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االفتتاحية

ماضون حتى تحقيق النصر الحاسم
تأيت التأكيدات الواثقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،حفظه الله ،بقوله« :إن استشهاد عدد من أبنائنا يزيدنا إرصارا ً وعزمية وقوة» ،وإن «أبطالنا من أبناء القوات
املسلحة يف ميادين املعركة زادت عزميتهم وتصميمهم بعد الحادث األليم عىل تحرير وتطهري اليمن» متزامنة مع ما
يسطره رجال دولة اإلمارات العربية املتحدة الغر امليامني من بطوالت رائعة يف دك معاقل وجحور البغاة من الحوثيني
وميليشيات صالح املارقة وإمطار حمم الجحيم فوق رؤوسهم يف كل من مأرب وتعز وصنعاء وصعدة وغريها من أماكن
تجمعاتهم.
نعم فبعد البشارة التي زفها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله من أن بشائر النرص قد الحت
يف األفق ،وأن دولة اإلمارات العربية املتحدة ماضية يف مقدمة التحالف العريب مع الشقيقة اململكة العربية السعودية يف
الدفاع عن اليمن واملنطقة حتى يعود األمن واالستقرار والسالم لليمن الشقيق ،نقول بإذن الله سريى الحوثيون ومرتزقة
صالح واملشبوهون من بأس جنودنا األبطال ما يعجل بنهايتهم وقرب مرشوعهم الفوضوي والتدمريي ويضع حدا ً لجرامئهم
البشعة ضد األطفال والنساء والشيوخ يف عموم مدن وأحياء اليمن املأهولة بالسكان.
لقد قدرت تقارير األمم املتحدة ،يف  19أغسطس املايض ،عدد الضحايا الناجمة عن حرب الحوثيني وصالح ضد
الشعب اليمني بـ «اآلالف» ونحو ثالثة وعرشين ألف وخمسامئة جريح ،فيام أكدت أن املجاعة قد تفاقمت ،بشكل
يعاين فيه أكرث من  500,000طفل سوء التغذية الحاد ،وما يقرب من  13مليون شخص يواجهون انعدام األمن الغذايئ
الشديد ،بينهم  6ماليني يواجهون «حالة طوارئ» ،إذ يعجزون عن تدبري قوتهم اليومي ويعانون معدالت سوء تغذية
بالغة االرتفاع ومتفاقمة ،فضالً عام يقرب من مليون ونصف املليون من النازحني يف الداخل ،وربع مليون نازح إىل
الخارج .إن هذه األرقام املخيفة ،جاءت نتيجة الحمق واالستهتار بحقوق الشعب األعزل بعد ارتهان الحوثيني وصالح
أنفسهم لتنفيذ أجندات طائفية مشبوهة ،الهدف منها نرش الفوىض والخراب واإلرهاب يف أرجاء اليمن ،كمقدمة ملحوه
من خارطة املنطقة ،ثم فيام بعد نرش الخراب والدمار يف عموم الجزيرة العربية واملنطقة برمتها.
إن تجارب التاريخ تؤكد أن الحقوق ال تسقط بتقادم الوقت ،وأن الجرائم التي ارتكبها الحوثيون وصالح بحق أطفال
ونساء وشيوخ اليمن ،سيأيت اليوم القريب الذي يحيلهم فيه املجتمع الدويل بهيئاته األممية والقانونية واإلنسانية كافة إىل
املحاكم الجنائية الدولية لنيل قصاص العدالة اإلنسانية ،ويف هذا السياق ،فإن الجامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي
واألمم املتحدة ممثلة مبجلس األمن الدويل ،جميعاً يتحملون مسؤولياتهم اإلنسانية وهم مدعوون يف الوقت نفسه ،إىل
البحث يف تطبيق بنود الفصل السابع عىل مجرمي الحرب من الحوثيني وميليشيات صالح وإحالتهم إىل الجنائية الدولية.
أما من جانب دولة اإلمارات العربية املتحدة يف التحالف الذي تقوده اململكة العربية السعودية الشقيقة ،فإنها كام
عرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،أول من أمس لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي
رئيس الجمهورية اليمنية الشقيقة ماضية قدماً يف الدفاع عن اليمن واملنطقة حتى يعود األمن واالستقرار والسالم إىل
اليمن الشقيق ،بل «إن دولة اإلمارات ثابتة يف نهجها األصيل مبد يد العون واملساعدة نرصة للقضايا العربية وصوناً لألمن
القومي الخليجي والعريب» ،مؤكدا ً سموه بقوله لقد «عودنا أهلنا أن ثأرنا ما يبات وال ننساه» ،وأن «استشهاد عدد من
أبنائنا يزيدنا إرصارا ً وعزمية وقوة لتحقيق األهداف األمنية واإلنسانية يف املنطقة.
