أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
لماذا يواصل الحوثيون تهديد المالحة البحرية؟
تواصل ميليشيا الحوثي تهديدها المباشر للمالحة البحرية ،برغم التحذيرات المستمرة من خطورة مثل هذه األفعال
على حركة التجارية العالمية؛ حيث يمثل قيامهم باالستيالء على سفن تجارية في عرض البحر األحمر ،وعلى مقربة من ميناء
الحديدة ،بحجة أنها دخلت المياه اإلقليمية ،قرصنة بحرية واضحة ،وكما أكدت المملكة العربية السعودية ،فإن هذا الفعل
يمثل «تهديداً حقيقياً لخطر تلك الميليشيات على حرية المالحة الدولية والتجارة العالمية ،وسابقة إجرامية تبدد أمن مضيق
باب المندب» .وهو أمر يوجب ليس فقط اإلدانة والرفض ،ولكن يتطلب أيضاً موقفاً دولياً حازماً يردع هذه الجماعة ويحرمها
من إمكانية القيام بذلك؛ فهذه ليست المرة األولى التي تقوم بها هذه العصابات بهذا العمل العدائي؛ فقد سبق لها أن قامت
باالستيالء على سفن تجارية لدول مختلفة ،ونهبت محتوياتها بما في ذلك المساعدات اإلنسانية التي كانت تقدم للشعب
اليمني الذي يعيش غالبيته في ظروف إنسانية صعبة للغاية بسببهم؛ وهذا أمر وثقته التقارير الدولية بما فيها تلك الصادرة
عن األمم المتحدة؛ كما قاموا أيضاً بشن هجمات مسلحة بالصواريخ وبالقذائف على عدد من السفن التي كانت تعبر البحر؛
وغير ذلك من األفعال المشينة والمخالفة للقانون الدولي.
والسؤال المطروح :لماذا يواصل الحوثيون هذا العمل اإلجرامي برغم خطورته والرفض الدولي له؟ ربما ال يكون الجواب
على هذا التساؤل صعباً كثيراً؛ حيث لم يعد يخفى أن استهتار الحوثيين بمسألة المالحة البحرية وإصرارهم على استهداف
السفن التجارية سببهما ،أوالً ،وقبل كل شيء ،أن هذه الجماعة ميليشيا مارقة ال تكترث ال بقوانين دولية وال بأعراف إنسانية؛
وهي مستعدة للقيام بأي شيء من أجل خدمة أهدافها الهدامة التي لم تجلب إلى اليمن سوى الخراب والدمار ،وإلى محيطه
إال التوتر وعدم االستقرار؛ وثانياً ،أنهم قوة مرتهنة ومرتبطة بإيران؛ وربما ال يكون من المصادفة أن تكون العديد من العمليات
العدائية التي تقوم بها جماعة الحوثي مرتبطة بتزايد الضغوط على النظام اإليراني ،سواء كانت الخارجية كما فعلت في
وقوفها وراء الهجمات على شركة النفط السعودية أرامكو قبل أكثر من شهرين بسبب تأثيرات العقوبات األمريكية فيها؛ أو
تصعيدها للهجمات على المناطق المدنية جنوب السعودية ،عندما خرجت مظاهرات احتجاجية على الوضع االقتصادي العام
الماضي؛ أو اآلن ،حيث تواجه إيران موجة جديدة من االحتجاجات الشديدة التي راح ضحيتها حتى كتابة هذه السطور،
المئات بسبب ارتفاع أسعار البنزين؛ ولذلك ليس من الصعب الربط بين هذه التهديدات التي تقوم بها جماعة الحوثي سواء
في للمالحة البحرية أو لجيرانها ،وما يحصل في إيران؛ حيث تؤكد العديد من التطورات هذا الربط؛ وثالثاً ،أن هناك ضعفاً في
الموقف الدولي من الجماعة؛ فبرغم إقرار المجتمع الدولي بأن هذه الميليشيا سبب فيما وصلت إليها األوضاع في اليمن،
وأنها عامل عدم استقرار وتهديد ألمن وسالمة المالحة البحرية في البحر األحمر ،كما أن الموقف الدولي ما زال ضعيفاً إلى
حد ما ،فهو يكاد يكون محصوراً في إصدار بيانات االستنكار واإلدانات ،والتعبير عن القلق؛ بينما يتطلب األمر وخطورته موقفاً
أكثر حزماً؛ صحيح أن الدول اإلقليمية ،وخاصة المملكة العربية السعودية ،ومعها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تبذل جهوداً
متواصلة ،من أجل حماية المالحة البحرية وضمان سالمة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب االستراتيجي جنوب البحر
األحمر؛ فإن ما يقوم به الحوثيون يتطلب تحركاً دولياً حقيقياً ألنه ال خالف على أن ما يقومون به يمثل تهديداً للسلم واألمن
الدوليين؛ فإذا لم يتحرك مجلس األمن الدولي المنوطة به هذه المهمة أصالً ،في مثل هذا التهديد المتواصل والمستمر منذ
أكثر من خمس سنوات؛ فمتى يتحرك؟!
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اإلمارات اليوم
اإلمارات تواصل الخطى في مبادرات الصحة العالمية
