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اإلمارات بقيادة خليفة تتبنى الحوار وحل الصراعات سلميًا
املعاين التي أكدها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،مبناسبة مشاركته عىل رأس وفد دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أعامل «القمة الدولية لألمن
النووي» لعام  2014التي ُعقدت يف الهاي مؤخرا ً ،لخصت النهج املعتدل الذي تلتزمه السياسة الخارجية لدولة
اإلمارات العربية املتحدة يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله -ذلك النهج الذي ينطلق من أرضية راسخة أسس لها املغفور له -بإذن الله تعاىل -الشيخ زايد بن سلطانآل نهيان ،طيب الله ثراه ،عندما وضع مبادئ السياسة الخارجية للدولة ،التي تتمثل يف التزام املواثيق والقوانني
الدولية كافة واحرتامها ،وإقامة العالقات مع دول العامل كافة عىل أسس االحرتام املتبادل ،وعدم التدخل يف الشؤون
الداخلية لآلخرين ،والتزام حل النزاعات بني الدول بالحوار والطرق السلمية ،والوقوف إىل جانب قضايا الحق والعدل
واإلسهام يف دعم االستقرار والسلم الدوليني.
هذه املبادئ كانت واضحة بجالء يف ترصيحات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبناسبة
مشاركته يف القمة ،وميكن إبراز ذلك يف نقاط عدة ،وهي :أوالً ،أن «القيادة الرشيدة للدولة لديها إميان راسخ بأن
الحوار أفضل السبل لحل أي نزاع دويل» ،فقد أكد سموه أن «اإلمارات بقيادة خليفة تتبنى نهج التعاون والتفاهم
والحوار بني الدول وحل الرصاعات بالطرق السلمية ،وهي تدعم ما يخدم تنمية الشعوب ويحقق مصالحها» .ثانياً،
أن «اإلمارات تعي متاماً املخاطر التي تهدد االستقرار واألمن العاملي يف الوقت الراهن ،والتي يأيت عىل رأسها خطر
اإلرهاب الذي يهدد استقرار الشعوب وأمنها» ،واتضح ذلك من خالل تأكيد سموه أن «اإلرهاب بشكل عام واإلرهاب
النووي بشكل خاص يشكالن أهم التحديات التي تواجه عاملنا اليوم ،والذي يتطلب منا العمل بشكل دؤوب ومشرتك
للتصدي لهذا الخطر بشتى أنواعه».
ثالثاً ،أن «اإلمارات تعي متاماً ما ميثله خطر االنتشار النووي بالنسبة إىل األمن العاملي ،ولديها رؤية واضحة
ملحارصة هذا الخطر» ،ويبدو ذلك واضحاً يف ترصيحات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،عندما
أكد رضورة صياغة توجهات مشرتكة وبلورة إرادة جامعية ملواجهة املخاطر والتهديدات التي متس أمن الدول
واستقرارها وسالمة شعوبها ويف مقدمتها خطر اإلرهاب النووي ،وخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ،وتأكيده عىل
أن التعاون الدويل يف مجال األمن النووي يعد اليوم ذا أولوية دولية ،مع تنامي التحديات ،التي متيل علينا تعزيز
األطر واألدوات ذات الصلة ،األمر الذي يسمح بتبادل الخربات واملساهمة يف تطوير البنية التحتية العاملية والقدرات
البرشية الالزمة لضامن أعىل معايري األمن النووي يف جميع البلدان .رابعاً« ،أن دولة اإلمارات العربية املتحدة لديها
استعداد تام لدعم الجهود العاملية ملكافحة اإلرهاب النووي» ،وهو ما أكده سموه بقوله إن اإلمارات تعمل بشكل
وثيق مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وكعضو نشط يف عدد من املبادرات الدولية ذات الصلة ،وهي حريصة
عىل التعاون الدائم مع املساعي الدولية كافة واملبادرات الرامية إىل دفع الجهود الدولية ملنع االنتشار النووي ،ودعم
األمن واالستقرار الدوليني ،بشكل متسق مع توجهات الدولة يف تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بشكل شفاف
يعتمد عىل أعىل معايري األمن واألمان النووي وحظر االنتشار.
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التعليم ركيزة للحاضر ورؤية للمستقبل
تشهد مسرية التعليم مبستوياته كافة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله -قفزات واسعة جعلت من هذا القطاع منوذجاً لالستثامر يف البرش،
سواء عىل مستوى الدولة أو عىل مستوى دول املنطقة ،وما حققته مؤسسات التعليم -بداية بالتعليم األسايس
وصوالً إىل التعليم العايل -من تنمية للرثوة البرشية وبناء للكوادر الوطنية املؤهلة للبحث العلمي والتطوير ،هو
خري دليل عىل ذلك ،واستمرارا ً للمسرية نفسها سيظل الوصول إىل أعىل مستويات لجودة التعليم هدفاً منشودا ً
يف خطط التنمية يف الدولة ،وصوالً إىل الرقي بالوطن واملواطن.
وهذا النهج ليس جديدا ً عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فقد ق ّدر املؤسسون األوائل برؤيتهم الثاقبة
يف مطلع السبعينيات من القرن املايض ،أن مستقبل الدولة يكمن يف األخذ بكل أسباب النهضة والتقدم ،فكان
