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"من القلب.. لمن سكن كل قلب"
رســالة نابعــة مــن إلــى المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -طيــب اللــه 

ــراه-. ث
صهــوة  عــن  الماضــي  فيهــا  يترجــل 
الذكريــات، فيــروي لنــا ولألجيــال القادمــة، 
ففــي  صعابهــا،  الرجــال  تطــوع  كيــف 
انطلقــت  القلــوب  مــن  تشــع  ابتســامة 
باألمــل  ينبــض  وقلــب  الهمــوم،  لتمحــو 

الشــمل. للــّم 
كان زايــد رجــل الحــدث، كمــا صــّرح البريطانــي 
العالمــي/ أرنولــد توينبــي ذات يــوم عندمــا 

قــال:
رجــل  يخلــق  الــذي  هــو  التحــدي  »إن 
الحــدث، والقــادة ال يزدهــرون فــي أســهل 

الظــروف، وإنمــا علــى العكــس، يزدهــرون 
فــي الظــروف التــي تتحداهــم أشــد التحــدي، 
كثــر عظمــة،  وكلمــا ازداد التحــدي، صــاروا أ
واالنتصــار علــى الصعــاب والعقبــات تؤهــل 
أن  ذلــك  بالزعامــة،  تبــوء  األحــداث  لرجــال 
الرجــال.  قبــل  باألعمــال  تعجــب  الشــعوب 
وإذا مــا أعجبــت باألعمــال فإنهــا ســرعان 
مــا تمنــح الرجــال الثقــة وتعطيهــم زمــام 

القيــادة«.
العــام  فــي  الكتــاب  هــذا  تأليــف  تــم  لقــد   
ومئويــة  زايــد،  عــام  لقــب  ليحمــل   ،2018
والســام،  والخيــر  العطــاء  مئويــة  زايــد، 
الدقيقــة،  التفاصيــل  تلــك  فيــه  لتســطر 
كتــاب  فهــو  الحقيقــة،  ذات  والمعلومــات 
ســلط الضــوء علــى المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان -طيــب اللــه 

ثــراه-.

قراءتــه  بعــد  الكتــاب،  ذاك  محمــد  أغلــق 
تلــك  محــدداً  مباشــرًة،  المقولــة  لتلــك 
الصفحــة، لُيرجــع كرســيه إلــى مكانــه، متجها 
نحــو نافــذة الغرفــة، متأمــا شــمس دولــة 
اإلمــارات. فقــد مــّرت فــي بالــه ذكــرى تحتــاج 
إلــى شــمس وضيــاء، وهــذه الشــمس 
ــم  ــروقها أعظ ــي ش ــه، فف ــاء بذات ــي الضي ه
اآليــات، هــا هــي تنشــر أشــعتها رويــداً رويــداً، 
ــن  ــة م ــك العتم ــت تل ــه، وأزيل ــى زال هم حت

قلبــه بأشــعتها الذهبيــة الرائعــة.
وفــي داخــل محمــد وبحــوار كان بينــه وبيــن 
نفســه ردد قائــا: أبــي زايــد -غفــر اللــه لــك-، 
ال أدرى مــاذا حــل بــي، فذكــراك اليــوم ال تــكاد 
عظمــاء  مــن  كنــت  فأنــت  بالــي،  تفــارق 
رغــم  فيهــا،  عظيمــاً  زلــت  ومــا  األرض، 

كونــك فــي جوفهــا.

حــل الصمــت لوهلــه وأبحــر بأفــكاره، بــا 
ــورة  ــه ص ــي بال ــما ف ــداف، راس زورق وال مج
إنجــازات  مجِســدا  كّونــه  قــد  لشــخص 
شــخص قــد صنعــه، فمــن يكــون هــذا؟  
ــر  ــخص آخ ــد ش ــا: أيوج ــه قائ ــأل نفس ليس

غيــر زايــد؟!
أبعــد تلــك األفــكار، وطــرد تلــك الذكريــات، 
متجهــا إلــى فراشــه مســتعداً ألخــذ قســط 
التزاماتــه  كل  أنهــى  فقــد  الراحــة  مــن 

اليــوم. لهــذا  وواجباتــه 
عامــات االنزعــاج شــينت وجهــه، فمالــت 
مامحــه للعصبيــة، وصــدى تلــك الكلمــات 
الثوانــي  تلــك  باتــت  وتــارة،  تــارة  يعلــو 
كالدهــور، لحظــات مــن التأمــل والخلــوة. 
فقــد تحقــق الهــدوء والتــوازن، وأصبــح مــن 

الســهل التركيــز فــي ذاك الصــوت. 
" بسم الله الرحمن الرحيم" بسم الله الرحمن الرحيم

ــم،  ــي العظي ــه العل ــوة إال بالل ــول وال ق ــم، وال ح ــي العظي ــه العل ــوة إال بالل ــول وال ق وال ح
ينعــى ديــوان الرئاســة إلــى شــعب اإلمــارات ينعــى ديــوان الرئاســة إلــى شــعب اإلمــارات 
والعالــم  واإلســامية  العربيــة  والعالــم واألمتيــن  واإلســامية  العربيــة  واألمتيــن 

ــع. ــع.أجم أجم
قائــد الوطــن وبانــي نهضتــه الشــيخ زايــد قائــد الوطــن وبانــي نهضتــه الشــيخ زايــد 
بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة الــذي بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة الــذي 
ــا مســاء  ــا مرضي ــه راضي ــى جــوار رب ــا مســاء انتقــل ال ــا مرضي ــه راضي ــى جــوار رب انتقــل ال
يــوم الثاِثــاء التاســع عشــر مــن رمضــان يــوم الثاِثــاء التاســع عشــر مــن رمضــان 

الموافــق الثانــي مــن نوفمبــر.الموافــق الثانــي مــن نوفمبــر.
تغمــد اللــه فقيــد الوطــن الغالــي بواســع تغمــد اللــه فقيــد الوطــن الغالــي بواســع 
وألهمنــا  جناتــه  فســيح  وأســكنه  وألهمنــا رحمتــه  جناتــه  فســيح  وأســكنه  رحمتــه 
جميعــا الصبــر والســلوان، إنــا للــه وإنــا إليــه جميعــا الصبــر والســلوان، إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعــون.راجعــون.
وفــي دبــي أصــدر ديــوان صاحــب الســمو 
الشــيخ مكتــوم بــن راشــد آل مكتــوم نعــي 

ــه: ــاء في ــي وج ــن الغال ــد الوط ــي فقي ف
أيتهــا  يــا  الرحيــم  الرحمــن  اللــه  أيتهــا "بســم  يــا  الرحيــم  الرحمــن  اللــه  "بســم   

 المقدمة
ً
 النفــس المطمئنــة ارجعــي إلــى ربــك راضيــة
ً
النفــس المطمئنــة ارجعــي إلــى ربــك راضيــة

مرضيــة فادخلــي فــي عبــادي وادخلــي جنتــي" مرضيــة فادخلــي فــي عبــادي وادخلــي جنتــي" 
)صــدق اللــه العظيــم.()صــدق اللــه العظيــم.(

بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدرة ينعــى بقلــوب مؤمنــة بقضــاء اللــه وقــدرة ينعــى 
رئيــس  نائــب  الســمو  صاحــب  رئيــس ديــوان  نائــب  الســمو  صاحــب  ديــوان 
كــم دبــي  كــم دبــي الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حا الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حا
بــن  زايــد  الشــيخ  ســمو  الوطــن  بــن فقيــد  زايــد  الشــيخ  ســمو  الوطــن  فقيــد 
ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة رحمــه ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة رحمــه 
لوطنــه  بالعطــاء  حافلــة  حيــاة  بعــد  لوطنــه اللــه  بالعطــاء  حافلــة  حيــاة  بعــد  اللــه 
واإلســامية  العربيــة  وأمتيــه  واإلســامية وشــعبه  العربيــة  وأمتيــه  وشــعبه 

جمعــاء. جمعــاء.واإلنســانية  واإلنســانية 
تغمــد اللــه فقيدنــا الراحــل بواســع رحمتــه تغمــد اللــه فقيدنــا الراحــل بواســع رحمتــه 
ورضوانــه وأســكنه فســيح جناتــه مــع األبــرار ورضوانــه وأســكنه فســيح جناتــه مــع األبــرار 

ــا إليــه راجعــون. ــا للــه وإن ــا إليــه راجعــون.والصديقيــن، إن ــا للــه وإن والصديقيــن، إن
االمــارات  دولــة  رئيــس  الســمو  االمــارات صاحــب  دولــة  رئيــس  الســمو  صاحــب 
بــكل  دولــة  رجــل  كان  ثــراه-  اللــه  بــكل -طيــب  دولــة  رجــل  كان  ثــراه-  اللــه  -طيــب 

الكلمــة" الكلمــة"معنــى  معنــى 
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تســارعت دقــات قلــب محمــد كأنهــا فــي 
ُحبســت  لســانه.  وانعقــد  عنيــف،  ســباق 
أن  كادت   

ً
صرخــة كاتمــاً  األنفــاس،  تلــك 

ــدق  ــدأ يح ــه، وب ــاق أنفاس ــن أعم ــق م تنطل
فــي الخــاء، محــاوالً تذكــر مــا قــد حــل عليــه 

مــن أحــداث.
ــور  ــدأ ذاك الن ــد ب ــاج، فق ــه بانزع ــض عيني أغم
الغريــب يعلــو ويــزداد شــيئاً فشــيئاً، وبمــدة 
ذاك  بــرز  القصيــرة،  أو  بالطويلــة  تكــن  لــم 
النــور الغريــب، ممــا جعلــه يســتغرب مــن 
ــه،  ــل نوم ــاءة قب ــل اإلض ــد أقف ــدره، فق مص
ليلــق نظــرة إلــى الســاعة، فيجدهــا الثالثــة 
صباحــا، فتســاءل مــن أيــن يأتــي هــذا النــور؟

كاد أن يفقــد صوابــه وهــو يشــاهد عبــور 
نصــف يديــه فــي الجــدار، ارتجفــت مفاصلــه، 
والخــوف  فأخرجهــا،  المنظــر،  منكــرًة 
يكتســح قلبــه والهلــع يكتــم أنفاســه، كاســراً 

ــي  ــه ف ــل يدي ــرق أدخ ــرعة الب ــكوكه، وبس ش
الجــدار مــرة أخــرى، فــإذا بهــا تدخــل!

