعمالت الوطنية .كما يدور الحديث اآلن في المقام األول
حول إمدادات النفط والغاز من روسيا وإيران .وهناك دور
خاص تلعبه اتصاالت تركيا مع االتحاد األوروبي ،فكثير

من أعضائه من بين المستثمرين العشرة
األوائل في االقتصاد التركي .لذلك ،فإن
االتحاد األوروبي مهتم باستقرار االقتصاد
التركي.
لكن الصحيفة تذهب إلى أن مواجهة
الضغوط االقتصادية األمريكية تتطلب من
تركيا عدم االكتفاء باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المضاربين
ودبلوماسية ظرفية بحثاً عن تضامن في الساحة الدولية.
فأسباب ضعف االقتصاد التركي هيكلية .ونظرا ً لصالحية
الرئيس االحتكارية في تشكيل األجندة الراهنة ،فضالً عن
الوعي السياسي العالي للمواطنين ،فإن السلطات التركية
لديها فرصة جيدة للقيام باإلصالحات الضرورية .لكن ،هل
ستكون السلطات على استعداد للمخاطرة والتخلي عن
النموذج االقتصادي ،الذي ،برغم كل أوجه القصور فيه،
جلب األصوات الالزمة في االنتخابات كل هذه السنوات؟
وجدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ،يوم السبت
الماضي ،دعوة مواطنيه إلى التصدي للهجمات التي
تستهدف اقتصاد تركيا ،في إشارة إلى التدابير القاسية التي
اتخذتها الواليات المتحدة ضد أنقرة على خلفية أزمة القس
األمريكي أندرو برانسون ،مؤكدا ً أن التزام وإصرار جميع
األتراك هو الضمان الالزم لمواجهة الهجمات على اقتصاد
تركيا ،وذلك في أول تصريحات له عن أزمة العملة التركية
منذ أيام .وص ّور أردوغان التدهور السريع الذي شهدته
الليرة على أنه «حرب اقتصادية» متهماً الواليات المتحدة
باستهداف بالده بسبب أزمة القس األمريكي الذي يحاكم
في تركيا بتهم اإلرهاب ،والتي ينفي أنه ارتكبها.
ووفقاً لتقرير نشره موقع «فرانس  »24مؤخرا ً ،فإن
الليرة التركية فقدت نحو  40بالمئة من قيمتها هذا العام
مع تنامي مخاوف المستثمرين من سيطرة أردوغان على
السياسات النقدية والخالف المتصاعد من الواليات المتحدة.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات األولى عالمي ًا في توفير خدمات الرهن العقاري رقمي ًا
حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة
الريادة على مستوى العالم كونها أول دولة
تقدم خدمات الرهن العقاري رقمياً عبر منصة
خدمات ذكية .وضمن هذا اإلطار ،أصدرت
بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع مصرف
أبوظبي اإلسالمي ،أول شهادة رهن عقاري رقمية على مستوى
العالم .وقال سيف بدر القبيسي ،رئيس لجنة التكنولوجيا في دائرة
التخطيط العمراني والبلديات ،إن خطوة إصدار أول شهادة رهن
عقاري رقمية على مستوى العالم تعد ثمرة للدعم والحافز الكبير
الذي قدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله .وتابع القبيسي:
«إصدار شهادة الرهن العقاري الرقمية األولى عالمياً ما هو إال
نتيجة وانعكاس لهذا الخط التطويري الشامل الذي تنتهجه دائرة
التخطيط العمراني والبلديات ،ووفاء للوعود الناجزة التي قطعناها

