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االفتتاحية
فريق مسبار األمل ..عودة ميمونة
يستحق أعضاء فريق إطالق «مسبار األمل» الذين عادوا إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مهمتهم على أكمل وجه ،ما حظوا
به من حفاوة االستقبال وإظهار االمتنان والتقدير الكبيرين لجهودهم ولدورهم في تحقيق هذا اإلنجاز الذي نقش اسم
دولة اإلمارات عن جدارة على لوحة الشرف العالمية للدول الرائدة في اقتحام الفضاء والبحث في أسراره وعلومه ،والسباقة
في إرسال مسبار إلى كوكب المريخ الستكشافه ودراسة غالفه الجوي وخصائصه المناخية.
فبفضل هذه المجموعة من أبناء وبنات اإلمارات الذين قضوا  110أيام في اليابان يعملون بشغف وحماسة كجنود
مجهولين يصلون الليل بالنهار ويتابعون كل صغيرة وكبيرة ،وال يتركون شاردة وال واردة دون التأكد من دقتها وجاهزيتها
ألداء الدور المنوط بها والمخطط لها في عملية إطالق وتوجيه المسبار إلى وجهته ،من أجل أن تتم العملية بنجاح تام ال
تشوبه شائبة وال تعكر صفوه أي عقبة وهو ما تم بالفعل ليتحقق حلم مؤسس اإلمارات وباني نهضتها المغفور له ،بإذن
الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،ورؤية قيادتها الرشيدة وطموح شعبها ،ولتتواصل مسيرتها نحو
الغاية األسمى والهدف األكبر ،وهي أن تحتفل بيوبيلها الذهبي في عام  2021المقبل وقد أصبحت واحدة من أفضل دول
العالم في المجاالت كافة.
عودة ميمونة الستراحة قصيرة يعود بعدها هؤالء الفرسان الستكمال المهمة مع زمالئهم في مركز محمد بن راشد
للفضاء ،حيث تتم متابعة مسار المسبار وتوجيهه في رحلة الـ  493مليون كيلومتر ليصل إلى مداره المخطط له حول
الكوكب األحمر ويق ّدم للعالم كله خالصة ونتائج جهد علمي إماراتي استطاع أن يكسر حدود المستحيل وأن يلغي من
قاموسه كلمات من قبيل «غير ممكن» ،و«صعب التحقيق» ،وليؤكد عبر هذه الكوكبة من أبناء الوطن أن هذه الدولة الفتية
امتلكت ناصية العلم والمعرفة وأصبحت تقف في صفوف الكبار وتحتل مركزا ً متقدماً في السباق بينهم نحو المقدمة.
لقد كان فجر يوم االثنين  20يوليو  2020الذي كان لهذا الفريق دور فاعل في بزوغه بمثابة بوابة دخلت عبرها دولة
اإلمارات التاريخ بإنجاز غير مسبوق على مستوى الوطن العربي حين أطلقت أول مهمة فضائية الستكشاف الكواكب
تقودها دولة عربية لتق ّدم للعالم كله صورة تكشف الكثير من األسرار التي يكتنزها المريخ عبر رحلة علمية هي األولى من
نوعها حوله تستمر سنة مريخية تعادل  687يوماً على األرض ،وتوفر أول صورة شاملة عن الظروف المناخية على الكوكب
على مدار العام واألسباب التي تؤدي إلى تالشي الطبقة العليا لغالفه الجوي وتوضح العالقة بين طبقات غالفه الجوي الدنيا
والعليا ،بجانب مراقبة الظواهر الجوية على سطحه ومن بينها رصد العواصف الغبارية ،وتغيرات درجات الحرارة ،وغيرها
الكثير من البيانات والمعلومات القيمة التي سيعمل على جمعها وقراءتها وتحليلها وتفسيرها مواطنون إماراتيون سيق ّدمون
خالصة جهدهم ويشاركون نتائج ما يتوصلون إليه مجاناً مع العلماء والباحثين المختصين في مختلف أنحاء العالم.
جسد فريقه معاني ودالالت اسمه منذ اليوم األول لمباشرتهم العمل إلنجازه ،وعززوها عندما ت ّم
مسبار األمل الذي ّ
إطالقه بنجاح باهر ،يترجم رؤية دولة اإلمارات الساعية إلى بناء برنامج فضائي إماراتي ،يعكس التزام الدولة بتعزيز التعاون
والشراكة الدولية الساعية إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه اإلنسان على سطح كوكب األرض ،والعمل على إيجاد
البدائل التي تساهم في تحسين نوعية حياته وتنفيذ المبادرات التي تعود بالنفع على البشرية كلها ،وهو يحمل في الوقت
ذاته رسالة أمل إلى اإلنسان العربي تعيد إحياء تاريخه الزاخر باإلنجازات في المجاالت كافة ،وتؤكد أن الطموح والعمل
الجاد المخلص والوفاء واإلخالص المتبادل بين القيادة وشعبها هي السبيل الذي اتبعته دولة اإلمارات وتمكنت عبره من
تحدي المستحيل وتخطيه ،بحيث أصبح ذلك جزءا ً من شخصيتها وصفة تالزم أبناءها أيّاً كانت مواقعهم وتحفزهم على
اإلبداع أكثر لتظل رايتها عالية دائماً رمزا ً للنجاح واالزدهار ويبقى اسمها أيقونة لإلنجاز وقهرا ً للمستحيل.
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اإلمارات اليوم
فلنكن على قدر المسؤولية في مواجهة «كوفيد»19-
واقعة حفل الزفاف العائلي في الدولة ،التي أدت إلى إصابة عشرين من الحضور بفيروس «كوفيد »19-تمثل جرس
إنذار يجب أن ننصت إليه بإمعان ،وال نتركه يمضي مثل غيره من الحوادث دون أن نتوقف عند سلوكيات ال يقتصر ضررها
على من يُ ِ
قدمون عليها ،بل يمتد إلى محيط واسع ممن حولهم ،وإلى الدولة بأسرها.
لقد انتشرت خالل فترة استشراء فيروس «كوفيد »19-على مستوى العالم ،قصة «المريضة  »31في كوريا الجنوبية،
وهي سيدة من مدينة تدعى دايجو ،راجعت مستشفى بالمدينة إثر حادث عرضي وهي تعاني ارتفاعاً في درجة الحرارة،
وعرض عليها األطباء إجراء فحص للكشف عما إذا كانت مصابة بالفيروس ،لكنها رفضت وخرجت من المستشفى لتمارس
حياتها دون اكتراث .وحضرت السيدة مناسبتين دينيتين حاشدتين وشاركت في أنشطة اجتماعية أخرى قبل أن يظهر أنها
مصابة بالفيروس .وجعل هذا السلوك من مدينة دايجو بؤرة للمرض ،واتضح أن السيدة مسؤولة عن نقل الفيروس إلى
 %80من الحاالت التي شهدتها المدينة.
هذا الدرس وغيره كان واضحاً للمسؤولين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الذين ك َّرسوا جهودهم في وقت مبكِّر
