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اإلمارات مركز الطاقة المتجددة في العالم
يف تقرير صدر ،مؤخرا ً ،عن «الوكالة الدولية للطاقة املتجددة» (آيرينا) ،تحدثت الوكالة عن الدور القيادي
لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف قطاع الطاقة املتجددة العاملي ،مركزة عىل نقاط عدة ،أهمها :أن اإلمارات
هي املحرك األول لالستثامر يف الطاقة املتجددة يف املنطقة ،وأنها تُع ُّد منصة عاملية للتعاون والنقاش حول الطاقة
املتجددة وتغري املناخ ،وأنها تبذل جهودا ً يف إطار تعاونها مع الوكالة من أجل ترسيع انتشار مرشوعات الطاقة
املتجددة حول العامل ،ومن أجل وضع األطر الالزمة لالنتقال بالعامل إىل مستقبل يتسم باالستدامة ،هذا إىل جانب
أن العاصمة أبوظبي تعد اليوم مثاالً يحتذى به يف مجال الطاقة املتجددة ،من خالل مبادراتها ومرشوعاتها،
كمبادرة مدينة «مصدر» ومرشوع «شمس  »1وغريها.
ألن دولة اإلمارات العربية املتحدة واحدة من الدول األكرث اهتامماً بالتنمية املستدامة ،وتعتربها غاية رئيسية
لعملها التنموي ،فهي من أكرث الدول اهتامماً بالطاقة املتجددة ،عىل الرغم من كونها واحدة من الدول النفطية،
وتجىل ذلك بوضوح لدى إعالنها نهاية عام  ،2009نيتها استثامر نحو  500مليار دوالر يف هذه املرشوعات خالل
الفرتة ما بني عامي  2010و ،2015لتصبح بذلك واحدة من أكرث دول العامل استثامرا ً يف الطاقة املتجددة ،واألكرث
رغبة يف التحول إىل عرص طاقة املستقبل.
تتبنى دولة اإلمارات العربية املتحدة ،بالتوازي مع ذلك ،مبادرات إبداعية لجعل نفسها منوذجاً يُحتذى يف
قطاع الطاقة املتجددة عىل مستوى العامل ،عرب الدخول يف رشاكات دولية واسعة النطاق لالستثامر يف مرشوعات
الطاقة املتجددة ،وعىل رأس هذه الرشاكات يأيت تنفيذ مرشوع «مصفوفة لندن» لطاقة الرياح ،الذي نفذته
رشكة «مصدر» اإلماراتية يف بريطانيا ،بالتعاون مع الحكومة الربيطانية ورشكات عاملية أخرى ،وتتعدد املرشوعات
لتشمل محطات «خيامسوالر» و«فايل  »1و«فايل  »2للطاقة الشمسية املركزة يف إسبانيا ،ومرشوعات أخرى يف
العديد من الدول ،مثل :موريتانيا وسيشل وأفغانستان وغريها من الدول ،وهي جميعها مرشوعات ومبادرات
تجسد اهتامم اإلمارات بتعزيز انتشار حلول الطاقة املتجددة حول العامل وتطويع البيئة يف خدمة اإلنسان.
إىل جانب ذلك ال ميكن إغفال الدور الذي تقوم به دولة اإلمارات العربية املتحدة بتحفيز الدول عىل االستثامر
بشكل منفرد يف مرشوعات الطاقة املتجددة أيضاً ،وذلك بشكل غري مبارش عرب توفريها الدعم املادي والفني
واملعنوي لوكالة «آيرينا» ،التي تستضيفها عىل أراضيها ،والتي تقوم بدورها بنقل هذا الدعم إىل تلك الدول.
ويف تقريرها األخري ،أكدت الوكالة أهمية هذا الدور اإلمارايت ،ووصفته بالدور الداعم ألنشطتها ،واملهم بالنسبة
إىل إنجاح اسرتاتيجيتها وأهدافها وخططها املستقبلية ،انطالقاً من قناعة الدولة وقيادتها الرشيدة بأن الطاقة
املتجددة هي طاقة املستقبل التي يتجه إليها العامل كله.
ليست هذه املرة األوىل التي تعرتف فيها املؤسسات الدولية بحقيقة الريادة اإلماراتية لقطاع الطاقة املتجددة
العاملي ،بل تعددت هذه املناسبات ،ومن بينها إشادة بان يك مون ،األمني العام لألمم املتحدة ،عىل هامش
حضوره «القمة العاملية لطاقة املستقبل» يف عام  ،2011باملبادرات اإلماراتية يف الطاقة املتجددة ،ومن بينها
مبادرة «مصدر» ،التي قال عنها «إنها تقدم للعامل صورة مرشقة ملا سيكون عليه املستقبل» ،وأشاد بـ «الدور
الرائد الذي تقوم به أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة والنابع من رؤية ثاقبة يجري العمل عىل تحويلها
إىل واقع فعيل» .ويف السياق نفسه تحدث السيد بيل ريتشاردسون ،وزير الطاقة األمرييك األسبق ،يف أثناء
مشاركته يف فعاليات القمة لعام  ،2013عندما قال« :إن اإلمارات وليس الواليات املتحدة األمريكية أو الصني،
باتت مركز الطاقة املتجددة يف العامل».