نعم ..إن اليوم الذي ستزف به قوات التحالف العريب الشامء برشى النرص املؤزر ببطوالت جنودنا املرابطني يف معارك
الحق والرشف والحرية ضد الطغمة الحوثية وميليشيات صالح املرتزقة لهو قريب بإذن الله.
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اإلمارات اليوم

تضحيات غالية في ذاكرة الوطن
ستظل دولة اإلمارات العربية املتحدة وفية ألبنائها الذين لبوا نداء الوطن ،وحملوا رايته خفاقة عالية يف
ساحات الحق والواجب ،مثمنة تضحياتهم الغالية التي سطروا من خاللها بدمائهم الذكية أروع وأنصع الصفحات
يف ذاكرة الوطن الخالدة .حينام قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله ،لدى تقديم واجب العزاء يف شهداء الحق والواجب من أفراد قواتنا املسلحة
البواسل املشاركني ضمن قوات التحالف يف عملية «إعادة األمل» يف اليمن ،مؤخرا ً« :أن شهداءنا رحمهم الله هم
رموز عزتنا وكرامتنا وفخر شعبنا ووطننا ،وهبوا أرواحهم ودماءهم له لتظل راية دولة اإلمارات عالية خفاقة
يف ساحات البطولة وميادين الواجب» ،فإمنا كان يؤكد اعتزاز اإلمارات ،قيادة وشعباً ،بتضحيات أبناء اإلمارات،
وتخليدها يف ذاكرة الوطن ،لتضاف إىل مرياث العطاء والوفاء الذي مييز أبناء هذا الشعب الويف.
إن حرص القيادة الرشيدة عىل تقديم واجب العزاء يف شهداء الوطن األبرار ،والوقوف إىل جانب ذويهم كأرسة
واحدة تحت مظلة الوطن الواحد ،يؤكد العديد من املعاين والدالالت املهمة ،أولها أن القيادة الرشيدة حريصة
عىل غرس قيم الوفاء واالنتامء لدى أبناء الوطن جميعاً ،واستلهام تضحيات الشهداء يف تعزيز قوة اإلرادة لدى
جميع أبناء الوطن ،وهذا ما عرب عنه بوضوح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بقوله« :حري
بنا ومبا نحمله لشهدائنا يف أعامقنا من الفخر واالعتزاز أن نستلهم من تضحياتهم ما يجب من العزم واإلرادة
والتصميم» .ثانيها أن التفاف القيادة الرشيدة والشعب مبختلف فئاته حول أرس هؤالء الشهداء ومساندتهم لها
واعتزازهم بتضحية أبنائها ،إمنا يؤكد قوة النسيج اإلمارايت ووحدته ،وهو دليل عىل ما تتمتع به الدولة من تالحم
وطني يعزز أمنها واستقرارها عىل املستويات كافة .ثالثها االعتزاز بدور القوات املسلحة اإلماراتية يف ساحات
الحق والواجب ،وكام قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف كلامت معربة ،فإن «حامة الوطن من
أبناء قواتنا املسلحة البواسل سيبقون كام عهدناهم دوماً درعاً واقياً وحصناً حصيناً لهذا الوطن املعطاء ،وعوناً
وسندا ً للحق والعدل ونرصة األشقاء» .وهذه حقيقة راسخة للجميع ،تتجسد يف الدور الفاعل والبناء الذي تقوم
به قواتنا املسلحة يف تعزيز أسس األمن واالستقرار يف دول املنطقة ،حيث تقف دوماً إىل جانب الحق والعدل
والرشعية ،واألمثلة ال حرص لها عىل هذا الدور الفاعل ،فإضافة إىل مشاركتها الفاعلة ضمن قوات التحالف العريب
وعملية إعادة األمل يف اليمن ،دعامً للرشعية وحفاظاً عىل وحدة اليمن واستقراره يف مواجهة املتمردين الحوثيني
الذين يسعون إىل تدمري الدولة اليمنية وتفكيكها ،كان للقوات املسلحة إسهاماتها البارزة يف الحفاظ عىل األمن
واالستقرار يف مملكة البحرين الشقيقة ،عام  ،2011للتصدي لقوى التخريب التي حاولت زعزعة أمن واستقرار
اململكة ،فضالً عن مشاركتها الفاعلة ضمن جهود حفظ السالم يف العديد من دول العامل.
