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االفتتاحية
اإلمارات :نجاح وتقدم يزداد رسوخًا في مجال حقوق اإلنسان
ال تكتمل مسيرة التقدم إال بتكامل أبعادها ومكوناتها كافة ،وهذا ما أكدته دولة اإلمارات العربية المتحدة،
مؤخرا ً من خالل فوزها بدورة ثانية في عضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتحدة ،تمتد عبر الفترة
من مطلع شهر يناير عام  2016ولمدة ثالث سنوات متواصلة تنتهي مع أواخر عام  .2018ومن الالفت للنظر ،أن
ذلك اإلنجاز قد تزامن مع تقارير دولية عدة تؤكد ما تحرزه دولة اإلمارات العربية المتحدة من تقدم في المجاالت
كافة على اختالف أنواعها ،بما يشير إلى أن التقدم منظومة كاملة يتداخل فيها بعد التمسك بالمعايير العالمية في
احترام وصيانة حقوق اإلنسان ،باألبعاد األخرى المختلفة للتقدم االقتصادي والصناعي والتجاري والعلمي والثقافي،
بما يحقق في نهاية المطاف صورة حضارية مشرفة باتت تتمتع بها دولة اإلمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً
لتصبح دائماً في مراكز الصدارة والتقدم.
فوز دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل جلسة االقتراع السري التي عقدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في
مقرها في مدينة نيويورك جاء مشرفاً؛ حيث حصلت اإلمارات على  159صوتاً ،وشكلت ثاني أعلى نسبة تصويت
مقارنة بتلك التي حصلت عليها مجموعة الدول األخرى المتنافسة عن المنطقة اآلسيوية في عضوية مجلس حقوق
اإلنسان ،ما يوضح جدارة دولة اإلمارات بهذا الفوز المشرف ،في سباق تنافست فيه  32دولة من مختلف مناطق
العالم الجغرافية على  18مقعدا ً شاغرا ً في المجلس اعتبارا ً من مطلع العام القادم .2016
ما تحقق لدولة اإلمارات العربية المتحدة من شغل مقعد في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة لدورة
ثانية ،يحمل دالالت عدة ،فهو نجاح يحسب للدبلوماسية اإلماراتية النشطة التي أعدت الحملة المناسبة لتحقيق
هذا الهدف وعرض إنجازات الدولة في مجال حقوق اإلنسان بشكل مقنع ومشرف ،كما أنه تجديد للثقة الدولية
واإلقليمية بسجل دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال حقوق اإلنسان .عالوة على ذلك ،فإن هذا اإلنجاز جاء
شاهدا ً على المساهمة الفعالة والنشطة لدولة اإلمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية في مجال حقوق
اإلنسان ،ودأبها على التمسك بأعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
كما يأتي هذا اإلنجاز ثمرة لما قدمته وتقدمه قيادة دولة اإلمارات العربية المتحدة من نهج ثابت في حماية
حقوق اإلنسان والرحمة به في أرقى صوره ،من خالل تطبيق معايير حقوق اإلنسان وصون كرامة المواطن والمقيم
على أرض الدولة .أما خارجياً فنرى اإلمارات تتصدر الصفوف دائماً في تقديم المساعدات اإلنسانية حول العالم
دون تفرقة على أساس من دين أو لون أو جنس ،ما يعكس نظرة حقيقية راقية لإلنسان ،تبدأ بتحقيق متطلبات
اإلنسان األساسية ،وصوالً إلى أفضل المعايير في صون كرامته .من جانب آخر ،فقد أخذت دولة اإلمارات العربية
المتحدة على عاتقها أن تعبر عن تطلعات دول العالم النامي ،في المضي قدماً في تعزيز وترسيخ حقوق اإلنسان
باعتباره مدخالً للتقدم في باقي المجاالت ،إذ ال يمكن تحقيق أي تقدم في عالمنا دون أساس قوي من ثوابت في
مجال حقوق اإلنسان .ويعكس فوز دولة اإلمارات العربية المتحدة اهتمام القيادة الرشيدة بصون حقوق اإلنسان
لتوفير المناخ المناسب لتحقيق التنمية الشاملة ،ما يتضح في مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة  ،حفظه الله «إن بناء اإلنسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية األخرى ،ألنه الركيزة األساس
لعملية التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة ،وعليه مسؤولية دفع مسيرة األمة».
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اإلمارات اليوم