الخيار األول الذي متسكوا به ،هو نرش التعليم بني املواطنني؛ لتنهض بهم الدولة وتتبوأ مكانتها بني األمم ،ويف هذا
الشأن يقول املغفور له -بإذن الله تعاىل -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه« :إن األسلوب األمثل
لبناء املجتمع يبدأ ببناء املواطن املتعلم؛ ألن العلم يؤدي إىل تحقيق املستوى املطلوب .وواجب كل مواطن هو
العمل عىل تنمية قدراته ورفع مستواه العلمي؛ ليشارك يف بناء مسرية االتحاد من أجل حياة أفضل» ،هذا هو
النهج الواضح الذي سارت عليه دولة اإلمارات منذ تأسيسها وحتى اليوم.
وهذا هو النهج الذي سار عليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله-
فأصبح التعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يشهد نقالت نوعية وطفرات حقيقية يف الكم والكيف ،واهتامماً
واسعاً ليس فقط بإتاحة خدمات التعليم ،وإمنا بجودتها .وقد سارت الدولة عىل أكرث من طريق يف هذا الشأن،
فحرصت عىل األخذ بأحدث ما توصل إليه العامل من وسائل يف التعليم والبحث ،وابتعثت الطالب اإلماراتيني إىل
الخارج للدراسة يف شتى فروع العلم واملعرفة ،كام نالت الطالبات نصيباً وافرا ً من االهتامم يف قطاع التعليم،
سواء كان يف التعليم األسايس أو التعليم العايل ،ومنه البعثات إىل خارج الدولة يف التخصصات النظرية والعملية.
ووضعت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بدولة االمارات العربية املتحدة أهدافها التي متثلت يف رفع
كفاءة وفعالية منظومة التعليم العايل ،وتعزيز قدرات البحث العلمي والتطوير واالبتكار يف الدولة ،وفق معايري
تنافسية عاملية املستوى ،ومل يكن مستغرباً يف ظل تلك الرؤية وذلك الجهد أن تحقق الدولة أعىل معدل بني
الدول العربية وفقاً للنسبة بني أعداد الطالب الوافدين الذين يدرسون يف الجامعات اإلماراتية والطالب اإلماراتيني
الذين يدرسون يف الخارج ،كام جاء يف تقرير «معهد اليونسكو لإلحصاء» ،حيث تحتضن جامعات اإلمارات ما
يزيد عىل  34ألف طالب وطالبة من الوافدين ،مقابل ما يزيد عىل  7آالف طالب إمارايت يدرسون يف الخارج.
تهتم القيادة الرشيدة بجودة التعليم؛ كونه حجر الزاوية يف تنشئة األفراد ،وتحرص بشكل دائم عىل توفري
فرص التعليم ،ومتهيد كل السبل أمام شباب الوطن لنيل أرقى الدرجات العلمية ،وتحث أبناء الوطن عىل طلب
العلم والتسلح به؛ لخدمة وطنهم وأنفسهم ،واالستفادة من التطور الهائل الذي حدث يف تقنيات التعليم يف
الدولة.
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قراءة في نتائج القمة العربية الخامسة والعشرين
يف أعقاب ختام القمة العربية الخامسة والعرشين ،التي انعقدت يومي  26-25مارس الجاري يف الكويت،
ويف ظل ما تشهده املنطقة العربية من تحديات وأزمات واضطرابات تؤثر بقوة يف استقرارها ومستقبلها ،وتلقي
بتبعاتها السلبية عىل العالقات العربية ،فإن الدول العربية اآلن أحوج ما تكون إىل حشد الطاقات وتوحيد الصفوف
ملواجهة هذه التحديات املشرتكة .وهو ما أكده أمري الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر ،رئيس القمة يف كلمته،
داعياً إىل تسوية الخالفات العربية ومؤكداً أن األخطار كبرية ،وأنه ال ميكن االنطالق بالعمل العريب املشرتك إىل
مستوى الطموح من دون الوحدة ونبذ الخالف.
انعقدت القمة العربية الخامسة والعرشون يف ظل
مناخ عاصف باألزمات والتحديات ،متثّل يف بعضها تحدياً
مشرتكاً للدول العربية معاً ،وبعضها اآلخر ميثل سبباً للخالف
فيام بينها؛ ويضعف الصف العريب ويشتت جهوده ،وقد
تناولت القمة هذه األزمات ضمن أجندتها .وبشكل عام
فإن هذه األزمات والتحديات ميكن حرصها فيام ييل:
 األزمة السورية :مام ال خالف عليه أن األزمةالسورية هي األبرز عىل الساحة العربية حالياً ،بعد أن
دخل الرصاع يف البالد عامه الرابع ،ما أفىض إىل مقتل
 140ألف شخص ،وتهجري املاليني ،هذا عالوة عىل
ماليني األطفال السوريني الذين هجروا مدارسهم أو
اضطروا للنزوح أو سقطوا ضحايا الرصاع املسلح .ويف
هذا الصدد اقرتح مبعوث «األمم املتحدة» و«الجامعة
العربية» للسالم يف سوريا ،األخرض اإلبراهيمي ،يف
أثناء القمة وقف تدفق السالح إىل طريف الرصاع ،فيام
أجمعت آراء املجتمعني بالقمة عىل رضورة دعم جهود
إغاثة الشعب السوري وتقديم العون له .ورأت اململكة
العربية السعودية أن الخروج من املأزق السوري يتطلب
تحقيق تغيري يف ميزان القوى عىل األرض ومنح املعارضة
السورية الدعم واملساندة .يف حني اعترب أحمد الجربا،
رئيس االئتالف الوطني السوري ،أن إبقاء مقعد ممثل
سوريا يف القمة خالياً ،يصب يف مصلحة النظام السوري.
كام حذرت دعوات من توسع الرصاع يف سوريا ،تجنباً
النزالق دول أخرى فيه مثل لبنان.

