مقاالت درع الوطن

العدد الثاين
2013

تصدر عن
مجلـــــة درع الوطـــن

يف األول من أغسطس 1971
تأسست مجلة
بهدف إيصال الكلمة الصادقة ونرش الثقافة وتنمية الوعي
لدى منتسبي القوات املسلحة
هيئــــــــة التحريــــــر
اللواء/مطـــر سامل علــي الظاهــــري
العميد/حسن عبـدالوهـاب الحمـادي
الرائد ركن  /يوســـف جمعـة الحـداد
التـصميـــــم
اإلخــــــــراج

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام
نائـــب رئيــــس مجلـــس اإلدارة
رئيـــــس التحريــــــر

أحمــــــــد إلهامـــــــــي
أحمـــد محمــود أحمــــد

املحتوى ال ميثل بالرضورة رأي املجلة
مجلة درع الوطن
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة األوىل 2013
ترسل جميع املراسالت باسم رئيس التحرير عىل العنوان التايل:
هاتف+971 )2( 4415999 :
فاكس+971 )2( 4415413 :
صندوق الربيد - 3231 :أبوظبي
فاكس اإلعالنات+971 )2( 4414888 :
الربيد اإللكرتوين لإلعالناتnation05@eim.ae :
الربيد اإللكرتوين للتحريرalwattan@eim.ae :
املوقع اإللكرتوينwww.nationalshield.ae :

المحتويات
مقدمة 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
د .محمد بن هويدن

ر�سالة ال�سودان لدول اخلليج 12 ..................................
كليـ ــة الدفـ ــاع الوطن ـ ــي 14 ......................................
�أهميـة اليمـن للخلـيـج 16 .........................................
ربي ـ ــع الإ�سالمـيي ــن 18 ..........................................
ما الذي تريده كوريا ال�شمالية؟ 20 ...............................
ملاذا لن تتخلى �أمريكـا عن اخللي ــج؟ 22 .........................
الأم ــن الوطن ــي 24 ...............................................
الواليات املتحدة وحكم الإخوان 26 ...............................
ملن كلمـة احل�سـم ،لل�سا�ســة �أم الع�سكر؟ 28 ......................
ملاذا وقفت الإمارات مع م�صر؟ 30 ...............................
الدبلوما�سية العامة 32 ...........................................
جماعة الأمن والتكامل اخلليجي 34 ..............................
عائشة سلطان

يف مواجهة ثقافة العنف والإرهاب 38 ............................
غري قابل للن�شر !! 40 .............................................
ما هي اخللطة ال�سرية للإعالم الناجح ؟ 42 .....................
الهزمية لي�ست قدر ًا !!!! 44 .......................................
حني حتتلك مدينة! 46 ............................................
يف منت�صف امل�سافة بني الطفلة..والقانون!! 48 ...................
حلــم (االفت ــرا�س)! 50 ...........................................
جمال�س الوعي الرم�ضانية 52 .....................................
نحـو تكريــ�س ثقافـة القانــون 54 ...................................

نحتاج للخوف �أحيان ًا! 56 ........................................
الثقة يف القارئ 58 ..............................................
االحتاد  ..تلك اللحظة احلا�سمة 60 ............................
تركي الدخيــل

ما منابع الإبداع؟! ...........................................
عدو النجاح ...لوم الآخرين! ................................
كي ــف تتـطــور؟! ..............................................
ال�سعادة  ...وب�ساطة الزعماء! ...............................
ربع �شاعر! ...................................................
الرق�ص مع احلياة! ..........................................
�سانتوريني وو�سيلة نقلها الفريدة! ............................
فقد الأحبة ..................................................
جـ ــوال م ــن طي ـ ــن! .........................................
الإمارات  ...خطوة بخطوة! .................................
�إرادة �أعظ ــم مـ ــن الأق ــدام! ................................
عيد االحتاد  ...يف زمن اال�ضطراب! ........................

64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86

محمد الصوافي

جيو�ش �إلكرتونية ............................................
الإمارات ..و�صناعة قادة ...................................
حممد بن زايد يف �آيدك�س ..................................
الأمن يف الواقعية اخلليجية .................................
«يبهون»� ..صنع يف الإمارات .................................
لقاء «ثوبان» .................................................
توحيد اجلي�ش ...............................................
«درع الوطن» والإعالم االجتماعي ...........................

90
92
94
96
98
100
102
104

الإمارات وجر�أة العمل 106 ........................................
مع حكــام الإمــارات 108 ..........................................
املتحدث الع�سكري� ..ضرورة 110 .................................
الإمارات وزراعة الأمل 112 .......................................
التج�س�س والأخالق ال�سيا�سية 114 ................................
محمد الحمادي

الإمارات وم�صر ..عمق العالقة وقوة التاريخ 118 ................
ق�ضا�ؤنــا بخيــر 120 ...............................................
�إي ــران والأمــل «الروحــاين» 122 ..................................
اخلليج و�سقوط الإخوان يف م�صر 124 ............................
�أعرا�س الإمـارات «امل�ستدامـة» 126 ................................
من �أجل م�صر و�شعبها 128 .......................................
معر�ض الطريان و»�سرتاتا» 130 ...................................
قوة الأوطان يف تالحم �شعوبها وقوة الدول يف تالحم قيادتها بال�شعب 132
د  .جون راندال باالرد

ا�سرتاتيجيات يف عامل معقد 136 ...........................................
الأمن والأطراف امل�ؤثرة من غري الدول ..م�شهد متغري 138 ................
عدم اال�ستقرار الإقليمي هو التحدي الأ�سا�سي اليوم 140 ..................
االجتار املحظور :حتدٍّ ا�سرتاتيجي مل يحظ باالهتمام الالزم 142 .........
انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل – حتد ا�سرتاتيجي م�ستهان به 144 .........
جميلة الكعبي

و�أطل علينا عام جديد 148 .......................................
لأجلهم � ...أجنزوا 150 ...........................................
�أبــوظبي  ...طريـ ــق الريــادة 152 .................................
زايد  ...ق�صة وطن وجمد �أمة 154 ...............................

ويف ذكرها ميعاد 156 ............................................
وللغة يف حنايا الروح مكانة 158 ..................................
حتية و�سالم  ...لقواتنا  ...ر�سل ال�سالم 160 ....................
ٌ
باب للرحمة ...ال ُي�سد 162 .......................................
م�صر التي يف خاطري 164 .......................................
بجهود املخل�صني 166 ............................................
« رب اجعل هذا البلد �آمن ًا » 168 .................................
ذكراك التي بداخلنا تعي�ش 170 ..................................
�أن تكون �إماراتي 172 .............................................
يوســف الحـداد

176 .............................................. 12/12/12
ملـاذا كليـة الدفـاع الوطنـي؟ 178 .................................
�آيدك�س ودرع الوط ـ ــن 180 .......................................
�شك ـ ــر ًا 182 ......................................................
�آ�س ـ ـ ــف ...و�أخواتها 184 .........................................
وم�ضــات مـن فكـر 186 ...........................................
عيد ومتكني 188 .................................................
القائ ـ ــد  ...القدوة 190 ..........................................
ق�ضي ــة  ...وطــن 192 ............................................
م�ص ـ ــر يف قلوبنـ ــا 194 ..........................................
درع الوطـن والهويـة الوطنيـة 196 ................................
دراجـة وعيديــة 198 ..............................................
معر�ض دبي ...ق�صة جناح 200 ..................................
ل�سنا �إمارات  ..نحن دولة الإمارات 202 ..........................
البيت متوحد 204 ................................................

مقدمــة
اعتادت جملة «درع الوطن» �أن تقدم لقرائها عرب زوايا الر�أي� ،إ�سهامات فكرية جتمع �إلى العمق
واجلدي��ة اللذين حتر�ص عليهما املجلة ،قدرة على خماطب��ة اهتمامات القراء مبختلف فئاتهم
وم�ستوياتهم .وتت�سم هذه الزوايا برثاء معريف وحتليل مو�ضوعي دقيق ،وال�سيما وقد ا�ستقطبت
جمل��ة «درع الوطن» لها عدداً من كتاب ال��ر�أي املرموقني من مواطني دولة الإمارات العربية
املتحدة ب�صورة رئي�سية ،ومن دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،الذين ي�شاطروننا كثرياً
من االهتمامات والق�ضايا ،بحكم القوا�سم امل�شرتكة بني دول املجل�س جميعها.
جتمع جملة «درع الوطن» يف هذا الكتاب ما خطته �أقالم مفكرينا وكتابنا يف �أعمدتهم ال�شهرية
التي حتظى بكثري من اهتمام القراء وتعليقاتهم ،وفقاً ملا ي�ص��لنا من ردود الفعل التي نحر�ص
على ر�صدها وقيا�س اجتاهاتها.
جتمع املقاالت التي ي�ضمها هذا الكتاب طيفاً وا�سعاً من الق�ضايا واملو�ضوعات ،ما بني التحليل
اال�س�تراتيجي وتقدير املوقف وا�ستقراء امل�ستقبل ال�سيا�س��ي واالقت�صادي والع�سكري� ،إلى
جانب ق�ض��ايا الإدارة والتعلي��م والبحث العلمي والإعالم واللغة والهوي��ة الوطنية والإبداع
الفني وتنمية الذات ،وال تغيب عن كثري منها تلك اللم�سة الذاتية التي متنحها �صدقاً وعبقاً
�إن�سانياً ،حيث ي�شاطر القارئ كاتبه ذاكرته وذكرياته ،لين�سجا تلك العالقة الفريدة التي تقيمها
الكلمة ال�صادقة وامل�س�ؤولة بني مبدعها ومتلقيها.
وال يغيب عن هذه املقاالت البعد االجتماعي واملعريف والإن�ساين ،فهي �أ�شبه ما تكون بحديقة
ُي َ
�س��تظل ب�أ�ش��جارها وي�أوي غليها القارئ حني ميل قراءة املو�ضوعات املتخ�ص�صة بالدرا�سات
الع�سكرية واال�سرتاتيجية.
ويف كل املو�ض��وعات ،ويف كل الق�ض��ايا ،ويف كل الذكري��ات ،حتتل دول��ة الإمارات العربية
املتحدة ،موقع القلب الناب�ض ،فمن ع�شق الإمارات وترابها تبد أ� املو�ضوعات ،وتتخلق الأ�سئلة
والأجوبة يف حوار ي�شرتك فيه العقل والقلب.
ويف كل املو�ضوعات التي يجمعها هذا الكتاب بني دفتيه ،يتجلى الفخر بالبلد املعطاء ،حتت
القيادة الر�شيدة ل�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة القائد
الأعلى للقوات امل�س��لحة ،حفظه اهلل ،والطموح �إلى مزي��د من النجاح والإجناز الذي ال حتده
حدود.
هذا وباهلل التوفيق
هيئة التحرير
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حتليل

اسرتاتيجي
نبذة عن الكاتب
 دكتــــور مـحمـــد بن هــويــــــدن. أسـتاذ مشـارك ورئيـس قسـم العلـومالسـياسـية بجامعـة اإلمـارات العربية
املتحدة.
 دكتـوراه يف العالقـات الدوليـة جامعةدورهام بالواليات املتحدة.
 ماجســتـري من جامعـة شامل أريـزونابالواليات املتحدة األمريكية.
 له العـديـد من املؤلفـات املنشـورة يفاملجـالت العلمية املتخصصة.
 املؤلــف الرئييس لتقــريـــر التنميـــةالبرشية يف إمارة أبوظبي الصادر عن
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
 شـــــارك يف العـديــد من املؤمتـــراتالدولية واإلقليمية واملحلية املتخصصة.
 كاتــب منتظــم يف جـريــدة البيـــاناإلماراتية.
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رسالة السودان لدول الخليج

�إن القدرات واملكانة اال�س�تراتيجية التي يتمتع بها ال�س��ودان جتعل��ه يتبو أ� مكانة حمورية
للعامل العربي ب�ش��كل عام وملنطقة اخلليج ب�ش��كل خا�ص ،فاملوق��ع اجلغرايف القريب من
دول اخلليج ،وال�س��يما اململكة العربية ال�س��عودية عرب البحر الأحمر ،والقدرات الب�شرية
والإمكانات االقت�صادية من املفرت�ض �أن جتعل من ال�سودان نقطة ا�سرتاتيجية هامة لدول
منظوم��ة جمل�س التعاون اخلليجي� ،إال �أن دول اخللي��ج ابتعدت منذ فرتة من الزمن عن
ال�س��ودان بحجة حالة عدم اال�س��تقرار ال�سيا�سي والأمني يف ذلك البلد ب�سبب احلروب
املتتالية والأزمات من جهة ،ولطبيعة النظام ال�سيا�س��ي يف ال�س��ودان الذي خلق لنف�سه
الكث�ير من العداوات م��ع املجتمع الدويل ،وال�س��يما مع الدول الغربية ب�س��بب خطابه
املت�ش��دد� ،إال �أن هذا االبتعاد اخلليجي والغربي عن ال�س��ودان ولد فراغاً ا�ستطاعت قوى
�أخرى �أن تنجح يف ملئه ،وال�سيما ال�صني و�إيران.
لقد �أبعدت الأو�ض��اع الأمنية يف ال�س��ودان والعقوبات املفرو�ضة على النظام يف اخلرطوم
دول اخللي��ج عن ال�س��ودان ،ولكن هذا االبتعاد �ش��جع نظام اخلرط��وم على التقارب مع
�إيران ،وهذا التقارب ينظر �إليه على �أنه تقارب منطقي ،حيث �إن اخلرطوم تبحث لنف�سها
عن حلفاء يقفون معها �ضد ما يعتربونه يف ال�سودان "هجمة �أمريكية �إمربيالية" ت�ستهدف
النظام ال�سيا�سي ،فال�ص�ين ورو�سيا و�إيران هي دول ي�ستطيع ال�سودان االعتماد عليها يف
مواجهة مثل تلك الهجمة ،لذلك مدت ال�سودان يدها ملثل تلك الدول ،وا�ستثمرت تلك
الدول يف احلالة ال�سيا�س��ية يف ال�سودان لتحقيق مكا�س��ب ا�سرتاتيجية لها .ففي الوقت
ال��ذي تفر�ض فيه دول العامل ،وال�س��يما الغربي منه ،عقوبات على اخلرطوم ،وت�س��حب
دول ا�ستثماراتها من ذلك البلد ،ت�ستقبل اخلرطوم ال�سالح والب�ضائع واال�ستثمارات من
حلفاء املواجهة مع الواليات املتحدة والغرب ،ويف ذلك بالطبع خ�س��ارة وا�ض��حة لدول
اخلليج العربي بالذات .فالتعاون ال�س��وداين مع �إيران مل يقت�ص��ر على الدعم ال�سيا�س��ي
واالقت�ص��ادي والأخالقي ،بل تعداه �إلى الدعم الع�س��كري ،ويف ذلك حتد وا�ضح لدول
اخلليج العربي� .إن ر�س ّو �سفن حربية �إيرانية يف ميناء بورت�سودان املطل على البحر الأحمر،
والذي ال يبعد كثرياً عن �ش��واطئ ال�س��احل ال�سعودي ،يحمل �إ�شارة وا�ضحة �إلى مدى
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ح�سا�س��ية الو�ضع يف ال�س��ودان جتاه منطقة اخلليج ،لأن ذلك ي�شري بو�ضوح �إلى �أن �إيران
لي�ست متواجدة فقط يف مياه اخلليج العربي وال يف العراق واليمن وح�سب ،بل �أي�ضاً يف
البحر الأحمر ويف ال�س��ودان بالتحديد� ،أي �إنها حتيط مبنطقة اخلليج ب�شكل وا�ضح ،وهذه
ر�سالة خطرية عن حال املهددات الأمنية ملنطقة اخلليج العربي.
ال �أدري �إن كان النظام ال�س��وداين يدرك مدى ح�سا�س��ية مثل هذا الو�ض��ع لدى الدول
اخلليجية التي تتوج�س من نوايا �إيران� ،أم �إنه ي�ستخدمها لتحقيق م�صالح معينة يف عالقته
مع دول اخلليج العربي� ،أو �أنه وقع �أ�سري و�ضع ال ي�ستطيع اخلروج منه ،وبالتايل فهو يتعامل
م��ع الأمور ب�ش��كل براجماتي .ولكن امل�ؤكد هو �أن ال�س��ودان بحاج��ة �إلى دول اخلليج،
وال�س��يما ال�س��عودية ،يف تلطيف اجلو مع الدول الغربية ،وخا�صة يف م�س�ألة قرار املحكمة
اجلنائية �ض��د الرئي�س عمر الب�شري .لقد حاول النظام ال�سيا�سي يف ال�سودان مراراً ك�سب
ود الغرب من خالل تقدمي بع�ض التنازالت ،وال�س��يما يف م�س���ألة انف�صال اجلنوب� ،إال
�أنه مل يح�ص��ل على ما كان يتوقع �أن يح�صل عليه من الغرب ،فكانت النتيجة مزيداً من
املواجه��ة من خالل التوجه نحو دول الت�ش��دد ،لكن ما مل تتوقع��ه دول اخلليج العربي
من وجهة نظرنا هو عمق التحالف ال�س��وداين-الإيراين ،وخا�ص��ة مع اكت�شاف ما يعترب
من�ش���أة ع�سكرية تعمل ل�ص��الح �إيران يف ال�س��ودان .دول اخلليج بالطبع �ضد �أن تنتهك
�س��يادة ال�سودان بال�ش��كل الذي مت به من خالل قيام طائرات �إ�سرائيلية ح�سب ما يقال
ب�ضرب املن�ش�أة الع�سكرية� ،إال �أن دول اخلليج ال ميكن �إال �أن تتوج�س من مثل هذا الأمر
بغ�ض النظر عن �ص��حته �أو خطئه؛ فوجود ن�شاط ع�سكري �إيراين داخل ال�سودان �أو �أي
دول��ة عربية �أخ��رى يثري خماوف الدول اخلليجية ،لأن املث��ل اللبناين يظل بارزاً للأعني
يف جناح �إيران يف زرع قوة ع�س��كرية موالية لها يف اجل�س��د اللبناين� ،أ�ص��بح لها دور فاعل
يف التفاعالت العربية .بالطبع نفت اخلرطوم وجود من�ش�أة ع�سكرية �إيرانية على �أرا�ضيها،
ولكنها مل تقدم لدول اخلليج بالذات ما ي�ؤكد ادعاءها.
عما يدور من خماوف جديدة لدى دول اخلليج العربي،
قد يكون نظام اخلرطوم م�س�ؤو ًال َّ
�إال �أن دول اخلليج تتحمل �أي�ض��اً امل�س���ؤولية ذاتها ،فهي التي تخلت عن ال�س��ودان �أو مل
تع��ره االهتمام الأكرب ،ومل تنظر �إلى الأهمية اال�س�تراتيجية لل�س��ودان بالن�س��بة �إليها،
ف�س��قط ال�س��ودان فري�سة يف يد �أطراف �أخرى ت�ض��ع دول اخلليج ن�صب عينها يف تعاملها
مع اخلرطوم •
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كليــــة الدفــــاع الوطنـــــي

�أُعلن يف دولة الإمارات العربية املتحدة عن �إن�ش��اء كلي��ة للدفاع الوطني تكون مهمتها
تطوي��ر القيادات الوطنية يف جم��ال التفكري والتخطيط اال�س�تراتيجي للأمن الوطني،
ولعلنا يف دولة الإمارات يف حاجة �إلى مثل هذه الكليات نظراً �إلى غيابها عن ال�س��احة
الوطني��ة ،فما لدينا هو بع�ض الأق�س��ام العلمية يف جامعات الدولة ،على ر�أ�س��ها ق�س��م
العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة الإمارات العربية املتحدة الت��ي لديها بع�ض جوانب البعد
اال�س�تراتيجي يف خطتها الدرا�سية ،بالإ�ض��افة �إلى الكليات الع�سكرية وال�شرطية التي
تقدم العلوم الع�س��كرية .كليات وجامعات الدفاع الوطني موجودة يف العديد من دول
العامل ،وكان يل يف ال�ش��هر املا�ضي �شرف احل�ص��ول على دعوة من �إحداها ،وهي كلية
دفاع الناتو يف روما ،لإلقاء حما�ضرة ا�سرتاتيجية لطلبة �إحدى برامج الكلية.
�أهمي��ة مثل ه��ذه الكليات تكم��ن يف كونها تعمل عل��ى تطوير ا�س�تراتيجيات الأمن
الوطني من خالل ت�أهيل الكوادر القادرة على التعامل مع مثل تلك الق�ض��ايا ،فالعمل
اال�س�تراتيجي من الناحية ال�سيا�سية مرتبط بال�سعي �إلى حتقيق امل�صلحة الوطنية العليا
لل��دول ،وبالت��ايل ردع التهديدات و�إبعاد املخاطر التي من �ش���أنها �أن ت�ؤثر يف امل�ص��لحة
الوطنية ،فمثل هذه الكليات ت�أتي ل�سد الفراغ الناجت عن غياب اال�سرتاتيجيني القادرين
على التعامل مع الق�ضايا واملوا�ضيع ذات البعد اال�سرتاتيجي بثقة واقتدار ،فما من �شك
�أن م�ؤ�س�س��اتنا الع�سكرية وال�سيا�سية تتمتع بالت�أهيل والتدريب العايل امل�ستوى لأفرادها
وقياداتها� ،إال �أنها مازالت بحاجة �إلى املزيد من التطوير يف جمال التفكري اال�سرتاتيجي
يف كيفي��ة التعامل مع الق�ض��ايا العاملية والإقليمية التي لها ت�أثري مبا�ش��ر �أو غري مبا�ش��ر
عل��ى �أمن دول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة وا�س��تقرارها ،كالعالقة بال��دول الفاعلة يف
النظ��ام ال��دويل والنظام الإقليم��ي ،وكيفية التعام��ل مع املنظم��ات الدولية احلكومية
وغري احلكومية ،وق�ض��ايا الت�س��لح مبختلف م�س��توياتها ،وكيفية التعامل و�إدارة الأزمات
والت�أثريات البيئية ،وفهم �أ�س���س املفاو�ض��ات وكيفية النجاح فيها ،والتعامل مع القانون
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الدويل مبختلف جوانبه وغريها من الق�ض��ايا املهمة التي تتطلب قدرات ومهارات عالية
امل�س��توى من الأ�ش��خا�ص الذين يتولون التعامل معها على خمتلف ال�ص��عد .فالدفاع
الوطني ال يعني الدفاع عن �أمن الدولة من التهديدات واملخاطر التي ت�أتي من اخلارج،
بل ي�شمل الدفاع الوطني التهديدات واملخاطر الداخلية �أي�ضا ً ،والتي لها ت�أثري على �أمن
وا�ستقرار الدولة.
ويف هذا اخل�ص��و�ص �أود الإ�ش��ارة �إلى ثالث نقاط �أ�سا�س��ية يف هذا املجال اعتربها هامة
جداً بخ�ص��و�ص �إن�ش��اء مثل ه��ذه الكلية يف دول��ة الإمارات� ،أو ًال� :أن ه��ذه الكلية ال
تقت�صر يف براجمها على الع�سكريني كما هي احلال مع الكليات الأخرى ،بل �أنها تعطي
غري الع�س��كريني الذين يتولون مهام ترتبط بامل�ص��لحة العليا للدولة الفر�ص��ة لدخولها،
والدرا�س��ة من خالل براجمها ،فهذه الكلية من املفرت�ض �أن تقدم برامج علمية ت�ستطيع
�أن تفي مبتطلبات الأمن الوطني جلميع الأطراف ،ولي�س من هم يف ال�س��لك الع�سكري
وح�س��ب ،فامل�ضطلعون بالأمن الوطني هم من خمتلف م�ش��ارب احلياة العملية ولي�سوا
مقت�ص��رين على احلقل الع�سكري .ثانياً� :أن جل اهتمام الكلية ال ين�صب على اجلانب
التعليمي والتدريبي و�إغفال اجلانب البحثي ،فالبحث العلمي يف جمال الأمن الوطني
مطل��ب �أ�سا�س��ي لإجناح هدف مثل ه��ذه الكلية يف تطوير قيادات ق��ادرة على مواجهة
التحديات الراهنة ،فالتخطيط ال�س��ليم البد �أن يقوم على �أ�س�س علمية قوامها التحليل
اال�سرتاتيجي ملختلف الق�ض��ايا واملوا�ضيع ذات ال�صلة بالأمن الوطني ،لذلك ف�إن مثل
هذه الكلية يجب �أن ت�ضطلع مبهمة تخريج كوادر وطنية لديها القدرة على درا�سة الظواهر
لا علمياً ،كما يفرت�ض بها �أن تكون هي �أي�ض��اً
ذات البع��د اال�س�تراتيجي وحتليلها حتلي� ً
مرك��زاً بحثياً جلوانب الأمن الوطني املختلفة ،وثالث��اً� :إذا ما �أرادت هذه الكلية النجاح
فعليه��ا �أن جتعل عملية الإدارة الأكادميية لعمل الكلية يف يد الأكادمييني ذوي ال�ص��بغة
اال�س�تراتيجية ،ولي�س فقط من هم يف امل�ؤ�س�س��ة الع�س��كرية ،والذين يعتربون من دون
�أدنى �ش��ك كوادر ع�س��كرية �أكادميية وطنية م�ؤهلة ،فالهدف هو �أال ت�ص��بح هذه الكلية
منجرفة كل االجنراف نحو ال�صبغة الع�سكرية وتفقد ح�سها الأكادميي غري الع�سكري•
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أهميـة اليمـن للخلـيـج

تكم��ن �أهمية اليمن ل��دول اخلليج العرب��ي يف موقعه اجلغرايف املج��اور ملنطقة اخلليج،
وبالت��ايل ف���إن ما يح��دث يف ذلك البل��د ُيلقي بظالله عل��ى �أمن دول اخللي��ج العربي
بالإيجاب �أو ال�س��لب ،مبعنى �أن م�ص��لحة دول اخلليج العربي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحال
الأو�ض��اع يف اليمن ،ولعل اليمن يواجه اليوم العديد من الأخطار اجل�سيمة التي تهدد
�أمنه وا�س��تقراره ،والتي �س��يكون لها بالطبع ت�أثري بالغ يف �أمن وا�ستقرار املنطقة اخلليجية
ب�أ�س��رها ،ف�أمن دول اخلليج العربي املن�ضوية حتت لواء جمل�س التعاون اخلليجي من �أمن
اليمن ،وال ميكن لنا �أن نن�س��ى اخلطر ال�ش��يوعي الذي ه��دد منظومة القيم املحافظة يف
دول اخلليج العربي يف فرتة ال�ستينيات ،والذي جاء لنا من اليمن اجلنوبي بدعم مبا�شر
وغري مبا�شر من القوى ال�شيوعية ،فهذا �أكرب دليل على ارتباط �أمن اخلليج باليمن.
يعي�ش اليمن اليوم يف ظل تهديدات ثالثة رئي�س��ية لها �ص��لة مبا�شرة ب�إمكانية �إحداث
�إرباك يف ال�س��احة اخلليجية �إذا مل تتم مواجهتها وو�ض��ع حد لها� .أول هذه التهديدات
تنظي��م القاعدة ووج��وده يف اليمن .فاملعروف �أن القاعدة موجودة يف معظم الأرا�ض��ي
اليمنية ،بل ت�س��يطر على بع�ض��ها ،وهدف القاعدة عدم ا�س��تقرار اليمن حتى تتمكن
م��ن �أن تخل��ق موطئ قدم ثابتاً لها يف �أرا�ض��يها كبديل عن �أفغان�س��تان التي قد تواجه
القاعدة خطر ابتعاد طالبان عنها ،وعن توفري الغطاء لوجودها هناك ،وال�سيما بعد مقتل
�أ�س��امة بن الدن ،فالقيادة اجلديدة ال�شابة لتنظيم القاعدة حتاول �أن تخلق لها وجوداً يف
اليمن م�س��تثمر ًة حالة عدم اال�س��تقرار الأمني هناك ،وجميعنا يعلم �أن القاعدة تنظيم
�إرهابي ي�س��عى �إل��ى خلق البلبلة يف دول اخللي��ج العربي ،ويرفع راي��ة التحدي للنظام
القائم يف تلك الدول ،وعليه ف�إن ترك اليمن ي�س��قط يف يد القاعدة �س��يجعل حال دول
اخلليج العربي كحال باك�ستان مع �سقوط �أفغان�ستان يف يد القاعدة وطالبان ،حيث حالة
التوتر وعدم اال�س��تقرار واملواجهة م�س��تمرة نتيجة لتوغل القاعدة وطالبان يف الأرا�ضي
الباك�ستانية.
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ثاين التهديدات ي�أتي من الو�ض��ع يف جنوب اليمن ،وحالة االنغما�س اجلنوبي يف فكرة
االنف�ص��ال ع��ن جمهورية اليمن .وما ي�ؤثر يف دول اخلليج ه��و الدور الإيراين يف ت�أجيج
فكرة االنف�ص��ال لدى بع�ض الف�صائل يف اجلنوب ،والعالقة الوثيقة القائمة بني قيادات
تلك الف�ص��ائل اجلنوبية وطهران .التخوف اخلليجي هو يف �إعادة �صياغة جتربة حزب اهلل
اللبناين يف اليمن حيث اخلا�ص��رة اخلليجية ،هذا الأمر ال ميكن �أن يكون مقبو ًال لدول
اخلليج التي تعلم جلياً مدى خطورة مثل هذا الو�ضع على �أمنها وا�ستقرارها ،وقد �سمعنا
ع��ن وجود �أفرع وخاليا و�أن�ش��طة حل��زب اهلل يف دول اخلليج ،وبالتايل ف���إن وجود جتربة
�شبيهة يف دولة جماورة لدول اخلليج �سيكون فيه تهديد مبا�شر لدول اخلليج العربي.
وثال��ث التهدي��دات هو اللعب على الوتر الطائفي يف اليمن بني �س��نة و�ش��يعة ،وهو ما
ت�س��عى �أطراف �إقليمية �إلى ت�أجيجه يف املنطقة ،فاحلوثيون وبدعم خارجي ا�ستطاعوا �أن
يدخلوا يف مواجهة ع�سكرية مع احلكومة املركزية يف اليمن ،ومع �إحدى الدول اخلليجية
وهي اململكة العربية ال�سعودية ،ومثل هذا الت�أجيج الطائفي من �ش�أنه �أن يجر املنطقة �إلى
حروب هي يف غنى عنها.
تلك التهديدات متثل خطراً على دول اخلليج ،وهي ما جتعل اليمن والو�ضع فيه �أمراً هاماً
لدول اخلليج العربية ،مما يحتم على الدول اخلليجية و�ضع اليمن يف �صلب ا�سرتاتيجيتها
الأمنية ،وعدم تركه وحيداً يف مواجهة تلك التهديدات•
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ربيـــــع اإلسالمـييـــن

ٍ
و�ص��ف ملا يحدث يف الع��امل العربي من تطورات وتغ�يرات جذرية هو �أنها
�إن �أف�ض��ل
لي�س��ت ربيعاً للعرب ،بل هي ربيع للإ�س�لاميني .لقد عا�ش ال�ش��ارع العربي على �أمل
�أن ت���ؤدي �أح��داث عامي  2011و� 2012إلى تغريات ت�أخ��ذ به نحو ربيع عربي مليء
بالأمل يف م�س��تقبل مزدهر لل�شعوب العربية قوامه الأمن واحلرية والعدالة والرخاء� ،إال
�أن �ش��يئاً من ذلك مل يحدث ،بل حتول ما يعرف بـالربيع العربي �إلى حالة من العنف
وفقدان الأمن وغياب العدالة واحلرية و�ص��عوبة احلياة ،حتى �أ�ص��بحنا غري قادرين على
و�ص��ف هذه احلالة بو�ص��ف الربيع ونحن نرى ال�ش��عوب العربية ُتقتل و ُتعذب على يد
�أنظمتها ال�سيا�سية.
لقد اهتزت ال�شعوب العربية ،فكانت النتيجة و�صول الإ�سالميني للحكم كما حدث يف
م�صر وتون�س و�إلى درجة ما يف املغرب� ،أو ازدهار فكرهم وانتعا�شه يف ال�سيا�سة الداخلية
واملجتم��ع الداخل��ي كما هى احل��ال يف ليبيا واليم��ن والأردن والكوي��ت ،فالأحزاب
والتيارات واحلركات الإ�س�لامية ا�س��تطاعت �أن تخلق لها �أر�ض��ية قوي��ة يف مثل تلك
ال��دول نتيجة حلالة الغليان ال�ش��عبي يف بع�ض الدول العربية ،حتى �أ�ص��بحوا هم �أكرب
الكا�سبني من الثورات واالنتفا�ضات واملطالب ال�شعبية .لقد ا�ستثمر الإ�سالميون تلك
احلالة ل�ص��احلهم ب�ش��كل �إيجابي ،حيث �أيدوا املطالب ال�شعبية للإطاحة ب�أنظمة احلكم
يف بع�ض الدول العربية كي يتمكنوا من ال�س��يطرة عليها� .إنها الدميقراطية الديكتاتورية،
�أي �إن تلك اجلماعات متكنت من دعم املطالب باحلرية ال�سيا�سية للو�صول �إلى ال�سلطة
عن طريق الدميقراطية ،ومن ثم العمل على فر�ض هيمنتهم على الدولة من منطق تنفيذ
�أجندتهم التي متكنوا من الفوز من خاللها يف االنتخابات ،هذه هي احلالة العربية التي
�أنتجت لنا مثل هذه الدميقراطية امل�ش��وهة التي حتدث عنها الفيل�سوف الإيطايل �أنطونيو
جرام�ش��ي يف �أطروحته حول الهيمنة ب�أن املنت�ص��ر يحاول دائم��اً �أن ينتج ثقافة جديدة
تختلف عن الثقافة املوجودة يف ال�سابق ،ويحاول فر�ضها على الآخرين باعتبارها الثقافة
ال�سائدة واملهيمنة .هذه هي احلال يف العامل العربي ،حيث �إن املنت�صر با�سم الدميقراطية
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يح��اول فر�ض ثقافته على الآخرين ،حماو ًال تكوين ثقافة جديدة �س��ائدة ت�س��يطر على
الدول��ة واملجتم��ع ،يكون قوامها ما ي�ؤم��ن هو به ،وما نراه يف بع�ض ال��دول العربية التي
�ش��هدت ثورات �شعبية �ضد �أنظمتها احلاكمة والتي و�صل من خاللها الإ�سالميون �إلى
ال�سلطة لي�س �إال تطبيقاً وا�ضحاً لهذه املعادلة.
ومع و�ص��ول الإ�س�لاميني �إلى احلكم� ،أو الربوز على ال�س��احة ال�سيا�س��ية مع الثورات
العربية برز �أي�ض��اً دور احلركات الدينية املت�ش��ددة يف مثل تلك الدول التي تعي�ش مثل
تل��ك احلالة من الثورات ،فالقاع��دة واحلركات اجلهادية متكنت م��ن �أن جتد لها موطئ
قدم يف مثل تلك الأرا�ض��ي كاليمن وم�ص��ر و�س��وريا وليبيا ،فمع حالة عدم اال�ستقرار
ب��رز الفلتان الأمني الذي �ص��ب يف �ص��الح مثل تلك احلركات واجلماعات املت�ش��ددة
أر�ض خ�صبة جديدة� ،أو ت�سعى �إلى زيادة
وامل�سلحة ،التي كانت �إما تبحث لنف�سها عن � ٍ
رقعة وجودها ونفوذها الإقليمي.
باخت�صار �شديد� ،إن احلالة العربية التي نعي�شها اليوم ال ت�شكل ربيعاً عربياً ،بل هي ربيع
للإ�س�لاميني الذين ا�ستطاعوا ،مبختلف اجتاهاتهم� ،أن يكونوا هم �أبرز الكا�سبني مما يدور
يف املنطقة العربية•
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ما الذي تريده كوريا الشمالية؟

يعود التوتر من جديد �إلى منطقة �ش��رق �آ�سيا ،وكعادتها ف�إن كوريا ال�شمالية هي م�صدر
ه��ذا التوتر ،نظام بيونغ يانغ رفع هذه املرة نربة التهديد بتوجيه �ص��واريخ حمملة بر�ؤو�س
نووي��ة �إلى الواليات املتح��دة الأمريكية وكوريا اجلنوبية؛ وبرغم �أن كوريا ال�ش��مالية ال
متتلك ،بح�س��ب امل�صادر الغربية� ،صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل ر�ؤو�س نووية،
ف�إن تهديدها ي�ؤخذ على حممل اجلد ،وال�س��يما يف قدرتها على توجيه �ص��واريخ حتمل
ر�ؤو�س��اً نووية لكل من كوريا اجلنوبية واليابان .ولكن ال�س�ؤال :هل لدى نظام بيونغ يانغ
الرغبة الفعلية يف القيام بذلك؟.
الإجابة بالطبع هي "ال" ،حيث �إنه لي�س من م�صلحة نظام بيونغ يانغ توجيه �ضربة نووية،
ال للوالي��ات املتح��دة وال لكوريا اجلنوبية وال لليابان ،لأنه يعل��م ب�أنه �إذا فعل ذلك ف�إن
النظام الكوري ال�ش��مايل يحفر قربه بنف�سه ،لأن ردة الفعل �ستكون مدمرة له؛ وبالتايل
ال يعقل �أن ت�س��تخدم كوريا ال�ش��مالية ال�س�لاح النووي وتبادر بذلك �ضد �أي دولة يف
املنظور القريب� ،إال �إذا مت ا�س��تخدام ال�س�لاح النووي �ضدها يف البداية من طرف �آخر،
وهذا �أمر م�س��تبعد �أي�ض��اً� .إن هدف نظام بيونغ يانغ هو املحافظة على النظام ال�سيا�س��ي
القائ��م ،وعليه لي�س من الوارد على الإطالق الدخول يف مواجهة ع�س��كرية مع �أطراف
دولية قادرة على �إحلاق الهزمية والإطاحة به� .إن امتالك كوريا ال�شمالية لل�سالح النووي
�أعطى نظامها ال�سيا�س��ي قدرة على البقاء من خالل ا�س��تخدامه كو�سيلة ردع �ضد من
يحاول تغيري النظام ال�سيا�س��ي بالقوة ،لذلك لي�س من م�صلحته على الإطالق �أن ميهد
الطري��ق لأن تقوم دول عظمى كالواليات املتحدة بتوجيه �ض��ربات ع�س��كرية قا�ص��مة
لقدرات��ه� .إذاً ،ملاذا هذه النربة املت�ش��ددة من التهديد باملواجهة ه��ذه املرة مع الواليات
املتحدة وكوريا اجلنوبية من قبل كوريا ال�شمالية؟!
الإجابة يقدمها لنا املخت�صون يف ال�ش�أن الكوري ال�شمايل من �أمثال الدكتور فيكتور �شا
�ص��احب كتاب "الدولة امل�ستحيلة :كوريا ال�شمالية املا�ضي وامل�ستقبل" ،والذي عر�ض
يف �أحد ف�ص��ول الكتاب نتيجة مذهلة ،وهي �أنه منذ ثالثني �س��نة تعمل كوريا ال�شمالية
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على الت�ص��عيد وخلق التوتر م��ع الواليات املتحدة ومع جريانها بهدف احل�ص��ول على
�ش��يء ما� ،أي �إنها ال ت�س��عى �إلى الت�صعيد ملجرد الت�ص��عيد ،و�إن ما تفعله هو من �أجل
حتقيق مكا�س��ب معين��ة ولي�س الهدف من ورائها الدخول يف حرب �أو �ص��راع مع تلك
القوى ،فهي تفعل ذلك للدخول يف حمادثات مع تلك القوى يتمخ�ض عنها احل�ص��ول
عل��ى �أموال �أو م�س��اعدات غذائية �أو رف��ع عقوبات معينة عنها ،فهي ت�ص��عد من �أجل
حتقيق مكا�س��ب عن طريق فر�ض خيار املحادثات على القوى الكربى ،والتي يتمخ�ض
عنها يف العادة احل�ص��ول على مكا�سب ل�صالح كوريا ال�شمالية� .إنها لعبة خطرية ولكنها
على ما يبدو ناجحة بالن�سبة �إلى الكوريني ال�شماليني.
هذه املرة يحمل الكوريون ال�شماليون ،وال�سيما قيادتهم اجلديدة� ،أم ًال كبرياً يف احل�صول
على �ش��يء ما ،وه��و ما جعلهم ي�أخذون زمام املبادرة بالت�ص��عيد م��ع الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية .والقائد اجلديد يف كوريا ال�شمالية كيم جونغ-وون يحمل يف فكره رغبة
معينة يريد الو�ص��ول �إليها من الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما والرئي�س��ة اجلديدة لكوريا
اجلنوبية بارك جيون-هي ،لذلك عمل على الت�صعيد هذه املرة ،وهو يعلم �أنه كحال كل
حماوالت الت�صعيد ال�سابقة �س��ت�أتي وا�شنطن و�سي�ؤول لطاولة املفاو�ضات معه ،وعندها
ي�س��تطيع فر���ض طلباته؛ هي اال�س�تراتيجية ذاتها التي جنح من خالله��ا والده من قبله
وجده قبل ذلك ،لذلك ف�إن االبن ي�س��عى هذه املرة �إلى اال�س��تفاده من ا�سرتاتيجيات
�أ�سالفه لتحقيق م�آربه ،و�إن كانت تلك امل�آرب �شخ�صية•
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لماذا لن تتخلى أمريكـا عن
الخليـــج؟

يتح��دث البع�ض عن �إمكانية خروج الواليات املتحدة من املنطقة اخلليجية يف غ�ض��ون
ال�س��نوات الع�شرين القادمة ،مربرين �آراءهم بنتائج بع�ض التقارير الأمريكية التي تقول
�إن الواليات املتحدة �ست�ص��بح مع �سيا�س��ة �أوباما لالكتفاء الذاتي دولة م�ص��درة للنفط
خالل ال�س��نوات الع�ش��رين القادمة� ،أي �إنهم يحاولون القول �إن امل�صلحة الأمريكية يف
منطق��ة اخلليج �س��تنتهي مع اكتفاء الوالي��ات املتحدة نفطياً ،الأمر الذي �س��ي�ؤدي �إلى
تخلي الواليات املتحدة عن املنطقة اخلليجية من وجهة نظرهم.
قد تكون م�س���ألة اكتفاء الواليات املتحدة يف جمال حاجتها من النفط واردة مع �سيا�سة
الرئي�س �أوباما يف اال�س��تثمار يف جمال الطاقة املتوافرة يف الواليات املتحدة ،ال�س��يما مع
التوج��ه نحو ا�س��تثمار النفط والغاز املت��اح يف املياه الأمريكي��ة� ،إال �أن القول ب�أن ذلك
�س��ي�ؤدي �إلى خروج الوالي��ات املتحدة من املنطق��ة وابتعادها عن م�س���ألة حماية �أمن
اخللي��ج هو �أم ٌر من وجهة نظرنا مبالغ فيه .الوالي��ات املتحدة تنظر �إلى هذه املنطقة نظرة
ا�س�تراتيجية ولي�س��ت نظر ًة تكتيكية ،فالنظرة اال�س�تراتيجية طويل��ة املدى يف حني �أن
النظرة التكتيكية ق�ص�يرة املدى؛ و�إن كانت وا�شنطن تربط م�صلحتها بنفط املنطقة ف�إن
هذا الربط ي�أخذ بعني االعتبار �أهمية النفط كمادة حمركة لالقت�صاد العاملي ولي�س فقط
لالقت�صاد الأمريكي.
النظرة اال�س�تراتيجية الأمريكية حتركها جمموعة من املحددات اال�سرتاتيجية الرئي�سية
امل�ؤث��رة يف م�ص��لحتها الوطنية ،والنف��ط هو املحدد اال�س�تراتيجي الأهم يف ال�سيا�س��ة
اخلارجي��ة الأمريكية جت��اه املنطقة اخلليجية وذل��ك العتبارين رئي�س��يني :الأول هو �أن
�أمريكا م�س��تورد للنفط اخلليجي وبن�س��بة ال تقل عن  %16من �إجمايل حجم وارداتها
من النفط الأجنبي ،لذلك ف�إن حاجتها من النفط تفر�ض عليها االهتمام باملنطقة حماية
مل�صلحتها تلك ،والثاين هو �أن االقت�صاد الأمريكي يعتمد على االقت�صاد العاملي يف ظل
العوملة االقت�ص��ادية التي تقودها الواليات املتحدة ،و�أن النفط عن�صر هام جداً يف دميومة
قوة االقت�صاد العاملي ،وال�سيما لدول حمورية فيه مثل ال�صني واليابان والربازيل والهند
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وبالطب��ع للدول الأوروبي��ة ،لذلك ف�إن عامل احلاجة النفطي��ة احلالية للواليات املتحدة
يجعلها تتم�س��ك ب�أمن املنطقة ل�ض��مان �أمنه��ا ،ولكن عامل احلاجة النفطية امل�س��تمرة
لالقت�ص��اد العاملي يجعل وا�ش��نطن تتم�سك ب�ش��كل �أكرب بنفوذها ومكانتها يف املنطقة
اخلليجية بهدف �ضمان تدفق نفط املنطقة ب�سال�سة و�سعر مقبول عاملياً.
�إن الوالي��ات املتحدة دولة عظمى ،وتعلم �أن هناك دو ًال تعمل على مناف�س��تها وحماولة
زحزحة نفوذها حول العامل �أو التقليل منه ،لذلك ال ميكن لوا�شنطن �أن ت�سمح بذلك.
عني وا�شنطن دائماً على ال�ص�ين ،التي تعتربها وا�شنطن املناف�س احلقيقي لها ،وبالتايل
من الواجب عدم ال�سماح لكل ما من �ش�أنه �أن يفتح املجال �أمام ال�صني كي تخلق نفوذاً
جدي��داً لها يف النظام الدويل ،وحتى لو �أ�ص��بحت الوالي��ات املتحدة دولة مكتفية من
حيث الطاقة فال ميكن �أن ترتك املنطقة اخلليجية يف فراغ تعلم جيداً �أن ال�صني �ست�سعى
جاهدة �إلى ملئه وب�أ�سرع وقت ممكن ،وال�سيما �أن ال�صني دولة متعط�شة للنفط اخلارجي
ل�س��د رمق حاجتها املتزايدة منه ،والتي ال ميكنها �أن ت�س��دها عرب االعتماد على ذاتها.
�إن معادلة الربح واخل�س��ارة هي التي تتحكم يف فل�س��فة الدول الكربى ،وال�س��يما تلك
ال�ساعية للمناف�سة على النفوذ والهيمنة والو�صول �أو البقاء يف نادي الدول العظمى.
تعي�ش الواليات املتحدة يف الوقت الراهن حالة حرب باردة مع ال�صني؛ وتدرك وا�شنطن
�أن بكني ت�سعى �إلى تو�سيع نطاق نفوذها عرب العامل الحتواء النفوذ الأمريكي وتطويقه،
لذلك جند وا�ش��نطن تعطي ال�ص�ين �أهمية ق�ص��وى يف ترتيباتها اال�س�تراتيجية �أم ًال يف
احتوائها والتقليل من نفوذها .نفوذ ال�ص�ين بالطبع مرتاجع يف الوقت الراهن يف املنطقة
اخلليجية نظراً لقوة النفوذ الأمريكي ،لكن تراجع النفوذ الأمريكي لن يعني �إال دخول
ال�ص�ين يف املنطقة ،وهذا ما ال ميكن للمخطط اال�سرتاتيجي الأمريكي القبول به ،وهذا
ما �أعلنت عنه خطط الأمن الوطني اال�سرتاتيجي الأمريكي منذ فرتة من الزمن .لذلك
ف���إن الرتويج لأفكار خروج الوالي��ات املتحدة من املنطقة �أمر مبالغ فيه من وجهة نظرنا،
بل وم�ستبعد وفقاً للمعطيات اال�سرتاتيجية املحركة لل�سيا�سة اخلارجية الأمريكية•
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األمـــن الوطنـــي

يعترب الأمن الوطني �أهم االعتبارات التي توليها الدول �أهمية فائقة ،فهو يرتبط بكينونة
الدول��ة ووجودها .وبرغ��م اختالف التعريف��ات ملفهوم الأمن الوطني ب�ين ُكتاب هذا
املجال وخمت�صيه ف�إنهم جميعاً يتفقون على �أن الأمن الوطني هو غياب العوامل املهددة
لكي��ان الدولة� ،أي �أن تكون الدولة قادرة على العي�ش من دون وجود تهديدات ت�ؤثر يف
وجودها وم�ؤ�س�ساتها املختلفة ويف �أر�ضها و�شعبها ،يف مثل هذا الو�ضع ن�ستطيع القول �إن
الدولة تنعم ب�أمن وطني.
والأمن الوطني له عنا�صره املختلفة التي جتتمع مع بع�ضها بع�ضاً لتكون ما ُيعرف بالأمن
الوطني ،وهذه العنا�ص��ر هي :الأمن ال�سيا�س��ي ،الأمن الع�س��كري ،الأمن املجتمعي،
الأمن ال�شخ�صي ،الأمن االقت�صادي ،الأمن الغذائي ،الأمن البيئي ،والأمن ال�صحي.
فالأمن ال�سيا�سي يعتمد على قدرة الدولة على حتقيق اال�ستقرار للنظام ال�سيا�سي القائم
بحي��ث ال يكون هناك تهديد للنظام وطبيعته .والأمن الع�س��كري مرتبط بقدرة الدولة
على ردع التهديدات اخلارجية املهددة لأمن وا�ستقرار الدولة .والأمن املجتمعي مرتبط
باملحافظة على هوية املجتمع ومتا�س��كه يف مواجهة التهديدات التي من �ش���أنها الإ�ضرار
بوح��دة املجتمع وجتان�س��ه ،وبالتايل تهدد �أمن الدولة وا�س��تقرارها .والأمن ال�شخ�ص��ي
مرتبط ب�شعور الفرد ب�أنه يعي�ش ب�أمان من خالل حماية الدولة حلياته وممتلكاته وحقوقه يف
العي�ش الكرمي .والأمن االقت�صادي مرتبط بقدرة الدولة على حتقيق الو�ضع االقت�صادي
الذي يوفر للدولة العوائ��د الكافية لتوفري اخلدمات وتوفر فر�ص العمل ملواطني الدولة.
والأم��ن الغذائي مرتبط بقدرة الدولة على �ض��مان توفري الغذاء واملاء ل�ش��عبها ،بحيث
ال تتعر���ض حياتهم للخطر جراء غياب تلك املوارد .والأمن البيئي مرتبط بتوفري البيئة
املنا�س��بة التي ي�س��تطيع الفرد العمل من خاللها والإجناز من دون الإ�ض��رار به .والأمن
ال�ص��حي وهو املرتبط ب�ضمان �صحة الإن�س��ان من الأمرا�ض والأوبئة التي من �ش�أنها �أن
تهدد حياة الفرد.
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كل تلك العنا�ص��ر هي مكونات �أ�سا�س��ية ملا يعرف بالأم��ن الوطني الذي تعريه الدول
�أهمي��ة كبرية وجتعله يرت�أ�س �س��لم الأولوي��ات ،فالأمن الوطني لي�س �ش��يئاً واحداً ،بل
هو جمموعة من الأ�ش��ياء �إذا ما توافرت ب�شكل �س��ليم عندها ن�ستطيع القول �إن الدولة
ا�س��تطاعت حتقيق �أمنها الوطني� ،إال �أن الدول ُملزمة هنا بو�ض��ع اال�سرتاتيجيات واتباع
ال�سيا�س��ات التي من �ش���أنها توفري الأمن يف كل عن�ص��ر من العنا�ص��ر املذكورة �أعاله
ل�ضمان النجاح يف حتقيق الأمن الوطني.
الأم��ن الوطن��ي بالطبع يختل��ف عن الأم��ن الإقليمي وع��ن الأمن العامل��ي ،فالأمن
الإقليمي يرتبط ب�إقليم معني ،حيث تعمل دول الإقليم ب�شكل م�شرتك من �أجل حتقيق
�أمنه��ا الإقليم��ي بالتعاون فيما بينها ل�ض��بط الأمن يف جميع العنا�ص��ر املرتبطة به ،من
�أمن �سيا�س��ي ،وع�س��كري ،وجمتمعي� .أما الأمن العاملي فريتبط بدول العامل ب�أ�س��رها،
حيث �إن تعاونها �ضروري من �أجل مواجهة التهديدات امل�ؤثرة يف الأمن العاملي يف ظل
العنا�صر املذكورة �سلفاً.
فالأم��ن الوطن��ي �أم ٌر ،يجب عل��ى كل دولة التعام��ل معه و�ض��مان حتقيقه من خالل
ال�سيا�س��ات التي تتبعها ل�ض��مان �أمنها .ولكن الأمر ال يقت�صر دائماً على جهود الدولة
وحده��ا ،حيث �إن الأمر يتطل��ب يف بع�ض احلاالت تعاوناً مع �أط��راف �إقليمية �أو عاملية
ل�ضمان حتقيق الأمن الوطني للدول ،فعلى �سبيل املثال قد يت�أثر الأمن الوطني لدولة ما
بالأعمال الإرهابية ،لكن ما تقوم به يف الداخل ملواجهة مثل ذلك التهديد لي�س كفي ًال
بتحقيق �أمنها الوطني ،فتلج�أ للتعاون مع �أطراف �أخرى خارجية للم�س��اعدة يف مواجهة
هذا التهديد وحتقيق الأمن الوطني لها•
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الواليات المتحدة وحكم اإلخوان

�إن ما حدث يف الثالثني من يونيو املا�ض��ي يف م�ص��ر �سيمثل نقطة حتول مهمة يف تاريخ
ذلك البلد العربي الكبري .فقد متكن ال�ش��عب امل�ص��ري من الإطاح��ة بالرئي�س حممد
مر�س��ي ،وو�ضع حداً ل�س��يطرة جماعة الإخوان امل�سلمني على مفا�صل احلكم يف م�صر،
ولعل الطريقة التي متت الإطاحة من خاللها بالرئي�س مر�سي ـ وذلك من خالل تدخل
اجلي�ش امل�ص��ري حل�س��م املوقف لغري �ص��الح الرئي�س ـ �أثارت ردة فعل �س��لبية من قبل
الإدارة الأمريكية ،مما جعل الكثريين يف العامل العربي ينتقدون وا�ش��نطن على موقفها
هذا ،ومع �أننا نعتقد �أن تلك االنتقادات ،و�إن كان جزء منها منطقياً و�صحيحاً ،ف�إن القول
الذي ذهب �إليه الكثريون ب�أن الإدارة الأمريكية متحالفة مع الإخوان امل�س��لمني هو �أمر
مبالغ فيه وبعيد عن ال�صحة.
�إن موقف الإدارة الأمريكية عرب عنه الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما الذي ذكر �أنه "قلق
م��ن اخلطوة الت��ي �أقدم عليها اجلي�ش امل�ص��ري بعزل الرئي�س املنتخ��ب وتعليق العمل
بالد�س��تور" .هذا املوقف الر�س��مي ال ميكن �أن يعرب عن وجود دع��م �أو حتالف �أمريكي
مع الإخوان ،وال ميكن �أن يربر م�س��توى االنتق��ادات احلادة للرئي�س الأمريكي واملوقف
الأمريكي من قبل ال�ش��ارع امل�ص��ري ب�شكل خا�ص والعربي ب�ش��كل عام امل�ؤيد خلطوة
تدخل اجلي�ش� .إن البيت الأبي�ض الأمريكي ميثل الإرادة ال�شعبية ورمز من رموز مبادئ
الدميقراطي��ة ،وعليه ال ي�س��تيطع من ه��و يف البيت الأبي�ض �إال �أن يخرج بت�ص��ريح يعرب
من خالله عن قلقه على م�س�يرة الدميقراطية يف م�ص��ر �أو �أي بلد يطيح اجلي�ش بالعملية
الدميقراطية فيه.
�إن الواليات املتحدة مل تكن يف يوم من الأيام حليفة للإخوان امل�س��لمني يف م�صر ،بل
من املعروف �أن حليف وا�ش��نطن هي القوات امل�س��لحة امل�ص��رية ،والدليل هو الـ 1.3
ملي��ار دوالر �أمريكي التي تتلقاها القوات امل�س��لحة الأمريكي��ة كمعونة ،لكن التقارب
الأمريك��ي مع الإخوان جاء كتقارب تكتيكي مرده �أن تيار الإخوان امل�س��لمني هو �أبرز
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التيارات الإ�س�لامية و�أكرثها تنظيماً على ال�س��احة العربية يف الوقت الراهن .وا�شنطن
�أدركت �أهمية التعامل مع الإخوان امل�س��لمني باعتبارهم يحكمون �أكرب بلد عربي ،وهم
كذلك موجودون ب�شكل فاعل يف حكم تركيا ،وهم قوة فاعلة يف كل من تون�س واليمن
والأردن واملغرب ،ومن املتوقع �أن يكونوا كذلك يف �سوريا ما بعد الأ�سد ،لذلك عملت
وا�شنطن على التعامل معهم ولي�س التحالف معهم.
منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط مهمة للواليات املتحدة ،وا�ستقرارها مطلب �أ�سا�سي لوا�شنطن
يف الوقت الراهن مع رغبة الرئي�س الأمريكي التقليل من فر�ص التدخالت الع�س��كرية
يف اخل��ارج ،ف�إذا كان الإخوان بهذا احلج��م يف املنطقة العربية ف�إن ت�أثريهم بالغ الأهمية،
لذلك وجدنا وا�شنطن تتقارب وتتعامل معهم.
بالإ�ض��افة �إلى ذلك ف�إن وا�ش��نطن ترى يف براجماتية الإخوان فر�صة للتعامل مع طرف
غري مت�ش��دد �أو متزمت يف مواقفه جتاه الق�ضايا التي تهم وا�شنطن وم�صاحلها يف املنطقة،
ولع��ل حكم الإخ��وان يف تركي��ا �أعطى الواليات املتح��دة درجة م��ن الطم�أنينة حول
براجماتية الإخوان وقدرتهم على التعامل مع الأمور من منظور غري مت�شدد ،وال�سيما �أن
البديل الآخر املطروح على ال�ساحة هو الإ�سالم اجلهادي املت�شدد الذي ال تود وا�شنطن
التعامل معه يف املنطقة ،وال ترغب �أن تقوم له قائمة فيها ،وعليه ف�إن موقف وا�شنطن جتاه
ما حدث يف م�ص��ر هو نتاج الرغبة يف ا�س��تقرار م�ص��ر و�إبعادها عن التجاذبات التي من
�ش���أنها �أن ت�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�أمن وا�س��تقرار �أكرب حليف ا�سرتاتيجي عربي للواليات
املتحدة ،فهي ر�سالة وا�ضحة للجي�ش امل�صري ب�ضرورة �إعادة الأمور �إلى ن�صابها ال�شرعي
ب�أ�س��رع وقت ممكن ،ولي�س املق�ص��ـود بالن�صاب ال�شرعي هنا �إعادة الرئي�س مر�سي  ،و�إمنا
�إعادة العملية الدميقراطية �إلى م�صر ب�شكلها احلر والنزيه•
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لمن كلمـة الحسـم ،للساســة
أم العسكر؟

�أ�صبح الع�سكر جزءاً من العملية ال�سيا�سية يف جميع دول العامل �سواء �أكانت دميقراطية
�أم غري دميقراطية ،فالع�س��كر هم طرف �أ�سا�س��ي يف معادلة حتقيق امل�صلحة الوطنية لأي
دولة .ففي الدول الدميقراطية ي�س��تخدم الع�س��كر لتحقيق �أهداف ال�سيا�س��ة اخلارجية
لتلك الدول كما هي احلال مع الدول الكربى مثل الواليات املتحدة ورو�س��يا وفرن�س��ا
وبريطانيا وال�صني وغريها ،ويف الدول غري الدميقراطية ي�ستخدم الع�سكر لتحقيق م�صالح
الأنظمة ال�سيا�سية من خالل املحافظة على الو�ضع القائم �أو تغيريه مبا يتنا�سب وامل�صلحة
الوطني��ة من وجهة النظر الع�س��كرية �أو وجهة نظر �أولئك الذي��ن يحكمون ،هذا الأمر
يثري الت�س��ا�ؤل حول العالقة بني ال�سيا�سيني والع�س��كر ،ومن له كلمة احل�سم يف حتقيق
م�صلحة الدول.
�إن الواقع العاملي ي�ش�ير بو�ضوح �إلى �أن ال�سيا�س��يني والع�سكريني وجهان لعملة واحدة
وهي عملة حتقيق امل�صلحة الوطنية ،وال ميكن لأي طرف �أن ي�ستغني عن الآخر ،حيث ال
ميكن لل�سيا�سيني �إجناز مهامهم يف الكثري من الأمور من دون الع�سكر ،والعك�س �صحيح،
حيث ال ي�ستطيع الع�سكر �إجناز مهامهم يف الكثري من الأمور من دون ال�سيا�سيني.
ولعل الواقـع العمـلي يحمـل يف طياتـه الأدلـة على ذلك ،فالواليـات املتحـدة �صاحبـة
�أعتى قوة ع�س��كرية عل��ى وجه الأر�ض خرجت ذليلة من فيتنام ع�س��كرياً و�سيا�س��ياً،
وخرجت مهزومة �سيا�سياً من العراق و�أفغان�ستان برغم انت�صارها الع�سكري ،وهي هزائم
كبرية ومدوية يف تاريخ الواليات املتحدة ،وها هي �إ�س��رائيل �صاحبة �أقوى قوة يف منطقة
ال�ش��رق الأو�سط تعجز عن حتقيق الن�صر �ضد جماعة م�سلحة مثل حزب اهلل �أو حما�س
�أو حتى �ض��د �شعب �أعزل مثل ال�شعب الفل�س��طيني ،فكانت الإ�شكالية وا�ضحة جداً
يف مثل هذه املعادلة ،وهي �أنه �إذا ما �أرادت دولة ما �أن حتقق الن�ص��ر فعليها �أن حتققه من
اجلانبني الع�س��كري وال�سيا�سي ،ولي�س يف جانب دون الآخر ،لأن ذلك لن يعترب ن�صراً
على الإطالق.
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لذل��ك تتخوف الواليات املتحدة هذه الأيام مما يدور يف منطقة ال�ش��رق الأو�س��ط ومن
دع��وات البع�ض �إلى �ض��رورة �أن يك��ون هناك ٌ
ع�س��كري دو ٌُيل بقي��ادة الواليات
حترك
ٌ
املتح��دة لو�ض��ع حد ملا يحدث يف دولة مثل �س��وريا �أو �ض��د م�س��اعي �إي��ران المتالك
ال�س�لاح النووي .ووا�ش��نطن تدرك �أنها قادرة على ح�س��م املعركة الع�سكرية ل�صاحلها
يف كلتا احلالتني ،ولكن امل�ش��كلة لي�ست يف احل�سم الع�سكري و�إمنا يف الو�ضع ال�سيا�سي
الذي �س��ي�ؤول �إليه الأمربعد احل�س��م الع�سكري ،فالعراق و�أفغان�س��تان �أعطتا وا�شنطن
مثا ًال بارزاً على تعقيدات �سيا�س��ات هذه املنطقة ،فهي و�إن متكنت من �أن تردف الن�صر
الع�س��كري باحل�س��م ال�سيا�س��ي يف اليابان مع نهاية احلرب العاملية الثانية ،ويف كوريا يف
بداية اخلم�س��ينيات ،ويف البلقان يف الت�سعينيات ،ف�إن جتربتها يف منطقة ال�شرق الأو�سط
مل تكن وردية على الإطالق ،فالن�ص��ر الع�س��كري مل ي�ؤ ِد �إلى ح�سم �سيا�سي .وهذا ما
تخ�شاه وا�شنطن يف املنطقة.
والأمر ذاته ميكن �أن ينطبق على كل امل�ش��اكل يف املنطقة من �أحداث �س��وريا والعراق
واليمن والبحرين وم�صر وتون�س وفل�سطني ،حيث �إن القوة الع�سكرية ال ميكن �أن تكون
احلا�س��مة حلال التوت��ر والغليان واالخت�لاف الدائر بني �أطياف املجتم��ع يف مثل تلك
ال��دول ،فالع�ص��ا قد تفيد يف بع�ض احل��االت ،ولكنها لن ت�ؤدي �إل��ى احلل النهائي من
دون �أن يكون هناك دور لل�سيا�س��ة يف و�ضع احللول التي ميكن �أن تخلق �أر�ضية للتوافق،
فكلمة احل�س��م ال ميكن �أن ي�س��ت�أثر بها جانب دون الآخر ،ب��ل �إن الطرفني لهما دور يف
الو�صول �إليها يف عامل ال�سيا�سة•
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لماذا وقفت اإلمارات مع مصر؟