 مزقــت أحشــاء الســكون، 
ً
فصــاح صيحــة

وتطايــرت شــظايا الرعــب مــن هــول مــا 
حــل بــه مــن موقــف، ليقــف مترجــاً مــن 
برأســه،  تلعــب  واألفــكار  ســريره،  علــى 
ضائعــاً، يــكاد عقلــه ينفجــر مــن التســاؤالت، 

"آآآه أأنــا فــي حلــم أم واقــع؟
نظــر إلــى حالــه وأحــّس بالضيــاع، متأمــاً 
ــي  ــر، لتمض ــاض وحاض ــن م ــه م ــل ب ــا ح م
ــه،  ــح بال ــا يري ــد م ــق، دون أن يج ــك الدقائ تل

ويســكت شــكوكه.
راح يدخــل بيــن الجــدران يتنقــل بيــن الغــرف 
ــف  ــط كي ــر ق ــم يفك ــى، ل ــدف أو مبتغ ــا ه ب
لــه أن يفعــل هــذا، فقــد كان يخطــر فــي بالــه 
ــي  ــا ف ــل أن ــو: ه ــط، أال وه ــد فق ــؤال واح س

ــع؟  ــي واق ــم أم ف حل

ــى  ــدرِ متــى وكيــف، فقــد رفــع نظــره إل ــم ي ل
الرئيســية.  المنــزل  بوابــة  ليجــد  األمــام 
ولوهلــه تــردد بالخــروج، فــإذا بــه يســارع 
يســكت  جــواٍب  عــن  باحثــاً  الخطــى 
كيــف  يدلــه  شــكوكه. فربمــا ياقــي مــن 
ومتــى حــدث كل هــذا؟ فقــد أيقــن أن هــذه 
ــه  ــي صادفت ــات الت ــذه الكلم ــطور وه الس
فــي أول مراحــل ذاك الوضــع المريــب، تلــك 
الكلمــات التــي تتحــدث عــن المغفــور لــه 
الشــيخ زايــد ـ طيــب اللــه ثــراه ـ كافيــة بحــد 

ذاتهــا بــأن تأخــذه إلــى عالــم آخــر.
ســالكاً  ومبتغــى،  هــدف  بــا  بالمشــي  بــدأ 
مــا تيّســر لــه مــن طرقــات ليســتوقفه فــي 
الطريــق رجــان بــدا عليهمــا الكبــر فــي الســن. 
ومــع علــو الشــمس شــيئا فشــيئا فــي تلــك 
يــوم  حــل  قــد  أنــه  محمــد  أدرك  اللحظــات، 
جديــد، يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن األحــداث.

البداية

زايد بن سلطان آل نهيانزايد بن سلطان آل نهيان

اعملوا، ألن العمل هو قيمة اإلنسان، واإلنسان بدون اعملوا، ألن العمل هو قيمة اإلنسان، واإلنسان بدون 
عمل، إن صار طوياً، وإن صار قصيراً، ما له قيمة، إن عمل، إن صار طوياً، وإن صار قصيراً، ما له قيمة، إن 

صار أبيضاً أو أسوداً، أو أخضراً، بدون عمل وبدون سمعه صار أبيضاً أو أسوداً، أو أخضراً، بدون عمل وبدون سمعه 
جيده وطيبة، ماله قيمة، وما يسوى شيءجيده وطيبة، ماله قيمة، وما يسوى شيء
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رفــع ناظــره نحوهمــا، وتقــدم إليهمــا، رافعــا 
الســام  اإلســام:  تحيــة  ملقيــا  صوتــه، 

عليكــم ورحمــة اللــه وبركاتــه.
وعامــات  فثالثــة،  ثانيــة،  مــرة  ليعيدهــا، 
ــردده، فقــد  ــام ي ــع كل س ــزداد م ــب ت التعج
هبــاء  انتباههمــا  جــذب  محــاوالت  باتــت 
وبــا جــدوى، فهمــا لــم يعيرانــه أيــة أهميــة، 
بمواضيــع  يتحدثــان  منغمســان  ومــازاال 

شــتى.
لوهلــة، توقــع أنهمــا ال يكترثــان لــه، لكــن! 
وبعــد حيــن، اســتوعب أنهمــا ال يرانــه أصــاً.
ليمــر مــن بينهمــا كريــح أو لفحــة هــواء، بــل 

كنســيم مــر عليهمــا.
آخــر،  يليــه  موقــف  يصدمــه  حيــن  كل  وفــي 
فكيــف هــذا؟ أيعقــل أن هــذه فقــط أحــداث 
مــرت عليــه فــي منامــه؟ وبقلــة حيلــة، دعــا ربــه 
ــه  ــد أتعبت ــاً، فق ــذا حلم ــتيقظ إذا كان ه أن يس

هبــاء،  باتــت  التــي  واالســتنتاجات  الظنــون 
فلــم تفــده بشــيء، ولــم تلهمــه بالجــواب.

الموضــوع  تناســى  فقــد  حــال،  كل  علــى 
لفتــرة، ماشــيا يكمــل دربــه، ســاعيا أن يجــد 

جوابــاً يقنعــه. 
الح  وشــعاع  وّهــاج،  نــور  ظهــر  فجــأة، 
محمــد  توجــه  الســماء.  مزينــا  لناظــره، 
يســارع الخطــى نحــوه، فــإذا به يدخــل حدود 
تلــك البقعــة المنيــرة المنتشــية بمشــاعر 
الفخــر والشــموخ، ملقيــا نظــره علــى تلــك 
ــا  ــن كونه ــتغربا م ــف، مس ــق والصح الوثائ
مصفــرة  ورقــة،  لتجذبــه  هنــاك،  مرميــة 
كلــة الحــواف، مســطرة بجمــل  اللــون، متآ
وعبــارات مختلفــة الحجــم، خطــت بخــط 
اليــد، تتــراوح ألــوان تلــك الوثيقــة، مــا بيــن 
البنــي الغامــق علــى الحــواف، ويخــف اللــون 

ــة. ــزاء الورق ــل أج ــارة داخ ــارة ت ت

تغلغــل الفضــول إلــى جوفــه، فقــد اســتطاع 
الوثائــق  تلــك  ليناظــر  عليــه،  يتغلــب  أن 
متفقــداً  بالفضــول،  مملــوءة  بنظــرة 
فــي  خــاء  كان  فقــد  حولــه،  مــن  المــكان 
ــن  ــة م ــذه الكوم ــب ه ــس بجان ــاء، ليجل خ
فــي  الكلمــات  هــذه  يقــرأ  مبــادرًا  األوراق، 

الوثيقــة: تلــك 
الجميــع،  ووالء  بإعجــاب  يحظــى  زايــد  "إن 
فــي  شــخصية  أقــوى  شــك،  بــا  وهــو 
اإلمــارات المتصالحــة، لقــد كان واحــًدا مــن 

بهــم". التقيــت  الذيــن  القلــة،  العظمــاء 
أصغــر  وبخــط  العبــارة،  تلــك  وبجانــب 
وأضعــف، ُســطر اســم قائــل ذاك االطــراء، 
فمــا كان صاحبــه إال ذاك النقيــب البريطانــي 
فــي  مغامــرة  كتابــه  فــي  شــوبرد  /أونــي 

العربيــة. الجزيــرة 

تزيــن  واالبتســامة  رأســه  محمــد  رفــع 
وجهــه، قائــا فــي نفســه: إن تلــك البــذور 
التــي غرســتها يــا زايــد، أعطتــك محصــوال 
قلــوب  كتســحت  ا النــوع،  نفــس  مــن 
أم  عــدواً  وافــداً،  أم  كان  مواطنــاً  الــكل، 
بأخاقــَك  لــك  شــهدوا  فكلهــم  صديقــاً، 
القائــد  فأنــت  الرفيعــة،  وقيمــك  الطيبــة، 
هــذه  نهضــة  بانــي  وأنــت  والمؤســس، 

األمــة.
راح محمــد يقــرأ ســطًرا فســطًرا، وعبــارة 
فعبــارة، وجملــة تليهــا أخــرى، لتقــع عينيــه 
القــوي،  األثــر  ذات  أخــرى،  كلمــات  علــى 

الكثيــرة. والمعانــي 
لكــن عــاد محمــد أدراجــه وأخــذ كومــة األوراق 
وتدبــر،  بتمعــن  فيهــا  مــا  قــراءة  ليكمــل 
حيــث أنــه عجــز عــن مقاومــة اإللحــاح القــوي 

والدافــع الغريــب ألخــذ تلــك األوراق معــه.

هــا هــو يكمــل طريقــه، وعامــات التعــب 
نهــك تعبــا 

ُ
واإلرهــاق باتــت تبــرز عليــه، فقــد أ

مــن طــول المســافات، ونــال منــه اإلعيــاء، 
فخــارت قــواه، وأخــذ التعــب كل مــا أخــذ.