انطالقاً من حرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على تحقيق األمن الصحي ومكافحة األمراض السارية والمعدية ،فإنها
تواصل الخطى في اعتماد برامج ومبادرات تصل بالجميع إلى عالم خا ٍل من األوبئة ،حيث تبذل جهودا ً مخلصة في تقديم
المنح المالية والعينية للمؤسسات الدولية؛ كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ،وصلت قيمتها إلى  167.8مليون
دوالر لمكافحة شلل األطفال منذ عام  ،2011إضافة إلى إسهاماتها األخرى في دعم قطاع الصحة في الدول الفقيرة؛ مثل
باكستان وأفغانستان ،وغيرهما.
وجاء حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه
الله ،جانباً من منتدى «بلوغ الميل األخير» الذي عقد في متحف اللوفر بأبوظبي ،أول من أمس الثالثاء ،وتكريم الفائزين
بجائزة محمد بن زايد للصحة العالمية «ريتش  »2019في دورتها الثانية ،وهي التي تمنح لمن قدم إسهامات بارزة وبذل
جهودا ً استثنائية في القضاء على األمراض المعدية من األفراد ،تأكيدا ً واضحاً على اهتمام دولة اإلمارات وقيادتها الرشيدة،
بدعم كل من يسهم في تحقيق أولويات الصحة والقضاء على األمراض ،حيث قال سموه في إشادة بدور العاملين على
الخطوط األمامية ممن يشكلون مصدر الرعاية الصحية الوحيد بالنسبة إلى مليار نسمة« :إن عزمهم وإصرارهم على مواصلة
العمل برغم الصعوبات والعراقيل الماثلة ينير الدرب ويضمن الحياة الصحية والكريمة ألكثر شعوب العالم فقرا ً وضعفاً»،
مشيدا ً بدور المبتكرين في تطوير الرعاية الصحية المقدمة وإيصال العالجات لمن هم في أمس الحاجة إليها .
وفي مبادرة تع ّد األحدث في دعم القيادة الرشيدة لصحة السكان في الدول المحتاجة في العالم ،تم يوم االثنين الماضي،
«اإلعالن المشترك بشأن الصحة العالمية» بين دولة اإلمارات ودولة الفاتيكان؛ حيث ينص اإلعالن على تعاون الجانبين
لتحسين صحة المجتمعات ،ودعم المبادرات الدولية والمشتركة بهدف إطالق برامج صحية لمساعدة السكان في مختلف
الدول ،وخاصة مكافحة األمراض المدارية المهملة ،التي تهدد أكثر من  1.5مليار نسمة في جميع أنحاء العالم ،انطالقاً من
أن «الرعاية الصحية والوقاية من األمراض وعالجها سبيل النتشال الشعوب من الفقر وتحقيق أهداف التنمية العالمية» كما
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله.
لقد جاء «اإلعالن المشترك بشأن الصحة العالمية» ،لتسليط الضوء على صندوق «بلوغ الميل األخير» الذي أنشأه صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،في عام  2017لمكافحة اثنين من األمراض المدارية المهملة ،هما :العمى
النهري والفيالريات اللمفاوي ،ولمناشدة المجتمع الدولي التعاون من أجل مواجهة األمراض التي يمكن اليوم رصدها لدى
أكثر الفئات السكانية ضعفاً وتهميشاً ،والوقاية منها والقضاء عليها ،حيث شهد منتدى «بلوغ الميل األخير» ،إعالن حزمة
مبادرات ومساهمات جديدة ،هدفها القضاء على األمراض المدارية المهملة ،عالوة على دعوة دولة اإلمارات األوساط الصحية
العالمية لتعزيز جهودها في مكافحة هذه األمراض.
هذه الجهود الخ ّيرة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،في مجال دعم الرعاية
الصحية للمعوزين والمحتاجين حول العالم ليست األولى من نوعها ،فسم ّوه صاحب أيا ٍد بيض في هذا المجال ،وخاصة
مبادراته في مكافحة شلل األطفال على المستوى العالمي؛ إذ أفاد التقرير األخير لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،حفظه الله ،الستئصال شلل األطفال في العالم ،بأنه ومنذ عام  ،2011تبرع سموه لدعم جهود الصحة العالمية،
بمبلغ وصل إلى  310ماليين دوالر؛ خصص منها  167.8مليون دوالر لدعم جهود استئصال مرض شلل األطفال ،وتقديم
مساعدات غذائية وبناء محطات معالجة المياه وقيادة مشروعات البنية التحتية لربط المجتمعات بالخدمات واألسواق
األساسية ،تعزيزا ً لتنمية سالمة وصحة األطفال.
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تقارير وتحليالت
قانون «إعسار الشخص
الطبيعي» ..نقلة نوعية
لحماية األفراد واالقتصاد

