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تعزيز موقع التراث والثقافة في التنمية الشاملة
يعب حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
ّ
للقوات املسلحة عىل استقبال الفائز ببريق الشعر ولقب «شاعر املليون» للموسم السادس من مسابقة
الشعر  2014/2013وأعضاء لجنة تحكيم املسابقة ،عن مدى االهتامم الذي توليه دولة اإلمارات العربية
املتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله -للثقافة
والرتاث ،حيث يعد برنامج «شاعر املليون» منذ نسخته األوىل ،عالمة ثقافية وتراثية بارزة ،ليس فقط عىل
الساحة اإلماراتية وإمنا عىل الساحتني الخليجية والعربية ،بالنظر إىل املشاركة العربية الواسعة فيه من
ناحية ،واالهتامم الكبري الذي يحظى به يف أوساط «الشعر النبطي» من ناحية أخرى.
ويندرج برنامج «شاعر املليون» ضمن سلسلة من الفعاليات واملرشوعات الثقافية اإلماراتية املتميزة
التي تهدف إىل تعزيز االهتامم بالثقافة والرتاث ضمن سياق أوسع يتعلق باملحافظة عىل الهوية وترسيخها
من منطلق إميان قيادتنا الرشيدة بأن الهوية عنرص أسايس من عنارص أي عملية تنموية ،وأن التنمية
الحقيقية يجب أن تكون شاملة وال تقف عند الجانب االقتصادي فقط وإمنا متتد إىل الجوانب الثقافية
والرتاثية التي ال تقل أهمية وتأثريا ً عن الجوانب املادية.
تحرص دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل إبقاء الرتاث حارضا ً يف عقول وقلوب األجيال الجديدة؛
لتحصينها يف مواجهة التيارات التي تريد أن تنال من هويتها أو تهدد خصوصيتها ،وليك تستطيع أن تتعامل
مع املستجدات املختلفة يف العامل وهي تقف عىل أرضية ثقافية صلبة .فمن أهم ما مييز تجربة التنمية
الشاملة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،أنها تجمع بني االنفتاح الكامل عىل العامل وثقافاته وحضاراته
املختلفة ،ويف الوقت نفسه الحفاظ عىل الخصوصيات الثقافية والحضارية مبا تنطوي عليه من قيم إيجابية
وما تحمله من مضامني تعزز الهوية الوطنية وتصونها .ولذلك فإنه يف الوقت الذي تع ّد فيه اإلمارات من
أكرث الدول أخذا ً بأدوات الحداثة يف املجاالت كافة وحرصاً عىل التفاعل اإليجايب مع ما أنتجته وتنتجه
الحضارة الحديثة من ابتكارات ،فإنها من أكرث الدول أيضاً حرصاً عىل الحفاظ عىل تراثها وتقاليدها األصيلة
واالهتامم الكبري بالهيئات واملؤسسات التي تقوم بهذه املهمة والعمل عىل تعميق االعتزاز بهذا الرتاث
والفخر به لدى املواطنني ،خاصة فئة الشباب منهم.
تؤمن قيادتنا الرشيدة بأن التقدم إىل اإلمام يجب أال ينطوي عىل إهامل تراث اآلباء واألجداد وثقافة
وتقاليد وقيم املجتمع األصيلة ،وإمنا البد من إعطاء اهتامم أكرب لهذه األمور ألنها هي الضامن لتامسك
املجتمع وسالمه االجتامعي ،كام أنها مصدر للقوة يف التوجه نحو املستقبل.
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مشرف في حماية حقوق العمال
ِس ِج ٌّل إماراتي
ّ
مثة من يتناول أوضاع العاملة الوافدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل غري منصف وبعيد متاماً عن
الحقيقة والواقع عىل األرض ،وهذا ينطوي عىل تجاهل أو إغفال متعمد لجهود اإلمارات املتواصلة يف توفري بيئة
وظروف العمل املناسبة ،فضالً عن التقارير الرسمية الصادرة عن العديد من املنظامت الدولية كمنظمة العمل
العربية ،ومنظمة العمل الدولية ،ومنظمة الهجرة الدولية ،التي تشيد باستمرار بالجهود اإلماراتية يف تحسني
أوضاع العاملة الوافدة وحامية حقوقها.
إن احرتام حقوق العامل هو أساس يرسيه دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتؤصله القوانني العديدة
التي تحمي حقوق العاملة املواطنة والعاملة الوافدة عىل حد سواء ،بل إنه بجانب هذه القوانني تتعدد املناسبات
التي تتعامل فيها الدولة بروح القانون من أجل مراعاة األوضاع اإلنسانية للعاملة ،ولعل أبرز مثال عىل ذلك ،هو
القرارات التي تصدر بإعطاء العاملة الوافدة املزيد من الوقت من أجل تعديل أوضاعها القانونية ،قبل أن تطبق
عليها اإلجراءات القانونية ،وقد استفاد العديد من العاملة من ذلك ،فاستطاعوا تجنب العقوبات القانونية التي
يفرضها القانون ،إذ تنظر القيادة الرشيدة إىل مثل هذه القضايا بإنسانية بالغة ،ووفق روح القانون الذي يطبق
يف العديد من الدول حرفياً ،من دون أي تنازالت ومن دون أي اعتبارات أخرى.
