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سمعت هــذا الــتــســاؤل عــشــرات الــمــرات خالل 
منذ  أكثر  السؤال  هذا  وتكرر  الماضية،  السنوات 
بداية ما يسمى بـ «الربيع العربي».. ويبدو لي، وربما 
األزمــات  وقت  ففي  منطقي،  ســؤال  أنه  للكثيرين، 
ويختلط  األمــور  فيها  تتداخل  وقــت  وفــي  والفتن، 
الحكماء  عن  الناس  يبحث  بالنابل،  الحابل  فيه 
في  شجعان  رجــال  عن  الناس  ويبحث  والعقالء، 
الرأي، ويمتلكون البصيرة التي تساعدهم على اتخاذ 
اجتمعت  الصفات  الصحيحة، وألن هذه  القرارات 
جميعها في شخص المغفور له بإذن اهللا الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان طيب اهللا ثراه، الذي يمر اليوم 
أحد عشر عاماً على رحيله عن هذه الدنيا وانتقاله 

إلى جوار ربه، فإن ذلك السؤال ال يبدو مستغرباً..
 أعوام مرت، ولكننا ال نزال نشعر بأنه بيننا، 
يعيش معنا كل يوم في كل تفاصيل حياتنا، 
وفــي كــل منعطفات دولــتــنــا، ففي كــل عمل 
نــذكــر زايـــد، وفــي كــل إنــجــاز يتحقق نتذكر 
الــشــيــخ زايــــد، وفـــي كــل تــقــدم وازدهـــــار لهذا 
الوطن نستحضر ذكرى الشيخ زايد، رحمه 
اهللا وطيب ثـــراه، كيف ال نــذكــره وهــو الــذي 
إماراتي  مواطن  بناء  في  ونجح  وطنًا  بنى 

يمتاز بأنه مبدع ومحب لوطنه.

فماذا لو كان زايد بيننا اليوم؟
 ما الذي كان يمكن أن يحدث وكيف كان سيتعامل 
كان  لقد  الجميع،  ويعرفه  عرفنا  كما  األمــور؟  مع 
الشيخ زايد رحمه اهللا في حياته واضحاً وشفافاً 
لمس  وقد  الجميع..  مع  وصادقاً  القضايا  كل  في 
العالم ذلك منذ األيام األولى لقيام الدولة، ففي ذلك 
طرياً  واالتحاد  حديثاً  البلد  فيه  كان  الذي  الوقت 
رخواً ناشئاً في بداية السبعينات وقف، رحمه اهللا، 
العالم،  عن  النفط  وقطع  والعالم  الغرب  وجه  في 

مؤيداً لمصر وواقفاً في صفها ضد العدوان عليها، 
وأعلنها مدوية: «النفط العربي ليس بأغلى من الدم 
باألمة  حلّت  التي  الكبرى  الكارثة  وفي  العربي».. 
العربية بالغزو األميركي للعراق حاول، رحمه اهللا، 
الحلول  كل  وقدم  بأي شكل،  الغزو  يوقف هذا  أن 
حكمة  بكل  المقترحات  وكــل  والصعبة،  الممكنة 
وعقالنية، إال أن صوت العناد كان األعلى، فحلّت 
اليوم، وربما  إلى  التي ال نزال ندفع ثمنها  الكارثة 

سنظل ندفع الثمن سنوات طويلة.
كــلــمــة «لـــــو» ال تــفــيــد وال تــغــيــر مـــن الــواقــع 
عظيمًا  قائدًا  نستذكر  اليوم  لكننا  شيئًا.. 
امتلك قلبًا رحيمًا وعقًال مستنيرًا.. وتدرك 
هذه  مثل  إلــى  بحاجة  أنها  الــيــوم  البشرية 
الشخصيات، التي تستطيع أن تغير مجرى 

األحداث، وتكتب التاريخ بشكل أفضل، 
وكل ما كان يتصف به الشيخ زايد أنه كان «إنساناً» 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقد كانت قراراته 
وتصرفاته وتحركاته نابعة من حبه لآلخرين وتعاطفه 
معهم دون النظر إلى جنس، أو جنسية، أو لون، أو 
أصل، أو فصل، أو دين اآلخرين.. لقد كان معياره 
«اإلنسانية»، لذا استطاع، رحمه اهللا، أن يسكن قلوب 
العالم وأن يحفر اسمه بحروف من نور بين سكان 
هذه األرض، فكل من يتذكر الشيخ زايد اليوم يذكره 
باحترام وتقدير وإجالل، وهذا ال يقتصر على أبناء 
وإنما حتى شعوب  العرب،  أشقائه  وال على  شعبه 
الغرب والشرق تحمل له كل تقدير واحترام... ومنذ 
الشهيرة  البريطانية  العالمة  التقيُت  عندما  أيــام 
كثيراً  أشــادت  أبوظبي  في  غــودال  جين  الدكتورة 
بالشيخ زايد، رحمه اهللا، وهي لم تلتقه في حياتها، 
الواقع،  أرض  على  وإنجازاته  أعماله  رأت  ولكنها 
للبشرية  رائعة  أشياء  فعل  الرجل  هذا  أن  وأكــدت 
وقدم ما لم يقدمه الكثيرون.. فحتى بعد وفاته ينال 
الشيخ زايد طيب اهللا ثراه التقدير والعرفان ممن لم 

يكونوا يعرفونه في حياته... وكل ذلك اختصرته «أم 
اإلمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها 
اهللا - وهي أعرف الناس وأقربهم إلى الشيخ زايد 
رحمه اهللا - في جملة واحدة في حديثها الخاص 
مع «االتحاد» اليوم عندما قالت : «زايد كان يعطي 
وطنه وأمته والعالم كله بال حدود، وسعادته بالعطاء 
أكثر من سعادة أي إنسان باألخذ، ونسعى دائماً إلى 

تنمية هذا اإلرث».
هذه المكانة العالية لم يكن ليحظى بها الشيخ زايد 
رحمه اهللا لو لم يكن رجًال عالمياً في تفكيره وقائداً 
مواقفه..  في  أخالقياً  وزعيماً  في عطائه  إنسانياً 
احترم اإلنسان ورحم الحيوان واهتم بالنبات على 
هذه األرض فاستحق التقدير إلى األبد ولن نتوقف 
يوماً عن الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه 

اهللا فسيح جناته وأن يحشره مع خير خلقه..
أما أبناء اإلمــارات فمسؤولية كل واحد منا 
أن يغرس حب زايد في أبنائه الصغار، وفي 
األجيال المقبلة جيًال بعد جيل، فالشيخ 
زايد مدرسة كبيرة في اإلنسانية والتسامح 
والتكافل، وأستاذ في العطاء بال حدود وفي 

العمل بال كلل.
أما ما يجعلنا في اإلمارات مطمئنين لهذا السؤال 
وال نفكر فيه كثيراً»ماذا لو...؟»، فهو أننا ندرك أن 
الشيخ زايد لم يعد بيننا جسداً، ولكنه معنا روحاً 
وعمًال، لم يفارقنا لحظة، واألمر اآلخر هو أنه ترك، 
يسيرون على  الذين  أبناءه  وبيننا  معنا  رحمه اهللا، 
نهجه، وعلى رأس قيادتنا الرشيدة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
اهللا، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
لخير سلف  رعــاه اهللا، فهما خير خلف  المسلحة 

وخير من يواصل حمل األمانة.
رحم اهللا الشيخ زايد وأسكنه فسيح جناته.

لم يكن الشيخ زايد «رحمه الله» 

ليحظى بهذه المكانة العالية 

عند الجميع لو لم يكن رجًال 

عالميًا في تفكيره وقائدًا 

إنسانيًا في عطائه وزعيمًا 

أخالقيًا في مواقفه.

ما يجعلنا مطمئنين في 

اإلمارات بعد رحيل الشيخ زايد 

أنه «رحمه الله» يعيش بفكره 

ونهجه في صاحب الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، وصاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة، وكل أبناء زايد الذين 

يسيرون على نهجه في كل 

شيء.

صناعة اإلنسان وتعزيز المحبة والتسامح 

مبادئ زايد الراسخة

الشيخة فاطمة: اإليمان والثقة بالله وحب الخير 

والوطن.. سر عبقرية زايد

صناعة اإلنسان وتعزيز المحبة والتسامح  اإليمان والثقة بالله وحب الخير 

مبادئ زايد الراسخة

صناعة اإلنسان وتعزيز المحبة والتسامح 

مبادئ زايد الراسخة

 اإليمان والثقة بالله وحب الخير 

في ذكرى رحيل  زايد الخير

 تصدر ¶ ملحقًاً خاصًاً مع العدد 

يتناول الجوانب اإلنسانية في شخصية 

المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، 

وذلك تحت عنوان «قائد اإلنسانية».
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«إن الثروة التي وهبها الله ألمتنا يجب أن توجه لخدمة حاضر المواطن ومستقبله، ومن أجل هذا 

يجب أن يحافظ ويخطط للمستقبل ولمواجهة احتماالت نضوب الثروة بإقامة المصانع وإعداد 

المواطنين، وتزويدهم بالخبرة والعلم»

«من أجل تحقيق المزيد للمواطنين فنحن نخطط ونفكر في المستقبل ليكون هناك العوض في 

مصادر أخرى للثروة. هذه المصادر تتمثل في المصانع واكتساب اإلنسان الخبرة بحيث يستطيع أن 

يعمل ويقوم بواجباته تجاه وطنه»

االثنين 19 رمضان 1436 هـ الموافق 6 يوليو 2015ماالثنين 19 رمضان 1436 هـ الموافق 6 يوليو 2015م

سامي عبد الرؤوف (دبي)

في التاسع عشر من شهر رمضان 
من كل عام، تمر على دولة اإلمارات 
المغفور  رحيل  ذكرى  أجمع،  والعالم 
له بإذن اهللا الشيخ زايد بن سلطان 
اإلمـــارات  دولــة  مــؤســس  نهيان،  آل 
الــيــوم  ويـــصـــادف  نهضتها،  ــي  ــان وب
على  عشرة  الحادية  الذكرى  االثنين 

رحيله، رحمه اهللا.
في  خــالــدة  ــد  زاي شخصية  وتظل 
في  الفريد  النموذج  ألنها  األذهــان، 
اإلنــســان،  وتنمية  والــعــطــاء،  الــبــذل 
األمــن  وصــيــاغــة  الــعــمــران،  ونهضة 
واألمان، فقد كان قائداً ملهماً صاغ 
مسيرة إبداعية قلما تجد لها نظيراً 
اإلنسان  بناء  في  ونجح  العالم،  في 
وقت  فــي  حــضــاريــة  نهضة  وتــكــويــن 

قياسي.
وحدة  يعبر عن  اهللا،  رحمه  زايــد، 
المصير اإلنساني في كل مكان، ألنه 
القائد، واألب، واإلنسان الذي يحمل 
في  ويـــرى  للجميع  محبة  قلبه  فــي 
شعبه أحالمه الكبيرة، فكان المغفور 
له بإذن اهللا، ينظر إلى شعبه كأسرة 
واحدة كبيرة لذلك ال تختلف عالقته 
جميعاً  إنهم  أماكنهم،  باختالف  بهم 
دائــرة  في  وجميعاً  الكبير  قلبه  في 
على  اهللا،  رحمه  وحرص،  اهتمامه، 
بالقيم  الــجــديــد  الجيل  يتحلى  أن 
ــتــراب الــوطــن  ــتــمــاء ل األصــيــلــة واالن
ــه  ــراث ـــردات ت ـــف ــكــل م واالرتــــبــــاط ب

وتاريخه.
ــيــة الــســامــيــة  وبــمــبــادئــه اإلنــســان
السمعة  اإلمــــارات  منح  والــرفــيــعــة 
العالم  عنها  يتحدث  التي  اإلنسانية 
على  يوماً  اإلمــارات  تبخل  فلم  كله، 
أحد ولم تغمض العين عن الشدائد 
لونه  كان  أياً  اإلنسان  يواجهها  التي 
إنها  جنسيته،  كانت  وأيــاً  جنسه  أو 
تخفيف  فــي  الخير»  «زايـــد  مــبــادئ 

وإسعادهم. اآلخرين  معاناة 
وفي عهد زايد أصبحت اإلمارات 
اختبرته  من  كل  بها  يحتمي  مظلة 
وهذه  واألزمــات،  بالمتاعب  الحياة 
زايد،  غرسها  التي  النبيلة  المبادئ 
ومـــن خاللها  حـــولـــه،  مـــن  كـــل  فـــي 
ــر وامـــتـــدت  ــخــي أثـــمـــرت شـــجـــرة ال

الطيبة. فروعها 
فكثيرة تلك األفعال العظيمة التي 
قام بها الشيخ زايد، رحمه اهللا، من 
العربية  وأمته  ومواطنيه  وطنه  أجل 
التاريخ  في  غــدت  إذ  واإلســالمــيــة، 
كثير  في  له  تذكر  بيضاء  صفحات 
فيها  خدم  التي  الحياة،  جوانب  من 

وطنه وشعوب أمته.
اإلمارات  داخل  في  ذهبت  فأينما 
الــعــربــي أو  أو فــي رحـــاب وطــنــنــا 
هذا  مآثر  تجد  الكبير،  اإلسالمي 
والذهن. للعين  ماثلة  الجليل  الشيخ 

تاريخ
ــــد، رحــمــه اهللا،  ولـــد الــشــيــخ زاي
في  األرجـــح،  على   1918 عــام  فــي 
هذه  أبــوظــبــي،  فــي  الحصن  قصر 
ــوم في  ــي ــتــي أصــبــحــت ال الــقــلــعــة ال
وســط مــديــنــة أبــوظــبــي، ونــشــأ في 
منذ  ربياه  صالحين،  والــديــن  كنف 
اإلسالم  تعاليم  على  أظافره  نعومة 
ومــبــادئــه وعــلــى عـــادت أهــلــه التي 
االجتماعي  محيطهم  من  اكتسبها 

والعربي. والقبلي 
ـــد منذ  الــشــيــخ زاي وتــعــلــم 

كتاتيب  فــي  الــقــرآن  عــمــره  ــة  ــداي ب
كانت  قليًال،  شب  وعندما  الــبــالد، 
اليومية،  والـــده  مجالس  مــدرســتــه 
الذي تولى الحكم في إمارة أبوظبي 
بين 1922 إلى 1926، وقد تعلم في 
الخصال  من  الكثير  المجالس  هذه 
من  ــر  ــي ــكــث ال ودرس  ـــات،  ـــصـــف وال
وشؤون  ومتطلباتها،  القبائل  هموم 

السياسة.
والتميز،  النجابة  خصال  وبــدأت 
ــد  زاي الــشــيــخ  شخصية  فــي  تظهر 
وفــاة  وقــت  كــان  وقــد  طفولته،  منذ 
وكان  عمره،  من  الثامنة  في  والــده 
حوله  يــدور  لما  كبير  بشكل  مدركاً 

من أحداث.
في  العين،  مدينة  بيئة  وساهمت 
زايد  للشيخ  أتيح  وما  الوقت،  ذلك 
بالناس،  واحتكاك  لقاءات  من  فيها 
لها  كان  مبكرة  بمقومات  رفده  في 
وظــهــور  شخصيته  صــقــل  فــي  أثـــر 
حاكماً  عين  حيث  القيادة،  صفات 

.1946 للعين رسمياً في عام 
ذلك،  بعد  اهللا،  رحمه  تولى،  ثم 
مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 
في  االتــحــاد  أقــام  ثم   ،1966 العام 
اإلمــارات،  جعل  الذي   ،1971 العام 
الناجحة  العربية  للوحدة  نموذجاً 
وأضـــحـــى مـــؤثـــراً فـــي الــســيــاســات 

والدولية. والعربية  اإلقليمية 

االتحاد قيام 
وأهم حدث في حياة الشيخ زايد، 
هو  بأسرها،  المنطقة  حياة  في  بل 
مع  التوفيق  حالفه  إذ  االتحاد  قيام 
دولة  قيام  إلعــالن  الحكام  إخــوانــه 
اإلمارات في 2 - 12 - 1971م في 
إذ  للغاية  دبي وسط ظروف عسيرة 

متوافرة  االتحاد  مقومات  تكن  لم 
ــجــاح هــذه  ــل يــضــمــن ن ــام بــشــكــل ك
ولكن  والــفــريــدة،  المهمة  التجربة 
اهللا سبحانه وتعالى وفقه إلى نجاح 
النوايا  لصدق  العظيم  الحدث  هذا 
ــة الــمــخــلــصــة مــن الــحــكــام  ــرغــب وال

معاً. والشعب 
اهللا،  رحــمــه  زايـــد،  الشيخ  وكـــان 
توليه حكم  لقيام االتحاد منذ  يعمل 
أبناء  إلى لم شمل  أبوظبي، ويهدف 

إماراتها. وتوحيد  المنطقة 

الحكيم القائد 
ـــم يــشــهــد تــاريــخــنــا الــمــعــاصــر  ول
رحمه  زايـــد،  مثل  قيادية  شخصية 
وصفاته،  ميزاته  من  كثير  في  اهللا، 
ـــالده وأمــتــه،  الــتــي أهــلــتــه لــقــيــادة ب
أثمرت  التي  الحكيمة  القيادة  تلك 
غدت  حتى  وحضارة  ونهضة  تنمية 
ـــة حديثة  اإلمـــــارات فــي عــهــده دول
معنى  مــن  الكلمة  هــذه  فــي  مــا  بكل 
أن  واستطاعت في زمن قصير جداً 
لتصل  والتنمية  البناء  مراحل  تجتاز 

إلى أعلى درجات التطور والمدنية.
بعيدة  رؤيــة  ذا  اهللا،  رحمه  كــان، 
تمكن من خاللها من أن يكون القائد 
دولته  بنى  الــذي  الحكيم  المحنك 
وسهر  فيها  لمواطنيه  الحياة  ويسر 

على مصلحتهم.
ألجلهم  فعمل  الناس  يحب  وكــان 
بكل  الطبيعة  أحــب  لهم  حبه  ومــن 
وطيور  وأشجار  جماد  من  مكوناتها 
وحيوانات وأكثر ما كانت تشغل باله 
بالغاً  اهتماماً  بها  اهتم  التي  النخلة 
تلك  بلغت  حتى  ظله  في  فــازدهــرت 
بها  اشتهرت  التي  الكبيرة  األعــداد 

اإلمارات.

المعجزة تحقيق 
لقد تمكن الشيخ زايد عبر مسيرته 
للعين مروراً  الخيرة منذ كان حاكماً 
زرع  من  باالتحاد،  وانتهاء  بأبوظبي 
الشفاه  على  البسمة  ورســم  األمــل 
ولقد  مكان،  كل  في  النجاح  وكتابة 
تنمية  الــطــويــلــة  مــســيــرتــه  شــهــدت 
ومشهوداً  كبيراً  وتــطــويــراً  حقيقية 
لكثير من مجاالت الحياة حتى غدت 
اإلمارات في عهده وال زالت نموذجاً 
كما قلت في عالم التنمية والنهضة، 
لتصبح دولة الرخاء واالزدهار األبرز 
أن  بعد  العالم  أرجــاء  في  واألوضــح 
سكانية  تجمعات  عــن  عــبــارة  كانت 
والبدائية  الجفاف  تعيش  صغيرة 

بكل معانيها.
زايــد  الشيخ  بــه  قــام  لما  فنتيجة 
وما  كبيرة  وأعمال  جبارة  جهود  من 
تحققت  وتطلعات  رؤى  من  به  اتسم 
المعجزة على أرضه كأوضح وأجمل 
وأبدع ما يكون اإلبهار للعين والقلب 

والعقل معاً.

أحب الناس فعمل 

ألجلهم وحقق 

أحالم شعب اإلمارات

ترّبى في رحاب القرآن 

واكتسب صفات 

النجابة والحكمة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهللا ثراه كان حريصًا على التواصل مع األهالي واالستماع لهم (أرشيفية)

تعلم زايد الكرم وحب اخلير 
والعطاء منذ صغره، فقد 

ولد عام ١٩١٨ ويف عام ١٩٤٦ 
عِينه شقيقه ممثًال للحاكم 

يف املنطقة الشرقية، وهي 
منطقة العني التي تتوزع 

فيها الواحات يف عمق 
صحراء أبوظبي، فذاع صيته 

كشخصية تقدمية بعد 
إنعاش االقتصاد الزراعي 

لتلك املنطقة مبوارد طفيفة، 
ولعل هذه املرحلة أو التجربة 

القيادية الباهرة يف منطقة 
العني، وجهت األنظار إليه، 
فدعته عائلته عام ١٩٦٦م 

لتقلده حاكمًا إلمارة أبوظبي. 
وكانت تلك مهمة جسيمة زاد 
من تعقيدها إعالن بريطانيا 

عزمها االنسحاب من املنطقة 
وإنهاء التزاماتها السياسية 
حيال اإلمارات املتصاحلة، 

وكانت هذه املرحلة هي األهم 
يف حياة الشيخ زايد.

فارس 

العطاء

كان لزيارات الشيخ زايد إلى 
مناطق البالد ولقاءاته بالناس 

فيها والتعرف على ظروف 
معيشتهم وأحوالهم دور كبير 
يف الوقوف على احتياجاتهم 
الضرورية وتلبيتها فقد كانت 

هذه الزيارات واللقاءات ذات أثر 
إيجابي على التنمية التي كان 

ينشدها ويعمل لها.
وكانت زياراته من أهم ما 

كان يحرص عليه ألنها 
تقربه للناس وتفتح له باب 

معرفة آرائهم والوقوف على 
متطلباتهم فلم يكن الشيخ 
زايد من النوع الذي يحجب 

نفسه عن الناس ويبتعد 
عنهم وإمنا كان واحدًا منهم 
يعيش بينهم وينتقل إليهم 

يف أمكنتهم ويسعد بلقائهم 
واجللوس معهم والتحدث 

إليهم والتعرف على طلباتهم 
وظروف حياتهم وتلبيتها 

بأسرع ما ميكن، بحب، 
وتفاعل، ودون تأخير أو 

مماطلة وكان ذلك جزءًا من 
دميقراطيته الشعبية التي 

سلكها يف حياته.

ديمقراطية 

شعبية

صنع الشيخ زايد التاريخ 
بأفعاله العظيمة وإجنازاته 

الباهرة التي بقيت شاهدة بعده 
على ما كان له من أهمية ودور 

كبير يف خدمة مصالح الشعب 
واألمة وما حتّمله يف سبيل 

ذلك من جهد وتعب ومعاناة 
وبذل وعطاء وحرص وسهر.

 كان توليه حكم أبوظبي 
محطة يف حياة املنطقة ونقطة 

انطالق تاريخية غّيرت معالم 
التاريخ يف املنطقة كلها وبدأت 
من هذه النقطة املهمة، عجلة 

التطور والبناء تدور بسرعة 
متناهية يف شتى امليادين 

واملجاالت.

صانع تاريخ 

الوطن واألمة

وقفات تاريخية ال تنسى

ال يحتاج زايد لشهادتنا، فاهللا سبحانه وتعالى يعلم ما قدم، وأعماله 
اخليرية واإلنسانية ما زالت عنه تتكلم، كان رحمه اهللا كالفارس كلما 

سمع استغاثة لباها، وكلما رأى كارثة سارع إليها، سيرته يف الكثير 
من األقطار ما زالت حاضرة ومحفورة يف حياة الكثير من الشعوب، 
له وقفات تاريخية ال تنسى مع أبناء فلسطني عبر مشاريع سكنية 

وتعليمية وصحية وعناية باملعالم اإلسالمية وموقف واضح وصريح 
من قضية العرب األولى».

في يوم ٢٧ من نوفمبر من عام ٢٠١٢ م، أصدر مجلس الوزراء في 

اجتماعه الذي عقد بدار االتحاد قرارًا بتسمية يوم التاسع عشر من 

رمضان من كل عام والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بيوم 

العمل اإلنساني اإلماراتي، وذلك إحياء لذكرى 

المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، وعرفانًا 

بدوره في تأسيس مسيرة العطاء 

اإلنساني في دولة اإلمارات. 

واختيار تسمية يوم رحيل 

زايد بيوم العمل اإلنساني 

اإلماراتي لم يأت من فراغ، 

وإنما جاء حصيلة لتاريخ 

حافل بالعطاء والكرم 

وحب الخير.

لقد أصبح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ عام ١٩٧١ 
العربية املتحدة، ومضى  األب املؤسس لدولة اإلمارات 

لبناء أمة حقيقية زاهرة، واستطاع كرجل دولة أن يتجاوز 
داعية سالم  املتحدة، ليصبح  العربية  حدود اإلمارات 

عامليًا، ففي أشد احملن برز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
إلى كافة أصقاع  كزعيم وداعية سالم ميتد نفوذه السياسي 

األرض، لذا ظل على مدار ٣٣ عامًا من الرئاسة، يؤدي 
فيتوسط  العاملي  الصعيد  على  وإنسانية  سياسية  أدوارًا 

الدولي للتصرف يف  إليقاف احلروب، ويضغط على املجتمع 
تاريخنا. من  حاسمة  منعطفات 

وبفطرته حتّول زايد إلى قائد بر وإحسان على الصعيد 
العمل اخليري، فكان عطاؤه على ضوء  العاملي، وعلى صعيد 

لذا  والتفاخر،  التباهي  بعيدًا عن  الدين اإلسالمي  تعاليم 
البيضاء وما  أياديه  املمكن اإلحاطة، مبا بلغته  ليس من 

إليه عمله اخليري. وصل 
ولم يقتصر العمل اخليري أو اجلود الذي عرف به الشيخ 

زايد على دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإمنا امتد 
العالم على  إلى خارج حدودها ليصبح أعظم محسن يف 

اإلطالق، وكان له - رحمه اهللا - دور كبير يف مساعدة مئات 
البلدان  يف  احلياتية  مبستوياتهم  لينهضوا  البشر،  ماليني 

النامية.