ذو  الضخــم،  الجــذع  ذاك  محمــد  رأى 
قليــل  الجريــد  غليــظ  الطويــل  الســعف 
ــم منــه كســتنائي  ــاء، مخضــٌر، والقدي االنحن
الحــواف، حــاد الخــوص، شــاهق االرتفــاع، 

الصحــراء. عــروس  هــي  فهــذه 
أنفاســه  ملتقطــا  بهــا،  يســتظل  جلــس 
ومســتجمعا قــواه، متفكــرا فــي ســخاء وكــرم 

الشــجرة. هــذه 
أنهــا  مســتنتجا  أفــكاره،  بحــر  فــي  غــرق 
ــك  ــتى، فهنال ــات ش ــان بصف ــابه اإلنس تش
الذكــر واألنثــى، وذاك الليــف الشــبيه بشــعر 
فــإن  البعــض  يعرفــه  ال  وممــا  اإلنســان. 
تعــرض قلــب النخلــة لصدمــة قويــة، فإنهــا 

ســوف تهلــك، وهكــذا هــم البشــر. 
ذاك  متأمــاً  الســماء  إلــى  رأســه  رفــع 
القــرص األصفــر، يشــع بضوئــه ينيــر األرض، 
ينشــر الــدفء، يشــعر بالســكينة. مســتمراً 
مبتســما  النخلــة،  موضــوع  تدبيــر  فــي 
أدرك  وكأنــه  والســرور،  بالنشــوة  يشــعر 
غيرهــا،  عــن  الشــجرة  هــذه  تمّيــز  ســبب 
ومكانتهــا عنــد العــرب والمســلمين كافــة، 
فهــذه الشــجرة تنبــت فــي أواصــل الصحــراء 
كانــت  مبشــرًة بكرمهــا وجودهــا، شــجرة 
لــه  المغفــور  لقلــب  الشــجر  أحــب  مــن 
الشــيخ زايــد -طيــب اللــه ثــراه، وأنــواع شــتى 
مــن الشــجر والنبــات والعشــب والزهــور. 
معلنــة  معدتــه،  قرقــرة  أصــوات  تعالــت 
محــدد،  غيــر  غريــب  شــعور  لينتابــه  فراغهــا، 
ــوع  ــأدرك أن الج ــة، ف ــدم الراح ــس بع ــد أح فق
ــدأ يتغلــب عليــه. فعلــى ضفــاف الجــوع،  قــد ب
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خائهــا،  معدتــه  أعلنــت  خاويتيــن،  وبيديــن 
فــي  المنتشــرة  الثمــرات  تلــك  ليتنــاول 
األرجــاء، بيضاويــات الشــكل، صفــراء شــاحبة، 

المــذاق. شــهيات  القشــرة،  رقيقــات 
كل، واحــدة تلــو األخــرى، فقــد كان  بــدأ بــاأل
مذاقهــا ذا نكهــة جيــدة، ممــا جعلــه يكثــر 
الجرعــة منهــا، حتــى امتــأل بطنــه، وأحــس 
فقــرر  ينتابــه،  الخمــول  وبــدأ  بالشــبع، 
الجلــوس يســتمد قــواه مــن جديــد، عاقــدا 
كمــال دربــه مــن جديــد بعــد أخــذ  العــزم علــى إ

قســط مــن الراحــة.
كان مغمــض العينيــن عندمــا ارتفــع ذاك 
لــه شــاحباً  بــدى  الصــوت شــيئا فشــيئا، 
غيــر واضــح ذا جــودة رثــة يشــوبه بعــض 
التشــويش، فبــان لــه أنــه ذا عمــر طويــل 

بالقــدم.  ويمتــاز 
مذهــوال،  محمــد  بقــي  حــال،  كل  علــى 

الحيــرة  وعامــات 
محّيــاه،  علــى  ارتســمت 
وجــاب  عينيــه  فتــح 
فــإذا  المــكان،  بناظريــه 
ويــردد: يعلــو  بالصــوت 
"كان الخبراء ال يشــجعون "كان الخبراء ال يشــجعون 
إن  ويقولــون  إن الزراعــة  ويقولــون  الزراعــة 
أرضنــا  فــي  أرضنــا نموهــا  فــي  نموهــا 
ووســط هــذا المنــاخ أمــر ووســط هــذا المنــاخ أمــر 
مســتحيل، وقلنــا لهــم: مســتحيل، وقلنــا لهــم: 
ووفقنــا  نجــرب،  ووفقنــا دعونــا  نجــرب،  دعونــا 
اللــه، ونجحنــا فــي تحويــل اللــه، ونجحنــا فــي تحويــل 
الصحراويــة  الصحراويــة منطقتنــا  منطقتنــا 
خضــراء،  منطقــة  خضــراء، إلــى  منطقــة  إلــى 
علــى  شــجعنا  علــى ممــا  شــجعنا  ممــا 

ر". ر".االســتمرا االســتمرا

وقــف متــرددا، وفــي بالــه أســئلة كثيــرة عجــز 
عــن إيجــاد أجوبــة لهــا، لــم يشــأ الذهــاب بــا 
نــداء مــزق أحشــاء  اســتجابة، ليبــدر منــه 
تلــك  إثــر  متقطــع  وبصــوت  الســكون، 

الصرخــة قائــاً: 
يــا أيهــا الصــوت، يــا أيتهــا الكلمــات، أنــِت 
أيتهــا الجمــل، مــاذا أنجــز المغفــور لــه الشــيخ 
ــى  ــب عل ــف تغل ــراه-، كي ــه ث ــب الل ــد -طي زاي

الصعــاب؟
فقــد  والكآبــة،  اليــأس  بــه  اســتبد  لكــن!! 
تمنــاه،  مــا  يحــدث  ولــم  ظنونــه،  خابــت 
فقــد اختفــى صــدى هــذا الصــوت، وعــاد 
تلــك  فناظــر  الصمــت،  وحــل  الســكون 

قــال: األخيــرة  وللمــرة  النخلــة 
هــّا علمتنــي الصبــر والثبــات والشــموخ 

والعطــاء؟ 
الخيبــة،  خطــى  يجــر  أخــرى  مــرة  وانطلــق 

ــى  ــات. أصغ ــن طرق ــه م ــر ل ــا تيس ــالكا م س
إلــى عقلــه وقلبــه وتفكيــره وكيانــه، قائــا فــي 
ــف،  ــن أول موق ــت م ــي تحطم ــه: مال نفس
كتســاب الصفــات الحســنة  إننــي عــازم علــى ا
وســط  مــن  خــرج  مــن  ســيرة  وتدبــر 
الصحــراء، مــن حقــق حلمــا وســّطر مجــداً، 
ــي،  ــبة ل ــد بالنس ــو زاي ــذا ه ــه، فه ــد أمت ووّح
هــو األب القائــد المؤســس، زايــد بطبائعــه 
بمحبتــه،  زايــد  بتواضعــه،  زايــد  اإلنســانية، 

زايــد برحمتــه.
رفــع محمــد رأســه، وصلــب ظهره، ومشــى 
غمــرة  وفــي  بالقــادم.  متفائــا  باعتــدال، 
تلــك األحــداث، قصــد مــا يســمى بشــارع 
الســعادة  شــارع  عبــارة  جذبتــه  الســعادة. 
تلــك  علــى  األبيــض  باللــون  المســطرة 
الائحــة الزرقــاء، قــّدم رِجــا وأّخــر أخــرى، وهــو 
يتذكــر شــارع الشــيخ حمــدان بــن محمــد، 

الشــيخ  وشــارع  زايــد،  الشــيخ  وشــارع 
ــم ذاك  ــن اس ــد م ك ــره يتأ ــع نظ ــة، فرف خليف
ــأن وراء  ــعور ب ــه ش ــرى. انتاب ــرة أخ ــارع م الش
أحداثهــا  الشــارع قصــة، سيكتشــف  هــذا 
اليــوم، وحــاال. لــم يكــد ينهــي تلــك الكلمــات، 
إال وتتســمر رجلــه فــي مكانهــا، وجمــد الــدم 
فــي عروقــه، واصطكــت أســنانه، فقــد عــم 
ــدلها  ــات س ــت الظلم ــكان، وأرخ ــاء الم الخ
لتغطــي أشــعة الشــمس، ومــن ثــم بــدأت 
بصــوت  ُجســدت  أحــداث  أمامــه  تُعــرض 
عبداللــه بــن جاســم المطيــري يقــول فيهــا:

»هــذا هــو الدكتــور عبــد الرحمــن مخلــوف 
مهنــدس تخطيــط إلمــارة أبوظبــي، يقــول: 
فــي يــوم مــن األيــام، اتصــل بــي الشــيخ 
زايــد، وطلــب منــي الذهــاب إليــه، فذهبــت 
الســيارة  نحــو  يتجــه  بــه  فــإذا  فــورا.  إليــه 
ــي بالركــوب، فركبــت، ليركــب بعــدي  ويأمرن
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لحظــات  أولــى  ماهــي  نفســه،  ســأل 
االتحــاد؟

لــم ينتظــر طويــا، فقــد أتــى الجــواب وعلــى 
صحــن مــن ذهــب، ومــرة أخــرى وبصــوت 
المطيــري  جاســم  بــن  اللــه  عبــد  معالــي 
يفصــح عــن تلــك األحــداث، بأســلوب بــدى 

لــه بالشــيق، والمثيــر لاهتمــام، قــال:
إمــارة  كــم  لحا ممثــا  آنــذاك،  زايــد  "كان 
مجلــس  وفــي  العيــن،  فــي  أبوظبــي 
مملــوء بالنــاس، يتوســطهم الشــيخ زايــد، 
دخــل رجــل قــد أتــى مــن إحــدى اإلمــارات، 
وبمشــقة وصــل إلــى مجلــس الشــيخ زايد، 
موجهــا حديثــة إلــى الشــيخ زايــد، قائــا: يــا 
طويــل العمــر، أنــا لــي ولــد قــد أنهــى الثانويــة، 
كمــال دراســته، ويــدي قصيــرة،  ويطمــح إل
فــا يمكننــي تســديد تلــك التكاليــف العاليــة. 

ليوجــه  البطيــن،  إلــى  بالســيارة  واتجهنــا 
الشــيخ زايــد لــي تلــك الكلمــات: 

"انظــر يــا عبــد الرحمــن، إن أهــل البطيــن "انظــر يــا عبــد الرحمــن، إن أهــل البطيــن 
قــد شــقوا وتعبــوا وعملــوا، ونحــن لــم نقــم قــد شــقوا وتعبــوا وعملــوا، ونحــن لــم نقــم 
نقــم بعمــل  نقــم بعمــل بمجازاتهــم وتقديرهــم، ولــم  بمجازاتهــم وتقديرهــم، ولــم 
لذلــك  الســعادة،  لهــم  يمنــح  شــيء  لذلــك أي  الســعادة،  لهــم  يمنــح  شــيء  أي 
عليــك أن تبنــي لهــم بيوتــاً مــن طابقيــن، عليــك أن تبنــي لهــم بيوتــاً مــن طابقيــن، 
نــزرع لهــم األرض، ونخطــط لهــم الشــوارع، نــزرع لهــم األرض، ونخطــط لهــم الشــوارع، 
هكــذا سنســعدهم، وَســّم شــارعهم هــذا هكــذا سنســعدهم، وَســّم شــارعهم هــذا 

)شــارع الســعادة(".)شــارع الســعادة(".
انتهــى المشــهد وانجلــت الظلمــات واختفى 
الصــوت وعــاد المــكان إلــى طبيعتــه. حــّدق 
محمــد فــي المــكان بغيــر تصديــق، كان ذاك 

 فــي اإلبــداع والتنســيق.
ً
غايــة

كتافــه   نعــم هكــذا كان زايــد، حمــل علــى أ
ــذي  ــد ال ــو زاي ــعبه، فه ــعاد ش ــوم وإس هم
أعطــى شــعبه قبــل أن يحتاجــوه، وهــو زايــد 

الــذي كانــت نظرتــه دائمــا تتــوق لمســتقبل 
أفضــل.

