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مقدمــة
اعتادت جملة »درع الوطن« اأن تقدم لقرائها عرب زوايا الراأي، اإ�سهامات فكرية جتمع اإلى 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�سوعي دقيق، وال�سيما وقد ا�ستقطبت 
جمل��ة »درع الوطن« لها عدداً من كتاب ال��راأي املرموقني من مواطني دولة االإمارات العربية 
املتحدة ب�سورة رئي�سية، ومن دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية، الذين ي�ساطروننا كثرياً 

من االهتمامات والق�سايا، بحكم القوا�سم امل�سرتكة بني دول املجل�ص جميعها.
جتمع جملة »درع الوطن« يف هذا الكتاب ما خطته اأقالم مفكرينا وكتابنا يف اأعمدتهم ال�سهرية 
التي حتظى بكثري من اهتمام القراء وتعليقاتهم، وفقاً ملا ي�س��لنا من ردود الفعل التي نحر�ص 

على ر�سدها وقيا�ص اجتاهاتها.
جتمع املقاالت التي ي�سمها هذا الكتاب طيفاً وا�سعاً من الق�سايا واملو�سوعات، ما بني التحليل 
اال�س��رتاتيجي وتقدير املوقف وا�ستقراء امل�ستقبل ال�سيا�س��ي واالقت�سادي والع�سكري، اإلى 
جانب ق�س��ايا االإدارة والتعلي��م والبحث العلمي واالإعالم واللغة والهوي��ة الوطنية واالإبداع 
الفني وتنمية الذات، وال تغيب عن كثري منها تلك اللم�سة الذاتية التي متنحها �سدقاً وعبقاً 
اإن�سانياً، حيث ي�ساطر القارئ كاتبه ذاكرته وذكرياته، لين�سجا تلك العالقة الفريدة التي تقيمها 

الكلمة ال�سادقة وامل�سوؤولة بني مبدعها ومتلقيها.
وال يغيب عن هذه املقاالت البعد االجتماعي واملعريف واالإن�ساين، فهي اأ�سبه ما تكون بحديقة 
ُي�س��تَظل باأ�س��جارها وياأوي غليها القارئ حني ميل قراءة املو�سوعات املتخ�س�سة بالدرا�سات 

الع�سكرية  واال�سرتاتيجية. 
ويف كل املو�س��وعات، ويف كل الق�س��ايا، ويف كل الذكري��ات، حتتل دول��ة االإمارات العربية 
املتحدة، موقع القلب الناب�ص، فمن ع�سق االإمارات وترابها تبداأ املو�سوعات، وتتخلق االأ�سئلة 

واالأجوبة يف حوار ي�سرتك فيه العقل والقلب.
ويف كل املو�سوعات التي يجمعها هذا الكتاب بني دفتيه، يتجلى الفخر بالبلد املعطاء، حتت 
القيادة الر�سيدة ل�سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة القائد 
االأعلى للقوات امل�س��لحة، حفظه اهلل، والطموح اإلى مزي��د من النجاح واالإجناز الذي ال حتده 

حدود.
هذا وباهلل التوفيق

                                                                                                      هيئة التحرير
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نبذة عن الكاتب

ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق

حتليل 
اسرتاتيجي

- دكتــــور مـحمـــد بن هــويــــــدن.

- أسـتاذ مشـارك ورئيـس قسـم العلـوم 

  السـياسـية بجامعـة اإلمـارات العربية  

  املتحدة.

- دكتـوراه يف العالقـات الدوليـة جامعة 

   دورهام بالواليات املتحدة.

- ماجســتـري من جامعـة شامل أريـزونا 

   بالواليات املتحدة األمريكية.

- له العـديـد من املؤلفـات املنشـورة يف 

   املجـالت العلمية املتخصصة.

- املؤلــف الرئييس لتقــريـــر التنميـــة 

  البرشية يف إمارة أبوظبي الصادر عن 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

- شـــــارك يف العـديــد من املؤمتـــرات 

   الدولية واإلقليمية واملحلية املتخصصة.

- كاتــب منتظــم يف جـريــدة البيـــان 

   اإلماراتية.
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ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق

رسالة السودان لدول الخليج
اإن القدرات واملكانة اال�س��رتاتيجية التي يتمتع بها ال�س��ودان جتعل��ه يتبواأ مكانة حمورية 
للعامل العربي ب�س��كل عام وملنطقة اخلليج ب�س��كل خا�ص، فاملوق��ع اجلغرايف القريب من 
دول اخلليج، وال�س��يما اململكة العربية ال�س��عودية عرب البحر االأحمر، والقدرات الب�سرية 
واالإمكانات االقت�سادية من املفرت�ص اأن جتعل من ال�سودان نقطة ا�سرتاتيجية هامة لدول 
منظوم��ة جمل�ص التعاون اخلليجي، اإال اأن دول اخللي��ج ابتعدت منذ فرتة من الزمن عن 
ال�س��ودان بحجة حالة عدم اال�س��تقرار ال�سيا�سي واالأمني يف ذلك البلد ب�سبب احلروب 
املتتالية واالأزمات من جهة، ولطبيعة النظام ال�سيا�س��ي يف ال�س��ودان الذي خلق لنف�سه 
الكث��ري من العداوات م��ع املجتمع الدويل، وال�س��يما مع الدول الغربية ب�س��بب خطابه 
املت�س��دد، اإال اأن هذا االبتعاد اخلليجي والغربي عن ال�س��ودان ولد فراغاً ا�ستطاعت قوى 

اأخرى اأن تنجح يف ملئه، وال�سيما ال�سني واإيران.
لقد اأبعدت االأو�س��اع االأمنية يف ال�س��ودان والعقوبات املفرو�سة على النظام يف اخلرطوم 
دول اخللي��ج عن ال�س��ودان، ولكن هذا االبتعاد �س��جع نظام اخلرط��وم على التقارب مع 
اإيران، وهذا التقارب ينظر اإليه على اأنه تقارب منطقي، حيث اإن اخلرطوم تبحث لنف�سها 
عن حلفاء يقفون معها �سد ما يعتربونه يف ال�سودان "هجمة اأمريكية اإمربيالية" ت�ستهدف 
النظام ال�سيا�سي، فال�س��ني ورو�سيا واإيران 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�ص 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�سائع واال�ستثمارات من 
حلفاء املواجهة مع الواليات املتحدة والغرب، ويف ذلك بالطبع خ�س��ارة وا�س��حة لدول 
اخلليج العربي بالذات. فالتعاون ال�س��وداين مع اإيران مل يقت�س��ر على الدعم ال�سيا�س��ي 
واالقت�س��ادي واالأخالقي، بل تعداه اإلى الدعم الع�س��كري، ويف ذلك حتد وا�سح لدول 
اخلليج العربي. اإن ر�سّو �سفن حربية اإيرانية يف ميناء بورت�سودان املطل على البحر االأحمر، 
والذي ال يبعد كثرياً عن �س��واطئ ال�س��احل ال�سعودي، يحمل اإ�سارة وا�سحة اإلى مدى 
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د. محمد بن هويدن

ح�سا�س��ية الو�سع يف ال�س��ودان جتاه منطقة اخلليج، الأن ذلك ي�سري بو�سوح اإلى اأن اإيران 
لي�ست متواجدة فقط يف مياه اخلليج العربي وال يف العراق واليمن وح�سب، بل اأي�ساً يف 
البحر االأحمر ويف ال�س��ودان بالتحديد، اأي اإنها حتيط مبنطقة اخلليج ب�سكل وا�سح، وهذه 

ر�سالة خطرية عن حال املهددات االأمنية ملنطقة اخلليج العربي.
ال اأدري اإن كان النظام ال�س��وداين يدرك مدى ح�سا�س��ية مثل هذا الو�س��ع لدى الدول 
اخلليجية التي تتوج�ص من نوايا اإيران، اأم اإنه ي�ستخدمها لتحقيق م�سالح معينة يف عالقته 
مع دول اخلليج العربي، اأو اأنه وقع اأ�سري و�سع ال ي�ستطيع اخلروج منه، وبالتايل فهو يتعامل 
م��ع االأمور ب�س��كل براجماتي. ولكن املوؤكد هو اأن ال�س��ودان بحاج��ة اإلى دول اخلليج، 
وال�س��يما ال�س��عودية، يف تلطيف اجلو مع الدول الغربية، وخا�سة يف م�ساألة قرار املحكمة 
اجلنائية �س��د الرئي�ص عمر الب�سري. لقد حاول النظام ال�سيا�سي يف ال�سودان مراراً ك�سب 
ود الغرب من خالل تقدمي بع�ص التنازالت، وال�س��يما يف م�س��األة انف�سال اجلنوب، اإال 
اأنه مل يح�س��ل على ما كان يتوقع اأن يح�سل عليه من الغرب، فكانت النتيجة مزيداً من 
املواجه��ة من خالل التوجه نحو دول الت�س��دد، لكن ما مل تتوقع��ه دول اخلليج العربي 
من وجهة نظرنا هو عمق التحالف ال�س��وداين-االإيراين، وخا�س��ة مع اكت�ساف ما يعترب  
من�س��اأة ع�سكرية تعمل ل�س��الح اإيران يف ال�س��ودان. دول اخلليج بالطبع �سد اأن تنتهك 
�س��يادة ال�سودان بال�س��كل الذي مت به من خالل قيام طائرات اإ�سرائيلية ح�سب ما يقال 
ب�سرب املن�ساأة الع�سكرية، اإال اأن دول اخلليج ال ميكن اإال اأن تتوج�ص من مثل هذا االأمر 
بغ�ض �لنظر عن �س��حته �أو خطئه؛ فوجود ن�ساط ع�سكري �إير�ين د�خل �ل�سود�ن �أو �أي 
دول��ة عربية اأخ��رى يثري خماوف الدول اخلليجية، الأن املث��ل اللبناين يظل بارزاً لالأعني 
يف جناح اإيران يف زرع قوة ع�س��كرية موالية لها يف اجل�س��د اللبناين، اأ�س��بح لها دور فاعل 
يف التفاعالت العربية. بالطبع نفت اخلرطوم وجود من�ساأة ع�سكرية اإيرانية على اأرا�سيها، 

ولكنها مل تقدم لدول اخلليج بالذات ما يوؤكد ادعاءها.
ا يدور من خماوف جديدة لدى دول اخلليج العربي،  قد يكون نظام اخلرطوم م�سوؤواًل عمَّ
اإال اأن دول اخلليج تتحمل اأي�س��اً امل�س��وؤولية ذاتها، فهي التي تخلت عن ال�س��ودان اأو مل 
تع��ره االهتمام االأكرب، ومل تنظر اإلى االأهمية اال�س��رتاتيجية لل�س��ودان بالن�س��بة اإليها، 
ف�س��قط ال�س��ودان فري�سة يف يد اأطراف اأخرى ت�س��ع دول اخلليج ن�سب عينها يف تعاملها 

مع اخلرطوم •
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كليــــة الدفــــاع الوطنـــــي
اأُعلن يف دولة االإمارات العربية املتحدة عن اإن�س��اء كلي��ة للدفاع الوطني تكون مهمتها 
تطوي��ر القيادات الوطنية يف جم��ال التفكري والتخطيط اال�س��رتاتيجي لالأمن الوطني، 
ولعلنا يف دولة االإمارات يف حاجة اإلى مثل هذه الكليات نظراً اإلى غيابها عن ال�س��احة 
الوطني��ة، فما لدينا هو بع�ص االأق�س��ام العلمية يف جامعات الدولة، على راأ�س��ها ق�س��م 
العلوم ال�سيا�س��ية يف جامعة االإمارات العربية املتحدة الت��ي لديها بع�ص جوانب البعد 
اال�س��رتاتيجي يف خطتها الدرا�سية، باالإ�س��افة اإلى الكليات الع�سكرية وال�سرطية التي 
تقدم العلوم الع�س��كرية. كليات وجامعات الدفاع الوطني موجودة يف العديد من دول 
العامل، وكان يل يف ال�س��هر املا�سي �سرف احل�س��ول على دعوة من اإحداها، وهي كلية 

دفاع الناتو يف روما، الإلقاء حما�سرة ا�سرتاتيجية لطلبة اإحدى برامج الكلية.
اأهمي��ة مثل ه��ذه الكليات تكم��ن يف كونها تعمل عل��ى تطوير ا�س��رتاتيجيات االأمن 
الوطني من خالل تاأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع مثل تلك الق�س��ايا، فالعمل 
اال�س��رتاتيجي من الناحية ال�سيا�سية مرتبط بال�سعي اإلى حتقيق امل�سلحة الوطنية العليا 
لل��دول، وبالت��ايل ردع التهديدات واإبعاد املخاطر التي من �س��اأنها اأن توؤثر يف امل�س��لحة 
الوطنية، فمثل هذه الكليات تاأتي ل�سد الفراغ الناجت عن غياب اال�سرتاتيجيني القادرين 
على التعامل مع الق�سايا واملوا�سيع ذات البعد اال�سرتاتيجي بثقة واقتدار، فما من �سك 
اأن موؤ�س�س��اتنا الع�سكرية وال�سيا�سية تتمتع بالتاأهيل والتدريب العايل امل�ستوى الأفرادها 
وقياداتها، اإال اأنها مازالت بحاجة اإلى املزيد من التطوير يف جمال التفكري اال�سرتاتيجي 
يف كيفي��ة التعامل مع الق�س��ايا العاملية واالإقليمية التي لها تاأثري مبا�س��ر اأو غري مبا�س��ر 
عل��ى اأمن دول��ة االإمارات العربي��ة املتحدة وا�س��تقرارها، كالعالقة بال��دول الفاعلة يف 
النظ��ام ال��دويل والنظام االإقليم��ي، وكيفية التعام��ل مع املنظم��ات الدولية احلكومية 
وغري احلكومية، وق�س��ايا الت�س��لح مبختلف م�س��توياتها، وكيفية التعامل واإدارة االأزمات 
والتاأثريات البيئية، وفهم اأ�س���ص املفاو�س��ات وكيفية النجاح فيها، والتعامل مع القانون 
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الدويل مبختلف جوانبه وغريها من الق�س��ايا املهمة التي تتطلب قدرات ومهارات عالية 
امل�س��توى من االأ�س��خا�ص الذين يتولون التعامل معها على خمتلف ال�س��عد. فالدفاع 
الوطني ال يعني الدفاع عن اأمن الدولة من التهديدات واملخاطر التي تاأتي من اخلارج، 
بل ي�سمل الدفاع الوطني التهديدات واملخاطر الداخلية اأي�ساً، والتي لها تاأثري على اأمن 

وا�ستقرار الدولة.
ويف هذ� �خل�س��و�ض �أود �لإ�س��ارة �إلى ثالث نقاط �أ�سا�س��ية يف هذ� �ملجال �عتربها هامة 
جداً بخ�س��و�ص اإن�س��اء مثل ه��ذه الكلية يف دول��ة االإمارات، اأواًل: اأن ه��ذه الكلية ال 
تقت�سر يف براجمها على الع�سكريني كما هي احلال مع الكليات االأخرى، بل اأنها تعطي 
غري الع�س��كريني الذين يتولون مهام ترتبط بامل�س��لحة العليا للدولة الفر�س��ة لدخولها، 
والدرا�س��ة من خالل براجمها، فهذه الكلية من املفرت�ص اأن تقدم برامج علمية ت�ستطيع 
اأن تفي مبتطلبات االأمن الوطني جلميع االأطراف، ولي�ص من هم يف ال�س��لك الع�سكري 
وح�س��ب، فامل�سطلعون باالأمن الوطني هم من خمتلف م�س��ارب احلياة العملية ولي�سوا 
مقت�س��رين على احلقل الع�سكري. ثانياً: اأن جل اهتمام الكلية ال ين�سب على اجلانب 
التعليمي والتدريبي واإغفال اجلانب البحثي، فالبحث العلمي يف جمال االأمن الوطني 
مطل��ب اأ�سا�س��ي الإجناح هدف مثل ه��ذه الكلية يف تطوير قيادات ق��ادرة على مواجهة 
التحديات الراهنة، فالتخطيط ال�س��ليم البد اأن يقوم على اأ�س�ص علمية قوامها التحليل 
اال�سرتاتيجي ملختلف الق�س��ايا واملوا�سيع ذات ال�سلة باالأمن الوطني، لذلك فاإن مثل 
هذه الكلية يجب اأن ت�سطلع مبهمة تخريج كوادر وطنية لديها القدرة على درا�سة الظواهر 
ذات البع��د اال�س��رتاتيجي وحتليلها حتلي��اًل علمياً، كما يفرت�ص بها اأن تكون هي اأي�س��اً 
مرك��زاً بحثياً جلوانب االأمن الوطني املختلفة، وثالث��اً: اإذا ما اأرادت هذه الكلية النجاح 
فعليه��ا اأن جتعل عملية االإدارة االأكادميية لعمل الكلية يف يد االأكادمييني ذوي ال�س��بغة 
اال�س��رتاتيجية، ولي�ص فقط من هم يف املوؤ�س�س��ة الع�س��كرية، والذين يعتربون من دون 
اأدنى �س��ك  كوادر ع�س��كرية اأكادميية وطنية موؤهلة، فالهدف هو اأال ت�س��بح هذه الكلية 
منجرفة كل االجنراف نحو ال�سبغة الع�سكرية وتفقد ح�سها االأكادميي غري الع�سكري•

د. محمد بن هويدن
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أهميـة اليمـن للخلـيـج 
تكم��ن اأهمية اليمن ل��دول اخلليج العرب��ي يف موقعه اجلغرايف املج��اور ملنطقة اخلليج، 
وبالت��ايل ف��اإن ما يح��دث يف ذلك �لبل��د ُيلقي بظالله عل��ى �أمن دول �خللي��ج �لعربي 
باالإيجاب اأو ال�س��لب، مبعنى اأن م�س��لحة دول اخلليج العربي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحال 
االأو�س��اع يف اليمن، ولعل اليمن يواجه اليوم العديد من االأخطار اجل�سيمة التي تهدد 
اأمنه وا�س��تقراره، والتي �س��يكون لها بالطبع تاأثري بالغ يف اأمن وا�ستقرار املنطقة اخلليجية 
باأ�س��رها، فاأمن دول اخلليج العربي املن�سوية حتت لواء جمل�ص التعاون اخلليجي من اأمن 
اليمن، وال ميكن لنا اأن نن�س��ى اخلطر ال�س��يوعي الذي ه��دد منظومة القيم املحافظة يف 
دول اخلليج العربي يف فرتة ال�ستينيات، والذي جاء لنا من اليمن اجلنوبي بدعم مبا�سر 

وغري مبا�سر من �لقوى �ل�سيوعية، فهذ� �أكرب دليل على �رتباط �أمن �خلليج باليمن.
يعي�ض �ليمن �ليوم يف ظل تهديد�ت ثالثة رئي�س��ية لها �س��لة مبا�سرة باإمكانية �إحد�ث 
اإرباك يف ال�س��احة اخلليجية اإذا مل تتم مواجهتها وو�س��ع حد لها. اأول هذه التهديدات 
تنظي��م القاعدة ووج��وده يف اليمن. فاملعروف اأن القاعدة موجودة يف معظم االأرا�س��ي 
اليمنية، بل ت�س��يطر على بع�س��ها، وهدف القاعدة عدم ا�س��تقرار اليمن حتى تتمكن 
م��ن اأن تخل��ق موطئ قدم ثابتاً لها يف اأرا�س��يها كبديل عن اأفغان�س��تان التي قد تواجه 
القاعدة خطر ابتعاد طالبان عنها، وعن توفري الغطاء لوجودها هناك، وال�سيما بعد مقتل 
اأ�س��امة بن الدن، فالقيادة اجلديدة ال�سابة لتنظيم القاعدة حتاول اأن تخلق لها وجوداً يف 
اليمن م�س��تثمرًة حالة عدم اال�س��تقرار االأمني هناك، وجميعنا يعلم اأن القاعدة تنظيم 
اإرهابي ي�س��عى اإل��ى خلق البلبلة يف دول اخللي��ج العربي، ويرفع راي��ة التحدي للنظام 
القائم يف تلك الدول، وعليه فاإن ترك اليمن ي�س��قط يف يد القاعدة �س��يجعل حال دول 
�خلليج �لعربي كحال باك�ستان مع �سقوط �أفغان�ستان يف يد �لقاعدة وطالبان، حيث حالة 
التوتر وعدم اال�س��تقرار واملواجهة م�س��تمرة نتيجة لتوغل القاعدة وطالبان يف االأرا�سي 

الباك�ستانية.
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ثاين التهديدات ياأتي من الو�س��ع يف جنوب اليمن، وحالة االنغما�ص اجلنوبي يف فكرة 
االنف�س��ال ع��ن جمهورية اليمن. وما يوؤثر يف دول اخلليج ه��و الدور االإيراين يف تاأجيج 
فكرة االنف�س��ال لدى بع�ص الف�سائل يف اجلنوب، والعالقة الوثيقة القائمة بني قيادات 
تلك الف�س��ائل اجلنوبية وطهران. التخوف اخلليجي هو يف اإعادة �سياغة جتربة حزب اهلل 
اللبناين يف اليمن حيث اخلا�س��رة اخلليجية، هذا االأمر ال ميكن اأن يكون مقبواًل لدول 
اخلليج التي تعلم جلياً مدى خطورة مثل هذا الو�سع على اأمنها وا�ستقرارها، وقد �سمعنا 
ع��ن وجود اأفرع وخاليا واأن�س��طة حل��زب اهلل يف دول اخلليج، وبالتايل ف��اإن وجود جتربة 

�سبيهة يف دولة جماورة لدول اخلليج �سيكون فيه تهديد مبا�سر لدول اخلليج العربي.
وثال��ث التهدي��دات هو اللعب على الوتر الطائفي يف اليمن بني �س��نة و�س��يعة، وهو ما 
ت�س��عى اأطراف اإقليمية اإلى تاأجيجه يف املنطقة، فاحلوثيون وبدعم خارجي ا�ستطاعوا اأن 
يدخلوا يف مواجهة ع�سكرية مع احلكومة املركزية يف اليمن، ومع اإحدى الدول اخلليجية 
وهي اململكة العربية ال�سعودية، ومثل هذا التاأجيج الطائفي من �ساأنه اأن يجر املنطقة اإلى 

حروب هي يف غنى عنها. 
تلك التهديدات متثل خطراً على دول اخلليج، وهي ما جتعل اليمن والو�سع فيه اأمراً هاماً 
لدول اخلليج العربية، مما يحتم على الدول اخلليجية و�سع اليمن يف �سلب ا�سرتاتيجيتها 

االأمنية، وعدم تركه وحيداً يف مواجهة تلك التهديدات•

د. محمد بن هويدن
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ربيـــــع اإلسالمـييـــن
�إن �أف�س��ل و�س��ٍف ملا يحدث يف �لع��امل �لعربي من تطور�ت وتغ��ري�ت جذرية هو �أنها 
لي�س��ت ربيعاً للعرب، بل هي ربيع لالإ�س��الميني. لقد عا�ص ال�س��ارع العربي على اأمل 
�أن ت��وؤدي �أح��د�ث عامي 2011 و2012 اإلى تغريات تاأخ��ذ به نحو ربيع عربي مليء 
باالأمل يف م�س��تقبل مزدهر لل�سعوب العربية قوامه االأمن واحلرية والعدالة والرخاء، اإال 
�أن �س��يئاً من ذلك مل يحدث، بل حتول ما يعرف ب�الربيع �لعربي �إلى حالة من �لعنف 
وفقدان االأمن وغياب العدالة واحلرية و�س��عوبة احلياة، حتى اأ�س��بحنا غري قادرين على 
و�س��ف هذه احلالة بو�س��ف الربيع ونحن نرى ال�س��عوب العربية ُتقتل وُتعذب على يد 

اأنظمتها ال�سيا�سية.
لقد �هتزت �ل�سعوب �لعربية، فكانت �لنتيجة و�سول �لإ�سالميني للحكم كما حدث يف 
م�سر وتون�ص واإلى درجة ما يف املغرب، اأو ازدهار فكرهم وانتعا�سه يف ال�سيا�سة الداخلية 
واملجتم��ع الداخل��ي كما هى احل��ال يف ليبيا واليم��ن واالأردن والكوي��ت، فاالأحزاب 
والتيارات واحلركات االإ�س��المية ا�س��تطاعت اأن تخلق لها اأر�س��ية قوي��ة يف مثل تلك 
ال��دول نتيجة حلالة الغليان ال�س��عبي يف بع�ص الدول العربية، حتى اأ�س��بحوا هم اأكرب 
الكا�سبني من الثورات واالنتفا�سات واملطالب ال�سعبية. لقد ا�ستثمر االإ�سالميون تلك 
احلالة ل�س��احلهم ب�س��كل اإيجابي، حيث اأيدوا املطالب ال�سعبية لالإطاحة باأنظمة احلكم 
يف بع�ص الدول العربية كي يتمكنوا من ال�س��يطرة عليها. اإنها الدميقراطية الديكتاتورية، 
اأي اإن تلك اجلماعات متكنت من دعم املطالب باحلرية ال�سيا�سية للو�سول اإلى ال�سلطة 
عن طريق الدميقراطية، ومن ثم العمل على فر�ص هيمنتهم على الدولة من منطق تنفيذ 
اأجندتهم التي متكنوا من الفوز من خاللها يف االنتخابات، هذه هي احلالة العربية التي 
�أنتجت لنا مثل هذه �لدميقر�طية �مل�س��وهة �لتي حتدث عنها �لفيل�سوف �لإيطايل �أنطونيو 
جرام�س��ي يف اأطروحته حول الهيمنة باأن املنت�س��ر يحاول دائم��اً اأن ينتج ثقافة جديدة 
تختلف عن الثقافة املوجودة يف ال�سابق، ويحاول فر�سها على االآخرين باعتبارها الثقافة 
ال�سائدة واملهيمنة. هذه هي احلال يف العامل العربي، حيث اإن املنت�سر با�سم الدميقراطية 
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يح��اول فر�ص ثقافته على االآخرين، حماواًل تكوين ثقافة جديدة �س��ائدة ت�س��يطر على 
الدول��ة واملجتم��ع، يكون قوامها ما يوؤم��ن هو به، وما نراه يف بع�ص ال��دول العربية التي 
�س��هدت ثورات �سعبية �سد اأنظمتها احلاكمة والتي و�سل من خاللها االإ�سالميون اإلى 

ال�سلطة لي�ص اإال تطبيقاً وا�سحاً لهذه املعادلة.

ومع و�س��ول االإ�س��الميني اإلى احلكم، اأو الربوز على ال�س��احة ال�سيا�س��ية مع الثورات 
العربية برز اأي�س��اً دور احلركات الدينية املت�س��ددة يف مثل تلك الدول التي تعي�ص مثل 
تل��ك احلالة من الثورات، فالقاع��دة واحلركات اجلهادية متكنت م��ن اأن جتد لها موطئ 
قدم يف مثل تلك االأرا�س��ي كاليمن وم�س��ر و�س��وريا وليبيا، فمع حالة عدم اال�ستقرار 
ب��رز الفلتان االأمني الذي �س��ب يف �س��الح مثل تلك احلركات واجلماعات املت�س��ددة 
و�مل�سلحة، �لتي كانت �إما تبحث لنف�سها عن �أر�ٍض خ�سبة جديدة، �أو ت�سعى �إلى زيادة 

رقعة وجودها ونفوذها االإقليمي. 
باخت�سار �سديد، اإن احلالة العربية التي نعي�سها اليوم ال ت�سكل ربيعاً عربياً، بل هي ربيع 
لالإ�س��الميني الذين ا�ستطاعوا، مبختلف اجتاهاتهم، اأن يكونوا هم اأبرز الكا�سبني مما يدور 

يف املنطقة العربية•   

د. محمد بن هويدن
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ما الذي تريده كوريا الشمالية؟
يعود التوتر من جديد اإلى منطقة �س��رق اآ�سيا، وكعادتها فاإن كوريا ال�سمالية هي م�سدر 
ه��ذا التوتر، نظام بيونغ يانغ رفع هذه املرة نربة التهديد بتوجيه �س��واريخ حمملة بروؤو�ص 
نووي��ة �إلى �لوليات �ملتح��دة �لأمريكية وكوريا �جلنوبية؛ وبرغم �أن كوريا �ل�س��مالية ل 
متتلك، بح�س��ب امل�سادر الغربية، �سواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل روؤو�ص نووية، 
فاإن تهديدها يوؤخذ على حممل اجلد، وال�س��يما يف قدرتها على توجيه �س��واريخ حتمل 
روؤو�س��اً نووية لكل من كوريا اجلنوبية واليابان. ولكن ال�سوؤال: هل لدى نظام بيونغ يانغ 

الرغبة الفعلية يف القيام بذلك؟.
االإجابة بالطبع هي "ال"، حيث اإنه لي�ص من م�سلحة نظام بيونغ يانغ توجيه �سربة نووية، 
ال للوالي��ات املتح��دة وال لكوريا اجلنوبية وال لليابان، الأنه يعل��م باأنه اإذا فعل ذلك فاإن 
�لنظام �لكوري �ل�س��مايل يحفر قربه بنف�سه، لأن ردة �لفعل �ستكون مدمرة له؛ وبالتايل 
ال يعقل اأن ت�س��تخدم كوريا ال�س��مالية ال�س��الح النووي وتبادر بذلك �سد اأي دولة يف 
املنظور القريب، اإال اإذا مت ا�س��تخدام ال�س��الح النووي �سدها يف البداية من طرف اآخر، 
وهذا اأمر م�س��تبعد اأي�س��اً. اإن هدف نظام بيونغ يانغ هو املحافظة على النظام ال�سيا�س��ي 
القائ��م، وعليه لي�ص من الوارد على االإطالق الدخول يف مواجهة ع�س��كرية مع اأطراف 
دولية قادرة على اإحلاق الهزمية واالإطاحة به. اإن امتالك كوريا ال�سمالية لل�سالح النووي 
اأعطى نظامها ال�سيا�س��ي قدرة على البقاء من خالل ا�س��تخدامه كو�سيلة ردع �سد من 
يحاول تغيري النظام ال�سيا�س��ي بالقوة، لذلك لي�ص من م�سلحته على االإطالق اأن ميهد 
الطري��ق الأن تقوم دول عظمى كالواليات املتحدة بتوجيه �س��ربات ع�س��كرية قا�س��مة 
لقدرات��ه. اإذاً، ملاذا هذه النربة املت�س��ددة من التهديد باملواجهة ه��ذه املرة مع الواليات 

املتحدة وكوريا اجلنوبية من قبل كوريا ال�سمالية؟!
االإجابة يقدمها لنا املخت�سون يف ال�ساأن الكوري ال�سمايل من اأمثال الدكتور فيكتور �سا 
�س��احب كتاب "الدولة امل�ستحيلة: كوريا ال�سمالية املا�سي وامل�ستقبل"، والذي عر�ص 
يف اأحد ف�س��ول الكتاب نتيجة مذهلة، وهي اأنه منذ ثالثني �س��نة تعمل كوريا ال�سمالية 
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على الت�س��عيد وخلق التوتر م��ع الواليات املتحدة ومع جريانها بهدف احل�س��ول على 
�س��يء ما، اأي اإنها ال ت�س��عى اإلى الت�سعيد ملجرد الت�س��عيد، واإن ما تفعله هو من اأجل 
حتقيق مكا�س��ب معين��ة ولي�ص الهدف من ورائها الدخول يف حرب اأو �س��راع مع تلك 
القوى، فهي تفعل ذلك للدخول يف حمادثات مع تلك القوى يتمخ�ص عنها احل�س��ول 
عل��ى اأموال اأو م�س��اعدات غذائية اأو رف��ع عقوبات معينة عنها، فهي ت�س��عد من اأجل 
حتقيق مكا�س��ب عن طريق فر�ص خيار املحادثات على القوى الكربى، والتي يتمخ�ص 
عنها يف العادة احل�س��ول على مكا�سب ل�سالح كوريا ال�سمالية. اإنها لعبة خطرية ولكنها 

على ما يبدو ناجحة بالن�سبة اإلى الكوريني ال�سماليني.
هذه املرة يحمل الكوريون ال�سماليون، وال�سيما قيادتهم اجلديدة، اأماًل كبرياً يف احل�سول 
على �س��يء ما، وه��و ما جعلهم ياأخذون زمام املبادرة بالت�س��عيد م��ع الواليات املتحدة 
وكوريا اجلنوبية. والقائد اجلديد يف كوريا ال�سمالية كيم جونغ-وون يحمل يف فكره رغبة 
معينة يريد الو�س��ول اإليها من الرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما والرئي�س��ة اجلديدة لكوريا 
اجلنوبية بارك جيون-هي، لذلك عمل على الت�سعيد هذه املرة، وهو يعلم اأنه كحال كل 
حماوالت الت�سعيد ال�سابقة �س��تاأتي وا�سنطن و�سيوؤول لطاولة املفاو�سات معه، وعندها 
ي�س��تطيع فر���ض طلباته؛ هي �ل�س��ر�تيجية ذ�تها �لتي جنح من خالله��ا و�لده من قبله 
وجده قبل ذلك، لذلك فاإن االبن ي�س��عى هذه املرة اإلى اال�س��تفاده من ا�سرتاتيجيات 

اأ�سالفه لتحقيق ماآربه، واإن كانت تلك املاآرب �سخ�سية•  

د. محمد بن هويدن
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لماذا لن تتخلى أمريكـا عن 
الخليـــج؟

يتح��دث �لبع�ض عن �إمكانية خروج �لوليات �ملتحدة من �ملنطقة �خلليجية يف غ�س��ون 
ال�س��نوات الع�سرين القادمة، مربرين اآراءهم بنتائج بع�ص التقارير االأمريكية التي تقول 
اإن الواليات املتحدة �ست�س��بح مع �سيا�س��ة اأوباما لالكتفاء الذاتي دولة م�س��درة للنفط 
خالل ال�س��نوات الع�س��رين القادمة، اأي اإنهم يحاولون القول اإن امل�سلحة االأمريكية يف 
منطق��ة اخلليج �س��تنتهي مع اكتفاء الوالي��ات املتحدة نفطياً، االأمر الذي �س��يوؤدي اإلى 

تخلي الواليات املتحدة عن املنطقة اخلليجية من وجهة نظرهم.
قد تكون م�س��األة اكتفاء الواليات املتحدة يف جمال حاجتها من النفط واردة مع �سيا�سة 
الرئي�ص اأوباما 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 االأمريكي��ة، اإال اأن القول باأن ذلك 
�س��يوؤدي اإلى خروج الوالي��ات املتحدة من املنطق��ة وابتعادها عن م�س��األة حماية اأمن 
اخللي��ج هو اأمٌر من وجهة نظرنا مبالغ فيه. الوالي��ات املتحدة تنظر اإلى هذه املنطقة نظرة 
ا�س��رتاتيجية ولي�س��ت نظرًة تكتيكية، فالنظرة اال�س��رتاتيجية طويل��ة املدى يف حني اأن 
�لنظرة �لتكتيكية ق�س��رية �ملدى؛ و�إن كانت و��سنطن تربط م�سلحتها بنفط �ملنطقة فاإن 
هذا الربط ياأخذ بعني االعتبار اأهمية النفط كمادة حمركة لالقت�ساد العاملي ولي�ص فقط 

لالقت�ساد االأمريكي.
النظرة اال�س��رتاتيجية االأمريكية حتركها جمموعة من املحددات اال�سرتاتيجية الرئي�سية 
املوؤث��رة يف م�س��لحتها الوطنية، والنف��ط هو املحدد اال�س��رتاتيجي االأهم يف ال�سيا�س��ة 
اخلارجي��ة االأمريكية جت��اه املنطقة اخلليجية وذل��ك العتبارين رئي�س��يني: االأول هو اأن 
اأمريكا م�س��تورد للنفط اخلليجي وبن�س��بة ال تقل عن 16% من اإجمايل حجم وارداتها 
من النفط االأجنبي، لذلك فاإن حاجتها من النفط تفر�ص عليها االهتمام باملنطقة حماية 
مل�سلحتها تلك، و�لثاين هو �أن �لقت�ساد �لأمريكي يعتمد على �لقت�ساد �لعاملي يف ظل 
العوملة االقت�س��ادية التي تقودها الواليات املتحدة، واأن النفط عن�سر هام جداً يف دميومة 
قوة االقت�ساد العاملي، وال�سيما لدول حمورية فيه مثل ال�سني واليابان والربازيل والهند 
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وبالطب��ع للدول االأوروبي��ة، لذلك فاإن عامل احلاجة النفطي��ة احلالية للواليات املتحدة 
يجعلها تتم�س��ك باأمن املنطقة ل�س��مان اأمنه��ا، ولكن عامل احلاجة النفطية امل�س��تمرة 
لالقت�س��اد العاملي يجعل وا�س��نطن تتم�سك ب�س��كل اأكرب بنفوذها ومكانتها يف املنطقة 

اخلليجية بهدف �سمان تدفق نفط املنطقة ب�سال�سة و�سعر مقبول عاملياً. 
اإن الوالي��ات املتحدة دولة عظمى، وتعلم اأن هناك دواًل تعمل على مناف�س��تها وحماولة 
زحزحة نفوذها حول العامل اأو التقليل منه، لذلك ال ميكن لوا�سنطن اأن ت�سمح بذلك. 
عني وا�سنطن دائماً على ال�س��ني، التي تعتربها وا�سنطن املناف�ص احلقيقي لها، وبالتايل 
من الواجب عدم ال�سماح لكل ما من �ساأنه اأن يفتح املجال اأمام ال�سني كي تخلق نفوذاً 
جدي��داً لها يف النظام الدويل، وحتى لو اأ�س��بحت الوالي��ات املتحدة دولة مكتفية من 
حيث الطاقة فال ميكن اأن ترتك املنطقة اخلليجية يف فراغ تعلم جيداً اأن ال�سني �ست�سعى 
جاهدة اإلى ملئه وباأ�سرع وقت ممكن، وال�سيما اأن ال�سني دولة متعط�سة للنفط اخلارجي 
ل�س��د رمق حاجتها املتزايدة منه، والتي ال ميكنها اأن ت�س��دها عرب االعتماد على ذاتها. 
اإن 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�سول اأو البقاء يف نادي الدول العظمى. 
تعي�ض �لوليات �ملتحدة يف �لوقت �لر�هن حالة حرب باردة مع �ل�سني؛ وتدرك و��سنطن 
اأن بكني ت�سعى اإلى تو�سيع نطاق نفوذها عرب العامل الحتواء النفوذ االأمريكي وتطويقه، 
لذلك جند وا�س��نطن تعطي ال�س��ني اأهمية ق�س��وى يف ترتيباتها اال�س��رتاتيجية اأماًل يف 
احتوائها والتقليل من نفوذها. نفوذ ال�س��ني بالطبع مرتاجع يف الوقت الراهن يف املنطقة 
اخلليجية نظراً لقوة النفوذ االأمريكي، لكن تراجع النفوذ االأمريكي لن يعني اإال دخول 
ال�س��ني يف املنطقة، وهذا ما ال ميكن للمخطط اال�سرتاتيجي االأمريكي القبول به، وهذا 
ما اأعلنت عنه خطط االأمن الوطني اال�سرتاتيجي االأمريكي منذ فرتة من الزمن. لذلك 
ف��اإن الرتويج الأفكار خروج الوالي��ات املتحدة من املنطقة اأمر مبالغ فيه من وجهة نظرنا، 
بل وم�ستبعد وفقاً للمعطيات اال�سرتاتيجية املحركة لل�سيا�سة اخلارجية االأمريكية•   

د. محمد بن هويدن
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األمـــن الوطنـــي
يعترب االأمن الوطني اأهم االعتبارات التي توليها الدول اأهمية فائقة، فهو يرتبط بكينونة 
الدول��ة ووجودها. وبرغ��م اختالف التعريف��ات ملفهوم االأمن الوطني ب��ني ُكتاب هذا 
املجال وخمت�سيه فاإنهم جميعاً يتفقون على اأن االأمن الوطني هو غياب العوامل املهددة 
لكي��ان الدولة، اأي اأن تكون الدولة قادرة على العي�ص من دون وجود تهديدات توؤثر يف 
وجودها وموؤ�س�ساتها املختلفة ويف اأر�سها و�سعبها، يف مثل هذا الو�سع ن�ستطيع القول اإن 

الدولة تنعم باأمن وطني.
واالأمن الوطني له عنا�سره املختلفة التي جتتمع مع بع�سها بع�ساً لتكون ما ُيعرف باالأمن 
الوطني، وهذه العنا�س��ر هي: االأمن ال�سيا�س��ي، االأمن الع�س��كري، االأمن املجتمعي، 
االأمن ال�سخ�سي، االأمن االقت�سادي، االأمن الغذائي، االأمن البيئي، واالأمن ال�سحي. 
فاالأمن ال�سيا�سي يعتمد على قدرة الدولة على حتقيق اال�ستقرار للنظام ال�سيا�سي القائم 
بحي��ث ال يكون هناك تهديد للنظام وطبيعته. واالأمن الع�س��كري مرتبط بقدرة الدولة 
على ردع التهديدات اخلارجية املهددة الأمن وا�ستقرار الدولة. واالأمن املجتمعي مرتبط 
باملحافظة على هوية املجتمع ومتا�س��كه يف مواجهة التهديدات التي من �س��اأنها االإ�سرار 
بوح��دة املجتمع وجتان�س��ه، وبالتايل تهدد اأمن الدولة وا�س��تقرارها. واالأمن ال�سخ�س��ي 
مرتبط ب�سعور الفرد باأنه يعي�ص باأمان من خالل حماية الدولة حلياته وممتلكاته وحقوقه يف 
العي�ص الكرمي. واالأمن االقت�سادي مرتبط بقدرة الدولة على حتقيق الو�سع االقت�سادي 
الذي يوفر للدولة العوائ��د الكافية لتوفري اخلدمات وتوفر فر�ص العمل ملواطني الدولة. 
واالأم��ن الغذائي مرتبط بقدرة الدولة على �س��مان توفري الغذاء واملاء ل�س��عبها، بحيث 
ال تتعر���ص حياتهم للخطر جراء غياب تلك املوارد. واالأمن البيئي مرتبط بتوفري البيئة 
املنا�س��بة التي ي�س��تطيع الفرد العمل من خاللها واالإجناز من دون االإ�س��رار به. واالأمن 
ال�س��حي وهو املرتبط ب�سمان �سحة االإن�س��ان من االأمرا�ص واالأوبئة التي من �ساأنها اأن 

تهدد حياة الفرد.
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كل تلك العنا�س��ر هي مكونات اأ�سا�س��ية ملا يعرف باالأم��ن الوطني الذي تعريه الدول 
اأهمي��ة كبرية وجتعله يرتاأ�ص �س��لم االأولوي��ات، فاالأمن الوطني لي�ص �س��يئاً واحداً، بل 
هو جمموعة من االأ�س��ياء اإذا ما توافرت ب�سكل �س��ليم عندها ن�ستطيع القول اإن الدولة 
ا�س��تطاعت حتقيق اأمنها الوطني، اإال اأن الدول ُملزمة هنا بو�س��ع اال�سرتاتيجيات واتباع 
ال�سيا�س��ات التي من �س��اأنها توفري االأمن يف كل عن�س��ر من العنا�س��ر املذكورة اأعاله 

ل�سمان النجاح يف حتقيق االأمن الوطني. 
االأم��ن الوطن��ي بالطبع يختل��ف عن االأم��ن االإقليمي وع��ن االأمن العامل��ي، فاالأمن 
االإقليمي يرتبط باإقليم معني، حيث تعمل دول االإقليم ب�سكل م�سرتك من اأجل حتقيق 
اأمنه��ا االإقليم��ي بالتعاون فيما بينها ل�س��بط االأمن يف جميع العنا�س��ر املرتبطة به، من 
اأمن �سيا�س��ي، وع�س��كري، وجمتمعي. اأما االأمن العاملي فريتبط بدول العامل باأ�س��رها، 
حيث �إن تعاونها �سروري من �أجل مو�جهة �لتهديد�ت �ملوؤثرة يف �لأمن �لعاملي يف ظل 

العنا�سر املذكورة �سلفاً. 
فاالأم��ن الوطن��ي اأمٌر، يجب عل��ى كل دولة التعام��ل معه و�س��مان حتقيقه من خالل 
ال�سيا�س��ات التي تتبعها ل�س��مان اأمنها. ولكن االأمر ال يقت�سر دائماً على جهود الدولة 
وحده��ا، حيث اإن االأمر يتطل��ب يف بع�ص احلاالت تعاوناً مع اأط��راف اإقليمية اأو عاملية 
ل�سمان حتقيق االأمن الوطني للدول، فعلى �سبيل املثال قد يتاأثر االأمن الوطني لدولة ما 
باالأعمال االإرهابية، لكن ما تقوم به يف الداخل ملواجهة مثل ذلك التهديد لي�ص كفياًل 
بتحقيق اأمنها الوطني، فتلجاأ للتعاون مع اأطراف اأخرى خارجية للم�س��اعدة يف مواجهة 

هذا التهديد وحتقيق االأمن الوطني لها•  

د. محمد بن هويدن
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الواليات المتحدة وحكم اإلخوان
�إن ما حدث يف �لثالثني من يونيو �ملا�س��ي يف م�س��ر �سيمثل نقطة حتول مهمة يف تاريخ 
ذلك البلد العربي الكبري. فقد متكن ال�س��عب امل�س��ري من االإطاح��ة بالرئي�ص حممد 
مر�س��ي، وو�سع حداً ل�س��يطرة جماعة االإخوان امل�سلمني على مفا�سل احلكم يف م�سر، 
ولعل الطريقة التي متت االإطاحة من خاللها بالرئي�ص مر�سي � وذلك من خالل تدخل 
اجلي�ص امل�س��ري حل�س��م املوقف لغري �س��الح الرئي�ص � اأثارت ردة فعل �س��لبية من قبل 
االإدارة االأمريكية، مما جعل الكثريين يف العامل العربي ينتقدون وا�س��نطن على موقفها 
هذا، ومع اأننا نعتقد اأن تلك االنتقادات، واإن كان جزء منها منطقياً و�سحيحاً، فاإن القول 
الذي ذهب اإليه الكثريون باأن االإدارة االأمريكية متحالفة مع االإخوان امل�س��لمني هو اأمر 

مبالغ فيه وبعيد عن ال�سحة.
اإن موقف االإدارة االأمريكية عرب عنه الرئي�ص االأمريكي باراك اأوباما الذي ذكر اأنه "قلق 
م��ن اخلطوة الت��ي اأقدم عليها اجلي�ص امل�س��ري بعزل الرئي�ص املنتخ��ب وتعليق العمل 
بالد�س��تور". هذا املوقف الر�س��مي ال ميكن اأن يعرب عن وجود دع��م اأو حتالف اأمريكي 
مع االإخوان، وال ميكن اأن يربر م�س��توى االنتق��ادات احلادة للرئي�ص االأمريكي واملوقف 
االأمريكي من قبل ال�س��ارع امل�س��ري ب�سكل خا�ص والعربي ب�س��كل عام املوؤيد خلطوة 
تدخل اجلي�ص. اإن البيت االأبي�ص االأمريكي ميثل االإرادة ال�سعبية ورمز من رموز مبادئ 
الدميقراطي��ة، وعليه ال ي�س��تيطع من ه��و يف البيت االأبي�ص اإال اأن يخرج بت�س��ريح يعرب 
من خالله عن قلقه على م�س��رية الدميقراطية يف م�س��ر اأو اأي بلد يطيح اجلي�ص بالعملية 

الدميقراطية فيه.
اإن الواليات املتحدة مل تكن يف يوم من االأيام حليفة لالإخوان امل�س��لمني يف م�سر، بل 
من املعروف اأن حليف وا�س��نطن هي القوات امل�س��لحة امل�س��رية، والدليل هو ال� 1.3 
ملي��ار دوالر اأمريكي التي تتلقاها القوات امل�س��لحة االأمريكي��ة كمعونة، لكن التقارب 
االأمريك��ي مع االإخوان جاء كتقارب تكتيكي مرده اأن تيار االإخوان امل�س��لمني هو اأبرز 
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التيارات االإ�س��المية واأكرثها تنظيماً على ال�س��احة العربية يف الوقت الراهن. وا�سنطن  
اأدركت اأهمية التعامل مع االإخوان امل�س��لمني باعتبارهم يحكمون اأكرب بلد عربي، وهم 
كذلك موجودون ب�سكل فاعل يف حكم تركيا، وهم قوة فاعلة يف كل من تون�ص واليمن 
واالأردن واملغرب، ومن املتوقع اأن يكونوا كذلك يف �سوريا ما بعد االأ�سد، لذلك عملت 

وا�سنطن على التعامل معهم ولي�ص التحالف معهم.
منطقة ال�س��رق االأو�س��ط مهمة للواليات املتحدة، وا�ستقرارها مطلب اأ�سا�سي لوا�سنطن 
يف الوقت الراهن مع رغبة الرئي�ص االأمريكي التقليل من فر�ص التدخالت الع�س��كرية 
يف اخل��ارج، فاإذا كان االإخوان بهذا احلج��م يف املنطقة العربية فاإن تاأثريهم بالغ االأهمية، 

لذلك وجدنا وا�سنطن تتقارب وتتعامل معهم.
باالإ�س��افة اإلى ذلك فاإن وا�س��نطن ترى يف براجماتية االإخوان فر�سة للتعامل مع طرف 
غري مت�س��دد اأو متزمت يف مواقفه جتاه الق�سايا التي تهم وا�سنطن وم�ساحلها يف املنطقة، 
ولع��ل حكم االإخ��وان يف تركي��ا اأعطى الواليات املتح��دة درجة م��ن الطماأنينة حول 
براجماتية االإخوان وقدرتهم على التعامل مع االأمور من منظور غري مت�سدد، وال�سيما اأن 
البديل االآخر املطروح على ال�ساحة هو االإ�سالم اجلهادي املت�سدد الذي ال تود وا�سنطن 
التعامل معه يف املنطقة، وال ترغب اأن تقوم له قائمة فيها، وعليه فاإن موقف وا�سنطن جتاه 
ما حدث يف م�س��ر هو نتاج �لرغبة يف ��س��تقر�ر م�س��ر و�إبعادها عن �لتجاذبات �لتي من 
�س��اأنها اأن توؤدي اإلى االإ�سرار باأمن وا�س��تقرار اأكرب حليف ا�سرتاتيجي عربي للواليات 
املتحدة، فهي ر�سالة وا�سحة للجي�ص امل�سري ب�سرورة اإعادة االأمور اإلى ن�سابها ال�سرعي 
باأ�س��رع وقت ممكن، ولي�ص املق�س���ود بالن�ساب ال�سرعي هنا اإعادة الرئي�ص مر�سي ، واإمنا 

اإعادة العملية الدميقراطية اإلى م�سر ب�سكلها احلر والنزيه•  

د. محمد بن هويدن
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لمن كلمـة الحسـم، للساســة 
أم العسكر؟

اأ�سبح الع�سكر جزءاً من العملية ال�سيا�سية يف جميع دول العامل �سواء اأكانت دميقراطية 
اأم غري دميقراطية، فالع�س��كر هم طرف اأ�سا�س��ي يف معادلة حتقيق امل�سلحة الوطنية الأي 
دولة. ففي الدول الدميقراطية ي�س��تخدم الع�س��كر لتحقيق اأهداف ال�سيا�س��ة اخلارجية 
لتلك الدول كما هي احلال مع الدول الكربى مثل الواليات املتحدة ورو�س��يا وفرن�س��ا 
وبريطانيا وال�سني وغريها، ويف الدول غري الدميقراطية ي�ستخدم الع�سكر لتحقيق م�سالح 
االأنظمة ال�سيا�سية من خالل املحافظة على الو�سع القائم اأو تغيريه مبا يتنا�سب وامل�سلحة 
الوطني��ة من وجهة النظر الع�س��كرية اأو وجهة نظر اأولئك الذي��ن يحكمون، هذا االأمر 
يثري الت�س��اوؤل حول العالقة بني ال�سيا�سيني والع�س��كر، ومن له كلمة احل�سم يف حتقيق 

م�سلحة الدول. 
اإن الواقع العاملي ي�س��ري بو�سوح اإلى اأن ال�سيا�س��يني والع�سكريني وجهان لعملة واحدة 
وهي عملة حتقيق امل�سلحة الوطنية، وال ميكن الأي طرف اأن ي�ستغني عن االآخر، حيث ال 
ميكن لل�سيا�سيني اإجناز مهامهم يف الكثري من االأمور من دون الع�سكر، والعك�ص �سحيح، 

حيث ال ي�ستطيع الع�سكر اإجناز مهامهم يف الكثري من االأمور من دون ال�سيا�سيني. 
ولعل الواق�ع العم�لي يحم�ل يف طيات�ه االأدل�ة على ذلك، فالوالي�ات املتح�دة �ساحب�ة 
اأعتى قوة ع�س��كرية عل��ى وجه االأر�ص خرجت ذليلة من فيتنام ع�س��كرياً  و�سيا�س��ياً، 
وخرجت مهزومة �سيا�سياً من العراق واأفغان�ستان برغم انت�سارها الع�سكري، وهي هزائم 
كبرية ومدوية يف تاريخ الواليات املتحدة، وها هي اإ�س��رائيل �ساحبة اأقوى قوة يف منطقة 
ال�س��رق االأو�سط تعجز عن حتقيق الن�سر �سد جماعة م�سلحة مثل حزب اهلل اأو حما�ص 
اأو حتى �س��د �سعب اأعزل مثل ال�سعب الفل�س��طيني، فكانت االإ�سكالية وا�سحة جداً 
يف مثل هذه املعادلة، وهي اأنه اإذا ما اأرادت دولة ما اأن حتقق الن�س��ر فعليها اأن حتققه من 
اجلانبني الع�س��كري وال�سيا�سي، ولي�ص يف جانب دون االآخر، الأن ذلك لن يعترب ن�سراً 

على االإطالق.
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لذل��ك تتخوف الواليات املتحدة هذه االأيام مما يدور يف منطقة ال�س��رق االأو�س��ط ومن 
دع��وات البع�ص اإلى �س��رورة اأن يك��ون هناك حترٌك ع�س��كرٌي دويٌلُ بقي��ادة الواليات 
�ملتح��دة لو�س��ع حد ملا يحدث يف دولة مثل �س��وريا �أو �س��د م�س��اعي �إي��ر�ن لمتالك 
ال�س��الح النووي. ووا�س��نطن تدرك اأنها قادرة على ح�س��م املعركة الع�سكرية ل�ساحلها 
يف كلتا احلالتني، ولكن امل�س��كلة لي�ست يف احل�سم الع�سكري واإمنا يف الو�سع ال�سيا�سي 
الذي �س��يوؤول اإليه االأمربعد احل�س��م الع�سكري، فالعراق واأفغان�س��تان اأعطتا وا�سنطن 
مثااًل بارزاً على تعقيدات �سيا�س��ات هذه املنطقة، فهي واإن متكنت من اأن تردف الن�سر 
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، فاإن جتربتها يف منطقة ال�سرق االأو�سط 
مل تكن وردية على االإطالق، فالن�س��ر الع�س��كري مل يوؤِد اإلى ح�سم �سيا�سي. وهذا ما 

تخ�ساه وا�سنطن يف املنطقة. 
و�لأمر ذ�ته ميكن �أن ينطبق على كل �مل�س��اكل يف �ملنطقة من �أحد�ث �س��وريا و�لعر�ق 
واليمن والبحرين وم�سر وتون�ص وفل�سطني، حيث اإن القوة الع�سكرية ال ميكن اأن تكون 
احلا�س��مة حلال التوت��ر والغليان واالخت��الف الدائر بني اأطياف املجتم��ع يف مثل تلك 
ال��دول، فالع�س��ا قد تفيد يف بع�ص احل��االت، ولكنها لن توؤدي اإل��ى احلل النهائي من 
دون اأن يكون هناك دور لل�سيا�س��ة يف و�سع احللول التي ميكن اأن تخلق اأر�سية للتوافق، 
فكلمة احل�س��م ال ميكن اأن ي�س��تاأثر بها جانب دون االآخر، ب��ل اإن الطرفني لهما دور يف 

الو�سول اإليها يف عامل ال�سيا�سة•

د. محمد بن هويدن
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لماذا وقفت اإلمارات مع مصر؟
تنطلق عالقة دولة االإمارات مع م�س��ر من منطلق اإدراك االإمارات ملكانة م�س��ر املحورية 
يف املنطقة العربية، فم�سر قوة �سيا�سية وع�سكرية واقت�سادية وب�سرية كبرية ال ميكن لدول 
اخللي��ج العربي جتاهلها، فه��ي ذات تاأثري يف اأمن املنطقة. لذلك كان��ت االإمارات دائماً 
ومنذ ن�س��اأتها تنظر اإلى م�س��ر كحليف، حيث وقفت مع م�س��ر بكل قوتها منذ تاأ�سي�ص 
الدولة االحتادية يف بداية ال�س��بعينيات. وتعزز هذا التحالف ب�س��كل وا�س��ح وكبري يف 
فرتة حكم الرئي�ص ال�س��ابق حممد ح�سني مبارك الذي عزز وقوى عالقة م�سر مع دول 
اخللي��ج. لذلك لي�ص من امل�س��تغرب على االإطالق اأن تتوج���ص االإمارات ومعها دول 
�خلليج من �مل�ستقبل �جلديد �لذي �أتى مع �إ�سقاط حكم �لرئي�ض مبارك، فذهاب حليف 
مث��ل مب��ارك يعني اأن دول اخللي��ج اأمام طرف جدي��د وغري ماألوف ق��د يوؤثر يف طبيعة 
التحالف القائم بني م�سر ودول اخلليج. لكن مع هذا اأعلنت دولة االإمارات ومعها دول 
اخلليج وقوفها مع خيار ال�سعب امل�سري ومع حكومته اجلديدة وذلك بتقدمي م�ساعدات 

اقت�سادية كبرية لدعم م�سر ما بعد ثورة 25 يناير.
غري اأن دولة االإمارات وقفت مع ال�س��عب امل�س��ري عندما ثار م��رة اأخرى يف 30 يونيو 
لت�س��حيح ثورته االأولى، ومالت اإلى �س��رعية ال�سعب �سد �س��رعية النظام. هذه الوقفة 

االإماراتية مع م�سر كان مردها اإلى خم�سة اأ�سباب رئي�سية هي:
• التدخل ال�س��افر من قبل جماعة االإخوان امل�س��لمني امل�س��رية والتي ينتمي اإليها 
الرئي���ص امل�س��ري حممد مر�س��ي يف ال�س��اأن الداخل��ي االإماراتي من خ��الل دعمها 
للتنظي��م ال�س��ري يف الدولة لتحقيق اأهداف م�س��رة باأمن دولة االإمارات وا�س��تقرارها، 
وال�س��كوت من قبل الرئي�ص امل�س��ري على تلك التدخالت، وكاأنه يباركها، وهو الذي 
من �ملفر�ض �أن يعمل على �إبعاد كل ما ميكن �أن ُيحدث توتر�ً يف عالقة م�س��ر مع دول 

اخلليج العربي.
• التوجه ال�س��ريع للحكومة امل�س��رية نحو اإيران وانفتاحها عليها بطريقة متعجلة، حيث 
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زارت الوفود االإيرانية الر�س��مية العليا م�س��ر، وفتحت جماالت التع��اون بني الطرفني. 
فدولة االإمارات بالطبع مل تكن �س��د انفتاح م�س��ر على اأي دولة ت�ساء القاهرة التعامل 
معها، ولكن هذا االنفتاح ال�س��ريع للحكومة اجلديدة على اإيران مع علم القاهرة باأن يف 
ذلك ا�س��تفزازاً لدول اخلليج، اأثار حفيظة دول اخلليج وك�س��ف نواي��ا جماعة االإخوان 
امل�س��لمني جتاه املنطقة. وهو ما قلل الثقة يف حكم مر�سي من قبل دول اخلليج، واأكد اأن 

التحالف ال�سابق مل�سر مع دول اخلليج لن يكون على حاله.
• ما كان لدولة االإمارات اأن تقف �س��د اإرادة ال�س��عب امل�س��ري، فهي لو كانت تود 
ذلك لفعلته يف ثورته االأولى عندما اأطاح ال�سعب بحليف اخلليج الرئي�ص مبارك. لذلك 
فكما دعمت ال�سعب امل�سري يف ثورته االأولى دعمته اأي�ساً يف ثورته الت�سحيحية عندما 
خرج �س��د حكم �لرئي�ض مر�س��ي؛ وما كان لالإمار�ت �أن تقف �سده بل �عتربت ذلك 

�ساأناً داخلياً خا�ساً بامل�سريني الذين يحددون ما يريدون فعله.
الع�سكرية امل�س��رية كانت دائماً هي احلليف االأبرز لدولة االإمارات،  املوؤ�س�س��ة  • اإن 
لذلك عندما وقفت هذه املوؤ�س�س��ة مع ال�سعب امل�س��ري فاإن االإمارات مل جتد ما مينعها 
من اأن يكون دعمها لل�س��عب امل�سري وموؤ�س�سته الع�سكرية التي انحازت له �سد حكم  

االأقلية.
• اإن االإمارات ومعها دول اخلليج توؤمن باأن اأمن م�سر وا�ستقرارها هو من اأمن وا�ستقرار 
منطقة اخلليج، لذلك كان البد لها من اأن تدعم ما ميكن اأن يحقق اأمن وا�ستقرار م�سر. 
ولعل الرئي�ص مر�س��ي ومنذ جميئه بداأ يتبع اإجراءات كان لها تاأثري يف زعزعة اأمن م�سر 
وا�س��تقرارها. لذلك عندما انق�س��م ال�سعب امل�سري ب�س��بب تلك ال�سيا�سات كان من 
املفرت�ص لالإمارات اأن تدعم من ميكن اأن يحقق اأمن م�س��ر وا�ستقرارها. ولعل املوؤ�س�سة 
الع�س��كرية ه��ي اأبرز م��ن ميكن له اأن يقوم بذلك، خا�س��ة اإذا ما كانت تلك املوؤ�س�س��ة 

مدعومة من الغالبية العظمى من ال�سعب امل�سري. 
لذلك دعمت االإم�ارات م�س�ر ومازال�ت تدعمه�ا، وهو ما عربت عنه الزيارات الر�سمية 
العالية امل�س��توى التي قام بها امل�س��وؤولون االإماراتيون اإلى القاهرة، وعلى راأ�سهم الفريق 
�أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة •

د. محمد بن هويدن
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الدبلوماسية العامة
تعني الدبلوما�س��ية العامة �س��عي الدول للتاأث��ري يف الراأي الع��ام يف اخلارج من خالل 
ا�س��تثمارها للقوة الناعمة التي متتلكها، وبرغم اأن الدبلوما�سية هي ممار�سة قدمية جداً اإال 
اأن ممار�س��ة الدبلوما�س��ية العامة كجزء من عمل احلكومة بداأ بالربوز الوا�سح موؤخراً مع 
احلرب االأمريكية على االإرهاب الدويل. اإن اأ�سا�ص الدبلوما�سية العامة هو ك�سب عقول 
وقل��وب النا�ص باالإقناع ولي�ص بالقوة، فالدبلوما�س��ية العامة تتجاوز طريقة الدبلوما�س��ية 
التقليدي��ة الت��ي تعتمد على العالقة ب��ني حكومات الدول اإلى العالق��ة مع املنظمات 
�لدولي��ة غري �حلكومية، ومر�كز �لبحوث و�لدر��س��ات، و�ل�س��باب، ورج��ال �لأعمال، 