أمام قيادتنا الرشيدة» .وأضاف أن إصدار هذه
الشهادة يضع دولة اإلمارات في الصف األمامي
من دون أي منازع ،كأول دولة في العالم تقدم
خدمات رقمية متكاملة تتعلق بالرهن العقاري.
بدوره ،قال المهندس عيسى عمير المنصوري،
رئيس فريق قطاع األراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي ،إن
البلدية نجحت حتى اآلن في استقطاب ستة بنوك ومؤسسات مالية
لالنضمام إلى نظام الرهن العقاري الرقمي كشركاء ومزودي خدمة.
وبشأن الفوائد والنتائج المتأتية من تقديم خدمات الرهن العقاري
الرقمية ،أفاد المنصوري بأن هذه الخدمة تسهم في اختزال رحلة
المتعاملين والجهات المزودة للخدمة ،وال تتطلب حضور األطراف
المتعاقدة على الرهن إلى أي مقر من مقرات البلدية ،كما يمكن
لألشخاص والجهات المعنية إجراء عمليات الرهن العقاري عبر
المنصة الذكية من أي مكان في العالم وفي أي وقت.

المركزي المصري لن يسمح بالكشف على الحسابات المصرفية

قال محافظ البنك المركزي المصري ،أمس األحد ،إن البنك لن يسمح بالكشف على الحسابات
المصرفية للشركات واألفراد ،وذلك بعد تصريحات لرئيس مصلحة الضرائب بأن المصلحة تقدمت
بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات للحد من التهرب الضريبي.
وكان عماد سامي ،رئيس المصلحة ،قال في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» في وقت سابق أمس
األحد« :تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم  99من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما
ال يتعارض مع قانون البنك المركزي» .لكن طارق عامر ،محافظ البنك المركزي ،أكد أن «البنك المركزي لن يسمح بذلك».
وتسعى مصر لزيادة إيراداتها الضريبية من خالل توسيع قاعدة الممولين ،ومحاولة دمج االقتصاد غير الرسمي في االقتصاد
الرسمي .وزادت اإليرادات الضريبية لمصر  36بالمئة إلى  628مليار جنيه ( 35.18مليار دوالر) في السنة المالية 2018-2017
التي انتهت في  30يونيو الماضي.

