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رسالة السالم اإلماراتية في العالم
خلال اسـتقباله أول مـن أمـس رئيسـة جمهوريـة كوسـوفو ،فخامة عاطفـة يحيى آغـا ،يف أبوظبي ،جدد
الفريـق أول سـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ،ويل عهـد أبوظبـي ،نائـب القائـد األعلى للقـوات
املسـلحة ،تأكيـد رسـالة السلام التـي تعمـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة تحت قيـادة صاحب السـمو
الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان ،رئيـس الدولـة -حفظـه الله -على تعزيزهـا وتعميقهـا وإيصالها إىل كل
أنحـاء العـامل .حيـث أكـد سـموه أن رسـالة اإلمـارات الدامئـة إىل العـامل تنطلـق مـن دورهـا يف املسـاهمة
الفاعلـة مـع املجتمـع الـدويل يف كل مـا مـن شـأنه تحقيق األمـن واالسـتقرار والتنمية وما يعزز قيم السلام
والتعايـش والعدالـة يف مناطـق العـامل املختلفة.
ولعـل مـا يُكسـب تأكيـدات الفريـق أول سـمو الشـيخ محمـد بن زايـد آل نهيـان أهمية خاصـة وداللة
عميقـة ،أنهـا جـاءت خلال لقائـه رئيسـة كوسـوفو ،حيث ميثـل الدور الـذي لعبته دولـة اإلمـارات العربية
املتحـدة يف كوسـوفو منوذجـاً متميـزا ً على مسـاهمتها الفاعلـة يف خدمـة السلام واألمـن واالسـتقرار على
السـاحة الدوليـة وإميانهـا العميـق بالعمـل مـن أجـل تحقيق هـذا الهدف .فلـم يتوقف الجهـد اإلمارايت يف
هـذا الصـدد على املشـاركة اإليجابية يف قوات حفظ السلام يف كوسـوفو بعد الحرب املدمرة التي شـهدتها،
وهـي مشـاركة لقيـت تقديـرا ً كبيرا ً مـن قبـل األمـم املتحـدة ،وإمنـا امتـد إىل دعـم جهـود التنميـة وإعادة
اإلعمار وتقديـم املسـاعدات اإلمنائيـة واإلغاثية واإلنسـانية التي سـاعدت على تعزيز أركان االسـتقرار عىل
أرضهـا ،ومـا زالـت مسـتمرة يف هـذا النهـج يف إطـار توجهـات سياسـاتها الخارجية التـي تجعل مـن تحقيق
السلام العاملـي أولويـة أساسـية لهـا مـن منطلـق إميانهـا بـأن تحقيـق هـذا السلام هـو املفتـاح األسـايس
لتنميـة شـاملة ملصلحـة الشـعوب مـن ناحيـة ،وتعـاون دويل فاعـل ملواجهـة التحديـات الكونيـة املشتركة
مـن ناحيـة أخرى.
عبرت ترصيحـات رئيسـة كوسـوفو خلال لقائهـا الفريـق أول سـمو الشـيخ محمـد بـن زايـد آل
وقـد ّ
نهيـان عـن تقديـر كبير مـن قبل بالدها على املسـتويني ،الحكومي والشـعبي ،ملـا قامت به دولـة اإلمارات
العربيـة املتحـدة ملصلحـة إقـرار السلام وتحقيـق التنميـة الشـاملة فيهـا ،وهـذه هـي النظـرة إىل اإلمارات
دامئـاً على املسـتوى الـدويل؛ ألن مسـاهامتها اإليجابيـة والفاعلـة مـن أجل أمـن العـامل واسـتقراره وتنميته
ليسـت كثيرة فقـط ،وإمنـا مسـتمرة أيضاً.
ولعلـه مـن حسـن الطالـع أن تـأيت إشـادة رئيسـة كوسـوفو بدعم اإلمـارات لبالدهـا ،بينام تقترب ذكرى
توحيـد قواتنـا املسـلحة يف السـادس مـن مايـو القـادم ،وهـي الذكـرى التـي تعيـد التذكير بـدور هـذه
عبرت من خالله عـن القيـم واألخلاق اإلماراتية
القـوات يف حفـظ السلام يف كوسـوفو ،وهـو الـدور الـذي ّ
الراقيـة واألصيلـة ،ومارسـت مهامهـا باحرتافيـة ومهنيـة عالية ،وأكدت أنها قوة اسـتقرار وسلام ،سـواء عىل
املسـتوى اإلقليمـي أو العاملـي.
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عالقات إماراتية مثالية مع العالم
كان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب،
يف مستهل جولته التي تشمل دول :املكسيك والربازيل واألرجنتني وتشييل ،عدد من الترصيحات التي تلخص
الرؤية الشاملة التي تحكم التحركات اإلماراتية تجاه دول العامل أجمع ،وترتجم ما يشري إليه الدستور اإلمارايت
يف ديباجته ،بشأن «أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تقيم عالقاتها مع دول العامل املختلفة عىل أساس االحرتام
املتبادل وتبادل املصالح واملنافع» ،وتؤكد أن اإلمارات دولة منفتحة عىل العامل وتك ُّن االحرتام للجميع ،ولديها
استعداد تام للتعاون مع الدول كافة لتحقيق كل ما هو مفيد لإلنسانية.
يجسد التحرك اإلمارايت تجاه دول أمريكا الالتينية مدى وعي الدولة بطبيعة التغريات واملستجدات الجارية،
واألهمية املتزايدة لدور دول االقتصادات الصاعدة يف النظام االقتصادي العاملي يف املرحلة الراهنة ،هذه
االقتصادات التي يرتكز وجودها يف أمريكا الالتينية وآسيا وإفريقيا ويف رشق أوروبا .ودولة اإلمارات العربية
املتحدة ذاتها تع ّد أحد االقتصادات املؤثرة ضمن هذا التصنيف ،ملا لها من عالقات تجارية واقتصادية كبرية
ومتصاعدة مع دول العامل كافة ،ومع دول االقتصادات الصاعدة بشكل خاص .وقد أشار صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم يف كلامته التي بثها عىل صفحته الرسمية عىل موقع التواصل االجتامعي «تويرت» ،إىل
ذلك قائالً «لدينا استثامرات يف هذه الدول ،وفتحنا خطوط طريان ،وزدنا تبادلنا التجاري معها».