ــا  ــجار، موجه ــك األش ــى تل ــد إل ــت محم التف
ــات: ــك الكلم ــا تل له

لربمــا أنــك دائمــا مــا تترحميــن علــى زايــد 

بخدمــة  يكتــف  لــم  فزايــد  أجــل  الخيــر، 
تجاوزهــا  بــل  كافــة،  والنــاس  الشــعب 
لخدمــة  وصــل  حتــى  وأميــال،  بأميــال 

والحجــر. الشــجر 
نظــر محمــد إلــى المــكان وبصــوت بــدى 

زايــد،  محبــة  هنــا  كتُِســبت  ا ردد:  عاليــا 
زايــد. وأخــاق 

 عــاد محمــد يشــق طريقــه واالبتســامة قــد 
نابعــة  كانــت  فقــد  وعرضــاً،  عمقــاً  ازدادت 
مــن القلــب، معبــرة عــن مشــاعر شــتى، 
متخالطــة مختلفــة لتكــّون ابتســامة كبيــرة 

ــوة.  حل
ــّمى  ــا يس ــياً م ــه ناس ــل طريق ــو يكم ــا ه ه
وصولــه  تعلــن  الفتــة  ليلمــح  بالتعــب، 
ضحكتــه  محمــد  كتــم  دبــي.  إلمــارة 
باســتغراب، فيالهــا مــن ســرعٍة هــذه التــي 
ينتقــل بهــا!. محــوالً بصــره لتلــك اللوحــة 
المزينــة بــذاك الوجــه الســمح، راح يتأمــل 
زال  فــا  وذهــول،  باندمــاج  الصــورة  تلــك 
يتمنــى أن يقابــل هــذا األب. هــو ال يبالــغ فــي 
حبــه وتعبيــره لهــذا اإلنســان، فقــد اتخــذه 
قــدوة فــي الحيــاة.  أخــذ يناظــر تلــك اللوحــة 

متأمــا إياهــا موجهــا لهــا تلــك الكلمــات:
الرابــع عشــر يدخــل عليــك  العــام  هــا هــو 
منــذ وفاتــك، وذكــراك مــا زالــت تصاحبنــا، ال 

ــمك. ــر اس ــد ُذك ــا إال وق ــر يوم ــكاد يم ي
نعــم، فهــو يســتحق مــا وصــل إليــه، فهــذا 
قصــة  أخــرى،  قصــة  ذاتــه  بحــد  اإلنســان 
والحكمــة  والكــرم  الرجولــة  مــن  تحمــل 

الكثيــر. والطمــوح 
راح محمــد بعــد ذلــك يتأمــل رمــال ســواحل 
متذكــرا  الشــمس  وأشــعة  الهادئــة  دبــي 
أعظــم  شــروقها  ففــي  البعــض،  قــول 
ــات. تثاقــل الخطــى بعــد جلســة دامــت  اآلي
الشــاطئ،  ذاك  علــى  الســاعة  يقــارب  مــا 
الرمــال  تلــك  فــوق  ظهــره  علــى  فانبطــح 
الناعمــة، وهــو يعــّد تلــك اإلمــارات الســبع، 
أم  عجمــان،  الشــارقة،  دبــي،  )أبوظبــي، 
القيويــن، رأس الخيمــة، الفجيــرة( وبحيــرٍة 
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فــورا وبــدون تفكيــر أمــر المغفــور لــه الشــيخ 
زايــد -طيــب اللــه ثــراه- بــأن يُبعــث هــذا 
الولــد وعلــى نفقتــه، فشــكره الرجــل بامتنان 
والشــكر  الفــرح  عامــات  مــع  ووّدعــه 

الواضحــة.
الرجــل،   وبعــد لحظــات مــن خــروج هــذا 
يقــف رجــل آخــر مــن بيــن هــؤالء الحاضريــن 
يــا طويــل  العبــارة قائــا:  مبينــا وبحديــث 
الــدار،  مــن  ليــس  الرجــل  هــذا  إن  العمــر 
فهــو مــن إمــارة أخــرى، ليــرد الشــيخ زايــد 
وبجملــة مليئــة باآلمــال والحكمــة: "ومــا  "ومــا 
غــدا نصبــح معهــم دولــة واحــدة". غــدا نصبــح معهــم دولــة واحــدة"أدراك  أدراك 

ــل  ــديد، ليتحام ــول الش ــد الذه ــرى محم اعت
اللحظــات  تلــك  أن  مــدركا  نفســه،  علــى 
ــذا  ــن ه ــم، وم ــيء عظي ــدًة لش ــت ممه كان
ــاد راودت  ــرة االتح ــف أن فك كتش ــف ا الموق

الشــيخ زايــد منــذ مطلــع فجــر والدتــه.

الشــاطئ،  ذاك  علــى  باالزديــاد  الحــر  بــدأ 
بــذاك  فــإذا  عينيــة،  محمــد  وأغمــض 
قريــة  فــي  ذهنــه  فــي  يرتســم  المشــهد 

تتوســط إمارتــي أبوظبــي ودبــي، علــى تلــة 
مــن  جــداً  القريبــة  الســديرة  فــي  رمليــة 

الســميح. منطقــة 

مــن  كل  ضــم  اجتمــاع  مشــهد  ارتســم 
المغفــور لهمــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــعيد  ــن س ــد ب ــيخ راش ــه الش ــان وأخي آل نهي
آل مكتــوم. أيقــن محمــد أن ذاك المشــهد 
مــا هــو إال أول اجتمــاع لاتحــاد، كمــا عــرف 
أطلــق  الــذي  الشــهير  الثانــي  االجتمــاع  أن 
وبدايــة  االتحــاد  بشــعلة  البعــض  عليــه 
مســيرة االتحــاد قــد بــدأ هنــاك مــن علــى 
المغفــور لهمــا الشــيخ  بيــن  الرمــال  تلــك 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان وأخيــه الشــيخ 
ــه  ــب الل ــوم  ـ طي ــعيد آل مكت ــن س ــد ب راش
كــد  ثراهمــاـ. ففــي هــذا اليــوم وتلــك األثنــاء أ
كل مــن الشــيخ زايــد والشــيخ راشــد علــى 
بدايــة العمــل فــي تحقيــق وتطبيــق فكــرة 
االتحــاد، حيــث أعلنــا أيضــا علــى إبقــاء بــاب 

االتحــاد مفتوحــا لــكل اإلمــارات األخــرى.
ــة  ــرى الجميل ــك الذك ــد تل ــد بع ــم محم ابتس

التــي تعــد إحــدى أهــم المحطــات وإحــدى 
أهــم أســس تكويــن االتحــاد بيــن اإلمــارات 
ــي  ــك الت ــدة تل ــام خال ــن أي ــا م ــا له ــبع، ي الس

ــه. تمــر فــي بال
بتلــك  فــإذا  ببــطء  عينيــه  محمــد  فتــح 
المنشــورات المتطابقــة تتســاقط عليــه، 
المئــات منهــا بــدأ باالنتشــار، ذهــب يلتقــط 
ويتدبــر  محتواهــا،  ليقــرأ  منهــا،  كومــة 

قصتهــا. ويكتشــف  جملهــا، 
تلــك  مــن  نســًخا  إال  هــذه  تكــن  فلــم 
االجتمــاع  بعــد  وزعــت  التــي  المنشــورات 
الثانــي، داعيــة حــكام االمــارات وحــكام الخليج، 
أن يكونــوا يــدا بيــد مــع زايــد بــن ســلطان.

باليــه،  ورقــة  انتباهــه  وشــدت  جذبتــه 
تلــك  عــن  ومظهــرا  ولونــا  شــكا  تختلــف 
المنشــورات، فاتجــه نحوهــا يســارع الخطى، 

إياهــا. ملتقطــاً 

ســطرا فســطرا، وجملــة فجملــة، وعبــارة 
ســّطرت  فكلمــه  وكلمــة  أخــرى،  تليهــا 
أحــداث فاجعــة ال تــزال أحداثهــا الشــنيعة لــم 

تفــارق ذكريــات الشــعب حتــى اآلن.
وباللون األسود خططت تلك الكلمات:

يوميــن  أو  يــوم  بيــن  ومــا  االتحــاد  قبــل 
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الكبــرى،  طنــب  اإلماراتيــة  الجــزر  اُحتِلــت 
موســى.  وأبــو  الكبــرى،  وطنــب 

كانــت تلــك الواقعــة ذات أثــر ســلبي علــى 
المنطقــة، فيالــه مــن حــادث ســيئ ذاك. 
لــم ينــف أحــد أن هــذا الحــادث لــم يؤثــر علــى 
الشــيخ زايــد، فبالعكــس لقــد تأثــر الشــيخ 
ليثابــر  المأســاة،  هــذه  مــع  لألســف  زايــد 
كثــر، متجهــا نحــو اإلمــارات األخــرى، موجهــا  أ

إليهــا تلــك الكلمــات:
إيــران ال  إيــران قــد اســتضعفتكم، إن  إيــران ال " إن  إيــران قــد اســتضعفتكم، إن  " إن 
ــا  ــرك من ــع أي تح ــران ال تتوق ــم، فإي ــي بك ــا تبال ــرك من ــع أي تح ــران ال تتوق ــم، فإي ــي بك تبال

ألننــا باعتقادهــم ضعفــاء".ألننــا باعتقادهــم ضعفــاء".
بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  كام  كان   
ســلطان آل نهيــان ـ طيــب اللــه ثــراه ـ صــواب 
ــل  ــذي جع ــو ال ــف ه ــذا الضع ــواب، فه ــي ص ف
مــن الســهل علــى إيــران اســتغاله، لذلــك كان 

