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كلمة رئيس التحرير

ا�هر�ي مسـ�ة ا�ه�ظ �هش
رئيس التحرير

torathehc www.torath.ae

... وداعًا  
»أسطورة اإلنسانية... وقائد مرحلة التمكني«

 أعطى لألرض الكثير وأسر القلوب بروحه الطيبة والنفس الكريمة وبإشراقة وجهة 
ً
من المحزن أن ترثي إنسانا

وبابتسامته وانطالقته التي جسدت أفضل صورة عن إمارات اإلنسانية وعن منهج دولة وأصالة مدرسة المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- التي ترعرع فيها ونهل منها بحس القيادة والدراية والقدرة على 

 من خالل التجربة الثرية بصمات واضحة في مسيرة 
ً
استشراف المستقبل، وحب الخير وحب الشعب مسطرا

دولة اإلمارات وإنجازاتها.

الكبار يرحلون ولكن مآثرهم باقية في القلوب والوجدان، هكذا كان رئيس دولة اإلمارات الراحل الشيخ خليفة 

في حياته وفي مماته...رجل دولة وقائد مرحلة التمكين، حمل األمانة بكل   
ً
كبيرا بن زايد آل نهيان، رحمه الله، 

 قاد نهضة البالد بحكمة واقتدار، وتحققت على يديه برامج 
ً
 فذا

ً
حب ومسؤولية تجاه شعبه ووطنه، وكان قائدا

أهمها ضمان مصدر دخل ثابت لألجيال القادمة، من خالل تأسيسه جهاز  التنمية الشاملة في إمارة أبوظبي، 

 عن الصغائر، أكرم 
ً
 مترفعا

ً
 وحكيما

ً
 حازما

ً
 ورئيسا

ً
 تاريخيا

ً
االستثمار عام 1976.  عرفته الشعوب العربية رجال

 من خالل مسيرته الحافلة باإلنجازات المحلية والعربية والعالمية؛ والتي ستبقى 
ً
 كبيرا

ً
شعبه وأعز أمته وترك أثرا

 تقتدي بها أجيال الدولة.  
ً
نبراسا

نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزير  كتب عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

الدفاع حاكم دبي: »خليفة بن زايد قائد وشخصية يحتذى بها. أود أن أتقدم له بالشكر نيابة عن آالف األشخاص 

الذين حصلوا على وظائف، وآالف المر�ضى الذين تكفل بنفقات عالجهم الطبي، واألشخاص المحتاجين الذين 

دفعت ديونهم، وأشكره نيابة عن دولة اإلمارات التي قدم لها خالصة فكره ووقته، وحياته وجهده إلى أن حققت 

المعايير العالمية، أشكره، وأهيب بالجميع أن يشكروه«.

 لفراقه دونما أن يحيط ب�ضيء من 
ً
 القلب يعتصر ألما

ً
عند الحديث عنه ال ينفع القلم إال أن يرخي سدوله، تاركا

ما اختلج به من مشاعر وأحاسيس، حيث ال نملك إزاء هذا المصاب الجلل إال أن نقول رحم الله فقيد اإلمارات 

 في خلفه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله -، وأن نرى دولة 
ً
وعوضنا خيرا

 في قفزاتها التنموية من إنجاز إلى إنجاز ومن 
ً
 في وحدة وثبات وأمن واستقرار وهي تم�ضي قدما

ً
 وأبدا

ً
اإلمارات دائما

نجاح إلى آخر وعلى نهج رموز اإلمارات الخالدة الذكر والفعل الشيخ زايد بن سلطان والشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان. - رحمهما الله - وقادة وحكام اإلمارات.

السلسلة الرتاثية الثقافية
مركز زايد للدراسات والبحوث
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة  - مملكة البحرين 
دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية الهاشمية ديناران 
- العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية ديناران - بريطانيا 3 

جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األميركية وكندا 5 دوالرات.

االشتراكات

لألفراد داخل دولة اإلمارات: 150 درهمًا / لألفراد من خارج الدولة: 
للمؤسسات   / درهمًا   150 الدولة:  داخل  للمؤسسات   - دوالر   200

خارج الدولة  200 دوالر.

8

محتويات العدد

ما ورد في هذا العدد يعبر عن آراء الكتاب وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو نادي تراث اإلمارات

تنويه: بعض الصور المنشورة في ملف العدد تم إقتباسها  من كتابي: 
- نور علي راشد، الشيخ خليفة ذكريات وإنجازات، موتيفيت للنشر، 2007 .

- غريم ويلسون ، خليفة رحلة إلى المستقبل، أبوظبي، األرشيف الوطني، ط1، 2015. 

رئيس التحرير 

شمسة حمد العبد الظاهري

اإلشراف العام 

فاطمة مسعود المنصوري 

موزة عويص علي الدرعي

اإلخراج والتنفيذ 

غادة حجاج

سكرتير إدراي وشؤون الكتاب

سهى فرج خير
torath@ehcl.ae

التصوير: 

- مصطفى شعبان 

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث - نادي تراث اإلمارات، أبوظبي

اإلدارة والتحرير:

اإلمارات العربية المتحدة - أبوظبي

هاتف: 024092200  - 024456456 

عناوين املجلة

العدد محتويات 

ّ
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     من المحرر  

 لوفاة الشيخ زايد، حتى لتكاد أن تشرق 
ً
حينما انتفضت األرض كمدا

 على وجهه ال يلوي على 
ً
به، و تخال الحزن يتجول في الطرقات هائما

خليفة  الشيخ  انتخاب  نحو  لالتحاد  األعلى  المجلس  سارع  �ضيء، 

 منهم له لسياساته التنموية ومبادراته الوطنية، وقد 
ً
باالجماع، عرفانا

صادق الظن الواقع، فكان الشيخ خليفة هو من أخذ بيد االتحاد من 

التأسيس إلى التمكين، فقد دشن عهده الميمون بالتوسع في جهود 

الكثير من الوقت والجهد نحو تحقيق رفاه  التنمية من خالل إزجاء 

المواطن والمقيم، حيث تم التوسع في رقعة البناء السكني والمشاريع 

اختالف  على  شتى  مشارب  التعليمية  الجهود  وأخذت  السكنية 

الدعم  من   
ً
وافرا  

ً
نصيبا الوطني  الخاص  القطاع  ونال  األصعدة، 

الحكومي المتمثل في سن القوانين والتشريعات الداعمة له، وتهيئة 

بما  الخارجية  االستثمارات  المالئم الستقطاب  االستثماري  المناخ 

»من مشاركة الدكتور  ويتالءم مع التوجهات االقتصادية العالمية. 

حمدان الدرعي ص 8....«

20209696 46465858

8484

8 الشيخ خليفة بن زايد ... أمة في رجل - حمدان الدرعي
12 خليفة بن زايد قائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة - علي عبيد الهاملي

 في مرحلة التأسيس - يوسف  الحسن
ً
16 الشيخ خليفة بن زايد قائد مرحلة التمكين وشريكا

20 محطات تاريخية في مسيرة  الشيخ خليفة بن زايد مايو/آيار 1972
أضواء على أول زيارة رسمية إلى مصر - موزة عويص علي الدرعي

30 الصحف تنعى قائد التمكين - سوسن محمد كامل
33 مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من الوالدة وحتى قبل قيام االتحاد -

 حسن صالح محمد
36  الشيخ خليفة بن زايد واالنتقال بالدولة االتحادية من مرحلة التأسيس والبناء إلى مرحلة التمكين - 

 خالد بن محمد مبارك القاسمي
40 عهد خليفة من التمكين السيا�ضي إلى التمتين المجتمعي - خالد صالح ملكاوي

46  الشيخ خليفة بن زايد األب الحاني رجل النهضة والتمكين -  حسن علي آل غردقة
52 القيادة واالتكاء على الوعي من أجل المستقبل  - شريف مصطفى محمد

54 حكمة القيادة في دولة اإلمارات - علي كنعان
56 دور الشيخ خليفة بن زايد في دعم المرأة اإلماراتية - نورة صابر المزروعي
58 مبادرات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد في أجندة مركز زايد الثقافية - 

فاطمة المنصوري - إيمان الشام�ضي
64 الثقافة في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - علي التهامي

67 الوداع الصعب - شعر / خليل عيلبوني
68 كلمات في رحيل الشيخ خليفة رمز الخير والعطاء - محمد أحمد القضاة
70  خليفة بن زايد نموذج لقيم العطاء والتسامح - شمسة حمد الظاهري

72  إسهامات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في المجالين الخيري واإلنساني - 
حمادة عبد اللطيف

74   الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عاشق الصقور وحاميها - علي التهامي
76   كتاب ومثقفون يرثون الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  - صالح أبوزيد

85 رحيل نبض اإلمارات  - موزة سيف المطوع
86   الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بصمات مضيئة في صون التراث وحفظه  - 

هيثم يحيى الخواجة
88   الشيخ خليفة رعاية للثقافة والتراث  - فاطمة المزروعي

90   التنمية المتوازنة والمستدامة في فكر الشيخ خليفة - مريم سلطان المزروعي
92   خليفة بن زايد ذاكرة وحنين - شيخة الجابري

94   قوافي الشعر تنعى خليفة - مريم النقبي
96 إلى روح خليفة بن زايد..  مفردات وأسماء على طريق الرحلة اإلماراتية إلى البيت العتيق - 

محمد عبد العزيز السقا
101 »تراث اإلمارات« ينظم حوارية عن المقيظ ورحالت االصطياف - قسم اإلعالم

105 برنامج ثقافي حافل لنادي تراث اإلمارات في »معرض أبوظبي الدولي للكتاب« - قسم اإلعالم
112 التراث في األدب اإلماراتي - وليد عالء الدين

114 معارض الكتب: وثنائية الكتاب والقراءة في العالم العربي - صديق محمد جوهر
 116  بوخش.. صاحب اإلنجاز المعماري الذي يربط التراث بالحداثة - ممدوح السيد

118 سير الباحثين والمؤرخين في تاريخ دولة اإلمارات والخليج العربي - سوسن محمد كامل
ْم - ضياء الدين الحفناوي

َ
124 جنة َعل

126 ختام القصيدة النبطّية بإعادة البيت األول - فهد علي المعمري
130 في رثاء خليفة - مريم النقبي
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 حمدان الدريع

الحديث عن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لهو حديث عن 
الروح والشجن، وحديث عن ألم الفقد، ولوعة الفراق، حتى 
ى ِإذا 

ّ
طوى الجزيرة خبر، فزع الناس فيه بآمالهم إلى دحضه، َحت

 على صحائف 
ً
، كان الَدمِع يسري مهراقا

ً
َمال

َ
ُه أ

ُ
م َيَدع إلى ِصدق

َ
ل

القلوب، واألفواه تأبى إال أن تتعثر في البوح به. لقد سطر الشيخ 
ملحمة  مكانته،  وفخامة  الرفيع،  بخلقه  زايد  بن  خليفة 
 
ً
، وصيرتها األيام إلى أن باتت مكونا

ً
وطنية باتت في ذاتها وطنا

 .
ً
صرفا  

ً
وطنيا

إن الحديث عن الشيخ خليفة هو حديث عن أمة في رجل أو 
وباتت تتلمس  تنفست الصعداء  حديث عن تاريخ نهضة إمارة، 
طريق النمو والنهضة من خالل البحث في السبل الكفيلة نحو 
فضل  من  واسبغه  نعمة  من  الله  وهبه  بما  االنتفاع  تحقيق 
إن المتتبع لسيرة الشيخ خليفة  على هذه البالد وعلى من فيها. 
المؤسس  الوالد  يكنها  كان  التي  الود  مساحة  يستشعر  سوف 
وفي ذات الوقت سوف ينتابه اإلحساس بجسامة  لنجله البكر، 
المسؤوليات التي أسندها اليه والده الشيخ زايد بن سلطان أل 
التي  حيث نشأ الشيخ خليفه في العين،  طيب الله ثراه،  نهيان، 
اجتذبت برونقها وبساتين نخيلها ومائها العذب قلوب ساكنيها، 
فهي ومع جملة الواحات الست األخرى تبدو للناظر و كأنها األفق 
. وكما 

ً
 وحماية

ً
الذي يلوح للبعيد، والمتخذة من جبل حفيت كنانة

 وتقلب بين افنانها 
ً
نشأ والده الشيخ زايد في العين حينما كان يافعا

 وتقلد شؤونها بحكمة واقتدار، كذلك كان الشيخ خليفة، 
ُ
شابا

فقد شهدت جنبات قصر المويجعي يوم مولده الميمون في العام 
بجده الشيخ خليفة بن زايد   

ً
وحظي باسم خليفة تيمنا  ،1948

األول وجده لجده الشيخ خليفة بن شخبوط بن ذياب خامس 
حكام أبوظبي من أسرة آل نهيان والذي أنجب الشيخ زايد الكبير 
 في تاريخ آل نهيان وإليه يعود الفضل في 

ً
الذي كان األطول حكما

توسيع نفوذ اإلمارة. وهكذا نشأ الشيخ خليفة بين أعطاف أسرته، 
وفي كنف والده الشيخ زايد بن سلطان الذي كان يجلس يق�ضي 
بين الناس وذلك حينما زاره ويلفريد ثيسجر وكان هو من وثق تلك 
الصورة الشهيرة حينما كان الشيخ زايد يقف ومعه الشيخ خليفة 

بن زايد - طيب الله ثراهمها -.  
شهدت المويجعي  وحينما شارف الشيخ خليفة سن الدراسة، 
ما يمكن وصفه بانه اول مدرسة في تاريخها، حيث طفق الشيخ 
زايد يبحث عن مدرسين لفلذه كبده، وحينما ألتقى الشيخ زايد 
سياسية  مناصب  عدة  شغل  الذي   ،1956 في  ولكر  بجوليان 
في االمارات وكان اخرها سفيرا في دولة قطر وتولى ملف ترسيم 
عن  البحث  بمواصلته  أبلغه  االمارات،  بين  السياسية  الحدود 
مدارس لنجله الشيخ خليفة في طريق عودة إلى أبوظبي وسوف 
 عن جهة تعليمية رائدة في لبنان أو مصر 

ً
يتوقف في بيروت بحثا

تم االستقرار على  إال أنه وبعد تقليب وجهات النظر،  او سوريا. 
أنه من األجدى أن يتلقى الشيخ خليفة تعليميه في مسقط رأسه، 
وبذلك تعم الفائدة على الجميع.  وهكذا قامت المدرسة تغمرها 
للشيخ  األول  التعليمي  الحاضن  كونها  في  والود  الحب  مشاعر 
وعم خيرها على من كان هناك من األطفال المحرمين  خليفة، 
من نعماء العلم، وقد كانت تلك التجربة التعلمية بمثابة التمهيد 
الذي حصد  الجتثاث شرور األمية التي كانت كالطود العظيم، 

 متعاقبة، فأرداها أسيرة األمية والجهل. 
ً
أمامه أجياال

البريطاني  السيا�ضي  الوكيل  هندرسون،  إدوارد  استحسن  وقد 
تلك المدرسة التي أتى على   ،1961  -  1959 في أبوظبي في الفترة 
ذكرها، وأخذ في ذكر المصاعب التي وقفت دون موافقة العديد 
على   

ً
خوفا إال  ذلك  وما  بها،  أبنائهم  إلحاق  األمور  أولياء  من 

سوائهم من الضياع والهالك، في حين كان اآلباء يجهلون المنافع 
المستقبلية العظيمة من وراء إزجاء الوقت على مقاعد الدراسة. 

السيا�ضي  الوكيل   M.S.Buckmaster باكماستر  إم.إس.  ويقول 
»وتمّنع البدو عن السماح لألوالهم  في الساحل المتصالح عام: 
 أكبر 

ً
 في المدرسة في الوقت الذي يحققون فيه ربحا

ً
بالبقاء طويال

من العمل في ديارهم، باالعتناء بقطعان آبائهم وجمالهم، بيد أنه 
 40 وتضم نحو  افتتاح مدرسة ابتدائية جديدة في القطارة،  تّم 

.
ً
 منتظما

ً
طالبا

كما سعى الشيخ زايد إلى االستعانة بالخبرات المصرية في ميدان 
 1959 على السفر إلى مصر في عام  التعليم حينما عقد العزم  
محمد  أنور  آنذاك،  المصري  الرئيس  بنائب  خاللها  والتقى 
الذي وعد بارسال عدد من المدرسين المصرين إلى  السادات، 
هناك، كما وعدت السودان كذلك.  وقد ذكر الشيخ زايد في لقائه 
 من مثالب التعليم التقليدي 

ً
الصحفي مع وجيه أبو ذكرى بعضا

كاالفتقار الى التنوع في العلوم، والغلظة في 
التعامل مع التالميذ، مما حذا بالشيخ زايد 
في أن يعيد النظر في أنماط التعليم   

ُ
الحقا

بحيث  والعلوم،  المعرفة  تقديم  ووسائل 
وحينما  تكون مستساغة لفلذات األكباد. 
الزواج،  سن  خليفة  الشيخ  بلغ  قارب 
استمر  زفاف  حفل  زايد  الشيخ  له  أقام 
العين،  في  تحولت  متواصلين،  ألسبوعين 
كرنفال  إلى  البريطانية،  الوثيقة  بحسب 

امتزجت فيه االهازيج الشعبية مع الرقصات التقليدية  مفتوح، 
 
ً
وعمت الفرحة جنبات العين و اتسعت لتشمل ما جاورها، ابتهجا

 من قبل.  
ً
بذلك الزفاف ال1ي لم تشهد له المنطقة مثيال

حتى استخلف خليفته  وما أن انقادت الزعامة للشيخ زايد، 
 لحاكم ابوظبي في المنطقة 

ً
خليفه في العين، حيث عهد إليه ممثال

الشرقية )منطقة العين(، ذلك المقعد السيا�سي المهم الذي 
شغله الشيخ زايد في الفترة بين عامي 1946 و 1966 ومن خالله 
تمكن من تدعيم الموقف السيا�سي وترميم الحضور الظبياني 
بين القبائل العربية في مدينة الواحات، والذي كان له أكبر األكبر 
أحد   ،A.C.I.Samuel( في أن يشهد بذلك اي.�سي.اي صمويل 
الساسة البريطانيين في تلك الحقبة، والذي لم يجد عضاضة 
من  واألكثر سخاًء  »إنه األكثر فاعلية واألشد قوة،  في القول: 
جميع شيوخ صحراء اإلمارات المهادئة، 
بالقرى الست  عن أخيه،   

ً
ويتحكم نيابة

الواقعة ضمن نطاق أبوظبي من واحة 
كما كتب إدوارد هندرسون في  البريمي«. 
رسالته المؤرخة بالسادس من ديسمبر 
من حسن حظ الحاكم أن   :

ً
قائال  1960

االتصال الرئي�سي بالقبائل طوال األربع 
من  يجري  كان  الماضية  سنة  عشرة 
بالكرم  يتسم  الذي  زايد  شقيقه  خالل 

أمة يف رجل

 المغفور له الشيخ خليفة بن زايد خالل حفل تخرج ضباط كلية الشيخ زايد العسكرية في العين

إن الحديث عن الشيخ خليفة هو 
حديث عن أمة يف رجل أو حديث عن 
يخ نهضة إمارة، تنفست الصعداء  تار
وباتت تتلمس طريق النمو والنهضة 
من خالل البحث يف السبل الكفيلة 

نحو تحقيق االنتفاع بما وهبه هللا من 
نعمة واسبغه من فضل عىل هذه 

البالد وعىل من فيها
المغفور له الشيخ خليفة  يترأس هيئة القروض العامة »لجنة الشيخ خليفة«  

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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والجود معهم، والذي يستطيع أن يجمع بين االعتزاز ذاته الذي 
إلى  يشعر به الحاكم وبين البساطة والود الذي يدخل الدفء 
ولوال زايد لما كانت القبائل تشعر بصلة قوية  قلوب رجاله، 
لغالبية  بالنسبة  بوضوح  يظهر  ما  وهذا  الحاكمة،  باألسرة 
البدو«. وحينما كان الشيخ زايد في عنفوان نشاطه السيا�سي 
الوحدوي وسعيه نحو تكثيف المساعي االتحادية التي انطلق 
الى بناء جسور الوحدة بين   

ً
1968، ساعيا يناير   16 أوارها في 

االمارات، أمتشق لوالية عهده ابنه البكر الشيخ خليفة وهو في 
سن الحادية والعشرين للنوء بحمل األمانة، ولرفد أبوظبي بكل 
ما تحتاج إليه في سبيل بلورة رؤيته إلمارة ناهضة بين غياهب 
 على 

ً
 للنهضة العمرانية والحضارية وسلما

ً
التاريخ لتكون عنوانا

وروحها  دثارها الشهامة،  على من حاربها،   
ً
من سالمها وحربا

 
ً
موئال و  األفكار  لتالقح   

ً
موطنا و  العلياء  هو  وطريقها  اإلباء، 

للعلوم.  وعندما تكللت جهود الشيخ زايد في السادس من مايو 
1976 بالنجاح في صهر الجيوش المحلية في بوتقة جيش واحد، 
له كقائد   

ً
صدر توجيه الشيخ زايد بأن يكون الشيخ خليفة نائبا

 لجهوده البناءة في بناء قوة أبوظبي، 
ً
أعلى للقوات المسلحة، تتويجا

حيث عاصر الشيخ خليفة المراحل المختلفة و األطوار المتتابعة 
األخرى،  اإلمارات  في  ومثيالها  ابوظبي  دفاع  قوة  بها  مرت  التي 
في انصهار ضمن بوتقة جيش اتحادي واحد   

ُ
وما آلت إليه الحقا

يخضع إلدارة واحدة. وحينما عقد الشيخ زايد العزم على ضرورة 
استثماري يتم من خالله استثمار  أن يكون إلمارة أبوظبي وعاء 
العوائد النفطية، اختار الشيخ خليفة لتلك المهمة، حيث صدر 

التوجيه نحو تأسيس جهاز أبوظبي لالستثمار في عام 1976، الذي 
 من بين أكبر 

ً
تولى الشيخ خليفه ترؤس مجلس إدارته، وبات واحدا

الصناديق السيادية في العالم، وتنوعت استماراته على مختلف 
القرن  أفول  ومع  القارات.  امتداد  وعلى  اإلنتاجية  القطاعات 
العشرين، والتحول التكنولوجي والمعرفي الكبير الذي حمله معه 
يتواءم ومع   

ً
اتبع الشيخ خليفة منحا القرن الحادي والعشرين، 

حيث باتت  بزوغ نجم شركات التكنولوجيا واألسواق الناشئة، 
العوائد االستثمارية  التقليدية حائرة أمام تدفقات  القطاعات 
الضخمة للقطاعات االستثماريات الحديثة. وحينما قام الشيخ 
زايد بالنظر في ازمة القروض العقارية التي عصفت ببعض مالك 
العقارات في إمارة أبوظبي، قام بتكليف الشيخ خليفة للتعامل مع 
 لجلساتها 

ً
تلك المعضلة، فكانت لجنة الشيخ خليفة، لكونه رئيسا

ثم ما لبثت أن انبثقت منها دائرة الخدمات والمباني التجارية، التي 
كانت في فترة من الفترات من أحد أكبر الجهات التي تدير و تمول 
العقارات في العالم. وحينما هبت أبوظبي لنجدة الصف العربي 
والوقف مع المجهود الحربي المصري الباسل السترداد األرض 
أوفد الشيخ زايد لهذه   ،1973 السليبة في حرب أكتوبر من عام 
يد  ومد  الموقف  حيثيات  على  للوقوف  خليفه  الشيخ  المهمة 

الدعم والمساندة.
وقبيل التوقيع  وحينما أوشكت المسيرة االتحادية على التمام، 
قام الشيخ   ،1971 من يوليو   18 على دستور قيام اإلتحاد في 
 ألول 

ً
زايد في األول من يوليو 1971، بتسمية الشيح خليفة رئيسا

في تاريخ أبوظبي وذلك للتناغم مع إيقاع القالب  مجلس وزراء 

الفيدرالي للسبك االتحادي، حيث تقف الحكومة االتحادية بمنأ 
بينما تتولى االنصراف  عن الشؤون الداخلية لكل إمارة عضو، 
نحو الملفات السيادية ذات الصبغة الوطنية كالتمثيل السيا�ضي 
وأجهزة  األمن  وشؤون  الخارجية  بوزارة  والمتمثل  الموحد 
الشرطة المنضوية تحت لواء وزارة الداخلية، وكذلك الشؤون 
التربية  وزارة  بنطاق  المعارف  أواصر  وشد  لالتحاد  المالية 
والتعليم، وتنظيم شؤون العمالة ومعالجة السياسات المتعلقة 
بها من خالل وزارة العمل االتحادية وغير ذلك من الوزارات التي 
 
ً
تسهم في ترسيخ البنيان الوحدوي. وحينما انتفضت األرض كمدا
لوفاة الشيخ زايد، حتى لتكأد ان تشرق به، وتخال الحزن يتجول 
 على وجهه ال يلوي على �ضيء، سارع المجلس 

ً
في الطرقات هائما

 منهم 
ً
األعلى لالتحاد نحو انتخاب الشيخ خليفة باالجماع، عرفانا

الظن  صادق  وقد  الوطنية،  ومبادراته  التنموية  لسياساته  له 
الواقع، فكان الشيخ خليفة هو من أخذ بيد االتحاد من التأسيس 
إلى التمكين، فقد دشن عهده الميمون بالتوسع في جهود التنمية 
رفاه  تحقيق  نحو  والجهد  الوقت  من  الكثير  إزجاء  خالل  من 
السكني  البناء  رقعة  في  التوسع  تم  حيث  والمقيم،  المواطن 

والمشاريع السكنية واخذت الجهود التعليمية مشارب شتى على 
 من 

ً
 وافرا

ً
اختالف األصعدة، ونال القطاع الخاص الوطني نصيبا

الدعم الحكومي المتمثل في سن القوانين والتشريعات الداعمة 
وتهيئة المناخ االستثماري المالئم الستقطاب االستثمارات  له، 

الخارجية بما ويتالءم مع التوجهات االقتصادية العالمية.  
ومع غمرة االنشغال ببناء الوطن، لم يغفل الشيخ خليفه عن أبناء 
 لمعالجة الديون المتعثرة 

ً
الوطن، فاطلق في العام 2011 صندوقا

للمواطنين من ذوي الدخل المحدود برأس مال 10 مليارات درهم، 
 2005 كما انشأ صندوق خليفة لدعم ريادة األعمال في العام 
بغية تمهيد الطريق نحو تشجيع المواطنين على االبداع في ريادة 
األعمال و تأسيس الشركات التي من شأنها اإلسهام في  دعم القطاع 
الخاص المحلي. كما امتدت يد الشيخ خليفة باإلحسان لتشمل 
ترجمها من خالل اناطة مؤسسة خليفة  دولة حول العالم،   87
بن زايد لألعمال اإلنسانية بالسعي نحو دعم الحياة الصحية 
والتعليمية والمعيشية والدينية للمحتاجين ولمن قست عليهم 
فأحالتهم ال أرض لهم وال  واغرست فيهم أنياب البؤس،  الحياة، 
 يرمي 

ً
 اقتصاديا

ً
سماء. وفي الوقت ذاته، اختط الشيخ خليفه نهجا

  
ً
إلى تعظيم مزايا أبوظبي التنافسية بحيث تكون األكثر استقطابا
فيه  تم   

ً
اقتصاديا  

ً
عهدا بذلك   

ً
مدشنا المباشرة،  لالستثمارات 

إطالق عدد كبير من القطاعات الجديدة المتمثلة في  الصناعات 
الثقيلة في مجال التكنولوجيا، وقطاع الطاقة المتجددة الرائدة، 
والمشاريع العقارية الواسعة، و»السياحة الثقافية« لتكون هذه 
القطاعات اللبنة األساس القتصاد نوعي و قوي وحيوي يوفر 

فرص عمل وفيرة في االستثمار المحلي 

* كاتب ومؤرخ. 

الشيخ خليفة بن زايد أمة في رجل

   المغفور له الشيخ خليفة  مع األسرة الحاكمة أثناء حفل زفاف ابنه الشيخ محمد في قصر البطين

   المغفور له الشيخ خليفة  إلى جانب وزير النفط الكويتي  أثناء ترأس الوزير لمؤتمر أوبيك  في أبوظبي 1971

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 عيل عبيد اهلاميل

فقدت اإلمارات ابنها البار وقائد  )إنا لله وإنا إليه راجعون.. 
مواقفه وإنجازاته  المباركة.  وأمين رحلتها  التمكين«  »مرحلة 
الوطن..  زوايا  من  زاوية  كل  في  ومبادراته  وعطاؤه  وحكمته 
رحمك الله بواسع  أخي وعضيدي ومعلمي.  خليفة بن زايد.. 

رحمته، وأدخلك في رضونه وجنانه(.
بهذه العبارات المتدفقة حزنا على فقيد الوطن، الشيخ خليفة 
بن زايد، رحمه الله، نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، حفظه الله، أخاه، خالعا عليه صفة »قائد مرحلة 

التمكين وأمين رحلتها المباركة«. 

التمكني يف اللغة والمصطلح:
• التمكين في اللغة هو )التقوية والتعزيز(. 

الشركات  أو  األفراد  إلى  السلطة  أو  القوة  منح  إجرائيا  وهو   •
والمؤسسات.

• وله في المصطلح أكثر من تعريف، منها:

لألفراد  واالقتصادية  والسياسية  الروحية  القدرة  زيادة  هو   •
والمجتمعات.

هو عملية زيادة قدرة األفراد والجماعات على اتخاذ خيارات،   •
وتحويل هذه الخيارات إلى إجراءات ونتائج مطلوبة.

والجماعات  األفراد  قدرة  بأنه  التمكين  آدمز  روبرت  يعرف   •
وممارسة  ظروفهم  على  السيطرة  على  المحلية  والمجتمعات 

السلطة وتحقيق أهدافهم الخاصة.

جذور مفهوم التمكني
إلى الستينيات من القرن  يعيد بعضهم جذور مفهوم التمكين 
العشرين، ويربطونها بالحركات االجتماعية التي تنادي بالحقوق 

المدنية واالجتماعية للمواطنين. 
في  بينما يربطها آخرون بجذور النظرية االجتماعية الماركسية، 
المسؤول  »جوليان رابابورت«  حين ُيعتَبر عالم النفس األمريكي 
العمل االجتماعي والطب  إلى عالم  التمكين  عن تقديم مفهوم 
النف�ضي االجتماعي. والحقيقة، من وجهة نظري أن جذور مفهوم 
التمكين تعود إلى أكثر من 14 قرنا، فقد وردت كلمة »التمكين« في 
مواقع عدة من القرآن الكريم، منها على سبيل المثال ال الحصر:

قائد مرحلة التمكني وأمني رحلتها المباركة

الذين إن مكناهم في األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا   •
 - ولله عاقبة األمور. )سورة الحج  بالمعروف ونهوا عن المنكر، 

اآلية 41(
ا مكنا له في األرض وآتيناه من كل �ضيء سببا. )عند الحديث 

ّ
إن  •

عن ذي القرنين في سورة الكهف - اآلية 84(
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم   •

ردما. )سورة الكهف - 95(
 • وكذلك مكنا ليوسف في األرض يتبوأ منها حيث يشاء. )سورة 

يوسف - اآلية 56(

أنواع التمكني:
هناك أنواع عدة للتمكين، منها:

• التمكين السيا�ضي.
• التمكين االقتصادي.

• التمكين االجتماعي.
• التمكين اإلداري.

• التمكين النوعي )الجندري(
لماذا أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله، على المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، عليه 

   المغفور له الشيخ خليفة  بجانب عمه الشيخ شخبوط بن سلطان عام 1983

   المغفور له الشيخ خليفة  يستقبل ضيوفه في مجلسه في العين

   المغفور له الشيخ خليفة  بجانب والده وشقيقه الشيخ حمدان بن زايد عام 2003

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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رحمة الله، صفة »قائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة«؟
نستطيع أن نقسم عمر دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى مراحل 

عدة:
• المرحلة األولى: هي مرحلة التأسيس. وهي المرحلة التي تم فيها 
البنية  وإرساء  لها،  األساسية  اللبنات  ووضع  الدولة،  تأسيس 
33 عاما من عمر الدولة،  التحتية. وقد استغرقت هذه المرحلة 
بدأت بإعالن قيام دولة   .2004 إلى عام   1971 امتدت من عام 
الشيخ  له  المغفور  الدولة،  مؤسس  بانتقال  وانتهت  االتحاد، 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الى الرفيق األعلى. 33 
المرحلة التي تسمح بتكوين جيل كامل،  ف،  صنَّ

ُ
عاما هي، كما ت

هو الجيل الذي ُوِلد مع قيام دولة االتحاد، وأصبح جاهزا لتسلم 
المسؤولية بعد رحيل جيل المؤسسين.

• المرحلة الثانية: هي المرحلة التي أطلق عليها، مرحلة التمكين. 
الذي تولى فيه المغفور له الشيخ خليفة   2004 وتمتد من عام 
وتم  مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي،  عليه رحمة الله،  بن زايد، 
انتخابه رئيسا للدولة، والتي انتهت بانتقال الشيخ خليفة، عليه 

رحمة الله، إلى الرفيق األعلى يوم الجمعة 13 مايو 2022.
مرحلة  عليها  نطلق  أن  نستطيع  التي  هي  الثالثة:  المرحلة   •
»االنطالق« لصنع المستقبل. هي المرحلة التي بدأت يوم السبت 
14 مايو 2022 بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان رئيسا للدولة.

أهم مالمح مرحلة التمكني:
تميزت مرحلة التمكين التي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن 
بقطف ثمار مرحلة التأسيس،  عليه رحمة الله،  زايد آل نهيان، 
الصحية  والخدمات  للتعليم  نشر  من  خاللها  تم  ما  واستثمار 
وظهور جيل شاب ومتعلم،  واالجتماعية وغيرها من الخدمات، 
الدولة  بناء  في  اإلسهام  من  المختلفة  المجتمع  فئات  لتمكين 
ونهضتها، وسأضرب أمثلة ثالثة من الفئات التي تم تمكينها على 

سبيل المثال ال الحصر:
• المرأة:

حظيت المرأة بدعم ومساندة كبيرين من القائد المؤسس، الشيخ 
ومن سمو الشيخة  طيب الله ثراه،  زايد بن سلطان آل نهيان، 
فكانت شريكا  فاطمة بنت مبارك، حفظها الله وأمد في عمرها، 
س  ّسِ

ُ
وأ النسائية،  الجمعيات  لها  أقيمت  الوطن،  بناء  في  كامال 

رت لها  ِ
ّ
لهذه الجمعيات االتحاد النسائي العام الذي يجمعها، وُوف

المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة داخل الدولة، لتجنيبها 
مشقة السفر إلكمال تعليمها الجامعي، وتولت كثيرا من الوظائف. 
وعندما جاء موسم الحصاد في عهد الشيخ خليفة بن زايد، عليه 
رحمة الله، حدثت نقلة نوعية في مسيرة المرأة، فتولت الشيخة 
ثم تنقلت في   2004 لبنى القاسمي منصب وزيرة االقتصاد عام 
مناصب وزارية عدة، منها وزارة التجارة الخارجية ووزارة التسامح. 
2006 فازت الدكتورة أمل القبي�ضي في انتخابات المجلس  وعام 

لتكون بهذا أول امرأة يتم  الوطني االتحادي عن إمارة أبوظبي، 
انتخابها للتمثيل البرلماني في دولة اإلمارات. وفي عام 2015 تولت 
الدكتورة أمل القبي�ضي رئاسة المجلس الوطني االتحادي، لتكون 
وفي عام  العربي.  العالم  نيابيا في  بهذا أول امرأة ترأس مجلسا 
تم رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني االتحادي   2018
إلى 50 % من أعضاء المجلس في قرار تاريخي هو األول من نوعه. 

 • الشباب:
 حظي الشباب بالدعم الكامل في عهد المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد، عليه رحمة الله، فتم تعيين معالي شما المزروعي وزيرة 
لتكون بهذا  عاما،   22 وهي في سن   2016 لشؤون الشباب عام 
أندية الشباب ونشرها في  كما تم إنشاء  أصغر وزيرة في العالم. 
وتضمنت مشاريع الخمسين التي تم اإلعالن عنها عام  الدولة، 
أثناء احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي فرصا كثيرة وواعدة   2021
وأصبحت نسب الشباب في التشكيالت الوزارية  لفئة الشباب، 

ومجاالت العمل هي األعلى منذ قيام دولة االتحاد.
• أصحاب الهمم:

الله،  عليه رحمة  زايد،  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  في عهد 
الوطنية لتمكين ذوي اإلعاقة  أطلقت دولة اإلمارات السياسة 
وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة  بهدف تمكينهم، 

في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم وألسرهم.

 لهذه السياسة تقرر ما يلي:
ً
ووفقا

لجهودها   
ً
نظرا وذلك  الهمم،  بأصحاب  الفئة  هذه  تسمية   •

الجبارة في تحقيق اإلنجازات، والتغلب على جميع التحديات.
• تعيين مسؤول في كافة المؤسسات والجهات الخدمية بمسمى 
يعمل على تسهيل واعتماد  »مسؤول خدمات أصحاب الهمم« 

خدمات مخصصة لهم.
• تأسيس المجلس االستشاري ألصحاب الهمم، ويضم مؤسسات 
حيث سيعمل  حكومية اتحادية ومحلية وأفرادا من المجتمع، 
وإيجاد  المجلس على تقديم المشورة بهدف تطوير الخدمات، 
الحلول للتحديات التي تعوق دمج هذه الفئة في المجتمع. وتقوم 
السياسية الوطنية لتمكين األشخاص أصحاب الهمم على ستة 
والتأهيل  والتعليم،  الصحة وإعادة التأهيل،  محاور رئيسة هي؛ 
االجتماعية  والحماية  الوصول،  وإمكانية  والتشغيل،  المنهي 

والتمكين األسري، والحياة العامة والثقافة والرياضة.
كل هذه اإلنجازات التي تحققت في عهد المغفور له الشيخ خليفة 
تجعله بحق  والكثير غيرها،  عليه رحمة الله،  بن زايد آل نهيان، 
»قائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة« كما وصفه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله 

وأطال عمره 
* كاتب وإعالمي إماراتي

المباركة رحلتها  وأمين  التمكين  مرحلة  قائد  زايد  بن  خليفة 

 للحاكم في عام 1968
ً
   المغفور له الشيخ خليفة في مكتبه في العين عندما كان نائبا

   المغفور له الشيخ خليفة يتوسط جده الشيخ محمد بن خليفه »يسار الصورة«، وخاله الشيخ مبارك بن محمد  »يمين الصورة«

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 يوسف الحسن

ونشير  في عمر دولة اإلمارات،  »المراحل«  عندما نتحدث عن 
التي أرساها وقادها المغفور له الشيخ  )مرحلة التمكين(  إلى 
خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« نحتاج أن نقول بداية 
 
ً
أن هناك ترابط وتواصل وتداخل بين المراحل المختلفة بدءا
 إلى المرحلة 

ً
 بمرحلة التمكين وصوال

ً
من مرحلة التأسيس مرورا

الحالية وهي مرحلة صناعة المستقبل.
)مرحلة التأسيس( هي المرحلة األولى منذ بداية االتحاد حتى 
رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 
2004، والتي كان فيها أيضا المغفور  إلى دار البقاء عام  ثراه« 
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« شريكا في 
الثانية  المرحلة  وفي  المرحلة بجوار والده كولي عهده.  هذه 
والتي قادها المغفور له الشيخ خليفة بن  )مرحلة التمكين( 
زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« وكان فيها بشكل فعال ومؤثر 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان »حفظه الله« 
كولي عهده. وها نحن اليوم في المرحلة الثالثة )مرحلة صناعة 
المستقبل( والتي يتولى فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان »حفظه الله« كامل مسؤولية قيادة الدولة.
 إذا هناك ترابط وتداخل بين هذه المراحل الثالث بشكل بياني 
صاعد نحو تراكم اإلنجاز، والتجدد الدائم والحيوي والتماهي 
والتفاعل الريادي مع المتغيرات وصناعة المستقبل األفضل. 

قراءة يف مرحلة التأسيس 
ارتبطت مرحلة التأسيس بعصر المؤسس المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« و في هذا المرحلة أنجزت 
كتأسيس   للوطن،  األساسية  واألعمدة  الضرورية  المستلزمات 
اإلتحاد الفدرالي بدستور عصري متقدم، وبالتفاف شعبي ورضا 
)ال  الصفر  المرحلة من  في هذه  الوطن  بناء  بدأ  شعبي عارم، 
خريج جامعي فقط،   45 وال تجربة دوالتية سابقة،  مؤسسات، 
اقتصاد كفاف..إلخ(، لم يكن التأسيس سهال واالنتقال من حكم 

القبيلة والنزاعات إلى حكم الدولة والمؤسسات والقوانين.
منجزات مرحلة التأسيس 

 • خلق كينونة وطنية بالمعنى السيا�ضي والقانوني.
 • إحداث تغييرات جذرية في المكان والمجتمع والبنى االجتماعية 
والتعليمي،  والصحي  والثقافي  واالقتصادي  السيا�ضي  والنظام 

وتحقيق وئام وطني غير مسبوق.
 + )اإلرادة  تسخير الثروة للتنمية البشرية واإلنمائية مع توفر   •

الرؤية الحكيمة + مبادئ الخير العام(.
الحرمان،  من  طويلة  عقود  عن  الناس  تعويض  على  العمل   •

الشقاء، التخلف، األمية والعزلة المفروضة.
وهكذا تم بناء شرعية اإلنجاز وقدمت مرحلة التأسيس اإلمارات 
إلى هذا العالم كدولة نافعة ألهلها وإلقليمها ومجتمعها العالمي، 

ال دولة هشة أو فاشلة أو عالة.
من  عام  مناخ  تأسيس  إلى  اإلشارة  يمكن  المحصلة  هذه  ومع 
فضال عن  »دولة الرفاه«  الرفاه المادي والمعنوي أو ما نسميه 
ظهور مجتمع »بقوة« شابة، وهي تحتاج إلى تمكين )نظام تمكين 
وثقافة تمكين( حتى نفتح الطريق أمامها ونمنحها الفرصة لرسم 

المستقبل.

مرحلة التمكني  
وهي المرحلة التي ارتبطت بعهد المغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، ولكن يبقى السؤال المهم، لماذا أطلق المغفور له 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« مرحلة التمكين 
للتعريف  يقودنا  هذا  التأسيس؟  مرحلة  بعد  وكثقافة  كنظام 

باألبعاد الهامة لهذه المرحلة، وتشمل: 

• تحفيز الناس والمؤسسات لمواصلة البناء واإلنجاز.
• تعزيز الثقة في الذات الوطنية.

وإمكانياته وحماسه  مهاراته  وتقوية  المواطن  إطالق طاقات   •
ومثابرته، وشحذ همم المجتمع للنهوض واإلبداع.
• تعزيز اإلحساس بالمسؤولية والقدرة على الفعل.

• توسيع المشاركة في صناعة القرارات والعمل الجماعي.
• تحقيق أق�ضى قدر من النجاح واإلبداع وثقة الناس بأنفسهم.

والعمل  التشارك  السلوك وتحسين  تغيير  التحفيز من خالل   •
التمكين،  رسالة  في  الكامنة  المعاني  أبرز  هي  أكبر هذه  بجدية 
ونفسية  وتنظيمية  وثقافية  اجتماعية  عملية   process هي  إذا 
ذات أبعاد متنوعة تعزز قوة ومهارات وإمكانيات الفرد  أيضا، 
والمجموعة، وتساعدهم على اكتساب القدرة والثقة على إدارة 

حياتهم ومجتمعاتهم.
في المشروع الوطني للتمكين والذي أطلقه الشيخ خليفة، اعتبر 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« أن 
الخامسة  االتحادية  للعشرية  مشروعه  هو  المواطن«  »تمكين 

النطالقة وطنية أكبر قوة وثقة وتأثير.
ومرتكزاتها هي:

• اإلنسان الفاعل الواثق بنفسه والمعتز بهويته الوطنية.
• أسرة متماسكة مستقرة.

• مجتمع متالحم.
• نظام تعليمي متقدم.

• خدمات صحية متطورة.

• اقتصاد متنوع.
• بنية تحتية متكاملة.

• اتحاد قوي ومتعاضد.
• مكانة إقليمية ودولية متميزة.

»وثيقة الخمسين  بإطالق   2019 توجت هذه المرحلة في العام 
عاما القادمة« والتي تضم عشرة مبادئ وأهداف:

 • تقوية االتحاد.
 • بناء أفضل بيئة اقتصادية عالية ونشيطة.

 • سياسة خارجية متوازنة ومتزنة.
 • تنمية رأس المال البشري.

 • حسن الجوار.
 • ترسيخ السمعة الدولية لإلمارات.

  قائد مرحلة التمكني ورشيكاً يف مرحلة التأسيس

   المغفور له الشيخ خليفة  في صورة تذكارية مع أعضاء مجلس الوزراء السابع في عام 2006

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

التأسيس التمكين وشريكًا في مرحلة  زايد قائد مرحلة  بن  الشيخ خليفة 
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• التفوق الرقمي والتقني والمعرفي.
• منظومة القيم وعلى رأسها قيم التسامح والتعايش السلمي.

• المساعدات اإلنسانية.
• الدعوة للسلم والسالم والحوار واالستقرار.

نماذج من المرشوع الوطين للتمكني
أود أن أشير هنا إلى نماذج من المشروع الوطني للتمكين، فأول 
هذه النماذج التي أطلقها أثر توليه الرئاسة في نوفمبر 2004 وهي: 
للحكومة  األولى  االستراتيجية  الخطة  هي  النماذج  هذه  أول 

االتحادية وكان الهدف منها تحقيق: 
•التنمية المتوازنة والمستدامة.

• ضمان رفاه المواطنين.
• مبادرات مشاريع إسكان المواطنين ومبادرات تعليمية وصحية 

واجتماعية في اإلمارات الشمالية.
• تطوير قطاعي النفط والغاز.

• في العام 2007 أطلق »مؤسسة خليفة لألعمال اإلنسانية« والتي 
تعتبر ثالث أكبر جهة مانحة للمساعدات في الدولة.

ثاني هذه النماذج »التمكين السيا�ضي«:
أكثر  المواطن  ليكون  النيابية  الحياة  في  طفرة  أحدث  حيث 
ويرسخ  الوطني  االنتماء  يعزز  وبما  وتعيين(،  )انتخاب  مشاركة 
فكرة المسؤولية، وشمل ذلك »تمكين المرأة ومشاركة مميزة لها 
وهي استراتيجية  والتنفيذية،   )%  50( في السلطتين التشريعية 
طلقت قبيل رحيل القائد المؤسس وتم تطويرها وتحديثها في 

ُ
أ

عهد الشيخ خليفة، حيث تم إنشاء مجلس اإلمارات للتوازن بين 
2015، وشهدنا كيف ارتفعت  الجنسين في قطاعات الدولة عام 
نسبة تعليم المرأة في الجامعات وفي مجلس الوزراء وفي السلك 
)شما  الدبلوما�ضي وصوال إلى تعيين أصغر وزيرة دولة في العالم 
التنافسية  مؤشرات  وفي  للشباب(،  وزير  عاما   22 المزروعي 

سجلت المرتبة األولى في تمكين المرأة إقليميا.
إطار  في  المبادرات  من  العديد  طلقت 

ُ
أ التمكين،  مرحلة  وفي 

في  والتي تصب  التنموي اإلنساني الشامل«  الوطني  »المشروع 
صلب التمكين السيا�ضي واالجتماعي واالقتصادي..إلخ.

وهي مبادرات تالمس الواقع والعصر في آن، من بينها:
• تخصيص أعوام محددة لتنفيذ برامج اجتماعية وثقافية وبيئية 
وغيرها مثل: عام التطوع وعام الهوية الوطنية وعام القراءة وعام 

العطاء وعام االبتكار...إلخ.
• مبادرة إعالء وتعزيز ثقافة وقيم التسامح وإشاعتها في المجتمع، 
التسامح كفلسفة إنسانية وسياسية وأخالقية وقانونية، بمعنى 
االختالف  سياق  في  والوئام  بالتنوع  والقبول  االختالف  احترام 

ويتعارفوا  ليتعاونوا  مختلفين  الله  خلقهم  البشر  بأن  واإلقرار 
)األخوة  وتوجت هذه المبادرة بمبادرة إنسانية  ويعمروا األرض، 
لبلورة دور األديان والمعتقدات المعتبرة في العصر  اإلنسانية( 
وبرامج  مشروعات  ومن خالل  إنساني،  إيجابي  كدور  الحديث 
لالنفتاح  وتدعو  والعنصرية  والعنف  الكراهية  مناخات  تعطل 

والحوار وضمان كرامة اإلنسان.
توسع  مبادرات أخرى تعزز انطالق أو اقالع اقتصادي شامل،   •

تكنولوجي متسارع، لتكون اإلمارات:
• قاطرة لالقتصاد اإلقليمي.

• قوة صلبة وقوة ناعمة في آن واحد.
• مقاربة استراتيجية جديدة للدولة في اهتماماتها خليجيا وعربيا 

وإقليميا وصوال إلى السياق الدولي.
وسيادة الدولة الوطنية،  دعم االستقرار والسلم المجتمعي،   •
ومواجهة مخاطر التطرف واإلرهاب، وتحصين المنظومة األمنية 

اإلقليمية.
• تنويع الشراكات في اإلقليم وفي العالم.

 والمحصلة طوال العقد األخير إنجاز االعتراف الدولي واإلقليمي 
وحفظ  اإلقليم،  اجتذاب  في  الفاعل  وبدورها  الدولة  بمكانة 
كان  أهمية السلم المجتمعي.  سالمة واستقرار المنطقة وإعالء 
رحمه الله رجل دولة بامتياز، تميز بتواضع جم وبرؤية إنسانية، 
قاد اإلمارات في مرحلة متفجرة في اإلقليم، بما فيها مرحلة )الربيع 
العربي( ونجح في إبقاء اإلمارات مستقرة آمنة، وتراكم في إنجازاتها 

وخارج المهاترات والتجاذبات السياسية.
رحمه الله وجزاه الله عن شعبه كل خير  

* كاتب ومفكر

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

التأسيس التمكين وشريكًا في مرحلة  زايد قائد مرحلة  بن  الشيخ خليفة 
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 موزة عويص عيل الدريع

في الثامن والعشرين من مايو/ آيار1972 حل الغفور له الشيخ 
 على جمهورية 

ً
خليفة ين زايد آل نهيان - طيب الله ثراه - ضيفا

مصر العربية في أول زيارة رسمية له، وذلك بدعوة من الدكتور 
عزيز صدقي رئيس الوزراء المصري آنذاك. وكانت تلك الزيارة 
محط اهتمام كبير من قبل القيادة والشعب المصري والعربي 
وتغطية  رصد  على  المصرية  الصحافة  وحرصت  كذلك. 
واستغرقت زيارة الشيخ  ومتابعة تلك الزيارة بكل تفاصيلها. 
من  والعشرين  الثامن  ُمنذ  أسبوعا  مدة  مصر  إلى  خليفة 
تخللها العديد  حزيران1،  آيار وحتى الثالث من يونيو/  مايو/ 
من اللقاءات واالجتماعات والمباحثات والتصريحات الهامة 
من  وكانت الصحافة المصرية قد صرحت ب�سيء  والزيارات. 
الشيخ  »وسيقوم  قائلة:  خليفة  الشيخ  زيارة  وجدول  ذلك 
عدة لقاءات مع المسئولين  خليفة خالل هذه الزيارة بإجراء 
حكومة  بين  العالقات  لتوثيق  الهامة  المباحثات  من  وعدد 
كما  المجاالت.  مختلف  في  العربية  مصر  وجهورية  أبوظبي 
كما  سيجتمع بالسادة نواب رئيس الجهورية ورئيس الوزراء. 

سيزور ويتفقد أهم المعالم الحضارية ويقوم بزيارة الجبهة2«.

وكان الشيخ خليفة بن زايد يشغل في ذلك الوقت منصب ولي 
عهد أبوظبي ورئيس مجلس وزراء أبوظبي، ووزير الدفاع والمالية 
3. وكانت تلك الزيارة التي قام 

ً
23 عاما ويبلغ من العمر  بأبوظبي. 

بها إلى مصر، إنما هي امتدادا للزيارة التي قام بها الشيخ زايد بن 
سلطان في وقت سابق والتي ساعدت على دعم العالقات بين مصر 
»إذا كان سمو  وفي هذا الصدد أشارت األهرام إلى أنه  وأبوظبي. 
الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة. كان 
أول األشقاء من قادة الخليج عندما قدم إلينا في العام الما�ضي، 
بعد أن تولى أخوه الرئيس أنور السادات رئاسة الدولة وقيادة 
فإن خليفة بن  األمة، وحل بين أخوانه وفي بلده كأعز األشقاء.. 

زايد يحل بيننا اآلن بدعوة من أخيه الدكتور عزيز صدقي رئيس 
نعلق عليه مع صحبه ومع   

ً
 عزيزا

ً
الوزراء، ال كضيف  ولكن أخا

نهضة بلدهم الذي يحتل مكانا  رجال أبوظبي كل اآلمال في بناء 
مرموقا في الوطن العربي الكبير«4.

وصرح متحدث باسم الوفد المرافق للشيخ خليفة بن زايد إلى 
مصر، أن السياسة التي تنتهجها حكومة الشيخ خليفة بن زايد 
تلتزم باالطار الذي وضعه الشيخ زايد منذ توليه مسؤولية الحكم 
والذي يسعى إلى إقامة عالقات وطيدة ومتجددة بين أبوظبي ودول 
ومشاركة أبوظبي بصفة دائمة في مختلف صور العمل  العالم، 
وهنا يتوقف هذا المقال عند تلك المحطة التاريخية  العربي5. 
الهامة في مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن 
زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
العربية واستكمال  العالقات  في دعم  ودوره   .)2022  -  2004(
عام  بشكل  واإلمارات  خاص  بشكل  أبوظبي  نهضة  وبناء  تعزيز 
من خالل  العشرين،  القرن  من  السبعينيات  بدايات  في  وذلك 
الزيارة الرسمية األولى التي قام بها إلى جمهورية مصر العربية، 
 عن والده وإمارته ودولته. وسيلقي المقال الضوء على تلك 

ُ
ممثال

الزيارة ُمنذ وصول المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة إلى 
مصر ومغادرته لها.

يخية يف مسرية   محطات تار
مايو/آيار 1972

أضواء عىل أول زيارة رسمية إىل مرص

• وصول الشيخ خليفة والوفد المرافق له :
من   

ً
كان الشيخ خليفة قد وصل إلى مطار القاهرة الدولي قادما

مقدمة  في  وكان  بها.  قام  رسمية  زيارة  بعد  السودان  جهورية 
مجلس  رئيس  صدقي  عزيز  الدكتور  خليفة،  الشيخ  مستقبلي 
الوزراء. الذي رحب بضيف مصر الكبير والوفد الرسمي المرافق 
والذي ضم كال من محمد حبروش السويدي وزير المالية،  له، 
والشيخ فيصل  البترول والصناعة،  العتيبة وزير  ومانع سعيد 
بن سلطان القاسمي وكيل وزارة الدفاع ورئيس ديوان ولي عهد 
األستشاري  المجلس  رئيس  نائب  المسعود  وأحمد  أبوظبي، 
عضو  عويضة  وراشد  أبوظبي،  في  التجارية  الغرفة  ورئيس 
الغرفة  رئيس  ونائب  بأبوظبي  الوطني  االستشاري  المجلس 
الخارجية،  بوزارة  المفوض  الوزير  الشرفا  وعلي  التجارية، 
العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  مستشار  عباس  حسين  والسيد 
والوفد  بالشيخ خليفة  المصرية  الصحف  وأشادت  المتحدة. 
المرافق له قائلة: تحية إليه وتحية إلى صحبة من شباب أبوظبي 
الذين قدموا معه..إن الشباب هم عدة المستقبل وهم القوة 
وخليفة بن زايد ولي عهد أبوظبي ورئيس  الدافقة إلى الحياة.. 
أعينهم  تفتحت  الذين  ومن  الخليج،  وزرائها من طالئع شباب 
 بحمل األعباء مع هؤالء 

ً
على المسئولية الكبيرة وسيكون جديرا

أبعادالمسئوليات،  يدركون  ممن  أبوظبي  رجال  من  الصفوة 
وكانوا صورة مشرقة ومشرفة ألمتهم ولوطنهم«.6

صفحاتها  في  المصرية  الصحافة  خصصت  ذلك  جانب  وإلى 
عن تلك الكفاءات والخبرات التي ضمها الوفد   

ً
وصورا  

ً
تقاريرا

المرافق للشيخ خليفة ووصفت ذلك الوفد بأنه يعبر عن واقع 
اإلمارة وطموحها وآمال شعبها 7.

• الشيخ خليفة يزور ضريح الرئيس جمال عبدالناصر 
من األمور التي شملها برنامج زيارة الشيخ خليفة بن زايد، أنه قام 
بعد وصوله إلى القاهرة بزيارة ضريح الرئيس المصري الراحل 

 
ً
جمال عبدالناصر، وقرأ الفاتحة على روح الزعيم ، ووضع إكليال

من الزهور عليه8.
•  الجلسة األولى من المباحثات...ومناقشة الموقف في الشرق 

األوسط
في مساء اليوم الذي وصل فيه الشيخ خليفة إلى القاهرة ُعقدت 
الجلسة األولى من المباحثات بين الجانبين اإلماراتي والمصري، 
عزيز  والدكتور  خليفة  الشيخ  استعرض  الجلسة  تلك  وخالل 
وناقشا  العربية،  األمة  بال  تشغل  التي  الكبرى  القضايا  صدقي 
الموقف في الشرق األوسط من جميع جوانبه. وأكد الشيخ خليفة 
خالل جلسة المباحثات األولى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بقيادة رئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تضع كل امكانياتها 
الواحد  الهدف  أجل  ومن  الكبرى،  العربية  القضية  لخدمة 
: »إن أبوظبي ودولة 

ً
للتحرير والنصر9 . وأضاف الشيخ خليقة قائال

1972 زايد  مايو/آيار  تاريخية في مسيرة الشيخ خليفة بن  محطات 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

 زيارة الشيخ خليفة لمجمع الحديد والصلب ويرافقه الدكتور عزيز صدقي

الشيخ خليفة بن زايد والدكتور عزيز على مائدة العشاء التي أقامها د. عزيز تكريما للشيخ خليفة

 بقدوم الشيخ خليفة
ً
عدد من السيدات العربيات يقدمن باقة من الورود ترحيبا

الصورة التي تصدرت غالف مجلة المصور: الشيخ خليفة وهو يتلقى قالدة الجمهورية من الرئيس أنور السادات
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اإلمارات العربية المتحدة تضع كل إمكانياتها وجهودها المادية 
على  الحفاظ  أجل  ومن  العربي  الحق  عن   

ً
دفاعا والسياسية 

الحرية العربية والكرامة العربية والحق العربي المشروع10«. وعبر 
الجانب المصري عن تقديره وإمتنانه للموقف الكريم الذي تقفه 
التأييد  موقف  وخاصة  مصر  بجانب  الشقيقة  العربية  الدول 
وحضر  المتحدة11.  العربية  الذي تقفه دولة اإلمارات  والدعم 
جلسة المباحثات من الجانب المصري ممدوح سالم نائب رئيس 
رئيس  نائب  مرزبان  عبدالله  ومحمد  الداخلية،  وزير  الوزراء 
الوزراء ووزير التموين، والدكتور مراد غالب وزير الخارجية، وعلي 
عبدالرزاق وزير التربية والتعليم ورئيس بعثة الشرف المرافقة 
وعبدالمنعم يونس عمارة وزير الدولة.  للشيخ خليفة بن زايد، 
أما من الجانب اإلماراتي فقد حضر محمد حبروش السويدي 
وزير الدولة للشؤون المالية، ومانع سعيد العتيبة وزير البترول 
اإلمارات  دولة  رئيس  مستشار  زكي  عباس  وحسن  والصناعة، 
والشيخ فيصل القاسمي وكيل وزارة الدفاع  العربية المتحدة، 

وعلى الشرفا الوزير المفوض بوزارة  ورئيس ديوان ولي العهد، 
الخارجية، وتريم عمران سفير دولة اإلمارات العربية المتحدة في 

مصر وعضو وفد المباحثات الرسمية 12.
• حفل عشاء على شرف الشيخ خليفة بن زايد 

وبمناسبة وصول الشيخ خليفة إلى جمهورية مصر العربية، أقام 
 لضيف مصر13 .

ً
الدكتور عزيز صدقي حفل عشاء تكريما

•  الشيخ خليفة يزور مجمع الحديد والصلب بمنطقة حلوان 
الصناعية

مجمع  بزيارة  صدقي  عزيز  الدكتور  يرافقه  خليفة  الشيخ  قام 
هذه  وأتاحت  الصناعية14.  حلوان  بمنطقة  والصلب  الحديد 
الزيارة اإلطالع على االنجازات الصناعية الحديثة وخاصة في مجمع 
الحديد والصلب في حلوان15. وتبرع المغفور له الشيخ خليفة بن 

زايد بمبلغ 35 ألف جنيه لعمال مصنع الحديد والصلب16. 

