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االفتتاحية

تقدير شهداء الوطن
تؤكد القيادة الرشيدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل مبادراتها المتعددة وجهودها المستمرة
لرعاية أسر شهداء القوات المسلحة ،أنها تحمل كل وفاء وتقدير لهؤالء األبطال الذين سطّروا بدمائهم الزكية
صفحات مضيئة في تاريخ الوطن وذاكرته ،ستظل مصدر إلهام لألجيال المقبلة .أحدث هذه المبادرات جاءت
من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي ،رعاه
الله ،الذي أمر مؤخرا ً بإعفاء أُ َسر وذوي شهداء الوطن األبرار الذين ض ّحوا بأرواحهم الطاهرة تلبية لنداء الواجب
ودفاعاً عن الحق والشرعية ،من سداد القروض اإلسكانية التي سبق أن حصل عليها األبطال قبل استشهادهم
من مؤسسة محمد بن راشد لإلسكان ،على أن يتضمن اإلعفاء أشكال القروض كافة ،بما في ذلك الشراء ،والبناء،
والمساكن الجاهزة ،والصيانة واإلضافة ،وقد القت هذه المبادرة تقديرا ً كبيرا ً من ذوي الشهداء ،الذين ث ّمنوا
حرص القيادة الرشيدة على توفير أوجه الرعاية المختلفة ألسر الشهداء ،والتي لم تنس تضحياتهم في مختلف
المناسبات.
الوفاء للشهداء وتقدير تضحياتهم في سبيل إعالء الوطن ،كان العنوان لكثير من السياسات واالستراتيجيات
التي اتخذتها القيادة الرشيدة في اآلونة األخيرة ،ولعل أبرزها البرنامج الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،بمناسبة اليوم الوطني الـ 44في الثاني من ديسمبر الماضي،
وفاء للشهداء ،والذي يتكون من عشر نقاط تشتمل على األولوية القصوى لسعادة اإلنسان اإلماراتي ،لعل
أبرزها تعظيم الموارد المالية االتحادية المخصصة لتحسين نوعية الحياة والحفاظ على نهج متوازن لالقتصاد
الوطني ،والتركيز على تطوير ممارسات تعمق الهوية الوطنية ،واالرتقاء بمفهوم المسؤولية المجتمعية وتكثيف
الجهود لبناء إعالم وطني واالستثمار في شباب الوطن وتطوير التشريعات والسياسات واألولويات الوطنية
لترسيخ استدامة األمن في الدولة ،واألمر السامي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة ،حفظه الله ،بأن يكون يوم  30نوفــمبر من كـل عام يـوماً للشـهيد ،ومبادرة صـاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،بإنشاء
نصب تذكاري للشهداء في مدينة أبوظبي ،حيث يتولى مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي
مهمة اإلشراف على تنفيذ النصب التذكاري ومتابعة الخطط والبرامج الالزمة بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات
المعنية في الدولة لتشييد هذا المعلم الوطني بما يليق باعتزاز اإلمارات وفخرها بتضحيات وعطاء أبنائها
الشهداء .أما على المستوى الشعبي ،فإن تضامن جميع أفراد المجتمع مع أسر الشهداء وذويهم يجسد بجالء
قوة التالحم الوطني ،ويؤكد المعدن األصيل ألبناء هذا الشعب ،وما يتسمون به من قيم العطاء والوفاء.
ستظل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،قيادة وشعباً ،وفية ألبنائها الذين لبوا نداء الوطن ،وحملوا رايته
خفاقة عالية في ساحات الحق والواجب ،مث ّمنة تضحياتهم الغالية ،ألنها تعتبرهم نماذج ناصعة لقيم التضحية
والفداء واالنتماء ،ويمثلون القدوة لشبابنا في كل مواقع العمل الوطني ،من أجل أن تستمر ملحمة البناء
والتنمية ،وهذا أمر يدعو إلى الثقة والتفاؤل ،ويؤكد أن اإلمارات ،كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،في كلمته بمناسبة اليوم الوطني
الـ ،44ستظل قوية منيعة بوالء أبنائها لها والتفافهم حول قيادتها.
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اإلمارات اليوم

الوسطية والتسامح لدحر التطرف واإلرهاب
في إطار الحرب الشاملة ضد التطرف واإلرهاب ،تؤمن دولة اإلمارات العربية المتحدة بأهمية العمل على تعزيز
قيم الوسطية والتسامح والتعايش ،باعتبارها ضرورة ليس للتصدي لنزعات التشدد التي تتبناها بعض الجماعات والقوى
المتطرفة فقط ،وإنما ألنها تمثل ركيزة نحو بناء مجتمع مستقر ومتماسك وعصري وقادر على تحقيق التقدم والرفاهية
ألبنائه أيضاً .وهذا ما ع ّبرت عنه بوضوح معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ،وزيرة الدولة للتسامح ،لدى زيارتها،
مؤخرا ً ،الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف ،حيث أكدت «أن منهجية الوسطية واالعتدال والتسامح في دولة اإلمارات
العربية المتحدة هي البوابة الرئيسية لبناء األوطان وازدهارها ،ومواجهة التطرف الذي آذى العالم المعاصر بكل دوله
ومجتمعاته ،وبمقدار تمكّن هذه المنهجية في المجتمع وتمكينها سينتصر العدل واالعتدال والتسامح ،ويندحر التطرف
واإلرهاب».