تنطلق عالقة دولة الإمارات مع م�ص��ر من منطلق �إدراك الإمارات ملكانة م�ص��ر املحورية
يف املنطقة العربية ،فم�صر قوة �سيا�سية وع�سكرية واقت�صادية وب�شرية كبرية ال ميكن لدول
اخللي��ج العربي جتاهلها ،فه��ي ذات ت�أثري يف �أمن املنطقة .لذلك كان��ت الإمارات دائماً
ومنذ ن�ش���أتها تنظر �إلى م�ص��ر كحليف ،حيث وقفت مع م�ص��ر بكل قوتها منذ ت�أ�سي�س
الدولة االحتادية يف بداية ال�س��بعينيات .وتعزز هذا التحالف ب�ش��كل وا�ض��ح وكبري يف
فرتة حكم الرئي�س ال�س��ابق حممد ح�سني مبارك الذي عزز وقوى عالقة م�صر مع دول
اخللي��ج .لذلك لي�س من امل�س��تغرب على الإطالق �أن تتوج���س الإمارات ومعها دول
اخلليج من امل�ستقبل اجلديد الذي �أتى مع �إ�سقاط حكم الرئي�س مبارك ،فذهاب حليف
مث��ل مب��ارك يعني �أن دول اخللي��ج �أمام طرف جدي��د وغري م�ألوف ق��د ي�ؤثر يف طبيعة
التحالف القائم بني م�صر ودول اخلليج .لكن مع هذا �أعلنت دولة الإمارات ومعها دول
اخلليج وقوفها مع خيار ال�شعب امل�صري ومع حكومته اجلديدة وذلك بتقدمي م�ساعدات
اقت�صادية كبرية لدعم م�صر ما بعد ثورة  25يناير.
غري �أن دولة الإمارات وقفت مع ال�ش��عب امل�ص��ري عندما ثار م��رة �أخرى يف  30يونيو
لت�ص��حيح ثورته الأولى ،ومالت �إلى �ش��رعية ال�شعب �ضد �ش��رعية النظام .هذه الوقفة
الإماراتية مع م�صر كان مردها �إلى خم�سة �أ�سباب رئي�سية هي:
• التدخل ال�س��افر من قبل جماعة الإخوان امل�س��لمني امل�ص��رية والتي ينتمي �إليها
الرئي���س امل�ص��ري حممد مر�س��ي يف ال�ش���أن الداخل��ي الإماراتي من خ�لال دعمها
للتنظي��م ال�س��ري يف الدولة لتحقيق �أهداف م�ض��رة ب�أمن دولة الإمارات وا�س��تقرارها،
وال�س��كوت من قبل الرئي�س امل�ص��ري على تلك التدخالت ،وك�أنه يباركها ،وهو الذي
من املفرت�ض �أن يعمل على �إبعاد كل ما ميكن �أن ُيحدث توتراً يف عالقة م�ص��ر مع دول
اخلليج العربي.
• التوجه ال�س��ريع للحكومة امل�ص��رية نحو �إيران وانفتاحها عليها بطريقة متعجلة ،حيث
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زارت الوفود الإيرانية الر�س��مية العليا م�ص��ر ،وفتحت جماالت التع��اون بني الطرفني.
فدولة الإمارات بالطبع مل تكن �ض��د انفتاح م�ص��ر على �أي دولة ت�شاء القاهرة التعامل
معها ،ولكن هذا االنفتاح ال�س��ريع للحكومة اجلديدة على �إيران مع علم القاهرة ب�أن يف
ذلك ا�س��تفزازاً لدول اخلليج� ،أثار حفيظة دول اخلليج وك�ش��ف نواي��ا جماعة الإخوان
امل�س��لمني جتاه املنطقة .وهو ما قلل الثقة يف حكم مر�سي من قبل دول اخلليج ،و�أكد �أن
التحالف ال�سابق مل�صر مع دول اخلليج لن يكون على حاله.
• ما كان لدولة الإمارات �أن تقف �ض��د �إرادة ال�ش��عب امل�ص��ري ،فهي لو كانت تود
ذلك لفعلته يف ثورته الأولى عندما �أطاح ال�شعب بحليف اخلليج الرئي�س مبارك .لذلك
فكما دعمت ال�شعب امل�صري يف ثورته الأولى دعمته �أي�ضاً يف ثورته الت�صحيحية عندما
خرج �ض��د حكم الرئي�س مر�س��ي؛ وما كان للإمارات �أن تقف �ضده بل اعتربت ذلك
�ش�أناً داخلياً خا�صاً بامل�صريني الذين يحددون ما يريدون فعله.
• �إن امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية امل�ص��رية كانت دائماً هي احلليف الأبرز لدولة الإمارات،
لذلك عندما وقفت هذه امل�ؤ�س�س��ة مع ال�شعب امل�ص��ري ف�إن الإمارات مل جتد ما مينعها
من �أن يكون دعمها لل�ش��عب امل�صري وم�ؤ�س�سته الع�سكرية التي انحازت له �ضد حكم
الأقلية.
• �إن الإمارات ومعها دول اخلليج ت�ؤمن ب�أن �أمن م�صر وا�ستقرارها هو من �أمن وا�ستقرار
منطقة اخلليج ،لذلك كان البد لها من �أن تدعم ما ميكن �أن يحقق �أمن وا�ستقرار م�صر.
ولعل الرئي�س مر�س��ي ومنذ جميئه بد�أ يتبع �إجراءات كان لها ت�أثري يف زعزعة �أمن م�صر
وا�س��تقرارها .لذلك عندما انق�س��م ال�شعب امل�صري ب�س��بب تلك ال�سيا�سات كان من
املفرت�ض للإمارات �أن تدعم من ميكن �أن يحقق �أمن م�ص��ر وا�ستقرارها .ولعل امل�ؤ�س�سة
الع�س��كرية ه��ي �أبرز م��ن ميكن له �أن يقوم بذلك ،خا�ص��ة �إذا ما كانت تلك امل�ؤ�س�س��ة
مدعومة من الغالبية العظمى من ال�شعب امل�صري.
لذلك دعمت الإمـارات م�صـر ومازالـت تدعمهـا ،وهو ما عربت عنه الزيارات الر�سمية
العالية امل�س��توى التي قام بها امل�س���ؤولون الإماراتيون �إلى القاهرة ،وعلى ر�أ�سهم الفريق
�أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة •
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الدبلوماسية العامة

تعني الدبلوما�س��ية العامة �س��عي الدول للت�أث�ير يف الر�أي الع��ام يف اخلارج من خالل
ا�س��تثمارها للقوة الناعمة التي متتلكها ،وبرغم �أن الدبلوما�سية هي ممار�سة قدمية جداً �إال
�أن ممار�س��ة الدبلوما�س��ية العامة كجزء من عمل احلكومة بد أ� بالربوز الوا�ضح م�ؤخراً مع
احلرب الأمريكية على الإرهاب الدويل� .إن �أ�سا�س الدبلوما�سية العامة هو ك�سب عقول
وقل��وب النا�س بالإقناع ولي�س بالقوة ،فالدبلوما�س��ية العامة تتجاوز طريقة الدبلوما�س��ية
التقليدي��ة الت��ي تعتمد على العالقة ب�ين حكومات الدول �إلى العالق��ة مع املنظمات
الدولي��ة غري احلكومية ،ومراكز البحوث والدرا�س��ات ،وال�ش��باب ،ورج��ال الأعمال،
و�أولئك امل�ؤثرين يف الر�أي العام ،وال�شعوب عامة.
وتعت�بر الدول الك�برى من �أهم الدول التي تويل الدبلوما�س��ية العام��ة اهتماماً كبرياً،
فربيطانيا مث ًال ت�أتي يف مقدمة الدول التي ت�س��عى للت�أثري من �أجل ك�سب عقول وقلوب
�ش��عوب الدول الأخ��رى ،ولعل �أهم �أداتني ت�س��تخدمهما بريطانيا يف ه��ذا املجال هما
املجل���س الربيطاين والـ بي بي �س��ي اخلدمة العاملي��ة ،فاملجل�س الربيطاين يهتم بن�ش��ر
التعلي��م والثقاف��ة الربيطانية عاملياً من خالل مكاتب متوفرة له حول العامل؛ و�أما الـ بي
بي �سي فهي تقدم الأخبار والتحليالت ال�سيا�سية ب�سبعة وع�شرين لغة ،وكالهما يتلقى
الدعم من احلكومة الربيطانية.
�أما عن الواليات املتحدة فهناك من�صب نائب الوزير للدبلوما�سية العامة وال�ش�ؤون العامة
يف اخلارجية الأمريكية ،الذي يتولى مهمة حتقيق م�ص��لحة الواليات املتحدة الأمريكية
وتعزي��ز �أمنها من خ�لال تقوية العالقة مع �ش��عوب العامل ،بالإ�ض��افة �إلى ذلك هناك
الو�س��يلة الإعالمية �ص��وت �أمريكا التي ت�ص��ل �إلى نحو  123مليون �إن�س��ان يف العامل
ع�بر الأخبار ،واملعلوم��ات ،والربامج الثقافية من خالل الإنرتنت وو�س��ائل التوا�ص��ل
الإجتماعي ،والراديو ،والتلفزيون.
الدبلوما�سية العامة مهمة لي�ست ب�سهلة فهي معقدة ومكلفة �أي�ضاً ،لذلك جند �أن الدول
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الغني��ة هي التي توليه��ا الأهمية الكربى ،ولكن مع هذا جند �أن الدول ال�ص��اعدة مثل
ال�ص�ين والهند ورو�س��يا و�أي�ض��اً كندا و�أ�س�تراليا قد دخلت هذا املجال رغبة يف حماية
م�صاحلها ،فال�صني �أرادت �أن حت�سن من �صورتها ،وال�سيما بعد �أحداث ميدان تيانامنن يف
عام  1989والذي عك�س ال�صورة املت�شددة لل�صني يف اخلارج ،لذلك بد�أت يف خو�ض
مع�ترك الدبلوما�س��ية العامة ،حيث �أن لدى ال�ص�ين اليوم ما يزيد ع��ن ثالثمائة معهد
كونفو�ش��يو�س حول العامل لتعليم اللغة والثقافة ال�صينية ،وهو �شبيه باملمار�سة الربيطانية
عرب املجل�س الربيطاين.
مثل هذه املمار�س��ة تو�ض��ح بجالء �أن الدبلوما�س��ية مل تعد كم��ا كانت جمرد عالقات
بني حكومات دول ،بل هي امتدت ب�ش��كل وا�ض��ح لت�شمل جماالت �أو�سع من ذلك،
ولع��ل الدول تختلف يف قدرتها على لعب الدبلوما�س��ية العامة ،فهناك دول ت�س��تخدم
امل�ساعدات الإن�س��انية لتحقيق �أغرا�ض �سيا�س��ية ،وهناك دول لديها حمطات تلفزيونية
و�إذاعية بلغات عاملية خمتلفة ت�ص��ل من خاللها �إلى �ش��عوب دول خمتلفة ،وهناك من
ي�س��تخدم قوته الثقافية والعلمية للو�ص��ول �إلى عقول وقلوب �شعوب العامل اخلارجي،
فكل ذلك يعترب دبلوما�سية عامة ولكن بدرجات متفاوته ح�سب قوة الدولة وغناها.
ولك��ن علين��ا التمييز ب�ين الدبلوما�س��ية العامة التي حت��اول الت�أثري م��ن خالل عر�ض
مو�ض��وعي للحقائق وب�ين الدعاية التي حت��اول الت�أثري عل��ى ر�أي الآخرين من خالل
العر�ض غري املو�ضوعي ،وهناك الكثري من الو�سائل املدعومة من حكومات بع�ض الدول
التي تعمل على الرتويج الدعائي ل�سيا�س��اتها ومواقفها ب�شكل غري مو�ضوعي ،على كل
حال ف�إن الو�س��يلتني ـ الدبلوما�س��ية العام��ة والدعاية ـ هما و�س��يلتان متبعتان يف عامل
الي��وم ،وكل واح��دة منهما ت�ؤدي الغر�ض املطلوب منها يف خدمة م�ص��الح الدول التي
تتبنى مثل هذا اخلط•
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جماعة األمن والتكامل الخليجي

�أح��د �أهم املفاهيم يف حقل العالقات الدولية هو مفهوم جماعة الأمن �أو جمتمع الأمن
 Security Communityوه��و املفه��وم الذي يرتك��ز عليه ُكت��اب ومنظروا الفكر
اال�سرتاتيجي ،وال�س��يما حول الأمن الإقليمي يف درا�س��ة حالة التكامل الإقليمي يف
�إقليم معني .فدرجة التكامل تعتمد ب�ش��كل كبري لدى �أ�ص��حاب هذا الفكر على مدى
وجود ممار�س��ة وا�ض��حة للأمن اجلماعي بحيث ي�ص��بح الإقليم جماع��ة �أو جمتمع �أمن
واحد.
جماعة الأمن تعني �أن الدول التي تقع يف �إقليم معني ت�شعر بالأمان يف عالقتها مع بع�ضها
بع�ض��اً ،بحيث ت�ضمن الدول ال�صغرية وال�ضعيفة يف الإقليم �سالمتها و�أمنها وا�ستقرارها
من الدول الكربى �أو الأقوى يف الإقليم .فالإقليم ي�ص��بح خالياً من التهديدات البينية
بني دوله لبع�ض��ها بع�ضاً .وهذا �شرط �أ�سا�سي من �شروط حتقيق التكامل الإقليمي؛ فال
ميكن لأي تكامل �إقليمي �أن ينجح يف حالة انعدام الثقة بني الأطراف يف �أمنها وعالقتها
ال�سلمية مع بع�ضها البع�ض.
ولعل �أوروب��ا تعطي املثل الأبرز يف تكاملها الإقليمي من خالل احتادها الأوروبي الذي
ا�س��تطاع �أن ينقل �أوروبا م��ن منطقة تتناحر فيما بينها ويغزو قويها �ص��غريها �إلى منطقة
تنعم ب�أعلى درجات الأمن واال�س��تقرار يف عالقة دولها ببع�ض��ها بع�ضاً .لقد ا�ستطاعت
�أوروبا �أن حتقق ذلك من خالل و�صولها �إلى امل�ستوى الذي �أ�صبحت فيه املنطقة جماعة
�أمن واحدة .لذلك ي�س��عى اجلميع يف �أوروبا وحولها ال�س��عي لالن�ض��مام لهذا االحتاد،
الذي �أ�صبح من �أهم الأدوات ل�ضمان �أمن الدول وا�ستقرارها.
هذه احلالة تختلف عن التكامل الإقليمي يف مناطق �إقليمية �أخرى ،فما زالت النزاعات
الإقليمية ،وال�س��يما احلدودية منها تت�س��بب ب�ش��كل وا�ضح يف �ض��عف حالة التكامل
هناك .ومن �ض��من ه��ذه املناطق هي منطق��ة اخلليج العربي التي ا�س��تطاعت �أن حتقق
درج��ات عالية م��ن التكامل فيما بينها �إال �أنها ما زالت دون الطموح نحو حتقيق تكامل
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�أمن��ي م�ش�ترك .فالدول اخلليجية مازال��ت لديها من امل�ش��كالت احلدودية التي تعيق
�ض��مان �أمن خليجي م�شرتك ،وا�س�تراتيجيات دول اخلليج الأمنية مازالت تعتمد على
املنظور الفردي لكل دولة وت�س��تند �إلى الرتتيبات الثنائي��ة مع الدول الكربى ،ومازال
عدم الثقة قائماً بني الأطراف ويف نوايا بع�ضها البع�ض.
لذلك ف�إن ال�س��عي اخلليجي نحو حتقيق هدف االحتاد اخلليجي الذي ت�سعى له الدول
اخلليجية مع دعوة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لالنتقال من التعاون �إلى االحتاد تتطلب
�أو ًال قبل كل �ش��ي حتقيق ال�ش��عور بالأمن واال�س��تقرار يف عالقة الأطراف اخلليجية مع
بع�ضها بع�ضاً .وهذا ال ميكن �أن يتحقق �إال من قبل تنازل الدول الأكرب للدول الأ�صغر
يف النظام الإقليمي ،وتقدمي �ض��مانات ب�أن �أمنها وا�س��تقرارها م�ص��ون وحممي من نزعة
الدول الكربى للهيمنة على الدول ال�صغرى.
�إن الو�ص��ول �إلى جماعة الأمن هو الهدف الذي يجب �أن ت�س��عى دول اخلليج العربي
�إلى حتقيقه حتى تتمكن من حتقيق هدف االحتاد فيما بينها .العملية بالطبع لي�ست �سهلة
ولكنها ال ميكن �أن تكون م�س��تحيلة ،فهي اخلطوة الأ�سا�س��ية نح��و الدفع نحو التكامل
اخلليجي القوي ،وغري ذلك �سيبقي التكامل اخلليجي على ما هو عليه ،وعندها ال ميكن
�أن نتحدث عن تكامل خليجي حقيقي•
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في مواجهة ثقافة العنف واإلرهاب

الإرهاب ،والإرهابي ،امل�ص��در وال�ص��فة بلغة �أه��ل اللغة ,لفظان �أو مفهومان ملتب�س��ان
ومقلقان يف الوقت نف�س��ه ،فلكرثة ما مت ا�س��تغاللهما ،ول�شدة ما مت متريرهما على �أ�سماع
العامل �ص��ارا ي�ش��كالن الرعب ،واحلرب ،والتهديد ،والتاريخ ،واال�س��تغالل .ال ندري
كي��ف هبطا علينا من حيث ال ندري ،ورمبا كنا ندري لكنن��ا مل نتيقظ للجذور والبذور
والبداي��ات ،فالإرهابي كائن يتحرك بيننا �أحياناً حام ًال بذور جرائمه ولوثات نف�س��ه� ،أو
قد يقتحمنا حتت جنح الغفلة فال نتنبه له �إال بعد �أن ن�س��قط بال�ض��ربة القا�ضية لإرهاب
فكره ويده ،هذا ما ح�ص��ل يف اجلزائر خالل ع�ش��ر �س��نوات م�ص��بوغة بالدم ومدججة
باجلث��ث التي م�ل�أت كل مكان ،وبدل �أن تبق��ى اجلزائر متباهية بلقبها املف�ض��ل "بلد
حملوها غ�صباً وبهتاناً "بلد املليون �إرهابي" ومليون �ضحية ،وات�ضح �أن
املليون �شهيد" ّ
الإرهاب الدامي يومها قد �أ�ص��اب نف�سيات النا�س وعقولهم يف مقتل ،فاختل البلد كله
وعرفت تلك ال�سنوات الع�شر العجاف بـ "ع�شرية الدم".
يف ديننا الذي هو رمز متج�س��د وجم�س��د للت�س��امح واملحبة وال�س�لام ،يعترب رفعك � ّأي
�آلة يف وجه �أخيك امل�س��لم تخويف��اً و�إرهاباً ،طاملا �أنك ق�ص��دت �إخافته و�إدخال الرعب
�إلى نف�س��ه ،فما بالنا برفع امل�سد�س والر�شا�ش وو�ض��ع ال�سكني على حد العنق ،وجعل
الإن�س��ان مت�أرجحاً يف عمق اخلوف يف امل�س��افة الفا�ص��لة بني احلياة واملوت؟ ال �ش��يء
�أب�ش��ع من اخلوف والتخويف ،فالإن�س��ان قد ميوت من اخلوف ومن الرعب حتى قبل �أن
ت�ص��ل �إلى ج�سده برودة ن�صل ال�س��كني ذاتها� .إن الإرهاب �سلوك ب�شع ،ت�صنعه نفو�س
متاجرة بالروح والدين والدم ،وتتبناه نفو�س مري�ضة غري �سوية ،و�إن �أي جمتمع ابتلي �أو
�سيبتلى به يكون قد حكم على نف�سه ب�أكرث الأمرا�ض �سوءاً يف تاريخ احل�ضارة الإن�سانية،
لقد انتهى لبنان حتت حوافر خيول الإرهاب والقتل ،وذهب العراق �ضحية له ،وانتهت
�أفغان�س��تان �إلى مقربة املوت اليومي ،وها هي �س��وريا وليبيا وبالد كثرية يعربد فيها هذا
املر�ض بال رحمة.
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يف روايته��ا الأخرية "الأ�س��ود يليق ب��ك" حتكي الكاتبة اجلزائرية �أحالم م�س��تغامني
حكاية ال�ش��اب الو�س��يم احل�س��ن اخللق عالء ،والذي تخرج ب�ص��عوبة م��ن كلية طب
الأ�س��نان يف ق�س��نطينة يف �ش��رق اجلزائر ،ويتجهز للذهاب �إلى باري�س ،بينما تعد له �أمه
ع��دة العر���س بعد �أن اختارت ل��ه ابنة �أختها جنالء لتكون عرو�س��ه ،وفج���أة �أدار القدر
وجه��ه له حينما كانت قوات من الع�س��كر جتتاح اجلامعة وتقب���ض على عالء بال تهمة
�س��وى تلك الو�ش��اية التي دبرها له �أحد املنتمني للتيارات املتطرفة ليق�ض��ي �شهوراً يف
املعتقل ال�ص��حراوي بال تهمة ،ثم لين�ض��م لثكنات الإرهابيني بطريقة اخلط�أ ،ثم لينتهي
مقتو ًال بطريقة غام�ضة .احلب وحده الذي يبني� ،أما التطرف والكراهية فيدمران املنجز
الإن�ساين من جذوره.
لق��د ُوجد الإره��اب والتطرف يف كل احل�ض��ارات ،و�آمنت به جماع��ات كثرية تدعي
انتماءها لكل الأديان والر�س��االت ،فقلعة (�آملوت) التي بناها الإ�س��ماعيلي احل�سن بن
ال�صباح ليدرب فيها قواته اخلا�ص��ة من ال�شباب االنتحاري حتت ت�أثري احل�شي�ش ،كانت
بداي��ات التطرف والإره��اب املنظم يف التاريخ الإ�س�لامي ،وجماعات حرا�س الهيكل
وخدام ال�ص��ليب ودعاة احلروب ال�ص��ليبية ودعاة الفنت وم�ؤ�س�سي احلركات واملذاهب
ال�س��رية املنحرفة يف �أوروب��ا والقائمة على فكرة العن�ص��رية و�إلغاء الآخ��ر والدعوة �إلى
قتل��ه ،كل هذا وغريه كان ي�ؤ�س���س ملا تعانيه الإن�س��انية اليوم من تط��رف مل يوفر �أحداً،
ومل يقت�ص��ر على دين �أو منطقة ،فمن �أق�صى �ش��رق ال�صني �إلى �أق�صى غرب الواليات
املتحدة ،اجلميع اليوم يدفعون �ضريبة اجلنون الذي ي�سكن نفو�س الإرهابيني املر�ضى يف
�إن�سانيتهم وعقولهم وقلوبهم.
نحتاج �إلى �أن نربي �أبناءنا على الت�س��امح يف كل حلظة ،وعلى املحبة يف كل تف�صيلة من
تفا�صيل �س��لوكهم وعالقاتهم ،نحتاج �إعالماً يعلي قيم املحبة والتعاون ،ومناهج تكر�س
لفك��رة البن��اء ال الهدم ،والإبداع ال التخري��ب ،نحتاج دعاة ومعلم�ين وخطباء وكتاباً
يدفعون باجتاه قيم الإن�سان الذي �أراده اهلل خليفة له راقياً فيه ومرتفعاً عن الظلم والقتل
والكراهية ،نحتاج �إلى �أن نعمل بجهد كبري يف زمن �ص��ار العنف يخرج علينا حتى من
فتحات التكييف وذبذبات البث التلفزيوين•
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غير قابل للنشر !!

ال�ش��باب الذين و�ضعوا �أ�س�س املواقع والتطبيقات ال�شهرية مثل "تويرت" و"في�س بوك"
و"�إن�س��تغرام" و"كيي��ك" وغريه��ا �أرادوا من وراء ذلك حتقيق ن�س��بة توا�ص��ل عالية
بني الأ�شخا�ص امل�س��جلني �ضمن هذه الربامج� ،إ�ضافة �إلى حتقيق الربح املادي ،لكنهم
مل يقول��وا للنا�س ماذا يدونون ،وماذا يكتبون ،وكيف يع�برون عن �أفكارهم وقناعاتهم،
مل ي�ض��ع �أحد كتيباً باملوا�ص��فات العام��ة للتغريدات على تويرت ،ومل ُتقَّدم ن�ص��ائح �أو
توجيهات حول املجال �أو االهتمام الذي تعرب عنه املادة املن�ش��ورة على في�س بوك ،وال
من�س��وب احلرية يف الفيديو املراد ن�ش��ره على كييك�  ،أنت حر تكتب ما تريد  ،تغرد مبا
ت�شاء ،وت�ضع الروابط والت�سجيالت التي تعرب عن اهتماماتك وهواياتك وطريقة تفكريك
ونظرتك للحياة ،ال �أحد يقول لك ماذا تن�شر� ،أو متى� ،أو خالل كم من الوقت .ال�شرط
الوحيد يخ�ص عدد الأحرف ومدة الفيديو ،وهذه �أمور تقنية خال�ص��ة؛ فنحن �إذاً حيال
مترين حقيقي يف ممار�سة حرية التعبري!
ومنذ �أن بد أ� التلفزيون يقدم عرو�ضه احلية ويتغلغل يف �أوقات ويوميات الأ�سرة الأمريكية
وتفا�ص��يلها �أو ًال ثم الأ�س��رة يف كل العامل ،والعامل يف نقا�ش مل يح�سم حول �آثار برامج
و�ساعات م�ش��اهدة التلفزيون ،وت�أثريات ال�صورة واخلرب ،والبث املبا�شر يف امل�شاهد .لقد
قيل الكثري عن الآثار واالنعكا�سات املدمرة والأخرى الإيجابية للتلفزيون على الأطفال
واملراهقني ،كما قدمت �أبحاث معمقة ودرا�س��ات ر�ص��ينة حول هذه االنعكا�س��ات مل
تتوق��ف حتى اللحظة ،ما يعني �أن اجلدل حول هذه الآثار املتباينة �س��ينتقل حتماً �إلى
الإعالم والو�س��ائط اجلديدة التي ظهرت م�ؤخراً كـ"الإنرتنت" و"تويرت" و"�إن�ستغرام"
وغريه ،وتبقى الأ�سئلة وعالمات اال�ستفهام م�شروعة على �أية حال!
لي���س التلفزيون كجهاز هو املدمر؛ ولكن الر�س��الة التي ير�س��لها القائم باالت�ص��ال هي
الأك�ثر خط��راً ،التلفزيون ه��ذا اجلهاز الذي يب��ث الربنامج الديني والثق��ايف والأخبار
والأغنية وخطبة اجلمعة هو نف�س��ه الذي يبث الأفالم ال�س��يئة وال�صور اخلاد�شة للحياء
وامل�شاعر ،وهو نف�سه الذي يهدر الوقت فيما ال طائل منه ،وي�ستغل الوقت لنقل املعارف
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والثقافات واملعلومات .الو�س��يلة �إذاً هي الر�س��الة ولي�س اجلهاز ،والأمر ينطبق على كل
و�سائل وتطبيقات الإعالم اجلديد ،ومن هنا ف�إن من يقول �إن "تويرت" تطبيق خطري و�إن
"الإن�ستغرام" داء فتاك ال بد من اخلال�ص منه ،عليه �أن يراجع قناعته هذه و�أن يتمعن
يف امل�ستقبل ويف الر�سالة ولي�س يف الو�سيلة.
�إن مربمج الكمبيوتر الأمريكي "جاك دور�س��ي" الذي اخرتع "تويرت" ،و"زوكربريج"
خمرتع "الفي�س��بوك" وغريهم ،مل يدر يف بالهم �أن امل�ستخدمني �سوف يحولون هذه
املواقع �إلى مواقع لل�ش��تائم وال�ص��راعات الأيديولوجية والأفالم اجلن�سية ون�شر تفا�صيل
احلياة اخلا�صة ،لقد �أرادوها مواقع للتوا�صل االجتماعي بني طالب اجلامعة �أو ًال ،لكنهم
مل يهدفوا �إلى جعل النا�س ت�ضع حياتها اخلا�صة على اخلط طيلة الوقت ليعرف اجلميع
ماذا �أكلنا ،ومتى �آوينا �إلى الفرا�ش ،وما لون مالب�سنا الداخلية ،ومن هم �أبنا�ؤنا وعائلتنا،
و�أين ن�س��كن و� ...إن للحياة اخلا�ص��ة قد�س��ية ال بد �أن نحرتمها ونحاف��ظ عليها من �أي
تل�ص���ص ،والأمر ينطبق على "�إن�س��تغرام" و"كييك" وغريه � ،إن احلياة اخلا�صة خط
�أحم��ر ال يج��وز التالع��ب ب��ه ،واخرتاقه��ا وجعله��ا يف متن��اول اجلميع هو م�س���ؤولية
م�ستخدمي الربنامج ،ولي�س مربجمي املواقع �أو من�شئيه!!
لقد ثارت م�شاكل خمتلفة ت�سببت بها �صور اكت�شفت بامل�صادفة ،فقادت �إلى �إ�شكاالت
داخل الأ�س��رة وبني �أف��راد العائلة ،من هنا ن�ؤكد �أن احلياة اخلا�ص��ة لي�س��ت للعر�ض �أو
التالعب �أو التوزيع املجاين ،هذا الأمر يحتاج �إلى تربية خا�ص��ة ،وتوجيهات م�س��تمرة
وحمالت توعية ،لأن الإن�س��ان �إن مل يحرتم حياته ،وخ�صو�ص��ياته و�أ�سراره ،فلن يجيد
التعام��ل م��ع مفهوم حري��ة التعبري وحرية احلي��اة� .إن حلياتنا قد�س��ية ال يجوز �إ�ش��اعة
تفا�صيلها للنا�س حتت �أي �سبب ،فما لهذا اخرتع "التويرت" و"في�سبوك" وكل الإعالم
االجتماعي اجلديد .الكثريون ي�س��يئون اال�س��تخدام ويتخبطون وقد ي�ض��عون �أنف�سهم
و�أ�س��رهم يف م�آزق ال حتمد نهايتها ،و�أق�س��ام ال�ش��رطة يف �أوروبا وعندنا لديها الكثري من
ق�ص�ص اجلرائم الإلكرتونية ،وخا�ص��ة التي يكون ال�شباب هم �أنف�سهم �سبباً يف تعري�ض
حياتهم للخطر بن�ش��ر �أ�س��رارهم وعناوينهم و�ش���ؤون بيوتهم ،هذه الق�ض��ايا حتتاج توعية
مكثفة وم�ستمرة من قبل اجلهات امل�س�ؤولة ،وكلنا م�س�ؤولون!•
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ما الخلطة السرية لإلعالم
الناجح ؟

البع�ض ممن يعملون �أو يديرون بع�ض �أجهزة الإعالم يف بالدنا مل يدركوا �أو مل يتو�صلوا
بعد �إلى اخللطة ال�سرية التي جتعلهم يقدمون لنا �إعالماً ناجحاً ،تتوافر فيه مميزات النجاح
اجلماه�يري واملهني مع��اً .فهم �إما �أن يقدموه لنا مبعايري �أو مب�ض��امني خمتلطة لي�س بينها
ما يت�ص��ل مب�ض��امني وثقافة الإمارات ،ما يدل على عدم الفهم وعدم توافر املهنية لدى
ه���ؤالء ،و�إم��ا �أن يقدموه تهريجاً �أو خروج��اً على ن�ص التهذيب� ،أو ت�س��طيحاً بحجة �أن
جمهور الإمارات ال يف�ض��ل ال�سيا�س��ة والإعالم اجل��اد� ،أو �أن الإعالم اجليد ال يجلب
�إعالنات و�أموا ًال ،وهذه كذبة �أخرى �أو فهم خاطئ ال�سرتاتيجيات الإعالم ،ولتوجهات
اجلمهور واحتياجاته ،ولتطبيقات احلرفية الإعالمية كما يجب �أن تكون ،وكما يجب �أن
ي�ستفاد منها!!
اجلمهور يف الإمارات حتى و�إن مل يكن جمهوراً متناغماً يف �ش��كله ومظهره على اعتبار
الطيف ال�س��كاين والثقايف املوج��ود على �أر�ض الدولة� ،إال �أن ه��ذا اجلمهور الإماراتي
والعربي ب�ش��كل عام جمهور يت�ألف من �ش��باب باملجمل ،ومثقفني و�أنا�س على قدر من
الوعي واملتابعة للحدث اليومي ال�سيا�س��ي واالقت�صادي العام والعاملي ،كما �أنه جمهور
ي�ضم �ش��رائح كبرية من الأطفال والن�ساء وكبار ال�س��ن ،ه�ؤالء جميعاً لهم احتياجاتهم
ومتطلباتهم وطموحاتهم وتوجهاتهم التي من املفرت�ض �أن يفهمها ويدركها الأ�ش��خا�ص
الذي��ن ي�ش��تغلون على �ص��ياغة وتوجيه الر�س��ائل الإعالمية للمجتمع ،ف���إن مل تعرف
جمهورك الذي تخاطبه ب�شكل دقيق و�سليم فلن تنجح يوماً يف �صياغة الر�سالة ال�صحيحة
التي تريد �أن ت�ص��ل �إليه� ،س��يظل هناك ت�شوي�ش ما يف امل�س��افة بني املر�سل وامل�ستقبل،
ي�صيب الر�سالة الإعالمية يف مقتل!! ماذا يريد اجلمهور؟ �س�ؤال مبدئي ومهم له عالقة
باحتياجات النا�س امل�ش��روعة من الإعالم ،وماذا يجب عليهم �أن يعرفوا؟ �س�ؤال �آخر له
عالقة بالوظيفة االجتماعية وال�سيا�سية للم�ؤ�س�سة الإعالمية ،لكن ما يحدث اليوم ،ويف
ظل تيار اخل�صخ�ص��ة والتوجه الربحي املادي ،هو �إزاحة هذين ال�س�ؤالني ليحل حملهما
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�س�ؤال �أهم :كم �س��يوفر هذا الربنامج من مداخيل مالية للمحطة؟ وما كمية الإعالنات
التي �س��تتزاحم عليه؟ �أما الت�س��ا�ؤالت عما �إذا كان هذا الربنامج جديراً بامل�ش��اهدة� ،أو
يتنا�س��ب مع منظومة قيم املجتمع� ،أو يت�ص��ادم جذرياً مع هذه القي��م� ،أو يحقق مردوداً
اجتماعياً معيناً ..،فهي ت�س��ا�ؤالت تعترب من خملفات ع�ص��ر كال�سيكي �سابق� ،أو ع�صر
م��ا قبل العوملة ،كما ي�س��مى اليوم!! مع ذلك فالإعالم��ي املحرتف ميكنه بخلطة مهنية
احرتافية �أن ير�ض��ي �أذواق اجلمهور ،ويلبي احتياجاته امل�ش��روعة عرب م�ض��امني ملتزمة
بقيم املجتمع وثقافته ،ون�س��تطيع �أن ن�ص��نع برامج جماهريية ناجحة ،ت�شهد �إقبا ًال وقبو ًال
جماهريياً و�إعالنياً الفتاً للنظر ،بعيداً عن الإ�سفاف وال�سطحية والرثثرة التافهة.
الأم��ر يحتاج �إلى �إعالميني حمرتفني ابتدا ًء ،منتمني للمهنة واملجتمع ،على جانب من
الأخالقية الإعالمية احلقيقية والإبداع املهني ،فتقليد الربامج التي تذاع على القنوات
الأمريكية والفرن�س��ية والإجنليزية �ص��ار مف�ض��وحاً ومم ًال ،كما �أن املذيع الذي يتقا�ض��ى
ع�ش��رات الألوف �شهرياً ،مقابل �ص��ناعة ا�سمه وتلميع �صورته ،من دون �أن يرتك �أثراً يف
م�سرية الإعالم ،يجب �أن يتوقف.
�إن �صناعة �إعالم حقيقي هي وحدها الكفيلة بتخريج قامات �إعالمية حقيقية ،وبالتعبري
عن احتياجات النا�س ور�ضاهم !!•
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الهزيمة ليست قدرًا !!!!

 ال �ش��يء يحدث بامل�ص��ادفة ،حتى و�إن بدا كذلك يف الظاهر ،م�ص��ائرنا لي�ست �أخطاء
تاريخية ،كما �أنها لي�س��ت �أخطاء جغرافية ،فللأقدار حكاية �أخرى مع الب�شر ،ولقد مررنا
نحن الذين ولدنا على �أعتاب مرحلة ن�ش���أة الدولة مبرحلة حياة كانت الأ�س��رة ت�ش��كل
فيها بالفعل نواة املجتمع و�أ�سا�س��ه ،من حيث دورها كج�س��ر عبور لكل مكونات الثقافة
االجتماعية بدءاً ب�شعائر الدين كله وانتهاء بتفا�صيل احلياة اليومية واالعتيادية ،فالأ�سرة
متنحن��ا هويتنا الديني��ة واحلم�ض النووي اخلا���ص بهويتنا االجتماعية و�ش��كل تقاليدنا
وانتمائنا وجممل �شخ�ص��يتنا العامة ،هذه الأ�س��رة التي كانت حتفظ املجتمع مبحافظتها
عل��ى البيت والفرد والطقو�س واملمار�س��ات ،مل تعد كما كانت ال �ش��ك ًال وال دوراً وال
ت�أثرياً!
هن��اك حتول هائل يف حياة �إخوة الأم�س وجريان البارح��ة و�أحياء زمان� ،إن �آثار التحول
وا�ض��حة بج�لاء يف كل العامل وعل��ى كل العالقات ،لكنه��ا �أكرث و�ض��وحاً يف املنزل
اخلليجي والإماراتي ،باعتبار �أننا قد خ�ض��نا معركة التنمية والتطوير بقوة و�إرادة �سيا�سية
واجتماعي��ة معاً ،ولق��د حققنا جناحاً �أبهر الع��امل ،لكن هذا النجاح قد �أخ��ذ منا �أموراً
عديدة ونحن يف الطريق لك�س��ب املعركة ،اليوم نحن جميعاً ن�ست�ش��عر حجم خ�سارة ما
فقدناه ،لكن وبرغم فداحة اخل�سارة ف�إن الفر�صة ما تزال قائمة لعمل ما!
ال�س���ؤال ال��ذي البد من طرح��ه بالتوازي مع االحتف��اء بنجاح م�ش��روعنا التنموي يف
الإمارات هو :كيف نتعامل مع هذه التحوالت ب�ش��كل ن�س��تفيد من خالله �إلى �أق�صى
درجة من فر�ص��ها دون �أن نخ�س��ر  -باملقابل  -املزيد من مالمح هويتنا وثقافتنا وجذورنا
وعالقتنا بكل تفا�ص��يل �شخ�صيتنا االجتماعية؟ هذه مهمة لي�ست �سهلة� ،إال �أنها ممكنة
�إذا توافرت النية والإرادة (ال�سيا�س��ية وال�ش��عبية) و�إذا تواف��ر الوعي واملحبة واحلر�ص،
الوع��ي بقيمة هذه الهوي��ة وحيويتها ،والوعي مبخاطر التخلي عنه��ا وارتداء �أقنعة ملونة
لهويات معوملة ومعلبة وم�س��توردة؟ �أما املحبة واحلر���ص فهما � أمران الزمان حيث ال
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ميكن��ك �أن حتر�ص على �شخ�ص��ية وهوية ال حتبها �أو غري مت�ص��الح معها ،كما ال ميكنك
�أن تتم�سك بهوية وثقافة �إال �إذا كنت جتدها عظيمة وت�ستحق االفتخار والتم�سك بها!
�إن اليابان بلد �صناعي متقدم جداً ،وهو جمتمع يعتمد على التقنية احلديثة �إلى �أق�صى
احلدود� ،إال �أن هذا املجتمع ال يزال يحتفظ بخ�صو�ص��ية ثقافية وا�ض��حة ال تخطئها عني
ال�سائح منذ اللحظة الأولى� ،إذاً فخلط احلداثة مع ثقافة املا�ضي �أمر ممكن �إلى جانب �أنه
غ�ير معيق� ،أو غري معرقل ،فاملر�أة الياباني��ة مهما بلغت درجة تعليمها؛ �إال �أن دورها ك�أم
وزوجة يتقدم على كل االعتبارات ،وثوب الكيمونو ال يزال موجوداً ،والطقو�س البوذية
الزالت �ص��امدة يف املعابد ال�ض��خمة ،مل تقرتب منها التقني��ات واحلداثة بعد ،كما �أن
مدار�س ال�شاي الزالت جتتذب املاليني ،اليابان يتنف�س تقنياً يف ثوب الكيمونو املزرك�ش
واملعقد �إال �أنه ال ي�شكو من �أي اختناق �أو �صعوبة يف احلركة!!
�إن �أكرث ما ي�شتكي منه النا�س عندنا هو انخفا�ض من�سوب العاطفة والإن�سانية بني النا�س
يف العائلة ،وبني اجلريان ،والأقارب ،والأ�ص��حاب ،لقد �سرقت عوملة ال�سوق واحلياة كل
العاطفة واحلميمية من العالقات الإن�س��انية ،فتخلخل كل النظ��ام ،نظام الفرد والعائلة
واملجتمع ،ومبا �أننا ال ميكننا �إعادة العجلة �إلى اخللف ،ف�إننا ميكن �أن نتوقف ون�س�أل �أنف�سنا
�إل��ى �أي��ن نحن ذاهبون وماذا نريد؟ و�إلى �أين نريد �أن ن�ص��ل؟ وه��ل تعنينا هذه الهوية
وتلك اجلذور �أم ال؟ هذه الأ�سئلة لي�ست حكراً على الفرد �أو الأ�سرة؛ ولكنها مطروحة
على النظام االجتماعي كله ،وعلى م�ؤ�س�س��ات الرتبية والتعليم ،وعلى جهات الت�شريع
والإعالم وغري ذلك ،لنكون وعياً ب�ض��رورة احلفاظ على ثقافتنا و�شخ�ص��يتنا وعالقاتنا،
كي ال نهزم باختيارنا يف معركة رمبا تكون قدرية لكن الهزمية فيها لي�ست قدراً !•
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حين تحتلك مدينة!

كتبت اجلزائرية �أحالم م�ستغامني مرة عن املدن فقالت":هنالك مدن كالن�ساء ،تهزمك
�أ�سما�ؤها م�سبقاً ،تغريك وتربكك ،متلأك وتفرغك ،وجت ّردك ذاكرتها من كل م�شاريعك،
لي�ص��بح احل��ب كل برناجمك ،هنالك م��دن مل تخلق لتزورها مبف��ردك ،لتتجول وتنام
وتقوم فيها ،وتتناول فطور ال�ص��باح وحيداً ،هنالك مدن جميلة كذكرى ،قريبة كدمعة،
وموجعة كح�س��رة "....كذلك املدن كما كتبت �أحالم وكما كتب غريها و�سيكتب
�آخ��رون� ،أح��د �ألغاز التجربة الإن�س��انية ،وك�أن اهلل خلق الب�ش��ر ليخلق��وا هم املدن ،ثم
ليهيم��وا بها ع�ش��قاً �أو ليكرهوها م��ن النظرة الأولى ،فاملدن كالن�س��اء �إما �أن حتتلك من
النظرة الأولى و�إما �أن تتجنبها كوباء ،ال جمال لأن تقنع نف�سك بالقوة كي حتب مدينة،
فاملدن لي�ست كتاب فل�سفة وال نظرية يف اجلمال� ،إنها حالة عاطفية ترتاوح بني ال�سذاجة
والكيمياء ،وتقع يف امل�سافة بني الروح و�صيحات بائع متجول يبيع �أنتيكات م�ستعملة!!
حني زرت باري�س يف �صيف  2001مل �أحبها �أبداً ،وكان احلق على الطق�س ،ففي ذلك
الوقت كانت احلرارة عالية وال�شم�س ت�أكل الر�أ�س والروح ،ومل �أجهد نف�سي يف ع�شقها،
�أجلت تلك املهمة ل�سفر �آخر ملدينة النور والثقافة واللوفر وال�سوربون ونهر ال�سني وموليري
وفيكتور هوجو ،ولكنني حتى اليوم وبعد م�ض��ي �أكرث من ع�ش��ر �سنوات مل �أحاول �أن
�أزورها برغم رغبتي يف ذلك ،باري�س هذه مدينة لها ع�ش��اق بعدد جنوم ال�س��ماء ،وتراب
الأر���ض ،وله��ا حاملون يتمنون �إلقاء نظرة عليها ولو من بعيد ،و�س��بحان اهلل الذي له يف
خلقه �ش�ؤون ،وخللقه مع احلب �أحوال وجتليات و�أمزجة!
للمدن مزاج ،ولكل مدينـة مزاجهـا اخلـا�ص ،وما بني املرء واحلـب م�سافـة كيميـاء ،ف�إمـا
�أن تبيـح املدينـة لك �ش��يفرة معـادلتهـا فتعرفهـا منذ النظرة الأولى ،واخلطـوة الأولى،
و�أحيـاناً ر�ش��فـة املـاء الأولى ،ولقمـة الطعـام الأولى فيها ،فتتب�س��ط معـك وتفتـح كل
�أبوابهـ��ا وت�س��لمـك املفاتيـح ،وهن��ا يطيـب احلـال ويحلو املـ��زاج ،وتدخـل يف عالقـة
احلـ��ب التي لن تنته��ي ولن تبـر�أ منهـا �أبـ��داً ،و�إما العكـ�س متامـاً� ،أن��ا �أعـرتف ب�أنني
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مل �أبر أ� من ع�شـق بريوت �أبـداً برغم �أن الأحـوال باعـدت بيننا يف الفـرتة الأخــرية!
حني ذهبت �إلى �إ�سطنبول م�ؤخراً خ�شيت �أال �أحبها ،وال �أدري �سبباً خل�شيتي ،رمبا لأنني
مل �أزرها قط ،ورمبا لأنني �أتوج�س من مدن ال�ش��رق لأ�س��باب لها عالقة بتجارب �س��يئة
يف بع�ض��ها ،لكنني حني دخلتها �س��ميت با�سم اهلل وتعوذت من �شر مزاج املدن ال�سيئ
ودعوت �أن ت�س��تقبلني �إ�سطنبول بلباقة �إن مل ت�ستطع �أن ت�ستقبلني بدفء ومودة ،فكان
ما �أردت لأنني �أ�ؤمن ب�أن اهلل يعطينا بقدر نوايانا ،حينما �أفقت �صباحاً دخلت �إ�سطنبول
م��ن �أجمل �أبوابها ومن �أعظم زواياها التي حتبها ،غازلت �ش��غفها بالعظمة وعزفت على
وترها الرنان ،فكانت زيارة توبكابي �س��راي �أو ق�ص��ر ال�سلطان �س��ليمان العظيم مدخ ًال
موفقاً �أنتج عالقة �صداقة ناعمة مع املدينة التي تظل مكتظة طيلة الوقت!
بو�س��فورها اجلميل ال حل له �س��وى التعلق به كاجل�س��ر املعلق فوقه بكربياء قل نظريه،
وهنا تكت�ش��ف احلقيقة الأجمل� :إن الذي مينح �إ�س��طنبول كل هذا الألق والعظمة هو
كونها املدينة الوحيدة التي متد رجليها يف �آ�س��يا وتغفو وا�ضعة ر�أ�سها على تالل خ�ضراء
يف �أوروبا ،لقد كان العثمانيون عظماء جتري يف عروقهم دماء الغزاة الفاحتني بجدارة ،لذا
جعلوا من �إ�س��طنبول �ش��رفة دولتهم التي يطلون من خاللها عل��ى كل �أوروبا ليحتلوها
فيما بعد!
�أحبب��ت هذه املدينة ففيها من دواعي احلب الكثري ،لكن املعرفة بالتاريخ كانت مدخ ًال
�صحيحاً لهذا احلب ،لي�ست املعرفة وحدها لكنه االعرتاف �أو ًال ،فالأتراك ميتلكون تراثاً
وتاريخاً مهو ًال من الق�صور وامل�ساجد واملتاحف والرموز التي ال تنتهي ،وميتلكون مطبخاً
ال ي�ض��اهى ب�أطعمته ونكهاته ،كما متتلك كل مدينة لديهم مزاجاً خا�صاً وطابعاً مميزاً� ،أما
البحر في�ضفي على البالد �سحراً عجيباً� ،أنك ال تفتقد البحر وامل�آذن هناك ،فكلما حلق
�سرب طيور ثق ب�أنك قريب من بحر �أو �سوق �أو م�سجد!•
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في منتصف المسافة بين الطفلة..
والقانون!!

"لق��د كنا جميعاً �أطفا ًال يف يوم ما ،ونحن نتقا�س��م جميعاً الرغبة يف حتقيق رفاه �أطفالنا،
ذل��ك الرفاه الذي مل ينفك �أبداً ،و�س��يظل ي�ش��كل الطموح الذي تتعلق به الب�ش��رية
قاطب��ة �أكرث من �أي طموح �آخر" .جاءت هذه العبارة يف �أحد تقارير الأمني العام للأمم
املتحدة الذي �ص��در مبنا�س��بة م�ؤمت��ر القمة العاملي م��ن �أجل الطفل ال��ذي احتفت به
الإمارات دائماً ،والتي �أ�ص��درت قانوناً حلمايته �أطلقت عليه ا�س��م طفلة راحت �ض��حية
والدها ،فخلدت الإمارات ذكرى م�أ�ساتها كما تفعل الدول املتح�ضرة ،و�أ�سمت القانون
بـ "قانون ودمية" الذي �أكد حماية الأطفال من جميع �أ�شكال التمييز ،ومنحهم �أولوية
الرعاية والإغاثة ،وقدم م�ص��لحتهم يف جميع الإجراءات دون ت�س��اهل جتاه �أي اخرتاق
�أو جتاوز �أو �إهمال بحقهم.
الي��وم نح��ن نبحث عن حماي��ة �أطفالنا وهويته��م ،مل تعد الرفاهية ه��ي املطلب الأول
والطموح الأ�سا�س��ي الذي تبحث عنه الأ�س��رة الإماراتية وال احلكوم��ة لأطفالها ،لقد
جتاوزنا هذا الطموح� ،أو لنقل اكتفينا منه مبا يكفي ،وفرنا لأطفالنا منازل جيدة ،ومدار�س
حمرتمة ،ورعاية �ص��حية متاثل ما يتوافر لأطفال املجتمعات املتقدمة ،كما و�ض��عنا حتت
ت�صرفهم �ألعاباً كثرية ،وحدائق ومنتزهات ،ومربيات و ..هل قلت مربيات؟ نعم هذه هي
الإ�ش��كالية التي وقعنا فيها ،فتحولت من رفاهية �إلى �أداة ف�شل تربوي يواجهنا ب�إخفاقنا
كل حلظة ،يف احلقيقة ال �أحد يجب �أن يد�س �أنفه �أو يده يف تربية الطفل �س��وى والديه،
تلك ق�ضية تربوية حمورية نغفلها كثرياً� ،إما جه ًال و�إما ا�ست�سها ًال و�إما ال مباالة!.
الطف��ل حتـديـداً ال يجـ��وز �أن تتالعب برتبيتـ��ه �أيـاد كثيـرة ،حتى ال ي�ص��ـاب بدوار
ترب��وي� ،أو بفق��دان تربيـة �أبـدي ،الفـت��اة الغريبـة التي ت�أتينا من �آخـ��ر الدنيـا لتعمل
براتب �ألف درهم ،لي�س��ت �أكرث من امر�أة حمدودة التعليم والثقافة ،ومن بيئة مناق�ض��ة
(غالب��اً) لبيئتنا وثقافتنـ��ا وديننا يف معظم الأحـوال ،هـذه ت�أتي مل�س��اعـدة ربة البيـت،
ال لتح��ل حملها ،ت�أتي لتعمل يف خدمـة العائلة ب�ش��كل ما ،ال لتكون �أماً ثانيـة �أو �أولى
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لأطفالنا ،تلك كارثة قومية ال ننتبه لها ،لكننا حني �سننتبه �سيكون الوقت قد فات حقاً!
ال يجوز لنا �أن مننحها هذه املهمة اخلطرية بهذه الطم�أنينة الغريبة التي جتعلنا ن�ضع �إن�ساناً
يف ط��ور ت�ش��كل اللغة والثقافة والهوية وعموم ال�شخ�ص��ية بني يديه��ا ،لتنحته هي كما
ت�ش��اء ،ولتعب��ث بل�س��انه ومفرداته وكل �شخ�ص��يته ،فيتعلق بها وال ي��رى احلنان �إال يف
وجودها ،ف�إذا عاد من �أي م�شوار طار �إلى �أح�ضانها كع�صفور �أكرث مما يفعل �إذا ر�أى �أخته
�أو خالت��ه �أو عمت��ه ،تلك حالة انف�ص��ام يف الرتبية لي�س الطفل �س��بباً فيها ،وال اخلادمة
م�س�ؤولة عنها� ،إن الأ�سرة هي التي تتحمل امل�س�ؤولية كاملة .!%100
هذه ق�ضية حمورية حتتاج فهماً مبدئياً واتفاقاً مبدئياً ،ومبد�أ �أ�سا�سياً بني الوالدين يحددان
به مهمة هذه اخلادم��ة ومدى قربها وبعدها من الطفل ،و�أين تبد�أ اخلطوط احلمراء و�أين
تنته��ي ،و�إن �أول م��ن يجب عليه وع��ي ومعرفة واح�ترام هذه اخلطوط ...ال لي�س��ت
اخلادمة� ،إنه��ا الأم ،فهي �أم لأنها مركز البيت وعموده ومرجعية حنانه ورعايته و�أمومته،
هي ولي�س��ت اخلادمة ،وحني تف�ضل الأم حريتها وحياتها اخلا�صة و�صديقاتها على بيتها
ف�إنها تفقد احلق احل�صري يف ذلك كله ،فال تعود �أماً باملطلق!.
�إن "ودمي��ة" طفلة �ص��غرية بريئة قتلته��ا �أمها يوم تركتها متاماً يف حي��اة رجل هو �أبوها
انتزعها منها ليثبت لها رجولته وقوته ،فكانت ودمية و�أختها �ضحايا اخلالفات والنزاعات
والطالق ،ثم كانت للمرة الثانية �ضحية �إدمان والدها على املخدرات وامل�سكرات� ،أما يف
املرة الثالثة والأخرية فكانت �ض��حية ال �إن�سانية والدها و�صديقته حني حب�ست يف دورة
املياه طيلة الليل فلفظت �أنفا�سها!•
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حلــم (االفتـــراس)!

يف مقدمته كمرتجم لكتاب (املياه كلها بلون الغرق) يقول التون�س��ي �آدم فتحي":لعلنا
مل ن��ر عتمة �أ�ش��د من ه��ذه التي حتيط بالإن�س��انية من كل جانب يف بداي��ة هذا القرن
احلادي والع�ش��رين ،ونحن بني �ألفية �أُ ْ�س��كِ نت القرب و�أخ��رى تنتف�ض كطائر يخرج من
بي�ض��ته� ،ألفي��ة مدججة بكل ما ورثته عن �س��ابقتها من و�س��ائل تدمري ال��روح والعقل
واجل�سد والقيم والوجدان ..يف مثل هذه العتمات نحتاج �إلى ك ّتاب مثل �إميل �سيوران.
و�س��يوران هذا هو فيل�سوف ومفكر حقيقي حتى و�إن كان يقول عن نف�سه �إنه (فيل�سوف
بامل�ص��ادفة) .ولد يف رومانيا عام  ،1911لأب كاه��ن و�أم ال ت�ؤمن بالدين ،فكانت هذه
�أول��ى مفارقات حياته ،يف الع�ش��رين من عمره ان�س��لخ ع��ن والديه نهائي��اً ،ثم يف عمر
ال�ساد�س��ة والثالثني ترك رومانيا للدار�س��ة يف باري�س ،وهناك عا�ش يجوب �أرياف فرن�سا
و�شوارعها على دراجة نارية وي�ؤلف الكتب بلغته الأم حتى اكت�شف �أن هذه الكتب ال
يقر�ؤها �أحد فقال" :من الأف�ض��ل �أن يكون املرء م�ؤلف �أوبريت على �أن يكون �ص��احب
�س��تة كت��ب ال يفهمها �أحد" ،وهنا قرر االن�س�لاخ واخلروج عن لغت��ه وهويته الرومانية
ليكمل حياته فرن�سياً ي�ؤلف باللغة الفرن�سية وبها عا�ش بقية عمره.
�إن �أكرث ما م ّيز هذا الفيل�سوف هو �أنه كان وفياً للفكرة ولفعل الكتابة ولي�س للجمهور �أو
القراء ،كان ي�ؤلف وين�ش��ر كثرياً ودون توقف ،وكانت كتبه تلقى حفاوة كبرية من النقاد
واملثقفني برغم حمدودية توزيعها ،يف احلقيقة كان �س��يوران حري�صاً على احل�ضور ولكن
لي�س على الظهور ،احل�ض��ور اخلايل من الأ�ض��واء والبهرجة والفرجة ،كان رج ًال حري�صاً
على الإقامة يف مناطق الظل بعيداً عن الإعالم ووهم ال�شهرة ،وهذا ما ال ي�ستطيعه كثري
من الكتاب ،وهنا  -يقول �س��يوران  -يكمن اخلطر ،ال�ش��هرة كمني قاتل يقود �إلى نهاية
الكاتب!
كان يقول �إن م�ش��كلة الك ّتاب حر�صهم على زيادة جماهريهم وبالتايل �سقوطهم يف فخ
الكتابة لهذا اجلمهور ،مبعنى �إر�ض��ائه واالنقياد لرغباته ،كي يتكر�س مرجعية لهم ،وهذا
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ما كان ي�شّ ��كل رعب��اً حقيقياً له ،هذا الرعب الذي دفعه لرف���ض جائزة بول موران عام
 1988خوفاً من نهاية ال تليق به كمفكر!
كن��ت �أطالع كتابه "املياه كلها بلون الغرق" فلفتتني هذه العبارة":حني ُي�شْ ��بِع الطغاة
�شرا�ستهم يتحولون �إلى رجال طيبني (!!!) وكان ميكن �أن تعود الأمور �إلى ن�صابها لوال
غرية العبيد ،ورغبتهم يف �إ�ش��باع �شرا�ستهم هم �أي�ضاً� ،إن طموح ا َحل َملْ �إلى �أن يتقم�ص
دور الذئب هو باعث �أغلب الأحداث ،كل من لي�س له ناب يحلم به ،ويريد �أن يفرت�س
هو �أي�ضاً" .هذه العبارة حتيل �إلى حقيقتني :الأولى هي �أن �سيوران مت�أثر ب�شكل وا�ضح
بفكر هتلر ،وقد عانى هو كثرياً من هذا الأمر بقية حياته ،واحلقيقة الثانية �أنها تف�سر جزءاً
من �ضبابية امل�شهد الذي يتخبط فيه العامل اليوم ،هذا امل�شهد امللتب�س واملختلط والذي
ال يكاد اخليط الأبي�ض فيه يبني من اخليط الأ�سود!.
الذين ظلمتهم الأنظمة وقمعتهم ل�س��نوات طويلة� ،أزاحوا التاريخ وا�ستولوا على واجهة
امل�سرح ،و�أول فعل مار�سوه هو ظلم الآخرين وقمعهم وب�أ�شد مما فعله �أ�سالفهم .الطغاة ال
ي�صريون رجا ًال طيبني  -من وجهة نظري  -ذلك لي�س خياراً تب�سيطياً وعفوياً كما يقوله
�س��يوران ،الطاغية تركيبة نف�سية وثقافية �ش��ديدة التعقيد ال ميكنه بقرار �أن ي�صري مالكاً
طيباً لأنه �شبع من ممار�سة ال�شرا�سة ،لذلك فكل طاغية م�ستعد لأن يفني كل �شيء كي
ي�ستمر حتى لو قتل � 93000شخ�ص كما يف �سوريا ،احلقيقة هي �أن الطغيان لوثة قاتلة،
واحلقيقة �أي�ض��اً هي �أن م�صدر ال�شرور هو تلهف املظلوم لإ�شباع نزعة الت�سلط واالنتقام،
�أي المتالك ناب يفرت�س به كما �أي طاغية ح�سب �سيوران!•
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مجالس الوعي الرمضانية

طوال تاريخه القدمي واحلديث ،منذ �أيام الب�س��اطة واقت�ص��اد الكفاف ،و�صو ًال �إلى حياة
الي�س��ر والتط��ور وجمتمع احلداثة واقت�ص��اد النفط والعوملة ،ف�إن جمتم��ع الإمارات ظل
حمافظ��اً على الكث�ير من مالحمه و�س��ماته االجتماعية وحتديداً ما يخ�ص املمار�س��ات
والطقو�س االجتماعية ذات اخل�صو�صية وما يتعلق مبمار�سات العبادة وما يرتبط بها .وال
�ش��ك �أن �شهر رم�ضان طق�س اجتماعي بامتياز و�شهر عبادة له قد�سيته يف قلوبنا جميعاً،
ولقد ارتبط عندنا يف الإمارات مبا يعرف باملجال�س الرم�ض��انية ،التي و�إن حاول البع�ض
ا�ستبدالها مبا ي�سمى باخليام الرم�ضانية ف�إن هذه املجال�س ال تزال حتتفظ ب�ألقها وحيويتها
عرب ما يدور فيها من نقا�شات و�سجاالت مهمة جداً.
ونظراً لأهميتها والدور الذي ميكن �أن تلعبه يف جمع النا�س وطرح الق�ض��ايا ومناق�ش��تها
بوعي وم�س���ؤولية ،وبالت��ايل نقل ثقافات ومب��ادئ خمتلفة من خالل تلك النقا�ش��ات
للحا�ض��رين ولبقية �أفراد املجتمع ،ف�إن مكتب ثقافة القانون التابع مبا�ش��رة ملكتب �سمو
وزير الداخلية ال�ش��يخ �س��يف بن زايد �آل نهيان قد تبنى فكرة املجال�س الرم�ضانية هذا
العام والعام املا�ض��ي ،لين�ش��ر من خاللها ثقافة يحتاجها كل فرد يف املجتمع اليوم� .إنها
ثقافة احلقوق والواجبات ،ثقافة االلتزامات وامل�س�ؤوليات ،ثقافة احلرية املن�ضبطة ب�ضوابط
القانون وحقوق الآخرين ،فال حرية مطلقة يف �أي مكان ،وال يوجد فرد �أو جهة تت�شارك
يف االمتيازات والت�س��هيالت واخلدمات والأم��ان والرفاهية يف هذا املجتمع النبيل دون
�أن يرتت��ب على ذلك التزامها مب�س���ؤوليات عليها �أن ت�ؤديها لتكتمل املعادلة وي�س��تقيم
البن��اء .من هذا املنطلق يدعم �س��مو وزير الداخلية هذا امل�ش��روع ،ويق��ف خلفه بقوة،
ويختار الإعالميني ليكونوا الرافعة احلقيقية وال�شركاء الأوائل يف �إجناح هذه املجال�س.
�إن ه��ذه املجال�س الرم�ض��انية التي يرعاها مكتب ثقافة القان��ون تعمل يف جوهرها على
تخ�ص��ي�ص مو�ض��وعات قانونية ت��دور حولها نقا�ش��ات هذه املجال�س .ه��ذا التحديد �أو
التخ�ص��ي�ص يبدو مفهوماً و�ض��رورياً ،لأن الفكرة ت�أتي ب�إ�ش��راف مكت��ب ثقافة القانون
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التاب��ع ل�س��مو وزير الداخلي��ة �أو ًال ،و�أما ثانياً فلأننا نعرب مرحلة مف�ص��لية على م�س��توى
العامل والإقليم من حيث انفجار ثورة املعلومات واالت�ص��االت واختالط اخلا�ص بالعام
و�ض��بابية القوان�ين لدى البع�ض ،وه��ذا كله ي�س��تدعي عم ًال وطنياً جاداً ل�ش��رح هذه
القوانني والتوعية بها عن طريق الإعالم والإعالميني وعلى رافعة اجتماعية يف جمال�س
املواطن�ين الذين تدور هذه النقا�ش��ات لديه��م ،ومن ثم تنقل �إل��ى جميع البيوت عرب
و�سائل الإعالم املختلفة.
�إن غر�س ون�ش��ر ثقافة القانون من �أبرز اهتمامات وزير الداخلية �س��مو ال�شيخ �سيف بن
زايد �آل نهيان ،بدا لنا ذلك احلر�ص جلياً يف اجلل�س��ة التي جمعتنا ب�سموه ملناق�شة فكرة
هذه املجال�س ،لقد كان حري�صاً جداً على �إجناح هذا امل�شروع رغبة منه يف �أن ميتلك كل
حمل �سموه الإعالم م�س�ؤوليتها املبا�شرة ،ما يجعل من
مواطن ومقيم هذه الثقافة التي ّ
الإعالم �ش��ريكا رئي�س��اً وحقيقياً جتاه املجتمع لي�س ب�صفته جهة ترفيه و�إخبار ومعلومات
فق��ط ،ولكن من حيث دوره يف ن�ش��ر منظومة القيم القانوني��ة والأخالقية ،الأمر الذي
يعيد للإعالم دوراً كان على و�ش��ك �أن يفقده و�سط تنامي خط احلرية والفردية املطلقة
يف الإعالم اجلديد ومواقع التوا�صل االجتماعي.
�إن جن��اح هذه املجال�س وامل�ش��اركة يف نقا�ش��اتها ،والتفاع��ل معها ،يعترب جناح��اً حقيقياً
له��دف اجتماعي يف النهاية ،ه��دف يعنينا جميعاً كباراً و�ص��غاراً� ،إعالمي�ين و�أفراداً
عاديني ،حي��ث �أننا كمجتمع منفت��ح على جميع الثقافات واجلن�س��يات وكذلك على
�آخر التطورات واالخرتاعات يف عامل الأفكار والتوا�ص��ل واملوا�ص�لات يجعلنا عر�ضة
للعديد من التجاوزات وااللتبا�س��ات واملخاطر ،ونحن هنا ن�س��عى بكل طاقاتنا للحفاظ
عل��ى التوحد والتالحم الوطني والأمان واال�س��تقرار االجتماعي ،وهي الأفكار التي
متث��ل العمود الفق��ري لدولة الإمارات وفك��رة احتادها الذي قامت علي��ه منذ �أكرث من
�أربعني عاماً� .إنها الفكرة التي ت�ستحق منا جميعاً العمل على تكري�سها بالقانون والثقافة
والوعي و�ص��و ًال لتحقيق �أكرب قدر من التما�سك للحفاظ على كل هذه املنجزات التي
حققناها •
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نحـو تكريــس ثقافـة القانــون

هناك قاعدة م�س��تقرة يف الفقه القانوين تقول" :اجله��ل بالقانون لي�س عذراً" ،فبمجرد
�أن ي�ص��در ت�شريع �أو قانون ما يف الدولة ومن ثم ين�ش��ر يف اجلريدة الر�سمية ي�صبح ملزماً
للجميع وناف��ذاً ،و�أي خمالفة له من قبل �أي فرد توجب العقوبة� ،أما االحتجاج باجلهل
فال يعتد به �أبداً .هذا يعني �أن الثقافة القانونية م�س���ؤولية �شخ�ص��ية يف املقام الأول على
الإن�س��ان �أن ي�سعى لها حتى ال يعر�ض نف�س��ه لعقوبات تكون يف �أحيان كثرية �أكرب من
قدرته على احتمالها� ،سواء ما كان منها عقوبة ج�سدية كاحلب�س �أو مالية كالغرامة مث ًال،
ولكن بالرغم من هذه احلقيقة ف�إن م�ؤ�س�س��ات القانون ك��وزارة الداخلية و�إدارات املرور
ت�سعى قدر جهدها جلعل القانون وا�ضحاً �أمام اجلميع بتنظيم الكثري من حمالت وبرامج
التوعية ،بتوزيع الكتيبات واملن�ش��ورات والإعالنات الإذاعية والتلفزيونية ،وبالتوا�ص��ل
املبا�شر مع املجتمع عرب املحا�ضرات والندوات وغريها!
هذا اجلهد التثقيفي الذي تبذله م�ؤ�س�س��ات ت�ش��ريع وتنفيذ القانون ال ي�أتي اختيارياً �أو
ع�ش��وائياً ،ولكنه ي�سري �ض��من خارطة طريق ت�أخذ باملجتمع �إلى هدف مهم هو ت�أ�سي�س
ثقاف��ة ووعي قانوين جمتمعي ،يع��رف فيه كل فرد منظومة القوان�ين التي حتدد حقوقه
وواجبات��ه وكذلك حق��وق الآخرين والتزاماتهم ،بحيث يع��رف على وجه الدقة كيف
يلتزم مبا عليه وكيف يطالب مبا له ،وفق تلك القاعدة الذهبية التي تقول ب�شكل �صريح:
"تنتهي حريتك عندما تبد�أ حريات الآخرين".
�إن املعرف��ة والفهم الدقيق لبنية القوانني املح��ددة للحقوق واحلريات يقودان حتماً �إلى
الوع��ي املطلوب ب�أهمية القانون يف حياتنا ،فال جمتمع بال قانون ،وال عالقات اجتماعية
بال حمددات و�ضوابط ،وحده العلم واالقتناع بالقانون ثم االلتزام به يقود �إلى ت�أ�سي�س
جمتم��ع �أو دول��ة القانون ،دولة اال�س��تقرار والأمان امل�ض��ادة متاماً ملجتمعات الفو�ض��ى
والتكالب والف�س��اد ،ومن هن��ا ت�أتي املبادرات املختلفة للتوا�ص��ل مع النا�س و�إي�ص��ال
ثقاف��ة القانون لهم ،وت�أتي و�س��ائل الإعالم يف مقدمة الأدوات الت��ي تنقل هذه الثقافة
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للجميع على حد �سواء ،وهذا �أحد �أدوار الإعالم اجلماهريي ،كما �أنه �إحدى م�س�ؤولياته
االجتماعية.
الإمارات جمتمع منفتح وخمتلط ثقافياً و�إثنياً ،مبعنى �أنه يحفل �ض��من ن�سيجه ال�سكاين
بع�ش��رات الثقافات واجلن�سيات ،وهذا بحد ذاته �س��بب جوهري يجعل الإعالم يجهد
نف�سه ل�شرح القوانني وتو�صيلها جلميع ال�شرائح وفق �أ�شكال حمببة و�سل�سة وعرب ر�سائل
بعيدة عن التوجيه الوعظي املبا�ش��ر .وت�أتي الدراما املحلية امل�ش��غولة ب�شكل مهني جيد
والربامج اجلماهريية ك�إحدى �أدوات تو�ص��يل القوانني للجمهور ،مبا يتالءم مع خمتلف
الأعمار والتوجهات ،وال بد من توظيف الإعالم اجلديد �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي
والهواتف الذكية يف هذا الطريق!
الإم��ارات جمتمع حداثي ذو بنى حتتية غاي��ة يف التقدم ،وهو جمتمع متعلم يف عمومه،
ويوفر خدمات متطورة جداً ،لكنه جمتمع ي�ستقطب قادمني من كل مكان ويفرز �ضمن
تفاعالت احليوية الكثري من ال�سلوكيات املتعار�ضة مع هذا الوجه احل�ضاري الذي مييزه ،
ما ي�ض��ع على الإع�لام دوراً �أكرب جتاه تكري���س ثقافة القانون والتوعية بها ،وخا�ص��ة ما
يتعلق منها باملجال الإلكرتوين وال�ش��بكات االجتماعية ،فما �أكرث ما يحدث يف العامل
االفرتا�ضي من جتاوزات وجرائم حتتاج الكثري من حمالت التوعية والتثقيف!.
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نحتاج للخوف أحيانًا!