ال تقترص مساعي دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تحركاتها نحو دول االقتصادات الصاعدة بشكل عام
عىل تعزيز عالقاتها الثنائية معها فقط ،بل تسعى إىل ما هو أوسع من ذلك ،إذ إنها تطمح إىل استثامر موقعها
الجغرايف املتميز بني الرشق والغرب ،والشامل والجنوب؛ لتجعل من نفسها حلقة وصل بني االقتصادات الصاعدة
حول العامل .وقد أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يف كلامته إىل ما يدل عىل ذلك ،عندما
قال «واليوم نريد ربطها -االقتصادات الصاعدة يف أمريكا الالتينية -مع أقىص الرشق -االقتصادات الصاعدة يف
آسيا -عن طريق اإلمارات» ،وهذا الطموح يعد جزءا ً ال يتجزأ من الغاية الكربى لإلمارات ،التي تطمح إىل جعل
نفسها مركزا ً عاملياً للتجارة واألعامل.
جدير بالذكر أن اهتامم دولة اإلمارات العربية املتحدة بتعزيز العالقات االقتصادية مع دول أمريكا الالتينية
يقابله اهتامم ال يقل عنه يف الدرجة أو املستوى من قبل هذه الدول ،فربغم العالقات االقتصادية الوثيقة
واالتفاقيات التي تربطها باإلمارات ،منذ زمن بعيد ،فام زال لدى هذه الدول الرغبة يف املزيد ،وعياً منها باملكانة
اإلماراتية املتصاعدة عىل خريطة االقتصاد العاملي ،وقد شهدت الفرتات املاضية توقيع العديد من االتفاقيات
ومذكرات التفاهم يف هذا اإلطار ،ويف هذا السياق تأيت «اتفاقية حامية وتشجيع االستثامرات» التي ُوقِّعت أول
من أمس بني اإلمارات واملكسيك ،يف أثناء زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمكسيك
كمحطة أوىل يف جولته يف أمريكا الالتينية.
ويف النهاية ،فإنه يف ظل الطموحات التي تحمل اإلمارات من ناحية ودول أمريكا الالتينية من ناحية أخرى
تجاه بعضهام بعضاً ،ووعيها بالفرص الكامنة خلف تعزيز العالقات املتبادلة ،فإن املستقبل يحمل بني جنباته
الكثري من العوائد التنموية لشعوبها ،ولعل ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ضمن
ترصيحاته ،ميثل عنواناً للطموح اإلمارايت يف هذا الصدد ،بتأكيده «أن العامل حافل بالفرص يف أركانه األربعة،
واألمم الناجحة متد يدها للجميع لتحقق مصالح وخري شعوبها».
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الخالفات حول «العزل السياسي»
كيف تؤثر في المشهد السياسي التونسي؟
التجاذبات التي كبحت عجلة العملية السياسية يف تونس الجديدة وعرقلت إصدار دستورها طويالً ،ال تزال
تتحكم يف أجندة االنتخابات الرئاسية التي بات موعدها املتوقع قبيل نهاية العام الحايل موضع جدل واسع،
ما يدعو إىل التساؤل حول احتامالت تأجيلها.
تتفاقم الخالفات بني األطراف السياسية التونسية
وتتشعب يف امللفات األمنية واالقتصادية والسياسية
والدستورية وغريها من امللفات ،لتغدو عقبة حقيقية
يف وجه تجاوز البالد املرحلة االنتقالية التي متر بها
منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن عيل يف
يناير  .2011فالتباين يف وجهات النظر بني املجموعات
السياسية حول القواعد الناظمة لعمل الدولة وشكلها غري
مفاجئ؛ ألن هذه الكتل السياسية تختلف عىل طبيعة
تونس–املستقبل ،التي تراها كل مجموعة بطريقة
مختلفة انطالقاً من قناعاتها السياسية واأليديولوجية
املتناقضة كثريا ً أو قليالً مع املجموعات األخرى .لكن
الالفت للنظر أن هذه الخالفات تجلت يف أحيان كثرية
عىل نحو شديد يف الجلسات املخصصة ملناقشة مسودة
الدستور تحت قبة الربملان .وقد تناقلت وسائل اإلعالم
العام املايض أنباء تبادل الشتائم الكثرية بني الفرقاء
خالل مرحلة مناقشة مسودة الدستور قبل إقراره.
بيد أن املعضلة األكرب يف وجه العملية السياسية يف
تونس خالل الفرتة الحالية ،عىل األقل يف املدى املنظور،
هي «العزل السيايس» التي يرتكز الجدال يف األوساط
السياسية حولها ويتعلق بإقصاء أعضاء النظام السابق
عن مامرسة العمل السيايس .والحال أن ترصيحات
الباجي قائد السبيس ،رئيس حركة «نداء تونس»
األخرية ،تدل عىل أن عجلة العملية السياسية تواجه
تعقيدات كبرية .فقد شدد السبيس عىل أنه «ال ميكن
تنظيم انتخابات يف مثل هذه الظروف» التي «يسودها
اإلرهاب يف ظل وضع اقتصادي تعيس ،ووضع اجتامعي
أتعس» ،وأضاف رئيس الوزراء السابق الذي يقود أكرب
أحزاب املعارضة «أن قانون العزل السيايس هو مبنزلة
الفتنة» التي لن متر ،يف رأيه.

