أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
خطوة مهمة على طريق حماية الدين وتحقيق مصالح المسلمين
تواصل دولة اإلمارات العربية المتحدة جهودها المشهودة في خدمة اإلسالم وحماية مصالح وحقوق المسلمين من
خالل ترشيد الخطاب الدعوي وضبط الفتوى؛ وهناك اهتمام دائم وعلى مختلف المستويات بالقضايا التي تهم المواطنين
والمقيمين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء .ولعل من أكثر المسائل التي تواجه المجتمعات اإلسالمية منذ سنوات،
ودب لهذا المجال الهام جدا ً ،خاصة بعد ظهور موجة الفضائيات ،ومن بعدها
هب ّ
هي تعدد مصادر الفتوى ،وتص ّدر كل من ّ
ثورة المعلومات ،التي يتم استغاللها في طرح الفتاوى دون ضوابط وال حدود ،إلى درجة االعتداء أحياناً على حق الله سبحانه
وتعالى ،وتحليل ما حرم وتحريم ما أحل .وقد تتسبب ظاهرة االنفالت في الفتوى بالفعل في بروز مظاهر مجتمعية سلبية
وبعضها خطير ،مثل التطرف واإلرهاب وبأشكال متعددة.
وقد أدركت قيادتنا الرشيدة منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه ،أهمية وجود المؤسسات المختصة باإلفتاء ،فعملت على إنشاء هيئات متخصصة تتمتع باالستقالل التام ورفدتها
بأفضل الخبرات وأشهر العلماء المشهود لهم بالعلم والمعرفة والتقوى .وقد نجحت هذه الهيئات إلى حد كبير في تحقيق
أهدافها ،حيث أصبحت مراجع للفتوى واألحكام الشرعية ،ليس داخل الدولة فقط ،ولكن خارجها أيضاً.
وبرغم أن الفتوى في اإلمارات منضبطة وهناك مؤسسات قائمة ومنذ زمن ،ويعرف عنها ويشهد لها أنها ملتزمة بما يقتضي
هذا الموضوع المهم ،وملتزمة بضوابط الفتوى الشرعية ،وحريصة كل الحرص على تقديم الرأي الشرعي وفقاً للقواعد واألصول
المعروفة والمعتمدة؛ فإن الدولة تحرص كل الحرص على أن تكون هناك مرجعية ثابتة ومحددة يرجع لها الجميع ،وتحقق
مصالح الناس أفرادا ً ومجتمعات؛ وتجعلهم مطمئنين إلى الرأي الشرعي الذي يحصلون عليه .وفي هذا السياق جاء اعتماد
مجلس الوزراء قرارا ً بتشكيل «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه؛ وذلك بهدف التنسيق لضبط
الفتوى الشرعية ،وتوحيد مرجعيتها ،وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.
وينطوي تشكيل «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» على أهمية كبيرة جدا ً .فهو :أوالً ،جاء في الوقت المناسب ،حيث
نعيش في ظل ظروف يصعب فيها أحياناً الحصول على اآلراء الشرعية من مصادرها الموثوق بها ،بسبب تصدر الكثير من
غير أهل االختصاص والعلم لهذا األمر المهم ،من جهة ،وبسبب تناثر وتبعثر الفتاوى ،ووصولها إلى الناس من دون رقيب أو
حسيب من جهة أخرى ،وهو ما جعل الكثير من المسلمين يعيشون في حيرة من أمرهم ،ليس فقط في تسيير معامالتهم،
وإنما أيضاً في تأدية عباداتهم وشعائر دينهم الواضحة .وثانياً ،يوحد مصدر الفتوى في الدولة ،حيث سيكون هذا المجلس
المرجع الرسمي لإلفتاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،من خالل توحيد الجهود والرؤى واألهداف لتنظيم عمل الجهات
الحكومية والمؤسسات واألفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية .وثالثاً ،يحد المجلس من االختالفات ،ويقضي على حالة
التخبط أو البلبلة التي تسود بسبب تباين اآلراء الفقهية وتعدد مصادرها .ورابعاً ،إن ضبط الفتوى وتوحيد مصدرها يسهمان
في بيان حقيقة الدين اإلسالمي وسماحته ومرونته ومواكبة األمور والقضايا والمسائل المستجدة في حياة الناس ،من خالل
المختصين من أصحاب العلم الشرعي والخبرة في الدولة وبما يحفظ تماسك المجتمع ويصون عقيدته النقية الصافية .ومن ثم
فهو خامساً ،يحمي المجتمع ويقوي من تماسكه ،ويساعد على تعزيز حالة االستقرار السائدة في الدولة .وسادساً ،يجعل من
اإلمارات نموذجاً يمكن أن يحتذى به ،فنهج اإلمارات المعتدل الذي حقق ثمارا ً مشهودة ونتائج مميزة يجعل منه نموذجاً في
مجال ضبط الفتوى ،ويمكن لدول أخرى االقتداء بهذا النهج الذي يحظى بالتقدير واالحترام في الداخل والخارج على حد سواء.
والخالصة ،إن وجود مجلس موحد لإلفتاء الشرعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة سيساعد على تحصين المجتمع
بفئاته كلها ويحميه من اآلراء واألفكار المتطرفة ويعزز من تماسكه ويحقق مصالحه ،كما يحمي معتقداته ويمكّن أفراده من
يبصرهم بحقوقهم وواجباتهم الشرعية ،وكل ما يحتاجون إليه في تسيير أمور حياتهم وفقاً
ممارسة عباداتهم بكل وضوح ،كما ّ