العملة اإليرانية تواصل السقوط بعد اإلطاحة بوزير االقتصاد والمالية

واصلت العملة اإليرانية تدهورها أمام الدوالر ،أمس األحد ،برغم اإلطاحة بوزير االقتصاد
والمالية «مسعود كرباسيان» ،الذي اتُهم بالعجز عن إدارة االقتصاد في ظل أزمة اقتصادية
خانقة تعاني منها إيران .وزاد سعر الدوالر أمام العملة المحلية اإليرانية ،بحسب موقع
«بونابست» المتخصص برصد سوق الصرف األجنبي ،في الوقت الذي توقفت فيه حركة
البيع والشراء بالصرافات الرسمية والبنوك أمام المتعاملين الراغبين في تدبير احتياجاتهم من
العملة الصعبة التي باتت أزمة متفاقمة في طهران مؤخرا ً .وفقدت العملة اإليرانية نصف
قيمتها منذ إبريل الماضي ،نظرا ً لضعف االقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية،
والطلب المكثف على الدوالر بين اإليرانيين ،الذين يخشون من أثر العقوبات األمريكية
التي تعد األقسى تاريخياً على نظام الماللي .وعزل البرلمان «كرباسيان» عقب تسليم طلب
استجواب بتوقيع  33نائباً ،يتهم الوزير اإليراني بالعجز عن إدارة ملفات االقتصاد في ظل
األزمة االقتصادية الخانقة التي تعانيها طهران مؤخرا ً ،وسط احتجاج شعبي عارم على تردي األوضاع المعيشية وصعوبة تدبير القوت اليومي.
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من إصدارات المركز
رحلة إيران النووية الطويلة :التكاليف والمخاطر
اتسمت رحلة إيران النووية الطويلة التي مضى عليها نصف قرن
بتكاليف مالية باهظة ،ومخاطر ال يمكن التنبؤ بها ،ودوافع غير
واضحة .وقد حال التاريخ السري لهذا البرنامج ،الذي ترافق مع
منع الحكومة اإليرانية من التغطية اإلعالمية المفتوحة للقضية
النووية ،دون إجراء نقاش داخلي تشتد الحاجة إليه بشأن
األساس المنطقي لحساب التكاليف-المنافع الخاصة بالبرنامج.
وتُ ِركَت تساؤالت مهمة حول فاعلية البرنامج االقتصادية وسالمته
من دون أن يتم الرد عليها.
يمكن تقييم البرنامج النووي على أرض الواقع وفق منظور
التكاليف والمخاطر .ففي جانب التكاليف نلحظ اآلتي:
•تجاوزت تكاليف البرنامج-مقاسة باالستثمارات األجنبية
وعائدات النفط المفقودة -الـ  100مليار دوالر.
•احتاج مفاعل «بوشهر» إلى نحو أربعة عقود الستكمال بنائه
ووصلت تكلفته إلى  11مليار دوالر تقريباً (قياساً إلى سعر
الدوالر الحالي) ،ما جعله واحدا ً من أكثر مفاعالت العالم
كلفة.
•يزود مفاعل بوشهر  %2فقط من احتياجات إيران من الطاقة،
في حين أن  %15من الطاقة الكهربائية التي تنتجها البالد
يتم هدرها من خالل خطوط النقل القديمة السيئة الصيانة.
•على الرغم من طموحات إيران لتحقيق االكتفاء الذاتي ،فإن
مواردها الضئيلة نسبياً من اليورانيوم ستحول دون امتالكها
برنامجاً محلياً للطاقة النووية.
•بدالً من تعزيز أمن الطاقة في إيران ،قلص البرنامج النووي
من قدرة البالد على تنويع (مصادر الطاقة) وتحقيق استقالل
حقيقي فيما يتعلق بإنتاجها.
•أثرت العقوبات الواسعة النطاق سلبياً في دور إيران كمصدر
رئيسي للنفط .وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه حتى
لو تم حل األزمة النووية فورا ً ورفعت العقوبات ،فإن إيران
لن تتمكن من العودة إلى معدل إنتاج نفطي يصل إلى 4
ماليين برميل يومياً قبل عام .2020
أما في جانب المخاطر ،فنشير إلى اآلتي:
•إيران هي الدولة النووية الوحيدة التي لم توقع اتفاقية
األمان النووي .كما أن موادها ومخزوناتها النووية تعد من
األقل تأميناً في العالم.
•األسوأ من كل هذا ،أن مفاعل بوشهر النووي يقع على تقاطع
ثالث صفائح تكتونية.

تأليف :علي فائز وكريم سجادبور
تاريخ النشر2014 :