ضمن جهود حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،في التسهيل على
المواطنين والمقيمين ،اعتمد مجلس الوزراء مؤخراً ،قانوناً اتحادياً لتنظيم
حاالت إعسار الشخص الطبيعي ،للمساعدة على إعادة تنظيم مديونيات
المعسرين ،وإتاحة الفرصة أمامهم لالقتراض من جديد .فما أهداف القانون؟
وكيف سيؤثر إيجابياً في األفراد ،المدينين والدائنين ،وفي االقتصاد الوطني؟

يهدف القانون الخاص بإعسار األفراد ،إلى مساعدة
الذين يواجهون صعوبات مالية ،حالية أو متوقعة ،تجعلهم
غير قادرين على تسوية كل ديونهم ،من خالل إعادة تنظيم
مديونياتهم ،وتمكينهم من االقتراض من جديد بشروط ميسرة؛
حيث سيبدأ تطبيق القانون في شهر يناير عام  ،2020ويسري
على الشخص الطبيعي الذي ال يقوم بنشاط اقتصادي وال يعتبر
من فئة التجار ،بما يضمن الحماية للمدين من أي مالحقة
قانونية ،وينفي الصفة الجنائية عن االلتزامات المالية للمعسر،
ويصل إلى حلول متوازنة ،تحقق مصلحة الدائنين والمدينين
في الوقت نفسه.
ووفقاً لدائرة القضاء في أبوظبي ،فإن مفهوم اإلعسار ،هو
نظام خاص بالمدينين غير التجار ،ويفترض عدم كفاية أموال
المدين للوفاء بديونه ،وال يع ّد نوعاً من التصفية الجماعية
ألموال المدين المعسر ،وال يترتب عليه منع الدائنين من اتخاذ
إجراءات فردية تجاه المدين ،وهو فع ًال ما سيعمل القانون
الذي تم اعتماده عليه؛ حيث يعالج حالة عدم قدرة المدين
على سداد ديونه لعسر حالته المالية ،من خالل منحه أج ًال
أو آجاالً معقولة لتنفيذ التزاماته المالية ،كما يحق للشخص
المسجون على ذمة قضايا شيكات أن يتقدم بالطلب لالستفادة
من القانون ،بالبدء بإجراءات تسوية التزاماته من دون مخاصمة
أحد إذا كان المدين معسراً ،وإرفاق مستندات في ذلك ،فهذا
القانون يتضمن وسيلتين لمساعدة المدين ،األولى :إمكانية
تسوية االلتزامات المالية ،والثانية اللجوء إلى اإلعسار وتصفية
األموال .كما يحق للدائن في المقابل طلب إعسار المدين
وتصفية أمواله إذا كانت قيمة الدين تتجاوز  200ألف درهم.
وتشير التجربة البريطانية لقانون اإلعسار لألفراد ،إلى أنه
في حال إعطاء شيك شخصي من دون رصيد ،فإن المدين ال
يُسجن ،لكن يتمكن الدائن من اللجوء إلى المحاكم المدنية،
ورفع دعوة على المدين إذا تم التأكد من أن لديه أصوالً أو
حساباً في البنك أو لديه وظيفة ،وعندها يمكن مصادرة أمالكه،
األمر الذي يجبره على اعتبار عدم الوفاء بالدين أمراً بالغ
الجدية ،وذلك ألن الدائن يمكن بالقانون أن يجبر المدين على
إعالن إفالسه ،في حال تجاوز دينه  750جنيهاً إسترلينياً فقط،
وفي حال تم إعالن إفالس المدين ،فإنه يتعرض للعديد من

المعوقات المالية ،مثل عدم التمكن من االقتراض أو استئجار
منزل أو سيارة ،وغير ذلك ،ولمدة ال تقل عن ثالث سنوات.
ويرى خبراء أن إقرار قانون يعالج قضية إعسار األفراد،
الذي جاء استكماالً لمنظومة القوانين المالية في دولة
اإلمارات ،لتعزيز منسوب الشفافية ،بخصوص معامالت سداد
الديون المدنية ،وترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مثالية
تضمن الحماية لكل األطراف ،سيؤثر إيجابياً في أنشطة
اإلقراض الشخصي في البنوك على المدى المتوسط ،ويقلل
من نسب التعثر فيها ،ويحمي في الوقت نفسه األفراد من
اإلفالس ،ويساعدهم على جدولة ديونهم ،ويمنحهم دفعة
جديدة للدخول في بيئة األعمال ،والسيما الشركات الصغيرة
والمتوسطة ،التي يلجأ أصحابها إلى القروض الشخصية لتسيير
أعمالهم ،وخاصة أن هذه الشركات تشكل حوالي  %94من
إجمالي الشركات العاملة في الدولة ،ويرتقب ارتفاع مساهمتها
في الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %70بحلول عام .2021
كما يرى مختصون بالشأن المالي والقانوني أن قانون اإلعسار
الفردي ،سيؤثر إيجابياً في النظام المالي في الدولة ،ويعزّز الثقة
االستثمارية بها ،وهو ما جعل حكومة دولة اإلمارات ،تتوجه نحو
إقرار قانون يعالج قضايا اإلعسار الشخصي ،انطلق من مجموعة
من المعايير القانونية واالعتبارات االجتماعية واالقتصادية التي
تهدف إلى زيادة النمو وحماية مستهدفات التنمية من التراجع،
حيث تم تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية وقضائية تهتم بإعادة
الهيكلة المالية ،وتوفّر حلوالً في حاالت المديونية واإلعسار،
وتمكّن المدينين من معاودة ممارسة أنشطتهم اإلنتاجية في
أسرع وقت ،وتحرص في الوقت نفسه على حفظ حقوق
الدائنين وأصحاب المصالح.
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تقارير وتحليالت
الكويت:
أزمة سياسية عابرة
تنتهي بحكومة جديدة

أنهى تكليف أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،للشيخ
صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة ،أزمة سياسية عابرة
مرت بها البالد خالل األسبوع الماضي ،على خلفية استقالة الحكومة التي
كان يقودها الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

شهدت دولة الكويت حزمة من التطورات المثيرة
خالل األسبوع المنصرم ،فيوم الخميس الماضي ،قبل
أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الحمد الصباح
استقالة الحكومة ،ولكن هذه االستقالة ،لم تكن ذروة
األزمة ،فيوم االثنين الماضي ،أمر الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح ،بإعفاء نجله الشيخ ناصر ،النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع ،والفريق خالد الجراح
الصباح ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ،من
منصبيهما بحكومة تصريف األعمال ،وكلف أمير البالد،
الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح
الذي كان يقود الحكومة المستقيلة
منذ ديسمبر  ،2017بتشكيل الحكومة
الجديدة ،إال أنه وبعد صدور األمر
األميري بهذا التكليف ،رفع رئيس
الوزراء المكلف رسالة إلى أمير البالد
يعتذر فيها عن تولي هذا المنصب
مجددا ً ،وأعرب في هذه الرسالة عن تقديره ألمير البالد
لتكليفه بالمنصب ،ولكنه قال إنه يريد في المقام األول،
أن يثبت براءته من االتهامات التي لحقت به ،حيث كان
يقصد كما يبدو الجدل الذي ثار حول قضية االستيالء على
أموال من صندوق مخصص لمساعدة العسكريين ،كما
سيلي التوضيح.
وهذا االعتذار أدى إلى تمديد أمد األزمة ،التي نشبت
بشكل مفاجئ ،وكادت تؤدي إلى كثير من المضاعفات
السلبية ،حيث كشف وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحمد الصباح ،يوم السبت الماضي عملية استيالء على
نحو  800مليون دوالر من صندوق مخصص لمساعدة
العسكريين ،مؤكدا ً أن هذه القضية سرعت استقالة
الحكومة .وأوضح الصباح أن هذه العملية تمت قبل
أن يتم تعيينه وزيرا ً للدفاع في  .2017وأضاف أنه أحال
األمر يوم الخميس الماضي للقضاء قبيل إعالن استقالة
الحكومة ،وتابع أنه طلب من دون جدوى تفسيرات
بشأن ذلك من رئيس الحكومة ووزير الداخلية .وقال

