أخبار الساعة :نرشة تحليلية يومية.
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االفتتاحية
تقدير دولي لدور اإلمارات في تحقيق االستقرار في القرن اإلفريقي
شكل االتفاق الذي وقعته كل من إثيوبيا وإريتريا بإنهاء النزاع الطويل بين البلدين أول أمس ،حدثاً تاريخياً له داللته
وأهميته الكبيرة بالنسبة إلى دول المنطقة والعالم ،وخاصة أنه يأتي تتويجاً لجهود المصالحة التي قادتها دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،مرسخة بذلك دورها الرائد في تعزيز األمن وتوطيد دعائم االستقرار وخدمة القضايا التي من شأنها أن
تنشر السالم والطمأنينة في العالم.
فعندما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
حفظه الله ،العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا الشهر المنصرم ،والتقى رئيس الوزراء أبي أحمد ،كان يحمل معه مبادرة حل
األزمات التي تعصف بأمن منطقة القرن اإلفريقي ،وخاصة النزاع الطويل الذي خيم على العالقات اإلنسانية بين الشعبين
اإلثيوبي واإلريتري ،ولهذا لم يدخر سموه أي جهد في سبيل تذليل الصعاب التي ظلت تقف في وجه العالقات بين
البلدين ،طوال عقدين من الزمن .وها هي تلك الجهـود تـأتي أكـلها في أقـل مـدة ،بعد زيارة صـاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان إلى إثيوبيا؛ لتأتي منسجمة مع تطلعات دول المنطقة والعالم في ترسيخ مفاهيم التسامح والحوار
والتعايش ،بعد هيمنة صراع شرد وأسقط آالف الضحايا .إن سياسة دولة اإلمارات القائمة على نشر السالم وحل النزاعات
بين الشعوب ،تنبع من تقليد أصيل أسس له المغفور له بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
بفضل حكمته ونظرته الثاقبة لألمور ،وهي رؤية تستدعيها اليوم القيادة الرشيدة في عالقاتها وجهودها اإلقليمية والدولية،
في حل مشاكل العالم .وهو ما عبر عنه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية ،عندما أشاد بالدور المحوري الذي لعبه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب
القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،في المصالحة بين إثيوبيا وإريتريا ،وطي صفحة خالفات استمرت  20سنة.
وقد علق سموه على تلك الخطوة قائالً :إنه «خير سبقه إليه الوالد المؤسس زايد رحمه الله ،حكيم أنجب حكيماً زاد البالد
رفعة ،فبحكمة سيدي الشيخ محمد بن زايد ،وحرصه على فعل الخير وإصالح ذات البين ،استطاع بفضل الله ،أن يطوي
خالفاً دام عشرين عاماً بين إثيوبيا وإريتريا ،في ظل حسن النوايا بين الجارين ورغبتهما اإليجابية».
إن الخطوة التصالحية بين إثيوبيا وإريتريا لم تكن لتمر من دون أن تثير انتباه الكثيرين في العالم ،وذلك نظرا ً إلى
تداعيات الصراع السلبية على دول القارة اإلفريقية والعالم ،ففضالً عن سقوط آالف الضحايا وقطع صلة األرحام ،وزيادة
معاناة النازحين ،نالت بقية دول القارة وغيرها من دول العالم ،حظها من اآلثار الجانبية المترتبة على ذلك الصراع الطويل،
كتراجع مؤشرات التنمية وهشاشة االقتصاد واضطراب األوضاع الداخلية ،وذلك بسبب تدفق موجات المهاجرين القادمين
من منطقة القرن اإلفريقي وهي التي شكل النزاع اإلثيوبي – اإلريتري أبرز تحدياتها .ولذا ،فإن دور اإلمارات في إنهاء هذا
النزاع ليس مجرد خطوة إيجابية إلنهاء أزمة بين بلدين ،وإنما يتجاوز ذلك إلى كونه نجاحاً في وضع حد ألزمة إقليمية
ودولية ومساهمة فاعلة في تحقيق األمن واالستقرار في منطقة القرن اإلفريقي الحيوية.
وهو ما جعل أديس أبابا وأسمرة تثمنان جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،في إصالح
العالقات بينهما .كما رحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدولي ،بعودة العالقات
الدبلوماسية بين البلدين ،مضيفاً أن الخطوة التاريخية لقادة البلدين ،الرئيس اإلريتري أسياسي أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا
آبي أحمد علي ،تحمل في طياتها االزدهار واالستقرار للمنطقة ،وتمثل حكمة سياسية وشجاعة كبيرة للبلدين الجارين
اللذين تربطهما الكثير من المصالح المشتركة.
إن دولة اإلمارات التي طالما دعمت العالقات الدولية القائمة على السالم واالزدهار وتحقيق التنمية ،تجدد دعمها
لهذا التوجه ،كما تؤكد دائماً استمرارها في تعزيزه ،وذلك من منطلق أن االستقرار والتعاون جزء أساسي من نهجها القائم
على احترام القوانين والمواثيق الدولية ،ومن ثم فإنها تهنئ نفسها وبقية دول المنطقة والعالم ،بوضع حد ألحد النزاعات
األطول في العالم ،كما تأمل في تحقيق السالم في المناطق التي ما تزال تعاني الصراعات واالضطرابات.
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اإلمارات اليوم
حرص على اإلسالم وحماية حقوق أتباعه
تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة ،على رعاية اإلسالم ونشر رسالته السمحة التي تدعو إلى السالم والتسامح
والتعايش ،بين مختلف األعراق واألجناس والديانات والثقافات؛ وقد أولت الدولة ،منذ تأسيس االتحاد على يد المغفور
له ،بإذن الله تعالى ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،اإلسالم وتعاليمه أهمية خاصة .ومع تزايد الظواهر
السلبية التي أنتجها سوء فهم اإلسالم أو احتكاره من قبل أفراد متطرفين وجماعات متطرفة؛ وفي ظل الفوضى التي أصابت
مجال الفتوى ،قامت الدولة بجهود جبارة لحماية اإلسالم ووقف العبث فيه وبتعاليمه وأحكامه الفقهية؛ فأنشأت العديد
من المؤسسات الدينية لهذا الغرض ،ولعل من بينها وأحدثها  -وربما أهمها « -مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» الذي
اعتمد تشكيله مجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي؛ حيث يهدف إلى ضبط الفتوى الشرعية ،وتوحيد مرجعيتها ،وتنظيم
شؤونها وآليات إصدارها في الدولة؛ بما يحقق مصالح الناس ويحمي الدين ممن اختطفه وأساء إليه.
وتحرص القيادة الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،على
متابعة هذا الموضوع بشكل مباشر وعن كثب؛ وفي هذا السياق يأتي استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،أول من أمس االثنين ،في مجلس قصر البحر،
أعضاء «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» ،برئاسة معالي الشيخ عبد الله بن بيه .وقد أكد سموه أهمية دور هذا المجلس،
كونه مرجعاً رسمياً لإلفتاء في الدولة يوحد المسائل والقضايا التي تمس حياة األفراد وعمل المؤسسات من الناحية
الشرعية والدينية؛ كما تمنى سموه ألعضاء المجلس خالل اللقاء ،التوفيق في عملهم ،في خدمة ديننا الحنيف والمجتمع
عبر تنسيق آليات ضبط الفتاوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها في الدولة.
وينطوي لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،بأعضاء «مجلس اإلمارات لإلفتاء الشرعي» ،على أهمية
كبيرة جدا ً .فهو :أوالً ،دليل على مدى الحرص الذي توليه قيادتنا الرشيدة لإلسالم وشعورها بالمسؤولية عن حمايته؛
واستعدادها لتسخير كل اإلمكانات المتوافرة من أجل إظهار الصورة الحقيقية لإلسالم؛ دين الرحمة واألخوة والمحبة
والسالم .وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،حفظه الله ،أن ديننا الحنيف دين تسامح وتعايش
وعدل ،وهو يدعو إلى البناء والتعمير والحوار والتواصل مع الثقافات والديانات األخرى من أجل السالم واالستقرار وتعزيز
جسور الخير والتعاون اإلنساني .ثانياً ،دليل على مدى حرص قيادتنا الرشيدة على مصالح أبناء هذا الشعب وتمكينهم من
فهم دينهم وممارسة شعائرهم ومعامالتهم ،وهم مطمئنون أنها تتم وفقاً لتعاليم الدين وأحكامه الصحيحة التي أرادها
الله سبحانه وتعالى .ثالثاً ،تعبير عن الثقة الكبيرة في أعضائه؛ وفي الوقت نفسه ،دعمها للمجلس لكي يحقق األهداف
األساسية من تشكيله ليكون بالفعل المرجع الرسمي لإلفتاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،من خالل توحيد الجهود
والرؤى واألهداف ،لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات واألفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية .ورابعاً ،رسالة
لكل من يهمه األمر بأن اإلمارات بقيادتها الرشيدة ماضية في جهودها الرامية إلى محاربة التطرف والقضاء على العوامل
التي تدفع إليه أو البيئات التي تحتضنه؛ وأنه ال تسامح مع من يسيء لإلسالم ،أو يستغله ،لتحقيق أهداف فردية ضيقة
أو حزبية مقيتة.
والخالصة ،أن قيادتنا الرشيدة تحرص من خالل وجود مجلس موحد لإلفتاء الشرعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة
على تحصين المجتمع وحمايته من اآلراء واألفكار المتطرفة وتعزيز تماسكه وتحقيق مصالحه ،وحماية معتقداته وتمكين
أفراده من ممارسة عباداتهم بكل وضوح ،وكذلك تبصيرهم بحقوقهم وواجباتهم الشرعية ،وكل ما يحتاجون إليه في تسيير
أمور حياتهم وفقاً لتعاليم اإلسالم الحقيقية.
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تقارير وتحليالت