لتعاليم اإلسالم الحقيقية ،ومن ثم يمارس حياته اليومية وهو مطمئن إلى أنه ملتزم أحكام اإلسالم السمحة ،بما يحقق مرضاة
الله ،عز وجل.
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اإلمارات اليوم
إنجازات إماراتية متواصلة لتمكين أصحاب الهمم
استنادا ً إلى حزمة من القيم والمبادئ التي تأسست عليها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والتي تتمثل في المساواة
وعدم التمييز وتكافؤ الفرص في سبيل الوصول إلى مجتمع أكثر تالحماً ودمجاً ،تولي القيادة الرشيدة للدولة ،ممثلة
بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،اهتماماً فريدا ً بأصحاب الهمم وتقدم لهم كل
أشكال الدعم ،وتحرص أشد الحرص على صون وحماية حقوقهم واحترام ظروفهم وقدراتهم التي وهبهم الله إياها ،ومن
هذا المنطلق ،تبنت الدولة تمكين وتأهيل أصحاب الهمم في خططها االستراتيجية الحالية والمستقبلية إيماناً منها بأنهم
جزء ال يتجزأ من تطلعات الدولة وخططها .وعلى مدار سنوات وعقود حققت اإلمارات إنجازات ملموسة وغير مسبوقة
يشهد لها الجميع في تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن إشراكهم الفعال
في مسيرة الدولة التنموية ،ولم تتحرك الدولة في هذا الصدد بشكل عشوائي ،بل وضعت الخطط واالستراتيجيات وحددت
المدى الزمني وأطلقت البرامج والمشروعات التي تدعم توجهها نحو دعم وتمكين أصحاب الهمم ،وقد كان إطالق
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،السياسة
الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في إبريل  ،2017محطة فارقة في حاضر ومستقبل هذه الفئة ،كونها شكلت اإلطار العام
الذي تتوحد فيه شتى الجهود الرامية لدعمهم وتحقيق المشاركة الفاعلة في مجتمع يعمل على دمج أصحاب الهمم ،بما
يضمن الحياة الكريمة لهم وألسرهم ،واآلن ،وبعد مضي نحو  14شهرا ً ،أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد ،وزيرة
تنمية المجتمع ،أن الوزارة نجحت في إعداد أكثر من  %70من التشريعات الالزمة لتنفيذ محاور السياسة الوطنية الستة
لتمكين أصحاب الهمم ،وهي :الصحة وإعادة التأهيل ،والتعليم ،والتأهيل المهني والتشغيل ،وإمكانية الوصول ،والحماية
االجتماعية والتمكين األسري ،والحياة العامة والثقافة والرياضة.
ويأتي هذا اإلنجاز المشرف ليضاف إلى سلسلة متواصلة من الخطوات التي تتحقق يوماً تلو اآلخر سعياً من الدولة
للوصول إلى مستوى غير مسبوق في دعم وتمكين أصحاب الهمم ،ومن أبرز إنجازات الدولة في هذا الصدد ،انتهاء وزارتي
تنمية المجتمع والصحة ووقاية المجتمع مؤخرا ً من إعداد سياسة حكومية صحية جديدة ألصحاب الهمم تضمن لهم رعاية
صحية شاملة عالية الجودة ،باإلضافة إلى اعتماد مجلس الوزراء للتصنيف الوطني الموحد لإلعاقة في الدولة ،واعتماد
سياسة حكومية لتوظيف أصحاب الهمم ،كما تم إطالق دليل معايير جودة الخدمات المقدمة لهم وقاعدة بيانات موحدة
لالستجابة السريعة لمتطلباتهم ،إضافة إلى استراتيجية دبي لإلعاقة  2020الهادفة إلى تهيئة بيئة صديقة ألصحاب الهمم.
وال تزال الجهات المعنية بالدولة تعمل على قدم وساق من أجل تحقيق األهداف المرجوة لتمكين أصحاب الهمم ،حيث
تعمل وزارة تنمية المجتمع مع وزارة التربية والتعليم على إعداد سياسة تعليم تضمن دمج أصحاب الهمم في مؤسسات
التعليم بمختلف مراحله ،وإطالق نظام التعليم المنزلي ،هذا إلى جانب عمل الوزارة مع الجهات المعنية على إعداد
سياسة حكومية لحماية أصحاب الهمم من اإلساءة والمحافظة على حقوقهم ،والعمل أيضاً على تحديث قانون المعوقين
االتحادي بما يتماشى مع االتفاقية الدولية ،وفي سياق متصل تعكف الوزارة مع جهات حكومية وخاصة على العمل إلطالق
برنامج وطني يستهدف الكشف عن مواهب أصحاب الهمم في مختلف المجاالت الرياضية والفنية والثقافية.
ومما ال ريب فيه أن اإلمارات غدت دولة ذات تجربة فريدة ومميزة في رعاية وتمكين أصحاب الهمم وإزالة العراقيل
التي تعترضهم لتوفير بيئة تؤهلهم ليكونوا أفرادا ً فاعلين في العملية التنموية وجزءا ً أساسياً في خطط الدولة االستراتيجية،
ويندرج هذا االهتمام االستثنائي بأصحاب الهمم تحت مظلة الجانب اإلنساني الذي غرس بذوره المغفور له ،بإذن الله
تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،والذي لطالما كان الجانب المميز لقيادتنا الرشيدة التي تقدم
للعالم نموذجاً مشرفاً للمعاني الحقيقية للقيادة.
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تقارير وتحليالت