لزامــاً علــى عاتــق الحــكام والشــعب أجمــع الحــد 
منــه، واالجتمــاع لتكويــن قــوة تســتطيع صــد 
كتمــال  هــذه األطمــاع، وهــذا لــن يتــم إال با
ــرى هــذا العامــل؟ ــا ت عامــل واحــد، فمــا هــو ي

 )إنه عامل الوحدة واالتحاد(.
أطلــق محمــد لتلــك الورقــة العنــان لتحلــق 
الريــاح  تلــك  فأخذتهــا  الســماء،  فــي  بعيــداً 
للمجهــول، وارتحــل بصمــت دون أي تعليــق، 
حــال،  كل  علــى  شــيء  تغييــر  يســتطيع  فــا 
حامــدا اللــه علــى نعمــة االتحــاد، فصــدق مــن 

قــال أن هــذا االتحــاد بوابــة نــور علينــا.
ــأت  ــياً، تباط ــد ماش ــا محم ــرة قضاه ــد فت بع
ــال التعــب مــن جســده،  خطــاه قليــا، فقــد ن
وأحــّس باإلرهــاق، فحســم أمــره بالتوقــف، 

فاليــوم مشــى أميــال وأميــال.
حشــدا  بعدهــا  ولمــح  لحظــات  إال  وماهــي 

مــن النــاس تتجمــع عنــد قصــر جميــرا فــي 
صمــت  فــي  لنفســه  محمــد  فقــال  دبــي، 
ــم  ــدث المه ــذا الح ــو ه ــا ه ــرى م ــا ت ــق: ي عمي
الــذي يجمــع هــؤالء النــاس؟ يــا لــه مــن تكتــل! 
الوضــع  ألتفقــد  ســأذهب  متســائا:  وأردف 
بنفســي لعّلــي أرى أو ألمــح مــا يقضــي علــى 
ــاً  ــوج عازم ــذا الف ــو ه ــي نح ــدأ يمش ــي. فب حيرت
أن يتخلــص مــن عنــاء هــذه الحيــرة وعذابهــا.
ذاك  تفــادي  اســتطاع  حظــه  ولحســن 
التكتــل بســهولة فمــا زالــت لديــه تلــك الــروح 
المتنقلــة، وتــارة ... تــارة يعلــو ذاك الصــوت 
يــزداد  اقترابــه  ومــع  مألوفــا،  لــه  بــدا  الــذي 
الصــوت  بهــذا  فــإذا  فشــياً،  شــيئاً  وضوحــا 
يغشــى الوجــدان، أدرك محمــد حينهــا أن ذاك 
الصــوت هــو صــوت معالــي/ أحمــد خليفــة 
الســويدي يلقــي إعــان الجلســة المفتوحــة.

وبدأ صدى تلك الكلمات يتردد في أذنيه:
" بسم الله الرحمن الرحيم" بسم الله الرحمن الرحيم

بيــان صــادر عــن المجلــس األعلــى لإلمــارات بيــان صــادر عــن المجلــس األعلــى لإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، فــي هــذا اليــوم الخميــس العربيــة المتحــدة، فــي هــذا اليــوم الخميــس 
شــهر  مــن  عشــر  الخامــس  فــي  شــهر الواقــع  مــن  عشــر  الخامــس  فــي  الواقــع 
شــوال ســنة شــوال ســنة 13911391هـــ الموافــق لليــوم الثانــي هـــ الموافــق لليــوم الثانــي 
مــن شــهر ديســمبر، ســنة مــن شــهر ديســمبر، ســنة 19711971 ميــادي،  ميــادي، 
اإلمــارات  حــكام  عقــد  دبــي  إمــارة  اإلمــارات وفــي  حــكام  عقــد  دبــي  إمــارة  وفــي 
وعجمــان،  والشــارقة،  ودبــي،  وعجمــان، أبوظبــي،  والشــارقة،  ودبــي،  أبوظبــي، 
الموقعــون  والفجيــرة،  القيويــن،  الموقعــون وأم  والفجيــرة،  القيويــن،  وأم 
علــى الدســتور المؤقــت لإلمــارات العربيــة علــى الدســتور المؤقــت لإلمــارات العربيــة 
المتحــدة فــي اجتمــاع لهم، تســوده مشــاعر المتحــدة فــي اجتمــاع لهم، تســوده مشــاعر 
المتبادلــة،  والثقــة  الصادقــة،  المتبادلــة، االخــوة  والثقــة  الصادقــة،  االخــوة 
والحــرص العميــق علــى تحقيــق إرادة شــعب والحــرص العميــق علــى تحقيــق إرادة شــعب 
بســريان  إعانــاً  وأصــدروا  اإلمــارات،  بســريان هــذه  إعانــاً  وأصــدروا  اإلمــارات،  هــذه 
اعتبــارا  المذكــور  الدســتور  أحــكام  اعتبــارا مفعــول  المذكــور  الدســتور  أحــكام  مفعــول 

مــن هــذا اليــوم، ثــم تابــع الحــكام اجتماعهــم  مــن هــذا اليــوم، ثــم تابــع الحــكام اجتماعهــم  
اللــه  وبعــون  لاتحــاد،  أعلــى  اللــه كمجلــس  وبعــون  لاتحــاد،  أعلــى  كمجلــس 
تعالــى أعلــن فــي هــذا االجتمــاع، أن صاحــب تعالــى أعلــن فــي هــذا االجتمــاع، أن صاحــب 
آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  آل الســمو  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  الســمو 
رئيســا  أبوظبــي-  إمــارة  كــم  -حا رئيســا نهيــان  أبوظبــي-  إمــارة  كــم  -حا نهيــان 

العربيــة  اإلمــارات  العربيــة لدولــة  اإلمــارات  لدولــة 
المتحــدة، لمــدة خمــس المتحــدة، لمــدة خمــس 
مياديــة،  مياديــة، ســنوات  ســنوات 
الســمو  الســمو وصاحــب  وصاحــب 
بــن  راشــد  بــن الشــيخ  راشــد  الشــيخ 
 - مكتــوم   آل  - ســعيد  مكتــوم   آل  ســعيد 
كــم إمــارة دبــي -  نائبــا  كــم إمــارة دبــي -  نائبــا حا حا
نفــس  فــي  نفــس للرئيــس  فــي  للرئيــس 
أدى  وقــد  أدى المــدة،  وقــد  المــدة، 
اليميــن  منهمــا  اليميــن كل  منهمــا  كل 
وفــق  وفــق الدســتورية  الدســتورية 

أحــكام الدســتور، كمــا تــم تعييــن صاحــب أحــكام الدســتور، كمــا تــم تعييــن صاحــب 
آل  راشــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ   آل الســمو  راشــد  بــن  مكتــوم  الشــيخ   الســمو 
رئيســاً  دبــي-  إمــارة  عهــد  -ولــي  رئيســاً مكتــوم   دبــي-  إمــارة  عهــد  -ولــي  مكتــوم  
وســيعقد  االتحــادي،  الــوزراء  وســيعقد لمجلــس  االتحــادي،  الــوزراء  لمجلــس 
أبوظبــي  فــي  الثانــي  اجتماعــه  أبوظبــي المجلــس  فــي  الثانــي  اجتماعــه  المجلــس 
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يــوم الثاثــاء الموافــق الســابع مــن شــهر يــوم الثاثــاء الموافــق الســابع مــن شــهر 
المجلــس  ويبــث  المجلــس ،  ويبــث   ،19711971 ســنه  ســنه ديســمبر  ديســمبر 
الســعيدة لشــعب  البشــرى  الســعيدة لشــعب األعلــى هــذه  البشــرى  األعلــى هــذه 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولكافــة الــدول اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولكافــة الــدول 
الصديقــة  والــدول  الشــقيقة  الصديقــة العربيــة  والــدول  الشــقيقة  العربيــة 
وللعالــم أجمــع، معلنــا قيــام دولــة اإلمــارات وللعالــم أجمــع، معلنــا قيــام دولــة اإلمــارات 
ذات  مســتقلة  دولــة  المتحــدة  ذات العربيــة  مســتقلة  دولــة  المتحــدة  العربيــة 

ســيادة".ســيادة".
 

هــا قــد انتهــت هــذه الكلمــات، وبــدا صداهــا 
يختفــي شــيئا فشــيئا مــع مــرور الوقــت. 

تقــدم محمــد يتأمــل المــكان، يناظــر األرجــاء، 
ــي  ــرة ف ــتغراب وحي ــه اس ــم، وكل ــد المعال يتفق
المملــوءة  المفتوحــة  الجلســة  تلــك  إعــان 
 ٤٢ عددهــم  يقــارب  الذيــن  بالصحفييــن 
ناظــر  الجنســيات.  مختلــف  مــن  صحفيــا 

ال  الســاحة  بتلــك  فــإذا  حولــه  مــن  محمــد 
الصحفييــن  لهــؤالء  متســعا  تحمــل  تــكاد 
الســاحة  فــي  كان  فالــكل  واإلعامييــن، 

الخارجيــة. 
تأمــل ذاك المــكان كثيــرا وبــدأ يــردد فــي ذهنــه 

تلــك األســئلة:
ــي  ــا ف ــي نراه ــدة الت ــة الممت ــك الحديق ــن تل أي
تحديــداً،  المــكان  هــذا  فــي  الحاضــر  وقتنــا 
واألشــجار والنباتــات واألرض المزروعــة التــي 
ــواض  ــك االح ــكان؟  وتل ــذا الم ــن ه ــت تزي كان

الزراعيــة المنتشــرة فــي هــذه األرجــاء؟ 
ــا  ــودة إطاق ــن موج ــم تك ــم ل ــك المعال كل تل
ــه  ــن أمام ــم تك ــكان، ل ــه للم ــة تأمل ــي لحظ ف
إال أرض مســطحة يبعــد عــن مدخلهــا بحوالــي 
األربعــة  ذا  الســاري،  عــن ذاك  أمتــار   ثمانيــة 