في ظل كثير من المواقف
المتضاربة ..هل تستطيع
دول االتحاد األوروبي إنقاذ
االقتصاد اإليراني؟

في ظل تضييق واشنطن الخناق على إيران ،تتضارب المواقف
األوروبية إزاء إيران ومدى استجابتها للقرارات األمريكية؛
ففي الوقت الذي يصر االتحاد األوروبي ،على إنقاذ االتفاق
النووي اإليراني ،نجد أن شركات أوروبية كبرى بدأت بالفعل
االنسحاب من االقتصاد اإليراني ،يأتي هذا بينما تنتظر إيران
حزمة من الضمانات الخاصة بالدول األوروبية الموقعة على
االتفاق النووي إلنقاذه بخطة عمل مشتركة.

بدأت الشركات األوروبية بالفعل االستجابة للضغوطات
األمريكية وسحب استثماراتها من االقتصاد اإليراني ،وهو ما يعد
أمرا ً منطقياً ومسوغاً ،فال يمكن لشركة اقتصادية أن تتحمل عقبات
الخصومة مع الواليات المتحدة التي تسيطر على التحويالت
المالية العالمية والتعامالت األجنبية والتبادل بالعملة األمريكية
الدوالر ،فعندما يحين االختيار ،يتجه القرار الرشيد نحو عدم
المجازفة بالجانب األقوي واألكثر ثقالً وهو الجانب األمريكي.
واستنادا ً إلى ذلك ،أعلنت العديد من الشركات العالمية ومنها
بوينج وإيرباص وشيل وبيجو وغيرها ،وقف مشروعاتها في
إيران تجنباً للوقوع في العقوبات األمريكية .وفي سياق متصل،
وعلى الرغم من أن اليابان أبلغت إدراة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ،بأنها ليس بإمكانها قطع أو وقف استيراد مزيد من الخام
من إيران ،خشية أن يكون في ذلك مخاطر على اقتصادها ،فإن
رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ،ألغى زيارة إليران كانت مرتقبة
هذا الشهر ،ضمن جولة له في الشرق األوسط.
ولكن ال تتسق تلك اإلجراءات مع سياسة دول االتحاد
األوروبي إزاء إيران التي أعلنت أنها لن تتخلى عن االتفاق
النووي مع طهران ،إذا التزمت األخيرة تنفيذ جميع تعهداتها،
حيث تجرى اجتماعات وزيارات مستمرة واتصاالت هاتفية بين
الحكومة اإليرانية وعدد من الدول األوروبية ،وتأكيدا ً للموقف
األوروبي المساند إليران ،وافق مشرعو االتحاد األوروبي،
مؤخرا ً ،على خطة تسمح لبنك االستثمار األوروبي بالعمل في
إيران ،وهو قرار ال يلزم البنك بالعمل مع إيران ،ولكن يمنحه
األهلية لالستثمار إذا وجدت مشروعات مناسبة .وهذا تحرك قد
يهدد قدراته على جمع أموال في األسواق األمريكية ،ومن ثم
فهو سوف يؤثر ،بشكل واسع ،في عملياته.
وفي محاولة أوروبية أخرى إليجاد سبل للحفاظ على
صفقاتها التجارية الضخمة مع إيران ،تسعى الدول األوروبية
للحصول على استثناءات لبعض الشركات بما يتيح لها استئناف
نشاطها في إيران ،ولكن يتوقع أن تبوء المحاوالت األوروبية
بالفشل ،ألنها تقابل بتصريحات واضحة وشديدة اللهجة من
اإلدارة األمريكية ،تشير إلى عدم وجود أي استثناءات في هذا

