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االفتتاحية

االقتصاد اإلماراتي مالذ آمن في مناخ مضطرب
ظل األداء االقتصادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة محل ثقة جميع املراقبني عىل مدار السنوات املاضية ،مبا
يف ذلك املؤسسات االقتصادية الدولية ،واملؤسسات اإلقليمية ،ناهيك عن املحللني واملراقبني املحليني واملؤسسات
والهيئات الوطنية .وقد اكتسب االقتصاد الوطني تلك الثقة من خالل تعافيه الرسيع من تداعيات األزمة املالية
العاملية ،وتقدمه بشكل مضطرد عىل طريق النمو واالزدهار ،وانتقاله إىل مرحلة التحول إىل قوة اقتصادية
محورية عىل املستوى اإلقليمي والعاملي ،ودوره املتصاعد كقوة محفزة للنمو العاملـي.
وقد أصدر «صندوق النقد الدويل» تقريرا ً مفصالً خالل األيام القليلة املاضية ،تناول فيه بالتحليل أداء االقتصاد
الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقد انطوى التقرير عىل عدد من الرسائل اإليجابية يف هذا الشأن ،ومن
أهم هذه الرسائل :أوالً ،أن القطاعات غري النفطية يف اإلمارات أصبحت قادرة عىل تحمل مسؤولية تحفيز النمو
االقتصادي الكيل ،لتعويض ما يعرتي القطاع النفطي من تباطؤ ،بسبب تراجع أسعار النفط العاملية .ويف هذا
السياق ،أكد الصندوق أن املرشوعات الكربى التي تنفذها الدولة ،يف مجاالت البنية التحتية والسياحة والبناء
والتشييد والقطاع املايل والنقدي والتجارة والطاقة املتجددة وغريها ،سوف تستمر يف تحفيز منو القطاعات غري
النفطية خالل العام الجاري وحتى عام  ،2020وزيادة وزنها النسبي يف االقتصاد الوطني يف األجل الطويـل.
ثانياً ،أن املالية العامة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تتمتع مبستوىٍ عا ٍل من الجدارة واملتانة ،والسيام أن
االحتياطيات الوقائية التي متكنت الدولة من تكوينها عىل مدى السنوات املاضية ،أسهمت يف الحد من التداعيات
السلبية النخفاض أسعار النفط العاملية وتقلب األوضاع يف االقتصادات الصاعدة .وقد دفعت هذه املقومات
«صندوق النقد الدويل» إىل وصف دولة اإلمارات العربية املتحدة باملالذ اآلمن ،يف ظل ما يشهده العامل من
اضطرابات مالية واسعة منذ فرتة طويلة .ثالثاً ،أن اإلمارات تتمتع مبستوى عا ٍل من االستقرار النقدي ،وقطاعها
املرصيف يسري وفق قواعد ومعايري منضبطة ،تستويف رشوط اتفاقية «بازل  »4ومعايري االستقرار النقدي العاملية
كافة .وهذا الوضع النقدي اآلمن يعكس الجهود التي يبذلها «املرصف املركزي» اإلمارايت منذ بدايات األزمة املالية
العاملية حتى اآلن ،إذ إنه حرص عىل توفري متطلبات االستقرار النقدي واملرصيف ،فاتبع سياسات ثابتة وشفافة
يف إدارة أسعار الفائدة وأسعار الرصف ،وسعى إىل تقوية اإلطار التنظيمي والرقايب للقطاع املرصيف .وقد أشار
«صندوق النقد الدويل» إىل ذلك بالفعل يف تقريره األخري ،مؤكدا ً أن دور «املرصف املركزي» اإلمارايت ظل مبثابة
عامل استقرار بالنسبة للقطاع ولالقتصاد ككـل.
رابعاً ،أن السياسات االقتصادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،مبا تتضمنه من جوانب مالية ونقدية وتجارية،
وسياسات إدارة املوارد الطبيعية ،وسياسات إدارة املوارد البرشية وسوق العمل ،وغريها من السياسات ،تلتزم
معايري التوازن بني اعتبارات التوسع يف أحجام األنشطة والنمو االقتصادي يف معناه الكمي من ناحية ،واعتبارات
التنمية الشاملة مبعناها الكيفي من ناحية أخرى؛ وذلك من أجل تحقيق أهداف االستدامة واملحافظة عىل
حقوق األجيال املستقبلية .وقد أشار «صندوق النقد الدويل» يف تقريره إىل هذا األمر بالتحديد ،مؤكدا ً بوضوح
تام أهمية الخطوات التي تتبناها الدولة منذ سنوات وعقود طويلة لتدعيم أساسيات االقتصاد عىل املستوى
املتوسط والبعيد ،وتخفيض مواطن الضعف ومراعاة رشوط االستدامة يف النمو والتنمية ،إىل جانب ضامن العدالة
بني األجيال املختلفـة.
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اإلمارات اليوم

