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فضيحة مصـرف الزوية. صدم تماما
حـيـنمـا تـيـقن ان افـرادا من حـمـايته
ــصــرف ــهــاجـــمــة ا قــامــوا فـــعال 
وســـرقــتـه وقــتل احلـــرس. ســلـــمــهم
وتـعـاون تمـاما مع الـتحـقيـقات. رغم
ان معـظم من يتـذكر تـلك احلادثة من
طـلعـ يـعتـقد انـهـا كانت مـؤامرة ا
سـياسـية اسـتبـاقيـة الجهاض احالم
ـهـدي بـرئـاسـة الـوزراء اال ان عـبـد ا
الــلـقب الـشــعـبي (عــادل زويـة) الـذي
اطـلقـته عـلـيه جمـاهـيـر حانـقـة دوما
على الـطـبـقة الـسـياسـيـة الزم الرجل
وســيــبــقى مــســتــخــدمــا مـن اعـداءه
وكــارهـــيه. رغم صـالبــة عـــادل عــبــد
ــهـدي وخــبـرته الــسـيــاسـيـة اال ان ا
الــضــربــة كـــانت قــويــة ,يــروي احــد
ـدة اسبوع تـقريبا اصدقاءه انه و
لم يــتـــواصل مع الـــعــالـم اخلــارجي
وقـضى اياما طـويلة بـساعاتـها امام
الــتـلــفــزيــون يــشــاهــد قــنــاة لالفالم

االجنبية بدون انقطاع.
رغم قــوة الـضــربـة اال ان عــادل عـبـد
هـدي عـاد مرشـحـا بعـد انـتخـابات ا
عام الف وعشرة. في معركة عالوي

قـبـة مـرقـد االمـامـ الـعـسـكريـ في
سـامراء. مرت ايـام واسابـيع سوداء
انـتـشـر فـيـهـا الـعـنف الـطـائـفي عـلى
مـستـويات متـعددة. سـياسـيا ضعف
اجلعفـري مع استياء االمـيركي من
اداءه وتـوجـهـاته وغـضب الـكـرد من
تشدده جتاههم و اتهامات السنة له
بـتـعـزيـز الطـائـفـيـة. كل ذلك ادى الى
ـنـصب الـذي ازاحـة اجلـعـفــري من ا
فـاز بـه لـكن الــفـرصــة لم تـعــد لـعــبـد
هدي فقد اشترط اجلعفري اال يقلد ا
حـزب ــنــصب اال واحــد من حــزبه , ا
الكي ووقف احلكيم الدعوة فصعد ا
ـهـدي مـتـفـرجـ مـرة اخرى وعـبـد ا
على مـشهـد سـياسي شـيـعي تسـيده
ـعارضـة لـكنه اجملـلس االعـلى ايـام ا

خرج عن سيطرته عند احلكم.
هدي على منصب نائب حصل عبد ا
رئــــيس اجلــــمــــهـــوريــــة كــــجـــزء من
التسويـة. لكنه بقي مـرشحا محتمال
لــــرئـــاســــة الــــوزراء. قـــبـل ان تـــاتي
اجلولـة االنـتخـابـية الـتـاليـة تـعرض
ــهــدي القـــوى ضــربــة عـــادل عــبـــد ا
سـياسـيـة في حيـاته عـنـدما تـفـجرت

بـعـد اسـابـيع قـلــيـلـة من انـتـخـابـات
مجلس الـنواب العراقي االولى وقف
عـبد الـعزيز احلـكيم رئـيس االئتالف
ـوحـد (الـشــيـعي) لـيـعـلن الــعـراقي ا
بــوجه واجـم عن تـهــنــئــته البــراهـيم
اجلعفري. صـوت واحد كان قد رجح
زعـيم زعـيم حـزب الـدعـوة الـذي كـان
ؤقت يشغل منـصب رئيس الوزراء ا
ـهدي مـسـتـشار ال علـى عادل عـبـد ا
قرب ومرشحهم احلكيم السيـاسي ا
ـــنـــصب رئـــاســـة الـــوزراء. شـــاهــد
ــنـــصب وهــو يــذهب الى احلــكــيم ا
الـــدعــوة مـــرة اخـــرى ولــكن بـــفــارق
صـوت واحد ,الـقـى الـتـيـار الـصدري
حــيــنــذاك بــكل ثــقــله خــلف الــدعـوة
ومرشـحها نـكاية بـاحلكيم ومـجلسه
ـهـدي اجلـعـفري االعـلى. هـنـأ عـبـد ا
ـهدي بـفـذلـكته الذي طـلب من عـبـد ا
ــعـهـودة بــان يـعـزيه وال الـلـفــظـيـة ا

يهنئه.
كـــان الــعـــراق كــلـه في الــواقـع عــلى
مــوعــد مـــشــؤوم بــعــد ايــام من تــلك
االنـتــخـابــات الـشــيـعــيـة الــداخـلــيـة
حيـنما صـحا البلـد على خبر تـفجير