واأولئك املوؤثرين يف الراأي العام، وال�سعوب عامة.
وتعت��رب الدول الك��ربى من اأهم الدول التي تويل الدبلوما�س��ية العام��ة اهتماماً كبرياً، 
فربيطانيا مثاًل تاأتي يف مقدمة الدول التي ت�س��عى للتاأثري من اأجل ك�سب عقول وقلوب 
�س��عوب الدول االأخ��رى، ولعل اأهم اأداتني ت�س��تخدمهما بريطانيا يف ه��ذا املجال هما 
املجل���ص الربيطاين وال� بي بي �س��ي اخلدمة العاملي��ة، فاملجل�ص الربيطاين يهتم بن�س��ر 
�لتعلي��م و�لثقاف��ة �لربيطانية عاملياً من خالل مكاتب متوفرة له حول �لعامل؛ و�أما �ل� بي 
بي �سي فهي تقدم االأخبار والتحليالت ال�سيا�سية ب�سبعة وع�سرين لغة، وكالهما يتلقى 

الدعم من احلكومة الربيطانية.
اأما عن الواليات املتحدة فهناك من�سب نائب الوزير للدبلوما�سية العامة وال�سوؤون العامة 
يف اخلارجية االأمريكية، الذي يتولى مهمة حتقيق م�س��لحة الواليات املتحدة االأمريكية 
وتعزي��ز اأمنها من خ��الل تقوية العالقة مع �س��عوب العامل، باالإ�س��افة اإلى ذلك هناك 
الو�س��يلة االإعالمية �س��وت اأمريكا التي ت�س��ل اإلى نحو 123 مليون اإن�س��ان يف العامل 
ع��رب االأخبار، واملعلوم��ات، والربامج الثقافية من خالل االإنرتنت وو�س��ائل التوا�س��ل 

االإجتماعي، والراديو، والتلفزيون.
الدبلوما�سية العامة مهمة لي�ست ب�سهلة فهي معقدة ومكلفة اأي�ساً، لذلك جند اأن الدول 
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الغني��ة هي التي توليه��ا االأهمية الكربى، ولكن مع هذا جند اأن الدول ال�س��اعدة مثل 
ال�س��ني والهند ورو�س��يا واأي�س��اً كندا واأ�س��رتاليا قد دخلت هذا املجال رغبة يف حماية 
م�ساحلها، فال�سني �أر�دت �أن حت�سن من �سورتها، ول�سيما بعد �أحد�ث ميد�ن تيانامنن يف 
عام 1989 والذي عك�ص ال�سورة املت�سددة لل�سني يف اخلارج، لذلك بداأت يف خو�ص 
مع��رتك الدبلوما�س��ية العامة، حيث اأن لدى ال�س��ني اليوم ما يزيد ع��ن ثالثمائة معهد 
كونفو�س��يو�ص حول العامل لتعليم اللغة والثقافة ال�سينية، وهو �سبيه باملمار�سة الربيطانية 

عرب املجل�ص الربيطاين.
مثل هذه املمار�س��ة تو�س��ح بجالء اأن الدبلوما�س��ية مل تعد كم��ا كانت جمرد عالقات 
بني حكومات دول، بل هي امتدت ب�س��كل وا�س��ح لت�سمل جماالت اأو�سع من ذلك، 
ولع��ل الدول تختلف يف قدرتها على لعب الدبلوما�س��ية العامة، فهناك دول ت�س��تخدم 
امل�ساعدات االإن�س��انية لتحقيق اأغرا�ص �سيا�س��ية، وهناك دول لديها حمطات تلفزيونية 
واإذاعية بلغات عاملية خمتلفة ت�س��ل من خاللها اإلى �س��عوب دول خمتلفة، وهناك من 
ي�س��تخدم قوته الثقافية والعلمية للو�س��ول اإلى عقول وقلوب �سعوب العامل اخلارجي، 

فكل ذلك يعترب دبلوما�سية عامة ولكن بدرجات متفاوته ح�سب قوة الدولة وغناها.
ولك��ن علين��ا التمييز ب��ني الدبلوما�س��ية العامة التي حت��اول التاأثري م��ن خالل عر�ص 
مو�س��وعي للحقائق وب��ني الدعاية التي حت��اول التاأثري عل��ى راأي االآخرين من خالل 
العر�ص غري املو�سوعي، وهناك الكثري من الو�سائل املدعومة من حكومات بع�ص الدول 
التي تعمل على الرتويج الدعائي ل�سيا�س��اتها ومواقفها ب�سكل غري مو�سوعي، على كل 
حال فاإن الو�س��يلتني � الدبلوما�س��ية العام��ة والدعاية � هما و�س��يلتان متبعتان يف عامل 
الي��وم، وكل واح��دة منهما توؤدي الغر�ص املطلوب منها يف خدمة م�س��الح الدول التي 

تتبنى مثل هذا اخلط•

د. محمد بن هويدن
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جماعة األمن والتكامل الخليجي
اأح��د اأهم املفاهيم يف حقل العالقات الدولية هو مفهوم جماعة االأمن اأو جمتمع االأمن 
Security Community وه��و املفه��وم الذي يرتك��ز عليه ُكت��اب ومنظروا الفكر 
اال�سرتاتيجي، وال�س��يما حول االأمن االإقليمي يف درا�س��ة حالة التكامل االإقليمي يف 
اإقليم معني. فدرجة التكامل تعتمد ب�س��كل كبري لدى اأ�س��حاب هذا الفكر على مدى 
وجود ممار�س��ة وا�س��حة لالأمن اجلماعي بحيث ي�س��بح االإقليم جماع��ة اأو جمتمع اأمن 

واحد.
جماعة االأمن تعني اأن الدول التي تقع يف اإقليم معني ت�سعر باالأمان يف عالقتها مع بع�سها 
بع�س��اً، بحيث ت�سمن الدول ال�سغرية وال�سعيفة يف االإقليم �سالمتها واأمنها وا�ستقرارها 
من الدول الكربى اأو االأقوى يف االإقليم. فاالإقليم ي�س��بح خالياً من التهديدات البينية 
بني دوله لبع�س��ها بع�ساً. وهذ� �سرط �أ�سا�سي من �سروط حتقيق �لتكامل �لإقليمي؛ فال 
ميكن الأي تكامل اإقليمي اأن ينجح يف حالة انعدام الثقة بني االأطراف يف اأمنها وعالقتها 

ال�سلمية مع بع�سها البع�ص.
ولعل اأوروب��ا تعطي املثل االأبرز يف تكاملها االإقليمي من خالل احتادها االأوروبي الذي 
ا�س��تطاع اأن ينقل اأوروبا م��ن منطقة تتناحر فيما بينها ويغزو قويها �س��غريها اإلى منطقة 
تنعم باأعلى درجات االأمن واال�س��تقرار يف عالقة دولها ببع�س��ها بع�ساً. لقد ا�ستطاعت 
اأوروبا اأن حتقق ذلك من خالل و�سولها اإلى امل�ستوى الذي اأ�سبحت فيه املنطقة جماعة 
اأمن واحدة. لذلك ي�س��عى اجلميع يف اأوروبا وحولها ال�س��عي لالن�س��مام لهذا االحتاد، 

الذي اأ�سبح من اأهم االأدوات ل�سمان اأمن الدول وا�ستقرارها.
هذه احلالة تختلف عن التكامل االإقليمي يف مناطق اإقليمية اأخرى، فما زالت النزاعات 
االإقليمية، وال�س��يما احلدودية منها تت�س��بب ب�س��كل وا�سح يف �س��عف حالة التكامل 
هناك. ومن �س��من ه��ذه املناطق هي منطق��ة اخلليج العربي التي ا�س��تطاعت اأن حتقق 
درج��ات عالية م��ن التكامل فيما بينها اإال اأنها ما زالت دون الطموح نحو حتقيق تكامل 
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اأمن��ي م�س��رتك. فالدول اخلليجية مازال��ت لديها من امل�س��كالت احلدودية التي تعيق 
�س��مان اأمن خليجي م�سرتك، وا�س��رتاتيجيات دول اخلليج االأمنية مازالت تعتمد على 
املنظور الفردي لكل دولة وت�س��تند اإلى الرتتيبات الثنائي��ة مع الدول الكربى، ومازال 

عدم الثقة قائماً بني االأطراف ويف نوايا بع�سها البع�ص.
 لذلك فاإن ال�س��عي اخلليجي نحو حتقيق هدف االحتاد اخلليجي الذي ت�سعى له الدول 
اخلليجية مع دعوة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز لالنتقال من التعاون اإلى االحتاد تتطلب 
اأواًل قبل كل �س��ي حتقيق ال�س��عور باالأمن واال�س��تقرار يف عالقة االأطراف اخلليجية مع 
بع�سها بع�ساً. وهذا ال ميكن اأن يتحقق اإال من قبل تنازل الدول االأكرب للدول االأ�سغر 
يف النظام االإقليمي، وتقدمي �س��مانات باأن اأمنها وا�س��تقرارها م�س��ون وحممي من نزعة 

الدول الكربى للهيمنة على الدول ال�سغرى.
اإن الو�س��ول اإلى جماعة االأمن هو الهدف الذي يجب اأن ت�س��عى دول اخلليج العربي 
اإلى حتقيقه حتى تتمكن من حتقيق هدف االحتاد فيما بينها. العملية بالطبع لي�ست �سهلة 
ولكنها ال ميكن اأن تكون م�س��تحيلة، فهي اخلطوة االأ�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•

د. محمد بن هويدن
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في مواجهة ثقافة العنف واإلرهاب

االإرهاب، واالإرهابي، امل�س��در وال�س��فة بلغة اأه��ل اللغة، لفظان اأو مفهومان ملتب�س��ان 
ومقلقان يف الوقت نف�س��ه، فلكرثة ما مت ا�س��تغاللهما، ول�سدة ما مت متريرهما على اأ�سماع 
العامل �س��ارا ي�س��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، فاالإرهابي كائن يتحرك بيننا اأحياناً حاماًل بذور جرائمه ولوثات نف�س��ه، اأو 
قد يقتحمنا حتت جنح الغفلة فال نتنبه له اإال بعد اأن ن�س��قط بال�س��ربة القا�سية الإرهاب 
فكره ويده، هذا ما ح�س��ل يف اجلزائر خالل ع�س��ر �س��نوات م�س��بوغة بالدم ومدججة 
باجلث��ث التي م��الأت كل مكان، وبدل اأن تبق��ى اجلزائر متباهية بلقبها املف�س��ل "بلد 
اأن  وات�سح  "بلد املليون اإرهابي" ومليون �سحية،  وبهتاناً  املليون �سهيد" حّملوها غ�سباً 
االإرهاب الدامي يومها قد اأ�س��اب نف�سيات النا�ص وعقولهم يف مقتل، فاختل البلد كله 

وعرفت تلك ال�سنوات الع�سر العجاف ب� "ع�سرية الدم".
يف ديننا الذي هو رمز متج�س��د وجم�س��د للت�س��امح واملحبة وال�س��الم، يعترب رفعك اأّي 
اآلة يف وجه اأخيك امل�س��لم تخويف��اً واإرهاباً، طاملا اأنك ق�س��دت اإخافته واإدخال الرعب 
اإلى نف�س��ه، فما بالنا برفع امل�سد�ص والر�سا�ص وو�س��ع ال�سكني على حد العنق، وجعل 
االإن�س��ان متاأرجحاً يف عمق اخلوف يف امل�س��افة  الفا�س��لة بني احلياة واملوت؟ ال �س��يء 
اأب�س��ع من اخلوف والتخويف، فاالإن�س��ان قد ميوت من اخلوف ومن الرعب حتى قبل اأن 
ت�س��ل اإلى ج�سده برودة ن�سل ال�س��كني ذاتها. اإن االإرهاب �سلوك ب�سع، ت�سنعه نفو�ص 
متاجرة بالروح والدين والدم، وتتبناه نفو�ص مري�سة غري �سوية، واإن اأي جمتمع ابتلي اأو 
�سيبتلى به يكون قد حكم على نف�سه باأكرث االأمرا�ص �سوءاً يف تاريخ احل�سارة االإن�سانية، 
لقد انتهى لبنان حتت حوافر خيول االإرهاب والقتل، وذهب العراق �سحية له، وانتهت 
اأفغان�س��تان اإلى مقربة املوت اليومي، وها هي �س��وريا وليبيا وبالد كثرية يعربد فيها هذا 

املر�ص بال رحمة.
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عائشة سلطان

اأحالم م�س��تغامني  الكاتبة اجلزائرية  يف روايته��ا االأخرية "االأ�س��ود يليق ب��ك" حتكي 
حكاية ال�س��اب الو�س��يم احل�س��ن اخللق عالء، والذي تخرج ب�س��عوبة م��ن كلية طب 
االأ�س��نان يف ق�س��نطينة يف �س��رق اجلزائر، ويتجهز للذهاب اإلى باري�ص، بينما تعد له اأمه 
ع��دة العر���ص بعد اأن اختارت ل��ه ابنة اأختها جنالء لتكون عرو�س��ه، وفج��اأة اأدار القدر 
وجه��ه له حينما كانت قوات من الع�س��كر جتتاح اجلامعة وتقب���ص على عالء بال تهمة 
�س��وى تلك الو�س��اية التي دبرها له اأحد املنتمني للتيارات املتطرفة ليق�س��ي �سهوراً يف 
املعتقل ال�س��حراوي بال تهمة، ثم لين�س��م لثكنات االإرهابيني بطريقة اخلطاأ، ثم لينتهي 
مقتواًل بطريقة غام�سة. احلب وحده الذي يبني، اأما التطرف والكراهية فيدمران املنجز 

االإن�ساين من جذوره.
لق��د ُوجد االإره��اب والتطرف يف كل احل�س��ارات، واآمنت به جماع��ات كثرية تدعي 
انتماءها لكل االأديان والر�س��االت، فقلعة )اآملوت( التي بناها االإ�س��ماعيلي احل�سن بن 
ال�سباح ليدرب فيها قواته اخلا�س��ة من ال�سباب االنتحاري حتت تاأثري احل�سي�ص، كانت 
بداي��ات التطرف واالإره��اب املنظم يف التاريخ االإ�س��المي، وجماعات حرا�ص الهيكل 
وخدام ال�س��ليب ودعاة احلروب ال�س��ليبية ودعاة الفنت وموؤ�س�سي احلركات واملذاهب 
ال�س��رية املنحرفة يف اأوروب��ا والقائمة على فكرة العن�س��رية واإلغاء االآخ��ر والدعوة اإلى 
قتل��ه، كل هذا وغريه كان يوؤ�س���ص ملا تعانيه االإن�س��انية اليوم من تط��رف مل يوفر اأحداً، 
ومل يقت�س��ر على دين اأو منطقة، فمن اأق�سى �س��رق ال�سني اإلى اأق�سى غرب الواليات 
املتحدة، اجلميع اليوم يدفعون �سريبة اجلنون الذي ي�سكن نفو�ص االإرهابيني املر�سى يف 

اإن�سانيتهم وعقولهم وقلوبهم.
نحتاج اإلى اأن نربي اأبناءنا على الت�س��امح يف كل حلظة، وعلى املحبة يف كل تف�سيلة من 
تفا�سيل �س��لوكهم وعالقاتهم، نحتاج اإعالماً يعلي قيم املحبة والتعاون، ومناهج تكر�ص 
لفك��رة البن��اء ال الهدم، واالإبداع ال التخري��ب، نحتاج دعاة ومعلم��ني وخطباء وكتاباً 
يدفعون باجتاه قيم االإن�سان الذي اأراده اهلل خليفة له راقياً فيه ومرتفعاً عن الظلم والقتل 
والكراهية، نحتاج اإلى اأن نعمل بجهد كبري يف زمن �س��ار العنف يخرج علينا حتى من 

فتحات التكييف وذبذبات البث التلفزيوين•
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غير قابل للنشر !!
ال�س��باب الذين و�سعوا اأ�س�ص املواقع والتطبيقات ال�سهرية مثل "تويرت" و"في�ص بوك" 
اأرادوا من وراء ذلك حتقيق ن�س��بة توا�س��ل عالية  و"اإن�س��تغرام" و"كيي��ك" وغريه��ا 
بني  االأ�سخا�ص امل�س��جلني �سمن هذه الربامج، اإ�سافة اإلى حتقيق الربح املادي، لكنهم 
مل يقول��وا للنا�ص ماذا يدونون، وماذا يكتبون، وكيف يع��ربون عن اأفكارهم وقناعاتهم، 
دم ن�س��ائح اأو  مل ي�س��ع اأحد كتيباً باملوا�س��فات العام��ة للتغريدات على  تويرت، ومل ُتقَّ
توجيهات حول املجال اأو االهتمام الذي تعرب عنه املادة املن�س��ورة على في�ص بوك، وال 
من�س��وب احلرية  يف الفيديو  املراد ن�س��ره على كييك،  اأنت حر تكتب ما تريد ، تغرد مبا 
ت�ساء، وت�سع الروابط والت�سجيالت التي تعرب عن اهتماماتك وهواياتك وطريقة تفكريك 
ونظرتك للحياة، ل �أحد يقول لك ماذ� تن�سر، �أو متى، �أو خالل كم من �لوقت. �ل�سرط 
�لوحيد يخ�ض عدد �لأحرف ومدة �لفيديو، وهذه �أمور تقنية خال�س��ة؛ فنحن �إذ�ً حيال 

مترين حقيقي يف ممار�سة حرية التعبري!
ومنذ اأن بداأ التلفزيون يقدم عرو�سه احلية ويتغلغل يف اأوقات ويوميات االأ�سرة االأمريكية 
وتفا�س��يلها اأواًل ثم االأ�س��رة يف كل العامل، والعامل يف نقا�ص مل يح�سم حول اآثار برامج 
و�ساعات م�س��اهدة التلفزيون، وتاأثريات ال�سورة واخلرب، والبث املبا�سر يف امل�ساهد. لقد 
قيل الكثري عن االآثار واالنعكا�سات املدمرة واالأخرى االإيجابية للتلفزيون على االأطفال 
و�ملر�هقني، كما قدمت �أبحاث معمقة ودر��س��ات ر�س��ينة حول هذه �لنعكا�س��ات مل 
تتوق��ف حتى اللحظة، ما يعني اأن اجلدل حول هذه االآثار املتباينة �س��ينتقل حتماً اإلى 
�لإعالم و�لو�س��ائط �جلديدة �لتي ظهرت موؤخر�ً ك�"االإنرتنت" و"تويرت" و"اإن�ستغرام" 

وغريه، وتبقى االأ�سئلة وعالمات اال�ستفهام م�سروعة على اأية حال!
لي���ض �لتلفزيون كجهاز هو �ملدمر؛ ولكن �لر�س��الة �لتي ير�س��لها �لقائم بالت�س��ال هي 
االأك��رث خط��راً، التلفزيون ه��ذا اجلهاز الذي يب��ث الربنامج الديني والثق��ايف واالأخبار 
واالأغنية وخطبة اجلمعة هو نف�س��ه الذي يبث االأفالم ال�س��يئة وال�سور اخلاد�سة للحياء 
وامل�ساعر، وهو نف�سه الذي يهدر الوقت فيما ال طائل منه، وي�ستغل الوقت لنقل املعارف 
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والثقافات واملعلومات. الو�س��يلة اإذاً هي الر�س��الة ولي�ص اجلهاز، واالأمر ينطبق على كل 
و�سائل وتطبيقات االإعالم اجلديد، ومن هنا فاإن من يقول اإن "تويرت" تطبيق خطري واإن 
فتاك ال بد من اخلال�ص منه، عليه اأن يراجع قناعته هذه واأن يتمعن  "االإن�ستغرام" داء 

يف امل�ستقبل ويف الر�سالة  ولي�ص يف الو�سيلة.
"تويرت"، و"زوكربريج"  اإن مربمج الكمبيوتر االأمريكي "جاك دور�س��ي" الذي اخرتع 
امل�ستخدمني �سوف يحولون هذه  اأن  بالهم  خمرتع "الفي�س��بوك" وغريهم، مل يدر يف 
املواقع اإلى مواقع لل�س��تائم وال�س��راعات االأيديولوجية واالأفالم اجلن�سية ون�سر تفا�سيل 
احلياة اخلا�سة، لقد اأرادوها مواقع للتوا�سل االجتماعي بني طالب اجلامعة اأواًل، لكنهم 
مل يهدفوا اإلى جعل النا�ص ت�سع حياتها اخلا�سة على اخلط طيلة الوقت ليعرف اجلميع 
ماذا اأكلنا، ومتى اآوينا اإلى الفرا�ص، وما لون مالب�سنا الداخلية، ومن هم اأبناوؤنا وعائلتنا، 
واأين ن�س��كن و... اإن للحياة اخلا�س��ة قد�س��ية ال بد اأن نحرتمها ونحاف��ظ عليها من اأي 
اإن احلياة اخلا�سة خط   ، تل�س���ص، واالأمر ينطبق على "اإن�س��تغرام" و"كييك" وغريه 
اأحم��ر ال يج��وز التالع��ب ب��ه، واخرتاقه��ا وجعله��ا يف متن��اول اجلميع هو م�س��وؤولية 

م�ستخدمي الربنامج، ولي�ص مربجمي املواقع اأو من�سئيه!!
لقد ثارت م�ساكل خمتلفة ت�سببت بها �سور اكت�سفت بامل�سادفة، فقادت اإلى اإ�سكاالت 
داخل االأ�س��رة وبني اأف��راد العائلة، من هنا نوؤكد اأن احلياة اخلا�س��ة لي�س��ت للعر�ص اأو 
التالعب اأو التوزيع املجاين، هذا االأمر يحتاج اإلى تربية خا�س��ة، وتوجيهات م�س��تمرة 
وحمالت توعية، الأن االإن�س��ان اإن مل يحرتم حياته، وخ�سو�س��ياته واأ�سراره، فلن يجيد 
التعام��ل م��ع مفهوم حري��ة التعبري وحرية احلي��اة. اإن حلياتنا قد�س��ية ال يجوز اإ�س��اعة 
االإعالم  تفا�سيلها للنا�ص حتت اأي �سبب، فما لهذا اخرتع "التويرت" و"في�سبوك" وكل 
االجتماعي اجلديد. الكثريون ي�س��يئون اال�س��تخدام ويتخبطون وقد ي�س��عون اأنف�سهم 
واأ�س��رهم يف ماآزق ال حتمد نهايتها، واأق�س��ام ال�س��رطة يف اأوروبا وعندنا لديها الكثري من 
ق�س�ص اجلرائم االإلكرتونية، وخا�س��ة التي يكون ال�سباب هم اأنف�سهم �سبباً يف تعري�ص 
حياتهم للخطر بن�س��ر اأ�س��رارهم وعناوينهم و�س��وؤون بيوتهم، هذه الق�س��ايا حتتاج توعية 

مكثفة وم�ستمرة من قبل اجلهات امل�سوؤولة، وكلنا م�سوؤولون!•
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ما الخلطة السرية لإلعالم 
الناجح ؟

البع�ص ممن يعملون اأو يديرون بع�ص اأجهزة االإعالم يف بالدنا مل يدركوا اأو مل يتو�سلوا 
بعد اإلى اخللطة ال�سرية التي جتعلهم يقدمون لنا اإعالماً ناجحاً، تتوافر فيه مميزات النجاح 
اجلماه��ريي واملهني مع��اً. فهم اإما اأن يقدموه لنا مبعايري اأو مب�س��امني خمتلطة لي�ص بينها 
ما يت�س��ل مب�س��امني وثقافة االإمارات، ما يدل على عدم الفهم وعدم توافر املهنية لدى 
ه��وؤالء، واإم��ا اأن يقدموه تهريجاً اأو خروج��اً على ن�ص التهذيب، اأو ت�س��طيحاً بحجة اأن 
جمهور االإمارات ال يف�س��ل ال�سيا�س��ة واالإعالم اجل��اد، اأو اأن االإعالم اجليد ال يجلب 
اإعالنات واأموااًل، وهذه كذبة اأخرى اأو فهم خاطئ ال�سرتاتيجيات االإعالم، ولتوجهات 
اجلمهور واحتياجاته، ولتطبيقات احلرفية االإعالمية كما يجب اأن تكون، وكما يجب اأن 

ي�ستفاد منها!!
اجلمهور يف االإمارات حتى واإن مل يكن جمهوراً متناغماً يف �س��كله ومظهره على اعتبار 
الطيف ال�س��كاين والثقايف املوج��ود على اأر�ص الدولة، اإال اأن ه��ذا اجلمهور االإماراتي 
والعربي ب�س��كل عام جمهور يتاألف من �س��باب باملجمل، ومثقفني واأنا�ص على قدر من 
�لوعي و�ملتابعة للحدث �ليومي �ل�سيا�س��ي و�لقت�سادي �لعام و�لعاملي، كما �أنه جمهور 
ي�سم �س��رائح كبرية من االأطفال والن�ساء وكبار ال�س��ن، هوؤالء جميعاً لهم احتياجاتهم 
ومتطلباتهم وطموحاتهم وتوجهاتهم التي من املفرت�ص اأن يفهمها ويدركها االأ�س��خا�ص 
الذي��ن ي�س��تغلون على �س��ياغة وتوجيه الر�س��ائل االإعالمية للمجتمع، ف��اإن مل تعرف 
جمهورك الذي تخاطبه ب�سكل دقيق و�سليم فلن تنجح يوماً يف �سياغة الر�سالة ال�سحيحة 
التي تريد اأن ت�س��ل اإليه، �س��يظل هناك ت�سوي�ص ما يف امل�س��افة بني املر�سل وامل�ستقبل، 
ي�سيب الر�سالة االإعالمية يف مقتل!! ماذا يريد اجلمهور؟ �سوؤال مبدئي ومهم له عالقة 
باحتياجات النا�ص امل�س��روعة من االإعالم، وماذا يجب عليهم اأن يعرفوا؟ �سوؤال اآخر له 
عالقة بالوظيفة �لجتماعية و�ل�سيا�سية للموؤ�س�سة �لإعالمية، لكن ما يحدث �ليوم، ويف 
ظل تيار �خل�سخ�س��ة و�لتوجه �لربحي �ملادي، هو �إز�حة هذين �ل�سوؤ�لني ليحل حملهما 
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�سوؤال اأهم: كم �س��يوفر هذا الربنامج من مداخيل مالية للمحطة؟ وما كمية االإعالنات 
التي �س��تتزاحم عليه؟ اأما الت�س��اوؤالت عما اإذا كان هذا الربنامج جديراً بامل�س��اهدة، اأو  
يتنا�س��ب مع منظومة قيم املجتمع، اأو يت�س��ادم جذرياً مع هذه القي��م، اأو يحقق مردوداً 
اجتماعياً معيناً،.. فهي ت�س��اوؤالت تعترب من خملفات ع�س��ر كال�سيكي �سابق، اأو ع�سر 
م��ا قبل العوملة، كما ي�س��مى اليوم!! مع ذلك فاالإعالم��ي املحرتف ميكنه بخلطة مهنية 
احرتافية اأن ير�س��ي اأذواق اجلمهور، ويلبي احتياجاته امل�س��روعة عرب م�س��امني ملتزمة 
بقيم املجتمع وثقافته، ون�س��تطيع اأن ن�س��نع برامج جماهريية ناجحة، ت�سهد اإقبااًل وقبواًل 

جماهريياً واإعالنياً الفتاً للنظر، بعيداً عن االإ�سفاف وال�سطحية والرثثرة التافهة.
 االأم��ر يحتاج اإلى اإعالميني حمرتفني ابتداًء، منتمني للمهنة واملجتمع، على جانب من 
االأخالقية االإعالمية احلقيقية واالإبداع املهني، فتقليد الربامج التي تذاع على القنوات 
االأمريكية والفرن�س��ية واالإجنليزية �س��ار مف�س��وحاً ومماًل، كما اأن املذيع الذي يتقا�س��ى 
ع�س��رات االألوف �سهرياً، مقابل �س��ناعة ا�سمه وتلميع �سورته، من دون اأن يرتك اأثراً يف 

م�سرية االإعالم، يجب اأن يتوقف.
 اإن �سناعة اإعالم حقيقي هي وحدها الكفيلة بتخريج قامات اإعالمية حقيقية، وبالتعبري 

عن احتياجات النا�ص ور�ساهم !!•
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الهزيمة ليست قدرًا !!!! 
 ل �س��يء يحدث بامل�س��ادفة، حتى و�إن بد� كذلك يف �لظاهر، م�س��ائرنا لي�ست �أخطاء 
تاريخية، كما اأنها لي�س��ت اأخطاء جغرافية، فلالأقدار حكاية اأخرى مع الب�سر، ولقد مررنا 
نحن الذين ولدنا على اأعتاب مرحلة ن�س��اأة الدولة مبرحلة حياة كانت االأ�س��رة ت�س��كل 
فيها بالفعل نواة املجتمع واأ�سا�س��ه، من حيث دورها كج�س��ر عبور لكل مكونات الثقافة 
االجتماعية بدءاً ب�سعائر الدين كله وانتهاء بتفا�سيل احلياة اليومية واالعتيادية، فاالأ�سرة 
متنحن��ا هويتنا الديني��ة واحلم�ص النووي اخلا���ص بهويتنا االجتماعية و�س��كل تقاليدنا 
وانتمائنا وجممل �سخ�س��يتنا  العامة، هذه االأ�س��رة التي كانت حتفظ املجتمع مبحافظتها 
عل��ى البيت والفرد والطقو�ص واملمار�س��ات، مل تعد كما كانت ال �س��كاًل وال دوراً وال 

تاأثرياً!
هن��اك حتول هائل يف حياة اإخوة االأم�ص وجريان البارح��ة واأحياء زمان، اإن اآثار التحول 
وا�س��حة بج��الء يف كل العامل وعل��ى كل العالقات، لكنه��ا اأكرث و�س��وحاً يف املنزل 
اخلليجي واالإماراتي، باعتبار اأننا قد خ�س��نا معركة التنمية والتطوير بقوة واإرادة �سيا�سية 
واجتماعي��ة معاً، ولق��د حققنا جناحاً اأبهر الع��امل، لكن هذا النجاح قد اأخ��ذ منا اأموراً 
عديدة ونحن يف الطريق لك�س��ب املعركة، اليوم نحن جميعاً ن�ست�س��عر حجم خ�سارة ما 

فقدناه، لكن وبرغم فداحة اخل�سارة فاإن الفر�سة ما تزال قائمة لعمل ما!
ال�س��وؤال ال��ذي البد من طرح��ه بالتوازي مع االحتف��اء بنجاح م�س��روعنا التنموي يف 
االإمارات هو: كيف نتعامل مع هذه التحوالت ب�س��كل ن�س��تفيد من خالله اإلى اأق�سى 
درجة من فر�س��ها دون اأن نخ�س��ر - باملقابل - املزيد من مالمح هويتنا وثقافتنا وجذورنا 
وعالقتنا بكل تفا�س��يل �سخ�سيتنا االجتماعية؟ هذه مهمة لي�ست �سهلة، اإال اأنها ممكنة 
اإذا توافرت النية واالإرادة )ال�سيا�س��ية وال�س��عبية( واإذا تواف��ر الوعي واملحبة واحلر�ص، 
الوع��ي بقيمة هذه الهوي��ة وحيويتها، والوعي مبخاطر التخلي عنه��ا وارتداء اأقنعة ملونة 
لهويات معوملة ومعلبة وم�س��توردة؟ اأما املحبة  واحلر���ص فهما  اأمران  الزمان  حيث ال 
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ميكن��ك اأن حتر�ص على �سخ�س��ية وهوية ال حتبها اأو غري مت�س��الح معها، كما ال ميكنك 
اأن تتم�سك بهوية وثقافة اإال اإذا كنت جتدها عظيمة وت�ستحق االفتخار والتم�سك بها!

اإن اليابان بلد �سناعي متقدم جداً، وهو جمتمع يعتمد على التقنية احلديثة اإلى اأق�سى 
احلدود، اإال اأن هذا املجتمع ال يزال يحتفظ بخ�سو�س��ية ثقافية وا�س��حة ال تخطئها عني 
ال�سائح منذ اللحظة االأولى، اإذاً فخلط احلداثة مع ثقافة املا�سي اأمر ممكن اإلى جانب اأنه 
غ��ري معيق، �أو غري معرقل، فاملر�أة �لياباني��ة مهما بلغت درجة تعليمها؛ �إل �أن دورها كاأم 
وزوجة يتقدم على كل االعتبارات، وثوب الكيمونو ال يزال موجوداً، والطقو�ص البوذية 
الزالت �س��امدة يف املعابد ال�س��خمة، مل تقرتب منها التقني��ات واحلداثة بعد، كما اأن 
مدار�ص ال�ساي الزالت جتتذب املاليني، اليابان يتنف�ص تقنياً يف ثوب الكيمونو املزرك�ص 

واملعقد اإال اأنه ال ي�سكو من اأي اختناق اأو �سعوبة يف احلركة!!
اإن اأكرث ما ي�ستكي منه النا�ص عندنا هو انخفا�ص من�سوب العاطفة واالإن�سانية بني النا�ص 
يف العائلة، وبني اجلريان، واالأقارب، واالأ�س��حاب، لقد �سرقت عوملة ال�سوق واحلياة كل 
العاطفة واحلميمية من العالقات االإن�س��انية، فتخلخل كل النظ��ام، نظام الفرد والعائلة 
واملجتمع، ومبا اأننا ال ميكننا اإعادة العجلة اإلى اخللف، فاإننا ميكن اأن نتوقف ون�ساأل اأنف�سنا 
اإل��ى اأي��ن نحن ذاهبون وماذا نريد؟ واإلى اأين نريد اأن ن�س��ل؟ وه��ل تعنينا هذه الهوية 
وتلك �جلذور �أم ل؟ هذه �لأ�سئلة لي�ست حكر�ً على �لفرد �أو �لأ�سرة؛ ولكنها مطروحة 
على النظام االجتماعي كله، وعلى موؤ�س�س��ات الرتبية والتعليم، وعلى جهات الت�سريع 
واالإعالم وغري ذلك، لنكون وعياً ب�س��رورة احلفاظ على ثقافتنا و�سخ�س��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 اأحالم م�ستغامني مرة عن املدن فقالت:"هنالك مدن كالن�ساء، تهزمك 
اأ�سماوؤها م�سبقاً، تغريك وتربكك، متالأك وتفرغك، وجتّردك ذاكرتها من كل م�ساريعك، 
لي�س��بح احل��ب كل برناجمك، هنالك م��دن مل تخلق لتزورها مبف��ردك، لتتجول وتنام 
وتقوم فيها، وتتناول فطور ال�س��باح وحيداً، هنالك مدن جميلة كذكرى، قريبة كدمعة، 
و�سيكتب  وكما كتب غريها  اأحالم  كتبت  كما  املدن  وموجعة كح�س��رة...." كذلك 
اآخ��رون، اأح��د األغاز التجربة االإن�س��انية، وكاأن اهلل خلق الب�س��ر ليخلق��وا هم املدن، ثم 
ليهيم��وا بها ع�س��قاً اأو ليكرهوها م��ن النظرة االأولى، فاملدن كالن�س��اء اإما اأن حتتلك من 
النظرة االأولى واإما اأن تتجنبها كوباء، ال جمال الأن تقنع نف�سك بالقوة كي حتب مدينة، 
فاملدن لي�ست كتاب فل�سفة وال نظرية يف اجلمال، اإنها حالة عاطفية ترتاوح بني ال�سذاجة 
والكيمياء، وتقع يف امل�سافة بني الروح و�سيحات بائع متجول يبيع اأنتيكات م�ستعملة!!
حني زرت باري�ص يف �سيف 2001 مل اأحبها اأبداً، وكان احلق على الطق�ص، ففي ذلك 
الوقت كانت احلرارة عالية وال�سم�ص تاأكل الراأ�ص والروح، ومل اأجهد نف�سي يف ع�سقها، 
اأجلت تلك املهمة ل�سفر اآخر ملدينة النور والثقافة واللوفر وال�سوربون ونهر ال�سني وموليري 
وفيكتور هوجو، ولكنني حتى اليوم وبعد م�س��ي اأكرث من ع�س��ر �سنوات مل اأحاول اأن 
اأزورها برغم رغبتي يف ذلك، باري�ص هذه مدينة لها ع�س��اق بعدد جنوم ال�س��ماء، وتراب 
االأر���ص، وله��ا حاملون يتمنون اإلقاء نظرة عليها ولو من بعيد، و�س��بحان اهلل الذي له يف 

خلقه �سوؤون، وخللقه مع احلب اأحوال وجتليات واأمزجة!
للمدن مزاج، ولكل مدين�ة مزاجه�ا اخل�ا�ص، وما بني املرء واحل�ب م�ساف�ة كيمي�اء، فاإم�ا 
اأن تبي�ح املدين�ة لك �س��يفرة مع�ادلته�ا فتعرفه�ا منذ النظرة االأولى، واخلط�وة االأولى، 
واأحي�اناً ر�س��ف�ة امل�اء االأولى، ولقم�ة الطع�ام االأولى فيها، فتتب�س��ط مع�ك وتفت�ح كل 
اأبوابه���ا وت�س��لم�ك املفاتي�ح، وهن��ا يطي�ب احل�ال ويحلو امل���زاج، وتدخ�ل يف عالق�ة 
احل���ب التي لن تنته��ي ولن تب�راأ منه�ا اأب���داً، واإما العك��ص متام�اً، اأن��ا اأع�رتف باأنني 
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مل اأبراأ من ع�س�ق بريوت اأب�داً برغم اأن االأح�وال باع�دت بيننا يف الف�رتة االأخ��رية!
حني ذهبت اإلى اإ�سطنبول موؤخراً خ�سيت اأال اأحبها، وال اأدري �سبباً خل�سيتي، رمبا الأنني 
مل اأزرها قط، ورمبا الأنني اأتوج�ص من مدن ال�س��رق الأ�س��باب لها عالقة بتجارب �س��يئة 
يف بع�س��ها، لكنني حني دخلتها �س��ميت با�سم اهلل وتعوذت من �سر مزاج املدن ال�سيئ 
ودعوت اأن ت�س��تقبلني اإ�سطنبول بلباقة اإن مل ت�ستطع اأن ت�ستقبلني بدفء ومودة، فكان 
ما اأردت الأنني اأوؤمن باأن اهلل يعطينا بقدر نوايانا، حينما اأفقت �سباحاً دخلت اإ�سطنبول 
م��ن اأجمل اأبوابها ومن اأعظم زواياها التي حتبها، غازلت �س��غفها بالعظمة وعزفت على 
وترها الرنان، فكانت زيارة توبكابي �س��راي اأو ق�س��ر ال�سلطان �س��ليمان العظيم مدخاًل 

موفقاً اأنتج عالقة �سداقة 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�س��ف احلقيقة االأجمل: اإن الذي مينح اإ�س��طنبول كل هذا االألق والعظمة هو 
كونها املدينة الوحيدة التي متد رجليها يف اآ�س��يا وتغفو وا�سعة راأ�سها على تالل خ�سراء 
يف اأوروبا، لقد كان العثمانيون عظماء جتري يف عروقهم دماء الغزاة الفاحتني بجدارة، لذا 
جعلوا من اإ�س��طنبول �س��رفة دولتهم التي يطلون من خاللها عل��ى كل اأوروبا ليحتلوها 

فيما بعد!
اأحبب��ت هذه املدينة ففيها من دواعي احلب الكثري، لكن املعرفة بالتاريخ كانت مدخاًل 
�سحيحاً لهذا احلب، لي�ست املعرفة وحدها لكنه االعرتاف اأواًل، فاالأتراك ميتلكون تراثاً 
وتاريخاً مهواًل من الق�سور وامل�ساجد واملتاحف والرموز التي ال تنتهي، وميتلكون مطبخاً 
ال ي�س��اهى باأطعمته ونكهاته، كما متتلك كل مدينة لديهم مزاجاً خا�ساً وطابعاً مميزاً، اأما 
البحر في�سفي على البالد �سحراً عجيباً، اأنك ال تفتقد البحر واملاآذن هناك، فكلما حلق 

�سرب طيور ثق باأنك قريب من بحر اأو �سوق اأو م�سجد!•
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في منتصف المسافة بين الطفلة..
والقانون!!

"لق��د كنا جميعاً اأطفااًل يف يوم ما، ونحن نتقا�س��م جميعاً الرغبة يف حتقيق رفاه اأطفالنا، 
ذل��ك الرفاه الذي مل ينفك اأبداً، و�س��يظل ي�س��كل الطموح الذي تتعلق به الب�س��رية 
قاطب��ة اأكرث من اأي طموح اآخر". جاءت هذه العبارة يف اأحد تقارير االأمني العام لالأمم 
املتحدة الذي �س��در مبنا�س��بة موؤمت��ر القمة العاملي م��ن اأجل الطفل ال��ذي احتفت به 
االإمارات دائماً، والتي اأ�س��درت قانوناً حلمايته اأطلقت عليه ا�س��م طفلة راحت �س��حية 
والدها، فخلدت االإمارات ذكرى ماأ�ساتها كما تفعل الدول املتح�سرة، واأ�سمت القانون 
اأكد حماية االأطفال من جميع اأ�سكال التمييز، ومنحهم اأولوية  ب� "قانون ودمية" الذي 
الرعاية واالإغاثة، وقدم م�س��لحتهم يف جميع االإجراءات دون ت�س��اهل جتاه اأي اخرتاق 

اأو جتاوز اأو اإهمال بحقهم.
الي��وم نح��ن نبحث عن حماي��ة اأطفالنا وهويته��م، مل تعد الرفاهية ه��ي املطلب االأول 
والطموح االأ�سا�س��ي الذي تبحث عنه االأ�س��رة االإماراتية وال احلكوم��ة الأطفالها، لقد 
جتاوزنا هذا الطموح، اأو لنقل اكتفينا منه مبا يكفي، وفرنا الأطفالنا منازل جيدة، ومدار�ص 
حمرتمة، ورعاية �س��حية متاثل ما يتوافر الأطفال املجتمعات املتقدمة، كما و�س��عنا حتت 
ت�سرفهم األعاباً كثرية، وحدائق ومنتزهات، ومربيات و.. هل قلت مربيات؟ نعم هذه هي 
االإ�س��كالية التي وقعنا فيها، فتحولت من رفاهية اإلى اأداة ف�سل تربوي يواجهنا باإخفاقنا 
كل حلظة، يف احلقيقة ال اأحد يجب اأن يد�ص اأنفه اأو يده يف تربية الطفل �س��وى والديه، 

تلك ق�سية تربوية حمورية نغفلها كثرياً، اإما جهاًل واإما ا�ست�سهااًل واإما ال مباالة!.
الطف��ل حت�دي�داً ال يج���وز اأن تتالعب برتبيت���ه اأي�اد كثي�رة، حتى ال ي�س���اب بدوار 
ترب��وي، اأو بفق��دان تربي�ة اأب�دي، الف�ت��اة الغريب�ة التي تاأتينا من اآخ���ر الدني�ا لتعمل 
براتب األف درهم، لي�س��ت اأكرث من امراأة حمدودة التعليم والثقافة، ومن بيئة مناق�س��ة 
)غالب��اً( لبيئتنا وثقافتن���ا وديننا يف معظم االأح�وال، ه�ذه تاأتي مل�س��اع�دة ربة البي�ت، 
ال لتح��ل حملها، تاأتي لتعمل يف خدم�ة العائلة ب�س��كل ما، ال لتكون اأماً ثاني�ة اأو اأولى 
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الأطفالنا، تلك كارثة قومية ال ننتبه لها، لكننا حني �سننتبه �سيكون الوقت قد فات حقاً!
ال يجوز لنا اأن مننحها هذه املهمة اخلطرية بهذه الطماأنينة الغريبة التي جتعلنا ن�سع اإن�ساناً 
يف ط��ور ت�س��كل اللغة والثقافة والهوية وعموم ال�سخ�س��ية بني يديه��ا، لتنحته هي كما 
ت�س��اء، ولتعب��ث بل�س��انه ومفرداته وكل �سخ�س��يته، فيتعلق بها وال ي��رى احلنان اإال يف 
وجودها، فاإذا عاد من اأي م�سوار طار اإلى اأح�سانها كع�سفور اأكرث مما يفعل اإذا راأى اأخته 
اأو خالت��ه اأو عمت��ه، تلك حالة انف�س��ام يف الرتبية لي�ص الطفل �س��بباً فيها، وال اخلادمة 

م�سوؤولة عنها، اإن االأ�سرة هي التي تتحمل امل�سوؤولية كاملة %100!.
هذه ق�سية حمورية حتتاج فهماً مبدئياً واتفاقاً مبدئياً، ومبداأ اأ�سا�سياً بني الوالدين يحددان 
به مهمة هذه �خلادم��ة ومدى قربها وبعدها من �لطفل، و�أين تبد�أ �خلطوط �حلمر�ء و�أين 
تنته��ي، و�إن �أول م��ن يجب عليه وع��ي ومعرفة و�ح��ر�م هذه �خلطوط... ل لي�س��ت 
اخلادمة، اإنه��ا االأم، فهي اأم الأنها مركز البيت وعموده ومرجعية حنانه ورعايته واأمومته، 
هي ولي�س��ت اخلادمة، وحني تف�سل االأم حريتها وحياتها اخلا�سة و�سديقاتها على بيتها 

فاإنها تفقد احلق احل�سري يف ذلك كله، فال تعود اأماً باملطلق!.
يوم تركتها متاماً يف حي��اة رجل هو اأبوها  اأمها  قتلته��ا  بريئة  اإن "ودمي��ة" طفلة �س��غرية 
انتزعها منها ليثبت لها رجولته وقوته، فكانت ودمية واأختها �سحايا اخلالفات والنزاعات 
والطالق، ثم كانت للمرة الثانية �سحية اإدمان والدها على املخدرات وامل�سكرات، اأما يف 
املرة الثالثة واالأخرية فكانت �س��حية ال اإن�سانية والدها و�سديقته حني حب�ست يف دورة 

املياه طيلة الليل فلفظت اأنفا�سها!•
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حلــم )االفتـــراس(! 
يف مقدمته كمرتجم لكتاب )املياه كلها بلون الغرق( يقول التون�س��ي اآدم فتحي:"لعلنا 
مل ن��ر عتمة اأ�س��د من ه��ذه التي حتيط باالإن�س��انية من كل جانب يف بداي��ة هذا القرن 
احلادي والع�س��رين، ونحن بني األفية اأُ�ْس��ِكنت القرب واأخ��رى تنتف�ص كطائر يخرج من 
بي�س��ته، األفي��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 اإلى كّتاب مثل اإميل �سيوران. 
و�س��يوران هذا هو فيل�سوف ومفكر حقيقي حتى واإن كان يقول عن نف�سه اإنه )فيل�سوف 
بامل�س��ادفة(. ولد يف رومانيا عام 1911، الأب كاه��ن واأم ال توؤمن بالدين، فكانت هذه 
اأول��ى مفارقات حياته، يف الع�س��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�ص، وهناك عا�ص يجوب اأرياف فرن�سا 
و�سوارعها على دراجة نارية ويوؤلف الكتب بلغته االأم حتى اكت�سف اأن هذه الكتب ال 
يقروؤها اأحد فقال: "من االأف�س��ل اأن يكون املرء موؤلف اأوبريت على اأن يكون �س��احب 
�س��تة كت��ب ال يفهمها اأحد"، وهنا قرر االن�س��الخ واخلروج عن لغت��ه وهويته الرومانية 

ليكمل حياته فرن�سياً يوؤلف باللغة الفرن�سية وبها عا�ص بقية عمره.
اإن اأكرث ما مّيز هذا الفيل�سوف هو اأنه كان وفياً للفكرة ولفعل الكتابة ولي�ص للجمهور اأو 
القراء، كان يوؤلف وين�س��ر كثرياً ودون توقف، وكانت كتبه تلقى حفاوة كبرية من النقاد 
واملثقفني برغم حمدودية توزيعها، يف احلقيقة كان �س��يوران حري�ساً على احل�سور ولكن 
لي�ص على الظهور، احل�س��ور اخلايل من االأ�س��واء والبهرجة والفرجة، كان رجاًل حري�ساً 
على االإقامة يف مناطق الظل بعيداً عن االإعالم ووهم ال�سهرة، وهذا ما ال ي�ستطيعه كثري 
من الكتاب، وهنا - يقول �س��يوران - يكمن اخلطر، ال�س��هرة كمني قاتل يقود اإلى نهاية 

الكاتب!
كان يقول اإن م�س��كلة الكّتاب حر�سهم على زيادة جماهريهم وبالتايل �سقوطهم يف فخ 
الكتابة لهذا اجلمهور، مبعنى اإر�س��ائه واالنقياد لرغباته، كي يتكر�ص مرجعية لهم، وهذا 
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ما كان ي�ّس��كل رعب��اً حقيقياً له، هذا الرعب الذي دفعه لرف���ص جائزة بول موران عام 
1988 خوفاً من نهاية ال تليق به كمفكر!

العبارة:"حني ُي�ْس��ِبع الطغاة  كن��ت اأطالع كتابه "املياه كلها بلون الغرق" فلفتتني هذه 
�سرا�ستهم يتحولون اإلى رجال طيبني )!!!( وكان ميكن اأن تعود االأمور اإلى ن�سابها لوال 
غرية العبيد، ورغبتهم يف اإ�س��باع �سرا�ستهم هم اأي�ساً، اإن طموح احَلَمْل اإلى اأن يتقم�ص 
دور �لذئب هو باعث �أغلب �لأحد�ث، كل من لي�ض له ناب يحلم به، ويريد �أن يفر�ض 
هو اأي�ساً". هذه العبارة حتيل اإلى حقيقتني: االأولى هي اأن �سيوران متاأثر ب�سكل وا�سح 
بفكر هتلر، وقد عانى هو كثرياً من هذا االأمر بقية حياته، واحلقيقة الثانية اأنها تف�سر جزءاً 
من �سبابية امل�سهد الذي يتخبط فيه العامل اليوم، هذا امل�سهد امللتب�ص واملختلط والذي 

ال يكاد اخليط االأبي�ص فيه يبني من اخليط االأ�سود!.
�لذين ظلمتهم �لأنظمة وقمعتهم ل�س��نو�ت طويلة، �أز�حو� �لتاريخ و��ستولو� على و�جهة 
�مل�سرح، و�أول فعل مار�سوه هو ظلم �لآخرين وقمعهم وباأ�سد مما فعله �أ�سالفهم. �لطغاة ل 
ي�سريون رجااًل طيبني - من وجهة نظري - ذلك لي�ص خياراً تب�سيطياً وعفوياً كما يقوله 
�س��يوران، الطاغية تركيبة نف�سية وثقافية �س��ديدة التعقيد ال ميكنه بقرار اأن ي�سري مالكاً 
طيباً الأنه �سبع من ممار�سة ال�سرا�سة، لذلك فكل طاغية م�ستعد الأن يفني كل �سيء كي 
ي�ستمر حتى لو قتل 93000 �سخ�ص كما يف �سوريا، احلقيقة هي اأن الطغيان لوثة قاتلة، 
واحلقيقة اأي�س��اً هي اأن م�سدر ال�سرور هو تلهف املظلوم الإ�سباع  نزعة الت�سلط واالنتقام، 

اأي المتالك ناب يفرت�ص به كما اأي طاغية ح�سب �سيوران!•
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مجالس الوعي الرمضانية
طوال تاريخه القدمي واحلديث، منذ اأيام الب�س��اطة واقت�س��اد الكفاف، و�سواًل اإلى حياة 
�لي�س��ر و�لتط��ور وجمتمع �حلد�ثة و�قت�س��اد �لنفط و�لعوملة، فاإن جمتم��ع �لإمار�ت ظل 
حمافظ��اً على الكث��ري من مالحمه و�س��ماته االجتماعية وحتديداً ما يخ�ص املمار�س��ات 
والطقو�ص االجتماعية ذات اخل�سو�سية وما يتعلق مبمار�سات العبادة وما يرتبط بها. وال 
�س��ك اأن �سهر رم�سان طق�ص اجتماعي بامتياز و�سهر عبادة له قد�سيته يف قلوبنا جميعاً، 
ولقد ارتبط عندنا يف االإمارات مبا يعرف باملجال�ص الرم�س��انية، التي واإن حاول البع�ص 
ا�ستبدالها مبا ي�سمى باخليام الرم�سانية فاإن هذه املجال�ص ال تزال حتتفظ باألقها وحيويتها 

عرب ما يدور فيها من نقا�سات و�سجاالت مهمة جداً.
ونظراً الأهميتها والدور الذي ميكن اأن تلعبه يف جمع النا�ص وطرح الق�س��ايا ومناق�س��تها 
بوعي وم�س��وؤولية، وبالت��ايل نقل ثقافات ومب��ادئ خمتلفة من خالل تلك النقا�س��ات 
للحا�س��رين ولبقية اأفراد املجتمع، فاإن مكتب ثقافة القانون التابع مبا�س��رة ملكتب �سمو 
وزير الداخلية ال�س��يخ �س��يف بن زايد اآل نهيان قد تبنى فكرة املجال�ص الرم�سانية هذا 
العام والعام املا�س��ي، لين�س��ر من خاللها ثقافة يحتاجها كل فرد يف املجتمع اليوم. اإنها 
ثقافة احلقوق والواجبات، ثقافة االلتزامات وامل�سوؤوليات، ثقافة احلرية املن�سبطة ب�سوابط 
القانون وحقوق االآخرين، فال حرية مطلقة يف اأي مكان، وال يوجد فرد اأو جهة تت�سارك 
يف االمتيازات والت�س��هيالت واخلدمات واالأم��ان والرفاهية يف هذا املجتمع النبيل دون 
اأن يرتت��ب على ذلك التزامها مب�س��وؤوليات عليها اأن توؤديها لتكتمل املعادلة وي�س��تقيم 
البن��اء. من هذا املنطلق يدعم �س��مو وزير الداخلية هذا امل�س��روع، ويق��ف خلفه بقوة، 

ويختار االإعالميني ليكونوا الرافعة احلقيقية وال�سركاء االأوائل يف اإجناح هذه املجال�ص.
اإن ه��ذه املجال�ص الرم�س��انية التي يرعاها مكتب ثقافة القان��ون تعمل يف جوهرها على 
تخ�س��ي�ص مو�س��وعات قانونية ت��دور حولها نقا�س��ات هذه املجال�ص. ه��ذا التحديد اأو 
التخ�س��ي�ص يبدو مفهوماً و�س��رورياً، الأن الفكرة تاأتي باإ�س��راف مكت��ب ثقافة القانون 



53

عائشة سلطان

التاب��ع ل�س��مو وزير الداخلي��ة اأواًل، واأما ثانياً فالأننا نعرب مرحلة مف�س��لية على م�س��توى 
�لعامل و�لإقليم من حيث �نفجار ثورة �ملعلومات و�لت�س��الت و�ختالط �خلا�ض بالعام 
و�س��بابية القوان��ني لدى البع�ص، وه��ذا كله ي�س��تدعي عماًل وطنياً جاداً ل�س��رح هذه 
القوانني والتوعية بها عن طريق االإعالم واالإعالميني وعلى رافعة اجتماعية يف جمال�ص 
املواطن��ني الذين تدور هذه النقا�س��ات لديه��م، ومن ثم تنقل اإل��ى جميع البيوت عرب 

و�سائل االإعالم املختلفة. 
اإن غر�ص ون�س��ر ثقافة القانون من اأبرز اهتمامات وزير الداخلية �س��مو ال�سيخ �سيف بن 
زايد اآل نهيان، بدا لنا ذلك احلر�ص جلياً يف اجلل�س��ة التي جمعتنا ب�سموه ملناق�سة فكرة 
هذه املجال�ص، لقد كان حري�ساً جداً على اإجناح هذا امل�سروع رغبة منه يف اأن ميتلك كل 
مواطن ومقيم هذه الثقافة التي حّمل �سموه االإعالم م�سوؤوليتها املبا�سرة، ما يجعل من 
االإعالم �س��ريكا رئي�س��اً وحقيقياً جتاه املجتمع لي�ص ب�سفته جهة ترفيه واإخبار ومعلومات 
فق��ط، ولكن من حيث دوره يف ن�س��ر منظومة القيم القانوني��ة واالأخالقية، االأمر الذي 
يعيد لالإعالم دوراً كان على و�س��ك اأن يفقده و�سط تنامي خط احلرية والفردية املطلقة 

يف االإعالم اجلديد ومواقع التوا�سل االجتماعي.
اإن جن��اح هذه املجال�ص وامل�س��اركة يف نقا�س��اتها، والتفاع��ل معها، يعترب جناح��اً حقيقياً 
له��دف اجتماعي يف  النهاية، ه��دف يعنينا جميعاً كباراً و�س��غاراً، اإعالمي��ني واأفراداً 
عاديني، حي��ث اأننا كمجتمع منفت��ح على جميع الثقافات واجلن�س��يات وكذلك على 
اآخر التطورات واالخرتاعات يف عامل االأفكار والتوا�س��ل واملوا�س��الت يجعلنا عر�سة 
للعديد من التجاوزات وااللتبا�س��ات واملخاطر، ونحن هنا ن�س��عى بكل طاقاتنا للحفاظ 
عل��ى التوحد  والتالحم الوطني واالأمان واال�س��تقرار االجتماعي، وهي االأفكار  التي 
متث��ل العمود الفق��ري لدولة االإمارات وفك��رة احتادها الذي قامت علي��ه منذ اأكرث من 
اأربعني عاماً. اإنها الفكرة التي ت�ستحق منا جميعاً العمل على تكري�سها بالقانون والثقافة 
والوعي و�س��واًل لتحقيق اأكرب 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�ص عذراً"، فبمجرد 
اأن ي�س��در ت�سريع اأو قانون ما يف الدولة ومن ثم ين�س��ر يف اجلريدة الر�سمية ي�سبح ملزماً 
للجميع وناف��ذاً، واأي خمالفة له من قبل اأي فرد توجب العقوبة، اأما االحتجاج باجلهل 
فال يعتد به اأبداً. هذا يعني اأن الثقافة القانونية م�س��وؤولية �سخ�س��ية يف املقام االأول على 
االإن�س��ان اأن ي�سعى لها حتى ال يعر�ص نف�س��ه لعقوبات تكون يف اأحيان كثرية اأكرب من 
قدرته على احتمالها، �سواء ما كان منها عقوبة ج�سدية كاحلب�ص اأو مالية كالغرامة مثاًل، 
ولكن بالرغم من هذه احلقيقة فاإن موؤ�س�س��ات القانون ك��وزارة الداخلية واإدارات املرور 
ت�سعى قدر جهدها جلعل القانون وا�سحاً اأمام اجلميع بتنظيم الكثري من حمالت وبرامج 
التوعية، بتوزيع الكتيبات واملن�س��ورات واالإعالنات االإذاعية والتلفزيونية، وبالتوا�س��ل 

املبا�سر مع املجتمع عرب املحا�سرات والندوات وغريها!
هذا اجلهد التثقيفي الذي تبذله موؤ�س�س��ات ت�س��ريع وتنفيذ القانون ال ياأتي اختيارياً اأو 
ع�س��وائياً، ولكنه ي�سري �س��من خارطة طريق تاأخذ باملجتمع اإلى هدف مهم هو تاأ�سي�ص 
ثقاف��ة ووعي قانوين جمتمعي، يع��رف فيه كل فرد منظومة القوان��ني التي حتدد حقوقه 
وواجبات��ه وكذلك حق��وق االآخرين والتزاماتهم، بحيث يع��رف على وجه الدقة كيف 
يلتزم مبا عليه وكيف يطالب مبا له، وفق تلك القاعدة الذهبية التي تقول ب�سكل �سريح: 

"تنتهي حريتك عندما تبداأ حريات االآخرين".
اإن املعرف��ة والفهم الدقيق لبنية القوانني املح��ددة للحقوق واحلريات يقودان حتماً اإلى 
الوع��ي املطلوب باأهمية القانون يف حياتنا، فال جمتمع بال قانون، وال عالقات اجتماعية 
بال حمددات و�سوابط، وحده العلم واالقتناع بالقانون ثم االلتزام به يقود اإلى تاأ�سي�ص 
جمتم��ع اأو دول��ة القانون، دولة اال�س��تقرار واالأمان امل�س��ادة متاماً ملجتمعات الفو�س��ى 
والتكالب والف�س��اد، ومن هن��ا تاأتي املبادرات املختلفة للتوا�س��ل مع النا�ص واإي�س��ال 
ثقاف��ة القانون لهم، وتاأتي و�س��ائل االإعالم يف مقدمة االأدوات الت��ي تنقل هذه الثقافة 
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للجميع على حد �سواء، وهذا اأحد اأدوار االإعالم اجلماهريي، كما اأنه اإحدى م�سوؤولياته 
االجتماعية.

