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فخورون بكم...قدرنا واحد
بعيدا عن االيديولوجيا وعن السياسوية ال شك أن العرب اليوم يعيشون في
أرذل العمر .ويقول المتشائمون أنهم -العرب -لن تقوم لهم قائمة وأنهم في
طريقهم لالندثار خاصة مع الوهن الكبير الذي تعيشه الجامعة العربية والتي لم
تشهد له مثيال منذ تأسيسها في  22مارس .1945
والغريب أن هذه األفكار نابعة من العرب أنفسهم إذ ّ
نتفنن جيدا في جلد الذات
وال نعرف قدر أنفسنا وقدر تاريخنا ّ
لما كنا قادة العالم .وتناسى هؤالء أن القادة
يترنحون وال يسقطون ونحن اليوم في مرحلة ّ
ّ
ترنح لن تطول .والشيء الثابت
ويقدر ّ
ّ
قوتنا لذا نجد المؤامرات تحاك ضدنا في كل حين
أن الغرب يعرف منزلتنا
إلبقائنا حيث نحن ..ومن نبغ من علمائنا أستقطب وأتيحت له من االمتيازات ما
تجعل أي انسان ينسى وطنه إال من رحم ربي.
لكن المتفائلين والذين قرؤوا تاريخ األمم جيدا وسيرورة التاريخ ال يمكنهم إال
أن يفاخروا بعروبتهم واثقين دون أحالم اليقظة أن الحضارة ستعود يوما عربية.
وقد بدأنا نالمس معالمها في دول دخلت مصاف الكبار في انتظار التحاق بقية
الركب .فاليوم ال ننكر أن للعرب ثقال ماليا وسياسيا في العالم تحسب له القوى
العظمى ألف حساب وهذا ما يجعلنا فخورين بأننا عرب وفخورين بهذه الدول
التي أصبح البعض منها مركزا تجاريا عالميا والبعض اآلخر قوة عسكرية.
ّ
يفرقنا عكس اآلخرين الذين يجمعهم
نحن العرب ما يجمعنا أكثر بكثير مما
ّ
ويفرقهم الكثير ورغم ذلك تجدهم مجتمعين .ومن حق أي عربي أن يحلم
القليل
بوطن عربي واحد وسوق واحد و مصير واحد..حلم بعيد كما قلنا عن االيديولوجيا
والشعبوية وحلم القومية على الطريقة السفسطائية.
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العرب بين ترامب وبايدن

الحاج موسى موسى الحاج
ال شك أن االنتخابات الرئاسية األمريكية هي الحدث األبرز عالميا والذي يتكرر كل أربع
سنوات والذي يلقي بظالله ال على الواليات المتحدة فقط وإنما على مختلف دول العالم لما
يملكه ساكن البيت األبيض عادة من وسائل قوة عسكرية واقتصادية تجعله الحاكم الفعلي
للعالم يتأثر به الرؤساء ويطبقون توجيهاته ّ
ويتقون شره.
والواقع ال يختلف عند العرب بتأثرهم حكاما وشعوبا بهذه االنتخابات إذ أن نتائجها تنعكس
مباشرة على االقتصاد العربي والسياسة العربية والمجتمعات العربية وهو واقع الحال هذه
األيام والعالم يتهيأ الستقبال رئيس جديد ألمريكا هو الديمقراطي جون بايدن والذي سيخلف
سلفه الجمهوري ترامب.
ّ
ولكل مؤيداته
وتحسر البعض اآلخر عن خسارة ترامب
وقد صفق بعض العرب لفوز بايدن
ّ
ومبرراته واتفاقاته.
ّ
البد من اإلقرار حين الحديث عمن من تفضل المنطقة العربية "دونالد ترامب" ،أم "جو
ولكن
بايدن" ،التفرقة بين رغبتين ،رغبة الشارع العربي من ناحية ،ورغبة األنظمة من ناحية أخرى،
خاصة تلك التي عقدت تحالفات قوية ،مع الرئيس الحالي دونالد ترامب خالل فترة حكمه األولى.
وقد أظهر آخر استطالع للرأي ،أجرته مؤسسة "يو جوف" البريطانية ،أن النسبة األكبر من
العرب ،يفضلون فوز "بايدن" .غير أن النتائج تشير أيضا ،إلى أنه وعندما سئل من شملهم
االستطالع عن المرشح األفضل للعالم العربي ،فإن الغالبية وتصل نسبتهم إلى (،)% 49
قالوا إن أيا من المرشحين ال يفي بهذا الوصف ،ومع ذلك ال يزال "بايدن" خيارا أفضل من
"ترامب" وفقا لنتائج االستطالع ،ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن رئيس مؤسسة "يوجوف"
لالستطالعات" ،ستيفان شكسبير" قوله " :لو كان العالم العربي يختار الرئيس المقبل ،لفاز
بايدن بأغلبية ساحقة".
لكن ما ال يعلمه الكثير من العرب أو يتناسونه هو أن الرؤساء األمريكيين في عالقتهم
بالعرب تصح عليهم المقولة الشعبية" الحاج موسى موسى الحاج" في إشارة الى أن بايدن
لن يختلف عن ترامب فهما يتعاركان ويختلفان داخل أسوار أمريكا لكن حين يتعلق األمر
بالسياسة الخارجية فال تغيير يذكر وأعتقد أن العرب هم من يجب أن يسعوا الى تغيير
سياسة الرؤساء األمريكان تجاههم ال أن ينتظروا التأقلم مع سياسات واضحة ومسطرة
عند األمريكيين منذ عشرات السنوات.
اليوم على العرب في عالقتهم بالرئيس األمرييك المقبل أن يفصلوا نهائيا بين الحاج
وموسى.
مجلة
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افتتاحية

بقلم :
نزار الجليدي
مدير التحرير

ّ
سيودعنا
بأية مصائب أخر ى
عام المصائب؟ !

من المؤكد أن أشهر الفلكيين من وستراداموس الى البلغارية بابا فانغا العمياء إلى غيرهما
لم ينجحوا في التنبؤ بحجم المصائب التي حملها العام  2020في أحشائه وال يزال .فقد مست
المصائب كل القطاعات تقريبا ورحلت عنا فيه شخصيات سياسية وفنية بصفة فجئية أحببناها.
ونحن نودع هذا العام فرحين بمروره الثقيل عن البشرية ال بد وأن نستذكر...
حادثة تحطم الطائرة األوكرانية التي أسقطها اإليرانيون وأسفرت عن هالك  173شخصا في
 8جانفي  .2020كذلك ال يمكن أن ننسى حرائق أستراليا المهولة والتي ألتهمت ما يقارب من 10.7
ً
َّ
فضال
ودمرت أكثر من  5900مبنى (بما في ذلك  2204منازل) وقتلت  8أشخاص،
مليون هكتار
حرقا أو ُ
ً
شرّدت من مالجئها ،إذ ُقدر أن قرابة نصف بليون حيوان قد
عن الحيوانات التي ُقتلت
تأثرت بهذه الكارثة .ولئن انطلقت تلك الحرائق في شهر ديسمبر  ،2019إال أنها بلغت ذروتها
في نهاية الشهر األول من  ،2020ويرجح أن التغيّر المناخي هو السبب وراء تلك الحرائق ،فقد
ارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة.
أما الضربة القاضية التي ّ
تلقاها العالم فكانت جائحة كورونا والتي قلبت العالم رأسا عن عقب
ّ
وكشرت عن أنيابها في الثالثية األولى من هذه السنة بالرغم من أن المرض بدأ في التفشي
ً
فعليا ،في شهر ديسمبر  ،2019في مدينة ووهان الصينية ،فإنه لم يُعتبر جائحة عالمية سوى
في شهر مارس  .2020ليصل بسرعة جنونية الى أكثر من  60مليون في العالم .وأكثر من مليون
حالة وفاة.
ً
وقد س َّببت جائحة كورونا أضرارا اجتماعية واقتصادية عالمية بالغة ،كان من ضمنها وقوع
أضخم ركود اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير ،باإلضافة إلى تأجيل األحداث الرياضية والدينية
والسياسية والثقافية ،أو إلغائها في العديد من دول العالم .كما أغلقت المدارس والجامعات
والكليات في  190دولة ،ما َّ
أثر على نحو  % 73.5من الطالب في العالم.
َّ
ضد األجانب
وقد تسببت كورونا في صحو العنصرية المقيتة في عدد من دول العالم خاصة
من اآلسيويين في كثير من الدول ،كما وقعت العديد من الحوادث العنصرية حول العالم كان
أبرزها مقتل األمرييك جورج فلويد ،في  25ماي .2020
أما عربيا فيبقى رحيل أمير الكويت جابر األحمد الصباح الحدث األبرز وكذلك رحيل رئيس وزراء
البحرين وعدد آخر من الشخصيات السياسية والفنية والرياضية أبرزهم الالعب األسطورة
مارادونا .أما على المستوى االقتصادي فكان الحدث األبرز انفجار مرفأ بيروت والذي أعاد البالد
سنوات إلى الوراء .
هذا غيض من فيض عن العام األكثر قسوة منذ الحرب العالمية الثانية وينتظر الماليين حول
العالم انتهاء هذا العام وهم يرددون بأية مصائب أخرى سيودّ عنا عام المصائب؟ !
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اإلمارات العربية المتحدة في عيدها الـ 49

ملهمة العرب
وعاصمتها االقتصادية
احتفلت دولة اإلمارات الشقيقة يف الثاني من ديسمبر 2020
بالذكرى الـ 49لقيام االحتاد حتت شعار «روح االحتاد» ،وهو
مستوحى من اللقاء التاريخي للمغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان مع أصحاب السمو حكام اإلمارات ،لإلعالن عن
قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثاني من ديسمبر .1971
وألن االمارات ملهمة العرب نحو وحدتهم وعاصمتهم االقتصادية
فإن كل العرب يشاركون االمارتيني أفراحهم فإننا يف مجلة «الضفتني»
نسعى أيضا إلى املساهمة يف هذه االحتفاالت وذلك بتسليط الضوء
على إجنازات البلد ملا يقارب النصف قرن كانت كافية لتصنّف االمارات
ضمن أقوى االقتصاديات يف العالم حتى باتت البلد االول يف محيطها
االقليمي والعربي اجلالبة لالستثمارات وهذا ما جعلها مؤثرة يف القرار
العربي وخطت لنفسها سياسة منفتحة يف الداخل واخلارج ما جعل عددا من
الدول تستنسخ التجربة االماراتية.
«الضفتني» تس ّلط الضوء يف هذا العدد على االمارات «روح االحتاد» و«احتاد
الروح» لدى الشعب االماراتي.

مجلة
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اليوم الوطني لإلمارات عاما
تحتفل اإلمارات العربية املتحدة باليوم الوطني لهذا العام تحت
شعار «روح االتحاد» بعد ان اكتمل الجسد لتصبح االمارات النموذج
الذي يحتذى به يف املنطقة ويف العالم.
ويحل يوم  02ديسمرب ليخط العيد الوطني  49التحاد جميع
اإلمارات السبع ،والذي مثّل انطالقة نهضة ما زالت تتواصل يف
جميع املجاالت.
تلك املناسبة ترتجم مسرية االتحاد التي امتدت عرب عقود مضت
مضيئة وحافلة باألحداث واملهام واإلنجازات التي رسم مالمحها
األوىل وأرىس دعائمها القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،وسار عىل دربه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الذي قاد مسرية العطاء لتواصل دولة اإلمارات التقدم واالزدهار عىل
مختلف املستويات.
االنطالقة التاريخية لهذا االتحاد بدأت بإجتماع حكام إمارات
أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجرية وأم القيوين يف الثاني
من ديسمرب/كانون األول عام  ،1971واتفاقهم عىل ارساء االتحاد؛
حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ،ويحدد أهدافها.
ويف العارش من فرباير/شباط  1972أعلنت إمارة رأس الخيمة
انضمامها لالتحاد ،ليكتمل عقد اإلمارات السبع يف إطار واحد.
وتحتفل اإلمارات يف اليوم الوطني لهذا العام بتسليط الضوء عىل
املعاني السامية التي تأسس عليها االتحاد والتي جعلت من الدولة
نموذجا استثنائيا يف جوانب التنمية من خالل ما حققته من إنجازات
علمية واقتصادية واجتماعية مثلت إضافة حقيقية استطاعت
خاللها السري بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها ولألمتني العربية
واإلسالمية.
وأسهمت املواقف السياسية الحكيمة والثابتة لدولة اإلمارات
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شهد عام  ،2019إعالن وكالة اإلمارات
للفضاء عن تفاصيل «االستراتيجية
الوطنية لقطاع الفضاء  »2030التي
تستكمل اإلطار التنظيمي والتشريعي
للقطاع الفضائي الوطني بجانب الخطة
الوطنية لتعزيز االستثمار الفضائي
يف تجاوز املنطقة للعديد من التحديات ،وتعضيد القرار السيادي
العربي ،فيما اتسمت دبلوماسية الدولة بالتحركات النشطة عىل
مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية ،وأسهمت تلك الجهود
يف تعزيز مكانتها وتقوية صداقاتها عىل املستويات الخليجية
والعربية والدولية.
وانعكس نجاح الدبلوماسية اإلماراتية وسياستها الداعية
إىل االنفتاح عىل جميع دول العالم وإقامة العالقات والرشاكات
االسرتاتيجية عىل املكانة التي بات يحتلها جواز السفر اإلماراتي
عامليا ،وعىل الحضور الفاعل عىل الساحة الدولية.
وحافظت اإلمارات عىل حضورها العاملي يف مجال التسامح،
وواصلت جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية
عرب منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح ،والعديد من
املؤسسات الفكرية والدينية التي تتخذ من اإلمارات مقرا لها.
وارتقى حضور اإلمارات ليعم املنطقة عرب املساهمة يف قيادة
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مجلة

روح العرب من «روح االحتاد»
الجهود اإلقليمية والعاملية ملواجهة التطرف واإلرهاب ،والتعامل مع
التحديات املحدقة باملنطقة وفق قراءة واضحة ملاهية التحديات،
وبرشاكة مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة حول العالم.

االنفتاح على الخارج

شكلت رؤية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،إلهاما
للسياسة الخارجية لدولة اإلمارات ،والتي التزمت ببناء جسور
الصداقة ،والعمل والتعاون مع الدول األخرى ،وفقا لروح ميثاق
األمم املتحدة املبني عىل االلتزام باألخالق واملثل واملبادئ الدولية.
واليوم تستمر دولة اإلمارات يف دعم أهداف التنمية املستدامة،
والتي تمثل خارطة طريق أو مسارا محددا لبناء غد أفضل وأكثر
استدامة للعالم واألجيال القادمة.
وتبقى دولة اإلمارات مستمرة يف تكريس جهودها ملواجهة
التحديات العاملية الرئيسية ،وال سيما تلك املتعلقة بالقضاء عىل
الفقر ،والحفاظ عىل البيئة ومواجهة التغري املناخي ،وإرساء أسس
وقواعد العدل والسالم ،ودعم وتعزيز التقدم العاملي.
وعملت دولة اإلمارات عىل تبني دبلوماسية نشطة قامت عىل
االنفتاح عىل العالم الخارجي ،وتمكنت الدولة من نسج شبكة
عالقات واسعة مع مختلف دول العالم ،استندت يف جوهرها إىل
احرتام مبادئ ومواثيق األمم املتحدة واملجتمع الدويل ،وعىل رأسها
الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية
للدول األخرى.