جدا ً من بداية األزمة لقطع كل الطرق أمام انتشار المرض .واستنفرت الدولة طاقاتها لتوفر لمواطنيها والمقيمين على أرضها
ُقصر في إطالق حمالت التوعية عبر القنوات المتاحة ،وباستخدام كل الوسائل
أعلى مستوى ممكن من الحماية ،ولم ت ِّ
التي تضمن تدفق المعلومات عن طرق الوقاية وأساليبها لتصل إلى كل فرد على أرض الدولة .وبرغم ارتفاع تكلفة الرعاية
الصحية وإجراءات الوقاية ،كانت الدولة حريصة على إيصال الخدمات الصحية إلى البيوت ومعسكرات العمال ،فليس أغلى
من الروح اإلنسانية ،أو أثمن من حياة اإلنسان التي تعلو على كل االعتبارات.
هذه الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة ومؤسساتها وقيادتها الرشيدة تبقى ُمه َّددة إذا لم يكن األفراد على مستوى
المسؤولية .ولألسف ،فإن من ال يكترثون بإجراءات الوقاية التي أصبحت معروفة للجميع ال يقيمون وزناً لحياة آبائهم
وإخوتهم وأبنائهم وزمالئهم ومخالطيهم الذين يمكن أن تكون إصابة بعضهم بالمرض تهديدا ً ألرواحهم ،وال لجهد عشرات
اآلالف من األطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين يصلون الليل بالنهار لمواجهة الجائحة ُمتح ِّملين أعبا ًء تفوق طاقة
البشر ،وال للنزيف االقتصادي والخسائر السياسية والمجتمعية التي تترتب على منح الفيروس فرصة لمواصلة االنتشار.
إن االلتزام بالتعليمات الوقائية ال ينطوي على مشقة ،فارتداء الكمامة والحفاظ على قواعد التباعد االجتماعي وتجنب
التجمعات التي ال ضرورة لها وتعقيم اليدين والمبادرة إلى إجراء الفحوص التي توفرها الدولة عند أي اشتباه ،كلها ليست
أمورا ً صعبة .وقد بدأت قصة حفل الزفاف المؤلمة مع مشاركة أحد أفراد األسرة في تقديم العزاء ليصاب بالفيروس دون أن
تظهر عليه األعراض ،ثم انتقل المرض من المصاب خالل حفل العرس العائلي إلى أفراد األسرة والجيران الذين شاركوا فيه.
وفي الحالتين كان يمكن أداء الواجب والتعبير عن التآرز والمشاركة عبر وسائل بديلة ،لكن التهاون قاد إلى وقوع المأساة.
إن « ُعرس كورونا» جدير بأن يدفعنا إلى إعادة التفكير في أسلوب تعاملنا مع اإلجراءات الوقائية المطلوبة ،وإلى إعادة
تعريف كل فرد على أرض الدولة بواجبه ودوره اإليجابي المطلوب الذي ال يقتصر على التزامه الشخصي ،بل يتعدى ذلك
إلى توعية األهل واألسرة واألصدقاء والدائرة المجتمعية القريبة بخطورة أي خرق لتعليمات الحماية والوقاية من المرض،
ورفض المشاركة في أي نشاط أو سلوك من شأنه أن يهدد المجتمع .كما أن الحاجة ملحة إلى الحسم والحزم في تطبيق
القوانين والتشريعات الرادعة على من يستهينون باألرواح ،ويسهمون بأي صورة في تفاقم األزمة وإطالة أمدها ،وما يترتب
على ذلك من تبعات.
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تقارير وتحليالت
التجارة العالمية إحدى كبرى ضحايا «كوفيد»19-
تس َّبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بتراجع حركة التجارة العالمية ،وخاصة أن الصين ،التي بدأ انتشار الفيروس
من أراضيها ،وتعدُّ المحرك األول لعمليات اإلنتاج والتوريد إلى معظم دول العالم ،اتخذت إجراءات صارمة للحد من
انتشار الوباء ،تبعتها في ذلك معظم دول العالم ،التي أغلقت حدودها هي األخرى أمام حركة االستيراد ،وعطَّلت حركتي
اإلنتاج والنقل في الداخل.
نتيجة لتو ُّجه الدول نحو اعتماد سياسات اإلغالق ،التي
ح َّدت من حركة التجارة ،وقلَّصت حجم النمو الذي كان
مأموالً في هذا القطاع قبل انتشار الوباء ،قالت منظمة التجارة
العالمية ،في تقريرها نصف السنوي الصادر مؤخرا ً ،إن «التجارة
العالمية تض َّررت بفعل قيود جديدة ومتراكمة على االستيراد،
في الوقت الذي تحتاج فيه االقتصادات إلى إعادة بناء في
ظل أزمة كوفيد .»19-لكن في المقابل أشارت المنظمة إلى
تراجع قيود التصدير التي كانت مفروضة على كمامات الوجه
الجراحية واألدوية والمعدات الطبية.
وكانت منظمة التجارة العالمية قد أشارت ،في تقديراتها
للربع الثاني من عام  ،2020في يونيو الماضي ،إلى تراجع
التجارة العالمية بنسبة  %18على أساس سنوي ،لكن مديرها
العام ،روبرتو أزيفيدو ،قال خالل عرضه التقرير نصف السنوي
«إنه على الرغم من أن األثر الكامل للجائحة لم ينعكس بع ُد في
إحصاءات التجارة ،فإن التوقعات تشير إلى أنه سيكون كبيرا ً»؛
األمر الذي ينبئ بأن التجارة العالمية ستكون إحدى كبرى ضحايا
الوباء واإلجراءات التي اتُّ ِخذت الحتوائه .وفي إبريل الماضي
توقعت منظمة التجارة العالمية تراجع تجارة السلع العالمية
بما بين  %13و %32في العام الجاري ،على أن تتعافى بما
بين  %21و %24في عام  ،2021حيث قال أزيفيدو بشأن
ذلك« :تراجع التجارة الذي نراه حالياً ضخم تاريخياً ،في الواقع
جانب
سيكون األش َّد منذ بدء االحتفاظ بسجالت .ولك ْن ثمة ٌ
إيجابي هنا :إن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرا ً» ،في
ٌّ
إشارة إلى استجابة الحكومات سريعاً لتقليص إجراءات اإلغالق،
والتوجه تدريجياً نحو االنفتاح في حركة اإلنتاج ونقل البضائع
والسلع وتوريدها.
وأمام تلك المؤشرات كلّها؛ فإنه باإلمكان القول إن تراجع
معدالت التجارة العالمية بات أمرا ً محسوماً؛ نتيجة توالي
التقديرات المتشائمة التي يصفها خبراء بـ «السيئة» .وبرغم
تقليص سياسات االحتواء إلى حدودها الدنيا؛ فإن هؤالء ما زالوا
يخشون عودة موجات جديدة من الوباء ،تجعل الدول مضطرة
إلى فرض حالة من الطوارئ التي قد تقلّص حرية حركة المالحة
والشحن ،وتجبر الموظفين والعمال على البقاء في منازلهم؛