مناخ أعمال أكثر جاذب َّية
احتلَّت دولة اإلمارات العربية المتحدة مج َّددا ً صدارة الدول العربية ،للعام الثالث على التوالي ،ضمن تقرير
«البنك الدولي» عن «سهولة ممارسة أنشطة األعمال» لعام  ،2016الذي صدر خالل األيام القليلة الماضية ،لتزداد
مكانتها رسوخاً بصفتها الوجهة االستثمارية األكثر أفضلية وجاذبية بين الدول العربية ،ودول منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
وليس تص ُّدر دولة اإلمارات العربية المتحدة الترتيب اإلقليمي هو الرسالة التي حملها تقرير «سهولة ممارسة
أنشطة األعمال» لهذا العام فقط ،بل إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تق َّدمت في ترتيب العام الجاري إلى المركز
الحادي والثالثين عالمياً ،متق ِّدمة مرتبة واحدة مقارنة بتصنيفها في تقرير عام 2015؛ ويشير هذا األمر إلى أهمية
الجهود التي تبذلها في إطار تحسين مناخها االستثماري ،وأن هذه الجهود تؤتي ثمارها ،وتمكِّنها من المزيد من
التق ُّدم على سلم الترتيب بين وجهات االستثمار العالمية.
وعلى المستوى التفصيلي ،فقد جاءت دولة اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة األولى عالمياً في مؤشر عدم
تأثير دفع الضرائب في األعمال ،واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر استخراج تراخيص البناء ،وحصلت على
المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر سهولة الحصول على الكهرباء؛ وتعني هذه المراتب المتق ِّدمة عالمياً أن المناخ
االستثماري في دولة اإلمارات العربية المتحدة يتف َّوق على دول العالم ،بما في ذلك دول العالم المتقدم ،وعلى
المستوى اإلقليمي أيضاً ،وذلك في العديد من المؤشرات.
ولم يقتصر التف ُّوق اإلماراتي على المستوى العالمي على هذه اإلنجازات ،بل إن دولة اإلمارات العربية المتحدة
جاءت ضمن الدول العشر األولى عالمياً في عدد التحسينات واإلصالحات التي تم إجراؤها ،التي وثقها «البنك
الدولي» في تقريره خالل االثني عشر شهرا ً الماضية ،وذلك في مجاالت خدمات توصيل الكهرباء ،واستخراج
تراخيص البناء ،وحماية المستثمرين ،وتنفيذ العقود .وبالنسبة إلى تنفيذ العقود خصوصاً؛ فهو أمر على قدر
كبير من األهمية ،نظرا ً إلى أنه يرتبط بشكل وثيق بالمنظومة القانونية والتشريعية التي تنظِّم مناخ األعمال في
أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر ،وهو متغ ِّير
الدولة ،وبمدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع ِّ
أي دولة ،والس َّيما أنه يحمي حقوقهم ،وينظم التزاماتهم،
مهم بالنسبة إلى المستثمرين الراغبين في دخول أسواق ِّ
ويضمن مستقبل رؤوس أموالهم.
وال يمكن فصل هذا اإلنجاز اإلماراتي عن اإلصالحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة اإلماراتية ،وحرصها
الشديد على توفير متطلبات جذب االستثمار من بنى تحتية وتكنولوجية ،وأطر تشريعية مرنة ،ومزايا تشجيعية
للمستثمرين ،وحوافز متن ِّوعة .ويأتي في هذا اإلطار حرصها على االنتقال من مرحلة الحكومة اإللكترونية إلى
مرحلة الحكومة الذكية ،الذي يُ َع ُّد خطوة جوهرية في مسيرة تطور مناخ االستثمار واألعمال؛ نظرا ً إلى ما يترتب
عليه من سهولة في الحصول على الخدمات ،وكفاءة هذه الخدمات ،وجودتها ،وتخفيف أعبائها وتكلفتها عن كاهل
المستثمرين .ويُذكَر في هذا اإلطار تحول العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات إلى استخدام التطبيقات
الذكية؛ من أجل تنفيذ اإلجراءات واألعمال ،وتقديم الخدمات إلى الجمهور ،وضمنه المستثمرون.
المضي
وتؤكد هذه اإلنجازات الكبيرة ،بما ال يدع مجاالً للشك ،أن دولة اإلمارات العربية المتحدة عازمة على
ِّ
ِّ
مصاف الدول األكثر تطورا ً في العالم ،تحقيقاً لرؤية اإلمارات .2021
قُدماً على طريق التقدم واالرتقاء إلى
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تقارير وتحليالت
تعد االستراتيجية الجديدة لمحاربة «داعش» فكرة سيئة؟
لماذا ّ
أوضح روبرت جي كانتلمو المدير المساعد في مركز مجلة «ذا ناشيونال إنترست» في مقاله بالمجلة أن وزير الدفاع
األمريكي آشتون كارتر أدلى بتصريحات إلى لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ األمريكي الثالثاء الماضي
كشف فيها عن الخطة الجديدة لإلدارة األمريكية من أجل تصعيد الحملة ضد تنظيم «داعش».
وفي شهادته ،أوجز وزير الدفاع استراتيجية ثالثية
تسمى استراتيجية «الراءات الثالث» من أجل إلحاق
الهزيمة بالتنظيم .ويتضمن مسار العمل المقترح،
بحسب االستراتيجية ،تركيز جهود القوات التي تقودها
الواليات المتحدة األمريكية على استهداف الرقة والرمادي
(المعقلين الرئيسيين لتنظيم «داعش» في سوريا والعراق
على التوالي) ،وفي الوقت نفسه شن غارات ضد القيادة
العليا للتنظيم ،ومن شأن هذه الخطة توسيع دور القوات
الخاصة للواليات المتحدة األمريكية ،وتوفير الدعم الجوي
للمعارضة السورية أيضاً .وأكد كارتر ،بعبارات ال لبس
فيها ،أن موقفي واشنطن وموسكو في التعامل مع األزمة
السورية ال يزاالن متباعدين ،وقال( :كي نكون واضحين؛
فإننا ال نتعاون مع روسيا ،ونحن لن نسمح لها بالتأثير في
وتيرة أو نطاق حملتنا ضد تنظيم «داعش» في العراق أو
سوريا).
وقال الكاتب إن قرار اإلدارة األمريكية تصعيد الحملة
في سوريا ال يعكس الحقائق الجديدة على األرض ،كما أن
قرار روسيا بالتدخل عسكرياً في الصراع الدائر في سوريا
يثير الشكوك حول جدوى هذا النهج .وذكَّر الكاتب بمقالته
السابقة التي أوضح فيها أن الجهد الذي تبذله الواليات
المتحدة األمريكية لفرض تسوية على أرض الواقع في
سوريا عقب الصراع يتطلب من واشنطن إما إعادة المناطق
«المح َّررة» إلى حكومة األسد ،وإما أن تكون تابعة لقوة
حفظ السالم ومساعدة المعارضة التي فقدت أسلحتها،
موضحاً أن فكرة تحرير الشعب السوري من التطرف
اإلسالمي على أيدي القوات األمريكية ،ومن ثم تسليم هذا
الشعب لطاغية محاصر ،فكرة تثير السخرية .والبديل لتلك
الفكرة يتطلب من الواليات المتحدة األمريكية وشركائها في
التحالف ش َّن هجمات متزامنة ضد تنظيم «داعش» وضد
األسد في آن واحد.
ورأى الكاتب أنه قبل المشاركة الروسية ،كانت