وال يتوقف اهتامم دولة اإلمارات بحامية حقوق العاملة الوافدة العاملة يف القطاع الحكومي ،فهي تحرص
أيضاً عىل حفظ حقوق العاملة الوافدة العاملة يف القطاع الخاص ،وقد قامت وزارة العمل اإلماراتية بالعديد من
اإلجراءات يف هذا الشأن ،من بينها إصدار نظام حامية األجور ،الذي أُقر وبدأ تطبيقه عام  ،2009وينظم عملية
دفع أجور العاملني يف القطاع الخاص ،كآلية إللزام املؤسسات والرشكات بدفع أجور موظفيها بانتظام ،منعاً ألي
استغالل للعاملة .كام تحظر دولة اإلمارات بشكل قاطع العمل يف املناطق املكشوفة تحت الشمس يف فرتات
الظهرية ،ملا يشكله ارتفاع درجات الحرارة من خطر عىل حياة العامل وصحتهم ،كقرار ملزم لجميع الرشكات
العاملة يف قطاع البناء واإلنشاءات ،وتقوم الجهات املختصة بحمالت لرصد املخالفات .وتخصص اإلمارات محاكم
خاصة للنظر يف قضايا العاملة وحقوقهم ،تتيح الفرصة لهم للتقايض أمامها يف حالة تعرضهم ألي ظلم .وتخصص
كذلك أرقاماً هاتفية مجانية لتلقّي شكاوى العامل للتعامل معها بشكل جدي.
ومل تدخر دولة اإلمارات جهدا ً يف توفري املساكن العاملية املتطورة والحديثة ،واملتكاملة الخدمات إىل جانب
مستوى عا ٍل من النظافة واألطعمة واألنشطة الرتفيهية والتثقيفية ،وتضم أيضاً العيادات التي تقدم الخدمات
الصحية للعامل ،وتقوم الجهات املعنية بزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة ،للوقوف عىل جودة الخدمات املقدمة
ولرصد املخالفات ،إن وجدت ،وقد أكدت زيارات املنظامت الدولية لهذه املساكن كفاءة الخدمات املقدمة فيها
للعامل ،ووصفت «منظمة العمل العربية» املساكن العاملية بأنها «تتجاوز حدود املمكن».
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل هذا النهج اإلنساين الذي أرىس دعامئه املغفور له -بإذن الله
تعاىل -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،ورسخه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة -حفظه الله -اصبحت تتمتع مبكانة مرموقة يف مجال حقوق اإلنسان بشكل عام ،ويف مجال حقوق
العاملة بشكل خاص ،ولذلك فقد ا ِ
ُنتخبت يف عام  2012لعضوية «املجلس الدويل لحقوق اإلنسان» ،ملدة ثالث
سنوات ،ضمن انتخابات أُجرِيت يف «الجمعية العامة لألمم املتحدة» ،فهي خري دليل عىل الثقة الدولية التي
اكتسبتها من خالل جهودها املتميزة يف مجال حقوق اإلنسان عىل مدار عقود.
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اتفاقية الغاز الروسية-الصينية ..تداعيات وآثار عدة
قامت الصين بعدد من اإلجراءات من أجل تنويع مصادر الطاقة المستهلكة في أسواقها ،سواء تعلق األمر بتنويع
مصادر الطاقة أو تنويع وارداتها منها ،بما يفي بشروط استقرار اإلمدادات ،كشرط أساسي من شروط استقرار نموها
االقتصادي ،ويأتي اتفاقها األخير مع روسيا في مجال الغاز في هذا اإلطار ،واالتفاق بدوره يضمن لروسيا دوراً أكبر
في أسواق الغاز الصينية والعالمية مستقبالً.
جاءت اتفاقية الغاز األخيرة التي وقعتها الصين مع
روسيا ،عنواناً لمرحلة جديدة في العالقات االقتصادية
بين الطرفين ،وفي عالقتهما في مجال الطاقة على وجه
التحديد ،فبموجب هذه االتفاقية ستحصل الصين على نحو
 38مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي سنوياً،
وهذه الكمية الكبيرة
محل االتفاق ،التي تساوي
نحو  %24من استهالك
الغاز السنوي في الصين
في الوقت الحالي ،وتمثل
نقطة تحول مهمة في
هيكل سوق الغاز الصيني،
فعلى مدار السنوات
الماضية لم يتخط نصيب
روسيا من واردات الغاز
الصينية ما مقداره نحو
 %2سنوياً ،وكانت معظم وارداتها من هذا المورد تأتي
من تركمانستان وقطر وأستراليا وإندونيسيا وماليزيا على
الترتيب ،وكانت الدول الخمس تستحوذ على نحو  %94من
تلك الواردات ،بل إن تركمانستان بمفردها كانت تستحوذ
على أكثر من نصف الواردات.
