أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
اإلمارات تفقد أحد رجاالتها الكبار
فقدت دولة اإلمارات العربية المتحدة أحد رجاالتها األوفياء الذي ساهموا في تأسيس هذا الوطن وبنائه؛ فقد نعى صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،أخاه المغفور له ،بإذن الله تعالى ،سمو الشيخ سلطان بن
زايد آل نهيان ،ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ،الذي وافته المنية ،يوم أمس االثنين .وقد ق ّدم صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،واجب العزاء إلى «شعب اإلمارات وآلل
نهيان الكرام في وفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان» .كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،أخاه الشيخ سلطان ،وقال في نعيه كلمات معبرة« :فقدت
اليوم [أمس] أخي وعضيدي أحد رجاالت الدولة األوفياء ورمزا ً من رموزها الوطنية ..عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ
زايد على وضع لبنات مؤسسات االتحاد وخدمة شعبه ..رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح
جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان».
نعم لقد كان الشيخ سلطان ،رحمه الله ،إحدى القيادات الكبيرة التي عايشت قيام هذه الدولة ،وساهمت في بنائها
لبنة لبنة؛ وقدمت لها كل ما تستطيع حتى وافته المنية؛ حيث تنوعت المهام التي توالها ،وخدم فيها الوطن؛ فقد شغل
منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما شغل منصب رئيس دائرة األشغال في
حكومة أبوظبي ،وشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة ،ومنصب نائب قائد قوات دفاع أبوظبي ومنصب قائد المنطقة
العسكرية الغربية .وكان ،رحمه الله ،من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث اإلمارات وعادات وتقاليد شعبها ،حيث شغل
منصب رئيس نادي تراث اإلمارات وكان يتابعه ويهتم به اهتماماً خاصاً؛ كما شغل أيضاً منصب رئيس مركز سلطان بن زايد
للثقافة واإلعالم؛ وكانت له اهتمامات رياضية ،حيث تولى سموه رئاسة اتحاد اإلمارات لكرة القدم من عام  1976إلى .1981
وامتدت هواياته إلى رياضة الصيد بالصقور ،وأعطى ،رحمه الله ،الفروسية أهمية بالغة حيث أقام نادياً للفروسية على أسس
مدروسة ،كما كانت له مكتبة خاصة عامرة بأمهات الكتب ونصوص التراث .وفي عام  2009عينه صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ممثالً لسموه؛ حيث تولى الشيخ سلطان العديد من المهام التي كلفه بها صاحب السمو رئيس
الدولة ،سواء داخل الدولة أو خارجها حتى وافته المنية ،وقد مثل الدولة ورئيسها خير تمثيل.
لهذا كله فقد كان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،من الرجال األكفاء الذي يملكون القدرات والمهارات المتنوعة واألوفياء
الذي ساهموا في بناء هذا الوطن وكانت لهم بصماتهم الخاصة في نهضته؛ وقد أولى الشيخ سلطان ،برغم مهامه ومشاغله
الكثيرة كرجل دولة ،التراث المعنوي والمادي اهتماماً كبيرا ً ،حيث كان حريصاً على المحافظة على إرث هذا البلد الغني،
وهو إرث عربي وإسالمي وإنساني؛ وكذلك كان الشيخ سلطان ،رحمه الله ،يمثل صورة رجل الدولة الذي تنعكس في شخصيته
القيم التي تحكم المجتمع والمبادئ التي تسير عليها الدولة؛ وهكذا هم بقية أبناء زايد الخير؛ فهم يبذلون كل ما يستطيعون
من أجل خدمة وطنهم ورفعته وتعزيز مكانته ،وهكذا هو الشيخ سلطان الذي رحل عنا ولكن ذكراه ستبقى بما قدمه للوطن،
حيث بقي يخدمه حتى شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن ينتقل إلى جوار ربه؛ فنسأل الله العلي القدير أن يرحمه ويغفر
له ويدخل فسيح جناته؛ «إنا لله وإنا إليه راجعون».
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اإلمارات اليوم
اإلمارات تعزز مكانتها عالميًا في األمن الغذائي
انسجاماً مع مستهدفات التنمية المستدامة في حفظ الموارد ،جاء اعتماد دولة اإلمارات العربية المتحدة قبل نحو عام
من اآلن «االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي»؛ سعياً إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء
المستدام ،وتحديد عناصر سلة الغذاء الوطنية ،من خالل  38مبادرة رئيسية ،تعمل على تسهيل تجارة الغذاء العالمية ،وتنويع
مصادر استيراده ،وتحديد خطط توريد بديلة ،بما يجعل دولة اإلمارات األفضل عالمياً في مؤشر األمن الغذائي العالمي بحلول
عام  ،2051وضمن أفضل  10دول بحلول عام .2021
إن أهداف االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي الخاصة بتطوير إنتاج محلي مستدام ،وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج
الغذاء ،وتعزيز قدرات البحث والتطوير في هذا المجال ،وتسهيل إجراءات ممارسة األعمال ضمن قطاع اإلنتاج الزراعي،
والحد من فقد وهدر الغذاء ،وضمان سالمته وتعزيز إجراءات السالمة والوقاية في مجال نشاطات األغذية التجارية وغيرها،
جعلت حكومة دولة اإلمارات تواصل جهودها في مجاالت األمن الغذائي ،حيث استعرض المجلس الوزاري للتنمية مؤخرا ً،
خالل اجتماعه في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير شؤون الرئاسة ،عددا ً من القرارات والمبادرات ،وأبرزها إنشاء مجلس اإلمارات لألمن الغذائي ،الهادف إلى اإلشراف على
تطبيق االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي ،بإشراك كل الجهات المختصة بإدارة وتنظيم ملف الغذاء في الدولة إلدارة وتنفيذ
برامج األمن الغذائي بشكل فعال ،وخاصة كل ما يتعلق بأهداف هذه االستراتيجية.
وإضافة إلى توجه دولة اإلمارات في حوكمة ملف األمن الغذائي ،فإنها تعتبر الذكاء االصطناعي وسيلة رائدة وعصرية
تسهم في االرتقاء بكفاءة منظومة توفير الغذاء النظيف والصحي واآلمن ،وتلبي االحتياجات الغذائية لألعداد المتزايدة من
السكان ،وذلك من خالل توظيف تقنياته في مجال تكنولوجيا الزراعة واالستزراع المائي ،وتحليل البيانات الخاصة بالمحاصيل،
بما يضمن ترشيد الموارد ويحافظ على كامل قيمتها الغذائية ،حيث تعتمد «استراتيجية اإلمارات للذكاء االصطناعي» على هذه
التقنيات في التشجير والزراعة بكل أنواعها ،وإنتاج المحاصيل الزراعية والغذاء ،إضافة إلى دور الحزم االستثمارية التحفيزية
التي خصص بموجبها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
حفظه الله ،مليار درهم في تعزيز القطاع الزراعي واألمن الغذائي ،عبر تشجيع االستثمار وتوظيف الذكاء االصطناعي.
وفي التاسع من نوفمبر الجاري ،كشفت معالي مريم بنت محمد سعيد المهيري ،وزيرة دولة ،المسؤولة عن ملف األمن
الغذائي ،في حديث صحفي ،عن وصول دولة اإلمارات إلى المرتبة الـ  31في مؤشر األمن الغذائي العالمي بعد أن كانت
في المرتبة الـ  ،33وذلك في ظل عدد من المبادرات ،أبرزها «مبادرة تحدي تكنولوجيا الغذاء العالمي» التي أطلقها صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،إليجاد حلول قائمة
على التكنولوجيا الحديثة لتحديات الزراعة وإنتاج الغذاء ،وإطالق برنامج عمل المسرعات الحكومية لـ «تبني التكنولوجيا
الزراعية الحديثة» ليتكامل مع االستراتيجية الوطنية لألمن الغذائي ،عبر إطالق  10مبادرات تركز على تطوير األمن الغذائي
وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها ،إضافة إلطالق البرنامج «المنصة اإللكترونية الشاملة لمعلومات األمن الغذائي»
بهدف استقطاب االستثمارات الخارجية وغيرها ،فضالً عن إطالق الحكومة خارطة طريق األمن الغذائي القائم على االبتكار في
الشرق األوسط ،ارتكازا ً على مجاالت رئيسية أهمها :تطوير استراتيجية للبيانات الغذائية ،وتطوير استراتيجية مبتكرة للبحث
والتطوير ،وإنشاء برنامج وطني لنفايات الغذاء ،وتعزيز البيئة التجارية اإلقليمية ،وتحسين أداء األمن الغذائي على مستوى
المنطقة وغيرها.
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تقارير وتحليالت
«دبي الدولي للطيران»..
استشراف مستقبلي
لقطاع الطيران العالمي