إنه قرر «مقاطعة اجتماعات الحكومة» احتجاجاً على
عدم الرد على أسئلته .وأكد «هذا هو السبب الرئيسي
الستقالة الحكومة» ،بعد أن كان رئيس مجلس األمة
الكويتي مرزوق الغانم قد اعتبر ،في تصريح للصحفيين
عقب استقالة الحكومة ،أن المشكلة في الحكومة ،هي
«عدم التجانس بين أفرادها».
وال شك أن ما كشفه وزير الدفاع يعد اتهاماً مباشرا ً
لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة ،خالد الجراح
الصباح ،الذي كان يتولى حقيبة وزارة الدفاع (بين
عامي  2013و ،)2016ولعل ذلك ،هو
ما أدى إلى قرار أمير الكويت إعفاء
الرجلين من منصبيهما في حكومة
تصريف األعمال ،بيد أن هذه األزمة
التي شهدتها الكويت طوال األسبوع
الماضي ،سرعان ما انتهت ،بعد أن أدى
رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ
صباح خالد الحمد الصباح ،اليمين الدستورية أمام أمير
البالد ،أول أمس ،بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء،
وتكليفه تشكيل حكومة جديدة.
وفي جميع األحوال ،ثمة ثالث أولويات عاجلة أمام
رئيس الوزراء المكلف ،الذي كلفه األمير بتصريف شؤون
وزارة الدفاع أيضاً :أولها ،ضرورة تشكيل فريق وزاري
متجانس ،حيث من الواضح أن الخالف داخل مجلس
الوزراء كان السبب الرئيسي الذي أدى إلى استقالة
الحكومة السابقة .وثانيها ،معالجة األزمة التي دارت
حول قضية االستيالء على أموال من صندوق الجيش،
التي باتت قضية مهمة على الساحة السياسية .وتجدر
اإلشارة في هذا السياق إلى خطاب أمير البالد لرئيس
الوزراء المكلف بعد إدائه اليمين الدستورية ،حيث قال
له« :حملناك مسؤولية كبيرة ،الله يساعدك عليها ..أنت
ثوبك نظيف ،فحارب الفساد والمفسدين ،وليوفقك الله
لصالح البالد والعباد» .وثالثها ،إعداد البالد لالنتخابات
البرلمانية التي ستشهدها دولة الكويت العام المقبل.
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تقارير وتحليالت
ذا ناشونال إنتريست:
كيف حولت إيران العراق
إلى «وكالة فارسية»؟

يناقش إليورا كاتز ،محلل متخصص في شؤون الشرق األوسط وزميل سابق
لصحيفة وول ستريت جورنال ،في تقريره في ذا ناشونال إنتريست كيف
تمكن الحكم الثيوقراطي اإليراني من تحويل العراق إلى مرتع للمنتجات
والعمالء الفارسيين ،بدالً من أن يساعد على بناء عراق مكتف ذاتياً.

عملت إيران منذ عقود على إقامة عالقات مع ميليشيات
تابعة لها في جميع أقطار الشرق األوسط ،تحت ستار
مساعدة األهالي في حربهم مع اإلمبريالية الغربية؛ غير أن
االحتجاجات األخيرة في كل من العراق ولبنان ،أظهرت إيران
بمظهر المستعمر ال ال ُمحرر ،وها هم المواطنون من بيروت
إلى بغداد يثورون ضد الفرس واألنظمة السياسية الطائفية
التي أرساها هؤالء األسياد.
فقد خرج في مطلع شهر أكتوبر الشباب العراقي الشيعي
في أغلبه إلى الشوارع مطالباً باستقالة الحكومة ومنادياً «إيران
برة ،برة؛ بغداد ،حرة ،حرة» ،وأحرقوا صور زعماء إيران ومقار
الجماعات العسكرية الشيعية الموالية إليران .وقد ظهرت في
االنتخابات العراقية األخيرة الميليشيات الموالية إليران كما
لو كانت صاحبة القرار في هذه االنتخابات ،إذ رأينا اللواء
قاسم سليماني رئيس أركان قوة القدس التابعة للحرس الثوري
اإليراني ،يتفاوض في الصفقة التي أدت إلى وصول رئيس
البرلمان الحالي ورئيس الدولة ورئيس الوزراء إلى سدة الحكم.
وانطلق سليماني في اليوم الالحق الندالع االحتجاجات إلى
بغداد من أجل أن يترأس اجتماعاً مع المسؤولين األمنيين بدالً
من رئيس الوزراء؛ ولم يمر وقت طويل حتى نشرت قوات
الحشد الشعبي ،وهي إحدى وحدات الميليشيات الشيعي،
قناصة في حالة من حاالت القمع الوحشي الذي خلف ما ال
يقل عن  165قتيالً وأكثر من  6آالف جريح.
وبالرغم من انقطاع االحتجاجات لفترة وجيزة بعد قمعها
واحتفاالت األربعين الشيعية ،فإنها عادت مرة أخرى في 25
أكتوبر ،إذ رفض المتظاهرون المناهضون للطائفية المؤسسات
الشيعية التي تسيطر عليها طهران والتي يح ّملونها مسؤولية
الفساد في الدولة .واحتشد اآلالف في بغداد في ميدان التحرير
يحملون األعالم العراقية ،وفي كربالء ،اجتاح المتظاهرون
القنصلية اإليرانية ورفعوا العلم العراقي ،وفي الجنوب ،أضرم
العراقيون الغاضبون النيران في عشرات المنشآت التابعة
لقوات الحشد الشعبي بما فيها المنشآت التابعة لفصائل
عصائب أهل الحق ومنظمة بدر ،ورأينا المتظاهرين يقطعون
صورا ً ملطخة بالدماء لزعماء إيران وسليماني ،ولم تظهر أي
عالمة تدل على انخفاض في عدد المتظاهرين ،إذ رأينا آالف