االإمارات جمتمع منفتح وخمتلط ثقافياً واإثنياً، مبعنى اأنه يحفل �س��من ن�سيجه ال�سكاين 
بع�س��رات الثقافات واجلن�سيات، وهذا بحد ذاته �س��بب جوهري يجعل االإعالم يجهد 
نف�سه ل�سرح القوانني وتو�سيلها جلميع ال�سرائح وفق اأ�سكال حمببة و�سل�سة وعرب ر�سائل 
بعيدة عن التوجيه الوعظي املبا�س��ر. وتاأتي الدراما املحلية امل�س��غولة ب�سكل مهني جيد 
والربامج اجلماهريية كاإحدى اأدوات تو�س��يل القوانني للجمهور، مبا يتالءم مع خمتلف 
�لأعمار و�لتوجهات، ول بد من توظيف �لإعالم �جلديد �أو و�سائل �لتو��سل �لجتماعي 

والهواتف الذكية يف هذا الطريق!
االإم��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 �سمن 
تفاعالت احليوية الكثري من ال�سلوكيات املتعار�سة مع هذا الوجه احل�ساري الذي مييزه ،
ما ي�س��ع على االإع��الم دوراً اأكرب جتاه تكري���ص ثقافة القانون والتوعية بها، وخا�س��ة ما 
يتعلق منها باملجال �لإلكروين و�ل�س��بكات �لجتماعية، فما �أكرث ما يحدث يف �لعامل 

االفرتا�سي من جتاوزات وجرائم حتتاج الكثري من حمالت التوعية والتثقيف!.
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نحتاج للخوف أحيانًا!
كنت �أحتدث �إلى �سديقتي يف بالد �أخرى، ذهبت �إليها لعالج زوجها، وقد م�سى زمن 
طويل على �س��فرها، وكلما ات�سلت بها مل�ست ذلك ال�س��جن يف �سوتها وذلك اخلوف، 
بل الرعب الذي تعرب عنه ب�س��كل وكلمات  مبا�س��رة، اخلوف على زوجها، واخلوف اأن 
يكون اأحدهم قد )عمل له عماًل اأو �س��حراً كما تعتقد!( واخلوف اأال ي�س��فى واأال يعود 
اإلى ما كان قبل مر�س��ه املفاجئ، اخلوف من اأال تعود اإلى الوطن واأن تظل يف الغربة مع 
زوجها، واخلوف على حياتها و�سداقاتها وعملها واأحالمها، اخلوف من وعلى الغد، على 
امل�ستقبل الذي بذلت الكثري ليكون اأكرث األقاً وجمااًل وراحة وجناحاً، لكن مر�ص الزوج 
قد اأ�س��قط كل املعادالت وعرقل كل االأحالم اأو على االأقل و�س��عها يف خانة "موؤجل 

اإلى وقت غري حمدد"!.
اأتركه��ا تعرب عن خماوفه��ا دون اأن اأتدخ��ل اأو اأعرت�ص اأو اأقاطعها، الأنن��ي اأعلم حاجة 
�س��خ�ص يف مثل و�س��عها للكالم، فهي ال متار�ص  ترف الرثثرة االعتيادية على الهاتف 
كما تفعل �أي �س��ديقتني �أو �س��يدتني ثرثارتني، �إنها تتكلم لتتنف�ض، لتقول ب�سوت عاٍل 
لنف�س��ها اأواًل ويل يف املرتبة االأخرية اإنها برغم ق�س��وة التجربة والغربة والوحدة، ال زالت 
حتلم بالغد وتتفقد كل تفا�س��يلها واأحالمها املوؤجلة، فما ه��ذا اخلوف املتدفق من قلبها 
�س��وى �س��كل اآخر للحر�ص على االأح��الم واحلياة والزوج واحل��ب. نحن نعرب باخلوف 
اأحياناً حني ت�سيق احللقات حولنا وي�سيق م�سمار ال�سباق، وي�سيق �سدرنا ونحن نلهث 
باجتاه �لنهاية، نحن نخاف من �ل�سقوط، من �لأمل، من �لف�سل ومن �لفقد، لذلك ن�سرخ 

قبل �ل�سقوط وقبل �لف�سل وقبل �لأمل وقبل �لفقد، حماية لأرو�حنا من ذلك كله!.
اخلوف واحد من اأهم واأقدم االنفعاالت الب�س��رية التي مار�س��ها االإن�س��ان وو�سف بها 
)اإن االإن�سان خلق هلوعاً(، اإن االإن�سان ال يعي�ص انفعااًل بكامل طاقته وجتليه كما يعي�ص 
اخلوف، اخلوف �س��فة و�س��لوك معاً، وهو بقدر ما ينظر اإليه على اأنه �س��لوك مبتذل وغري 
م�ستحب اإال اأنه االنفعال الكامن فينا جميعاً وبال ا�ستثناء، الأنه وبب�ساطة جزء من فطرتنا 
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االآدمية والب�سرية واالإن�س��انية، احلديث هنا عن اخلوف الفطري ولي�ص اخلوف املر�سي، 
لقد اخرتع االإن�س��ان �س��ينما واأفالماً، واأدباً واألعاباً واأدوات واأ�سلحة الإثارة خوفه وتهييج 

خماوفه، رمبا ليعالج خوفه، ورمبا ليعرتف ويحتفي به دون وجل اأو خوف!.

اإن الذين يباهون باأنهم ال يخافون يجافون �س��يئاً من فطرتهم ال اأكرث، فاخلوف لي�ص عيباً 
وال نقي�س��ة، بقدر ما هو  داللة عافية نف�س��ية حني ال يتجاوز حدوده، فحني تخاف على 
نف�س��ك وعلى اأبنائك، وحني تخاف من اخلطر واحليوان املفرت�ص واالأمرا�ص واالأ�س��رار 
والعتم��ة و... فاأنت تذهب مبا�س��رة حلماية نف�س��ك وال�س��عي حلالة االأمان واالإن�س��انية 

حولك ال اأكرث، ولكن دون اإثارة خوف وخماوف االآخرين.
ل �أقاط��ع �س��ديقتي حني تتح��دث عن خماوفه��ا، ول �أج��د �لأمر يحتمل �لن�س��ائح 
واالإر�س��ادات، كل ما نحتاجه �س��يء من ال�س��رب وكثري من احلكمة، فالنا�ص حتتاج اإلى 
اأن تخ��رج ما بداخلها واأن تتيقن اأن هناك من ين�س��ت لها بقلب��ه وباهتمام وتفهم، دون 

مقاطعة اأو ن�سائح!•
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الثقة في القارئ
باول��و كويلل��و كاتب برازيل��ي معروف ل��دى الق��راء العرب، ا�س��تهر بروايت��ه االأولى 
"اخليميائي" التي �سار يعرف بها على الدوام، مع اأنه كتب بعدها الكثري من الروايات 
اجلميلة وذات العمق االإن�ساين العاملي، موؤخراً قراأت له على �سفحته يف موقع التوا�سل 
االجتماعي الفي�سبوك مقالة  حول قواعد الكتابة لديه يقول اأن مدوناً فلبينياً قد جمعها 
ب�س��كل جدي ومت�سل�س��ل من خالل متابعت��ه ملالحظات كويللو ح��ول الكتابة، وهي 
ثماني��ة  قواعد يف غاية االأهمي��ة، يحتاج اإلى 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�سة، فلماذا على الكاتب اأن يعتقد باأنه االأكرث فهماً وذكاء من القارئ، واأن عليه اأن 
ي�ستفي�ص وي�سرح ويلف ويدور حول مو�سوعه اأو الق�سية التي يطرحها، القارئ ذكي مبا 
فيه الكفاية، وهو ال ياأتي اإلى ما نكتبه خالياً من املعرفة اأو �سفراً من التجارب والقناعات 
واالأفكار، بل العك�ص متاماً، تقول قاعدة كويللو يف الثقة "ثق بقرائك، ال حتاول اأن ت�سرح 
لهم االأفكار وكاأنك ُتدر�ص اأطفااًل يف ف�س��ل درا�سي، اأعطهم جمرد اإ�سارات اأو اإ�ساءات 
حمددة و�سيقومون هم بدورهم مبلء تلك الفراغات التي عليك اأن ترتكها بني ال�سطور، 
دع خميلتهم تعمل وقناعاتهم واأفكارهم ترثي الن�ص اأو الفكرة التي تعر�س��ها وتناق�سها 

معهم!.
والأن معظمنا ككتاب يعتقد باأنه معلم اأو واعظ  مطلوب منه اإ�سداء الن�سح والتوجيهات 
فاإن ال�س��رح واالإطالة متلوؤ كتاباتنا، وهنا ي�س��ح ال�س��وؤال هل الكتاب��ة عملية تفاعلية بني 
طرفني اأم تلقينية تقع مهمتها على طرف واحد وعلى املتلقني اأن ين�ستوا ويوافقوا فقط؟ 
اإن الكتابة للنا�ص لي�ست اأمراً �سهاًل، وقد زادت �سعوبته مع تنامي توجهات ثورة التقنية 
وو�سائط االإعالم اجلديد اأو اإعالم املواطن كما ي�سمى، هذا االإعالم الذي جعل من كل 
�سخ�ض ميتلك جهاز حا�سوب �أو نوعاً من �لهو�تف �لذكية �سحفياً ي�سور �حلدث ويكتبه 



59

عائشة سلطان

ويحرره ومن ثم ي�س��عه بني يدي ماليني النا�ص يف ثوان معدودة م�س��تبقاً قدرة و�س��ائل 
االإعالم التقليدية كال�سحف والقنوات الف�سائية اأحياناً!.

اإن الثقة يف قدرة القارئ على القراءة ال�سحيحة اأو القراءة اخلا�سة به انطالقاً من اأفكاره 
وقناعاته وتوجهاته هي اإ�س��افة اإلى اأنها تعرب ع��ن احرتام وثقة الكاتب يف قرائه وتقديره 
حلرية قرارهم واأحكامهم فاإنها اأي�س��اً جتعل الكاتب يعتني بن�سه اأكرث من ت�سييع الوقت 
يف ح�س��وه بتفا�س��يل واإطاالت ال �سرورة لها وال تتنا�س��ب مع عقلية قارئ اليوم الذي 
اأ�س��بح اأكرث مياًل للقراءة ال�س��ريعة واملوجزة واملعتمدة على اجلمل املكثفة ذات املعنى 
غري املبا�س��ر الذي يعطيه م�ساحة من التفكري واحلرية لالإ�سافة والقبول اأو الرف�ص وملء 

الفراغات التي تركها الكاتب!•
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االتحاد .. تلك اللحظة الحاسمة
�س��باح الوعد اأيها الوطن.. يف عيدك اأهدي لعينيك حلماً، والأفراحك فرحاً، ولرجالك 

العظام والء، ول�سعبك 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 اأبناوؤنا يف املدار�ص، اإنه 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�س��فق اجلميع وانت�س��ر اخلرب يف كل الدنيا. يومها ُولدت دولة �س��غرية على 
خريطة الوطن العربي ا�سمها دولة االإمارات العربية املتحدة، دولة ورثت تركة كبرية من 
التحديات و�س��تواجه تركة اأكرب من االإ�سكاليات، حتديات االإمكانيات والبناء والتنمية 
والتعليم وا�س��تغالل عاملي الرثوة واالإن�س��ان لبناء ح�سارة خمتلفة خالل زمن قيا�سي، 

وقد كان.
الرجال رفعوا العلم على حمولة من االأحالم ال�سادقة والنوايا املخل�سة، كان زايد راأ�ص 
احللم ومهند�س��ه وبانيه، وكان را�سد اليد والقوة وال�سند، وكان الباقون خري معني لهما. 
واأبح��رت ال�س��فينة من ذاك امل��كان، وانطلقت برغبة جماعية خال�س��تها اأن هذا احللم 

يجب اأن ي�سري اإلى منتهاه، وعلينا اأن نقفز اأحياناً لن�سابق الزمن. 
الذي��ن تفاءلوا بامل�س��روع الوحدوي اجلديد كان��وا على حق، والذي��ن مل يتفاءلوا ومل 
يفرحوا كانوا يقي�سون احتاد االإمارات بقيا�سات االحتادات العربية التي �سبقت وتاأ�س�ست 
وف�س��لت ثم �سقطت، لكن �لقيا�ض مل يكن دقيقاً ول عادًل ول منطقياً؛ فال�سحر�ء تِعد 
باملفاجاآت دوماً، واأهل ال�سحراء اأولو عزمية وباأ�ص �سديد، وقد �ساروا بحلمهم بعزمية وباأ�ص 

حقيقيني.
بعد �س��نوات طويلة ك�سفت االأيام حجم ال�سدق وحجم االإخال�ص، واأن اأولئك االآباء 
املوؤ�س�س��ني لدولة االحتاد مل يكونوا مغامرين وال اأ�سحاب م�سروع خا�سر ال حمل له من 
االإعراب يف جمل��ة االأوطان، واأثبتت االأيام اأن اأولئك االآباء كانوا كباراً على الدوام يف 
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نفو�س��هم، وحلمهم، وعملهم ونواياهم وعالقاتهم مع بع�س��هم ومع �سعبهم، و"اإن اهلل ال 
ي�س��يع عمل عامل منكم من ذكر اأو اأنثى". وها هو احللم اليوم �سار حقيقة تتطلع اإليها 
االأب�س��ار وترنو باأمل احل�س��ول على فر�س��ة زيارة اأو اإقامة اأو حياة اأو عمل، �س��ار احللم 

حقيقة اأجمل من احلقيقة نف�سها.
اليوم، وقد رحل االآباء الكبار املوؤ�س�س��ون الحتادن��ا، ندعو لهم بالرحمة واملغفرة، ونتذكر 
�س��نيعهم ومن��نت هلل ثم لهم، فلي�ص من ال�س��هل اأن يهديك اأحد هدي��ة تالزمك العمر، 
فكيف مبن ي�س��نع لك حلم��ا ووطناً؟ اليوم دولة االحتاد كيان متكامل، ن�س��ج واكتمل 
مبوؤ�س�س��اته واأبنائه ومنجزاته وعالقاته الطيبة بف�س��ل عم��ل دوؤوب مل يتوقف اآناء الليل 
واأطراف النهار، على راأ�س��ه قيادة حكيمة واعية، ت�س��تلهم النهج من جيل املوؤ�س�س��ني، 
وتواجه التحديات بروح الع�سر ومنطق امل�سلحة، م�سلحة االحتاد و�سعبه ومنجزه الكبري، 
الي��وم االإماراتي��ون اأكرث تالحم��اً، واأعمق جتذراً يف قل��ب االحتاد واأك��رث تعليماً وتنمية 
و�س��عادة وحباً لقيادتنا وتاريخنا واحتادنا، اليوم تعود بنا الذكرى لتلك اللحظة التاريخية 
احلا�سمة والفا�سلة التي ُرفع فيها علم دولة االحتاد ب�سواعد اأولئك العظام يف الثاين من 
دي�سمرب منذ اثنني واأربعني عاماً لتجعلنا اأكرث اإمياناً واإ�سراراً على التم�سك واحلفاظ على 

الوطن كله لريتفع عالياً يف كل حلظة •
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شــئ
- تركـــي عبــــد اللـــــه الدخيــــــــل.

- إعـالمـــي وصحــايف ســعــودي.

- حاصــــل عىل درجــــة املاجســتــري.

- عمـــل يف الصحــــافـــة منــذ عـــام 

  1989، واحــرتفهــا عــام 1994.

- عمـل مراســالً سـياسـياً إلذاعـة مونت 

  كارلو يف السعودية 1997 - 1998.

- عمــل مراســــالً ســياســيـاً إلذاعـــة

. FM - MBC  

- سـاهــم يف تأسيــس قنــاة العربيـــة.

- سـاهـم يف تأســـيـس موقــع إيـــالف 

  اإللكـــــرتوين.

هو  تليفزيونياً  حوارياً  برنامجاً  يقدم   -

)إضاءات(، منذ عام 2002.

- مستشار إعالمي لعدد من الهيئات.
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ما منابع اإلبداع؟!
�لإب��د�ع هو �خللق، وه��و ل يرتبط ب�س��نعة �أو مهنة، بل كل جمي��ٍد يف عمله هو مبدع، 
فاخلباز واحلّداد والنجار وال�س��باك وعامل النظافة يبدعون يف اأعمالهم، ولوال اإبداعهم ملا 
ع�س��نا حياة الرفاه التي نعي�سها، امل�سّور يخلق �س��ورة من العدم ثم ي�سعها اأمام ب�سرك 
ليده�سك، وال�ساعر ي�س��هر احلروف ثم يبني منها اأجمل الن�سو�ص، وكذلك املهند�ص 

والطبيب والكاتب.
االإبداع قدرة حتتاج اإلى جناحني: القوة، واملوهبة، ومن دون قوة ال ميكن اأن يكون املبدع 

خاّلقاً.
نيت�س��ه -الفيل�س��وف االأملاين- اعترب االإن�س��ان من دون "اإرادة القوة" عبئاً على نف�سه، 
وه��ي �لروؤي��ة �لتي فهمها هتلر عن كتب نيت�س��ه ب�س��كٍل خاطئ، فاأر�د �إبادة �ل�س��عوب 
االأخرى التي ال تتمتع بذات الوهج لدى االأملان، اأباد اليهود وكان يخطط الإبادة العرب 

واالآ�سيويني. القوة لي�ست جينات بل تتعلق بالذات.. باالإن�سان واإبداعه ووجوده.
�لإبد�ع �س��رط للنجاح، ذل��ك �أن �لناجح ي�س��تمر بالإبد�ع و�لعط��اء، �أوليفر كرومويل 
يقول:"االإن�سان الذي يتوقف عن التطور يتوقف عن اأن ي�سبح جيداً"، واأدوني�ص كتب 
"الثابت واملتحول"، اكت�سف فيه اأن  موؤلفاً عن "االإبداع واالتباع" عند العرب واأ�سماه 
ما ي�سبب االأ�سن للثقافة والفرد اأن يكون جامداً، واأن ما يوؤ�س�ص لالإنتاج واالإبداع هو ما 
يكون متحواًل. التحول هو �سرية احلياة و�سّنتها، وهرياقليط�ص الفيل�سوف االإغريقي كتب 
اأ�سا�ص فل�سفته، وخال�ستها اأن كل �سيء ي�سري ويتحول  عن "ال�سريورة" وكانت هي 
ويتغري، وربطها بالنار التي ت�س��تعل بتح��ول ولو ثبتت النطفاأت. االإبداع حاديه التحول 
والتج��دد واخللق، ومن دون حتول ال يكون االإبداع ناجحاً.. احلراك يف اأي اأمر حتى يف 
الثقافة �سرورة من اأجل اأن يتحول اإلى اإبداع، واحلياة م�سريها التحول واالإبداع جوهره 

التحول والتغري وال�سريورة.
املب��دع يخلق جناحاته، كما تخلق البذرة اأوراقها، والرتاب��ط بني االإبداع والنجاح كبري، 
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بل هي عالقة ��س��ر�ٍط متبادل، فالنجاح �س��رطه �لإبد�ع، كم��ا �أن كل �إبد�ٍع يعرب عن 
جناح، ويكون النجاح هدفاً حني تهتم املوؤ�س�سات التعليمية بغر�ص روح "االأهداف"، واأن 
يحدد االإن�سان اأهدافه باحلياة بكل نواحيها، م�سكلة التعليم اأنه يغر�ص حالة "الالهدف" 
بحيث ي�س��ري �لطالب عل��ى قدميه كل يوٍم �إلى �ملدر�س��ة م��ن دون �أن يحدد هدفاً غري 
اأن يتخرج من هذه املدر�س��ة اململة، وهكذا ت�س��يع اأعمار الكثريي��ن من دون اأن يكون 

لهم اأي هدف.
�ل�س��وؤ�ل �أي�س��اً هو �إبد�ع وحتول، و�لإبد�ع و�لنجاح ياأتي من �ل�سوؤ�ل؛ لأن �ل�سوؤ�ل مترد 
وحتول و�سريورة وانتقال، بينما االإجابات جمود وا�ست�سالم وانهيار وثبات، هذه هي اآلة 

النجاح وهذا مفهومي لالإبداع•
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عدو النجاح... لوم اآلخرين!
اأ�سهل طريقة ميكن اأن ميار�سها من يقع يف م�سكلة، اأن يلقي اللوم على االآخرين!

يبدو هذا االأ�س��لوب املتبع لدى ماليني الب�س��ر، اأ�س��لوباً دارجاً، ودفاعاً ال �س��عورياً عن 
النف�ص.

املهم بالن�س��بة اإلى متبعي هذا االأ�سلوب، اأن يكون هناك متهم بامل�سكلة اأو اخلطاأ خارج 
د�ئرتهم، �سو�ء كان �سخ�ساً �أو جماد�ً، �أو ظرفاً، �أو حظاً، �أو حتى طق�ساً!

ب��ل و�س��ل االأمر ببع�ص الفال�س��فة كاأب��ي العالء املع��ري، التهام الوال��د اأو االأب يف 
م�سكالته التي يواجهها، و�سنوف املعاناة يف الدنيا، فقال مقولته ال�سهرية:

هذا جناه علّي اأبي وما جنيت على اأحد
يف اإ�سارة اإلى رف�سه البتعاده عن الزواج، واإجناب االأوالد!

املهم اأن يكون هناك م�سجَبُ نعلق عليه امل�سكلة، على اأال ي�سيبنا اللوم ولو قلياًل، ودون 
اأن نعاتب اأنف�سنا، اأو نوجه اإليها اأ�سابع اللوم.

الناجحون احلقيقيون، اأول ما يبداأون باللوم، يلومون اأنف�س��هم. واأذكر اأن �س��ائقاً اأوروبياً 
ك��رم يف بلده بعد اأن بلغ من الكرب عتياً، ومل يح�س��ل على خمالفة مرورية واحدة، ومل 
يتعر�ض حلادث ��سطد�م و�حد، فلما �ُسئل عن �ل�سر ور�ء هذ� �لتميز، قال: كنت �عترب 
اأين م�سوؤول عن ت�سرفاتي واأفرت�ص اأن الطرف االآخر من ال�سائقني قد يرتكب خطاأ، واأن 

علي اأن اأحذر واأجنب نف�سي هذا اخلطاأ.
مل يبادر هذا ال�سائق لعملية اإلقاء اللوم على االآخرين، وتربير امل�سكلة باأن اخلطاأ ن�ساأ من 

طرف �آخر، لذ� جنا من �حلو�دث و�ملخالفات.
كان الكيميائ��ي االأمريكي جورج وا�س��نطن كارفر، يقول: ت�س��عة وت�س��عون باملائة من 

جمموع االإخفاقات تاأتي من اأنا�ص لديهم عادة تقدمي االأعذار واملربرات.
ثم��ة بع�ص النا�ص الذين يربجمون اأنف�س��هم للبحث عن اأعذار، يربرون بها تق�س��ريهم، 
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بل حتى ك�س��لهم، وهوؤالء هم الذين يعتادون االإخفاق، فيربرون اإخفاقهم باأنه ب�س��بب 
رئي���ص العمل ت��ارة، واحلكومة تارة، وال��زوج اأو الزوجة، اأحياناً، والنظ��ام التعليمي، اأو 
الركود االقت�س��ادي، اأو غياب احلظ اأو نق�ص املادة، اأو �س��يق ذات اليد، اأو الت�ساري�ص، 

اأو درجات احلرارة.
وثمة فريق اآخر، هو فريق الناجحني، يبحث عن حلول، يبداأ بنف�س��ه، فيتهمها، ويعرتف 
بالتق�سري، وي�سعى اإلى نف�ص غبار الك�سل، ويحاول جاهداً اأن يغري ال�سلبي من عاداته، 
لينتقل من دركات الف�سل، �ساعداً يف درجات النجاح، حمققاً كل يوم مك�سباً جديداً، 

بتعلم جديد، والتخل�ص من عادة �سيئة، والنظر اإلى االأ�سياء مبنظار بعيد عن الت�ساوؤم.
يقول بريان تري�س��ي، اخلبري االأمريكي يف تنمية القدرات الب�سرية: "اأنت كاملغناطي�ص، 

فما جتذبه يف حياتك، ين�سجم مع منط تفكريك ال�سائد".
وهل االإن�س��ان اإال جمموعة من االأفكار التي اآمن بها، واقتنع بها، فاأ�س��بحت ت�سكل له 

طريقه الذي ي�سري فيه، وروؤاه التي يرى نف�سه والنا�ص واالأ�سياء من حوله بها؟!•

تركــي الدخيــل



68

كيـــف تتـطــور؟!
لو تاأملنا نوامي�ص الكون، لوقفنا على حقيقة عظيمة هي اأن التغيري هو �سمان ا�ستمرارية 
احلياة. فمن تغري الف�س��ول، اإلى تعاقب الليل والنهار، ولي�ص نهاية مبراحل ال�س��عود يف 
حياة االإن�س��ان، من طفولته ل�س��بابه، مروراً بكهولته، ثم �سيخوخته، وحتول اخلط البياين 
للعمر من �ل�س��عود �إلى �لهبوط » ُيرُد �إلى �أرذل �لعمر«، حتى يقب�ض �هلل روحه، فيكون 

ذلك اإيذاناً بنهاية عالقته باحلياة.
ومن ذلك وغريه، تبدو اأهمية تغيري االإن�س��ان لنف�سه، تغيرياً اإيجابياً، ي�سيف له كل يوم 
عن�سراً جديداً من عنا�سر املعرفة، بتعلم العلوم، واكت�ساب العادات احلميدة، والتخل�ص 
من العادات ال�س��يئة، فما ي�س��يطر على االإن�س��ان يف احلقيقة لي�ص �س��وى عاداته التي 

اكت�سبها من تربيته وتراكم معارفه واختياراته لنف�سه.
واكت�ساب عادات اإيجابية جديدة، والتخل�ص من العادات ال�سلبية، كفيل باأن يغري املرء 
تغيرياً يجعله ُيراكم �س��لوكاً هو يف جممله ما ي�س��نع ال�سعادة يف حياته، وحلول ال�سعادة 
م��وؤذن بطبيع��ة احلال بتقلي�ص م�س��احات احل��زن، والكاآبة، وهي التي ت�س��كل حلظات 

التعا�سة، �سواء طالت اأو ق�سرت.
غ��ري اأن بع�ص من يوؤم��ن باأهمي�ة التغيي�ر يغف�ل اأو يتغاف���ل اأن ق�وام التغيي�ر ال يق�وم 
على اأح�د كم�ا يق�وم علي��ه نف�س���ه، ولذلك يق�ول الفيل�س��وف االأمريكي، جيم رون 
)1930 - 2009(: "ال ت�ستطيع اأن ت�ستاأجر �سخ�ساً ليقوم بتمرينات ال�سغط عنك!".
واحلق اأن اأحداً لن يعاقر جناحاً، ولن يبلغ قمة من القمم، دون اأن يغري نف�سه! لكن هذا 
التغيري لي�ص �س��هاًل، وهو ال ياأتي ب�سهولة، بل يتطلب جهداً م�ساعفاً، واإ�سراراً واإحلاحاً، 
ومتابع��ة للنتائج، وفوق ذلك كله، حماربة للممانعة التي �س��يبديها كلٌّ منا للتغيري، فما 
ياألف��ه االإن�س��ان، يتحول اإلى ع��ادة، والعادة كم��ا يقولون م�س��تحكمة، اأي اإنها 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، اإن مل يكن ثمة رغبة �س��ادقة، و�سعي حثيث من 
اأجل التغيري، ميكن اأن يتغلب على املمانعة.

قال �أبو عبد�هلل غفر �هلل له: »من ظن �أنه ي�ستطيع �أن يتغري ب�سهولة، دون �أن يبذل جهد�ً، 
من �أجل �لتغيري، فلي�سع ظناً جديد�ً على ر�أ�ض قائمة �لظنون �لآثمة!«.

التغي��ري م�س��وؤولية حقيق��ة، يجب اأن تواجهها بنف�س��ك، ف��ال اأحد يج��ب اأن يتحمل 
م�س��وؤوليتك عن��ك، واإذا كان��ت النتائج ال تعجب��ك، اأو مل يكن واقعك مر�س��ياً لك، 
فاعلم اأن لكل �س��يىء مدخالت، ولكل �سيء خمرجات، واملدخالت هنا هي ال�سلوك 

والعادات التي ت�سكل املُخرجات وهي واقعك الذي ال ير�سيك.
غرَيّ مدخالتك بتغيري عاداتك و�س��لوكك باجتاه االأف�س��ل، و�س��تتغري املخرجات بتغيري 

واقعك، و�سرتى نتائج خمتلفة، ال ميكن اإال اأن تكون اأف�سل•
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السعادة ... وبساطة الزعماء!
�لتفاوؤل هو وقود �ل�س��عادة، ل ميكن لأحٍد �أن يت�س��اءم ويكون �س��عيد�ً. �لإيجابية �سرط 
ل��ولدة �لتف��اوؤل، نحن �أمام مر�تب ثالث للو�س��ول �إلى �ل�س��عادة: �لأول��ى �أن نكون 
اإيجابيني، مبعنى اأن نتجاوز كل اإمكانيات ال�س��لبية املفزعة، اأو االإ�سراب عن روؤية ن�سف 
الكاأ���ص اململوء، وم��ن االإيجابية تبداأ حالة التفاوؤل، وتتفتح ورود التوق اإلى ال�س��عادة، 

وعرب االإيجابية والتفاوؤل تولد ال�سعادة وترتعرع. 
االإيجابي��ة ه��ي الرتبة التي يغر�ص فيها التفاوؤل، وحني تولد �س��جرة التف��اوؤل تبداأ هذه 
ال�س��جرة تفوح بعطر ال�سعادة كاأزكى العطور التي نعرفها اأو ن�سعد بها، وال�سعادة لي�ست 
مرتبطة باأ�س��ياء اأو ماديات، بل هي �س��جرة تنبت باالإيجابية، وت�سنع من بعد ذلك عمراً 

من الت�سالح والبهجة.
يقول تول�س��توي:"اإننا نبحث عن ال�س��عادة غالباً وهي قري�بة مّن��ا، كما نبحث يف كثري 
م��ن االأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا". اأما "جورج �س��واريز" فيقول:"ال�س��عادة 
تختل��ف باختالف االأعمار، ففي الع�س��رينات هي احلب، ويف االأربعينات هي الطموح، 
ويف ال�ستينات هي املجد، وبعد ذلك الراحة، فاحلياة منتظمة لدرجة اأنك ال جتد �سخ�ساً 

ي�سعى دائماً وراء نوع واحد من ال�سعادة حتى ممات�ه".
 ال�س��عادة اأ�سمل من االأ�س��ياء والثانويات، ولو رجعنا اإلى معدالت االنتحار لوجدنا اأن 
املنتحرين اأكرثهم من االأغنياء الذين ميلكون كل �س��يء وي�ستطيعون التمتع باأي �سيء، 

لكن القناعة هي مفتاح ال�سعادة، بل والب�ساطة كذلك.
اإذا رجعنا اإلى �سري العظماء �سنكت�سف اأن القادة الذين جنحوا يف حياتهم وكانوا �سعداء 
ي�ساطر  فيها مل يتخلو� عن �س��رط �لب�س��اطة، مثل �لزعيم �لهندي "غاندي" الذي كان 

ال�سعب يومياته وهمومه واآالمه، وكان منهم ولي�ص خارجاً عنهم اأو غريباً عن عاداتهم.
 وجند املغفور له ال�س��يخ زايد بن �سلطان موؤ�س���ص االإمارات العربية املتحدة كان ي�سارك 
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�س��عبه �لطعام ول يتميز عنهم بلبا�ٍض ول بنمط �لعي�ض، كان ب�س��يطاً ياأكل مما ياأكل منه 
النا���ص، ويتعاطى همومهم ومل يتكرب عليه��م، بل كان زعيماً ملهماً وقائداً حمنكاً عا�ص 

الب�ساطة ف�سعد يف ذاته واأ�سعد �سعبه.
�ل�س��عادة بني �أيدينا ولكن لبد لل�س��عادة من مقدماٍت حتى تنتج وتتبلور وتولد، و�أولى 
املقدم��ات االإيجابي��ة. ثم ياأتي التفاوؤل يف املرتبة الثانية، ومن دون هذين ال�س��رطني لن 

جند ال�سعادة. 
وحني نعرث على ال�س��عادة �ستدلنا مبا�سرًة على املرتبة الثالثة، وهي الب�ساطة التي تغرقنا 

بالبهجة والت�سالح مع النف�ص، فهل من مدكر؟!•
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ربع شاعر!
مذ كّحَل الن�س��ُج جفَن يومي االأول، و�س��اَر قلمي، �سحابتي املهاجرِة على �سهوِة هواِء 
ال�س��حراء.. وُمذ حملُت كتابي االأوَل على كِتفي بانتظ��ار االنتهاء منه، الأحمل اآخر..
�آمنُت باأن متاَم �إدر�ِكنا للحياِة وفل�سفتها، ل ي�سرُي �إل بطرح �لأ�سئلِة..و�آمنُت �أي�ساً، باأنها؛ 
اأي االأ�سئلة...هي طعُم الوعِي فينا.. وباأنها، حرُبنا الذي متى غم�سناُه يف رئِة غيِم غِدنا، 
تهطُل �لأجوبُة مطر�ً يربعُم فينا بع�َض �أمٍل طازج. قبلها، مل �أُكن �أعرُف باأن �لأ�سئلَة �لتي 
امتهنُت الحقاً �س��ناعَتها، وال زلت..مل اأُكن اأعِرُف باأنها �ست�سرُي �سبيلَي، الأمالأَ �سالَل 
�أبنائ��ي برغيٍف حالٍل طازج. وباأنني، متى قررُت �لتوقَف عن طرِحها، ��س��تحلُت طريد�ً 

يف مهبِّ البطالة.
ا قر�أُت ديو�ناً ل�س��اعٍر عظيٍم، ر�أيُتني �أخرُج من ديو�نه كمن ينِزُل �ل�ُس��ّلَم على هيئة  كلمَّ
�أ�سئلٍة..�سريع �خلطى �أنزُل، يجرُّين عقلي �إلى �سوِق �أ�سئلة..ُترى، ما هو �ل�سرُّ �لكامُن ور�ء 
تفوقِّ ال�ساعِر على من �سواه من النا�ص، على امتداد تاريخ العرب؟ ال، بل على امتداِد 

تاريِخ الب�سر؟
�ألأنُه ُيح�س��ُن تنوميَنا على �أحالٍم ت�سبُهُه، وت�سِبُهنا؟ �ألأنُه، حنَي تهِزُمنا �لظالُل �ل�ساحبُة، 
ُز لنا عباءًة من �أحرٍف،  ياأتينا كمن ُيهِدينا �ل�س��وَء مقطوفاً من غ�سِن �لفجر؟! �ألأنُه، ُيطرِّ
وُيدنِدُن لنا نَغماً ُينِع�ُص اخليال؟ اأم الأنه، يقولنا كما ن�ستهي؟! اأم الأن �ساعراً، مثل حممد 
مه��دي �جلو�هري، حنَي ينقُع �لدنيا مبائه ثم ين�س��رها �أمامنا بيت �س��عٍر عابٍق به، ت�س��رُي 
اأحلى؟ هاَك اجلواهري يحيي اأ�س��تاذنا طوين بن �سع�س��ع الزحلي والدًة وع�سقاً وهوى، 

النيويوركي هجرة ومعي�سة، ليعزي املتيَم فيه بزحلة ولبنان قائاًل:
يا موِطَن ال�سح��ِر اإن ال�سع�َر ُينِع�س��ُه *** في�ٌص م�ن احل�س�ن يف واديَك معه��وُد
خياُلُه م���ن خياٍل في���ك ماأخ����ُذُه *** وُلط���ف معن���اه م���ن مع�ناًك توليُد

اأ�س��ئلٌة بحجِم االأر�ِص، �س��اعَة تكوُن ُم�س��رعَة اجلهاِت... واالإجاباِت كذلك... واأ�سئلٌة 
على قيا�ِص لغة �سادنا اجلميلِة، حنَي تكوُن ِبكراً فاتنة مل ُيفل�ِسُفها اأحٌد بعد، واالإجابات 
ُرين، مما اأعلمه وال اأعلمه، حاولُت اأن  ��ُرين، وال يح�سُ كذلك. الأجل ذلك كله، مما يح�سُ
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�أ�سري �ساعر�ً، ككِل عربًي..ككِل �أحٍد.. وف�سلُت! ولكني، جَنَحت! جنحُت �أن �أُفلَت من 
ف�س��لي اإلى حيث اأجنح، حني َتَعَلمُت من اأبي االأ�س��ود الدوؤيل ما عّلمه الأحد تالمذته 

يف فنِّ العرو�ص :
اإذا مل ت�س�تطع �س�يئاً ف�دع���ه              وج����اوزه اإلى ما ت�ستطي��ُع 

واأي�س���اً، جنح�ُت اأن اأُفل�َت من ف�سلي اإلى حيث اأجن�ُح، اإلى حيث اأر�سى اأن اأ�سري ربع 
�ساعٍر بهم، ل �س�به �س�اعٍر بدونه�م.. وجنح�ُت �أن �أفل�َت من ف�سلي �إلى حيث �أجنُح، �إلى 
حيُث اأن�سُب خيمتي واألت�سُق مبا �س�رَد من �سعرهم، واأتعل�م.. نع�م الأتعل�م، الأتعلم من 

�سديق�ي الُطغ�رائي اأن ما يلي�ق بي ه�و حتماً اأرقى من الَدعِة والك�سل: 
قد هيوؤوك الأمر لو فطنَت له          فارباأ بنف�سك اأن ترعى مع الهمل

وتعلمُت، نعم، تعلمُت من البو�سريي، واتخذته م�ست�ساراً نا�سحاً حازماً اأ�ستعني به حني 
يحتاج الراأي امل�س��ورة، فحر�س��ني على اجلد، واأخربين اأين اإن اأطلقت لنف�س��ي العنان 
ف�س��اأكون مثل �ساٍب ع�س��ريني له ج�س��م بغل، لكنه ل يتغذى �إل بالر�ساعة من ثدي 

اأمه: قال يل: 
والنف�ُص كالطفل اإن ُتهملُه �سب على         ُحب الر�ساع واأن تفطمه ينَفِطِم

وحني اأردُت ال�سكوى حلظة يحِجُب �سباُب الُدنيا عني اآفاَق املمكِن، وجدُتني اأجلاأ اإلى 
اأبي العالء املعري، لُيَخِفَف عني، بقوله: 

ُكُل من يف الدهر ي�سكو دهره          ليت �سعري هذه الدنيا ملن؟
باأبيها  فتاٍة  كل  �لعرب:  قول  دين  لها  لأرد  وقد ع�س��قُت ابنتي، مي "حفظها اهلل" ل 
مغرمة... بل الأين اأح�س�س��ُت اأننا ن�س��رُي على خطوات كيمياء االإح�سا�ص ذاتها... ومل 
اأجد اأين اأحتاج الأعلَن ُحبي لها، اأن اأدمع عليها، كما احتاج �ساحبي مالك بن الريب 

، وهو يرثي ابنته قائاًل: 
ا�سكتي! قد حززِت بالدمع قلبي             طاملا حزَّ دمُعكنَّ القلوبا 

يا �أهيل �ل�سعر: تلك كانت �سذر�ٌت من ق�سة ربع �ساعر هو �أنا..و�سذر�ٌت من ق�سة عظاٍم 
ُهُم، هم: اأ�سدقائي، اأ�ُسُمهم رئتي كلما احتجُت حكمة نظيفة..واأ�سعُد �سالملهم، حكمة 

حكمة، بيَت �سعر بيَت �سعر، كلما احتجُت االرتفاع بحجتي.. اإلى فوق!!•
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الرقص مع الحياة!
ينقل الدكتور مهدي املو�س��وي، يف كتابه املاتع )الرق�ص مع احلياة(، ق�سة رجل خرج يف 
�سفٍر مع �بنه �إلى مدينة بعيدة، وكان معهما حمار، و�سعا عليه �لأمتعة، وبينا هما ي�سري�ن 
ُك�سرت �ساق احلمار يف منت�سف الطريق، فقال الرجل: ما حجبه اهلل كان اأعظم، فاأخذ 
كل منهما متاعه على ظهره وتابعا �مل�سري، وبعد مدة ُجرحت قدم �لرجل، فما عاد يقدر 
على حمل �س��يء، واأ�س��بح يجر رجله جّراً، فق��ال الرجل: ما حجب��ه اهلل كان اأعظم! 
فتعج��ب االبن م��ن كالم اأبيه، ومل يفه��م مغزى ذلك، فحمل متاعه ومت��اع اأبيه على 
ظهره، و�نطلقا يكمالن �مل�س��ري، ويف �لطريق لدغت �أفعى �لبن، فوقع �أر�س��اً وهو يتاأمل، 
فما ز�ل �لرجل يقول: ما حجبه �هلل كان �أعظم؛ وهنا تذّمر �لبن وقال لأبيه: هل هناك 
اأعظم مما اأ�س��ابنا؟! فلم يعلق االأب، ووا�سال امل�سري ب�س��عوبة، حتى و�سال اإلى املدينة، 
فاإذا بها وقد اأ�س��بحت اأنقا�س��اً جّراء زلزال اأبادها، فنظر الرجل اإلى ابنه، قائاًل: انظر يا 
ولدي! لو مل يكن قد اأ�سابنا ما اأ�سابنا يف رحلتنا، لو�سلنا مبكرين واأ�سابنا ما هو اأعظم 

وكنا مع الهالكني.
واحلقيقة اأن من يرتقون يف مراتب االإميان واليقني، هم الذين يوقنون �سراحة باأن مقادير 
اهلل خرٌي كلها، فيتفاءلون بامل�س��تقبل، وير�سون بالواقع، وي�سححون ما يرونه خطاأ قد وقع 

يف املا�سي.
كان القائد الربيطاين العظيم، واخلطيب املَُفّوه، ال�سري ون�ستون ت�سر�سل ) تويف1965(، 
اأحد اأهم زعماء العامل احلديث، وكان حكيماً، تن�سح مقوالته بالدعوة للتفاوؤل، فتاأملوه 

وهو يقول: املت�سائم يرى حمنة يف كل منحة، واملتفائل يرى منحة يف كل حمنة.
لق��د كان ت�سر�س��ل عقالنياً، وهو يتعامل مع التفاوؤل مبنطق عقل��ي حم�ص، يوم قال: اأنا 

متفائل دائماً، فلم اأجد فائدة تعود علي من كوين اأي �سيء غري ذلك.
وها هو الدكتور املو�سوي يعود بعبارته الر�سيقة ليعلق على ق�سة االبن مع اأبيه، وما حجبه 
اهلل كان اأعظم، معترباً من اأ�س��باب ال�س��عادة، واأ�ساليب الرق�ص مع احلياة اأن يتقبل املرء 
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حلظات اخل�س��ارة، مثلما يزهو بلحظات الفوز، يقول:"ار���صَ بالقليل مثلما تفرح عندما 
تغنم ال�س��يء الكثري، فلي�ص من االإن�س��اف اأن تفوز كل يوم وتربح كل �س��اعة، بل ا�سَع 
يف احلياة اأن يكون الكل فائزاً، دع االآخرين يفوزون ويفرحون مثلك واجعلهم يفتخرون 
باأنف�سهم مثلك، وعندما تخ�سر جزءاً من اأموالك فتقّبل ذلك، واعترب اأن ذلك اجلزء قد 
ذهب اإلى من هو يف اأم�ّص احلاجة اإليه. وعندما يفوتك م�سروع مربح فتقبل ذلك را�سياً 

وادُع للفائز بالتوفيق، كن ممتناً مبا تهبه لك احلياة حتى لو كانت نعماً �سغريًة".
وقد �سدق، فمن ال ي�ستمتع باالأ�سياء ال�سغرية، لن يجد طعماً لالأ�سياء الكبرية •
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سانتوريني ووسيلة نقلها الفريدة!
زرت خالل هذا ال�سيف جزراً يونانية، بينها �سانتوريني، جزيرة الربكان ال�ساحرة، فلفت 
نظري اأن اجلزر التي تتكون من جبال بركانية، بنيت املدن على �سواهقها، غري اأن و�سيلة 
�ل�س��عود للمدينة من �ل�س��احل، تكمن يف ثالث خيار�ت، بينها �لتلفريك، و�ل�س��يارة، 

واحلمار!
نعم، احلمار، اأجّلكم اهلل.

واأقول اأجّلكم اهلل، الأن ثقافتنا العربية بالرغم من اعتمادها، على احلمار كثرياً وبخا�س��ة 
يف الق��دمي، يف النقل، حتى اإن احلمار كان هو الرفيق الدائم لالإن�س��ان، وحامل امل�س��قة 
االأول، اإال اأنها كانت تربط احلمار بالغباء، واإذا اأراد اأحد اأن يهني غريه، �سبه باأنه حمار!
مع اأن ورود احلمار يف القراآن، مل يكن �سلبياً بحق احلمار اإجمااًل، اإمنا جاء ليوؤكد اأن اأنكر 
االأ�سوات هو �سوت احلمري، �سمن ن�سائح لقمان احلكيم البنه، حثه فيها على اأن يتاأنى 
يف الكالم وال يرفع عقريته بال�سوت العايل: » واق�سد يف م�سيك واغ�س�ص من �سوتك 
اإن اأنكر االأ�س��وات ل�سوت احلمري«، باالإ�س��افة اإلى االإ�سارة حلمل احلمار لالأ�سفار دون 
وعي ملا فيها »كمثل احلمار يحمل اأ�سفاراً«، يف احلديث عن الذين ُحّملوا التوراة ثم مل 
يحملوها، غري اأن التعبري القراآين، اأ�سار اإلى احلمار مع اخليل والبغال، باعتبارها مراكب 
لالإن�سان، و�س��بباً التخاذها للزينة، واجلمال واال�ستئنا�ص باأ�سكالها، كما يف قوله تعالى: 

»واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون«.
وم��ن الغرائب اأن هناك من ينازع بقوة على الت�س��ليم بغباء احلمار، موؤكداً ذكاءه، فنقل 
الب�سائع واملوؤن، واالأ�سلحة، والتهريب بعامة، كان من اأهم اأدوار احلمار، حتى وهو يذهب 
ويعود دون حاجة �إلى قائد �أو مر�فق، دون تربم �أو ت�سٍك �أو �عر��ض، وهو ما دفع �لفنان 
امل�سري الراحل زكي طليمات، لتاأ�سي�ص جمعية يف م�سر يف العام 1930، هي جمعية 

احلمري، هدفها، رفع الظلم عن احلمري، وهي ت�ستبطن معاين اأخرى دون �سك!
وملا حاول بع�ص امل�س��ريني قبل �س��نوات قليل��ة جتديد العهد، بجمعي��ة احلمري، واإعادة 
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اإحيائها، رف�س��ت احلكومة امل�س��رية، ممثلة بوزارة ال�س��وؤون االجتماعية، معتربة اال�س��م 
غري منا�س��ب، واأنه ينايف التقاليد امل�س��رية، لكن املنع مل يطل الفنان امل�سري ال�سعبي، 
�سعد ال�سغري، وهو ي�سدح، وال اأقول ينهق، باأغنيته التي اكت�سبت �سهرتها من غرابتها: 

باحبك يا حمار، ولعلمك يا حمار، اأنا بازعل اأنا اأوي ملا حد بيقولك يا حمار!
وعن��د ذك��ر احلمار، ال بد اأن نتذك��ر اأحد اأهم خلفاء بني اأمي��ة واآخرهم، وهو مروان بن 
حمم��د، الذي �ُس��مّي مبروان احلمار، ل�س��ربه وقوته وكفاءته يف القت��ال، ولوال اأن جنده 

خذلوه، ملا �سقطت اخلالفة يف عهده كما قال ابن كثري!
ومن حكيم ما يروى عن مروان احلمار، اأنه جل�ص يوًما َوَقْد اأُحيط ِبِه، وعلى راأ�سه خادم 
َل��ُه، َفَق��اَل َلُه: �أَل ترى ما نَْحُن ِفيِه )يق�س��د زو�ل �خلالفة(؟ َلَهف��ي َعَلى يٍد ما ُذكرْت، 
��َرْت، َفَقاَل َلُه: يا �أم��ري �مْلُوؤِْمِنني! من ترك �لقليل َحتَّى  وِنعمٍة ما �ُس��كرت، ودولٍة ما ُن�سِ
يكرث، و�ل�س��غري َحتَّى يكرب، و�خَلِفيَّ َحتَّى يظهر، و�أخر فعل �ليوم ِلَغٍد، حل ِبِه �أكرث من 

َهَذا، َفَقاَل: َهَذا القول اأ�سدُّ علي من َفْقِد اخلالفة•
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فقد األحبة
تذكر بع�ص كتب التاريخ اأن اخلليفة االأموي يزيد بن عبدامللك كان يع�سق جارية ا�سمها 
حباب��ة، وذات ليلة كان يله��و معها وياأكالن الرمان والعنب، حتى �س��رقت هذه اجلارية 
بحبة عنب، فلفظت اأنفا�س��ها بني يديه، َفُجن ُجنونه على موتها بهذه ال�س��ورة املفجعة، 
فاأبقاه��ا ثالِث لي��ال وهو يذرف �لدمع على فر�قها، حتى عاب عليه �أقاربه وحا�س��يته ما 

ي�سنع، ويقال اإنه مكث بعدها اأربعني يوماً، ثم لفظ اأنفا�سه حزناً عليها!
اإن من اأكرب اأ�س��باب ال�سعادة يف الدنيا، االأحباب الذين يعينوننا على حتمل كبد الدنيا 
وعنائها، وهم الذين �س��فت نفو�س��نا مع نفو�س��هم، وخلقت متازجاً، حتى لتخالها نف�س��اً 
واحدة. نغ�س��ُب لغ�سبهم، ونر�سى لر�ساهم، ب�س��متهم تفتح االأبواب املغلقة، وتقطيب 
حواجبهم ُيحيل بيا�ص الدنيا �سواداً، هم االأهل واالأحباب واخلالن، ولئن كانوا يحتلون 

هذه املنزلة يف نفو�سنا، فاإن فقد اأحدهم هو الرزية، وموتهم هو امل�سيبة.
وقد وثق �سعراء العرب اآالم فقد االأحبة، �سعراً يقطر دماً الأمله، وتكاد تقف على الغ�سة 

يف �سطر اأو عجز.
فقد اأبو احل�س��ن التهامي ابنه، الذي مات �س��غرياً فكتب ق�سيدة تقطر حكمة، قيل اإنها 

اأعظم ما قيل يف الرثاء:
حك�م املني��ة يف الربي��ة ج���اِر          ما ه��ذه الدني�ا ب�دار ق�راِر
بينا ُيرى االإن�س�ان في�ها خُم��رباً        حتى ُيرى خرباً من االأخباِر
ُطبع�ْت على كدٍر و�أنت ُتريده�ا         �سف�و�ً من �لأقذ�ر و�لأكد�ِر

وُقتل �س��خر �سقيق �خلن�ساء بنت �ل�سريد، فحزنت عليه حزناً عظيماً، ورثته بق�سيدٍة من 
عيون ال�سعر، ومنها قولها:

ولوال ك��رثُة الباك���ني ح����ويل        على اإخوانهم لقتلُت نف�سي
ولئن كان الر�س��ا، من اأكرث اأبواب ال�س��عادة، فاإن الر�سا بالق�ساء، وال�سرب على امل�سيبة، 

من اأعظم اأبواب االأجر، وهو مظنة رجاحة العقل، وكمال التدبري.
الفق��د موؤمل، فمن فقد عزيزاً عليه، اأباه اأو اأمه، ابنه اأو ابنته، زوجاً اأو زوجة، اأخاً اأو اأختاً، 
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�س��ديقاً �أو �سديقة، وهو ر��ٍض بق�س��اء �هلل وُمدرك متاماً �أن كل هذه �لعطايا و�لنعم �لتي 
كان��ت حتيط به، هي ودائع والبد اأن ت�س��رتد يوماً ما، يكون على االأقل قد وطن نف�س��ه، 

وتهياأ للم�ساب، فالبقاء هلل وحده.
وما املاُل واالأهل�ون اإال ودائ�ع           والبد يف يوم ترُد الودائُع

وقد كان فقد �لأحبة �سبباً ل�سياع بو�سلة كثرٍي من �حلكماء، �ل�سجعان، �أ�سحاب �خلربة، 
ودونكم الفاروق، عمر بن اخلطاب، ر�س��ي اهلل عنه، عندما تويف النبي �س��لى اهلل عليه 
و�س��لم، يقف �س��اهراً �س��يفه، قائاًل: من قال اإن حممداً مات، �سربت عنقه. اإمنا ُرفع اإلى 
ربه، كما ُرفع عي�س��ى بن مرمي. فال يرده عن ذلك؛ �إل �أبو بكر �ل�سديق، ر�سي �هلل عنه، 
ْو ُقِتَل  ْن َماَت اأَ �ُسُل اأََفاإِ ٌد اإِال َر�ُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُّ مَّ عندما قراأ قوله تعالى: »َوَما حُمَ
انَْقَلْبُت��ْم َعَلى اأَْعَقاِبُكْم«، وَذك��رُه اأبوبكر، باأن من كان يعبد حممداً فاإن حممداً قد مات. 

يقول عمر: كاأين مل اأ�سمع بها من قبل.
ُيق��ال: "اإن قطعة من الطني ميكنها اأن تعكر كوباً من املاء، ولكنها ال ت�س��تطيع اأن تعكر 

املحيط.. ياأخذها املحيط، ويفر�سها يف اأعماقه، ويقدم لك ماًء رائقاً".
قل لنف�س��ك يا اأخي امل�س��اب ب��كل ثقة: اأنا ال ميكن اأن اأ�س��عف، وال ميك��ن اأن تنهار 
معنوياتي، ومهما حدث، ف�س��اأحاول �أل �أنفعل. و�إن �نفعلت، ف�ساأحاول �أن �أ�سيطر على 
انفعاالتي.. �ساأبت�س��م للحياة، و�ساأكون ب�سو�ساً اأمام امللمات..و�ساأثبت - بقوة من اهلل - 
حتى متر العا�سفة، واإن ا�ستدت امل�سيبة فقد منحنا اهلل نعمة كبرية، هي نعمة الن�سيان.

�إن �ل�س��تغر�ق و�لتفكري يف �مل�سيبة يكون �أ�سد �إيالماً و�سرر�ً من �مل�سيبة ذ�تها يف كثرٍي 
من االأحيان، ولكننا بعد نزول امل�س��اب بفرتة، طالت اأو ق�س��رت، نبداأ بامت�سا�ص اآثاره، 

ويت�سلل اإلينا الن�سيان.
يُقال اإن االإمام البخاري �س��احب ال�سحيح، مل يكتب اإال بيت �سعر وحيد، عندما بلغه 

موت اأحد اأ�سدقائه:
 اإن تبَق ُتفجْع باالأحّبِة ُكّلهم              وذهاُب نف�ِسك ال اأبا لَك اأفجُع 

اأي اإن م�سابك يف نف�سك وموتك هو اأعظم من كل فقد، الأنها �سنة احلياة.
ولنتذكر:"اإن احلزن والفرح، تواأمان ال يفرتقان، اإذا انفرد اأحدهما بك على مائدة احلياة، 

فتذكر اأن االآخر يرقد يف فرا�سك"•
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جــــوال مـــن طيـــــن!
ثمة مالمح كثرية تنتابك واأنت ت�ساهد، هذه ال�سورة لطفل اإفريقي فقري، متالأ االبت�سامة 

وجهه، وقد �سنع لنف�سه هاتفاً نقااًل من طني!
الطني الذي ُخلقنا منه، من �ساللة من طني.

الطني الذي كان تربير اإبلي�ص لرف�سه ال�سجود الآدم )اأاأ�سجد ملن خلقت طيناً(.
 الطني الذي هو مادة خلقنا، ونن�ساه يف حلظات الِكرب والزهو والتغطر�ص.

الطني الذي دفع اإيليا اأبو ما�سي لي�سوغ رائعته، التي منحها، ذات اال�سم:
ن�سي الطني �ساع��ة اأن���ه طي�����ن     حق����ري ف�س����ال تيه������ا وعرب�����د
وك�سى اخل�ّز ج�سم����ه فتباه����ى     وح������وى امل����ال كي�س���ه فتم����ّرد
يا اأخ�ي ال مت���ل بوجه��ك عّن��ي     ما اأنا فح�م����ة وال اأن����ت ف���رق�����د
اأن��ت ل��م ت�سن�����ع احل��ري������ر     الذي تلب��ص واللوؤل��وؤ ال���ذي تتقّل���د
��د اأن���ت ال تاأك������ل الن�س����ار اإذا     جع��ت وال ت�س��رب اجلم��ان املن�سّ
اأن��ت ف��ي ال�ربدة املو�ّس��اة مثل�ي     يف ك�س��ائي الردي��م ت�س�قى و ت�سع���د
ل��ك ف���ي عامل �لنه���ار �أم���انٍ     وروؤى و�لظ�����الم ف�وق������ك ممت����د
ولقلب�ي كم����ا لقلب���ك اأح��الم                 ح�س����ان فاإّن������ه غي�����ر جلم�����د 
وتاأخذك تاأمالت الطني، لتع�رف كم نحن غارقون يف جمتمعاتنا يف اال�ستهالك، حتى 
ظنناه م�سدر�ً لل�سعادة، وُلُب �ل�سعادة �لر�سا، وق�د ر�سي �لطفل مبا �سنعت�ه 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 �س��يء من االأحالم الب�س��يطة، على �سناعة لعبة من طني، على 

قناعة متلوؤك باأنك حققت �سيئاً.
ال�سورة الواحدة تغني عن اآالف الكلمات، كما يقول اأهل ال�سحافة، ويف هذه ال�سورة 

من الدرو�ص الكثري، ملن تدبر، وتفكر، وعرف.
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م�ا احلي�اة التي تبي��ن وتخف��ى؟             م�ا الزمان ال�ذي ي�ذّم ويح�م�د؟
اأّيه�ا الطني ل�س�ت اأنق�ى واأ�سم�ى             م��ن ت�راب ت�دو�ص اأو ت�تو�س�ّ��د
�س�دت اأو مل ت�س�د فم�ا اأن��ت اإالّ             حي�����وان م�سّي����ر م�ستعب�����د
اإّن ق�س�راً �سمكت��ه �س�وف ين��دّك             وثوب���اً حبكت���ه �س���وف ينق��د
ال يك�ن للخ�س�ام قلب�ك م�����اأوى             اإّن قلب�ي للح��ّب اأ�سب��ح معب��د
اأن�ا اأولى باحل��ب من�ك واأح��رى             م�ن ك�ساء يبلى وم�ال �سينف��د•

تركــي الدخيــل
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اإلمارات ... خطوة بخطوة!
كان ال�س��ينيون يوؤمنون باحلكمة البالغة التي تقول:"م�سوار االألف ميل يبداأ بخطوة"، 
واخلطوة عالمة وداللة اإن�س��انية، بها ي�س��ري االإن�س��ان اإلى االأمام اأو يرتاجع اإلى اخللف، 
اخلط��وة اأي�س��اً هي نّي��ة وبها يحا�س��ب الدين، فمن يخطو اإلى ال�س��الة هو يف �س��الة، 
وللخطوات لدى اأهل الت�س��وف معانيها البليغة اأي�س��اً حيث البحث عن احلبيب، وابن 
الفار�ص خطا يف ال�سحاري وتاه بني اجلبال بحثاً عن ال�سر، وحني وجد نب�سه يف خطواته 

اأمدنا بثنائيته ال�سهرية والتي قال فيها خماطباً �سّره:

�أ�ساٍم بها كنُت �مل�سمى حقيقًة                 وكنَت يل �لبادي بنف�ٍض تخفَّت

واالإمارات اأي�س��اً راهنت على اخلطوة، م�س��تمّدًة اإرثها العريق، حيث الثقافة واالأ�سالة 
و�لعر�قة، و�لرتباط بالدين �لروحاين �لعميق، بعيد�ً عن �جلمود و�لأ�س��ولية و�لتطرف. 
ولأن خط��و�ت �لإمار�ت كانت خمتلفة عن قف��ز�ٍت مل تاأِت بنتيجة من �لدول �ملجاورة 
الت��ي غدت نه�س��اً ملخالب االأيديولوجيا و�س��راعات التطرف، لكل ما �س��بق فاإن هذا 
�لبل��د �لآمن خطا خطو�ته برٍو وتعّقل، لهذ� عمل كما يعمل جمتمع �لنمل، بنى مدنه 
ب�سمت حتى �أبهر �جلميع، من دون زعيٍق �أو ت�سدد، �أو �سر�خ �لأيديولوجيات �ملتخ�سبة 

التي وّلى زمنها وزال. 
قبل اأيام اأُعلن على قناة "�أبو ظبي" اأن برنامج "خطوة" �سيتناول مبعلوماٍت موثقة خطر 
االإ�س��الم ال�سيا�سي على االإمارات، والتنظيمات ال�س��رية واخلاليا العنفية، هذه اخلطوة 
نيَّات االأ�س��وليني  م��ن برنام��ج "خطوة" رائعة، وليتها تت�س��ع ليطلع االإماراتيون على 

وعلى خمططاتهم لتدمري البلد و�سحق مقدراته. 
ر  لو اأردنا اأن نعرف ماذا يريد االأ�س��ويل �سندرك بب�س��اطة، اأن م�سروع االأ�سوليني �سيع�سِّ
من و�س��ول ابنك اإلى مدر�سته باأمان، �س��تكون املناهج التي تدّر�ص يف ال�سفوف مليئة 
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بالكراهي��ة واحلقد والرباءة من اجلار والقريب، و�س��تعرف اأن امل�س��روع االأ�س��ويل يريد 
اأن ي�س��كك الرجل باأبيه، واأن ينفي الثقة بني الزوج وبناته واأوالده، االأ�س��ولية م�سروع 
ته�س��يم نف�س��ي من جهة، وهي م�سروع ارتكا�سي �س��لبي يريد اأن ميت�ص حما�سة النا�ص 
على  "اأحزمة نا�سفة" يرتديها  للدينا، ومن ثم يجعلهم م�س��روع "ر�سا�سات" وم�سروع 

بطونهم ال�سباب ب�سنهم الغ�ص. 
خطوة االإمارات لي�ست قفزة اأيديولوجية خ�سبية عتيقة، بل خطوة على طريقة ح�سارات 
�حلكمة، حيث م�س��اريع �لألف ميل تبد�أ بخطو�ٍت ت�س��به خطو �لإمار�تيني برق�س��تهم 
الوطنية وهم يحتفلون مرددين اأغاين ال�س��هامة والرقي واالنطالق نحو جماالت التقدم 

والتحليق يف اأرجاء التنمية وحب احلياة والت�سالح بني الدين والدنيا•

تركــي الدخيــل
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إرادة أعظـــم مــــن األقـــدام!
�ل�س��ورة حتمل معنًى، وحتفز على �لتحليل، وي�سعب �أن جند قر�ءتني ل�سورٍة و�حدة وقد 
تطابقت، التطابق يف قراءة ال�س��ورة ممتنع الأنها ت�س��به ال�سعر، هذه ال�سورة التي اأعر�سها 
عليكم تنبئ عن معنًى وجودي عميق، اإنها تعني "نعم اأ�س��تطيع"، �لإر�دة �لتي حتدث 
عنه��ا الفال�س��فة واآخرهم نيت�س��ه، والتي تعني اأن اأكافح الأ�س��ل اإلى م��ا اأريد متجاوزاً 
ال�سعاب واملتاعب، هي التي تبثه ال�سورة يف م�سمونها الكبري. كان نيت�سه يقول:"لكي 
جتن��ي من الوجود اأجمل ما فيه ع�ص يف خطر"، ه��ذه اللعبة التي يقوم بها الطفل جتمع 
بني القوة واملخاطرة، وبني هذين املجالني الكثري من االلت�س��اق والتداخل، االإن�سان هو 

القوة، اأو الوجود قوة اأي�ساً وال يحتمله ال�سعفاء.
كث��ريون ينك�س��رون يف هذه احلي��اة ثم تتجه بهم احل��االت اإلى االنتحار، بينما فل�س��فة 
االإرادة تقول يجب اأن ن�س��تمتع بالوجود رغم كل العرثات، نيت�س��ه اأي�س��اً واأ�ست�سهد به 
جم��دد�ً ي�س��خر من �ملنتحرين و�ل�س��عفاء �لذين ينهارون �أمام �أي ح��دث، بل ر�أى �أننا 
يج��ب اأن نعي���ص احلياة ولو عدنا لها مراراً وتكراراً واأن نكون اأقوياء يف كل مرة، ويف كل 

حلظة، ويف كل حني.
هذ� �لطفل �لذي يرك�ض يف �س��باٍق مع �أتر�به من ذوي �لحتياجات �خلا�س��ة م�ستمتع 
وابت�س��امته وا�سح منها ال�سدق واالنغما�ص يف احلياة، لي�ص �سراً اأن نكون �سعداء، ال�سر 

اأن نكون يف حال كاآبة و�سوداوية ب�سبب اأي عر�ص طارئ. 
هذه ال�س��ورة هي ر�س��الة قوية وكربى لتعلم النا�ص اأن ال�س��عادة م�ساألة داخلية ولي�ست 

خارجية، فلنكن �سعداء بهذه احلياة ون�ستمتع بها مهما كانت ال�سعوبات•

ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق



85

تركــي الدخيــل

اإلرادة... القوة... السعادة



86

عيد االتحاد ... في زمن االضطراب!
ي�س��ّكل عيد االحتاد لالإم��ارات العربية املتحدة يوماً ا�س��تثنائياً، واآية ذلك اأن هذا اليوم 
يتذكر فيه املواطن االإماراتي �س��نوياً ما الذي و�س��ل اإليه بلده! وباملقابل ما الذي و�سل 

اإليه العامل االآخر.
تط��ور االإمارات لي�ص تطوراً رقمياً �س��كلياً كما يحاول اأن ي�س��وره البع�ص، بل هو تطور 
نوعي �سمن معنى التطور العاملي، فهو املنافح عن ال�سكل وامل�سمون معاً. والذي يتاأمل 
التاري��خ من��ذ 1971 واإلى اليوم، يعلم اأن هذه الدولة كانت تخطط �س��من برنامج، وال 
تغامر �س��من ممكنات اأو احتماالت. عانى االآباء املوؤ�س�سون لهذه البالد كثرياً من اأجل 

التوحيد ور�سم الروؤية اال�سرتاتيجية، وقد فعلوا.
من �س��اهد من الطائرة العمران االآ�سر، والتخطيط االأنيق الإمارات هذه الدولة بدءاً من 
�أبوظبي، �إلى �آخر �إمارٍة من �إمار�تها، �س��يعلم �أن �لفكرة كانت نظريًة، ومل تكن حلماً �أو 

جمرد خطة.
تعي���ص االإمارات يومياً جناحاتها، وهي ال حتتاج اإلى تو�س��يح، بل يعرف من زارها جيداً 
اأن االآتي منها اأعظم مما هو موجود، وهذا يربهن على عن�سر التنمية التي اتخذتها الدولة 

نربا�ساً لها.
لقد عا�س��ت املنطقة منذ خم�س��ني �س��نة، حال التناق�ص بني التنمية واحلراك الثوري، 
وبين��ت �لأح��د�ث منذ �أو�خر �س��بتمرب 2010 واإلى اليوم، اأن التنمية خيار ال�س��عوب 
االأوح��د، اإذ مل تل��د الثورات غري اال�س��تبداد، كما مل تلد االنقالبات يف ال�س��تينيات 
امليالدية من القرن املا�سي غري الدول اخل�سبية ال�سطحية التي تزن املجتمعات بالبندقية 

والر�سا�ص!
ه��ذ� �لعيد �لعظيم، ن�س��تعيده م��ع كل وطاأة قدٍم ت�س��ل �إلى �لإمار�ت �س��ائحًة وز�ئرًة، 
وم�س��تثمرة. لقد ا�س��توعبت ه��ذه الدولة مئ��ات االآالف من ال�س��ياح، الذين يريدون 

�لعي�ض بطماأنينٍة و�أمن، يف ظل ت�ساوؤل �لبلد�ن �لآمنة يف �ملنطقة.
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امتازت االإمارات ب�سيا�س��تها احلكيمة التي ال ُتعلي النربة على ح�س��اب احلكمة، كما 
تف�س��ل التفاو�ص امل�س��تدمي على اخلالف الوقتي، والروؤية ال�س��املة على الروؤية اجلزئية، 

وهذا ما جعل منها مف�ساًل يف الت�سويات يف املنطقة.
ه��ذه الدولة تخدم العامل يف �س��وريا وفل�س��طني والعراق وم�س��ر، و�س��واها، وتنظر اإلى 
االأزمات بعني امل�س��وؤول املبادر، هذه هي قيمة هذا العي��د... اإنه لي�ص عيداً لالإماراتيني 

وحدهم، بل عيد خليجي وعربي اأي�ساً•

تركــي الدخيــل
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- محمــــد خـلفــــان الصــــــوايف.

