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االفتتاحية

مقومات قوية لالقتصاد الوطني اإلماراتي
يع ّد االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة في المرحلة الراهنة واحدا ً من االقتصادات ذات األداء
األكثر متانة واستقرارا ً على المستوى اإلقليمي والعالمي ،بالرغم مما يموج به االقتصاد العالمي من مظاهر ضعف
وهشاشة مالية وتباطؤ شديد في النمو تبدو مالمحه جلية في العديد من بلدان العالم المتقدم ،بما في ذلك دول
االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية واليابان .باإلضافة إلى اقتصادات الدول الصاعدة ،التي تعرضت
بدورها إلى بعض الضغوط مؤخرا ً ،كما هو الحال بالنسبة إلى الصين ،التي تراجع نموها ألول مرة منذ عقود طويلة
عن مستوى  %7وفق آخر بيانات رسمية.
ووسط هذه األجواء ،يسير االقتصاد اإلماراتي قدماً على طريق النمو واالستقرار .وفي البيانات الصادرة عن
«صندوق النقد الدولي» في نهاية شهر أكتوبر الماضي ،هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد ذلك ،فمعدل النمو
االقتصادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ظل أعلى من مستوى  %4.5خالل العام الماضي ،ويرجح أن يحقق نموا ً
بنحو  %3خالل العام الجاري ،وهو ما يشير إلى أن االقتصاد اإلماراتي يتمتع بقدرة عالية على النمو الذاتي ،متجاوزا ً
الضغوط العالمية .بل واألهم من ذلك هو أن نموه بهذه المعدالت المرتفعة في ظل تراجع أسعار النفط العالمية،
في الوقت الذي يعد هو منتجاً ومصدرا ً رئيسياً للنفط ،يعني أنه استطاع إيجاد محركات نمو ذاتي له بعيدا ً عن
القطاع النفطي ،عبر توسعه في االستثمار وفي تطوير القطاعات غير النفطية .وتشير بيانات وزارة االقتصاد إلى أن
هذه القطاعات باتت تسهم بأكثر من ثلثي حجم الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد اإلماراتي ،ومن المرجح أن يزيد
نصيبها إلى  %80من الناتج خالل السنوات القليلة المقبلة.
ومن المؤشرات ذات الداللة أيضاً في هذا اإلطار ،أنه برغم الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية
التي تسببت من دون شك في تراجع اإليرادات النفطية اإلماراتية ،فمازالت الجدارة االئتمانية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة عند مستوياتها المرتفعة نفسها ،في ظل ما تحتفظ به الدولة من سيولة مالية ،نتيجة تمكنها
خالل السنوات الماضية من استثمار إيراداتها النفطية بالشكل األمثل .ولعل الموازنة االتحادية التي أقرها مجلس
الوزراء للعام المالي الجديد  2016مؤخرا ً هي دليل قاطع على مدى ما تتمتع به المالية العامة اإلماراتية من متانة
واستقرار ،فهذه الموازنة لن تعاني أي عجز مالي .ويمكن في هذا الصدد اإلشارة إلى تأكيد «وكالة ستاندرد آند
بورز» ،في تقرير حديث لها ،متانة الموقف المالي واالئتماني لالقتصاد اإلماراتي ،وقدرته على مواجهة التحديات
المالية العالمية المقبلة في ظل االستراتيجيات المستقبلية الواضحة والتشريعات المرنة التي تملكها الدولة.
واألمر اآلخر الذي ال يمكن إغفاله في هذا السياق ،والمرتبط أيضاً بتراجع أسعار النفط العالمية ،هو أن الميزان
الجاري لدولة اإلمارات العربية المتحدة -الذي يؤشر إلى طبيعة عالقاتها التجارية وكل تعامالتها الجارية مع العالم
الخارجي -لم يشهد أي عجز حتى اآلن ،حيث تظهر بيانات «صندوق النقد الدولي» أنه سيظل محققاً ٍ
لفائض آمن
خالل العام الجاري ،وأنه من المرجح أن يشهد ارتفاعاً مضطردا ً في حجم الفائض خالل السنوات الخمس المقبلة.
هذه المؤشرات تظهر أن االقتصاد اإلماراتي يتمتع بأسس متينة ومستقرة على المستويات كافة ،سوا ًء تعلق
األمر بقواعده اإلنتاجية أو أسسه المالية أو حتى عالقاته التجارية مع العالم الخارجي ،وهو أمر على قدر عا ٍل من
األهمية في ظل ما يشهده العالم في الوقت الحالي من أزمات اقتصادية ،كما أنه يدلل على أن االقتصاد اإلماراتي
قادر على مواصلة أدائه المطمئن في المستقبل ،ومهما كانت التحديات.
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اإلمارات اليوم