سيخلد التاريخ بأحرف من نور تضحيات أبناء القوات املسلحة البواسل ،وستظل أسامء شهدائنا األبرار يف
ذاكرة كل إمارايت ،كنامذج للتضحية والفداء وستبقى القوات املسلحة الدرع الحصني لردع أي جهة تحـاول
املساس بأمن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وستواصل دورها يف دعم األشقاء والوقوف بجوارهم ملواجهة
التحديات املحدقة بهم ،إعالء ملبادئ اإلمارات الراسخة يف ترسيخ التضامن والتعاون العريب املشرتك لحامية
املنطقة العربية وتحصـينها تجـاه األطـامع واملخاطر ،والتصدي بكل قوة وحزم لكل ما من شأنه أن يقوض أمنها
ويهدد استقرارها.
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تقارير وتحليالت
قراءة في نتائج االنتخابات البلدية في المغرب
شهدت المملكة المغربية مؤخراً استحقاقين انتخابي ْين متزامنين ،وعكست نتائجهما تغيرات مهمة في المشهد
السياسي في البالد ،حيث أظهرت نتائج االنتخابات البلدية تصدّر حزب «األصالة والمعاصرة» يليه حزب «االستقالل» في
حل حزب «العدالة والتنمية» اإلسالمي الحاكم في المرتبة الثالثة .وفي انتخابات أعضاء المجالس
المرتبة الثانية بينما ّ
حل «العدالة والتنمية» في المرتبة األولى ،تاله «األصالة والمعاصرة» ثم جاء حزب «االستقالل».
الجهوية ّ
أكد بيان صادر عن وزارة الداخلية المغربية بشأن نتائج
االنتخابات البلدية ،أن «حزب األصالة والمعاصرة (حزب ليبرالي
أسسه في العام  2008إلياس العماري ،وهو سياسي مقرب من
الملك محمد السادس) حصل على  6655مقعدا ً؛ بنسبة %21.12
يليه حزب «االستقالل» بـ  5106مقاعد؛ بنسبة  ،%16.22متبوعاً
بحزب «العدالة والتنمية» الذي حصل على  5021مقعدا ً أي
بنسبة  .%15.94وجاء حزب «التجمع الوطني لألحرار» في المركز
الرابع بـ 4408مقاعد أي  ،%13.99ثم «الحركة الشعبية» بـ3007
مقاعد أي بنسبة .%9.54
مقعدا ً ( 19.4في المئة) ،وحزب «االستقالل» الوطني المحافظ
ويُفترض استكمال االستحقاقات المحلية (البلدية) والجهوية المعارض الذي سيشغل  119مقعدا ً ( 17.5في المئة).
في المغرب ،من خالل انتخابات مجالس المحافظات والجهات ثانياً ،أشارت المعطيات إلى أن «العدالة والتنمية» حقق تقدماً
ومجلس المستشارين المزمعة في  2أكتوبر المقبل ،قبل أيام من كبيرا ً في عدد من المدن الكبرى والصغرى (مثل الدار البيضاء
انطالق السنة النيابية الجديدة التي ستكون األخيرة في الوالية والرباط والمحمدية وطنجة) ،فيما تقدم «األصالة والمعاصرة»
النيابية الحالية ،ما يدفع إلى طرح تساؤالت حول إمكان انسحاب في األرياف ،بينما اهت ّزت مراكز نفوذ «االستقالل» في العاصمة
نتائج االنتخابات البلدية والجهوية على االستحقاقات البرلمانية العلمية فاس ،فيما احتفظ بوضع متق ّدم في المحافظات
لعام  ،2016التي تشكّل تحدياً كبيرا ً لقوى الغالبية والمعارضة الصحراوية .والمراقبون الذين يرون في هذه المعطيات نجاحاً
على ح ّد سواء .وقد كان من معالم قوة أحزاب المعارضة أنها لـ«العدالة والتنمية» يلحظون تراجع عدد سكان األرياف في
خاضت الحملة االنتخابية ببرامج انتخابية تقوم على مكافحة المغرب في السنوات األخيرة.
