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ــد آل  ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــه صاح وج
ــو  ــه”، يف 13 يولي ــه الل ــة “حفظ ــس الدول ــان، رئي نهي
2022، كلمتــه األوىل إىل شــعب دولــة اإلمــارات، مواطنــن 
ــده.  ــة يف عه ــراتيجية الدول ــك اس ــناً بذل ــن، ُمدش ومقيم
وقــد جــاءت كلمــة ســموه عاكســة للعديــد مــن املضامــن 
ــارج  ــي وللخ ــل اإلمارات ــة للداخ ــية واالقتصادي السياس
أيضــاً. وبالرغــم مــن أنهــا كانــت كلمــة مقتضبــة، فــإن 
مضمونهــا يكشــف بوضــوح أنهــا تمهيــد ملرحلــة جديــدة 
ــة، مــع  ــة اإلمــارات يف االســراتيجية العاملي ــة دول يف مكان
االحتفــاظ بمبادئهــا التــي قامــت عليهــا منــذ التأســيس 
عــى يــد املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان 

ــه ثــراه”.  “طيــب الل

كاريزما عالمية:
كان طبيعيــاً أن تجــد الكلمــة اهتمامــاً قبــل وبعــد إلقائهــا 
ــا  ــط كونه ــس فق ــه، لي ــي وخارج ــل اإلمارات يف الداخ
ــة، كمــا هــي حــال كل  الخطــاب الرســمي لرئيــس الدول

ــح  ــي يوض ــم، والت ــرة يف العال ــدول املؤث ــادة ال ــات ق كلم
ــعب  ــد للش ــها ويُمه ــة رئيس ــح سياس ــا مالم ــن خالله م
ــع  ــا تنب ــة؛ وإنم ــة املقبل ــالل املرحل ــه خ ــوي فعل ــا ين م
األهميــة الكــرى لكلمــة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة “حفظــه اللــه” مــن 
صفــات شــخصيته كقائــد اســراتيجي يحظــى باحــرام 
ــن  ــاً م ــك انطالق ــرار، وذل ــع الق ــر ُصن ــر يف دوائ كب
ــات  ــن األزم ــد م ــمة يف العدي ــة والحاس ــه الواضح مواقف

ــم.  ــى العال ــرت ع ــي م ــات الت والتحدي

وعليــه، فــإن ردود الفعــل التــي أعقبــت الكلمــة 
ــالت  ــا أن تحلي ــة، كم ــت متوقع ــموه كان ــة لس التاريخي
بعــض وســائل اإلعــالم لكلمتــه كان الهــدف منهــا محاولة 
ــات  ــا باهتمام ــموه ومقارنته ــادم لس ــه الق ــر التوج تفس
دولــة اإلمــارات خــالل العهديــن املاضيــن؛ “عهــد 
ــلطان آل  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــيس” للمغف التأس
نهيــان، و“عهــد التمكــن” للمغفــور لــه الشــيخ خليفــة 
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بــن زايــد آل نهيــان” طيــب اللــه ثراهمــا”، الــذي أطلــق 
عليــه الشــيخ محمــد يف كلمتــه يــوم 13 يوليــو الجــاري 

ــر(. ــب الكب ــب القل )صاح

ــه أي  ــرج ب ــن أن يخ ــذي يُمك ــيايس ال ــى الس واملعن
ــة،  ــة عادي ــت كلم ــا ليس ــة أنه ــذه الكلم ــن ه ــب م مراق
ــر  ــة تفك ــبقاً طريق ــدرك ُمس ــكل يُ ــو كان ال ــى ل حت
ــان يف  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
ــه كان  ــي؛ كون ــن العامل ــه لألم ــة ورؤيت ــا املحلي القضاي
ــا  ــن القضاي ــد م ــايض يف العدي ــد امل ــالل العق ــالً خ فاع
ــب  ــغله اآلن صاح ــذي يش ــكان ال ــة، فامل ــات الدولي واألزم
ــل  ــه قب ــا كان علي ــف عم ــة يختل ــس الدول ــمو رئي الس
شــهرين عندمــا كان وليــاً للعهــد. وبالتــايل فهــي “كلمــة 
اســتثنائية وتاريخيــة” لشــخصية لهــا حضورهــا الــدويل 
ــون  ــل مضم ــب يف تفاصي ــاض املراق ــو خ ــي. ول واإلقليم
الكلمــة لوجــد بســهولة أن ثمــة انســجاماً بــن محتواهــا 
ومــا يجــري عــى الســاحة الدوليــة. فقــد جــاءت يف توقيت 
ــة،  ــات حساس ــراً يف ملف ــاً كث ــه لغط ــم في ــهد العال يش
خاصــًة ملــف أمــن الطاقــة العاملــي الــذي يمثــل هاجســاً 
كبــراً، باعتبــاره عامــالً أساســياً يف الحفــاظ عــى النمــو 