وكــاتب في الــســيــاســة واالقــتــصـاد
الذي يحمل فيه شهادتي بكلوريوس
ومـاجسـتـير. قـبل ذلك تـلـقى تعـلـيمه
الــثــانـوي في ثــانــويـة كــلــيـة بــغـداد
افــضـل مـدارس الــعــراق فـي عــصـره
ــهـدي وعــصــور تــلت. عــاش عــبــد ا
طويال في فـرنـسا الـتي اجـاد لغـتـها
باالضافة الجادته لالنـكليزية. حصل
ـاجسـتـير من جـامـعة بـواتيه, على ا
بــواتـيه الـتـي كـانت اخـر مــديـنـة في
ـسلـمون اوربـا وصل الـيهـا العـرب ا
في فـتـوحـاتـهم االولى لـعل خـواطـرا
مـرت عـلى خـيـاله هـنـاك وهـو يتـامل
ذكـــريــات الــعــرب وضــيــاع حــلــمــهم
باحتالل فرنسـا واوربا كلها على يد
شــارل مـــارتــيـل. تــعـــدد واخــتـــلــفت
وتـنـاقضت فـصـول حـيـاة عـادل عـبد
هدي. انتمى لـلبعث وفكره القومي ا
في شبـابه االول حيـنمـا وقف البعث
نـدا وخــصـمــا عـنـيــدا لـعـبــد الـكـر

قـاسم وفرديـته واقـليمـيتـه العـراقية.
كـان قـاسم قـبـلهـا قـد اطـاح بـالـنـظام
ــهـدي ـلــكي الــذي كـان فــيه عــبـد ا ا
نـتفجي ,والد عـادل وزيرا ووجـيها ا
هدي شيئا من معروفا. لم ينل عبد ا
سلـطة البـعث الذي هـجر فكـرها بعد
اوي سنـوات ذاهـبـا نحـو اجلـنـاح ا
في احلزب الشـيوعي (جنـاح القيادة
ـركـزي) كـان ذلك هـو اجلـنـاح الذي ا
ـسلـحة مع ـواجهـة ا اخـتـار طريق ا
النظم احلاكـمة نهاية الـستينيات ثم
انـهـار وصغـر حتى تـالشى لكن عـبد
ــــهـــدي لـم يـــتـالشى مــــعه. جـــاءت ا
ـهدي الـثورة االيـرانيـة ليـعود عـبد ا
لــهـويـته الـشـيــعـيـة مـتـبــؤا مـنـصـبـا
رفـيعا قـريبـا من محمـد باقـر احلكيم
فـي زعـامــة اجملــلس االعـلـى لـلــثـورة

االسالمية في العراق.
wKš«œ ÂöÝ

يـــقف رئــــيس الـــوزراء عــــادل عـــبـــد
هدي امـام مشاكل سيـكون عليه ان ا
يــقــدم لـهــا حــلـوال ال اقــواال ووعـودا
مـثل سـلفـه. فـاستـعـادة االراضي من
تــنــظـيـم داعش لم تــأت لـلــعــراقــيـ
بـــالــسالم الــداخــلي وال االعــمــار وال
االزدهــار االقـــتــصـــادي بل الـــعــكس
تــمـــامــا ,كــمـــا ان ازاحـــة الـــكــرد من
تـنـازع علـيـها لم ـناطـق ا كركـوك وا
ــركـز واالقــلـيم. ــشـاكـل بـ ا حتل ا
يـقف امــام جـمـهــور غـاضب ال يـبـدو
مسـتعدا لـقبول اي اسم في الـرئاسة
ـتداولة ة ا سواء من االسـماء الـقد
عـروفة. لـكن عهدا او االسـماء غيـر ا
جــديـــدا قــد بــدأ فـــقــد خـــســر حــزب
الــدعـــوة رئــاســـة الــوزراء الـــتي ظل
قــابــضــا عـــلــيــهــا مـــنــذ عــام الــفــ
ـهدي وخـمـسـة. يـتـمـتع عـادل عـبـد ا
ورئـيس اجلــمـهـوريــة اجلـديـد بـرهم
صـــالح بـــعالقـــة طـــيــــبـــة مع كل من
طهران وواشنـطن. ال اميركا خسرت
وال ايــران امـــا مــســـتـــقــبل الـــعــراق
فتـحدده الـسيـاسـات وصنـاعتـها في
الـعـراق صـعبـة والـظروف ,وهي كـما

قلنا ليست سهلة.

ـــالــكي الـــفـــائــز بـــفــارق بـــســـيط وا
ـتـشـبـث بـالـكـرسي طـرح اسم عـبـد ا
ـهـدي كـمـرشح تـسـويـة مـقبـول من ا
عـركـة انـتـهت اكـثـر من طـرف ,لـكـن ا
بواليـة ثانـية لـلمـالكي وتـمديـد لعـبد

هدي في نيابة الرئيس طالباني. ا
ـهــدي بــعـد ذلك من اسـتــقــال عـبــد ا
ـا يـشـبـه اعـتزال مـنـصـبه مـتـوجـهـا 
ـبـاشــر لـكـنه لم الــعـمل الـســيـاسي ا
تابعة وبدأ ينقطع ابدا عن القراءة ا
بـاالنـتظـام في كتـابة عـموده الـيومي
في جـــريــدتـه الــعـــدالــة. ال اتـــفق مع
ــهـدي عــبـر مــعــظم مـا كــتــبه عـبــد ا
السـنـ وال مع مـنـاهـجه وحتـليالته
وتوجهـاته كما ان اسـلوبه وحتريره
يحـتاج للمـسات احترافـية من محرر
مــحـتـرف لــكـنــني بـالــتـاكـيــد احـتـرم
مثـابرته ودأبه على الـكتابة كـوسيلة
راقية للتعـبير والتواصل والدراسة.
اســـجل هــنـــا ان كـــثــيـــرا من زمالئه
السـيـاسـي ال يـقـراون اال بالـصـدفة
وال يـتـابـعـون الـصـحف ومـا تـنـشـره
وال يــــركــــزون ســـوى عــــلى وســــائل