اإلمارات «فضائية» بامتياز

وتخطت إنجازات «عيال زايد» كل التوقعات والحدود لتعانق
الفضاء ،خالل العامني الفارطني ،وهي نتائج رحلة عمل بدأت مع
مجلة
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حافظت اإلمارات على نسقها التصاعدي
في تقارير التنافسية العالمية ،وأكدت
صدارتها على مستوى منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،وفقا لتقرير
مجموعة البنك الدولي
إطالق برنامج اإلمارات لرواد الفضاء عام  ،2017لتنتهي إىل محطة
«بايكونور» الفضائية يف كازاخستان؛ حيث انطلق هزاع املنصوري
يف مهمته التاريخية ليكون أول رائد فضاء إماراتي يصل إىل محطة
الفضاء الدولية يوم  25سبتمرب/أيلول املايض.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة اإلماراتية ،إن دولة اإلمارات عندما
وضعت برنامجها للفضاء كان إرصارها منذ البداية عىل أن
يكون تنفيذ املرشوع بأيدي أبنائها وعقولهم ،ولذلك عملت بقوة
إلعداد الكوادر املؤهلة واملدربة؛ ألن هدفها هو املشاركة الفاعلة يف
استكشاف الفضاء واالنخراط الحقيقي يف علومه ومعارفه.
وأكد أن اإلمارات تنظر إىل أبنائها منذ عهد املؤسس املغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،عىل أنهم ثروتها الحقيقية،
واالستثمار فيهم هو األمثل للحارض واملستقبل ،وهزاع املنصوري
وسلطان النيادي وإخوانهما العاملون يف برنامج اإلمارات للفضاء،
يضعون األسس القوية لالنطالق نحو تحقيق طموحاتنا يف هذا
الشأن ،وصوال إىل املريخ.
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وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ثقته بأن أبناء الوطن
قادرون عىل النجاح يف التحدي الذي يواجهونه ،وما قام به هزاع
وسلطان يثبت أن رهان اإلمارات عىل أبنائها هو الرابح.
وشهد عام  ،2019إعالن وكالة اإلمارات للفضاء عن تفاصيل
«االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الفضاء  »2030التي تستكمل اإلطار
التنظيمي والترشيعي للقطاع الفضائي الوطني بجانب الخطة
الوطنية لتعزيز االستثمار الفضائي ،بما ينسجم مع مستهدفاتها
االسرتاتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائي يف الدولة ،وذلك خالل
حفل رسمي نظمته يف أبوظبي.
وتعمل االسرتاتيجية الوطنية لقطاع الفضاء عىل تحقيق 6
أهداف رئيسية ،وهي :توفري خدمات فضائية منافسة ورائدة عامليا،
وتعزيز القدرات املحلية املتقدمة يف البحث والتطوير والتصنيع
لتكنولوجيا الفضاء ،وإطالق مهمات فضائية علمية واستكشافية
مُلهمة ،وترسيخ ثقافة وخربة وطنية عالية يف مجال الفضاء ،وتشكيل
رشاكات واستثمارات محلية وعاملية فاعلة يف صناعة الفضاء ،ووضع
بنية ترشيعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات املستقبلية
للقطاع؛ حيث سيجري تحقيق هذه األهداف من خالل أكثر من 20
برنامجا شامال و 80مبادرة.

اإلمارات بلد األمن واألمان

حافظت اإلمارات عىل نسقها التصاعدي يف تقارير التنافسية
العاملية ،وأكدت صدارتها عىل مستوى منطقة الرشق األوسط وشمال
أفريقيا ،وفقا لتقرير مجموعة البنك الدويل.
واحتلت دولة اإلمارات مراكز الصدارة عامليا يف مؤرش الشعور
باألمن واألمان ،وذلك بسبب انخفاض جرائم القتل واالغتصاب
والرسقات ،بحسب مؤرش «جالوب» للقانون والنظام لعامي 2019
و.2020
وتشكل منظومة األمن واألمان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
أساس الرفاهية واالستقرار؛ حيث تثبت املؤرشات واإلحصاءات
الدولية صدارة الدولة للمراكز األوىل يف انخفاض معدالت الجرائم
عىل املستوى العاملي.

تشكل منظومة األمن واألمان في
دولة اإلمارات العربية المتحدة أساس
الرفاهية واالستقرار
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مجلة

«غرس االتحاد»
عرض ضخم
يحكي قصة
االمارات
مع النجاح
قدمت اللجنة املنظمة لالحتفال الرسمي باليوم الوطني
لإلمارات التفاصيل املبدئية للعرض املبارش الحتفاالت اليوم
الوطني الــ  49للدولة الذي سيقام يف  2ديسمرب (كانون األول)
املقبل.
ويتضمن العرض الذي يحمل عنوان «غرس االتحاد» ،منحوتة
فنية عائمة فوق سطح البحر يقام عليها العرض الرسمي مضاء
بصور رقمية ،تستعرض فقرات مستوحاة من قصة دولة
اإلمارات ،وقيمها العريقة.
وسيُبث العرض ،الذي يقام يف مدينة أبوظبي ،عىل الهواء
مبارشة عرب القنوات املختلفة ما يتيح للجميع االحتفال به يف
منازلهم بأمان.
وقال عضو اللجنة املنظمة لالحتفال خلفان محمد املزروعي
بهذه املناسبة ،إن «ظروف الجائحة فرضت علينا التعامل مع
احتفاالت اليوم الوطني التاسع واألربعني لدولة اإلمارات بأسلوب
جديد وطموح ،ويس صور العرض بشكل فريد يتيح للجمهور
االستمتاع بمتابعته من منازلهم».
وأضاف املزروعي أن الفكرة األبرز يف العرض املبارش

ّ
سيبث العرض ،الذي يقام في مدينة
أبوظبي ،على الهواء مباشرة عبر
القنوات المختلفة ما يتيح للجميع
االحتفال به في منازلهم بأمان.
تتمثل يف بث رسالة األمل والتفاؤل إضافة إىل تجسيده إرث دولة
اإلمارات العريق ،وعاداتها ،وتقاليدها األصيلة ،التي تمكننا من
استرشاف مستقبل مرشق.

مسيرة اإلمارات

وقال املزروعي إن العرض سريوي بأسلوبه الفني املتميز
املراحل والتطورات التي تمر بها البذرة عندما تنمو لتصبح
فسيلة ثم تزهر ويشتد عودها ،لتحاكي مسرية دولة اإلمارات عىل
مر السنوات الــ  49املاضية.
وصمم إنتاج الحفل فريق من اإلماراتيني واملخرجة الفنية إس
ديفلني ،التي اشتهرت عامليا ً بتصميم منحوتات أدائية ضخمة،
وعروض تدمج املوسيقى ،واللغة،
والضوء ،مثل الحفل الختامي لدورة
األلعاب األوملبية الصيفية يف لندن
 ،2012وحفل افتتاح أوملبياد ريو
 2016الصيفية ،وجناح اململكة
املتحدة يف إكسبو  2020دبي.

ينتظر أن يكون
أحد أضخم
العروض التي
تشهدها دولة
اإلمارات
مجلة
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اآلباء المؤسسون
لالتحاد

اإلمارات املتحدة ماض

قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل يد اآلباء املؤسسني
حكام اإلمارات السبع ،حيث لبى حكام اإلمارات األخرى دعوة الشيخ
زايد والشيخ راشد لينضموا إىل االتحاد .يتناول هذا القسم نبذة من
السرية الذاتية لكل واحد من اآلباء املؤسسني لدولة اإلمارات.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة
وحاكم إمارة أبو ظبي سابقًا ،ومؤسس دولة
اإلمارات العربية المتحدة)2004 - 1918( .

يُعرف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باألب
املؤسس التحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة،
وأول من نادى بإقامة اتحاد بني إمارات الساحل
املتصالح ،وهو الرئيس األول لدولة اإلمارات
العربية املتحدة .توىل سموه هذا املنصب منذ
قيام الدولة يف الثاني من ديسمرب عام 1971
وحتى وفاته يف 2004م .وشغل أيضا ً منصب
حاكم إمارة أبو ظبي من عام  1966ولغاية
2004م.
ولد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
يف مدينة العني عام  ،1918وهو االبن الرابع ،وله ثالثة
من األخوة الذكور هم :شخبوط ،وهزاع ،وخالد ،وله أخت
واحدة .حكم والده الشيخ سلطان بن زايد إمارة أبو ظبي من عام
 1922ولغاية  .1926والدته هي الشيخة سالمة بنت الشيخ بطي
بن خادم بن نهيان آل حامد القبييس.
كان الشيخ زايد يتسم بسعة الصدر ونفاذ البصرية وطول البال
والحكمة ،كما برز كمستمع ومصلح ووسيط يف حل النزاعات ،وهي
الصفة التي الزمته طوال فرتة حكمه ،ولذلك لقب بـ «حكيم العرب».
وأكد املغفور له الشيخ زايد عىل رضورة توفري الفرص لجميع
مواطني الدولة ليكون لهم دور فاعل يف نجاح األمة .وبفضل رؤيته
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الثاقبة ،تحتل دولة اإلمارات اليوم ،املركز الثاني بني دول مجلس
التعاون الخليجي ،بعد السعودية ،من حيث حجم االقتصاد ،واملركز
الثالث يف منطقة الرشق األوسط ككل ،كما أصبحت تمثل بحسب
كثري من التقارير الدولية املرموقة ،أهم مركز مايل واقتصادي يف
املنطقة.

إنجازات الشيخ زايد السياسية واالجتماعية

أدرك املغفور له الشيخ زايد ،أنه من أجل تعزيز
االنسجام الداخيل والتماسك والتالحم الوطني بني
أبناء شعبه ،يحتاج يف البداية إىل نسج خيوط
الثقة وبنائها من خالل التفاعل الشخيص
مع كافة املواطنني .وعرف عنه قربه لشعبه
وتمتعه باللقاءات واالجتماعات مع املجتمع
املحيل .وأمىض الشيخ زايد وقتا ً كبريا ً يف أواخر
فرتة العرشينات وعقد الثالثينات من القرن
العرشين بني رجال القبائل من البدو فأدرك
مصاعب الحياة وقهرها ،وأعطاه ذلك الكثري من
الخصال التي اختلطت ببيئته البدوية اإلسالمية
التي أضفت عليه صفات الجَ َلد والصرب ،وجعلته ذي
بصرية وحكمة بالغتني.
وتوىل الشيخ زايد ،منصب ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية
عام  ،1946حيث انخرط بشكل مبارش بالشؤون الحكومية ،وبدأ
يمارس تجربته يف الحكم من مدينة العني.
وبعد نجاحه يف إطالق عجلة تطوير مدينة العني يف الخمسينات،
بالرغم من قلة املوارد ،توىل الشيخ زايد حكم إمارة أبوظبي يف
أغسطس عام  ،1966ووضعها عىل طريق النمو املستدام والتنمية
حيث يرضب بها وبدولة اإلمارات املثل يف املنطقة ك ّلها.
ويعود الفضل للشيخ زايد ،رحمه الله ،يف استغالل عائدات النفط
التي كانت تتزايد سنويا ً لدفع عجلة التنمية والتطوير ،ليعود ذلك
العدد الثالث  -ديسمبر 2020

مجلة

عريـق وحـــارض مرشق ومستقبل واعــد
بالفائدة عىل جميع الناس الذين يعيشون يف ظل حكمه ،باإلضافة
إىل وضعه الهيكلية الحكومية الجديدة التي أرست دعائم الحكم يف
اإلمارة والدولة حتى يومنا هذا.

الشيخ زايد وتأسيس دولة اإلمارات

بعد تويل سموه مقاليد الحكم يف إمارة أبو ظبي ،بدأ يتطلع إىل
الوحدة مع أشقائه يف اإلمارات املتصالحة ،وكان شديد اإليمان والثقة
بفكرته هذه التي طاملا سكنت وجدانه.
ويف يناير (جانفي) عام  ،1968أعلن الربيطانيون عن نيتهم
باالنسحاب من اإلمارات املتصالحة بحلول عام 1971م ،وقام
الشيخ زايد إثر ذلك بالتحرك رسيعا ً لتعزيز الروابط مع إمارات
الساحل املتصالح ،ورأى الحاجة إىل إقامة كيان سيايس موحد له
كلمة قوية ومسموعة يف املحافل الدولية ،وقادر عىل تقديم الحياة
األفضل ملواطنيه.
يف  18فرباير (فيفري) 1968م ،اتفق املغفور لهما بإذن الله
الشيخ زايد بن سلطان ،والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي
عىل تشكيل وحدة بني اإلمارتني ،وتنسيق األمن والدفاع والخارجية
وتوحيد الجوازات بينهما .ووجها دعوة إىل تشكيل اتحاد يشمل بقية
اإلمارات الخمس املتصالحة إضافة لقطر والبحرين.
وبعد ثالث سنوات من ذلك التاريخ ومع اقرتاب موعد االنسحاب
الربيطاني ،اجتمع حكام اإلمارات السبع املتصالحة لبحث قيام
االتحاد ،ومن أقوال الشيخ زايد حينها « :هذه فرصة هيأها الله تعاىل
لنا ،فرصة وجودنا اليوم يف مكان واحد ،إن قلوبنا جميعً ا عامرة
والحمد لله باإليمان ،بمبدإ الوحدة ،فلنجعل إذن من اجتماعنا فرصة
تاريخية لتحقيق أملنا املنشود».
ويعود الفضل يف قيام الدولة لحماسة الشيخ زايد واآلباء
املؤسسني لتشكيل االتحاد ،وتعاملهم مع التحديات والصعوبات
بحكمة وبروح من االنسجام والتعاون.
ويف الثاني من ديسمرب عام 1971م ،أعلن عن قيام دولة اإلمارات
مجلة
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العربيــة املتحدة ،وضمت ستة من اإلمارات املتصالحة وهي دبي،
والشارقة ،وعجمان ،وأم القيوين ،والفجرية .وتقديرا ً لجهوده ودوره
القيادي وحنكته ،اختار أصحاب السمو حكام اإلمارات الشيخ زايد
لرئاسة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ليصبح بذلك أول رئيس
للدولة ،وهو املنصب الذي أكسبه لقبه الدائم «األب املؤسس» .ويف
وقت الحق ،انضمت إمارة رأس الخيمة إىل االتحاد بتاريخ  10فرباير
عام 1972م.