انتقدوا «العقلية اإلرسائيلية الرافضة للسالم واملقوضة
لكل الجهود التي تبذل إلنجاح مسريته» ،وندد القادة
العرب بشكل خاص ببناء املستوطنات ،واالنتهاكات
املتطرفة الهادفة إىل السيطرة عىل املسجد األقىص وتغيري
معامله .واتهم األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي،
إياد مدين ،يف كلمته إرسائيل بالسعي إىل تهويد القدس،
وذكر أنها أنفقت  15مليون دوالر لهذا الهدف ،وفرضت
الحصار عىل أهل املدينة املقدسة ،وذكر أن إرسائيل
وبناء املستوطنات وتغيري وطمس هويتها الفلسطينية
العربية واإلسالمية.

 مكافحة اإلرهاب :كانت مكافحة اإلرهاب عامالًمشرتكاً بني املجتمعني يف القمة ،الذين دعوا إىل الرضورة
امللحة ملكافحة ظاهرة انتشار اإلرهاب يف املنطقة.
فأشار الشيخ صباح األحمد يف كلمته إىل «انتشار ظاهرة
اإلرهاب التي تتطلب مضاعفة جهود الدول العربية
بالتعاون مع املجتمع الدويل بهدف وأد هذه الظاهرة
 القضية الفلسطينية :استحوذت القضية الفلسطينية الخطرية».عىل نصيب كبري من كلامت املجتمعني يف القمة ،الذين
أما أمني عام جامعة الدول العربية ،نبيل العريب،
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فشدد عىل أهمية التعاون يف هذا
الصدد قائالً إن «النقطة املحورية
يف مكافحة اإلرهاب تتمثل يف
إرساء التعاون اإلقليمي والدويل
من خالل تبادل املعلومات
والخربات ،وتسليم املتهمني
واملحكوم عليهم يف جرائم إرهابية ،وتوافر اإلرادة
السياسية لتنفيذ االلتزامات التي تعهدت بها الدول
إقليمياً ودولياً» .وهو ما ميثل أهمية كبرية يف الوقت
الحايل ،وخاصة أن معظم الدول العربية ال ترتبط فيام
بينها باتفاقيات تسليم املتهمني يف جرائم إرهابية .وأكدت
اململكة العربية السعودية خطورة الجامعات اإلرهابية
التي وصفتها بأنها تهدد أمن واستقرار بلداننا وشعوبنا،
بل ووسيلة لزرع الفوىض والتفرقة والفتنة.
 تعزيز العمل العريب :تواصلت وتوالت املطالباتيف القمة العربية بتعزيز العمل العريب املشرتك ،باعتباره
السبيل نحو مواجهة التحديات واألزمات التي تعصف
بالدول العربية .فأوضح أمني عام جامعة الدول العربية
خالل القمة ،أن األمن القومي العريب كان ومازال
يواجه تحديات كبرية ،قسمها إىل ثالثة أقسام :األول
منها تحديات رافقت نشأة النظام اإلقليمي العريب
وتدشني مؤسسته «جامعة الدول العربية» .والقسم
الثاين ،تحديات استجدت مع رياح التغيري التي هبت
عىل املنطقة منذ ثالث سنوات ،وهي تحديات ينبغي
عىل العرب التعامل معها برؤية اسرتاتيجية شاملة
وحزم وإرادة ،حتى ننجح يف تجاوزها واالنطالق نحو
املستقبل .أما القسم الثالث فهو الحاجة إىل تغيري بعض
بنود ميثاق الجامعة العربية ،التي أوشكت أن تنهي 70
عاماً من عمرها.
 عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول :مبدأعدم التدخل يف الشؤون الداخلية ،الذي هو أحد املبادئ
الرئيسية يف القانون الدويل ،وهو منصوص عليه يف ميثاق
األمم املتحدة ،أكدته الدول العربية يف قمتها بالكويت،
وأعربت عن رفضها تدخل أي طرف يف الشؤون الداخلية

وتعزيز التعاون العريب.

للطرف اآلخر ،خاصة عندما
يكون ذلك التدخل بدافع
التحريض وإثارة الفنت والقالقل،
ودعم جامعات معينة ضد
أنظمة الحكم يف البلدان العربية
مبا يتناىف مع روح التضامن