كنت �أحتدث �إلى �صديقتي يف بالد �أخرى ،ذهبت �إليها لعالج زوجها ،وقد م�ضى زمن
طويل على �س��فرها ،وكلما ات�صلت بها مل�ست ذلك ال�ش��جن يف �صوتها وذلك اخلوف،
بل الرعب الذي تعرب عنه ب�ش��كل وكلمات مبا�ش��رة ،اخلوف على زوجها ،واخلوف �أن
يكون �أحدهم قد (عمل له عم ًال �أو �س��حراً كما تعتقد!) واخلوف �أال ي�ش��فى و�أال يعود
�إلى ما كان قبل مر�ض��ه املفاجئ ،اخلوف من �أال تعود �إلى الوطن و�أن تظل يف الغربة مع
زوجها ،واخلوف على حياتها و�صداقاتها وعملها و�أحالمها ،اخلوف من وعلى الغد ،على
امل�ستقبل الذي بذلت الكثري ليكون �أكرث �ألقاً وجما ًال وراحة وجناحاً ،لكن مر�ض الزوج
قد �أ�س��قط كل املعادالت وعرقل كل الأحالم �أو على الأقل و�ض��عها يف خانة "م�ؤجل
�إلى وقت غري حمدد"!.
�أتركه��ا تعرب عن خماوفه��ا دون �أن �أتدخ��ل �أو �أعرت�ض �أو �أقاطعها ،لأنن��ي �أعلم حاجة
�ش��خ�ص يف مثل و�ض��عها للكالم ،فهي ال متار�س ترف الرثثرة االعتيادية على الهاتف
كما تفعل �أي �ص��ديقتني �أو �س��يدتني ثرثارتني� ،إنها تتكلم لتتنف�س ،لتقول ب�صوت عالٍ
لنف�س��ها �أو ًال ويل يف املرتبة الأخرية �إنها برغم ق�س��وة التجربة والغربة والوحدة ،ال زالت
حتلم بالغد وتتفقد كل تفا�ص��يلها و�أحالمها امل�ؤجلة ،فما ه��ذا اخلوف املتدفق من قلبها
�س��وى �ش��كل �آخر للحر�ص على الأح�لام واحلياة والزوج واحل��ب .نحن نعرب باخلوف
�أحياناً حني ت�ضيق احللقات حولنا وي�ضيق م�ضمار ال�سباق ،وي�ضيق �صدرنا ونحن نلهث
باجتاه النهاية ،نحن نخاف من ال�سقوط ،من الأمل ،من الف�شل ومن الفقد ،لذلك ن�صرخ
قبل ال�سقوط وقبل الف�شل وقبل الأمل وقبل الفقد ،حماية لأرواحنا من ذلك كله!.
اخلوف واحد من �أهم و�أقدم االنفعاالت الب�ش��رية التي مار�س��ها الإن�س��ان وو�صف بها
(�إن الإن�سان خلق هلوعاً)� ،إن الإن�سان ال يعي�ش انفعا ًال بكامل طاقته وجتليه كما يعي�ش
اخلوف ،اخلوف �ص��فة و�س��لوك معاً ،وهو بقدر ما ينظر �إليه على �أنه �س��لوك مبتذل وغري
م�ستحب �إال �أنه االنفعال الكامن فينا جميعاً وبال ا�ستثناء ،لأنه وبب�ساطة جزء من فطرتنا
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الآدمية والب�شرية والإن�س��انية ،احلديث هنا عن اخلوف الفطري ولي�س اخلوف املر�ضي،
لقد اخرتع الإن�س��ان �س��ينما و�أفالماً ،و�أدباً و�ألعاباً و�أدوات و�أ�سلحة لإثارة خوفه وتهييج
خماوفه ،رمبا ليعالج خوفه ،ورمبا ليعرتف ويحتفي به دون وجل �أو خوف!.
�إن الذين يباهون ب�أنهم ال يخافون يجافون �ش��يئاً من فطرتهم ال �أكرث ،فاخلوف لي�س عيباً
وال نقي�ص��ة ،بقدر ما هو داللة عافية نف�س��ية حني ال يتجاوز حدوده ،فحني تخاف على
نف�س��ك وعلى �أبنائك ،وحني تخاف من اخلطر واحليوان املفرت�س والأمرا�ض والأ�ش��رار
والعتم��ة و ...ف�أنت تذهب مبا�ش��رة حلماية نف�س��ك وال�س��عي حلالة الأمان والإن�س��انية
حولك ال �أكرث ،ولكن دون �إثارة خوف وخماوف الآخرين.
ال �أقاط��ع �ص��ديقتي حني تتح��دث عن خماوفه��ا ،وال �أج��د الأمر يحتمل الن�ص��ائح
والإر�ش��ادات ،كل ما نحتاجه �ش��يء من ال�ص�بر وكثري من احلكمة ،فالنا�س حتتاج �إلى
�أن تخ��رج ما بداخلها و�أن تتيقن �أن هناك من ين�ص��ت لها بقلب��ه وباهتمام وتفهم ،دون
مقاطعة �أو ن�صائح!•
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الثقة في القارئ

باول��و كويلل��و كاتب برازيل��ي معروف ل��دى الق��راء العرب ،ا�ش��تهر بروايت��ه الأولى
"اخليميائي" التي �صار يعرف بها على الدوام ،مع �أنه كتب بعدها الكثري من الروايات
اجلميلة وذات العمق الإن�ساين العاملي ،م�ؤخراً قر�أت له على �صفحته يف موقع التوا�صل
االجتماعي الفي�سبوك مقالة حول قواعد الكتابة لديه يقول �أن مدوناً فلبينياً قد جمعها
ب�ش��كل جدي ومت�سل�س��ل من خالل متابعت��ه ملالحظات كويللو ح��ول الكتابة ،وهي
ثماني��ة قواعد يف غاية الأهمي��ة ،يحتاج �إلى معرفتها كل كاتب مهت��م بعالقته بكتابته
وقرائه حيث تتوزع على كل ما له عالقة بالكتابة.
واحدة من هذه القواعد تتعلق بالثقة ،الثقة بالقراء ،ولقد وجدتها قاعدة جديرة باالنتباه
واملناق�شة ،فلماذا على الكاتب �أن يعتقد ب�أنه الأكرث فهماً وذكاء من القارئ ،و�أن عليه �أن
ي�ستفي�ض وي�شرح ويلف ويدور حول مو�ضوعه �أو الق�ضية التي يطرحها ،القارئ ذكي مبا
فيه الكفاية ،وهو ال ي�أتي �إلى ما نكتبه خالياً من املعرفة �أو �صفراً من التجارب والقناعات
والأفكار ،بل العك�س متاماً ،تقول قاعدة كويللو يف الثقة "ثق بقرائك ،ال حتاول �أن ت�شرح
لهم الأفكار وك�أنك ُتدر�س �أطفا ًال يف ف�ص��ل درا�سي� ،أعطهم جمرد �إ�شارات �أو �إ�ضاءات
حمددة و�سيقومون هم بدورهم مبلء تلك الفراغات التي عليك �أن ترتكها بني ال�سطور،
دع خميلتهم تعمل وقناعاتهم و�أفكارهم ترثي الن�ص �أو الفكرة التي تعر�ض��ها وتناق�شها
معهم!.
ولأن معظمنا ككتاب يعتقد ب�أنه معلم �أو واعظ مطلوب منه �إ�سداء الن�صح والتوجيهات
ف�إن ال�ش��رح والإطالة متل�ؤ كتاباتنا ،وهنا ي�ص��ح ال�س���ؤال هل الكتاب��ة عملية تفاعلية بني
طرفني �أم تلقينية تقع مهمتها على طرف واحد وعلى املتلقني �أن ين�صتوا ويوافقوا فقط؟
�إن الكتابة للنا�س لي�ست �أمراً �سه ًال ،وقد زادت �صعوبته مع تنامي توجهات ثورة التقنية
وو�سائط الإعالم اجلديد �أو �إعالم املواطن كما ي�سمى ،هذا الإعالم الذي جعل من كل
�شخ�ص ميتلك جهاز حا�سوب �أو نوعاً من الهواتف الذكية �صحفياً ي�صور احلدث ويكتبه
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ويحرره ومن ثم ي�ض��عه بني يدي ماليني النا�س يف ثوان معدودة م�س��تبقاً قدرة و�س��ائل
الإعالم التقليدية كال�صحف والقنوات الف�ضائية �أحياناً!.
�إن الثقة يف قدرة القارئ على القراءة ال�صحيحة �أو القراءة اخلا�صة به انطالقاً من �أفكاره
وقناعاته وتوجهاته هي �إ�ض��افة �إلى �أنها تعرب ع��ن احرتام وثقة الكاتب يف قرائه وتقديره
حلرية قرارهم و�أحكامهم ف�إنها �أي�ض��اً جتعل الكاتب يعتني بن�صه �أكرث من ت�ضييع الوقت
يف ح�ش��وه بتفا�ص��يل و�إطاالت ال �ضرورة لها وال تتنا�س��ب مع عقلية قارئ اليوم الذي
�أ�ص��بح �أكرث مي ًال للقراءة ال�س��ريعة واملوجزة واملعتمدة على اجلمل املكثفة ذات املعنى
غري املبا�ش��ر الذي يعطيه م�ساحة من التفكري واحلرية للإ�ضافة والقبول �أو الرف�ض وملء
الفراغات التي تركها الكاتب!•
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االتحاد  ..تلك اللحظة الحاسمة

�ص��باح الوعد �أيها الوطن ..يف عيدك �أهدي لعينيك حلماً ،ولأفراحك فرحاً ،ولرجالك
العظام والء ،ول�شعبك حتية.
تق��ول املعلوم��ات امل�س��طرة يف الكتب واملعاجم ال�سيا�س��ية ويف كت��ب التاريخ والرتبية
الوطني��ة التي يدر�س��ها �أبنا�ؤنا يف املدار�س� ،إنه يف يوم الثاين من دي�س��مرب لعام ،١٩٧١
وقفت جمموعة من الرجال الرائعني ،كانوا �س��بعة حتلقوا حول �س��ارية علم ورفعوه عالياً
وابتهجوا و�ص��فق اجلميع وانت�ش��ر اخلرب يف كل الدنيا .يومها ُولدت دولة �ص��غرية على
خريطة الوطن العربي ا�سمها دولة الإمارات العربية املتحدة ،دولة ورثت تركة كبرية من
التحديات و�س��تواجه تركة �أكرب من الإ�شكاليات ،حتديات الإمكانيات والبناء والتنمية
والتعليم وا�س��تغالل عاملي الرثوة والإن�س��ان لبناء ح�ضارة خمتلفة خالل زمن قيا�سي،
وقد كان.
الرجال رفعوا العلم على حمولة من الأحالم ال�صادقة والنوايا املخل�صة ،كان زايد ر�أ�س
احللم ومهند�س��ه وبانيه ،وكان را�شد اليد والقوة وال�سند ،وكان الباقون خري معني لهما.
و�أبح��رت ال�س��فينة من ذاك امل��كان ،وانطلقت برغبة جماعية خال�ص��تها �أن هذا احللم
يجب �أن ي�سري �إلى منتهاه ،وعلينا �أن نقفز �أحياناً لن�سابق الزمن.
الذي��ن تفاءلوا بامل�ش��روع الوحدوي اجلديد كان��وا على حق ،والذي��ن مل يتفاءلوا ومل
يفرحوا كانوا يقي�سون احتاد الإمارات بقيا�سات االحتادات العربية التي �سبقت وت�أ�س�ست
وف�ش��لت ثم �سقطت ،لكن القيا�س مل يكن دقيقاً وال عاد ًال وال منطقياً؛ فال�صحراء تعِد
باملفاج�آت دوماً ،و�أهل ال�صحراء �أولو عزمية وب�أ�س �شديد ،وقد �ساروا بحلمهم بعزمية وب�أ�س
حقيقيني.
بعد �س��نوات طويلة ك�شفت الأيام حجم ال�صدق وحجم الإخال�ص ،و�أن �أولئك الآباء
امل�ؤ�س�س�ين لدولة االحتاد مل يكونوا مغامرين وال �أ�صحاب م�شروع خا�سر ال حمل له من
الإعراب يف جمل��ة الأوطان ،و�أثبتت الأيام �أن �أولئك الآباء كانوا كباراً على الدوام يف
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نفو�س��هم ،وحلمهم ،وعملهم ونواياهم وعالقاتهم مع بع�ض��هم ومع �شعبهم ،و"�إن اهلل ال
ي�ض��يع عمل عامل منكم من ذكر �أو �أنثى" .وها هو احللم اليوم �صار حقيقة تتطلع �إليها
الأب�ص��ار وترنو ب�أمل احل�ص��ول على فر�ص��ة زيارة �أو �إقامة �أو حياة �أو عمل� ،ص��ار احللم
حقيقة �أجمل من احلقيقة نف�سها.
اليوم ،وقد رحل الآباء الكبار امل�ؤ�س�س��ون الحتادن��ا ،ندعو لهم بالرحمة واملغفرة ،ونتذكر
�ص��نيعهم ومن�تن هلل ثم لهم ،فلي�س من ال�س��هل �أن يهديك �أحد هدي��ة تالزمك العمر،
فكيف مبن ي�ص��نع لك حلم��ا ووطناً؟ اليوم دولة االحتاد كيان متكامل ،ن�ض��ج واكتمل
مب�ؤ�س�س��اته و�أبنائه ومنجزاته وعالقاته الطيبة بف�ض��ل عم��ل د�ؤوب مل يتوقف �آناء الليل
و�أطراف النهار ،على ر�أ�س��ه قيادة حكيمة واعية ،ت�س��تلهم النهج من جيل امل�ؤ�س�س�ين،
وتواجه التحديات بروح الع�صر ومنطق امل�صلحة ،م�صلحة االحتاد و�شعبه ومنجزه الكبري،
الي��وم الإماراتي��ون �أكرث تالحم��اً ،و�أعمق جتذراً يف قل��ب االحتاد و�أك�ثر تعليماً وتنمية
و�س��عادة وحباً لقيادتنا وتاريخنا واحتادنا ،اليوم تعود بنا الذكرى لتلك اللحظة التاريخية
احلا�سمة والفا�صلة التي ُرفع فيها علم دولة االحتاد ب�سواعد �أولئك العظام يف الثاين من
دي�سمرب منذ اثنني و�أربعني عاماً لتجعلنا �أكرث �إمياناً و�إ�صراراً على التم�سك واحلفاظ على
الوطن كله لريتفع عالياً يف كل حلظة •

61

مقاالت درع الوطن

فـــــي
خاطري
شــئ

نبذة عن الكاتب
 تركـــي عبــــد اللـــــه الدخيــــــــل. إعـالمـــي وصحــايف ســعــودي. حاصــــل عىل درجــــة املاجســتــري. عمـــل يف الصحــــافـــة منــذ عـــام ،1989واحــرتفهــا عــام .1994
 عمـل مراســالً سـياسـياً إلذاعـة مونتكارلو يف السعودية .1998 - 1997
 عمــل مراســــالً ســياســيـاً إلذاعـــة. FM - MBC
 سـاهــم يف تأسيــس قنــاة العربيـــة. سـاهـم يف تأســـيـس موقــع إيـــالفاإللكـــــرتوين.
 يقدم برنامجاً حوارياً تليفزيونياً هو(إضاءات) ،منذ عام .2002
 -مستشار إعالمي لعدد من الهيئات.

مقاالت درع الوطن

ما منابع اإلبداع؟!

الإب��داع هو اخللق ،وه��و ال يرتبط ب�ص��نعة �أو مهنة ،بل كل جمي��دٍ يف عمله هو مبدع،
واحلداد والنجار وال�س��باك وعامل النظافة يبدعون يف �أعمالهم ،ولوال �إبداعهم ملا
فاخلباز ّ
ع�ش��نا حياة الرفاه التي نعي�شها ،امل�ص ّور يخلق �ص��ورة من العدم ثم ي�ضعها �أمام ب�صرك
ليده�شك ،وال�شاعر ي�ص��هر احلروف ثم يبني منها �أجمل الن�صو�ص ،وكذلك املهند�س
والطبيب والكاتب.
الإبداع قدرة حتتاج �إلى جناحني :القوة ،واملوهبة ،ومن دون قوة ال ميكن �أن يكون املبدع
خ ّالقاً.
نيت�ش��ه -الفيل�س��وف الأملاين -اعترب الإن�س��ان من دون "�إرادة القوة" عبئاً على نف�سه،
ب�ش��كل خاطئ ،ف�أراد �إبادة ال�ش��عوب
وه��ي الر�ؤي��ة التي فهمها هتلر عن كتب نيت�ش��ه
ٍ
الأخرى التي ال تتمتع بذات الوهج لدى الأملان� ،أباد اليهود وكان يخطط لإبادة العرب
والآ�سيويني .القوة لي�ست جينات بل تتعلق بالذات ..بالإن�سان و�إبداعه ووجوده.
الإبداع �ش��رط للنجاح ،ذل��ك �أن الناجح ي�س��تمر بالإبداع والعط��اء� ،أوليفر كرومويل
يقول":الإن�سان الذي يتوقف عن التطور يتوقف عن �أن ي�صبح جيداً" ،و�أدوني�س كتب
م�ؤلفاً عن "الإبداع واالتباع" عند العرب و�أ�سماه "الثابت واملتحول" ،اكت�شف فيه �أن
ما ي�سبب الأ�سن للثقافة والفرد �أن يكون جامداً ،و�أن ما ي�ؤ�س�س للإنتاج والإبداع هو ما
يكون متحو ًال .التحول هو �سرية احلياة و�س ّنتها ،وهرياقليط�س الفيل�سوف الإغريقي كتب
عن "ال�صريورة" وكانت هي �أ�سا�س فل�سفته ،وخال�صتها �أن كل �شيء ي�صري ويتحول
ويتغري ،وربطها بالنار التي ت�ش��تعل بتح��ول ولو ثبتت النطف�أت .الإبداع حاديه التحول
والتج��دد واخللق ،ومن دون حتول ال يكون الإبداع ناجحاً ..احلراك يف �أي �أمر حتى يف
الثقافة �ضرورة من �أجل �أن يتحول �إلى �إبداع ،واحلياة م�صريها التحول والإبداع جوهره
التحول والتغري وال�صريورة.
املب��دع يخلق جناحاته ،كما تخلق البذرة �أوراقها ،والرتاب��ط بني الإبداع والنجاح كبري،
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ٍ
إبداع يعرب عن
بل هي عالقة
ا�ش�تراط متبادل ،فالنجاح �ش��رطه الإبداع ،كم��ا �أن كل � ٍ
جناح ،ويكون النجاح هدفاً حني تهتم امل�ؤ�س�سات التعليمية بغر�س روح "الأهداف" ،و�أن
يحدد الإن�سان �أهدافه باحلياة بكل نواحيها ،م�شكلة التعليم �أنه يغر�س حالة "الالهدف"
يوم �إلى املدر�س��ة م��ن دون �أن يحدد هدفاً غري
بحيث ي�س�ير الطالب عل��ى قدميه كل ٍ
�أن يتخرج من هذه املدر�س��ة اململة ،وهكذا ت�ض��يع �أعمار الكثريي��ن من دون �أن يكون
لهم �أي هدف.
ال�س���ؤال �أي�ض��اً هو �إبداع وحتول ،والإبداع والنجاح ي�أتي من ال�س�ؤال؛ لأن ال�س�ؤال مترد
وحتول و�صريورة وانتقال ،بينما الإجابات جمود وا�ست�سالم وانهيار وثبات ،هذه هي �آلة
النجاح وهذا مفهومي للإبداع•
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عدو النجاح ...لوم اآلخرين!

�أ�سهل طريقة ميكن �أن ميار�سها من يقع يف م�شكلة� ،أن يلقي اللوم على الآخرين!
يبدو هذا الأ�س��لوب املتبع لدى ماليني الب�ش��ر� ،أ�س��لوباً دارجاً ،ودفاعاً ال �ش��عورياً عن
النف�س.
املهم بالن�س��بة �إلى متبعي هذا الأ�سلوب� ،أن يكون هناك متهم بامل�شكلة �أو اخلط�أ خارج
دائرتهم� ،سواء كان �شخ�صاً �أو جماداً� ،أو ظرفاً� ،أو حظاً� ،أو حتى طق�ساً!
ب��ل و�ص��ل الأمر ببع�ض الفال�س��فة ك�أب��ي العالء املع��ري ،التهام الوال��د �أو الأب يف
م�شكالته التي يواجهها ،و�صنوف املعاناة يف الدنيا ،فقال مقولته ال�شهرية:
علي �أبي وما جنيت على �أحد
هذا جناه ّ
يف �إ�شارة �إلى رف�ضه البتعاده عن الزواج ،و�إجناب الأوالد!
م�شجب نعلق عليه امل�شكلة ،على �أال ي�صيبنا اللوم ولو قلي ًال ،ودون
املهم �أن يكون هناك
َُ
�أن نعاتب �أنف�سنا� ،أو نوجه �إليها �أ�صابع اللوم.
الناجحون احلقيقيون� ،أول ما يبد�أون باللوم ،يلومون �أنف�س��هم .و�أذكر �أن �س��ائقاً �أوروبياً
ك��رم يف بلده بعد �أن بلغ من الكرب عتياً ،ومل يح�ص��ل على خمالفة مرورية واحدة ،ومل
يتعر�ض حلادث ا�صطدام واحد ،فلما ُ�سئل عن ال�سر وراء هذا التميز ،قال :كنت اعترب
�أين م�س�ؤول عن ت�صرفاتي و�أفرت�ض �أن الطرف الآخر من ال�سائقني قد يرتكب خط�أ ،و�أن
علي �أن �أحذر و�أجنب نف�سي هذا اخلط�أ.
مل يبادر هذا ال�سائق لعملية �إلقاء اللوم على الآخرين ،وتربير امل�شكلة ب�أن اخلط أ� ن�ش�أ من
طرف �آخر ،لذا جنا من احلوادث واملخالفات.
كان الكيميائ��ي الأمريكي جورج وا�ش��نطن كارفر ،يقول :ت�س��عة وت�س��عون باملائة من
جمموع الإخفاقات ت�أتي من �أنا�س لديهم عادة تقدمي الأعذار واملربرات.
ثم��ة بع�ض النا�س الذين يربجمون �أنف�س��هم للبحث عن �أعذار ،يربرون بها تق�ص�يرهم،
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بل حتى ك�س��لهم ،وه�ؤالء هم الذين يعتادون الإخفاق ،فيربرون �إخفاقهم ب�أنه ب�س��بب
رئي���س العمل ت��ارة ،واحلكومة تارة ،وال��زوج �أو الزوجة� ،أحياناً ،والنظ��ام التعليمي� ،أو
الركود االقت�ص��ادي� ،أو غياب احلظ �أو نق�ص املادة� ،أو �ض��يق ذات اليد� ،أو الت�ضاري�س،
�أو درجات احلرارة.
وثمة فريق �آخر ،هو فريق الناجحني ،يبحث عن حلول ،يبد�أ بنف�س��ه ،فيتهمها ،ويعرتف
بالتق�صري ،وي�سعى �إلى نف�ض غبار الك�سل ،ويحاول جاهداً �أن يغري ال�سلبي من عاداته،
لينتقل من دركات الف�شل� ،صاعداً يف درجات النجاح ،حمققاً كل يوم مك�سباً جديداً،
بتعلم جديد ،والتخل�ص من عادة �سيئة ،والنظر �إلى الأ�شياء مبنظار بعيد عن الت�شا�ؤم.
يقول بريان تري�س��ي ،اخلبري الأمريكي يف تنمية القدرات الب�شرية�" :أنت كاملغناطي�س،
فما جتذبه يف حياتك ،ين�سجم مع منط تفكريك ال�سائد".
وهل الإن�س��ان �إال جمموعة من الأفكار التي �آمن بها ،واقتنع بها ،ف�أ�ص��بحت ت�شكل له
طريقه الذي ي�سري فيه ،ور�ؤاه التي يرى نف�سه والنا�س والأ�شياء من حوله بها؟!•
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كيـــف تتـطــور؟!

لو ت�أملنا نوامي�س الكون ،لوقفنا على حقيقة عظيمة هي �أن التغيري هو �ضمان ا�ستمرارية
احلياة .فمن تغري الف�ص��ول� ،إلى تعاقب الليل والنهار ،ولي�س نهاية مبراحل ال�ص��عود يف
حياة الإن�س��ان ،من طفولته ل�ش��بابه ،مروراً بكهولته ،ثم �شيخوخته ،وحتول اخلط البياين
للعمر من ال�ص��عود �إلى الهبوط « ُير ُد �إلى �أرذل العمر» ،حتى يقب�ض اهلل روحه ،فيكون
ذلك �إيذاناً بنهاية عالقته باحلياة.
ومن ذلك وغريه ،تبدو �أهمية تغيري الإن�س��ان لنف�سه ،تغيرياً �إيجابياً ،ي�ضيف له كل يوم
عن�صراً جديداً من عنا�صر املعرفة ،بتعلم العلوم ،واكت�ساب العادات احلميدة ،والتخل�ص
من العادات ال�س��يئة ،فما ي�س��يطر على الإن�س��ان يف احلقيقة لي�س �س��وى عاداته التي
اكت�سبها من تربيته وتراكم معارفه واختياراته لنف�سه.
واكت�ساب عادات �إيجابية جديدة ،والتخل�ص من العادات ال�سلبية ،كفيل ب�أن يغري املرء
تغيرياً يجعله ُيراكم �س��لوكاً هو يف جممله ما ي�ص��نع ال�سعادة يف حياته ،وحلول ال�سعادة
م���ؤذن بطبيع��ة احلال بتقلي�ص م�س��احات احل��زن ،والك�آبة ،وهي التي ت�ش��كل حلظات
التعا�سة� ،سواء طالت �أو ق�صرت.
غ�ير �أن بع�ض من ي�ؤم��ن ب�أهميـة التغييـر يغفـل �أو يتغافـ��ل �أن قـوام التغييـر ال يقـوم
على �أحـد كمـا يقـوم عليــه نف�س��ـه ،ولذلك يقـول الفيل�س��وف الأمريكي ،جيم رون
(" :)2009 - 1930ال ت�ستطيع �أن ت�ست�أجر �شخ�صاً ليقوم بتمرينات ال�ضغط عنك!".
واحلق �أن �أحداً لن يعاقر جناحاً ،ولن يبلغ قمة من القمم ،دون �أن يغري نف�سه! لكن هذا
التغيري لي�س �س��ه ًال ،وهو ال ي�أتي ب�سهولة ،بل يتطلب جهداً م�ضاعفاً ،و�إ�صراراً و�إحلاحاً،
ومتابع��ة للنتائج ،وفوق ذلك كله ،حماربة للممانعة التي �س��يبديها ٌّ
كل منا للتغيري ،فما
ي�ألف��ه الإن�س��ان ،يتحول �إلى ع��ادة ،والعادة كم��ا يقولون م�س��تحكمة� ،أي �إنها حاكمة
م�س��يطرة على ال�سلوك ،وعند الرغبة يف تغيريها� ،س��تواجهك املمانعة الداخلية القوية،
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و�س��تنجح هذه املمانعة بطبيعة احلال� ،إن مل يكن ثمة رغبة �ص��ادقة ،و�سعي حثيث من
�أجل التغيري ،ميكن �أن يتغلب على املمانعة.
قال �أبو عبداهلل غفر اهلل له« :من ظن �أنه ي�ستطيع �أن يتغري ب�سهولة ،دون �أن يبذل جهداً،
من �أجل التغيري ،فلي�ضع ظناً جديداً على ر�أ�س قائمة الظنون الآثمة!».
التغي�ير م�س���ؤولية حقيق��ة ،يجب �أن تواجهها بنف�س��ك ،ف�لا �أحد يج��ب �أن يتحمل
م�س���ؤوليتك عن��ك ،و�إذا كان��ت النتائج ال تعجب��ك� ،أو مل يكن واقعك مر�ض��ياً لك،
فاعلم �أن لكل �ش��يىء مدخالت ،ولكل �شيء خمرجات ،واملدخالت هنا هي ال�سلوك
والعادات التي ت�شكل املُخرجات وهي واقعك الذي ال ير�ضيك.
غ َّري مدخالتك بتغيري عاداتك و�س��لوكك باجتاه الأف�ض��ل ،و�س��تتغري املخرجات بتغيري
واقعك ،و�سرتى نتائج خمتلفة ،ال ميكن �إال �أن تكون �أف�ضل•
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السعادة  ...وبساطة الزعماء!

التفا�ؤل هو وقود ال�س��عادة ،ال ميكن لأحدٍ �أن يت�ش��اءم ويكون �س��عيداً .الإيجابية �شرط
ل��والدة التف��ا�ؤل ،نحن �أمام مراتب ثالث للو�ص��ول �إلى ال�س��عادة :الأول��ى �أن نكون
�إيجابيني ،مبعنى �أن نتجاوز كل �إمكانيات ال�س��لبية املفزعة� ،أو الإ�ضراب عن ر�ؤية ن�صف
الك�أ���س اململوء ،وم��ن الإيجابية تبد أ� حالة التفا�ؤل ،وتتفتح ورود التوق �إلى ال�س��عادة،
وعرب الإيجابية والتفا�ؤل تولد ال�سعادة وترتعرع.
الإيجابي��ة ه��ي الرتبة التي يغر�س فيها التفا�ؤل ،وحني تولد �ش��جرة التف��ا�ؤل تبد أ� هذه
ال�ش��جرة تفوح بعطر ال�سعادة ك�أزكى العطور التي نعرفها �أو ن�سعد بها ،وال�سعادة لي�ست
مرتبطة ب�أ�ش��ياء �أو ماديات ،بل هي �ش��جرة تنبت بالإيجابية ،وت�صنع من بعد ذلك عمراً
من الت�صالح والبهجة.
يقول تول�س��توي�":إننا نبحث عن ال�س��عادة غالباً وهي قريـبة م ّن��ا ،كما نبحث يف كثري
م��ن الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا"� .أما "جورج �س��واريز" فيقول":ال�س��عادة
تختل��ف باختالف الأعمار ،ففي الع�ش��رينات هي احلب ،ويف الأربعينات هي الطموح،
ويف ال�ستينات هي املجد ،وبعد ذلك الراحة ،فاحلياة منتظمة لدرجة �أنك ال جتد �شخ�صاً
ي�سعى دائماً وراء نوع واحد من ال�سعادة حتى مماتـه".
ال�س��عادة �أ�شمل من الأ�ش��ياء والثانويات ،ولو رجعنا �إلى معدالت االنتحار لوجدنا �أن
املنتحرين �أكرثهم من الأغنياء الذين ميلكون كل �ش��يء وي�ستطيعون التمتع ب�أي �شيء،
لكن القناعة هي مفتاح ال�سعادة ،بل والب�ساطة كذلك.
�إذا رجعنا �إلى �سري العظماء �سنكت�شف �أن القادة الذين جنحوا يف حياتهم وكانوا �سعداء
فيها مل يتخلوا عن �ش��رط الب�س��اطة ،مثل الزعيم الهندي "غاندي" الذي كان ي�شاطر
ال�شعب يومياته وهمومه و�آالمه ،وكان منهم ولي�س خارجاً عنهم �أو غريباً عن عاداتهم.
وجند املغفور له ال�ش��يخ زايد بن �سلطان م�ؤ�س���س الإمارات العربية املتحدة كان ي�شارك
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بلبا�س وال بنمط العي�ش ،كان ب�س��يطاً ي�أكل مما ي�أكل منه
�ش��عبه الطعام وال يتميز عنهم ٍ
النا���س ،ويتعاطى همومهم ومل يتكرب عليه��م ،بل كان زعيماً ملهماً وقائداً حمنكاً عا�ش
الب�ساطة ف�سعد يف ذاته و�أ�سعد �شعبه.
ٍ
مقدمات حتى تنتج وتتبلور وتولد ،و�أولى
ال�س��عادة بني �أيدينا ولكن البد لل�س��عادة من
املقدم��ات الإيجابي��ة .ثم ي�أتي التفا�ؤل يف املرتبة الثانية ،ومن دون هذين ال�ش��رطني لن
جند ال�سعادة.
وحني نعرث على ال�س��عادة �ستدلنا مبا�شر ًة على املرتبة الثالثة ،وهي الب�ساطة التي تغرقنا
بالبهجة والت�صالح مع النف�س ،فهل من مدكر؟!•
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ربع شاعر!

جفن يومي الأول ،و�ص��ا َر قلمي� ،سحابتي املهاجر ِة على �صهو ِة هوا ِء
كح َل
الن�ض��ج َ
مذ ّ
ُ
حملت كتابي ال َ
أول على كتِفي بانتظ��ار االنتهاء منه ،لأحمل �آخر..
ال�ص��حراء ..و ُمذ ُ
آمنت �أي�ضاً ،ب�أنها؛
آمنت ب�أن متا َم �إدراكِ نا للحيا ِة وفل�سفتها ،ال ي�ص ُري �إال بطرح الأ�سئلةِ..و� ُ
� ُ
غيم غدِ نا،
�أي الأ�سئلة...هي ُ
الوعي فينا ..وب�أنها ،ح ُربنا الذي متى غم�سنا ُه يف رئ ِة ِ
طعم ِ
ُ
أمل طازج .قبلها ،مل � ُأكن � ُ
أعرف ب�أن الأ�سئل َة التي
يربعم فينا َ
بع�ض � ٍ
تهطل الأجوب ُة مطراً ُ
�سبيلي ،لأملأَ َ
�سالل
ُ
امتهنت الحقاً �ص��ناع َتها ،وال زلت..مل � ُأكن �أعر ُِف ب�أنها �ست�ص ُري َ
ا�س��تحلت طريداً
�أبنائ��ي ٍ
التوقف عن طرحِ ها،
قررت َ
ُ
برغيف حاللٍ طازج .وب�أنني ،متى ُ
مهب البطالة.
يف ِّ
ال�س�� ّل َم على هيئة
عظيم ،ر�أي ُتني � ُ
َّ
كلما قر� ُأت ديواناً ل�ش��اع ٍر ٍ
أخرج من ديوانه كمن ينز ُِل ُ
�أ�سئلةٍ�..سريع اخلطى � ُ
الكامن وراء
أنزل ،يج ُّرين عقلي �إلى �سوقِ �أ�سئلةُ ..ترى ،ما هو ال�س ُّر
ُ
ِّ
تفوق ال�شاع ِر على من �سواه من النا�س ،على امتداد تاريخ العرب؟ ال ،بل على امتدا ِد
تاريخ الب�شر؟
ِ
ُ
الظالل ال�شاحبةُ،
أحالم ت�شب ُه ُه ،وت�ش ِب ُهنا؟ �ألأن ُه ،ح َني ته ِز ُمنا
�
على
نا
مي
تنو
ح�س��ن
ي
ه
�ألأن ُ ُ ُ َ
ٍ
ي�أتينا كمن ُيهدِ ينا ال�ض��و َء مقطوفاً من غ�صنِ الفجر؟! �ألأن ُهُ ،يط ِّر ُز لنا عباء ًة من � ٍ
أحرف،
و ُيدندِ نُ لنا َنغماً ُينع ُِ�ش اخليال؟ �أم لأنه ،يقولنا كما ن�شتهي؟! �أم لأن �شاعراً ،مثل حممد
ير
مه��دي اجلواهري ،ح َني ينق ُع الدنيا مبائه ثم ين�ش��رها �أمامنا بيت �ش��ع ٍر عابقٍ به ،ت�ص� ُ
�أحلى؟ َ
هاك اجلواهري يحيي �أ�س��تاذنا طوين بن �شع�ش��ع الزحلي والد ًة وع�شقاً وهوى،
املتيم فيه بزحلة ولبنان قائ ًال:
النيويوركي هجرة ومعي�شة ،ليعزي َ
في�ض مـن احل�سـن يف َ
واديك معهــو ُد
يا موطِ َن ال�سحــ ِر �إن ال�شعـ َر ُينعِ�شــ ُه *** ٌ
خيا ُل ُه مـــن خيالٍ فيـــك م� ُ
ً
أخــــذ ُه *** و ُلطـــف معنـــاه مـــن
معـناك توليدُ
اجلهات ...وال ِ
ِ
إجابات كذلك ...و�أ�سئل ٌة
أر�ض� ،س��اع َة تكونُ ُم�ش��رع َة
بحجم ال ِ
�أ�س��ئل ٌة ِ
أحد بعد ،والإجابات
على ِ
قيا�س لغة �ضادنا اجلميلةِ ،ح َني تكونُ بِكراً فاتنة مل ُيفل�سِ فُها � ٌ
يح�ض�� ُرين ،وال ُ
كذلك .لأجل ذلك كله ،مما ُ
حاولت �أن
يح�ض ُرين ،مما �أعلمه وال �أعلمه،
ُ
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فلت من
..ككل �أحدٍ ..
وف�شلت! ولكنيَ ،جن َحت! ُ
ُ
عربي ِ
�أ�صري �شاعراًِ ،
جنحت �أن �أُ َ
ككل ً
مت من �أبي الأ�س��ود الد�ؤيل ما ع ّلمه لأحد تالمذته
ف�ش��لي �إلى حيث �أجنح ،حني َت َع َل ُ
يف ِّفن العرو�ض :
وجــــاوزه �إلى ما ت�ستطيــ ُع
�إذا مل ت�سـتطع �شـيئاً فـدعـــه
أجنـح� ،إلى حيث �أر�ضى �أن �أ�صري ربع
و�أي�ض��ـاًُ ،
جنحـت �أن أُ� َ
فلـت من ف�شلي �إلى حيث � ُ
أجنح� ،إلى
�شاع ٍر بهم ،ال �شـبه �شـاع ٍر بدونهـم..
ُ
وجنحـت �أن � َ
أفلـت من ف�شلي �إلى حيث � ُ
أن�صب خيمتي و�ألت�صقُ مبا �شـر َد من �شعرهم ،و�أتعلـم ..نعـم لأتعلـم ،لأتعلم من
ُ
حيث � ُ
�صديقـي ُ
الدع ِة والك�سل:
الطغـرائي �أن ما يليـق بي هـو حتماً �أرقى من َ
فطنت له فارب�أ بنف�سك �أن ترعى مع الهمل
قد هي�ؤوك لأمر لو َ
تعلمت من البو�صريي ،واتخذته م�ست�شاراً نا�صحاً حازماً �أ�ستعني به حني
وتعلمت ،نعمُ ،
ُ
يحتاج الر�أي امل�ش��ورة ،فحر�ض��ني على اجلد ،و�أخربين �أين �إن �أطلقت لنف�س��ي العنان
�شاب ع�ش��ريني له ج�س��م بغل ،لكنه ال يتغذى �إال بالر�ضاعة من ثدي
ف�س���أكون مثل ٍ
�أمه :قال يل:
ُحب الر�ضاع و�أن تفطمه ين َفطِ ِم
والنف�س كالطفل �إن ُتهمل ُه �شب على
ُ
آفاقَ
يحجِ
�ضباب الدُ نيا عني � املمكنِ  ،وجد ُتني �أجل�أ �إلى
وحني � ُ
أردت ال�شكوى حلظة ُب ُ
�أبي العالء املعري ،ل ُيخَ ف َِف عني ،بقوله:
ُك ُل من يف الدهر ي�شكو دهره ليت �شعري هذه الدنيا ملن؟
ع�ش��قت ابنتي ،مي "حفظها اهلل" ال لأرد لها دين قول العرب :كل فتا ٍة ب�أبيها
وقد
ُ
ير على خطوات كيمياء الإح�سا�س ذاتها ...ومل
مغرمة ...بل لأين �
ُ
أح�س�س��ت �أننا ن�س� ُ
أعلن ُحبي لها� ،أن �أدمع عليها ،كما احتاج �صاحبي مالك بن الريب
�أجد �أين �أحتاج ل َ
 ،وهو يرثي ابنته قائ ًال:
ا�سكتي! قد ِ
كن القلوبا
حززت بالدمع قلبي
طاملا ح َّز دم ُع َّ
عظام
�شذرات من ق�صة ربع �شاعر هو �
يا �أهيل ال�شعر :تلك كانت
ٌ
ٌ
أنا..و�شذرات من ق�صة ٍ
احتجت حكمة نظيفة..و�أ�صعدُ �سالملهم ،حكمة
ُه ُم ،هم� :أ�صدقائي� ،أ�شُ ُمهم رئتي كلما
ُ
احتجت االرتفاع بحجتي� ..إلى فوق!!•
بيت �شعر ،كلما
ُ
بيت �شعر َ
حكمةَ ،
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الرقص مع الحياة!

ينقل الدكتور مهدي املو�س��وي ،يف كتابه املاتع (الرق�ص مع احلياة) ،ق�صة رجل خرج يف
�سف ٍر مع ابنه �إلى مدينة بعيدة ،وكان معهما حمار ،و�ضعا عليه الأمتعة ،وبينا هما ي�سريان
ُك�سرت �ساق احلمار يف منت�صف الطريق ،فقال الرجل :ما حجبه اهلل كان �أعظم ،ف�أخذ
كل منهما متاعه على ظهره وتابعا امل�سري ،وبعد مدة ُجرحت قدم الرجل ،فما عاد يقدر
على حمل �ش��يء ،و�أ�ص��بح يجر رجله ج ّراً ،فق��ال الرجل :ما حجب��ه اهلل كان �أعظم!
فتعج��ب االبن م��ن كالم �أبيه ،ومل يفه��م مغزى ذلك ،فحمل متاعه ومت��اع �أبيه على
ظهره ،وانطلقا يكمالن امل�س�ير ،ويف الطريق لدغت �أفعى االبن ،فوقع �أر�ض��اً وهو يت�أمل،
فما زال الرجل يقول :ما حجبه اهلل كان �أعظم؛ وهنا تذ ّمر االبن وقال لأبيه :هل هناك
�أعظم مما �أ�ص��ابنا؟! فلم يعلق الأب ،ووا�صال امل�سري ب�ص��عوبة ،حتى و�صال �إلى املدينة،
ف�إذا بها وقد �أ�ص��بحت �أنقا�ض��اً ج ّراء زلزال �أبادها ،فنظر الرجل �إلى ابنه ،قائ ًال :انظر يا
ولدي! لو مل يكن قد �أ�صابنا ما �أ�صابنا يف رحلتنا ،لو�صلنا مبكرين و�أ�صابنا ما هو �أعظم
وكنا مع الهالكني.
واحلقيقة �أن من يرتقون يف مراتب الإميان واليقني ،هم الذين يوقنون �صراحة ب�أن مقادير
اهلل خ ٌري كلها ،فيتفاءلون بامل�س��تقبل ،وير�ضون بالواقع ،وي�صححون ما يرونه خط�أ قد وقع
يف املا�ضي.
كان القائد الربيطاين العظيم ،واخلطيب املُ َف ّوه ،ال�سري ون�ستون ت�شر�شل ( تويف،)1965
�أحد �أهم زعماء العامل احلديث ،وكان حكيماً ،تن�ضح مقوالته بالدعوة للتفا�ؤل ،فت�أملوه
وهو يقول :املت�شائم يرى حمنة يف كل منحة ،واملتفائل يرى منحة يف كل حمنة.
لق��د كان ت�شر�ش��ل عقالنياً ،وهو يتعامل مع التفا�ؤل مبنطق عقل��ي حم�ض ،يوم قال� :أنا
متفائل دائماً ،فلم �أجد فائدة تعود علي من كوين �أي �شيء غري ذلك.
وها هو الدكتور املو�سوي يعود بعبارته الر�شيقة ليعلق على ق�صة االبن مع �أبيه ،وما حجبه
اهلل كان �أعظم ،معترباً من �أ�س��باب ال�س��عادة ،و�أ�ساليب الرق�ص مع احلياة �أن يتقبل املرء
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َ
يقول":ار���ض بالقليل مثلما تفرح عندما
حلظات اخل�س��ارة ،مثلما يزهو بلحظات الفوز،
تغنم ال�ش��يء الكثري ،فلي�س من الإن�ص��اف �أن تفوز كل يوم وتربح كل �س��اعة ،بل ا�س َع
يف احلياة �أن يكون الكل فائزاً ،دع الآخرين يفوزون ويفرحون مثلك واجعلهم يفتخرون
ب�أنف�سهم مثلك ،وعندما تخ�سر جزءاً من �أموالك فتق ّبل ذلك ،واعترب �أن ذلك اجلزء قد
أم�س احلاجة �إليه .وعندما يفوتك م�شروع مربح فتقبل ذلك را�ضياً
ذهب �إلى من هو يف � ّ
وادع للفائز بالتوفيق ،كن ممتناً مبا تهبه لك احلياة حتى لو كانت نعماً �صغريةً".
ُ
وقد �صدق ،فمن ال ي�ستمتع بالأ�شياء ال�صغرية ،لن يجد طعماً للأ�شياء الكبرية •
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سانتوريني ووسيلة نقلها الفريدة!

زرت خالل هذا ال�صيف جزراً يونانية ،بينها �سانتوريني ،جزيرة الربكان ال�ساحرة ،فلفت
نظري �أن اجلزر التي تتكون من جبال بركانية ،بنيت املدن على �شواهقها ،غري �أن و�سيلة
ال�ص��عود للمدينة من ال�س��احل ،تكمن يف ثالث خيارات ،بينها التلفريك ،وال�س��يارة،
واحلمار!
نعم ،احلمار� ،أج ّلكم اهلل.
و�أقول �أج ّلكم اهلل ،لأن ثقافتنا العربية بالرغم من اعتمادها ،على احلمار كثرياً وبخا�ص��ة
يف الق��دمي ،يف النقل ،حتى �إن احلمار كان هو الرفيق الدائم للإن�س��ان ،وحامل امل�ش��قة
الأول� ،إال �أنها كانت تربط احلمار بالغباء ،و�إذا �أراد �أحد �أن يهني غريه� ،سبه ب�أنه حمار!
مع �أن ورود احلمار يف القر�آن ،مل يكن �سلبياً بحق احلمار �إجما ًال� ،إمنا جاء لي�ؤكد �أن �أنكر
الأ�صوات هو �صوت احلمري� ،ضمن ن�صائح لقمان احلكيم البنه ،حثه فيها على �أن يت�أنى
يف الكالم وال يرفع عقريته بال�صوت العايل « :واق�صد يف م�شيك واغ�ض�ض من �صوتك
�إن �أنكر الأ�ص��وات ل�صوت احلمري» ،بالإ�ض��افة �إلى الإ�شارة حلمل احلمار للأ�سفار دون
وعي ملا فيها «كمثل احلمار يحمل �أ�سفاراً» ،يف احلديث عن الذين ُح ّملوا التوراة ثم مل
يحملوها ،غري �أن التعبري القر�آين� ،أ�شار �إلى احلمار مع اخليل والبغال ،باعتبارها مراكب
للإن�سان ،و�س��بباً التخاذها للزينة ،واجلمال واال�ستئنا�س ب�أ�شكالها ،كما يف قوله تعالى:
«واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون».
وم��ن الغرائب �أن هناك من ينازع بقوة على الت�س��ليم بغباء احلمار ،م�ؤكداً ذكاءه ،فنقل
الب�ضائع وامل�ؤن ،والأ�سلحة ،والتهريب بعامة ،كان من �أهم �أدوار احلمار ،حتى وهو يذهب
ويعود دون حاجة �إلى قائد �أو مرافق ،دون تربم �أو ٍ
ت�شك �أو اعرتا�ض ،وهو ما دفع الفنان
امل�صري الراحل زكي طليمات ،لت�أ�سي�س جمعية يف م�صر يف العام  ،1930هي جمعية
احلمري ،هدفها ،رفع الظلم عن احلمري ،وهي ت�ستبطن معاين �أخرى دون �شك!
وملا حاول بع�ض امل�ص��ريني قبل �س��نوات قليل��ة جتديد العهد ،بجمعي��ة احلمري ،و�إعادة
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�إحيائها ،رف�ض��ت احلكومة امل�ص��رية ،ممثلة بوزارة ال�ش���ؤون االجتماعية ،معتربة اال�س��م
غري منا�س��ب ،و�أنه ينايف التقاليد امل�ص��رية ،لكن املنع مل يطل الفنان امل�صري ال�شعبي،
�سعد ال�صغري ،وهو ي�صدح ،وال �أقول ينهق ،ب�أغنيته التي اكت�سبت �شهرتها من غرابتها:
باحبك يا حمار ،ولعلمك يا حمار� ،أنا بازعل �أنا �أوي ملا حد بيقولك يا حمار!
وعن��د ذك��ر احلمار ،ال بد �أن نتذك��ر �أحد �أهم خلفاء بني �أمي��ة و�آخرهم ،وهو مروان بن
��مي مبروان احلمار ،ل�ص�بره وقوته وكفاءته يف القت��ال ،ولوال �أن جنده
حمم��د ،الذي ُ�س ّ
خذلوه ،ملا �سقطت اخلالفة يف عهده كما قال ابن كثري!
ومن حكيم ما يروى عن مروان احلمار� ،أنه جل�س يو ًما َوق َْد أُ�حيط ِبهِ ،وعلى ر�أ�سه خادم
َل�� ُهَ ،فق َ
كرت،
َ��ال َل ُه� :أَال ترى ما نَ ْح ُن فِي ِه (يق�ص��د زوال اخلالفة)؟ َل َهف��ي َع َلى يدٍ ما ُذ ْ
ونِعم ٍة ما �شُ ��كرت ،ودول ٍة ما ُن ِ�ص�� َر ْتَ ،فق ََال َل ُه :يا �أم�ير المْ ُ ْ�ؤ ِمنِني! من ترك القليل َح َّتى
يكرث ،وال�ص��غري َح َّتى يكرب ،وا َخلف َِّي َح َّتى يظهر ،و�أخر فعل اليوم ِل َغدٍ  ،حل ِب ِه �أكرث من
أ�شد علي من َف ْقدِ اخلالفة•
َه َذاَ ،فق ََالَ :ه َذا القول � ُّ
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فقد األحبة

تذكر بع�ض كتب التاريخ �أن اخلليفة الأموي يزيد بن عبدامللك كان يع�شق جارية ا�سمها
حباب��ة ،وذات ليلة كان يله��و معها وي�أكالن الرمان والعنب ،حتى �ش��رقت هذه اجلارية
بحبة عنب ،فلفظت �أنفا�س��ها بني يديه ،ف َُجن ُجنونه على موتها بهذه ال�ص��ورة املفجعة،
ف�أبقاه��ا ِ
ثالث لي��ال وهو يذرف الدمع على فراقها ،حتى عاب عليه �أقاربه وحا�ش��يته ما
ي�صنع ،ويقال �إنه مكث بعدها �أربعني يوماً ،ثم لفظ �أنفا�سه حزناً عليها!
�إن من �أكرب �أ�س��باب ال�سعادة يف الدنيا ،الأحباب الذين يعينوننا على حتمل كبد الدنيا
وعنائها ،وهم الذين �ص��فت نفو�س��نا مع نفو�س��هم ،وخلقت متازجاً ،حتى لتخالها نف�س��اً
نغ�ض��ب لغ�ضبهم ،ونر�ضى لر�ضاهم ،ب�س��متهم تفتح الأبواب املغلقة ،وتقطيب
واحدة.
ُ
حواجبهم ُيحيل بيا�ض الدنيا �سواداً ،هم الأهل والأحباب واخلالن ،ولئن كانوا يحتلون
هذه املنزلة يف نفو�سنا ،ف�إن فقد �أحدهم هو الرزية ،وموتهم هو امل�صيبة.
وقد وثق �شعراء العرب �آالم فقد الأحبة� ،شعراً يقطر دماً لأمله ،وتكاد تقف على الغ�صة
يف �شطر �أو عجز.
فقد �أبو احل�س��ن التهامي ابنه ،الذي مات �ص��غرياً فكتب ق�صيدة تقطر حكمة ،قيل �إنها
�أعظم ما قيل يف الرثاء:
ما هــذه الدنيـا بـدار قـرا ِر
حكـم املنيــة يف الربيــة جـــا ِر
بينا ُيرى الإن�سـان فيـها مخُــرباً حتى ُيرى خرباً من الأخبا ِر
بعـت على كد ٍر و�أنت ُتريدهـا �صفـواً من الأقذار والأكدا ِر
ُط ْ
و ُقتل �ص��خر �شقيق اخلن�ساء بنت ال�شريد ،فحزنت عليه حزناً عظيماً ،ورثته بق�صيد ٍة من
عيون ال�شعر ،ومنها قولها:
لقتلت نف�سي
ولوال كــرث ُة الباكـــني حــــويل على �إخوانهم ُ
ولئن كان الر�ض��ا ،من �أكرث �أبواب ال�س��عادة ،ف�إن الر�ضا بالق�ضاء ،وال�صرب على امل�صيبة،
من �أعظم �أبواب الأجر ،وهو مظنة رجاحة العقل ،وكمال التدبري.
الفق��د م�ؤمل ،فمن فقد عزيزاً عليه� ،أباه �أو �أمه ،ابنه �أو ابنته ،زوجاً �أو زوجة� ،أخاً �أو �أختاً،
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را�ض بق�ض��اء اهلل و ُمدرك متاماً �أن كل هذه العطايا والنعم التي
�ص��ديقاً �أو �صديقة ،وهو ٍ
كان��ت حتيط به ،هي ودائع والبد �أن ت�س�ترد يوماً ما ،يكون على الأقل قد وطن نف�س��ه،
وتهي أ� للم�صاب ،فالبقاء هلل وحده.
وما ُ
والبد يف يوم تر ُد الودائ ُع
املال والأهلـون �إال ودائـع
وقد كان فقد الأحبة �سبباً ل�ضياع بو�صلة كث ٍري من احلكماء ،ال�شجعان� ،أ�صحاب اخلربة،
ودونكم الفاروق ،عمر بن اخلطاب ،ر�ض��ي اهلل عنه ،عندما تويف النبي �ص��لى اهلل عليه
و�س��لم ،يقف �ش��اهراً �س��يفه ،قائ ًال :من قال �إن حممداً مات� ،ضربت عنقه� .إمنا ُرفع �إلى
ربه ،كما ُرفع عي�س��ى بن مرمي .فال يرده عن ذلك؛ �إال �أبو بكر ال�صديق ،ر�ضي اهلل عنه،
عندما قر أ� قوله تعالىَ « :و َما محُ َ َّم ٌد �إِال َر ُ�س ٌ
ات َ �أ ْو ُقت َِل
ول ق َْد خَ َل ْت م ِْن َق ْب ِل ِه ال ُّر ُ�س ُل أَ� َف�إِنْ َم َ
��م َع َلى �أَ ْعقَاب ُِك ْم» ،و َذك��ر ُه �أبوبكر ،ب�أن من كان يعبد حممداً ف�إن حممداً قد مات.
انْ َق َل ْب ُت ْ
يقول عمر :ك�أين مل �أ�سمع بها من قبل.
ُيق��ال�" :إن قطعة من الطني ميكنها �أن تعكر كوباً من املاء ،ولكنها ال ت�س��تطيع �أن تعكر
املحيط ..ي�أخذها املحيط ،ويفر�شها يف �أعماقه ،ويقدم لك ما ًء رائقاً".
قل لنف�س��ك يا �أخي امل�ص��اب ب��كل ثقة� :أنا ال ميكن �أن �أ�ض��عف ،وال ميك��ن �أن تنهار
معنوياتي ،ومهما حدث ،ف�س���أحاول �أال �أنفعل .و�إن انفعلت ،ف�س�أحاول �أن �أ�سيطر على
انفعاالتي� ..س�أبت�س��م للحياة ،و�س�أكون ب�شو�شاً �أمام امللمات..و�س�أثبت  -بقوة من اهلل -
حتى متر العا�صفة ،و�إن ا�شتدت امل�صيبة فقد منحنا اهلل نعمة كبرية ،هي نعمة الن�سيان.
�إن اال�س��تغراق والتفكري يف امل�صيبة يكون �أ�شد �إيالماً و�ضرراً من امل�صيبة ذاتها يف كث ٍري
من الأحيان ،ولكننا بعد نزول امل�ص��اب بفرتة ،طالت �أو ق�ص��رت ،نبد�أ بامت�صا�ص �آثاره،
ويت�سلل �إلينا الن�سيان.
يقُال �إن الإمام البخاري �ص��احب ال�صحيح ،مل يكتب �إال بيت �شعر وحيد ،عندما بلغه
موت �أحد �أ�صدقائه:
وذهاب نف�سِ ك ال �أبا َ
لك �أفج ُع
تبق ُتفج ْع بالأح ّب ِة ُك ّلهم
�إن َ
ُ
�أي �إن م�صابك يف نف�سك وموتك هو �أعظم من كل فقد ،لأنها �سنة احلياة.
ولنتذكر�":إن احلزن والفرح ،تو�أمان ال يفرتقان� ،إذا انفرد �أحدهما بك على مائدة احلياة،
فتذكر �أن الآخر يرقد يف فرا�شك"•
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جــــوال مـــن طيـــــن!