تبلغ القيمة اإلجمالية لصفقة الغاز الصينية-الروسية نحو
 400مليار دوالر ،وهي قيمة كميات الغاز اإلجمالية التي تم
االتفاق على تصديرها ،خالل فترة سريان االتفاقية ،الممتدة
لثالثين عاماً ،بأسعار تتراوح بين  388-380دوالرا ً لكل ألف
متر مكعب من الغاز ،وباإلضافة إلى ذلك ،فإن االتفاقية
تتضمن استثمارات مشتركة بنحو  75مليار دوالر ،تسهم فيها
روسيا بنحو  55مليار دوالر ،وتسهم الصين بنحو  20مليار
دوالر؛ لتمويل مشروعات تطوير حقول غاز روسية وإنشاء
خط أنابيب مشترك يسمى «الممر الغربي» ،ينقل الغاز
الطبيعي من منطقة غرب سيبيريا في روسيا إلى األسواق

الصينية ،ويتم تنفيذ االستثمارات في أربعة أعوام ،ما يعني
أن الغاز الروسي سيتدفق على الصين عبر خط األنابيب
الجديد في منتصف عام  2018على وجه التقريب .وتحقق
االتفاقية األهداف الصينية المتعلقة بتأمين احتياجاتها
المتزايدة من الغاز ،التي تنمو بنحو  %10سنوياً ،وتلبي
أيضاً جزءا ً ليس بالقليل
من هدفها المتعلق بتأمين
مصادر الطاقة الكافية
لسد احتياجات أسواقها
المحلية المتزايدة من
الطاقة بشكل عام ،التي
تنمو سنوياً بنحو .%7.5
وفي المقابل تمثل
االتفاقية تحوالً مهماً في
سوق الغاز العالمية ،وفي
أسواق الطاقة بشكل عام،
وخصوصاً أنها تأتي في مرحلة تحول مهمة في طبيعة
العالقات االقتصادية بين روسيا والغرب ،وتؤصل لمرحلة
جديدة تتجه فيها روسيا إلى الشرق لضمان توافر أسواق
لمنتجاتها ،ليس فقط من الغاز ولكن من النفط أيضاً،
خصوصاً في ظل المساعي الغربية لتقليل االعتماد على
الغاز والنفط الروسي ،مع تصاعد توتر عالقات الطرفين جراء
األزمة في أوكرانيا .ومن هنا ،فإن الصين تعتبر بديالً واعدا ً
بالنسبة إليها ،فالصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم،
واقتصادها بين األعلى نموا ً حتى في ظل األزمة المالية
العالمية ،وهي أكبر مستهلك للطاقة ،إذ تستهلك اآلن نحو
 %22من الطاقة العالمية .كما أن االتفاقية ستُحدث تغييرا ً
مهماً في مزيج الطاقة الصيني ذاته ،الذي تمثل المصادر
األحفورية فيه نحو  ،%92ويسهم الفحم بنحو  %68منه،
وال يسهم الغاز بأكثر من  ،%4.8وهذا األخير سيزداد نصيبه
بشكل مؤثر بفعل االتفاقية.
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أوروبا :الدروس المستفادة من انتخابات البرلمان األوروبي األخيرة
يبدو اكتساح اليمين لصناديق االقتراع ،ظاهرة الفتة لالنتباه ،في غير مكان من العالم تجري فيه انتخابات ،ولم
تشذ انتخابات البرلمان األوروبي األخيرة عن هذا التوجه العام .ولم تخرج نتائج أكبر ديمقراطية في العالم (الهند)
عن هذا المنحى ،وهذا يدعو إلى التساؤل والجدل حول المعاني الكامنة وراء هذا البروز لليمين.
في هذا السياق عرضت جريدة «لوموند» الفرنسية ما
اعتبره محررها دروساً مستفادة من االنتخابات األوروبية
األخيرة ،على صعيد فرنسا خصوصاً وأوروبا عموماً ،نظرا ً لما
لهذه االنتخابات من تداعيات في غاية األهمية على بقية
االستحقاقات االنتخابية والبرامج السياسية لكل دولة أوروبية:
أوالً :فوز ساحق للجبهة الوطنية مع امتناع أقل عن
التصويت :فقد مرت الجبهة الوطنية الفرنسية من
 %6.34إلى أكثر من  %25بين سنتي  2009و،2014
مع نسبة امتناع عن التصويت متقاربة بين االقتراعين
( %56.9مقابل  %59.37منذ  5سنوات) ،بذلك تحقق
الجبهة فـوزا ً قيـاسياً .فعلى مـاري لوبـان وأبيها أن يدفعا
بـ  20نائباً أوروبيّاً إلى بروكسل (مقر البرلمان األوروبي)،
باإلضافة إلى أنهما في موقف قوة لمحاولة عقد تحالف
يشمل المشككين في جدوى االتحاد األوروبي ،في
البرلمان.
ثانياً :تراجع تاريخي للحزب االشتراكي :لقد تع ّرض الحزب
االشتراكي الفرنسي لنكسة موجعة ،فقد تحصل فقط
على  %14.3من األصوات مقابل  %16.8في عام .2009
وقد فقد الحزب كذلك مقعدا ً في البرلمان األوروبي،
واآلن ال يزيد عدد أعضائه على  13عضوا ً ،بعد فشله في
االنتخابات البلدية ،تثير هذه الهزيمة األوروبية مزيدا ً
من القلق في صفوف االشتراكيين.
وفي خطاب متلفز ،أشار رئيس الوزراء مانويل فالس إلى
«الصدمة» ،و«الزلزال» .وهي المفردات التي استخدمت
بعد  21إبريل  ،2002عندما تمكنت الجبهة الوطنية من
التأهل إلى الجولة الثانية من االنتخابات الرئاسية .وقد
عقد اإلليزيه اجتماعاً مع رئيس الوزراء وعدد من أعضاء
الحكومة ،قائالً إن «هناك دروساً يمكن استخالصها» من
هذه االنتخابات.
ثالثاً :ارتفاع أعداد النواب المحافظين والمتشككين في
أوروبا :فرنسا ليست وحدها التي تعاني صعود اليمين

المتطرف :فالدنمارك ،والمملكة المتحدة ،والنمسا
أعطت أكثر من  %15من األصوات لألحزاب المشابهة
للجبهة الوطنية .وفقاً للتقديرات األولية ،قد يحصل
المشككون في أوروبا على  39مقعدا ً فيما سيتحصل
المضادون للفيدرالية السيادية على  33مقعدا ً.
هذا ويُذكر أن زعيمة حزب اليمين المتطرف الفرنسي
مارين لوبان ع ّبرت عن سعادتها وفرحتها بالنتائج التي حصل
عليها حزبها .وقالت في تصريح أمام الصحفيين« :أشكر
كل الفرنسيين الذين صوتوا لصالح حزبنا .لقد أرادوا بهذا
التصويت توصيل رسالة مفادها ،أنهم يريدون إدارة شؤون
بالدهم بأنفسهم وأن يتحكموا في مستقبلهم» .وواصلت:
«الفرنسيون يرفضون القرارات التي تأتي من خارج فرنسا
أو أن يدير شؤونهم موظفون لم يواجهوا صناديق االقتراع».