التواصل االجتماعي.
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ــهـدي لــيـتــولى حــقـيــبـة عــاد عــبـد ا
الــنـفط في وزارة الـعـبـادي ,وكـان قـد
ــالــيــة في عــهــد ايــاد تــولى وزارة ا
عالوي ,اســــتــــقــــال مـــرة اخــــرى في
الـتـعـديل الـوزاري الـذي اتى بـوزراء
وصــفــوا بــالـتــكــنــوقـراط. عــاد عــبـد
هـدي الى حياته اخلـاصة مسـتمرا ا
على كتـابة عموده الـيومي. ابتسمت
قـبل اشـهـر مـعـارضـا ما اخـبـرني به
هدي صديق مشترك بان عادل عبد ا
قــد زهـد بـالـسـيـاسـة ومـنـاصـبـهـا. ال
احــد في الــطــبــقــة الــســيــاســيــة في
ــنــاصب وان كـان الـعــراق يــزهـد بــا
ـهدي يـتـبـاهى بـانه في عـادل عـبـد ا
اضي استقال من اكثر من منصب. ا
ــهــدي رئــيــسـا اصــبح عــادل عــبـد ا
ؤشرات على للوزراء اخيـرا.   تدل ا
ان هـــنـــاك مـــبــاركـــة من مـــرجـــعـــيــة
الـسـيــسـتـاني ودعــمـا له من الــتـيـار
ـــســـعـــاه الـــصـــدري الــــذي اطـــاح 
لـلرئـاسة قـبل اثني عـشر عـاما. ليس
طامعا بالسلطة وان كان ليس زاهدا
فـيـهـا بـالـطـبع. من يـعـرفه شـخـصـيا
يــــعــــرف انه حــــازم وصـــاحـب قـــرار
ـنـصب حـالـيـا, ن يـشـغل ا اوضح 
لكنه ايـضا هاد ولـيس اهوجا مثل
ـــنــــصب قـــبـل ذلك. رغم من شــــغل ا
انتـماءه لالسالم الـسياسي الـشيعي
اال انه ال يـحمل الـعقـد التي يـحمـلها
قـادة حـزب الدعـوة. لـكنه يـبـقى رمزا
مـن رمــوز طــبـــقــة ســيـــاســيــة وصل
اسـتيـاء اجلـمـهـور منـهـا الى مـديات
ـرحـلة بـعـيـدة.  الـعـنوان االهـم في ا
قبلة هو التحدي االقتصادي وهذا ا
هـو صــمـيم اخــتـصــاص عـادل عــبـد
ــــهـــدي الـــذي ال يــــحـــمـل شـــهـــادة ا
الدكـتوراه وان كان يـطلق علـيه خطا
احـــيــانـــا او تــمــلـــقــا احــيـــانــا لــقب
الـدكـتـور. مـع ذلك هـو قـار وبـاحث