ثمة مالمح كثرية تنتابك و�أنت ت�شاهد ،هذه ال�صورة لطفل �إفريقي فقري ،متلأ االبت�سامة
وجهه ،وقد �صنع لنف�سه هاتفاً نقا ًال من طني!
الطني الذي خُ لقنا منه ،من �ساللة من طني.
الطني الذي كان تربير �إبلي�س لرف�ضه ال�سجود لآدم (�أ�أ�سجد ملن خلقت طيناً).
الطني الذي هو مادة خلقنا ،ونن�ساه يف حلظات الكِ رب والزهو والتغطر�س.
الطني الذي دفع �إيليا �أبو ما�ضي لي�صوغ رائعته ،التي منحها ،ذات اال�سم:
حقــــري ف�صــــال تيهــــــا وعربـــــد
ن�سي الطني �ساعــة �أنـــه طيـــــن
وحــــــوى املــــال كي�ســـه فتمــــ ّرد
وك�سى اخلـ ّز ج�سمــــه فتباهــــى
ما �أنا فحـمــــة وال �أنــــت فـــرقـــــد
يا �أخـي ال متـــل بوجهــك ع ّنــي
ــ� الـــذي تتق ّلـــد
الذي تلبـ�س والل�ؤل ؤ
�أنــت لــم ت�صنـــــع احلــريــــــر
املن�ضــد
�أنـــت ال ت�أكــــــل الن�ضــــار �إذا
جعــت وال ت�شــرب اجلمــان ّ
يف ك�ســائي الرديــم ت�شـقى و ت�سعـــد
�أنــت فــي الـربدة املو�شّ ــاة مثلـي
لــك فـــي عامل النهـــار �أمـــانٍ
ور�ؤى والظـــــالم فـوقــــــك ممتــــد
ح�ســــان ف�إ ّنــــــه غيـــــر جلمـــــد
ولقلبـي كمــــا لقلبـــك �أحــالم
وت�أخذك ت�أمالت الطني ،لتعـرف كم نحن غارقون يف جمتمعاتنا يف اال�ستهالك ،حتى
ظنناه م�صدراً لل�سعادة ،و ُل ُب ال�سعادة الر�ضا ،وقـد ر�ضي الطفل مبا �صنعتـه يده ،حتى
ابت�سم ابت�سامة حقيقية ،ال تزييف فيها.
االبت�سامة التي ر�سمها الطفل ،والتي عرب فيها عن �سعادة حقيقية ،ال عالقة لها ،بالكرثة
والقلة ،قائمة على حتقق �ش��يء من الأحالم الب�س��يطة ،على �صناعة لعبة من طني ،على
قناعة متل�ؤك ب�أنك حققت �شيئاً.
ال�صورة الواحدة تغني عن �آالف الكلمات ،كما يقول �أهل ال�صحافة ،ويف هذه ال�صورة
من الدرو�س الكثري ،ملن تدبر ،وتفكر ،وعرف.
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مـا احليـاة التي تبيــن وتخفــى؟
�أ ّيهـا الطني ل�سـت �أنقـى و�أ�سمـى
�سـدت �أو مل ت�سـد فمـا �أنــت �إ ّال
ّ
ينــدك
�إنّ ق�صـراً �سمكتــه �سـوف
ال يكـن للخ�صـام قلبـك مـــــ�أوى
�أنـا �أولى باحلــب منـك و�أحــرى

مـا الزمان الـذي يـذ ّم ويحـمـد؟
تـتو�ســـد
مــن تـراب تـدو�س �أو
ّ
حيـــــوان م�س ّيــــر م�ستعبـــــد
وثوبـــاً حبكتـــه �ســـوف ينقــد
للحــب �أ�صبــح معبــد
�إنّ قلبـي
ّ
مـن ك�ساء يبلى ومـال �سينفــد•
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اإلمارات  ...خطوة بخطوة!

كان ال�ص��ينيون ي�ؤمنون باحلكمة البالغة التي تقول":م�شوار الألف ميل يبد�أ بخطوة"،
واخلطوة عالمة وداللة �إن�س��انية ،بها ي�س�ير الإن�س��ان �إلى الأمام �أو يرتاجع �إلى اخللف،
اخلط��وة �أي�ض��اً هي ن ّي��ة وبها يحا�س��ب الدين ،فمن يخطو �إلى ال�ص�لاة هو يف �ص�لاة،
وللخطوات لدى �أهل الت�ص��وف معانيها البليغة �أي�ض��اً حيث البحث عن احلبيب ،وابن
الفار�ض خطا يف ال�صحاري وتاه بني اجلبال بحثاً عن ال�سر ،وحني وجد نب�ضه يف خطواته
�أمدنا بثنائيته ال�شهرية والتي قال فيها خماطباً �س ّره:
كنت امل�سمى حقيق ًة
أ�سام بها ُ
� ٍ

بنف�س تخفَّت
وكنت يل البادي ٍ
َ

م�س��تمد ًة �إرثها العريق ،حيث الثقافة والأ�صالة
والإمارات �أي�ض��اً راهنت على اخلطوة،
ّ
والعراقة ،واالرتباط بالدين الروحاين العميق ،بعيداً عن اجلمود والأ�ص��ولية والتطرف.
ٍ
قف��زات مل ت� ِأت بنتيجة من الدول املجاورة
ولأن خط��وات الإمارات كانت خمتلفة عن
الت��ي غدت نه�ش��اً ملخالب الأيديولوجيا و�ص��راعات التطرف ،لكل ما �س��بق ف�إن هذا
البل��د الآمن خطا خطواته برت ٍو وتعقّل ،لهذا عمل كما يعمل جمتمع النمل ،بنى مدنه
ب�صمت حتى �أبهر اجلميع ،من دون زعيقٍ �أو ت�شدد� ،أو �صراخ الأيديولوجيات املتخ�شبة
التي و ّلى زمنها وزال.
ٍ
مبعلومات موثقة خطر
قبل �أيام �أُعلن على قناة "�أبو ظبي" �أن برنامج "خطوة" �سيتناول
الإ�س�لام ال�سيا�سي على الإمارات ،والتنظيمات ال�س��رية واخلاليا العنفية ،هذه اخلطوة
م��ن برنام��ج "خطوة" رائعة ،وليتها تت�س��ع ليطلع الإماراتيون على ن َّيات الأ�ص��وليني
وعلى خمططاتهم لتدمري البلد و�سحق مقدراته.
�سيع�سر
لو �أردنا �أن نعرف ماذا يريد الأ�ص��ويل �سندرك بب�س��اطة� ،أن م�شروع الأ�صوليني ِّ
من و�ص��ول ابنك �إلى مدر�سته ب�أمان� ،س��تكون املناهج التي تد ّر�س يف ال�صفوف مليئة
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بالكراهي��ة واحلقد والرباءة من اجلار والقريب ،و�س��تعرف �أن امل�ش��روع الأ�ص��ويل يريد
�أن ي�ش��كك الرجل ب�أبيه ،و�أن ينفي الثقة بني الزوج وبناته و�أوالده ،الأ�ص��ولية م�شروع
ته�ش��يم نف�س��ي من جهة ،وهي م�شروع ارتكا�سي �س��لبي يريد �أن ميت�ص حما�سة النا�س
للدينا ،ومن ثم يجعلهم م�ش��روع "ر�صا�صات" وم�شروع "�أحزمة نا�سفة" يرتديها على
بطونهم ال�شباب ب�سنهم الغ�ض.
خطوة الإمارات لي�ست قفزة �أيديولوجية خ�شبية عتيقة ،بل خطوة على طريقة ح�ضارات
ٍ
بخطوات ت�ش��به خطو الإماراتيني برق�ص��تهم
احلكمة ،حيث م�ش��اريع الألف ميل تبد�أ
الوطنية وهم يحتفلون مرددين �أغاين ال�ش��هامة والرقي واالنطالق نحو جماالت التقدم
والتحليق يف �أرجاء التنمية وحب احلياة والت�صالح بني الدين والدنيا•
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إرادة أعظـــم مــــن األقـــدام!

معنى ،وحتفز على التحليل ،وي�صعب �أن جند قراءتني ل�صور ٍة واحدة وقد
ال�ص��ورة حتمل ً
تطابقت ،التطابق يف قراءة ال�ص��ورة ممتنع لأنها ت�ش��به ال�شعر ،هذه ال�صورة التي �أعر�ضها
معنى وجودي عميق� ،إنها تعني "نعم �أ�س��تطيع" ،الإرادة التي حتدث
عليكم تنبئ عن ً
عنه��ا الفال�س��فة و�آخرهم نيت�ش��ه ،والتي تعني �أن �أكافح لأ�ص��ل �إلى م��ا �أريد متجاوزاً
ال�صعاب واملتاعب ،هي التي تبثه ال�صورة يف م�ضمونها الكبري .كان نيت�شه يقول":لكي
جتن��ي من الوجود �أجمل ما فيه ع�ش يف خطر" ،ه��ذه اللعبة التي يقوم بها الطفل جتمع
بني القوة واملخاطرة ،وبني هذين املجالني الكثري من االلت�ص��اق والتداخل ،الإن�سان هو
القوة� ،أو الوجود قوة �أي�ضاً وال يحتمله ال�ضعفاء.
كث�يرون ينك�س��رون يف هذه احلي��اة ثم تتجه بهم احل��االت �إلى االنتحار ،بينما فل�س��فة
الإرادة تقول يجب �أن ن�س��تمتع بالوجود رغم كل العرثات ،نيت�ش��ه �أي�ض��اً و�أ�ست�شهد به
جم��دداً ي�س��خر من املنتحرين وال�ض��عفاء الذين ينهارون �أمام �أي ح��دث ،بل ر�أى �أننا
يج��ب �أن نعي���ش احلياة ولو عدنا لها مراراً وتكراراً و�أن نكون �أقوياء يف كل مرة ،ويف كل
حلظة ،ويف كل حني.
هذا الطفل الذي يرك�ض يف �س��باقٍ مع �أترابه من ذوي االحتياجات اخلا�ص��ة م�ستمتع
وابت�س��امته وا�ضح منها ال�صدق واالنغما�س يف احلياة ،لي�س �شراً �أن نكون �سعداء ،ال�شر
�أن نكون يف حال ك�آبة و�سوداوية ب�سبب �أي عر�ض طارئ.
هذه ال�ص��ورة هي ر�س��الة قوية وكربى لتعلم النا�س �أن ال�س��عادة م�س�ألة داخلية ولي�ست
خارجية ،فلنكن �سعداء بهذه احلياة ون�ستمتع بها مهما كانت ال�صعوبات•
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اإلرادة ...القوة ...السعادة
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عيد االتحاد  ...في زمن االضطراب!

ّ
ي�ش��كل عيد االحتاد للإم��ارات العربية املتحدة يوماً ا�س��تثنائياً ،و�آية ذلك �أن هذا اليوم
يتذكر فيه املواطن الإماراتي �س��نوياً ما الذي و�ص��ل �إليه بلده! وباملقابل ما الذي و�صل
�إليه العامل الآخر.
تط��ور الإمارات لي�س تطوراً رقمياً �ش��كلياً كما يحاول �أن ي�ص��وره البع�ض ،بل هو تطور
نوعي �ضمن معنى التطور العاملي ،فهو املنافح عن ال�شكل وامل�ضمون معاً .والذي يت�أمل
التاري��خ من��ذ  1971و�إلى اليوم ،يعلم �أن هذه الدولة كانت تخطط �ض��من برنامج ،وال
تغامر �ض��من ممكنات �أو احتماالت .عانى الآباء امل�ؤ�س�سون لهذه البالد كثرياً من �أجل
التوحيد ور�سم الر�ؤية اال�سرتاتيجية ،وقد فعلوا.
من �ش��اهد من الطائرة العمران الآ�سر ،والتخطيط الأنيق لإمارات هذه الدولة بدءاً من
�أبوظبي� ،إلى �آخر �إمار ٍة من �إماراتها� ،س��يعلم �أن الفكرة كانت نظريةً ،ومل تكن حلماً �أو
جمرد خطة.
تعي���ش الإمارات يومياً جناحاتها ،وهي ال حتتاج �إلى تو�ض��يح ،بل يعرف من زارها جيداً
�أن الآتي منها �أعظم مما هو موجود ،وهذا يربهن على عن�صر التنمية التي اتخذتها الدولة
نربا�ساً لها.
لقد عا�ش��ت املنطقة منذ خم�س�ين �س��نة ،حال التناق�ض بني التنمية واحلراك الثوري،
وبين��ت الأح��داث منذ �أواخر �س��بتمرب  2010و�إلى اليوم� ،أن التنمية خيار ال�ش��عوب
الأوح��د� ،إذ مل تل��د الثورات غري اال�س��تبداد ،كما مل تلد االنقالبات يف ال�س��تينيات
امليالدية من القرن املا�ضي غري الدول اخل�شبية ال�سطحية التي تزن املجتمعات بالبندقية
والر�صا�ص!
قدم ت�ص��ل �إلى الإمارات �س��ائح ًة وزائرةً،
ه��ذا العيد العظيم ،ن�س��تعيده م��ع كل وط�أة ٍ
وم�س��تثمرة .لقد ا�س��توعبت ه��ذه الدولة مئ��ات الآالف من ال�س��ياح ،الذين يريدون
العي�ش بطم�أنين ٍة و�أمن ،يف ظل ت�ضا�ؤل البلدان الآمنة يف املنطقة.
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امتازت الإمارات ب�سيا�س��تها احلكيمة التي ال ُتعلي النربة على ح�س��اب احلكمة ،كما
تف�ض��ل التفاو�ض امل�س��تدمي على اخلالف الوقتي ،والر�ؤية ال�ش��املة على الر�ؤية اجلزئية،
وهذا ما جعل منها مف�ص ًال يف الت�سويات يف املنطقة.
ه��ذه الدولة تخدم العامل يف �س��وريا وفل�س��طني والعراق وم�ص��ر ،و�س��واها ،وتنظر �إلى
الأزمات بعني امل�س���ؤول املبادر ،هذه هي قيمة هذا العي��د� ...إنه لي�س عيداً للإماراتيني
وحدهم ،بل عيد خليجي وعربي �أي�ضاً•
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نبض
الديــــرة
نبذة عن الكاتب
 محمــــد خـلفــــان الصــــــوايف. كاتـــــــــب إمـــــــــــــــــارايت. بكالوريوس يف العلـوم السياســية. عضــــو جمعيـــــة الصحفـيـــني. يكتب مقـاالً أسـبوعيـاً يف جريـدةاالتحـاد اإلماراتيـــة.
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جيوش إلكترونية

خيايل يقول يل� :إن ملف هذا العدد �س��يكون له �صداه اخلا�ص عند الع�سكريني عموماً
وعن��د املتخ�ص�ص�ين �أو املهتمني مبجال ح��رب املعلومات �أو ما يطلق عليه يف امل�ص��طلح
العلمي "احلرب ال�س��ايبريية" .لهذا النوع من احلروب هيبة خا�ص��ة ،ومبجرد �أن تذكرها
جتد التفات النا�س نحوها ،وعند املتخ�ص�صني ف�إن الف�ضول املهني يدفعهم لأن ي�ستزيدوا
مم��ا عندهم من معلومات ،وبالتايل فاملتابعة لأي متخ�ص���ص يف جماله هي "فر�ض عني"
ولي���س كفاي��ة ،ومع��روف �أن هذا الن��وع من احلرب يهاجم �ش��بكات احلا�س��ب الآيل
الع�سكرية واملدنية على حد �سواء.
ما �إن �س��معت من الزمالء يف املجلة ب�أنهم خ�ص�ص��وا ملفاً عن "احلرب ال�س��ايبريية" �أو
احل��رب املعلوماتي��ة حتى حملني خيايل �إل��ى ما فعله فريو�س �ستاك�س��نت Stuxnet
�ض��د مفاعل "ناتنز" الإيراين ،وما كان ميكن �أن تفعله الهجمة الإلكرتونية �ض��د �شركة
�أرامكو ال�سعودية و�شركة غاز قطر ،لو جنحت ،يف �سوق الطاقة العاملية.
لكلمة احلرب ا�ستدعاءات معينة يف الذهن من �أ�صوات تفجريات و�صواريخ وانفجارات
وم�شاهد قتلى ،وملفردة اجليو�ش هي الأخرى يف الذهن مالمح قوات مرتا�صة ال�صفوف
حتمل �أ�س��لحة ،وت�سري ب�شكل منتظم يف حركة مهيبة �أمام جمع من قادة برتب ع�سكرية
خمتلف��ة ،يحملون على �ص��دورهم �أنواط �ش��رف تتبعه��ا �أرتال من ال�س��يارات املحملة
ب�ص��واريخ عابرة للق��ارات و�أخرى حتمل ر�ؤو�س��اً نووية ،و�أ�س��لحة دفاعي��ة ،وحتوم فوقها
طائرات هجومية ودفاعية.
يف احلرب ال�سايبريية ال حتتاج �إلى كل هذا احلجم من العتاد والقوات ،مع �أن ت�أثريها قد
يكون هو �أكرب من حيث اخل�سائر �إذا ما تعر�ضت دولة ما لهجوم من اجليو�ش الإلكرتونية،
بع�ضهم قد يكونون خارجني عن القانون ،ورمبا يتم اال�ستعانة بهم .الأمر بالن�سبة لبع�ض
الدول مل يعد ف�ض��و ًال ملعرفة حقيقة هذا النوع من احلروب ،بل �أن�ش��ئت �ألوية ع�سكرية
له��ا عالقة بهذا النوع م��ن احلروب ،بل ب��د�أ احلديث عن �إيجاد رتب ع�س��كرية لهذه
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اجليو�ش ،كما �أن م�س���ألة التناف�س بني ال�شركات على ا�ستقطاب هذا النوع من اجليو�ش
�أمر بات معروفاً ،خا�ص��ة من قبل �شركات جوجل ومايكرو�سوفت وغريها من ال�شركات
الكربى التي تناف�س الدول .وت�ش�ير املعلومات �إلى �أن هناك �ست دول اليوم يف العامل
طورت هذا النوع من احلرب ،يف مقدمتها الواليات املتحدة الأمريكية ورو�سيا االحتادية
وال�صني و�إيران و�إ�سرائيل.
كنت قر�أت يف ال�س��ابق حتلي ًال حول تطور الأ�س��لحة يف العامل يذكر في��ه كاتبه �أنه بعد
احل��رب العاملي��ة الثانية كانت هناك تخوف��ات عاملية من امتالك بع�ض الدول لل�س�لاح
النووي ،وبالتايل من اندالع حروب ميكن �أن ت�س��بب خ�سائر كبرية للعامل ،ويذكر �أي�ضاً
�أنه بعد �أعوام قليلة ان�ص��بت املخاوف حول ال�ص��واريخ العابرة للقارات و�إمكانية �إي�صال
ال�ص��واريخ يف دقائق؛ ونذكر هنا �أزمة �ص��واريخ كوبا التي ت�سببت يف و�ضع "علم �إدارة
الأزمات" .وكان هناك تخوف من الأ�سلحة اجلديدة ،واليوم ن�سمع عن حرب املعلومات
"حرب ال�سايرب" وك�أن م�س�ألة تطور الأ�سلحة املدمرة مرتبطة بنمو حياة الإن�سان.
العامل كان يتفاخر ب�أننا يف ع�ص��ر املعلومات التي �س��تغري حياة الإن�سان ،ولكنها حتولت
الي��وم �إلى �أداة للح��روب ،ووارد �أن يدخل يف هذا املجال اخلارج��ون على القانون من
القرا�ص��نة والإرهابيني ورمبا "امليزة" فيها �أن املهاجمني يف هذه احلرب من ال�ص��عب
حتديدهم ،ما يعني �أن االلتحاق بها وا�ستخدامها مغرٍ.
الأمر الذي ال بد �أن ننتبه له ،هو املراحل التي مرت بها املعلومات من خدمة الإن�سانية
�إلى �أن تتحول �أداة حرب رمبا ت�ش��ل احلياة يف وقت ب�س��يط ،وبالت��ايل مثلما نحتاج �إلى
مبدعني يف املجاالت الفنية� ،سنكون بحاجة �إلى مبدعني يف احلروب و�أ�ساليب تطويرها•
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اإلمارات ..وصناعة قادة

�أن�ش���أت الإمارات م�ؤخراً كلية الدفاع الوطني و�أعلنت عنها ر�س��مياً يف مر�س��وم رئا�سي
ت�ض��منت بنوده �أ�سماء �أع�ض��اء جمل�س �إدارة الكلية و�آلية ت�شكيله وانعقاده ،وبالتايل ال
ميكنن��ا كمراقبني �أن نعترب القرار �أمراً عادي��اً يف دولة الإمارات وال يف �إقليمنا ،باعتبار �أن
م�ؤ�س�س��ات بهذا احلجم حتتاج �إلى ا�ستعدادات ودرا�سات ت�ؤكد مدى احلاجة �إليها قبل
�إعالنه��ا؛ وهذا ما فعلته الإمارات قبل �إعالنها عن ت�أ�س��ي�س الكلية ،فالتجربة الإماراتية
تخربن��ا دائماً �أن الق��رارات ت�أخذ وقته��ا من الدرا�س��ة والتدقي��ق والتمحي�ص لتخرج
مكتملة� .أكدت ذلك تلك الت�ص��ريحات لعدد من امل�س�ؤولني الع�سكريني يف ال�صحف
املحلية حني �صدور املر�سوم ،كما ت�ؤكده الت�صريحات التي يحملها هذا العدد من جملة
"درع الوط��ن"؛ التي تعد النافذة الإعالمية لكل الأحداث الع�س��كرية يف الإمارات.
و�س��عنا دائرة ت�أكيد حاج��ة الإمارات لكلية الدفاع الوطن��ي �إقليمياً ،فقد تبع القرار
ولو ّ
الإماراتي خطوة خليجية مماثلة يف �س��لطنة عمان ،وهو �أمر ير�سخ ال�صورة الذهنية للدولة
النموذج.
تده�ش��نا القراءة التف�صيلية للمر�سوم يف داخل الدولة وخارجها؛ باعتبار �أنها �ست�ستقبل
دار�سني من ال�سلك الع�سكري ومن خارجه «املدنيني» ولكن لو �أخ�ضعنا تلك التفا�صيل
ملتطلبات الأمن ال�شامل �سنجد �أن باب "االجتهاد" يف تعريف مفهوم الأمن الوطني
لل��دول ولي���س لدول��ة الإمارات فقط؛ قد ات�س��ع ب�ش��كل كبري ،وبات ي�ش��مل الكثري
من تفا�ص��يل املجتمع �إن مل يك��ن كله ،وبالتايل يكون ما يعنيه هذا القرار بالتفا�ص��يل
املوجودة فيه ،والتي حتتاج �إلى تفكيكها من �أجل فهمه بال�ش��كل ال�ص��حيح� ،أن م�س�ألة
احلفاظ على الأوطان مل تعد �أمراً مقت�ص��راً على الأمنيني والع�سكريني فقط ،باعتبار �أن
هذه هي الوظيفة التقليدية لهذا القطاع يف املجتمع ،بل كل �أفراد املجتمع ،ومن هنا ف�إنه
ينبغي �أن ال ن�ستغرب عندما جند امللتحقني بالكلية يعملون يف جماالت التعليم وال�صحة
وحتى املجال الريا�ض��ي ،ففي عامل اليوم املليء بالكث�ير من التحديات الأمنية نحتاج
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�إلى م�ؤ�س�سات �أكادميية لإعداد قادة على درجة عالية من الوعي والفهم يف كل مناحي
احلياة لأ�س��باب خمتلفة ،يتمثل بع�ض��ها يف �أن م�س�ألة «�ص��ناعة» قائد باتت حرفة ومهنة
تقوم بها مثل هذه الكليات ،وهي مهنة �ص��عبة ،ولكنها مهمة ،وتتمثل تلك الأ�س��باب
�أي�ض��اً يف احلفاظ على املكت�س��بات الت��ي حققتها الدول يف جمال التنمية ،خا�ص��ة يف
ظل تعدد م�ص��ادر التهديد التي مل تعد تقت�ص��ر على اخلارج فق��ط ،بل �إن التهديدات
الداخلي��ة باتت ال تق��ل خطورة عن اخل��ارج ،و�أحياناً تكون �أكرث ت�أث�يراً ،وتتمثل تلك
الأ�سباب يف ترجيح كفة املجتمعات يف ال�سباق نحو املقدمة بني الأمم .ودولة الإمارات
الي��وم ه��ي منوذج حقيقي لدول��ة متقدمة يف جغرافية ال�ش��رق الأو�س��ط؛ الذي يعاين
فو�ضى ا�سرتاتيجية.
هن��اك ربط بني قدرة الدولة على الت�أثري يف ال�س��احة اخلارجية وجناحها يف حتقيق الأمن
واال�س��تقرار الداخل��ي ،ولو طبقنا هذا الأمر عل��ى الإمارات لوجدنا �أنه��ا باتت مرجعاً
�سيا�س��ياً للدول الكربى يف �إقليمنا ،وهذا ناجت من �س��جل الإجن��ازات يف الداخل ،ومن
�أهمها قدرتها على احلفاظ على الأمن واال�س��تقرار الداخلي .وبتو�س��يع يف هذه النقطة
ف�إن املجتمعات ال ميكن �أن تنجح تنموياً واقت�صادياً بدونها ،و�أعتقد �أن هذا الدور �سيكون
منوطاً بهذه امل�ؤ�س�سة الأكادميية اجلديدة وفق املفهوم ال�شامل للأمن.
كلية الدفاع الوطني جت�س��د ر�ؤية قيادة دولة الإمارات يف �أن دولة امل�ؤ�س�س��ات حتتاج �إلى
مراكز ل�ص��نع القرار ،ت�س��تطيع من خاللها �إبقاء الدولة يف املكانة التي ت�س��تحقها ،ويف
اال�ستمرار يف �إبهار العامل من خالل �صناعة قادة ي�ضمنون التفوق على املناف�سني•
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محمد بن زايد في آيدكس

متابعت��ي للتغطيات الإعالمية ملعر�ض وم�ؤمت��ر الدفاع الدويل يف "�آيدك�س"� ،أظهرت �أن
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�س��لحة ،اعتاد زيارة املعر�ض ب�ش��كل يومي والتواجد فيه ،ويعني ذلك �أنه زار
املعر���ض خم�س مرات خالل ف�ترة انعقاد املعر�ض .كما �أظهرت هذه املتابعة �أي�ض��اً �أن
املعر�ض لقي ا�ستح�سان ال�ضيوف و�إعجابهم ،وهذا �شيء يكاد يكون طبيعياً لأي حدث
ّ
ينظم يف الإمارات ،وكان �س��موه يقف مع العار�ض�ين القادمني �إلى الدولة ،ويناق�ش��هم
حول �آخر التطورات التي تو�ص��لت �إليها بالدهم يف تقنيات الأ�س��لحة؛ مبا ينطوي عليه
ذلك من معنى يف �ص��ناعة ال�ص��ورة الذهنية للدولة ،ويف الوقت نف�سه كان �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد يرحب بالعار�ضني يف دولة الإمارات ،ومب�شاركتهم يف هذا املعر�ض الذي
ُيعترب �أحد الأفكار املهمة ل�س��موه منذ �أكرث من ع�ش��رين عاماً م�ض��ت ،وقد و�صل اليوم
�إلى العاملية ،وبات مناف�ساً للكثري من املعار�ض املتخ�ص�صة يف هذا املجال.
ات�ض��ح يل من هذه املتابعة كذلك� ،أن �سموه كان يلتقي باملواطنني ال�شباب؛ ع�سكريني
ومدني�ين؛ من �أجل حتفيزهم وحثهم على الإبداع وت�ش��جيعهم على العطاء ،ويتق�ص��د
بث الثقة يف نفو�س "�ص��انعي م�س��تقبل الإمارات"  -كما �أطلق عليهم �س��موه  -من
خالل اال�س��تماع �إل��ى ما قاموا به من �أعمال و�أفكار ،خا�ص��ة �أن �س��موه من القيادات
التنفيذية امل�ش��هود لها بالإميان ب�أهمية العن�صر املواطن يف خدمة بالده ،و�أنه الأقدر على
بناء م�ستقبل الإمارات .ويعمل �سموه دائماً على ا�ستنفار الطاقة التي ميلكها كل منهم،
كما �أنه من الذين ي�ؤمنون ب�أهمية "التدريب" بو�ص��فه من �أبرز �أدوات تطوير املهارات
ال�شخ�صية املطلوبة يف مواجهة حتديات امل�ستقبل.
�إن هذه اجلولة ل�سموه يف "�آيدك�س" متثل "ر�سالة �إدارية مهمة"� ،أعتقد �أننا نحتاج �إلى
تعميمها على كل امل�س���ؤولني يف الدولة ،و�أدعوهم �إلى �أخذ بع�ض درو�سها ،فعلى الرغم
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من كرثة ان�ش��غاالت �س��موه ومهامه ،فقد حر�ص على �أن يكون موجوداً ب�شكل يومي،
ومعه فريقه من امل�ست�ش��ارين يجولون �أر�ض املعار�ض ملتابعة �سري العمل فيها واالطمئنان
عل��ى التنظيم ،ورمبا وجه يف اللحظة نف�س��ها باتخاذ �إجراءات �إداري��ة بعيداً عن الروتني
الذي قتل بال �ش��ك الكثري من الأف��كار والإبداعات ال�ش��بابية ،وال يخفى �أن �إحدى
م�ش��كالتنا هي البريوقراطية الإدارية التي تقد�س ت�أ�ش�يرة امل�س���ؤول الأول ،ولكنها ال
ُتعنى مبتابعة العمل ميدانياً ،ما ي�ؤدي �إلى ت�أخر العمل يف امل�ؤ�س�س��ات �أو عرقلتها� ،أو يف
�أحيان كثرية قتل الفكرة.
كان �آيدك�س ،قبل ع�شرين عاماً ،فكرة ،وعندما جند � 140شركة �إماراتية �ضمن العار�ضني
الي��وم ،ف�إن ذلك ميث��ل بالت�أكيد مفخرة لكل �أبناء الإم��ارات ،ولكن ال بد �أن نعرف �أن
متابع��ة �س��موه كان لها الدور الأهم يف ذلك ،وعندما جند فري��ق العمل من الإماراتيني
يقومون ب�أكرب املجهودات يف املعر�ض ،ف�إن ذلك يعود �إلى اهتمام �سموه ،و�أذكر �أن �سمو
ال�ش��يخ حممد بن زايد قال يف �إحدى مقابالته ،وكانت مبنا�سبة فوز نادي العني بالبطولة
الآ�سيوية� :إننا ندعم "الفكرة" ،و"�آيدك�س" فكرة.
�إن م�ش��هد �س��مو ال�ش��يخ حممد بن زايد وهو يجوب املعر�ض ويقف بجانب ال�ش��باب
الإماراتي كان در�ساً بليغاً يف �أهمية حتفيز ال�شباب وت�شجيعهم على العمل ،وهو �أ�سلوب
�إداري بالغ الأهمية ،والأكرث من ذلك �أن التقاءه بال�ضيوف كان دلي ًال على �إظهار تفوق
دولة الإمارات ،و�أن جناحها ي�ش��مل التفا�صيل �أي�ض��اً ،وهو �أمر غاية يف الأهمية ل�صناعة
ال�صورة التي ينبغي علينا كمواطنني احلفاظ عليها•
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األمن في الواقعية الخليجية

تبقى ق�ضية �أمن املجتمعات اخلليجية وا�ستقرارها حية ومتجددة عند �أي حديث يتعلق
بدول جمل�س التعاون ال�س��ت� ،أو بعالقاتها مع جوارها ومع العامل ،ولهذا جند �أنه يف كل
لقاء خليجي �أو �إ�ش��كال يتم احلديث عن االتفاقية الأمني��ة لدول اخلليج ،ومن يط ِّبقها
ومن ال يط ِّبقها؛ وبالتايل فقد عملت قمة "املنامة" على تطوير هذا امللف مبا يتنا�س��ب
والتطورات اجلديدة .ورمبا كان هذا هو �س��ر �إثارة مو�ضوع االتفاقية والبلبلة التي رافقتها،
فقد تعر�ضت دول اخلليج لت�أثريات وقالقل داخلية ب�سبب ما بات ُيطلق عليه ا�صطالحاً
"الربيع العربي" ،و�أعتقد �أنه تعبري ينبغي تغيريه ،لأن حجم الدمار الذي خ ّلفه ي�س��يء
لكلمة "الربيع".
�أ�ستبعد �أن يثري �أحد �شكوكاً حول حقيقة تاريخية ثابتة وم�ستمرة؛ وهي �أن دول جمل�س
التعاون م�س��تهدفة مبا متتلكه من ثروات و�إمكانيات اقت�صادية وثقل جيو�سيا�سي ،وهو ما
يجعلها حمل تناف�س يف اال�سرتاتيجيات الإقليمية والدولية ،ومن امل�ؤكد �أن ا�ستقرار هذه
الدول يت�س��بب يف ا�ستقرار �إقليم ال�ش��رق الأو�سط ب�أكمله ورمبا العامل؛ لذا ال ن�ستغرب
عندم��ا جن��د �أن هناك تناف�س��اً على جذب هذه ال��دول ناحية قوى معينة� ،س��واء كانت
�إقليمي��ة �أو دولية ،بل تكون هذه الدول� ،أحياناً ،م�س��رحاً ملحاوالت زعزعة ا�س��تقرارها
الداخلي ،بو�صفها جما ًال لتناف�س القوى اخلارجية كلما �سنحت الفر�صة ،وما يحدث يف
مملكة البحرين منوذج لذلك.
وملزيد من التو�ض��يح ،ف�إن املحرك الرئي�س��ي وراء ت�أ�سي�س منظومة جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية عام  ،1981كان العامل الأمني؛ نتيجة ل�س��عي �إيران لت�ص��دير ثورتها،
عد دافعاً رئي�س��اً لتقوية
وبالت��ايل ف�إن على دول اخلليج �أال ت�س��تبعد هذا العامل الذي ُي ُّ
العم��ل اخلليجي امل�ش�ترك ،ومن ثم ينبغ��ي النظر �إلى االتفاقي��ة الأمنية اخلليجية وفق
منظور وا�س��ع ي�ض��من ل��دول اخلليج ا�س��تقرار جمتمعاته��ا ،ويتعني التفك�ير يف تطوير
االتفاقي��ة الأمنية يف ظل الظ��روف احلالية ،لأن التهديدات الداخلي��ة اليوم �أخطر من
مثيلتها اخلارجية.
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�إن ما تعر�ضت له بع�ض دول جمل�س التعاون خالل الفرتة املا�ضية ال عالقة له باحلريات
�أو الدميقراطية ،ف�أكرث الدول التي �شهدت "الفو�ضى" الأمنية هي الكويت والبحرين،
م��ع �أنهما �أعرق دولتني عربيتني يف ممار�س��ة الدميقراطية ،خا�ص��ة الكوي��ت ،ما يعني �أنه
ال ميكن ا�س��تبعاد العامل اخلارجي ،والعامل الإقليم��ي بوجه خا�ص ،ويجب �أن يدفعنا
ذلك �إلى بذل مزيد من اجلهود لإيجاد ال�ص��يغ الأكرث مالءمة لتعزيز التكامل اخلليجي
وتعميقه.
�إذا جاز لنا �أن ن�س��تفيد من خربات مماثلة ،فقد كان التحدي الأمني ال�س��بب الرئي�س��ي
وراء تو�س��عة حلف �ش��مال الأطل�س��ي "الناتو" ،ويف هذا الإطار عقد احللف �شراكات
�ض��مت بع�ض دول جمل�س التعاون .كذلك يقوم الناتو اليوم ب�أدوار غري ع�سكرية ،وهو
ما ي�شري �إلى تو�سيع املفهوم الأمني وخلق دوافع وجماالت جديدة للعمل امل�شرتك ،ويف
�إطار اال�ستفادة من الدرو�س والتجارب الدولية �أي�ضاً ،يجب �أن نعلم �أن ا�ستبعاد العامل
الأمن��ي يف االحتاد الأوروبي كان م��ن بني العوامل التي قادت��ه يف النهاية �إلى مواجهة
تهديدات بانفراط عقده.
�إن �إثارة مو�ض��وع �أمن اخلليج بالن�س��بة لنا ،نحن �أبناء املنطقة ،ال حتتاج �إلى منا�سبة لأن
الأمن على ر�أ�س قائمة الأولويات لدى قادتنا ،ولأن اال�س��تقرار الأمني عامل �أ�سا�س��ي
يف ا�س��تدامة التجرب��ة التنموية اخلليجية ،وبالتايل ف�إنه ال ميكن ال�س��ماح بامل�س��ا�س به.
وحماوالت ا�س��تبعاد التعاون الأمني الفعال� ،أو التقليل من �أهميته الق�صوى ،ال تخدم
العمل اخلليجي ،هذا �إذا �أردنا �أن نكون وا�ضحني•
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«يبهون» ..صنع في اإلمارات

فرحت بخرب جناح جتربة طريان "يبهون احتاد � ،"40أول طائرة �إماراتية بدون طيار يف مار�س
املا�ض��ي .الطائرة �إماراتية من حيث الت�ص��ميم وال�صناعة بح�س��ب املعلومات املن�شورة،
وج��اءت تخليداً لذكرى االحتاد .وعندما ُيذكر الرقم ( )40فهو عمر الن�ض��ج ،وبالتايل
ف�إن جناح "يبهون" بال �ش��ك هو جناح جتربة تنموية؛ وهذا يكفي لأن ن�ش��عر بالفخر
والفرح��ة به��ذه التجربة ،فما بال��ك �أن هذه التجربة حتمل الكثري م��ن املعاين اجلميلة،
كونها ت�ش�ير �إلى �أن الإمارات بد�أت خطوة ال�ص��ناعات .هذه داللة حقيقية على ولوج
الإمارات مرحلة الدول املتقدمة �ص��ناعياً ،وم�ؤ�شر على حتقيق االكتفاء الذاتي يف بع�ض
الأنواع من الأ�س��لحة اخلفيفة ،وال�سيما �أن لها جتربة يف بع�ضها ،وهي الآن ت�صدِّ ر لبع�ض
الدول ال�ش��قيقة وال�صديقة ،ما يعني �أن قراراتنا املتعلقة بحاجتنا �إلى احلفاظ على �أمننا
�ستوجهنا �إلى ما نريده من الأ�سلحة.
عندما �أقول �إنني فرحت بنجاح التجربة ،فهذا لي�س من باب الكالم املنمق �أو احلديث
اجلميل �أو "الدبلوما�س��ي" كما يح��ب الكثريون تردي��ده؛ لأنّ عندي من الدالئل
والرباهني ما ي�ؤكد �أن �سعادة �أي �إماراتي -وخا�صة يف القوات امل�سلحة واملنت�سبني �إليها-
حقيقية ،وال بد �أن تكون كذلك ،فالتجربة مرتبطة بخطة عمل طويلة رمبا بد�أت يف �أوائل
الت�س��عينيات من القرن املا�ض��ي عندما تر�أ�س الفريق �أول �س��مو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهي��ان هيئ��ة الأركان يف القوات امل�س��لحة �آنذاك ،وبالتايل ب��د�أت مرحلة جديدة يف
هذه امل�ؤ�س�سة العريقة (امل�ؤ�س�سة الع�سكرية) تتجاوز العمل الأ�سا�سي "التقليدي" ،وهو
الدفاع عن الوطن وحمايته مع االحتفاظ به طبقاً لها� ،إلى �أن تكون �إحدى امل�ؤ�س�س��ات
الداعم��ة للعمل التنم��وي يف الدولة ،ورمبا تك��ون هذه قفزة ال ت�س��توعبها العديد من
الدول ،من ناحية اال�ستفادة من هذه امل�ؤ�س�سة يف حتقيق التنمية املجتمعية.
با�ستطاعة �أي متابع لن�شاط القوات امل�سلحة الإماراتية �أن يتحقق من الإجنازات احلقيقية
على امل�ستوى التنموي يف الإمارات ،فهي �أحد املواقع املهمة لبناء الكفاءات الإماراتية
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يف املجاالت التنموية ب�شكل حقيقي ،وميكن ب�سهولة �أن جتد فنيني و�إداريني يعملون يف
امل�ؤ�س�س��ات املدنية بعدما جتاوزوا مرحلة الإعداد الأويل والأ�سا�سي يف القوات امل�سلحة،
�سواء يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي �أو بعد ا�ستكمال الدرا�سات العليا ،وب�إمكانك �أن جتد
العديد من ال�ص��ناعات وامل�شروعات الكبرية يف جماالت تنموية �شتى ،ولكنها خرجت
من هذه امل�ؤ�س�س��ة العريقة ،و�أق�ص��د هنا ما ُيعرف ب�ش��ركات "املبادلة" .وهذا امل�ش��روع
ينطوي على الكثري من التفا�صيل واملعلومات الدقيقة ،ولي�س جمالها الآن.
�إن ابت��كار طائرة "يبهون احتاد  "40وت�ص��ميمها بالطريقة الت��ي جعلت بع�ض الدول
العريقة يف جمال �ص��ناعة الأ�س��لحة مثل الواليات املتحدة وغريها من الدول الأوروبية
تفكر يف اال�س��تعانة به��ا� ،أمر ال ميكن اعتباره عادياً ،بل ال بد �أن ُي�ش��عرنا بالفرحة ،فهي
مرحلة "�إرها�ص��ات" جديدة يف جمال التنمية احلقيقية لدولة اختارت لنف�سها خطاً
خمتلفاً جعلها منوذجاً �شرق �أو�سطياً يحتذى به .وقد قر�أت العديد من تعليقات الغربيني
حول مرحلة الت�ص��نيع الإماراتي للأ�س��لحة ،وهم بقدر ما ُيبدون �إعجابهم بها ال يخفون
تخ ُّوفهم من ظهور مناف�س يقدم �صناعة معتمدة ويخرتق �أحد ح�صونهم.
ال�ص��ناعة ه��ي القاعدة ال�س��يادية يف ال��دول ،وهي املعي��ار احلقيقي لل��دول املتقدمة،
والإمارات عملت من �أجل �أن جتد نف�س��ها بني ال��دول املتقدمة فعلياً ،وهي جتني اليوم
بع���ض ثمار املنهج الذي عملت عليه قب��ل �أربعني عاماً .وهذه الطائرة قد تكون البداية،
ولكنها ت�ش�ير �إلى �أننا ن�سري نحو ا�ستثمارات حقيقية ت�شرتك فيها العديد من امل�ؤ�س�سات
الوطنية ,بعد �أن بد�أتها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية العريقة•
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لقاء «ثوبان»

وجدت يف كلمات الفريق �أول �س��مو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ُ
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حينما وقف بني �أفراد من قواتنا امل�سلحة يف مع�سكر
"ثوب��ان" ،قيماً وطنية عالية نحتاجها بني احلني والآخر ليتذكر اجليل احلايل ت�ض��حيات
الأج��داد والآب��اء يف بن��اء الإمارات .وقد اعتدنا من �س��موه  -يف كل م��رة � -أن يبهرنا
بالب�س��اطة يف ا�س��تخدام الكلمات ،وبالرقي الكبري يف املعاين التي ي�س��تخدمها بطريقة
تعيد �إلى الأذهان �صورة امل�ؤ�س�سني لالحتاد.
ركز خطاب �س��موه عل��ى �أن الأمل يحدونا نح��ن يف الإمارات ب�أن ت�ش��هد دولتنا ت�أتي
ا�س��تمراراً يف التنمية وا�ستقراراً ملنطقتنا ،لأن هذا نهج الإمارات منذ قيامها ،لكن �أحياناً
"الري��اح" مبا ال ت�ش��تهي نفو�س��نا و�أمانينا ،وبالت��ايل على جنود الإم��ارات (العمود
الفقري حلماية الوطن) الدفاع عنها ،وذلك مبواكبة كل ما هو جديد يف عامل اال�ستعداد
الع�سكري.
وم�س كالم �س��موه �أ�ش��ياء ال ي��درك البع�ض حقيقته��ا فيما يتعلق بالأخط��ار املحيطة
بالإم��ارات وبالتج��ارب املريرة التي مرت باملنطقة؛ وبع�ض��ها يف التاري��خ القريب (كما
ق��ال �س��موه) مبيناً �أن هناك من ال ي��درك الأطماع التي واجهتها دول��ة الإمارات ،ومع
ذلك فهي م�س��تمرة بالوترية نف�س��ها يف التنمية وهذا الأمر يعني �أنه هناك من يعمل من
�أجل ذلك ب�ص��مت ودون �ضجيج .وهناك �أ�شياء �أخرى ،منها �أن بع�ضهم اعتقد خط أ� �أن
�سيا�س��ة اليد املمدودة تعني "التهاون �أو اال�ست�س��هال" يف زعزعة اال�س��تقرار ،وعندما
حاولوا ذلك �صدموا مبن يقف �أمام �أهدافهم التخريبية.
ال��دول �أحياناً جترب على �س��لوكيات لي�س��ت يف نهجه��ا ،وبالتايل ف�إن اال�س��تعداد لكل
اخليارات �أمر مهم ،خا�ص��ة يف �إقليم ال يعرف لال�س��تقرار معنى .و�إن العامل الأ�سا�سي
يف حماية تلك املكت�س��بات يقع على عاتق �أفراد القوات امل�س��لحة باعتبار �أنها مهمتهم
الأ�سا�سية.
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اللقاء كان توجيهياً ،ولكنه يف الوقت نف�سه كان ت�صحيحاً ملن ت�شو�ش تفكريه ،وركز اللقاء
يف هذه النقطة حتديداً على اال�س��تعداد التدريبي ومتابعة كل حديث يف جمال الت�سلح
الع�س��كري ،باعتبار �أن ذلك هو ال�س�لاح الفعال يف احلفاظ على املكت�سبات التنموية.
�إن اختيار منا�سبة االحتفال بيوم توحيد القوات امل�سلحة كان �أمراً موفقاً ،حيث �إن هذه
املنا�س��بة تعترب واحدة من تلك الإجنازات االحتادية التي حتتاج �إلى خطابات تتوافق مع
احلدث الكبري للوطن.
مثل هذه الكلمات التي تعودنا �أن ن�سمعها من �سموه يف منا�سبات متكررة تربط ما�ضي
الإمارات باحلا�ض��ر ،وهي جتدد يف �شباب الإمارات روحهم الوطنية ،وتو�ضح �أن الق�ضايا
الوطني��ة الكبرية حتتاج �إلى "حم��اة للوطن" من �أبنائها ،و�أن ه��ذه التحديات ال ت�أتي
دائماً من اخلارج ،و�إن كان �أغلبها كذلك ،ولكن رمبا ت�أتي من الداخل ،و�أن الدفاع لي�س
فقط من خالل القتال ،ولكن يف �أكرث الأحيان يكون من ات�ضاح الر�ؤية.
حر�ص �س��موه �أن يكون �صريحاً مع �أبنائه يف العديد من النقاط ،لأن هناك من مل يع�ش
التحدي��ات الت��ي واجهت قيام الدول��ة ،ولأن ه�ؤالء هم القوة احلقيقي��ة الفاعلة .اللقاء
كان حمل غبطة من ال�ش��باب الآخرين يف لقاء ال�ش��خ�ص الذي يحمل ر�س��الة الوطن
وم�س���ؤولية احلف��اظ عليه ،ومعروف �أن لقاءاته يف الأ�س��ا�س لي�س لها منا�س��بة ،وحديثه
الوطني هو الدائم يف كل لقاءاته ،ومن يعرف ال�ش��يخ حممد يدرك ذلك ،بل �إنه ال ميل
وهو يذكر �شباب الوطن ب�إجنازات امل�ؤ�س�سني.
ولأنها الإمارات التي بنيت بجهد املخل�ص�ين من �أبنائها ،ولأن ما نراه فيها من �إجنازات
ينبهر اخلارج قبل الداخل ومل ي� ِأت ب�س��هولة ،ف�إن "لقاء ثوبان" �سيكون �سج ًال تاريخياً
�إماراتياً جديداً•
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توحيد الجيش

خرج��ت بنقطتني مهمتني من مكاملة تلقيتها قبل �أ�س��بوعني من رئي�س حترير املجلة قبل
كتابة هذا العمود ،النقطة الأولى �أنه �إذا كان االحتفال بيوم توحيد القوات امل�س��لحة -
الذي مت يف ال�س��اد�س من مايو  1976واجباً على كل الوحدات الع�س��كرية يف الدولة
و�أفرادها؛ �ضباطاً وجنوداً؛ ف�إن الأمر �أوجب بل �ألزم علينا نحن يف جملة "درع الوطن"،
باعتبار املجلة "النافذة" الع�س��كرية التي ميكن من خاللها �أن يعرف الآخرون �أن�شطتنا؛
لذل��ك ف�إن �إ�ص��دار عدد خا�ص يف هذا اليوم م�س���ألة تكاد تكون �أم��راً مفروغاً منه� ،أما
النقطة الثانية هي �أن االحتفال بهذا اليوم يف الإعالم الع�س��كري م�س���ألة لي�س��ت من
باب ت�أدية واجب ،و�إمنا هناك معان ودالالت نعمل على تر�س��يخها "وحفرها" لتبقى يف
�أذهان من مل يعاي�شوا احلدث.
م�س���ألة توجيه ك ّتاب املجلة �أمر على غري العادة؛ �إال يف حاالت ا�س��تثنائية كما يف هذه
احلالة؛ وهو غري متبع باعتبار �أن فريق التحرير باملجلة يو�ض��ح للكتاب اخلطوط العري�ضة
والعام��ة لل�سيا�س��ة التحريرية للمجلة ،ويرتكوا لنا حرية و�ض��ع �أفكارنا و�ص��ياغتها دون
تدخل مبا�شر من فريق التحرير طاملا التزم الكاتب بخط التحرير ،طبعاً املعمول به ،هناك
تدخالت تقوميية وت�ص��حيحية من هيئة التحرير لتعديل الفكرة و�إدخالها �ضمن القالب
العامل للمجلة حتى ال تظهر املقاالت كمن يغرد "خارج ال�سرب".
ومن باب م�ش��اركة الفكرة وتف�س�ير �أهمية تخ�ص��ي�ص مقاالت خا�صة بالعدد� ،شرح يل
رئي���س التحرير �أهمية ه��ذا العدد ،وم�ؤكداً على وجه اخل�ص��و�ص على اجليل الذي مل
يع�ش تفا�ص��يل توحيد القوات امل�سلحة يف مراحلها املختلفة ،ثالث مراحل رئي�سة مرت
بها القوات امل�سلحة يف م�س�يرة توحيدها ،بعدما ات�ضحت �إ�سرتاتيجية الدولة االحتادية،
وامل�س���ألة بالن�س��بة لنا �أكرب من �إ�صدار عدد خا�ص لأنها ت�ص��ل �إلى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والوطن؛ باعتبار �أن توحيد القوات امل�س��لحة هي واحدة م��ن ثمار "االحتاد الإماراتي"
النموذج الوحدوي.
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يوم توحيد القوات امل�سلحة هو يوم للتاريخ الع�سكري الإماراتي؛ حيث يتم فيه ا�ستذكار
وا�سرتجاع الكثري من التحديات وال�صعوبات التي دفعت بالقائمني على هذه امل�ؤ�س�سة
لتك��ون يف بوتقة واحدة ،ولت�ص��نع رجا ًال يبنون ويحافظون على �أم��ن الوطن واملواطن،
وتاري��خ القوات امل�س��لحة الإماراتي��ة حافل بالكثري م��ن الإجنازات الوطني��ة الداخلية
واخلارجية يف م�س���ألة احلفاظ على الوطن وهزمية التحديات وبناء �س��معتها الإن�سانية يف
العامل.
�أتخي��ل اليوم ال��ذي �أعلن في��ه اكتمال توحيد قواتنا امل�س��لحة يف ع��ام  1997عندما
�ص��در قرار �ضم املنطقة الع�س��كرية الو�سطى ،وكانت �آخر قوة �إماراتية تندمج يف القوات
االحتادي��ة ،وقتها الفرحة كانت عارمة ،و�أتخيل �أي�ض��اً م�ش��اركات قواتنا يف حرب حترير
الكويت وكذلك امل�ش��اركات يف قوات الأمل بال�ص��ومال ،و�ض��من قوات احلفاظ على
ال�س�لام يف البو�س��نة والهر�س��ك ويف �أفغان�س��تان والع��راق ،و�إزالة الألغ��ام يف لبنان،
وامل�ساعدات الإن�سانية يف العديد من دول العامل.
ال�س��اد�س من مايو هو م�صدر فخر وفرح لنا؛ حتققت لدينا الكثري من الأماين الإماراتية
والعديد من الطموحات كانت عبارة عن �أحالم؛ قبل فرتة ب�س��يطة ر�أينا ما �أجنزته قواتنا
يف جمال ال�ص��ناعات الع�س��كرية وعلى فرتات معينة �ش��اهدنا ق�ص�ص جناح يف تخلي�ص
مواطنني من عمليات االختطاف والقر�ص��نة يف �أنح��اء خمتلفة من العامل بطريقة ت�ؤكد
املكانة التي و�صلتها مهارة اجلندي الإماراتي يف جمال حماية الوطن واملواطن.
�إذا �ش��ئت ميك��ن اعتبار هذا اليوم هي يوم "الذاكرة الع�س��كرية" للوق��وف باملقارنة مع
الو�ض��ع الذي كان يف بدايات االحتاد ،وما و�ص��لنا �إليه اليوم ،وبالت��ايل ينبغي علينا �أن
نعطي هذه املنا�س��بة حقها من التقدير ،فالأمر ال بد �أن يكون در�س��اً حقيقياً لكيفية بناء
الدول و�صيانتها!!•
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«درع الوطن» واإلعالم االجتماعي

خرجت من تفا�صيل ندوة "الإعالم االجتماعي وت�أثريه على الإعالم الع�سكري" التي
نظمتها جملة "درع الوطن" ال�ش��هر املا�ضي؛ ب�أن الإعالم الع�سكري يف دولة الإمارات
�أ�صبح "العباً" �أ�سا�سياً يف ال�ساحة الإعالمية ،و�أنه بات �أحد الأرقام ال�صعبة يف هذه
املعادلة ،وبالتايل لن يكون �سه ًال جتاوزه يف �صناعة الإعالم الإماراتي.
�أبن��ي ر�أيي هذا من خالل املو�ض��وع املط��روح ،فتناوله بهذه اجلدية يعطين��ا تفا ؤ� ًال ب�أن
�إدراك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية لدورها الوطني يتعدى احلفاظ على الوطن من خالل القتال
التقليدي� ،إلى االهتمام بالتفا�ص��يل التي تزعزع ا�س��تقرار املجتمع ،وبالتايل ف�إن تناول
الندوة لهذا املو�ضوع يعترب ر�ؤية م�ستقبلية تتجاوز املنتظر منها.
ال �أدري �إن كان املتحدث��ون يف الن��دوة يق�ص��دون �أن احل��رب القادمة �س��تكون �أدواتها
و�س��ائل الإعالم االجتماعي� ،أم �أنهم مل يق�ص��دوا ذلك .بالن�سبة �إلى الكثريين  -و�أنا
منه��م  -هذا الن��وع من احلروب قادم ،ب��ل هناك من يفر�ض��ون الآن هذه احلرب على
الآخرين ،وكثرياً ما ينجحون �سواء يف ن�شر �آرائهم �أو قناعاتهم على النا�س ،بل ر�أينا من
يهدد م�صالح املجتمعات وال�شعوب.
ما يتمناه الكثريون ممن ح�ضروا هذه الندوة املتميزة� ،أن ن�ستعد لهذه احلرب مبا ت�ستحقه
من �أدوات وو�س��ائل .هذه الأمنية مبنية على بع�ض مما �ش��هدناه خا�ص��ة خالل فرتة ما
يعرف "بالربيع العربي" ،عندما كان ال�ص��راع فيها يح�س��م ملن ميلك و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماعي.
وو�سائل احلرب احلديثة مثل "الإعالم االجتماعي" ال تنفع معها احلواجز احلدودية،
وال متنعها امل�س��افة اجلغرافية يف الت�أثري على املجتمع��ات الأخرى؛ لهذا تتناول القوات
امل�س��لحة الإعالم باعتباره من الأ�س��لحة القادمة ،لذا الب��د �أن تكون هذه الندوة ملفتة
ومهمة .وقد �أكدت التغطيات  الإعالمية واحل�ض��ور �أهميته��ا ،كما �أن حجم ت�أثريها مل
يركز على اخل�س��ائر الب�ش��رية كما هو متع��ارف عليه يف القت��ال التقليدي ،ولكن حجم
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ت�أثريها "قيمي" وهو �أمر ال ميكن التقليل منه ،بل �إن ت�أثريها على اال�ستقرار الداخلي
للمجتمعات والدول يكون كبرياً.
هذا ال�س��يناريو امل�س��تقبلي لي���س من وحي اخليال ،ب��ل ميكننا �أن ن�س��تعر�ض حقائقه،
ون�ست�ش��هد بالعدي��د من الأمثل��ة للت�أكيد على �أن من يجيد مهارة ا�س��تخدام و�س��ائل
التوا�ص��ل االجتماعي احلديثة ي�ستطيع �أن يحقق انت�صاراً ،وهذه احلرب كادت تت�سبب
يف �أزمات �سيا�سية بني الدول وم�صالح الأفراد ،وال زالت ق�صة اعتقال املحامي امل�صري
يف مطار "جدة" بال�سعودية حا�ضرة يف الأذهان ،خا�صة ما تبعها من �آثار كادت تت�سبب
يف �أزمة.
وت�شري الكثري من التفا�صيل �إلى �أن تخوفات مقدمي الأوراق يف الندوة حقيقية ،خا�صة
�أن م�ؤ�ش��رات �صعود هذه احلرب القادمة ت�ش�ير �إلى �أنها يف ت�صاعد ،وهو ما يثري القلق،
وه��ذا فع ًال ما ي�ست�ش��عره القائمون على تنظي��م الندوة ،وخا�ص��ة �أن الورقة املقدمة من
الإعالم الع�س��كري ،والتي تناولت م�س���ألة �إ�ش��كالية العالقة بني الإعالم الع�سكري
والإعالم اجلديد ،مل تت�ضح ،وهو �أمر يكفي ليربر فكرة االنتباه �إليها قبل �أن تتبلور تلك
العالقة بال�شكل الذي قد يحتاج �إلى جهود كبرية.
كلن��ا نع��رف �أن احلروب التقليدية مكلفة من حيث اال�س��تعداد املادي والب�ش��ري ،بل
�إنها حتتاج �إلى ا�س��تعدادات ميدانية طويلة ،ومعدات من طائرات ومدافع وجنود ،لكن
يف حرب و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي ال نحتاج �إلى كل ذلك ،بل �إن تكلفتها �أقل،
والأهم من كل هذا �أن �أهدافها بالغة اخلطورة :فهي تدمر البنية التحتية للقيم املجتمعية
والإن�سانية للمجتمعات ،من خالل تخريب اال�ستقرار والت�أثري يف الأفكار ويف العالقات
الإن�سانية!!•
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اإلمارات وجرأة العمل

�سمحت لنا املقابلة التي �أجرتها جملة "درع الوطن" مع اللواء الركن غريغ ف .مارتن،
رئي���س جامعة الدفاع الوطني الأمريكية ،ب�أن ن�س��مع ر�أياً متخ�ص�ص��اً من �ش��خ�ص ذي
خربة يف جمال التعليم الع�سكري حول اخلطوة الإماراتية نحو �إن�شاء كلية مماثلة.
وا�س��تفا�ض ال�سيد مارتن يف تعليقه على �ص��حة اخلطوة الإماراتية و�إيجابيتها ،ب�أن قال:
�إن تفرع التخ�ص�ص��ات الوظيفية مدعاة لإيجاد التخ�ص�ص��ات العلمية ،وبالتايل �إن�ش��اء
اجلامعات التي تخرج املهنيني واملتخ�ص�صني .ويف ا�ستفا�ضته �أي�ضاً� ،أكد �أن كلية الدفاع
الوطني ال تقت�ص��ر على الع�س��كريني فقط ،و�إن كان الرتكيز عليهم يف الأ�سا�س ،ولكنها
ولدواع وطنية ،ت�ص��قل مهارات القي��ادات املدنية .لذا ،ف�إنها ت�س��تقبـل طالبـاً
�أي�ض��اً،
ٍ
يعملـون يف القطـاع الدبلـومـا�سي �أي�ضـاً وغريه من القطاعات.
عد احلوارات من طرق جمع املعلومات حول ق�ضية
يف املناهج البحثية واال�ستق�ص��ائيةُ ،ت ُّ
ما ،وهي �أي�ض��اً من �أدوات قيا�س خطوات حكومة معينة .وهذا هو ما فعلته املجلة عندما
�أجرت احلوار مع �شخ�صية ع�سكرية و�أكادميية ،و�أظن �أن هذه احلوارات من �أف�ضل الطرق
للت�أكد من �صحة اخلطوات اجلديدة.
لن يكون ال�س��يد مارتن جمام� ً
لا يف ر�أيه؛ لأنه لي�س هناك ما يدع��وه �إلى ذلك ،بل �إنه
يعرف �أن حديثه لي�س للتعليق فقط على ال�س�ؤال املطروح ،و�إمنا هو طريقة لال�ستفادة من
ر�أي متخ�ص�ص ي�ساعد على فهم خطوتنا .بل �إن التعرف �إلى "ر�ؤى املتخ�ص�صني" من
اخلط��وات التي تتخذها احلكومات ليتم ت�ص��حيح ما تفعله وتعديل��ه ،و�إن اختيار املجلة
من يتم احلوار معهم من دول �س�� ّباقة يف هذا املجال لهو �أمر مق�ص��ود .و�أ�شري هنا �إلى �أن
كلية الدفاع الوطني الأمريكية �أُ�س�ست يف عام .1976
الفكرة التي ميكن اخلروج بها من تفا�ص��يل هذا احل��وار� ،أن الإمارات من الدول التي
خطت لنف�س��ها فكرة اال�س��تثمار يف امل�س��تقبل ،وحتاول من دون حرج اال�س��تفادة من
جتارب الآخرين ،و�إن كانت �أحياناً كثرية ت�س��بقهم فيها ،ولكن ت�ؤمن بعدم ترك ال�شعب
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وم�ص�يره دون متابعة ما تو�ص��ل �إليه الآخرون والإفادة م��ن جتاربهم ،ونقل خرباتهم يف
التعليم املتخ�ص�ص.
الإم��ارات ال تقف متفرجة  -كما اعت��اد الكثريون ممن ينتمون �إل��ى �إقليمنا  -وبالتايل
ال تفوت على الإن�س��ان الإماراتي فر�ص��ة اال�س��تفادة من التنوع التخ�ص�ص��ي والتعلم،
ورمبا تكون كلية الدفاع الوطني من ال�ش��واهد املهمة على ذلك ،و�أعتقد �أن كلية الدفاع
الوطني الإماراتية جاءت لت�س��د فراغاً علمياً من خالل �ص��قل املهارات القيادية ،وهذا
�أم��ر مهم جداً .لقد تعودنا من الإمارات �أال ت�ض��يع الوقت ،ب��ل �إن قيادتها متتلك جر�أة
يف خو���ض التجرب��ة والفع��ل ،جعلتها من �أولى ال��دول يف افتتاح الكثري من امل�ش��اريع
اال�سرتاتيجية.
التفكري الإماراتي يف جمال اال�س��تثمار احلقيقي ي�ؤكد وجود عقلية خمتلفة تركز �أ�سا�ساً
عل��ى �أهمية التعليم ،وهو دليل على مالحقة التطورات العاملية ومتغرياتها ،وبالتايل ف�إن
�صناعة امل�ستقبل تكمن يف الإن�سان ،ويف الإمارات قيادة �سيا�سية واعية تعرف ماذا تريد
مل�ستقبل �شعوبها ،وقد حملت تفا�صيل احلوار بع�ض تلك الأفكار.
�أري��د �أن �أ�ش�ير �إلى نقطتني ميكن ا�ستخال�ص��هما م��ن احلوار مع الل��واء مارتن :النقطة
الأول��ى؛ �أن تط��ور العلوم مل يعد �أمراً يقت�ص��ر على العلوم املدنية فق��ط ،بل �إن العلوم
الع�سكرية يف العديد من دول العامل هي الأكرث تقدماً ،بل والأكرث متيزاً .النقطة الثانية؛
�أن مفه��وم اجلي���ش مل يعد مق�ص��وراً فقط على جمال القتال ،بل �أ�ص��بح هو امل�ؤ�س�س��ة
احلقيقي��ة يف كثري من ال��دول لبناء العقول الوطنية والقيادات وم��ن ثم �إطالقها للعامل
لتخدم الدول يف جماالت بعيدة عن الع�سكرية•
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مع حكــام اإلمــارات