والمفارقة التي مثّلت «صدمة» انتخابية شديدة في
انتخابات البرلمان األوروبي األخيرة ،تتمثل في أن النواب
األوروبيين الذين تعززت أعدادهم هم من الذين يتبنون
إيديولوجية ال تؤمن بفكرة االتحاد األوروبي أصالً وترى أنها
مض ّرة بالمصالح الوطنية للبلد الذي ينتمون إليه قُطرياً.
فهل سيكون حضورهم القوي في هذا البرلمان األوروبي
نوعاً من التعطيل للمسار االتحادي ،أم إنه سيصل إلى
حدود تدميره ذاتياً بالعمل على تقويض آلياته عبر تجييرها
لخدمة المنحى القطري والقومي للبالد التي ينتمي إليها
هؤالء النواب اليمينيون؟
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تساؤالت لم تجب عليها زيارة أوباما األخيرة ألفغانستان
أشار غوردون لوبولد ،مراسل شؤون األمن الوطني في مجلة «فورين بوليسي» في مقال له في المجلة ،إلى أن الزيارة
األخيرة للرئيس األمريكي باراك أوباما ألفغانستان جاءت في وقت يحاول فيه رئيس هيئة األركان األمريكية اتخاذ قرار
بشأن مستقبل الحرب هناك ،والجدل المتزايد جراء ذلك.
وأوضح الكاتب أن أوباما أراد من خالل زيارته تكريم
الجنود األمريكيين في أفغانستان وتضحيات عائالتهم،
وأخبرهم أثناء لقائه بهم ،في قاعدة «بغرام الجوية
األفغانية» أن األمريكيين يفكرون فيهم طوال الوقت،
وستكون هذه هي المرة األخيرة لوجودهم في أفغانستان،
لكنه لم يخبرهم بعدد الجنود الذين سيبقون هناك بعد
نهاية العام الحالي ،عند تسليم القوات األمريكية المهام
األمنية للقوات األفغانية .وقال أوباما «إنه في حال توقيع
االتفاقية األمنية الثنائية ،فبإمكاننا وضع خطة لوجود
عسكري محدود في أفغانستان بعد عام  ،2014فبعد كل
هذه التضحيات ،فإننا نرغب في الحفاظ على المكتسبات
التي تحققت بمساعدتكم ،وأن نضمن عدم تحول
أفغانستان مرة أخرى إلى مكان تنطلق منه الهجمات ضد
بالدنا».
وذكر الكاتب أن «البيت األبيض» ألمح إلى االستعدادات
األمريكية لالنسحاب التام من أفغانستان ،وسط إحباط
متزايد ،جراء رفض الرئيس األفغاني حامد كرزاي توقيع
«االتفاقية األمنية الثنائية» ،التي تنص على بقاء جزء من
القوات األمريكية بعد االنسحاب ،ويقول الكاتب :إن حجم
الوجود العسكري األمريكي المزمع في أفغانستان يبقى
غامضاً على األقل حتى اآلن ،وهناك الكثيرون داخل اإلدارة
األمريكية وخارجها ممن يأملون بأن يخطو أوباما خطوة
ويعلن عدد القوات التي يرغب في االحتفاظ بها في
أفغانستان عقب انسحاب القوات ،لكنه يرفض أن يخطو
هذه الخطوة ،وخصوصاً أن اإلدارة األمريكية ال ترى أن هذا
هو التوقيت المناسب إلعالن تلك الخطوة ،وسط العالقة
الفاترة مع كرزاي ،الذي اليزال في السلطة.
يقول الكاتب :إن مسألة بقاء عدد من القوات في
أفغانستان بعد نهاية العام الجاري أدت إلى خالفات بين
البيت األبيض ووزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون) ،إذ يرى
كبار الضباط في البنتاغون ضرورة وجود  15ألف جندي،

أو على األقل  10آالف جندي ،بينما يرى مسؤولو اإلدارة
أن قوة صغيرة تتراوح بين  5-3جنود كافية للبقاء في
أفغانستان .ويعتبر كذلك تحديد مهام القوة العسكرية
الصغيرة مهما كما هو الحال بالنسبة إلى العدد ،إذ يعتقد
الذين يرغبون في اإلبقاء على قوة عسكرية قوية ،أن ذلك
ضروري إلنجاح مهمة قوات األمن األفغانية ،فهذه القوة
ستقوم بتدريب قدرات قوات األمن األفغانية وتعزيزها
وتزويدها بالقدرات التي تحتاج إليها ،بما فيها الطائرات
من دون طيار والطائرات األخرى ،بغرض استخدامها في
المهام الطبية وعمليات اإلنقاذ واإلجالء ،وجمع المعلومات
والمراقبة واالستطالع.
وذكر الكاتب أنه باإلضافة إلى الصعوبات التي يواجهها
أوباما في الوقت الحالي بشأن بقاء القوات األمريكية في
أفغانستان بعد عام  ،2014فال يزال مطلوباً منه إيجاد
الطريقة التي تمكّنه من العمل مع كرزاي خالل األشهر
المتبقية على وجوده في الرئاسة ،فأوباما لم يلتق كرزاي
خالل زيارته األخيرة ألفغانستان؛ بسبب رفض األخير
لقاءه في بغرام ،إذ ألمح بيان صادر عن الرئاسة األفغانية
«أن الرئيس األفغاني حامد كرزاي يرحب بحرارة برئيس
الواليات المتحدة ،وفقاً للتقاليد األفغانية ،لكن ليست
لديه النية في لقائه في قاعدة بغرام».