- كاتـــــــــب إمـــــــــــــــــارايت.

- بكالوريوس يف العلـوم السياســية.

- عضــــو جمعيـــــة الصحفـيـــني.

- يكتب مقـاالً أسـبوعيـاً يف جريـدة 

  االتحـاد اإلماراتيـــة.
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جيوش إلكترونية
خيايل يقول يل: اإن ملف هذا العدد �س��يكون له �سداه اخلا�ص عند الع�سكريني عموماً 
وعن��د املتخ�س�س��ني اأو املهتمني مبجال ح��رب املعلومات اأو ما يطلق عليه يف امل�س��طلح 
العلمي "احلرب ال�س��ايبريية". لهذا النوع من احلروب هيبة خا�س��ة، ومبجرد اأن تذكرها 
جتد التفات النا�ص نحوها، وعند املتخ�س�سني فاإن الف�سول املهني يدفعهم الأن ي�ستزيدوا 
مم��ا عندهم من معلومات، وبالتايل فاملتابعة الأي متخ�س���ص يف جماله هي "فر�ص عني" 
ولي���ص كفاي��ة، ومع��روف اأن هذا الن��وع من احلرب يهاجم �س��بكات احلا�س��ب االآيل 

الع�سكرية واملدنية على حد �سواء. 
ما اإن �س��معت من الزمالء يف املجلة باأنهم خ�س�س��وا ملفاً عن "احلرب ال�س��ايبريية" اأو 
 Stuxnet احل��رب املعلوماتي��ة حتى حملني خيايل اإل��ى ما فعله فريو�ص �ستاك�س��نت
�س��د مفاعل "ناتنز" االإيراين، وما كان ميكن اأن تفعله الهجمة االإلكرتونية �س��د �سركة 

اأرامكو ال�سعودية و�سركة غاز قطر، لو جنحت، يف �سوق الطاقة العاملية.
لكلمة احلرب ا�ستدعاءات معينة يف الذهن من اأ�سوات تفجريات و�سواريخ وانفجارات 
وم�ساهد قتلى، وملفردة اجليو�ص هي االأخرى يف الذهن مالمح قوات مرتا�سة ال�سفوف 
حتمل اأ�س��لحة، وت�سري ب�سكل منتظم يف حركة مهيبة اأمام جمع من قادة برتب ع�سكرية 
خمتلف��ة، يحملون على �س��دورهم �أنو�ط �س��رف تتبعه��ا �أرتال من �ل�س��يار�ت �ملحملة 
ب�س��واريخ عابرة للق��ارات واأخرى حتمل روؤو�س��اً نووية، واأ�س��لحة دفاعي��ة، وحتوم فوقها 

طائرات هجومية ودفاعية.
يف احلرب ال�سايبريية ال حتتاج اإلى كل هذا احلجم من العتاد والقوات، مع اأن تاأثريها قد 
يكون هو اأكرب من حيث اخل�سائر اإذا ما تعر�ست دولة ما لهجوم من اجليو�ص االإلكرتونية، 
بع�سهم قد يكونون خارجني عن القانون، ورمبا يتم اال�ستعانة بهم. االأمر بالن�سبة لبع�ص 
الدول مل يعد ف�س��واًل ملعرفة حقيقة هذا النوع من احلروب، بل اأن�س��ئت األوية ع�سكرية 
له��ا عالقة بهذا النوع م��ن احلروب، بل ب��داأ احلديث عن اإيجاد رتب ع�س��كرية لهذه 
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اجليو�ص، كما اأن م�س��األة التناف�ص بني ال�سركات على ا�ستقطاب هذا النوع من اجليو�ص 
اأمر بات معروفاً، خا�س��ة من قبل �سركات جوجل ومايكرو�سوفت وغريها من ال�سركات 
الكربى التي تناف�ص الدول. وت�س��ري املعلومات اإلى اأن هناك �ست دول اليوم يف العامل 
طورت هذا النوع من احلرب، يف مقدمتها الواليات املتحدة االأمريكية ورو�سيا االحتادية 

وال�سني واإيران واإ�سرائيل.
كنت قراأت يف ال�س��ابق حتلياًل حول تطور االأ�س��لحة يف العامل يذكر في��ه كاتبه اأنه بعد 
احل��رب العاملي��ة الثانية كانت هناك تخوف��ات عاملية من امتالك بع�ص الدول لل�س��الح 
النووي، وبالتايل من اندالع حروب ميكن اأن ت�س��بب خ�سائر كبرية للعامل، ويذكر اأي�ساً 
اأنه بعد اأعوام قليلة ان�س��بت املخاوف حول ال�س��واريخ العابرة للقارات واإمكانية اإي�سال 
�ل�س��و�ريخ يف دقائق؛ ونذكر هنا �أزمة �س��و�ريخ كوبا �لتي ت�سببت يف و�سع "علم اإدارة 
االأزمات". وكان هناك تخوف من االأ�سلحة اجلديدة، واليوم ن�سمع عن حرب املعلومات 

االإن�سان. حياة  بنمو  مرتبطة  املدمرة  االأ�سلحة  تطور  م�ساألة  "حرب ال�سايرب" وكاأن 
العامل كان يتفاخر باأننا يف ع�س��ر املعلومات التي �س��تغري حياة االإن�سان، ولكنها حتولت 
الي��وم اإلى اأداة للح��روب، ووارد اأن يدخل يف هذا املجال اخلارج��ون على القانون من 
ال�س��عب  احلرب من  املهاجمني يف هذه  اأن  القرا�س��نة واالإرهابيني ورمبا "امليزة" فيها 

حتديدهم، ما يعني �أن �للتحاق بها و��ستخد�مها مغٍر.
االأمر الذي ال بد اأن ننتبه له، هو املراحل التي مرت بها املعلومات من خدمة االإن�سانية 
اإلى اأن تتحول اأداة حرب رمبا ت�س��ل احلياة يف وقت ب�س��يط، وبالت��ايل مثلما نحتاج اإلى 
مبدعني يف املجاالت الفنية، �سنكون بحاجة اإلى مبدعني يف احلروب واأ�ساليب تطويرها•
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اإلمارات.. وصناعة قادة
اأن�س��اأت االإمارات موؤخراً كلية الدفاع الوطني واأعلنت عنها ر�س��مياً يف مر�س��وم رئا�سي 
ت�س��منت بنوده اأ�سماء اأع�س��اء جمل�ص اإدارة الكلية واآلية ت�سكيله وانعقاده، وبالتايل ال 
ميكنن��ا كمراقبني اأن نعترب القرار اأمراً عادي��اً يف دولة االإمارات وال يف اإقليمنا، باعتبار اأن 
موؤ�س�س��ات بهذا احلجم حتتاج اإلى ا�ستعدادات ودرا�سات توؤكد مدى احلاجة اإليها قبل 
�إعالنه��ا؛ وهذ� ما فعلته �لإمار�ت قبل �إعالنها عن تاأ�س��ي�ض �لكلية، فالتجربة �لإمار�تية 
تخربن��ا دائماً اأن الق��رارات تاأخذ وقته��ا من الدرا�س��ة والتدقي��ق والتمحي�ص لتخرج 
مكتملة. اأكدت ذلك تلك الت�س��ريحات لعدد من امل�سوؤولني الع�سكريني يف ال�سحف 
املحلية حني �سدور املر�سوم، كما توؤكده الت�سريحات التي يحملها هذا العدد من جملة 
"درع الوط��ن"؛ �لتي تعد �لنافذة �لإعالمية لكل �لأحد�ث �لع�س��كرية يف �لإمار�ت.
ولو و�ّس��عنا دائرة تاأكيد حاج��ة االإمارات لكلية الدفاع الوطن��ي اإقليمياً، فقد تبع القرار 
االإماراتي خطوة خليجية مماثلة يف �س��لطنة عمان، وهو اأمر ير�سخ ال�سورة الذهنية للدولة 

النموذج.
تده�س��نا �لقر�ءة �لتف�سيلية للمر�سوم يف د�خل �لدولة وخارجها؛ باعتبار �أنها �ست�ستقبل 
دار�سني من ال�سلك الع�سكري ومن خارجه »املدنيني« ولكن لو اأخ�سعنا تلك التفا�سيل 
الوطني  االأمن  مفهوم  تعريف  ملتطلبات االأمن ال�سامل �سنجد اأن باب "االجتهاد" يف 
لل��دول ولي���ض لدول��ة �لإمار�ت فقط؛ قد �ت�س��ع ب�س��كل كبري، وبات ي�س��مل �لكثري 
من تفا�س��يل املجتمع اإن مل يك��ن كله، وبالتايل يكون ما يعنيه هذا القرار بالتفا�س��يل 
املوجودة فيه، والتي حتتاج اإلى تفكيكها من اأجل فهمه بال�س��كل ال�س��حيح، اأن م�ساألة 
احلفاظ على االأوطان مل تعد اأمراً مقت�س��راً على االأمنيني والع�سكريني فقط، باعتبار اأن 
هذه هي �لوظيفة �لتقليدية لهذ� �لقطاع يف �ملجتمع، بل كل �أفر�د �ملجتمع، ومن هنا فاإنه 
ينبغي اأن ال ن�ستغرب عندما جند امللتحقني بالكلية يعملون يف جماالت التعليم وال�سحة 
وحتى املجال الريا�س��ي، ففي عامل اليوم املليء بالكث��ري من التحديات االأمنية نحتاج 
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اإلى موؤ�س�سات اأكادميية الإعداد قادة على درجة عالية من الوعي والفهم  يف كل مناحي 
احلياة الأ�س��باب خمتلفة، يتمثل بع�س��ها يف اأن م�ساألة »�س��ناعة« قائد باتت حرفة ومهنة 
تقوم بها مثل هذه الكليات، وهي مهنة �س��عبة، ولكنها مهمة، وتتمثل تلك االأ�س��باب 
اأي�س��اً يف احلفاظ على املكت�س��بات الت��ي حققتها الدول يف جمال التنمية، خا�س��ة يف 
ظل تعدد م�س��ادر �لتهديد �لتي مل تعد تقت�س��ر على �خلارج فق��ط، بل �إن �لتهديد�ت 
الداخلي��ة باتت ال تق��ل خطورة عن اخل��ارج، واأحياناً تكون اأكرث تاأث��رياً، وتتمثل تلك 
االأ�سباب يف ترجيح كفة املجتمعات يف ال�سباق نحو املقدمة بني االأمم. ودولة االإمارات 
�لي��وم ه��ي منوذج حقيقي لدول��ة متقدمة يف جغر�فية �ل�س��رق �لأو�س��ط؛ �لذي يعاين  

فو�سى ا�سرتاتيجية.
هن��اك ربط بني قدرة الدولة على التاأثري يف ال�س��احة اخلارجية وجناحها يف حتقيق االأمن 
واال�س��تقرار الداخل��ي، ولو طبقنا هذا االأمر عل��ى االإمارات لوجدنا اأنه��ا باتت مرجعاً 
�سيا�س��ياً للدول الكربى يف اإقليمنا، وهذا ناجت من �س��جل االإجن��ازات يف الداخل، ومن 
اأهمها قدرتها على احلفاظ على االأمن واال�س��تقرار الداخلي. وبتو�س��يع يف هذه النقطة 
فاإن املجتمعات ال ميكن اأن تنجح تنموياً واقت�سادياً بدونها، واأعتقد اأن هذا الدور �سيكون 

منوطاً بهذه املوؤ�س�سة االأكادميية اجلديدة وفق املفهوم ال�سامل لالأمن. 
كلية الدفاع الوطني جت�س��د روؤية قيادة دولة االإمارات يف اأن دولة املوؤ�س�س��ات حتتاج اإلى 
مراكز ل�س��نع القرار، ت�س��تطيع من خاللها اإبقاء الدولة يف املكانة التي ت�س��تحقها، ويف 

اال�ستمرار يف اإبهار العامل من خالل �سناعة قادة ي�سمنون التفوق على املناف�سني•

محمد الصوافي
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محمد بن زايد في آيدكس
متابعت��ي للتغطيات االإعالمية ملعر�ص وموؤمت��ر الدفاع الدويل يف "اآيدك�ص"، �أظهرت �أن 
�لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقوات امل�س��لحة، اعتاد زيارة املعر�ص ب�س��كل يومي والتواجد فيه، ويعني ذلك اأنه زار 
�ملعر���ض خم�ض مر�ت خالل ف��رة �نعقاد �ملعر�ض. كما �أظهرت هذه �ملتابعة �أي�س��اً �أن 
�ملعر�ض لقي ��ستح�سان �ل�سيوف و�إعجابهم، وهذ� �سيء يكاد يكون طبيعياً لأي حدث 
ينّظم يف االإمارات، وكان �س��موه يقف مع العار�س��ني القادمني اإلى الدولة، ويناق�س��هم 
حول �آخر �لتطور�ت �لتي تو�س��لت �إليها بالدهم يف تقنيات �لأ�س��لحة؛ مبا ينطوي عليه 
ذلك من معنى يف �س��ناعة ال�س��ورة الذهنية للدولة، ويف الوقت نف�سه كان �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد يرحب بالعار�سني يف دولة االإمارات، ومب�ساركتهم يف هذا املعر�ص الذي 
ُيعترب اأحد االأفكار املهمة ل�س��موه منذ اأكرث من ع�س��رين عاماً م�س��ت، وقد و�سل اليوم 

اإلى العاملية، وبات مناف�ساً للكثري من املعار�ص املتخ�س�سة يف هذا املجال.
�ت�س��ح يل من هذه �ملتابعة كذلك، �أن �سموه كان يلتقي باملو�طنني �ل�سباب؛ ع�سكريني 
ومدني��ني؛ من �أجل حتفيزهم وحثهم على �لإبد�ع وت�س��جيعهم على �لعطاء، ويتق�س��د 
اأطلق عليهم �س��موه - من  بث الثقة يف نفو�ص "�س��انعي م�س��تقبل االإمارات" - كما 
خالل اال�س��تماع اإل��ى ما قاموا به من اأعمال واأفكار، خا�س��ة اأن �س��موه من القيادات 
التنفيذية امل�س��هود لها باالإميان باأهمية العن�سر املواطن يف خدمة بالده، واأنه االأقدر على 
بناء م�ستقبل االإمارات. ويعمل �سموه دائماً على ا�ستنفار الطاقة التي ميلكها كل منهم، 
املهارات  تطوير  اأدوات  اأبرز  كما اأنه من الذين يوؤمنون باأهمية "التدريب" بو�س��فه من 

ال�سخ�سية املطلوبة يف مواجهة حتديات امل�ستقبل.
"ر�سالة اإدارية مهمة"، اأعتقد اأننا نحتاج اإلى  اإن هذه اجلولة ل�سموه يف "اآيدك�ص" متثل 
تعميمها على كل امل�س��وؤولني يف الدولة، واأدعوهم اإلى اأخذ بع�ص درو�سها، فعلى الرغم 

ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق



95

من كرثة ان�س��غاالت �س��موه ومهامه، فقد حر�ص على اأن يكون موجوداً ب�سكل يومي، 
ومعه فريقه من امل�ست�س��ارين يجولون اأر�ص املعار�ص ملتابعة �سري العمل فيها واالطمئنان 
عل��ى التنظيم، ورمبا وجه يف اللحظة نف�س��ها باتخاذ اإجراءات اإداري��ة بعيداً عن الروتني 
الذي قتل بال �س��ك الكثري من االأف��كار واالإبداعات ال�س��بابية، وال يخفى اأن اإحدى 
م�س��كالتنا هي البريوقراطية االإدارية التي تقد�ص تاأ�س��رية امل�س��وؤول االأول، ولكنها ال 
ُتعنى مبتابعة العمل ميدانياً، ما يوؤدي اإلى تاأخر العمل يف املوؤ�س�س��ات اأو عرقلتها، اأو يف 

اأحيان كثرية قتل الفكرة.
كان اآيدك�ص، قبل ع�سرين عاماً، فكرة، وعندما جند 140 �سركة اإماراتية �سمن العار�سني 
الي��وم، فاإن ذلك ميث��ل بالتاأكيد مفخرة لكل اأبناء االإم��ارات، ولكن ال بد اأن نعرف اأن 
متابع��ة �س��موه كان لها الدور االأهم يف ذلك، وعندما جند فري��ق العمل من االإماراتيني 
يقومون باأكرب املجهودات يف املعر�ص، فاإن ذلك يعود اإلى اهتمام �سموه، واأذكر اأن �سمو 
ال�س��يخ حممد بن زايد قال يف اإحدى مقابالته، وكانت مبنا�سبة فوز نادي العني بالبطولة 

االآ�سيوية: اإننا ندعم "الفكرة"، و"اآيدك�ص" فكرة.
اإن م�س��هد �س��مو ال�س��يخ حممد بن زايد وهو يجوب املعر�ص ويقف بجانب ال�س��باب 
االإماراتي كان در�ساً بليغاً يف اأهمية حتفيز ال�سباب وت�سجيعهم على العمل، وهو اأ�سلوب 
�إد�ري بالغ �لأهمية، و�لأكرث من ذلك �أن �لتقاءه بال�سيوف كان دلياًل على �إظهار  تفوق 
دولة االإمارات، واأن جناحها ي�س��مل التفا�سيل اأي�س��اً، وهو اأمر غاية يف االأهمية ل�سناعة 

ال�سورة التي ينبغي علينا كمواطنني احلفاظ عليها•

محمد الصوافي
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األمن في الواقعية الخليجية
تبقى ق�سية اأمن املجتمعات اخلليجية وا�ستقرارها حية ومتجددة عند اأي حديث يتعلق 
بدول جمل�ص التعاون ال�س��ت، اأو بعالقاتها مع جوارها ومع العامل، ولهذا جند اأنه يف كل 
قها  لقاء خليجي اأو اإ�س��كال يتم احلديث عن االتفاقية االأمني��ة لدول اخلليج، ومن يطبِّ
يتنا�س��ب  مبا  امللف  هذا  تطوير  قها؛ وبالتايل فقد عملت قمة "املنامة" على  ومن ل يطبِّ
والتطورات اجلديدة. ورمبا كان هذا هو �س��ر اإثارة مو�سوع االتفاقية والبلبلة التي رافقتها، 
فقد تعر�ست دول اخلليج لتاأثريات وقالقل داخلية ب�سبب ما بات ُيطلق عليه ا�سطالحاً 
"الربيع العربي"، واأعتقد اأنه تعبري ينبغي تغيريه، الأن حجم الدمار الذي خّلفه ي�س��يء 

لكلمة "الربيع".
�أ�ستبعد �أن يثري �أحد �سكوكاً حول حقيقة تاريخية ثابتة وم�ستمرة؛ وهي �أن دول جمل�ض 
التعاون م�س��تهدفة مبا متتلكه من ثروات واإمكانيات اقت�سادية وثقل جيو�سيا�سي، وهو ما 
يجعلها حمل تناف�ص يف اال�سرتاتيجيات االإقليمية والدولية، ومن املوؤكد اأن ا�ستقرار هذه 
�لدول يت�س��بب يف ��ستقر�ر �إقليم �ل�س��رق �لأو�سط باأكمله ورمبا �لعامل؛ لذ� ل ن�ستغرب 
عندم��ا جن��د اأن هناك تناف�س��اً على جذب هذه ال��دول ناحية قوى معينة، �س��واء كانت 
اإقليمي��ة اأو دولية، بل تكون هذه الدول، اأحياناً، م�س��رحاً ملحاوالت زعزعة ا�س��تقرارها 
�لد�خلي، بو�سفها جماًل لتناف�ض �لقوى �خلارجية كلما �سنحت �لفر�سة، وما يحدث يف 

مملكة البحرين منوذج لذلك.
وملزيد من التو�س��يح، فاإن املحرك الرئي�س��ي وراء تاأ�سي�ص منظومة جمل�ص التعاون لدول 
اخلليج العربية عام 1981، كان �لعامل �لأمني؛ نتيجة ل�س��عي �إير�ن لت�س��دير ثورتها، 
وبالت��ايل فاإن على دول اخلليج اأال ت�س��تبعد هذا العامل الذي ُيعدُّ دافعاً رئي�س��اً لتقوية 
العم��ل اخلليجي امل�س��رتك، ومن ثم ينبغ��ي النظر اإلى االتفاقي��ة االأمنية اخلليجية وفق 
منظور وا�س��ع ي�س��من ل��دول اخلليج ا�س��تقرار جمتمعاته��ا، ويتعني التفك��ري يف تطوير 
�لتفاقي��ة �لأمنية يف ظل �لظ��روف �حلالية، لأن �لتهديد�ت �لد�خلي��ة �ليوم �أخطر من 

مثيلتها اخلارجية.
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اإن ما تعر�ست له بع�ص دول جمل�ص التعاون خالل الفرتة املا�سية ال عالقة له باحلريات 
والبحرين،  الكويت  اأو الدميقراطية، فاأكرث الدول التي �سهدت "الفو�سى" االأمنية هي 
م��ع اأنهما اأعرق دولتني عربيتني يف ممار�س��ة الدميقراطية، خا�س��ة الكوي��ت، ما يعني اأنه 
ال ميكن ا�س��تبعاد العامل اخلارجي، والعامل االإقليم��ي بوجه خا�ص، ويجب اأن يدفعنا 
ذلك اإلى بذل مزيد من اجلهود الإيجاد ال�س��يغ االأكرث مالءمة لتعزيز التكامل اخلليجي 

وتعميقه.
اإذا جاز لنا اأن ن�س��تفيد من خربات مماثلة، فقد كان التحدي االأمني ال�س��بب الرئي�س��ي 
وراء تو�س��عة حلف �س��مال االأطل�س��ي "الناتو"، ويف هذا االإطار عقد احللف �سراكات 
�س��مت بع�ص دول جمل�ص التعاون. كذلك يقوم الناتو اليوم باأدوار غري ع�سكرية، وهو 
ما ي�سري اإلى تو�سيع املفهوم االأمني وخلق دوافع وجماالت جديدة للعمل امل�سرتك، ويف 
اإطار اال�ستفادة من الدرو�ص والتجارب الدولية اأي�ساً، يجب اأن نعلم اأن  ا�ستبعاد العامل 
االأمن��ي يف االحتاد االأوروبي كان م��ن بني العوامل التي قادت��ه يف النهاية اإلى مواجهة 

تهديد�ت بانفر�ط عقده.
اإن اإثارة مو�س��وع اأمن اخلليج بالن�س��بة لنا، نحن اأبناء املنطقة، ال حتتاج اإلى منا�سبة الأن 
االأمن على راأ�ص قائمة االأولويات لدى قادتنا، والأن اال�س��تقرار االأمني عامل اأ�سا�س��ي 
يف ا�س��تدامة التجرب��ة التنموية اخلليجية، وبالتايل فاإنه ال ميكن ال�س��ماح بامل�س��ا�ص به. 
وحماوالت ا�س��تبعاد التعاون االأمني الفعال، اأو التقليل من اأهميته الق�سوى، ال تخدم 

العمل اخلليجي، هذا اإذا اأردنا اأن نكون وا�سحني•

محمد الصوافي
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»يبهون«.. صنع في اإلمارات
فرحت بخرب جناح جتربة طريان "يبهون احتاد 40"، اأول طائرة اإماراتية بدون طيار يف مار�ص 
املا�س��ي. الطائرة اإماراتية من حيث الت�س��ميم وال�سناعة بح�س��ب املعلومات املن�سورة، 
وج��اءت تخليداً لذكرى االحتاد. وعندما ُيذكر الرقم )40( فهو عمر الن�س��ج، وبالتايل 
بالفخر  ن�س��عر  لأن  يكفي  وهذ�  تنموية؛  جتربة  جناح  هو  �س��ك  فاإن جناح "يبهون" بال 
والفرح��ة به��ذه التجربة، فما بال��ك اأن هذه التجربة حتمل الكثري م��ن املعاين اجلميلة، 
كونها ت�س��ري اإلى اأن االإمارات بداأت خطوة ال�س��ناعات. هذه داللة حقيقية على ولوج 
االإمارات مرحلة الدول املتقدمة �س��ناعياً، وموؤ�سر على حتقيق االكتفاء الذاتي يف بع�ص 
ر لبع�ص  االأنواع من االأ�س��لحة اخلفيفة، وال�سيما اأن لها جتربة يف بع�سها، وهي االآن ت�سدِّ
الدول ال�س��قيقة وال�سديقة، ما يعني اأن قراراتنا املتعلقة بحاجتنا اإلى احلفاظ على اأمننا 

�ستوجهنا اإلى ما نريده من االأ�سلحة.
عندما اأقول اإنني فرحت بنجاح التجربة، فهذا لي�ص من باب الكالم املنمق اأو احلديث 
�لدلئل  من  عندي  لأّن  تردي��ده؛  �لكثريون  يح��ب  اجلميل اأو "الدبلوما�س��ي" كما 
والرباهني ما يوؤكد اأن �سعادة اأي اإماراتي- وخا�سة يف القوات امل�سلحة واملنت�سبني اإليها- 
حقيقية، وال بد اأن تكون كذلك، فالتجربة مرتبطة بخطة عمل طويلة رمبا بداأت يف اأوائل 
الت�س��عينيات من القرن املا�س��ي عندما تراأ�ص الفريق اأول �س��مو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهي��ان هيئ��ة االأركان يف القوات امل�س��لحة اآنذاك، وبالتايل ب��داأت مرحلة جديدة يف 
هذه املوؤ�س�سة العريقة )املوؤ�س�سة الع�سكرية( تتجاوز العمل االأ�سا�سي "التقليدي"، وهو 
الدفاع عن الوطن وحمايته مع االحتفاظ به طبقاً لها، اإلى اأن تكون اإحدى املوؤ�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 املوؤ�س�سة يف حتقيق التنمية املجتمعية.
با�ستطاعة �أي متابع لن�ساط �لقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية �أن يتحقق من �لإجناز�ت �حلقيقية 
على امل�ستوى التنموي يف االإمارات، فهي اأحد املواقع املهمة لبناء الكفاءات االإماراتية 

ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق



99

يف املجاالت التنموية ب�سكل حقيقي، وميكن ب�سهولة اأن جتد فنيني واإداريني يعملون يف 
املوؤ�س�س��ات املدنية بعدما جتاوزوا مرحلة االإعداد االأويل واالأ�سا�سي يف القوات امل�سلحة، 
�سواء يف مرحلة التعليم االأ�سا�سي اأو بعد ا�ستكمال الدرا�سات العليا، وباإمكانك اأن جتد 
العديد من ال�س��ناعات وامل�سروعات الكبرية يف جماالت تنموية �ستى، ولكنها خرجت 
من هذه املوؤ�س�س��ة العريقة، واأق�س��د هنا ما ُيعرف ب�س��ركات "املبادلة". وهذا امل�س��روع 

ينطوي على الكثري من التفا�سيل واملعلومات الدقيقة، ولي�ص جمالها االآن.
الدول  بع�ص  الت��ي جعلت  بالطريقة  اإن ابت��كار طائرة "يبهون احتاد 40" وت�س��ميمها 
العريقة يف جمال �س��ناعة االأ�س��لحة مثل الواليات املتحدة وغريها من الدول االأوروبية 
تفكر يف اال�س��تعانة به��ا، اأمر ال ميكن اعتباره عادياً، بل ال بد اأن ُي�س��عرنا بالفرحة، فهي 
لنف�سها خطاً  اختارت  احلقيقية لدولة  التنمية  مرحلة "اإرها�س��ات" جديدة يف جمال 
خمتلفاً جعلها منوذجاً �سرق اأو�سطياً يحتذى به. وقد قراأت العديد من تعليقات الغربيني 
حول مرحلة الت�س��نيع االإماراتي لالأ�س��لحة، وهم بقدر ما ُيبدون اإعجابهم بها ال يخفون 

فهم من ظهور مناف�ض يقدم �سناعة معتمدة ويخرق �أحد ح�سونهم. تخوُّ
ال�س��ناعة ه��ي القاعدة ال�س��يادية يف ال��دول، وهي املعي��ار احلقيقي لل��دول املتقدمة، 
واالإمارات عملت من اأجل اأن جتد نف�س��ها بني ال��دول املتقدمة فعلياً، وهي جتني اليوم 
بع���ص ثمار املنهج الذي عملت عليه قب��ل اأربعني عاماً. وهذه الطائرة قد تكون البداية، 
ولكنها ت�س��ري اإلى اأننا ن�سري نحو ا�ستثمارات حقيقية ت�سرتك فيها العديد من املوؤ�س�سات 

الوطنية، بعد اأن بداأتها املوؤ�س�سة الع�سكرية العريقة•

محمد الصوافي
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لقاء »ثوبان«
وجدُت يف كلمات �لفريق �أول �س��مو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة حينما وقف بني اأفراد من قواتنا امل�سلحة يف مع�سكر 
"ثوب��ان"، قيماً وطنية عالية نحتاجها بني احلني واالآخر ليتذكر اجليل احلايل ت�س��حيات 
االأج��داد واالآب��اء يف بن��اء االإمارات. وقد اعتدنا من �س��موه - يف كل م��رة - اأن يبهرنا 
بالب�س��اطة يف ا�س��تخدام الكلمات، وبالرقي الكبري يف املعاين التي ي�س��تخدمها بطريقة 

تعيد اإلى االأذهان �سورة املوؤ�س�سني لالحتاد.
ركز خطاب �س��موه عل��ى اأن االأمل يحدونا نح��ن يف االإمارات باأن ت�س��هد دولتنا تاأتي 
ا�س��تمراراً يف التنمية وا�ستقراراً ملنطقتنا، الأن هذا نهج االإمارات منذ قيامها، لكن اأحياناً 
وبالت��ايل على جنود االإم��ارات )العمود  واأمانينا،  نفو�س��نا  ت�س��تهي  "الري��اح" مبا ال 
الفقري حلماية الوطن( الدفاع عنها، وذلك مبواكبة كل ما هو جديد يف عامل اال�ستعداد 

الع�سكري.
وم�ص كالم �س��موه اأ�س��ياء ال ي��درك البع�ص حقيقته��ا فيما يتعلق باالأخط��ار املحيطة 
بالإم��ار�ت وبالتج��ارب �ملريرة �لتي مرت باملنطقة؛ وبع�س��ها يف �لتاري��خ �لقريب )كما 
ق��ال �س��موه( مبيناً اأن هناك من ال ي��درك االأطماع التي واجهتها دول��ة االإمارات، ومع 
ذلك فهي م�س��تمرة بالوترية نف�س��ها يف التنمية وهذا االأمر يعني اأنه هناك من يعمل من 
اأجل ذلك ب�س��مت ودون �سجيج. وهناك اأ�سياء اأخرى، منها اأن بع�سهم اعتقد خطاأ اأن 
�سيا�س��ة اليد املمدودة تعني "التهاون اأو اال�ست�س��هال" يف زعزعة اال�س��تقرار، وعندما 

حاولوا ذلك �سدموا مبن يقف اأمام اأهدافهم التخريبية.
ال��دول اأحياناً جترب على �س��لوكيات لي�س��ت يف نهجه��ا، وبالتايل فاإن اال�س��تعداد لكل 
اخليارات اأمر مهم، خا�س��ة يف اإقليم ال يعرف لال�س��تقرار معنى. واإن العامل االأ�سا�سي 
يف حماية تلك املكت�س��بات يقع على عاتق اأفراد القوات امل�س��لحة باعتبار اأنها مهمتهم 

االأ�سا�سية.
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اللقاء كان توجيهياً، ولكنه يف الوقت نف�سه كان ت�سحيحاً ملن ت�سو�ص تفكريه، وركز اللقاء 
يف هذه النقطة حتديداً على اال�س��تعداد التدريبي ومتابعة كل حديث يف جمال الت�سلح 
الع�س��كري، باعتبار اأن ذلك هو ال�س��الح الفعال يف احلفاظ على املكت�سبات التنموية. 
اإن اختيار منا�سبة االحتفال بيوم توحيد القوات امل�سلحة كان اأمراً موفقاً، حيث اإن هذه 
املنا�س��بة تعترب واحدة من تلك االإجنازات االحتادية التي حتتاج اإلى خطابات تتوافق مع 

�حلدث �لكبري للوطن.
مثل هذه الكلمات التي تعودنا اأن ن�سمعها من �سموه يف منا�سبات متكررة تربط ما�سي 
االإمارات باحلا�س��ر، وهي جتدد يف �سباب االإمارات روحهم الوطنية، وتو�سح اأن الق�سايا 
اأبنائها، واأن ه��ذه التحديات ال تاأتي  الوطني��ة الكبرية حتتاج اإلى "حم��اة للوطن" من 
دائماً من اخلارج، واإن كان اأغلبها كذلك، ولكن رمبا تاأتي من الداخل، واأن الدفاع لي�ص 

فقط من خالل القتال، ولكن يف اأكرث االأحيان يكون من ات�ساح الروؤية.
حر�ض �س��موه �أن يكون �سريحاً مع �أبنائه يف �لعديد من �لنقاط، لأن هناك من مل يع�ض 
التحدي��ات الت��ي واجهت قيام الدول��ة، والأن هوؤالء هم القوة احلقيقي��ة الفاعلة. اللقاء 
كان حمل غبطة من ال�س��باب االآخرين يف لقاء ال�س��خ�ص الذي يحمل ر�س��الة الوطن 
وم�س��وؤولية احلف��اظ عليه، ومعروف اأن لقاءاته يف االأ�س��ا�ص لي�ص لها منا�س��بة، وحديثه 
الوطني هو الدائم يف كل لقاءاته، ومن يعرف ال�س��يخ حممد يدرك ذلك، بل اإنه ال ميل 

وهو يذكر �سباب الوطن باإجنازات املوؤ�س�سني.
والأنها االإمارات التي بنيت بجهد املخل�س��ني من اأبنائها، والأن ما نراه فيها من اإجنازات 
تاريخياً  ينبهر اخلارج قبل الداخل ومل ياأِت ب�س��هولة، فاإن "لقاء ثوبان" �سيكون �سجاًل 

اإماراتياً جديداً•

محمد الصوافي
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توحيد الجيش
خرج��ت بنقطتني مهمتني من مكاملة تلقيتها قبل اأ�س��بوعني من رئي�ص حترير املجلة قبل 
كتابة هذا العمود، النقطة االأولى اأنه اإذا كان االحتفال بيوم توحيد القوات امل�س��لحة - 
الذي مت يف ال�س��اد�ص من مايو 1976 واجباً على كل الوحدات الع�س��كرية يف الدولة 
و�أفر�دها؛ �سباطاً وجنود�ً؛ فاإن �لأمر �أوجب بل �ألزم علينا نحن يف جملة "درع الوطن"، 
باعتبار املجلة "النافذة" �لع�س��كرية �لتي ميكن من خاللها �أن يعرف �لآخرون �أن�سطتنا؛ 
لذل��ك فاإن اإ�س��دار عدد خا�ص يف هذا اليوم م�س��األة تكاد تكون اأم��راً مفروغاً منه، اأما 
النقطة الثانية هي اأن االحتفال بهذا اليوم يف االإعالم الع�س��كري م�س��األة لي�س��ت من 
باب تاأدية واجب، واإمنا هناك معان ودالالت نعمل على تر�س��يخها "وحفرها" لتبقى يف 

�أذهان من مل يعاي�سو� �حلدث.
م�س��األة توجيه كّتاب �ملجلة �أمر على غري �لعادة؛ �إل يف حالت ��س��تثنائية كما يف هذه 
�حلالة؛ وهو غري متبع باعتبار �أن فريق �لتحرير باملجلة يو�س��ح للكتاب �خلطوط �لعري�سة 
والعام��ة لل�سيا�س��ة التحريرية للمجلة، ويرتكوا لنا حرية و�س��ع اأفكارنا و�س��ياغتها دون 
تدخل مبا�سر من فريق التحرير طاملا التزم الكاتب بخط التحرير، طبعاً املعمول به، هناك 
تدخالت تقوميية وت�س��حيحية من هيئة التحرير لتعديل الفكرة واإدخالها �سمن القالب 

العامل للمجلة حتى ال تظهر املقاالت كمن يغرد "خارج ال�سرب".
ومن باب م�س��اركة الفكرة وتف�س��ري اأهمية تخ�س��ي�ص مقاالت خا�سة بالعدد، �سرح يل 
رئي���ص التحرير اأهمية ه��ذا العدد، وموؤكداً على وجه اخل�س��و�ص على اجليل الذي مل 
يع�ض تفا�س��يل توحيد �لقو�ت �مل�سلحة يف مر�حلها �ملختلفة، ثالث مر�حل رئي�سة مرت 
بها القوات امل�سلحة يف م�س��رية توحيدها، بعدما ات�سحت اإ�سرتاتيجية الدولة االحتادية، 
وامل�س��األة بالن�س��بة لنا اأكرب من اإ�سدار عدد خا�ص الأنها ت�س��ل اإلى املوؤ�س�سة الع�سكرية 
و�لوطن؛ باعتبار �أن توحيد �لقو�ت �مل�س��لحة هي و�حدة م��ن ثمار "االحتاد االإماراتي" 

النموذج الوحدوي.
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يوم توحيد �لقو�ت �مل�سلحة هو يوم للتاريخ �لع�سكري �لإمار�تي؛ حيث يتم فيه ��ستذكار 
وا�سرتجاع الكثري من التحديات وال�سعوبات التي دفعت بالقائمني على هذه املوؤ�س�سة 
لتك��ون يف بوتقة واحدة، ولت�س��نع رجااًل يبنون ويحافظون على اأم��ن الوطن واملواطن، 
وتاري��خ القوات امل�س��لحة االإماراتي��ة حافل بالكثري م��ن االإجنازات الوطني��ة الداخلية 
واخلارجية يف م�س��األة احلفاظ على الوطن وهزمية التحديات وبناء �س��معتها االإن�سانية يف 

العامل.
اأتخي��ل اليوم ال��ذي اأعلن في��ه اكتمال توحيد قواتنا امل�س��لحة يف ع��ام 1997 عندما 
�س��در قرار �سم املنطقة الع�س��كرية الو�سطى، وكانت اآخر قوة اإماراتية تندمج يف القوات 
االحتادي��ة، وقتها الفرحة كانت عارمة، واأتخيل اأي�س��اً م�س��اركات قواتنا يف حرب حترير 
الكويت وكذلك امل�س��اركات يف قوات االأمل بال�س��ومال، و�س��من قوات احلفاظ على 
ال�س��الم يف البو�س��نة والهر�س��ك ويف اأفغان�س��تان والع��راق، واإزالة االألغ��ام يف لبنان، 

وامل�ساعدات االإن�سانية يف العديد من دول العامل.
�ل�س��اد�ض من مايو هو م�سدر فخر وفرح لنا؛ حتققت لدينا �لكثري من �لأماين �لإمار�تية 
و�لعديد من �لطموحات كانت عبارة عن �أحالم؛ قبل فرة ب�س��يطة ر�أينا ما �أجنزته قو�تنا 
يف جمال ال�س��ناعات الع�س��كرية وعلى فرتات معينة �س��اهدنا ق�س�ص جناح يف تخلي�ص 
مواطنني من عمليات االختطاف والقر�س��نة يف اأنح��اء خمتلفة من العامل بطريقة توؤكد 

املكانة التي و�سلتها مهارة اجلندي االإماراتي يف جمال حماية الوطن واملواطن.
اإذا �س��ئت ميك��ن اعتبار هذا اليوم هي يوم "الذاكرة الع�س��كرية" للوق��وف باملقارنة مع 
الو�س��ع الذي كان يف بدايات االحتاد، وما و�س��لنا اإليه اليوم، وبالت��ايل ينبغي علينا اأن 
نعطي هذه املنا�س��بة حقها من التقدير، فاالأمر ال بد اأن يكون در�س��اً حقيقياً لكيفية بناء 

الدول و�سيانتها!!•

محمد الصوافي
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»درع الوطن« واإلعالم االجتماعي
خرجت من تفا�سيل ندوة "االإعالم االجتماعي وتاأثريه على االإعالم الع�سكري" التي 
نظمتها جملة "درع الوطن" �ل�س��هر �ملا�سي؛ باأن �لإعالم �لع�سكري يف دولة �لإمار�ت 
ال�سعبة يف هذه  اأحد االأرقام  واأنه بات  ال�ساحة االإعالمية،  اأ�سبح "العباً" اأ�سا�سياً يف 

املعادلة، وبالتايل لن يكون �سهاًل جتاوزه يف �سناعة االإعالم االإماراتي. 
اأبن��ي راأيي هذا من خالل املو�س��وع املط��روح، فتناوله بهذه اجلدية يعطين��ا تفاوؤاًل باأن 
اإدراك املوؤ�س�سة الع�سكرية لدورها الوطني يتعدى احلفاظ على الوطن من خالل القتال 
التقليدي، اإلى االهتمام بالتفا�س��يل التي تزعزع ا�س��تقرار املجتمع، وبالتايل فاإن تناول 

الندوة لهذا املو�سوع يعترب روؤية م�ستقبلية تتجاوز املنتظر منها.
ال اأدري اإن كان املتحدث��ون يف الن��دوة يق�س��دون اأن احل��رب القادمة �س��تكون اأدواتها 
و�س��ائل االإعالم االجتماعي، اأم اأنهم مل يق�س��دوا ذلك. بالن�سبة اإلى الكثريين - واأنا 
منه��م - هذا الن��وع من احلروب قادم، ب��ل هناك من يفر�س��ون االآن هذه احلرب على 
االآخرين، وكثرياً ما ينجحون �سواء يف ن�سر اآرائهم اأو قناعاتهم على النا�ص، بل راأينا من 

يهدد م�سالح املجتمعات وال�سعوب.
ما يتمناه الكثريون ممن ح�سروا هذه الندوة املتميزة، اأن ن�ستعد لهذه احلرب مبا ت�ستحقه 
من اأدوات وو�س��ائل. هذه االأمنية مبنية على بع�ص مما �س��هدناه خا�س��ة خالل فرتة ما 
يعرف "بالربيع العربي"، عندما كان ال�س��راع فيها يح�س��م ملن ميلك و�س��ائل التوا�س��ل 

االجتماعي.
احلدودية،  احلواجز  معها  تنفع  وو�سائل احلرب احلديثة مثل "االإعالم االجتماعي" ال 
ول متنعها �مل�س��افة �جلغر�فية يف �لتاأثري على �ملجتمع��ات �لأخرى؛ لهذ� تتناول �لقو�ت 
امل�س��لحة االإعالم باعتباره من االأ�س��لحة القادمة، لذا الب��د اأن تكون هذه الندوة ملفتة 
ومهمة. وقد اأكدت التغطيات  االإعالمية واحل�س��ور اأهميته��ا، كما اأن حجم تاأثريها مل 
يركز على اخل�س��ائر الب�س��رية كما هو متع��ارف عليه يف القت��ال التقليدي، ولكن حجم 
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تاأثريها "قيمي" وهو اأمر ال ميكن التقليل منه، بل اإن تاأثريها على اال�ستقرار الداخلي 
للمجتمعات والدول يكون كبرياً.

هذا ال�س��يناريو امل�س��تقبلي لي���ص من وحي اخليال، ب��ل ميكننا اأن ن�س��تعر�ص حقائقه، 
ون�ست�س��هد بالعدي��د من االأمثل��ة للتاأكيد على اأن من يجيد مهارة ا�س��تخدام و�س��ائل 
التوا�س��ل االجتماعي احلديثة ي�ستطيع اأن يحقق انت�ساراً، وهذه احلرب كادت  تت�سبب 
يف اأزمات �سيا�سية بني الدول وم�سالح االأفراد، وال زالت ق�سة اعتقال املحامي امل�سري 
يف مطار "جدة" بال�سعودية حا�سرة يف االأذهان، خا�سة ما تبعها من اآثار كادت تت�سبب 

يف اأزمة.
وت�سري الكثري من التفا�سيل اإلى اأن تخوفات مقدمي االأوراق يف الندوة حقيقية، خا�سة 
اأن موؤ�س��رات �سعود هذه احلرب القادمة ت�س��ري اإلى اأنها يف ت�ساعد، وهو ما يثري القلق، 
وه��ذا فعاًل ما ي�ست�س��عره القائمون على تنظي��م الندوة، وخا�س��ة اأن الورقة املقدمة من 
االإعالم الع�س��كري، والتي تناولت م�س��األة  اإ�س��كالية العالقة بني االإعالم الع�سكري 
واالإعالم اجلديد، مل تت�سح، وهو اأمر يكفي ليربر فكرة االنتباه اإليها قبل اأن تتبلور تلك 

العالقة بال�سكل الذي قد يحتاج اإلى جهود كبرية.
كلن��ا نع��رف اأن احلروب التقليدية مكلفة من حيث اال�س��تعداد املادي والب�س��ري، بل 
اإنها حتتاج اإلى ا�س��تعدادات ميدانية طويلة، ومعدات من طائرات ومدافع وجنود، لكن 
يف حرب و�س��ائل التوا�س��ل االجتماعي ال نحتاج اإلى كل ذلك، بل اإن تكلفتها اأقل، 
واالأهم من كل هذا اأن اأهدافها بالغة اخلطورة: فهي تدمر البنية التحتية للقيم املجتمعية 
واالإن�سانية للمجتمعات، من خالل تخريب اال�ستقرار والتاأثري يف االأفكار ويف العالقات 

االإن�سانية!!•

محمد الصوافي
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اإلمارات وجرأة العمل
�سمحت لنا املقابلة التي اأجرتها جملة "درع الوطن" مع اللواء الركن غريغ ف. مارتن، 
رئي���ص جامعة الدفاع الوطني االأمريكية، باأن ن�س��مع راأياً متخ�س�س��اً من �س��خ�ص ذي 

خربة يف جمال التعليم الع�سكري حول اخلطوة االإماراتية نحو اإن�ساء كلية مماثلة.
وا�س��تفا�ص ال�سيد مارتن يف تعليقه على �س��حة اخلطوة االإماراتية واإيجابيتها، باأن قال: 
�إن تفرع �لتخ�س�س��ات �لوظيفية مدعاة لإيجاد �لتخ�س�س��ات �لعلمية، وبالتايل �إن�س��اء 
اجلامعات التي تخرج املهنيني واملتخ�س�سني. ويف ا�ستفا�سته اأي�ساً، اأكد اأن كلية الدفاع 
الوطني ال تقت�س��ر على الع�س��كريني فقط، واإن كان الرتكيز عليهم يف االأ�سا�ص، ولكنها 
�أي�س��اً، ولدو�ٍع وطنية، ت�س��قل مهار�ت �لقي��اد�ت �ملدنية. لذ�، فاإنها ت�س��تقب�ل طالب�اً 

يعمل�ون يف القط�اع الدبل�وم�ا�سي اأي�س�اً وغريه من القطاعات.
يف املناهج البحثية واال�ستق�س��ائية، ُتعدُّ احلوارات من طرق جمع املعلومات حول ق�سية 
ما، وهي اأي�س��اً من اأدوات قيا�ص خطوات حكومة معينة. وهذا هو ما فعلته املجلة عندما 
�أجرت �حلو�ر مع �سخ�سية ع�سكرية و�أكادميية، و�أظن �أن هذه �حلو�ر�ت من �أف�سل �لطرق 

للتاأكد من �سحة اخلطوات اجلديدة.
لن يكون �ل�س��يد مارتن جمام��اًل يف ر�أيه؛ لأنه لي�ض هناك ما يدع��وه �إلى ذلك، بل �إنه 
يعرف اأن حديثه لي�ص للتعليق فقط على ال�سوؤال املطروح، واإمنا هو طريقة لال�ستفادة من 
راأي متخ�س�ص ي�ساعد على فهم خطوتنا. بل اإن التعرف اإلى "روؤى املتخ�س�سني" من  
اخلط��وات التي تتخذها احلكومات ليتم ت�س��حيح ما تفعله وتعديل��ه، واإن اختيار املجلة 
من يتم احلوار معهم من دول �س��ّباقة يف هذا املجال لهو اأمر مق�س��ود. واأ�سري هنا اإلى اأن 

كلية الدفاع الوطني االأمريكية اأُ�س�ست يف عام 1976.
 الفكرة التي ميكن اخلروج بها من تفا�س��يل هذا احل��وار، اأن االإمارات من الدول التي 
خطت لنف�س��ها فكرة اال�س��تثمار يف امل�س��تقبل، وحتاول من دون حرج اال�س��تفادة من 
جتارب االآخرين، واإن كانت اأحياناً كثرية ت�س��بقهم فيها، ولكن توؤمن بعدم ترك ال�سعب 
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وم�س��ريه دون متابعة ما تو�س��ل اإليه االآخرون واالإفادة م��ن جتاربهم، ونقل خرباتهم يف 
التعليم املتخ�س�ص.

االإم��ارات ال تقف متفرجة - كما اعت��اد الكثريون ممن ينتمون اإل��ى اإقليمنا - وبالتايل 
ال تفوت على االإن�س��ان االإماراتي فر�س��ة اال�س��تفادة من التنوع التخ�س�س��ي والتعلم، 
ورمبا تكون كلية الدفاع الوطني من ال�س��واهد املهمة على ذلك، واأعتقد اأن كلية الدفاع 
الوطني االإماراتية جاءت لت�س��د فراغاً علمياً من خالل �س��قل املهارات القيادية، وهذا 
اأم��ر مهم جداً. لقد تعودنا من االإمارات اأال ت�س��يع الوقت، ب��ل اإن قيادتها متتلك جراأة 
يف خو���ص التجرب��ة والفع��ل، جعلتها من اأولى ال��دول يف افتتاح الكثري من امل�س��اريع 

اال�سرتاتيجية. 
التفكري االإماراتي يف جمال اال�س��تثمار احلقيقي يوؤكد وجود عقلية خمتلفة تركز اأ�سا�ساً 
عل��ى اأهمية التعليم، وهو دليل على مالحقة التطورات العاملية ومتغرياتها، وبالتايل فاإن 
�سناعة امل�ستقبل تكمن يف االإن�سان، ويف االإمارات قيادة �سيا�سية واعية تعرف ماذا تريد 

مل�ستقبل �سعوبها، وقد حملت تفا�سيل احلوار بع�ص تلك االأفكار.
اأري��د اأن اأ�س��ري اإلى نقطتني ميكن ا�ستخال�س��هما م��ن احلوار مع الل��واء مارتن: النقطة 
�لأول��ى؛ �أن تط��ور �لعلوم مل يعد �أمر�ً يقت�س��ر على �لعلوم �ملدنية فق��ط، بل �إن  �لعلوم 
�لع�سكرية يف �لعديد من دول �لعامل هي �لأكرث تقدماً، بل و�لأكرث متيز�ً. �لنقطة �لثانية؛ 
اأن مفه��وم اجلي���ص مل يعد مق�س��وراً فقط على جمال القتال، بل اأ�س��بح هو املوؤ�س�س��ة 
احلقيقي��ة يف كثري من ال��دول لبناء العقول الوطنية والقيادات وم��ن ثم اإطالقها للعامل 

لتخدم الدول يف جماالت بعيدة عن الع�سكرية•

محمد الصوافي
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مع حكــام اإلمــارات
تاأخذ احلوارات مع حكام االإمارات بعداً فريداً على امل�ستوى املحلي، ما يجعل الو�سيلة 
االإعالمي��ة الت��ي تنفرد باحلوار حمل اهتم��ام ومتيز لدى متابعيها. يكف��ي اأن نلم�ص يف 
ه��ذه احلوارات طموحات حكامنا التي يرغب��ون يف حتقيقها من اأجل اأن يعي�ص املواطن 
االإمارات��ي يف حرية وكرامة، فما بالك عندما يجد الق��ارئ يف تلك احلوارات معلومات 
وتفا�س��يل �سغرية ولكنها موؤثرة يف حياة االإن�س��ان، كاأْن يقراأ عن اخلدمات التي تخطط 
له��ا كل اإمارة لت�س��هيل احلياة للمواطن. ما حتمله مثل هذه احلوارات لي�س��ت م�س��ائل 
دعائية، ولكنها روؤية حقيقية من متخذ القرار يف اأحد جوانبه، و�س��انع القرار يف اجلانب 
االآخر اأي�س��اً، ما يعني اأنه نقل املعلومات من مركز القرار اأو امل�سوؤول االأول يف التخطيط 

اإلى ما �سيفعله هو للمواطنني.
اإلى االإن�س��ان االإماراتي  اأول حواري��ن ملجل��ة "درع الوطن" مع حكام االإمارات نقال 
و�لق��ارئ جانب��اً من �س��ورة دول��ة �لإم��ار�ت ورجالها �لذي��ن عملو� باإخال���ض وتفاٍن 
حتى و�س��لت اإلى ما هي عليه اليوم من تطور وا�س��تقرار. وعل��ى هذا النحو، تتيح هذه 
احلوارات للجيل الذي مل يع�ص جتربة االحتاد اأن يفهم بع�ص ما واجهه حكام االإمارات 
م��ن حتديات لبن��اء هذا الوطن اجلميل. اأم��ا املراقب اخلارجي فباإمكانه معرفة اأ�س��لوب 
�لتو��س��ل بني �حلكام و�ملو�طنني. �حلو�ر�ن يبتعد�ن عن �لنطباعات �لتنظريية؛ �س��و�ء 
يف م��ا مت م��ن بناء من خالل الرتكيز على اأن العمل كان بعيداً عن ال�س��عارات، واأنه يف 
بع�ص االأحيان و�سل اإلى حد االإعجاز، لذا فاإن مثل هذه احلوارات جديرة باإعادة الن�سر 

وكذلك التعليق عليها.
احلوارات االإعالمية مع حكام االإمارات متثل يف جمملها لقاءات "حكم" وخربة. ومن 
هن��ا كان طبيعي��اً اأن تلقى �س��دى واهتماماً وا�س��عني من و�س��ائل االإع��الم االأخرى، 
وال�س��يما اأنها �س��ّلطت ال�س��وء على االأعمال االحتادية، فخرجت عن التكرار ال�سائد، 
واأو�س��حت ما يت��م يف الدولة االحتادي��ة اأو يف االإمارة من اأعمال خدمي��ة مت�ص املواطن 
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االإمارات��ي يف كل اإمارة. كما اأنها خرجت ع��ن الروؤية التقليدية يف االإجابات يف اأحيان 
كثرية، بذهابها بعيداً نحو تو�سيح العالقة بني احلاكم واملحكوم، واأعتقد اأننا يف االإمارات 
�أحوج ما نكون �إلى مثل هذه �حلو�ر�ت �لآن ل�سببني: �لأول؛ �أن لهذه �حلو�ر�ت عالقة 
باأفراد يدركون اجلهد املبذول يف بناء الدولة االحتادية النموذج، ولكن �سيئاً ما يف طريقة 
التفكري �س��ّللهم فلم يعودوا يرون اجلانب امل�سيء من الدولة وركزوا على اجلانب الذي 
يف خميلتهم فقط. و�ل�س��بب �لثاين؛ �أن يف �لإمار�ت �لآن جياًل كاماًل من �ملو�طنني مل 
يع�ص التفا�سيل املثرية يف تاأ�سي�ص الدولة، وبالتايل هم يف حاجة اإلى اأن ي�سمعوا بع�سها 

من احلكام اأنف�سهم.
ال �س��ك يف اأن احل��وارات مادة خ�س��بة ملعرفة الكث��ري من االأفكار واخلطط امل�س��تقبلية 
من �أ�س��حاب �ل�سمو �أنف�س��هم، وهي ظاهرة �إعالمية وحت�سب للقائمني على جملة "درع 
الوط��ن"، �س��واء من الناحية ال�سخ�س��ية حمل احل��وار، وهي قمة الهرم ال�سيا�س��ي يف 
االإم��ارة، اأو من ناحية نوعية االأ�س��ئلة التي اأتت باإجاب��ات تعك�ص حميمية العالقة بني 
احلاكم واملحكوم يف االإمارات، الأن الوقع يكون خمتلفاً عندما ي�سمع املواطن من احلاكم 

ما يخطط له.
ال �سك يف اأن خطوة املجلة تهدف اإلى نقل الكثري من الروؤى عن حكام االإمارات فيما 
يتمنونه لالإن�س��ان االإماراتي مبا يحقق �سفافية الو�سوح يف عالقة احلاكم باملحكوم، التي 
اأثبتت جميع ال�سواهد والدالئل اأن االإن�سان هو الرثوة احلقيقية فيها. وبال �سك فاإن هذه 
احلوارات �س��ترتك اأثراً اإيجابياً لدى املواطن، و�س��تكون مادة لال�ستخدام االإعالمي ملن 

يبحث عن املعلومة املتميزة عن االإمارات•

محمد الصوافي
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المتحدث العسكري.. ضرورة
�لتفكري يف م�ساألة وجود متحدث با�سم �لقو�ت �مل�سلحة �أو �جلي�ض، �أمر بات مفروغاً منه 
يف �لعدي��د من �لدول؛ بعدما �ت�س��ح �أن �حلروب �حلالية مل تعد تعتمد على �لأ�س��لحة 
التقليدي��ة وحده��ا. واأعتق��د اأن جتربة احلرب عل��ى االإرهاب خالل الف��رتة التي تلت 
�أحد�ث �حلادي ع�س��ر من �س��بتمرب 2001، وكذلك جتربة ما ي�س��مى "الربيع العربي" 
كتجرب��ة عربية خال�س��ة، توؤكدان اأهمي��ة العمل على اإيجاد عنا�س��ر ع�س��كرية واأمنية 
لديه��ا الق��درة عل��ى التعامل مع و�س��ائل االإعالم املختلفة، مبا فيها و�س��ائل التوا�س��ل 
االجتماع��ي، وخماطب��ة املرا�س��لني االإعالميني الذي��ن باتوا يتعاملون اليوم مع �س��حة 

قراءتها. اأو  االأوراق  ها" يف  املعلومات وتف�سريها، اأكرث من "ر�سّ
و�ملتح��دث با�س��م �جلي�ض �أو �لأجهزة �لأمنية، �أ�س��بح "ظاهرة" عاملي��ة، رمبا بداأت مع 
حرب "حترير الكويت"، ولكنها باتت اأكرث و�سوحاً واأكرث اأهمية مع تنوع املجاالت التي 
تخا���ص فيها احلروب. وكانت ال�س��عودية هي الدولة العربية االأولى التي ا�س��تخدمت 
�ملتحدث با�س��م وز�رة �لد�خلية ب�س��كل فعال، بعدما �أدركت �أن �لق�س��اء على "تنظيم 
"القاعدة" تعتمد  اأن  اإعالمية مدرو�س��ة، وخا�سة  ا�س��رتاتيجية  اإلى  القاعدة" يحتاج 
االأمنية  على املغالطات ون�س��ر املعلوم��ات املغلوطة، يف رهان على "منطية" املوؤ�س�س��ات 
�لعربي��ة، �لتي تعل��ي �عتبار�ت �ل�س��رية، وبطء �حلرك��ة وردود �لفعل جت��اه �لأحد�ث، 
فكان �أن ��س��تحدثت �ململكة من�س��ب �ملتحدث لت�س��حيح �ملعلومات وتو�سيح �ملوقف 
لو�سائل االإعالم، وهو ما �ساعد على جناح احلملة �سد اإرهاب  "القاعدة" اإلى حد كبري.
والي��وم يوؤك��د اجلي�ص امل�س��ري اأنه خطا خط��وة اإيجابي��ة يف التعامل مع امل�س��تجدات 
ال�سيا�س��ية واالأمني��ة يف الفرتة الت��ي تلت 25 يناير 2011، بوجود �سخ�س��ية تتحدث 
نيابة عن القوات امل�سلحة، ومتتلك املقومات الالزمة للتعامل مع و�سائل االإعالم املحلية 

والعاملية.
مل تعد حروب اليوم حروباً منطية، ُت�س��تخدم فيها االأ�س��لحة التقليدية وحدها، ما يعني 
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اأن االعتماد على االأ�س��اليب التقليدية يف الدفاع عن االأوطان يت�سبب يف خ�سائر ميكن 
تفاديها. ويف هذا ال�سدد يلزم امتالك اأدوات من اأهمها املرونة يف التعامل مع املعلومات، 
و�لق��درة على �إقناع �لر�أي �لعام. وهنا تاأتي �أهمية دور �ملتحدث با�س��م �ملوؤ�س�س��ة، ورمبا 
تكمن ال�سعوبة يف حالة القوات  امل�سلحة يف اأنها تعترب املوؤ�س�سة االأكرث �سرية يف التعامل 
مع املعلومة، وهو التحدي الذي يلزم التغلب عليه، فقد اأوجدت املوؤ�س�س��ات االأمنية يف 
يخل  مبا ال  تخ�سها،  التي  املعلومات  العامل لنف�س��ها منافذ اأو "�س��بابيك" لت�س��حيح 