قوة اإلمارات الناعمة
ينطوي اختيار دولة اإلمارات العربية املتحدة كضيف رشف يف «معرض بكني الدويل للكتاب» للعام  2015عىل
داللة بالغة ،ليس فقط باعتباره يعكس قوة العالقات اإلماراتية–الصينية ،وإمنا أيضاً ألنه ميثل نافذة مهمة لتأكيد
القوة الناعمة للدولة وما متتلكه من تراث ثقايف وحضاري وإنساين يعزز صورتها الخارجية .وهذا ما عرب عنه
بوضوح معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع ،حني وجه مؤخرا ً برضورة
استغالل هذه املناسبة الدولية الضخمة بتنظيم أسبوع ثقايف إمارايت يف بكني عىل هامش فعاليات املعرض الذي
ينطلق غدا ً األربعاء ويستمر حتى نهاية أغسطس الجاري ،وأن تجوب الفعاليات العديد من املناطق الصينية
لتقديم الثقافة اإلماراتية العربية إىل الشعب الصيني والوفود املشاركة من مختلف أنحاء العامل التي تشارك يف
املعرض ،وذلك من خالل عرض مختلف األشكال الثقافية خالل هذا األسبوع عىل أن تشارك الفرق الوطنية للفنون
الشعبية لتقديم الفن الرتايث اإلمارايت.
تتمثل القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف النموذج السيايس واالقتصادي واالجتامعي والثقايف
الجاذب الذي تقدمه إىل العامل ويسهم يف تعزيز قبولها وحضورها عىل الساحة الدولية ،حيث تحظى باالستقرار
السيايس واالجتامعي ،كام متتلك تجربة اقتصادية رائدة يف اإلطارين اإلقليمي والدويل ،ومنوذجاً يف التسامح واالعتدال
واالنفتاح عىل الثقافات املختلفة ،ويف تعزيز دور املرأة يف مجال التنمية ويف مجال التنمية البرشية ويف مستويات
املعيشة فضالً عن نوعية الحياة وغريها ،ولعل من املؤرشات الدالة عىل هذا النموذج ،تبوؤ اإلمارات املرتبة األوىل
كأفضل بلد لإلقامة لدى الشباب العريب يف العامل وفقاً لنتائج استطالع «أصداء بريسون مارستيلر» السنوي الخامس
لعام  2015لرأي الشباب العريب ،وذلك للمرة الرابعة عىل التوايل ،األمر الذي يؤكد نجاح النموذج اإلمارايت يف
التنمية والتعايش واالنفتاح وما ميثله من قيم إيجابية فاعلة ،متثل مصدرا ً لإللهام والتطلع لدى الكثريين من
الشباب ،ليس فقط يف عاملنا العريب ،بل ويف دول العامل أجمع .كام تجيء اإلمارات ضمن فئة «الدول ذات التنمية
البرشية املرتفعة جدا ً» يف «تقرير التنمية البرشية» ،الذي يصدر سنوياً عن «الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة».
وال شك يف أن اختيار اإلمارات كضيف رشف يف «معرض بكني الدويل للكتاب» للعام  ،2015يعزز قوة اإلمارات
الناعمة يف الخارج ،كام أنه يقدم صورة مرشقة وحضارية لها وللعاملني العريب واإلسالمي ،وخاصة أن الجهات
واملؤسسات الوطنية التي ستشارك يف هذا املعرض متتلك من الخربات واإلمكانيات ما يجعلها خري سفري للرتاث
والثقافة اإلماراتية األصيلة ،وذات الجذور العربية واإلسالمية.
ويف هذا السياق فإن «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية» سيشارك يف فعاليات املعرض من خالل
سلسلة متميزة من إصداراته العلمية التي تجاوزت الـ  1100إصدار يف املجاالت املختلفة ،االسرتاتيجية والسياسية
واالقتصادية واالجتامعية واملعلوماتية التي تهم دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول الخليج العربية بصفة خاصة،