القائد املؤسس

قائد اإلنسانية باٍق فــــي قلوب العالم

الشيخ زايد كما هو معروف عنه شخصية جذابة 
التي قليًال ما  التاريخية  ونادرة من الشخصيات 

تتكرر في الزمن إال بعد فترات طويلة لما يمتاز به 
من خصال وسجايا وقدرات قيادية وإنسانية غير 

عادية وفهم فطري لألمور وحكمة في التصرف واتخاذ 
القرار قلما تتوفر في غيره من القادة بقدر ما تتوافر 

البعد القيادي  في شخصه. وهذه الصفات أعطته 
المحلي والعربي والدولي  واإلنساني معاً على صعيده 

فكان رحمه اهللا الحاكم والزعيم األبرز في وقته وحتى 
اليوم. وكان يتعامل معه قادة العرب على أساس أنه 
رأيه،  ويلتقون على  بينهم  األهم واألحكم والمتميز 

خاصة في وقت الملمات والخالفات العربية، وكم 
أثبتت األيام صواب رأيه وبعد نظره في كثير 

وذلك  المصيرية،  والقضايا  العامة  المسائل  من 
التاريخية  أنه من الشخصيات  ما يثبت ويؤكد 

أمتهم  بتاريخ  ارتبطت أسماؤهم  الذين  النادرة 
من خالل ما حققوه من تطلعات شعوبهم 

وما اتسموا به من مواقف ثابتة وقوية تجاه 
العربية  المركزية لألمة  القضايا  كثير من 

وجدارة. باستحقاق  التاريخ  فدخلوا 

شخصية نادرة
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«إن الثروة التي وهبها الله ألمتنا يجب أن توجه لخدمة حاضر المواطن ومستقبله، ومن أجل هذا 

يجب أن يحافظ ويخطط للمستقبل ولمواجهة احتماالت نضوب الثروة بإقامة المصانع وإعداد 

المواطنين، وتزويدهم بالخبرة والعلم»

«من أجل تحقيق المزيد للمواطنين فنحن نخطط ونفكر في المستقبل ليكون هناك العوض في 

مصادر أخرى للثروة. هذه المصادر تتمثل في المصانع واكتساب اإلنسان الخبرة بحيث يستطيع أن 

يعمل ويقوم بواجباته تجاه وطنه»

االثنين 19 رمضان 1436 هـ الموافق 6 يوليو 2015ماالثنين 19 رمضان 1436 هـ الموافق 6 يوليو 2015م

سامي عبد الرؤوف (دبي)

في التاسع عشر من شهر رمضان 
من كل عام، تمر على دولة اإلمارات 
المغفور  رحيل  ذكرى  أجمع،  والعالم 
له بإذن اهللا الشيخ زايد بن سلطان 
اإلمـــارات  دولــة  مــؤســس  نهيان،  آل 
الــيــوم  ويـــصـــادف  نهضتها،  ــي  ــان وب
على  عشرة  الحادية  الذكرى  االثنين 

رحيله، رحمه اهللا.
في  خــالــدة  ــد  زاي شخصية  وتظل 
في  الفريد  النموذج  ألنها  األذهــان، 
اإلنــســان،  وتنمية  والــعــطــاء،  الــبــذل 
األمــن  وصــيــاغــة  الــعــمــران،  ونهضة 
واألمان، فقد كان قائداً ملهماً صاغ 
مسيرة إبداعية قلما تجد لها نظيراً 
اإلنسان  بناء  في  ونجح  العالم،  في 
وقت  فــي  حــضــاريــة  نهضة  وتــكــويــن 

قياسي.
وحدة  يعبر عن  اهللا،  رحمه  زايــد، 
المصير اإلنساني في كل مكان، ألنه 
القائد، واألب، واإلنسان الذي يحمل 
في  ويـــرى  للجميع  محبة  قلبه  فــي 
شعبه أحالمه الكبيرة، فكان المغفور 
له بإذن اهللا، ينظر إلى شعبه كأسرة 
واحدة كبيرة لذلك ال تختلف عالقته 
جميعاً  إنهم  أماكنهم،  باختالف  بهم 
دائــرة  في  وجميعاً  الكبير  قلبه  في 
على  اهللا،  رحمه  وحرص،  اهتمامه، 
بالقيم  الــجــديــد  الجيل  يتحلى  أن 
ــتــراب الــوطــن  ــتــمــاء ل األصــيــلــة واالن
ــه  ــراث ـــردات ت ـــف ــكــل م واالرتــــبــــاط ب

وتاريخه.
ــيــة الــســامــيــة  وبــمــبــادئــه اإلنــســان
السمعة  اإلمــــارات  منح  والــرفــيــعــة 
العالم  عنها  يتحدث  التي  اإلنسانية 
على  يوماً  اإلمــارات  تبخل  فلم  كله، 
أحد ولم تغمض العين عن الشدائد 
لونه  كان  أياً  اإلنسان  يواجهها  التي 
إنها  جنسيته،  كانت  وأيــاً  جنسه  أو 
تخفيف  فــي  الخير»  «زايـــد  مــبــادئ 

وإسعادهم. اآلخرين  معاناة 
وفي عهد زايد أصبحت اإلمارات 
اختبرته  من  كل  بها  يحتمي  مظلة 
وهذه  واألزمــات،  بالمتاعب  الحياة 
زايد،  غرسها  التي  النبيلة  المبادئ 
ومـــن خاللها  حـــولـــه،  مـــن  كـــل  فـــي 
ــر وامـــتـــدت  ــخــي أثـــمـــرت شـــجـــرة ال

الطيبة. فروعها 
فكثيرة تلك األفعال العظيمة التي 
قام بها الشيخ زايد، رحمه اهللا، من 
العربية  وأمته  ومواطنيه  وطنه  أجل 
التاريخ  في  غــدت  إذ  واإلســالمــيــة، 
كثير  في  له  تذكر  بيضاء  صفحات 
فيها  خدم  التي  الحياة،  جوانب  من 

وطنه وشعوب أمته.
اإلمارات  داخل  في  ذهبت  فأينما 
الــعــربــي أو  أو فــي رحـــاب وطــنــنــا 
هذا  مآثر  تجد  الكبير،  اإلسالمي 
والذهن. للعين  ماثلة  الجليل  الشيخ 

تاريخ
ــــد، رحــمــه اهللا،  ولـــد الــشــيــخ زاي
في  األرجـــح،  على   1918 عــام  فــي 
هذه  أبــوظــبــي،  فــي  الحصن  قصر 
ــوم في  ــي ــتــي أصــبــحــت ال الــقــلــعــة ال
وســط مــديــنــة أبــوظــبــي، ونــشــأ في 
منذ  ربياه  صالحين،  والــديــن  كنف 
اإلسالم  تعاليم  على  أظافره  نعومة 
ومــبــادئــه وعــلــى عـــادت أهــلــه التي 
االجتماعي  محيطهم  من  اكتسبها 

والعربي. والقبلي 
ـــد منذ  الــشــيــخ زاي وتــعــلــم 

كتاتيب  فــي  الــقــرآن  عــمــره  ــة  ــداي ب
كانت  قليًال،  شب  وعندما  الــبــالد، 
اليومية،  والـــده  مجالس  مــدرســتــه 
الذي تولى الحكم في إمارة أبوظبي 
بين 1922 إلى 1926، وقد تعلم في 
الخصال  من  الكثير  المجالس  هذه 
من  ــر  ــي ــكــث ال ودرس  ـــات،  ـــصـــف وال
وشؤون  ومتطلباتها،  القبائل  هموم 

السياسة.
والتميز،  النجابة  خصال  وبــدأت 
ــد  زاي الــشــيــخ  شخصية  فــي  تظهر 
وفــاة  وقــت  كــان  وقــد  طفولته،  منذ 
وكان  عمره،  من  الثامنة  في  والــده 
حوله  يــدور  لما  كبير  بشكل  مدركاً 

من أحداث.
في  العين،  مدينة  بيئة  وساهمت 
زايد  للشيخ  أتيح  وما  الوقت،  ذلك 
بالناس،  واحتكاك  لقاءات  من  فيها 
لها  كان  مبكرة  بمقومات  رفده  في 
وظــهــور  شخصيته  صــقــل  فــي  أثـــر 
حاكماً  عين  حيث  القيادة،  صفات 

.1946 للعين رسمياً في عام 
ذلك،  بعد  اهللا،  رحمه  تولى،  ثم 
مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 
في  االتــحــاد  أقــام  ثم   ،1966 العام 
اإلمــارات،  جعل  الذي   ،1971 العام 
الناجحة  العربية  للوحدة  نموذجاً 
وأضـــحـــى مـــؤثـــراً فـــي الــســيــاســات 

والدولية. والعربية  اإلقليمية 

االتحاد قيام 
وأهم حدث في حياة الشيخ زايد، 
هو  بأسرها،  المنطقة  حياة  في  بل 
مع  التوفيق  حالفه  إذ  االتحاد  قيام 
دولة  قيام  إلعــالن  الحكام  إخــوانــه 
اإلمارات في 2 - 12 - 1971م في 
إذ  للغاية  دبي وسط ظروف عسيرة 

متوافرة  االتحاد  مقومات  تكن  لم 
ــجــاح هــذه  ــل يــضــمــن ن ــام بــشــكــل ك
ولكن  والــفــريــدة،  المهمة  التجربة 
اهللا سبحانه وتعالى وفقه إلى نجاح 
النوايا  لصدق  العظيم  الحدث  هذا 
ــة الــمــخــلــصــة مــن الــحــكــام  ــرغــب وال

معاً. والشعب 
اهللا،  رحــمــه  زايـــد،  الشيخ  وكـــان 
توليه حكم  لقيام االتحاد منذ  يعمل 
أبناء  إلى لم شمل  أبوظبي، ويهدف 

إماراتها. وتوحيد  المنطقة 

الحكيم القائد 
ـــم يــشــهــد تــاريــخــنــا الــمــعــاصــر  ول
رحمه  زايـــد،  مثل  قيادية  شخصية 
وصفاته،  ميزاته  من  كثير  في  اهللا، 
ـــالده وأمــتــه،  الــتــي أهــلــتــه لــقــيــادة ب
أثمرت  التي  الحكيمة  القيادة  تلك 
غدت  حتى  وحضارة  ونهضة  تنمية 
ـــة حديثة  اإلمـــــارات فــي عــهــده دول
معنى  مــن  الكلمة  هــذه  فــي  مــا  بكل 
أن  واستطاعت في زمن قصير جداً 
لتصل  والتنمية  البناء  مراحل  تجتاز 

إلى أعلى درجات التطور والمدنية.
بعيدة  رؤيــة  ذا  اهللا،  رحمه  كــان، 
تمكن من خاللها من أن يكون القائد 
دولته  بنى  الــذي  الحكيم  المحنك 
وسهر  فيها  لمواطنيه  الحياة  ويسر 

على مصلحتهم.
ألجلهم  فعمل  الناس  يحب  وكــان 
بكل  الطبيعة  أحــب  لهم  حبه  ومــن 
وطيور  وأشجار  جماد  من  مكوناتها 
وحيوانات وأكثر ما كانت تشغل باله 
بالغاً  اهتماماً  بها  اهتم  التي  النخلة 
تلك  بلغت  حتى  ظله  في  فــازدهــرت 
بها  اشتهرت  التي  الكبيرة  األعــداد 

اإلمارات.

المعجزة تحقيق 
لقد تمكن الشيخ زايد عبر مسيرته 
للعين مروراً  الخيرة منذ كان حاكماً 
زرع  من  باالتحاد،  وانتهاء  بأبوظبي 
الشفاه  على  البسمة  ورســم  األمــل 
ولقد  مكان،  كل  في  النجاح  وكتابة 
تنمية  الــطــويــلــة  مــســيــرتــه  شــهــدت 
ومشهوداً  كبيراً  وتــطــويــراً  حقيقية 
لكثير من مجاالت الحياة حتى غدت 
اإلمارات في عهده وال زالت نموذجاً 
كما قلت في عالم التنمية والنهضة، 
لتصبح دولة الرخاء واالزدهار األبرز 
أن  بعد  العالم  أرجــاء  في  واألوضــح 
سكانية  تجمعات  عــن  عــبــارة  كانت 
والبدائية  الجفاف  تعيش  صغيرة 

بكل معانيها.
زايــد  الشيخ  بــه  قــام  لما  فنتيجة 
وما  كبيرة  وأعمال  جبارة  جهود  من 
تحققت  وتطلعات  رؤى  من  به  اتسم 
المعجزة على أرضه كأوضح وأجمل 
وأبدع ما يكون اإلبهار للعين والقلب 

والعقل معاً.

أحب الناس فعمل 

ألجلهم وحقق 

أحالم شعب اإلمارات

ترّبى في رحاب القرآن 

واكتسب صفات 

النجابة والحكمة

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهللا ثراه كان حريصًا على التواصل مع األهالي واالستماع لهم (أرشيفية)

تعلم زايد الكرم وحب اخلير 
والعطاء منذ صغره، فقد 

ولد عام ١٩١٨ ويف عام ١٩٤٦ 
عِينه شقيقه ممثًال للحاكم 

يف املنطقة الشرقية، وهي 
منطقة العني التي تتوزع 

فيها الواحات يف عمق 
صحراء أبوظبي، فذاع صيته 

كشخصية تقدمية بعد 
إنعاش االقتصاد الزراعي 

لتلك املنطقة مبوارد طفيفة، 
ولعل هذه املرحلة أو التجربة 

القيادية الباهرة يف منطقة 
العني، وجهت األنظار إليه، 
فدعته عائلته عام ١٩٦٦م 

لتقلده حاكمًا إلمارة أبوظبي. 
وكانت تلك مهمة جسيمة زاد 
من تعقيدها إعالن بريطانيا 

عزمها االنسحاب من املنطقة 
وإنهاء التزاماتها السياسية 
حيال اإلمارات املتصاحلة، 

وكانت هذه املرحلة هي األهم 
يف حياة الشيخ زايد.

فارس 

العطاء

كان لزيارات الشيخ زايد إلى 
مناطق البالد ولقاءاته بالناس 

فيها والتعرف على ظروف 
معيشتهم وأحوالهم دور كبير 
يف الوقوف على احتياجاتهم 
الضرورية وتلبيتها فقد كانت 

هذه الزيارات واللقاءات ذات أثر 
إيجابي على التنمية التي كان 

ينشدها ويعمل لها.
وكانت زياراته من أهم ما 

كان يحرص عليه ألنها 
تقربه للناس وتفتح له باب 

معرفة آرائهم والوقوف على 
متطلباتهم فلم يكن الشيخ 
زايد من النوع الذي يحجب 

نفسه عن الناس ويبتعد 
عنهم وإمنا كان واحدًا منهم 
يعيش بينهم وينتقل إليهم 

يف أمكنتهم ويسعد بلقائهم 
واجللوس معهم والتحدث 

إليهم والتعرف على طلباتهم 
وظروف حياتهم وتلبيتها 

بأسرع ما ميكن، بحب، 
وتفاعل، ودون تأخير أو 

مماطلة وكان ذلك جزءًا من 
دميقراطيته الشعبية التي 

سلكها يف حياته.

ديمقراطية 

شعبية

صنع الشيخ زايد التاريخ 
بأفعاله العظيمة وإجنازاته 

الباهرة التي بقيت شاهدة بعده 
على ما كان له من أهمية ودور 

كبير يف خدمة مصالح الشعب 
واألمة وما حتّمله يف سبيل 

ذلك من جهد وتعب ومعاناة 
وبذل وعطاء وحرص وسهر.

 كان توليه حكم أبوظبي 
محطة يف حياة املنطقة ونقطة 

انطالق تاريخية غّيرت معالم 
التاريخ يف املنطقة كلها وبدأت 
من هذه النقطة املهمة، عجلة 

التطور والبناء تدور بسرعة 
متناهية يف شتى امليادين 

واملجاالت.

صانع تاريخ 

الوطن واألمة

وقفات تاريخية ال تنسى

ال يحتاج زايد لشهادتنا، فاهللا سبحانه وتعالى يعلم ما قدم، وأعماله 
اخليرية واإلنسانية ما زالت عنه تتكلم، كان رحمه اهللا كالفارس كلما 

سمع استغاثة لباها، وكلما رأى كارثة سارع إليها، سيرته يف الكثير 
من األقطار ما زالت حاضرة ومحفورة يف حياة الكثير من الشعوب، 
له وقفات تاريخية ال تنسى مع أبناء فلسطني عبر مشاريع سكنية 

وتعليمية وصحية وعناية باملعالم اإلسالمية وموقف واضح وصريح 
من قضية العرب األولى».

في يوم ٢٧ من نوفمبر من عام ٢٠١٢ م، أصدر مجلس الوزراء في 

اجتماعه الذي عقد بدار االتحاد قرارًا بتسمية يوم التاسع عشر من 

رمضان من كل عام والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بيوم 

العمل اإلنساني اإلماراتي، وذلك إحياء لذكرى 

المغفور له الشيخ زايد رحمه الله، وعرفانًا 

بدوره في تأسيس مسيرة العطاء 

اإلنساني في دولة اإلمارات. 

واختيار تسمية يوم رحيل 

زايد بيوم العمل اإلنساني 

اإلماراتي لم يأت من فراغ، 

وإنما جاء حصيلة لتاريخ 

حافل بالعطاء والكرم 

وحب الخير.

لقد أصبح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ عام ١٩٧١ 
العربية املتحدة، ومضى  األب املؤسس لدولة اإلمارات 

لبناء أمة حقيقية زاهرة، واستطاع كرجل دولة أن يتجاوز 
داعية سالم  املتحدة، ليصبح  العربية  حدود اإلمارات 

عامليًا، ففي أشد احملن برز الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
إلى كافة أصقاع  كزعيم وداعية سالم ميتد نفوذه السياسي 

األرض، لذا ظل على مدار ٣٣ عامًا من الرئاسة، يؤدي 
فيتوسط  العاملي  الصعيد  على  وإنسانية  سياسية  أدوارًا 

الدولي للتصرف يف  إليقاف احلروب، ويضغط على املجتمع 
تاريخنا. من  حاسمة  منعطفات 

وبفطرته حتّول زايد إلى قائد بر وإحسان على الصعيد 
العمل اخليري، فكان عطاؤه على ضوء  العاملي، وعلى صعيد 

لذا  والتفاخر،  التباهي  بعيدًا عن  الدين اإلسالمي  تعاليم 
البيضاء وما  أياديه  املمكن اإلحاطة، مبا بلغته  ليس من 

إليه عمله اخليري. وصل 
ولم يقتصر العمل اخليري أو اجلود الذي عرف به الشيخ 

زايد على دولة اإلمارات العربية املتحدة، وإمنا امتد 
العالم على  إلى خارج حدودها ليصبح أعظم محسن يف 

اإلطالق، وكان له - رحمه اهللا - دور كبير يف مساعدة مئات 
البلدان  يف  احلياتية  مبستوياتهم  لينهضوا  البشر،  ماليني 

النامية.

القائد املؤسس

قائد اإلنسانية باٍق فــــي قلوب العالم

الشيخ زايد كما هو معروف عنه شخصية جذابة 
التي قليًال ما  التاريخية  ونادرة من الشخصيات 

تتكرر في الزمن إال بعد فترات طويلة لما يمتاز به 
من خصال وسجايا وقدرات قيادية وإنسانية غير 

عادية وفهم فطري لألمور وحكمة في التصرف واتخاذ 
القرار قلما تتوفر في غيره من القادة بقدر ما تتوافر 

البعد القيادي  في شخصه. وهذه الصفات أعطته 
المحلي والعربي والدولي  واإلنساني معاً على صعيده 

فكان رحمه اهللا الحاكم والزعيم األبرز في وقته وحتى 
اليوم. وكان يتعامل معه قادة العرب على أساس أنه 
رأيه،  ويلتقون على  بينهم  األهم واألحكم والمتميز 

خاصة في وقت الملمات والخالفات العربية، وكم 
أثبتت األيام صواب رأيه وبعد نظره في كثير 

وذلك  المصيرية،  والقضايا  العامة  المسائل  من 
التاريخية  أنه من الشخصيات  ما يثبت ويؤكد 

أمتهم  بتاريخ  ارتبطت أسماؤهم  الذين  النادرة 
من خالل ما حققوه من تطلعات شعوبهم 

وما اتسموا به من مواقف ثابتة وقوية تجاه 
العربية  المركزية لألمة  القضايا  كثير من 

وجدارة. باستحقاق  التاريخ  فدخلوا 

شخصية نادرة
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«إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في 

مسؤولية تهيئة األجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة».

«إن المرأة هي المسؤولة األولى عن األسرة وتعليمها أسس الحياة، وتثقيفها هو من أهم 

األشياء التي يقوم عليها العمل النسائي في الدولة».

الشيخة فاطمة: اإليمان والثقة بالله وحب الخــــــــير والوطن.. كلمة السر يف عبقرية زايد

في حوار شامل من القلب لـ «¶»

القائد  إلى  األقــرب  كنت  سموكم    
أربعين  من  أكثر  طــوال  المؤسس 
عامًا.. بعد هذه السنوات الحافلة 
ترين  كيف  والعطاء،  باإلنجازات 
الكبير  الراحل  إنسانية  سموكم 

وماذا تعلمت في مدرسته؟

السؤال صعبة  اإلجابة عن هذا    
ال  عن شخصية  نتحدث  ألننا  للغاية، 
يمكن اإللمام بجميع جوانبها اإلنسانية 
في سطور قليلة، لقد كان زايد يحمل 
العالم كله في قلبه، كان إنسانية وقيماً 
في  كله  خيراً  وكــان  راسخة،  ومبادئ 
فكره وصمته وكالمه وأفعاله.. لم يكن 
المغفور له بإذن اهللا الشيخ زايد - طيب 
اهللا ثــراه، زعيم أقــوال، بل كان زعيم 
ينضب  ال  معيناً  كــان  وعــطــاء.  أفعال 
وظللت  والخير،  والعطاء  الحب  مــن 
والحجر  والــشــجــر  البشر  إنسانيته 
باهللا  إيمانه  كــان  والــحــيــوان.  والطير 
اإليمان  واستمد من هذا  قوياً  عميقاً 
قوته وعزيمته وإرادته. والجدير ذكره 
بل  قــط،  لنفسه  يغضب  يكن  لــم  ــه  أن
كان  كلها.  ولإلنسانية  ولألمة  للوطن 
كثيراً  يتألم  واسعة  رحمة  اهللا  رحمه 
والمعوزين  والفقراء  المحتاجين  أللم 
له  يغمض  وال  المعمورة،  أرجـــاء  فــي 
آالم  يزيل  أن  استطاع  إذا  إال  جفن 
المتألمين ويقضي حوائج المحتاجين، 
وكنت ألحظ البشر والسعادة والسرور 
على وجهه عندما يحل مشكلة صاحب 
أبناء  من  مواطناً  أكــان  ســواء  حاجة، 
اإلمارات أم أي إنسان في العالم. لقد 
السيما  والحلم،  الصبر  منه  تعلمت 
أنه صبر كثيراً حتى تحققت أحالمه 
ويأمل  يحلم  يكن  لــم  وزايـــد  ــه،  وآمــال
لنفسه، بل تركزت جميع أحالمه على 
ال  أن  منه  تعلمت  وقــد  وأمــتــه،  وطنه 
به  واإليمان  باهللا  الثقة  مع  مستحيل 
تتجّسد  كيف  تعلمت  ومنه  وجــل،  عز 
الحكمة في األفعال واألقوال، وأن رضا 
اهللا عن القائد والحاكم هو الغاية التي 

ينبغي أن يسعى إليها.

مرحلة صعبة
الـــبـــدايـــات  ـــدت  ـــه   ســـمـــوكـــم ش
دولة  بناء  في  األولى  واإلرهاصات 
زايــد يحلم  كــان  االتــحــاد، فكيف 
لوطنه وأمته حتى تحولت أحالمه 

إلى حقائق وواقع؟

  كانت مرحلة في غاية الصعوبة 
الشيخ  له  المغفور  يكن  ولم  والقسوة، 
يعرف طعم  ثـــراه،  اهللا  - طيب  ــد  زاي
لتحقيق  بالنهار  الليل  يصل  بل  النوم، 
حلم أبــنــاء اإلمــــارات فــي قــيــام دولــة 
االتحاد. وفي تلك المرحلة كنت أبذل 
ثقل  عنه  أخّفف  لكي  قصارى جهدي 
المسؤولية، فالبد أن نعترف بأن والدة 
دولة االتحاد العظيمة لم يكن طريقها 
مفروشاً دوماً بالورود، بل شهدت تلك 
الوالدة الكثير من التحديات ومن المد 
والجزر، لكن زايد حقق الحلم بالصبر 
تتعثر مرحلة  أن  وكــان يمكن  واألنـــاة، 
ــد  لـــوال حكمة زاي تــأســيــس االتـــحـــاد 

وإخوانه حكام اإلمارات وصبرهم.
ـــإذن اهللا  ــه ب عــشــت مــع الــمــغــفــور ل
الشيخ زايد لحظات صعبة للغاية، وهو 

معه  الحلم. عشت  تحقيق  نحو  يبحر 
وعشت  والتحديات،  الهموم  لحظات 
ــتــصــار والــســعــادة  مــعــه لــحــظــات االن
مهموماً  يكون  وعندما  األمــل.  بتحقق 
لم يكن يتحدث إلى أحد كثيراً، حتى 
معي، لكنني عرفته وعرفت شخصيته، 
في  أدخــل  أن  دون  عنه  أخفف  وكنت 
مؤمنة  إنـــي  لـــه:  فــأقــول  التفاصيل، 
بفكرك وقدراتك وعزيمتك، وإنك قادر 
الحلم، ألن كل  بإذن اهللا على تحقيق 
الحلم  اإلمــارات يشاركونك هذا  أبناء 
معك،  واحـــد  رجــل  قلب  على  وكلهم 
ولن  لوطني  أحلم  أنا  قائًال:  فيبتسم 
يثنيني عن عزمي شيء، ألن اهللا تعالى 
حقيقة  الحلم  أصــبــح  وهــكــذا  مــعــي، 

وقامت دولة االتحاد العظيمة.

القائد المؤسس
المغفور  يخاطب  الجميع  كــان   
ثراه،  اهللا  طيب   - زايــد  الشيخ  له 
لمكانته  الــوالــد  السمو  بصاحب 
كان  كيف  وقـــدراتـــه..  وحكمته 
أبناء  مع  يتعامل  الكبير  الراحل 
أسرته  ــاء  ــن وأب الصغيرة  أســرتــه 

الكبيرة؟

الكبير  الراحل  له  المغفور  كــان    
لكل  أب  أنــه  يؤكد بحق  ــد،  زاي الشيخ 
مواطن ومواطنة في اإلمارات، وتجلى 
ــك فــي سلوكه ولــيــس فــي األقـــوال  ذل
فحسب، ولم ألحظ أبداً طوال مسيرتي 
ومشواري مع الراحل الكبير أنه يميز 
الكبيرة،  وتلك  الصغيرة  أسرته  بين 
واإلمــاراتــيــات  اإلماراتيين  كل  إن  بل 
أبناؤه بنفس درجة بنوة أبنائه الكرام، 
زايد هم  أبناء  والكل يلحظ أن جميع 
ومبادئه  وعقله  بفكره  نفسه  ـــد  زاي
وقيمه وإنسانيته. زايد باٍق في أبنائه 
حفظهم اهللا، وباٍق في حكام اإلمارات 
باٍق  وهو  مدرسته،  في  تعلموا  الذين 
في كل مواطن ومواطنة يحمالن نفس 
لبالده  الكبير  وحبه  ووطنيته  فكره 
هذا  في  قوله  أحــّب  وما  ولإلنسانية، 
ينصح  أن  يعتد  لــم  ــد  زاي إن  المجال 
بالسلوكيات  بل  فقط،  بالكالم  أبناءه 
والــمــواقــف واألقـــــوال، وهــو لــم يــزرع 
الصحراء بالمال، ولكنه زرعها بغرسه 
الــبــاقــي مــن القيم واإليــمــان  ــم  ــدائ ال
ــارات  اإلم وبنات  أبناء  كل  والصبر.. 

تربوا في بيت زايد الكبير وفي مدرسته 
نفسه  يحجب  لــم  ــه  أن ــك  ذل الباقية، 
المواطنين  وبناته  أبنائه  من  أحد  عن 
بحزم  يحنو  أن  واعتاد  والمواطنات، 
ويحسم بحنان، معتمداً مبدأ الشورى 
في أسرته وفي وطنه الكبير، حيث كان 
يستمع بحب وصبر وال يقاطع أحداً، 
وال يسفه رأياً وال يتفه اقتراحاً، لكنه 
إذا عزم يتوكل على اهللا ويتخذ القرار 
وكان  المناسب.  الوقت  في  الصائب 
رحمه اهللا يعطي الفرصة تلو األخرى 
وال يتضجر وال يتسرع، فإذا أخذ المرء 
فرصته ولم يحسن التصرف ولم ينجز 
يتدخل  كان رحمه اهللا  زايــد،  أراد  ما 
القرار  ويتخذ  الخطأ  ليصوب  فــوراً 
الحاسم والحازم، وهذا ما يفعله اآلن 
حفظهم  ــه  درب على  السائرون  أبــنــاؤه 

اهللا.