قراءة في نتائج
االنتخابات
التركية والتحديات
التي تواجه أردوغان

أظهرت النتائج غير الرسمية لالنتخابات التركية التي أُعلنت ،مساء أول
من أمس ،أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فاز بوالية ثانية
في االنتخابات الرئاسية التي تمت ،أول من أمس األحد ،بالتزامن مع
االنتخابات البرلمانية .وبرغم أن النتائج لم تكن مفاجئة من حيث
المبدأ ،حيث كانت التوقعات تشير إلى فوز أردوغان وحزبه؛ فإن
النتائج تحمل مؤشرات مهمة هذه المرة؛ وهي تعتبر منعطفاً مفصلياً
في الحياة السياسية التركية.

فعلى المستوى العام لالنتخابات ،كانت نسبة المشاركة
الفتة للنظر جدا ً ،حيث بلغت نحو  ،%88وفقاً لما أعلنته وكالة
األناضول التركية لألنباء؛ وهي نسبة كبيرة جدا ً بكل المقاييس؛
مقارنة بالدول التي تجري فيها انتخابات ديمقراطية .وثانياً،
على مستوى االنتخابات الرئاسية .وعلى مستوى النتائج ،فقد
حصل أردوغان على نحو  %52.5من أصوات الناخبين األتراك،
أما أبرز منافسيه من بين خمسة مرشحين يمثلون أحزاب
المعارضة بأطيافها المختلفة ،وهو االشتراكي الديمقراطي محرم
إينجه عن الحزب الجمهوري ،الذي يوصف بأنه
وريث مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى
كمال أتاتورك ،فقد نال ما نسبته  %30.7من
مجموع األصوات .وبهذه النتيجة فإن األتراك
يجددون الثقة بأردوغان الذي سيحكم تركيا هذه
المرة بشكل مختلف حتى عام 2023؛ وينتظر أن
يُحدث أردوغان بالصالحيات الواسعة التي حصل
عليها وفقاً للدستور الجديد ،تغييرا ً كبيرا ً على
أرض الواقع ،ليس في طبيعة نظام الحكم أو شكله
فقط ،وإنما أيضاً في مالمح النظام السياسي في
البالد بأكمله؛ والقائم فعلياً منذ قيام الدولية التركية الحديثة
قبل أكثر من تسعين عاماً.
أما فيما يتعلق باالنتخابات البرلمانية فقد جاءت في
صالح حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه أردوغان ،وبحسب
وكالة أنباء األناضول الرسمية ،فإن تحالف الشعب الذي يضم
حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» حصد %53.62
( 343من أصل  600مقعد) ،بينما حصل تحالف األمة الذي
يضم حزب «الشعب الجمهوري» و«إيي» و«السعادة» على
 %34.04من األصوات ( 190مقعدا ً) .كما تمكن حزب الشعوب
الديموقراطي (كردي) من تأمين الحد األدنى من األصوات الالزم
لدخول البرلمان ،حيث حصل على  67( %11.62مقعدا ً).
وبعيدا ً عن لغة األرقام ،وحتى النتائج التي لم تكن بالفعل
مفاجئة ،فإن هذه االنتخابات تمثل بالفعل نقطة فاصلة في
تاريخ تركيا الحديث؛ حيث سيكرس النظام الرئاسي أردوغان
رئيساً ربما ألمد طويل .ومع ذلك ،فإن رئاسة أردوغان ينتظرها

تحديات كبيرة على مختلف الصعد المحلية واإلقليمية والدولية.
فمحلياً ،يمثل االقتصاد أكبر التحديات التي عليه التعامل
معها؛ فمن المعروف أن االنتخابات التي كان يفترض أن تجري
العام المقبل ،تم تقديم موعدها وقد جاءت على وقع أزمة
اقتصادية خانقة سببها تراجع سعر صرف الليرة التركية وخسارتها
 %25من قيمتها مقابل الدوالر؛ كما ستلقي الصالحيات الكبيرة
التي سيتمتع بها الرئيس بظاللها على المرحلة المقبلة؛ حيث
ظهرت معارضة كبيرة في الشارع التركي للتعديالت الدستورية
التي تمنح الرئيس صالحيات أوسع برغم
موافقة غالبية األتراك عليها في االستفتاء الذي
أجري في إبريل 2017؛ ويتوقع أن تكون هناك
إشكاليات في ممارسة هذه الصالحيات ،وخاصة
فيما يتعلق بالعالقة مع البرلمان ،الذي لم يكن
الرئيس في السابق قادرا ً على تجاوزه؛ بينما قد
يدخل في صدام معه في المرحلة المقبلة في
حالة تعارض الصالحيات.
وإقليمياً ،على أردوغان أن يتعامل مع
تحديات متفاقمة؛ فتركيا تواجه إشكاليات
كبيرة ،سواء فيما يتعلق بعالقاتها المتوترة مع العديد من دول
المنطقة ،أو انخراطها العسكري في شمال سوريا ،أو حربها
المتواصلة مع حزب العمل الكردستاني الذي تعتبره منظمة
إرهابية ،بينما تستعد لشن عملية عسكرية واسعة ضده داخل
األراضي العراقية .أما دولياً ،فعالقات تركيا عموماً وأردوغان
على وجه الخصوص مع الحلفاء في الغرب ،سواء مع االتحاد
األوروبي أو مع أمريكا ،ربما تكون األسوأ ،حيث توترت عالقاته
مع الدول األوروبية ،وخاصة بعد محاولة االنقالب الفاشلة التي
اتخذت على أثرها الحكومة التركية إجراءات صارمة ضد كل
من يشتبه بعالقته أو قربه من مدبري االنقالب؛ كما انعكس
التضييق على الحريات الذي تضمن اعتقال صحفيين ،بعضهم
غربيون ،على مواقف الدول األوروبية من أردوغان.
صحيح فاز أردوغان؛ ولكن تحديات كبيرة تنتظره بعد
االنتخابات األخيرة ،والتي يبدو أن تركيا ما بعدها لن تكون ما
قبلها.
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تقارير وتحليالت

المسار التقدمي أمام فريق
ترامب في إسرائيل وغزة:
يجب اتباع خطى نيكوالي
مالدينوف
نيكوالي مالدينوف ،هو «منسق األمم المتحدة
لعملية السالم» ،ووزير دفاع بلغاريا السابق ،يتّسم نهجه
بالوضوح والمباشرة لدى أدائه مهمته .وبصفتي مفاوضاً
تعرفت على أشخاص آخرين تولوا
أمريكياً رئيسياً سابقاً،
ُ
المنصب نفسه ،ولكن مالدينوف ال يشبه أياً منهم ،فقد
كانوا يميلون إلى إظهار التحيز الهيكلي لألمم المتحدة
ضد إسرائيل ،وغالباً ما رأوا أن دورهم يكمن في تمثيل
الفلسطينيين.
يدرك مالدينوف احتياجات كال الجانبين ،وحتى في
الوقت الذي يحاول فيه تلبية احتياجاتهما ،فإنه ال يتردد
في انتقاد كل جانب على سلوكياته التي ال تتسق مع
السالم ،ففي ما يتعلق باإلسرائيليين ،ينتقد أنشطتهم
االستيطانية التي تجعل الفلسطينيين يشعرون بالعجز،
والذين يبدو أنهم عندما يكونون خارج السياق ،يستبقون
التوصل إلى الحل القائم على دولتين .أما في ما يخص
الفلسطينيين ،فينتقد تحريضهم ويسارع إلى إدانة محمود
عباس الستخدامه استعارات قديمة معادية للسامية في
خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا العام.
ويعمل مالدينوف حالياً على منع جولة أخرى من
القتال بين اإلسرائيليين وحركة «حماس» في غزة .وفي
شاركت معه في حلقة نقاش في القدس
األسبوع الماضي،
ُ
أوضح فيها أن الظروف االقتصادية الصعبة في غزة -حيث
تتوافر الكهرباء لمدة ثالث ساعات فقط في اليوم ،وال
تتوافر مياه الشرب المأمونة ،وال وقود لتشغيل محطات
معالجة مياه الصرف الصحي -تخلق واقعاً ليس لدى
الفلسطينيين فيه ما يخسرونه.
كما أنه ال يدافع عن جهود «حماس» لتحويل االنتباه
بعيدا ً عن إخفاقاتها في الحكم ،أو تحويلها لمواد البناء