الفساد وعدم منح امتيازات للنخبة .ويمكن لدى قراءة نتائج ثالثاً ،يشير بعض المراقبين إلى أ ّن الراجح أ ّن حزب «العدالة
االنتخابات تسجيل المالحظات واالستنتاجات اآلتية:
والتنمية» من خالل لجوئه إلى تقديم أكبر عدد من المرشحين،
أوالً ،ينظر إلى هذه االنتخابات كمقياس للمناخ السياسي قبيل على خالف تحفظات سابقة للحؤول من دون تكريس
االنتخابات العامة التي ستجرى العام المقبل ،كما ينظر إليها المخاوف حياله ،أراد توجيه رسالة مفادها أنه العب محور ّي
كاختبار لإلسالميين الذين وصلوا إلى السلطة بعيد ما سمي على الصعيدين البرلماني والمحلي.
«الربيع العربي» عام  .2011لكن تراجع «العدالة والتنمية» في رابعاً ،في آخر انتخابات بلدية أجريت في مايو  ،2009احتل
االنتخابات البلدية قابله تقدم له في انتخابات أعضاء المجالس «العدالة والتنمية» المرتبة السادسة بنسبة  ،%5.4فيما احتل
الجهوية (وهي عبارة عن تجمعات إقليمية تضم أكثر من مدينة «األصالة والمعاصرة» الحديث العهد حينها المرتبة األولى
مجاورة بهدف تسريع مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية)؛ بنسبة قاربت  %21من مجموع المقاعد .هذا يعني أنه على
حيث فاز «العدالة والتنمية» بـ  174مقعدا ً من  678مقعدا ً الرغم من حلوله في المرتبة األولى في االنتخابات البلدية
في المجالس الجهوية ( 25.6في المئة) ،تاله خصمه حزب الحالية ،فإن «األصالة والمعاصرة» قد شهد بعض التراجع قياساً
«األصالة والمعاصرة» الليبرالي المعارض الذي حصل على  132بانتخابات عام  ،2009وبالنظر إلى زيادة أعداد الناخبين.
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تقارير وتحليالت
«ديفنس وان» :داعش يستغل االقتصاد للضغط على السكان لالنضمام إليه
أوضحت جوانا باراتشوك في تقرير لها في موقع «ديفنس وان» أن المناطق التي يسيطر عليها تنظيم «داعش»
عانت ضعفاً اقتصادياً ونسب بطالة عالية ولم توفر الكثير من الخيارات أمام سكانها الذين يشعرون باإلحباط ،وعمد
التنظيم إلى إغالق الباب أمام الناس في مدينة الموصل لتأمين لقمة العيش ،وقطع مصادر الدخل لدى العديد من
األسر.
ونقلت الكاتبة أن التنظيم أجبر العديد من أصحاب األعمال
والمحال التجارية من الذكور واإلناث في مدينة الموصل على
إغالق محالهم ومصادر رزقهم ،وحرم أولئك الذين رفضوا
االلتحاق بصفوفه من الحصول على وظائف ،وفرض ضرائب
باهظة على المدنيين .ونقلت الكاتبة عن أبو مجاهد ،الذي
ف ّر مع عائلته من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في دير
الزور شرق سوريا ،أن «التنظيم يسيطر على جميع النواحي
االقتصادية ويتمتع فقط الذين أعلنوا والءهم للتنظيم بحياة
جيدة» .وأضاف أبو مجاهد «عند استيالء التنظيم على دير
الزور بدأ مقاتلوه بالسيطرة على االقتصاد المحلي بصورة
منظمة ،وتخريب المصانع ،ومصادرة الممتلكات وفي النهاية
استولوا على شبكات االقتصاد المحلي» .وقال ناشطون محليون
في مدينة الرقة السورية التي تعتبر العاصمة الفعلية للتنظيم،
إن «مجموعة من التجار الموالين للتنظيم ضيقوا الخناق على
االقتصاد المحلي» .وتقول الكاتبة إن منطقتي الرقة والحسكة
ومحافظة دير الزور ،تعتبر «سلة الخبز» بالنسبة إلى سوريا،
ويسيطر التجار الموالون للتنظيم حالياً على جميع وسائل
النقل للسلع الزراعية من الرقة إلى المناطق األخرى الخاضعة
لسيطرة «داعش» ،بما فيها أماكن في العراق .ويقول ناشطون
إن تجار «داعش» هم من يتحكمون بأسعار السلع في
األسواق وليس التجار المحليين .وقال أحد معارضي التنظيم
في الرقة «إن التنظيم يقوم بذبح الرقة بشكل صامت؛ فتجاره
هم من يحددون األسعار وعلى الناس القبول بها والتعامل
بموجبها» .وتقول الكاتبة إن التنظيم أجبر األطباء على إغالق
عياداتهم ،ونقلت عن طبيبة العيون في الموصل سهام محمود
أنها أغلقت عيادتها بعد أن أجبرها المسلحون على ارتداء
البرقع حتى خالل إجراء العمليات الجراحية المعقدة للعين،
ثم انتقلت للعمل في مستشفيات الموصل لكنها توقفت عن
العمل بسبب التحرش الذي تتعرض له من جانب مقاتلي
التنظيم ما منعها من مزاولة عملها.