واملفارقة أن «نداء تونس» العلامين الليربايل ،ومعه
عدد من األحزاب اليسارية ،تتفق مع «حركة النهضة»
ذات النهج اإلسالمي يف املوقف حول قانون العزل
السيايس ،مع أن هذه األحزاب كلها تختلف مع النهضة
يف كل يشء تقريباً .لكن اتفاق القطب األكرب خارج
السلطة الذي يضم عددا ً من أنصار النظام السابق
وأعضائه ،مع أكرب أحزاب السلطة يف رفض قانون العزل
السيايس ال يكفي لشطبه من أجندة لجنة الترشيع
يف املجلس التأسييس ،وال إلقناع رشييك «النهضة» يف
الحكم؛ حزب «املؤمتر من أجل الجمهورية» الذي
كان يتزعمه الرئيس منصف املرزوقي قبل وصوله إىل
الرئاسة ،وحزب «التكتل الدميقراطي للعمل والحريات»
بزعامة مصطفى بن جعفر ،رئيس املجلس التأسييس،
مبعارضته أو التخيل عنه.
وبشكل عام ميكن القول :إذا مل يتم التوصل
إىل تسوية الخالفات بني األحزاب التونسية حول
قضية العزل السيايس ،فإن هذا رمبا يعيق تصديق
قانون االنتخــابات ومن ثم ميكن أن يجعـل إجـراء
االنتخــابات الرئاسية املقررة قبل نهاية العام الجاري
 2014محل شك.
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كاتب يتساءل :ميزانية دفاعية أمريكية غير كافية مقارنة بمن؟
أثار وينسلو ويلر ،مدير مرشوع سرتاوس لإلصالح العسكري يف مرشوع الرقابة عىل الحكومة ،يف مقاله عىل
موقع «اليونز ريفيو» ،العديد من التساؤالت بشأن أسباب الجدل املثار حالياً حول قضية تخفيض امليزانية
الدفاعية األمريكية ،وف ّند مزاعم املعرتضني عىل هذا التخفيض أيضاً.
وأضاف أن كثريين من الجمهوريني والدميقراطيني،
وخاصة يف لجان القوات املسلحة يف مجلس النواب
ومجلس الشيوخ ،يرون أن ميزانية الدفاع األمريكية
غري كافية؛ لذا فهم يقرتحون تحرير «البنتاغون» (وزارة
الدفاع األمريكية) من الحد األقىص القانوين لإلنفاق،
الذي حدده قانون مراقبة امليزانية لعام  ،2011الذي
مبقتضاه يتم تخفيض اإلنفاق الحكومي ،وتحديد نفقات
«البنتاغون» بنحو  500مليار دوالر سنوياً ،لسنوات
عدة ،وبرغم أن هؤالء أيدتهم «هيئة األركان املشرتكة»
وأيدهم وزير الدفاع ومسؤولون آخرون يف البنتاغون،
فإنه غاب عن ذهن هؤالء ثالث حقائق بارزة وهي :أوالً،
أن ميزانية الرئيس أوباما لعام  2015للربامج املتعلقة
باألمن القومي كافة ستتجاوز  1تريليون دوالر .ثانياً،
أن الواليات املتحدة تتخطى يف إنفاقها أي دولة أخرى،
وال سيام الدول التي تشكل تهديدا ً مفرتضاً .ثالثاً ،أنه
مبوجب خفض اإلنفاق الحكومي ،فإن حصة البنتاغون
من اإلنفاق عىل األمن الوطني ال تزال عند مستويات
مرتفعة للغاية.
يقول الكاتب :إن وصف امليزانية الدفاعية األمريكية
بعدم الكفاية ال يتوافق مع حجمها الفعيل فضخامة
ميزانية الدفاع األمريكية ،حتى يف ظل تخفيض اإلنفاق
الحكومي ،جلية وواضحة من الناحيتني النسبية
واملطلقة .ويف كل عام ،يصدر املعهد الدويل للدراسات
االسرتاتيجية ( )IISSيف لندن ومعهد إستوكهومل الدويل
ألبحاث السالم ( )SPIRIتقديرات مستقلة حول اإلنفاق
الدفاعي الدويل .وعىل الرغم من اختالف املنهجيات
التي يتبعها املعهدان ،التي تؤدي إىل اختالف تقديراتهام،
فإن بياناتهام تعكس إجامالً الصورة ذاتها ،وهي أن
الواليات املتحدة ترصف مبالغ تزيد إىل حد كبري عىل
إنفاق الدول التي يعتربها كثريون داخل الواليات املتحدة

مصدر تهديد مثل الصني وروسيا وإيران وسوريا وكوريا
الشاملية ،فالواليات املتحدة األمريكية تنفق أكرث من
هذه الدول ،ليست منفردة وحسب ،بل مجتمعة أيضاً
وبواقع الضعف عىل األقل ،ويستعرض الشكل أعـاله
أحـدث البيانات املتوافـرة يف هذا الشـأن ،وهي بيانات
لعام  ،2013تؤكد هذه الحقيقة.
وبرغم االختالف بني بياناتهام ،حيث أصدر «املعهد
الدويل للدراسات االسرتاتيجية» بياناته يف نرشة بعنوان
«التوازن العسكري» يف وقت سابق من هذا العام؛ بينام
أصدر «معهد إستوكهومل» بياناته هذا األسبوع ،وبرغم
اختالف منهجياتهام ،إذ تشمل تقديرات املعهد الدويل
اإلنفاق خارج ميزانيات الدفاع الرسمية ،فإن الصورة
األساسية هي ذاتها :فاإلنفاق الدفاعي األمرييك يبلغ أكرث
من ضعف إجاميل إنفاق الدول كافة التي تشكل تهديدا ً
مفرتضاً للواليات املتحدة .فوفقاً للمعهد الدويل يبلغ
اإلنفاق األمرييك  2.9ضعف إنفاق دول التهديد املفرتضة؛
بينام يشري معهد إستوكهومل إىل أن اإلنفاق األمرييك يبلغ
 2.1ضعف ،والجدير بالذكر أن امليزانية هي لعام 2013؛
أي السنة األوىل التي يدخل فيها قانون تخفيض اإلنفاق
الحكومي حيز التنفيذ يف الواليات املتحدة.