الشريك التجاري الجاذب
تحتل دولة اإلمارات العربية المتحدة مرتبة متقدمة بين الشركاء التجاريين المهمين وذوي الفرص الكبيرة
والواعدة على خريطة التجارة العالمية ،والذي يمثلون نقاط جذب مهمة بالنسبة إلى االقتصادات الكبرى في العالم،
وهذه المكانة تعود إلى الخصائص المميزة لالقتصاد الوطني اإلماراتي ،التي من بينها النمو السريع والمستدام،
والسوق المحلية المتنوعة والديناميكية ،ومستوى الدخل المرتفع للسكان ،وشبكة العالقات الواسعة والمميزة ،التي
تربطه باألسواق اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا واألسواق العالمية أيضاً.
وخالل األيام القليلة الماضية نظمت «وزارة االقتصاد» ،بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية في الدولة،
ورشة عمل حول مبادرة الحزام االقتصادي وطريق الحرير الجديد ،وفوق أن هذه الفعالية هدفت إلى مناقشة
سبل تعزيز العالقات االقتصادية الثنائية بين البلدين ،فإنها عكست اهتمام الصين بدولة اإلمارات العربية المتحدة
كشريك تجاري لديه فرص كبيرة للنمو والتوسع ويعتبر حلقة وصل بين األسواق اإلقليمية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا من ناحية واألسواق العالمية من ناحية أخرى .فقد تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن مبادرة
«الحزام والطريق» ،والمتعلقة بتفعيل ما يسمى «طريق الحرير الجديد» ،مع استعراض أفكار جديدة مبتكرة،
بشأن ما يمكن أن تضيفه اإلمارات لهذه المبادرة الطموحة في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة وخدمات
لوجستية متطورة بما يؤهلها لكي تلعب دورا ً محورياً على «طريق الحرير الجديد».
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة بما تمتلكه من إمكانات اقتصادية وموارد ومقومات متنوعة في مختلف
المجاالت ،يمكنها تقديم إسهامات كبيرة وفعالة إلنجاح مبادرة «الحزام والطريق» ،وتعزيز أهدافها التنموية ،سواء
على مستوى التعاون الثنائي بين البلدين ،أو بالنسبة إلى الدول الواقعة على طول «طريق الحرير الجديد» ،ودعم
منظومة التعاون بين دول منطقة الشرق األوسط ،ودول قارات العالم القديم الثالث ،آسيا وأوروبا وإفريقيا ،التي
تقع في نطاق المبادرة ،والتي يصل عددها إلى أكثر من  60دولة.
وما تمتلكه دولة اإلمارات العربية المتحدة من مقومات جعلها -وفق وزارة االقتصاد -أكبر شريك تجاري في
منطقة الشرق األوسط بالنسبة إلى أكبر عشرة اقتصادات في العالم ،بينها الصين .وتشير التقديرات إلى أن قيمة
التبادل التجاري بين اإلمارات والصين تقدر قيمته حالياً بنحو  54.8مليار دوالر سنوياً ،ومن المتوقع أن تبلغ قيمته
نحو  100مليار دوالر خالل السنوات القليلة المقبلة ،والسيما مع االهتمام الذي توليه الدولتان لذلك ،وحرصهما
على تعزيز سبل التعاون االقتصادي بأشكاله كافة .يضاف إلى ذلك –ووفق وزارة االقتصاد -أن اإلمارات تعد مركزا ً
لوجستياً بالنسبة إلى الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة ،إذ تستحوذ على نحو  %60منها ،وهناك جالية
صينية ،تقيم وتعمل وتستثمر ،في اإلمارات يقدر عددها بنحو  300ألف شخص ،وهناك أكثر من أربعة آالف شركة
صينية ،و 249وكالة تجارية صينية وأكثر من خمسة آالف عالمة تجارية صينية مسجلة في الدولة .وفي مقابل ذلك
فهناك نحو  650مشروعاً استثمارياً إماراتياً في الصين في مختلف القطاعات واألنشطة مما يؤكد مدى عمق وقوة
العالقة التجارية بين البلدين الصديقين.
إن المناخ االستثماري اإلماراتي المرن والكفؤ ،واآلخذ في التحسن يوماً بعد يوم ،في ظل جهود التطوير
المستمرة التي تبذلها الدولة في مختلف جوانبه ،هو بمثابة العامل المحفز والمهم أيضاً للشركاء التجاريين الكبار
والمستثمرين األجانب والشركات الدولية الكبرى ،للقدوم إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة وافتتاح مشروعات
استثمارية ومقار إقليمية جديدة فيها ،واالستفادة مما يتيحه مناخها االستثماري من فرص واعدة للربح والتوسع،
فضالً عن فرص دخول أسواق المنطقة.
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تقارير وتحليالت
تحقيق رغبة أردوغان في االنتقال إلى النظام الرئاسي يبدو صعبًا
عقب ظهور نتائج االنتخابات البرلمانية في تركيا ،التي كشفت عن فوز حزب «العدالة والتنمية» باألغلبية المطلقة
لعدد مقاعد البرلمان ،دعا رئيس الوزراء التركي ،أحمد داود أوغلو ،األحزاب السياسية التركية إلى االجتماع واالتفاق
على دستور جديد بدالً من دستور  1982القائم.
برغم أن رئيس الوزراء التركي قد تحدث عن وضع
دستور جديد ،إال أنه ال يمكن فصل هذه الدعوة عن رغبة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وطموحه ،في إجراء
تعديل دستوري يتم بمقتضاه تحويل النظام البرلماني
القائم في البالد إلى نظام رئاسي يخول رئيس الجمهورية
صالحيات واسعة في إدارة شؤون البالد.
وقد جاءت دعوة رئيس الوزراء التركي بعد أن أدرك
أن ما حصل عليه حزب العدالة والتنمية ال يؤهله منفردا ً
لتمرير مشروع قانون في البرلمان لوضع دستور جديد ،وال
حتى إلجراء وتمرير تعديالت على الدستور القائم داخل
البرلمان ،فضالً عن عدم قدرته على إحالة هذه التعديالت
إلى االستفتاء الشعبي.
ويتضح األمر بالنظر إلى نتائج االنتخابات كما أوردتها
«وكالة األناضول لألنباء» ،إذ حصل حزب العدالة والتنمية
على  317مقعدا ً من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ
عددها  550مقعدا ً ،وهذا العدد وإن كان يمكّن الحزب
من تشكيل الحكومة منفردا ً من دون الحاجة ،إلى الدخول
في ائتالف مع أي حزب آخر ،إال أنه يقل كثيرا ً عن العدد
المطلوب إلجراء وتمرير أي تعديالت دستورية داخل
البرلمان وهو  376مقعدا ً ،أو للدعوة إلى تنظيم استفتاء
شعبي بشأنها وهو  330مقعدا ً .في هذا اإلطار ،فإن عدد
المقاعد التي فاز بها الحزب تقل  13مقعدا ً عن العدد الالزم
للدعوة إلى تنظيم استفتاء بشأن تعديل الدستور واالنتقال
إلى النظام الرئاسي وزيادة صالحيات الرئيس ،كما أنه يقل
 59مقعدا ً عن العدد الالزم إلجراء وتمرير التعديالت في
البرلمان من دون إجراء استفتاء.
وعلى ضوء ذلك قد يكون من المتصور أن يحاول حزب
العدالة والتنمية إقناع األحزاب األخرى بالموافقة على
إعداد دستور جديد وفقاً لدعوة رئيس الوزراء التركي أوغلو،
أي من هذه األحزاب باالنضمام إليه
أو أن يحاول إقناع ٍّ
على األقل في ما يتعلق بإحالة التعديالت على االستفتاء
الشعبي حيث تحتاج هذه الدعوة إلى تأييد  330صوتاً ،أو