ت�أخذ احلوارات مع حكام الإمارات بعداً فريداً على امل�ستوى املحلي ،ما يجعل الو�سيلة
الإعالمي��ة الت��ي تنفرد باحلوار حمل اهتم��ام ومتيز لدى متابعيها .يكف��ي �أن نلم�س يف
ه��ذه احلوارات طموحات حكامنا التي يرغب��ون يف حتقيقها من �أجل �أن يعي�ش املواطن
الإمارات��ي يف حرية وكرامة ،فما بالك عندما يجد الق��ارئ يف تلك احلوارات معلومات
وتفا�ص��يل �صغرية ولكنها م�ؤثرة يف حياة الإن�س��ان ،ك�أنْ يقر�أ عن اخلدمات التي تخطط
له��ا كل �إمارة لت�س��هيل احلياة للمواطن .ما حتمله مثل هذه احلوارات لي�س��ت م�س��ائل
دعائية ،ولكنها ر�ؤية حقيقية من متخذ القرار يف �أحد جوانبه ،و�ص��انع القرار يف اجلانب
الآخر �أي�ض��اً ،ما يعني �أنه نقل املعلومات من مركز القرار �أو امل�س�ؤول الأول يف التخطيط
�إلى ما �سيفعله هو للمواطنني.
�أول حواري��ن ملجل��ة "درع الوطن" مع حكام الإمارات نقال �إلى الإن�س��ان الإماراتي
والق��ارئ جانب��اً من �ص��ورة دول��ة الإم��ارات ورجالها الذي��ن عملوا ب�إخال���ص وتفانٍ
حتى و�ص��لت �إلى ما هي عليه اليوم من تطور وا�س��تقرار .وعل��ى هذا النحو ،تتيح هذه
احلوارات للجيل الذي مل يع�ش جتربة االحتاد �أن يفهم بع�ض ما واجهه حكام الإمارات
م��ن حتديات لبن��اء هذا الوطن اجلميل� .أم��ا املراقب اخلارجي فب�إمكانه معرفة �أ�س��لوب
التوا�ص��ل بني احلكام واملواطنني .احلواران يبتعدان عن االنطباعات التنظريية؛ �س��واء
يف م��ا مت م��ن بناء من خالل الرتكيز على �أن العمل كان بعيداً عن ال�ش��عارات ،و�أنه يف
بع�ض الأحيان و�صل �إلى حد الإعجاز ،لذا ف�إن مثل هذه احلوارات جديرة ب�إعادة الن�شر
وكذلك التعليق عليها.
احلوارات الإعالمية مع حكام الإمارات متثل يف جمملها لقاءات "حكم" وخربة .ومن
هن��ا كان طبيعي��اً �أن تلقى �ص��دى واهتماماً وا�س��عني من و�س��ائل الإع�لام الأخرى،
وال�س��يما �أنها �س�� ّلطت ال�ض��وء على الأعمال االحتادية ،فخرجت عن التكرار ال�سائد،
و�أو�ض��حت ما يت��م يف الدولة االحتادي��ة �أو يف الإمارة من �أعمال خدمي��ة مت�س املواطن
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الإمارات��ي يف كل �إمارة .كما �أنها خرجت ع��ن الر�ؤية التقليدية يف الإجابات يف �أحيان
كثرية ،بذهابها بعيداً نحو تو�ضيح العالقة بني احلاكم واملحكوم ،و�أعتقد �أننا يف الإمارات
�أحوج ما نكون �إلى مثل هذه احلوارات الآن ل�سببني :الأول؛ �أن لهذه احلوارات عالقة
ب�أفراد يدركون اجلهد املبذول يف بناء الدولة االحتادية النموذج ،ولكن �شيئاً ما يف طريقة
التفكري �ض�� ّللهم فلم يعودوا يرون اجلانب امل�ضيء من الدولة وركزوا على اجلانب الذي
يف خميلتهم فقط .وال�س��بب الثاين؛ �أن يف الإمارات الآن جي ًال كام ًال من املواطنني مل
يع�ش التفا�صيل املثرية يف ت�أ�سي�س الدولة ،وبالتايل هم يف حاجة �إلى �أن ي�سمعوا بع�ضها
من احلكام �أنف�سهم.
ال �ش��ك يف �أن احل��وارات مادة خ�ص��بة ملعرفة الكث�ير من الأفكار واخلطط امل�س��تقبلية
من �أ�ص��حاب ال�سمو �أنف�س��هم ،وهي ظاهرة �إعالمية وحت�سب للقائمني على جملة "درع
الوط��ن"� ،س��واء من الناحية ال�شخ�ص��ية حمل احل��وار ،وهي قمة الهرم ال�سيا�س��ي يف
الإم��ارة� ،أو من ناحية نوعية الأ�س��ئلة التي �أتت ب�إجاب��ات تعك�س حميمية العالقة بني
احلاكم واملحكوم يف الإمارات ،لأن الوقع يكون خمتلفاً عندما ي�سمع املواطن من احلاكم
ما يخطط له.
ال �شك يف �أن خطوة املجلة تهدف �إلى نقل الكثري من الر�ؤى عن حكام الإمارات فيما
يتمنونه للإن�س��ان الإماراتي مبا يحقق �شفافية الو�ضوح يف عالقة احلاكم باملحكوم ،التي
�أثبتت جميع ال�شواهد والدالئل �أن الإن�سان هو الرثوة احلقيقية فيها .وبال �شك ف�إن هذه
احلوارات �س��ترتك �أثراً �إيجابياً لدى املواطن ،و�س��تكون مادة لال�ستخدام الإعالمي ملن
يبحث عن املعلومة املتميزة عن الإمارات•
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المتحدث العسكري ..ضرورة

التفكري يف م�س�ألة وجود متحدث با�سم القوات امل�سلحة �أو اجلي�ش� ،أمر بات مفروغاً منه
يف العدي��د من الدول؛ بعدما ات�ض��ح �أن احلروب احلالية مل تعد تعتمد على الأ�س��لحة
التقليدي��ة وحده��ا .و�أعتق��د �أن جتربة احلرب عل��ى الإرهاب خالل الف�ترة التي تلت
�أحداث احلادي ع�ش��ر من �س��بتمرب  ،2001وكذلك جتربة ما ي�س��مى "الربيع العربي"
كتجرب��ة عربية خال�ص��ة ،ت�ؤكدان �أهمي��ة العمل على �إيجاد عنا�ص��ر ع�س��كرية و�أمنية
لديه��ا الق��درة عل��ى التعامل مع و�س��ائل الإعالم املختلفة ،مبا فيها و�س��ائل التوا�ص��ل
االجتماع��ي ،وخماطب��ة املرا�س��لني الإعالميني الذي��ن باتوا يتعاملون اليوم مع �ص��حة
"ر�صها" يف الأوراق �أو قراءتها.
املعلومات وتف�سريها� ،أكرث من ّ
واملتح��دث با�س��م اجلي�ش �أو الأجهزة الأمنية� ،أ�ص��بح "ظاهرة" عاملي��ة ،رمبا بد�أت مع
حرب "حترير الكويت" ،ولكنها باتت �أكرث و�ضوحاً و�أكرث �أهمية مع تنوع املجاالت التي
تخا���ض فيها احلروب .وكانت ال�س��عودية هي الدولة العربية الأولى التي ا�س��تخدمت
املتحدث با�س��م وزارة الداخلية ب�ش��كل فعال ،بعدما �أدركت �أن الق�ض��اء على "تنظيم
القاعدة" يحتاج �إلى ا�س�تراتيجية �إعالمية مدرو�س��ة ،وخا�صة �أن "القاعدة" تعتمد
على املغالطات ون�ش��ر املعلوم��ات املغلوطة ،يف رهان على "منطية" امل�ؤ�س�س��ات الأمنية
العربي��ة ،التي تعل��ي اعتبارات ال�س��رية ،وبطء احلرك��ة وردود الفعل جت��اه الأحداث،
فكان �أن ا�س��تحدثت اململكة من�ص��ب املتحدث لت�ص��حيح املعلومات وتو�ضيح املوقف
لو�سائل الإعالم ،وهو ما �ساعد على جناح احلملة �ضد �إرهاب "القاعدة" �إلى حد كبري.
والي��وم ي�ؤك��د اجلي�ش امل�ص��ري �أنه خطا خط��وة �إيجابي��ة يف التعامل مع امل�س��تجدات
ال�سيا�س��ية والأمني��ة يف الفرتة الت��ي تلت  25يناير  ،2011بوجود �شخ�ص��ية تتحدث
نيابة عن القوات امل�سلحة ،ومتتلك املقومات الالزمة للتعامل مع و�سائل الإعالم املحلية
والعاملية.
مل تعد حروب اليوم حروباً منطيةُ ،ت�س��تخدم فيها الأ�س��لحة التقليدية وحدها ،ما يعني
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�أن االعتماد على الأ�س��اليب التقليدية يف الدفاع عن الأوطان يت�سبب يف خ�سائر ميكن
تفاديها .ويف هذا ال�صدد يلزم امتالك �أدوات من �أهمها املرونة يف التعامل مع املعلومات،
والق��درة على �إقناع الر�أي العام .وهنا ت�أتي �أهمية دور املتحدث با�س��م امل�ؤ�س�س��ة ،ورمبا
تكمن ال�صعوبة يف حالة القوات امل�سلحة يف �أنها تعترب امل�ؤ�س�سة الأكرث �سرية يف التعامل
مع املعلومة ،وهو التحدي الذي يلزم التغلب عليه ،فقد �أوجدت امل�ؤ�س�س��ات الأمنية يف
العامل لنف�س��ها منافذ �أو "�ش��بابيك" لت�ص��حيح املعلومات التي تخ�صها ،مبا ال يخل
بال�سرية التي ي�ستلزمها �أداء مهامها.
واليوم ،با�ستطاعة "عدو" حتريك �أفراد من املواطنني �أو عنا�صر داخل دولة ما ،لزعزعة
اال�س��تقرار �أو �إيجاد ب�ؤر غري م�سيطر عليها دون ا�س��تخدام الآليات والأ�سلحة املتعارف
عليه��ا؛ �إذ يكفيه �أن تكون التغطية الإعالمية للأحداث تغطية م�ض��للة �أو منحازة ،و�أال
تكون هناك قدرة لدى الأجهزة الر�سمية على دحر الأكاذيب ب�شكل �سريع وفاعل .وقد
�شهدت احلالة امل�صرية كثرياً من هذه املناورات التي مار�ستها قوى ذات �أهداف خا�صة،
وكلفت م�ؤ�س�سات الدولة كثرياً من اجلهود والتكلفة الباهظة.
�إن �أبرز ظاهرتني ميكن ت�سجيلهما فيما يحدث من "فو�ضى املنطقة العربية" �أنها يف �أحد
وجوهه��ا املهمة فو�ض��ى �أو ح��رب معلوماتية ،وهن��اك من يتالعب به��ا بطريقة جعلت
من ال�سيطرة على الأو�ضاع �أمراً بالغ ال�صعوبة ،مع تعدد امل�صادر وتطور و�سائل التوا�صل
االجتماع��ي� .أما الظاهرة الثانية فهي �أن هناك تباط�ؤاً من جانب امل�ؤ�س�س��ات العربية يف
التحرك نحو ت�ص��حيح املعلومات؛ ولذا ف�إن جزءاً من جناح امل�ؤ�س�س��ة الع�سكرية امل�صرية
م�ؤخراً يرتبط بت�ص��حيح املعلومة؛ وهو ما ي�ؤكد �أن من�ص��ب املتحدث الر�س��مي �ضرورة
ولي�س ترفاً•

111

مقاالت درع الوطن

اإلمارات وزراعة األمل

مل تعد �أفغان�س��تان دولة مزروعة بالألغام التي تقتل الإن�سان ،ومل تعد �أرا�ضيها مغرو�سة
بزراع��ات خمدرة ،ومل يعد الإن�س��ان الأفغاين ب�لا �أمل يف العي���ش .ال �أتكلم هنا عن
كل �أفغان�س��تان الدولة املرتامي��ة الأطراف ،ولكن عن اجلزء ال��ذي عملت فيه القوات
الإماراتية .فقد احتفلت �س��فارة الإمارات ومعها القوات الإماراتية يف كابول عا�ص��مة
�أفغان�ستان يف بداية �شهر �أكتوبر  ،2013بانتهاء مهمتها يف �إزالة الألغام على م�ساحة تبلغ
 25مليون مرت مربع ،و�أ�صبحت هذه املناطق اليوم �آمنة وقابلة لتحرك الب�شر وللزراعة؛
املهنة الأ�سا�سية للإن�سان الأفغاين.
�أحاول �أن �أتخيل فرحة فقراء �أفغان�ستان عندما ي�سمعون مثل هذا اخلرب ،وكيف تبدلت
عليهم احلال م��ن �أخبار االنفجارات والقتل اليومي �إلى "زراعة الأمل" .ويف و�ض��عها
احلايل ،ما عادت �أفغان�ستان تعبرِّ عما كانت عليه من فو�ضى وخراب� ،سواء �أيام الإرهاب
�أو �أيام ن�ش��اط جتار احلرب الأهلية التي دمرت الوط��ن واملواطن .ما تفعله الإمارات جتاه
الإن�سان يف العامل ي�ستحق االلتفات �إليه والإ�شادة به ،وم�شروع الإمارات يف �أفغان�ستان
جتاوز �أهدافه الأولية �إلى �إيجاد بيئة قابلة للعي�ش الإن�س��اين ،عندما حفرت الدولة الآبار
وبنت م�س��اجد لتقوم بدور �أكرب يف ن�ش��اط املجتمع الأفغاين ،مبا لها من ت�أثري اجتماعي
م�شهود.
عندما قر�أت هذا اخلرب رجعت �إلى جهود قواتنا امل�س��لحة الإن�سانية وخ�صو�صاً يف جمال
�إزالة الألغام يف العديد من مناطق العامل ،مثل لبنان الذي �شهد �إزالة الألغام والقنابل
العنقودية التي خلفتها حروب �إ�س��رائيل عليه ،وكو�س��وفو وال�ص��ومال .و�إذا كان الإجناز
يف حالة �أفغان�س��تان قد حتقق ب�إعادة الأر�ض لتكون �ص��احلة للزراعة ،وهو �أمر مهم لدى
�سجل
املواطن الأفغاين ف�إن الفرتة الزمنية التي حتقق فيها هذا الإجناز ،وهي عامان فقطُ ،ت َّ
ك�إجناز �آخر يح�سب لقواتنا ،ما يعني �أن يف الأمر خربة ومهارة ينبغي عدم جتاوزها.
وحني تتو�س��ع بذاكرتك �إلى م�ش��اركات الق��وات الإماراتية فيما يخ���ص �إعادة الأمل
للإن�س��ان يف �أي مكان يف العامل ،ال ميكنك �أن تن�س��ى العراق واليمن وليبيا وباك�ستان
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والعدي��د من دول الع��امل ،ما يعطي املراقب انطباعاً مهماً ع��ن دور هذا اجلي�ش بجانب
مهامه القتالية ،وهي ر�س��الة ينبغي �أن ت�ص��ل "�إلى من يهمه الأمر" ،من الذين تعودوا
على ا�ستخدام اجليو�ش يف تدمري الأوطان وخدمة الأنظمة امل�ستبدة.
�إح�س��ا�س الإن�س��ان الأفغاين ب�سعادة "تطهري" �أر�ض��ه من القنابل وعودتها �إليه ال تقل
عن �سعادة الإن�س��ان الإماراتي عندما يدرك معنى الر�سالة التي حتملها دولته للإن�سانية
يف العامل ،و�شعوره بالفخر مبا تقوم به قواته امل�سلحة .وتزداد فرحة الإماراتي عندما يجد
�أن ه��ذا النه��ج هو �أحد �أدوات مكافحة الإرهاب ،على اعتبار �أن �أحد �أ�س��باب انخراط
الفقراء يف الإرهاب هو ا�ستغالل "جتار احلرب" حاجتهم �إلى الدخل ،وهذا هو ال�سبب
وراء جناح تنظيم القاعدة يف املناطق الفقرية وبالتايل ف�إن الإجناز الإماراتي ر�س��الة �سالم
من الدولة �إلى العامل.
هناك نقطتان �أ�سجلهما فيما يخ�ص م�شاركات القوات الإماراتية يف خمتلف دول العامل:
النقطة الأولى� ،أنها �أكدت للجميع �أن اجلندي ينتمي �إلى املجتمع ،و�أنه �إن�س��ان قبل �أن
يكون مقات ًال �شر�س��اً عندما يتطلب الواجب الوطني ذلك ،وبالتايل فقد غري هذا اجلي�ش
ال�صورة النمطية التي ر�سخت يف ذهن الكثريين .والنقطة الثانية� ،أن الإمارات يف حربها
�ض��د الإرهاب العاملي اختارت لنف�سها طريقاً خمتلفاً عن الآخرين ،وركزت على "بث
الأمل" نفو�س النا�س والإجناز امليداين من خالل �إيجاد �أ�سباب العي�ش الكرمي للإن�سان
الع��ادي ،ومع �أن الأمر يحتاج �إل��ى وقت ،فقد بد�أت النتائج تتبل��ور ،متمثلة يف تراجع
العنف يف �أفغان�ستان•
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التجسس واألخالق السياسية

�أعتقد �أن م�س���ألة غ�ض��ب بع�ض حلف��اء الواليات املتح��دة الأمريكية الذين تعر�ض��وا
للتج�س���س على قادتهم الأوروبيني وردود الفعل الر�سمية التي قامت بها بع�ض الدول:
مثل الربازيل ،عندما هددت ب�إلغاء �صفقة �أ�سلحة ،ينبغي �أال ن�أخذها على حممل اجلد.
و�أظن �أن هناك كثريين يف العامل ،وال�سيما الدول التي مت التج�س�س عليها ،يتفقون معي
على اعتبار �أن كل االحتماالت واردة يف ال�سيا�سة.
يف بريطانيا �أُخذ على رئي�س وزرائها ديفيد كامريون ب�أن رد فعله مل يكن بحجم الق�ضية،
بل �إن تربيره ملا قامت به الواليات املتحدة �أثار غ�ض��باً من �ص��حف اليمني التي ر�أت يف
ردة فعل فرن�س��ا مثا ًال يحتذى .وقد �أُرجعت امل�س���ألة لأ�سباب لها عالقة بطبيعة احلزب
احلاكم ،ففي فرن�س��ا حزب مييني ،وكذلك يف الربازيل و�أملانيا .لكن ال�صورة العامة التي
ميكن ا�ستخال�صها هي �أن الربيطانيني مل يكرتثوا كثرياً مبا مت ك�شفه �إعالمياً؛ على اعتبار
�أن ذلك ميثل حادثة لال�س��تهالك الإعالميُ ،فتحت يف هذه اللحظة من الزمن و�سوف
تغلق ليعاد فتحها مرة �أخرى يف امل�ستقبل حتى لو بانت لنا ب�أنها جادة.
ل��وال الإع�لام الذي عودن��ا على فر�ض �أ�ش��يائه عل��ى النا�س لكان��ت اهتماماتهم غري
متعلقة بهذا املو�ض��وع وبهذه الطريقة .فبح�س��ب اعرتافات مدير اال�ستخبارات الوطنية
الأمريكية؛ جيم�س كالبر؛ يف �أثناء ا�س��تجوابه يف جمل�س النواب ،ف�إن التج�س���س على
الق��ادة هو الدر���س الأول الذي يتعلمه من ميتهن هذه املهن��ة ،و�أعتقد �أن ثمة منطقاً يف
كالمه .وي�ضيف �أن حتليل �أقوال القادة ومطابقة �أفعالهم مع �أقوالهم �أمر معتاد خا�صة بني
احللفاء� .إذاً املو�ض��وع ال يحتاج �إلى كل هذا االحتجاج وال�ضجيج .و ي�ضيف كالبر �أن
معرفة ن ّيات القادة متثل �أولوية لدى �أجهزة املعلومات اال�ستخباراتية ،وبالتايل ف�إن "علم
املطابقة" يدر�س منذ زمن.
�أتفق مع الذين اعتربوا ق�ضية التج�س�س فيلماً �سيا�سياً ،وخا�صة �أنه لدينا بع�ض الق�ص�ص
الت��ي تناولته��ا الأفالم العربية .و�أعتق��د �أن كلنا نتذكر فيلم "زوج��ة الوزير" الذي قام
ببطولت��ه املمث��ل الراحل �أحمد زكي ،الذي كان يقوم ب��دور الوزير الذي يكتب تقارير
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عن زوجته للأجهزة ويزود جهاز اال�ستخبارات بها .وعلى امل�ستوى الواقعي لدينا جتارب
وق�ص���ص حقيقية كانت تنقل ع��ن �أن بع�ض �أجهزة اال�س��تخبارات العربية كانت جتند
�أفراد العائلة بع�ض��هم �ض��د بع�ض .وق�ص�ص �أنظمة �صدام ح�س�ين وب�شار الأ�سد ومعمر
القذايف خري دليل .نحتاج فقط �إلى �أن ن�سقط �أحياناً جتاربنا ال�شخ�صية على امل�ؤ�س�سات،
باعتبار �أن الذي يدير امل�ؤ�س�س��ة هم �أ�ش��خا�ص ،وبالتايل ميك��ن �أن يفعلوا ما نعتقد �أنه ال
ميكن �أن يحدث!.
حني نقر�أ مثل هذا اخلرب ندرك �أننا مل نعد يف ع�صر "�سرية املعلومات" ،واملتباهون ب�أنهم
ميتلكون الأ�س��رار هم �أكرب م�س��رب لها .م�ساحة "التكتم" بد�أت ت�ض��يق ،وبالتايل ف�إن
اخل�صو�صية الوطنية �أو ال�شخ�صية بد�أت ُتفقد �أحياناً مبعرفتنا ورغبتنا ،و�أحياناً لأن الزمن
تغري .و�إذا كان هناك من امتلكته الده�شة من ت�صرف اال�ستخبارات الأمريكية ،فعليه �أن
يعرف �أن ال�سيا�سة ال تعرف الأخالق ،لي�س مع احللفاء البعيدين فقط ،ولكن حتى مع
احللفاء القريبني .كان ممكناً �أن نتقبل التج�س�س على حليف مثل تركيا �أو اليابان ،ولكن
�أن تكون �أملانيا وفرن�سا م�س��تهدفة ،فهنا اال�ستغراب ،والتجارب دائماً تقول �إن مفاج�آت
ال�سيا�سة لن تنتهي.
باملقايي�س ال�سيا�سية؛ �إن �أردنا �أن نتعاطف مع رد فعل الدول التي �أح�ست ب�أنها �صدمت
من حليف ا�سرتاتيجي ف�إنني �أعتقد �أننا �سنكون �أقرب �إلى �شهداء الزور يف ق�ضية "�شبه
عادلة" �أو �أنها على الأقل معروفة تفا�صيلها .و�سيكون ما نفعله �أننا نحاول �إر�ضاء �أنف�سنا
ب�أن هناك �أخالقاً يف ال�سيا�سة ،ولكننا ال نريد �أن نعرتف بالواقع•
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أعمــاق
نبذة عن الكاتب
 مـحـمـــــــــــد الحمــــــــــــــادي. رئيس تحريـر جريـدة االتحـاد. كاتــب عمــود يومـي “ أعمــاق “ يفجريـدة االتحاد منذ عام  1996حتى
عام .2003
 عمل محررا ً برملانياً وتحصص يف تغطيةجلسـات املجلس الوطنـي االتحـادي.
 عضو لجنة تحكيم مسابقات التحقيقالصحفي املصور واملؤمترات الصحفية
والتصوير الفوتوغرايف.
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اإلمارات ومصر..
عمق العالقة وقوة التاريخ

ما بني على �أ�س��ا�س �س��ليم وقوي ال ميكن �أن ينهار ب�س��هولة �أو ب�س��رعة ،وما يربط دولة
الإمارات العربية املتحدة بجمهورية م�ص��ر العربية عالقة بنيت على �أ�س���س قوية ومتينة
و�ص��ادقة ،وما متر به العالقات خالل الأ�ش��هر املا�ضية ال يعدو �أن يكون �أكرث من �سحابة
�صيف �ستنق�شع بف�ضل وجود العقالء واملخل�صني يف كال البلدين.
يف الإمارات ال ننظر �إلى م�صر كما ننظر �إلى �أي دولة عربية �أخرى ،ف�إمياننا ب�أن م�صر هي
قلب العروبة وهي ال�ش��قيقة الكربى ال جدال فيه وال مزايدة عليه ،فم�ص��ر على مدى
عق��ود تقوم بدوره��ا العربي بكل م�س���ؤولية ،والإمارات قدرت هذا ال��دور منذ البداية
واعتربت��ه دوراً يجب �أن تقف معها فيه ،لذا مل يرتدد ال�ش��يخ زايد "رحمه اهلل" عندما
وجد �أن م�ص��ر ت�س��تحق كل الدعم �أن يتخذ موقفه التاريخ��ي يف حرب  1973ويقول
عبارته اخلالدة« :البرتول العربي لي�س �أغلى من الدم العربي».
نحن ال نن�سى �أن الذين علمونا عندما كنا �صغاراً كانوا املعلمني امل�صريني ،وال نن�سى �أن
�أول الأطباء العرب كانوا من امل�ص��ريني ،ومل ي�س��بقهم �إلى املنطقة �سوى بع�ض الأطباء
الهنود ،لذا ف�إن تقديرنا مل�ص��ر هو تقدير الأوفياء لأ�ص��حاب الف�ض��ل ،فلم يكونوا جمرد
رجال ون�س��اء ج��ا�ؤوا ليقدموا خدماتهم مقاب��ل �أجر مادي فقط ،بل جا�ؤوا ك�أ�ص��حاب
ر�سالة �إلى �أر�ض كانت قد بد�أت يف بناء نف�سها والوقوف على قدميها.
متر م�ص��ر اليوم بظرف �سيا�س��ي غري طبيعي ،وتعاين بع�ض التحدي��ات الداخلية ،ولأن
�سيا�س��ة الإمارات الرا�س��خة يف عالقتها م��ع الدول الأخرى تقوم على احرتام �س��يادة
تلك الدول وعدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية ف�إن الإمارات تقف �إلى جانب ال�شعب
امل�صري ،وهي م�ستعدة لتقدمي امل�ساعدة التي حتتاجها م�صر للحفاظ عليها وحمايتها من
�أي �ضرر.
وه��ذا ي�ؤك��د �أن ما حتاول �أن توجهه بع�ض اجلماعات يف م�ص��ر م��ن اتهامات للإمارات
بتدخلها يف �ش���ؤونها ال�سيا�س��ية الداخلية ال �أ�سا�س له من ال�صحة ،وت�ؤكد الأيام �أن كل
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ذلك مل يكن �سوى دعاية �سوداء وادعاءات ال تهدف �إال �إلى ال�ضغط ال�سيا�سي بهدف
حتقيق بع�ض املكا�سب.
يف وقت ما الحظ اجلميع �أن هناك حالة قلق �أ�صابت لي�س الإمارات فقط ،بل كل دول
اخلليج العربي ب�سبب بع�ض اخلطوات ال�سيا�سية يف م�صر ،وعلى ر�أ�سها التقارب امل�صري
الإيراين ،والذي بال �ش��ك �أنه �سي�أتي على ح�س��اب العالقات امل�صرية اخلليجية ،وكان
من املهم �أن يتم �إعالن املوقف الر�س��مي ب�شكل وا�ضح حتى ينق�شع ذلك القلق املربر،
وقد تكون الأمور اليوم �أكرث و�ضوحاً وتطميناً للجانب اخلليجي.
يف الإمارات كنا ،ومازلنا ،و�س��نبقى نراهن على وعي ال�ش��عب امل�ص��ري ،وعلى �إدراك
املثقفني امل�ص��ريني ،ونحن واثقون ب�أن عالقة الإمارات مب�ص��ر لن تت�أث��ر ،لأننا ندرك �أنها
عالقة قائمة على االحرتام املتبادل بني البلدين ،وعلى امل�ص��الح امل�شرتكة ،ولي�س على
�أي �شيء �آخر ،و�ستبقى نقاط االتفاق بني البلدين وال�شعبني �أكرب و�أكرث بكثري من نقاط
اخلالف التي يحاول �أن ي�ضخمها البع�ض بني احلني والآخر •
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قضاؤنــا بخيــر

يف احل��رب العاملية الثانية حينم��ا دكت الطائرات الأملانية امل��دن الربيطانية و�أمعنت يف
تدمري مدينة لندن ،جاء �إلى ت�شر�شل رئي�س الوزراء الربيطاين يف ذلك الوقت من يخربه
مبا فعله الأملان مبدينتهم التي يحبونها ،ف�س���أل من معه هل الق�ض��اء بخري؟ فقالوا نعم ،رد
عليهم ت�شر�شل� :إذاً نحن بخري.
ونح��ن نق��ول �إن ق�ض��اءنا يف الإم��ارات بخري لذا فنح��ن بخري .نقول ذلك لأن ق�ض��اء
الإمارات يف الأيام املا�ض��ية تعاطى مع �أكرث الق�ض��ايا ح�سا�س��ية يف تاريخه ،وبالتايل ف�إن
البع�ض يعترب �أن هذا الق�ض��اء يواجه �أبرز حتد يف م�سريته ،الأمر الذي يجعله حتت جمهر
املراقبني واملهتمني ،وذلك لأن ق�ض��ية "التنظيم ال�سري" �أو ما يعرف مبجموعة "دعوة
الإ�صالح" املرتبطة بفكر جماعة الإخوان امل�سلمني �أ�صبحت بني يدي الق�ضاء.
عل��ى مدى ثالثة �أ�ش��هر تقريباً �ش��هدنا جل�س��ات حماكمة  96م��ن املواطنني املتهمني
بت�شكيل تنظيم �سري بهدف اال�ستيالء على احلكم يف الإمارات  -ح�سب اتهام النيابة
 وراق��ب اجلميع �أداء الق�ض��اء الإماراتي وطريقة تعامله مع هذه الق�ض��ية ،ومن خاللح�ض��وري لتلك اجلل�سات الـ  13والتي كان �آخرها يوم الثالثاء 21مايو املا�ضي والتي
قدم فيها دفاع املتهمني دفوعهم ومرافعاتهم� ،أ�س��تطيع �أن �أقول �إن ق�ض��اءنا بخري ونحن
ننتظر احلكم يف هذه الق�ضية.
لقد متيزت جل�س��ات املحاكمة بال�شفافية وروح التعاون وحكمة القا�ضي فالح الهاجري
واحرتامه الدائم للمتهمني و�أقاربهم الذين يح�ض��رون جل�س��ات املحاكمة بالع�شرات..
وكذلك �س��ماح القا�ض��ي للمتهمني بعر�ض م�ش��كالتهم ،وكذلك الدفاع عن �أنف�سهم
بالطريقة التي تنا�سبهم وتريحهم ،فكل من طلب احلديث تكلم ،وكل من تكلم �أ�سهب
يف الكالم فلم يرجع ليجل�س على مقعده �أحد �إال بعد �أن قال كل ما لديه ،وا�ستمع �إليه
القا�ض��ي بكل رحابة �صدر .ويف اجلل�س��تني الأخريتني اللتني كانتا للدفاع عن املتهمني
مل مينع القا�ض��ي بع�ض املتهمني من انتقاد حتقيقات النيابة ،بل بلغ الأمر بالبع�ض اتهام
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النيابة "بتزوير" التحقيقات :وقد ا�ستمع �إليهم القا�ضي دون مقاطعة معطياً �إياهم احلق
يف �إب��داء ر�أيهم .وعقب يف النهاية �أن احلكم �سي�ص��در ع��ن املحكمة ،ولن يكون راجعاً
لإن��كار ورف���ض املتهمني ملا وجه �إليه��م �أو لتهم النيابة لأولئك الأ�ش��خا�ص و�إمنا مليزان
العدل والق�ضاء.
يف الث��اين من يوليو املقبل �ست�ص��در املحكمة االحتادية العلي��ا قرارها وحكمها يف هذه
الق�ض��ية التي �ش��غلت ال��ر�أي العام املحل��ي واخلارجي ،ومن خالل �س�ير التحقيقات
واملحاكمة لي�س لدينا �ش��ك ب�أن ق�ض��اء الإمارات �س��يكون عاد ًال ومن�ص��فاً ،فمن يثبت
عدم تورطه �سينال حكم الرباءة ،ومن يثبت تورطه ف�إنه بال �شك �سينال جزاءه العادل.
وتبق��ى بعد ذلك امل�س���ؤولية على املجتمع و�أف��راده ،وعلى املتهم�ين و�أقاربهم للتعامل
العق�لاين مع الأح��كام واح�ترام كلمة الق�ض��اء ،فالتحقيق��ات �أخذت وقت��اً طوي ًال،
وجل�سات املحاكمة كذلك ح�ص��لت على الوقت الكايف ،وكل طرف قدم �أدلة االتهام
و�أدل��ة الرباءة ،وعندما نقر ب�أننا يف وطن قانون ي�س��اوي ويعدل ب�ين �أبنائه ،وكذلك بني
الأغراب الذين يعي�شون على �أر�ضه فهذا يعني �أننا نقبل حكم الق�ضاء� ،سواء كان على
هوانا �أو مل يتفق وتوقعاتنا •
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إيـــران واألمــل «الروحــاني»

ف��وز املحاف��ظ املدع��وم من الإ�ص�لاحيني ح�س��ن روحاين ،لي�ص��بح الرئي�س ال�س��ابع
للجمهورية الإ�س�لامية الإيرانية �أعطى العامل الغربي الأمل يف م�ستقبل عالقته ب�إيران،
ف��ردود الغرب على فوزه كانت تعك�س مدى الرغبة الغربية بالتم�س��ك ولو ب�أمل م�ؤقت
بنظام طهران ،فعلى الرغم من التاريخ املعروف لروحاين وارتباطه الوثيق مب�ؤ�س�سة احلكم
يف �إي��ران وعالقت��ه القوية باملر�ش��د الأعلى للثورة عل��ي خامنئي ف�إن التفا�ؤل بو�ص��وله
للرئا�سة كان وا�ضحاً.
ويب��دو �أن بع���ض الغربيني يربط ذهاب جناد وقدوم روحاين بتغريات قد ت�ش��هدها �إيران
فيما يتعل��ق بامللف النووي وعالقة �إيران باحلرب يف �س��وريا واال�ض��طرابات يف العراق
بالإ�ض��افة �إلى عالقاتها مع �إ�س��رائيل وفل�س��طني .ومن باب الواقعية يبدو �أن "�أمنيات"
الغرب تبدو حاملة لأ�س��باب يعرفه��ا اجلميع؛ فروحاين جمرد بدي��ل لأحمدي جناد يف
نظام ال تتبدل �سيا�س��اته وتوجهاته بتغيرّ رئي�س وقدوم رئي�س �آخر ،فمن يحكم يف نهاية
الأمر هو املر�ش��د ،وبالتايل و�إن كان روحاين يبدو �أكرث ر�ص��انة وهدوءاً ودها ًء ممن �س��بقه
ف�إن كل ذلك لن يجعلنا نفرط يف التفا�ؤل بالتغيري يف ال�سيا�سة اخلارجية لطهران و�إن كنا
نتمنى �أن ن�شهد �إيران جديدة.
ال�س�ؤال املهم :هل يختلف روحاين يف تطلعاته عن نظام احلكم واعتبار الو�ضع الذي متر
به املنطقة هو الفر�ص��ة التاريخية املهمة ال�س��تعادة �أجماده يف ظل �سقوط بع�ض الأنظمة
العربية و�ض��عف النظام العربي ،واالنق�ض��ا�ض على املنطقة؟ هذا بالطبع �س���ؤال عملي
ولي�س نظرياً ،وتقت�ض��ي الإجابة عليه �أن يق��وم الرئي�س اجلديد لإيران ب�إيقاف تدخله يف
املنطقة و�س��حب نف��وذه من العراق واليمن ولبنان والبحرين ف�ض� ً
لا عن ان�س��حابه من
�سوريا.
ما ي�ص��عب من مهمة روحاين �أن و�ص��وله �إلى كر�سي الرئا�س��ة يتزامن مع تو�سع التوتر
الطائفي بني ال�س��نة وال�شيعة يف املنطقة وو�ص��ول هذا التوتر �إلى م�ستويات غري م�سبوقة
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ب�س��بب الأزمة ال�س��ورية ،وهذا �س��يكون من �أه��م االختبارات للرئي���س اجلديد ،فهل
�سي�ستطيع �أن يوقف هذا التوتر �أم �إنه �سيزيد من خطره كما يرغب البع�ض؟
�إن اخلط��اب الذي �ألقاه روحاين بع��د فوزه ب�أيام ،والذي كان موجه��اً �إلى دول املنطقة
ودول اجل��وار ،من املهم �أن يق�ترن بالأفعال ،فالكالم اجلميل �ش��ي ٌء والأفعال اجلميلة
�ش��يء �آخر ،ومن �سبقه مل يكن يتوقف عن الكالم اجلميل لكن الأفعال كانت عك�س
ذلك.
روح��اين مطالب ب�أن يعيد العالقات اجليدة مع الدول العربية وخ�صو�ص��اً دول اخلليج،
و�أن يتعامل مع هذه الدول ك�ش��ركاء يف املنطقة ال �أن ي�س��تمر يف فر�ض نف�س��ه ك�شرطي
عليها و"عمدة"يجب �أن يكون له ر�أي يف كل �ش�ؤون املنطقة ويكون ر�أيه هو النافذ.
كما �أن على روحاين �أن يوقف اال�س��تفزازات التي كان ميار�سها �سلفه فيما يتعلق باجلزر
الإماراتية املحتلة الثالث :طنب الكربى وطنب ال�صغرى و�أبو مو�سى ،فالت�صعيد الذي
تكرر خالل ال�س��نوات املا�ض��ية يجب �أن يتوقف واالتفاقات الت��ي متت بني الإمارات
و�إي��ران يج��ب �أن يلتزم بها الطرف الإي��راين .والأهم من كل ذل��ك �أن يقبل الرئي�س
اجلديد التحكيم الدويل من �أجل �إنهاء هذه الق�ض��ية التي م�ضى عليها �أكرث من �أربعني
عاماً.
يف الأول من �أغ�سط�س املقبل �سيجل�س روحاين ر�سمياً على كر�سي احلكم يف اجلمهورية
الإ�س�لامية الإيرانية ،ودائماً يبقى التفا�ؤل بامل�ستقبل هو ما نتم�سك به ،وبرغم املعطيات
الأولية �إال �أننا �س��نبقى مرتقبني الأ�ش��هر الأولى من حكم روحاين ،فقد حتدث مفاج�أة
جميلة جتعل من هذه املنطقة مكاناً �أكرث هدوءاً •
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الخليج وسقوط اإلخوان
في مصر

فوجئ��ت دول اخلليج بالتقارب بني حكومة الإخوان يف م�ص��ر والنظام الإيراين ،فمنذ
الي��وم الأول من و�ص��ول الإخوان �إلى احلكم يف م�ص��ر كان الت�س��ا�ؤل الذي يطرح يف
اخلليج كيف �س��تكون عالق��ة هذه  احلكومة بذاك النظام؟ ويف بع���ض املواقف �أعلنت
احلكومة امل�صرية �أنها تقف �إلى جانب دول اخلليج وت�ساندها يف ق�ضاياها وحقوقها ،ولكن
م��ا حدث على �أر���ض الواقع كان خمتلفاً عن ذلك متاماً ,فالتودد والعالقات بني م�ص��ر
منحى ت�صاعدياً وا�ضحاً ،يف املقابل كانت العالقات بدول اخلليج ت�سوء،
و�إيران �أخذت ً
وتطورت العالقات مع �إيران لدرجة �أن قائد احلر�س اجلمهوري قام بزيارة �إلى القاهرة يف
دي�س��مرب املا�ضي ،وبعد زيارته ب�أقل من �ش��هر و�صل وزير اخلارجية الإيراين �إلى القاهرة
ومعه وفد جتاري �ضخم ،ومت االتفاق على م�شاريع ،واحل�صول على وعود مب�شاريع مبليارات
الدوالرات ،كما بد�أت الوفود ال�س��ياحية الإيرانية ت�صل �إلى م�صر ووفود م�صرية تذهب
�إلى طهران ،لذا كان من الطبيعي �أن تقلق دول اخلليج من حكم الإخوان.
�إن عمل دول اخلليج على دعم وجود نظام حكم عاقل يف م�ص��ر يبدو م�ش��روعاً؛ فم�صر
هي التي متلك الثقل العربي احلقيقي ،لذا فمن غري الطبيعي �أن يكون لها دور غري ذلك
�أو �أن تك��ون �س��بباً يف تقوية الدور الإيراين يف املنطقة على ح�س��اب دول اخلليج ،فجاء
دعم دول اخلليج لإعادة م�صر �إلى مكانتها ودورها الإقليمي والعربي.
بالإ�ض��افة �إلى ذلك ،ف�إن تنظيم الإخوان الدويل قام بالإيعاز لأتباعه يف دول اخلليج من
�أجل القيام بتغيريات م�شابهة للتغيريات التي �شهدتها م�صر وتون�س وليبيا .وحماوالت
الإخوان امل�س��تمرة لفر�ض التغيري ال�سيا�س��ي يف دول اخلليج مل تك��ن �أمراً واقعياً؛ فقد
اعتقد �إخوان م�صر و�إخوان اخلليج �أن الفر�صة �أ�صبحت مواتية لهم لل�صعود ،وقام �إخوان
م�ص��ر بتحري�ض �أتباعهم يف اخلليج على اتباع الأ�س��اليب نف�سها من �أجل الو�صول �إلى
احلكم والتغيري ،لكنهم مل يدركوا �أن الواقع خمتلف متاماً بني دول اخلليج وم�صر.
وكان��ت ردة فعل �إخوان اخلليج بعد �س��قوط مر�س��ي مفاجئة للجميع ،فحالة الغ�ض��ب
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اله�ستريي واحلزن الكبري الذي عا�شوه مثري للده�شة ،وظهرخطابهم وك�أن رئي�س دولتهم
هو الذي عزل ولي�س رئي�س دولة �ش��قيقة ،متنا�س�ين �أن قرار عزله جاء من ال�شعب ومن
خالل تلك املاليني التي خرجت وطالبته بالرحيل ولي�س من �أحد �آخر .وكانت مفارقة
كب�يرة بني موقف �إخ��وان اخلليج الذين يحتج��ون على حكوماتهم يف كل �ش��يء وال
يعجبهم منها �أي �ش��يء وموقفهم من حكم مر�س��ي ،الذي �أثبت ف�ش��له ولكنهم يرونه
�أف�ضل حاكم ،بل يطالبون بعودته وك�أنه ويل �أمرهم!.
الإخوان الذين ال يعرتفون بالدميقراطية وال بالتعددية ويقوم نظامهم على ال�سمع والطاعة
العمياء لقياداتهم� ،أ�صبحوا يتكلمون عن الدميقراطية ويتغنون ب�صناديق االقرتاع لأنهم
يرون �أنها تعطيهم احلق وال�شرعية للو�صول �إلى احلكم ،ف�أ�صبحوا يتكلمون عن الأغلبية
وعن �ص��ناديق االقرتاع ،ويرون �أنه��ا كافية كي يحكموا ويبق��وا يف احلكم �إلى الأبد..
وين�س��ون �أن الدميقراطية هي حكم ال�شعب بال�ش��عب ولي�س حكم ال�شعب باجلماعة!!
الأمر الذي �أو�ص��ل م�صر �إلى مرحلة �أ�ص��بحت فيها تحُ كم من مقر الإخوان ولي�س من
رئا�سة اجلمهورية!.
تفا�صيل املوقف اخلليجي جتاه حكم الإخوان يف م�صر كثرية ،والنقطتان اللتان ذكرتهما
تعتربان الأبرز بني الأ�س��باب التي ر�أت دول اخلليج بناءاً عليها �أن الواجب يحتم عليها
�أن تقدم الدعم املادي الذي ي�ساعد التغيري على ال�صمود واال�ستمرار •
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أعراس اإلمـارات «المستدامـة»

املتابع لل�ش���أن االجتماعي الإماراتي ،واملراقب للمتغريات التي ي�شهدها جمتمع الإمارات،
بال �ش��ك� ،س��يدون �أنه يف عام  2013حدث تغري مهم يف نظرة املجتمع و�أفراده �إلى تقليد
من التقاليد الإماراتية املت�أ�صلة ،وهو احتفاالت الأعرا�س التي لها اعتبارات وقواعد خا�صة.
لق��د كان يوم العر�س يف املجتمع الإماراتي �ش��يئاً مميزاً  -و�س��يبقى كذلك  -لذا فقد لقي
ه��ذا اليوم اهتماماً كبرياً ج��داً من املجتمع ،وبالتحديد من �أهل العرو�س�ين ،فيظهرون يف
هذه املنا�س��بة كل مظاهر الكرم ،من خ�لال املوائد العامرة ،وكل مظاهر الفرح ،من خالل
االحتف��االت والفرق الفنية ،وكل مظاهر االهتم��ام والتقدير ،من خالل ما يتم تقدميه من
مهر و«ذهبة» للعرو�س.
وعل��ى مدى عقود طويلة يف هذه املنطق��ة ،ظلت هذه العادات والتقاليد العربية الأ�ص��يلة
را�سخة ،يتم�سك بها كل �أفراد املجتمع .ومع تطور احلياة �أ�صبحت مظاهر الكرم واالحتفال
والتقدي��ر ت�أخ��ذ �أبعاداً كبرية ،وبالتايل �أ�ص��بحت تكاليف الزواج م�ض��اعفة ،وبال�ض��رورة
�ستكون مرهقة لل�شباب ،الأمر الذي جعل ال�شيخ زايد "رحمه اهلل" يدعو يف حياته �أكرث
م��ن مرة املواطن�ين والآباء �إلى تخفي�ض امله��ور وعدم الإ�س��راف يف الأعرا�س ،وبعد هذه
الدعوات مت �إن�ش��اء �صندوق الزواج ،مل�ساعدة ال�شباب على الزواج من خالل منحهم 70
�ألف درهم ،وكل ذلك خفف من امل�شكلة لكنه مل يق�ض عليها متاماً.
واليوم تغري احلال ب�ش��كل الفت للنظر ،فقد �أ�ص��بحت �أعرا�س الإم��ارات تقلل تكاليفها،
فعر�س ال�ش��يخ ذياب ،جنل الفريق �أول �س��مو ال�ش��يخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أبوظب��ي نائ��ب القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة ،كان مع عر�س ابن عمه ال�ش��يخ زايد جنل
�س��مو ال�ش��يخ �س��عيد بن زايد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي ،لي�س هذا فح�س��ب ،بل كان
حفل عر�س��هما �ضمن عر�س جماعي �ش��ارك فيه �أكرث من �سبعني �شاباً مواطناً من خمتلف
�إمارات الدولة.
واملالحظ��ة الأهم يف هذا العر�س� ،أنه كان بال �إ�س��راف وال تبذي��ر يف الطعام ،فكان برنامج
عر�س الرجال عبارة عن حفل ا�س��تقبال مع قهوة عربية و�شاي و«فواله»� ،إ�ضافة �إلى حلوى
ومك�س��رات ومتر وحلويات ،بالإ�ض��افة �إلى بع�ض امل�شروبات ،التي و�ضعت على الطاوالت
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�أمام املهنئني ،ويف مقابلهم فرق الفنون ال�ش��عبية ت�ص��دح بالأهازيج ال�شعبية ،كل ذلك يف
وقت الع�صر �إلى ما قبل املغرب .هذا هو م�شهد العر�س اجلديد يف الإمارات ،وقد تكرر مرة
�أخرى يف عر�س �سمو ال�شيخ عمر بن زايد �آل نهيان ،وكان معه يف عر�س جماعي � 50شاباً
من خمتلف �إمارات الدولة.
بع��د �أن كانت الأعرا�س ت�ش��هد الوالئ��م العامرة على الغداء �أو الع�ش��اء ،حيث يتم تقدمي
ع�ش��رات الذبائح ب�أنواعها ،وتقدمي خمتلف �أنواع الأطعمة التي كان معظمها ،وللأ�سف ،ال
ي�ؤكل ،و�إمنا ُيلقى يف براميل القمامة� ...أ�ص��بح الو�ضع خمتلفاً اليوم ،و�أ�صبح املجتمع واعياً
لدرجة �أنه مل يعد يقبل كل ذلك التبذير والإ�سراف ،فبد أ� ال�شيوخ ب�أنف�سهم ،مع التم�سك
بالع��ادات والتقالي��د ،ومع الوعي بوجود �أولويات �أخرى ،فق��رروا �أن يكون العر�س معقو ًال
والفرحة من غري �إ�سراف .وجمتمع الإمارات وهو يتخذ هذا القرار غري الب�سيط ،ال �شك �أنه
ي�شعر بالآخرين ،وهو ال يقبل �أن يكون هناك جوعى يف العامل من حوله ،ويت�صرف �أفراده
ب�سلوك بعيد عن الإح�سا�س به�ؤالء اجلوعى.
اجل��زء اجلميل يف ه��ذا التغيري االجتماعي ،هو �أن �ش��يوخ القبائل ،والذي��ن هم �أكرث من
يتم�س��ك بالع��ادات والتقاليد وباملوروث الثق��ايف واالجتماعي للبلد ويعت��ز بها ،كانوا هم
�أول م��ن دعموا هذا التوجه وبد�ؤوا بتغيري مظاهر الأعرا�س يف قبائلهم .ومن يتابع �ص��حفنا
يجد �إعالنات للإعرا�س يعلن فيها �أهل العرو�سني عن تغيري موعد االحتفال ليتما�شى مع
التوجه اجلديد يف البلد ،وه�ؤالء ي�س��تحقون التقدير واالحرتام لأنهم ي�ش��عرون مبجتمعهم
ويتجاوب��ون مع التغيري الإيجابي الذي ي�ش��هده املجتمع ،والذي يكون يف �ص��الح املجتمع
والفرد ،ويف ال�صالح العام �أي�ضاً.
ننتظ��ر �أن نلم�س ذلك التغيري يف �أعرا�س املواطنني �أي�ض��اً ،بحيث يخففون على ال�ش��باب
�أعباء الزواج ،وي�س��تغنون عن الوالئم ،ويكتفون با�س��تقبال املهنئني ،واالحتفال ال�ش��عبي
بالزواج ،خ�صو�صاً �أننا مل�سنا من بع�ض الأ�سر عدم التجاوب مع هذا التغيري ،برغم �إيجابياته
الكثرية؛ فف�ض� ً
لا عن �إيجابياته االقت�ص��ادية التي تخفف الأعباء ،هناك �إيجابية �ص��حية،
حيث تخل�ص��نا من وجبات الع�ش��اء املت�أخرة التي ال تخفى م�ض��ارها عل��ى �أحد ...وهذا
ال�ش��كل من الأعرا�س هو ما ميكن �أن نطلق عليه «الأعرا�س امل�س��تدامة» ،فهي حتافظ على
ال�ص��حة ،ثم حتافظ على املال ،كما حتافظ على البيئة وعلى ال�ثروة احليوانية وعلى الطاقة،
وتوفر املياه ،والأهم من كل ذلك ،ت�سهم يف م�شاركة العامل همو َمه و�أفراحه •
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من أجل مصر وشعبها

التاريخ يقف يف �ص��ف الإمارات ،وكل ال�س��نوات الأربعني املا�ض��ية ق�ض��ت على �أي
احتمال لل�ش��ك يف عم��ق العالقة بني الإمارات وم�ص��ر ...و�أحداث حرب  1973ال
ين�ساها امل�ص��ريون والعرب ،وتفا�صيل اجلهد الإماراتي يف ذلك الوقت بقيادة املغفور له
ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد معروفة للجميع.
وك�أن التاريخ يعيد نف�سه ،فم�صر تواجه حتديات كثرية ،داخلية وخارجية ،لذا كانت زيارة
الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،حفظه اهلل ،مل�صر مطلع �سبتمرب املا�ضي يف غاية الأهمية ...على الرغم
من �أن توقيت الزيارة كان �ص��عباً وح�سا�س��اً� ،إال �أن الأ�صعب كان ترك م�صر وحيدة ،يف
ظروف االنق�س��ام واعتداء الإخوان على م�ؤ�س�سات الدولة واجلي�ش ،وتهديد الإرهابيني
مل�صر و�شعبها.
لقد كانت فرحة امل�ص��ريني بزيارة �سمو ال�شيخ حممد مل�صر كبرية ،لأنها ت�ؤكد من جديد
عمق العالقات بني الإمارات وم�صر ،كما �أنها جاءت يف الوقت الذي احتاجوا فيه �إلى
�أ�صدقاء يقفون بجانبهم يف حمنتهم.
ر�س��الة الإمارات مل�ص��ر ،هي �أنها لن تتخلى عنها عندما تكون م�صر بحاجة �إليها ..يذكر
اجلمي��ع موق��ف الإمارات يف حرب �أكتوب��ر املجيدة ،وال ميكن �أن ين�س��ى �أحد الوقوف
القوي لل�ش��يخ زايد ،رحمه اهلل� ،إلى جانب م�ص��ر و�سوريا �ض��د العدوان الإ�سرائيلي..
وبرغم وجود ال�ش��يخ زايد ،رحمه اهلل ،يف تلك الأيام يف لندن �إال �أنه ما �إن و�ص��لته �أنباء
احلرب حتى بد أ� ات�ص��االته مع امل�س���ؤولني الربيطانيني لإيقاف هذه احلرب ،ويف املقابل
ات�صل ب�أ�شقائه امل�صريني لي�ؤكد لهم دعمه الكامل يف هذه احلرب.
يف �أكتوب��ر عام  ،1973مل تكن دولة الإمارات قد �أكملت عامها الثاين كدولة متحدة،
وكانت ما تزال يف طور البناء ..وكانت احلياة قد بد�أت يف التح�س��ن بعد �س��نوات الفقر
التي عا�ش��ها �س��كان الإمارات قبل ظهور النفط ..وبرغم ذلك ف�إن ال�شيخ زايد ،رحمه
اهلل ،مل يرتدد حلظة يف التلويح ب�سالح النفط �إذا مل تتوقف احلرب على م�صر ...وكانت
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مغامرة كبرية من ال�شيخ زايد ،رحمه اهلل ،لكنه كان يدرك �أن املغامرة الأكرب هي يف ترك
م�صر تواجه م�صريها.
موقف الإمارات قائم على احرتام الآخر ،وعلى امل�ساعدة يف احلفاظ على ا�ستقرار الدول
العربية ،ولأن �أي عربي يدرك �أهمية م�ص��ر ،وثقلها ال�سيا�س��ي والأمني واال�س�تراتيجي
يف املنطق��ة ،كان البد �أن ي�س��عى اجلميع من �أجل احلفاظ على ا�س��تقرار م�ص��ر ،وعلى
بقائه��ا قوية �أم��ام التحديات ،وهذا ما قام به الفريق �أول �س��مو ال�ش��يخ حممد بن زايد
�آل نهي��ان ،حفظه اهلل ،وهذا ما تقوم به الإمارات دائماً ،فهي ت�ش��ارك امل�ص��ريني حتقيق
ما يريدونه ،وما ي�س��عى �إليه ال�ش��عب ،ولن تعمل �إال ما فيه اخلري مل�ص��ر و�شعبها ،ومهما
�شو�ش البع�ض على جهود الإمارات املخل�صة ،ف�إننا نراهن على امل�ستقبل ،فغداً �ستكون
الأمور بو�ض��وح ال�شم�س ،و�سيعرف من �شكك فيما بذلته الإمارات من جهود �سيا�سية
ودبلوما�س��ية واقت�ص��ادية من �أجل م�صر �أن الإمارات فعلت كل �ش��يء من �أجل م�صر
و�شعبها؛ فم�صلحة الإمارات �أن تبقى م�صر قوية م�ستقرة ،لأن ا�ستقرارها وقوتها ا�ستقرار
جلميع دول املنطقة •
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معرض الطيران و"ستراتا"

�ص��ناعة املعار�ض و�ص��ناعة الطريان وق�صة �سرتاتا ،كلها ق�ص���ص جناح ت�ستحق الوقوف
عليها ،فعندما بد�أت الإمارات تنظم معر�ض��اً للطريان يف نهايات القرن املا�ضي كان كل
ما يربط دول املنطقة بالطريان هو �ش��راء الطائرات ل�ش��ركات الطريان التابعة لها� ،أما ما
كان يربط املواطنني بهذه ال�ص��ناعة هو ا�س��تخدامهم لهذه الو�س��يلة لل�سفر والتنقل بني
دول العامل.
اليوم �أ�ص��بح الو�ضع خمتلفاً متاماً ،ف�صحيح �أن اال�ستخدامات ال�سابقة للطائرات ال تزال
كم��ا هي �إال �أن �ش��يئني تغريا .فاالهتمام مبعر�ض الطريان �أ�ص��بح �أكرب وحجم املعار�ض
كذلك ،ف�ض� ً
لا عن عدد امل�ش��اركني فيها� ،أما ال�ش��يء الآخر فهو �أن الإمارات دخلت
جم��ال �ص��ناعة الطائرات ،وما م�ش��روع "�س�تراتا" الذي انطل��ق منذ �أع��وام قليلة �إال
دلي��ل على ذلك بل �إنه دليل على جناح الإمارات يف ا�س��تثمارها يف �ص��ناعة املعار�ض،
وا�ستفادتها من اخلربات العاملية التي كانت تزور الإمارات.
و�أ�صبحت "�سرتاتا" اليوم واحدة من ال�شركات التي ت�صنع �أجزاء الطائرات العمالقة،
كما جنحت يف �إبرام عقود مبا�ش��رة مع �ش��ركة بوينج ،وكذلك عقدت �شراكة مع �شركة
�آيربا�ص ،و�أ�صبحت خالل �سنوات قليلة �شركة ذات وجود على �ساحة �صناعة الطائرات،
وهذا �إجناز يفخر به كل �إماراتي.
�أما الإجناز الأهم يف م�شروع �سرتاتا فهو �أنه يعتمد بدرجة كبرية على ا�ستقطاب الكفاءات
الإماراتيـة ال�ش��ابة ،وو�ضعت ال�شركة لنف�س��ها هدفاً لتحقيقه عام  ،2015وهو �أن يكون
 % 50من العاملني يف ال�شركة من املواطنني ،الأمر الذي �سيحقق �أحالم �شريحة كبرية
من ال�ش��باب الذين كانوا يحلمون بالعمل يف جمال �صناعة الطائرات ،وها هي الفر�صة
�أتت �إليهم.
�إن العم��ل والتخطيط ال�س��ليم هما اللذان ي�ؤديان �إلى حتقي��ق الأهداف الكربى ،وهذا
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النم��وذج من النجاح يجعلنا ننطلق لال�س��تثمار يف بقية القطاع��ات ،فاملعار�ض الكربى
يف الإمارات �أ�ص��بحت تنظم على مدار العام ،ويف خمتلف املجاالت ،والكثري منها متت
اال�س��تفادة منه��ا كما هي احل��ال يف جمال الطريان ،لكن هناك جم��االت �أكرث ال تزال
معار�ض ا�ستعرا�ضية �أو ا�ستهالكية مل ن�ستفد منها بعد بال�شكل ال�صحيح •
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قوة األوطان في تالحم شعوبها وقوة
الدول في تالحم قيادتها بالشعب

يف دولة الإمارات يرى الإن�سان ق�ص�صاً وطني ًة رائعةً ،وهي ق�ص�ص متميزة يف حب الوطن
واالرتباط بالأر�ض واحرتام القيادة.
عندم��ا قرر الآباء امل�ؤ�س�س��ون �إقامة هذه الدولة �أرادوها قوية متينة ت�ص��مد �أمام حتديات
الزمان واملكان ،وعندما انطلق املغفور له ال�ش��يخ زايد بن �سلطان �آل نهيان م�ؤ�س�س دولة
الإمارات �إلى جمع �ش��مل الإمارات ال�ص��غرية على �س��احل اخلليج العربي كان يدرك
�أن مهمته �ص��عبة ،فلي�س من ال�سهل �أن جتعل ت�س��ع �إمارات تتفق على هدف واحد �إال
بعد حوارات ونقا�ش��ات وتو�ض��يحات ويف كثري من الأحيان �إلى تقدمي تنازالت ..وكل
�أ�ص��ناف النقا�ش واحلوار دار قبل قيام االحتاد ،فبقي من بقي يف دولة االحتاد ،وان�سحب
من مل يكن م�س��تعداً �أو مقتنعاً بالكيان اجلديد ،ومت �إعالن دولة الإمارات التي تتكون
من �سبع �إمارات يف الثاين من دي�سمرب من عام .1971
الي��وم وبعد م��رور  42عاماً على رفع علم الدولة املتحدة لأول م��رة من املهم �أن نتمعن
و�شدد على �أنها �أمانة بني
و�ص��انا عليها ال�شيخ زايد ،رحمه اهللّ ،
يف جتربتنا االحتادية التي ّ
�أيدينا ،وكان حري�صاً على ذلك لأنه �أدرك بفطرته وب�صريته �أن ت�أ�سي�س االحتاد كان �صعباً
جداً ،لكن املحافظة عليه هي الأ�ص��عب ،فالو�ص��ول �إلى القمة قد يكون �ص��عباً ،لكن
الأ�صعب هو املحافظة على البقاء يف القمة.
�أبناء الإمارات الذين نهلوا من حب االحتاد واختلطت �أرواحهم بروح االحتاد مل ين�س��وا
همنا جميعاً حمايته واحلفاظ على
يوماً هذه احلقيقة ،لذا �أ�صبح االحتاد هاج�سنا جميعاًّ ،
مكت�سباته ،ون�سعى �إلى تقوية �أركانه بكل ما منلك من قوة ،كل ذلك يف ظل قيادة �أح ّبتنا
ف�أحببناها ،و�أعطت الكثري للوطن ف�ص��ار واجباً على كل مواطن �أن يعطي وال يبخل ،و
بقيادة �ص��احب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،و�أخيه
�ص��احب ال�س��مو ال�شيخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
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ال��وزراء حاكم دبي ،و�إخوانهما حكام الإمارات ،ت�س�ير �س��فينة االحتاد يف طريق اخلري
والنماء بتالحم قيادة الدولة مع �شعبها و�إميان الطرفني ب�أن االحتاد هو م�صرينا.
�إن التف��اف �أبناء الإمارات حول رئي�س الدولة ووالءهم له ولهذه الأر�ض يجعل الوطن
�أك�ثر قوة و�أك�ثر قدرة على مواجه��ة التحديات الت��ي تواجهها الدول��ة والتي ترتب�ص
باملنطق��ة ككل ،و�إن وعي �أبناء الإمارات ب��كل تلك التحديات �أمر يف غاية الأهمية� ،إذ
يجعل مواجهتهم لها �أ�سرع و�أكرث �صرامةً ،وهذا ما حتتاج �إليه �أي دولة حتى حتافظ على
ا�ستقرارها ومنائها.
�أبناء الإمارات وبناتها ي�س��تلهمون العطاء والبذل من قيادتها ،فالفريق �أول �سمو ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بعطاءاته
وبذله لدولة االحتاد و�أبناء الدولة �ص��ار ملهماً لكل �شباب الإمارات ،بل وحتى لكبارها
و�صغارها ،وهو منوذج يحتذى به للقائد القوي ،والرحيم ،واملتوا�ضع ،والقريب من �أبنائه،
والذي يعمل قبل �أن يطالب الآخرين بالعمل.
�إن هذا الوطن بجميع مكوناته ي�ستطيع بعمل و�إخال�ص قيادته و�أبنائه �أن يكون قوياً و�أن
يحافظ على مكانته ويطور من نف�س��ه ،وبذلك نكون قد نفذنا و�ص��ية املغفور له ال�ش��يخ
زاي��د ب�أن نحافظ على االحتاد ،و�إذا جنحنا يف احلفاظ على االحتاد ف�إننا نكون �أوفياء لزايد،
رحمه اهلل •
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استراتيجيات في عالم معقد

�إن ع��امل اليوم مكان معق��د؛ فوجود هذا العدد الهائل من العالق��ات العاملية اجلديدة
يجعل من ال�ض��روري فهم االنعكا�سات اال�سرتاتيجية لأي حدث عاملي و�أن منلك الآن
�أكرث من جمرد قدرة عادية على �إ�صدار احلكم .ففي مثال خمت�صر واحد فح�سب ،جند �أن
القيام باختيارات جيدة ب�ش�أن �أمن املاء والغذاء اليوم يف دولة الإمارات العربية املتحدة
يتطلب من ال�ش��خ�ص فهماً لالنعكا�س��ات الأمني��ة للتجارة الدولي��ة والطاقة املتجددة
واجلغرافيا والرتكيبة ال�س��كانية ،مع بع�ض النظ��رة الثاقبة على الأقل يف االبتكارات يف
جمال تكنولوجيا حتلية املياه؛ فاال�سرتاتيجية والأمن الوطني لي�سا �ش�أنني ب�سيطني مطلقاً.
�إن ه��ذه الأمة حمظوظة ب�أن قي�ض اهلل لها قيادات ر�ش��يدة وخططاً ا�س�تراتيجية متميزة
قامت احلكومة بتطويرها لر�س��م ال�س��بل القومية للم�س��تقبل .ومع هذا ف�إنه ما تزال هناك
حاجة �إلى قاعدة معرفية مت�س��عة با�س��تمرار ،ومهارات التفك�ير النقدي القوي ،وقدرة
على تطبيق عمليات جمربة يف �أوقات الغمو�ض وعدم الو�ضوح ،من �أجل حتقيق الر�ؤية
الكرمية التي ر�سمتها القيادة الر�شيدة لدولة الإمارات العربية املتحدة.
لقد �شهد العامل منذ �أوا�سط القرن املا�ضي منواً هائ ًال وتعر�ض لتغريات كربى ،فا�ستخدام
تكنولوجيا الأقمار ال�ص��ناعية والإنرتنت والهواتف اخللوي��ة ما هي �إال ثالثة من الأمور
العدي��دة التي غريت العامل وحياتنا اليومية بطرق مل تك��ن متوقعة قبل حدوثها بعدة
عق��ود .ومن الأرجح �أن العقود القليلة القادمة �س��تكون �أكرث ديناميكية و�س��ت�أتي معها
بتحدي��ات جديدة وفر�ص غري متوقعة على حد �س��واء �ست�س��هم �أي�ض��اً يف تغيري حياتنا
بطرق غري متوقعة �أي�ضاً.
�إن كلي��ة الدف��اع الوطني امل�ؤ�س�س��ة حديث��اً لها ر�س��التها املتمثلة يف ت�أهي��ل القادة من
الع�س��كريني واملدنيني على حد �س��واء ،وهي م�ص��ممة لتح�س�ين مهاراته��م يف تقييم
التحديات اجلديدة للأمن الوطني والإقليمي والدويل والت�ص��دي لها ،بحيث ي�ستطيع
ه���ؤالء القادة امتالك فهم �أف�ض��ل ملتطلب��ات �إدارة موارد الدولة والدفاع عن م�ص��احلنا
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الوطنية .وقد �س��لط امل�ؤلف املرموق ،ن�سيم نيكوال�س طالب – يف كتابه الرائع "البجعة
ال�سوداء :تداعيات الأحداث غري املتوقعة" – ال�ضوء على ال�صعوبات يف اال�ستعداد
للأحداث النادرة التي ي�ص��عب التنب�ؤ بها والتي ميك��ن �أن تهدد الأمن الوطني ،ولكن
حتى الأن�ش��طة الروتينية جداً ميكن �أن تكون لها �آثار ا�س�تراتيجية مدمرة �إن مل نح�سن
فهمها متاماً.
�إن �أي و�صفة لتطوير مزيد من املرونة داخل الدولة تتطلب مزيداً من الوعي بالق�ضايا –
والأهم �أي�ضاً – مزيداً من الفهم للطبيعة املت�شابكة مل�صادر القلق اال�سرتاتيجية الوطنية.
و�س��وف نقوم برعاية النقا�ش لبع�ض هذه الق�ضايا اال�سرتاتيجية الديناميكية التي ميكن
�أن يكون لها �آثار كربى يف الأمن الوطني يف الأعداد القادمة من "درع الوطن" ،وبذلك
ف�إننا نهدف �إلى زيادة احلوار ،وتعميق الوعي ،وتعزيز امل�صالح الوطنية •
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األمن واألطراف المؤثرة
من غير الدول ..مشهد متغير