بال�سرية التي ي�ستلزمها اأداء مهامها.
واليوم، با�ستطاعة "عدو" حتريك اأفراد من  املواطنني اأو عنا�سر داخل دولة ما، لزعزعة 
اال�س��تقرار اأو اإيجاد بوؤر غري م�سيطر عليها دون ا�س��تخدام االآليات واالأ�سلحة املتعارف 
عليه��ا؛ �إذ يكفيه �أن تكون �لتغطية �لإعالمية لالأحد�ث تغطية م�س��للة �أو منحازة، و�أل 
تكون هناك قدرة لدى االأجهزة الر�سمية على دحر االأكاذيب ب�سكل �سريع وفاعل. وقد 
�سهدت احلالة امل�سرية كثرياً من هذه املناورات التي مار�ستها قوى ذات اأهداف خا�سة، 

وكلفت موؤ�س�سات الدولة كثرياً من اجلهود والتكلفة الباهظة.
اأحد  �إن �أبرز ظاهرتني ميكن ت�سجيلهما فيما يحدث من "فو�سى املنطقة العربية" اأنها يف 
وجوهه��ا املهمة فو�س��ى اأو ح��رب معلوماتية، وهن��اك من يتالعب به��ا بطريقة جعلت 
من ال�سيطرة على االأو�ساع اأمراً بالغ ال�سعوبة، مع تعدد امل�سادر وتطور و�سائل التوا�سل 
االجتماع��ي. اأما الظاهرة الثانية فهي اأن هناك تباطوؤاً من جانب املوؤ�س�س��ات العربية يف 
�لتحرك نحو ت�س��حيح �ملعلومات؛ ولذ� فاإن جزء�ً من جناح �ملوؤ�س�س��ة �لع�سكرية �مل�سرية 
موؤخر�ً يرتبط بت�س��حيح �ملعلومة؛ وهو ما يوؤكد �أن من�س��ب �ملتحدث �لر�س��مي �سرورة 

ولي�ص ترفاً•

محمد الصوافي
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اإلمارات وزراعة األمل
مل تعد اأفغان�س��تان دولة مزروعة باالألغام التي تقتل االإن�سان، ومل تعد اأرا�سيها مغرو�سة 
بزراع��ات خمدرة، ومل يعد االإن�س��ان االأفغاين ب��ال اأمل يف العي���ص. ال اأتكلم هنا عن 
كل اأفغان�س��تان الدولة املرتامي��ة االأطراف، ولكن عن اجلزء ال��ذي عملت فيه القوات 
االإماراتية. فقد احتفلت �س��فارة  االإمارات ومعها القوات االإماراتية يف كابول عا�س��مة 
اأفغان�ستان يف بداية �سهر اأكتوبر 2013، بانتهاء مهمتها يف اإزالة االألغام على م�ساحة تبلغ 
25 مليون مر مربع، و�أ�سبحت هذه �ملناطق �ليوم �آمنة وقابلة لتحرك �لب�سر وللزر�عة؛ 

املهنة االأ�سا�سية لالإن�سان االأفغاين.
اأحاول اأن اأتخيل فرحة فقراء اأفغان�ستان عندما ي�سمعون مثل هذا اخلرب، وكيف تبدلت 
عليهم احلال م��ن اأخبار االنفجارات والقتل اليومي اإلى "زراعة االأمل". ويف و�س��عها 
احلايل، ما عادت اأفغان�ستان تعربِّ عما كانت عليه من فو�سى وخراب، �سواء اأيام االإرهاب 
�أو �أيام ن�س��اط جتار �حلرب �لأهلية �لتي دمرت �لوط��ن و�ملو�طن. ما تفعله �لإمار�ت جتاه 
االإن�سان يف العامل ي�ستحق االلتفات اإليه واالإ�سادة به، وم�سروع االإمارات يف اأفغان�ستان 
جتاوز اأهدافه االأولية اإلى اإيجاد بيئة قابلة للعي�ص االإن�س��اين، عندما حفرت الدولة االآبار 
وبنت م�س��اجد لتقوم بدور �أكرب يف ن�س��اط �ملجتمع �لأفغاين، مبا لها من تاأثري �جتماعي 

م�سهود.
عندما قراأت هذا اخلرب رجعت اإلى جهود قواتنا امل�س��لحة االإن�سانية وخ�سو�ساً يف جمال 
اإزالة االألغام يف العديد من مناطق العامل، مثل لبنان الذي �سهد اإزالة االألغام والقنابل 
العنقودية التي خلفتها حروب اإ�س��رائيل عليه، وكو�س��وفو وال�س��ومال. واإذا كان االإجناز 
يف حالة اأفغان�س��تان قد حتقق باإعادة االأر�ص لتكون �س��احلة للزراعة، وهو اأمر مهم لدى 
ل  املواطن االأفغاين فاإن الفرتة الزمنية التي حتقق فيها هذا االإجناز، وهي عامان فقط، ُت�سجَّ

كاإجناز اآخر يح�سب لقواتنا، ما يعني اأن يف االأمر خربة ومهارة ينبغي عدم جتاوزها.
وحني تتو�س��ع بذاكرتك اإلى م�س��اركات الق��وات االإماراتية فيما يخ���ص اإعادة االأمل 
لالإن�س��ان يف اأي مكان يف العامل، ال ميكنك اأن 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�ص بجانب 
مهامه القتالية، وهي ر�س��الة ينبغي اأن ت�س��ل "اإلى من يهمه االأمر"، من الذين تعودوا 

على ا�ستخدام اجليو�ص يف تدمري االأوطان وخدمة االأنظمة امل�ستبدة.
اإح�س��ا�ص االإن�س��ان االأفغاين ب�سعادة "تطهري" اأر�س��ه من القنابل وعودتها اإليه ال تقل 
عن �سعادة االإن�س��ان االإماراتي عندما يدرك معنى الر�سالة التي حتملها دولته لالإن�سانية 
يف العامل، و�سعوره بالفخر مبا تقوم به قواته امل�سلحة. وتزداد فرحة االإماراتي عندما يجد 
�أن ه��ذ� �لنه��ج هو �أحد �أدو�ت مكافحة �لإرهاب، على �عتبار �أن �أحد �أ�س��باب �نخر�ط 
الفقراء يف االإرهاب هو ا�ستغالل "جتار احلرب" حاجتهم اإلى الدخل، وهذا هو ال�سبب 
وراء جناح تنظيم القاعدة يف املناطق الفقرية وبالتايل فاإن االإجناز االإماراتي ر�س��الة �سالم 

من الدولة اإلى العامل.
هناك نقطتان اأ�سجلهما فيما يخ�ص م�ساركات القوات االإماراتية يف خمتلف دول العامل: 
النقطة االأولى، اأنها اأكدت للجميع اأن اجلندي ينتمي اإلى املجتمع، واأنه اإن�س��ان قبل اأن 
يكون مقاتاًل �سر�س��اً عندما يتطلب الواجب الوطني ذلك، وبالتايل فقد غري هذا اجلي�ص 
ال�سورة النمطية التي ر�سخت يف ذهن الكثريين. والنقطة الثانية، اأن االإمارات يف حربها 
�س��د االإرهاب العاملي اختارت لنف�سها طريقاً خمتلفاً عن االآخرين، وركزت على "بث 
االأمل" نفو�ص النا�ص واالإجناز امليداين من خالل اإيجاد اأ�سباب العي�ص الكرمي لالإن�سان 
الع��ادي، ومع اأن االأمر يحتاج اإل��ى وقت، فقد بداأت النتائج تتبل��ور، متمثلة يف تراجع 

العنف يف اأفغان�ستان•

محمد الصوافي
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التجسس واألخالق السياسية
اأعتقد اأن م�س��األة غ�س��ب بع�ص حلف��اء الواليات املتح��دة االأمريكية الذين تعر�س��وا 
للتج�س���ص على قادتهم االأوروبيني وردود الفعل الر�سمية التي قامت بها بع�ص الدول: 
مثل الربازيل، عندما هددت باإلغاء �سفقة اأ�سلحة، ينبغي اأال ناأخذها على حممل اجلد. 
و�أظن �أن هناك كثريين يف �لعامل، ول�سيما  �لدول �لتي مت �لتج�س�ض عليها، يتفقون معي 

على اعتبار اأن كل االحتماالت واردة يف ال�سيا�سة.
يف بريطانيا اأُخذ على رئي�ص وزرائها ديفيد كامريون باأن رد فعله مل يكن بحجم الق�سية، 
بل اإن تربيره ملا قامت به الواليات املتحدة اأثار غ�س��باً من �س��حف اليمني التي راأت يف 
ردة فعل فرن�س��ا مثااًل يحتذى. وقد اأُرجعت امل�س��األة الأ�سباب لها عالقة بطبيعة احلزب 
احلاكم، ففي فرن�س��ا حزب مييني، وكذلك يف الربازيل واأملانيا. لكن ال�سورة العامة التي 
ميكن ��ستخال�سها هي �أن �لربيطانيني مل يكرثو� كثري�ً مبا مت ك�سفه �إعالمياً؛ على �عتبار 
اأن ذلك ميثل حادثة لال�س��تهالك االإعالمي، ُفتحت يف هذه اللحظة من الزمن و�سوف 

تغلق ليعاد فتحها مرة اأخرى يف امل�ستقبل حتى لو بانت لنا باأنها جادة.
ل��وال االإع��الم الذي عودن��ا على فر�ص اأ�س��يائه عل��ى النا�ص لكان��ت اهتماماتهم غري 
متعلقة بهذا املو�س��وع وبهذه الطريقة. فبح�س��ب اعرتافات مدير اال�ستخبارات الوطنية 
�لأمريكية؛ جيم�ض كالبر؛ يف �أثناء ��س��تجو�به يف جمل�ض �لنو�ب، فاإن �لتج�س���ض على 
الق��ادة هو الدر���ص االأول الذي يتعلمه من ميتهن هذه املهن��ة، واأعتقد اأن ثمة منطقاً يف 
كالمه. وي�سيف اأن حتليل اأقوال القادة ومطابقة اأفعالهم مع اأقوالهم اأمر معتاد خا�سة بني 
احللفاء. اإذاً املو�س��وع ال يحتاج اإلى كل هذا االحتجاج وال�سجيج. و ي�سيف كالبر اأن 
معرفة نّيات القادة متثل اأولوية لدى اأجهزة املعلومات اال�ستخباراتية، وبالتايل فاإن "علم 

املطابقة" يدر�ص منذ زمن. 
اأتفق مع الذين اعتربوا ق�سية التج�س�ص فيلماً �سيا�سياً، وخا�سة اأنه لدينا بع�ص الق�س�ص 
الت��ي تناولته��ا االأفالم العربية. واأعتق��د اأن كلنا نتذكر فيلم "زوج��ة الوزير" الذي قام 
ببطولت��ه املمث��ل الراحل اأحمد زكي، الذي كان يقوم ب��دور الوزير الذي يكتب تقارير 
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عن زوجته لالأجهزة ويزود جهاز اال�ستخبارات بها. وعلى امل�ستوى الواقعي لدينا جتارب 
وق�س���ص حقيقية كانت تنقل ع��ن اأن بع�ص اأجهزة اال�س��تخبارات العربية كانت جتند 
اأفراد العائلة بع�س��هم �س��د بع�ص. وق�س�ص اأنظمة �سدام ح�س��ني وب�سار االأ�سد ومعمر 
القذايف خري دليل. نحتاج فقط اإلى اأن ن�سقط اأحياناً جتاربنا ال�سخ�سية على املوؤ�س�سات، 
باعتبار اأن الذي يدير املوؤ�س�س��ة هم اأ�س��خا�ص، وبالتايل ميك��ن اأن يفعلوا ما نعتقد اأنه ال 

ميكن �أن يحدث!.
حني نقراأ مثل هذا اخلرب ندرك اأننا مل نعد يف ع�سر "�سرية املعلومات"، واملتباهون باأنهم 
ميتلكون االأ�س��رار هم اأكرب م�س��رب لها. م�ساحة "التكتم" بداأت ت�س��يق، وبالتايل فاإن 
اخل�سو�سية الوطنية اأو ال�سخ�سية بداأت ُتفقد اأحياناً مبعرفتنا ورغبتنا، واأحياناً الأن الزمن 
تغري. واإذا كان هناك من امتلكته الده�سة من ت�سرف اال�ستخبارات االأمريكية، فعليه اأن 
يعرف اأن ال�سيا�سة ال تعرف االأخالق، لي�ص مع احللفاء البعيدين فقط، ولكن حتى مع 
احللفاء القريبني. كان ممكناً اأن نتقبل التج�س�ص على حليف مثل تركيا اأو اليابان، ولكن 
اأن تكون اأملانيا وفرن�سا م�س��تهدفة، فهنا اال�ستغراب، والتجارب دائماً تقول اإن مفاجاآت 

ال�سيا�سة لن تنتهي.
باملقايي�ض �ل�سيا�سية؛ �إن �أردنا �أن نتعاطف مع رد فعل �لدول �لتي �أح�ست باأنها �سدمت 
من حليف ا�سرتاتيجي فاإنني اأعتقد اأننا �سنكون اأقرب اإلى �سهداء الزور يف ق�سية "�سبه 
عادلة" اأو اأنها على االأقل معروفة تفا�سيلها. و�سيكون ما نفعله اأننا نحاول اإر�ساء اأنف�سنا 

باأن هناك اأخالقاً يف ال�سيا�سة، ولكننا ال نريد اأن نعرتف بالواقع•

محمد الصوافي
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أعمــاق

- مـحـمـــــــــــد الحمــــــــــــــادي.

- رئيس تحريـر جريـدة االتحـاد.

- كاتــب عمــود يومـي “ أعمــاق “ يف    

   جريـدة االتحاد منذ عام 1996 حتى   

   عام 2003.

- عمل محرراً برملانياً وتحصص يف تغطية 

   جلسـات املجلس الوطنـي االتحـادي.

- عضو لجنة تحكيم مسابقات التحقيق  

   الصحفي املصور واملؤمترات الصحفية   

   والتصوير الفوتوغرايف.
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اإلمارات ومصر..
عمق العالقة وقوة التاريخ

ما بني على اأ�س��ا�ص �س��ليم وقوي ال ميكن اأن ينهار ب�س��هولة اأو ب�س��رعة، وما يربط دولة 
االإمارات العربية املتحدة بجمهورية م�س��ر العربية عالقة بنيت على اأ�س���ص قوية ومتينة 
و�س��ادقة، وما متر به العالقات خالل االأ�س��هر املا�سية ال يعدو اأن يكون اأكرث من �سحابة 

�سيف �ستنق�سع بف�سل وجود العقالء واملخل�سني يف كال البلدين.
يف االإمارات ال ننظر اإلى م�سر كما ننظر اإلى اأي دولة عربية اأخرى، فاإمياننا باأن م�سر هي 
قلب العروبة وهي ال�س��قيقة الكربى ال جدال فيه وال مزايدة عليه، فم�س��ر على مدى 
عق��ود تقوم بدوره��ا العربي بكل م�س��وؤولية، واالإمارات قدرت هذا ال��دور منذ البداية 
واعتربت��ه دوراً يجب اأن تقف معها فيه، لذا مل يرتدد ال�س��يخ زايد "رحمه اهلل" عندما 
وجد اأن م�س��ر ت�س��تحق كل الدعم اأن يتخذ موقفه التاريخ��ي يف حرب 1973 ويقول 

عبارته اخلالدة: »البرتول العربي لي�ص اأغلى من الدم العربي«.
نحن ال نن�سى اأن الذين علمونا عندما كنا �سغاراً كانوا املعلمني امل�سريني، وال نن�سى اأن 
اأول االأطباء العرب كانوا من امل�س��ريني، ومل ي�س��بقهم اإلى املنطقة �سوى بع�ص االأطباء 
الهنود، لذا فاإن تقديرنا مل�س��ر هو تقدير االأوفياء الأ�س��حاب الف�س��ل، فلم يكونوا جمرد 
رجال ون�س��اء ج��اوؤوا ليقدموا خدماتهم مقاب��ل اأجر مادي فقط، بل جاوؤوا كاأ�س��حاب 

ر�سالة اإلى اأر�ص كانت قد بداأت يف بناء نف�سها والوقوف على قدميها.
متر م�س��ر اليوم بظرف �سيا�س��ي غري طبيعي، وتعاين بع�ص التحدي��ات الداخلية، والأن 
�سيا�س��ة االإمارات الرا�س��خة يف عالقتها م��ع الدول االأخرى تقوم على احرتام �س��يادة 
تلك الدول وعدم التدخل يف �سوؤونها الداخلية فاإن االإمارات تقف اإلى جانب ال�سعب 
امل�سري، وهي م�ستعدة لتقدمي امل�ساعدة التي حتتاجها م�سر للحفاظ عليها وحمايتها من 

اأي �سرر.
وه��ذا يوؤك��د اأن ما حتاول اأن توجهه بع�ص اجلماعات يف م�س��ر م��ن اتهامات لالإمارات 
بتدخلها يف �س��وؤونها ال�سيا�س��ية الداخلية ال اأ�سا�ص له من ال�سحة، وتوؤكد االأيام اأن كل 
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ذلك مل يكن �سوى دعاية �سوداء وادعاءات ال تهدف اإال اإلى ال�سغط ال�سيا�سي بهدف 
حتقيق بع�ص املكا�سب.

يف وقت ما الحظ اجلميع اأن هناك حالة قلق اأ�سابت لي�ص االإمارات فقط، بل كل دول 
اخلليج العربي ب�سبب بع�ص اخلطوات ال�سيا�سية يف م�سر، وعلى راأ�سها التقارب امل�سري 
االإيراين، والذي بال �س��ك اأنه �سياأتي على ح�س��اب العالقات امل�سرية اخلليجية، وكان 
من املهم اأن يتم اإعالن املوقف الر�س��مي ب�سكل وا�سح حتى ينق�سع ذلك القلق املربر، 

وقد تكون االأمور اليوم اأكرث و�سوحاً وتطميناً للجانب اخلليجي.
يف االإمارات كنا، ومازلنا، و�س��نبقى نراهن على وعي ال�س��عب امل�س��ري، وعلى اإدراك 
املثقفني امل�س��ريني، ونحن واثقون باأن عالقة االإمارات مب�س��ر لن تتاأث��ر، الأننا ندرك اأنها 
عالقة قائمة على االحرتام املتبادل بني البلدين، وعلى امل�س��الح امل�سرتكة، ولي�ص على 
�أي �سيء �آخر، و�ستبقى نقاط �لتفاق بني �لبلدين و�ل�سعبني �أكرب و�أكرث بكثري من نقاط 

اخلالف التي يحاول اأن ي�سخمها البع�ص بني احلني واالآخر •
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قضاؤنــا بخيــر
يف احل��رب العاملية الثانية حينم��ا دكت الطائرات االأملانية امل��دن الربيطانية واأمعنت يف 
تدمري مدينة لندن، جاء اإلى ت�سر�سل رئي�ص الوزراء الربيطاين يف ذلك الوقت من يخربه 
مبا فعله االأملان مبدينتهم التي يحبونها، ف�س��األ من معه هل الق�س��اء بخري؟ فقالوا نعم، رد 

عليهم ت�سر�سل: اإذاً نحن بخري.
ونح��ن نق��ول اإن ق�س��اءنا يف االإم��ارات بخري لذا فنح��ن بخري. نقول ذلك الأن ق�س��اء 
االإمارات يف االأيام املا�س��ية تعاطى مع اأكرث الق�س��ايا ح�سا�س��ية يف تاريخه، وبالتايل فاإن 
البع�ص يعترب اأن هذا الق�س��اء يواجه اأبرز حتد يف م�سريته، االأمر الذي يجعله حتت جمهر 
"دعوة  ما يعرف مبجموعة  املراقبني واملهتمني، وذلك الأن ق�س��ية "التنظيم ال�سري" اأو 

الق�ساء.   يدي  بني  اأ�سبحت  امل�سلمني  االإخوان  جماعة  بفكر  االإ�سالح" املرتبطة 
عل��ى مدى ثالثة اأ�س��هر تقريباً �س��هدنا جل�س��ات حماكمة 96 م��ن املواطنني املتهمني 
بت�سكيل تنظيم �سري بهدف اال�ستيالء على احلكم يف االإمارات - ح�سب اتهام النيابة 
- وراق��ب اجلميع اأداء الق�س��اء االإماراتي وطريقة تعامله مع هذه الق�س��ية، ومن خالل 
ح�س��وري لتلك اجلل�سات ال� 13 والتي كان اآخرها يوم الثالثاء21 مايو املا�سي والتي 
قدم فيها دفاع املتهمني دفوعهم ومرافعاتهم، اأ�س��تطيع اأن اأقول اإن ق�س��اءنا بخري ونحن 

ننتظر احلكم يف هذه الق�سية. 
لقد متيزت جل�س��ات املحاكمة بال�سفافية وروح التعاون وحكمة القا�سي فالح الهاجري 
واحرتامه الدائم للمتهمني واأقاربهم الذين يح�س��رون جل�س��ات املحاكمة بالع�سرات.. 
وكذلك �س��ماح القا�س��ي للمتهمني بعر�ص م�س��كالتهم، وكذلك الدفاع عن اأنف�سهم 
بالطريقة التي تنا�سبهم وتريحهم، فكل من طلب احلديث تكلم، وكل من تكلم اأ�سهب 
يف الكالم فلم يرجع ليجل�ص على مقعده اأحد اإال بعد اأن قال كل ما لديه، وا�ستمع اإليه 
القا�س��ي بكل رحابة �سدر. ويف اجلل�س��تني االأخريتني اللتني كانتا للدفاع عن املتهمني 
مل مينع القا�س��ي بع�ص املتهمني من انتقاد حتقيقات النيابة، بل بلغ االأمر بالبع�ص اتهام 
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النيابة "بتزوير" التحقيقات: وقد ا�ستمع اإليهم القا�سي دون مقاطعة معطياً اإياهم احلق 
يف اإب��داء راأيهم. وعقب يف النهاية اأن احلكم �سي�س��در ع��ن املحكمة، ولن يكون راجعاً 
الإن��كار ورف���ص املتهمني ملا وجه اإليه��م اأو لتهم النيابة الأولئك االأ�س��خا�ص واإمنا مليزان 

العدل والق�ساء.
يف الث��اين من يوليو املقبل �ست�س��در املحكمة االحتادية العلي��ا قرارها وحكمها يف هذه 
الق�س��ية التي �س��غلت ال��راأي العام املحل��ي واخلارجي، ومن خالل �س��ري التحقيقات 
واملحاكمة لي�ص لدينا �س��ك باأن ق�س��اء االإمارات �س��يكون عاداًل ومن�س��فاً، فمن يثبت 
عدم تورطه �سينال حكم الرباءة، ومن يثبت تورطه فاإنه بال �سك �سينال جزاءه العادل.
وتبق��ى بعد ذلك امل�س��وؤولية على املجتمع واأف��راده، وعلى املتهم��ني واأقاربهم للتعامل 
العق��الين مع االأح��كام واح��رتام كلمة الق�س��اء، فالتحقيق��ات اأخذت وقت��اً طوياًل، 
وجل�سات املحاكمة كذلك ح�س��لت على الوقت الكايف، وكل طرف قدم اأدلة االتهام 
واأدل��ة الرباءة، وعندما نقر باأننا يف وطن قانون ي�س��اوي ويعدل ب��ني اأبنائه، وكذلك بني 
االأغراب الذين يعي�سون على اأر�سه فهذا يعني اأننا نقبل حكم الق�ساء، �سواء كان على 

هوانا اأو مل يتفق وتوقعاتنا • 



122

ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق

إيـــران واألمــل »الروحــاني«
ف��وز املحاف��ظ املدع��وم من االإ�س��الحيني ح�س��ن روحاين، لي�س��بح الرئي�ص ال�س��ابع 
للجمهورية االإ�س��المية االإيرانية اأعطى العامل الغربي االأمل يف م�ستقبل عالقته باإيران، 
ف��ردود الغرب على فوزه كانت تعك�ص مدى الرغبة الغربية بالتم�س��ك ولو باأمل موؤقت 
بنظام طهران، فعلى الرغم من التاريخ املعروف لروحاين وارتباطه الوثيق مبوؤ�س�سة احلكم 
يف اإي��ران وعالقت��ه القوية باملر�س��د االأعلى للثورة عل��ي خامنئي فاإن التفاوؤل بو�س��وله 

للرئا�سة كان وا�سحاً.
ويب��دو اأن بع���ص الغربيني يربط ذهاب جناد وقدوم روحاين بتغريات قد ت�س��هدها اإيران 
فيما يتعل��ق بامللف النووي وعالقة اإيران باحلرب يف �س��وريا واال�س��طرابات يف العراق 
باالإ�س��افة اإلى عالقاتها مع اإ�س��رائيل وفل�س��طني. ومن باب الواقعية يبدو اأن "اأمنيات" 
�لغرب تبدو حاملة لأ�س��باب يعرفه��ا �جلميع؛ فروحاين جمرد بدي��ل لأحمدي جناد يف 
نظام ال تتبدل �سيا�س��اته وتوجهاته بتغرّي رئي�ص وقدوم رئي�ص اآخر، فمن يحكم يف نهاية 
االأمر هو املر�س��د، وبالتايل واإن كان روحاين يبدو اأكرث ر�س��انة وهدوءاً ودهاًء ممن �س��بقه 
فاإن كل ذلك لن يجعلنا نفرط يف �لتفاوؤل بالتغيري يف �ل�سيا�سة �خلارجية لطهر�ن و�إن كنا 

نتمنى اأن ن�سهد اإيران جديدة.
ال�سوؤال املهم: هل يختلف روحاين يف تطلعاته عن نظام احلكم واعتبار الو�سع الذي متر 
به �ملنطقة هو �لفر�س��ة �لتاريخية �ملهمة ل�س��تعادة �أجماده يف ظل �سقوط بع�ض �لأنظمة 
العربية و�س��عف النظام العربي، واالنق�س��ا�ص على املنطقة؟ هذا بالطبع �س��وؤال عملي 
ولي�ص نظرياً، وتقت�س��ي االإجابة عليه اأن يق��وم الرئي�ص اجلديد الإيران باإيقاف تدخله يف 
املنطقة و�س��حب نف��وذه من العراق واليمن ولبنان والبحرين ف�س��اًل عن ان�س��حابه من 

�سوريا.
ما ي�س��عب من مهمة روحاين اأن و�س��وله اإلى كر�سي الرئا�س��ة يتزامن مع تو�سع التوتر 
الطائفي بني ال�س��نة وال�سيعة يف املنطقة وو�س��ول هذا التوتر اإلى م�ستويات غري م�سبوقة 
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ب�س��بب االأزمة ال�س��ورية، وهذا �س��يكون من اأه��م االختبارات للرئي���ص اجلديد، فهل 
�سي�ستطيع اأن يوقف هذا التوتر اأم اإنه �سيزيد من خطره كما يرغب البع�ص؟ 

اإن اخلط��اب الذي األقاه روحاين بع��د فوزه باأيام، والذي كان موجه��اً اإلى دول املنطقة 
ودول اجل��وار، من املهم اأن يق��رتن باالأفعال، فالكالم اجلميل �س��يٌء واالأفعال اجلميلة 
�س��يء اآخر، ومن �سبقه مل يكن يتوقف عن الكالم اجلميل لكن االأفعال كانت عك�ص 

ذلك. 
روح��اين مطالب باأن يعيد العالقات اجليدة مع الدول العربية وخ�سو�س��اً دول اخلليج، 
واأن يتعامل مع هذه الدول ك�س��ركاء يف املنطقة ال اأن ي�س��تمر يف فر�ص نف�س��ه ك�سرطي 

عليها و"عمدة"يجب اأن يكون له راأي يف كل �سوؤون املنطقة ويكون راأيه هو النافذ. 
كما اأن على روحاين اأن يوقف اال�س��تفزازات التي كان ميار�سها �سلفه فيما يتعلق باجلزر 
�لإمار�تية �ملحتلة �لثالث: طنب �لكربى وطنب �ل�سغرى و�أبو مو�سى، فالت�سعيد �لذي 
تكرر خالل ال�س��نوات املا�س��ية يجب اأن يتوقف واالتفاقات الت��ي متت بني االإمارات 
واإي��ران يج��ب اأن يلتزم بها الطرف االإي��راين. واالأهم من كل ذل��ك اأن يقبل الرئي�ص 
اجلديد التحكيم الدويل من اأجل اإنهاء هذه الق�س��ية التي م�سى عليها اأكرث من اأربعني 

عاماً.
يف االأول من اأغ�سط�ص املقبل �سيجل�ص روحاين ر�سمياً على كر�سي احلكم يف اجلمهورية 
االإ�س��المية االإيرانية، ودائماً يبقى التفاوؤل بامل�ستقبل هو ما نتم�سك به، وبرغم املعطيات 
�لأولية �إل �أننا �س��نبقى مرقبني �لأ�س��هر �لأولى من حكم روحاين، فقد حتدث مفاجاأة 

جميلة جتعل من هذه املنطقة مكاناً اأكرث هدوءاً • 
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الخليج وسقوط اإلخوان 
في مصر

فوجئ��ت دول اخلليج بالتقارب بني حكومة االإخوان يف م�س��ر والنظام االإيراين، فمنذ 
الي��وم االأول من و�س��ول االإخوان اإلى احلكم يف م�س��ر كان الت�س��اوؤل الذي يطرح يف 
اخلليج كيف �س��تكون عالق��ة هذه  احلكومة بذاك النظام؟ ويف بع���ص املواقف اأعلنت 
احلكومة امل�سرية اأنها تقف اإلى جانب دول اخلليج وت�ساندها يف ق�ساياها وحقوقها، ولكن 
م��ا حدث على �أر���ض �لو�قع كان خمتلفاً عن ذلك متاماً، فالتودد و�لعالقات بني م�س��ر 
واإيران اأخذت منحًى ت�ساعدياً وا�سحاً، يف املقابل كانت العالقات بدول اخلليج ت�سوء، 
وتطورت العالقات مع اإيران لدرجة اأن قائد احلر�ص اجلمهوري قام بزيارة اإلى القاهرة يف 
دي�س��مرب املا�سي، وبعد زيارته باأقل من �س��هر و�سل وزير اخلارجية االإيراين اإلى القاهرة 
ومعه وفد جتاري �سخم، ومت االتفاق على م�ساريع، واحل�سول على وعود مب�ساريع مبليارات 
الدوالرات، كما بداأت الوفود ال�س��ياحية االإيرانية ت�سل اإلى م�سر ووفود م�سرية تذهب 

اإلى طهران، لذا كان من الطبيعي اأن تقلق دول اخلليج من حكم االإخوان.
�إن عمل دول �خلليج على دعم وجود نظام حكم عاقل يف م�س��ر يبدو م�س��روعاً؛ فم�سر 
هي التي متلك الثقل العربي احلقيقي، لذا فمن غري الطبيعي اأن يكون لها دور غري ذلك 
اأو اأن تك��ون �س��بباً يف تقوية الدور االإيراين يف املنطقة على ح�س��اب دول اخلليج، فجاء 

دعم دول اخلليج الإعادة م�سر اإلى مكانتها ودورها االإقليمي والعربي.
باالإ�س��افة اإلى ذلك، فاإن تنظيم االإخوان الدويل قام باالإيعاز الأتباعه يف دول اخلليج من 
اأجل القيام بتغيريات م�سابهة للتغيريات التي �سهدتها م�سر وتون�ص وليبيا. وحماوالت 
�لإخو�ن �مل�س��تمرة لفر�ض �لتغيري �ل�سيا�س��ي يف دول �خلليج مل تك��ن �أمر�ً و�قعياً؛ فقد 
اعتقد اإخوان م�سر واإخوان اخلليج اأن الفر�سة اأ�سبحت مواتية لهم لل�سعود، وقام اإخوان 
م�س��ر بتحري�ص اأتباعهم يف اخلليج على اتباع االأ�س��اليب نف�سها من اأجل الو�سول اإلى 

احلكم والتغيري، لكنهم مل يدركوا اأن الواقع خمتلف متاماً بني دول اخلليج وم�سر.
وكان��ت ردة فعل �إخو�ن �خلليج بعد �س��قوط مر�س��ي مفاجئة للجميع، فحالة �لغ�س��ب 
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�له�ستريي و�حلزن �لكبري �لذي عا�سوه مثري للده�سة، وظهرخطابهم وكاأن رئي�ض دولتهم 
هو الذي عزل ولي�ص رئي�ص دولة �س��قيقة، متنا�س��ني اأن قرار عزله جاء من ال�سعب ومن 
خالل تلك املاليني التي خرجت وطالبته بالرحيل ولي�ص من اأحد اآخر. وكانت مفارقة 
كب��رية بني موقف اإخ��وان اخلليج الذين يحتج��ون على حكوماتهم يف كل �س��يء وال 
يعجبهم منها اأي �س��يء وموقفهم من حكم مر�س��ي، الذي اأثبت ف�س��له ولكنهم يرونه 

اأف�سل حاكم، بل يطالبون بعودته وكاأنه ويل اأمرهم!.
االإخوان الذين ال يعرتفون بالدميقراطية وال بالتعددية ويقوم نظامهم على ال�سمع والطاعة 
العمياء لقياداتهم، اأ�سبحوا يتكلمون عن الدميقراطية ويتغنون ب�سناديق االقرتاع الأنهم 
يرون اأنها تعطيهم احلق وال�سرعية للو�سول اإلى احلكم، فاأ�سبحوا يتكلمون عن االأغلبية 
وعن �س��ناديق االقرتاع، ويرون اأنه��ا كافية كي يحكموا ويبق��وا يف احلكم اإلى االأبد..
وين�س��ون اأن الدميقراطية هي حكم ال�سعب بال�س��عب ولي�ص حكم ال�سعب باجلماعة!! 
االأمر الذي اأو�س��ل م�سر اإلى مرحلة اأ�س��بحت فيها حُتكم من مقر االإخوان ولي�ص من 

رئا�سة اجلمهورية!.
تفا�سيل املوقف اخلليجي جتاه حكم االإخوان يف م�سر كثرية، والنقطتان اللتان ذكرتهما 
تعتربان االأبرز بني االأ�س��باب التي راأت دول اخلليج بناءاً عليها اأن الواجب يحتم عليها 

اأن تقدم الدعم املادي الذي ي�ساعد التغيري على ال�سمود واال�ستمرار •
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أعراس اإلمـارات »المستدامـة«
املتابع لل�س��اأن االجتماعي االإماراتي، واملراقب للمتغريات التي ي�سهدها جمتمع االإمارات، 
بال �س��ك، �س��يدون اأنه يف عام 2013 حدث تغري مهم يف نظرة �ملجتمع و�أفر�ده �إلى تقليد 
من التقاليد االإماراتية املتاأ�سلة، وهو احتفاالت االأعرا�ص التي لها اعتبارات وقواعد خا�سة.
لق��د كان يوم العر�ص يف املجتمع االإماراتي �س��يئاً مميزاً - و�س��يبقى كذلك - لذا فقد لقي 
ه��ذا اليوم اهتماماً كبرياً ج��داً من املجتمع، وبالتحديد من اأهل العرو�س��ني، فيظهرون يف 
هذه املنا�س��بة كل مظاهر الكرم، من خ��الل 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�ص.
وعل��ى مدى عقود طويلة يف هذه �ملنطق��ة، ظلت هذه �لعاد�ت و�لتقاليد �لعربية �لأ�س��يلة 
را�سخة، يتم�سك بها كل اأفراد املجتمع. ومع تطور احلياة اأ�سبحت مظاهر الكرم واالحتفال 
والتقدي��ر تاأخ��ذ اأبعاداً كبرية، وبالتايل اأ�س��بحت تكاليف الزواج م�س��اعفة، وبال�س��رورة 
اأكرث  حياته  �ستكون مرهقة لل�سباب، االأمر الذي جعل ال�سيخ زايد "رحمه اهلل" يدعو يف 
م��ن مرة املواطن��ني واالآباء اإلى تخفي�ص امله��ور وعدم االإ�س��راف يف االأعرا�ص، وبعد هذه 
الدعوات مت اإن�س��اء �سندوق الزواج، مل�ساعدة ال�سباب على الزواج من خالل منحهم 70 

األف درهم، وكل ذلك خفف من امل�سكلة لكنه مل يق�ص عليها متاماً. 
واليوم تغري احلال ب�س��كل الفت للنظر، فقد اأ�س��بحت اأعرا�ص االإم��ارات تقلل تكاليفها، 
فعر�ص ال�س��يخ ذياب، جنل الفريق اأول �س��مو ال�س��يخ حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
�أبوظب��ي نائ��ب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�س��لحة، كان مع عر�ض �بن عمه �ل�س��يخ ز�يد جنل 
�س��مو �ل�س��يخ �س��عيد بن ز�يد �آل نهيان ممثل حاكم �أبوظبي، لي�ض هذ� فح�س��ب، بل كان 
حفل عر�س��هما �سمن عر�ص جماعي �س��ارك فيه اأكرث من �سبعني �ساباً مواطناً من خمتلف 

اإمارات الدولة.
واملالحظ��ة االأهم يف هذا العر�ص، اأنه كان بال اإ�س��راف وال تبذي��ر يف الطعام، فكان برنامج 
عر�ص الرجال عبارة عن حفل ا�س��تقبال مع قهوة عربية و�ساي و»فواله«، اإ�سافة اإلى حلوى 
ومك�س��رات ومتر وحلويات، باالإ�س��افة اإلى بع�ص امل�سروبات، التي و�سعت على الطاوالت 
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اأمام املهنئني، ويف مقابلهم فرق الفنون ال�س��عبية ت�س��دح باالأهازيج ال�سعبية، كل ذلك يف 
وقت الع�سر اإلى ما قبل املغرب. هذا هو م�سهد العر�ص اجلديد يف االإمارات، وقد تكرر مرة 
اأخرى يف عر�ص �سمو ال�سيخ عمر بن زايد اآل نهيان، وكان معه يف عر�ص جماعي 50 �ساباً 

من خمتلف اإمارات الدولة.
بع��د اأن كانت االأعرا�ص ت�س��هد الوالئ��م العامرة على الغداء اأو الع�س��اء، حيث يتم تقدمي 
ع�س��رات الذبائح باأنواعها، وتقدمي خمتلف اأنواع االأطعمة التي كان معظمها، ولالأ�سف، ال 
يوؤكل، واإمنا ُيلقى يف براميل القمامة... اأ�س��بح الو�سع خمتلفاً اليوم، واأ�سبح املجتمع واعياً 
لدرجة اأنه مل يعد يقبل كل ذلك التبذير واالإ�سراف، فبداأ ال�سيوخ باأنف�سهم، مع التم�سك 
بالع��ادات والتقالي��د، ومع الوعي بوجود اأولويات اأخرى، فق��رروا اأن يكون العر�ص معقواًل 
والفرحة من غري اإ�سراف. وجمتمع االإمارات وهو يتخذ هذا القرار غري الب�سيط، ال �سك اأنه 
ي�سعر باالآخرين، وهو ال يقبل اأن يكون هناك جوعى يف العامل من حوله، ويت�سرف اأفراده 

ب�سلوك بعيد عن االإح�سا�ص بهوؤالء اجلوعى.
اجل��زء اجلميل يف ه��ذا التغيري االجتماعي، هو اأن �س��يوخ القبائل، والذي��ن هم اأكرث من 
يتم�س��ك بالع��اد�ت و�لتقاليد وباملوروث �لثق��ايف و�لجتماعي للبلد ويعت��ز بها، كانو� هم 
اأول م��ن دعموا هذا التوجه وبدوؤوا بتغيري مظاهر االأعرا�ص يف قبائلهم. ومن يتابع �س��حفنا 
يجد اإعالنات لالإعرا�ص يعلن فيها اأهل العرو�سني عن تغيري موعد االحتفال ليتما�سى مع 
التوجه اجلديد يف البلد، وهوؤالء ي�س��تحقون التقدير واالحرتام الأنهم ي�س��عرون مبجتمعهم 
ويتجاوب��ون مع التغيري االإيجابي الذي ي�س��هده املجتمع، والذي يكون يف �س��الح املجتمع 

والفرد، ويف ال�سالح العام اأي�ساً.
ننتظ��ر اأن نلم�ص ذلك التغيري يف اأعرا�ص املواطنني اأي�س��اً، بحيث يخففون على ال�س��باب 
اأعباء الزواج، وي�س��تغنون عن الوالئم، ويكتفون با�س��تقبال املهنئني، واالحتفال ال�س��عبي 
بالزواج، خ�سو�ساً اأننا مل�سنا من بع�ص االأ�سر عدم التجاوب مع هذا التغيري، برغم اإيجابياته 
�لكثرية؛ فف�س��اًل عن �إيجابياته �لقت�س��ادية �لتي تخفف �لأعباء، هناك �إيجابية �س��حية، 
حيث تخل�س��نا من وجبات الع�س��اء املتاأخرة التي ال تخفى م�س��ارها عل��ى اأحد... وهذا 
ال�س��كل من االأعرا�ص هو ما ميكن اأن نطلق عليه »االأعرا�ص امل�س��تدامة«، فهي حتافظ على 
ال�س��حة، ثم حتافظ على املال، كما حتافظ على البيئة وعلى ال��رثوة احليوانية وعلى الطاقة، 

وتوفر املياه، واالأهم من كل ذلك، ت�سهم يف م�ساركة العامل هموَمه واأفراحه •
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من أجل مصر وشعبها
التاريخ يقف يف �س��ف االإمارات، وكل ال�س��نوات االأربعني املا�س��ية ق�س��ت على اأي 
�حتمال لل�س��ك يف عم��ق �لعالقة بني �لإمار�ت وم�س��ر... و�أحد�ث حرب 1973 ال 
ين�ساها امل�س��ريون والعرب، وتفا�سيل اجلهد االإماراتي يف ذلك الوقت بقيادة املغفور له 

باإذن اهلل ال�سيخ زايد معروفة للجميع.
وكاأن التاريخ يعيد نف�سه، فم�سر تواجه حتديات كثرية، داخلية وخارجية، لذا كانت زيارة 
�لفريق �أول �سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقوات امل�سلحة، حفظه اهلل، مل�سر مطلع �سبتمرب املا�سي يف غاية االأهمية... على الرغم 
من اأن توقيت الزيارة كان �س��عباً وح�سا�س��اً، اإال اأن االأ�سعب كان ترك م�سر وحيدة، يف 
ظروف �لنق�س��ام و�عتد�ء �لإخو�ن على موؤ�س�سات �لدولة و�جلي�ض، وتهديد �لإرهابيني 

مل�سر و�سعبها.
لقد كانت فرحة امل�س��ريني بزيارة �سمو ال�سيخ حممد مل�سر كبرية، الأنها توؤكد من جديد 
عمق العالقات بني االإمارات وم�سر، كما اأنها جاءت يف الوقت الذي احتاجوا فيه اإلى 

اأ�سدقاء يقفون بجانبهم يف حمنتهم.
ر�س��الة االإمارات مل�س��ر، هي اأنها لن تتخلى عنها عندما تكون م�سر بحاجة اإليها.. يذكر 
اجلمي��ع موق��ف االإمارات يف حرب اأكتوب��ر املجيدة، وال ميكن اأن ين�س��ى اأحد الوقوف 
القوي لل�س��يخ زايد، رحمه اهلل، اإلى جانب م�س��ر و�سوريا �س��د العدوان االإ�سرائيلي.. 
وبرغم وجود ال�س��يخ زايد، رحمه اهلل، يف تلك االأيام يف لندن اإال اأنه ما اإن و�س��لته اأنباء 
احلرب حتى بداأ ات�س��االته مع امل�س��وؤولني الربيطانيني الإيقاف هذه احلرب، ويف املقابل 

ات�سل باأ�سقائه امل�سريني ليوؤكد لهم دعمه الكامل يف هذه احلرب.
يف اأكتوب��ر عام 1973، مل تكن دولة االإمارات قد اأكملت عامها الثاين كدولة متحدة، 
وكانت ما تزال يف طور البناء.. وكانت احلياة قد بداأت يف التح�س��ن بعد �س��نوات الفقر 
�لتي عا�س��ها �س��كان �لإمار�ت قبل ظهور �لنفط.. وبرغم ذلك فاإن �ل�سيخ ز�يد، رحمه 
اهلل، مل يرتدد حلظة يف التلويح ب�سالح النفط اإذا مل تتوقف احلرب على م�سر... وكانت 
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مغامرة كبرية من ال�سيخ زايد، رحمه اهلل، لكنه كان يدرك اأن املغامرة االأكرب هي يف ترك 
م�سر تواجه م�سريها.

موقف االإمارات قائم على احرتام االآخر، وعلى امل�ساعدة يف احلفاظ على ا�ستقرار الدول 
العربية، والأن اأي عربي يدرك اأهمية م�س��ر، وثقلها ال�سيا�س��ي واالأمني واال�س��رتاتيجي 
يف املنطق��ة، كان البد اأن ي�س��عى اجلميع من اأجل احلفاظ على ا�س��تقرار م�س��ر، وعلى 
بقائه��ا قوية اأم��ام التحديات، وهذا ما قام به الفريق اأول �س��مو ال�س��يخ حممد بن زايد 
اآل نهي��ان، حفظه اهلل، وهذا ما تقوم به االإمارات دائماً، فهي ت�س��ارك امل�س��ريني حتقيق 
ما يريدونه، وما ي�س��عى اإليه ال�س��عب، ولن تعمل اإال ما فيه اخلري مل�س��ر و�سعبها، ومهما 
�سو�ص البع�ص على جهود االإمارات املخل�سة، فاإننا نراهن على امل�ستقبل، فغداً �ستكون 
االأمور بو�س��وح ال�سم�ص، و�سيعرف من �سكك فيما بذلته االإمارات من جهود �سيا�سية 
ودبلوما�س��ية واقت�س��ادية من اأجل م�سر اأن االإمارات فعلت كل �س��يء من اأجل م�سر 
و�سعبها؛ فم�سلحة �لإمار�ت �أن تبقى م�سر قوية م�ستقرة، لأن ��ستقر�رها وقوتها ��ستقر�ر 

جلميع دول املنطقة •
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معرض الطيران و"ستراتا"
�س��ناعة املعار�ص و�س��ناعة الطريان وق�سة �سرتاتا، كلها ق�س���ص جناح ت�ستحق الوقوف 
عليها، فعندما بداأت االإمارات تنظم معر�س��اً للطريان يف نهايات القرن املا�سي كان كل 
ما يربط دول املنطقة بالطريان هو �س��راء الطائرات ل�س��ركات الطريان التابعة لها، اأما ما 
كان يربط املواطنني بهذه ال�س��ناعة هو ا�س��تخدامهم لهذه الو�س��يلة لل�سفر والتنقل بني 

دول العامل. 
اليوم اأ�س��بح الو�سع خمتلفاً متاماً، ف�سحيح اأن اال�ستخدامات ال�سابقة للطائرات ال تزال 
كم��ا هي اإال اأن �س��يئني تغريا. فاالهتمام مبعر�ص الطريان اأ�س��بح اأكرب وحجم املعار�ص 
كذلك، ف�س��اًل عن عدد امل�س��اركني فيها، اأما ال�س��يء االآخر فهو اأن االإمارات دخلت 
جم��ال �س��ناعة الطائرات، وما م�س��روع "�س��رتاتا" الذي انطل��ق منذ اأع��وام قليلة اإال 
دلي��ل على ذلك بل اإنه دليل على جناح االإمارات يف ا�س��تثمارها يف �س��ناعة املعار�ص، 

وا�ستفادتها من اخلربات العاملية التي كانت تزور االإمارات. 
واأ�سبحت "�سرتاتا" اليوم واحدة من ال�سركات التي ت�سنع اأجزاء الطائرات العمالقة، 
كما جنحت يف اإبرام عقود مبا�س��رة مع �س��ركة بوينج، وكذلك عقدت �سراكة مع �سركة 
اآيربا�ص، واأ�سبحت خالل �سنوات قليلة �سركة ذات وجود على �ساحة �سناعة الطائرات، 

وهذا اإجناز يفخر به كل اإماراتي.
اأما االإجناز االأهم يف م�سروع �سرتاتا فهو اأنه يعتمد بدرجة كبرية على ا�ستقطاب الكفاءات 
االإماراتي�ة ال�س��ابة، وو�سعت ال�سركة لنف�س��ها هدفاً لتحقيقه عام 2015، وهو اأن يكون 
% من العاملني يف ال�سركة من املواطنني، االأمر الذي �سيحقق اأحالم �سريحة كبرية   50
من ال�س��باب الذين كانوا يحلمون بالعمل يف جمال �سناعة الطائرات، وها هي الفر�سة 

اأتت اإليهم. 
اإن العم��ل والتخطيط ال�س��ليم هما اللذان يوؤديان اإلى حتقي��ق االأهداف الكربى، وهذا 
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النم��وذج من النجاح يجعلنا ننطلق لال�س��تثمار يف بقية القطاع��ات، فاملعار�ص الكربى 
يف االإمارات اأ�س��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 اأكرث ال تزال 

معار�ص ا�ستعرا�سية اأو ا�ستهالكية مل ن�ستفد منها بعد بال�سكل ال�سحيح •
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قوة األوطان في تالحم شعوبها وقوة 
الدول في تالحم قيادتها بالشعب

يف دولة االإمارات يرى االإن�سان ق�س�ساً وطنيًة رائعًة، وهي ق�س�ص متميزة يف حب الوطن 
و�لرتباط بالأر�ض و�حر�م �لقيادة.

عندم��ا قرر االآباء املوؤ�س�س��ون اإقامة هذه الدولة اأرادوها قوية متينة ت�س��مد اأمام حتديات 
الزمان واملكان، وعندما انطلق املغفور له ال�س��يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان موؤ�س�ص دولة 
االإمارات اإلى جمع �س��مل االإمارات ال�س��غرية على �س��احل اخلليج العربي كان يدرك 
اأن مهمته �س��عبة، فلي�ص من ال�سهل اأن جتعل ت�س��ع اإمارات تتفق على هدف واحد اإال 
بعد حوارات ونقا�س��ات وتو�س��يحات ويف كثري من االأحيان اإلى تقدمي تنازالت.. وكل 
اأ�س��ناف النقا�ص واحلوار دار قبل قيام االحتاد، فبقي من بقي يف دولة االحتاد، وان�سحب 
من مل يكن م�س��تعداً اأو مقتنعاً بالكيان اجلديد، ومت اإعالن دولة االإمارات التي تتكون 

من �سبع اإمارات يف الثاين من دي�سمرب من عام 1971.
الي��وم وبعد م��رور 42 عاماً على رفع علم الدولة املتحدة الأول م��رة من املهم اأن نتمعن 
��انا عليها ال�سيخ زايد، رحمه اهلل، و�سّدد على اأنها اأمانة بني  يف جتربتنا االحتادية التي و�سّ
اأيدينا، وكان حري�ساً على ذلك الأنه اأدرك بفطرته وب�سريته اأن تاأ�سي�ص االحتاد كان �سعباً 
جداً، لكن املحافظة عليه هي االأ�س��عب، فالو�س��ول اإلى القمة قد يكون �س��عباً، لكن 

االأ�سعب هو املحافظة على البقاء يف القمة.
اأبناء االإمارات الذين نهلوا من حب االحتاد واختلطت اأرواحهم بروح االحتاد مل ين�س��وا 
يوماً هذه احلقيقة، لذا اأ�سبح االحتاد هاج�سنا جميعاً، هّمنا جميعاً حمايته واحلفاظ على 
مكت�سباته، ون�سعى �إلى تقوية �أركانه بكل ما منلك من قوة، كل ذلك يف ظل قيادة �أحّبتنا 
فاأحببناها، واأعطت الكثري للوطن ف�س��ار واجباً على كل مواطن اأن يعطي وال يبخل، و 
بقيادة �س��احب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل، واأخيه 
�س��احب ال�س��مو ال�سيخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص 
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ال��وزراء حاكم دبي، واإخوانهما حكام االإمارات، ت�س��ري �س��فينة االحتاد يف طريق اخلري 
والنماء بتالحم قيادة الدولة مع �سعبها واإميان الطرفني باأن االحتاد هو م�سرينا. 

اإن التف��اف اأبناء االإمارات حول رئي�ص الدولة ووالءهم له ولهذه االأر�ص يجعل الوطن 
اأك��رث قوة واأك��رث قدرة على مواجه��ة التحديات الت��ي تواجهها الدول��ة والتي ترتب�ص 
باملنطق��ة ككل، واإن وعي اأبناء االإمارات ب��كل تلك التحديات اأمر يف غاية االأهمية، اإذ 
يجعل مواجهتهم لها اأ�سرع واأكرث �سرامًة، وهذا ما حتتاج اإليه اأي دولة حتى حتافظ على 

ا�ستقرارها ومنائها. 
اأبناء االإمارات وبناتها ي�س��تلهمون العطاء والبذل من قيادتها، فالفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة بعطاء�ته 
وبذله لدولة االحتاد واأبناء الدولة �س��ار ملهماً لكل �سباب االإمارات، بل وحتى لكبارها 
و�سغارها، وهو منوذج يحتذى به للقائد القوي، والرحيم، واملتوا�سع، والقريب من اأبنائه، 

والذي يعمل قبل اأن يطالب االآخرين بالعمل.
اإن هذا الوطن بجميع مكوناته ي�ستطيع بعمل واإخال�ص قيادته واأبنائه اأن يكون قوياً واأن 
يحافظ على مكانته ويطور من نف�س��ه، وبذلك نكون قد نفذنا و�س��ية املغفور له ال�س��يخ 
زاي��د باأن نحافظ على االحتاد، واإذا جنحنا يف احلفاظ على االحتاد فاإننا نكون اأوفياء لزايد، 

رحمه اهلل •
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- د.جـــــــون رانـــــــــدال باالرد.

- عميــد كليـــة الدفـــاع الوطنـي.