لقد أخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة على عاتقها العمل على نشر قيم التسامح والوسطية واالعتدال في الداخل
والخارج ،من خالل مبادرات وجهود عدة حظيت بإشادة دول المنطقة والعالم أجمع ،ففي إطار مواجهة الدعاية المغرضة
لتنظيم «داعش» في وسائل التواصل االجتماعي ،أنشأت اإلمارات وبالتعاون مع الواليات المتحدة األمريكية عام 2015
مركز «صواب» ،الذي يعمل على تسخير وسائل االتصال واإلعالم االجتماعي على شبكة اإلنترنت من أجل تصويب األفكار
الخطأ ووضعها في منظورها الصحيح ،وإتاحة مجال أوسع إلسماع األصوات المعتدلة التي غالباً ما تضيع وسط ضجيج
األفكار المغلوطة التي يروجها أصحاب الفكر المتطرف .ومن المبادرات المهمة األخرى« ،مجلس حكماء المسلمين»
الذي تم إطالقه من أبوظبي في يوليو  ،2014وهو أول هيئة دولية مستقلة تهدف إلى تعزيز السلم في العالم اإلسالمي،
ويضم كوكبة من علماء المسلمين المتسمين بالحكمة ،ليسهموا في إطفاء حرائق األمة قوالً وفعالً ،ومواجهة أصحاب
األيديولوجيات المتطرفة التي تعصف بالعالم اإلسالمي منذ عقود ،وتقف وراء إشعال الصراع الطائفي وتصاعد اإلرهاب
والتحريض على العنف ،وتفاقم االستقطاب في العالم اإلسالمي ،فضالً عن المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف
«هداية»  ،الذي تم افتتاحه في ديسمبر  ،2012وهو المركز الذي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار وتبادل الرأي
وتنسيق الجهود مع المؤسسات المحلية والمنظمات اإلقليمية والدولية من أجل بناء القدرات وتقديم برامج لمكافحة
التطرف العنيف.
وال شك في أن «الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف» من خالل الجهود التي تقوم بها والمهام التي تضطلع
بتنفيذها ،إنما تسهم بشكل أساسي وجوهري في ترسيخ قيم الوسطية والتسامح واالعتدال التي تعمل دولة اإلمارات
العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،على التوعية بها في
إطار دورها الرائد في التصدي لنزعات التطرف والتعصب واإلرهاب والفتن الدينية والطائفية التي تهدد أمن المجتمعات
العربية واإلسالمية واستقرارها .كما ال يخفى على أحد طبيعة الدور الذي تقوم به الهيئة في تجديد الخطاب الديني،
والعودة إلى الصورة السمحة للدين اإلسالمي الحنيف وإعمال مبادئه وقيمه اإليجابية ،من خالل خطب الجمعة من كل
أسبوع ،التي تعبر عن الصورة الصحيحة للدين اإلسالمي ،وتدحض كل ما ينسب إليه من أشكال مغلوطة ،سواء كانت فتاوى
أو أفكار مشوهة ،وإعادة تأكيد ثوابت الخطاب اإلسالمي الصحيح الذي يبتعد عن الغلو والتطرف.
حينما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
حفظه الله ،في كلمته بمناسبة اليوم الوطني الـ  ،44أن دولة اإلمارات العربية المتحدة كانت وال تزال داعية سالم ورمزا ً
للتنمية والتسامح بين الشعوب والثقافات والحضارات ،فإ ّن سموه كان يع ّبر عن واقع حقيقي يلمسه جميع من يعيش
على هذه األرض الطيبة ،من جنسيات عديدة ،وتقدره دول العالم التي ترى في اإلمارات ملتقى للتعايش بين الثقافات
والديانات المختلفة.