ــا. ــار ارتفاع أمت

ــا، مســتغربا  ــذرع المــكان مجيئــا وذهاب راح ي
كيــف  ومســتغربا  المنظــر  هــول  مــن 
بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  تخلــص 
ســلطان آل نهيــان -طيــب اللــه ثــراه- مــن 
البريطانييــن بفتــرة وجيــزة، ليتــردد صــدى 
وكأنــه  زايــد،  الشــيخ  لــه  المغفــور  صــوت 

قائــا: لــه  الجــواب  يحمــل 
االتفاقيــات  كافــة  ألغينــا  باألمــس  "نحــن 
التعاهديــة التــي بــدأت معنــا منــذ عــام 1820".
زايــد  اليــوم وقــع الشــيخ  فهكــذا وفــي هــذا 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  رئيســاً  بصفتــه 
المقيــم  آرثــر  جفــري  مــرة،  وألول  المتحــدة 
البريطانــي فــي الخليــج أول اتفاقيــة صداقــة، 
وبهــذا اليــوم ُوقعــت اتفاقيــة المصالحــة تلــك 

ســنوات.  عشــر  ومدتهــا  بريطانيــا،  مــع 

دقائــق باتــت لــه كالدهــور، قضاهــا محمــد 
فــي التفكيــر والتدبــر، يتناقــل األحــداث ويحللهــا 
واحــدا تلــو اآلخــر، إلــى أن تعالــت الهمســات 
وازدادت األصــوات، ليحــدق بعــدم تصديــق، 
فرحــاً  أضاعــه  بيــن  مــن  يقفــز  قلبــه  وكاد 
هــول  مــن  عينــه  اتســعت  فقــد  وســروراً، 
ــي  ــذه ه ــد، ه ــيخ زاي ــو الش ــذا ه ــة، ه الصدم
مشــيته الرزينــة، ورأســه المرفــوع عاليــا، نعــم 
هــذا هــو زايــد، هــذا زايــد الــذي انطلــق نحــو 
إخوانــه حــكام اإلمــارات، حامــا قلبــه التــواق 
يذهــب  ذا  هــو  هــا  واالتحــاد.  الوحــدة  نحــو 
مهــدي  وكان  الســاري،  موقــع  الــى  متوجهــا 
التاجــر، مستشــار إمــارة دبــي آن ذاك، يقــف 
ــا،  ــه العلــم مطوي ــد، فناول منتظــراً الشــيخ زاي
لهــا  ويــا  بابتســامة،  زايــد  الشــيخ  فتقبلــه 
مــن ابتســامة تلــك، فقــد كانــت ال تقــارن وال 
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تقــاس وال يمكــن التعبيــر عنهــا إطاقــا. 
 أجــل هــذا مــا يطلــق عليهــا ابتســامة مــن 
القلــب، فكيــف لهــا أن ال تكــون كذلــك، وهــذا 
هــو اليــوم المنتظــر منــذ ســنة ١٣٨٤م، أجــل... 

فهــذه أطــول مســيرة لرفــع العلــم. 
مســك الشــيخ زايــد العلــم فرفعه، لتنبســط 
بابــا  جهــود   

ً
مكللــة فرحــا،  محمــد  أســارير 

المخــاوف  تلــك  وانقشــعت  بالنجــاح،  زايــد 
تلــك  ففــي  نحونــا،  الموجهــة  واألطمــاع 
ســماء  مزينــا  العلــم  ذاك  حلــق  اللحظــات 
االتحــاد،  قطــار  لينطلــق  واألمجــاد،  الفخــر 
ُمخلــدا، ُمســجا، ُمســطرا هــذا التاريــخ فــي 
كــرة مــن شــهدوه مــن النــاس والشــعب  ذا
والثنــاء  المــدح  عبــارات  زيَّنــت  أجمــع. 
حــول  بالدنيــا  فــإذا  المــكان،  والتبريــكات 
محمــد نغــم حلــو ســاحر جــذاب، واألصــوات 

تحلــق  كالمائكــة  والعبــارات  والكلمــات 
ــرًة، هكــذا كان المــكان يســوده األنــس  طائ
واالنشــراح  الفكاهــة  وتغمــره  والســرور 
والمــودة. مــا كان بيــد محمــد مــن حيلــة 
ســوى تأمــل وجــه الـــشيخ زايــد، فــإذا بوجهــه 
بشــر، وبعينيــه فــرح، وعلــى لســانه أجمــل 
األقــوال، ففــي هــذا اليــوم مشــاعر رهيبــة 
ــيخ  ــه الش ــور ل ــه المغف ــا وج ــر عنه ــة، يعب رائع
ــه-  ــه الل ــان  -رحم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب زاي
ــع، وهــذا  بالفعــل فقــد كان يغنــي عــن الجمي
اليــوم كان اليــوم المنتظــر منــذ زمــن بعيــد.

ــه  ــع إخوان ــد م ــه زاي ــم، رفع ــع العل ــد رُف ــل فق أج
دولــة  قيــام  معلنيــن  اإلمــارات،  حــكام 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ليســجل التاريــخ 
والفخــر. المجــد  دولــة  مولــد  ســطوره  فــي 
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محمــد  رفــع  التاريخيــة،  اللحظــة  تلــك  فــي 
وجهــه  وعلــى  زايــد  الشــيخ  أبــاه  الــى  عينيــه 
ــح  ــي مام ــز ف

ّ
ــاج، رك ــة وابته ــامه بشاش ابتس

أبــاه الســمحة ومــدى ســعادة ذاك الــذي مــن 
كــّرس حياتــه ســعيا لعيــش هــذه اللحظــة، 
قــال محمــد فــي نفســه: بمجــرد رفــع العلــم 
تشــق  أخــذت  الدولــة،  هــذه  قيــام  وإعــان 
ــا  ــا ومكانه ــق قوته ــدأ بخل ــا لتب ــي طريقه دولت

بيــن دول العالــم أجمــع.  
ــاريره،  ــت أس ــعادة، وتهلل ــد الس ــرت محم غم
فمــا  دموعــه،  فاضــت  وقــد  عينيــه  لتبــرق 
أجمــل التواجــد فــي هــذا الحــدث الــذي بُــذل 
مــن أجلــه الكثيــر وأخــذ مــن الجهــد والعــرق. 
وهــا قــد أصبــح حقيقــة أمــام كل تلــك العيــون 

الشــهود.

محمــد  راح  العميــق،  الصمــت  ذاك  وفــي 
متمتمــاً: بأفــكاره،  يحلــق 

ألــم  نــور؟  مــن  شــعاعاً  زايــد  يكــن  ألــم 
مــن  لشــعبه  منفعــة  االتحــاد  بــأن  يجــزم 
تلــك  يــرى  وهــو  ابتســم  الحيــاة؟  أجــل 
وأفواجــاً  أفواجــاً  المــكان،  تغــادر  الحشــود 
مــن الصحفييــن يتجمعــون عنــد زايــد بــن 
ســلطان، فرفــع محمــد حينهــا يديــه مؤديــا 
التحيــة لزايــد بــن ســلطان مــن بعيــد ومــن  
ثــم ســلك طريقــه منتظــراً المزيــد والجديــد، 
هــدف  بــا  يمشــي  المــكان،  ذاك  مودعــا 
وال ُمبتغــى، يســتقبل حشــدا ويــودع آخــر، 
ماضيــا فــي ســبيله، يرتحــل مــن منطقــة 

الــى أخــرى.
اســتمر الحــال علــى هــذا المنــوال، إلــى أن مــّر 
مــن أمامــه حشــد مــن الشــباب يركضــون 

الحيــرة،  فتملكتــه  اآلخــر،  تلــو  واحــدا  تباعــاً، 
ــاوالً  ــيته، مح ــي مش ــرعاً ف ــم، مس وراح يتبعه

اللحــاق بهــم.
فمــا إن وصــل حتــى وجدهــم مجتمعيــن علــى 
آلــة صغيــره، تُعــرف بالراديــو، واالندمــاج والتأثــر 

باديــان وواضحــان علــى مامحهــم جميعــاً.
يلتقــط  ذهــب محمــد نحوهــم ســاعيا ألن 
ذاك  يصدرهــا  التــي  الكلمــات  مــن  بعضــا 
علــى  يتــردد  زايــد  بصــوت  وإذا  الراديــو، 

قائــا: مســمعه 
"إن التوقيــع علــى الدســتور المؤقــت هــو "إن التوقيــع علــى الدســتور المؤقــت هــو 
العربيــة  العربيــة أهــم خطــوة خطتهــا اإلمــارات  أهــم خطــوة خطتهــا اإلمــارات 
هــذا  إن  االتحــاد،  تحقيــق  ســبيل  هــذا فــي  إن  االتحــاد،  تحقيــق  ســبيل  فــي 
قويــة  أســس  علــى  رســى 

ُ
أ قــد  قويــة االتحــاد  أســس  علــى  رســى 
ُ
أ قــد  االتحــاد 

راســخة، تعتبــر مــن أقــوى األســس التــي راســخة، تعتبــر مــن أقــوى األســس التــي 
يجب أن يقوم عليها  االتحاد".    يجب أن يقوم عليها  االتحاد".                
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بعــد تلــك الكلمــات راح محمــد يســبح فــي 
الكلمــات،  هــذه  متدبــرا  األفــكار،  مــن  بحــر 
مــن  واحــد  بصــوت  أفــكاره  حبــل  لينقطــع 
ــي،  ــكان أبوظب ــط س ــي أغب ــا: إنن ــباب قائ الش
فقــد خرجــت أفــواج مــن ســكانها يســتقبلون 
المغفــور لــه الشــيخ زايــد ـ طيــب اللــه ثــراه 
ـ عنــد عودتــه قادمــا مــن دبــي بعــد التوقيــع 
الجديــدة.  للدولــة  المؤقــت  الدســتور  علــى 
أجــل فهــذه الكلمــات كانــت موجهــة لشــعب 
أبوظبــي، وفــي تلــك اللحظــات قــال محمــد 
وســنام  ســنام،  لــه  شــيء  كل  نفســه:  فــي 
ــد فــي كل  ــد، زاي ــد، هــذا هــو زاي هــذه األمــة زاي
شــيء، أقوالــه وتطلعاتــه ومنهاجــه وعطائــه.
التصقــت وانتســبت كل الصفــات الجميلــة 
باســمك، فرافقــت وصاحبــت مفــردات الخيــر 