•  الشيخ خليفة في األسكندرية:
قام الشيخ خليفة بن زايد والوفد المرافق له خالل مدة زيارته 
قام  وهناك  االسكندرية،  مدينة  بزيارة  مصر،  في  قضاه  التي 
من  أجواء  وسط  صدقي  عزيز  الدكتور  يرافقه  خليفة  الشيخ 
االحتفاالت بتدشين أول ناقلة بترول، وهي من صنع شركة ترسانة 
كما تم رفع علم مصر على السفينة اإلسكندرية.  اإلسكندرية، 
وقد حضر ذلك االحتفال الوفد المرافق للشيخ خليفة بن زايد 
17. وإلى جانب ذلك،  وعدد من المسؤولين من الجانب المصري 
قام الشيخ خليفة بن زايد يرافقه السيد عزيز صدقي برفع علم 
والتي  الدين«  »صالح  السفينة  على  العربية  مصر  جمهورية 
قامت ببنائها ورش هيئة قناة السويس. وذلك إيذانا بإنضمامها 
كما  إلى األسطول التجاري العربي لخدمة االقتصاد القومي18. 
احتفل في األسكندرية كذلك برفع العلم المصري على الكراكة   جلسة حوارية بين الشيخ خليفة بن زايد ورئيس الوزراء المصري

»آمال« بمناسبة إعادة بنائها، وتقدم الدكتور عزيز صدقي رئيس 
وضيف جمهورية مصر العربية الشيخ خليفة بن زايد  الوزراء 
والمهندس أحمد عفت وزير النقل البحري،  ولي عهد أبوظبي، 
لرفع علم  والتشيد،  والمنهدس عبدالعزيز كمال وزير اإلسكان 
مصر على الكراكة »آمال« لتستأنف عملها في أعمال االنشاءات 
والموانئ.  البحرية  األرصفة  انشاءات  وأعمال  الكبري  البحرية 
وتعتبر تلك الكراكة واحدة من أكبر الكراكات في حوض البحر 
األبيض المتوسط وتقدر قيمتها بعد التجديد بأكثر من مليون 
بن  خليفة  الشيخ  قام  ذلك،  إلى  باإلضافة  استرليني19.  جنية 
زايد بجولة سياحية في مدينة األسكندرية زار فيها قصر المنتزه، 
الشيخ خليفة حفل  وحضر  الصفا.  وقصر  المعمورة،  وشاطئ 
الغداء الكبير الذي أقامه معالى الدكتور أحمد عفت وزير النقل 
كما  اإلسكندرية.  مدينة  في  فلسطين  بفندق  المصري  البحري 
حضر حفل العشاء الذي أقامه معالى الدكتور فؤاد محيى الدين 
محافظ اإلسكندرية 20. ولقد أبدى الشيخ خليفة بن زايد إعجابه 
الصيف  فترة  لقضاء  دعوة  له  ووجهت  اإلسكندرية،  بمدينة 
وزيارة  جولة  انتهاء  وبعد   .21 ومعالمها  بجوها  واالستمتاع  فيها 
الشيخ خليفة إلى األسكندرية عاد إلى القاهرة برفقة معالى علي 

عبدالرزاق وزير التربية والتعليم المصري22.
ودعم  صدقي  وعزيز  خليفة  ...مباحثات  الثانية  الجلسة   •

العالقات الثنائية بين أبوظبي ومصر
شيراتون،  فندق  في  ُعقدت  القاهرة،  إلى  خليفة  الشيخ  بعودة 
مباحثات الجلسة الثانية بين الشيخ خليفة بن زايد والدكتور عزيز 
صدقي. وقد حضر جلسة المباحثات من الجانب اإلماراتي محمد 
حبروش السويدي وزير الدولة للشؤون المالية، وحسن عباس 
زكي مستشار رئيس الدولة، والشيخ فيصل القاسمي وكيل وزارة 
وعلى الشرفا الوزير المفوض  الدفاع ورئيس ديوان ولي العهد، 

بوزارة الخارجية. وأنضم لوفد المباحثات تريم عمران سفير دولة 
أما من الجانب المصري فقد حضر محمد  اإلمارات في القاهرة. 
عبدالله مرزبان نائب رئيس الوزراء، وعلي عبدالرزاق وزير التربية 
لالعالم،  الدولة  وزير  ازيات  محمد حسن  والدكتور  والتعليم، 
وعبدالمنعم يونس عمارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
وسعيد مرت�ضى سفير مصر لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة.

الثنائية بين دولة اإلمارات  وتناولت المباحثات دعم العالقات 
العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في جميع المجاالت وإلى 
أق�ضى الحدود، وقد تم االتفاق على كا ما يدعم هذه العالقات 
ويطورها ويزيدها قوة على مر اإليام 23. وأعرب الجابب المصري 
عن إعجابه بما حققته دولة اإلمارات ومازالت تحققه من التقدم 

واإلزدهار بقيادة رئيسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 24.
• سفير اإلمارات في القاهرة... يحتفي بزيارة ولي العهد

في  اإلمارات  سفير  أقام  الثانية  المباحثات  جلسة  انتهاء  بعد 
 
ً
بفندق شيراتون تكريما تريم عمران تريم مأدبة غداء  القاهرة، 
وقد حضر الدكتور عزيز صدقي رئيس  للشيخ خليفة بن زايد، 
وأعضاء  والوزراء،  الوزراء،  رئيس  ونواب  المصري،  الوزراء 

الجانبين في المباحثات، وعدد من رجال السلك الدبلوما�ضي 25.
• لقاءات وإجتماعات وأحاديث في مبنى التليفزيون المصري

على كورنيش النيل في ماسبيرو، توجه الشيخ خليفة لزيارة مبنى 
وكان في استقباله الدكتور  اإلذاعة والتليفزيون الكائن هناك، 
والثقافة،  اإلعالم  ووزير  الوزراء  رئيس  نائب  حاتم  عبدالقادر 
ومعه رئيس هيئة اإلذاعة والتليفزيون. وخالل تلك الزيارة اجتمع 
الشيخ خليفة مع الدكتور حاتم في مكتبه لمدة نصف ساعة، 
والتعاون  الدعم  من  مزيد  على  واالتفاق  التنسيق  خاللها  تم 
اإلعالمي بين دولة اإلمارات ومصر في جميع مجاالت اإلعالم26. 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

من الدور رقم 27، في مبنى التليفزيون العربي، وقف الشيخ خليفة يستمع لشرح لمعالم القاهرة.أثناء جلسة المباحثات التي عقدها الشيخ خليفة والوفد المرافق له مع الدكتور عزيز صدقي لدعم العالقات بين الجانبين.

الشيخ خليفة داخل األستوديو رقم)1( يستمع لشرح لطريقة العمل.

الشيخ خليفة عقب تفقده الكراكة "آمال".
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1972 زايد  مايو/آيار  تاريخية في مسيرة الشيخ خليفة بن  محطات 

وصرح عبدالمنعم الملواني المستشار الصحفي للشيخ خليفة 
بن زايد، أن ولي العهد اتفق مع وزير اإلعالم والثقافة على تنسيق 
وتحقيق نوع من  واإلمارات،  واسع بين أجهزة اإلعالم في مصر  
التعاون الكامل في وسائل اإلعالم بين الدولتين الشقيقتين. وأكد 
المستشار الصحفي أن زيارة الشيخ خليفة أكدت بصورة عملية 
التعاون في هذا المجال. وبعد ذلك االجتماع، قام الشيخ خليفة 
يرافقه وزير اإلعالم المصري بزيارة استوديوهات التليفزيون، فزار 
األستوديو رقم واحد، ورقم 2، وشاهد البالتوهات والديكورات. 
كما  كما دخل إلى غرفة المراقبة الرئيسية وشاهد العمل فيها. 
وتعرف على أقسام  زار استوديوهات األخبار والبرامج التعليمية. 
جميع  بها  التي  اإلذاعة  مراقبة  غرفة  وزار  المختلفة،  اإلذاعة 
ُيذاع  اإلذاعي والذي كان   39 إلى استوديو  ودخل  التسجيالت، 
على الهواء. ثم انتقل الشيخ خليفة والوفد المرافق له إلى الدور 
وجلس في قاعة االستقبال  بمبنى التليفزيون العربي،   )27( رقم 
دمت له فيها الضيافة، كما تم اإلتفاق خالل تلك الجلسة 

ُ
التي ق

على تسجيل عدة لقاءات وأحاديث إذاعية. وبإنتهاء جولة الشيخ 

خليفة لمبنى التليفزيون قام الدكتور حاتم وكبار المسؤولين في 
اإلذاعة بتوديع ضيف بالدهم الكبير الشيخ خليفة بن زايد 27 .

• جولة في متحف اآلثار المصرية...ومنطقة األهرام السياحية
شمل برنامج الشيخ خليفة إلى ماسبق ذكرة، زيارة متحف األثار 
علي  الزيارة  تلك  في  سموه  ورافق  التحرير،  بميدان  المصرية 
عبدالله عبدالرزاق وزير التربية والتعليم ورئيس بعثة الشرف 
المرافقة لسموه. وكان يقف على باب المتحف في اسقبال الشيخ 
وقام الشيخ خليفة  خليفة كبار المسؤولين من األثار المصرية. 
القدماء،  المصريين  آثار  وشاهد  المتحف،  أقسام  في  بجولة 
واستمع لشرح من مدير المتحف عن القطع األثرية وعمرها واألسر 
التي تنتمي لها. وأبدى الشيخ خليفة إعجابة بالمتحف ومحتوياته. 
كما قام الشيخ خليفة بزيارة منطقة األهرام السياحية وحضر 

 .28 
ً
 للصوت والضوء باللغة العربية ليال

ً
 خاصا

ً
عرضا

• زيارة للكلية الجوية ولقاء مع الطيارين والفنيين
تواجده في  من ضمن الزيارات التي قام بها الشيخ خليفة أثناء 
الطيران المصري(،  )كلية  ببلبيس  للكلية الجوية  زيارته  مصر، 

وإحدى القواعد الجوية، حيث تعرف على أقسام الكلية الجوية 
ومنشأتها. كما التقى بالطلبة والطيارين والفنيين في الكلية. وأبدى 
أبدى   

ً
جويا  

ً
وشاهد عرضا إعجابة بأعداد الطيارين المصريين. 

فيه اهتمامه بالقدرة الفائقة التي وصل إليها المقاتل المصري. 
زيارته للكلية الفريق أول  وكان في استقبال الشيخ خليفة أثناء 
واللواء  ووزير الحربية،  محمد أحمد صادق نائب رئيس الوزراء 
الحربية  وزير  وقدم  الجوية.  القوات  قائد  مبارك  حسنى  طيار 
القوات الجوية وكلية  إلى الشيخ خليفة بن زايد درع  المصري 

الطيران المصرية 29.
• الشيخ خليفة يزور بعض المواقع على جبهة القتال

قام الشيخ خليفة بزيارة بعض المواقع على جبهة القتال وأشاد 
القوات المسلحة من أجل  بالجهود الضخمة التي يبذلها أبناء 
ورافق سموه في تلك الزيارة معالى علي  استرداد الحق العربي30. 
رئيس بعثة الشرف المرافقه  عبدالرزاق وزير التربية والتعليم، 

وصوله  لدى  خليفة  الشيخ  استقبال  في  وكان  خليفة.  للشيخ 

ضباط  وكبار  الثالث  الجيش  قوات  قائد  المصرية،  للجبهة 
من رمي   

ً
عروضا  - طيب الله ثراه   - وشاهد  القوات المسلحة، 

الدبابات الثقيلة، ومدفعية الميدان، ومكافحة الغازات السامة، 
كما قام الشيخ خليفة بزيارة مدينة  الحرائق.  وإطفاء  والتلوث، 
وشاهد التحصينات القوية التي  السويس ومدينة بور توفيق، 
مدينة  خليفة  الشيخ  وزار  المصرية.  المسلحة  القوات  أقامتها 
مع  الغداء  وتناول  األمامية،  الجبهة  أنحاء  وتفقد  اإلسماعيلة، 

وكان لزيارة الشيخ خليفة   .31 أفراد القوات المسلحة المصرية 

: أنه يتمنى 
ً
 في نفسه، وصرح عقب الزيارة قائال

ً
 عميقا

ً
للجبهة أثرا

أن يتمكن كل عربي من زيارة الجبهة حتى يطمئن إلى قوة الجبهة 

للتضحية عند  واستعدادهم  المرابطين هناك  األبطال  وإيمان 

أول إشارة 32.
 
ً
مصر...وسيفا لضيف  الجمهورية  وقالدة  السادات  أنور   •

ذهبيا لرئيس الجمهورية المصرية
زايد،  بن  خليفة  الشيخ  التقى  الخيرية،  القناطر  استراحة  في 
ودار الحديث الذي  برئيس الجمهورية المصرية أنور السادات، 
تم في مكتب رئيس الجمهورية حول األوضاع التي كانت تشهدها 
اإلمارات  وقوف  خليفة  الشيخ  وأكد  العربية حينئذ،  المنطقة 
بكل إمكانياتها وطاقتها في خدمة القضية العربية. كما بين الشيخ 
خليفة أن المعركة ليست معركة مصر وحدها بل هي معركة 
الوطن العربي كله. وقد قدم الرئيس المصري إلى الشيخ خليفة 
قالدة الجمهورية من الطبقة األولى هدية لسموه وتكريما له. 
بمناسبة  هدية  المصري  الرئيس  إلى  خليفة  الشيخ  قدم  كما 
 .
ً
ذهبيا  

ً
عبارة عن سيفا وكان  العربية،  لجمهورية مصر  زيارته 

أوسمة  خليفة  للشيخ  المرافق  الوفد  السادات  أهدى   
ً
وأيضا

ونياشين أخرى 33.
• حصان عربي.. ومفتاح مدينة اإلسكندرية..

حظيت زيارة الشيخ خليفة بإهتمام وتقدير بالغ من قبل القيادة 
األستقبال  حفاوة  خالل  من  ظهر  والذي  المصري،  والشعب 
من  المصري  الشعب  يكنه  ما  على  يدل  إنما  وهذا  والتكريم، 
صادق الود والتقدير للشيخ خليفة واإلمارات وشعبها. فـإلى جانب 
قالدة الجمهورية التي تلقها الشيخ خليفة من قبل الرئيس أنور 
ووزير  فقد أهداه ممدوح سالم نائب رئيس الوزراء  السادرات، 
كما أهداه محافظ اإلسكندرية   ،

ً
أصيال  

ً
عربيا  

ً
الداخلية حصانا

 
ً
مذهبا  

ً
ونموذجا المدينة  مفتاح  الدين،  محيى  فؤاد  الدكتور 

لفنارها. بينما أهداه الدكتور محمد عبدالقادر حاتم، نائب رئيس 
الوزراء ووزير اإلعالم والثقافة، جهاز تليفزيون من صنع مصر34. 
كما تلقى الشيخ خليفة هدية من شيخ األزهر اإلمام األكبر الدكتور 

.  الشيخ خليفة يستقبل بعض الطالبات
ً
 ذهبيا

ً
الشيخ خليفة بن زايد أثناء إهداء الرئيس  المصري أنور السادات سيفا الشيخ خليفة يقف أمام تمثال توت عنخ آمون وإلى جانبه يظهر محمد حبروش السويدي

علقت صحيفة الجمهوريةعلى الصورة : طالب مريض من أبناء أبوظبي ورغم ذلك جاء ليحي الضيف الكبير.طلبة أبوظبي في الكلية الحربية المصرية أثناء لقائهم بالشيخ خليفة. أثناء زيارة الشيخ خليفة للمتحف المصري، وينصت لشرح عن بعض القطع اآلثرية.
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1972 زايد  مايو/آيار  تاريخية في مسيرة الشيخ خليفة بن  محطات 

محمد الفحام عبارة عن مكتبة إسالمية تضم مجموعة قيمة من 
الكتب الدينية عن التراث اإلسالمي ومجموعة من المصاحف 
والمطبوعات الدينية التي أصدرتها وزارة األوقاف واألزهر الشريف 
والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية. وكان الشيخ خليفة قد تبرع 
بمبلغ 50 ألف جنية مصري للمجلس اإلسالمي 35. وكان للترحيب 
وبل به الشيخ خليفة بن زايد سواء على الصعيد الرسمي 

ُ
الذي ق

 
ً
 كامال

ً
 لدى الشيخ خليفة واقتناعا

ً
 عميقا

ً
أو الشعبي، ترك انطباعا

الشعبين اإلماراتي والمصري  أبناء  القائم بين  بأصالة الروابط 
بشكل خاص والعربي بشكل عام 36.

• الشيخ خليفة يلتقي بطالب اإلمارات في مصر
في اليوم األخير للزيارة التي قام بها الشيخ خليفة إلى مصر، استقبل 
في فندق شيراتون القاهرة عدد من أبناء اإلمارات الدارسين هناك 
وذلك ضمن حفل االستقبال الذي   ،

ً
طالبا  150 وقدر عددهم بـ 

أقامه السفير تريم عمران تريم سفير دولة اإلمارات العربية في 
مصر. وفي هذا اللقاء ألقى الشيخ خليفة بن زايد كلمة أهاب فيها 
بالشباب أن يجتهدوا من أجل مستقبل وطنهم ورفعة شعبهم، 
وقال الشيخ خليفة: أن الشيخ زايد بن سلطان رئيس الدولة يعلق 
أكبر األمال على تفوقهم وتقدمهم الذي هو السبيل الوحيد لتقدم 

البالد وطريقها نحو المستقبل. 
: »أن الدولة لم تبخل على الطالب ب�ضيء، 

ً
وأضاف ولي العهد قائال

فقد يسرت لهم كل السبل وفتحت لهم كل األبواب وحرصت 
على أن توفر لهم كل أوجه الرعاية واالهتمام وهي ال تطلب منهم 
أكثر من الدأب على العمل واالنصراف إلى الدراسة والحرص على 
بالتمسك  وأو�ضى سموه الطلبة  التفوق في شتى المجاالت37«. 
بالعلم، والدين اإلسالمي الحنيف 38. وختتم الشيخ خليفة كلمته 
: أن شعبكم ينتطركم والحكومة ماضية في تشجيعكم بكل 

ً
قائال

الوسائل وباب التعليم مكفول للجميع بغير تمييز وبقى أن يؤدي 

كما ألقى السفير اإلماراتي تريم عمران كلمة  الطالب وأجبهم39. 

كما وجه  رحب فيها بالشيخ خليفة بن زايد والوفد المرافق به. 

كلمة إلى الشباب قال فيها: أن الشيخ زايد يؤمن بالشباب وطاقته، 

 على اإلستعانة بالشباب واإلستفادة 
ً
وهو من أشد الناس حرصا

: »أن الشباب يتحمل 
ً
من كفاءتهم وخبراتهم. وأضاف السفير قائال

مسئولية كبيرة في الحاضر والمستقبل وينبغي أن يتقدم الشباب 
ليباشر مسئولياته ويثبت جدارته ويسهم في الجهد الذي يبذل 
من أجل صياغة جديدة لمجتمع الخليج العربي40«. واختتم تريم 
»ترحيبنا بسمو الشيخ خليفة  ألقاها قائال:  التي  عمران كلمته 
وصحبة األعزاء تعجز الكلمات عن وصفه.. وإعجابنا بما حققته 
هذه الزيارة يبعث على الغبطة واإلرتياح .. ودعاؤنا أن يحفط الله 
وطننا وأمتنا ..ويوفق رئيس دولتنا في قيادة مسيرة بلدنا نحو الخير 

والسؤدد والنجاح«41.
وقد أقيم لهذا الغرض حفل استقبال كبير نظمته سفارة الدولة في 
القاهرة تكريما لضيف مصر الكبير وشهده أعضاء الوفد المرافق 
للشيخ خليفة. وتناول ذلك اللقاء واالجتماع األخوي الحديث عن 
دولة اإلمارات في القاهرة الذين أعربوا لسمو ولي  أبناء  أحوال 
العهد عن مشاعرهم الفياضة تجاه اهتمامه ورعايته لهم، كما 
على حسن ضيافتها   

ً
أعربوا عن امتنانهم لمصر حكومة وشعبا

لهم، وقالوا انهم هنا بين أخوتهم وأهلهم وانهم تركوا وطنهم األول 
في منطقة الخليج العربي إلى وطنهم الثاني في مصر الحبيبة 42«.

•  الشيخ خليفة يغادر القاهرة...وبرقيات شكر للقيادة المصرية
، غادر الشيخ خليفة بن زايد 

ً
بعد زيارة رسمية استغرقت أسبوعا

وفي  حزيران.  يونيو/   3 وعلى طائرة خاصة القاهرة يوم السبت 
كان في وداع الشيخ خليفة الدكتور عزيز  مطار القاهرة الدولي، 

والوزراء  ونواب رئيس الوزراء،  المصري،  صدقي رئيس الوزراء 
والدبلوماسيون العرب والشخصيات العربية في القاهرة 43. هذا 
وقد بعث الشيخ خليفة بن زايد برقية شكر لرئيس الجمهورية 
القاهرة  بمناسبة مغادرته  أنور السادات،  العربية،  المصرية 
 ذكرى عزيزة غالية في 

ً
فيها: »أن زيارتنا ستظل دائما وابدا جاء 

التي تدل على  وأن انطباعاتها ستظل أروع األمثلة،  نفوسنا، 
عمق الروابط األخوية العميقة الجذور، والتي تربط بين بلدينا 
التي درسناها والتي تحققت  ان االنجازات الرائعة،  وشعبينا.. 
فوق أرض مصر الصديقة بفضل القيادة الحكيمة الواعية لهي 
دليل آخر على أن شعبنا العربي سيحقق بعون الله النصر مهما 
كانت التضحيات..ومرة أخرى باالصالة عن نف�ضى وعن أعضاء 
وفدنا المرافق تقبلوا ياسيادة الرئيس خالص الشكر واإلمتنان 
وفقكم الله وسدد خطاكم في طريق النصر المبين بإذن الله 44«.
كما بعث الشيخ خليفة ببرقية مماثلة إلى الدكتور عزيز صدقي 
جاء فيها التالي: »سيادة األخ الدكتور عزيز صدقي - رئيس وزراء 

جمهورية مصر العربية يطيب لي أن أبعث لسيادتكم باألصالة عن 
نف�ضي وأعضاء وفدنا المرافق بخالص الشكر والتقدير واالمتنان 
لسيادتكم واألخوة الوزراء والمسئولين في جمهورية مصر العربية 
على الحفاوة البالغة والمشاعر الدافقة التي أحاطت بنا في كل 
فإنما  والتي أن دلت على �ضىء  مكان على أرض مصر الحبيبة، 
تدل على عمق الروابط األخوية الصادقة التي تربط بين شعبينا 

الشقيقين.
أن ما تحقق على أرض الكنانة من انجازات رائعة إنما يدل على 
أن هذه األمة التي واجهت وتواجه كل التحديات ستحقق النصر 

المبين بإذن الله 
أخوكم : خليفة بن زايد 45«.

 
ُ
تكريما عشاء  حفل  أقام  خليفة  الشيخ  أن  بالذكر،  والجدير 

للدكتور عزيز صدقي رئيس مجلس الوزراء المصري 46. كما وجه 

، على أن 
ً
له دعوة لزيارة اإلمارات، وقد قبل صدقي الدعوة شاكرا

يحدد موعدها فيما بعد 47.

•  التغطية الصحفية المصرية لزيارة ولي عهد أبوظبي 

بن  خليفة  الشيخ  بها  قام  التي  األولى  الرسمية  الزيارة  حظيت 

كبير،  مصري  إعالمي  بإهتمام  آنذاك،  أبوظبي  عهد  ولي  زايد 
التاريخية  الزيارة  تلك  أخبار  المصرية ترصد  الصحافة  فكانت 
الصحف  عناوين  الزيارة  أخبار  وتصدرت   ،

ً
تباعا وبرنامجها 

وهو ماشكل مادة المقال الذي بين أيدينا  والمجالت المصرية، 
وذلك من خالل ما توافر وأمكن الحصول عليه من بعض تلك 
من  بالعديد  التغطية  تلك  ُدعمت  وقد  والمجالت.  الصحف 
لتلك الزيارة والمرحلة من   

ً
حيا  

ً
الصور التاريخية لتكون شاهدا

مسيرة قائد التمكين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان. والسؤال الذي يطرح نفسه، هو: كيف جاءت 

الشيخ  لزيارة  رصدها  خالل  من  والمجالت  الصحف  عناوين 

الدكتور عزيز صدقي والفريق أول محمد صادق في وداع الشيخ خليفة أثناء مغادرته القاهرة.الشيخ خليفة أثناء زيارة بعض المواقع يرافقه الدكتور عزيز صدفي

  جزء من تغطية مجلة المصور لزيارة الشيخ خليفة ومارافقها من مناسبات.

 إحدى العناوين التي سطرتها صحيفة األخبار في تغطيتها الصحفية لزيارة الشيخ خليفة لمصر.
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خليفة. واإلجابة على السؤال ستكون من خالل 

عرض لتلك الصحف والعناوين التي سطرتها في 

صفحاتها، فكانت كالتالي: 
في  والتليفزيون«،  اإلذاعة  »مجلة  كتبت 
صفحاتها العنوان التالي: »الشيخ خليفة بن زايد 
في القاهرة«. أما »األهرام« فقد شملت على عدة 
عدة  على  الضوء  خاللها  من  سلطت  عناوين، 
مواضيع منها: »الذين يرافقون ولي عهد أبوظبي في 
: »الدكتور عزيز صدقي 

ً
زيارة مصر«، وكتبت أيضا

السفينة:  على  العلم  يرفعان  خليفة  والشيخ 
قناة  هيئة  ببنائها  قامت  التي  الدين  صالح 
السويس«، وجاءت في عنوان أخر: »د.عزيز صدقي 
الكراكة  على  العلم  يرفعان  أبوظبي  عهد  وولي 
»تحيه إليه..  :

ً
وأيضا بعد إعادة بنائها«.   »آمال« 

وإلى صحبه من شباب أبوظبي ورجالها«. في حين 
صفحاتها  إحدى  في  »األخبار«  صحيفة  كتبت 

القاهرة..ولي  في  خليفة  للشيخ  كبير  عمل  »يوم  التالي:  العنوان 
يؤكد من جديد أن بالده تضع كل  عهد أبوظبي ورئيس الوزراء 
إمكانياتها لخدمة القضايا العربية.. مباحثات خليفة وعزيز صدقي 
تناولت الموقف في الشرق األوسط ودعم العالقات الثنائئة بين 
 كتبت: »الضيف العربي الكبير  زار  مبنى 

ً
مصر وأبوظبي«. وأيضا

اإلذاعة  والتلفزيون في مسبيرو..«.
بهذا  الزيارة  تلك  أخبار  »الجمهورية«  صحيفة  عنونة  بينما 
»البيان المشترك لمحادثات الشيخ خليفة بن زايد ولي  الخبر: 
دولة اإلمارات العربية  عهد أبوظبي ورئيس وزرائها في القاهرة.. 
المتحدة تؤكد إيمانها بأن صمود مصر هو الدرع الواقي للعرب«، 
: »الزيارة أتاحت فرصة اإلحاطة بالجهود العسكرية 

ً
وكتبت أيضا

ضخمة  إنجازات  حققت  مصر  العدوان..  لمواجهة  المصرية 
بينما  الصعبة«.  الظروف  رغم  السادات  أنور  الرئيس  بقيادة 
»المصور«  تصدرت صورة الشيخ خليفة بن زايد غالف مجلة 
بن  خليفة  للشيخ  السادات  يهديها  الجمهورية  »قالدة  بعنوان: 
زايد«، في حين شملت الصفحات الداخلية من المجلة تغطيات 
من  حققته  وما  أبوظبي  عهد  ولي  »زيارة  منها:  أخرى،  وعناوين 
 رصدت الخبر التالي: »الدكتور عزيز صدقي والشيخ 

ً
نتائج«. وأيضا

خليفة بن زايد في ترسانة اإلسكندرية األحتفال بتدشين أول ناقلة 
بترول ورفع علم مصر على السفينة اإلسكندرية«. في حين كتبت 
»الشيخ خليفة  في عدد آخر لها:  »اإلذاعة والتليفزيون«،  مجلة 

بن زايد يلتقى بطالب اإلمارات العربية ويشيد 
بجهود القوات المسلحة عند زيارته للجبهة«.

هكذا كانت الزيارة الرسمية األولى للشيخ خليفة 
آيار  بن زايد لجمهورية مصر العربية في مايو/ 
1972، زيارة حافلة بالعمل ومليئة باإلجتماعات 
والمقابالت الهامة، بل ووصفت تلك الزيارة من 
السيد  بن سلطان،  زايد  الشيخ  مستشار  قبل 
أنها من أنجح الزيارات التي  حسن عباس زكي، 
تمت في المحيط العربي. وقد شمل ذلك النجاح 
والثقافية  واالقتصادية  السياسية  النواحي 
تم  خاللها  فمن   .48 والعسكرية  والصحية 
بين  التعاون  مجاالت  من  العديد  على  االتفاق 
البلدين منها على سبيل المثال األستعانة ببعض 
وانتداب  اإلعالم،  وسائل  في  الفنيين  الخبراء 
عدد من القضاة المصريين واالستمرار في تبادل 
الخبرات ومواصلة الدعم السيا�ضي والعسكري 
 تم التعاقد على شراء 

ً
واالقتصادي لمصر. وأيضا

ثمانية وأربعين سيارة من مصر، وشراء بعض أجهزة التليفزيون، 
بين  الزيارات  تبادل  أهمية  الزيارة  تلك  خالل  من  اتضح  كما 

المسؤولين في البلدين 49
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والمجالت  الصحف  من  مأخوذة  المادة  في  المعروضة  الصور  جميع  مالحظة: 
المصرية المذكورة في الهوامش.

1972 زايد  مايو/آيار  تاريخية في مسيرة الشيخ خليفة بن  محطات 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

اإلهرام..ومتابعة مستمرة لجدول زيارة الشيخ خليفة.

الشيخ خليفة والوفد المرافق له في جولة مع الدكتور عزيز صدقي لبعض المنشئات الصناعية. المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان والشيخ خليفة بن زايد ، في خبر عنونته اإلذاعة والتليفزيون لرصد أخبار الزيارة الرسمية األولى للشيخ خليفة لمصر

اإلذاعة والتلفيزيون وتغطيتها اإلعالمية لخبر زيارة الشيخ خليفة.ا    لشيخ خليفة بن زايد والدكتور عزيز صدقي أثناء قص الشريط إيذانا بإنطالق " آمال"



  سوسن محمد كامل 

هو قدرتهم على  لعل من أهم ما يتصف به القادة العظام، 
وكان المغفور له الشيخ خليفة بن  إطالق طاقات شعوبهم، 
 من هؤالء القادة، إذ استطاع 

ً
زايد آل نهيان، رحمه الله، واحدا

خالل قيادته التاريخية الحكيمة لوطنه أن يغرس في نفوس 
مواطنيه روح التحدي واإلصرار والنجاح والمثابرة، وأن ُيطلق 
حماستهم وإمكاناتهم للمساهمة في تنفيذ رؤية شاملة خاصة 
بتمكين الوطن والمواطن وتميزهم بخصال وفضائل، وسجايا 
وإعمار  والبناء  التقدم  صناعة  على  تعمل  نبيلة،  إنسانية 

األوطان.

وفي هذه اللحظات الحزينة ال بد أن تقفز بنا الذاكرة إلى الثاني 
يوم رحيل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن  2004م،  من نوفمبر 
ذلك القائد الذي بنى مجد  طيب الله ثراه..  سلطان آل نهيان، 
في  وحقق ما يشبه المعجزة بتأسيس دولة اإلمارات،  اإلمارات، 
خضم تحديات سياسية واقتصادية كبيرة، كقائد حكيم ومحنك 
 لدولة بات يشار إليها اآلن بالبنان.. كان المغفور 

ً
 رائدا

ً
بنى نموذجا

له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وهو الذي تربى في 
مدرسة زايد ونهل من حكمة الوالد المؤسس وخبرته في القيادة، 
قد رأى تفاني والده الشيخ زايد لتحقيق الرخاء والرفاهية لشعبه، 
 بأن القائد الحقيقي هو الذي يهتم برفاهية شعبه 

ً
وأصبح مؤمنا

وتقدمه وازدهاره. لقد مر سموه في عدة محطات، من أبرزها مالزمته 
التي  للوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، 
كان لها األثر الطيب في حياته العملية والسياسية في إدارة الحكم، 
في أغسطس  لحاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية،   

ً
فكان ممثال

ى 
ّ
1969، كما تول 1 فبراير   للعهد إلمارة أبوظبي في 

ً
1966، ثم وليا

 أخرى... أدرك المغفور له الشيخ خليفة بن 
ً
سمّوه مناصب مهمة

2004م عام  منذ الثالث من نوفمبر  رحمه الله،  زايد آل نهيان، 
توليه قيادة دولة اإلمارات أن عليه وضع عناوين جديدة لمرحلة 
)ما بعد التأسيس(، من أجل شحذ الطاقات الوطنية الشابة حتى 
تكون قادرة على أن تتما�ضى مع طبيعة المرحلة الجديدة التي تقبل 
عليها البالد، ومن هنا أطلق، رحمه الله، )مرحلة التمكين( خالل 
2011م لتحفيز مؤسسات  االحتفال باليوم الوطني األربعين عام 

اإلمارات وشعبها على االستمرار في مسيرة البناء، وتحقيق إنجازات 
تنموية جديدة في كافة المجاالت، لخلق مزيد من الثقة في الذات 
الوطنية وقدرتها على تشوف آفاق المستحيل، الستكمال مسيرة 
دولة االتحاد المجيدة التي انطلقت في الثاني من ديسمبر  بناء 
عام 1971م . وقد أكد ذلك المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رحمه الله، وفي أكثر من مناسبة بقوله )إّن آمالنا لدولتنا 
ال سقف لها، وطموحاتنا لمواطنينا ال تحدها حدود(. لقد حدد 
المواطن  تمكين  )إن   :

ً
قائال التمكين،  استراتيجية  له  المغفور 

هو مشروعنا للعشرية االتحادية الخامسة، مشروع نؤسس به 
، مشروع مرتكزاته إنسان فاعل 

ً
وثقة  

ً
النطالقة وطنية أكبر قوة

وأسرة متماسكة مستقرة، ومجتمع حيوي متالحم  معتز بهويته، 
يسوده األمن والعدل، يعلي قيم التطوع والمبادرة، ونظام تعليمي 
مستدام  واقتصاد  متطورة،  وخدمات صحية  متقدم،  حديث 
متنوع قائم على المعرفة، وبنية تحتية متكاملة، وبيئة مستدامة، 

وموارد طبيعية مصونة، ومكانة عالمية متميزة، مقاربات ومداخل الصحف تنىع قائد التمكني   
المواطنين  إلهام  في  جميعها  أسهمت  مبتكرة،  تنموية  وبدائل 
به إلى مصاف الدول  وشحذ هممهم للنهوض بوطنهم واالرتقاء 
المتقدمة(. وخالل احتفال دولة اإلمارات بيوبيلها الف�ضي، أطلق 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رحمه 
وثيقة المبادئ الخمسين التي رسمت المسار االستراتيجي  الله، 
للدولة في دورتها التنموية القادمة في كافة المجاالت السياسية 
واالقتصادية والتنموية الداخلية، فقد مثلت منجزات المغفور 
من مرحلة التأسيس إلى   ،

ً
نوعية  

ً
له الشيخ خليفة بن زايد نقلة

بإطالقه مبادرة  التمكين ومن ثم إلى مرحلة التمكين السيا�ضي، 
بشكل  المجلس الوطني االتحادي،  لتعديل آلية اختيار أعضاء 
ونحن إذ  عبر انتخابات مباشرة..  يجمع بين االنتخاب والتعيين، 
ما  تدوين كل  القلم عن  يعجز  الحزينة،  اللحظات  نعيش هذه 
قدمه الراحل الشيخ خليفة، وحسبنا اليوم أن نترحم على هذا 
القائد الفذ الذي ترك بصمات خالدة في تاريخ دولة اإلمارات، 
وامتدت أياديه البيضاء إلى مختلف أرجاء العالم، فلهج الجميع 
عليه وعلى خصاله الحميدة وصفاته اإلنسانية النبيلة  بالثناء 
قه 

ُ
ل
ُ
فالكل يقر بسماحته ودماثة خ وتواضعه وقربه من شعبه، 
وصفاته اإلنسانية النبيلة وتواضعه وقربه من قلوب شعبه. 

)اإلنجاز األكبر   من أقواله رحمه الله: 
ً
وهنا ال بد أن نذكر بعضا

وإعداده  اإلنسان  بناء  هو  اإلمارات،  به  تفخر  الذي  واألعظم 
وحماية وطنه(،  ليحتل مكانه المرموق ويسهم في بناء  وتأهيله، 
)بناء اإلنسان أفضل االستثمارات فوق أرضنا، وهو الركيزة  وأن 
األساسية لعملية التنمية(. لقد تميز المغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، بصفات حميدة، منها الحصافة والتأني في اتخاذ 
القرارات، وكان يلجأ إلى التشاور والدراسة في مسائل الشأن العام 
بمستوى حياة المواطنين في صدارة  عبر مسيرة وضعت االرتقاء 
إذ كانت راحة المواطنين محور عمل سني  األولويات الوطنية، 

وتحقيق التقدم لدولة االتحاد أهم ما حرص  عمره المباركة، 
عليه الوالد الراحل في كافة محطات حياته العامرة بحب الوطن 
اإلنسانية  فقيد  المحلية  الصحف  كافة  ونعت  ألجله.  والعمل 
 
ً
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، فارسا
لدينه   

ً
وفيا  

ً
مخلصا  

ً
وزعيما  

ً
من فرسان اتحادنا العظيم وقائدا

 وصاحب رؤية سديدة وضعت اإلمارات في مصاف 
ً
وأمته، وحكيما

 " )االتحاد( تحت عنوان  أعرق دول العالم. فقد كتبت صحيفة 
خليفة.. أعطى وأوفى": )في يوم جمعة مباركة ينتقل قائد الوطن إلى 
، فيجري القول على كل لسان وفي كل قلب: 

ً
 مرضيا

ً
جوار ربه راضيا

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون(. 
وتابعت: )في الرابع من نوفمبر2004م بدأ التاريخ كتابته عن نهج 
 يليق بوطن ال ير�ضى بغير التميز 

ً
يتواصل، ورؤية تصنع مستقبال

المحبة   
ً
كما جرت دائما ثم تجري األيام والسنون،  والصدارة، 

العميقة بين القائد وشعبه، قائد رسخ ما كان لإلمارات من أياد 
بيضاء، فأضاءت إنسانية الوطن أبعد من حدوده من دون تمييز، 

وكان اإلنسان في كل مكان في قلب اهتمام اإلمارات، وعطائها(.
أكـرم  )اللهـم  عنوان  تحت  كتبت  فقد  )الخليج(  صحيفة  أما 
)نودع المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل  خليفـة(: 
 على قائد التمكين 

ً
 وألما

ً
نهيان، رحمه الله، وقلوبنا تعتصر حزنا

العالمية(..  الريادة  نحو  الثانية  مرحلتها  في  اإلمارات  قاد  الذي 
في  ق 

ّ
العطرة تحل يغادرنا وروحه  أبو سلطان..  )يرحل  وأضافت 

اللهم ارحم الشيخ خليفة واكأله برحمتك وغفرانك،  سمائنا... 
وأكرمه مع الصّديقين والشهداء(. وكتبت صحيفة )الوطن( تحت 
الحزن  يعتصرها  )بقلوب  يا خليفة«:  الخلد  »إلى جنان  عنوان 
واأللم وبنفوس مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره تلقينا الخبر الجلل 
عندما نعت دولة اإلمارات إلى شعبنا واألمتين العربية واإلسالمية 
والعالم أجمع رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »رحمه الله«، بعد مسيرة حياة حافلة بالعمل والجد 
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من فرسان   
ً
)فقيد اإلنسانية كان فارسا وأضافت:  واإلنجازات(. 

لمرحلة التمكين ومسيرة الخير والتنمية   
ً
اتحادنا العظيم وقائدا

على  الوطنية ستتواصل  المجد  مسيرة  أن  ثقة  كلنا  والعطاء.. 
نهج الراحل الكبير من خالل حامل األمانة صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله ورعاه(. 
)ندعو الله العلي القدير أن يتغمد فقيد  وفي ختام افتتاحيتها: 
الوطن الكبير بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه الفردوس األعلى 
)البيان( فقد  إنا لله وإنا إليه راجعون(. أما صحيفة  من الجنة، 
نعت المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، وقالت: )ودعت اإلمارات 
ابنها البار وفقيدها الكبير، وقد أدركت أكثر مدى رفعة مكانتها دولة 
 ،

ً
 وشعوبا

ً
، التف حولها العالم، قيادات ودوال

ً
فاعلة ومؤثرة عالميا

معزين بالراحل الكبير(.  وجاؤوها من مشارق األرض ومغاربها، 
)فجر تفاؤل وثقة وعزم تنطلق اإلمارات فيه اليوم  وأضافت أن 
نحو والدة تاريخية جديدة، بقيادة فارس مجدها ورفعتها، الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة(. وختمت بالقول: )القادم 
في اإلمارات أجمل وأفضل وأعظم، بقيادة محمد بن زايد، فألن 
اإلمارات تؤمن على الدوام أن انفتاحها على دول وشعوب العالم 
هو مفتاح السر في هذه المعجزة التي شيدتها، ألن العالم أجمع بات 
 أن اإلمارات هي أيقونة إلهامه اإلنسانية والحضارية(. 

ً
يؤمن تماما

أما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حاكم أبو ظبي، 
حيث  فقد كتب في وصف الفقد العظيم ونعي الفقيد الكبير، 
قال سموه في تغريدة له عبر حسابه على »تويتر«: )إنا لله وإنا إليه 
راجعون.. فقدت اإلمارات ابنها البار وقائد »مرحلة التمكين« وأمين 
مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته  رحلتها المباركة.. 
أخي وعضيدي  خليفة بن زايد،  في كل زاوية من زوايا الوطن.. 
ومعلمي، رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه(. 
وما أبلغ كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« 
)اللهم إنه  حين قال سموه:  في نعي قائد الوطن وراعي مسيرته، 
حط رحاله عندك.. فأكرم وفادته.. ووسع مدخله.. واجعل مثواه 
آمين..اللهم إنا نشهدك أن خليفة  الفردوس األعلى من الجنة.. 
اللهم إن  وأحّب شعبه..  وخدم رعيته..  بن زايد قد أدى أمانته.. 
رحمتك..  بواسع  وتغمده  عنه..  فارض  عنه..  ر�ضي  قد  شعبه 
وأسكنه فسيح جناتك.. وألهمنا وألهم شعبه وأهله وأحبابه الصبر 
والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون(.  وإن مما يبعث فينا السكينة 
والطمأنينة في النفس، ويخفف من مصابنا في هذه الساعات التي 
تتشح اإلمارات فيها بالحزن على فقد قائدها الكبير، أننا واثقون 
بأننا سنكون في أيٍد أمينة بوجود صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيح محمد بن راشد آل مكتوم، 

والمواساة،  واللذين نتوجه إليهما بصادق العزاء  حفظهما الله، 
أن  وجل،  عز  المولى،  سائلين  والوالء،  الطاعة  لهما  مجددين 
ويأخذ بأيديهما لما فيه خير اإلمارات  يلهمهما الصبر والسلوان، 
وجمعه ووالده الشيخ  رحم الله الوالد الشيخ خليفة،  وشعبها. 
وأدام عليها وعلى  اإلمارات  الله  وحفظ  النعيم،  في جنات  زايد 
شعبها وساكنيها نعمة األمن واالستقرار.. إنا لله وإنا إليه راجعون. 
الجلل،  بمصابنا  اإلمارات،  وقيادتنا وشعب  أنفسنا  نعزي  كما 
بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.. رحل عنا 

إلى دار الحق، فندعو الله له بالرحمة والمغفرة وجنة الرضوان 

32

 حسن صالح محمد

من قبل االتحاد وحكام أبوظبي وأهلها يولون أهمية قصوى 
م )محمد غالب 

ّ
، وفيما يروي الُمعل

ً
 وإناثا

ً
لتعليم أبنائهم ذكورا

بن  الشيخ حمدان  بتدريس  يقوم  كان  أنه  المطوع*(  سميع 
محمد بن خليفة بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن 

عي�سى آل نهيان،
الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان وأمه: موزة  )وهو أكبر أبناء 
وأخته الشيخة  بنت أحمد بن خلف بن عبد الله العتيبة(. 
 
ً
جميعا لهم  الله  غفر  زايد،  بن  خليفة  الشيخ  والدة  حصة 
)وقدُسّميت حصة على اسم أمها حصة بنت صقر بن زايد( 
ومن الذين دّرسهم الشيخ سعيد بن شخبوط، والشيخة موزة 
والشيخة عائشة بنت شخبوط زوجة الشيخ  بنت شخبوط، 
أي والدة معالي الشيخ نهيان بن  مبارك بن محمد آل نهيان، 
 معالي أحمد خليفة السويدي 

ً
مبارك. وعلم المطوع غالب أيضا

بنت  والشيخة عفراء  الله بن شيبان،  وعبد  وأخته عائشة، 
حامد،وغيرهم الكثير.

وفيما يروي عارف الشيخ:  في كتابه »تاريخ التعليم في أبوظبي في 
)محمد  م 

ّ
عن الُمعل  

ً
نقال ص157«،   ،1972  -  1902 الفترة من 

غالب سميع المطوع( يذكر المطوع  طرفة وهي: أن الشيخة حصة 
غابت عن الكتاب فذهب غالب يسأل عنها فقالوا إنها انخطبت. 
فيقول  قالوا زايد بن سلطان،  ومن الذي خطبها؟  قال المطوع: 
المطوع : ثم تركت حصة الدراسة،بعد أن قرأت على يدي خمسة 
إنه عاصر الشيخ مجرن   

ً
ويقول غالب أيضا من القرآن.  أجزاء 

كما  وقد علم ابنه أحمد الشيخ مجرن القرآن أيضا،  الكندي، 
علم حمدة بنت أحمد العتيبة، وحمدة بنت عبد الله العتيبة . 

الشيخة  شقيقتها  كانت  كما  حصة،  الشيخة  تزوجت  وهكذا 
قد تزوجت من الشيخ  حمدة بنت محمد بن خليفة آل نهيان، 
محمد بن خالد بن سلطان آل نهيان وقد درس الجميع على أيدي 
وتوافرت لهم كل أنواع الرعاية المتميزة،  المعلمين والمطاوعة. 
وكانوا شغوفين بالمعرفة والعلم منذ الصغر ، وكان التعلم الديني 
أولى محطاته في سبيل المعرفة حيث تتلمذوا جميعهم على أيدي 
كبار مشايخ العلم آنذاك في القراءة والكتابة وحفظ ما تيسر من 
القرآن الكريم . أردنا بداية تسليط الضوء على االهتمام المبكر 

              مسرية المغفور له  

من الوالدة وحىت قبل قيام االتحاد

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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بالتعليم، وال يمكننا أن نحصيه كملف بشكل كامل، ألننا لسنا 
منه فالشيخ حمدان بن   

ً
ولكن نعرض جانبا هنا بصدد ذلك، 

محمد  آل نهيان خال الشيخ خليفة، بحسب ما ذكره السيد )زهير 
أبو األديب(، كان يقول إنه قدم إلى العين مباشرة عام 1960/59 
آنذاك  حمدان  الشيخ  وكان  لالردن،  حمدان  الشيخ  زيارة  إثر 
الملك  وقد قابل الشيخ    . لحاكم أبوظبي في جزيرة داس   

ً
ممثال

 
ً
حسين بن طالل ملك األردن، رحمهما الله ، وطلب منه 20 موظفا
 للعمل في إمارة أبوظبي، بناء على طلب الشيخ شخبوط بن 

ً
أردنيا

سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي آنذاك. فوافق الملك على ذلك، 
فكان نصفهم معلمين والنصف اآلخر موظفين توزعوا للعمل في 
المجاالت األخرى غير التدريس ــ ومنهم عدد من موظفي الجمارك 
 1963 ــ وفي عهد الشيخ شخبوط بن سلطان وبالتحديد في عام 
ِكلت لجنة برئاسة الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان وعضوية 

ُ
ش

)السيد عبد الجليل الفهيم والمعلم درويش بن كرم(،  كل من 
حيث أنهم سافروا إلى األردن للتعاقد مع مدرسين أردنيين، وعادوا 
بثالثة من المدرسين. ونعود فنقول: إال أن  الشيخة حصة لم تكن 
لتعلم أنها  عندما تزوجت الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو 
إبن عم أبيها  ستنجب منه في السابع من سبتمبر من عام 1948، 
لدولة   

ً
رئيسا وسيصبح  بالعين،  المويجعي  قصر  البكرفي  ابنه 

 إلمارة أبوظبي في نوفمبر 
ً
اإلمارات العربية المتحدة ويصبح حاكما

 للدولة، في أعقاب وفاة المغفور له 
ً
2004 عندما تم إنتخابه رئيسا

 لوالده مؤسس اتحاد اإلمارات.  فالشيخ 
ً
الشيخ زايد، ليكون خلفا

خليفة بن زايد ،مثلما وجد أن إبن عمه الشيخ محمد بن خالد 
 .1942 في قصر الحصن في أبو ظبي في عام  قد ّوِلَد   آل نهيان، 
وكانت وفاته في1 6 فبراير 1997م وهو الولد الوحيد للشيخ خالد 
بن سلطان آل نهيان عم الشيخ خليفة، ترعرع وتربى في أحضان 
والديه خالد بن سلطان، وأمه موزة بنت بطي، وهي شقيقة صغرى 
والتنشئة  والحماية  الرعاية  بموفر  تمتع  للشيخة سالمة،حيث 
لقد  وتقديرهم.  الجميع  اهتمام  موضع  وكان  الخاصة،  األبوية 
استفاد من حسن تربية والديه، وأن أتاحت له حياته مع والده 
اكتساب الخبرات والمعارف الحياتية خالل مشاركته في المجالس 
االجتماعية المتنوعة، وكذا مشاركته في الفعاليات الحكومية في 
تلك المرحلة المهمة من تطور إمارة أبوظبي. فإن الشيخ خليفة 
نفسه،الذي راح يدرس في المدرسة النهيانية التي أنشأها والده، 
وهي أقدم المدارس بمدينة العين على اإلطالق، ومنها بدأ مشهد 
التعليم في المدينة وإمارة أبوظبي بالتحديد، فكانت بدايتها عام 
1959م، وكان زهير أحمد محمد أبو األديب، رحمه الله، أول مدير 
للمدرسة النهيانية في بداية تأسيسها. بعد أن جاء من األدرن بينما 
. وقد 

ً
التحق بها الطلبة عام 1960م، ولم يتعدَّ عددهم 50 طالبا

صقلته الحياه بخبراتها وقربه من والده حكيم العرب رسخت في 
شخصيته االتزان والحكمة والهدوء وبعد النظر، واكتسبت من 
،وهذا ما  محيطه خصائل متعددة منها الكرم والصبر والعزيمة 
تعلمه  وهو في حضن وكنف والديه وجده ووالدته بصمات التربية 

والنشأة كانت واضحة على شخصيته.

دائرة األرسة وبصماتها
إسهامات  بنت محمد،  للشيخة حصة  كانت  لقد  يقال  والحق 
كثيرة في مجاالت العطاء اإلنساني منذ أن رافقت بدايات الحياة 
 
ً
وكان بيتها مفتوحا  ، و منذ البواكير األولى  العملية للشيخ زايد، 
للعطاء   

ً
وكان اسمها توأما البالد كافة،  ألهل الحاجة من أرجاء 

ولرسخت مكانتها في قلوب أهل اإلمارات الذين أعزتهم  والوفاء، 
نهيان  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  والدها  كان  كما  وأحبوها. 
)1909 - 1979(، وهو ابن عم زوجها الشيخ زايد شخصية بارزة 
وظل بجوار زايد الخير، حتى وفاته عام 1979. وقد تعلم  الشيخ 
  كذلك في مجالس جده من جهة أمه - الشيخ 

ً
خليفة  بن زايد كثيرا

والذي عرف بحكمته ورشده وسعة عقله،   - محمد بن خليفة 
مما أكسبه باإلضافة إلى توجيه والده الشيخ زايد وحنكته كل 
وفي البيت  ذلك أضاف مهارات إضافية مهمة لمهاراته القيادية. 
 من األم،التي كانت مدرسة ينهل من فيضها خاصة أن 

ً
كان قريبا

الشيخة حصة كانت من جيل األمهات اللواتي وجدن في الزمن 
فهي ومثيالتها  ونجحن أمام تحدياته،  الصعب بكل المقاييس، 
دروب  لهن  وينرن  األمهات  من  الجديدة  األجيال  حلم  يرسمن 
الحياة، وظلت هذه السيدة الجليلة  باقية في القلوب حتى  توفيت 
في 28يناير2018. والقول بالقول يذكر، فكما تعلم الشيخ خليفة 
 من جدته 

ً
من جده الشيخ  محمد بن خليفة فإنه قد استفاد كثيرا

ألبيه الشيخة سالمة بنت بطي بن خادم بن نهيمان القبي�ضي، 
للشيخ شخبوط   

ً
أخوها الشيخ حامد بن بطي عضدا التي كان  

 للشيخ شخبوط كما كان 
ً
والشيخ زايد وكان خالهما وكان مستشارا

 للشيخ 
ً
 مستشارا

ً
الشيخ خليفة بن زايد عم الشيخ شخبوط أيضا

يشدون  شخبوط وكانا يجلسون بالقرب منه في قصر الحصن  

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

من أزره. ق�ضى الشيخ خليفة معظم طفولته في واحات العين، 
والبريمي بصحبة والده الذي حكم منطقة العين في ذلك الوقت 
وكان يجد الحنان كذلك في ظل جده وجدته ظل الشيخ خليفة 
 لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مهمته الصعبة 

ً
مالزما

مما  وإقامة سلطة الدولة،  لتحسين حياة القبائل في المنطقة، 
كان له األثر الكبير في تعليمه القيم األساسية لتحمل المسؤولية 

والثقة والعدالة.
كما الزم المجالس العامة، والتي تعد مدرسة مهمة لتعليم مهارات 
واسعة  فرصة  له  ر 

ّ
وف مما  الوقت.  ذلك  في  السياسية  القيادة 

عاتهم وآمالهم، 
ّ
 من تطل

ً
لالحتكاك بهموم المواطنين، وجعلته قريبا

كما أكسبته مهارات اإلدارة واالتصال. وقد تعلم  الشيخ خليفة 
والرفاهية للقبائل وشق  تفاني والده لتحقيق الرخاء  رأى   لما  
وحرصه على الحفاظ على  األفالج ومساعدة األهالي والسكان، 
وتعلم من كل ذلك وهو صغير السن  أمنهم ووحدتهم الوطنية، 
كيف يخلق المبادرات التي ترعى البيئة، وأن يحافظ على التراث 
 أن القائد الحقيقي هو الذي يهتم برفاهية 

ً
الشعبي. وأصبح مؤمنا

باإلضافة إلى  تمتع الشيخ خليفة بن زايد برعاية والدته،  شعبه. 
التي كانت  »الشيخة سالمة«  رعاية واهتمام خاصين من جدته 
كذلك فقد استفاد من  لحنكتها وحكمتها.  تحظى باحترام كبير، 
الشيخ محمد بن خليفة وبخاصة الشيخ  أخواله الشيوخ أبناء 
حمدان ومبارك وطحنون وسيف وكذلك الشيخ سرور وخليفة 

وسعيد. الذين كانوا أمناًء له في النصح والمشورة.

عىل خطى والده حكيم العرب
وعندما انتقل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى 
 ،1966  إلمارة أبوظبي في أغسطس 

ً
مدينة أبوظبي ليصبح حاكما

 في ذلك الوقت 
ً
عّين نجله الشيخ خليفة - الذي كان عمره 18 عاما

 له في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم فيها. واعتبر هذا 
ً
- ممثال

ومن وقتها فقد  على ثقة المؤسس الراحل به.   
ً
التفويض دليال

سار الشيخ خليفة على خطى والده، واستمر في تنفيذ المشاريع 
التنموية الكبرى في المنطقة الشرقية، خالل السنوات التالية، 
 من المناصب 

ً
ومن خالل الثقة به  فقد شغل الشيخ خليفة عددا

الرئيسة، وأصبح المسؤول التنفيذي األول لحكومة والده  الشيخ 
زايد، وتولى مهام اإلشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى في 
األول من فبراير 1969، تم ترشيح الشيخ خليفة كولي عهد إمارة 
اإلمارة،  في  الدفاع  دائرة  مهام  ى 

ّ
تول التالي،  اليوم  وفي  أبوظبى. 

أصبحت  والتي  أبوظبي،  في  الدفاع  دائرة  خليفة  الشيخ  وأنشأ 
المسلحة لدولة اإلمارات  القوات  التي شكلت  النواة  فيما بعد 
 أساسيا في تطوير دائرة الدفاع، 

ً
العربية المتحدة.  وقد لعب دورا

وتحويلها من قوة حرس صغيرة، إلى قوة متعددة المهام، مزودة 
بمعدات حديثة . وأصبحت فيما بعد النواة التي شكلت القوات 
وفي األول يوليو عام  المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
 
ً
1971، وكجزء من إعادة هيكلة حكومة أبوظبي، تم تعيينه نائبا
 للدفاع والمالية في اإلمارة. وعليه فقد 

ً
 محليا

ً
لحاكم  أبوظبي ووزيرا

ى سمّوه رئاسة أول مجلس وزراء محلي إلمارة أبوظبي في األول 
ّ
تول

من يوليو عام 1971، باإلضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في هذا 
،بل  واألمتين العربية واالسالمية  لذا فقدت اإلمارات،  المجلس. 
والعالم أجمع شخصية عظيمة أال رحم الله المغفور له الشيخ 
خليفة بن زايد  بن سلطان آل نهيان، هذا الرجل الخلوق العظيم 
الكريم، بعد مسيرة حافلة بالعطاء وباإلنجازات المحلية والعربية 

والعالمية  وق�ضى حياته في سبيل خدمة الوطن وأبنائه  

* باحث وكاتب في تاريخ اإلمارات
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 خالد بن محمد مبارك القاسمي 

من الصعوبة بمكان حصر اإلنجازات التي قام بها الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان - رحمه الله - ولعل من أهم اإلنجازات التي قام 
بها االنتقال باتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة من مرحلة 
إلى مرحلة التمكين. ويجدر بنا قبل الحديث  التأسيس والبناء 

عن هذا اإلنجاز أن نعرض، باختصار، لسيرته رحمه الله.

السيرة الذاتية للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد:
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - هو ثاني رئيس لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، ولد عام 1948م، في حصن المويجعي 
بن  زايد  الشيخ  له  للمغفور  األكبر  النجل  وهو  العين،  بمدينة 
العين  مدينة  مدرسة  في  دراسته  تلّقى  وقد  نهيان،  آل  سلطان 
األولى، التي بناها والده - رحمه الله - وقد تعلم الشيخ »خليفة«، 
في صباه، في مجلس يعد من أكبر المؤسسات لتعليم أصول الحكم 
واكتساب المهارات السياسية والحكمة والمعرفة بطبيعة البشر 
وخصائص القبائل، وهو مجلس والده الشيخ »زايد« - رحمه الله 
- الذي كان يحرص على اصطحاب ابنه البكر الشيخ »خليفة« في 
م رحمه الله في طفولته معنى تحمل 

ّ
معظم تنقالته وزياراته، فتعل

المسئولية والتفاعل والتواصل مع الناس.
وفي واقع األمر لم يكن وصول الشيخ »خليفة« إلى مقاليد الحكم 

 من قبيل الصدفة، فقد تم إعداده لتولي 
ً
في دولة اإلمارات حدثا

الحكم  مجال  في  رحلته  فخالل  الصغر،  منذ  المنصب  هذا 
العديد من المناصب،   - رحمه الله   - تقلد  والسياسة واإلدارة، 
، وكانت مدينة 

ً
حيث  دخل الحياة السياسية في سن مبكرة نسبيا

العين نقطة انطالقه في مسيرة السياسة والتنمية، ففي سبتمبر 
ولم يتجاوز في ذلك الوقت الثامنة  اختاره الشيخ زايد،   1966
المنطقة  في  الحاكم  ممثل  منصب  ليشغل  عمره،  من  عشرة 
لمحاكم العدل في مدينة العين،   

ً
رئيسا  

ً
وعينه أيضا الشرقية، 

1969، وفي األول من يوليو   لعهد إمارة أبوظبي في عام 
ً
وُعّين وليا

ى رئاسة أول مجلس وزراء محلي إلمارة أبوظبي، إلى 
ّ
عام 1971 تول

جانب متابعته لقطاعي الدفاع والمالية من أجل تأسيس ُبَناها 
 
ً
أساسيا  

ً
التحتية والخدمات المقدمة إلى اإلمارة. وقد لعب دورا

في تطوير قوة الدفاع في اإلمارة، وتحويلها من قوة حرس صغيرة، 
إعالن  وبعد  حديثة.  بمعدات  مزودة  المهام،  متعددة  قوة  إلى 
شغل سموه إلى جانب مسئولياته المحلية،  الدولة االتحادية، 
منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة االتحادية، التي تم 
1974، وبعد  1973، وفي فبراير من عام  تشكيلها في ديسمبر عام 
إلغاء مجلس الوزراء المحلي في أبوظبي، أصبح الشيخ خليفة أول 
اإلمارة،  رئيس للمجلس التنفيذي الذي حل محل مجلس وزراء 
وتولى رئاسة المجلس األعلى للبترول، وذلك في أواخر ثمانينيات 
القرن العشرين. وتولى في عام 1976 تأسيس ورئاسة جهاز أبوظبي 

األول  االستثماري  الصندوق  اليوم  يعتبر  والذي  لالستثمار، 
، وترأس صندوق أبوظبي للتنمية عام 1972م، وباإلضافة 

ً
عالميا

إلى الدور الذي لعبه عند قيام االتحاد من خالل منصبه، كنائب 
ى الشيخ خليفة منصب نائب القائد 

ّ
تول لرئيس مجلس الوزراء، 

األعلى للقوات المسلحة، إثر القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس 
األعلى لالتحاد في مايو عام 1976م، بدمج قوى الدفاع المحلية في 
كل إمارة من إمارات االتحاد، تحت مظلة قيادة اتحادية واحدة، 
ولتصبح شؤون الدفاع من بين المسؤوليات الحصرية للدولة 
االتحادية. وتؤكد األحداث التاريخية أن للمغفور له الشيخ خليفة 

المفاوضات  في سير   
ً
كبيرا  

ً
دورا الله،  رحمه  نهيان،  آل  زايد  بن 

نواب  اجتماعات  ترأس  للعهد  ولي  وبصفته  باالتحاد،  الخاصة 
ومنها االجتماع الذي  عهود اإلمارات في أبوظبي،  الحكام وأولياء 
ُعقد في يونيو 1970م. وعندما انتقل المغفور له بإذن الله الشيخ 
مؤّسس دولة اإلمارات العربية المتحدة   - )طّيب الله ثراه(  زايد 
- إلى جوار ربه في الثاني من  وحاكم إمارة أبوظبي ورئيس االتحاد 
وتم  إلمارة أبوظبي،   

ً
أصبح الشيخ خليفة حاكما  ،2004 نوفمبر 

بن  »محمد  الشيخ  السمو  دربه صاحب  ورفيق  تعيين شقيقه 
»المجلس األعلى لالتحاد«  وانتخب  للعهد.    

ً
وليا زايد آل نهيان« 

»مكتوم بن  في اجتماعه الذي عقده برئاسة الشيخ  باإلجماع، 
راشد آل مكتوم«، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
له  المغفور  بأبوظبي،  البطين  بقصر   2004 نوفمبر   3 في  دبي، 

 للدولة.
ً
الشيخ »خليفة بن زايد« حاكم أبوظبي رئيسا

إطالق الشيخ خليفة مرحلة التمكين:
أكد الشيخ خليفة بن زايد - رحمه الله - على ضرورة التحول إلى 
تفعيل مؤسساتها  االتحادية من خالل  للدولة  التمكين  مرحلة 
االتحادية، وذلك بعدما مرت الدولة االتحادية من مرحلة البناء 
الما�ضي  القرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  كانت سمة  التي 
إلى مرحلة الرسوخ التي شهدتها الدولة في التسعينيات وبدايات 
هذا القرن، فإن التطلعات ذهبت إلى مرحلة النضوج االتحادي، 
وفي هذه المرحلة تطلعت الدولة الى أن تعمل مؤسسات الدولة 
االتحادية بشكل أكبر حيوية وفاعلية، بحيث ال يتراجع االهتمام 

بالمؤسسات االتحادية لصالح المؤسسات المحلية.
 