الشأن .وكان تعزيز تدفقات التجارة ومواصلة تدفق األموال
األوروبية على طهران ،هو من السبل التي طرحها االتحاد
األوروبي أيضاً ،حيث تقترح المفوضية األوروبية أن تضخ
حكومات الدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،تحويالت مالية
مباشرة إلى البنك المركزي اإليراني ،وفق خطط تفصيلية لتجنب
العقوبات األمريكية .ويتضح شيئاً فشيئاً أن أوروبا ليس لديها
القدرة على إجبار الشركات العالمية التابعة لجنسيتها ودفعها
إلى االستمرار في العمل في إيران.
وفي إطار جهود حشد الدعم األوروبي ،انتهى الرئيس
اإليراني حسن روحاني مؤخرا ً من جولته األوروبية التي استمرت
لمدة  3أيام ،شملت سويسرا والنمسا ،والتي كان هدفها
التحديد النهائي للموقف األوروبي« :إما االلتزام أو االنسحاب»،
والتي جاءت في وقت دقيق ،حيث تترقب إيران إعالن الجانب
األوروبي حزمته االقتصادية التي من المقرر تقديمها إلى إيران،
بهدف تأمين مصالحها االقتصادية والتجارية والمالية ،لبقائها
في االتفاق النووي والحيلولة دون انهياره ،نظرا ً إلى تداعيات
هذا على أوروبا.
وعلى الرغم من المحاوالت األوروبية للتمسك بمصالح
إيران والوقوف إلى جانبها ،فإن من المرجح أن تتزايد
الضغوطات على االقتصاد اإليراني في الفترة القادمة ،مع عجز
واضح من قبل الغرب أو الصين وروسيا لمساعدة إيران في
تجنب تلك العقوبات ،وعلى الرغم من التهديدات اإليرانية
المتصاعدة للواليات المتحدة ،فإنها ال تعد إال مجرد تهديدات
ال يمكن تطبيقها .ولكن تظل هناك توقعات محتملة بأن تنجح
المحاوالت األوروبية ،وتستطيع أن تجد مخرجاً من التزام
الشركات األوروبية بتنفيذ العقوبات األمريكية على إيران.
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الشراكة االستراتيجية بين
الصين والدول العربية..
فرصة تاريخية لمستقبل
أكثر رحابة

نشرت وكالة األنباء الصينية «شينخوا» تقريراً تحت العنوان
السابق ،بمناسبة االجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون
الصيني  -العربي الذي بدأ صباح أمس الثالثاء في بكين،
وأعلن فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الصين والدول
العربية قد اتفقت على تأسيس «شراكة استراتيجية للتعاون
الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو المستقبل».

واعتبرت «شينخوا» في تقريرها أن العاشر من يوليو 2018
يعد يوماً تاريخياً للعالقات الصينية العربية ،حيث أعلن الرئيس
شي جين بينغ في خطاب ألقاه في الجلسة االفتتاحية لالجتماع
الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني العربي ،عن إقامة
الشراكة االستراتيجية الصينية  -العربية .مشيرة إلى أن عالقات
التعاون االستراتيجية الصينية  -العربية التي تتميز بالتعاون
الشامل والتنمية المشتركة ،أقيمت خالل االجتماع الوزاري الرابع
لمنتدى التعاون الصيني العربي ،الذي انعقد في مدينة تيانجين
بشهر مايو  .2010وبعد  8سنوات فقط من إقامة تلك العالقات،
شهد االجتماع الوزاري الثامن االرتقاء بها إلى الشراكة التي تمثل
مستوى أعلى للتعاون الثنائي ،حيث لم ت ُقم الصين هذه الشراكة
مع العالم العربي ككل في السابق ،ما عدا بعض الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن ترقية العالقات الثنائية الى مستوى
الشراكة االستراتيجية تعد نتيجة محتومة للتعاون السريع والسليم
بين الجانبين ،وخاصة في إطار بناء مبادرة «الحزام والطريق»،
إذ تم توقيع مذكرات تفاهم بشأن بناء «الحزام والطريق» بين
الصين وتسع دول عربية حتى نهاية يونيو الماضي ،بينما غدت
الصين أكبر شريك تجاري لعشر دول عربية .وفي هذا اإلطار،
جنى الجانبان ثمارا ً عملية في مجاالت متنوعة مثل الطاقة
والتجارة واالستثمار والطيران الفضائي واألقمار الصناعية والطاقة
اإلنتاجية .وما يلفت األنظار؛ أن الشراكة االستراتيجية الصينية -
العربية تتحلى بالتعاون الشامل والتنمية المشتركة والتوجه نحو
المستقبل ،ما يخلق فرصة تاريخية جديدة للجانبين.
وأشار التقرير إلى أن التعاون الشامل بين الجانبين يشير
إلى أنهما يعمالن على توسيع وتعميق التعاون الثنائي في شتى
المجاالت؛ فعلى سبيل المثال ،ستقوي الصين التعاون مع الجانب
العربي في مجالي االقتصاد الرقمي والصناعة البحرية ،ما يوسع
فضاء التعاون االقتصادي .أما فيما يتعلق بالبنية التحتية؛ فإنها
ستشارك في بناء شبكة خطوط حديدية ومسارات بحرية عربية،
إضافة إلى الطرق والموانئ ،ما يرفع – من ثم  -مستوى المنشآت
األساسية على نحو شامل للدول العربية .وال ينحصر التعاون الثنائي
بين الجانبين على تلك المجاالت فحسب ،إذ أعلنت الصين بكل
وضوح أنها ستقف في صف المصالح والمطالب المعقولة للدول