136

ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق

استراتيجيات في عالم معقد
�إن ع��امل �ليوم مكان معق��د؛ فوجود هذ� �لعدد �لهائل من �لعالق��ات �لعاملية �جلديدة 
يجعل من �ل�س��روري فهم �لنعكا�سات �ل�سر�تيجية لأي حدث عاملي و�أن منلك �لآن 
اأكرث من جمرد قدرة عادية على اإ�سدار احلكم. ففي مثال خمت�سر واحد فح�سب، جند اأن 
القيام باختيارات جيدة ب�ساأن اأمن املاء والغذاء اليوم يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
يتطلب من ال�س��خ�ص فهماً لالنعكا�س��ات االأمني��ة للتجارة الدولي��ة والطاقة املتجددة 
واجلغرافيا والرتكيبة ال�س��كانية، مع بع�ص النظ��رة الثاقبة على االأقل يف االبتكارات يف 
جمال تكنولوجيا حتلية �ملياه؛ فال�سر�تيجية و�لأمن �لوطني لي�سا �ساأنني ب�سيطني مطلقاً.
�إن ه��ذه �لأمة حمظوظة باأن قي�ض �هلل لها قياد�ت ر�س��يدة وخططاً ��س��ر�تيجية متميزة 
قامت احلكومة بتطويرها لر�س��م ال�س��بل القومية للم�س��تقبل. ومع هذا فاإنه ما تزال هناك 
حاجة اإلى قاعدة معرفية مت�س��عة با�س��تمرار، ومهارات التفك��ري النقدي القوي، وقدرة 
على تطبيق عمليات جمربة يف اأوقات الغمو�ص وعدم الو�سوح، من اأجل حتقيق الروؤية 

الكرمية التي ر�سمتها القيادة الر�سيدة لدولة االإمارات العربية املتحدة.
لقد �سهد العامل منذ اأوا�سط القرن املا�سي منواً هائاًل وتعر�ص لتغريات كربى، فا�ستخدام 
تكنولوجيا االأقمار ال�س��ناعية واالإنرتنت والهواتف اخللوي��ة ما هي اإال ثالثة من االأمور 
العدي��دة التي غريت العامل وحياتنا اليومية بطرق مل تك��ن متوقعة قبل حدوثها بعدة 
عق��ود. ومن االأرجح اأن العقود القليلة القادمة �س��تكون اأكرث ديناميكية و�س��تاأتي معها 
بتحدي��ات جديدة وفر�ص غري متوقعة على حد �س��واء �ست�س��هم اأي�س��اً يف تغيري حياتنا 

بطرق غري متوقعة اأي�ساً.
اإن كلي��ة الدف��اع الوطني املوؤ�س�س��ة حديث��اً لها ر�س��التها املتمثلة يف تاأهي��ل القادة من 
الع�س��كريني واملدنيني على حد �س��واء، وهي م�س��ممة لتح�س��ني مهاراته��م يف تقييم 
التحديات اجلديدة لالأمن الوطني واالإقليمي والدويل والت�س��دي لها، بحيث ي�ستطيع 
ه��وؤالء القادة امتالك فهم اأف�س��ل ملتطلب��ات اإدارة موارد الدولة والدفاع عن م�س��احلنا 
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الوطنية. وقد �س��لط املوؤلف املرموق، ن�سيم نيكوال�ص طالب – يف كتابه الرائع "البجعة 
اال�ستعداد  ال�سعوبات يف  �ل�سود�ء: تد�عيات �لأحد�ث غري �ملتوقعة" – ال�سوء على 
لالأحد�ث �لنادرة �لتي ي�س��عب �لتنبوؤ بها و�لتي ميك��ن �أن تهدد �لأمن �لوطني، ولكن 
حتى االأن�س��طة الروتينية جداً ميكن اأن تكون لها اآثار ا�س��رتاتيجية مدمرة اإن مل نح�سن 

فهمها متاماً.
اإن اأي و�سفة لتطوير مزيد من املرونة داخل الدولة تتطلب مزيداً من الوعي بالق�سايا – 
واالأهم اأي�ساً – مزيداً من الفهم للطبيعة املت�سابكة مل�سادر القلق اال�سرتاتيجية الوطنية. 
و�س��وف نقوم برعاية النقا�ص لبع�ص هذه الق�سايا اال�سرتاتيجية الديناميكية التي ميكن 
اأن يكون لها اآثار كربى يف االأمن الوطني يف االأعداد القادمة من "درع الوطن"، وبذلك 

فاإننا نهدف اإلى زيادة احلوار، وتعميق الوعي، وتعزيز امل�سالح الوطنية •
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األمن واألطراف المؤثرة 
من غير الدول.. مشهد متغير

ي�س��هد العامل املعقد اليوم تطورات �س��ملت عدداً اأكرب من اأ�س��حاب ال�سلطة والنفوذ. 
تاريخياً كان املحللون يعتربون الدولة القومية العن�سر االأ�سا�سي يف االأمن العاملي، ولكن 
من��ذ نهاية احلرب العاملية الثاني��ة تولت اجلهات املوؤثرة من غري ال��دول دوراً متنامياً يف 
�ل�س��وؤون �لدولية، وهذ� �أمر مهم؛ لأن معظم �لنا�ض و�ثقون من �أن �لدول �لقومية ميكن 
�أن تكون �أطر�فاً قوية موؤثرة على �ل�س��احة �لعاملية؛  وت�س��يف �لأط��ر�ف �ملوؤثرة من غري 

الدول عن�سراً ذا اأهمية اإلى الغمو�ص وعدم الو�سوح يف عامل معقد اأ�ساًل.
تعت��رب االأط��راف املوؤثرة م��ن غري الدول منظم��ات تتمتع بقوة كافية لك��ي توؤثر يف، بل 
وتغري، �لأحد�ث �لعاملية، حتى �إن مل تكن خا�س��عة ل�س��يطرة �أي دولة.  يرى موهيتني 
اأتامان Muhittin Ataman كم��ا ورد يف جملة "البدائل: املجلة الرتكية للعالقات 
"منو اأنواع هذا العدد الكبري من االأطراف املوؤثرة من غري الدول ي�س��كل  الدولي��ة" اأن 
حتدياً، بل وعامل �سعف، ملفهوم ال�سيا�سة الدولية "القائمة على الدولة"، وي�ستبدل بها 

التعقيد". من  مبزيد  فيه  العالقات  نظاماً "عرب وطني" تت�سم 
مت اإن�ساء بع�ص املنظمات الدولية باالتفاق بني دول ذات �سيادة، من بينها االأمم املتحدة، 
وجامع��ة الدول العربية، وجمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية. وهناك كثري غريها، مثل 
الوكال��ة الدولي��ة للطاقة الذرية واأطباء بال حدود، موثقة ر�س��مياً لدى احلكومات. لكن 
هن��اك جهات موؤث��رة دولية اأخرى مل يتم تاأ�سي�س��ها من قبل احلكوم��ات، بل من قبل 
اأ�س��خا�ص، ولي�ص لها روابط قانونية مع الدول، وبالتايل فهي فعلياً خارج نطاق ال�سيطرة 
الوطنية. وتعترب بع�ص املنظمات االإرهابية اأمثلة على هذا النوع من االأطراف املوؤثرة من 
غري الدول، ومن املفرت�ص اأن ت�س��م هذه الفئة اأي�س��اً �س��ركات عرب وطنية مثل اإك�سون 
موبيل اأو مايكرو�س��وفت اأو جوجل، واأفراداً مثل كارلو�ص �س��ليم وبيل جيت�ص، وبع�ص 
هوؤالء ميلك اأ�س��واًل اقت�سادية تفوق الناجت املحلي االإجمايل للعديد من الدول، ومن ثم 

ميلكون �سلطة مماثلة.
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وهكذا جند اأن االفرتا�ص االأ�سا�سي باأن الدول هي االأطراف املوؤثرة الدولية اأ�سبح مو�سع 
ج��دل ونزاع، وثمة ما يربر االفرتا�ص باأن ال��دول واالأطراف املوؤثرة من غري الدول على 
حد �سواء �سيتناف�سون على النفوذ يف عامل امل�ستقبل. ويف بع�ص احلاالت �ستتاأثر الدول 
ب��ال ريب باالأطراف املوؤثرة من غري الدول بطرق ال تخطر لها على بال. ويفرت�ص معظم 
النا�ص اأن املنظمات الدولية �ستكون االأطراف املوؤثرة االأكرث عقالنية بعد الدول نف�سها، 
لكنها ميكن اأي�ساً اأن تكون اأقل مدنية، وبع�سها قد ين�سب تركيزه بب�ساطة على الربح اأو 
قد يكون ن�ساطها موجهاً �سد الدول واملنظمات الدولية االأخرى الأ�سباب اأخرى تتعلق 
مب�س��الح ذاتية. لعل الدول القومية ما تزال حتظى مبعظم اهتمامنا، ولكن هذا النظام عرب 

الوطني اجلديد واالأكرث تعقيداً �سيكون له تاأثري متزايد يف �سوؤون االأمن العاملي.
يبق��ى هن��اك العديد من االأ�س��ئلة دون اإجابة. فنحن ال نعلم بعد كيف �س��يتاأثر القانون 
ال��دويل مبثل ه��ذه املنظمات. وهل �سي�س��هد امل�س��تقبل التقاء يف امل�س��الح والقوة بني 
املنظمات عرب الوطنية �س��د ال��دول؟ وهل ميكن اأن حتل االأم��وال الدولية حمل البنى 
االجتماعية بو�س��فها االأ�سا�ص االأويل للقوة العاملية؟ لدينا القليل من االإجابات، ولكن 
بغ���ص النظر عن الكيفي��ة التي تتطور بها االأم��ور، من املوؤكد اأن االأط��راف املوؤثرة من 
غري الدول �س��تبقى تتمتع بالنفوذ وتزيد من املخاطر على حفظ االأمن. ففي مقابل كل 
حالة ت�س��اعد فيها منظمة عرب وطنية على منع دولة مارقة من ن�س��ر االأ�س��لحة، قد يكون 
هناك حالة اأخرى تتاأثر فيها ال�س��وؤون الدولية مبجل�ص اأو مدير مايل يف �س��ركة لديه مثل 
علي��ا خمتلفة متاماً. و�س��وف يكون لهذه االأطراف املوؤثرة من غ��ري الدول تاأثري يف االأمن 

الوطني•
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عدم االستقرار اإلقليمي 
هو التحدي األساسي اليوم

�س��وريا اليوم، م�سر يف ال�سهر املن�س��رم، وتركيا يف ال�سهر الذي قبله.. لي�ص م�ستغرباً اأن 
يهفو �لنا�ض �إلى �ل�س��تقر�ر يف حياتهم؛ لأن عدم �ل�س��تقر�ر، ول �سيما �إذ� عم �ملنطقة،  
ميكن اأن يخلف اآثاراً �س��لبية كبرية على اجلمي��ع. وينبغي اأن يكون اأحد االأهداف الأي 
ا�سرتاتيجية اأمن وطني هو تعزيز االأمن االإقليمي بغية حت�سني الرخاء الداخلي. اإن عدم 
اال�س��تقرار االإقليمي له تاأثرٌي �ساٌر على اأربعة عنا�س��ر لالأمن الوطني، هي: التجارة بني 

الدول، واالقت�ساد الوطني، والرخاء الفردي، والعالقات الدبلوما�سية.
التج��ارة: اإذا انعدم االأم��ن االإقليمي فاإن التجارة تتباطاأ نتيجة ع��دم اأمن طرق العبور، 
وترتف��ع االأ�س��عار نتيجة ارتفاع اأ�س��عار التاأمني وط��ول فرتات التاأخري، ورف�ص ال�س��ياح 

بب�ساطة ال�سفر اإلى االأماكن التي يبدو اأن زيارتها تنطوي على خماطر.
�لقت�س��اد: تع��اين �أ�س��و�ق �لأور�ق �ملالي��ة �لهبوط، و�رتفاع �لأ�س��عار، ويق��وم �لنا�ض 
وال�سركات بتخزين املوارد من دون ا�ستقرار، واأ�سبحت ال�سركات مرتددة يف اال�ستثمار 
يف االأ�س��واق املحلية، و�س��هدت تكاليف العمالة واخلربات الفنية الالزمة لتح�س��ينات 
البنية التحتية ارتفاعاً حاداً. يف ال�س��هر املا�س��ي اأكد الدكتور جا�سم املناعي، مدير عام 
�سندوق النقد العربي، يف مقابلة اأجرتها معه �سحيفة "جلف نيوز" اأن: "الطلب العاملي 
وعدم اال�س��تقرار ال�سيا�س��ي االإقليمي هما العامالن الرئي�سيان اللذان �سيوؤثران يف اأداء 
االقت�سادات العربية خالل العامني القادمني. ومن املاأمول اأن يعود اال�ستقرار ال�سيا�سي 
اإلى املنطقة، وال �سيما يف الدول التي تعاين حالة حتول �سيا�سي، بحيث ت�ستعيد املنطقة 

ثقة امل�ستثمر وت�سرتجع اال�ستقرار االقت�سادي الكلي".
الرخاء الفردي: ي�سهد االأمن االإن�ساين تراجعاً مع تدفق الالجئني عرب احلدود، مبا يتجاوز 
القدرات املحلية على اال�س��تجابة، وترتفع اأ�سعار ال�سلع الرئي�سية على املواطنني جميعاً، 
وت��زداد معدالت االإ�س��ابة باالأمرا�ص، ويتعر�ص اأولئك االأق��ل قدرة على التغلب على 
االأزمة الأ�س��د االآثار، االأمر الذي يوؤدي اإلى تدهور التعليم والثقافة. وت�س��ري اإح�سائيات 
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االأمم املتحدة اإلى اأن ما يقارب مليويَنْ طفل �سوري، وهو ما يعادل جياًل بكامله، تقريباً، 
قد ت�س��ربوا من املدار�ص خالل العام املا�سي نتيجة الدمار الذي �سببته احلرب االأهلية. 
وقد زادت حدة االنق�س��امات الطائفية مع ازدياد �س��وء االأحوال للجميع، ومع تال�س��ي 

�لأمن �لإن�ساين تزد�د �جلر�ئم وحو�دث �لإرهاب.
العالق��ات الدبلوما�س��ية: اأ�س��هم عدم اال�س��تقرار يف تعقي��د العالقات الدبلوما�س��ية 
�لتقليدية، وتر�جعت �لثقة، وحدث تباعد وجفاء بني �لدول �لتي كانت حلفاء وثيقني، 
واأ�س��بح االأعداء ال�س��ابقون اأكرث جهراً بانتقاداتهم. واالأهم من ذل��ك كله اأنه من دون 

دبلوما�سية فعالة تزداد احتماالت ردود الفعل االأ�سد �سرراً.
بعد معرفة االآثار ال�سلبية، كيف ميكن للم�سوؤولني اأن يعملوا على اال�ستقرار االإقليمي؟، 
اأواًل: ياأمل املرء اأن ت�س��تطيع الدول نف�س��ها تخفيف التوترات، ولكن لالأ�س��ف يتطلب 
النهج االأكرث �سيوعاً العمل من خالل الهيئات الدولية، مثل اجلامعة العربية، اأو جمل�ص 
التع��اون لدول اخلليج العربية، اأو االأمم املتحدة. وحت��ى اإن مل تكن هذه املنظمات قد 
ُوجدت خ�سي�ساً للت�سدي لعدم اال�س��تقرار، فاإن الأقوالها واأفعالها اآثاراً اإيجابية، وتلقى 
قبوًل �أكرب يف �أو�ساط �ملتخا�سمني، وهي بالتايل �أكرث تاأثري�ً يف �أوقات �لأزمات �لإقليمية.
ثانياً، باإمكان الدول امل�س��اهمة يف امل�س��اعدات وتعزيز اال�س��تثمارات لتمتني العالقات 
االقت�س��ادية بني اجلريان االإقليمي��ني، ولدولة االإمارات دور ق��وي يف هذا املجال، كما 
اأن م�س��اعدة الدول االأخرى على تقوية موؤ�س�س��اتها احلكومية يعترب مفيداً جداً اأي�س��اً. 
واأخرياً، فاإن احلوار ال�سريح ال�سفاف على جميع امل�ستويات وبكّل الو�سائل املتاحة ميكن 
�أن ي�س��اعد على خف�ض �لتوت��ر�ت، ويحول دون حدوث حالت �س��وء �لتفاهم، ويعزز 

الثقة.
من الوا�سح اأن ا�ستخدام القوة نادراً ما ي�سهم يف تعزيز اال�ستقرار، ويجب اأن تكون احلل 
االأخري للم�س��كالت االإقليمية، فا�ستمرار عدم اال�ستقرار االإقليمي يجعل كل نوع اآخر 
من االأمن القومي اأكرث حتدياً، واملفرو�ص من اخلرباء اال�س��رتاتيجيني اأن يجعلوا تخفيف 

هذا التحدي من اأولوياتهم الق�سوى الدائمة •
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االتجار المحظور: تحدٍّ استراتيجي 
لم يحظ باالهتمام الالزم

لي�ص هناك من اأحد ال يدرك قيمة �سيا�س��ات التعرفة اجلمركية والتبادل التجاري، لكن 
يبدو اأن عديدين يتجاهلون انعكا�س��ات عدة اأنواع من التجارة غري ال�س��رعية التي متثل 
تهديدات ا�سرتاتيجية كربى جلميع الدول، ومبا يف ذلك دولة االإمارات العربية املتحدة. 
اإن االجتار غري ال�س��رعي، �سواء بالب�سائع اأو الب�سر، ال ي�سر باالقت�ساد فح�سب، بل يفتح 
االأبواب اأي�س��اً اأمام م�س��كالت اأكرب، مبا يف ذلك اخل�س��ائر املتوقعة يف جمال ال�س��ياحة 
وزيادة فر�ص االإرهابيني، عالوة على االإ�س��رار ب�س��معة الدولة ب�س��ورة دائمة يف جمال 

العمل االإن�ساين.
ميكن اأن ي�س��مل االجتار غري امل�س��روع االجتار باملخدرات، وتهريب االأ�س��لحة والكحول 
والتبغ، واأي�س��اً االجتار بالب�س��ر. وال تخفى الطبيعة ال�س��ارة لعملية االجت��ار باملخدرات 
وال�س��الح، وهي تخ�س��ع ملراقبة قوية كما اأنها حتت ال�س��يطرة يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة نتيج��ة عمليات التفتي�ص اجلمركي املركز واملهني با�س��تخدام تقنيات متطورة، 

ومن خالل تطبيق القوانني. ولالأ�سف فاإن االجتار بالب�سر ما يزال ميثل حتدياً م�ستمراً.
االجتار بالب�سر هو عبارة عن متاجرة باأ�سخا�ص، وهو على االأغلب بغر�ص الرق اجلن�سي، 
اأو العمل الق�س��ري )ال�سخرة(، اأو ل�سرقة اأع�س��اء اأو اأن�سجة من اجل�سم. ولالجتار بالب�سر 
انعكا�سات دولية معروفة ووا�سحة، حتى اإن االأمم املتحدة عقدت اتفاقاً دولياً عام 2003 
عرف بربوتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باالأ�س��خا�ص، وبخا�س��ة الن�س��اء واالأطفال. 
ويت�س��من الربوتوكول تعريفاً عاماً لالجتار بالب�س��ر، وهو ملزم قانون��اً للدول املوقعة عليه، 
ويتلخ�ص اأحد اأهدافه يف ت�س��هيل التعاون ال��دويل ملالحقة مثل هذه اجلرائم. ومع هذا 
فاإن العمل الق�س��ري وحده يعطي عائدات بقيمة 31 مليار دوال على ال�س��عيد العاملي، 
وذلك طبق��اً لتقديرات منظمة العم��ل الدولية، ومن املمكن اأن تتفاقم امل�س��كلة. وقد 
اأف��ادت املنظمة الدولية للهجرة موؤخراً اأنها قامت، والأول مرة على االإطالق، مب�س��اعدة 
�س��حايا االجت��ار بالب�س��ر اأكرث من م�س��اعدتها ال�س��حايا الذين يتم االجت��ار بهم بغر�ص 

اال�ستغالل اجلن�سي.
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عندما يح�س��ل االجتار املحظور يف دولة االإمارات العربية املتحدة فاإنه يدل على �سخامة 
التحدي��ات التي تواجه اأي دولة ت�س��عى لل�س��يطرة على حدودها، م��ع كونها يف الوقت 
نف�سه رائدة يف اإح�سائيات الرحالت وعمليات نقل احلمولة من �سفن اإلى اأخرى. لي�ص 
هناك من دولة ت�س��تطيع اأن ت�س��يطر متاماً على حدودها يف عاملنا املعا�سر، غري اأن خماطر 
االجتار املحظور ميثل خطراً �سديداً على دولة االإمارات العربية املتحدة التي تعتمد على 
اأمن منافذها لال�س��تمرار يف دعم اقت�سادها الفريد واملثري لالإعجاب، والذي يعتمد على 

العمالة الوافدة.
مت اإع��داد املبادرة العاملية لالأمم املتحدة ملكافحة االجتار بالب�س��ر يف مار�ص 2007، لدعم 
حماربة االجتار بالب�س��ر على ال�س��عيد العاملي، وقد مت متويلها يف البداية من خالل منحة 
مت تقدميه��ا من قبل دولة االإمارات العربية املتحدة. كما مت تعزيز منحة االإمارات العربية 
املتح��دة بهب��ات من �س��ت دول اأخرى. وقامت دولة االإمارات اأي�س��اً بزي��ادة عمليات 
املالحق��ة القانونية واالإدان��ات واالأحكام ملرتكبي جرائم االجتار باالأ�س��خا�ص الأغرا�ص 
�ل�س��تغالل �جلن�س��ي، وبزيادة عدد �س��باط فر�ض �لقانون �ملدربني على طرق مكافحة 
االجتار املحظور، كما فتحت ماأوى ل�سحايا االجتار بالب�سر، لكن ما تزال ثمة حاجة لفعل 

املزيد يف هذا االجتاه.
يعترب االجتاه بالب�س��ر جرمية خمزية وجالبة للعار علينا جميعاً، وهو وا�س��ع االنت�س��ار اإلى 
درجة ي�س��تحيل معها الت�س��دي له بنجاح م��ن قبل اأية حكومة لوحده��ا، وبالتايل فهو 
يتطلب ا�سرتاتيجية عاملية من عدة جهات من ذوي امل�سلحة تعتمد على اجلهود الوطنية 
يف جميع اأنحاء العامل. و�سوف يبقى الفقر والعوملة �سببني ي�سهمان يف ا�ستفحال االجتار 
غري امل�س��روع، ولذلك يجب على الدول اأن تعمل على زيادة املعرفة والوعي، وتن�س��يق 
اجله��ود اجلاري��ة بالفعل، وتعزيز �س��راكات جديدة للعمل امل�س��رتك، وقب��ل ذلك كله، 
احلر�ص على اأن ي�س��ارك اجلميع يف حتمل امل�س��وؤولية ملكافحة االجتار بالب�سر. وقد كانت 
االإمارات العربية املتحدة م�س��اهماً رئي�س��ياً يف هذا اجلهد، وينبغي اأن ت�س��تمر يف قيادة 
التنمية لديها يف امل�س��تقبل، بحيث ميكن اإبعاد اجلرمية خارج حدودها، واحلد اإلى اأدنى 

م�ستوى ممكن من املخاطر التي ت�سكلها على ازدهار البالد يف امل�ستقبل•
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انتشار أسلحة الدمار الشامل – تحد 
استراتيجي مستهان به

يركز كثري من النا�ص على التحدي التقليدي املتمثل يف انت�سار تنمية القدرات النووية، 
وال �س��يما يف اإي��ران. لكن عدداً من التحدي��ات املماثلة واملعادلة له��ا يف الفتك تبقى 
دون اأن تن��ال االهتمام الالزم به��ا. ويفرت�ص باجلميع اأن يكون عل��ى وعي بتهديدات 
انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل التي تنبع من اأ�سلحة غري نووية، وب�سورة خا�سة االأ�سلحة 

الكيماوية والبيولوجية.
متثل احلالة ال�س��ورية الراهنة مثااًل يو�سح هذا. فعلى الرغم من تركيز معظم الدول على 
تطوير قدرات الت�س��لح النووي االإيراين، فاإن ا�س��تخدام غاز االأع�س��اب، ال�سارين، يف 
�س��وريا يف �سهر اأغ�س��ط�ص عام 2013، هو �لذي �أحدث �سدمة يف �لعامل باأ�سره. ومثل 
هذه الهجمات لي�ست جديدة، فقد وقع اأول هجوم كيماوي اإقليمي يف الع�سر احلديث 
يف اليم��ن يف ع��ام 1963. ويف عام 1967 حدث �أكرب هجوم بالأ�س��لحة �لكيماوية يف 
احلرب االأهلية اليمنية يف قرية قطاف. ويف وقت الحق من ذلك العام مت ق�س��ف قريتي 
جهار وقدافة بالغاز اأي�س��اً. وتختلف تقديرات اخل�سائر يف االأرواح، غري اأنها تدل على اأن 

االأ�سلحة الكيماوية اأوقعت ما يقارب 1،500 �سحية اأثناء ال�سراع.
واأثناء احلرب العراقية �س��قط نحو 120،000 جندي �سحايا الهجمات باملواد الكيماوية 
وغاز �لأع�س��اب، ول ي�س��مل ذلك �لرق��م �ملدنيني �لذين �أ�س��يبو� بالتلوث يف �ملناطق 
القريبة. وما يزال نحو 80،000 ممن بقوا على قيد احلياة بعد تلك الهجمات يعاجلون يف 
امل�ست�س��فيات يف اأحوال ماأ�ساوية. وبعد نهاية احلرب عام 1988 بوقت ق�سري، هاجمت 
القوات العراقية قرية حلبجة، فتعر�ست البلدة بكاملها لالأ�سلحة الكيماوية، االأمر الذي 
اأدى اإلى وفاة نحو 5000 من �س��كانها. وتبقى حلبجة اأكرب هجوم كيماوي موجه �س��د 

منطقة ماأهولة بال�سكان يف التاريخ.
كان �أول هجوم �إرهابي بغاز�ت كيماوية قد حدث عام 1994، عندما اأطلقت طائفة اأوم 
�سرنيكو غاز ال�سارين يف اليابان. ويف العام التايل اأطلقوا غاز ال�سارين يف اأنفاق القطارات 
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يف طوكيو، وقتلوا بذلك 12 �سخ�س��اً واأ�س��ابوا اأكرث من 5،000 �سخ�ص. ويف بداية عام 
2007 حتدث��ت تقارير عن ع��دة هجمات اإرهابية بغاز الكلور ن�س��بت اإل��ى القاعدة يف 

العراق، حيث اأ�سابت تلك الهجمات اأكرث من 350 �سخ�ساً. 
يق�سي قرار جمل�ص االأمن الدويل رقم 1540 باأن تطبق الدول االأع�ساء اإجراءات �سد 
انت�سار هذه االأ�سلحة، وهو يرمي اأي�ساً اإلى منع انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل اإلى اجلهات 
االأخ��رى م��ن غري الدول. فهناك �س��ركات تبيع م��واداً - ال تعترب م��ن الناحية التقنية 
اأ�س��لحة دمار �سامل - اإلى ال�س��ينيني الذين يبيعونها بدورهم اإلى الكوريني ال�سماليني 
الذي��ن يبيعونها بدورهم اأي�س��اً اإلى دول اأخرى، بع�س��ها يف منطقتن��ا. ويتم العديد من 
ه��ذه ال�س��فقات التجارية م��ن دون اأن تلفت االنتباه، مما يعني اأن دواًل مثل �س��نغافورة 
واالإمارات العربية املتحدة قد ينتهي بها االأمر كمواقع حمتملة لعمليات االنتقال هذه.

ينبغي ال�س��يطرة على انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�س��امل الكيماوية والبيولوجية. ولالأ�سف 
– كما كتبت كارول وجم�سيد ت�سوك�سي – "فقد مت اإبرام �ستة اتفاقات، ومعاهدتني، 
وبروتوك��ول، ونظ��ام، وعملية تن�س��يق، وقانون، ومبادرة، وع�س��ر معاه��دات اإقليمية اأو 
مناطقي��ة، منذ عام 1925 لل�س��يطرة على اأدوات القتل اجلماعي ه��ذه. ومع ذلك فاإن 
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�س��ار االأيديولوجيات. ونتيجة لذلك تزداد خماطر 

و�سول االأ�سلحة الكيماوية والبيولوجية اإلى اجلهات من غري الدول."
ولكي مننع ازدياد توافر هذه االأ�سلحة ب�سورة اأف�سل، يتعني على الدول اأن: تعمل على 
�س��د الثغرات، ومتكني عملية تبادل املعلومات، والق�س��اء على الربامج املوجودة �س��ابقاً 
ب�س��كل ماأمون، ومعاجلة عواقب ا�س��تخدام اأ�سلحة الدمار ال�س��امل، مع الرتكيز ب�سدة 
على اإيران وكوريا ال�س��مالية وباك�س��تان. كما ينبغي اأن تركز الدول اأي�س��اً على ال�سلة 
بني اأ�س��لحة الدمار ال�س��امل واالإرهاب، واأن تبقى من االأولويات الق�سوى يف امل�ستقبل 
املنظور ق�س��ية حيازة االإرهابيني قدرات كيماوية اأو بيولوجية. ومثل هذه اجلهود تتطلب 
تعاوناً دولياً، ومعلومات ا�ستخباراتية جيدة، ودعماً �سعبياً، وا�سرتاتيجيات مركزة، لكنها 

تبقى يف م�سلحة جميع الدول•
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مقالـة 
وداللـــــة

- جمـيلـــة ســـامل خميــس الكعبـــي.

- كاتبـــــة إمـاراتيـــــة.

- بكالوريـوس يف االتصــال الجامهــريي.

- سـكرتـري تحـريـر مجلة »درع الوطن«.

- عضـــــو يف جمـعيـــــة الصحـفيـــني.

- عضـــــــــــــو يف جمـعيــــــــــــــة 
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وأطل علينا عام جديد

ها قد اأطل علينا عام جديد، بعد اأن غادرنا القدمي مبا حمل، عام ن�ستب�سر مع اأيامه املقبلة 
كل خ��ري وكل �أم��ل، عام نطمح فيه �إل��ى �أن نحقق طموح �لقيادة فيم��ا �رتاأته من �أماٍن 
وتطلع��ات، وفيما و�س��عته من خطط وثواب��ت عمل وركائز بناء للوطن ولالإن�س��ان على 

اأر�ص هذا الوطن.
فالع��ام اجلديد �سي�س��هد العديد من املب��ادرات التي تتلوها متابع��ات دوؤوبة من قيادتنا 
الر�س��يدة ملا متخ�س��ت عنه من نتائج واأرقام واإح�س��ائيات حتقق الهدف من الروؤية التي 

اختطتها القيادة واعتمدتها، ليكون هذا العام "عام التوطني" .
هذا العام �س��يكون املحك الفعلي ملا اأعلنته عموم اجلهات واملوؤ�س�سات امل�سوؤولة ب�سقيها 
العام واخلا�ص من مبادرات من اأجل االإ�س��هام يف اتخاذ خطوات هي يف �س��الح الوطن 
واملواطن، والدفع بعجلة التوطني قدماً نحو االأمام، ف�سباب الوطن بحاجة الأن تفتح لهم 
االآفاق، واأن ت�سحذ هممهم باجلد والعمل والدعوة ال�سادقة للمناف�سة ال�سريفة يف خدمة 

الوطن يف خمتلف امليادين والتخ�س�سات واملجاالت.
وهاه��ي ذي دولتنا �لغالية ل تاألو جهد�ً يف �أن ت�س��تحدث كل يوم موقعاً جديد�ً ليطرقه 
�س��باب �لوطن للعمل فيه بكل همة ون�س��اط، فكما كان �لعطاء منها دون تق�سري، فهي 
الزالت تنظر اإليهم ومتدهم بالعطاء ذاته يف كل ما تقدمه لهم من فر�ص �سانحة ومتهيدات 
وت�س��هيالت تعود عليهم وعلى وطنهم بالنفع و�لفائ��دة؛  فالوطن ل يكتمل رقّيه وبناوؤه 
وعمرانه اإال ب�س��واعد اأهله واأبنائه، فاملواطنة مبعناها احلقيقي لي�ست جمرد �سعارات تردد 
اأو اأقاويل تزعم حب الوطن واالنتماء اإليه، فالوطن دوماً ي�س��تحق االأف�س��ل وي�س��تحق 

االأغلى من نف�ص ومال وجهد وعمل خمل�ص.
اإذاً، فالتوطني هذا العام �سي�س��ع اأقدامنا على خريطة طريق خلدمة الوطن بدرجة كبرية، 
وذلك مبا �س��تقدمه �لهيئات و�ملوؤ�س�س��ات من فر�ض وظيفية وجمالت مهنية ل�س��ريحة 

كبرية من الراغبني يف العمل، اأو اأولئك الذين على راأ�ص عملهم.
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جميلة الكعبي

واحلقيقة تقال يف هذا ال�ساأن، اأنه ال اأحد اأخرب بالدار �سوى اأهل الدار. والق�سد املثار يف 
هذه �لق�سية هو �أن �أهمية �لتوطني تنبع من �أوجه عدة، منها �أن هناك وظائف ذ�ت �أولوية 
مهمة حتتل ال�س��دارة يف ال�س��لم املهني، حيث يعترب توطينها �س��رورة ملّحة اإن مل يكن 
�س��رورة ا�سرتاتيجية، كما اأن القطاع اخلا�ص الذي ميثل عجلة اقت�سادية مهمة يف الدولة 
يفتقر اإلى هذا الهدف اإال فيما ندر، يف حني اأنه، اأي القطاع اخلا�ص، يفتح اأبوابه للعديد 
من اجلن�س��يات االأخرى وب�س��هولة تكاد تكون عجيبة يف بع�سها، يف حني اأن املواطن ال 

ي�ستطيع اإلى ذلك �سبياًل.
رمبا كان لدى البع�ص نظرة �س��لبية نحو العمل يف القطاع اخلا�ص �سابقاً، ولكن مع حجم 
اال�س��تثمارات املوجوة عل��ى اأر�ص الدولة، واالنفتاح االقت�س��ادي املتنوع، الذي اأوجد 
مناخاً خ�سباً لتلك امل�ساريع اأ�سبح و�سع القطاع اخلا�ص مقبواًل لدى الكثري من �سرائح 
الباحث��ني ع��ن العمل، وخ�سو�س��اً من قبل املواطنني. اأ�س��ف اإلى ذل��ك تغري النظرة 
ال�س��طحية للعمل يف القطاع اخلا�ص نتيجة ما تبذله الدول��ة من جهود تثقيفية ومعرفية 
للتوعية باأهمية �لدخول و�لعمل يف �لقطاع �خلا�ض و�حلكومي على حٍد �سو�ء، و�إن كان 

هذا مما تختلف فيه وجهات النظر، فلكل اإن�سان طريقته ونهجه يف احلياة.
داللة...

اإن داللة املقال يف �س��رده املخت�س��ر، هي اأن اإعالن القيادة اأن عام 2013 �سيكون عاماً 
للتوطني، هو االإعالن الوا�س��ح وال�س��ريح واملري��ح جلميع املتلقني، فهو �س��ريح العبارة 
لكل اجلهات احلكومية واخلا�س��ة يف اأن تتهياأ وت�ستعد يف اأيامها املقبلة لكي تاأخذ ق�سية 
التوط��ني على حممل اجلد والعمل الوا�س��ح املعامل، وعلى راأ�ص هرم خططها وبراجمها 
املو�س��وعة، وه��و مريح لكل مواطن ي�ست�س��عر معه دور القيادة فيما تق��دم وتقوم به من 
مبادرات وتوجيهات ت�س��ب يف م�س��لحته يف املقام االأول، حتى يتبواأ  مقاعد للعمل يف 
�سفوف نه�سة دولته ال�س��املة، ولي�ست�سعر معها اأي�ساً قيمته املعنوية واأهميته فيما يطمح 
اإلى حتقيقه مبا ناله من درا�س��ة وعلم، وحتى يكون ل��ه مكان يف فكر وخطط قيادته التي 
اإن املواطن هو  ت�س��عى دوماً اإلى اأن تتمثل قول زايد الوالد القائد املعلم،  رحمه اهلل ": 

الرثوة احلقيقية على هذه االأر�ص، وهو اأغلى اإمكانيات هذا البلد"•
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ألجلهم ... أنجزوا
حينما تت�سبع النف�ص بالتحدي واالإ�سرار، وتاأخذ جادة احلق وال�سواب فيما تقدم عليه 
من اأعمال، وتعلم اأن لكل ق�س��ة جناح خطوات وموؤ�سرات ودالالت ودعامات ت�سبقها، 
تعلم يف نهاية املطاف اأن ال�سدارة والريادة والتميز �ستكون حليفها، ولي�ص النجاح ملجرد 

النجاح، والذي يكتفي به ال�ساعون من اأجل النجاح االآيّن.
والأج��ل اأن يحق��ق املرء ما يطمح اإليه، وي�س��بو اإليه من مكانة الئقة، البد له من و�س��ع 
اأهداف وا�س��حة جلّية اأمام عينه، ي�س��عى اإلى حتقيقها مبا و�س��عه اجلهد والعمل، فلي�ص 
باالأمل وحده تدرك املعايل، ولي�ص بالرتجي تنتظر املعجزات، وهذا فعل اأ�سحاب 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 االإمارات الهدف الذي �سعى اإليه 
من��ذ بدايات اللقاء، فعمل جاهداً ليكون كما اأراد له وطنه و�س��عبه من حكومة واأفراد، 
وكم��ا متنوا جميعاً اأن يظل دوماً يف املقدم��ة ويف الطليعة، واأال يخذل اأحالمهم اأو يكدر 
�سفو خيالهم يف اأن ينال الوطن قبل اأ�سخا�سهم �سرف التتويج ، فاأبى هوؤالء الفتية على 

اأنف�سهم اإال الفوز، وعن جدارة وا�ستحقاق.
حدثت نف�سي وحدثتني يف ذاك امل�ساء، الذي كانت بدايات يومه مفعمة باحللم واالأمل 
يف نفو�ص كل من ع�سق االأبي�ص الذي حمل اأحالم الوطن واأبناء الوطن، وكل من اأقام 
يف هذا الوطن، يف اأن يعود منت�سراً منت�سياً من البقاع التي احت�سنت وجوده من اأر�ص 
البحرين الطيبة، فكيف كانت نفو�سهم؟ وما حجم االإ�سرار الذي حملوه بني جنباتهم؟ 

واأّي م�سوؤولية كانوا ب�سدد اإجنازها؟.
 لقد و�س��عت نف�س��ي يف مكان اأحدهم، وقلت يف قرارة نف�س��ي البد اأن يتحقق ما نحن 
ذاهبون الأجله، والبد من اأن يكون ما نحن مقدمون على فعله، وكل ذلك بعد م�س��يئة 
، فالذين ينتظروننا هن��اك البد من اأن نفرحهم، ولي���ص من الالئق اأن  املول��ى ع��زَّ وجلَّ
نخذلهم، فهي القيادة التي دعمت ووفرت واأتاحت ومل ت�س��ن علينا قط، وهو ال�س��عب 
ال��ذي اأت��ى دومنا دعوة، وتكب��د عناء الرحلة، وه��م القلوب املوؤتلف��ة املحبة التي دعت 
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بخال���ص احلب والود اأن نعود بالكاأ�ص مرفوعي الراأ���ص. اإذاً، فحلم تلك االألوف الذي 
�سارع �ل�سماء بحجمه ومد�ه؛ هو م�سوؤولية كربى. �إنّه هدف للوطن ورفعة ومكانة، وحلم 

لل�سعب، وو�سيلة وغاية.
وبالفع��ل، الأجلهم اأجن���زوا، وع���ادوا بالفرح�ة للوط��ن وللقي�ادة وال�س��ع�ب، واأعلن�وا 
لكل من راقبهم عن كثب اأو عن بع�د اأن ال�س���دارة التي �س��ع�وا الأجله�ا يف خمتل�ف 
حمافله�م، هي اأ�س��ا�ص مبادئهم التي ا�س��تقوها من نهج القيادة، "فاأنا و�سعبي النر�سى 
اإال باملركز االأول" ، و"اإننا النر�س��ى اإال بال�س��دارة والريادة"..  هذه حقيقة متثلها �سبابنا 
الواعي يف لعبه ال�سريف النظيف اأمام  كل من واجهوه، فاأعلن للجميع اأن الغايات البد 
"خليفة"  لها من رجال، واأن ال�س��عب واملحال ال اأ�س��ا�ص لهما يف اأر�ص "زايد" ووطن 

وبني اأبناء �سعب االإمارات الغالية.
وبذاك احللم الذي حققوه واالنت�سار الذي اأحرزوه "وعدوا.. ف�سدقوا.. فاأ�سعدوا" كل 

من انتظروه ون�سروه واآزروه.

داللة...
 اإن ما كان من املنتخب وال�سعب باالأم�ص هو ملحمة تاريخية اأبدية، يف التاآزر والتالحم  

والتعا�سد والتكاتف الأجل الوطن ورفعته قبل كل �سيء، "فالبيت متوحد".
 كما اأنه تعبري �سريح ملعنى التحدي واالإ�سرار وكيف له اأن يكون "فال نر�سى اإاّل باملركز 

االأول"؟
 وكي��ف للوعد اأن يتحق��ق بعزمية تقهر ال�س��عاب وحتيل التمني حقيق��ة واقعة، وفرحًة 

بالنف�ص واقعة.  
هلل درك يا موطني؛ كم �أنت عزيز مهيب �س��امخ ر��س��خ يف �ل�س��ميم، وكم �أنت غال يف 
نفو���ص اأبنائ��ك وحمبيك، وكم اأنت جميل��ة يا اإماراتي احلبيبة، بتل��ك القلوب احلانية، 
وبتلك االأرواح ال�س��افية، وبذاك التاآلف الوهاج الذي يعمي ب�سر وب�سرية كل من اأراد 
�أن ينال منك ومن قيادتك ومن حب �سعبك ومكانتك بني �لأمم؛ فاأنت دوماً �ستبقني 

يف ال�سدارة تت�سيدين الريادة يف كل ما من �ساأنه عزتك ورفعتك.
حفظ اهلل لنا وطننا.. وقيادتنا.. و�س��عبنا.. وكل م��ن نام هانئاً مطمئناً قرير العني .. على 

اأر�ص دولتنا... دولة االإمارات العربية املتحدة •

جميلة الكعبي
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أبــوظبي ... طريــــق الريــادة
هكذ� هي عادتها.. �أبوظبي.. تلك �لعا�س��مة �لبا�س��مة بح�س��ورها عل��ى خريطة �لتميز 
والتفوق والر�س��انة والتقدم، مت�س��ي دوماً بخطى مدرو�س��ة، ال ت�س��ارع الوقت من اأجل 
االإجن��از فق��ط، واإمنا تعمل ب��كل دقة متناهية، وتفا�س��يل دقيقة، لرت�س��م يف نهاية املطاف 
اللوحة الرا�سخة جوهراً ومظهراً، فتميزها مل يكن يوماً اإال عنواناً للرقي والتفرد يف منظومة 

البناء والتعمري، فهي يف كل املناحي تباهي باإجنازها الالمت�سابه مع غريه من االإجنازات.
 فعلى كل �س��عيد تتاأل��ق اإمارة "الظبي"، وم��ع كل حدث تزد�د بريق��اً و�لتماعاً، ومع 
اإ�س��راقات �س��باحاتها املتوهجة املتّوج��ة باالإجناز، هي على موعد ووع��د مع كل جديد، 
وباأن تطاله وتطالعه وتكتنفه بالتعهد والو�ساية، فها هي ومن على جدول اأعمالها املدرج 
اأجنزت وتنجز و�س��تنجز كل ماهو عاملي وما هو مب�س��توى الطموح،  فهي ال تر�س��ى بغري 
ال�س��دارة، وال�س��دارة تعني للعا�س��مة اأن يتم العم��ل على اأكمل وجه واأبهى ن�س��ق، 
فه��ي تق��ود التميز، فال جمال اإذاً فيه للت��واين، وال مكان للتباط��وؤ، فاملركز االأول هو ما 
جعلته قيادتنا الر�س��يدة اأولوية ق�سوى لكل ما تقوم به و�ستقوم، فمعر�ص الدفاع الدويل 
"اآيدك�ص" حدث دويل، �جتذب بنجاحاته �ملتكررة �أ�سد�ء عاملية، فكان حمط �لأنظار 
واالأعناق املتطلعة للم�س��اركة واملبادرة والعر�ص �سمن من�ساته وعرو�سه وعار�سيه، وهو 
بهذ� �لهتمام �لذي ناله من قبل �جلميع؛ �سّكل وجهًة مهمة لدولة �لإمار�ت و�لقادمني 
اإليه��ا، ففتحت مثل ه��ذه املعار�ص والفعاليات املقامة على اأر�س��ها اأبواباً جديدة ملعنى 
ال�س��فر وال�سياحة والفندقة، والأجل اأن تكون مقومات ال�سياحة ذات جاهزية وا�ستعداد 
اأقامت الدولة يف خمتلف اإماراتها بنى حتتية متكاملة ت�سري جنباً اإلى جنب مع ما اختطته 
الروؤى اال�س��رتاتيجية لكل اإمارة على حدة، ومع ما ته��دف اإليه دولة االإمارات العربية 
املتحدة من اأن تكون وجهة �س��ياحية تلتزم باأعلى املعايري الدولية يف كل ما ُيعنى مبعنى 

كثب. ال�سياحة وا�ست�سافة القادمني والزائرين واملت�سوقني لروؤية "االإمارات" عن 
و�أبوظبي، عا�س��مة �لحتاد �ختطت لها نهجاً متميز�ً يف عنو�ن �ل�س��ياحة، فاجلو�ئز �ملتتالية 
التي حت�سدها من خالل م�ساركاتها الدوؤوبة يف خمتلف جمال�ص ال�سفر وال�سياحة العاملية 
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اأثبتت وال تزال اأنها قادرة على و�س��ع ب�س��متها فيما تفتحه من اآفاق لزوارها، وما جتتذب  
من فعاليات ر�قية جعلتها �ملكان �لأقرب و�لأف�س��ل �إلى قلوبهم، ف�سارت �أبوظبي و�حدة 
من اأكرث الوجهات تنوعاً يف العامل، فهي جتمع  مرتادفات املدينة ما بني حيوية العوا�س��م 
احلديثة، و�س��كينة ال�سحراء ونقائها، وجمال الواحات اخل�سراء وهدوئها، واأجماد القالع 

واحل�سون وبهائها، وعبق القرى القدمية الراب�سة يف ال�سواحي والبقاع.
اإن �سناعة ال�سياحة اأ�سبحت مطلباً �سرورياً لكل وجهة وبقعة تاريخية اأو ح�سارة مدنية، 
فالتعرف على االآخر واكت�س��اف عوامله، والدخول اإلى �س��احاته و�سرب مواطنه واأغواره، 
يعد مغامرة للمتعة وفائدة للمعرفة يف اآن، فالثقافة وجه ال�سياحة الثاين، واجلانب االأكرث 
�إ�س��ر�قاً يف �إث��ر�ء �لهدف �ل��ذي كانت من �أجله �ل�س��ياحة؛ �أل وهو تقارب �ل�س��عوب 
ومعرفتها ببع�سها البع�ص، لت�سنع من خاللها الروابط امل�سرتكة، وتوطد اأركان العالقات 

وال�سراكات فيما بينها.

داللة...
ال�س��ياحة تعني م�س��احة، م�ساحة من االأفق يف احت�س��ان القادم، وم�ساحة من التفكري 
يف التفعيل والتطوير والتعمري والتغيري الأجل االأف�س��ل الذي حتكمه �س��رورات الع�سر 
ومتطلباته، فاجلودة اليوم هي �س��باٌق نحو االأف�س��لية النوعية ال الكمية فح�سب، والتزام 
�لوقت يف �لك�سف عن �خلطط �ملو�سوعة وتنفيذها برب�عة ومهارة وبتاأٍن و�إتقان هو �إثبات 

للم�سداقية والثقة، ومقيا�ساً للقدرات وترجمة حقيقية ملعنى االأعمال املتميزة.
و�أبوظبي، عندما و�سعت ب�سمتها �لإن�سانية قبل �حل�سارية �إمنا متثلت ذ�ك �ل�سرب و�لإتقان 
و�س��ناعة الفرق فيم��ا ميكن اأن يك��ون عليه حتقيق االأمني��ات والتطلعات مبا يتنا�س��ب 
وامل�ستقبل القادم، وتكاتف اجلهود وال�سواعد من اأجل النهو�ص والتقدم بالوطن ككل، 
ف�"عملي��ة التنمي��ة والبناء والتطوير ال تعتمد على من هم يف مواقع امل�س��وؤولية فقط بل 
حتت��اج اإلى ت�س��افر كل اجلهود لكل مواطن على اأر�ص ه��ذه الدولة "، وهذه الكلمات 
متثل موروثنا الباقي نربا�ساً لنا من نهج الوالد الراحل طيب اهلل ثراه، "زايد" يرحمه اهلل، 
كم��ا اأنها هي الدافع احلقيقي لتحّمل امل�س��وؤولية امل�س��رتكة من اأج��ل الوطن ورفاهيته، 

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 اأرقام اأعوامه وحوادثه ونوائبه 
ع��ن ظهر قلب، فلي�ض بيني وب��ني �لأرقام ر�بط، فلغة �لكلمات و�حلروف هي ما �أجيده، 
ويبعد ذكائي املعريف اأميا بعد اإذا ما كان للمو�س��وع �س��لة بعامل االأرقام واخلانات الرقمية 
بكل مقاديرها وتقديراتها وح�س��اباتها، وي�ستقر عند اجلمل ودالالتها، وتعابري الكلمات 

وهاالتها، وحروف الهجاء الوهاجة، الناب�سة باملعنى واملغزى يف كل مقام ومقال.
ما ا�ستدعى مقدمتي هذه، هو اأنني ل�ست ب�سدد احلديث عن تلك الفعالية اجلميلة التي 
�أحيتها هيئة �لثقافة و�لر�ث يف �أبوظبي وهي "مهرجان ق�س��ر احل�س��ن" اأو اال�ستفا�سة 
في��ه، اأوحتى الغو�ص يف تاريخه وعمره ال�س��ارب يف القدم، فقد اأ�ُس��بعت من االإعالم 
�أميا �إ�س��باع، ولكني �س��اأحتدث عن �لعر�ض �مل�س��رحي �لذي �أبهر حا�سريه، مبا حمله من 
تقنيات وتاأثريات وتكنولوجيا عالية التفوق، اإلى جانب الق�س��ة واأ�سلوبها املتدرج الذي 

اأخذ امل�ساهد يف م�ساهد متدرجة مت�سل�سلة بب�ساطة وروعة متناهية.
و�ساأحتدث وب�سكل �أعمق عن �لعنو�ن �لذي حمل"ق�سة ح�سن..جمد وطن" الأراه من 

وجهة نظري اخلا�سة.
فخالل م�س��اهدتي للعر�ص الذي نال اإعجاب احل�س��ور وانبهارهم، ا�س��تدعت م�ساهد 
العر�ص يف خميلتي حياة املا�س��ي، على الرغم من عدم عي�سي يف زمانها، وا�ستح�سرت 
وجع ال�س��نني واأمل املعاناة التي عا�س��ها االأجداد ال�سابقون فيما م�سى، و�سظف العي�ص 
الذي كابدوه، وم�سقة العمل من اأجل ك�سب لقمة العي�ص 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 �س��راعاً من اأجل البقاء بخري و�س��الم واأمان، مكتفني مب��ا وهبتهم طبيعتهم 
ال�س��حراوية من هدايا وهبات، ومبا منحهم البحر من عطاي��ا وخريات،  اإلى اأن جاءتهم 
منحة ال�س��ماء، فحّولت حمنتهم اإلى ا�ستب�س��ار، وقالت اإن القادم اأف�سل، واإن ما اأر�سله 

اهلل لهم اليوم، هو نعمة �سيح�سدون عليها فيما بعد.
الق�س��ة،  االأر�ص، فكان هو  ولهذه  القوم،  له��وؤالء  نع��م، فلق��د كان "زايد" نعمة اهلل 
فقرة من  وه��و الزم��ان، وهو امل��كان لهذا الوط��ن، فقد ا�ستح�س��رت "زاي��د" يف كل 
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فقرات العر�ص، ور�س��مت وجوده الذي كان بعد اهلل - �س��بحانه وتعالى- �س��بباً لوجود 
ه��ذا الوطن، فلوال م�س��يئة الرحمن وما قّي�س��ه لها من خري، مل يك��ن لالإمارات وجود 
ي�س��ارع اليوم االأر�ص ب�س��داه، ومل يكن له ذاك املجد الذي ن��رتمن ونتغنى به اليوم يف 

املالحم والق�سائد واالأنا�سيد واملواويل الوطنية.
فقد كان زايد ملحمة التاريخ، واأ�س��طورة املجد يف وطني، فكل اأبنائه من �سعبه يرونه يف 
كل زاوي��ة و�س��رب من هذه االأر�ص، فهو ماثل يف ن�س��له الذين خلف��وه وتولوا زمام االأمر 
م��ن بع��ده، فكانوا امتداد االأث��ر يف زرع اخلري واحل��ب والكرامة لهذا ال�س��عب، ولكل 
م��ن عا���ص على هذه االأر�ص، وهو موج��ود يف تلك القيم واملثل الت��ي زرعها يف قلوب 
حمبيه، يذكرونه ويتذاكرونه، غري متنا�س��ني دعواه يف قيم ال�سماحة واالأ�سالة والدين يف 

تعامالتهم مع بع�سهم البع�ص وغريهم من ال�سعوب. 
�ل�سقاء، فجّد وعمل  بعد  بالرخاء  �س��عبه  ينعم  باأن  يوم؛  لقد اأمل "زايد" وحلم ذ�ت 
ليتحق��ق له ول�س��عب وطنه تلك ال�س��دارة واملكان��ة التي وافت طموحاته و�س��ادقتها، 
ومل يتوقف خريه الزائد عند حدود بلده، فامتد معطاًء للجوار واجلار من الدول ال�سقيقة 
وال�س��ديقة، ف�س��ار "زايد" معن��ًى مطابقاً ملا ميك��ن اأن يكون عليه اخلري باأعلى �س��وره 

واأو�سعها.
والأجل "زايد" وما منحنا اهلل فيه من بركات انهمرت علينا بخريات ال�سماء، وما منحنا 
ه��و اإياه من عطف اأبوي، ح��قَّ لنا اأن نفاخر به ونتفاخر، واأن نعل��ن حبنا له وجناهر، فهو 
م��ن اأعطى للوطن قيمته وهيبته ومثقال وزنه بني االأمم، وهو قبل كل �س��يء من اأعطى 
لالإن�سان على هذه االأر�ص مكانته، اإذ اإنه ثروة الوطن احلقيقية التي كان يراها، وال تزال 

تراها قيادتنا الر�سيدة حتى اليوم يف كل حني واآن. 

داللة...
ث��راه - ه��و من ميكنن��ي اأن اأق���ول عن����ه ومن وجه��ة  اإن" زاي����د" - طّي��ب اهلل 

نظ��ري ال�تي متثل��ني، اإن "زايد ق�سة وطن... وجمد اأمة".
فاالآثار �سواهد التاريخ على ما كان، ولكن يبقى الرجال هم من ي�سنعون املجد للمكان، 
وي�س��يفونه اإليه، لتبقى �سواهد التاريخ مبعاملها واأرقام �سنينها، داللة وا�سحة على ما كان 

لها من دور يف ق�س�ص ال�سعوب ورواياتها •
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وفي ذكرها ميعاد
ينتابنا الفخر كلما مرت علينا ذكرى من ذاكرة الوطن اخلالدة، ويتملكنا الزهو واالعتزاز 
ن�سل  بعده  باأننا ننتمي اإلى بلد قاده اإلى العامل زايد "رحمه اهلل" واأكمل م�س��ريته من 

كرام من اأبنائه واإخوانه حكامنا وقادتنا، حفظهم اهلل ورعاهم اأجمعني.
فذكرى توحيد قواتنا امل�س��لحة حينما متر، حتمل معها تاريخاً خمتزاًل من حكايا الكفاح 
والعزمية وال�سرب، ال�س��رب من اأجل الهدف الواحد، وامل�سري امل�سرتك، وال�سف املرتا�ص 
لدحر اأية خطوب اأو كروب قد يواجهها الكيان اجلديد الذي كان وليداً، وكانت احلاجة 

داعية اإلى حمايته ورفعته والذود عنه..اإنه كيان االحتاد.
ومت��ر يف �ملخيلة كما روت �لأحد�ث، تلك �جلهود �مل�س��نية، و�خلطى �حلثيثة �لتي عمل 
عليه��ا وقام بها باين نه�س��ة هذا الوطن ومعل��ي رايته وقامته املغفور له ب��اإذن اهلل تعالى 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وجعل اجلنة مثواه.
تل��ك اجله��ود التي مل تكن لرتى الن��ور لوال تلك العزمية اجلامع��ة التي حتّلى بها رجل 
الدولة الفريد من نوعه، فاالإ�س��رار الذي مل يكن يجاريه اإع�س��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�س��اأة والنه�سة والتقدم 

لرفاهية ال�سعب وكل من عا�ص على اأر�ص هذا الوطن املعطاء.
اإن ذكرى ال�س��اد�ص من مايو، هي بالفعل ذكرى حتمل من ال�س��البة ما تعنيه الذكرى 
ذاتها من توحيد للقوات امل�س��لحة، هذه املوؤ�س�س��ة التي تكفلت وال تزال منذ تاأ�سي�سها 
واإلى ما �ساء اهلل باأن حتمي احلمى، وتراقب االأر�ص، وحتر�ص ال�سماء، وتداري البحر من 

اأي اأخطار واأ�سرار.
فهي من �س��البة جنودها وعزميتهم ت�ستمد الطاقات املتاأهبة وت�س��تنفر العزائم املتوقدة، 
وت�س��تحث اخلطى على طريق الت�س��حية والفداء، فقواتنا امل�س��لحة هي م�سنع الرجال 
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بح��ق، وهي معقل الرجولة وال�س��موخ والطموح والعلو يف امل�س��ارب واملاآرب والغايات 
للوطن ومن اأجل الوطن ..  وحماية هذا الوطن.

داللة...
�ستظل قواتنا امل�س��لحة يف ذكرى توحيدها القدمية العهد املتجددة الوعد �سرحاً �ساخماً 
عالي��اً متفاني��اً، ال يحد م�س��ريتها طموح، وال تق��ف يف وجهها �س��عاب يف االأفق تلوح، 

فق�سمها، والء هلل ور�سوله، وللوطن وترابه، وخلليفة قائد اخلري وحليفه.
ففي ذكرها ميعاد وعهد علينا نرّبه، وق�سم بالوالء نوؤكده، اأننا �سنكون دوماً اجلند االأوفياء 

هلل والوطن ورئي�ص الدولة.
وكل ع��ام وقيادتنا وقادتنا بخري، وكل عام وقواتنا امل�س��لحة اأكرث منعة وقوة واأر�ص بنياناً 

و�سفاً •
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وللغة في حنايا الروح مكانة
ما اأجمَل اأن ت�س��هد جتّمعاً من مث��ل تلك الفعاليات والتظاه��رات الفكرية التي تغذي 
�ل��روح و�لفكر معاً، و�لتي تفتح �لآفاق �أمام ناظريك لكي ترى كل ما هو جديد يف عامل 
�ملتغري�ت، وتالقي �لثقافات و�لجتاهات و�لهتمامات �ملتعددة حتت �سقف و�حد؛ وكم 
هي ر�ئعة تلك �حل�سود �ملتالقية و�ملتفاعلة مع �حلدث وما ميثله ذ�ك �حلدث بالن�سبة �إليها 
م��ن ثقل واأهمي��ة وجدوى علمية وعملية يف اآن. فمنتدى االإع��الم العربي الذي انتظم 
حتت رعاية كرمية من �س��يدي �س��احب ال�سمو ال�س��يخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء، حاكم دبي رعاه اهلل، و�سمن فعاليات دورته الثانية 
ع�س��رة، كان هو �حلدث �لأبرز على �ل�س��احة �لإعالمية �لعربية، فهو تظاهرة فكرية ثقافية 
بينية، ت�س��عى اإلى فتح اأفق احلوار والتبادل الفك��ري يف اجتاهات واهتمامات وجماالت 
اإعالمية �ستى، والتعاطي البّناء مع ق�سايا ذات قيمة نوعية يف برامج االإعالم واللغة والفن 
وحتى �ل�سيا�س��ة، و�لتي تعج بها �ملنطقة و�لعامل دون ح�س��ٍر للق�سايا يف  نطاق �أو بيئة �أو 

جمال بعينه.
واملنتدى الذي ي�ستقطب �سنوياً نخبة من �سّناع ال�سحافة واالإعالم وّكتاب الكلمة، واأبرز 
ال�سخ�س��يات والقيادات الفكرية واالأكادميية واالإعالمية وحتى ال�سيا�سية واالقت�سادية، 
�إمنا ي�س��ع يف بوؤرة �لهتمام �لإعالم و�س��ناعته، و�أهم �لنقاط و�ملتغري�ت و�ملحاور، و�ملثار 
من �لق�س��ايا �لتي قد تطرحها �لظروف �ملتغرية يف ظل �لأحد�ث �لتي ت�سهدها خمتلف 

القطاعات واملجاالت. 
وكان من روائع املنتدى تلك الكلمة االفتتاحية التي األقاها ف�س��يل��ة االإم��ام االأكب���ر 
�لأ�س��تاذ �لدكتور �أحم���د �لط��ِيّب، �س���يخ �لأزه��ر �ل�س�ريف، و�لتي حتدث فيها عن 
اأهمية االإعالم يف عامل اليوم، وما يكتنف هذا االإعالم اليوم من ت�سارع خطاه ومتغريات 
اأحداثه، و�س��رعة انت�ساره وتاأثريه يف ال�سعوب وخمتلف �سرائح املجتمع. واأكد ف�سيلته ما 
للكلم��ة من اأهمية عظمى يف لغة اخلطابة والبي��ان واحلوار، فهي املحرك واملوؤثر القوي يف 
بناء املجتمعات اأو هدمها، وعرج على ما للغة العربية من ف�سائل و�سمائل وحرمة، داعياً 
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اإلى مراعاة قدا�س��ة هذه اللغة و�س��ونها يف دارها، فهي لغة القراآن ال�ساحلة لكل االأجيال 
واالأزمان.

بالفعل اإن ما طرح يف بع�ص جل�س��ات املنتدى عن اأهمية اللغة العربية ودورها يف احلراك 
االإعالمي يف املجتمع مبختلف و�سائله املقروءة وامل�سموعة واملرئية يعك�ص ويوؤكد ما تزخر 
ب��ه هذه اللغة الفا�س��لة العظيمة من معان ومفردات، ومن اأنها غري ع�س��ّية على احلداثة 
وجماراتها يف علومها، واآدابها، وحتى فنونها وعاملها الرقمي املتجدد املتغري، فاللغة العربية 
بح��ٌر زاخ��ر برونق الكلم وجميل اجلمل، وهي معجم اللف��ظ والقول، فال عجب اأنها مْل 
ولن ت�س��تكي ذ�ت يوم من عقم �أو �س��مور �أو ��سمحالل يف �ألفاظها وترجماتها ملختلف 
العلوم احلديثة واالآداب واملعارف االإن�سانية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية وغريها 

يف جميع املجاالت.

داللة...
وللغة يف حنايا الروح مكانة ،  ولها يف النف�ص ولٌع و�س��غف ووقع، فهي الو�س��يلة والغاية، 

وهي الر�سم والداللة..
 يقول �س��اعر الني��ل العظيم حافظ ابراهي��م يف رائعته " اللغة العربي��ة تنعى حظها بني 

اأهلها":
ْق���ُت عن �آٍي ب�ه وِعظ���اِت  و�ِسع�ُت ِكت����اَب �لل�ِه َلفظ��اً وغاي�����ة ...  وما �سِ

ي��ُق �ليوَم عن َو�سِف �آل���ة ...  وَتْن�ِسي��ِق �أ�سم�����اٍء ملُْخَرع�����اِت   فكي��ف �أ�سِ
 اأن�ا البحر ف�ي اأح�سائ�ه ال�در كام������ن ...   فهل �ساءلوا الغوا�ص عن �سدف�اتي

ومن هذه الداللة البالغة يف املعنى واملبنى، تت�س��ح لنا روؤية اأ�سد منها بالغة ومتانة، وهي 
اأن اللغة العربية �ستظل املحور والهدف والركيزة املهمة يف كل قطاع وكل حديث ينطق 
بلغة ال�س��اد، واأن ما ت�س��هده �س��احات منتدياتنا وندواتنا، وور�ص عملنا، وحلقات ذكرنا 
وفكرن��ا، ومعار�ص علومن��ا وثقافاتنا، دليل دامغ على اأنها �س��تبقى القلب الناب�ص الذي 
ت�سخ منه دماء احلرف العربي يف كل �سمل وحفل، على الرغم من تناحر اللغات اأمامها 

وتطاحنها، فهي �مل�سونة �ملحفوظة، وهي �لباقية �خلالدة •
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تحية وسالم ... لقواتنا ... رسل السالم
ال م��راء وال جدال يف اأن ما تقوم به قواتنا امل�س��لحة من دور حي��وي بارز ومهم، هو ما يوؤكد 
�أهميتها �ملتعاظمة يوماً بعد يوم، فالقو�ت �مل�س��لحة ركيزة �أ�سا�سية من �أ�س�ض �لبناء �لتي قام 
عليها �سرح �لحتاد �لأ�سم، ومع تقادم �لأيام وتعاقب �لعقود، �أ�سبحت قو�تنا �ليوم، وبف�سٍل 
من اهلل ومّنة، ورعاية من القيادة الر�س��يدة م�س��تمرة اأ�س��بحت ذراعاً ممتدة بالِب�ْسِر.. ورياحاً 

مر�سلة باخلري.. ملختلف االأ�سقاع والبقاع.
فقد غدا اخلري رديف قواتنا امل�س��لحة، ف�س��ار ا�س��مها "قوات اخلري"، رغم ال�س��رامة والقوة 
برحت مكانها ذ�ت حنٍي  و�إن  �لقو�ت  فهذه  وال�سّدة التي تكتنزها كلمة "قوات" بذ�تها، 
يف مهمة �س��امية، اأو تدخل �سلمي، اإمنا حتل كالبل�س��م ال�سايف.. واملعني الوايف.. لكل قطعة 
اأر�ص تطوؤها اأقدام بوا�س��لها ال�سجعان، وكيف ال؟؟ وهم املبعوثون من اأر�ص ال ينبت زرعها 
�سوى باخلري.. ومن د�ٍر.. مل تعرف بني �أقر�نها من �لدور.. �سوى ب�"بدار زايد اخلري".. فهم 
مبعوثو ال�سالم من قيادتهم وقادتهم.. وهم اأمناء العهد والوعد الأفعالهم واأعمالهم.. ين�سرون 
الطماأنين��ة اأينما حّلوا وارحتلوا.. ي�س��ّمدون اجلراح.. وي�س��عفون باملعون��ة الكهل والطفل.. 
وياأوون ابن ال�س��بيل.. ويحمون امل�ست�س��عفني من الولدان والن�ساء..وياأوون الفار من الظلم 

والقهر يف كنف الرعاية والعناية..ويتعهدون امل�سلوبني اأمنهم واآمانهم.. الزاد والعتاد.
اإن القوات امل�س��لحة لدولتنا الغالية قد تاأ�س�س��ت وُبنيت على قواعد اإميانية را�س��خة.. اأولها 
الطاعة هلل ولر�س��وله فيما فر�ص اهلل واأو�س��ح.. وثانيها.. طاعة الوطن التي يفر�س��ها االإنتماء 
وال��والء للمكان والدار الذي ينتمي اإلي��ه املرء منهم.. فطاعة الوطن.. هي حمايته من كل 
ند وعدو.. مهدد ل�س��المة اأرا�س��يه واأمنه.. وطاعته اإمنا تكون اأي�س��اً.. يف تلبية ندائه للت�سلح 
بق��وة العلم واالإميان.. والعزم على تعمريه.. وتطويره يف كل جمال وميدان.. وثالثها.. طاعة 
ويل �لأم��ر.. ويل �لأم��ر �لذي هو عنو�ن �لوطن.. و�لذي ل ي�س��ار لبلٍد بدون��ه.. فهو �لرمز 

واالأ�سالة.. وهو الكناية والداللة للوطن واالأر�ص...
وهنا على هذه االأر�ص الطيبة..يبقى رمزنا وداللتنا "خليفة بن زايد"..اال�س��مان الل�سيقان 
لكل اإعمار ومنار.. ولكل عزة وجمد.. ولكل ق�سة جناح.. ورواية كفاح..ف�"زايد" كما عرفه 
التاري��خ احلديث.. غي�ٌص من في�ص.. مالأ بذكره االأ�س��ماع.. وو�س��ل بخريه.. وحكمته.. 
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و�س��هامته.. ورجولت��ه.. اأرجاء املعمورة.. فكان ل�سخ�س��ه.. ن�س��يٌب من ا�س��مه.. زائد يف 
اخلري.. فائ�ٌص يف العطاء دون انكفاء.