ــي. ــادي العامل االقتص

ثالثة أبعاد:
ــد  ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح ــح يف كلم ــرز ملم أب
ــه”،  ــه الل ــة “حفظ ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ب
ــة  ــن دول ــة ع ــة املعروف ــمات العام ــت الس ــا حمل أنه
اإلمــارات منــذ تأسيســها قبــل أكثــر مــن نصــف قــرن، 
وهــي االهتمــام بثالثــة أبعــاد أساســية يف مســرتها 

ــايل: ــي كالت ــة، وه ــة النموذجي التنموي

ــامل  ــه الش ــان” بمفهوم ــو “اإلنس ــد األول ه 1- البُع
ــرك  ــايس وامُلح ــع األس ــه الصان ــه؛ كون ــتثمار في واالس
الفعــي لهــذه التجربــة. ويف هــذا البُعــد وعــى الرغــم مــن 
أن كالمــه انصــب عــى املواطــن اإلماراتــي الــذي امتدحــه 
ســموه عندمــا قــال: “نحــن محظوظــون بهــذا الشــعب”، 
ــم  ــل مهاراته ــا وصق ــة ملواطنيه ــداد الدول ــراً إىل إع مش
ُمســتعدين  ليكونــوا  الحياتيــة  والتجــارب  باملعرفــة 
للتحديــات املســتقبلية؛ فــإن ســموه حــرص عــى التنويــه 
بــدور امُلقيمــن يف دولــة اإلمــارات والذيــن تتعــدى 
جنســياتهم الـــ 200 دولــة، والتأكيــد عــى أنهــم رشكاء يف 

ــوذج. ــة األنم ــة التنموي ــذه القص ه

وســموه هنــا يُعــر عــن قناعــة قيــادة دولــة اإلمــارات 
يف “عامليــة” اإلنســان، ومبدأهــا الثابــت يف السياســة 
الخارجيــة والــذي بنــت دبلوماســيتها عليــه، وهــو 
ــا  ــة وتعميمه ــانية والتنموي ــاعدات اإلنس ــة” املس “عومل
ــة،  ــود عنرصي ــة أو قي ــن دون رشوط تمييزي ــم م يف العال

حتــى باتــت اليــوم بمنزلــة إحــدى أدوات القــوة الناعمــة 
ــا. له

الثانــي الــذي ركــزت عليــه الكلمــة  البُعــد   -2
ــامل  ــا الش ــة” بمفهومه ــة االقتصادي ــو “التنمي ه
ونطاقهــا الواســع. ومــا يعنيــه ذلــك مــن مســاهمة يف 
ــن  ــط م ــس فق ــي، لي ــاد العامل ــر االقتص ــيط وتطوي تنش
بــاب اإلحســاس باملســؤولية اإلنســانية والدوليــة لإلمارات 
ــن مــن املجتمــع  ــر كبري ــي تحظــى باحــرام وتقدي والت
ــارات،  ــة اإلم ــح دول ــة ملصال ــاً خدم ــا أيض ــدويل، وإنم ال
ــعبها  ــة ش ــي حماي ــية ه ــة األساس ــة أي دول ــث مهم حي

ــه.  ــق مصلحت وتحقي

ــن أن  ــد وال يمك ــار واح ــى مس ــاد ع ــد االقتص وال يعتم
يقــوم عــى طــرف واحــد، وإنمــا هــو عمليــة ُمتشــابكة 
ــراد  ــة واألف ــات الدولي ــدول واملنظم ــن ال ــة ب وُمتداخل
ــل  ــاط وتفاع ــة بنش ــة بدول ــف الحال ــام، فكي ــكل ع بش
اإلمــارات التــي تُعتــر إحــدى النقــاط املركزيــة يف 
االقتصــاد العاملــي واإلقليمــي، فهــي تحتــل املركــز الثالــث 
إقليميــاً مــن حيــث القــوة االقتصاديــة. وهــذا مــا حــرص 
صاحب الســمو رئيــس الدولــة “حفظــه الله” عــى تأكيده 
وبالتــايل إبــراز دالالتــه، حيــث نــّوه ســموه يف كلمتــه بــأن 
ــوة  ــادات ق ــر االقتص ــن أكث ــارات م ــة اإلم ــاد دول “اقتص
ونمــواً”، ويف ذلــك إشــارة إىل ُمــي الدولــة ُقدمــاً يف هــذا 
املســار، وأن دورهــا املســتقبي سيســتمر يف الركيــز عــى 

هــذا الجانــب.