العربية على الساحة الدولية ،وأنها ستواصل لعب دور أكبر لصيانة
سالم واستقرار منطقة الشرق األوسط.
وأوضح التقرير أن الصين لطالما وضعت دائماً التنمية المشتركة
على محمل الجد خالل تعاونها مع الدول العربية ،وكانت جادة
وملتزمة في مسعى تحقيق الفوز المشترك .ففي السنوات األخيرة
تعزز التوازن التجاري الثنائي وسط مساعي الصين إلى زيادة االستيراد
من الدول العربية .وفي هذا الشأن ،ستستورد الصين سلعاً بقيمة أكثر
من  8تريليونات دوالر أمريكي ،فيما ستستثمر بما يربو على 750
مليار دوالر أمريكي في الخارج في غضون السنوات الخمس المقبلة.
وكما قال الرئيس شي ،فإن من شأن هذه األمور أن تخلق فرص تعاون
أكثر تعود بمنافع حقيقية على الدول العربية .ومن أجل دفع التنمية
العربية ،ستخصص الصين قروضاً ضخمة تغطي مختلف المجاالت
التي تهم وتنفع العالم العربي ،وستعمل على تعميق التعاون الثنائي
في بناء المدن الذكية وصناعات الذكاء االصطناعي .وبات من الواضح
أن الدول العربية ستحقق استفادة شاملة من الخبرات التنموية
والتكنولوجيات الحديثة للصين ،التي أثبتت بما ال يدع مجاالً للشك
بأنها لم ولن تسعى يوماً وراء مصالحها الخاصة على حساب الدول
العربية ،وأنها ترغب في رؤية عالم عربي آمن وقوي ومزدهر.
وخلصت الوكالة في تقريرها إلى أن التوجه نحو المستقبل،
يعد جزءا ً مهماً لمستقبل الشراكة االستراتيجية الصينية  -العربية،
والسيما في ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين على
مختلف الصعد ،بينما ما تزال منطقة الشرق األوسط تعاني أوضاعاً
معقدة تتخللها االضطرابات بين حين وآخر .ولكن؛ وبغض النظر
عن احتماالت وآفاق تطورات األوضاع مستقبالً ،أصدر الجانبان
رسالة واضحة مفادها أن تعاونهما الثنائي يتمتع برؤية طويلة
المدى ،وأنه لن يتأثر أو يتزعزع مهما اختلفت تصاريف األوضاع
واألحداث التي يشهدها العالم.
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هل يستطيع حلف
«الناتو» تجاوز التحديات
الداخلية التي تواجهه
في ظل مواقف ترامب
من الحلفاء؟

تسعى الدول األعضاء في حلف شمال األطلسي ،إلى تجاوز الخالفات
التي تنتاب عالقاتها البينية خالل اجتماعها الذي يعقد على مدار
يومي األربعاء والخميس  12-11من يوليو الجاري في بروكسيل؛
فضالً عن إصرارها على الخروج بمظهر قوي قادر على التعامل مع
التحديات التي يواجهها الحلف هذه األيام ،فهل ينجح في تحقيق
أهدافه تلك ،أو سيظل رهناً للقضايا التي أثارها بشكل أساسي الرئيس
األمريكي دونالد ترامب؟

اجتماع بروكسيل الذي سيحضره رؤساء الدول
والحكومات األعضاء بالحلف ،إضافة إلى الرئيسين الجيورجي
مارغفيالشفيلي ،واألوكراني بترو بوروشنكو ،سيتناول العديد
من القضايا المتعلقة بأوضاع الشرق األوسط كمحاربة اإلرهاب
وتوطيد االستقرار في بعض الدول التي ما تزال تعاني من
االضطراب السياسي واألمني ،فقد اتفقت الدول األعضاء مثالً
على إطالق برنامج تدريبي وتأهيلي للموظفين المدنيين
بوزارة الدفاع العراقية لمرحلة مع بعد الحرب على «داعش»،
وإن كان الدخول في التنفيذ مرهوناً بتشكيل الحكومة العراقية
بعد تجاوز مشكلة االنتخابات األخيرة ،وهو ما اعتبره بعض
المراقبين بمنزلة ورقة إغراء وضغط في الوقت نفسه لتحفيز
حكومة بغداد على اتخاذ إجراءات أكثر جدية في التعامل مع
الملف السياسي الشائك.
أما المسألة األخرى التي يتوقع أن تخرج بها الدول األعضاء
في الحلف ،فتتمثل بإعالن «سلة من المبادرات» ،بهدف
بناء الشراكات وتنسيق النشاطات مع بعض البلدان اإلفريقية
والشرق أوسطية ،بما في ذلك أفغانستان التي تحتضن قوات
من الحلف ،وفي هذه النقطة بالتحديد ،يتوقع أن تجري
مناقشات تتعلق بدور الحلف في أفغانستان بين زعماء بعض
دوله األعضاء والرئيس األفغاني.
أما ما يتعلق بالتحديات الداخلية للحلف ،فسيشمل القضية
المركزية المتعلقة بالتحدي الذي بات يطرحه موقف الرئيس
األمريكي دونالد ترامب من مساهمة الدول األعضاء مالياً،
باإلضافة إلى عالقته الملتبسة مع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين .ولهذا ،فإن مناقشة مسألة «توزيع األعباء المالية» من
أبرز الملفات المطروحة في قمة بروكسيل ،وخاصة أن اتهامات
ترامب للدول األوروبية بالتهرب من الوفاء بالتزاماتها المالية
للحلف تعد قضية محرجة؛ وهي قضية باتت توصف من
طرف بعض المراقبين بـ «الحرب الباردة بين ضفتي األطلسي»؛
فالرئيس ترامب ما يزال مصرا ً على أن يرفع الشركاء األوروبيون
مساهماتهم العسكرية في الحلف إلى  2في المائة ،ويستخدم
من أجل ذلك مجموعة من الضغوط ،من أبرزها تهديده