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مساع متواصلة لتعزيز األمن اإللكتروني
ٍ
حمل التطور املستمر والرسيع يف وسائل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،الكثري من اإليجابيات والفوائد يف
مختلف جوانب حياتنا اإلنسانية :االجتامعية واالقتصادية والثقافية واملعلوماتية وغريها .وخاصة أن وسائل نقل
املعلومات وتبادلها حول العامل ،أصبحت أرسع وأسهل وأكرث فعالية من أي وقت مىض .إالّ أنها تضمنت يف الوقت
ذاته ثغرات وسلبيات استطاع بعضهم استغاللها والنفاذ منها بشكل غري قانوين إلحداث الرضر والتخريب أو حتى
الرسقة .وكان من نتائج ذلك أن ظهرت مصطلحات مثل «الجرائم اإللكرتونية» ،و«جرائم تكنولوجيا املعلومات»
و«القرصنة اإللكرتونية» و«التجسس اإللكرتوين» وغريها .و ُوضعت بالفعل تصنيفات وترشيعات وقوانني تتعامل
مع الجرائم اإللكرتونية ومنها :التهديد ،واالبتزاز ،واخرتاق حسابات بنكية وأنظمة الرشكات ،والتجسس عىل
األشخاص والرشكات ،والدخول إىل مواقع أمنية محمية ،وتخريب مواقع إلكرتونية ...،إلخ.
يف هذا السياق جاء انعقاد املؤمتر الدويل الخامس ملكافحة جرائم تقنية املعلومات الذي اختتم أعامله مؤخرا ً
يف العاصمة اإلماراتية أبوظبي؛ لتأكيد االهتامم املتزايد والحرص الذي توليه دولة اإلمارات العربية املتحدة
لتحقيق األمن اإللكرتوين؛ خاصة يف ظل ما تشهده اإلمارات من تطور رسيع يف املجاالت كافة :االقتصادية
والتجارية واإلدارية والتعليمية والصحية ،اعتامدا ً عىل أحدث تكنولوجيا ووسائل االتصال يف العامل .وقد حققت
اإلمارات بالفعل ما يشهد لها بأنها قد قطعت شوطاً طويالً يف هذا املجال ،كان آخرها الفوز باستضافة ديب لتنظيم
معرض إكسبو الدويل .2020
وكام اتضح من خالل جلسات املؤمتر ،فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة كانت من أوىل الدول التي سارعت
إىل وضع األطر الترشيعية للتعامل مع الجرائم اإللكرتونية مبختلف أنواعها ،من خالل إصدارها القانون االتحادي
رقم  2لعام  2006الخاص مبكافحة جرائم تقنية املعلومات ،واستبداله بقانون أكرث تطورا ً يف عام  .2012مع
التطوير املستمر والدائم يف عمل الرشطة املتخصصة يف مجال الوقاية ومكافحة الجرائم التقنية  ،وهو ما أسهم
بفاعلية يف مواجهة هذه الجرائم .يأيت ذلك يف وقت تشري فيه الدراسات إىل أن الجرائم اإللكرتونية باتت تتصدر
مؤرش الجرائم املستحدثة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأن معدالتها ترتفع مبعدل سنوي؛ نظرا ً إىل زيادة
االعتامد عىل التقنيات الحديثة يف أغلبية املعامالت ،وخاصة املالية والتجارية.
ويشري تعدد الجهات اإلماراتية وتنوعها ،التي نظمت املؤمتر واملتمثلة يف :وزارة الداخلية ،ومعهد التدريب
والدراسات القضائية ،بالتعاون والتنسيق مع وزارة العدل ،والهيئة العامة لتنظيم قطاع االتصاالت ،والهيئة
الوطنية لألمن اإللكرتوين ،إىل أهمية تكامل الجهود بني الجهات املعنية لوضع اسرتاتيجية متكاملة ملواجهة جرائم
تقنية املعلومات ،وترجمة توصيات املؤمتر إىل نتائج ملموسة؛ لتحقيق أفضل وسائل األمن اإللكرتوين يف اإلمارات.
ومع تعدد الجهات املعنية بقضية الجرائم اإللكرتونية ،فإن وزارة الداخلية ،بقيادة الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ،لها دورها املتميز واألسايس يف التصدي
لهذه الجرائم من خالل الرتكيز عىل الجانب الوقايئ يف مكافحتها ،وتعزيز األمن واالستقرار والسالمة العامة بني
املواطنني واملقيمني تجسيدا ً لرؤية اإلمارات  ،2021واملنسجمة مع رؤية حكومة أبوظبي  2030الهادفة إىل تطبيق
مفاهيم الحكومة اإللكرتونية.
إضافة إىل ما سبق ،فقد جاء انعقاد أعامل املؤمتر الدويل الخامس ملكافحة جرائم تقنية املعلومات ،متزامناً مع
املعرض الدويل لألمن الوطني ودرء املخاطر «آيسنار أبوظبي  ،»2014الذي شاركت فيه رشكات وطنية وعاملية،
متخصصة يف مجال صناعة املعدات واألجهزة األمنية ،وأجهزة السالمة واألمن ودرء املخاطر؛ ليتحقق بذلك تكامل
األمن بأشكاله ومستوياته كافة.
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الحديث عن خطة أمريكية لمساعدة المعارضة السورية عسكريًا...
أي تأثير في مجرى الصراع؟
عىل الرغم من الحديث عن أن واشنطن تضع اللمسات األخرية عىل خطة لدعم مقاتيل املعارضة السورية املعتدلة
بالسالح ،فإن عدم شمول هذا السالح عىل صواريخ مضادة للطائرات يقلل من تأثريه يف املواجهة مع قوات النظام.