•سيكون ألي كارثة نووية في بوشهر تداعيات إقليمية .ونظرا ً
إلى أن الرياح السائدة في بوشهر هي في اتجاه الجنوب
والجنوب الشرقي ،فإن تسرب مادة مشعة يمكن أن يكون
مهددا ً إلى حد بعيد لبلدان الخليج العربية األخرى.
•ال يع ّد مفاعل بوشهر المصدر الوحيد للقلق بشأن األمان
النووي في إيران ،حيث شهد مفاعل البحوث المتقادم ،في
طهران ،العديد من الحوادث .كما يلقي افتقار إيران إلى
خبرة بناء المفاعالت النووية ،بشكل منفرِد ،ظالالً من الشك
حول معايير األمان التي ستتوافر في مفاعلين تخطط طهران
لبنائهما في آراك ،وفي دارخوين.
•يعتبر سجل الحكومة اإليرانية الضعيف في إعداد السياسات
االستباقية وإدارة األزمات مصدرا ً آخر للقلق .ونتيجة لتسييس
برنامج إيران النووي ،أضحت الهواجس المتعلقة باألمان
واألمن قضايا ثانوية.
•أخذا ً في االعتبار أن معظم الحوادث النووية حول العالم
وقعت أو تفاقمت بسبب أخطاء بشرية ،فإن تجاهل
السياسات اإليرانية الشتراطات األمن واألمان الصارمة يزيد
من احتمال حدوث كارثة إنسانية .ومما جعل األمور أسوأ ،أن
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العقوبات الدولية حرمت إيران من المساعدة النووية التي
تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونجد أن االهتمام بالطاقة النووية يتزايد في أنحاء المنطقة.
وحين كان مفاعل بوشهر قيد اإلنشاء ،أعلنت المملكة العربية
السعودية والبحرين والكويت و ُعمان ودولة اإلمارات العربية
المتحدة اهتمامها بالسعي إلى امتالك برامج نووية مدنية.
وبعد رحلة دامت  56عاماً ،أصبحت إيران تمتلك اآلن
بنية نووية محلية تميزها عن غيرها من دول المنطقة .ولكن
محطات الطاقة النووية فيها ليست حديثة ،أو منافسة تجارياً،
أو آمنة بقدر تلك التي من المرجح أن تشتريها الدول المجاورة
مقابل جزء يسير من الوقت واالستثمار الرأسمالي اللذين
تكلفتهما إيران.
وقد وقعت دولة اإلمارات العربية المتحدة عقدا ً تاريخياً
مع ائتالف بقيادة كورية ،تقدر قيمته بنحو  20مليار دوالر،
لبناء أربعة مفاعالت نووية في البالد .وسعت الدولة إلى أن
تصبح نموذجاً لعدم االنتشار النووي ،من خالل العديد من
الضمانات التي وفرتها واالتفاقيات التي وقعتها مع الهيئات
الدولية ذات الصلة.
أتاحت هذه السياسات لدولة اإلمارات العربية المتحدة
شراء مفاعالت نووية ذات معايير أمان أعلى ،وتصاميم قوية،
وآجال تشغيلية أطول ،واستهالك أقل للوقود ،وإنتاج أقل
للنفايات من مفاعل بوشهر اإليراني .كما ستمتلك دولة اإلمارات
العربية المتحدة إمكانية وصول غير مقيدة وعلى نطاق عالمي
للتكنولوجيا النووية والخبرة المتعلقة بشؤون األمان.
إذا مضت دول شرق أوسطية أخرى قدماً في بناء محطات
طاقة نووية ،فإن معدالت البناء األسرع بكثير لديها ستمنحها
معدالت عائدات أفضل اقتصادياً مما يتوافر لدى إيران.
وفيما يخص اآلثار المترتبة على مستوى السياسات بالنسبة
إلى الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها ذوي التفكير المماثل،
فيمكن القول إن الضغط االقتصادي أو القوة العسكرية لن
يمكنهما «إيقاف» البرنامج النووي اإليراني؛ فهو مرتبط بكثير
من الفخر-مهما كان ذلك مضلالً -والتكاليف الهائلة يمكن
تجاهلها ببساطة .كما أن القضية النووية لن يتم حلها أبدا ً بشكل
كامل في غياب تسوية سياسية أوسع؛ ويتمثل الحل الوحيد
المستدام لضمان أن يبقى البرنامج النووي اإليراني سلمياً بحتاً،
في حل دبلوماسي يتم التوافق عليه بصورة متبادلة .وأخذا ً في
االعتبار أن المصالحة السياسية غير محتملة ،فإن الهدف ينبغي
أن يكون تحقيق قدر من االنفراج.