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دعوات إلى وقف إنتاج النفط الصخري في أمريكا ألخطاره البيئية
دعا الخبير االقتصادي إروين إم ستيلزر في مقال له في مجلة «ذا ويكلي ستاندارد» اإلدارة األمريكية إلى وقف
عمليات التكسير الهيدروليكي ،التي هي الطريقة المتبعة في تكسير الصخور الزيتية ،واستخالص ما تحتويه من نفط
وغاز صخريين .وإن كان الكاتب لم يغفل أهمية هذه الصناعة بالنسبة إلى أمن الطاقة األمريكي ،فإنه دعا إلى عدم
تجاهل مساوئها.
يقول الكاتب :إن التكسير الهيدروليكي خدم الصناعة
األمريكية بصورة كبيرة من خالل توفير مئات اآلالف من
الوظائف ،بصورة مباشرة وغير مباشرة ،وأدى إلى توفير
كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ،وحافظ على األسعار
المنخفضة للوقود خالل فصل الشتاء البارد ،فخفف ذلك
من األعباء المالية على األمريكيين ،كما أن أسعار الغاز
المنخفضة نسبياً اجتذبت شركات التصنيع العالمية إلى
السوق األمريكية ،من ألمانيا وتشيلي والدول األخرى،
وكل ذلك أظهر دور الواليات المتحدة األمريكية كالعب
صاعد في السوق العالمية للغاز الطبيعي ،وتوقع
الكاتب أن تصبح الواليات المتحدة في حال استمر هذا
السيناريو ،مصدرا ً هاماً للغاز الطبيعي في المستقبل.
ويرى الكاتب أن نسبة الزيادة التي طرأت على إنتاج
النفط األمريكي منذ عام  ،2013التي بلغت  ،%44قد تبشر
بـتحقق رؤية «استقالل الطاقة األمريكية» ،التي توقعها
الرؤساء األمريكيون منذ ريتشارد نيكسون ،وتمكن الواليات
المتحدة من تقليص اعتمادها على موارد الطاقة المستوردة
من الدول المضطربة ،ومن الدول المعادية مثل ليبيا
ونيجيريا ،كما أنها ستقلص من فرص ارتفاع أسعار الطاقة،
مثلما حصل في يوليو  ،2008عندما وصل سعر برميل النفط
إلى  147دوالرا ً ،وهي جميعها مزايا ال يجب إغفالها .لكن
يعود الكاتب ويقول :إن هناك في الجانب اآلخر أخطارا ً قد
تواجهها صناعة النفط األمريكية في المستقبل ،وهو ما ال
يجب تجاهله ،كهبوط أسعار النفط بصورة حادة ،في ضوء
عودة العراق كمنتج رئيسي للنفط ،وزيادة إنتاج المكسيك
والدول األخرى من النفط ،إضافة إلى عودة صادرات
النفط اإليرانية إلى األسواق بكميات كبيرة ،عقب تخفيف
العقوبات االقتصادية المفروضة عليها ،ومن شأن ذلك كله،
الضغط على أسعار النفط العالمية ،التي قد تتراجع إلى
ما دون الـ  100دوالر للبرميل ،وفي مثل هذه الظروف لن
يكون مبررا ً أن يصر القائمون على التكسير الهيدروليكي
على االستمرار في التنقيب واإلنتاج ،فإصرارهم سيولد

المزيد من الضغوط على األسعار العالمية ،ويتسبب في
زيادة حدة انخفاضها ،وهو ما قد يضغط على صناعة
التكسير الهيدروليكي األمريكية ذاتها مع بداية العقد
القادم ،ومن ثم زيادة واردات النفط األمريكية مرة أخرى.
بجانب ذلك أورد الكاتب بعضاً من مساوئ صناعة
التكسير الهيدروليكي ،من بينها :أوالً ،أن مخاطر تسرب
غاز الميثان من المعدات المستخدمة في عمليات
التكسير ،وهذا الغاز له أضرار أكبر كثيرا ً من األضرار
الناجمة عن غاز ثاني أكسيد الكربون ،صاحب الدور
األكبر في ظاهرة االحترار العالمي ،المرتبطة بالعديد من
األخطار البيئية األخرى .ثانياً ،من الخطأ نقل النفط المنتج
من خالل التكسير الهيدروليكي عبر السكك الحديدية،
فهذه اآللية أخطر كثيرا ً من نقله عبر األنابيب ،لعدم توافر
نسب أمان عالية في عربات القطارات .ثالثاً ،أن هناك
مبالغة كبيرة في فوائد صناعة التكسير الهيدروليكي،
وهذه المبالغة تسببت في النهاية بخيبة أمل لدى مؤيدي
استخراج الوقود األحفوري .رابعاً ،وجود مقاومة شديدة
للتكسير الهيدروليكي من جانب الجماعات البيئية ،التي
لم تقف مكتوفة األيدي .خامساً ،عدم وجود بنية تحتية
كافية للتغلب على المشكالت المتعلقة بإنتاج ونقل الغاز
والنفط الزيتيين.