والقضايا املتعلقة بالعامل العريب ،وأهم املستجدات اإلقليمية والعاملية بصفة عامة ،وذلك يف إطار رسالته العلمية
التي تستهدف االنفتاح عىل الثقافات املختلفة ،واالطِّالع عن قرب عىل أحدث اإلصدارات العلمية واألكادميية
الصادرة عن دور النرش العاملية املختلفة .ولطاملا سعى مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،عرب
مشاركته النوعية يف العديد من معارض الكتاب ،الخليجية والعربية والدولية ،إىل أن يكون رافدا ً أساسياً يف الرتويج
لقوة اإلمارات الناعمة ،باعتباره واحدا ً من أهم مراكز البحوث والدراسات يف املنطقة والعامل ،وتلقى إصداراته
املختلفة اهتامم األوساط األكادميية والعلمية ،ملا تتميز به من مصداقية ورصانة علمية.
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تقارير وتحليالت
كيف تتمايز المقاربتان الروسية واإليرانية حيال األزمة السورية؟
الحراك الدبلوماسي الذي تقوده روسيا في ما يخص المسألة السورية مستمر بوتيرة عالية بانتظار نضوج الحلول
السياسية ،وال سيما أنّ البلد المضيف لهذا الحراك ،الذي يضم إلى جانب األطراف السورية أطرافاً إقليمية ودولية
متعددة ،يص ّر على استبعاد الحلول العسكرية لألزمة السورية ويؤكد أهمية التمسك بمؤسسات الدولة هناك.
إن روسيا كدولة عظمى تهمها مصالحها
في منطقة الشرق األوسط ،ولربما تتخلى عن
دعم الرئيس السوري بشار األسد إذا ما ضمنت
عدم اإلخالل بمصالحها في سوريا كدولة ،وفي
الوقت نفسه ضمان عدم محاكمة الرئيس
األسد والمجموعة المقربة منه .وقد لفتت
تقارير صحفية النظر إلى أن الجانب الروسي
أبلغ شخصيات سوريّة (رفض النموذج الليبي
وإسقاط النظام بالوسائل العسكرية وخروج
الرئيس األسد الذي يمسك بالجيش من السلطة ،بل إن
موسكو متمسكة ببقاء الجيش؛ ولذلك فهي تواصل تقديم
المساعدات العسكرية واألسلحة النوعية له؛ لقناعتها بأن
انهياره سيُمأل من قبل تنظيم «داعش») .في المقابل ،فإن
هذا المحدد الروسي يتمايز بوضوح عن المقاربة اإليرانية
لواقع الصراع في سوريا ومستقبله على المدى المتوسط
والبعيد .وتؤكد بعض الوسائل اإلعالمية أ ّن أطيافاً ُمه ّمة
من المعارضة السورية تلمح أن ثمة قناعة بوجود اختالف
بين المقاربتين الروسية واإليرانية ،ذلك أن موسكو «ال
تتمسك بأي شخص ،بل بالمؤسسات ،وهي تعطي أولوية
لتشكيل الهيئة االنتقالية فيما تتمسك إيران باألشخاص
وتقترح مبادرات بديلة من مرجعية بيان جنيف تحت
سقف الرئيس األسد» ،إضافة إلى استعداد روسيا لمناقشة
مقترحات لـ «شخصيات سورية توافقية وغير إقصائية ،بما
في ذلك بعض المسؤولين السياسيين والعسكريين الحاليين
والسابقين الموجودين في سوريا» ،وفق ما ذكرت وسائل
اإلعالم تلك.
مثل هذا التمايز بين المقاربتين الروسية واإليرانية حيال
الملف السوري تؤكده التصريحات األخيرة للرئيس األسبق
لالئتالف الوطني السوري المعارض ،أحمد الجربا ،الذي
أكد أن روسيا أدركت ضعف موقف الرئيس السوري ،بشار
األسد ،إال أنها ال تعلن ذلك بانتظار نضوج الحل السياسي
للنزاع في سوريا .وبحسب الجربا ،فإن موسكو تدرك أن