ــر  ــد، تُذك ــر زاي ــا يُذك ــن، عندم ــر الزم ــمك عب اس
اإلنســانية، عندمــا يُذكــر زايــد تُذكــر الحكمــة، 
والشــجاعة، والشــهامة، والصابــة، والقيادة، 

هــذا هــو زايــد.
لــم يشــعر محمــد بالوقــت قــط، كان ينظــر 
إلــى الســاعة مــن حيــن إلــى آخــر، لكنهــا واقفــة 
االحــداث  تلــك  بــدأت  أن  منــذ  تتحــرك،  ال 

بالظهــور. الغريبــة 
ــك  ــس بتل ــاعات أح ــيا لس ــي مش ــد المض بع
فــإذا  الناعمــة،  الرحيبــة،  الواســعة،  األرض 
هــي تلــك التــي يطلــق عليهــا الصحــراء، لكــن! 
الهواجــس  وتملكتــه  يســاوره،  القلــق  بــدأ 
نفســه  وجــد  لحظــات  وفــي  والوســاوس، 
ــه. ــة، الجاف ــة، القاحل ــك األرض اليابس ــى تل عل

ــي،  ــذاك الصــرح العال رفــع عينيــه بتــردد، فــإذا ب

التلــف  عامــات  عليــه  بــدت  العتيــد،  الكبيــر 
والقــدم، فقــد تهالكــت بعــض مــن أجزائــه، 
كصــرح  فبــدى  أبوابــه،  علــى  الرمــة  وتغــذت 
منــذ  والحيــاة،  الحركــة  يشــهد  لــم  مهجــور، 

الســنين. آالف 
بــدأ يقــدم رجــا ويأخــر أخــرى، مســميا باللــه 
بــه  فــإذا  رويــدا،  رويــدا  الداخــل،  إلــى  متجهــا 
يقتــرب مــن تلــك األبــواب المتهالكــة، يدفــع 
الخشــب إلــى الداخــل كــي تنفتــح هــذه األبواب، 
فــإذا بصــوت صريــر يألــم اآلذان، صــوت يعلــن 

ــواب. ــك األب ــح تل فت
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االصفــرار  عليــه  بــدى  الــذي  وبوجهــه  دخــل 
فتوقــف  أقدامــه،  الخــوف  ليقيــد  كالميــت، 
معطــا حركتــه، متأمــا تلــك األرجــاء، كتــب 
مهملــة،  ممزقــة،  تحصــى،  وال  تعــد  ال 
كتســح األرجــاء معطيــا  مهجــورة، والغبــار قــد ا
ــل  ــاحبة، أج ــة ش ــوان باهت ــدران أل ــاث والج األث
بالوحشــة  يعــم  المــكان  فــإن  وباختصــار 

والخلــوة. 
أنــه  بــدا  الــذي  الكرســي  نحــو  محمــد  اتجــه 
األفضــل حــاال، فوجــد فوقــه صحــف مغطــاة 
ــإذا  ــخ، ف ــا وراح ينف ــا عميق ــذ نفس ــار، فأخ بالغب
بالغبــار يتطايــر، جلــس ممســكا تلــك الصحف 
ذات العناويــن البــارزة، فمــا كانــت إال الصحــف 
األولــى مــن جريــدة االتحــاد، التــي تحمــل أنبــاء 

ــارات. ــة اإلم ــام دول ــتقال وقي االس
كان مــن تلــك العناويــن )االســتقالاالســتقال( وأخــرى 
تســطر هــذه الكلمــات )أمــس االســتقال أمــس االســتقال 
واليــوم االتحــادواليــوم االتحــاد( وأخــرى ُخططــت عليهــا هــذه 
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  العربيــة قيــام  اإلمــارات  دولــة  )قيــام  الكلمــات 
المتحــدة -زايــد رئيســا لاتحــاد، وراشــد نائبــا المتحــدة -زايــد رئيســا لاتحــاد، وراشــد نائبــا 

للرئيــسللرئيــس(.
ظهــرت ابتســامة محمــد للمــرة المليــون، 
لتغمــره ســعادة ال توصــف وفرحــة عارمــة لــم 

يحــس بهــا مــن قبــل.
 ممســكا قلًمــا قــد كان مرمًيــا فــي األرجــاء، 
أخــذ محمــد يزخــرف علــى تلــك الصحــف كاتبــاً: 
هكــذا أصبــح 2 مــن ديســمبر يــوم تكويــن 

دولــة االمــارات.

  وبابتســامة أنهــى هــذه الجملــة، وكأنها تتويج 
الصادقــة،  المخلصــة،  األب  هــذا  لجهــود 
النقيــة. وإذا بــه يحمــل ذاك الكتــاب مــن علــى 
العنــان  األرجــاء، مطلقــا  فــي  قــد وضــع  رف 
منغمســا  للمجهــول،  تحملــه  كــي  لقدمــه 
فــي تدبــر وقــراءة تلــك االحــداث، والكلمــات 
والجمــل والتواريــخ. مســك محمــد الكتــاب 
ملقيــا النظــر علــى كل تلــك الصفحــات بشــكل 
اختارهــا  قــد  صفحــة،  عنــد  متوقفــا  ســريع، 
يقــرأ  متبصــرا،  متأمــا،  متدبــرا،  بعشــوائية، 

كلماتهــا:
اتجاهــا  دومــا  ورثنــا  اتجاهــا "لقــد  دومــا  ورثنــا  "لقــد  ســموه:  يقــول 
هــو  بالفعــل  إليــه  نحتــاج  ومــا  هــو انفصاليــا،  بالفعــل  إليــه  نحتــاج  ومــا  انفصاليــا، 
عليكــم هــذا  أطــرح  التعــاون، دعونــي  عليكــم هــذا روح  أطــرح  التعــاون، دعونــي  روح 

الســؤال:الســؤال:
هــل يســتطيع المعلــم فــي المدرســة أن هــل يســتطيع المعلــم فــي المدرســة أن 

ينقــل تلميــذا مــن الصــف األول إلــى الصــف ينقــل تلميــذا مــن الصــف األول إلــى الصــف 
الثانــي قبــل أن ينضــج؟الثانــي قبــل أن ينضــج؟

ــيء  ــق كل ش ــي تحقي ــب ف ــي أرغ ــح أنن ــيء صحي ــق كل ش ــي تحقي ــب ف ــي أرغ ــح أنن صحي
دفعــة واحــدة، ولكــن األمــور ال تســير دائمــا دفعــة واحــدة، ولكــن األمــور ال تســير دائمــا 
حســب المشــتهى، والســير نحــو الوحــدة حســب المشــتهى، والســير نحــو الوحــدة 

ــا". ــوم علين ــر محت ــو أم ــوة ه ــوة خط ــا".خط ــوم علين ــر محت ــو أم ــوة ه ــوة خط خط
أردف محمــد تلــك العبــارات فــي نفســه قائــا: 
فعــاً »طريــق األلــف ميــل يبــدأ بخطــوة« 
ــد  وهكــذا هــو األمــر مــع االتحــاد، هــذا هــو زاي
أول مــن قــال باالتحــاد، وأطلــق شــرارته فــي 
أهميتــه.  وأظهــر  العربــي،  الخليــج  منطقــة 
تطلــع المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
حولــه،  مــن  للمنطقــة  ـ  ثــراه  اللــه  طيــب  ـ 
مشــترًكا،  وتاريًخــا  واحــداً،  شــعبا  بهــم  فــإذا 
وتراثــا أصيــاً واحــًدا، هــذه هــي تلــك اإلمــارات 

المتجــاورة.
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ــا فــي  أغلــق محمــد الكتــاب وتنــاول آخــر مرمي
وال  عنــوان  بــدون  اللــون،  أبيــض  األرجــاء، 
مؤلــف، وال كلمــات، فالكتــاب كان خــاء فــي 

خــاء.
ارتســمت عامــات الحيــرة علــى محيــاه، إلــى 
تشــاء،  بمــا  الكتــاب  ســّم  عبــارة:  وجــد  أن 
وســطره بمــا تشــاء، وأطلــق العنــان ألفــكارك 
كمــا تشــاء، فأذكــر شــخصية تحبهــا، تعزهــا، 
وتقدرهــا، وال تبخــل بتلــك الجمــل والكلمــات 

ــك. ــي حيات ــا ف ــا ودوره ــن إنجازاته ــراً ع معب
مــن  تحمــل  رنانــة،  بضحكــة  محمــد  كركــر 
الحمــاس والبهجــة الكثيــر، وانقلــب المــكان 
مناســبا  الجــو  وأصبــح  وهــدوء،  نــور  الــى 
للكتابــة. راقــت لمحمــد الفكــرة ولــم تعــوزه 
اإلرادة فــي تنفيذهــا، ممســكا قلمــه مســجا، 

الكلمــات: هــذه  مخططــا 

"النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي"."النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي".
مقولــة شــهيرة لمؤســس دولــة االمــارات 
ــلطان  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــدة، الش ــة المتح العربي
آل نهيــان، فهــذا هــو القائــد التاريخــي لدولــة 

.)2004-1918( االمــارات 
اإلمــارات وبانــي  مؤســس وصانــع دولــة 
القــرن  قــادة  أبــرز  مــن  واحــد  نهضتهــا، 
مــن  واالحتــرام  اإلعجــاب  نــال  العشــرين، 
ــم، وأعلــن عــن قطــع  قــادة وشــعوب العال
إمــدادات النفــط عــن كل الــدول المســاندة 
كتوبــر 1973، مصرحــا  إلســرائيل، فــي حــرب أ

بقولــه الشــهير.
خــال  عــدة  أوســمة  علــى  حــاز  مــن  هــو 

منهــا: مســيرته 
وسام "ابطال األرضابطال األرض" من برنامج   

األمم المتحدة للبيئة.

"الوثيقة الذهبيةالوثيقة الذهبية" من المنظمة   
الدولية لألجانب في جنيف.

"وشاح رجل اإلنماء والتنمية"وشاح رجل اإلنماء والتنمية" من   
جامعة الدول العربية.

"الوسام الذهبيالوسام الذهبي" للتاريخ العربي من   
جمعية المؤرخين المغاربة.

