




بقلم رئيس التحرير 

تُعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن الــدول الرياديــة والثابتــة بخطــى واثقــة شــطر املســتقبل، 
فــدرب وقــدر اإلمــارات هــو املســتقبل والشــيء غيــره.. نعــم إنهــا ســاعية لــه بــكل قــوة، وكأنــه اللغــة 
ث بهــا يف كافــة مــا نشــهده ويشــهده العالــم مــن إعجــاب  الوحيــدة التــي تتبناهــا اإلمــارات وتتحــدَّ

منقطــع النظيــر جتــاه مبــادرات ومشــاريع مبتكــرة هدفهــا ومبتدئهــا ومنتهاهــا هــو املســتقبل.
لقــد أخــذت قيــادة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــى عاتقهــا، منــذ أن غــرس شــجرة احتادهــا 
املبــارك ، املغفــور لــه »بــإذن اهلل تعالــى« الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، وأخيــه املغفــور لــه »بــإذن 
اهلل تعالــى« الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، »طيــب اهلل ثراهمــا«، وســار علــى ذاك النهــج مــن 
الرعايــة والــرؤى الثاقبــة ملســيرة املســتقبل لدولــة يف طمــوح اإلمــارات، »خيــر خلــف خليــر ســلف«، 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اهلل«، وأخيــه صاحــب 
الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم 
دبــي »رعــاه اهلل«، وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، 

نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة.
واليــوم نــرى أن مــن ســاروا علــى ذاك النهــج، يــرون أن املهمــة شــاقة ال تنحصــر فقــط يف الســعي 
اجلــارف للمســتقبل، بــل بــزغ هــدف آخــر، أال وهــو ريــادة املســتقبل، نعــم نــرى جــل تفكيــر قيــادة 
اإلمــارات يف كيفيــة الوصــول ملصــاف الريــادة، مبعاييــر املســتقبل، ليــس علــى املســتوى اإلقليمــي 
ــاً  ــراً محســوماً وفق ــات أم ــذي ب ــوي واالقتصــادي واحلضــاري، وال م التنم ــدُّ ــن التق ــة ميادي يف كاف
للمراتــب الرياديــة التــي حصدتهــا اإلمــارات مــن مؤسســات عامليــة، بــل أن تكــون ريــادة املســتقبل 

هــي قــدر وآمــال ورؤيــة وعزميــة اإلمــارات علــى املســتوى العاملــي أيضــاً. 
ــاء  ــخ بن ــودة يف تاري ــر معه ــم أجمــع، يف ســابقة غي ــا العال ــرى معن ــرى وي ــى مــا ســبق ن ــًا عل وتدلي
وتشــييد نهضــة الــدول واحلضــارات، أن تتحــّول محاضــرة ألقاهــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان »حفظــه اهلل تعالــى«، - يف غضــون أيــام قائــل - الســتراتيجية ورؤيــة وبرنامــج 
وطنــي طمــوح، يضمــن، أن تتحــّول اإلمــارات بدورهــا ألفضــل دولــة يف العالــم حينمــا تــأزف املئويــة 
األولــى يف تاريــخ تشــييد احتادهــا املبــارك، وليعلــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم أن »مئويــة اإلمــارات 2071«، وهدفهــا األثيــر الــذي ال نشــك يف أن يــرى النــور بــإذن 
ــأن - األفعــال ال  ــم يــرى دومــاً بعــن املشــاهدة واإلعجــاب ب ــى، ال الشــيء ســوى أن العال اهلل تعال

األمنيــات - تســبق جــل مبــادرات اإلمــارات املعلنــة.
ــة اإلمــارات، تســتقي مــن  ــأن مئوي ــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد »رعــاه اهلل«، ب يعل
محاضــرة خالــدة تاريخيــة ألخيــه ورفيــق دربــه يف بنــاء نهضــة وريــادة وطــن صاحــب الســمو الشــيخ 

محمــد بــن زايــد آل نهيــان. 
ولتتســاير طروحــات حتويــل احللــم واخلطــة والرؤيــة والبرنامــج لواقــع حينمــا تكشــف »مئويــة 
اإلمــارات 2071«، وفقــاً ملخططهــا التاريخــي علــى كافــة احملــاور والهادفــة لتســريع حتــّول إمــارات 
الريــادة عبــر أربعــة محــاور، وهــي تطويــر حكومــة مرنــة بقيــادة واعيــة ذات رؤيــة واضحــة تســعى 
م رســائل إيجابيــة للعالــم، ومحــور آخــر يهتــم بلغــة العصــر وهــو  االســتثمار  إلــى إســعاد شــعبها وتقــدِّ
يف التعليــم، ومحــور ثالــث  يســتهدف الوصــول إلــى اقتصــاد متنــّوع، ومحــور آخــر ينطلــق مــن ترســيخ 

قيــم التســامح والتماســك واالحتــرام يف املجتمــع.

االفتتاحية

محاضرة.. تصنع تاريخ
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محمد بن راشد
 يطلــق مئوية اإلمارات 2071 

تمتد لخمســة عقود

يوم المرأة العالمي
»قائمة استثمارات«

»عمران« تطلق 3 مشاريع 
عقارية في الشارقة 

باستثمارات 2.47 مليار درهم

أجندة الشراكة 
السعودية مع عمالقة 

االقتصاد الجدد.. تخوم 
وحدود.. خارطة مغايرة

مصر: مفاوضات 
الشريحة الثالث

من قرض البنك الدولي



محمد بن راشــد يطلق مئوية اإلمارات 2071 
تمتد لخمسة عقود

تهــدف أن تكــون اإلمارات أفضل دولة في العام

أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم،  آل  راشــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه 
والتــي   ،»2071 اإلمــارات  »مئويــة  اهلل«، 
طويــل  حكوميــاً  عمــل  برنامــج  تشــكل 
األمــد، مســتمداً مــن احملاضــرة التاريخيــة 
لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
نائــب  أبوظبــي،  عهــد  ولــي  نهيــان،  آل 
القائــد األعلــى للقــوات املســلحة، ألجيــال 
اخلطــوط  فيهــا  رســم  التــي  املســتقبل، 
العريضــة لبنــاء إمــارات املســتقبل، وجتهيز 

دولــة اإلمــارات لألجيــال القادمــة.
ــة اإلمــارات 2071« برنامــج  وتشــكل »مئوي
عمــل حكوميــاً شــامًا وموســعاً يتضمــن 
وضــع اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز ســمعة 
الدولــة وقوتهــا الناعمــة، وضمــان وجــود 

أخـــبار
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احلكوميــة  لإليــرادات  متنّوعــة  مصــادر 
إلــى  باإلضافــة  النفــط،  عــن  بعيــداً 
االســتثمار يف التعليــم الــذي يركــز علــى 
مــة، وبنــاء منظومــة قيــم  التكنولوجيــا املتقدِّ
أخاقيــة إماراتيــة يف أجيــال املســتقبل، 
االقتصــاد  يف  اإلنتاجيــة  مســتوى  ورفــع 

املجتمعــي. التماســك  وتعزيــز  الوطنــي 
وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن 
راشــد آل مكتــوم: »إن محاضــرة محمــد 
بــن زايــد، رســمت طريقــاً وأرســت مبــادئ 
لتجهيــز دولــة اإلمارات ألجيال املســتقبل«، 
الفتــاً إلــى أن »الهــدف كمــا حــدده محمــد 
بــن زايــد بــأن تعيــش أجيــال املســتقبل حياة 
أســعد يف بيئــة أفضــل ومــع فــرص أكبــر 
وتواصــل أقــوى وأكثــر تأثيــراً مــع العالــم«.

جــاء إطــاق »مئويــة اإلمــارات 2071« يف 

ــوزراء بحضــور كل مــن  ــس ال اجتمــاع مجل
ــد آل  ــن زاي ــق ســمو الشــيخ ســيف ب الفري
نهيــان نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر 
الداخليــة، وســمو الشــيخ منصــور بــن زايــد 
الــوزراء  نائــب رئيــس مجلــس  آل نهيــان 
تســعى  حيــث  الرئاســة،  شــؤون  وزيــر 
ــى  ــا إل ــا وأهدافه ــة مــن خــال رؤيته املئوي
شــباب  يف  األولــى  بالدرجــة  االســتثمار 
اإلمــارات  تكــون  كــي  والعمــل  اإلمــارات، 
أفضــل دولــة يف العالــم وأكثرهــا تقدمــاً 
وذلــك ضمــن اســتراتيجية شــاملة، بحيــث 
يتــم حتقيــق النتائــج واملســتهدفات بحلــول 
اإلمــارات  دولــة  لقيــام  املئويــة  الذكــرى 

العربيــة املتحــدة.
ــن  وأكــد صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
حتــى  »لدينــا خطــط  مكتــوم:  آل  راشــد 
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العــام 2021، ومــع مئويــة اإلمــارات ســتكون 
لدينــا رؤيــة لألجيــال متتــد خلمســة عقــود 
وتشــكل خريطــة واضحــة للعمــل احلكومــي 

طويــل املــدى«. 
وأشــار ســموه إلــى أن »أجيــال املســتقبل 
ــوم،  ــا مــن الي ــات نضعه ســيحتاجون ممّكن
ــة للنمــو ال  وأسســاً نرفعهــا مــن اآلن، وبيئ
بــد مــن التفكيــر بهــا مــن هــذه اللحظــة«. 
ولفــت ســموه أنــه ال مجــال للتأجيــل أو 
اإلبطــاء يف اتخــاذ اخلطــوات، حيــث قــال: 
»تســارع التغيــرات مــن حولنــا يتطلــب أن 
جنّهــز أجيالنــا بــأدوات جديــدة ومعــارف 
مختلفــة ومهــارات يســتطيعون مــن خالهــا 
النجــاح يف عالــم ســيكون مختلفــاً متامــاً 

ــوم«. ــم الي عــن العال
وأكــد ســموه بــأن »العمــل علــى رؤيــة ممتدة 
لألجيــال هــو أمانــة لضمــان اســتمرارية 
التنميــة واســتدامة الســعادة لعقــود طويلــة 

يف دولتنــا«.

راية املستقبل
وتقــوم رؤيــة »مئويــة اإلمــارات 2071« علــى 
العمــل لتجهيــز جيــل يحمــل رايــة املســتقبل 
بأعلــى  ويتمتــع  اإلمــارات،  دولــة  يف 
األخاقيــة  والقيــم  العلميــة  املســتويات 
واإليجابيــة، وذلــك لضمــان االســتمرارية 
أفضــل  وحيــاة  ســعيد  وتأمــن مســتقبل 
لألجيــال القادمــة، ورفــع مكانــة الدولــة 

العالــم. ملنافســة أفضــل دول 
وتستند املئوية إلى أربعة محاور رئيسية:

 احملــور األّول ويركــز علــى تطويــر حكومــة 
مرنــة بقيــادة واعيــة ذات رؤيــة واضحــة 
م رســائل  تســعى إلــى إســعاد شــعبها وتقــدِّ
إيجابيــة للعالــم، واحملــور الثانــي ويتمثــل يف 
االســتثمار يف التعليــم بحيــث يرّكــز علــى 
ويرّســخ  مــة  املتقدِّ والتكنولوجيــا  العلــوم 
واملهنيــة  واالحترافيــة  األخاقيــة  القيــم 
يف املؤسســات التعليميــة ويخــّرج عقــوالً 

مــة،  منفتحــة علــى جتــارب الــدول املتقدِّ
واحملــور الثالــث الــذي يســتهدف الوصــول 
إلــى اقتصــاد متنــّوع قائــم علــى املعرفــة 
العالــم،  اقتصاديــات  أفضــل  ينافــس 
بترســيخ  فيتعلــق  الرابــع  احملــور  أمــا 
قيــم التســامح والتماســك واالحتــرام يف 
املجتمــع، كل ذلــك ضمــن محصلــة تنمويــة 
اإلمــارات  تكــون  كــي  شــاملة  وتطويريــة 
العــام  بحلــول  العالــم  يف  دولــة  أفضــل 

.2071
محور احلكومة

»مئويــة  يف  احلكومــة  محــور  ويســعى 
اإلمــارات 2071« إلــى حتقيــق مســتهدفات 
عــدة مــن بينهــا: أن تكــون حكومــة اإلمارات 
ومتتلــك  العالــم،  يف  حكومــة  أفضــل 
وأن  ملهمــة،  وقيــادة  املــدى  بعيــدة  رؤيــة 
وتهــدف  وتستشــرفه،  املســتقبل  تســتبق 
وترســل  املجتمــع،  ســعادة  حتقيــق  إلــى 

تحويــل محاضرة محمد بن زايد التاريخية لمشــروع 
شــامل لتجهيز اإلمارات ألجيال المســتقبل
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رســائل إيجابيــة للعالــم، وتتبنــى أفضــل 
ــى جانــب وضــع  التجــارب واملمارســات، إل
اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز ســمعة الدولــة 

الناعمــة. وقوتهــا 
محور التعليم 

علــى صعيــد محــور التعليــم، حتــّدد املئويــة 
أهــم خصائــص التعليــم املســتهدف الــذي 
أجيــال  جتهيــز  لضمــان  توفيــره  يجــب 
وتأهيلهــم خلدمــة مجتمعهــم،  املســتقبل 
حيــث يشــمل حتقيــق مســتهدفات عــدة من 
بينهــا: التركيــز علــى العلــوم والتكنولوجيــا 
مــة والفضــاء والهندســة واالبتــكار  املتقدِّ
ــى  ــة، والعمــل عل ــة والصحي ــوم الطبي والعل
تدعيــم وتثبيــت القيــم األخاقيــة والوطنية 
وتعزيــز اإليجابيــة، وتعليــم الطــاب مبــادئ 
ثقافــة  وغــرس  املســتقبل،  استشــراف 
االنفتــاح لــدى الطلبــة عبــر تعليمهــم تاريــخ 
األخــرى،  الــدول  وحضــارات  وثقافــات 
كاليابانيــة  جديــدة  لغــات  وتدريســهم 
آليــات  ووضــع  والكوريــة،  والصينيــة 
للطلبــة  الفرديــة  املواهــب  الستكشــاف 
منــذ املراحــل الدراســية األولــى، والتركيــز 
ــة  ــة حاضن ــى بيئ ــدارس إل ــل امل ــى حتوي عل
للطلبــة يف مجــال ريادة األعمــال واالبتكار، 

املؤسســات  وحتويــل 
إلــى  الدولــة  يف  التعليميــة 

مراكــز بحثيــة عامليــة، 
محور االقتصاد 

مبحــور  يتعلــق  مــا  يف 
االقتصــاد، تســعى »مئويــة 

اإلمــارات 2071« إلــى بنــاء اقتصــاد معــريف 
متنّوع من خال آليات عدة من بينها: رفع 
مســتوى اإلنتاجيــة يف االقتصــاد الوطنــي، 
ودعــم الشــركات الوطنيــة للوصــول إلــى 
العامليــة، واالســتثمار يف البحــث والتطويــر 
والتركيــز علــى  الواعــدة،  القطاعــات  يف 
االبتــكار  علــى  تعتمــد  التــي  القطاعــات 
مــة، وتطويــر  والريــادة والصناعــات املتقدِّ
اســتراتيجية اقتصاديــة وصناعيــة وطنيــة 
وتضــع  املســتقبل  قطاعــات  تستشــرف 
الكبــرى  االقتصاديــات  ضمــن  اإلمــارات 
يف العالــم، وتنميــة جيــل مــن املخترعــن 
والعلمــاء اإلماراتيــن ودعــم مســاهمتهم 
وتعزيــز  والتكنولوجيــا،  العلــوم  تطــور  يف 
اإلماراتيــن،  لــدى  واملهنيــة  االحترافيــة 
مــة يف  وتعزيــز التكامــل مــع الــدول املتقدِّ
وتشــجيع  والتكنولوجيــا،  العلــوم  مجــال 
الوطنيــة  واخلدمــات  املنتجــات  تصديــر 

مئويــة اإلمارات تضم أربعة 
محــاور تتضمن التعليم 

واالقتصــاد والتطوير الحكومي 
المجتمعي والتماسك 

عــن  العالــم  أنحــاء  ملختلــف  مــة  املتقدِّ
طريــق برامــج متخّصصــة ومكثفــة، ودعــم 
وتشــجيع زيادة مناذج الشــركات اإلماراتية 

الرائــدة عامليــاً.
محور املجتمع

يف  حيويــة  دعامــة  املوقــع  ذلــك  يشــكل 
»مئويــة اإلمــارات 2071«، إذ يقــوم هــذا 
احملــور علــى عدة مســتهدفات، من أبرزها: 
إرســاء مجتمــع ينعــم باألمــان ويقــوم علــى 
التســامح والتماســك والقيــم األخاقيــة، 
كأســلوب  واإليجابيــة  الســعادة  ويتبنــى 
حيــاة، ويوفــر جــودة حيــاة عاليــة »صحيــة 
الطاقــات  جميــع  ويســتثمر  ورياضيــة« 
ــن  ــّون م ــن رجــال ونســاء، ويتك البشــرية م
أســر واعيــة ملتطلبــات املرحلــة القادمــة، 
ويعمــل علــى ترســيخ قيــم التواضــع وخدمة 
الوطــن مــن خــال تطويــر برامــج تدريبيــة 

لطلبــة املــدارس واجلامعــات.
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مكتب محمد بن راشــد
»أســعد مكتب في العالم«

ــي  ــوزراء حاكــم دب ــة، رئيــس مجلــس ال ــوم، نائــب رئيــس الدول ــن راشــد آل مكت احتفــى موظفــو مكتــب صاحــب الســمو الشــيخ محمــد ب
»رعــاه اهلل«، يف أبــراج اإلمــارات -جميــرا، بتتويــج مكتــب ســموه »أســعد مكتــب يف العالــم«، وذلــك بالتزامــن مــع احتفــاالت العالــم باليــوم 
العاملــي للســعادة الــذي صــادف يــوم 20 مــارس املاضــي، وذلــك جتســيداً لتوجهــات دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بنشــر الســعادة والقيــم 

اإليجابيــة يف بيئــة العمــل واملجتمــع.
وقــد وضــع املوظفــون ملصقــاً ضخمــاً لشــعار الوجــه املبتســم وحتتــه عبــارة »أســعد بــرج يف العالــم« علــى قمــة واجهــة أبــراج اإلمــارات، 

مــوا لهــم هدايــا ترمــز إلــى الســعادة واإليجابيــة. واســتقبلوا موظفــي وزّوار بــرج املكاتــب وقدَّ
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مــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة خــال الفتــرة مــن أبريل  قدَّ
2015 إلــى مــارس 2017 مســاعدات خارجيــة لليمــن بلغــت يف 
مجملهــا نحــو 7.3 مليــار درهــم أي مــا يعــادل 2 مليــار دوالر 
أميركــي، وذلــك يف إطــار الــدور اإلنســاني والتنمــوي الفاعــل 
ومشــاريع إعــادة الـــتأهيل والبنــاء الــذي تقــوم بــه اإلمــارات 
لدعــم األشــقاء اليمنيــن وتخفيــف معاناتهــم اتســاقاً مــع النهــج 
أســس  إرســاء  علــى  واحلــرص  للدولــة  والتنمــوي  اإلنســاني 

ــن واالســتقرار ــة واألم ــم التنمي ودعائ
واســتهدفت املســاعدات اإلماراتيــة نحــو 10 مايــن مينــي منهــم 
4 مايــن طفــل وتوفيــر تطعيمــات شــلل األطفــال واحلصبــة 
لـــ488 ألــف طفــل منهــم 130 ألــف طفــل دون الســنة الواحــدة.

المســاعدات اإلماراتية لليمن
بــن  لليمــن  اإلماراتيــة  اخلارجيــة  املســاعدات  فئــات  وتوزعــت 
مســاعدات تنمويــة وإنســانية وخيريــة، حيــث بلغــت قيمــة املســاعدات 
مليــون دوالر  نحــو 536  مليــار درهــم -  العاجلــة 1.97  اإلنســانية 
أميركــي - أي بنســبة %26.9 مــن إجمالــي مســاعدات اإلمــارات 
توفيــر  اإلنســانية  املســاعدات  وشــملت  الفتــرة..  هــذه  يف  لليمــن 
املعونــات الغذائيــة، حيــث مت إرســال أكثــر مــن 172 ألــف طــن مــن 
املــواد الغذائيــة وإرســال أكثــر مــن 111 طنــاً مــن األدويــة واملســتلزمات 
الطبيــة وتوفيــر ســيارات إســعاف وأجهــزة طبيــة أي مبعــدل 235.8 

ــاً. ــذاء يومي طــن مــن الغ
أمــا املســاعدات التنمويــة التــي مت تقدميهــا لليمــن خــال هــذه الفتــرة 

فقــد بلغــت 5.3 مليــار درهــم - نحــو 1.45 مليــار دوالر أميركــي. 

7.3مليار درهم إجمالي
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»االقتصاد« تستحدث لوحة تفاعلية للعالقات 
االقتصادية والتجارية الخارجية للدولة

»اللوحــة  االقتصــاد  وزارة  أطلقــت 
االقتصاديــة  للعاقــات  التفاعليــة 
دول  مــع  اإلمــارات  لدولــة  والتجاريــة 
العالــم«، بهــدف توفيــر منصــة ذكيــة مللــف 
العاقــات التجاريــة اخلارجيــة للدولــة مــع 
دول العالــم، فضــًا عــن إتاحــة معلومــات 
محدثــة عــن كل دولــة علــى حــدة، تشــمل 
وأرقــام  االقتصاديــة  املؤشــرات  أبــرز 
واالســتثمارات،  اخلارجيــة،  التجــارة 
مبــا  املشــتركة،  واللجــان  واالتفاقيــات 
يعــّزز مــن ســرعة ودقــة احلصــول علــى 
املعلومــات للجهــات احلكوميــة االحتاديــة 

بالدولــة. اخلــاص  والقطــاع  واحملليــة 
ســعيد  بــن  ســلطان  معالــي  وقــام 
بإطــاق  االقتصــاد  وزيــر  املنصــوري، 
اللوحــة التفاعليــة علــى املوقــع اإللكترونــي 
للــوزارة، بحضــور ســعادة املهنــدس محمــد 
أحمــد بــن عبــد العزيــز الشــحي، وكيــل 
وســعادة  االقتصاديــة،  للشــؤون  الــوزارة 
عبداللـــه آل صالــح وكيــل وزارة االقتصــاد 
لشــؤون التجــارة اخلارجيــة والصناعــة، 
وســعادة جمعــة محمــد الكيــت، الوكيــل 

اخلارجيــة. التجــارة  لشــؤون  املســاعد 
ســعيد  بــن  ســلطان  معالــي  وأكــد 
املنصــوري، حــرص الــوزارة علــى ابتــكار 
وتطبيــق حلــول ذكيــة مــن شــأنها تعزيــز 
املقدمــة  احلكوميــة  اخلدمــات  مســتوى 
للتقنيــات  األمثــل  التوظيــف  وحتقيــق 
التكنولوجيــة احلديثــة مبــا يلبــي تطلعــات 
األولــى  املرتبــة  تكــون يف  أن  الدولــة يف 
عامليــاً يف مؤشــر اخلدمــات اإللكترونيــة 
األجنــدة  مســتهدفات  وفــق  الذكيــة 

.2021 الوطنيــة 
وقــال: »إن التطبيــق اجلديــد مــن شــأنه 
ــة حــول  إتاحــة املعلومــة والبيانــات احملدث
ملــف العاقــات االقتصاديــة والتجاريــة 
اخلارجيــة للدولــة للجهــات املعنيــة ســواًء 
علــى صعيــد احلكومــة االحتاديــة واحملليــة 
وأيضــاً املســتثمرين مــن القطــاع اخلــاص، 
مبــا يســهم يف االرتقــاء بكفــاءة اخلدمــات 
املقدمــة ويعــّزز مــن الشــفافية وســهولة 

ــى املعلومــة. احلصــول عل
وهــو  التفاعليــة،  اللوحــة  وتضــم 
التحليــل  إدارة  أعدتــه  الــذي  التطبيــق 

التجــارة  بقطــاع  التجاريــة  واملعلومــات 
باللغتــن  بيانــات  بالــوزارة،  اخلارجيــة 
بحوالــي  تتعلــق  واإلجنليزيــة  العربيــة 
127 دولــة حــول العالــم، وتتنــاول حجــم 
االســتثمارات املتبادلــة بــن اإلمــارات وكل 
ــة، تشــمل عــدد العامــات والــوكاالت  دول
والشــركات، واســتثمارات تلــك الدولــة يف 
اإلمــارات مــن حيــث القيمــة والقطاعــات، 
الدولــة  تلــك  واســتثمارات اإلمــارات يف 
القطاعــات،  وأهــم  الشــركات  وأهــم 
واالتفاقيــات املوقعــة بــن البلديــن، وأيضــاً 
معلومــات عامــة حــول الــدول ومؤشــراتها 
ــي  ــك الدول ــر البن ــة وفــق تقاري االقتصادي
إلــى جانــب  الــدول  تلــك  الصــادرة عــن 
بيانــات حــول إجمالــي التجــارة اخلارجيــة 
غيــر النفطيــة بــن اإلمــارات دول العالــم، 
املباشــرة / التجــارة  يشــمل حجــم  مبــا 
الربــع  حتــى   1999 مــن  الفتــرة  خــال 
الثالــث مــن 2016/ وأيضــاً حجــم التجــارة 
يف املناطــق احلــرة /خــال الفتــرة مــن 
2011 حتــى الربــع الثالــث مــن 2016/، 

تلقائيــاً. البيانــات  وحتديــث 
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خــوان  فخامــة  بنمــا،  رئيــس  اســتقبل 
كارلــوس فاريــا يف مدينــة بنمــا، ســلطان 
أحمــد بــن ســليم رئيــس مجلــس اإلدارة 
موانــئ  ملجموعــة  التنفيــذي  والرئيــس 
املوانــئ  مؤسســة  رئيــس  العامليــة  دبــي 