ً
وقد اعتمد الشـــيخ خليفة بن زايد في قيادته لمقاليد الحكم، نهجا
يستند إلى استراتيجيات محددة الغايات واألهداف والمقاصد، 
ســـخي في  وعلى منهجية علمية وخطط مؤسسة مبرمجة وعطاء 
تحققت  التي  الهائلة  اإلنجازات  صروح  إلعالء  الوطني،  العمل 

 
واالنتقال بالدولة االتحادية من مرحلة التأسيس والبناء إىل مرحلة التمكني

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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في خطابه في العيد الوطني الرابع  وأطلق،  في مرحلة التأسيس. 
والثالثين في األول من ديسمبر 2005 برنامج »التمكين« الســـيا�ضي 

واالقتصادي واالجتماعي والعلمي والثقافي. حيث قال: 
»إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ سيادة 
 
ً
وتحقيقا الفرص،  وتكافؤ  والشفافية  المساءلة  وقيم  القانون 
ترتيب  وإعادة  بناء  إعادة  تتطلب  الجديدة  المرحلة  فإن  لهذا، 
وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث ُبنيتها 
وقد شرعنا بالفعل في التهيئة لمرحلة التمكين بَسّنِ  ووظيفتها. 
التشريعات واتخاذ اإلجراءات المنظمة لما هو قائم من الدوائر 
والمؤسسات واألنشطة والعالقات بضبط المترهل منها وتقويم 
ودفع الباطل والتخلص من الُمعوق والتحرر من عبء  المعوّج 
ما انقطع منه الرجاء وتحسين اإلنتاج والخدمات وتوجيه الجهد 
 للمؤسسات والهياكل واألنشطة والكوادر 

ً
 وتحفيزا

ً
 وتطويرا

ً
دعما

تهيئة للظروف المؤهلة النطالق واع نحو آفاق القرن  الواعدة، 
مرحلة   - رحمه الله   - وحدد الشيخ خليفة  الحادي والعشرين«. 
التمكين السيا�ضي بفتح المجاالت كافة أمام المشاركة الشـــعبية 
ألبنائه المواطنين وبناته المواطنات، بإعالن تفعيل دور المجلس 
ومرشـــدة  مساندة  ســـلطة  ليكون  وتمكينه  االتحادي  الوطني 
 
ً
وداعمة للسلطة التنفيذية، وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقا
بقضايا الوطن وهموم المواطن، لتترســـخ قيم المشـــاركة الحقة 
ونهج الشورى من خالل مســـار متدرج منظم، يبدأ بتفعيل دوره 
إنجاز هذه المرحلة  وتـــم بالفعل،  عبر انتخاب نصف أعضائه. 
انتخابات حرة مباشرة لنصف أعضاء  التاريخية بنجاح بإجـــراء 
المجلس في دورتين متتاليتين في عام 2006 وعام 2011 بمشاركة 
فاعلة للمرأة - ألول مرة - أسفرت عن فوز مرشحة واحدة في كل 
دورة.  وتم تعيين سبع عضوات في المجلس الوطني االتحادي في 
انتخابات 2011م، ليصبح هناك ثماني عضوات من بين أعضائه 
والتي تعد من أعلى النسب على  في المائة،   22 األربعين وبنسبة 
صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية، إضافة إلى ذلك، 
وهي الدكتورة أمل القبي�ضي لشغل  انُتخبت إحدى العضوات، 
منصب النائب األول لرئيس المجلس الوطني االتحادي في هذه 
في قيادته للمسيرة االتحادية في  وأطلق الشيخ خليفة،  الدورة. 
2007، »استراتيجية المستقبل« ومبادرة الهوية الوطنية.  العام 
وقال في خطابه في اليوم الوطني السادس والثالثين في األول من 

ديسمبر2007: 
التمكين  طريق  في   

ً
مهما  

ً
منعطفا شهد  المنصرم  العام  »إن 

المجلس  بانعقاد  الديمقراطية  الممارسة  وتعميق  السيا�ضي 
الوطني االتحادي في فصله التشريعي الرابع عشر فكان نصف 
 22 فيما تبوأت المرأة أكثر من  أعضائه من العناصر المنتخبة، 

في المائة من مقاعده، بما أضفى على التجربة ثراء وحيوية، وما 
زلنا على عهدنا قبل عامين أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى 
مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني 
 - - رحمه الله  وأعلن الشيخ خليفة  كسلطة تشريعية ورقابية«. 
في خطابه في اليوم الوطني الثامن والثالثين في األول من ديسمبر 
الوطني  العمل  لمرحلة  جديدة  ورؤى  عمل  برامج  2009م، 
وتفعيل  الوطنية  القدرات  كامل  توظيف  على  تقوم  المقبلة، 
سياسة التوطين واإلحالل، واالستمرار في تطوير البنية التحتية في 
 واالرتقاء بالخدمات فيها، واالستمرار في تطوير 

ً
المناطق األقل نموا

وإصالح السياسات  عمليات البنية التحتية لالقتصاد الوطني، 
وربط سياسات  االقتصادية والمالية التي تحكم سوق العمل، 
وتعزيز التالحم المجتمعي بما  التعليم والتدريب بسوق العمل، 
والشراكة  االجتماعي  والتكافل  األسري  التماسك  قيم  ُيرّسخ 
الدور المحوري لألسرة وتمكينها في  وإعادة إحياء  المجتمعية، 
 سموه بشكل قاطع 

ّ
التنشئة والتوعية والضبط والرقابة، محددا

مقاصد وغايات مرحلة العمل الوطني المقبلة بقوله: »إننا اليوم، 

وبعد م�ضي خمس سنوات على تولينا مسئولية رئاسة الدولة، 
على يقين بأن إطالق االستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء 
أولويتها  على   - الجامعات  وتأسيس  الطرقات  وتعبيد  المصانع 
ذاتها وال هي مقصد في  ليست غاية في حّد   - وأهميتها وضرورتها 
والمقصد هو إطالق  القدرة الوطنية،  فالغاية هي بناء  نفسها.. 
واإلبداع  التميز  آفاق  نحو  وتوجيهها  المواطنة  البشرية  الطاقة 
والمنافسة«. وهناك مجموعة من التطورات التي حدثت في عهد 
الشيخ خليفة - رحمه الله - التي تؤكد أن اإلمارات، بوصفها دولة 
اتحادية، قد دخلت بالفعل، في عهد المغفور له الشيخ خليفة، 

إلى تمكين االتحاد، ولعل من أهم هذه التطورات: 
1 - إدخال أسلوب االنتخابات في اختيار نصف أعضاء المجلس 
الوطني االتحادي، وخطابه المجلس الوطني االتحادي في ديسمبر 
الشيخ  رغبة  حمال  اللذان   2007 فبراير  في  وخطابه   ،  2005
وهو  الوطني،  المجلس  عمل  تطوير  في   - الله  رحمه   - خليفة 
عمل يدخل في صميم تمكين المؤسسات االتحادية من القيام 

بدورها بفاعلية وقدرة أكبر.

الذي أصبحت من خالله الوزارات  تفعيل مجلس الوزراء   -  2
 وفاعلية حيث بدأت كل وزارة بوضع 

ً
أكثر مسؤولية وأكثر تنظيما

استراتيجيات لتحقيق اهدافها، ويتم محاسبة الوزارات المقصرة 
من خالل متابعة مباشرة من رئيس الوزراء ذاته، وهو مؤشر على 

نضج العمل الوزاري.
للوزارات  المخصصة  االتحادية  الميزانية  حجم  تزايد   -  3
والمؤسسات االتحادية بشكل الفت منذ عام 2008، حيث يشير 
الى  يم�ضي  االتحاد ومؤسساته  تمكين  نحو  العمل  أن  إلى  ذلك 
االمام وبرغبة الشيخ خليفة - رحمه الله في تعزيز الخدمات على 

المستوى االتحادي 
* كاتب ومؤرخ

المصادر والمراجع:

1. الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة )2006( - وزارة اإلعالم والثقافة 

- أبوظبي - اإلمارات العربية المتحدة.

2. الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة )2008( - إدارة اإلعالم الخارجي - 

المجلس الوطني لإلعالم - أبوظبي - اإلمارات العربية المتحدة. 

3. الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2016م. المجلس الوطني لإلعالم.

مركز  "النظرية والواقع والمستقبل"،  الفيدرالية في اإلمارات  محمد بن هويدن:   .4

اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية ، أبوظبي، 2010. 

5. مركز االمارات للدراسات واالعالم: تقرير االمارات االستراتيجي 2007 - 2008، مركز 

االعالم العربي، الجيزة، 2008.

6. الكتاب السنوي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2013م. المجلس الوطني لإلعالم.

7. تقرير بعنوان: خليفة رؤية استراتيجية شاملة في العمل الوطني لترسيخ قيم 

االتحاد، موقع وكالة أنباء اإلمارات )وام(، بتاريخ 1/12/2011م، على الرابط التالي: 

http://wam.ae/ar/details/1395238912265

النظام السيا�ضي لدولة اإلمارات العربية المتحدة،  نادية فاضل عباس فضلي:   .8

مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات اإلستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، العدد 

59، يناير 2014.

الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة واملعرفة واآلداب والفنون.

واألمم ال تقاس بثرواتها املادية وحدها، وإنما تقاس بأصالتها الحضارية.

 
  - طيب هللا ثراه -

التمكين إلى مرحلة  والبناء  التأسيس  االتحادية من مرحلة  بالدولة  واالنتقال  زايد  بن  الشيخ خليفة 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 خالد صالح ملكاوي

التمكين  قائد  إلى عهد   
ً
ووصوال المؤسس،  القائد  منذ عهد 

يستشعر  اإلمارات بسالم وتآلف،   
ْ

َمت
َ
ن ب الله ثراهما«،  »طيَّ

معهما الحاكم حاجة مواطنه قبل البوح بها، ويعكس المواطن 
في   

ً
ويتشاركان معا في سلوكه وانتمائه آمال القائد في وطنه، 

وتسارعت خطواته نحو  ت عثرات دربه، 
َّ
صياغة مستقبل قل

المنشود، فكان األمن والسالم، وكان العدل والمساواة، وكان 
الخير الذي عمَّ البالد.

فلم يكن للوفرة النفطية أن تحقق في اإلمارات القسط الكبير من 
النجاح في مجاالت التنمية المختلفة، في فترة قياسية، لوال وجود 
مالكة لإلرادة  قيادة سياسية واعية لظروف العصر وتحوالته، 
والرؤية، وعارفة بمدى ما عاناه المواطن في ظروف ما قبل قيام 
سم بتواضعها 

َّ
االتحاد، متميزة بحسن تدبير التنوع واالختالف، تت

وبوجود شعور عام شعبي  مع نفسها ومع غيرها، 
بالرضا على رئيس الدولة عزَّ نظيره في أي بلد آخر. 

فقد حبا الله اإلمارات قيادة وهبها اإلرادة القوية 
المصاعب  على  د 

َ
الَجل وألهمها  الثاقبة،  والرؤية 

وبأمن  والحكمة في مواجهتها باقتدار،  والتحديات، 
نها من صياغة نموذجها الخاص في 

َّ
وسالم، مما مك

الحكم، وهو سياق انطلق منذ ما قبل قيام الدولة، 
المسيرة،  يالزم  زال  وما  الخبرات،  فيه  وتراكمت 
 في نجاح النموذج الوطني اإلماراتي 

ً
 كبيرا

ً
ولعب دورا

 تنافح 
ً
 وتاريخيا

ً
 حتميا

ً
زه، بل صار يمثل امتدادا وتميُّ

عنه القيادة في سبيل بناء دولة قوية راسخة ممتدة 
الجذور، والحفاظ على مكتسباتها، والسير بها نحو 
وفي عهد  مزيد من التميز في جميع مناحي الحياة. 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب 
باهتمام  السياسية  المشاركة  حظيت  ثراه«  الله 
كبير لدى سموه منذ توليه قيادة البالد عام 2004، 
ل خطاب سموه بمناسبة اليوم الوطني الرابع 

َّ
وشك

أسس  ترسيخ  مسيرة  في  فارقة  عالمة  والثالثين 
صنع  عملية  في  وتعزيزها  السياسية  المشاركة 

القرار الوطني، إذ عكس الخطاب اهتمام سموه في إرساء أسس 
المجلس  دور  تفعيل  من  إليه  هدف  بما  السيا�ضي،  البرنامج 
السيا�ضي.  التحديث  منظومة  ووضع أسس  االتحادي،  الوطني 
مثله من  بما  وثيقة عمل وطنية،  بمثابة  واعُتبر خطاب سموه 
مرتكز أسا�ضي لكثير من التطورات اإليجابية في مسيرة المشاركة 
السياسية، وإعادة بناء المؤسسات االتحادية لتواكب التطورات 
المؤسسات  هذه  رأس  وعلى  الدولة،  تشهدها  التي  والتغيرات 
»إن المرحلة  المجلس الوطني االتحادي الذي قال سموه فيه: 
المقبلة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحوالت وإصالحات 
وتمكينه  االتحادي  الوطني  المجلس  لدور  أكبر   

ً
تفعيال تتطلب 

ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية«.

انطالق المرشوع النهضوي
أراد المغفور له أن يجعل من يوم الثاني من ديسمبر من عام 
2005 يوما مشهودا، وانعطافا تاريخيا، إذ أعلن سموه في خطابه 

المتدرجة  مراحل  الثالث  ذي  السيا�ضي  برنامجه  عن  التاريخي 
لتفعيل دور المجلس الوطني االتحادي عبر مشاركة شعبية أكبر، 
بما يحقق طموحات أبناء الدولة، ويواكب التطورات السياسية 
والتنموية في المنطقة والعالم. فمارس حّق االنتخاب في المرحلة 
لت إمارات الدولة السبع، قام الناخبون 

َّ
األولى هيئات انتخابية مث

ليشكلوا نصف أعضاء  من بينهم،   
ً
فيها بانتخاب عشرين عضوا

حكام  السمو  أصحاب  قام  فيما  االتحادي،  الوطني  المجلس 
ولم تعتمد االنتخابات  المجلس.  اإلمارات بتعيين بقية أعضاء 
مبدأ االقتراع المفتوح، إذ لم يضّر هذا األمر بالعملية االنتخابية 
وبخطوات  دون قفز على الواقع،  ريد لها االستمرار بهدوء، 

ُ
التي أ

اإلمارات،  استقرار  على  الحفاظ  تضمن  مدروسة  تدريجية 
ل  وتحوُّ أمام موجة التقلبات السياسية التي شهدتها المنطقة، 
االنتخابات في العديد من دولها إلى سبب لالنقسام. وقد أكد هذه 
الحكمة وهذا الحرص على أهمية مبدأ التدرُّج في تعزيز الحياة 
البرلمانية المغفور له الشيخ خليفة عقب إعالن النتائج النهائية 
لالنتخابات، وذلك بقوله: »إن هذا التدرج في الممارسة البرلمانية 
سيسهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة، تتوافر لها المقومات التي 
نها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي 

ّ
تمك

أول  تنظيم  من  إليه  هدف  ما  له  المغفور  د  جسَّ والرقابي«. 
انتخابات ألعضاء في المجلس الوطني االتحادي، في خطاب سموه 
في افتتاح الدور األول من الفصل التشريعي الرابع عشر، إذ قال: 
»إن قمة ما نسعى له من المشروع النهضوي الذي نأمله لدولتنا، 
ومبادئ  معاٍن  من  تتضمنه  بما  التطويرية  الرؤية  تحويل  هو 

ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل، وقيم سلوكية يمارسها المواطن 
في حياته اليومية، وينتصر لها، ويدافع عنها، ويصون مكتسباتها، 

وهذه غاية التمكين، وهي قمة المسؤولية والوالء«.
خالل   

ً
متميزا  

ً
دورا الوطني  للمجلس  االنتخابات  جعلت  لقد 

كان ذلك على المستوى الوطني أو على  سواء  المرحلة التالية، 
المستوى الخارجي، ال سيما وأن المجلس كان قد نجح خالل الفترة 
 
ً
 للشورى، ووضع أسسا

ً
التي سبقت االنتخابات في أن يكون منبرا

لهموم  سا  تفاعال وتلمُّ أكثر  تتطلب  التي  العمل  راسخة لطبيعة 
فقد دفعت االنتخابات المجلس الوطني االتحادي  المواطنين. 
إلى التركيز على التعامل بشكل أعمق مع مختلف القضايا والهموم 
التي ظلت مطروحة على الساحة المحلية، مثل الهوية الوطنية 
للمجتمع، والتوطين، والتركيبة السكانية، والتعليم ومحو األمية 
التقنية، والصحة، وتوفير فرص العمل، والخدمات االجتماعية، 
وغير ذلك من القضايا األخرى الهامة مثل أدوار المرأة االجتماعية 
والسياسية. وواصل المجلس تجسيده للرؤية الحكيمة للقيادة 
الرشيدة في تعزيز التجربة االنتخابية كنقطة انطالق إلى آفاق 
ل  وتحمُّ القرار،  صياغة  طريق  على  أشمل،  وممارسة  أرحب، 
المسؤولية، من خالل أعضاء تم انتخابهم بشكل مباشر من قبل 
هيئات انتخابية تمثل أوسع شريحة، وهذا يعد بمثابة ثقة تتطلب 
بها  المزيد من العمل والمسؤولية التي تؤكد القيادة أن الوفاء 
 مع مختلف القضايا التي 

ً
 مستمرا

ً
ل أعبائها يتطلب تفاعال وتحمُّ

بالشكل  ونْقلها  القضايا  هذه  وعْرض  والمواطنين،  الوطن  تهم 
الذي يسّهل على القيادة والحكومة اتخاذ القرار المناسب الصائب 

عهد   .. من التمكني السيايس إىل التمتني المجتميع

   المغفور له الشيخ خليفة  يدشن مبن المجلس الوطني االتحادي الجديد  1989
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تجاهها في الوقت المناسب. لم تكن تجربة 
يشهده  كان  عما  بعيدة  األولى  االنتخابات 
من  منه،  المنطقة  دول  وبخاصة  العالم، 
التجربة  أتت هذه  بل  تطورات متسارعة، 
ومواكبة  معاصرة للتطّورات في المنطقة، 
وقد  واقتصادي.   وثقافي  اجتماعي  لحراك 
أهمها  هدف؛  من  أكثر  تحقيق  في  رغبت 
يؤازر  فاعل  اتحادي  وطني  مجلس  إيجاد 
عامة  انتخابات  تنظيم  وكذلك  الحكومة، 
القرار.  صنع  في  الشعبية  المشاركة  تعّزز 
الذي  االنتخابات،  إجراء  فحين صدر قرار 
رؤية  مع  متطابقا  جاء  سموه،  اتخذه 

لت انتخابات المجلس الوطني 
َّ
واقعية لما تشهده المنطقة، ومث

محاولة جدية لتعزيز المشاركة وخطوة على الطريق  اإلماراتي، 
وتغيير في األسلوب  فهي نوع من الحراك االجتماعي،  الصحيح، 
الذي يهدف إلى وجود نوع من الممارسة االنتخابية السياسية، 
االنتخابات هي  أن  في االعتبار حينها  إذ ُوضع  بتطويرها،  ووْعد 
مرحلة أولى، ستتم دراسة سلبياتها وإيجابياتها من واقع نتائجها، 
وسيكون هناك اهتمام بتطوير صالحيات المجلس مستقبال. لذا 
المجلس الوطني  فقد شكلت خطوة االنتخابات لنصف أعضاء 
»طيب  بداية لخطوات أخرى في مرحلة التمكين التي أشار إليها 
الله ثراه«، والتي هدفت إلى أن تجعل من تنمية مشاركة المواطن 
مسيرة  نجحت  أن  بعد  لها،  أساسية  أولوية  العام  الشأن  في 
االتحاد في البالد، وحققت مرحلة التأسيس أهدافها التي وضعها 

المؤسسون األوائل.

توايل مراحل التمكني السيايس
خطت مسيرة التمكين خطوة متقدمة مع 
الدورة الثانية في تجربة انتخابات المجلس 
الرابع  في  أجريت  التي  االتحادي  الوطني 
والعشرين من سبتمبر عام 2011، إذ شكلت 
في  األهمية  بالغة  خطوة  االنتخابات  هذه 
عملية تفعيل المشاركة الشعبية في إطار 
له  المغفور  قادها  التي  التمكين  مرحلة 
وإنجازا له عميق الدالالت  الشيخ خليفة، 
المشاركة  تعزيز  في  سموه  رغبة  على 
الحفاظ  يضمن  لتدرٍُّج   

ً
وفقا السياسية، 

على المكتسبات، ويطور العمل السيا�ضي، 
 آلليات سادت الشفافية تطبيقها 

ً
ويجّسد المشاركة الشعبية وفقا

في تجربة أولى، في مختلف مراحلها وحتى إعالن النتائج، وكان قد 
تم استباق تنفيذ هذه الجولة من االنتخابات بتوسيع القاعدة 
السابقة،  االنتخابات  عن   

ً
ضعفا عشرين  من  بأكثر  االنتخابية 

وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة في االنتخابات، من خالل رفع 
نسبة تمثيلهم في الهيئات االنتخابية، في تأكيد واضح على حرص 
القيادة الرشيدة على تفعيل دور المواطنين في الشأن الوطني. 
ودخلت دولة اإلمارات بفضل دعم سموه وحكمته مع بدء أعمال 
الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل 
بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في هذه االنتخابات  الوطني، 
المجلس، حيث شهدت نقلة  التشريعية، الختيار نصف أعضاء 
الهيئة االنتخابية ليصبح ثالثمائة ضعف  في زيادة عدد أعضاء 
عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى، بعد 
أن كان هذا العدد مائة ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006. 

رت االنتخابات عن أن التجربة الديمقراطية في اإلمارات قد  وعبَّ
التمكين  إلى  الرامية  استراتيجيتها  وفق   

ً
جديدا  

ً
شوطا اجتازت 

وفي  2005م.  عام  منذ  قة 
ّ
الموف بدأت مسيرته  الذي  السيا�ضي 

كلمة لسموه »طيب الله ثراه«، عشية انتخابات المجلس الوطني 
الثانية وجهها في العشرين من سبتمبر عام 2011م، أكد العزم على 
وتمكين المجلس  الم�ضي قدما في تطوير المشاركة السياسية، 
الوطني الذي أشاد بدوره وبتأثيره وبدعمه في صنع القرار، مؤكدا 
المغفور  قال  حيث  وتطورها،  الدولة  في تقدم  المواطن  دور 
عمل  1972م،  المجلس الوطني االتحادي عام  »منذ إنشاء  له: 
المجلس على تجسيد العالقة السليمة بين الحكومة والشعب 
فكان وما زال منصة قوية  في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
للمشاركة السياسية والتأثير اإليجابي في عملية صنع القرار في 
البالد.. من هنا كان االهتمام الكبير بتمكين المجلس وتفعيل دوره 
ليكون سلطة داعمة ومرشدة للسلطة التنفيذية في الدولة، وقد 
بدأنا منذ العام 2006م، بتجربة جديدة بانتخاب نصف أعضاء 
ال يتجزأ من  منا بأن المشاركة السياسية جزء   

ً
المجلس إيمانا

تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها. المواطن هو العنصر 
الرئيس في تقدم الدولة وتطورها ويجب أن يكون شريكا في صياغة 
مستقبل األمة ورسم سياستها لينعم أبناؤنا بغد مشرق.. وعلينا 
أن نسير برؤية واضحة تجاه تمكين المجلس الوطني االتحادي. 
من  والعشرين  المقبلة في الرابع  االنتخابات  إلى  ننظر  إننا 
نحو  للتقدم  كبيرة  وخطوة  مثالية  فرصة  باعتبارها  سبتمبر 
وجهودكم«.  بعطائكم  الله  بإذن  سيتحقق  الذي  الهدف  هذا 
بقدر  الثانية  تجربتها  في  الوطني،  المجلس  انتخابات  وحظيت 
كبير من الحماس واالهتمام والتنافس والمشاركة والحضور من 
 زيادة الوعي االنتخابي، وزيادة الثقافة 

ً
المواطنين، ما أكد فعليا

التمكين،  قائد  سمو  رسالة  مع  الناخبين  وتجاوب  االنتخابية، 
ت  وُعدَّ إلنجاح تجربة اإلمارات الديمقراطية في مرحلتها الثانية. 
االنتخابات خطوة في ديمقراطية اإلمارات التي تناسب عمر الدولة 

المجتمع  تفاصيل  وتناسب  فيها،  المختلفة  التنمية  ومراحل 
وطبيعته التي ال يعرفها إال أهل هذا المجتمع، فكان خيار التدرج 
في االنتخابات بخطوات واثقة ومدروسة، ولذلك جاءت النتيجة 
مع معطيات المجتمع اإلماراتي   

ً
وتتناسب تماما فاعلة وناجحة، 

ر  ر بمشاركة أوسع وأشمل في المستقبل، كما بشَّ وواقعه، مما بشَّ
بمجلس وطني فاعل بصالحيات أكثر بكثير من الممنوحة. وتوالت 
المراحل التدريجية للتمكين السيا�ضي الذي أراده المغفور له، 
بزيادة عدد  2015م،  في عام  الثالثة  الدورة  انتخابات  فتميزت 
على عدد   %  66 الهيئات االنتخابية بنسبة زيادة قدرها  أعضاء 
أول  تولي  ولتشهد  2011م،  عام  في  االنتخابية  الهيئات  أعضاء 
امرأة رئاسة برلمان في العالم العربي. وشهدت انتخابات المجلس 
2019م، زيادة عدد الهيئات االنتخابية بنسبة  الوطني االتحادي 
وصلت إلى 50.8 % عن الدورة السابقة، وتميزت بقرار سموه رفع 
االتحادي  الوطني  المجلس  في  اإلماراتية  المرأة  تمثيل  نسبة 
 لسعي دولة اإلمارات المستمر لتمكين المرأة 

ً
50 %، تعزيزا إلى 

اإلماراتية.

التالحم الوطين والمجتميع
 لمشروع سموه النهضوي الذي أمله لدولة اإلمارات، في 

ً
وتجذيرا

تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معاٍن ومبادئ ومفاهيم 
في  المواطن  يمارسها  سلوكية  وقيم  عمل،  استراتيجيات  إلى 
مكتسباتها  ويصون  عنها،  ويدافع  لها،  وينتصر  اليومية،  حياته 
على  خليفة  الشيخ  له  المغفور  حرص  شعبية،  مشاركة  عبر 
الحاكم  بين  التعاونية  العالقة  على  القائم  والده  نهج  مواصلة 
فعمل على تلبية مطالب المواطنين  والشعب كأساس للتنمية، 
والعدل في توزيع عوائد النظام كدعامة أساسية  واحتياجاتهم، 
والتماسك  للوحدة  كأساس  السالم  ثقافة  وإرساء  لألمن، 
 لألمن واالستقرار الذي 

ً
االجتماعي، فكانت تلك السياسات أساسا

وأرضية  أساسيا إلحداث التنمية وحماية منجزاتها،   
ً
يعد شرطا

صلبة لتحقيق التالحم الوطني والمجتمعي الذي يشكل أحد أهم 
األهداف التي حرص على تحقيقها، إدراكا من سموه بأن ذلك هو 

المجتمعي التمتين  إلى  السياسي  التمكين  من  خليفة..  عهد 

قد حبا هللا اإلمارات قيادة 
وهبها اإلرادة القوية والرؤية الثاقبة، 

وأهلمها الَجَلد عىل المصاعب 
والتحديات، والحكمة يف مواجهتها 
باقتدار، وبأمن وسالم، مما مكَّنها 
من صياغة نموذجها الخاص يف 
الحكم، وهو سياق انطلق منذ ما 
قبل قيام الدولة، وتراكمت فيه 
الخربات، وما زال يالزم المسرية، 
ولعب دوراً كبرياً يف نجاح النموذج 

ه الوطين اإلمارايت وتميُّ

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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األساس لبناء مجتمع قوي مستقر على المستويات كافة، وإيمانا 
منه  بأهمية تعزيز قيمه لتصبح ثقافة عامة تنعكس بشكل إيجابي 
في العالقات والتفاعالت المختلفة بين فئات المجتمع كافة، بما 
يرّسخ قيم التماسك األسري والتكافل االجتماعي، ويعّمق أواصر 
الوحدة بين أبناء الوطن جميعا. وترجم المغفور له هذه القناعة 
في سياساته وتوجيهاته ومبادراته المختلفة كلها، فقد خلق الدور 
الشخ�ضي له »طيب الله ثراه« ومساهماته الكبيرة حالة خاصة 
والتكافل الدائمة بين الحاكم  قت عرى الوالء 

َّ
ووث من التالحم، 

»القيادة والشعب  أن  »طيب الله ثراه«  ولطالما أكد  والشعب، 
كيان واحد متكامل وغير قابل للتجزئة، وأنه ال حواجز البتة بين 
الحاكم والمحكوم«. فقد أطلق في الذكرى الثامنة والثالثين لليوم 
الوطني مبادرته بشأن تعزيز التالحم الوطني والمجتمعي بهدف 
تنمية المجتمع، وبناء اإلنسان، وتوفير مقومات العيش الكريم له 
في المجاالت كلها، وتحقيق التكافل والتكامل االجتماعي في مجتمع 
للقيادة،  المطلق  الوالء  من  حالة  أنتج  الذي  األمر  اإلمارات، 
الجميع  لثقة  كلها،  قراراتها  وتأييد  حولها،  التام  وااللتفاف 
المطلقة بأن مثل هذه القيادة لن يكون الوطن والمواطن عندها 
إال في مقدمة أولوياتها، وما هذا التقدير المتبادل الذي يتواصل 
بين القيادة والشعب إال صورة ناصعة لما تتمتع به دولة اإلمارات 

خ يوما بعد اآلخر.  من تالحم وطني ومجتمعي يترسَّ

مآثر عظيمة ال ترحل
حققت دولة اإلمارات في عهد الراحل المغفور له الشيخ خليفة 
جت جهودها  بن زايد العديد من اإلنجازات التي تخدم إنسانها، وتوَّ
من  العديد  في  متقدمة  مراكز  أت  تبوَّ بأن  باإلنسان  واهتمامها 
التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة؛ فقد ارتفع نصيب الفرد 
من الناتج المحلي ليصل إلى أعلى مستويات لنصيب الفرد من 

الدخل الوطني على مستوى العالم، وذلك بحسب تقارير التنمية 
ووفقا  اإلنمائي.  المتحدة  لبرنامج األمم   

ً
العالمية وفقا البشرية 

للتقارير نفسها، وفي مجال حقوق اإلنسان وتحقيق رفاهيته على 
 ،

ً
احتلت اإلمارات المراكز األولى عربيا الصعيد الوطني والدولي، 

كما تصدرت وفق برنامج العدالة الدولية المنطقة العربية ودول 
الشرق األوسط، واحتلت مراتب متقدمة على المستوى العالمي، 
حيث إن  باعتبارها الدولة األكثر شفافية في نظامها القضائي، 
ن 

ّ
تمك التي  األساسية  المرتكزات  من  القضاء  العدل وشفافية 

اإلنسان من الحصول على الحياة الهانئة والكريمة.
التطور  أو  السيا�ضي  اإلصالح  أو  السياسية  المشاركة  إن 
الديمقراطي، أو غيرها من المسميات التي تعّزز دور المواطن في 
المشاركة في صنع مستقبل وطنه ما هي إال روافد تصبُّ في مجال 
ي التنمية 

َ
ال، مع مجال عد مكّمِ

ُ
التنمية السياسية، هذه التنمية التي ت

االجتماعية والتنمية االقتصادية، لمسار التنمية الشاملة التي هي 
د المغفور له سمو الشيخ خليفة  غاية كل المجتمعات، وقد حدَّ
بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« نموذج هذه التنمية، ووضع لها 
البرامج والمسارات. ولألهمية البالغة لهذه التنمية، واصل سموه 
التأكيد عليها في مختلف المناسبات، ففي اليوم الوطني الحادي 
واألربعين، أعاد تأكيدها، وحدد للجميع المسؤوليات الوطنية في 
ة هي  »إن التنمية السياسية الحقَّ رعايتها وإنجاحها، حيث قال: 
ولذا فإننا  التي تستلهم قيم الشعب وتعّبر عن بيئته وتقاليده، 
ثوابتنا  نموذج سيا�ضي وطني يصون هويتنا ويحمي  ننطلق من 
بنا 

َ
خ

ُ
يتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته والسّيما ن

الوطنية، فالمثقف والمبدع والعالم والمعلم واألديب والمهندس 
والطبيب وغيرهم هم ضمير هذا الوطن النابض بهم، وقادة الرأي 
وهو ما  فيه بما يمتلكون من قدرة على التأثير وتعبئة للطاقات، 
واالجتماعية  والثقافية  الدينية  مؤسساتنا  من   

ً
أيضا نتوقعه 

واإلعالمية والتعليمية الملتزمة بالمسؤولية الوطنية، والتي عليها 
واجب العمل لنشر ثقافة الحوار وتعميق قيم المواطنة   

ً
جميعا

وتنمية الوعي العام بالمصالح العليا للدولة وبمواقفها وسياساتها 
ثقافة االدخار  إلى جانب إحياء  وبجهودها اإلنسانية والتنموية، 
والعمل التطوعي وإعالء قيمة العمل وبخاصة المنهي والفني منه، 
مسؤولية  في  الجميع  يتشارك  متكامل  كٌل  السيا�ضي  فالتمكين 

 بهذا الوطن نحو آفاق العزة والمجد والرقي« 
ً
تطويره دفعا

*  باحث وإعالمي، مركز تريندز للبحوث واالستشارات
المصادر والمراجع:

1. جريدة اإلمارات اليوم، 25 سبتمبر 2011م.
2. حديث المغفور له  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« لجريدة الشرق 

األوسط، 20 نوفمبر 2006م.

»طيب الله ثراه« بمناسبة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  3. خطاب المغفور له  

اليوم الوطني الرابع والثالثين.

4. كلمة الدكتور يوسف الحسن، منسق المجتمع المدني بوزارة الخارجية اإلماراتية، 

لمنتدى  الموازي  المدني  المجتمع  منظمات  اجتماع  في  االفتتاحية  الجلسة  في 

 
ً
المستقبل الذي عقد في دبي من 15 - 17أكتوبر عام 2012م، ويعتبر المنتدى واحدا

من أهم المبادرات الدولية الرامية إلى دفع عجلة اإلصالح السيا�ضي واالقتصادي 

واالجتماعي في دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

5. كلمة المغفور له  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« بمناسبة اليوم 

الوطني الـحادي واألربعين.

6. محاضرة للدكتورة أمل القبي�ضي، النائب األول لرئيس المجلس الوطني االتحادي 

والتي نظمتها  »المشاركة السياسية للمرأة في المجلس الوطني االتحادي«،  بعنوان 

ندوة الثقافة والعلوم في دبي، 30 مايو 2012م.

وآفاق  الما�ضي  تجربة  االتحادي:  الوطني  المجلس  المزروعي،  سالم  محمد   .7

المستقبل، مركز الخليج للدراسات، الشارقة، 2007م.

المجتمعي التمتين  إلى  السياسي  التمكين  من  خليفة..  عهد 

   المغفور له الشيخ خليفة  يصافح الشيخة لبنى القاسمي بعد أدائها اليمين وزيرة لالقتصاد في عام 2006

   المغفور له الشيخ خليفة  يشرف على مشاريع  خطط تنموية جديدة 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 حسن عيل آل غردقة

في صحائف التاريخ رجال سطروا المعجزات وخلدوا الكثير من 
المنجزات وكتبوا أسماءهم بأحرف من نور تحكي قصة القائد 
الملهم واألب الحاني والباني لكثير من األعمال الخالدة التي 
ستبقى محفورة في ذاكرة الزمان يروي سيرتها العطرة أبناؤه 
أهل اإلمارات قصة األب الحنون المغفور له الوالد الشيخ 
قاد مسيرة التطور  طيب الله ثراه.  خليفة بن زايد آل نهيان، 
والنماء وأدى األمانة وكان خير خلف لوالده المغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كان يحمل 
 بحجم 

َ
هم المواطنين ويحمل الوطن بين جوانحه فكان قائدا

وطن وكان مضرب المثل في القيادة والريادة والسهر على تلبية 
احتياجات الوطن والمواطنين فرحمك الله من أب حاني.... 

ورحمك الله من قائد فذ باني قل أن يجود الزمان بمثله.

قال عنه رفيق دربه وساعده األيمن ونائبه في قيادة دولة االمارات 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي. قال يصف بعض 
ما لمسه من صفات القائد الملهم في الراحل الكبير حيث يقول: 
على رئيس الدولة حفظه  )أكتب اليوم هذا المقال ليس للثناء 
أكتبه ألضع شهادتي أننا ما سابقناه في  بل أكتبه للتاريخ..  الله.. 
أكتبه  يخص تلبية احتياجات المواطنين إال سبقنا فيه..  �ضيء 

المواطنين  احتياجات  تلمس  أن  مكان  كل  في  القادة  ليتعلم 
أكتبه  والكالم..  وتلبية متطلباتهم ال يحتاج الكثير من الضوضاء 
لتعرف األجيال بأن هذا الرجل الذي بدأ تولي مناصب رسمية 
عن العمل   

َ
منذ نهاية الستينيات ولغاية اليوم لم يتوقف يوما

وعن تتبع احتياجات شعبه.. وتلمس مشاكلهم وقضاياهم وحلها.. 
المديونين  عن  الدين  يق�ضي  نفقته..  على  المواطنين  يعالج 
يفك  يتابع مشاريع إسكان المواطنين بشكل شخ�ضي..  بنفسه.. 
المسجونين.. ويكرم الوافدين.. ويمد يد الخير للمحتاجين.. ورغم 
انغماسه في متابعة شؤون دولته ومواطنيه هو من أكثر الناس 
 الحتياجات الشعوب األخرى.. وأكثر القادة عطاء.. وأكثرهم 

َ
تلمسا

قلبه  الحاجة..  وصاحب  والجائع  والمشرد  بالمسكين  رحمة 
وإنسانيته العالية جعلت منه مفخرة  وحسه المرهف..  الكبير.. 
 في مجال العمل اإلنساني. ملك خليفة بن زايد قلوب 

َ
لنا جميعا

خلقه..  ودماثة  الهادئة..  وابتسامته  الجم..  بتواضعه  مواطنيه 
وتتبعه ألحوالهم وقربه الشديد منهم.. وملك خليفة بن زايد قلوب 
ورجاحة عقله..  ورفيع خصاله..  كثيرين غيرهم بجوده وكرمه.. 
وهو سيرة ومسيرة  خليفة بن زايد هو قائد وقدوة..  وبعد نظره.. 
ألنه   

َ
لنشكره جميعا األيام  خصصنا هذه  يوم..  منها كل  نتعلم 

يستحق الشكر.. ومن ال يشكر الناس ال يشكر الله.. وأبدأ بنف�ضي 
فأشكره بالنيابة عن كل مواطن ومواطنة.. وأشكره بالنيابة عن 
وأشكره بالنيابة عن كل مزارع  كل أسرة سعيدة في هذا البلد.. 
وأشكره بالنيابة عن  وصياد ومعلم ومهندس وطبيب وغيرهم.. 

األب الحاين رجل النهضة والتمكني

عن  بالنيابة  وأشكره  الفرص..  لهم  وفر  الذين  الشباب  آالف 
وآالف المحتاجين الذين  آالف المر�ضى الذين تكفل بعالجهم.. 
بذل  الذي  اإلمارات  دولة  عن  بالنيابة  وأشكره  ديونهم..  سدد 
لها وأعطاها وما زال يعطيها وقته وحياته وجهده وتفكيره وليله 
وأدعو  أشكره  العالمية..  المراتب  حتى وصلت ألفضل  ونهاره.. 
لقائد  أسعد شعب  من   

َ
شكرا خليفة..   

َ
شكرا لشكره..  الجميع 

الوطن(.  ونعاه شقيقه وولي عهده األمين وحامل الراية من بعده 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم 
)إنا لله وإنا إليه راجعون..  إمارة أبو ظبي حفظه الله فقال عنه: 
وأمين رحلتها  »مرحلة التمكين«  فقدت اإلمارات ابنها البار وقائد 
مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل  المباركة.. 
زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي، 
رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه(. كما نعاه 
كل الدول الشقيقة والصديقة التي تلقت خبر وفاة المغفور له 
بحزن عميق على  رحمه الله،  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
فقدان قائد التمكين الذي كرس حياته لخدمة وطنه واألمتين 
العربية واإلسالمية، ونعت الدول العربية واإلسالمية والصديقة، 
الذي  رحمه الله،  المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رحل بعد مسيرة حافلة باإلنجازات المحلية والعربية والعالمية 

تزخر بالعطاء وخدمة الوطن والمواطنين.

تعريف بالراحل الكبري
اسمه الكامل هو: »خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة 
نهيان بن فالح بن ياس،  بن شخبوط بن ذياب بن عي�ضى بن 
»النصف الثاني  ونهيان بن فالح هو أول حاكم إلمارة أبو ظبي 
1948م في المنطقة  ولد سموه عام  من القرن الثامن عشر«. 
الشرقية إلمارة أبو ظبي وتلقى تعليمه األسا�ضي في مدينة العين 
حاضرة المنطقة ومركزها اإلداري وهو النجل األكبر للمغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أما والدته فهي سمو الشيخة 
حصة بنت محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان ويعود نسب سموه 
إلى قبيلة بني ياس التي تعد القبيلة األم لمعظم القبائل العربية 
التي استوطنت ما يعرف اليوم بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 باسم »حلف بني 

َ
 من القبائل العربية عرف تاريخيا

َ
وقادت حلفا

وتزوج من سمو الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي  ياس«. 
سلطان  الشيخ  سمو  هما:  الذكور  من  اثنان  أوالد  ثمانية  وله 
وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان،  بن خليفة آل نهيان، 
وست كريمات، ولديه عدد من األحفاد في أعمار مختلفة. يعرف 
والتزام برنامج عمل يومي صارم  عن سموه الدقة في المواعيد، 
يوزعه بين المهام الرسمية العديدة التي يتوالها وبين اللقاءات 

يمتاز بالدماثة  مع المواطنين كما يعرف عنه بأنه مستمع جيد، 
مما أكسبه محبة المواطنين  في تعامله مع اآلخرين،  والتواضع، 
واحترامهم وهو هادئ الطباع وقارئ للتاريخ محب للشعر واألدب. 
يمارس سموه عددا من الهوايات، فهو محب لصيد السمك وبارع 
في هواية الصيد بالصقور التي اكتسبها من والده المغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وضمن اهتمامه بهذا 
المنشط الريا�ضي األصيل أسهم سموه شخصيا في رعاية برامج 
ومشروعات للمحافظة على البيئة الطبيعية في مناطق الصيد 
وعلى رأسها تحرير الصقور بإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، مع نهاية 
كل موسم صيد وبرامج إكثار طيور الحبارى التي تعد الطريدة 
حركة  أبحاث  ورعاية  البرية  في  وإطالقها  للصقور  المفضلة 
القت  وقد  الفضائية.  التقنيات  باستخدام  الطيور  وهجرات 
 في أكثر من مناسبة 

َ
 عالميا

َ
مساهمات سموه في هذا المجال تقديرا

ومحفل وأثمر الدور الذي يلعبه سموه في مجال المحافظة على 
 من عالقات الصداقة الشخصية 

َ
البيئة في مناطق الصيد عددا

مع زعماء الدول التي تشكل مناطق صيد معروفة خاصة في دول 
آسيا الوسطى. وللشيخ خليفة أقوال مأثورة في مجاالت مختلفة، 
أبرزها الوطن والمواطن، والتعليم، والبيئة، والشأن االتحادي، 
وغيرها  واالقتصاد،  والجندية،  والسياسة الخارجية،  والثقافة، 
 للقادة 

ً
 يهتدى به، ودستورا

ً
من القطاعات المهمة، لتكون منهاجا

والشعب، ومن أبرز أقوال المغفور له:
)سنعمل بكل ما يقّدرنا الله عليه لتحقيق أماني المواطنين 

عاتهم، وندعو الجميع إلى العمل على رفعة الوطن(.
ّ
وتطل

)االتحاد صوٌن لهويتنا، وتعزيٌز لقدراتنا، وسنُد منعٍة لضمان 
األمن واالستقرار في منطقة الخليج العربي(.

الُعمقين  في  واألصدقاء  األشقاء  لدعِم  قوٍة  )االتحاد مصدُر 
العربي واإلسالمي(.

وبذل وعطاء  ومسؤولية وهوية وطنية،  وانتماء  )االتحاد والٌء 
وواقع حياتي ُمعاش(.    المغفور له الشيخ خليفة  يتقبل التعازي في وفاه والده الشيخ زايد من ملك األردن وحكام اإلمارات عام 2004

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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مسرية التمكني
بمثابة االنطالقة األولى على   2005 من ديسمبر عام   12 ُيعد الـ 
طريق تعزيز مسيرة العمل البرلماني في الدولة، عندما أعلن الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة الذكرى الـ 34 لقيام اتحاد دولة 
االتحادي،  الوطني  المجلس  لتمكين  منهجية  قواعد  اإلمارات، 
به.  المنوطة  بالواجبات  للقيام  وزيادة صالحياته  دوره  وتعزيز 
االرتقاء  إطار  في  دوره  وتفعيل  المجلس  تمكين  عملية  وتأتي 
 ،

ً
وخارجيا  

ً
ودعم سياسة دولة اإلمارات داخليا بالعمل الوطني، 

من خالل تبني كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين 
باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر الوطن،  وطرحه ومناقشته، 
وإنجازات  مكتسبات  على  الحفاظ  في  والمشاركة  ومستقبله، 
التي أطلقها الشيخ خليفة  »مرحلة التمكين«،  واتسمت  الدولة. 
ومدروسة،  متدرجة  مراحل  على  بالتطبيق  نهيان،  آل  زايد  بن 
حيث أكد سموه ضرورة أن تنسجم مع طبيعة التركيبة السكانية 
عاته للمستقبل وظروف 

ّ
للمجتمع وخصوصيته واتجاهاته وتطل

العصر، الذي نعيشه والتحّوالت التي يشهدها العالم من حولنا، 
مع تأكيد ضرورة نشر ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين 
وخلق جو من الديمقراطية واحترام حقوق اآلخرين،  وتعزيزها، 
الذي  الدولة،  التي يكفلها دستور  التعبير  لهم بحرّية  والسماح 
تمت صياغته لخدمة مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين على 
وأولت الدولة حق الممارسة الديمقراطية أهمية  أرض الوطن. 
 على صعيد تعزيز 

ً
 ملموسا

ً
كبرى، وشهدت الحياة البرلمانية تطورا

للنهج الذي أر�ضى   
ً
المشاركة السياسية في صنع القرار امتدادا

قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
البرنامج  لمرحلة التمكين وفق   

ً
وتنفيذا الله ثراه،  طيب  نهيان، 

السيا�ضي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
في خطابه التاريخي في عام 2005 واشتمل هذا البرنامج على ثالث 
واستهدفت عملية  تمتاز بالتدرج.  مراحل لتفعيل دور المجلس، 
التمكين المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره 
على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة اإلمارات، 
واهتمام  برعاية  سموه  عهد  في  البرلماني  العمل  حظي  حيث 
وتوجيه ترجمة للبرنامج السيا�ضي الذي أطلقه سموه عام 2005، 
وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس أعوام 
 »1« رقم  دستوري  وتعديل  و2019  و2015،  و2011،   ،2006
لسنة 2009، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، على مدى فصلين 
القاعدة  وتوسيع  عشر«،  والخامس  عشر،  »الرابع  تشريعيين 
االنتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.
 
ً
على أن التحول عندما يكون جوهريا وقامت رؤية المغفور له، 
يحتمل  ال  فهو  دولة،  ومستقبل  أمة  بمصير   

ً
ومرتبطا  

ً
وهيكليا

التسرع أو حرق المراحل، والبد أن يجري، مثلما هي سمة الحياة، 
المجتمع وخصوصيته  مع طبيعة   

ً
ومنسجما  

ً
ومتدرجا  

ً
مدروسا

واتجاهاته وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية.

رؤية الشيخ خليفة لدور المرأة
وفي خطوة عززت من موقع اإلمارات في مصاف الدول المتقدمة 
في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، 
تضمن مرسوم لصاحب السمو رئيس الدولة بتشكيل المجلس 
الوطني االتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر 
تعيين ثماني نساء، وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية 
المجلس في التجربة االنتخابية األولى التي شهدتها الدولة ليبلغ 
عدد النساء العضوات في المجلس في الفصل التشريعي الخامس 
 
ً
عشر سبع عضوات. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قرارا

عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 %. 
وجاء القرار في إطار االستعدادات النتخابات المجلس التي عقدت 
في أكتوبر عام 2019م. وتضمن القرار مادة تق�ضي بأال تقل نسبة 
50 % من عدد ممثلي  لكل إمارة في المجلس عن  تمثيل النساء 
مالي  ودعم  ورعاية  باهتمام  اإلماراتية  المرأة  وحظيت  اإلمارة. 
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  ومعنوي، 
ضمنت  قانونية  وأنظمة  سس 

ُ
أ إلى   

ً
استنادا ثراه،  الله  طيب 

في ظل  وعملت مؤسسات الدولة،  حصولها على حقوقها كاملة. 
على تقديم مجموعة  قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، 
 
ً
من الخدمات تكفل حماية المرأة، وحصولها على حقوقها، بدءا
حتى عمر  من لحظة الوالدة عبر هيئات حماية حقوق الطفل، 
الشيخوخة المرعي في دولة اإلمارات بنظام متكامل من الرعاية 
عهد  في  طلقت 

ُ
وأ واالقتصادي.  االجتماعي  والدعم  الصحية 

المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، االستراتيجية 
الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
التي وفرت إطار عمل   ،2015 مارس عام   8 في   2021  -  2015
المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والخاص،  الحكومي  للقطاعين 
لوضع خطط وبرامج عمل تسهم في جعل دولة اإلمارات في مصاف 

 في مجال تمكين المرأة وريادتها.
ً
الدول األكثر تقدما

وتضمنت االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2021-2015 أربع 
أولويات أساسية، شملت الحفاظ على استدامة اإلنجازات التي 
المكتسبات  من  المزيد  تحقيق  في  واالستمرار  للمرأة،  تحققت 
لها، والحفاظ على النسيج االجتماعي وتماسكه من خالل تكامل 
األدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على 
الكريمة  الحياة  مقومات  وتوفير  المستجدة،  التغيرات  مواكبة 
وتنمية  واآلمنة والرفاه االجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، 

ُيعد الـ 12 من ديسمرب عام 2005 بمثابة االنطالقة األوىل 
الدولة،  يف  الربلماين  العمل  مسرية  تعزيز  طريق  عىل 
بمناسبة  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  أعلن  عندما 
الذكرى الـ 34 لقيام اتحاد دولة اإلمارات، قواعد منهجية 
يادة  لتمكني المجلس الوطين االتحادي، وتعزيز دوره وز

صالحياته للقيام بالواجبات المنوطة به

في  اإلماراتية  المرأة  مكانة  وتعزيز  والمسؤولية،  الريادة  روح 
المحافل اإلقليمية والدولية.  وشهد يوليو من عام 2012، إطالق 
 بشأن التعليم ينسجم مع الكثير من 

ً
 جديدا

ً
مجلس الوزراء قانونا

إذ  الدول المتقدمة، ويكفل حصول المرأة على حقها بالتعليم، 
نص على إلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات واستمرارية 
إلزامه حتى التخرج من الصف الـ 12، أو بلوغ سن الثامنة عشرة، 
. وعلى مستوى االهتمام بصحة المرأة، حصلت على 

ً
أيهما يأتي أوال

خدمات صحية ومعيشية تكفل لها العيش بكرامة ويسر، وتشمل 
حصولها على مساعدة اجتماعية بشكل مستقل إذا استدعت 
في  المؤمنة  اإلقامة  على   

ً
أيضا وحصولها  ذلك،  حياتها  ظروف 

غير دور الرعاية االجتماعية، ويتم تأمينها للمستحقات الالتي ال 
أو تعرضت مساكنهن لضرر نتيجة ظرف طارئ   

ً
يملكن مسكنا

يستحيل معه السكن فيها. 
وتتولى مؤسسات متخصصة تقديم مجموعة من خدمات الرعاية 
المؤسسات  مثل  والصحي،  النف�ضي  المرأة  المحورية الستقرار 
الصحية التي تتولى تقديم المشورة والفحص قبل الزواج، ورعاية 
 خدمات الكشف المبكر عن السرطانات 

ً
الحامل. كما تقدم أيضا

المؤسسات التي  إنشاء   
ً
المختلفة التي تصيب النساء. وتم أيضا

رعاية  مؤسسات  بينها  ومن  والعنف،  األذى  من  المرأة  تحمي 
األطفال والنساء، ومؤسسات اإلبالغ عن االتجار بالبشر، حيث تم 
إنشاء دور رعاية إنسانية غير ربحية لرعاية النساء واألطفال من 
ضحايا العنف األسري، وسوء معاملة األطفال، وضحايا االتجار 
بالبشر، التي تمنح الضحايا خدمات إيواء وحماية ودعم فوري، 
بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان والمرأة والطفل.
كما أنشئت دور لرعاية المسّنات الالتي لم ينجبن، وال يوجد أحد 
سكّن في دور سّميت 

ُ
من أقاربهن من الدرجة األولى ليعتني بهن، فأ

»مراكز إسعاد كبار المواطنين«، لضمان حصولهن على الرعاية 
الطبية والدعم االجتماعي الذي يليق بهن.

المبادرات الخريية لصاحب القلب الكبري
والجود  في الخير والبذل والكرم والعطاء   

َ
كان رحمه الله نبراسا

وكانت لمبادراته الكريمة أثر كبير في تحقيق الرفاهية ودفع عملية 

 ومد يد العون لكل صاحب حاجة. نذكر 
َ
 وعالميا

َ
التنمية محليا

من هذه المبادرات الكريمة:
صندوق خليفة لتطوير المشاريع

أطلق المغفور له الشيخ خليفة صندوق خليفة لتطوير المشاريع 
عام 2007 بهدف خلق جيل من رواد األعمال المواطنين، وغرس 
الصغيرة،  المشاريع  دعم  إلى  إضافة  لديهم،  االستثمار  ثقافة 
تلبي  شاملة  برامج  الصندوق  ويوفر  الدولة.  في  والمتوسطة 
احتياجات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس، أو توسيع النشاط 
االستثماري، باإلضافة إلى إنشاء نظام لخدمات الدعم والمساندة 
البيانات،  وتوفير  التأهيل،  وإعادة  والتطوير،  التدريب،  تشمل 
صندوق  يوفر  التسويقية.  والمبادرات  االستشارية،  والخدمات 
تمويلية إلقامة مشاريع مالئمة في عدة قطاعات،   

ً
خليفة حلوال

المزارع،  مثل  اإلمارات  لدولة  الوطني  االقتصاد  في  تساهم 
والصيد، أو مشروعات األعمال التي تباشر من المنزل. وتتضمن 
 من: المشاريع المتناهية الصغر، خطوة، بداية، 

ً
هذه البرامج كال

الحاصلة، زراعي، زيادة، وتصنيع.
مؤسسة خليفة بن زايد لألعمال اإلنسانية

أمر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان   ،2011 في عام 
10 مليارات درهم لدراسة  رحمه الله بإنشاء صندوق برأس مال 
وإجراء  ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، 
تسويات للقروض الشخصية المستحقة بالتنسيق مع المصرف 
تشكيل  تم  األمر  لهذا   

ً
وتنفيذا الدائنة.  والمصارف  المركزي، 

اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة. وفي 25 
يناير 2012 أمر رحمه الله بمعالجة وتسوية كافة قضايا القروض 
 5 عن  مديونياتهم  تقل  ممن  للمواطنين  المتعثرة  الشخصية 
وبحسب التقرير األخير لصندوق معالجة الديون  ماليين درهم. 
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النهضة والتمكين50 الحاني رجل  .. األب  زايد  الشيخ خليفة بن 

2014، تم بناًء على توجيهات صاحب السمو  المتعثرة في نوفمبر 
 من مديونياتهم المتعثرة، بقيمة 

ً
رئيس الدولة إعفاء 1085 مواطنا

ديون  بإسقاط  وطنية  بنوك  ثمانية  وقيام  درهم،  مليون   400
مليون درهم ليصبح  بقيمة مليار و144   

ً
مواطنا  2397 متعثرة لـ 

 3,482 بذلك إجمالي المستفيدين من إعفاء البنوك والصندوق 
 و544 مليون درهم.

ً
، وبقيمة بلغت مليارا

ً
مواطنا

مبادرة إحالل المساكن القديمة
وّجه المغفور له الشيخ   ،2012 في الثاني من ديسمبر من سنة 
تنفيذ  بمتابعة سرعة  الله«،  »رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
إحالل المساكن القديمة للمواطنين كافة في كل من اإلمارات 
القيوين،  وأم  الخيمة وعجمان،  ورأس  الشارقة،  إمارة  اآلتية: 
والفجيرة، التي بنيت قبل سنة 1990، لضمان حصول المواطنين 
على مساكنهم الجديدة وانتفاعهم بها في أقرب وقت ممكن. ويبلغ 
، بتكلفة 

ً
عدد الوحدات السكنية التي تم حصرها 12,500 مسكنا

تقدر بـ 10 مليارات درهم.
مبادرة تطوير البنية التحتية

الله،  رحمه  نهيان،  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  له  المغفور  أمر 
ووّجه سموه  الدولة،  بتنفيذ ُبنية تحتية شاملة في جميع أنحاء 
مليار درهم لتنفيذ المبادرة التي أطلقها لتطوير   16 بتخصيص 
البنية التحتية والمرافق الخدمية في مناطق الدولة كافة؛ بهدف 
المناطق  هذه  في  واالجتماعي  االقتصادي  التقدم  عجلة  دفع 
لتواكب ما شهدته دولة اإلمارات من تطور حضاري وعمراني. 
هو  األول  القطاع  هما:  رئيسين  قطاعين  إلى  المبادرة  وتنقسم 
ت مبادرات سموه في هذا القطاع 

َّ
قطاع البنية التحتية، حيث غط

مجاالت عدة، وتنوعت مشاريعها لتشمل منح األرا�ضي السكنية 
والفلل، وكذلك تطوير وتحديث شبكة الطرق والجسور، وإنشاء 
الصيادين.  موانئ  تطوير  إلى  إضافة  السدود،  وصيانة  وتطوير 
واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  فيشمل  الثاني  القطاع  أما 
مبادرات  في  باهتمام الفت  القطاع  وقد حظي هذا  والصحية، 
من خالل قرارات ومشاريع عدة،  صاحب السمو رئيس الدولة، 
الدولة،  شملت مجاالت حيوية ومؤثرة تحقق الكثير منها ألبناء 
كما أمر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  »رحمه الله« 
الماء  قطاع  في  الدولة  مناطق  مختلف  في  االستثمارات  بزيادة 
والكهرباء، لتصل إلى 5 مليارات و700 مليون درهم. ووفقا لبيانات 
التقرير العام للجنة مبادرات رئيس الدولة لعام 2014، فقد بلغت 
المشاريع التي تنفذها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة 
إلى 125 مشروعا بقيمة 6 مليارات و526 مليونا و971 ألفا و400، 
والمشاريع التي تم تنفيذها أو قيد االنجاز حتى نهاية شهر أكتوبر 
 3 7 سدود و  مستشفيات وبناء   7 2014 شملت بناء  من العام 

مساجد إضافة إلى 35 مشروعا في مجال الطرق وإنشاء 4 موانئ 
و3 مشاريع للصرف الصحي و3 مشاريع للكهرباء والمياه في حين 
مشروعا   63 والبالغة  باإلسكان  الخاصة  المشاريع  استحوذت 
على النسبة األكبر من المشاريع ال 125 بنسبة 50 % من إجمالي 

المشاريع .
استئصال شلل األطفال في باكستان

في مبادرة عالمية للقضاء على األوبئة واألمراض، أطلق المغفور 
مبادرة لتطعيم  له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، 
اللقاحات ضد  حيث تم إعطاء  الباكستانيين،  ماليين األطفال 
66 منطقة من المناطق ذات الخطورة العالية  شلل األطفال في 
وإقليم المناطق  وإقليم خيبر بختونخوا،  في إقليم بلوشستان، 
اإلسالمية.  باكستان  بجمهورية  السند  وإقليم  فتح،  القبلية 
الدولة  قدمت  األطفال،  شلل  اإلمارات ضد  حملة  ومن خالل 
تقل  ممن  باكستان  ألطفال  لقاح  مليون   116,177,794 نحو 
2014 وحتى نهاية  أعمارهم عن خمس سنوات، وذلك من يناير 
بن  الشيخ محمد  السمو  2016.من جانبه أطلق صاحب  مايو 
مليون درهم   440 مبادرة بتقديم  زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
إماراتي مساهمة من سموه في دعم الجهود العالمية الستئصال 
مع التركيز بشكل خاص   2018 مرض شلل األطفال بحلول عام 
على باكستان وأفغانستان. وفي عام 2011 أعلن كل من صاحب 
ومؤسسة بيل ومليندا  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
إجمالي  مبلغ  تقديم  تم خاللها  استراتيجية  غيتس عن شراكة 
مليون درهم إماراتي مناصفة بين الطرفين لشراء   367.3 قدره 
وباكستان.  وإيصال اللقاحات الحيوية لألطفال في أفغانستان، 
رحم الله الراحل الكبير وجعل في خلفه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله خير خلف لخير 
سلف. ونسأل المولى عزوجل أن يجزي المغفور له الوالد الشيخ 
خليفة بن زايد خير الجزاء ويجعل درجته مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين في أعلى الجنان وحسن أولئك رفيقا. آمين 

يا رب العالمين  * باحث في تراث وتاريخ اإلمارات

اهتم المغفور له الشيخ 

خليفة بحفظ التراث وصونه 

وتوثيقه ونقله لألجيال، إيماًنا 

منه بأنه األساس الذي تبنى 

عليه نهضة األمم وتطورها.

تميزت مرحلة التمكين

 التي قادها المغفور له 

الشيخ خليفة بقطف ثمار 

مرحلة التأسيس، واستثمار 

ما تم خاللها من نشر 

للتعليم والخدمات الصحية 

واإلجتماعية وغيرها 

من الخدمات.

شكل الثاني من ديسمبر من 

عام 2005 منعطفا تاريخيا 

في مسيرة الدولة حيث أعلن 

المغفور له الشيخ خليفة عن 

برنامجه السيا�ضي ذي الثالث 

مراحل المتدرجة لتفعيل دور 

المجلس الوطني اإلتحادي 

عبر مشاركة شعبية أكبر

اهتم المغفور له الشيخ 

خليفة بتطوير منظومة 

التعليم، وقد انعكس ذلك 

جليا في اإلنجاز والعطاء

 وفي االبتكار واالزدهار 

الحضاري والوصول إلى

 مواقع متقدمة في البحث 

العلمي والعلوم واإلبداع.

لم يغفل الشيخ عن أبناء 

الوطن، فأطلق في عام 2011 

صندوقا لمعالجة الديون 

المتعثرة، وأنشأ صندوق 

خليفة لدعم وريادة األعمال 

في عام 2005، ومبادرة إحالل 

المساكن القديمة

في عام 2012.