العراقيين من شتى المشارب يجتاحون شوارع بغداد يوم
الجمعة الماضي ،ضاربين بالقمع األمني الوحشي الذي خلف
ما يقرب من  250قتيالً على مدار الشهر عرض الحائط .وتدخل
سليماني مرة أخرى ليمنع هذه المرة خلع رئيس الوزراء
العراقي عادل عبد المهدي.
لقد حولت إيران العراق إلى دولة عميلة تعتمد اقتصادياً
وسياسياً على جارتها ،واستطاع الحكم الثيوقراطي اإليراني
تحويل عدو األمس إلى مرتع للمنتجات والعمالء الفارسيين،
بدالً من أن يعمل على بناء عراق مكتف ذاتياً .وقد اجتاحت
االحتجاجات مدينة البصرة الغنية بالنفط العام الفائت عندما
أغلقت إيران خطاً من خطوط الطاقة الكهربائية في المنطقة،
ما دفع أهل البصرة إلى اليقين بوجود مؤامرة خلف الهيمنة
الصناعية اإليرانية على حساب االستقالل العراقي وترديد «برة،
برة يا إيران» ،وهم يحرقون األعالم اإليرانية والقنصلية اإليرانية
ومقار الميليشيات الموالية إليران.
وكانت قوات الحشد الشعبي قد رفضت الصيف الفائت
االنصياع ألوامر رئيس الوزراء العراقي باالنضمام إلى الجيش
الوطني واالنخراط فيه ،بل استمرت في فرض ضرائب غير
قانونية في نقاط التفتيش األمني ،ما جعلها تحصد ما يقرب
من  300,000دوالر أمريكي في اليوم الواحد من الضرائب
غير القانونية ،بحسب ما ورد في أحد التقارير .وما تزال تهرب
النفط من البصرة ومن مدن أخرى مثل القيارة ،كما أنها تجني
الماليين من تجارة خردة الحديد المتخلف من المعارك بدالً
من استخدام هذه المواد في إعمار المناطق التي مزقتها
الحرب.
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إنفوجراف
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شـؤون اقتصاديــة
 802مليون برميل من النفط الخام صادرات أبوظبي خالل عام 2018

بلغت صادرات أبوظبي من النفط الخام خالل العام الماضي
 802.2من ماليين براميل النفط الخام ،مشكلة ما نسبته  %73من
إجمالي اإلنتاج البالغ  1.097مليار برميل ،وارتفع إنتاج أبوظبي من
النفط الخام خالل العام الماضي إلى  3.007مليون برميل يومي،
مقابل  2.964مليون برميل يومي خالل عام  ،2017بزيادة ،%1.5
أي بما يعادل  43ألف برميل يومي ،بحسب تقرير «إحصاءات
الطاقة والمياه» الصادر عن مركز إحصاء أبوظبي أمس.
وأظهرت البيانات أن متوسط اإلنتاج اليومي ،ارتفع بنسبة
 %33في نهاية العام الماضي ،مقابل  2.26مليون برميل عام
 ،2010كما ارتفع المتوسط اليومي من المبيعات الخارجية خالل
الفترة نفسها من  2.040مليون برميل يومي إلى  2.198مليون
برميل يومي بنسبة  .%7.7وارتفع إنتاج أبوظبي من المنتجات
النفطية بنسبة  ،%158ليصل إلى  49.7مليون طن متري ،مقابل
 19.2مليون طن متري ،وبنسبة زيادة  %21.7عن حجم إنتاج

المشتقات المكررة للعام الماضي والبالغة  40.85مليون طن
متري .وأوضح التقرير أن صادرات المشتقات البترولية المكررة
في عام  2018بلغت  %60.7من إجمالي اإلنتاج .وبلغ إنتاج الغاز
الطبيعي في أبوظبي نحو  2.987تريليون قدم مكعبة ،مقابل
 2.174تريليون قدم مكعبة في عام  2010بزيادة  ،%37.5كما
ارتفع اإلنتاج اليومي من الغاز الطبيعي إلى  8.185مليار قدم
مكعبة.

أسواق اإلمارات والخليج تواصل ارتفاعها

ارتفعت أسواق دولة اإلمارات بدعم من أسهم البنوك يوم أمس األربعاء .وزاد مؤشر دبي  0.1بالمئة ،مدعوماً بصعود سهمي
بنك اإلمارات دبي الوطني ومجموعة إعمار مولز  0.4و 1.6بالمئة على الترتيب .وأغلق سهم العربية للطيران مرتفعاً  1.4بالمئة،
مواصالً مكاسبه لليوم الثالث .وأعلنت الشركة االثنين الماضي طلب شراء  120طائرة إيرباص إيه  320نيو في صفقة بنحو 14
مليار دوالر .وفي أبوظبي ،ارتفع المؤشر  0.1بالمئة أيضاً مع صعود سهم بنك أبوظبي األول  0.3بالمئة ،وسهم العالمية القابضة
 8.9بالمئة ،مسجالً أكبر مكسب له منذ منتصف أكتوبر .وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية  0.1بالمئة مع صعود سهم
الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)  0.7بالمئة وسهم مجموعة صافوال ثالثة بالمئة .وصعد سهم المراكز العربية اثنين
بالمئة ،بعدما حصلت شركة إدارة مراكز التسوق على تسهيالت إسالمية من بنوك عدة.