ويشري الكاتب ،إىل أنه ولدعــم توســع إمرباطوريتها،
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فقــد كانت بريطانيا العظمى قد اعتمدت مطلع القرن
التاسع عرش معيارا ً يدعو إىل أن تكون البحرية امللكية
مساوية لثاين أكرب قوتني بحريتني يف العامل مجتمعتني.
وقد زادت الواليات املتحدة هذا املعيار بأكرث من الضعف
فيام يتعلق مبيزانيتها ،وبرغم ذلك ،فإن السياسيني وكبار
املسؤولني الدفاعيني لدينا يتذمرون من أن هذا اإلنفاق
الكبري غري كاف .ويضيف الكاتب ،أن هناك اثنني من
الدالئل يظهران أن امليزانية
الدفاعية األمريكية كبرية
بشكل غري متناسب ،وليست
صغرية :األوىل ،فبوضع
اإلنفاق الدفاعي الحايل يف
سياق تاريخي يُظهر أن
اإلفراط يف اإلنفاق اليوم غري
مالئم؛ واألخرى ،تشكك فيام
إذا كان حجم اإلنفاق الحايل
أو جودة قيادة األمن القومي يف أمريكا هي غري كافية.
ويقول الكاتب إنه من املضلل أساساً وصف الصني،
بل حتى روسيا ،كمصدر تهديد كبري بالنسبة إىل الواليات
املتحدة األمريكية .فاليوم يختلف عن حقبة الحــرب
الباردة  1990-1948عندما كان «االتحاد السوفيتي»
السابق وحلف «وارسو» يشكالن تهديدا ً وجودياً
نووياً وتقليدياً مستمرا ً للواليات املتحدة ،وحني كانت
الشيوعية يف جمهورية الصني الشعبية تدعم حربني
ضد الواليات املتحدة يخوضها مئات اآلالف من القوات
الربية األمريكية .وعىل العكس من ذلك ،فالصني اآلن
هي الرشيك التجاري الرئييس وأكرب دولة دائنة للواليات
املتحدة .أما روسيا ،حتى مع األخذ يف االعتبار احتاللها شبه
جزيرة القرم وغزوها املحتمل ألوكرانيا ،فإنها تشكل قوة
إقليمية فقط ،وال ترقى إىل القوة العظمى الدولية التي
كان االتحاد السوفيتي يشكلها .ويرى الكاتب أنه عندما
واجهت الواليات املتحدة هذه التهديدات الوجودية
فعالً ،كانت ميزانية «البنتاغون» أصغر بكثري مام هي
عليه اليوم ،لذا علينا أن نتنبه إىل القادة السياسيني
والعسكريني اليوم الذين يقولون إنهم ال يستطيعون
تدبر األمر مع مستويات اإلنفاق التي يواجهونها مبوجب
قانون مراقبة امليزانية ،إنهم صائبون متاماً إذ يقولون:

إنهم غري قادرين عىل القيام بذلك ،فالتاريخ الحديث
يثبت ذلك.
ويف النهاية يشري الكاتب إىل عدد من النقاط املهمة
بشأن الجدل الدائر حول قضية تخفيض ميزانية الدفاع
األمريكية ،وهي:
إن معداتنا العسكرية باهظة الثمن بشكل خيايل،
ولكن الكثري منها يُعترب متأخرا ً خطوة إىل الوراء من
ناحية األداء.
منذ منتصف تسعينيات
القرن العرشين ،زاد
الكونغرس مخصصات رواتب
ومزايا وزارة الدفاع ،ولكن تم
استخدام معظم هذه األموال
لزيادة رواتب عنارص الجيش
كافة ومضاعفة معاشات
الكثريين من املتقاعدين من
الخدمة املسلحة ،وتخصيص مزايا أكرب لقدامى املحاربني
الناجني من الحرب العاملية ،وغري ذلك من خدمات تهدف
إىل رشاء الدوائر السياسية بدالً من معالجة املشاكل
األمنية الفعلية ،فضالً عن الحروب يف العراق وأفغانستان.
يف ظل امليزانية املفتوحة يف حقبة ما بعد أحداث
الحادي عرش من سبتمرب ،ض ّخمت القيادة املدنية
والعسكرية يف البنتاغون نفقاتها العامة إىل مستويات غري
مسبوقة ،مبا يف ذلك املوظفون العسكريون واملوظفون
الحكوميون املدنيون واملوظفون املتعاقد معهم.
إن أياً من قادة األمن القومي لدينا مل يكلف نفسه
عناء الفهم الجذري ألبعاد مشكلة اإلرساف يف اإلنفاق ،إذ
إن وزارة الدفاع ال تزال غري خاضعة للتدقيق ،وذلك بعد
أربعة وعرشين عاماً من صدور قانون املديرين املاليني
لعام  ،1990الذي يهدف إىل مطالبة البنتاغون اإلفادة
عن كيفية إنفاق األموال.
إن عالقة اإلنفاق الدفاعي األمرييك مع إنفاق دول
التهديد املفرتض وحجم اإلنفاق الدفاعي املعارص مقارنة
بأوقات كان التهديد فيها أكرب ،ال يدعو إىل التشكيك يف
كفاية حجم ميزانية الدفاع األمريكية اليوم؛ بل يدعو
إىل التشكيك يف جدارة القيادة السياسية والعسكرية
األمريكية الحالية ،سواء يف وزارة الدفاع أو يف الكونغرس.
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هل ُّ
كمورد للغاز إلى أوروبا؟
تحل إيران بدي ًال لروسيا
ِّ
أوضحت «مجلة يوروآسيا ريفيو» يف تقرير لها أن االتحاد الرويس يعترب حالياً أكرب مزود للغاز الطبيعي إىل
الدول األوروبية عرب أنابيب الغاز التي متر عرب األرايض األوكرانية ،لكن التوترات األخرية يف أوكرانيا قد ألقت
بظاللها عىل مستقبل صادرات الغاز الروسية إىل أوروبا.