 دعوة للمصالحة العربية عىل محورين :تردد يفالقمة العربية أن هناك محاوالت كويتية للمصالحة
العربية ،ستبدأ مبارشة بعد انتهاء القمة ،وأن تلك
املصالحة ستكون عىل محورين :األول محور مصالحة
خليجي ،والثاين محور مصالحة عريب «عرب طرح مبادرة
لتنازالت مقبولة لجميع األطراف ،يك تبقى العالقات
متصلة ولو يف حدودها الدنيا» .ويف السياق نفسه ،دعا
أمري الكويت الشيخ صباح األحمد ،املشاركني بالقمة
العربية إىل العمل بشكل صادق عىل «نبذ الخالفات
والسعي الجاد لوحدة الصف وتوحيد الكلمة والعمل
معاً يف إطار ما يجمعنا ويتجاوز التباعد ،وأكد أن
األخطار كبرية ،وال فرصة لالنطالق بعملنا العريب املشرتك
إىل مستوى الطموح من دون وحدتنا ونبذ خالفاتنا».
كام دعت دول أخرى يف القمة إىل توحيد الصف ونبذ
الخالفات بني العرب ،والرتكيز عىل مساحات االتفاق بدالً
من االختالف.
ويف النهاية تجدر اإلشارة إىل أن هذه القضايا قد
انعكست بشكل واضح عىل «إعالن الكويت» ،الذي
يعد مبنزلة البيان الختامي للقمة العربية الخامسة
والعرشين ،الذي شدد عىل نقاط عدة ،وهي :تعهد
الدول العربية بالعمل بحزم لوضع نهاية لخالفاتها،
والعمل عىل دعم ومساندة الدول العربية التي متر
مبراحل انتقالية ،والرفض «القاطع واملطلق» لالعرتاف
بإرسائيل دولة يهودية ،وتكريس الجهود إلقامة الدولة
الفلسطينية ،والحرص عىل سالمة الدول العربية ووحدة
أراضيها ،وإدانة مجازر النظام السوري بحق املدنيني ،مع
الدعوة لحل األزمة السورية سياسياً.

الخميس  27مـارس ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5363

5

PANTONE 286EC

تقارير وتحليالت
C=0 M=0 Y=0 K= 40%

كاتب :خمسة دالئل على النجاح العالمي في منع االنتشار النووي
أشار زكاري كيك ،املحرر يف مجلة «ذا ناشيونال إنرتست» يف مقاله يف مجلة «ذا دبلومات» ،إىل أن مستوى
املشاركة يف قمة األمن النووي التي عقدت مؤخراً يف مدينة الهاي؛ ملواجهة املخاطر الناجمة عن انتشار
األسلحة النووية تعترب مؤرشاً عىل التصور املشرتك للمجتمع الدويل تجاه تلك املخاطر.
أوضح الكاتب أن العامل قد كسب الحرب عىل انتشار األيام التي كانت متتلك فيها الدول آالف الرؤوس النووية
األسلحة النووية بكل املقاييس ،حيث انترشت األسلحة قد شارفت عىل نهايتها.
النووية بصورة أبطأ مام كان يتوقعه البعض ،إضافة إىل
عدم االهتامم بامتالك األسلحة النووية :يرى الكاتب
أن التهديد الذي يشكله انتشار تلك األسلحة اليوم يعترب
أقل من أي وقت مىض .وأورد الكاتب خمسة أسباب أنه مع تناقص الرتسانة النووية لبعض الدول فقد تأيت
مخاطر االنتشار النووي املستقبلية من الدول والجامعات
تدعو إىل التفاؤل يف هذا الشأن:
التي مل متتلكها حتى اآلن ،وهو ما يكون قد دفع الواليات
السباق الكبري لخفض األسلحة النووية :يقول الكاتب املتحدة خالل السنوات األخرية للتحذير من حدة التهديد
إن الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي دخال يف سباق الذي يشكله انتشار األسلحة النووية ،وذلك كام ذكر تقرير
رسيع للتسلح النووي ،ففي عام  1950احتفظا بـ « 304مراجعة الوضع النووي» الصادر عام  ،2010الذي يلخص
السياسات النووية للواليات
رؤوس نووية لكل منهام،
املتحدة ،بأن «التغريات
وخالل أزمة الصواريخ الكوبية
املحيطة بالتهديد النووي قد
عام  1962امتلك كل منهام 29
بدلت من تسلسل أهدافنا
ألف رأس نووي؛ وبلغ عدد
االسرتاتيجية وقلقنا النووي،
الرؤوس النووية لديهام 68
وعلينا خالل السنوات القادمة