. احلــرة  واملنطقــة  واجلمــارك 
آفــاق  بحــث  اللقــاء  خــال  وجــرى 
املوانــئ  قطــاع  يف  الفــرص  استكشــاف 
املرتبطــة  تلــك  خاصــة  واللوجســتيات 

توســعتها. بعــد  بنمــا  بقنــاة 
وأكــد ســلطان أحمــد بــن ســليم خــال 
ــد مــن  ــي تُع ــة بنمــا الت ــى أهمي ــاء عل اللق
أمريــكا  منطقــة  يف  االقتصــادات  أكبــر 
الوســطى وأســرعها منــواً مســلطاً الضــوء 
العامليــة  دبــي  موانــئ  اهتمــام  علــى 
باملنطقــة مــن خــال تواجدهــا يف أمريــكا 
الدومينيــكان  وجمهوريــة  الاتينيــة 
يف  عملياتهــا  تســهم  حيــث  وكنــدا، 

رئيس بنما يستقبل رئيس موانئ دبي

التجــارة  ومتكــن  االقتصــادات  دعــم 
ويف إضافــة القيمــة مــن خــال تطويــر 
منــو  تعــّزز  التــي  اللوجســتية  القــدرات 

االقتصــاد.
وأشــار يف هــذه اإلطــار إلــى عــدد مــن 
اللوجســتية  القــدرات  تطويــر  مشــاريع 
التــي تقــوم بهــا موانــئ دبــي العامليــة يف 
املنطقــة مــن أجــل بنــاء مراكــز جتاريــة 
وكفاءتهــا  بشــموليتها  تتميــز  إقليميــة 
بشــبكة  وارتباطهــا  وســائطها  وتعــدد 
متطــّورة  حــرة  ومناطــق  لوجيســتيات 
اللوجســتي«  »كوســيدو  مجمــع  مثــل 
جمهوريــة  يف  نوعــه  مــن  األّول  املجمــع 
اللوجســتي  واملجمــع  الدومينيــكان 
الذكــي يف البيــرو ومجمــع بوســورجا يف 

اإلكــوادور.
»إن  ســليم:  بــن  أحمــد  ســلطان  وقــال 
يف  للتجــارة  حيويــاً  شــرياناً  تُعــد  بنمــا 

املنطقــة يخــدم الــدول املجــاورة ويربــط 
موقعهــا  ويؤهلهــا  احمليطــات  بــن 
يف  محــوري  دور  للعــب  االســتراتيجي 
اقتصــادات  وتطويــر  التجــارة  متكــن 
ــق رئيســي للتجــارة  ــر طري املنطقــة وتوفي
العامليــة خاصــة يف ضــوء توســعة قنــاة 
ــى خدمــة  ــي أصبحــت قــادرة عل بنمــا الت
وســفن  البضائــع  مــن  متناميــة  أحجــام 
تولــي  وبالتالــي  العماقــة  احلاويــات 
احلكومــة البنميــة اهتمامــاً كبيــراً بفــرص 
االســتفادة مــن القــدرات املعــّززة للقنــاة 
ومواقــع  لوجســتية  مشــاريع  تطويــر  يف 

جديــدة.. أعمــال 
ويشــار إلــى أن حجــم التبــادل التجــاري 
ــة  ــة بنمــا وصــل بنهاي ــي وجمهوري بــن دب
مليــون   77 مــن  أكثــر  إلــى   2016 عــام 
يف  درهــم  مليــون   71.5 مقابــل  درهــم 

.  2015
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قــال أحمــد بــن بيــات، رئيــس مجلــس إدارة شــركة اإلمــارات 
لاتصــاالت املتكاملــة - علــى هامــش اإلعــان عــن النتائــج 
للعــام 2016 - إن الشــركة حققــت منــواً  املاليــة للشــركة 
مســتقراً، حيــث أكــدت نتائجهــا املاليــة التزامهــا املســتمر 
بتعزيــز منــوذج أعمالهــا متاشــياً مــع أهدافهــا االســتراتيجية 

ــا األســواق. ــي تواجهه ــة الت ــات احلالي يف ظــل التحدي
وأضــاف: أن الشــركة تركــز اهتمامهــا خــال العــام 2016 
علــى تعزيــز كفاءتهــا التشــغيلية واالرتقــاء مبســتويات خدمــة 
عمائهــا.. مشــيراً إلــى أنــه مــن خــال اســتقطاب أحــدث 
الداخلــي  النســيج  يف  االبتــكار  ثقافــة  وتضمــن  التقنيــات 
لعمائهــا  أفضــل  قيمــة  حتقيــق  مــن  الشــركة  متكنــت 

ومســاهميها علــى حــد ســواء.
م بتوصيــة لتوزيــع 0.21 درهــم  وذكــر أن مجلــس اإلدارة تقــدَّ
املجلــس  يقــوم  أن  علــى  ســهم  لــكل  الســنة  نهايــة  أربــاح 
الســنوي  االجتمــاع  خــال  عليهــا  واملوافقــة  مبناقشــتها 
ــي  ــد الســنوي اإلجمال ــع العائ ــة، ممــا يرف ــة العمومي للجمعي
لــكل ســهم إلــى 0.34 درهــم عــن العــام 2016 بعــد املوافقــة 
علــى توزيــع 0.13  درهــم كأربــاح مرحليــة لــكل ســهم عــن 

النصــف األّول مت دفعهــا خــال شــهر أكتوبــر 2016.

مجلس إدارة »دو« يوصي 
بتوزيع أرباح نهاية السنة

مــن جانبــه قــال عثمــان ســلطان الرئيــس التنفيــذي لشــركة اإلمــارات 
ــة: »إن الشــركة متكنــت خــال العــام 2016 مــن  لاتصــاالت املتكامل

حتقيــق أداء مالــي قــوي وتعزيــز كفاءتهــا التشــغيلية«.
وأشــار إلــى أن نهــج الشــركة املبتكــر أســهم يف اســتقطاب حوالــي مليون 
ــق  ــى حتقي ــة إل ــف املتحــرِّك، إضاف ــات الهات ــد يف خدم مشــترك جدي
ــدة  ــل اقتطــاع الفائ ــاح قب ــث األرب ــن حي ــة مســتقرة م مســتويات ربحي
والضريبــة واملســتهلكات واألربــاح بالرغــم مــن مواصلــة اســتثمارها يف 
تعزيــز منــوذج أعمالهــا ملواكبــة التحّول وتوفيــر خدمات رقمية متكاملة.
وأضافــت أنــه بالرغــم مــن حتســن األداء عبــر جميــع مؤشــرات أعمال 
»دو« الرئيســية خــال العــام 2016 إال أن الزيــادة يف نســبة االمتيــاز 
احلكومــي بحوالــي 10 يف املائــة أدت إلــى تراجــع صــايف األربــاح 

مقارنــة مــع العــام الســابق.
قطــاع  يشــهدها  التــي  املتســارعة  التطــّورات  ظــل  »إنــه يف  وقــال: 
االتصــاالت تواصــل »دو« جهودهــا الستكشــاف ســبل جديــدة لتعزيــز 
اإليــرادات بعيــداً عــن مصــادر الدخــل التقليديــة واحلفــاظ علــى منوذج 
أعمــال يتســم باملرونــة والقــدرة علــى التكيــف، فضــًا عــن االســتفادة 
إلــى أن الشــركة  مــن عروضهــا الرقميــة لزيــادة القيمــة.. مشــيراً 
واصلــت االســتثمار يف حتســن شــبكاتها واالســتفادة مــن اإلقبــال 

املتزايــد علــى وســائل االتصــال املتطــّورة.
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شاركت في آيكرس الشارقة 2017
»فام القابضة« تدعم جهود 

التنمية المستدامة في اإلمارات
فــام  مجموعــة  رئيــس  موســى،  علــي  فيصــل  الدكتــور  قــال  
القابضــة: »إن رؤيــة صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان 
ــم الشــارقة  ــى حاك ــس األعل ــد القاســمي، عضــو املجل ــن محم ب
االســتثمارات،  واســتقطاب  تشــجيع  تعالــى«، يف  »حفظــه اهلل 
ودعــم مكانــة اإلمــارة االقتصاديــة، ســاهمت يف خلــق العديــد مــن 
املقومــات االســتثمارية املتناميــة يف اإلمــارة، مبــا يدعــم تطلعــات 

الكثيــر مــن املســتثمرين«.
»فــام  مجموعــة  مشــاركة  هامــش  علــى  تصريحاتــه  جــاءت 
القابضــة« كمشــارك رئيســي يف فعاليــات الــدورة الرابعــة مــن 
معــرض الشــرق األوســط لاســتثمار العقــاري »ايكــرس 2017«، 
والــذي أقيــم حتــت رعايــة ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمــد بــن 
ســلطان القاســمي، ولــي عهــد ونائــب حاكــم الشــارقة واســتضافه 

ــارس املاضــي. ــن 21 - 23 م ــرة م ــز اكســبو يف الفت مرك
التطويــر  مشــاريع  قيمــة  أن  إلــى  فيصــل،  الدكتــور  وكشــف 
العقــاري التــي ضختهــا مجموعــة فــام القابضــة، خــال الفتــرة 

مــن 2014 - 2016 أكثــر مــن مليــار و500 مليــون درهــم، متثلــت يف 
4 مشــاريع يف الشــارقة ومشــروعن يف عجمــان.. مشــيراً إلــى أن 
املجموعــة تعتــزم خــال العــام اجلــاري 2017 ضــح مــا قيمتــه 900 
مليــون درهــم يف 4 مشــاريع عقاريــة أخــرى هــي إنشــاء فنــدق يف 
جزيــرة املرجــان يف إمــارة رأس اخليمــة ومشــروع يف الشــارقة وآخــر 

ــان . ــع يف عجم ــي وراب يف دب
وأشــار إلــى أن مجموعــة فــام القابضــة، كانــت مــن أولــى الشــركات 
التــي أطلقــت مشــروع بــرج ذكــي يف عجمــان وحقــق جناحــاً كبيــراً، 
ــذي شــهد  ــل يف الشــارقة ال ــى إطــاق مشــروع مماث ممــا شــجع عل
إقبــاالً كبيــراً.. الفتــاً إلــى أن املجموعــة تعتــزم خــال األشــهر الثاثــة 
القادمــة إطــاق مشــروع بــرج الفانــن بالتعــاون مــع الفنــان اإلماراتــي 
ــن  العاملــي - محمــد األســتاذ، كمــا ســتطلق خــال الشــهرين املقبل
مشــروع بــرج املزرعــة املتخّصــص يف مجــال االســتدامة وتوفيــر 
الطاقــة، حيــث ســيتم زراعــة أســقف البــرج بالزراعــة املائيــة إلنتــاج 

خضــراوات تكفــي قاطنــي البــرج .
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٢٠٪  توزيعات أرباح نقدية

ت اجلمعيــة العموميــة لشــركة الواحــة كابيتــال توزيــع أربــاح   أقــرَّ
نقديــة علــى املســاهمن بواقــع 20 يف املائــة لألســهم املســتحقة، 
وذلــك خــال اجتماعهــا الســنوي العــادي الــذي عقــد مــارس 
املاضــي برئاســة ســعادة حســن جاســم النويــس رئيــس مجلــس 

إدارة الشــركة.
وقــال النويــس: »إن الواحــة كابيتــال جنحــت خــال العــام 2016 
يف التكيــف مــع ظــروف وتقلبــات الســوق وإدارة املخاطــر بفعاليــة 
مــا أثمــر عــن حتقيــق نتائــج ماليــة قويــة.. وعلــى الرغــم مــن 
حتديــات البيئــة التشــغيلية، باإلضافــة إلــى الســلبية التــي خيمــت 
علــى مختلــف املؤشــرات االقتصاديــة العامليــة، ســجلت الشــركة 
أرباحــاً صافيــة جيــدة ممــا أتــاح لهــا توزيــع أربــاح نقديــة مرتفعــة 

بواقــع 20 فلســاً للســهم الواحــد«.
وأضــاف إنــه متاشــياً مــع ظــروف الســوق، طبــق الفريــق اإلداري 
للواحــة كابيتــال اســتراتيجية تنويــع ناجحــة وواصــل تركيــزه بقــوة 

لـ »الواحة كابيتال«
علــى إدارة املــوارد املاليــة للشــركة بحكمــة، ممــا عــّزز مــن قدرتنــا 
علــى املضــي قدمــاً يف تنفيــذ اســتراتيجيتنا طويلــة األمــد التــي 

تهــدف إلــى حتقيــق أفضــل قيمــة ممكنــة للمســاهمن.
ــا باالســتفادة مــن  ــس أن الشــركة ســتواصل التزامه ــد النوي وأك
الفــرص االســتثمارية املجزيــة يف القطاعــات التــي تتمتــع بآفــاق 
منــو واعــدة، مــع احلــرص يف الوقــت نفســه علــى اعتمــاد سياســة 
ــى مســتوى األداء القــوي  ــاظ عل راســخة إلدارة املخاطــر واحلف

لكافــة محافظنــا االســتثمارية املتوازنــة«.
م بالشــكر والعرفــان حلكومــة إمــارة أبوظبــي الرشــيدة على  وتقــدَّ
دعمهــا املتواصــل للشــركات الوطنيــة يف ظــل قيــادة صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة »حفظــه 
اهلل« وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة رئيــس 

املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي.
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أخـــبار

تعتــزم تشــغيل طائرتها طراز آيرباص A380 إلى باريس
ــي - باريــس خــال موســم الصيــف  ــى مســار أبوظب ــز عل ــزة جوائ ــاص A380 احلائ ــا آيرب ــران« بإطــاق طائرته ســتقوم »االحتــاد للطي

ــع األســطول. ــى خطــة توزي ــل، وذلــك يف إطــار التعديــات املوســمية عل املقب
 

تضــّم الطائــرة مقصــورة اإليــوان املبتكــرة، التــي تعتبــر أّول جنــاح يف العالــم مكــّون مــن ثــاث غــرف علــى مــن طائــرة جتاريــة، وســوف 
تخــدم الطائــرة إحــدى الرحلتــن اليوميتــن للشــركة إلــى العاصمــة الفرنســية بــن 1 يوليــو و28 أكتوبــر.

ــة املــدى التــي تخدمهــا طائــرة آيربــاص A380، وذلــك بعــد لنــدن وســيدني ونيويــورك  أصبحــت باريــس أحــدث وجهــات الشــركة طويل
وملبــورن. ومــع ترقيــة الطائــرة مــن طائــرة بوينــغ 777 التــي تضــّم 328 مقعــداً، يصبــح مبقــدور »االحتــاد للطيــران« توفيــر رحــات يوميــة 
مــن باريــس إلــى كٍل مــن ملبــورن وســيدني تخدمهــا الطائــرة آيربــاص A380 بكاملهــا وذلــك عبــر املركــز الرئيســي للعمليــات التشــغيلية 

للشــركة يف أبوظبــي. 
ل حركــة الربــط القويــة مــن وإلــى كثيــر مــن املــدن علــى امتــداد قارتــي آســيا واســتراليا،  وســوف تدعــم الطاقــة االســتيعابية اإلضافيــة معــدَّ
والتــي تشــمل بريســن وبيــرث وبانكــوك وتشــنغدو وهوتشــي مينــه وجاكرتــا ومانيــا وهونــغ كونــغ وشــنغهاي وسيشــل وتشــيناي ودلهــي 

ومومبــاي، إلــى جانــب وجهــات علــى امتــداد دول مجلــس التعــاون اخلليجــي مثــل البحريــن والدوحــة وجــدة ومســقط.

»االتحاد للطيران«
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لصــور  جديــد  ملصــق  بتركيــب  اإلمــارات«  »طيــران  قامــت 
جنــوم فريــق ريــال مدريــد علــى إحــدى طائراتهــا العماقــة 
اإليربــاص .A380  وحطــت الطائــرة يف أّول رحلــة لهــا وهــي 
حتمــل امللصــق الضخــم علــى جانبــي هيكلهــا اخلارجــي يف 

مطــار أدولفــو ســواريز مدريــد- باراجــاس.
وهــم:  النــادي،  العبــي  أبــرز  مــن  عــدداً  امللصــق  ويصــور 
ــرمي  ــل وســيرجيو رامــوس وك ــث بي ــدو وجاري كريســتيانو رونال
بنزميــا ومارســيلو، ويغطــي جانبــي الهيــكل اخلارجــي للطائــرة 

مبســاحة تزيــد علــى 500 متــر مربــع.
ــور  ــة اإلســبانية، ســوف يتمكــن جمه ــى العاصم ــة إل وباإلضاف
نــادي ريــال مدريــد مــن التقــاط صــور للطائــرة يف العديــد مــن 
وجهــات طيــران اإلمــارات التــي تخدمهــا طائــرات A380، مبــا 
يف ذلــك الواليــات املتحــدة األميركيــة، حيــث سيســافر الفريــق 

إلــى هنــاك خــال الصيــف املقبــل.
و »طيــران اإلمــارات« هــي الراعــي الرئيــس والناقــل الرســمي 

 Fly ــر شــعارها ــث يظه ــذ عــام 2013، حي ــد من ــال مدري ــق ري لفري
Emirates علــى قمصــان وجتهيــزات الاعبــن. ويتمتــع فريــق 
ريــال مدريــد بقاعــدة جماهيريــة واســعة عبــر العالــم، مــا يتيــح 
لطيــران اإلمــارات التواصــل مــع جمهــور النــادي الذيــن يجمعهــم 

ــرة القــدم. حــب الســفر وك
تُعــد »طيــران اإلمــارات« أكبــر مشــغل يف العالــم لطائــرات اإليربــاص 
ــرة  ــاً 93 طائ ــث يضــم أســطولها حالي A380   ذات الطابقــن، حي
طائــرة   49 لشــراء  مؤكــدة  طلبيــات  ولديهــا  الطــراز  هــذا  مــن 
مــن الطــراز ذاتــه. وتخــدم الناقلــة 46 وجهــة يف خمــس قــارات 
ــة  بطائراتهــا اإليربــاص A380، وتوفــر للمســافرين اإلســبان جترب
الطائــرة العماقــة علــى ثــاث مــن الرحــات اليوميــة األربــع التــي 
تســيرها »طيــران اإلمــارات« مــن مدريــد وبرشــلونة. ويبلــغ عــدد 
الــركاب الذيــن نقلتهــم »طائــرات اإلمــارات« A380 منــذ دخــول 
هــذا الطــراز اخلدمــة ضمــن أســطولها يف عــام 2008 حتــى اليــوم 

نحــو 70 مليونــاً.

ملصق ضخم لنجوم ريال مدريد 
A380   على إحدى طائرات اإلمارات
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أبرمــت شــركة »دريــك آنــد ســكل إنترناشــيونال« ـ العاملــة يف قطاعــات الهندســة واخلدمــات ومقرهــا دبــي، عقــد بيــع حصتهــا يف ملكيــة 
مشــروع »ون بالــم« الواقــع ضمــن »نخلــة جميــرا« يف إمــارة دبــي.

ويُعــد »ون بالــم« مشــروع تطويــر مشــتركاً بــن شــركتي »أمنيــات العقاريــة« و »دريــك آنــد ســكل إنترناشــيونال« اإلماراتيتــن أطلــق عــام 
2014 ويتميــز مبوقــع اســتراتيجي ضمــن اجلانــب األيســر مــن »نخلــة جميــرا« ليبــرز كإحــد أهــم الوجهــات الســكنية املرتقبــة يف دبــي.
ووافقــت شــركة »أمنيــات العقاريــة«ـ  املطــّور العقــاري للمشــروعـ  علــى شــراء حصــة »دريــك آنــد ســكل إنترناشــيونال« مــن ملكيــة »وان بالــم« 
ومت االتفــاق بــن الطرفــن علــى خطــة تســوية مرحليــة تتكــّون مــن عــدة مراحــل متعاقبــة مــن املقــّرر أن تســتكمل خــال العــام احلالــي التــي 

ســتولد ســيولة بقيمــة تتجــاوز 300 مليــون درهــم لصالــح »دريــك آنــد ســكل«.
وجــرت املوافقــة علــى املرحلــة األولــى مــن خطــة التســوية ليتــم البــدء بتســديد الدفعــات املســتحقة اعتبــاراً مــن شــهر مــارس املاضــي، 
ويلتــزم اجلانبــان بالكشــف عــن أحــدث التطــّورات احلاصلــة علــى صعيــد تنفيــذ املراحــل املتبقيــة مــن خطــة التســوية خــال الســنة املاليــة 

احلاليــة.

»دريك آند سكل« تبيع حصتها بملكية 
»ون بالم« لـ »أمنيات العقارية«
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تأسســت  التــي   - العقــاري«  للتطويــر  »عمــران  شــركة  أطلقــت 
يف العــام املاضــي مبوجــب شــراكة بــن كل مــن هيئــة الشــارقة 
وشــركة  العقاريــة«  »إعمــار  و  »شــروق«،  والتطويــر  لاســتثمار 
التطويــر العقــاري »إيجــل هيلــز« -  ثاثــة مشــاريع عقاريــة متنّوعة 
تضــم مدينــة ســكنية وجتاريــة متكاملــة ومنتجعــاً ومركــزاً للتســّوق 

بكلفــة اســتثمارية إجماليــة تصــل إلــى 2.47 مليــار درهــم.
ــدأ »عمــران« تشــييدها خــال  ــي تب ــة املشــاريع الت وتشــتمل قائم
العــام اجلــاري يف مدينــة الشــارقة تطويــر جزيــرة مــرمي الواقعــة 
مــا بــن بحيــرة اخلــان واملمــزر وحتويلهــا إلــى منطقــة اســتثمارية 
متعــّددة االســتخدامات مــن الطــراز األّول باســتثمارات قيمتهــا 
منتجــع »قريــة  2.26 مليــار درهــم، كمــا تضــم القائمــة أيضــاً 
اخلــان« مــن فئــة 5 جنــوم باســتثمار قــدره 120.6 مليــون درهــم، 
باإلضافــة إلــى مركــز كلبــاء للتســّوق باســتثمارات 106 مايــن 

درهــم.
وحــول االنطاقــة القويــة لشــركة عمــران للتطويــر العقــاري، أكدت 
الشــيخة بــدور بنــت ســلطان القاســمي رئيــس هيئــة الشــارقة 
يف  تواكــب  املشــاريع  هــذه  أن  »شــروق«،  والتطويــر  لاســتثمار 
طبيعتهــا وأهدافهــا رؤيــة »شــروق« الســاعية إلــى تعزيــز قــدرات 

»عمران« تطلق 3 مشاريع عقارية في 
الشارقة باستثمارات 2.47 مليار درهم
إمــارة الشــارقة وتوســيع قاعــدة مرافقهــا وخدماتهــا مبــا يســهم 
يف ترســيخ مكانــة اإلمــارة كوجهــة جاذبــة لألعمــال ويحفــز منــو 

قطاعــات التجــارة واالســتثمار والســياحة والضيافــة.
وأضافــت الشــيخة بــدور القاســمي: تعتمــد »شــروق« نهجــاً 
شــمولياً للتنميــة والتطويــر يركــز علــى االســتفادة الكاملــة مــن 
التعــاون بــن القطاعــن احلكومــي واخلــاص وإتاحــة املجــال 
ــات االســتثمار يف  ــن عــن أفضــل بيئ ــام املســتثمرين الباحث أم
املنطقــة القتنــاص الفــرص االســتثمارية الفريــدة التــي توفرهــا 

ــة. ــارة الشــارقة يف القطاعــات كاف إم
مــن جانبــه قــال ســعادة مــروان بــن جاســم الســركال املديــر 
القطاعــات  مــن  يخلــو قطــاع  »أنــه ال  لـ«شــروق«:  التنفيــذي 
االقتصاديــة يف إمــارة الشــارقة مــن فــرص كبيــرة وفريــدة مــن 
العقــاري« برهــان  للتطويــر  نوعهــا وتأتــي مشــاريع »عمــران 
علــى هــذه احلقيقــة التــي ســعت »شــروق« علــى مــدى ســنوات 
إلــى تعزيزهــا وترويجهــا بــن املســتثمرين يف الداخــل واخلــارج 
وهــا نحــن نــرى مشــروعات عماقــة باســتثمارات ضخمــة يف 
عــدد مــن القطاعــات الواعــدة يف الشــارقة وهــي العقــارات 

والتجزئــة«. والســياحة 
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الشــيخة بدور بنت ســلطان القاسمي



مارس  182017

خميس جمعة بوعميم 

شخصية العدد

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب -
لمجموعة الخليج للمالحة القابضة لـ »استثمارات«:
600 مليون درهم استثمارات جديدة لـ«الخليج للمالحة« في خطة 2017/ 2018

حاوره / محمد شمس الدين
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حينمــا يتــم احلديــث عــن استشــراف املســتقبل، فــإن 
احلديــث ينبغــي أن يؤســس علــى اســتعراض مخــزون 
كبيــر مــن جتــارب رجــاالت اعتركتهم احليــاة بخبراتها 
ودروبهــا التــي ال تنضــب، وقدرتهــا علــى إكســاب مــن 
يتصــدى لرهانــات الســباق، مبختلــف معانيــه ودروبــه، 
ث فقــط بلغــة  الكثيــر والكثيــر مــن املعــارف التــي تتحــدَّ
املســتقبل، فتلــك اللغــة األثيــرة، هــي حتمــاً الفــرق بــن 
م والتخلــف، هــي أن تقــف ثابتــاً يف مكانك بينما  التقــدُّ
اآلخــرون يحتكــرون الســير لألمــام، هــذا هــو قــدر مــن 
يرضــى بالنــزوح والبقــاء يف مكانــه، فالعالــم بــات دربــاً 
مــن املنافســة ال يتحّمــل أو ال يصلــح للبقــاء فيــه ســوى 