Í√d «  U¼U&≈8

—«uŠ ‰UJA²Ý≈ w

 «—UC(«

 ÊU³Fý 5 (« b³Ž

بيروت

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

اسـتشـكـلت احلـديث عن "حـوار احلـضـارات" مـثلـمـا "صـراعـهـا" العتـقـادي إنـنـا وإنْ كـنّا من
ثقـافات مختلفـة ومتنوّعة لكنـنا ننتمي إلى حضـارة واحدة وهي ما نعيشه الـيوم مثلما عاشت
ـكن النـظـر إلى احلضـارة باعـتبـارها الـبشـرية في عـهود أخـرى حضـارة مـغايـرة وبقـدر ما 
تـعدّدة وهي التـي تمثّل الـهويّات اخملـتلفـة لشعوب وأ "موحّـدة" فهنـاك تبايـناً في فروعـها ا
تـد الكالم ليـشمل "حوار األديـان" وفي أحيان وثـقافات ولـغات وأديان اختـلفت عن غـيرها. و
ـشـترك هـو اختالفـها ألن ـذاهب" تقـاربـها أم صـراعهـا وبالـطـبع فالـقاسم ا أخـرى "حوار ا
األخـيرة تمثّل اجتهادات إزاء قضايـا فقهية وعمليـة تكوّنت رؤى وتصورات إزاءها عبر الزمن
وبـالتراكم واإلضافة  تـارة لتقريب الدين وأخـرى بعيداً عـنه حيث دخلت عليه عـادات وتقاليد
قاصد ومـثيولوجـيات ورغبات حـكام أو فقـهاء أو غير ذلك وقـد يكون هـناك بون شاسع بـ ا
ـذاهب" نـنـتــقل أحـيـانـاً إلى حـوار " األولى وبـ مـا وصل إلــيـنـا من تـشـوّهـات. ومـن "حـوار ا
تـحدرين منـها من اجملامـيع الثقـافية واألساس في ذلك ـقصود ا األقـليّات" أو " القـوميات" وا
ـشـاركـة وتـلك أركان ـسـاواة والـعدالـة والـشـراكة وا هـو حوار احلـقـوق واحلـريـات ومبـاد ا
ـذاهـب أو الـقـومـيات  أو ـشـتـركـة لـألديان أو ا أسـاسـيـة للـمـواطـنـة تـمـثّل الـقـيـم اإلنـسـانيـة ا
ا فـيها من مـشتركات ومـتداخالت وتمـازج ثقافـات في إطار احلضارة الـهويّات أو اللـغات  
ـاً مـثـلـمـا هو حـديث ـدى قـد اإلنـسـانيـة اجلـامـعـة في ظل الـتـنـوّع. واألمـر له امـتـداد بـعـيـد ا
ـة والـثـورة العـلـمـيـة - الـتـقـنيـة  والسـيّـمـا ثـورة االتـصاالت بـالطـبع خـصـوصـاً في ظل الـعـو
عـلومـات والطـفرة الـرقمـية " الديـجيـتل" ووجـدت األفكار ـواصالت وتكـنولـوجيـا اإلعالم وا وا
عتقدات طريقها إلى التالقح منذ القدم حيث يكثر الكالم عن طريق احلرير سابقاً أو راهناً وا
ـسيـحيـة قـد لعـبا أدواراً أسـاسيـة ومـهمـة في إطار امـتزاج ومـستـقبالً وكـان اإلسالم وقـبله ا
تـنّوعة في اآلن. احلـوار اليوم ـوحّدة وا ثـقافات الـشعوب وتـأثيراتـها على احلـضارة الكـونية ا
أصـبح " فـرض ع ولـيس فـرض كـفـاية" كـمـا يـقال سـواء عـلى صـعـيد الـعالقـات الـدولـية أو
الـعالقات اإلقـلـيـمـيـة واحمللـيـة ألنه ال غـنى عـنه وهـو اضطـرار مـثـلـمـا هو اخـتـيـار ألن عـكسه
سـيعني اسـتمـرار الصـراع واالحتراب الـذي قد يـقود إلى نـزاعات دوليـة أو أهلـية خـصوصاً
إذا مـا دخل الدين واالخـتالف الـطائـفي والـقومي عـليـهـا  فسـتـكون هـذه الصـراعـات كارثـية
ألنهـا تتعلق بـقيم السماء ولـيس باألرض وهكذا تتـخذ طابعـاً إلغائياً وإقـصائياً وإستـئصالياً.
ثّـل احلوار بـعـداً إنسـانـياً مـجـتمـعـياً أسـاسه اإلقـرار بالـتـنوّع وقـبـول التـعـددية واالعـتراف و
بـاآلخـر واحلـق في االخـتالف وال حــوار مـتـكــافئ دون ذلك وهـذا يــفـتــرض إيـجـاد مــسـاحـة
مشـتركة للجميع ومحـاربة التعصّب ووليدة التـطرّف ونبذ الكراهية والـعمل على توفير الفرص
ـناسـبة لـلـتسـامح والـسالم وبالـتـالي االنتـقـال من االحتـراب إلى الـتعـاون دون إلـغاء الـفروق ا
فالـصـراع سوف ال يـنـتهي ويـبـقى قائـمـاً ويأخـذ أشـكاالً مـتـعدّدة سـلـميـة وال عـنفـيـة هدفـها
شترك اإلنساني السيّما ح يعتمد شتركة وتطوير التنمية وحتقيق السالم وا تعـزيز القيم ا
ـا هو أصـلح وأفـضل. وتـشكّل ظـاهـرتا الـعـنف واإلرهاب نـافـسة اإلنـسـانيـة الـشـريفـة  عـلى ا
وهمـا نـقـيضـا احلـوار ومن الـظـواهر الـتي تـواجه مـجـتمـعـاتـنا خـطـراً حـقيـقـيـاً على الـبـشـرية
تعددة ألن اإلرهـاب ال دين له وال جنسية وال قـومية وال لغة واحلـضارة اإلنسانيـة وثقافاتهـا ا
وال أصل اجـــتـــمــاعي; إنـه يــضـــرب في كـل مــكـــان وقــد ارتـــفع مـــنـــســوبـه بــعـــد أحــداث 11
سـبتمبر/أيلـول اإلرهابية العام 2001. وإذا كـان العنف العتـبارات شخصيـة ونفسيـة سياسية
رتكب يستهدف أو فكـرية أو قومية أو دينية أو مذهبـية يخضع للقانون اجلنائي بـاعتبار أن ا
الـضحيـة بعـينـها فـإن اإلرهاب أشـمل وأوسع ألنه يسـتهـدف خلق الـرعب والذعر والـهلع في
عـموم الدولة أو في اجملتمع الدولي والسيّما أعمال اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية
وجرائـم احلروب تـلك التـي ينـبغي إخـضـاعهـا لـقواعـد القـانـون الدولي . وعـلـينـا التـمـييـز ب
إرهـاب الدولة وإرهاب اجلماعات أو األفراد فـ "إسرائيل" تمارس إرهاب الدولة بشكل صارخ
وسـافر حلقـوق  الشـعب العـربي الفـلسـطيني مـنذ تـأسيـسهـا في العام  1948ولـغايـة اليوم في
كن إدراج  قـرار الـرئيس األمـريكي الـضفـة الغـربـية أو في قـطاع غـزة أو في الـشتـات كمـا 
" دونـالد تـرامب بنقـل السفـارة إلى القـدس واالمتـناع عن مـدّ منـظمـة األونروا " غـوث الالجئ
ال الـضـروري الستـمـرارها ضـمن أعـمـال إرهاب الـدولـة مثـلـما هـنـاك إرهاب اجلـمـاعات بـا
ـسلـحـة اخلـارجة عـن القـانـون وخـاصة إرهـاب اجلـمـاعـات التـكـفـيريـة مـثل داعش والـقـاعدة ا
وأخـواتها إضـافة إلى إرهاب األفـراد العتبـارات سيـاسية في الـقتل والقـنص واخلطف وطلب
الـفدية وغير ذلك. لعل ما فتح الـشهية حلوار موسع ومعرفي له عالقـة باحلضارات والثقافات
ـفت واألديـان والقومـيات والـلغات والـهويّـات هو نـدوة موسكـو التي نـظمـها مجـلس شورى ا
لروسيا عن " التعايش السلمي واحلوار ب احلضارات واألديان"  وهي موضوعة حتتاج إلى
ـناسـبة ـستـلـزمات األسـاسيـة  بل والـبيـئة ا ـزيد من الـبحث لـتوفـيـر األدوات الضـرورية وا ا