ألف رأس نووي بحلول عام
أن نضع منع دول إضافية من
 .1986وقد أعقب ذلك سباق
رسيع لخفض األسلحة النووية مشابه لسباق تصنيع تلك امتالك القدرات النووية ومنع اإلرهابيني من امتالك املواد
األسلحة ،ففي عام  2013كانت موسكو وواشنطن متلكان لتصنيع قنابل نووية يف مقدمة أولوياتنا».
لكن الكاتب أكد أن هناك تباطؤا ً كبريا ً يف انتشار األسلحة
أقل من  4آالف رأس نووي؛ أي أقل بنسبة  %94عام كان
النووية اآلن ،واستدل عىل ذلك مبعلمني رئيسيني ،هام:
الحال عليه عام .1986
ومبوجب معاهدة «ستارت» الجديدة سيكون لدى  - 1تزايد عدد الدول التي ال تهتم بامتالك األسلحة
النووية ،فقد كشفت دراسة شاملة أجراها كل من
البلدين  3000رأس نووي فقط بحلول عام  .2018وبرغم
هريالد مولر ،وأندرياس شميدت ملصلحة «برامج
الوضوح يف خفض األسلحة النووية بني الدولتني العظميني
األسلحة النووية» األمريكية ،أنه بني عامي 1945
فإنهام مل تكونا الوحيدتني يف ذلك ،فمنذ عام 1981
و 2005ظلت الدول التي تقوم بنشاطات نووية متثل
قلصت بريطانيا العظمى ترسانتها النووية إىل النصف،
أقلية دولية ،ومنذ عام  1995تحولت هذه الدول إىل
ومنذ عام 1992خفضت فرنسا ترسانتها بنسبة ،%44
أقلية قليلة جدا ً.
ومنذ عام  1989قامت بعض القوى النووية مثل أوكرانيا
وكازاخستان وبيالروسيا (روسيا البيضاء) بخفض ترساناتها  - 2دول لديها القدرات التكنولوجية واالقتصادية المتالك
األسلحة النووية مثل أملانيا والربازيل لكنها غري مهتمة
بصورة طوعية ،وبرغم أن الفرتة نفسها قد شهدت امتالك
بامتالكها وال تعمل عىل ذلك.
دول مثل باكستان وكوريا الشاملية األسلحة النووية ،فإن
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فشل الدول يف بناء القنبلة النووية :يقول الكاتب
إنه برغم تضاؤل االهتامم باألسلحة النووية فإن بعض
الدول املهتمة باألسلحة النووية قد فشلت يف محاوالتها
لبناء القنبلة النووية .ويف الحقيقة فإن السجل التاريخي
يتناقض مع تأكيدات الواقع من أن العوملة وانتشار
املعرفة النووية قد جعال بناء األسلحة النووية أمرا ً سهالً.
واستشهد الكاتب عىل ذلك مبا ذكره جاك هامينس ،أستاذ
العالقات الدولية يف جامعة
جنوب كاليفورنيا ،أن سبع دول
بدأت برامجها النووية بصورة
جدية قبل عام  1970ونجحت
جميعها يف ذلك خالل سبع
سنوات ،لكن منذ ذلك العام
فمن بني عرش دول أخرى بدأت
برامجها النووية بصورة جدية
فقد نجحت ثالث دول فقط يف
تحقيق هدفها ،وقد استغرقت
هذه الدول الثالث سبعة عرش
عاماً لبناء ترسانتها النووية.
نجاح معاهدة منع االنتشار النووي :أوضح الكاتب
أن انخفاض انتشار األسلحة النووية قد أجاب عن
التساؤل املتكرر بشأن املخاطر الجدية التي قد تؤدي إىل
فشل معاهدة منع االنتشار النووي .واعترب الكاتب أن
معاهدة منع االنتشار بشعبيتها وفعاليتها هي من أكرث
املعاهدات الدولية نجاحاً يف تحقيق أهدافها ،ويتضح
ذلك أوالً وقبل كل يشء بالتأييد الواسع الذي تتمتع
به املعاهدة ،حيث وقعت  190دولة عليها ،وبرغم أن
املعاهدة تضمنت بندا ً بشأن حق الدول األعضاء يف
االنسحاب منها ،فقد كانت كوريا الشاملية هي الوحيدة
التي انسحبت منها .وبجانب ذلك فقد وافقت الدول
األعضاء يف املعاهدة باإلجامع عىل توسيعها يف عام
.1995
وقد منحت كثري من الدول مؤخرا ً وبصورة طوعية
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» سلطة رقابية واسعة
عىل أنشطتها النووية من خالل توقيعها عىل «الربوتوكول
اإلضايف» للمعاهدة .وحققت املعاهدة أيضاً نجاحاً