مساهمات الشيخ زايد في منطقة الخليج العربي

بعد التجربة الناجحة التحاد اإلمارات ،وما شهدته من تطور
كنتيجة طبيعية لجهود مؤسسها ،نظر الشيخ زايد إىل منطقة
الخليج ككل والتي تجمعها عادات واقتصاديات وثقافة مشرتكة.
ورأى سموه بعني بصريته رضورة تشكيل مجلس تعاوني لتنسيق
الجهود ومواجهة التحديات الجديدة يف املنطقة.
كان لدى املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قناعة كبرية
بفوائد توحيد دول الخليج انطالقا من إيمانه بما تحقق من اتحاد
إمارات الدولة السبع عام  ،1971والذي شكل فعليا النواة لتكوين
مجتمع خليجي عربي واحد تتشارك دوله يف العوامل التاريخية،
والجغرافية ،والسياسية ،واالقتصادية ،والثقافية .وساهم الشيخ
زايد بتحويل فكرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية إىل واقع
ملموس ،بداية من أول اجتماع عقد بهذا الخصوص يف أبو ظبي
عام  1976مع املغفور له الشيخ جابر األحمد الجابر الصباح
أمري الكويت الراحل ،وانتهاء بالتوقيع عىل صيغة تأسيس مجلس
التعاون يف أول قمة ترأسها سموه يف أبو ظبي يف  25و 26مايو
(ماي)  ،1981بهدف تحقيق التنسيق والتكامل والرتابط يف جميع
امليادين بني دول الخليج الست وصوال ً إىل الوحدة وفق ما نص عليه
النظام األسايس يف مادته الرابعة.

الشيخ زايد والعالم العربي

حظي الشيخ زايد بمكانة رفيعة املستوى عند جميع القادة
13

العرب ،وهذا ما أتاح له القيام بدور الوسيط بينهم يف أكثر من
مناسبة ،كما كانت مواقفه املرشفة واألصيلة حارضة يف كل مناسبة.
ومنذ قيام دولة اإلمارات ،انرصف اهتمام الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان إىل مسرية البناء الوطني ودعم اإلخوة واألشقاء العرب.
وآمن سموه بالتضامن والتعاون بني جميع الدول العربية ،والتزم
باستخدام سلطته الشخصية والسياسية عىل املستويني العربي
والدويل لتحقيق السالم والتقدم يف منطقة الرشق األوسط .ودعم
سموه مرص وسوريا يف حرب أكتوبر عام  1973لتحرير األرايض
العربية املحتلة بقطع واردات النفط عن الدول الداعمة إلرسائيل،
وسجل التاريخ مقولته الشهرية «النفط العربي ليس أغىل من الدم
العربي».

مساهمات الشيخ زايد
على الصعيد العالمي

أرىس املغفور له الشيخ زايد أسس سياسة خارجية متميزة تتسم
بالحكمة واالعتدال ،والتوازن ،ومنارصة الحق والعدالة ،وتغليب لغة
الحوار والتفاهم يف معالجة كافة القضايا .وأكسبت هذه السياسة
املتوازنة املستمرة دولة اإلمارات العربية املتحدة احرتاما ً واسعا ً عىل
املستويني اإلقليمي والدويل .وبفضل سموه اكتسبت دولة اإلمارات
سمعة دولية يف العمل اإلنساني والخريي من خالل دعمه عدد من
القضايا اإلنسانية يف جميع أنحاء العالم ،وهو النهج الذي ال زال

في السبعينات ،شهدت
دولة اإلمارات ودبي على وجه
الخصوص حركة عمرانية
واسعة النطاق
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قادة الدولة يسريون عليه حتى يومنا هذا.
انتقل سموه رحمه الله إىل جوار ربه يف الثاني من نوفمرب عام
 2004يف أواخر الثمانينات من عمره ،تاركا ً قدوة ومثاال ً يحتذى يف
العطاء والخري ،واستحق لقب الوالد ،فكان األب واألخ والصديق لكل
مواطن ومقيم عىل أرض دولة اإلمارات ،وفتح ذراعيه للجميع دون
استثناء .وشكلت سياسته وحكمته منهجا ً لدولة اإلمارات العربية
املتحدة إىل يومنا هذا.

الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي سابق ًا
()1990 - 1912

يعد املغفور له بإذن الله الشيخ
راشد بن سعيد قائدا ً فذا ً ترك لدولة
اإلمارات ودبي إرثا ً عظيماً ،وحققت
دبي تحت إدارته طفرة تنموية شاملة
يف جميع النواحي لتصبح مدينة
حديثة ،وعززت موقعها كمركز تجاري
بني الرشق والغرب.
وُلد الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يف
عام  ،1912وهو العام الذي تسلم فيه والده
الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم حكم إمارة دبي،
والتحق باملدرسة األحمدية ،فتفقه يف العلوم الدينية إىل جانب علوم
اللغة العربية والحساب.
انخرط الشيخ راشد يف العمل السيايس منذ صغره كونه الولد
األول للشيخ سعيد رحمه الله ،إذ اعتاد عىل أن يحرض مجلس أبيه
وكان يبدي اهتماما ً بالغا ً بما يدور يف املجلس ،ويصغي لكل اآلراء
واألفكار التي يطرحها الحضور .وكان ال يرتدد يف أن يميض مع
والده ساعات طواال ً يسألهم عن كل األحداث والوقائع التي يشهدها
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أو تتناهى ملسمعه ،يتحاور معهم ويستأنس برأيهم.
ويف سن الثامنة عرش اطلع بشكل الفت عىل تفاصيل حكم إمارة
دبي أثناء حياة والده الشيخ سعيد الذي عهد إليه بترصيف كثري من
األمور الهامة منذ عام .1938
ويف أكتوبر من عام  ،1958توىل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
رحمه الله مقاليد الحكم يف إمارة دبي ،عقب وفاة والده الشيخ سعيد
بن مكتوم يف  10سبتمرب من نفس العام.
وكان ملشاركة الشيخ راشد يف مجلس اإلمارات املتصالحة دور
يف التمهيد لالتحاد ،وعمل مع الشيخ زايد عىل إصدار وثيقة الوحدة
واالتحاد بني دبي وأبو ظبي يف فرباير(فيفري) عام 1968م.
وبعد قيام دولة اإلمارات العربية املتحدة يف عام  ،1971توىل
منصب نائب رئيس الدولة ،كما عُ هدت إليه رئاسة مجلس الوزراء
يف عام .1979
ويف السبعينات ،شهدت دولة اإلمارات ودبي عىل وجه الخصوص
حركة عمرانية واسعة النطاق ،حيث استطاع الشيخ راشد خالل فرتة
حكمه أن يضع حجر األساس لالستقرار والتنمية واالزدهار يف دبي.
وشجع الشيخ راشد الحرية واعتماد مبدأ الشورى ،حيث قال
رحمه الله« :إن هذا املبدأ هو أساس كل عمل ديمقراطي ،كما إنه

يعود الفضل في قيام
الدولة لحماسة الشيخ زايد
واآلباء المؤسسين لتشكيل
االتحاد ،وتعاملهم مع التحديات
والصعوبات بحكمة وبروح
من االنسجام والتعاون.

مجلة
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من أسس تراثنا وعقيدتنا اإلسالمية التي تدفع الجهود الوطنية يف
البالد نحو املزيد من العمل والنجاح» وقال أيضا« :لكل مواطن يف
هذا البلد الفرصة يف أن يبدي رأيه بكل رصاحة ووضوح ،وأن ينتقد
الدولة والحكومة».
انتقل املغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم إىل رحمة الله
يف أكتوبر عام  ،1990تاركا ً وراءه سجل من األعمال واإلنجازات
التي حازت احرتام العالم لقائد تفانى يف خدمة وطنه ،وتحقيق حلم
االتحاد.

الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم إمارة
الشارقة سابق ًا ()1972 - 1931

تسلم الشيخ خالد بن محمد بن صقر
بن خالد بن سلطان بن صقر بن راشد
القاسمي حكم إمارة الشارقة خالل
الفرتة من  24يونيو  1965إىل 24
يناير(جانفي)  1972بعد الشيخ
صقر بن سلطان القاسمي.
تم تأسيس القيادة العامة
لرشطة الشارقة يف عهده ،وشارك يف
اجتماعات تكوين االتحاد ممثالً عن
إمارة الشارقةّ .
وقع عىل الدستور املؤقت
يوم  2ديسمرب عام  1971وأصبحت
الشارقة جزءا ً من دولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،وانضم كعضو إىل املجلس األعىل لالتحاد.
عُ رف عن الشيخ خالد بن محمد القاسمي ،وطنيته وعروبته
وتطلعه الدائم لتطوير اإلمارة ،وحرصه عىل قيام االتحاد ،وتوحيد
الصفوف والجهود.

15

اليوم الوطني اإلماراتي :

خلفيات تارخيية ورمزيات
اليوم الوطني االماراتي أو ما يُعرف باسم يوم عيد االتحاد هو أبرز املناسبات الوطنية
اإلماراتية؛ إذ يُحتفل به يف يوم  2ديسمرب من كل عام احتفا ًء بيوم توحد حكام اإلمارات الـ 7
بشكل رسمي؛ وهو األمر الذي مثل محطة اإلنطالق يف النهوض باإلمارات عىل كافة املستويات
وتبوأها ملكانة رائد عىل املستوى العاملي .ونظ ًرا لتميز هذا اليوم وأهميته التاريخية فقد أعد
ً
خصيصا إللقاء الضوء عىل أهم املعلومات عنه.
موسوعة املقالة الراهنة
اليوم الوطني يُشري ليوم استقالل دولة اإلمارات العربية املتحدة .ويُمثل أحد العطل الرسمية
يف املؤسسات بمختلف أنواعها يف كافة أنحاء اإلمارات.
* ُرفع العلم املوحد للدولة كما هو معروف بشكله الحايل يف يوم إعالن اإلستقالل.
* تم تحديده بنا ًء عىل اليوم الذي اتحدت فيه أغلب اإلمارات ،وذلك ألنه تم اإلعالن عن اتحاد 6
إمارات يف يوم  2ديسمرب سنة  1971م ،وبعد ذلك إنضمت اإلمارة السابعة إىل اإلتحاد بتاريخ 10
فيفري من سنة 1972؛ وتمثلت هذه اإلمارة يف رأس الخيمة.
* تم إعالن إتحاد اإلمارات يف دار اإلتحاد والذي كان يُعرف م ً
ُسبقا باسم قرص جمريا.
* يُنظم به عدد مهول من الفعاليات الرتفيهية الهادفة مثل :إطالق املبادرات وتدشني العديد
من املرشوعات املميزة باإلضافة إىل تنظيم الفعاليات الرتفيهية الهادفة لتنمية الوعي عن تاريخ
اإلمارات وثقافتها.
* يُعد أحد املناسبات الرسمية الهامة لالحتفاء بتطور اإلمارات وإنجازات اإلماراتيني يف
املجاالت املختلفة.
* يرجع السبب األسايس لالحتفال بهذا اليوم إىل دوره يف النهوض بكافة أنحاء اإلمارات عىل
مختلف األصعدة نظ ًرا لدور اتحاد اإلمارات يف تحقيق التعاون بينهم وهو األمر الذي انعكس
بشكل ملحوظ عىل القدرة عىل النهوض بالدولة.
* الشيخ زايد حاكم أبوظبي أول رؤساء الدولة بعد اإلتحاد ،بينما الشيخ راشد بن سعيد آل
مكتوم كان أول نائب لرئيس الدولة بعد اإلتحاد.
بعد إعالن اإلتحاد اتبعت الدولة نظام الحكم الساري يف الفرتة الحالية والذي يتألف من رئيس
للبالد ونائبًا له؛ وحاكم لكل من اإلمارات (املجلس األعىل لإلتحاد)؛ ومجلس الوزراء؛ املجلس
االستشاري املعروف باسم (املجلس الوطني اإلتحادي)؛ والسلطة الترشيعية املتضمنة لعدد من
املحاكم يرتأسهم املحكمة اإلتحادية.
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حكام االمارات السبع
أبو ظبي حاكمها سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة االمارات العربية المتحدة
دبــي

حاكمها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء

الشارقة حاكمها سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى إلتحاد دولة اإلمارات
عجمان حاكمها سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ،عضو المجلس األعلى إلتحاد دولة اإلمارات
رأس الخيمة حاكمها سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى إلتحاد دولة اإلمارات
الفجيرة حاكمها سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ،عضو المجلس األعلى إلتحاد دولة اإلمارات
أم القيوين حاكمها سمو الشيخ سعود بن راشد المعال ،عضو المجلس األعلى إلتحاد دولة اإلمارات
مجلة
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اإلمارات السبع

منارات متداخلة
لكل واحدة
حكايات ال تنتهي
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من املعروف أن دولة اإلمارات العربية املتحدة تحتل اليوم مركزا ً
متقدما ً ومتمتيزا عىل الصعيد العربي واالقليمي والعاملي ،إذ لم يكن
هذا اإلنجاز وليد الصدفة ،بل جاء حصيلة الجهد والعمل الدؤوب
فمنذ قيام االتحاد يف الثاني من ديسمرب عام  1971أجمعت االمارات
السبعة عىل تكثيف الجهود فيما بينها حتى تصل الدولة ملا وصلت
إليه اليوم من إنجازات .سنتحدث اليوم عن االمارات السبع وسبب
تسمية كل إمارة باسمها ،كما سنتطرق أيضا ً ألبرز معالم االمارات
السبع.

ما يجب أن تعرفه عن االمارات السبع

تكاد ال تخلو أية إمارة من املميزات واملعالم البارزة ،فقد سعت
حكومة االمارات العربية املتحدة اىل االعتماد عىل قطاع السياحة
كمركز ثاني بعد النفط ،لذا لم تتوان يوما ً عن تطوير املناطق
السياحية يف شتى االمارات.

إمارة أبوظبي
هي عاصمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة وذات أكرب عدد من
سكان االمارات ،حظيت باهتمام كبري ،وسميت بهذا االسم ألنها كانت
موطن الظباء ،وقيل أيضا ً بأن أحد الصيادين قام باصطياد ظبي يف
تلك الجزيرة بعد عناء ،وملا أمسكه كان متعبا ً من العطش ،فذهب
يبحث عن برئ ،فلما وجده كان البرئ قد جف ،فمات الصياد والظبي
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واكتشفت جثتاهما فيما بعد قرب البرئ ،فسمي البرئ (ابوظبي) ،هذا
وكانت تسمى قديما ً “أم النار” ،إذ ما تزال إحدى القرى فيها تحمل
هذا االسم.
نظرا ً لتعدد معالم ابوظبي السياحية والرتفيهية ،سنذكر أكثرها
شهرة وجذبا ً للسياح.

جامع الشيخ زايد الكبير

إمارة دبي
اشتهرت إمارة دبي بوجهات التسوق العاملية وبهندستها
املعمارية التي تسابق العالم وتعصف بعيدا ً عن املناطق الشمالية يف
االمارات ،فهي واحدة من أكثر مدن العالم شهرة واقباال ً من السياح.
يُذكر أن اسم دبي هو تصغري لكلمة دبا التي تعني الجراد الذي لم
تثبت له األجنحة بعد ،ويعود سبب تسميتها بذلك النتشار الجراد
فيها آنذاك .كانت هذه نبذة عن امارة دبي .
لن يتوقف الحديث اليوم إذا بدأنا بذكر جميع معالم دبي ،لذا
سيقترص مقالنا عن أبرزها وأكثرها إقباال ً من السياح.