   

»قائد مرحلة التمكين« أمين رحلتها المباركة
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 رشيف مصطفى محمد

تنمية  في  متعاظم  ودور  عالية  فاعلية  ذات  عملية  القيادة 
القائد  بين  ما  القيادة عن عالقة  تعبر  المجتمعات.  وتطوير 
بني عليها أنظمة العمل 

ُ
تلك العالقة التي ت وأفراد المجتمع، 

تطور  حالة  في  المجتمع  بقاء  على  تعمل  التي  والتوجيهات 
على  وقدرة  عالية،  بديناميكة  العالقة  تلك  تتميز  مستمر. 
التواصل والحصول على التغذية الراجعة لتوجيهات وقرارات 
القائد، حتى يتمكن من تقييم القرارات التي يتخذها والوقوف 
والعمل على تحسينها وتطويرها حتى يمكن أن  على تحدياتها، 
من  مستمرة  حالة حركة  في  المنظمومة  داخل  العمل  يظل 
التطوير. انطالقا من تلك الرؤية سنقف على قيادة المغفور 
له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، 
اإلمارات  دولة  قيادة  توليه  خالل  عليها  اتكأ  التي  ومالمحها 
العربية المتحدة منذ تسلم أمانة القيادة من الوالد المؤسس 

المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

مالمح الشخصية القيادية للمغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان

تراكم  من  تجعل  التي  بالمرونة  تتمتع  فطرية  موهبة  القيادة 
الخبرات وقدرة اإلنسان على التطور تسهم بشكل كبير في تعزيز 
القدرة القيادية للقائد. وتمتع المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان بقدرات قيادية منذ صغره، فمنذ خطواته األولى 
 للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 

ً
والتي بدأت مع تعيينه ممثال

سلطان آل نهيان في المنطقة الشرقية ورئيس المحاكم وهو في 
 أثبت أنه يمتلك من قدرات القيادة الكثير. إلى جانب 

ً
عمر 18 عاما

الروح  التي عززت تلك  الوالد المؤسس الخبرات  اكتسابه من 
القيادية. وكان بقدر الثقة التي توالها وهو صغير السن. 

بعد رحيل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نظر 
العالم باهتمام وانتظار لما ستؤول إليه دولة اإلمارات العربية 
وهي الدولة الناشئة التي كانت تنهي مرحلة  المتحدة من بعده، 
وهي  الثانية  مرحلتها  إلى  لالنطالق  وتستعد  والتأسيس  البناء 
مرحلة ترسيخ البنية الحضارية واالنتقال إلى االضطالع بالدور 
كان المغفور له بإذن   . الفاعل في الحضارة اإلنسانية الحديثة 
الله الشيخ خليفة يمتلك الرؤية الواضحة لمستقبل اإلمارات 
فمن  )الرؤية(.  وتلك أهم صفة يجب أن يتمتع بها القائد وهي 

خالل رؤيته التي استشرفت أبعاد المستقبل أدرك التحديات 
التي تواجه العمل والتنمية وتحقيق القفزة الحضارية المأمولة 
التصورات  فعمل على وضع  المتحدة.  العربية  لدولة اإلمارات 
االستراتيجية التي نجحت في تحقيق تلك الرؤية واستطاع أن يدير 

دفة الوطن بقدرة فائقة منذ توليه رئاسة الدولة عام 2004.
 )للقيادة الديموقراطية( التي تعتمد 

ً
كما كان المغفور له نموذجا

على أسلوب اإلقناع واالستشهاد بالحقائق وكان معروف عنه أنه 
مستمع جيد آلراء الناس ويعطيها االهتمام الالزم من أجل تحقيق 
األفضل للمجتمع اإلماراتي فقد كان لصيقا بشعبه وبابه مفتوح 

للجميع.
في شعبه وفي قدراته ويدفع  يثق   )

ً
تطويريا  

ً
)قائدا أنه كان  كما 

ناحية تنمية الفرد ومهاراته. فقد دفع طيب الله ثراه بالكثير من 
الفرد وتنمية مهاراته من  القوانين والمبادرات التي اهتمت ببناء 
أجل بنية مجتمعية قوية. ومن أهم المالمح التي كانت متمثلة في 
( يرتكز في قيادته 

ً
 إنسانيا

ً
شخصيته المتميزة هو أنه كان )قائدا

على القيم اإلنسانية واألخالقية التي تشكلت لديه من موروث 
قيمي عميق في التركيبة الشخصية لإلنسان اإلماراتي وخبرات 
تطويرية معرفية وثقافية شكلت لديه مفهوم إنساني عميق 
اإلماراتي  المجتمع  لمستقبل  رؤيته  على  انعكست  للقيادة 
والذي يتميز بتعايشه بتركيبة ثقافية شديدة التنوع من خالل 

الثقافات العديدة والمتباينة التي تعيش على أرضه. 

هللا  بإذن  له  المغفور  قيادة  طريق  عىل  مهمه  مالمح 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

إن الحديث عن أهم مالمح فترة قيادته لإلمارات لهو حديث عن 
ولكن  حجم من المنجزات تحتاج إلى مؤلفات كبيرة لتحتويها، 
هنا سأركز على مرحلة التمكين والتي كان لها دور كبير في التحول 
من دولة ناشئة إلى دولة فتية شابة وقوية ومؤثرة في محيطها 
هو  )اإلنسان  ثراه  الله  طيب  مقوالته  من  والعالمي.  اإلقليمي 
الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده، كما أن مصلحة 
تلك  في  نهار(  ليل  أجله  من  نعمل  الذي  الهدف  هي  الوطن 
الكلمات القليلة لخص عمودا رئيسيا في مسيرة قيادته للوطن. 
فقد كان حريصا على تطوير اإلنسان واالستثمار في رأس المال 
السنوات  فشهدت  للوطن.  الحقيقية  الثروة  الذي هو  البشري 
 في المنظومة التعليمية من أجل بناء أجيال 

ً
 كبيرا

ً
الماضية تطورا

تصوراتها عن الحياة  تعتمد على العلم والتفكير العلمي في بناء 

ومستقبل الوطن.
الفاعل  النموذج   2005 عام  التمكين  برنامج  إطالقه  في  لنا 
استند فيه على استشراف  الحاضر من أجل المستقبل.  لبناء 
وعي  مع  المجتمع  وتطور  للدولة  الطموحة  والرؤية  المستقبل 
كامل بخصوصية الثقافة اإلماراتية. فكان برنامج التمكين ذا رؤية 
تعتمد على هذا الوعي. فأنتج نظام سيا�ضي ديموقراطي يتكىء على 
فنجحت تجربة التمكين  المفردات الخاصة بالثقافة اإلماراتية. 
 ديموقراطيا بوعي 

ً
 نيابيا

ً
السيا�ضي بكل المقاييس وأنتجت مجلسا

ومالمح إماراتية.
 ُيحتذى به ويرسخ مبدأ 

ً
فكانت تجربة متميزة وفريدة تؤطر نموذجا

أن كل مجتمع قادر على خلق نموذجه السيا�ضي الديموقراطي 
مع إيمان حقيقي بأن  الذي يعتمد فيه على أرضيته الثقافية. 
الهدف هو الوطن فخرج لنا مجلس اتحادي وطني منتخب بوعي 
اإلنسان  ورفاهية  الوطن  مصلحة  هو  األكبر  الهدف  أن  وفهم 
اإلماراتي، بل وكل إنسان يعيش على أرض اإلمارات. وشهدت فترة 
في تمكين   

ً
قيادة المغفور له الشيخ خليفة تحوالت كبيرة جدا

المرأة اإلماراتية من القيام بدورها فأصبحت المرأة اإلماراتية 
 في مسيرة الوطن  لتحتل اإلمارات المركز 25 في مؤشر 

ً
 رئيسا

ً
جزءا

األمم المتحدة اإلنمائي للفرق بين الجنسين متقدمة على الكثير من 
دول العالم المتقدم وتمثل الوزيرات 29 % من التشكيل الوزاري 
وتاريخيا  عالميا  والفريد  األبرز  قراره  وكان  اإلمارات  في حكومة 
االتحادي  الوطني  المجلس  في  المراة  بتمثيل  قرارا  حين أصدر 
ليعبر ذلك عن التمثيل الحقيقي في المجتمع مما   %  50 بنسبة 
منح المرأة اإلماراتية الفرصة إلظهار قدراتها وإمكانياتها في دعم 
مسيرة الوطن. ومن وجهة نظري يظل عام القراءة وعام التسامح 
وما استتبعهما من إصدار قوانين وتشريعات مهمة مؤثرة كقانون 
القراءة، وإنشاء وزارة التسامح في سابقة هي األولى من نوعها في 
العالم. وإن تحدثنا عن التطوير الذي طال المجاالت االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية والسياسية وغيرها للدولة سنحتاج إلى 

مؤلفات ضخمة لرصدها. 
في  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  جعلت  المنجزات  تلك  كل 
مقدمة الدول في الكثير من المؤشرات الدولية المختلفة. ليكون 
كل ذلك نتيجة سمات قيادية فطرية ومكتسبة ترتكز على الوعي 
تمتع بها المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

طيب الله ثراه.

ية راسخة تقاليد دستور
دولة اإلمارات العربية المتحدة لديها رسوخ في التقاليد الدستورية 
وقيادات الدولة تتمتع بوعي كبير وإيمان حقيقي بأن البيت متوحد 
ليس مجرد شعار، بل هو واقع يعيش في ظله كل المجتمع اإلماراتي 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  ذلك  منذ رسخ 
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراهما مع أخوانهما 
حكام اإلمارات عند إعالن قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
في ظل تلك القيم الدستورية الراسخة تم انتخاب صاحب السمو 
 للدولة. ليقود 

ً
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيسا

الثانية من عمر   
ً
اإلمارات في مرحلتها القادمة مع الخمسين عاما

الوطن ومنذ تولي سموه والية العهد ورؤيته واضحة للمستقبل 
وأركان المرحلة القادمة والتي تعتمد على التكنولوجيا وضرورة 
إماراتي.  المعرفة كمجتمع  فيه  ننتج  تكنولوجي  علمي  نهج  بناء 
وتصبح دولة اإلمارات دولة منتجة للمعرفة والتكنولوجيا والذكاء 
نقدية واعية  عقول  بناء  في  التعليم  تعزيز دور  االصطناعي مع 
مشبعة باألخالق اإلماراتية األصيلة والقيم اإلنسانية الجامعة 
للبشرية لتصبح اإلمارات في ظل قيادة حكيمة لصاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
دولة المستقبل   

ً
الله جميعا وإخوانهم حكام اإلمارات حفظهم 

واإلنسانية والتعايش والسالم  

القيادة واالتكاء عىل الويع من أجل المستقبل 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 عيل كنعان

مسيرة   
ً
متأمال المتحدة  العربية  اإلمارات  تاريخ  يتابع  إن من 

وعالقاتها  الداخلية  وإنجازاتها  أعمالها  في  الرشيدة  القيادة 
يكتشف أن حكمة  الدولية خالل الخمسين سنة الماضية، 
للتعلم   

ً
أصبحت مدرسة ونهجا طيب الله ثراه،  الشيخ زايد، 

اآلمنة.  الحديثة  الدولة  بناء  في  الخبرة  واكتساب  واالقتداء 
وهذا يؤكد أن تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وبناء 
من  سامية  مبادئ  على  وترسيخه  إنجازه  تم  قد  مؤسساتها 
كما نظمها القانون في الداخل،  الحرية واألمان واالستقرار، 
الدول  مع  والتعاون  التفاهم  جسور  إنشاء  ذلك  بعد  وجرى 
زايد  الشيخ  رأي  وسداد  العالم.  في  والصديقة  الشقيقة 
وعناية خاصة باألفالج   

ً
كبيرا  

ً
وبعد نظره جعله يولي اهتماما

والمحافظة على الواحات، كما عمل على تحويل الصحراء إلى 
جنان خضراء ناضرة تموج بغابات النخيل والغاف والسدر.

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  جاء  التأسيس،  وبعد مرحلة 
رحمه الله، ليواصل مسيرة الوالد المؤسس، ويستمر في توسيع 
مجاالت العمران والرعاية واالستقرار، فعمل على استكمال بناء 
المؤسسات العلمية والصحية والتجارية والرياضية، إضافة إلى 
تعزيز القوات المسلحة، والقيام بالرعاية الثقافية واالجتماعية، 
كما أنجز سموه مرحلة التمكين، سواء في رعاية الشباب واألسرة 
وفتح المزيد من  والمحافظة على ثروات البالد وحماية البيئة، 
حتى أخذت مكانها إلى جانب  أبواب العلم والعمل أمام المرأة، 
أخيها الرجل، بدءا من العمل في المؤسسات الرسمية والخاصة 
حتى أخذت مكانها في المجلس الوطني االتحادي ومجلس الوزراء، 

 إلى السلك الدبلوما�ضي والمنظمات العالمية. وبذلك،
ً
وصوال

مكانة حضارية  تحتل  الميمون  في عهده  اإلمارات  دولة  صارت 
العالم  في  المتقدمة  الحديثة  الدول  طليعة  في  جعلتها  متميزة 

.
ً
 وتسامحا

ً
 وأمانا

ً
 وازدهارا

ً
استقرارا

يكفي أن نتأمل مشاريع التنمية المستدامة وسلسلة اإلنجازات 
كالمتاحف  خليفة،  الشيخ  المرحوم  عهد  في  تحققت  التي 
جانب  إلى  الدولة،  داخل  والمطارات  والموانئ  والجامعات 
المساعدات للعديد من الدول العربية واإلسالمية التي تعاني من 
الضيق والحاجة، كما أن اإلسعافات الخيرية التي يقوم بها الهالل 

األحمر اإلماراتي وصلت إلى كثير من البلدان التى واجهت كوارث 
الطبيعة في آسيا وأفريقيا، لتشمل الجميع بدون النظر إلى الدين 
وبما أن اإلمارات تضم في ربوعها ما يزيد  أو العرق أو القومية. 
فالمراقب يرى أن فتح أبواب العمل وتوفير  على مئتي جنسية، 
العيش الكريم اآلمن لماليين المقيمين، ضاعف من قيمة البالد 
وعزز مكانتها في العالم، وخاصة أن هؤالء المقيمين العاملين في 
اإلمارات يساعدون أهاليهم ويرسلون إلى بلدانهم ما يفيض عن 
حاجاتهم، وهذا يعني أن خير اإلمارت يشمل عشرات الماليين في 
 
ً
 مريحا

ً
العالم ويقيهم من ذل الحاجة، وؤمن لهم مستوى إنسانيا

 من العيش الكريم. 
ً
والئقا

وال بد أن يشعر باإلعجاب والتقدير كل من يشاهد أسس البنية 
التحتية من الطرق والمواصالت والحدائق واالتصاالت ومشاريع 
المياه الصحية، سواء بترميم األفالج أو بتحلية ماء البحر، إضافة 
مشاريع  أن  كما  واإلنترنت،  والهاتف  والبريد  الكهرباء  توفير  إلى 
السكن للمواطنين وتوفير القروض الميسرة، وفتح المجال أمام 
إلى  طالب الدراسات العليا في الجامعات المحلية أو العالمية، 
جانب االستمرار بدعم المشاريع الثقافية والسياحية والزراعية 
بالتطور واالزدهار، فضال عن العديد من المهرجانات الفنية التي 
تقيمها الدولة وتستضيف بها روائع اإلنتاج الفني في العالم. ولعل 
تخصيص شهر مارس من كل عام للقراءة من أهم المنجزات 

الثقافية ونشر المعارف في هذا العهد الكريم.
ولنأخذ فكرة عامة وصورة موجزة عن اإلنجازات الحدبثة التي 
العمرانية  النهضة  نلقي نظرة على  أن  يكفي  اإلمارات،  في  تمت 
ونرى  األخيرين،  العقدين  أبوظبي خالل  العاصمة  في  والعقارية 
انتشار مشلريع البناء واإلعمار في كل من جزيرة ياس وجزيرة الريم 
خليفة  ومدينة  الراحة  شاطئ  إلى  إضافة  السعديات،  وجزيرة 

ومدينة محمد بن زايد ومدينة مصدر. 
وقد شكلت دولة اإلمارات في عهد المرحوم خليفة منطقة جذب 

 لما تمتاز به من فرص 
ً
استثماري فريد من نوعه في العالم، نظرا

استثنائية ومستويات مثالية في األمان واالستقرار في ظل القيادة 
وهي مدعومة بأنظمة وقوانين وإجراءات إدارية توفر  الرشيدة، 
مظلة راعية لكافة العاملين والمشاركين في هذا القطاع الحيوي 

الرحب.
»فارس  بأنه  المعروف  خليفة  للشيخ  الميمون  العهد  وخالل 
األلفية الجديدة«، انطلقت اإلمارات إلى الفضاء بروادها الشباب 
الطامحين. وبمقدار ما نجد باكتشاف الفضاء من أهمية علمية 
وإنسانية وحضارية، فقد كانت اإلمارات مهتمة بتراثها وتاريخها، 
ومن المواقع األثرية المهمة التي تم اكتشافها في جزيرة غاغا غربي 
أبوظبي موقع أثري يعود إلى 8500 سنة. وفي هذا السياق، ال يمكن 
أن نن�ضى المحميات الطبيعية، وخاصة أن زائر اإلمارات أو السائح 
بها شعراء  تغنى  التى  العربية  المها  بمشاهدة  يفاجأ  ربوعها  في 

التراث، وهذه الثروة الجمالية ال مثيل لها في أي بلد عربي آخر.  
فُس  ُتها النَّ  في اآلية الكريمة: ﴿ياأيَّ

ً
 بقضاء الله وقدره، وتأمال

ً
وإيمانا

ِلي في ِعباِدي* 
ُ
فاْدخ  *

ً
ة َمْرِضيَّ  

ً
راِضَية ِك  ى َرّبِ

َ
اْرِجِعي ِإل  *

ُ
ة الُمطَمِئنَّ

الشيخ  رحل  تعالى  الله  لمشيئة  واستجابة  ِتي*﴾  َجنَّ ِلي 
ُ
واْدخ

خليفة، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته. وألن دولة 
فقد تم اختيار صاحب السمو  اإلمارات ال تقبل فراغ الرئاسة، 
الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، رئيسا لدولة اإلمارات فكان 
تتطلع اإلمارات  وفي هذا العهد المبارك،  خير خلف لخير سلف. 
إلى المئوية بأمل واستبشار، فبعد مرحلتي التأسيس والتمكين، 
جاءت مرحلة المستقبل الواعد بمزيد من المكرمات واإلنجازات 
ولعل القانون الذي أصدره المرحوم  ومشاريع الخير والعمران، 
الشيخ خليفة بإنشاء جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية كان 
المستقبل على أسس من  البشارة األولى وحجر األساس في بناء 
العلم اإلنساني الذي يغمر المواطنين والمقيمين واألمة العربية 
وال سيما أن  واإلسالمية بالخير واالزدهار والعيش اآلمن الكريم، 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة كان على رأس 
درع الوطن، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة طوال مرحلتي 
كما كان لسموه الفضل في غرس األمل في  التأسيس والتمكين، 
نفوس المواطنين والمقيمين لمواجهة جائحة كورونا والتغلب 
الطافحة  العبارة  وكان لهذه  »ال تشلون هم«،  عليها حين قال: 
األمل  وتعزيز  بنشر  البالغ  تأثيرها  النظر  وبعد  والحكمة  بالثقة 

واألمان في نفوس الجميع.
اإلمارات العربية المتحدة تشكل منارة يستضاء بنور ما حققت 
المثل  وهي تشكل  إنجازات ومبادرات ومشاريع مستقبلية،  من 
األسمى والقدوة العليا في البالد العربية واإلسالمية، ألنها االتحاد 
رغم أن هناك  الوحيد الباقي باإلرادة الحكيمة والثبات الراسخ، 

الجمهوريات  في  حدثت  عديدة  اتحادية  ومشاريع  محاوالت 
العربية، لكنها لم تستطع االستمرار، ولم يكتب لها البقاء.

طيب الله  للذكرى الكريمة لحكيم العرب الشيخ زايد،   
ً
وإجالال

سوريا مكرمته المضيئة في حرب  ال يمكن أن ين�ضى أبناء  ثراه، 
المعادي  الطيران  قصف  حين   1973 األول(  )تشرين  أكتوبر 
محكومة  السورية  والمدن  دمشق  وباتت  الكهرباء  محطات 
في اإلمارات بادرت إلى اإلسعاف،  لكن األيادي البيضاء  بالظالم، 
وسرعان ما جاءت مكرمة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وأعادت 

النور إلى سوريا. ومن وحي تلك المكرمة كتبت قصيدة، مها:
ولما رمى األعــــــــــــــــــــداء ليــــــــــل ظالمهــــــــــــــــــــم 

على الشــــــــــــــــــــام مدعومــــــــــا بهول المكائِد
أضاءت يــــــــــــــــــــداه كالمصابيح في الدجى

لتدفع عنــــــــــــــــــــــــــــــا عاتيــــــــــــــــــــــــــــــات الشدائــــــــــِد
والعطاء  والتسامح  الخير  منارة  اإلمارات،  دولة  تستمر  وهكذا 
ثراهما،  الله  طيب  خليفة،  الشيخ  إلى  زايد  الشيخ  من  الكريم 
بقيادة  القادمة  سنة  الخمسين  في  كمالها  المسيرة  لتواصل 
رئيس الدولة  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

ورعايته الحكيمة 

 حكمة القيادة يف دولة اإلمارات

ر سل�ف �ي
ل�ف ل�ف ر �ف �ي

�ف

إن من يتابع تاريخ اإلمارات العربية المتحدة 
وإنجازاتها  أعماهلا  يف  الرشيدة  القيادة  مسرية  متأماًل 
الداخلية وعالقاتها الدولية خالل الخمسني سنة الماضية، 
يكتشف أن حكمة الشيخ زايد، طيب هللا ثراه، أصبحت 
مدرسة ونهجاً للتعلم واالقتداء واكتساب الخربة يف بناء 

الدولة الحديثة اآلمنة

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 نورة صابر المزرويع

في ظل حكم  المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة  بن زايد، 
رحمة الله،  سخر كل اإلمكانات من أجل االرتقاء بمكانة المرأة 
بتعيينها في أعلى المناصب القيادية،  ابتدأ بالقوانين وانتهاًء 
التي دعمها المغفور  لمكانة المرأة   امتداد   وهذه السياسة  
له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه منذ قيام االتحاد، حيث وفر لها كل السبل الرتقاء في كافة 
يبرز  وبدأ  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  
أن  إلى   1975 عام  النسائي  االتحاد  تأسيس  منذ  دورالمرأة 
وصلت المرأة ذروتها عندما تولى المغفور له بإذن الله تعالى 
لدولة   

ً
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم رئيسا

استمر الدعم الالمتناهي لمكانة  وهنا    ،2004 اإلمارات عام 
 من رؤية  ثاقبة لمستقبل المرأة ودورها 

ً
المرأة، وذلك انطالقا

في مسيرة البناء. 

انتهج  المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان سياسة الشيخ 
كافة  استثمر  حيث  الحكم،  بداية  منذ  تعالى  الله  رحمه  زايد  
الطاقات الوطنية بما في ذلك دعم طاقات المرأة اإلماراتية التي 
 في كل المناصب التي شغلتها والمواقع 

ً
قال عنها: »إنها أثبتت نجاحا

مؤسسات  تدير  أن  اإلماراتية  المرأة  استطاعت  احتلتها«.  التي 
توليها حقائب وزارية،  في  أثبتت كفاءتها  كما  محلية واتحادية، 
نجحت  وكذلك  البرلماني،  التمثيل  في  المقاعد  على  وحصولها 
بكفاءة في تمثيلها دولة اإلمارات  في المحافل الدولية، ومشاركتها 
 بأهمية دورة المرأة 

ً
 راسخا

ً
في الخدمة الوطنية. وهذا يؤكد إيمانا

وأنها  شريك ال يمكن االستغناء عنه في تنمية الدولة ونهضتها.ومنذ 
في مواد   

ً
أصبح حضور المرأة جليا  1971 قيام االتحاد في عام 

ليكون ذلك  قانونيا،   
ً
ليبقى حقها محفوظا الدستور اإلماراتي، 

 
ً
 على أن الدولة منذ البدايات تسعى لتمكين المرأة سياسيا

ً
دليال

تتمتع المرأة في اإلمارات بكامل حقوقها   .
ً
واجتماعيا   

ً
واقتصاديا

واحتلت  الرجل.  بها  يتمتع  التي  الدستورية  الحقوق  وهي نفس 
 Women مؤشر  في  دولة   132 بين  من  األولى  المرتبة  الدولة 
Treated with  Respect في تقرير مؤشر التقدم االجتماعي الذي 

صدر في عام 2014. 
من أحد أحدث قوانين المساواة التي تم وضعها في عهد الشيخ 

خليفة هو المرسوم االتحادي بقانون رقم 33 لعام 2021، والذي 
مركزاالهتمام.  في  المرأة  تمكين  ووضع  مهمة  إصالحات  أدخل 
دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022، وينص، من بين أمور أخرى، 
المساواة في األجر للنساء الالئي يقمن بنفس الوظيفة مثل الرجال. 
وقد وضعت خالل فترة حكم الشيخ خليفة، القوانين والمبادرات 
واالستراتيجيات لمناصرة المساواة بين الجنسين. والجدير بالذكر 
يلزم عضوية المرأة االماراتية في   

ً
2012 قرارا أصدر المغفور له  

مجالس إدارة الهيئات، والشركات والمؤسسات االتحادية. 
  في عهده حيث صدرت قرارات بتعيينها  في 

ً
ارتقت المرأة سياسيا

مناصب  وزارية  وسفيرات وقيادات في كافة المجاالت. حيث أكمل 
المغفور له الشيخ خليفة مسيرة الوالد الراحل الشيخ زايد رحمه 
الله، في منح المرأة الفرصة في تقلد المناصب الوزارية، وأسهمت 
أول  تلك القرارات السيادية في النهوض بالمرأة في وقت قيا�ضي. 
في عهد الشيخ زايد رحمه  تتولى حقيبة وزارية كانت   إماراتية 
الله في 13 اكتوبر 2004 هي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان 
القاسمي وزيرة االقتصاد والتخطيط لتكون أول امرأة إماراتية 
ثم أصدر الشيخ خليفة بن زايد  في مجلس الوزراء   

ً
تحتل مقعدا

 لتولي النساء الحقبة الوزارية  ألكثر من 10 
ً
طيب الله ثراه مرسوما

وزيرات. وعينت أصغر وزيرة في العالم في عهده وهي شمه المزروعي 
وزيرة الشباب.  كما شهد عهده أول امرأة إماراتية أكاديمية وباحثة 
تتولى رئاسة »مركز اإلمارات للسياسات« وهي  د. ابتسام الكتبي. 
كما عينت أول امرأة إماراتية رئاسة المجلس الوطني االتحادي 
د.أمل القبي�ضي  في عام 2006 وهذا حدث غير مسبق  على مستوى 
الوطن العربي.  وقال المغفور له في خطاب افتتاح الدور األول من 
الفصل التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير/شباط 2007م »إن ما 

يميز مجلسكم اليوم هو التواجد القوي للمرأة، األمر الذي يعكس 
الثقة الالمحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع 
مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي 
مهمة  قرارات  له  المغفور  أصدر  كما  اقتدار.  بكل  والتشريعي 
ومنها قرار بزيادة نسبة المشاركة النسائية في المجلس الوطني 
االتحادي التي وصلت إلى 50 في المائة، والذي أسهم في بلوغ المرأة 
2019« ذروة  اإلماراتية في »انتخابات المجلس الوطني االتحادي 
مسيرة التمكين وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع 
الرجل في  البرلمان على مستوى العالم.  كما ارتفعت نسبة تعيين 
في وزارة الخارجية وتعيينها في مناصب قيادية في السلك  النساء 
حيث زادت الدولة باب تعيين المرأة اإلماراتية في  الدبلوما�ضي؛ 
بين  للتوفيق  وزارة الخارجية كدبلوماسيات واستحدثت تدابير 
المسؤوليات األسرية والمهنية مكنت بذلك المرأة من العمل في 
بكل أريحيه في المجال السيا�ضي. وتم تعيين ست سفيرات ومنها 
فاطمة المزروعي سفيرة الدنمارك، د. حصة العتيبة سفيرة لدى 
إسبانيا، والنا نسيبة سفيرة لدى األمم المتحدة، وحنان خلفان 
العيليلى سفيرة لدى مملكة جمهورية التافيا. وحفصة العلما لدى 
البرازيل ونورة جمعة سفيرة الدولة في فلندا والعديد من النساء 
عيّن برتبة قائم باألعمال. وفي عهده تمكنت المرأة من أن تلبي نداء 
تثبت  الوطن لاللتحاق بالخدمة الوطنية رغم أنه أمر اختياري، 
 على أهمية 

ً
المرأة اإلماراتية قدرتها في المشاركة األمنية وتأكيدا

المجال  في  برزت شخصية فريدة  كما  في خدمة وطنها.  دورها 
العسكري وهي مريم المنصوري أول مقاتلة في القوات الجوية 
أصدر  عهده  وفي  وسوريا.  اليمن  على  الحرب  في  شاركت  التي 
 بتعيين أول قاضية في دولة اإلمارات وهي خلود الظاهري في 

ً
قرارا

محكمة االستئناف عام 2008.  برزت أسماء رائدات أمثال نوره 
المطرو�ضي. أول رائدة فضاء عربية إماراتية. وهذه أمثلة لنماذج 
من نساء مرموقات  تولين مناصب اقتصادية واجتماعية برزت 
28 اغسطس من كل  أسماؤهن في عهده. كما تم تخصيص يوم 
على انجازات المرأة  للمرأة االماراتية ليسلط الضوء   

ً
عام يوما

المغفور له الشيخ خليفة بن زايد  أسهم   على كافة الستويات. 
آل نهيان  بدعم قضايا المرأة حيث دافع عن حقوقها وسعى في 
تحقيق المساواة بينها وبين الرجل في اإلمارات، أقر الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان أن المرأة جزء ال يتجزأ من المجتمع اإلماراتي، 
وأن مشاركتها في الحياة السياسية هي جزء من خدمة وطنها وال 
فرق بينها وبين الرجل. إذ عزز دورها في المجتمع،  فأصبحت  تقود 

بكل كفاءة مؤسسات تنفيذية وتشريعية قيادية  في الدولة.
مجتمع دولة اإلمارات هذا النهج في عملية التنمية  وقد دعم    
السياسية في البالد على نحو جعل المرأة شريكة في مسيرة التنمية 

الحضارية بدولة اإلمارات  
* أكاديمية من اإلمارات

دور                                                       يف دعم المرأة اإلماراتية

د. حصة العتيبة فاطمة المزروعيد.أمل القبي�سيد. ابتسام الكتبيالشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي

مريم المنصورينورة جمعةحفصة العلماحنان خلفان العيليلى  النا نسيبةخلود الظاهرينوره المطرو�سي
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إن إنسانية خليفة ال يختلف عليها اثنان، فالجميع يشهد بعظمة 
 
ُ
عطاء هذا اإلنسان، والجميع يؤكد على أن مبادرات سموه - رحمة
تتمحور حول اإلنسان، وتضع جودة حياة اإلنسان   - الله عليه 
من إيمانه العميق   

ً
ويأتي هذا انطالقا لها.   

ً
والوطن هدفا ساميا

بأن االستثمار األمثل يكمن في اإلنسان بما يحمله ذلك من معان 
مختلفة. ومن أهم تلك الندوات التي نظمها المركز واستحضر فيها 
جوانب من مبادرات وإنجازات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان هي كاآلتي: 
ندوة )مبادرات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان( 

فقد ثمنت تلك الجهود الندوات التي نظمها مركز زايد للدراسات 
والبحوث والتي تناولت مبادرات الشيخ خليفة بن زايد. ومن أهمها 
ندوة جاءت بعنوان »مبادرات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«، 
تحدث فيها سعادة أحمد شبيب الظاهري األمين العام السابق 

وسعادة  االتحادي،  الوطني  للمجلس 
مساعد  وكيل  المهيري  مصبح  خلفان 
، والدكتور 

ً
لشؤون الثقافة والفنون سابقا

العلوم  كلية  عميد  الرئي�ضي  مراد  أحمد 
والسيد خليفة الكويتي  بجامعة اإلمارات، 
المشاريع،  لدعم  خليفة  صندوق  من 
أستاذة  الحوسني  نجوى  والدكتورة 
مساعدة في كلية التربية في جامعة اإلمارات.  
وقد استهلت الندوة برنامجها بعرض فيلم 

وثائقي يحكي سيرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله 
 بمراحل 

ً
منذ والدة سموه في مدينة العين ودورها في نشأته، مرورا

الدولة األولى، ووصول سموه إلى سدة الحكم في عام 2004. وقد 
تطرقت تلك الندوة إلى عدة محاور رئيسية ومهمة، تتبعت مسيرة 
حياته منذ توليه أولى مناصبه القيادية وحتى وصوله إلى سدة 
اإلتحاد  مباحثات  في  وتناولت جهوده  للدولة،  ورئاسته  الحكم 
والتمكين السيا�ضي والتعليم الذي هو أساس التقدم، والقوانين 
والقرارات والمبادرات التي أصدرت في عهده للتشجيع على التعليم 
وتناولت كذلك المبادرات التي أطلقها المغفور  وتحفيز القراءة، 
واالقتصاد  والمعرفة  واالبتكار  العلمي  بالبحث  يتعلق  فيما  له 
 الستشراف المستقبل، وبفضل تلك 

ً
والتي تعد طريقا الحديث، 

المبادرات أصبح النموذج اإلماراتي في البحث العلمي واالبتكار 
األول  المحور  ففي  المنطقة.  في  األفضل  االقتصادي  والتقدم 
تناول المتحدثين، مراحل تولي المغفور له 
بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد مسئولياته 
في صقل قدراته  األثر  بالغ  لها  كان  والتي 
التي أعانته على تحقيق االنجازات الكبرى. 
 - أواله والده الشيخ زايد   1966 ففي عام 
مهمة تمثيله في مدينة   - رحمة الله عليه 
الثامنة عشرة من  يتجاوز  لم  العين وهو 
 
ً
عمره آنذاك، وُعين في الوقت نفسه رئيسا
ساعدت  لمحاكم العدل في مدينة العين. 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

 فاطمة المنصوري – إيمان الشاميس

رحل عن دولة اإلمارات العربية المتحدة رجل عظيم، ُعرف عنه إنسانيته التي ورثها عن والده وترجمتها مبادراته 
العديدة التي غطت مختلف جوانب الحياة اإلنسانية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وتجاوزت حدود الوطن 
لتشمل جميع بقاع العالم والمست الجميع وأحدثت فرق في حياة الكثير من الناس والعديد من الدول. إنه الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه، ثاني رئيس لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 لقيت مبادراته رحمه الله اهتمام العديد من الجهات، ومنها مؤسستنا العريقة »نادي تراث اإلمارات« التي حرصت 
 على تسليط الضوء على تلك المبادرات واإلنجازات والسيما في ذكرى توليه منصب رئاسة الدولة، الرابع من 

ً
دوما

 في مركز زايد للدراسات 
ً
نوفمبر الذي يعتبر محطة تاريخية مهمة في محطات تاريخ الدولة، حيث بات النادي ممثال

والبحوث يعقد العديد من الندوات والمحاضرات التي تطرقت لمبادرات الشيخ خليفة الوطنية واالنسانية، وإلقاء 
الضوء عليها من خالل استضافة أصحاب الخبرة واالختصاص في هذا المجال. واليوم ومع رحيل هذا القائد العظيم 
 الله عليه من أجل الوطن وإنسان الوطن والعالم من حولنا، 

ُ
ال يسعنا إال أن نستذكر تلك الجهود التي أوالها رحمة

والتي ستظل خالدة في تاريخ الذاكرة الوطنية بشكل خاص واإلنسانية بشكل عام. 

مبادرات المغفور له                                   

                  يف أجندة مركز زايد الثقافية

رحل عن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة رجل عظيم، ُعرف عنه 

إنسانيته اليت ورثها عن والده واليت 
ترجمتها مبادراته العديدة اليت غطت 

مختلف جوانب الحياة اإلنسانية 
وشملت جميع بقاع العالم والمست 
الجميع وأحدثت فرقا يف حياة الكثري 

من الناس والعديد من الدول. 
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يتعلق بالتوازن القائم بينها وبين الرجل. لذلك دخلت المرأة وبقوة 
الحياة السياسية عبر انتخابها وتعينها كعضو في المجلس الوطني 
كما  االتحادي في نقلة نوعية لم تشهد لها المنطقة الخليجية. 
 من الحكومة اإلماراتية من خالل تعين عدد 

ً
أصبحت المرأة جزءا

كبير من النساء لشغل حقائب وزارية في الحكومة اإلماراتية مما 
جعل المرأة اإلماراتية تتبوأ مركز الصدارة في المشاركة السياسية 
أما  عام.  بشكل  والعالم  خاص  بشكل  المنطقة  مستوى  على 
المحور الثاني والمهم في الندوة فكان الحديث عن المبادرات 
بمشاريع   

ً
كبيرا  

ً
اهتماما الله  أولى سموه رحمه  حيث  التنموية، 

وتحديثها،  المختلفة  الخدمات  ومرافق  التحتية  البنية  تطوير 
وعمل على بناء جهاز إداري حديث، ومنظومة تشريعية متكاملة، 
واالقتصادية.  االجتماعية  التنمية  لعملية   

ً
أساسا ذلك  باعتبار 

 
ً
واضحا  

ً
أثرا والتي تركت  المجال  في هذا  المهمة  ومن مبادراته 

والتي تبنت مفهوما  »لجنة الشيخ خليفة«،  بـ  تشكيل ما عرف 
 في توزيع الثروة وتحقيق النهضة العمرانية في إمارة أبوظبي. 

ً
رائدا

فقد قامت اللجنة بتقديم تمويال سخية للمواطنين بدون فوائد 
األمر الذي  تدر عليهم عوائد مالية مجزية.  مبان تجارية،  إلنشاء 
ساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن تلك المبادرات 
تقديم الدعم الكامل إلنشاء مساكن للمواطنين عبر منح قروض 
إسكانية ميسرة للمواطنين. كما أن�ضئ صندوق لمعالجة الديون 
مبادرة  وأسس  المحدود.  الدخل  للمواطنين من ذوي  المتعثرة 
إمارات  من  العديد  في  للمواطنين  القديمة  المساكن  إحالل 

الدولة. وأن�ضئ لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة لتوفير 
الحياة الكريمة إلنسان اإلمارات عبر بناء المساكن وتدشين البنية 
ومن أهم المشاريع التي أنشأها على مستوى التنمية  التحتية. 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  خليفة  صندوق  االقتصادية 
ويأتي إنشاءه ضمن أحد أهم مبادرات سموه اإلبداعية والهادفة 
إلى تطوير حياة االنسان بشكل يسهم في الدفع بتطور نموذج 
لتشجيع  أن�ضئ بدعم منه  الصندوق  فهذا  الدولة االقتصادي. 
روح المبادرة ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

تلك السنوات األولى التي أمضاها الشيخ خليفة في إدارة شؤون 
مدينة العين الداخلية على تكوين خبرات عملية قيمة في مبادئ 
على  اإلشراف  في  الله  رحمه  وساهم  الدولة.  شؤون  إدارة  فن 
لتعليم  مدارس  افتتاح  مثل  التعليمية  المشاريع  من  العديد 
البنات، وتطوير البنية التحتية السيما إشرافه على إنشاء الطريق 
األسفلتي السريع الذي يربط مدينة العين بمدينة أبوظبي. اكتسب 
الشيخ خليفة خالل فترة عمله في مدينة العين ثقة والده الحاكم 
 لخدماته القيمة، بادر الشيخ زايد بتعينه في 

ً
الشيخ زايد. وتقديرا

 للحاكم، وعهد إليه بمسؤوليات مهمة في اإلدارة 
ً
عام 1968 نائبا

الداخلية لإلمارة، وفي العام نفسه عينه الشيخ زايد كذلك نائب 
رئيس مجلس التخطيط، حيث عمل من خالله على رفع مستوى 
معيشة مواطني إمارة أبوظبي بتدشين البنية التحتية والمرافق 
األساسية. وهذا الجهد نال تقدير والده حاكم اإلمارة الذي عينه 
لدائرة الدفاع مع منحه رتبة   

ً
ورئيسا للعهد،   

ً
وليا  1969 في عام 

فريق في قوة دفاع أبوظبي. وال يخفى على أحد الدور الكبير الذي 
قام به الشيخ خليفة خالل فترة مساعدة والده الحاكم في إدارة 
شؤون اإلمارة السيما مع انشغال المغفور له الشيخ زايد بمسألة 
قيام االتحاد بين اإلمارات في تلك الفترة. كما تولى الشيخ خليفة 
للمجلس،  كرئيس  منصبه  عبر  لإلمارة  التنفيذي  الجهاز  إدارة 
ورئاسة المجلس األعلى للبترول، ورئاسة جهاز أبوظبي لالستثمار. 
فقد كان له  كما تطرق المتحدثين على دوره في قيام اإلتحاد، 

دور مميز في مباحثات اإلتحاد. فقد ترأس رحمه الله اجتماعات 
الهدف  وكان  أبوظبي،  في  اإلمارات  عهود  وأولياء  الحكام  نواب 
والمالية  القانونية  األطر  دارسة  االجتماعات  تلك  من  الرئيس 
التي أنشئت له لجان قانونية ومالية رفيعة المستوى.  لالتحاد، 
وهذه االجتماعات كانت مهمة إلنجاح الجهود الساعية إلقامة 
اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبعد قيام االتحاد شغل 
ونائب القائد األعلى  سموه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، 
للقوات المسلحة، وعمل على تحقيق التطوير النوعي للمؤسسة 
على  والمهمة  الكبيرة  الخطوة  أما  ملحوظ.  بشكل  العسكرية 
الصعيد السيا�ضي، فقد تمثلت في نقل المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد دولة اإلمارات العربية المتحدة من مرحلة التأسيس إلى 
فقد شملت سياسة التمكين   .2005 مرحلة التمكين منذ عام 
على  االتحادي  الوطني  المجلس  تمكين  شملت  مختلفة  أبعاد 
 عبر إدخال ممارسة االنتخابات 

ً
 نيابيا

ً
القيام بمهامه ليكون مجلسا

في  جديدة  سياسية  ثقافة  أدخل  الذي  األمر  عليه.  النصفية 
كما شملت  الممثلين.  مجتمع اإلمارات قوامها انتخاب األعضاء 
مجاالت  مختلف  في  اإلماراتية  المرأة  تمكين  التمكين  سياسة 
   المغفور له الشيخ خليفة  مع مستشاره القانوني طارق متولي خالل لقاء مع وفد الصداقه الياباني في السبعينياتالعمل. األمر الذي جعلها تتبوأ مركز الصدارة في سلم الترتيب فيما 

الثقافية زايد  زايد في أجندة مركز  الشيخ خليفة بن  المغفور له  مبادرات 
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للمواطنين الراغبين في دخول عالم االستثمار. ويسعى هذ الصندوق 
الشباب  من  األعمال  وسيدات  ورجال  الشباب،  الخريجين  لدعم 
من  والحرفيات  والحرفيين  مبتكرة،  تجارية  أفكار  لديهم  الذين 
المواطنين في التراث اإلماراتي، وأفراد القوات النظامية المتقاعدين 
المنشآت  ونزالء  اللواتي لهن أعمال تجارية منزلية،  والنساء   ،

ً
مبكرا

اإلصالحية والعقابية من المواطنين الراغبين دخول قطاع األعمال، 
مبادرات  المبادرة ضمن سلسلة من  وتأتي هذه  الهمم.  وأصحاب 
التنمية االقتصادية االجتماعية التي نفذها المغفور له والتي يهدف 
من خاللها إسعاد شعبه وتوفير الحياة الكريمة لهم.  وارتبط المحور 
مجاالت  في  العلمية  اإلنجازات  حول  بالحديث  الندوة  في  الثالث 
الطاقة والفضاء، فقد ارتبط التحول اإلماراتي نحو الطاقة البديلة 
في مشاريع الطاقة النووية  بفترة حكم سموه، حيث تمثل في البدء 
لالستخدامات السلمية، بهدف تلبية احتياجات الدولة المتزايدة من 
 للتحول نحو الطاقة 

ً
الطاقة. ومع ذلك أصبحت اإلمارات مركز رائدا

معاهد متخصصة في الطاقة  البديلة في المنطقة من خالل إنشاء 
الدولية  الوكالة  مقر  واستضافة  للبيئة،  صديقة  ومدن  البديلة، 
وفي عهده انطلقت اإلمارات  على أرضها.  )إيرينا(  للطاقة المتجددة 
وعلوم المعرفة المتقدمة لترسل أول  بآفاقها الرحبة نحو الفضاء 
بمشروعها  المريخ  إلى  وتصل  الدولية  للمحطة  عربي  فضاء  رائد 

الرائد الستكشاف الفضاء. هذا التوجه لم يكن بهدف الوصول 
إلى الفضاء وحسب وإنما لتكون الدولة من جهة طرف مساعد 
في تحقيق التنمية العليمة والمعرفية في العالم ومن جهة أخرى 
تسعى الدولة إلى خلق ثقافة جديدة بين شباب الدولة ليطرقوا 
مهما للدفع بالعملية  أبواب المعرفة المتقدمة ليصبحوا جزء 

التنموية في بلدهم.
فكر  في  حضاري  إرث  المستدامة..  الزراعية  )التنمية  ندوة 

القيادة(
الزراعية  )التنمية  عنوان  تحت  فجاءت  الثانية  الندوة  أما 
المستدامة.. إرث حضاري في فكر القيادة(، وشارك فيها كل من 
سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات 
المستدامة، ودرويش الفهيم مدير مركز التسويق الزراعي في دائرة 
والدكتور خالد أحمد أميري مدير مركز   ،

ً
الزراعة بالعين سابقا

اإلمارات  بجامعة  الحيوية  والتقانات  الوراثية  للهندسة  خليفة 
والمهندس أحمد محمد الحمادي مدير مزرعة الفوعة بشركة 
الفوعة والمهندس عبد الحفيظ ياور خان اليوسفي أول خبير 
ومهندس زراعي في مدينة العين والمهندس أحمد خالد عثمان 
الغذائية.  للرقابة  أبوظبي  بجهاز  الزراعية  التنمية  إدارة  مدير 
بقيادة  اإلمارات  دولة  أن  على  الندوة  في  المشاركون  أكد  وقد 

المغفور له الشيخ خليفة بن زايد كانت سباقة في مجال التنمية 
 الرتباطه المباشر 

ً
المستدامة الذي يحظى باهتمام دولي كبير نظرا

واالجتماعية  واالقتصادية  المعيشية  وظروفهم  األفراد  بحياة 
 بل جهودها في هذا 

ً
 كبيرا

ً
والبيئية، فأولت قطاع الزراعة اهتماما

المجال تجاوزت حدودها إلى دعم المبادرات المرتبطة بالزراعة 
واألمن الغذائي على مستوى دول العالم.

في  السيما  الزراعية  الدولة  عن خطط  المتحدثون  أكد  كما   
مجال تأسيس صناعة إنتاج التمور التي شهدت في عهد المغفور 
له الشيخ خليفة جهود كبيرة ومميزة لزيادة اإلنتاجية الزراعية، 
المثال  منها على سبيل  العديدة حول ذلك  المبادرات  فجاءت 
واالبتكار  التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  الشيخ  جائزة  تأسيس 
الزراعي بهدف تعزيز وتشجيع االبتكار الزراعي، كما وفرت الدولة 
تحت رعايته رحمه الله كافة أوجه الدعم لزيادة اإلنتاج وتحسين 

استغالل كافة الموارد المتاحة.
 لقد رحل عنا الشيخ خليفة بن زايد، ولكن ظل أثره باقي في عقول 
وقلوب أهل اإلمارات. واليوم وتحت ظل أبناء زايد الكرام وقيادة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
اإلنجازات  من  بمزيد  موعود  المستقبل  فإن  المتحدة  العربية 

واإلشراقات الجميلة على كافة الصعد والمجاالت 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

   المغفور له الشيخ خليفة  أثناء حضوره ومشاركته االجتماعات الخاصة بمباحثات االتحاد 

الثقافية زايد  زايد في أجندة مركز  الشيخ خليفة بن  المغفور له  مبادرات 
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 عيل تهامي

نهضة  شهد قطاع الثقافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
برى خالل فترة حكم المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة 

ُ
ك

حيث نجحت الخطط التي جرى تنفيذها  بن زايد آل نهيان، 
برعايته وبتوجيهاته الكريمة رحمه الله، في إبراز اإلمارات كمركز 
وصارت اإلمارات دولة رائدة  عالمي يشجع الثقافة والفنون. 
في شتى أنماط الثقافة واإلبداع، وباتت محط أنظار المثقفين 
انتشار  بجانب  والفنانين،  واألدباء  والشعراء  المفكرين  من 
المؤسسات والمراكز الثقافية والفنية التي أصبحت تجذب 
مبدعي المنطقة العربية والعالم. وذلك إضافة إلى المعارض 
والمهرجانات الفنية والثقافية التي نالت شهرة دولية واسعة، 
مثل: معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وبينالي الشارقة، ومعرض 
والمهرجانات الثقافية لنادي تراث  الشارقة الدولي للكتاب، 
بجانب المتاحف ذات المستوى العالمي،  اإلمارات وغيرها، 
و»متحف الشارقة اإلسالمي«  »متحف اللوفر أبوظبي«،  مثل 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  أصبحت  كما  وغيرهما. 
ومحطة تنطلق منها الكثير من سالسل  للنشر،   

ً
عالميا  

ً
مركزا

الكتب والمجالت والدوريات الثقافية والفنية المتخصصة، 
الشارقة الثقافية،  التي تغطي مختلف جوانب اإلبداع مثل: 
المجالت  بجانب  وغيرها،  والفجيرة،  والمسرح،  والقوافي، 
المعنية بالتراث مثل مجالت: »تراث«، و»مراود«، و»الموروث«، 

و»نقوش ومدارات«، و»آفاق الثقافة والتراث«.

جوائز عالمية
وقد عملت دولة اإلمارات العربية المتحدة، في عهد الشيخ خليفة 
بن زايد، رحمه الله، على دعم المشهد الثقافي العربي واإلسالمي 
والعالمي، عبر إطالق مجموعة من المسابقات والجوائز المحلية 
والدولية التي اكتسبت شهرة عالمية، وصارت من أكبر المسابقات 
التي تأسست  مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب،  في العالم أجمع، 
عام 2006 بهدف تنمية اإلبداع الفكري والثقافي بالوطن العربي، 
والناشرين  المفكرين  من  المبدعين  تكريم  خالل  من  وذلك 
في  والترجمة  التأليف  مجاالت  في  مساهماتهم  على  والشباب 
العلوم اإلنسانية، وتبلغ القيمة اإلجمالية للجائزة سبعة ماليين 
درهم إماراتي. وجائزة الشارقة لإلبداع العربي، التي أطلقتها دائرة 
وذلك   ،1996 العام  خالل  الشارقة  إمارة  في  واإلعالم  الثقافة 
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاسمي، عضو المجلس األعلى لالتحاد وحاكم الشارقة، والتي 
جاءت منسجمة مع جهود سموه في دعم الموهوبين من الكّتاب 
وجائزة  الوطن العربي.   في دولة اإلمارات وفي أنحاء  والكاتبات، 
محمد بن راشد للغة العربية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم جائزة محمد بن راشد للغة العربية في 
2014، وتعد بمثابة أرفع تقدير لجهود العاملين في ميدان اللغة 
وتسهيل  العربية  باللغة  وللنهوض  ومؤسسات،   

ً
أفرادا العربية 

»الفجيرة الدولي  وكذلك جوائز  وتعزيز مكانتها.  تعلمها وتعليمها، 
 ،2003 العام  في  الفجيرة  إمارة  أطلقتها  والتي  للمونودراما«، 

الثقافة يف عهد    ..

مهرجانات وجوائز عالمية.. وحضور دويل ال يعرف الغياب

المكتبة  ودعم  المسرح،  مبدعي  وتكريم  المسرحي  التأليف  لتشجيع 
وجائزة الشارقة للتأليف المسرحي،  المسرحية بنصوص المونودراما. 
للكتاب والمبدعين المسرحيين،   

ً
تقديرا  ،1996 التي انطلقت في العام 

والفعل  الحراك  تنمية  في  المسرحي  والتأليف  الكتابة  وتأكيدا ألهمية 
وتعنى تلك  وجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب،  الثقافي والمسرحي. 
الجوائز التي أطلقتها دائرة الثقافة واإلعالم في إمارة الشارقة عام 1981، 
بتطوير آليات تشجيع المؤلفين والناشرين نحو تلبية متطلبات الواقع 
العلمي والمعرفي في الدولة، كما تهدف لتفعيل حضور الكتاب من خالل 

الدراسات وفنون النشر والتأليف واإلعداد والترجمة.
والتي انطلقت في  وجائزة اإلمارات التقديرية للعلوم والفنون واآلداب، 
 لجهود أبناء اإلمارات من األدباء والباحثين والفنانين 

ً
العام 2006 تكريما

ألعمالهم التي خدمت   
ً
وتقديرا في كافة المجاالت الثقافية واإلبداعية، 

اإلمارات، وأضافت لتاريخها حصيلة مثمرة من اإلبداع والعلم. كما تضم 
من المؤسسات التي تكرم اإلبداعات واإلنجازات   

ً
دولة اإلمارات عددا

جائزة الشيخة منال للفنانين  الفنية عبر إطالق عدد من الجوائز مثل: 
بهدف تشجيع وتكريم ودعم الفنانين   2006 الشباب التي أطلقت عام 
الصاعدين في الدولة. وتضم الجائزة عدة فئات تشمل الفنون الجميلة، 
والتصميم،  )ملتيميديا(،  المتعددة  والوسائط  الفوتوغرافي،  والتصوير 

والهندسة المعمارية، وغيرها.

يز الحوار بني الثقافات العالمية تعز
وقد جاءت النهضة الثقافية التي شهدتها دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
في عهد المغفور له بإذن الله تعالي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في 
إطار إيمانه رحمه الله، بقيمة الثقافة، وبأهمية دورها في توحيد األمم، 
وكذلك حرص  البعض.  األجيال وبعضها  بين  وربطها  البلدان،  ونجاح 
التراث،  على صـون  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  زايد  الشيخ خليفة بن 
وتعزيز الثقافة اإلماراتية، وانتشارها، وحماية التراث المادي وغير المادي 
وترويجهما كأداة قوية فاعلة لتعزيز الحوار بيـن الثقافات وترسيخ قيم 
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التسامح. بجانب التعامل مع الثقافة باعتبارها مع ما تحمله من 
موروث ثقافي ومأثورات شعبية، تمثل السمات الرئيسة المميزة 
حرص  أيضا،  كان  هنا  ومن  المتحدة،  العربية  اإلمارات  لدولة 
على تحقيق  الله ثراه،  طيب  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
وتعزيز دور الفنون  االستدامة للتراث الثقافي والهوية اإلماراتية، 
والعمل على  للثقافة،  الحديثة  والمظاهر  والموسيقى  والعمارة 
نشر الثقافة والفنون بكل ما ينتمي لهما من أنماط إبداعية، مع 
ُيذكر أن دولة  مد جسور التعاون مع شتى الثقافات العالمية. 
اإلمارات العربية المتحدة، تتمتع بموروث ثقافي كبير ينعكس على 
تلك القيم األصيلة التي يتمتع بها شعب اإلمارات، حيث جسدت 
الثقافة اإلماراتية قيما أصيلة بقيت راسخة في ظل التطورات 
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وتتفرد  المتعاقبة.  التاريخية 

حيث يعيش على أرض اإلمارات مقيمون  التسامح«،  »ثقافة  بـ 
بالحياة الكريمة   

ً
ينعمون جميعا 200 جنسية،  ينتمون ألكثر من 

كما تعد دولة اإلمارات العربية المتحدة،  واالحترام والمساواة. 
حاضنة لقيم التسامح واالعتدال وتقبل اآلخرين، ومن أجل ذلك 
كانت جهود المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد 
ولتعزيز قيم وثقافة التسامح،  لتعزيز هذا المفهوم،  آل نهيان، 
عبر تشريعات تنبذ الكراهية. وطوال عهد الشيخ خليفة بن زايد، 
برزت دولة اإلمارات العربية المتحدة كمركز عالمي  رحمه الله، 
يشجع الثقافة والفنون، وصارت الدولة تحتوي بين جنباتها على 
العديد من المؤسسات والمراكز المعنية بالفنون واآلداب، بجانب 
مهرجانات الفنون المسرحية، والمعارض والمتاحف الفنية التي 

انتشرت في مناطق عدة مثل أبو ظبي، ودبي، والشارقة 

آل نهيان  زايد  الثقافة في عهد الشيخ خليفة بن 
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َ
ت
َ
ُروَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ف

ْ
َمش

ُيــــــوُع
ُ

ِد ش
َ
 الِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
ــاِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َبــــْين

َ
ِلَعط

ُضــــــــــــــــــــــــــــــــوُع
ُ
ِميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن خ

َ
 ِلـــَرّبِ الَعـــال

َّ
ِإال

ُبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُع
ْ
الِحَمـــى َمت ــــــــــــــــــــــــــــــــاِء 

َ
ْبن

َ
أ ِبَجِميــــِع 

ــــوُع
ُ
ل
ُ
ا الَمَصــــــــــــــــاِب ط

َ
ِفـــي ذ ْمِســـــــــــــــــــــــــــــِه 

َ
َوِلش

َوُرُبــــــوُع َبــاِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل 
َ
ق ْيـــــــــــــــــــــــــــــــَك 

َ
َعل  

ْ
ــــت

َ
َبك

َ
ل

ــِه ُرُجـــــوُع ْيـــــــــــــــــــــــــــ
َ
َمـاِضــــي ِإل

ْ
 لل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

َ
َمـــا ك

ـــــــــــــــــــــــــــــُروُع
ْ

ـــى ِفي َمْوِطـــــــــــــــــــــــــــــِني َمش
َ
ســـــــــــــ

َ
ْهُر األ

َ
ق

ــــــــــــــاِئــــِدي َمـْوُجـــــوُع
َ
ـــْم َيـــا ق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
ِبَمَصـاِبك

ْعب  الَوَداُع الصَّ
                                                          رثائية للمغفور له بإذنه تعالى 

شعر / خليل عيلبوني
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 محمد أحمد القضاة

بماذا ُيرثى الزعماء، وماذا يمكن أن تكتب عنهم؟ أتكتب بدمع 
أرثيك 

ُ
يتحجر في المحاجر، أم بآهاتٍ  تئن في الحناجر، أم يا ترى أ

بكلمات تقرأ على قبرك الطاهر، فهذه اإلمارات السبع تودعك؛ 
لكنه  أعلم أنك لن تسمعنا؛  األماكن والزوايا وكل المناظر، 
ٍ في الحناجر يتردد في كل خاطر. وليس ُهناك أق�سى  صدى بوح 
ُه 

ّ
ِل إنسان، إال أن

ُ
 الموت حٌق على ك

ّ
من الفراق ونحن نعلم أن

األق�سى واألصعب واألفَجع على النفِس، وال يبقى لنا سوى تلك 
الذكريات التي نتذكر فيها ترجل الفارس الشيخ خليفة القائد 
المخلص  الحاكم  أنموذج  وأمته  لوطنه  قّدم  الذي  والمعلم 
المعطاء ، رجل اإلصرار والرؤية السديدة في استكمال مسيرة 
والده المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه في البناء والتمكين 
واإلنسان  الوطن  لخدمة  حكمه  أثناء  في  واستمر  والتنمية، 
وقاد دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو مزيد من  والدين، 
فكانت حقبته حقبة متميزة بالبناء  اإلنجاز والتميز والعطاء، 

للمستقبل والتمكين للعطاء والنماء والخير.