ي�ش��هد العامل املعقد اليوم تطورات �ش��ملت عدداً �أكرب من �أ�ص��حاب ال�سلطة والنفوذ.
تاريخياً كان املحللون يعتربون الدولة القومية العن�صر الأ�سا�سي يف الأمن العاملي ،ولكن
من��ذ نهاية احلرب العاملية الثاني��ة تولت اجلهات امل�ؤثرة من غري ال��دول دوراً متنامياً يف
ال�ش���ؤون الدولية ،وهذا �أمر مهم؛ لأن معظم النا�س واثقون من �أن الدول القومية ميكن
�أن تكون �أطرافاً قوية م�ؤثرة على ال�س��احة العاملية؛ وت�ض��يف الأط��راف امل�ؤثرة من غري
الدول عن�صراً ذا �أهمية �إلى الغمو�ض وعدم الو�ضوح يف عامل معقد �أ�ص ًال.
تعت�بر الأط��راف امل�ؤثرة م��ن غري الدول منظم��ات تتمتع بقوة كافية لك��ي ت�ؤثر يف ،بل
وتغري ،الأحداث العاملية ،حتى �إن مل تكن خا�ض��عة ل�س��يطرة �أي دولة .يرى موهيتني
�أتامان  Muhittin Atamanكم��ا ورد يف جملة "البدائل :املجلة الرتكية للعالقات
الدولي��ة" �أن "منو �أنواع هذا العدد الكبري من الأطراف امل�ؤثرة من غري الدول ي�ش��كل
حتدياً ،بل وعامل �ضعف ،ملفهوم ال�سيا�سة الدولية "القائمة على الدولة" ،وي�ستبدل بها
نظاماً "عرب وطني" تت�سم العالقات فيه مبزيد من التعقيد".
مت �إن�شاء بع�ض املنظمات الدولية باالتفاق بني دول ذات �سيادة ،من بينها الأمم املتحدة،
وجامع��ة الدول العربية ،وجمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .وهناك كثري غريها ،مثل
الوكال��ة الدولي��ة للطاقة الذرية و�أطباء بال حدود ،موثقة ر�س��مياً لدى احلكومات .لكن
هن��اك جهات م�ؤث��رة دولية �أخرى مل يتم ت�أ�سي�س��ها من قبل احلكوم��ات ،بل من قبل
�أ�ش��خا�ص ،ولي�س لها روابط قانونية مع الدول ،وبالتايل فهي فعلياً خارج نطاق ال�سيطرة
الوطنية .وتعترب بع�ض املنظمات الإرهابية �أمثلة على هذا النوع من الأطراف امل�ؤثرة من
غري الدول ،ومن املفرت�ض �أن ت�ض��م هذه الفئة �أي�ض��اً �ش��ركات عرب وطنية مثل �إك�سون
موبيل �أو مايكرو�س��وفت �أو جوجل ،و�أفراداً مثل كارلو�س �س��ليم وبيل جيت�س ،وبع�ض
ه�ؤالء ميلك �أ�ص��و ًال اقت�صادية تفوق الناجت املحلي الإجمايل للعديد من الدول ،ومن ثم
ميلكون �سلطة مماثلة.
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وهكذا جند �أن االفرتا�ض الأ�سا�سي ب�أن الدول هي الأطراف امل�ؤثرة الدولية �أ�صبح مو�ضع
ج��دل ونزاع ،وثمة ما يربر االفرتا�ض ب�أن ال��دول والأطراف امل�ؤثرة من غري الدول على
حد �سواء �سيتناف�سون على النفوذ يف عامل امل�ستقبل .ويف بع�ض احلاالت �ستت�أثر الدول
ب�لا ريب بالأطراف امل�ؤثرة من غري الدول بطرق ال تخطر لها على بال .ويفرت�ض معظم
النا�س �أن املنظمات الدولية �ستكون الأطراف امل�ؤثرة الأكرث عقالنية بعد الدول نف�سها،
لكنها ميكن �أي�ضاً �أن تكون �أقل مدنية ،وبع�ضها قد ين�صب تركيزه بب�ساطة على الربح �أو
قد يكون ن�شاطها موجهاً �ضد الدول واملنظمات الدولية الأخرى لأ�سباب �أخرى تتعلق
مب�ص��الح ذاتية .لعل الدول القومية ما تزال حتظى مبعظم اهتمامنا ،ولكن هذا النظام عرب
الوطني اجلديد والأكرث تعقيداً �سيكون له ت�أثري متزايد يف �ش�ؤون الأمن العاملي.
يبق��ى هن��اك العديد من الأ�س��ئلة دون �إجابة .فنحن ال نعلم بعد كيف �س��يت�أثر القانون
ال��دويل مبثل ه��ذه املنظمات .وهل �سي�ش��هد امل�س��تقبل التقاء يف امل�ص��الح والقوة بني
املنظمات عرب الوطنية �ض��د ال��دول؟ وهل ميكن �أن حتل الأم��وال الدولية حمل البنى
االجتماعية بو�ص��فها الأ�سا�س الأويل للقوة العاملية؟ لدينا القليل من الإجابات ،ولكن
بغ���ض النظر عن الكيفي��ة التي تتطور بها الأم��ور ،من امل�ؤكد �أن الأط��راف امل�ؤثرة من
غري الدول �س��تبقى تتمتع بالنفوذ وتزيد من املخاطر على حفظ الأمن .ففي مقابل كل
حالة ت�س��اعد فيها منظمة عرب وطنية على منع دولة مارقة من ن�ش��ر الأ�س��لحة ،قد يكون
هناك حالة �أخرى تت�أثر فيها ال�ش���ؤون الدولية مبجل�س �أو مدير مايل يف �ش��ركة لديه مثل
علي��ا خمتلفة متاماً .و�س��وف يكون لهذه الأطراف امل�ؤثرة من غ�ير الدول ت�أثري يف الأمن
الوطني•
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عدم االستقرار اإلقليمي
هو التحدي األساسي اليوم

�س��وريا اليوم ،م�صر يف ال�شهر املن�ص��رم ،وتركيا يف ال�شهر الذي قبله ..لي�س م�ستغرباً �أن
يهفو النا�س �إلى اال�س��تقرار يف حياتهم؛ لأن عدم اال�س��تقرار ،وال �سيما �إذا عم املنطقة،
ميكن �أن يخلف �آثاراً �س��لبية كبرية على اجلمي��ع .وينبغي �أن يكون �أحد الأهداف لأي
ا�سرتاتيجية �أمن وطني هو تعزيز الأمن الإقليمي بغية حت�سني الرخاء الداخلي� .إن عدم
اال�س��تقرار الإقليمي له ت�أث ٌري �ضا ٌر على �أربعة عنا�ص��ر للأمن الوطني ،هي :التجارة بني
الدول ،واالقت�صاد الوطني ،والرخاء الفردي ،والعالقات الدبلوما�سية.
التج��ارة� :إذا انعدم الأم��ن الإقليمي ف�إن التجارة تتباط�أ نتيجة ع��دم �أمن طرق العبور،
وترتف��ع الأ�س��عار نتيجة ارتفاع �أ�س��عار الت�أمني وط��ول فرتات الت�أخري ،ورف�ض ال�س��ياح
بب�ساطة ال�سفر �إلى الأماكن التي يبدو �أن زيارتها تنطوي على خماطر.
االقت�ص��اد :تع��اين �أ�س��واق الأوراق املالي��ة الهبوط ،وارتفاع الأ�س��عار ،ويق��وم النا�س
وال�شركات بتخزين املوارد من دون ا�ستقرار ،و�أ�صبحت ال�شركات مرتددة يف اال�ستثمار
يف الأ�س��واق املحلية ،و�ش��هدت تكاليف العمالة واخلربات الفنية الالزمة لتح�س��ينات
البنية التحتية ارتفاعاً حاداً .يف ال�ش��هر املا�ض��ي �أكد الدكتور جا�سم املناعي ،مدير عام
�صندوق النقد العربي ،يف مقابلة �أجرتها معه �صحيفة "جلف نيوز" �أن" :الطلب العاملي
وعدم اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي الإقليمي هما العامالن الرئي�سيان اللذان �سي�ؤثران يف �أداء
االقت�صادات العربية خالل العامني القادمني .ومن امل�أمول �أن يعود اال�ستقرار ال�سيا�سي
�إلى املنطقة ،وال �سيما يف الدول التي تعاين حالة حتول �سيا�سي ،بحيث ت�ستعيد املنطقة
ثقة امل�ستثمر وت�سرتجع اال�ستقرار االقت�صادي الكلي".
الرخاء الفردي :ي�شهد الأمن الإن�ساين تراجعاً مع تدفق الالجئني عرب احلدود ،مبا يتجاوز
القدرات املحلية على اال�س��تجابة ،وترتفع �أ�سعار ال�سلع الرئي�سية على املواطنني جميعاً،
وت��زداد معدالت الإ�ص��ابة بالأمرا�ض ،ويتعر�ض �أولئك الأق��ل قدرة على التغلب على
الأزمة لأ�ش��د الآثار ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى تدهور التعليم والثقافة .وت�ش�ير �إح�صائيات
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الأمم املتحدة �إلى �أن ما يقارب مليونيَ ْ طفل �سوري ،وهو ما يعادل جي ًال بكامله ،تقريباً،
قد ت�س��ربوا من املدار�س خالل العام املا�ضي نتيجة الدمار الذي �سببته احلرب الأهلية.
وقد زادت حدة االنق�س��امات الطائفية مع ازدياد �س��وء الأحوال للجميع ،ومع تال�ش��ي
الأمن الإن�ساين تزداد اجلرائم وحوادث الإرهاب.
العالق��ات الدبلوما�س��ية� :أ�س��هم عدم اال�س��تقرار يف تعقي��د العالقات الدبلوما�س��ية
التقليدية ،وتراجعت الثقة ،وحدث تباعد وجفاء بني الدول التي كانت حلفاء وثيقني،
و�أ�ص��بح الأعداء ال�س��ابقون �أكرث جهراً بانتقاداتهم .والأهم من ذل��ك كله �أنه من دون
دبلوما�سية فعالة تزداد احتماالت ردود الفعل الأ�شد �ضرراً.
بعد معرفة الآثار ال�سلبية ،كيف ميكن للم�س�ؤولني �أن يعملوا على اال�ستقرار الإقليمي؟،
�أو ًال :ي�أمل املرء �أن ت�س��تطيع الدول نف�س��ها تخفيف التوترات ،ولكن للأ�س��ف يتطلب
النهج الأكرث �شيوعاً العمل من خالل الهيئات الدولية ،مثل اجلامعة العربية� ،أو جمل�س
التع��اون لدول اخلليج العربية� ،أو الأمم املتحدة .وحت��ى �إن مل تكن هذه املنظمات قد
ُوجدت خ�صي�صاً للت�صدي لعدم اال�س��تقرار ،ف�إن لأقوالها و�أفعالها �آثاراً �إيجابية ،وتلقى
قبو ًال �أكرب يف �أو�ساط املتخا�صمني ،وهي بالتايل �أكرث ت�أثرياً يف �أوقات الأزمات الإقليمية.
ثانياً ،ب�إمكان الدول امل�س��اهمة يف امل�س��اعدات وتعزيز اال�س��تثمارات لتمتني العالقات
االقت�ص��ادية بني اجلريان الإقليمي�ين ،ولدولة الإمارات دور ق��وي يف هذا املجال ،كما
�أن م�س��اعدة الدول الأخرى على تقوية م�ؤ�س�س��اتها احلكومية يعترب مفيداً جداً �أي�ض��اً.
و�أخرياً ،ف�إن احلوار ال�صريح ال�شفاف على جميع امل�ستويات ّ
وبكل الو�سائل املتاحة ميكن
�أن ي�س��اعد على خف�ض التوت��رات ،ويحول دون حدوث حاالت �س��وء التفاهم ،ويعزز
الثقة.
من الوا�ضح �أن ا�ستخدام القوة نادراً ما ي�سهم يف تعزيز اال�ستقرار ،ويجب �أن تكون احلل
الأخري للم�ش��كالت الإقليمية ،فا�ستمرار عدم اال�ستقرار الإقليمي يجعل كل نوع �آخر
من الأمن القومي �أكرث حتدياً ،واملفرو�ض من اخلرباء اال�س�تراتيجيني �أن يجعلوا تخفيف
هذا التحدي من �أولوياتهم الق�صوى الدائمة •
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تحد استراتيجي
االتجار المحظور:
ٍّ
لم يحظ باالهتمام الالزم

لي�س هناك من �أحد ال يدرك قيمة �سيا�س��ات التعرفة اجلمركية والتبادل التجاري ،لكن
يبدو �أن عديدين يتجاهلون انعكا�س��ات عدة �أنواع من التجارة غري ال�ش��رعية التي متثل
تهديدات ا�سرتاتيجية كربى جلميع الدول ،ومبا يف ذلك دولة الإمارات العربية املتحدة.
�إن االجتار غري ال�ش��رعي� ،سواء بالب�ضائع �أو الب�شر ،ال ي�ضر باالقت�صاد فح�سب ،بل يفتح
الأبواب �أي�ض��اً �أمام م�ش��كالت �أكرب ،مبا يف ذلك اخل�س��ائر املتوقعة يف جمال ال�س��ياحة
وزيادة فر�ص الإرهابيني ،عالوة على الإ�ض��رار ب�س��معة الدولة ب�ص��ورة دائمة يف جمال
العمل الإن�ساين.
ميكن �أن ي�ش��مل االجتار غري امل�ش��روع االجتار باملخدرات ،وتهريب الأ�س��لحة والكحول
والتبغ ،و�أي�ض��اً االجتار بالب�ش��ر .وال تخفى الطبيعة ال�ض��ارة لعملية االجت��ار باملخدرات
وال�س�لاح ،وهي تخ�ض��ع ملراقبة قوية كما �أنها حتت ال�س��يطرة يف دولة الإمارات العربية
املتحدة نتيج��ة عمليات التفتي�ش اجلمركي املركز واملهني با�س��تخدام تقنيات متطورة،
ومن خالل تطبيق القوانني .وللأ�سف ف�إن االجتار بالب�شر ما يزال ميثل حتدياً م�ستمراً.
االجتار بالب�شر هو عبارة عن متاجرة ب�أ�شخا�ص ،وهو على الأغلب بغر�ض الرق اجلن�سي،
�أو العمل الق�س��ري (ال�سخرة)� ،أو ل�سرقة �أع�ض��اء �أو �أن�سجة من اجل�سم .ولالجتار بالب�شر
انعكا�سات دولية معروفة ووا�ضحة ،حتى �إن الأمم املتحدة عقدت اتفاقاً دولياً عام 2003
عرف بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار بالأ�ش��خا�ص ،وبخا�ص��ة الن�س��اء والأطفال.
ويت�ض��من الربوتوكول تعريفاً عاماً لالجتار بالب�ش��ر ،وهو ملزم قانون��اً للدول املوقعة عليه،
ويتلخ�ص �أحد �أهدافه يف ت�س��هيل التعاون ال��دويل ملالحقة مثل هذه اجلرائم .ومع هذا
ف�إن العمل الق�س��ري وحده يعطي عائدات بقيمة  31مليار دوال على ال�ص��عيد العاملي،
وذلك طبق��اً لتقديرات منظمة العم��ل الدولية ،ومن املمكن �أن تتفاقم امل�ش��كلة .وقد
�أف��ادت املنظمة الدولية للهجرة م�ؤخراً �أنها قامت ،ولأول مرة على الإطالق ،مب�س��اعدة
�ض��حايا االجت��ار بالب�ش��ر �أكرث من م�س��اعدتها ال�ض��حايا الذين يتم االجت��ار بهم بغر�ض
اال�ستغالل اجلن�سي.
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عندما يح�ص��ل االجتار املحظور يف دولة الإمارات العربية املتحدة ف�إنه يدل على �ضخامة
التحدي��ات التي تواجه �أي دولة ت�س��عى لل�س��يطرة على حدودها ،م��ع كونها يف الوقت
نف�سه رائدة يف �إح�صائيات الرحالت وعمليات نقل احلمولة من �سفن �إلى �أخرى .لي�س
هناك من دولة ت�س��تطيع �أن ت�س��يطر متاماً على حدودها يف عاملنا املعا�صر ،غري �أن خماطر
االجتار املحظور ميثل خطراً �شديداً على دولة الإمارات العربية املتحدة التي تعتمد على
�أمن منافذها لال�س��تمرار يف دعم اقت�صادها الفريد واملثري للإعجاب ،والذي يعتمد على
العمالة الوافدة.
مت �إع��داد املبادرة العاملية للأمم املتحدة ملكافحة االجتار بالب�ش��ر يف مار�س  ،2007لدعم
حماربة االجتار بالب�ش��ر على ال�ص��عيد العاملي ،وقد مت متويلها يف البداية من خالل منحة
مت تقدميه��ا من قبل دولة الإمارات العربية املتحدة .كما مت تعزيز منحة الإمارات العربية
املتح��دة بهب��ات من �س��ت دول �أخرى .وقامت دولة الإمارات �أي�ض��اً بزي��ادة عمليات
املالحق��ة القانونية والإدان��ات والأحكام ملرتكبي جرائم االجتار بالأ�ش��خا�ص لأغرا�ض
اال�س��تغالل اجلن�س��ي ،وبزيادة عدد �ض��باط فر�ض القانون املدربني على طرق مكافحة
االجتار املحظور ،كما فتحت م�أوى ل�ضحايا االجتار بالب�شر ،لكن ما تزال ثمة حاجة لفعل
املزيد يف هذا االجتاه.
يعترب االجتاه بالب�ش��ر جرمية خمزية وجالبة للعار علينا جميعاً ،وهو وا�س��ع االنت�ش��ار �إلى
درجة ي�س��تحيل معها الت�ص��دي له بنجاح م��ن قبل �أية حكومة لوحده��ا ،وبالتايل فهو
يتطلب ا�سرتاتيجية عاملية من عدة جهات من ذوي امل�صلحة تعتمد على اجلهود الوطنية
يف جميع �أنحاء العامل .و�سوف يبقى الفقر والعوملة �سببني ي�سهمان يف ا�ستفحال االجتار
غري امل�ش��روع ،ولذلك يجب على الدول �أن تعمل على زيادة املعرفة والوعي ،وتن�س��يق
اجله��ود اجلاري��ة بالفعل ،وتعزيز �ش��راكات جديدة للعمل امل�ش�ترك ،وقب��ل ذلك كله،
احلر�ص على �أن ي�ش��ارك اجلميع يف حتمل امل�س���ؤولية ملكافحة االجتار بالب�شر .وقد كانت
الإمارات العربية املتحدة م�س��اهماً رئي�س��ياً يف هذا اجلهد ،وينبغي �أن ت�س��تمر يف قيادة
التنمية لديها يف امل�س��تقبل ،بحيث ميكن �إبعاد اجلرمية خارج حدودها ،واحلد �إلى �أدنى
م�ستوى ممكن من املخاطر التي ت�شكلها على ازدهار البالد يف امل�ستقبل•
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انتشار أسلحة الدمار الشامل – تحد
استراتيجي مستهان به

يركز كثري من النا�س على التحدي التقليدي املتمثل يف انت�شار تنمية القدرات النووية،
وال �س��يما يف �إي��ران .لكن عدداً من التحدي��ات املماثلة واملعادلة له��ا يف الفتك تبقى
دون �أن تن��ال االهتمام الالزم به��ا .ويفرت�ض باجلميع �أن يكون عل��ى وعي بتهديدات
انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل التي تنبع من �أ�سلحة غري نووية ،وب�صورة خا�صة الأ�سلحة
الكيماوية والبيولوجية.
متثل احلالة ال�س��ورية الراهنة مثا ًال يو�ضح هذا .فعلى الرغم من تركيز معظم الدول على
تطوير قدرات الت�س��لح النووي الإيراين ،ف�إن ا�س��تخدام غاز الأع�ص��اب ،ال�سارين ،يف
�س��وريا يف �شهر �أغ�س��ط�س عام  ،2013هو الذي �أحدث �صدمة يف العامل ب�أ�سره .ومثل
هذه الهجمات لي�ست جديدة ،فقد وقع �أول هجوم كيماوي �إقليمي يف الع�صر احلديث
يف اليم��ن يف ع��ام  .1963ويف عام  1967حدث �أكرب هجوم بالأ�س��لحة الكيماوية يف
احلرب الأهلية اليمنية يف قرية قطاف .ويف وقت الحق من ذلك العام مت ق�ص��ف قريتي
جهار وقدافة بالغاز �أي�ض��اً .وتختلف تقديرات اخل�سائر يف الأرواح ،غري �أنها تدل على �أن
الأ�سلحة الكيماوية �أوقعت ما يقارب � 1,500ضحية �أثناء ال�صراع.
و�أثناء احلرب العراقية �س��قط نحو  120,000جندي �ضحايا الهجمات باملواد الكيماوية
وغاز الأع�ص��اب ،وال ي�ش��مل ذلك الرق��م املدنيني الذين �أ�ص��يبوا بالتلوث يف املناطق
القريبة .وما يزال نحو  80,000ممن بقوا على قيد احلياة بعد تلك الهجمات يعاجلون يف
امل�ست�ش��فيات يف �أحوال م�أ�ساوية .وبعد نهاية احلرب عام  1988بوقت ق�صري ،هاجمت
القوات العراقية قرية حلبجة ،فتعر�ضت البلدة بكاملها للأ�سلحة الكيماوية ،الأمر الذي
�أدى �إلى وفاة نحو  5000من �س��كانها .وتبقى حلبجة �أكرب هجوم كيماوي موجه �ض��د
منطقة م�أهولة بال�سكان يف التاريخ.
كان �أول هجوم �إرهابي بغازات كيماوية قد حدث عام  ،1994عندما �أطلقت طائفة �أوم
�شرنيكو غاز ال�سارين يف اليابان .ويف العام التايل �أطلقوا غاز ال�سارين يف �أنفاق القطارات
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يف طوكيو ،وقتلوا بذلك � 12شخ�ص��اً و�أ�ص��ابوا �أكرث من � 5,000شخ�ص .ويف بداية عام
 2007حتدث��ت تقارير عن ع��دة هجمات �إرهابية بغاز الكلور ن�س��بت �إل��ى القاعدة يف
العراق ،حيث �أ�صابت تلك الهجمات �أكرث من � 350شخ�صاً.
يق�ضي قرار جمل�س الأمن الدويل رقم  1540ب�أن تطبق الدول الأع�ضاء �إجراءات �ضد
انت�شار هذه الأ�سلحة ،وهو يرمي �أي�ضاً �إلى منع انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل �إلى اجلهات
الأخ��رى م��ن غري الدول .فهناك �ش��ركات تبيع م��واداً  -ال تعترب م��ن الناحية التقنية
�أ�س��لحة دمار �شامل � -إلى ال�ص��ينيني الذين يبيعونها بدورهم �إلى الكوريني ال�شماليني
الذي��ن يبيعونها بدورهم �أي�ض��اً �إلى دول �أخرى ،بع�ض��ها يف منطقتن��ا .ويتم العديد من
ه��ذه ال�ص��فقات التجارية م��ن دون �أن تلفت االنتباه ،مما يعني �أن دو ًال مثل �س��نغافورة
والإمارات العربية املتحدة قد ينتهي بها الأمر كمواقع حمتملة لعمليات االنتقال هذه.
ينبغي ال�س��يطرة على انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�ش��امل الكيماوية والبيولوجية .وللأ�سف
– كما كتبت كارول وجم�شيد ت�شوك�سي – "فقد مت �إبرام �ستة اتفاقات ،ومعاهدتني،
وبروتوك��ول ،ونظ��ام ،وعملية تن�س��يق ،وقانون ،ومبادرة ،وع�ش��ر معاه��دات �إقليمية �أو
مناطقي��ة ،منذ عام  1925لل�س��يطرة على �أدوات القتل اجلماعي ه��ذه .ومع ذلك ف�إن
معظ��م االتفاقات ال تتطلب �س��وى املوافقة ال�س��لبية وتغل��ب عليها اعتب��ارات النفوذ
ال�س��ري ،وال�س��عي وراء املنافع ،وانت�ش��ار الأيديولوجيات .ونتيجة لذلك تزداد خماطر
و�صول الأ�سلحة الكيماوية والبيولوجية �إلى اجلهات من غري الدول".
ولكي مننع ازدياد توافر هذه الأ�سلحة ب�صورة �أف�ضل ،يتعني على الدول �أن :تعمل على
�س��د الثغرات ،ومتكني عملية تبادل املعلومات ،والق�ض��اء على الربامج املوجودة �س��ابقاً
ب�ش��كل م�أمون ،ومعاجلة عواقب ا�س��تخدام �أ�سلحة الدمار ال�ش��امل ،مع الرتكيز ب�شدة
على �إيران وكوريا ال�ش��مالية وباك�س��تان .كما ينبغي �أن تركز الدول �أي�ض��اً على ال�صلة
بني �أ�س��لحة الدمار ال�ش��امل والإرهاب ،و�أن تبقى من الأولويات الق�صوى يف امل�ستقبل
املنظور ق�ض��ية حيازة الإرهابيني قدرات كيماوية �أو بيولوجية .ومثل هذه اجلهود تتطلب
تعاوناً دولياً ،ومعلومات ا�ستخباراتية جيدة ،ودعماً �شعبياً ،وا�سرتاتيجيات مركزة ،لكنها
تبقى يف م�صلحة جميع الدول•
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وأطل علينا عام جديد

ها قد �أطل علينا عام جديد ،بعد �أن غادرنا القدمي مبا حمل ،عام ن�ستب�شر مع �أيامه املقبلة
كل خ�ير وكل �أم��ل ،عام نطمح فيه �إل��ى �أن نحقق طموح القيادة فيم��ا ارت�أته من �أمانٍ
وتطلع��ات ،وفيما و�ض��عته من خطط وثواب��ت عمل وركائز بناء للوطن وللإن�س��ان على
�أر�ض هذا الوطن.
فالع��ام اجلديد �سي�ش��هد العديد من املب��ادرات التي تتلوها متابع��ات د�ؤوبة من قيادتنا
الر�ش��يدة ملا متخ�ض��ت عنه من نتائج و�أرقام و�إح�ص��ائيات حتقق الهدف من الر�ؤية التي
اختطتها القيادة واعتمدتها ،ليكون هذا العام "عام التوطني" .
هذا العام �س��يكون املحك الفعلي ملا �أعلنته عموم اجلهات وامل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة ب�شقيها
العام واخلا�ص من مبادرات من �أجل الإ�س��هام يف اتخاذ خطوات هي يف �ص��الح الوطن
واملواطن ،والدفع بعجلة التوطني قدماً نحو الأمام ،ف�شباب الوطن بحاجة لأن تفتح لهم
الآفاق ،و�أن ت�شحذ هممهم باجلد والعمل والدعوة ال�صادقة للمناف�سة ال�شريفة يف خدمة
الوطن يف خمتلف امليادين والتخ�ص�صات واملجاالت.
وهاه��ي ذي دولتنا الغالية ال ت�ألو جهداً يف �أن ت�س��تحدث كل يوم موقعاً جديداً ليطرقه
�ش��باب الوطن للعمل فيه بكل همة ون�ش��اط ،فكما كان العطاء منها دون تق�صري ،فهي
الزالت تنظر �إليهم ومتدهم بالعطاء ذاته يف كل ما تقدمه لهم من فر�ص �سانحة ومتهيدات
وت�س��هيالت تعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع والفائ��دة؛ فالوطن ال يكتمل رق ّيه وبنا�ؤه
وعمرانه �إال ب�س��واعد �أهله و�أبنائه ،فاملواطنة مبعناها احلقيقي لي�ست جمرد �شعارات تردد
�أو �أقاويل تزعم حب الوطن واالنتماء �إليه ،فالوطن دوماً ي�س��تحق الأف�ض��ل وي�س��تحق
الأغلى من نف�س ومال وجهد وعمل خمل�ص.
�إذاً ،فالتوطني هذا العام �سي�ض��ع �أقدامنا على خريطة طريق خلدمة الوطن بدرجة كبرية،
وذلك مبا �س��تقدمه الهيئات وامل�ؤ�س�س��ات من فر�ص وظيفية وجماالت مهنية ل�ش��ريحة
كبرية من الراغبني يف العمل� ،أو �أولئك الذين على ر�أ�س عملهم.
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واحلقيقة تقال يف هذا ال�ش�أن� ،أنه ال �أحد �أخرب بالدار �سوى �أهل الدار .والق�صد املثار يف
هذه الق�ضية هو �أن �أهمية التوطني تنبع من �أوجه عدة ،منها �أن هناك وظائف ذات �أولوية
ملحة �إن مل يكن
مهمة حتتل ال�ص��دارة يف ال�س��لم املهني ،حيث يعترب توطينها �ض��رورة ّ
�ض��رورة ا�سرتاتيجية ،كما �أن القطاع اخلا�ص الذي ميثل عجلة اقت�صادية مهمة يف الدولة
يفتقر �إلى هذا الهدف �إال فيما ندر ،يف حني �أنه� ،أي القطاع اخلا�ص ،يفتح �أبوابه للعديد
من اجلن�س��يات الأخرى وب�س��هولة تكاد تكون عجيبة يف بع�ضها ،يف حني �أن املواطن ال
ي�ستطيع �إلى ذلك �سبي ًال.
رمبا كان لدى البع�ض نظرة �س��لبية نحو العمل يف القطاع اخلا�ص �سابقاً ،ولكن مع حجم
اال�س��تثمارات املوجوة عل��ى �أر�ض الدولة ،واالنفتاح االقت�ص��ادي املتنوع ،الذي �أوجد
مناخاً خ�صباً لتلك امل�شاريع �أ�صبح و�ضع القطاع اخلا�ص مقبو ًال لدى الكثري من �شرائح
الباحث�ين ع��ن العمل ،وخ�صو�ص��اً من قبل املواطنني� .أ�ض��ف �إلى ذل��ك تغري النظرة
ال�س��طحية للعمل يف القطاع اخلا�ص نتيجة ما تبذله الدول��ة من جهود تثقيفية ومعرفية
للتوعية ب�أهمية الدخول والعمل يف القطاع اخلا�ص واحلكومي على حدٍ �سواء ،و�إن كان
هذا مما تختلف فيه وجهات النظر ،فلكل �إن�سان طريقته ونهجه يف احلياة.
داللة...
�إن داللة املقال يف �س��رده املخت�ص��ر ،هي �أن �إعالن القيادة �أن عام � 2013سيكون عاماً
للتوطني ،هو الإعالن الوا�ض��ح وال�ص��ريح واملري��ح جلميع املتلقني ،فهو �ص��ريح العبارة
لكل اجلهات احلكومية واخلا�ص��ة يف �أن تتهي�أ وت�ستعد يف �أيامها املقبلة لكي ت�أخذ ق�ضية
التوط�ين على حممل اجلد والعمل الوا�ض��ح املعامل ،وعلى ر�أ�س هرم خططها وبراجمها
املو�ض��وعة ،وه��و مريح لكل مواطن ي�ست�ش��عر معه دور القيادة فيما تق��دم وتقوم به من
مبادرات وتوجيهات ت�ص��ب يف م�ص��لحته يف املقام الأول ،حتى يتبو�أ مقاعد للعمل يف
�صفوف نه�ضة دولته ال�ش��املة ،ولي�ست�شعر معها �أي�ضاً قيمته املعنوية و�أهميته فيما يطمح
�إلى حتقيقه مبا ناله من درا�س��ة وعلم ،وحتى يكون ل��ه مكان يف فكر وخطط قيادته التي
ت�س��عى دوماً �إلى �أن تتمثل قول زايد الوالد القائد املعلم ،رحمه اهلل "� :إن املواطن هو
الرثوة احلقيقية على هذه الأر�ض ،وهو �أغلى �إمكانيات هذا البلد"•
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ألجلهم  ...أنجزوا

حينما تت�شبع النف�س بالتحدي والإ�صرار ،وت�أخذ جادة احلق وال�صواب فيما تقدم عليه
من �أعمال ،وتعلم �أن لكل ق�ص��ة جناح خطوات وم�ؤ�شرات ودالالت ودعامات ت�سبقها،
تعلم يف نهاية املطاف �أن ال�صدارة والريادة والتميز �ستكون حليفها ،ولي�س النجاح ملجرد
ين.
النجاح ،والذي يكتفي به ال�ساعون من �أجل النجاح الآ ّ
ولأج��ل �أن يحق��ق املرء ما يطمح �إليه ،وي�ص��بو �إليه من مكانة الئقة ،البد له من و�ض��ع
�أهداف وا�ض��حة جل ّية �أمام عينه ،ي�س��عى �إلى حتقيقها مبا و�س��عه اجلهد والعمل ،فلي�س
بالأمل وحده تدرك املعايل ،ولي�س بالرتجي تنتظر املعجزات ،وهذا فعل �أ�صحاب الهمم
العالية والغايات النبيلة.
وهك��ذا هم ،من كانوا بالفعل على قدر الطم��وح والتحدي ،وعلى قدر الوعد والتنفيذ،
وعلى قدر الوفاء والوالء والعطاء ،فقد حقق منتخب الإمارات الهدف الذي �سعى �إليه
من��ذ بدايات اللقاء ،فعمل جاهداً ليكون كما �أراد له وطنه و�ش��عبه من حكومة و�أفراد،
وكم��ا متنوا جميعاً �أن يظل دوماً يف املقدم��ة ويف الطليعة ،و�أال يخذل �أحالمهم �أو يكدر
�صفو خيالهم يف �أن ينال الوطن قبل �أ�شخا�صهم �شرف التتويج  ،ف�أبى ه�ؤالء الفتية على
�أنف�سهم �إال الفوز ،وعن جدارة وا�ستحقاق.
حدثت نف�سي وحدثتني يف ذاك امل�ساء ،الذي كانت بدايات يومه مفعمة باحللم والأمل
يف نفو�س كل من ع�شق الأبي�ض الذي حمل �أحالم الوطن و�أبناء الوطن ،وكل من �أقام
يف هذا الوطن ،يف �أن يعود منت�صراً منت�شياً من البقاع التي احت�ضنت وجوده من �أر�ض
البحرين الطيبة ،فكيف كانت نفو�سهم؟ وما حجم الإ�صرار الذي حملوه بني جنباتهم؟
و� ّأي م�س�ؤولية كانوا ب�صدد �إجنازها؟.
لقد و�ض��عت نف�س��ي يف مكان �أحدهم ،وقلت يف قرارة نف�س��ي البد �أن يتحقق ما نحن
ذاهبون لأجله ،والبد من �أن يكون ما نحن مقدمون على فعله ،وكل ذلك بعد م�ش��يئة
املول��ى ع�� َّز َّ
وجل ،فالذين ينتظروننا هن��اك البد من �أن نفرحهم ،ولي���س من الالئق �أن
نخذلهم ،فهي القيادة التي دعمت ووفرت و�أتاحت ومل ت�ض��ن علينا قط ،وهو ال�ش��عب
ال��ذي �أت��ى دومنا دعوة ،وتكب��د عناء الرحلة ،وه��م القلوب امل�ؤتلف��ة املحبة التي دعت
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بخال���ص احلب والود �أن نعود بالك�أ�س مرفوعي الر�أ���س� .إذاً ،فحلم تلك الألوف الذي
�ضارع ال�سماء بحجمه ومداه؛ هو م�س�ؤولية كربى� .إن ّه هدف للوطن ورفعة ومكانة ،وحلم
لل�شعب ,وو�سيلة وغاية.
وبالفع��ل ،لأجلهم �أجنـ��زوا ،وعـ��ادوا بالفرحـة للوط��ن وللقيـادة وال�ش��عـب ،و�أعلنـوا
لكل من راقبهم عن كثب �أو عن بعـد �أن ال�ص��ـدارة التي �س��عـوا لأجلهـا يف خمتلـف
حمافلهـم ،هي �أ�س��ا�س مبادئهم التي ا�س��تقوها من نهج القيادة" ،ف�أنا و�شعبي النر�ضى
�إال باملركز الأول"  ،و"�إننا النر�ض��ى �إال بال�ص��دارة والريادة" ..هذه حقيقة متثلها �شبابنا
الواعي يف لعبه ال�شريف النظيف �أمام كل من واجهوه ،ف�أعلن للجميع �أن الغايات البد
لها من رجال ،و�أن ال�ص��عب واملحال ال �أ�س��ا�س لهما يف �أر�ض "زايد" ووطن "خليفة"
وبني �أبناء �شعب الإمارات الغالية.
وبذاك احللم الذي حققوه واالنت�صار الذي �أحرزوه "وعدوا ..ف�صدقوا ..ف�أ�سعدوا" كل
من انتظروه ون�صروه و�آزروه.
داللة...
�إن ما كان من املنتخب وال�شعب بالأم�س هو ملحمة تاريخية �أبدية ،يف الت�آزر والتالحم
والتعا�ضد والتكاتف لأجل الوطن ورفعته قبل كل �شيء" ،فالبيت متوحد".
كما �أنه تعبري �صريح ملعنى التحدي والإ�صرار وكيف له �أن يكون "فال نر�ضى �إ ّال باملركز
الأول"؟
وكي��ف للوعد �أن يتحق��ق بعزمية تقهر ال�ص��عاب وحتيل التمني حقيق��ة واقعة ،وفرح ًة
بالنف�س واقعة.
هلل درك يا موطني؛ كم �أنت عزيز مهيب �ش��امخ را�س��خ يف ال�ص��ميم ،وكم �أنت غال يف
نفو���س �أبنائ��ك وحمبيك ،وكم �أنت جميل��ة يا �إماراتي احلبيبة ،بتل��ك القلوب احلانية،
وبتلك الأرواح ال�ص��افية ،وبذاك الت�آلف الوهاج الذي يعمي ب�صر وب�صرية كل من �أراد
�أن ينال منك ومن قيادتك ومن حب �شعبك ومكانتك بني الأمم؛ ف�أنت دوماً �ستبقني
يف ال�صدارة تت�سيدين الريادة يف كل ما من �ش�أنه عزتك ورفعتك.
حفظ اهلل لنا وطننا ..وقيادتنا ..و�ش��عبنا ..وكل م��ن نام هانئاً مطمئناً قرير العني  ..على
�أر�ض دولتنا ...دولة الإمارات العربية املتحدة •
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أبــوظبي  ...طريــــق الريــادة

هكذا هي عادتها� ..أبوظبي ..تلك العا�ص��مة البا�ص��مة بح�ض��ورها عل��ى خريطة التميز
والتفوق والر�ص��انة والتقدم ،مت�ض��ي دوماً بخطى مدرو�س��ة ،ال ت�س��ارع الوقت من �أجل
الإجن��از فق��ط ،و�إمنا تعمل ب��كل دقة متناهية ،وتفا�ص��يل دقيقة ،لرت�س��م يف نهاية املطاف
اللوحة الرا�سخة جوهراً ومظهراً ،فتميزها مل يكن يوماً �إال عنواناً للرقي والتفرد يف منظومة
البناء والتعمري ،فهي يف كل املناحي تباهي ب�إجنازها الالمت�شابه مع غريه من الإجنازات.
فعلى كل �ص��عيد تت�أل��ق �إمارة "الظبي" ،وم��ع كل حدث تزداد بريق��اً والتماعاً ،ومع
�إ�ش��راقات �ص��باحاتها املتوهجة املت ّوج��ة بالإجناز ،هي على موعد ووع��د مع كل جديد،
وب�أن تطاله وتطالعه وتكتنفه بالتعهد والو�صاية ،فها هي ومن على جدول �أعمالها املدرج
�أجنزت وتنجز و�س��تنجز كل ماهو عاملي وما هو مب�س��توى الطموح ،فهي ال تر�ض��ى بغري
ال�ص��دارة ،وال�ص��دارة تعني للعا�ص��مة �أن يتم العم��ل على �أكمل وجه و�أبهى ن�س��ق،
فه��ي تق��ود التميز ،فال جمال �إذاً فيه للت��واين ،وال مكان للتباط���ؤ ،فاملركز الأول هو ما
جعلته قيادتنا الر�ش��يدة �أولوية ق�صوى لكل ما تقوم به و�ستقوم ،فمعر�ض الدفاع الدويل
"�آيدك�س" حدث دويل ،اجتذب بنجاحاته املتكررة �أ�صداء عاملية ،فكان حمط الأنظار
والأعناق املتطلعة للم�ش��اركة واملبادرة والعر�ض �ضمن من�صاته وعرو�ضه وعار�ضيه ،وهو
بهذا االهتمام الذي ناله من قبل اجلميع؛ ّ
�شكل وجه ًة مهمة لدولة الإمارات والقادمني
�إليه��ا ،ففتحت مثل ه��ذه املعار�ض والفعاليات املقامة على �أر�ض��ها �أبواباً جديدة ملعنى
ال�س��فر وال�سياحة والفندقة ،ولأجل �أن تكون مقومات ال�سياحة ذات جاهزية وا�ستعداد
�أقامت الدولة يف خمتلف �إماراتها بنى حتتية متكاملة ت�سري جنباً �إلى جنب مع ما اختطته
الر�ؤى اال�س�تراتيجية لكل �إمارة على حدة ،ومع ما ته��دف �إليه دولة الإمارات العربية
املتحدة من �أن تكون وجهة �س��ياحية تلتزم ب�أعلى املعايري الدولية يف كل ما ُيعنى مبعنى
ال�سياحة وا�ست�ضافة القادمني والزائرين واملت�شوقني لر�ؤية "الإمارات" عن كثب.
و�أبوظبي ،عا�ص��مة االحتاد اختطت لها نهجاً متميزاً يف عنوان ال�س��ياحة ،فاجلوائز املتتالية
التي حت�صدها من خالل م�شاركاتها الد�ؤوبة يف خمتلف جمال�س ال�سفر وال�سياحة العاملية
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�أثبتت وال تزال �أنها قادرة على و�ض��ع ب�ص��متها فيما تفتحه من �آفاق لزوارها ،وما جتتذب
من فعاليات راقية جعلتها املكان الأقرب والأف�ض��ل �إلى قلوبهم ،ف�صارت �أبوظبي واحدة
من �أكرث الوجهات تنوعاً يف العامل ،فهي جتمع مرتادفات املدينة ما بني حيوية العوا�ص��م
احلديثة ،و�س��كينة ال�صحراء ونقائها ،وجمال الواحات اخل�ضراء وهدوئها ،و�أجماد القالع
واحل�صون وبهائها ،وعبق القرى القدمية الراب�ضة يف ال�ضواحي والبقاع.
�إن �صناعة ال�سياحة �أ�صبحت مطلباً �ضرورياً لكل وجهة وبقعة تاريخية �أو ح�ضارة مدنية،
فالتعرف على الآخر واكت�ش��اف عوامله ،والدخول �إلى �س��احاته و�سرب مواطنه و�أغواره،
يعد مغامرة للمتعة وفائدة للمعرفة يف �آن ،فالثقافة وجه ال�سياحة الثاين ،واجلانب الأكرث
�إ�ش��راقاً يف �إث��راء الهدف ال��ذي كانت من �أجله ال�س��ياحة؛ �أال وهو تقارب ال�ش��عوب
ومعرفتها ببع�ضها البع�ض ،لت�صنع من خاللها الروابط امل�شرتكة ،وتوطد �أركان العالقات
وال�شراكات فيما بينها.

داللة...
ال�س��ياحة تعني م�س��احة ،م�ساحة من الأفق يف احت�ض��ان القادم ،وم�ساحة من التفكري
يف التفعيل والتطوير والتعمري والتغيري لأجل الأف�ض��ل الذي حتكمه �ض��رورات الع�صر
ومتطلباته ،فاجلودة اليوم هي �س��باقٌ نحو الأف�ض��لية النوعية ال الكمية فح�سب ،والتزام
الوقت يف الك�شف عن اخلطط املو�ضوعة وتنفيذها برباعة ومهارة وبت�أنٍ و�إتقان هو �إثبات
للم�صداقية والثقة ،ومقيا�ساً للقدرات وترجمة حقيقية ملعنى الأعمال املتميزة.
و�أبوظبي ،عندما و�ضعت ب�صمتها الإن�سانية قبل احل�ضارية �إمنا متثلت ذاك ال�صرب والإتقان
و�ص��ناعة الفرق فيم��ا ميكن �أن يك��ون عليه حتقيق الأمني��ات والتطلعات مبا يتنا�س��ب
وامل�ستقبل القادم ،وتكاتف اجلهود وال�سواعد من �أجل النهو�ض والتقدم بالوطن ككل،
فـ"عملي��ة التنمي��ة والبناء والتطوير ال تعتمد على من هم يف مواقع امل�س���ؤولية فقط بل
حتت��اج �إلى ت�ض��افر كل اجلهود لكل مواطن على �أر�ض ه��ذه الدولة " ،وهذه الكلمات
متثل موروثنا الباقي نربا�ساً لنا من نهج الوالد الراحل طيب اهلل ثراه" ،زايد" يرحمه اهلل،
لتحمل امل�س���ؤولية امل�ش�تركة من �أج��ل الوطن ورفاهيته،
كم��ا �أنها هي الدافع احلقيقي ّ
والعمل على رفعته وريادته يف كل مكان وميدان ،ويف كل جمال وزمان •
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زايد  ...قصة وطن ومجد أمة

ل�ست مع التاريخ على عالقة وطيدة ،ول�ست ممن يحفظون �أرقام �أعوامه وحوادثه ونوائبه
ع��ن ظهر قلب ،فلي�س بيني وب�ين الأرقام رابط ،فلغة الكلمات واحلروف هي ما �أجيده،
ويبعد ذكائي املعريف �أميا بعد �إذا ما كان للمو�ض��وع �ص��لة بعامل الأرقام واخلانات الرقمية
بكل مقاديرها وتقديراتها وح�س��اباتها ،وي�ستقر عند اجلمل ودالالتها ،وتعابري الكلمات
وهاالتها ،وحروف الهجاء الوهاجة ،الناب�ضة باملعنى واملغزى يف كل مقام ومقال.
ما ا�ستدعى مقدمتي هذه ،هو �أنني ل�ست ب�صدد احلديث عن تلك الفعالية اجلميلة التي
�أحيتها هيئة الثقافة والرتاث يف �أبوظبي وهي "مهرجان ق�ص��ر احل�ص��ن" �أو اال�ستفا�ضة
في��ه� ،أوحتى الغو�ص يف تاريخه وعمره ال�ض��ارب يف القدم ،فقد �أ�شُ ��بعت من الإعالم
�أميا �إ�ش��باع ،ولكني �س���أحتدث عن العر�ض امل�س��رحي الذي �أبهر حا�ضريه ،مبا حمله من
تقنيات وت�أثريات وتكنولوجيا عالية التفوق� ،إلى جانب الق�ص��ة و�أ�سلوبها املتدرج الذي
�أخذ امل�شاهد يف م�شاهد متدرجة مت�سل�سلة بب�ساطة وروعة متناهية.
و�س�أحتدث وب�شكل �أعمق عن العنوان الذي حمل"ق�صة ح�صن..جمد وطن" لأراه من
وجهة نظري اخلا�صة.
فخالل م�ش��اهدتي للعر�ض الذي نال �إعجاب احل�ض��ور وانبهارهم ،ا�س��تدعت م�شاهد
العر�ض يف خميلتي حياة املا�ض��ي ،على الرغم من عدم عي�شي يف زمانها ،وا�ستح�ضرت
وجع ال�س��نني و�أمل املعاناة التي عا�ش��ها الأجداد ال�سابقون فيما م�ضى ،و�شظف العي�ش
الذي كابدوه ،وم�شقة العمل من �أجل ك�سب لقمة العي�ش واال�ستمرار يف دورة احلياة.
مل تكن حياتهم بال�س��هلة برغم ب�س��اطتها ،ومل تكن بتلك الراحة التي نتنعم بها اليوم،
فق��د كانت �ص��راعاً من �أجل البقاء بخري و�س�لام و�أمان ،مكتفني مب��ا وهبتهم طبيعتهم
ال�ص��حراوية من هدايا وهبات ،ومبا منحهم البحر من عطاي��ا وخريات� ،إلى �أن جاءتهم
منحة ال�س��ماء ،فح ّولت حمنتهم �إلى ا�ستب�ش��ار ،وقالت �إن القادم �أف�ضل ،و�إن ما �أر�سله
اهلل لهم اليوم ،هو نعمة �سيح�سدون عليها فيما بعد.
نع��م ،فلق��د كان "زايد" نعمة اهلل له���ؤالء القوم ،ولهذه الأر�ض ،فكان هو الق�ص��ة،
وه��و الزم��ان ،وهو امل��كان لهذا الوط��ن ،فقد ا�ستح�ض��رت "زاي��د" يف كل فقرة من
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فقرات العر�ض ،ور�س��مت وجوده الذي كان بعد اهلل � -س��بحانه وتعالى� -س��بباً لوجود
ه��ذا الوطن ،فلوال م�ش��يئة الرحمن وما ق ّي�ض��ه لها من خري ،مل يك��ن للإمارات وجود
ي�ض��ارع اليوم الأر�ض ب�ص��داه ،ومل يكن له ذاك املجد الذي ن�ترمن ونتغنى به اليوم يف
املالحم والق�صائد والأنا�شيد واملواويل الوطنية.
فقد كان زايد ملحمة التاريخ ،و�أ�س��طورة املجد يف وطني ،فكل �أبنائه من �شعبه يرونه يف
كل زاوي��ة و�ش�بر من هذه الأر�ض ،فهو ماثل يف ن�س��له الذين خلف��وه وتولوا زمام الأمر
م��ن بع��ده ،فكانوا امتداد الأث��ر يف زرع اخلري واحل��ب والكرامة لهذا ال�ش��عب ،ولكل
م��ن عا���ش على هذه الأر�ض ،وهو موج��ود يف تلك القيم واملثل الت��ي زرعها يف قلوب
حمبيه ،يذكرونه ويتذاكرونه ،غري متنا�س�ين دعواه يف قيم ال�سماحة والأ�صالة والدين يف
تعامالتهم مع بع�ضهم البع�ض وغريهم من ال�شعوب.
فجد وعمل
لقد �أمل "زايد" وحلم ذات يوم؛ ب�أن ينعم �ش��عبه بالرخاء بعد ال�شقاءّ ،
ليتحق��ق له ول�ش��عب وطنه تلك ال�ص��دارة واملكان��ة التي وافت طموحاته و�ص��ادقتها،
ومل يتوقف خريه الزائد عند حدود بلده ،فامتد معطا ًء للجوار واجلار من الدول ال�شقيقة
معن��ى مطابقاً ملا ميك��ن �أن يكون عليه اخلري ب�أعلى �ص��وره
وال�ص��ديقة ،ف�ص��ار "زايد"
ً
و�أو�سعها.
ولأجل "زايد" وما منحنا اهلل فيه من بركات انهمرت علينا بخريات ال�سماء ،وما منحنا
ح��ق لنا �أن نفاخر به ونتفاخر ،و�أن نعل��ن حبنا له وجناهر ،فهو
ه��و �إياه من عطف �أبويَّ ،
م��ن �أعطى للوطن قيمته وهيبته ومثقال وزنه بني الأمم ،وهو قبل كل �ش��يء من �أعطى
للإن�سان على هذه الأر�ض مكانته� ،إذ �إنه ثروة الوطن احلقيقية التي كان يراها ،وال تزال
تراها قيادتنا الر�شيدة حتى اليوم يف كل حني و�آن.
داللة...
�إن" زايــ��د"  -ط ّي��ب اهلل ث��راه  -هــو من ميكنن��ي �أن �أقـــول عنــ��ه ومن وجهــة
نظــري الـتي متثلــني� ،إن "زايد ق�صة وطن ...وجمد �أمة".
فالآثار �شواهد التاريخ على ما كان ،ولكن يبقى الرجال هم من ي�صنعون املجد للمكان،
وي�ض��يفونه �إليه ،لتبقى �شواهد التاريخ مبعاملها و�أرقام �سنينها ،داللة وا�ضحة على ما كان
لها من دور يف ق�ص�ص ال�شعوب ورواياتها •
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وفي ذكرها ميعاد

ينتابنا الفخر كلما مرت علينا ذكرى من ذاكرة الوطن اخلالدة ،ويتملكنا الزهو واالعتزاز
ب�أننا ننتمي �إلى بلد قاده �إلى العامل زايد "رحمه اهلل" و�أكمل م�س�يرته من بعده ن�سل
كرام من �أبنائه و�إخوانه حكامنا وقادتنا ،حفظهم اهلل ورعاهم �أجمعني.
فذكرى توحيد قواتنا امل�س��لحة حينما متر ،حتمل معها تاريخاً خمتز ًال من حكايا الكفاح
والعزمية وال�صرب ،ال�ص�بر من �أجل الهدف الواحد ،وامل�صري امل�شرتك ،وال�صف املرتا�ص
لدحر �أية خطوب �أو كروب قد يواجهها الكيان اجلديد الذي كان وليداً ،وكانت احلاجة
داعية �إلى حمايته ورفعته والذود عنه�..إنه كيان االحتاد.
ومت��ر يف املخيلة كما روت الأحداث ،تلك اجلهود امل�ض��نية ،واخلطى احلثيثة التي عمل
عليه��ا وقام بها باين نه�ض��ة هذا الوطن ومعل��ي رايته وقامته املغفور له ب���إذن اهلل تعالى
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،وجعل اجلنة مثواه.
تل��ك اجله��ود التي مل تكن لرتى الن��ور لوال تلك العزمية اجلامع��ة التي حت ّلى بها رجل
الدولة الفريد من نوعه ،فالإ�ص��رار الذي مل يكن يجاريه �إع�ص��ار ،كان هو الدافع الذي
جنحت معه امل�س��اعي ،والتفت حوله ال�س��واعد لتعاهد على حماية الوطن ومكت�س��باته
ومقدراته من خريات ح�س��ان وثروات حديثة هي يف طريقها للن�ش���أة والنه�ضة والتقدم
لرفاهية ال�شعب وكل من عا�ش على �أر�ض هذا الوطن املعطاء.
�إن ذكرى ال�س��اد�س من مايو ،هي بالفعل ذكرى حتمل من ال�ص�لابة ما تعنيه الذكرى
ذاتها من توحيد للقوات امل�س��لحة ،هذه امل�ؤ�س�س��ة التي تكفلت وال تزال منذ ت�أ�سي�سها
و�إلى ما �شاء اهلل ب�أن حتمي احلمى ،وتراقب الأر�ض ،وحتر�س ال�سماء ،وتداري البحر من
�أي �أخطار و�أ�شرار.
فهي من �ص�لابة جنودها وعزميتهم ت�ستمد الطاقات املت�أهبة وت�س��تنفر العزائم املتوقدة،
وت�س��تحث اخلطى على طريق الت�ض��حية والفداء ،فقواتنا امل�س��لحة هي م�صنع الرجال
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بح��ق ،وهي معقل الرجولة وال�ش��موخ والطموح والعلو يف امل�ش��ارب وامل�آرب والغايات
للوطن ومن �أجل الوطن  ..وحماية هذا الوطن.
داللة...
�ستظل قواتنا امل�س��لحة يف ذكرى توحيدها القدمية العهد املتجددة الوعد �صرحاً �شاخماً
عالي��اً متفاني��اً ،ال يحد م�س�يرتها طموح ،وال تق��ف يف وجهها �ص��عاب يف الأفق تلوح،
فق�سمها ،والء هلل ور�سوله ،وللوطن وترابه ،وخلليفة قائد اخلري وحليفه.
ففي ذكرها ميعاد وعهد علينا نبرّ ه ،وق�سم بالوالء ن�ؤكده� ،أننا �سنكون دوماً اجلند الأوفياء
هلل والوطن ورئي�س الدولة.
وكل ع��ام وقيادتنا وقادتنا بخري ،وكل عام وقواتنا امل�س��لحة �أكرث منعة وقوة و�أر�ص بنياناً
و�صفاً •
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وللغة في حنايا الروح مكانة

ما � َ
جتمعاً من مث��ل تلك الفعاليات والتظاه��رات الفكرية التي تغذي
أجمل �أن ت�ش��هد ّ
ال��روح والفكر معاً ،والتي تفتح الآفاق �أمام ناظريك لكي ترى كل ما هو جديد يف عامل
املتغريات ،وتالقي الثقافات واالجتاهات واالهتمامات املتعددة حتت �سقف واحد؛ وكم
هي رائعة تلك احل�شود املتالقية واملتفاعلة مع احلدث وما ميثله ذاك احلدث بالن�سبة �إليها
م��ن ثقل و�أهمي��ة وجدوى علمية وعملية يف �آن .فمنتدى الإع�لام العربي الذي انتظم
حتت رعاية كرمية من �س��يدي �ص��احب ال�سمو ال�ش��يخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي رعاه اهلل ،و�ضمن فعاليات دورته الثانية
ع�ش��رة ،كان هو احلدث الأبرز على ال�س��احة الإعالمية العربية ،فهو تظاهرة فكرية ثقافية
بينية ،ت�س��عى �إلى فتح �أفق احلوار والتبادل الفك��ري يف اجتاهات واهتمامات وجماالت
�إعالمية �شتى ،والتعاطي الب ّناء مع ق�ضايا ذات قيمة نوعية يف برامج الإعالم واللغة والفن
وحتى ال�سيا�س��ة ،والتي تعج بها املنطقة والعامل دون ح�ص�� ٍر للق�ضايا يف نطاق �أو بيئة �أو
جمال بعينه.
واملنتدى الذي ي�ستقطب �سنوياً نخبة من �ص ّناع ال�صحافة والإعالم ّوكتاب الكلمة ،و�أبرز
ال�شخ�ص��يات والقيادات الفكرية والأكادميية والإعالمية وحتى ال�سيا�سية واالقت�صادية،
�إمنا ي�ض��ع يف ب�ؤرة االهتمام الإعالم و�ص��ناعته ،و�أهم النقاط واملتغريات واملحاور ،واملثار
من الق�ض��ايا التي قد تطرحها الظروف املتغرية يف ظل الأحداث التي ت�شهدها خمتلف
القطاعات واملجاالت.
وكان من روائع املنتدى تلك الكلمة االفتتاحية التي �ألقاها ف�ض��يلــة الإمــام الأكبـــر
الأ�س��تاذ الدكتور �أحمـــد الطــ ِّيب� ،شـــيخ الأزهــر ال�شـريف ،والتي حتدث فيها عن
�أهمية الإعالم يف عامل اليوم ،وما يكتنف هذا الإعالم اليوم من ت�سارع خطاه ومتغريات
�أحداثه ،و�س��رعة انت�شاره وت�أثريه يف ال�شعوب وخمتلف �شرائح املجتمع .و�أكد ف�ضيلته ما
للكلم��ة من �أهمية عظمى يف لغة اخلطابة والبي��ان واحلوار ،فهي املحرك وامل�ؤثر القوي يف
بناء املجتمعات �أو هدمها ،وعرج على ما للغة العربية من ف�ضائل و�شمائل وحرمة ،داعياً
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�إلى مراعاة قدا�س��ة هذه اللغة و�ص��ونها يف دارها ،فهي لغة القر�آن ال�صاحلة لكل الأجيال
والأزمان.
بالفعل �إن ما طرح يف بع�ض جل�س��ات املنتدى عن �أهمية اللغة العربية ودورها يف احلراك
الإعالمي يف املجتمع مبختلف و�سائله املقروءة وامل�سموعة واملرئية يعك�س وي�ؤكد ما تزخر
ب��ه هذه اللغة الفا�ض��لة العظيمة من معان ومفردات ،ومن �أنها غري ع�ص�� ّية على احلداثة
وجماراتها يف علومها ،و�آدابها ،وحتى فنونها وعاملها الرقمي املتجدد املتغري ،فاللغة العربية
بح�� ٌر زاخ��ر برونق الكلم وجميل اجلمل ،وهي معجم اللف��ظ والقول ،فال عجب �أنها ْمل
ولن ت�ش��تكي ذات يوم من عقم �أو �ض��مور �أو ا�ضمحالل يف �ألفاظها وترجماتها ملختلف
العلوم احلديثة والآداب واملعارف الإن�سانية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية وغريها
يف جميع املجاالت.
داللة...
وللغة يف حنايا الروح مكانة  ،ولها يف النف�س ول ٌع و�ش��غف ووقع ،فهي الو�س��يلة والغاية،
وهي الر�سم والداللة..
يقول �ش��اعر الني��ل العظيم حافظ ابراهي��م يف رائعته " اللغة العربي��ة تنعى حظها بني
�أهلها":
عـت كِ
ْـــت عن � ٍآي بـه وعِ ِ
ظـــات
تــــاب اللـ ِه َلفظــاً وغايـــــة  ...وما ِ�ضق ُ
و�سِ ُ
َ
فكيــف � ِأ�ضيــقُ اليو َم عن َو ِ
ِ
عـــــات
�صف �آلـــة  ...و َت ْن�سِ يــقِ �أ�سمـــــا ٍء ملُ ْخ َرت
�أنـا البحر فـي �أح�شائـه الـدر كامــــــن  ...فهل �ساءلوا الغوا�ص عن �صدفـاتي
ومن هذه الداللة البالغة يف املعنى واملبنى ،تت�ض��ح لنا ر�ؤية �أ�شد منها بالغة ومتانة ،وهي
�أن اللغة العربية �ستظل املحور والهدف والركيزة املهمة يف كل قطاع وكل حديث ينطق
بلغة ال�ض��اد ،و�أن ما ت�ش��هده �س��احات منتدياتنا وندواتنا ،وور�ش عملنا ،وحلقات ذكرنا
وفكرن��ا ،ومعار�ض علومن��ا وثقافاتنا ،دليل دامغ على �أنها �س��تبقى القلب الناب�ض الذي
ت�ضخ منه دماء احلرف العربي يف كل �شمل وحفل ،على الرغم من تناحر اللغات �أمامها
وتطاحنها ،فهي امل�صونة املحفوظة ،وهي الباقية اخلالدة •
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تحية وسالم  ...لقواتنا  ...رسل السالم