األقويــاء الذيــن ميلكــون املقــدرة علــى االبتــكار.
وإســهاماته  وبصمتــه،  اســمه،  ارتبــط  ضيفنــا 
ــد  ــة التــي تُع ــه، بحزمــة مــن املشــاريع العاملي وإجنازات
يف ســياقها ومدلوالتهــا، واالعتــراف املتنامــي بهــا، 
إجنــازات وابتــكارات عامليــة، فــكان اختيــاره ضمــن 
الشــخصيات الـــ50 األكثــر تأثيــراً يف القطــاع البحــري 

علــى مســتوى العالــم.
املتعثــرة  املســيرة  بنجــاح  لــه، قيادتــه  كمــا يحســب 
واملاحــة  العامليــة  اجلافــة  األحــواض  ملجموعــة 
النطــاق«  »عامليــة  التداعيــات  أعقــاب  يف  العامليــة، 
لألزمــة املاليــة، مــن خــال إعــادة الهيكلــة لتحصــد 
الرائــدة  املشــاريع  مــن  العديــد  الحقــاً،  املجموعــة 
علــى املســتوى العاملــي. يــرى أن مهمتــه تنتهــي حينمــا 
تبــدأ املؤسســة يف حتقيــق األربــاح وتعزيــز مســيرة 

االســتدامة.
وعلــى الرغــم مــن تلــك املســيرة من اإلجنــازات )عاملية 
املســتوى(، فــإن ضيفنــا يحمــل أســمى معانــي حــب 
العمــل يف صمــت، فهــو دربــه الــذي تآلــف معــه، إذ 
يــرى يف اختاســه الكثيــر مــن وقــت إجازتــه، وحتويلــه 
ــل  ــة - بــا كل لرصيــد يراكــم إجنــاز أعمالــه املتواصل
وال ملــل - أســلوباً علميــاً يف تنظيــم أوقاتــه، ولكــن 

احلقيقــة مفادهــا، حبــه الشــديد لعملــه، طاملــاً كانــت 
النتائــج مؤداهــا ومنتهاهــا، خدمــة بلــده اإلمــارات 
التــي يفاخــر ويراهــن علــى اســتثنائية وتفــرد فلســفة 

ــى«. ــا الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعال ــة قيادته ورؤي
احلديــث  بخيــوط  محــاوره  أن ميســك  يســتطيع  ال 
ــدرة  ــوق املق ــه وبشــكل يف ــزارة معلومات ــه، نظــراً لغ مع
ثنايــا  مــن   - تخمينــك  يحيلــك  فتــارة  التحليليــة، 
لــه  إنــه اقتصــادي  ومؤشــرات ومســارات حديثــه - 
بعــد  ومــا  قبــل  مــا  واستشــراف  التحليــل  دروب يف 
ــُل إليــك، أن محــاورك  األزمــات االقتصاديــة، وتــارة يُخيَّ
ــة  ــرب، وطبيع ــا للغ ــا للشــرق وم ــم م هــو سياســي يعل
علــى  املقبلــة  واالجتاهــات  الــدول  بــن  العاقــات 
خارطــة التحالفــات العامليــة، وتــارة أخــرى تــدرك أنــك 
ث مــع خبيــر يف علــم اإلدارة، ونقصــد هنا اإلدارة  تتحــدَّ
النفســية أو باســتخدام أدوات ومضامــن علــم النفــس. 
األولــى  للوهلــة  تــدرك  اإلداري،  الفكــر  ومبقاييــس 
حينمــا يحدثنــا محاورنــا عمــا وراء اإلدارة - إن صــح 
ث عــن فــن املســتحيل، قبــل  الوصــف - فهــو يتحــدَّ

احلديــث عــن فــن املمكــن يف علــم اإلدارة.
ويف  صمــت  يف  أصــر  لســاعتن،  ممتــد  حــوار  يف 
عــن  يجيــب  أن  وديناميكيــة،  لــه  معهــود  تواضــع 
كافــة أســئلتنا التــي ظننــا أن إجاباتهــا مهمــة شــاقة، 
ســترهقه، لعمقهــا، لنجــد العكــس، إذا باتــت مســايرة 
وفهــم دالالت إجاباتــه عبئــاً علــى محــاوره، ال لشــيء 
ســوى لطرقــه أبــواب حقبــة وفلســفة إداريــة ورؤيــة 

متناغمــة مــع تطلعــات املســتقبل.
ــس  ــم، عضــو مجل ــة بوعمي ــس جمع ــه ســعادة خمي إن
التنفيــذي  والرئيــس  املنتــدب،  العضــو  اإلدارة، 
ملجموعــة اخلليــج للماحــة القابضــة، رئيــس مجلــس 
وصاحــب  واملاحيــة،  البحريــة  للصناعــات  دبــي 
الصناعــة  بســمعة  النهــوض  يف  احلافلــة  املســيرة 

عامليــاً. اإلماراتيــة  البحريــة 

75 مليار درهم قيمة  صناعات اإلمارات البحرية المتخصصة سنويًا
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معــك  احلديــث  نبــدأ  أن  نســتطيع  ال 
بتعريفنــا كمــا جــرت العــادة للضيــف، وفقــًا 
فبصمتــك  محــدد،  منصــب  أو  لوظيفــة 
يف  القياديــة،  ومهامــك  ومســؤوليتك 
ارتباطــات  لهــا  املؤسســات،  مــن  العديــد 
باألخــص  دبــي،  تطــّور  عصــب  متــس 
البحريــة  واملالحــة  النفــط  ميــدان  يف 
مــن  وغيرهــا  املالحيــة،  واخلدمــات 
ولعــلَّ  جناحــات،  حققــت  التــي  الكيانــات 
القيــادة  دفــة  وتســلمك  قيادتــك  أبرزهــا 
اجلافــة  األحــواض  شــركة  يف  واملســؤولية 
اجلســام  التحديــات  بعــد   2010 العــام 

العامليــة. لألزمــة 
الســؤال  عليكــم  نطــرح  يجعلنــا  مــا  وهــو 
توالهــا  التــي  املناصــب  أهــم  مــا  التالــي، 
ومــا  بوعميــم،  خميــس  ســعادة  بنجــاح 
جتــدون  وكيــف  العمــل،  يف  فلســفتكم 
وشــركات  كيانــات  إلدارة  الوقــت  ذلــك  كل 

؟ قــة عمال

هنــاك العديــد مــن الشــركات واملؤسســات 
فُت بالعمــل  واملنتديــات العامليــة التــي تشــرَّ
فيلبــس،  كونوكــو  شــركة  منهــا  بهــا، 
علــى  للمحافظــة  اإلقليميــة  واملنظمــة 
اجلافــة  واألحــواض  البحــار،  نظافــة 
العامليــة، ومدينــة دبــي املاحيــة، واخلليــج 
املــاري  ومنتــدى  القابضــة،  للماحــة 
فــورم العاملــي، وغيرهــا مــن املؤسســات 

والشــركات.
وبفضــل اهلل تعالــى، كان كل مركــز قيــادي 
يف هــذه الشــركات أو املؤسســات توليتــه، 
مبثابــة عامــل مميــز يف تنميــة قدراتــي 
والعملــي،  القيــادي  إدراكــي  واتســاع 
وبحكــم أننــي مــن املؤمنــن واملمارســن 
واملبنــي  الشــمولي  اإلدارة  نهــج  لنظريــة 
وأن  لألعمــال،  الواســع  اإلدراك  علــى 
حتــّول األعمــال يأتــي مــن خــال االبتــكار 
املســتمر، دائمــاً أفضــل أن يعمــل معــي، 
مــن هــو مختلــف وقــادر علــى العطــاء غيــر 

احملــدود. 
إدارة  يف  الفلســفة  عــن  ث  نتحــدَّ وحــن 
الشــديد  حبــي  منطلــق  ومــن  األعمــال، 
كثيــراً  اطلعــُت  للقــراءة، فقــد  واملســتمر 
علــى ســير حيــاة ونهج اخللفاء الراشــدين، 
منــذ أيــام دراســتي يف بريطانيــا، والســيما 
»رضــي  ابــن اخلطــاب  »الفــاروق« عمــر 
اهلل عنــه«، وكيــف أدار األمــة ووضــع نظــم 
احلكــم املتعــّددة وأمــر بالعــدل واإلحســان، 
ترافقــاً مــع  حزمــه يف األمــور والنوائــب، 
ــاً ودوداً، وكان  ــاً عطوف ــك قلب ــه ميل ــع أن م
مــن  دومــاً  خائفــاً  عنــه«،  اهلل  »رضــي 
»اهلل عــز وجــل«، وتلــك الســيرة العطــرة 
والنمــوذج يف القيــادة، ســاعدني تتبعهــا 
تكــون يف  أن  البــاء  أن  كثيــراً، يف فهــم 
مركــز املســؤولية، فهــو يُعــد تكليفــاً وليــس 
تشــريفاً، وأن مــا يــدوم لإلنســان عملــه 

وحســن خلقــة وخامتتــه.  

التــي  للحكومــات  العامليــة  القمــة  خــالل 
اســتضافتها دبــي مؤخــرًا فبرايــر املاضــي، 
بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  قــال صاحــب 
الدولــة،  رئيــس  نائــب  مكتــوم  آل  راشــد 
رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه 
اهلل«، بــأن علــى الــدول العربيــة أن تتوجــه 

اإلمارات حققت نموذجًا متوازنًا في صيانة 
مصالحها ودعم الشراكة العالمية

سعادتي بالنجاحات العالمية التي حققتها بفضل 
اهلل تعالى في انعكاسها على بلدي اإلمارات

أبريل 2017 20



موقف لي في صغري مع الشيخ راشد
 »رحمه اهلل تعالى« شّكل مسيرة حياتي وإنجازاتي 

تطوير األعمال يأتي من خالل االبتكار المستمر

لالنفتــاح علــى العالــم مــع حتــّول العالــم 
لســوق مشــتركة، هل نســتطيع أن نقول إن 
اإلمــارات اســتطاعت جســر تلــك الفجــوة 
مبــادرات  ظــل  يف  اخلارجــي،  العالــم  مــع 
وتواجــد اقتصــادي للدولــة علــى خارطــة 

العاملــي؟ االقتصــاد 
ميــر العالــم بنظريتــن يف الوقــت احلالــي 
النظــرة األحاديــة، )وهــي نظريــة املصلحــة 
الوطنيــة أوالً(، وقــد بــدأت تتشــكل تلــك 
مــن  العديــد  ظــل  يف  وبقــوة  النظــرة 
النظــرة  وثانيــاً  والتحديــات.  األحــداث 
املشــتركة )وهــي نظريــة املصالــح وأجنــدة 
التراجــع  يف  بــدأت  والتــي  الشــراكة(، 
ألســباب اقتصاديــة واجتماعيــة ولألســف 
كســبب  الدميوغرافيــة  فيهــا  دخلــت 

للتراجــع.
يف رأيــي أن اإلمــارات واحلمــد هلل تعالــى 
النظريتــن  مــع  التعامــل  مــن  متكنــت 
وبنجــاح، ومــا يطالــب بــه صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد هــو االنفتــاح 
اإلقليمــي املبنــي علــى العوامــل املشــتركة، 
شــرائية  قــوة  وتكويــن  اإلدارة  وحســن 
القــدرات  وتطويــر  لتمكــن  إقليميــة 
صيانــة  الوقــت  ذات  ويف  العربيــة، 

الوطنيــة. املنجــزات 
العمــل  دمــج  علــى  عملــت  واإلمــارات 
عمليــة  لدفــع  باالقتصــادي،  السياســي 
وخاصــة  املشــترك  والعمــل  التعــاون 
بعــد دمــج التعــاون الدولــي حتــت مظلــة 
وزارة اخلارجيــة، ولهــذا تبنــت اإلمــارات 
جــذور  ولهــا  مميــزة  دوليــة  عاقــات 
مشــتركة عديــدة. وشــكلت قــوة اقتصاديــة 
مــن  لــكل  النشــطة  األدوار  خــال  مــن 
وزارة اخلارجيــة والتعــاون الدولــي ووزارة 
االقتصــاد، والغــرف التجاريــة، واملجالــس 
االقتصاديــة املتخّصصــة غيــر احلكوميــة، 
لدفــع  متميــزة  عمــل  قــوة  شــكل  وهــذا 

االقتصــادي. الدولــة  تطــّور 

ظــل  يف  اإلمــارات  ورؤيــة  مرتكــزات  مــا 
توجيهــات قيادتهــا الرشــيدة »حفظهــا اهلل 
االقتصــادي،  التنــّوع  مضمــار  يف  تعالــى« 
لألزمــة  صعــب  ســيناريو  بعــد  باألخــص 
تأثــرت  هــل  املاضيــة،  العامليــة  النفطيــة 

األزمــة،  لتلــك  نتاجــًا  كثيــرًا  اإلمــارات 
الالعبــن  أكبــر  مــن  أنهــا  باألخــص 
وكيــف  العالــم،  علــى مســتوى  النفطيــن 
مــع  اإلمــارات  تعامــل  منهجيــة  تــرون 

االقتصاديــة؟ األزمــات 
مــن حيــث املبــدأ، حتتــل اإلمــارات املركــز 
الثامــن عامليــاً يف إنتــاج النفــط، وهــو جــزء 
ك  مهــم جــداً مــن الدخــل القومــي ومحــرِّ
املصاحبــة،  لألعمــال  اقتصــادي ضخــم 
والشــك يف أن أي متغيــرات عامليــة ســواًء 
مؤثــراً،  ســيكون  الســعر  أو  الشــراء  يف 
تقبــل  بــاإلرادة يف  التحلــي  ولكــن علينــا 
األمــور،  وتصحيــح  الســوق،  متغيــرات 
وتشــجيع عمليــة التجديــد والتغييــر والتــي 

طرحتهــا القيــادة الرشــيدة وبقــوة.
وعليــه انتهجــت اإلمــارات مبــدأ التغييــر 
مــن أجــل احلــد مــن املخاطــر اآلنيــة أو 
ورائــع  مثمــن  شــيء  وهــذا  املســتقبلية، 
نحــن  الوقــت.  نفــس  يف  جــداً  م  ومتقــدِّ
نعيــش يف منطقــة لهــا ثقلهــا العاملــي يف 
النفــط  وباألخــص  الطبيعيــة،  املــوارد 
والغــاز، منطقــة متلــك مــن اإلنتــاج املتبقــي 

أو االحتياطيــات املؤكــدة يف حــدود 300 
عــام. ومــع تطــّور التكنولوجيــا النفطيــة، 
واالكتشــافات املمكنــة يف املســتقبل، متلــك 
منطقــة  وخاصــة  العمــوم  يف  منطقتنــا 
يف  مؤثــرة  طاقــة  قــوة  العربــي  اخلليــج 

العالــم. اقتصاديــات 
ــرات يف رأيــي ســنجد  ــا للمتغي ــو نظرن  ول
أن نحــو ٪99 مــن تلــك املتغيــرات ســتكون 
اهلل.   بــإذن  منطقتنــا  ولصالــح  إيجابيــة 
املســتقبل  هندســة  إعــادة  علينــا  فقــط 
الدولــة وحتفيــز عمليــات  الصناعــي يف 
التعاضــد والدمــج وتضافــر اجلهــود للحــد 

مــن الهــدر وزيــادة اإلنتاجيــة والدخــل.
 ومــن املهــم النظــر للمتغيــرات اإلقليميــة 
والعامليــة، وســنجد أن املســتقبل الصناعي 
يرتبــط مبــا يســمي بالصناعــات البحريــة 
والغــاز  النفــط  وهــي  املتخّصصــة 
والتصنيــع، والنقــل البحــري املتخصــص 
والتكنولوجيــا  البحريــة  واخلدمــات 
تشــكل  حيــث  مــة،  املتقدِّ البحريــة 
يف  املتخّصصــة  البحريــة  الصناعــات 

عــام.  كل  درهــم  مليــار   75 دولتنــا 
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شخصية العدد

ماضون في زيادة حجم األسطول البحري لمجموعة الخليج للمالحة 
مة واالرتقاء بقيم   تشجيع مفاهيم األعمال البحرية المتقدِّ

وسلوكيات الموظفين »ثقافة الشركة« 



اإلمارات »بفضل اهلل تعالى« 
باتت قادرة على تصنيع 

الهياكل البحرية العمالقة 

علــى  الطلــب  ينمــو  أن  املتوقــع  ومــن 
النفــط بنســبة ٪22، مــع منــو يف إنتــاج 
دول اخلليــج للنفــط، وعليــه تبقــى منطقــة 
منتجــة  منطقــة  أكبــر  األوســط  الشــرق 
للنفــط والغــاز يف العالــم، حيــث ترتفــع 
إلــى  العامليــة  اإلمــدادات  مــن  حصتهــا 
ــر  ــول عــام 2035. وســتملك أكب ٪33 بحل
وجــود  )مــع  العالــم  يف  تكريريــة  طاقــة 
املــواد اخلــام(، ممــا يعنــي زيــادة يف النقــل 
البحــري املتخصــص واألعمــال املصاحبــة 

واخلدمــات. 

لكــم تصريــح صحفــي العــام 2014 مفــاده، 
بــأن هنــاك حتــّوالت مــن الشــمال للجنوب، 
ومــن الشــرق للغــرب، وأن دبــي مركــز حتــّول 
البعــض  وصفــه  وقــد  العاملــي،  االقتصــاد 
الدعايــة  يف  واإلفــراط  باملبالغــة  آنــذاك 
بــات ذلــك التحــّول  ملنجــزات دبــي، ولكــن 
حقيقــة، بــل نبــض عاملــي نــراه ينطلــق مــن 
إمــارة دبــي، تلــك البقعــة التــي كانــت قبــل 
العالــم..  حســابات  خــارج  قالئــل  عقــود 
كيــف  التصريــح، مبعنــى  مــا مغزى ذلــك 

حتقــق ذلــك اإلجنــاز املــدوي؟
منجــزات دبــي واحلمــد هلل تعالــى تُعــد 
واقعــاً نعيشــه وهــو مفخــرة، ويف الكثيــر 
مــن األحيــان، أحــب أن أكــون مراقبــاً وأن 
أحلــل عــن بعــد، فلــو نظرنــا للتحــّوالت 
العامليــة الراهنــة، ســنجد فيهــا الكثيــر مــن 
املتغيــرات، وأرى أن »كل شــيء ســيتغير ال 
محالــة، فنحــن يف عهــد جديد مــن التغيير 

والتجديــد والتحــّول ســواًء علــى الصعيــد 
السياســي أو املالــي أو االقتصــادي وحتــى 
هــي  اإلمــارات  أو  دبــي  االجتماعــي. 
املربــط بــن االقتصــاد الغربــي املتوجــع 
واالقتصــاد اآلســيوي الواعــد، مــع وجــود 
أفريقيــة  مــن مناطــق  محــركات ممكنــة 

وآســيا الوســطى.
مؤشــرات األعمــال العامليــة لديهــا منطــق 
محــدد »إمــا أن تقــود أو أن تنــزف«. لقــد 
وصلــت الديــون العامليــة إلجمالــي مخيــف 
وهــي يف حــدود $230 تريليــون دوالر، أي 
ــاجت  ــي الن ــر مــن 300 مــرة مــن إجمال أكث
ليــس  وعليــه  العاملــي.  الســنوي  احمللــي 
هنــاك مــن مفــر مــن احلســاب مــع أســواق 
الديــن، وعليــه الطاقــة واملــوارد ســتكون 
القــوة الدافعــة لاقتصاديــات املســتقبلية 
اإلجمالــي  احمللــي  للنــاجت  نظرنــا  ولــو 
العاملــي ميكــن أن تنمــو بشــكل ملحــوظ 
يف غضــون 20 عامــاً القادمــة، وبحلــول 
عــام 2030، أكبــر االقتصــادات ســتكون 

الصــن والواليــات املتحــدة والهنــد.
والبلــدان التــي لديهــا أكبــر منــو يف نصيــب 
الفــرد مــن النــاجت احمللــي اإلجمالــي )وهــو 
العمالــة  وتكلفــة  للطاقــة  مهــم  مقيــاس 
الصــن  ســتكون  الشــرائية(  والقــوة 
وفيتنــام والهنــد وإندونيســيا. واملهــم جــداً 
فقــد ترتفــع القــوة الشــرائية يف البلــدان 
الناميــة يف آســيا 8 مــرات بحلــول عــام 

.2030
اتخــاذ  علــى  املقــدرة  هــو  دبــي  مييــز  مــا 

يف  مناســبة،  مبــادرات  وطــرح  قــرارات 
املســتوى  علــى  مناســبة  غيــر  أوقــات 
وتفــرد  جنــاح  الحقــًا  لنشــهد  العاملــي، 
دبــي  اســتطاعت  كيــف  املبــادرات،  تلــك 
التحلــي بتلــك الصفــة التــي تــكاد تكــون 
لدبــي  حصريــًا  التنميــة  إدارة  يف  عالمــة 
فقــط؟ هــل هــي جــراءة أم تنفيــذ ملقولــة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم »رعــاه اهلل« بــأن املخاطــرة هــي 

تخاطــر؟ ال  أن 
بقــدرات  قائــد  هنــاك  يكــون  عندمــا 
وفقــه  القيــادة،  يف  متفــردة  اســتثنائية 
اإلدارة وفلســفة البنــاء والتطــّور يف مكانــة 
والــرؤى الثاقبــة لصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد »رعــاه اهلل« ال ينبغــي أن 
تخــاف، فهــو يحمــل علــى كاهلــه هم الباد 
والعبــاد، ويرغــب يف أن يكــون املســتقبل 
اليــوم وليــس غــداً، ففلســفة ســموه هــي 
لــك  أصــف  أن  ودعنــي  فريــدة  فلســفة 
ــك  ســموه يف كلمــات بســيطة مفادهــا »أن
ال تســتطيع مجــاراة الريــح وكفــى! ففــي 
ذلــك وصــف لفضائــل وعلــو قــدر وقــدرات 
ــر والصحــة والســداد. ــه اخلي ســموه رزق

ارتبــط اســمك عامليــًا باإلجنــاز ملشــروعات 
أكبــر  وهــي  عامليــًا  األّول  الطــراز  مــن 
بحريــة  متخّصصــة  مشــاريع   6 وأضخــم 
»صنــع  قلــت  عندهــا  تصنــع  مــرة  وألّول 
»دولويــن  مشــروع  ومنهــا  اإلمــارات«،  يف 
مبثابــة  ُيعــد  والــذي  ألملانيــا،  بيتــا« 
املســح  وســفن  عامليــة،  هندســية  أعجوبــة 
ســفن  )كأول  والغــاز  للنفــط  الزلزالــي 
مــن  اخلالــي  األخضــر  اجلــواز  حتمــل 
وااللتقــاط  التحكــم  وســفن  امللوثــات«، 
عامليــًا  والوحيــدة  األولــى  النمطيــة 
ومشــروع  األميركيــة،  املتحــدة  للواليــات 
ســوالن لتخزيــن النفــط املغمــور يف بحــر 
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سيرة الخليفة الرشيد عمر بن الخطاب علمتني أن اإلدارة تُعد تكليفًا وليست
تشريفًا، وأن ما يدوم لإلنسان عمله وحسن خلقه

الشــمال للمملكــة املتحــدة ومشــروع شــل 
الطبيعــي  الغــاز  إلنتــاج  الضخــم  بريلــود 
إليطاليــا  توســكانو  ومشــروع  ألســتراليا، 
إلعــادة حتويــل الغــاز إلنتــاج الطاقــة وعــدة 
البيئيــة  باالســتدامة  تتميــز  مشــاريع 
الفائقــة.. مــاذا كان يــدور يف خلدكــم، وإلــى 

أيــن؟
أقــرأ  يــزال..  وال  الكثيــر  احلقيقــة  يف 
لنــا  وعلمــه  قالــه  مــا  )هــذا  املســتقبل 

قائدنــا، صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم »رعــاه اهلل«(، مــا 
كان يــدور يف رأســي هــو املســتقبل. كان 
ــاء  ــاص الفــرص وبن ــدؤوب القتن ســعينا ال
متنّوعــة  عامليــة  اســتراتيجية  شــراكات 
يف  البحــري  الصناعــي  القطــاع  لتنميــة 
منطقتنــا وتنويــع مصــادر الدخــل والتحــّول 
قمنــا  األعمــال،  متعــّددة  مؤسســة  إلــى 
إقليميــة  شــراكات  عــدة  يف  بالدخــول 

منحتنــا  والتــي  اســتراتيجية  وعامليــة 
النمــو  علــى  والقــدرة  متنّوعــة  فرصــاً 

للعالــم.  خدماتنــا  وتقــدمي 
اإلمــارات  أن  التأكيــد عليــه،  أريــد  ومــا 
باتــت »بفضــل اهلل تعالــى«، قــادرة علــى 
تصنيــع الهيــاكل البحريــة العماقــة والتــي 
جتمــع بــن آخــر مــا توصلــت لــه البشــرية 
املتطــّورة  البحريــة  التكنولوجيــا  يف 
علمــاً  اإلنشــائية،  الهندســية  والقــدرات 
بــأن كافــة تلــك املشــاريع هــي مشــاريع 
تســتخدم يف الطاقــة والبيئــة، وهــي مــن 
اإلنشــاءات  لقطــاع  القياديــة  املشــاريع 

املتخّصصــة.  البحريــة 
ولألســف اهتــم العالــم اخلارجــي بهــا ولــم 
ــة  ــاً.. نحــن يف منطق ــا داخلي ــا حقه نعطه
جــداً  وقريبــن  والغــاز،  النفــط  أعمــال 
املنطقتــن،  وكلتــا  وأفريقيــا  أوروبــا  مــن 
تبحــث عــن مســتقبل الطاقــة. عندنــا ويف 
وعندهــم  األحفوريــة،  الطاقــة  أفريقيــا 
جتمــع  بنــاء  إمكاننــا  يف  الريــاح  طاقــة 

صناعــي مســتقبلي مميــز. 
الشــركة  خطــط  مــع  ومتاشــياً 
االســتراتيجية وســعيها الــدؤوب القتنــاص 
اســتراتيجية  شــراكات  وبنــاء  الفــرص 
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إمدادات منطقة الشرق األوسط من النفط والغاز 
في  2035 

٪99 من المتغيرات التي يشهدها العالم تحّولت 
لمتغيرات إيجابية في اإلمارات 

عامليــة متنّوعــة لتنميــة القطــاع البحــري 
الدخــل  مصــادر  وتنويــع  املنطقــة،  يف 
والتحــّول إلــى مؤسســة متعــّددة األعمــال، 
قمنــا بالدخــول يف عــدة شــراكات إقليميــة 
متنحنــا  والتــي  اســتراتيجية،  وعامليــة 
النمــو  علــى  للقــدرة  املتنّوعــة  الفــرص 
وتقــدمي خدماتنــا للعالــم ليــس فقــط يف 
مجــال امتــاك وإدارة الســفن، بــل تعــدى 
ذلــك يف مجــاالت عــدة، ومنهــا اخلدمــات 
وبنــاء  وصيانــة  البحريــة  والــوكاالت 
الفنيــة  االستشــارات  ومجــال  الســفن، 
البحريــة وإدارة املشــاريع البحريــة، ممــا 
يف  الشــركة  رؤيــة  حتقيــق  يف  سيســهم 
تنويــع أعمالهــا، وزيــادة األصــول والقيمــة 
للمســاهمن، وتقدمي خدمات  املضافــة 
بحريــة وماحيــة متكاملــة، وفًقــا ألعلــى 
والســامة  واألمــن  اجلــودة  معاييــر 

العامليــة.