وسيتطلب مثل هذا االتفاق تخفيف العقوبات األشد
صرامة المفروضة على إيران ،خاصة تلك التي تستهدف مصرف
إيران المركزي ومبيعات النفط .كما ينبغي أن يتضمن أي
اتفاق التزامات من جانب إيران تتخلى بموجبها عن أي أنشطة
حيوية لصنع أسلحة نووية .وقد حددت الوكالة الدولية للطاقة
الذرية بالفعل بعض المعايير للتسلح النووي ويمكن تحديد
معايير أخرى .ويعني تجاوز أي أنشطة إيرانية هذه المعايير
أنها أنشطة غير مشروعة بالنسبة إلى برنامج نووي سلمي.
وتوجد خيارات بديلة وينبغي تسليط الضوء عليها؛ فعلى
سبيل المثال ،يقدر أن قدرات الطاقة الشمسية في إيران تفوق
مجمل احتياجاتها من الطاقة بنحو  13ضعفاً .ومن خالل تقديم
تقنيات طاقة بديلة متطورة إليران ،يمكن إرساء سابقة إلى
غيرها من الدول الطامحة إلى الطاقة النووية.
ويجب أن تحدد مجاالت التعاون المحتملة بوضوح؛ إذ
ينبغي اقتراح حوافز ملموسة مقابل تنازالت إيران التي يمكن
التحقق منها.
وال يوجد ،حتى اآلن ،ضغط محلي مؤثر يجبر الحكومة
اإليرانية على مراجعة حساباتها النووية ،ولكن الشعب اإليراني
يعاني بالفعل ظروفاً اقتصادية متدهورة نتيجة لوضع االقتصاد
المتدهور بسبب األزمة .وفي ظل غياب االستطالعات الموثوق
بها ،من المستحيل تحديد نسبة اإليرانيين الذين ما زالوا
داعمين لبرنامج البالد النووي.
إن الدبلوماسية العامة ينبغي أن تكمل الدبلوماسية
النووية؛ إذ يجب أن توضح الجهود لإليرانيين أن وجود إيران
مزدهرة ومتماسكة -وليس إيران ضعيفة ومعزولة -يعد مصلحة
أمريكية .وينبغي أن توضح واشنطن ماذا سيجني اإليرانيون
مجتمعين من حل وسط نووي (غير خفض العقوبات والتهديد
بالحرب) وأن تشرح كيف أن نهجاً إيرانياً أكثر تصالحية سيحسن
اقتصاد البالد ويعزز قدراتها التكنولوجية ،بما في ذلك قدرتها
النووية السلمية.
ويستلزم نجاح حملة دبلوماسية أمريكية شعبية أكثر فاعلية
وسيلة اتصال كفؤة ،إضافة إلى رسالة محسنة؛ إذ تعاني «شبكة
األخبار باللغة الفارسية» ( )Persian News Networkالتابعة
لـ «صوت أمريكا» ضعف التأثير ،حتى إن الرئيس األمريكي،
باراك أوباما ،اختار التواصل مع الشعب اإليراني في سبتمبر
 ،2010من خالل مقابلة مع «بي بي سي» الفارسية.
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من أنشطة المركز
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية
ينظم محاضرته رقم ( )615حول «زايد وترسيخ مفهوم السعادة»
يُ لقيها سعادة الدكتور عبداهلل النيادي
ينظّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
في إطار أنشطته العلمية والبحثية الثرية ،وحرصه
على مناقشة القضايا التي تخدم المجتمع ،محاضرته
رقم ( ،)615بعنوان« :زايد وترسيخ مفهوم السعادة»،
يُلقيها سعادة الدكتور عبدالله علي النيادي ،رئيس خيمة
التواصل العالمية ،وذلك في الساعة السابعة والنصف
من مساء يوم األربعاء ،الموافق  29أغسطس  ،2018في
«قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» ،في مقر المركز
بأبوظبي ،و«الدعوة عامة».
وتأتي هذه المحاضرة في إطار تفاعل «مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية» ،مع مبادرة صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،بإعالن عام « 2018عام زايد»؛ تخليدا ً لذكرى
المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب الله ثراه ،الذي وهب حياته لخدمة الوطن
ورفعته.
ويستعرض الدكتور عبدالله النيادي في محاضرته جهود
المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،طيب الله ثراه ،في العمل على ترسيخ مفهوم
السعادة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة بين
مواطنيها والمقيمين على أرضها.
وسيتناول الدكتور النيادي
الموضوع من ثالثة محاور:
المحور األول ،بعنوان «زايد
واإلنسان»؛ ويتناول من خالله
تكريم الشيخ زايد ،طيب الله
ثراه ،لإلنسان الذي ك َّرمه الله
عـز وجـل ،وكـذلك اهتمـامـه
باإلنسـان اإلمـاراتي مـن خـالل
تأمين حياة كريمة له ،من حيث
الـوظيـفة والمـسكن ،وتـوفـير