سعفني الكلمات والعبارات في الحديث عن قصص ال تعد 
ُ
وقد ال ت

وال تح�ضى عن دولة اإلمارات العربية المتحدة، وعن قادتها الذين 
وعن عالقاتها بأمتها وأهلها  كانت،  يلبون نداءات اإلنسانية أنّى 
في كل مكان، وعن الُبناة  والمعززين الذين حملوا رايات المجد 
وقد بذلوا الغالي والثمين حتى  لالنطالق إلى المستقبل والحياة، 
أزهرت وغدت واحة آمان وتقدم وعمران. وأصبحت الدولة إحدى 
 في العالم، وها هي تحصد المراتب األولى 

ً
 وتطورا

ً
أكبر الدول نموا

واالجتماعية  االقتصادية  المجاالت  وفي  الدولية،  عالقاتها  في 
تلك  لوال  ليتم  هذا  كان  وما  والعلمية،  والثقافية  والسياسية 
السواعد الوطنية من رأس هرم القيادة ألصغر مسؤول من أبناء 

الوطن والمقيمين على أرض هذا الوطن المعطاء.
إن هذه المناسبة الحزينة التي نودع فيها الشيخ خليفة تذكرنا 
بمنهجه في البناء وإدارة البالد في مرحلة مهمة من تاريخ اإلمارات، 
من الشعب يلتمس   

ً
حيث كان المغفور له الشيخ خليفة قريبا

احتياجاتهم بمشاريع كثيرة ال يمكن حصرها، ولم تكن عطاءاته 
ومشاريعه وبرامجه مقتصرة على اإلمارات حسب، وإنما امتدت 

وبلغ  كثيرة على مستوى العالم والدول المجاورة،   
ً
لتشمل دوال

وحلمه  أخالقه  عن   
ً
فضال المعمورة،  أرجاء  اإلنساني  عطاؤه 

وتعايشه وتسامحه حيث أسهمت توجيهاته في رفعة الدولة الوطن 
واإلنسان، كما استمر في تحقيق الريادة واالزدهار على المستويات 
اإلقليمية والدولية، فقد خدم دولة اإلمارات العربية حتى وصلت 
الكبار والصغار  أبناءه واحتضن طاقات  الذهبي ورعى  اليوبيل 
ايجابية ال تعد والتح�ضى،   

ً
ورسخ قيما والشباب ودعم المرأة، 

ت على دولة اإلمارات في أثناء حكمه 
َ
فالخمسون الذهبية أشرق

الزمان  بها  وشدا  لسان  كل  على  وأنشودة  وضاء   
ً
وجها وغدت 

 وضياء وآالء.
ً
 وحبا

ً
 وشعرا

ً
واإلنسان بوحا

   فها هي الدولة تحمل شرارة التغيير اإليجابي وترنو إلى المستقبل 
ومنظوماته التقانية والمعلوماتية مستفيدين من  لتعزيز البناء 
الثورة الصناعّية الرابعة وأساسها اإلنسان ومستقبلها اإلنسان، 
تستمر بنهجها اإلبداعي واالبتكاري والعلمي  أْن   

ُ
المأمولة  

ُ
والعبرة

عيُد للوطن ألقه وحضوره ووجهه الجميل. 
ُ
في ظِلّ إدارٍة حكيمٍة ت

يرونها  ألنهم  الواحد؛  الفريق  بروِح  يعملون  قادتها  أن   
ً
خاصة

العطاِء  من  لمزيٍد   
ً
مواتيا المناخ  أن  ويشعرون  لهم،   

ً
امتدادا

والسمو والرفعة لكي تبقى اإلمارات في مصاف  واالرتقاء  والعمِل 
والمختلفة  المتنوعة  المبادرات  هي  فها  المتقدمة،  الدول 
تتوّزع في جميع اإلمارات من دون استثناء،  األحجام واألشكال، 
وفي شتى مجاالت الحياة تلبي مطالب المواطنين، بغض النظر عن 
وجميعها تأتي  الكلفة والجهد المبذول لتنفيذ تلك المبادرات،  
من لدن صناع القرار وعلى رأسهم  المغفور له الشيخ خليفة بن 
زايد، رحمه الله، وهي مبادرات خير ألجل المواطنين والمقيمين وال 
 في تنفيذها 

ً
تتوقف المشاريع والخطط الحكومية ولم تأُل جهدا

لتحقيق االستقرار والرخاء والسعادة للمواطنين.
وقد أثبتت األيام أن اإلنجاز  على الوقت،   

ً
وكان الرهان دائما   

انعكس فيما نراه اآلن في أرجاء  يستمر بوتيرة سريعة ومتقنة، 
الجميع  يشعر  ما  وهذا  واإلقليمية،  الدولية  وعالقاتها  الدولة 
باالرتياح والحب، فال أجمل من أن يتعانق الحُب بالعمل، والعلِم 
واإلنجاز، والجُد بالمثابرِة، والتغييُر باإلصراِر، والقائُد بأسرِته في 
ن�ضى 

ُ
والعطاء. وال ت رغبة واحدة أساسها الوطن واإلبداع والبناء 

تلك الكلمات الدافئة للمغفور له األب المؤسس لدولة اإلمارات 
 في أذهان الناس حتى اليوم، 

ً
العربية المتحدة التي ال تزال حاضرة

كلمات يف رحيل                                 رمز الخري والعطاء 
بناء  على  فيها  ويؤكد  وجمالها،  ونقائها  ببهائها  القلب  في  وتحفر 
اإلمارات الحديثة القادرة على مواكبـة العالم ومعطيات العصِر: 
»إن الثروة الحقيقية ليست في اإلمكانات المادية وحدها، وإنما 
يصنعون  الذين  أفراد شعبها  في  تكمن  لألمة  الحقيقية  الثروة 

مستقبل أمتهم«.
إن الكلمات تعجز في يوِم الوداع؛ وداع المغفور له الشيخ خليفة، 
ْرنو 

َ
في يوم تودع فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة قائدها، وهَي ت

ِمئنان، 
ْ
ِباط إلى العالم  َيَدها  ُمدُّ 

َ
َوت ِإلى المستقبل بآمان وَحناٍن، 

نوًرا  َعْينْيها  قبس  من  معهم  لنسكمل  قادتها  خلف  وا  مُّ
ُ
َهل

َ
ف

ِكْر دورها وأثرها، 
ْ
ْسَتذ

َ
وا ِبنا ن مُّ

ُ
َهل ِبِه في ُدروِب َحياِتنا،  ْسَت�ضيُء 

َ
ن

نعوُد  مَّ 
ُ
ث ِتنا، 

َ
ل ِيّ

َ
ُمخ ِمْن  َحْت  امَّ ما   

ً
جميلة َرياٍت 

ْ
ِذك َمَعها  عيُش 

َ
َون

َعْم، هذِه اإلمارات 
َ
ن مي في ِحْضِنها. 

َ
ْرت

َ
ن
َ
ف  

ً
َوراِبعة  ،

ً
ة

َ
، وثاِلث

ً
ثاِنَية  

ً
تاَرة

ونحتفي برجالها ممن نذروا   ، زُّ
َ
ْعت

َ
َون ُر 

َ
ْفخ

َ
العربية المتحدة بها ن

أنفسهم للوطن والعلم والبناء، وكأني بها تقول بلسان كل من فيها 
ِمها  دُّ

َ
ق

َ
ما َحيينا نسعى إلى االستمرار في نهج البناة ألجل ت لُّ 

َ
َسَنظ

ْت عن أداء دورها في كل مكان.  
َ
ِتئ

َ
وازِدهاِرها، فاإلمارات التي ما ف

وبعد سنبقى نقول ما أق�ضى الفقد والرحيل؛ وكأننا في قطار العمر 
نم�ضي الواحد منا يودع اآلخر، ينزل كل واحد في محطته األخيرة، 

ونحن ما زلنا نهرب في المحطات؛ لكننا ال ننساه وال نهرب من تلك 
 بالفقد، لقد رحل 

ً
 حزينا

ً
 وشعورا

َ
اللحظة؛ ألّن للموت رهبة وألما

المغفور له الشيخ خليفة، وعزاؤنا أن ترك  لنا قادة ملء العين 
ا ال ننساه في أهله 

ً
والبصر، ودولة عصرية يشار لها بالبنان، وإرث

في العمل واإلخالص نسير عليه، وستبقى ذكرى   
ً
ونهجا وأحبابه، 

المغفور له الشيخ خليفة حاضرة في القلوب كلما حانت ذكراه، 
وكلما لمع في لقلب اسمه، رحم الله الشيخ خليفة رحمة واسعة، 
إال  نملك  وال  والوجدان.  القلوب  في  محفورة  ذكراك  وستظل 
الدعاء الى الله أن يكون مثواه جنات الخلود، وأن يلهم اإلمارات 

وأهله وكل محبيه الصبر والسلوان وحسن الختام  

*أكاديمي، جامعة الشارقة

 الوداع؛ وداع المغفور له الشيخ 
ِ
إن الكلمات تعجز يف يوم

خليفة، يف يوم تودع فيه دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 َيَدها 

ّ
قائدها، ويهَ َتْرنو إىِل المستقبل بآمان وَحناٍن، َوَتُمُد

وا خلف قادتها لنسكمل معهم  إىل العالم بِاْطِمئنان، َفَهُلُمّ
من قبس َعْينْيها نوًرا َنْسَتيضُء بِِه يف ُدروِب َحياتِنا

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«



71 والتسامح   /   العدد 272  يونيو 702022 العطاء  لقيم  زايد نموذج  بن  خليفة 

 شمسة حمد الظاهري

اقترن اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -طيب 
الله ثراه-بالخير والعطاء في أصقاع المعمورة؛ فمسيرته وقيمه 
تشهد  التي  الشعوب  عن  التخفيف  في  النوعية  ومبادراته 
لبث  والمعوزين  الفقراء  مساعدة  وفي  والكوارث  النزاعات 
في تاريخ   

ً
 ومضيئا

ً
استثنائيا  

ً
السعادة في نفوسهم تشكل فصال

الدولة والعالم.  لقد ترك المغفور له بصمات إنسانية جليلة 
في كل الميادين والمجاالت وساحات العمل الخيري واإلنساني 
على الصعيد الداخلي وعلى امتداد العالم؛ إليمانه بأن العمل 
األمن  وتحقيق  المستدامة  التنمية  مرتكزات  أهم  اإلنساني 
يجسد  وواجب  أخالقية  مسؤولية  وهي  الدوليين،  والسلم 
التعاضد والتآزر بين الشعوب واألمم. وانطالقا ًمن رؤيته هذه 
2007 مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال  أنشأ في عام 
على  اإلنسانية  لخدمة  رائد  منظمة عون  لتكون  اإلنسانية، 

المستوى العالمي.

الالجئين  وتشغيل  غوث  لوكالة  العام  المفوض  عنها  يقول 
 14 في  بيتر فورد،   ،

ً
الفلسطينيين التابعة لألمم المتحدة سابقا

أغسطس 2012، إن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان اإلنسانية 
تعد  وإنها  المنطقة،  في  للوكالة  الدعم  أكثر مقدمي  واحدة من 
خالل  من  غزة،  في  الفلسطينيين  لالجئين  الحقيقي  الداعم 
المبادرات اإلنسانية التي تتبناها لمساعدتهم على تجاوز المحن 
مشير إلى أنها نفذت بالشراكة مع المؤسسة  التي يعانون منها، 
 من المشاريع اإلنسانية الحيوية.  كما أشاد بجهود الدولة 

ً
عددا

ومؤسسة خليفة في مكافحة الفقر والجوع واإلغاثة الطارئة وتنمية 
المجتمعات الضعيفة التي تواجه الكثير من التحديات ومن أهمها 
في   

ً
بارزا  

ً
إن المؤسسة أصبحت معلما وقال:  التعليم والصحة.  

ساحات العطاء اإلنساني بفضل مشاريعها اإلنسانية المتميزة.
العملية  الشيخ خليفة على دعم  له  المغفور  إطار حرص  وفي 
التعليمية وتوفير التعليم لكل طالب على أرض الوطن، وتخفيف 
أرض  على  والمقيمين  المواطنين  من  األمور  أولياء  عن  األعباء 
والنف�ضي  االجتماعي  واالستقرار  الكريمة  الحياة  وتوفير  الوطن، 
جميع  بإعفاء   2011 وجه المغفور له الشيخ خليفة عام  لهم، 
من  أبوظبي  إمارة  في  الحكومية  المدارس  في  المقيمين  الطلبة 

وبلغ عدد  الرسوم الدراسية المتأخرة لثالث سنوات الماضية، 
 
ً
ألفا  15 المقيمين  الطلبة  من  المكرمة  المستفيدين من هذه 
 وطالبة والرسوم المستحقة غير المسددة نحو 192 

ً
و750 طالبا

مليون درهم.  وكانت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
وللعام الرابع على   2011 اإلنسانية قد أطلقت في شهر سبتمبر 
»المساعدات العينية  التوالي مشروعها اإلنساني الرائد بعنوان 
 27 والذي يستفيد منه   ،2012/  2011 للطلبة للعام الدرا�ضي 
650 مدرسة في كافة أنحاء   وطالبة يدرسون في 

ً
 و215 طالبا

ً
ألفا

كما حرص المغفور له على تكريم الطلبة والطالبات  الدولة.  
المتفوقين على مستوى الدولة وتقديم منح دراسية لهم لاللتحاق 
ألف درهم لكل طالب وطالبة ممن يشملهم   20 بالجامعات و 

التكريم.

التسامح واالعتدال والتعايش الثقايف والحضاري
 
ً
يؤمن إيمانا كان المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
التسامح والوسطية واالعتدال والتعايش  بقيم ومبادئ   

ً
راسخا

 
ً
الثقافي والحضاري، مما جعل من مجتمع دولة اإلمارات نموذجا
 للسماحة والتعايش اإلنساني واحترام قيم وعقائد اآلخرين 

ً
رائدا

وثقافاتهم.  وقد أسهمت سياسته وبشكل ملحوظ في السعي إلى 
تعزيز ونشر مفهومه حول العالم.  وقد دعا، رحمه الله، في أكثر 
إلى التواصل والحوار والتفاعل بين شعوب العالم  من مناسبة، 
الجتثاث جذور العنف والكراهية، وكان يثمن الدور الكبير الذي 
يقوم به العلماء والوعاظ في نشر الوعي والمحبة واالعتدال بين 
الدين في نشر هذه القيم  ويؤكد أهمية دور علماء  المسلمين، 
والمبادئ وتعميقها في نفوس المسلمين في كل مكان وتطويرها، 
لتتواكب مع متغيرات العصر ومستجداته، مع الحفاظ على جوهر 
التراحم  على  تقوم  معان سامية  تحمله من  وما  العقيدة  هذه 
وجهها  التي  كلمته  وفي  للناس.  الخير  وحب  والتسامح  والتآخي 
المجالس  اتحاد  لمؤتمر  الثانية  االستثنائية  الدورة  افتتاح  في 
 19 والتي عقدت في  البرلمانية لدول منظمة التعاون اإلسالمي، 
ممثلي الشعوب اإلسالمية إلى مواجهة  بأبوظبي،   2011 نوفمبر 
اإلسالمية.   األمة  تواجه  التي  المتعددة  والتحديات  التهديدات 
وقال: إن أمتنا اإلسالمية تستهدفها قوى الشر والطغيان باإلرهاب 
تارة، وبالتعصب األعمى والغلواء في الدين تارة أخرى، مما يؤكد 
على أهمية دوركم كممثلين لشعوب األمة اإلسالمية في برامج 

العام اإلسالمي بصحيح  الرأي  تنوير  وأهمية  حوار الحضارات، 
الدين وشريعته السمحة المعتدلة..إن العمل البرلماني اإلسالمي 
تتطلب منه  يواجه اليوم تحديات متنامية ومتغيرات متسارعة، 
أن يكون على قدر المسؤوليات المنوط بها وبمستوى التوقعات 
والطموحات المرجو تحقيقها، ولن يأتي ذلك إال من خالل تطوير 
 .. المؤسسات وترجمة األهداف إلى وقائع  اآلليات وتحسين أداء 
فنحن نعيش في عالم متشابك المصالح متعدد الثقافات وما لم 
نطور من وسائلنا فإننا سنعجز عن حماية مصالحنا والدفاع عنها 
ومواجهة من يحاول النيل منها أو التطاول عليها.  كما أكد المغفور 
له في كلمة له أمام مؤتمر المعرفة الدولي الثالث الذي عقد في 
الحضارة  وأصالة  وقدم  عمق  كوااللمبور،  في   2007 ديسمبر 
واإلسالمية  العربية  حضارتنا  »إن  وقال:  واإلسالمية  العربية 
ما زالت قادرة على توفير منظومة متكاملة من المعرفة تدعم 
 
ً
التواصل والتفاهم بينها وبين شعوب العالم، ذلك أنها تدرك تماما
أهمية التفاعل بين كافة شعوب األرض، بل والتواصل مع مختلف 
الحضارات والثقافات القديمة منها والحديثة على حد سواء«. 
ومن هذا المنطلق قدم المغفور له الشيخ خليفة لألزهر الشريف 
ينفذها،  التي  والبرامج  المشروعات  لتمويل  درهم  مليون   155
من المغفور له بالدور الذي يلعبه األزهر   

ً
واعتزازا  

ً
وذلك تقديرا

كمركز إشعاع وتنوير وكمرجعية وسطية لشرح وتأكيد المبادئ 
القائمة على قيم التسامح وروح الوسطية.   اإلسالمية السمحة، 
وقد أشاد أصحاب الفضيلة العلماء باأليادي الخيرة للمغفور له 
لدعم المسلمين والمحتاجين في مختلف أنحاء  الشيخ خليفة، 
العالم.  وقالوا إن دولة اإلمارات أصبحت الرائدة في تبني مبادئ 
اللذين  العنف والتطرف  في اإلسالم ونبذ  االعتدال والوسطية 
وأكدوا أن هذه المواقف  ال يمتان لإلسالم والمسلمين بصلة.  
العظيمة لإلمارات تجد كل التقدير واالحترام من مختلف شعوب 
العالم. إن هذا النهج للمغفور له الشيخ خليفة في التمسك بقيم 
التسامح واالعتدال والتعايش الثقافي والحضاري من نهج المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كرس 
 من حياته من أجل نشر ثقافة التسامح والحوار، ونبذ كل 

ً
جزءا

عوامل الفرقة والكراهية بين الشعوب.

جائزة شخصية العام اإلسالمية 2011
اختير المغفور له الشيخ خليفة »شخصية العام   2011 في عام 
للقرآن  الدولية  دبي  لجائزة  الخامسة عشرة  للدورة  اإلسالمية 
الكريم«: وهي تكريم في محله، فالمغفور له الشيخ خليفة سباق 
 شخصية العام اإلسالمية، 

ً
 لكل عمل إنساني جعلته أيضا

ً
دائما

وقال المغفور له  وما يقوم به من مبادرات إنسانية وإسالمية. 

الشيخ خليفة إنه يقدر منحه هذه الجائزة التي تحمل دالالت 
ومعاني تعكس مدى حرصنا واهتمامنا كأمة إسالمية واحدة على 
صون ديننا اإلسالمي الحنيف، دين الوسطية واالعتدال والسالم 
والتآخي بين الشعوب.  وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، عن اعتزازه بتكريم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -طيب الله 
ثراه- كشخصية العام اإلسالمية التي تنظمها جائزة دبي الدولية 
 من رواد العمل الخيري واإلنساني 

ً
للقرآن الكريم، باعتباره رائدا

ليس بالنسبة لشعبه وحسب، بل تعدت عطاياه وأياديه البيضاء 
 إلى بقاع 

ً
حدود الوطن الصغير والوطن العربي الكبير لتصل بلسما

الدنيا تخفف آالم المعوزين والمنكوبين.  وقال: إن أخي المغفور 
 كل التقدير واالعتزاز والوالء، 

ً
له الشيخ خليفة يستحق منا جميعا

بل ألنه إنسان كريم معطاء،  فقط،  ليس ألنه قائد فذ حكيم، 
تتجسد في شخصيته كل معاني الخير والكرم واألريحية، وهو ما 
 سموه 

ً
يتميز به كإنسان يرتاح للعطايا والخصال الحميدة..مؤكدا

فالمغفور له الشيخ خليفة أهل لكل  أن الجائزة ذهبت ألهلها، 
شأن وطني وإنساني عظيم 

 * رئيس تحرير مجلة تراث
المصادر والمراجع:

 • صحيفة اإلمارات اليوم، 11 أغسطس2011.

 • صحيفة االتحاد، 5 يوليو 2012.
 • صحيفة البيان، 4 ديسمبر 2012.

 • صحيفة البيان 30 يونيو2013.

نموذج لقيم العطاء والتسامح

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 حماده عبد اللطيف

لشعب  األصيلة  الصفات  من  والخيري  اإلنساني  العمل 
اإلمارات وقياداته، أسس لهذا النهج المغفور له الشيخ زايد، 
وسار على خطاه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد. فيما يلى 
نعرض لبعض أسهامات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، 
رحمه الله  في مجال األعمال اإلنسانية والخيرية ، والتي كان لها 

أثر إيجابي، سواء في داخل اإلمارات أو خارجها .          
                                           

صندوق خليفة لتطوير المشاريع
بالجانبين  النهوض  في  األثر  بالغ  لها  كان  التي  المبادرات  من 
االقتصادي واالجتماعي لصغار المستثمرين ورجال اإلعمال من 
المواطنين اإلماراتيين، مبادرة )صندوق خليفة لتطوير المشاريع(، 
ففي عام  2007 أطلق المغفور له الشيخ خليفة صندوق خليفة 
لتطوير المشاريع، الذي يهدف إلى  إيجاد جيل من رواد األعمال 
دعم  إلى  إضافة  لديهم،  االستثمار  ثقافة  وغرس  المواطنين، 
المشاريع الصغيرة، والمتوسطة في الدولة، و يوفر صندوق خليفة 
تساهم  تمويلية إلقامة مشاريع مالئمة في عدة قطاعات،   

ً
حلوال

أو  والصيد،  في االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات مثل المزارع، 
التي  البرامج  ومن  المنزل.  من  تباشر  التي  األعمال  مشروعات 
الصغر، خطوة،  المتناهية  المشاريع  الصندوق:  هذا  يتضمنها 

بداية، الحاصلة، زرعي، زيادة، وتصنيع .       
                                                  

مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية
أصدر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد   ،

ً
أيضا  2007 في عام 

بتأسيس مؤسسة خليفة بن زايد   
ً
قانونا رحمه الله   آل نهيان، 

تقديم  في  استراتيجيتها  وتتركز  اإلنسانية،  لألعمال  نهيان  آل 
 ،

ً
 وعالميا

ً
، إقليميا

ً
المساعدات في مجالي الصحة والتعليم محليا

ووصلت مساعدات المؤسسة منذ نشأتها ألكثر من 87 دولة حول 
كما توفر المؤسسة الدعم لمشاريع التعليم المنهي في  العالم، 
التغذية،  دول المنطقة، واالحتياجات الصحية المتعلقة بسوء 
 ،

ً
وحماية األطفال ورعايتهم، إضافة إلى توفير المياه اآلمنة عالميا

في توفير البنى التحتية األساسية مثل المدارس،   
ً
و تساهم أيضا

والمستشفيات، للمجتمعات الفقيرة والمحتاجة. 
تقوم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية بتمويل 
الدول  تستهدف  التي  المستدامة  التنموية  المشاريع  وتنفيذ 
والمجتمعات الفقيرة، كذلك تلبي النداءات اإلنسانية التي تصدر 
عن األمم المتحدة، والمنظمات الدولية خالل الكوارث واألزمات، 
 40 تنفيذ حوالي  ثماني سنوات  المؤسسة وخالل  واستطاعت 
إغاثة طارئة في العديد من الدول حول العالم، والتي استفاد منها 

ماليين من البشر.   

صندوق معالجة الديون المتعرثة
2011، أمر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  في عام 
مليار درهم لدراسة   10 رحمه الله،  بإنشاء صندوق برأس مال 
وإجراء  ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود، 
تسويات للقروض الشخصية المستحقة بالتنسيق مع المصرف 
أمر المغفور   2012 يناير   25 المركزي، والمصارف الدائنة، وفي 
القروض  قضايا  كافة  وتسوية  بمعالجة  خليفة  الشيخ  له 
الشخصية المتعثرة للمواطنين من ذوي المديونية القليلة، وكان 

لهذه المبادره دور كبير في استقرار الحياة األسرية واالجتماعية 
تعافيهم  في  أيضا  أسهم  كما  الديوان،  سداد  في  للمتعثرين 
اقتصادًيا، واستئناف أنشطتهم االستثمارية بعدما توقفت بسبب 

تعثر السداد .       
                                                                        

مبادرة إحالل المساكن القديمة 
وّجه المغفور له الشيخ  في الثاني من ديسمبر من سنة 2012، 
خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، بمتابعة سرعة تنفيذ إحالل 
من إمارة الشارقة،  كل  كافة في  للمواطنين  القديمة  المساكن 
ورأس الخيمة وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، التي بنيت قبل 
سنة 1990، لضمان حصول المواطنين على مساكنهم الجديدة 
وانتفاعهم بها في أقرب وقت ممكن. مما أسهم في إزالة اسباب 
ويبلغ عدد  في منازل قديمة،  التي كانت تسكن  المعاناة لألسر 
بتكلفة  12,500 مسكن،  حصرها  تم  الوحدات  السكنية التي 

تقدر بـ 10 مليار درهم.

مبادرة القضاء عىل مرض شلل األطفال يف  باكستان 
وفي مبادرة عالمية للقضاء على األوبئة واألمراض، أطلق المغفور 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله مبادرة لتطعيم  له، 
اللقاحات ضد  حيث تم إعطاء  الباكستانيين،  ماليين األطفال 

منطقة من المناطق ذات الخطورة   66 مرض شلل األطفال في 
ومن  اإلسالمية  باكستان  بجمهورية  مناظق  عدة  في  العالية 
نحو  الدولة  قدمت  األطفال،  شلل  اإلمارات ضد  حملة  خالل 
لقاح ألطفال باكستان ممن تقل أعمارهم عن   116,177,794

خمس سنوات.          
                                            

عام للخري وانطالق أعوام العطاء 
أعلن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل   ،2016 في ديسمبر 
 للخير، وبموجب هذه المبادرة 

ً
نهيان، رحمه الله، عام  2017 عاما

والحكومات  اإلمارات،  دولة  في  االتحادية  الحكومة  أطلقت 
 عن القطاع الخاص والمؤسسات المدنية العديد 

ً
المحلية، فضال

التي تخدم قضايا خيرية داخل دولة  من المبادرات اإلنسانية، 
اإلمارات العربية المتحدة وخارجها، كما ساهم األفراد بالتبرعات 
وساعات العمل التطوعي لخدمة قضايا مجتمعية وإنسانية، ثم 
عام  عام التسامح،  في اإلمارات،  توالت بعد ذلك أعوام العطاء 

زايد وعام القراءة ، حتى أصبحت أعوام اإلمارات كلها عطاء.
لترسيخ  تشريعية وتنفيذية   

ً
رسمت حكومة دولة اإلمارات أطرا

دور الدولة كعاصمة إقليمية وعالمية للعمل اإلنساني، وخدمة 
البشرية في جميع المجاالت، وتعزيز قيم وثقافة الخير في المجتمع 

ونشر هذه القيم على الصعيدين اإلقليمي والدولي  

   إسهامات المغفور له  

يف المجالني الخريي واإلنساين

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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كثيرة هي الجوانب التي نحن بحاجة للتوقف أمامها في مسيرة 
العربية  واألمتين  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  فقيد 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  جمعاء،  واإلنسانية  واإلسالمية، 
لشباب األمة،   

ً
إذ كان رحمه الله رمزا طيب الله ثراه،  نهيان، 

الموروث الشعبي  على إحياء   
ً
حريصا لتراثها وثقافتها،   

ً
وحاميا

والثقافي اإلماراتي، وكل ما يتعلق به بما في ذلك تلك الرياضات 
التي ارتبطت بتراث األجداد، والطبيعة المتفردة لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

وفي إطار اهتمامه رحمه الله بتراث وطنه، فقد عشق على مدار 
حياته رياضة الصيد بالصقور، وقد كان حرصه على ممارسة تلك 
 في الكثير من مشاريع الخير في خارج الدولة. وهكذا 

ً
الرياضة سببا

كان المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
 على التمسك بما ارساه مؤسس الدولة، الشيخ زايد بن 

ً
حريصا

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من مبادئ إنسانية رفيعة، وقيم 
خالدة تدعو لفعل الخير داخل الوطن وخارجه. وفي هذا اإلطار فقد 
ارتبط عشق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، لرياضة الصيد بالصقور، بإطالقه لعدد من المشروعات 
الخيرية في تلك المناطق التي كان يمارس فيها تلك الرياضة في 
بعض البلدان خارج الدولة، مثل باكستان وكازاخستان وغيرهما، 
 إلى قارة أفريقيا. وهكذا وكما يسجل التاريخ، فلم تقتصر 

ً
وصوال

عالقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناطق القنص التي كان 
يمارس فيها رياضته المفضلة، على االستمتاع بتلك الرياضة، بل 
صارت تلك العالقة عالقة إنسانية وطيدة، امتدت من ممارسة 
برى، بقيت 

ُ
رياضة الصيد بالصقور، إلى إقامة مشروعات خيرية ك

شاهدة على إنسانيته وحبه لفعل الخير، رحمه الله.
كازاخستان،  جنوب  خليفة  الشيخ  مسجد  إقامة  جرى  حيث 
اسم  عليها  يطلق  التي  المنطقة  لخدمة  مستشفى  بجانب 
»شمكنت«، كما أقيمت مشاريع إنسانية مماثلة في تلك المناطق 
التي مارس فيها الصيد بالصقور في بلدان آسيا وأفريقيا، وذلك 
على خدمة أهالي تلك المناطق من  في إطار حرصه رحمه الله، 

خالل إقامة المنشآت اإلسالمية والخدمية، بجانب إطالق عدد 
من المبادرات اإلنسانية الرائدة. وبقيت رياضة الصيد بالصقور، 
هي الهواية المفضلة للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، حيث مارسها بحب وشغف بالغين. ويأتي حبه 
من عشقه لتراث  لتلك الرياضة، كجزء  رحمه الله،  وممارسته، 
وحرصه على صون ذلك التراث وحمايته ونقله لألجيال.  وطنه، 
طيب الله ثراه،  وقد اكتسب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رياضة الصيد بالصقور من المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ 
منحه  الذي  الحب  ذلك  أثمر  وقد  نهيان.  آل  سلطان  بن  زايد 
رحمه الله لرياضة الصيد بالصقور، عن إطالق عدد من البرامج 
الطبيعية  البيئة  على  الحفاظ  استهدفت  التي  والمشروعات 
لمناطق الصيد بالصقور داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
كان بينها مشروع تحرير الصقور وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية مع 
التي  بجانب برامج إكثار طيور الحبارى،  نهاية كل موسم صيد، 
ورعاية  البرية،  في  وإطالقها  للصقور،  المفضلة  الطريدة  تعد 
أبحاث حركة وهجرات الطيور باستخدام التقنيات الفضائية، 
وغير ذلك من البرامج التي رعاها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
طيب الله ثراه، وحظيت بتقدير عربي ودولي، من قبل المؤسسات 
وقد تعددت  بالبيئة والحفاظ عليها.  المعنية  األممية والدولية 
وحماية  البيئة،  التي استهدفت الحفاظ على  تلك المشروعات 
الشيخ  حكم  فترة  خالل  االمارات  دولة  في  الطبيعية  المناطق 
خليفة بن زايد، رحمه الله، وهي خطط جعلت من اإلمارات إحدى 

دول العالم البارزة في هذا المجال.
ُيذكر أن رياضة الصيد بالصقور، هي من الرياضات التي تحظى 
العربية  االمارات  دولة  مؤسسات  قبل  من  خاص  باهتمام 
الرياضات  إحدي  وتعد  اإلماراتيين،  المواطنين  ومن  المتحدة، 

التراثية ذات الشهرة الكبيرة على أرض اإلمارات.
وقد ارتبط شعب اإلمارات العربية المتحدة بتلك الرياضة، لكونها 
الجارح  الطير  »تأنيس«  على  اإلماراتية  البادية  ابن  قدرة  تظهر 

وتأديبه وتدريبه والسيطرة عليه.
وقد ُعِرف اإلماراتيون بحبهم للصقور منذ قديم الزمان، واشتهروا 
بمعرفتهم لتلك الصقور وآدابها وطرق تدريبها وترويضها وأفضل 

السبل لمعاملتها، وورثوا ذلك عن أجدادهم ونقلوه ألبنائهم.
وقد ارتبطت رياضة الصيد بالصقور في دولة اإلمارات العربية 
ارتبطت  التي  النبيلة  والقيم  المبادئ  بمجموعة من  المتحدة، 
بقبائل اإلمارات كالشجاعة والفخر، بجانب تلك الصداقات التي 
توطدت بين »الصّقارين« على مر الزمان. ونتيجة لتلك العالقة بين 
أهل اإلمارات والصقور، فقد عرف اإلماراتيون أمراض الصقور 
وطرق عالجها بإتقان بالغ. وقد تفّرد أهل اإلمارات بين الشعوب 
الممارسة لرياضة الصيد بالصقور، بقدرتهم على اصطياد أغلى 
وذلك خالل الرحالت السنوية لهجرة  أنواع الصقور في العالم، 
وتمكنهم من ترويض الصقور البرية وإكسابها لمهارات  الطيور، 

الصيد خالل أيام قليلة.
مع  اإلمارات،  دولة  في   

ً
سنويا بالصقور  الصيد  موسم  وينطلق 

الوصول  في  والبحرية  البرية  المهاجرة  الطيور  طالئع  وصول 
فصل  مع  بالتزامن  وذلك  الدافئة،  العربي  الخليج  شواطئ  إلى 

حيث تبدأ عملية التحول التدريجي في المناخ وتأخذ  الخريف، 
درجة الحرارة في االنخفاض وتصاحب ذلك تغيرات طبيعية حيث 
حرارة  درجة  وانخفاض  الصحراوية  النباتات  اخضرار  يالحظ 
من  العديد  الدولة  تبنت  فقد  رسمية،  تقارير  وبحسب  المياه. 
المبادرات لحماية الصقور والطرائد الرئيسة للصيد بالصقور، 
وخاصة األنواع المهددة باالنقراض، والحفاظ عليها وإعادتها إلى 
بيئتها األصلية في مواطن تكاثرها الطبيعية وإتاحة الفرصة لها 
للتكاثر واستكمال دورة حياتها بما يساهم في دعم أعدادها في 

الطبيعة والحفاظ على رياضة الصيد بالصقور.
واستكماال لجهود دولة اإلمارات في الحفاظ على هذه الرياضة 
ناد لصقاري  إنشاء  األصيلة وحمايتها من االندثار جاءت فكرة 
ليكون  العربي  العالم  في  نوعه  من  األول  يعتبر  الذي  اإلمارات 
المظلة التي تجمع كل صقاري المنطقة ويهدف النادي إلى نشر 
الوعي واالرتقاء بمستوى رياضة الصيد بالصقور في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي بهدف المحافظة عليها 
كتراث مهم في المنطقة ونشر أخالقيات رياضة الصيد بالصقور 
وأنواعها  حياتها  وأطوار  وعاداتها  الصقور  بصفات  والتعريف 
ومواطنها األصلية وهجراتها ونقل إرث األجداد في هذا الصدد إلى 
 الستمرارية هذه الهواية على نحو سليم 

ً
األجيال القادمة تحقيقا

يحول من دون تعرض الصقور والحبارى إلى االنقراض 

 ..  عاشق الصقور وحاميها

ارتبط بعالقة إنسانية مع مناطق القنص وأقام بها مرشوعات خريية 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب هللا ثراه، إذ كان 
رحمه هللا رمزاً لشباب األمة، وحامياً لرتاثها وثقافتها، 
حريصاً عىل إحياء الموروث الشعيب والثقايف اإلمارايت، 

وكل ما يتعلق به بما يف ذلك تلك الرياضات اليت
 ارتبطت برتاث األجداد، والطبيعة المتفردة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 صالح أبوزيد

شهدت دولة اإلمارات العربية المتحدة في عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" حركة 
الثقافية،  والبرامج  المبادرات  ثرت عشرات 

َ
فأ كافة..  المستويات  وإبداعي متنوع على  ثقافي وفكري  وإنتاج  ثقافية نشطة، 

 على المجتمع بشكٍل عام.  وال شك في 
ً
والمنصات المعرفية، والمعارض الفنية المشهد اإلبداعي في الدولة، وانعكست إيجابيا

أن بصماته "رحمه الله"، 
عد، ومع التطور والحداثة التي شهدتها  واضحة في مختلف المجاالت ففي عهده شهدت اإلمارات إنجازات مهمة في جميع الصُّ
 إلى النجاحات النوعية التي بلغت الفضاء، ولم يغب عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظ التراث 

ً
الدولة وصوال

وصونه وتوثيقه ونقله لألجيال، فكانت المهرجانات والفعاليات واألنشطة التراثية التي تقام طوال العام على مستوى إمارات 
 من حرصه "رحمه الله" على حفظ مكونات التراث والمحافظة على موروثنا وعلى عادات المجتمع 

ً
 واسعا

ً
الدولة، تحتل جزءا

وتقاليده بموازاة التقدم واالنفتاح.

مسرية قائد
التراث المعنوي في دائرة  ونعى سعيد حمد الكعبي مدير إدارة 
: »نودع بمزيد من الحزن واأل�ضى المغفور 

ً
الثقافة والسياحة قائال

له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه الله« إلى مثواه األخير، 
وبكل مشاعر الفخر واالعتزاز نستذكر مسيرة القائد الكبير الذي 
»رحمه  ففي عهده  نذر نفسه من أجل رفعة الوطن والمواطن.. 
المجاالت  كل  في  اإلنجازات  من  الكثير  اإلمارات  شهدت  الله« 
 عانقنا السماء ووصلنا إلى الفضاء.. 

ً
والقطاعات، وفي عهده أيضا

نعزي أنفسنا  وتابع:  في القيادة والعمل واإلخالص«.   
ً
فكان رمزا

وقيادتنا وشعبنا بهذا المصاب الجلل، ونعد وطننا وقيادتنا بأننا 
من أجل الدولة التي بنيت  سنبقى مستمرين في العمل والعطاء 
بسواعد اآلباء واألجداد.. رحم الله فقيد األمة المغفور له الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.. فمنذ نشأته »رحمه الله«، وهو بجوار 
والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة 
اإلمارات »طيب الله ثراه«، يستمد منه الحكمة والمعرفة. وأشار 
»رحمه  الكعبي إلى أن سيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
الله«، حاضرة في كل مجال وقطاع، وفيما يتعلق بأهمية التراث 
وحفظه فإن اهتمامه وتوجيهاته المتعلقة بمكانة التراث وضرورة 
، إذ دعم التراث 

ً
 عريضا

ً
حفظه وصونه ونقله لألجيال كانت عنوانا

ودعا إلى عدم التخلي عنه، باإلضافة إلى دعم كل المهتمين بهذا 
باعتباره يشكل أحد أهم عناصر الخصوصية والهوية  الشأن، 
الوطنية.. فبصمات المغفور له بإذن الله تعالى واضحة ومتعددة 

في مختلف موضوعات التراث وضرورة صونه وتوثيقه وأرشفته.
وأوضح الكعبي أن المهرجانات والمؤتمرات والمعارض المختصة 

محمد بن عاضد المهيريسعيد حمد الكعبيسرور خليفة الكعبي

: ُكتاّب ومثقفون يرثون 

جعل من اإلمارات جرساً حقيقياً للتواصل الحضاري

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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بالتراث حظيت بأهمية كبرى في عهد فقيد الوطن واألمتين العربية 
الشيخ  تعالى  الله  بإذن  له  المغفور  أجمع  والعالم  واإلسالمية 
الدولة  شهدت  حيث  الله«،  »رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
واألجداد واالعتناء  في مجال حفظ تراث اآلباء   

ً
متسارعا  

ً
تطورا

األمم،  بين  وتطورنا  نهضتنا  عليه  نبني  الذي  األساس  ألنه  به، 
 في تسليط الضوء 

ً
 مهما

ً
 أن الفعاليات التراثية لعبت دورا

ً
مؤكدا

على أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تدعمها المؤسسات 
الحكومية، وتسهم بشكٍل قوٍي في دعم وترسيخ الموروث والهوية.
 - وأكد مدير إدارة التراث المعنوي في دائرة الثقافة والسياحة 
أبوظبي على أن الدائرة تضع نصب أعينها اقتراب األجيال الجديدة 
لذلك يحرصون على  من عالم اإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة، 
اإلفادة من التكنولوجيا الحديثة في توصيل هذه الرسائل، ونقل 
تاريخنا وعبر وسائل التكنولوجيا والتواصل االجتماعي المنتشرة 

، والتي تعتبر أداة جيدة في نقل عناصر التراث بين الشباب.
ً
حاليا

نهضة غري مسبوقة يف صون الرتاث 
وقال سرور خليفة الكعبي باحث في تراث وتاريخ دولة اإلمارات: 
»إن السنوات التي قاد فيها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد 
لم  في دولة اإلمارات  المستدامة  التنمية  مسيرة  الله«،  »رحمه 
، ورجل دولة من 

ً
 فذا

ً
 ميدانيا

ً
تكن سنوات عادية.. لقد كان قائدا

ذاع صيته في الحكمة والقيادة في خضم التحديات  طراز رفيع، 

لكل شعوب  به  يحتذى   
ً
مثاال اإلمارات  وباتت  الكبيرة،  الدولية 

األرض، ودولة تقوم على أسس العدالة والتسامح والعطاء، وبكل 
على  اإلمارات  وضعت  عهده  في  تمت  التي  الضخمة  اإلنجازات 
الطريق الصحيح لنكون أسعد شعوب األرض.  وأكد الكعبي أن 
مسيرة التنمية والتطوير والتمكين التي قادها الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان »رحمه الله«، ستسطر بأحرف من نور في سجالت 

التاريخ على مر العصور.. 
فقد حققت دولة اإلمارات منجزات إنسانية وتعليمية واقتصادية 
وتنموية عالمية رفيعة، وتشكلت خالل حكمه نهضة غير مسبوقة 
في صون تراث اإلمارات وتوثيقه والمحافظة عليه لألجيال، حتى 
حققت الدولة مؤشرات وقفزات استثنائية في هذا الشأن أوصلتها 
إلى المقدمة. وأوضح أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه 
 للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

ً
الله« كان مالزما

طوال مسيرته حتى ترسخت لديه المحافظة  »طيب الله ثراه« 
واألجداد،  اآلباء  بقيم  وااللتزام  العربية واإلسالمية  الهوية  على 
كما ُعرف عنه كذلك حرص سموه على االستفادة من تجارب 
األمم التي حققت نهضة علمية وثقافية متقدمة، فكان على يقين 
يجعلنا نتخلى   

ً
دائم بأن الحضارة والمدنية والثروة ليست سببا

 يجعلنا نتخلى عن 
ً
عن عادات وتقاليد كنا نؤمن بها وليست عذرا

تراث عريق وماض تليد بناه أجداد سقوا هذه األرض الطيبة 
بدمائهم وعرقهم. وأشار إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى نجح 

في المحافظة على حب شعبه للتراث طوال سنوات حكمه، فعمل 
 
ً
شعبه حتى أنشأ جيال العادات والتقاليد بين أبناء  على إحياء 
يشعر بالفخر واالعتزاز لحبه لتراث بلده والفخر بأصولهم وأنسابهم 

وعاداتهم.

يز مكانة الرتاث يف الدولة تعز
في مهرجان  المهيري مدير مزاينة اإلبل  وقال محمد بن عاضد 
الظفرة: »إن دولة اإلمارات ودعت في مشهٍد مهيٍب ومؤلٍم الشيخ 
قاد  الذي  الملهم،  القائد االستثنائي  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
 بكل كفاءة واقتدار، استطاع خاللها أن يحقق 

ً
اإلمارات 18 عاما

 
ً
 وإعجابا

ً
اإلنجازات التاريخية الكبرى التي وقف لها العالم تقديرا

 إلى أن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
ً
، مشيرا

ً
واعتزازا

»رحمه الله« عمل منذ توليه مقاليد الحكم كرئيس للدولة على 
المجاالت  مختلف  في  المبادرات  وإطالق  االستراتيجيات  وضع 
وتعزيز مكانته في الدولة من خالل  خاصة حفظ التراث للنشء 
 في وضع اسم اإلمارات 

ً
 مهما

ً
المهرجانات التراثية التي تلعب دورا

وأكد أن الشيخ خليفة بن  بمفهوم آخر على الخريطة العالمية. 
بالمواطن اإلماراتي  أولى االهتمام  الله«،  »رحمه  نهيان  آل  زايد 
أهمية بالغة، من خالل تهيئة سبل العيش والحياة الحرة الكريمة 
الدولة،  في بناء   

ً
له وتمكينه على المستويات كافة ليكون شريكا

 في مجال صون التراث 
ً
 رياديا

ً
حيث لعبت اإلمارات في عهده دورا

العالمي منذ مصادقتها على االنضمام إلى اتفاقية حماية التراث 
العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة األمم 
مدير  وأوضح  »اليونيسكو«.  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 
مزاينة اإلبل في مهرجان الظفرة أن المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان »رحمه الله«، اهتم بتشجيع أبناء اإلمارات على 
التمسك بالعادات والتقاليد والموروث اإلماراتي األصيل، فأقام 
والثقافية داخل  التراثية  األنشطة  لكافة  السنوية  المهرجانات 
الدولة وخارجها وخصص لهم الجوائز والمكافآت المجزية من 
لغرسه في   

ً
أجل االستمرار والمحافظة على هذا الموروث وأيضا

نفوس أجيال المستقبل. 
وأشار المهيري إلى أن األيادي البيضاء للمغفور له الشيخ خليفة 
في هذا الشأن على  لم تقتصر  الله«  »رحمه  نهيان  بن زايد آل 
المستوى المحلي فقط بل امتدت خارج حدود الدولة.. فبجانب 
الهجن  بسباقات  المتعلقة  بالمهرجانات  الشديد  اهتمامه 
ومهرجانات  الجمال  ومزاينة  البحرية  والسباقات  والفروسية 
 الكثير من الجانب الثقافي 

ً
التمور والحرف التقليدية؛ هناك أيضا

القالع  هو إعادة ترميم  الله«،  »رحمه  اإلنساني الذي اهتم به 
والمباني التاريخية القديمة في دول كثيرة عربية وأجنبية تهدمت 
بفعل الكوارث والحروب وإعادتها إلى أفضل مما كانت عليه ليبقى 
بين  والتواصل  للتقارب   

ً
ثقافيا  

ً
وموروثا  

ً
عامال والتراث  التاريخ 
الشعوب والحضارات .

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«

   المغفور له الشيخ خليفة  يشاهد سباق الهجن خالل االحتفال الخاص بزفاف الشيخ مكتوم بن راشد عام 1971

الحضاري : جعل اإلمارات جسراً حقيقيًا للتواصل  آل نهيان  زايد  الشيخ خليفة بن  كتاب ومثقفون يرثون 
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نبع عطاء ال ينضب
إن برحيل الشيخ خليفة  قال الشاعر واإلعالمي ناصر الشفيري: 
بن زايد آل نهيان »رحمه الله«، فقدت األمتان العربية واإلسالمية 
، سخر جهوده وعمره على راحة وسعادة شعبه وتعزيز 

ً
 فذا

ً
قائدا

التنمية واالستقرار في ربوع الوطن، حيث استطاعت اإلمارات في 
بذلك   

ً
مكلال عهده أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة، 

سلطان  بن  زايد  الشيخ  والده  أسسها  بالعطاء  حافلة  مسيرة 
الشيخ خليفة بن زايد نبع  وأضاف:  »طيب الله ثراه«.  آل نهيان 
عطاء ال ينضب، وهو رجل الخير الذي حققت مبادراته السعادة 
والرفاهية لشعب دولة اإلمارات ومن يقيم على أرضها، ولم يقتصر 
عطاؤه على دولة اإلمارات فحسب بل طالت رعايته شعوب العالم 
أجمع من دون تمييز بين دين أو عرق.. فأنشأ »رحمه الله« الكثير 
من المبادرات التي أسهمت في تنمية المجتمع وتحقيق السعادة 
الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ومنها  لشعبه،  الكريمة  والحياة 
والتي  »مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية«، 
تتمثل رؤيتها في مبادرات رائدة لخدمة اإلنسانية، في مجال الصحة 
 صندوق معالجة الديون المتعثرة 

ً
، وأيضا

ً
 وعالميا

ً
والتعليم محليا

للمواطنين، وإضافة إلى ذلك حاالت الضمان االجتماعي، أو العجز 
الصحي، وغيرها من الحاالت اإلنسانية األخرى. وأشار الشفيري إلى 
أن الحديث عن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد 
يحتاج إلى الكثير من المساحات حتى نستطيع من  »رحمه الله« 
 
ً
 كبيرا

ً
 من حقه، لقد ترك إرثا

ً
 بسيطا

ً
خاللها أن نعطيه ولو جزءا

ومآثره ستظل  القادمة،  عد ستنهل منه األجيال  على كافة الصُّ
خالدة في وجدان وذاكرة شعبه.. يرحل عنا والجميع يردد بقلٍب 
واحٍد وصوٍت واحٍد »اللهم إنا نشهدك أن خليفة بن زايد قد أدى 
أمانته وأحّب شعبه، اللهم إن شعبه قد ر�ضي عنه فارض عنه، 

وتغمده بواسع رحمتك، وأسكنه فسيح جناتك«.

رحل عنا ولم يرحل منا 
واستهل الشاعر أحمد سند الميسري حديثه عن المغفور له بإذن 

»رحل عنا   :
ً
قائال »رحمه الله«  الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد 

ولم يرحل منا«، عبارة تجسد لسان حال الشعب اإلماراتي الذي 
فقد منذ أيام قليلة والده وقائده بعد أن خلف والده المغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« 
وكان خير خلف لخير سلف«. وأوضح أن اإلمارات شهدت في عهده 
لـ18  امتدت  التي  التمكين  برحلة  بدأها  بالعطاء  حافلة  مسيرة 
سنة حققت خاللها الدولة العديد من اإلنجازات التي وضعتها في 
كما سجلت دولة اإلمارات في   ..

ً
مصاف الدول المتقدمة عالميا

للمواقف العظيمة التي سطرها التاريخ بحروٍف   
ً
عهده استمرارا

من ذهب، حيث إن دولة اإلمارات كانت تسابق نفسها في الكثير من 
المجاالت، ورسخت مكانتها كدولة تحافظ على القيم اإلنسانية 

مع تغيير الوقت واختالف الظروف.
لم  »رحمه الله«  وأكد المسيري على أن الشيخ خليفة بن زايد 
يتوان طيلة مسيرته وفترة حكمه عن تذليل الصعاب والمستحيل 
أمام شعبه وخلق ُسبل العيش الكريم لهم، لذلك كان المصاب 
 
ً
بكر زايد مات جسدا بفقدانه لعظيم منزلته في قلوبهم..   

ً
جلال

قبل  وبقي ذكرى في شعبه هذي هي سنة الحياة لمن كانوا آباًء 
أن يكونوا قادة.

 خلق جيٍل من الفنانني
»إن الشيخ خليفة بن  وقالت الروائية والقاصة فتحيه النمر: 
 في تعامله مع 

ً
زايد »رحمه الله« كان ذا نهٍج قويم في القيادة فريدا

على خطى والده   
ً
اإلنسان والمثقف والفنان بشكٍل خاص سيرا

المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
الله ثراه« حين جعل نقطة االنطالقة نحو التمكين وهو بناء هذا 
اإلنسان والسير به نحو ذرى األحالم واألمنيات الخيرة والنبيلة.. 
فبناء اإلنسان أهم من بناء العمران، وهو التحدي، وألهمه فكره 
النير أنه سيكون عبر سبل وأشكال القوة الناعمة وهي الثقافة 
والفن والعلم.. فلرب كلمٍة صادقٍة وجاذبٍة قيلت في محلها وزمانها 
وبشكل الئق أجدى من ألٍف غيرها«. وأقف عند ما قدمه »رحمه 

الله« للفن والفنانين اإلماراتيين وسار بهم وبإبداعاتهم نحو الريادة، 
ليس هذا فحسب بل حلق بأعمالهم إلى العالمية وأسهم في خلق 
جيٍل من الفنانين غزير اإلنتاج صنع العديد من األفالم الروائية 
 عن الوثائقية ودفعهم نحو المهرجانات 

ً
القصيرة والطويلة فضال

الكبرى فحصدوا العديد من الجوائز العالمية. وأكدت النمر على 
أن فترة حكم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد 
استطاع خاللها   ،

ً
لثمانية عشر عاما امتدت  التي  الله«  »رحمه 

بأن يجعل من اإلمارات وجهة أولى للمنتجين العالميين في الفن 
لتصوير األفالم بما قدمته لهم البالد من تسهيالت كتوفير مواقع 
تصوير مميزة ولما تفردت به من السهولة والسالسة والمرونة 
في  التصاريح والسرعة  والمحبة والدعم الخالص في استخراج 
وهذا دليل قاطع على أنه قائد عظيم  إتمام اإلجراءات الالزمة.. 

وضع نصب عينيه خدمة اإلنسان متى وجد.
 

تفعيل دور الشباب
وأكد الكاتب نبيل الحريبي الكثيري أن المغفور له بإذن الله تعالى 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه الله« رحل وترك لشعب 
 
ً
 إنسانيا

ً
اإلمارات والمقيمين على أرض زايد الخير والعالم أجمع إرثا

 شمل مشارق األرض ومغاربها.. ففي عهده الذي امتد لما 
ً
عظيما

يقارب العقدين من الزمن تمكن من تفعيل دور الشباب اإلماراتي 
 لمقولته الشهيرة »إن بناء اإلنسان 

ً
في جميع محافل الحياة تنفيذا

 عن كل عمليات البناء العادية األخرى، ألنه الركيزة 
ً
يختلف تماما

الشاملة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  لعملية  األساسية 
وعليه مسؤولية دفع مسيرة األمة«.

أنشأ المغفور له بإذن الله تعالى العديد من المبادرات  وتابع:   
التنموية والمجتمعية مثل مبادرة إحالل المساكن التي بنيت قبل 
1990م والتي نالت استحسان ورضا اآلالف من المواطنين  عام 
في أنحاء الدولة، ومبادرة أبشر التي ساعدت الكثير من المواطنين 
صندوق  إنشاء  ومبادرة  لهم،  أعمال مناسبة  الحصول على  في 
معالجة الديون المتعثرة، باإلضافة إلى مؤسسة الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية التي انتشر خيرها في كافة ربوع 
دولة اإلمارات العربية المتحدة والدول العربية والعالم أجمع من 
دون تفريق ببن جنس أو لون أو ديانة.  وأشار الكثيري إلى أن الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه الله« عمل على تمكين المواطن 
التعليمية  سواء  أهدافه  إلى  الوصول  في  ومساعدته  اإلماراتي 
الدولة في مقدمة دول  حتى أصبح أبناء  والوظيفية والتجارية، 
 بمقولته »هدفنا األسا�ضي في 

ً
العالم في كافة المجاالت، مستشهدا

اإلمارات هو بناء الوطن والمواطن وتعويض ما فاتنا واللحاق بباقي 
الواسعة  والمعارف  الحديثة  بالعلوم  والتزود  المتقدمة  األمم 

واإلقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة«.
 

جعل من اإلمارات حاضنة ثقافية
قال المستشار اإلعالمي جمعه عبيد الليم: »إن الراحل المغفور 
له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه الله« 

خالد آل جابرأحمد عمر بالحمر

جمعة عبيد بثينة الشريف فتحية النمر نبيل الكثيريناصر الشفيري

أحمد سعيد المشيخي أحمد الميسري

العالم الحضاري مع  للتواصل  اإلمارات جسراً حقيقيًا  كتاب ومثقفون: خليفة جعل من 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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عمل على تعزيز الثقافة ودعم المبدعين منذ توليه مقاليد الحكم 
بعد رحيل القائد والمؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب الله ثراه«..  فلم يغفل عن تشجيع الثقافة والمبدعين من 
الكتاب والشعراء، وتحفيز أفراد المجتمع على االرتباط بالتراث، 
التنمية  مسارات  وربط  العصرية  اإلبداعية  قدراتهم  وتعزيز 
بالثقافة وجعلهم ركيزة أساسية في هذا التوجه الوطني في دولة 
»رحمه الله«  من حرصه على الثقافة عمل   

ً
وانطالقا اإلمارات«. 

على إطالق المبادرات والفعاليات التي تكون فيها الكلمة واإلبداع 
سيدة الحضور، حيث ورث  عن والده حب الثقافة، حتى غدت 
في   

ً
مشرقا  

ً
أنموذجا البالد  وباتت  أولوياته،  من  يتجزأ  ال   

ً
جزءا

التعايش الثقافي والمعرفي واالنفتاح على الثقافات المختلفة.. 

فخالل حكمه زخرت دولة اإلمارات بحركٍة فكرية وثقافيٍة نشطة، 
عنوانها اإلنتاج الثقافي بأشكاله المختلفة واإلبداع المتنوع على 
المستويات كافة. وأكد الليم أن المشروعات الثقافية الكبرى في 
عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه الله« لعبت على تعزيز 
دور اإلمارات كحاضنة للثقافة إذ باتت عاصمتها مركز الثقل في 
العمل الثقافي العربي، وال سيما مع إطالق دولة اإلمارات مبادرات 
عملت على دعم توجهها االستراتيجي  ومشروعات ثقافية عدة، 
 للتواصل الحضاري مع العالم، وتعزيز دور 

ً
 حقيقيا

ً
لتكون جسرا

 من الهوية العربية األصيلة.
ً
 مهما

ً
الثقافة العربية كونها جزءا

رائد الثقافة ورايع العلوم اإلنسانية
قال الشاعر والكاتب خالد يوسف آل جابر: »نرى هذه األيام دموع 
 على رحيل المغفور له بإذن الله تعالى 

ً
الكتب ونزيف األقالم حزنا

ذلك الرجل الذي لطالما  »رحمه الله«..  الشيخ خليفة بن زايد 
 للشعراء والكتاب والمفكرين، ويظهر ذلك 

ً
 وداعما

ً
وقف مساندا

 في إقامته مهرجانات النشر ومعارض الكتاب وتسخير وسائل 
ً
جليا

القيمة  الجوائز  وتخصيص  واألدباء  الشعراء  في خدمة  اإلعالم 
والدعم المادي والمعنوي، إليمانه الشديد بدورهم وتأثيرهم على 
المجتمع ودورهم المهم في دفع عجلة مسيرة النماء في المجتمع 
وأكد آل جابر أن مجلس  والعربي والعالمي«.   

ً
اإلماراتي خصوصا

 الستقبال الشعراء والكتاب والمفكرين، 
ً
المغفور له كان مفتوحا

للشعر حسب   
ً
فيها مستمعا يندمج  كان  التي  المواقف  وتطول 

في  الشخصيات  كبار  أحد  التاجر  مهدي  يرويها  التي  المواقف 
 كان بمثابة الروح 

ً
 كريما

ً
اإلمارات.. فالساحة األدبية فقدت رجال

التي تدب في جسد الفكر والشعر والنبض الذي يجري في عروقهم 

نرى ذلك في عدد مقاالت الرثاء وأبياته.
وقال آل جابر في رثاء  الشيخ خليفة »رحمه الله«: 

فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــوم جمعـــــــــــــــــــــــــــــــــة تدمـــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــدار
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رب صبرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ع فرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

اليوم يرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ابنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ياللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ع�سى الفردوس مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

دمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كنها نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
وأصـــــــــــــــــــــــــــوات تجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش به وتنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

حزٍن لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واالقطــــــــــــــــــار
واتصدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب مليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا حكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ربــــــــــــــــــــــــي باالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار
وله بالدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاديت ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه ارحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم قايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ع نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج من بالطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ــــــــــــــــين باصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار واصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل على التمكــــــــــــــــــــ
وار�سى مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الطـــــــــــــــــــــــــــــــيب بحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

هـــــــــــــــــــــــــــذا خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شيــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ االخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بهالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمه فقدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

جازيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ياغفـــــــــــــــــــــــــــار
واجـــــــــــــــــــــــــــبر كســــــــــــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو اآله

قارئ للتاريخ ومحب للشعر
وقال الشاعر محمد سعيد المشيخي إن المغفور له بإذن الله 
كان والزال في قلوبنا  »رحمه الله«  تعالى الشيخ خليفة بن زايد 
وسيستمر  فيها ألنه أكمل مسيرة أبونا زايد »طيب الله ثراه« وسار 
 للشعر، يمتاز بالدماثة في 

ً
 جيدا

ً
على نفس الدرب، فكان مستمعا

هادئ الطباع وقارئ للتاريخ ومحب للشعر  تعامله مع اآلخرين، 
إنجازاته في رحله التمكين التعد وال تح�ضى مما جعل  واألدب، 
المجاالت..  في شتى  المتقدمة  الدول  في مصاف  اإلمارات  دوله 

فحروفنا تنقص وتعبيرها ال يوفي حقه«. 
:
ً
ورثاه المشيخي بأبيات من الشعر قائال

ـــــــــــــــــــــــــــُر المؤسس سهر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين  
ْ
الحزن يا ِبك

والفقد صعب واصـــــــــــــــــــــــــــعب الفقد ماكـــــــــــــــــــــــــــن 
والحال لو مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت به أيـــــــــــــــــــــــــام وسنـــــــــــــــــــــــــــين 

يبقى الحزن في داخــــــــــــــــــل القلـــــــــــــــــــــــــــب ساكــــــــــــــــــن 
تنعـــــــــاك كـــــــــــــــــــــــــــل االرض وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البالديـــــــــــــــــن 

وضاقـــــــــــــت عقـــــــــــــــــــــــــــب فرقاك كـــــــــــــــــــــــــــل االماكن 

العالم الحضاري مع  للتواصل  اإلمارات جسراً حقيقيًا  كتاب ومثقفون: خليفة جعل من 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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الثقافة يف فكر خليفة..
بمفهومها  الثقافة  »إن  شريف:  أحمد  بثينة  الكاتبة  وقالت 
في فكر المغفور له بإذن الله تعالى   

ً
مهما  

ً
الشامل تحتل جانبا

إطار رؤيته  في  الله«  »رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة 
االستراتيجية الشاملة لمستقبل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وإمارة أبوظبي منذ توليه مقاليد الحكم وخالل ثمانية عشر 
«. وأشارت إلى أن الشيخ خليفة بن زايد »رحمه الله« كان 

ً
عاما

 
ً
 للثقافة والمثقفين والكتاب والشعراء، حتى جعلها نبراسا

ً
محبا

 إلى عالميتها، إنسانيتها، فالثقافة هي الجانب 
ً
لدولة تتطلع دائما

األهم في الحضارة التي يطمح لها شعب وهو يضارع األمم إنسانية 
.. ففي عهده »رحمه الله« شهدت اإلمارات الكثير، 

ً
 خالقا

ً
وفكرا

 خطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
ً
ورأت حلما

 تعلي من شأن الثقافة 
ً
»طيب الله ثراه« يتحقق، ورأت صروحا

ومجدها.

إنجازات غريت نظرة العالم
»رحمه  ونعى الكاتب أحمد عمر بالحمر الشيخ خليفة بن زايد 
: »عاش خليفة بن زايد 73 

ً
 بفترة حكمه للدولة قائال

ً
الله« مشيدا

 ،
ً
أما عن حياته السياسية فقد تجاوزت الخمسين عاما  ،

ً
عاما

خمسة عقود وأكثر من اإلنجازات العظيمة والكبيرة التي غيرت 
نظرة العالم لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالرغم من حجمها 
الصغير من ناحية المساحة، حيث يبلغ ترتيبها 115 من بين دول 
العالم«. وتابع: كانت األولى في العديد من الجوانب األخرى والتي 
 
ً
نافست وبقوة دول العالم أجمع، ووصلت لمراكز متقدمة جدا
في األمن واألمان، حيث حصلت على الترتيب الثاني على مستوى 
، وهو من وجهة نظري 

ً
العالم في مؤشر أكثر بلدان العالم أمانا

من أهم المؤشرات التي تدعم المجتمع واالقتصاد والسياحة 
فسلسلة اإلنجازات والنجاحات كبيرة  وغيرها من النشاطات.. 
ولله الحمد، لكن أهم ما كان يشغله »رحمه الله« هو بناء إنسان 

اإلمارات حين قالها في أحد مقوالته التي كان يرددها باستمرار.
لإلنسان  الله«  »رحمه  خليفة  الشيخ  حب  أن  بالحمر  وأكد 
واإلنسانية انعكس في قربه من الشعب وحبهم الخالص له، ال 
نن�ضى جوالته تلك في أرجاء مدينة أبوظبي بسيارته المعروفة، 
التي كانت رؤيتها قادمة من بعيد كافية لجعل يومنا ال ين�ضى، 
ووفق صاحب السمو الشيخ محمد بن  رحمه الله وغفر له، 
ما   

ً
الذي كان دائما »حفظه الله«  زايد آل نهيان رئيس الدولة 

ينشر الطمأنينة بكلماته وأفعاله، حين قالها بأفعاله »ال تشلون 
يردده جميع سكان دولتنا الغالية،   

ً
والتي أصبحت شعارا هم« 

ومرتبطة بصورة بوخالد، صورة القائد والوالد والحكيم 

العالم الحضاري مع  للتواصل  اإلمارات جسراً حقيقيًا  كتاب ومثقفون: خليفة جعل من 

 يقا�ضي 
ً
 وراءه شعبا

ً
يرحل خليفة بن زايد، يرحل أب اإلمارات تاركا

اليتم مرة أخرى بعد رحيل األب األكبر زايد بن سلطان آل نهيان، 
لنا بظله، تحت قيادته لم 

ّ
خليفة األب الحاني الذي طالما استظل

نحمل هم الغد وكنا دائما مطمئنين آمنين في ديارنا، نبأ رحيله كان 
 كثقل الجبال، رحيل نبض الدولة جعل الغصة تستقر في 

ً
ثقيال

 مع رحيل 
ً
الّصدر والدموع تنهمر من دون توقف وجع عشناه سابقا

فبكينا   ،
ً
وجع لم ينجبر رغم مرور ثمانية عشر عاما زايد لبارئه، 

خليفة مرتين، مرة لرحيله ومرة لرحيل زايد فيه.
مع  عب لخليفة بدأت منذ خمسة عقود ونيف،  قصة حب الشَّ

طموح األب ونائبه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في تأسيس 
عن   

ً
شخصيته الهادئة جعلته يحب العمل بعيدا دولة ريادية، 

وينتقل من مرحلة ألخرى من دون كلل أو  ينجز بهدوء  األضواء، 
 طموحات عديدة متنوعة عانقت الفضاء، فهو الذي 

ً
ملل محققا

يتميز برجاحة العقل الحكمة بعد النظر وبالنفس الطويل، وعد 
1970م في مقولته الشهيرة: »بالدي ستصبح من  الشعب في عام 
 لجميع الدول العربية 

ً
 وستكون عونا

ً
 وازدهارا

ً
أرقى الدول حضارة

ر  ر قلوبنا بحبه وعمَّ واإلسالمية« فوفى بوعده، خليفة بن زايد عمَّ
العلوم  التعليم الصحة االقتصاد  المجاالت  البالد في مختلف 
الرياضة البنية التحتية بناء العالقات الدبلوماسية واألخوية مع 
قادة العرب والعالم حتى وصلنا في عهده إلى الفضاء، وألنه يرتكز 
 لقضايا العرب 

ً
 داعما

ً
على قيم عظيمة وأخالق رفيعة، كان دائما

 برضا الله ال 
ً
والمسلمين، ولم يتوان في تقديم يد العون لهم طمعا

بما يملكونه من ثروات.
 إنجازاته شاهدة 

ً
يرحل الشيخ خليفة بن زايد لبارئه بهدوء، تاركا

معينة لألجيال القادمة  له على حبه لدولته وتفانيه في رفعتها، 
لتكمل طريقها في مسيرة التقدم والرفعة.