3- البُعــد الثالــث يرتبــط باملنطــق الســابق وهــي نقطــة 
رئيســية عــى الجميــع أال يتجاهلهــا يف التعامــل مــع دولــة 
اإلمــارات بشــكل مبــارش أو بمــا يُهــدد اســتقرارها حتــى 
ــا  ــة له ــي نقط ــاً. وه ــا جغرافي ــدة عنه ــت بعي ــو كان ل
مكانتهــا يف الفكــر االســراتيجي لصاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان؛ أال وهــي “ســيادة الدولــة” 

وأمنهــا الشــامل.

فكمــا جــاء يف كلمتــه، “الســيادة واألمــن مبدأ أســايس ال 
يمكــن التنــازل عنــه أو التهــاون فيــه”، فالــكالم هنــا ربما 
ــاش  ــكل ع ــار أن ال ــل باعتب ــر أو التحلي ــاج التنظ ال يحت
ــدأ،  ــذا املب ــموه ه ــق س ــة تطبي ــة يف كيفي ــة عملي تجرب
ســواًء خــالل فــرة مــا كان يُســمى بـــ “الربيــع العربي”، 
ــي  ــن األمــن الوطن أو خــالل اســتهداف ميليشــيا الحوثي
لدولــة اإلمــارات يف بدايــات عــام 2022. بــل قبــل ذلــك، 
كانــت لســموه مواقــف عربيــة ودوليــة واضحــة وحازمــة 
تجــاه أي مســاس بالســيادة ألي دولــة يف العالــم، وذلــك 
ــاب  ــن أصح ــض م ــالت البع ــض تدخ ــالل رف ــن خ م
املروعــات السياســية واألجنــدات األيديولوجيــة يف شــؤون 

الــدول األخــرى.
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 واســتكماالً لهــذا املبــدأ املهــم، فقــد ذكــر ســموه “نمــد 
يــد الصداقــة إىل كل دول املنطقــة والعالــم التــي تشــاركنا 
ــدم  ــق التق ــادل لتحقي ــرام امُلتب ــش واالح ــم التعاي قي
واالزدهــار لنــا ولهــم”، بمــا يُعيــد تأكيــد شــفافية ســموه 
ووضوحــه يف أن اإلمــارات تُعامــل الجميــع بمنطــق 
االحــرام، ولكــن لديهــا القــدرة الدبلوماســية والعســكرية 

ــوي رشاً لهــا. ــردع كل مــن ين ل

وســبق أن أكــدت اإلمــارات ذلــك مــراراً، كمــا جســدته 
تحــركات ســموه عــى مســتوى العالــم واإلنجــازات التــي 
تحققــت عــى يديــه يف إعــداد اإلنســان اإلماراتــي للدفــاع 
ــذه  ــموه يف ه ــن س ــروف ع ــالده.  ومع ــبات ب ــن مكتس ع
املســألة أنــه شــديد الرصامــة وحــازم وال يقبــل أي تهاون 

أو مســاس بهــا ولــو رمزيــاً.