بكل من «داعش»
االستراتيجية ،الهادفة إلى إلحاق الهزيمة ٍّ
واألسد ،ستؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الواليات المتحدة
األمريكية وإيران في سوريا والعراق .واآلن ،ومع وجود
سالح الجو الروسي في خدمة األسد ،فقد أسفر ذلك عن
حرب بالوكالة بين واشنطن وموسكو ،وفي أسوأ الظروف
دخول القوتين العظميين في صراع فعلي.
واستطرد :إن هزيمة «داعش» تأتي في إطار تحقيق
المصالح اإلقليمية للواليات المتحدة األمريكية ،وليس
أمالً في بناء نظام صديق في سوريا ،وإنه حان الوقت
لفصل االستراتيجية األمريكية تجاه «داعش» في سوريا
عن جهودها في العراق .ومع تركيز الجهود األمريكية في
العراق سوف يتمكن مخطِّطو الدفاع من تحديد أولويات
شركاء واشنطن في بغداد وأربيل ،بدالً من محاولة بناء
معارضة سوريَّة من األلف إلى الياء .ومن شأن ذلك منح
إدارة أوباما فرصة أخيرة لوقف الخسائر السياسية واألمنية
التي نجمت عن االنسحاب األمريكي من المنطقة ،عالوة
على أنه سيقلِّص الوجود األمريكي في الصراع الذي سيجر
قوات النظام السوري مباشرة إلى قتال شديد مع مسلحي
«داعش» .وبدالً من تصعيد مشاركة واشنطن في األزمة،
التي ال يوجد فيها منتصر ،يجب على الواليات المتحدة
األمريكية أن تغتنم هذه الفرصة الستعادة مكانتها ،وتتذكر
بصورة واقعية أين تكمن أولوياتها اإلقليمية.
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تقارير وتحليالت
تركيا أجواء ما قبل االنتخابات البرلمانية
تحظى االنتخابات البرلمانية التركية المقررة غداً األحد بأهمية كبيرة ،وخاصة أنها تعد محاولة جديدة من حزب
العدالة والتنمية الحاكم للعودة إلى السلطة منفرداً بعدما أفقدته انتخابات السابع من يونيو الماضي أغلبيته
البرلمانية التي مكنته خالل السنوات السابقة من تشكيل الحكومة منفرداً.
وقد توافرت مجموعة من األجواء األمنية والسياسية
المحيطة التي ربما تحد من مساعي الحزب من استعادة
أغلبيته البرلمانية التي تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا ً،
وتبلورت هذه األجواء في ظل التداعيات التي يخلفها
استمرار األزمة السورية ،والتهديدات التي يشكلها تنظيم
«داعش» ،باإلضافة إلى االنتقادات التي وجهها االتحاد
األوروبي إلى تركيا بشأن تراجع الحريات وانتهاك حقوق
اإلنسان ،وهي قضايا سعت المعارضة إلى استثمارها
وتوظيفها للتأثير في االنتخابات.
ويمثل استمرار األزمة السورية عامالً مؤثرا ً في
االنتخابات البرلمانية وتوجهات الناخب التركي ،إذ إن
تنامي التداعيات التي تترتب على األزمة من شأنها أن
تؤثر في المواطن مباشرة ،فقد اقترب عدد الالجئين الذين
تستضيفهم تركيا من المليونين وهو رقم كبير بالنظر إلى
تداعياته االقتصادية واألمنية ،وخاصة أن هذا الرقم مرشح
لالرتفاع إذا ما استمرت األزمة .ويمكن تفسير انخراط تركيا
في مساعي التوصل إلى حل سلمي مع الواليات المتحدة
وروسيا والمملكة العربية السعودية ،إلى رغبة الحكومة
في أن تقنع الناخب أنها تعمل من أجل إنهاء األزمة ،في
محاولة لمواجهة اتهامات المعارضة بأنها -أي الحكومة-
ساعدت عبر مواقفها على استمرار الحرب في سوريا.
ويمثل التهديد الذي يشكله تنظيم «داعش» أحد أبرز
األجواء المحيطة باالنتخابات ،إذ شهدت تركيا خالل األشهر
الماضية عمليات تفجيرية عدة أودت بأرواح العشرات
من المدنيين ،وقد تضررت حكومة حزب العدالة والتنمية
كثيرا ً جراء هذه التفجيرات ،فقد قامت المعارضة بتحميلها
المسؤولية بدعوى أنها لم تأخذ االحتياطات الالزمة ،وأنها
هي المسؤولة عن أمن وسالمة المواطن أينما وجد ،فضالً
أن المعارضة طالما اتهمت الحكومة بالتهاون مع «داعش»
والتعامل معه.
يضاف إلى ذلك ،استمرار الحكومة التركية في تعقب
المؤسسات ذات الصلة بالداعية المعارض فتح الله جولن