نقلت وكالة «رويرت» عن مسؤولني أمنيني أمريكيني
قولهم إن الواليات املتحدة األمريكية «تضع اللمسات
األخرية» عىل خطة لزيادة تدريب مقاتيل املعارضة
السورية وإرسال مزيد من األسلحة إليها يف مواجهة
قوات األسد.
يأيت هذا التطور يف املوقف األمرييك يف ظل عدد
من التطورات :أولها ،تراجع املعارضة السورية املسلحة
أمام قوات بشار األسد يف مناطق
مختلفة من األرايض السورية.
ثانيها ،فشل مسار الحل السلمي
للرصاع السوري من خالل
مؤمتر جنيف  2بعد متسك
النظام السوري مبواقفه ورفضه
ألي حديث عن تنازل األسد
عن السلطة .ثالثها ،االنتقادات التي تعرضت لها إدارة
الرئيس األمرييك باراك أوباما عىل خليفة سياستها تجاه
األزمة السورية وكيف أن هذه السياسة غري فاعلة وغري
قادرة عىل إيقاف الرصاع الذي أودى بحياة نحو 136
ألف شخص ،فضالً عن ماليني الالجئني والنازحني .رابعها،
الربوز القوي للجامعات الدينية املتطرفة عىل الساحة
السورية مقابل املعارضة املعتدلة ،ما أثار القلق عىل
املستويني اإلقليمي والعاملي من خطر هذه الجامعات
يف حال سقوط نظام بشار األسد ،وخاصة أنها مرتبطة
بتنظيم القاعدة ،ومن ثم برزت الدعوة إىل دعم املعارضة
املعتدلة ليك تستطيع الصمود يف مواجهة نظام األسد من
ناحية والعنارص املتطرفة من ناحية أخرى .خامسها ،قلق
الواليات املتحدة من أن يسقط نظام األسد من دون أن
يكون لها ارتباط قوي بقوى املعارضة السورية ،ومن ثم
فإنها تسعى من خالل الدعم العسكري لهذه املعارضة،
إىل تعزيز عالقاتها معها تحسباً للمستقبل.
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فضال عام سبق ،فإن الدعم العسكري كان مطلباً
أساسياً من مطالب االئتالف الوطني السوري املعارض يف
كل لقاءاته مع األطراف اإلقليمية والدولية ،ويف مقدمتها
الواليات املتحدة األمريكية.
لكن السؤال املهم هنا هو :ما مدى تأثري الدعم
العسكري األمرييك الذي يتم الحديث عنه للمعارضة
السورية يف مسار الرصاع املسلح؟
وفقا لتقرير «رويرتز» فإن
هذا الدعم العسكري ال يشمل
صواريخ «أرض-جو» التي
طالبت وتطالب بها املعارضة
حتى ميكنها التصدي للتفوق
الجوي للقوات الحكومية
السورية ،وهذا يقلل من تأثريه
بالنسبة إىل املواجهة بني املعارضة والنظام ،لكن ميكن
أن يدعم املعارضة املعتدلة ،وخاصة الجيش السوري
الحر يف مواجهة الجامعات املتشددة ،مثل جبهة النرصة،
والدولة اإلسالمية يف العراق والشام «داعش» .وهذا
يتعارض مع ما كانت صحيفة «واشنطن بوست» قد
ذكرته يف تقرير لها يف نهاية شهر مارس املايض ،من أن
واشنطن تعمل عىل زيادة مساعداتها العسكرية الرسية
للمعارضة السورية وتدرس تضمني هذه املساعدات
صواريخ مضادة للطائرات.
املوقف األمرييك الرافض لدعم املعارضة السورية
بصواريخ مضادة للطائرات يستند إىل القلق من وقوع
هذه الصواريخ يف أيدي جامعات متطرفة ميكن أن
تستخدمها يف عمليات إرهابية أو ضد إرسائيل ،وخاصة
أن الخطوط الفاصلة بني املعارضة املسلحة التي تنتمي
إىل تنظيم القاعدة وتلك املعتدلة غري واضحة وغري
حاسمة عىل الساحة السورية.
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تبدأ اليوم وتستمر ألسابيع عدة
االنتخابات في الهند ...كيف ستؤثر في مسار العالقات الهندية-الباكستانية؟
تبدأ اليوم االثنني ،عىل تسع مراحل تستغرق أسابيع عدة ،االنتخابات الربملانية يف الهند ،حيث تشري
استطالعات الرأي إىل أن حزب «بهاراتيا جاناتا» الهندويس القومي املعارض هو األقرب إىل الفوز ومن ثم
يشكل مرشحه نارندرا مودي الحكومة القادمة.