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تقارير وتحليالت
تهديد غربي إليران بسبب تجربة الصواريخ الباليستية
يوماً بعد يوم يزداد قلق العالم من السياسات االستفزازية التي تقوم بها إيران لتهديد األمن اإلقليمي والعالمي ،وهو ما
دفع الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها األوروبيين إلى التوجه بخطاب مشترك إلى األمم المتحدة التخاذ إجراءات
أكثر صرامة تجاه قيام إيران بتحدي قرارات األمم المتحدة بإطالقها صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية ،فهل يمكن أن
يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات جديدة عليها؟
لم تمض عدة أشهر على توقيع االتفاق النووي التاريخي
مع إيران حتى عادت هذه األخيرة إلى أساليب االستفزاز
والتصعيد األمني من خالل إطالق تجارب الصواريخ
الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية ،وقد شكلت
التجارب المتكررة التي قامت بها إيران خالل األشهر األخيرة
دافعاً للواليات المتحدة األمريكية وحلفائها األوروبيين
إلرسال خطاب مشترك إلى األمم المتحدة يشير إلى تحدي
إيران لقرار مجلس األمن من خالل إطالقها صواريخ قادرة
على حمل أسلحة نووية وإجراء تجارب صواريخ باليستية،
وهو ما يعتبر حسب الدول والقانون الدولي خرقاً واضحاً
لالتفاق النووي التاريخي الموقع معها يوليو الماضي،
ويتعارض مع قرار مجلس األمن رقم .2231
الخطاب الذي بعثته كل من الواليات المتحدة
األمريكية ،وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أشار إلى أن الصواريخ
المستخدمة في عمليات اإلطالق األخيرة «قادرة بشكل
أساسي على حمل أسلحة نووية» ،ما يشكل تهديدا ً لألمن،
وحث الخطاب مجلس األمن الدولي على القيام برد مناسب
على إخفاق إيران في الوفاء بتعهداتها التي قطعتها على
نفسها خالل توقيع االتفاق النووي.
وإزاء التصعيد الغربي ضد إيران ،يسعى قادة هذه
األخيرة إلى تقديم مبررات تتحدث عن حقهم في امتالك
قوة دفاعية لتعزيز موقفهم التفاوضي وحماية أنفسهم،
ملمحين إلى قبول مبدأ التفاوض ،وهو تراجع في حدة
المواقف فسره بعض المراقبين بالضغوط الغربية ووجود
مخاوف لدى إيران من تداعيات ذلك على اقتصاد إيران
الذي مازال يترنح تحت وطأة العقوبات التي استمرت
أكثر من عشر سنوات ،ولهذا تحدث المرشد األعلى للثورة
اإليرانية ،علي خامنئي ،مؤخرا ً ،قائالً إنه یجب على إيران أن
تستخدم جمیع األدوات ،مؤكدا ً أنه ال يعارض المحادثات
السیاسیة علی مستوی القضایا العالمیة ،مشيرا ً إلى أن
العصر هو عصر الصواریخ والحوار في الوقت نفسه.
ثم أضاف في السياق نفسه أنه ال ینبغي ممارسة اإلعالم
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والدعایة بما یوحي أن إيران تعارض المحادثات ،بل يجب
الدخول فی الحوار مع االحتفاظ بقوة ت ُمكّن من المناورة.
حديث المرشد األعلى الذي وصف بأنه األكثر مرونة
خالل الفترة األخيرة ،جاء بعد أيام من التصعيد ضد مواقف
وتصريحات لبعض الشخصيات السياسية التي عبرت عن
رغبتها في تغليب لغة الحوار مع الغرب بدالً من التصعيد
والتمسك بلغة االستفزاز ،خاصة الرئيس حسن روحاني
ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي
رفسنجاني.
المتابعون لتطورات األحداث في الشرق األوسط ال
يستبعدون أن يكون للتقارب األمريكي-الروسي بشأن
األزمة السورية تأثير في موقف إيران التي باتت تجد نفسها
وحيدة في حلبة الصراع السوري ،من دون أن يكون لها دور
فاعل في مسار المفاوضات السورية الجارية ،في الوقت
الذي يتعاظم فيه دور دول الخليج العربية في توجيه
مسار الصراع لصالحها في بعض جبهات المواجهة مع
عمالء إيران .يضاف إلى ذلك أن تعويل إيران على الموقفين
الروسي والصيني الداعمين لها ليس محسوماً دائماً ،لكونه
يخضع دائماً للعبة المصالح ،وبالتالي فإنه بات على إيران أن
تلعب دورا ً كبيرا ً للعودة إلى األسرة الدولية من خالل تخليها
عن نهج العداء المستمر للغرب ودول الجوار وأن تركز على
تحفيز عوامل النمو لمواجهة األزمة المعيشية التي يعانيها
الشعب اإليراني.
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تقارير وتحليالت
ماذا وراء استهداف «القاعدة» لشركات النفط والغاز األجنبية في الجزائر؟
إعالن بعض شركات النفط والغاز األوروب ّية مؤخراً سحب موظّفيها من الجزائر ،ال ينفصل عن تنامي خطر الجماعات
الجهادية المتطرفة ،خاصة بعد أن تبنى تنظيم «القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي» في شهر مارس الماضي إطالق الصواريخ
التي استهدفت محطة الغاز الجزائرية.