حيث اقتحمت الشرطة التركية في إسطنبول مكاتب شبكتَي
التلفزة «بوغون» و«كانال-ترك» المحسوبتين على جماعة
جولن ،والتابعتين إلى شركة «إبيك  -كوزا هولدنغ» التي
كان القضاء التركي قد وضعها تحت الوصاية ،بعدما اتهامها
بـ «التجنيد» و«القيام بدعاية» لحساب جولن.
وقد أدت هذه الخطوة إلى ردود فعل أوروبية ،إذ أعرب
رئيس البرلمان األوروبي عن قلقه حيال هذه الخطوة،
وقال إن اإلعالم الحر هو العماد الرئيسي للديمقراطية،
بينما حذّر ،نائب رئيس البرلمان األوروبي ،من أن عملية
إجراء االنتخابات المقبلة في أجواء شفافة وآمنة قد دخلت
منعطفاً خطيرا ً بسبب هذه الحمالت .وأشار تقرير لوكالة
«رويترز» إلى قلق «االتحاد األوروبي» حول األوضاع
الحقوقية في البالد ،فقد اتهم التقرير تركيا بالتراجع في
مجاالت سيادة القانون وحرية التعبير واستقالل القضاء،
وأشار إلى تدهور الوضع األمني فضالً عن إقحام السياسة
بشكل متزايد في الجهاز اإلداري للدولة ،ما يدلل على أن
هناك قلقاً أوروبياً بشأن األوضاع الحقوقية في تركيا.
ومن الممكن أن تؤثر هذه األجواء في نتائج االنتخابات
البرلمانية ،وخاصة نتائج حزب العدالة والتنمية الحاكم
الذي يسعى إلى الحصول على أغلبية تساعده على تشكيل
الحكومة منفردا ً ،والسيما بعد أن أثبتت تجربة الشهور
السابقة أن من الصعب على الحزب أن ينجح في تشكيل
حكومة ائتالفية مع أي من أحزاب المعارضة.
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تقارير وتحليالت
واشنطن بوست :بد ًال من التحقيق في هجوم بنغازي ،يجب توجيه
االهتمام إلى االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط

كتبت كاترينا فاندن هوفيل مقاالً نشرته صحيفة «واشنطن بوست» تحت عنوان «بدالً من التحقيق في هجوم
بنغازي ،يجب توجيه االهتمام إلى االستراتيجية األمريكية في الشرق األوسط» ،موضحة أن أكثر ما يدعو إلى األسى
بشأن جلسات استماع الكونغرس حول بنغازي هو أنها تشتت االنتباه عن التساؤالت الجادة التي ينبغي طرحها حول
اتجاه السياسة الخارجية األمريكية.
وأضافت الكاتبة :اضطرت الواليات المتحدة إلى العودة إجراء تقييمات مدروسة ألولويات األمن الوطني ومراجعة
مجددا ً إلى العراق لمحاربة تنظيم داعش بعد الغزو الذي نقدية للمسار العسكري الذي اتخذته سياساتها الخارجية.
استمر ألكثر من  10سنوات بتكاليف باهظة للغاية وأسفر فلم تخلِّف التدخالت األمريكية في العراق وليبيا وسوريا
عن زعزعة استقرار المنطقة برمتها .وبرغم مالحقة أسامة واليمن سوى الفوضى وبلدان فاشلة ،وهو ما يثبت افتقار
بن الدن في أفغانستان قبل عقد من الزمن واغتياله مؤخرا ً ،الواليات المتحدة إلى القدرة على إعادة اإلعمار .وتقول
فإن الحكومة األفغانية ال تزال عاجزة عن الدفاع عن نفسها الكاتبة إن واشنطن شهدت دوماً صراعات محتدمة بين
على الرغم من األسلحة وبرامج التدريب التي تتجاوز الفصائل السياسية المختلفة ،ولكن زعماء الكونغرس كانوا
تكلفتها مليارات الدوالرات ما دفع الرئيس باراك أوباما إلى في الماضي على استعداد لوضع األمة فوق كل اعتبار.
إعالن بقاء القوات األمريكية هناك إلى أجل غير مسمى.
وبدالً من السعي وراء تشويه صورة المرشحة الديمقراطية
كما اتحدت الواليات المتحدة مع
المحتملة النتخابات الرئاسة ،هيالري
حلفائها إلطاحة العقيد الليبي معمر
كلينتون ،ينبغي التركيز على الدروس
القذافي ،ولكن الوضع في ليبيا
المستفادة من سلسلة التدخالت
ينحدر بشكل متزايد نحو الفوضى،
األمريكية المريرة .وتشير الكاتبة إلى
وأعلنت تأييدها لحمالت القصف
أن الواليات المتحدة ال تزال الدولة
السعودية في اليمن التي تسفر
الوحيدة القادرة على استخدام قوتها
عن خراب شديد ،في حين طالبت
العسكرية في أرجاء العالم كافة،
الرئيس السوري بشار األسد بالتخلي
ولكن سجل تدخالتها العسكرية
عن السلطة وتشن اآلن حرباً ضد نظامه وأبرز خصومه على ال يضم إال إخفاقات مكلفة ومتكررة .ورغم ذلك ،ينادي
حد سواء.
السياسيون األمريكيون بتبني سياسات أكثر صرامة .إذ
وتوضح الكاتبة أن الرئيس أوباما تعهد بإنهاء الحرب تخلى المحافظون الجمهوريون عن حكمة دوايت أيزنهاور
ضد اإلرهاب وبسحب القوات األمريكية من العراق وواقعية وزير الخارجية السابق جيمس بيكر وتبنوا األوهام
وأفغانستان وتبني سياسة خارجية تتوافق مع القانون العسكرية التي ير ّوجها المحافظون الجدد بينما يتباهى
األمريكي ،ولكنه تراجع عن كل هذه األهداف .وعالوة على الديمقراطيون بفكرة «الدولة التي ال غنى عنها» ويؤيدون
ذلك ،تولت الواليات المتحدة دور حفظ األمن في العالم التدخالت «اإلنسانية» في مختلف أنحاء العالم .وكانت
من خالل مواجهة الرئيس الروسي فالديمير بوتين في النتيجة هي انشغال القوات العسكرية األمريكية بصورة
أوكرانيا وإجراء تدريبات عسكرية في دول البلطيق ونشر دائمة وخوض حروب ال تنتهي .ومع ذلك ،ال ت ُجرى أي
السفن الحربية والقوات في منطقة الخليج العربي وتحدي نقاشات صادقة حول التدخالت الفاشلة والقواعد العسكرية
تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي .وتلفت الكاتبة الدائمة التي تضع عبئاً على السياسة الخارجية األمريكية.
وتختتم الكاتبة المقال باإلشارة إلى أن الوقت قد حان
النظر إلى أن الواليات المتحدة تمتلك ما يقدر بنحو 800
قاعدة وموقع عسكري في جميع أنحاء العالم ،وأرسلت لدحض أسطورة النفوذ العالمي ،التي يدعمها الجمهوريون
قوات العمليات الخاصة إلى  147دولة خالل عام  .2015والديمقراطيون على حد سواء ،والتي فشلت مرارا ً في
وترى الكاتبة أن الواليات المتحدة في حاجة ماسة إلى الماضي وستفشل مجددا ً في المستقبل.
السبت  31أكتوبر ( 2015السنة الثانيـة والعشـرون  -العدد )5859