«األسد حصان خاسر لكنها ال تقول ذلك في العلن وتنتظر
نضوج حل لألزمة السورية» .وفي معرض شرحه لموقفه
هذا أشار الجربا إلى «مخاض سياسي في األفق لكن أيضاً
يوجد شد وجذب بين األطراف والجميع يمارس لعبة عض
األصابع» في هذا النزاع المستمر منذ  ،2011حاصدا ً أرواح
أكثر من  250ألف شخص.

قبول األطراف لورقة جنيف

هذا كله يعني أن الخالصة المؤكدة في هذا الحراك
اإلقليمي والدولي حيال الصراع السوري ،والذي تعد موسكو
ِقبلة أساسية فيه ،هو أوالً ،اإلصرار على مسألة قبول كل
األطراف المعنية لـ«ورقة جنيف ومن بينها ورقة الحكم
االنتقالي» ،وثانياً إدراك األطراف كافة بأن سوريا تواجه
أكبر كارثة في تاريخها الحديث ،لذا بات «البحث عن حل..
مطلب جميع األطراف» ،بحسب تصريحات الجربا.
وفي مقابل من ينظر إلى هذا الحراك اإلقليمي والدولي
حول سوريا بعين التفاؤل بأ ْن يتمخض عنه نتائج عملية
باتجاه إجراء مفاوضات وعقد تسويات واتفاقات وتقديم
تنازالت من قبل جميع األطراف من شأنها إيقاف النزيف
والمأساة في سوريا ،هناك مراقبون يميلون إلى «التشكك
في تخلي موسكو عن بشار األسد نهائياً ،إال إذا واجهت
ضغوطاً عربية مكثفة ،مع اإلبقاء على المصالح الروسية في
سوريا» .وحتى هذه اللحظة ليس ثمة مؤشرات قوية بأن
موسكو تفكر في التراجع عن تأييدها لألسد واقترابها من
طهران ،وتبني ،بالتالي ،المقاربة السعودية تجاه سوريا.
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تقارير وتحليالت
«واشنطن بوست»:

تقنية استخراج الغاز الصخري تتعارض مع الشروط البيئية األمريكية
التوسع في استخدام
سلَّطت صحيفة «واشنطن بوست» ،في تقرير لها ،الضوء على اآلثار البيئية المترتبة على ُّ
تقنية تكسير الطبقات الصخرية ،واستهلت الصحيفة تقريرها باإلشارة إلى ما أعلنته إدارة أوباما ،األسبوع الماضي،
بشأن القواعد الجديدة للحدِّ من التلوث الناجم عن إنتاج النفط والغاز الطبيعي .وكما هو متوقع ،لم يكن هذا
أمراً مفرحاً للشركات العاملة في هذه الصناعة؛ ومع ذلك ،هناك احتمال أال تكفي هذه القواعد لتحقيق األهداف
المناخية للواليات المتحدة األمريكية.
لفتت الصحيفة النظر إلى أن تقنية تكسير الطبقات
الصخرية أ َّدت إلى تسهيل الوصول إلى مخزونات ضخمة
من النفط والغاز الطبيعي ،واستخراجها؛ وهذا أمر جيد.
كما أوجدت هذه الصناعة الكثير من فرص العمل ،وقلَّصت
واردات الوقود .وأصبح الغاز الطبيعي ،الذي انخفضت أسعاره،
يستخ َدم بديالً للفحم لتوليد الكهرباء .وتُ َع ُّد االنبعاثات
الضارة بالبيئة ،التي تنتج من حرق الغاز الطبيعي ،أقل بكثير
من االنبعاثات التي تنتج من حرق الفحم؛ وهذا يعني أن
تغيير نوع الوقود أسهم في إحراز تقدم نحو تحقيق أهداف
التغ ُّير المناخي .لكن الصحيفة أشارت إلى أن هناك مشكلة
رئيسية؛ فالميثان ،وهو المك ِّون الرئيسي في الغاز الطبيعي
يطلق الكثير من االنبعاثات الضارة بالبيئة عندما يتس َّرب من
اآلبار أو األنابيب من دون حرقه؛ وحتى تس ُّرب كميات صغيرة
نسبية يمكن أن يضيع الفوائد المناخية التي تحققت نتيجة
للتحول نحو استخدام الغاز الطبيعي؛ لهذا وضع أوباما هدفاً
يتمثل في خفض تس ُّرب الميثان بنسبة من  %40إلى %45
بحلول عام  .2025وقد خطت «وكالة حماية البيئة» خطوة
نحو تحقيق ذلك الهدف عندما أعلنت قواعد تفرض على
صناعة النفط والغاز بذل جهود أكبر لمنع تس ُّرب الميثان
من اآلبار الجديدة واآلبار التي يحدث فيها تغ ُّير كبير ،ومن
الضاغطات والمضخات الهوائية ،وغيرها من مصادر التس َّرب
المحتملة .وطالما قالت الجماعات البيئية إن وضع قواعد
كهذه هو من أيسر الطرق لخفض االنبعاثات الضارة بالبيئة.
وبحسب «وكالة حماية البيئة» ،فإن هذه القواعد يجب أن
تمنع تلوث الهواء حول منشآت النفط والغاز أيضاً.
وفي المقابل ،ووفق الصحيفة ،تر ُّد الشركات العاملة في
الصناعة بأنها خفضت بالفعل تس ُّرب الميثان برغم زيادة
إنتاج النفط والغاز ،مشيرة إلى أن لديها حافزا ً اقتصادياً لمنع
تس ُّرب إنتاجها ،وهذا صحيح إلى ح ٍّد ما ،ولكن هذه الشركات