جاء انطالق معرض دبي الدولي للطيران يوم األحد  17نوفمبر ،بوصفه أكبر
معارض الطيران في العالم ،في وقت استحوذت فيها الناقالت اإلماراتية على
 %35من أساطيل الطائرات التجارية قيد التشغيل في المنطقة ،و %44من
إجمالي الطلبيات المسجلة لدى كل من «إيرباص» و«بوينج» لشركات الطيران
في المنطقة حتى نهاية أكتوبر الماضي ،وذلك بحسب البيانات الصادرة عن
بوينج وإيرباص ،عمالقي صناعة الطائرات التجارية في العالم.

ألن دولة اإلمارات العربية المتحدة باتت تشكل محور اهتمام
المصنعين خالل العقود الثالثة الماضية ،وذلك منذ انطالق الدورة
األولى لمعرض دبي للطيران ،فقد جاءت الزيارة التفقدية التي قام
بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،لمتابعة سير
العمل الستقبال المعرض لهذا العام ،في مدينة المعارض في مطار
آل مكتوم الدولي؛ حيث أشاد سموه باإلمكانات المتوافرة لدى
الدولة ،البشرية واللوجستية ،إضافة لموقعها الجغرافي وتطور
قطاع االتصاالت والمواصالت ،واألمن واألمان الذي تنعم به الدولة.
دورة معرض «دبي الدولي للطيران» للعام الماضي ،التي
شهدت صفقات بلغت قيمتها نحو  114مليار دوالر ،يتوقع أن
تشهد دورته لهذا العام ارتفاعاً أكبر في عدد الصفقات؛ وذلك
في ظل مشاركة  160دولة و 1300شركة حكومية ،وخاصة من
أمريكا وأوروبا وآسيا وإفريقيا ،و 165طائرة مدنية وعسكرية،
حيث تراعي دورة هذا العام تطور المتغيرات العالمية لمواكبة
المسارات التطويرية في مجال الطيران ،واستعراض القفزات
النوعية التي حققتها دولة اإلمارات في صناعة الطيران ،أمام
مجموعة من شركات الطيران العالمية ،إضافة إلى أن المعرض
سيشهد العديد من الفعاليات ،كعقد مؤتمر للمديرين التنفيذيين
لخطوط الطيران ،ومؤتمر إدارة الحركة الجوية العالمية ،يومي 19
و 20نوفمبر  ،2019ومؤتمر دبي الدولي لقادة القوات الجوية
بمشاركة  500قائد قوات جوية ومسؤول وممثل رسمي من الدول
الشقيقة والصديقة للوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية
ومناقشة تطورات قطاع الطيران العسكري.
ويأتي االهتمام بمناقشة تحديات وتطورات قطاع الطيران في
هذه المؤتمر ،انطالقاً من صدور بعض التقارير مؤخرا ً حول مواجهة
قطاع الطيران العالمي مجموعة تحديات؛ فقد حذرت دراسة
صدرت في يونيو الماضي ،عن مؤسسة االستشارات األمريكية
«أليكس بارتنرز» ،من مواجهة هذه الصناعة لمخاطر كبيرة ،ج ّراء
ارتفاع النفقات وتشديد قواعد األمان والسالمة ،إذ ستكون شركات
الطيران العالمية مطالبة بضخ استثمارات ضخمة لتطبيق أنظمة
التحليق صديقة البيئة ،إضافة إلى تراجع االستثمارات في القطاع؛
ما سيزيد الضغط على الشركات ويؤثر في الصناعات المغذية
لضخ االستثمارات الجديدة ،ويدفع شركات الطيران األصغر حجماً
إلى الخروج من السوق.