يعد جامع الشيخ زايد الكبري رابع أكرب مساجد العالم ،ومن
أهم معالم ابوظبي ،حيث يتسع لحوايل  40ألف م ّ
ُصل .ما يميز هذا
املسجد هو تصميمه الفاخر ،فهو مزيّن بالفسيفساء والذهب ،كما
أنه يضم أكرب سجادة يف العالم ،ويعد من أجمل االماكن السياحية
يف ابوظبي.

برج خليفة

قرص الحصن هو أقدم مبنى تاريخي يف العاصمة ويعكس
التاريخ واإلنجازات يف أبو ظبي بصورة متواصلة منذ القرن الثامن
عرش ولغاية اليوم ،إذ يستقطب العديد من الزوار سنويا ً نظرا ً
لتصميمه الجميل ،ولكثرة املهتمني بالتاريخ.

تقدم نافورة دبي العديد من العروض الرائعة

قصر الحصن

عالم فيراري أبوظبي

هي مدينة مالهي من فرياري تقع يف جزيرة ياس يف مدينة
ابوظبي .هذا ويمتد عالم فرياري عىل مساحته تصل اىل 200,000
مرت مربع ،مما يجعلها ثاني أكرب مدينة مالهي مغطاة يف العالم.

مجلة
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برج خليفة الغني عن التعريف هو أطول برج يف العالم ،إذ يبلغ
ارتفاعه  828مرتا ً ويقع يف وسط مدينة دبي .يشتمل الربج عىل
العديد من املطاعم والفنادق ،كما ويقع بقرب دبي مول ،أكرب مجمع
ً
مساحة.
تجاري يف العالم
لن نبتعد كثريا ً عن برج خليفة ودبي مول ،إذ تقع نافورة دبي
بالقرب منهما ،فهي أطول نافورة راقصة يف العالم .يتميز تصميم
النافورة بخمس دوائر تطلق املياه إىل ارتفاعات عالية يمكن رؤيتها
من مسافة تزيد عن  30كم.
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نخلة جميرا

باتت نخلة جمريا رمزا ً وأيقونة عاملية ،فهي جزيرة اتخذت شكل
نخلة أقيمت يف ميناء الخليج ،وهي تشتمل عىل العقارات السكنية
والعديد من املطاعم واملرافق الرتفيهية ،كما باتت واحدة من أكثر
املناطق جذبا ً للسياح يف دبي.

الشارقة
ً
بداية سنقدم نبذة عن امارة الشارقة ،فقد تميزت الشارقة
كمنطقة ساحلية محاطة باملياه من كال الجانبني ،وجاءت تسميتها
بسبب وقوعها أقىص الرشق من دولة االمارات .عرفت الشارقة
باملدينة الثقافية والساحلية أيضاً ،فهي العاصمة الثقافية لإلمارات
العربية املتحدة ،إذ تمثل جوهر الحياة العربية والثقافة اإلسالمية
يف البالد ،ويتجسد ذلك من خالل املواقع الرتاثية التي تم ترميمها
واملساجد واألسواق التقليدية القديمة ،وتاليا ً بعض معالم الشارقة.

بحيرة خالد الشارقة

تعد بحرية خالد الشارقة من أجمل املشاريع يف الشارقة ،إذ
تتيح الفرصة أمام الزوار ملمارسة العديد من األنشطة ،باإلضافة اىل
نافورة البحرية البالغ طولها  9أمتار ،وتقدم العديد من العروض
املائية الجميلة.

اكواريوم الشارقة

لن يتوانى محبو الحياة املائية من زيارة اكواريوم الشارقة ،فهو
يشتمل عىل عدد كبري من األحواض املائية الغنية بأنواع مختلفة
من األحياء املائية ،مما جعله واحدا ً من أهم الوجهات السياحية

لكل امارة من االمارات
خصوصياتها التاريخية
والمعمارية
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يف الشارقة .يتكون هذا املعلم البارز من طابقني مجهزين بحوايل
 20حوضا ً مائياً ،يضم كل منها أكثر من  150نوعا ً من الكائنات
البحرية.
يشتمل املتحف عىل أكثر من  500قطعة فنية أثرية ،كما يعد
واحدا ً من أكرب قاعات العروض الفنية يف منطقة الخليج ،والذي
يحتوي عىل العديد من األعمال الفنية املوزعة عىل طابقني.

عجمان
تعترب عجمان أصغر االمارات السبع ،هذا وتضاربت اآلراء
واألقوال حول سبب تسمية عجمان بهذا االسم ،فمنهم من قال بأن
االسم ينسب لقبيلة كانت تعيش يف هذه املنطقة وهي قبيلة العجمان،
وكان أحدهم عجمي ،ويف رواية أخرى يقال بأن سبب التسمية يعزى
لوجود عدد كبري من العجم خالل الحروب العربية الفارسية ،كانت
هذه نبذة عن امارة عجمان واالن لننتقل اىل أبرز معاملها.
رغم صغر حجمها ،إال أنها لم تخلو من املعالم البارزة ومناطق
الجذب السياحي ،من أبرزها:

متحف عجمان

يشتمل املتحف عىل أدوات الحياة املحلية التقليدية ،كما يضم
أيضا ً االكتشافات األثرية التي تم استخراجها من مواقع مجاورة،
باإلضافة إىل عرض رائع لألسلحة اإلماراتية.

محمية الزوراء الطبيعية

تمتد محمية الزوراء عىل  7كم من الواجهة البحرية ،وتشتمل
عىل أكثر من  60نوعا ً من الطيور واألسماك ،وتعترب واحدة من أبرز
معالم عجمان الطبيعية.

أم القيوين
تتميز ام القيوين بكونها منطقة سكنية بحتة ،إذ تفتقر للمعالم
البارزة والفعاليات .يأتي اسمها من “أم القوتني” ألنها كانت تعرف
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مجلة

بقوتيها البحرية والربية ،وقد تم تغيري اسمها قبل االتحاد ليصبح
ام القيوين.
رغم اعتبارها ضمن املناطق السكنية الهادئة ،لكن هذا ال يعني
عدم اشتمالها عىل بعض املناطق الرتفيهية املميزة.

كذلك قسم مخصص لألسلحة املستخدمة يف ذلك الوقت.
هي قرية صغرية تضم املئات من القبور تعود ملا قبل اإلسالم،
وتعترب واحد ًة من أهم املواقع األثرية يف دولة االمارات العربية
املتحدة .كما اكتشف مؤخرا ً يف القرية العديد من املواد املصنوعة
يدوياً ،مثل الفخار واألواني الحجرية واألسلحة القديمة.

تعترب واحدة من أجمل معالم ام القيوين ،فهي حديقة مائية
فاخرة توفر الكثري من األنشطة املائية التي تناسب هواة املغامرات.
تمتد هذه الحديقة عىل مساحة  250كم ،ممّ ا يتيح للزوار تجربة عدة
أنشطة مائية ممتعة ،كركوب األمواج والسباحة والتنزه بالقوارب
املائية وغريها.

الفجيرة

دريم الند ام القيوين

هابي الند ام القيوين

تعرف ام القيوين بكونها منطقة سكنية بحتة ،لذا عملت عىل
توفري املناطق الرتفيهية العائلية كالحدائق وغريها .تعترب هابي
الند من أكرب املدن الرتفيهية يف اإلمارة ،إذ تقع عىل مساحة واسعة
وتشتمل عىل العديد من األنشطة املسلية.

رأس الخيمة
تحتل إمارة راس الخيمة املرتبة الرابعة ضمن مدن اإلمارات
من حيث املساحة ،كما تشتمل عىل  3موانئ ،مما منحها أهمية
اسرتاتيجية يف املنطقة .يعود سبب تسميتها إىل الخيمة التي كانت
تنصبها امللكة الزباء عىل قمة جبل واسمها القديم جلفار ،ويف رواية
ً
نسبة اىل الخيمة التي نصبها القواسم إلرشاد السفن اىل
أخرى
طرقها.
ً
ً
تعترب إمارة راس الخيمة من أكثر اإلمارات زيارة ،نظرا لتعدد
معالم راس الخيمة السياحية واألثرية ،نذكر منها:

متحف راس الخيمة الوطني

كان املتحف مقرا ً للعائلة الحاكمة حتى أوائل الستينات .هذا
ويضم املتحف بعض املراسالت التي كانت تتم بني حكام اإلمارات،
مجلة
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تحتل إمارة الفجرية مركزا ً مهما ً بني باقي اإلمارات ،وذلك نظرا ً
ملوقعها االسرتاتيجي أوالً ،ولطبيعتها الساحرة ثانياً ،فلم يطلق
ً
نسبة إىل تفجر الينابيع املائية من قلب
عليها اسم الفجرية عبثاً ،بل
الجبال املوجودة فيها.
من معالم الفجرية املميزة:

حديقة عين مضب الكبريتية

تعترب حديقة عني مضب من مواقع السياحة العالجية يف الفجرية،
والتي يقصدها الزوار نظرا ً لفوائد املياه الكربيتية الجمّ ة عىل الجسم،
إذ تساعد يف عالج بعض األمراض مثل الروماتيزم ونزالت الربد.

ساحة مصارعة الثيران

تعترب ساحة مصارعة الثريان يف الفجرية من األماكن املسلية
للبعض ،إذ تشهد ازدحاما ً شديدا ً من قبل السياح والزوار ،كما
أنها تحتضن أبرز النشاطات الشعبية الرتاثية التي اشتهر سكان
الفجرية بممارستها منذ مئات السنني.

منذ قيام االتحاد في الثاني
من ديسمبر عام  1971أجمعت
االمارات السبعة على تكثيف
الجهود فيما بينها حتى تصل
الدولة لما وصلت إليه اليوم
من إنجازات
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لالشرتاك يف املجلة
الرجاء تعمير االستمارة أدناه و إرسالها إلى العنوان التالي:
 14شارع األوبرا  75001باريس فرنسا

عرض االشرتاك لـ  12إصدارا

أوروبا  150 :يورو
الخليج العربي:
		
اململكة العربية السعودية 562,55 :ريال سعودي
				
البحرين 56,56 :دينار بحريني
		
اإلمارات العربية املتحدة 550,95 :درهم اماراتي

الكويت 45,82 :دينار كويتي
عمان 57,74 :ريال عماني
دول أخرى 180 :دوالرا

الرجاء استكمال البيانات أدناه لكونها ضرورية ملعالجة طلبكم:
السيد

السيدة

اآلنسة

االسم واللقب

العنوان :
املدينة :

الترقيم البريدي:
البريد االلكتروني:
الدولة:
التسوية :اخترت االشتراك في مجلة الضفتني ألربعة اصدارات عبرالدفع :
حوالة بريدية
نقدا بصفة مباشرة صك بنكي
بطاقة بنكية عدد
تحويل بنكي:
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التاريخ و االمضاء ضروريان :

صالحة الى

IBAN:FR76 1009 6181 9700 0735 0950 194
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من خالل مجلة
“الضفتين”

عامن البلد اهلادئ
والفاعل حيتفل
بعيد ميالده والعرب
يشاركونه األفراح
احتفلت سلطنة عمان بالعيد الوطني  50يف  18من نوفمبر ،الشهر الفارط ،حتت شعار
«النهضة» حيث احتفى أبناء الشعب العماني بإجنازات أهم مراحل التاريخ احلديث ،والتي
بدأت بتولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد ،مقاليد احلكم يف  23يوليو (جويلية) عام
.1970
واعتمدت سلطنة عمان شعار العيد الوطني اخلمسني ،الذي ترعاه األمانة العامة للجنة
العليا لالحتفاالت بالعيد الوطني عن اعتماد شعار العيد الوطني اخلمسني للنهضة .وهو
من اختيار السلطان هيثم بن طارق ويترجم ما حقق يف العقود الفارطة وبرز مالمح السنوات
املقبلة يف ظل حكمه.
مانيي على مسيرة بناء
الع
ّ
ويعد الثامن عشر من شهر نوفمبر من كل عام وقفة سنو ّية لكل ُ
وتطوير بلدهم ،والتي بدأها السلطان «قابوس بن سعيد» الراحل ،حني استلم مفاتيح احلكم
عد من البلدان املؤثّ رة يف دعم اخلليج واستقراره على الرغم من
لهذا البلد
اخلليجي ،والذي ُي ّ
ّ
والداخلي الذي يسود حكم البالد.
اخلارجي
السياسي
الهدوء
ّ
ّ
ّ
ألف وتسعمائة وسبعني أعلن السلطان
ويف الثالث والعشرين من شهر جويلية يف عام ٍ
الراحل قابوس بن سعيد عن بدء انطالق مسيرة نهضة السلطنة العمان ّية ،وعلى إثرها بدأت
الدولة احلديثة ،والتي يهدف من خاللها إلى تطوير البلد وإقامة التّوازن السليم
مرحلة بناء ّ
العمان ّيون وبني مقتضيات العصر احلديث واحلاضر
العربي الذي
بني املوروث
يتمسك به ُ
ّ
ّ
املستجد ،وهذا الهدف يتطلّب التحديث واجلّ دة يف كلّ العلوم والتقنيات يف كلّ مجاالت احلياة
ّ
والتنمية.
ويحرص العرب على تقدمي التهاني لهذا البلد الشقيق مشاركينه أفراحه بعيده الذي
ارتأينا يف ادارة مجلة «الضفتني» أن نشارك بدورنا اشقاءنا بعيدهم وننقل صورة موضوعية
عما يحصل يف البلد من تطور ورقي إلى قرائنا من العرب و من كل دول العالم.
إدارة التحرير
مجلة
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نشيد ُعامن الوطني اجلديد
 2020مواكبا لنهضة البلد
ومتامشيا مع توجهات سلطانه
بداية من شهر فيفري  2020قرر السلطان هيثم
بن طارق تعديل النشيد الرسمي للبلد عرب تغيري
بعض الجمل والكلمات التي كانت تُشري للسلطان
الراحل قابوس بن سعيد ،حيث كانت الفقرة الجديدة
”فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي
وانعمي بالرخاء“ ،بدال من الفقرة السابقة يف النشيد
الوطني القديم وهي ”أبرشي قابوس جاء فلتباركه
السماء واسعدي والتقيه بالدعاء“
ليصبح النشيد الوطني العُ ماني الجديد  2020كما
ييل:

24

يا َّربنا احفظ لنا
جاللة السلطان
والشعب يف األوطان
َ
بالعزّ واألمان
وليد ْم مؤيدا
عاهال ممجدا
بالنفوس يفتدى
ِ
عهد النبي
يا عمان
ُ
نحن من ِ
كرام العرب
أوفياء من ِ
فارتقي هام السماء
واملئي الكونَ الضياء
واسعدي وانعمي بالرخاء
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شهادات من داخل
األمم املتحدة بحق ُعامن
وسلطاهنا هيثم بن طارق...