ال تتحمل مسؤولية التأثيرات المناخية لذلك التس ُّرب؛ وبالتالي
فإن حافزها لمنع التسرب قد يكون أقل م َّما تستدعيه مصلحة
المجتمع ،وستبقى هذه الحجة غير مقنعة إلى أن يُط َّبق نظام
تسعير ف َّعال النبعاثات الكربون يجبر الشركات على دفع ثمن
مقابل الضرر الذي تلحقه بالبيئة.
وفي اإلطار نفسه ،صدرت دراسة األسبوع الماضي أيضاً
تؤكد ضرورة التحرك بسرعة للح ِّد من انبعاثات الميثان،
وقد خلصت نتيجة هذه الدراسة ،التي ن ُِشرت في مجلة
«علوم البيئة والتكنولوجيا» ،إلى أن التقديرات السابقة
لـ«وكالة حماية البيئة» حول معدالت التس ُّرب في منشآت
جمع الغاز الطبيعي ومعالجته كانت منخفضة جدا ً؛ ونتائج
دراسات كهذه هي التي تدفع الجماعات البيئية إلى المطالبة
بضرورة أن تصدر إدارة أوباما قواعد شاملة أكثر طموحاً من
التي أعلنتها مؤخرا ً ،وتشمل البنية التحتية القائمة ،وليس
المنشآت الجديدة أو التي يعاد بناؤها فقط .وإذا كانت
«وكالة حماية البيئة» متأكدة ،بعد دراسة متأنية ،من أن
اإلدارة األمريكية ستحقق هدفها المتمثل في خفض تس ُّرب
الميثان من دون تطبيق إجراءات أوسع ،فهذا أمر جيد؛ أما
إذا كانت هناك شكوك في إمكانية تحقيق هذا الهدف؛
فيجب أال تتر َّدد الجهات التنظيمية الفيدرالية والمحلية في
اتخاذ المزيد من اإلجراءات.
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تقارير وتحليالت
يف خضم الحمالت االنتخابية للمرشحني املحتملني

كيف تؤثر الهفوات اللفظية في نتائج االنتخابات الرئاسية األمريكية؟
كتب جلين تراش مقاالً في مجلة «بوليتيكو» ،ذكر فيه أنه قبل دورتين انتخابيتين سابقتين أو أكثر ،كان بوسع
مرشح االنتخابات الرئاسة األمريكية الذي تفوه بكلمات تعوزها الحنكة السياسية أمام جمهور صغير أن يصحح تلك
الهفوة مستقبالً ،لكن مع وجود كاميرات الهواتف الذكية وموقع «تويتر» لم يعد من الممكن ذلك ،من دون أن يكون
لها عواقب سلبية على أصحابها.
يقول الكاتب مازالت الحملة االنتخابية لمرشحة الحزب
الديمقراطي ،وزيرة الخارجية السابقة ،هيالري كلينتون،
عالقة في مستنقع استخدامها للبريد اإللكتروني الخاص
أثناء عملها في وزارة الخارجية .فعندما أثير الموضوع ألول
مرة قبل خمسة أشهر ،حاولت كلينتون معالجته من خالل
مؤتمر صحفي لم ينجح في تحقيق النتيجة المطلوبة ،بل
أثار المزيد من عالمات االستفهام ،حيث يعمل المحققون
اآلن على التأكد من زعمها أنها لم ترسل أي مواد سرية عبر
ذلك البريد اإللكتروني؛ أما آخر محاولة قامت بها إلنهاء
هذه المسألة ،فكانت نتيجتها أسوأ ،ففي مؤتمر صحفي
عقدته يوم الخميس الماضي ،وسألها إد هنري من محطة
«فوكس نيوز» إن كانت قد «مسحت» البريد اإللكتروني
قبل إتاحته للمحققين الفيدراليين ،فردت عليه بسخرية
قائلة« :هل تقصد بقطعة قماش أو ما شابه ذلك؟» ،وهي
المقولة التي لن تستطيع التملص منها مستقبالً ،وسيكون
لها وقعها السلبي على أداء حملتها االنتخابية ال ريب.
ثم ينتقل الكاتب إلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب،
الذي قال إنه يريد بناء سور على الحدود مع المكسيك لمنع
الهجرة غير الشرعية ،وهذا أمر يقوله منذ بداية حملته ،لكنه
جعل هذا الموضوع هذا األسبوع محور حملته ،فقال في
مقابلة مع محطة «فوكس نيوز» أيضاً« :كما تعلمون ،أنا
خبير في أعمال البناء ،وأعرف كيف أنجزها ،سنبني سورا ً
عظيماً ،وسنسميه سور ترامب العظيم ،يمكن أن يكون سورا ً
جميالً مثل غيره ،ولكننا سنبني سورا ً رائعاً فعالً ،وبسعر
مناسب ».صحيح أن كالم ترامب هذا يزيد من شعبيته في
أوساط الجمهوريين ،حيث أظهر أحدث استطالع نشرته
محطة «سي إن إن» األربعاء الماضي تقدمه بفارق  11نقطة
عن أقرب منافسيه من المرشحين الجمهوريين ،لكن عليه
النظر إلى ما هو أبعد من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري،
والتفكير بتأثير كالمه في جمهور الناخبين بشكل عام ،خاصة