أن يحاول استمالة تأييد  13عضوا ً من أعضاء تلك األحزاب
بصورة منفردة.
وبالنظر إلى خريطة المقاعد البرلمانية ،يتضح أنه إلى
جانب حصول حزب العدالة والتنمية (ديني التوجه) على
 317مقعدا ً ،حصل حزب الشعب المعارض (وسط يسار
علماني) على  134مقعدا ً ،فيما حصل حزب الحركة القومية
(يميني) على  40مقعدا ً ،بينما حصل حزب الشعوب
الديموقراطي (يساري موا ٍل لألكراد) على  59مقعدا ً ،وال
توحي هذه الخريطة بإمكانية أن تستجيب هذه األحزاب
ذات التوجهات واأليديولوجيات المختلفة ،إلى دعوة رئيس
الوزراء التركي أحمد داود أوغلو بوضع دستور جديد للبالد،
وخاصة في ظل الخالفات الشديدة بين هذه األحزاب
وصعوبة اتفاقها جميعاً على مواد دستور جديد.
يضاف إلى ذلك أنه يبدو من الصعب أن يتمكن حزب
العدالة والتنمية من إقناع حزب الشعب الجمهوري لالنضمام
إليه إلجراء تعديالت دستورية والتحول إلى النظام الرئاسي
وتمريرها في البرلمان ،كما سيكون من الصعب كذلك على
الحزب إقناع الحزبين اآلخرين -الحركة القومية والشعوب
أي منهما باالنضمام إليه والموافقة على
الديموقراطي -أو ٍّ
إحالة التعديالت إلى االستفتاء الشعبي ،بتعبير آخر فإنه
ليس من المتصور أن يق ِّدم أي من هذه األحزاب ما سماه
بعض المحللين «خدمة العمر» للرئيس أردوغان من أجل
التحول إلى النظام الرئاسي.
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تقارير وتحليالت
ماذا يجب أن تفعل الواليات المتحدة األمريكية لحل القضية الفلسطينية؟
كتب دانيال كيرتزر ،وهو السفير األمريكي السابق لدى مصر وإسرائيل وأستاذ دراسات سياسة الشرق األوسط في
معهد «وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية» بجامعة «برنستون» ،مقاالً نشرته مجلة «ناشيونال إنترست»،
استهله قائالً ،إن عملية السالم أصبحت رمزاً للفشل في منطقة الشرق األوسط ،من قبل اإلسرائيليين والفلسطينيين
واألمريكيين في تقييم الوضع الراهن بشكل صحيح والتوصل إلى نهج عملي بديل.
يـقول الـكاتب ،تسـتند السـياسـة األمـريكية الحـاليـة
تجـاه الصراع الفلسطيني-ا ٍإلسرائيلي إلى ثالث ركائز:
أنه يمكن تحقيق حل الدولتين عن طريق المفاوضات
المـباشـرة ،مـع تـدخـل موضـوعي محـدود مــن األطــراف
الخــارجــية؛ وأن التكلفة السياسية في الداخل ستكون
مرتفعة للغاية والتداعيات السياسية في إسرائيل ستكون
قاسية جدا ً للتفكير في بذل المزيد
من الجهد للحد من السلوكيات
السيئة ،مثل المستوطنات؛ وأن
الفلسطينيين يتحملون أكثر من
نصف اللوم عن فشل جهود
التفاوض السابقة ،في ضوء المواقف
الرافضة في «كامب ديفيد الثانية»
وفي «عملية أنابوليس» واللجوء المتكرر للعنف واإلرهاب.
وهذه األسس خاطئة ،فقد أثبت كال الطرفين بوضوح
عجزهما عن التفاوض حول تفاصيل حل الدولتين وعن
االتفاق حتى على نقاط البداية أو المبادئ الذي ستقوم
عليها المفاوضات .وبرغم التكاليف السياسية لمحاولة
وقف النشاط االستيطاني اإلسرائيلي المستمر أو ممارسات
االحتالل الشاقة ،فهذا هو االختبار النهائي للقيادة :فهل
تستطيع اإلدارة فعل ما هو صحيح حتى لو كانت هناك
عاقبة سياسية؟ وبرغم أن الفلسطينيين يتحملون جزءا ً من
مسؤولية انتكاس عملية السالم واندالع أعمال العنف على
مدى العقدين الماضيين ،فإنهم أيضاً شعب تحت االحتالل
يحاول التفاوض على وسيلة إلنهائه وإقامة دولة مستقلة.
ومن ثم ،ال توجد أي فرصة لنجاح السياسة األمريكية
الحالية بينما تتجاوز مخاطر التقاعس التحديات المصاحبة
للمشاركة ،ما يعني الحاجة إلى نهج مختلف.
ويشير الكاتب إلى أن الوقت حان لتنفيذ مجموعة قوية
من الخطوات السياسية أحادية الجانب من قبل الواليات