ما يوقف عجلة االقتصاد مج َّددا ً ،ويضع حركة اإلنتاج والصناعة
والتوريد أمام ضربات أخرى خالل النصف الثاني من العام
الجاري.
إن أهمية إعادة إنعاش التجارة العالمية تأتي انطالقاً من
مجموعة من األسباب؛ إذ ال يمكن تحقيق النمو من دون
استمرارية التبادل السلعي مع الخارج؛ وبالتالي ولكي نأخذ
بمنحنيات التجارة الدولية نحو الصعود؛ فال ب َّد من البحث
عن آليات جديدة فيما لو اضطرت الدول إلى اتخاذ سياسات
الحتواء فيروس «كورونا المستجد»؛ كأن تستثني هذه اإلجراءات
العاملين في هذا القطاع من فرض القيود على الحركة والتنقل،
وأن تحرص على مواصلة حركة اإلنتاج للسلع الحيوية التي
تعتمد عليها اقتصادات كل دولة أو إقليم في اإلنتاج والتوريد،
وأن يتم عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الدول تقلّص
اإلجراءات الحمائية ،وتشجع المنتجين والتجار على إنتاج السلع
وتوريدها بين الدول.
وحتى يتم تحويل التحديات ،التي نجمت عن تفشي
الوباء واإلجراءات المتخذة الحتوائه ،إلى فرص؛ فإن األولوية
لدعم التجارة الدولية تكمن ،وفق خبراء ،في تنويع الدول
سالسل التوريد؛ لتمكينها من تخفيف أي أثر قد ينجم عن
انقطاعها بسبب «كورونا» .كما بات من المهم تقوية المنصات
الرقمية؛ لطرح فرص متنوعة لالستثمار ،وتعزيز أنشطة التجارة
اإللكترونية ،وخاصة أن حصتها من مبيعات التجزئة العالمية
شهدت نموا ً كبيرا ً خالل أزمة «كورونا» ،فاق التوقعات التي
كانت تقول إنها ستصل إلى  %16هذا العام ،بقيمة تبلغ 26
تريليون دوالر.
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تقارير وتحليالت
ضرورة اتباع الواليات المتحدة مسارًا جديدًا في الشرق األوسط
كتبت سارة بختيار ،باحثة ُمتد ّربة بمعهد «كوينسي للحكم المسؤول» ،على موقع المعهد ،وهو مركز أبحاث أمريكي،
قراء ًة للتقرير األخير الصادر عنه ،الذي جاء لإلجابة عن تساؤل مفا ُده :لماذا أصبح الشرق األوسط بعد ثالثة عقود من
التدخُّل العسكري األمريكي الكثيف منطقة أكثر خطورة وعدم استقرار من ذي قبل؟
ألف جند ّي
لدى الواليات المتحدة في الوقت الراهن َ 55
منتشرين عبر  53قاعدة ،ومنشآت عسكرية مشتركة؛ وتخوض قتاالً
مباشرا ً في أكثر من ثالث دول على األقل ،بينما تش ُّن حروباً بالوكالة
في دول أخرى.
وقد استعرض تقرير معهد كوينسي تحوالً في توجه السياسة
الخارجية للواليات المتحدة ،ودعا إلى تقليص كبير في البصمة
العسكرية األمريكية في الشرق األوسط لمصلحة المزيد من المشاركة
الدبلوماسية لألطراف اإلقليمية ،وهو ما يتض َّمن دعم الواليات المتحدة
لهيكل أمني جديد تحت قيادة محلية؛ كيان ُمشابه لمنظمة األمن
والتعاون في أوروبا أو منتدى آسيان اإلقليمي.
ويعارض معهد كوينسي السياسات الخارجية القائمة على الذهاب
«إلى خارج البالد للبحث عن الوحوش وقتلها» ،ويؤيد نهجاً يرتكز على
كبح المغامرات العسكرية والدبلوماسية ال َّن ِشطة؛ فقد عملت القيادة
األمريكية منذ نهاية الحرب الباردة على تحديد مصالحها الوطنية في
خارج البالد ،مما ترتَّب عليها تد ُّخالت في دول أجنبية ،والتد ُّخل في
شؤونها الداخلية ،وترتّب على ذلك عواقب وخيمة.
ونظرا ً إلى أضرار الحرب ،افترض التقرير أن االستخدام األمريكي
للقوة العسكرية في منطقة الشرق األوسط يجب أن يت َّم وفق
هدفين :أوالً حماية الواليات المتحدة من الهجوم؛ ثانياً تسهيل األعمال
وتدفق التجارة العالمية .وإضاف ًة إلى األولويات الرئيسية ،فإن الواليات
المتحدة لديها «مصالح من الدرجة الثانية» ،تشمل احترام حقوق
اإلنسان ،واحتواء تدفّقات الالجئين التي يمكن أن تكون بمنزلة عامل
عدم استقرار .ومن خالل التعريف الدقيق لمفهوم المصالح ،يعمل
هذا اإلطار على الح ّد ،بشكل كبير ،من التد ُّخل األمريكي الخارجي؛
حيث كان القادة األمريكيون يلجؤون كثيرا ً ،في العقود األخيرة،
إلى استخدام المصالح من الدرجة الثانية باعتبارها مصالح أساسية،
ُمستخدمين في ذلك «مبررات إنسانية للتدخل في دول مثل ليبيا
وأفغانستان ،من دون تحقيق نتائج إنسانية تُذكر» .وأسهم التد ُّخل
بدوا ٍع إنسانية في عدم استقرار المنطقة ،و َخلَق مجاالً للجماعات
اإلرهابية للوصول إلى السلطة ،ما يُه ّدد في نهاية المطاف المصالح
األمريكية األساسية.
ودحض التقرير الحجة التقليدية القائلة إن حضور الواليات
المتحدة ضروري لحماية حقوق اإلنسان؛ حيث تقول المؤلفة
المشاركة أنيال شيالين« :فكرة أن القوة العسكرية األمريكية هي قوة