6

شـؤون اقتصاديــة
«مصدر» :فرص استثمارية كبيرة للطاقة المتجددة بالشرق األوسط وشمال إفريقيا
بالطاقة المتجددة .واليوم يجري
تحديد أهداف في األردن والمغرب
وغيرهما ”.وتابع يقول «ما الحظناه
هو وجود اهتمام كبير بمصادر
الطاقة المتجددة من جانب كثير
من الحكومات خالل العامين
الماضيين .الحظنا الكثير من التغيرات في السياسات
بما يسمح للمستثمرين بدخول هذا المجال» .وقال
بالهول إن مصدر استثمرت أكثر من نصف مليار دوالر
في مشروعات للطاقة الخضراء بمحفظة تبلغ نحو 4.5
جيجاوات من الطاقة المتجددة بما يعادل إنتاج نحو
أربعة مفاعالت نووية.

قال الرئيس التفيذي لشركة
«مصدر» اإلماراتية للطاقة النظيفة
أحمد بالهول إن تغير السياسات
بسبب التغير المناخي -مع سعي
الدول لتنويع مصادر الطاقة -أتاح
فرصاً استثمارية في مجال الطاقة
المتجددة بالشرق األوسط وشمال إفريقيا .وقال بالهول
لرويترز في باريس إن دول المنطقة تضع أهدافاً متزايدة
في مجال الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لديها.
وأضاف «عندما وضعت أبوظبي قبل بضع سنوات هدف
إنتاج سبعة بالمئة من الطاقة من مصادر متجددة بحلول
 ..2020لم يكن لدى أحد في المنطقة أي هدف خاص

ستاندرد آند بورز تخفض التنصيف االئتماني للسعودية
خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها االئتماني
السيادي الطويل األجل للمملكة العربية السعودية
بالعملتين األجنبية والمحلية إلى  A+/A-1من AA-
 /A-1+فيما أرجعته إلى «تحول سلبي واضح»
في الموازنة العامة للمملكة .وقالت ستاندرد
آند بورز إنها تتوقع زيادة العجز المالي
للسعودية فيما يعكس الهبوط الحاد في
أسعار النفط الخام .وبعد سنوات شهدت نموا ً متواصالً
في اإلنفاق الحكومي بدعم أسعار النفط المرتفعة ربما
يواجه االقتصاد السعودي فترة أكثر صعوبة .ويتوقع

كثير من المحللين أن يتباطأ النمو في  2016من معدله
الحالي البالغ نحو ثالثة بالمئة .وقد تباطأت وتيرة تراجع
صافي األصول الخارجية للسعودية في وقت سابق من
العام الحالي فيما يرجع جزئياً إلى استئناف
الحكومة إصدار سندات محلية في يوليو
الماضي للمرة األولى منذ  2007وهو ما
قلص الحاجة إلى بيع أصول في الخارج.
وربما تشهد وتيرة االنخفاض مزيدا ً من التباطؤ في
الشهور القادمة مع اتخاذ الحكومة خطوات تقشف لكبح
اإلنفاق وزيادة اإليرادات من المصادر غير النفطية.