يتناول دينيس روس ،مستشار وزميل «ويليام
ديفيدسون» المتميز في معهد واشنطن ،والمنسق
الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط في عهد
الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون ،في مقاله في
«نيويورك ديلي نيوز» أسلوب فرق ترامب في إسرائيل
وغزة؛ ويرى أن عليه أن يتبع المسار التقدمي لنيكوالي
مالدينوف« ،منسق األمم المتحدة لعملية السالم».

الستخدامها لبناء أنفاق لشن هجمات داخل إسرائيل ،بل
على العكس تماماً ،فال يصب تركيزه األساسي في الوقت
الحاضر على توجيه االنتقادات ،بل على الوضع اإلنساني
المروع في غزة ،وهو على يقين تام أن هذا الواقع سيؤدي
إلى نشوب صراع جديد قريباً.
ال يمكن ألي طرف أن يكسب هذا الصراع ،بإمكان
إسرائيل أن تهزم «حماس» عسكرياً ،لكن ماذا بعد ذلك؟
ال يمكن للسلطة الفلسطينية تحت قيادة عباس أن تدخل
إلى غزة داخل الدبابات اإلسرائيلية لتتولى القيادة .كما
تدرك «حماس» تماماً النتيجة المترتبة على حرب جديدة
مع إسرائيل ،تدفع فيها ثمناً باهظاً ،دون توافر أي ضمان
بأن منافسيها مثل «حركة الجهاد اإلسالمي» المدعومين
من اإليرانيين أو عناصر «القاعدة» أو تنظيم «داعش»
لن يستفيدوا من هزيمتها .وهذا األمر لن يترك إسرائيل
في وضع أفضل أو يجعل الصراع المقبل أقل احتماالً ،أما
القيام بأعمال تنمية في غزة فقد تؤدي إلى ذلك.
ويعمل مالدينوف في سبيل تحقيق هذا الهدف،
ويعلم أنه نظرا ً إلى الحقائق والمناخ السائد في غزة ،ال
يمكن لـ «حماس» أن تبدو وكأنها تمنع جهدا ً دولياً حقيقياً
للتخفيف من األوضاع المزرية ،ويعترف قادتها بذلك له
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تحدثت إليهم ،لذا فهو
ولغيره من الدبلوماسيين الذين
ُ
يقوم بإنشاء صندوق ائتماني دولي يمكن استخدامه على
الفور لتنفيذ مشاريع تتعلق بالكهرباء والماء ومعالجة
مياه الصرف الصحي.
وستتم إدارة الصندوق االئتماني وآلية تنفيذه دولياً،
وليس من الضروري أن يعمل الصندوق عن طريق
«حماس» أو السلطة الفلسطينية( .فمع وقف مدفوعات
الكهرباء إلى إسرائيل مقابل الطاقة المقدمة إلى غزة
وخفض الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للعمال
هناك منذ أن تولت «حماس» السلطة في عام ،2007
زاد عباس من تفاقم الواقع االقتصادي الصعب أصالً.
وباعتقاده أنه يضغط بذلك على «حماس» ،ولكن لسوء
الحظ ،فإن سكان غزة هم الذين يدفعون الثمن).
وفي حين يُحرِز مالدينوف [بعض] التقدم ،بإمكانه
االستفادة أيضاً من المساعدة األمريكية .وبما أن جاريد
كوشنر وجيسون جرينبالت يقومان بزيارة المنطقة هذا
األسبوع ،فإن هناك فرصة كبيرة لتعزيز جهوده ،فهما
يدركان أن السياق اإلقليمي بحاجة إلى التغيير إذا ما
أرادا إطالق خطة سالم ،والسيّما في وقت لن يجتمع فيه
عباس ومسؤولو السلطة الفلسطينية معهما.
وآخر ما يحتاجان إليه أو تحتاجه المنطقة هو صراع
آخر بين إسرائيل و«حماس» مثل ذلك الذي اندلع عام
 2014ودام  52يوماً وتسبب بخسائر فادحة وضرر كبير
للفلسطينيين .إن تفادي مثل هذا الصراع أمر ضروري إذا
كان على القادة العرب أن يستجيبوا للخطة بغض النظر

عن الجهود الفلسطينية الرامية إلى رفضها .وعالوة على
ذلك ،إذا تمكنت إدارة ترامب من إثبات أنها ساعدت على
تخفيف المعاناة الفلسطينية في غزة ،فمن المرجح أن
يكون القادة العرب الرئيسيون أكثر انفتاحاً أمام الخطة.
لذا ،يُعد هذا األسبوع مناسباً ليس لتعزيز جهود
مالدينوف فحسب ،بل لالستثمار في الصندوق االئتماني
الذي أنشأه ،ولحثّ الدول العربية على القيام بالمثل.
ويجب أال ترغب هذه الدول في نشوب حرب جديدة
بين إسرائيل و«حماس» ،علماً بأن إيران تدفع حالياً
باتجاه هذا الصراع لتعكّر صفو المنطقة وتضع قادة
العرب السنة في موقف دفاعي ألن الخسائر الفلسطينية
في غزة ستكون مرتفعة.
وبما أن القادة العرب سيو ّدون رؤية الواليات المتحدة
تشارك في تمويل الصندوق ،فلماذا ال تؤخذ المساعدات
التي قطعتها إدارة ترامب عن «األونروا» ،وتُعطى لوكالة
األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين؟
وبالتأكيد تعاني «األونروا» العديد من المشاكل ،ولكنها
تدفع أيضاً أجر  13ألف عامل في غزة وتقدم وجبات
الطعام من خالل مدارسها.
ينبغي استخدام األموال التي تم قطعها من «األونروا»
للمساهمة في إعادة الكهرباء والمياه ومعالجة مياه
الصرف الصحي .ومن خالل قيام اإلدارة األمريكية بذلك،
فقد تمنع اندالع حرب جديدة في غزة وتضفي المصداقية
على جهود السالم التي يبذلها كوشنر وغرينبالت.
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لماذا تغير
«أوبك»
مسار اتجاهها؟