الســتثمارات  ضعيــف  تواجــد  يلتمــس 
الــدول  يف  البحريــة  الصناعــات 
أو  اســتثمارات  تتواجــد  ال  ملــاذا  العربيــة، 
مشــاريع بحرية مشــتركة علــى املســتوين 
اإلقليمــي والعاملــي، خاصــة أن العديــد مــن 
الــدول العربيــة متتلــك مســاحات ســاحلية 

شاســعة؟ وبحريــة 
إذا أردت بنــاء اقتصــاد مســتدام عليــك 
تنمــو  حتــى  الصناعيــة  القاعــدة  بنــاء 
وتدعــم الدخــل القومــي )علينــا التفكيــر 
الدخــل  عــن  واالبتعــاد  اإلطــار  خــارج 
الصناعيــة  القاعــدة  بنــاء  الريعــي(.. 
منهــا  عديــدة  أبوابــاً  ســيفتح  البحريــة، 
الوظائــف والبحــث والتطويــر واالســتثمار 
املالــي، واخلدمــات الداعمــة واملصاحبــة. 
وأرى أن الفرصــة ال تــزال متاحــة لتغييــر 
منــط األعمــال واالســتثمار يف الصناعــات 
البحريــة التــي ســتكون رديفــاً مميــزاً لنمــو 
ــة  ــد الوطني ــع العوائ ــدرات لتنوي ــاء الق وبن

بعيــدة املــدى.  

حياتكــم  فتــرات  مــن  فتــرة  يف  توليتــم 
واإلجنــازات  باملســؤولية  املليئــة  العمليــة 
لقــوة  العــام،  األمــن  منصــب  املتســارعة، 
التابعــة  النفطــي  التســرب  مكافحــة 
التنفيــذي  والرئيــس  دبــي،  حلكومــة 

علــى  للمحافظــة  اإلقليميــة  للمنظمــة 
رفيــع  مستشــار  وأيضــًا  البحــار،  نظافــة 
مــن  والســؤال  الطاقــة،  لشــؤون  املســتوى 
دول  هــل  امللــف،  بذلــك  خبرتكــم  واقــع 
النفطــي  التلــوث  مــن  مأمــن  يف  اخلليــج 
بلــدان  يف  الســلطات  لــدى  وهــل  حاليــًا، 
املجلــس مؤشــرات مــن النضــج واخلبــرة يف 
التعامــل مــع حــوادث تســرب »ال قــدر اهلل 
تعالــى«، وهــل مــا زالــت تلــك الــدول التــي 
ُتعــد مصــدرًا رئيســيًا عامليــًا للنفــط جتابــه 

البيئــي؟ األمــن  صعيــد  حتديات علــى 
ممــا ال شــك فيــه أن القــدرات والكفــاءات 
قــد  التعــاون،  مجلــس  دول  يف  والنظــم 
عالــي  مســتوى  إلــى  ووصلــت  تطــّورت 
إدارة  قــدرات  فيهــا  مبــا  القــدرات، 
التصــدي  وســبل  والتخطيــط  املخاطــر 

أن  وأجــزم  البحريــة،  البيئيــة  لألزمــات 
جميــع شــركات النفــط وشــركات ناقــات 
النفــط والكيماويــات واملنتجــات العاملــة 
وصلــت  قــد  التعــاون،  مجلــس  دول  يف 
ــد ســبقت  ــة جــداً وق م ــى مراحــل متقدِّ إل
ومكافحــة  إدارة  يف  عديــدة  عامليــة  دول 

ومنتجاتهــا.   النفطيــة  امللوثــات 
البيئــي  األمــن  حتديــات  فــإن  أيضــاً 
ميكــن  ال  الوقــت  نفــس  ويف  متغيــرة، 
وخاصــة  محــّددة،  منطقــة  حصرهــا يف 
األمــن البيئــي البحــري أو اجلــوي فهــي 
ال تلتــزم مبنطقــة أو بلــد املنشــأ بحكــم 
أو  البحريــة  املائيــة  التيــارات  حتــرُّك 
ــه فــإن التنســيق  ــة. وعلي ــارات الهوائي التي
اإلقليمــي مهــم جــداً يف جميــع احلــاالت، 
ومــع التطــّور احلضــري الضخــم، ال شــك 
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العمــل  يجــب  مؤشــرات  هنــاك  أن  يف 
البيئيــة مــن  امللوثــات  للحــد مــن  عليهــا 

األرضيــة.   أو  البريــة  املصــادر 

لــكل  االســتثمارية  القيمــة  أجمالــي  مــا 
الشــركات التــي تديرونهــا مبــا فيهــا قيمــة 
العــام  نهايــة  حتــى  املقبلــة  االســتثمارات 
ومشــاريع  أصــول  يف  كاســتثمارات   ،2017

التعهيــد؟ أو حتــت  منفــذة 
خطــة  اإلدارة  مجلــس  اعتمــد  لقــد 
اســتراتيجية ملجموعــة اخلليــج للماحــة 
تعتمــد   ،2025 عــام  حتــى  وشــركاتها 

علــى مفاهيــم النهــج الكلــي 
خارطــة  وهــي  )الشــمولي( 
معالــم  ترســم  طريــق 
مســيرة  لتدعيــم  املســتقبل، 
وتنويــع  والتطويــر  النمــو 
للشــركة،  الدخــل  مصــادر 
مبــا يتماشــى مــع التجديــد 
واملعرفــة واالبتــكار املســتمر، وقــد التزمنــا 
عبــر  والتحديــث  التجديــد  مبفاهيــم 
يف  تســهم  متكاملــة  سياســات  تطبيــق 
تطويــر أعمالنــا وتوفيــر البيئــة املناســبة 
املتميــز  واألداء  واإلبــداع  لابتــكار 

. ظفينــا ملو
 وتشــمل االســتراتيجية 6 محــاور رئيســية 
والشــراكات  األعمــال  لتنميــة  تهــدف 
ونعتــزم اســتثمار يف حــدود 600 مليــون 
واالنتقــال   2018/  2017 لعــام  درهــم 
بشــركة اخلليــج للماحــة القابضــة إلــى 
التصاعــدي،  النمــو  مــن  جديــدة  أفــق 

وتعزيــز  واملســتمر،  املبتكــر  والتطويــر 
ــات  ــل واخلدم ــى ســاحة النق ــا عل وجوده
البحريــة واملاحيــة املتخّصصــة، وتشــجيع 
مــة،  املتقدِّ البحريــة  األعمــال  مفاهيــم 
ومتكــن املوظفــن مــن خــال قيم الشــركة 

الفــوز«.   و«ثقافــة 

املرحلــة  تلــك  بعــد  القــول  نســتطيع  هــل 
مــن العامليــة التــي بلغتهــا دبــي، بــأن تلــك 
اإلمــارة التــي كانــت يومــًا مــا محــدودة يف 
مســاحتها ورقعتهــا - باســتثناء طموحهــا 
واســتثمارات  شــركات  متتلــك  باتــت   -
عابــرة للقــارات، وهــل تــرون أن اســتثمارات 
الشــركات اإلماراتيــة الضخمــة يف اخلــارج 
تتبــع اســتراتيجيات ناجحــة، وهــل جتابــه 

مخاطــر؟
مــن  شــركات  هنــاك  شــك  دون  مــن 
القطــاع احلكومــي واخلــاص اإلماراتــي، 
متكنــت مــن االســتثمار العابــر للقــارات، 
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رحم اهلل من قاموا على تربيتنا ولم يتخرجوا من 
جامعات ولكنهم أتقنوا وعلمونا معنى اإليمان 

واحترام الموقف والمبدأ والكلمة 

عامليــاً  مســتوى  ووضعــت  وجنحــت 
جديــداً للخدمــات، ولكــن اجلميــع يعــرف 
االقتصاديــة  األوضــاع  متغيــرات  أن 
التحديــات.  مــن  الكثيــر  فيهــا  العامليــة 
ولذلــك تأثــرت بدرجــات متفاوتــة هــذه 
االســتثمارات، ويف بعــض األحيــان هــذه 
دور  تفعيــل  مــن  تتمكــن  لــم  الشــركات 
ــوع مــن  ــي، وحصــل ن إدارة املخاطــر املثال
التحــّول االقتصــادي  اإلخفاقــات خــال 

العاملــي، وأزماتــه منــذ أزمــة 2008. علينــا 
التفكيــر يف عمليــة إدارة املخاطــر، حيــث 
إن إدارة املخاطــر العابــرة للقــارات شــيء 
مغايــر إلدارة املخاطــر يف حــدود الوطــن 

اإلقليــم. أو 

أو مؤسســة  شــركة  إدارة كل  فلســفتك يف 
تعهــد إليــك بهــا القيــادة الرشــيدة للدولــة، 
عملــك  متطلبــات  بــن  تــوازن  كيــف 
العديــد  يف  ومســؤوليتك 
مــن اجلهــات واملؤسســات؟

املطبقــن  مــن  أنــا 
أو  الكليــة  اإلدارة  لنهــج 
النهــج  هــذا  الشــمولية، 
تطبيقــه  يتــم  مــا  قليــل 
أو حتــى فهمــه يف بعــض 
هلل  واحلمــد  احلــاالت، 
تعالــى وفقــت يف تعلــم هذا 
وهــو  اإلدارة  مــن  النمــط 
ــص  ــز، والتمحي ــن التميي ف
واخلــروج  والتحليــل، 
بحلــول ناجعــة مهمــا كانــت 
والظــروف،  األوضــاع 
غيــر  كانــت  وإن  حتــى 
وضــع  كذلــك  مائمــة.  
مــع  املناســبة  اخلطــة 
ثــم  ومــن  الرؤيــة  وضــوح 
التطبيــق  علــى  العمــل 
مــن  والفاعــل  اجلــاد 
يتميــز  وأن  كلــل.  دون 
بالديناميكيــة  املديــر 
والنشــاط مــع العــزم علــى 
العمــل  خطــط  إجنــاح 
وســرعة  املوضوعــة، 
مــع  التعامــل  ومرونــة 
أو  اجلديــدة  املواقــف 

بســهولة.  املعقــدة 
ضمــن  ســعادتكم  اختيــار 

الشــخصيات اخلمســن األكثــر تأثيــرًا يف  
مســتوى  علــى  البحريــة  الصناعــة  قطــاع 
العالــم، مــاذا أضــاف ملســيرتكم وحتديــدًا 
رؤيتكــم ملزيــد مــن اإلجنــاز، وهــل شــعرمت 
يعنــي  ومبــا  طموحكــم  حققتــم  بأنكــم 
لإلجنــاز  تعطشــًا  زادكــم  أم  االكتفــاء 
ومســاهماتكم  مســؤوليتكم  أن  خاصــة 
دولتكــم  طمــوح  علــى  إيجابــًا  تنعكــس 

دبــي؟ اقتصــاد  وتطــّور 
م والســيما  ــرَّ ــف وتُك ــا تُصنَّ ال شــك عندم
يف دولــة لهــا ثقلهــا يف العالــم، كالعاصمــة 
التكــرمي  يكــون  وأن  لنــدن،  البريطانيــة 
علــى مســتوى العالــم، فــإن ذلــك يعطيــك 
اإلجنــاز  هــذا  كــون  الفخــر  مــن  الكثيــر 
الناحيــة  ومــن  أّوال،  بلــدك  ميثــل 
الشــخصية يعطيــك اإلحســاس بالنضــج 
الشــخصي، ويجعلــك تواقــاً للمزيــد مــن 
النجــاح يف األعمــال، ويعطيــك إضافــات 
نوعيــة غيــر طبيعيــة، ولكــن ولألســف يف 
نفــس الوقــت، كثــروا األعــداء ولألســف 
أيضــاً  يف الداخــل، بينمــا تهافتــوا مــن 
خــارج البــاد يطلبــون منــي العمــل معهــم 
يف مؤسســات ومنتديــات فكريــة عامليــة 

. متخّصصــة

علــى  إجابتــك  فــإن  منصفــن،  كنــا  إذا 
ســؤال عــن قضــاء وقــت فراغــك قــد يبــدو 
تخيــل  يصعــب  ألنــه  معنــى،  ذي  غيــر 
مــع  يومــك  يف  فــراغ  لوقــت  مصادفتــك 
مناصبــك،  وتعــدد  مســؤولياتك  عظــم 
ولكن دعنا نتغاضى ونســأل ذلك الســؤال، 
مــا هوايتــك وكيــف تقضــي وتنظــم وقتــك 

املزدحــم؟
تعتبــر إدارة الوقــت عامــًا مهمــاً جــداً، 
إذا  وضــوح  أو  برؤيــة  العمــل  ال ميكنــك 
لــم تنظــم وقتــك وتكــون مرتاحــاً نفســياً 
وفكريــاً، أنــا مــن املتوكلــن علــى اهلل دائمــاً 
وأبــداً، وأعلــم علــم اليقــن أن التوفيــق مــن 

شخصية العدد



المرأة اإلماراتية منذ القدم شريكة حقيقية للرجل في السراء والضراء

فرص قوية لالستثمار في الصناعات البحرية بما يدعم العوائد الوطنية لإلمارات   

عنــد اهلل، أليــس العمــل عبــادة؟ أنــا أعمــل 
علــى مــدار الســاعة ليــًا ونهــاراً، ولكــن 
دائمــاً وأبــداً أديــر وقتــي، فمثــًا إذا كنــت 
يف البــاد أكــون مــع أوالدي يف الصبــاح 
أو  غــداء  أن ميــر  للمدرســة، وال ميكــن 

ــم.  ــا لســت موجــوداً معه عشــاء وأن
مــن جانــب آخــر فــإن هوايتــي هــي التأمــل 
بعــن  األمــور  أبحــث يف  وأن  واالطــاع، 
أو  لآلخريــن  كثيــراً  أهتــم  ال  مختلفــة، 
القــال والقيــل، ال أؤمــن يف الــكام فقــط 
مــن أجــل الــكام، لألســف كثــرت الثرثــرة 
هــذه األيــام. أحــب البحــر كثيــراً، ولذلــك 
أقضــي إجازتــي مــع عائلتــي يف جزيــرة 
هــذا  ومــع  املــدن،  صخــب  عــن  بعيــداً 

أعمــل حتــى يف إجازتــي. 

املرأة دومًا ينظر إليها يف الشــرق األوســط 
بأنهــا عــبء علــى التنميــة نتاجــًا ملفاهيــم 
ترعرعــت  التــي  التقليديــة  الرعايــة 
جتــاه  لقــرون  العربيــة  منطقتنــا  عليهــا 
حققتهــا  التــي  النجاحــات  ولكــن  املــرأة، 
املــرأة اإلماراتيــة جعــل تغييــر الكثيــر مــن 
حققــت  كيــف  للتغييــر،  قابــاًل  املســلمات 
اإلمــارات إجنازاتهــا علــى صعيــد حتقيــق 

اجلنســن؟ بــن  والتــوازن  املســاواة 
هــذا  يف  معــك  اختلــف  أن  لــي  اســمح 
الســؤال فهــو »كحــق يــراد به باطــل«. املرأة 
شــريكة  كانــت  القــدم  ومنــذ  اإلماراتيــة 
والضــراء،  الســراء  يف  للرجــل  حقيقيــة 
فرحــم اهلل مــن قــام علــى تربيتنــا ولــم 
يتخرجــوا مــن جامعــات، ولكنهــم أتقنــوا 
وعلمونــا معنــى اإلميــان النيــر واحتــرام 
املوقــف واملبــدأ والكلمــة، علمونــا العمــل 
واإلخــاص واألدب علمونــا بُعــد النظــر 
وحســن املعاملــة واالحتــرام. علينــا أن ال 
نلــّون احلقيقــة، نعــم الوقــت تغيــر ولكــن 
ــإذن  اخلصــال احلميــدة كانــت وســتبقى ب
نــور  العلــم  اإلماراتيــة.  املــرأة  يف  اهلل 
وعمــل املــرأة شــيء مطلــوب ألن املجتمــع 

يثمــن دورهــا وهــي منــارة وعصــب بنــاء 
األجيــال. 

يف  الســكانية  التركيبــة  خلــل  زال  مــا 
املشــاريع  ضخامــة  مــع  قائمــًا  اإلمــارات 
هــل  ولكــن  الدولــة،  يف  اإلقامــة  وجاذبيــة 
إيجابيــة  بتحــّوالت  نقــر  أن  نســتطيع 
لتزايــد أعــداد الوافديــن، الســيما بالنســبة 
ممــا  الدولــة  داخــل  إنفاقهــم  ملســتوى 
يعــّزز الــرواج االقتصــادي، فضــاًل علــى أن 
أفــاد  ملســتثمرين ممــا  الكثيريــن حتّولــوا 
الدولــة، هــل تلــك الفرضيــة صائبــة، أم مــا 

قائمــًا؟ اخللــل  زال 
ومنهــا  التحــّول  مبرحلــة  ميــر  العالــم 
إيجابياتــه  لــه  وهــذا  الدميوغــرايف، 
وســلبياته، وليــس كل شــيء مبنــي علــى 
اقتصاديــاً  أكان  ســواًء  الــرواج  منطــق 
يف  مهمــن  شــقن  هنــاك  جماليــاً،  أم 
علــى  املجتمعــات  قــدرة  األّول  ســؤالك، 
التكيــف مــع متغيــرات العصــر، وقدراتــك 
كبلــد علــى حتّمــل املتغيــرات االقتصاديــة 
والدميوغرافيــة، وتوابــع ذلــك يكــون هــو 
املهــم.. وعليــك أن تضــع يف االعتبــار أن 

يعالــج بخلــل مثلــه.  اخللــل ال 

املتغيــرات  هــوة  بعــد  العربيــة  الــدول  هــل 
حدثــت  التــي  السياســية  واالضطرابــات 
تقدمــًا  حتقــق  أن  تســتطيع  مؤخــرًا 
تلــك  متتلــك  وهــل  ملموســًا،  اقتصاديــًا 
متتلكهــا  التــي  املقومــات  نفــس  الــدول 
اإلمــارات، وهــل مــن خارطــة طريــق لنهضة 

العربيــة؟ الــدول 
ــك  ــة متتل ــدول العربي ال شــك يف أن كل ال
إلــى  نظرنــا  فلــو  ضخمــة،  مقومــات 
الــدول  كل  أن  التنمويــة جنــد  اخلارطــة 
العربيــة لديهــا القــدرات املطلوبــة للنمــو 
واملــوارد  الطاقــة  ومنهــا  االقتصــادي 
هــي  املشــكلة  والطبيعيــة،  البشــرية 
هــذه  وتوظيــف  توجيــه  وكيفيــة  اإلدارة 
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اإلمارات »بفضل اهلل تعالى« باتت قادرة على 
تصنيع الهياكل البحرية العمالقة

أجــل  مــن  درجاتهــا  حســب  الطاقــات 
التنميــة االقتصاديــة املبنيــة علــى »نظريــة 
القــدرات  يف  يكمــن  اخللــل  املمكــن«، 
ــاألمم  ــة ف ــا بطــرق علمي ــة وتفعيله اإلداري

وفكرهــا.   بعقولهــا  تقــاس 
الشــيخ  الســمو  صاحــب  دعــوة  يف  أرى 
خــال  اهلل«،  »رعــاه  راشــد  بــن  محمــد 
التــي  للحكومــات  العامليــة  القمــة 

مؤخــراً،  دبــي  اســتضافتها 
طريــق  خارطــة  لبنــاء  مرتكــزاً 

العربيــة. الــدول  لنهضــة 

مــا القيــم التــي يحــرص ســعادة 
نقلهــا  علــى  بوعميــم  خميــس 
التــي  النصائــح  ومــا  ألوالده؟ 
توجههــا للطامحــن يف النجــاح 

واحليــاة؟ العمــل  مجــاالت  يف 
أهــم القيــم يف حياتــي هــي الدين 
ومــكارم األخــاق، الثقــة وعــزة 
وولــي  الوطــن،  وحــب  النفــس، 
األمــر وعــدم اخلــوف، والطمــوح، 
ومــن ثــم التعلــم والتعلــم، والتعلــم واحليــاة 
يف نظــري هــي املدرســة احلقيقيــة التــي ال 

تقــف عنــد نقطــة محــددة. 
بعــد عبــادة  ومــا يوجــه بوصلــة حياتــي 
وتقــوى اهلل عــز وجــل، هــو عــزة النفــس، 
وأن يكون اإلنسان مرتكزاً على أساسيات 
مــن أميانــه بوطنــه وقيادتــه وأهلــه، وليــس 
ولكنــه  باملاضــي،  تتشــدق  أن  املقصــود 

ــا ســيحدث  ــر فهمــاً مل ــم أكث ــن يجعله تكوي
واآلن منــر لألســف مبرحلــة فيهــا الكثيــر 
مــن اختــاط احلابــل بالنابــل، واألمــر هــو 

ــك القــدرات. ــة تل ــة تغذي كيفي

إنســان مســارًا  البدايــات ألي  تكــون  دومــًا 
فهنــاك  حياتــه،  يف  عظــام  لتحــّوالت 
مواقــف معينــة تتــرك عالمــات للســير يف 
للنجــاح  اجتاهــًا  يكــون  قــد  معــن  اجتــاه 
أو للفشــل، منــذ شــبابك مــا أهــم املواقــف 
علــى  أثــرت  والتــي  وجدانــك  يف  القابعــة 
ســعادة  وجناحــات  شــخصية  تكويــن 

بوعميــم؟ خميــس 
ســأحكي لــك قصــة غريبــة جــداً، ولكــن 
كان لهــا أثــر كبيــر علــى تشــكيل وجهــة 
كانــت  فقــد  احليــاة،  يف  ودربــي  نظــري 
عادتــي اليوميــة وأنــا صغيــر حينمــا أعــود 
مــن املدرســة أســارع للذهاب للبحــر، ألنني 
منــذ صغــري نشــأت علــى حــب البحــر، 
وكان منزلنــا علــى شــارع جميــرا، حيــث 
كان شــارعاً واحــداً تطــل عليــه بيــوت دبــي 
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اإلمارات هي المربط بين 
االقتصاد الغربي المتوجع 
واالقتصاد اآلسيوي الواعد

وقفــت  ســيارة  حملــت  وفجــأة  القدميــة، 
أمامــي كان قائدهــا هــو خالــي، حيــث طلب 
ــادة الســيارة ليترجــل هــو لركــوب  منــي قي
ســيارة أخــرى أمامــه طالبــاً منــي »بعــد أن 
أعطانــي املفتــاح« أن أقــود الســيارة وأتبعه، 
أملــك  ال  أننــي  خائفــاً  أخبرتــه  ولكننــي 
رخصــة قيــادة فــإذ بــي أفاجــأ بشــخص 
يخــرج مــن الســيارة بجــوار خالــي، قــال 
لــي تعــال هنــا، هــل تعــرف القيــادة، أخبرته 

نعــم، ولكنــي ال أملــك رخصــة قيادة.
فقــال لــي، ال تخــف قــد الســيارة وإذا 
ســألك أحــد قــل لهــم أنك مع الشــيخ 
راشــد، فقــد فوجئــت أن محدثــي 
والــذي هــو تــاج علــى رؤوســنا جميعــاً 
آل  ســعيد  بــن  راشــد  الشــيخ  كان 

ــراه«. ــوم »طيــب اهلل ث مكت
بــدوري  واتبعــت  تشــجعت  وقــد 
ســيارته وبجــواره خالــي، مــا لفــت 
نظــري وتــرك يفَّ انطباعــاً كبيــراً 
جــداً أثــر علــى رؤيتــي للحيــاة فيمــا 
للنجــاح  احلافــز  يفَّ  ورّســخ  بعــد 
يف  األماكــن  تلــك  هــو  واإلجنــاز، 
تلــك اجلولــة املفاجئــة التــي قــام 
كانــت  حيــث  راشــد،  الشــيخ  بهــا 
محــال »دكاكــن«، لــم أتوقــع منــه 
»رحمــه اهلل تعالــى« أن يزورها كان 
يتناقــش ويســأل ويستفســر مــن أصحــاب 
كل  أن  ذلــك  بعــد  مــا حــدث  احملــات، 
املناطــق التــي مــر عليهــا الشــيخ راشــد 
خــال فتــرة بســيطة مــن الزمــن انطلقــت 
مشــاريع فيهــا، وهنــا قلــت وتعلمــت درســاً 
يف حياتــي مــن الشــيخ راشــد، أنــه كان 
مــن  وكان  لبعيــد  يخطــط  اهلل«  »رحمــه 
الفتــرة  تلــك  خــال  رأيتــه  مــا  ضمــن 
البســيطة التــي أعقبــت زيــارة ســموه هــو 

اجلميــرا،  للصياديــن يف  موانــئ  إنشــاء 
حيــث كان يتعــن عليهــم أن يحملــوا أو 
يدفعــون محامــل الســمك إلــى البــر وكان 
عمــًا متعبــاً لــذا كان قــرار الشــيخ راشــد 
الراحــة  لتوفيــر  املوانــئ  تلــك  بنــاء  هــو 

للصياديــن يف ذلــك الوقــت.
وســألت نفســي، إذا كان هــذا هــو احلاكــم 
ولــم  كبيــرة  وال  صغيــرة  عنــه  يغيــب  ال 
يجلــس وراء مكتــب يأمــر وينهــي، بــل يــرى 
لكــي ينفــذ علــى أســاس ويحــب أن  تكــون 
يــده يف العمــل وهــو يخطــط عــن قــرب 

ــر.  ــع العمــل والتطوي مــن موق
احلكــم  يف  الثاقبــة  الفلســفة  وهــذه 
والريــادة هــي نهــج كل قادتنــا وشــيوخنا 
بــدءاً مــن عهــد أخيــه املغفــور لــه بــإذن 
اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
يف  وامتــداداً  ثــراه«  اهلل  »طيــب  نهيــان 
عهــد »خيــر خلــف خليــر ســلف« صاحــب 
الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، 
وأخيــه  اهلل«،  »حفظــه  الدولــة  رئيــس 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس 
مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، 
وصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
نائــب  أبوظبــي،  عهــد  ولــي  نهيــان  آل 

املســلحة. للقــوات  األعلــى  القائــد 
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عضو مجلس اإلدارة، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملجموعة اخلليج للماحة القابضة. 
 رئيس مجلس دبي للصناعات البحرية واملاحية.