عىل الرغم من رغبة الدول األوروبية يف تبني موقف
حازم من روسيا بسبب موقفها من األزمة األوكرانية ،فإن
تلك الدول تعتمد بشكل كبري عىل الغاز الرويس ،ومن
ثم فهي تواجه قيودا ً خطرية يف تحركاتها ضد روسيا عىل
خلفية األزمة يف أوكرانيا .وقد دأبت الدول األوروبية
منذ فرتة طويلة عىل التفكري يف وضع حد العتامدها عىل
الغاز الرويس ،لكن الوضع الحايل زاد من تعقيد الجهود
وأصبح يتعارض مع املصالح السياسية بالنسبة إىل دول
أوروبية معينة تعترب ممرا ً ألنابيب الغاز الطبيعي ،التي
تنقل الغاز املنتج يف منطقة الرشق األوسط ومنطقة
بحر قزوين إىل األسواق األوروبية .وبالطبع فإن األزمة
الحالية بني روسيا وأوكرانيا متثل جرس إنذار لحث جميع
األطراف ذات العالقة ،مبا فيها أوروبا ذاتها ،عىل إيجاد
حل سيايس لألزمة األوكرانية ،لتمهيد الطريق الحقاً أمام
تطبيق مرشوعات جديدة للطاقة تساعد عىل تنويع
مصادر الغاز الطبيعي املستورد إىل أوروبا.
يف ضوء هذه الظروف ،فإن هناك فرصة مثينة أمام
دول الرشق األوسط مبا فيها ،جمهورية إيران اإلسالمية
للظهور كمورد جديد للغاز الطبيعي إىل أوروبا ،ونتيجة
لذلك يقول التقرير إنه يجب عىل إيران أن تكون مستعدة
لالستفادة من الفرص التاريخية املتاحة الناجمة عن
األزمة السياسية الحالية بني روسيا وأوكرانيا .ويف الوقت
ذاته تلعب كل من تركيا وأذربيجان دورا ً مهامً يف هذا
الشأن ،باعتبارهام دولتني رئيسيتني ملرور خطوط أنابيب
الغاز إىل أوروبا ،وبالتايل فعىل إيران تعزيز تعاونها مع
تركيا وأذربيجان ،إذا أرادت أن تصبح مزودا ً رئيسياً للغاز
إىل الدول األوروبية .وتوقع التقرير أن تقوم إيران عقب
رفع العقوبات الدولية املفروضة عليها بشكل كامل،
بسبب برنامجها النووي ،بربط أنبوب الغاز الحايل الرتيك-
اإليراين بأنبوب الغاز الذي مير عرب األناضول.

يُتوقع أن يلعب خط «نابوكو» دورا ً مهامً يف هذا
املجال ،وهو الخط الذي كان منتظرا ً أن يصل إىل النمسا
لنقل الغاز إىل هناك ومن ثم إىل باقي األسواق األوروبية،
وإن كان العمل يف هذا األنبوب قد تعرث بعض اليشء
بسبب التوتر السيايس واالرتفاع الحاد يف أسعار تكلفة
املواد الالزمة ،فإن مشاعر القلق املتزايدة لدى الدول
األوروبية بشأن اعتامدها الكبري عىل الغاز الرويس،
من شأنها أن تدفع هذه الدول إىل اتخاذ إجراء ما من
أجل متابعة تنفيذ املرشوع خالل الفرتة املقبلة .ويرى
التقرير أن إمتام أنبوب نابوكو سيشكل طريقاً رئيسياً
لنقل الغاز الطبيعي الذي تنتجه أذربيجان إىل أوروبا،
وقبل أن يحدث ذلك ميكن إليران استخدام أنبوب الغاز
الرتيك-اإليراين الحايل ،وملء جزء من الفراغ يف سوق الغاز
األوروبية ،كام ميكن إليران زيادة الطاقة االستيعابية لهذا
األنبوب عىل ضوء القدرات التقنية املتوافرة فيه.
ويقول التقرير :إن الدول األوروبية ترى إيران
وأذربيجان مو ِّر َديْن للغاز الطبيعي ميكن التعويل عليهام،
وهناك عنارص تساعد إيران عىل تحقيق هذا الهدف ،من
أبرزها :التوصل إىل اتفاق بشأن برنامجها النووي ،وإقناع
الدول األوروبية بأنها رشيك تجاري ثابت ميكن االعتامد
عليه ،إضافة إىل تعزيز تعاونها مع أذربيجان والتوصل
معها إىل اتفاقات ثنائية ملا فيه مصلحة البلدين.
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إيران تخفض دعم البنزين هذا األسبوع لتوفير أموال لالستثمار
قـال مسـؤول إيـراين :إن إيران
سـتبدأ يف خفـض دعـم البنزيـن
هـذا األسـبوع يف تحـرك يختبر
مـدى التأييـد الشـعبي للرئيـس
حسـن روحـاين ،حيـث إن زيـادة
أسـعار البنزيـن ترفـع التضخـم
يف بلـد يعـاين بالفعـل العقوبـات
االقتصاديـة .ومل يعلـن بعـد حجـم الخفـض يف الدعـم  -وما
يرتتـب عليـه مـن زيـادة يف أسـعار الوقـود  -لكنـه يـأيت يف
وقـت يتعـرض فيـه روحـاين النتقـادات من خصومـه الذين
يعارضـون التحسـن يف العالقـات مـع الغـرب ،والذي سـعى
ألجلـه الرئيـس اإليراين منـذ انتخابه يف عـام  .2013ويهدف
خفـض الدعـم إىل توفير أموال لالسـتثامر يف البنيـة التحتية

وخفـض االقتراض الحكومـي مـن
البنوك وتشـجيع ترشـيد اسـتخدام
الطاقـة .وأسـهم خفـض سـابق
للدعـم إبان حكم الرئيس السـابق
محمـود أحمـدي نجـاد ،إضافة إىل
العقوبـات التـي فرضتهـا الواليات
املتحـدة األمريكيـة وأوروبـا على
إيـران بسـبب برنامجهـا النـووي يف ارتفـاع التضخـم إىل مـا
يزيـد على  .%40ويقـول روحـاين إن مكافحـة التضخـم
تشـكل أولويـة بالنسـبة إليه وهبط معـدل التضخم إىل أقل
مـن  %35منـذ أن انتهجت حكومته سياسـة نقديـة ومالية
أكثر تحفظـاً ،لكـن إصلاح الدعـم قـد ميحـو أثـر ذلك عىل
األقـل بشـكل مؤقـت.