من ناحية التنفيذ ،حيث مل تتمكن أي من الدول التي
وقعتها مبحض إرادتها من امتالك السالح النووي ،برغم
أن بعض الدول حاولت خداع مفتيش «الوكالة الدولية
للطاقة الذرية» لسنوات عدة ،لكنها مل تحقق اخرتاقاً
كبريا ً للمعاهدة وبنودها.
اإلرهاب النووي :يرى الكثريون أن مصدر التهديد
الذي يعرتض منع االنتشار
النووي هو خارج إطار نظام
الدولة ،وهذا ما عرب عنه الرئيس
األمرييك باراك أوباما بقوله« :إن
التهديد الوحيد ألمن الواليات
املتحدة عىل املدى القصري
واملتوسط والبعيد هو إمكانية
حصول منظمة إرهابية عىل
السالح النووي».
ويقول الكاتب إن حيازة
تنظيم القاعدة السالح النووي
تعترب أمرا ً يف غاية الخطورة ،إال
أن التنظيم مل يظهر اهتامماً قوياً
بامتالك ذلك السالح .ويرى الكاتب أن املعلومات التي
كشف عنها أحد الفارين من التنظيم بشأن رصد 1.5
مليون دوالر لرشاء اليورانيوم عام  1994غري صحيحة،
ألن ذلك املبلغ ال يكفي لصناعة السالح النووي ،واستدل
الكاتب عىل ذلك بالتقديرات اإلرسائيلية لتكاليف
الربنامج النووي اإليراين ،واملقدرة بنحو  160مليار دوالر،
وهي تزيد مئات األضعاف عام رصده تنظيم القاعدة،
كام رجح الكاتب أن تفشل القاعدة إذا ما حاولت
تصنيع أسلحة نووية ،حيث ال ميكن للتنظيم إقامة
منشأة نووية رسية للتخصيب يف أي مكان من العامل،
ويف حال نجاحها يف ذلك ،فإن عليها رشاء أو رسقة املواد
االنشطارية املطلوبة لتصنيع السالح النووي وهذا أمر
صعب ،يف ظل «مبادرة أمن االنتشار النووي» وقمم
«األمن النووي» ،وينتهي الكاتب إىل القول بأن القاعدة
فشلت يف الحصول عىل سالح نووي قبل هجامت الحادي
عرش من سبتمرب ،وستفشل يف الحصول عىل السالح فيام
بعد وسط عامل معا ٍد لها.
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العالقات األمريكية-الهندية في ظل األزمة في أوكرانيا
أشار كل من أندرو سرتافريس ،طالب الدكتوراه يف جامعة تكساس ،وبيرت هاريس مرشح الدكتوراه الحكومية يف
الجامعة يف مقال مشرتك لهام يف مجلة «ذا دبلومات» إىل إعالن الهند دعمها ملا سمته «املصالح املرشوعة» لروسيا
يف القرم ،وقاال إن هذا املوقف أزعج كثريين من صانعي السياسة األمريكيني ،وكان مبنزلة الرضبة املفاجئة لسياسة
الواليات املتحدة الساعية للتقرب من الهند ،باعتبارها أكرب دميقراطية ويف طريقها لتصبح أكرب اقتصاد يف العامل،
إضافة إىل قوتها العسكرية.
قال الكاتبان إن دعم نيودلهي لبوتني كان رسالة
تذكري بأن عىل الغرب عدم الثقة بالصداقة مع الهند،
وأشار الكاتبان إىل أنه قد سبق للهند أن غريت موقفها
تجاه الغرب عقب انهيار االتحاد السوفيتي ،حيث أصبح
اقتصادها اقتصادا ً ليربالياً ،وأصبحت الهند رشيكاً اسرتاتيجياً
للغرب يف العديد من امليادين ،لكن التعاون الواسع عىل
مدى عقدين من السنوات يجب أال يؤخذ عىل أنه نزعة
قوية نحو توافق تام يف املصالح بني الطرفني.
أشار الكاتبان إىل أن العالقة السوفيتية-الهندية ظلت
عنرصا ً هاماً يف االسرتاتيجية الكربى للهند يف أثناء الحرب التي تعقد اجتامعاتها عىل مستوى وزراء الدفاع مع الهند.
وكانت الهند إحدى نجاحات السياسة الخارجية يف عهد
الباردة ،خصوصاً أنه برغم مساعي الواليات املتحدة إلقامة
عالقات مع الهند ،فإنها قد أبقت عىل التعاون قامئاً مع الرئيس األمرييك السابق جورج دبليو بوش ،حيث تعمقت
باكستان ،وعقب انهيار االتحاد السوفيتي فشلت الواليات العالقات االقتصادية وتعززت العالقات الدبلوماسية ،وتم
املتحدة يف كبح جامح الربنامج النووي الهندي .وعقب توقيع اتفاق نووي ثنايئ.
لكن الكاتبني قاال إن صناع السياسة األمريكيني كانوا
هجامت الحادي عرش من سبتمرب ،سعى الجانب األمرييك
للرشاكة مع الهند ،لكنه حافظ عىل الثقة والتعاون مع ساذجني يف اعتقادهم بأن زيادة التبادل التجاري واالتفاق
باكستان أيضاً ،ما أبقى التعاون األمرييك– الهندي دون النووي مع الهند ستجذب الهند نحو املعسكر األمرييك.
مستوى التعاون العميق ،وسمح بوجود عالقات إيجابية ويرى الكاتبان أن املسؤولني األمريكيني يحتاجون إىل
إعادة النظر يف مكانة الهند يف االسرتاتيجية األمريكية
ملوسكو مع نيودلهي.
وأوضح الكاتبان أن الهند وروسيا حافظتا عىل تعاونهام الكربى ،باعتبار أن الهند تعترب دولة صاعدة مع احتامل
العميق يف النواحي السياسة والعسكرية واالقتصادية ،أن تصبح قطباً جيوسياسياً من تلقاء نفسها ،وستبقى
حيث فاق حجم التبادل التجاري لروسيا مع الهند حجم العباً أساسياً عىل مدار العقود القادمة ،يف ضوء موقعها
تبادلها التجاري مع الواليات املتحدة .وامتلكت الرشكات الجيواسرتاتيجي .ومن هنا دعا الكاتبان الواليات املتحدة
الهندية العديد من االستثامرات يف رشكات الطاقة الروسية ،إىل تنسيق جهودها لكسب ثقة الهند ومودتها إىل األبد،
والزالت روسيا تسهم بنسبة  %70من واردات السالح مع مراعاة أن الجهود األمريكية ناقصة يف ضوء املطالب
الهندية ،وتقوم الدولتان حالياً بتطوير نظام جديد من املتنافسة من قبل باكستان ،حليف الواليات املتحدة
صواريخ «كروز» والطائرات املقاتلة وطائرات النقل ،كام خالل الحرب الباردة ،مع التأكيد عىل أن املستقبل يرتكز
تتعاون الدولتان يف تطوير برامج الفضاء ،إضافة إىل االتفاق عىل املعايري العاملية السائدة وليس عىل مامرسات الدول
الثنايئ النووي بني البلدين .وتعترب روسيا الدولة الوحيدة املتعصبة وغري الدميقراطية مثل روسيا.
الخميس  27مـارس ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5363