بتخفيف الحضور العسكري األمريكي في أوروبا .كما يرى
آخرون أن من بين المخاوف التي باتت تؤرق دول الحلف
العالقات التي تربط بين ترامب والرئيس الروسي الذي يمثل
أبرز تح ٍّد لهم .ولذا ،فإن قمة بروكسيل تسعى إلقناع ترامب
بعدم الخروج عن اإلجماع في هذه القضايا .وهو أمر يصعب
ضمانه في ظل ظرف يتسم بتوتر كبير بين ترامب وحلفائه
األوروبيين ،وخاصة أن ثمة قضايا خالفية أخرى مع بعض دول
االتحاد األوروبي تتعلق بموقف الواليات المتحدة من إيران،
وقضايا المناخ والتجارة والعالقة مع روسيا.
وإزاء كل تلك القضايا يرى الكثير من المراقبين أن األوروبيين
يستميتون من أجل الحفاظ على أكبر قدر من االنسجام
الداخلي والحفظ على كيانهم في وجه عاصفة ترامب .ولعل
ذلك ما دفعهم بإيعاز من فرنسا إلى البحث عن صيغة جديدة
للشراكة تكون أكثر قوة وتماسكاً ،وهي بناء «قوة ذاتية» مع
االستمرار بالقول :إنها تعمل «بالتكامل» مع الحلف األطلسي
وليس بديالً عنه .أما أهداف تلك القوة فتتمثل في تشكيل
قوة تستطيع التدخل العسكري في األزمات الناشئة ومحاربة
اإلرهاب والمساعدة لدى وقوع الكوارث الطبيعية.
ومهما يكن فإن حلف شمال األطلسي يظل اليوم هو أكثر
التكتالت الدولية تماسكاً وقدرة على تحقيق األهداف ،إذ ما يزال
العديد من المراقبين يراهنون على قدرته على الردع وتجاوز
الخالفات الكامنة ومعالجة الملفات المدرجة على جدول أعماله،
كمسألة «الشراكة األطلسية  -األوروبية» ومواجهة التحدي
الروسي ومناورة الرئيس األمريكي صعب المراس.
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شـؤون اقتصاديــة
«صندوق خليفة» يدعم ريادة األعمال والمشاريع التنموية في األردن
وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع
مذكرة تفاهم مع «مؤسسة ولي العهد»،
وذلك تنفيذا ً لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة ،حفظه الله ،وأوامر صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،حفظه الله ،في
تقديم كل سبل الدعم الممكنة للمملكة األردنية الهاشمية
الشقيقة ،على صعيد الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني.
وتهدف المذكرة إلى دعم ريادة األعمال والمشاريع التنموية في
المملكة األردنية الهاشمية .وكان صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،كلّف صندوق خليفة لتطوير المشاريع،
بالعمل على تنفيذ برنامج في المملكة لدعم وتطوير المشاريع

المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،
وذلك لتنمية وتطوير قطاع المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،ودعم االقتصاد في
الدولة الشقيقة.
وتنص االتفاقية على التعاون بين
الطرفين لدعم اإلبداع واالبتكار ،وتطوير
ريادة األعمال ،بما يتناسب مع االستراتيجيات الوطنية للبلدين
الشقيقين ،مع مراعاة األنظمة والسياسات الوطنية المطبقة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة األردنية الهاشمية..
ويتعهد الطرفان بموجب هذه المذكرة ،بتنفيذ برامج نوعية
ومبادرات خاصة لدعم االبتكار ،والتمويالت المتناهية الصغر
والصغيرة والمتوسطة ،إضافة إلى المساهمة الفعالة في بناء
قدرات النساء والشباب ،وسكان المناطق األقل حظاً ،بما يهدف
إلى خلق مشاريع ريادية في صفوف الشباب.

النفط يقفز مع صعود األسهم واستمرار تعطل إمدادات
ارتفع النفط يوم الثالثاء بدعم من المكاسب التي حققتها األسهم والمخاوف بشأن
اإلمدادات القادمة من النرويج وليبيا ،على الرغم من أن إشارة واشنطن إلى أنها ستنظر
في طلبات لالستثناء من العقوبات النفطية على إيران ،كبحت المكاسب.
وزادت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت  79سنتاً للبرميل في
التسوية إلى  78.86دوالر للبرميل .وبلغ أعلى سعر خالل الجلسة  79.51دوالر للبرميل.
وارتفعت العقود اآلجلة للخام األمريكي  26سنتاً في التسوية إلى  74.11دوالر للبرميل ،بعد أن سجلت في وقت سابق من
الجلسة  74.70دوالر للبرميل .وتراجع الخامان القياسيان بعد أن قال وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو :إن الواليات
المتحدة ستدرس طلبات بعض الدول في اإلعفاء من العقوبات التي ستفرضها على قطاع النفط اإليراني .وتقول الواليات
المتحدة :إنها تريد خفض الصادرات من إيران خامس أكبر منتج في العالم إلى الصفر ،بحلول نوفمبر ،ما يضطر منتجين
كبارا ً آخرين إلى ضخ المزيد.
واتفقت السعودية وأعضاء أوبك اآلخرون وحلفاء مستقلون من بينهم روسيا الشهر الماضي ،على زيادة اإلنتاج لتقليص
مكاسب األسعار وتعويض نقص اإلنتاج في دول من بينها ليبيا.