والسؤال املهم هنا هو :كيف سيؤثر فوز بهاراتيا جاناتا
يف االنتخابات يف العالقات الهندية-الباكستانية؟ ويف الرد
عىل هذا التساؤل ،توقعت ليزا كريتس ،الباحثة يف شؤون
جنوب آسيا يف مؤسسة «هرييتاج فاونديشني» يف مقالها
يف مجلة «ذا ناشيونال إنرتست» ،أن يؤدي وصول مودي
إىل رئاسة الوزراء يف الهند ،إىل إمكانية توتر العالقات
الهندية-الباكستانية بصورة أوسع ،مع احتامالت للتصعيد
العسكري بني البلدين ،وخاصة يف ظل الهجامت اإلرهابية
التي تتعرض لها الهند ،مشرية إىل أن التعهد الشخيص
لرئيس الوزراء الهندي مامنوهان سينج ساعد يف املحافظة
عىل عالقات هادئة مع إسالم أباد ،برغم الهجامت التي
تعرضت لها الهند خالل السنوات املاضية ،التي تتهم فيها
الجامعات املتطرفة املوجودة يف باكستان .وقد طالب
سينج  -نظرا ً إىل إدراكه تدهور الوضع األمني يف باكستان-
الزعامء الباكستانيني بالحذر ،وحرص عىل القول بأن خدمة
املصالح الهندية بصورة أفضل تكون من خالل محاولة
التعامل مع الزعامء املدنيني الباكستانيني ،بدالً من السامح
لألعامل العدائية بالتحكم يف العالقات بني الطرفني.
وأوردت الكاتبة مؤرشات عىل قلة صرب «حزب بهاراتيا
جاناتا» تجاه باكستان ،ومنها إدانة رئيس الحزب للربملان
الباكستاين العام املايض عىل متريره قرارا ً ضد إعدام أفضل
غورو ،أحد املقاتلني الكشمرييني الذي اتهم بدوره مبهاجمة
الربملان الهندي يف ديسمرب  ،2001كام طالب زعامء الحزب
بتقليص العالقات مع إسالم أباد وتجميد إجراءات بناء
الثقة بني البلدين؛ ردا ً عىل املوقف الباكستاين .وقد سبق
أن قام رئيس الوزراء الهندي السابق أتال بيهاري فاجباي
بزيارة تاريخية لالهور عام  ،1999وشجع القنوات الخلفية
للمباحثات بشأن كشمري ،والتي حققت نجاحاً ما لبث أن
تالىش عقب اقتحام الجيش الباكستاين محافظة «كارجيل»
يف الجانب الهندي من خط املراقبة.
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وتشري الكاتبة إىل أن نارندرا مودي يعترب يف نظر
املراقبني معارضاً لإلسالم بسبب أعامل الشغب الطائفية
التي متت تحت نظره يف والية غوجارات ،التي أدت إىل
مقتل أكرث من ألف من املدنيني ،معظمهم من املسلمني.
وترى الكاتبة أن مودي يدرك حاجته إىل تحسني صورته
وسمعته ،حيث تعهد مؤخرا ً بالسري عىل خطى فاجباي
يف كشمري ،من أجل طأمنة الباكستانيني ومسلمي كشمري.
وترى الكاتبة أن مودي سيعمل عىل إنعاش االقتصاد
الهندي ،وخاصة يف غوجارات ،لكن ذلك يتوقف عىل
العالقات الطيبة بني الهند وباكستان التي تعترب رشطاً
للمحافظة عىل ثقة املستثمرين األجانب ،كام أن املصالح
االقتصادية للهند تكمن يف التغلب عىل التوتر بني البلدين.
وإضافة إىل الخلفية االقتصادية التي يتمتع بها مودي ،فمن
املرجح أن يضع تحسني العالقات التجارية الباكستانية-
الهندية عىل قمة األولويات.
وتخلص الكاتبة إىل القول :إن العالقات الباكستانية-
الهندية تتوقف عىل تعاون إسالم أباد األمني وجهودها
لوقف العمليات «اإلرهابية» التي تنطلق من أراضيها ضد
نيودلهي .وبالنظر إىل االنتقادات التي تعرض لها سينج
لتعامله الهادئ مع باكستان ،فمن املرجح أن يتعرض مودي
للضغوط للرد بقوة عىل أي هجوم إرهايب يف املستقبل.
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هل يتطور الخالف بين روسيا والواليات المتحدة األمريكية حول
أوكرانيا إلى مواجهة عسكرية؟
يستبعد الكاتب بول ساندرز يف مقال يف مجلة «ذا ناشونال إنرتست» تطور الخالفات بني روسيا والواليات
املتحدة األمريكية والغرب حول أوكرانيا إىل مواجهة عسكرية مسلحة ،ألن هناك العديد من العوامل التي متنع ذلك.
يشري الكاتب إىل أنه عىل الرغم من أن موسكو
تبدو اآلن عىل استعداد للحديث عن أوكرانيا ،فإنه
ليس من الواضح إذا ما كانت رشوط روسيا ستلقى
قبوالً لدى الواليات املتحدة األمريكية ،أو األهم من
ذلك ،لدى كييف .ويف الوقت نفسه ،بحسب فيليب
بريدلوف ،القائد العام لقوات «حلف شامل األطايس»
(الناتو) ،فإن «القوات الروسية بإمكانها االستيالء عىل
جنوب أوكرانيا ورشقها خالل ثالثة إىل خمسة أيام .ويف
ظل هذه الرهانات العالية ،فقد حان الوقت إلعادة
النظر يف بعض فرضياتنا األساسية بشأن الحرب».
ويضيف «لألسف ،بعد عقدين من انفراد الواليات
املتحدة األمريكية بعرش القوة العظمى ،يبدو أن
رئيسنا وسياسيينا والنقاد لدينا ال يعرفون الكثري عن
الحروب .لذا وبينام تناقش واشنطن ردها إزاء ضم
روسيا لشبه جزيرة القرم ،ت ُجمع األطراف كافة عىل
أمر واحد ،وهو أن واشنطن لن تخوض حرباً مع روسيا.