 لنا 
ً
وألنه ال يأتي بعد خير السلف سوى خير الخلف، رحل زايد تاركا

 لنا أسد اإلمارات صاحب السمو 
ً
خليفة، واليوم يرحل خليفة تاركا
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

 كان المواطن هو 
ً
، رحم الله قائدا

ً
 كان لشعبه أبا

ً
رحم الله حاكما

األول والثاني والثالث في رأس اهتماماته، رحمك الله يامن سكنت 
رحمك  وازدهار،  وريادٍة  وعطاٍء  وجدان اإلمارات بعد رحلة نماٍء 

الله يا والدي خليفة بن زايد 

رحيل نبض اإلمارات

إضاءة

 موزة سيف المطوع
كاتبة من اإلمارات

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 هيثم يحىي الخواجة

 - المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله ثراه 
القائد الثاني - لدولة اإلمارات العربية المتحدة الذي لن ينساه 
 
ً
وعاشقا لشعبه   

ً
وفيا  

ً
قائدا كان  والتاريخ..  اإلمارات  شعب 

وهذا الرأي لم ينشأ من فراغ وإنما يستند  لإلنجاز والعطاء، 
إلى أدلة وبراهين، ومن أهم هذه األدلة أنه سار على نهج والده 
القائد الكبير وباني دولة اإلمارات المغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه الله وأسكنه جناته - فكان خير 

خلف لخير سلف.

لقد اهتم - رحمه الله -  باإلنسان الذي ظل محور اهتمامه في نهج 
حكمه وأسلوبه، وبرهان ذلك ترسيخ وتعزيز بنيان الدولة، فمثلما 
 لوالده في بناء الدولة نجده في عهد حكمه يتابع بثقة 

ً
كان سندا

 من عزيمة قوية وإرادة ثابتة ورؤية 
ً
واقتدار النهج نفسه منطلقا

والتعمير واإلنجاز عبر مسيرة  لقد استمر البناء  عميقة سديدة. 
تنموية ممنهجة ، فمنذ عام 2004 م تاريخ توليه رئاسة الدولة بدأ 
العمل الجاد لدعم االقتصاد عبر تنويع اإلنتاجية واالهتمام بالكم 
والنوع دون إغفال مؤشرات األداء لالستفادة من الواقع وتطويره؛
ثاني    - بعد فترة وجيزة   - على ذلك غدا االقتصاد الوطني  وبناء 
اقتصاد عربي بفضل الدعم الحكومي واالستراتيجيات المحكمة 
وإرساء دعائم األمن واالستقرار والتنمية واإلسعاد، وال أدل على 
ذلك سوى توسيع مساحة االستثمار والنهوض بالبنية التحتية 
أهم  تواكب  والتي  والمحفزة  المشجعة  والتشريعات  والقوانين 

القوانين الحضارية في العالم.
لقد تنوعت مصادر الطاقة وذهبت التنمية إلى فضاءات واسعة 
والطاقة  النووية  المفاعالت  هنا  أذكر  أن  ويكفي  ونوعية، 
الذكية  والحكومات  المعاصرة  التكنولوجيا  الشمسية ومعامل 
وشق الطرق والعمرات واستيعاب أهداف المستثمرين والتمكين 
من خالل ابتعاث الطالب إلى جامعات  في مجاالت الحياة كلها، 
إضافة  العالم والجامعات الداخلية التي زادت بشكل ملحوظ، 

إلى المهرجانات، والندوات، والمحاضرات، والورشات، وغير ذلك 
الكثير الكثير. ما تقدم سمح لدولة اإلمارات أن تكون في الصدارة 
االستثمارات  جذب  بسبب   ،

ً
أيضا والغرب  العربي  الوطن  في 

 
ً
األجنبية من جهة، والعمل على التنافس القوي والنوعي اقتصاديا
. وقد أخذت المساعدات اتجاهات 

ً
 وازدهارا

ً
 واستثماريا

ً
وسياحيا

نوعية شملت غالب الدول المحتاجة، كما تم التحفيز من أجل 
ابتكارات جديدة بشكل مباشر وبأسلوب غير مباشر عبر الجوائز 
والمسابقات وغير ذلك. كل ذلك باإلضافة إلى االتفاقيات الثقافية 
واالقتصادية والعالقات التجارية التي ساهمت في تحقيق التقدم 
والحديث عن التطور العلمي والثقافي يطول ويطول،  واالزدهار. 

وإذا كنت سأوجز في هذا المجال فإنني أقول:
اهتم القائد خليفة - رحمه الله -  بالتعليم بمراحله كلها سواء أكان 
ذلك من خالل تطوير المناهج أم من خالل المواكبة العالمية أم 
من خالل زيادة الصروح العلمية وابتعاث الطالب إلى الخارج، 
في اإلنجاز والعطاء وفي االبتكار واالزدهار   

ً
وقد انعكس ذلك جليا

الحضاري والوصول إلى مواقع متقدمة في البحث العلمي والعلوم 
ويكفي أن أذكر هنا وصول ابن اإلمارات إلى الفضاء  واإلبداع، 
المتاحف العلمية وترجمة الكتب من العربية إلى األجنبية  وبناء 

والعكس أيضا، وزيادة النشر، وتعميق دور اإلعالم وغير ذلك.
نقول عن مشروع  وماذا  مليار وجبة؟  نقول عن مشروع  ماذا 
الطرق  وشق  السدود  عن  نقول  وماذا  اإللكترونية؟  الحكومة 
والمعالم السياحية؟ وماذا نقول عن مسبار األمل، وعن متحف 
المستقبل؟.. كل ذلك وغيره عالمات فائضة بالدالالت على التقدم 
الحضاري واالزدهار الذي شهدته دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وتشهده في كل صباح. لقد خطت اإلمارات خطوات حثيثة باتجاه 
أكان ذلك زمن المغفور له  التألق والتقدم باقتدار وثقة سواء 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أم زمن 
المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان طيب الله 
إن فقيد الوطن الشيخ خليفة اهتم باألولويات والثوابت  ثراه. 
لتعزيز دعائم الوطن ثم انطلق باتجاه العناصر التي ال غنى عنها، 
والتمكين  الثقافي،  واالنفتاح  المعرفة  مجرى  تعميق  مثل  من 
لمحاور التقدم المستدامة، وبناء على ذلك برز االهتمام بالفنون 
 من فكر والده الشيخ زايد - رحمه الله 

ً
واإلبداع واالبتكار مستفيدا

 بأن الثقافة لبنة رئيسة في التقدم والتطور.
ً
- ومؤمنا

فالمشروعات الثقافية اإلنسانية والنوعية دليل قاطع على هذا 
التوجه، كما أن االهتمام بالتراث والدعوة إلى حفظه دليل آخر 
على تعميق الهوية وربط األجيال بالما�ضي والحاضر، ويعزز ذلك 
تعزيز  مشروع  وما  المستقبل.  واستشراف  بالحاضر  االهتمام 
اإلمارات إال تعبير عن االهتمام  القراءة وترسيخها في حياة أبناء 
فكر  من  يتضمنه  وما  العالمي  الفكر  على  واالنفتاح  بالثقافة 
وفلسفة وإبداع . ومن هذا المنطلق نهضت المؤسسات الثقافية 

لتجسد هذه الرؤية وتعمل على بناء ثقافة ناجحة ومؤثرة مما أبرز 
، ومما جعل اإلمارات دولة قوية تتبنى 

ً
 وناهضا

ً
نوعيا  

ً
ثقافيا ثراء 

والعنصرية  الكراهية  تنبذ  وحضارية  وثقافية  إنسانية   
ً
أهدافا

 - توجيهاته  وما  والتعاضد.  واإليثار  والشهامة  الود  قيم  وتنشر 
بتكريس اللغة العربية لغة القرآن الكريم   - أسكنه الله جناته 
وأكبر عنصر في تعزيز هويتنا إال برهان ناصع على موقفه الرائد 
والنبيل تجاه أكبر مقوم من مقومات القومية العربية في حياتنا. 
المراسالت  في  التخاطب  لغة  العربية  تكون  أن  على  أكد  لقد 
والعقود واالجتماعات كما أكد على النهوض بالعربية في المدارس 
والجامعات والمؤسسات. كل ذلك وغيره الكثير يؤكد دور المغفور 
له بإذن الله الشيخ خليفة رحمه الله على دوره الكبير في نهضة 
دولة اإلمارات. واليوم وقد تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان - حفظه الله ورعاه - سدة القيادة والحكم، فإننا 
نعلن افتخارنا واعتزازنا بهذا القائد المغوار، الذي أثبت أنه ربان 
متفرد في الحكمة والعدل والرؤية السديدة ومواجهة التحديات.

 وحفظ الله 
ً
وفقه الله وسدد خطاه وزاده رفعة ومنعة واقتدارا

  
ً
دولة اإلمارات العربية المتحدة وزادها حضارة وتألقا

بصمات مضيئة يف صون الرتاث وحفظه

اهتم القائد خليفة - رحمه هللا -  بالتعليم بمراحله كلها 
سواء أكان ذلك من خالل تطوير المناهج أم من خالل 
يادة الرصوح العلمية  المواكبة العالمية أم من خالل ز
وابتعاث الطالب إىل الخارج، وقد انعكس ذلك جلياً يف 
اإلنجاز والعطاء ويف االبتكار واالزدهار الحضاري والوصول 
إىل مواقع متقدمة يف البحث العلمي والعلوم واإلبداع

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 فاطمة المزرويع

رحل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، 
وبقيت سيرته العطرة، واألعمال الجليلة التي قدمها لإلمارات 
والعالم، المهام والمنجزات التي كان لها أثر عظيم في مجاالت 
صاحب  قال  وكما  الحضاري،  والتطور  االنساني  التفاعل 
رعاه  رئيس الدولة،  السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
هذه  وكانت  التمكين؛  مرحلة  قائد  خليفة  الشيخ  إن  الله، 
حيوية،  ومجاالت  جوانب  بعدة  االهتمام  تتطلب  المرحلة 
 ويتم 

ً
 مشاهدا

ً
وأن توضع الخطط الدقيقة، وأن تصبح واقعا

التعايش معها في اللحظة المناسبة.

من هذه المجاالت االهتمام بالتراث والقيم اإلنسانية والثقافة 
والفنون، والمعرفة والمعلومات، ونحوها، وهي جميعها متطلبات 
عين والدارسين في مجاالت 

ّ
حيوية ومهمة في مرحلة التمكين، والمطل

وما  يرصدون التطورات في هذه المجاالت،  المجتمع والتنمية، 
صدر فيها من قرارات ومشاريع ومبادرات تستهدفها وتدعم هذه 
المجاالت الحيوية، ومن هذا القرار الذي أصدره الشيخ خليفة 
قانون  حول  2016م  عام  في  الله،  رحمه  نهيان،  آل  زايد  بن 
المنظمات  إلى  امتد  وهو  أبوظبي،  الثقافي إلمارة  بالتراث  يتعلق 
الدولية العالمية، فحسب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
 باليونسكو، فإن اإلمارات نجحت 

ً
والثقافة،   أو ما يعرف اختصارا

 في مجال 
ً
في عهد الشيخ خليفة، رحمه الله، في تسجيل 12 عنصرا

التراث االنساني والثقافي، منذ عام 2010 وفي عام 2020م نجحت 

موقع إلدراجها في قائمة التراث العالمي،   12 اإلمارات في اجتياز 
رحمه الله،  وفي عهده،  وهي تضم ست واحات ومواقع تراثية، 
والتي بعضها كان  تزايد الكشوف االثرية والتراثية،   

ً
كان واضحا

لها صدى ودوي في مختلف أرجاء العالم، وقرأنا عن فرق تراثيه 
وتسعى  في مجاالت اإلغاثة والتنقيب وهي تتوافد إلى االمارات، 
للبحث والتنقيب واخراج الكنوز المعلوماتية عن االنسان الذي 
فكان الدعم  عاش على ثرى هذه االرض منذ آالف السنوات، 
نهج  وتفرعاته،  ولجميع مستوياته  ولقيمه  عامة  بصفة  للتراث 
حيوي ومهم ومتواصل، فقد أدرك، رحمه الله، أنه ال يمكن بناء 
الحضاري  الرقي  التطور  لمجاالت  لالنطالق  وتأسيسه  التمكين 
التراث  ومن أهمها  من دون أدواته ووسائله الحيوية والمهمة، 
واآلثار وتاريخ المكان واالنسان، ومن هنا يمكن مالحظة انتشار 
وهي كشوف  واسع للكشوف االثرية في مختلف إمارات الدولة، 
بل لفهم عقل االنسان القديم،  غيرت النظرة لتاريخ المنطقة، 
للشك بأن تاريخ اإلمارات ضارب   

ً
وأوضحت بما ال يجعل مجاال

لنقوش  كشوف  7000م حسب  لنحو  ويمتد  الزمن  في  العمق 
»أم  ورسومات وآثار وجدت في عدة مناطق مثل منطقة حضارة 
النار« وجزيرة مروح وجزيرة صير بني ياس بأبوظبي، وموقع ساروق 
وتل أبرق والدور في  وموقع مليحة في الشارقة،  الحديد في دبي، 
هذا االهتمام بالتراث  وغيرها من المواقع االثرية.  أم القيوين، 
بل شمل  االمارات،  يتوقف على  لم  اإلنسان،  وتاريخ  واألصالة 
مختلف أرجاء العالم، وال نن�ضى المبادرة االماراتية العالمية، التي 
العالم العربي والعالم  كان لها صدى وأثر عظيم في قلوب أبناء 
وترميم جامع النوري  عندما تبنت اإلمارات إعادة بناء  بأسره، 

الكبير، ومئذنة الحدباء، في مدينة الموصل بالعراق، بعد أن تم 
تدميرها من تنظيم »داعش« اإلرهابي، وهي مبادرة توضح المنهج 
االماراتي في مرحلة التمكين التي قادها الشيخ خليفة، رحمه الله 
لم يتوقف الجهد والعمل االماراتي، عند  باقتدار حتى بر األمان. 
التراث  لخدمة   

َ
متواصال  

ً
جهدا كان  بل  تحديدا،  النقطة  هذه 

العالمي، بغض النظر عن مجاله، حيث يكفي انه قيمة إنسانية 
للبشرية جمعاء، ومن هذه الجوانب دعم التراث الديني، بصفة 
عامة، ليشمل الثقافة الدينية بصفة عامة، مثل دعم وإعادة بناء 
وترميمي لكنيسة الساعة في شمال العراق وكنيسة الطاهر التي 
عام والتي مع األسف قام االرهاب بتفجيرها   800 تجاوز عمرها 
ومحاولة إلغاء التاريخ االنساني وتراث االنسان. وال نن�ضى المبادرة 
اإلماراتية، التي تم من خاللها ترميم وتجديد المسرح اإلمبراطوري 
في قصر »فونتينيبلو« في العاصمة الفرنسية باريس، وهي مبادرة 
تنم عن اهتمام بالتراث االنساني وكان لإلمارات الفضل في عودة 
بعد أن كان مغلق لنحو  هذا المعلم التراثي العودة إلى نشاطه، 
وهذه المبادرة التي تدل على الجهد في حفظ  قرن من الزمان، 
كان له صدى واسع في  واالهتمام به،  تراث االنسان وثقافته، 
فرنسا وفي مختلف أرجاء العالم حتى أنه تم إطالق اسم الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، على المسرح الذي يضمه 
هذا المعلم الثقافي العريق، وهي بادرة توضح وتنم عن العرفان 
رحمه الله،  من الشعب الفرن�ضي تجاه الشيخ خليفة بن زايد، 
والقيم  التراث  مجال  في  أيضا  اإلنساني.  التراث  نحو  وتوجه 
وجامعة  اليونسكو  مع  بالتعاون  االمارات،  قامت  االنسانية، 
بتقديم نسخة من تدمر السورية،  هارفارد وجامعة أوكسفورد، 
صورة  خالل  من  وذلك  داعش،  االرهابي  التنظيم  دمرها  التي 
وال نن�ضى أيضا إعادة  ثالثية االبعاد من قوس النصر الضخم، 
بالواليات  »تايمز سكوير«  في  القوسية لمعبد بعل  البوابة  بناء 
المتحدة االمريكية، وتحديدا في مدينة نيويورك، في ظل شراكة 
 
ً
عالميا المشروع  ليصبح  الرقمية  اآلثار  معهد  مع  استراتيجية 
للبشرية بأسرها. عند االنتقال لمجاالت األدب والثقافة   

ً
مشتركا

والفنون، بصفة عامة، فإن الصورة ناصعة وأكثر جمال، وتنم عن 

رؤية واضحة لمستقبل اإلمارات، تميز عهد الشيخ خليفة، رحمه 
الله، باالهتمام بهذه المجاالت، إدراكا بأنها مجاالت القوة الناعمة 
ليصبح  التي تضع األمم في مصاف التطور والتقدم واالزدهار، 
عهده الزاهر فعال وقوال عهد التمكين. حيث انطلقت عدة مشاريع 
مؤسساتية ومبادرات حيوية تهتم بالثقافة واالبداع والمبدعين 
وتشجعهم على الكتابة والتأليف وتقديم منتجات انسانية، مثل، 
كجائزة االمارات للعلوم  اطالق الجوائز اإلحتفائية والتقديرية، 
فضال عن هذا  وجائزة الشيخ زايد للكتاب،  والفنون واألداب، 
بالتحالف مع المعارض   ،

ً
ودعما  

ً
شهدت معارض الكتب ازدهارا

العالمية مثل معرض فرانكفورت، ودعم للكتابة والتأليف ودور 
هذه  أن  شك  ودون  وطباعته.  الكتاب  صناعة  ودعم  النشر، 
الجهود أدت إلى حراك ثقافي ومعرفي، غير مسبوق وتم خالل فترة 
زمنية قليلة، ومنها ظهرت المبادرات الحيوية والمهمة والتي كان 
وكلمات،  كلمة،  مثل مبادرة:  لها أثر على مستوى العالم العربي، 
وجسور، وشاعر المليون، وأمير الشعراء، وغيرها من المبادرات 
الثقافية والمعرفية واألدبية التي كانت نتاج اإلمارات وأحدثت 
حراكا في عالمنا العربي.لقد كانت مرحلة التمكين، في عهد الشيخ 
الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، عبارة عن نجاحات 
متوالية، في مجاالت التنمية والبناء، على اختالفها وتعددها، من 
 ، االقتصاد والسياسة والعالقات الخارجية، وصوال إلى التراث  
اهتمام  وهو  وتنوعها،  اختالفها  على  والفنون  والثقافة  واألدب 
وتم تأسيس وبناء  تم رفده بالخطط القريبة والبعيدة،  شامل، 
لتنفيذ  تقوم بجهود حثيثة ومتواصلة  التي  المختصة  الهيئات 

هذه المشاريع، ولتكون في حالة تجدد وتطور دائم ومستمر.
رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمة واسعة، لقد أخذ 
 
ً
الدولة نحو ضفاف التطور والتقدم الحضاري، وكان سعيه حثيثا
 والنجاحات في عهد زاهرة وتتحدث عن نفسها، ليصبح 

ً
وواضحا

عهد التمكين، لبنة من لبنات بناء دولتنا القوية التي تسابق األمم 
في مضمار الحضارة والتقدم  

* رئيس قسم األرشيفات التاريخية في األرشيف والمكتبة الوطنية

، رعاية للثقافة والرتاث:
عهد التمكني: لبنة من لبنات بناء الدولة القوية اليت تسابق األمم

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 مريم سلطان المزرويع

ولد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1948، 
في قلعة المويجعي في مدينة العين، وهو النجل األكبر للمغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدته الشيخة حصة بنت 
محمد بن خليفة آل نهيان، عاش الشيخ خليفة في مدينة العين 
وتلقى تعليمه في المدرسة النهيانية التي أنشأها صاحب السمو 
لقد ق�سى معظم طفولته في واحات  الشيخ زايد بن سلطان، 
العين والبريمي في فترة حكم الشيخ زايد لمدينة العين، كما كان 
يرافق والده في كل مسيراته، وزياراته اليومية ونشاطاته، وكان 
له دور كبير في تحسين حياة القبائل وإقامة سلطة الدولة، 
فقد تحمل المسؤولية منذ طفولته فكان تعليمه يعتمد على 
الوالد  صفات  اكتسب  والعدالة،  والمسؤولية  الثقة  بناء 

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

شخصيته  تكوين  في  الكبير  األثر  لها  كان  مقربة  شخصيات 
وقد أثرت فيه شخصية والدته الشيخة حصة بنت  وتشكيلها، 
ُعرف  الذي  خليفة  بن  محمد  الشيخ  وجده  نهيان،  آل  محمد 
بالحكمة والقيادة، وكذلك جدته الشيخة سالمة بنت بطي التي 
حكم  عندما  والنباهة.  التصرف  وحسن  بالفطنة  تمتاز  كانت 
عين   ،1966 أبوظبي عام  زايد بن سلطان حكم مدينة  الشيخ 
الشرقية  المنطقة  في  له   

ً
ممثال  

ً
عاما  18 بعمر  خليفة  الشيخ 

وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها  ورئيس المحاكم فيها، 
1969 عين بمنصب ولي  فبراير   1 بتاريخ   21 وفي  الشيخ زايد له، 
العهد إلمارة أبوظبي، وفي اليوم التالي، تولى مهام دائرة الدفاع في 
دائرة الدفاع،  اإلمارة. خالل السنوات السابقة عمل على إنشاء 
صبحت نواة شكلت منها القوات المسلحة لدولة اإلمارات 

ً
التي أ

شغل منصب رئيس مجلس   1971 وفي عام  العربية المتحدة، 
 ،1974 في عام  كما تولى مهام الدفاع والمالية،  أبوظبي،  وزراء 
وكذلك تولى سموه مهام رئاسة المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. 
الذي حل محل الحكومة، لذلك سعى بكل قوته لتوفير المساكن 
البنية  كما ركز على  والطرق،  المياه  بإمدادات  للشعب ومدها 
وأسس كذلك جهاز أبوظبي لالستثمار  التحتية لمدينة أبوظبي، 

وعين  بهدف إدارة االستثمارات المالية في اإلمارة،   ،1976 عام 
للقائد االعلى للقوات المسلحة لدولة اإلمارات في أعقاب   

ً
نائبا

القرار التاريخي للمجلس األعلى لالتحاد بدمج القوات المسلحة 
تحت قيادة واحدة وعلم واحد. وفي عام 1981 أنشأ دائرة أبوظبي 
)لجنة  للخدمات االجتماعية والمباني التجارية المعروفة باسم 
 1991 وفي عام  للمواطنين،  البناء  تقدم قروض  والتي  خليفة( 
أسس سموه هيئة القروض لتوفير العقارات لمواطني اإلمارة، 

ألغراض السكن واالستثمار. 
 لدولة اإلمارات العربية المتحدة في 3 نوفمبر 2004، 

ً
انتخب رئيسا

المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  خليفة  الشيخ  حكم  عندما 
سار على خطى والده الشيخ زايد في تنفيذ العديد من المشاريع 
يتعلق  التنموية الضخمة وأساسها االنسان واالهتمام بكل ما 
»اإلنسان هو أساس أي  وقد أكد على هذا االتجاه في قوله:  به. 
كل  محور  ألنه  ضروري  باإلنسان  اهتمامنا  حضارية..  عملية 
ومهما أقمنا من مباٍن ومنشآت ومدارس  تقدم حقيقي مستمر، 
ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن  ومستشفيات.. 
 ال روح فيه، وغير قادر على االستمرار.. 

ً
 ماديا

ً
ذلك كله يظل كيانا

القادر  اإلنسان القادر بفكره،  وإن روح كل ذلك هو اإلنسان.. 
بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو 
فقد  لذك استند سموه في رؤيته إلى العنصر البشري،  معها..«، 
أطلق خطته االستراتيجية األولى لحكومة دولة اإلمارات لتحقيق 
أشرف  المواطنين.  التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان رخاء 
على العديد من القطاعات والعمل على تطويرها، كقطاعي النفط 
لتحقيق  قوته  بكل  سعى  فقد  التحويلية،  والصناعات  والغاز 
الشيخ  كان  شعبه،  إلبناء  والرخاء  االستدامة  وضمان  التنمية 
خليفه يهتم بكل ما يتعلق بشعبه لذلك كانت مبادراته وقراراته 
تهدف إلى تحسين جودة الحياة للوطن والمواطن، وقد قال عنه 
، فإنكم 

ً
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان: »إن كنتم تظنوني طيبا

طلق عليه لقب »أبو الشعب« وكذلك 
ُ
لم تعرفوا ابني خليفة »كما أ

»راعي التراث«، يقول السيد مرشد الرميثي في إحدى لقاءاته: »لو 
ترون الشيخ خليفة بن زايد- رئيس الدولة-، والله لو تريد لقمته 
وهو جائع، والله سوف يعيطها لك«. يذكر الشيخ محمد بن راشد 
 بعد أن توليت منصبي 

ً
آل مكتوم: »قبل نحو سبع سنوات وتحديدا

كنائب لرئيس الدولة، عقدت عدة اجتماعات متواصلة مع بعض 

فكرة واضحة عن ماذا نريد  وبعد أن تكونت لدّي  المسؤولين.. 
وماذا يريد منا المواطنون.. قمت بزيارة المغفور له الشيخ خليفة 
استقبلني سموه كعادته  بن زايد آل نهيان في ظهيرة أحد األيام، 
 ويعرفها من 

ً
بابتسامته المعهودة التي يعرفها المواطنون جميعا

قابله وجلس معه، عرضت عليه أهم األولويات في خطة عملي..، 
 فريق واحد، 

ً
وبعد أن انتهيت قال لي: »على بركة الله، نحن جميعا

ستكون  المواطنين  واحتياجات  أسده،  أنا  عندكم  نقص  وأي 
األولوية لنا جميعا«.

 ،2022 مايو   13 إن برحيل الشيخ خليفة قائد التمكين بتاريخ 
راعي مسيرة التنمية   ،

ً
ومخلصا  

ً
فذا  

ً
فقدت دولة اإلمارات قائدا

والتمكين، فقد احتضن المحتاجين، ومد يد المساعدة للجميع، 
 للقائد الذي 

ً
 ملهما

ً
كان األب الروحي لهم، وكان رحمه الله نموذجا

لخدمتهم  استطاع  ما  كل  وبذل  ودولته  لشعبه  حياته  أخلص 
وتوفير األمن واألمان لهم، كما أحرز التقدم والمكتسبات وحقق 
يقول السيد  العالم،  التي تضع الدولة على خريطة  المنجزات 
»لقد أكرمهم الله فأكرمونا وعشنا معهم أحلى  خالد بن أحمد: 
عيشة، شيوخ آل نهيان طيبة وكرم وجود وتواضع، بوفاة الشيخ 
خليفة بن زايد مصابنا كبير، عائلة فقدت والدها، فراق الشيخ 
خليفة صعب، يوم وفاته فاجعة، نفس الشعور الذي مررنا به 
الشيخ  كأنه البارحة،  نفس الصدمة،  عندما توفى الشيخ زايد، 
والشيخ خليفة أخذ نفس صفاته  زايد متواضع ويحب الناس، 
وأخالقه، كان رحمه الله يسأل عن الكل، الشيخ خليفة صاحب 
بالعديد من األعمال  يقوم  كان  صفاته طيبة،  الرحيم،  القلب 

الخيرة التي ال يعرفها الكثير، فيده كثيرة العطاء ومنابعه كثيرة ال 
بوفاته  وإنجازاته كبيرة، رحمه الله وغفر له،  يعرفها اال القليل، 

دولتنا حزينة، وعظم الله أجرك يا وطن«.
ففي الفترة التي تولى فيها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد مقاليد 
 
ً
الحكم كانت فترة ذهبية، ترك فيها منجزات وبصمات خالدة وإرثا
كما إن في عهده كان هناك نوع من التوازن في   ،

ً
عظيما  

ً
إنسانيا

فقد عملت اإلمارات  العالقات مع دول المنطقة ودول العالم، 
الشاملة  إلى مستويات الشراكة  الدول  التعامالت مع  على رفع 
لقد  وتعزيز العالقات مع دول مجلس التعاون والدول العربية، 
نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  سمى صاحب 
رئيس دولة اإلمارات برج دبي ببرج خليفة بقوله:  »كل أغلى نقطة 
في العالم بناها البشر، البد أن تقترن باألسامي الكبيرة، وأنا أعلن 
عن افتتاح برج خليفة بن زايد كأعلى ناطحة سحاب من صنع 
اإلنسان«. إن شعب االمارات وشعوب العالم حزين لوفاة الوالد 
الشيخ خليفة بن زايد، وإن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، قال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: »إن خليفة بن 
زايد قد أدى أمانته، وخدم رعيته، وأحب شعبه، اللهم إن شعبه 
قد ر�ضي عنه فارض عنه، وتغمده بواسع رحمتك واسكنه فسيح 
 ،

ً
 مؤمنا

ً
جناتك..«، يقول الشيخ منصور بن زايد: »نودع اليوم قائدا

، قاد مسيرة الوطن بإخالص 
ً
 ومعلما

ً
 ناصحا

ً
، وأخا

ً
 ملهما

ً
ورئيسا

ورسخ نهضة الدولة، وكان مدرسة في األخالق وحب الخير والبذل 
والعطاء، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وتغمده بواسع رحمته 

ومغفرته، واسكنه فسيح جناته«  * باحثة في التراث الشعبي

التنمية المتوازنة والمستدامة يف فكر  

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 شيخه الجابري

منطقة  باتجاه  العين  مدينة  في  التوبة  دّوار عود  هناك عند 
الكويتات وعند المنطقة التي تعرف بمزرعة خليفة كان بيتنا، 
وحولنا جيران من العمال الذي يؤدون أعمالهم في المزرعة ثم 
يعودون لممارسة حياتهم الطبيعية في منازلهم التي شيدها لهم 
الراحل الكبير الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، كي يكونوا 
إلى   

ً
قريبين من مقر عملهم فال يتجشمون العناء جيئة وذهابا

المزرعة، كانت رائحة الخبز الباكستاني الطازج تمأل المنطقة 
عند المساء ثم تفوح روائح الطبخ من البيوت المجاورة، في تلك 
الحقبة من نهاية سبعينيات وبداية ثمانينيات القرن الما�سي، 
كانت الحياة بسيطة، ميّسرة، وناسها طيبون، قلوبهم دافئة، 

وحضورهم آسر، وحديثهم العذب الزالل.

في تلك المنطقة والحقبة التي كنُت فيها في ذاك الوقت قد انهيت 
المرحلة االبتدائية وأسير باتجاه اإلعدادية، كنت أذهب وشقيقتي 
 عابرين الطريق بين مزرعة 

ً
»نعيمه أم أحمد« إلى المدرسة صباحا

 عن العمال 
ً
الشيخ خليفة التي يعمل والدي آنذاك فيها مسؤوال

أيمن  أم  باتجاه مدرسة  الكويتات  إلى دوار  المؤدي  الطريق  إلى 

اإلعدادية، سائق الباص نور كان يتعمد المرور في وسط الوادي 
ونروح  والكنكري،  الح�ضى  قسوة  من  أوصالنا  ترتجف  حيث 
ين بغترته 

ّ
نصب جام غضبنا على نور ذي اللحية والشنب الكث

الحمراء وكندورته ذات الياقة الطويلة، حيث ييادرنا بابتسامة، 
ثم تنهرنا مرافقتنا في الحافلة لنعود إلى أماكننا.

يمارس مهام   
ً
في تلك الفترة كان والدي يذهب إلى المزرعة باكرا

ألحوال الزراعة من فسل   ً على العمال ومتابعا   
ً
مشرفا عمله، 

رافه بحسب المواسم، 
َ
راطته أو تنبيته أو خ

ْ
النخل أو تحديره وش

تمُر من جانبه سيارة يحّبها بل يحب من فيها، فيتوقف في مكانه 
نعم بوسلطان  »بوسلطان«  في فرح   

ً
يديه االثنتين محييا  

ً
رافعا

الذي اعتاد  المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، 
أخذ جولة صباحية في المزرعة عند الصباح في بعض األيام، 
أو يأخذ استراحة في قصره الصغير المشّيد  يتابع فيها العمل، 
وسط المزرعة ويكون برفقته بعض أصدقائه وبعض المسؤولين 
 بين عاضد 

ً
في العين. يترجل أبو سلطان من سيارته ويسير ماشيا

الكوسا  منها  أذكر  الخضراوات  المزروعات من  وبعض  النخل، 
في  تبنت  التي  الفواكه  وبعض  والورقيات  والفلفل  والباذنجان 
العين باإلضافة إلى طعام الحالل »الّدبش« أكرمكم الله، كل ذلك 
ووالدي رحمة الله عليه معه يشرح له سير العمل، وأحيانا يرافقه 

المغفور له بإذن الله الوالد محمد سالم الظاهري الذي كان 
 عن دائرة أعمال »الشيخ زايد بن سلطان« طيب 

ً
حينها مسؤوال

في زيارة من تلك الزيارات  للدولة،   
ً
الله ثراه وقت أن كان رئيسا

أعجب الشيخ خليفة رحمه الله بعاضد النخل واإلنتاج الوفير 
فسأل والدي رحمه الله عّمن زرع وحدد المكان فأجابه بأنه هو 
بالنخل، فقال  الذي زرع وأشرف على أعمال السقاية واالعتناء 
له حينها »ماشاء الله عليك يا محمد على هالعمل الطيب«، ذاك 
العمل الطيب الذي أعجب صاحب القلب الكبير أخذ والدي عّنا 
في »غناضه« وتارة »في الذيد وأخرى الشويب« حيث   مرة  

ً
بعيدا

أمر سموه بأن ُيشرف على أعمال المزارع هناك.
أمام  من   

ً
ذكريات عشناها ونحن نستقبل الشيخ خليفة عابرا

بالتحية  التحية  نبادله  مباشرة،  المزرعة  على  الُمطّل  منزلنا 

نقابله ونحن نجول في المزرعة   
ً
وأحيانا واالبتسامة باالبتسامة، 

طى العابرين هناك، 
ُ
مّر باالقرب من القصر نتلمس خ

َ
، أو ن

ً
عصرا

وهكذا نستذكر مآثر الراحلين  هكذا كانت األيام حلوة وجميلة، 
الرجال الذين حِفظوا العهد، وصانوا األمانة، وأدوا المهام، فقد 
كان الشيخ خليفة بن زايد غفر الله له أحد أبناء زايد الغالي طيب 
وطنهم والمخلصين ألماناتهم  المحبين ألبناء  الطيبين،  الله ثراه، 
أسوة ببقية أشقائه حفظهم الله تعالى، ورحم من وّدعنا إلى دار 
الحق منهم. كانت من أجمل المصادفات واأليام تلك السويعات 
التي تمر بنا فيها عند منزلنا المتواضع والدة المغفور له الشيخ 
خليفة رحمهما الله تعالى »الشيخة حصة بن محمد« التي كانت 
ٍ وآخر وتتجّول بين مساحاتها  هي األخرى  تزور المزرعة بين حين 
م وتطمئن 

ّ
الخضراء، وتتوقف عند المنزل ومعها مرافقاتها فتسل

ي حفظها الله، وتسأل الوالد رحمه الله عن أحوال 
َ
علينا من والدت

المزرعة، ثم تتناول قهوتها في تواضٍع َجم، ورفعٍة عظيمة، حيث 
المعروف عن »أمي الشيخة حصة بنت محمد رحمها الله تعالى« 
 ألهل العين وهي أخالق » زايد« طيب الله ثراه، ومعروف 

ُ
أنها ُمحبة

عنها أنها تستقبل ضيوفها في قصرها العامر، وأنها هي نور العين 
وسفر الدار الذي انطفأ برحيلها قبل خمسة أعوام تقريبا.

المنازل األولى كما قال المتنبي لها في القلوب منازل بما تستدعي 
من مواقف وذكريات حبيبة، وقريبة، ولها في الروح مستقٌر، وفي 
القلب حنين ال ينقطع. رحم الله تعالى المغفور له الشيخ خليفة 
بن زايد وطيب ثراه، برحيله ترحل شخصية عظيمة ألهمتنا قيم 

الحب، والخير، والعطاء  
* مستشار إعالمي

 ذاكرٌة وحنني

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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 مريم النقيب

»دمعة التوديع« لمصبح بن علي الكعبي:
وش يضمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــرح مــــــــــــــــاوقف نزيفــــــــــــــــه

 فقــــــــــــــــــد أب وفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عطف وفقد قـــــــــــــــــــــــــــايد
 دمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التوديــــــــــــــــــــــــــــــــــــع في فرقى خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 رجعت ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى وفاة الشيخ زايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
»فارس الطيب« مبارك بالعود العامري:

رحلت أبيض وجه وايامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
لو إنها الجمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مع بيض أليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ساعة ترجـــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــارس الطيب والجـــــــــــــــــــــــود
ســـــــــــــــــــــــت لجفـــــــــــــــــــــــان من قبل االعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ّ
تنك

»بكر زايد« محمد بن مشيط المري :
يا كبر حجم المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ويا عظم هولـــــــــــــــــــــــه

ويا شين وقــــــــــــــــــــــــــــــــــع الخـــــــــــــــــــــــبر يا ليته اشاعـــــــــــــــــــــــه
قالوا رحل بكر زايـــــــــــــــــــــــد واختفـــــــــــــــــــــــى زولــــــــــــــــــــــــــــــــــه

لكن بيبقـــــــــــــــــــــــى نبـــــــــــــــــــــــاه لموعـــــــــــــــــــــــد الساعـــــــــــــــــــــــه
»منبع الطيبة« هنادي المنصوري:

لْوداع يا أبونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفــــــــــــــــــــــــــــــراق لو طـــــــــــــــــــــــال
نبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بقلـــــــــــــــــــــــب الدار حــــــــــــــّيٍ رفيفـــــــــــــــــــــــه

يامنبــــــــــــــــــــــــــــــع الطيبـــــــــــــــــــــــه واالطيـــــــــــــــــــــــاب تنهـــــــــــــــــــــــال
من طيب ذكـــــــــــــــــــــــرك والعلـــــــــــــــــــــــوم الشريفــــــــــــــــــــــــــــه

»حزٍن قديم« سعيد بن طميشان الكعبي :
حزٍن قديـــــــــــــــــــــــم تجّدد بنفـــــــــــــــــــــــس اإلحســـــــــــــــــــــــاس

 بـــــــــــــــــــــــدا في زايــــــــــــــــــــــــــد وانتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَى في خليفـــــــــــــــــــــــة
 يا ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .. يا جامـــــــــــــــــــــــع الناس بالنـــــــــــــــــــــــاس

 اجَعل لقاهـــــــــــــــــــــــم في الجـــــــــــــــــــــــنان المريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
»عظم الله اجرنا« الحصباه :

عظم الله أجرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الوطــــــــــــــن
في فقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الدار والدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خليفــــــــــه

كـــــــــــــل بيت أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزان فيــــــــــــــــــــه استوطـــــــــــــــــــــــنن
و الدمـــــــــــــــــــــــع م العـــــــــــــــــــــــين يتحدر ذريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مشهد التوديع :
»في مشهد التوديع والصوت مبحوح« خلفان بن نعمان الكعبي:

ـــــــــــــــــــــــا
ّ
من هـــــــــــــــــــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــــــبر الفاجعـــــــــــــــــــــــه في وطن

تبكي العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون اوداع والقلـــــــــــــــــــــــب مجروح
جعنا

ُ
يا لله من موت الخليفه ف
»عظيم الشأن« سعيد بن كراز المهيري:

ترجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صاحب النفـــــــــــــــــــــــس الكريمـــــــــــــــــــــــه
رحل في صمـــــــــــــــــــــــت مايشكـــــــــــــــــــــــي هضيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

رحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــى رب كريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
عظيـــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــأن مداتــــــــــــــــــه عظيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

»حزن الوطن« علي بن شميل الكعبي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده

ّ
علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خليفـــــــــــــــــــــــه صدورنا وق

ـــــــــــــــــــــــف حشا وْضلــــــــــــــــــــــوع
ّ
وجْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحزن تل

يبكـــــــــــــــــــــــي الوطـــــــــــــــــــــــن بجموعـــــــــــــــــــــــه وافــــــــــــــــــــــــــــــراده
وحـــــــــــــــــــــــــــــزن الوطـــــــــــــــــــــــن عَ قايـــــــــــــــــــــــده مشـــــــــــــــــــــــروع

»خلف زايد« شاعرة الوسطى:
روح ابوسلطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــي حين عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

روح خلف زايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وهو خـــــــــــــــــــــــير قايـــــــــــــــــــــــد
اظلم يبوسلطـــــــــــــــــــــــان عقبـــــــــــــــــــــــك وطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وتنكســـــــــــــــــــــــت لعــــــــــــــــــــــالم والحــــــــــــــــزن سايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

»شيخ الطيب« سالم بن نايع:
مرحوم يا شيٍخ من الطيــــــــــــــــــــــــــــــب والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله ورٍث من غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال زايــــــــــــــــــــــــــــد الزود تشبه كفوفـــــــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــــادرات السحابــــــــــــــــــــــــــــي
على عيـــــــــــــــــــــــــــــون النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس بّين وغابــــــــــــــــــــــــــــي

»نعم الزعيم« مطر الدرمكي:

ْهــــــــــــــــم الكِريــــــــــــــــــــــــــــم
َّ

عظم الله اجرنا ِفْيك يا الش

يهــــــــــــــا عطــــــــــــــــــــــــــــاك ِ
ّ
ط

َ
ه اللي مغ مَّ

ُ
َواجر كــــــــــــــــــــــــــــّل األ

ــــــــــــــــــــــــــــيت يا نْعم الّزِعيــــــــــــــــــــــــــــم
َ
ك أوف ِ

ّ
ه إن

ّ
نشهد الل

لنا ِوفــــــــــــــــــــــــــــاك
ّ
ل
َ
عطا لــــــــــــــــــــــــــــين ك

ْ
يت ال

َ
ْك أسخ ِ

ّ
وان

»زعيم الدار« نايلة االحبابي:
سقى اللـــــــــــــــــــــه قبره بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيث السحــــــــــــــــــــــــــــايب

ـــــــــــــــــّل بالرحمــــــــــــــــــــــه صبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب هميًل هـــــــــــــــــــــــــ
زعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الدار قائدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ل الصعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايب
ّ
سليـــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــّز … حال

»عساه في الجنة« حامد الهاشمي:

رحل بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد واالبن البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
والبعد ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل مرخــــــــــــــــــــــــــــي ْسدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مع األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار 
ّ
عســـــــــــــــــــــــــــــــــاه في الجن

بقّوة اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده وحولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

»أقفى الكريم« راشد حمد النيادي:

عظم الله أجــــــــــــــــر شعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب اإلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
ويالله عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــارب ترحم خليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

اقفى الكريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اللي له األمس وقفـــــــــــــــــــــــــــات
شيٍخ ذرى شعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارد مريفـــــــــــــــــــــــــــه 

*كاتبة وشاعرة

قوايف الشعر تنىع 

وداعًا  .. »قائد مرحلة التمكين«
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ارتياد اآلفاق

يز السقا  محمد عبد العز

عندما بدأ إرث الشوق يداوي شقاء الطرقات، كنت قد عزمت على أن أرفد مجلة تراث الراقية، بملف عن الرحلة الحجازية 
للبتانوني، ليتزامن مع عدد تراث الصادر في شهور الحج، لكن نبأ رحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد جعلني أتوجه إلى مساق 
2004م للمغفور له الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان - رحمه الله - بمالبس اإلحرام  آخر، فقد وقع بين يدي مقطع مصور عام 
 راكًعا، بمالمحه الهادئة 

ً
 أمام بهائها الجليل، ساجدا

ً
البيضاء بياض قلبه، وهو يؤدي مناسك العمرة بمكة المكرمة ويصلي محرما

 في 
ً
القوية في آن واحد، تاله مقطع مصور للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في األرا�سي الحجازية، فرحت مسترسال

والتي شد ما تدهشك حضور هذه الرحلة في  تق�سي مفردات الحج والعمرة والرحلة إلى البيت العتيق في الذاكرة اإلماراتية، 
 لقاموس اللهجة اإلماراتية الشعبية حين ينادى على الرجل 

ً
حياة اإلماراتيين بشكل يكاد يومي، وليس أدل على ذلك من أنه وفقا

اإلماراتي فإنه يجيب بكلمة »لبيه«، وبعدها يرد عليه مناديه بعبارة من اثنتين »لبيت حاج«، أو »لبيت في منى«، وهي دعوة له 
بالحج وأداء الفريضة العظمى، تلك الرحلة التي يمحو إرث الشوق فيها شقاء الطرقات أصوغ كلماتها دعاء للراحلين من األجداد 

في رحاب أيام مباركة طيبة في مثلها كانوا يحدون إبلهم باألهازيج وفي مطلعها »لبيك اللهم لبيك«.

دعونا نبدأ من النهاية، يبدأ طريق الردة )العودة( من مكة المكرمة 
إلى المدينة، ومنها إلى الرياض، ثم اإلحساء، وهنا ينقسم الحجاج 
 لخط العودة ووسيلتها، فاألول من يسلك 

ً
العائدون إلى قسمين وفقا

البحر من خالل السفن الشراعية وبعضهم يكمل على درب البر عبر 
الصحراء، إلى أن يصل الخبر الى المبشر بقرب ردة الحجاج، ولكن 
كيف كان المبشر يعرف بأخبار الحجاج؟ هنا يبرز دور »المطراش«، 
يتنقل بها من مكان   خاصة، 

ً
وهو شخص خبير بالسفر، يملك إبال

يزورها،  التي  ينقل األخبار لألماكن  كان  التجارة،  إلى آخر بغرض 
ومن خالل تحريه إبل الحجاج كان يخبر أهل البلد بموعد عودتهم، 
فيقوم المبشر بالتبشير بردة الحجاج، حتى يتنامى الخبر إلى آذان 
فيقوم من له حاج بين الحجيج  العائدين،  األهالي التواقين للقاء 
النساء  وتبدأ  الضيوف،  يدي  بين  تقدم  والتي  »الفوالة»  بتجهيز 
»النشرة»  ويهرع أهل الدار إلى رفع  وأهل الحي بإعداد االحتفاالت، 
أو »البنديرة» أو »البيرق« وهو قماشة أو علم يرفع على الدار التي 
، وما أن يصل الحجيج، حتى 

ً
منها الحاج ويكون لونه أخضر حصرا

والجيران  واألقارب  األهل  يتوافد  ثم  »النثرة«،  النثور  عليهم  تنثر 
قصد التهنئة، ويعودون بعد السالم بـ »صوغة الحجاج»، وهي من 
ومعناها  المفردات العامية في اللهجة اإلماراتية، وجمعها صوايغ، 
الهدية وما يشتريه المسافر ليقّدمه ألهله وذويه عند عودته من 
السفر،  حيث يحرص الحاج وبمجرد انتهائه من أداء مناسك الحج 

على شراء الهدايا لألهل واألقارب والجيران.
كانت  وإن  مختلفة   

ً
أشكاال تتخذ  كانت   

ً
فقديما الهدايا  هذه  أما 

قنينات ماء زمزم هي بغية الجميع، ثم تمور العجوة، ثم المسابح، 
مكاحل  وللنساء  سبيال،  إليها  استطاع  لمن  الحجازية  والدالل 
المدينة وعلى رأسها األثمد، الصوغة أصل في العودة، وحالتها في 

بركتها، ألنها أتت من أطهر البقاع.
البداية: 

الرواة  سرده  وما  اإلماراتيون،  الباحثون  كتبه  ما  خالل  من 
يبدأ من يعزم على الرحلة  فإنه ال حج إال بصحبة،  الشفاهيون، 
إلى البيت العتيق في البحث عن الرفقة الصالحة ثم يقوم بتجهيز 
من  كبيرة  قافلة  الحجاج  ترافق  ما  وعادة  الجمال،  من  راحلته 
القادر على  »الزمول«(،  أو  »البوش«  تكون من  أن  )وحبذا  اإلبل 
وبعير  والرجال  النساء  لركوب  منها  جزء  السفر،  وعثاء  تحمل 
يحمل الحطب وربما يخصص أربعة ركاب )تنطق جيما في اللهجة 
لحمل الطعام والزاد من مختلف أنواع المؤن وقوامها  المحلية( 
األرز والمالح والعوال )العيش والسمك المملح والسمك المجفف( 
والسكر والسمن والعسل ويحملون الماء في السعن المصنوعة من 
أهوال الطريق  فيما يحمل بعضهم أسلحة خفيفة التقاء  الجلد، 
وبالطبع تحمل يواني الخيش  أو لصيد ما يمكن أكله في الطريق، 

                                      
                                          إىل روح 

يق الرحلة اإلماراتية إىل البيت العتيق مفردات وأسماء عىل طر

صوغة وبريق ونرثة ومبرش وفوالة!
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وفيها تمر مخصوص كغذاء لإلبل التي من دونها فال حج وال بلوغ، 
كما يجمعون في طريقهم أوراق شجر السمر ليطعموا بها اإلبل 
بعد طحنها وعجنها لكي تقوى على المسير، كما أنها تعد رأس مال 
للبعض منهم، حيث لن يعودوا بها بل سيبيعونها بأثمان مجزية في 
األرا�ضي الحجازية، بعد انتهاء مناسك الحج، ليستعينوا بأثمانها 

على مئونة الترحال، ويعودون من طريق البحر.

المسار
 بالمخاطر، حتى أن األهل ليودعون 

ً
طريق الحج البري كان محفوفا

الحاج وداًعا يخلع القلوب، إذ يمكن للذاهب في هذا الفيافي أن 
انتشار األمراض والحيوانات المفترسة ومخاطر الجوع  ال يعود. 
 من جزيرة دلما إلى بحر 

ً
وقطاع الطرق. رحالت أخرى تخرج بحرا

إلى   
ً
أو من دبي إلى الدمام ثم يكمل برا ُعمان ثم اليمن وجدة، 

 سنة كاملة
ً
المدينة المنورة ومكة، وكانت الرحلة تستغرق أحيانا

 من الرحلة التي وثقها الرحالة اإلماراتي محمد 
ً
 أورد هنا مشهدا

أحمد السويدي، عندما عزم الوجيه أحمد بن خلف العتيبة على 
ة والمدينة، وقد صادفت الوقفة فيها 

ّ
القيام برحلة الحج إلى مك

8 يناير عام 1941. وقد شهد هذا العام وقفتين، وكانت الثانية في 
وكيف  ة باألمطار. 

ّ
وهي الوقفة التي غرقت فيها مك ديسمبر،   25

خرجت أبو ظبي عن بكرة أبيها في توديعهم من منطقة رأس البّر، 
يرتدون العقل المقّصبة، وأبحرت السفينة قاصدة ميناء العجير، 
وكان ضمن الركب السيدة/ شمسة بنت أحمد السويدي، زوجة 
حامد بن بطي وأم أحمد بن حامد كما ضّمت الرحلة خليفة بن 
وفالح الصومالي ومحمد بن عبد  يوسف وسلطان بن يوسف، 

الله بن معضد وراعي الصّرة حمد بن قطامي وبو زاهره منصور 
 ألحمد بن خلف يسّمى )فتح 

ً
 كبيرا

ً
 مركبا

ً
وا جميعا

ّ
بن غانم فاستقل

الباري(. وهو من أوائل المراكب التي كانت تعمل بميكنة الديزل.
وميناء العجير ميناء تاريخي، أخذ تسميته نسبة إلى قبيلة )عجير( 
التي سكنت األحساء قبل الميالد، ويعتبر أقدم ميناء تجاري على 
وبعد أن بلغوا  مياه الخليج العربي ويقع شرق منطقة األحساء. 
وانقسموا إلى  إلى الغرب،  قصدوا واحات األحساء  هذا الميناء، 
من   

ً
ركب نوعا واآلخر،  فريقين أحدهما استقل سيارة صالون؛ 

عرف بالحساوية، تتميز بكبر حجمها وقدرتها 
ُ
الحمير عالية الظهر ت

على التحّمل.أ.هــ

يف الطريق
في الطريق على الرجال جمع الحطب، وعلى النساء الطهي وقت 
الراحة، وفي الليل تسارع القافلة الخطى فالجو أهدأ والحر أقل 
قمرهم،  أظلم  وإذا  السائرين.  منية  فهذا   

ً
بدرا القمر  كان  وإذا 

تناله  وما  والتمر،  القهوة  زادهم  الفجر،  عقب  يكون  فالسير 
أيديهم ورماحهم من ظباء الصحراء. تبدأ االستعدادات من قبل 
تنضم  وتنطلق الرحلة بعد عيد الفطر مباشرة،  شهر رمضان، 
المجموعات تباًعا إلى القافلة، والتي يجب أن يكون عدد اإلبل فيها 
أكثر من عدد األشخاص لتقطع رحلة الخمسة أشهر تحت قيادة 
السابقين ممن خبروا طرق الحج وعليهم أن يسلكوا دروب الماء 
وبعد  في المسار المألوف ألهل الخليج،  صوب الغرب،  واآلبار، 
عشرة أيام كاملة يكونون قد وصلوا أرا�ضي السعودية، ثم يمرون 
يقطعون  ومنها  )سلوى(  الجنوب  جهة  من  القطرية  باألرا�ضي 
جادة الطريق إلى اإلحساء )الهفوف( ثم إلى منطقة الرياض ومنها 
إلى المدينة المنورة، بعدها ينطلقون إلى مكة وتستغرق الرحلة 
مرورا بمنطقة أبيار علي  من المدينة إلى مكة نحو عشرة أيام، 
وفيها يغتسلون ويشربون وتروى اإلبل ويتزودن بالماء ويحرمون 
 ومساء في سباق مع الزمن حتى يدركوا 

ً
ويواصلون الرحلة صباحا

بداية العشر األوائل من ذي الحجة في الحرم. 
ميقات أهل الشرق ومنهم أهل أبو ظبي، هو قرن المنازل، ويسمى 

 السيل الكبير أو وادي محرم وهو أعلى قرن المنازل.
ً
أيضا

حج زايد
في الزمن القديم، وقبل نشوء الدولة الحديثة، كانت تصل كلفة 
وكان جواز  روبية،   300 الحج في فترة األربعينيات ما يقرب من 
وهي ورقة مكتوبة  »البروة«  السفر االقتصادي لهذه الرحلة هو 
المخصصات  حاملها  بموجبها  يقبض  الشيخ،  أو  الحاكم  من 
من شيوخ القبائل وأعيان البالد للحصول على  المذكورة فيها، 

وهنا أتذكر  مؤونة الدرب من األرز والطحين والسكر والقهوة، 
زايد األب المؤسس رحمه الله، والذي أسس مبادرة زايد إليفاد 
الحجاج، فجعل الدولة تتكفل ببعثات الحج ونفقاتها، حتى أنه في 
عام 1980م أوفد ستمائة مواطن ألداء فريضة الحج على نفقته 
الخاصة، وامتدت سحابة زايد حتى شملت الحجاج في عديد من 

دول العالم اإلسالمي. 
ما المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، 
وخالل تأديته،  فريضة الحج مرات عّدة،  فقد وفقه الله بأداء 
1979 كان التلفزيون يبث تقاريره  رحمه الله، فريضة الحج عام 
الملونة قد أدخلت  التلفزة  الملونه عبر الشاشات حيث كانت 
إلى الدولة حديثا، وقد شاهدت فيديو يظهر فيه صاحب السمو 
في األرا�ضي الحجازية ومعه الشيخ أحمد بن عبدالعزيز المبارك 
خليفة  أحمد  ومعالي  العتيبة،  سعيد  مانع  ومعالي  الله  رحمه 
العام،  نفس  في  العمرة  شعائر  المغفور  أدى  كما  السويدي، 
ودخل الكعبة ومعه الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان والوفد 
المرافق، كما يظهر فيها الشيخ زايد في مقابلة تلفزيونية أجريت 
معه من مشعر »منى« يتحدث فيها عن المقاصد من الحج. أكتب 
هذه المقالة راجًيا من كل الباحثين المهتمين بالرحلة أن يفردوا 
 يليق بأشواق اآلباء، 

ً
للرحلة اإلماراتية إلى األرا�ضي الحجازية سفرا

وشقاء الدروب 
* باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي

المصادر:

الرئاسة  الوطني وزارة شؤون  منشورات األرشيف  المقاطع المصورة والصور،   -

والموقع الرسمي للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله

- رحلة ابن عتيبة إلى مكة -  محمد أحمد السويدي - ارتياد اآلفاق

 - زايد المؤسس - مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، 2018

 - تسجيالت نادرة - إذاعة الشارقة

- منشورات مركز جمال بن حويرب للدراسات - عبد الله عبد الرحمن.

ارتياد اآلفاق

إلى روح خليفة بن زايد



101    /   العدد 272  يونيو 2022

تراث الشهر

 قسم االعالم 

تراث  لنادي  التابع  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  نظم 
12 مايو  اإلمارات، ضمن موسمه الثقافي، جلسة حوارية يوم 
في مقره بمدينة العين، جاءت بعنوان »بشائر القيظ في العين 
ورحالت االصطياف«، قدمتها مريم المزروعي الباحثة في التراث 
الشعبي، وأدارها اإلعالمي مسلم العامري الباحث في مركز زايد 

للدراسات والبحوث.
حضر الجلسة سعادة علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي 
الشيخ  وسعادة  اإلمارات،  تراث  نادي  في  للدراسات واإلعالم 
الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني 
، وسعادة أسماء مانع العتيبة الرئيس الفخري 

ً
االتحادي سابقا

والدكتور إبراهيم علي محمد رئيس  البيئة،  لجمعية أصدقاء 
المنصوري  وفاطمة  البيئة،  أصدقاء  جمعية  إدارة  مجلس 
المدير  األميري  وبدر  والبحوث،  للدراسات  زايد  مركز  مديرة 

اإلداري بمركز زايد، وجمع من المهتمين والباحثين.

واستهلت مريم المزروعي حديثها بتعريف القيظ الذي يعني شدة 
، وأوضحت أن رحلة المقيظ هي رحلة يقوم بها »الحّضار«  الحِرّ
عبر الصحراء اإلماراتية في بداية الصيف إلى الواحات والمحاضر 
 ،

ً
 وحضاريا

ً
وثقافيا  

ً
اجتماعيا  

ً
وتعد إرثا  عن الطقس البارد، 

ً
بحثا

وتتزامن مع موسم الغوص، مضيفة أن رحلة المقيظ يأتي معها 
المقايظ  بعض  معددة  الجميلة،  والذكريات  الخير  من  الكثير 
والباطنة في عمان،  مثل مسافي، وكلباء، ودبا، وشعم، والرمس، 

ومدينة العين التي كانت من أشهر المقايظ.
وتطرقت المزروعي إلى الصحراء والتعريف بها، وحياة البدو فيها، 
وطرق تمييزهم لألماكن والطرق والعالمات التي كانوا يعتمدون 
عليها في حركتهم، مثل التالل واألشجار، وطبيعة األرض، موضحة 

أن البدو اعتمدوا على اإلبل في التنقل والترحال. 
وأشارت إلى أن الرواة تداولوا العديد من أمور االصطياف التي 
الغوص  مواسم  إلى  يذهبون  كانوا  حيث  األجداد،  عن  نقلت 
، وكانوا يذهبون برحلة المقيظ إلى األماكن 

ً
ويقضون فيها شهورا

الغنية بأشجار النخيل عن طريق الجالبوت )نوع من أنواع السفن( 
أو على ظهور اإلبل. وفي ختام الجلسة تم تكريم مريم المزروعي، 
العتيبة، والعديد من الجهات الداعمة والراعية  وسعادة أسماء 

لفعاليات نادي تراث اإلمارات؛ مجموعة بن عزيز، السيد جمعة 
علي الكعبي، السيد محمد ناصر السناني، فريق عونك يا وطن، 
شركة  مارشل،  شركة  تمرين،  شركة  الرحالت،  للوازم  البيارق 

آيدياز للدعاية واإلعالن.

»زايد للدراسات والبحوث« ينظم محارضة عن المعتقدات 
الشعبية اإلماراتية

 نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
»المعتقدات الشعبية في دولة  أبريل محاضرة بعنوان   25 يوم 
»المعتقدات  كتاب  مؤلفا  قدمها  المتحدة«،  العربية  اإلمارات 
وتاريخ  تراث  في  الباحثة  بالخير  عائشة  الدكتورة  الشعبية« 
اإلمارات، وإبراهيم الهاشمي اإلعالمي والباحث في تراث اإلمارات، 

وأدارها اإلعالمي مسلم العامري.
ونوهت الدكتورة عائشة بالخير إلى أن الكتاب يعد األول من نوعه 
في  المؤلفان  واعتمد  الشعبية،  المعتقدات  يتحدث عن  الذي 
كتابته على الكثير من القصص والروايات التي عاشها األجداد، 
»رجعنا إلى كبار السن في عدد من المعتقدات لتوثيق  مضيفة: 
»إن القارئ للكتاب ربما يجد  وقالت بالخير:  ما نقوم بكتابته«. 

»  « ينظم حوارية عن المقيظ ورحالت االصطياف

برنامج ثقايف حافل لنادي تراث اإلمارات يف 

»معرض أبوظيب الدويل للكتاب«
ية عن المقيظ ورحالت االصطياف 101 »تراث اإلمارات« ينظم حوار
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مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، واألستاذ بدر األميري المدير 
اإلداري في المركز، وجمع من الباحثين والمختصين والمهتمين.