التسرب من التعليم االبتدائي في الدول العربية مقارنة بالدول المتقدِّ مة في عام 2012
معدل
ُّ
%0.8

%6.9

ماليزيا

الواليات
المتحدة

%0.1

اليابان

%1

كوريا الجنوبية

%0.4

فنلندا

%3.4

ألمانيا

%4.4

السويد
%1.3

متوسط الدول
العربية

%5.8

سنغافورة

المصدر :البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة
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متابعات إعالمية
سعادة الدكتور جمال سند السويدي يهدي
معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان نسخًا من كتاب «السراب»
قام سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية بزيارة لمعالي
الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ،وزير الثقافة والشباب
وتنمية المجتمع ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة
في مكتبه بديوان الوزارة في أبوظبي ،حيث قام سعادته
بإهداء معاليه نسخاً من كتابه الصادر حديثاً «السراب»
بلغاته الثالث :العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،وذلك
بحضور سعادة عفراء الصابري ،وكيل وزارة الثقافة والشباب
وتنمية المجتمع .وقد ع ّبر الدكتور السويدي لمعالي الشيخ
نهيان بن مبارك عن سعادته بتقديم هذه النسخ ،وعن
شكره وتقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه معاليه إلى
جميع جوانب القطاع الثقافي في الدولة ،وإلى المثقفين
والمفكرين والمبدعين .وقد تناول سعادته ومعالي الشيخ
نهيان بن مبارك خالل اللقاء ،موضوع الكتاب الجديد ،الذي
يتحدث عن كيفية استغالل جماعات اإلسالم السياسي
للدين في سبيل تحقيق طموحاتها
السياسية والوصول إلى السلطة،
وهو الكتاب الذي تربع-وفقاً
للمراقبين -في زمن قياسي ،على
قمة األعمال الفكرية العربية،
وهيمن على الساحة الثقافية،
واستحوذ على اهتمام وتقدير
الكثيرين من المفكرين والباحثين ،ليس فقط في العالم
العربي ،بل في الدول الغربية أيضاً.
من جانبه ع ّبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن
شكره وتقديره لسعادة الدكتور جمال سند السويدي على
إهدائه نسخاً من هذا الكتاب الق ّيم ،وعلى الجهود الفكرية
والبحثية التي يبذلها سعادته في سبيل تنوير الرأي العام
بقضايا محورية ومهمة ،وخاصة في ظل الظروف الحساسة
التي تعيشها المنطقة.
وقـد و ّجه سعـادة الدكـتور جـمال سـند السـويدي
الدعـوة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان؛
لحضور الفعالية الخاصة بجمعية رعاية مرضى السرطان
«رحمة» التي ستقام في الساعة الرابعة مساء من يوم
السبت الموافق  7نوفمبر  2015في حلبة «مرسى ياس» في

أبوظبي .وتحمل هذه الفعالية اسم «رحمة ياس» ،وتهدف
إلى التعريف بالجمعية وأهدافها ،باإلضافة إلى استقطاب
المتطوعين والمتبرعين لخدمة األهداف اإلنسانية للجمعية.
وجدير بالذكر أن جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»
تأسست تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،في حفل أقيم بقصر اإلمارات
في أبوظبي بتاريخ  15سبتمبر
 ،2015ويرأس مجلس إدارتها سعادة
الدكتور جمال سند السويدي مدير
عام مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،وهي تهدف
إلى تكثيف الوعي المجتمعي
بمرض السرطان؛ واستحداث آليات
وبدائل مبتكرة لتقديم الدعمين المجتمعي والنفسي
الكاملين إلى المرضى ،وتخفيف المعاناة التي يسبِّبها هذا
المرض لهم وألسرهم .وقد حضر سعادة الدكتور جمال
سند السويدي مع معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان،
مراسم توقيع وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع مذكرة
تفاهم مع جامعة محمد الخامس «أكدال -أبوظبي» ،والتي
تأتي لتمكين رواد المكتبات في الدولة من الحصول على
خدمات معلوماتية ومعرفية متميزة عبر قنوات مبتكرة
وفعالة ومالئمة ،باإلضافة إلى المساهمة في تطوير كفاءة
اإلجراءات وضمان جودة مخرجات المكتبات وتوسيع قاعدة
االستفادة المشتركة من كنوز المعرفة البشرية في المكتبات
المشاركة في المشروع ،ودعم استغاللها األمثل لمواردها
المالية لرفع مستوى الوعي الثقافي.
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متابعات إعالمية