كلمة بمستوى اإلمارات:
مــن خــالل اســتعراض مــا تناولتــه كلمــة صاحب الســمو 
ــة  ــس الدول ــان، رئي ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
“حفظــه اللــه”، يمكــن اســتخالص نقــاط مهمــة؛ أوالهــا 
ــزال  ــامل كان وال ي ــي الش ــوي اإلمارات ــج التنم أن النه
ــذ  ــعباً، من ــة وش ــادة وحكوم ــة، ق ــاغل للدول ــغل الش الش
التأســيس. مــع الحــرص عــى مواكبــة العــرص ومجابهــة 
ــة  ــة الدولي ــا يتناســب واملكان ــات امُلســتقبلية، وبم التحدي
التــي حققتهــا الدولــة خاللهــا مراحــل نموهــا وتوســعها 
ــتجدات  ــع امُلس ــه م ــت ذات ــاىش يف الوق ــا يتم ــدويل. وم ال
والتطــور الهائــل الــذي يشــهده العالــم يف مختلــف 
ــيكون  ــتقبي س ــوي امُلس ــز التنم ــالً، الركي ــاالت. فمث املج
ــذكاء  ــا وال ــي والتكنولوجي ــم النوع ــى التعلي ــاً ع ُمنصب
ــة  ــر وتقوي ــن تطوي ــي ع ــن دون التخ ــي، م االصطناع
ــة.   ــري للتنمي ــود الفق ــاره العم ــاد باعتب ــم االقتص دعائ

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن القضايــا التــي تطرقــت إليهــا 
كلمــة ســموه تــكاد تشــرك فيهــا كل شــعوب العالــم مــن 
دون اســتثناء، والمــس ســموه فيهــا اهتمامــات اإلنســان 

ــمو  ــب الس ــه صاح ــرص علي ــا يح ــو م ــم. وه يف العال
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان يف كل خطاباتــه، ومــن 
ــاً ورمــزاً لإلنســانية. وغنــي عــن  ــا صــار قائــداً عاملي هن
ــة القضايــا والهمــوم اإلنســانية،  الذكــر أن شــمول وعاملي
ــا  ــات، وطامل ــموه يف كل األوق ــام س ــور اهتم ــت مح كان
ــى  ــا. حت ــن أجله ــة م ــرة ومتواصل ــوداً كب ــذل جه ب
توجهــا ســموه بحلــول أكــر قيادتــن دينيتــن يف العالــم 
يف ضيافــة ســموه؛ فضيلــة اإلمــام األكــر الدكتــور أحمــد 
الطيــب شــيخ األزهــر الريــف، والبابــا فرنســيس بابــا 
ــاركا  ــث ش ــام 2019، حي ــة، يف ع ــة الكاثوليكي الكنيس

ــي. ــانية يف أبوظب ــوة اإلنس ــة األخ ــع وثيق ــاركا توقي وب

كذلــك، فــإن مــا حملتــه كلمــة صاحــب الســمو رئيــس 
الدولــة “حفظــه اللــه”، لم يكــن خــارج توقعــات امُلراقبن 
ــو  ــارات يف ماي ــة اإلم ــاً لدول ــموه رئيس ــاب س ــذ انتخ من
ــي  ــيايس واإلعالم ــل الس ــإن التفاع ــم ف ــن ث ــايض، وم امل
مــع الكلمــة الرئاســية ومــا أحدثتــه مــن صــدى واســع 
ــدى  ــن م ــف ع ــدويل، يكش ــرار ال ــة الق ــر صناع يف دوائ
ــمو  ــب الس ــك لصاح ــة وكذل ــي كدول ــور اإلمارات الحض
ــاً  ــاره ُمخطط ــان باعتب ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم الش
ــاً؛ األمــر الــذي  اســراتيجياً وقائــداً ُمؤثــراً إقليميــاً ودولي
يجعــل العالــم يتطلــع دائمــاً إىل الدولــة ويرقــب باهتمــام 

ــد مســرتها.  كل مــا يصــدر عــن قائ

ــيخ  ــمو الش ــب الس ــة صاح ــاملة لكلم ــرة ش بنظ
محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة “حفظــه 
اللــه”، يتضــح أنهــا وثيقــة شــاملة تُدشــن تاريخــاً 
لعهــد ســموه، وتُعــر ببالغة عــن فكره االســراتيجي 
داخليــاً وخارجيــاً، وتُقــدم دليــالً جديــداً عــى تمســك 
ســموه وإخوانــه شــيوخ وحــكام اإلمــارات باملبــادئ 
التــي قامــت عليهــا الدولــة وصورتهــا التي ترســخت 
ــة  ــارش الدول ــي تب ــي، والت ــام العامل ــرأي الع ــدى ال ل
بالفعــل ترجمتهــا وتطبيقهــا يف الخطــط امُلســتقبلية 

للخمســن عامــاً القادمــة.

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات املســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.

ص.ب 111414 أبوظبى - اإلمارات العربية المتحدة       هاتف: 24444513 971+
www.futureuae.com            info@futureuae.com :بريد إلكتروني