ونقلت الكاتبة عن سكان ونشطاء محليين أن التنظيم
فرض ضرائب باهظة على السكان الذين يعيشون في المناطق
التي يسيطر عليه التنظيم .بجانب أن أسعار البضائع باهظة
جدا ً ال يمكن للجميع تحملها سوى مقاتلي التنظيم حيث
ارتفعت األسعار بنسبة  ،%1000وترافقت مع زيادة كبيرة
في نسب البطالة وبالتالي فإن السكان المحليين يصارعون
من أجل الحصول على قوتهم اليومي .وال يتمكنون من شراء
أصناف عديدة من السلع االستهالكية والسيما الدجاج واللحوم
التي أصبحت من نصيب مقاتلي «داعش».
وقال سكان محليون «إن الوضع االقتصادي الكارثي،
وإغالق المحال التجارية واالقتصادية ،والبطالة المتزايدة،
دفعت ببعضهم إلى االنضمام للتنظيم هرباً من اليأس
واإلحباط» .وقال أبو معتصم من قرية الراعي المحاذية
للحدود التركية «إن كثيرا ً من الشباب ينضمون إلى التنظيم
ألنها الطريقة الوحيدة لتوفير الدخل» .ويقول ناشطون إن
أسلوب داعش لخنق االقتصاد هو تكتيك متعمد إلجبار
الشباب على وقف مقاومة التنظيم المتطرف ودعمه ،كما أن
التنظيم يستخدم كل الوسائل لخنق الناس اقتصادياً ودفعهم
نحو االلتحاق بالتنظيم» .وخوفاً على أرواحهم ف ّر كثير من
التجار العراقيين وأصحاب المحال التجارية للعيش في مدينة
أربيل في منطقة كردستان العراق.
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تقارير وتحليالت
الغواصات النووية في المحيطين الهندي والهادي ..عامل استقرار أم تهديد؟
أشار الباحثان بريندان توماس نون ،وروري ميدكالف في «معهد لوي للسياسة الدولية» ،وهو مركز دراسات
أسترالي مستقل يتخذ من سدني بأستراليا مقراً له ،في تقرير لهما في موقع المعهد ،إلى أن نشر الغواصات النووية
في مياه المحيط الهندي والهادي قد يكون عامالً لنشر أو زعزعة االستقرار االستراتيجي.
ويرى الباحثان أن الغواصات
النووية الحاملة للصواريخ البالستية
في المحيطين الهندي والهادي
قد تقلص على المدى الطويل من
مخاطر نشوب حرب كبيرة في
المنطقة حيث لن يقدم الخصم
على توجيه الضربة األولى ضد دولة
محصنة بترسانة نووية ،ولكن هناك
احتمال بأن تكون تلك الغواصات دليالً على حالة من عدم
االستقرار في ضوء بدء الهند والصين بنشر هذه الغواصات
من دون أنظمة قيادة أو اتصاالت كاملة أو تدريب للطواقم
أو عقيدة ضرورية للقيام بعمليات موثوق بها.