تلبية للطلب المتزايد في األسواق وإنعاشاً لدورها؛ اتخذت منظمة «أوبك»
خطوة جديدة من شأنها إحداث تغييرات مهمة في مسار تطور أسواق النفط
العالمية ،حيث اتفق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» ومنتجون
مستقلون ،مؤخراً ،على تخفيض نسبة االمتثال للتخفيضات من  %147إلى
 ،%100شاملة جميع المنتجين ،ما يعني زيادة اإلنتاج االسمية بدءاً من يوليو
المقبل بنحو مليون برميل يومياً من دون تحديد حصة كل دولة ،وقد انخفضت
أسعار النفط عقب القرار الذي وصفه المحللون بالغامض.

جاء ذلك في االجتماع األخير الذي عقد ،السبت
الماضي ،في فيينا حيث مقر األمانة العامة لـ «أوبك»
وشاركت فيه الدول الـ  14األعضاء في «أوبك» و 10دول
أخرى غير أعضاء ،حيث تعتزم مجموعة الدول الـ 24
التي تؤمن أكثر من  %50من الصادرات الدولية ،أن تؤمن
حصصها «بنسبة  »%100وبشكل جماعي ،بحسب االتفاق
في عام  .2016وقد قوبل القرار بترحيب من كبار منتجي
النفط ،حيث أيدت روسيا والسعودية واإلمارات وغيرها
قرار «أوبك» بزيادة اإلنتاج ،وفي المقابل لن تقبل إيران
القرار كونها لن تستفيد على اإلطالق من زيادة اإلنتاج في
ظل إعادة فرض العقوبات األمريكية
عليها التي تح ّد من قدراتها على
استخراج النفط وإنتاجه .كما أعلن
العراق أيضاً تأييده لعدم اتخاذ قرار
تعديل اتفاق خفض إنتاج النفط
المبرم بين أعضاء «أوبك» ،داعياً
إلى التوصل إلى حل توافقي بين
أعضاء المنظمة يحافظ على المكاسب التي حققها االتفاق
في الفترة الماضية.
وإذا ما نظرنا إلى األسباب التي دفعت المنظمة
التخاذ هذا القرار سنجد أنه في اآلونة األخيرة قد تزايدت
مخاوف المستثمرين من تزايد الطلب العالمي على النفط
يقابله تراجع محتمل في العرض الدولي نتيجة التزام كبار
المنتجين قرار خفض اإلنتاج الذي كان له التأثير األكبر
في استعادة توازن األسواق في الـ  18شهرا ً األخيرة ورفع
األسعار إلى نحو  75دوالرا ً للبرميل من  27دوالرا ً في 2016
وتعويض بعض الخسائر .ويتزامن ذلك مع وجود عدد
من الدول المنتجة التي تواجه صعوبات في الحفاظ على
حصصها النفطية الرسمية ألسباب عدة ،على غرار فنزويال
وليبيا وغيرها .إلى جانب تنامي المخاوف لدى العديد من

المعنيين بالشأن النفطي من االنتعاشة التي شهدتها أسعار
النفط منذ بداية العام الجاري .كما يرى بعض المحللين أن
دعوات الرئيس األمريكي دونالد ترامب في الفترة األخيرة
إلى زيادة اإلنتاج ومطالبته بخفض األسعار ،وكذلك انتقاده
لمنظمة «أوبك» واتهامه لها بعدم القيام بالدور المنوط
بها ،فضالً عن تصريحات صينية وهندية رسمية تدور في
اإلطار ذاته ،كانت وراء اتخاذ المنظمة هذا القرار المصيري
الذي سيغير مسار أسواق النفط في المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من أن األساسيات االقتصادية تشير إلى
أن زيادة اإلنتاج قد تؤدي إلى وفرة في المعروض النفطي
في األسواق العالمية بما يفوق
الحاجة الفعلية ،ما ينتج عنه خفض
أسعار النفط ،واإلضرار باقتصاديات
ومصالح الدول المنتجة ،وهو ما
دفع الدول المعارضة لقرار زيادة
اإلنتاج إلى اقتراح االنتظار لمدة
ثالثة أشهر أخرى لحين ضمان مزيد
من االستقرار لألسواق العالمية وتحقيق التوازن بين العرض
والطلب ،وعندها يمكن عقد اجتماع لمراجعة أوضاع
السوق التخاذ قرار مناسب إزاء تحديد الكميات الفعلية
التي تحتاجها األسواق العالمية ،إال أن قرار زيادة اإلنتاج
القى تأييدا ً واسعاً ،كون الدول المنتجة للنفط تستهدف
في األساس المحافظة على قيمة النفط والطلب عليه
على المدى الطويل ،وتفادي خطورة تحول المستهلكين
إلى مصادر أخرى للطاقة .وتشير المعطيات إلى صعوبة
التنبؤ اآلن بما ستؤول إليه األمور ،وتتسم األوضاع الراهنة
والتنبؤات القادمة ألسواق النفط العالمية بشئ من الضبابية،
ولكن سيتضح األمر أكثر في األشهر القليلة القادمة بنا ًء
على ما ستتوصل إليه لجنة مراقبة األسواق والذي سيحدد
قرارات «أوبك» في اجتماعها المقبل في سبتمبر .2018

الثالثاء  26يونيو  - 2018السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 6687

7

شـؤون اقتصاديــة
«أدنوك» و«أرامكو» تبرمان اتفاقية لبناء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في الهند

شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية
والتعاون الدولي ،ومعالي دارميندرا برادان وزير البترول والغاز
الطبيعي الهندي ،أمس ،التوقيع على اتفاقية إطارية بين
شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«أرامكو» السعودية،
الستكشاف فرص الشراكة االستراتيجية واالستثمار في بناء مصفاة
نفط عمالقة ومجمع للبتروكيماويات في منطقة راتناجيري على
الساحل الغربي للهند ،بقيمة تقديرية بنحو  44مليار دوالر .وبهذه
المناسبة ،أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،أن إبرام
هذه االتفاقية يعزز أواصر التعاون الوثيقة التي تربط بين دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية السعودية الشقيقة
في شتى المجاالت ،ومع جمهورية الهند في قطاعات عديدة،
وخاصة قطاع الطاقة ،وأن الدولة ملتزمة بدورها كشريك موثوق
به ،يسهم في ضمان أمن الطاقة .وأوضح سموه أن اإلمارات تتطلع

دوماً إلى استكشاف المزيد من الفرص لتوسعة نطاق الشراكة في
مجال الطاقة ،وكذلك دراسة فرص توثيق التعاون في مجاالت
جديدة ،بما يعزز ويعمق الروابط االقتصادية طويلة األمد القائمة
بين الدول الثالث.

التشغيل الكامل ألكبر محطة تحلية للمياه في العالم في أبوظبي 2022

أكدت دائرة الطاقة في أبوظبي ،أمس ،أن التشغيل الكامل ألكبر محطة لتحلية المياه في العالم بأبوظبي نهاية  ،2022وسيتم تسلم
عروض الشركات التي تم تأهيليها لتنفيذ المشروع والبالغة  25شركة في  29أكتوبر المقبل ،على أن يشهد الربع األول من العام 2019
توقيع اتفاقيتي شراء المياه واتفاقية المساهمين واإلغالق المالي للمشروع بنهاية النصف األول من العام المقبل ،ليبدأ المطور في
تنفيذ المشروع اعتبارا ً من النصف الثاني من  .2019وأعلنت الدائرة خالل إحاطة إعالمية ،قائمة الشركات المؤهلة للمشاركة في
األعمال التنافسية الختيار مطور أو ائتالف مطورين ،والذي سيتملك بحد أقصى  %40من شراكة مشروع محطة تحلية المياه ،إلنتاج
المياه المحالة بنظام المنتج المستقل من خالل تقنية التناضح العكسي.

اإلمارات الثالثة عالمي ًا في معدالت نمو االستثمار

حلت اإلمارات في المركز الثالث عالمياً ،من حيث تحقيق أعلى معدالت نمو لالستثمار بنسبة  ،%84بحسب دراسة أجرتها شركة
«أميركان إكسبريس» العالمية عن «توجهات األعمال واإلنفاق العالمية لعام  .»2018وبحسب الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها
خالل مؤتمر صحفي عقد في دبي ،أمس ،فإن الصين تصدرت قائمة البلدان الخمسة التي حققت أعلى معدالت نمو لالستثمار في
العالم بنسبة ( ،)%90تلتها اليابان بنسبة  ،%87ثم اإلمارات بنسبة  ،%84ثم السعودية بنسبة  ،%83وأخيرا ً روسيا بنسبة  ،%80مؤكدة
أن دولة اإلمارات تعد األقرب للقيام بإتاحة فرص أكثر للتطوير المهني وجعل بيئة العمل والحياة المهنية أكثر راحة للموظفين بنسبة
( )%72عبر إعداد خطط تسمح بجداول عمل أكثر مرونة وتتيح فرص العمل من أماكن خارج المكتب بوساطة اإلنترنت ،حيث تستند
نتائج الدراسة المشتركة بين أميركان إكسبريس و Institutional Investorإلى آراء  870مديرا ً مالياً ومسؤوالً تنفيذياً كبيرا ً ينتمون إلى
أكثر من  21دولة حول العالم في شركات من قطاعات مختلفة.

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدوالر والتوترات التجارية تحد من التراجع

انخفضت أسعار الذهب ،أمس االثنين ،جراء تعرضها لضغوط بفعل ارتفاع الدوالر في ظل احتماالت زيادة أسعار الفائدة ،فيما
أبقت توترات التجارة العالمية المعدن األصفر فوق أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه األسبوع الماضي ،إذ انخفض الذهب في
المعامالت الفورية  %0.3إلى  1264.70دوالر لألوقية (األونصة) .وتراجع الذهب في العقود األمريكية اآلجلة تسليم أغسطس %0.3
إلى  1266.60دوالر لألوقية .وانخفضت األسهم العالمية جراء تصاعد التوترات التجارية ،فيما ارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء
العملة األمريكية ،مقابل سلة من ست عمالت رئيسية  %0.1إلى  ،94.585بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو  2017عند 95.529
أواخر األسبوع الماضي.
الثالثاء  26يونيو  - 2018السنة الخامسة والعشـرون  -العدد 6687