مزيج عبقري
زايد  الشيخ  له  المغفور  أن  رغــم    
طيب اهللا ثراه نشأ في البادية في 
للمرأة دور كبير  وقت لم يكن فيه 
كما هو اليوم، فإنه رحمه اهللا كان 
نصير المرأة األول، وهو الذي أطلق 
ترين  كيف  وقــدراتــهــا..  طاقتها 

سموكم هذا المزيج؟
    كان المغفور له الشيخ زايد - 
عن  دومـــاً  يسألني   - ــراه  ث اهللا  طيب 
المرأة اإلماراتية وطموحاتها  تطلعات 
لي:  ويــقــول  يبتسم  أجــيــبــه،  وعــنــدمــا 
تطلعاتي أنا وطموحاتي للمرأة أكثر من 
المرأة اإلماراتية وطموحاتها  تطلعات 

لنفسها.
خاطئة  معلومة  أصــحــح  أن  وأود 
وهي  الكثيرين،  أذهــان  في  استقرت 
أن عادات وتقاليد البادية قاسية تجاه 
ذلك  في  المرأة  أن  والحقيقة  المرأة، 
والبحر  الــغــوص  عصر  فــي  ــن،  ــزم ال
في  البطولة  دور  لها  كان  والصحراء، 
الحياة االجتماعية واالقتصادية، وكان 
البيت اإلماراتي مؤسسة كبرى، وكانت 
القيادة واإلدارة للمرأة، لكنها إن صح 
التعبير قيادة وإدارة من الخلف، فهي 
في  وكبيرة  كل صغيرة  عن  المسؤولة 
البيت والكلمة الفصل بالطبع للرجل. 
تـــوازن عبقري فــي ذلك  كــان هــنــاك 
الزمن بين قيادة المرأة وقوامة الرجل.
كــان البيت اإلمــاراتــي دولــة مكتفية 

ذاتياً فيها الزراعة والصناعة واإلنتاج 
األدوار  وهــذه  االجتماعي،  والتكافل 
كلها أو معظمها تولتها المرأة بجدارة. 
زايــد رحمه  أن  ذلك  دليل على  وأكبر 
وتشرب  المرأة  دور  تقدير  تعلم  اهللا 
اإليمان بها وبقدراتها من خالل حياة 
البادية، ويعرف عنه رحمه اهللا تحدثه 
الدائم بكل إكبار وبر وود وعرفان عن 
وكل  الكثير،  منها  تعلَّم  إنه  وقوله  أمه 
بالدنا  في  والمبدعين  العظام  القادة 
كان ألمهاتهم دور عظيم في تنشئتهم 
دور  وعظمة  الناجحة،  التنشئة  هــذه 
ألهمت  التي  هي  البادية  في  الــمــرأة 
زايد - رحمه اهللا أن يكون نصيراً لها 
لتحقيق تطلعاتها ومن هنا  ومتحمساً 
نجح نجاحاً باهراً في إطالق قدراتها 
وطاقاتها. هذا هو المزيج العبقري في 
شخصية المغفور له الشيخ زايد طيب 
والمعاصرة،  األصالة  مزيج  ثراه.  اهللا 
مزيج البداوة والمدنية الحديثة، مزيج 
هو  المزيج  وهــذا  والبحر،  الصحراء 
كلمة السر الكبرى في نهضة اإلمارات 

وصمودها أمام كل التحديات.

قائد اإلنسانية
 - زايد  الشيخ  له  المغفور    استحق 
طيب اهللا ثراه، لقبًا عالميًا أطلقته 
الخير  زايــد  وهــو  الشعوب،  عليه 
لسموكم  هل  اإلنسانية..  وقائد 
المحطات  أبــرز  عن  تحدثينا  أن 
والعربية  الوطنية  اإلنــســانــيــة 
ــي مــســيــرة الــراحــل  والــعــالــمــيــة ف

الكبير؟
ــطــاء  ــع ــر وال ــخــي   مــحــطــات ال
رحمه  زايـــد  فــي مسيرة  واإلنــســانــيــة 
اهللا متداخلة ومتكاملة ومتصلة محلياً 
رحمه  كــان  بالتأكيد  ودولــيــاً.  وعربياً 
لتلمس  القصوى  األولوية  يعطي  اهللا 
ــاء الــوطــن  ــن احــتــيــاجــات ومــطــالــب أب
حب  جميعاً  فينا  غــرس  لكنه  وبناته. 
واإلســالمــيــة  العربية  ألمتنا  الخير 
ولإلنسانية كلها ولإلنسان أينما وجد. 
ولعّل إحدى أعظم خصال الخير لدى 
زايد هي أنه ال يسأل سوى عن حاجة 
هو  مــن  يعنيه  ال   - الحاجة  صاحب 
وما دينه وما جنسيته، ولكن فقط: ما 
هذه  أساس حجم  وعلى  هي حاجته، 
وكان  ويبادر،  األولوية  يعطي  الحاجة 
هذا ديدنه ودأبه مع األفراد ومع الدول 

بالخير  والمبادر  السّباق  وكان  أيضاً. 
دولة  تعرضت  إذا  واإلغــاثــة،  والعطاء 
ما لمحنة أو كارثة أو أزمة، واألعظم 
أن زايد كان يفعل كل هذا الخير على 
أنه واجب نحو اإلنسان في كل مكان 
وليس منة وال صدقة وال فضًال، وكانت 
سعادة زايد وهو يعطي أضعاف سعادة 
المــرئ  يمكن  وال  العطاء،  يأخذ  مــن 
مهما كانت قدراته وقربه من المغفور 
محطات  يحصي  أن  زايــد،  الشيخ  له 
أو  عربياً  أو  محلياً  والخير  العطاء 
عالمياً في حياة الراحل الكبير. واألهم 
من ذلك أن عطاء زايد ما زال يتحدث 
عن نفسه في جميع أنحاء العالم من 
واإلسالمية  العلمية  الــصــروح  خــالل 
التي  والثقافية  واالقتصادية  والطبية 
أقامها زايد في كل شبر من المعمورة، 
التي  الكبرى  الجوائز  إلــى  باإلضافة 
الخير  ومــؤســســات  اســـمـــه،  تــحــمــل 
وما  باسمه  أطلقها  التي  واإلنسانية 

زالت تقدم خيرها للجميع.

نهج زايد
  كان المغفور له الشيخ زايد - طيب 
اهللا ثراه يرى أن التعليم هو قاطرة 
وصاياه  وكــانــت  أمــة  ألي  النهضة 
كيف  اإلطار،  هذا  في  تصّب  دائمًا 
كانت البدايات، وكيف ترين الوضع 
كل  تحققت  وهل  للتعليم  الحالي 

أمنيات القائد المؤسس؟

زايــد  مــشــروع  التعليم  كــان    
األعظم واألكبر وقد عرف عنه قوله 
فاألمة  األمــة،  قلب  هــو  التعليم  إن 
الذي  كاإلنسان  التعليم  تهمل  التي 
اهللا  رحمه  ــد  زاي وكــان  قلبه.  يهمل 
التعليم  يسمى  ما  إلــى  دومــاً  يطمح 
وبنات  ألبناء  المستدام  أو  المستمر 
ــــارات، انــطــالقــاً مــن رؤيــتــه أن  اإلم
تنتهي  دراسية  مراحل  ليس  التعليم 
ويتسلم  شـــيء  كــل  الــمــرء  ويــنــســى 
المهد  من  ضــروري  إنه  بل  وظيفة، 
أن  ينبغي  ال  وبالتالي  اللحد،  إلــى 
يــتــوقــف بــنــهــايــة مــرحــلــة دراســيــة. 
المدرسة  أن  يرى  له  المغفور  وكان 
له  نهاية  ال  طريق  بداية  والجامعة 
وإعداد  الخبرات  واكتساب  للتعليم 
الـــكـــوادر مــن أجـــل خــدمــة الــوطــن، 
عليه  تسير  ــذي  ال هــو  النهج  وهــذا 
خــالل  مــن  اآلن  الحكيمة  قــيــادتــنــا 
ــشــاء وكــالــة  مـــبـــادرات االبــتــكــار وإن
الكبير  والتقدم  للفضاء  اإلمـــارات 
والبديلة  الجديدة  الطاقة  في مجال 
الــــذي حــقــقــت فيه  ــمــجــال  ـــو ال وه
العالم،  على مستوى  ريادة  اإلمارات 
تمارس  والمؤهلة  المتعلمة  فالمرأة 
بل  المجاالت  كل  في  اليوم  نشاطها 
المدني  الطيران  مثل  أصعبها  وفي 
والــطــيــران الــعــســكــري والــعــمــل في 
حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز، بــاإلضــافــة 
في  قيادية  مناصب  المرأة  تبوء  إلى 
بدأها  إنجازات  كلها  وهذه  الدولة، 
ـــد فــي ظـــروف صــعــبــة وقــاســيــة  زاي
ويكملها اآلن أبناؤه في كل المجاالت 
فزايد  يسراً.  أكثر  ظروف  في  لكن 
وقيادتنا  الــطــريــق  مــهــد  ـــذي  ال هــو 
يــســيــرون  وطــنــنــا  وأبــنــاء  الحكيمة 

الطريق. ثابتة على نفس  بخطى 

عهدناه دومًا زعيم أفعال ال أقوال ومعينًا ال ينضب من الحب والخير والعطاء

وقفت بجانبه في اللحظات الصعبة عندما كان يصل الليل بالنهار لبناء الدولة

لم ألحظ طوال مسيرتي معه أن له أسرتين صغيرة وكبيرة ألن اإلمارات كلها أسرته

الراحل الكبير حقق مع إخوانه حكام اإلمارات معجزة االتحاد بالصبر والحكمة

 في أصعب اللحظات كان يبتسم بثقة ويقول: أحلم لوطني ولن يثنيني شيء عن عزمي

في كل مرة يتحدث معي عن المرأة يقول: طموحاتي لها أكثر من طموحاتها لنفسها

 سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات رئيسة االحتاد 
النسائي العام الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة 

املجلس األعلى لألمومة والطفولة، خير من يتحدث عن املغفور 
له الشيخ زايد - طيب اهللا ثراه، فهي رفيقة دربه طوال عقود، 

وهي األقرب إلى القائد املؤسس واألكثر معايشة للحظات املعاناة 

واجلهد والعرق والغرس، كما حلظات االنتصار وحتقيق األحالم 
واآلمال وجني الثمار. وقفت إلى جواره دائمًا، ساندته وشّدت من 

أزره وتعلمت منه الكثير، وبني أبرز ما تعلمته منه أن الوطن هو 
احلب الكبير، وأن اإلميان باهللا يصنع املعجزات، كما تعلمت من 

الراحل الكبير الصبر واجللد وقوة اإلرادة والعزمية، كل هذا وأكثر 

القائد المؤسس باٍق في 

أبنائه حفظهم الله وفي 

حكام اإلمارات الذين 

تعلموا في مدرسته

تقاليد البادية لم تظلم 

المرأة التي كان لها الدور 

األعظم وكل عظمائنا 

تخرجوا على يديها

لم يزرع الصحراء بالمال 

ولكنه حولها إلى جّنة 

خضراء بالقيم واإلصرار 

والعزيمة

زايد كان يعطي بال 

حدود وسعادته 

بالعطاء أكثر من سعادة 

أي إنسان باألخذ

كان حازمًا في لين 

ويستمع لكل اآلراء ثم 

يتخذ قراره الحاسم 

والصائب

القائد ترك

 لنا إرثًا عظيمًا 

من القيم والمبادئ 

وحب الناس

منه تؤكد سموها أنه غيض من فيض مدرسة زايد، حكيم العرب، 
بل حكيم اإلنسانية، كما تقول سموها.

ويف ذكرى رحيل القائد املؤسس، طيب اهللا ثراه، يوم التاسع عشر 
من رمضان قبل أحد عشر عامًا، والتي أصبحت يومًا سنويًا 

للعمل اإلنساني يف دولة اإلمارات، تتشرف «االحتاد» بهذا احلوار 

مع سمو الشيخة فاطمة، لتلقي الضوء يف عجالة على محطات 
العطاء واإلنسانية يف حياة املغفور له بإذن اهللا.. ونقول: يف 

عجالة.. ألن سيرة زايد ومسيرته اإلنسانية ال ميكن اإلحاطة 
بهما يف مثل هذه املساحة احملدودة، فخير زايد وعطاؤه وإجنازاته 

ما زالت وستظل حاضرة يف ذاكرة األمة والعالم بأسره.

  نهج زايد ما زال مستمرًا 
ومتأصًال  يف قيادتنا احلكيمة 

وأبناء شعبنا. كيف استطاع 
املغفور له غرس قيمه ومبادئه 
يف أبنائه، وما هي أبرز وصاياه 

وأقواله يف هذا الشأن؟
    نعم.. نهج زايد ما زال 

متواصًال  يف قيادتنا احلكيمة، 
وعلى رأسها صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهللا، 

لذلك أقول دائمًا، إن زايد باق 
بيننا بإجنازاته ونهجه ودربه 

الذي يسير عليه أبناؤه الكرام 
وأبناء اإلمارات جميعًا، وزايد 
لم يكن يقدم نهجه وحكمته 

ألبنائه أقواًال، ولكنه كان يقدم 
ذلك فعًال وعمًال، ونحن جميعًا 

ننظر إليه ونتأسى به ونسير 
على خطاه، كان رحمه اهللا يؤكد 

دومًا أن اإلميان باهللا يحقق 
املستحيل ويصنع املعجزات 

وال ميكن أن تقف عقبة يف 
وجه املؤمن الواثق بربه واحملب 

لوطنه، وكان يقول إن خدمة 
القائد ألبناء وطنه وشعبه 
هي أعظم سعادة يف الدنيا 
واآلخرة.. وإن حب الشعب 

للقائد منحة ربانية وجائزة 
إلهية للحاكم املخلص لربه 
ولشعبه، وقد نال زايد رحمه 

اهللا هذه املنحة واجلائزة وتربع 
على عروش القلوب ليس يف 

اإلمارات وحدها، ولكن يف كل 
أنحاء العالم.

نهج

زايد

  ماذا تقولني سموكم عن 
الراحل العظيم بعد هذه 

السنوات من العطاء 
واإلجناز؟

  أنا دائمة الدعاء إلى اهللا 
عز وجل بأن يجزي املغفور 
له الشيخ زايد - طيب اهللا 
ثراه عن وطنه وأمته خير 

اجلزاء وأحسنه، وال أحد يف 
العالم ينسى زايد واأللسن 
يف كل مكان تلهج بالدعاء 

له بالرحمة والفردوس 
األعلى من اجلّنة.. لقد 

كان عمله أقوى وأسبق من 
كل كلمات الشكر والعرفان 
والثناء.. لقد ترك لنا إرثًا 
عظيمًا من القيم واملبادئ 
وحب الناس ونحن نسعى 

باستمرار إلى أن ننمي هذا 
اإلرث وأن يكون، كما هو دوما، 

نهرا متدفقا باحلكمة يف 
احلاضر واملستقبل، وبصيرة 
يف قلوب أبناء وبنات الوطن 

واألمة والعالم أجمع، 
وبذلك تصبح كل أعمالنا 

وإجنازاتنا مستلهمة من 
إرث زايد وتوجيهاته وقيمه 
ومبادئه ووصاياه. وعندما 

حتولت ذكرى وفاته إلى اليوم 
السنوي للعمل اإلنساني، 

فإن ذلك البد وأن يدفعنا إلى 
املزيد من اإلسهام يف العمل 

اإلنساني الذي يعد عند زايد 
رحمه اهللا أفضل شكر لنعمة 

اهللا.

العطاء

واإلنجاز

مزيج عبقري من القيم اإلسالمية واإلنسانية والحضارية

   تميزت شخصية المغفور له الشيخ زايد، بالحزم 
مع اللين والحسم مع إعطاء الفرص والقرار الصائب 
دائمًا في كل ما يتعلق بالوطن واألمة.. كيف ترين 
هذا الجانب في شخصيته وأصعب وأقوى القرارات 

التي اتخذها؟

  قلت من قبل إن زايد - رحمه اهللا- شخصية 
موسوعية إنسانياً ومزيج عبقري من القيم اإلسالمية 
واإلنسانية والحضارية. وكان يجمع بين الحزم واللين 
وإعطاء الفرص ثم الحسم، وكانت مسيرة زايد مليئة 
وحافلة بالقرارات الحاسمة والصعبة، فإصراره على 
زراعة الصحراء واستنطاقها وتحويلها للون األخضر 

رغم تحذيرات الخبراء، وقولهم إن األمر ال طائل منه 
وهو استنزاف للجهد والمال فيما يفيد، هذا القرار 
الذي  زايد  عليها  أصّر  التي  القرارات  أهم  كان من 
لن  واحتضنته  أحبها  التي  الصحراء  بأن  واثقاً  كان 
تخذله. كان قرار زايد الذي نفذه وأصر عليه أشبه 
أكدت  كما  معجزات  فيه  ليست  زمن  في  بالمعجزة 
ذلك األوساط الغربية والدولية، وال أحد ينسى قرار 
زايد رحمه اهللا القوي والمدوي بوقف تصدير النفط 
إلى الغرب خالل حرب السادس من أكتوبر، العاشر 
من رمضان عام 1973 بين العرب وإسرائيل وكلماته 
الدم  من  بأغلى  ليس  العربي  البترول  «إن  الخالدة: 

العربي».
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«إن المرأة ليست فقط نصف المجتمع من الناحية العددية، بل هي كذلك من حيث مشاركتها في 

مسؤولية تهيئة األجيال الصاعدة وتربيتها تربية سليمة متكاملة».

«إن المرأة هي المسؤولة األولى عن األسرة وتعليمها أسس الحياة، وتثقيفها هو من أهم 

األشياء التي يقوم عليها العمل النسائي في الدولة».

الشيخة فاطمة: اإليمان والثقة بالله وحب الخــــــــير والوطن.. كلمة السر يف عبقرية زايد

في حوار شامل من القلب لـ «¶»

القائد  إلى  األقــرب  كنت  سموكم    
أربعين  من  أكثر  طــوال  المؤسس 
عامًا.. بعد هذه السنوات الحافلة 
ترين  كيف  والعطاء،  باإلنجازات 
الكبير  الراحل  إنسانية  سموكم 

وماذا تعلمت في مدرسته؟

السؤال صعبة  اإلجابة عن هذا    
ال  عن شخصية  نتحدث  ألننا  للغاية، 
يمكن اإللمام بجميع جوانبها اإلنسانية 
في سطور قليلة، لقد كان زايد يحمل 
العالم كله في قلبه، كان إنسانية وقيماً 
في  كله  خيراً  وكــان  راسخة،  ومبادئ 
فكره وصمته وكالمه وأفعاله.. لم يكن 
المغفور له بإذن اهللا الشيخ زايد - طيب 
اهللا ثــراه، زعيم أقــوال، بل كان زعيم 
ينضب  ال  معيناً  كــان  وعــطــاء.  أفعال 
وظللت  والخير،  والعطاء  الحب  مــن 
والحجر  والــشــجــر  البشر  إنسانيته 
باهللا  إيمانه  كــان  والــحــيــوان.  والطير 
اإليمان  واستمد من هذا  قوياً  عميقاً 
قوته وعزيمته وإرادته. والجدير ذكره 
بل  قــط،  لنفسه  يغضب  يكن  لــم  ــه  أن
كان  كلها.  ولإلنسانية  ولألمة  للوطن 
كثيراً  يتألم  واسعة  رحمة  اهللا  رحمه 
والمعوزين  والفقراء  المحتاجين  أللم 
له  يغمض  وال  المعمورة،  أرجـــاء  فــي 
آالم  يزيل  أن  استطاع  إذا  إال  جفن 
المتألمين ويقضي حوائج المحتاجين، 
وكنت ألحظ البشر والسعادة والسرور 
على وجهه عندما يحل مشكلة صاحب 
أبناء  من  مواطناً  أكــان  ســواء  حاجة، 
اإلمارات أم أي إنسان في العالم. لقد 
السيما  والحلم،  الصبر  منه  تعلمت 
أنه صبر كثيراً حتى تحققت أحالمه 
ويأمل  يحلم  يكن  لــم  وزايـــد  ــه،  وآمــال
لنفسه، بل تركزت جميع أحالمه على 
ال  أن  منه  تعلمت  وقــد  وأمــتــه،  وطنه 
به  واإليمان  باهللا  الثقة  مع  مستحيل 
تتجّسد  كيف  تعلمت  ومنه  وجــل،  عز 
الحكمة في األفعال واألقوال، وأن رضا 
اهللا عن القائد والحاكم هو الغاية التي 

ينبغي أن يسعى إليها.

مرحلة صعبة
الـــبـــدايـــات  ـــدت  ـــه   ســـمـــوكـــم ش
دولة  بناء  في  األولى  واإلرهاصات 
زايــد يحلم  كــان  االتــحــاد، فكيف 
لوطنه وأمته حتى تحولت أحالمه 

إلى حقائق وواقع؟

  كانت مرحلة في غاية الصعوبة 
الشيخ  له  المغفور  يكن  ولم  والقسوة، 
يعرف طعم  ثـــراه،  اهللا  - طيب  ــد  زاي
لتحقيق  بالنهار  الليل  يصل  بل  النوم، 
حلم أبــنــاء اإلمــــارات فــي قــيــام دولــة 
االتحاد. وفي تلك المرحلة كنت أبذل 
ثقل  عنه  أخّفف  لكي  قصارى جهدي 
المسؤولية، فالبد أن نعترف بأن والدة 
دولة االتحاد العظيمة لم يكن طريقها 
مفروشاً دوماً بالورود، بل شهدت تلك 
الوالدة الكثير من التحديات ومن المد 
والجزر، لكن زايد حقق الحلم بالصبر 
تتعثر مرحلة  أن  وكــان يمكن  واألنـــاة، 
ــد  لـــوال حكمة زاي تــأســيــس االتـــحـــاد 

وإخوانه حكام اإلمارات وصبرهم.
ـــإذن اهللا  ــه ب عــشــت مــع الــمــغــفــور ل
الشيخ زايد لحظات صعبة للغاية، وهو 

معه  الحلم. عشت  تحقيق  نحو  يبحر 
وعشت  والتحديات،  الهموم  لحظات 
ــتــصــار والــســعــادة  مــعــه لــحــظــات االن
مهموماً  يكون  وعندما  األمــل.  بتحقق 
لم يكن يتحدث إلى أحد كثيراً، حتى 
معي، لكنني عرفته وعرفت شخصيته، 
في  أدخــل  أن  دون  عنه  أخفف  وكنت 
مؤمنة  إنـــي  لـــه:  فــأقــول  التفاصيل، 
بفكرك وقدراتك وعزيمتك، وإنك قادر 
الحلم، ألن كل  بإذن اهللا على تحقيق 
الحلم  اإلمــارات يشاركونك هذا  أبناء 
معك،  واحـــد  رجــل  قلب  على  وكلهم 
ولن  لوطني  أحلم  أنا  قائًال:  فيبتسم 
يثنيني عن عزمي شيء، ألن اهللا تعالى 
حقيقة  الحلم  أصــبــح  وهــكــذا  مــعــي، 

وقامت دولة االتحاد العظيمة.

القائد المؤسس
المغفور  يخاطب  الجميع  كــان   
ثراه،  اهللا  طيب   - زايــد  الشيخ  له 
لمكانته  الــوالــد  السمو  بصاحب 
كان  كيف  وقـــدراتـــه..  وحكمته 
أبناء  مع  يتعامل  الكبير  الراحل 
أسرته  ــاء  ــن وأب الصغيرة  أســرتــه 

الكبيرة؟

الكبير  الراحل  له  المغفور  كــان    
لكل  أب  أنــه  يؤكد بحق  ــد،  زاي الشيخ 
مواطن ومواطنة في اإلمارات، وتجلى 
ــك فــي سلوكه ولــيــس فــي األقـــوال  ذل
فحسب، ولم ألحظ أبداً طوال مسيرتي 
ومشواري مع الراحل الكبير أنه يميز 
الكبيرة،  وتلك  الصغيرة  أسرته  بين 
واإلمــاراتــيــات  اإلماراتيين  كل  إن  بل 
أبناؤه بنفس درجة بنوة أبنائه الكرام، 
زايد هم  أبناء  والكل يلحظ أن جميع 
ومبادئه  وعقله  بفكره  نفسه  ـــد  زاي
وقيمه وإنسانيته. زايد باٍق في أبنائه 
حفظهم اهللا، وباٍق في حكام اإلمارات 
باٍق  وهو  مدرسته،  في  تعلموا  الذين 
في كل مواطن ومواطنة يحمالن نفس 
لبالده  الكبير  وحبه  ووطنيته  فكره 
هذا  في  قوله  أحــّب  وما  ولإلنسانية، 
ينصح  أن  يعتد  لــم  ــد  زاي إن  المجال 
بالسلوكيات  بل  فقط،  بالكالم  أبناءه 
والــمــواقــف واألقـــــوال، وهــو لــم يــزرع 
الصحراء بالمال، ولكنه زرعها بغرسه 
الــبــاقــي مــن القيم واإليــمــان  ــم  ــدائ ال
ــارات  اإلم وبنات  أبناء  كل  والصبر.. 

تربوا في بيت زايد الكبير وفي مدرسته 
نفسه  يحجب  لــم  ــه  أن ــك  ذل الباقية، 
المواطنين  وبناته  أبنائه  من  أحد  عن 
بحزم  يحنو  أن  واعتاد  والمواطنات، 
ويحسم بحنان، معتمداً مبدأ الشورى 
في أسرته وفي وطنه الكبير، حيث كان 
يستمع بحب وصبر وال يقاطع أحداً، 
وال يسفه رأياً وال يتفه اقتراحاً، لكنه 
إذا عزم يتوكل على اهللا ويتخذ القرار 
وكان  المناسب.  الوقت  في  الصائب 
رحمه اهللا يعطي الفرصة تلو األخرى 
وال يتضجر وال يتسرع، فإذا أخذ المرء 
فرصته ولم يحسن التصرف ولم ينجز 
يتدخل  كان رحمه اهللا  زايــد،  أراد  ما 
القرار  ويتخذ  الخطأ  ليصوب  فــوراً 
الحاسم والحازم، وهذا ما يفعله اآلن 
حفظهم  ــه  درب على  السائرون  أبــنــاؤه 

اهللا.

مزيج عبقري
زايد  الشيخ  له  المغفور  أن  رغــم    
طيب اهللا ثراه نشأ في البادية في 
للمرأة دور كبير  وقت لم يكن فيه 
كما هو اليوم، فإنه رحمه اهللا كان 
نصير المرأة األول، وهو الذي أطلق 
ترين  كيف  وقــدراتــهــا..  طاقتها 

سموكم هذا المزيج؟
    كان المغفور له الشيخ زايد - 
عن  دومـــاً  يسألني   - ــراه  ث اهللا  طيب 
المرأة اإلماراتية وطموحاتها  تطلعات 
لي:  ويــقــول  يبتسم  أجــيــبــه،  وعــنــدمــا 
تطلعاتي أنا وطموحاتي للمرأة أكثر من 
المرأة اإلماراتية وطموحاتها  تطلعات 

لنفسها.
خاطئة  معلومة  أصــحــح  أن  وأود 
وهي  الكثيرين،  أذهــان  في  استقرت 
أن عادات وتقاليد البادية قاسية تجاه 
ذلك  في  المرأة  أن  والحقيقة  المرأة، 
والبحر  الــغــوص  عصر  فــي  ــن،  ــزم ال
في  البطولة  دور  لها  كان  والصحراء، 
الحياة االجتماعية واالقتصادية، وكان 
البيت اإلماراتي مؤسسة كبرى، وكانت 
القيادة واإلدارة للمرأة، لكنها إن صح 
التعبير قيادة وإدارة من الخلف، فهي 
في  وكبيرة  كل صغيرة  عن  المسؤولة 
البيت والكلمة الفصل بالطبع للرجل. 
تـــوازن عبقري فــي ذلك  كــان هــنــاك 
الزمن بين قيادة المرأة وقوامة الرجل.
كــان البيت اإلمــاراتــي دولــة مكتفية 

ذاتياً فيها الزراعة والصناعة واإلنتاج 
األدوار  وهــذه  االجتماعي،  والتكافل 
كلها أو معظمها تولتها المرأة بجدارة. 
زايــد رحمه  أن  ذلك  دليل على  وأكبر 
وتشرب  المرأة  دور  تقدير  تعلم  اهللا 
اإليمان بها وبقدراتها من خالل حياة 
البادية، ويعرف عنه رحمه اهللا تحدثه 
الدائم بكل إكبار وبر وود وعرفان عن 
وكل  الكثير،  منها  تعلَّم  إنه  وقوله  أمه 
بالدنا  في  والمبدعين  العظام  القادة 
كان ألمهاتهم دور عظيم في تنشئتهم 
دور  وعظمة  الناجحة،  التنشئة  هــذه 
ألهمت  التي  هي  البادية  في  الــمــرأة 
زايد - رحمه اهللا أن يكون نصيراً لها 
لتحقيق تطلعاتها ومن هنا  ومتحمساً 
نجح نجاحاً باهراً في إطالق قدراتها 
وطاقاتها. هذا هو المزيج العبقري في 
شخصية المغفور له الشيخ زايد طيب 
والمعاصرة،  األصالة  مزيج  ثراه.  اهللا 
مزيج البداوة والمدنية الحديثة، مزيج 
هو  المزيج  وهــذا  والبحر،  الصحراء 
كلمة السر الكبرى في نهضة اإلمارات 

وصمودها أمام كل التحديات.