المتحدة سعياً وراء استراتيجية طويلة األجل لصنع السالم.
فإلى جانب الحفاظ على هدف تحقيق حل الدولتين
واالعتراف بأن المفاوضات لن تُستأنف قريباً ،ينبغي اتخاذ
عدد من الخطوات التي تمهد الطريق لمشاركة جادة عندما
تكون األطراف مستعدة والوضع أكثر مالءمة .وأوالً ،تحتاج
اإلدارة األمريكية إلى وضع مبادئ واضحة بشأن التعامل مع
القضية .ولن يقبل كال الجانبين هذه
المبادئ في مجملها ،ولكنها تحتوي
على مبادالت داخلية كافية تجعلها
نقطة انطالق مفيدة للمفاوضات
في مرحلة ما في المستقبل .وثانياً،
يجب أن تشرف الواليات المتحدة
على إصدار مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة لقرار يرسخ تلك المبادئ .وثالثاً ،قد حان
الوقت أن تبدأ الواليات المتحدة تحديد عواقب السلوكيات
الفلسطينية واإلسرائيلية السيئة.
ولكي يكون هناك مغزى لهدف قيام دولة فلسطينية
مستقلة ،يجب أن تتضمن الخطوة الرابعة تصعيد عملية
بناء المؤسسات والتنمية االقتصادية .وهناك خطوة إضافية
متصلة ببناء المؤسسات والتنمية االقتصادية ،وهي الشروع
في «تفكيك» االحتالل لمعالجة مشكالت اختالل التوازن
االقتصادي والتبعية والتخلف .وسادساً ،يجب أن تكثف
الواليات المتحدة الجهود مع الدول العربية الرئيسية لتفعيل
مبادرة السالم العربية .ويمكن إطالق عملية ،بما يتفق مع
مبادرة السالم العربية إلضفاء دعم عربي ملموس على
خطوات السالم التي يخطوها كال الجانبين .وسابعاً ،يجب
على الواليات المتحدة توسيع نطاق االعتراف الدبلوماسي
بالدولة الفلسطينية ،شرط أن يمتنع الفلسطينيون عن
االنخراط في «حرب قانونية» في المحكمة الجنائية الدولية
ومحكمة العدل الدولية.
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تقارير وتحليالت
مجلة «بوليتيكو»:
اثنا عشر سببًا تدعو إلى خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
جل وقتهم في الخوض في مسألة خروج بريطانيا من االتحاد
يمضي المفكرون والمحللون للشؤون البريطانية ّ
األوروبي التي يتم تداولها بصورة كبيرة اليوم .فهناك المؤيدون للبقاء ضمن االتحاد وهناك من يطالبون بالخروج.
في هذا السياق يرى دينس ماكشين الوزير السابق
للشؤون األوروبية في الحكومة العمالية لرئيس الوزراء
البريطاني السابق طوني بلير في مقاله في مجلة «بوليتيكو»
أن المطالبين بالبقاء ضمن االتحاد مخطئون ،ويورد العديد
من األسباب التي تدعو البريطانيين للتصويت لمصلحة
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي في االستفتاء المرتقب
الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون:
•التاريخ البريطاني المختلف :إن بريطانيا لم تتعرض
للغزو أو االحتالل أو فقدان السيادة ألي قوة خارجية
عبر القرون .والتصريحات التي أدلى بها ألكسندر ستاب
وزير المالية الفنلندي لمراسل «بي بي سي» بأن االتحاد
األوروبي قد جلب «السالم واالزدهار واألمن من دون
ثمن» ،قد تنطبق على دول تم االستيالء عليها من قبل
النازييين أو السوفييت لكن هذا الكالم ال ينطبق على
بريطانيا.
•منطقة اليورو ضعيفة النمو :كانت بريطانيا هي الداعم
ألوروبا خالل الفترة من الخمسينيات حتى الثمانينيات
من القرن الماضي .حتى ارتفعت معدالت النمو في
أوروبا إلى الضعفين أو ثالثة أضعاف معدالت النمو في
المملكة المتحدة منذ إطالق اليورو .لكن في السنوات
الماضية أصبح االتحاد األوروبي مصدرا ً للقلق بالنسبة إلى
االقتصاد العالمي ،حيث تفوقت عليه في األداء أمريكا
الشمالية ودول مجموعة «بريكس» ،والسيما مع الزخم
االقتصادي القادم من وادي السيليكون ،وسامسونج ،ومن
الصناعات الصينية .وقد أضافت الجامعات األمريكية
قيمة اقتصادية ،بينما ظلت الجامعات األوروبية مكاناً
للتأمل الفلسفي.
• ُمالّك وسائل اإلعالم البريطانية خارج بريطانيا :تع ّد
بريطانيا فريدة من نوعها حيث سمحت ألشخاص ال
يدفعون الضرائب في بريطانيا ويكرهون االتحاد األوروبي
بامتالك الصحف الكبرى ونتيجة لذلك ،اتسمت التغطية
اإلخبارية ألوروبا على مدى  25عاماً بالدعاية المضللة.