 و"خليفة" قائد اخلري وحليفه..هو من ا�ستلم الراية.. ليعلو بها اإلى اأعلى �سماء.. وليوا�سل 
الي��وم م�س��رية اخلري الت��ي بداأت بها دول��ة اخلري والنم��اء مذ اأول��ى اأيام تاأ�سي�س��ها..وقيام 
جمدها..فكان اخللف على قدر ال�س��لف.. وكان ل�سخ�س��ه.. -كما كان لوالده- من ا�س��مه 

عنوان ون�سيب..خليفٌة للخري..وقائٌد ل�سعب.. اأ�سحى بحبه اليوم يهتف.."كلنا خليفة".
وبخليفة ومعه..اأخوٌة.. تالقوا..تعا�س��دوا..تالحموا.. تعاونوا..ليقفوا �سفاً واحداً اأمام كل 
اخلطوب.. ووحدة واحدة يف كل الدروب.. وبنياناً مرتا�ساً يف وجه كل ما قد يعرت�ص م�سرية  

الوطن من قالقل وحمن.
وخلليفة ومن معه.. يقف ال�س��جعان البوا�س��ل من اأبناء القوات امل�سلحة ..يحمون الديار..
وي��ذودون ع��ن تراب اأر�س��هم املقّد�ص..ب��كل روح غالية فانية.. وبكل قط��رة دم جتري يف 
العظيم..  باهلل  ال�سريان واالأوردة..معلنني ق�سم الوالء الذي قامت عليه عقيدتهم.." اأق�سم 
اأن اأكون خمل�س��اً  لدولة االإمارات العربية املتحدة.. ولرئي�س��ها ال�س��يخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان.." يوؤدون واجبهم براً وبحراً وجواً.. داخل الوطن وخارجه..يحمون علمه..ويعلون 
رايته..ويحفظون ا�س��تقالله واأمنه و�س��المته.. يعادون من يعاديه..وي�س��املون من ي�س��امله..
حمافظني على �س��رف االإنتماء ملهنة ال�سالح..اليرتكونه حتى يذوقون املوت دونه...وربهم 

على ما يقولون �سهيد.
هكذا هم اأبناء القوات امل�س��لحة..وعلى م�س��ي االأيام..اأو�س��مة على �س��در الزمان بارقة..
وه��االت بالنور م�س��رقة.. فهم ال�س��قور اجلارحة.. والكوا�س��ر ال�سارية..واأ�س��ود العرين.. 
وحماة الوطن والعر�ص.. وهم جنود ال�س��رف واملجد، وهم �سواقي اخلري اجلارية..وهم ر�سل 
ال�سالم..ور�س��ائل القلوب ال�س��افية..يعملون دون تذمر اأو كلل اأو ملل..م�س��تلهمني قوى 
العزائم التي التلني.. من قامات من اأ�س�س��وا البناء املتني.. موؤكدين ..عازمني..باأن يكونوا 

دوماً واأبداً.. اأبناء زايد.. واأبطال خليفة .. وحماة االإحتاد.
فتحية نبعثها لبوا�س��ل املجد..يف ذكرى الوحدة وال�س��ف..ذكرى توحيد قواتنا امل�س��لحة 

ال�سابعة والثالثون.
ف�سالٌم.. لكل جندي على كل ثغر و�سالٌم.. لكل ع�سكري مرابط يف جبهات االأر�ص

و�سالٌم.. لكل عني حار�سة ال تنام.. حتفظ االأمن يف بلدي وال�سالم •
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باٌب للرحمة ...ال ُيسد
اأي��ام قالئ��ل ويدنو لقاء جديد مع خريات ح�س��ان، واأعمال ت��وزن يف موازين ثقال. اإنه 
�س��هر الرحمة واملغفرة، �سهر ال�سرب والر�سوان، �سهر الرب واالإح�سان.... اإنه �سهر رم�سان 

املبارك.
�س��هٌر تتنزل فيه الربكات والرحمات، وت�س��عد فيه الطيبات ال�س��احلات، �سهر تت�سافى 
فيه �لقلوب وتتعانق، وتتاآخى �لنفو�ض وتت�سالح، وتتعالى �لهمم وتتناف�ض يف �سباٍق نحو 

القمة والفوز، واالرتقاء والرقي لالأ�سمى ولالأعلى بالروح واجل�سد.  
اإن �س��هر رم�س��ان املبارك هو فر�س��ة تتج��دد يف كل عام، وعطاء مُين��ح باملجان لكل من 
اأراد اخلري واال�س��تزادة واال�س��تفادة من نفحات وحلظات هذا ال�س��هر الف�سيل، فطوبى 

للمغتنمني امل�سارعني وح�سن ماآب.
ورم�س��ان حينما يعود لن��ا يف كل عام، ياأتي حمّماًل باملعاين والع��رب والذكريات العامة 
واخلا�س��ة، فمن كونه �سهراً لل�سيام والقيام، اإلى كونه �س��هراً للتاريخ املجيد من ما�سينا 
االإ�س��المي العظيم، ففي هذا ال�س��هر كانت هناك �س��والت وجوالت جليو�ص ومعارك 
وانت�س��ارات حا�س��مة يف ذاك��رة التاريخ، فكانت يف نه��اره بدر الك��ربى... وفتح مكة 
العظمى... وهي من اأجماد الدعوة املحمدية اخلالدة يف �سهر الن�سرة والفوز، وكانت فيه 
القاد�س��ية وفتح بالد االأندل�ص امتداداً لالنت�سارات االإ�سالمية العظيمة، كما كانت فيه 
عني جالوت، وانت�س��ار امل�س��لمني يف حطني يف عهد الكر والفر لن�سرة امل�سطر، وكانت 
فيه حرب رم�س��ان) اأكتوبر( 1973 وحماربة العدوان، وتلك كلها كانت وقائع واأحداثاً 
ع�س��كرية خالدة، ومالحم بطولية، وت�س��حية وفداء من اأجل اأهداف �س��امية، وغايات 

عالية، هي ن�سرة الدين واحلق، ون�سرة الوطن وال�سعب.
ولرم�س��ان ذكريات اأخ��رى باقية، ذكرياٌت خا�س��ة، يحملها معه كلما اأت��َى قادماً اإلينا، 
ذكري��ات للطفول��ة وغر االأيام ال�س��الفة، وبدايات التدرب والتاأقلم مع ق�س��ة ال�س��يام، 
وال�س��راع مع الطع��ام وتركه، واله��روب من الكب��ار واختال�ص اللقيمات �س��راً خلف 
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االأبواب املو�س��دة، و�س��رب زالل املاء بارداً �س��ويعات الهجري احلارقة، فكان التغا�سي 
منهم رفقاً باحلال اجلديدة، وكان العتاب على الفعل عند �ساعات االإفطار كي ال يتكرر 

جنح �لنهار يف غٍد قريب... ولكنها تبقى ذكريات.
ولرم�س��ان ذاكرة جميلة يف نف�ص كل منا، فحني يقدم رم�س��ان ت�س��بقنا م�ساعر الطفولة 
عند عتباته، ونعي�سها كلما حتلقنا اأمام التلفاز يف اأيامه، فكانت حلقات الرباعم، وق�س�ص 
االأطفال، وكرتون ال�س��غار ما مييّز وقتنا بعد عودتنا من مدار�سنا، فكانت اللهفة واحلنني، 
والت�س��ابق والتالحق الأجل اأن ن�س��تقبل ما كان موجهاً اإلينا يف �سني عمرنا املبكرة من 
�سا�س��ات التلفاز العامرة، ف��كان لها نكهة اأخرى، ورونق خا�ص، وم��ذاٌق مميز، ال يبارح 

الذاكرة واملكان حتى االآن.
وياأتينا رم�س��ان اليوم، ونحن كبار، وقد وعينا ما معنى رم�س��ان، وماذا ميثل لنا يف حياتنا 
وتاريخن��ا واأيام عمرنا، ياأتي ونحن ندرك قيمته الروحي��ة واملعنوية والدينية... فهو لي�ص 
كباقي ال�س��هور، اإنه �سهٌر قد مّيزه اهلل باأوقات قد�سّية، وحباه اهلل اأنواراً �سماوية... فاأ�ساء 
النفو�ص والوجوه، واأحيا القلوب والوجدان، وعافى االأبدان واالأج�ساد، فكان بحق خري 

ال�سهور واالأيام.

داللة...
�س��يبقى رم�سان ما بقينا  اأحياء، داللة على كل حب، وكل ود، وكل خري، وكل عطاء، 
وكل اإح�س��ان.. فرم�س��ان مبارٌك بنفحاته واآياته، ومبارٌك ب�سيام يومه وقيام ليله، ومبارٌك 
الته.. فهو �سهٌر اأوله الرحمة، واأو�سطه املغفرة، واآخره عتٌق من النريان.. فهو  الته و�سِ ب�سَ

باٌب للرحمة ال ُي�سد... فطوبى ملن اأح�سن ا�ستثمار هذا ال�سهر الكرمي.
ولكم، وبحلول ال�س��هر الف�س��يل، اأبعث التحايا والتهاين املباركة.. فكل رم�سان واأنتم 
اإلى اهلل اأقرب.. وكل رم�سان ف�سيل واأنتم باأمت �سحة ومتام عافية ... ورم�سان مبارك •
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مصر التي في خاطري
واقعة، ولي�س��ت جمرد كلمات قد  اأحياناً" هي حقيقة  الع��ني  قبل  تع�س��ق  " واالأذن 

قيلت يف منا�سبٍة خ�ست لها وعربت.
واالأذن حينما تع�سق ملجرد الذكر والو�سف والتعبري عن اأمر غائب اإمنا يكون ع�سقها من 
نوٍع �آخر، فيتولد يف �لنف�ض من �ل�س��حر و�خليال و�جلم��ال ماقد ل يتو�فر مما �ألفته �لعني 

وراأته، وهذا هو حايل مع م�سر التي يف خاطري.
فالربغم من عدم روؤيتي وزيارتي لهذه االأر�ص العزيزة ذات يوم، اإاّل اأنها تبقى و�س��تبقى 
يف نف�س��ي كبرية، عظيمة، مهيب��ة، رفيعة مبجدها وذكرها وتاريخها، واأح�س��بها لدى كل 

العرب كذلك.
فم�س��ر تاريخ ُم�س��اء من االألق واالأنق، وهي �سل�س��لة متوا�س��لة من الدهور والع�س��ور 
و�لأحد�ث و�لوقائع و�لق�س���ض �لتي ُتروى ولت��ز�ل حتى يومنا هذ�، فتجد فيها كل ما 
قد يخطر بقلب كل �س��ائل عنها، ومتحٍر حلالها وعو�ملها، فهي �لبلد �ملجيد �لتليد �لوليد 
ال��ذي يتغنى ب��ه العربي اأينما وج��د وكان، فهي كما قيل عنها "اأم الدنيا"، وحا�س��نة 
العرب، وملهمة االإح�س��ا�ص جلميع النا�ص على اختالف م�س��اربهم واأهوائهم واأقوالهم 

واأفعالهم، وحتى يف اإنتاجهم مل�سل�سالتهم واأفالمهم.
ومل�س��ر وملا لها من قيمة تاريخية، وثقل ح�ساري، وجذور �ساربة يف العمق بعمق ا�سمها 
ور�س��مها يف القل��وب، مع االإمارات حكاي��ة، حكاية من نوع اآخر، فمع م��ا يحمله اأبناء 
االإم��ارات يف �س��دورهم من معزة ومكانة له��ذا البلد، كان لهم يد اخلري ال�س��باقة دوماً 
للخري بقيادة والدنا ال�س��يخ خليفة قائد اخلري وحليفه، فانطلقت مع بدايات �سهر الف�سل 
والكرم، �س��هر اخلري والعطاء، �س��هر رم�س��ان املبارك حملة تزين عنوانها ب�" م�س��ر يف 

قلوبنا".
نعم، م�سر يف قلوبنا، قلوب من ع�سقها ومل يرها، وقلوب من اأدمنها بعد اأن راآها، وقلوب 

من ي�ست�سعر القرب ال البعد لذكرها ومراآها.
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االأخوية  العالقات  ملا حتمله هذه  وا�سح  ترجمان  اإال  اإن حملة "م�سر يف قلوبنا" ماهي 
بني ال�س��عبني ال�سقيقني املرتا�سني يف حبهما لبع�سهما بع�س��اً كالت�ساق التوائم، فعلى 
الرغم مما مر على م�سر يف حلظة من اللحظات من اأهوال واأحوال وتقلب حال، مل تن�ص 
دولة االإمارات قيادًة و�س��عباً هذا البلد العريق ال�س��قيق، ف�س��عت ب��كل خريها وطرقها 
وو�س��ائلها الأن تقف ب�س��ف اأختها العربية ، وتكون لها املعني يف حمنها وع�سيب اأيامها، 
فاالإمارات دوماً ت�س��تذكر ما مل�س��ر العظيمة من اأدوار تاريخية، ووقفات بطولية يف حياة 
�سعوب �ملنطقة، فكان �لند�ء من �لقيادة نابعاً من �إرث قدمي يف ذ�كرة �لإمار�ت وتاريخها 
مع م�سر ال�س��قيقة، ومع عالقات متجذرة عميقة، قّوى اأوا�س��راها ومنّت حبائلها حكيم 
العرب املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل وّطيب ثراه، 
فلي�ص اإذاً غريباً على نهج القيادة اأن ت�س��لك م�س��لك القائد املوؤ�س���ص رحمه اهلل، فهذا 
نهجها وهذا �سبيلها دوماً، فهي البلد التي ال يقف معني خريها عند حدود اأو قيود، فمد 
يد اخلري لكل �س��قيق و�سديق هو من �سميم �سيا�ستها الرامية لن�سر ال�سالم والوئام بني 

كل االأطياف واالأطراف والبلدان من اأق�ساها الأق�ساها.

داللة...
اإن انطالق هذه احلملة يف توقيت منا�س��ب كهذا التوقيت، هو داللة وا�س��حة على متانة 
�لرباط بني �لبلدين، و�س��ورة حّية ملا متثله هذه �لرو�بط، وردٌّ �س��ريٌح على كّل من �أرعد 
واأزب��د بت�س��ريحاته وتلميحاته، ف�س��يظل دوماً ما ينف��ع النا�ص ماكث��اً يف االأر�ص الطيبة 
للبلدين، و�س��تبقى �سعوب العرب ترقب م�سر يف كل حالها وماآلها بقلب املحب، الذي 
يتمنى لها ول�س��عبها كل خري وتوفيق و�س��داد وعي�ص كرمي، فهي البالد التي قال عنها 
موالها:"؛�دخلو� م�س��ر �إن �س��اء �هلل �آمنني". فهي م�سر املحرو�سة املن�سورة، وهي الدار 

االآمنة، وهي االأر�ص الكرمية، اأر�ص الكنانة والكرامة.
حفظ اهلل م�س��ر، واأبقى عليها جمدها وعزها، وي�س��ر اأمرها وع�سرها، وجمع اأفئدة اأبنائها 

على كلمة احلق واخلري، ملا فيه �سالحهم ورفعتهم ورفاه م�سر و�سعب م�سر.
فم�سر يف قلوبنا و�ستظل، لها كرمي املكانة واملحل، بني حنايانا واملقل•
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بجهود المخلصين
�إن �لناظ��ر مل��ا تتمتع به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة م��ن نعم وخري�ت وثرو�ت و�إجناز�ت 
ليق��ف مبهوراً م�س��دوهاً من تلك اخلط��وات العمالقة التي خطتها الدول��ة بثبات خالل 
�س��نوات ق�س��ار تكاد تعترب بدايات اأولى لدول وح�سارات �س��بقتها مبئات ال�سنني، ولكن 
�لناظ��ر �إلى �لتجربة �لإمار�تية يرى �أن ما حتقق لرمبا جتاوز مئات �ل�س��نني، ولي�ض جمرد 42 

عاماً هي عمر احتادنا املجيد.
كما اأن املتمعن يف تاريخ دولتنا الغالية لريى ذاك البون ال�سا�س��ع بني جيل االأم�ص واأجيال 
اليوم، وذاك االختالف الوا�س��ح املع��امل من حيث املعطيات واالإمكانات، و�س��بل الراحة 
والتعليم وال�سحة وجماالت احلياة االأخرى، فحال االأم�ص لي�ست بحال اليوم، فما توافر اليوم 
من ظروف �حلياة �لكرمية مل يتاأتَّ ولو بالقدر �ل�س��ئيل لأولئك �لذين �س��بقو� هذه �لأجيال 

املرفهة اليوم، فحياة ال�سرب واملكابدة والتعب وال�سقاء كانت هي ما يغلف حياة املا�سي.
ولكن برغم كل ما كان من ظروف معي�سية، و�أحو�ل حياتية �سديدة �لقهر، و�سعبة �لتعاي�ض، 
فاإن ال�س��ابقني م��ن اأهل االإمارات ا�س��تطاعوا التغلب عليها وقهرها بعزميته��م التي اأحالت 

ال�سعب �سهاًل، وامل�ستحيل واقعاً ملمو�ساً تعي�سه االأجيال اليوم وغداً باإذن اهلل تعالى.
فاالحت��اد وقيام��ه ودوامه وا�س��تمراره مل يكن باالأمر الهني وال�س��هل اأب��داً، فكانت جهود 
املوؤ�س�س��ني و�سربهم على حتمل �ستى �سنوف املتاعب وامل�ساق اأكرب دليل على االإخال�ص 
لهذا ال�سرح، والعمل على ا�ستمراره بال�سورة التي تر�سي الطموح، وحتقق اأحالم ال�سعب 
�ملتطلع للوحدة و�لتغيري و�لعي�ض حياة �ل�س��عد�ء يف ظل كنف قيادة وعت - ولتز�ل – ما 
عليها، وحتقيقها؛  للعمل  ملحة  متثله �حتياجاته من �سرور�ت  تعنيه كلمة " ال�سعب" وما 

لينعم بعدها باحلياة الهانئة الكرمية املطمئنة.
ورغ���م ب�س��اط�ة االإمكان���ات، ون���درة املعطي�ات، ف���اإن عزمي�ة الرج�ال ح�ّولت �س��ف�رة 
ال�س��ح�راء اإلى جن�ة خ�س�راء، ومعها تفج�رت اخلي�رات، و�سالت اأودية العط�اء وتدفق�ت 
يف اأر�ص زاي�د واالأ�س����قاء، فلم يك�ن اجله�ل عائق�اً اأمامه�م، ومل تكن االأمني�ات جم�رد 
�أح���الم و�س���ر�ب يت�ر�ءى �أم�ام ناظ�ره���م، بل كان �له�دف �أبع�د م��ن مرمى �لنظ�ر يف 
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حين��ه، وك�ان التخ�طي�ط ملا بع��د اأق�س��ى ح���دود التج�رب��ة واأق�س�ده��ا واأ�س��دقه�ا.
ومن اأجل العمل للغد وحتقيق تطلعاته، وجب ت�سمري ال�سواعد، ورفع االأ�سرعة لالإبحار يف 
جتربة التغيري واخلال�ص، والتطوير والتنوير، والبحث عن جديد خارج اأ�س��وار املنطقة، و�سرب 

اأغوار اجلهات االأخرى من العامل.
فم�س��ت عجلة احلياة مت�س��ارعة، تخطو اخلط��ى من مرحلة اإلى مرحلة، فم��ن عمران ومناء، 
وغر�ض وعطاء، و�قت�ساد وح�ساد، �إلى جتربة �أذهلت �لعقول و�لعيون، و�أبهرت �ل�سامع و�لناظر، 

واأذعنت اأمامها ال�سواهد والثوابت باأنه الياأ�ص مع االأمل، وال ا�ستحالة مع اجلهد والعمل.
وم��ع كل م��ا حتقق لبالدن��ا �لغالية، من �أحالم وتطلع��ات و�آمال و�أماٍن للقيادة و�ل�س��عب، 
ح��ق مل��ن عا�ض على هذه �لأر�ض بالأم���ض و�ليوم وحتى غٍد، �أن يتغن��ى ويتفاخر باأجماد 
املن�سئني املوؤ�س�س��ني املوحدين املخل�سني، واأولئك النفر من الرجاالت الذين وقفوا معهم 
و�ساندوهم، ونذروا اأنف�سهم لهذه االأر�ص، ولهذا الوطن، ف�سار له من املجد ما �سار، واأ�سبح 

له من ال�ساأو وال�ساأن ما كان واليزال.
فالعه�ود ما�س��يٌة مع الوع�ود، موثق�ة باالأمي�ان واأق�س��ام الوالء، هلل، وللوطن، ولرئي�ص الدولة، 
حفظه اهلل. فمن ملحمة البناء وعهد التاأ�سي�ص، اإلى عهد الرعاية والتمكني، ومن وعد اجَلمعة 

واللحمة واالحتاد، اإلى وعد الو�ساية واحلماية ملنجزات االحتاد ومفاخره ومباهره.

داللة...
اإن داللة مقايل بب�س��اطة بالغة، هو اأن ما كان من جهود املخل�س��ني باالأم�ص مل يكن باالأمر 
�ل�سهل �أو �لهني كما �أ�سلفت، و�أن ما �أجنزوه من �أعمال ومناقب، �سيظل �ساهد�ً على قلوٍب 
�أخل�ست �لنو�يا هلل تعالى، وجهوٍد �سدقت �لعز�ئم جهد�ً وعماًل من �أجل �لوطن و�لإن�سان، 
ف�سار علينا نحن اليوم واجباً، اأن نرعى تلك اجلهود، ون�سون تلك العهود، ونعمل ما و�سعنا 

اجلهد والعمل لنكون على قدر امل�سوؤولية التي نحن ب�سددها وهي م�سوؤولية الوطن.
فالوطن اأمانة، واالإخال�ص يف العمل من اأجل �ساأنه ورفعته فر�ٌص وواجب، فلي�ست املواطنة 
احلق��ة جمرد التغني بال�س��عارات الزائفة من حب ووالء، واإمنا ه��ي جهد وعمل وخطوات 
حقيقية ثابتة على طريق التقدم والتطور والتغيري من اأجل االأف�س��ل واالأجمل واالأكمل، 

لهذا الوطن وملن على اأر�سه الطاهرة •

جميلة الكعبي
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» رب اجعل هذا البلد آمنًا «
اللهم اآمني

اإن االأمن يف اللغة هو م�سدر اأمان، اأي اطمئنان من بعد اخلوف، وفعله ياأمن واأمناً واأماناً، 
واأم��ن البل��د اأو الدولة هو حالة البالد م��ن حيث النظام واح��رتام القوانني يف داخلها، 
و�س��يانة اأرا�س��يها وحدودها من اأي اعتداء خارجي يعرف باالأمن اخلارجي. اأما مفهوم 
االأم��ن القوم��ي فهو تاأمني كيان الدولة واملجتمع �س��د االأخطار التي تته��دده داخلياً اأو 
خارجياً وتاأمني م�س��احله وتهيئة الظروف املنا�سبة اقت�س��ادياً واجتماعياً لتحقيق التنمية 
��ِعت لتف�س��ر مفهوم  ال�س��املة لكل فئات املجتمع... واإلى اآخره من التعاريف التي و�سُ

االأمن واالأمان ومعناه ال�سيق والعام.
فالأمن تلك �لنعمة �لتي حت�س��د عليها �لبلد�ن و�لأوطان �لتي تنعم يف ظله، غد� يف وقتنا 
احلا�س��ر �سلعة بالغة االأهمية وغالية الثمن، واأ�سبح مطلباً وهاج�ساً و�ساغاًل ي�سغل االأمم 

يف توفريه وحمايته يف كل االأحيان واالأو�ساع.
واالأمن لي�ص اأمراً مق�سوراً على جهات اأمنية اأو ع�سكرية اأو ر�سمية اأو حكومية بعينها، واإمنا 
االأمن م�سوؤولية ي�سرتك فيها اجلميع دومنا متييز، �سواء ال�سغري اأو الكبري، الرجال اأو الن�ساء، 
املتعلم اأو املراأة يف منزلها، وحتى الطالب يف مدر�س��ته وجامعته ومقر علمه وحت�سيله، فهو 
واجب وطني البد اأن يجيده كل من يعي امل�س��وؤولية وحجمها، ويعي اأهمية هذا الوطن 
وما احتاجه ويحتاجه و�سيحتاجه من اأبنائه من وعي ودراية وعلم وثقافة باأهمية اأن يكون 
لدي��ه احل�ص االأمنى الوطني، ليحمي هذا الوطن ومكت�س��باته م��ن اأي عابث اأو مري�ص 

ت�سول له نف�سه فعل املنكرات، اأو مرتب�ص يرتب�ص بنا الدوائر.
وما يعنيني يف هذا املقال بالدرجة االأولى هو ما ميثله االأمن واحل�ص االأمني من �س��رورة 
ملّحة تقع على عاتق كل ذي لب وخلري وطنه حمب،  فاملعرفة ب�سغائر االأمور جتنبنا اأهوااًل 
عظاماً، والتثقف بكل ما من �س��اأنه اأن يكون �س��ياجاً ودفاعاً ووقاية لالإن�سان من اأي خطر 
قد يحدق به وباأمنه وحياته و�سالمته و�سالمة من حوله ومن يهمه اأمرهم من اأفراد اأ�سرته 
اأو حتى اأفراد جمتمعه، هو اأمر تفر�س��ه �س��رورة ومتطلبات الع�س��ر وما يحمله من خبايا 
راب�سة ومرتب�سة الدوائر بكل جناح، ومن كل اأعني ترت�سد، واأياد تخرب، ونفو�ص ال يعلم 
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ما ت�س��مره �سوى اهلل �س��بحانه وتعالى،  فحماية الوطن مبن فيه ومبا فيه، هو �سرورة وطنية 
اأمنية �سرعية.

اإن مطلب االأمن لي�ص مق�سوراً على فئة دون �سواها. كما اأ�سلفت، والقيام مبتطلباته لي�ص 
اأي�ساً ح�س��راً وحكراً على جماعة دون غريها، فعلى الرغم من وجود االأجهزة  واجلهات 
�ملعني��ة و�ملنوط بها �لعملية �لأمنية، و�لتي هي �س��ليعة بعملها ومتفاني��ة بدورها فيه، �إل 
اأن ثقافة االأمن يجب اأن تبداأ من االأ�س��ا�ص، من االأ�س��رة مه��د التكوين والن�صء الذي 
ترعاه مبا تغر�سه فيه من حب الوطن ووالئه، و�سون ممتلكاته، واحلفاظ عليها من اأي عبث 
اأو تدخل، واإن كانت باأب�س��ط االأمور واأ�س��غرها. وتكتمل احللق��ة بدور املدار�ص واملعاهد 
واجلامعات والكليات على اختالف تخ�س�س��اتها ونوعياتها يف تهيئة االأجيال من خالل 
ط��رح الربامج التوعوي��ة والتثقيفية التي تخ���ص االأمن وما يعنيه وميثله ل�س��المة الوطن 
وا�س��تقراره، وحفظه من كل دخيل وغريب من اأفكار وممار�س��ات واأن�سطة قد ال متت اإلى 

عقيدتنا واأعرافنا وتقاليدنا وثقافتنا ب�سلة.

داللة...
الكرمي، وهي حتوي  اآيات كتاب اهلل  اآية عظيمة من  "رب اجع��ل هذا البلد اآمناً " هي 
م��ن الدع��اء اأعمه واأ�س��مله واأكمله، فاإلى اأي اأر���ص يكون انتماء املرء، فه��و يدعو دوماً 
باأن يحفظ اخلالق له بلده، ويجعله اآمناً مطمئناً و�سائر بالد امل�سلمني، وكذا بالد العاملني، 
"ومن اأ�س��بح اآمناً يف �س��ربه معافى يف بدنه، عنده قوت يومه، فكاأمن��ا حيزت له الدنيا مبا 
اأي�س��اً حديث نبوي �س��ريف، قد حوى من معنى االأمن ما يطمح اإليه املرء  فيها" هو 

منه ويرجتيه، يف حياته و�سائر ت�سرفاته. 
فلنتكاتف جميعاً يف خمتلف اجلهات الع�سكرية واملدنية، يف جعل االأمن ثقافة جمتمعية، 
تدع��و اإلى احليطة واحل��ذر والتفاعل والتعاون يف خمتلف الق�س��ايا التي تخدم املجتمع 
واأفراده والوطن و�ساكنيه باختالف م�ساربهم واتفاق ماآربهم على اخلري ال غري، ليكون لهم 

ولغريهم من االأجيال القادمة واحة اأمن واأمان.
حفظ اهلل االإمارات قيادًة و�سعباً، واأدام عليها نعمة االأمن التي قد تغبطها بع�ص ال�سعوب 
وحت�س��دها اأخرى، على ما هي فيه من �س��عادة وا�س��تقرار. وبارك اهلل يف تلك ال�س��واعد 

ال�سماء، التي تعمل عليه والأجله، وت�سهر اأعينها من اأجل راحته و�سالمته... واأمنه •

جميلة الكعبي
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ذكراك التي بداخلنا تعيش
اإن ما حققته دولة االإمارات العربية املتحدة من اإجنازات يف زمن قيا�سي يعد من معجزات 
الع�س��ر ومبهرات��ه، ومل يكن ليتحقق لها ه��ذا التطور والنهو�ص وهذه املكانة وال�س��معة 
لوال وجود �سخ�س��ية قيادية ف��ذة قَل ما يجود مبثلها الزمان، فربغ��م الظروف التي كانت 
متر مبنطقة �خلليج ب�س��كل عام و�لإمار�ت ب�س��كل خا�ض؛ فاإن �ساحب �لريادة قد تهياأ له 
من ال�س��فات واملوؤهالت ما مكنه من تويل زمام االأمور، واإدارتها بالطريقة املثلى، لتنطلق 
بعده��ا وبحكمته وروؤيته �لتي �أر�دها �أن تكون ماثلة يف �حتاد لكياٍن ج�ّس��د ومّثل �أمنيات 
�س��عب حتققت على �أر�ض �لو�قع بقيام دولة فتيٍة �أبية هي دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
فهي ثمرة �جلهود، و�لفكر، و�لعمل �لدوؤوب �لذي مل تقت�س��ر نو�حيه على بقعٍة و�حدة، 

ومكان بعينه دون غريه.
اإن �سخ�سية ك�سخ�سية املغفور له – باإذن اهلل تعالى – ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
– طّيب اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه – ليعجز القلم عن �سرب اأغوارها وا�ستق�ساء ماآثرها، 

وعد مناقبها، ور�سد م�ساهماتها، وت�سجيل اجنازاتها واإعجازاتها الرا�سخة مكاناً وزماناً.
لق��د اآمن – رحم��ه اهلل – باأن االإرادة والعلم والعمل هي ال�س��بل الكفيلة لبناء الوطن 
واإ�سادة عمرانه، لينعم اأهله بكل خرياته، ولن يت�سنى هذا النعيم لهم اإال بعد قيام اأ�س�سه 

وثبوت اأركانه، وهذا ما كان بالفعل وحتقق.
 وقد كان يرى – رحمه اهلل – اأنه ال خري يف املواطن اإن مل ي�س��ّخر جهده وعمله خلدمة 
وطنه، واأن مينحه جّل وقته، وخال�س��ة فكره، لتطويره وتعمريه، م�س��بوقاً بعلمه وحت�سيله، 
فالعلم الذي ح�َص عليه الدين وراءه زايد ال�سراج املنري هو ما ينبغي اأن يكون عليه اأبناء 

هذا الوطن يف م�سرية التقدم والتح�سر التي ي�سري عليها اليوم.
كما اآمن – رحمه اهلل – باأن ال خري يف املال اإن مل ي�سّخر يف خدمة الوطن، وبهذا اليقني 
الرا�س��خ مكاناً يف عمق "زايد" رحمه اهلل- ثبت القول ب�س��ادق الفعل، حيث عمل – 
طيب اهلل ثراه – وجعل اجلنة مثواه – بروح املحب ل�سعبه قبل نف�سه لت�سخري هذا املال 
وه��ذه الرثوات خلدمة الوطن واملواطن وكل مقيم على هذه االأر�ص دون ا�س��تثناء، فوفر 
لهذه االأر�ص ولهذا ال�س��عب كل مقومات احلياة الكرمية واخلري والرفاه، لت�س��هد به ومن 
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بعده هذه �ل�س��روح و�ملنجز�ت �لناطقة على ما كان منه من �إخال�ض وتفاٍن خدم  وعمل 
وقام به الآخر يوم يف حياته من اأجل �سعبه، �سعبه الذي عا�ص يف حبه وهتف با�سمه وهو 

اليزال يردد:"اأحببتنا فاأحببناك ..  يا زايد".

داللة...
يف ذكرى رحيلك التي بداخلنا تعي�ص و�ستعي�ص، �ستظل يا "زايد" دوماً رمزاً خالداً للبلد 
و�لولد، وذخر�ً غالياً مبوروث ��س��مك ور�س��مك وذكرك و�سفاتك وكل معانيك �ل�سامية 
التي عودتنا عليها ون�سري على نهجها اليوم وكل يوم، فاأنت اإن غبت عنا قالباً، فلن تغيب 
عن��ا نب�س��اً وقلبَا خفاقاً، فكل م��ا حولنا بك ينطق، وكل ما نحن علي��ه االآن بعد منة اهلل 
وف�س��له هو بف�سلك، وبف�سل الركب االأ�س��يل واخللف النبيل الذي تركته من بعدك..
اأبنائ��ك واإخوانك...الذين حملوا االأمان��ة وقاموا بها كما قم��ت، واأعطوا كما اأعطيت، 

و�سعوا كما �سعيت، واأجزلوا كما اأجزيت، فجزاك اهلل عنا خري اجلزاء.
في��ا رب ارح��م زايد اخلري، والذي كان خ��ريه لقريب البالد وبعيده��ا، واجزه كل اخلري 
عن وطن��ه واأمته، واأوفه اأجره غري منقو�ص، واغفر له، واجعله يف اأعلى عليني عند االأبرار 

املتقني...اللهم اآمني•

جميلة الكعبي
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أن تكون إماراتيًا
يقول �ل�شاعر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد �آل مكتوم 

�إمار�تي... و�أنا �أفخر باين بد�ر �لفخر مولود ... �أبا �خدم دولتي لني �جل�شد تفخر به �أكفانه

يتمل��ك املرء الفخر حينما ي�س��عد باالنتماء الأمر يحبه، وقد ياأخ��ذه الزهو والتفاخر اإلى 
حدود التعايل والكربياء واال�ستعالء على اخللق، ولكن تبقى هناك حدود يف قيم االأ�سياء 
ومطلقاته��ا، فاالأمر عندما يتعلق بالوطني��ة اأو االنتماء للوطن وللج��ذور ولتاريخ االأر�ص 

فهنالك يقع الفرق.
 ويت�سح ذاك البون كلما �سغرنا بحجم الدائرة يف حميطها، لن�سلط �سوء االنتماء والوالء 
عل��ى �أر�ٍض باتت حلماً ير�ود �جلميع �س��و�ء يف �ملقاٍم �أو �ملعي�س��ة، �أو حتى �لزيارة وعبور 

حدودها.
فدولة االإمارات العربية املتحدة اأ�س��حت بف�س��ل ماحباها اهلل به من نعم واأف�سال وقيادة 
حكيمة عادلة ر�س��يدة، مق�س��د ووجهة لكل رائي  و�سامع عنها اإلى الدرجة التي يتمنى 
البع�ص منهم يف اأن يكون اأحد اأبنائها اأو �سكانها القاطنني اأو حتى اأحد رعاياها والعاملني 

على اأر�سها.
فاالإمارات اليوم هي اأمنوذج للدولة الع�سرية الراقية املتح�سرة، واملختزلة لتاريخها وعاداتها 
وتقاليدها مبا تاأ�سل فيها من قيم ال�سهامة والكرامة، والن�سرة وحب اخلري والغري والتعاون 

على الرب والتقوى، ومراعاة حقوق اجلار وروابط االأخوة يف الدين واالإن�سانية.
و�إذ نتحدث عن �لإمار�ت، فاإننا نتحدث عن قيادة، فلو مل تكن هناك قيادة �س��اعية بكل 
جهودها وعملها و�إخال�سها من �أجل هذ� �لوطن ورفعة ��سمه وخري مو�طنيه و�سعادتهم؛ 

ملا كان ال�سم االإمارات من وجود وح�سور و�سدى يرتدد يف خمتلف املحافل والدول.
ولوال القيادة التي اآلت على نف�س��ها، واأخذت على عاتقها يف اأن يكون املواطن هو الغاية 
والو�س��يلة يف قامو�س��ها، ملا قامت وقدمت ومنحت مواطنيها تلك احلقوق التي يحلم بها 

البع�ص يف اأوطانهم ويح�سدهم البع�ص االآخر عليها.

ن
ط

لو
ع ا

در
ت 

اال
مق



173

فهو الغاية لديها مبا تخطه له من برامج تنموية �س��املة، ومبا تر�سمه له من خطط م�ستقبلية 
هادفة، فهو اأ�س��ا�ص البناء، فاليقوم االأ�سا�ص اإال على قاعدة �سلبة مرت�سخة اجلذور عمقاً، 

ومتطلعة اإلى املجد اأفقاً، ومتمتعة باحلقوق دون متييز وتفريق.
وهو الو�س��يلة حينما تنتظر منه القيام بواجبه نحو وطنه وجمتمعه مبا �س��يقدمه من اإنتاج 
وعطاء وفاعلية ودينامكية حترك عجلة الوطن قدماً نحو االأمام، وجتعله دوماً يف طليعة اأداء 

الواجب واملهام واولى املراكز واالأرقام.
وحينما ت�سري التقارير العاملية اإلى م�ستويات املعي�سة وال�سعادة التي ينعم بها اأفراد املجتمع 
هنا يف االإمارات �سواء املواطنون منهم اأو املقيمون، اإمنا هو دليل دامغ على ما تبذله الدولة 
من دور فاعل ومن جهود دوؤوبة، وم�ساٍع حثيثة نحو �لتقدم و�لرقي للوطن و�ملو�طن على 

هذه االأر�ص الطيبة املباركة.

داللة...
اأن تكون اإماراتياً، فهذا داللة فخر لكل مواطن يعي�ص على اأر�ص االإمارات، وهي و�س��ام 
�س��رف على �س��در كل من يحمل انتماوؤه حباً "لالإمارات"، فال غرو اإذاً، اإذا ماكان كل 
جيل من اأجيال الوطن يفتخر بن�سبه اإلى االإمارات قبل ن�سبه اإلى قبيلته اأو ع�سريته التي 
توؤويه، �أو حتى �أن يكون �أحد رعايا هذ� �لوطن وم�ساٌن حقه فيه �سو�ء من جالياٍت عربية 

اأو اأجنبية.
وال�س��ك اأي�س��اً باأن يكون حقاً لكل اإماراتي اأن يرفع راأ�س��ه زهواً ويقول " اأنا بكل فخر" 
اأبناء زايد وخليفة"واأنا من رجال" حمم��د واأبي خالد" واأنا من  اإمارات��ي"، و"اأن��ا من 
ن�سل �لكر�م على �متد�د �سو�حل �لوطن من عا�سمة �خلري �أبوظبي ومرور�ً باإمارتها �ل�سبع 

حتى حدود راأ�ص اخليمة والفجرية.
حفظ اهلل دولة االحتاد وحفظ اهلل �سيوخ االحتاد وحفظ اهلل اأبناء االحتاد.. واأجيال الوطن 

متعاقبة االأزمان •

جميلة الكعبي
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12/12/12
اأنع��م اهلل علينا باأننا نعي�ص يف وط��ن ال يعرف للطموح حدوداً، وال لالإجنازات قيوداً، وال 
يكتف��ي مبا حققه من جناحات، بل ي�س��عى دائماً نحو التميز والتف��وق والرفعة والتقدم. 
فقبل اأربعة عقود، افتتح املغفور له باإذن اهلل ال�س��يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
ثر�ه، ميناء ز�يد لي�س��بح بو�بة �لتجارة �لرئي�سة لإمارة �أبوظبي، وذلك يف خطوة عك�ست 
اأهمي��ة امتالك منظومة متكاملة م��ن البنية التحتية املتطورة من اأجل تطوير االقت�س��اد 
وت�س��هيل �لعمل �لتجاري يف �إمارة �أبوظبي، و�ليوم يو��س��ل ربان هذه �مل�سرية �ساحب 
االأيادي البي�س��اء �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
القائ��د االأعلى للقوات امل�س��لحة، حفظ��ه اهلل، هذا النهج احلكيم، من خالل تد�س��ينه 
الر�س��مي يف 12/12/12 ال�ساعة 12:12:12 ميناء خليفة الذي يعد ركيزة اأ�سا�سية 
يف البنية التحتية لقطاع التجارة واالقت�ساد والنقل البحري، ويعزز م�ساهمة هذا القطاع 
يف تلبية متطلبات �لنمو و�لتنويع �لقت�س��ادي متا�س��ياً مع �أهد�ف روؤية �أبوظبي 2030، 
فهذا امل�س��روع ال��ذي يقع يف منطق��ة الطويلة اإجناز جديد ين�س��م اإلى �س��جل اإجنازات 
االإمارات احلافل بامل�سروعات ال�سخمة، فهو اأحد اأكرب املناطق ال�سناعية يف العامل، وقد 

بلغت تكلفته نحو 7.2 مليار دوالر.
ميثل ميناء خليفة ركيزة اأ�سا�س��ية يف خطة �س��املة وروؤية بعيدة املدى، حيث يهدف اإلى 
اإثراء ال�س��جل احلافل باالإجنازات التي حققتها موانئ الدولة، اإذ من املتوقع اأن يوفر اأكرث 
من 150 �ألف وظيفة عام 2030، كما �سي�س��اهم بن�س��بة 15% من الناجت املحلي غري 
�لنفط��ي لإمارة �أبوظبي بحلول ع��ام 2030، كما اأنه من املتوقع اأن ت�س��ل قدرة امليناء 
التناولية يف العام نف�س��ه اإلى اأكرث من 15 مليون حاوية، و35 مليون طن من الب�س��ائع 
العام��ة، كما يوف��ر ميناء خليفة مزايا تناف�س��ية ال ت�س��اهى، مثل التكاليف الت�س��غيلية 
املنخف�سة بف�س��ل التكنولوجيا املتطورة، مبا يف ذلك اإمتام االإجراءات اإلكرتونياً، وت�سيري 
العمليات باالعتماد على اأنظمة اآلية، مما يتيح �س��حن وتفريغ ال�س��فن خالل زمن اأقل، 
وبالت��ايل احل��د من التكاليف ب�س��كل كبري. و�س��يكون ميناء خليفة مت�س��اًل مب�س��روع 
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يوســف الحـداد

ال�س��كك احلديدي��ة ال��ذي يجري تطوي��ره من قبل �س��ركة االحتاد للقط��ارات، حيث 
�س��يعمل امليناء على ا�ستيعاب و�سحن الب�سائع بال�سكك احلديدية، ما يجعله اأول ميناء 
يف املنطقة يوفر لعمالئه هذه الو�س��يلة احليوية لنقل الب�س��ائع، ويتيح للعمالء ول�سركات 
نقل الب�س��ائع واللوج�ستيات من املنطقة والعامل، ما يوفر لهم منافع عديدة ومتنوعة من 
بينها الو�س��ول اإلى اأ�سواق ت�سم 4 مليارات م�ستخدم، وقربه من 4 مطارات دولية، كما 
اأن باإمكانه ا�س��تقبال اأ�سخم ال�س��فن يف العامل، وتقدمي الت�سهيالت التي متكن �سركات 
النقل البحري والربي من نقل الب�سائع واحلاويات من امليناء واإليه دون تاأخري وب�سهولة 
و�س��رعة كبريتني، كما يتميز بقدرته على ا�س��تيعاب الب�سائع العامة، و�سحنات امل�ساريع 
املتخ�س�س��ة، وي�س��م حمطة احلاويات �س��به االآلية الوحيدة يف منطقة ال�س��رق االأو�سط 
و�س��مال اإفريقيا، كما توجد فيه �س��ت رافعات عمالقة للمناولة بني ال�سفينة وامليناء هي 
االأ�سخم من نوعها، كما يتميز ببنية حتتية متكاملة غري م�سبوقة يف املنطقة، واإجناز جميع 
معامالت عمالئه عن طريق �سبكة املعلومات "االإنرتنت"، وي�ستفيد امل�ستثمرون ورجال 

االأعمال من بيئة العمل اخلالية من ال�سرائب.
وقد بد�أ ن�س��اط هذ� �مل�س��روع �ل�س��خم ليوؤكد و�س��ع �لإمار�ت يف �ملوقع �ملنا�سب �لذي 
ت�ستحقه على خارطة التجارة البحرية العاملية، فلقد عودتنا قيادتنا احلكيمة اأن ننظر دوماً 
اإلى امل�س��تقبل باإيجابية وتفاوؤل، واأن نعمل دوماً ل�سنع هذا امل�ستقبل كما نريده الأبنائنا، 
فكل موؤ�س�س��ات الدولة مبختلف اأ�سكالها واأنواعها مت�سي قدماً يف جهودها لتعزيز املكانة 
املتقدمة لدولة االإمارات، وموا�سلة م�سرية التمّيز والنجاح يف كل القطاعات التي اعتاد 
ه��ذ� �لوطن على ريادتها منذ عقوٍد من �لزمن، م�س��د�قاً ملا �أك��ده رئي�ض �لدولة بقوله: 
"اإن دولة االإمارات ما�س��ية يف تنفيذ م�س��اريعها العمالقة الهادفة اإلى دعم اقت�س��ادها 
الوطني وتطويره من اأجل الو�سول اإلى رفعة الوطن وتعزيز مكانته على خارطة االقت�ساد 
العامل��ي"، وعليه فيحق ل�س��عب االإم��ارات اأن يفخر بقيادته وحر�س��ها على توفري اأكرث 
املرافق املالحية تطوراً يف العامل باعتبارها دعامة رئي�س��ة وحمفزاً قوياً للتنمية االقت�سادية 
�ل�س��املة؛ فهذ� �مل�س��روع هو يف �حلقيقة جزَءُ ل يتجز�أ من �لتز�م �لدولة بتنويع م�س��ادر 
الدخ��ل بهدف اإيج��اد املزيد من فر�ص العمل ملواطنيها وجذب اال�س��تثمارات املحلية 

واالإقليمية والدولية •
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لمـاذا كليـة الدفـاع الوطنـي؟ 
حتظ�ى قواتن�ا امل�س��لح�ة بدع�م كبري من قيادتن�ا الر�س��ي�دة وعل�ى راأ�سها قائ�د امل�سي�رة 
�سي�دي �ساح�ب ال�سم�و ال�س��ي�خ خليف�ة ب�ن زاي�د اآل نهي�ان، رئي��ص الدول�ة القائ�د 
االأعل�ى للق�وات امل�سلح�ة، حفظه اهلل، وتوجيهات �ساح�ب ال�سم�و ال�سي�خ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي��ص الدول�ة رئي��ص جمل��ص ال�وزراء حاكم دب�ي "رعاه اهلل"، 
ومتابع�ة م�ن �سي�دي الفري�ق اأول �سم�و ال�سي�خ حمم�د ب�ن زاي�د اآل نهي�ان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�سلحة، حتى �أ�سبحت يف م�ساف جيو�ض �لدول 
املتقدم���ة ت�س��ليح�اً وتنظيم�اً وتدريب�اً وتقني�ة وم�س��ت�وى علم�ياً، حي�ث ا�س��تطاع�ت 
خ�الل ال�سن�وات املا�سي��ة اإن�س���اء العديد من الكليات واملعاهد واملدار�ص الع�سكرية 
�لتي ُتعن���ى جميعه�ا بتاأهي�ل وتدري�ب �س��ب�اط �لق�و�ت �مل�س��لحة. وقد متكنت هذه 
الكليات من م�سايرة مثيالتها من الكلي�ات العاملي�ة العريق�ة، ولع�ل ه�ذا م�ن اأ�سب�اب 
التناف��ص الكبي�ر م�ن قبل الدول ال�س��قيق�ة وال�س��ديق�ة للح�س���ول عل�ى مقاع�د يف 

اأكادميياتن�ا الع�سكري�ة املتنوع�ة.
ومواكب���ًة له���ذا التط�ور العلم�ي الكبي���ر، ووفقاً للخطط اال�س��رتاتيجية لتطوير قواتنا 
امل�س��لحة اأ�س�در �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سي�خ خليف�ة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة 
القائد االأعلى للقوات امل�س��لحة، حفظه اهلل، املر�س��وم االحتادي رقم )1( ل�سن�ة 2012 
باإن�س���اء كلي���ة �لدف�اع �لوطن���ي لتتخ�ذ م�ن �لعا�س��مة �أبوظبي مق��ر�ً له�ا، وتخت��ض 
باإع�داد وتاأهيل القيادات الع�س��كرية واملدنية ورف��ع قدراتهم يف جماالت حتديد وتقييم 
حتدي��ات �لأمن �لوطني و�لإقليمي و�لدويل، وفه�م �أ�س���ض ومتطلب���ات �إد�رة وتوظيف 
م��وارد الدولة من اأج��ل حماية امل�س��ال�ح الوطني�ة. ومتن�ح الكلي�ة درجتي املاج�س��تري 

والدكتوراه يف الدرا�سات اال�سرتاتيجية واالأمنية.
ال�س�وؤال ال�ذي يخطر عل�ى الب�ال هو: ملاذا كلي�ة الدف�اع الوطن�ي؟ واالإجاب�ة، اإن اإن�س�اء 
ه�ذه الكلي�ة ياأت�ي من اإميان قيادتن�ا الر�س��ي�دة باأهمي�ة التاأهي�ل العلم�ي الع�س��ك�ري 
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واملدن���ي، وامل�س��اهم�ة ف���ي حتقي���ق االأم���ن الوطني م�ن خ���الل تاأهي���ل قي�ادات 
�مل�س��تقب�ل، و�إع�د�د �لدر��س�ات و�لبح�وث �ل�س��ر�تيجية �ملتط�ورة، وتن�سي�ق �ل�روؤى 
العلمي���ة، وتوحي�د مفاهي�م التنفي�ذ واالأداء املتنا�س���ق داخ���ل اأجه�زة الدول�ة ذات 
العالق�ة، وتب�ادل اخلب�رات لبل�ورة ا�س��رتاتيجية الدف�اع ال�س��ام�ل واالأم�ن اجلماع�ي 
الوطن���ي، واإيج���اد احلل�ول املنا�س��ب�ة ملواجه�ة خمتل���ف التحدي���ات والتهدي�دات 
الت�ي تواج�ه االأم�ن الوطن�ي، واال�س��تغ�الل االأمث�ل ملختل�ف عنا�س���ر ق�وة الدول�ة، 
ولتحقي�ق امل�سال�ح اال�سرتاتيجية للدول�ة، وللم�ساهم�ة ف�ي تبن�ي اأف�س�ل ال�سيا�س�ات 
واال�سرتاتيجيات، واأن�س���ب خط�ط التنفي�ذ م�ن اأج�ل احلف�اظ عل�ى االأم�ن الوطن�ي 

للدول�ة.
وتعد الكلية التي من املتوقع اأن ت�ستقبل اأول دفعة من الدار�سني يف �سبتمرب م�ن الع�ام 
احلال�ي، عل�ى امل�ست�وى اال�س��رتاتيجي والع�سك�ري، م�ن االأكادميي�ات الت�ي ي�س�ارك 
فيه�ا �ملدني�ون و�لع�س��كري�ون �لذين �س��يناط بهم يف �مل�س��تقبل تويل و�إد�رة �ملنا�س��ب 
القيادي��ة يف املواقع املختلفة، فه�ي تخ�رج م�ن ي�س��تطيع�ون امل�س��اهمة يف نق�ل الدول�ة 
�إل�ى م�س���اف �أح�دث �ل�دول و�أكرثه�ا تقدم�اً م�ن خ�الل م�س��اهمته�م ف�ي �قت�ر�ح 

احلل�ول الناجع�ة م�ن منظ�ور ا�سرتاتيجي علم�ي اأكادمي�ي.
ك�ل االأمني�ات بالتوفي�ق والنج�اح لكلي�ة الدف�اع الوطن�ي لتحقي�ق اأهدافه�ا وخططه�ا 

ولتلبي�ة احتياج�ات املجتم�ع امل�ستقبلي�ة •

يوســف الحـداد
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آيدكس ودرع الوطـــــن 
جنح معر�ص الدف��اع الدويل "اآيدك�ص" 2013 يف اإثب��ات مكانته على خارطة املعار�ص 
العاملية، واأ�س��حى عالمة بارزة يف �س��ماء املعار�ص الدفاعية املتخ�س�سة، حيث �ساهمت 
�لدورة �حلادية ع�س��رة من �ملعر�ض �لتي ��ست�س��افتها �لعا�س��مة �أبوظبي يف تر�سيخ مكانة 
�أبوظبي يف �س��ناعة وتنظيم �ملعار�ض �لدولية بف�س��ل ما تنعم به �لدولة من موقع جغر�يف 
متميز وبنية حتتية متكاملة، فقد بات هذا املعر�ص بف�سل ما يحظى به من دعم الحمدود 
من �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة القائد االأعلى 
للقوات امل�سلحة -حفظه اهلل- ومتابعة حثيثة من �سيدي الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي، نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�س��لحة، من�س��ة عاملية 
لكربيات ال�س��ركات العاملية املتخ�س�سة يف خمتلف املجاالت الدفاعية، كما اأ�سحى هذا 
املعر�ص العاملي ملتقى ل�س��ناع القرار ورواد ال�سناعات الدفاعية وكبار القادة وامل�سوؤولني 
واخلرباء، يتدار�سون فيه ومن خالله اأهم الق�سايا التي توؤثر يف منو القطاعات الدفاعية، ومقراً 
لعقد �ل�س��فقات �لتجارية، ونافذة للتعرف على �أحدث �لتطور�ت و�لبتكار�ت �جلديدة 

والتكنولوجيا املتطورة يف جمال الدفاع والطائرات املروحية واأنظمة الدفاع البحري.
�ساركت �سركاتنا الوطنية يف هذه الدورة من "معر�ص اآيدك�ص" باأكرب جناح، حيث �سم 
147 �س��ركة وطنية متخ�س�سة يف الدفاع والدعم واالإ�س��ناد الفني تتخذ من العا�سمة 
�أبوظبي مقر�ً لها، وهي �أكرب م�ساركة من �ل�سركات �لوطنية يف تاريخ �ملعر�ض منذ �إن�سائه 
عام 1993. وقد حظيت هذه ال�س��ركات باهتمام غري م�س��بوق من كبار ال�سخ�س��يات 
والزوار، اإلى جانب جناحها يف اإطالق اأنظمة دفاعية واأمنية تناف�س��ية تتفوق على نظرياتها 
التي تعر�س��ها ال�س��ركات االأجنبية والعاملية امل�س��اركة يف املعر���ص، االأمر الذي مكنها 
من اال�س��تحواذ على اأكرث من 70% من العقود وال�س��فقات التي اأبرمتها خالل دورة 
"اآيدك���ص 2013 "، مما عك�ص مكان�ة ال�س��ركات الوطني�ة والدعم الالحم�دود الذي 

حتظى به من القي�ادة الر�س�يدة بالدول�ة. 
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املواطنة، �س��واء الفنية اأو االإدارية،  الكوادر  ومن اأكرث ما متيز به "اآيدك�ص 2013" روؤية 
وهي ت�س��هم ب�س��كل فعال يف رفع جودة ال�س��ناعة الوطنية واملنتج الوطني خا�س��ة يف 
ال�سناعات الدقيقة والنوعية وامل�ساركة القوية يف دفع عجلة الت�سنيع واالإنتاج املحلي يف 
خمتلف االأ�سواق العاملية، وهذا ما اأكده �سيدي الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان حني قال:"اإن روؤية اأمثالكم من �س��باب الوطن يف هذه التخ�س�س��ات النوعية 

والدقيقة تثلج ال�سدر وتعزز الثقة بكفاءة اأبنائنا ملواجهة التحديات".
لقد ج�س��دت الزيارات اليومية واملتتالية ل�س��يدي الفريق اأول �س��مو ال�سيخ حممد بن 
زاي��د اآل نهيان للمعر���ص دون انقطاع الدعم الكبري واملتابعة امل�س��تمرة للمعر�ص، كما 
كانت تعبرياً �سادقاً عن اعتزاز القيادة مبا و�سلت اإليه �سركاتنا وكوادرنا الوطنية وجهودها 
املتميزة يف دفع م�س��رية االقت�ساد الوطني وت�سريع عجلة الت�سنيع، وما هي اإال �سورة من 
�سور االرتياح لثمار روؤى القيادة الر�سيدة يف اال�ستثمار يف االإن�سان يف املا�سي واحلا�سر 

وامل�ستقبل.
جملة "درع الوطن" لها ق�سة طويلة مع "معر�ص اآيدك�ص" منذ دورته االأولى يف العام 
1993، حي��ث كانت وال تزال املجلة الوحي��دة التي حتر�ص من خالل كادرها الوطني 
املتخ�س���ص على امل�ساركة يف املعر�ص بفعالية لتعك�ص اأن�سطته وفعالياته بالقلم وال�سورة 
من خالل ن�س��راتها اليومية املتميزة، والتي القت اال�ستح�س��ان من كل القراء مبختلف 
�سرائحهم، وتو�سح تناغم االأداء وتنا�سق اجلهود من قبل جميع اجلهات امل�ساركة، وعلى 
راأ�س��ها القوات امل�سلحة، التي تقدم الدعم امل�س��تمر لهذا املعر�ص باعتباره اأحد الروافد 
املهمة لالقت�ساد الوطني، مما كان له بالغ االأثر فيما حققه املعر�ص من اإجنازات وجناحات 
عاملية غري م�سبوقة تليق مبكانة دولة االإمارات وتعزز دورها املتميز على اخلارطة العاملية.  
واأخرياً ال ي�س��عنا اإال اأن ن�س��كر كل اجلنود املجهولني الذين كانوا يوا�سلون العمل لياًل 
ونه��اراً، دافعهم حب االإم��ارات والتفاين من اأجلها، ومبتغاهم رفع رايتها، ومق�س��دهم 
التمي��ز والتفرد يف التنظيم، حيث كانوا ي�س��تقبلون احل�س��ود املتدفقة من خمتلف دول 
العامل بب�سا�س��ة وابت�س��امة ورحابة �س��در، يتبارون ويتناف�سون لت�س��هيل وتقدمي جميع 

اخلدمات ناقلني ال�سورة احلقيقية ل�سعب االإمارات املحب •

يوســف الحـداد
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شكـــــرًا
كلمة »�س��كر�ً« هي م��ن �أربعة �أحرف، ولكنها حتمل معايٍن وم�س��اعر مئات �لآلف من 
احل��روف، وهي كلمة ي�س��رية النطق لكنها عظيمة التاأثري يف ك�س��ب ال��والء واالنتماء 
واالإخال���ص وزي��ادة االإنت��اج، وت�س��عر �س��امعها بالفرح��ة والبهجة والرغب��ة يف تقدمي 
�ملوظف مهما كان  �س��حري عل��ى  تاأثري  املزيد واالأف�س��ل لقائلها. كلمة "�س��كراً" لها 
موقع��ه وعمره وو�س��عه وخربته، ومهما كان��ت مهامه وواجباته، بل مهم��ا كانت مكانته 
�لجتماعية. فحني نرك �ملوظف وهو يوؤدي مهامه وو�جباته بدون �أن يلتفت م�س��وؤوله �أو 
مديره اأو رئي�سه اإلى جهده وعطائه باعتبار اأن ما يقوم به واجب وحت�سيل حا�سل، فحتماً 
�سيت�س��ّرب �لإحباط �إلى نف�س��ه ويدفعه �إلى �لتقاع�ض عن �أد�ء ما يعتربه �مل�سوؤول و�جباً 
وحت�سيل حا�سل، الأن النف�ص الب�سرية بطبعها تواقة للمديح والثناء والتقدير، وخري قدوة 
لنا يف ال�سكر الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عندما �ُسئل وهو ي�سلي وقدماه داميتان وقد 
غفر اهلل له ما تقدم من ذنبك وما تاأخر، فكان رده عليه ال�س��الة وال�س��الم: »اأفال اأكون 
عبداً �سكوراً«، كما قال يف مو�سع اآخر: »ال ي�سكر اهلل من ال ي�سكر النا�ص«. وقدمياً قالوا: 

من يزرع املعروف يح�سد ال�سكر، ومن جعل ال�سكر �سعاره رفع اهلل قدره.
كلمة »�س��كراً« يجب على امل�سوؤول اأن ير�س��خها يف نفو�ص وعقول مروؤو�سيه، ويجب اأن 
يكون مثلهم يف هذا الت�سرف الراقي، بل اإنها  �سلوك يجب اأن ي�سيعه القائد احلقيقي بني 
مروؤ�س��يه، فكلمة ال�س��كر التي يبادر بها الرئي�ص مروؤو�سيه تفتح ال�سهية للعمل واالإقبال 
عليه، ورمبا تدفع �ملوظف �إلى �لنهو�ض مبهام �إ�سافية، �أو مفاجاأة �مل�سوؤول بقدر�ت �إبد�عية 
مل تخطر على باله، بل اإن لها قدرة على تفجري الطاقات. وت�ساهم هذه الكلمة الطيبة يف 
زيادة معدالت العط��اء، وتدفع اإلى حتقيق املزيد من النجاحات واالإجنازات، وهي مبنزلة 
�حلافز �حلقيقي �لذي ي�س��جع �ملوظف على �ملزيد من �لعطاء وعلى �لتفاين و�لإخال�ض، 
فه��ي متنح �ملوظف �مللتزم �ملزيد من �لزخم، وجتعله ي�س��اعف جهوده، كما قد يكون لها 
تاأث��ري �إيجاب��ي حتى يف �ملوظف غري �مللت��زم، �إل �أن بع�ض �مل�س��وؤولني بعيدون عن هذه 
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�لكلم��ة كل �لبعد، عن فقامو�س��هم �لوظيفي ل يعرفها، وهم ل ي�س��تطيعون �لنطق بها، 
وهذا ما اأكده �س��يدي �س��احب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم نائب رئي�ص 
الدول��ة رئي���ص جمل�ص الوزراء حاكم دب��ي، رعاه اهلل، بقوله: »بع�ص القادة و�س��ل اإلى 
مرحلة مل يعد قادراً معها اأن يقول ملن معه: �س��كراً، بع�ص القادة ال يعرف كيف يربت 
عل��ى كتف موظ��ف ناجح ويقول: �أح�س��نت، لقد فعلت �س��يئاً جمياًل ت�س��تحق عليه 
املكاف��اأة، هل يعرف هوؤالء وقع الكلمة الطيبة؟ اإنها اجل�س��ر اإلى القلوب ورفع املعنويات 

واإزالة �سوء الفهم، ويجب علينا جميعاً ان نتقن نطقها ب�سدق وعفوية«.
نعم.. لكلمة »�سكر�ً« �سحرها �خلا�ض حني ُتقال ب�سعور و�إح�سا�ض ر�ٍق ي�سل دفوؤها �إلى 
من يتلقاها، اإال اأنها ينبغي اأن تاأتي م�سحوبة باالإطراء والتقدير للجهد املبذول، خ�سو�ساً 
حني يوؤدي �ملوظف عماًل مميز�ً، �أو حينما يبذل جهد�ً م�س��اعفاً. و�لمتناع عن �ل�س��كر 
يحرم جهات �لعمل من موظفني كرث ميكنهم �أن يقومو� باأعمال مميزة، �أو يحد من مثابرة 
خمل�س��ة، ل ينعك�ض �أثرها يف �لنهاية على �ملوظفني فح�س��ب، بل على �ملوؤ�س�س��ة �لتي 
كان باإمكانها اأن تكون كياناً يحظى باالحرتام والتقدير، لكن تغييب »ال�س��كر« واإهماله 

حرمها هذه املكانة!. 
هذه  عمله،  يف  وم�س��رور�ً  م�س��تقر�ً  وجتعله  �ملوظ��ف،  تعب  فكلمة "�س��كراً" تغ�س��ل 
الطريق��ة اأثبتت جدواه��ا، واملطلوب اأال نبخ��ل بكلمات التقدير والثناء وال�س��كر على 
كل جه��د مهم��ا بلغت قيمت��ه، الأنه ال يوجد عمل ال ي�س��كر عليه، ق��ال تعالى: »لئن 
�سكرمت الأزيدنكم«. لقد قام العلماء بتجارب كثرية لدرا�سة تاأثري ال�سكر يف الدماغ ونظام 
املناع��ة والعملي��ات الدقيقة يف العقل الباطن، ووجدوا اأن لل�س��كر تاأث��رياً حمفزاً لطاقة 
الدماغ االإيجابية، مما ي�س��اعد االإن�س��ان على مزيد من االإبداع واإجناز االأعمال اجلديدة، 
كما اأكدت بع�ص الدرا�س��ات اأن االمتنان لالآخرين وممار�سة ال�سكر واالإح�سا�ص الدائم 

بف�سل اهلل تعالى يزيد من قدرة النظام املناعي للج�سم.
واأخرياً نقول: �سكراً خليفة، الأنك قائدنا، راقبت اهلل فينا، فاأ�سكناك يف قلوبنا •

يوســف الحـداد



184

آســـــــف... وأخواتها  
ثقافة االعتذار ممار�سة نحتاج كثرياً اإلى اأن تكون جزءاً من تكوين عالقاتنا االجتماعية بحيث 
منار�ص هذا الفعل بكل اأريحية ودون تردد اأو �س��عور باخلجل، فهي م�س��توى من م�ستويات 
ال�س��جاعة االأدبية، وهي �سلوك النبالء، ومتثل ح�س��انة قوية لالبتعاد عن اخلطاأ والالمباالة 
مب�س��اعر االآخرين، فمن خالل حياتنا اليومية نواجه الكثري من الت�سرفات اخلاطئة التي قد 
تتطور، وكان ميكن كبحها مبجرد كلمة )اآ�س��ف(، ال �س��ري وال عيب اإن اأ�س��اأت الت�سرف اأن 

اأعتذر، وهذا ال يقلل من �ساأين وال يحط من كرامتي. 
 االعتذار �س��مة ح�س��ارية وثقافية، حتتاج اإلى ثقة عالية بالنف�ص وجراأة اأدبية، ونظرة اإيجابية 
ملعاجلة امل�س��اكل، وا�ستعداد لتحمل امل�س��وؤولية، فاالعتذار يفتح باب التوا�سل من جديد، 
ويعالج االآثار املرتتبة على اخلطاأ، وي�ساعد على التخل�ص من تاأنيب ال�سمري، ويعيد االحرتام 
ملن تعر�ص لالإ�س��اءة وينهي �س��عور الغ�سب عنده، كما اأنه تقومي ل�س��لوك �سلبي، يظهر من 
خالله مدى �سجاعة الفرد من مواجهة الواقع، غري اأن هذه الثقافة غائبة لدى االأغلب االأعم 