في أوساط الناطقين باإلسبانية الذين تقارب نسبتهم %20
من الناخبين؛ فقد أظهر نفس االستطالع الذي أجرته «سي
إن إن» أن نسبة  %58من جمهور الناخبين ال يحبون ترامب.
من ثم ينتقل الكاتب إلى مرشح جمهوري آخر ،وهو
جيب بوش ،ويقول إنه في حين أن معظم المرشحين
الجمهوريين ال يشعرون بأي حرج من تصريحات ترامب
المتعلقة بسحب حق المولود في الواليات المتحدة من
الحصول على جنسيتها ،لكن جيب بوش يحاول تمييز
نفسه عن ترامب وباقي المرشحين اآلخرين المماثلين ،من
خالل تبني موقف أقل تشددا ً يدعو إلى إجراء إصالحات
شاملة لقانون الجنسية ،وعندما شعر مؤخرا ً أن موقفه هذا
قد يكلفه خسارة ترشيح الحزب الجمهوري ،حاول إظهار
بعض الحزم ،وقادته محاولته إلى مأزق لم يكن يتوقعه
عندما استخدم مصطلحاً شائعاً ولكنه غير الئق لإلشارة إلى
أطفال المهاجرين غير الشرعيين ،وهو مصطلح «anchor
 ،»babiesالذي ينم عن احتقار هؤالء األطفال ،وعندما سأله
الصحفيون حول استخدامه للمصطلح ،رد بنبرة غاضبة بعض
الشيء قائالً« :استخدمت مصطلحاً شائعاً دون أن أقصد
معناه السلبي .هل تريدون الحديث عن السياسة؟ أعتقد
أن من يولد في هذا البلد يجب أن يكون مواطناً أمريكياً»،
يقول ذلك ويبدو أنه ال يعلم أن النبرة وليس السياسة هي
التي تؤثر في االنتخابات.

الثالثــاء  25أغسطس ( 2015السنة الثانيـة والعشـرون  -العدد )5803

6

شـؤون اقتصاديــة
وزير النفط اإليراني :سنرفع إنتاجنا النفطي بأي ثمن
قال بيجـن زنغنـه ،وزير النفط
اإليراني ،إن بالده تخطط لرفع إنتاج
النفط بأي ثمن للدفاع عن حصتها
في السـوق .وبحسـب تصريحــات
للوزيـر نقلتهـا وكالـة «بلومبيرج»،
فإن بالده ليس لديها بدائل أخرى،
وإذا لم ترفع إنتاجها ستفقد حصتها في السوق بشكل
دائم .وفي سياق آخر ،قال نائب الرئيس التنفيذي
لشركة «رويال داتش شل» إن الشركة ستسدد ديوناً
بقيمة ملياري دوالر ( 1.3مليار إسترليني) لشركة
النفط اإليرانية الوطنية عند رفع العقوبات عن إيران
كما ستدرس االستثمار في قطاع الطاقة اإليراني .وقال

دانيلز «إن األمـر يتوقـف إلى حد
بعيـد على الشروط التي ستطرحها
الجمهوريــة اإلســالمية بعــد رفــع
العقوبـات عنهـا» .وتحـدث دانيلـز
لوكالـة «رويترز» أثنـاء زيارة إليران
ضمن وفد حكومي بريطاني إلعادة
فتح سفارة بالده في طهران .وتابع قائالً «إيران موقع
مهم ألنشطة عمل محتملة وستظل كذلك ،ولكن بالطبع
يجب أن ترقى إلى مستوى مشروعاتنا األخرى حول
العالم» .وكعضو بالوفد البريطاني اجتمع دانيلز مع
وزير النفط اإليراني ومحافظ البنك المركزي اإليراني،
ولي الله سيف.