«مدرسة قابوس»
مستمرة

يف شهادة مرشفة بحق سلطنة عمان وسلطانها هيثم بن طارق
الذي يسري عىل خط ابن عمه السلطان الراحل قابوس بن سعيد ،أكد
منري أكرم رئيس املجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم املتحدة ،أن
السلطنة ودول جنوب رشق آسيا وأفريقيا ترتبط بعالقات قديمة
وحيوية بفضل رواد التجارة عرب البحار.
وأشار إىل ان السلطنة تمكنت من تحقيق نهضة تنموية شاملة
يف عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد ،وبفضله أصبحت وجهة
جاذبة لالستثمارات األجنبية.
يف سياق آخر أعرب نيكوالي مالدينوف ،املنسق الخاص لألمم
صادق تمنياته باملزيد
املتحدة للرشق األوسط وعملية السالم ،عن
ِ
من التوفيق واالزدهار ،مهنئًا السلطان هيثم بن طارق ،وحكومة
السلطنة والشعب العُ ماني بمناسبة العيد الوطني الخمسني.
وشكر “مالدينوف” حكومة السلطنة عىل جهود الوساطة
الصادقة التي تدعم حق الشعب الفلسطيني يف أرضه.
كما أثنى عىل قيام األمم املتحدة بأدوارها املهمة التي تستهدف
إحالل السالم يف املنطقة .يذكر انه يف السنوات املاضية شهدت
سلطنة عمان انتعاشا يف مجاالت عديدة ،فعىل الصعيد السيايس
الداخيل تم انشاء املجلس االستشاري ،ومن ثم مجلس الشورى الذي

في عهد الراحل السلطان قابوس
ومن بعده السلطان هيثم بن طارق،
انتهجت السلطنة سياسة خارجية
متزنة ومحايدة ،حيث احتفظت
سلطنة عمان بعالقات خارجية مميزة
مع كافة االقطار العربية والدولية
مجلة
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السلطنة تمكنت من تحقيق نهضة
تنموية شاملة في عهد السلطان
الراحل قابوس بن سعيد ،وبفضله
أصبحت وجهة جاذبة لالستثمارات
األجنبية.
مثل جميع واليات السلطنة بإرشاف هيئة تنفيذية تسمى مجلس
عمان .ويف عهد الراحل السلطان قابوس ومن بعده السلطان هيثم
بن طارق ،انتهجت السلطنة سياسة خارجية متزنة ومحايدة ،حيث
احتفظت سلطنة عمان بعالقات خارجية مميزة مع كافة االقطار
العربية والدولية بعيدا عن التدخالت يف الشؤون الداخلية ،حيث
لعبت السلطنة دورا سياسيا واقليميا وعربيا ودعمت دول متعددة
يف تطوير البنية التحتية كتشييد املدارس واملراكز الصحية .وعىل
صعيد العالقات الخارجية انتهج الراحل السلطان قابوس سياسة
االنفتاح عىل اقطار العالم ،فطور العالقات الدبلوماسية وافتتح
السفارات والقنصليات لسلطنة عمان يف دول العالم.
وشهدت سلطنة عمان استقرارا سياسيا وامنيا خالل خمسني
عاما عكس ذاته يف ازدهار البلد ،فافتتحت املدارس والجامعات
وارتفعت نسبة التعليم يف السلطنة اىل اعىل مستوياتها.
واىل جانب هذا تقدم القطاع الصحي بافتتاح املراكز الطبية
واملستشفيات يف كافة واليات ومحافظات السلطنة .كما عملت
سلطنة عمان عىل زيادة انتاج النفط والغاز واهتمت خالل السنوات
األخرية بالقطاع السياحي لبلد متنوع املناخ والجغرافيا وما يحمل
من عبق التاريخ بوجود القالع العمانية التي تمتاز بها السلطنة
واألسوار املنيعة والبناء املعماري الجميل.
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احتفاال
بالعيد
الوطني
الـ :50

بطاقات حرصية خاصة
من بنك مسقط..

احتفاال بالعيد الوطني الخمسني وبمرور خمسني
عاما للنهضة يف هذا البلد الهادئ أعلن بنك مسقط
عن طرح إصدار محدود من البطاقات مسبقة الدفع
وبطاقات أصالة فيزا سيجنترش االئتمانية ،والتي تتميز
بتصميم رائع يحمل شعار العيد الوطني الخمسني،
وهي فرصة لهواة اقتناء هذه البطاقات الحرصية كونها
تصدر بعدد محدود ،هذا ويحق لجميع الزبائن التقدم
بطلب الحصول عىل البطاقات ابتدا ًء من األسبوع األول
من شهر نوفمرب وحتى نفاذ العدد.
وبهذه املناسبة ،قال أمجد بن إقبال اللواتي ،مساعد
مدير عام البطاقات واألعمال املرصفية اإللكرتونية
ببنك مسقط :يرسنا ويسعدنا بهذه املناسبة الوطنية أن
نتقدم بالتهنئة ملوالنا حرضة صاحب الجاللة السلطان
هيثم بن طارق املعظم – حفظه الله ورعاه – ولكافة
أفراد املجتمع العماني وندعو الله أن يوفقنا ملزيد من
النماء والتطور والرقي ،وال يسع البنك إال أن يشارك
الجميع يف هذه املناسبة بإصداره بطاقات خاصة
وحرصية تحمل شعار العيد الوطني الخمسني ،كما
يحق ألصحاب بطاقات بنك مسقط االئتمانية الدخول
يف برنامج سحوبات ،بحيث سيحصلون مقابل كل 50
رياال يتم إنفاقه باستخدام البطاقة ،عىل فرصة واحدة
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للمشاركة يف سحوبات العيد الوطني الخاصة التي
ستقام عىل مدار  50يومً ا ،بحيث يحصل كل فائز عىل
 500ريال عُ ماني يضاف إىل حساب/رصيد بطاقته
االئتمانية .مقدما اللواتي الشكر والتقدير لزبائن البنك
عىل ثقتهم الدائمة بمنتجات البنك املختلفة ويدعوهم
لالستفادة من املزايا الحرصية التي تقدمها بطاقات
بنك مسقط االئتمانية.
كما سيجري البنك سحوبات خاصة لزبائن البطاقات
مسبقة الدفع ،وذلك للزبائن الذين يستخدمون بطاقتهم
مسبقة الدفع مما يؤهلهم للدخول يف سحب خاص عىل
جوائز نقدية ،بحيث يفوز  50زبونا بـ  50رياال عمانيا
لكل منهم ،هذا وسيتم إجراء السحوبات الخاصة لكل
من البطاقات االئتمانية والبطاقات مسبقة الدفع ،عىل
مدار  50يومً ا منذ  1نوفمرب .2020
وتقدم بطاقات أصالة فيزا سيجنترش االئتمانية من
بنك مسقط ،أفضل العروض واملزايا للتسوق وتناول
الطعام يف مختلف املواقع سواء يف السلطنة أو يف دول
العالم أثناء السفر ،مع الحصول عىل اسرتداد نقدي
بنسبة  % 1عىل جميع املشرتيات ،وخدمات كونسريج
عاملية مجانية ،وتأمني سفر لرحالت عديدة ،وخصومات
رائعة يف املتاجر واملطاعم ،وإمكانية الدخول إىل أكثر
العدد الثالث  -ديسمبر 2020
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من  1000صالة مطار يف جميع أنحاء العالم وخدمة
السائق إىل مطار مسقط الدويل ،مع حد سحب نقدي
أعىل .وتعد البطاقة مليئة باملميزات ومرحب بها يف
ماليني املؤسسات حول العالم ،هذا ويحق لجميع
املواطنني واملقيمني الذين تزيد أعمارهم عن  18عامً ا
والذين يستوفون املتطلبات األخرى ،التقدم بطلب
الحصول عىل بطاقات فيزا سجنترش االئتمانية.
من ناحية أخرى ،تهدف بطاقات بنك مسقط مسبقة
الدفع إىل تسهيل املعامالت اليومية ،ويمكن استخدامها
عرب اإلنرتنت أو رشاء املنتجات عرب املحالت التجارية
بنقرة بسيطة عىل أجهزة نقاط البيع دون الحاجة إىل
إدخال رقم التعريف الشخيص ( )PINللمعامالت حتى
 40رياال عمانيا ،ويمكن لزبائن بنك مسقط الدخول إىل
أي من فروع البنك والحصول عىل الفور عىل ما يصل
إىل  3بطاقات مسبقة الدفع ،هذا ويمكن إعادة شحن
البطاقات مسبقة الدفع من خالل القنوات الرقمية
مجلة
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للبنك عرب الخدمات املرصفية للهاتف النقال واإلنرتنت
وكذلك من خالل الفروع.
وقد عمل بنك مسقط عىل تسهيل املعامالت من خالل
إطالق عدد من املنتجات الجديدة بما يف ذلك بطاقات
بخاصية الدفع عن بعد “مررها وبس” ،كما دشن
العديد من املنتجات وطرح بطاقات إلكرتونية ملختلف
املناسبات بهدف توفري أفضل الخدمات والتسهيالت
املرصفية كما يواصل البنك جهوده يف إطالق املبادرات
التي تساهم يف تشجيع الدفع اإللكرتوني يف السلطنة
ودعم كافة الجهود الحكومية التي تهدف إىل تعزيز
هذا الجانب نحو تحقيق مفهوم الحكومة االلكرتونية.
تتوفر املزيد من التفاصيل حول بطاقات بنك مسقط
عىل:
https://www.bankmuscat.com/ar/bm-cards/

Pages/cards.aspx

27

طيب اهلل ثراه -
بفضل السلطان الراحل السلطان قابوسّ -
ُعامن دولة راسخة بمكانتها العريقة
سعيد البادي

جاللة السلطان هيثم آل سعيد
خير خلف لخير سلف

مجلة «الضفتني»
انطالقة النهضة يف سلطنة عُ مان ما بني املايض والحارض
كانت عندما توىل صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد
املعظم – طيب الله ثراه – زمام الحكم يف عام .1970
حيث كانت سلطنة عُ مان يف تلك الفرتة عبارة عن قبائل
متفرقة ،وجبهات حروب ،إىل أن جاء السلطان قابوس ووحد
املنطقة انطالقا ً من فكر جديد ،وجعلها دولة واحدة متكاملة.
بدأ السلطان الراحل يف نرش فكر التوحيد ،لكي تصبح عُ مان
دولة موحدة اسمها «سلطنة عُ مان».
كما أخرج هذا البلد من مخاض قبيل عميق وقوي ،وحوّله
إىل دولة ذات وحدة مرتابطة يربطها اسم واحد من شمالها إىل
جنوبها.
عمل جاللة السلطان قابوس  -طيب الله ثراه  -عىل حل
الحروب وباألخص حرب الجنوب ،وهي الحرب التي كانت
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تدعمها دول خارجية ،تُع ّد من أكرب املشاكل التي عمل السلطان
قابوس عىل حلها بفكره وعقله الحكيم الرزين وخ ّلص البالد
من تلك الحرب.
ً
تماما ً كما فعل مع امل ّد الشيوعي الذي كانت منترشا يف
الفرتة آنذاك ،والتي تدعمها عدة دول أيضاً ،من خالل جعل
جميع القبائل التي تشارك يف هذه الحروب تتجمع لتصبح تحت
قيادته.
إذ يف العام  1975انطلق يف فكر التطوير واستثمار البالد
وتمكينها بني دول العالم ،واهتم كذلك يف عدة أمور وعدة
جوانب.

منها الجانب التعليمي

عمل صاحب الجاللة السلطان قابوس  -طيب الله ثراه -
عىل االهتمام بتعليم أبناء البلد ،إذ بعد أن كان عدد املدارس يف
العدد الثالث  -ديسمبر 2020
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السلطنة آنذاك  3مدارس ،عمل عىل تطويرها وزيادة عددها،
ويف عامنا الحايل بلغ عدد املدارس ما يقارب من 40 – 20
مدرسة يف كل والية من واليات السلطنة اعتمادا ً عىل كثافتها
السكانية.
كما طوّر التعليم يف شتى أنواعه ،إذ بعد تطوير املدارس انتقل
إىل تطوير الجامعات ،فالطالب الذي يُنهي مرحلة الثانوية كان
يضطر للدراسة خارج السلطنة ،ما ارتأى بالسلطان الراحل
إلنشاء جامعة يف عام  1986وهي (جامعة السلطان قابوس)
كأكرب جامعة ورصح علمي يتباهى به الجميع يف املنطقة.
أما يف عام  2019فقد بلغت عدد الجامعات يف سلطنة عُ مان
إىل جامعة حكومية واحدة و 27كلية و 13معهدا ً حكومياً،
ويف القطاع الخاص  8جامعات للتعليم العايل و 21كلية أيضاً،
مؤهلني باختصاصات تتوافق مع سوق العمل واملتطلبات يف
البالد.

في الجانب االقتصادي

من إدراك السلطان الراحل بانعكاس االقتصاد عىل التنمية
واالزدهار ،اهتم بهذا الجانب ،إذ استغل النفط املستخرج من
أرايض السلطنة ،لتمكينها أكثر وأكثر ،وركز عىل آلية الرشكات
الداخلية وتطويرها ،إذ عمل عىل تأسيس مجموعة من
الرشكات العُ مانية البحتة ،التي تُعنى يف املجاالت التي من أثرها
أن تنعش االقتصاد ،حيث تم ضخ إيرادات املوارد النفطية يف
هذه الرشكات والتي من شأنها أن تعزز االقتصاد وتوفر فرص
األعمال ألبناء البلد.