من أجل حقوق اإلنسان هي فكرة خاطئة .إن ميل الواليات المتحدة
بغض النظر عن كيفية
إلى مساندة بعض الحكومات بشكل مطلقّ ،
معاملتها لمواطنيها ،يُعزز فكرة أن الواليات المتحدة تتعامل بشكل
انتقائي مع مسألة حقوق اإلنسان .إن الخطورة التي يُشكّلها الوجود
العسكري األمريكي على حياة الناس في المنطقة تفوق كثيرا ً فائدتها
بالنسبة إلى حقوق اإلنسان .ال يرغب الساسة األمريكيون في استخدام
النفوذ األمريكي للتأثير في السياسات ذات الصلة بحقوق اإلنسان».
إن نهج سياسة الواليات المتحدة الخارجية يتَّسم بعدم االتساق
والنفاق في كثير من األحيان -خاص ًة فيما يتعلّق بالقانون الدولي
وحقوق اإلنسان ،-ما أدى إلى تشويه سمعة القيادة األمريكية عالمياً،
وأربك الحلفاء حول أهداف السياسة الخارجية األمريكية؛ فقد َدانت
روسيا لضمها شب َه جزيرة القرم بشكل غير شرعي ،في الوقت الذي
تُز ّود فيه إسرائيل بمساعدات غير مشروطة ،وتسعى إسرائيل إلى
ضم الضفة الغربية بشكل غير شرعي ،وبذلك ترسل الواليات المتحدة
رسائل متضاربة.
ويدعو التقرير إلى نهج إقليمي شامل في السياسة الخارجية في
الشرق األوسط ،ما يضمن أن شراكة الواليات المتحدة في المنطقة
تُح َّدد وفقاً لمصالح الواليات المتحدة ،وليس العكس .وتقول المؤلفة
المشاركة تريتا بارسي« :إن تقرير معهد كوينسي يقدم إطارا ً يسمح
وتصب في
ويدعم السياسات التي تخدم مصالح الواليات المتحدة،
ُّ
مصلحة شعوب المنطقة» .ومن التوصيات التي تضمنها التقرير:
إخطار الشركاء اإلقليميين بتقليص كبير في عدد القوات األمريكية
في الشرق األوسط على مدى خمس إلى عشر سنوات ،وتقديم
الدعم الدبلوماسي القوي لتطوير هيكل أمني ُمتع ّدد األطراف في
الشرق األوسط ،بقيادة أطراف إقليمية ،والسعي إلى إقامة عالقات
دبلوماسية طبيعية مع كل األطراف الرئيسية في المنطقة ،بما فيها
إيران ،والمشاركة الب ّناءة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف
الحرب في اليمن وسوريا.
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شـؤون اقتصاديــة
«طاقة» يفوز بمشروع «الظفرة» أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم

أعلنت شركة مياه وكهرباء اإلمارات فوز االئتالف الذي
تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» ،ويضم كالً من:
«شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ،والشركاء «إي دي
إف» ،و«جينكو باور» ،بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية
الكهروضوئية ،أكبر محطة إلنتاج الطاقة الشمسية في العالم،
بقدرة تصل إلى  2غيغاواط من الكهرباء ،في منطقة الظفرة.
وستوفر محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية
الكهرباء لما يقارب  160ألف منزل في الدولة .ومن المتوقع
االنتهاء من اإلغالق المالي للمشروع في الربع الثالث من العام
الجاري ،على أن تبدأ المحطة مرحلة اإلنتاج األولي في النصف
األول من عام  2022والوصول إلى طاقتها اإلنتاجية الكاملة في
النصف الثاني من عام .2022
ونجح المشروع في تسجيل التعرفة من بين األكثر تنافسية
في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي
بلغت  4.97فلس لكل كيلوواط /ساعة ،وستسهم المحطة في

خفض االنبعاثات الكربونية إلمارة أبوظبي بأكثر من  2.4مليون
طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة نحو  470ألف سيارة من
الطريق.
وأكدت «طاقة» أن محطة «الظفرة» تشكل مثاالً واقعياً
يجسد إمكانية دمج حلول الطاقة المتجددة ضمن مزيج
الطاقة الحالي في الدولة ،وأكدت أنها ستستمر في التركيز على
مشاريع الطاقة النظيفة وأن لديها حزمة من المشاريع التي
تتسم باالستدامة والفاعلية .وأكدت الشركة سعيها إلى وضع
معيار لالستدامة على الصعيد العالمي عبر االستمرار في تطبيق
أفضل التقنيات في قطاع المرافق.