حتى إن صحيفة «الجارديان» تزخر بأعمدة ومقاالت
لكتاب يدعمون فكرة الخروج أمثال سايمون جينكينز أو
أوين جونز .وقد حولت هيئة اإلذاعة البريطانية نايجل
فراج إلى بطل قومي بمنحه مشاركة كبيرة من دون
عوائق في جميع برامجها الحوارية السياسية.
•توني بلير :كان رئيس الوزراء العمالي السابق مؤيدا ً
ألوروبا ،لكنه تهرب من جميع القرارات األوروبية الصعبة.
وعرض إجراء استفتاء على االنضمام إلى منطقة اليورو
من دون ربط الجنيه بالعملة الموحدة .وعرض إجراء
استفتاء على المعاهدة الدستورية لالتحاد األوروبي،
ما اضطر الرئيس الفرنسي حينذاك جاك شيراك إلى
فعل الشيء نفسه ،وبالتالي فقد أدى الحزب االشتراكي
الفرنسي المنقسم ،إلى وقف كامل لالندماج األوروبي
في عام  .2005وأصبح كاميرون نسخة عن بلير من خالل
عرضه إجراء استفتاء على االنسحاب ،لكن بلير كان أكثر
ذكا ًء حيث زاد من وعوده دون تحقيق شيء منها.
•حزب المحافظين :منذ خطاب تشرشل في عام 1946
حول الواليات المتحدة األوروبية ودعوة إدوارد هيث
رئيس الوزراء األسبق لالنضمام إلى أوروبا في عام 1973
إلى مارجريت تاتشر التي تبنت التصويت باألغلبية،
وبالتالي تقاسم السيادة في القانون األوروبي الموحد
لعام  – 1985تلك المـبادرات التي عـارضها حزب العمال
– يع ّد المحافظون هم الحزب األوروبي في بريطانيا،
لكن المحافظين البارزين متشككون اليوم حيال البقاء
ضمن االتحاد األوروبي.
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•الحملة المؤيدة لالتحاد األوروبي يسودها اإلرباك :عرف
عن المملكة المتحدة منذ وقت طويل أنها بلد أصحاب
المحالت التجارية ،ولربما هذا هو ما جعل شخصاً مثل
ستيوارت روز الذي بدأ ببيع المالبس الداخلية في
محالت «ماركس آند سبنسر» ،أصبح يملك أشهر محل في
بريطانيا ،وكان طبيعياً أن يرأس الحملة المناهضة للخروج
من االتحاد ،لكنه ظهر قبل بضعة أشهر في حملة «العمل
من أجل بريطانيا» على أنه مؤيد للخروج ،وبالتالي فإن
الرسائل المزدوجة تبعث على اإلرباك.
•التدفقات المالية الكبيرة لدى المؤيدين لالنسحاب:
تدفقت التبرعات النقدية لحملة «صوت على االنسحاب»
وبلغت  20مليون جنيه بينما كانت التبرعات لحمالت
المؤيدة للبقاء ضمن االتحاد األوروبي شحيحة.
•بروكسل وستراسبورغ :إن المتعصبين في مدينة بروكسل
والخطباء في مدينة ستراسبورغ لم يكن لهم تأثير في
بريطانيا .وكان ينظر إليهم على أنهم يتسمون بالتسلط
والجشع والتفاخر .وفي كل اجتماع بشأن االنسحاب
يتساءل كل شخص عن سبب بقاء المملكة المتحدة
تابعة إلى منظمة غير قادرة حتى على مراجعة وتدقيق
حساباتها بشكل صحيح .إن معظم كبار قادة االتحاد
األوروبي يتحدث «اإلنجليزية األوروبية» بطالقة وهي
لغة مفهومة تماماً .ولكن في أمة تعلمت على يد
شكسبير فإن تقليد اللهجات األجنبية ومطالبتها بمحبة
أوروبا لن تفلح.
•يمكن للبريطانيين التصويت مرتين :إن االتجاه المغري
من منظمي حمالت الخروج لن يتغير .وهناك رئيس بلدية
لندن الطموح بوريس جونسون الذي يقول باستمرار
لمن يستمع إليه إن المملكة المتحدة سوف «تزدهر»
خارج االتحاد األوروبي .ويقول آخرون إن التصويت على
الخروج سيكون له أثر تحفيزي على االتحاد األوروبي
المتصلب ،الذي سيقبل في النهاية المطالب البريطانية
باإلصالحات التي ستعيد أوروبا إلى حالتها السابقة كدول
قومية ذات سيادة.
•اإلجراءات العقيمة لالتحاد األوروبي بشأن النقابات
العمالية :أصدر اتحاد الصناعة البريطانية وغرفة التجارة
البريطانية ،أو معهد المدراء تقارير كثيرة خالل السنوات
األخيرة تنتقد االتحاد األوروبي إلجراءاته العقيمة وتدعم
الحوار مع النقابات.