في القطاع الرياضي

عمل جاللته  -طيب الله ثراه  -عىل تطوير الرياضات ،إذ إنه
كان مدركا ً بأن هذا البلد لن ينهض إال بسواعد أبنائها ،بحيث
عمل عىل تطويرهم رياضيا ً وظهور اسمهم يف الوسط الريايض
عاملياً ،ومن أهم هذه الرياضات رياضة كرة القدم ،التي
خصص لها السلطان موازنات مالية لكل والية لكي تُقام فيها
دورات وبطوالت لربوز هذه الرياضة ،ورياضات أخرى لم تغِ ب
عن جدول اهتماماته ،كرياضة سباقات الهجن التي تشتهر
بها سلطنة عُ مان ،وهي من الرياضات التقليدية املوروثة التي
يهتم بها كثريون ،وخصص لها سباقات تُقام يف كل واليات
السلطنة سنويا ً تُديرها (الهجّ انة السلطانية لحرضة صاحب
الجاللة الخاصة واتحاد اإلبل العُ مانية) لتُظهر اإلبل من جهة،
وتميز أبناء البلد وتشجعهم عىل ممارستها من جهة ثانية.
حِ رص السلطان الراحل عىل السلطنة لم يكن إال للمنظور
طويل األمد ،حيث خصص جاللته  -طيب الله ثراه  -لجنة
أسماها (لجنة عُ مان  )2040تعمل عىل ترتيب األهداف التي
تصبّ يف صالح الدولة عىل أن تُحقق يف العام  ،2040والتي جاء
من أهم أهدافها تحقيق تنوع مصادر الدخل يف السلطنة ،إذ

مجلة
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ترتكز عىل تطوير املصادر واستغالل شبابها وأبنائها يف الشكل
الصحيح ليكون كل شاب منتج وصاحب قرار ،إىل جانب
تركيزه عىل جميع مصادر الدخل من ثرواتها وأن يكون أبناء
البلد سواعدا ً لتحقيق هذه الرؤية.
ويف هذه اللجنة التي تكونت من بعض املسؤولني وعىل
رأسهم جاللة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد كرئيسا ً لهذه
اللجنة ،ليكون قريبا ً منها ،وليكون عىل اطالع دائم للمرحلة
الثانية بعد السلطان الراحل.
ً
ً
يف الفرتة املاضية شهدت سلطنة عُ مان تطورا رسيعا يكاد ال
يصدقه العقل ،ويف عدة مجاالت اقتصادية وتعليمية ورياضية،
وتميزت فيه ،باإلضافة إىل عدم االعتماد فقط عىل املوارد
النفطية ،وإنما سعت لتنويع مصادر الدخل ،فجاء االهتمام
بالقطاع الزراعي والسمَ كي والصناعي واملعدني.
انتهت اليوم الحقبة املاضية من عهد أعز الرجال فقيد
الوطن واألمة ،ويبقى املغفور له بإذن الله تعاىل جاللة السلطان
قابوس بن سعيد  -طيب الله ثراه  -يف قلوب العمانني ،مخلدين
ذكراه بالوفاء لنهجه واستكمال مسريته املاجدة ،ماضني إىل
املستقبل الذي أرادها عليه ،بقيادة حرضة صاحب الجاللة
السلطان هيثم بن طارق املعظم  -حفظه الله ورعاه .-
وتخلد عُ مان فقيدها بإنفاذ وصيته – طيب الله ثراه  -بأن
تكون السند املتني لحرضة صاحب الجاللة السلطان هيثم
بن طارق املعظم  -حفظه الله ورعاه  -الذي حمل األمانة
العظيمة واملسؤوليات الجسيمة لنعمل جميعا ً من أجل رفعة
عُ مان وإعالء شأنها ،وأن نميض قدما ً نحو االرتقاء بها إىل حياة
أفضل ،سائرين عىل نهج جاللة السلطان الراحل مكملني ما
أراد تحقيقه.
ويبقى العمانيون يف لُحمة وتعاضد وعند حسن ظن
مؤسس الدولة العُ مانية الحديثة ،حيث كان خطاب جاللة
السلطان هيثم بن طارق بن تيمور املعظم يوم السبت
 11/1/2020خطابا ً جامعاً؛ مؤكدا ً
ماض عىل
عىل أن جاللته
ٍ
نهج املغفور له بإذن الله،
ومستكمالً مسرية
السلطان الراحل.
حيث يقف
اليوم أبناء عُ مان
خلف قيادة صاحب
الجاللة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ،ماضني عىل
تحقيق رؤية عُ مان  ،2040وتحقيق مسريتها من أجل مستقبل
زاهر ومرشق.

29

تضامناً مع مرضى الكلى
في والية صحم
بسلطنة عمان

فاعل الخري
سيف العامري
يتربع إلنشاء
وحدة غسيل
كىل بنصف
مليون ريال

َّ
تفطن سيف بن حمد العامري إلى
المعاناة التي ًيعيشها مرضى الكلى في
منطقته ،تحديدا بعد  4سنوات عانى فيها
من غسيل الكلى ،فأسرع بتقديم مبادرة
ّ
سخية عنوانها الخير والعطاء وتفاصيلها
ّ
خدمة المجتمع ،فتبرع إلنشاء وحدة غسيل
ُ
الكلى بمستشفى صحم في سلطنة عمان.
ولشعوره بالساعات البطيئة والموحشة
ّ
التي تمر على مريض الكلى ،ولكونه أحد
ّ
المصابين بهذا المرض ،تبين له حجم تأخر
مواعيدهم التي تصل إلى أوقات متأخرة من
الليل ،جراء االزدحام الشديد على الوحدة
التي تغطي والية صحم بمحافظة شمال
الباطنة ،سارع في توقيع االتفاقية في
السابع من أكتوبر الماضي.
إذ وقع االتفاقية عن وزارة الصحة سلطان
بن سيف السعدي ،مدير عام الخدمات
بشمال الباطنة ،مع حمد بن سيف العامري
(نيابة عن والده رجل األعمال الذي سيقوم
بتمويل المشروع).
ويساهم هذا المشروع الخيري في
تحسين تقديم الخدمات المقدمة لمرضى
تقديم
ً
غسيل الكلى وضمان استمرارية ً
الخدمات على مساحة  800مترا مربعا
ُ
ماني،
وبتكلفة مقدارها  500ألف ريال ع
ً
على أن تحتوي الوحدة على ً  19سريرا،
الرئيسة  17سريرا ،وغرفتين
وتضم الغرفة ً
للعزل ،وتضم أيضا قاعة انتظار للرجال وأخرى
الوحدة ألكثر من 55
للنساء ،بحيث تتسع ً
ً
مريضا على فترتين يوميا.
ولهذا التبرع الخيري والذي يغطي نسبة
ّ
كبيرة من المرضى الذين يعانون من مغبة
غسيل الكلى ،ارتأت مجلة «الضفتين» إجراء
هذا الحوار مع صاحب هذا العمل الخيري،
فكان هذا اللقاء:

سميرة رضوان
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من هو سيف بن حمد العامري؟
سيف بن حمد بن سالم العامري من سلطنة عُ مان ،يعمل يف
التجارة ،وهو رجل أعمال له عدة نشاطات استثمارية.
من أين انطلقت فكرة اتفاقية إنشاء وحدة غسيل الكىل؟
بعد إصابته بالفشل الكلوي وعدم توفر وحدة غسيل كىل يف
منطقته (والية صحم) وبعدما رأى وشعر بمعاناة أبناء منطقته
املصابني بهذا املرض ،وتكبدهم عناء املسافة لوالية أخرى تبعد
أكثر من  35كيلومرتا ً لوحدة غسيل الكىل ،إىل جانب اختالف
األوقات املخصصة للغسيل خصوصا ً أن بعضهم قد يتأخر موعده
إىل منتصف الليل ،عدا عن صعوبة تنقل بعض املرىض لعدم توفر
املواصالت ،ارتأى أن ينطلق بهذه املبادرة للتخفيف عىل املرىض
أعباء نفسية وتكاليف مالية مؤ ِّرقة للبعض.
ما هي تفاصيل هذه املبادرة؟ وكم عدد املستفيدين من
هذه الوحدة؟
بدأت تفاصيل هذه املبادرة يف خطوتها األوىل من خالل التشاور
مع ك ٍّل من مدير عام الخدمات الصحية بمنطقة شمال الباطنة
الفاضل سلطان بن سيف السعدي الذي قام بدوره بمخاطبة وزارة
الصحة وعرض فكرة إنشاء وحدة غسيل الكىل عىل نفقة املتربِّع
سيف العامري الخاصة ،وأيضا ً سعادة وايل صحم الشيخ عوض بن
عبدالله املنذري الذي كان له دور ملموس بتسهيل اإلجراءات وتذليل
كل الصعوبات إلنشاء هذا العمل الخريي ،وبعد إعالمنا باملوافقة من
قبل الجهات املعنية ،بدأنا بإعداد الخرائط والتصاميم واعتمادها
من الجهات املختصة لذلك ،كما تم عرض مجموعة من أنواع مكائن
غسيل الكىل الختيار األنسب واألحدث ومن ثم التوقيع عىل االتفاقية.
هل من املمكن زيادة املساحة املخصصة للوحدة ،وبالتايل
استفادة أكثر ملرىض الكىل؟

بتوفيق من هللا وفضله هناك أعمال خيرية
وإنسانية أخرى تعدت والية صحم ،تم
إنجازها وأخرى نعمل على إنجازها اآلن
مجلة
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تم وضع ميزانية وقدرها نصف مليون
( 500ألف) ريال عُ ماني ،وهي التكلفة
اإلجمالية لتشمل بناء مبنى وحدة غسيل
كلى متكاملة ضمن أعلى المعايير الدولية
في هذا المجال ،وتتسع لـ  19مريضا
يجرون غسيل الكلى ،وبوقت واحد.
تمت االتفاقية عىل مساحة معينة موجودة يف باحة املستشفى
العام بوالية صحم ليكون العدد كافيا ً للمرىض الحاليني ،وبنا ًء عليه
تم عمل التصاميم والخرائط للمبنى عىل حسب املواصفات املتبعة
بالسلطنة ملباني وزارة الصحة ،وجاء ذلك بعد دراسة للحاالت
املوجودة بالوالية من قبل الجهة املعنية لكي تتناسب مع األعداد
الحالية ،ومراعاة وزارة الصحة للتشغيل واختيار األوقات املناسبة
عىل حسب األعداد ،وعىل حسب الخطة املوضوعة لذلك.
كم بلغت تكلفة الوحدة؟
تم وضع ميزانية وقدرها نصف مليون ( 500ألف) ريال عُ ماني،
وهي التكلفة اإلجمالية لتشمل بناء مبنى وحدة غسيل كىل متكاملة
ضمن أعىل املعايري الدولية يف هذا املجال ،وتتسع لـ  19مريضا
يجرون غسيل الكىل ،وبوقت واحد.
هل من املمكن عمل وحدات أخرى يف مناطق أخرى؟
ربما ،ولكن بتوفيق من الله وفضله هناك أعمال خريية وإنسانية
أخرى تعدت والية صحم ،تم إنجازها وأخرى نعمل عىل إنجازها
اآلن.
هل من أعمال أخرى يعمل عىل تأسيسها الفاضل سيف
بن حمد العامري ،وما هي؟
يف الواقع هناك بعض األعمال الخريية التي ال يفضل سيف
العامري ذكرها ،انطالقا ً من كالم الله عز وجل يف كتابه الكريم:
وها َوتُ ْؤتُ َ
ات َفنِعِ مَّ ا هِ َي َوإ ِ ْن تُ ْخ ُف َ
الصد ََق ِ
(إ ِ ْن تُبْدُوا َّ
وها ا ْل ُف َق َرا َء َفهُ َو
ِّ
َ
َخ ْيٌ َل ُك ْم َويُ َكف ُر عَ ن ْ ُك ْم ِم ْن َسيِّئَا ِت ُك ْم وَال َّل ُه ِبمَ ا تَعْ مَ لُ َ
ون خ ِبريٌ) صدق
الله العظيم
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االنتخابات الرئاسية وانقسام الشارع األمريكي
بني ترامب و بايدن

يمكن أن تكشف االنتخابات
الرئاسية عن لحظات تنقل رغبات
الشعب األمريكي إلى الموجة التالية
من المسؤولين المنتخبين .حتى اآلن،
فإن الكشف الكبير في المنافسة
بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه
السابق جو بايدن هو مدى االنقسام
الكهفي بين أمريكا الجمهورية
والديمقراطية ،وهو االنقسام الذي
يحدد األمة ،بغض النظر عن المرشح
الذي سيقود الواليات المتحدة
األمريكية في السنوات القادمة.
خرج الناخبون من كال الحزبين
بأعداد كبير ة الختيار الرئيس المقبل،
ً
اتفاقا يذكر حول
لكنهم لم يجدوا
ما يجب أن يفعله هذا الرئيس.
أعطى الديمقراطيون والجمهوريون
األولوية لقضايا مختلفة ،وعاشوا
في مجتمعات مختلفة وصوتوا
على أنواع مختلفة من بطاقات
االقتراع.
في هذا االطار أردنا من خالل
مجلة «الضفتين» التطرق الى رأي
الشارع األمريكي في هذا الحدث
األبرز في الساحة األمريكية.
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قبل يوم االنتخابات ،حجزت األمريكية غابي مايرز رحلة إىل
لندن.
وتقول املنتجة األمريكية بمدينة نيويورك« :أحب الواليات
املتحدة كثريا لكن الحياة صعبة بما يكفي من خالل
شبح ارتفاع مبيعات األسلحة  ،واملتطرفني الذين يخططون
الختطاف مسؤولني منتخبني  ،واملشاجرات يف تايمز
سكوير وسط قافلة من أنصار دونالد ترامب الذين يرتدون
أقنعة يستهزئون بإجراءات التباعد االجتماعي».
«كل ما أردت فعله هو أن أكون سعيدًة مطمئنة البال
لكني لست قاد ًرة عىل فعل ذلك يف هذا البلد».

كل ما أردت فعله هو أن أكون
سعيدًة مطمئنة البال لكني لست
قادرًة على فعل ذلك في هذا البلد

تنوي مايرز املغادرة ملدة شهر ونصف تقريبًا لتبدأ حياة جديدة (عىل الرغم من
أن ذلك يعتمد عىل قيود السفر املتعلقة بفريوس كورونا) ،وهي ليست الوحيدة التي
لديها تلك الغريزة .يف مواجهة بلد يبدو أنه يفقد مُثله الديمقراطية أين يتصارع
بعض األمريكيني القلقني مع مسألة الهروب.
يف نفس االطار تقول جينيفر فيني بويالن ،الناشطة
وكاتبة الرأي املساهمة يف نيويورك تايمز وأستاذة يف كلية
ً
رئيسا ،هناك أوقات
بارنارد« :منذ انتخاب دونالد ترامب
أشعر فيها اآلن بعدم األمان يف هذا البلد بطريقة حقيقية
للغاية».
«يأتي الغرباء إيل ّ يف الشارع ويهددونني ،وأنا أنظر إىل
حكومة فعلت كل ما يف وسعها لتحقري إنسانية أشخاص
مثيل».
عىل الرغم من أن بويالن كانت تنغمس يف الخيال عندما
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بدأت بحثها حول املكان الذي يمكنها أن تذهب إليه بالفعل  ،فإن
الفكرة تبدو أقل صعوبة بمرور الوقت.
كما تقول بويالن التي كتبت أحد مقاالتها حول كيف يعاني
«جيل من األمريكيني» من الرغبة يف «إخراج الجحيم» من الواليات
املتحدة« :لست متأكدًة من أنني أستطيع قضاء أربع سنوات أخرى
من هذا الجحيم كما أني لست وحدي يف ذلك بعد املناظرة الرئاسية
يف سبتمرب بني دونالد ترامب وجو بايدن الذي كان يطلق عليها
اسم إهانة وطنية   ،أملح يف حالة من الذعر بني الناس تبحث عن
أجوبة حول كيفية االنتقال إىل كندا أو نيوزيلندا  .ولكن حتى عندما
يبدأ األمريكيون يف التخطيط لهروبهم من ترومبالند  ،فإنهم يفعلون
ذلك بقدر كبري من الذنب والحزن والدهشة».
أما إنيز ماكجي ،متقاعدة يف كاليفورنيا
فتقول« :يبدو هذا وكأنه يشء جدا حيث لم
ً
أشخاصا آخرين يتحدثون
تسمع أبدًا
عن مغادرة الواليات املتحدة من قبل وال
حتى خالل األيام األكثر جنونًا لرئاسة
انتهت
ريتشارد نيكسون ،والتي
باالستقالة .ثم جاءت مظاهرة مؤيدة
لتفوق العرق األبيض يف شارلوتسفيل،
أحد النازيني
حيث صدم
فريجينيا،
الجدد بسيارته متظاهرين مناهضني للعنرصية ،مما
أسفر عن مقتل هيذر هاير .نظ ًرا ألن الغضب والنقد الالذع يجعل من
الصعب التعرف عىل البالد تقريبًا ،فهي اآلن قابلة للمغادرة لسنوات
 ،يف حالة فوز ترامب باملنصب مرة أخرى».
يف غضون ذلك ،يشعر زوجها ،جيم ،بالرصاع بشأن ترك أرسته
وراءه ليتقاعد بهدوء يف مكان آخر قائال «هذا بلدنا وال نريد أن
نتخىل عن األمر لألشخاص الذين نشعر أنهم يسيئون استخدامها».
«لم أكن أريد أن أكون يف أمريكا يحكمها
دونالد ترامب» .هكذا لخصت الكاتبة
األمريكية أودري إدواردز حديثها مشرية
أنها قد انتقلت اىل باريس قبل جائحة
فريوس كورونا .لكن بعد عودتها إىل
الواليات املتحدة يف وقت سابق من هذا
العام  ،انقطعت بها السبل يف الواليات
املتحدة حيث حظرت البلدان بما يف ذلك
فرنسا معظم الزوار األمريكيني.
وتقول إدواردز« :إذا أعيد انتخاب
ترامب  -وال أعتقد ً
حقا أنه سيكون كذلك -
ولكن إذا أعيد انتخابه  ،فإننا يف كابوس ربما ال نكون
قادرين عىل الخروج من هنا .حتى برصف النظر عن قيود السفر،
ال يزال الوافدون يواجهون قيودًا خطرية عىل املكان الذي يمكنهم
فيه إعادة التوطني عىل املدى الطويل .قد يتمكن الشباب ذوو املوارد
املالية من شق طريقهم خارج البالد من خالل املدرسة أو العمل أو
الزواج .يمكن للمتقاعدين األثرياء التخيل عن تغطية الرعاية الصحية
الخاصة بهم وأحفادهم من أجل حياة جديدة يف أمريكا الالتينية».
مجلة
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جريي هودج وهو موظف بمصنع
«شاذام» لصناعة النسيج تحدث عن ترامب
وسياسته واصفا اياه بالفاشل قائال:
«أعتقد أن ترامب هو أسوأ رئيس
واجهته الواليات املتحدة بالنسبة يل ،فهو
مصدر إحراج لكل األمريكيني .أنا سعيد
ألنه خرس االنتخابات ،لذا فإن بايدن يف
ً
رئيسا،
 20كانون الثاني (يناير) سيصبح
ويسعدني فوزه وأعتقد أنه سيفعل كل ما يف
وسعه للتوافق مع الدول العربية و منطقة الرشق
األوسط ،أعتقد أنه سيعمل عىل إصالح الرضر الذي ألحقه ترامب
لسوء العالقات مع بعض قادة العالم .ترامب هو الفتى الفقري املدلل
الذي حاول إدارة هذا البلد والبيت األبيض بنفس الطريقة الصبيانية
إذا لم يحصل عىل ما يريده يدخل يف رصاعات مجانية».