وأضاف الباحثان أنه بات معروفاً عقب الحرب الباردة
أن الغواصات النووية األمريكية والسوفيتية قد عملت على
تقليص احتماالت نشوب حرب نووية ،ألنها وفرت القدرة لدى
كل طرف على الرد في حال رغب طرف منهما في توجيه
ضربة نووية مفاجئة ،وبالتالي فقد كانت الغواصات عامل ردع
لقدرتها على البقاء في أعماق محيطات العالم ولفترة طويلة
من دون اكتشافها .ولكن خالل المراحل األولى من الحرب
الباردة ،عندما أدخل االتحاد السوفيتي السابق والواليات
المتحدة وألول مرة الغواصات النووية فقد أجبرتهما القيود
التقنية على القيام بمهام الدوريات على مقربة من شواطئ
الطرف المعادي .وطرح الباحثان خمسة مخاطر رئيسية ترتبط
بنشر الغواصات النووية :أوالها التغيرات في وضع القوة
النووية للهند والصين .حيث يجب أن يكون هناك توافق
بين الرؤوس النووية والصواريخ الباليستية المعدة لإلطالق
في الغواصة ،من أجل قيام الغواصات النووية بمهام دوريات
الردع المطلوبة ،وسيمثل ذلك تغيرا ً في الجاهزية والتنظيم
لكل من الهند والصين ،حيث تخضع الرؤوس النووية الهندية
لسيطرة وكالة مدنية ،بينما تخضع الترسانة النووية للصين
لسيطرة سالح المدفعية الثانية في جيش التحرير الشعبي

الصيني ،ومن ثم فإن الغواصات
النووية العاملة تتطلب من
بحرية كال البلدين ممارسة
درجة من السيطرة على أسلحتها
النووية ،وأن تبقى على درجة من
الجاهزية تفوق الوضع الحالي.
ثانيها القيادة والسيطرة ،حيث
تشكل الغواصات النووية الفاعلة
مطالب كبيرة على القيادة وهي بحاجة إلى أنظمة اتصاالت
دائمة .ومع ذلك ،ال يوجد هناك دليل حتى اآلن على أن
الهند أو الصين قد بدأتا االستثمار في نظم االتصاالت الهوائية
الالزمة للقيام بدوريات الردع الحقيقي .وثالثها الحوادث في
البحر ،إذ إن عدد الغواصات في المحيطين الهندي والهادي
آخذ في االزدياد .وقد حصلت حاالت اصطدام تراوحت ما
بين  -40 20حادثة حيث اصطدمت أجزاء من الغواصات
بأهدافها خالل الحرب الباردة .ومن ثم فإن مثل هذه األنواع
من الحاالت يمكن أن تؤدي إلى سوء الفهم وتفاقم التوترات
في وقت األزمات .ورابعها التوترات البحرية وسباقات التسلح
التقليدية .فالردع النووي لم يأت من فراغ ،حيث إن نشر
الهند والصين للغواصات النووية في المحيطين الهندي
والهادي سيتسبب بردود أفعال من جانب القوات البحرية
التقليدية للقوى اإلقليمية األخرى .وقد تدفع الغواصات
إلى زيادة التوترات البحرية اإلقليمية في مناطق مثل خليج
البنغال وبحر الصين الجنوبي .وخامسها يتعلق باستراتيجيات
خطرة ،فقد ركزت كل من الصين والواليات المتحدة في
سعيهما لتطوير استراتيجيات الحرب التقليدية الحديثة على
مفاهيم تهدف إلى تعطيل شبكات القيادة واالتصال ،من
دون ترجيح حدوث صراع كبير بينهما ،وبات من غير الواضح
إذا ما كانت هذه االستراتيجيات تنظر إلى الحاجة إلى التمييز
بين نظم االتصاالت واألقمار الصناعية التي تشكل جزءا ً ال
يتجزأ للتواصل مع القوات النووية.
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شـؤون اقتصاديــة
السعودية قد تصدر صكوكًا قبل نهاية العام لتمويل عجز الموازنة
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن
المملكة العربية السعودية قادرة على تحمل تقلبات
النفط وإن الحكومة ستواصل إصدار السندات وقد
تصدر صكوكاً قبل نهاية عام  2015لتمويل العجز
المتوقع في الموازنة .وجاءت تعليقات وزير المالية
في مقابلة مع تلفزيون «سي.ان.بي.سي عربية» في
واشنطن .وقال الوزير «المملكة العربية السعودية
تعودت االرتفاعات السريعة واالنخفاضات السريعة
في أسعار البترول ولذلك فإن الحكومة قد أعدت العدة
منذ فترة وكنا جاهزين للتعامل مع هذه األزمة ..لدينا
القدرة على تحمل تقلبات النفط» .وأضاف العساف
«سنقوم بإصدار سندات إضافية كذلك قد نصدر
صكوكاً أيضاً لتمويل العجز في الموازنة ...الصكوك قد
تكون لمشاريع محددة في الدولة حتى اآلن لم نحدد

الرقم ولكن طبعاً على حسب االحتياج» .وتابع أنه «قد
يكون هناك إصدار للصكوك قبل نهاية  .»2015وباعت
الحكومة السعودية في أغسطس الماضي سندات
بقيمة  20مليار ريال ( 5.3مليار دوالر) .وقال العساف
«إن استمرار إصدار الصكوك سيعتمد على مدى الحاجة
إليها في تمويل عجز الموازنة».