السعودية تتصدر موردي النفط للصين في يونيو 2020

ارتفعت واردات النفط الصينية من السعودية  %15في يونيو من العام الجاري عنها قبل
عام ،بعدما طلبت شركات التكرير الصينية كميات قياسية من الوقود في شهري مارس وإبريل
الماضيين ،حين تهاوت أسعار النفط؛ ما يعزز مكانة المملكة في صدارة موردي الخام للصين.
وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية ،أمس األحد ،أن الواردات من السعودية زادت إلى 8.88
مليون طن في شهر يونيو من العام الجاري ،بما يعادل  2.16مليون برميل يومياً.

«كوفيد »19-يغير أولويات الشركات الخليجية

رجحت وكالة التقييم االئتماني العالمية «ستاندرد أند بورز»
ينصب تركيز شركات دول مجلس التعاون لدول الخليج
أن
ّ
العربية الخاضعة لتقييمها االئتماني في المرحلة المقبلة على
صيانة وجودها أكثر منه على النمو ،وقالت الوكالة في تقرير
حديث لها إن أولويات الشركات الخليجية بعد كوفيد 19-سوف
تتغير مع التركيز على ترشيد اإلنفاق وإدارة السيولة ،والحفاظ

على التدفقات النقدية .وفي المقابل ترجح الوكالة أن يتراجع
نصيب االستثمارات الجديدة من أولويات الشركات الخليجية
على مستوى غالبية القطاعات في المرحلة المقبلة ليأتي في
ذيل األولويات .وتوقعت الوكالة انكماش الناتج المحلي لغالبية
دول المجلس في العام الجاري نتيجة للجائحة ،وتدابير احتواء
الفيروس ،والحد من انتشاره.

تراجع إنتاج السيارات الكورية بنحو  %20إلى أقل مستوى منذ 2009

تراجع إنتاج السيارات الكورية الجنوبية إلى أقل مستوى له
منذ  11عاماً في النصف األول من العام الجاري ،بسبب التداعيات
االقتصادية لوباء فيروس كورونا ،طبقاً لما ذكرته شبكة «كيه.بي.إس
وورلد» اإلذاعية الكورية الجنوبية ،أمس األحد.
وطبقاً التحاد صناعة السيارات الكورية الجنوبية ،وصل إنتاج
السيارات المحلية في البالد إلى  1.627مليون وحدة في األشهر الستة

األولى من العام الجاري ،بانخفاض  %19.8عما كان عليه قبل عام.
ويمثل الرقم أقل مستوى منذ النصف األول من عام  ،2009عندما
انتجت البالد حوالي  1.53مليون وحدة .وبلغت مبيعات السيارات
المحلية في البالد أكثر من  802ألف وحدة في النصف األول من
العام لتسجل أكبر مبيعات منذ عام  ،2016فيما تراجعت صادرات
السيارات بواقع  %33.4لتصل إلى أقل مستوى منذ عام .2002
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من إصدارات المركز