أعتقد أن ترامب هو أسوأ رئيس
واجهته الواليات المتحدة بالنسبة لي،
فهو مصدر إحراج لكل األمريكيين.
أنا سعيد ألنه خسر االنتخابات ،لذا
فإن بايدن في  20كانون الثاني (يناير)
سيصبح رئيسًا ،ويسعدني فوزه
بالنسبة لكلوديا كارتر وهي من األمريكيني
ذوي االحتياجات الخصوصية فقد رصحت:
«لقد قدمت إدارة ترامب بعض الخري
للشعب األمريكي لكن ذلك كان له ثمن
باهظ .ترامب كان يسخر من البعض
ويهدد البعض االخر .هذا ليس جيدًا عىل
اإلطالق للعالقات العامة .بالنسبة إلدارة
بايدن فهي طريق صعب مع التأخري
يف الحصول عىل املعلومات املطلوبة التي
يمتلكها معظم الرؤساء الجدد قبل الجلوس
الفعيل عىل املكتب .كما سريث الكثري من الديون التي
خلفتها جميع املشاريع الحالية من اإلدارة الحالية».
بالنسبة للعالقات األمريكية مع الدول العربية فتقول
كلوديا« :التوافق األمريكي مع األنظمة العربية أخذ منحى
جيدا و لكن ذلك حدث بصفة متأخرة يف اخر أشهر والية
ترامب وما يحسب له هو النهج الذي سلكه يف التشجيع عىل
تطبيع الدول العربية مع العدو اللدود ارسائيل».
بني انتقاد الشارع األمريكي لوالية دونالد ترامب وامالهم
املعلقة عىل فوز جو بايدن ،تبقى حالة القلق هي السمة األبرز
يف هذه الفرتة االنتقالية لألمريكيني و تظل هناك مخاوف من
حالة االنقسام الحاصل بشأن عملية انتقال السلطة التي قد
تشكل خطرا حقيقيا.
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أراء السياسيني
األمريكيني
يف االنتخابات
الرئاسية
2020
34

تعكس االنتخابات الرئاسية األمريكية صورة
الواليات المتحدة كأعرق دولة جمهورية -
ديمقراطية عرفها التاريخ الحديث منذ ما يزيد
ً
عاما.
عن 240
التجربة االنتخابية األمريكية تلهم معظم
دول العالم الطامحة للديمقراطية والحرية،
بعد أن باتت النموذج السياسي للحكم األشهر
واألقوى منذ القرن الماضي وحتى الساعة.
الالفت في االنتخابات األمريكية أنها منذ
استقالل الواليات المتحدة ،وإجراء االنتخابات
الرئاسية األولى عام  ،1789حمت نفسها من
عثرات الزمان ،وعملت على المحافظة على
نسقها الديمقراطي ،على الرغم من تعرضها
لهزات ،أبرزها إبان الحرب األهلية األمريكية
عام  ،1860لكنها تجاوزتها بنجاح.
في هذا التقرير تعرضت مجلة الضفتين
الى أراء البعض من السياسيين األمريكيين
في انتخابات  2020و نظرتهم الى فترة حكم
دونالد ترامب الى جانب تطلعاتهم الى المرحلة
القادمة.
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باراك
أوباما

شن الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما هجوما ً
عنيفا ً عىل الرئيس دونالد ترامب متهما ً إياه بعدم أخذ مهام
منصبه عىل محمل الجد ،وعدم التوقف عن الحديث عن
نظريات املؤامرة.
حيث وجه أوباما انتقادات الذعة لفرتة إدارة الرئيس
الحايل دونالد ترامب للبيت األبيض ،متهما إياه بالرتكيز عىل
تحقيق مكاسب ذاتية أكثر من اهتمامه بواجبات منصبه.
اذ قال الرئيس األمريكي السابق متحدثا عن ترامب« :لم
يُظهر أي اهتمام للقيام بالعمل أو مساعدة ألي شخص
سواء نفسه أو أصدقائه ويتعامل مع الرئاسة عىل أنها
مجرد عرض لتلفزيون الواقع يمنحه االهتمام الذي يتوق
إليه».
وأضاف «لكن لسوء الحظ ...يتعني عىل بقيتنا التعايش
مع هذه العواقب».
وركز الرئيس األمريكي السابق يف خطابه عىل مهاجمة
دونالد ترامب ،قائال إنه يتهم فقط بإرضاء غروره ،منتقدا
حجم الحشود يف تجمعاته االنتخابية وسط تفيش جائحة
كورونا.
وأردف «ترامب ال يزال يشعر بالقلق من أن يكون حشد
تنصيبه أصغر مني ..لقد أزعحته حقا ..ال يزال يتحدث عن
ذلك ..هذا هو مقياسه للنجاح».
يف املقابل أثنى أوباما عىل نائبه السابق بايدن ،معتربا
أنه موظف مجتهد ساعده يف اتخاذ كثري من القرارات خالل
فرتة رئاسته.
كما قال الرئيس األمريكي السابق ّ
إن أمريكا تواجه
مهمة ضخمة للتصدي لثقافة نظرية املؤامرة التي أججت
االنقسامات التي تشهدها الواليات املتحدة يف الوقت الحايل.
إن حدة اإلنقسام يف الواليات املتحدة حاليا ً
وقال أوباما ّ
أكثر ارتفاعا ً ممّ ا كانت عليه قبل أربع سنوات ،عندما فاز
دونالد ترامب بالرئاسة.
ّ
وأشار الرئيس السابق إىل أن فوز جو بايدن يف االنتخابات
األمريكية لعام  ،2020ما هو إال مجرد بداية إلصالح هذه
االنقسامات.
وقال« :سوف يستغرق األمر أكثر من انتخابات واحدة
لعكس هذه االتجاهات».
مجلة
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هيالري
كلينتون

قالت املرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة
األمريكية هيالري كلينتون إن بايدن يمثل نموذج
«القائد» الذي تحتاج إليه الواليات املتحدة خالل أزمة
فريوس كورونا الحالية.
وأضافت السيدة األوىل السابقة« :فكروا يف ما
يعنيه أن يكون لدينا رئيس حقيقي وليس مجرد
شخص يلعب دور رئيس عىل شاشة التلفزيون» ،يف
إشارة إىل الرئيس دونالد ترامب.
وقالت كلينتون «أفكر فقط يف الفرق الذي سيحدث
اآلن لو كان لدينا رئيس يستمع فقط إىل العلم
بالحقائق عوضا عن الخيال ،وقام أيضا بل ّم شملنا».
قبل أن تضيف «أن الواليات املتحدة ال يجب أن
تتحمل أربع سنوات إضافية من رئاسة دونالد
ترامب».
اثر اعالن النتائج وصفت كلينتون فوز جو بايدن
وكاماال هاريس يف االنتخابات األمريكية بأنه صفحة
جديدة ألمريكا.
وكتبت كلينتون عرب صفحتها عىل «تويرت» قائلة:
«اختار الناخبون جو بايدن كرئيس لنا وكماال
هاريس نائبا .هذا زوج تاريخي من املرشحني».
وأضافت« :رفض ترامب هو صفحة جديدة
ألمريكا .شكرا لكل من ساعد يف تحقيق ذلك».

ترامب لم يُظهر أي اهتمام للقيام
بالعمل أو مساعدة ألي شخص
سواء نفسه أو أصدقائه ويتعامل
مع الرئاسة على أنها مجرد عرض
لتلفزيون الواقع يمنحه االهتمام
الذي يتوق إليه
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جون
كيري

رفض ترامب هو صفحة جديدة
ألمريكا .شكرا لكل من ساعد
في تحقيق ذلك

بيل
كلينتون

انتقد وزير الخارجية األمريكي السابق جون
كريي بشدة سياسات دونالد ترامب وأكد كريي أن
ترامب لم يكن عىل قدر املسؤولية امللقاة عىل عاتقه
كرئيس للواليات املتحدة ،ولم ينفذ املطلوب.
وحول ذلك أوضح وزير الخارجية السابق بأن
ترامب يسعى إىل زعزعة استقرار الناتو ،ويهني
أنجيال مريكل وغريها من القادة األوروبيني ،ويدفع
اآلخرين بعيدًا ،ما اعتربه غري مقبول للسياسة
الخارجية للواليات املتحدة.
ويف تعليق الذع قال كريي « :ىف بلدى تحولت
السياسة لدينا اىل تبادل لالتهامات» ،مضيفا «اننا
نعيش ىف زمن يمكن ان تتسبب فيه كذبة او حقيقة
بتحريك العالم كله خالل ثوان».
عىل جانب آخر ،هاجم كريي سياسة ترامب
املتعلقة بالبيئة ،وقال حول ذلك« :هناك عدد من
اإلجراءات التي يمكن أن يتخذها رئيس الواليات
املتحدة ،يمكن أن يدعو لعقد اجتماع طارئ ملجموعة
العرشين بسبب حالة الطوارئ املناخية ..لم يحدث،
وأنا أتساءل ملاذا؟ إنه أمر محبط للغاية» ،وانتقد
كريي خطوة ترامب بالخروج من اتفاق باريس
للبيئة ،واعتربها خطوة غري مسؤولة.
ويف تعليق عىل املرحلة القادمة قال كريي:
“أمريكا ستحظى قريبا ً بحكومة تتعامل مع أزمة
املناخ كما تتعامل مع التهديد لألمن القومي الذي
هو التغري املناخي عليه ،أنا فخور بأن أكون رشيكا
مع الرئيس املنتخب وحلفائنا والقادة الشباب لحراك
التغري املناخي للتعامل مع هذه القضية كمبعوث
خاص للمناخ”.
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قال الرئيس األسبق بيل كلينتون «لقد تحدثت
أمريكا وانترصت الديمقراطية ،اآلن لدينا رئيس
منتخب ونائب رئيس منتخب يخدمنا جميعا
ويجمعنا معا ،مربوك لـ جو بايدن وكماال هاريس،
عىل انتصارهما الكبري»
يف املقابل وصف كلينتون املرشح الديمقراطي
جو بايدن بأنه «رئيس يذهب للعمل و سيعيد البناء
بشكل أفضل» عكس ترامب «الذي يقيض ساعات
من يومه يف مشاهدة التلفزيون و اللعب عىل مواقع
التواصل االجتماعي».

لقد تحدثت أمريكا وانتصرت
الديمقراطية ،اآلن لدينا رئيس
منتخب ونائب رئيس منتخب
يخدمنا جميعا ويجمعنا معا،
مبروك لـ جو بايدن وكماال هاريس،
على انتصارهما الكبير
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مجلة

نانسي
بيلوسي

قالت الرئيسة الديمقراطية ملجلس النواب إن
الفوز «فجر يوم جديد من األمل بالنسبة إىل الواليات
املتحدة .عدد قيايس من  75مليون أمريكي اقرتعوا
النتخاب جو بايدن كرئيس للواليات املتحدة .فوز
تاريخي أعطى الديمقراطيني تفويضا من أجل
التحرك».

بيرني ساندرز

كتب السناتور الذي خرس أمام بايدن يف االنتخابات
التمهيدية للحزب الديمقراطي «أريد أن أهنئ كل
الذين بذلوا جهدا كبريا لجعل هذا اليوم التاريخي
ممكنا .اآلن ( )...دعونا نش ّ
كل حكومة تعمل من
أجل الجميع وليس القلة .دعونا نبني أمة قائمة عىل
العدالة ،وليس الجشع والتعصب األعمى».
مجلة
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جيمي
كارتر

أعرب الرئيس السابق عن «الفخر بهذه الحملة
التي تم خوضها بشكل جيد ،وننتظر بفارغ الصرب
رؤية التغيريات اإليجابية التي سيحمالنها (بايدن و
هاريس) ألمتنا».