لألسف ،فإن قناعتهم مبنية عىل سلسلة من االفرتاضات
الخاطئة بشكل خطري».
تفرتض الغالبية أن الواليات املتحدة األمريكية،
باعتبارها أهم قوة عسكرية يف العامل ،فإنها من يختار
إذا ما كانت ستخوض الحرب أم ال .فبعد حربني
كبريتني يف أفغانستان والعراق ،باإلضافة إىل التدخالت
يف البلقان وليبيا واإلحجام عن التدخل يف سوريا ،فقد
اعتاد األمريكيون فكرة أنه بإمكاننا مناقشة خياراتنا
العسكرية بارتياح بينام ينتظر اآلخرون ،ألن أياً منهم
لن يجرؤ عىل تحدينا .وبرغم أن ليون تروتسيك كان
مخطئاً يف األمور األخرى كافة ،لكن عىل ص ّنـاع القرار
تذكر عبارته القائلة «قد ال تكون مهتامً بالحرب ،ولكن
الحرب مهتمة بك».
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فهل تقوم روسيا مبهاجمة القوات األمريكية أو أي
أهداف أخرى مبارشة؟ هذا غري وارد ،فالجيش األمرييك
أقوى بكثري من جيش موسكو ،وهو أمر اعرتف به
املسؤولون الروس .ومع ذلك ،وبرغم أن الرئيس
الرويس ،فالدميري بوتني ،قد خ ّمن بشكل صحيح ،حتى
اآلن ،أن الواليات املتحدة األمريكية لن ترد عسكرياً
عىل ترصفاته ،فإن ذلك ال يعني أن تخميناته ستظل
صحيحة إىل أجل غري مسمى.
وهذا يرتبط مبارشة باالفرتاض الثاين ،وهو أننا
وبوتني واالتحاد األورويب والحكومة األوكرانية الجديدة
وقادة القرم ،نستطيع معاً السيطرة عىل األحداث أو
إدارتها .إن انهيار اتفاق  21فرباير بني الرئيس األوكراين
املخلوع ،فيكتور يانوكوفيتش ،وخصومه الذين خلفوه،
يوضح بشكل ال لبس فيه أن ذلك االفرتاض غري صحيح،
فقد انهار االتفاق ألن املتظاهرين يف امليدان طالبوا
بإزالة يانوكوفيتش فورا ً عندما كانت الواليات املتحدة
األمريكية واالتحاد األورويب وقادة املعارضة األوكرانية
مجمعني عىل االتفاق ،وكان بوتني وقادة القرم ليقبلوه
عىل مضض .لقد فر يانوكوفيتش من كييف وأوكرانيا
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ألنه يخىش الجامهري ،وليس قادة املعارضة .كان
الغياب النسبي للعنف يف شبه جزيرة القرم ملحوظاً.
وكانت الظروف يف رشق أوكرانيا وجنوبها أكرث إثارة
للقلق ،وكان ميكن أن تزداد سوءا ً .فإىل متى ميكن أن
يدوم الهدوء النسبي الحايل؟ إذا تحولت التظاهرات
والتظاهرات املضادة إىل العنف ،فهل تتدخل روسيا
يف أماكن أخرى يف أوكرانيا؟ ماذا سيفعل «الناتو» إذا
ما اختار الجيش األوكراين الضعيف والجامعات شبه
العسكرية يف أوكرانيا املقاومة؟ وأين هي الحدود
بني رشق أوكرانيا وغربها؟ وهل ستقوم هيئة األركان
العامة الروسية عمدا ً بإيجاد مالذ للمقاتلني غري
النظاميني ،يف غرب أوكرانيا من خالل وقف تقدمهم
يف تلك النقطة؟ وهل تقوم موسكو مبهاجمة شحنات
األسلحة أم ستلجأ إىل التصعيد بطرق أخرى؟ لقد أشار
كارل فون كالوزفيتز أحد أهم الخرباء االسرتاتيجيني
يف العامل إىل أن أي حرب مبجرد أن تبدأ ،سيكون لها
منطقها الخاص بالتصعيد بال هوادة إىل أقىص درجة.
ونحن ننىس هذا األمر ما يعرضنا للخطر.
يشري الكاتب إىل أن العديد من الدول تفضل
فرض عقوبات تسبب «العجز» ،معتربين أن التدابري
االقتصادية القاسية قد تجرب موسكو عىل تغيري
مسارها ،أو تكبيدها خسائر فادحة ،ويف الوقت ذاته
تجنب الرصاع املسلح .وتقوم هذه النظرية الشائعة
عىل افرتاض ثالث ،وهو أن العقوبات هي بديل
للحرب وليست مقدمة لها .لقد كانت إيران والعراق
وكوريا الشاملية وغريها مستعدة الستيعاب العقوبات
من دون محاولة االنتقام املسلح ،ولكن مل تكن أي
منها قوة عظمى.