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األصول الخارجية لليابان تقفز إلى مستويات قياسية
قالت وزارة المالية اليابانية،
إن صافي األصول الخارجية لليابان
قفز إلى مستوى قياسي بلغ 325
تريليون ين ( 3.2تريليون دوالر) في
نهاية العام الماضي ،إذ أدى ضعف
الين إلى تعزيز قيمة الحيازات في
الخارج ،وهو ما يُبقي اليابان أكبر
دولة دائنة في العالم للعام الثالث
والعشرين على التوالي .وقال مسؤولون في الوزارة
إن قيمة األصول الصافية للحكومة والشركات واألفراد
اليابانيين تجاوزت المستوى المسجل في عام 2012
والبالغ  296تريليون ين ،والذي كان مستوى قياسياً
وفقاً لبيانات للمقارنة ترجع إلى عام  .1996وقالت

الوزارة إن صافي األصول الخارجية
لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف
على صافي األصول الخارجية
للصين ثاني أكبر دولة دائنة في
العالم ،والتي بلغت قيمة أصولها
الصافية في نهاية العام الماضي
 207تريليونات ين ،تليها ألمانيا
التي بلغت قيمة أصولها 192
تريليون ين ،وزاد إجمالي األصول الخارجية لليـابان
بنسبة  %20.4إلى  797تريليون ين ،مواصالً االرتفاع
للعام الخامس على التوالي ،إذ عزز ضعف الين القيمة
المقدرة لألصول الخارجية بمقدار  105تريليونات ين،
عن العام السابق.

ثقة المستهلكين بكوريا الجنوبية
تهبط إلى أدنى مستوى

خفض دعم المواد البترولية
بالموازنة المصرية

أظهرت بيانات رسمية ،يوم الثالثاء ،أن ثقة المستهلكين
باقتصاد كوريا الجنوبية ،الذي يعد أحد أهم االقتصادات
وأفضلها أداء في العالم في الوقت الحالي ،هبطت إلى أدنى
مستوى في ثمانية أشهر ،ما يلقي شكوكاً على انتعاش قوي
لالستهالك المحلي في
رابع أكبر اقتصاد في
آسيا .وأظهر مسح
أجراه البنك المركزي
الكوري الجنوبي ،أن
المؤشر المجمع لثقة
المستهلكين تراجع إلى  105نقاط في مايو من  108في إبريل.
وتشير قراءة للمؤشر فوق  50إلى أن المستهلكين الذين
يتوقعون أن تتحسن األحوال االقتصادية والمعيشية على مدى
الـ  30يوماً المقبلة يفوق عدد أولئك الذين يتوقعون أن تزداد
سوءا ً .وظل المؤشر فوق مستوى  100نقطة منذ ديسمبر ،2012
لكنه تراجع ببطء من أعلى مستوى له في ثالثة أعوام ،الذي
سجله في يناير الماضي .وقد خفّض البنك المركزي توقعاته
للتضخم السنوي في اليابان هذا العام إلى  %2.6من  %2.7في
أحدث تقديراته الصادرة عنه في إبريل الماضي.

كشفت الحكومة المصرية
عن الموازنة العامة للسنة
المالية الجديدة 2015/2014
وتتضمن خفضاً كبيرا ً في
دعم المواد البترولية مع نمو
اقتصادي مستهدف بنسبة  %3.2وعجز كلي متوقع بنسبة
 %12من الناتج المحلي اإلجمالي .وقالت وزارة المالية
في بيان :إن الحكومة أحالت مشروع الموازنة إلى رئيس
الجمهورية إلقراره .وقال وزير المالية المصري هاني قدري
دميان في البيان :إن حجم اإلنفاق العام بمشروع الموازنة
يبلغ نحو  807مليارات جنيه ( 112.94مليار دوالر) ،بزيادة
نحو  65مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي؛
أي بنسبة نمو بنحو  .%10وتوقع دميان أن يبلغ حجم
اإليرادات العامة في مشروع الموازنة نحو  517مليار جنيه،
وهو أقل من اإليرادات المقدر تحصيلها هذا العام ،الذي شهد
ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت
جملتها عشرين مليار دوالر .وأوضح أن دعم المواد البترولية
في الموازنة الجديدة يقدر بنحو  104مليارات جنيه مقارنة بـ
 134.294مليار جنيه في نهاية يونيو .2014
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َ
المواطنة والحرية الدينية في الغرب ...تحليل مقارن لتجارب
المسلمين في فرنسـا وألمانيـا والواليات المتحدة األمريكيــة
تحلـل هـذه الدراسـة مفهومـي املواطَنـة والتعبير
الدينـي ،مـع تركيـز خـاص على تجـارب األقليـات
املسـلمة املهاجـرة يف فرنسـا وأملانيا والواليـات املتحدة
األمريكيـة؛ حيـث تشـكل هـذه الـدول ع ِّينـة مالمئـة
لدراسـة وضـع الجاليـات املسـلمة وتجاربهـا يف الغرب،
وهـي تجـارب تشـكلت بتأثير الخلفيـات الثقافيـة
والعرقيـة للمهاجريـن وتاريـخ بلدانهـم ،إىل جانـب
خلفيـات الـدول املضيفـة وتاريخهـا .فقـد وجـدت
الحكومـات الغربيـة نفسـها أمـام تحديـات قانونيـة
ودسـتورية بسـبب تدفـق أعـداد كبرية مـن املهاجرين.
هـل يجـب إعطـاء املهاجريـن الحقـوق نفسـها التـي
يتمتـع بهـا املواطنـون مع أنهـم مختلفون عنهـم ثقافياً
يحـق للمهاجريـن إظهـار رموزهـم
وعرقيـاً؟ وهـل
ّ
الدينيـة؟ ومـا الحقـوق والحريـات التي يجـب توفريها
ملؤسسـاتهم الدينيـة؟
تتشـابه تجـارب املسـلمني يف البلـدان الغربيـة مـن
جوانـب عـدة ،أبرزهـا وجود خطاب غـريب عاملي يربط
مـا بين املسـلمني واإلرهـاب والعنـف الدوليين .األمـر
الـذي انعكـس على تقبل املجتمعـات الغربيـة للوجود
املسـلم ،والرمـوز الدينيـة اإلسلامية فيهـا .وعىل سـبيل
املثـال ،ثـار جدل يف فرنسـا عـام  1993حـول الطالبات
املحجبـات يف املـدارس العامـة الفرنسـية ،وتـم حظـر
ارتـداء الحجـاب يف املـدارس العامة عـام  ،2004وحظر
ارتـداء النقـاب يف األماكـن العامـة عـام  .2010ويف
أملانيـا ُح ِظـر ارتـداء الحجـاب يف بعـض الواليـات عـام
 ،2004ومل يُسـمح لألتـراك بالحصـول على الجنسـية
األملانيـة حتـى عـام  ،2000وكان األتـراك يجدون فرص
عمـل فقـط يف األعمال التـي تتطلب عاملة غير ماهرة
أو شـبه ماهـرة.