وعلى صعيد مغاير تماماً ،كشف االتحاد الدولي للنقل الجوي
(أياتا) في منتصف هذا العام عن وجود مؤشرات قوية لصناعة
الطيران حول العالم وارتفاع أرباحها ،بالرغم من ارتفاع التكاليف
وتأثيرها في نمو النقل الجوي ،حيث توقع االتحاد نقل نحو 4
مليارات مسافر جوا ً ،ونحو  60مليون طن من البضائع عبر 20
ألف مدينة بالتبادل فيما بينها ،وأن نحو ثلث البضائع المتداولة
عبر العالم تنقل جوا ً ،فيما ينفق المسافرون جوا ً نحو  750مليار
دوالر سنوياً ،ما يشير إلى أن النقل الجوي نشاط وصناعة ضرورية
واقتصادية ،األمر الذي يبقيه قادرا ً على مواجهة التحديات.
إن الثقة الدولية بنمو قطاع الطيران اإلماراتي ،لم تتوقف
فقط عند تنظيم معرض دبي الدولي للطيران ،إنما ستعقد في
إمارة أبوظبي كذلك ،في مارس  ،2020الدورة الخامسة لـ «القمة
العالمية لصناعة الطيران» ،التي تستضيفها شركة مبادلة لالستثمار
«مبادلة» تحت عنوان «الرؤى واالندماج» ،حيث سيحضرها أكثر
من  1000من القادة والخبراء والمختصين في قطاعات صناعة
الطيران والفضاء والصناعات الجوية العسكرية على المستويين
اإلقليمي والعالمي ،لمناقشة مجموعة من المواضيع البارزة؛
كالصفقات الكبرى وعمليات االندماج واالستحواذ والتكامل،
وخاصة أن قيمة صفقات االندماج واالستحواذ العالمية في قطاعي
الطيران والصناعات الجوية العسكرية بلغت حوالي  57.8مليار
دوالر أمريكي في عام  ،2018األمر الذي يجعل من دولة اإلمارات
منصة مثالية لبناء عالقات التعاون المتينة ،وتعزيز المصالح
المتبادلة في قطاعات الطيران والصناعات الجوية العسكرية
والفضاء ،ومركزا ً لرعاية األعمال واألفكار المبتكرة للعديد من
الشركات العالمية في هذه القطاعات.
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تقارير وتحليالت
اعتذار الصفدي عن عدم
رئاسة الحكومة يفاقم
األزمة في لبنان

جاء إعالن رجل األعمال ووزير المالية اللبناني السابق محمد الصفدي ،يوم
السبت الماضي ،اعتذاره عن عدم قبول ترشيحه لرئاسة الحكومة الجديدة
في البالد ،ليعيد األزمة إلى المربع األول ،إذ إن التوافق الذي حدث بين
القوى السياسية اللبنانية حول الصفدي أوحى أن ع َجلة تشكيل حكومة
جديدة تلبية لمطالب المتظاهرين قد دارت.

ذكرت تقارير إعالمية ،يوم الخميس الماضي ،أن اجتماعاً
ُعقد بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ،ووزير
المالية السابق علي حسن خليل (حركة أمل) ،والحاج حسين
خليل ،المعاون السياسي ألمين عام «حزب الله» ،وناقش
تزكية اسم الوزير السابق محمد الصفدي لتشكيل الحكومة،
ولم يتناول اللقاء شكل الحكومة المقبلة ،لكن تلفزيون
«إم تي في» اللبناني ذكر أن الحكومة ستكون مزيجاً من
الساسة والتكنوقراط .غير أنه لم ِ
يمض أكثر من  48ساعة على
الكشف عن اسم وزير المالية السابق محمد الصفدي مرشحاً
لتشكيل الحكومة الجديدة ،حتى عاد الصفدي ليعلن اعتذاره
عن هذه المهمة وأنه يدعم سعد الحريري لتشكيل الحكومة
الجديدة ،وقال في بيان إنه قام بسلسلة مشاورات ولقاءات
مع األطراف السياسية ،وكان آخرها مع الحريري لبحث كيفية
تشكيل حكومة منسجمة تستجيب لمطالب الشارع ،وأضاف
قائالً «ارتأيت أنه من الصعب تشكيل حكومة متجانسة
ومدعومة من جميع الفرقاء السياسيين بشكل يمكنها من
اتخاذ إجراءات إنقاذية فورية تضع حدا ً للتدهور االقتصادي
والمالي وتستجيب لتطلعات الناس في الشارع».
والواقع أن رفض المتظاهرين للصفدي كان عامالً مهماً
في هذا االعتذار ،فعقب الكشف عن اسمه لتشكيل الحكومة
انتابت المتظاهرين حالة من الغضب ،واعتصم عدد منهم
أمام منزله في طرابلس ،شمالي لبنان؛ احتجاجاً على تزكيته
رئيساً للحكومة المقبلة ،وبدا واضحاً أن المتظاهرين رأوا في
ترشيح الصفدي نوعاً من التحايل وااللتفاف على مطلبهم
الرئيسي الداعي إلى رحيل النخبة السياسية الحاكمة كلها ،إذ
إن الصفدي وزير المالية السابق يعد جزءا ً من هذه النخبة.
وإلى جانب الرفض الشعبي للصفدي ،بدا أن هناك خالفات
برزت بين القوى السياسية حول الحكومة الجديدة وشكلها،
وهو ما كان مرآة عاكسة لهشاشة الوضع السياسي في لبنان،
والسيما مع تبادل األقطاب اللبنانيين االتهامات بشأن تحمل
المسؤولية حول ترشيح الصفدي واعتذاره .ففيما صدرت