شترك اإلنساني. يادين كافة لتأكيد ا لفتح حوارات مجتمعية متعدّدة وفي ا
{ باحث ومفكر عربي
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تــرددت أكـثــر من مــرة في كـتــابـة
مـــوضــــوع صــــحــــفي واحــــد عن
االمــارات خالل تــواجـــدي فــيــهــا
أكـثــر من ربع قــرن ألنــني اعـرف
باليق بأنني لن أسلم من (القيل
والـقـال) و(الهـمـز والـلـمـز) ألنـها
جـزء من ثــقـافـتــنـا االجـتــمـاعـيـة
ــــارســـــتــــنــــا الــــقــــبــــيــــحــــة و
ـريـضة لـوال حال ونرجـسيـتـنا ا
الـعـراق اليـوم وصـورته احملـزنة
الـتي يـدمن لـهـا الـقـلب وعـشـقـنا
له ومـــرضـــنـــا به بـــعـــد ان كــان
عـراقا حـقيـقيـا بتـألقه وعـنفوانه.
ولــوال غــصــة الـــنــفس وحــســرة
ــا نـشــاهــده في امـارات الــقــلب 
الـدهشـة وامـنيـاتـنـا اليـومـية ان
يـكـون عـراقـنـا مـثـله وان يـتـمـتع
ــا يــتــمــتع به أطــفــال الـــعــراق 
الـطفل االمـاراتي من دالل طـفولي
نـــادر وان يــــحـــصــــد الــــعـــراقي
سعادة ورفاه االماراتي ورقي ما
ـا ال فالـعـراق صاحب يـقـدم له. و
الــفـضل عـلـى الـبـشــريـة حـضـارة
وعلما وشهامة. وأعرف أيضا ان
الـــعـــراقي الـــقـــادم الى االمـــارات
ســيـنــبـهــر ويـلــعن حــظه الـعــاثـر
ويـــردد قـــوال مـــأثـــورا:(لــيـش مــا
نصـيـر مثـلـهم...شـنوا يـنـقصـنا)
ومــاذا يـعــوز الـوطـن غـيــر حـكـام
تــســتـنــهض عــراقــتـيــهم احلــقـة
وتــمــتـزج وطــيــنـتــهم بــطــ حـر
? نــعم أنـا عـلى يـقـ ان الـفـراتـ
ـعــدن لم يــفـقــد مــعـدنــتـيه وأن ا

سبوك. تغـير السابك لـم يتغيـر ا
أعــتـــرف ان االمــارات تــســـتــحق
بـجدارة ان تكـون ما نـشيت كـبير
لـــلــــتـــبــــاهي بــــهــــا والـــتــــغـــزل
ــــنــــجــــزاتــــهــــا وجــــمــــالــــهـــا
الــصــحــراوي احملــدث بــاحلــيــاة
الـعصـرية احلـديثـة ألنني شـاهد
حقيـقي على أيام حتديـات البناء
وهي فـتـرة كـافـيـة ان والـتـنـمـيـة 
تــــــعـــــرف اســـــرار تــــــطـــــورهـــــا
ـيـتـها ـبـهرة وعـا ومـنـجزاتـهـا ا
ــدهـشـة وتــفـوقـهـا ـبـادرات ا بــا
عــلى دول كــبــرى في سـعــادتــهـا
ونــظــام ــذهـــلــة  وتـــنــمــيـــتــهــا ا
جـودتـهـا  وبــنـيـتـهـا الــتـحـتـيـة
وطيـرانها وموانـئها ومـطاراتها
ومـجـمـعاتـهـا الـسـكنـيـة الـراقـية
ومـــؤســســاتــهــا الــرســمــيــة ذات
خــــمس جنــــوم واســــرار تــــدفق
ـاليـ من الـبــشـر لـسـيــاحـتـهـا ا
وفــنــادقــهــا ومــراكــز تــســوقــهـا.
االمــــــارات في قــــــيـــــاس الــــــزمن
واالرقـام جتـربة ثـريـة في البـناء
واالفــعـــال واإلرادة اخـــتـــصــرت
دورة الـتـاريخ بـحـكـمـة الـتـنـمـية
ـستـقبل كـأنهـا تريد ان وبـعقل ا
تـسابق الـزمن الـتـقـلـيـدي  بزمن
االرقـام القـياسـية لـتحـقيق رؤية
اإلمـــــارات ? 2021وعــــــلى طــــــريق
إجنــاز أهــداف مــئــويــة اإلمـارات
حيث التطلع الى ان تكون ? 2071
أكـثر الـبالد منـاطق العـالم أماناً
وفي مــقــدمــة الــدول الــتي تــقــدم