العك�ص �سحيح.  منا، حيث يعترب ال�سخ�ص املخطئ اأن االعتذار "تقليل �ساأن" بينما 
البع�ص يقول اإن من اأ�س��باب �سعوبة االعتذار اختالف املفاهيم، فما يراه البع�ص خطاأ يراه 
البع�ص االآخر �سواباً، وما يظن طرف اأنه عيب يراه الطرف االآخر حرية �سخ�سية، لذلك ال 
تطالب اأحداً باأن يعتذر من �س��يء ال يوؤمن به، بل االأجدر اأن ترتكه يف حاله، فهذا اأف�س��ل 

من مطالبته باعتذار غري مدرج يف جدول اهتماماته.
ونحن نقول: ال يعتذر اإال من كان مت�س��احلاً مع ذاته وثقته بنف�س��ه عالية، وت�سريه منطلقات 
واأفكار راقية ومت�س��امية، ولذلك جتد اأن من تنق�س��ه هذه املبادئ واملثل العليا، حتى لو �سعر 
يف قرارة نف�س��ه بحجم اخلطاأ الذي ارتكبه، فاإنه يلج��اأ للتربير، واملكابرة، والهروب اإلى االأمام 
واأحياناً اإلى اخللف، مبا يك�س��ف �س��عف وه�سا�سة بنيته الثقافية وال�س��لوكية، واأحياناً تربيته 

وطريقة ن�ساأته. 
ي��رى الكثري من املخت�س��ني يف عل��م النف�ص اأن اله��دف من االعتذار هو ت�س��حيح اخلطاأ 
احلا�س��ل، ورد االعتبار لل�سخ�ص املتعر�ص لالإ�ساءة، ولكن ال�سخ�ص املخطئ يرتدد اأو ميتنع 
عن االعتذار الأنه اليعرف معنى االعتذار واأهميتة، ويعترب ذلك انتقا�ساً من كربيائه، لذلك 

يبتعد بالهروب من مواجهة احلقيقة.
كلمة االعتذار اأ�س��بحت متثل عبًئا ثقياًل على الكثريين، واأب�سط االأمثلة تبدو يف اخلالفات 
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اليومية، حيث ي�سر الكل على موقفه، حتى واإن علم اأنه املخطئ، يف حني اأن كلمة ب�سيطة، 
ميكنها اأن حتل املوقف، وال�سيء الطبيعي هو اأن الذي ارتكب اخلطاأ عليه اأن يرتاجع ويعتذر 

ويقول اأنا "اآ�سف".
غياب ثقافة �لعتذ�ر جاء نتاجاً طبيعياً؛ لأن �لبع�ض يعتقد خطاأ �أن �لعتذ�ر يتعلق بالكر�مة، 
واأن كلمة االأ�سف تقلل من �ساأن �ساحبها، ولهذا يجب اأن نعيد النظر يف ح�ساباتنا واأفكارنا، 
فالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم مل يكتِف باأن يخرج بطنه اعتذاراً ممن لكزه ليقت�ص منه، بل 
قال: اللهم اأميا موؤمناً �سببته فاجعل ذلك له طهوراً، و�سيدنا عمر بن اخلطاب من على املنرب 
اعتذر عن عزله خلالد بن الوليد. ومن قبلهما قال اإخوة يو�سف: »يا اأبانا ا�ستغفر لنا ذنوبنا اإنا 

كنا خاطئني« �سورة يو�سف 97.
كما اأكد املخت�س��ون يف علم االجتماع اأن ا�ستعداد الطرف الواقع عليه اخلطاأ لقبول اعتذار 
املخطئ ال يقل اأهمية عن ا�س��تعداد املخطئ لالعتذار، فهما طرفا املعادلة التي ال تتم بدون 
اأحدهما، فلو اأن خمطئاً اعتذر ومل يلق اعتذاره �سدى لدى الطرف االآخر ف�سوف يفعل اأي 
�سيء م�ستقباًل اإال االعتذار، ورمبا اعتذر لنف�سه وكرامته على اعتذاره هذا. وقد يظن البع�ص 
اأن قبول اعتذار املخطئ وم�س��احمته ي�س��جعه على التمادي يف اخلطاأ، وهذا لي�ص �سحيحاً، 
بل على العك�ص، اإن رف�ص اعتذاره هو الذي �سي�س��جعه على اخلطاأ، فهو �س��يخطئ يف كل 
االأحوال الأنه ب�س��ر. لكن الفرق هنا �س��يكون بني خمطئ يعتذر فُيقبل اعتذاره وخمطئ ال 

ُيقبل اعتذاره فيكرر اخلطاأ دون اعتذار، فاأي املخطئني نريد؟
من  التي  باإن�س��انيته  واإقراره  قائلها  كتوا�س��ع  لكلمة "اآ�س��ف" واأخواتها دالالت عظيمة، 
�سفاتها النق�ص واخلطاأ والن�سيان والتق�سري، "كل ابن اآدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون"، 
وكذلك مراعاة الإن�سانية الطرف االآخر وم�ساعره، واحلر�ص على اإدامة العالقات مع االآخرين، 

ناهيك عن ال�سدق وال�سفافية ونكران الذات واالإيثار والبعد عن التعايل والغرور واالأنانية.
م��ن امله��م جداً اأن يكون اعتذارنا �س��ادقاً حق��اً ، واأن يكون يف وقت منا�س��ب ولي�ص بعد 
فوات االأوان، واأن يكون خمططاً له ولي�ص مرتوكاً للم�س��ادفة، الأن ذلك ي�سعف م�سداقية 
االعتذار نف�س��ه، حينها �سيكون االعتذار ذا معنى خمتلف، كما �سيكون و�ساماً على �سدر 

ال�سخ�ص املعتذر.
واأخ��رياً نقول ما قاله احلكماء: اإن مل تكن لديك ال�س��جاعة الكافي��ة لالعتذار عن اخلطاأ، 
فاعمل جاهداً على اأال حتتاج اإليه، واإذا كان االعتذار ثقياًل على نف�سك فاالإ�ساءة ثقيلة على 

نفو�ص االآخرين•
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ومضــات مـن فكـر
عندم�ا تط�ور احلكوم�ات نف�سه�ا وخدماته�ا لت�سهي�ل حي�اة الن�ا�ص، فاإنه�ا حتق�ق له�م 
الراح�ة وال�سع�ادة، وعندم�ا توفر احلكوم�ات الف�ر�ص الأبن�اء الوط�ن، فاإنه�ا حتق�ق له�م 
ال�س��ع�ادة، وعندم�ا تق�دم احلكوم�ات اأف�س���ل اأنظم�ة التعلي���م الأبن�اء الوط�ن، فاإنه�ا 
تزوده�م باأه�م اأ�سلح�ة بن�اء م�س��تقبله�م ليكون�وا �سع�داء، وعندم�ا تق�دم احلكوم�ات 

رعاي�ة �سحي�ة متمي�زة ف�ال �سيء اأكث�ر اإ�سع�اداً للمري��ص م�ن ال�سف�اء والراح�ة.
االإب�داع ه�و اأ�س�ل م�ن اأ�س�ول اأّي موؤ�س�س�ة حكومي�ة، فبغي�ره ال يوج�د اأي تطوي�ر اأو 
تغيي�ر �أو حت�ى حتٍد، لن ت�ستطيع حت�دي �إجناز�ت�ك �ل�سابق�ة بغي�ر �إب�د�ع، ول�ن ت�ستطي�ع 
تغيي��ر واقع��ك احلال��ي بغي��ر اإب��داع، ول�ن ت�سب��ق االآخ�ري�ن اأي�س��اً بغي�ر اإب�داع.
ب�ن  ال�سي�خ حمم�د  ال�سم�و  ه�ذه باخت�س�ار "وم�س�ات م�ن فك�ر" �سي�دي �ساح�ب 
را�س����د اآل مكت����وم نائ�ب رئي��ص الدول��ة رئي��ص جمل�����ص ال��وزراء حاك�م دب��ي، 
رعاه اهلل، �سمته�ا �سفح�ات كت�اب �س��م�وه، وال�ذي ت�سم�ن اإ�س�اءات �سريع�ة عل�ى 
موا�س��ي�ع متنوع�ة ف�ي القي�ادة واالإدارة واحلي�اة ال�سخ�س��ي�ة ونظ�رة �سم�وه للنج�اح، 
وروؤيت�ه الأ�س��باب�ه وطريق�ة اإدارت�ه للوق�ت وحب�ه وكتابت�ه لل�س��ع�ر وممار�س��ت�ه لرك�وب 

اخلي�ل وغي�ر ذل�ك مم�ا ط�رح بي�ن دفت�ي ه�ذا الكت�اب النم�وذج.
من روائ�ع ه�ذا الكت�اب تقدي�م �س��ي�دي �ساح�ب ال�س��م�و ال�سي�خ خليف�ة ب�ن زاي�د 
اآل نهي�ان رئي��ص الدول�ة القائ�د االأعل�ى للق�وات امل�س��لح�ة، حفظه اهلل، ل�ه، م�س��ي�راً 
�سم�وه اإل�ى اأن�ه "يلخ��ص في�ه جمموع�ة م�ن اآرائ�ه واأفك�اره الت�ي طرحه�ا ف�ي القم�ة 
احلكومي���ة االأخي���رة"، م�س��يفاً: "لقد ا�س��تمتع�ت مبتابع�ة اجلل�س��ة احلواري�ة الأخ�ي 
ال�س��ي�خ حمم�د ب�ن را�س�د وا�س��تمتع�ت اأي�س�اً بق�راءة امل�س���ودة االأول�ى م�ن كتاب�ه 
ال�ذي اأ�س���اف ل�ه اأفك���اراً جدي�دة وط�رح في�ه اآراء وموا�س��ي�ع ل�م يطرحه�ا خ�الل 

جل�ست�ه احلواري�ة واأمتن�ى للجمي�ع اال�ستف�ادة م�ن ه�ذا الكت�اب".
تنب�ع اأهمي�ة ه�ذا الكت�اب م�ن م�س��داقيت�ه، الأن�ه ج�اء م�ن جترب�ة �سخ�سي�ة وتطبي�ق 
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عمل�ي، والأن�ه �سي�س��ح�ب اجلمي�ع لرحل�ة النج�اح، و�سي�س���ع بي�ن اأيديه�م و�س��ف�ة 
حقيق�ية �س��هل�ة وممتع���ة تاأخذه�م لطري�ق التمي�ز، ولو اتبعن�ا ه�ذه الوم�س���ات  لفزن�ا 
وغرين�ا اأ�سل�وب حياتن�ا، واأ�س��بحن�ا اأكث�ر اإيجابي�ة وانفتاح�اً وجذب�اً لف�ر�ص النج�اح، 

وحققن�ا النجاح تل�و النج�اح.
لق�د ق�ر�أت ه�ذ� �لكت�اب م�ر�ر�ً وتك�ر�ر�ً، وم�ا زل�ت �أق�ر�أه، و�ساأظ�ل �أق�ر�أه و�ساأن�س�ح  
اأبنائ���ي واأ�س��دقائ�ي وك�ل م�ن اأح�ب بقراءت�ه، و�س��اأق�وم باإه�داء ك�ل عزي�ز اأن�س���د 
ل�ه ال�س��ع�ادة والنج�اح والتف���وق ه�ذا الكت�اب، الأن�ه باخت�س���ار زاد عل�ى الطري�ق، 
واأ�س��لوب حي���اة، وجترب�ة غني�ة، والأنن�ي كلم���ا قراأت�ه اأج�د في���ه اجلدي�د، اأج�د في�ه 
االإمي���ان ب��اهلل، وباملغف�ور ل�ه ال�س��ي�خ زاي���د ب�ن �س��لط�ان اآل نهي�ان ق�دوة ونربا�س���اً، 
وباالإم�ارات اأر�س���اً ووطن�اً، وبخليف�ة اأب�اً وقائ�داً، اأتعل���م من�ه ح�ب الوط�ن والقي�ادة 
والتفان���ي م���ن اأجلهم�ا، واأمل��ص في�ه ومن�ه وب�ه وم�ن خالل���ه التالح�م الكبي�ر بي�ن 
القي���ادة وال�س��ع�ب وبي�ن دول�ة االإم���ارات ودول جمل��ص التع���اون اخلليج�ي، الأن�ه 

يعك��ض للعال�م �أجم�ع ك�ل م�ا ف�ي �لإم�ار�ت م�ن طموحات و�أماٍن و�آم�ال.
واأخي�را اأق�ول �سك�راً ل�ك �سي�دي الأن�ك اأهدي�ت العال�م اأجم�ع ه�ذه االأيقون�ة وه�ذا 
الكت�اب النم�وذج، فاأن�ت فع�اًل رج�ل مب�دع ال تقب�ل بغي�ر ال�سدارة لنف�س�ك وبلدك 

و�سعبك واأمتك •

يوســف الحـداد



188

عيـــُد وتمكيـن
�سنوي�اً تط�ل علين�ا منا�سب�ة غالي�ة جن�دد ب�ها وم�ن خالله�ا ك�ل معان�ي ال�والء املطل�ق 
لقيادتن�ا الر�سي�دة وعل�ى راأ�سها قائ�د امل�سي�رة �سي�دي �ساح�ب ال�سم�و ال�سي�خ خليف�ة 
ب��ن زاي���د اآل نهي�ان رئي��ص الدول���ة القائ�د االأعل�ى للق�وات امل�س��لح�ة »حفظه اهلل«، 
ففي ال�س��اد�ص من مايو 1976 مت اإعالن توحيد القوات امل�سلحة حتت علم واحد وقيادة 
واح��دة مما ك���ان ل�ه بال�غ االأث�ر ف���ي متكي�ن ع�رى االحت�اد واحلف���اظ عل�ى منجزات�ه 
ومكت�س��بات�ه حت�ى اأ�س��بح�ت دول�ة االإمارات العربي�ة املتح�دة وف�ي زم�ن قيا�س���ي 

دول�ة رائ�دة �ساخم�ة عزي�زة اجلان�ب م�ستق�رة تنع�م باالأم�ن واالأمان واال�ستق�رار.
لق�د قي��ص اهلل عز وجل له�ذه الدول�ة قي�ادة ر�س��ي�دة اآل�ت عل�ى نف�س��ه�ا ب�اأن توف�ر 
لقواتن�ا امل�س��لح�ة ك�ل م�ا حتتاج�ه م�ن اإمكاني�ات مادي�ة وب�سري�ة وفني�ة وتقني�ة حت�ى 
غ���دت ه�ذه الق�وات عزي�زة اجلان�ب ق�ادرة عل�ى �س���ون الوط���ن ووح�دة املجتمع، 
تفتخ���ر وتفاخ�ر ب�س��جله�ا احلاف�ل باالإجن�ازات م�ن خ�الل اأبنائه�ا املخل�س��ي�ن. فق�د 
اعتم�دت اإ�س��رتاتيجي�ة قواتن�ا امل�سلح�ة عل�ى اال�س��تف�ادة م�ن التكنولوجي�ا املتط�ورة 
لرف�ع م�س��ت�وى االأداء والكف�اءة القتالي�ة م�ع التو�س���ع ف�ي التدري���ب والتاأهي�ل م�ا 
خل�ق كف�اءات قتالي�ة حمرتف�ة ق�ادرة عل�ى مواكب�ة تط�ورات الع�س�ر ومعطيات�ه حت�ى 
اأ�سبح�ت قواتن�ا امل�سلح�ة بف�س�ل م�ا وفرت�ه له�ا قيادتن�ا الر�سي�دة ق�ادرة عل�ى ال�ذود 
بك�ل اقت�دار ع�ن حي�ا�ص الوط�ن و�س���ون اأمن�ه وا�ستق�راره، وه�ذا م�ا اأك�ده �سي�دي 
�س��اح�ب ال�س��مو رئي��ص الدول�ة القائ�د االأعل�ى للق�وات امل�س��لح�ة بقول�ه: »اأعددن�ا 
ونفذن�ا برام�ج حتدي�ث دفاعي�ة �سامل�ة كان�ت نتيجته�ا بع�ون اهلل وتوفيق�ه تكوي�ن ق�وة 
ر�دع�ة جمه�زة باأح�دث �ملع�د�ت و�لأنظم�ة �لع�سكري�ة وتقنياته�ا، وق�ادرة عل�ى �س�ون 
ت�راب الوط�ن ووح�دة املجتم�ع، وعه�داً علين�ا اأن نوا�س�ل العم�ل عل�ى تقدي�م كاف�ة 
اأوج�ه الدع�م للو�س���ول به�ا اإل�ى امل�س��ت�وى الالئ�ق به�ا داخلي�اً وخارجي�اً ف�ي اإط�ار 

اإ�سرتاتيجية دفاعي�ة متكامل�ة ته�دف اإل�ى حتقي�ق التف�وق«.
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كعادته�ا ت�سدر جمل�ة »درع الوطن« وه�ي حتتف�ل بهذه الذك�رى التاريخي�ة هذا امللحق 
اخلا�ص به�ذه املنا�س��ب�ة العزي�زة عل�ى قل�وب اجلمي�ع مت�س��مناً على �س��در �س��فحاته 
الكلمة ال�سامية التي وجهها �سيدي �ساح�ب ال�سمو ال�سيخ خليف�ة ب�ن زاي�د اآل نهي�ان 
رئي��ص الدول�ة القائ�د االأعل�ى للق�وات امل�س��لح�ة »حفظه اهلل« اإلى اأبنائ�ه من منت�سبي 
القوات امل�س��لحة مهنئ�اً له�م وموجه�اً ومفتخ�راً به�م الأنه�م ق�وة ه�ذا الوط�ن ودعام�ة 
االقت�س���اد واحل�س�ن احل�س��ني له�ذا املجتمع وم�س��ي�رة ه�ذا الوط�ن ال�سام�خ، الذي 
باأبن�اء الق�وات امل�س��لح�ة يتق�دم ويزده�ر، وبجهوده�م �ستظ�ل دولتن�ا احلبيب�ة الواح�ة 
احلقيقي���ة لالأم�ن واال�س��تق�رار، كم�ا يت�س��من ه���ذا امللحق اخل�ا�ص كلمة ل�س��يدي 
�س��احب ال�س��مو ال�س��يخ حمم�د بن را�س���د اآل مكت�وم نائ�ب رئي�ص الدول�ة رئي��ص 
جمل��ص ال�وزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« وكلم�ة ل�س��ي�دي الفري�ق اأول �س��مو ال�س��ي�خ 
حمم���د بن ز�يد �آل نهي�ان ول�ي عه�د �أبوظب�ي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�س��لحة، 
باالإ�ساف�ة اإلى كلم�ة ل�سعادة الفريق الركن حم�د حممد ثان�ي الرميث�ي رئي�ص االأركان 
وع�دد من ق�ادة الق�وات امل�س��لحة، واأخي�راً نق�ول نعاه�د قيادتنا الر�سيدة على ال�سم�ع 

والطاع�ة •
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القائـــــد ... القدوة
يحت���اج ك���ل من�ا اإل���ى فه���م الطبيع�ة الب�س��ري�ة لك�ي ن�س��تطي�ع االقت���راب م�ن 
االآخ���ر وفه�م وحتدي�د الدواف�ع الت�ي حترك�ه، وعلي�ه ينبغ�ي للم�س���وؤول فه�م طبيع�ة 
مروؤو�س��ي�ه، ودرا�س���ة وحتدي�د الدواف�ع الت�ي حتركه���م، وذل�ك م�ن خ�الل مالحظ�ة 
طريق���ة تعامله���م م�ع عمله���م ومعرف���ة احتياجاته���م وميوله�م،  م���ع االأخ�ذ ف�ي 
االعتب�ار االختالف�ات الفردي�ة فيم�ا بينه�م، كم�ا ينبغ�ي علي�ه ال�سع�ي للوف�اء به�ذه 
االحتياج�ات م�ن خ�الل املتابع�ة امل�س��تم�رة وتكوي�ن ف���رق العم�ل، والع�دل  ك�ل 
الع�دل بي�نهم واإيجاد بيئ�ة حقيقي�ة لالإب�داع واالبتك�ار، واإ�سراكه�م ف�ي عملي�ة �سن�ع 
الق�رار وحتم�ل امل�سوؤولي�ة، واإيجاد قن�وات ات�س�ال حقيقي�ة بين�ه وبي�نهم، وتوفري البيئ�ة 
احلقيق�ية ال�س��تخ�راج طاقاته�م وقدراته�م، واإيجاد من�اذج م�ن الناجحي�ن واملتميزي�ن 
ف�ي املوؤ�س�س���ة ليقت�دي به�ا االآخرون، و�س��ح�ذ الهم�م م�ن خ���الل احلواف�ز املادي�ة 
واملعنوي�ة والتعام�ل م�ع االأخط�اء عل�ى اأنه�ا فر�س�ة مثالي�ة للتعل�م، واإ�سع�اره�م باأن�هم 
ج���زء ال يتج�زاأ م�ن املوؤ�س�س���ة الت�ي يعم�لون ب�ها ولي��ص جم���رد عام�لني فيه�ا، م�ع 

االعت�راف بجه�د االآخري�ن والثن�اء عل�ى جناحه�م. 
فامل�س�وؤول احلقيق�ي يب�ادر با�ستم�رار بالثن�اء عل�ى جن�اح م�ن ي�ستح�ق م�ن مروؤو�سي�ه، 
الأن م�ن اأف�س�ل ط�رق التحفي�ز الثن�اء عل�ى م�ن ي�ستح�ق، وقدمي�اً قال�وا: "اإن اأعم�ق 
اأ�س����ص الطبيع�ة الب�س��ري�ة الرغب�ة والتطل�ع لل�س��ع�ور بالتقدي�ر"، فتقدي�ر امل�س���وؤول 
ملروؤو�س��ي�ه ه�و اأجن�ع واأق�وى و�س��يل�ة لتحفي���ز االآخري�ن الأنه�ا ُتنم�ي م�ن �س��عوره�م 
بقيم�ة النف��ص، وتقدي�ر ال�ذات، وت�سعره�م بالثق�ة، وه�ذا م�ا اأك�ده �سي�دي �ساح�ب 
ال�س��م�و ال�سي�خ حمم�د ب�ن را�س���د اآل مكت�وم نائ�ب رئي��ص الدول�ة رئ�ي�ص جمل��ص 
ال���وزراء حاك�م دب�ي، رع�اه اهلل،  بقول�ه: "ل�ن ت�س��تطي�ع خل�ق بيئ�ة تناف�س��ي�ة بي�ن 
�ملوظفي�ن �إذ� ل�م تكاف�ئ �ملبدعي�ن وتثن�ي عليه�م، وتن�سب �لنج�اح له�م ولي��ض ل�ك 
وح�دك، وحتتف�ي باإجنازاته�م وبنجاح�ات املوؤ�س�س�ة الأنه�ا جن�اح له�م جميع�اً، واإذا راأى 
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�ملوظف�ون قائده�م ين�س���ب �لنج�اح له�م ولي��ض ل�ه، فاإن�ه يكب�ر ف�ي نظره�م ويتح�ول 
م�ن قائ�د اإل�ى ق�دوة".

فعندم���ا يج�د �ملوظ���ف �لتقدي�ر و�لتحفي�ز و�لت�س��جي�ع و�لإط���ر�ء و�لهتم�ام، فاإن�ه 
حتم�اً �س���وف ميي�ل بك�ل م�ا اأوت�ي م�ن ق�وة لال�ستم�رار ف�ي عمل�ه، وتقدي�م اأف�س�ل 
م�ا لدي�ه، و�س��يب�ذل جه�داً م�س��اعف�اً للتطوي�ر واالبتك�ار ب�ل واالإب�داع ، حت�ى ول�و 
عر�س�ت علي�ه فر�س�ة عم�ل اأف�س�ل وف�ي مك�ان اأكب�ر ومبمي�زات اأح�س�ن، وحت�ى ل�و 
ك�ان مي�ر بظ�روف اجتماعي�ة و�سحي�حة �سي�ئة، فاإن�ه �سي�سع�ى �سادق�اً ويجته�د ويثاب�ر 
لتقدي�م اأف�س���ل م�ا لدي�ه، و�سيعم�ل عل�ى تقدي�م م�س��لح�ة العم�ل عل�ى م�سلحت�ه 
ال�سخ�س��ي�ة، الأن�ه باخت�س�ار �سع�ر باأن�ه يعم�ل لنف�س���ه، واأن�ه مرتب�ط ع�سوي�اً  بعمل�ه 
�حلال�ي و�س��عي�د ب�ه ومطم�ئن. فاملوظ�ف حتم�اً �س��يك�ون �س��عي�د�ً وفرح�اً بالهتم�ام 
ب�ه وال�س���وؤال عن�ه، كم�ا اأن�ه �س��يتباه�ى اإيجابي�اً اأم�ام االآخري�ن مب�س��ارك�ة م�س��وؤول�ه 
الأفراح���ه واأحزان�ه، واأه�م م�ن ذل�ك اال�س��تم�اع واالإن�س���ات اإلي���ه،  فالتحفي�ز ه�و 
تك�ون  باأن�ه حمف�ز  �سع�ر  بطبيعت�ه كلم�ا  االإن�س���ان  "املول�د الرئي�س���ي للطاق�ة" الأن 

حالت�ه البدني�ة والنف�سي�ة والذهني�ة ف�ي اأعل�ى م�ستوياته�ا والعك��ص �سحي�ح.
واأخي�راً اأق�ول م�ا قال�ه �س��ي�دي ال�س��ي�خ حمم�د ب�ن را�س���د: "القائ���د الناج�ح ه�و 
�ل�ذي ي�ستم�ع ملوظفي�ه، لأن �ل�ستم�اع تعبي�ر ع�ن �لحت�ر�م و�لتقدي�ر ومكان�ة فري�ق 

العم�ل ف�ي نف��ص القائ�د"•
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قضيـــة ... وطــن
االإم���ارات من�وذج عامل�ي ف�ي  تطبيق مبادئ العدال���ة وااللتزام بالنزاه�ة، فه�ي دول�ة 
القان�ون. وه�ذا نه�ج اأر�س���اه املغف�ور ل�ه باإذن اهلل ال�سي�خ زاي�د ب�ن �سلط�ان اآل نهي�ان، 
رحمه اهلل، �س��م�ن د�س��ت�ور الدول�ة وعب�ر خمتل�ف موؤ�س�س��اته�ا، حت�ى ب�ات ق�ساوؤن�ا 
حم�ل اإ�س���ادة م�ن خمتل�ف املوؤ�س�س���ات العاملي�ة ذات العالق�ة. فق�د اأك�دت االأم�م 
املتح�دة اأن دول�ة االإم�ارات العربي�ة املتح�دة تتمت�ع بق�س�اء ق�وي ونزي�ه، يعم�ل عل�ى 
حتقي�ق العدال�ة ب�سك�ل مت�س�او دون اأي متيي�ز بي�ن مواط�ن ومقي�م. كما �سنفت الدولة 
يف املرتبة االأولى على �س��عيد منطقة ال�س��رق االأو�سط و�س��مال اإفريقيا يف موؤ�سر �سيادة 

القانون و�سفافية النظام الق�سائي.
لق�د اأثب�ت الق�س�اء االإمارات�ي م�ن خ�الل ق�سي�ة التنظي�م ال�س�ري اأن دولة االإم�ارات 
دول���ة قان�ون وموؤ�س�س���ات حتت���رم حري���ة وكرام�ة االإن�س���ان، كم�ا بره�ن الق�س���اء 
االإمارات���ي م�ن خ�الل ه�ذه الق�س��ي�ة عل�ى نزاهت�ه وحياديتي�ه وعدالت�ه و�س��فافيت�ه 
وا�س��تقالل�ه وم�س��داقيت�ه ف�ي ك�ل اأحكام�ه، وه�ذا ك�ان وا�س��ح�اً وب�س��ك�ل جل�ي 
م���ن خ�الل اإعط�اء كل املتهمي�ن ط�وال الفت�رة املا�س��ي�ة الفر�س���ة الكامل�ة، ليدلوا 
باأقواله��م، وليعب�روا عم�ا يري���دون، وليقدم�وا م�ا لديه�م م���ن اأدل�ة حي�ال خمتل�ف 
االتهام�ات املوجه�ة اإليه�م، ولي�س��تقدم�وا م�ن يثق�ون ب���ه للدف�اع عنه�م، واإعطائه�م 
احلري�ة الكامل�ة ف�ي تقدي�م ما يثب�ت براءته�م ق�واًل وكتاب�ة وبح�س�ور ذويه�م وجمي�ع 
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي ف�ي الدول�ة، ناهي�ك ع�ن من�ح اجلمي�ع فر�س���اً مت�س��اوي�ة 
للحدي�ث واإب�داء ال�راأي باالإ�ساف�ة اإلى حق�وق الع�الج والرعاي�ة الكامل�ة، ب�ل ذه�ب 
الق�س���اء االإم�ارات���ي القائ�م عل�ى اأ�س����ص احلري�ات اإل�ى اأبع���د م�ن ذل�ك، حي�ث 
كان�ت معظ�م اجلل�س���ات علني�ة تن�س���ر وتغط�ى عب�ر و�سائ�ل االإع�الم املتنوعة بك�ل 

تفا�سيله�ا وحيثياته�ا .
لق�د اأ�س���دل ال�س��ت�ار عل�ى ق�س��ي�ة وط�ن �س��ه�د العال�م اأجم�ع م�ن خالله�ا عل�ى 
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ا�س��تقاللي�ة ونزاه���ة الق�س���اء االإمارات�ي وتف�رده عم�ن �س���واه بالعدال���ة واحلكم�ة 
وحف�ظ احلق�وق واحلري�ات وامل�س���اواة و�س��لط�ة القان�ون واحت�رام حق�وق االإن�س���ان 
اإميان�اً بقول�ه تعال�ى "واإذا حكمت���م بي�ن الن�ا�ص اأن حتكم�وا بالع�دل"، وانطالق�اً م�ن 
الد�س��ت�ور االإمارات�ي ال�ذي ين��ص عل�ى اأن "الع�دل اأ�س���ا�ص املل�ك"، حي�ث بره�ن 
الق�س���اء االإمارات�ي عل�ى احرتافيت�ه العالي�ة ونزاهت�ه اجللية م�س��تن�داً ف�ي ذل�ك اإلى 
الثق�ة الكبي�رة و�س��ع�ة ال�س�در الت�ي متتع�ت به�ا هي�ئة الق�س�اء، وال�تي كان�ت حم�ط 

اإعج�اب وتقدي�ر م�ن ك�ل الفئ�ات داخ�ل الدول�ة وخارجه�ا. 
االرتي�اح ال�س��عب�ي الكبي�ر مل�ا و�س��ل�ت اإلي�ه املحكم�ة ف�ي اأحكامه�ا يعك��ص بك�ل 
اأمان�ة م�دى الثق�ة م�ن اأبن�اء ه�ذا الوط�ن واملقيمي�ن في�ه بالق�س���اء االإمارات�ي ال�ذي 
يق�دم درو�س��اً بامل�جان للجمي�ع، م�س��تن�داً ف�ي ذل�ك اإلى تراث�ه االإ�سالم�ي والعرب�ي 
واإجن�ازات الدول�ة احل�س��اري�ة، وتوجي�ه ر�س��ال�ة مبا�س�رة للجمي�ع ب�اأن الك�ل �سوا�سي�ة 
اأم�ام القان�ون، واأن ك�ل م�ن ت�س���ول ل�ه نف�س���ه االإ�ساءة اإلى ه�ذا الوط�ن �سيواج�ه ال 

حمال�ة ب�سالح القان�ون. 
واأخي�راً نق�ول �س��ك�راً لقيادتن�ا الر�س��ي�دة، وعل�ى راأ�س��ه�ا �س��ي�دي �ساح�ب ال�سم�و 
ال�س��ي�خ خليف�ة ب�ن زاي�د اآل نهي�ان رئ�ي�ص الدول�ة القائ�د االأعل�ى للق�وات امل�سلح�ة 
القان�ون  "حفظ��ه اهلل" عل���ى اهتمامه���ا الكبي���ر واملمي�ز ل�س��م�ان مب�داأ �س��ي�ادة 
وحتقي���ق الع�دالة جلمي�ع اأف�راد املجتم�ع، و�س��كراً لهيئة املحكم��ة حلياديتها ولتحقيق 
مبداأ امل�س��اواة يف التعامل مع املدانني وح�س��ن اإدارة جل�سات املحاكمة، و�سك�راً الأبن�اء 
ه�ذا الوط�ن لت�س��ديه�م الأي تدخ�ل خارج�ي، وحلر�س��هم عل��ى املتابعة احلثيثة لكل 
جمريات هذه الق�سية، واللتفافه�م ح�ول القي�ادة الر�سي�دة وال�والء املطل�ق ل�ها، الأنه�ا 

باخت�س�ار ق�سي��ة وط�ن •
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مصـــــر في قلوبنــــا
اأثلج �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�ص االأعلى 
حاكم ال�سارقة، يف مداخلته مع اإحدى القنوات الف�سائية منذ اأيام قليلة �سدورنا، حيث 
حتدث �س��موه عن م�سر و�ملكانة �لتي تتبووؤها بني �أ�سقائها �لعرب، وحمورية �لدور �لذي 
كانت م�س��ر، و�ستظل، توؤديه، والذي من �س��اأنه تدعيم الوحدة العربية والتعاون العربي 
امل�س��رتك. ه��ذا احلديث الذي خرج من قلب �س��ادق وحمب يوؤكد مب��ا ال يدع جمااًل 
لل�س��ك اإن�سانية وتوا�سع حكام االإمارات و�س��عبها الطّيب، ويج�سد حبهم جميعاً مل�سر 

بلداً و�سعباً.
لقد �سارعت االإمارات حكومة و�سعباً منذ اللحظة االأولى اإلى اأداء واجبها جتاه ال�سعب 
�مل�سري؛ حتى ي�سل �إلى بر �لأمان يف �لقريب �لعاجل، فقدمت �أوجه �لدعم و�مل�ساندة 
كافة لل�س��قيقة الكربى لكي ت�ستطيع اأن جتتاز هذه الفرتة احل�سا�سة ب�سالم. فقد اأطلقت 
االإمارات بتوجيهات من �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص 
الدولة القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ،حفظه اهلل، حملة حتت عنوان "م�سر يف قلوبنا"، 
لدعم ال�س��عب امل�سري وم�س��اندته يف الظروف االقت�سادية التي يواجهها. وهذه احلملة 
اأكدت عمق العالقات التاريخية بني البلدين وجتذرها، والتي غر�سها املغفور له باإذن اهلل 
ال�س��يخ زايد بن �س��لطان اآل نهيان ، طيب اهلل ثراه، والذي كان حبه مل�سر و�سعبها كبرياً 
جداً. وكانت االإمارات من اأوائل الدول الداعمة الإرادة ال�س��عب امل�س��ري يف ثورة 30 
يوني��و، ومن اأوائل الدول التي قدمت حزمة م�س��اعدات اقت�س��ادية تقدر ب� 3 مليارات 
دوالر، كم��ا اأعرب��ت االإمارات عن تاأييده��ا ودعمها الكاملني لت�س��ريح خادم احلرمني 
ال�س��ريفني حول �س��رورة الوقوف اإلى جانب م�س��ر لتخرج من حمنتها، وراأت اأنه ياأتي 
يف حلظة حمورية مهمة ت�س��تهدف وحدة م�سر وا�س��تقرارها، واأنه ينبع من حر�ص خادم 

احلرمني على ا�ستقرار املنطقة كّلها. 
اإن م��ا قدمته، و�س��تقدمه، دول��ة االإمارات العربية املتحدة مل�س��ر من م�س��اعدات مادية 
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وغريها يعرب ب�س��دق عن م��دى �لعالقة �لكبرية �لتي تربط هذين �لبلدين �ل�س��قيقني؛ 
فاالإمارات كعادتها حري�س��ة على م�س��ر، فهذه و�س��ية املغفور له باإذن اهلل ال�س��يخ زايد 
بن �س��لطان اآل نهيان الذي قال: "نه�س��ة م�سر نه�س��ة للعرب كلهم، واأو�سيت اأبنائي 
باأن يكونوا دائماً اإلى جانب م�س��ر"، فقد كان رحمه اهلل �س��نداً وعوناً قوياً مل�سر واأبنائها 
املخل�سني، فالتاريخ يذكر لزايد اخلري مواقفه اخلالدة، اإذ ال ميكن ن�سيان دعمه مل�سر قبل 
ح��رب اأكتوبر وخاللها وبعدها، وكذلك دوره العظيم بعد توقيع الرئي�ص اأنور ال�س��ادات 
التفاقية كامب ديفيد عندما قامت العديد من الدول العربية واالإ�سالمية بقطع عالقتها 
مع م�سر، غري اأن موقف ال�سيخ زايد بن �سلطان كان موقفاً م�سرفاً عندما اأكد اأنه ال ميكن 
اأن يك��ون لالأمة العربية وجود دون م�س��ر، واأن م�س��ر ال ميكنها اأن ت�س��تغني عن االأمة 
العربية، اإ�س��افة اإلى اأن االإمارات كانت، وال تزال، من اأكرث الدول الداعمة اقت�س��ادياً 
مل�سر يف �سبيل حت�سني م�ستوى معي�سة اأبنائها، ولعل "مدينة ال�سيخ زايد"، وهي اإحدى 
اأكرب املدن يف م�س��ر والتي مت اإن�س��اوؤها يف عام 1995 مبنحة من املغفور له ال�س��يخ زايد 
بن �س��لطان، خري �ساهد على ذلك. وقد انتقلت هذه املحبة اإلى قلب كل اإماراتي حتى 

باتت م�سر يف قلوب االإماراتيني جميعاً. 
مل يكن الفريق �س��دقي �س��بحي رئي�ص اأركان القوات امل�س��لحة امل�سرية، عندما التقته 
املتحدة، مبالغاً  العربية  االإمارات  لدولة  االأخرية  زيارت��ه  اأثناء  جملة "درع الوطن" يف 
يف حديثه عن حبه لالإمارات و�س��عبها، حني اأكد اأن م�سر واالإمارات تربطهما عالقات 
تاريخية ت�س��يء �س��ماء االأمة مبواقف وطنية را�سخة، لن تن�س��اها م�سر مهما متّر ال�سنون، 
موؤك��داً يف الوقت ذاته اأن��ه يحمل حباً غري عادي للمغفور له باإذن اهلل ال�س��يخ زايد بن 
�س��لطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه ، ومنوهاً باأن م�س��ر ال ت�ستغني عن االإمارات، وكذلك 

دولة االإمارات ال ت�ستغني عن م�سر.
وعيونها،  قلبها  واأخرياً، نقول اإن االإمارات، قيادة و�س��عباً، ت�س��ع م�س��ر "اأم الدنيا" يف 
وتتمن��ى له��ا والأهلها مزيداً م��ن اال�س��تقرار، واأن تنجلي هذه الغمة عنه��ا، حتى تعود 

كما كانت قوية ورائدة وحا�سنة لكل العرب •
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درع الوطـن والهويـة الوطنيـة
ي�س��غ�ل مو�س��وع الهوية الوطنية حيزاً ا�س��تثنائي�اً من اهتمام قيادتن�ا الر�س��يدة، وعلى 
راأ�س��ها �سيدي �ساحب ال�سم�و ال�سي�خ خليف�ة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدول�ة القائد 
االأعلى للق�وات امل�سلحة، حفظه اهلل. وينعك�ص ه�ذا االهتم�ام يف اخلطط وال�سيا�س�ات 
�ملتو�زن��ة �لت���ي تتبناها �لدول��ة، فقد ظه�ر هذ� �لهتمام يف مناق�س��ة مو�س���وع �لهوي�ة 
بو�س��وح يف منت�س���ف عام 2008، حي�ن افتتح �س��احب ال�س��مو ال�سي�خ حممد بن 
را�س��د اآل مكتوم، نائ�ب رئ�ي���ص الدولة رئي�ص جمل��ص ال��وزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، 
اأعمال ملتق�ى الهوي�ة الوطني�ة الذي نظمته وزارة الثقاف�ة وال�سباب، انطالق�اً من دعوة 
�ساحب ال�س��م�و رئي��ص الدول�ة ب�ساأن تخ�س��ي��ص عام 2008 عام�اً للهوية الوطني�ة، 
حر�س��اً من الوزارة عل�ى االهتمام بتدعي��م ركائ�ز الهوي�ة الوطني��ة وتعزيز قي�م الوالء 
واالنتم�اء للقي�ادة وللوط�ن الغايل لدى االأجي�ال ال�سابة، وحت�سني املجتمع يف مواجه�ة 
تي�ار�ت وموج�ات عوملة جارفة جتت�اح �لعال�م و�ملنطقة على حد �س���و�ء، فاأيُّ �أمٍة بدون 
هوي���ة ل ت�س��تح�ق �أن يك�ون لها وط���ن، و�أيُّ �أم�ٍة بال تاري�خ ترج���ع �إليه وتعتز به ل 
ط يف هويته�ا �لوطني�ة تفقد حتم�اً وحدتها وقوتها، وهذ�  ت�س��تح�ق �لبقاء، و�أيُّ �أمٍة ُتف�ِرّ
ما اأّك�ده �س��ي�دي �س��احب ال�سم�و ال�س��يخ خليف�ة بن زاي�د اآل نهي�ان، رئي�ص الدول�ة 
القائد االأعلى للقوات امل�س��لح�ة، حفظه اهلل، بقول�ه: "اإن م�ن ال هوية له، ال وج�ود ل�ه 

ف�ي احلا�س�ر وال مك�ان ل�ه يف امل�ستقب�ل".
واالإع�الم، وخا�س��ة املقروء، باعتباره خط الدفاع االأول عن هويتنا الوطنية، هو بطبيعته 
اأداة ا�سرتاتيجي�ة حلماية الهوي�ة الوطنية و�سيانتها والتعبي�ر عنها، وهو مطالب بالتفاع�ل 
مع خمتل�ف الق�س��ايا املحلي�ة والتعاطي معها بكل �س��فافية ومو�س��وعي�ة وم�س��وؤولي�ة، 
كما اأنه م�س��وؤول م�س��وؤولي�ة كامل�ة عن حماية املواط�ن اأخالقياً وديني�اً وثقافياً و�سلوكياً 
م�ه من م���واد اإعالمي�ة منوعة وهادف�ة جتع�ل املواطن ف�ي  واجتماعي��اً من خالل ما يقدِّ

الدولة مواطناً �ساحلاً يع�رف ما ل�ه من حق�وق وما علي�ه من واج�بات.
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 وف�ي هذا االإطار، ك�ان �سم�و ال�سي�خ عبداهلل بن زايد اآل نهي�ان، وزي�ر اخلارجية رئي��ص 
املجل����ص الوطن���ي لالإع�الم، ق��د اأكد خ�الل تروؤ�س��ه اجتماع املجل�ص اال�ست�س��اري 
للمجل��ص الوطني لالإع�الم، عل�ى االأهمي�ة املحورية الأجه�زة االإع�الم وم�سوؤوليته�ا يف 
راً �سم�وه عن ارتياح�ه ملا تق�وم به اأجه�زة االإع�الم يف الدول�ة يف  املرحل�ة القادم�ة، معب�ِّ
خدم�ة الوطن والتفاع�ل مع الق�سايا الوطني�ة، وتاأكيد االنتم�اء وتعزيز الهوية الوطني�ة، 
ومنوه�اً اإلى اأهمي�ة االإع�الم اجلدي�د ودور �س��بكات التوا�س��ل االجتماعي يف حتقي�ق 

اأه�داف العم�ل الوطن�ي.
وم��ن جانبها تعمل جملة "درع الوطن"، باعتبارها جزءاً من املنظومة االإعالمية الوطنية 
التي خ�سها �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد بثنائه الكرمي، على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، 
بل و�س��عتها هدفاً رئي�س��ياً ال�س��رتاتيجيتها وخططه��ا احلالية وامل�س��تقبلية، القريبة منها 
والبعيدة، باعتبار اأن امل�س��وؤولية عن الهوي��ة الوطنية تبداأ من االإعالم وتنتهي باالإعالم. 
وقد حر�ست املجلة على تناول العديد من الق�سايا الوطنية وعر�ص م�سامينها ودالالتها، 
وعملت من خالل �سيا�س��تها التحريرية على ت�س��جيع االإبداعات الوطنية واإبرازها، بل 
ذهب��ت اإل��ى اأبعد من ذلك من خالل اإ�س��دار �سل�س��لة من املطبوع��ات ذات العالقة 
بالهوي��ة الوطنية مبختلف اأ�س��كالها، فقد اأ�س��درت املجلة خالل الفرتة ال�س��ابقة ثالثة 
كتب تت�س��من درا�س��ات وبحوثاً ومقاالت مهمة، مع الرتكيز على االإعالم االجتماعي 
والع�س��كري، كما عقدت املجلة ندوة علمية بعنوان "االإعالم االجتماعي وانعكا�س��اته 
يف املجال الع�سكري"، ركزت من خاللها على التاأثريات املتنامية لالإعالم االجتماعي 
يف القطاع الع�س��كري. كما تقود العمَل ال�سحفيَّ يف املجلة كوكبٌة من الكوادر الوطنية 
املوؤّهل��ة واملتخ�س�س��ة يف العمل االإعالمي، وا�س��عة الهوية الوطنية ن�س��ب اأعينها، ويف 

�سدارة اأولوياتها املهنية •
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دراجـة وعيديــة
لع��ل اأكرث ما يعتز ويفتخ��ر به االإماراتيون املحبة واالألفة الت��ي تربطهم بحكامهم وتربط 
حكامه��م بهم، يرونهم بينهم يف احلزن قبل الفرح، ويف ال�س��راء قبل ال�س��راء، يخففون 
عنهم اآالمهم ويوا�س��ونهم، ويزيدون فرحهم فرحاً بح�س��ورهم االأعرا�ص واحلفالت التي 
يقيمونها، وي�س��تقبلون اأبناءهم املواطنني يف جمال�س��هم العامرة، وي�س��اركون يف خمتلف 
االأن�س��طة الثقافية واالجتماعية والريا�س��ية. اإنها عالقة ا�ستثنائية يح�سدنا عليها كل من 

عا�ص اأو مّر بهذه االأر�ص الطيبة اأو تابع اأخبارها يف و�سائل االإعالم املختلفة.
وقد �سهدنا خالل ال�سهر املا�س��ي لوحتني جميلتني تعك�سان تلك ال�سورة البهية التي 
نتحدث عنها ونفاخر بها، كان م�س��رح �لأولى جزيرة يا�ض، فيما �س��هد ق�سر �مل�سرف يف 

�أبوظبي �للوحة �ملعربة �لثانية.
فكْم كانت رائعة تلك اللفتة اجلميلة التي قام بها الفريق اأول �س��مو ال�س��يخ حممد بن 
ز�ي��د �آل نهيان ويل عه��د �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�س��لحة منذ �أيام قليلة، 
حني �س��ارك اأفراد املجتمع يف برنامج "تدرب مع يا�ص" م�س��تقاًل دراجة هوائية، �س��ارباً 
بذلك كعادته اأروع االأمثلة يف التوا�س��ع والب�ساطة والتوا�سل مع اجلميع، ومعززاً اأهمية 
احلفاظ على ال�س��حة من خالل ممار�سة الريا�س��ة، وهذا لي�ص بغريب على �سموه الذي 
داأب على االلتحام مع اأبناء الوطن يف خمتلف املنا�س��بات والفعاليات، فقد اأكد �سموه 
اأن "�لن�س��اط �حلركي �أ�س��بح �أكرث �أهمية من �أي وقت م�سى ب�سبب طبيعة �حلياة �لتي 
نعي�س��ها يف الوقت احلا�سر، لذلك يجب اأال ت�س��غلنا اأعمالنا وم�سوؤولياتنا وروتني احلياة 
ومتطلباتها عن ممار�س��ة الريا�سة ب�س��كل يومي"، معرباً �سموه عن اأمله يف روؤية املزيد من 
اأفراد املجتمع وهم ي�ساركون يف مثل هذه الفعاليات واالأن�سطة ويعتمدون الريا�سة جزءاً 

من منط حياتهم. 
اأما اللوحة الثانية فقد كان بطلها طفل �س��غري »�س��يف« جاء مع اأهل��ه مهنئاً الفريق اأول 
�س��مو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان الذي ا�س��تقبل املهنئني يف ق�سر امل�سرف �سباح 
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اأول اأيام العيد. فقد �س��عر �س��موه باأن الطفل و�سع يف يده �سيئاً ما، وبعد اأن �سار الطفل 
تابع �س��موه ا�س��تقبال املهنئني لثوان قليلة، ثم نظر بعدها يف يده ليفاجاأ باأنها ورقة نقدية 
"عيدية"، فارت�سمت على حمياه ابت�سامة جميلة ت�سبه ابت�سامة االأطفال يف براءتها. لقد 
ب��دا هذا الطفل اجلميل وكاأنه يريد اأن يقول نيابة عن الكبري وال�س��غري، الرجل واملراأة، 
واملواطن واملقيم، �س��كراً لك حممد بن زايد، �س��كراً على كل ما قدمته وما تزال تقدمه 
الأبناء �س��عبك ووطنك، �سكراً الأنك فتحت اأبواب قلبك للجميع، �سكراً الأنك دخلت 
يف قلوبنا ووجداننا بابت�سامتك وتب�سطك وحديثك وعفويتك وتوا�سعك، و�سكراً الأنك 
منحتنا هذا القلب الكبري احلنون، و�سكراً الأنك وّحدت وحميت البيت، و�سكراً الأنك 

م�سيت على خطى زايد "اخلري"، وخليفة "االإن�سان".
لق��د ع��رب هذا الطفل به��ذا املوقف العفوي ال��ربيء الرائع عن حب اأبن��اء هذا الوطن 
وتقديره��م ملحمد بن ز�ي��د، ومكانته يف قلوبهم، وعن قربه منه��م؛ فلول �أن هذ� �لطفل 
اأح�ص بحنّو حممد بن زايد وعطفه وحمبته وهو ي�س��لم عليه، ملا قّدم له "العيدية" بهذه 

الب�ساطة والعفوية املتناهية. 
لقد خل�ست هذه العيدية مدى حمبة اأبناء هذا الوطن لقيادتهم الر�سيدة، وبّينت معاين 
�ل��ولء و�لنتماء �إلى هذ� �لوطن �لغايل، وبرهنت على قوة �رتباط �أبناء ز�يد ومت�س��كهم 

بقيادتهم.
تلكم��ا هما اللوحتان اللتان اأدخلتا الفرح��ة والبهجة اإلى قلوب االإماراتيني جميعاً، فلم 
يجدواً كالماً يعربوا به عن فرحتهم من قول �سيدي الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد" "اهلل يدمي الفرحة ويدمي عز البالد ويحفظها"•

يوســف الحـداد
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معرض دبي... قصة نجاح
مرة جديدة تثبت دولة االإمارات العربية املتحدة قدرتها على اإدها�ص زوارها با�س��تمرار، 
موؤكدة للعامل اأجمع اأن ق�س�ص جناحها ال تنتهي، واأنه باالإرادة والت�سميم ميكن اأن ُت�سنع 

املعجزات. 
تغرد دولة االإمارات العربية املتحدة كعادتها خارج ال�س��رب، فال يرى زائرها اإال ق�س�ص 
النمو واالزدهار امل�سطرد، وال ي�سمع اإال اأخبار التنمية امل�ستدامة التي ت�سهدها قطاعات 
الدولة كافة، االأمر الذي يتيح لها الت�س��دي لتنظيم اأكرب املعار�ص واأ�س��خم املهرجانات 

على خمتلف ال�سعد.
وياأت��ي معر���ص دبي للطريان 2013 ليكمل ق�س���ص ه��ذا النجاح، متمم��اً ما اأحدثته 
اأبناء  نفو�ص  يف  طي��ب  �س��دى  املعار���ص االأخرى مثل "اآيدك�ص" و"جيتك�ص" من 

االإمارات وزائريها من خمتلف دول العامل.
اأكرث من خم�ص وع�س��رين �سنة مرت على انطالق هذا املعر�ص منذ ن�سخته االأولى عام 
1986 حتت ا�سم  "معر�ص الطريان العربي"، فاإذا باملعر�ص الذي كان جتارياً �سغرياً يهتم 
بالطري�ن �ملدين، يتحول �إلى حدث عاملي �س��خم ي�س��تقطب جميع �ملعنيني و�ملهتمني 

بقطاع الطريان املدين والع�سكري، وي�سبح �سوقاً من اأهم االأ�سواق العاملية للبائعني.
ع��ادة ما ينتظر �ملر�قبون و�ملحللون �نتهاء �حلدث ليقّيم��و� مدى جناحه، �أما معر�ض دبي 
للط��ري�ن فهو مثل بقية �لأحد�ث �لتي تنظمها �لدولة كانت موؤ�س��ر�ت جناحه و��س��حة 
للعي��ان من��ذ اليوم االأول، وهي موؤ�س��رات ما تزال اآخذة يف االرتف��اع مع مرور كل يوم 
من اأيامه، وهذا ما نلم�س��ه من �س��خامة الوفود الزائرة التي تقدمها عدد كبري من القادة 
وامل�س��وؤولني يف دول كثرية، ومن ال�س��فقات الكب��رية التي اأجنزت وتنج��ز، والتي كان 
ن�س��يب ال�س��ركات االإماراتية كبرياً منها، وال�س��يما طريان االإم��ارات وطريان االحتاد، 

اإ�سافة اإلى ال�سفقات التي اأبرمتها ال�سركات اخلليجية والعاملية.
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ه���ذا اليوم االأخري وي��وّدع معر�ص دبي للطريان زواره، و�س��تكون كلم��ات وداعه لهم 
�س��غرية ومقت�س��ب��ة: "ننتظ�ركم يف املع�ر�ص املقبل، و�س��نكون ق�ادرين على اإبهاركم 

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 واإباء، وعز و�س��موخ وكربي��اء، والعلم وجود وكيان، والعلم رفعة و�س��رف، وعلو 
و�س��مو، والعل��م جمد و�س��يادة، والعلم حب واإخال���ص، والعلم هو رم��ز دولتنا احلبيبة 

واأر�سنا الغالية.
عرب �س��عب االإمارات عن حبهم لقائد امل�سرية �سيدي �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة، حفظه اهلل. واأكدوا ع�سقهم لرتاب الوطن وامتنانهم للقادة 
املوؤ�س�س��ني،وعلى راأ�س��هم املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�س��يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، 
كما اأك��دوا تالحمهم فيما بينهم، وحبهم لدولتهم وفخرهم بها وباإجنازاتها التي ي�س��هد 
لها القا�س��ي والداين، وذلك من خالل املبادرة التي اأطلقها �س��يدي �س��احب ال�سمو 
ال�س��يخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم نائ��ب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل���ص الوزراء حاكم 
دبي، وهي مبادرة "يوم العلم" والتي كان يق�س��د منها ا�ستذكار االأيادي الطاهرة للقادة 
املوؤ�س�س��ني التي رفعت العلم اأول مرة قبل 42 عاماً، وا�ستح�س��ار خمتلف الت�س��حيات 
التي اأبقته مرفوعاً خفاقاً عالياً على مر اأربعة عقود ما�سية، وتذكر املنجزات واملكت�سبات 

التي ر�سخت مكانته بني دول العامل وحجزت له مكاناً متقدماً بني االأمم وال�سعوب.
لقد اأكد �س��يدي  �س��احب ال�س��مو ال�سيخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم يف كلمته التي 
وجهها اإلى �س��عب االإم��ارات قائاًل: "اإن علم الدولة ميثل احت��اد اإرادتنا وعزميتنا، واحتاد 
قدراتنا، ووحدة بيتنا وروؤيتنا وم�س��تقبلنا، ويوحد قلوبنا على ع�سق تراب وطننا، ويوحد 

طاقاتنا واإمكاناتنا ل�سنع م�ستقبل بلدنا".
لق��د تعلمنا من هذه �ملبادرة  كيف نح��ب قيادتنا دومنا جماملة ول مو�ربة؛ لأن �لأبو�ب 
كانت دائماً، و�ستظل،مفتوحة الأبناء الوطن، كما خلقت هذه املبادرة فر�سة ثمينة لغر�ص 

معاين الوفاء يف نفو�ص الن�صء لدولتهم وقادتهم.
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كم كانت جميلة تلك التغريدة التي غرد بها  ال�سيخ حممد بن را�سد على �سفحته مبوقع 
توي��رت بقوله:"وّحدنا توقي��ت رفع العلم لنقول للجميع، باأننا ل�س��نا اإمارات.. نحن دولة 
االإم��ارات.. ولنغر�ص يف اأجيالنا باأن علمنا هو رمز احرتام دولتنا". واأ�س��اف يف تغريدة 
اأخرى:"العلم هو اأمانة ت�س��لمناها من املوؤ�س�س��ني.. وهو اأمانة عند اأخي ال�س��يخ خليفة 

وعندي وعند كل مواطن ومواطنة". 
واأخرياً نقول لك �س��يدي نحن اأبناء زايد على العهد ما�س��ون، وعلى االأمانة حمافظون 
وعلى دولتنا حري�س��ون، ونعاهدكم ونعاهد اأنف�سنا اأن نكون على قدر طموحاتكم وعلى 
ق��در م�س��وؤولية حتمل ه��ذه االأمانة، واأن جنعل عل��م دولة االإمارات عالي��اً خفاقاً يف كل 

املحافل داخل الدولة وخارجها اإن �ساء اهلل •

يوســف الحـداد
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البيت متوحد
حي�ن اأطل�ق �س��ي�دي الفري�ق اأول �س��م�و ال�س��ي�خ حمم�د ب�ن زاي�د اآل نهي�ان، ول�ي 
عه���د �أبوظب�ي نائ�ب �لقائ�د �لأعل�ى للق�و�ت �مل�س��لح�ة، تعبي���ر "البي�ت متوح�د"، 
فاإن�ه ك�ان يج�س���د بكلمات�ه واح�داً م�ن اأ�س�رار ع�زة ه�ذا الوط�ن و�سموخ�ه ومنعت�ه، 
وقدرت�ه عل�ى امل�س���ي بثب�ات نح�و امل�س��تقب�ل. فالقل�وب موؤتلف���ة، والعزائ�م متوثب�ة، 
والهم�م عالي�ة، وال�سواع�د ي�س�د بع�سه�ا بع�س�اً، وي�وؤازر ك�ل منه�ا االآخ�ر ف�ي العم�ل 

واالإجن�از.
اأكت�اف رج�ال  "البي��ت متوح��د"، وال عج�ب ف�ي ذل�ك، فقد ق�ام احت���اده عل�ى 
عظ�م��اء، �س��دق�وا ما عاه���دوا اهلل علي�ه، ون���ذروا حياته�م لرفع���ة الوط�ن وجم�ده، 
وجمع�و� �إل�ى �ملهاب�ة و�حلكم�ة و�لب�س��ي�رة و�لع�زم عط�اًء ونب�اًل وك�رَم �أنف��ٍض وِرث�ت 
املناق�ب والف�س��ائ�ل كاب�راً ع�ن كاب�راً، ووا�سل�وا اللي�ل بالنه�ار ك�داً وكدح�اً وعم�اًل، 

ليك�ون ه�ذا البل�د الطي�ب واأبن�اوؤه ف�ي املكان�ة الت�ي ي�ستحقونه�ا.
ول�ن  عليه�ا،  وم�ن  �لأر�ض  �هلل  ي�رث  �أن  �إل�ى  و�س��يظ�ل كذل�ك  متوحد"،  "البيت 
تزي���د االأي�ام كلمت���ه اإال اجتماع�اً، فل�م يتوق���ف م�ا اأه�داه زاي�د اإل���ى اأبن�اء دول�ة 
االإم���ارات العربي�ة املتح�دة عن�د مظاه�ر الرخ�اء والتنمي�ة والتق�دم الت�ي ننع�م به�ا، 
ب�ل اأه�دى اإلين�ا منظوم�ة قي�م نتخذه�ا – نح�ن اأبن�اء زاي�د – منهج�اً ونربا�س���اً، وم�ا 

ك�ان مل�ن ترب�وا عل�ى قي�م زاي�د اأن يج�د اخل�الف اإليه�م �سبي�اًل.
امل�س��لح�ة  الق�وات  اأبن�اء  اأمن�ه وحمايت�ه رج�ال م�ن  "البي�ت متوحد" يق�وم عل�ى 
لدول���ة االإم�ارات العربي�ة املتح�دة، اأق�س��م�وا عل���ى ب�ذل اأرواحه�م ف���داء لرتاب�ه، 
��ل�ون اللي���ل بالنه�ار، ليكون�وا  لعله�م ي�ردون اإلي�ه بع��ص جميل�ه وف�س��ل�ه، وه�م ي�سِ
عل���ى اأعل���ى درج���ات اال�س��تع�داد واجلاهزي�ة الأداء م�ا ي�س��ن�د اإليه���م م�ن مه�ام 

وواج�بات.
"البي�ت متوح�د"، ف�ي ظ�ل �سي�دي �ساح�ب �ل�سم�و �ل�سي�خ خليف�ة بن ز�ي�د �آل 
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نهي���ان، رئي��ص الدول���ة، القائ�د االأعل�ى للق�وات امل�س��لح�ة حفظ�ه اهلل، خي�ر خل�ف 
خلي�ر �س��ل�ف، وه�و يق�ود بحكم�ة واقت�دار م�س��ي�رة ال تع�رف للنج���اح ح�دوداً، وال 
تر�س���ى بغي�ر ال�س�دارة موقع�اً، يت�س��اب�ق فيه�ا اأبن�اء الوط�ن عل�ى خدمت�ه م�سلحي�ن 
بالعل�م واملعرف�ة، واثقي�ن بقدرته�م عل�ى تخط�ي ال�سع�اب وقه�ر امل�ستحي�ل، معتزي�ن 
بانتمائه���م اإل�ى بلده�م ال�ذي يخ�ط ك�ل ي�وم �س��ط�وراً جدي���دة ف�ي كت�اب املج�د 

والفخ�ر.
واأخي�راً نق�ول نح�ن – اأبن�اء زاي�د – نعتق�د بدرج�ة اليقي�ن ب�اأن "البي�ت متوح�د"، 
و�سنعم�ل حت�ى اآخ�ر حلظ�ة ف�ي عمرن�ا واآخ�ر نقط�ة م�ن دمائن�ا عل�ى �س�ون وحماي�ة 
ه�ذا البي�ت وه�ذا الكي�ان ال�ذي بن�اه لن�ا رج�ال عظم�اء خمل�س���ون بذل�وا الغال�ي 

والنفي��ص حت�ى و�سع�وه ف�ي مقدم�ة دول العال�م.
يقول ال�ساعر:

             البيت متوحد على �سا�س واحد...

                                         وال�سعب حتت البيت يف خري وظالل 

               واإن جات بالأ�سماء لنا اأ�سم واحد... 

                        كلنا خليفه ما بها �سك واإجدال

               �سبعة قلوب و�سلها ج�سم واحد... 

                     درع الوطن عن كل خاين وحمتال

يوســف الحـداد