تصريحات وتسريبات إعالمية عن «التيار الوطني الحر» تح ّمل
الحريري مسؤولية اعتذار الصفدي عن تشكيل الحكومة
الجديدة ،بحجة تراجعه عن وعود مقطوعة للوزير الصفدي،
أكد المكتب اإلعالمي للحريري في بيان أن «سياسة المناورة
والتسريبات ومحاولة تسجيل النقاط التي ينتهجها (التيار
الوطني الحر) هي سياسة غير مسؤولة مقارنة باألزمة الوطنية
الكبرى التي يجتازها بلدنا» ،وأشار البيان إلى أن الوزير جبران
باسيل ،رئيس التيار «هو من اقترح وبإصرار مرتين اسم الوزير
الصفدي» ،ليدخل الصفدي على الخط ويح ّمل الحريري
مسؤولية سحب اسمه من التداول مرشحاً لتشكيل الحكومة،
كما اتهم التيار الحر أيضاً الحريري بتقويض مسعى الصفدي
من أجل االستئثار بالمنصب لنفسه ،وانتقد التيار الحريري
إلصراره على سياسة «أنا أو ال أحد لقيادة الحكومة الجديدة»
وذلك في إشارة إلى إصرار الحريري على أنه لن يعود إلى
رئاسة الوزراء إال إذا تمكن من أن يكون السياسي الوحيد في
حكومة مؤلفة من خبراء.
إزاء هذا الوضع السياسي الهش وهذه الخالفات بين القوى
السياسية اللبنانية ،يمكن القول إن األزمة لم تشهد أي انفراج،
بل وربما وصلت اآلن إلى طريق مسدود ،فالمتظاهرون
يرفضون تحركات القوى السياسية ويرون أنها مجرد محاوالت
لاللتفاف على مطالبهم ،كما بات التوافق على شخص جديد
لتولي تشكيل الحكومة أمرا ً صعباً ،خاصة أنه ال بد أن يكون
سنياً طبقاً لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به.
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تقارير وتحليالت
مستقبل الرأسمالية قضية
حرجة في  2020والحوار
الدائر عنها ليس بسيطًا!

تتناول صحيفة «واشنطن بوست» ،في مقالها االفتتاحي ،مستقبل
الرأسمالية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها هذه األيام .ويؤكد
المقال أن الواليات المتحدة تشهد تركيزاً للثروة في يد نسبة قليلة
للغاية من السكان ويطالب األغنياء بتحمل عبء ضريبي أكبر.

األمالك الخاصة والثروة الخاصة يمثالن جزءا ً ال يتجزأ
من أي مجتمع حر ،فهما يحددان مستوى سيطرة الفرد
على األشياء المحسوسة وغير المحسوسة التي يُحظر على
الدولة االقتراب منها بنص القانون ،وإن إمكانية حصول الفرد
على المزيد من هذه األمالك تدفع عجلة النمو االقتصادي
عن طريق تشجيع األفراد على اإلبداع واإلنتاج واالبتكار؛
بل وتعمل هذه األمالك الخاصة -والسيما الثروة الخاصة
الصغيرة والكبيرة -على إرساء وتعزيز الحرية السياسية عن
طريق المساهمة في وضع حاجز بين الفرد وسلطات الدولة؛
وفي المقابل تجد الدول االستبدادية
اليمينية واليسارية تصادر الشركات
والمنازل والمزارع الخاصة.
وعلينا مراجعة المفاهيم الرئيسية
للنظرية السياسية والتاريخ حتى
نضمن لها أال تضيع تماماً في الجدل
الدائر في يومنا هذا عن الدور الذي
تؤديه الثروة الخاصة في المجتمع
األمريكي .وقد اشتد هذا الجدل في األيام األخيرة بشكل
مباشر بين كل من الشعبويين التقدميين مثل أعضاء مجلس
الشيوخ إليزابيث وارين (ممثلة الجزب الديموقراطي عن
والية ماساتشوستس) ،وبيرني ساندرز (مستقلة عن والية
فيرمونت) من ناحية؛ والمليونيرات أمثال ليون كوبرمان
الذي سوف يدفع ضرائب ضخمة عن ثروته ،كما تقول
السيدة وارين والسيد ساندرز؛ ويصر أعضاء مجلس الشيوخ
على تقديرهم لدور األعمال والشركات ،إال أنهم يحاولون
وضع هذه األعمال والشركات ضمن الحدود السليمة؛ في
حين ينظر المليونيرات -نظرة غير أنانية وغير عقالنية -إلى
أن المرشحين ال يقدمون سوى الكالم للمشروعات الحرة في
الوقت الذي يمكن للضرائب التي يدفعونها أن تؤثر تأثيرا ً
سلبياً وتتجاوز األهداف التي يرمون إليها.
وقد يتساءل القارئ عما إذا كانت هذه اآلراء ثمرة من