قائد اإلنسانية
 - زايد  الشيخ  له  المغفور    استحق 
طيب اهللا ثراه، لقبًا عالميًا أطلقته 
الخير  زايــد  وهــو  الشعوب،  عليه 
لسموكم  هل  اإلنسانية..  وقائد 
المحطات  أبــرز  عن  تحدثينا  أن 
والعربية  الوطنية  اإلنــســانــيــة 
ــي مــســيــرة الــراحــل  والــعــالــمــيــة ف

الكبير؟
ــطــاء  ــع ــر وال ــخــي   مــحــطــات ال
رحمه  زايـــد  فــي مسيرة  واإلنــســانــيــة 
اهللا متداخلة ومتكاملة ومتصلة محلياً 
رحمه  كــان  بالتأكيد  ودولــيــاً.  وعربياً 
لتلمس  القصوى  األولوية  يعطي  اهللا 
ــاء الــوطــن  ــن احــتــيــاجــات ومــطــالــب أب
حب  جميعاً  فينا  غــرس  لكنه  وبناته. 
واإلســالمــيــة  العربية  ألمتنا  الخير 
ولإلنسانية كلها ولإلنسان أينما وجد. 
ولعّل إحدى أعظم خصال الخير لدى 
زايد هي أنه ال يسأل سوى عن حاجة 
هو  مــن  يعنيه  ال   - الحاجة  صاحب 
وما دينه وما جنسيته، ولكن فقط: ما 
هذه  أساس حجم  وعلى  هي حاجته، 
وكان  ويبادر،  األولوية  يعطي  الحاجة 
هذا ديدنه ودأبه مع األفراد ومع الدول 

بالخير  والمبادر  السّباق  وكان  أيضاً. 
دولة  تعرضت  إذا  واإلغــاثــة،  والعطاء 
ما لمحنة أو كارثة أو أزمة، واألعظم 
أن زايد كان يفعل كل هذا الخير على 
أنه واجب نحو اإلنسان في كل مكان 
وليس منة وال صدقة وال فضًال، وكانت 
سعادة زايد وهو يعطي أضعاف سعادة 
المــرئ  يمكن  وال  العطاء،  يأخذ  مــن 
مهما كانت قدراته وقربه من المغفور 
محطات  يحصي  أن  زايــد،  الشيخ  له 
أو  عربياً  أو  محلياً  والخير  العطاء 
عالمياً في حياة الراحل الكبير. واألهم 
من ذلك أن عطاء زايد ما زال يتحدث 
عن نفسه في جميع أنحاء العالم من 
واإلسالمية  العلمية  الــصــروح  خــالل 
التي  والثقافية  واالقتصادية  والطبية 
أقامها زايد في كل شبر من المعمورة، 
التي  الكبرى  الجوائز  إلــى  باإلضافة 
الخير  ومــؤســســات  اســـمـــه،  تــحــمــل 
وما  باسمه  أطلقها  التي  واإلنسانية 

زالت تقدم خيرها للجميع.

نهج زايد
  كان المغفور له الشيخ زايد - طيب 
اهللا ثراه يرى أن التعليم هو قاطرة 
وصاياه  وكــانــت  أمــة  ألي  النهضة 
كيف  اإلطار،  هذا  في  تصّب  دائمًا 
كانت البدايات، وكيف ترين الوضع 
كل  تحققت  وهل  للتعليم  الحالي 

أمنيات القائد المؤسس؟

زايــد  مــشــروع  التعليم  كــان    
األعظم واألكبر وقد عرف عنه قوله 
فاألمة  األمــة،  قلب  هــو  التعليم  إن 
الذي  كاإلنسان  التعليم  تهمل  التي 
اهللا  رحمه  ــد  زاي وكــان  قلبه.  يهمل 
التعليم  يسمى  ما  إلــى  دومــاً  يطمح 
وبنات  ألبناء  المستدام  أو  المستمر 
ــــارات، انــطــالقــاً مــن رؤيــتــه أن  اإلم
تنتهي  دراسية  مراحل  ليس  التعليم 
ويتسلم  شـــيء  كــل  الــمــرء  ويــنــســى 
المهد  من  ضــروري  إنه  بل  وظيفة، 
أن  ينبغي  ال  وبالتالي  اللحد،  إلــى 
يــتــوقــف بــنــهــايــة مــرحــلــة دراســيــة. 
المدرسة  أن  يرى  له  المغفور  وكان 
له  نهاية  ال  طريق  بداية  والجامعة 
وإعداد  الخبرات  واكتساب  للتعليم 
الـــكـــوادر مــن أجـــل خــدمــة الــوطــن، 
عليه  تسير  ــذي  ال هــو  النهج  وهــذا 
خــالل  مــن  اآلن  الحكيمة  قــيــادتــنــا 
ــشــاء وكــالــة  مـــبـــادرات االبــتــكــار وإن
الكبير  والتقدم  للفضاء  اإلمـــارات 
والبديلة  الجديدة  الطاقة  في مجال 
الــــذي حــقــقــت فيه  ــمــجــال  ـــو ال وه
العالم،  على مستوى  ريادة  اإلمارات 
تمارس  والمؤهلة  المتعلمة  فالمرأة 
بل  المجاالت  كل  في  اليوم  نشاطها 
المدني  الطيران  مثل  أصعبها  وفي 
والــطــيــران الــعــســكــري والــعــمــل في 
حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز، بــاإلضــافــة 
في  قيادية  مناصب  المرأة  تبوء  إلى 
بدأها  إنجازات  كلها  وهذه  الدولة، 
ـــد فــي ظـــروف صــعــبــة وقــاســيــة  زاي
ويكملها اآلن أبناؤه في كل المجاالت 
فزايد  يسراً.  أكثر  ظروف  في  لكن 
وقيادتنا  الــطــريــق  مــهــد  ـــذي  ال هــو 
يــســيــرون  وطــنــنــا  وأبــنــاء  الحكيمة 

الطريق. ثابتة على نفس  بخطى 

عهدناه دومًا زعيم أفعال ال أقوال ومعينًا ال ينضب من الحب والخير والعطاء

وقفت بجانبه في اللحظات الصعبة عندما كان يصل الليل بالنهار لبناء الدولة

لم ألحظ طوال مسيرتي معه أن له أسرتين صغيرة وكبيرة ألن اإلمارات كلها أسرته

الراحل الكبير حقق مع إخوانه حكام اإلمارات معجزة االتحاد بالصبر والحكمة

 في أصعب اللحظات كان يبتسم بثقة ويقول: أحلم لوطني ولن يثنيني شيء عن عزمي

في كل مرة يتحدث معي عن المرأة يقول: طموحاتي لها أكثر من طموحاتها لنفسها

 سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات رئيسة االحتاد 
النسائي العام الرئيس األعلى ملؤسسة التنمية األسرية رئيسة 

املجلس األعلى لألمومة والطفولة، خير من يتحدث عن املغفور 
له الشيخ زايد - طيب اهللا ثراه، فهي رفيقة دربه طوال عقود، 

وهي األقرب إلى القائد املؤسس واألكثر معايشة للحظات املعاناة 

واجلهد والعرق والغرس، كما حلظات االنتصار وحتقيق األحالم 
واآلمال وجني الثمار. وقفت إلى جواره دائمًا، ساندته وشّدت من 

أزره وتعلمت منه الكثير، وبني أبرز ما تعلمته منه أن الوطن هو 
احلب الكبير، وأن اإلميان باهللا يصنع املعجزات، كما تعلمت من 

الراحل الكبير الصبر واجللد وقوة اإلرادة والعزمية، كل هذا وأكثر 

القائد المؤسس باٍق في 

أبنائه حفظهم الله وفي 

حكام اإلمارات الذين 

تعلموا في مدرسته

تقاليد البادية لم تظلم 

المرأة التي كان لها الدور 

األعظم وكل عظمائنا 

تخرجوا على يديها

لم يزرع الصحراء بالمال 

ولكنه حولها إلى جّنة 

خضراء بالقيم واإلصرار 

والعزيمة

زايد كان يعطي بال 

حدود وسعادته 

بالعطاء أكثر من سعادة 

أي إنسان باألخذ

كان حازمًا في لين 

ويستمع لكل اآلراء ثم 

يتخذ قراره الحاسم 

والصائب

القائد ترك

 لنا إرثًا عظيمًا 

من القيم والمبادئ 

وحب الناس

منه تؤكد سموها أنه غيض من فيض مدرسة زايد، حكيم العرب، 
بل حكيم اإلنسانية، كما تقول سموها.

ويف ذكرى رحيل القائد املؤسس، طيب اهللا ثراه، يوم التاسع عشر 
من رمضان قبل أحد عشر عامًا، والتي أصبحت يومًا سنويًا 

للعمل اإلنساني يف دولة اإلمارات، تتشرف «االحتاد» بهذا احلوار 

مع سمو الشيخة فاطمة، لتلقي الضوء يف عجالة على محطات 
العطاء واإلنسانية يف حياة املغفور له بإذن اهللا.. ونقول: يف 

عجالة.. ألن سيرة زايد ومسيرته اإلنسانية ال ميكن اإلحاطة 
بهما يف مثل هذه املساحة احملدودة، فخير زايد وعطاؤه وإجنازاته 

ما زالت وستظل حاضرة يف ذاكرة األمة والعالم بأسره.

  نهج زايد ما زال مستمرًا 
ومتأصًال  يف قيادتنا احلكيمة 

وأبناء شعبنا. كيف استطاع 
املغفور له غرس قيمه ومبادئه 
يف أبنائه، وما هي أبرز وصاياه 

وأقواله يف هذا الشأن؟
    نعم.. نهج زايد ما زال 

متواصًال  يف قيادتنا احلكيمة، 
وعلى رأسها صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظه اهللا، 

لذلك أقول دائمًا، إن زايد باق 
بيننا بإجنازاته ونهجه ودربه 

الذي يسير عليه أبناؤه الكرام 
وأبناء اإلمارات جميعًا، وزايد 
لم يكن يقدم نهجه وحكمته 

ألبنائه أقواًال، ولكنه كان يقدم 
ذلك فعًال وعمًال، ونحن جميعًا 

ننظر إليه ونتأسى به ونسير 
على خطاه، كان رحمه اهللا يؤكد 

دومًا أن اإلميان باهللا يحقق 
املستحيل ويصنع املعجزات 

وال ميكن أن تقف عقبة يف 
وجه املؤمن الواثق بربه واحملب 

لوطنه، وكان يقول إن خدمة 
القائد ألبناء وطنه وشعبه 
هي أعظم سعادة يف الدنيا 
واآلخرة.. وإن حب الشعب 

للقائد منحة ربانية وجائزة 
إلهية للحاكم املخلص لربه 
ولشعبه، وقد نال زايد رحمه 

اهللا هذه املنحة واجلائزة وتربع 
على عروش القلوب ليس يف 

اإلمارات وحدها، ولكن يف كل 
أنحاء العالم.

نهج

زايد

  ماذا تقولني سموكم عن 
الراحل العظيم بعد هذه 

السنوات من العطاء 
واإلجناز؟

  أنا دائمة الدعاء إلى اهللا 
عز وجل بأن يجزي املغفور 
له الشيخ زايد - طيب اهللا 
ثراه عن وطنه وأمته خير 

اجلزاء وأحسنه، وال أحد يف 
العالم ينسى زايد واأللسن 
يف كل مكان تلهج بالدعاء 

له بالرحمة والفردوس 
األعلى من اجلّنة.. لقد 

كان عمله أقوى وأسبق من 
كل كلمات الشكر والعرفان 
والثناء.. لقد ترك لنا إرثًا 
عظيمًا من القيم واملبادئ 
وحب الناس ونحن نسعى 

باستمرار إلى أن ننمي هذا 
اإلرث وأن يكون، كما هو دوما، 

نهرا متدفقا باحلكمة يف 
احلاضر واملستقبل، وبصيرة 
يف قلوب أبناء وبنات الوطن 

واألمة والعالم أجمع، 
وبذلك تصبح كل أعمالنا 

وإجنازاتنا مستلهمة من 
إرث زايد وتوجيهاته وقيمه 
ومبادئه ووصاياه. وعندما 

حتولت ذكرى وفاته إلى اليوم 
السنوي للعمل اإلنساني، 

فإن ذلك البد وأن يدفعنا إلى 
املزيد من اإلسهام يف العمل 

اإلنساني الذي يعد عند زايد 
رحمه اهللا أفضل شكر لنعمة 

اهللا.

العطاء

واإلنجاز

مزيج عبقري من القيم اإلسالمية واإلنسانية والحضارية

   تميزت شخصية المغفور له الشيخ زايد، بالحزم 
مع اللين والحسم مع إعطاء الفرص والقرار الصائب 
دائمًا في كل ما يتعلق بالوطن واألمة.. كيف ترين 
هذا الجانب في شخصيته وأصعب وأقوى القرارات 

التي اتخذها؟

  قلت من قبل إن زايد - رحمه اهللا- شخصية 
موسوعية إنسانياً ومزيج عبقري من القيم اإلسالمية 
واإلنسانية والحضارية. وكان يجمع بين الحزم واللين 
وإعطاء الفرص ثم الحسم، وكانت مسيرة زايد مليئة 
وحافلة بالقرارات الحاسمة والصعبة، فإصراره على 
زراعة الصحراء واستنطاقها وتحويلها للون األخضر 

رغم تحذيرات الخبراء، وقولهم إن األمر ال طائل منه 
وهو استنزاف للجهد والمال فيما يفيد، هذا القرار 
الذي  زايد  عليها  أصّر  التي  القرارات  أهم  كان من 
لن  واحتضنته  أحبها  التي  الصحراء  بأن  واثقاً  كان 
تخذله. كان قرار زايد الذي نفذه وأصر عليه أشبه 
أكدت  كما  معجزات  فيه  ليست  زمن  في  بالمعجزة 
ذلك األوساط الغربية والدولية، وال أحد ينسى قرار 
زايد رحمه اهللا القوي والمدوي بوقف تصدير النفط 
إلى الغرب خالل حرب السادس من أكتوبر، العاشر 
من رمضان عام 1973 بين العرب وإسرائيل وكلماته 
الدم  من  بأغلى  ليس  العربي  البترول  «إن  الخالدة: 

العربي».



ـــــدراســـــات اإلســــالمــــيــــة فــي  ـــــل ل
ـــى وجـــود  ــيــمــن، إل ــال حــضــرمــوت ب
الشيخ  حــيــاة  فــي  متنوعة  جــوانــب 
والصلة  ــاإلســالم  ب ارتــبــطــت  زايـــد 
بحق  الرائع  خلقه  وكــان  باألخيار، 
ــة، ومــنــشــأهــا الــشــريــعــة  ــي ــســان اإلن
المآثر  هــذه  وظــهــرت  اإلســالمــيــة، 
شملت  التي  اإلنسانية  المنافع  في 

المسلمين. وغير  المسلمين 
الصحيحة  األفـــعـــال  إن  وقــــال: 
التقائها  خـــالل  مــن  إال  ــكــون  ت ال 
السليمة  وبــالــفــطــرة  الـــشـــرع،  ــع  م
السماوية  ــان  األدي من  تمتد  والتي 
وأعــظــمــهــا ديــن اإلســــالم، وأعــظــم 
الــجــوانــب اإلنــســانــيــة الــتــوســع في 
ـــك في  ــر ذل ــة الــتــعــلــيــم، وظــه ــع رق
والدارسين  العلماء  من  عدد  وجود 
في  المختلفة  الــتــخــصــصــات  ــن  م
اإلنسانية  والمشاريع  الوطن،  هذا 
ـــا يــتــصــل  ـــه مــــن أعـــــالهـــــا، وأجـــل
العامة  والــمــنــافــع  التعليم  بجانب 
ـــدارس والــمــســاجــد  ـــم ــاء ال ــن مـــن ب
في  أثــره  له  وكــان  والمستشفيات، 
كــل الـــدول الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، 
وصل  المسلمة  غير  الـــدول  حتى 

الخير. إليها 
إبراهيم  أســامــة  الــدكــتــور  وقـــال 
مــحــمــد مــهــدي مــــدرس الــحــديــث 
ــة أصـــــول الـــديـــن  ــي ــكــل وعـــلـــومـــه ب
ــمــغــفــور له  بــالــقــاهــرة: عــرفــت ال
ــاره  الــشــيــخ زايـــد مــنــذ رأيـــت أخــب
فــي آثــــاره والــمــعــايــنــة الــمــســطــورة 
تحتاج  شخصية  وهــي  والــمــقــروءة 
ألنه  عميقة،  دراســـات  إجــراء  إلــى 

للحاكم  نموذج  وهو  ذلــك،  يستحق 
الحكم  بسياسة  البصير  المسلم 
األول  الطراز  من  وهو  اإلسالمي، 
لــلــحــكــام الــذيــن نــهــضــوا بــأمــتــهــم، 

محاور،  عدة  خالل  من  ذلك  وتبين 
مركز  باعتباره  الدين  على  بالتركيز 
يتناوله  حيث  والــحــضــارة،  التقدم 
الثاني  والمحور  أحاديثه،  كل  في 
ذلك  آثار  نرى  حيث  «اإلنسان»  هو 
اإلمـــارات،  ــة  دول في  مكان  كل  في 
جوانب  شملت  زايــد  الشيخ  ورؤيــة 
بالمعاقين  فاهتم  عالية،  إنسانية 
اآلداب  أشاهد  وكأنني  واألحــداث، 
خيره  وكان  الصحيحة،  اإلسالمية 
ليعم  الدولة  إطار  خارج  إلى  يمتد 
الخير  رجـــل  فــهــو  اإلنـــســـان،  بــنــي 

اإلنسانية. ومحب 
ــث  ــال ــث ال الـــمـــحـــور  أن  أضــــــاف 
فهمه  هــو  لــه  الــمــغــفــور  لشخصية 
للمسلمين،  بالنسبة  االتحاد  ألهمية 
ـــد الـــوحـــدة في  ـــد رائ والــشــيــخ زاي
اإلمــارات  واتحاد  الحديث  العصر 
ــحــاد  ــم يــكــن عــمــًال  ســهــًال، واالت ل
ــال،  بــحــد ذاتـــه جــانــب إنــســانــي ع
و(من صنع منكم معروفاً فكافئوه)، 
ــروف ومــكــافــأتــه  ــع ــم وهـــو صــنــع ال
بأن  له  والدعاء  عليه  الترحم  هي 
فـــي اآلخــــرة،  مــنــزلــتــه  يــعــلــي اهللا 
اإلنساني،  الجانب  إلــى  وبالنسبة 
فــفــي الــحــديــث الــشــريــف «مـــن لم 
يشكر الناس لم يشكر اهللا» وشعب 
العربية  العربية  والشعوب  اإلمارات 
واإلسالمية كل فرد فيها يشكر اهللا 
دومـــاً ألن ذكــرى هــذا الــرجــل بين 

الناس وفي الناس وما 
وفاة  بذكرى  يحتفل  شعب  أعظم 
قائده ومؤسسه زايد من خالل يوم 

اإلنساني. العمل 
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النبي الكريم أسوة زايد 

يف اإلنسانية والقيم العليا

ابراهيم سليم (أبوظبي) 

أجـــمـــع عــــدد مـــن كـــبـــار عــلــمــاء 
اإلســـــالم عــلــى إنــســانــيــة الــقــائــد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
وأن  ثــــراه،  اهللا  طــيــب  نــهــيــان،  آل 
لـــه فـــي كـــل مــوطــئ قـــدم بــأنــحــاء 
المعمورة عمًال  من أعمال الخير، 
ــــادت اإلنــســانــيــة  ــه أف وكـــل أعــمــال
ــق الــمــنــهــج  ــطــب وقـــضـــى حــيــاتــه ي
التعامل  فــي  الصحيح  اإلســالمــي 
العلماء  واستدل  اإلنسان،  بني  مع 
وقاص،  أبي  بن  سعد  حديث  على 
فقال:  أمــه  وفــاة  بعد  جــاء  عندما 
ــا رســول  إنــنــي حــزيــن عــلــى أمــي ي
اهللا وقــد مــاتــت فــمــاذا أفــعــل قال 
ألمك  احفر  سعد  (يا  الحبيب:  له 
بــئــر مــاء فــي مــكــان ال مــاء فــيــه)، 
زايد  الشيخ  له  للمغفور  كان  وقد 
فــي أعــمــال الــبــر بــاع طــويــل، فقد 
ومّهد  اآلبـــار  وحفر  القنوات  شــق 
وغير  المسلمين  بــالد  في  الطرق 
كان  أنه رحمه اهللا  المسلمين، كما 
التعامل  في  المصطفى  هدي  يتبع 

مع بني آدم.
أستاذ  تهتاه  هشام  الدكتور  وأكد 
المغرب  علماء  وأحد  الفقه  أصول 
على  تقوم  ال  اإلنسان  إنسانية  أن 
محاسَن  تستوفي  وال  حال،  أحسن 
األخــالق ومــكــارَم الــِخــالل، إال إذا 
وبقي  ديــنُــُه،  اإلنــســان  في  استقام 
على َصَفاء ِفطرته، ورجَحان عقله، 
الحال  كان  وكذلك  قصُدهُ،  وحسن 
رحمه  زايــد  الشيخ  شخصية  فــي 
اإلنــســان محّب  زايــد  تــعــالــى،  اهللا 
اإلنسان، زايد الخير محب الخير.

ــــال: زايــــد الــرجــل الــــذي لم  وق
يــكــن كــالمــه يــخــلــو مــن ذكـــر أنعم 
على  ــحــث  وال هللا،  والــشــكــر  اهللا، 
دين  مقتضى  ــق  وف الــنــشء  تربية 
النقية  الفطرة  صاحب  زايــد  اهللا، 
ضاربة  جــذورهــا  فطرةٌ  البيضاء، 
فــي أعــمــاق الــصــحــراء الــطــاهــرة، 
فطرةٌ محّالةٌ بطيب التمور اليانعة، 
الِعتَاق  الّنوق  ببراءة  مشبعة  فطرةٌ 
ــــد صــاحــب الــعــقــل  األصــيــلــة، زاي
الناطق  الرشيد،  والنظر  السديد 

للرحمة.  والمتقّصد  بالحكمة، 
اإلنسانية  معاني  إن  وأضـــاف: 
سامقة،  رائقة  زايــد  شخصية  في 
ومــيــزات  عظيمة  خصائص  ولــهــا 
ــا إنــســانــيــة  ــه ـــك أن ــرة، مـــن ذل ــي ــب ك
وتكّرمه،  اإلنسان،  تحترم  شاملة، 
ووطنه  دينه  كان  أياً  إليه،  وتحسن 
السديد  الــنــظــر  وبــهــذا  وثــقــافــتــه، 
 - تزال  وال   – زايد  إنسانية  كانت 
والتسامح  والتعايش  للتآلف  مدعاة 
والحضارات،  الشعوب  بين مختلف 
إنسانية عفوية صادقة،  أنها  ومنها 
ال تصّنع فيها وال مراء، وال تحايل 

وال تفاخر، وال تستهدف غير وجه 
إنــســانــيــة  أكــســب  مــا  وهــــذا  اهللا، 
ــعــاطــف  ــت ــة وال ــي ــمــصــداق زايـــــد ال
ــك أيضاً  وطــنــيــاً ودولــيــاً، ومــن ذل
تقوم  ألنها  معقلنة،  إنسانية  أنها 
لمجاالت  مسبقة  تــصــورات  على 
نتائجها  جعل  مما  الخيري،  العمل 
في  وآثــارهــا  عظيمة،  الــواقــع  فــي 
أنها  ذلـــك  ومـــن  جليلة،  الــنــفــوس 
إنسانية ممتدة، ألن سياسة الشيخ 
قامت  اإلنــســانــي  العمل  فــي  ــد  زاي
ــال،  ــل األجــي عــلــى مــبــدأ خــدمــة ك
الخيرية  تنقطع مشاريعه  لم  ولهذا 
فلقد   – اهللا  رحمه   – وفاته  بعد 
ووفــاًء  ــزال،  ي وال  ديمًة  عمله  كــان 
وإحــيــاًء  الحميدة،  الخصلة  بهذه 
الشعب  المجيدة، دأب  السّنة  لهذه 

 19 يوم  تخصيص  على  اإلمــاراتــي 
رمــضــان مــن كــل عــام لــيــكــون يــوم 
وحّق  اإلمــاراتــي،  اإلنساني  العمل 
ومجد  كبير  لفخر  ــه  وإن ــك،  ذل لــه 
أن  ــعــالــى  ت اهللا  ونـــســـأل  عــظــيــم، 
يتقبل عمل الشيخ زايد، وأن يعظم 
أجره، وأن يوّرثه جّنته، وأن يحفظ 
الشيخ  السمو  صاحب  في  ويبارك 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بــن  خليفة 
وإخـــوانـــه  اهللا،  حــفــظــه  الـــدولـــة، 

أصحاب السمو حكام اإلمارات.

الحسنة السنن 
محمد  أحمد  ماهر  الدكتور  أكد 
الفقه  أصــول  أستاذ  عامر  إبراهيم 
الحديث  فــي  أنــه  األزهـــر،  بجامعة 
الشريف «من سّن في اإلسالم سنة 

حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
له سّن  والمغفور  القيامة»،  يوم  إلى 
سنناً حسنة كثيرة في األمة العربية 
الخصوص،  وجــه  على  مصر  وفــي 
وكـــان لــهــذا الــقــائــد الــفــذ مــواقــف 
العاشر  حرب  في  وبطولية  عظيمة 
أوقــف تصدير  رمــضــان، حيث  مــن 
لمصر  وقــدم  الــغــرب،  إلــى  البترول 
والعسكري السترداد  المادي  الدعم 
جزء غاٍل من أرضها، وهذا الموقف 
سجله التاريخ له وال يمكن إلنسان أن 
ينساه، وهذه المواقف تُدرَّس ألبنائنا 
التعليم  من  المختلفة  المراحل  في 
هذه  بمآثر  علم  على  يكونوا  حتى 
الشخصية، مواقف الشيخ زايد في 
مصر متعددة حيث ساهم في إعادة 
بناء اإلنسان المصري من استصالح 
المساكن  وبناء  الترع  وشــق  أراض 
وكلها تلت حرب 1973، وسعى أيضاً 
ومناطق  ومستشفيات  مــدن  لبناء 
عمرانية، وسار أبناؤه العظماء على 
نهج والدهم وكانوا خير خلف لخير 
سلف، وأمــّدت اإلمــارات مصر بكل 

شيء تحتاج إليه.
اهللا  بإذن  له  المغفور  «إن  وقال: 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
من  منبثقة  بإنسانية  يتمتع  كــان 
وحسن  التعاون  وهي  نبوي،  هدي 
فكان  ــســان،  اإلن بني  مــع  التعامل 
يد  ويقدم  الخير  يصنع  اهللا  رحمه 
عن  النظر  بغض  للمحتاج،  العون 
فقط  العرق،  أو  الجنس  أو  الدين 
يتغمد  أن  اهللا  وندعو  إنسان،  ألنه 
وأن  ومغفرته  برحمته  زايد  الشيخ 
يــحــفــظ صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بــن  خليفة 
وإخـــوانـــه  اهللا،  حــفــظــه  الـــدولـــة، 

أصحاب السمو حكام اإلمارات».