اجتماع جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة) الثالث
عقدت جمعية رعاية مرىض الرسطان (رحمة) اجتامعها
الثالث يوم الثالثاء املايض املوافق  27أكتوبر  ،2015يف مركز
اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،برئاسة سعادة
الدكتور جامل سند السويدي ،رئيس مجلس إدارة الجمعية،
ملناقشة جدول األعامل يف االجتامع ،وللتحضري لفعاليات
الجمعية القادمة ،وأبرزها املاراثون الخريي الذي سيقام يف
حلبة مرىس ياس يف الساعة الخامسة من مساء يوم السبت
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وقد ناقش أعضاء الجمعية خطة العمل وآلية التنسيق
واملقرتحات املقدمة إليها حول كيفية تفعيل
دور جمعية رعاية مرىض الرسطان (رحمة)،
خالل الفرتة املقبلة ،مبا يخدم املرىض
وذويهم ،ويضمن وجود وسائل وقاية فعالة
ومتابعة لرعاية املرىض ،وتفعيل املحور
التوعوي املتعلق مبرض الرسطان ،والتثقيف
الصحي للمجتمع وتعريفه باألنواع املختلفة
من الرسطانات والعوامل املسببة لها،
وكيفية الوقاية أو الحد من اإلصابة بها،
وطرق التعايش مع الصعوبات التي يواجهها
املرىض يف أثناء فرتة العالج ،وتقديم الدعم النفيس واملادي
لهم خالل ذلك ،وحشد املوارد املالية والبرشية لتقديم هذا
الدعم.
كام بحثت اللجنة العديد من القضايا ذات العالقة،
متهيدا ً لتفعيل عمل الجمعية تجاه املرىض وذويهم ،ولتقديم
خدماتها لهم ،حيث تم إطالق موقع إلكرتوين تفاعيل
للجمعية عىل شبكة اإلنرتنت ،بحيث ميكن ألعضائها واملصابني
باملرض التواصل من خالله ،سواء بالتربع أو التطوع أو إضافة
معلومات أو رسد قصص الكفاح مع املرض ،أو من خالل

إنشاء مجموعات خاصة بهم عىل مواقع التواصل االجتامعي،
وستعمل أيضاً عىل حشد موارد املجتمع البرشية من خالل
فتح باب التطوع واالنضامم إليها ،وتم إصدار مجلة دورية
للتعريف باملرض وطرق عالجه والوقاية منه.
كام تم يف االجتامع تشكيل لجنة تختص بوضع آلية
الختيار الحاالت املستحقة للعالج ،من مواطني دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،وتم تأكيد أهمية التغطيات الصحفية
واإلعالمية لألحداث املتعلق بفعاليات الجمعية.
كام أكد سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،رئيس
مجلس إدارة الجمعية ،أهمية عقد اجتامع
مع مسؤويل املستشفيات املعنية بعالج مرض
الرسطان :توام يف العني ،وخليفة واملفرق
والباهية يف أبوظبي؛ للتنسيق معهم ومعرفة
آلية دفع قيمة العالج ،مع التوضيح لهم بأن
جمعية «رحمة» هي جمعية خريية ،ملراعاة
قيمة العالج .وتم تأكيد أهمية رضورة
اجتامع لجنة الهبات والتربعات ملتابعة آلية
التربعات ،مع رضورة االستعانة بأحد علامء
الدين لترشيع املبالغ املدفوعة وتقنينها.
وسيتم إرسال رسائل ودعوات للجهات واألفراد لإلسهام يف
التربعات والهبات للجمعية؛ مثل :زيارة األمني العام للمجلس
التنفيذي لطلب الدعم املايل من املجلس.
كام متت مناقشة رضورة وجود مختص بالجمعية للدعم
النفيس للمريض وعائلته.
وتم استعراض رضورة املتابعة والحضور للندوات
واملحارضات التي تقام داخل الدولة أو خارجها ،وهي املتعلقة
مبرض الرسطان؛ لالطالع عىل آخر املستجدات الخاصة باملرض
وطرق الوقاية والعالج.
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