8

PANTONE 286EC

شـؤون اقتصاديــة
C=0 M=0 Y=0 K= 40%

برغم العقوبات :شركة بريطانية تعلن استيراد الغاز من روسيا
كتبت صحيفة «هوفينغتون بوست» األمريكية يف
نسختها الربيطانية ،أنه يف الوقت الذي يقوم فيه قادة
االتحاد األورويب بتهديد روسيا بفرض عقوبات جديدة عليها،
فإن بريطانيا تستعد للبدء يف رشاء الغاز الطبيعي الرويس
مبارشة من مصادره األم.
وقالت الصحيفة إن رشكة الطاقة الربيطانية الضخمة
«سينرتيكا» التي متلك رشكة «بريتش غاز» ،ستبدأ باسترياد
الغاز الرويس بشكل مبارش بحلول شهر أكتوبر املقبل ،وأن
خطط سنرتيكا السابقة لرشاء الغاز الرويس ال تزال سارية
املفعول ،عىل الرغم من اإلجراءات الدبلوماسية حول أوكرانيا
والضغط عىل الساسة األوروبيني للتقليل من االعتامد عىل
روسيا يف مجال الطاقة .وتشري البيانات إىل أن إنتاج الغاز
يف بريطانيا ينخفض سنوياً بنسبة  ،%7حيث أنتجت يف
عام  2012ما يقارب نصف احتياجاتها السنوية من الغاز
البالغة نحو  91مليار مرت مكعب ،يف حني يأيت نحو %29من

مشرتيات الغاز إىل بريطانيا من الرنويج و %7من هولندا،
و %3من بلجيكا ونحو  %15من قطر.
وعقبت قناة «روسيا اليوم» عىل هذه األنباء بأنها تؤكد
استحالة تنفيذ التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية عىل
روسيا مصدر الطاقة األول للقارة العجوز ،وعدم وجود
بديل مناسب يف الوقت الحايل لتقليل االعتامد عىل روسيا
يف مجال الطاقة.

تركيا :مستعدون للمساعدة
في تصدير نفط كردستان العراق

المركزي الليبي يمول
موازنة طارئة بملياري دوالر

قال وزير الطاقة الرتيك تانر يلدز،
أمس األربعاء ،إن تركيا مستعدة
للمساعدة يف تصدير نفط كردستان
العراق إىل األسواق العاملية فور امتالء
صهاريج التخزين يف ميناء جيهان الرتيك
عىل البحر املتوسط .وقال يلدز يف مقابلة مع تلفزيون إن.يت.يف
الرتيك« :عندما متتلئ صهاريجنا سيكون هناك فائض .بدءا ً بهذا
الفائض نود طرح النفط يف األسواق العاملية وسنعرض ذلك عىل
العراق».
وبدأ يف ديسمرب املايض ضخ النفط إىل تركيا عرب خط أنابيب
أقامته حكومة إقليم كردستان وتم حتى اآلن تخزين نحو 1.35
مليون برميل ،وكانت الحكومة املركزية يف العراق انتقدت أكرث من
مرة حكومة إقليم كردستان العراق لقيامها ببيع منتجات النفط
من اآلبار الواقعة يف أرايض اإلقليم بشكل مستقل ،ضمن سلسلة
طويلة من الخالفات بني الحكومتني حول الرثوات الطبيعية وكيفية
استغالل عائداتها .كام انتقدت الحكومة املركزية العراقية أيضاً
الحكومة الرتكية يف مناسبات سابقة لتعاونها مع حكومة كردستان
العراق يف تصدير النفط.