إن آخر مرة فرضت فيها الواليات املتحدة عقوبات
تسبب العجز عىل قوة عظمى أخرى كانت عام 1940-
 ،1941عندما ص َّعدت واشنطن من القيود املفروضة
عىل التجارة مع اإلمرباطورية اليابانية ،وبلغت ذروتها
يف الحظر النفطي بحكم األمر الواقع ،مبا يف ذلك الحظر
عىل صادرات الحديد والصلب والنحاس واملعادن
األخرى وكذلك وقود الطائرات .وبرغم أن الرئيس
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فرانكلني روزفلت كان قلقاً إزاء استفزاز اليابان ،كان
املسؤولون األمريكيون يعتقدون أنه من غري العقالين
أن تقدم طوكيو عىل مهاجمة الواليات املتحدة .واعترب
القادة اليابانيون أن االستسالم لواشنطن يعد الخطر
األكرب .فكيف سريد بوتني عىل ضغوط مامثلة؟
قد يطيب للبعض الشعور باالرتياح تجاه فارق كبري
بني عامي  1941و ،2014وهو أن الواليات املتحدة
وروسيا كلتيهام قوى عظمى نووية .إذ يفرتض هؤالء
أنه مبا أن الردع النووي نجح يف الحيلولة دون نشوب
رصاع بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفيتي خالل
الحرب الباردة ،فإنه سينجح يف ذلك مجددا ً.
ولكن هل باراك أوباما وفالدميري بوتني مستعدان
الستخدام األسلحة النووية؟ واألهم من ذلك ،هل
يعتقد كل منهام أن اآلخر قد يستخدم األسلحة
النووية إذا تصاعد الرصاع التقليدي بشأن أوكرانيا؟
وإذا كان كل من الزعيمني يعتقد أن اآلخر سيرتاجع،
فإن الردع النووي للحرب التقليدية قد يفشل فجأة،
بل إن الردع النووي للتصعيد التقليدي قد يفشل.
فقد سبق ملوسكو أن لوحت بالورقة النووية.
يرى الكاتب أن تجنب الحرب ويف الوقت ذاته
الدفاع بحزم عن املصالح القومية للواليات املتحدة
وردع مزيد من التدخل الرويس يف أوكرانيا يتطلب
سياسة مختلفة كلياً عن سياسة إدارة أوباما .صحيح
أن املزيد من العزم أمر رضوري ،ولكن هناك خيطاً
رفيعاً بني الردع واالستفزاز أيضاً.
وينطوي بيان الرئيس باراك أوباما يف أوروبا -الذي
قال فيه إن روسيا ال ميكن «ردعها عن مزيد من
التصعيد بالقوة العسكرية» -عىل خطورة ألنه يتخىل
عن األساس املركزي لالسرتاتيجية األمريكية يف مرحلة
ما بعد الحرب العاملية الثانية ،وهي فكرة أن هيمنة
الواليات املتحدة يف كل مرحلة يف سلسلة تصعيد
محتمل ،من شأنها ردع النزاع .ومن هذا املنطلق ،قد
يكون أوباما أول رئيس حقيقي ألمريكا بعد الحرب
الباردة يستخدم هذا املصطلح ،ومن املؤسف أنه ال
أمريكا وال بقية العامل قد يكونون مستعدين له.
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روسيا تحذر من التبعات القانونية القتراح عكس إمدادات غاز ألوكرانيا
قال الكيس ميلر ،الرئيس
التنفيذي لرشكة «جازبروم» الروسية
لتلفزيون «روسيا  »24إن محادثات
أوكرانيا مع االتحاد األورويب بشأن
إمكانية استرياد الغاز من الغرب
لتعويض إمدادات روسية تثري
تساؤالت عن مدى قانونية هذه الخطوة .وكانت
أوكرانيا قد أعلنت يوم الجمعة املايض ،أنها تبحث
بشكل عاجل سبل استرياد الغاز الطبيعي من الغرب
بعد أن رفعت موسكو أسعار الغاز املخفضة املمنوحة
لكييف لنحو املثلني األسبوع املايض.
وتحصل أوكرانيا عىل نصف احتياجاتها من الغاز
الرويس .وأحد االحتامالت التي ناقشها االتحاد األورويب
«عكس التدفقات» ومبوجب ذلك تقوم دول يف االتحاد

«بوينج» تعلن حصولها على رخصة
لبيـع إيـران قطـع غيـار للطـائـرات التجارية

أعلنت شـركة «بوينج» األمريكية
مؤخرا ً أنها حصلت عىل رخصة من وزارة
الخزانة األمريكية لتصدير بعض قطع
الغيار للطائرات التجارية إىل إيران يف
إطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ يف يناير املايض .وقال
متحدث باسم بوينج -أكرب مصنعي الطائرات يف العامل -إن الرشكة
تلقت الرخصة هذا األسبوع وستبدأ اآلن اتصاالت مع مسؤولني
يف إيران لتحديد قطع الغيار التي يحتاجونها .وأضاف أن الرخصة
تشمل فقط مكونات رضورية لضامن استمرار عمليات طريان
آمنة لطائرات بوينج متقادمة بيعت إىل إيران قبل ثورة 1979
وال تسمح بإجراء أي مناقشات بشأن مبيعات لطائرات جديدة
إىل إيران .وستكون املبيعات أول تعامالت يعلن عنها بني رشكات
معدات الطريان والفضاء األمريكية وإيران منذ أن أدت أزمة
الرهائن األمريكيني عام
 1979إىل عقوبات أمريكية جرى توسيعها الحقاً يف أثناء
النزاع حول أنشطة إيران النووية .وقدمت «بوينج» ورشكة
«جرنال إلكرتيك» املصنعة ملحركات الطائرات طلباً للحصول عىل
إذن لتصدير مكونات للطائرات إىل إيران يف أثناء فرتة تخفيف
العقوبات التي تستمر ستة أشهر ،والتي اتفقت عليها إيران
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األورويب ،رمبا تكون سلوفاكيا ،بإعادة
تصدير الغاز من خالل خطوط
األنابيب التي تستخدم عادة لتوصيل
إمدادات الغاز الروسية للغرب وتعرب
أرايض أوكرانيا.