النفط يقفز أكثر من  %2بفعل مخزون أمريكا وتصريحات روسية

صعدت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة يوم أمس األربعاء ،بعد تقرير أفضل من
المتوقع لمخزونات الخام األمريكية ومع قول روسيا إنها ستواصل تعاونها مع (أوبك)
إلبقاء سوق النفط العالمية متوازنة .وتحدد سعر تسوية العقود اآلجلة لخام برنت
عند  62.40دوالر للبرميل ،مرتفعاً  1.49دوالر بما يعادل  2.5بالمئة ،وأغلق خام غرب
تكساس الوسيط على  57.11دوالر للبرميل ،بزيادة  1.90دوالر أو  3.4بالمئة .ونمت
مخزونات النفط الخام األمريكية  1.4مليون برميل األسبوع الماضي ،حسبما قالته
إدارة معلومات الطاقة ،بينما توقع المحللون زيادتها  1.5مليون برميل وقال معهد
البترول األمريكي إن الزيادة بلغت ستة ماليين برميل .وقالت إدارة المعلومات إن
استهالك المصافي من الخام زاد  519ألف برميل ،لكن الخام المخزون بنقطة تسليم غرب تكساس الوسيط في كاشينج بوالية أوكالهوما
تراجع  2.3مليون برميل ،وهو أكبر انخفاض له في ثالثة أشهر .وتدعمت أسعار النفط أيضاً بتصريحات من الرئيس الروسي فالديمير
بوتين بأن روسيا ستواصل التعاون بموجب اتفاق خفض المعروض العالمي مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
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من أنشطة المركز

يف إطار برنامج الزيارات الداخلية
وفد «برنامج التسامح والتعايش» في «اإلمارات للدراسات»
يزور متحف اللوفر في أبوظبي

بتوجيه من سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي،
مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
قام منتسبو برنامج «التسامح والتعايش» الدفعة الثانية ،في
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،يوم الخميس
الموافق الرابع عشر من نوفمبر  ،2019بزيارة إلى متحف
اللوفر أبوظبي ،الذي يمثل نافذة مهمة اللتقاء الثقافات
والفنون والحضارات ،ليس على المستوى اإلقليمي فحسب،
بل على مستوى العالم أيضاً.
وخالل الزيارة قام الوفد بجولة في أرجاء المتحف ،اطّلع
خاللها على أبرز المقتنيات األثرية والقطع الفنية النادرة
التي تعكس أوجه التشابه بين مختلف الثقافات والحضارات
اإلنسانية حول العالم .كما تع ّرف الوفد إلى مجموعة من
اآلثار واألعمال الفنية النادرة التي تعود إلى حقب تاريخية
مختلفة ألمم وحضارات متعددة من مختلف بقاع العالم ،منها
حضارات بالد الرافدين ،ووادي النيل ،واإلغريق ،والرومان،
وحضارات آسيوية وإفريقية تركت أعمالها وإنجازاتها بصمات
بارزة منذ آالف السنين حتى اليوم.
ونقل الوفد تحيات سعادة األستاذ الدكتور جمال سند
السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية ،إلى إدارة المتحف وكل العاملين فيه؛ مؤكدا ً
استعداد المركز تقديم كل أشكال الدعم الممكنة إلى
المتحف ،كي يؤدي رسالته الثقافية ،والسيما فيما يتعلق
بتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بين الشعوب واألمم.
وتأتي هذه الزيارة في سياق برنامج الزيارات الداخلية
التي يقوم بها منتسبو برنامج «التسامح والتعايش» ،وذلك
بهدف التعرف إلى الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تعزيز

قيم التسامح ،والدور الذي تلعبه العديد من المؤسسات
لنشر وتعزيز ثقافة التسامح على الصعد المحلية واإلقليمية
والدولية ،حيث يمثل متحف اللوفر واحدا ً من أشهر المتاحف
في العالم التي تتضمن تنوعاً فنياً وثقافياً وأدبياً واسعاً؛ وذلك
لما يتضمنه من أعمال فنية ومقتنيات أثرية ستظل شاهدة
على ثراء الحضارة اإلنسانية والثقافية العالمية.
ويكتسب برنامج «التسامح والتعايش» الذي ينظمه
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية للمرة الثانية
على التوالي خالل هذا العام ،أهمية كبيرة؛ حيث يأتي في
سياق عام  2019الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله« ،عاماً للتسامح»؛
بهدف ترسيخ دولة اإلمارات العربية المتحدة ،عاصمة عالمية
للتسامح؛ ولكي تصبح هذه القيمة عمالً مؤسسياً مستداماً
من خالل مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى
تعميق قيم التسامح والحوار وتق ّبل اآلخر واالنفتاح على
الثقافات المختلفة.
ويركز البرنامج بشكل رئيسي على تأصيل ثقافة التسامح
والتعايش ،وتقدير اختالف اآلخر ،ويهدف إلى بناء الخبرات
المؤهلة ،ورفد المجتمع بها؛ وخلق سفراء للتسامح؛ لتعزيز
مكانة دولة اإلمارات العربية المتحدة باعتبارها أيقونة
التسامح في المنطقة والعالم ،وتحقيق طموحاتها نحو
المستقبل؛ وإكساب الملتحقين بالبرنامج المهارات الالزمة
منهج
للمضي قُدماً في اعتماد ثقافة التسامح والتعايش
َ
حياة ،وصقل مهاراتهم في هذا االتجاه؛ بما يضمن لهم اتخاذ
اإلجراءات المناسبة لتجسيد وتعزيز المعايير األخالقية في
هذه المجاالت.
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من أنشطة المركز
يف محارضة مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية رقم ()712