فيتش :قوة الكويت المالية تخفف تأثيرات
هبوط النفط عليها

ميركل :أزمة الالجئين أولويتنا ونستطيع
تجاوزها من دون ضرائب

أكــدت وكــالــة «فـيتـش»
للتصنيف االئتماني أن القوة
المالية االستثنائية التي يتمتع
بها اقـتصـاد دولة الكويت
تجعلها في معزل عن تأثيرات
هبوط أسعار النفط الحالي ،وتمكّن الحكومة الكويتية من
المضي في زيادة إنفاقها الرأسمالي من دون مشكالت كبيرة.
وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
في دولة الكويت نموا ً بنسبة  %4.5خالل هذا العام ،وأن يصل
نمو اإلقراض لدى البنوك العاملة في الدولة إلى  %10على
مدار العالم ،كما توقعت الوكالة أن يسجل نمو االئتمان المقدم
للشركات لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدولة نموا ً بوتيرة
أسرع خالل العام المقبل واألعوام التالية على المدى المتوسط.
وفي سياق آخر ،أعلن «سوق الكويت لألوراق المالية» بأن
مجموعة «جي إف إتش» المالية أفادت أن الشركة ستنسحب
من السوق .وعللت المجموعة قرارها بأسباب عدة أولها التركيز
على أسواق أخرى في المنطقة ورغبتها في تخفيض التكاليف
التي تتكبدها كرسوم ومصروفات أخرى متعلقة باستمرارية
اإلدراج في سوق الكويت.

أكدت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل في حديث صحفي
أن ألمانيا قادرة على مواجهة تدفق قياسي لالجئين والمهاجرين
هذا العام من دون زيادة الضرائب ومن دون تعريض هدفها
بتحقيق موازنة متوازنة للخطر .وتعد ألمانيا أكبر دول االتحاد
األوروبـــي استقــباالً للفــارين
من الحرب في الشرق األوسط
والمهاجــرين ألســباب اقتصادية
من جنوب شرق أوروبا ،وذلك
في إطار تطبيقها قوانين لجوء
ليبرالية نسبياً وإعانات اجتماعية سخية .هذا وقد دخل عدد
قياسي من طالبي اللجوء ،بلغ  104ألف شخصاً ألمانيا في
أغسطس الماضي ،كما تتوقع ألمانيا وصول نحو  800ألف
الجئ ومهاجر هذا العام أي ما يزيد  4مرات عن العام الماضي.
وفي ضوء هذا التدفق تعتزم الحكومة األلمانية تطبيق موازنة
تكميلية لتخصيص أموال لالجئين ولمساعدة البلدات التي تقع
في خط المواجهة والتي تواجه صعوبة بالفعل لتمويل إقامة
الوافدين الجدد وتوفير الرعاية الطبية لهم .وأضافت ميركل في
مقابلة مع صحف محلية عدة «ال نريد رفع الضرائب ،ومازال
هدفنا تسجيل موازنة متوازنة من دون أخذ دين جديد».
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متابعات إعالمية
الدكتور جمال سند السويدي :شهداء الوطن يش ِّيدون دعائم النصر
الحاسم ويسطرون صفحات مضيئة في ذاكرة اإلمارات واألمة العرب َّية
أعرب سعادة الدكتور جمال سند
السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجيَّة،
عن خالص تعازيه ومواساته ألسر
الشهداء من أفراد قواتنا المسلحة
البواسل ،المشاركين ضمن قوات
التحالف في عملية «إعادة األمل»
وجل أن
في اليمن ،سائالً المولى ع َّز َّ
يتغ َّمدهم بواسع رحمته ورضوانه،
ويسكنهم فسيح جناته ،ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكد سعادة الدكتور جمال سند السويدي أن أسماء
هؤالء الشهداء ستظل محفورة في ذاكرة الوطن ،ولدى
يجسدون قيم التضحية
أجياله على م ِّر العصور؛ ألنهم ِّ
والبطولة والفداء في سبيل أداء الواجب الوطني المق َّدس،
ويشيِّدون دعائم النصر المؤزَّر؛ دفاعاً عن الوطن ،وتضامناً
وسندا ً قوياً لألشقاء ،مشيرا ً إلى أن دولة اإلمارات العربية
المتحدة ستظل وفيَّة ألبنائها الذين لبّوا نداء الوطن،
وحملوا رايته خفَّاقة عالية في ساحات الحق والواجب،
مث ِّمنة تضحياتهم الغالية.