•اليسار الليبرالي :لقد صوت حزب العمال في إسكتلندا
في نهاية األسبوع الماضي على معارضة «شراكة التجارة
واالستثمار عبر األطلسي» ،وبالنسبة إلى كثير من
المثقفين اليساريين فإن أوروبا هي مؤامرة شريرة لتعزيز
الرأسمالية «المعولمة» ،مع تدفق القوة إلى الشركات
المتعددة الجنسيات على حساب العمال .وخصصت
صحيفة «الجارديان» البريطانية مؤخرا ً صفحة لمراسلها
االقتصادي بول ماسون ،للتنديد بطريقة العالج التي
اتبعتها أوروبا في أزمة اليونان .وهناك طارق علي آخر
المخضرمين من اليساريين في بريطانيا الذي أبلغ ق ّراءه
إنه سيصوت للخروج في استفتاء كاميرون إلظهار التضامن
مع اليونانيين وحكومة سيريزا ،ويبدو أنه ال يعرف أن
اليونانيين صوتوا في استفتاء يوليو وانتخابات سبتمبر
الماضيين ،بنعم ألوروبا ثم نعم للبقاء في منطقة اليورو
– ومن ثم فإن تصويت اليساريين الليبراليين إلى جانب
خروج المملكة المتحدة من أوروبا سيبدو سلوكاً أنانياً.
•تدفق المهاجرين :لقد تشكل البريطانيون على مر
السنين من األجانب القادمين من مناطق االضطهاد أو
الفقر أو  البروتستانت من فرنسا أو اليهود من روسيا
القيصرية وأ لمانيا النازية ،أو البولنديين أو المجريين
الهاربين م ن الطغيان الشيوعي أو العمال الفالحين
من إيرلندا والجبل األسود ،والمسلمين والهندوس من
مواطني الكومنولث .لكن توسيع االتحاد األوروبي إلى
الشرق والجنوب الشرقي من أوروبا قد أدى إلى تدفق
أكثر من  3مليون شخص على بريطانيا خالل عقد من
الزمان .وهؤالء يعملون بجد ،ويدفعون الضرائب ،وإيجار
البيوت ويحضرون للكنائس .ولكن بالنسبة إلـى الشخـص
البريطاني العـادي فـإن هـذا التدفق الكبير سيزيد من
صعوبة «استعادة سيطرتنا على حدودنا».
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شـؤون اقتصاديــة
وزراء الصناعة في مجلس التعاون يبحثون أبرز التحديات التي تواجه القطاع
يبحث االجتماع الحادي واألربعون
لوزراء الصناعة في دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية اليوم
الخميس أبرز التحديات التي تواجه
القطاع في دول المجلس .وقال سعادة
األستاذ عبدالله بن جمعة الشبلي
األمين العام المساعد للشؤون االقتصادية والتنموية في
األمانة العامة لمجلس التعاون «إن الوزراء سيناقشون
خالل اجتماعهم في مقر األمانة العامة للمجلس عددا ً
من المواضيع التي هي حصيلة جهود مكثفة قامت
بها العديد من اللجان الفنية واألمانة العامة من بينها
توصيات حول الصيغة المعدلة لمشروع «قانون نظام
التنظيـم الصناعي الموحد» لدول المجلس والئحته

التنفيذية ،إلى جانب مشروع وثيقة
«اإلطار العام والخطة االستراتيجية
لتنـميـة الصـادرات الصـناعية غيـر
النفـطية لــدول مـجلـس التـعاون
 2016ــ  ،»2030وتوصيات لجنة
تنسيق إقامة المشروعات الصناعية
الخليجية المشتركة بدول المجلس ،وعدد من التقارير
الفنية المعدة من قبل منظمة الخليج لالستشارات
الصناعية حول «أهمية تعظيم القيمة المضافة في
اآلالت والمعدات المستخدمة في محطات تحلية المياه
بدول المجلس .وسينظرون في أبرز التحديات التي
تواجه قطاع صناعة الحديد في دول المجلس ..إضافة
إلى مناقشة عدد من الموضوعات األخرى.