 رئيس اللجنة االحتادية ملراجعة وحتديث قانون املاحة البحري.
 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي السابق ملجموعة األحواض اجلافة العاملية واملاحة العاملية.

 رئيس مجلس إدارة DDW-PaxOcean Asia pte سنغافورة.
عمل يف العديد من املناصب اإلدارية يف شركة »كونوكو« و«كونوكو فيليبس« األمريكية ملدة 26 عاماً. 

.»DPC« نائب رئيس شركة نفط دبي
الرئيــس التنفيــذي للمنظمــة اإلقليميــة للمحافظــة علــى نظافــة البحــار )ريكســو( مشــارك رئيســي يف العديــد مــن املنظمــات العامــة 

واخلاصــة الرائــدة حــول العالــم.
 عضو يف فريق إدارة الكوارث واألزمات يف حكومة دبي.
 عضو املجلس االستشاري جلمعية اإلمارات للتصنيف.

 نائب رئيس اللجنة الفنية لهيئة النقل االحتادية.
 كبير مستشاري منتدى املاري فورم الدولي.

 مستشاراً ملنتدى التطوير الوظيفي اخلليجي.
 مستشار أّول يف استراتيجيات الشرق األوسط وشمال أفريقيا- األعمال والطاقة الدولية.

حصد العديد من اجلوائز ونال االعتراف والتقدير العاملي، وذلك على النحو التالي:
مت تصنيفــه ضمــن الشــخصيات الـــ50 األكثــر تأثيــراً يف القطــاع البحــري علــى مســتوى العالــم يف مجــال ناقــات الشــحن والتجــارة، 

مجلــة لنــدن 2015. 
 جائزة الشهرة لستاندرد البحرية عام 2016.

 جائزة شخصية العام )تتويج Tatweej( للقيادة واإلدارة واألعمال عام 2014.  
جائزة »معلقة إجناز العمر« من قائمة لويد لندن لألعمال عام 2014. 

 جائزة شخصية العام يف مجال الصناعة البحرية واملاحية بواسطة تقنيات الشحن الدولية عام 2013. 
 حاصل على سيف مرتبة الشرف من مجلس السامة البريطاني - لندن عام 2014، واجلائزة العاملية يف إدارة املوارد البشرية.

 جائزة اإلجناز )أرخميدس( للتميز وتبادل املعرفة الواليات املتحدة األمريكية وغيرها.

مسيرة تعليمية:
حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال واالقتصاد من اململكة املتحدة.

 حاصل على شهادة الدرجة العليا إلدارة األزمات والقيادة من الواليات املتحدة األمريكية.
  .”IPM“ حاصل على شهادة إدارة املوارد البشرية الدولية من اململكة املتحدة

بصمات على درب الريادة
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المرأة العالمي
يوم 

قائمة »استثمارات«
نساء العرب األكثر إنجازاً في 

خدمة مجتمعاتهن لعام 2016 
إنجازات المرأة العربية في مضمار 
المسؤولية المجتمعية.. عالمة 
فارقة لمسيرة التطّور الحضاري 

والتنموي لدول المنطقة
خاص : »استثمارات«

ألنَّ أرقــى مفاهيــم االســتثمار يف بنــاء املجتمعــات، هــو االســتثمار يف أثمــن مــا تســتحوذ عليــه مجتمعاتنــا العربيــة مــن ثــروة، أال وهــي الثــروة 
البشــرية.. فــإن احلديــث عــن االســتثمار يف املــرأة العربيــة التــي حصــدت وجاهــدت للحصــول علــى مكانتهــا الائقــة طيلــة العقــود املاضيــة 
مبــا تضمنتــه  مــن متغيــرات كثيــرة أصابــت يف مســارتها ويف منتهاهــا تصويــب ملكانــة املــرأة العربيــة، لتترجــم جهودهــا وتشــبثها بــأن تكــون 
شــريكاً فاعــًا ومكّونــاً أساســياً لنهضــة املجتمعــات، مبــا يبــرز دورهــا احملــوري يف خدمــة مجتمعاتهــا، بعطاءهــا الفطــري الامحــدود، ويف ظل 

مؤشــرات اإلجنــاز الــذي حققتــه املــرأة يف مختلــف دروب التنميــة. 
لــذا فــإن مجلــة »اســتثمارات«، إمنــا تطلــق تلــك القائمــة األولــى والتــي ســيتبعها قوائــم أخــرى متعــّددة، حيــث تتنــاول تباعــاً إجنــازات املــرأة 
العربيــة يف مياديــن متعــّددة،  فإنهــا تؤكــد علــى أهميــة دور املــرأة العربيــة علــى الصعيــد التنمــوي الشــامل الــذي يرتبــط بذلــك الهــدف 
ــذي تتبعــه مؤسســات التصنيــف  ــة، وذلــك خروجــاً عــن النمــط الســائد ال ــز إســهاماتها يف مضمــار املســؤولية املجتمعي األســمى وتعزي
األخــرى باألخــص اإلعاميــة منهــا علــى املســتوى اإلقليمــي والعاملــي بالتركيــز علــى جناحــات املــرأة فقــط يف عالــم »البيزنــس« أو مــدى 

الثــروات التــي تســتحوذ عليهــا.
كمــا تنطلــق مجلــة »اســتثمارات« مــن واقــع فلســفتها ورؤيتهــا الهادفــة لنشــر مضامــن فكــر ونهــج وفوائــد االســتثمار يف املســؤولية 

املجتمعيــة وتصويــب رؤى اإلجنــاز صــوب ذلــك املضمــار الــذي اختلــط فيــه اإلجنــاز املــادي بالدعائــي. 
كمــا ابتعــدت »اســتثمارات« يف ذلــك عــن ســياقات الترتيــب والتصنيــف املعتــاد يف املطبوعــات اإلعاميــة املتخّصصــة األخــرى، لكــون 
دائــرة إســهامات املــرأة العربيــة يف مضمــار املســؤولية املجتمعيــة وخدمــة مجتمعاتهــا هــو ميــدان فســيح ال يقيــد بحــدود التصنيــف  
والترتيــب، بــل هــو يصــب يف خانــة حتقيــق أهــداف كبــرى وهــي خدمــة املجتمــع، كمــا ال تُعــد تلــك القائمــة ســوى بــذرة أولــى 
ســيتبعها قوائــم أخــرى لتعزيــز قيــم املســؤولية املجتمعيــة، حيــث مت الربــط بــن أثــر األنشــطة التــي متارســها النمــاذج املختــارة 
ــن السياســة  ــا ميادي ــا مبــا فيه ــة وخدمــة مجتمعاته ــف قطاعــات التنمي ــا بشــكل شــمولي ويف مختل ــى خدمــة مجتمعاته عل

والتعليــم واالقتصــاد والطــب واالســتثمارات اخلاصــة وقطاعــات اإلعــام والعلــوم التخّصصيــة والتقنيــات احلديثــة.
لــذا فــإن تلــك القائمــة علــى قــدر تفردهــا وتنّوعهــا ســتظل خطــوة أولــى علــى درب طويــل، ومعنــى متعــّدد ومتناغــم مــن 
إجنــازات املــرأة العربيــة، ميكــن بلورتــه علــى أكثــر مــن معنــى وصعيــد، فالهــدف هــو محاولــة متواضعة منا إلبــراز النماذج 

الناجحــة فيمــا ســتحفل األعــداد التاليــة بقوائــم متعــّددة.

ريادة نسائية



جاللة الملكة رانيا العبداهلل 
رؤية واعدة.. لمستقبل أفضل للجميع

المملكة االردنية الهاشمية

تبــذل جالــة امللكــة رانيــا العبداللـــه جهــوداً 
ــر النظــام التعليمــي  ــرة يف مجــاالت تطوي كبي
والنســاء،  املجتمعــات  متكــن  منهــا  احلكومــي، 
وباألخــص مــن خــال مبــادرات القــروض الصغيــرة، حمايــة األطفــال 
بــن  وخاصــة  والريــادة  والتكنولوجيــا  االبتــكار  وتشــجيع  واألســر، 

الشــباب.
ــن لنشــر التســامح  ــا باعتبارهــا مــن املناصري ــرف جالته ــاً، تُع وعاملي
الثقافــات  مختلــف  مــن  النــاس  بــن  اجلســور  وبنــاء  والتعاطــف، 

واخللفيــات. 
إن أبــرز اهتمامــات امللكــة رانيــا هــو التعليــم، حيــث تــرى جالتهــا 
أنــه الهــدف األســمى إلميانهــا بــأن التعليــم حــق جلميــع أبنــاء الشــعب 
ــة  ــا عمــل وزارة التربي ــي ومــن كافــة الشــرائح،  وتدعــم جالته األردن
والتعليــم مــن خــال مبــادرات مثــل مبــادرة التعليــم األردنيــة، وأكادمييــة 

امللكــة رانيــا لتدريــب املعلمــن وغيرهــا.
 وقامــت امللكــة رانيــا بتحفيــز شــركاء مــن القطــاع اخلــاص للدعــم 
التعليميــة يف  املنظومــة  أساســات  وتعزيــز  واملســاهمة يف حتســن 

رانيــا(. امللكــة  األردن. )مبــادرات 
ويف عــام 2009، شــاركت جالتهــا يف إطــاق حملــة هــدف واحــد 

التعليميــة، وجالتهــا رئيــس فخــري ملبــادرات األمم املتحــدة لتعليــم 
ــع أنحــاء  ــات يف جمي ــات والتجمع ــن يف املنتدي ــن املدافع ــات وم الفتي

العالــم عــن حــق اجلميــع يف احلصــول علــى التعليــم النوعــي.
تســاهم جالــة امللكــة رانيــا، يف دعــم عمــل مؤسســة األمم املتحــدة 
واملنتــدى االقتصــادي العاملــي مــن خــال منصبهــا يف مجلســيهما. 

تُعــد جالــة امللكــة رانيــا، داعمــة ومناصــرة بــارزة لليونيســف، ومت 
اختيارهــا عضــواً يف اللجنــة االستشــارية رفيعــة املســتوى لرســم أجندة 
مــت االستشــارة حــول  التنميــة العامليــة ملــا بعــد عــام 2015، والتــي قدَّ
شــكل ومضمــون األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة التــي تهــدف لتحســن 

حيــاة مايــن النــاس قبــل حلــول عــام 2030.
حصــدت جالتهــا العديــد مــن اجلوائــز العامليــة واحملليــة واإلقليميــة 

ومنهــا:
 جائــزة والتــر راثينــاو مــن مؤسســة والتــر راثينــاو يف أملانيــا، جلهودهــا 
مــن أجــل الســام وتشــجيع احلــوار والتفاهــم بــن احلضــارات، وجائزة 
ــة،  ــات املتحــدة األمريكي ــان اإلنســانية يف الوالي جاميــس ســي. مورغ
وجائــزة فــارس العطــاء العربــي مــن ملتقــى العطــاء العربــي، اإلمــارات 
وجائــزة  البرتغــال  الشــمال/اجلنوب يف  وجائــزة  املتحــدة،  العربيــة 

»يوتيــوب« لإلبــداع.  )اجلوائــز والشــهادات الفخريــة(.

المغرب

مهــا لزيــري، هــي املؤســس جلمعيــة التعليــم للمغــرب »تــك فــور موروكــو )Teach4Morocco(«، وهــي مؤسســة غيــر 
حكوميــة، تســاعد يف نشــر التعليــم يف املناطــق التــي تفتقــر ملؤسســات تعليميــة.

مها لزيري
مسيرة التعليم الواعدة في المغرب
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تُعــد دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــن الــدول الرياديــة علــى املســتوى اإلقليمــي والعاملــي، يف تعزيــز واالرتقــاء مبكانــة 
متــه القيــادة الرشــيدة لدولــة اإلمــارات منــذ عهــد  املــرأة واحلفــاظ علــى إجنازاتهــا ومكتســباتها، وهــو مــا ترافــق مــع مــا قدَّ

املغفــور لــه بــإذن اهلل تعالــى الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حيــث حــرص »طيــب اهلل ثــراه«، علــى صــون حقــوق املــرأة وإفســاح 
املجــال أمامهــا لشــق طريقهــا ومشــاركتها الرجــل صفــاً واحــداً يف مســيرة التنميــة والبنــاء واإلعمــار، لدولــة صعــدت يف غضــون أربعــة 

عقــود ملصــاف الريــادة العامليــة يف شــتى املجــاالت.
وقــد تســاير ذاك النهــج احلكيــم يف عهــد »خيــر خلــف خليــر ســلف«، صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة 
»حفظــه اهلل« وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي 
»رعــاه اهلل«، توازيــاً مــع اجلهــود املثمــرة والرعايــة الكرميــة مــن ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك، رئيســة االحتــاد النســائي العــام، 
الرئيســة األعلــى ملؤسســة التنميــة األســرية، رئيســة املجلــس األعلــى لألمومــة والطفولــة، لتذليــل كافــة العقبــات أمــام املــرأة اإلماراتيــة 

وتشــجيعها علــى نهــل املعــارف والتعليــم والــزود عــن مكتســباتها. 

القبيســي،  أمــل  الدكتــورة  معالــي  تعتبــر 
أول أمــرأة عربيــة، تتولــى منصــب رئيســة 
البرملــان حيــث فــازت يف العــام 2015 برئاســة  
املجلــس الوطنــي االحتــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة بالتزكيــة، وصرحــت بــأن جناحهــا شــهادة لدولتهــا، يف ظــل 
توجيهــات قيادتهــا الرشــيدة »حفظهــا اهلل تعالــى« وأن التمكــن أتــى 

ثمــاره.
وقــد أنهــت الدكتــورة أمــل القبيســي دراســتها النظاميــة يف مــدارس 
أبــو ظبــي، ثــم حصلــت بعــد ذلــك علــى شــهادة البكالوريــوس يف مجــال 
الهندســة املعماريــة مــن جامعــة اإلمــارات  عــام 1993، كمــا حصلــت 
علــى شــهادة الدكتــوراه بدرجــة امتيــاز مــع مرتبــة الشــرف األولــى يف 
نفــس املجــال مــن اململكــة املتحــدة عــام 2000. وعــادت مــرة أخــرى 
لتــدرس بجامعــة اإلمــارات  كعضــوة يف هيئــة التدريــس يف كليــة 

الهندســة، قســم الهندســة املعماريــة، ملــدة 6 ســنوات
مت انتدابهــا للعمــل كمستشــارة لتقييــم املشــاريع املســتقبلية واحلفــاظ 
علــى الهويــة احملليــة وتطويــر الســياحة التراثيــة لــدى الكثيــر مــن 

ــة. املؤسســات احلكومي
اهتّمــت معالــي  أمــل القبيســي بالتــراث اإلماراتــي والهويــة احملليــة، 
فقدمــت العديــد مــن الدراســات والبحــوث العلمية خــال هذا املجال، 
كمــا ركــزت علــى إبــراز التــراث املعمــاري اإلماراتــي. وقد اشــتركت يف 

معالى الدكتورة  / أمل القبيسي 
تحوالت تاريخية على درب تمكين المرأة العربية

العديــد مــن األعمــال التطوعيــة يف هــذا املجــال، مــن خــال اإلهتمــام 
باملواقــع األثريــة واملبانــي التاريخيــة املهــددة باخلطــر واحلــرص علــى 
ترميمهــا واالهتمــام بهــا بالتعــاون مــع احلكومــة اإلماراتيــة. كمــا 
ــام برحــات  ــة والقي ــات التاريخي ــع املعلوم ــى جم ــا عل حرصــت أيًض
ــى التعــرف  ــراث، حلــث الشــباب عل ــة ملناطــق الت ــة مــع الطلب ميداني

علــى العمــارة احملليــة وتوثيقهــا علمًيــا ومعماًريــا للحفــاظ عليهــا.
يذكــر أن معالــي أمــل القبيســي، عضــو يف العديــد مــن املنظمــات 
العامليــة املعروفــة يف مجــال الهندســة واحلفــاظ علــى التــراث واآلثــار 
واملبانــي التاريخيــة، مثــل مركــز التــراث العاملــي WHC واملجلــس 
العاملــي  واملركــز   ICOMOS األثريــة  واملواقــع  لآلثــار  الدولــي 
لدراســة احلفــاظ علــى املبانــي الثقافيــة وترميمهــا ICROM. وقــد 
مثلــت الدولــة رســمًيا يف الكثيــر مــن احملافــل العامليــة واملؤمتــرات 

ــة. الدولي

حصلــت معالــي الدكتــورة أمــل القبيســي يف عــام 2007 علــى جائــزة 
الشــرق األوســط للتميــز للقيــادات النســائية كأهــم شــخصية نســائية 
ذات إجنــاز سياســي قيــادي. كمــا حصلــت أيضــا علــى جائــزة راشــد 
للتفــوق العلمــي عــام 2000. ايضــاً  مت تكرميهــا يف الكويــت مــن 
ــدول  ــة ال ــن خــال جامع ــة، وأيضــا م ــرأة العربي ــة امل خــال احتفالي

العربيــة.

اإلمارات :

ريادة نسائية
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كمــا  »البيزنــس«،  وعالــم  األعمــال  ألن مجــال 
عهدنــاه باألخــص يف منطقتنــا العربيــة يُعــد مجــاالً 
يحتكــره الرجــال، فاحلديــث عــن منــوذج ريــادي نســائي 
اليــوم يؤكــد لنــا أن االحتــكار الذكــوري لعالــم »البيزنــس« بات يتاشــى 
أو رمبــا بــات دربــاً مــن املاضــي.. إنهــا بدريــة املــا، التي تُعد شــخصية 
نســائية جتمع بن فضائل الذكاء والدبلوماســية واجلرأة يف ممارســة 
األعمــال اخلاصــة والتســلح بالعلــم، وأيضــاً التعامــل مــع الرجــال نــداً 
بنــد، بــل أنهــا ال تخفــي قولهــا مــن أنهــا لــم جتد عقبــات يف تعاملها مع 
الرجــال يف عالــم األعمــال، بــل كان هــؤالء كمــا تقــول »املــا«، خيــر من 
دعموهــا يف مســيرتها املهنيــة فحصــدت تقديــر اجلميــع، بــل التقديــر 

العاملــي الــذي لــم تســع إليــه علــى حــد قولهــا.
 ال شــك يف أن إســهامات املــرأة اإلماراتيــة حققــت توازنــاً يف جوهــر 
عمليــة التنميــة القائــم علــى مســاهمات الرجــال والنســاء علــى حــٍد 
ســواء، فدائمــاً إشــراك كافــة مــوارد الدولــة البشــرية وتوجيههــا يف 

مضمــار التنميــة يخلــق عوائــد هائلــة وبالتبعيــة.

بدرية املال ... حاصدة اجلوائز العاملية 
حصلت 

أفضــل قصــة للتميــز يف »مجــال األعمــال« علــى مســتوى دول مجلــس 
التعــاون اخلليجــي مــن حكومــة  دبــي يف عــام 2005.

مســاهمتها يف إنشــاء »جائــزة التميــز حلكومــة أبوظبــي« يف عــام 
2007؛ وعضــو جلنــة حتكيــم اجلائــزة.

بدرية المال
ريادة عالمية للمرأة اإلماراتية

واحــدة مــن رّواد األعمــال البارزيــن، الذيــن اختارهــم البنــك الدولــي 
 Thunderbird - كجــزء مــن البرنامــج التنفيــذي طائــر الرعــد

USA   لــرّواد األعمــال 2009 و2010.
مستشــار اســتراتيجي الحتــاد غــرف دول مجلــس التعــاون اخلليجــي 
)FGCCC(  الســتثمارات املشــاريع االســتراتيجية يف دول مجلــس 

التعــاون يف عــام 2010.
رئيســة الهيئــة االستشــارية ملجلــس الصداقــة اإلماراتــي السويســري 
)ESFF(  الــذي يهــدف إلــى تعزيــز وتوســيع العاقــات بــن البلديــن 
يف مختلــف املجــاالت مبــا فيهــا )السياســة، االقتصــاد، التكنولوجيــا، 
الثقافــة، الصحــة والتعليــم(. وكمكافــأة للجهــود اخلاصــة وطويلــة 
الســفير  »جائــزة  منحــت  فقــد   )ESFF( نحــو  وااللتــزام  األمــد 

السويســري« يف عــام 2011.
 جائــزة أفضــل ســيدة أعمــال يف منطقــة الشــرق األوســط - مــع 
مرتبــة الشــرف يف مجــال األعمــال التجاريــة ـ دبــي، يونيــو 2011.
  حصلــت علــى جائــزة الريــادة كأفضــل رئيســة تنفيذيــة يف القطــاع 
اخلــاص علــى مســتوى العالــم لعــام 2014 مــن قبــل احتــاد تنميــة 
القيــادات األميركــي بالتعــاون مــع األمانــة العامــة الحتــاد الغــرف 

اخلليجيــة، وإنترناشــونال ليــدر املاليزيــة.
األكثــر متيــزاً يف قطــاع  العربيــة  املــرأة     حصلــت علــى جائــزة 

.2013 عــام  أبوظبــي  حكومــة  نظمتهــا  والتــي  األعمــال، 
  مت اختيارهــا مــن قبــل مجلــة فوربــس العامليــة كواحــدة مــن أقــوى 

200 ســيده يف العالــم العربــي لعــام 2014.

دولــة  وزيــرة  الكعبــي  نــورة  تشــغل معالــي 
لشــؤون املجلــس الوطنــي االحتــادي، منصــب 
اإلعاميــة  املنطقــة  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس 
أبوظبــي twofour54، وتشــغل عضويــة املجلــس 
املتحــدة، وعضويــة  العربيــة  الوطنــي االحتــادي لدولــة اإلمــارات 
جلنــة التنميــة االقتصاديــة إحــدى جلــان املجلــس التنفيــذي إلمــارة 

أبوظبــي.

كمــا تشــغل معاليهــا عضويــة املجلــس الوطنــي لإلعــام ومجلــس 
أبوظبــي الرياضــي وعضويــة مجالــس إدارات عــدد مــن اجلهــات 
اخلاصــة واألكادمييــة واملجتمعيــة، مثــل جامعــة اإلمــارات العربيــة 

نورا الكعبي
اإلنجاز الواثق في صمت.. والنهوض بمكتسبات وطنها

ــاب، واألرشــيف  ــد للكت ــزة الشــيخ زاي ــة جلائ ــة العلمي املتحــدة والهيئ
الوطنــي، وجائــزة ســمو الشــيخة فاطمــة بنت مبارك، وشــركة أبوظبي 
لإلعــام، وإميــج نيشــن أبوظبــي، وشــركة فــاش، وأكادمييــة الشــيخة 
فاطمــة للرياضــة النســائية، كمــا أنهــا عضــو استشــاري يف مجموعــة 
أبوظبــي للثقافــة والفنــون، وتــرأس مجلــس إدارة شــركة اإلمــارات 

ــاس اإلعامــي. للقي

وأدرجــت نــورة الكعبــي كأّول إماراتيــة ضمــن قائمــة »أبــرز 100 
مفكــر عاملــي« مــن مجلــة »فوريــن بوليســي« إلــى جانــب إدراجهــا يف 
العــام 2014 ضمــن قائمــة »أكثــر 30 امــرأة عربيــة تأثيــراً يف القطــاع 
احلكومــي بالعالــم العربــي« مــن مجلــة »فوربــس الشــرق األوســط«.
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تتــرأس لبنــى العليــان إحدى أكبــر املجموعات 
العائليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي يعمل 
حتــت رايتهــا مــا يزيــد علــى 40 شــركة، حيــث أصبحــت قــدوة لتثبــت 
تواجــد املــرأة الســعودية يف مؤسســات وكيانــات األعمــال التــي ظلــت 
حكــراً علــى الرجــال لفتــرة طويلــة ولعــلَّ إجنازاتهــا يف تعزيــز قــدرات 
املــرأة الســعودية يف عالــم »الينزنــس« كان مبثابــة متهيد الدرب للكثير 
مــن النســاء الســعوديات الاتــي توجهــن ملمارســة األعمــال اخلاصــة 
وتأســيس شــركاتهن التــي دعمــت مســيرة متكــن املــرأة وتطويــر 

قــدرات اململكــة االقتصاديــة وحتفيــز كافــة مقومــات املجتمــع.