كثــر  ــد رجــاً حيــن تُفتقــد الرجــال، وكان أ كان زاي
مــن عمــل خيــًرا لشــعبه فاســتحق لقــب زايــد 
الدولــة،  لهــذه  الحقيقــة  البلــورة  هــو  الخيــر. 
وتفاصيــل شــخصيته ال تقــاس وال تعبــر حتــى 
لــو ذكــرت تفاصيلهــا بأبعــد أبعادهــا وأعمــق 
ــل  ــح المناض ــل الصري ــو ذاك الرج ــا، ه أعماقه

ــت.  ــوال الوق ط
مفهومــه،  غيــر  بكلمــات  محمــد  تمتــم 
وردد: "مكانــك يــا زايــد فــي القلــب"، ممســًكا 
إلــى  عمــل:  مــن  بــدأه  مــا  مكمــا  قلمــه 

ــن  ــارات، م ــي اإلم ــي وصديقت ــدي ومفخرت بل
أبنــاء وطنــك، إليــك يــا موطنــي، إلــى بانــي 
قلوبنــا  فــي  محبتــك  ومؤسســها:  دولتــي 
كثــر، كنــت لنــا  شــاهقة كبــرج خليفــة بــل وأ
فــي الرخــاء ضحكتنــا وأغانينــا، نفخــر ببداوتــك 
سنســخر  بحضارتــك.  ونتباهــى  األصيلــة، 
كل مــا نحملــه مــن مواهــب وإبداعــات فــي 
مهمــة رفــع ســمعة مــا بدأتــه، والعهــد بــاٍق 
بيننــا بــأن نجعــل مــن االتحــاد معجــزة يذكرهــا 

التاريــخ.
فــي  فهــل  أفخــر،  ال  أن  لــي  كيــف  زايــد،  أبــي 
الصحــراء  فتلــك  وطنــي؟  مثــل  األوطــان 
الســحاب،  وناطحــات  بالمبانــي  عُمــرت 
إلــى  واســتحال  الَخضــار  عّمــه  واليابــس 

خضــراء. واحــات 
 لقــد خانــت محمــد الكلمــات فلــم يســتطع 

ــا: ــه وأردف كاتب ــه لوطن ــع حب ــو برب ــر ول التعبي
يــا تــرى هــل أتحــدث عــن أب، أم مؤســس، 
اللــه  زايــد طيــب  يالوالــد  أبشــرك  أم قائــد؟، 
غرســته  مــا  ثمــار  اليــوم  جنينــا  فقــد  ثــراك، 
باألمــس،  الراحلــون  وإخوانــك  أنــت  لنــا 
ــارات  ــد اإلم ــا، لتتح ــا وأزمان ــا أزمان ــرت لن اقتص
ــة  ــات تاريخي ــرات، لحظ ــراح والمس ــم األف وتع
غيــرت  لحظــات  أحداثهــا،  ســطر  مــن  أنــت 
تاريــخ المنطقــة، وأنــت مــن كان ســبًبا لهــا، 
ــي  ــل. ه ــل بمراح ــعبك لألفض ــاة ش ــرت حي غي
لــوال  ونراهــا  لنشــهدها  نكــن  لــم  لحظــات 
ســواك وفضــل اللــه، فقــد جعلــت مــن أرضنــا 

للمســتحيل.  مخشــية 
هــذه دار زايــد، وهــؤالء هــم )عيــال( زايــد، وهــذا 
هــو علــم زايــد، وهــذه هــي رايتهــم، اختيــرت 
مــن قبــل زايــد لتكــون رايــة خيــر وســام لــكل 

المحبيــن، هــذا ألنــه زايــد، ألنــه القائــد، ألنــه 
ــه  ــم، ألن ــالم، الحكي ــم، المس ــه الكري األب، وألن

الشــجاع، المقــدام، المعطــاء.
زايــد، فهــذه  يــا  اليــوم  ليتــك تراقــب دارك 
أرضــك يــا زايــد، ليتــك تراقــب علمــك الخفاق 

ــماء. ــي الس ــامخاً ف ــرف ش المرف
ــاف  ــذاك الغ ــر ل ــاب ونظ ــد الكت ــق محم أغل

ــارة : ــه عب ــّط علي ــض، وخ ــارغ األبي الف
)من القلب، لمن سكن كل قلب()من القلب، لمن سكن كل قلب(

 ليكون عنواناً له.
اســتمر طويــا،  الــذي  الهــدوء  ذلــك  بعــد 
محمــد  ليقــف  اآلذان،  يهــز  بصــوت  فــإذا 
ــيطرة  ــاوال الس ــا، مح ــورا خائف ــورا مبه مذع
علــى االضطــراب والخــوف الشــديد داخلــه. 
عــم ذاك الضبــاب األســود، تزايــدت العتمــة 
ــن  ــض العيني ــد مغم ــل محم ــام. ظ والظ
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ــف  ــل الموق ــد ش ــه، فق ــي مكان ــمًرا ف متس
حركتــه وعطلــه عــن التفكيــر والتصــرف.

فتــح عينــه بحــذر وبطــئ شــديد، فــإذا بهــا 
واالســتغراب  التعجــب  وعامــات  غرفتــه، 
تظهــر علــى محيــاه، فقــام مــن علــى ســريره 
وبســرعة توجــه نحــو مكتبتــه يبحــث عــن 
كتابــه ذاك الــذي وضــع فيــه كل أحاسيســه 
بــن  لزايــد  المهــداة  وعباراتــه  وأفــكاره 

ســلطان.
ولألســف وبخيبــة أمل لم يجــد ذاك الكتاب، 
فقــد بعثــر األمتعــة بيــن الرفــوف واألدراج 
بحثــا عــن كتابــه ذاك لكــن دون جــدوى، لــم 
يســتطع ايجــاده، فاســتوعب حينهــا أنه كان 
فــي حلــم ال يامــس الواقــع قــط، ومــا كان 
ــن  ــن ع ــاعة يعل ــه الس ــوت إال منب ذاك الص

قــدوم يــوم جديــد. 

تأمــل محمــد الغرفــة للحظــات ووجــه نظره 
إلــى مكتبتــه باحثــا عــن كتــاب فــارغ، فمــا إن 
وقعــت عينيــه عليــه إال وذهــب ليتناولــه، 
أمتعتــه،  حقيبــة  ثــم  ومــن  خوذتــه  تليــه 
بابتســامة يمألهــا الحمــاس والتشــويق.
للحــاق  ســاعيا  العســكري  بزيــه  مضــى   
بإخوتــه الذيــن ســبقوه لليمــن للجهــاد فــي 

ســبيل اللــه.
إلــى األهــل يودعهــم، مقبــا رأس  ذهــب 
والدتــه بســرعة، فتلــك الدمــوع الغاليــة ال 
ــت  ــذي رب ــاه ال ــا أب ــا، ويليه ــتطيع تحمله يس
ــا بنــي هــذا مــا  ــا: أحســنت ي علــى كتفــه قائ

ــه. ــك الل ــه، حفظ ــت علي تربي
حانت لحظة الوداع، فوّدع أهله قائا: 

الــذي ال تضيــع ودائعــه،  اللــه  اســتودعكم 
أنتــم وهــذا الوطــن الغالــي.

الكلمــة  هــذه  الكلمــة،  تلــك  آلمتــه  كــم 
كانــت مــن أصعــب الكلمــات التــي نطقهــا 
منــذ نعومــة أظافــره، فربمــا تكــون هــذه 

الخطــوة ال رجعــة فيهــا. 
تحقيــق  نحــو  منطلًقــا  البــاب  نحــو  اتجــه 
مــن  وإخوتــه  هــو  اللــه،  بــإذن  النصــر 
االعتــزاز  بالفخــر ومشــاعر  زايــد، فــإذا  أبنــاء 
والوطنيــة تعتريــه. اســتقل المركبــة ســالكاً 
طريقــه المحفــوف بالمخاطــر والمصاعــب 
ــراوده وتتزاحــم  نحــو اليمــن، فــإذا باألفــكار ت
مواقــف  مــن  ســيخطه  عمــا  عقلــه  فــي 
وخواطــر وطنيــة فــي ذلــك الكتــاب الــذي 
فــي  مــا  كل  فيــه  فســيكتب  معــه،  أخــذه 
قلبــه، لمــن ســكن ذاك القلــب )زايــد بــن 

اللــه(. رحمــه   - نهيــان  آل  ســلطان 
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الخاتــمةالخاتــمة

في الختام، وفي آخر ورقات هذا الكتاب التي سطرت اسم زايد مراراً 

وتكرارا، وخطت من أعماله وإنجازاته الكثير، ال يسعنا إال أن نقول 

ما أجمل تتبع سيرة الوالد، القائد، الباني، والمؤسس، و ما أجمل 

تدارس ماضي هذه األرض الطيبة األصيلة. 

فقد قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

طيب الله ثراه:

»من ليس له ماٍض ليس له حاضر أو مستقبل«»من ليس له ماٍض ليس له حاضر أو مستقبل«

 أيها اإلنسان، أن طموحك، وآمالك، وأحالمك، لن تأتيك يوماً 
ْ

وثِق

على طبق من ذهب .. فإن لم تسع جاهداً خلفها .. فال تتفاءل كثيرًا .. 

من مواليد مدينة العين، مبدعة في 
مجال الكتابة والقراءة، تضع بين أيديكم 

قصتها األولى »من القلب.. لمن سكن 
كل قلب« التي ألفتها في العام 2018 
لتكون بدايتها مع شخصية عشقتها 

هي، وأحبها كل من عاصره أو عرف عنه، 
الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه.
تحب التطوع في الفعاليات والمبادرات 

المجتمعية،  عضوة في المجلس 
االستشاري لألطفال بالمجلس األعلى 

لألمومة والطفولة.

وديمة جمعة حميد حظيبة الدرمكيوديمة جمعة حميد حظيبة الدرمكي



في الخامسة عشرة من عمرها،  أي أنها لم 
تعش زمن زايد الخير، ولكنها شعرت بحبه 

يغمرها ويتخلل في وجدانها مما رأته من أثٍر 
عظيم في نفوس الناس من حولها.

سكن زايد الخير في قلب وديمة  الصغير 

فأرادت أن تشاركنا حبها وعرفانها له بهذه 
القصة، التي كتبتها من القلب...

فقررنا نشرها كما هي.

أسرة المجلس