على الرغم من أن الجزائر أكدت مؤخرا ً أن مؤسساتها
النفطية مؤ ّمنة بشكل كبير في مواجهة أية تهديدات
محتملة ،فإن هذا لم يمنع مخاوف الشركات األجنبية
العاملة في قطاع النفط والغاز هناك ،وخاصة بعد إعالن
تنظيم «القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي» مسؤوليته عن
هجوم بالقذائف الصاروخية على محطات البترول والغاز
في منطقة خريبشة في والية غرداية في جنوب البالد
في شهر مارس الماضي .وكان الجيش الجزائري قد أحبط
هجوماً مسلحاً بقذائف صاروخية تقليدية
الصنع استهدف قاعدة نفطية تعمل فيها
شركة «سوناطراك» الحكومية وشركة «بي بي»
البريطانية وشركة «ستات أويل» النرويجية ،وهو
ما دفع بالشركتين األخيرتين إلى اتخاذ إجراءات
احترازية تحسباً لوقوع هجمات مماثلة ،سواء
في ما يتعلق بنقل موظفين من قاعدة خريبشة
في المنيعة وفي محطات أخرى ،أو ما يتعلق
بتخفيض العمال في المنشأة الغازية في عين صالح.
هذه التطورات تثير العديد من التساؤالت :لماذا
يستهدف تنظيم «القاعدة» ،وغيره من التنظيمات الجهادية
المنشآت النفطية ،وخاصة الشركات األجنبية العاملة في
الجزائر؟ وهل هناك بالفعل خطر حقيقي يستدعي اتخاذ
الشركات األجنبية سحب موظفيها أو تقليص استثماراتها
هناك؟ وما هي التداعيات المحتملة لذلك على االقتصاد
الجزائري؟
الواقع أن استهداف تنظيم «القاعدة» لمنشآت النفط
الجزائرية ،الوطنية واألجنبية ،يمكن فهمه انطالقاً من
العوامل واالعتبارات اآلتية:
•أصبح «الجهاد االقتصادي» أحد األبعاد الرئيسية في
االستراتيجية التي يتبناها تنظيم «القاعدة» منذ سنوات،
فلم يعد التنظيم يركز في عملياته على األهداف
التقليدية ،والمتمثلة في السفارات والقنصليات الغربية،
واختطاف السائحين األجانب ،وإنما اتجه إلى استهداف
المنشآت االقتصادية وخاصة النفطية ،باعتبارها تمثل
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مصالح غير مباشرة للغرب .ولعل هذا يفسر استهداف
«القاعدة» للمنشآت النفطية في العديد من الدول في
اآلونة األخيرة ،وخاصة أنابيب النفط كما هو الحال في
العراق واليمن.
•رغبة التنظيم في إنهاك االقتصاد الجزائري ،الذي يعتمد
بشكل رئيسي على النفط ،حيث تشير التقارير إلى أن
إيرادات النفط تستحوذ على  %60من الميزانية العامة
للجزائر ،ويحتل  %97من الصادرات العامة للدولة ،التي
تصدر  27مليار دوالر سنوياً ،وتنتج الجزائر 1.7
مليون برميل يومياً .كما تحتل الجزائر المرتبة
السابعة عشر بين دول العالم المصدرة للنفط
والمرتبة التاسعة في منظمة الدول المصدرة
للنفط «أوبك» في عام  .2014وربما هذا
يفسر تركيز تنظيم «القاعدة» في هجماته
على المنشآت النفطية في الجزائر ،ففي يناير
 2013تعرضت منطقة تكنتورين في إين أميناس
(جنوب) ،لهجوم إرهابي ،حينما قام «كوماندوز» مسلح
يضم  32فردا ً باعتقال مئات الرهائن من العاملين في هذا
المجمع الخاص بإنتاج الغاز ،وهو ما دفع القوات الخاصة
الجزائرية إلى شن هجوم لتحرير الرهائن ،أدى إلى مقتل
 40موظفاً من عشر جنسيات و 29من بين المهاجمين.
•أن العمليات اإلرهابية التي تستهدف شركات نفط
أجنبية تأتي ضمن االستراتيجية اإلعالمية التي يتبناها
تنظيم «القاعدة» والتنظيمات اإلرهابية عموماً ،والتي
تدرك أن مثل هذه العمليات ستحظى بتغطية إعالمية
واسعة على الصعيد الدولي ،ولهذا فإن اختيار شركتي
(بريتيش بيتروليوم وستات أويل) ،لتكون هدف العملية
اإلرهابية األخيرة للتنظيم ،التي أحبطها الجيش الجزائري،
كان مقصودا ً بعناية ،بالنظر إلى ما صاحبها من اهتمام
ومتابعة في العديد من وسائل اإلعالم العالمية ،أعادت
«القاعدة» إلى المشهد اإلعالمي الذي تسيطر عليه
«داعش» مرة أخرى ،حيث أرادت «القاعدة» التأكيد أنها
ال تزال موجودة وقادرة على الفعل والحركة واالنتشار.

5

تقارير وتحليالت
حملة بوتين في سوريا زادت مبيعات األسلحة الروسية
أوضح مراسل صحيفة «الجارديان» في موسكو ،أليك لوهن ،في مقاله في الصحيفة أن من المتوقع زيادة مبيعات
األسلحة الروسية بقيمة  7-6مليارات دوالر بفضل «تأثير التسويق» للحملة الجوية الروسية في سوريا .وذكر محللون
ووسائل إعالم أن مظاهر القوة العسكرية الروسية خالل حملة الرئيس الروسي فالديمير بوتين الجوية في سوريا قد
زادت المبيعات الجديدة للسالح الروسي بمليارات الدوالرات.