8

من إصدارات المركز
عمليــات توريــط الخصـوم..تحليل أساليب النشطاء
ناقشت الدراسة المالمح المختلفة الستراتيجية توريط
الخصم ،من خالل طرح ثالث حاالت دراسـية هي :مسـيرة
الملح عام  1930في الهند ،ورفض بعض النرويجيين
التجنيد العسكري في فترة الثمانينيات من القرن الماضـي،
َـي الحرية لكسـر الحصار المضـروب على
وحادثة أسطول ْ
قطاع غزة عا َمي  2010و.2011
وبدأت الدراسة بتحديد مفهوم توريط الخصم ،أو خلق
معضلة له ،وذلك عن طريق انتهاج نمط من األفعال تجاه
الخصم تدفعه إلى االختيار بين اثنين من ردود األفعال
أو أكثر؛ كل منهما له جوانب سلبية كبيرة وال يمكن عقد
مقارنة آنية بين ردود األفعال ،وهذا جوهر المعضلة.
فعند مواجهة أعمال احتجاجية ،فإن هناك خيارين أمام
السلطات :إما أن تدع المحتجين يواصلون تظاهرهم،
وهو ما من شأنه أن يحقق هدفهم المباشـر ،بما في ذلك
رفع وعي الجمهور ،وإما استخدام القوة لوقفهم ،وبالتالي
كشف الوجه القاسـي للسلطات وإثارة القلق الشعبي.
والعملية التوريطية هي إطار عمل تكتيكي يضع
السلطات في مأزق ،فإذا سمحت بتنفيذ الفعل ،فإنه
سـيحقق شـيئاً ق ِّيماً يتعلق بالقضـية أو الموقف المراد
تأكيده .وإذا ما قمعت الفعل ،فستضع نفسها في موقف
سـي ِّـئ ،وبالتالي سـيعلم الجمهور أكثر بشأن القضـية أو
الموقف.
وتحظى العمليات التوريطية باهتمام النشطاء
السـياسـيين؛ فهي توفر نهجاً لتعزيز فاعلية استراتيجيات
العمل السلمي؛ ألن معرفة المزيد بشأن ديناميات عمليات
التوريط وسماتها األساسـية قد ت ُمكّنهم من تخطيط
أفعالهم ،بحيث يشكلون مآزق صعبة على الخصوم ،وهو ما
يقود الخصوم إلى اتخاذ قرارات سـيـئة أو تبديد جهودهم
في اإلعداد لعدد من ردود الفعل الممكنة.
إن معظم عمليات التوريط تستمد فاعليتها من إمكانية
أن يؤدي استخدام القوة ضد المحتجين السلميين إلى رد
فعل سلبي .وأول من وضع تصورا ً لديناميات رد الفعل
السلبي هذا ،هو ريتشادر جريج ،بناء على مالحظاته
للحمالت التي قادها غاندي في الهند .وقد صاغ جريج عبارة
«الجوجيتسو األخالقي» :العنف الذي تمارسه السلطات
يرتد ضدها ،مثل قوة الخصم في رياضة الجوجيتسو .وقد

تأليف :مايكن يول سورنسن وبراين مارتن
تاريخ النشر2016 :

قام جين شارب ،الباحث في شؤون السالم ،بتوسـيع مفهوم
جريج ليشمل العمليات االجتماعية والسـياسـية التي تولد
ردود فعل سلبية عندما تستخدم السلطات القوة ضد
المحتجين السلميين ،وقد أطلق على ذلك «الجوجيتسو
السـياسـي» .واستخدم أمثلة من قبيل مذبحة شاربفيل في
جنوب إفريقيا عام  ،1960ويوم األحد الدامي في روسـيا
عام .1905
وهناك خمسة عوامل متكررة في المعضالت الفعلية
التي تزيد صعوبة قدرة الخصم على االختيار:
( )1الفعل ينطوي على عنصـر ب ّناء وإيجابي)2( .
النشطاء يستخدمون المفاجأة أو عدم القدرة على التنبؤ.
( )3خيارات الخصم األساسـية تشتمل على مجاالت
مختلفة )4( .المعضلة قد تنطوي على توقيت يمكن أن
يكون جذاباً للتغطية الواسعة من وسائل اإلعالم ،ما يص ّعب
على السلطات تجاهلها )5( .أن تكون عمليات االحتجاج
جذابة لمعتقدات تحظى بقبول واسع يمكن أن يسهم في
زيادة الضغط.
والسؤال هنا :هل كل عمل سلمي يشكل مأزقاً أو توريطاً؟
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في نهاية المطاف ،تمتلك السلطات الخيار بين السماح
للعمل بأن يمضـي قـُدماً ،أو وقفه .والعمل السلمي ال
يمثل مأزقاً للسلطات في حالتين على األقل :األولى ،عندما
تكون هناك إمكانية لتجاهل العمل أو التسامح معه؛ ألنه
ال يتمتع بمصداقية كبيرة ،وبسبب وجود عدد قليل من
الجمهور ،أو إذا ارتأت السلطات أن العمل غير ضار.
والثانية ،عندما ال تثير التدابير المضادة ،مثل القمع،
اهتماماً شعبياً .وهذا قد يحدث عندما تتج ّنب السلطات
غضب الجمهور عن طريق القمع سـرا ً.
فالتعبير التقليدي عن القلق االجتماعي ،مثل مسـيرة
معارضة للحرب في يوم إحياء ذكرى هيروشـيما في
دولة ديمقراطية ليبرالية ،ال يشكل مأزقاً ،إذ يمكن أن
تتسامح السلطات ،بل يمكن أن تقوم بتسهيل الحدث
ألنه يشكل تهديدا ً ضعيفاً للسلم الداخلي ،بينما سـيثير
حظره مشاعر عدائية .كما أن بعض أشكال العصـيان
المدني ،مثل نشاطات «حركة مناهضة األسلحة النووية»
ال تشكل معضل ًة أيضاً؛ ألن السلطات تعلم بالضبط ما الذي
يمكن أن تفعله ،القبض على النشطاء ،الذين يخضعون
للشـرطة طواعية .ومع ذلك ،من األجدى التفكير في
عمليات التوريط كمسألة درجة ،عالية أو منخفضة ،وليس
كثنائية؛ حاضـرة أو غائبة؛ ألنه في النوع النموذجي من
عمليات التوريط ،ال يكون الخيار األمثل للخصم واضحاً
ألحد.
وقد راعت الدراسة في اختيار حاالتها الدراسـية
الثالث (مسـيرة الملح عام  1930في الهند ،ورفض بعض
النرويجيين أداء الخدمة العسكرية في فترة الثمانينيات،
َـي الحرية إلى قطاع غزة في عامي  2010و)2011
وأسطول ْ
التنوع من حيث الزمان ،والمكان ،واألعداد المشاركة،
والسـياق ،إذ تمتد هذه الحاالت إلى أكثر من ثمانين
عاماً ،وتشمل :صـراعاً مناهضاً لالستعمار ،وحالة وطنية في
سـياق ديمقراطي ،وحالة تضامن دولية .كما أنها حاالت
توضح وجود سمة أساسـية في كل حالة محددة (عنصـر
َـي الحرية ،أو عنصـر المفاجأة في رفض
البناء في أسطول ْ
الخدمة العسكرية) وهي التي يتضح أنها غائبة في الحاالت
األخرى ،ما يعني أنه ال يمكن القول بوجود سمة أساسـية
للمعضالت كافة .وقد عملت الدراسة على تقديم وصف
للفعل الذي يشكل معضلة ومحاولة اإلجابة عن التساؤالت
حوله ،ثم تحديد سمات المعضالت ،وأخيرا ً فهي توضح