اتفاق تركي-روسي على زيادة سعة خط للغاز

ليبيا تدرس خفض الميزانية بمقدار الثلث

قـال وزيـر الطاقـة التريك تانر يلـدز :إن بالده وروسـيا اتفقتا
على رفـع طاقـة خـط األنابيب «بلو ستريم» الـذي ينقـل الغاز
الـرويس عبر البحـر األسـود مـن  17مليـار متر مكعـب إىل 19
مليـارا ً سـنوياً .وأضـاف يلـدز «توصلنـا إىل اتفـاق مبـديئ مـع
روسـيا لزيـادة طاقـة الخـط ،وعقـد جديـد سـيتم توقيعـه مـع
موسـكو لشراء الغاز بسـعر معقـول مبشـاركة القطـاع الخاص».
وأشـار إىل أن بلاده سـتطلب سـعرا ً مخفضـاً للغـاز الـرويس مـن
دون أن يكشـف عـن
مقـدار السـعر .ومـن
املقـرر أن تبـدأ تركيـا
يف وقـت الحـق اليوم
مناقشـات مـع رشكـة
غازبـروم الحكوميـة
الروسـية بشـأن عـدد
مـن قضايـا الطاقـة ،مـن بينها تعديـل أسـعار الغاز واإلمـدادات
والتعـاون يف مجـال الطاقـة النوويـة .وقـال مسـؤولون إن ضـم
روسـيا شـبه جزيـرة القـرم يشـكل خطـرا ً على تركيـا ،مشيرين
إىل أن  %12.5مـن إمداداتهـا مـن الغـاز متـر عبر أوكرانيـا عبر
خـط األنابيـب .وتركيـا ت ُجـري مناقشـات مـع رشكـة «غازبـروم»
الحكوميـة الروسـية بشـأن قضايـا الطاقـة ،ومنهـا تعديل أسـعار
الغـاز واإلمـدادات والخطوات الالزمة لتجنب أي مشـكالت فيها.

أعلـن رئيـس لجنـة امليزانية
يف الربملـان الليبـي محمـد
عبداللـه ،أن على بلاده تقليص
ميزانيتهـا مبقـدار الثلـث ووقف
متويـل البنيـة التحتيـة لتعويض
الرتاجـع يف إيـرادات النفـط
جـراء إغلاق موانـئ وحقـول
نفطيـة رئيسـية على مـدى األشـهر التسـعة املاضيـة .وأوضـح
أن الربملـان يقترح خفـض امليزانيـة إىل  44مليـار دينـار؛ أي مـا
يعـادل  36مليـار دوالر ،مـن  68.6مليار دينار وردت يف مسـودة
أوليـة للرتكيـز على دفـع الرواتـب وإنفـاق الـوزارات .وأضـاف
عبداللـه أن اإلنفـاق على مرشوعـات البنية التحتيـة وغريها من
مرشوعـات التنميـة سـيتوقف حاليـاً ،مضيفـاً أنـه مـن الصعـب
إطلاق خطـة تنميـة يف غيـاب حكومـة جديـدة .الجديـر بالذكر
أن أكثر مـن نصـف امليزانيـة الليبية يتـم رصفه للدعـم ورواتب
موظفـي القطـاع العـام الـذي يعـاين العاملـة الزائـدة وضعـف
الكفـاءة .وكانـت املؤسسـة الوطنيـة للنفـط الليبيـة قـد أعلنـت
الشـهر املـايض أ ّن ليبيـا أغلقـت حقـل الفيـل النفطـي بسـبب
توقـف خـط األنابيـب الواصل إىل مينـاء مليتة .وسـيرتاجع إنتاج
البلاد مـن النفـط مـن  230ألـف برميـل يوميـاً إىل  150ألـف
برميـل ،وفـق مـا ذكـر متحـدث باسـم املؤسسـة.
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مبقر «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»
للتوحد» ّ
ينظم «ملتقى التوحد »2014
«مركز أبوظبي
ّ
استضاف «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االسرتاتيجية» ،يف مقره يف إمارة أبوظبي يومي اإلثنني
والثالثاء املوافقَني  21و 22من إبريل « ،2014ملتقى
التوحد  »2014الذي نظّمه «مركز أبوظبي للتوحد» التابع
لـ«مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية وذوي االحتياجات
الخاصة» ،وذلك يف إطار أنشطة املؤسسة يف شهر التو ّحد
العاملي بهدف توعية فئات املجتمع باضطراب التو ّحد.
وقد شهد «ملتقى التوحد  »2014عرض محارضات
تثقيفية توعوية بهدف التعريف ونرش الوعي باضطراب
التوحد بني رشائح املجتمع كافة ،من خالل عرض الحقائق
العلمية ،والدعوة إىل رضورة تفعيل مفهوم املسؤولية
االجتامعية تجاه الفئة املصابة بهذا االضطراب ،التي
تحتاج إىل الدعم واملؤازرة؛ بهدف م ّد جسور التواصل
معها ودمجها يف املجتمع.