وقد كشف اجتماع وزير الخارجية األمريكي ،جون كيري،
مع الرئيس الروسي في موسكو مؤخرا ً عن أن روسيا أجبرت
الغرب على وضع مصالحه السياسية في االعتبار .ولكن
صادراتها من األسلحة ،التي بلغت بمجملها  15مليار دوالر
في عام  ،2015كانت أقل من مبيعات األسلحة األمريكية.
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية
يوم اإلثنين الماضي عن مصادر في
الحكومة الروسية ومصادر عسكرية أن
الحملة الجوية في سوريا أدت إلى توقيع
عقود عسكرية بقيمة تتراوح ما بين 7 – 6
مليارات من الدوالرات ،حيث أعربت كل
من الجزائر وإندونيسيا وفيتنام وباكستان
التي دأبت منذ فترة طويلة على شراء الطائرات العسكرية
من الصين والواليات المتحدة األمريكية ،عن نيتها شراء
مقاتالت «سوخوي» وقاذفات القنابل الروسية األخرى.
وقد بلغت تكاليف الحملة الجوية الروسية التي أعلن
الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،أنها من أجل دعم قوات
الرئيس السوري بشار األسد ،والتي بدأت في سبتمبر وتقلصت
عقب سحب معظم القوات الروسية منتصف مارس ،نحو
نصف مليار دوالر إال أن محللين رجحوا أن التكلفة أعلى
مرتين أو ثالث مرات .وقال رسالن بوخوف ،مدير «مركز
تحليل االستراتيجيات والتكنولوجيات» إن تأثير العملية في
سوريا في مبيعات األسلحة الروسية كان «إيجابياً للغاية»
حيث أظهرت موسكو بما تمتلكه من أسلحة فعالة أن لديها
القدرة على تحدي النفوذ الغربي .وأضاف أن «روسيا أثبتت
في األساس أن لديها إرادة سياسية وشجاعة؛ ألن الناس عادة
ال يشترون أسلحة من الخاسرين».
وقد وضع إطالق روسيا صواريخ كروز نوع «كاليبر» من
بحر قزوين على أهداف في سوريا وقطع مسافة ألف ميل
روسيا ضمن نادي النخبة من الدول ذات القدرات الصاروخية،
كما نشرت موسكو أفضل وأغلى منظومة صواريخ وهي
صواريخ «إس  »400 -للدفاع الجوي والطائرة المقاتلة «سو -
 35فالنكر» .وفي ديسمبر نقلت صحيفة «فيدوموستي» عن
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سيرجي سميرنوف ،مدير مصنع «نوفوسيبيرسك» الذي ينتج
طائرات سوخوي ،أن الجزائر أرسلت «طلب شراء طائرات
«سو  ،» 32 -وهي نسخة التصدير للمقاتلة «سو  »34 -التي
شاركت في العمليات الجوية في سوريا.
وقال سميرنوف (اآلن ،وبعد مرور ثماني سنوات ،وعقب
مشاركة طائراتنا في سماء سوريا وهي
تقصف أهدافاً تابعة لتنظيم «داعش»
جددت الجزائر رغبتها بالعودة إلى
المباحثات بشأن شراء طائرات «سو –
 .)»32ووفقاً لصحيفة «كوميرسانت» ،فقد
طلبت الجزائر شراء  12طائرة «سو ،»32 -
في صفقة تتراوح قيمتها ما بين – 500
 600مليون دوالر وتسلمت كذلك طائرات «سو  »45 -من
أجل االختبارات .وذكرت وكالة «إنترفاكس» هذا الشهر أن
الجزائر وقعت عقدا ً لشراء  40طائرة مروحية طراز «إم آي
  28إن نايت هنتر» الهجومية الجديدة التي قامت روسيابنشرها في سوريا .وفي هذا الشهر كذلك قال وزير الدفاع
اإلندونيسي ،رياميزارد رياكودو ،إن بالده ستشتري  10طائرات
«سو  »35 -لتحل محل المقاتلة األمريكية «إف  5 -تايجرز».
وقد أصبحت الصين أول مشت ٍر أجنبي لمقاتلة «سو »35 -
بعد أن وقعت عقدا ً لشراء  24طائرة في نوفمبر الماضي ،إال
أن تلك الصفقة التي تصل قيمتها إلى  2مليار دوالر ما زالت
بحاجة إلى التصديق عليها من قبل الجانبين .وذكرت مجلة
«جينز» أن مسؤولين روسيين وباكستانيين أجروا في سبتمبر
الماضي مباحثات حول بيع طائرات «سو  »35 -برغم أن
المحللين قالوا إن هذه الصفقة ال تزال موضع شك .وقالت
باكستان العام الماضي إنها ستقوم بشراء أربع مروحيات
هجومية روسية من طراز «إم آي . »35 -
وقال المحلل العسكري ،ألكسندر جولتس« ،على الرغم
من أن حملة سوريا من شأنها أن تساعد في مبيعات الطائرات
الروسية فإن التكلفة هي العامل األكبر .كما أن الحكومات
تسعى لتجديد سالحها الجوي وتعرض روسيا هذه الطائرات
بسعر أكثر تواضعاً بكثير مما يعرضه األمريكيون».