»تراث اإلمارات« ينظم ندوة يوم زايد للعمل اإلنساين
نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث اإلمارات، 
ندوة بمناسبة يوم زايد للعمل  أبريل في مقره بالبطين،   20 يوم 
اإلنساني، بعنوان »العطاء اإلنساني في وثيقة الخمسين.. استمرار 
لنهج اإلمارات األصيل« تحدث فيها الدكتور محمد عبدالله العلي 
وحمد  واالستشارات،  للبحوث  تريندز  لمركز  التنفيذي  الرئيس 
عبدالله  والدكتور  »االتحاد«،  صحيفة  تحرير  رئيس  الكعبي 
السويدي مستشار مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم اإلنسانية، 
وأدارتها فاطمة األحبابي رئيسة وحدة التدقيق اللغوي في مركز 

تريندز. 
التنفيذي  المدير  الرميثي  عبدالله  علي  سعادة  الندوة  حضر 
للدراسات واإلعالم في نادي تراث اإلمارات، وسعادة محمد جمعة 
من  وعدد  المساندة،  للخدمات  التنفيذي  المدير  المنصوري 
مرافقي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله 

ثراه«، ونخبة من األكاديميين واإلعالميين والمهتمين.
ألقاها بدر األميري  واستهلت الندوة بكلمة لنادي تراث اإلمارات، 
المدير اإلداري في مركز زايد للدراسات والبحوث، الذي أشار إلى 
أن يوم زايد للعمل اإلنساني الذي درج نادي تراث اإلمارات على 
هو مناسبة الستذكار فضل الله عز وجل  إحيائه في كل سنة، 
وأصل في نفوس أهلها خصال الجود  أن خص اإلمارات بنعمه، 
واألخوة اإلنسانية واإليمان بوحدة المصير اإلنساني والمسؤولية 
تجاه الشعوب من دون اعتبار لعرق أو دين أو معتقد. ومن جهتها 
أكدت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث في 
كلمة باسم المركز، أن اهتمام نادي تراث اإلمارات من خالل مركز 
زايد باالحتفاء بذكرى يوم زايد للعمل اإلنساني هو تقليد سنوي 
اعتاد النادي على تنظيمه وربطه وتأصيله بفكر الدولة ومبادراتها 

واستراتيجيتها وتراثها وتاريخها العريق.  
وقالت إن الذكرى تحمل في هذا العام أهمية وطنية كبيرة كون 
رئيس  كمبدأ  وردت  اإلنسانية  والمساعدات  اإلنساني  العطاء 
الدولة  رئيس  بها   وجه  التي  الخمسين  مبادئ  وثيقة  في  ومهم 
»حفظه الله« واعتمدها نائبه وولي عهده وأعضاء المجلس األعلى 
وجاء  المقبلة.  سنة  للخمسين  للطريق  خريطة  اإلمارات  حكام 
أن دولة اإلمارات   

ً
حديث الدكتور محمد عبدالله العلي مؤكدا

في سياستها الخارجية،   
ً
ملهما  

ً
إنسانيا  

ً
تبنت منذ تأسيسها نهجا

 يحتذى به لكّل دول العالم في تقديم المساعدات 
ً
وقدمت نموذجا

 من 
ً
انطالقا اإلنسانية لجميع الدول والمجتمعات حول العالم، 

القيم التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
التعاون  وأهمية  اإلنسانية  باألخوة  تؤمن  التي  الله«  »رحمه 
وإغاثة  للمحتاج  المساندة  وتقديم  البشر  بني  بين  والتضامن 

 كان دينه أو جنسه أو ثقافته.
ً
الملهوف أيا

 إلى أن هذا الدور اإلنسانّي العالمي لإلمارات كان له تأثيره 
ً
منوها

البارز والمهم في تعزيز وترسيخ مكانتها في العمل اإلنساني العالمي. 
اإلماراتية  القيادة  أقرتها  التي  الخمسين  مبادئ  وثيقة  أن  وأكد 
الرشيدة، لترسم مستقبل الدولة في نصف القرن المقبل، جاءت 
الخارجية  السياسة  في  اإلنسانّي  النهج  هذا  استمرارية  لترسخ 
اإلماراتية، حيث أكد المبدأ التاسع من الوثيقة أن المساعدات 
اإلنسانية الخارجية لدولة اإلمارات هي جزء ال يتجزأ من مسيرتها 

.
ً
والتزاماتها األخالقية تجاه الشعوب األقل حظا

من جهته، تحدث حمد الكعبي، عن الصفات التي رسخها المغفور 
له الشيخ زايد »طيب الله ثراه« في الشخصية اإلماراتية حتى باتت 
من المميزات التي تتميز بها اإلمارات عن غيرها، وهي صفات اإليثار 
وقال إن هذه الصفات جعلت الشخصية  والتضحية والعطاء، 

اإلماراتية اليوم تتصدر المراكز وتحظى بالقبول أينما حلت.
 ألرقام وإحصائيات تبين حجم المساعدات 

ً
وقدم الكعبي رصدا

اإلنسانية التي قدمتها اإلمارات خالل الخمسين سنة الماضية، 
والعطاء  اإلنسانية  الدبلوماسية  أن  وجدت  اإلمارات  إن  وقال 
هو  قيم،  من  الله«  »رحمه  زايد  الشيخ  غرسه  وما  اإلنساني 
الطريق الصحيح، فجعلت هذه الصفات ضمن مبادئها للخمسين 
 على استمرار نهج اإلمارات اإلنساني بالدعم الكبير 

ً
المقبلة. مدلال

جائحة  إبان  دولة   135 لـ  اإلمارات  قدمتها  التي  والمساعدات 
كورونا دون تمييز بين شعب وآخر. وجاء حديث الدكتور عبدالله 

المقيظ ورحالت االصطياف »تراث اإلمارات« ينظم حوارية عن 

تراث الشهر

 مع عادات ومعتقدات دول أخرى، لذا فإن مراجع الكتاب 
ً
تشابها

فجاءت  ومصادره األولى مستمّدة مما علق في أذهاننا وذاكرتنا، 
مادته من الذاكرة المعاصرة، ومن آبائنا وأمهاتنا والمعمرين من 
نعتز بذكر مساهماتهم التي  بعضها اآلخر من زمالء  وجاء  حولنا، 
أثرت على المقتنى الشعبي«. وتطرقت بالخير إلى ما يحتويه الكتاب 
وبعضها  البيئي،  والتوازن  بالبيئة  من معتقدات بعضها متعلق 
كنوع من الترفيه والتسلية، وأخرى تعتمد على الخوف والترهيب، 
القصص  على  واآلخر  واألمل،  والتفاؤل  السالم  يبعث  ما  ومنها 
واصفة الكتاب بأنه توثيق ذاكرة شفاهية  والروايات القديمة، 

نقلت من جيل إلى جيل.
 245 من جهته قال إبراهيم الهاشمي إن الكتاب يتضمن قرابة 
ما  منها  الحياة،  يتعلق بشؤون  ما  بكل  تتصل   ،

ً
شعبيا  

ً
معتقدا

 
ً
 بسيطا

ً
 إلى أن الكتاب يعد جزءا

ً
، ومنوها

ً
اندثر ومنها ما زال قائما

من ذاكرة الموروث الشعبي الذي يمتد على مدى حدود الوطن 
باختالف تضاريسه، وأضاف: »سعينا من خالله إلى جمع وتدوين 
وتوثيق عناصر متداخلة تربط بين الطقوس واألعراف والفكر 
وراعينا أن تكون المعتقدات شاملة لجميع البيئات  والثقافة، 

الصحراوية والجبلية والساحلية وغيرها«.
وأشار إلى التركيز في الكتاب على عدة جوانب منها الجانب اإليماني، 
والمعتقدات التي ترتبط به، والجانب التعليمي والتوجيهي كنوع 
من النصائح التي يعتمدها األفراد، إضافة إلى الجانب التعليمي 
 على التذكير بأن العديد من المعتقدات ليست 

ً
والصحي، مشددا

صحيحة من الناحية الدينية والعلمية.
وبين الهاشمي أن الكتاب تم تفصيله إلى أقسام منها قسم خاص 
والسحر  والحسد  والحشرات،  للحيوانات  وأقسام  بالنساء، 
واألبواب  واألمراض والموت،  والظواهر الطبيعية،  والشياطين، 

العامة مثل النظافة والنوم والحياة اليومية. 
الثاني من الكتاب الذي هو قيد التحضير،  إلى أن الجزء   

ً
منوها

أمورها  في  الدول  من  العديد  تجمع  المعتقدات  أن  على  يركز 
مع تلك   

ً
وأن معتقدات الدول اإلسالمية تتشابه كثيرا الحياتية، 

الموجودة في دولة اإلمارات.
شهد المحاضرة سعادة علي عبدالله الرميثي المدير التنفيذي 
وفاطمة المنصوري  للدراسات واإلعالم في نادي تراث اإلمارات، 

 »إن القارئ للكتاب ربما يجد تشابهاً مع عادات ومعتقدات 
األوىل  ومصادره  الكتاب  مراجع  فإن  لذا  أخرى،  دول 
مستمّدة مما علق يف أذهاننا وذاكرتنا، فجاءت مادته من 
من  والمعمرين  وأمهاتنا  آبائنا  ومن  المعارصة،  الذاكرة 
حولنا، وجاء بعضها اآلخر من زمالء نعزت بذكر مساهماتهم 

اليت أثرت عىل المقتىن الشعيب«
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 قسم االعالم 

الحادية  الدورة  فعاليات  في  اإلمارات،  تراث  نادي  شارك 
الذي نظمه مركز  والثالثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 
تحت شعار »قائد مرحلة التمكين«، وذلك في الفترة من 23 إلى 

29 مايو 2022، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك«.
العام  المدير  الرميثي  بوالحج  سعيد  حميد  سعادة  ونّوه 
البناءة  المشاركة  على  النادي  بحرص  اإلمارات  تراث  لنادي 
الدور  إطار  في  وذلك  السابقة،  السنوات  المعرض طيلة  في 
البحوث  تشكل  مؤسسة  بوصفه  للنادي  المشهود  الثقافي 
من استراتيجيتها،   

ً
مهما  

ً
والدراسات الثقافية والتراثية جزءا

حيث تشمل رسالة النادي وأهدافه العمل على حفظ ونشر 
وترسيخ التراث والتعريف به بما يشمل ذلك البحث والتنقيب 

فيه وتحقيق مصادره.

كما شدد الرميثي على أن هذه المشاركة تمثل صفحة في كتاب 
في   ،

ً
وإقليميا  

ً
الحضور الفاعل للنادي في المحافل الكبرى محليا

الثقافي وتبادل  التعاون  وتعزيز عالقات  سبيل تحقيق رسالته، 
الخبرات مع المنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والمراكز 
تميز  على  يحرص  الذي  النادي،  بعمل  الصلة  ذات  والهيئات 
من المنظومة الثقافية الفاعلة إلمارة   

ً
مشاركاته التي تعد جزءا

، ووجهة معرفية يتعاظم 
ً
 مهما

ً
 عالميا

ً
 ثقافيا

ً
أبوظبي بوصفها مركزا

 بعد عام ال سيما في صناعة النشر واإلنتاج الفكري.
ً
دورها عاما

من جهتها أبانت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات 
أن مشاركة النادي في دورة هذا العام  والبحوث التابع للنادي، 
من المعرض، تستصحب معها إرث المغفور له بإذن الله الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »طيب الله ثراه« وأثره الطيب في مختلف 
الدورة  شعار  مع   

ً
اتساقا وذلك  لإلمارات،  الحياتية  الجوانب 

 
ً
برنامجا النادي  حيث نظم جناح  للمعرض،  والثالثين  الحادية 
 من الندوات في هذا السياق بمشاركة 

ً
 قدم من خالله عددا

ً
ثقافيا

برنامج ثقايف حافل لنادي تراث اإلمارات يف 

»معرض أبوظيب الدويل للكتاب«

السويدي في نطاق تحليل رؤية الشيخ زايد »طيب الله ثراه« في ما 
يتعلق بالعمل اإلنساني، فتناول روافد نهج المغفور له في العمل 
اإلنساني التي حددها في الفطرة، والتربية، والثقافة العربية ذات 

الطابع اإلسالمي. 
مع  التعامل  لكيفية  زايد  الشيخ  رؤية  أن  إلى  السويدي  وأشار 
ينبغي  وتعالى  سبحانه  الله  من  عطاء  أنها  على  ارتكزت  الثروة 
الحفاظ عليها، وحسن استغاللها لتوفير الحياة الكريمة للشعب، 
 على األغنياء، وأنها ينبغي أن تشمل األصدقاء 

ً
وأن ال تكون حكرا

وقال إن أسس  واإلنسانية جمعاء.  في الدول األخرى،  واألشقاء 
انبنت على كون  العمل اإلنساني لدى المغفور له الشيخ زايد، 
 من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، وأنه 

ً
العمل اإلنساني جزءا

إضافة إلى مؤسسية  ال يجب أن يرتبط بأي توجهات سياسية، 
والتنمية.  بالبناء  وارتباطها  مجاالته،  وتنوع  اإلنساني،  العمل 
»رحمه  زايد  الشيخ  عن  المداخالت  من   

ً
عددا الندوة  شهدت 

من أبرزها مداخلة  ومواقفه اإلنسانية،  ونهجه في العطاء  الله« 

الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس 
، ومداخلة معالي السيد عبدالرحيم بن 

ً
الوطني االتحادي سابقا

السيد مو�ضى الهاشمي رئيس الشؤون الخاصة السابق للشيخ 
وأخرى للدكتور محمد الفاتح زغل الباحث في مركز زايد  زايد، 
للدراسات والبحوث.  وعقب انتهاء الندوة اصطحب سعادة علي 
عبد الله الرميثي الضيوف في جولة داخل معرض الشيخ زايد 
الذي يوثق لسيرة ومسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه«، كما شملت الجولة المعرض التشكيلي 
المصاحب للندوة وشاركت فيه كل من الفنانة علياء السويدي 
والفنانة موزة المنصوري والفنانة نوال العامري بلوحات تعبر عن 

اإلمارات وتراثها وثقافتها وبيئتها.
التي  أبريل بطولة الرماية الرمضانية الرابعة،   29 اختتمت يوم 
نظمها مركز العين التابع لنادي تراث اإلمارات ضمن مشاركته في 
وشارك في البطولة التي استمرت  المهرجان الرمضاني للنادي، 
ضمن   

ً
متسابقا  170 طوال أيام شهر رمضان المبارك أكثر من 

منافسات احتضنها نادي العين للفروسية والرماية والجولف في 
مدينة العين، وحصل على المركز األول محمد علي صالح حريز 
الثاني،  تاله محمد حمدان ناصر المحرمي في المركز  المهيرى، 
وأحرز نهيان سيف مانع الشام�ضي المركز الثالث. وعقب الختام 
قام خليفة بطي الشام�ضي مدير مركز العين ومبارك سيف العرياني 
العين للفروسية والرماية والجولف،  عضو مجلس إدارة نادي 

مدير نادي الرماية بتتويج الفائزين 

زايد،  الشيخ  له  المغفور  لدى  اإلنساين  العمل  أسس  إن 
الدين  العمل اإلنساين جزءاً من تعاليم  انبنت عىل كون 
توجهات  بأي  يرتبط  أن  يجب  ال  وأنه  الحنيف،  اإلسالمي 
وتنوع  اإلنساين،  العمل  مؤسسية  إىل  إضافة  سياسية، 

مجاالته، وارتباطها بالبناء والتنمية

تراث الشهر

المقيظ ورحالت االصطياف »تراث اإلمارات« ينظم حوارية عن 
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برنامج »قائد مرحلة التمكني«
زايد  مركز  نظمها  التي  والمحاضرات  الندوات  سلسلة  وضمن 
لذكرى سيرة ومسيرة   

ً
للدراسات والبحوث التابع للنادي تخليدا

ومآثر فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
من  يتكون  الذي  التمكين«  مرحلة  »قائد  برنامج  مسمى  تحت 
سلسلة ندوات ومحاضرات تهدف الستعادة وتخليد ذكرى سيرة 
ومسيرة وإنجازات فقيد الوطن »طّيب الله ثراه«، كان المركز قد 
»الشباب والرياضة اإلماراتية تمكين وريادة  نظم ندوة بعنوان 
وإنجازات« تحدث فيها المستشار اإلعالمي بجريدة البيان محمد 
الجوكر وأدارها الباحث في مركز زايد مسلم العامري. وتناول الجوكر 
في الندوة مآثر فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان »طّيب الله ثراه«، ودوره وإسهاماته في القطاع الريا�ضي كما 
نظمت ندوتان ضمن البرنامج نفسه جاءت الندوة األولى بعنوان 
»أبوظبي في رؤى المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان« 
وتتحدث فيها كل من الدكتور محمد الفاتح زغل الباحث الرئيس 
والباحث والمؤرخ البريطاني  في مركز زايد للدراسات والبحوث، 
ديفيد هيرد. فيما جاءت الندوة الثانية بعنوان »التراث واألصالة 

في فكر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان« وتحدث فيها 
الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وفاطمة 
المزروعي رئيسة قسم األرشيفات التاريخية باألرشيف والمكتبة 
»أبوظبي في رؤى المغفور له الشيخ خليفة  وفي ندوة  الوطنية. 
بن زايد آل نهيان«، عدد الدكتور محمد الفاتح الركائز األساسية 
 
ً
لرؤية المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بوصفها منهجا
 لجعل أبوظبي مدينة حضارية، وذلك بالتركيز على القيم 

ً
متكامال

العالية والبعد المعرفي والثقافي، والمشروع الحضاري للدولة.
وفصل الفاتح الخطوات واللبنات التي بنيت عليها رؤية المغفور 
له الشيخ خليفة للسير بأبوظبي لتتبوأ مكانها المتقدم بين مدن 
العالم، وذلك باالهتمام بقيم التسامح وصون الهوية واإلفساح 

للحداثة والتقدم العلمي وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني.
كما تناول في حديثه أهم المقومات التي وضعت أبوظبي في مصاف 
بالتفصيل عن دالالت   

ً
أيضا وتحدث  العالمية،  المدن  أفضل 

مبادئ الخمسين والمؤشرات العالمية التي تحتل فيها اإلمارات 
المراكز األولى.

فيما تحدث ديفيد هيرد عن االختالفات الثقافية والبيئية التي 
إلى اإلمارات في ستينيات القرن الما�ضي،  عايشها عند قدومه 
بعد  اإلمارات  شهدتها  التي  الكبيرة  التحوالت  عاصر  أنه   

ً
مبينا

 إلى أن تلك التحوالت بنيت على ركائز قوية وجرت 
ً
النفط، مشيرا

بسالسة ومن دون آثار جانبية، وذلك ألن من أجروا تلك التحوالت 
كانوا زعماء وقادة تميزوا بالحكمة والخبرة.

وتحدث هيرد عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
وهو ما زوده بالخبرة  وتوليه مسؤوليات كبيرة منذ عمر مبكر، 
من تلك الفترة.   

ً
لوضع االستراتيجية التطويرية ألبوظبي انطالقا

له  المغفور  بلقاء  فيها  التي حظي  المناسبات  كما تحدث عن 
اللقاءات،  تلك  من  جمعها  التي  واالنطباعات  خليفة،  الشيخ 
ومنها تمسكه ببيئته وحبه لها، كما أشار إلى أنه »رحمه الله« كان 

تراث الشهر

الدولي للكتاب« برنامج ثقافي حافل لنادي تراث اإلمارات في  »معرض أبوظبي 

تناولوا  الذين  المتخصصين،  واألكاديميين  الباحثين  من  نخبة 
وأبوظبي في  فلسفة التمكين في فكر المغفور له الشيخ خليفة، 
واألصالة،  التراث  ومسألة  الثقافية،  والتنمية  الميمون،  عهده 

وتمكين المرأة، والرياضة والشباب في فكره »طيب الله ثراه«.
وأشارت المنصوري إلى أن نادي تراث اإلمارات درج على تقديم 
عام،  كل  في  الكتاب  معارض  مع  بالتزامن  جديدة  إصدارات 
وذلك في إطار دوره بوصفه منصة تراثية وثقافية مهمة، ووجهة 
يقصدها الزوار من األكاديميين والباحثين والطالب الذين تمثل 
 ال غنى عنه في 

ً
 معرفيا

ً
، ومعينا

ً
 بحثيا

ً
لهم إصدارات النادي مصدرا

مجال الدراسات التراثية اإلماراتية والخليجية والعربية.
 من 

ً
وفي هذا السياق نوهت إلى أن جناح النادي هذا العام ضم عددا

اإلصدارات الجديدة في مختلف المجاالت، أبرزها كتب: »السنع 
التقليدية  و»العمارة  زغل،  فاتح  محمد  للدكتور  اإلمارات«  في 
والحضرية في دولة اإلمارات العربية المتحدة« لشمسة الظاهري، 
للدكتور علي  و»الرحالة الغربيون واإلمارات العربية المتحدة« 
عفيفي علي غازي، و»المتاحف الحكومية والخاصة في اإلمارات« 

لفاطمة عمر، و»مدخل تاريخي لدراسة الدرور في اإلمارات« لفهد 
للدكتور عبدالحكيم  و»التناص في األمثال الشعبية«  المعمري، 
الزبيدي، و»عوشة بنت خليفة.. معجزة الشعر الشعبي اإلماراتي« 
لمحمد نجيب قدورة، باإلضافة إلى عدد من الدواوين الشعرية، 
وديوان الخوافي في  وديوان بن حوفان،  هي ديوان بن سالمين، 

غريب القوافي )الجزء الرابع(.
من جانبه قال سعيد بن علي المناعي مدير إدارة األنشطة في 
مثالية  منصة  يعد  للكتاب  الدولي  أبوظبي  معرض  إن  النادي 
للتعريف بأنشطة النادي وجهوده في نشر وحفظ تراث الدولة 
وترسيخ مفهوم الوالء واالنتماء للوطن ولقيادته الحكيمة، وتعزيز 
األصيلة.  اإلماراتية  والتقاليد  بالعادات  والتمسك  الثقافة  قيم 
وأضاف المناعي أن النادي شارك بجملة من الفعاليات التراثية 
)مركزا  التابعة له  المتنوعة نظمها عدد من المراكز واالدارات 
أبوظبي الشبابي والنسائي التابعان إلدارة األنشطة، وإدارة القرية 
التراثية، وإدارة البيئة والصحة والسالمة( حيث الورش التراثية 
للتعلم  تتيح للجمهور فرصة  تفاعلية   

ً
التي تعد ورشا النسائية 

مثل   
ً
قديما كانت سائدة  التي  التراثية  الحرف  والتثقيف حول 

وصناعة  العطور،  وصناعة  الخوص،  وسف  والتلي،  السدو، 
مجموعة  تقديم  أيضا  ويتم  وتابع  البراقع.  وصناعة  الدخون، 
من الورش البحرية المميزة لزوار الجناح عن صناعة الديين، 
ورحالت الغوص وكيفية استخراج اللؤلؤ،  والغزل،  والطواش، 
باإلضافة للورش التوعوية للمحافظة على البيئة ، كما يتم عرض 

مجموعة من المنتجات التراثية المميزة. 
نقطة  شكلت  التفاعلية  األنشطة  هذه  إلى  المناعي  وأشار 
جذب مهمة لزوار المعرض الذي يستقطب اهتمام اآلالف من 
المواطنين والمقيمين والسياح لتعريفهم بمكانة التراث اإلماراتي 

 من مكونات الهوية الوطنية.
ً
 أساسّيا

ً
الذي يعتبر مكونا
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 عن دعم الكتاب في مجال النشر، ومشاريع دعم المؤلفين 
ً
أيضا

الشباب، والجوائز األدبية مثل جائزة البوكر وجائزة الشيخ زايد، 
والمهرجانات الثقافية، والمتاحف، والمراكز الثقافية، وغيرها من 
المشاريع الثقافية التي عززت من مكانة اإلمارات كوجهة ثقافية 
عالمية. كما عرجت على مرحلة التمكين والمرأة، حيث أشارت إلى 
 
ً
أن مسيرة المرأة في فترة المغفور له الشيخ خليفة كانت امتدادا
لمسيرتها في عهد المغفور له الشيخ زايد وإيمانه بالمرأة، منوهة 
المناصب وشكلت  تبوأت  الشيخ خليفة  في عهد  المرأة  أن  إلى 

 في كل المجاالت حتى وصلت إلى الفضاء.
ً
حضورا

وضمن البرنامج نفسه »قائد مرحلة التمكين« نظم الجناح ندوة 
بعنوان »التمكين.. المعنى النظري ومدلول المصطلح وتاريخه«، 
الحسن،  يوسف  الدكتور  والدبلوما�ضي  المفكر  فيها  تحدث 
واإلعالمي والكاتب  والكاتب والمفكر الدكتور عمار علي حسن، 
علي عبيد. وذهب الدكتور يوسف الحسن في حديثه إلى أن هناك 
 بين المراحل التي مرت بها دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

ً
ترابطا

حين الحديث عن »مرحلة التمكين« التي قادها المغفور له الشيخ 
في مرحلة التأسيس   

ً
خليفة بن زايد آل نهيان، حيث كان شريكا

كما  لعهده،   
ً
وليا زايد بصفته  الشيخ  له  المغفور  والده  بجوار 

أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
 للعهد، 

ً
 في مرحلة التمكين بصفته وليا

ً
»حفظه الله« كان شريكا

قل أن يتولى اآلن مسؤولية قيادة الدولة كاملة في مرحلة صناعة 
وفّصل الحسن عناصر مرحلتي التأسيس والتمكين  المستقبل. 
الدكتور عمار علي حسن،  أما  فيهما.  تحققت  التي  واإلنجازات 
 
ً
مشيرا الحداثة،  إلى  الموروث  الثقافة من  تمكين  فتحدث عن 
وأنها يجب أن  إلى أن الثقافة تقع في قلب الظاهرة اإلنسانية، 

ثقافة  وليست  حقيقية  ثقافة  لتكون  عناصر  عدة  فيها  تتوافر 
للزينة أو المهرجانات، حيث يجب أن تتميز باالنحياز إلى الناس، 
وأن تكون القاطرة  وأن تكون سابقة على السياسة واالقتصاد، 
التي تجر خلفها كل �ضيء إلى األمام. وذهب إلى أن الثقافة الشعبية 
لها فضل كبير على ثقافة النخبة، التي ال يمكن صنعها في مرحلة 
نهضة أو تمكين إذا تم التخلي عن الموروث واألصالة. فيما أبان 
علي عبيد أنه بحث في معنى ومدلول التمكين وتاريخه، وقال إن 
هناك أكثر من نظرية وتعريف، لعل أكثرها بساطة أن التمكين هو 
منح القوة التخاذ القرار ومن ثم الم�ضي نحو تحقيق اإلنجازات. 
وقال إن تاريخ التمكين ال يرجع الى ستينيات القرن الما�ضي كما 
يظن البعض، بل هو أقدم من ذلك، إذ وردت لفظة التمكين في 
أكثر من موضع في القرآن. وقال عبيد إنه خالل مرحلة التأسيس 
لمرحلة   

ً
اإلمارات أصبح في ما بعد مستعدا تكون جيل من أبناء 

التمكين التي تم فيها استثمار ما تحقق من إنجازات. 
تمكين  هي  مجاالت  ثالثة  على  بالتركيز  للتمكين  أمثلة  وضرب 
نظم  كما  الهمم.  أصحاب  وتمكين  الشباب،  وتمكين  المرأة، 
 ندوة بعنوان »الثقافة في عهد قائد التمكين..استراتيجيات 

ً
أيضا

وإنجازات« قدمها الكاتب واإلعالمي خالد عمر بن ققه، الذي عدد 
خاللها المنجزات الثقافية في عهد الشيخ خليفة، وأكد أن دولة 
اإلمارات استطاعت أن تحقق نقلة نوعية كبيرة في المجاالت كافة 

 في المجال الثقافي. 
ً
وخصوصا

 ندوة بعنوان »تمكين المرأة في رؤية المغفور 
ً
ونظم المركز أيضا

له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان« تحدثت فيها لميس أبو حليقة 
رئيسة قسم الشركاء في مركز أبوظبي للصحة العامة،التي تتبعت 
تمكين المرأة في اإلمارات منذ بداياته في عهد المغفور له الشيخ 

تراث الشهر

الدولي للكتاب« برنامج ثقافي حافل لنادي تراث اإلمارات في  »معرض أبوظبي 

 بكل شؤون النفط وصناعته. وفي ندوة »التراث واألصالة في 
ً
ملما

فكر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان«، أكد الدكتور 
عبدالعزيز المسلم أن الحديث عن المغفور له الشيخ خليفة 
لكونه كان األكثر  متصل بالحديث عن المغفور له الشيخ زايد، 
 بمشاريع والده بحكم أنه أكبر إخوته. وتحدث المسلم عن 

ً
ارتباطا

رؤية الشيخ زايد للتراث التي تعود إلى ما قبل االتحاد، واستمرت 
التراث  »رحمه الله«  بعد تأسيس الدولة حيث دعم الشيخ زايد 
والرياضات التراثية،  من خالل دعم األدب الشعبي،   

ً
كبيرا  

ً
دعما

له  المغفور  أن  إلى   
ً
مشيرا المختلفة،  التراث  أوجه  من  وغيرها 

الشيخ خليفة واصل النهج نفسه بعد وفاة الشيخ زايد. ووصف 

حيث  للتراث الثقافي«،  »عهد رخاء  عهد الشيخ خليفة بأنه كان 
ظلت األسس التي وضعها الشيخ زايد في مجال التراث تتنامى في 
أن الفترة التي ازدهرت فيها الثقافة   

ً
مؤكدا عهد الشيخ خليفة، 

والتراث الثقافي في عهد المغفور له الشيخ خليفة، يمكن أن يسطر 
فيها كثير من المصنفات.

فيما استعرضت فاطمة المزروعي إنجازات المغفور له الشيخ 
والتراث،  والثقافة  األدب  في مجاالت  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
بالتركيز على عدد منها مثل قانون القراءة الذي يهدف لضمان 
اإلمارات،  دولة  في  القراءة  لترسيخ  الحكومية  الجهود  استدامة 
وقالت إنه أحدث طفرة في المجتمع اإلماراتي. وتحدثت المزروعي 
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توقيع كتب
من جهة أخرى شهدت منصة توقيع الكتب في المعرض حفالت 
عبدالله  »الحاج  كتاب  منها  الجديدة  النادي  توقيع إلصدارات 
وليمسون« للدكتور حمد بن صراي، وكتاب »التناص في األمثال 
وديوان  الزبيدي،  عبدالحكيم  للدكتور  اإلماراتية«  الشعبية 
للشاعر مبارك بن ناصر بن سالمين المنصوري،  »بن سالمين« 
»بن  كما نظم النادي في جناحه بالمعرض حفل توقيع لديوان 

حوفان« للشاعر محمد بن حوفان المنصوري.
غريب  في  »الخوافي  لديوان  توقيع  حفل   

ً
أيضا الجناح  ونظم 

توقيع  وحفل  المنصوري،  للشاعر محمد بن يعروف  القوافي« 
لديوان »بن ثايب« للشاعر محمد سالم بن ثايب الرميثي .

ختام متمزي
 31 واختتم نادي تراث اإلمارات، مشاركته في فعاليات الدورة الـ 
من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بتنظيم عدد من الفعاليات، 
حيث أصبوحة شعرية »29 مايو« شارك فيها الشاعر خلفان بن 
برنامج  اختتم  فيما  الجراح.  ماجدة  والشاعرة  الكعبي،  نعمان 
»جلسات حوار أبوظبي الثقافي« بمحاضرة »الفكر العربي المعاصر 
في )حديث العرب(« التي قدمها اإلعالمي سليمان الهتالن وأدارها 

الكاتب جمال الشحي، ومحاضرة »قراءة في كتاب أول برميل من 
التي قدمتها الدكتورة سلوى النعيمي الباحثة في تاريخ  الثروة« 
التي  التراث«  في قراءة  الحداثية  »المناهج  ومحاضرة  اإلمارات، 
قدمتها الناقدة والروائية الدكتورة هويدا صالح. كما شهد اليوم 
 حفلي توقيع، لكتاب »دليل المتاحف اإلماراتية الحكومية 

ً
أيضا

والخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة« تأليف فاطمة محمد 
عمر، وكتاب »الدرور في دولة اإلمارات« تأليف فهد المعمري.

وجاءت مشاركة النادي في هذا الحدث الثقافي الدولي الكبير في 
التراث  واألجداد وإبراز  إطار جهوده للمحافظة على تراث اآلباء 
كهوية وطنية أصيلة والحفاظ عليها ونقلها لألبناء، ورفدهم بما 
لقيادته الحكيمة، من خالل  للوطن والوالء  يعزز لديهم االنتماء 
والفكر  الوعي  لنشر  التراثية  واألنشطة  والفعاليات  اإلصدارات 

 ألهداف النادي بشكل علمي ومنظم.
ً
التراثي، وذلك تحقيقا

ورش تراثية
كما نظم نادي تراث اإلمارات طوال أيام المعرض مجموعة من 
الورش التراثية المتنوعة منها ورش الحرف النسائية مثل السدو، 
والورش البحرية عن  والتلي، وسف الخوص، وصناعة البراقع، 
وكيفية  الغوص  ورحالت  والغزل،  والطواش،  الديين،  صناعة 
البيئية،  على  للمحافظة  توعوية  وورش  اللؤلؤ،  استخراج 

باإلضافة إلى عرض مجموعة من المنتجات التراثية المتنوعة 

تراث الشهر

الدولي للكتاب« برنامج ثقافي حافل لنادي تراث اإلمارات في  »معرض أبوظبي 

زايد وازدهاره في عهد المغفور له الشيخ خليفة الذي توسعت في 
عهده فرص تأهيل وتمكين المرأة حيث تبوأت أرفع المناصب، 
كما تناولت بالحديث تجربتها الشخصية في التعليم واالبتعاث 

والتوظيف.

برنامج »جلسات حوار أبوظيب الثقايف«
وضمن البرنامج الثقافي لنادي تراث اإلمارات في معرض أبوظبي 
الدولي للكتاب، الذي أطلق تحت عنوان »جلسات حوار أبوظبي 
للنادي،  التابع  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  نظم  الثقافي«، 
محاضرة بعنوان »الشواهد الكتابية في حضارة اإلمارات إشكالية 
غياب النص وصعوبات التفسير« قدمها الدكتور محمد عبدالله 
الحمادي الباحث في تاريخ اإلمارات، وأدار الحوار بدر األميري المدير 
االداري في مركز زايد للدراسات والبحوث، وتحدث المحاضر عن 
الشواهد الكتابية والنقشية المكتشفة حتى اآلن في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وأهمية النقوش ومكانتها في المجتمع االماراتي، 

كما تحدث عن الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع. 
وشهدت المحاضرة عدد من المداخالت التي أثرت النقاش حول 
نفسه  البرنامج  المحاضر وضمن  ذكرها  التي  النقاط  من  عدد 
الباحث  التي قدمها  األدبي«  النقد  »التراث..في  جاءت محاضرة 
وأدار الحوار الدكتور محمد  واألكاديمي الدكتور بالل األرفه لي، 
حيث  والبحوث،  للدراسات  زايد  مركز  في  الباحث  زغل  الفاتح 
في محاضرته  والمعضالت  التساؤالت  من   

ً
عددا لي  األرفه  طرح 

منها حساسية مسألة التراث، والموقف منه وكيف نتعامل معه، 

الذهن  في  بأشكال مختلفة  يمتد ويحضر  التراث  أن  إلى   
ً
مشيرا

والمخيلة والذاكرة ويتجلى في التصرفات والتعابير وطرق التفكير. 

يارات مهمة ز
 
ً
 واسعا

ً
 جماهيريا

ً
شهد جناح النادي، طوال فترة المعرض، إقباال

وقيمة  الجناح  زائرو  يبديه  الذي  االهتمام  مدى  يعكس  مما 
معروضاته التي تعكس اإلرث التراثي الغني للدولة، حيث استقبل 
الجناح نخبة من الشخصيات الرسمية وكبار المثقفين والكتاب 
وزيرة  الكعبي  محمد  بنت  نورة  معالي  رأسهم  على  والمبدعين، 
وزير الثقافة والسياحة  ومعالي حسن ناظم،  الثقافة والشباب، 
واآلثار بالعراق، بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز 
واستمعوا لشرح من فاطمة المنصوري  أبوظبي للغة العربية، 
من  النادي  جهود  عن  والبحوث  للدراسات  زايد  مركز  مديرة 
بمايصدر  أجل حفظ وتوثيق ونشر تراث الدولة والتعريف به، 
الجناح معالي  زار  كا  وينظمه من فعاليات وأنشطة.  من كتب، 
محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، 
والمكتبة  األرشيف  عام  مدير  علي  آل  ماجد  عبدالله  وسعادة 
الرئيس  العلي  عبدالله  محمد  والدكتور  باإلنابة،  الوطنية 
والعميد  واالستشارات،  للبحوث  "تريندز"  لمركز  التنفيذي 
سيف سعيد الشام�ضي مدير ادارة المراسم والعالقات بالقيادة 
المثقفين  من  عددكبير  إلى  باإلضافة  أبوظبي،  لشرطة  العامة 
الشرائح  مختلف  من  المعرض  ورواد  والباحثين  واإلعالميين 

والفئات العمرية، السيما طلبة المدارس.
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بين  وثيقة  ثمة عالقة طردية  أن   
ً
يدرك سريعا للتاريخ  المتابع 

التغيرات الكبرى التي تؤثر على شكل الحياة وتنعكس على طبيعتها 
وتفاصيلها، وبين ارتفاع نبرة تجسيد الما�ضي والتراث في الفنون 

واآلداب.
األولى  العالمية  للحربين  الزاوية  هذه  من  النظر  يمكن  عالمًيا 
السريع  التقسيم  الحديث عن عملية  يمكننا  وعربًيا،  والثانية. 
 ،1916 لخريطة العالم العربي في أعقاب معاهدة سايكس بيكو 
باعتبارها أشهر هذه التغيرات التي كانت سبًبا مباشًرا في شيوع 
العربي،  وبالتاريخ  العربي  بالتراث  ومعنية  ومهتمة  مهمومة  نبرة 

انعكست في كل أشكال التعبير الفني واألدبي. 
 1967 كانت هزيمة سنة  ا من مصر، 

ً
عربًيا أيًضا ولكن انطالق

ليتبادل الخصوم اللكمات  رقة التي أشعلت حلبة الصراع، 
َ
الط

 
ً

فريق يرفضه ويراه حمال التراث.  والكلمات حول الموقف من  
إليه  العودة  في  الحل  أن  يرى  وفريق  الهزيمة،  وراء  كان   

ً
ثقيال

واستعادة أمجاد الما�ضي. وفريق ثالث يقف موقف الوسط ويرى 
أن نستلهم من التراث والما�ضي ما ي�ضيء خطواتنا في الحاضر نحو 
المستقبل المبني على التفكير العقلي والعلم أًيا كان مصدر العلم. 
وقد انعكست آثار هذه المعركة جلية في ساحة الفكر والفلسفة، 

كما انعكست في أشكال التعبير الفني واألدبي. 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ارتبط األمر بالتغير االقتصادي 
السريع، وما صاحبه من تغيرات اجتماعية وثقافية. هذا التغير 
ا مهدًدا 

ً
تراث القريب  باألمس  كان  ما  جعل  في سرعته،  المذهل 

-ليس خالل سنين كما هو المعتاد في عمليات النمو  باالندثار 
والتطور، وإنما خالل أيام وشهور- استجابة للطفرة االقتصادية 
والرغبة السياسية في اإلفادة منها لتحقيق حالة من الرفاه للشعب 

تعويًضا عن سنين من الجفاف. 
أحد محوريه المجتمع في  لنا هذا األمر على رسم بياني، 

َّ
إذا مث

يمثل  اآلخر  والمنحنى  عليه،  االقتصادية  الطفرة  انعكاسات 
 شديد 

ً
حضور التراث في األدب؛ لوجدنا أن المنحنى يتخذ شكال

بكثرة  أي  بالكم،  تتعلق  حدة  وهي  األولى.  السنوات  في  الحدة 
كما تتعلق كذلك بدرجة  استخدام حكايات الما�ضي ومفرداته. 
وتتعلق  وكذلك وضوح الرمز في المعالجة.  المباشرة األسلوبية، 
من جهة أخرى بدرجة ارتفاع نبرة العاطفة في التعبير عن القلق أو 

الدهشة أو التساؤل أو حتى الخوف. 
إذ يدخل  ما قد يبدو للبعض غريًبا،  ثم يحدث لهذا المنحنى، 

ليس عن  عاكًسا فترة تكاد تقترب من الصمت،  في حالة ثبات، 
وإنما عن  معالجة التراث في الكتابات األدبية المحلية فحسب، 
لقد مرت سنوات لم يظهر فيه كاتب  إنتاج األدب من األساس. 
كما أن األقالم التي بادرت بالكتابة تراجع معظمها عن  جديد، 

الكتابة، أو على أقل تقدير لم تعد مهتمة بنشر ما تنتجه.  
في تلك الفترة تعالى السؤال في الصفحات الثقافية حول سبب 
هذا الصمت، وحاولت كتابات كثيرة بينها دراسات جادة تفسير 
وتحليل تلك الظاهرة، في سعي جيد لضبط أبعادها زمنيا وأدبيا.

بعد فترة التوقف أو الصمت، أخذ المنحنى في الصعود التدريجي 
األصوات  بعض  وعودة  جديدة،  بأصوات  مدفوًعا  الناعم، 

القديمة. يشبه هذا المنحنى - من حيث طبيعته وشكله - منحنيات 
الصدمة في علم النفس، إذ الصدمات بطبيعتها حادة، يقابلها رد 
فعل شبيه بها في الحدة، ثم تنجح عملية الجدل بين المدخالت 
الجديدة والقديمة، في الوصول إلى طرح جديد يمثل مزيًجا بنسب 
مختلفة من األطروحتين المتعارضتين أو األطروحات المتعارضة، 

مع روافد مما يدور على أرض الواقع. 
هذه محاولة مبدئية للغاية، لوصف المسار الذي اتخذه حضور 
خالل  اإلماراتي  السرد  تجربة  في  الما�ضي  واستحضار  التراث 

السنوات الخمسين الماضية. 
أما عن طبيعة حضور التراث في المنتج األدبي المنتمي لسنوات 
الصدمة -إذا جاز التعبير- وهي سنوات استقبال أول آثار الطفرة 
االجتماعية  الصعد  على  صاحبها  الذي  والحراك  االقتصادية 
والسياسية وغير ذلك، فهو حضور حاد يعكس حدة أثر الطفرة، 
لذا فهو أقرب للمباشرة منه للمعالجة الفنية المنضبطة، سنجد 
ا في 

ً
حرًصا على إيراد شواهد كثيرة من األمثال الشعبية، وإفراط

استخدام مفردات اللهجة العامية، واستخدام  حكايات الحياة 
الماضية )كان الما�ضي آنذاك حاضًرا يتحول إلى ماض أمام أعين 

أصحابه(. 
بتالبيب  والتمسك  الما�ضي  عن  الصاخب  التعبير  ذلك  أعقب 
مرت خالله محاوالت قليلة  ما أشرنا إليه من صمت،  التراث، 

َبدء  تكشف عن حالة  لدراسته،  ندعو  أمر  وهو  كاشفة،  لكنها 
التعامل المنطقي مع التغيرات والدخول في مرحلة التفكير في ما 
المخاوف التي صاحبت البدايات.  تعد به من إيجابيات، وهدوء 
إرهاصات  من  فيها  بما  الكتابات،  تعكسه طبيعة هذه  ما  وهو 
الَنَفس التحليلي، واالبتعاد، أو محاولة االبتعاد عن الحدة الكمية 

والكيفية. 
ظهور أصوات جديدة تبشر بحالة مختلفة  أعقب تلك الفترة، 
أكثر نضًجا من فهم العالقة مع التراث وكيفية معالجته في اشكال 
أعقبت  التي  الحديثة  التجارب  في  التراث  ظهور  األدبي.  التعبير 
مرحلة الهدوء األدبي،  يختلف إلى حد كبير عن حضوره في تجارب 
التأسيس، صحيح أن كتابات كثيرة ال زالت تتعامل مع التراث عن 
َعمد متأثرة باالهتمام الرسمي الكبير بالتراث الذي تضعه خطط 
مع  وهو أمر آخر سيتخفف منه األدباء  التنمية ضمن أولوياتها، 
الوقت ليصبح الحضور ناضًجا يحقق حالة الحضور الحي للتراث 
في نسيج الحياة كما تستهدفها خطط التنمية. وهو ما تحقق في 
 ونسيًجا 

ً
كتابات أخرى كثيرة، إذ تجلى التراث باعتباره مكوًنا أصيال

طبيعيا ضمن نسيج جديد اسمه المواطن اإلماراتي الجديد. 
وفي ظني أن هذه النوعية من الكتابات هي األقدر على التعبير عن 
الذي راكم خالل الخمسين عاًما  روح األدب اإلماراتي الجديد 

الماضية تجربة جديرة بالدرس والنقد والتقديم 

وليد عالء الدين
كاتب وروائي  

إضاءة

الرتاث يف األدب اإلمارايت
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قضايا وآراء

العربي  العالم  القراءة في  و  الكتاب  الكتب وثنائية  معارض 

 صديق محمد جوهر

في شهر مايو الما�سي افتتح معرض الكتاب الدولي في أبوظبي 
وهو من أهم األحداث على خريطة الثقافة العربية المعاصرة. 
وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى أن الكتاب يتصدر بجدارة 
بالغة سائر ما ابتدعه البشر من وسائط معرفية على مدار 
التاريخ اإلنساني قديمه ووسيطه وحديثه ومعاصره، ذلك أن 
أن القراءة لمن أتيح له تعلمها وإجادتها هي األبرز واألسطع 
واألسمى بين كل األنشطة واألعمال والفعاليات البشرية مهما 
الكتاب  أن  يعني  وهذا  ميادينها.  وتشعبت  مجاالتها  تنوعت 
سيظل في حقيقة أمره ونهاية مطافه ورمزية وجوده الجامعة 
الحجيج من  إليها قوافل  ت  يمَّ التي طالما  اإلنسانية األقدم 
طالب المعرفة ونساك الفكر ورسل العقائد وقادة الثورات 
التغيير.  مشاعل  وحملة  اآلداب  وأساطين  الفنون  ومبدعو 
وظلمات  الجهل  غياهب  بنوره  يبدد   

ً
نبراسا الكتاب  سيظل 

التخلف والتطرف واإلرهاب.

للمعرفة البشرية على أي   
ً
سيظل الكتاب منارة للثقافة وينبوعا

صورة كان في الما�ضي والحاضر وأي نحو سيكون في المستقبل، 
جداَر  للعبارات  الناقلة  للكلمات  الحاملة  مادته  أكانت  سواء 
في كتاب   

َ
بردي أم صفحة  

َ
أم ورقة حيواٍن  بدائي أم جلَد  كهٍف 

مطبوع أم مدونة إلكترونية. إنما الكتاب حيثما كان وكيفما كان، 
 تحج إليه قوافل الساعين للحياة، العابرين إلى بحور 

ً
سيظل مزارا

في حضرة الكتاب يجتمع البشر  المعرفة التي ال تحدها شطآن. 
عند غاية واحدة هي القراءة وبالقراءة يكون تمام الحج واكتمال 
السعي والطواف في حركة جدلية دائبة تنفي ماتم أو بدا لبرهة 
أنه قد تم وتنقض ما اكتمل والح لوهلة أنه ما عاد في اإلمكان 
إذن  مدهٌش  أبدع مما كان وذلك بتوالي الحج وتعدد القراءات. 
أمر الكتاب في حياة الناس، ومدهش أكثر أمُر حياِة الناس في ثنايا 
الكتب وال ُيغّرننا ما نراه اآلن من سطوة بالغة لفنون الصورة 
وأفانين أصحابها المزهوين بما حققته تلك الفنون من فتوحات 
تليفزيونية وسينمائية وإليكترونية إنترنتية فما حياتها وما قيمتها 
المكتوب  النص  وروح  الكتابة  وحرارة  الكلمة  نسغ  فقدت  إن 

 
ً
أو سيناريو سينمائيا  

ً
تليڤزيونيا  

ً
أكان ذلك إعدادا المقروء سواء 

.
ً
 إنترنتيا

ً
أو تخزينا

ال عجب إن قلنا أن القراءة ال تنفصل عن الكتابة ومن ال يقرأ ال 
 
ً
وأم�ضى سالحا  

ً
وأفعل تأثيرا  

ً
يكتب ولذلك فالقراءة هي أبقى أثرا

 )اقرأ باسم ربك الذي خلق(. والمتأمل في تاريخ القراءة 
ً
وأعتى قوة

ما للكتب من سطوة على   
ً
باألصل والكتابة بالتبعية يعلم يقينا

أكان  المعلوم سواء  المنظور  التاريخ  البشر على مدار  مليارات 
البشر قارئين كاتبين أم لم يكونوا. ويكفي هنا للتدليل على صحة 
ما نذهب إليه ذكر الكتب السماوية المنزلة الثالثة والتي تحتل 
ر 

َ
مكانة ال تضاهيها مكانة في أفئدة وعقول مليارات البشر رغم ك

ثالثة حددت منذ آالف السنين  كتٌب  السنين وتعاقب القرون. 
أوليس  واستلهامها،  بقراءتها  التاريخ  مالمح  وغيرت  أمم  مصائر 
الدين بمعنى ما من المعاني ابن القراءة ووليدها الشرعي األكبر؟ 
أوليس العلم في سائر تجلياته وشتى ميادين بحثه نتاج القراءة؟ 

وقس على ذلك ما شئت من مجالي التقدم واالرتقاء اإلنسانيين.
تتلمذه  لوال   

ً
شهيرا  

ً
يكون فيلسوفا أن  أفالطون  كان بوسع  هل 

اإلسكندرية ولوال نهله من كتب مكتبتها الشهيرة  على يد حكماء 
يتعلم  أفلم  العالمية.  للثقافة  كانت اإلسكندرية عاصمة  عنما 
 
َ
الفلسفة أصول  اإلسكندرية  مدينة  بنى  الذي  األكبر  اإلسكندر 
يد على  والمعارف على  والعلوم  الفنون  والمنطق وغيرهما من 
أولم يكن الفضل في قيام الثورة اإلنجليزية  يد أرسطوطاليس؟ 
 لكتب المفكر والفيلسوف البريطاني توماس 

ً
الديمقراطية راجعا

هوبز حول الملكية االستبدادية عالوة على مؤلفات جون لوك 
فيما يتعلق بالعقد االجتماعي الدستوري؟  وجون ستيوارت ِمْل 
ثمار  من  ثمرة  وماعليها  مالها  بكل  الفرنسية  الثورة  تكن  أولم 
الكتب الفلسفية التي أبدعها ديدرو وجان جاك روسو عالوة على 
ألم تكن الثورة   

ً
وأخيرا وليس آخرا مؤلفات ڤولتير المسرحية؟ 

البلشفية الروسية ابنة شرعية لكتابات المنظرين االشتراكيين 
كارل ماركس وإنغلز؟

 على األفواه عند ذكر أهمية 
ً
 عن المأثورات التي تتردد آليا

ً
وبعيدا

الكتاب وفضل القراءة نفضل أن يكون الرأي ألصحاب الشأن، أال 
تاب المبدعون أنفسهم إذ ال يعرف الشوَق إال من يكاِبُده 

ُ
وهم الك

وسوف نكتفي في هذا المقام بإيراد  إال من يعانيها.   
َ
وال الصبابة

أولهما لنموذج عربي مصري  مثالين أحدهما عربي واآلخر غربي: 
كاتٍب قارٍئ من طراز موسوعي هو األستاذ عباس محمود العقاد 
 وسمه بعنوان الفت ومتعلق 

ً
 مهيبا

ً
 وكتابا

ً
 ضخما

ً
الذي كرس ِسفرا

بموضوع القراءة هو »ساعات بين الكتب« والذي هو باألحرى وفي 
 مما 

ً
رأينا »أعمار بين الكتب أو أزمان في القراءة«. وسنورد بعضا

 لما سقناه في تضاعيف هذه الورقة الموجزة. وثانيهما 
ً
قاله تأييدا

لنموذج غربي كاتٍب قارٍئ هو اآلخر من طراز فريد هو الفيلسوف 
الناس  الذي شغل  الفرن�ضي األشهر جان بول سارتر  الوجودي 
خالل حياته ومأل السمع والبصر بكتبه ومؤلفاته ومواقفه وبعمق 
 من عباراته 

ً
الذي نورد بعضا »الكلمات«  في كتابه  قراءاته سواء 

المتصلة بموضوع الدراسة عن قيمة القراءة أو نحيل القارئ إلى 
سلسلة كتبه المعنونة بعنوان جامع هو »مواقف« والذي نشرته 
دار اآلداب البيروتية في ستينيات القرن الما�ضي فأثارت ما أثارت 
 أمام جدل فكري مازال قائما إلى 

ً
من قضايا وفتحت الباب واسعا

اليوم.  يقول المفكر الالمع عباس محمود العقاد في كتابه: لكن 
ماهذه الساعات بين الكتب وماذا ع�ضى أن يكون محصولها الذي 
وإجابة على هذا السؤال المتصل  نخرج به منها على اإلجمال؟ 
استطراد  بعد  العقاد  يجيب  القراءة  بموضوع   

ً
عضويا  

ً
اتصاال

حول قيمة المكتبة والكتب فيقول بحق وعن حق: "ليس لألوراق 
المكتبة  وليست  والدم  اللحم  مادة  غير  مادة  علم صناعتي  في 
 كانت ودائعها بمعزل عن هذه الحياة التي يشهدها عابر 

ً
عندي أيا

وقلٍب  تضرُب  الطريق ويحسها كل من يحس في نفسه بخالجٍة 
 
ً
ُمبينا ويواصل العقاد  الوجود.  ترن فيها أصداء  وذاكرٍة  يجيُش 
إنما الكتاب الخليق باسم  فضل الكتاب ومآثر القراءة فيقول:  
الكتاب في رأيي هو ما كان بضعة من صاحبه في أيقِظ أوقاته وأتِم 
  من خالل 

ً
صوره وأجمِل أساليبه وهو الحياة اإلنسانية منظورة

 
ً
مرآٍة إنسانية تصبغها بأصباغها وتظللها بظاللها وتبدو لك جميلة
فتأخذ لنفسك   

ً
 ومكروهة

ً
،محبوبة  

ً
أو ضئيلة  

ً
 ،عظيمة

ً
أو شائهة

 
ُ
في أعماٍر عدة أو عدة ُزْبدتها الخالصة وتعود بها وأنت حٌي واحٌد 
أحياٍء في عمٍر واحد، ذلك هو الكتاب كما أْسَتِحُبه وأطلبه وعلى 
هذا ال تكون ساعاتنا مع القارئ بين الكتب إال ساعات نقضيها في 
العائشين أو بين األموات الذين هم  غمار هذه الدنيا بين األحياء 

أحيا من األحياء.
إلى ذات األمر وإن  »الكلمات«  أما سارتر فيشير في كتابه القيم 
لقد وجدت ديانتي،  بطريقة أخرى ومذاق مختلف حيث يقول: 
وليس هناك ما يبدو لي أهم من الكتاب وكنت أجد في المكتبة 
الشعرية  المجازية  الفلسفية  لغته  في  سارتر  ويستطرد   .

ً
معبدا

في  المعنى  عن  البحث  ومغامرة  القراءة  رحلة   
ً
موصفا فيقول 

مكان يقع بين الواقع الجغرافي والمجاز األدبي »هو طابق سادس 
في   

ً
 طويال

ً
لقد اختنقت زمنا في باريس يطل على أسطح المنازل. 

كوكب  على  رجلي  أجّر  وكنت  كاهلي.  السهول  وأثقلت  الوديان 
المريخ وكان الثقل يسحقني ويكفيني أن أتسلق إحدى الروابي 
الرمزي  السادس  طابقي  إلى  أعود  وكنت  السرور،  ليعاودني 
وأستنشق فيه من جديد هواء اآلداب النادر. وكان الكون يتدرج 
إياه  وإعطاؤه   ،

ً
اسما كان يطلب بتواضٍع  عند قدمي وكل �ضيء 

 ولوال هذا الوهم األسا�ضي لما 
ً
كان يعني خلقه وأخذه في وقت معا

«.  وفي رأينا واعتقادنا بعد هذه اإلطاللة السريعة التي 
ً
كتبت أبدا

نحن مضطرون إليها بحكم ضيق المقام إال أن نقول جازمين أن 
األمم ال تتقدم بالتكنولوجيا الفائقة وحدها وال بفنون الصورة 
مهما تفنن فيها المتفننون من أهل الدعاية واإلعالم وإنما وقبل 
كل شيئ بالقراءة الجادة المنتجة قراءة تأتي بالكون عند أقدامنا 
 ونمنح كل �ضيء معنى ونخلع على كل �ضيء 

ً
فنعطي كل شيئ اسما

قيمته الحقة. أفال تستحق القراءة بعد كل ذلك أن تكون عبادة 
الذي  الشعارات  وشعار  الفرائض  بين  وفريضة  العبادات  بين 
اليختلف أحد من العقالء األسوياء الراشدين على أهميتها وعظم 
دورها في الحضارة اإلنسانية لتكون حضارة سلم وتنمية متكافئة 

تتسع لجميع البشر دون تفرقة أو تمييز  

معارض الكتب: وثنائية الكتاب والقراءة يف العالم العريب 
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وجوه من اإلمارات

بالحداثة التراث  الذي يربط  المعماري  اإلنجاز  رشاد بوخش.. صاحب 

 ممدوح السيد

حبه  بسمتها،  اتسم  قد  فإنه  والمعمار،  البيوت  أحب  كما 
التشييد  عالم  في  ا 

ً
عمالق جعله  التراثي  للمعمار  وعشقه 

ا بين البنايات حوله، يعرفه الجميع ويشيرون 
ً
والمعمار، شاهق

إليه، كيف ال وهو الذي ولد في دبي عاصمة البنايات العمالقة 

عربًيا، والتي استطاعت في غضون سنوات قليلة أن تكتب اسًما 

 يمتد آلالف السنوات
ً
من ذهب في عالم المعمار، وتصنع تراثا

إنه رشاد محمد بوخش، صاحب واحد من أهم البرامج التي 
تتحدث عن العمارة التراثية لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ورئيس جمعية التراث العمراني، حيث تشده الجذور أكثر من 

أي �سىء على اإلطالق لتأسيس مستقبل معماري أفضل.

بداية
من خالل  القديمة،  ارتبط بوخش منذ نعومة أظافره باألحياء   
الحي الذي بناه جده في منطقة البستكية عام 1920، كان البيت 
 بأن يلهمه، ويرسم له طريقه الذي سيسير فيه 

ً
25 كفيال ذي الـ 

حيث تحتفظ تلك األماكن بجانب طرازها  بدقة طوال حياته، 
الفريد الذي ما عاد يتكرر بسمة وطابع البساطة الذي بات الناس 
ولكن ذلك  يفتقدونه اآلن، وكأن البيوت ترسم مصير أصحابها، 
البيت قد هدم عام 1984، ليصبح تعزيته أنه قد حفظ مخططه 
على يد المهندس »بيتر جاكسون« والذي عمل معه ليتأسس حبه 
وتصبح تلك الخطوة حجر األساس في تلك المحبة التي  للتراث، 

ستجعله يقرر دراسة المعمار.

دراسة وعمل
سيراكيوز  جامعة  من  عمارة  بكالوريوس  على  رشاد  حصل 
1986 ثم نال درجة الماجستير في العمارة  بوالية نيويورك سنة 
من جامعة مانشستر في  »ترميم المباني التاريخية«  في تخصص 
المملكة المتحدة، كذلك أنهى برنامج إعداد القادة من كلية دبي 
لإلدارة الحكومية« في اإلمارات، وفي عام 1987 تم تعيينه في بلدية 
ليبدأ مشروعه األول والذي كان إضافة  دبي بقسم التخطيط، 
بعد ذلك عمل مع  غرفتين لجمعية النهضة النسائية في ديرة، 

شركة أمريكية ساعده العمل فيها على معرفة تفاصيل مدينة 
دبي، ليزور العديد من صحاريها وحواضرها، والتي طبعت بذاكرته 
ولم تفارقه بعد ذلك أبًدا، ثم بدأ بتخطيط المواقع التراثية مثل 
»حصن الفهيدي، قرية حتا، وكذلك ترميم بيت الوكيل، السوق 
البستكية ومسجد  بجانب مباني منطقة  بر دبي،  الكبير داخل 
بن دلموك والمر بن حريز، ومسجد بن زايد، وبيت بن جمعان، 
باإلضافة لذلك فإنه صمم ونفذ قريتي الغوص والتراث بمنطقة 
المقهى  وكذلك تصميم  الشندغة وتجديد واجهات خور دبي، 

الشعبي في حديقة الممزر منطقة األفالج بحديقة الخور«.

نجاح
استطاع بوخش خاللها أن  عاًما،   34 في خبرة امتدت ألكثر من 
بجانب  مبنى تاريخًيا داخل دولة اإلمارات،   216 يرمم أكثر من 
ا مثل الجامعات والتي 

ً
تنفيذ وتصميم أكثر من 200 مشروًعا حديث

والمباني المختلفة والحدائق العامة،  »جامعة زايد«  يعد أهمها 
ا في دبي وحدها.

ً
بجانب تصميم 13 متحًفا تراثًيا حديث

كما أن العديد من االحصائيات أشارت أنه على مدى األربعين 
 الماضية، استطاعت دولة اإلمارات تذخر بما يزيد عن 3250 

ً
عاما

 وتراثيا لدولة اإلمارات، والتي تمتد إلى 8000 عاما ق.م.
ً
 أثريا

ً
موقعا

شغل رشاد بوخش عدة مناصب كبرى كان أهمها رئيس جمعية 
بها،  مؤسًسا  مساهًما  كونه  بجانب  باإلمارات  العمراني  التراث 

ورئيس  اإلمارات،  فرع  للمتاحف  العالمي  المجلس  ورئيس 
المجلس العالمي للمواقع والمعالم التاريخية فرع اإلمارات، عضو 
جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

مؤلفاته
لم تقتصر إسهامات رشاد محمد بوخش على العالم التطبيقي، 
حيث صنع لمساته وتحفه التاريخية، بل امتد ذلك إلى المشاركة 
في العالم النظري ليبعث خبرته للطالب من بعده ليضعهم على 
أول الطريق بسالسة ويسر، حيث كتب وأشرف على أكثر من 36 
كتاًبا في الهندسة المعمارية والتاريخ والعمارة التقليدية في دبي 
ا في مجال 

ً
واإلمارات العربية المتحدة، بجانب مشاركته بـ 16 بحث

العمارة والتراث العمراني وإدارة المشاريع والمشاركة في تأليف 31 
كتاًبا في الهندسة المعمارية، كان أهمها »الكتاب المرجعي لكافة 
دبي موجز  البيوت القديمة في دبي،  عناصر العمارة التقليدية، 
وتاريخ« وأخيًرا شارك في تحكيم ما يقرب من 11 مشروًعا معمارًيا.
حيث  بجانب ذلك فهو لديه شغف ال ينقطع بالتحصيل ذاته، 
تضم مكتبته ما يقارب  خمسة آالف كتاب، من ضمنهم إصدارات 
جلبهم من أسفاره المتعددة من المعارض حول العالم، كما لديه 
مجلدات تحوي تاريخ العالم في حاسوبه الشخ�ضي الذي ال يتركه 

أبًدا، لكي يطالع ويعيد قراءة كل ذلك من جديد.