«بلومبيرج» :صناعة الفحم األمريكية
تتعرض لإلفالس

األسهم األوروبية تخسر
أكثر من تريليون دوالر من قيمتها

سلط تقرير لوكالة «بلومبيرج» الضوء على تراجع صناعة
الفحم األمريكية والخسائر المتزايدة إلى درجة إفالس
وإغالق منشآتها ،باإلضافة إلى تفشي البطالة بين األيدي
العاملة بها .وقال التقرير ،منذ بدأ هبوط أسعار الفحم
عام  ،2011اضطرت الشركات إلى خفض ما يقرب من 10
آالف وظيفة سنوياً ،وهي وتيرة لم تحدث منذ ثمانينيات
وتسعينيات القرن الماضي .وهذا التدهور يرجع نوعاً ما إلى
تباطؤ واردات الفحم الصينية ،ولكن السبب األكبر يكمن في
االنخفاض القوي في أسعار الغاز الطبيعي ،األمر الذي ساعد
األخير على االستحواذ على نصيب الفحم في أسواق الطاقة.
وأفاد المحلالن الفنيان لدى «بلومبيرج» «ويليام فويلز»
و«أندرو كوزجروف» أن ثورة النفط الصخري قد أسهمت في
انخفاض أسعار الغاز كثيرا ً ،ما دفع بعض المنشآت الصناعية
إلى تغيير مصادر الطاقة التي تعتمد عليها ،وبالتالي فقد
اآلالف من عمال مناجم الفحم وظائفهم .ونتيجة لذلك ،تعاني
صناعة استخراج الفحم
األمريكيـــة الكـثير مـن
المشكالت ،حيث تراجع
اإلنتاج فيها بنسبة %67
العــام الماضي مقارنــ ًة
بعــام .2008