خدمـاتهـا احلـكومـية الـذكـية عـبر
ـتـحـرك ولـديـهـا بـنـيـة الـهــاتف ا
يـة ومـتـنـوعـة ويـجد حتـتـيـة عـا
ــسـتــثــمـر فــيــهـا رجل األعــمــال ا
ضالـته وتـمـتلك رصـيـداً متـمـيزاً
دارس واجلـامعـات ورياض من ا
األطفـال على قاعـدة الوصول إلى
مـخرجات بـشريـة متمـيزة وقادرة
عـلى حتــمل مــســؤولـيــات الــيـوم
والــغـد. لــذلك لم تــبــخل ان تـضع
أكبر ميزانية في تاريخها البالغة
مليار درهم للسنوات الثالث 180
ــتـوسط يــبـلغ نــحـو  60مــلـيـاراً
سـنــويـاً ومـعــظـمه  رصـده في
مـــجــاالت اإلنــفـــاق عــلـى ضــمــان
ـواطن وتــمـتـعه بـصـحـة رخـاء ا
جـيدة وحـصـوله عـلـى أعلـى قدر
يطمح لـلوصول إليه من الـتعليم
وتــمـــتــعـه بــأعـــلى درجــات األمن
ـتـلـكاته واألمان عـلى حـيـاته و
حاضره ومستقبله.                
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وبــعــد هل حتــتــاج االمــارات الى
شهادة صحفي يكتب عنها مجرد
انــطــبـاعــات عــابـرة وهي جنــمـة
تـتألأل في سـمـاء الـعـرب لـتضيء
ظــلــمــة الــعــرب وهي الــشــاهــدة
ية أم بأفعالـها وجنوميتـها العا
انــنـي اريــد تـــوضــيح رســـالــة ذا
مــــعـــــنـى وداللــــة? االمـــــارات هي
الدرس الكـبير والتجـربة الثرية
ـــدهـش بـــاإلرادة والــــتــــحــــدي ا
واالنتماء للـوطن واالبتكار للرقم

األول بـــــعــــــد ان كـــــانـت امـــــارة
صــحــراء في الــبـيــئــة والــعــقـول
نـجزات ولتـجتاز دول عـربية وا
كـثـيـرة بـعـصـريـتـهـا وحـداثـتـهـا
ومــنــهــا الــعــراق بـعــد ان كــانت
امـــــلــــــهـــــا ان تــــــصـــــبـح عـــــراق
الــسـبــعـيــنـيــات وأن يـكــون لـهـا
مـدينـة كـالـبـصـرة أو بـغداد وان
تــكــون لــهــا جــامــعــات وتــعــلــيم
وحـيـاة مـدنــيـة ورقي حـضـاري
مـثـلمـا علـيه عراق االمس. بـينـما
دورة الزمن جتعل الـعراقي يحلم
الـيـوم ان يـكـون له مـديـنـة تـشـبه
أبــــو ظـــــبـي ودبي وان يـــــكــــون
سـعـيـدا ومـرفـهـا مـثل االمـاراتي
وان يـــنـــعم اطـــفـــاله بـــرفـــاهـــيــة
أطـفــالـهم ومـدارســهم ومالعـبـهم
اجلـمـيـلـة ونـافـورتـاهم الـراقـصة
ـبـهجـة بل يبـتـهلـون الى الله وا
ان يـنعم عـلـيـهم بـقادة يـشـبـهون
قــادة االمــارات وطــنــيــة وعــطــاء
واخالصــا وحــكـــمــة. فــمــاذا حل
بــــالـــزمـن ودورة الـــتــــاريخ?      
 نعم ستـدهش عندمـا تعيش مدة
طويـلة فـيـها ألنك سـتـكتـشف ما
تراه الـع ألول وهـلة وتـكتشف
اســـرار قـــوتـــهــــا وحـــكـــمـــتـــهـــا
وتـكتـشف تواضعـها وتـسامـحها
وكــرمــهـــا وامــنــهــا وانـــســانــهــا
األصــيل وحــبـهــا حــد الــدهــشـة
لــلــعــراق ولــهــجــته الــعــراقــيــة
وقــــدســـــيـــــته لـــــعـــــلم الـــــعــــراق
وحــــضـــارته. مـــثــــلـــمـــا ســـتـــرى
شيـوخهـا الذين ال تغـلق ابوابهم
قيم فهي بيوت للمواطن وا
شامـخـة بـأهـلـهـا ال ترضى اال ان
تــزورهــا وتــتــحــدث مع أهــلــهــا.
وابـسـط شيء في االمـارات عـلى
عـكس أوطانـنا أنك تـستـطيع ان
تـدخل قـصور احلـكـام وكأنك في
زيــارة ألحـد األصـدقـاء ولن جتـد
االف اجلـــــــــــنـــــــــــود واحلــــــــــرس
ــدرعـات فـي اسـتــقــبــالك كــمـا وا
يــحـدث في قــصـور حــكـامــنـا بل
ســتــجــد مــا ال تـصــدقه حــتى في
االحالم أنك جتالس حـاكم امارة
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االمارات