وقال ميلر يف مقابلة أذاعها يوم
السبت تلفزيون روسيا « 24حني يتعلق األمر بعكس
اإلمدادات تثور أسئلة عدة» وتابع أن عكس إمدادات
من سلوفاكيا رمبا ال يكون ممكناً فعلياً وهو ما يجعله
إجراء يتخذ عىل الورق فحسب .وقال «هذه القضية
تتطلب دراسة تجري بعناية فائقة» .ورفعت روسيا
سعر صادرات الغاز إىل أوكرانيا ليبلغ  485دوالرا ً لكل
ألف مرت مكعب وهو السعر نفسه الذي يسدده عمالء
آخرون يف وسط أوروبا.

اقتصاد كوريا الجنوبية
يتجه نحو االنتعاش

قال مركز دراسات تابع
للحكومة ،أمس األحد ،إن
اقتصاد كوريا الجنوبية
حالياً عىل مسار االنتعاش
بفضل التحسن التدريجي
يف الصادرات والطلب املحيل .وقال معهد كوريا للتنمية
( )KDIيف تقرير تقييمي اقتصادي شهري «ال تزال
البيانات املتعلقة باإلنتاج يف كوريا الجنوبية ضعيفة
بسبب انخفاض نسبة تشغيل املرافق لدى الرشكات
املصنعة» .وأضاف  KDIأن «االقتصاد يف البالد عىل مسار
االنتعاش بسبب التحسن التدريجي يف الطلب املحيل
والصادرات» .وقال املعهد إن االستثامر يف مرافق الرشكات
املحلية هو اآلخر عىل مسار االنتعاش ،مع تعايف الصادرات
إىل االقتصادات الكربى مثل الواليات املتحدة خالل شهر
مارس .أما البيانات املتعلقة بالتوظيف يف كوريا الجنوبية
مثل معدل املشاركة االقتصادية الذي يشري إىل الجزء
النشط اقتصادياً من السكان ،مبا يف ذلك العاطلون الذين
يرغبون يف العمل ،فقد قال املعهد إنها شهدت تحسناً هي
األخرى يف األشهر األخرية.
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َ
المواطنة والحرية الدينية في الغرب ...تحليل مقارن لتجارب
المسلمين في فرنسـا وألمانيـا والواليات المتحدة األمريكيــة
تحلل هذه الدراسة مفهومي املواطَنة والتعبري
الديني ،مع تركيز خاص عىل تجارب األقليات املسلمة
املهاجرة يف فرنسا وأملانيا والواليات املتحدة األمريكية؛
حيث تشكل هذه الدول ع ِّينة مالمئة لدراسة وضع
الجاليات املسلمة وتجاربها يف الغرب ،وهي تجارب
تشكلت بتأثري الخلفيات الثقافية والعرقية للمهاجرين
وتاريخ بلدانهم ،إىل جانب خلفيات الدول املضيفة
وتاريخها .فقد وجدت الحكومات الغربية نفسها أمام
تحديات قانونية ودستورية بسبب تدفق أعداد كبرية
من املهاجرين .هل يجب إعطاء املهاجرين الحقوق
نفسها التي يتمتع بها املواطنون مع أنهم مختلفون
يحق للمهاجرين إظهار
عنهم ثقافياً وعرقياً؟ وهل ّ
رموزهم الدينية؟ وما الحقوق والحريات التي يجب
توفريها ملؤسساتهم الدينية؟
تتشابه تجارب املسلمني يف البلدان الغربية من
جوانب عدة ،أبرزها وجود خطاب غريب عاملي يربط
ما بني املسلمني واإلرهاب والعنف الدوليني .األمر
الذي انعكس عىل تقبل املجتمعات الغربية للوجود
املسلم ،والرموز الدينية اإلسالمية فيها .وعىل سبيل
املثال ،ثار جدل يف فرنسا عام  1993حول الطالبات
املحجبات يف املدارس العامة الفرنسية ،وتم حظر
ارتداء الحجاب يف املدارس العامة عام  ،2004وحظر
ارتداء النقاب يف األماكن العامة عام .2010
ويف أملانيا ُح ِظر ارتداء الحجاب يف بعض الواليات
عام  ،2004ومل يُسمح لألتراك بالحصول عىل الجنسية
األملانية حتى عام  ،2000وكان األتراك يجدون فرص
عمل فقط يف األعامل التي تتطلب عاملة غري ماهرة
أو شبه ماهرة.