ثمار التجارب أو ال ،وصحيح أن رجالً ثرياً مثل يوجين مايور
قد أنقذ منذ فترة كبيرة صحيفة «ذا واشنطن بوست» من
اإلفالس وكان على استعداد لخسارة األموال في سبيل إنقاذ
هذه الصحيفة المستقلة ألعوام كثيرة قبل أن يتوصل إلى
طريقة تدر عليها األرباح ،وصحيح كذلك أن رجالً أكثر ثراء
منه مثل جيف بيزوس قد اشترى صحيفة «واشنطن بوست»
منذ ست سنوات من أحفاد السيد مايور ،أسرة غراهام ،وقد
أعطى الصحيفة فرصة لالزدهار وحافظ في الوقت نفسه
على تقاليد وأعراف أسرة غراهام في االبتعاد عن التأثير في
األخبار.
ومع ذلك ،فإن تقديرنا لهذه
المواقف ال يمنعنا من اإليمان بأنه
يتعين على القانون الفيدرالي أن يُلزم
األثرياء -والسيما أصحاب الثروات
الطائلة مثل مالك صحيفة ذا واشنطن
بوست -من تح ّمل عبء أكبر من
العبء الذي يتحملونه اآلن تجاه
ضرائب الدولة؛ فالحق مع التقدميين في قلقهم بشأن عدم
المساواة التي تزداد يوماً بعد يوم ،إذ كان يوجد في الواليات
المتحدة األمريكية  607مليارديرات في عام  2018طبقاً
إلحصائيات مجلة «فوربس» وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة
 %50عن الرقم الذي كان عليه في عام  ،2010ويستحوذ
 0.1من العائالت في الواليات المتحدة األمريكية على %20
من الثروة (وتختلف تقديرات علماء االقتصاد قليالً بشأن
هذه النسبة) ،وهي درجة كبيرة من تركيز الثروة لم نشهدها
منذ الكساد األكبر ،وكثير من هذا الثراء تحقق من عمليات
التالعب وغيرها من عمليات اإليجار ،وال شك أن هناك
أثرياء تحصلوا على ثرواتهم الطائلة من ابتكارات غيرت
العالم وحسنت من حياة الماليين من البشر مثل بيل جيتس
صاحب ميكروسوفت ومؤلف روايات هاري بوتر جيه .كيه.
رولنغ.
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شـؤون اقتصاديــة
اإلمارات األولى عالمي ًا في  5مؤشرات

شهدت النسخة السادسة من تقرير ترتيب المواهب
العالمية ،الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد
الدولي للتنمية اإلدارية ،تقدماً في األداء اإلماراتي في 16
مؤشرا ً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية،
كما حلّت في المرتبة األولى عالمياً في 5
مؤشرات ،وفي ترتيب العشر األوائل في 15
مؤشرا ً .وبحسب التقرير ،تعتبر دولة اإلمارات
من الدول العالمية األكثر استعدادا ً لتلبية
متطلبات سوق العمل ،سواء كان األمر من خالل بيئة األعمال
اإلماراتية المواتية لألعمال ،التي تعتبر من األكثر جذباً للخبرات
والمهارات العالمية ،واستبقا ًء لها ،وكذلك من أفضل دول
العالم من ناحية التدريب العملي والمهني للقوى العاملة ،أو
من ناحية البنية التحتية الصحية ،والعدالة .وقال البروفيسور
أرتورو بريس ،مدير مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد

التنمية اإلدارية« :تعكس نتائج األداء اإلماراتي في تقرير
ترتيب المواهب العالمية الوضع العام اإليجابي الذي تعيشه
التحسن العام في األداء
بيئة األعمال اإلماراتية» .وعالوة على
ّ
اإلماراتي في مؤشر االستثمار والتطوير ،شهدت
العديد من المؤشرات الفرعية التي تندرج
تحت هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأدا ًء متميزا ً
على المستوى العالمي ،أسهم في وضع دولة
اإلمارات في صفوف الدول األولى عالمياً في
هذا المجال .ويشير تقرير ترتيب المواهب العالمية إلى أن
لتحل
نسبة مجموع التالميذ لألستاذ الواحد شهدت تحسناً ّ
الدولة المركز الـ  12عالمياً .هذا ،ويؤكد التقرير أيضاً أن نسبة
تدريب الموظفين والمهنيين شهدت تحسناً ملحوظاً لتصل إلى
المركز الرابع عالمياً ،وكذلك البنية التحتية الصحية ،التي حققت
دولة اإلمارات فيها المركز الثامن عالمياً.