رئيس جديد ألكبر شركة نفط حكومية في الكويت
قال وزير النفط الكويتي علي العمير أمس األربعاء إنه
عين رئيساً جديدا ً لشركة نفط الكويت وهي أكبر شركة نفط
حكومية في البالد .وقال العمير إن هناك قرارا ً
بإجراء عملية تبديل للمواقع بين رئيسي شركة
نفط الكويت والشركة الكويتية لالستكشافات
البـتروليـة الخـارجـية (كـوفـبيك) .تصريحات
العمير التي أدلى بها لرويترز تأتي كأول تأكيد
ألخبار تم تداولها على نطاق واسع في المواقع اإلخبارية
الكويتية وشبكات التواصل االجتماعي أول من أمس الثالثاء

بالكويت .وقال الوزير «نعم هناك قرار بالتدوير (تبديل
المواقع) ..تم اتخاذ قرار» وذلك في رده على سؤال لرويترز
حول صحة التقارير التي تذكر أن هناك قرارا ً
بتبديل مواقع الرئيسين التنفيذيين لشركة
نفط الكويت وكوفبيك .وتسعى الكويت
للوصول إلى طاقة إنتاجية نفطية قدرها
أربعة ماليين برميل يومياً والحفاظ على هذا
المعدل حتى عام  2030بدالً من طاقتها اإلنتاجية الحالية
التي تدور حول ثالثة ماليين برميل يومياً فقط.

متوسط العمر المتوقع عند الميالد (بالسنة) في العالم العربي مقارنة بالعالم في عام 2012

النرويج
أستراليا
سويسرا
اليابان
الواليات المتحدة
األمريكية

81.5
82.5
82.6
83.6
78.9

أيسلندا
الهند
أفغانستان
السنغال
سيراليون

82.1
66.4
60.9
63.5
45.6
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متوسط
الدول العرب َّية

70.2

املصدر :الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة
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متابعات إعالمية

سعادة الدكتور جمال السويدي يزور جامعة «محمد الخامس أكدال-أبوظبي»
ويلتقي رئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ويهديهم نسخًا من كتابه «السراب»
قام سعادة الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية بزيارة
جامعة «محمد الخامس أكدال–أبوظبي» ،أمس ،والتقى
سعادته خالل الزيارة كالً من سعادة الدكتور محمد مطر
سالم الكعبي ،رئيس الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية
واألوقاف ،ورئيس مجلس األمناء في الجامعة ،واألستاذ
الدكتور فــاروق حـمـاده ،المستشار في ديوان ولي عهد
أبوظبي ،ومدير الجامعة؛ حيث أهداهما سعادته نسخاً من
كتابه «السراب» ،الصادر حديثاً باللغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية ،وناقش معهما موضوع الكتاب ،الذي يتحدث
عن استغالل جماعات اإلسالم السياسي للدين؛ من أجل
الوصول إلى السلطة ،وتحقيق طموحاتها السياسية.
ومن جانبهم ع َّبر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم
لسعادة الدكتور جمال سند السويدي على إهدائهم نسخاً
من هذا الكتاب القيِّم ،وعلى الجهود الفكرية والبحثية التي
يبذلها سعادته في سبيل تنوير الرأي العام بقضايا محوريَّة
الحساسة التي تعيشها
ومه َّمة ،خصوصاً في ظل الظروف َّ
المنطقة .وبعد ذلك التقى سعادة الدكتور جمال سند
السويدي مجموعة من طالب الجامعة ،وأهداهم نسخاً
من كتابه «السراب» بعد توقيعها .وتحدث سعادته إليهم
في موضوع الكتاب ،الذي يُ َع ُّد أحد اإلسهامات الفكرية
ذات القيمة الكبيرة ،داعياً الطالب وجميع أجيال الشباب
في مجتمعاتنا العربية والمسلمة إلى االطِّالع عليه؛ من
أجل الكشف عن زيف الشعارات التي تر ِّوجها جماعات

اإلسالم السياسي ،وكيف أنها تستغل الدين من أجل الوصول
إلى مآربها السياسية ،وتحقيق مصالحها الخاصة .ووفقاً
قياسي،
للمراقبين؛ فقد تربَّع كتاب «السراب» ،في زمن
ٍّ
على قمة األعمال الفكرية العربية ،وهيمن على الساحة
الثقافية ،واستحوذ على اهتمام الكثيرين من المفكرين
والباحثين وتقديرهم ،ليس في العالم العربي فقط ،بل في
الدول الغرب َّية أيضاً؛ حيث إنه حقق رواجاً كبيرا ً في المواقع
اإللكترونية العالمية المتخصصة ببيع الكتب ،وفي مق ِّدمتها
موقع «أمازون» ،وحصل على المرتبة األولى ضمن الكتب
األكثر مبيعاً في تصنيف القارئ اإللكتروني «كيندل» التابع
لـ«أمازون».
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متابعات إعالمية

جمعية «رحمة» تبدأ فعالياتها مستلهمة دأب قيادتنا الرشيدة
في العمل الخيري وخدمة الوطن
تبدأ جمعية (رحمة) أولى فعالياتها
المجتمعية ،يوم السبت الموافق  7نوفمبر
 ،2015بتنظيم ماراثون تستضيفه حلبة مرسى
ياس بأبوظبي .حيث يمارس آالف المشاركين في
الفعالية رياضة الجري لمسافة ثالثة كيلومترات،
مع توافر رياضة ركوب الدراجات الهوائية
لدورتين على مسار الحلبة .وتحمل الفعالية
اسم «رحمة ياس» حيث من المقرر أن تقام
على حلبة مرسى ياس بأبوظبي .تهدف أولى
الفعاليات المجتمعية لجمعية (رحمة) إلى
التوعية بالجمعية وأهدافها ورسالتها الخيرية،
باإلضافة إلى استقطاب المتطوعين والمتبرعين
لخدمة األهداف اإلنسانية للجمعية.
صدر قرار إنشاء «جمعية رعاية مرضى
السرطان» (رحمة) ،من المجلس التنفيذي في
إمارة أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتأسست الجمعية 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 في
تاريخ  15سبتمبر  .2015وتقوم الجمعية على أساس
طابع العمل الخيري والمبادرات التطوعية اإلنسانية
لتحقيق جملة من األهداف في مقدمتها حشد موارد