ميت رومني

كان رومني أول شخصية جمهورية كربى
تهنئ بايدن عىل فوزه .وكتب السناتور عن يوتا الذي
يعترب من منتقدي ترامب «نقدم تهانينا إىل الرئيس
املنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس املنتخبة كاماال
هاريس» ووصفهما بأنهما يتميزان بـ»حسن النية
وطباع مثرية لإلعجاب».
37

ملف العدد

مؤمتر تونس جيدد آمال الليبيني يف السالم
لقاء يف تونس من شأنه املساهمة يف حل النزاع يف ليبيا،
وقد تم إحراز بعض التقدم بالفعل ،غري أنه بدون حلول وسط
إضافية ودعم من أطراف النزاع وداعميهم األجانب ال يمكن
الوصول إىل نتيجة مرضية.
هل يمكن التوسط بنجاح يف البلد املجاور تونس لحل
النزاع الدائم يف ليبيا؟ تنظر رئيسة بعثة األمم املتّحدة
للدعم يف ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز بكثري من التفاؤل إىل
املفاوضات التي ستنطلق اليوم (االثنني التاسع من نوفمرب/
ترشين الثاني  )2020يف العاصمة تونس .ويرتكز تفاؤلها
عىل تفاهم توصلت إليه اطراف النزاع الثالثاء املايض يف مدينة
غدامس الليبية.
وهذا التفاهم من شأنه تطبيق وقف إلطالق النار تم
التوصل إليه يف محادثات يف جنيف يف الـ  23من أكتوبر/
ترشين األول .واالستعداد املعلن عنه هناك من أجل وقف صوت
املدافع ،نوه به األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتريش
بالعملية «كخطوة أساسية نحو السالم واالستقرار» .ويراد
االن التقدم خطوة إضافية يف تونس .وتهدف املحادثات يف
تونس التي يشارك فيها العديد من ممثيل املجتمع املدنيالليبي
إىل تشكيل حكومة وحدة جديدة وطنية ،تليها انتخابات
رئاسية وبرملانية.
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خطوات جبارة نحو السالم

مجرد عقد املؤتمر ،يجعل ويليامس تسجله «كنجاح
كبري» ،كما قال توماس فولك ،مدير برنامج الحوار لجنوب
البحر املتوسط لدى مؤسسة كونراد أدناور يف تونس« .حضور
مختلف الفاعلني حول طاولة واحدة يُعد عمال جبارا .كما أنه
يف آن واحد مرحب به أن يواصل املؤتمر العمل باملبدأ املعلن
يف مؤتمر ليبيا يف برلني للتطرق إىل جانب املالمح االقتصادية
والعسكرية والجوانب السياسة».
وإطار مؤتمر طموح يراد له تعبيد الطريق نحو ليبيا
آمنة .وهذا اإلطار يجب ،كما أعلنت ويليامس يف أكتوبر أن
يشمل شخصيات نافدة من كافة املجتمع الليبي «بناء عىل
مبادئ االنسجام وتمثيل عادل جغرايف وعرقي وسيايس
وقبيل واجتماعي» .إذن مبادرة تقوم بإرشاك املجتمع املدني
وتقويته .وحتى النساء والشباب سيتم إرشاكهم يف املحادثات.
والشباب الليبيون بالتحديد هم من خرجوا مؤخرا إىل الشوارع
مطالبني بقضايا اجتماعية وكذلك وقف املعارك.
«لكن سلسلة من الليبيني يشعرون بأنهم مقصيون» ،كما
قال توماس فولك« .وهذا إشكايل للغاية ،ألنه يُطرح السؤال
مسبقا حول الرشعية السياسية للمفاوضات والنتائج الناجمة
ربما عنها» .كما أن الكثري من الناس يخشون أن يستغل
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مجلة

ملف العدد

املشاركون املحادثات للدفع بأنفسهم يف مناصب عليا.

بتغيري عالقة القوة القائمة حاليا.

واملحادثات يف تونس تقف أمام تحدى إضايف :أساسها
املتمثل يف التفاهم حول وقف إلطالق النار املربم يف جنيف
قليل الوضوح يف قضايا حاسمة .فنص التفاهم يرتك حسب
خرباء «املجال لتفسريات مختلفة وسوء تفاهم أو تغيري تفسري
مقصود لفقرات معينة ومفاهيم لخدمة مصالح األطراف
املتفرقة أو مصالح القوى الخارجية التي تدعمهم» .وقد
يحاول رشكاء الحوار فرض قراءتهم الخاصة للتفاهم .وعىل
هذا النحو تفاهم الطرفان بأن يغادر جميع الجنود األجانب
واملستشارون العسكريون واملرتزقة حتى نهاية يناير من
العام املقبل ليبيا ـ ووجودهم تعرض عدة مرات لالنتقاد من
طرف األمم املتحدة .وكال الطرفني يصعب عليهما االعرتاف
رسميا بأنهما يحصالن عىل الدعم العسكري من قوى
خارجية .وعىل هذا النحو يمكن عىل جانب «حكومة الوفاق
الوطني» التي يرأسها فايز الرساج ملجموعات مرتزقة ممولة
من تركيا مغادرة البالد .وعىل جانب حفرت يف املقابل سحب
حوايل  3000من املرتزقة الروس إضافة إىل مقاتلني سوريني
متحالفني معهم .وال يمكن يف الحقيقة الجزم كيف سيتعامل
الفاعلون الدوليون ،كما يتساءل خبري ليبيا فولك« :من الصعب
التنبأ هل سيكونون مستعدين ملغادرة البالد فعال» .والسيما
القوتان املتنافستان روسيا وتركيا قد ال يكون لهما اهتمام

فعىل هذا النحو من املرتقب أن يوقف الفاعلون الدوليون
كل برامج التدريب والتكوين التي كانت يف املايض واسعة
النطاق .وعىل هذه الكيفية كوَن الجيش الرتكي ميليشيات
كانت مرتبطة ب»حكومة الوفاق الوطني» ،أما روسيا ومرص
ودول عربية أخرى فقد قامت بتدريب جنود الحكومة املضادة
يف طربق التي يتبعها «جيش التحرير الليبي» بقيادة الجنرال
خليفة حفرت .ومن املرتقب أيضا مبدئيا انسحاب وحدات كال
طريف النزاع .لكن ليس معروفا إىل أين ستنسحب ،وقد يتطلب
هذا مفاوضات صعبة.

الشيطان يكمن في التفاصيل

مجلة
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قضايا بدون معالجة

خطر حرب بالوكالة

ونقطة إضافية قد تسبب مشاكل .فكال الطرفني اتفقا
عىل أن وقف إطالق النار يف جميع البالد ال يشمل مجموعات
صنفتها األمم املتحدة إرهابية .وبهذا يبقى املجال مفتوحا
لكال الطرفني ملحاربة هذه املجموعات حتى ولو أنها يف خدمة
الطرف املضاد ـ وقد يتسببون يف تفجر حرب بالوكالة جديدة
يف البالد.
وبالفعل تبقى نتيجة املؤتمر مفتوحة ،كما يقول الخبري
توماس فولك .ومن وجهة نظره يكون األهم هو دفع الفاعلني
األجانب إىل االنسحاب من البالد « .وعىل إثرها يمكن للمجتمع
الليبي أن يبدأ يف إطالق عملية سالم جدية».
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ملف العدد

رئيس المنظمة الليبية لتطوير وتمكين الشباب ،أحمد الناير:

احلوار الليبي يف تونس فشل ..وحتديد موعد إلجراء
االنتخابات الوطنية “حرب عىل ورق”
إنتهت أولى جوالت الحوار السياسي الليبي في
تونس ،التي تمخضت عنها المحادثات التي قادتها
األمم المتحدة بين الفصائل الليبية المتحاربة ،والتي
انطلقت في العاصمة التونسية يوم الثامن من
الشهر الجاري ،من حيث بدأت ،برغم الهدف الحوار من
الوصول لتحقيق رؤية موحدة حول الحكم وإجراء
انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن ،من
أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية
للمؤسسات الليبية.
وعن مخرجات الحوار الليبي ،يرى رئيس المنظمة
الليبية لتطوير وتمكين الشباب ،أحمد الناير ،مسودة
اتفاق الحوار الليبي بين األطراف الليبية“ ،فشلت فشال
ذريعًا” ،موضحًا أن هناك احتقان كبير عن الشخصيات
التي شاركت في الحوار سواء مستقلين أو في إطار
حزبي ،قائال“ :ومن هنا رأينا مخرجات هذا الحوار مثلها
مثل الحوارات السابقة ،ولهذا ال نقبل بإعادة تكرار
ماحصل في الحوارات السابقة للشخصيات والوجه
التي أنتجت حوار الصخيرات ،ولم تحقق أي نجاح فعلي،
ونحن كشباب لم يكون لدينا الدور الفعلي في الحوار
وال نقبل إذا كان لدينا أو بعدما يتم إعتماد دور الشباب
بأن يكون أقل 30%من نخبة الشباب”.
وطرح المشاركون خالل ملتقى الحوار السياسي
الليبي مسودة اتفاق بين األطراف الليبية ،الذي سيحدد
عمل الحكومة اإلنتقالية الجديدة بكاملها ،وصوال
إلى تشكيل حكومة دائمة ،وبحسب مسودة االتفاق،
صالحية كافة الوزارات بما فيها الجيش ستكون في
أيدي رئيس الوزراء  ،الذي ال يمكن عزله من منصبه إال
من خالل ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما أن مسودة االتفاق تنص ،على أن ليبيا ستتخلى
عن الفيدرالية وستصبح دولة موحدة ،في هذا
الصدد تسلط مجلة “صوت الضفتين” ،الضوء على
هذه القضية الشائكة من خالل رؤية رئيس المنظمة
الليبية لتطوير وتمكين الشباب أحمد الناير:
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مجلة

ملف العدد

هل يوجد مستجدات يف ملتقى الحوار السيايس الليبي يف
تونس؟
اليوجد أي مستجدات إيجابية ،ولكنها سلبية من الناحية
االجتماعية العامة ،حيث يعود بالسلب عىل املواطنني ،معلالً أنهم
أصبحوا يكذبون اي مبادرة أو حوار ،و وهم الرأى العام الذي يشكل
املجتمع ،فإذا كان الرأي العام مشتت كيف للمجتمع أن يصح ،بل
أصبح املشهد اآلن رصاع عىل املراكز السيادية ورضب الشخصيات
بعضهم بعضا ً ألجل املناصب واملكاسب السيادية.
ماهي التحديات التي تواجه أطراف الرصاع؟
التحديات التي تواجههم االستحقاق الوطني ” الوطنية “ ،أما
أطراف الرصاع همهم اسحتقاقهم الشخيص قبل الوطني ،فهم نفس
الوجه والشخصيات مع إضافة بسيطة ال تعي ماهية الدبلوماسية
السياسية وال الشعبية – .رئيسة البعثة األممية إىل ليبيا باإلنابة
ستيفاني وليامز ،أكدت يف مؤتمر صحفي أن أعضاء ملتقى الحوار

االن ليس دور
االكادميين،في ليبيا
بل هو دور القياديين
الفعليين في الواقع
المبعوثة ال تعي
ماهو الواقع في
ليبيا بأقاليمها
الثالثة

السيايس الليبي توافقوا عىل إجراء االنتخابات الوطنية يوم 24
ديسمرب ..2021
عىل أي أساس حدد هذا التاريخ رغم عدم اإلتفاق؟ وهل
ترى أنه سيتم االنتخابات يف هذا التاريخ؟
بالنسبة للبعثة األممية ،هذا عملها تحريك املاء الراكد مع بقائه
يف نفس اإلناء ،أي بمعنى أنهم وكأنهم يقولون نحن نعمل وأنتم
ً
مضيفا ويف النهاية تميل األطروحات
ال تريدون أن تعملوا وتتفقوا،
التي تريدها البعثة .بينما بما يخص تحديد موعد االنتخابات املقبل،
يرى أن هذا املوعد “حرب عىل ورق”
كيف ترى املطالبات بإقرار دستور قبل تنظيم انتخابات؟
هذا يرجع للواقع وللمطالب ،حيث يرى املطالب أن حل األزمة
بإقرار الدستور ،ومن ثم يتم تنظيم انتخابات ،ومن وجهة نظره
يرى تفعيل دستور الـ 51والعمل عىل االنتخابات بناء عىل ما يف
مجلة
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الدستور.
هل التزمت أطراف الحوار بإخراج “جميع” القوات
األجنبية من ليبيا؟
هناك ترسيبات تقول أن جميع األطراف اتفقت ،ولكن الواقع
واملشاهد تقول عكس ذلك..
هل سيكون ثمة إلتزام باتفاقية وقف إطالق النار؟
إذا رأت لجنة الـ( ) 5+5املعطيات يف صالحها ،وهي القوى
العسكرية التي تعمل عىل األرض ،وإذا كان هذا الحوار يفي
باملصلحة املعقد عليه االجتماع فوقف إطالق النار سيفعّ ل.
من وجهة نظرك ..ملاذا أكدت مبعوثة األمم املتحدة أن
الحوار الليبي كان ناجحا؟
املبعوثة ال تعي ماهو الواقع يف ليبيا بأقاليمها الثالثة ،والنجاح
منوط بما وصلت له من جعلهم يجلسون مع بعض ويتحاورن،
لذا ترى أنها نجحت ،ولكن هل النجاح طال املجتمع والرتكيبات
االجتماعية ام ال.
هل بالفعل اتفق طرفا الرصاع يف ليبيا عىل توحيد
القوات املخولة بحماية املنشآت النفطية؟ وماذا عن
السيناريو القادم يف هذا الشأن؟
املبعوثة األممية قامت بهذه الخطوة ،ألنها ترى أنها
تتزامن مع مخرجات الحوار تحت بند توحيد املؤسسات
املدنية والعسكرية ،أما بالنسبة للسيناريو القادم سيكون
قريبا للمطالبة باالنفصال من قبل تكتالت كبرية يف إقليم برقة
ومعهم غالبية املجتمع الربقاوي ،ألنه ترضر من جراء الحرب
وخرس األعمار واإلنسان واملقدرات ،ألجل أن يكون لهم هوية
وإقليم يحفظون فيه حقوقهم مستقبلياً.
و يف إقليم طرابلس ستكون املطالبة باملركزية الجل إرجاع
التسلط الجربي عىل املقدرات العامة ألنها الورقات الرابحة
بالنسبة لهم ،أما إقليم فزان فينتظر مخرجات اتفاق االقليمني
وهذا “األمر معقدًا جدًا” ،فالبعثة لم تالمس الواقع الحقيقي،
وهذا يتجىل يف اختيار الشخصيات الجدلية.
ّ
وفقت البعثة األممية يف اختيار أسماء
هل
الشخصيات املشاركة يف الحوار السيايس الليبي؟
لم ّ
توفق واختيارها نابع من رضاها عمن اختارت واالسوأ
اختيارها للفكر أإلخواني بهذه القوى ألجل أن تدخله يف
املشهد من جديد و سوف تكون لرتكيا كلمة الفصل ،وهناك أسماء
من برقة ال يوجد عليها جدل ،ولكنه االعرتاض ألجل أنهم ال يعلمونا
من الدبلوماسية وسلوكها والسياسة اال اسمها ،مشريًا يجب أن يتم
اختيار أصحاب القيادة عن طريق القبائل ،باإلضافة يوجد لديه
حصلية علمية ال بأس بها ،فاالن ليس دور االكادميني ،بل هو دور
القياديني الفعليني يف الواقع.
برأيك ملاذا لم يفعّ ل دستور 51؟
دستور ( )51ينص عىل أن بنغازي وطرابلس عاصمتان
بالتناوب ،ويقسم العائدات بالعدل ال بالتساوي ،بالعدل الن العدل
أن النفط 87%من برقة  ،موضحً ا“ :أي يعطي الحقوق وهذا ليس
من صالح من رشبوا النفط ملدة  40سنة ..هذا من الناحية العملية
املنطقية”.
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