وتض ّمن اليوم األول من امللتقى ثالث محارضات،
األوىل ألقاها الدكتور محمد حمدي تحت عنوان «دور
األنشطة الرياضية يف تخفيف ح ّدة اضطراب الذاتوية».
وكانت املحارضة الثانية لألستاذة أسامء ناهيد بعنوان
«االسرتاتيجيات املستخدمة يف تعديل سلوك طالب
التوحد» ،أما املحارضة الثالثة فقد حملت عنوان «مشاكل
املراهقة التي يعانيها طالب التوحد» ،وألقاها الدكتور
غانم البسطامي.
كام شمل اليوم الثاين من امللتقى ثالث محارضات ألقى
الدكتور أحمد األملعي أوالها بعنوان «تأثري األدوية» ،وق ّدم
عبدالرحمن العبدالله املحارضة الثانية التي حملت عنوان
«املشاكل األرسية وأثرها عىل األبناء» ،تاله محمد وجدي،
الذي استعرض مضمون محارضته عن «التأخري اللغوي».
ويُعد شهر إبريل هو شهر التوعية بالتوحد الذي يتزامن
مع االحتفال بيوم التوحد العاملي ،الذي يصادف الثاين من
الشهر من كل عام .وتنظم «مؤسسة زايد العليا للرعاية
اإلنسانية وذوي االحتياجات الخاصة» ،ممثلة يف «مركز
أبوظبي للتو ّحد» سلسلة من األنشطة والفعاليات املتنوعة
للفت االنتباه إىل تلك الحالة التي يطلق عليها اإلعاقة
الغامضة ،والتوعية بشأن التعامل مع حاالت التوحد سعياً
نحو دمج املتوحدين ليصبحوا أفرادا ً فاعلني يف املجتمع.

مستوى
وقد بلغت دولة اإلمارات العربية املتحدة
ً
متميزا ً يف مجال خدمة ذوي االحتياجات الخاصة ورعايتهم،
مبن فيهم املصابون باضطراب التوحد ،وهو ما يعكس
التوجه اإلنساين يف أروع صوره ،والرؤية الثاقبة للقيادة
الرشيدة ،وعىل رأسها صاحب السـمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،رئيس الدولة-حفظه الله -وهو ما متثل
يف إصدار القانون االتحادي رقم  29لسنة  ،2006الخاص
بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة يف املجاالت الرتبوية
والصحية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية؛ ما يكفل
لتلك الفئة منظومة متكاملة من الترشيعات تحفظ لها
الحق يف حياة كرمية.
ومن الجدير بالذكر أن «مركز أبوظبي للتوحد» يتبع
«مؤسسة زايد العليا للرعاية اإلنسانية» منذ عام .2006
ويقدم املركز خدمات متخصصة إىل عرشات الطالب
والطالبات من ذوي اضطراب التوحد .وتكمن آلية العمل
يف املركز يف تقديم مجموعة من الخدمات التعليمية
بحيث تتامىش مع قدرات الطالب امللتحقني باملركز
وإمكانياتهم .وتنبثق رؤية املؤسسة من وراء تب ّني هذا
املركز من اإلميان بأهمية العمل عىل دمج هذه الفئة من
األفراد يف املجتمع ،وذلك من خالل تحضريهم لخطوة
الدمج بإكسابهم املهارات التعليمية والنفسية والسلوكية
الالزمة لهم من أجل تك ّيف أفضل .كام تجدر اإلشارة إىل
أن التوحد هو اضطراب منايئ شامل يصيب األطفال يف
السنوات الثالث األوىل من العمر مؤدياً إىل صعوبات
واضحة يف ثالثة مجاالت أساسية هي :قصور يف التفاعل
االجتامعي والعالقة مع اآلخرين ،وقصور يف التواصل
اللفظي وغري اللفظي ،إضافة إىل تركيز املصابني بهذا
االضطراب عىل اهتاممات مح ّددة وسلوكيات تكرارية.
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الدكتور جمال السويدي يحاضر في «جامعة أبوظبي» عن
«آفاق العصر األمريكي :السيادة والنفوذ في النظام العالمي الجديد»
ألقى سعادة الدكتور جامل سند السويدي ،مدير
عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية»،
محارضة يوم أول من أمس اإلثنني  21إبريل 2014
حول كتابه الجديد «آفاق العرص األمرييك :السيادة
والنفوذ يف النظام العاملي الجديد» ،وذلك يف «جامعة
أبوظبي» .ويأيت ذلك يف إطار مساعي سعادته الحثيثة
إىل التواصل مع رشائح املجتمع اإلمارايت ونخبه املختلفة،
بغية تعميم األفكار والرؤى االسرتاتيجية التي خلص إليها
كتاب «آفاق العرص األمرييك :السيادة والنفوذ يف النظام
العاملي الجديد» ،الذي ع ّده عدد كبري من الخرباء وأهل
االختصاص من إعالميني وأكادمييني نقطة فارقة ومميزة
يف مسرية البحث االسرتاتيجي؛ ليس عىل املستوى املحيل
فقط ،بل كذلك عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
وقد ألقى سعادة الدكتور جامل سند السويدي
محارضته بحضور سعادة عيل سعيد بن حرمل الظاهري،
رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي ،والدكتور عيل
نظمي ،نائب مدير الجامعة للشؤون األكادميية باإلنابة،
عميد كلية الهندسة ،والدكتور تريي موتياك ،نائب مدير
الجامعة للشؤون اإلدارية ،والدكتور رضوان الجراح،
عميد كلية اآلداب والعلوم ،والدكتور جميل عبداملجيد،
مدير الربامج العسكرية يف جامعة أبوظبي.