يـــخــجــلـك تــواضــعه وبـــســاطــته
وحديثه احلميم.   
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اخلـبـر الـيقـ في االمـارات يـقرأ
عـنــدمـا تــعـيـش مـعــهم حـيــاتـهم
وجتربتـهم ومنجزاتـهم لتكتشف
بــاألفـعــال كم كــانت هـذه الــدولـة
حـــريــصــة عــلـى بــنــاء االنــســان
وتـــدريــبه عـــصــريــا حـــتى جتــد
الـــيــــوم مـــعــــظم قــــادة االمـــارات
يــــقــــودون مــــؤســــســـــات بالدهم
بــطـريــقــة حـديــثـة مــدهــشـة وكم
شـخصـية إمـاراتيـة أخذت طـابعا
يا في خبرتها وسمعتها. ولو عا
اردت ان حتــــــــــــصــي عــــــــــــددهـم
وتـــخـــصـــصـــاتــــهم الـــنـــادرة في
الــسـيــاسـة والــتـنــمـيــة والـطــاقـة
ــال ـــتــجــددة واالســتـــثــمــار وا ا
والـطـيـران والـصـنـاعـة والـتـعلـيم
واالقـتصـاد لـوجدنـا صعـوبة في
ذكر األسماء وااللقاب. بل ان هذه
الـدولة الـسـعيـدة هي دولة حـياة
بــامــتــيــاز وتــدعـو الـى احلــيـاة
وحتــرض الـــنــاس عــلـى احلــيــاة
حتريـضا وتسـتقبل غـدها بوعي
ستـقبل. ومع ـستـقبل وبـلغـة ا ا
ذلك يـأتـيك الـبـعض لـيـفـلـسف لك
األمــور بــعــقـلــيــة الــســبــعــيــنـات
وثوريـاتـهـا أو بعـقـليـة احلـاضر
وجـذورهـا الـطائـفـيـة لـيـضع لـنا
قائمة تبريـرات ال تنتهي: العمالة
ـــال وكـــأن واالســـتـــشـــاريـــ وا
ــاس الــصــافي ال اوطـــانــنــا من ا
حتــــكــــمــــهــــا الــــدول الــــكــــبــــرى
والــصــغــرى وتــاريــخـنــا نــاصع
الــبـيــاض واقـوامــنـا تــعـيش في
مـدن الــفـارابي اخلــيـالــيـة. ولــقـد
وصـــلـت من خالل الـــنـــقـــاش الى
حـقــيــقـة مــفـادهــا ان الــبـعض ال
يريـد معـرفـة احلقـيـقة حـتى ولو
كـانت سـاطـعـة مـثل الـشمس وله
عــنــاد جـاهل وعــصــبـيــة أحـمق
وتـفـكيـر قـبـيـلة جـاهـلـيـة وتزمت
طـائــفي. رغم انـهم يــعـيـشـون في
اوطـــان تــخــلف ال تــتــنــاسب مع
إنـسانـية االنـسان ويـشكـون ليال

ــــا آلت فـــيه أوضـــاع ونـــهـــارا 
الـبالد والعـباد! االمـارات مدرسة
كـبــيـرة في احلــكـمـة والــتـنــمـيـة
وأول درس تـعلـمـناه هـو احلاكم
فـقد كـان الشـيخ زايد رحـمه الله
ـؤسس حــاكـمــا حــكـيــمــا كــان ا
احلقيقي للنهضة واألب احلنون
ــقـيــمـ لم لــكل االمــاراتـيــ وا
يــكن جـنـراال عـسـكــريـا وخـبـيـرا
ـا كان اقـتـصـاديـا وصـنـاعـيـا ا
عــقـــله يـــتــسـع لــكـل هــذا الـــعــلم
بــفـطـريـة احلـكـيـم وحـبه لـلـعـلم

وعشقه للوطن. 
ــا وعــاشـــقــا ومــعــلــمــا كــان حــا
ووحـدويـا ومتـواضـعـا وصـاحب
إرادة لــهــذا أسس هــذا الــصـرح
ـبـهـر لـلـعـالم بـعـقـلـيـة احلـكـيم ا
وأســتـعــان بـتــواضـعه بــخـبـرات
ية لتأسيس عراقية وعربيـة وعا

الوطن االماراتي. 
ومـا الـعـيب ان يـسـتـعـ احلـاكم
باخلـبـرات اخملتـلـفة ومـا الـعيب
ان تــســـتــعـــ الــدول بـــخــبــرات
الـــعــالـم مــا دام حـــصــاد اخلـــيــر

للشعب? 
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 ال تـقل لي يـا صـاحـبي اننـا بـلد
الكبرياء والعزة  فقد مات شعب
الـــعــراق قـــهــرا ومــوتـــا مــنــذ ان
أصـــبــحــنــا ثــورا وجــمــهــوريــ
وفــــــدائـــــيــــــ وعـــــقــــــائـــــديـــــ
قراطي ألنه جلب لنا موت ود
احلروب وغزوات القبائل وظلم
وجــلب لــنــا احلـــكــام واالحــزاب 
وتوزيع كـارم والعـطايـا  ثـقافـة ا
يـزان الـبخل ـؤن  احلـصص وا
 كـــأنـــنــــا بـــلـــد زراعــــة الـــفـــجل
والــــــبـــــــصـل ال ارض الــــــنـــــــفط
والــرافــدين واخلـيــرات  مــثـلــمـا
ـآ واالحزان جـلب لـنـا أيـضـا ا
ـقـابـر بدال حيث ضـاق الـوطن بـا
صانع ودور العلم والثقافة من ا
وقــتل في شــبـابــنــا جـذوة االمل
بــاحلـيــاة فـضــاقت بــهم شـوارع
ومـقاهي الـوطن بـانـتـظـار الـعمل
واحلــيــاة واالمل! لــقــد قــضــيــنــا