ال م��راء وال جدال يف �أن ما تقوم به قواتنا امل�س��لحة من دور حي��وي بارز ومهم ،هو ما ي�ؤكد
�أهميتها املتعاظمة يوماً بعد يوم ،فالقوات امل�س��لحة ركيزة �أ�سا�سية من �أ�س�س البناء التي قام
وبف�ضل
عليها �صرح االحتاد الأ�شم ،ومع تقادم الأيام وتعاقب العقود� ،أ�صبحت قواتنا اليوم،
ٍ
من اهلل وم ّنة ،ورعاية من القيادة الر�ش��يدة م�س��تمرة �أ�ص��بحت ذراعاً ممتدة بال ِب�شْ رِ ..ورياحاً
مر�سلة باخلري ..ملختلف الأ�صقاع والبقاع.
فقد غدا اخلري رديف قواتنا امل�س��لحة ،ف�ص��ار ا�س��مها "قوات اخلري" ،رغم ال�ص��رامة والقوة
وال�شدة التي تكتنزها كلمة "قوات" بذاتها ،فهذه القوات و�إن برحت مكانها ذات حنيٍ
ّ
يف مهمة �س��امية� ،أو تدخل �سلمي� ،إمنا حتل كالبل�س��م ال�شايف ..واملعني الوايف ..لكل قطعة
�أر�ض تط�ؤها �أقدام بوا�س��لها ال�شجعان ،وكيف ال؟؟ وهم املبعوثون من �أر�ض ال ينبت زرعها
�سوى باخلري ..ومن دارٍ ..مل تعرف بني �أقرانها من الدور� ..سوى بـ"بدار زايد اخلري" ..فهم
مبعوثو ال�سالم من قيادتهم وقادتهم ..وهم �أمناء العهد والوعد لأفعالهم و�أعمالهم ..ين�شرون
ي�ض��مدون اجلراح ..وي�س��عفون باملعون��ة الكهل والطفل..
الطم�أنين��ة �أينما ح ّلوا وارحتلواّ ..
وي�أوون ابن ال�س��بيل ..ويحمون امل�ست�ض��عفني من الولدان والن�ساء..وي�أوون الفار من الظلم
والقهر يف كنف الرعاية والعناية..ويتعهدون امل�سلوبني �أمنهم و�آمانهم ..الزاد والعتاد.
�إن القوات امل�س��لحة لدولتنا الغالية قد ت�أ�س�س��ت و ُبنيت على قواعد �إميانية را�س��خة� ..أولها
الطاعة هلل ولر�س��وله فيما فر�ض اهلل و�أو�ض��ح ..وثانيها ..طاعة الوطن التي يفر�ض��ها الإنتماء
وال��والء للمكان والدار الذي ينتمي �إلي��ه املرء منهم ..فطاعة الوطن ..هي حمايته من كل
ند وعدو ..مهدد ل�س�لامة �أرا�ض��يه و�أمنه ..وطاعته �إمنا تكون �أي�ض��اً ..يف تلبية ندائه للت�سلح
بق��وة العلم والإميان ..والعزم على تعمريه ..وتطويره يف كل جمال وميدان ..وثالثها ..طاعة
ويل الأم��ر ..ويل الأم��ر الذي هو عنوان الوطن ..والذي ال ي�ش��ار لبلدٍ بدون��ه ..فهو الرمز
والأ�صالة ..وهو الكناية والداللة للوطن والأر�ض...
وهنا على هذه الأر�ض الطيبة..يبقى رمزنا وداللتنا "خليفة بن زايد"..اال�س��مان الل�صيقان
لكل �إعمار ومنار ..ولكل عزة وجمد ..ولكل ق�صة جناح ..ورواية كفاح..فـ"زايد" كما عرفه
غي�ض من في�ض ..م أل بذكره الأ�س��ماع ..وو�ص��ل بخريه ..وحكمته..
التاري��خ احلديثٌ ..
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ن�ص��يب من ا�س��مه ..زائد يف
و�ش��هامته ..ورجولت��ه� ..أرجاء املعمورة ..فكان ل�شخ�ص��ه..
ٌ
فائ�ض يف العطاء دون انكفاء.
اخلريٌ ..
و"خليفة" قائد اخلري وحليفه..هو من ا�ستلم الراية ..ليعلو بها �إلى �أعلى �سماء ..وليوا�صل
الي��وم م�س�يرة اخلري الت��ي بد�أت بها دول��ة اخلري والنم��اء مذ �أول��ى �أيام ت�أ�سي�س��ها..وقيام
جمدها..فكان اخللف على قدر ال�س��لف ..وكان ل�شخ�ص��ه- ..كما كان لوالده -من ا�س��مه
للخري..وقائد ل�شعب� ..أ�ضحى بحبه اليوم يهتف"..كلنا خليفة".
عنوان ون�صيب..خليف ٌة
ٌ
وبخليفة ومعه�..أخوةٌ ..تالقوا..تعا�ض��دوا..تالحموا ..تعاونوا..ليقفوا �صفاً واحداً �أمام كل
اخلطوب ..ووحدة واحدة يف كل الدروب ..وبنياناً مرتا�صاً يف وجه كل ما قد يعرت�ض م�سرية
الوطن من قالقل وحمن.
وخلليفة ومن معه ..يقف ال�ش��جعان البوا�س��ل من �أبناء القوات امل�سلحة ..يحمون الديار..
املقد�س..ب��كل روح غالية فانية ..وبكل قط��رة دم جتري يف
وي��ذودون ع��ن تراب �أر�ض��هم ّ
ال�شريان والأوردة..معلنني ق�سم الوالء الذي قامت عليه عقيدتهم� "..أق�سم باهلل العظيم..
�أن �أكون خمل�ص��اً لدولة الإمارات العربية املتحدة ..ولرئي�س��ها ال�ش��يخ خليفة بن زايد �آل
نهيان "..ي�ؤدون واجبهم براً وبحراً وجواً ..داخل الوطن وخارجه..يحمون علمه..ويعلون
رايته..ويحفظون ا�س��تقالله و�أمنه و�س�لامته ..يعادون من يعاديه..وي�س��املون من ي�س��امله..
حمافظني على �ش��رف الإنتماء ملهنة ال�سالح..اليرتكونه حتى يذوقون املوت دونه...وربهم
على ما يقولون �شهيد.
هكذا هم �أبناء القوات امل�س��لحة..وعلى م�ض��ي الأيام�..أو�س��مة على �ص��در الزمان بارقة..
وه��االت بالنور م�ش��رقة ..فهم ال�ص��قور اجلارحة ..والكوا�س��ر ال�ضارية..و�أ�س��ود العرين..
وحماة الوطن والعر�ض ..وهم جنود ال�ش��رف واملجد ،وهم �سواقي اخلري اجلارية..وهم ر�سل
ال�سالم..ور�س��ائل القلوب ال�ص��افية..يعملون دون تذمر �أو كلل �أو ملل..م�س��تلهمني قوى
العزائم التي التلني ..من قامات من �أ�س�س��وا البناء املتني ..م�ؤكدين ..عازمني..ب�أن يكونوا
دوماً و�أبداً� ..أبناء زايد ..و�أبطال خليفة  ..وحماة الإحتاد.
فتحية نبعثها لبوا�س��ل املجد..يف ذكرى الوحدة وال�ص��ف..ذكرى توحيد قواتنا امل�س��لحة
ال�سابعة والثالثون.
ف�سال ٌم ..لكل جندي على كل ثغر و�سال ٌم ..لكل ع�سكري مرابط يف جبهات الأر�ض
و�سال ٌم ..لكل عني حار�سة ال تنام ..حتفظ الأمن يف بلدي وال�سالم •
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باب للرحمة ...ال ُيسد
ٌ

�أي��ام قالئ��ل ويدنو لقاء جديد مع خريات ح�س��ان ،و�أعمال ت��وزن يف موازين ثقال� .إنه
�ش��هر الرحمة واملغفرة� ،شهر ال�صرب والر�ضوان� ،شهر الرب والإح�سان� ....إنه �شهر رم�ضان
املبارك.
�ش��ه ٌر تتنزل فيه الربكات والرحمات ،وت�ص��عد فيه الطيبات ال�ص��احلات� ،شهر تت�صافى
فيه القلوب وتتعانق ،وتت�آخى النفو�س وتت�صالح ،وتتعالى الهمم وتتناف�س يف �سباقٍ نحو
القمة والفوز ،واالرتقاء والرقي للأ�سمى وللأعلى بالروح واجل�سد.
�إن �ش��هر رم�ض��ان املبارك هو فر�ص��ة تتج��دد يف كل عام ،وعطاء يمُ ن��ح باملجان لكل من
�أراد اخلري واال�س��تزادة واال�س��تفادة من نفحات وحلظات هذا ال�ش��هر الف�ضيل ،فطوبى
للمغتنمني امل�سارعني وح�سن م�آب.
حمم ًال باملعاين والع�بر والذكريات العامة
ورم�ض��ان حينما يعود لن��ا يف كل عام ،ي�أتي ّ
واخلا�ص��ة ،فمن كونه �شهراً لل�صيام والقيام� ،إلى كونه �ش��هراً للتاريخ املجيد من ما�ضينا
الإ�س�لامي العظيم ،ففي هذا ال�ش��هر كانت هناك �ص��والت وجوالت جليو�ش ومعارك
وانت�ص��ارات حا�س��مة يف ذاك��رة التاريخ ،فكانت يف نه��اره بدر الك�برى ...وفتح مكة
العظمى ...وهي من �أجماد الدعوة املحمدية اخلالدة يف �شهر الن�صرة والفوز ،وكانت فيه
القاد�س��ية وفتح بالد الأندل�س امتداداً لالنت�صارات الإ�سالمية العظيمة ،كما كانت فيه
عني جالوت ،وانت�ص��ار امل�س��لمني يف حطني يف عهد الكر والفر لن�صرة امل�ضطر ،وكانت
فيه حرب رم�ض��ان( �أكتوبر)  1973وحماربة العدوان ،وتلك كلها كانت وقائع و�أحداثاً
ع�س��كرية خالدة ،ومالحم بطولية ،وت�ض��حية وفداء من �أجل �أهداف �س��امية ،وغايات
عالية ،هي ن�صرة الدين واحلق ،ون�صرة الوطن وال�شعب.
أت��ى قادماً �إلينا،
ولرم�ض��ان ذكريات �أخ��رى باقية،
ٌ
ذكريات خا�ص��ة ،يحملها معه كلما � َ
ذكري��ات للطفول��ة وغر الأيام ال�س��الفة ،وبدايات التدرب والت�أقلم مع ق�ص��ة ال�ص��يام،
وال�ص��راع مع الطع��ام وتركه ،واله��روب من الكب��ار واختال�س اللقيمات �س��راً خلف
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الأبواب املو�ص��دة ،و�ش��رب زالل املاء بارداً �س��ويعات الهجري احلارقة ،فكان التغا�ضي
منهم رفقاً باحلال اجلديدة ،وكان العتاب على الفعل عند �ساعات الإفطار كي ال يتكرر
جنح النهار يف غدٍ قريب ...ولكنها تبقى ذكريات.
ولرم�ض��ان ذاكرة جميلة يف نف�س كل منا ،فحني يقدم رم�ض��ان ت�س��بقنا م�شاعر الطفولة
عند عتباته ،ونعي�شها كلما حتلقنا �أمام التلفاز يف �أيامه ،فكانت حلقات الرباعم ،وق�ص�ص
الأطفال ،وكرتون ال�ص��غار ما ميي ّز وقتنا بعد عودتنا من مدار�سنا ،فكانت اللهفة واحلنني،
والت�س��ابق والتالحق لأجل �أن ن�س��تقبل ما كان موجهاً �إلينا يف �سني عمرنا املبكرة من
�شا�ش��ات التلفاز العامرة ،ف��كان لها نكهة �أخرى ،ورونق خا�ص ،وم��ذاقٌ مميز ،ال يبارح
الذاكرة واملكان حتى الآن.
وي�أتينا رم�ض��ان اليوم ،ونحن كبار ،وقد وعينا ما معنى رم�ض��ان ،وماذا ميثل لنا يف حياتنا
وتاريخن��ا و�أيام عمرنا ،ي�أتي ونحن ندرك قيمته الروحي��ة واملعنوية والدينية ...فهو لي�س
كباقي ال�ش��هور� ،إنه �شه ٌر قد م ّيزه اهلل ب�أوقات قد�س ّية ،وحباه اهلل �أنواراً �سماوية ...ف�أ�ضاء
النفو�س والوجوه ،و�أحيا القلوب والوجدان ،وعافى الأبدان والأج�ساد ،فكان بحق خري
ال�شهور والأيام.
داللة...
�س��يبقى رم�ضان ما بقينا �أحياء ،داللة على كل حب ،وكل ود ،وكل خري ،وكل عطاء،
ومبارك ب�صيام يومه وقيام ليلهٌ ،
مبارك بنفحاته و�آياتهٌ ،
وكل �إح�س��ان ..فرم�ض��ان ٌ
ومبارك
َب�صالته ِ
عتق من النريان ..فهو
و�صالته ..فهو �شه ٌر �أوله الرحمة ،و�أو�سطه املغفرة ،و�آخره ٌ
باب للرحمة ال ُي�سد ...فطوبى ملن �أح�سن ا�ستثمار هذا ال�شهر الكرمي.
ٌ
ولكم ،وبحلول ال�ش��هر الف�ض��يل� ،أبعث التحايا والتهاين املباركة ..فكل رم�ضان و�أنتم
�إلى اهلل �أقرب ..وكل رم�ضان ف�ضيل و�أنتم ب�أمت �صحة ومتام عافية  ...ورم�ضان مبارك •
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مصر التي في خاطري

" والأذن تع�ش��ق قبل الع�ين �أحياناً" هي حقيقة واقعة ،ولي�س��ت جمرد كلمات قد
قيلت يف منا�سب ٍة خ�صت لها وعربت.
والأذن حينما تع�شق ملجرد الذكر والو�صف والتعبري عن �أمر غائب �إمنا يكون ع�شقها من
نوع �آخر ،فيتولد يف النف�س من ال�س��حر واخليال واجلم��ال ماقد ال يتوافر مما �ألفته العني
ٍ
ور�أته ،وهذا هو حايل مع م�صر التي يف خاطري.
فالربغم من عدم ر�ؤيتي وزيارتي لهذه الأر�ض العزيزة ذات يوم� ،إ ّال �أنها تبقى و�س��تبقى
يف نف�س��ي كبرية ،عظيمة ،مهيب��ة ،رفيعة مبجدها وذكرها وتاريخها ،و�أح�س��بها لدى كل
العرب كذلك.
فم�ص��ر تاريخ ُم�ض��اء من الألق والأنق ،وهي �سل�س��لة متوا�ص��لة من الدهور والع�ص��ور
والأحداث والوقائع والق�ص���ص التي ُتروى والت��زال حتى يومنا هذا ،فتجد فيها كل ما
قد يخطر بقلب كل �س��ائل عنها ،ومتح ٍر حلالها وعواملها ،فهي البلد املجيد التليد الوليد
ال��ذي يتغنى ب��ه العربي �أينما وج��د وكان ،فهي كما قيل عنها "�أم الدنيا" ،وحا�ض��نة
العرب ،وملهمة الإح�س��ا�س جلميع النا�س على اختالف م�ش��اربهم و�أهوائهم و�أقوالهم
و�أفعالهم ،وحتى يف �إنتاجهم مل�سل�سالتهم و�أفالمهم.
ومل�ص��ر وملا لها من قيمة تاريخية ،وثقل ح�ضاري ،وجذور �ضاربة يف العمق بعمق ا�سمها
ور�س��مها يف القل��وب ،مع الإمارات حكاي��ة ،حكاية من نوع �آخر ،فمع م��ا يحمله �أبناء
الإم��ارات يف �ص��دورهم من معزة ومكانة له��ذا البلد ،كان لهم يد اخلري ال�س��باقة دوماً
للخري بقيادة والدنا ال�ش��يخ خليفة قائد اخلري وحليفه ،فانطلقت مع بدايات �شهر الف�ضل
والكرم� ،ش��هر اخلري والعطاء� ،ش��هر رم�ض��ان املبارك حملة تزين عنوانها بـ" م�ص��ر يف
قلوبنا".
نعم ،م�صر يف قلوبنا ،قلوب من ع�شقها ومل يرها ،وقلوب من �أدمنها بعد �أن ر�آها ،وقلوب
من ي�ست�شعر القرب ال البعد لذكرها ومر�آها.
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�إن حملة "م�صر يف قلوبنا" ماهي �إال ترجمان وا�ضح ملا حتمله هذه العالقات الأخوية
بني ال�ش��عبني ال�شقيقني املرتا�صني يف حبهما لبع�ضهما بع�ض��اً كالت�صاق التوائم ،فعلى
الرغم مما مر على م�صر يف حلظة من اللحظات من �أهوال و�أحوال وتقلب حال ،مل تن�س
دولة الإمارات قياد ًة و�ش��عباً هذا البلد العريق ال�ش��قيق ،ف�س��عت ب��كل خريها وطرقها
وو�س��ائلها لأن تقف ب�ص��ف �أختها العربية  ،وتكون لها املعني يف حمنها وع�صيب �أيامها،
فالإمارات دوماً ت�س��تذكر ما مل�ص��ر العظيمة من �أدوار تاريخية ،ووقفات بطولية يف حياة
�شعوب املنطقة ،فكان النداء من القيادة نابعاً من �إرث قدمي يف ذاكرة الإمارات وتاريخها
مع م�صر ال�ش��قيقة ،ومع عالقات متجذرة عميقة ،ق ّوى �أوا�ص��راها ومتنّ حبائلها حكيم
العرب املغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان رحمه اهلل ّوطيب ثراه،
فلي�س �إذاً غريباً على نهج القيادة �أن ت�س��لك م�س��لك القائد امل�ؤ�س���س رحمه اهلل ،فهذا
نهجها وهذا �سبيلها دوماً ،فهي البلد التي ال يقف معني خريها عند حدود �أو قيود ،فمد
يد اخلري لكل �ش��قيق و�صديق هو من �صميم �سيا�ستها الرامية لن�شر ال�سالم والوئام بني
كل الأطياف والأطراف والبلدان من �أق�صاها لأق�صاها.
داللة...
�إن انطالق هذه احلملة يف توقيت منا�س��ب كهذا التوقيت ،هو داللة وا�ض��حة على متانة
�ص��ريح على ّ
كل من �أرعد
الرباط بني البلدين ،و�ص��ورة ح ّية ملا متثله هذه الروابط ،ور ٌّد
ٌ
و�أزب��د بت�ص��ريحاته وتلميحاته ،ف�س��يظل دوماً ما ينف��ع النا�س ماكث��اً يف الأر�ض الطيبة
للبلدين ،و�س��تبقى �شعوب العرب ترقب م�صر يف كل حالها وم�آلها بقلب املحب ،الذي
يتمنى لها ول�ش��عبها كل خري وتوفيق و�س��داد وعي�ش كرمي ،فهي البالد التي قال عنها
موالها":؛ادخلوا م�ص��ر �إن �ش��اء اهلل �آمنني" .فهي م�صر املحرو�سة املن�صورة ،وهي الدار
الآمنة ،وهي الأر�ض الكرمية� ،أر�ض الكنانة والكرامة.
حفظ اهلل م�ص��ر ،و�أبقى عليها جمدها وعزها ،وي�س��ر �أمرها وع�سرها ،وجمع �أفئدة �أبنائها
على كلمة احلق واخلري ،ملا فيه �صالحهم ورفعتهم ورفاه م�صر و�شعب م�صر.
فم�صر يف قلوبنا و�ستظل ،لها كرمي املكانة واملحل ،بني حنايانا واملقل•
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بجهود المخلصين

�إن الناظ��ر مل��ا تتمتع به دولة الإمارات العربية املتحدة م��ن نعم وخريات وثروات و�إجنازات
ليق��ف مبهوراً م�ش��دوهاً من تلك اخلط��وات العمالقة التي خطتها الدول��ة بثبات خالل
�س��نوات ق�ص��ار تكاد تعترب بدايات �أولى لدول وح�ضارات �س��بقتها مبئات ال�سنني ،ولكن
الناظ��ر �إلى التجربة الإماراتية يرى �أن ما حتقق لرمبا جتاوز مئات ال�س��نني ،ولي�س جمرد 42
عاماً هي عمر احتادنا املجيد.
كما �أن املتمعن يف تاريخ دولتنا الغالية لريى ذاك البون ال�شا�س��ع بني جيل الأم�س و�أجيال
اليوم ،وذاك االختالف الوا�ض��ح املع��امل من حيث املعطيات والإمكانات ،و�س��بل الراحة
والتعليم وال�صحة وجماالت احلياة الأخرى ،فحال الأم�س لي�ست بحال اليوم ،فما توافر اليوم
من ظروف احلياة الكرمية مل يت� َّأت ولو بالقدر ال�ض��ئيل لأولئك الذين �س��بقوا هذه الأجيال
املرفهة اليوم ،فحياة ال�صرب واملكابدة والتعب وال�شقاء كانت هي ما يغلف حياة املا�ضي.
ولكن برغم كل ما كان من ظروف معي�شية ،و�أحوال حياتية �شديدة القهر ،و�صعبة التعاي�ش،
ف�إن ال�س��ابقني م��ن �أهل الإمارات ا�س��تطاعوا التغلب عليها وقهرها بعزميته��م التي �أحالت
ال�صعب �سه ًال ،وامل�ستحيل واقعاً ملمو�ساً تعي�شه الأجيال اليوم وغداً ب�إذن اهلل تعالى.
فاالحت��اد وقيام��ه ودوامه وا�س��تمراره مل يكن بالأمر الهني وال�س��هل �أب��داً ،فكانت جهود
امل�ؤ�س�س�ين و�صربهم على حتمل �شتى �صنوف املتاعب وامل�شاق �أكرب دليل على الإخال�ص
لهذا ال�صرح ،والعمل على ا�ستمراره بال�صورة التي تر�ضي الطموح ،وحتقق �أحالم ال�شعب
املتطلع للوحدة والتغيري والعي�ش حياة ال�س��عداء يف ظل كنف قيادة وعت  -والتزال – ما
تعنيه كلمة " ال�شعب" وما متثله احتياجاته من �ضرورات ملحة للعمل عليها ،وحتقيقها؛
لينعم بعدها باحلياة الهانئة الكرمية املطمئنة.
ورغـ��م ب�س��اطـة الإمكانـ��ات ،ونـ��درة املعطيـات ،فـ���إن عزميـة الرجـال حـ ّولت �ص��فـرة
ال�ص��حـراء �إلى جنـة خ�ضـراء ،ومعها تفجـرت اخليـرات ،و�سالت �أودية العطـاء وتدفقـت
يف �أر�ض زايـد والأ�ش��ــقاء ،فلم يكـن اجلهـل عائقـاً �أمامهـم ،ومل تكن الأمنيـات جمـرد
�أحـ�لام و�س��ـراب يتـراءى �أمـام ناظـرهـ��م ،بل كان الهـدف �أبعـد م��ن مرمى النظـر يف
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حينــه ،وكـان التخـطيـط ملا بعــد �أق�صــى حـــدود التجـربــة و�أق�صـدهــا و�أ�صــدقهـا.
ومن �أجل العمل للغد وحتقيق تطلعاته ،وجب ت�شمري ال�سواعد ،ورفع الأ�شرعة للإبحار يف
جتربة التغيري واخلال�ص ،والتطوير والتنوير ،والبحث عن جديد خارج �أ�س��وار املنطقة ،و�سرب
�أغوار اجلهات الأخرى من العامل.
فم�ض��ت عجلة احلياة مت�س��ارعة ،تخطو اخلط��ى من مرحلة �إلى مرحلة ،فم��ن عمران ومناء،
وغر�س وعطاء ،واقت�صاد وح�صاد� ،إلى جتربة �أذهلت العقول والعيون ،و�أبهرت ال�سامع والناظر،
و�أذعنت �أمامها ال�شواهد والثوابت ب�أنه الي�أ�س مع الأمل ،وال ا�ستحالة مع اجلهد والعمل.
وم��ع كل م��ا حتقق لبالدن��ا الغالية ،من �أحالم وتطلع��ات و�آمال و�أمانٍ للقيادة وال�ش��عب،
ح��ق مل��ن عا�ش على هذه الأر�ض بالأم���س واليوم وحتى غدٍ � ،أن يتغن��ى ويتفاخر ب�أجماد
املن�شئني امل�ؤ�س�س�ين املوحدين املخل�صني ،و�أولئك النفر من الرجاالت الذين وقفوا معهم
و�ساندوهم ،ونذروا �أنف�سهم لهذه الأر�ض ،ولهذا الوطن ،ف�صار له من املجد ما �صار ،و�أ�صبح
له من ال�ش�أو وال�ش�أن ما كان واليزال.
فالعهـود ما�ض��ي ٌة مع الوعـود ،موثقـة بالأميـان و�أق�س��ام الوالء ،هلل ،وللوطن ،ولرئي�س الدولة،
حفظه اهلل .فمن ملحمة البناء وعهد الت�أ�سي�س� ،إلى عهد الرعاية والتمكني ،ومن وعد ا َجلمعة
واللحمة واالحتاد� ،إلى وعد الو�صاية واحلماية ملنجزات االحتاد ومفاخره ومباهره.
داللة...
�إن داللة مقايل بب�س��اطة بالغة ،هو �أن ما كان من جهود املخل�ص�ين بالأم�س مل يكن بالأمر
قلوب
ال�سهل �أو الهني كما �أ�سلفت ،و�أن ما �أجنزوه من �أعمال ومناقب� ،سيظل �شاهداً على ٍ
�أخل�صت النوايا هلل تعالى ،وجهو ٍد �صدقت العزائم جهداً وعم ًال من �أجل الوطن والإن�سان،
ف�صار علينا نحن اليوم واجباً� ،أن نرعى تلك اجلهود ،ون�صون تلك العهود ،ونعمل ما و�سعنا
اجلهد والعمل لنكون على قدر امل�س�ؤولية التي نحن ب�صددها وهي م�س�ؤولية الوطن.
فالوطن �أمانة ،والإخال�ص يف العمل من �أجل �ش�أنه ورفعته ٌ
فر�ض وواجب ،فلي�ست املواطنة
احلق��ة جمرد التغني بال�ش��عارات الزائفة من حب ووالء ،و�إمنا ه��ي جهد وعمل وخطوات
حقيقية ثابتة على طريق التقدم والتطور والتغيري من �أجل الأف�ض��ل والأجمل والأكمل،
لهذا الوطن وملن على �أر�ضه الطاهرة •
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« رب اجعل هذا البلد آمنًا »

اللهم �آمني
�إن الأمن يف اللغة هو م�صدر �أمان� ،أي اطمئنان من بعد اخلوف ،وفعله ي�أمن و�أمناً و�أماناً،
و�أم��ن البل��د �أو الدولة هو حالة البالد م��ن حيث النظام واح�ترام القوانني يف داخلها،
و�ص��يانة �أرا�ض��يها وحدودها من �أي اعتداء خارجي يعرف بالأمن اخلارجي� .أما مفهوم
الأم��ن القوم��ي فهو ت�أمني كيان الدولة واملجتمع �ض��د الأخطار التي تته��دده داخلياً �أو
خارجياً وت�أمني م�ص��احله وتهيئة الظروف املنا�سبة اقت�ص��ادياً واجتماعياً لتحقيق التنمية
ال�ش��املة لكل فئات املجتمع ...و�إلى �آخره من التعاريف التي ُ
و�ض��عِت لتف�س��ر مفهوم
الأمن والأمان ومعناه ال�ضيق والعام.
فالأمن تلك النعمة التي حت�س��د عليها البلدان والأوطان التي تنعم يف ظله ،غدا يف وقتنا
احلا�ض��ر �سلعة بالغة الأهمية وغالية الثمن ،و�أ�صبح مطلباً وهاج�ساً و�شاغ ًال ي�شغل الأمم
يف توفريه وحمايته يف كل الأحيان والأو�ضاع.
والأمن لي�س �أمراً مق�صوراً على جهات �أمنية �أو ع�سكرية �أو ر�سمية �أو حكومية بعينها ،و�إمنا
الأمن م�س�ؤولية ي�شرتك فيها اجلميع دومنا متييز� ،سواء ال�صغري �أو الكبري ،الرجال �أو الن�ساء،
املتعلم �أو املر�أة يف منزلها ،وحتى الطالب يف مدر�س��ته وجامعته ومقر علمه وحت�صيله ،فهو
واجب وطني البد �أن يجيده كل من يعي امل�س���ؤولية وحجمها ،ويعي �أهمية هذا الوطن
وما احتاجه ويحتاجه و�سيحتاجه من �أبنائه من وعي ودراية وعلم وثقافة ب�أهمية �أن يكون
لدي��ه احل�س الأمنى الوطني ،ليحمي هذا الوطن ومكت�س��باته م��ن �أي عابث �أو مري�ض
ت�سول له نف�سه فعل املنكرات� ،أو مرتب�ص يرتب�ص بنا الدوائر.
وما يعنيني يف هذا املقال بالدرجة الأولى هو ما ميثله الأمن واحل�س الأمني من �ض��رورة
ملحة تقع على عاتق كل ذي لب وخلري وطنه حمب ،فاملعرفة ب�صغائر الأمور جتنبنا �أهوا ًال
ّ
ً
ً
ً
عظاما ،والتثقف بكل ما من �ش���أنه �أن يكون �س��ياجا ودفاعا ووقاية للإن�سان من �أي خطر
قد يحدق به وب�أمنه وحياته و�سالمته و�سالمة من حوله ومن يهمه �أمرهم من �أفراد �أ�سرته
�أو حتى �أفراد جمتمعه ،هو �أمر تفر�ض��ه �ض��رورة ومتطلبات الع�ص��ر وما يحمله من خبايا
راب�ضة ومرتب�صة الدوائر بكل جناح ،ومن كل �أعني ترت�صد ،و�أياد تخرب ،ونفو�س ال يعلم
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ما ت�ض��مره �سوى اهلل �س��بحانه وتعالى ،فحماية الوطن مبن فيه ومبا فيه ،هو �ضرورة وطنية
�أمنية �شرعية.
�إن مطلب الأمن لي�س مق�صوراً على فئة دون �سواها .كما �أ�سلفت ،والقيام مبتطلباته لي�س
�أي�ضاً ح�ص��راً وحكراً على جماعة دون غريها ،فعلى الرغم من وجود الأجهزة واجلهات
املعني��ة واملنوط بها العملية الأمنية ،والتي هي �ض��ليعة بعملها ومتفاني��ة بدورها فيه� ،إال
�أن ثقافة الأمن يجب �أن تبد�أ من الأ�س��ا�س ،من الأ�س��رة مه��د التكوين والن�شء الذي
ترعاه مبا تغر�سه فيه من حب الوطن ووالئه ،و�صون ممتلكاته ،واحلفاظ عليها من �أي عبث
�أو تدخل ،و�إن كانت ب�أب�س��ط الأمور و�أ�ص��غرها .وتكتمل احللق��ة بدور املدار�س واملعاهد
واجلامعات والكليات على اختالف تخ�ص�ص��اتها ونوعياتها يف تهيئة الأجيال من خالل
ط��رح الربامج التوعوي��ة والتثقيفية التي تخ���ص الأمن وما يعنيه وميثله ل�س�لامة الوطن
وا�س��تقراره ،وحفظه من كل دخيل وغريب من �أفكار وممار�س��ات و�أن�شطة قد ال متت �إلى
عقيدتنا و�أعرافنا وتقاليدنا وثقافتنا ب�صلة.
داللة...
"رب اجع��ل هذا البلد �آمناً " هي �آية عظيمة من �آيات كتاب اهلل الكرمي ،وهي حتوي
م��ن الدع��اء �أعمه و�أ�ش��مله و�أكمله ،ف�إلى �أي �أر���ض يكون انتماء املرء ،فه��و يدعو دوماً
ب�أن يحفظ اخلالق له بلده ،ويجعله �آمناً مطمئناً و�سائر بالد امل�سلمني ،وكذا بالد العاملني،
"ومن �أ�ص��بح �آمناً يف �س��ربه معافى يف بدنه ،عنده قوت يومه ،فك�أمن��ا حيزت له الدنيا مبا
فيها" هو �أي�ض��اً حديث نبوي �ش��ريف ،قد حوى من معنى الأمن ما يطمح �إليه املرء
منه ويرجتيه ،يف حياته و�سائر ت�صرفاته.
فلنتكاتف جميعاً يف خمتلف اجلهات الع�سكرية واملدنية ،يف جعل الأمن ثقافة جمتمعية،
تدع��و �إلى احليطة واحل��ذر والتفاعل والتعاون يف خمتلف الق�ض��ايا التي تخدم املجتمع
و�أفراده والوطن و�ساكنيه باختالف م�شاربهم واتفاق م�آربهم على اخلري ال غري ،ليكون لهم
ولغريهم من الأجيال القادمة واحة �أمن و�أمان.
حفظ اهلل الإمارات قياد ًة و�شعباً ،و�أدام عليها نعمة الأمن التي قد تغبطها بع�ض ال�شعوب
وحت�س��دها �أخرى ،على ما هي فيه من �س��عادة وا�س��تقرار .وبارك اهلل يف تلك ال�س��واعد
ال�شماء ،التي تعمل عليه ولأجله ،وت�سهر �أعينها من �أجل راحته و�سالمته ...و�أمنه •
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ذكراك التي بداخلنا تعيش

�إن ما حققته دولة الإمارات العربية املتحدة من �إجنازات يف زمن قيا�سي يعد من معجزات
الع�ص��ر ومبهرات��ه ،ومل يكن ليتحقق لها ه��ذا التطور والنهو�ض وهذه املكانة وال�س��معة
لوال وجود �شخ�ص��ية قيادية ف��ذة َقل ما يجود مبثلها الزمان ،فربغ��م الظروف التي كانت
متر مبنطقة اخلليج ب�ش��كل عام والإمارات ب�ش��كل خا�ص؛ ف�إن �صاحب الريادة قد تهي�أ له
من ال�ص��فات وامل�ؤهالت ما مكنه من تويل زمام الأمور ،و�إدارتها بالطريقة املثلى ،لتنطلق
ج�س��د ومثّل �أمنيات
بعده��ا وبحكمته ور�ؤيته التي �أرادها �أن تكون ماثلة يف احتاد لكيانٍ ّ
�ش��عب حتققت على �أر�ض الواقع بقيام دولة فتي ٍة �أبية هي دولة الإمارات العربية املتحدة،
فهي ثمرة اجلهود ،والفكر ،والعمل الد�ؤوب الذي مل تقت�ص��ر نواحيه على بقع ٍة واحدة،
ومكان بعينه دون غريه.
�إن �شخ�صية ك�شخ�صية املغفور له – ب�إذن اهلل تعالى – ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
– ط ّيب اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه – ليعجز القلم عن �سرب �أغوارها وا�ستق�صاء م�آثرها،
وعد مناقبها ،ور�صد م�ساهماتها ،وت�سجيل اجنازاتها و�إعجازاتها الرا�سخة مكاناً وزماناً.
لق��د �آمن – رحم��ه اهلل – ب�أن الإرادة والعلم والعمل هي ال�س��بل الكفيلة لبناء الوطن
و�إ�شادة عمرانه ،لينعم �أهله بكل خرياته ،ولن يت�سنى هذا النعيم لهم �إال بعد قيام �أ�س�سه
وثبوت �أركانه ،وهذا ما كان بالفعل وحتقق.
وقد كان يرى – رحمه اهلل – �أنه ال خري يف املواطن �إن مل ي�س��خّ ر جهده وعمله خلدمة
وطنه ،و�أن مينحه ّ
جل وقته ،وخال�ص��ة فكره ،لتطويره وتعمريه ،م�س��بوقاً بعلمه وحت�صيله،
ح�ض عليه الدين وراءه زايد ال�سراج املنري هو ما ينبغي �أن يكون عليه �أبناء
فالعلم الذي َ
هذا الوطن يف م�سرية التقدم والتح�ضر التي ي�سري عليها اليوم.
كما �آمن – رحمه اهلل – ب�أن ال خري يف املال �إن مل ي�سخّ ر يف خدمة الوطن ،وبهذا اليقني
الرا�س��خ مكاناً يف عمق "زايد" رحمه اهلل -ثبت القول ب�ص��ادق الفعل ،حيث عمل –
طيب اهلل ثراه – وجعل اجلنة مثواه – بروح املحب ل�شعبه قبل نف�سه لت�سخري هذا املال
وه��ذه الرثوات خلدمة الوطن واملواطن وكل مقيم على هذه الأر�ض دون ا�س��تثناء ،فوفر
لهذه الأر�ض ولهذا ال�ش��عب كل مقومات احلياة الكرمية واخلري والرفاه ،لت�ش��هد به ومن
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بعده هذه ال�ص��روح واملنجزات الناطقة على ما كان منه من �إخال�ص وتفانٍ خدم وعمل
وقام به لآخر يوم يف حياته من �أجل �شعبه� ،شعبه الذي عا�ش يف حبه وهتف با�سمه وهو
اليزال يردد�":أحببتنا ف�أحببناك  ..يا زايد".
داللة...
يف ذكرى رحيلك التي بداخلنا تعي�ش و�ستعي�ش� ،ستظل يا "زايد" دوماً رمزاً خالداً للبلد
والولد ،وذخراً غالياً مبوروث ا�س��مك ور�س��مك وذكرك و�صفاتك وكل معانيك ال�سامية
التي عودتنا عليها ون�سري على نهجها اليوم وكل يوم ،ف�أنت �إن غبت عنا قالباً ،فلن تغيب
عن��ا نب�ض��اً وقلب َا خفاقاً ،فكل م��ا حولنا بك ينطق ،وكل ما نحن علي��ه الآن بعد منة اهلل
وف�ض��له هو بف�ضلك ،وبف�ضل الركب الأ�ص��يل واخللف النبيل الذي تركته من بعدك..
�أبنائ��ك و�إخوانك...الذين حملوا الأمان��ة وقاموا بها كما قم��ت ،و�أعطوا كما �أعطيت،
و�سعوا كما �سعيت ،و�أجزلوا كما �أجزيت ،فجزاك اهلل عنا خري اجلزاء.
في��ا رب ارح��م زايد اخلري ،والذي كان خ�يره لقريب البالد وبعيده��ا ،واجزه كل اخلري
عن وطن��ه و�أمته ،و�أوفه �أجره غري منقو�ص ،واغفر له ،واجعله يف �أعلى عليني عند الأبرار
املتقني...اللهم �آمني•
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أن تكون إماراتيًا

يقول ال�شاعر �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد �آل مكتوم
�إماراتي ...و�أنا �أفخر باين بدار الفخر مولود � ...أبا اخدم دولتي لني اجل�سد تفخر به �أكفانه

يتمل��ك املرء الفخر حينما ي�س��عد باالنتماء لأمر يحبه ،وقد ي�أخ��ذه الزهو والتفاخر �إلى
حدود التعايل والكربياء واال�ستعالء على اخللق ،ولكن تبقى هناك حدود يف قيم الأ�شياء
ومطلقاته��ا ،فالأمر عندما يتعلق بالوطني��ة �أو االنتماء للوطن وللج��ذور ولتاريخ الأر�ض
فهنالك يقع الفرق.
ويت�ضح ذاك البون كلما �صغرنا بحجم الدائرة يف حميطها ،لن�سلط �ضوء االنتماء والوالء
املقام �أو املعي�ش��ة� ،أو حتى الزيارة وعبور
عل��ى � ٍ
أر�ض باتت حلماً يراود اجلميع �س��واء يف ٍ
حدودها.
فدولة الإمارات العربية املتحدة �أ�ض��حت بف�ض��ل ماحباها اهلل به من نعم و�أف�ضال وقيادة
حكيمة عادلة ر�ش��يدة ،مق�ص��د ووجهة لكل رائي و�سامع عنها �إلى الدرجة التي يتمنى
البع�ض منهم يف �أن يكون �أحد �أبنائها �أو �سكانها القاطنني �أو حتى �أحد رعاياها والعاملني
على �أر�ضها.
فالإمارات اليوم هي �أمنوذج للدولة الع�صرية الراقية املتح�ضرة ،واملختزلة لتاريخها وعاداتها
وتقاليدها مبا ت�أ�صل فيها من قيم ال�شهامة والكرامة ،والن�صرة وحب اخلري والغري والتعاون
على الرب والتقوى ،ومراعاة حقوق اجلار وروابط الأخوة يف الدين والإن�سانية.
و�إذ نتحدث عن الإمارات ،ف�إننا نتحدث عن قيادة ،فلو مل تكن هناك قيادة �س��اعية بكل
جهودها وعملها و�إخال�صها من �أجل هذا الوطن ورفعة ا�سمه وخري مواطنيه و�سعادتهم؛
ملا كان ال�سم الإمارات من وجود وح�ضور و�صدى يرتدد يف خمتلف املحافل والدول.
ولوال القيادة التي �آلت على نف�س��ها ،و�أخذت على عاتقها يف �أن يكون املواطن هو الغاية
والو�س��يلة يف قامو�س��ها ،ملا قامت وقدمت ومنحت مواطنيها تلك احلقوق التي يحلم بها
البع�ض يف �أوطانهم ويح�سدهم البع�ض الآخر عليها.
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فهو الغاية لديها مبا تخطه له من برامج تنموية �ش��املة ،ومبا تر�سمه له من خطط م�ستقبلية
هادفة ،فهو �أ�س��ا�س البناء ،فاليقوم الأ�سا�س �إال على قاعدة �صلبة مرت�سخة اجلذور عمقاً،
ومتطلعة �إلى املجد �أفقاً ،ومتمتعة باحلقوق دون متييز وتفريق.
وهو الو�س��يلة حينما تنتظر منه القيام بواجبه نحو وطنه وجمتمعه مبا �س��يقدمه من �إنتاج
وعطاء وفاعلية ودينامكية حترك عجلة الوطن قدماً نحو الأمام ،وجتعله دوماً يف طليعة �أداء
الواجب واملهام واولى املراكز والأرقام.
وحينما ت�شري التقارير العاملية �إلى م�ستويات املعي�شة وال�سعادة التي ينعم بها �أفراد املجتمع
هنا يف الإمارات �سواء املواطنون منهم �أو املقيمون� ،إمنا هو دليل دامغ على ما تبذله الدولة
وم�ساع حثيثة نحو التقدم والرقي للوطن واملواطن على
من دور فاعل ومن جهود د�ؤوبةٍ ،
هذه الأر�ض الطيبة املباركة.
داللة...
�أن تكون �إماراتياً ،فهذا داللة فخر لكل مواطن يعي�ش على �أر�ض الإمارات ،وهي و�س��ام
�ش��رف على �ص��در كل من يحمل انتما�ؤه حباً "للإمارات" ،فال غرو �إذاً� ،إذا ماكان كل
جيل من �أجيال الوطن يفتخر بن�سبه �إلى الإمارات قبل ن�سبه �إلى قبيلته �أو ع�شريته التي
ٍ
جاليات عربية
ت�ؤويه� ،أو حتى �أن يكون �أحد رعايا هذا الوطن وم�صانٌ حقه فيه �سواء من
�أو �أجنبية.
وال�ش��ك �أي�ض��اً ب�أن يكون حقاً لكل �إماراتي �أن يرفع ر�أ�س��ه زهواً ويقول " �أنا بكل فخر"
�إمارات��ي" ،و"�أن��ا من �أبناء زايد وخليفة"و�أنا من رجال" حمم��د و�أبي خالد" و�أنا من
ن�سل الكرام على امتداد �سواحل الوطن من عا�صمة اخلري �أبوظبي ومروراً ب�إمارتها ال�سبع
حتى حدود ر�أ�س اخليمة والفجرية.
حفظ اهلل دولة االحتاد وحفظ اهلل �شيوخ االحتاد وحفظ اهلل �أبناء االحتاد ..و�أجيال الوطن
متعاقبة الأزمان •
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�أنع��م اهلل علينا ب�أننا نعي�ش يف وط��ن ال يعرف للطموح حدوداً ،وال للإجنازات قيودا ً ،وال
يكتف��ي مبا حققه من جناحات ،بل ي�س��عى دائماً نحو التميز والتف��وق والرفعة والتقدم.
فقبل �أربعة عقود ،افتتح املغفور له ب�إذن اهلل ال�ش��يخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل
ثراه ،ميناء زايد لي�ص��بح بوابة التجارة الرئي�سة لإمارة �أبوظبي ،وذلك يف خطوة عك�ست
�أهمي��ة امتالك منظومة متكاملة م��ن البنية التحتية املتطورة من �أجل تطوير االقت�ص��اد
وت�س��هيل العمل التجاري يف �إمارة �أبوظبي ،واليوم يوا�ص��ل ربان هذه امل�سرية �صاحب
الأيادي البي�ض��اء �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
القائ��د الأعلى للقوات امل�س��لحة ،حفظ��ه اهلل ،هذا النهج احلكيم ،من خالل تد�ش��ينه
الر�س��مي يف  12/12/12ال�ساعة  12:12:12ميناء خليفة الذي يعد ركيزة �أ�سا�سية
يف البنية التحتية لقطاع التجارة واالقت�صاد والنقل البحري ،ويعزز م�ساهمة هذا القطاع
يف تلبية متطلبات النمو والتنويع االقت�ص��ادي متا�ش��ياً مع �أهداف ر�ؤية �أبوظبي ،2030
فهذا امل�ش��روع ال��ذي يقع يف منطق��ة الطويلة �إجناز جديد ين�ض��م �إلى �س��جل �إجنازات
الإمارات احلافل بامل�شروعات ال�ضخمة ،فهو �أحد �أكرب املناطق ال�صناعية يف العامل ،وقد
بلغت تكلفته نحو  7.2مليار دوالر.
ميثل ميناء خليفة ركيزة �أ�سا�س��ية يف خطة �ش��املة ور�ؤية بعيدة املدى ،حيث يهدف �إلى
�إثراء ال�س��جل احلافل بالإجنازات التي حققتها موانئ الدولة� ،إذ من املتوقع �أن يوفر �أكرث
من � 150ألف وظيفة عام  ،2030كما �سي�س��اهم بن�س��بة  %15من الناجت املحلي غري
النفط��ي لإمارة �أبوظبي بحلول ع��ام  ،2030كما �أنه من املتوقع �أن ت�ص��ل قدرة امليناء
التناولية يف العام نف�س��ه �إلى �أكرث من  15مليون حاوية ،و 35مليون طن من الب�ض��ائع
العام��ة ،كما يوف��ر ميناء خليفة مزايا تناف�س��ية ال ت�ض��اهى ،مثل التكاليف الت�ش��غيلية
املنخف�ضة بف�ض��ل التكنولوجيا املتطورة ،مبا يف ذلك �إمتام الإجراءات �إلكرتونياً ،وت�سيري
العمليات باالعتماد على �أنظمة �آلية ،مما يتيح �ش��حن وتفريغ ال�س��فن خالل زمن �أقل،
وبالت��ايل احل��د من التكاليف ب�ش��كل كبري .و�س��يكون ميناء خليفة مت�ص� ً
لا مب�ش��روع
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ال�س��كك احلديدي��ة ال��ذي يجري تطوي��ره من قبل �ش��ركة االحتاد للقط��ارات ،حيث
�س��يعمل امليناء على ا�ستيعاب و�شحن الب�ضائع بال�سكك احلديدية ،ما يجعله �أول ميناء
يف املنطقة يوفر لعمالئه هذه الو�س��يلة احليوية لنقل الب�ض��ائع ،ويتيح للعمالء ول�شركات
نقل الب�ض��ائع واللوج�ستيات من املنطقة والعامل ،ما يوفر لهم منافع عديدة ومتنوعة من
بينها الو�ص��ول �إلى �أ�سواق ت�ضم  4مليارات م�ستخدم ،وقربه من  4مطارات دولية ،كما
�أن ب�إمكانه ا�س��تقبال �أ�ضخم ال�س��فن يف العامل ،وتقدمي الت�سهيالت التي متكن �شركات
النقل البحري والربي من نقل الب�ضائع واحلاويات من امليناء و�إليه دون ت�أخري وب�سهولة
و�س��رعة كبريتني ،كما يتميز بقدرته على ا�س��تيعاب الب�ضائع العامة ،و�شحنات امل�شاريع
املتخ�ص�ص��ة ،وي�ض��م حمطة احلاويات �ش��به الآلية الوحيدة يف منطقة ال�ش��رق الأو�سط
و�ش��مال �إفريقيا ،كما توجد فيه �س��ت رافعات عمالقة للمناولة بني ال�سفينة وامليناء هي
الأ�ضخم من نوعها ،كما يتميز ببنية حتتية متكاملة غري م�سبوقة يف املنطقة ،و�إجناز جميع
معامالت عمالئه عن طريق �شبكة املعلومات "الإنرتنت" ،وي�ستفيد امل�ستثمرون ورجال
الأعمال من بيئة العمل اخلالية من ال�ضرائب.
وقد بد�أ ن�ش��اط هذا امل�ش��روع ال�ض��خم لي�ؤكد و�ض��ع الإمارات يف املوقع املنا�سب الذي
ت�ستحقه على خارطة التجارة البحرية العاملية ،فلقد عودتنا قيادتنا احلكيمة �أن ننظر دوماً
�إلى امل�س��تقبل ب�إيجابية وتفا�ؤل ،و�أن نعمل دوماً ل�صنع هذا امل�ستقبل كما نريده لأبنائنا،
فكل م�ؤ�س�س��ات الدولة مبختلف �أ�شكالها و�أنواعها مت�ضي قدماً يف جهودها لتعزيز املكانة
املتقدمة لدولة الإمارات ،وموا�صلة م�سرية التم ّيز والنجاح يف كل القطاعات التي اعتاد
ه��ذا الوطن على ريادتها منذ عقو ٍد من الزمن ،م�ص��داقاً ملا �أك��ده رئي�س الدولة بقوله:
"�إن دولة الإمارات ما�ض��ية يف تنفيذ م�ش��اريعها العمالقة الهادفة �إلى دعم اقت�ص��ادها
الوطني وتطويره من �أجل الو�صول �إلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خارطة االقت�صاد
العامل��ي" ،وعليه فيحق ل�ش��عب الإم��ارات �أن يفخر بقيادته وحر�ص��ها على توفري �أكرث
املرافق املالحية تطوراً يف العامل باعتبارها دعامة رئي�س��ة وحمفزاً قوياً للتنمية االقت�صادية
ال�ش��املة؛ فهذا امل�ش��روع هو يف احلقيقة جز َُء ال يتجز�أ من التزام الدولة بتنويع م�ص��ادر
الدخ��ل بهدف �إيج��اد املزيد من فر�ص العمل ملواطنيها وجذب اال�س��تثمارات املحلية
والإقليمية والدولية •
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لمـاذا كليـة الدفـاع الوطنـي؟

حتظـى قواتنـا امل�س��لحـة بدعـم كبري من قيادتنـا الر�ش��يـدة وعلـى ر�أ�سها قائـد امل�سيـرة
�سيـدي �صاحـب ال�سمـو ال�ش��يـخ خليفـة بـن زايـد �آل نهيـان ،رئيـ�س الدولـة القائـد
الأعلـى للقـوات امل�سلحـة ،حفظه اهلل ،وتوجيهات �صاحـب ال�سمـو ال�شيـخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم نائب رئيـ�س الدولـة رئيـ�س جملـ�س الـوزراء حاكم دبـي "رعاه اهلل"،
ومتابعـة مـن �سيـدي الفريـق �أول �سمـو ال�شيـخ حممـد بـن زايـد �آل نهيـان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،حتى �أ�صبحت يف م�صاف جيو�ش الدول
املتقدمـ��ة ت�س��ليحـاً وتنظيمـاً وتدريبـاً وتقنيـة وم�س��تـوى علمـياً ،حيـث ا�س��تطاعـت
خـالل ال�سنـوات املا�ضيــة �إن�ش��ـاء العديد من الكليات واملعاهد واملدار�س الع�سكرية
التي ُتعنـ��ى جميعهـا بت�أهيـل وتدريـب �ض��بـاط القـوات امل�س��لحة .وقد متكنت هذه
الكليات من م�سايرة مثيالتها من الكليـات العامليـة العريقـة ،ولعـل هـذا مـن �أ�سبـاب
التنافـ�س الكبيـر مـن قبل الدول ال�ش��قيقـة وال�ص��ديقـة للح�ص��ـول علـى مقاعـد يف
�أكادميياتنـا الع�سكريـة املتنوعـة.
ومواكبـ�� ًة لهـ��ذا التطـور العلمـي الكبيـ��ر ،ووفقاً للخطط اال�س�تراتيجية لتطوير قواتنا
امل�س��لحة �أ�صـدر �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيـخ خليفـة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة ،حفظه اهلل ،املر�س��وم االحتادي رقم ( )1ل�سنـة 2012
ب�إن�ش��ـاء كليـ��ة الدفـاع الوطنـ��ي لتتخـذ مـن العا�ص��مة �أبوظبي مق��راً لهـا ،وتختـ�ص
ب�إعـداد وت�أهيل القيادات الع�س��كرية واملدنية ورف��ع قدراتهم يف جماالت حتديد وتقييم
حتدي��ات الأمن الوطني والإقليمي والدويل ،وفهـم �أ�س���س ومتطلبـ��ات �إدارة وتوظيف
م��وارد الدولة من �أج��ل حماية امل�ص��الـح الوطنيـة .ومتنـح الكليـة درجتي املاج�س��تري
والدكتوراه يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية والأمنية.
ال�سـ�ؤال الـذي يخطر علـى البـال هو :ملاذا كليـة الدفـاع الوطنـي؟ والإجابـة� ،إن �إن�شـاء
هـذه الكليـة ي�أتـي من �إميان قيادتنـا الر�ش��يـدة ب�أهميـة الت�أهيـل العلمـي الع�س��كـري
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واملدنـ��ي ،وامل�س��اهمـة فـ��ي حتقيـ��ق الأمـ��ن الوطني مـن خـ�لال ت�أهيـ��ل قيـادات
امل�س��تقبـل ،و�إعـداد الدرا�سـات والبحـوث اال�س�تراتيجية املتطـورة ،وتن�سيـق الـر�ؤى
العلميـ��ة ،وتوحيـد مفاهيـم التنفيـذ والأداء املتنا�س��ـق داخـ��ل �أجهـزة الدولـة ذات
العالقـة ،وتبـادل اخلبـرات لبلـورة ا�س�تراتيجية الدفـاع ال�ش��امـل والأمـن اجلماعـي
الوطنـ��ي ،و�إيجـ��اد احللـول املنا�س��بـة ملواجهـة خمتلـ��ف التحديـ��ات والتهديـدات
التـي تواجـه الأمـن الوطنـي ،واال�س��تغـالل الأمثـل ملختلـف عنا�ص��ـر قـوة الدولـة،
ولتحقيـق امل�صالـح اال�سرتاتيجية للدولـة ،وللم�ساهمـة فـي تبنـي �أف�ضـل ال�سيا�سـات
واال�سرتاتيجيات ،و�أن�س��ـب خطـط التنفيـذ مـن �أجـل احلفـاظ علـى الأمـن الوطنـي
للدولـة.
وتعد الكلية التي من املتوقع �أن ت�ستقبل �أول دفعة من الدار�سني يف �سبتمرب مـن العـام
احلالـي ،علـى امل�ستـوى اال�س�تراتيجي والع�سكـري ،مـن الأكادمييـات التـي ي�شـارك
فيهـا املدنيـون والع�س��كريـون الذين �س��يناط بهم يف امل�س��تقبل تويل و�إدارة املنا�ص��ب
القيادي��ة يف املواقع املختلفة ،فهـي تخـرج مـن ي�س��تطيعـون امل�س��اهمة يف نقـل الدولـة
�إلـى م�ص��ـاف �أحـدث الـدول و�أكرثهـا تقدمـاً مـن خـالل م�س��اهمتهـم فـي اقتـراح
احللـول الناجعـة مـن منظـور ا�سرتاتيجي علمـي �أكادميـي.
كـل الأمنيـات بالتوفيـق والنجـاح لكليـة الدفـاع الوطنـي لتحقيـق �أهدافهـا وخططهـا
ولتلبيـة احتياجـات املجتمـع امل�ستقبليـة •
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آيدكس ودرع الوطـــــن

جنح معر�ض الدف��اع الدويل "�آيدك�س"  2013يف �إثب��ات مكانته على خارطة املعار�ض
العاملية ،و�أ�ض��حى عالمة بارزة يف �س��ماء املعار�ض الدفاعية املتخ�ص�صة ،حيث �ساهمت
الدورة احلادية ع�ش��رة من املعر�ض التي ا�ست�ض��افتها العا�ص��مة �أبوظبي يف تر�سيخ مكانة
�أبوظبي يف �ص��ناعة وتنظيم املعار�ض الدولية بف�ض��ل ما تنعم به الدولة من موقع جغرايف
متميز وبنية حتتية متكاملة ،فقد بات هذا املعر�ض بف�ضل ما يحظى به من دعم الحمدود
من �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل -ومتابعة حثيثة من �سيدي الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة ،من�ص��ة عاملية
لكربيات ال�ش��ركات العاملية املتخ�ص�صة يف خمتلف املجاالت الدفاعية ،كما �أ�ضحى هذا
املعر�ض العاملي ملتقى ل�ص��ناع القرار ورواد ال�صناعات الدفاعية وكبار القادة وامل�س�ؤولني
واخلرباء ،يتدار�سون فيه ومن خالله �أهم الق�ضايا التي ت�ؤثر يف منو القطاعات الدفاعية ،ومقراً
لعقد ال�ص��فقات التجارية ،ونافذة للتعرف على �أحدث التطورات واالبتكارات اجلديدة
والتكنولوجيا املتطورة يف جمال الدفاع والطائرات املروحية و�أنظمة الدفاع البحري.
�شاركت �شركاتنا الوطنية يف هذه الدورة من "معر�ض �آيدك�س" ب�أكرب جناح ،حيث �ضم
� 147ش��ركة وطنية متخ�ص�صة يف الدفاع والدعم والإ�س��ناد الفني تتخذ من العا�صمة
�أبوظبي مقراً لها ،وهي �أكرب م�شاركة من ال�شركات الوطنية يف تاريخ املعر�ض منذ �إن�شائه
عام  .1993وقد حظيت هذه ال�ش��ركات باهتمام غري م�س��بوق من كبار ال�شخ�ص��يات
والزوار� ،إلى جانب جناحها يف �إطالق �أنظمة دفاعية و�أمنية تناف�س��ية تتفوق على نظرياتها
التي تعر�ض��ها ال�ش��ركات الأجنبية والعاملية امل�ش��اركة يف املعر���ض ،الأمر الذي مكنها
من اال�س��تحواذ على �أكرث من  %70من العقود وال�ص��فقات التي �أبرمتها خالل دورة
"�آيدك���س  ،" 2013مما عك�س مكانـة ال�ش��ركات الوطنيـة والدعم الالحمـدود الذي
حتظى به من القيـادة الر�شـيدة بالدولـة.
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ومن �أكرث ما متيز به "�آيدك�س  "2013ر�ؤية الكوادر املواطنة� ،س��واء الفنية �أو الإدارية،
وهي ت�س��هم ب�ش��كل فعال يف رفع جودة ال�ص��ناعة الوطنية واملنتج الوطني خا�ص��ة يف
ال�صناعات الدقيقة والنوعية وامل�شاركة القوية يف دفع عجلة الت�صنيع والإنتاج املحلي يف
خمتلف الأ�سواق العاملية ،وهذا ما �أكده �سيدي الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان حني قال�":إن ر�ؤية �أمثالكم من �ش��باب الوطن يف هذه التخ�ص�ص��ات النوعية
والدقيقة تثلج ال�صدر وتعزز الثقة بكفاءة �أبنائنا ملواجهة التحديات".
لقد ج�س��دت الزيارات اليومية واملتتالية ل�س��يدي الفريق �أول �س��مو ال�شيخ حممد بن
زاي��د �آل نهيان للمعر���ض دون انقطاع الدعم الكبري واملتابعة امل�س��تمرة للمعر�ض ،كما
كانت تعبرياً �صادقاً عن اعتزاز القيادة مبا و�صلت �إليه �شركاتنا وكوادرنا الوطنية وجهودها
املتميزة يف دفع م�س�يرة االقت�صاد الوطني وت�سريع عجلة الت�صنيع ،وما هي �إال �صورة من
�صور االرتياح لثمار ر�ؤى القيادة الر�شيدة يف اال�ستثمار يف الإن�سان يف املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل.
جملة "درع الوطن" لها ق�صة طويلة مع "معر�ض �آيدك�س" منذ دورته الأولى يف العام
 ،1993حي��ث كانت وال تزال املجلة الوحي��دة التي حتر�ص من خالل كادرها الوطني
املتخ�ص���ص على امل�شاركة يف املعر�ض بفعالية لتعك�س �أن�شطته وفعالياته بالقلم وال�صورة
من خالل ن�ش��راتها اليومية املتميزة ،والتي القت اال�ستح�س��ان من كل القراء مبختلف
�شرائحهم ،وتو�ضح تناغم الأداء وتنا�سق اجلهود من قبل جميع اجلهات امل�شاركة ،وعلى
ر�أ�س��ها القوات امل�سلحة ،التي تقدم الدعم امل�س��تمر لهذا املعر�ض باعتباره �أحد الروافد
املهمة لالقت�صاد الوطني ،مما كان له بالغ الأثر فيما حققه املعر�ض من �إجنازات وجناحات
عاملية غري م�سبوقة تليق مبكانة دولة الإمارات وتعزز دورها املتميز على اخلارطة العاملية.
و�أخرياً ال ي�س��عنا �إال �أن ن�ش��كر كل اجلنود املجهولني الذين كانوا يوا�صلون العمل لي ًال
ونه��اراً ،دافعهم حب الإم��ارات والتفاين من �أجلها ،ومبتغاهم رفع رايتها ،ومق�ص��دهم
التمي��ز والتفرد يف التنظيم ،حيث كانوا ي�س��تقبلون احل�ش��ود املتدفقة من خمتلف دول
العامل بب�شا�ش��ة وابت�س��امة ورحابة �ص��در ،يتبارون ويتناف�سون لت�س��هيل وتقدمي جميع
اخلدمات ناقلني ال�صورة احلقيقية ل�شعب الإمارات املحب •

181

مقاالت درع الوطن

شكـــــرًا

كلمة «�ش��كراً» هي م��ن �أربعة �أحرف ،ولكنها حتمل معانيٍ وم�ش��اعر مئات الآالف من
احل��روف ،وهي كلمة ي�س�يرة النطق لكنها عظيمة الت�أثري يف ك�س��ب ال��والء واالنتماء
والإخال���ص وزي��ادة الإنت��اج ،وت�ش��عر �س��امعها بالفرح��ة والبهجة والرغب��ة يف تقدمي
املزيد والأف�ض��ل لقائلها .كلمة "�ش��كراً" لها ت�أثري �س��حري عل��ى املوظف مهما كان
موقع��ه وعمره وو�ض��عه وخربته ،ومهما كان��ت مهامه وواجباته ،بل مهم��ا كانت مكانته
االجتماعية .فحني نرتك املوظف وهو ي�ؤدي مهامه وواجباته بدون �أن يلتفت م�س���ؤوله �أو
مديره �أو رئي�سه �إلى جهده وعطائه باعتبار �أن ما يقوم به واجب وحت�صيل حا�صل ،فحتماً
�سيت�س�� ّرب الإحباط �إلى نف�س��ه ويدفعه �إلى التقاع�س عن �أداء ما يعتربه امل�س�ؤول واجباً
وحت�صيل حا�صل ،لأن النف�س الب�شرية بطبعها تواقة للمديح والثناء والتقدير ،وخري قدوة
لنا يف ال�شكر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما ُ�سئل وهو ي�صلي وقدماه داميتان وقد
غفر اهلل له ما تقدم من ذنبك وما ت�أخر ،فكان رده عليه ال�ص�لاة وال�س�لام�« :أفال �أكون
عبداً �شكوراً» ،كما قال يف مو�ضع �آخر« :ال ي�شكر اهلل من ال ي�شكر النا�س» .وقدمياً قالوا:
من يزرع املعروف يح�صد ال�شكر ،ومن جعل ال�شكر �شعاره رفع اهلل قدره.
كلمة «�ش��كراً» يجب على امل�س�ؤول �أن ير�س��خها يف نفو�س وعقول مر�ؤو�سيه ،ويجب �أن
يكون مثلهم يف هذا الت�صرف الراقي ،بل �إنها �سلوك يجب �أن ي�شيعه القائد احلقيقي بني
مر�ؤ�س��يه ،فكلمة ال�ش��كر التي يبادر بها الرئي�س مر�ؤو�سيه تفتح ال�شهية للعمل والإقبال
عليه ،ورمبا تدفع املوظف �إلى النهو�ض مبهام �إ�ضافية� ،أو مفاج�أة امل�س�ؤول بقدرات �إبداعية
مل تخطر على باله ،بل �إن لها قدرة على تفجري الطاقات .وت�ساهم هذه الكلمة الطيبة يف
زيادة معدالت العط��اء ،وتدفع �إلى حتقيق املزيد من النجاحات والإجنازات ،وهي مبنزلة
احلافز احلقيقي الذي ي�ش��جع املوظف على املزيد من العطاء وعلى التفاين والإخال�ص،
فه��ي متنح املوظف امللتزم املزيد من الزخم ،وجتعله ي�ض��اعف جهوده ،كما قد يكون لها
ت�أث�ير �إيجاب��ي حتى يف املوظف غري امللت��زم� ،إال �أن بع�ض امل�س���ؤولني بعيدون عن هذه
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الكلم��ة كل البعد ،عن فقامو�س��هم الوظيفي ال يعرفها ،وهم ال ي�س��تطيعون النطق بها،
وهذا ما �أكده �س��يدي �ص��احب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدول��ة رئي���س جمل�س الوزراء حاكم دب��ي ،رعاه اهلل ،بقوله« :بع�ض القادة و�ص��ل �إلى
مرحلة مل يعد قادراً معها �أن يقول ملن معه� :ش��كراً ،بع�ض القادة ال يعرف كيف يربت
عل��ى كتف موظ��ف ناجح ويقول� :أح�س��نت ،لقد فعلت �ش��يئاً جمي ًال ت�س��تحق عليه
املكاف���أة ،هل يعرف ه�ؤالء وقع الكلمة الطيبة؟ �إنها اجل�س��ر �إلى القلوب ورفع املعنويات
و�إزالة �سوء الفهم ،ويجب علينا جميعاً ان نتقن نطقها ب�صدق وعفوية».
نعم ..لكلمة «�شكراً» �سحرها اخلا�ص حني ُتقال ب�شعور و�إح�سا�س راقٍ ي�صل دف�ؤها �إلى
من يتلقاها� ،إال �أنها ينبغي �أن ت�أتي م�صحوبة بالإطراء والتقدير للجهد املبذول ،خ�صو�صاً
حني ي�ؤدي املوظف عم ًال مميزاً� ،أو حينما يبذل جهداً م�ض��اعفاً .واالمتناع عن ال�ش��كر
يحرم جهات العمل من موظفني كرث ميكنهم �أن يقوموا ب�أعمال مميزة� ،أو يحد من مثابرة
خمل�ص��ة ،ال ينعك�س �أثرها يف النهاية على املوظفني فح�س��ب ،بل على امل�ؤ�س�س��ة التي
كان ب�إمكانها �أن تكون كياناً يحظى باالحرتام والتقدير ،لكن تغييب «ال�ش��كر» و�إهماله
حرمها هذه املكانة!.
فكلمة "�ش��كراً" تغ�س��ل تعب املوظ��ف ،وجتعله م�س��تقراً وم�س��روراً يف عمله ،هذه
الطريق��ة �أثبتت جدواه��ا ،واملطلوب �أال نبخ��ل بكلمات التقدير والثناء وال�ش��كر على
كل جه��د مهم��ا بلغت قيمت��ه ،لأنه ال يوجد عمل ال ي�ش��كر عليه ،ق��ال تعالى« :لئن
�شكرمت لأزيدنكم» .لقد قام العلماء بتجارب كثرية لدرا�سة ت�أثري ال�شكر يف الدماغ ونظام
املناع��ة والعملي��ات الدقيقة يف العقل الباطن ،ووجدوا �أن لل�ش��كر ت�أث�يراً حمفزاً لطاقة
الدماغ الإيجابية ،مما ي�س��اعد الإن�س��ان على مزيد من الإبداع و�إجناز الأعمال اجلديدة،
كما �أكدت بع�ض الدرا�س��ات �أن االمتنان للآخرين وممار�سة ال�شكر والإح�سا�س الدائم
بف�ضل اهلل تعالى يزيد من قدرة النظام املناعي للج�سم.
و�أخرياً نقول� :شكراً خليفة ،لأنك قائدنا ،راقبت اهلل فينا ،ف�أ�سكناك يف قلوبنا •
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آســـــــف ...وأخواتها