 131مليار درهم صفقات قياسية في معرض الطيران

سجل معرض دبي للطيران في اليومين األولين ،صفقات قياسية معلنة ،بلغ مجموعها
 126.2مليار درهم ،أبرزها توقيع «طيران اإلمارات» ،طلبية مؤكدة لشراء  50طائرة
 XWB 900-A350بقيمة ( 58.7مليار درهم) ،وطلبية أخرى مؤكدة وقعتها «العربية
للطيران» لشراء  120طائرة من عائلة إيرباص  ،320بقيمة ( 51.5مليار درهم) ،وطلبية
ثالثة وقعتها شركة «صن إكسبرس» التركية ،لشراء  10طائرات بوينج ماكس  ،8بقيمة (4.4
مليار درهم) .كما تم عقد صفقات عسكرية متنوعة بقيمة  7.62مليار درهم ،تشمل
شراء رادارات وعقود مساندة فنية ،وتركيب معدات وتوفير قطع غيار لطائرات استطالع ،وتقديم خدمات اإلسناد ،وشراء مظالت
تدريب وخدمات صيانة .كما أبرمت «إمبراير» البرازيلية لتصنيع الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم ،وشركة «سياف» المصرية
لتأجير الطائرات والمعدات ،صفقة لشراء ثالث طائرات من طراز  ،E190بقيمة ( 592.3مليون درهم) ،وتوقيع شركة «إير بيس»
النيجيرية ،عقدا ً لشراء  3طائرات «إمبراير  ،»E195-E2بقيمة ( 780.2مليون درهم) ،وإعالن شركة بوينج بيع طائرتين من طراز
 787دريمالنر لطيران «بيمان» البنغالي ،بقيمة ( 2.14مليار درهم) .كما وقعت «سند لتقنيات الطيران» ،اتفاقية مع جنرال
إلكتريك بقيمة  500مليون درهم ،لتوفير خدمات صيانة لمحركات محركات «ليب» .07 – 02

إنتاج النفط الصخري في أمريكا سيرتفع في ديسمبر المقبل

قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية ،أمس االثنين ،إن إنتاج النفط الخام من سبعة تشكيالت
صخرية رئيسية في الواليات المتحدة من المتوقع أن يرتفع نحو  49ألف برميل يومياً في ديسمبر
المقبل ،ليصل إلى مستوى قياسي عند  9.13مليون برميل يومياً .وأضافت إدارة معلومات الطاقة في
توقعات شهرية ،أن اإلنتاج في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو ،وهو أكبر تشكيل صخري،
من المتوقع أن يزيد بمقدار  57ألف برميل يومياً إلى  4.73مليون برميل يومياً ،وهي أصغر زيادة
منذ يوليو من هذا العام .وأظهرت البيانات أن اإلنتاج في نورث داكوتا ومنطقة باكين في مونتانا من
المتوقع أن يزيد بمقدار  9آالف برميل يومياً ليسجل مستوى قياسياً عند  1.51مليون برميل يومياً .وقادت زيادات اإلنتاج في برميان
وباكين طفرة للنفط الصخري ساعدت في جعل الواليات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم ،لتتقدم على السعودية وروسيا.
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إنفوجراف
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تطورات األزمة العراقية

وثائق تؤكد التغلغل اإليراني السافر في العراق مع تصاعد االحتجاجات

مع تصاعد الحراك االحتجاجي في العراق ،نشر عدد من وسائل اإلعالم مجموعة من الوثائق تؤكد مدى التغلغل اإليراني
في الشؤون الداخلية للعراق ،وستصب هذه الوثائق في سبيل إذكاء هذا الحراك ،الذي يتهم طهران بالعمل على وأد تلك
االحتجاجات ،التي رفضت شعارات مناوئة لذلك التغلغل .وفيما يلي أهم هذه التطورات:
•نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» وموقع «ذي إنترسبت» اإللكتروني وثائق
ضمت أكثر من  700صفحة ،هي عبارة عن تقارير كُتبت بين عامي 2014
و 2015من قبل وزارة االستخبارات واألمن اإليرانية تؤكد التدخالت اإليرانية
السافرة في العراق .وتقدم الوثائق صورة مفصلة عن مدى القوة التي عملت
طهران على ترسيخ نفسها في الشؤون العراقية ،ودور قائد ميليشيات الحرس
الثوري اإليرانية ،قاسم سليماني ،الذي أصبح على ما يبدو الحاكم الفعلي للعراق
ويملي أوامره على الساسة العراقيين ورجاله من قادة ميليشيات الحشد .وفي
إحدى الوثائق اإليرانية ،يوصف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بأنه كانت له
«عالقة خاصة» بطهران حين كان وزيرا ً للنفط في العراق في عام  .2014وذكرت
الوثائق أيضاً أن رئيسي الوزراء السابقين حيدر العبادي وإبراهيم الجعفري،
ورئيس البرلمان السابق سليم الجبوري ،هم سياسيون لهم صالت قوية وثيقة
بإيران.
•أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق ،اللواء الركن
عبدالكريم خلف ،أمس االثنين ،صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون
المدارس بموجب قانون مكافحة اإلرهاب ،وقال خلف ،في بيان نقلته وكالة
األنباء الرسمية ،إن «أوامر صدرت باعتقال الذين يغلقون المدارس بموجب
قانون مكافحة اإلرهاب» .وأضاف الرجل ،الذي بات اسمه مثار جدل مؤخرا ً
بعد تصريحات أغضبت العراقيين ،أن «إغالق المدارس جرائم مشهودة يحال
مرتكبوها إلى المحاكم فورا ً».
•أغلق محتجون عراقيون ،أمس االثنين ،طرقاً رئيسية مؤدية إلى حقول النفط
في محافظة البصرة جنوبي البالد .وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من قيام
متظاهرين بغلق طريق حقل «مجنون» النفطي في محافظة البصرة ،احتجاجاً
على عدم تلبية مطالبهم .وقال أحد المتظاهرين إنهم -تضامناً مع المحتجين
في ساحات مدن العراق -سيستمرون في غلق طرق حقول النفط؛ بهدف فرض
إضراب عام في البالد.
•وقع  12طرفاً سياسياً عراقياً اتفاقاً يشمل يطالب بتغيير حكومي ،وتشكيل
مفوضية انتخابات جديدة ،ومحاربة الفساد ،وبحسب مصادر «العربية»
و«الحدث» ،فإن من أبرز األطراف الموقعة على االتفاق ،هي« :النصر» و«الفتح»
و«الحكمة» والحزبان الكرديان وبعض الكتل السنية .ونص االتفاق على إمهال
الحكومة حتى نهاية العام لتنفيذ ما وعدت به ،وفي حال عجزت يتم سحب
الثقة منها.
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ماذا تعني هذه التطورات؟