لبنى العليان
لالقتصاد وجوه أخرى.. حينما تقف المرأة السعودية وراء كيان 

استثماري يدعم مسيرة التنمية في المملكة 
يف عــام 2004، مت انتخــاب لبنــى العليــان كأّول امــرأة يف اململكــة 
لعضويــة مجلــس إدارة شــركة مســاهمة عامــة، هــي )البنــك الســعودي 
 Olayan Saudi Investment( والتــي متتلــك شــركة ،)الهولنــدي

Company(  حصــة مــن أســهمها.
ــن  ــس إدارة شــركة التعدي ــة مجل ــان لعضوي ــى العلي ــت لبن أيضــاً انضم
العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  عــن  كممثلــة  )معــادن(  الســعودية 
الســعودية. وفيمــا يتعلــق بتعليمهــا فقد أنهت العليان دراســتها اجلامعية 
يف تخّصــص الزراعــة يف جامعــة كورنيــل عــام 1977، وحصلــت علــى 
درجــة املاجســتير يف إدارة األعمــال مــن جامعــة أنديانــا عــام 1979.

المملكة العربية السعودية
ألن اململكــة العربيــة الســعودية بثقلهــا يف العالــم العربــي يف ظــل قيادتهــا السياســية »حفظهــا اهلل تعالــى«، والتــي تفاخــر 
بإجنــازات املــرأة الســعودية بــن األمم، حيــث شــرعت األبــواب أمــام املــرأة الســعودية لإلســهام الفاعــل يف مســيرة التنميــة.

لتنميــة  تقــود  االجتمــاع  علــم  الكتابــة يف 
صــاح  منــى  الدكتــورة  هــي  املجتمــع.. 
الديــن املنجــد كاتبــة ســعودية حاصلــة علــى شــهادة 
الدكتــوراة يف علــم االجتمــاع مــن جامعــة جــورج واشــنطن يف الواليــات 
املتحــدة، وشــهادة املاجســتير يف علــم االجتمــاع مــن جامعــة نيويــورك. 
هــي أيضــاً رســامة محترفــة، تعلّمــت الرســم علــى احلريــر يف باريــس. 
كمــا أقامــت عــدة معــارض للرســم. وقــد ســاهمت يف العديــد مــن 

د. منى صالح الدين 
الكتابة عن المجتمع.. تقود الزدهاره

املجــات النســائية والصحــف يف العالــم العربــي. وعملــت لــدى العديد 
مــن الــوكاالت يف األمم املتحــدة وأخــذت علــى عاتقهــا مختلــف املهمات 
اإلنســانية يف الوطــن العربــي. إلــى ذلــك، عملــت أيضــاً كمستشــارة يف 
منظمــة الزراعــة والطعــام، باإلضافــة إلــى الصنــدوق الدولــى للزراعــة 
والتنميــة يف رومــا. هــي أيضــاً املستشــارة اخلاصــة للنســاء العامــات 
يف منظمــة العمــل الدوليــة يف جنيــف. وتعمــل حاليــاً مــع اللجنــة 
االجتماعيــة واالقتصاديــة لــدى األمم املتحــدة لغــرب آســيا يف بيــروت.

ريادة نسائية
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اليمــن  عبــده،  ناديــة  أدت املهندســة 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  أمــام  الدســتورية 
السيســي، كمحافــظ للبحيــرة كأّول امــرأة  
القيــادي. املنصــب  ذلــك  تاريخ مصر تتولــى  يف 

تخرجت نادية عبده من كلية الهندسة قسم الكيمياء عام 1968.
مؤسســة اجلمعيــة العامــة للمجلــس العاملــي للميــاه acwua ، وأّول 

رئيــس للمؤسســة باالنتخــاب مــن 122 دولــة عربيــة.
البيئيــة،  الصحــة  عليــا يف مجــال  دراســات  عبــده  ناديــة  أجــرت 
وحصلــت علــى ماجســتير يف الهندســة الصحية جامعة اإلســكندرية.

ناديه عبده
أّول محافظ في تاريخ مصر

ــث  ــي، حي ــم العرب ــاه الشــرب بالعال ــى رئاســة شــركة ملي ــرأة تتول أّول ام
ــدة 10 أعــوام. ــاه الشــرب باإلســكندرية مل ــت رئاســة شــركة مي تول

عضــو مجلــس إدارة اجلمعيــة العامــة ملعهــد البحــر األبيــض املتوســط 
IME  بفرنســا منــذ عــام 1987.

 شغلت منصب نائب محافظ البحيرة.
 مت ترشــيحها للحصــول علــى جائــزة محمــد بــن راشــد آل مكتوم  للمرأة 

اإلداريــة العربية املتميزة.
مت ترشــيحها للحصــول علــى جائــزة أفضــل إجنــاز علمــي إنســاني، 

تقديــراً جلهودهــا يف مجــال العمــل وامليــاه.

مصر
متغيرات ثورية على درب متكن املرأة  املصرية

مــت الكثيــر مــن املبــادرات لكــي تثبــت أحقيتهــا، فيمــا كانت إســهاماتها  خاضــت املــرأة املصريــة بدورهــا صراعــات عديــدة وقــادت وقدَّ
تتــم يف صمــت لتنعكــس تلــك اجلهــود علــى منــاذج مضيئــة يف خدمــة املجتمــع املصــري بشــرائحه العديــدة وطموحــه الوثــاب للوصــول 

ملســتقبل أفضــل. فبعــد أن مت انتخابهــا مؤخــراً لوظيفــة »عمــدة«.. يبــدو أن متكــن املــرأة املصريــة أصبــح يشــهد تطــّوراً متســارعاً.

 مكتشــفة أّول دواء مصــري جديــد لعــاج مــرض البلهارســيا بــدون آثــار جانبيــة تقريبــاً، حيــث يعتبــر مكمــًا غذائيــاً بالــذات 
لألطفــال الذيــن يعانــون مــن فقــر الــدم بســبب البلهارســيا، بلغــت نســبة جنــاح جتربتــه  %70 علــى أطفــال مصريــن مــن 

مختلــف األعمــار، مبوافقــة مــن وزارة الصحــة.
 

مسيرة االبتكار 
فازت البروفسور رشيقة الريدي، بجائزة لوريال اليونسكو يف مجال العلوم، لعام 2010 ضمن خمس نساء متفّوقات يف قارات العالم.

وقالــت هيئــة التحكيــم للجائــزة يف بيــان: إن فــوز أســتاذة علــم املناعــة يف قســم علــم احليــوان بكليــة العلــوم جامعــة القاهــرة البروفيســور رشــقية 
الريــدي عــن مجموعــة أفريقيــا والبلــدان العربيــة جــاء بنــاًء علــى إســهامها يف تطويــر لقــاح للقضــاء علــى دورة البلهارســيا وهــو مــرض مــداري 

يصيــب أكثــر مــن 200 مليــون نســمة يف العالــم.

رشيقة الريدي
 ... ابتكار نسائي عالمي ينهي معاناة المرضى



قطر

هــي رئيســة مجلــس أمنــاء متاحــف قطــر، لهــا حضــور الفــت وقــوي يف دنيــا الفنــون العاملية، تولــت مهمة االرتقــاء بقدرات 
بلدهــا لتكــون قبلــة ثقافيــة إقليميــة وعامليــة، حيــث تولــت تكويــن مجموعــة مقتنيــات فنيــة تتضمــن أعمــال فنانــن مــن 
أمثــال داميــان هيرســت، وآنــدي وارهــول، ومــارك روثكــو، وبــول ســيزان. شــاركت الشــيخة املياســة بعــد تخرجهــا مــن جامعــة 
ديــوك وحصولهــا علــى درجــة البكالوريــوس يف اآلداب والعلــوم السياســية عــام 2005، يف إنشــاء مؤسســة )أيــادي اخليــر نحــو 

آســيا(، وهــي جــزء مــن )Qatar Foundation(، لتمكــن األطفــال مــن احلصــول علــى التعليــم.

الشيخة المياسة بنت حمد آل الثاني
 خطوات على درب النهضة الثقافية
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ــذ 19  ــي يف مصــر من ــاون الدول ــرة التع وزي
ســبتمبر 2015.

حصلــت علــى درجــة األســتاذية مــن املجلــس 
أســتاذ  منصــب  وتشــغل  للجامعــات،  األعلــى 

األمريكيــة. باجلامعــة  االقتصــاد 
ونشــرت الدكتــورة ســحر نصــر خــال مســيرتها األكادمييــة أكثــر مــن 
60 ورقــة بحثيــة وتقاريــر فنيــة متيــزت باجلمــع بــن اخلبــرة الفنيــة 
واخلبــرة العمليــة يف مجــاالت التمويــل الدولــي والتنميــة االقتصاديــة 
واملتوســطة  الصغيــرة  واملشــروعات  اخلــاص  القطــاع  وتنميــة 
واإلصــاح املالــي وســوق العمــل ومتكــن املــرأة اقتصاديــاً ومجتمعيــاً 

والتشــريعات االقتصاديــة. 
صياغــة  يف  البحثيــة  واألوراق  الدراســات  هــذه  بعــض  ســاهمت 
وهيكلــة السياســات االقتصاديــة يف العديــد مــن البلــدان الناميــة 

ومنهــا مصــر. الناشــئة  واألســواق 
 وشــغلت الدكتــورة ســحر منصــب عضــو املجلــس التخّصصــي للتنميــة 

سحر نصر
مسيرة لدعم التنمية وتعزيز االزدهار

االقتصاديــة برئاســة اجلمهوريــة، حيــث شــاركت مــن خــال املجلــس 
مــن  العديــد  وصياغــة  للرئيــس  االقتصاديــة  املشــورة  تقــدمي  يف 
املقترحــات لتطويــر السياســات االقتصاديــة ملصــر وتفعيــل جهــود 

التنميــة االقتصاديــة.
عملــت يف منصــب كبيــر اقتصــادي بالبنــك الدولــي، ومديــر برنامــج 
التمويــل وتنميــة القطــاع اخلــاص مبنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

إفريقيــا.
وأمضــت الدكتــورة ســحر جانبــاً كبيــراً مــن حياتهــا املهنيــة يف مجــال 
التصميــم واإلشــراف علــى العديــد مــن برامــج اإلصــاح االقتصــادي 
والتمويــل يف مناطــق الشــرق األوســط وآســيا وأمريــكا الاتينيــة 
ووســط وشــرق أوروبــا، وكذلــك تصميــم االســتراتيجيات ومتابعــة 
والتشــغيل  الشــامل  والنمــو  املالــي  القطــاع  تنميــة  برامــج  تنفيــذ 
وإيجــاد فــرص العمــل مــن خــال تنميــة املشــروعات متناهيــة الصغــر 
اإلســكان  متويــل  برامــج  وإدارة  وتصميــم  واملتوســطة  والصغيــرة 

االجتماعــي. 

ــوم بتقــدمي الدعــم دومنــا  ــة يف مصــر، تق ــدوق االجتماعــي للتنمي ــام للصن تشــغل ســها ســليمان منصــب األمــن الع
كلــل أو ملــل للشــركات الصغيــرة يف بلــد أغلــب عــدد ســكانه مــن الشــباب الطامحــن ملزيــد مــن املشــاريع والفــرص 

ــى 10 ســنوات.  ــذ مــا يزيــد عل الطموحــة، من
تولــت يف عــام 2010 مســؤولية قطــاع املشــروعات الصغيــرة واملتوســطة يف )البنــك األهلــي املصــري(، وبــدأت يف عــام 2014 
باإلشــراف علــى أعمــال الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة، املؤسســة احلكوميــة التــي أنفقــت يف العــام املاضــي 600 مليــون دوالر لتمويــل املشــروعات 

الصغيرة.

سها سليمان
قيادة مسيرة المشاريع الصغيرة.. ودعم الطموح للشباب 

ريادة نسائية
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كــرام محمــد العــريف مــن مواليــد 1980 
املــرج خريجــة إدارة األعمــال، حاصلــة علــى 
التلفزيونــي  واإلعــداد  التقــدمي  يف  دورات  عــدة 
واإلذاعــي يف ليبيــا، التدريــب املبنــي علــى العنــف باملجتمــع واألســرة 
مــن الهيئــة الطبيــة الدوليــة، وحقــوق املــرأة يف الدســتور الليبــي 
ــة التعامــل مــع  ــى شــهادة كيفي الواقــع واآلفــاق، كذلــك حصولهــا عل

إكرام العرفي
حينما تبحث المرأة عن األمل لبلدها

ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
ليبيــا 2016، كمــا  إبــداع  التميــز بجائــزة  العــريف شــهادة  ومنحــت 
رشــحت لنيــل جائــزة العمــل اإلنســاني املميــز بأوســكار ليبيــا 2016.
التلفزيونــي  البرنامــج  يف  مؤخــراً  شــاركت  العــريف  محمــد  إكــرام 
العربــي »امللكــة« مببــادرة تهتــم بأطفــال الســرطان وذوي االحتياجــات 

اخلاصــة، ملســاعدتهم ورســم االبتســامة علــى شــفاه قلوبهــم.

ليبيا

فلسطين

ــر للتعليــم  ــه العــام 2015، كرئيســة تنفيذيــة ملؤسســة الغري تســتغل ميســاء جلبــوط مــن واقــع منصبهــا الــذي تولت
فلســطن إلــى املؤسســة خبراتهــا يف بنــاء املؤسســات واملبــادرات والشــراكات عاليــة الفعاليــة املعنيــة بإعــداد 
ــة  ــدان النامي ــف أرجــاء الشــرق األوســط ويف البل ــدا ومختل ــا يف كن ــي اكتســبتها مــن عمله ــم، والت الشــباب وتعليمه

خــال العقديــن املاضيــن يف قيــادة، مســيرة االبتــكار وتطويــر املؤسســة وبرامجهــا.

ميساء جلبوط
ويبقى األمل في التعليم

حنــان الكــواري، مت تعيينهــا وزيــرة الصحــة العامــة نتاجــاً إلجنازاتهــا، حيــث شــغلت منصــب املديــر العــام ملؤسســة حمــد 
الطبيــة، إذ تديــر ثمانــي مستشــفيات متخّصصــة يف جميــع أنحــاء قطــر إلــى جانــب تولــي مســؤولية خدمــات اإلســعاف 

وخدمــات الرعايــة الصحيــة املنزليــة.
وإلى جانب عملها مع مؤسسة حمد الطبية، فإن الكواري عضو يف املجلس األعلى لشؤون األسرة ورئيس مجلس أمناء قطر بيوبنك

حنان الكواري
 وزيرة الصحة في قطر 



إعداد/ محمد الشبراوي

أبريل 2017 44

أجندة الشراكة السعودية 
مع عمالقة االقتصاد الجدد.. 
تخوم وحدود.. خارطة مغايرة

اقتصاد عربي



وطروحــات  أدبيــات  دومــاً  تســتبعد  لــم 
مســلمات  يف  تغييــر  العاملــي،  االقتصــاد 
بــن  االقتصاديــة  الشــراكة  ومســارات 
الــدول والتكتــات املختلفــة، فالتغييــر دوماً 
يف وتيــرة واجتاهــات تلــك العاقــات، هــو 
بــن  التذبــذب  بــن  مــا  ال شــك متبايــن 
أطــر  صياغــة  حتــى  أو  وأخــرى  حقبــة 
هيكليــة تراعــي مصالــح كل طــرف، فضــًا 
علــى املعطيــات الدارجــة يف الطروحــات 
أو  ســلباً  ميــس  مبــا  للــدول،  الســيادية 
إيجابــاً مصاحلهــا احملوريــة، وما يســتدعي 
لنســج  وإعــادة  ثــوري  انقــاب  حــدوث 
عاقــات مغايــرة علــى خارطــة حتالفاتهــا 
وأجنــدة شــراكاتها مــع حلفــاء تقليديــن 

للبحــث شــطر حلفــاء جــدد.
نــرى  شــك  ال  فإننــا  الصــدد  ذلــك  ويف 
أيدلوجيــا التقــارب بــن اململكــة العربيــة 
الســعودية والتــي تُعــد أكبــر اقتصــاد عربــي 

ــر  ــة كأكب ــدول العشــرين املصنف وضمــن ال
اقتصــادات يف العالــم، والــدول الناشــطة 
أو الصاعــدة بقــوة يف آســياً، إمنــا تأتــي 
يف ظــل ترتيبــات تســطع معهــا متغيــرات 
االقتصــاد  خارطــة  علــى  طغــت  عديــدة 
العــام  نهايــات  منــذ  الســيما  العاملــي 

.2016 املنصــرم 

جولة تاريخية 
ــى  ــة عل ــر والطروحــات املهيمن ــكل املعايي ب
االقتصاديــة  التحالفــات  ودروب  نســيج 
دالالت  وصــف  ميكــن  فإنــه  العامليــة، 
احلرمــن  خلــادم  التاريخيــة  الزيــارة 
الشــريفن امللــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 
ــرة  ــي توصــف قياســاً للفت آل ســعود،  والت
الزمنيــة التــي طالتهــا بأنهــا مــن اجلــوالت 
التاريخيــة النــادرة والهادفــة إلعــادة تعزيــز 
جديــدة  مصالــح  ونقــاط  متوضعــات 

بقــوة يف  الســعودي الصاعــد  لاقتصــاد 
ــى كافــة  ــة عل ــة وانفتاحي ــة حترري ظــل رؤي
أصقــاع العالــم االقتصــادي، حيــث شــملت 
واليابــان  الصــن  مــن  كًا  الزيــارة  تلــك 

وإندونيســيا. وماليزيــا 

 حصاد تاريخي
ال شــك يف أن اإلعــان عــن حصــاد ناهزت 
قيمتــه كاتفاقيــات شــراكة وتعزيــز مصالــح 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  اململكــة  بــن 
مليــار   65 الصــن،  هــي  فقــط  واحــدة 
دوالر إمنــا يعنــي انقابــاً ثوريــاً يف طبيعــة 
تقليديــن  حلفــاء  مــع  اململكــة  حتالفــات 
يعــود  التــي  املتحــدة  الواليــات  وحتديــداً 
القــرن  أواخــر ثاثينــات  منــذ  تواجدهــا 
التاريخيــة  االكتشــافات  عبــر  املاضــي 
للشــركات األمريكيــة للنفــط علــى أراضــي 
اململكــة العربيــة الســعودية، مــع بدايــات 

 أيدلوجيا التقارب السعودي اآلسيوي تأتي في ظل ترتيبات ومتغيرات عالمية
التقارب يهدف لتعزيز تموضعات ونقاط مصالح جديدة لالقتصاد السعودي 

الصاعد بقوة 
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علــى  لتتشــكل  بغــزارة  النفــط  اكتشــاف 
منــوال تلــك االكتشــافات والتواجــد املؤثــر 
عمومــاً  والغربيــة  األمريكيــة  للشــركات 
عاقــات متينــة اســتمرت زهــاء العقــود 

املاضيــة.
ولكــن يف حقيقــة األمــر هنــاك متغيــرات 
عديــدة ســاهمت يف إعــادة توجيــه دفــة أو 
بوصلــة الشــراكة الســعودية العامليــة، ممــا 

يســتدعي مامســتنا لتغييرات جوهرية يف 
حــدود وتخــوم خارطــة االقتصــاد العاملــي، 

وتتمثــل تلــك املتغيــرات فيمــا يلــي:

اخلروج البريطاني 
قــد تبــدو اجلدليــة املســتمرة حتــى اآلن 
مظلــة  مــن  البريطانــي  اخلــروج  حــول 
ــم  ــي فاجــأت العال ــي، والت االحتــاد األوروب
برســاالت  يبعــث  قــوي  مبؤشــر  أجمــع 
مفادهــا أن العالــم مبــا فيه الــدول احملورية 
مــع  تقليديــة،  شــراكات  يف  املنغمســة  
حتالفــات تُعــد أبــرز التكتــات والتحالفــات 
العامليــة أن اجلميــع يبحــث عــن مصاحلــه 
مبــا فيهــا تغييــر كلي يف بوصلــة التحالفات 

حتــى مــع األصدقــاء.

احلمائية األمريكية 
دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  تولــي  مــع 
ترامــب، مقاليــد احلكــم يف مطلــع ينايــر 
املاضــي ومــا أفرزتــه تلــك املتغيــرات والتــي 
تعــود بواردهــا األولــى للحقبــة االنتخابيــة 
أكبــر  تُعــد  والتــي  املتحــدة  الواليــات  يف 
لتحريــر  بقــوة  وداعــي  عاملــي  اقتصــاد 
االقتصــاد العاملــي وتعزيــز الشــراكات مــن 
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65 مليار درهم قيمة اتفاقيات شراكة ومذكرات 
تفاهم مع الصين رقم مؤثر ويحمل دالالت قوية

الخروج البريطاني كسر قاعدة التحالفات 
التقليدية والخروج للبحث عن شركاء جدد

اقتصاد عربي



ــز  ــي بتعزي ــس األمريك ــرة للرئي دعــوة مغاي
حســاب  علــى  لــو  حتــى  بلــده  مصالــح 
والتــي  للحمائيــة،  والرجــوع  االنتــكاس 
تســاير معهــا االنســحاب مــن تكتــل ضفتــي 
إعانــه  علــى  فضــًا  الهــادئ  احمليــط 
اتفاقيــة  بنــود  ومراجعــة  النظــر  إعــادة 
ــدا واملكســيك، يف  ــن كن ــا مــع اجلاري النافت
ظــل مــا ترافــق مــن رســائل حملــت تراشــقاً 
باألســهم لــدول حليفــة كاليابــان والــدول 
أن  جديــدة  ورســالة  مؤشــر  األوروبيــة، 
ــر  ــا تتغي ــي برمته خارطــة االقتصــاد العامل
لصالــح تعزيــز كل دولــة ملكاســبها وصيانــة 

مكتســباتها.

رؤية اململكة 2030
ال شــك يف أن املتغيــرات املهيمنــة يف األونــة 
ــرار  ــر األيدلوجــي للق ــى  الفك ــرة عل األخي
االقتصــادي يف اململكــة العربيــة الســعودية 
وباألخــص جتــاه تعزيــز فلســفة االنفتــاح 
ونســج  االقتصاديــة  الشــراكات  وتنويــع 
رؤيــة  مــن  تنبــع  قــد  جديــدة  حتالفــات 
اململكــة 2030، التــي مت إطاقهــا يف شــهر 

أبريــل مــن العــام املاضــي، وبشــكل محــوري 
أكثــر داللــة فــإن اململكــة العربيــة الســعودية 
وعــدم  الشــركاء  نطــاق  توســيع  بــدأت 
االنحصــار يف بوتقــة الشــركاء التقليديــن 

باألخــص الواليــات املتحــدة األمريكيــة.

النفط 
دارجــة  أخــرى  ملعطيــات  النظــر  ميكــن 
تعزيــز  يف  النفــط  دور  حــول  تتمحــور 
العاقــات بــن اململكــة العربيــة الســعودية 
وبــن الــدول اآلســيوية الصاعــدة باألخــص 
آســيوين  كعماقــن  والصــن  اليابــان 
تصــدرا أجنــدة تلــك اجلولــة التاريخيــة.

ــر  ــك يتضــح يف أن اجلــزء األكب مكمــن ذل

جولة العاهل السعودي تواكب معها زيارة األمير 
محمد بن سلمان للواليات المتحدة بما يعّزز رؤى 

التوازن في عالقات المملكة

رؤية المملكة 2030 تعّزز طروحات التقارب 
وتوسيع دائرة التحالفات والمصالح

مــن صــادرات النفــط الســعودية يتوجــه 
إلــى الــدول اآلســيوية، كمــا ميكــن فهــم 
داللــة محوريــة أخــرى أال وهــي طغيــان 
مباحثــات ومفاوضــات تخصيــص نســبة 5 
باملائــة مــن قــرار ســيادي ســعودي بطــرح 
أســهم »أرامكــو« للتملــك اخلارجــي، حيــث 
أعــرب رئيــس وزراء اليابــان عــن رغبــة 
بــاده يف احلصــول علــى موافقــة اململكــة 
أســهم  إدراج  علــى  الســعودية  العربيــة 
»أرامكــو« يف  الســعودي  النفــط  عمــاق 
البورصــة اليابانيــة، مبــا يعــود للروابــط 
القويــة علــى صعيــد الصــادرات النفطيــة 
أكبــر  ثالــث  واليابــان  الســعودية  بــن 

اقتصــاد عاملــي. 
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أجندة الشراكة السعودية اآلسيوية
زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

اقتصاد عربي

الفترة الزمنية: 21 يوماً. 

اخلارطة اجلغرافية: إندونيسيا، وماليزيا، وبروناي، واليابان، والصن.

اســتغرقت جولــة خــادم احلرمــن الشــريفن، امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز 34 ســاعة طيــران، و21 يومــاً، و25 لقاًء، 
و27 اتفاقيــة، و20 خطابــاً وكلمــة، و3 دكتــوراه فخرية و5 أوســمة.