يتجه مؤشر «يوروفرست
 »300لألســهم األوروبيـة إلى
تسجيل أكبر خسارة شهرية
منذ عام  ،2008مع فقدانه
أكـثر من تريليـون دوالر من
قيمتــه السوقية منــذ مطلع
شهر أغسطس الجاري ،بفعل المخاوف بشأن متانة اقتصاد
الصين التي تعصف باألسواق العالمية .وتراجع المؤشر بنحو
 12في المئة منذ مطلع شهر أغسطس ،مسجالً أكبر خسارة
شهرية منذ أكتوبر من عام  .2008وبهذا التراجع يكون
المؤشر قد خسر نحو  1.1تريليون يورو ( 1.26تريليون
دوالر) من قيمته السوقية منذ مطلع الشهر الجاري .وأجج
خفض غير متوقع لقيمة العملة الصينية اليوان
موجة الهبوط ٌ
وبيانات ضعيفة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم أدت إلى
تفاقم المخاوف من ضغوط انكماشية .وفي هذه األثناء،
تراجعت األسهم اآلسيوية أمس االثنين إلى أقل مستوى في
ثالثة أعوام ،مع تفاقم الخسائر في الصين لتعجل بهروب
المستثمرين من األصول عالية المخاطر .وهبطت األسهم
الصينية بعدما أحجمت السلطات عن تبني أي إجراءات
مهمة في مطلع األسبوع الجاري ،بعد أن هوت األسهم 11
في المئة األسبوع الماضي.
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من أنشطة المركـز
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيج َّية
ِّ
ينظم محاضرة بعنوان «حـوار الحضـارات والعالقــات الدوليــة»
ينظِّم مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ،مشتركة جديدة ،وثالثها غياب ثقافة معرفة اآلخر؛ األمر الذي
ضمن أنشطته وفعالياته العلميَّة والثقافيَّة ،محاضرة بعنوان يحتِّم تحقيق التعارف من أجل التعايش السلمي.
«حوار الحضارات والعالقات الدولية» سيلقيها األستاذ
وتنبع أهمية هذه المحاضرة من أن قضية حوار الحضارات
الدكتور مصطفى شريف ،وزير التعليم العالي والبحث باتت واحدة من القضايا التي تتطلَّب مزيدا ً من تسليط
العلمي السابق في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ،الضوء عليها في الدول العربية واإلسالمية ،بغرض توسيع دائرة
وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساء ٍ
غد األربعاء النقاش حولها ،بما يجعل هذه الدول قادرة على خوض هذا
الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري في «قاعة الحوار بطريقة صحيحة وسليمة؛ فمصداقيتنا رهينة بالنقد
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» بمقر المركز في أبوظبي ،الذاتي وباالتصاف بروح المسؤولية؛ طلباً لفهم اآلخرين
و«الدعـوة عامـة».
وشرح طموحاتنا للدفاع عن حقوق
وستتناول المحاضرة واحدة من
المسلمين أمام االعتداءات والتدخالت
القضايا المه َّمة التي تحظى بأهمية
غير الشرعية وغير القانونية؛ وهو
بالغة لدى دولة اإلمارات العربية
األمر الذي يتطلَّب االنفتاح وممارسة
المتحدة ،التي أكدت دائماً أنها
االجتهاد واإلسهام في تجاوز التناقضات
الحضارات
حوار
International
Relations
تؤمن بأن الحوار بين الحضارات
اإلسالمية
ونقاط ضعف المجتمعات
and the Dialogue between
الدولية
والعالقات
Civilizations
وثقافة السالم يمثالن إحدى أولويات
المشكالت.
في سبيل حل
االستراتيجيات العالم َّية الرامية إلى
واألستاذ الدكتور مصطفى شريف
حماية المجتمعات من مظاهر العنف
حاصل على الدكتوراه في العلوم
والتطرف واإلرهاب ،وكانت من أولى
االجتماعية واإلنسانية ،ومفكر جزائري
الدول المساندة لمبادرات الحوار بين
ذو سمعة دولية ،ومرجع فكري في
أ.د .مصطفى شريف
الحضارات التي أطلِقت في السنوات
والعالقات الدولية،
الحضارات
Prof. Mustapha
حوار Cherif
وزير التعليم العايل والبحث العلمي ال�سابق
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الماضية ،ودرجت على بناء جسور
خاصة بين الغرب والعالم اإلسالمي
Wednesday August
PM
الثقة والشراكة مع دول العالم من
والتعايش بين الشعوب ،ويعمل
أستاذا ً في جامعات ع َّدة ،وكان وزيرا ً
خالل انتهاجها ثقافة الحوار ونشر
التسامح واالنفتاح والتعاون الب َّناء
للتعليم العالي والبحث العلمي في
مع الدول والمجموعات اإلقليمية
سابق لدولته في
الجزائر ،وهو سفير
الدعوة عامة
Open Invitation
واألطراف الدولية كافــة.
جمهورية مصر العربية ،كما شغل
وتشغل قضية حوار الحضارات مرتبة متق ِّدمة في أجندة منصب مندوب الجزائر الدائم لدى جامعة الدول العربية.
النظام العالمي الراهن ،كما تقع في ل ُِّب إشكالية العالقات ويدير األستاذ الدكتور مصطفى شريف قسم الماجستير في
الدولية في هذه المرحلة؛ نظرا ً إلى ثالثة أسباب أولها ،ظهور الحضارة اإلسالمية بالجامعة المفتوحة في مقاطعة كتالونيا
ما يُع َرف بـ«الهيمنة الغربية» منذ نهاية الحرب الباردة ،وما اإلسبانية ،وهو شريك مؤسس وعضو في المنتدى العالمي
ترتب عليها من مطالب بضرورة السعي نحو تشكيل نظام اإلسالمي-الكاثوليكي ،وألف  14كتاباً ،وكتب مئات المقاالت
دولي عادل ،وثانيها عدم وجود حضارة غربية خالصة وال العلمية الهادفة إلى تدعيم األخ ُّوة بين الشعوب؛ كما حصل
ٍّ
شرقية خالصة ،بل ث َّمة احتكاك ثقافي ناجم عن الواجب على «جائزة اليونسكو /الشارقة للثقافة العربية» لعام 2013
الحضاري في أن نتحاور ونتآزر ونتعاون لبعث حضارة حول الثقافة العربية وحوار الثقافــات.
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to be delivered by:

Former Minister of Higher Education and Scientific Research
People’s Democratic Republic of Algeria

وذلك في الساعة  7:30من مساء
يوم األربعاء  26أغسطس 2015

في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،في مقر المركز بمدينة أبوظبي

لطفًا ،نرجو تأكيد الحضور مسبقًا على البريد اإللكتروني:
confdept@ecssr.ae

هاتف ،+971 2 4044444 :ص.ب ،4567 :أبوظبي-اإلمارات العربية المتحدة

www.ecssr.ae

يرجى إبراز بطاقة الهوية اإلماراتية في قاعة االستقبال

26, 2015 at 7:30

,

On

in the Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan Hall
at the ECSSR office complex in Abu Dhabi

Kindly confirm your attendance in advance by email:
confdept@ecssr.ae

Tel.: +971 2 4044444, P.O. Box: 4567, Abu Dhabi, UAE
www.ecssr.ae

Please present your Emirates ID card at the ECSSR reception desk.

(الترجمة الفورية متاحة)
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