أمريكا ستفرض رسوم ًا على واردات صينية جديدة بقيمة  200مليار دوالر
قال مسؤولون كبار في الحكومة األمريكية :إن الواليات المتحدة ،قررت فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200
مليار دوالر ،وذلك بعدما أخفقت الجهود الرامية إلى التفاوض على حل للنزاع التجاري في الوصول إلى اتفاق .وقال الممثل التجاري
األمريكي روبرت اليتهايزر :إن الواليات المتحدة ستفرض رسوماً بمقدار عشرة بالمئة على الواردات الصينية اإلضافية .وستكون هذه
الخطوة األحدث في نزاع تجاري متصاعد بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد قال األسبوع الماضي إن الواليات المتحدة ربما تفرض في نهاية المطاف رسوماً
على سلع صينية بأكثر من  500مليار دوالر ،وهو ما يعادل تقريباً إجمالي الواردات األمريكية من الصين في العام الماضي .وقال
مسؤولون في اإلدارة :إنه سيتاح للجمهور شهران للتعليق على الرسوم المقترحة قبل أن تصبح القائمة نهائية.
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أزمة المياه في العالم :وجوه إخفاق إدارة الموارد
ينطلق هذا الكتاب من ضرورة النظر إلى المياه؛ ال في
السياق الفيزيائي لحوض النهر ،ولكن في السياق االجتماعي -
االقتصادي للدولة الوطنية؛ ألننا عندما ننظر إلى المياه في هذا
السياق ،سنرى أن األزمة الحقيقية هي تلك المتعلقة بإخفاق
اإلدارة؛ نتيجة سياسات استغالل األنهار ،بدالً من التفكير في
البدائل إلدارة الطلب ،وكذا العرض .والنموذج التنويري الجديد:
المياه في االقتصاد الوطني ،يحاول إصالح طريقة التفكير
هذه؛ فهو يعيد صوغ وضع الماء من موقعه الرئيسي في مركز
المسرح ،ضمن جماعة من الالعبين ،تشمل الموارد الفيزيائية
والفكرية األخرى ،كما أنه يعيد تكليف مديري المياه ،من وضع
القيادة الذاتية التعيين ،إلى العبين محترمين ومتساوين ،ضمن
فريق ال يسعى ألمن المياه في الحوض فحسب ،ولكن ألمن
الدولة في العالقات الدولية أيضاً .ويتم بشكل جانبي لهذا
النموذج التنويري الجديد ،على وجه تقريبي ،نزع فتيل أزمة
المياه ،مثلما تتم المحافظة على األنهار.
وبديالً من اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ،يقترح هذا
الكتاب :أن يتم تولي أمر إدارة موارد المياه داخل إطار
عملي أقل تركيزا ً على األنهار واألحواض ،وأكثر تركيزا ً على
دور المياه في االقتصاد الوطني .والنموذج التنويري للمياه
في االقتصاد الوطني ،ال يرى تنمية البنية التحتية للمياه ،حالً
وحيدا ً لمشكالت التنمية االقتصادية أو األمن الغذائي ،بل
ينظر  -باألحرى  -في المشكالت التي كانت تقليدياً تحل
بتشييد البنية التحتية للمياه ،ويتفحص مسألة :هل من
الممكن التقليل من دور األنهار في حل هذه المشكالت أو
ال؟ وداخل اإلطار العملي األوسع للمياه في االقتصاد الوطني،
يمكن اإلدارة المتكاملة لموارد المياه أن تكون عملي َة إدار ٍة
مفيدة ألحواض األنهار؛ إذا كانت شروط النجاح قائمة فقط،
وعلى نحو مهم تحديدا ً ،إذا كانت فوائدها تفوق تكاليفها؛
ما دامت الطقوس التي تحيط بتبنيها تنزع إلى أن يكون لها
تكاليف إضافية مفرطة.
والمياه في االقتصاد الوطني إطار عملي بديل إلدارة
األنهار الدولية ،وهو غير مبني على اسـتغالل األنهـار إلــى
الدرجـة القـصوى ،وإنـما عـلى استخدامـها فقـط ،عندما
تكـون  -بوضوح  -وسيلة مثلى؛ للوفاء بمطالب المجتمع
على المدى الطويل .وهذه المقاربة التي ترى المجتمع
في المركز والمياه في الهامش ،هي أحد الموارد الفيزيائية
والموارد الفكرية الكثيرة التي تعتمد عليها المجتمعات.

تأليف :ستيفن بريشريي  -كولومبي
تاريخ النشر2010 :