رهــا اتفاقيــات تُعــد األضخــم مــع  الصــن،  توقيــع  اتفاقيــات وصفقــات واعــدة بــن الســعودية ودول آســيا، تتصدَّ
حيــث أشــرف امللــك ســلمان علــى توقيــع صفقــات تصــل قيمتهــا إلــى 65 مليــار دوالر.

وقعــت اململكــة العربيــة الســعودية وإندونيســيا والتــي تُعــد مــن الدول اآلســيوية ذات الثقل الدميوجرايف اإلســامي، 
11 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهم.

أيضــاً توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات بــن الغرفــة اإلندونيســية للتجــارة والصناعــة وشــركات إندونيســية وســعودية 
بقيمــة 2.4 مليــار دوالر يف مجــاالت العقــار واإلســكان، وتوليــد الطاقــة الكهربائيــة والصحــة والســياحة.

ــة آالف وحــدة ســكنية بالســعودية يف  ــاء ثماني ــا« اإلندونيســية بالشــراكة يف بن ــا كري ــن  شــركة »ويجاي ــاق ب  اتف
مشــروع قيمتــه مليــاري دوالر، يف مقابــل اســتثمار ســعودي مبجــال توليــد الطاقــة بإندونيســيا بقيمــة مئــة مليــون 

دوالر.

ــة بقيمــة ســتة  رهــا اتفاقي ــا يف مجــال الطاقــة بعــدد مــن املشــاريع، يتصدَّ تأســيس شــراكة بــن أرامكــو وبرتامين
مليــارات دوالر لرفــع القــدرة اإلنتاجيــة ملصفــاة تشياتشــاب )جنوبــي جزيــرة جــاوا(، كذلــك تتــم مناقشــة الشــراكة 

يف مصــاف أخــرى.

توقيــع  13 اتفاقيــة ومذكــرة تفاهــم بــن احلكومتــن الســعودية واليابانيــة وقعــت الســعودية واليابــان، لتعزيــز 
التعــاون بينهمــا يف مجــاالت شــتى.

أبرمت شركة النفط السعودية احلكومية »أرامكو« اتفاقية مع مؤسسة نيبون اليابانية للنفط والطاقة.

ــاون يف  ــة، للتع ــة واإللكتروني ــة أخــرى مــع شــركة يوكوجــاوا للهندســة الكهربائي ــو« اتفاقي  أيضــاً  أبرمــت »أرامك
ــال عمليــة  ــال ســعودة التصنيــع والبحــث والتطويــر، والقيــاس خــ حتقيــق رؤيــة الســعودية لعــام 2030 مــن خــ

ــاز. ــة يف صناعــة النفــط والغ ــم، والرقمن التشــغيل، ونظــم التحك

صادقت شركة السوق املالية السعودية على تداول مذكرة تفاهم مع مجموعة بورصة اليابان لألوراق املالية. 

إبــرام مذكــرة تفاهــم بــن البرنامــج الوطنــي لتطويــر التجمعــات الصناعيــة يف الســعودية، وشــركة تويوتــا اليابانيــة 
لصناعــة الســيارات، لدراســة جــدوى إنشــاء أّول مصنــع لصناعــة ســيارات تويوتــا وأجزائهــا يف اململكــة العربيــة 
الســعودية. توقيــع اتفاقيــة بــن الشــركة الســعودية للكهربــاء وشــركة طوكيــو للطاقــة الكهربائيــة بخصــوص إنشــاء 

مركــز للبحــوث والتطويــر يف الســعودية.
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يؤكــد الدكتــور جنيــب عبداللـــه الشامســي املديــر العــام للهيئــة االستشــارية لــدول مجلــس التعــاون 
اخلليجــي ســابقاً أن زيــارة جالــة امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود التاريخيــة، للــدول احملورية 
ــس التعــاون اخلليجــي  ــي تشــهدها منظومــة دول مجل يف آســيا إمنــا تتســق ودالالت التحــّوالت الت
ــة الشــركاء  ــى رقع ــاظ عل ــع احلف ــن الشــراكة م ــدة م ــوات جدي ــر واســتياء قن ــا جتــاه تطوي برمته
ــدان املجلــس ويدعــم خطــى االزدهــار االقتصــادي ويتضــح ذلــك  ــوازن لبل القدامــى مبــا يحقــق الت
ــا  ــة مــع حضــور ومشــاركة رئيســة وزراء بريطاني ــة البريطاني ــر الشــراكة اخلليجي ــوارد تعزي ــذ ب من
ــن الشــقيقة حيــث تامــس  ــة التــي عقــدت ديســمبر املاضــي يف مملكــة البحري يف القمــة اخلليجي
دول املجلــس حتــّوالت هيكليــة علــى صعيــد فلســفتها االقتصاديــة يف الداخــل، فضــًا علــى ضــرورة 
توســيع خارطــة شــراكتها مــع دول صاعــدة أخــرى مبــا يعــّزز املصالــح واملكاســب االقتصاديــة ويثــري 

تنّوعهــا.
كمــا أكــد الشامســي، أن ذلــك التحــّول اجلزئــي وليــس الكلــي جتــاه دول آســيا الصاعــدة مــن قبــل 
اململكــة العربيــة الســعودية وقبــل ذلــك الزيــارة التاريخيــة لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان، ولــي عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد األعلــى للقــوات املســلحة »حفظــه اهلل تعالــى« للهنــد، 
ــات  ــي أن دول املجلــس تســتثني حلفــاء تقليديــن كالوالي ــوات الشــراكة ال يعن ــد قن وترســيخ وتوطي

املتحــدة والــدول الغربيــة بــل هــو مــا يتأتــي يف ظــل فلســفة حكيمــة لقــادة وحــكام دول مجلــس التعــاون بأهميــة توســيع نطــاق الشــراكة خللــق 
املزيــد مــن الفــرص املتوازنــة مــع االحتفــاظ باحللفــاء التقليديــن.

ويف هــذا اإلطــار فقــد ميكــن فهــم دالالت تواكــب زيــارة جالــة امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود »حفظــه اهلل تعالــى« للــدول اآلســيوية 
علــى الصعيــد الزمنــي والزيــارة التــي قــام بهــا ســمو ولــي ولــي العهــد األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود للواليــات املتحــدة 
األمريكيــة، وهــذا مــا يبعــث إشــارات قويــة بــأن السياســية االنفتاحيــة اجلديــدة للمملكــة العربيــة الســعودية ال تســتثني الشــركاء القدامــى 

بــل هــو التــوازن الهــادف لتعزيــز منظومــة املصالــح.

تنويع االستثمارات 
كمــا أكــد املديــر الســابق للهيئــة االستشــارية العليــا لــدول مجلــس التعــاون اخلليجــي بــأن كل تلــك التوجهــات لــدول املجلــس تتأتــى انطاقــاً 

مــن تنويــع اســتثماراتها ســواًء االســتثمارات الســيادية أو اخلاصــة ويف إطــار املرونــة التــي تتميــز بهــا االقتصاديــات اخلليجيــة.



عربي

إنفاق مســافري الشرق األوسط 2025
تشــير التقديــرات إلــى أن قيمــة اإلنفــاق علــى الســفر اخلارجــي مــن منطقــة الشــرق األوســط ســتصل إلــى 165.3 مليــار دوالر بحلــول 

العــام 2025، وذلــك وفقــاً ملجلــس الســياحة والســفر العاملــي.
كمــا أشــار تقريــر آخــر صــادر عــن منظمــة الســياحة العامليــة يف العــام 2015 بالشــراكة مــع »فروســت أنــد ســوليفان« و«إنســايتس« 
ــة  ــت القيم ــة، يف حــن بلغ ــام 2015 بنســبة 9 يف املائ ــة يف ع ــن املنطق ــى اخلــارج م ــى منــو عــدد املســافرين إل الشــرق األوســط، إل

ــار دوالر يف عــام 2014. ــي 64 ملي ــاون اخلليجــي حوال ــس التع ــن دول مجل ــى اخلــارج م ــاق املســافرين إل ــدرة إلنف ــة املق اإلجمالي

وبهــدف تســليط الضــوء علــى هــذا القطــاع، ســيتم إطــاق معــرض الســفر الدولــي الفاخــر )ILTM( بالتعــاون مــع معــرض ســوق 
الســفر العربــي، والــذي ســيقام يومــي 24 و25 أبريــل اجلــاري يف مركــز دبــي التجــاري العاملــي.

ويســتهدف هــذا احلــدث املســافرين مــن أصحــاب الثــروات مــن جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون اخلليجــي ومنطقة الشــرق األوســط، 
ومــن املتوقــع أن يتــم تســجيل حضــور قــوي للمشــترين مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة واململكــة العربيــة الســعودية وقطــر.

165.3 مليار دوالر



عقــدت احلكومــة املصريــة اجتماعــاً مــع بعثــة البنــك الدولــي، 
والتــي ســتزور مصــر، للتفــاوض حــول الشــريحة الثالثــة بقيمــة 
مليــار دوالر مــن التمويــل املخّصــص بقيمــة 3 مليــارات دوالر لدعــم 

برنامــج احلكومــة لإلصــاح االقتصــادي.
وقالــت الدكتــورة ســحر نصــر، وزيــرة االســتثمار والتعــاون الدولــي 
علــى  للتأكيــد  مصــر،  ســتزور  الصنــدوق  بعثــة  »إن  املصريــة: 
ــاخ االســتثمار  ــا احلكومــة لتحســن من ــي اتخذته اإلصاحــات الت
ــا احلكومــة يف املجــاالت  ــي اتخذته ــى اخلطــوات الت ــرُّف عل والتع

ــال«. ــر ممارســة األعم ــى أساســها تقري ــاس عل ــي يُق الت
وأشــارت نصــر، إلــى أن املســتهدف أن تقــوم مصــر بعــدد مــن 
اإلصاحــات لتحســن بيئــة األعمــال ومنــاخ االســتثمار، وحتســن 

ترتيــب مصــر يف تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال، وتصنيــف 
مصــر مــن ضمــن االقتصاديــات الناشــئة. وأوضحــت نصــر، أن 
احلكومــة متضــي يف اتخــاذ عــدد مــن اإلصاحــات مــن شــأنها 
دعــم القطــاع اخلــاص، ممــا يســاهم يف زيــادة حجــم االســتثمارات 
يف مصــر. وذكــرت الوزيــرة املصريــة أن هــذه البعثــة تأتــي بعــد 
حصــول مصــر علــى الشــريحة الثانيــة بقيمــة مليــار دوالر، والتــي 
تــدل علــى أن االقتصــاد املصــري يســير بخطــى ثابتــة نحــو حتقيــق 
تنميــة شــاملة، مشــيرة إلــى أن هــذا التمويــل يأتــي فــى إطــار 
محفظــة مصــر يف البنــك والبالــغ قيمتهــا 8 مليــارات دوالر، منهــم 

ــار لدعــم القطــاع اخلــاص. ــة و2 ملي ــارات للحكوم 6 ملي

مصر: مفاوضات الشــريحة الثالثة
مــن قرض البنك الدولي
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.. هــل تحتاج لبوصلة؟
ــارات اإلعالمية العربية االستثمــــــــــــ

مجــال  يف  العربــي  االســتثمار  شــهد 
زيــادة  األخيــرة  الفتــرات  يف  اإلعــام 
خــال  مــن  وواضحــة  ملحوظــة 
وحجــم  نشــأت  التــي  القنــوات  عــدد 
بالفعــل  القائمــة  القنــوات  يف  التطويــر 
واملجــات  اإلخباريــة  املواقــع  وإنشــاء 
املبالــغ  نســمع  وأصبحنــا  املتخّصصــة، 
التــي حتــّدد لشــراء عامــة إعاميــة مــا، 
الــوكاالت  علــى  القنــوات  واســتحواذات 
اإلخباريــة واالندماجــات بــن القنــوات، 
مجــال  يف  املاليــة  التدفقــات  وتعتبــر 
يف  االســتثمارات  أعلــى  مــن  اإلعــام 

. ملنطقــة ا
ويذكــر أن صناعــة اإلعــام هــي ثالــث 
صناعــة علــى مســتوى العالــم التــي يضــخ 
فيهــا مليــارات الــدوالرات بعــد صناعــة 
 2016 عــام  ففــي  واملخــدرات،  الســاح 
أعلنــت اململكــة العربيــة الســعودية بلــوغ 
اإلعــام  مجــال  يف  اســتثماراتها  حجــم 
مليــار   9.5 بلــغ  واملســموع  املرئــي 
االســتثمارات  حجــم  تزيــد  وقــد  ريــال، 
اإلعاميــة يف مصــر عــن اململكــة بكثيــر، 
يف  معلنــة  أرقــام  هنــاك  تكــن  لــم  وإن 
فــإذ  أنهــا ضخمــة  نتوقــع  فإننــا  مصــر 
الصناعــي  القمــر  أربــاح  عــن  حتدثنــا 
املصــري »نايــل ســات« فــإن أرباحــه بلغــت 
91 مليــون دوالر عــام 2016 بزيــادة 14 

.2015 عــام  عــن  مليــون دوالر 

اإلعاميــة  لاســتثمارات  وكمراقبــن 
شــبكة  ُفتحــت مؤخــراً  يف مصــر؛ فقــد 
أموالهــا  حجــم  ر  يُقــدَّ مصريــة  قنــوات 
مليــار ونصــف املليــار جنيــه مصــري، وإذا 
ــا عــن حجــم اســتثمارات شــركات  ثن حتدَّ
اإلعــان  ووكاالت  اإلعامــي  اإلنتــاج 
وأجــور اإلعاميــن التــي شــهدت ارتفاعاً 
األخيــرة،  الســنوات  خــال  ضخمــاً 
البــث  وتكنولوجيــا  للمعــدات  باإلضافــة 
ث عــن  اإلعامــي فســنجد أنفســنا نتحــدَّ

ضخمــة. صناعــة 
مجــال  يف  االســتثمار  أهميــة  وننتــج 
حــد  يف  اإلعــام  أهميــة  يف  اإلعــام 
ذاتــه، الــذي أصبــح ســلطة تــوازي ســلطة 
احلكومــات وأصبــح القائمــون عليهــا هــم 
قــادة العالــم اجلديــد ال ســيما بعــد أن 
القيــود  مــن  الصناعــة  هــذه  تخلصــت 
احملليــة وأصبحــت ذات بعــد عاملــي وغيــر 
إقليمــي وهــذا مــا ميكنهــا مــن حتقيــق 
توســع وتأثيــر يف العالــم، وباإلضافــة إلــي 
حتقيقهــا املليــارات ألصحابهــا، صنعــت 
لهــم إمبراطوريــات إعاميــة ولوبــي لــه 
نفــوذ وتأثيــر محلــي وإقليمــي بــل ودولــي 
وتغييــراً يف اجتاهــات  تأثيــراً  وأحدثــت 

الــرأي العــام.
وصناعــة اإلعــام مثلهــا مثــل أي صناعــة 
بالعشــوائية  متتــاز  العربــي  الوطــن  يف 
ولكــن تخضــع آلليــات الســوق، والســوق 

املشــروع  قــدرة  هــو  الصناعــة  هــذه  يف 
ــى التأثيــر يف الــرأي العــام  اإلعامــي عل
وجــذب املعلنــن الذيــن أصبحــوا جــزءاً 
وميكننــا  اإلعــام،  صناعــة  لعبــة  مــن 
القــول؛ إن صناعــة اإلعــام العربــي غيــر 
قنــوات  مــن  مــا منلــك  وبرغــم  منظمــة 
إعاميــة ضخمــة وعماقــة ال نســتطيع 
خلدمــة  الدولــي  القــرار  يف  التأثيــر 
القضايــا العربيــة مــن جانــب أو توثيــق 
جانــب  مــن  وثقافتهــا  العربيــة  للهويــة 
آخــر، بــل أصبحــت الشاشــات العربيــة 
وتُغييــر  اآلخــر  وثقافــة  لهويــة  توثــق 

العربيــة. الهويــة 
تُعانــي  الــذي  اخللــل  حــل  يكمــن  وقــد 
مجــال  يف  العربيــة  االســتثمارات  منــه 
اإلعــام يف عقــد جلســات نقاشــية عــن 
طريــق املنتديــات واملؤمتــرات،  للخــروج 
قمــة  مــن ضمنهــا  والتــي  بنــاءة  بحلــول 
تســتضيفها  التــي  العربــي  اإلعــام 
وينظمهــا  أغســطس2017  القاهــرة 
واالســتثمار  لإلعــام  العربــي  املنتــدى 
ــا  ــة مواســعة يشــارك فيه ــة حكومي برعاي
العديــد مــن صنــاع اإلعــام العربــي، كمــا 
تركــز القمــة علــى االســتثمار يف مجــال 
منــواً  يحقــق  الــذي  اجلديــد  اإلعــام 
ــار دوالر ســنوياً  ــاً يقــدر بـــ3.3 ملي ضخم
وفقــاً إلحصائيــات عــام 2014 وهــي مــن 
ــى نســب النمــو يف القطــاع اإلعــام.  أعل

بقلــم د/ منــى مراد 
ON Air Studios املديــر التنفيــذى لشــركة  

عضــو املجلــس االستشــاري لكليــة االقتصــاد والعلــوم السياســية يف شــؤون اإلعــالم - جامعــة القاهــرة 
عضــو جلنــة حتكيــم البرامــج االقتصاديــة يف مهرجــان اخلليــج 
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القــــــــــــــادم ..
استثمارات عابرة للكواكب ..

أم للمجهول؟



تُعــد طروحــات االســتثمار ميدانــاً خصبــاً 
حلبــة  تبقــى  فيمــا  ومتجــّدداً،  ومتســعاً 
ثائــر  كبــركان  أشــدها  علــى  التنافســية 
فالتنافســية  دربــاً،  للهــدوء  يعــرف  ال 
متحالفــة  كيانــات  تأســيس  بديــل  هــي 
وإذا لــم توجــد حتالفــات بــن الشــركات  
حــرب  شــك  بــا  إنهــا  واالســتثمارات.. 

: ضــروس 

صراع األضداد 
أو  للقــارات  العابــرة  الشــركات  تســيطر 
اســتثماراتها  تناهــز  التــي  االســتثمارات 
مفاصــل  علــى  الــدوالرات،  تريليونــات 
رقعــة  هــي  فرقعتهــا  العاملــي  االقتصــاد 

ككل. األرضيــة  والكــرة  املعمــورة 
ولكــن مــاذا عــن الفضــاء.. هــل اكتفــت 
مــن  للقــارات  العابــرة  االســتثمارات 
التنقيــب والبحــث عــن فــرص اســتثمارية 

تلــك  علــى  لتنقــب  األرض  كوكــب  علــى 
الفضــاء؟. يف  الفــرص 

وإن كنــا نــرى أن اكتشــاف الفضــاء تلــك 
والتــي  والفضفاضــة،  األثيــرة  الكلمــة 
انحصــرت يف البدايــة علــى معرفــة وســعي 
اإلنســان الدؤوب منذ أن خلقت البشــرية، 
الكتشــاف كل مــا هــو مجهــول لتنقــل لهــا 
أجهــزة التلفــاز يف دهشــة عامليــة، مشــهد 
القمــر  ســطح  علــى  إنســان  أّول  نــزول 
العــام 1969 لدعــاوى االكتشــافات العلمية 
ــرت الكثيــر مــن املســلمات ليــس  التــي غيَّ
آخرهــا  وليــس  اجلاذبيــة  قانــون  أولهــا 

البحــث عمــا وراء القمــر مــن كواكــب 
وكويكبــات. 

ذلــك  عنــد  القصــة  انتهــت  هــل 
! حلــد؟ ا

منــذ  الفضــاء  لغــزو  اإلعــداد  بــدأ 
ــة أن تكــون األســبقية يف  عقــود، بغي
تلــك االكتشــافات والتواجــد الفعلــي 
ولــو عبــر علــم دولــة يتــم رشــقه بــن 
حجــارة صمــاء علــى كوكــب القمــر 

ــة أو أخــرى.  ينســب لدول

استثمارات عابرة للكواكب 
الفكــر  أو  لألجنــدة  رجوعــاً 
االســتثماري واقتنــاص الفرص، 
يبعــد  كوكــب  علــى  لــو  حتــى 
الســنن  آالف  األرض  عــن 
ســنجد  فإننــا  الضوئيــة، 
جديــدة  خارطــة  مامــح 

خاص »استثمارات« :

التنافسية يجب أن تؤسس 
على معايير حاكمة 
تقودها جهات دولية
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ث عــن  لتتحــدَّ لشــركات متتلــك اجلــرأة 
االســتثمار يف الفضــاء طاملــا ســارعت دول 

األســبقية. مــكان  حلجــز  وشــركات 
فهنــاك شــركات بــدأت اإلعــداد الفعلــي 
مكوكيــة  لرحــات  التجهيــز  والعلنــي يف 
متعــة  وتأمــن  البعيــد،  الفضــاء  لزيــارة 
أمــواالً  لــركاب عاديــن ميلكــون  الســفر 

الفضائــي. للســفر  باهظــة 
باملقابــل هنــاك شــركات ضخمــة تدعمهــا 
علــى  مــن  تســقط  ال  دولــة  طموحــات 
أجندتهــا مصطلــح أو هــدف اســتعماري 

بحــت وهــو »اســتعمار الفضــاء«. 
ــك شــركات دعــم لوجســتي نشــطت  وكذل
ــخ  ــاج صواري يف مخرجاتهــا وأبحاثهــا إلنت
والشــركات  الفضــاء  لــرّواد  وإمــدادات 
ــا  ــة للســياح الفضائيــن. وإذا انتقلن الناقل
للميــدان الفســيح أو احلــرب التــي تــدار 
بهندســة كونيــة كبيــرة علــى كافــة مرامــي 
الكــرة األرضيــة، فمــا هــو شــكل املنافســة 

ــى آخــر. املتوقــع مبعن

املهمة الشاقة 
يبــدو أن احلديــث عــن ســباق الشــركات 
جديــد  حديــث  هــو  للكواكــب  العابــرة 
وغيــر مألــوف، ولكــن مــاذا يعنــي ذلــك؟ 
مبعاييــره  تنافســي  ســباق  انــدالع  هــل 
االســتثمارية يف الفضــاء الرحــب وعبــور 

الســهلة؟  املهمــة  ســيكون  للكواكــب، 
مــن  تنتهــي  ال  قائمــة  عــن  ثنــا  وإن حتدَّ
حتقيــق  وقــود  هــي  التــي  االبتــكارات 
ذلــك االســتثمار وجعــل اســتعمار الفضــاء 
ث فقــط عــن  حلمــاً قريــب التحقــق نتحــدَّ
الشــركات والكيانــات التــي تُــدار بعقليــة 

الفضاء ميدان خصب 
الستنساخ التقنيات 

واألبحاث
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وربحيــة. اســتثمارية 

مخاطر متعّددة 
ال بــد مــن احلديــث عن عــدد من املخاطر، 
فاألمــر  الوقــت،  ذات  يف  عوائــق  وهــي 
حتمــاً ليــس هينــاً، فهنــاك النزاعــات التــي 
قــد تثــار بــن الشــركات العابــرة للكواكــب 
حتــى  أو  متركــز،  ونقــاط  كواكــب  علــى 
بقــاع يف نفــس الكوكــب مت الوصــول إليهــا 
قبــل الشــركات األخــرى.. هنــاك اســتعداد 
حــول  تنشــأ  قــد  نزاعــات  مــع  للتكيــف 
أحقيــة الوصــول بــن الشــركات والكيانــات 
الفضــاء،  يف  لاســتثمار  املتخّصصــة 
علــى  التأمــن  تشــريعات  عــن  ومــاذا 
ــات؟. احلــوادث وســرقة األبحــاث والتقني

تشريعات قانونية فضائية 
تشــريعات  هنــاك  هــل  آخــر..  ومبعنــى 

تصلــح للفصــل يف النزاعــات 
التــي قــد تنشــأ بــن الشــركات 
مت  وهــل  للكواكــب،  العابــرة 
التفكيــر يف كيفيــة اســتصدار 
أو  واجلهــة  التشــريعات  تلــك 
وراء  ســتقف  التــي  اجلهــات 
إصدارهــا، وهــل هــي جهــات 
بحثيــة  مراكــز  أو  أمميــة 
ســيادية؟.  دول  أم  فضائيــة 

كلها أسئلة تنتظر إجابات، ولكن متى؟
الرحــات  إطــاق  قانــون  يكفــي  وهــل 
الفضائيــة التجاريــة الــذي وّقعــه الرئيــس 
عــام  ريغــان  رونالــد  الراحــل  األميركــي 
1984، ليتيــح للشــركات اخلاصــة إطــاق 
حقبــة  مدشــناً  الفضــاء،  إلــى  مركباتهــا 
جديــدة مــع فتــح البــاب أمام االســتثمارات 
العابــرة للكواكــب والتــي تأخــرت بدورهــا 
يف  ســوى  الظهــور  يف  تبــدأ  ولــم  كثيــراً 

العقــد األّول مــن األلفيــة اجلديــدة.

حوادث فضائية 
ــي، مــع تنامــي  ــرز أيضــاً التســاؤل التال يب

الفضائيــة..  التجاريــة  الرحــات  كثافــة 
هــل ذلــك ســيخلق مجــاالت لوقــوع حوادث 
العالــم يف غنــى عنهــا، وقــد تخلــق فجــوة 
كبيــرة يف أجنــدة الكيانــات االســتثمارية 

الطامحــة لاســتثمار يف الكواكــب. 