اإلنسانية خلقه 
لــفــت الــدكــتــور مــحــمــد عــبــداهللا 
المصطفى  دار  مــن  الــعــيــدروس 

في كل شبر من المعمورة له أياٍد بيضاء

أيادي الشيخ زايد 

البيضاء وصلت إلى كل 

أنحاء العالم

بشرى العالم

معاني اإلنسانية في 

شخصية زايد رائقة 

وسامقة

د هشام تهتاه

كان يطبق هدي النبي 

في التعامل مع من 

حوله

د ياسر سطوحي

الشيخ زايد سيرة عطاء ومآثر باقية يف قلوب األمــــــــــــــــــة العربية

قال الدكتور إبراهيم صالح الهدهد 
نائب رئيس جامعة األزهر ـ عضو 

مجمع البحوث اإلسالمية: ليس سهًال 
على كل إنسان أن يبذل وأن يعطي، 

لكنه حين يوقن بأن العطاء من نعم اهللا 
التي تستجلب المزيد لقول ربنا: (لئن 

شكرتم ألزيدنكم) ولقوله: صلى اهللا 
عليه وسلم ـ (النعمة موصولة بالشكر 

والشكر موصول بالمزيد).
إن العطاء من نعم اهللا أعظم طرائق 
شكره- سبحانه- على ما أعطى، كما 

أن غراس الخير في الدنيا، تطلق 
األلسنة بالخير بعد الوفاة، من هنا 

كانت دعوة الخليل إبراهيم: (واجعل لي 
لسان صدق في اآلخرين) أي: اجعل 

لي ذكراً حسناً بعد وفاتي في الناس، 
وسيظل المسلمون في أماكن كثيرة من 

العالم، يذكرون الشيخ زايد - طيَّب اهللا 
ثراه- بالخير، ويترحمون عليه لما فعل، 
وإطالق األلسنة بالخير بعد الوفاة آية 
قبول عمل العبد عند ربه، فإن القلوب 

بين أصبعين من أصابع الرحمن.
قليل هم الحكماء الذين التغّطى 
خيرات الدنيا أعينهم عن أخراهم، 

قليل هم من الحكام الذين يحملون 
العدل لواء لشعوبهم، وعمال لرعاياهم، 
حقاً ما قاله أمير الشعراء: ذكر الفتى 
عمُره الثاني وحاجتُه ما َقاتَه وُفضوُل 

العيِش أشغال.
وإنا نسأل اهللا أن يجري على 

المغفور له الشيخ زايد- طيَّب اهللا ثراه 
- في قبره ثواب آثاره وجزاء وأعماله، 

كما قال ربنا- عز وجل ـ (إنا نحن 
نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) 
وبارك اهللا في خلفه، ورزقهم األسوة 

بسلفهم طّيب اهللا ثراه.
وأضاف: سأكتفي هنا فقط بذكر 

عدد من عطاءاته خارج حدود دولته، 
وكان ذلك نابعا من إيمانه بأن الوطن 

العربي هو الوطن الكبير، والعالم 
اإلسالمي هو الوطن األكبر، بل إنه مد 
يد العطاء خارج هذه األوطان، فمسيرة 

أعماله الخّيرة سارت في اتجاهين 
اتجاه في الوطن (دولة اإلمارات) 

واتجاه خارج الوطن من ذلك:
ـــ في 17 يونيو من عام 1971 أعلن 
الشيخ زايد عن تبرعه بمبلغ 20 ألف 

دينار بحريني (وكان مبلغا كبيرا آنذاك) 
لدعم صمود غزة ضد االحتالل 

الصهيوني والشاهد أن األحداث مازالت 
ساخنة على هذه الجبهة ومازالت 
األيادي البيضاء لحملة األمانة من 

بعد زايد ممتدة بخيرها إلى الشعب 
الفلسطيني، حيث أمر صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه اهللا، بمساعدة قدرها 25 
مليون دوالر لمواصلة نهج زايد الخير 

في دعم هذا الشعب المقهور.
ـــ تبرع الشيخ زايد في 15 مارس 

1972 بمبلغ 3 ماليين دوالر لحل 
مشكلة العطش في السودان.

ـــ وهو يرقد على فراش المرض. 
تبرع بمبلغ 30 مليون درهم ألسر 

ضحايا انتفاضة األقصى.
ـــ ضاحية الشيخ زايد بمدينة القدس 

التي نفذتها ومولتها هيئة الهالل 
األحمر بدولة اإلمارات مشروع حيوي 
بارز في األراضي الفلسطينية ضمن 

سلسلة المشاريع اإلنشائية التي تقيمها 
الهالل األحمر في فلسطين. وهذا 

المشروع الذي تكلف نحو 15 مليون 

درهم ضمن سلسلة من هذه المشاريع، 
أبرزها مشروع إعمار مخيم جنين 

الذي تكلف إنشاؤه نحو مائة مليون 
درهم، إلى جانب بناء مدينة الشيخ 
زايد في غزة بتكلفة بلغت نحو 220 

مليون درهم، ومدينة الشيخ خليفة في 
رفح، والحي اإلماراتي في خان يونس. 
باإلضافة إلى العديد من المستشفيات 

والمدارس والمراكز الصحية ومراكز 
المعاقين التي انتشرت في القرى 

والمخيمات والمدن الفلسطينية في 
غزة والضفة الغربية. وعلى مسافة 
ليست بعيدة عن المسجد األقصى 
الشريف، وفي منطقة تسمى (بيت 
حنينا)، أحد أحياء القدس، دخلت 

هيئة الهالل األحمر في مشروع بناء 
ضاحية سكنية أطلق عليها (ضاحية 

الشيخ زايد)، لتبني 58 شقة في مباٍن 
على أحدث طراز معماري، وتوزعها 

على أعضاء جمعية المعلمين في الحي 
المقدسي.

 مشاريع بالمغرب العربي تحمل 
اسم «زايد»: ومن هذه المشاريع، 

مؤسسة الشيخ زايد العالجية وتطوير 

مركز «مريم» الخاص برعاية الطفولة 
وإنشاء وحدات سكنية متكاملة ، 

وفي عام 1976 م قدم صندوق 
أبوظبي لإلنماء االقتصادي العربي 

قرضاً بقيمة 40 مليون درهم لوزارة 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف بالمملكة 

المغربية. 
 لبنان وسوريا: كما اهتم بمساعدة 
دول مثل لبنان من خالل مبادرته بنزع 

األلغام التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي 
للجنوب، وعلى نفقته الخاصة، وكذلك 

اهتم بأن تقوم اإلمارات بدور فاعل في 
عملية إعادة بناء لبنان بعد الحرب، 
فقدمت الدولة المساعدات المالية 

والهبات والقروض للمشاريع الحيوية 
والتنموية.

ووقع صندوق أبوظبي لإلنماء 
االقتصادي العربي في دمشق ثالث 

اتفاقيات مع سوريا لتمويل ثالثة 
مشاريع صناعية بقيمة 911 مليون 

درهم.
دعم المنظمات العالمية خدمة 

للعالم اإلسالمي: واستحوذ دعم 
المنظمات الدولية واإلسالمية، على 

«إن على األبناء معرفة ما عاناه األجداد وما صنعوه لنا على الرغم من قلة اإلمكانات المتاحة، 

حتى يضاعف األبناء من علمهم وإنتاجهم ويطوروا ما قام به أسالفهم»

«إن بابنا مفتوح، وسيظل دائمًا كذلك، ونحن نرجو الله أن يجعلنا دائمًا سندًا لكل مظلوم، إن 

صاحب أي شكوى يستطيع أن يقابلني في أي وقت ويحدثني عن مظلمته مباشرة»

حيز من جهود الشيخ زايد، رحمه 
اهللا، فبعد قيام االتحاد تبرع المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
بمبلغ 50 ألف دوالر لدعم أنشطة 

منظمة اليونيسيف في برامجها الهادفة 
لمساعدة الطفولة. وتبرعت دولة 

اإلمارات بمبلغ وقدره 424 ألف دوالر 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و100 

ألف دوالر لصندوق رعاية الطفولة 
اليونيسيف و54 ألف دوالر لمفوضية 

األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين.

وفي عام 1974، قدمت دولة اإلمارات 
دفعة مالية جديدة للبنك اإلسالمي 

للتنمية بلغت 10 ماليين دينار إسالمي 
ليرتفع مجموع مساهمات الدولة في 
البنك إلى 110 ماليين دينار.وقدمت 

دولة اإلمارات قرضاً من دون فوائد إلى 
اليونيسكو تبلغ قيمته مليونين  منظمة 

و400 ألف دوالر.
وفي عام 1982، منح صندوق أبوظبي 

لإلنماء االقتصادي العربي قرضاً 
لمنظمة دول حوض نهر السنغال قيمته 

259 مليون درهم.

لم تتوقف المشاريع الخيرية على 
العالم اإلسالمي وحسب، بل شملت 
حتى دول العالم المتقدم، ففي عام 

1992 تبرعت دولة اإلمارات بخمسة 
ماليين دوالر لصندوق إغاثة الكوارث 
األميركي لمساعدة منكوبي وضحايا 

إعصار اندرو الذي ضرب والية فلوريدا 
األميركية. وتبرعت دولة اإلمارات 

بعشرة ماليين دوالر لمساعدة شعب 
البوسنة والهرسك على تجاوز محنته. 

وتم التوقيع على االتفاق إلقامة مطبعة 
إسالمية في العاصمة الصينية بكين 

بمنحة من الراحل العظيم لدعم 
المسلمين الصينيين ونشر  أنشطـة 

الدعوة اإلسالمية بتكلفة 3,1 مليون 
درهم. وتبرع بنصف مليون دوالر لدعم 
جمعية الصداقة بين اإلمارات والصين.

وفي 1999 وبتوجيهات من الشيخ 
زايد، رحمه اهللا، غادرت مطار أبوظبي 

طائرة إغاثة متوجهة إلى اليونان 
لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي 

ضرب مناطق واسعة من البالد. وفي 
2000، بدأت جمعية الهالل األحمر في 

توزيع األضاحي بجمهورية أنجوشيا 

على النازحين الشيشان، فيما أمرت 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 

رئيسة االتحاد النسائي العام، الرئيسة 
الفخرية للجنة النسائية لجمعية الهالل 
األحمر، بإنشاء صندوق خاص باألمهات 

الالجئات، وتبرعت بمبلغ 300 ألف 
دوالر للصندوق.

وقدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل 
واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان 
145 طناً من المساعدات الغذائية 

اجتاحت  التي  المجاعة  للمتضررين من 
وبتوجيهات  األفريقي.  القرن  منطقة 

من الشيخ زايد، رحمه اهللا، قرر 

مجلس الوزراء تقديم مساعدة عاجلة 
100 ألف دوالر لمنكوبي الزلزال  بقيمة 

الذي ضرب جواتيماال.
البحرين: في عام 1981 قدم 

أبوظبي لإلنماء االقتصادي  صندوق 
بقيمة  البحرين  لدولة  العربي قرضين 
160 مليون درهم لتمويل المشروعات 

والصناعية. الكهربائية 
اليمن: وفي عام 1972 قرر الشيخ 

زايد، رحمه اهللا، مساعدة اليمن 
إذاعة صنعاء والحكومة  بإنشاء 

اليمنية.
في 1974 قدم مبلغاً إضافياً قدره 
مليون وسبعمائة وعشرة آالف دوالر 

لتكملة مشروع اإلذاعة والتلفزيون في 
اليمن.

وبتوجيهات من الشيخ زايد، قدمت 
دولة اإلمارات مساعدة عاجلة، 

وقدرها 3 ماليين دوالر لتخفيف آثار 
اجتاحت  التي  والسيول  الفيضانات 
التسعينيات من  اليمن في  جمهورية 
القرن الماضي. وحضر المغفور له 
بإذن اهللا الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، آنذاك، االحتفال الذي أقيم 

بمناسبة وضع حجر األساس لطريق 
صنعاء - مأرب الذي بلغت تكاليف 
إنجازه 187 مليون ريال يمني على 

نفقة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مصر والدم العربي: ترك الشيخ 

زايد أثره الطيب في مصر، ببناء 
المدن السكنية السياحية  عدد من 

واستصالح عشرات اآلالف من 
األراضي الزراعية وإقامة العديد 

من القرى السياحية وتقديم الدعم 
الطبية  والمستشفيات  للمراكز  المادي 
وفي عام 1990، تبرع رحمه اهللا، في 

الذي أقيم  العالمي  التاريخي  االحتفال 
في أسوان بـ 20 مليون دوالر، إلحياء 

القديمة. اإلسكندرية  مكتبة 
وفي عام 1973، قال المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كلمته 
المدوية، «النفط العربي ليس أغلى 

من الدم العربي»، شعار كثيراً ما 
ردده العرب حرفياً على لسان صاحبه 

وألكثر من ثلث قرن. ومساعدات أخرى 
فرحمه  وبنجالدش،  لباكستان  كثيرة 

اهللا رحمة واسعة وتقبل منه أعماله، 
وثقل به موازين حسناته.

إبراهيم صالح الهدهد

هدي النبوة

من جانبها أكدت الدكتورة بشرى العالم أستاذ الفقه وأصوله بجامعة 
محمد اخلامس - الرباط - املغرب، أنها تعرفت على هذه الشخصية 

النادرة سنة ٢٠١٠ يف مكرمة الضيوف وقفت على إنسانية هذا الزعيم 
القدوة من خالل العمران اإلماراتي الذي هو يف ازدياد مستمر واليوم 
حينما حضرت ٢٠١٥ الحظت فرقًا يف املعالم بني ٢٠١٠-٢٠١٥، الذي 
يبني اإلنسان ويبني العمران، هو إنسان تشبع مبعاني اإلسالم وقيمه 
وتطلع إلى ما عند اآلخرين من حكمة وإبداع فجمع كل هذا وأعطانا 

ما نراه اآلن من تألق يف اإلمارات.
وأضافت: هذا اخلير الذي فاض من بني يديه رحمه اهللا يفيدنا 

ألنه زعيم له ُبعد عاملي كما أن له ُبعد إنساني، وهذا البعد العاملي 
الذي جنده يف تنشئته هو الذي أتاح لهذا الزعيم أن تصل أياديه 

العالم باحثًا عن فقير يسد جوعه وطالب  إلى كل أنحاء  البيضاء 
علم يوفر له أصول النجاح ومريض يوفر له سبل املعافاة ومسلم 

باملاء  املاء فيفجر أرضه  إلى  العبادة وبلد يفتقر  يفتح له محاريب 
البيضاء يعرفها كل البشر يف  البلد، وأياديه  رحمة وشفاء ألهل هذا 

والكبير. الصغير  سواء  العالم 

أكد الدكتور ياسر أحمد 
سطوحي مدرس التفسير 

وعلوم القرآن بجامعة األزهر 
أن املغفور له بإذن اهللا الشيخ 

زايد بن سلطان طيب اهللا 
ثراه، كان يطبق هدي النبي 

يف التعامل مع من حوله، 
وال يعرف األنانية وال األثرة، 

ويسير باملودة بني الناس، 
وطبق حديث «حب ألخيك 
ما حتب لنفسك». وأكد أن 

إنسانيته شملت اإلنسان 
وغيره من خلق اهللا، وكان 

يسعى إلدخال السرور على 
بني اإلنسان، مسلمني وغير 
مسلمني، وهذه هي القضية 
املهمة بالشريعة اإلسالمية.

هدي

النبوة

أكد الدكتور عبد املنعم عثمان عميد كلية العلوم 
اإلسالمية للوافدين غير الناطقني بالعربية، أن 
الشيخ زايد رحمه اهللا رحمة واسعه، استغل وقته 

يف بناء وطنه، وخاصة اإلنسان اإلماراتي، ثم 
انتقل لتطبيق عموم فهمه لإلنسانية بال متييز 

بني بني أدم، وقد أسهم يف بناء املدارس واجلامعات 
واملستشفيات، وطبق أعظم املبادئ اإلنسانية، وهو 
خريج الصحراء التي أخرجت للبشرية خير خلق 

اهللا وأعظم رسله سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، 
وهو امتداد ألخالق النبي العظيم، واتبع خطاه. 

وقال: نحن نرى أن حب املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
زايد طيب اهللا ثراه يسكن يف قلب كل مؤمن وليس يف 

قلب أبناء اإلمارات وحدهم، فلطاملا سمعنا قصصًا 
عن اهتمامه باإلنسان، ونتمنى أن نرى نظيره يف كل 
بلد. وأضاف: إنه رحمه اهللا منوذج يحتذى به، فزايد 

مدرسة يف احلنان واألخالق، والقيم، ونسأل اهللا أن 
يجعل كل ما قدم يف ميزان حسناته، وأن يبارك يف 
ذريته، فالعدل أساس احلكم وهو بنى ذلك وأسس 

له، ومن يرحم رعيته يرحمه اهللا حيث كان قلبه جنة 
من جنان الرحمة ونحن ال نزكيه على اهللا، فهو عليه 
رحمة اهللا متسك بقول اهللا سبحانه وتعالى يف اآلية 

الكرمية «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء واألرض»، وعمل بها ونكاد 

جنزم بأن اهللا سيحفظ هذا البلد بفضل هذا الرجل.

بناء اإلنسان والوطن



ـــــدراســـــات اإلســــالمــــيــــة فــي  ـــــل ل
ـــى وجـــود  ــيــمــن، إل ــال حــضــرمــوت ب
الشيخ  حــيــاة  فــي  متنوعة  جــوانــب 
والصلة  ــاإلســالم  ب ارتــبــطــت  زايـــد 
بحق  الرائع  خلقه  وكــان  باألخيار، 
ــة، ومــنــشــأهــا الــشــريــعــة  ــي ــســان اإلن
المآثر  هــذه  وظــهــرت  اإلســالمــيــة، 
شملت  التي  اإلنسانية  المنافع  في 

المسلمين. وغير  المسلمين 
الصحيحة  األفـــعـــال  إن  وقــــال: 
التقائها  خـــالل  مــن  إال  ــكــون  ت ال 
السليمة  وبــالــفــطــرة  الـــشـــرع،  ــع  م
السماوية  ــان  األدي من  تمتد  والتي 
وأعــظــمــهــا ديــن اإلســــالم، وأعــظــم 
الــجــوانــب اإلنــســانــيــة الــتــوســع في 
ـــك في  ــر ذل ــة الــتــعــلــيــم، وظــه ــع رق
والدارسين  العلماء  من  عدد  وجود 
في  المختلفة  الــتــخــصــصــات  ــن  م
اإلنسانية  والمشاريع  الوطن،  هذا 
ـــا يــتــصــل  ـــه مــــن أعـــــالهـــــا، وأجـــل
العامة  والــمــنــافــع  التعليم  بجانب 
ـــدارس والــمــســاجــد  ـــم ــاء ال ــن مـــن ب
في  أثــره  له  وكــان  والمستشفيات، 
كــل الـــدول الــعــربــيــة واإلســالمــيــة، 
وصل  المسلمة  غير  الـــدول  حتى 

الخير. إليها 
إبراهيم  أســامــة  الــدكــتــور  وقـــال 
مــحــمــد مــهــدي مــــدرس الــحــديــث 
ــة أصـــــول الـــديـــن  ــي ــكــل وعـــلـــومـــه ب
ــمــغــفــور له  بــالــقــاهــرة: عــرفــت ال
ــاره  الــشــيــخ زايـــد مــنــذ رأيـــت أخــب
فــي آثــــاره والــمــعــايــنــة الــمــســطــورة 
تحتاج  شخصية  وهــي  والــمــقــروءة 
ألنه  عميقة،  دراســـات  إجــراء  إلــى 

للحاكم  نموذج  وهو  ذلــك،  يستحق 
الحكم  بسياسة  البصير  المسلم 
األول  الطراز  من  وهو  اإلسالمي، 
لــلــحــكــام الــذيــن نــهــضــوا بــأمــتــهــم، 

محاور،  عدة  خالل  من  ذلك  وتبين 
مركز  باعتباره  الدين  على  بالتركيز 
يتناوله  حيث  والــحــضــارة،  التقدم 
الثاني  والمحور  أحاديثه،  كل  في 
ذلك  آثار  نرى  حيث  «اإلنسان»  هو 
اإلمـــارات،  ــة  دول في  مكان  كل  في 
جوانب  شملت  زايــد  الشيخ  ورؤيــة 
بالمعاقين  فاهتم  عالية،  إنسانية 
اآلداب  أشاهد  وكأنني  واألحــداث، 
خيره  وكان  الصحيحة،  اإلسالمية 
ليعم  الدولة  إطار  خارج  إلى  يمتد 
الخير  رجـــل  فــهــو  اإلنـــســـان،  بــنــي 

اإلنسانية. ومحب 
ــث  ــال ــث ال الـــمـــحـــور  أن  أضــــــاف 
فهمه  هــو  لــه  الــمــغــفــور  لشخصية 
للمسلمين،  بالنسبة  االتحاد  ألهمية 
ـــد الـــوحـــدة في  ـــد رائ والــشــيــخ زاي
اإلمــارات  واتحاد  الحديث  العصر 
ــحــاد  ــم يــكــن عــمــًال  ســهــًال، واالت ل
ــال،  بــحــد ذاتـــه جــانــب إنــســانــي ع
و(من صنع منكم معروفاً فكافئوه)، 
ــروف ومــكــافــأتــه  ــع ــم وهـــو صــنــع ال
بأن  له  والدعاء  عليه  الترحم  هي 
فـــي اآلخــــرة،  مــنــزلــتــه  يــعــلــي اهللا 
اإلنساني،  الجانب  إلــى  وبالنسبة 
فــفــي الــحــديــث الــشــريــف «مـــن لم 
يشكر الناس لم يشكر اهللا» وشعب 
العربية  العربية  والشعوب  اإلمارات 
واإلسالمية كل فرد فيها يشكر اهللا 
دومـــاً ألن ذكــرى هــذا الــرجــل بين 

الناس وفي الناس وما 
وفاة  بذكرى  يحتفل  شعب  أعظم 
قائده ومؤسسه زايد من خالل يوم 

اإلنساني. العمل 
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النبي الكريم أسوة زايد 

يف اإلنسانية والقيم العليا

ابراهيم سليم (أبوظبي) 

أجـــمـــع عــــدد مـــن كـــبـــار عــلــمــاء 
اإلســـــالم عــلــى إنــســانــيــة الــقــائــد 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
وأن  ثــــراه،  اهللا  طــيــب  نــهــيــان،  آل 
لـــه فـــي كـــل مــوطــئ قـــدم بــأنــحــاء 
المعمورة عمًال  من أعمال الخير، 
ــــادت اإلنــســانــيــة  ــه أف وكـــل أعــمــال
ــق الــمــنــهــج  ــطــب وقـــضـــى حــيــاتــه ي
التعامل  فــي  الصحيح  اإلســالمــي 
العلماء  واستدل  اإلنسان،  بني  مع 
وقاص،  أبي  بن  سعد  حديث  على 
فقال:  أمــه  وفــاة  بعد  جــاء  عندما 
ــا رســول  إنــنــي حــزيــن عــلــى أمــي ي
اهللا وقــد مــاتــت فــمــاذا أفــعــل قال 
ألمك  احفر  سعد  (يا  الحبيب:  له 
بــئــر مــاء فــي مــكــان ال مــاء فــيــه)، 
زايد  الشيخ  له  للمغفور  كان  وقد 
فــي أعــمــال الــبــر بــاع طــويــل، فقد 
ومّهد  اآلبـــار  وحفر  القنوات  شــق 
وغير  المسلمين  بــالد  في  الطرق 
كان  أنه رحمه اهللا  المسلمين، كما 
التعامل  في  المصطفى  هدي  يتبع 

مع بني آدم.
أستاذ  تهتاه  هشام  الدكتور  وأكد 
المغرب  علماء  وأحد  الفقه  أصول 
على  تقوم  ال  اإلنسان  إنسانية  أن 
محاسَن  تستوفي  وال  حال،  أحسن 
األخــالق ومــكــارَم الــِخــالل، إال إذا 
وبقي  ديــنُــُه،  اإلنــســان  في  استقام 
على َصَفاء ِفطرته، ورجَحان عقله، 
الحال  كان  وكذلك  قصُدهُ،  وحسن 
رحمه  زايــد  الشيخ  شخصية  فــي 
اإلنــســان محّب  زايــد  تــعــالــى،  اهللا 
اإلنسان، زايد الخير محب الخير.

ــــال: زايــــد الــرجــل الــــذي لم  وق
يــكــن كــالمــه يــخــلــو مــن ذكـــر أنعم 
على  ــحــث  وال هللا،  والــشــكــر  اهللا، 
دين  مقتضى  ــق  وف الــنــشء  تربية 
النقية  الفطرة  صاحب  زايــد  اهللا، 
ضاربة  جــذورهــا  فطرةٌ  البيضاء، 
فــي أعــمــاق الــصــحــراء الــطــاهــرة، 
فطرةٌ محّالةٌ بطيب التمور اليانعة، 
الِعتَاق  الّنوق  ببراءة  مشبعة  فطرةٌ 
ــــد صــاحــب الــعــقــل  األصــيــلــة، زاي
الناطق  الرشيد،  والنظر  السديد 

للرحمة.  والمتقّصد  بالحكمة، 
اإلنسانية  معاني  إن  وأضـــاف: 
سامقة،  رائقة  زايــد  شخصية  في 
ومــيــزات  عظيمة  خصائص  ولــهــا 
ــا إنــســانــيــة  ــه ـــك أن ــرة، مـــن ذل ــي ــب ك
وتكّرمه،  اإلنسان،  تحترم  شاملة، 
ووطنه  دينه  كان  أياً  إليه،  وتحسن 
السديد  الــنــظــر  وبــهــذا  وثــقــافــتــه، 
 - تزال  وال   – زايد  إنسانية  كانت 
والتسامح  والتعايش  للتآلف  مدعاة 
والحضارات،  الشعوب  بين مختلف 
إنسانية عفوية صادقة،  أنها  ومنها 
ال تصّنع فيها وال مراء، وال تحايل 

وال تفاخر، وال تستهدف غير وجه 
إنــســانــيــة  أكــســب  مــا  وهــــذا  اهللا، 
ــعــاطــف  ــت ــة وال ــي ــمــصــداق زايـــــد ال
ــك أيضاً  وطــنــيــاً ودولــيــاً، ومــن ذل
تقوم  ألنها  معقلنة،  إنسانية  أنها 
لمجاالت  مسبقة  تــصــورات  على 
نتائجها  جعل  مما  الخيري،  العمل 
في  وآثــارهــا  عظيمة،  الــواقــع  فــي 
أنها  ذلـــك  ومـــن  جليلة،  الــنــفــوس 
إنسانية ممتدة، ألن سياسة الشيخ 
قامت  اإلنــســانــي  العمل  فــي  ــد  زاي
ــال،  ــل األجــي عــلــى مــبــدأ خــدمــة ك
الخيرية  تنقطع مشاريعه  لم  ولهذا 
فلقد   – اهللا  رحمه   – وفاته  بعد 
ووفــاًء  ــزال،  ي وال  ديمًة  عمله  كــان 
وإحــيــاًء  الحميدة،  الخصلة  بهذه 
الشعب  المجيدة، دأب  السّنة  لهذه 

 19 يوم  تخصيص  على  اإلمــاراتــي 
رمــضــان مــن كــل عــام لــيــكــون يــوم 
وحّق  اإلمــاراتــي،  اإلنساني  العمل 
ومجد  كبير  لفخر  ــه  وإن ــك،  ذل لــه 
أن  ــعــالــى  ت اهللا  ونـــســـأل  عــظــيــم، 
يتقبل عمل الشيخ زايد، وأن يعظم 
أجره، وأن يوّرثه جّنته، وأن يحفظ 
الشيخ  السمو  صاحب  في  ويبارك 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بــن  خليفة 
وإخـــوانـــه  اهللا،  حــفــظــه  الـــدولـــة، 

أصحاب السمو حكام اإلمارات.