يتفحص هذا الكتاب ببعض التفصيل :المقدمات
المنطقية التي تستند إليها قضية استغالل أنهار العالم في
الوقت الراهن ،وينظر عن كثب إلى بعض الحجج التي
يستخدمها مخططو موارد المياه ،وينقب  -حيثما كان ذلك
ضرورياً  -في معادالت تستخدم لحساب الطلب على المياه.
وهذا شيء ضروري للكشف عن مواضع الخلل في الحسابات
التي ربما يأتي بعضها مفاجأة ،ولو بالنسبة إلى أولئك الذين
يستخدمون هذه المعادالت في عملهم النظامي.
ويقدم هذا الكتاب بشيء من التفصيل أيضاً ،دراسة
لجملة من الموضوعات؛ أهمها :تحليله لراهن مستقبل اثنين
من األحواض الكبيرة  -النيل ،والغانج  -براهمابترا  -مغنا -
اللذين يقوم عليهما الكثير من الحجج المستخدمة في هذا
البحث ،وكيف تنشأ حاجة «المجتمعات» إلى المياه ،بشكل
رئيسـي؛ من أجل إنتاج الغذاء ،وكيفية الوفاء بذلك ،بإدخال
نوع إجراءات إدارة الطلب الشائعة ،في مجال التخطيط في
القطاعات األخرى كالطاقة؛ كما يلقي الضوء على سياسات
تخفيض النمو السكاني ،وتشجيع التمدين ،والمحافظة
على الوجبات الغذائية الصحية؛ لتقويم أثرها المحتمل في
المطالب ،وآثارها المتغيرة كذلك ،والوسائل البديلة إلنتاج
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الغذاء ،ومعرفة أهمية ضرورة التوسع في الري ،والتكاليف
واآلثار المقارنة للبدائل ،والطرائق التي تتمكن بها الدول من
تحاشي النزاعات على موارد المياه ،أو تخفيفها ،والكيفية
التي يُغير بها الجدل حول المياه ،والتغيرات في مناخ األرض،
وهي التي تعزى إلى انبعاثات الكربون؛ بسبب االستخدام
المتزايد للطاقة ،فهذه االهتمامات ،يمكنها أن تؤثر بدرجة
كبيرة في الطريقة التي يمكن أن تستخدم بها األنهار إلنتاج
الطاقة؛ ومن ثم تعطي الرسال َة الهيدرولوجية فسحة جديدة
من الحياة .ويتم الترويج للطاقة المائية ،من حيث هي طاقة
«زرقاء» صديقة للبيئة ،يمكن تسويغها عندما يتم تقويمها،
ال بمعدالت الفائدة في السوق ،ولكن بالمعدالت األدنى
بكثير ،وهي التي تستخدم عندما تؤخذ في الحسبان ،قضايا؛
كاالستدامة ،وما بين  -األجيال  .inter-generationalويتم
الترويج للطاقة الحيوية ،من حيث هي طاقة «خضـراء»
صديقة للبيئة ،ولكنها توجد مطالب إضافية في الزراعة
والمنافسة؛ من أجل األراضي والمياه؛ ومن ذلك :مياه الري.
كما يعرض الكتاب موقف القانون الدولي من قضايا
االتفاقيات الدولية في مجال المياه عموماً؛ حيث تبين
التصويبات القانونية التي أجراها الكثير من الباحثين ،عدم
وجود معايير مقبولة دولياً؛ لتحصيص موارد المياه المشتركة؛
فلقد ظلت اتفاقيات الممرات المائية الدولية ،توقَّع مدة
 2000عام ،في غياب إطار عملي معمم ،وملزم قانونياً،
ويستمر التوقيع عليها بوتيرة ثابتة .ويرى بعض الباحثين
أن هناك القليل من األدلة ،في وثائق المناقشة حول النيل،
والغانج  -براهمابترا  -مغنا ،على أن القانون تتم اإلشارة إليه؛
بغرض توفير حلول بناءة لحل منازعات موارد المياه العابرة
للحدود ،برغم أن هناك الكثير من األوراق الجيدة حول
الموضوع ،كتبه خبراء قانونيون محترمون من هذه الدول.
وهناك حاجة إلى المحامين لصوغ االتفاقيات ،ولكن يبدو أن
الحلول التي تقوم عليها االتفاقيات ،تنبثق من مصادر أخرى،
كثيرا ً ما تكون سياسية.
إن االستنتاج الذي نخرج به من كل هذا ،يُلخص بأن
مخططي موارد المياه ال يستطيعون االستمرار في تطوير
خططهم؛ وفق عالمهم الخيالي الخاص المكون من أحواض
أنهار مقفولة ،وربما يمكن التعليق بطريقة مشابهة ،على
مخططي الطاقة :فما يبدو طريقة ذكية لحل مشكلة واردات
النفط غير اآلمنة وانبعاثات الكربون المرتفعة فلربما ينتج
مشكالت إضافية في قطاعات أخرى فقط؛ ومن ذلك :المياه،

والزراعة .إن الماء والطاقة متغلغالن بقوة في ثنايا االقتصاد
الوطني ،وتحتاج الخطط الخاصة بهما ،إلى أن تكون أكثر
تكامالً بكثير ،بحيث تأخذ في الحسبان التطورات في فروع
المعرفة األخرى.
وعلى الرغم من اإلحاالت الدائمة في وثائق اإلدارة
المتكاملة لموارد المياه إلى نشاطات؛ مثل :تخفيف الفقر،
وتوليد الدخل ،والحوكمة الصالحة التي ترتبط عن بعد فقط،
بإدارة األنهار ،فيبدو أن الكثيرين من مخططي المياه ،ما
زالوا في العقد األول من القرن الحادي والعشـرين ،ينظرون
إلى مشكالت إدارة المياه على أساس المركزية المائية ،بدالً
من المركزية االجتماعية ،وقد أخفقوا حتى اآلن في إدراك أن
اإلدارة والتخصيص للمياه ،هما في األساس عملية سياسية،
يسيطر عليها السياسيون في اقتصاد الدولة ،وأنه  -في هذا
االقتصاد السياسي األوسع  -سوف يتم العثور على الحلول.
ينبغي لمخططي المياه ،أن يستوعبوا حقيقة أن الماء مهم،
ولكنه عنصر واحد فقط في االقتصاد السياسي للدولة التي
يشـرف عليها السياسيون المنتخبون؛ فالسعي الذي ال يلين
وراء الرسالة الهيدرولوجية ،في االقتصادات التي تعاني ضغط
الماء؛ أخذ يفضي إلى النزاع ،ويبعد عن التعاون اإلقليمي الذي
يحتاج معظم االقتصادات  -غنيها أو فقيرها  -إلى رعايته؛ كي
تشجع النمو االقتصادي ،والرعاية االجتماعية لشعوبها.
كما ينبغي أن يتم التخلي عن المقاربة المائية المركزية،
واستبدال شيء آخر بها ،ال بإطار عملي آخر يقوم على
الحوض؛ كما في اإلدارة المتكاملة لموارد المياه ،ولكن
باإلطار العملي للمياه في االقتصاد الوطني الذي يحتضن
نموذج استراتيجية أكثر اتساعاً؛ فكثير من المبادئ الجديدة
تم رسم خطوطه العريضة سابقاً .إن ممارسة تنمية األنهار
لتوفير حلول سهلة ،كثيرا ً ما توجد النزاعات ،وتدمر البيئة،
وتؤثر سلباً في المجتمع ،وتجفف الموارد المالية ،ويجب أن
يتم وقفها .المياه إحدى القضايا التي تؤثر في المجتمع ،وال
يمكنها أن تسيطر وحدها على مركز االهتمام؛ فالنقاش حول
الخطط الخاصة باستخدام الماء ،يجب أن يُجرى حول طاولة
تعطي خطط الموارد والنشاطات األخرى أهمية مساوية،
وبلغة تكون مفهومة بشكل متبادل.
ومع أن هناك الكثير من البدائل للحلول المائية المركزية،
التي يمكن المجتمعات أن تحقق بواسطتها أهدافاً تنموية،
فإن دور مخططي المياه يجب أن يكون تسهيل عملية صنع
القرار الجيد لدى مديري العملية السياسية.
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مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية ينظم
بالتعاون مع األرشيف الوطني دورة في «فنون اإلتيكيت
وقواعد البروتوكول والمراسم»
نظم «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية»،
بالتعاون مع األرشيف الوطني في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،دورة بعنوان« :فنون اإلتيكيت وقواعد البروتوكول
والمراسم» ،خالل الفترة  10 - 8من يوليو الجاري ،وذلك
في مقر المركز بأبوظبي .وقد
قدم الدورة األستاذ عبداللطيف
الصيادي ،خبير البحوث والمحاضر
في األرشيف الوطني التابع لوزارة
شؤون الرئاسة.
وتهدف هذه الدورة إلى تنمية
مهارات اإلتيكيت والبروتوكول،
لموظفي مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية؛ ومساعدتهم
على اإللمام بطريقة التعامل مع
الوفود والشخصيات العامة ،بما في
ذلك طريقة التواصل واالستقبال.
ويأتي تنظيم الدورة ،ضمن
رؤية إدارة المركز ،وخططها لتنمية الموارد البشرية ،ورفع
مستوى المهارات الخاصة بالبروتوكول واإلتيكيت لدى
موظفي المركز؛ حيث ينظم المركز عددا ً كبيرا ً من األنشطة
والفعاليات ،وعلى أعلى المستويات ،ويستضيف كبار
الشخصيات من داخل الدولة وخارجها ،وهو حريص على
التعامل معهم واستقبالهم ،وفقاً ألعلى قواعد البروتوكول
ومعايير اإلتيكيت المعروفة.
ويحرص «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث
االستراتيجية» ،على تعزيز تعاونه مع مختلف المؤسسات
والجهات الوطنية ،واالستفادة من خبراتها المختلفة ،وبما
يعزز الهدف الرئيسي الذي يتبناه ،وهو خدمة المجتمع.
وفي هذا السياق ،عبّر سعادة األستاذ الدكتور جمال سند
السويدي ،مدير عام «مركز اإلمارات للدراسات والبحوث