جتارب وخسائر 
آخــر،  بنــد  إلــى  أن نشــير  أيضــاً  علينــا 
وهــو أن ميــدان اكتشــاف الفضــاء يعــود 
القــرن  منتصــف  منــذ  عديــدة  لعقــود 
املاضــي، ولكــن كان يف الســابق أو حتــى 
اللحظــة علــى األقــل هــو بإيعــاز ورعايــة 
ضخمــة مــن حكومــات دول توفــر شــتى 

تزايد الرحالت التجارية 
الفضائية تتطلب الحاجة 

لتشريعات تأمين مغايرة 
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والســؤال؛ هــل ســتتحّمل تلــك الشــركات 
لشــراكة  األمــر  يحتــاج  أم  اخلســائر، 
ــاج  ــة مــع حكومــات ودول، هــل نحت متويلي
لشــكل جديــد مــن العاقــات التشــاركية 

املؤسســات؟!.  بــن 

مناذج ريادية ولكن!
مــن خــال هــذه االهتمامــات كان يبــدو 
ســيبقى  املشــهد  أن  طويلــة  ولســنوات 
اآلخريــن  اهتمــام  تأخــر  حيــث  فارغــاً، 

أنــواع الدعــم كونــه يعــدو مضمــار للســباق 
وإثبــات حظوتهــا  الــدول  بــن  الســيادي 

وتقدمهــا.
ولكــن مــاذا إذا حتــّول ذلك امليدان لســاحة 
ــات اســتثمارية  منافســة شرســة بــن كيان
ال تخفــي األهــداف التجاريــة والربحيــة 
أليــس ذلــك يعنــي أن علينــا توقــع جتــارب 
وتيــرة  لتســارع  نتاجــاً  محســوبة  غيــر 
املنافســة غيــر احملســوبة أيضــاً مــا دام 

الهــدف هــو أربــاح اســتثمارية. 

هل ستتحمل الشركات الفضائية 
خسائر ضخمة أم تحتاج لشراكة 

تمويلية مع حكومات ودول؟!

ــدة،  ــة اجلدي ــة األلفي ــى بداي بالفضــاء حت
حيــث بــدأت تظهــر علــى الســاحة أســماء 
اهتماماتهــا  ضمــن  وضعــت  شــركات 
ــوم الفضــاء، ومــن  االســتثمار بتقنيــات عل
بــن هــذه الشــركات بــرزت شــركة ســبيس 
إكــس، التــي لفتــت االنتبــاه مــع قيامهــا 
بتنفيــذ جتــارب إطــاق الصواريــخ إلــى 
الكبيــرة  الكلــف  تخفيــف  بغيــة  الفضــاء 
التــي كانــت تتكبدهــا املؤسســات العامــة، 
حــن كانــت تقــوم بإنفــاق مبالــغ كبيــرة 
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علــى صناعــة الصواريــخ التــي تقــوم بنقــل 
املركبــات الفضائيــة إلــى خــارج األرض.

كيــان  تبــدو جتــارب  األمــر  ويف حقيقــة 
عاملــي متخّصــص يف الصناعــة الفضائيــة 
مثــل شــركة »ســبيس إكــس« التــي يقودهــا 
إيلــون  املغامــر  األعمــال  رجــل  وميلكهــا 
ماســك، التــي بــدأت ومنــذ العديــد مــن 
الســنوات »برنامــج طمــوح« لاســتثمار يف 

قطــاع النقــل الفضائــي، خيــر مثــال علــى 
تسلســلية اخلســائر الناجمــة عــن حــوادث 
انفجــار الصواريــخ علــى الرغــم مــن تعزيــز 

ــة بشــكل متســارع. ــا التقني قدراته

سفن ركاب 
الناشــئة  أوريغــن«  »بلــو  شــركة  وكانــت 
فضــاء جتريبيــة  مركبــة  أطلقــت  أيضــاً 

تكســاس. مــن  املــدار،  دون  مــا  إلــى 
وذكــرت الشــركة أن املركبــة هــي األولــى 
خدمــة  لتطويــر  جتــارب  سلســلة  يف 
غيــر  فضــاء  مركبــات  إلطــاق  جتاريــة 

للــركاب. وســفن  مأهولــة 
ويف نهايــة املطــاف نقــول نعــم.. تتعــّدد 
اســتثمارية  كيانــات  خللــق  احملــاوالت 
عابــرة للقــارات رغــم املخاطــر واخلســائر 
ولكــن نكــّرر لتفــادي اخلســائر والروتــن 

الــذي يعيــق قــدرات حكومــات دول، هــل 
ــوازن  ســنأمل يف شــراكة تتيــح حتقيــق الت
يف جهــود اكتشــاف أو اســتعمار الفضــاء. 
ال شــك يف املقابــل أن مراكــز األبحــاث 
يف  الناشــطة  احلكوميــة  والتطويــر 
مجــاالت االستكشــاف الفضائــي تبحــث 
مــن  كيانــات  مــع  حتالفــات  عــن  أيضــاً 

اخلــاص.  القطــاع 

تقنيات مستنسخة 
يبــرز تســاؤل آخــر، هــل تلــك الشــركات 
ســتبقى  تقنيــات  تطويــر  عــن  تبحــث 
املتعلقــة  أهدافهــا  دائــرة  يف  حصريــة 
بتعزيــز وجســر هــوة عبــور البشــر للفضــاء 
كمــا يتنقلــون مــن دولــة ألخــرى دومنــا، 
وجــود أهــداف وأجنــدات أخــرى قــد تدخل 
علــى خطهــا العديــد مــن املصالــح املســتترة 
لكيانــات أخــرى ومــاذا عــن ســرقة األبحاث 
مؤسســات  يف  واستنســاخها  الفضائيــة 

أغــراض تســتخدم. أخــرى وألي 

الدعاية الفضائية 
ــي  ال شــك يف أن استكشــاف الفضــاء يعن
ســيصيب  محمومــاً  جتاريــاً  نشــاطاً 
قطاعــات عديــدة منهــا قطاعــات الدعايــة 
لقطــاع مســتقبلي واعــد، ومؤخــراً فقــد 

الســاعات  صناعــة  شــركة  أطلقــت 
ســاعتن  روس«  آنــد  »بــل  الفاخــرة 
كرونوغــراف  ســاعة  األولــى  جديدتــن، 
ــا،  ــاً له للرجــال تتخــذ مــن الفضــاء عنوان
بينمــا الثانيــة وهــي للنســاء تســتلهم أجــواء 
جنــوم القبــة الســماوية، حيــث مت تصميــم 
كا الســاعتن كمركبــة فضــاء علــى شــكل 
ســاعة، صنعــت » BR-X1 هيبــر ســتيلر« 

رحاتهــم  أثنــاء  الفضــاء  رّواد  ملرافقــة 
طاقتهــا  بكامــل  لتعمــل  االستكشــافية، 
زّودت  حيــث  الرحــات،  هــذه  خــال 
بــأزرار دفــع مريحــة يف االســتخدام، حتــى 
ــا رّواد  ــي يرتديه ــازات الت ــع وجــود القف م
الفضــاء، ومينــاء تضمــن تفاصيلــه قــراءة 
مثاليــة للوقــت، مــع زيــادة يف خفــة الــوزن 
بفضــل مزيــج مــن التيتانيــوم واألملونيــوم، 
يتــم  التــي  واألوزان  لتناســب احلمــوالت 

اصطحابهــا يف مثــل هــذه الرحــات.
نقــول تعــدد القنــوات التجاريــة لاســتفادة 
الفضائــي  االســتثمار  طروحــات  مــن 
ــه بقــوة الشــركات اخلاصــة  والــذي تدخل

للكواكــب. العابــرة  أو 
ويبقــى الســؤال، هــل ســتصدر تشــريعات 
أم  القادمــة،  لاســتثمارات  منظمــة 

للمجهــول؟. اســتثمارات  ســتكون 

على الرغم من تعزيز القدرات التقنية 
لعمالق الفضاء سبيس إكس إال أن 
الخسائر تعّزز سيناريوهات الشراكة 

والتحالفات 
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اعلنــت  شــركة »ورلــد فيــو إنتربرايســز« تطمــح إلــى إرســال 6 ركاب وطاقــم قيــادة إلــى الفضــاء 
خــالل أول رحلــة فضــاء مرتقبة.وتبلــغ تكلفــة الرحلــة للفــرد الواحــد 75 ألــف دوالر أميركــي. 
وتدعــم جهــات عــدة هــذه اخلطــة الفضائيــة، مبــن يف ذلــك مــارك كيلــي، مــن »وولــرد فيــو دايركتــر 
أوف فاليتــط. ويقــول مايــكل لوبيــز، رائــد الفضــاء الســابق ورئيــس احتــاد الرحــالت التجاريــة 
الفضائيــة »ســبيس فاليــت فيدريشــن« : »نحــن علــى بعــد خطــوات مــن الســياحة يف الفضــاء، 

وهــذه خبــرة مختلفــة متامــا«.

وتســعى شــركة »ورلــد فيــو إنتربرايســز« إلــى أخــذ الــركاب عاليــا يف الفضــاء ملســافة تصــل إلــى 
قرابــة 32 كيلومتــرا، أي ملســافة ال تكفــي النعــدام الــوزن متامــا، غيــر أنهــا تعلــو الغــالف اجلــوي 

.99% بنســبة 



اقتصاد عالمي
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أعداد - قسم االبحاث »استثمارات«

األقتصاد األلماني .. 
قطار أوروبا والالجئين ..

ال يتوقف عن النمو 
أبريل  632017



اقتصاد عالمي

االقتصــاد  يحملــه  ممــا  الرغــم  علــى 
متعــّددة يف جعبتــه  همــوم  مــن  األملانــي 
ليــس أولهــا التباطــؤ العاملــي والتأثر احلاد 
الــذي أصــاب العديــد مــن االقتصــادات 
األوروبيــة، فضــًا علــى أزمــة الاجئــن 
نفســها  أملانيــا  وجــدت  التــي  الســورين 
ــا  ــة السياســية لســيدة أملاني يف ظــل الرؤي
القويــة، أجنيــا ميــركل، والتــي توصــف 
بــاألم احلنــون بالنســبة لاجئــن، مــع مــا 

ترافــق مــع أزمــة اخلــروج البريطانــي، فــإن 
كافــة املؤشــرات كانــت تــدل علــى أن ذلــك 
االقتصــاد األملانــي ســيتهاوى باألخــص يف 
العــام 2016، والــذي كان أســوأ األعــوام 
بعــد  العاملــي  االقتصــاد  بهــا  مــّر  التــي 

األزمــة العامليــة.

توقعات مغايرة 
علــى  وخروجــاً  األحــوال  أفضــل  ويف   

التحليــل االقتصــادي الشــمولي كان ميكــن 
أن نشــهد حتقيــق منــو متواضــع، كانــت 
واحملللــن  اخلبــراء  توقعــات  أبــرز  تلــك 
وبيــوت اخلبــرة االقتصاديــة العامليــة يف 

املنصــرم. العــام 2015  نهايــة 
ولكــن دومــاً تأتــي النتائــج لتشــكل توقعــات 

غيــر مســبوقة. 
يتضــح ذلــك بشــكل مؤثــر مــع مؤشــرات 
األملانــي  االقتصــاد  التــي حققهــا  النمــو 

مؤشرات النمو التي حققها 
االقتصاد األلماني 2016.. 
خروج عن كافة التوقعات 
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خــال العــام 2016، فضــًا علــى البدايات 
ــرة ألداء ذلــك االقتصــاد العاملــي يف  املبشِّ

الربــع األّول مــن العــام 2017.
ــام 2016،  ــو يف الع ل النم ــدَّ ــغ مع ــث بل حي

......

مؤشرات االستقرار
قــد ميكننــا حتليــل تلــك النتائــج املبهــرة 
إذ  األملانــي،  االقتصــاد  حققهــا  التــي 
حتقيــق  الصــادرة  املؤشــرات  أفــادت 
ممــا  أفضــل  ملرتبــة  االقتصــاد  ذلــك 
دراســة  لتوقعــات  قياســاً  متوقعــاً،  كان 
مشــتركة أصدرتهــا معاهــد مراكــز بحــوث 
اقتصاديــة أملانيــة بــأن »االقتصــاد األملانــي 
متــزن  ازدهــار  مرحلــة  حاليــاً  يشــهد 
العمــل  ســوق  مؤشــرات  إســهامات  مــع 

القــوي«. واالســتهاك  املســتقرة 

لألبحــاث  »إيفــو«  معهــد  رئيــس  وكان 
قــال:  فوســت  كليمنــس  االقتصاديــة، 
»إن االنتعــاش يف أملانيــا يواصــل طريقــه 

بوضــوح«.

املتوقــع  النمــو  أن  الدراســة  وأضافــت   
و1.6   1.4 ســيبلغ  و2018   2017 عامــي 
يف املئــة علــى التوالــي، يف حــن أشــارت 
خبراءهــا  أن  إلــى  األملانيــة  احلكومــة 
املئــة  يف   1.8 نســبته  منــواً  ينتظــرون 
خــال العــام احلالــي، بزيــادة 0.1 يف املئــة 

الســابقة.  بتوقعاتهــم  مقارنــة 

مراكمة النمو 
هــل يشــهد العــام 2017 حتقيــق ضعــف 
النمــو احملقــق يف العــام 2016 لاقتصــاد 
كافــة  فــإن  األمــر  األملانــي؟، يف حقيقــة 
االقتصــاد  قطــار  أن  تؤكــد  املؤشــرات 
يف  يحملــه  ممــا  الرغــم  علــى  األملانــي 
ــّددة  ــات وإشــكاليات متع ــن عقب ــه م جعبت
يغايــر حســابات التباطــؤ العاملــي، حيــث 
ل منــو يف  تتوقــع الدراســة حتقيــق معــدَّ
العــام 2017، مــا يتــراوح مــا بــن 1.4 و1.5 
يف املئــة، علــى أن يناهــز 1.6 يف املئــة عــام 

.2018

تصريحات تفاؤلية 

والتــي  األملانيــة  احلكومــة  جانــب  مــن 
هيمــن عليهــا أيضــاً تلــك النبــرة التفاؤليــة، 
علــى الرغــم مــن الطبيعــة احملافظــة يف 
التــي  االقتصاديــة،  التوقعــات  إطــاق 
القــرار  صنــاع  أجنــدة  علــى  تهيمــن 
ذكــر  وزيــر  االقتصــادي األملانــي، فقــد 
االقتصــاد والطاقــة زيغمــار غابرييــل إن 
قــوي  احلالــي  العــام  خــال  »االنتعــاش 
برغــم املصاعــب الكبيــرة التــي حتيــط بنــا 

العالــم.  النمــو يف  وتعثــر 

اخلروج البريطاني
ــاء غيــر املتوقعــة  ــات واألعب وحــول التحدي
البريطانــي  اخلــروج  مــع  ترافقــت  التــي 
»البريكســت« قــال غابرييــل، يف معــرض 
تعليقــه: »ال شــك يف أن النتائــج الســلبية 

استقرار سوق 
العمل وتزايد 

مؤشرات االستهالك 
داعم قوي للنمو 
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اقتصاد عالمي

خلــروج بريطانيــا مــن االحتــاد األوروبــي 
ــة، ومــن الصعــب  ــة املقبل ســتبرز يف املرحل
اآلن تقديــر حجمهــا يف عــدد كبيــر مــن 
القطاعــات، واحملاذيــر املتوقعة يف ازدياد«. 

هل الالجئن عبء؟
هــل  التالــي،  املنطقــي  التســاؤل  يبــرز 
حتّمــل االقتصــاد األملانــي القســط األوفــر 
يتعــارض  والــذي  الاجئــن  فاتــورة  يف 
النمــو  مؤشــرات  مــع  الوقــت  ذات  يف 
املتســارعة، أم تلــك املؤشــرات دعائيــة؟

عــن  بعيــداً  فإنــه  األمــر  حقيقــة  يف 
االعتبــارات اإلنســانية التــي ميَّــزت القــرار 
الســيادي األملانــي بفتــح األبــواب لإلقامــة 
ــن  ــام الاجئ ــش الكــرمي أم والعمــل والعي
تزايــد  بداهــة  يعنــي  كان  الســورين، 
لكافــة  واالســتهاكية  الشــرائية  القــوى 
شــرائح املجتمــع ســواًء مواطنــي أملانيــا، 
أو الاجئــن الذيــن حتّولــوا لقــوة عمــل 
منتجــة - علــى الرغــم مــن رخــص تكلفتهــا 

ــي  ــة - وهــذا يعن ــة األملاني ــة بالعمال مقارن
مــن بــاب آخــر أن تلــك القــوى العاملــة 
يغــذي  لوقــود  حتّولــت  الاجئــن  مــن 
االســتهاك الداخلــي لاقتصــاد األملانــي.

مؤشرات االستهالك
تزايــد  مــع  التطــّورات  تلــك  ومقابــل 
احلــراك االســتهاكي وانخفــاض نســبة 
قياســاً  األملانــي  املجتمــع  يف  البطالــة 

توقعات بتحّول 
االقتصاد األلماني 

الحتالل المرتبة 
األولى عالميًا على 

صعيد الصادرات

فإنــه  األخــرى،  األوروبيــة  باملجتمعــات 
ميكــن توقــع  اســتمرار منــو االســتهاك 
الداخلــي وإســهامه الكبيــر يف نســبة النمــو 

القومــي. لاقتصــاد  املتوقعــة 
بوتيــرة  الصــادرات  ارتفــاع  يتوقــع  كمــا 
الــواردات حتــى عــام 2018. أبطــأ مــن 

ريادة أملانية 
التــي  التوقعــات  ســرد  يف  هنــا  نســتمر 
تكهــن بهــا معهــد »إيفــو« علــى الرغــم مــن 
ــك  ــن جــراء تل ــى م ــة األول الدهشــة للوهل
التوقعــات والتــي أبرزهــا توقعــات مؤكــدة 
عمــاق  علــى  أملانيــا  م  تقــدُّ مفادهــا، 
الصــادرات العاملــي »الصــن« نهايــة العــام 
جلهــة  األولــى  املرتبــة  ر  لتتصــدَّ  ،2017

حجــم صادراتهــا إلــى العالــم. 

استثمارات تشغيلية 
مــن جانبهــا تــرى وزارة االقتصاد األملانية، 
أن النمــو الضعيــف يف االقتصــاد العاملــي 
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تحّول الالجئين 
لسوق العمل يدعم 
مستويات التشغيل 

واإلنفاق
ال يشــكل قاعدة مثالية للشــركات القائمة 
علــى التصديــر لزيــادة االســتثمارات يف 
الشــركات  تبــدأ  أن  متوقعــة  أعمالهــا، 
االســتثمار يف  وتيــرة  زيــادة  األملانيــة يف 
آالتهــا وجتهيزاتهــا ومنتجاتهــا عام 2018.

سوق العمل 
ويقــول فردينانــد فيشــتنر، رئيــس قســم 
يف  االقتصــاد  بحــوث  معهــد  يف  النمــو 
برلــن: »ال تــزال يف وضــع جيــد، وكذلــك 
إلــى  والشــخصي  اخلــاص  االســتهاك 
ــى خطــوات  ــاق احلكومــي عل ــب اإلنف جان

الاجئــن«.  دمــج 
يف  يســاعد  االســتهاك  بــأن  مضيفــاً 
توقعاتــه  مــع  الداخليــة،  الســوق  تعزيــز 
بــأن تــراوح البطالــة - وقياســاً لظــروف 

6.1 يف  اإلنتــاج - مســتوى  التحســن يف 
أقــل  يعــادل  ومبــا   ،2018 العــام  املئــة«، 
منــذ  تاريخهــا  يف  تشــهدها  مســتويات 
عقديــن مــع بلــوغ فــرص العمــل اجلديــدة 

وظيفــة.  مليــون  نصــف  حلاجــز 

 مؤشر النمو 
 Ifo األملانــي  االقتصــاد  مؤشــر  يعتبــر 
علــى  املتداولــن  يســاعد  مهمــاً  مؤشــراً 
يف  االقتصــادي  النمــو  اجتــاه  حتديــد 
البــاد صعــوداً، ركــوداً، أم هبوطــاً. يظهــر 

االقتصــاد األملانــي ثقــة عاليــة فيمــا يتعلــق 
بتأثيــره علــى قيمــة اليــورو. ويف الشــهر 
املاضــي وصــل املؤشــر إلــى أعلــى مســتوى 
مــن  مرتفعــاً   2011 أغســطس  منــذ  لــه 
109.9 إلــى 111.0. تشــير األرقــام إلــى 
أملانيــا.  يف  االقتصــادي  النمــو  انتعــاش 
قــد يتــم إقــرار هــذا النمــو يف اإلعــان 
املرتقــب. وهــذا مــن شــأنه أن يدعــم قيمــة 
اليــورو. لكــن األثــر علــى الســوق قــد يكــون 
غيــر واضــح بســبب املخــاوف املرتبطــة 

الفرنســية. الرئاســية  باالنتخابــات 
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انتهــى العالــم مــن االحتفــال بيــوم املــرأة علــى امتــداد الكــرة األرضيــة، وأزيلــت امللصقــات والشــعارات 
الكثيــرة التــي خرجــت علينــا يف يــوم املــرأة العاملــي، بعضهــا يُطالــب مبواصلــة رحلــة كفــاح املــرأة للوصــول 
ــق بعيــداً عــن  ــة، ال عنــف، ال تهميــش، وبعضهــا اآلخــر حلَّ إلــى محطــة األمــان، حيــث ال ضغــوط اقتصادي

ــام االحتفــال مــن أجلهــا. ــي يُق مغــزى املناســبة الت
ــا  يف ذات الوقــت شــيقة حــن تدفعــك  ــة البحــث عــن الواقــع االجتماعــي للمــرأة شــاقة لكنه ــدو رحل  وتب
الســتعادة عقــود طويلــة مــن الزمــن للتعــرُّف علــى حقيقــة املناســبة، وهــل هــي حقــاً تعــود إلــى واقــع 
ــن عــن  ــكل هــذه الصــور لنســاء يبحث ــل  ل ــن  حلظــة تأم ــورة نســاء روســيا؟ لك ــى ث ــع أم إل عامــات املصن
ــة يف قضــاء  ــاب عنوانه »عامــات مضيئ ــه يف كت ــي أســتعيد ما قرأت اإلنصــاف يف مجتمعــات شــتى، جعلتن
اإلمارات«، والــذي أصــدره قبــل ســنوات االحتــاد النســائي العــام اإلماراتــي الــذي ترأســه »أم اإلمــارات«، 
ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك،  صاحبــة الفضــل يف وصــول املــرأة اإلماراتيــة إلــى الريــادة يف مختلــف 

ــة. ــة الوطني ــة قطاعــات التنمي ــاة وكاف مجــاالت احلي
 يتضمــن الكتــاب عرضــاً شــامًا لدراســة جــاءت اســتجابة ملبــادرة منظمــة املــرأة العربيــة بتنفيــذ مشــروع 
ث هنــا  يعنــى بإلقــاء الضــوء علــى األحــكام القضائيــة التــي ســاهمت يف توضيــح حقــوق املــرأة، ولــن أحتــدَّ
عــن التنظيــم القضائــي داخــل اإلمــارات وال عــن املبــادئ األساســية للتقاضــي وعلــى رأســها املســاواة أمــام 
القضــاء فــا تفرقــة بــن املتقاضــن بحســب العقيــدة أو اجلنــس أو األصــل،  جميــع األفــراد لــدى القانــون 
ســواء، فهــذه نصــوص مدّونــة وقــد تتشــابه أو تتطابــق التشــريعات بــن الــدول ليبقــى االجتهــاد القضائــي 

ويقظــة القيــادة اخلــط الفاصــل بــن العدالــة املكتوبــة والعدالــة املنشــودة.
ث ولــو نــذراً عــن احلقــوق التــي كفلهــا الدســتور والقضــاء يف ممارســة األعمــال وتأســيس  ولكننــي ســأحتدَّ
كيانــات األعمــال.. فاملــرأة اإلماراتيــة تتمتــع بفضــل اهلل تعالــى ثــم بفضــل تشــريعات ُمنصفــة بكافــة 
احلقــوق ولهــا كافــة التســهيات مثلهــا مثــل صنوهــا الرجــل، فــا تفرقــة ألن اإلمــارات تؤمــن بأهيمــة دور 
ــس  ــب رئي ــوم نائ ــن راشــد آل مكت ــد ب ــرار الســامي لصاحــب الســمو الشــيخ محم ــا نســتذكر الق ــرأة كم امل
الدولــة، رئيــس مجلــس الــوزراء، حاكــم دبــي »رعــاه اهلل« بإلزاميــة متثيــل النســاء يف عضويــة مجالــس 

إدارات الشــركات املســاهمة العامــة. 
ولعلــي لــن أضيــف جديــداً إذا قلــت، إن أجــواء االحتفــال يف اإلمــارات تأتــي دائمــاً ُمشــرقة وأكثــر بهجــة يف 
دولــة ال نشــاهد علــى أرضهــا شــعارات لكنهــا تتعامــل مــع وقائــع احليــاة بإيجابيــة تخــدم خططهــا التنمويــة 
مبشــاركة مجتمعيــة يتســاوى فيهــا اجلميــع ذكــوراً وإناثــاً، وهــو مــا يعكســه احلــال، حيــث توجــد النســاء يف 
كل املواقــع ليقمــن بالكثيــر مــن املهــام  بــدءاً مــن تلقــي العلــم يف مدرســة أو جامعــة إلــى  كتابــة وصفــة طبيــة 
ألحــد املرضــى، أو اإلســهام يف ضبط األمــن الداخلــي أو التحليــق بطائــرة ضمــن قوات حفــظ الســام 
الدوليــة، أو ســيدة أعمــال مــن الطــراز األّول، وليــس نهايــة املطــاف بحمــل حقيبــة وزيــرة للســعادة أورئيســة 
للبرملــان، يف ظــل قيــادة رشــيدة ذات فلســفة صائبــة تتحّمــل مســؤوليتها يف أن تكــون اإلمــارات منوذجــاً 

رياديــاً عامليــاً يف متكــن املــرأة.

منى عبد العزيز

سوالف اقتصادية

اإلمارات.. وتمكين المرأة