وكان املهاجرون املسلمون يف الواليات املتحدة
األمريكية ميرون بتجارب مشابهة ،لكن قضايا الحقوق
اإلثنين  7إبريـل ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5372

المؤلف :جاكلين سالم
تاريخ النشــــر2014 :

املدنية للمسلمني األمريكيني أصبحت أكرث خطورة
بعد  11سبتمرب .2001
هناك سمة أخرى لتجربة املهاجرين املسلمني يف
الدول الغربية ،وهي بقاء املهاجرين محارصين يف
معازل ،حيث متارس هذه الجامعة أنشطة معينة
بذاتها ،ويظل وضعهم االجتامعي مرتبطاً بهذه
الجامعة وهذه األنشطة .إن أكرب تجمع للمسلمني يف
أوروبا الغربية يعيش يف فرنسا ،وهي التي تحتضن
نحو خمسة ماليني مسلم ،وتنحدر أصول معظمهم
من املغرب العريب .وغالباً ما يكون أفراد هذه األقلية
املسلمة من املهاجرين فقراء ويعيشون يف معازل
يف ضواحي املدن .ويف أملانيا ،يتم تهميش املهاجرين
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املسلمني بسبب عدم أهليتهم للحصول عىل الجنسية،
أو بسبب الجهل والفقر .ويعتقد املسلمون يف أمريكا،
وخاصة بعد  11سبتمرب ،أنهم محارصون يف معازل
وممنوعون من املشاركة يف الحكومة والشؤون العامة.
وتتشابه الدول الغربية املذكورة يف استخدام
التقاليد الدينية اليهودية-املسيحية يف استبعاد
الجامعات الدينية والعرقية األخرى؛ حيث يتم
تحويلهم بصورة أوتوماتيكية إىل مواطنني من الدرجة
الثانية .واملفارقة أن هذه الدول الغربية نشأت
ونهضت باالعتامد عىل مبدأ رفض الدين ملصلحة
االنتامء الوطني ،وبالتايل فإن الدين يُع ّد عامالً ثانوياً
يف هوية الدولة.
مقابل أوجه التشابه الواضحة بني تجارب أقليات
املهاجرين املسلمني يف أمريكا وفرنسا وأملانيا ،هناك
اختالفات واضحة أيضاً يف تاريخ هجراتهم؛ ويف
الطبقة االجتامعية التي جاء منها املهاجرون ،واملكانة
االجتامعية التي يحصلون عليها يف بلدانهم الجديدة؛
وهناك اختالفات يف قوانني الهجرة؛ ويف املشكالت
املتعلقة باملواطَنة وحقوق اإلنسان يف كل دولة؛ ويف
الطرق التي تستخدمها هذه الدول ملعالجة املشكالت.
كان اندماج املسلمني يف املجتمع األمرييك أسهل
ألنه مجتمع قائم عىل الهجرة أساساً ،ومينح املواطَنة
الكاملة بشكل أرسع وأسهل باملقارنة بالدول
األوروبية ،من خالل كفالة العائلة ،أو العمل ،أو اللجوء
السيايس ،أو برنامج القرعة للحصول عىل الجنسية
األمريكية ،وخاصة بعد َس ّن قوانني الهجرة عام ،1965
كام ساعد عىل اندماج املسلمني يف الواليات املتحدة
األمريكية نوعية هؤالء املهاجرين التي شملت مهنيني
محرتفني وطالباً وعامالً .ومع بدايات القرن الحادي
والعرشين أصبح هناك الجيل األول والثاين والثالث
من املسلمني األمريكيني ،والكثريون منهم اندمجوا يف
املجتمع األمرييك.
يف املقابل استقطبت فرنسا وأملانيا العامل املهاجرين
اإلثنين  7إبريـل ( 2014السنة الحادية والعشرون  -العدد )5372

غري املهرة يف الغالب من تركيا وشامل إفريقيا وجنوب
آسيا ،وكان الهدف من استقبال هؤالء املهاجرين
أن يكونوا عامالً «ضيوفاً» ،برغم تجديد تأشرياتهم
باستمرار ،من دون منحهم جنسيتها .وهناك الكثريون
من العامل املهاجرين التزموا برشوط عقد العمل
وعادوا إىل أوطانهم األصلية ،بينام قرر الكثريون منهم
البقاء يف أملانيا وفرنسا .وبرغم القيود عىل استقطاب
املزيد من املهاجرين يف أواسط السبعينيات من القرن
العرشين ،فقد استمر تدفق املهاجرين من شامل
إفريقيا ،ومنحوا الجنسية الفرنسية مبوجب قوانني لَـ ّم
شمل العائلة ،أو الزواج من مواطن فرنيس/مواطنة
فرنسية ،أو اللجوء السيايس ،ونظرا ً إىل فقرهم وضعف
قدراتهم الثقافية واللغوية فقد ظلوا محصورين يف
أوضاع اجتامعية متدنية.
ويف عام  1990أصبح من حق األجانب الذين مىض
عىل وجودهم يف أملانيا عرشة أعوام أو أكرث ،التقدم
بطلب للحصول عىل الجنسية األملانية ،رشيطة أن
يثبتوا للسلطات األملانية أنهم يجيدون اللغة األملانية،
وأنهم استوعبوا الثقافة األملانية واندمجوا فيها .ومبا
أن أملانيا ال تقبل ازدواجية الجنسية (بخالف الواليات
املتحدة األمريكية وفرنسا) ،فإنه يجب عىل الذين
يختارون أن يصبحوا مواطنني أملاناً أن يتخلوا عن
جنسيتهم األصلية .وق ّدر أن نحو  %70من األتراك
املقيمني يف أملانيا يحق لهم اغتنام الفرصة وطلب
الجنسية ،ولكن عددا ً قليالً منهم طلب ذلك بالفعل،
حيث يدرك كثري من األتراك أنهم إذا تخلوا عن جواز
سفرهم الرتيك ،فهذا ال يعني أنهم س ُيعتربون متساوين
مع بقية املواطنني يف أملانيا.
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