إن الكشف عن مجموعة من الوثائق
التي تدل على التغلغل اإليراني الكبير
في الشؤون الداخلية للعراق ،ليس إال
من قبيل تأكيد المؤكد ،حيث إن طهران
عملت بعد الغزو األمريكي للعراق عام
 ،2003وإطاحة نظام الرئيس األسبق
صدام حسين ،على ترسيخ نفوذها في
العراق ،وقد نجحت في ذلك بالفعل ،كما
تؤكد تلك الوثائق ،التي يتوقع بطبيعة
الحال أن تذكي االحتجاجات القائمة
حالياً ،والتي صب المتظاهرون من خاللها
جام غضبهم على هذا التدخل اإليراني
السافر في شؤون بالدهم الداخلية.
وال شك أن استمرار التظاهرات
وتصاعدها يؤكد فشل الحكومة في
االستجابة لمطالب المتظاهرين الذين
يصرون بدورهم على مواصلة حركتهم
االحتجاجية حتى تحقيق هذه المطالب.
وفي الوقت الذي تبدو فيه األزمة ،وكأنها
قد وصلت إلى طريق مسدود ،فإن توافق
عدد من القوى السياسية على حزمة من
المطالب التي يطالب بها المتظاهرون
قد يمثل بداية حراك لحلحلة األزمة،
التي تفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات
حقيقية وفورية لالستجابة لمطالب
المحتجين ،أما المماطلة فإنها ستطيل
عمر األزمة التي وضعت استقرار البالد
على حافة الهاوية.
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يف محارضة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية رقم ()711
النظري :القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات
تولي االهتمام بقضايا الشباب أهمية فائقة

نظم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
محاضرته رقم ( )711بعنوان «االستثمار في طاقة الشباب»،
ألقاها سعادة سعيد محمد النظري ،المدير العام للمؤسسة
االتحادية للشباب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك
يوم أمس االثنين ،الموافق  18نوفمبر  2019في «قاعة الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان» ،بمقر المركز في أبوظبي.
وقد استهل النظري محاضرته ،التي
تابعها لفيف من اإلعالميين والمختصين
والمثقفين ،بتوجيه جزيل الشكر إلى
سعادة األستاذ الدكتور جمال سند
السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،مؤكدا ً
أن المركز يقوم بدور كبير في خدمة
المجتمع ،من خالل مناقشة القضايا
الحيوية التي تهم قطاعات المجتمع
كافة ،ومنها قطاع الشباب ،الذي يمثل
نصف الحاضر ،وكل المستقبل ،وقال
النظري ،إن المركز من خالل أنشطته
وبرامجه المختلفة ،بات صرحاً علمياً
مرموقاً يفخر به كل مواطن عربي.
وتناول النظري الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات
العربية المتحدة من أجل تمكين الشباب ،حيث تم وضع
استراتيجيات متقدمة ومبادرات خالقة لرعايتهم واالهتمام
بمتطلباتهم ،كما تعمل الدولة من خالل الجهات والمؤسسات
المعنية على تفعيل دورهم في مختلف القطاعات وتعزيز
ريادتهم ،وإشراك الشباب ،من جميع أنحاء الدولة ،ببرامج
مختلفة ،ومنحهم الفرص للمساهمة وضمان اتصالهم
بحكومتهم .وأشار النظري إلى أن االهتمام بالشباب ،هو
استثمار في اإلنسان ،الذي يمثل أغلى ثروة يمكن أن تمتلكها
أي دولة .وقال النظري ،إن دولة اإلمارات تقدم نموذجاً
ملهماً في التفاعل مع قطاع الشباب واالستفادة من قدراتهم
كفئة مجتمعية فتية ،من خالل آليات مختلفة ،منها مجالس
الشباب التي تمثل ساحة لتفاعل الشباب مع قضايا مجتمعهم
والمشاركة في الحياة العامة.
وأكد النظري أن االهتمام البالغ بقضايا الشباب في دولة