الشمري :اإلمارات أولت اهتمامًا كبيرًا
برياضة الجوجيتسو ونشرها آسيويًا وعالميًا

بحضـور سعـادة األسـتاذ الدكتـور جمـال سنـد
السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية ،وسعادة عبد المنعم الهاشمي،
النائب األول لرئيس االتحاد الدولي ،رئيس االتحادين
اإلماراتي واآلسيوي للجوجيتسو ،وسعادة محمد سالم
الظاهري ،نائب رئيس اتحاد اإلمارات للجوجيتسو،
وسعادة أكيهيكو ناكاجيما ،السفير الياباني لدى
الدولة ،نظم المركز محاضرته رقم ( )712بعنوان
«تجربة دولة اإلمارات العربية المتحدة في رياضة
الجوجيتسو» ،ألقتها األستاذة نورة محمد الشمري،
المستشار القانوني لـ «اتحاد اإلمارات للجوجيتسو»،
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك يوم
األربعاء ،الموافق  20نوفمبر  2019في «قاعة الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان» ،في مقر المركز بأبوظبي.
واستهلت األستاذة نورة محمد الشمري محاضرتها،
التي تابعها لفيف من اإلعالميين والمختصين
والمثقفين ،بتوجيه جزيل الشكر إلى سعادة األستاذ
الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات
للدراسات والبحوث االستراتيجية ،على دعوته لها
إللقاء هذه المحاضرة ،مؤكدة أن المركز يقوم بدور
حيوي ومهم في خدمة المجتمع ،من خالل أنشطته
العديدة والمتميزة.
وبدأت الشمري حديثها عن تجربة دولة اإلمارات
العـربيـة المتحـدة فـي نشـر ريـاضـة الجوجيتسو،
وتحدثت عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة ،حفظه الله ،لهذه الرياضة ،وقالت

إن رياضة الجوجيتسو حظيت باهتمام كبير من قبل
سموه ،انطالقاً من رؤية سموه بأنها تسهم في صقل
الشخصية فكرياً ،إلى جانب فوائدها الصحية والبدنية،
وقد تجلى ذلك االهتمام في رعاية سموه للعديد من
البطوالت المحلية والدولية .وعرضت الشمري شريط
فيديو لسموه يقول فيه إنه مارس الجوجيتسو ،وإن
ابن سموه قد مارسها ،وقد الحظ سموه حجم التغيير
اإليجابي الذي شعر به هو ونجله بعد ممارسة هذه
اللعبة ،وأكد سموه أن ما استثمره في نجله سيستثمره
في وطنه.
كما ذكرت الشمري أن سمو الشيخ طحنون بن
زايد آل نهيان ،يعد األب الروحي لرياضة الجوجيتسو
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،حيث إن لسموه
فضالً كبيرا ً في انتشار هذه الرياضة وتطورها ،لما
لها من تأثير إيجابي في الجانبين العقلي والبدني.
وكانت رؤيته قائمة على أن تكون العاصمة أبوظبي
الحاضنة العالمية لمجتمع الجوجيتسو العالمي.
وأوضحت الشمري أنه بدأ نشر لعبة الجوجيتسو
في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل إنشاء
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لجنة تباشر هذه العملية ،حيث كانت هذه اللجنة
مسؤولة عن إدارة برنامج الجوجيتسو المدرسي ،إلى
أن تم إشهار اتحاد اإلمارات للجوجيتسو في نوفمبر
 .2012وأشارت الشمري إلى انتشار رياضة الجوجيتسو
على الصعيد المحلي ،وذكرت أن هناك  20نادياً
وأكاديمية لممارسة اللعبة في جميع أنحاء الدولة،
وبرنامج الجوجيتسو المدرسي الذي يضم 89722
طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة ،فضالً عن
البطوالت النوعية التي يتم تنظيمها ،كما تحدثت عن
انتشار اللعبة على الصعيد اآلسيوي مشيرة إلى أنه في
عام  2014تم انتخاب سعادة عبد المنعم الهاشمي
لرئاسة االتحاد اآلسيوي ،وتم نقل مقر هذا االتحاد
في العام نفسه إلى أبوظبي ،حيث جرى العمل على
زيادة عدد األعضاء ليصبح  40دولة بعد أن كان 10
دول فقط ،وعلى الصعيد الدولي انتخب سعادة عبد
المنعم الهاشمي نائباً أول لرئيس االتحاد الدولي
للجوجيتسو في عام  ،2016وتم نقل مقر االتحاد إلى
أبوظبي ،حيث تمت إقامة البطوالت العالمية في 75
مدينة حول العالم.
وتحدثت الشمري عن فوائد رياضة الجوجيتسو،
تحسن مستوى اللياقة البدنية والدفاع
وقالت إنها ّ
عن النفس وتساعد على التنسيق بين مختلف
أطراف الجسم وزيادة معدل التوازن والهدوء والتركيز