المجتمع المادية لدعم مرضى السرطان من خالل
فتح باب التطوع واالنضمام إلى الجمعية ،وتقديم
المعلومات لمساعدة المرضى على فهم أفضل لطبيعة
مرضهم وخيارات العالج األنسب ،وتثقيف ذوي المرضى
من األسر واألصدقاء حول كيفية تقديم الدعم والمساندة
والرعاية األفضل لهم ،واإلسهام في توعية المجتمع
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وتعريفه بخطورة مرض السرطان والعوامل المسببة له
وطرق الوقاية منه ،فضالً عن توفير قاعدة بيانات شاملة
ومتكاملة حول المراكز العالجية المثلى المتخصصة في
عالج مرض السرطان عالمياً.
وفي مناسبة الفعالية األولى للجمعية ،صرح سعادة
الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،رئيس مجلس إدارة
جمعية رعاية مرضى السرطان (رحمة) قائالً ،إن فعالية
«رحمة ياس» تعد أولى أنشطة الجمعية المجتمعية،
وتتضمن أولى حمالت جمع التبرعات التي تخطط لها
الجمعية ،وسوف تتوالى الحمالت والجهود بواسطة
الجمعية لتتكامل مع الجهود المكثفة التي تبذلها دولة
اإلمارات العربية المتحدة وحكومة أبوظبي بشكل
خاص في مكافحة مرض السرطان ،حيث جعلت قيادتنا
الرشيدة صحة المواطن اإلماراتي ومن يقيم على أرضنا
الحبيبة على قائمة أولوياتها واهتمامها ،ألن اإلنسان هو
رأس مال دولتنا وهو الهدف والوسيلة .وقد كانت قيادة
الدولة معنا خطوة بخطوة ويدا ً بيد في تأسيس (رحمة)
تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله.
من جانبها ،وبهذه المناسبة ،قالت األستاذة نورة
السويدي مدير عام جمعية رعاية مرضى السرطان
(رحمه) إن الدعوة عامة ومفتوحة للمشاركة في
فعالية «رحمة ياس» من جانب المواطنين والمقيمين
والزائرين لدولتنا الحبيبة ،ألن هدف الجمعية هو نشر
التوعية بأهمية الرياضة والحياة الصحية في الوقاية
من هذا المرض ،كما أن الماراثون هو رسالة تعاضد
وتكاتف مع المصابين بالمرض ،شفاهم الله .كما أعربت
األستاذة نورة السويدي ،عن سعادتها وترحيبها بمشاركة
نجم الرياضة العالمي المالكم الفيليبيني ،ماني باكياو،
الملقب بـ«بطل الشعب» في فعالية «رحمة ياس»،
على حلبة مرسى ياس ،يوم السبت القادم الموافق 7
نوفمبر  2015لتقديم دعمه ومساندته لجمعية (رحمه)

مع انطالق أولى فعالياتها المجتمعية ،وباعتباره أحد
ممثليها وداعميها ،في التعريف بالجمعية وجمع
التبرعات التي سوف تخصص لدعم مرضى السرطان
في أبوظبي .وأضافت أن تلك المشاركة توضح أن رسالة
جمعية (رحمة) إنسانية شاملة وممتدة ،ال تقف عند
حدود دولة اإلمارات العربية المتحدة ،موضحة أن
الفعالية تهدف إلى جمع مبلغ  200ألف درهم إماراتي
من خالل رسوم االشتراك في الماراثون ،أو من خالل
تقديم التبرعات المباشرة ،لدعم الجمعية التي تهدف
إلى تنظيم آليات مبتكرة للمساعدة في تقديم الدعم
وتخفيف آالم المصابين بمرض السرطان ،وتقديم النصائح
واالستشارات لذوي المرضى من األسر واألصدقاء ،حول
كيفية تقديم الدعم والمساندة والرعاية األفضل لمرضى
السرطان بعد تشخيص المرض.
ومن جانبه ،أوضح نجم الرياضة العالمي المالكم،
ماني باكياو ،الملقب بـ«بطل الشعب» تطلعه للقاء
المشاركين في فعالية يوم السبت ،في حلبة مرسى
ياس .متمنياً أن يسهم حضوره وتساعد مشاركته ،على
نشر الوعي بأهداف جمعية (رحمة) اإلنسانية ،وجمع
أكبر مبلغ مالي ممكن لدعم هذه الجمعية الخيرية
المميزة ،موضحاً أنه هو نفسه سيكون أول المتبرعين
للجمعية بواسطة تبرع سخي لدعم الجمعية ،وهى
تخطو خطواتها األولى متمنياً لها النجاح والتوفيق في
تحقيق أهدافها ورسالتها الخيرية واإلنسانية العالمية.
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