قال متحدث باسم املؤمتر الوطني الليبي (الربملان) إن البنك
املركزي الليبي قدم قرضاً طارئاً بقيمة  2.55مليار دينار (ملياري
دوالر) ملساعدة الحكومة عىل مواصلة العمل يف غياب موازنة
عادية .ومل يتمكن الربملان حتى اآلن من إقرار موازنة عام 2014
بسبب الرتاجع الشديد يف صادرات البالد من النفط نتيجة موجة
احتجاجات يف موانئ وحقول النفط منذ الصيف املايض ،وتعد
صادرات النفط والغاز املصدر الوحيد إليرادات املوازنة الليبية
ومتويل واردات السلع الغذائية األساسية ،وقد ذكرت املؤسسة
الوطنية للنفط يف ليبيا أن إنتاج البالد النفطي هوى إىل  150ألف
برميل يومياً بسبب إغالق حقل الفيل ،الذي كان ينتج بحدود 1.4
مليون برميل يف صيف العام املايض.
وقال املتحدث باسم املؤمتر عمر حميدان إن  1.3مليار دينار
(مليار دوالر) من القرض
ستخصص لوزاريت الدفاع
والداخلية ،يف حني ستغطي
 600مليون دينار ( 480مليون
دوالر) الخدمات األساسية،
مثل الصحة والكهرباء واملياه.
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الهجـرة الدوليــة :الواقــع واآلفــاق
يصل عدد املهاجرين يف العامل اآلن إىل نحو  214مليون سيعاين انحرافاً يف السياسات ،بسبب تركزه عىل اإلجراءات
شخص؛ أي  %3.1من سكان العامل ،ويتوزع هذا العدد بني املقيدة ،التي كان لها انعكاسات سلبية يف املايض ،فلم تح ّد
 %60يف الدول املتقدمة و %40يف الدول النامية ،وميثل من الهجرة الرسية ،بل فاقمتها ،واملالحظ أن اإلجراءات
املهاجرون عىل األقل  %20من السكان يف  41دولة ،منها عىل التي طالت حركة األجانب يف الدول املستقبلة مل متنع دخول
املهاجرين بقدر ما عرقلت حركة الذهاب
الخصوص :دول الخليج العربية وهونغ
واإلياب ،مشجعة بذلك عىل اإلقامة غري
كونغ واألردن وسنغافورة ولوكسمبورغ
القانونية لهؤالء األجانب .مع األخذ يف
وسويرسا .وقد برزت أقطاب جديدة
االعتبار أن قلة القنوات القانونية تشجع
الستقطاب املهاجرين خالل العقود
عىل التشغيل غري القانوين ،فكثري من
األخرية كدول الخليج العربية بالنسبة
أرباب العمل يف مختلف الدول املستقبلة
إىل شامل إفريقيا وباكستان وإندونيسيا
يفضلون تشغيل العامل يف وضعية غري
والقرن اإلفريقي وجنوب إفريقيا بالنسبة
قانونية ،ألن ذلك يوفر عليهم تطبيق
إىل جريانها يف القارة ،واليابان بالنسبة إىل
التزامات قوانني العمل ،فكون املهاجر
كوريا الجنوبية والصني ،وأسرتاليا بالنسبة
الرسي يوجد يف وضعية هشة قانونياً
إىل جريانها ،وروسيا بالنسبة إىل دول
يدفعه إىل قبول أجر زهيد وضامنات أقل
االتحاد السوفيتي سابقاً ،وتركيا بالنسبة
تأليف :د .محمد الخشاني
بكثري من تلك التي يتمتع بها املواطن
إىل الرشق األوسط ،واملكسيك بالنسبة
تاريخ النشــــر2013 :
املحيل أو املهاجر يف وضعية قانونية.
إىل دول أمريكا الالتينية ،وأخريا ً ،شامل
وفيام يتعلق بالتحدي الدميغرايف ،تربز بوضوح مساهمة
إفريقيا بالنسبة إىل دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد حظيت إشكالية العالقة بني الهجرة والتنمية باهتامم الهجرة عىل هذا املستوى يف أفق العجز الدميغرايف الذي
بالغ يف السنني األخرية ،ويرتكز النقاش خصوصاً حول دور تعرفه كثري من دول االستقبال ،سواء العربية أو األوروبية.
الهجرة يف تنمية الدول املصدرة للمهاجرين ،ويرتكز هذا وقد تطلبت سياسات محاربة الهجرة الرسية تعبئة موارد
الدور عىل محاور عدة )1( :الهجرة حيث هي وسيلة لتعديل مالية مهمة يف الدول التي تتبعها .وتشكل الهجرة القانونية
سوق العمل ،نظرا ً إىل البطالة املتفشية يف هذه البلدان )2( .الوسيلة املالمئة لحركة البرش ألنها متكّن من استقرار اليد
التحويالت املالية وتوظيفها )3( .التحويالت املعرفية ،وهي العاملة الرضورية لتسيري االقتصاد يف دول االستقبال ،فهي
التي ميكن أن تقوم بها الكفاءات .لكن السنوات األخرية وسيلة ملحاربة العمل غري القانوين ،ومتكّن الدولة من الحصول
شهدت تغريات كبرية يف هذا الشأن ،فالدول املستقبلة عىل رضائب مهمة ،إضافة إىل املساهامت االجتامعية ،التي
للمهاجرين بدأت بالتخطيط لتقليص حجم الهجرات متكّن من تدعيم نظام التقاعد ،الذي يحتاج باستمرار إىل
وتوطني القوى العاملة ،وقد خططت بلدان الخليج العربية مساهامت جديدة .ومن املقرتحات البديلة لحل مشكل
لذلك بالفعل ،واتخذت خطوات كثرية يف هذا الصدد ،الهجرة :إعادة تفعيل االتفاقيات القدمية لليد العاملة
كتخصيص مهن ووظائف معينة للمواطنني ،كام هو الشأن وتحديد صيغ مرنة لتدفقات الهجرة ،والهجرة املوسمية/
يف اململكة العربية السعودية ،أو نسبة منها كام يف سلطنة املؤقتة؛ وهذه الصيغة هي أكرث قبوالً من طرف الرأي العام،
عامن ،أو نسبة متدرجة يف االرتفاع كام هي الحال يف مملكة وهي تالئم حاجات سوق العمل (الفالحة ،والسياحة )...يف
البحرين .وتبقى أهم اإلجراءات التي اتخذتها هذه البلدان كثري من دول االستقبال .إن القطاعات املعنية بهذه الهجرة
للتقليل من العاملة األجنبية يف :تصاريح العمل ،وتصاريح هي عموماً قطاعات ال تحتاج  -أو تحتاج بنسب ضئيلة -
الكفالة ،والحصص ،والحظر ،وإعانات التوظيف ،والتجمع إىل يد عاملة مؤهلة ،ويكون الطلب فيها أعىل من العرض
األرسي .لكن اآلفاق املستقبلية تشري إىل أن نظام الهجرة املحيل.
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