الحسنة السنن 
محمد  أحمد  ماهر  الدكتور  أكد 
الفقه  أصــول  أستاذ  عامر  إبراهيم 
الحديث  فــي  أنــه  األزهـــر،  بجامعة 
الشريف «من سّن في اإلسالم سنة 

حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
له سّن  والمغفور  القيامة»،  يوم  إلى 
سنناً حسنة كثيرة في األمة العربية 
الخصوص،  وجــه  على  مصر  وفــي 
وكـــان لــهــذا الــقــائــد الــفــذ مــواقــف 
العاشر  حرب  في  وبطولية  عظيمة 
أوقــف تصدير  رمــضــان، حيث  مــن 
لمصر  وقــدم  الــغــرب،  إلــى  البترول 
والعسكري السترداد  المادي  الدعم 
جزء غاٍل من أرضها، وهذا الموقف 
سجله التاريخ له وال يمكن إلنسان أن 
ينساه، وهذه المواقف تُدرَّس ألبنائنا 
التعليم  من  المختلفة  المراحل  في 
هذه  بمآثر  علم  على  يكونوا  حتى 
الشخصية، مواقف الشيخ زايد في 
مصر متعددة حيث ساهم في إعادة 
بناء اإلنسان المصري من استصالح 
المساكن  وبناء  الترع  وشــق  أراض 
وكلها تلت حرب 1973، وسعى أيضاً 
ومناطق  ومستشفيات  مــدن  لبناء 
عمرانية، وسار أبناؤه العظماء على 
نهج والدهم وكانوا خير خلف لخير 
سلف، وأمــّدت اإلمــارات مصر بكل 

شيء تحتاج إليه.
اهللا  بإذن  له  المغفور  «إن  وقال: 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
من  منبثقة  بإنسانية  يتمتع  كــان 
وحسن  التعاون  وهي  نبوي،  هدي 
فكان  ــســان،  اإلن بني  مــع  التعامل 
يد  ويقدم  الخير  يصنع  اهللا  رحمه 
عن  النظر  بغض  للمحتاج،  العون 
فقط  العرق،  أو  الجنس  أو  الدين 
يتغمد  أن  اهللا  وندعو  إنسان،  ألنه 
وأن  ومغفرته  برحمته  زايد  الشيخ 
يــحــفــظ صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ 
رئيس  نهيان  آل  زايــد  بــن  خليفة 
وإخـــوانـــه  اهللا،  حــفــظــه  الـــدولـــة، 

أصحاب السمو حكام اإلمارات».

اإلنسانية خلقه 
لــفــت الــدكــتــور مــحــمــد عــبــداهللا 
المصطفى  دار  مــن  الــعــيــدروس 

في كل شبر من المعمورة له أياٍد بيضاء

أيادي الشيخ زايد 

البيضاء وصلت إلى كل 

أنحاء العالم

بشرى العالم

معاني اإلنسانية في 

شخصية زايد رائقة 

وسامقة

د هشام تهتاه

كان يطبق هدي النبي 

في التعامل مع من 

حوله

د ياسر سطوحي

الشيخ زايد سيرة عطاء ومآثر باقية يف قلوب األمــــــــــــــــــة العربية

قال الدكتور إبراهيم صالح الهدهد 
نائب رئيس جامعة األزهر ـ عضو 

مجمع البحوث اإلسالمية: ليس سهًال 
على كل إنسان أن يبذل وأن يعطي، 

لكنه حين يوقن بأن العطاء من نعم اهللا 
التي تستجلب المزيد لقول ربنا: (لئن 

شكرتم ألزيدنكم) ولقوله: صلى اهللا 
عليه وسلم ـ (النعمة موصولة بالشكر 

والشكر موصول بالمزيد).
إن العطاء من نعم اهللا أعظم طرائق 
شكره- سبحانه- على ما أعطى، كما 

أن غراس الخير في الدنيا، تطلق 
األلسنة بالخير بعد الوفاة، من هنا 

كانت دعوة الخليل إبراهيم: (واجعل لي 
لسان صدق في اآلخرين) أي: اجعل 

لي ذكراً حسناً بعد وفاتي في الناس، 
وسيظل المسلمون في أماكن كثيرة من 

العالم، يذكرون الشيخ زايد - طيَّب اهللا 
ثراه- بالخير، ويترحمون عليه لما فعل، 
وإطالق األلسنة بالخير بعد الوفاة آية 
قبول عمل العبد عند ربه، فإن القلوب 

بين أصبعين من أصابع الرحمن.
قليل هم الحكماء الذين التغّطى 
خيرات الدنيا أعينهم عن أخراهم، 

قليل هم من الحكام الذين يحملون 
العدل لواء لشعوبهم، وعمال لرعاياهم، 
حقاً ما قاله أمير الشعراء: ذكر الفتى 
عمُره الثاني وحاجتُه ما َقاتَه وُفضوُل 

العيِش أشغال.
وإنا نسأل اهللا أن يجري على 

المغفور له الشيخ زايد- طيَّب اهللا ثراه 
- في قبره ثواب آثاره وجزاء وأعماله، 

كما قال ربنا- عز وجل ـ (إنا نحن 
نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين) 
وبارك اهللا في خلفه، ورزقهم األسوة 

بسلفهم طّيب اهللا ثراه.
وأضاف: سأكتفي هنا فقط بذكر 

عدد من عطاءاته خارج حدود دولته، 
وكان ذلك نابعا من إيمانه بأن الوطن 

العربي هو الوطن الكبير، والعالم 
اإلسالمي هو الوطن األكبر، بل إنه مد 
يد العطاء خارج هذه األوطان، فمسيرة 

أعماله الخّيرة سارت في اتجاهين 
اتجاه في الوطن (دولة اإلمارات) 

واتجاه خارج الوطن من ذلك:
ـــ في 17 يونيو من عام 1971 أعلن 
الشيخ زايد عن تبرعه بمبلغ 20 ألف 

دينار بحريني (وكان مبلغا كبيرا آنذاك) 
لدعم صمود غزة ضد االحتالل 

الصهيوني والشاهد أن األحداث مازالت 
ساخنة على هذه الجبهة ومازالت 
األيادي البيضاء لحملة األمانة من 

بعد زايد ممتدة بخيرها إلى الشعب 
الفلسطيني، حيث أمر صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه اهللا، بمساعدة قدرها 25 
مليون دوالر لمواصلة نهج زايد الخير 

في دعم هذا الشعب المقهور.
ـــ تبرع الشيخ زايد في 15 مارس 

1972 بمبلغ 3 ماليين دوالر لحل 
مشكلة العطش في السودان.

ـــ وهو يرقد على فراش المرض. 
تبرع بمبلغ 30 مليون درهم ألسر 

ضحايا انتفاضة األقصى.
ـــ ضاحية الشيخ زايد بمدينة القدس 

التي نفذتها ومولتها هيئة الهالل 
األحمر بدولة اإلمارات مشروع حيوي 
بارز في األراضي الفلسطينية ضمن 

سلسلة المشاريع اإلنشائية التي تقيمها 
الهالل األحمر في فلسطين. وهذا 

المشروع الذي تكلف نحو 15 مليون 

درهم ضمن سلسلة من هذه المشاريع، 
أبرزها مشروع إعمار مخيم جنين 

الذي تكلف إنشاؤه نحو مائة مليون 
درهم، إلى جانب بناء مدينة الشيخ 
زايد في غزة بتكلفة بلغت نحو 220 

مليون درهم، ومدينة الشيخ خليفة في 
رفح، والحي اإلماراتي في خان يونس. 
باإلضافة إلى العديد من المستشفيات 

والمدارس والمراكز الصحية ومراكز 
المعاقين التي انتشرت في القرى 

والمخيمات والمدن الفلسطينية في 
غزة والضفة الغربية. وعلى مسافة 
ليست بعيدة عن المسجد األقصى 
الشريف، وفي منطقة تسمى (بيت 
حنينا)، أحد أحياء القدس، دخلت 

هيئة الهالل األحمر في مشروع بناء 
ضاحية سكنية أطلق عليها (ضاحية 

الشيخ زايد)، لتبني 58 شقة في مباٍن 
على أحدث طراز معماري، وتوزعها 

على أعضاء جمعية المعلمين في الحي 
المقدسي.

 مشاريع بالمغرب العربي تحمل 
اسم «زايد»: ومن هذه المشاريع، 

مؤسسة الشيخ زايد العالجية وتطوير 

مركز «مريم» الخاص برعاية الطفولة 
وإنشاء وحدات سكنية متكاملة ، 

وفي عام 1976 م قدم صندوق 
أبوظبي لإلنماء االقتصادي العربي 

قرضاً بقيمة 40 مليون درهم لوزارة 
الشؤون اإلسالمية واألوقاف بالمملكة 

المغربية. 
 لبنان وسوريا: كما اهتم بمساعدة 
دول مثل لبنان من خالل مبادرته بنزع 

األلغام التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي 
للجنوب، وعلى نفقته الخاصة، وكذلك 

اهتم بأن تقوم اإلمارات بدور فاعل في 
عملية إعادة بناء لبنان بعد الحرب، 
فقدمت الدولة المساعدات المالية 

والهبات والقروض للمشاريع الحيوية 
والتنموية.

ووقع صندوق أبوظبي لإلنماء 
االقتصادي العربي في دمشق ثالث 

اتفاقيات مع سوريا لتمويل ثالثة 
مشاريع صناعية بقيمة 911 مليون 

درهم.
دعم المنظمات العالمية خدمة 

للعالم اإلسالمي: واستحوذ دعم 
المنظمات الدولية واإلسالمية، على 

«إن على األبناء معرفة ما عاناه األجداد وما صنعوه لنا على الرغم من قلة اإلمكانات المتاحة، 

حتى يضاعف األبناء من علمهم وإنتاجهم ويطوروا ما قام به أسالفهم»

«إن بابنا مفتوح، وسيظل دائمًا كذلك، ونحن نرجو الله أن يجعلنا دائمًا سندًا لكل مظلوم، إن 

صاحب أي شكوى يستطيع أن يقابلني في أي وقت ويحدثني عن مظلمته مباشرة»

حيز من جهود الشيخ زايد، رحمه 
اهللا، فبعد قيام االتحاد تبرع المغفور 

له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
بمبلغ 50 ألف دوالر لدعم أنشطة 

منظمة اليونيسيف في برامجها الهادفة 
لمساعدة الطفولة. وتبرعت دولة 

اإلمارات بمبلغ وقدره 424 ألف دوالر 
لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي و100 

ألف دوالر لصندوق رعاية الطفولة 
اليونيسيف و54 ألف دوالر لمفوضية 

األمم المتحدة السامية لشؤون 
الالجئين.

وفي عام 1974، قدمت دولة اإلمارات 
دفعة مالية جديدة للبنك اإلسالمي 

للتنمية بلغت 10 ماليين دينار إسالمي 
ليرتفع مجموع مساهمات الدولة في 
البنك إلى 110 ماليين دينار.وقدمت 

دولة اإلمارات قرضاً من دون فوائد إلى 
اليونيسكو تبلغ قيمته مليونين  منظمة 

و400 ألف دوالر.
وفي عام 1982، منح صندوق أبوظبي 

لإلنماء االقتصادي العربي قرضاً 
لمنظمة دول حوض نهر السنغال قيمته 

259 مليون درهم.

لم تتوقف المشاريع الخيرية على 
العالم اإلسالمي وحسب، بل شملت 
حتى دول العالم المتقدم، ففي عام 

1992 تبرعت دولة اإلمارات بخمسة 
ماليين دوالر لصندوق إغاثة الكوارث 
األميركي لمساعدة منكوبي وضحايا 

إعصار اندرو الذي ضرب والية فلوريدا 
األميركية. وتبرعت دولة اإلمارات 

بعشرة ماليين دوالر لمساعدة شعب 
البوسنة والهرسك على تجاوز محنته. 

وتم التوقيع على االتفاق إلقامة مطبعة 
إسالمية في العاصمة الصينية بكين 

بمنحة من الراحل العظيم لدعم 
المسلمين الصينيين ونشر  أنشطـة 

الدعوة اإلسالمية بتكلفة 3,1 مليون 
درهم. وتبرع بنصف مليون دوالر لدعم 
جمعية الصداقة بين اإلمارات والصين.

وفي 1999 وبتوجيهات من الشيخ 
زايد، رحمه اهللا، غادرت مطار أبوظبي 

طائرة إغاثة متوجهة إلى اليونان 
لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي 

ضرب مناطق واسعة من البالد. وفي 
2000، بدأت جمعية الهالل األحمر في 

توزيع األضاحي بجمهورية أنجوشيا 

على النازحين الشيشان، فيما أمرت 
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 

رئيسة االتحاد النسائي العام، الرئيسة 
الفخرية للجنة النسائية لجمعية الهالل 
األحمر، بإنشاء صندوق خاص باألمهات 

الالجئات، وتبرعت بمبلغ 300 ألف 
دوالر للصندوق.

وقدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل 
واإلنسانية  الخيرية  لألعمال  نهيان 
145 طناً من المساعدات الغذائية 

اجتاحت  التي  المجاعة  للمتضررين من 
وبتوجيهات  األفريقي.  القرن  منطقة 

من الشيخ زايد، رحمه اهللا، قرر 

مجلس الوزراء تقديم مساعدة عاجلة 
100 ألف دوالر لمنكوبي الزلزال  بقيمة 

الذي ضرب جواتيماال.
البحرين: في عام 1981 قدم 

أبوظبي لإلنماء االقتصادي  صندوق 
بقيمة  البحرين  لدولة  العربي قرضين 
160 مليون درهم لتمويل المشروعات 

والصناعية. الكهربائية 
اليمن: وفي عام 1972 قرر الشيخ 

زايد، رحمه اهللا، مساعدة اليمن 
إذاعة صنعاء والحكومة  بإنشاء 

اليمنية.
في 1974 قدم مبلغاً إضافياً قدره 
مليون وسبعمائة وعشرة آالف دوالر 

لتكملة مشروع اإلذاعة والتلفزيون في 
اليمن.

وبتوجيهات من الشيخ زايد، قدمت 
دولة اإلمارات مساعدة عاجلة، 

وقدرها 3 ماليين دوالر لتخفيف آثار 
اجتاحت  التي  والسيول  الفيضانات 
التسعينيات من  اليمن في  جمهورية 
القرن الماضي. وحضر المغفور له 
بإذن اهللا الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، آنذاك، االحتفال الذي أقيم 

بمناسبة وضع حجر األساس لطريق 
صنعاء - مأرب الذي بلغت تكاليف 
إنجازه 187 مليون ريال يمني على 

نفقة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
مصر والدم العربي: ترك الشيخ 

زايد أثره الطيب في مصر، ببناء 
المدن السكنية السياحية  عدد من 

واستصالح عشرات اآلالف من 
األراضي الزراعية وإقامة العديد 

من القرى السياحية وتقديم الدعم 
الطبية  والمستشفيات  للمراكز  المادي 
وفي عام 1990، تبرع رحمه اهللا، في 

الذي أقيم  العالمي  التاريخي  االحتفال 
في أسوان بـ 20 مليون دوالر، إلحياء 

القديمة. اإلسكندرية  مكتبة 
وفي عام 1973، قال المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كلمته 
المدوية، «النفط العربي ليس أغلى 

من الدم العربي»، شعار كثيراً ما 
ردده العرب حرفياً على لسان صاحبه 

وألكثر من ثلث قرن. ومساعدات أخرى 
فرحمه  وبنجالدش،  لباكستان  كثيرة 

اهللا رحمة واسعة وتقبل منه أعماله، 
وثقل به موازين حسناته.

إبراهيم صالح الهدهد

هدي النبوة

من جانبها أكدت الدكتورة بشرى العالم أستاذ الفقه وأصوله بجامعة 
محمد اخلامس - الرباط - املغرب، أنها تعرفت على هذه الشخصية 

النادرة سنة ٢٠١٠ يف مكرمة الضيوف وقفت على إنسانية هذا الزعيم 
القدوة من خالل العمران اإلماراتي الذي هو يف ازدياد مستمر واليوم 
حينما حضرت ٢٠١٥ الحظت فرقًا يف املعالم بني ٢٠١٠-٢٠١٥، الذي 
يبني اإلنسان ويبني العمران، هو إنسان تشبع مبعاني اإلسالم وقيمه 
وتطلع إلى ما عند اآلخرين من حكمة وإبداع فجمع كل هذا وأعطانا 

ما نراه اآلن من تألق يف اإلمارات.
وأضافت: هذا اخلير الذي فاض من بني يديه رحمه اهللا يفيدنا 

ألنه زعيم له ُبعد عاملي كما أن له ُبعد إنساني، وهذا البعد العاملي 
الذي جنده يف تنشئته هو الذي أتاح لهذا الزعيم أن تصل أياديه 

العالم باحثًا عن فقير يسد جوعه وطالب  إلى كل أنحاء  البيضاء 
علم يوفر له أصول النجاح ومريض يوفر له سبل املعافاة ومسلم 

باملاء  املاء فيفجر أرضه  إلى  العبادة وبلد يفتقر  يفتح له محاريب 
البيضاء يعرفها كل البشر يف  البلد، وأياديه  رحمة وشفاء ألهل هذا 

والكبير. الصغير  سواء  العالم 

أكد الدكتور ياسر أحمد 
سطوحي مدرس التفسير 

وعلوم القرآن بجامعة األزهر 
أن املغفور له بإذن اهللا الشيخ 

زايد بن سلطان طيب اهللا 
ثراه، كان يطبق هدي النبي 

يف التعامل مع من حوله، 
وال يعرف األنانية وال األثرة، 

ويسير باملودة بني الناس، 
وطبق حديث «حب ألخيك 
ما حتب لنفسك». وأكد أن 

إنسانيته شملت اإلنسان 
وغيره من خلق اهللا، وكان 

يسعى إلدخال السرور على 
بني اإلنسان، مسلمني وغير 
مسلمني، وهذه هي القضية 
املهمة بالشريعة اإلسالمية.

هدي

النبوة

أكد الدكتور عبد املنعم عثمان عميد كلية العلوم 
اإلسالمية للوافدين غير الناطقني بالعربية، أن 
الشيخ زايد رحمه اهللا رحمة واسعه، استغل وقته 

يف بناء وطنه، وخاصة اإلنسان اإلماراتي، ثم 
انتقل لتطبيق عموم فهمه لإلنسانية بال متييز 

بني بني أدم، وقد أسهم يف بناء املدارس واجلامعات 
واملستشفيات، وطبق أعظم املبادئ اإلنسانية، وهو 
خريج الصحراء التي أخرجت للبشرية خير خلق 

اهللا وأعظم رسله سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم، 
وهو امتداد ألخالق النبي العظيم، واتبع خطاه. 

وقال: نحن نرى أن حب املغفور له بإذن اهللا الشيخ 
زايد طيب اهللا ثراه يسكن يف قلب كل مؤمن وليس يف 

قلب أبناء اإلمارات وحدهم، فلطاملا سمعنا قصصًا 
عن اهتمامه باإلنسان، ونتمنى أن نرى نظيره يف كل 
بلد. وأضاف: إنه رحمه اهللا منوذج يحتذى به، فزايد 

مدرسة يف احلنان واألخالق، والقيم، ونسأل اهللا أن 
يجعل كل ما قدم يف ميزان حسناته، وأن يبارك يف 
ذريته، فالعدل أساس احلكم وهو بنى ذلك وأسس 

له، ومن يرحم رعيته يرحمه اهللا حيث كان قلبه جنة 
من جنان الرحمة ونحن ال نزكيه على اهللا، فهو عليه 
رحمة اهللا متسك بقول اهللا سبحانه وتعالى يف اآلية 

الكرمية «ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا 
عليهم بركات من السماء واألرض»، وعمل بها ونكاد 

جنزم بأن اهللا سيحفظ هذا البلد بفضل هذا الرجل.

بناء اإلنسان والوطن
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«كان الخبراء ال يشجعون الزراعة، ويقولون إن نموها في أرضنا ووسط هذا المناخ أمر مستحيل، 

وقلنا لهم: «دعونا نجرب، ووفقنا الله، ونجحنا في تحويل منطقتنا الصحراوية إلى منطقة 

خضراء، مما شجعنا على االستمرار»

االثنين 19 رمضان 1436 هـ الموافق 6 يوليو 2015م

أطاعت عاشقها زايد واكتست باللون األخضر الصحراء

قال «أعطوني زراعة.. أضمن لكم الحضارة»

 شروق عوض (دبي)

ــــــــة.. أضـــمـــن لــكــم  ـــي زراع «أعـــطـــون
الزراعة  إن  يقولون:  «كانوا   .. الحضارة» 
ــعــون اهللا  ــكــن ب لــيــس لــهــا مــســتــقــبــل، ول
تحويل  في  نجحنا  وإرادتــنــا  وبتصميمنا 
هــذه الــصــحــراء إلــى أرض خــضــراء» .. 
للمغفور  الــمــأثــورة  األقــــوال  بعض  تلك 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  اهللا  بإذن  له 
نهيان طيب اهللا ثراه، الذي أدهش العالم 
بصماته  ـــرك  وت للتصحر،  تــحــديــه  فــي 
تقع  التي  اإلمـــارات  بتحويل  الــخــضــراء 
إلى  العالم  الجافة في  المنطقة  في قلب 
جنة خضراء رغم الجفاف القاسي الذي 
وخالل  الــدولــة،  قيام  قبل  يسودها  كــان 
زراعية  دولــة  إلــى  تحولت  سنوات  بضع 
بفضل العزيمة الصادقة واإلرادة الصلبة 
ما  لكل  ومتابعته  اهللا  بــإذن  له  للمغفور 

يخدم التنمية الزراعية في الدولة.
إّن تجربة اإلمارات في القطاع الزراعي 
من  إليه  وصلت  ما  إلى  لتصل  كانت  ما 
منجزات لوال عبقرية الشيخ زايد ووعيه 
تفجير  على  وقدرته  السليم  وتخطيطه 
ينابيع المياه وتحويل الكثبان الرملية إلى 
على  ودليل  مؤشر  وخير  خضراء،  تالل 

ذلك ما وصفه الخبراء كحقيقة ماثلة، إذ 
قالوا: ما حدث في اإلمارات معجزة في 

عصر انتهت فيه المعجزات.
نــجــح عــشــق الــمــغــفــور لـــه بــــإذن اهللا 
التخفيف  فــي  للصحراء،  زايـــد  الشيخ 
الكبيرة في  الطفرة  لتحقيق  من وطأتها، 
الدولة  أوصلت  التي  الــزراعــي  اإلنــتــاج 

الخضار  من  الذاتي  االكتفاء  إلى 
والفواكه واألعالف.

يــجــد الــمــتــابــع ألحــاديــث 
المغفور له بإذن اهللا الشيخ 
ــــد، الــخــاصــة بــالــشــأن  زاي
الزراعي واهتمامه بتحويل 
عشقها  ــي  ــت ال ــصــحــراء  ال

منذ نعومة أظفاره إلى أرض 
والــخــضــراوات  بالثمار  معطاء 

كانت  أن  بعد  المتعدد  والخيرات 
عقيماً، أن مشروعات زراعية مهمة 

المروج  انتشرت  إذ  آنـــذاك،  أقيمت 
والقمح  المثمرة  والــحــقــول  الــخــضــراء 

الصحراء،  من  كثيرة  بقاع  في  والفواكه 
وتوقف زحف الصحراء من خالل زراعة 
األحزمة الخضراء والغابات بين الرمال، 
وتحسين  الحديثة  التقنية  وسائل  واتباع 
لإلنتاج  المتقدمة  والطرق  الري  وسائل 

ومقاومة  المنتقاة  ــبــذور  ال بــاســتــخــدام 
دورة  تهدد  التي  والحشرات  األمـــراض 
ــاة الـــمـــزروعـــات والــمــحــافــظــة على  حــي

وإقامة  وتربة  مياه  من  الطبيعية  الموارد 
واإلرشـــاد  الــزراعــيــة  الــبــحــوث  محطات 
ـــشـــاء مــصــانــع األســمــدة  الـــزراعـــي وإن
للملوحة  المقاومة  بالزراعات  واالهتمام 

الكثير. وغيرها 

40 مليون نخلة
بذلها  التي  الكبيرة  للجهود  ونتيجة 
تــطــويــر زراعـــة  ــه فــي سبيل  ل الــمــغــفــور 
الــنــخــيــل وزيـــــادة عـــدد أشــجــارهــا عبر 
اإلمـــارات،  أنــحــاء  مختلف  فــي  زراعتها 
المرموقة  مكانتها  اإلمـــارات  تبوأت 
والريادية في مجال زراعة النخيل 
على مستوى العالم، حيث يقدر 
فيها  النخيل  أشــجــار  عــدد 
نخلة،  مليون   40 بحوالي 
ــمــســاحــة  ال أن  كـــمـــا 
ـــزراعـــات  ــة ل ــي ــكــل ال
الـــــنـــــخـــــيـــــل فـــي 
ـــــــــــــــارات،  اإلم
زادت من 60 
في  هكتاراً 
عام 1971 
 31 ـــــى  إل
ــــــــــــف  أل

أنها تضاعفت  أي   1996 هكتار في عام 
48 مرة، األمر الذي جعلها تحتل المركز 
السابع في قائمة الدول المنتجة للتمور، 
ــاج  ــت اإلن مــن   %6 نصيبها  يــبــلــغ  حــيــث 
المزروعة  المساحات  أن  كما  العالمي، 
إجمالي  مــن   %15 تشكل  النخيل  مــن 
المساحات المزروعة بالدولة «ما يقارب 
200 ألف هكتار». وعبر الشيخ زايد عن 
عشقه للزراعة والطبيعة بأكثر من وسيلة، 
فإلى جانب تشجير الصحراء، اهتم بإنشاء 
رأس  محمية  ومنها  الطبيعية  المحميات 

الخور في دبي وتعد محميًة بحريًة 
المحافظة  فــي  خاصة  رسمية 
من  والحيوانات  النباتات  على 
ــقــراض واالنـــدثـــار، وتضم  االن
266 نوعاً من الحيوانات، و47 
إلى  إضافة  النباتات،  من  نوعاً 
العام  في  مــروح  جزيرة  اعتماد 

اليونسكو  برنامج  ضمن   2007
«اإلنـــســـان والــمــحــيــط الــحــيــوي»، 

في  مــحــمــيــة  أول  ــك  ــذل ب لــتــصــبــح 
شبكة  ــى  إل تنضم  الــدولــة 

العالمية  المحميات 
المكونة اآلن من 507 

محميات.

القائد المؤسس في جولة بإحدى المزارع (آرشيفية)

تجربة اإلمارات في القطاع 

الزراعي ما كانت لتصل إلى 

ما وصلت إليه من منجزات 

لوال عبقرية زايد

اإلمارات السابعة في 

قائمة الدول المنتجة 

للتمور

انتشرت المروج الخضراء 

والحقول المثمرة 

والقمح والفواكه في 

قلب الصحراء

خبراء : ما حدث في 

اإلمارات معجزة في عصر 

انتهت فيه المعجزات
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«لقد كان إدراكي لمدى الخسائر التي كان يعاني منها الشعب هو األمر الذي دفعني إلى قبول 

هذه المسؤولية، ولكن ليس هنالك أي سعادة تعادل سعادة الحاكم وهو يرى أبناء بلده ينتقلون 

في خطى آمنة نحو المستقبل المشرق، ومن حالة العسر إلى حالة مملوءة بالخير والتقدم»

برنامج زايد لإلسكان واحد من إبداعات القائد املؤسس

حقق طفرة تنموية هائلة بالدولة

على الهنوري (الشارقة)

من  ثمرة  لإلسكان  زايد  الشيخ  برنامج 
عملية  فــي  مهمة  ونقلة  االتــحــاد  ثــمــرات 
بفضل  انطلقت  الــتــي  الــشــامــلــة  التنمية 
تعالى،  اهللا  ــإذن  ب لــه،  المغفور  مؤسسها 
ولقيت  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
من  الكاملة  والــرعــايــة  الحثيثة  المتابعة 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا.
 يشكل البرنامج أهم اإلضافات والبارزة 
فــي الــمــشــروعــات والــبــرامــج الــتــي تهدف 
حاجتهم  وتلبية  المواطنين  خــدمــة  ــى  إل
تأسس  حيث  المالئم،  المسكن  توفير  في 
لتنفيذ   1999 يــولــيــو   18 فــي  الــبــرنــامــج 
تمليكها  يــتــم  متكاملة  سكنية  تجمعات 
للمواطنين، بالتعاون مع الجهات المختصة 
البرنامج  قدم  حيث  الدولة،  اإلمارات  في 
و347  ألــفــاً   44 الــيــوم  وحتى  نشأته  منذ 
ملياراً   20 بلغت  بتكلفة  سكنية  مساعدة 

و500 مليون درهم.