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شـؤون اقتصاديــة
تتصدر المنطقة في مؤشر «التنافسية الصناعية»
اإلمارات
َّ
حلَّت دولة اإلمارات العربية
المتحدة في المركز األول بمنطقة
الشرق األوسط ،والمركز الثالثين
عالمياً في مؤشر «التنافسية الصناعية
 ،»2016الذي أصدرته «ديلويت»،
متف ِّوقة بذلك على أيرلندا وروسيا
والبرتغال بمعدل  45.4درجة .وحلَّت المملكة العربية
السعودية ثانية ،ومصر في المركز الثالث عربياً .وفي
المؤشر حلَّت الصين في المركز األول عالمياً ،والواليات
المتحدة األمريكية ثانية ،وألمانيا ثالثة ،واليابان في
المركز الرابع ،وكوريا الجنوبية في المركز الخامس.

تريليونا دوالر لصندوق سيادي سعودي
كشف األمير محمد بن سلمان ،ولي
ولي العهد ،النائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء ،وزير الدفاع السعودي ،عن أ َّن
لدى المملكة العربية السعودية خططاً
اقتصادية عمالقة لما بعد عصر النفط
بتمويالت تصل قيمتها إلى تريليوني
دوالر أمريكي؛ وهو ما يعني أن االقتصاد
السعودي سوف يواصل التقليل من االعتماد على إنتاج النفط خالل
أي أزمات قد تنتج عن
السنوات المقبلة؛ ما يجعل المملكة في منأى عن ِّ
انهيار النفط أو ظهور بدائل طاقة له في العالم .وبحسب التصريحات
التي نقلتها وكالة «بلومبيرج» لألنباء عن األمير محمد بن سلمان؛ فإن
المملكة أصبحت جاهزة اآلن ألفول نجم النفط ،وانتهاء عصره؛ وذلك
بفضل امتالكها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم ،وتخصيصها
مبالغ ضخمة لمشروعات ستستفيد منها األجيال القادمة في عصر ما
بعد النفط .وكشف األمير محمد بن سلمان عن أن الصندوق السيادي
العمالق سيشمل بيع ما يصل إلى  %5من أسهم شركة النفط السعودية
األولي ألرامكو ،وتحويل أسهمها إلى
«أرامكو» .وقال« :الطرح العام
ُّ
صندوق لالستثمارات العامة ،سيجعالن االستثمارات من الناحية الفنية
مصدرا ً إليرادات الحكومة السعودية وليس النفط» ،وأضاف أن طرح
األسهم قد يجري العام المقبل .وحسم محمد بن سلمان الجدل الذي
تشهده سوق النفط العالمية ،واحتماالت أن تتدخل المملكة بشكل
منفرد وتع ِّدل سياساتها اإلنتاجية ،حيث قال في المقابلة مع «بلومبيرج»
إن «السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إال إذا فعلت
ذلك إيران وكبار المنتجين اآلخرين».
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ويُ َع ُّد مؤشر «التنافسية الصناعية
 »2016الدراسة الثالثة التي تجريها
«ديلويت» بعد دراستين سابقتين
عامي  2010و 2013بالشراكة مع
مؤسسات عالمية عدة .وتساعد
هذه الدراسة البحثية في مساعدة
الرؤساء التنفيذيين في قطاع التصنيع وصانعي السياسة
على تقويم دوافع النمو ومحركاته الالزمة للشركات،
ومستوى تنافسية الدول ،فضالً عن تحديد الدول التي
يتوقع أن تقدم أفضل البيئات التصنيعية التنافسية في
نهاية العقد.
 %21انخفاضًا في احتياطيات النفط والغاز
في المكسيك عام 2015

قالت الهيئة المنظِّمة لقطاع الطاقة في المكسيك إن
احتياطيات النفط والغاز المؤكَّدة في البالد هبطت
بنسبة  %21.3في عام  2015مع تقليص شركة
«بيميكس» النفطية ،التي تديرها الدولة ،مشروعاتها
االستثمارية بسبب هبوط حا ٍّد في أسعار الخام.