اإلمارات العربية المتحدة ،ينسجم مع رؤية الدولة لتمكينهم
وتفعيل دورهم في مختلف مجاالت الحياة وتوفير كل
الفرص التي تمكّنهم من المشاركة في صناعة مستقبلهم
الذاتي ومستقبل دولتهم التي تضع عليهم آماالً كبيرة ،وهي
تخطو بقوة نحو العالمية والريادة في العديد من المجاالت
المتقدمة .وأوضح النظري أن هناك اهتماماً كبيرا ً لدى القيادة
الرشيدة للدولة بتعزيز مشاركة الشباب
في الحياة العامة ،كأداة أساسية لتطوير
شخصياتهم وإكسابهم القدرات القيادية
التي تمكّنهم من القيام بدور فاعل
في خدمة مجتمعهم .وقال النظري،
إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة
لتمكين الشباب أسفرت عن العديد من
النتائج المهمة ،منها توفير فرص عديدة
للشباب للحصول على تعليم متميز
والحصول على وظائف قيادية تمكّنهم
من خدمة مجتمعهم.
وقال النظري ،إن المؤسسة
االتحادية للشباب تقوم بدور ريادي في
دعم قطاع الشباب ،الذين يمثلون أكثر
من نصف المجتمع ،وهي تعمل على تقديم نموذج فريد
في تمكين الشباب ،وبناء جسر تواصل ف ّعال مع حكومة
اإلمارات ،والتأكد من إيصال أصوات الشباب والتفاعل معهم
باستدامة برغم كل التحديات .وأكد النظري أن المؤسسة
تعمل على استثمار طاقة الشباب من خالل آليات مختلفة،
منها توفير البيئة المحفزة للشباب إلبراز قدراتهم ومهاراتهم.
وأشار إلى أن المؤسسة االتحادية للشباب اعتمدت على
الحلقات النقاشية كأداة مهمة للتواصل مع الشباب ،للتعرف
على أفكارهم وتصوراتهم في القضايا المختلفة ،حيث عقدت
المؤسسة أكثر من  200حلقة نقاشية.
وأشار النظري في ختام محاضرته إلى أن الخدمة الوطنية
التي تم استحداثها ،كان لها كبير األثر في صقل شخصية
شباب اإلمارات ،وتنمية مهاراتهم وتعزيز هويتهم الوطنية،
كما أنها قامت بدور كبير في تعزيز انتمائهم إلى وطنهم
وبناء منظومة القيم األصيلة في عقول الشباب وقلوبهم.
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«اإلمارات للدراسات» ينظم محارضته رقم ( )712بعنوان:

«تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في رياضة الجوجيتسو»
تلقيها نورة الشمري

ينظِّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
في إطار أنشطته العلمية والثقافية الثريَّة ،وحرصه على
مناقشة القضايا التي تخدم المجتمع ،محاضرته رقم ()712
بعنوان« :تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في رياضة
الجوجيتسو» ،تلقيها األستاذة نورة محمد الشمري ،المستشار
القانوني لـ «اتحاد اإلمارات للجوجيتسو» ،في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وذلك في الساعة السابعة والنصف من
مساء يوم األربعاء ،الموافق  20نوفمبر  ،2019في قاعة
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،بمقر المركز في أبوظبي،
والدعوة عامة ،والترجمة الفورية متوافرة.
وتأتي هذه المحاضرة في إطار تفاعل مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية مع األنشطة والمبادرات التي
تعتمدها الدولة في المجاالت كافة ،وخاصة رياضة الجوجيتسو
التي شهدت نهضة كبيرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
نتيجة للدعم والرعاية من ِقبَل صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،واالهتمام الكبير بها؛ ما أسهم في جعل
الجوجيتسو نشاطاً رياضياً يُحتفَى به في الميادين كافة.
وت ُسلط األستاذة نورة الشمري ،الضوء على تجربة دولة
اإلمارات العربية المتحدة في دعم رياضة الجوجيتسو ونشرها؛
حيث يدور المحور األول من المحاضرة حول تعريف رياضة
الجوجيتسو ونشأتها ،ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،في دعم هذه الرياضة .أما المحور الثاني من
المحاضرة فيتعلق بتوضيح دور الدولة الكبير في نشر هذه
الص ُعد المحلية واآلسيوية والدولية ،فيما يتناول
الرياضة على ُّ
المحور األخير من المحاضرة فوائد هذه الرياضة لممارسيها،
وتحديدا ً من الالعبين فيها من أصحاب الهمم.
وتجدر اإلشارة إلى أن عالقة ال ُم ِ
حاضرة برياضة الجوجيتسو،
تتلخص في قصة نجاح أخيها عمر الفضلي ،العب المنتخب
الوطني للدولة ،والمص َّنف األول في العالم لفئة حزامه ،والتي
وث ّقتها في كتابها األول؛ فبعد مالحظتها التأثير الكبير الذي
تركته رياضة الجوجيتسو عليه ،ق َّررت أن تتخصص بدراسة
هذه الرياضة من الناحية العلمية؛ لتنشر فوائدها على جميع
أفراد المجتمع؛ إيماناً منها بما يمكن أن تسهم به رياضة
الجوجيتسو في خلق أثر إيجابي في شخصية اإلنسان.

الجدير بالذكر أن األستاذة نورة محمد الشمري ،باحثة
وكاتبة في القانون الرياضي ،وتشغل حالياً منصب المستشار
القانوني «التحاد اإلمارات للجوجيتسو»؛ وهي حاصلة على
شهادة البكالوريوس في القانون العام ،وعلى درجة الماجستير
المهني في القانون الرياضي .وعملت الشمري أكثر من 11
سنة في الشؤون القانونية والرياضية ،في مختلف الجهات
الحكومية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،كما كانت
عضوا ً في لجنة إعداد إطار مشروع قانون الرياضة بالدولة،
التي شكلتها الهيئة العامة للرياضة .ومن مؤلفاتها كتاب
«الجوجيتسو من أبوظبي إلى العالم» الذي يسلط الضوء على
رياضة الجوجيتسو بشكل عام ،من حيث تعريفها ونشأتها،
ويُلخص تجربة الدولة في تبني هذه الرياضة ونشرها ،وكتاب
آخر بعنوان «جوجيتسو اإلمارات» يدور حول القانون الفني
لرياضة الجوجيتسو ،والجوانب األخالقية والنفسية للرياضة
ومحترفيها ،ودورها كعناصر ُمك ّملة في عملية بناء الالعب،
ويوثق الكتاب قصصاً واقعية لبعض الالعبين وأصحاب الهمم
الذين تغ َّيرت حياتهم إلى األفضل بعد ممارستهم رياضة
الجوجيتسو.
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