إضافة رائدة
استحداثه،  منذ  البرنامج  هــذا  وشــكــل 
إضافة رائدة مهمة لجهود الدولة في مجال 
اإلسكان والتخطيط، ويمثل البرنامج عالمة 
توليه  الــذي  الكبير  االهتمام  عالمات  من 
الدولة لمواطنيها ويتمثل هذا االهتمام في 
عملية توفير السكن المالئم لجميع أفرادها، 
حيث تعتبر رافداً من روافد نهضتها ورقيها 
حياة  فــي  االســتــقــرار  مطالب  مــن  ومطلباً 

األفراد والمجتمعات.
بالغاً  اهتماماً  الرشيدة  حكومتنا  وأولــت 
المواطنين  لجميع  المالئم  السكن  لتوفير 
كعامل من عوامل االستقرار والرقي، وأصبح 
لقيام صناعات  دافــع  أهــم  بذلك  اإلســكــان 
ــتــي هــي أكــبــر قــطــاعــات العمل  الــبــنــاء وال

وأكثرها تداوًال.
تماماً  ــدرك  ي اإلمـــارات  لتاريخ  والمتابع 
منذ  اإلسكان  عملية  لتطوير  الهائل  الجهد 
وحدها رائد نهضتها المغفور له، بإذن اهللا 

تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ليكمل  لإلسكان  زايد  الشيخ  برنامج  جاء 
بروعتها  العالم  بهرت  التي  المسيرة  هــذه 
يعيش  مواطن  لكل  الكريمة  الحياة  ووفــرت 
إحدى  يعتبر  كما  الفتية  دولتنا  أرض  على 
التي  ـــارات  اإلم لمجتمع  االســتــقــرار  ركــائــز 

تحققت في مرحلة البناء والعطاء.
للسكان  زايد  الشيخ  برنامج  إنشاء  وجاء 
اعتمدها  التي  الحكيمة  للسياسة  تتويجاً 
المغفور له، بإذن اهللا، الشيخ زايد بن سلطان 
الشيخ  السمو  صاحب  وترجمها  نهيان  آل 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

خبرة وكفاءة
عبداهللا  المهندس  الدكتور  معالي  يتولى 
بلحيف النعيمي وزير األشغال العامة رئاسة 
مجلس إدارة برنامج زايد لإلسكان ويعاونه 
ويعتبر  والــكــفــاءة  الخبرة  ذوي  مــن  عشرة 
المجلس السلطة المختصة بإدارة البرنامج 
ــات الــتــخــطــيــط واإلشـــــراف  ولــــه صــالحــي
طلبات  في  والبت  العامة  السياسات  ورسم 
اإلسكان وإقرار البرامج التمويلية والقواعد 

والضوابط التي تحكم ذلك.
طلبات  لــدراســة  مختصة  لجنة  وهــنــاك 
من  عضو  من  وتتكون  كافة،  الدولة  مناطق 
ستة  وعضوية  للجنة  رئيساً  اإلدارة  مجلس 
هذه  دور  ويتمثل  االخــتــصــاص،  ذوي  مــن 
اللجان في النظر في الطلبات ولها األحقية 
وذلــك  ــرفــض،  ال أو  الــمــوافــقــة  عملية  فــي 
حسب ما تراه وتقرره باإلضافة إلى قيامها 
وحالته عن  الشخص  بالتعرف على ظروف 

طريق البحث والتحري.
التطويرية  واألفكار  البرنامج  إنشاء  منذ 
البرنامج  إدارة  مجلس  اهتمام  أولويات  من 
الربط  ومنها  مستمر  بشكل  تطبيقها  ويتم 
الــجــهــات صاحبة  كــافــة  ــي مــع  ــرون ــكــت اإلل
العالقة وتم توفير خدمات ذكية للمتعاملين 
المتحركة،  الهواتف  خــالل  مــن 
الطلب  تقديم  خــدمــة  مثل 

وإمكانية  ومتابعته 

خالل  من  المساعدة  قــرار  على  الحصول 
الخدمات  شملت  كــذلــك  ــذكــي،  ال الــهــاتــف 
مثل  المتعاملين  من  األخرى  الفئات  الذكية 

المقاولين واالستشاريين.
وينص قانون البرنامج على أن المساعدة 
تزيد  لمن  تقدم على شكل قروض  السكنية 
رواتبهم على 10 آالف درهم والمنح لمن تقل 
رواتبهم عن عشرة آالف درهم وتكون موزعة 

60% للمنح 40% منها للقروض.
الدعم  تقديم  في  البرنامج  هدف  ويتمثل 
المساكن  على  الهندسي  واإلشــراف  المادي 

التي يتم تنفيذها.

إنجازات البرنامج
ــج بــتــنــفــيــذ الــعــديــد من  ــام ــرن ــب قــــام ال
في مدينة خت والفجيرة وفي مدينة قراط المجمعات السكنية في إمارة رأس الخيمة 

يستفيد  القيوين  بأم  متفرقة  مناطق  وفي 
مع  بالتعاون  المحدود  الدخل  ذوو  منها 
بها  والمنفذة  المعنية  اإلمـــارات  بلديات 

المجمعات. هذه 
العديد  الــبــرنــامــج  ويــوفــر 
من نماذج تصاميم المساكن 
ــت  ـــي وصــل ـــت الــمــجــانــيــة ال
أحدث  وفــق  نموذجاً   32 إلــى 

والتصاميم وتتناسب مع كافة  المواصفات 
األذواق واالحتياجات، حيث تتوفر النماذج 
والمتوسطة  الصغيرة  المساحات  ذات 

والكبيرة.

المالي واإلنفاق  التنفيذ 
الممولة  المساكن  إنشاء  مرحلة  تميزت 
عن طريق البرنامج في مدن وقرى الدولة 
المقاوالت  لسوق  كبير  انتعاش  بتحقيق 
سوق  انتعاش  إلى  باإلضافة  البناء  ومواد 
العقارات، حيث أدى ضخ ماليين الدراهم 

إلى آثار إيجابية كبيرة في سوق العمل.
نشأة  منذ  المنجزة  المساكن  عدد  وبلغ 
المساكن  ألف مسكن، وعدد   20 البرنامج 
فيما  مسكن،  آالف   4 التنفيذ  مرحلة  في 
استكمال  مرحلة  في  المساكن  عدد  يبلغ 

اإلجراءات 20347.
السكنية  بــالــمــجــمــعــات  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
في  ــحــاد  االت مجمع  تنفيذ  يتم  الحالية 
تشمل  درهم  مليون   300 بتكلفة  الشارقة 
في  خليفة  ومجمع  سكنية،  فيلالت   409
بتكلفة  الفجيرة  دبا  منطقة  في  الفجيرة 
فيلال   386 تــشــمــل  درهــــم  مــلــيــون   350

. سكنية

 يعتزم البرنامج تنفيذ مشروع 
املجمع السكني بإمارة عجمان 

والذي يضم ٣٠٦ مسكنًا ومبساحة 
إجمالية تصل إلى ٥٠٢,٧٦٧ 
م٢ متر مربع، باإلضافة إلى 

مشروع املجمع السكني بإمارة 
رأس اخليمة والواقع مبدينة 

خليفة بن زايد ويحتوي على ٤٢٧ 
مسكنًا ومبساحة ٩٨٤,٠٠٠م٢ 

متر، ومشروع أم القيوين السكني 
مبنطقة شنتير والذي يضم ٣٦٠ 

مسكنًا ومبساحة إجمالية تصل 
إلى ٨٠٠,٠٠٠ م٢.

وبلغ إجمالي ما مت صرفه عام 
٢٠٠٠ نحو ٣٢ مليون درهم، 

أما يف عام ٢٠٠١ فقد بلغ ٣٣٨ 
مليون درهم، ويف عام ٢٠٠٢ بلغ 

٤٩٨ مليون درهم، ويف عام ٢٠٠٣ 
بلغ ٥٣٨ مليون درهم، أما يف عام 
٢٠٠٤ (٧٢٨) مليون درهم، أما يف 

عام ٢٠٠٥ فقد بلغ ٦٧١ مليون 
درهم، ويف عام ٢٠٠٦ (٤٦٥) 

مليون درهم، أما يف عام ٢٠٠٧ 
(٤١٧) مليون درهم، و يف عام 

٢٠٠٨ (٤٣٨) مليون درهم، أما يف 
عام ٢٠٠٩ (٧٧٣) مليون درهم 
، ويف عام ٢٠١١ (١٫١٢٠ مليار 

درهم)، ويف عام ٢٠١٢ (١٫٨٨ 
مليار درهم)، ويف عام ٢٠١٣ بلغ 

عدد املصروف (٩١٤) مليون 
درهم، ويف العام احلالي بلغت 

 ٢٠١٤ أكتوبر  قيمة املصروف حتى 
(١٠,٥٣٩ مليار درهم)، وتشير 
أن  إلى  السابقة  اإلحصائيات 

املبالغ يف ازدياد نتيجة زيادة عدد 
املمنوحة  اإلسكانية  املساعدات 

للمواطنني.
ويقوم البرنامج ببعض 

االستثمارات التي تضيف إلى 
ميزانيته واإلنفاق من إيرادات 

هذه االستثمارات على اإليجارات 
واملصاريف اإلدارية مع عدم املساس 

بامليزانية املخصصة له من جانب 
احلكومة وتبلغ ميزانية عام ٢٠١٥ 

مليارًا و٤٠٠ مليون درهم.

مشاريع 

مستقبلية

 ٢١
مليار درهم قيمة 

المساعدات السكنية 

للمواطنين خالل ١٦ عامًا



محسن البوشي (العين) 

قال الشيخ مسلم بن حم 
العامري، إن المغفور له بإذن اهللا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

طيب اهللا ثراه، أولى اإلنسان 
اهتماماً كبيراً لقناعته بأنه الثروة 
الحقيقية للوطن والركيزة األولى 

األساسية في تحقيق التنمية وبناء 
حضارات األوطان، وترجم -رحمه 

اهللا- هذه القناعة بتسخيره 
كل اإلمكانات والطاقات لتوفير 

الرعاية والتنشئة االجتماعية 
الصحية والتعليمية والثقافية 

لألبناء في سبيل بناء المواطن 
الصالح المتسلح بالعلم والمعرفة. 
وأضاف بن حم في حديثه عن 

الجوانب والمواقف اإلنسانية 
للمغفور له الباني والمؤسس أنه 

أولى طيب اهللا ثراه المعاقين 
بمختلف فئاتهم اهتماما كبيراً 
امتداداً لفكره الذي يركز على 

اإلنسان وترسيخاً للبعد اإلنساني 
المتأصل في وجدانه رحمه 

اهللا، وقد تجلى ذلك من خالل 

دعمه الالمحدود لهذه الفئة على 
اختالف وتنوع إعاقاتهم، وقد 

جسدت مؤسسة زايد لألعمال 
اإلنسانية وهيئة الهالل األحمر 

وغيرهما من الهيئات المعنية 
بالعمل الخيري واإلنساني 

باهتمامها ورعايتها الكبيرة لهذه 
الفئة عمق الجانب اإلنساني لدى 

المؤسس والباني رحمه اهللا.
وأشار بن حم إلى أن المغفور 

له الشيخ زايد كان يؤكد دوما 

في المناسبات عن حبه ألبنائه 
واعتزازه بهم جميعاً، وخص فئة 

المعاقين بقدر وافر من االهتمام، 
وقد ترجم -رحمه اهللا- ذلك ذات 
مرة عندما وجه الجهات المعنية 

في الدولة بأن ينظموا رحالت 
لألشخاص الذين ابتلوا باإلدمان 
خاصة الشباب منهم إلى مراكز 
المعاقين بالدولة، لكي يشاهدوا 

ويتعرفوا ميدانياً كيف تحول هؤالء 
إلى أشخاص منتجين ومبدعين 

وصاروا قدوة حسنة لتحقيق 
اإلنجازات في أكثر من مجال.

وقال بن حم: إننا ونحن بصدد 
االحتفال بذكرى يوم زايد للعمل 

اإلنساني الذي يوافق ذكرى 
رحيله، ال يسعنا إال أن نقطع 
على أنفسنا عهداً بأن نمضي 

على النهج الطيب، ونستلهم من 
روحه الطاهرة العزم والهمم 

لمواصلة العمل واالجتهاد، والسعي 
بدأب نحو مزيد من اإلنجازات 

والنجاحات في سبيل تحقيق 
الطموحات واآلمال الوطنية الكبرى 

في ظل القيادة الرشيدة للدولة.

العين (االتحاد)

قال الشيخ محمد بن ركاض 
العامري، إن الذين عرفوا المغفور 

له الشيخ زايد، طيب اهللا ثراه، 
عهدوا فيه نزوعاً فطرياً للعمل 
اإلنساني والخيري، حيث يأخذ 

بزمام المبادرة دوماً ويساعد 
المحتاجين وينجد الملهوفين 

ويغيث المنكوبين، وكل من حلت 
بهم الكوارث والمحن داخل الدولة 

وخارجها.
 ويحفظ بن ركاض للمغفور له 
الشيخ زايد العديد من المواقف 

التي تعكس عمق الجانب اإلنساني 
لديه، ومنها موقفان كان شاهداً 
عليهما يجسدان عمق الجانب 

اإلنساني لدى المغفور له بإذن اهللا 
الشيخ زايد، ففي أحد أيام رمضان 

في مرحلة بناء الدولة عقب قيام 
االتحاد كان بن ركاض في قصر 

الشيخ زايد لتقديم التهنئة مع جموع 
المواطنين، عندما أصدر رحمه اهللا 

توجيهاته وقتها باإلفراج عن عدد 
كبير من المسجونين المحكومين 

في قضايا غير جنائية بمناسبة 
الشهر الفضيل. وأضاف بن ركاض 

أن الشيخ زايد -رحمه اهللا- لم 
يكتف وقتها بذلك بل أمر بإعادة 

الموظفين من بين المفرج عنهم إلى 
وظائفهم وتوفير وظائف للمفرج 

عنهم الذين لم تكن لهم وظائف قبل 
سجنهم إلعانتهم على االستقامة 

وتشجيعهم على االنخراط مجدداً 
في المجتمع كأفراد منتجين تحقيقا 

الستقرار األسرة والمجتمع.

وفي موقف إنساني آخر وجه 
الشيخ زايد -رحمه هللا- بالتكفل 

بتكاليف إقامة عرس جماعي يشمل 
158 شابا وفتاة بمنطقة اليحر 
في العين، و120 شاباً وفتاة في 

منطقة أم غافة، تجسيداً لحرصه 
على التيسير على شباب الوطن 

في االرتباط بالمواطنات، وتقليل 
نفقات الزواج ومنعا لمظاهر البذخ 

واإلسراف في إقامة حفالت 
األعراس.  وروى بن ركاض انه 

ذهب ذات مرة بصفته رئيسا 
للجنة صندوق الزواج في العين 

الى المغفور له الشيخ زايد -رحمه 
اهللا-، وأبلغه بأن الشباب المعاريس 
في كل من اليحر وأم غافة عرضوا 
دفع 5 آالف درهم لكل منهم لتدبير 

تكلفة العرس الجماعي، تنفيذا 
لتوجيهاته بتشجيع إقامة األعراس 
الجماعية، توفيراً للنفقات إال أنه 

-رحمه اهللا- وفي لفتة إنسانية 
منه وجه بتحمل تكاليف العرسين، 

وعدم تحصيل أي مبالغ من 
الشباب المعاريس، تيسيراً عليهم 

ومساعدتهم على تحقيق االستقرار.

مسلم بن حم: أعطى اهتمامًا 

كبيرًا لذوي االحتياجات الخاصة

محمد بن ركاض: أمر بإطالق املساجني 

غير الجنائيني وتوفير وظائف لهم

محمد بن ركاضمسلم بن حم

زايد.. مدرسة الحكمة

مغير الخييلي : زايد دشن «اسعاد الناس» منذ عقود

السيد سالمة (أبوظبي) 

مغير خميس  الــدكــتــور  مــعــالــي  رحــلــة 
الخييلي رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، 
بــإذن اهللا  في رحــاب مدرسة المغفور له 
تعالى الشيخ زايد، طيب اهللا ثراه، جديرة 
بالتأمل، فهو يصف الرحلة التي امتدت 10 
سنوات، مرافقاً فيها زايد الحضارة، بالمّنة 
أّن هذه  والنعمة من اهللا، ويؤكد الخييلي 
السنوات الـ 10 بمثابة «عقد فريد من تعلم 
الحكمة والفلسفة»، التي يفيض معينها كل 
لحظة من زايد العطاء، الذي ينبغي علينا 
جميعاً أن نستحضر مآثره العظيمة محلياً 

وإقليمياً ودولياً.
يقول د. مغير الخييلي: لقد َمْن اهللا علَيّ 
الذين تشرفوا  زايــد  أبناء  أكــون أحد  بأن 
بالتتلمذ على يدي هذا القائد الذي وهب 
اهللا له أسمى معاني اإلنسانية فجعل الخير 
مقروناً بكل خطوة يخطوها، فأصبح زايد 
الخير هو العنوان األبــرز لدولة اإلمــارات 
شهر  في  ونحن  واليوم  المتحدة،  العربية 
الخير والعطاء، فإنني أقدم اليوم جزءاً من 
العظيم،  القائد  هذا  مع  رحلتي  خالصة 
بمختلف  والمجتمع  والــشــبــاب  لــلــنــشء 
الذي  اإلنساني  العمل  يوم  وفي  شرائحه، 
نجسد من خالله جميعاً صوراً من عطاء 
زايد الخير، فإنني أسلط الضوء على محور 
يتعلّق بإنسانية زايد، وبحكم عملي كرئيس 
لهيئة الصحة في إمارة أبوظبي، فإّن هذا 

المحور يرتبط بصحة اإلنسان.
المالمح  مــن  عـــدداً  معاليه  واســتــذكــر 
على  كّنا  قائًال:  المحور  بهذا  المرتبطة 
مائدة «الريوق» مع زايد في الصباح الباكر، 
وبعد أن انتهى من تناول طعام اإلفطار نظر 
يزال  ال  كثيراً  طعاماً  فوجد  المائدة  إلى 
هذا  يجمعوا  بأن  حوله  من  فأمر  عليها، 
الطعام ويضعوه في السيارة التي سينطلق 

األولــى،  وللوهلة  ميدانية،  جولة  في  بها 
فإن بعضنا استغرب هذا األمر، والبعض 
وبعد نصف ساعة  متأمًال،  وقــف  اآلخــر 
الطريق  على  بسيارته  زايد  توقف  تقريباً 
يقومون  الذين  العمال  من  مجموعة  عند 
بأعمال الزراعة على جانبي الطرق، وألقى 
الحديث  معهم  تبادل  ثم  التحية،  عليهم 
بتزويدهم  وأمــر  وحياتهم،  أحوالهم  حول 
العمل  عن  التوقف  منهم  وطلب  بالطعام 
رسالة  كانت  وهنا  الطعام،  لتناول  لبرهة 
زايد التي يحرص عليها دائماً، فهو يقلق 
وال  من «ربعه» بديناً  إذا وجد أحــداً  جداً 
يهتم بصحته، فكان يوجه دائماً باالهتمام 
بالصحة وعدم اإلسراف في تناول الطعام 
وضــرورة تخفيف الــوزن، وهي رؤية ثاقبة 

نطلق عليها اليوم الصحة الوقائية.
وكان يرتبط بمفهوم الصحة الوقائية عند 
زايد مفهوم آخر يتعلّق بالنشاط وممارسة 
الرياضة والحركة، ومن هنا فإنني أؤكد أن 
زايد كان قائداً ميدانياً يواصل الليل بالنهار 
في جوالت في مختلف ربوع الوطن، وفي 
هذه الجوالت كان يقضي 3 ساعات على 
قدميه واقفاً يصافح اآلالف من أبناء الوطن 
في مناسبة ما، وزايد كان يمارس أنواعاً 
مختلفة من الرياضة في مقدمتها، المشي 

والسباحة وركوب الخيل، ولديه نشاط على 
مدار الساعة في الركاب والطيور وغيرها، 
وهو ما نرى حاجة كبيرة اليوم في التركيز 
عليها كمنهج للحياة، إذ إّن األطباء ينصحون 
وتغيير  الرياضة  بممارسة  اليوم  الجميع 
زايد  يفعله  كان  ما  وهــذا  الحياة»،  «نمط 

بفطرته التي من اهللا بها عليه.
المتعلق  المحور  أن  الخييلي  وأضــاف 
بالصحة يرتبط أيضاً بمفهوم زايد لحفظ 
نترك  أال  دائماً  يوجهنا  كان  فهو  النعمة، 
أن  بعد  الــمــائــدة  على  الطعام  مــن  شيئاً 
نفرغ من تناول وجبتنا، وكان يوجهنا دائماً 
إلــى من هم حولنا من  الطعام  نحمل  أن 
العمال والموظفين الذين يقدرهم زايد أيما 
تقدير دون نظر للتسلسل الهرمي للمكانة 

الوظيفية لكل منهم، وإنما كان يقدر العطاء 
الذي يقوم به اإلنسان مهما كان مركزه في 
العمل أو الوظيفة، وأذكر أننا كنا في قصر 
المقام برفقة زايد الخير وفي طريقه إلى 
المسجد داخل القصر وجد عامًال زراعياً 
اسمه محمود يواصل العمل على آلة لجز 
القصر، فألقى  الحشائش داخل  وتهذيب 
عليه زايد التحية، وفي هذه اللحظة وجدنا 
أسارير محمود تنفرج فرحاً بهذه اللفتة من 
القائد، وهو األمر الذي كان يمارسه زايد 
دائماً مع العمال في كل مكان، وهنا نتحدث 
عن البعد اإلنساني في الصحة والمتعلق 
من  كل  بها  يشعر  التي  النفسية  بالحالة 
يرى زايد وينعم اهللا عليه بأن يقابله، فزايد 
كان يدخل الفرح بلمسات بسيطة تنم عن 

إنسانيته في قلوب كل من يتعامل معهم.
وقال الخييلي: إن فلسفة زايد في العطاء 
اإلنساني ال تقف عند هذه الجوانب، بل 
وهو  األهمية،  في  غاية  جانب  إلــى  تمتد 
ما نطلق عليه اليوم «إسعاد الناس»، فزايد 
جعله اهللا عنواناً للسعادة لكل من يتعامل 
الكلمات  صاحب  المداعب  فهو  معهم، 
الرقيقة، والحضور األخاذ، وفي مناسبات 
أو  آسيوياً  عامًال  يحدث  أراه  كنت  كثيرة 
عربياً بحميمية شديدة ويسأله عن أحواله 
كان  ركبه  في  نتحرك  وعندما  وأســرتــه، 
يسألنا عن أحوال الناس، وينصت زايد لكل 
من يتحدث بشفافية عن أمر ما يخص أبناء 
الوطن، ويظل هذا المحور المتعلق بإسعاد 
الناس أحد الركائز األساسية في شخصية 
الخييلي  وأشــار  اإلنساني.  وعطائه  زايــد 
اإلنساني  العمل  بيوم  االحتفال  أن  إلــى 
مناسبة يجب أن تمتد طوال العام نستذكر 
فيها كل ما تعلمناه من زايد، فهذا القائد 
لم يعلم أبناءه من أصحاب السمو الشيوخ 
فقط، وإنما علّم أجياالً من مختلف شرائح 
المجتمع، وكنت واحداً من الذين أنعم اهللا 
عليهم بهذا العلم وتلك الحكمة من القائد 
الذي تعلمنا منه، وأبرز ما يمكن الحديث 
عنه في مدرسة «حكمة زايد»، هو تقديره 
لإلنسان، وحرصه على أن يكرم ما كرمه 
اهللا تعالى، وهو اإلنسان، وهذا ما تمثله زايد 
في مسيرته التي ارتكزت على اإليمان باهللا 
تعالى، والعمل والتضحية والبذل بال حدود، 
وإنكار الذات، فلم نلمس في زايد يوماً ما 
لوناً أو سلوكاً من الكبر، بل كان دائماً قائداً 
حصيفاً، وفي الوقت ذاته إنساناً متواضعاً 
حريصاً على العادات والتقاليد والموروث 
الثقافي والمجتمعي لألمة، ومن هنا كان 
زايد وسيظل معيناً ال ينضب من العطاء 
اإلنساني، وكّنا وسنظل تالميذ في مدرسة 

الحكمة لهذا القائد العظيم.

يقدم الطعام للعمال 

ويتبادل معهم الحديث 

عن أحوالهم وحياتهم 

المغفور له القائد المؤسس يوجه مغير الخييلي أثناء إحدى الجوالت الميدانية (أرشيفية)

االثنين 19 رمضان 1436 هـ الموافق 6 يوليو 2015م10

«لقد اختارت أمتنا العربية طريقها، طريق التضحية والنضال والبذل، طريق العزة والشرف، وإني 

أعرف أن الطريق يكلفنا عطاء بال حدود من المال والدم، ولكنه الطريق الذي ال طريق غيره، وكل 

تضحية فيه تهون مهما غلت»



عالء المشهراوي (غزة) 

سيما  ال  الفلسطينيون،  يستذكر 
بــإذن  ــه،  ل المغفور  فــي قــطــاع غــزة 
بن سلطان  زايــد  الشيخ  تعالى،  اهللا 
الذكرى  في  اهللا،  رحمه  نهيان،  آل 
ــة عــشــرة لــرحــيــلــه فــي 19  ــحــادي ال
الدعاء  بكثير من  1425هـــ،  رمضان 
مثاالً  كــان  باعتباره  عليه،  والترحم 
والرحمة  والبذل  العطاء  من  عالياً 
العربي  وانتمائه  اإلماراتية  بأصالته 
وامــــتــــداده اإلســـالمـــي وإنــســانــيــتــه 

العالمية.
شمال  زايــد  الشيخ  مدينة  وتعتبر 
غزة، التي تم االنتهاء من إنشائها في 
2 نوفمبر 2004، من المعالم البارزة 
للشيخ  اإلنساني  العطاء  مسيرة  في 
زايد، وبلغت تكلفة بنائها 227 مليوناً 
و850 ألف درهم، وضمت 736 وحدة 
المستفيدين من  سكنية وزعت على 
أصــحــاب الــبــيــوت الــمــهــدمــة بفعل 
والفقراء  اإلسرائيلية  الــحــرب  ــة  آل
بيوتاً  يمتلكوا  لم  الذين  والمعدمين 
الهالل  هيئة  مــع  بالتنسيق  تأويهم 

األحمر اإلماراتية.

ــوســف جمعة  ــور ي ــت ــدك ال ويـــقـــول 
ـــحـــاد»: إن مــشــروع  ــــ«االت ل ســالمــة 
الذي  غــزة،  في  زايــد  الشيخ  مدينة 
من  للتنمية،  أبوظبي  صندوق  نفذه 
المشاريع التنموية الرائدة التي وجه 
بها المغفور له الشيخ زايد للتخفيف 
قطاع  في  الفلسطينيين  معاناة  من 

غزة، وتحسين ظروفهم اإلنسانية.
وأوضح سالمة أن اإلمارات تبنت 
في المجال اإلنساني، بقيادة الراحل 
العظيم تنفيذ العشرات من المشاريع 
المحتلة  الفلسطينية  األراضــي  في 
الفلسطيني،  الشعب  صمود  لدعم 
وتعزيز الخدمات األساسية الصحية 
المحتلة،  األراضـــي  في  والتعليمية 
ــة الــعــربــيــة  ــوي ــه والــحــفــاظ عــلــى ال
اإلسالمية للمناطق الفلسطينية التي 

تحاول قوات االحتالل طمسها. 
مــفــيــد محمد  الــدكــتــور  وأشـــــاد 
العامة  األشــغــال  وزيـــر  الحساينة، 
بجهود  الــفــلــســطــيــنــي،  واإلســـكـــان 
اإلمـــــارات، بــقــيــادة صــاحــب السمو 
نهيان،  آل  زايـــد  بــن  خليفة  الشيخ 
لدعم  اهللا،  حفظه  ــة،  ــدول ال رئــيــس 
الشعب الفلسطيني على مر السنوات 

له  المغفور  خطى  على  الماضية 
الشيخ زايد، رحمه اهللا.