وقالت اللجنة الوطنية للنفط والغاز إن االحتياطيات
المؤكدة بلغت  10.242مليار برميل من المكافئ
النفطي في نهاية عام  2015منخفضة من مستوى
بلغ نحو  13مليار برميل في نهاية عام .2014
والتقدير الجديد لالحتياطيات المؤكدة -الذي جرى
تحديده في أول يناير  - 2016يشمل حقول النفط
والغاز التي من المعتقد أنه توجد فرصة بنسبة
 %90الستخراج الخام منها باستخدام التكنولوجيا
الحالية .ووفقاً لبيانات اللجنة؛ فإن احتياطيات النفط
المؤكدة هبطت  %21.3إلى  7.6مليار برميل في
حين انخفضت احتياطيات الغاز  %17.3إلى 12.7
مليار قدم مكعبة .وفي حين أن «بيميكس» ال تزال
المنتج الوحيد للنفط والغاز في المكسيك ،فإن
قانوناً إلصالح قطاع الطاقةُ ،و ِضعت اللمسات األخيرة
عليه في عام  ،2014أنهى االحتكار الذي احتفظت
به الشركة لنحو  80عاماً ،ومن المتوقَّع أن تدخل
شركات خاصة إلى السوق في عمليات االستكشاف
واالستخراج في األعوام المقبلة.
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متابعات إعالمية

البيان الختامي للندوة املغلقة:

«تحالف عاصفة الفكر :2
التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب :آفاق ومستقبل»
يف ختام جلسات الندوة املغلقة بعنوان «تحالف عاصفة
الفكر  :2التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب :آفاق ومستقبل»،
التي استضافها مركز عيىس الثقايف يف دورتها الثانية مبملكة
البحرين ،مبشاركة عدد من مراكز الدراسات والبحوث العلمية
وقادة الرأي واملختصني من مختلف الدول العربية ،يؤكد
املشاركون ما يأيت:
•رضورة تفعيل الدور الحقيقي واالسرتاتيجي ملراكز الدراسات
والبحوث ،واعتامد مخرجاتها العلمية وإنجازاتها الفكرية يف
عمليات صنع واتخاذ القرارات االسرتاتيجية للدول العربية.
•أن اإلرهاب ال دين له وال مذهب وال ملة وال حدود ،وهو
نتاج فكر أيديولوجي متطرف آخذ يف التوسع ،ومتجسد
يف مظاهر العنف الفكري واملسلح ،وهو مدعوم من قبل
دول وأنظمة إقليمية ودول أجنبية ،ولذلك تجب مواجهته
والتصدي له فكرياً واجتامعياً وتربوياً.
•أن تعزيز التعاون العريب بات مطلباً ملحاً لتأطري الجهود
األمنية واالسرتاتيجية يف مواجهة موجة التطرف األيديولوجي
والطائفي املتعدد األقطاب واالنتامءات ،الذي يهدف إىل
تدمري مفهوم الدولة الوطنية ،وسلخ والءات الشعوب
العربية ألوطانها.
•أن إيران تتبنى مرشوعاً توسعياً يعكس حلامً لفرض الهيمنة
اإليرانية-الفارسية عىل منطقة الخليج العريب والعامل العريب،
السبت  2إبريل ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )5991

وأن خطر هذا املرشوع عىل املنطقة يف الوقت الراهن قد
تجاوز مرحلة التنظري إىل مرحلة التنفيذ ،التي يُستدل بها
من خالل دعم إيران الرصيح والواضح للكثري من الحركات
املتطرفة كـ«حزب الله» اإلرهايب وغريه ،داخل الدول العربية
وخارجها ،مادياً ومعنوياً.
•أن إيران وإرسائيل هام من الدول الراعية لإلرهاب إقليمياً،
وأن «حزب الله» اإلرهايب يف لبنان والبحرين وسوريا،
و«الحشد الشعبي» يف العراق ،والحوثيني يف اليمن،
وتنظي َمي «القاعدة» ،و«داعش» هم من ُصنعهام وأدواتهام
للتوغل يف الدول العربية.
•تأييد كل الجهود العسكرية املشرتكة التي تنضوي تحت
راية عمليات «عاصفة الحزم» و«التحالف اإلسالمي ضد
اإلرهاب» التي تسعى نحو املحافظة عىل املصالح العربية
وإعادة التوازن األمني القومي العريب واالستقرار االسرتاتيجي
يف املنطقة ،ومواجهة التحديات واملخاطر املحدقة بالدول
العربية ،والحفاظ عىل وحدتها الرتابية ضد الحركات
االنفصالية املدعومة من الدول الراعية لإلرهاب.
•أن تتم االستفادة من خربات التحالفات والتكتالت العاملية
واالتحادات العسكرية والفيدرالية الدولية؛ لبناء مرشوع
عريب وإسالمي وإفريقي اسرتاتيجي شامل ومشرتك.
•أن يتم إسناد كل تلك الجهود العربية األمنية والعسكرية
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املشرتكة إسنادا ً فكرياً ،وتعزيزها ثقافياً وإعالمياً واجتامعياً
واقتصادياً؛ لتشكيل الوعي الشعبي وبناء قاعدة مجتمعية
من القبول والتأييد.
وعليه يويص املشاركون باآليت:
أوالً :وضع مخرجات املشاركني يف الندوة تحت ترصف الجهات
السيادية داخل الدول العربية وعرب الجهات املعنية يف
جامعة الدول العربية ،فضالً عن «املركز الفكري» و«املركز
اإلعالمي» للتحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب ،الذي أُعلن يف
بيان الرياض ،يوم األحد املوافق  27مارس  ،2016والتواصل
مع املعنيني لبحث آليات التعاون املشرتك.