وكان املهاجـرون املسـلمون يف الواليـات املتحـدة

المؤلف :جاكلين سالم
تاريخ النشــــر2014 :

األمريكيـة ميـرون بتجـارب مشـابهة ،لكـن قضايـا
الحقـوق املدنيـة للمسـلمني األمريكيين أصبحـت أكثر
خطـورة بعـد  11سـبتمرب .2001
هنـاك سـمة أخـرى لتجربـة املهاجرين املسـلمني يف
الـدول الغربيـة ،وهـي بقـاء املهاجريـن محارصيـن يف
معـازل ،حيـث متـارس هـذه الجامعـة أنشـطة معينـة
بذاتهـا ،ويظـل وضعهـم االجتامعـي مرتبطـاً بهـذه
الجامعـة وهـذه األنشـطة .إن أكبر تجمـع للمسـلمني
يف أوروبـا الغربيـة يعيـش يف فرنسـا ،وهـي التـي
تحتضـن نحـو خمسـة ماليين مسـلم ،وتنحـدر أصـول
معظمهـم مـن املغـرب العـريب .وغالبـاً مـا يكـون أفراد
هـذه األقلية املسـلمة مـن املهاجرين فقراء ويعيشـون
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يف معـازل يف ضواحـي املـدن .ويف أملانيـا ،يتـم تهميـش
املهاجريـن املسـلمني بسـبب عـدم أهليتهـم للحصـول
على الجنسـية ،أو بسـبب الجهـل والفقـر .ويعتقـد
املسـلمون يف أمريـكا ،وخاصـة بعـد  11سـبتمرب ،أنهـم
محـارصون يف معـازل وممنوعـون مـن املشـاركة يف
الحكومـة والشـؤون العامـة.
وتتشـابه الـدول الغربيـة املذكـورة يف اسـتخدام
التقاليـد الدينيـة اليهودية-املسـيحية يف اسـتبعاد
الجامعـات الدينيـة والعرقيـة األخـرى؛ حيـث يتـم
تحويلهـم بصـورة أوتوماتيكيـة إىل مواطنين مـن
الدرجـة الثانيـة .واملفارقـة أن هـذه الـدول الغربيـة
نشـأت ونهضـت باالعتماد على مبـدأ رفـض الديـن
ملصلحـة االنتماء الوطنـي ،وبالتـايل فـإن الديـن يُعـ ّد
عاملاً ثانويـاً يف هويـة الدولـة.
مقابـل أوجـه التشـابه الواضحة بني تجـارب أقليات
املهاجريـن املسـلمني يف أمريـكا وفرنسـا وأملانيـا،
هنـاك اختالفـات واضحـة أيضـاً يف تاريـخ هجراتهـم؛
ويف الطبقـة االجتامعيـة التـي جـاء منهـا املهاجـرون،
واملكانـة االجتامعيـة التـي يحصلـون عليهـا يف بلدانهم
الجديـدة؛ وهنـاك اختالفـات يف قوانين الهجـرة؛ ويف
املشـكالت املتعلقـة باملواطَنـة وحقـوق اإلنسـان يف
كل دولـة؛ ويف الطـرق التـي تسـتخدمها هـذه الـدول
ملعالجـة املشـكالت.
كان اندمـاج املسـلمني يف املجتمـع األمريكي أسـهل
ألنـه مجتمـع قائم عىل الهجرة أساسـاً ،ومينـح املواطَنة
الكاملـة بشـكل أرسع وأسـهل باملقارنـة بالـدول
األوروبيـة ،مـن خلال كفالـة العائلـة ،أو العمـل ،أو
اللجـوء السـيايس ،أو برنامـج القرعـة للحصـول على
الجنسـية األمريكيـة ،وخاصـة بعد َسـ ّن قوانين الهجرة
عـام  ،1965كما سـاعد على اندمـاج املسـلمني يف
الواليـات املتحـدة األمريكيـة نوعيـة هـؤالء املهاجريـن
التـي شـملت مهنيين محرتفين وطالبـاً وعماالً .ومـع
بدايـات القـرن الحـادي والعرشين أصبح هنـاك الجيل

األول والثـاين والثالـث مـن املسـلمني األمريكيين،
والكثيرون منهـم اندمجـوا يف املجتمـع األمريكي.
يف املقابـل اسـتقطبت فرنسـا وأملانيـا العمال
املهاجريـن غير املهـرة يف الغالـب مـن تركيـا وشمال
إفريقيا وجنوب آسـيا ،وكان الهدف من اسـتقبال هؤالء
املهاجريـن أن يكونـوا عماالً «ضيوفـاً» ،برغـم تجديـد
تأشيراتهم باسـتمرار ،مـن دون منحهـم جنسـيتها.
وهنـاك الكثيرون مـن العمال املهاجريـن التزمـوا
بشروط عقـد العمـل وعـادوا إىل أوطانهـم األصليـة،
بينما قـرر الكثيرون منهـم البقـاء يف أملانيـا وفرنسـا.