ومن املؤكد أن حرص سعادته عىل نقل األفكار
والرؤى واالستنتاجات التي تض ّمنها الكتاب ألكرب عدد
من القراء والباحثني والعلامء والطلبة وأهل الثقافة
واألدب إمنا يؤكد ،عرب كثري من الدالئل والشواهد ،أن
الدكتور جامل السويدي يتب ّنى فكرة أساسية مفادها،
أن القيمة الحقيقية والفعلية لهذا الكتاب املوسوعي ال
تتحقق مبجرد طباعته ووضعه يف املكتبات واألسواق،
وإمنا بإثارة الحوار والجدل والنقاش العلمي حول ما
تض ّمنه ،ما يشكّل تظاهرة ثقافية من شأنها أن تعزز
التحليل املنهجي العميق ،وتخلق بذورا ً لتكريس
العلمية واملنهجية عند التعامل مع الدراسات املستقبلية

واألبحاث االسترشافية التي تعاين منطقتنا ندرتها؛ ومن
هنا يحاول كتاب «آفاق العرص األمرييك :السيادة
والنفوذ يف النظام العاملي الجديد» أن يق ّدم مساهمة
نوعية يف هذا الحقل ،لتس ّد نقصاً واضحاً فيه ،وذلك عرب
وضع مؤلَّف موسوعي بني أيدي الطلبة والباحثني ،يعالج
مسألة جوهرية يف العلوم السياسية والعالقات الدولية،
من خالل قراءة نقدية مميزة.
وناقش سعادته ،يف محارضته التي عقدها يف «جامعة
أبوظبي» ،الفكرة األساسية التي سعى الكتاب إىل بلورتها،
وهي تتمحور حول أن الواليات املتحدة األمريكية هي،
يف حقيقة األمر ،القطب املهيمن عىل النظام العاملي
الجديد ،وأن العامل ال يزال يعيش آفاق العرص األمرييك
زمني يقدر بنحو خمسة عقود
الذي سيستمر إىل ً
مدى ّ
عىل األقل .كام ّبي الدكتور جامل السويدي ،أمام طلبة
«جامعة أبوظبي» ،أن كتاب «آفاق العرص األمرييك:
السيادة والنفوذ يف النظام العاملي الجديد» أورد
معطيات وبيانات إحصائية ومعلومات تربهن التف ّوق
النوعي األمرييك ،مثل الوضع االقتصادي والتطور
العسكري وموارد الطاقة والتعليم والثقافة والتقدم
التقني والتكنولوجي ،كام لفت سعادته نظر الطلبة
إىل أن أهمية الكتاب إمنا تكمن يف أنه محاولة وسعي
علمي حثيث الستكشاف معامل النظام العاملي الجديد يف
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القرن الحادي والعرشين ،وهذا يعني أن كتاب سعادته
ال يسعى ،يف الواقع ،إىل رسم خريطة طريق استرشافية،
بقدر ما يحاول تقديم نظرة موضوعية تحليلية مع ّمقة
تتكئ عىل اإلحصاءات والبيانات واملعلومات .كام ألقى
الدكتور جامل سند السويدي ،يف محارضته ،الضوء عىل
مسارات القوة والسيادة يف النظام العاملي الجديد خالل
السنوات والعقود املقبلة ،يف محاولة جا ّدة من أجل
فهم ما يدور إقليمياً وعاملياً ،واملساعدة عىل بلورة رؤى
اسرتاتيجية استرشافية واضحة وعميقة للمستقبل.
إىل ذلك ،عالجت محارضة الدكتور جامل السويدي،
يف «جامعة أبوظبي» الصورة العامة للنظام العاملي
الجديد ،حيث توقع سعادته أن الواليات املتحدة
األمريكية ستبقى قوة مسيطرة ،يف حني سيكون «االتحاد
األورويب» يف مرحلة استعادة وضعه الطبيعي ،ويف
املقابل ستحاول روسيا معاودة الظهور من خالل إنعاش
اقتصادها ،واستعادة قدراتها العسكرية ،بينام سيزداد
انشغال الصني بإدارة موقعها االقتصادي ،وستظل فاعالً
كونياً أكرث منها قوة عظمى.
ون ّبه سعادة الدكتور جامل سند السويدي يف محارضته
يف «جامعة أبوظبي» إىل رضورة قراءة موضوع العوملة
قراءة متأنية من خالل استعراض سعادته ملالمح العوملة
كام طُرِحت يف النصوص

األساسية ،ومنها نصوص األكادمي َّي ْي فرانسيس فوكوياما،
وصموئيل هنتينجتون ،والصحفي يف «نيويورك تاميز»
توماس فريدمان ،والرئيس السوفيتي األسبق ،ميخائيل
جورباتشوف ،عىل نحو ميكّننا من فهم تلك النصوص من
داخل منطقها.
ومن جانبه أعرب سعادة عيل سعيد بن حرمل
الظاهري ،رئيس مجلس جامعة أبوظبي التنفيذي ،عن
اعتزاز الجامعة باستضافة سعادة الدكتور جامل سند
السويدي يف محارضة «آفاق العرص األمرييك :السيادة
والنفوذ يف النظام العاملي الجديد» ،خصوصاً أن الدكتور
جامل السويدي يع ّد أحد الرموز األكادميية والبحثية
البارزة عىل الصعيدين املحيل والعاملي ،مشريا ً إىل أن
املحارضة كانت فرصة متميزة لطالب الجامعة وطالباتها
ونخبة من أعضاء الهيئتني اإلدارية والتدريسية لالطّالع
عىل ما تضمنه الكتاب من بيانات وإحصاءات علمية
دقيقة ورؤية تحليلية واسترشافية ملستقبل املنطقة
والعامل يف ضوء املتغريات املتسارعة يف مختلف املجاالت
العلمية والتقنية واالقتصادية والثقافية.
ويف نهاية محارضته وقع سعادة الدكتور جامل سند
السويدي كتابه «آفاق العرص األمرييك :السيادة والنفوذ
يف النظام العاملي الجديد» بحضور جمعٍ من مسؤويل
جامعة أبوظبي ،والباحثني والعلامء والطلبة.
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