التعليم والتنمية :االستثمار من أجل المستقبل
يتناول كتاب «التعليم والتنمية :االستثامر من أجل
املستقبل» ،الذي صدر عن مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية ،أوراق ثلَّة من املشاركني يف املؤمتر الذي ُع ِقد
تحت العنوان نفسه ،يومي  1و 2نوفمرب  ،2016مبقر املركز يف
أبوظبي؛ للبحث يف موضوع عالقة التعليم بالعملية التنموية
يف ضوء التحوالت التي تشهدها املنظومة التعليمية وتحديات
املستقبل املعرفية والتكنولوجية واالقتصادية.
عب سعادة األستاذ الدكتور جامل سند السويدي،
وقد َّ
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية،
يف تقدميه للكتاب ،عن الغاية من تنظيم مؤمتر يُع َنى بقضايا
الرتبية والتعليم بالقول( :لقد حرصنا عىل أن يكون املؤمتر
منصة لتالقي ص َّناع القرار
كام فعلنا يف املؤمترات السابقةَّ -واألكادمييني والعاملني يف الحقل التعليمي وأصحاب األعامل؛
ما يتيح الفرصة لتبادل الرؤى واألفكار التي تصب يف هدف
أسايس هو جعل التعليم يف خدمة التنمية وبناء املستقبل،
ومواكباً لطموحات قيادتنا الرشيدة ومرشوعاتها التنموية
الرائدة ،التي تتمحور حول التعليم القائم عىل االبتكار
واإلبداع ،بصفته وسيل ًة أساسي ًة لتحقيق هدف «رؤية
اإلمارات  »2021بجعل دولة اإلمارات العربية املتحدة من
أفضل دول العامل).
ويتض َّمن الكتاب ،الذي يقع يف  162صفحة ،كلمتني
لكل من معايل الدكتور أحمد بالهول الفاليس،
رئيسيتني ٍّ
وزير دولة لشؤون التعليم العايل واملهارات املتقدمة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،ومعايل الدكتور عيل راشد النعيمي،
رئيس دائرة التعليم واملعرفة يف أبوظبي بدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،اللذين ركَّزا عىل أهمية موضوع املؤمتر،
ورضورة تضافر الجهود وتنسيقها لخدمة الخطط التنموية
التي ترشف عليها القيادة الرشيدة يف الدولة.
وفضال ًعن ذلك يشتمل الكتاب عىل خمسة فصول :يحمل
أولها عنوان «األبعاد التنموية للتعليم يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة» ،وقد استعرض من خالله الدكتور عبدالله الرييس
مدى تأثري النجاحات املتتابعة التي حققتها مسرية التعليم

تأليف :مجموعة مؤلفين
سنة النشر2017 :
بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف أهم أوجه التنمية عرب
الص ُعد ،االجتامعية،
أكرث من أربعة عقود خلت ،عىل مختلف ُّ
والسياسية ،واالقتصادية؛ ما مكَّنها من بناء ذهنية اجتامعية
متفتحة قادرة عىل املشاركة ،وتح ُّمل املسؤولية ،وتعميق
مفهوم الشخصية الوطنية بني أجيال االتحاد ،عرب القضاء
عىل «ثنائية الهوية والوالء واالنتامء» التي سايرت حياة
كثري من املواطنني عقب قيام الدولة؛ وهو ما تحقق بفضل
نجاح املنظومة التعليمية يف تأسيس بنيان ثقايف وجودي
متأصل يف الضمري االجتامعي أساسه «االتحاد» ،وتكوين جيل
ِّ
وطني تغلب عليه الصبغة «االتحادية» عىل حساب الصبغة
«الق َبلية» التي اطأمنت إىل دولة املؤسسات .كام لقيت
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اإلنجازات الواضحة التـي حققتها دولة اإلمارات العربية
صدى يف املؤرشات
املتحدة يف مجال التعليم -كامً ونوعاً-
ً
العاملية املتعلقة بالتعليم؛ فقد جعلته من أحدث أنظمة
التعليم مواكب ًة للتطورات العلمية والتقنيات العرصية،
وصارت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل رأس الدول
األكرث تنافسي ًة عىل مستوى العامل يف هذا الشأن.
ويف الفصل الثاين بعنوان «رؤية الجيل الثاين :معاً نحو
مئوية اإلمارات» تحدث الدكتور عبداللطيف الشاميس
حول أهمية التعليم يف الفكر االسرتاتيجي للقيادة الرشيدة،
التي ترتجمها األوراق االسرتاتيجية الصادرة عن مؤسسات
الدولة واملؤطِّرة لطموحها العلمي خالل مرحلة ما بعد
النفط ،ومنها« :مئوية األجيال» ،و«رؤية اإلمارات ،»2021
و«رؤية أبوظبي  ،»2030التي ترتجم حجم اإلدراك والوعي
باملتغريات والتحديات العاملية .كام تحدث عن التحوالت
التاريخية ورضورة مواكبتها بعد أن أصبح العامل عىل أعتاب
مرحلة جديدة باتت تُع َرف بـ«الثورة الصناعية الرابعة»
جراء الثورة التكنولوجية؛ األمر الذي ستكون له تبعات
عىل مستوى تغيري املفهوم السائد عن معظم الوظائف يف
العامل ،واستخدام أحدث التقنيات املستفيدة من العلوم
الفيزيائية والرقمية والبيولوجية ،التي ستؤثر يف الصناعات
املستقبلية .وهو ما سعت دولة اإلمارات العربية املتحدة
إىل استيعابه والتأقلم معه ،من خالل بناء اقتصاد املعرفة،
وتأهيل املواهب الشابة ،وخلق بيئة محفِّزة لالبتكار عرب
تعليم عرصي ومتطور.
وتحدثت الدكتورة مارتينا ديكسن يف الفصل الثالث،
بعنوان «تدريب املعلمني :السياسات واملامرسات القامئة
عىل البحوث» ،عن أهمية التدريب الذي يخضع له املرشح
ملهمة التعليم قبل مبارشته العمل؛ ما يعزز من جودة
أدائه؛ وهو ما يرفد أهداف «رؤية اإلمارات  »2021من
خالل إيالء التعليم بعدا ً محورياً يف اسرتاتيجية تحقيق
مبني عىل املعرفة ،وليس النفط ،وهو ما «يدعم
اقتصاد ٍّ
دور املواطنني اإلماراتيني يف االبتكار ،والبحث ،والتطوير؛
لتصبح الدولة واحدة بني أفضل الدول بالعامل يف هذا
املجال» .فـ «رؤية اإلمارات  »2021تؤكد أهمية جودة