وبرغـم القيـود على اسـتقطاب املزيـد مـن املهاجريـن
يف أواسـط السـبعينيات مـن القـرن العرشيـن ،فقـد
اسـتمر تدفـق املهاجريـن مـن شمال إفريقيـا ،ومنحوا
الجنسـية الفرنسـية مبوجـب قوانني لَــ ّم شـمل العائلة،
أو الـزواج مـن مواطـن فرنيس/مواطنـة فرنسـية ،أو
اللجـوء السـيايس ،ونظـرا ً إىل فقرهـم وضعـف قدراتهم
الثقافيـة واللغويـة فقـد ظلـوا محصوريـن يف أوضـاع
اجتامعيـة متدنيـة.
ويف عـام  1990أصبـح مـن حـق األجانـب الذيـن
مضى على وجودهـم يف أملانيـا عشرة أعـوام أو أكثر،
التقـدم بطلـب للحصـول على الجنسـية األملانيـة،
رشيطـة أن يثبتـوا للسـلطات األملانيـة أنهـم يجيـدون
اللغـة األملانيـة ،وأنهـم اسـتوعبوا الثقافـة األملانيـة
واندمجـوا فيهـا .ومبـا أن أملانيـا ال تقبـل ازدواجيـة
الجنسـية (بخلاف الواليـات املتحـدة األمريكيـة
وفرنسـا) ،فإنـه يجب على الذين يختـارون أن يصبحوا
مواطنين أملانـاً أن يتخلـوا عـن جنسـيتهم األصليـة.
وقـ ّدر أن نحـو  %70مـن األتـراك املقيمين يف أملانيـا
يحـق لهـم اغتنـام الفرصـة وطلـب الجنسـية ،ولكـن
عـددا ً قليلاً منهـم طلـب ذلـك بالفعـل ،حيـث يـدرك
كثير مـن األتـراك أنهـم إذا تخلـوا عـن جـواز سـفرهم
التريك ،فهـذا ال يعنـي أنهـم سـ ُيعتربون متسـاوين مـع
بقيـة املواطنين يف أملانيـا.
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تحت رعاية الدكتور جامل سند السويدي مدير عام املركز

«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية» يحتفل بتخريج
ثالث دفعات جديدة من برامج الدبلومات
أقيم تحت رعاية سعادة الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية،
أمس ،في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،بمقر المركز في أبوظبي ،االحتفال بتخريج الدفعة الثانية عشرة من
متد ّربي برنامج دبلوم البحث العلمي ،والدفعة الثالثة من متد ّربي برنامج الدبلوم اإلداري ،والدفعة الثانية من متد ّربي
برنامج دبلوم التأهيل ،وذلك في إطار اهتمام مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية بتطوير الكوادر البشرية
المواطنة وتأهيلها ،ولقناعته بأهم ّية التدريب والتطوير المستمر كأحد مرتكزات منظومة التطوير والتقدّ م.
االستراتيجية» ،بتسليم الشهادات والهدايا
بدأ الحفل بكلمة سعادة الدكتور جمال
التذكارية للخ ّريجين والمتف ّوقين.
سند السويدي ،مدير عام المركز ،التي أكد
يُذكر أن «مركز اإلمــــارات للدراســـات
فيها أن تخريج ثالث دفعات جديدة من
والبحوث االستراتيجية» أنشأ في بنيته
برامج الدبلومات ما هو إال إنجاز جديد
إدارة التدريب والتطوير المستمر ،التي
يضاف إلى إنجازات «مركز اإلمــــارات
تعتمد استراتيجيتها بشكل أساسي سياسة
للدراســـاتوالبحــــوثاالستراتيجيـــة»
تلبية االحتياجات والمتطلّبات الفعليّة
المتعددة على صعيد العلم والمعرفة
للمتد ّربين من داخل المركز وخارجه ،من
والبحث العلمي ،مشيرا ً سعادته إلى أن
المركز منذ إنشائه أخذ على عاتقه مه ّمة تأهيل الكوادر خالل إعداد خطط عمل وبرامج تدريبيّة متميّزة ،ونشر ثقافة
البشرية المواطنة وتدريبها لتأخذ دورها الفاعل في عملية التدريب ،وإعالء قيم التم ّيز والقدرة التنافسية ،ودعم عمليات
التنمية التي تشهدها دولة اإلمارات العربية المتحدة .وعبّر التحسين المستمر ،باإلضافة إلى تنمية القدرات القيادية
سعادة الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام المركز ،عن وتحديثها بما يمكّن من إحداث التغيير المستهدف بنجاح،
غبطته بما حققه الخريجون ،وحثّهم على المزيد من التعلّم ووضع برامج تدريبيّة متق ّدمة والمشاركة الف ّعالة في التطوير
العلمي والمهني لمواطني الدولة العاملين في المركز وفي
والتط ّور واكتساب معارف ومهارات جديدة.
من جانبهم أعرب الخريجون عن سعادتهم البالغة ،الجهات الحكومية األخرى ،وذلك عن طريق فريق عمل على
واعتزازهم باالنتماء إلى المركز ،مشيدين بسعادة الدكتور درجة عالية من الكفاءة والمهنية ،وباستخدام أحدث الطرق
جمال سند السويدي ،مدير عام المركز ،إلتاحته الفرصة لهم والوسائل التعليمية.
لاللتحاق ببرامج الدبلومات ،وأكدوا أن
فرصة التحاقهم ببرامج الدبلومات تمثّل
حافزا ً قوياً لهم لبذل المزيد من الجهد
من أجل المساهمة في المزيد من
رفعة شأن المركز وضمان استمرار تم ّيزه
كمنارة علميّة ،بات لها موقعها المتميّز
على خريطة مراكز البحوث والدراسات
العلمية في العالم.
وفي نهاية الحفل قام سعادة
الدكتور جمال سند السويدي ،مدير عام
«مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
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