وش َّدد سعادة الدكتور جمال سند السويدي على أن
دماء شهدائنا الزكية التي سالت في أثناء تأديتهم واجبهم
الوطني ،ضمن القوات المشاركة في عملية «إعادة األمل»
َّ
للتحالف العربي؛ للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في
يجسدون
اليمن ودعمها ،لم ولن تذهب هبا ًء؛ ألنهم كانوا ِّ
مبادئ دولة اإلمارات العربية المتحدة الثابتة؛ كي تظل
دائماً عنواناً للوفاء لمبادئ األخ َّوة العربية والنجدة لألشقاء،
والتزام تعزيز األمن الخليجي والعربي المشترك وتقويته.
وأضاف سعادة الدكتور جمال سند السويدي أن دماء
أبنائنا الزكيَّة لن تثني دولة اإلمارات العربية المتحدة عن
مواصلة نهجها في الوقوف إلى جانب األشقاء في اليمن،
وفي الدول العربية كلِّها؛ ألنها تؤمن بأن أمنها من أمنهم،
وهذا ما ع َّبرت عنه تصريحات سيدي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة -حفظه الله -حينما قال إن دولة

اإلمارات العربية المتحدة ثابتة
في نهجها األصيل بم ِّد يد العون
والمساعدة؛ نصر ًة للقضايا العربية؛
وصوناً لألمن القومي الخليجي
والعربي.
ولفت سعادة الدكتور جمال
سند السويدي إلى أن التفاف
القيادة الرشيدة ،وجميع أبناء
الشعب اإلماراتي ،خلف أسر
شهدائنا األبرار من القوات المسلحة ،يؤكِّد قوة و َم َنعة
هذا الشعب األبي ،الذي تزيده المحن صالب ًة وإصرارا ً على
مواصلة البطوالت في معارك الشرف والحق والمبادئ؛ دفاعاً
عن األشقاء في مواجهة قوى التخريب التي تسعى إلى
زعزعة األمن واالستقرار في المنطقة .مش ِّددا ً سعادته على
أن الوقفة القوية لدولة اإلمارات العربية المتحدة مع اليمن
وأشقائها العرب سيخلِّدها التاريخ بأحرف من نور ،وسيتذكَّر
الجميع دوماً كيف أن دولة اإلمارات العربية المتحدة
انتصرت لمبادئ الحق والكرامة واإلنسانية ،وأنها ستظل سندا ً
لدعم األشقاء ،ولن تتر َّدد أو تتأخر في مؤازرتهم لمواجهة
التحديات والمخاطر المحدقة بهم ،أياً كان مصدرها.
وختم سعادة الدكتور جمال سند السويدي تصريحه
قائالً إنه في الوقت الذي فقدت فيه دولة اإلمارات العربية
المتحدة كوكبة من أبنائها األبرار ،أبطال قواتنا المسلحة،
وهم يتص َّدون لقوى الشّ ر والتخريب التي تعيث في األرض
فسادا ً؛ فإن تضحياتهم ستبقى حية في ذاكرة كل إماراتي
وعربي ،وسيس ِّجل التاريخ بمداد من الفخر واالعتزاز أن أبناء
دولة اإلمارات العربية المتحدة ق َّدموا النموذج في التضحية
والفداء؛ ولهذا ستظل صورتها ناصعة راسخة؛ بصفتها رمزا ً
خالدا ً للنجدة والمساعدة لألشقاء العرب ،ولن تستطيع قوى
التخريب والتط ُّرف أن تنال منها؛ ألن الرصيد اإلماراتي الثري
لدى الشعب العربي من المحيط إلى الخليج العربي يستند
إلى مواقف ومبادرات وأفعال ق َّدمتها دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وال تزال ،في سبيل أمن جميع الشعوب العربية
وتنميتها واستقرارها.
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