جوائز وتكريمات
الجوائز والتكريمات كانت تبحث عن بوخش، الذي يعد من رواد 
وكانت أول جائزة حاز عليها  المعمار والتشييد في دولة اإلمارات، 
هي أفضل موظف حكومي على مستوى حكومة دبي عام 1998م، 
وبعدها بعام واحد فقط نال على جائزة أفضل موظف إشرافي 

على مستوى دوائر حكومة دبي. 
بل حاز على جائزة الملك  لم يتوقف األمر عند هذه الجوائز، 
المستدامة  العمارة  في  الرائد  وجائزة  للعمارة،  الثاني  عبدالله 
2008، وتم تكريمه من سيتي سكيب نال على جائزة التراث  عام 
 2010 2002. وفي عام  الثقافي، جائزة راشد للتفوق العلمي عام 
نال بوخش جائزة أفضل مهندس معماري في الوطن العربي، حيث 
تم تكريمه من منظمة المدن العربية، وجائزة منظمة العواصم 
والعمارة  التشييد  على  كبيرة  وقدرة  نجاح  اإلسالمية.  والمدن 
بكافة تفاصيلها، تتضمن مشروع رؤية عامة ومنهج علمي واضح 
وتاريخ حافل باالنجازات والتعمير في تاريخ مدينة دبي،  ودقيق، 

الذي يظل آلالف السنوات ٌيحكى لألجيال القادمة.

الحفاظ عىل الرتاث
لم يكن دور بوخش تنفيذي يقتصر على تنفيذ مهام وظيفته، 
 ما يحث وينادي بالحفاظ على التراث العمراني، الذي 

ً
ولكنه دائما

بدوره يعمل على تنمية وترسيخ الهوية الوطنية. والمطالبة بنشر 
وتدريس أهمية التراث العمراني  الوعي في كافة مجاالت الدولة، 
كما  والمستقبل.  الحاضر  أجل  من  منه  واالستفادة  للدولة، 
لوضعه على  قام بتسجيل التراث اإلماراتي في الهيئات الدولية، 
خارطة الطريق العالمية في كافة المجاالت السياحية والتنموية 
رشاد محمد بوخش سيرة تمزج المكان والزمان،  واالقتصادية. 
الحاضر والتراث، شخصية مهمومة بالعطاء والبحث عن المزيد 

من النجاح في مدينة دبي         

رشاد بوخش.. صاحب اإلنجاز المعماري الذي يربط الرتاث بالحداثة

ُيعد الـ 12 من ديسمرب عام 2005 بمثابة االنطالقة األوىل 
الدولة،  يف  الربلماين  العمل  مسرية  تعزيز  طريق  عىل 
بمناسبة  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  أعلن  عندما 
الذكرى الـ 34 لقيام اتحاد دولة اإلمارات، قواعد منهجية 
يادة  لتمكني المجلس الوطين االتحادي، وتعزيز دوره وز

صالحياته للقيام بالواجبات المنوطة به
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دراسات إماراتية

العربي والخليج  االمارات  تاريخ دولة  والمؤرخين في  الباحثين  سير 

ويلفردثيسجر
أول  لكونه  األكثر شهرة،  البريطاني  الرحالة  ويلفريدثيسجر  ظل 
رحالة أوروبي قطع الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية مرتين في 
بصحبة عدد من البدو من  و1950م(،   1946( الفترة بين عامي 
وتعلم  االندماجفي مجتمعاتهم  استطاع  وقد  المنطقة،  سكان 
لغتهم وعرف عاداتهم وتقاليدهم، ووصل به األمر إلى ارتداء الزي 
البدوي، لذلك أحبوه وأطلقوا عليه لقب »مبارك بن لندن«. وقد 
)رؤى بدوي(، حيث  في كتابه  أشاد ويلفردثيسجر ببدو الصحراء 
)البدو يمتلكون مزية النبل التي لم أجدها في مكان  قال عنهم: 
آخر... وهي نادرة في مجتمعي(. يعد ثيسجر من أبرز الذين أسهموا 
في توثيق حياة البدو وسكان شبه الجزيرة العربية خالل وجوده 
الربع  1948م(، حيث جاب صحراء  )1946 وحتى   من 

ً
بدءا فيها، 

البدو والقبائل  سالحه مثله مثل   
ً
الجمل حامال  

ً
الخالي ممتطيا

العربية التي تقطن الصحارى الرملية، ولعله آخر المستكشفين 
اإلنجليز في القرن الما�ضي، فرسم الخرائط، ورصد بقلمه الحياة 
وتشرب الطبائع والعادات والتقاليد في مناطق الخليج  العامة، 
وشبه الجزيرة العربية، وقدم تفاصيل لم يذكرها أحد قبله حول 
الربع الخالي والقبائل المقيمة فيها، وحياتها االجتماعية  صحراء 
 منها في 

ً
واالقتصادية عبر آالف الصور التي التقطها، وضمن جانبا

كتابه األشهر )الرمال العربية(، إلى جانب كتابه )عرب األهوار(، 
الذي دون فيه أسفاره ورحالته.

الذي طبع ألول مرة باللغة العربية  )الرمال العربية(  يعد كتابه 
أجنبي،  لرحالة  الرحالت  أدب  كتب  أفضل  من  )1991م(،  في 
وقد تميز بأسلوب شائقمن خالل رصدهأدق التفاصيل، وسجل 
بعين الخبير بالصحراء الحياة العامة، وذكر أسماء الرجال الذين 
 لذا جاءت كتاباته 

ً
 حياديا

ً
رافقوه في كل رحالته، وكان مستشرقا

صورة   3000 من  أكثر  التقط  سلس،  أسلوب  موضوعيةذات 

وقد منحه المرحوم بإذن الله الشيخ  عرضت معظمها بلندن، 
 لجهوده 

ً
تقديرا  

ً
زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه  وساما

وشبه  العربي  الخليج  منطقة  تاريخ  وتوثيق  تدوين  في  الثمينة 
الجزيرة العربية. 

رونالد كودري
كانت زيارته األولى  هو ضابط في سالح الجو الملكي البريطاني، 
للمنطقة في عام )1948م(، حين كلف بالعمل في شركة للتنقيب 
وقد  له،   

ً
اتخذ من دبي مقرا عن النفط في الساحل المتصالح، 

العربي(،حيث  )األلبوم  عنوان  تحت  رحلته  مذكراته عن  كتب 
المظاهر  وزوجتهباميال  هو  يحملها  كان  كاميرا  خالل  من  صور 

.
ً
االجتماعية في دولة اإلمارات بشكل دقيق، وفي دبي تحديدا

لقد اندمج كودري وزوجته في النسيج االجتماعي ألهل دبي، وأحّبا 
الحياة الجديدة التي اتسمت بالبساطة والدفء، فشاركا الناس 
رغبة  تحدوهما  المجتمع،  عمق  إلى  وتعّرفا  وحياتهم،  أفراحهم 
صادقة في اكتشاف منطقة في طور التحديث، واطلعا عن قرب 
وأقاما في الصحراء،  وركبا المطايا،  على حياة البدو والحضر، 
يقول كودريعن هذه  وخاضا غمار البحر على السفن التقليدية. 
 في العام )1948م(… دنونا 

ً
الرحلة: )مضيت إلى دبي ألول مرة بحرا

سري الباحثني والمؤرخني 

يخ دولة اإلمارات والخليج العريب يف تار

رونالد كودريويلفردثيسجر

منذ القرن الخامس عرش الميالدي، شهدت منطقة الخليج 
يارتهم  العريب توافد الرحالة والمغامرين والباحثني، وخالل ز
هلذه المنطقة دّونوا مشاهداتهم ومالحظاتهم ولقاءاتهم 
بعامة الناس وبنخبتهم، ووصفوا الطبيعة ونمط العيش 
وحياة  والشواطئ،  والجبال  والصحراء  والقرى  المدن  يف 
الرحالت  هذه  تدوين  تم  وقد  والبادية،  الحرض  يف  الناس 

فيما بعد يف كتب تحدثت عن تاريخ المنطقة،

 سوسن محمد كامل

منذ القرن الخامس عشر الميالدي، شهدت منطقة الخليج العربي توافد الرحالة والمغامرين 
والباحثين، وخالل زيارتهم لهذه المنطقة دّونوا مشاهداتهم ومالحظاتهم ولقاءاتهم بعامة الناس 
والجبال والشواطئ،  ووصفوا الطبيعة ونمط العيش في المدن والقرى والصحراء  وبنخبتهم، 
وحياة الناس في الحضر والبادية، وقد تم تدوين هذه الرحالت فيما بعد في كتب تحدثت عن تاريخ 
المنطقة، وقد تمت ترجمة بعض هذه الكتب إلى العربية لما تحتوي عليه من معلومات مهمة 
 من الوصف 

ً
 كبيرا

ً
عن تاريخ منطقة الخليج والجزيرة العربية، وفي الحقيقة حوت تلك الكتب كما

االجتماعي واالقتصادي والسيا�سي الذي قام به هؤالء الرحالة.. وال شك أن هذه الكتب شكلت 
يؤرخ األنثروبولوجيا الثقافية للمجتمعات الخليجية التي زارها  )أدب الرحالت(،   

ً
أدبيا  

ً
جنسا

حيث وثقت المؤلفات المواقف والعادات والسلوكيات في تلك المجتمعات،  أولئك الرحالة، 
وعلى هذا النحو فقد قدمت مادة علمية قيمة للدراسات االجتماعية والثقافية، وال شك أن تلك 
الرحالت كانت أحد المصادر التاريخية لدول الخليج، إضافة إلى ملفات المعتمدين والقناصل 
الذين كانوا يقيمون في الخليج العربي منذ القرن التاسع عشر، وحتى النصف األول من القرن 
 
ً
العشرين. ولعل من أشهر الرحالة األجانب الذين زاروا منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربية كال

من ويلفردثيسجر، ورونالد كودري، وصموئيل باريت ماليز .
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على متن  من مسقط،   
ً
بعد رحلة استغرقت ثمانية أيام انطالقا

)جالبوت( ُيدعى »فتح الخير«، من ميناء دبي، وبدا أفراد طاقمه 
نفد  وقد  بعائالتهم،  لقائهم  لقرب  االنفعال  بهم  استبد  الذين 
 لمشاهدة 

ً
 مثلما نفد صبرنا تلهفا

ً
 للوصول، تماما

ً
صبرهم انتظارا

مكان جديد(، كما وصف المكان عبر رحلة برية أخرى قادته من 
)تراءت أشجار النخيل مشيرة  ُعمان على ظهور الجمال إلى دبي، 
إلى اقترابنا من المدينة، وكانت متناثرة بين الرمال عند مشارفها، 
من  ورفيع  ممتد  شريط  وبدا  أجمات،  في  مجتمعة  وليست 
المساكن تعلوها البراجيل(. وفي رحلة جوية أتاحت له النظر إلى 
المدينة من أعلى كتب )لم يكن من المدهش أن نجد أّن المدينة 
ال   ،

ً
منخفضا  

ً
متطاوال  

ً
ولذا كانت تتخذ شكال  ،

ً
لم تتمّدد رأسيا

على نخيلها أو أشرعة سفنها التقليدية الراسية في   
ً
يزيد ارتفاعا

)يقسم  فيقول:  والشندغة  الخور  يأتي على وصف  خورها(.ثم 
هي بر ديرة على  متميزة؛  مدينة دبي الساحلية ثالثة أجزاء  الماء 
الشاطئ الشرقي للخور، والشندغة التي تشغل رقعة من األرض 
قطاع  ولكّلِ  وبر دبي،  البحر،  الخور عن  المهماز تفصل  تشبه 
ذكر  1948م(،  إبريل   15( وفي  المدينة طابعه..(.  من قطاعات 
الشيخ سعيد بن  في يومياته أنه قابل للمرة األولى المرحومين؛ 
مكتوم، حاكم دبي آنذاك، وابنه الشيخ راشد بن سعيد، لإلعراب 
عن الشكر على الرواحل والمرافقين، الذين أمر بإمداده بهم، من 
أجل رحلته من دبي إلى منطقة الذيد. ويصف حفاوة االستقبال 
والضيافة التقليدية التي تبدأ بالقهوة وتنتهي بتبخير الضيف، 
د أهل الحضر والبادية عليها. كما يصف دار الحاكم، وموقعها وتردُّ
وفي موضع آخر من يومياته، وبتاريخ )31 أغسطس عام 1950م(

 حج 
ً
يصف رحلة الشيخ راشد بن سعيد من دبي إلى مكة قاصدا

، ومظاهر عودتهم 
ً
بيت الله الحرام، وبصحبته نحو ستين شخصا

واستقبالهم بعد ذلك، والمأدبة العظيمة التي أقيمت في الشندغة 
 بعودتهم الميمونة،كما يصف كودري بيته في الشندغة، 

ً
احتفاال

)إنه آخر بناء حجري في دبي  بقوله:  الذي أقام فيه هو وزوجته، 
وكان بناء  من جهة أبوظبي، وقد شّيده الشيخ راشد بن سعيد، 
عب  الشُّ الجص وحجارة  بنائه  في  استخدم  التصميم،  تقليدّي 
نوافذ ذات مصاريع مزودة بقضبان حديدية،  وله  المرجانية، 
كانت له ركائز   ،

ً
وعندما كان جديدا وال يستخدم الزجاج فيها، 

يترك البدو رواحلهم مربوطة فيها، وفي قت الحق أضيفت متاجر 
في كل صورة من  )األلبوم العربي(،  ضم كتاب كودري  للمبنى(. 
منتصف  دبي  في  اليومية  الحياة  عن   

ً
دقيقة معلوماٍت  صوره 

القرن الما�ضي، كما تحّدث عن العادات االجتماعية في مختلف 
أطراف المدينة، والجنسيات المهاجرة من البلدان القريبة، ثم 
يستحيل  )كوزموبوليتانية(،  وصف مدينة دبيبقوله إنها مدينة 
أن يسكنها المرء،من دون إدراك األهمية المزدوجة التي يحظى 

بها موقعها.

صموئيل باريت مايلز
عمل  1914م(،  )1838ــ  بريطاني  مستعرب ومستشرق وضابط 
العربي،  الخليج  في منطقة   

ً
سياسيا  

ً
ووكيال ُعمان،  في   

ً
دبلوسيا

المنطقة  عن  مذكراته  كتب  1886م(،  )1885ــ  عامي  بين  ما 
)دول وقبائل الخليج(.  وتم نشرها بعد وفاته في كتاب بعنوان 
وصف البلد والعمارة فيه والعادات والتقاليد المحلية واألحوال 

وكان ذا اطالع واسع ما  االجتماعية والزراعة وصيد األسماك، 
سمح له برصد أصداء الما�ضي البعيد في العصر الحديث؛ ففي 
الربع الخالي  )الخليج بلدانه وقبائله( يصف مايلز صحراء  كتابه 
أكبر رقعة رملية غير مأهولة في  العربية الكبرى،  )الصحراء  بأنها: 
 ،

ً
وتقع بين ُعمان شرقا ميل،   700 ويبلغ طولها  القارة اآلسيوية، 

واليمن على الغرب حيث توجد  منها،  حيث يوجد أعرض جزء 
ومن الشمال تحدها نجد واليمامة واإلحساء،  أضيق مناطقها، 
الطبيعية  المعالم  أما عن  وظفار«،  الجنوب حضرموت،  ومن 
لهذه الصحراء فيقول »وهي منطقة منعزلة ترصعها سلسلة من 
كثبان الرمال الحمراء التي تشبه أمواج المحيط، حيث ال وجود 

ألي نبات، وحيث ال يستطيع حتى البدو الرحل التجول فيها«. 
الجزيرة  شبه  شرق  جنوب  في  عمان،  في  )رحلة  مؤلفاته:  ومن 
)1901م(،  عمان  في  األخضر  الجبل  وعبر  1896م(،  العربية، 

والخطوط العريضة لتاريخ عمان )1728 - 1883م(.
وقد تحدث في هذه المؤلفات عن الحياة االقتصادية واالجتماعية 
لم  وعن الصحة والتعليم في ساحل عمان ب�ضيء من التفصيل. 

وقامت  مرضه،  بسبب  مؤلفاته  مايلز  يدون 
زوجته بنشرها بعد وفاته. وهناك رحالة آخرون 
تاريخها  عن  وتحدثوا  الخليج  منطقة  زاروا 
عبدالله  منهم  وتقاليدها  وعاداتها  وجغرافيتها 
)1936م(،  وليمبسون الذي زار أبوظبي في عام 
وقد  إلحدى شركات النفط البريطانية،   

ً
ممثال

تفاوض حينها مع الشيخ شخبوط بن سلطان 
بن زايد على التنقيب عن النفط، وقام الرحالة 
الربع الخالي بين  برترام توماس بعبور صحراء 
عادات  إلى  وتعرف  1930م(،   -  1929( عامي 
وأصولها  وتقاليدها  هناك  المقيمة  القبائل 

من   
ً
كما قام بير�ضي كوكس برحلتين إلى البريمي قادما ولهجاتها، 

 على الشيخ 
ً
رأس الخيمة بين عامي )1905-1902م(، وحل ضيفا

زايد بن خليفةـ »زايد األول الكبير«، وهكذا نرى أن منطقة الخليج 
على  األوروبيين  للرحالة   

ً
مقصدا كانت  العربية  الجزيرة  وشبه 

مدى قرنين من الزمن. ومن الجدير من الذكر عند الحديث عن 
سير رحالة ومؤرخين زاروا منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة 
بين  ما  رحالة  كتبها  عثمانية  مخطوطات  إلى  اإلشارة  العربية، 
وكلهمتحدثوا عن جغرافية  القرنين السادس عشر والعشرين، 
جزيرة العرب ومنطقة الخليج العربي، نذكر منهم محمد كامل بن 
نعمان الحم�ضي في كتابه المعنون )معلوماتنا عن جزيرة العرب 

1312هـ(،
تحدث فيه عن األهمية التاريخية لشبه الجزيرة العربية، كذلك 
)رحلة المفتش العثماني علي سعاد في الخليج والجزيرة العربية 
1909م(، حيث قام بوصف البحرين وبعض مدن شبه الجزيرة 
و)رحلة الحجاز1864م(، ووصف من خالله رحلته إلى  العربية، 
والبلدان والقرى والعادات  الحج جغرافية المناطق التي مر بها، 
من  وهو  علي(،  سيدي  و)رحلة  والتقاليد، 
والرياضيات  البحرية  ورجال  األدباء  مشاهير 
المحلي  التاريخي  التأليف  بدايات  العثمانيين. 
بدأت في النصف األول من القرن الما�ضي على 
هيئة مدونات ُمقَتضبة تؤرخ لبعض األحداث 
المهمة، أتيح ألكثرها التحقيق والنشر منذ عقد 
الثمانينيات، لكنها لم تنتشر على نطاق تجاري، 
فتم تداولها بطريقة التصوير، بينما بقي بعضها 
تال�ضى  كما  المؤلف،  عائلة  لدى   

ً
مخطوطا

الكتابة  تطورت  ثم  أثر،  لها  يبَق  ولم  بعضها 
التاريخية إلى مؤلفات موضوعية تناولت التاريخ 

صموئيل باريت مايلزالشيخ عبدالله بن صالح المطوعحميد بن سلطان بن حميد الشام�سي
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إضافة إلى إعطاء  المحلي، وجمعت بين التاريخ وعلم األنساب، 
السياسية  لمحة عن الحياة في اإلمارات من جوانبها المختلفة، 
ولعل خير من يمثل هذا  واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، 
وحميد بن سلطان  النهج في الكتابة كل من يوسف الشريف، 
الشام�ضي، والشيخ عبدالله بن صالح المطوع، وراشد الكيتوب، 

ومحمد بن عبدالله بن حسن المدفع.

يوسف الرشيف
يوسف بن محمد بن علي بن عبدالرحمن )الشريف(، واحد من 
)1866م(،  الخيمة  رأس  إمارة  في  ولد  األوائل  اإلمارات  مؤرخي 
مؤرخ مثقف ذو شخصية متزنة واسع االطالع تمتع بذكاء وفطنة 
 في كتابات المؤرخ عبدالله بن صالح المطوع، 

ً
حادين، ذكر كثيرا

والشيخ محمد بن سعيد بن غباش، وحميد بن سلطان الشام�ضي 
له مخطوطة مهمة  وورد اسمه في كثير من الوثائق اإلنجليزية، 
في تاريخ المنطقة محفوظة في دارة الشيخ الدكتور سلطان بن 
للحكام المتعاقبين،   

ً
وسكرتيرا  

ً
تم تعيينه كاتبا محمد القاسمي. 

وق�ضى الشطر األكبر من حياته الوظيفية في عهد الشيخ حميد 
بن عبدالله بن سلطان القاسمي )1869 - 1900م(. ُيعدالشريف 
من أقدم مدوني الحوليات التاريخية المحلية، وذلك بحكم قربه 
من الحكام واطالعه على السجالت والوثائق الحكومية،ما ساعده 

على تجميع مادة رصينة ذات مصداقية عالية.

حميد الشاميس
عام  في  ولد  الشام�ضي،  حميد  بن  سلطان  بن  حميد  المؤرخ 
)1896م( بأم القيوين في عهد الشيخ أحمد بن عبدالله المعال، 
 من الفقه والقراءة والكتابة 

ً
وتعلم في كتاتيبها القرآن الكريم وشيئا

والحساب على يد الشيخ أحمد بن سيف بن يوسف آل يوسف. 
شغل وظيفة كاتب الديوان في عهد الشيخ أحمد بن راشد المعال 
عاد  ثم  إلى قطر،  هاجر  الخمسينيات  وفي  1981م(،   -  1929(
عام )1961م( واهتم بشؤون العلم والفقه والعبادة، إضافة إلى 
اطالعه على دواوين الشعر العربي القديم وأمهات الكتب األدبية 
القديمة، تميز بذكاء حاد وذاكرة قوية ويعد من المؤرخين األوائل 
الذين اتبعوا طريقة البحث العلمي في تدوين األحداث. توفي حميد 
 مخطوطة تاريخية مهمة 

ً
1980م(، تاركا بن سلطان في )11يوليو 

بعنوان )نقل األخبار في وفيات المشايخ وحوادث هذه الديار(.

الشيخ عبدهللا بن صالح المطوع
ولد في مدينة الشارقةعام  مؤرخ وأديب وتربوي وشاعر نبطي، 
)1874م(، وعرف عنه حبه للعلم والمعرفة واالطالع على الكتب 
األدبية، وكان ذا رأي حصيف ويهوى الكتابة والتاريخ، وله مساٍع 
دؤوبة في دعم المشاريع التعليمية والثقافية في اإلمارة، تم تعيينه 
بمجلس إدارة المدرسة القاسمية في عقد األربعينيات،   

ً
عضوا

ومحل  الحكام  من   
ً
ُمقّربا وكان  الشارقة،  في  بلدية  أول  ورأَس 

 
َ
ثالثة ترك  حيث  )1958م(،  عام  الله  رحمه  وتوفي  تقديرهم. 
الشمالي،  ُعمان  تاريخ  في  والآللي  الجواهر  هي:  تاريخية  مؤلفاٍت 
وعقود الجمان في أيام آل سعود في عمان، شرح  )القصيدة النونية 
في مفاخر القواسم - إلبراهيم المدفع(. يتحدث كتاب )الجواهر 
في  الحاكمة  األسر  تاريخ  عن  الشمالي(  عمان  تاريخ  في  والآللي 
ودمج تاريخ الشارقة ورأس  والنشأة األولى لكل إمارة،  اإلمارات، 
الخيمة تحت عنوان )تاريخ القواسم(، اعتمد في كتابه منهج سرد 
الروايات التاريخية كما هي، ويعتبر كتابه )شرح القصيدة النونية 
 لكتابه )الجواهر والآللي(. ويعد من أهم 

ً
في مفاخر القواسم( مكمال

المصادر المحلية التي تؤرخ لحكومة القواسم ودورهم السيا�ضي 
المجاورة خالل  وعالقاتهم مع اإلمارات والبلدان  المنطقة،  في 

القرن التاسع عشر والثلث األول من القرن العشرين.

راشد الكيتوب
هو راشد بن سلطان بن حميد بن سلطان بن راشد بن مطر 
 في ديوان الشيخ حميد الثاني بن راشد الثاني 

ً
النعيمي، كان كاتبا

ثم انتقل إلى  1900م(،   -  1991( بن حميد األول حاكم عجمان 
عام  توفي  أسرته حتى  مع  فيها  وبقي  الخيمة  برأس  بلدة شعم 
ثم علي بن راشد  ل ولداه سلطان بن راشد  

َ
وقد شغ )1922م(. 

وظيفة كاتب بديوان حاكم رأس الخيمة الشيخ سلطان بن سالم 
القاسمي )1919 - 1948م(. 

وقد ُعرف عن علي بن راشد اهتمامه بتدوين التاريخ مثل والده، 
وترك مخطوطة تضم بعض أخبار الحوادث ومسودات رسائل 
كان  شعرية،كما  مختارات  الى  إضافة  السركال،  مع  الحكام 
مدونته التي ضمت  1968م(   -  1908( لشقيقه محمد بن راشد 

تواريخ كثيرة تتعلق بالوقائع والوفيات.

محمد بن عبدهللا بن حسن المدفع
محمد بن عبدالله بن حسن المدفع )1889 - 1923م (. عمل على 
جمع التاريخ الشفاهي في الشارقة، وقد وصفه المؤرخ عبدالله 
بأنه  وذكر   ،

ً
وشجاعا  

ً
كريما  

ً
شهما كان  بأنه  المطوع  صالح  بن 

َهى(.  )اليجالس إال الرجاَل ذوي األحالم والنُّ
تاريخ  عن  الشفاهية  الروايات  وتتبع  بجمع  قام  من  أوُل  وهو 
إمارات ساحل عمان، ويشير المطوع إلى ذلك بقوله )وهو أول من 
ر في جمع تاريٍخ ساحل عمان ووقائِعه، وسافر من أجل ذلك، 

ّ
فك

واستدعى ذوي الخبرة ألخذ معلوماتهم، وإليه يرجع الفضل فيما 
جمعته من التاريخ والوقائع(.

الحديث  من 
ً
آنفا تناولناه  ما  أن  إلى  اإلشارة  بد من  ال   ،

ً
وأخيرا

عن سير مؤرخين ورحالة عرب وأجانب يندرج تحت ما يسمى 
وهي كتب تعد من أهم المصادر الجغرافية  )أدب الرحالت(،  بـ 
والتاريخية واالجتماعية، ألنها مستقاة من مشاهد حية رصدت 
بأقالم وأعين رحالة مغامرين وفرسان، أيقظوا ذاكرتنا وصاغوا 
وجداننا عبر مخطوطات وكتب عبرت بنا الزمان قبل المكان،ثم 

استقرت في الوجدان 
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 ضياء الدين الحفناوي

حتى وقت قريب كانت مر�سى علم قرية صيد هادئة ومنعزلة، 
ولكن المنطقة النائية القاحلة لها تاريخ مثير للدهشة حيث 
هناك الكثير من األدلة في النقوش الصخرية واللوحات التي 
صنعها اإلنسان في العصر الحجري في الجبال المحيطة منذ 
هذه  لمثل  مثالية  الملساء  الصخور  وكانت  السنين.  آالف 
ويذكر فن ما قبل التاريخ في هذة المنطقه صوًرا  النقوش، 
ظهر العديد من الحيوانات بما في ذلك الزرافات 

ُ
لمشاهد صيد ت

والنعام وكالب الصيد، وتم أيًضا العثور على رسومات في فترة 
الحقة على الجدران الناعمة الشاهقة بوادي الحمامات  غير 
 عن مر�سى علم على بعض رسوم الجرافيتي التي 

ً
البعيدة جدا

قوارب  رسومات  ذلك  في  بما  الفرعونية   العصور  إلى  تعود 
القصب التي يعود تاريخها إلى 4000 قبل الميالد وتشير الدالئل 
إلى أن الوادي كان الطريق التجاري الرئي�سي بين طيبة القديمة 
 عبر البحراألحمر 

ً
تجاريا

ً
) األقصر( والبحر األحمر وأنه كان رابطا

بين طيبة وآسيا ويعتقد المؤرخون أن طرق  وطريق الحرير 
التجارة في مصر القديمة امتدت ليس فقط إلى شبه الجزيرة 

سرة)هان(.
ُ
العربية ولكن حتى إلى الصين في عهد أ

 إلى أن اليهود 
ً
وذكرت بعض النصوص في الكتاب المقّدس أيضا

ربما استخدموا الوادي عند خروجهم من مصر على الرغم من 
عدم وجود دليل آخر يدعم ذلك ومع ذلك فنحن نعلم أن الرومان 
في وقت الحق قاموا ببناء أبراج وآبار مراقبة على فترات منتظمة 
على طول الطريق، وكان هناك سبب آخر ال يقل أهمية عن كون 
الحيوية القتصاد مصر  المناطق  أهم  منطقة مر�ضى علم من 
القديمة،  فقد كانت المنطقة الساحلية المحيطة غنية برواسب 
الكريمة   شبه  واألحجار  والزمرد  والذهب  والرصاص  النحاس 
وُيعتقد أن المنطقة احتوت على مناجم الزمرد األولى في أي مكان 
في العالم وكانت المصدر الوحيد للزمرد لإلمبراطورية الرومانية.

 باسم مناجم كليوباترا في 
ً
وال يزال بإمكانك زيارة ما ُيعرف شعبيا

حديقة وادي الجمال الوطنية جنوب مر�ضى علم،  ويعتقد معظم 
المؤرخين أن هذه المناجم كانت مستخدمة بالفعل خالل الفترة 

حتى إن البعض يجادل في   ، قبل الميالد(   330-30( البطلمية 
أن تاريخ المناجم قد يعود إلى األلفية الثانية قبل الميالد. وعلى 
الرغم من عدم وجود دليل قوي يربط الملكة كليوباترا بالمناجم 
إال أن هناك الكثير من األسباب لالعتقاد بأنه كان يتم التعدين 
كليوباترا  واشتهرت  حكمها.  وقت  في  المناجم  تلك  في  واالنتاج 
بعشقها للمجوهرات وكانت تحب الحجر األخضر فوق كل األحجار 
عليها  المحفورة  صورتها  مع  الزمرد  أعطت  أنها  حتى  األخرى 
العثور  ويمكن  قيصر،  ليوليوس  وكذلك  المفضلين  لسفرائها 
على أدلة إضافية لتعدين الزمرد في الصحراء في ذلك الوقت في 
الوديان الصحراوية المحلية ويوجد معبد كبير منحوت في الصخر 
يمكن رؤيته في منطقة سيكيت )حوالي 80 كم جنوب غرب مر�ضى 
ويشير الجغرافي اليوناني  وهو نموذج من العصر البطلمي،  علم( 
الذي كتب بعد سنوات قليلة فقط من وفاة  )سترابو(  القديم  
كليوباترا على انه تم تعدين الزمرد في مصرعلى الرغم من أنه لم 
يشير إلى الموقع بدقه ولكن القطعة األثرية الوحيدة التي يمكن 
رومانية  معدنية  عملة  هي  هذه  التعدين  قرى  في  عليها  العثور 
وبحلول هذا  من عهد اإلمبراطور نيرو في القرن األول الميالدي. 
الوقت كان هناك ما ال يقل عن تسع قرى تعدين على مساحة 
 وكان أكبرقريتين في المنطقة هما  )نوجرس 

ً
سبعين كيلومتًرا مربعا

منطقة  بالتأكيد  وكانت  الرومان،  عليهم  أطلق  كما  وسيكيت( 
تعدين الزمرد الوحيدة في اإلمبراطورية الرومانية وظلت المناجم 
مستخدمة حتى القرن الرابع عشر لكنها تراجعت بعد ذلك مع 
 كان ساحل البحر األحمر الجبلي 

ً
استيراد الزمرد من الهند. أيضا

استخدام  وتم  الرومانيه  لإلمبراطورية  للجرانيت   
ً
مهما  

ً
مصدرا

العبيد السخراج األحجار من الجبال ويمكن العثور على أحد 
)المحاجر الرومانيةمونس كلوديانوس( على  مجمعات الجرانيت 
بعد ساعتين بالسيارة إلى الشمال من مر�ضى علم قبالة طريق 
سفاجا - قنا نحو 40 كم غرب سفاج ُيعتقد أنه في عهد بطليموس 
أول طريق يربط مر�ضى  تم بناء  قبل الميالد(   281-246( الثاني 
علم على البحر األحمر ويمر هذا الطريق عبر ما ُيعرف اآلن بالمتنزه 
الوطني »وادي الجمال«. وكان الغرض الرئي�ضي من الطريق هو نقل 
الزمرد واألحجار الكريمة والمعادن األخرى من المناجم بالقرب 
من البحر األحمر إلى النيل لشحنها فيما بعد ويقدر المؤرخون أن 

 من األحجار 
ً
الصحراء الشرقية المصرية أنتجت نحو ثالثين نوعا

عام قبل الميالد ساهم أكثر   1000 الكريمة والمعادن نه قبل 
الثروة  األكبر من  بالجزء  المنطقة  في  من سبعين منجم ذهب 
الذهب  مناجم  بعض  واستمرت  القديمة.  لمصر  األسطورية 
في العمل تحت اإلدارة البريطانية خالل أوائل القرن العشرين 
ولكن  قبل أن تغلق في النهاية بسبب ارتفاع تكلفة االستخراج،  
في العقد األول من هذا القرن أعاد بعض المستثمرون األجانب 
فتحهم باستخدام أحدث تقنيات التعدين،  وتوفر هذه المناجم 
مع بعض محاجر الرخام والجرانيت فرص عمل لبعض السكان 
بينما يتم جذب بعضها اآلخر اآلن إلى العمل بقطاع السياحة.
األول  العثماني سليم  السلطان  شيد  ميالدي    1571 وفي عام 
القصير لحماية  على أرض مرتفعة تطل على ميناء   

ً
هائال  

ً
حصنا

وفي  وتدفق التجارة العثمانية عبر البحر األحمر.  كل من الميناء 
عام 1799 استولى الجيش الفرن�ضي بقيادة نابليون على المدينة 
والقلعة وقام بتوسع األسوار وحصنها وقد صمدت هذه الدفاعات 
المعززة في وجه هجوم شنته البوارج البريطانية على المنطقه، 
 
ً
تخلى الجيش الفرن�ضي عن الحصن أخيرا  1801 ولكن في يونيو 
عندما هبطت قوة غزو قوامها نحو 6000 جندي بريطاني وهندي 
القوة  ثم عبرت هذه  القصير.  في مطقة  )بيرد(  الجنرال  بقيادة 
الصحراء الشرقية في مسيرة عشرة أيام في ذروة الصيف لالستيالء 
على  مدينة قنا على النيل وهو إنجاز ساعد في تسريع االستسالم 
النهائي للقوات الفرنسية في سبتمبر من نفس العام.  واليوم عند 
تذكرة للقيام بجولة لمدة  البوابة الرئيسة للقلعة يمكنك شراء 
أربعين دقيقة تتضمن نظرة على العديد من المعارض الصغيرة 
لتاريخ المنطقة والحياة البدوية والتقاليد والتاريخ االستعماري 
فيها وخالل أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات عندما بدأت 
الشمال  في  الشيخ  وشرم  الغردقة  في  الساحلية  المنتجعات 
باالزدهار بدأ البعض يدرك أن مر�ضى علم  بشواطئها البكر وشعبها 
 2001 عام  وفي  هائلة.  سياحية  بإمكانيات  تتمتع  المرجانية  
حصلت مجموعة الخرافي الكوتيه على تشغيل أول مطار دولي 
وهو المطار الوحيد    

ً
بمر�ضى علم بحق امتياز لمدة أربعين عاما

التي تديره شركة خاصه في مصر.  وبعد فترة وجيزة من اكتمال 
للطيران  المجدولة  الخدمة  للطيران  المطار بدأت شركة مصر 
707 ماليين  تم االنتهاء من طريق جديد بقيمة   2007 وفي يوليو 
جنيه )14 مليون دوالر( 220 كم بين إدفو ومر�ضى علم وفي السابق 
 عبر سفاجا 

ً
كان على السائحين أن يسلكوا طريًقا ملتوًيا طويال

وقنا للوصول إلى األقصر. من أفضل الشواطئ التي تقع في مر�ضى 

علم هو شاطي )شرم اللولي( ويشبه إلى حد كبير جزر المالديف 
حيث إنها تتمتع بالرمال الناعمة والمياه الفيروزية الصافيةوتطل 
ب حيث يعانق الشاطئ الجبال ويوجد في األعماق 

ّ
على مظهر خال

 بحيرة النيزك وهي من 
ً
األسماك الملونة والشعاب المرجانيةوأيضا

البحيرات الطبيعية التي تحتوي على المياه الشفافة وقد سميت 
بهذا االسم لالعتقاد بسقوط نيزك من السماء إلى هذا المكان مما 
بمر�ضى   

ً
ويعتبر من أكثر األماكن هدوءا ساعد في تكوين البحيرة، 

 
ً
 خالبا

ً
علم، وتحاط بحيرة النيزك بالصخور مما يجعل لها منظرا

يجذب إليه السياح بمنطقة مر�ضى فجيرة وهي من أشهر مواقع 
الغطس في مر�ضى علم التي تقع على أطراف محمية وادي الجمال 
وتعد من أهم المناطق الجاذبة لهواة الغطس حيث يحتوى على 
الكثير من األسماك النادرة بأشكال مختلفة ويحرص السياح في 
وعند الذهاب إلى مر�ضى عليم عليك بزيارة   ،

ً
الذهاب إليه دائما

بيت الدولفين وهي من المحميات الطبيعية التي تحمل اسما آخر 
وهو محمية صامداي والتي تحتوي على نحو 5 آالف من فصائل 
مختلفة من الدولفين مما يعيق الغطس في هذه المنطقة وعدم 
منطقة شجرة   

ً
وتعتبر أيضا على الدالفين.   

ً
سير المراكب حفاظا

القلعان من األماكن المميزة في مر�ضى علم والتي يجب زيارتها حيث 
يوجد بها شجرة تسمى )شجرة القلعان( والتي تنمو في وسط مياه 
البحر بمنظر خالب يثير دهشة السياح كما تنتشر حولها األسماك 
الملونة من الفصائل المختلفة والشعاب المرجانية، مما يجعلها 
من أكثر المناطق الخالبة في مر�ضى علم وقرية برنيس تعتبر من 
أشهر القرى في مر�ضى علم والتي تتميز بالسياحة العالجية حيث 
من  التداوي بالرمال والينابيع الساخنة والتي تستخدم للشفاء 
بعض األمراض كما يعتقد بعضهم ويحرص السياح إلى الذهاب 

إليها رغم صغر المساحة 

جنة َعَلْم

وجهة سفر



127 األول   /   العدد 272  يونيو 1262022 البيت  بإعادة  النبطّية  القصيدة  ختام 

 فهد عيل المعمري   

لم يكن الشاعر النبطي اإلماراتي يطلق عنان مخيلته للقصيدة 
هناك  كانت  وإنما   ،

ً
ومرتجال  

ً
مسترسال  

ً
جزافا هكذا  النبطية 

الوراثة الشعرية إن صح التعبير من الجيل السابق، وأخذت 
هذا اإلرث  من قبلهم،  ترث ما تركه الشعراء  أجيال الشعراء 
وأفكار  ومعاٍن  ومفردات  أساليب   

ّ
إال هي  ما  الوراثة  هذه  أو 

رسمت الخطوط العريضة لبناء القصيدة النبطّية اإلماراتّية؛ 
فكانت  الشعراء،  الجميع من  سلكه   

ً
وقانونا  

ً
وأصحبت عرفا

وهناك  النبطّية،  القصيدة  افتتاح  في  متبعة  أساليب  هناك 
أساليب في ختام القصيدة النبطّية.

اإلماراتّية  النبطّية  القصيدة  ختام  في  األساليب  هذه  وتعددت 
لتصل إلى أحد عشر أسلوبا لختام القصيدة النبطّية، وهي على 

النحو اآلتي:
1 ـ ختام القصيدة بذكر الله.

م.
ّ
2 ـ ختام القصيدة بالصالة على رسول الله صلى الله عليه وسل

ختام القصيدة بالصالة على الرسول صلى الله عليه وسلم  ـ   3
وآله ثم على أصحابه.

4 ـ ختام القصيدة بطلب الغفران من الله.
مثل كلمة  ختام القصيدة بألفاظ دالة على الختام واالنتهاء  5ـ 
تمت، تم، ختمت، أختم، الختام، والختم، وذلك كله للداللة على 

االتنهاء من القصيدة.
الشعراء  من  والعذر  والعفو  السماح  بطلب  القصيدة  ختام  6ـ 

اآلخرين.
وا.

ّ
7 ـ ختام القصيدة بكلمة صل

8 ـ ختام القصيدة بإعادة البيت األول.
9 ـ ختام القصيدة بذكر الرياح المحلّية.

10 ـ ختام القصيدة بالسالم على المحبوب.
أو  الحبيب  دار  المطر على  بنزول  بالدعاء  القصيدة  ختام  11ـ 

الصديق أو القريب.
ومن خالل هذه األساليب األحد عشر، نرى أن األسلوب الثامن 
من أساليب ختام القصيدة النبطّية اإلماراتّية هو إنهاء القصيدة 
األول  البيت  إعادة عجز   

ً
وأحيانا األول،  البيت  بإعادة  وختامها 

 إعادة صدر البيت األول وهو القارعة وهو 
ً
وهو الناعشة، وأحيانا

وبعض  اإلماراتيين،  النبط  شعراء  عند  المتبع  األكثر  األسلوب 
الشعراء قد انفردوا بهذه األسلوب في قصائدهم، وجاء أكثر قصائد 
ديوانهم بهذا األسلوب وهو إعادة البيت األول في ختام القصيدة، 
الشاعر أحمد بن خليفة الهاملي، وعلى كل  الشعراء  ومن هؤالء 
النبط اإلماراتيين في  حال فهو أسلوب انتشر عند جميع شعراء 

مختلف إمارات الدولة.
يقول الشاعر خليفة بن مترف في افتتاح القصيدة:

مرحبــــــــــــــــــــــــــــــــا حّي النــــــــــــــــــــــــديب وما لفــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــــــا مرحبــــــــــــــــــــــــــــــــا حّي النــــــــــــــــــــــــديب 

ويقول في الختام:
ل اّما بــــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــه

ْ
والختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يالخــــــــــــــــــــــــّل مث

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــال يا مْرحبــــــــــــــــــــــــــــــــا حّي النــــــــــــــــــــــــديب 

يقول الشاعر سالم الجمري في افتتاح القصيدة:
على بختــــــــــــــــــــــــك الوافر على مجدك العالــــــــــــــــــــــــي

هنّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك أّيام السعــــــــــــــــــــــــــــــــادة ولقبــــــــــــــــــــــــــــــــاِل
ويقول في الختام:

والختم صلوا عــــــــــــــــــــــــــــــــّد ما قـــــــــــــــــــــــــــــــــال قايــــــــــــــــــــــــــــــــل
هنّيــــــــــــــــــــــــــــــــالك أّيام السعــــــــــــــــــــــــــــــــادة ولقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل 

يقول الشاعر محمد الكوس في افتتاح القصيدة:

لك اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا صــــــــــــــــــــــــــــــــّبٍ يزيد التياعــــــــــــــــــــــــــــــــه

ٍب عويــــــــــــــــــــــــــــــــج والعــــــــــــــــــــــــــــــــج الوجد صاعــــــــــــــــه 
ْ
وقل

ويقول في الختام :    
ــــــــــــــــــــــــى اللــــــــــــــــــــــــــــــــه على شافع المــــــــــــــــــــــــال

ّ
تّمت وصل

الهاشمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لي نرتجــــــــــــــــــــــــي له شفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وما قــــــــال قايلهــــــــــــــــــــــــــــــــا من الجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وابتدى
لك اللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يا صــــــــــــــــــــــــّبٍ يزيد التياعــــــــــــــــــــــــــــــــه 

يقول الشاعر علي بن رحمه الشام�ضي في افتتاح القصيدة:    
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب الدار واهــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار

واحــــــــــــــــــــــــــــــــّب اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي سكــــــــــــــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ويقول في الختام:   

ى اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
ّ
وصل

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جاريهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب الدار واهــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــدار

واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّب اللي سكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يقول الشاعر أحمد بو سنيده في افتتاح القصيدة:

حاالت دهــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر تدعــــــــــــــــــــــــــــــــي اللّبِ حــــــــــــــــــــــــــــــــيران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وويــــــــــــــــــــــــالن

ّ
وباسبابهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بايت أفك

ويقول في الختام:
واختم نظامــــــــــــــــــــــــــــــــي مثــــــــــــــــــــــــل ما قلت بــــــــــــــــــــــــــــــــادي

حاالت دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر تدعي اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّبِ حيران 
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يقول الشاعر سالم الجمري في افتتاح القصيدة:
إلى صاحب العليــــــــــــــــــــــــا إلى المفرد السامــــــــــــــــــــــــي

تباركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يا ذا بالنواصــــــــــــــــــــــــي واالجــــــــــــــــداِم
ويقول في الختام:

واتلى تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الجيــــــــــــــــــــــــل شروات ما بــــــــــــــــــــــــدا
تباركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت يا ذا بالنوا�سي واالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِم 

يقول الشاعر عبدالله بن عامر الفال�ضي في افتتاح القصيدة:
ــــــــــــــــــــــــغ سالمــــــــــــــــــــــــــــــــي

ّ
أال يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طارشــــــــــــــــــــــــــــــــي بل

عدد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هّل وْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل من غمـــــــــــــــــــــــــــــــــاِم
ويقول في الختام: 

عدد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــــــــــــــت ف التالــــــــــــــــــــــــــــــــي واالول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ سالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ّ
آال يا طارشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بل

يقول الشاعر سالم الجمري في افتتاح القصيدة: 
صروف الليالي شفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت منها العجايــــــــــــــــب

وأحداث دينــــــــــــــــــــــــــــــــا الحّي فيهــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــايب
ويقول في الختام:

والختم صلى اللــــــــــــــــــــــــــــــــه على هادي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــــــــــــــت علينا السحايــــــــــــــــــــــــب

ّ
باعــــــــــــــــــــــــــــــــداد ما هل

واعداد مــــــــــــــــــــــــــــــــا سّجل وما قال مبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
صروف الليالــــــــي شفــــــــــــــــــــــــــــــــت منها العجــــــــــــــــايب 

يقول الشاعر عبدالله بن عامر الفال�ضي في افتتاح القصيدة: 
يا مرحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زيــــــــــــــــــــــــل شايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيٍ على الرجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ممشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه

ويقول في الختام:       
م عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــــا زايــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل شيــــــــــــــــــــــــــــــــف

ّ
سل

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيٍ على الرجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ممشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
يقول الشاعر علي بن رحمه الشام�ضي في افتتاح القصيدة:

رعى الله أّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام تقّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لياليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
ــــــــــــــــــــــــــــــــف جاريهــــــــــــــــــــــــــــا

ْ
وعيًن تهــــــــــــــــــــــــــــــــّل الدمع ما وق

ويقول في الختام:
ت سابــــــــــــــــــــــــج

ْ
ــــــــــــــــل ما قل

ْ
واختم مقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مث

رعى اللــــــــــــــــــــــــه أّياٍم تقّضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في لياليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
يقول الشاعر عبدالله بن سلطان بن سلّيم في افتتاح القصيدة:

لي الحــــــــــــــــال م التذكــــــــــــــــــــــــــــــــار متكــــــــــــــــــدر الصافــــــــي
 لي صافــــــــــــــــــــــــــــــــي

ّ
فــــــــال طــــــــــــــــــــــــاب لي قــــــــــــــــــــــــوٍت وال لذ

ويقول في الختام:
واعداد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالطْرس نختــــــــــــــــم اّما بــــــــــــــــــــــــــــــــدا

لِي الحــــــــــــــــــــــــــــــــال م التذكار متكــــــــــــــــــــــــدر الصافـــــــــــــــــــــي 

يقزل الشاعر خلفان بن يدعوه في افتتاح القصيدة :

عن الدار دارت لــــــــــــــــي هواجــــــــــــــــــــــــيس االمثـــــــــــــــــــــــاِل

واالفكــــــــــــــار دارت لــــــــــــــــــــــــي بتذكار مــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــاٍل 

ويقول في الختام:   

واتلى تمام الجيــــــــــــــــــــــــل شروات مــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

عــــــــــــــــــــــــــــــــن الدار دارت لي هــــــــــــــــواجيس االمثــــــــــــــــــاِل 

الشاعر أحمـــــد خليفــــــــــة الهاملــــــــــي:

ــــــــــــــــــــــــا نبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري لــــــــــــــــــــــــه ْوعــــــــــــــــــــــــود
ّ
يا طال ما حن

يــــــــوٍم علينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــــــــار االعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد
ويقول في الختام:

تّمت عــــــــــــــــــــــــدد ما هــــــــــــــــــــــــّل وابــــــــــــــــــــــــــــــــل بقرهــــــــــــــــــــــــود

ى على الهــــــــــــــــــــــــين حـــــــــــــــــــــــــــــادي
ّ
واعــــــــــــــــداد مــــــــــــــــــــــــا غن

ــــــــــــــــــــــــــــــــع وما باحــــــــــــــــــــــــت ْسدود
ّ
وما قالـــــــــــــــــــــــــْه المول

ليوم علينــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن كبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار االعيــــــــــــــــــــــــــــــــاِد 

يقول الشاعر محمد الكوس في افتتاح القصيدة:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍب مطــــــــــــــــــــــــــــــــّير بالشليــــــــل
ْ
ــــــــــــــــــــــــت من قل

ْ
قل

والحــــــــــــــــــــــــنين ومحــــــــــــــــــــــــترم طــــــــــــــــــــــــيب المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
ويقول في الختام:

ــــــــــــــــــــــــوا على طــــــــــــــــــــــــه الرسيــــــــــــــــــــــــل
ّ
والختــــــــــــــــــــــــــــــــم صل

النبي باعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد ما نــــــــــــــــــــــــــــــــاح الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

أو عــــــــــــــــدد ما قــــــــــــــــــــــــال من قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عطيــــــــــــــــــــــــل
بالحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنين ومحــــــــــــــــــــــــــــــــترم طيب المنــــــــــــــــــــــــــــــــام 

يقول الشاعر ماجد بن علي النعيمي في افتتاح القصيدة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت

ّ
البارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ف النــــــــــــــــــــــــوم ون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
شك

ْ
والقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يت

ويقول في الختام: 
ــــــــــــــــــــــــــــــــيت

ّ
تّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مثــــــــــــــــــــــــــــــــل ما قلــــــــــــــــــــــــــــــــت ون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
شك

ْ
والقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب يت

يقول الشيخ سلطان بن سالم القاسمي في افتتاح القصيدة: 

يا الله يا واحــــــــــــــــــــــــــــــــد لطيــــــــــــــــــــــــٍف بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره

يا عالم النّيــــــــــــــــــــــــات ظاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وخافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ويقول في الختام:

صالة رّبي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّد شْمــــــــــــــــــــــــٍس مغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره

ــــــــــــــــــــــــات ظاهــــــــــــــــــــــــــــــــر وخافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  يا عالم النّيــــــــ
يقول الشاعر خليفة بن مترف في افتتاح القصيدة:

لّبيك يا من بأكــــــــــــــــــــــــرم الصـــــــــــــــــــــــوت ناديــــــــــــــــــــــــــــــــك
لّبيــــــــــــــــــــــــــــــــك يا ذْرب النبــــــــــــــــــــــــــــــــا والفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل

ويقول في الختام:      
ل إْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بدينــــــــــــــــــــــــــــــــا نلّبيــــــــــــــــــــــــــــــــك

ْ
م مث

ْ
والخت

لبيــــــــــــــــــــــــك يا ذرب النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل 
تقول الشاعر عوشة بنت خليفة السويدي ـ فتاة العرب:

إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بّيْحــــــــــــــــــــــــــــــــت باســــــــــــــــــــــــــــــــراٍر خفّيــــــــــــــــــــــــــــــــه
أداري شْرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي علّيــــــــــــــــــــــــــــــــه

وتقول في الختام:
وصلى اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه على الهــــــــــــــــــــــــــــــــادي محمــــــــــــــــــــــــد

ت مطّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
وصحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عّد مــــــــــــــــــــــــا حن
ــــــــــــــــــــــــــــــــع

ّ
عدد ما قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال من قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تول

أداري شْرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الغالــــــــــــــــــــــــــــــــي علّيــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
يقول الشاعر محمد بن علي الكوس في افتتاح القصيدة: 

ــــــــــــــــــــــــه
ّ
بكى المغرم الصابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي على فقد خل

البارحــــــــــــــــــــــــة يوم الخاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج ذهيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ويقول في الختام:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
ل السحــــــــــــــــــــــــاب المظل

ْ
وا عدد هط

ّ
صل

واعداد ما ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الظعن بالرحيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ّ
وما قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال قايلهــــــــــــــــــــــــــــــــا على فقد هل

البارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يوم الخايــــــــــــــــــــــــــــــــج ذهيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

يقول الشاعر أحمد خليفة الهاملي في افتتاح القصيدة:
عهود النيــــــــــــــــــــــــــــــــا بي عهدهــــــــــــــــــــــــــــــــا من بعايـــــــــــــــــــــــــــد

وسالــــــــــــــــــــــــــــــــي لهْبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حّرهــــــــــــــــــــــــا والبرايــــــــــــــــــــــــــــــــد
ويقول في الختام:

وما قاله أحمــــــــــــــــــــــــد في تماثيـــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــا جــــــــرى
عهـــــــــــــــــــــود النيــــــــــــــــــــــــا بي عهدهــــــــــــــــــــــا من بعــــــــــــــــــــــايد   

* باحث وكاتب في تراث اإلمارات

األول البيت  بإعادة  النبطّية  القصيدة  ختام 

دراسات إماراتية
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 مريم النقيب  

ما أصعب أن تخط كلمات الوداع والفقد والرحيل في شخٍص 
كان يضم  الكبير الذي   القلٌب  اتفق العالم أجمع على حّبه، 
الجميع ومصدر الفرح  والحب والسالم واألمان لمن يعيش على 
هذه األرض الطيبة.  خليفة بن زايد.. القائد الفارق ، الذي أبكى 
ه أحرف األبجدية، وناحت على فراقه 

ْ
رحيله قوافي الشعر، ونَعت
حمامات الحب والسالم. 

بقلوب غّصت بالحزن واأللم،  كتبها الشعراء  وكم من مرثيٍة 
وكنت حريصة على قراءة  ما كتبه الشعراء  عن رحيل خليفة، 
قصائد ومرثيات  ومآثر خليفة،  وحب خليفة،  وفقد خليفة، 
عبرت عن هذا الفقد الكبير كتبها  بصدق وعفوية وتركت أثرها 

الكبير فينا. 
ومع إيماننا العميق بأن كل أحرف األبجدية وقوافي الشعر إن 
اجتمعت لن تفي الراحل الكبير حقه ولن تنصفه ولن تعبر 
حتى أن أقل ما تحمله القلوب لفقيدنا الغالي عليه رحمة الله 

ومغفرته ورضوانه. 

بــــــــــون 
ْ
صْدر الوطن بالحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ضاِيق وَمغ

د بركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
ْ
وبصدورنا من شـــــــــــــــــــــــــــــــــــّدة الفق

نبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي .. وتبكي لفقده قلوب وعيـــــــــــــــــــــون 
على خليفـــــــــــــــــــــــــــــــــــه طّيب الذكر .. االنســــــــــــــــــــــــــــــان 

ر شْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب ال زال مسكــــــــــــــــــــــــــــون  
ّ
موته يذك

من فقــــــــــــــــــــــــــــد زايــــد مشهــــــــــــــــــــــــــــد يّمر األعيــــــــــــــــــــــــــــان 
ي وفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هّزت  بالد و ْركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون  

ّ
الل

ودموعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تذرف من سنـــــــــــــــــــــــــــــــــــين لآلن 
عي الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و الطيب لو كان تــــــــــــــــــــــــــــدرون 

ْ
نن

ه خليفــــــــــــــــــــــــــــه كان عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوان اإلحســـــــــــــــــــــــــــان 
ّ
إن

اللي شراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه صعب ما صار ويكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
نبض المحبه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــان وعيــــــــــــــــــــــــــــــــــون األوطان 

ــــــــــــــــــــــــــــري في بحر قــــاف مـــــــــــــــــــــــــــــــــــوزون   كتبت شعــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــر من دون نقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
ْ
بين األلــــــــــــــــــــم والفخ

نْبكي فقيــــــــــــــــــــــــــــد الدار .. والصْدر مغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
بايع القايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد على العّز والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

ْ
ون
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إعالن طباعة كتب
بإصدارات  اإلماراتّي  قافّي 

ّ
ة لرفد املشهد الث

ُ
َوَضع نادي تراث اإلمارات ومركز زايد للدراسات والبحوث خط

متنّوعة كلَّ عاٍم فيما يخص تراث وتاريخ اإلمارات فقط. تغني املكتبة التراثية اإلماراتية، وتفتح منافذ معرفّية 
ّتاب واألدباء اإلماراتيين والعرب 

ُ
فين والباحثين والك

ّ
جديدة أمام الباحث اإلماراتي والعربّي، وذلك بدعوة املؤل

قافّية، ويمكن 
ّ
إلى طباعة كتبهم وتسهيل نشرها وتوزيعها في املركز واملشاركة بها في املعارض والفعالّيات الث

ف  ِ
ّ
م املركز ملؤل ُيقّدِ تحكيم من املختّصين.  لنشرها بعد أن ُيِقّرها فريُق  فاتهم؛ 

ّ
للراغبين في ذلك إرسال مؤل

ر 
ْ

ش
َ
مل هذا املبلُغ  التعويَض عن ُحقوق ن

ْ
الكتاب مكافأة مالّية تتراوح بين )1500 - 2500 دورالر أمريكي(. َيش

م املركز  ف. كما ُيقّدِ ِ
ّ
ْمِس َسَنواٍت من تاريخ إبرام الَعْقِد بين املركز واملؤل

َ
دة خ

ُ
الكتاب، وطباعته، وترجمته،  مل

ف بعد طباعة الكتاب. 
ّ
عشرين نسخة للمؤل

شروط الّنشر
وأال ُيخلَّ  والفائدة املعرفّية،  وشمول املعالجة،  واملوضوعّية،  بالِجّدة،   

ً
أن يكون موضوع الكتاب متصفا  •

بالقيم العربّية األصيلة.
 من هذه الّرسائل.

ً
• أال يكون الكتاب رسالة من رسائل املاجستير أو الدكتوراه أو جزءا

.
ً
 سابقا

ً
• أال يكون الكتاب منشورا

 للنشر في جهة أخرى.
ً
ما • أال يكون الكتاب ُمقدَّ

غة العربّية الفصيحة.
ّ
• أن تكون لغة الكتاب هي الل

.
ً
• أال يكون الكتاب مترجما

 األمانة العلمّية، واإلحاطة باملوضوع، واالعتماد 
ً
• أن يلتزم الكتاب باملنهجّية العلمّية في الّتأليف، وخصوصا

على املصادر األصيلة، وتدوين الهوامش في أمكنتها من كّل صفحة. 
ف، أو أسرته، أو قبيلته، 

ّ
 بحسب لقب املؤل

ً
 ألفبائّيا

ً
ن املصادر واملراجع في نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبا دوَّ

ُ
• أن ت

قسم بحسب أنواعها: املصادر، املراجع، الّدراسات، وبحسب لغتها العربّية أو األجنبّية. 
ُ
وأن ت

 بنسخة ورقّية على وجه واحد.  
ً
، ومرفقا

ً
 بالحاسوب بصيغة الوورد، وُمصّححا

ً
دا • أن يكون الكتاب ُمنضَّ

ق الكتاب بخالصة وافية في حدود مائتي كلمة باللغة العربية. 
َ
• ُيرف

ن اسمه الثالثي، وبلده، وعنوانه البريدّي  • ُيرفق الكاتب مع الكتاب نبذة مختصرة عن حياته العلمية، تتضمَّ
واإللكترونّي، وعمله، وصورة شخصية ملونة حديثة له.

• أال يقل الكتاب عن )مائة وخمسين صفحة(، وأال يزيد عن )250 - 350 صفحة(، على قياس A 4   وبونط 16 
 Times New Roman أو Simplified Arabic

قييِمه وإصداِر قرار ِنهائّيٍ في أمر طباعته خالل شهرين من 
َ
 الكتاب وت

َ
 مراجعة

ٌ
 تحكيٍم مختصة

ُ
ى هيئة

َّ
َتول

َ
ت  •

تاريخ إرساله.
التعديالت  بإجراَء  في حال املوافقة على طباعة الكتاب شريطة تنفيذ بعض الّتعديالت،  يلتزم الكاتُب،   •

املقترحة من هيئة التحكيم. 
ر عن نشرها إلى أصحابها.  

َ
عتذ

ُ
َردُّ الكتب امل

ُ
• ال ت

• ُيستبَعد أيُّ كتاب مخالف للشروط املذكورة. 
torathbook@ehcl.ae :رَسل الكتب على نسختين وورد وبي دي اف على اإليميل الخاص بالكتب وهو

ُ
• ت



شمسة حمد العبد الظـاهري

العمـارة
 التقليدية والحضرية 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

كتاب يتناول اهتمام دولة اإلمارات بتراثها املعماري  »العمارة التقليدية والحضرية في دولة اإلمارات العربية املتحدة« 
والعمراني والذي يتكون من ثنائية نمطيها املتمثلة في العمران التقليدي واآلخر النمط الحضري الذي شاع تنفيذه في كل 
أرجاء العالم بعد اكتشاف واستخدام العديد من مواد البناء الحديثة. ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمفردات التراثية التي 
تستخدم في العمارة التراثية والحديثة، وذلك ملا يحتويه من أبواب وفصول وموضوعات مختلفة غطت جوانب مهمة من 
تاريخ وثقافة العمارة في الدولة. ومن أهم املوضوعات التي يستعرضها الكتاب، عمارة سعف النخيل، وعمارة املساجد 
وكذلك يتناول العمارة الحضرية والتخطيط والتطوير و مشاريع الطرق واملواصالت في  والقصور والعمارة الدفاعية. 
إمارة أبوظبي منذ التأسيس وحتى  استشراف املستقبل، فيستعرض على سبيل املثال مجموعة من املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية واملعمارية التي شهدتها إمارة أبوظبي منذ أواخر ستينيات القرن املا�ضي، كمصنع اسمنت العين ومشروع مركز 

أبحاث األرا�ضي القاحلة في جزيرة السعديات.