شـــــبــــابـــــنــــا نـــــدرس الـــــتــــاريخ
ونحلم واجلغرافيـا بع واحدة 
بالوحدة العربية واألمة العربية
الــواحــدة والــرســالــة اخلــالــدة
ستقبل عسى أن يأتي ونحلم با
ونــحــفظ كل األغــاني الــوطــنــيـة
عارك وطني األكـبر ويا أهال بـا
عارك لـكننـا لم نحـصد من هـذه ا
 اال اوطــــان خــــربــــة ونــــفـــوس
وشعوب مهدمة وأوطان محتلة 
مــشــردة مـن اوطــانــهــا وحـروب
ـقسم ونـزاعـات طائـفـيـة تـقـسم ا
حـــتى اخـــذ وتـــضـــرب احملــــدث 
ولم جند بـعد الـعمـر منـا الكـثيـر 
هـذه الـسنـوات  اال وطـنا مـحتال
وحـــــــكــــــامــــــا مـن كل ــــــزقــــــا 
وعـشـائر اجلـنـسـيـات األجـنـبـيـة 
حتــكــمــنــا بــالـســيـف والـفــصل 
وأحــزاب ديــنــيــة ال تــخــاف الــله
وتبتز افكارنا بسلطة الغيبيات
ـوديل احلديث وسـياسـيون من ا
لكنهم ال يفـقهون علـما وسياسـة 
بارعون في عقـد الصفقات ونهب
الـــثـــروات .ثـم يـــأتـــيك الـــبـــعض
ـقراطـية اجلـديدة لـيتـبجح بـالد
ــوت وبــيـــته مــهـــدم االســوار بــا
والــطـائــفــيـة والــفـقــر. أو يــأتـيك
خــبــيــرا في اجملــاري كــعــبــعـوب
ـاضي الـذي أصـبح فـقـاعـة من ا
لـيـصف لــنـا دبي بــأنـهـا فــقـاعـة
بينـما هذه االمارة تـنعم حضورا
ـيـة في بـأعـلى مــسـتــويـات الـعــا
الـسـعـادة والـرفاهـيـة والـتـنـمـية.
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أنـظروا لـواقع االمارات احلـاضر
ـشـرقـة: مـواطـنون وجتـلـيـاتـهـا ا
يـعـيـشـون كـأسـعـد شـعب وأكـثر
رفاهـية في الـعالم بعـد ان كانوا
شعـب يقـتـاد عـيشه عـلى الـبـحر
ويـعيـشـون فـي اكواخ مـن الـط
وسعف الـنـخـيل وعـيـونـهم على
العراق كـقدوة للـعيش والوجود
ويـتــبـاهـون به امــام الـعـالم أيـام
الــزمن اجلــمـيل. أنــظــروا جلـواز
االمـــارات الــذي أصــبـح الــتــاسع
ــيـا من حــيث الـقــوة بـيــنـمـا عـا

جـوازنـا أصـبح وصـمـة عـار على
ــطــارات والــدول الــعــراقي في ا
وت. وماركة مسجلة لإلرهاب وا
أنظروا حلصـاد البيدر االماراتي
الــضـــخم ... وحـــصـــاد الـــبـــيــدر
الـــعــراقي الــهــزيل! وطن صــاعــد
للـقـمم يـتزاحم مـع األ الكـبـيرة
للحصـول على الريادة في مواقع
الـــتــنـــمـــيــة والـــســـعــادة ووطن
مريض تفـتك به حروب الطوائف
والـقــبــائل ويـعــود لــلـوراء مــائـة
عــام! مـــاذا حل بـــوطن الــنـــخــيل
ــــعــــارف وهــــو واالنــــبــــيــــاء وا
صــاحـب احلــضــارات والــتــاريخ
واجلــغـرافـيــا ومـلـهم الــبـشـريـة
ابــجـــديــة وعــلـــمــا أن تــنـــتــكس
رايـــــاتـه وان يـــــكـــــون في آخـــــر
األوطان تـخـلـفـا وتعـاسـة وفـقرا.
مــاذا حل بــوطن الــرافــدين الـذي
ـوت الـعـراقي عـطـشـا ومـرضا
بـــالــكــولــيــرا واالوبــئــة وأســنــة

زابل.  األنهر واجملاري وا
ماذا حل بالوطن الذي ال يريد ان
يـتـعلم من اآلخـرين أسـرار احلكم
والـتميـة والتـنافسـية والـسعادة
ويعتقد انه االفضل واالحسن ام
انــنـا مـازلــنـا أقــوامـنــا جـاهــلـيـة
ــاضي نـــعــيش بـــعــقل امـــجــاد ا
(امـجـاد يـاعــرب امـجـاد)!  قل لي
ـاضي ـسـكـون بـا يـا صـاحـبي ا
بـــعـــقل مـــنـــفـــتح من كـــان عـــلى
صـــواب أو خـــطــــأ الـــثـــوريـــون
ــــقـــراطــــيـــون واألحـــزاب والـــد
الــديـنــيــة أم أصــحـاب احلــكــمـة
والـتنـمـيـة والـتـواضع? الـيس ما
نــــراه الــــيـــوم عــــلـى الــــواقع في
ـــســـتـــقـــبل اوطـــان احلـــاضـــروا
ـشهـد: ان من صنع تـلخص لـنا ا
ـزدهـرة هـو مـســتـقـبل األوطــان ا
ـستـقـبل برؤيـة الـعلم الذي قـرأ ا
والــتــنــمــيــة ال بــرؤيــة احلــروب
وثـقــافــة الـنــهب والــفــسـاد?      
اليـس عيـبـا وحـزنا أن يـقـول لـنا

الغير أين العراق?

ي واعالمي  {  أكاد