ثقافة االعتذار ممار�سة نحتاج كثرياً �إلى �أن تكون جزءاً من تكوين عالقاتنا االجتماعية بحيث
منار�س هذا الفعل بكل �أريحية ودون تردد �أو �ش��عور باخلجل ،فهي م�س��توى من م�ستويات
ال�ش��جاعة الأدبية ،وهي �سلوك النبالء ،ومتثل ح�ص��انة قوية لالبتعاد عن اخلط أ� والالمباالة
مب�ش��اعر الآخرين ،فمن خالل حياتنا اليومية نواجه الكثري من الت�صرفات اخلاطئة التي قد
تتطور ،وكان ميكن كبحها مبجرد كلمة (�آ�س��ف) ،ال �ض�ير وال عيب �إن �أ�س���أت الت�صرف �أن
�أعتذر ،وهذا ال يقلل من �ش�أين وال يحط من كرامتي.
االعتذار �س��مة ح�ض��ارية وثقافية ،حتتاج �إلى ثقة عالية بالنف�س وجر�أة �أدبية ،ونظرة �إيجابية
ملعاجلة امل�ش��اكل ،وا�ستعداد لتحمل امل�س���ؤولية ،فاالعتذار يفتح باب التوا�صل من جديد،
ويعالج الآثار املرتتبة على اخلط�أ ،وي�ساعد على التخل�ص من ت�أنيب ال�ضمري ،ويعيد االحرتام
ملن تعر�ض للإ�س��اءة وينهي �ش��عور الغ�ضب عنده ،كما �أنه تقومي ل�س��لوك �سلبي ،يظهر من
خالله مدى �شجاعة الفرد من مواجهة الواقع ،غري �أن هذه الثقافة غائبة لدى الأغلب الأعم
منا ،حيث يعترب ال�شخ�ص املخطئ �أن االعتذار "تقليل �ش�أن" بينما العك�س �صحيح.
البع�ض يقول �إن من �أ�س��باب �صعوبة االعتذار اختالف املفاهيم ،فما يراه البع�ض خط أ� يراه
البع�ض الآخر �صواباً ،وما يظن طرف �أنه عيب يراه الطرف الآخر حرية �شخ�صية ،لذلك ال
تطالب �أحداً ب�أن يعتذر من �ش��يء ال ي�ؤمن به ،بل الأجدر �أن ترتكه يف حاله ،فهذا �أف�ض��ل
من مطالبته باعتذار غري مدرج يف جدول اهتماماته.
ونحن نقول :ال يعتذر �إال من كان مت�ص��احلاً مع ذاته وثقته بنف�س��ه عالية ،وت�سريه منطلقات
و�أفكار راقية ومت�س��امية ،ولذلك جتد �أن من تنق�ص��ه هذه املبادئ واملثل العليا ،حتى لو �شعر
يف قرارة نف�س��ه بحجم اخلط�أ الذي ارتكبه ،ف�إنه يلج�� أ� للتربير ،واملكابرة ،والهروب �إلى الأمام
و�أحياناً �إلى اخللف ،مبا يك�ش��ف �ض��عف وه�شا�شة بنيته الثقافية وال�س��لوكية ،و�أحياناً تربيته
وطريقة ن�ش�أته.
ي��رى الكثري من املخت�ص�ين يف عل��م النف�س �أن اله��دف من االعتذار هو ت�ص��حيح اخلط أ�
احلا�ص��ل ،ورد االعتبار لل�شخ�ص املتعر�ض للإ�ساءة ،ولكن ال�شخ�ص املخطئ يرتدد �أو ميتنع
عن االعتذار لأنه اليعرف معنى االعتذار و�أهميتة ،ويعترب ذلك انتقا�صاً من كربيائه ،لذلك
يبتعد بالهروب من مواجهة احلقيقة.
كلمة االعتذار �أ�ص��بحت متثل عب ًئا ثقيلاً على الكثريين ،و�أب�سط الأمثلة تبدو يف اخلالفات
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اليومية ،حيث ي�صر الكل على موقفه ،حتى و�إن علم �أنه املخطئ ،يف حني �أن كلمة ب�سيطة،
ميكنها �أن حتل املوقف ،وال�شيء الطبيعي هو �أن الذي ارتكب اخلط�أ عليه �أن يرتاجع ويعتذر
ويقول �أنا "�آ�سف".
ً
ً
غياب ثقافة االعتذار جاء نتاجا طبيعيا؛ لأن البع�ض يعتقد خط أ� �أن االعتذار يتعلق بالكرامة،
و�أن كلمة الأ�سف تقلل من �ش�أن �صاحبها ،ولهذا يجب �أن نعيد النظر يف ح�ساباتنا و�أفكارنا،
فالر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم مل ِ
يكتف ب�أن يخرج بطنه اعتذاراً ممن لكزه ليقت�ص منه ،بل
قال :اللهم �أميا م�ؤمناً �سببته فاجعل ذلك له طهوراً ،و�سيدنا عمر بن اخلطاب من على املنرب
اعتذر عن عزله خلالد بن الوليد .ومن قبلهما قال �إخوة يو�سف« :يا �أبانا ا�ستغفر لنا ذنوبنا �إنا
كنا خاطئني» �سورة يو�سف .97
كما �أكد املخت�ص��ون يف علم االجتماع �أن ا�ستعداد الطرف الواقع عليه اخلط أ� لقبول اعتذار
املخطئ ال يقل �أهمية عن ا�س��تعداد املخطئ لالعتذار ،فهما طرفا املعادلة التي ال تتم بدون
�أحدهما ،فلو �أن خمطئاً اعتذر ومل يلق اعتذاره �صدى لدى الطرف الآخر ف�سوف يفعل �أي
�شيء م�ستقب ًال �إال االعتذار ،ورمبا اعتذر لنف�سه وكرامته على اعتذاره هذا .وقد يظن البع�ض
�أن قبول اعتذار املخطئ وم�س��احمته ي�ش��جعه على التمادي يف اخلط�أ ،وهذا لي�س �صحيحاً،
بل على العك�س� ،إن رف�ض اعتذاره هو الذي �سي�ش��جعه على اخلط�أ ،فهو �س��يخطئ يف كل
الأحوال لأنه ب�ش��ر .لكن الفرق هنا �س��يكون بني خمطئ يعتذر ف ُيقبل اعتذاره وخمطئ ال
ُيقبل اعتذاره فيكرر اخلط أ� دون اعتذار ،ف�أي املخطئني نريد؟
لكلمة "�آ�س��ف" و�أخواتها دالالت عظيمة ،كتوا�ض��ع قائلها و�إقراره ب�إن�س��انيته التي من
�صفاتها النق�ص واخلط أ� والن�سيان والتق�صري" ،كل ابن �آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون"،
وكذلك مراعاة لإن�سانية الطرف الآخر وم�شاعره ،واحلر�ص على �إدامة العالقات مع الآخرين،
ناهيك عن ال�صدق وال�شفافية ونكران الذات والإيثار والبعد عن التعايل والغرور والأنانية.
م��ن امله��م جداً �أن يكون اعتذارنا �ص��ادقاً حق��اً  ،و�أن يكون يف وقت منا�س��ب ولي�س بعد
فوات الأوان ،و�أن يكون خمططاً له ولي�س مرتوكاً للم�ص��ادفة ،لأن ذلك ي�ضعف م�صداقية
االعتذار نف�س��ه ،حينها �سيكون االعتذار ذا معنى خمتلف ،كما �سيكون و�ساماً على �صدر
ال�شخ�ص املعتذر.
و�أخ�يراً نقول ما قاله احلكماء� :إن مل تكن لديك ال�ش��جاعة الكافي��ة لالعتذار عن اخلط�أ،
فاعمل جاهداً على �أال حتتاج �إليه ،و�إذا كان االعتذار ثقي ًال على نف�سك فالإ�ساءة ثقيلة على
نفو�س الآخرين•
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ومضــات مـن فكـر

عندمـا تطـور احلكومـات نف�سهـا وخدماتهـا لت�سهيـل حيـاة النـا�س ،ف�إنهـا حتقـق لهـم
الراحـة وال�سعـادة ،وعندمـا توفر احلكومـات الفـر�ص لأبنـاء الوطـن ،ف�إنهـا حتقـق لهـم
ال�س��عـادة ،وعندمـا تقـدم احلكومـات �أف�ض��ـل �أنظمـة التعليـ��م لأبنـاء الوطـن ،ف�إنهـا
تزودهـم ب�أهـم �أ�سلحـة بنـاء م�س��تقبلهـم ليكونـوا �سعـداء ،وعندمـا تقـدم احلكومـات
رعايـة �صحيـة متميـزة فـال �شيء �أكثـر �إ�سعـاداً للمريـ�ض مـن ال�شفـاء والراحـة.
الإبـداع هـو �أ�صـل مـن �أ�صـول � ّأي م�ؤ�س�سـة حكوميـة ،فبغيـره ال يوجـد �أي تطويـر �أو
تغييـر �أو حتـى حتدٍ  ،لن ت�ستطيع حتـدي �إجنازاتـك ال�سابقـة بغيـر �إبـداع ،ولـن ت�ستطيـع
تغييــر واقعــك احلالــي بغيــر �إبــداع ،ولـن ت�سبــق الآخـريـن �أي�ضــاً بغيـر �إبـداع.
هـذه باخت�صـار "وم�ضـات مـن فكـر" �سيـدي �صاحـب ال�سمـو ال�شيـخ حممـد بـن
را�ش��ــد �آل مكتــ��وم نائـب رئيـ�س الدولــة رئيـ�س جملــ���س الــوزراء حاكـم دبــي،
رعاه اهلل� ،ضمتهـا �صفحـات كتـاب �س��مـوه ،والـذي ت�ضمـن �إ�ضـاءات �سريعـة علـى
موا�ض��يـع متنوعـة فـي القيـادة والإدارة واحليـاة ال�شخ�ص��يـة ونظـرة �سمـوه للنجـاح،
ور�ؤيتـه لأ�س��بابـه وطريقـة �إدارتـه للوقـت وحبـه وكتابتـه لل�ش��عـر وممار�س��تـه لركـوب
اخليـل وغيـر ذلـك ممـا طـرح بيـن دفتـي هـذا الكتـاب النمـوذج.
من روائـع هـذا الكتـاب تقديـم �س��يـدي �صاحـب ال�س��مـو ال�شيـخ خليفـة بـن زايـد
�آل نهيـان رئيـ�س الدولـة القائـد الأعلـى للقـوات امل�س��لحـة ،حفظه اهلل ،لـه ،م�ش��يـراً
�سمـوه �إلـى �أنـه "يلخـ�ص فيـه جمموعـة مـن �آرائـه و�أفكـاره التـي طرحهـا فـي القمـة
احلكوميـ��ة الأخيـ��رة" ،م�ض��يفاً" :لقد ا�س��تمتعـت مبتابعـة اجلل�س��ة احلواريـة لأخـي
ال�ش��يـخ حممـد بـن را�شـد وا�س��تمتعـت �أي�ضـاً بقـراءة امل�س��ـودة الأولـى مـن كتابـه
الـذي �أ�ض��ـاف لـه �أفكـ��اراً جديـدة وطـرح فيـه �آراء وموا�ض��يـع لـم يطرحهـا خـالل
جل�ستـه احلواريـة و�أمتنـى للجميـع اال�ستفـادة مـن هـذا الكتـاب".
تنبـع �أهميـة هـذا الكتـاب مـن م�ص��داقيتـه ،لأنـه جـاء مـن جتربـة �شخ�صيـة وتطبيـق
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عملـي ،ولأنـه �سي�ص��حـب اجلميـع لرحلـة النجـاح ،و�سي�ض��ـع بيـن �أيديهـم و�ص��فـة
حقيقـية �س��هلـة وممتعـ��ة ت�أخذهـم لطريـق التميـز ،ولو اتبعنـا هـذه الوم�ض��ـات لفزنـا
وغرينـا �أ�سلـوب حياتنـا ،و�أ�ص��بحنـا �أكثـر �إيجابيـة وانفتاحـاً وجذبـاً لفـر�ص النجـاح،
وحققنـا النجاح تلـو النجـاح.
لقـد قـر�أت هـذا الكتـاب مـراراً وتكـراراً ،ومـا زلـت �أقـر�أه ،و�س�أظـل �أقـر�أه و�س�أن�صـح
�أبنائـ��ي و�أ�ص��دقائـي وكـل مـن �أحـب بقراءتـه ،و�س���أقـوم ب�إهـداء كـل عزيـز �أن�ش��ـد
لـه ال�س��عـادة والنجـاح والتفـ��وق هـذا الكتـاب ،لأنـه باخت�ص��ـار زاد علـى الطريـق،
و�أ�س��لوب حيـ��اة ،وجتربـة غنيـة ،ولأننـي كلمـ��ا قر�أتـه �أجـد فيـ��ه اجلديـد� ،أجـد فيـه
الإميـ��ان ب��اهلل ،وباملغفـور لـه ال�ش��يـخ زايـ��د بـن �س��لطـان �آل نهيـان قـدوة ونربا�س��ـاً،
وبالإمـارات �أر�ض��ـاً ووطنـاً ،وبخليفـة �أبـاً وقائـداً� ،أتعلـ��م منـه حـب الوطـن والقيـادة
والتفانـ��ي مـ��ن �أجلهمـا ،و�أملـ�س فيـه ومنـه وبـه ومـن خاللـ��ه التالحـم الكبيـر بيـن
القيـ��ادة وال�ش��عـب وبيـن دولـة الإمـ��ارات ودول جملـ�س التعـ��اون اخلليجـي ،لأنـه
يعكـ�س للعالـم �أجمـع كـل مـا فـي الإمـارات مـن طموحات و�أمانٍ و�آمـال.
و�أخيـرا �أقـول �شكـراً لـك �سيـدي لأنـك �أهديـت العالـم �أجمـع هـذه الأيقونـة وهـذا
الكتـاب النمـوذج ،ف�أنـت فعـ ًال رجـل مبـدع ال تقبـل بغيـر ال�صدارة لنف�سـك وبلدك
و�شعبك و�أمتك •
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عيـــد وتمكيـن
ُ

�سنويـاً تطـل علينـا منا�سبـة غاليـة جنـدد بـها ومـن خاللهـا كـل معانـي الـوالء املطلـق
لقيادتنـا الر�شيـدة وعلـى ر�أ�سها قائـد امل�سيـرة �سيـدي �صاحـب ال�سمـو ال�شيـخ خليفـة
ب��ن زايـ��د �آل نهيـان رئيـ�س الدولـ��ة القائـد الأعلـى للقـوات امل�س��لحـة «حفظه اهلل»،
ففي ال�س��اد�س من مايو  1976مت �إعالن توحيد القوات امل�سلحة حتت علم واحد وقيادة
واح��دة مما كـ��ان لـه بالـغ الأثـر فـ��ي متكيـن عـرى االحتـاد واحلفـ��اظ علـى منجزاتـه
ومكت�س��باتـه حتـى �أ�ص��بحـت دولـة الإمارات العربيـة املتحـدة وفـي زمـن قيا�س��ـي
دولـة رائـدة �شاخمـة عزيـزة اجلانـب م�ستقـرة تنعـم بالأمـن والأمان واال�ستقـرار.
لقـد قيـ�ض اهلل عز وجل لهـذه الدولـة قيـادة ر�ش��يـدة �آلـت علـى نف�س��هـا بـ�أن توفـر
لقواتنـا امل�س��لحـة كـل مـا حتتاجـه مـن �إمكانيـات ماديـة وب�شريـة وفنيـة وتقنيـة حتـى
غـ��دت هـذه القـوات عزيـزة اجلانـب قـادرة علـى �ص��ـون الوطـ��ن ووحـدة املجتمع،
تفتخـ��ر وتفاخـر ب�س��جلهـا احلافـل بالإجنـازات مـن خـالل �أبنائهـا املخل�ص��يـن .فقـد
اعتمـدت �إ�س�تراتيجيـة قواتنـا امل�سلحـة علـى اال�س��تفـادة مـن التكنولوجيـا املتطـورة
لرفـع م�س��تـوى الأداء والكفـاءة القتاليـة مـع التو�س��ـع فـي التدريـ��ب والت�أهيـل مـا
خلـق كفـاءات قتاليـة حمرتفـة قـادرة علـى مواكبـة تطـورات الع�صـر ومعطياتـه حتـى
�أ�صبحـت قواتنـا امل�سلحـة بف�ضـل مـا وفرتـه لهـا قيادتنـا الر�شيـدة قـادرة علـى الـذود
بكـل اقتـدار عـن حيـا�ض الوطـن و�ص��ـون �أمنـه وا�ستقـراره ،وهـذا مـا �أكـده �سيـدي
�ص��احـب ال�س��مو رئيـ�س الدولـة القائـد الأعلـى للقـوات امل�س��لحـة بقولـه�« :أعددنـا
ونفذنـا برامـج حتديـث دفاعيـة �شاملـة كانـت نتيجتهـا بعـون اهلل وتوفيقـه تكويـن قـوة
رادعـة جمهـزة ب�أحـدث املعـدات والأنظمـة الع�سكريـة وتقنياتهـا ،وقـادرة علـى �صـون
تـراب الوطـن ووحـدة املجتمـع ،وعهـداً علينـا �أن نوا�صـل العمـل علـى تقديـم كافـة
�أوجـه الدعـم للو�ص��ـول بهـا �إلـى امل�س��تـوى الالئـق بهـا داخليـاً وخارجيـاً فـي �إطـار
�إ�سرتاتيجية دفاعيـة متكاملـة تهـدف �إلـى حتقيـق التفـوق».
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كعادتهـا ت�صدر جملـة «درع الوطن» وهـي حتتفـل بهذه الذكـرى التاريخيـة هذا امللحق
اخلا�ص بهـذه املنا�س��بـة العزيـزة علـى قلـوب اجلميـع مت�ض��مناً على �ص��در �ص��فحاته
الكلمة ال�سامية التي وجهها �سيدي �صاحـب ال�سمو ال�شيخ خليفـة بـن زايـد �آل نهيـان
رئيـ�س الدولـة القائـد الأعلـى للقـوات امل�س��لحـة «حفظه اهلل» �إلى �أبنائـه من منت�سبي
القوات امل�س��لحة مهنئـاً لهـم وموجهـاً ومفتخـراً بهـم لأنهـم قـوة هـذا الوطـن ودعامـة
االقت�ص��ـاد واحل�صـن احل�ص�ين لهـذا املجتمع وم�س��يـرة هـذا الوطـن ال�شامـخ ،الذي
ب�أبنـاء القـوات امل�س��لحـة يتقـدم ويزدهـر ،وبجهودهـم �ستظـل دولتنـا احلبيبـة الواحـة
احلقيقيـ��ة للأمـن واال�س��تقـرار ،كمـا يت�ض��من هـ��ذا امللحق اخلـا�ص كلمة ل�س��يدي
�ص��احب ال�س��مو ال�ش��يخ حممـد بن را�ش��ـد �آل مكتـوم نائـب رئي�س الدولـة رئيـ�س
جملـ�س الـوزراء حاكم دبي «رعاه اهلل» وكلمـة ل�س��يـدي الفريـق �أول �س��مو ال�ش��يـخ
حممـ��د بن زايد �آل نهيـان ولـي عهـد �أبوظبـي نائب القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة،
بالإ�ضافـة �إلى كلمـة ل�سعادة الفريق الركن حمـد حممد ثانـي الرميثـي رئي�س الأركان
وعـدد من قـادة القـوات امل�س��لحة ،و�أخيـراً نقـول نعاهـد قيادتنا الر�شيدة على ال�سمـع
والطاعـة •
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القائـــــد  ...القدوة

يحتـ��اج كـ��ل منـا �إلـ��ى فهـ��م الطبيعـة الب�ش��ريـة لكـي ن�س��تطيـع االقتـ��راب مـن
الآخـ��ر وفهـم وحتديـد الدوافـع التـي حتركـه ،وعليـه ينبغـي للم�س��ـ�ؤول فهـم طبيعـة
مر�ؤو�س��يـه ،ودرا�س��ـة وحتديـد الدوافـع التـي حتركهـ��م ،وذلـك مـن خـالل مالحظـة
طريقـ��ة تعاملهـ��م مـع عملهـ��م ومعرفـ��ة احتياجاتهـ��م وميولهـم ،مـ��ع الأخـذ فـي
االعتبـار االختالفـات الفرديـة فيمـا بينهـم ،كمـا ينبغـي عليـه ال�سعـي للوفـاء بهـذه
االحتياجـات مـن خـالل املتابعـة امل�س��تمـرة وتكويـن فـ��رق العمـل ،والعـدل كـل
العـدل بيـنهم و�إيجاد بيئـة حقيقيـة للإبـداع واالبتكـار ،و�إ�شراكهـم فـي عمليـة �صنـع
القـرار وحتمـل امل�س�ؤوليـة ،و�إيجاد قنـوات ات�صـال حقيقيـة بينـه وبيـنهم ،وتوفري البيئـة
احلقيقـية ال�س��تخـراج طاقاتهـم وقدراتهـم ،و�إيجاد منـاذج مـن الناجحيـن واملتميزيـن
فـي امل�ؤ�س�س��ـة ليقتـدي بهـا الآخرون ،و�ش��حـذ الهمـم مـن خـ�لال احلوافـز املاديـة
واملعنويـة والتعامـل مـع الأخطـاء علـى �أنهـا فر�صـة مثاليـة للتعلـم ،و�إ�شعـارهـم ب�أنـهم
جـ��زء ال يتجـز�أ مـن امل�ؤ�س�س��ـة التـي يعمـلون بـها وليـ�س جمـ��رد عامـلني فيهـا ،مـع
االعتـراف بجهـد الآخريـن والثنـاء علـى جناحهـم.
فامل�سـ�ؤول احلقيقـي يبـادر با�ستمـرار بالثنـاء علـى جنـاح مـن ي�ستحـق مـن مر�ؤو�سيـه،
لأن مـن �أف�ضـل طـرق التحفيـز الثنـاء علـى مـن ي�ستحـق ،وقدميـاً قالـوا�" :إن �أعمـق
�أ�س��ـ�س الطبيعـة الب�ش��ريـة الرغبـة والتطلـع لل�ش��عـور بالتقديـر" ،فتقديـر امل�س��ـ�ؤول
ملر�ؤو�س��يـه هـو �أجنـع و�أقـوى و�س��يلـة لتحفيـ��ز الآخريـن لأنهـا ُتنمـي مـن �ش��عورهـم
بقيمـة النفـ�س ،وتقديـر الـذات ،وت�شعرهـم بالثقـة ،وهـذا مـا �أكـده �سيـدي �صاحـب
ال�س��مـو ال�شيـخ حممـد بـن را�ش��ـد �آل مكتـوم نائـب رئيـ�س الدولـة رئـي�س جملـ�س
الـ��وزراء حاكـم دبـي ،رعـاه اهلل ،بقولـه" :لـن ت�س��تطيـع خلـق بيئـة تناف�س��يـة بيـن
املوظفيـن �إذا لـم تكافـئ املبدعيـن وتثنـي عليهـم ،وتن�سب النجـاح لهـم وليـ�س لـك
وحـدك ،وحتتفـي ب�إجنازاتهـم وبنجاحـات امل�ؤ�س�سـة لأنهـا جنـاح لهـم جميعـاً ،و�إذا ر�أى
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املوظفـون قائدهـم ين�س��ـب النجـاح لهـم وليـ�س لـه ،ف�إنـه يكبـر فـي نظرهـم ويتحـول
مـن قائـد �إلـى قـدوة".
فعندمـ��ا يجـد املوظـ��ف التقديـر والتحفيـز والت�ش��جيـع والإطـ��راء واالهتمـام ،ف�إنـه
حتمـاً �س��ـوف مييـل بكـل مـا �أوتـي مـن قـوة لال�ستمـرار فـي عملـه ،وتقديـم �أف�ضـل
مـا لديـه ،و�س��يبـذل جهـداً م�ض��اعفـاً للتطويـر واالبتكـار بـل والإبـداع  ،حتـى ولـو
عر�ضـت عليـه فر�صـة عمـل �أف�ضـل وفـي مكـان �أكبـر ومبميـزات �أح�سـن ،وحتـى لـو
كـان ميـر بظـروف اجتماعيـة و�صحيـحة �سيـئة ،ف�إنـه �سي�سعـى �صادقـاً ويجتهـد ويثابـر
لتقديـم �أف�ض��ـل مـا لديـه ،و�سيعمـل علـى تقديـم م�ص��لحـة العمـل علـى م�صلحتـه
ال�شخ�ص��يـة ،لأنـه باخت�صـار �شعـر ب�أنـه يعمـل لنف�س��ـه ،و�أنـه مرتبـط ع�ضويـاً بعملـه
احلالـي و�س��عيـد بـه ومطمـئن .فاملوظـف حتمـاً �س��يكـون �س��عيـداً وفرحـاً باالهتمـام
بـه وال�س��ـ�ؤال عنـه ،كمـا �أنـه �س��يتباهـى �إيجابيـاً �أمـام الآخريـن مب�ش��اركـة م�س���ؤولـه
لأفراحـ��ه و�أحزانـه ،و�أهـم مـن ذلـك اال�س��تمـاع والإن�ص��ـات �إليـ��ه ،فالتحفيـز هـو
"املولـد الرئي�س��ـي للطاقـة" لأن الإن�س��ـان بطبيعتـه كلمـا �شعـر ب�أنـه حمفـز تكـون
حالتـه البدنيـة والنف�سيـة والذهنيـة فـي �أعلـى م�ستوياتهـا والعكـ�س �صحيـح.
و�أخيـراً �أقـول مـا قالـه �س��يـدي ال�ش��يـخ حممـد بـن را�ش��ـد" :القائـ��د الناجـح هـو
الـذي ي�ستمـع ملوظفيـه ،لأن اال�ستمـاع تعبيـر عـن االحتـرام والتقديـر ومكانـة فريـق
العمـل فـي نفـ�س القائـد"•
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قضيـــة  ...وطــن

الإمـ��ارات منـوذج عاملـي فـي تطبيق مبادئ العدالـ��ة وااللتزام بالنزاهـة ،فهـي دولـة
القانـون .وهـذا نهـج �أر�س��ـاه املغفـور لـه ب�إذن اهلل ال�شيـخ زايـد بـن �سلطـان �آل نهيـان،
رحمه اهلل� ،ض��مـن د�س��تـور الدولـة وعبـر خمتلـف م�ؤ�س�س��اتهـا ،حتـى بـات ق�ضا�ؤنـا
حمـل �إ�ش��ـادة مـن خمتلـف امل�ؤ�س�س��ـات العامليـة ذات العالقـة .فقـد �أكـدت الأمـم
املتحـدة �أن دولـة الإمـارات العربيـة املتحـدة تتمتـع بق�ضـاء قـوي ونزيـه ،يعمـل علـى
حتقيـق العدالـة ب�شكـل مت�سـاو دون �أي متييـز بيـن مواطـن ومقيـم .كما �صنفت الدولة
يف املرتبة الأولى على �ص��عيد منطقة ال�ش��رق الأو�سط و�ش��مال �إفريقيا يف م�ؤ�شر �سيادة
القانون و�شفافية النظام الق�ضائي.
لقـد �أثبـت الق�ضـاء الإماراتـي مـن خـالل ق�ضيـة التنظيـم ال�سـري �أن دولة الإمـارات
دولـ��ة قانـون وم�ؤ�س�س��ـات حتتـ��رم حريـ��ة وكرامـة الإن�س��ـان ،كمـا برهـن الق�ض��ـاء
الإماراتـ��ي مـن خـالل هـذه الق�ض��يـة علـى نزاهتـه وحياديتيـه وعدالتـه و�ش��فافيتـه
وا�س��تقاللـه وم�ص��داقيتـه فـي كـل �أحكامـه ،وهـذا كـان وا�ض��حـاً وب�ش��كـل جلـي
مـ��ن خـالل �إعطـاء كل املتهميـن طـوال الفتـرة املا�ض��يـة الفر�ص��ـة الكاملـة ،ليدلوا
ب�أقواله��م ،وليعبـروا عمـا يريـ��دون ،وليقدمـوا مـا لديهـم مـ��ن �أدلـة حيـال خمتلـف
االتهامـات املوجهـة �إليهـم ،ولي�س��تقدمـوا مـن يثقـون بـ��ه للدفـاع عنهـم ،و�إعطائهـم
احلريـة الكاملـة فـي تقديـم ما يثبـت براءتهـم قـو ًال وكتابـة وبح�ضـور ذويهـم وجميـع
منظمـات املجتمـع املدنـي فـي الدولـة ،ناهيـك عـن منـح اجلميـع فر�ص��ـاً مت�س��اويـة
للحديـث و�إبـداء الـر�أي بالإ�ضافـة �إلى حقـوق العـالج والرعايـة الكاملـة ،بـل ذهـب
الق�ض��ـاء الإمـاراتـ��ي القائـم علـى �أ�س��ـ�س احلريـات �إلـى �أبعـ��د مـن ذلـك ،حيـث
كانـت معظـم اجلل�س��ـات علنيـة تن�ش��ـر وتغطـى عبـر و�سائـل الإعـالم املتنوعة بكـل
تفا�صيلهـا وحيثياتهـا .
لقـد �أ�س��ـدل ال�س��تـار علـى ق�ض��يـة وطـن �ش��هـد العالـم �أجمـع مـن خاللهـا علـى
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ا�س��تقالليـة ونزاهـ��ة الق�ض��ـاء الإماراتـي وتفـرده عمـن �س��ـواه بالعدالـ��ة واحلكمـة
وحفـظ احلقـوق واحلريـات وامل�س��ـاواة و�س��لطـة القانـون واحتـرام حقـوق الإن�س��ـان
�إميانـاً بقولـه تعالـى "و�إذا حكمتـ��م بيـن النـا�س �أن حتكمـوا بالعـدل" ،وانطالقـاً مـن
الد�س��تـور الإماراتـي الـذي ينـ�ص علـى �أن "العـدل �أ�س��ـا�س امللـك" ،حيـث برهـن
الق�ض��ـاء الإماراتـي علـى احرتافيتـه العاليـة ونزاهتـه اجللية م�س��تنـداً فـي ذلـك �إلى
الثقـة الكبيـرة و�س��عـة ال�صـدر التـي متتعـت بهـا هيـئة الق�ضـاء ،والـتي كانـت حمـط
�إعجـاب وتقديـر مـن كـل الفئـات داخـل الدولـة وخارجهـا.
االرتيـاح ال�ش��عبـي الكبيـر ملـا و�ص��لـت �إليـه املحكمـة فـي �أحكامهـا يعكـ�س بكـل
�أمانـة مـدى الثقـة مـن �أبنـاء هـذا الوطـن واملقيميـن فيـه بالق�ض��ـاء الإماراتـي الـذي
يقـدم درو�س��اً باملـجان للجميـع ،م�س��تنـداً فـي ذلـك �إلى تراثـه الإ�سالمـي والعربـي
و�إجنـازات الدولـة احل�ض��اريـة ،وتوجيـه ر�س��الـة مبا�شـرة للجميـع بـ�أن الكـل �سوا�سيـة
�أمـام القانـون ،و�أن كـل مـن ت�س��ـول لـه نف�س��ـه الإ�ساءة �إلى هـذا الوطـن �سيواجـه ال
حمالـة ب�سالح القانـون.
و�أخيـراً نقـول �ش��كـراً لقيادتنـا الر�ش��يـدة ،وعلـى ر�أ�س��هـا �س��يـدي �صاحـب ال�سمـو
ال�ش��يـخ خليفـة بـن زايـد �آل نهيـان رئـي�س الدولـة القائـد الأعلـى للقـوات امل�سلحـة
"حفظ��ه اهلل" علـ��ى اهتمامهـ��ا الكبيـ��ر واملميـز ل�ض��مـان مبـد�أ �س��يـادة القانـون
وحتقيـ��ق العـدالة جلميـع �أفـراد املجتمـع ،و�ش��كراً لهيئة املحكم��ة حلياديتها ولتحقيق
مبد�أ امل�س��اواة يف التعامل مع املدانني وح�س��ن �إدارة جل�سات املحاكمة ،و�شكـراً لأبنـاء
هـذا الوطـن لت�ص��ديهـم لأي تدخـل خارجـي ،وحلر�ص��هم عل��ى املتابعة احلثيثة لكل
جمريات هذه الق�ضية ،واللتفافهـم حـول القيـادة الر�شيـدة والـوالء املطلـق لـها ،لأنهـا
باخت�صـار ق�ضيــة وطـن •
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مصـــــر في قلوبنــــا

�أثلج �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة ،يف مداخلته مع �إحدى القنوات الف�ضائية منذ �أيام قليلة �صدورنا ،حيث
حتدث �س��موه عن م�صر واملكانة التي تتبو�ؤها بني �أ�شقائها العرب ،وحمورية الدور الذي
كانت م�ص��ر ،و�ستظل ،ت�ؤديه ،والذي من �ش���أنه تدعيم الوحدة العربية والتعاون العربي
امل�ش�ترك .ه��ذا احلديث الذي خرج من قلب �ص��ادق وحمب ي�ؤكد مب��ا ال يدع جما ًال
لل�ش��ك �إن�سانية وتوا�ضع حكام الإمارات و�ش��عبها الط ّيب ،ويج�سد حبهم جميعاً مل�صر
بلداً و�شعباً.
لقد �سارعت الإمارات حكومة و�شعباً منذ اللحظة الأولى �إلى �أداء واجبها جتاه ال�شعب
امل�صري؛ حتى ي�صل �إلى بر الأمان يف القريب العاجل ،فقدمت �أوجه الدعم وامل�ساندة
كافة لل�ش��قيقة الكربى لكي ت�ستطيع �أن جتتاز هذه الفرتة احل�سا�سة ب�سالم .فقد �أطلقت
الإمارات بتوجيهات من �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ,رئي�س
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ,حفظه اهلل ,حملة حتت عنوان "م�صر يف قلوبنا",
لدعم ال�ش��عب امل�صري وم�س��اندته يف الظروف االقت�صادية التي يواجهها .وهذه احلملة
�أكدت عمق العالقات التاريخية بني البلدين وجتذرها ،والتي غر�سها املغفور له ب�إذن اهلل
ال�ش��يخ زايد بن �س��لطان �آل نهيان  ,طيب اهلل ثراه ,والذي كان حبه مل�صر و�شعبها كبرياً
جداً .وكانت الإمارات من �أوائل الدول الداعمة لإرادة ال�ش��عب امل�ص��ري يف ثورة 30
يوني��و ،ومن �أوائل الدول التي قدمت حزمة م�س��اعدات اقت�ص��ادية تقدر بـ  3مليارات
دوالر ،كم��ا �أعرب��ت الإمارات عن ت�أييده��ا ودعمها الكاملني لت�ص��ريح خادم احلرمني
ال�ش��ريفني حول �ض��رورة الوقوف �إلى جانب م�ص��ر لتخرج من حمنتها ،ور�أت �أنه ي�أتي
يف حلظة حمورية مهمة ت�س��تهدف وحدة م�صر وا�س��تقرارها ،و�أنه ينبع من حر�ص خادم
احلرمني على ا�ستقرار املنطقة ك ّلها.
�إن م��ا قدمته ،و�س��تقدمه ،دول��ة الإمارات العربية املتحدة مل�ص��ر من م�س��اعدات مادية
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وغريها يعرب ب�ص��دق عن م��دى العالقة الكبرية التي تربط هذين البلدين ال�ش��قيقني؛
فالإمارات كعادتها حري�ص��ة على م�ص��ر ،فهذه و�ص��ية املغفور له ب�إذن اهلل ال�ش��يخ زايد
بن �س��لطان �آل نهيان الذي قال" :نه�ض��ة م�صر نه�ض��ة للعرب كلهم ،و�أو�صيت �أبنائي
ب�أن يكونوا دائماً �إلى جانب م�ص��ر" ،فقد كان رحمه اهلل �س��نداً وعوناً قوياً مل�صر و�أبنائها
املخل�صني ،فالتاريخ يذكر لزايد اخلري مواقفه اخلالدة� ،إذ ال ميكن ن�سيان دعمه مل�صر قبل
ح��رب �أكتوبر وخاللها وبعدها ،وكذلك دوره العظيم بعد توقيع الرئي�س �أنور ال�س��ادات
التفاقية كامب ديفيد عندما قامت العديد من الدول العربية والإ�سالمية بقطع عالقتها
مع م�صر ،غري �أن موقف ال�شيخ زايد بن �سلطان كان موقفاً م�شرفاً عندما �أكد �أنه ال ميكن
�أن يك��ون للأمة العربية وجود دون م�ص��ر ،و�أن م�ص��ر ال ميكنها �أن ت�س��تغني عن الأمة
العربية� ،إ�ض��افة �إلى �أن الإمارات كانت ،وال تزال ،من �أكرث الدول الداعمة اقت�ص��ادياً
مل�صر يف �سبيل حت�سني م�ستوى معي�شة �أبنائها ،ولعل "مدينة ال�شيخ زايد" ،وهي �إحدى
�أكرب املدن يف م�ص��ر والتي مت �إن�ش��ا�ؤها يف عام  1995مبنحة من املغفور له ال�ش��يخ زايد
بن �س��لطان ،خري �شاهد على ذلك .وقد انتقلت هذه املحبة �إلى قلب كل �إماراتي حتى
باتت م�صر يف قلوب الإماراتيني جميعاً.
مل يكن الفريق �ص��دقي �ص��بحي رئي�س �أركان القوات امل�س��لحة امل�صرية ،عندما التقته
جملة "درع الوطن" يف �أثناء زيارت��ه الأخرية لدولة الإمارات العربية املتحدة ،مبالغاً
يف حديثه عن حبه للإمارات و�ش��عبها ،حني �أكد �أن م�صر والإمارات تربطهما عالقات
تاريخية ت�ض��يء �س��ماء الأمة مبواقف وطنية را�سخة ،لن تن�س��اها م�صر مهما مت ّر ال�سنون،
م�ؤك��داً يف الوقت ذاته �أن��ه يحمل حباً غري عادي للمغفور له ب�إذن اهلل ال�ش��يخ زايد بن
�س��لطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه  ،ومنوهاً ب�أن م�ص��ر ال ت�ستغني عن الإمارات ،وكذلك
دولة الإمارات ال ت�ستغني عن م�صر.
و�أخرياً ،نقول �إن الإمارات ،قيادة و�ش��عباً ،ت�ض��ع م�ص��ر "�أم الدنيا" يف قلبها وعيونها،
وتتمن��ى له��ا ولأهلها مزيداً م��ن اال�س��تقرار ،و�أن تنجلي هذه الغمة عنه��ا ،حتى تعود
كما كانت قوية ورائدة وحا�ضنة لكل العرب •
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درع الوطـن والهويـة الوطنيـة

ي�ش��غـل مو�ض��وع الهوية الوطنية حيزاً ا�س��تثنائيـاً من اهتمام قيادتنـا الر�ش��يدة ،وعلى
ر�أ�س��ها �سيدي �صاحب ال�سمـو ال�شيـخ خليفـة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولـة القائد
الأعلى للقـوات امل�سلحة ،حفظه اهلل .وينعك�س هـذا االهتمـام يف اخلطط وال�سيا�سـات
املتوازن��ة التـ��ي تتبناها الدول��ة ،فقد ظهـر هذا االهتمام يف مناق�ش��ة مو�ض��ـوع الهويـة
بو�ض��وح يف منت�ص��ـف عام  ،2008حيـن افتتح �ص��احب ال�س��مو ال�شيـخ حممد بن
را�ش��د �آل مكتوم ،نائـب رئـي���س الدولة رئي�س جملـ�س ال��وزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل،
�أعمال ملتقـى الهويـة الوطنيـة الذي نظمته وزارة الثقافـة وال�شباب ،انطالقـاً من دعوة
�صاحب ال�س��مـو رئيـ�س الدولـة ب�ش�أن تخ�ص��يـ�ص عام  2008عامـاً للهوية الوطنيـة،
حر�ص��اً من الوزارة علـى االهتمام بتدعي��م ركائـز الهويـة الوطني��ة وتعزيز قيـم الوالء
واالنتمـاء للقيـادة وللوطـن الغايل لدى الأجيـال ال�شابة ،وحت�صني املجتمع يف مواجهـة
تيـارات وموجـات عوملة جارفة جتتـاح العالـم واملنطقة على حد �س��ـواء ،ف� ُّأي �أم ٍة بدون
هويـ��ة ال ت�س��تحـق �أن يكـون لها وطـ��ن ،و� ُّأي �أمـ ٍة بال تاريـخ ترجـ��ع �إليه وتعتز به ال
ت�س��تحـق البقاء ،و� ُّأي �أم ٍة ُتفـ ِّرط يف هويتهـا الوطنيـة تفقد حتمـاً وحدتها وقوتها ،وهذا
ما � ّأكـده �س��يـدي �ص��احب ال�سمـو ال�ش��يخ خليفـة بن زايـد �آل نهيـان ،رئي�س الدولـة
القائد الأعلى للقوات امل�س��لحـة ،حفظه اهلل ،بقولـه�" :إن مـن ال هوية له ،ال وجـود لـه
فـي احلا�ضـر وال مكـان لـه يف امل�ستقبـل".
والإعـالم ،وخا�ص��ة املقروء ،باعتباره خط الدفاع الأول عن هويتنا الوطنية ،هو بطبيعته
�أداة ا�سرتاتيجيـة حلماية الهويـة الوطنية و�صيانتها والتعبيـر عنها ،وهو مطالب بالتفاعـل
مع خمتلـف الق�ض��ايا املحليـة والتعاطي معها بكل �ش��فافية ومو�ض��وعيـة وم�س���ؤوليـة،
كما �أنه م�س���ؤول م�س���ؤوليـة كاملـة عن حماية املواطـن �أخالقياً ودينيـاً وثقافياً و�سلوكياً
واجتماعي��اً من خالل ما يقدِّ مـه من مـ��واد �إعالميـة منوعة وهادفـة جتعـل املواطن فـي
الدولة مواطناً �صاحلاً يعـرف ما لـه من حقـوق وما عليـه من واجـبات.
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وفـي هذا الإطار ،كـان �سمـو ال�شيـخ عبداهلل بن زايد �آل نهيـان ،وزيـر اخلارجية رئيـ�س
املجلـ���س الوطنـ��ي للإعـالم ،ق��د �أكد خـالل تر�ؤ�س��ه اجتماع املجل�س اال�ست�ش��اري
للمجلـ�س الوطني للإعـالم ،علـى الأهميـة املحورية لأجهـزة الإعـالم وم�س�ؤوليتهـا يف
املرحلـة القادمـة ،معب ِّـراً �سمـوه عن ارتياحـه ملا تقـوم به �أجهـزة الإعـالم يف الدولـة يف
خدمـة الوطن والتفاعـل مع الق�ضايا الوطنيـة ،وت�أكيد االنتمـاء وتعزيز الهوية الوطنيـة،
ومنوهـاً �إلى �أهميـة الإعـالم اجلديـد ودور �ش��بكات التوا�ص��ل االجتماعي يف حتقيـق
�أهـداف العمـل الوطنـي.
وم��ن جانبها تعمل جملة "درع الوطن" ،باعتبارها جزءاً من املنظومة الإعالمية الوطنية
التي خ�صها �سمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد بثنائه الكرمي ،على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية،
بل و�ض��عتها هدفاً رئي�س��ياً ال�س�تراتيجيتها وخططه��ا احلالية وامل�س��تقبلية ،القريبة منها
والبعيدة ،باعتبار �أن امل�س���ؤولية عن الهوي��ة الوطنية تبد�أ من الإعالم وتنتهي بالإعالم.
وقد حر�صت املجلة على تناول العديد من الق�ضايا الوطنية وعر�ض م�ضامينها ودالالتها،
وعملت من خالل �سيا�س��تها التحريرية على ت�ش��جيع الإبداعات الوطنية و�إبرازها ،بل
ذهب��ت �إل��ى �أبعد من ذلك من خالل �إ�ص��دار �سل�س��لة من املطبوع��ات ذات العالقة
بالهوي��ة الوطنية مبختلف �أ�ش��كالها ،فقد �أ�ص��درت املجلة خالل الفرتة ال�س��ابقة ثالثة
كتب تت�ض��من درا�س��ات وبحوثاً ومقاالت مهمة ،مع الرتكيز على الإعالم االجتماعي
والع�س��كري ،كما عقدت املجلة ندوة علمية بعنوان "الإعالم االجتماعي وانعكا�س��اته
يف املجال الع�سكري" ،ركزت من خاللها على الت�أثريات املتنامية للإعالم االجتماعي
يف القطاع الع�س��كري .كما تقود َ
ال�صحفي يف املجلة كوكب ٌة من الكوادر الوطنية
العمل
َّ
امل�ؤ ّهل��ة واملتخ�ص�ص��ة يف العمل الإعالمي ،وا�ض��عة الهوية الوطنية ن�ص��ب �أعينها ،ويف
�صدارة �أولوياتها املهنية •
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دراجـة وعيديــة

لع��ل �أكرث ما يعتز ويفتخ��ر به الإماراتيون املحبة والألفة الت��ي تربطهم بحكامهم وتربط
حكامه��م بهم ،يرونهم بينهم يف احلزن قبل الفرح ،ويف ال�ض��راء قبل ال�س��راء ،يخففون
عنهم �آالمهم ويوا�س��ونهم ،ويزيدون فرحهم فرحاً بح�ض��ورهم الأعرا�س واحلفالت التي
يقيمونها ،وي�س��تقبلون �أبناءهم املواطنني يف جمال�س��هم العامرة ،وي�ش��اركون يف خمتلف
الأن�ش��طة الثقافية واالجتماعية والريا�ض��ية� .إنها عالقة ا�ستثنائية يح�سدنا عليها كل من
عا�ش �أو م ّر بهذه الأر�ض الطيبة �أو تابع �أخبارها يف و�سائل الإعالم املختلفة.
وقد �شهدنا خالل ال�شهر املا�ض��ي لوحتني جميلتني تعك�سان تلك ال�صورة البهية التي
نتحدث عنها ونفاخر بها ،كان م�س��رح الأولى جزيرة يا�س ،فيما �ش��هد ق�صر امل�شرف يف
�أبوظبي اللوحة املعربة الثانية.
فكم كانت رائعة تلك اللفتة اجلميلة التي قام بها الفريق �أول �س��مو ال�ش��يخ حممد بن
ْ
زاي��د �آل نهيان ويل عه��د �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة منذ �أيام قليلة،
حني �ش��ارك �أفراد املجتمع يف برنامج "تدرب مع يا�س" م�س��تق ًال دراجة هوائية� ،ض��ارباً
بذلك كعادته �أروع الأمثلة يف التوا�ض��ع والب�ساطة والتوا�صل مع اجلميع ،ومعززاً �أهمية
احلفاظ على ال�ص��حة من خالل ممار�سة الريا�ض��ة ،وهذا لي�س بغريب على �سموه الذي
د�أب على االلتحام مع �أبناء الوطن يف خمتلف املنا�س��بات والفعاليات ،فقد �أكد �سموه
�أن "الن�ش��اط احلركي �أ�ص��بح �أكرث �أهمية من �أي وقت م�ضى ب�سبب طبيعة احلياة التي
نعي�ش��ها يف الوقت احلا�ضر ،لذلك يجب �أال ت�ش��غلنا �أعمالنا وم�س�ؤولياتنا وروتني احلياة
ومتطلباتها عن ممار�س��ة الريا�ضة ب�ش��كل يومي" ،معرباً �سموه عن �أمله يف ر�ؤية املزيد من
�أفراد املجتمع وهم ي�شاركون يف مثل هذه الفعاليات والأن�شطة ويعتمدون الريا�ضة جزءاً
من منط حياتهم.
�أما اللوحة الثانية فقد كان بطلها طفل �ص��غري «�س��يف» جاء مع �أهل��ه مهنئاً الفريق �أول
�س��مو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان الذي ا�س��تقبل املهنئني يف ق�صر امل�شرف �صباح
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�أول �أيام العيد .فقد �ش��عر �س��موه ب�أن الطفل و�ضع يف يده �شيئاً ما ،وبعد �أن �سار الطفل
تابع �س��موه ا�س��تقبال املهنئني لثوان قليلة ،ثم نظر بعدها يف يده ليفاج�أ ب�أنها ورقة نقدية
"عيدية" ،فارت�سمت على حمياه ابت�سامة جميلة ت�شبه ابت�سامة الأطفال يف براءتها .لقد
ب��دا هذا الطفل اجلميل وك�أنه يريد �أن يقول نيابة عن الكبري وال�ص��غري ،الرجل واملر�أة،
واملواطن واملقيم� ،ش��كراً لك حممد بن زايد� ،ش��كراً على كل ما قدمته وما تزال تقدمه
لأبناء �ش��عبك ووطنك� ،شكراً لأنك فتحت �أبواب قلبك للجميع� ،شكراً لأنك دخلت
يف قلوبنا ووجداننا بابت�سامتك وتب�سطك وحديثك وعفويتك وتوا�ضعك ،و�شكراً لأنك
وحدت وحميت البيت ،و�شكراً لأنك
منحتنا هذا القلب الكبري احلنون ،و�شكراً لأنك ّ
م�شيت على خطى زايد "اخلري" ،وخليفة "الإن�سان".
لق��د ع�بر هذا الطفل به��ذا املوقف العفوي ال�بريء الرائع عن حب �أبن��اء هذا الوطن
وتقديره��م ملحمد بن زاي��د ،ومكانته يف قلوبهم ،وعن قربه منه��م؛ فلوال �أن هذا الطفل
�أح�س بحن ّو حممد بن زايد وعطفه وحمبته وهو ي�س��لم عليه ،ملا ّقدم له "العيدية" بهذه
الب�ساطة والعفوية املتناهية.
لقد خل�صت هذه العيدية مدى حمبة �أبناء هذا الوطن لقيادتهم الر�شيدة ،وب ّينت معاين
ال��والء واالنتماء �إلى هذا الوطن الغايل ،وبرهنت على قوة ارتباط �أبناء زايد ومت�س��كهم
بقيادتهم.
تلكم��ا هما اللوحتان اللتان �أدخلتا الفرح��ة والبهجة �إلى قلوب الإماراتيني جميعاً ،فلم
يجدواً كالماً يعربوا به عن فرحتهم من قول �سيدي الفريق �أول �سمو ال�شيخ حممد بن
زايد" "اهلل يدمي الفرحة ويدمي عز البالد ويحفظها"•
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معرض دبي ...قصة نجاح

مرة جديدة تثبت دولة الإمارات العربية املتحدة قدرتها على �إدها�ش زوارها با�س��تمرار،
م�ؤكدة للعامل �أجمع �أن ق�ص�ص جناحها ال تنتهي ،و�أنه بالإرادة والت�صميم ميكن �أن ُت�صنع
املعجزات.
تغرد دولة الإمارات العربية املتحدة كعادتها خارج ال�س��رب ،فال يرى زائرها �إال ق�ص�ص
النمو واالزدهار امل�ضطرد ،وال ي�سمع �إال �أخبار التنمية امل�ستدامة التي ت�شهدها قطاعات
الدولة كافة ،الأمر الذي يتيح لها الت�ص��دي لتنظيم �أكرب املعار�ض و�أ�ض��خم املهرجانات
على خمتلف ال�صعد.
وي�أت��ي معر���ض دبي للطريان  2013ليكمل ق�ص���ص ه��ذا النجاح ،متمم��اً ما �أحدثته
املعار���ض الأخرى مثل "�آيدك�س" و"جيتك�س" من �ص��دى طي��ب يف نفو�س �أبناء
الإمارات وزائريها من خمتلف دول العامل.
�أكرث من خم�س وع�ش��رين �سنة مرت على انطالق هذا املعر�ض منذ ن�سخته الأولى عام
 1986حتت ا�سم "معر�ض الطريان العربي" ،ف�إذا باملعر�ض الذي كان جتارياً �صغرياً يهتم
بالطريان املدين ،يتحول �إلى حدث عاملي �ض��خم ي�س��تقطب جميع املعنيني واملهتمني
بقطاع الطريان املدين والع�سكري ،وي�صبح �سوقاً من �أهم الأ�سواق العاملية للبائعني.
ع��ادة ما ينتظر املراقبون واملحللون انتهاء احلدث ليق ّيم��وا مدى جناحه� ،أما معر�ض دبي
للط�يران فهو مثل بقية الأحداث التي تنظمها الدولة كانت م�ؤ�ش��رات جناحه وا�ض��حة
للعي��ان من��ذ اليوم الأول ،وهي م�ؤ�ش��رات ما تزال �آخذة يف االرتف��اع مع مرور كل يوم
من �أيامه ،وهذا ما نلم�س��ه من �ض��خامة الوفود الزائرة التي تقدمها عدد كبري من القادة
وامل�س���ؤولني يف دول كثرية ،ومن ال�ص��فقات الكب�يرة التي �أجنزت وتنج��ز ،والتي كان
ن�ص��يب ال�ش��ركات الإماراتية كبرياً منها ،وال�س��يما طريان الإم��ارات وطريان االحتاد،
�إ�ضافة �إلى ال�صفقات التي �أبرمتها ال�شركات اخلليجية والعاملية.
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هـ��ذا اليوم الأخري وي��و ّدع معر�ض دبي للطريان زواره ،و�س��تكون كلم��ات وداعه لهم
�ص��غرية ومقت�ض��بــة" :ننتظـركم يف املعـر�ض املقبل ،و�س��نكون قـادرين على �إبهاركم
من جديد!"•
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لسنا إمارات  ..نحن دولة اإلمارات

العلم رمز وحدتنا وتكاتفنا وتوحد قلوبنا ،والعلم فخر وانتماء ،والعلم وفاء ووالء ،والعلم
احرتام و�إباء ،وعز و�ش��موخ وكربي��اء ،والعلم وجود وكيان ،والعلم رفعة و�ش��رف ،وعلو
و�س��مو ،والعل��م جمد و�س��يادة ،والعلم حب و�إخال���ص ،والعلم هو رم��ز دولتنا احلبيبة
و�أر�ضنا الغالية.
عرب �ش��عب الإمارات عن حبهم لقائد امل�سرية �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل .و�أكدوا ع�شقهم لرتاب الوطن وامتنانهم للقادة
امل�ؤ�س�س�ين،وعلى ر�أ�س��هم املغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�ش��يخ زايد بن �سلطان �آل نهيان،
كما �أك��دوا تالحمهم فيما بينهم ،وحبهم لدولتهم وفخرهم بها وب�إجنازاتها التي ي�ش��هد
لها القا�ص��ي والداين ،وذلك من خالل املبادرة التي �أطلقها �س��يدي �ص��احب ال�سمو
ال�ش��يخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم نائ��ب رئي�س الدولة رئي�س جمل���س الوزراء حاكم
دبي ،وهي مبادرة "يوم العلم" والتي كان يق�ص��د منها ا�ستذكار الأيادي الطاهرة للقادة
امل�ؤ�س�س�ين التي رفعت العلم �أول مرة قبل  42عاماً ،وا�ستح�ض��ار خمتلف الت�ض��حيات
التي �أبقته مرفوعاً خفاقاً عالياً على مر �أربعة عقود ما�ضية ،وتذكر املنجزات واملكت�سبات
التي ر�سخت مكانته بني دول العامل وحجزت له مكاناً متقدماً بني الأمم وال�شعوب.
لقد �أكد �س��يدي �ص��احب ال�س��مو ال�شيخ حممد بن را�ش��د �آل مكتوم يف كلمته التي
وجهها �إلى �ش��عب الإم��ارات قائ ًال�" :إن علم الدولة ميثل احت��اد �إرادتنا وعزميتنا ،واحتاد
قدراتنا ،ووحدة بيتنا ور�ؤيتنا وم�س��تقبلنا ،ويوحد قلوبنا على ع�شق تراب وطننا ،ويوحد
طاقاتنا و�إمكاناتنا ل�صنع م�ستقبل بلدنا".
لق��د تعلمنا من هذه املبادرة كيف نح��ب قيادتنا دومنا جماملة وال مواربة؛ لأن الأبواب
كانت دائماً ،و�ستظل،مفتوحة لأبناء الوطن ،كما خلقت هذه املبادرة فر�صة ثمينة لغر�س
معاين الوفاء يف نفو�س الن�شء لدولتهم وقادتهم.
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كم كانت جميلة تلك التغريدة التي غرد بها ال�شيخ حممد بن را�شد على �صفحته مبوقع
بقوله":وحدنا توقي��ت رفع العلم لنقول للجميع ،ب�أننا ل�س��نا �إمارات ..نحن دولة
توي�تر
ّ
الإم��ارات ..ولنغر�س يف �أجيالنا ب�أن علمنا هو رمز احرتام دولتنا" .و�أ�ض��اف يف تغريدة
�أخرى":العلم هو �أمانة ت�س��لمناها من امل�ؤ�س�س�ين ..وهو �أمانة عند �أخي ال�ش��يخ خليفة
وعندي وعند كل مواطن ومواطنة".
و�أخرياً نقول لك �س��يدي نحن �أبناء زايد على العهد ما�ض��ون ،وعلى الأمانة حمافظون
وعلى دولتنا حري�ص��ون ،ونعاهدكم ونعاهد �أنف�سنا �أن نكون على قدر طموحاتكم وعلى
ق��در م�س���ؤولية حتمل ه��ذه الأمانة ،و�أن جنعل عل��م دولة الإمارات عالي��اً خفاقاً يف كل
املحافل داخل الدولة وخارجها �إن �شاء اهلل •
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البيت متوحد

حيـن �أطلـق �س��يـدي الفريـق �أول �س��مـو ال�ش��يـخ حممـد بـن زايـد �آل نهيـان ،ولـي
عهـ��د �أبوظبـي نائـب القائـد الأعلـى للقـوات امل�س��لحـة ،تعبيـ��ر "البيـت متوحـد"،
ف�إنـه كـان يج�س��ـد بكلماتـه واحـداً مـن �أ�سـرار عـزة هـذا الوطـن و�شموخـه ومنعتـه،
وقدرتـه علـى امل�ض��ـي بثبـات نحـو امل�س��تقبـل .فالقلـوب م�ؤتلفـ��ة ،والعزائـم متوثبـة،
والهمـم عاليـة ،وال�سواعـد ي�شـد بع�ضهـا بع�ضـاً ،ويـ�ؤازر كـل منهـا الآخـر فـي العمـل
والإجنـاز.
"البي��ت متوح��د" ،وال عجـب فـي ذلـك ،فقد قـام احتـ��اده علـى �أكتـاف رجـال
عظـم��اء� ،ص��دقـوا ما عاهـ��دوا اهلل عليـه ،ونـ��ذروا حياتهـم لرفعـ��ة الوطـن وجمـده،
أنفـ�س ورِثـت
وجمعـوا �إلـى املهابـة واحلكمـة والب�ص��يـرة والعـزم عطـا ًء ونبـ ًال وكـر َم � ٍ
املناقـب والف�ض��ائـل كابـراً عـن كابـراً ،ووا�صلـوا الليـل بالنهـار كـداً وكدحـاً وعمـ ًال،
ليكـون هـذا البلـد الطيـب و�أبنـا�ؤه فـي املكانـة التـي ي�ستحقونهـا.
"البيت متوحد" ،و�س��يظـل كذلـك �إلـى �أن يـرث اهلل الأر�ض ومـن عليهـا ،ولـن
تزيـ��د الأيـام كلمتـ��ه �إال اجتماعـاً ،فلـم يتوقـ��ف مـا �أهـداه زايـد �إلـ��ى �أبنـاء دولـة
الإمـ��ارات العربيـة املتحـدة عنـد مظاهـر الرخـاء والتنميـة والتقـدم التـي ننعـم بهـا،
بـل �أهـدى �إلينـا منظومـة قيـم نتخذهـا – نحـن �أبنـاء زايـد – منهجـاً ونربا�س��ـاً ،ومـا
كـان ملـن تربـوا علـى قيـم زايـد �أن يجـد اخلـالف �إليهـم �سبيـ ًال.
"البيـت متوحد" يقـوم علـى �أمنـه وحمايتـه رجـال مـن �أبنـاء القـوات امل�س��لحـة
لدولـ��ة الإمـارات العربيـة املتحـدة� ،أق�س��مـوا علـ��ى بـذل �أرواحهـم فـ��داء لرتابـه،
لعلهـم يـردون �إليـه بعـ�ض جميلـه وف�ض��لـه ،وهـم ِي�ص��لـون الليـ��ل بالنهـار ،ليكونـوا
علـ��ى �أعلـ��ى درجـ��ات اال�س��تعـداد واجلاهزيـة لأداء مـا ي�س��نـد �إليهـ��م مـن مهـام
وواجـبات.
"البيـت متوحـد" ،فـي ظـل �سيـدي �صاحـب ال�سمـو ال�شيـخ خليفـة بن زايـد �آل
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نهيـ��ان ،رئيـ�س الدولـ��ة ،القائـد الأعلـى للقـوات امل�س��لحـة حفظـه اهلل ،خيـر خلـف
خليـر �س��لـف ،وهـو يقـود بحكمـة واقتـدار م�س��يـرة ال تعـرف للنجـ��اح حـدوداً ،وال
تر�ض��ـى بغيـر ال�صـدارة موقعـاً ،يت�س��ابـق فيهـا �أبنـاء الوطـن علـى خدمتـه م�سلحيـن
بالعلـم واملعرفـة ،واثقيـن بقدرتهـم علـى تخطـي ال�صعـاب وقهـر امل�ستحيـل ،معتزيـن
بانتمائهـ��م �إلـى بلدهـم الـذي يخـط كـل يـوم �س��طـوراً جديـ��دة فـي كتـاب املجـد
والفخـر.
و�أخيـراً نقـول نحـن – �أبنـاء زايـد – نعتقـد بدرجـة اليقيـن بـ�أن "البيـت متوحـد"،
و�سنعمـل حتـى �آخـر حلظـة فـي عمرنـا و�آخـر نقطـة مـن دمائنـا علـى �صـون وحمايـة
هـذا البيـت وهـذا الكيـان الـذي بنـاه لنـا رجـال عظمـاء خمل�ص��ـون بذلـوا الغالـي
والنفيـ�س حتـى و�ضعـوه فـي مقدمـة دول العالـم.
يقول ال�شاعر:
البيت متوحد على �سا�س واحد...
وال�شعب حتت البيت يف خري وظالل
و�إن جات بالأ�سماء لنا �أ�سم واحد...
كلنا خليفه ما بها �شك و�إجدال
�سبعة قلوب و�شلها ج�سم واحد...
درع الوطن عن كل خاين وحمتال
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