االستراتيجية» ،عن شكره لألرشيف الوطني ولوزارة شؤون
الرئاسة التي تحرص على تقديم خبراتها للمؤسسات
الوطنية األخرى ،والتي تنشط في مجال خدمة المجتمع.
وقد أكد سعادة األستاذ الدكتور جمال سند السويدي

ذلك ،بقوله« :إننا نسير في الطريق الصحيح الذي رسمته
لنا قيادتنا الرشيدة ،ونعمل بناء على توجيهاتها السديدة
الخاصة باالستثمار في العنصر البشري وبناء الكوادر
المواطنة المؤهلة في مختلف المجاالت ،بما فيها مجال
البروتوكول واإلتيكيت ،الذي يعكس الصورة الحضارية
لإلنسان اإلماراتي ،ورقيه في التعامل وحسن الضيافة
والترحيب بضيوف الدولة على أفضل وجه».
وتجدر اإلشارة إلى أن «مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االستراتيجية» ،ينظم العديد من برنامج التدريب
الذي تنفذه إدارة التدريب والتطوير المستمر؛ بهدف رفع
مستوى المهارات البحثية والعلمية ،والخبرات اإلدارية
والتدريبية وتنمية الموارد البشرية ،لدى موظفيه من
المواطنين والمقيمين.
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اسم
القسم2018
عـام زايد

زايـــد..

القائد واإلنسان

األكاديمية البحرية في مصر تمنح الشيخ زايد درجة الدكتوراه
الفخرية عام 1998

من أقوال الشيخ زايد..

«إن دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،تؤمن دامئاً بجدوى
العمل العريب املوحد ،وهي
حريصة كل الحرص عىل
تكثيف الجهود املبذولة إلنهاء
الخالفات العربية ،وقد وضعت
كل إمكانياتها يف سبيل تحقيق
كل اآلمال والتطلعات العربية،
وصوالً إىل التضامن وتعزيزاً
لوحدة الصف العريب».

استقبل املغفور له بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه،
بقرص الوثبة يف  ،1998/4/16املهندس سليامن متويل وزير النقل واملواصالت بجمهورية
مرص العربية يف ذلك الوقت ،يرافقه وفد األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا الذي
قام بإهداء الشيخ زايد أول درجة دكتوراه فخرية متنحها األكادميية يف العلوم اإلنسانية،
تقديرا ً ملواقف سموه اإلنسانية.
وقال وفد األكادميية :إن منح الشيخ زايد درجة الدكتوراه الفخرية يعد عرفاناً للقيادة
املخلصة يف بناء الوطن وإسعاد املواطن وإميان سموه بأن اإلنسان ،هو أساس العملية
الحضارية وأن التقدم يقاس ببناء اإلنسان .ون ّوه الوفد باملواقف القومية للشيخ زايد والسياسة
الرشيدة املتزنة واملتوازنة ذات املصداقية ودعوة سموه إىل التسامح والتفاهم لخدمة قضايا
األمة العربية واملشاركة اإليجابية الفعالة ،تجاه كل حدث عريب بالعقل والحكمة.
وقد رحب املغفور له بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله
ثراه ،بالوفد املرصي وأشاد بالدور الذي يتم القيام به لخدمة قضايا األمتني العربية
واإلسالمية .وقد وجه الدكتور عصمت عبداملجيد األمني العام لجامعة الدول العربية يف
ذلك الوقت ،التهنئة للشيخ زايد ،مشيدا ً بالدور الكبري لدولة اإلمارات العربية املتحدة
يف دعم قضايا العمل العريب املشرتك.
ويذكر أن األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،هي واحدة من منظامت الجامعة
العربية ،وتعد من أبرز مؤسسات العمل العريب املشرتك وعضو االتحاد الدويل للجامعات واتحاد
الجامعات العربية .وتعد دولة اإلمارات العربية املتحدة إحدى الدول املؤسسة لألكادميية
وشاركت بفاعلية يف اإلسهام االختياري ملباين األكادميية عام  ،1972كام استضافت دولة اإلمارات
األكادميية يف الشارقة لسنوات عدة .ويف عام  1994أطلقت األكادميية اسم الشيخ زايد عىل أهم
وأكرب مجمع تعليمي مبقر األكادميية يف اإلسكندرية بجمهورية مرص العربية.
من كتاب «التكريم العاملي للشيح زايد بن سلطان آل نهيان»
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