آثارها بغية فهم المعضالت وعالقتها بالحمالت السلمية.
وبفحص تفاصـيل المعضالت الثالث أظهرت الدراسة
أن السمة األساسـية لمثل عمليات التوريط هذه ،هي
أن الخصم ال يستطيع تبين أي ردود الفعل هي األفضل؛
ألن ردود الفعل األكثر جاذبية ،تتضمن مـزيجاً من المزايا
والمسـاوئ التي ال تمكن مقارنتها بشكل مباشـر .وبرغم
أن الدراسة انطلقت من افتراض أن بعض العوامل الخمسة
التي يمكن أن تسهم في خلق المعضلة ستشكل جزءا ً
ضـرورياً من المعضلة ،فإن البحث في الحاالت المقدمة،
َـي
أظهر أنها ليست كذلك؛ ففي حين أنه كان لدى أسطول ْ
الحرية عناصـر بناءة وإيجابية ،فإن األمر لم يكن كذلك
بالنسبة إلى حملة مناهضة التجنيد في النرويج .وفي حين
أن حملة مناهضة التجنيد استخدمت عنصـر المفاجأة،
فإن مسـيرة الملح لم تفعل ذلك .في مسـيرة الملح ،كانت
اختيارات الخصم الرئيسـية تكمن في مجاالت مختلفة
(بما في ذلك جوانب أخالقية ،وعالقات شخصـية ،وجوانب
سـياسـية) ،ولكن في حملة مناهضة التجنيد انحصـر األمر
في المجال نفسه (المجال السـياسـي) .لقد اشتملت جميع
دراسات الحاالت الثالث على تغطية من وسائل اإلعالم،
ولكن التغطية اإلعالمية كانت أقل أهمية بالنسبة إلى
معضلة الملح .وأسطوال الحرية لعبا على معتقدات يؤمن
بها عدد كبير من الناس ،ولكن األمر في حملة مناهضة
التجنيد لم يكن كذلك .وهكذا توضح دراسات الحاالت
الثالث ،أن العوامل الخمسة يمكن أن تسهم في صعوبة
المعضلة ولكنها ليست مكونات ضـرورية لها .ويمكن
للنشطاء ،عند اإلعداد لخلق المعضلة ،أن يبحثوا العوامل
التي ستكون مفيدة لهم .وربما تقود البحوث المستقبلية
إلى رفد هذه القائمة بعوامل إضافية.
وعادة ما يكون الخيار األفضل بالنسبة إلى الخصوم هو
وقف الفعل من دون ضجة .وتكون استراتيجية النشطاء
حينئذ ،توصـيل العمل إلى الرأي العام قدر اإلمكان .في
حالة أسطول الحرية ،زاد المنظمون من اهتمام وسائل
اإلعالم من خالل إشـراك أشخاص من بلدان مختلفة ،بمن
في ذلك الصحفيون والكتاب والبرلمانيون .وفي حالة
حملة مناهضة التجنيد في النرويج ،قام النشطاء بأشـياء
غير متوقعة وجاذبة لوسائل اإلعالم ،بحيث لم تستطع
السلطات تجاهلها.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

لبنان يكرم الشيخ زايد تقديرًا لجهوده البيئية

من أقوال
الشيخ زايد..

«لقد عملنا عىل دعم البيئة
وتشجيع املؤسسات والهيئات
العلمية والوطنية التي تعنى
بقضايا البيئة والحفاظ عليها،
وعملنا عىل تعزيز تعاوننا
وجهودنا مع املنظامت
اإلقليمية والدولية ،لهذا كله
أصبحت بالدنا مرضب األمثال
يف املحافظة عىل البيئة وقهر
الصحراء».

ك ّرم لبنان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،تقديرا ً لجهوده عىل
الصعيد البيئي ،وقد أُقيم حفل التكريم يوم السادس من يونيو عام  2000يف العاصمة
اللبنانية بريوت ،مبناسبة يوم البيئة العاملي ،تحت رعاية الرئيس اللبناين آنذاك ،إمييل
لحود ،الذي أناب عنه يف حضور الحفل وزير السياحة .وقد تسلم سعادة محمد
أحمد عمران ،سفري دولة اإلمارات العربية املتحدة لدى لبنان ،هدية رمزية إىل الشيخ
زايد ،تقديرا ً لجهوده يف املجال البيئي ،كانت عبارة عن رسم زيتي للشيخ زايد،
وسمكة محجرة من صخور لبنان عمرها ماليني السنني ،وأحد الكتب البيئية.
وقد نقل سعادة محمد أحمد عمران ،سفري اإلمارات يف لبنان ،خالل الحفل
تحيات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتقديره لجهود كل العاملني يف الحقل
البيئي ،وتحدث عن اإلنجازات التي تحققت عىل الصعيد البيئي يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة التي تحولت ،بتوجيهات الشيخ زايد ،إىل منوذج لالهتامم البيئي
عىل املستوى الدويل ،ودعا سعادة محمد أحمد عمران إىل مزيد من التعاون
بني املؤسسات كافة التي تهتم بالشأن الليبي ،وقال :لقد خضنا يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة تجربة رائدة ،ورفعنا مستوى الوعي البيئي ،وكان الشيخ زايد
يرشف مبارشة عىل تنمية الوعي البيئي عىل املستوى االجتامعي وعرب مؤسسات
الدولة كافة ،ما أدى إىل نشوء وعي بيئي الفت للنظر تجسد يف املحافظة عىل
بيئة نظيفة متطورة جذبت اهتامم املهتمني كافة عربياً وعاملياً.
من جهته قال الدكتور بديع أبو جودة ،رئيس مركز الجودة يف جبل لبنان ،إن
تكريم الشيخ زايد هو تكريم لرجل نذر نفسه وجهده لالهتامم بالبيئة انطالقاً من
االهتامم باإلنسان عىل أرض دولة اإلمارات .وقد أثنى املتحدثون خالل الحفل عىل
جهود الشيخ زايد الذي حول اإلمارات إىل حدائق غناء يف صدر الصحراء القاسية.
من كتاب «التكريم العاملي للشيح زايد بن سلطان آل نهيان»
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