أداء املعلم يف تلبية أهداف تطوير اقتصاد املعرفة عىل
أساس نظام تقويم واضح .وهو ما يتبدى من شبكة
«مؤرشات األداء الرئيسية» يف هذه الرؤية ،حيث تم توقُّع
تحقيق نسبة  %100خالل عام  2021من املدارس املشغِّلة
ملعلمني من ذوي الجودة العالية؛ وهو هدف يشري إىل
أن جودة التعليم ،بوصفها رضورةً ،أمر مفهوم متاماً ،وهي
مح ُّط تركيز سياسات الحكومة .ويف هذا السياق اقرتحت
املتحدثة التفكري يف أربعة مجاالت رئيسية لتدريب املعلم
تتمثل يف :هيكلية الربنامج ،ومنهجية التعليم ،والخربة
العملية ،ورعاية الطالب الشاملة.
أما الدكتور جافيد الغاري؛ فتط َّرق يف الفصل الرابع،
بعنوان «دور البحث العلمي الجامعي يف بناء اقتصاد
املعرفة» ،إىل أهم مواصفات االقتصاد املعريف وأبعاده،
مؤكدا ً عالقته بخالصات البحث العلمي ،وارتباطه بنقل
التكنولوجيا إىل الوسط الجامعي؛ إذ إن البلدان التي
ط َّورت اقتصاد املعرفة من خالل التعليم العايل والبحث
العلمي تُ َع ُّد من بني أكرث البلدان تط ُّورا ً يف العامل .وأفضل
مثال معروف يجسد مزايا التعليم العايل والبحث العلمي
واالبتكار يتمثل يف وادي السيليكون ،الذي يقدم إسهامات
كربى يف الناتج املحيل اإلجاميل للمنطقة ،الذي تصل قيمته
إىل  223مليار دوالر.
وأخريا ً تط َّرقت الدكتورة روبن دادا ،يف الفصل الخامس،
بعنوان «دولة اإلمارات العربية املتحدة :مركز إقليمي
للتعليم» إىل حقيقة تحول دولة اإلمارات العربية املتحدة
إىل مركز تعليمي عاملي مغ ٍر وجاذب للطلبة األجانب من
شتى أنحاء العامل ،مع ما يستتبعه ذلك من بناء شهرة
إقليمية بإتاحة الوصول إىل تعليم وتدريب مرتف َعي الجودة
للطلبة املواطنني واألجانب عىل ح ٍّد سواء ،وبناء اقتصاد
قائم عىل املعرفة .وذكرت يف هذا السياق أن سوق التعليم
العابرة للحدود الوطنية يف ديب تع ُّد من بني أرسع األسواق
منوا ً يف العامل؛ حيث سجلت منوا ً نسبته  %15يف السنوات
القليلة األخرية .كام ذكرت تصنيف دولة اإلمارات العربية
املتحدة األوىل من بني الدول الخمس عرشة األعىل عاملياً
مبدارسها العاملية الخاصة التي يبلغ عددها  511مدرسة.
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