وتحديد الهدف بدقة ،وقالت إن ممارسة الجوجيتسو
بصورة دورية تحدث تغييرات نفسية لدى ممارسيها
على الصعيد العقلي ،تتمثل في التحلي بالحكمة
والروية والتواضع واألخالق والثقة بالنفس والحذر
واالنتباه ويقظة الفكر .وتحدثت الشمري عن فوائد
الجوجيتسو ألصحاب الهمم ،وأشارت إلى برنامج
تدريب الجوجيتسو للطلبة الذين يعانون اضطراب
التوحد في مركز أبوظبي للتوحد ،وذكرت أن ممارسة
اللعبة من قبل المصابين باضطراب التوحد أدت
إلى انخفاض معدل السلوك غير المرغوب لديهم،
وتأدية حركات بدنية جديدة ،والتحسن في فترة
االنتباه ،ونُطق كلمات جديدة ،وزيادة التفاعل
والتواصل مع أشخاص غير مألوفين وفي بيئة غير
مألوفة ،وكانت نتيجة هذا البرنامج دمج عدد من
الطلبة المشاركين في رياضة الجوجيتسو في مدارس
التعليم العام .كما أشارت الشمري إلى برنامج تدريب
الجوجيتسو للطلبة الذين يعانون إعاقة ذهنية بسيطة
في نادي العين ألصحاب الهمم ،وقالت إنه ساعد في
تحسين المهارات الحركية للطلبة ،وإن تفريغ طاقة
الطالب في هذه الرياضة ح ّد من النشاط الزائد ،كما
ارتفع مستوى اللياقة البدنية للطالب ،وتحسن مستوى
التوازن والتركيز ،واستطاعوا نُطق كلمات جديدة ،وزاد
تفاعلهم وتواصلهم االجتماعي واالندماج مع اآلخرين.
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تطورات األزمة العراقية
وفر بين المتظاهرين
كر ّ
عمليات ّ
وقوات األمن للسيطرة
على الجسور والساحات العامة
شهدت الحركة االحتجاجية في العراق المزيد من
التطورات المهمة ،حيث قام المتظاهرون بإغالق منفذ
سفوان ،الحدودي مع الكويت ،التابع لمحافظة البصرة،
أمس األربعاء ،ونصبوا خيامهم في الموقع لالعتصام.
وواصل المتظاهرون العراقيون ،أمس األربعاء ،قطع كل
الطرق المؤدية إلى الحقول والمواقع النفطية ،في قضاء
الزبير ،غربي مدينة البصرة ،ومنعوا الموظفين من الوصول
إلى المواقع النفطية التي تمثل صادراتها  %70من نفط
العراق.
وقد استمرت عمليات الكر والفر بين المتظاهرين
وقوات األمن للسيطرة على الجسور والساحات العامة
في العديد من مناطق العراق .واستعادت األمن ومكافحة
الشغب ،أمس األربعاء ،على جسر األحرار ،الذي يعد ثالث
أكبر جسور العاصمة بغداد ،وأكثرها حيوية ألنه يربط بين
ساحة الخالني والمنطقة الخضراء وسط بغداد.
على صعيد آخر ،انتشرت وحدات من الجيش العراقي
قرب المدارس في العاصمة بغداد ،لمنع الطلبة من
المشاركة في المظاهرات ،وقد دأب طالب المدارس على
الخروج في مظاهرات إلى الساحات العامة في بغداد ،في
تح ٍّد لقرار وزارة التربية والتعليم الذي دعا الطالب إلى
استئناف الدراسة .وتوقفت الدراسة في عدد كبير من
مدارس العراق ،كما تعطلت الدراسة في غالبية الجامعات،
إثر االحتجاجات التي تجتاح العراق منذ مطلع أكتوبر
الماضي.
وطالب ناشطون عراقيون السلطات الحكومية بالكشف
عن مصير المختطفين والمغيبين قسرا ً منذ بدء االحتجاجات
مطلع أكتوبر الماضي .كما وجه الناشطون نداء إلى السلطة
القضائية والمنظمات المدنية والحقوقية بالعمل على إطالق
سراح المعتقلين مشددين على ضرورة احترام الدستور
العراقي ،الذي كفل للشعب حرية التعبير والتظاهر.
وقد كشفت االحتجاجات مواقف جديدة مناهضة
إليران من قادة سياسيين سابقين أو حاليين ،محسوبين أو
كانوا محسوبين على طهران ،تماهياً مع مطالب المحتجين

•طالب ناشطون عراقيون السلطات
الحكومية بالكشف عن مصير
المختطفين والمغيبين قسراً منذ بدء
االحتجاجات..
• وجه الناشطون نداء إلى السلطة
القضائية والمنظمات المدنية والحقوقية
بالعمل على إطالق سراح المعتقلين..

الغاضبة ضد النظام اإليراني ،وفي هذا السياق ،دعا رئيس
الوزراء العراقي السابق ،حيدر العبادي ،أمس األربعاء،
إيران إلى عدم التدخل في شؤون البالد ،وقال في مقابلة
مع قناة «العربية» السعودية« :أدعو إيران إلى إعادة النظر
في سياساتها بالعراق وعدم التدخل في شؤونه» .وأضاف
أن «على طهران محاسبة األطراف اإليرانية التي تتدخل في
تشكيل الحكومة العراقية».
ويؤكد استمرار التظاهرات ،بالكثافة نفسها ،عدم
كفاية ما تم اتخاذه من قبل السلطات المعنية للتجاوب
مع مطالب المحتجين ،حيث كان مجلس النواب العراقي،
قد أصدر الثالثاء الماضي ،قانوناً جديدا ً ألغى بموجبه
امتيازات جميع المسؤولين في الدولة ،ابتداء من منصب
«مدير عام» وحتى «رئيس الجمهورية» ،وتضمن القانون
إلغاء المنح المالية التي ُخصصت للنواب في عام ،2015
ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ عالج مالية للرئاسات
الثالث ،وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد حجم
الحماية من قبل رئيس الوزراء حصرا ً ،كذلك منع القانون
الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن .ومن
المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتبارا ً من السنة المقبلة.
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