آليات السعادة له ،حيث كان يعامله من منطلق األبوة.
والمحور الثاني ،بعنوان «زايد والتعليم»؛ يستعرض من
خالله تركيز الشيخ زايد ،رحمه الله ،على بناء المدارس
والجامعات ،وتكريم العلماء والباحثين في المجاالت
العلمية المختلفة .وفي المحور الثالث ،بعنوان «زايد
والبيئة» ،يتناول اهتمام الشيخ زايد ،رحمه الله ،بالبيئة
من خالل استقطاب المختصين في هذا المجال ،ووضع
قوانين صارمة للمحافظة على البيئة ،وإطالق اليوم
الوطني للبيئة.
وجدير بالذكر أن الدكتور عبدالله النيادي تخرج من
كلية زايد العسكرية في عام  ،1979وتدرج في الرتب
العسكرية حتى رتبة عقيد ركن .وقد عمل مدرباً في
كليتَي القادة واألركان بالمملكة العربية السعودية ،ودولة
اإلمارات العربية المتحدة ،كما تم تعيينه في العديد من
المناصب القيادية واإلدارية في الدولة .ويلقب الدكتور
عبدالله علي النيادي بـ «رجل التواصل العالمي» ،وقد
أسهم في العديد من اإلنجازات والمبادرات ،في مجال
التواصل والسعادة .وقد صدر له مؤخرا ً كتاب بعنوان:
«رؤية رجل التواصل العالمي في إسعاد القيادات
والشعوب».
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

حديث الشيخ زايد بن سلطان إلى مجلة المصور في يوليو 1968

من أقوال الشيخ زايد..

«إننا عىل شاطئ الخليج نعمل
كل ما يف وسعنا من الجهد
حتى نشارك أمتنا العربية
آمالها وأمانيها ،ونساهم بكل
إمكانياتنا يف سبيل هذه اآلمال
وهذه األماين ،ونعترب أنفسنا
جزءاً مكمالً لجسم األمة
العربية».

أجاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،عن سؤال حول
املرشوعات التي يعمل عىل تحقيقها ملصلحة الشعب ،بأن األموال املتحصلة
من البرتول يف أبوظبي ،هي أموال الشعب ،ونحن أمناء عليها ننفقها ملصلحته
ولرفاهيته ،والله سبحانه وتعاىل حسيب ورقيب .واملرشوعات التي نقوم بها
لتطوير بالدنا لتلحق بركب الدول املتقدمة املتحرضة كثرية ،وقد نفذنا قسامً
كبريا ً منها حتى اآلن ،وبقي قسم قيد التنفيذ ،وقسم آخر تحت الدراسة .ويف رده
عىل سؤال حول رؤيته التحاد فيدرايل بني إمارات الساحل املتصالحة السبع مع
قطر والبحرين ،قال ،رحمه الله« :أنا مؤمن بأن قوة اإلمارات تكمن يف اتحادها
وتعاونها بإخالص ،وهذا اإلميان تلمسه بنفسك عند جميع أفراد شعوبها وتتأكد
من انعقاد رغبتهم عليه ،وإجامعهم عىل أنه خري وسيلة لتأمني صالح حالهم».
وعند سؤاله :ما حكم اتفاقية اتحاد أبوظبي وديب بعد قيام االتحاد بني اإلمارات
التسع؟ أجاب ،رحمه الله ،بأن هذه االتفاقية ستظل قامئة ،ألنها هي الحجر األول
يف بناء االتحاد ،وهي النواة للوحدة الكربى.
ويف سؤال عن صحة حديث تردد بأن هناك عقبات يف سبيل تنفيذ اتفاقية
االتحاد بني اإلمارات التسع ،أشار رحمه الله ،إىل أن إميان شعوب اإلمارات
باالتحاد سيفرض قيامه ونجاحه ،وعلينا أن نتفاءل وأن نعمل بكل ما أوتينا من
قوة وعزم وإرصار عىل نجاح االتحاد وازدهاره.
من كتاب «زايد  ..سرية األمجاد وفخر االتحاد:
قراءة يف الوثائق الربيطانية ووسائل اإلعالم العربية واألجنبية »1971-1968
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