ثانياً :دعوة دول التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب إىل رفع
جرائم وانتهاكات إيران اإلرهابية إىل مجلس األمن الدويل؛
التخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها ،مبا يف ذلك احتالل
الجزر اإلماراتية الثالث ،واالضطهاد القومي الذي يالقيه
الشعب العريب يف األحواز.
ثالثاً :الدعوة إىل تحويل مبادرات التحالف اإلسالمي ضد
اإلرهاب إىل تكتل اسرتاتيجي شمويل لضامن االستمرارية
املستقبلية ،وذلك من خالل تأكيد أهمية تنفيذ اآليت:
•تعزيز الروابط الثقافية واالجتامعية واإلعالمية عىل
مستوى شعوب التكتل.
•تعميق التعاون األمني والعسكري.
•التعاون يف التصنيع العسكري املشرتك.
•إيجاد سوق مشرتكة لتنمية العالقات االقتصادية.
•إمياناً بحقوق اإلنسان ،يجب التصدي للمنظامت
والكيانات اإلرهابية املنترشة يف أرجاء بعض الدول
العربية واإلسالمية وإضعاف مقدراتها.
رابعاً :تركيز الجهود البحثية والعلمية املشرتكة للمراكز
األعضاء وإعادة توجيهها ،من خالل إنشاء لجنة تنفيذية
مشرتكة ومتخصصة السترشاف مستقبل املنطقة ودراسة
تأثري العالقات الدولية مع املحيط ،وخصوصاً مع إيران.
خامساً :تفعيل دور جامعة الدول العربية وتوجهاتها للعمل
العريب املشرتك مبا يحقق األمن واالستقرار للدول األعضاء
لحامية األمن القومي العريب.
سادساً :التأسيس الفكري املعتدل للمجتمعات ،وتعريف
اإلرهاب تعريفاً دقيقاً ،ونرش الصورة األصيلة لإلسالم
املتسامح ،خصوصاً للشعوب املنخرطة يف نطاقات عمليات
«عاصفة الحزم» ،و«التحالف اإلسالمي ضد اإلرهاب»،
السبت  2إبريل ( 2016السنة الثالثة والعشـرون  -العدد )5991

من خالل تبني مرشوعات شعبية مشرتكة ،ترتكز عىل
تنظيم املؤمترات والندوات والفعاليات واألنشطة الثقافية
والفكرية االجتامعية والتوعوية ،وتقديم الدعم التنموي
االقتصادي للمشاريع اإلنسانية والتنموية.
سابعاً :تفعيل دور «تحالف عاصفة الفكر» عاملياً وتعزيز
مبادراته العلمية ،من خالل توسيع آفاق التعاون مع
مختلف املؤسسات واملعاهد واملراكز البحثية واألكادميية
يف مختلف دول العامل ،خصوصاً املعنية بشؤون منطقة
الرشق األوسط ،وعمل املناظرات والندوات والجلسات
العلمية ملناقشة املوضوعات املشرتكة.
ثامناً :تعزيز قيم املواطنة وترسيخ مفاهيم الوالء للوطن
والتسامح والتعايش اإلنساين ،يف إطار الدولة الوطنية
كمبدأ ،وذلك من خالل فتح قنوات التواصل مع املعنيني
يف صياغة املناهج التعليمية والرتبوية واملقررات الدراسية،
وإثرائها اجتامعياً وثقافياً وتاريخياً ،لبناء أسس فكرية
جذرية تحصن األجيال القادمة.
تاسعاً :إعداد تقرير خاص حول الجلسة ،ويرفع إىل القيادات
السياسية ومتخذي القرارات عىل املستويات العليا
اسرتاتيجياً.
عارشاً :املوافقة عىل اقرتاح وفد اململكة املغربية الشقيقة
باستضافة الدورة الثالثة من ندوة «عاصفة الفكر» يف
سبتمرب .2016
حادي عرش :توجيه الشكر والتقدير إىل القيادة الحكيمة يف
مملكة البـحرين ،تحت لـواء صـاحب الجـاللة املـلك
حمد بن عيىس آل خليفة -حفظه الله ورعاه -وإىل
مركز عيىس الثقايف الستضافته هذه الدورة ،وعىل الجهد
الكبري وحسن اإلرشاف والتنظيم لجلسات هذه الندوة
التي متيزت مبناخ علمي وودي يف غاية األخوة واملحبة
واملصداقية والشفافية.
شارك يف ندوة «تحالف عاصفة الفكر  :2التحالف اإلسالمي
ضد اإلرهاب :آفاق ومستقبل» ،التي استضافها مركز عيىس
الثقايف يف دورتها الثانية مبملكة البحرين ،مفكرون ومراكز
دراسات وبحوث من الدول اآلتية :اململكة األردنية الهاشمية،
ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واململكة
العربية السعودية ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،وجمهورية
مرص العربية ،واململكة املغربية ،والجمهورية اليمنية.
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