وقـــال الــحــســايــنــة، إن اإلمــــارات 
في  الفلسطيني  الشعب  ســاعــدت 
غـــزة، مــن خـــالل إنــشــاء الــمــدارس 
والمراكز  والمستشفيات  والمساجد 
الصحية والمشروعات السكنية، ومن 

السكنية  زايد  الشيخ  مدينة  ضمنها 
المشروعات  جانب  إلــى  غــزة،  فــي 

الخيرية المتعددة والمتنوعة.

الهالل األحمر
أيضاً،  تقدم  الــدولــة  أن  وأضـــاف 
منذ فترة طويلة، مساعدات إنسانية 

برنامج  تنفيذ  مع  غزة،  قطاع  ألبناء 
ــدوان  ــع ال بـــدء  مــنــذ  ــي مكثف  ــاث إغ
خالل  من  القطاع،  على  اإلسرائيلي 
اإلمــاراتــيــة،  األحــمــر  الــهــالل  هيئة 
الشعب  أبناء  من  المتضررين  لدعم 
وكــان  غــزة،  قطاع  فــي  الفلسطيني 
سباقاً  اإلماراتية  األحمر»  «الهالل 
فــي مــد يــد الــعــون خـــالل الــحــرب 
وأرســل  الفلسطيني،  الشعب  إلــى 
خالل  غــزة  إلــى  ميدانياً  مستشفى 
العدوان، حيث عّرض وفد «الهالل» 
تشغيله  خـــــالل  ــلــخــطــر  ل حـــيـــاتـــه 
المستشفى، وتوزيع المساعدات على 

الشعب الفلسطيني.
ويقول عماد أبو اللبن مدير مكتب 
«الهالل األحمر» اإلماراتية في قطاع 
مساعدات  اإلمـــارات  قدمت  غــزة: 
الفلسطيني  للشعب  ومــاديــة  عينية 
من خالل هيئة الهالل األحمر، حيث 
بزيارات  تقوم  «الهيئة»  وفــود  كانت 
الفلسطينية  لــلــمــنــاطــق  مــيــدانــيــة 
الشعب  احتياجات  على  لــالطــالع 
الفلسطيني وتلبيتها، وبتوجيهات من 
المغفور له الشيخ زايد تم تخصيص 
مبلغ 10 ماليين درهم إلعادة تعمير 

ــي تــضــررت  ــت وصــيــانــة الــمــبــانــي ال
على  اإلســرائــيــلــي  الــعــدوان  نتيجة 
الفلسطينيين، كما تم افتتاح عدد من 
المشاريع التي تمولها اإلمارات مثل 
والمستشفى  اإلماراتي  المستشفى 

اإلماراتي الميداني برفح.
 كان لتوجهات المغفور له الشيخ 
الداعمة  ـــراه»  ث اهللا  «طــيــب  زايـــد 
ــر  األث أكــبــر  الفلسطيني  للشعب 
ــاء اإلمــــارات  ــن فــي شــحــذ هــمــم أب
ــم في  ــه لــيــهــبــوا لــمــســاعــدة إخــوان
التبرعات  فلسطين من خالل جمع 
أبناء  لتمكين  العينية  والمساعدات 
الصمود  مــن  الفلسطيني  الشعب 
ــى أرضـــهـــم، وســـاهـــمـــت قــنــاة  عــل
بتوجيهات   2003 عـــام  أبــوظــبــي 
زايد، طيب اهللا  الشيخ  له  المغفور 
تبرعات  حملة  تنظيم  فــي  ـــراه،  ث
الوطن  مستوى  على  للفلسطينيين 
شخصيات  فيها  وشاركت  العربي، 
ــة  ــاســي إعـــالمـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة وســي
ــرت الــحــمــلــة عن  مــرمــوقــة. وأســف
مليون   120 عــلــى  يــزيــد  مــا  جــمــع 
درهــــم أرســـلـــت لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع 

فلسطين. في  وتنموية  إنسانية 

ساعد فلسطني ودعم القضية  

زايد 

الفلسطينيون ال ينسون 

عطاء القائد المؤسس

في  ــد  زاي الشيخ  مدينة  سكان  أكــد 
لن  الفلسطينيين  أن  لـ«االتحاد»  غزة 
الــرائــدة  وجــهــوده  زايـــد،  مــآثــر  ينسوا 
وتوفير  أهلها،  ورعاية  إعمار غزة،  في 
والمشرب،  والملبس  والمسكن  المأوى 
إغاثة،  قوافل  بتسيير  وجه  الذي  فهو 
المجاالت  جميع  تشمل  تعمير،  وإعادة 
الكريمة  الحياة  توفر  التي  التنموية 

ألهالي غزة.
عاماً   55 مهنا،  فــايــز  نــشــأت  يــقــول 
بقالة:  في  بائع  أشخاص،   10 ويعيل 
أنقذنا من  لقد  زايد  الشيخ  «رحم اهللا 
منزلنا  االحتالل  هدم  أن  بعد  التشرد 
هذا  ثــم  اهللا  لــوال  جباليا،  مخيم  فــي 
عائلتنا  سكنت  مــا  العظيم  اإلنــســان 

تحت سقف وما جمعنا بيت واحد».
 61  - قريص  أبــو  خليل  شحتة  أمــا 
فيؤكد  14 شخصاً،  يعيل  والذي  عاماً، 
عنق  فــي  اهللا  رحــمــه  زايــد  الشيخ  أن 
أنقذهم  ألنه  العائالت،  ومئات  عائلته 
الذي خلفه  والظلم  والفقر  التشرد  من 

االحتالل.
أما بسام سعيد أبو عون - 52 عاماً، 
االحــتــالل  هــدم  وقــد  مــوظــفــاً،  ويعمل 

على  فترحم  جباليا،  بمخيم  منزله 
الشيخ زايد، رحمه اهللا، قائًال: «الشيخ 
العرب  الزعماء  من  اهللا،  رحمه  زايد، 

بصمة  لهم  الذين  القالئل  والمسلمين 
الفلسطيني  الشعب  دعم  في  واضحة 
وتثبيته على أرضه، وكان سنداً وداعماً 

إلى  باإلضافة  العادلة،  لقضيتنا  قوياً 
بصماته الواضحة في كثير من البلدان 

واألجنبية». واإلسالمية  العربية 

 40  - البسيوني  سالمة  رمــزي  أمــا 
هدم  والذي  أشخاص،   5 ويعيل  عاماً، 
بيت  بمنطقة  منزله  أيــضــاً  االحــتــالل 
،رحمه  زايــد  الشيخ  أن  فيؤكد  الهيا، 
اهللا، كان سباقاً في الخير، ومميزاً في 

الفذة». وشخصيته  بإنسانيته  العطاء 
ابن  الــمــدهــون  طلعت  وائـــل  ويــقــول 
أشخاص:   9 ويعيل  عــامــاً،  الخمسين 
كان  ــراه  ث اهللا  طيب  زايــد  الشيخ  «إن 
فلسطين، جزاه اهللا  أمان ألهل  صمام 

خيرا لقد أنقذنا من التشرد».
 56  – الــبــدرســاوي  محمد  ويضيف 
رحمه  ــد  زاي الشيخ  كــان  «لقد  عــامــاً: 
ومحافظاً  الــخــيــر،  فــي  مــقــدامــاً  اهللا 
ومقدساتها  وأهــلــهــا  فلسطين  عــلــى 
هذه  يجعل  أن  اهللا  وندعو  اإلسالمية، 
المدينة صدقة جارية على روحه وفي 

حسناته». ميزان 
ويؤكد نسر محمد الجمل، 42 عاماً، 
أن الشيخ زايد، رحمه اهللا، الذي كانت 
الراحل  بالزعيم  قوية  عالقة  تربطه 
لتجنبنا  بيننا  كــان  لو  عــرفــات،  ياسر 
الــكــثــيــر مــن الــمــصــائــب والــمــشــكــالت 

والهموم.

الفلسطينيون: زايد وفر الحياة الكريمة ألهالي غزة

عدد من الفلسطينيين يرفعون أكفهم بالدعاء للمغفور له الشيخ زايد طيب اهللا ثراه 

11 االثنين 19 رمضان 1436 هـ الموافق 6 يوليو 2015م

«إن شعبنا ُحرم كثيرًا في الماضي من الخدمات والمرافق التي يتمتع بها غيره وقد آن األوان ألن 

نعوض شعبنا ما فاته لينعم بما أعطاه الله لنا من خير وفير»
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«إننا ال نستطيع أن نعزل أنفسنا عن بقية دول العالم، ونحن نصادق في شرف، ونتعاون في كرامة، 

ونساعد من دون زهو أو مفاخرة، ونناصر مبادئ المساواة والعدل»

«إن الثروة ال معنى لها من دون حرية أو كرامة، وإن على األمة العربية، وهي تواجه منعطفًا 

خطيرًا، أن تختار بين البقاء و الفناء، بين أن تكون أو ال تكون، بين أن تنكس أعالمها إلى األبد، أو أن 

تعيش أبية عزيزة، مرفوعة أعالمها، مرددة أناشيدها، متوهجة مشاعلها، منتصرة إرادتها»

حكيم العرب 
كان أكبر سند للكنانة يف كل الظروف

أحمد شعبان (القاهرة)

عندما يذكر اسم اإلمارات في مصر 
عفوية  بعاطفة  دومـــاً  مصحوباً  يكون 
ـــإذن اهللا  ب لــه  المغفور  إلــى  ــة  وصــادق
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب 
وفاته  ذكـــرى  تحل  الـــذي   - ثـــراه  اهللا 
واإلنسانية  الخيرية  أعماله  وقد عمت 
خاصة،  ومصر  عامة  المعمورة  أرجــاء 
وكان من أصحاب األيادي البيضاء في 
مختلف القضايا اإلنسانية واالجتماعية 
للفقراء  بسخاء  الــمــســاعــدات  وقـــدم 
والمحتاجين، حيث يعتبر مثاالً يحتذى 

في العمل الخيري واإلنساني.
يــأِت حب المصريين للمغفور له  لم 
الشيخ زايد من فراغ، بل ألعماله التي 
أحــب مصر  كلها،  ربـــوع مصر  مــألت 

والمصريين فأحبوه لمواقفه المشرفة.
كان الشيخ زايد عروبياً بمعنى الكلمة، 
تنسى على مدى  الــتــي ال  وقــفــاتــه  لــه 
عقود طويلة، نلمس بعضاً منها في هذه 
العديد  باسمه في  التي سميت  المدن 
المصرية،  والمناطق  المحافظات  من 
محافظة  في  زايــد  الشيخ  مدينة  مثل 
الجيزة، والتي تم إنشاؤها العام 1995 
للتنمية،  أبوظبي  صندوق  من  بمنحة 
منها  الــمــرافــق  مــن  مجموعة  وتــضــم 
مدرستان تحمالن اسم الشيخ زايد، و3 
مستشفيات هي مستشفى الشيخ زايد 
آل نهيان في حي منشية ناصر ويستقبل 
1000 مريض يومياً، ومستشفى الشيخ 
زايد المركزي، ومستشفى الشيخ زايد 

التخصصي في مدينة 6 أكتوبر.
ترك زايد أثراً طيباً في مصر، حيث 
ترجمت عطاءاته إلى مشاريع كثيرة على 
المدن  من  عــدد  وبناء  النيل،  ضفاف 
السكنية، واستصالح األراضي الزراعية 

وإقامة العديد من القرى السياحية.
تــبــرع ســمــوه في  وفـــي عـــام 1990 
االحتفال التاريخي العالمي الذي أقيم 
دوالر إلحياء  مليون  ـــ20  ب أســـوان  فــي 

مكتبة اإلسكندرية القديمة.
كانت اإلمارات وال تزال تحرص على 
زايد  وصية  فهذه  واستقرارها،  مصر 
للعروبة  امــتــداداً  الــذي رأى في مصر 
مصر  «نهضة  قــال:  حيث  لها،  وسنداً 
أبنائي  وأوصــيــت  كلهم،  للعرب  نهضة 
إلــى جانب مصر»،  دائــمــاً  يكونوا  بــأن 
وكانت وقفته داعمة على كافة األصعدة، 
ألبناء  قوياً  سنداً  العرب  حكيم  فكان 
إلى  المحبة  هذه  وانتقلت  المحروسة 
كل  قلب  فــي  مصر  وأصبحت  أبنائه، 

إماراتي.

مواقف زايد
وقــوف  الــمــصــري  الشعب  ينسى  ال 

مع  حربها  في  مصر  مع  ــد  زاي الشيخ 
إسرائيل عام 1973، لم يتردد لحظة في 
المعركة،  التاريخي بدعم  قــراره  اتخاذ 
وقطع زيارته للعاصمة البريطانية وعاد 
المصيرية،  معركتهم  األشقاء  ليشارك 
والوقوف مع دول المواجهة بكل إمكاناته 
مؤتمره  وفي  السياسي،  وثقله  المادية 
الصحفي الـــذي عــقــده فــي لــنــدن في 
أكتوبر 1973 قبل عودته إلى البالد أكد 
موقف اإلمارات في دعم دول المواجهة، 
ووقوفه إلى جانبهم بكل وضوح وحسم، 
التي  الــمــشــهــورة،  كلمته  قــال  ويــومــهــا 
تكررها الجماهير في العالم العربي في 
كل مناسبة، «سنقف مع مصر بكل ما 
نملك، ليس المال أغلى من الدم العربي 
العربية  الدماء  النفط أغلى من  وليس 
التي اختلطت على أرض جبهة القتال» 
النفط  بوقف  التاريخي  القرار  وأعلن 
حرب  وبعد  أكتوبر.  حــرب  في  للغرب 
أكتوبر كانت وقفة الشيخ زايد التي ال 
تنسى لمساعدة مصر على إعادة إعمار 
اإلسماعيلية   - «السويس  القناة  مدن 

- بور سعيد» التي دمرت في العدوان 
كل  وفــي   ،67 عــام  عليها  اإلسرائيلي 
مدينة من هذه المدن حي كبير باسم 

الشيخ زايد تسكنه آالف األسر.
كان زايد داعماً دومــاً لمصر، وحتى 
عندما قوطعت بعد قمة بغداد بسبب 
مقولته  قـــال  ديــفــيــد،  كــامــب  اتفاقية 
لألمة  يــكــون  أن  يمكن  «ال  الشهيرة: 
أن  كما  دون مصر،  من  وجــود  العربية 
أن تستغني  بأي حال  يمكنها  مصر ال 
تواصله  العربية»، وظل على  عن األمة 

مع مصر.

قناة الشيخ زايد
عندما بدأت مصر اقتحام الصحراء 
بمشروع توشكي العمالق، الذي يحول 
نصف مليون فدان من أراض صحراوية 
عامرة  ــة  زراعــي أراٍض  إلـــى  مــهــجــورة 
مليارات  ويتكلف  والــخــيــر،  بالسكان 
الكبير  المشروع  الـــدوالرات، في هــذا 
أنشئت قناة تمتد عدة كيلو مترات تحمل 
الحياة من مياه النيل إلى هذه األرض 

تحمل  الكبرى  القناة  هــذه  الــجــديــدة، 
اسم الشيخ زايد. مهد زايد الطريق في 
تاريخ المساندة اإلنسانية التي تقدمها 
اإلمــــــارات، إلـــى جــيــرانــه فــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنذ 
ذلك الحين زاد عطاء اإلمــارات سخاء 
العقود  مــدى  على  مضاعفة  أضعافاً 
األربعة الماضية من االتحاد، فقد قدمت 
اإلمارات القروض والمنح والمساعدات 
لكثير من المشاريع التنموية فيما يزيد 
العالم  أنحاء  في جميع  بلد   300 على 
بما يقارب 300 مليار درهم باإلضافة 
إلى ما يزيد على 100 مليار عن طريق 
الدولي  البنك  مثل  الدولية  المنظمات 

وصندوق النقد الدولي.

قائد اإلنسانية
ومن خالل مبادئه اإلنسانية السامية 
والرفيعة، منح زايد اإلمارات السمعة 
العالم  عنها  يتحدث  التي  اإلنسانية 
على  يــومــاً  ـــارات  اإلم تبخل  فلم  كله، 
الشدائد  عن  العين  تغمض  ولم  أحد 

التي يواجهها اإلنسان أياً كان لونه أو 
«زايد  مبادئ  إنها  جنسيته،  أو  جنسه 
اآلخرين  معاناة  تخفيف  في  الخير» 
وإسعادهم. وامتلك المغفور له الشيخ 
اهللا  نهيان طيب  آل  بن سلطان  زايــد 
للجميع،  بالعطاء  عامراً  قلباً   - ثــراه 
رجل أقوال،  القائد لم يكن يوماً  هذا 
ولكنه رجل أفعال، وقد كانت وما زالت 
أو  لتبني مدرسة  أياديه وأثارها تمتد 
مسجداً أو مستشفى أو مدينة سكنية 
أو تمسح دمعة أو تطعم جائعاً، وذلك 
الخيرية  ومؤسساته  أبنائه  خالل  من 
التي أنشأها، أصر على أن يكون هذا 
الدولة، فكان يوجه  النهج هو سياسة 
دائماً إلى الخير ويعمل على أن تكون 
لدرء  العالم  كل  في  سباقة  ــارات  اإلم

الكوارث ومساعدة المحتاجين.

نهج الوالد
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  إن 
والعطاء  للخير  عنواناً  كانت  لطالما 
ــجــال الــعــمــل اإلنــســانــي على  فـــي م

مركز الشيخ زايد لتعليم العربية لغير الناطقني بها منارة يف مصر

حسام محمد (القاهرة)

«لم أكن أدري وأنا أطرح فكرة إنشاء مركز لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها على مسامع وفد 
مؤسسة المغفور له بإذن اهللا حكيم العرب الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يزور الجامعة 
أن االستجابة ستأتي خالل لحظات قليلة فعلى 
يطلبون  العرب  حكيم  بمندوبي  فوجئت  الفور 
مني تخصيص قطعة أرض إلقامة المركز بدعم 
شخصي من الشيخ زايد ليتأكد لدّي أن وصف 
حكيم العرب لم يأت من فراغ وأننا عندما فقدنا 
الشيخ زايد بعد ذلك الموقف بشهور قليلة فقدنا 
حاكماً جمع بين الحكمة واإلنسانية، قاد بالده 
إلى الخير والسالم ولم يكتف بذلك، بل سعى 
لقيادة األمة، بل العالم كله للسالم وكما كان رحمه 
اهللا حريصاً على رعيته وتوفير كل سبل الحياة 
الكريمة لهم فقد كان حريصاً على متابعة شؤون 
المسلمين في كل أرجاء البسيطة ويتدخل كلما 
حانت الفرصة لرفع المعاناة عن كاهل مرضى 
هنا أو فقراء هناك ليرسخ كل يوم أنه كان حكيم 
العرب فعًال ال قوالً وأن نبله تعدى حدود العالم 

اإلسالمي ليشمل اإلنسانية كلها بال استثناء».
تلك كلمات فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد 

الطيب شيخ األزهر حول هذا المركز العمالق.
ومركز الشيخ زايــد في ضاحية مدينة نصر 
داخل حرم جامعة األزهر خير شاهد على حرص 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور 
على أن يكون المركز الئقاً باسمه وباسم األزهر 
نصير  الدايم  عبد  الدكتور  قــال  كما  الشريف 
مستشار شيخ األزهر أمين عام الرابطة العالمية 

لخريجي األزهر المشرفة على أعمال المركز.

يقول الدكتور نصير كنت وقت موافقة الشيخ 
زايد الكريمة على التبرع من ماله الخاص إلنشاء 
المركز نائباً لرئيس الجامعة وتخيلت أن المركز 
سيكون مبنى صغيراً ألفاجأ بمندوبي مؤسسة 
من  تعليمات  لديهم  أن  يخبروننا  زايــد  الشيخ 
أعلى  على  الجديد  المبنى  يكون  بــأن  أبوظبي 
مستوى وأن سقف اإلنفاق على المركز مفتوح 
ما  البناء  تم  حين  تكلف  فالمبنى  حــدود  وبــال 
وقتها  ــوازي  ي ما  أو  مليون جنيه  يقرب من 20 
6 ماليين دوالر وليشكل المركز بجانب مكتبة 
األزهر الضخمة التي تكلف الشيخ زايد ببنائها 
وفق أفضل األنماط المعمارية صرحين كبيرين 
يذكران كل أزهري بأيادي حكيم العرب البيضاء 
على األزهر وعلى العلم الشرعي والديني وحتى 
هذه اللحظة ما زالت مؤسسة المغفور له الشيخ 
زايد تتابعنا وتوفر لنا كل ما نطلبه من احتياجات 

للنهوض برسالة المركز والمكتبة.

يضيف د. نصير أن مركز تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها يعتبر صرحاً بكل ما في الكلمة 
من معان ومنارة وضع لبنتها األولى حكيم العرب 
وحرص على استكمال البناء أبناؤه حفظهم اهللا 
ورعاهم واليوم ال يوجد مركز لتعليم اللغة العربية 
أو حتى المراكز المتخصصة في تعليم اللغات 
بهذا  عليه  اإلنفاق  وتم  الفخامة  بهذه  األخــرى 
الشكل، حيث حرصت مؤسسة الشيخ زايد على 
اتباع أحدث األساليب العلمية في البناء والتشييد 
ووفرت كل سبل الراحة للطالب والمعلم داخل 
المركز على تسع  يحتوي  ــدرس، حيث  ال قاعة 
عشرة قاعة تعليمية إضافة إلى مركز مؤتمرات 
ــزوار وبدأ  ال على أحــدث مستوى وصالة لكبار 
العمل في المركز في بداية 2009 وتخرج منه 
حتى اآلن ما يقرب من 5 آالف طالب مسلم من 
غير العرب كانوا يجدون صعوبة في تعلم العلوم 
الدينية في ظل عدم إجادتهم للغة العربية واليوم 

يجيدونها بطالقة والجديد أن مؤسسة الشيخ 
زايد حرصت على تزويد المركز ببرنامج تدريبي 
إنشاء  من  المركز  مكنت  وبأجهزة حديثة  قوي 
دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية للدبلوماسيين 
العربية وتخرج  المنطقة  العاملين في  األجانب 
 500 الجديد  التدريبي  البرنامج  ذلــك  بفضل 
دبلوماسي، باإلضافة إلى عدد كبير من الطالب 
المسلمين الذين يدرسون العلوم التطبيقية في 
الجامعات العربية، وكان عدم إجادتهم العربية 
يشكل عائقاً كبيراً لهم. وتسير الدراسة بالمركز 
 800 على  تحتوى  مستويات  سبعة  خــالل  من 
ساعة تدريبية تدرس على مدار عشرة شهور في 
تدريبات نظرية وعملية، حيث تم تزويد المركز 
على  المركز  ويعكف  االستماع،  أجهزة  بأحدث 
إعداد اختبار معياري موحد على غرار التويفل 
في اللغة اإلنجليزية وقد أطلق المركز عليه اسم 

«تافل».
ويقول الدكتور نصير إن المستهدف اليوم في 
ظل التعاون المثمر بين مركز الشيخ زايد ومؤسسة 
الشيخ زايد الخيرية هو االنتشار األوروبي، حيث 
نسعى لفتح فروع للمركز في عدد من العواصم 
األوروبية المهمة إضافة إلى التوسع واالنطالق 
في أفريقيا وآسيا وتشغيل خدمة التعليم عن بعد 
طبقاً ألحدث نظم التشغيل وقام المركز أيضاً 
تدريبي  برنامج  بوضع  الماضية  الفترة  خــالل 
إلعداد مدرسي اللغة العربية الموجهين لتعليم 
غير الناطقين بها وقد تخرج من المركز 250 
العالم  بأكبر جامعات  يعلمون  اآلن  حتى  معلماً 
حتى أصبح خريج مركز الشيخ زايد هو أسرع 
للمركز  الجيدة  السمعة  بفضل  يجد عمًال  من 
واإلمكانيات الضخمة التي وفرتها دولة اإلمارات.

زايد  اقتران ماراثون 
زايد  الشيخ  باسم  اخليري 
بن سلطان آل نهيان دليل 

اإلنسانية  أهدافه  على 
استمرار  ويؤكد  واخليرية، 

سير اإلمارات على نهجه يف 
ماراثون  وانطالق  العطاء، 

زايد اخليري العاملي وألول 
مرة يف القاهرة العام 

٢٠١٤ بهدف دعم األطفال 
مستشفى  السرطان  مرضي 

٥٧٣٥٧. ويعكس يف الوقت 
ذاته صورة مهمة من صور 

العربي  والتضامن  التكاتف 
كبيرًا ساهم  ويعد عمًال 

باملستشفى  العمل  دفع  يف 
أكبر  ودعم قدراتها لعالج 

عدد من األطفال. وقد 
مبشاركة  املاراثون  حظي 

رقمًا  كبيرة، حيث شهد 
 ٦٠ قياسيًا بلغ أكثر من 

ألف مشارك من اجلنسني، 
ومت جمع ١١٤ مليون جنيه 
 ٥٧٣٥٧ مستشفى  ملصلحة 

الفاعلة  املساهمة  بفضل 
من مجتمع األعمال يف 

دولة اإلمارات، وسط حفاوة 
باملاراثون،  كبيرة  واحتفالية 
للمرة  مصر  حتتضنه  الذي 

لتكون احملطة  األولى، 
نيويورك  بعد  الثالثة 

وأبوظبي.

ماراثون زايد 

الخيري

جمع زايد 

بين الحكمة 

واإلنسانية.. قاد 

بالده إلى الخير 

والسالم بل سعى 

لقيادة األمة.. بل 

العالم كله للسالم

أحمد مراد (القاهرة)

أكد علماء األزهر أهمية المساندة 
والـــدعـــم الـــذي كـــان يــجــده األزهـــر 
ـــإذن  ـــه ب ــور ل ــف ــمــغ الــشــريــف مـــن ال
بـــن ســلــطــان آل  الــشــيــخ زايــــد  اهللا 
أن  مؤكدين   - اهللا  رحــمــه   - نهيان 
برسالة  مؤمناً  كان  المؤسس  القائد 
في  دوره  ألهمية  ــاً  ومــدرك األزهـــر، 
فيقدم  والمسلمين،  اإلســالم  خدمة 
رسالته  لــدعــم  الطيبة  ــادرات  ــمــب ال
ولكي يؤدي دوره على الوجه األكمل، 
مختلف  دعـــم  الـــمـــبـــادرات  شــمــلــت 
وتلبية  األزهـــر،  ومــؤســســات  هيئات 
من  الــدارســيــن،  الطلبة  احتياجات 
والعربية  اإلســالمــيــة  الــــدول  ــاء  ــن أب
إلى  األزهــر  علماء  واألجنبية.وأشار 
ــة  الــعــشــرات مــن الــمــعــاهــد األزهــري
المصرية،  والمحافظات  بالقاهرة 
باإلضافة إلى المراكز العلمية التابعة 
لألزهر والتي تحمل اسم الشيخ زايد 
العظيم في  القائد  لدور هذا  تقديراً 
دعم األزهر. أكد د. محمود مهنى - 
األزهــر  أن   - األزهــر  شيخ  مستشار 
أبــداً  ينسى  لن  وهيئاته  ومؤسساته 
الشيخ  قــدمــه  الـــذي  ــدعــم  ال أوجـــه 
المنارة  لتمكين هذه  زايد رحمه اهللا 
إشعاعها  مــواصــلــة  مــن  اإلســالمــيــة 
وملموس  كبير  دور  له  وكان  العلمي، 
أغراضه  لتحقيق  األزهـــر  دعــم  فــي 
العلمية وأهدافه الدعوية في الداخل 

والخارج، وكان يهدف من وراء دعمه 
الحنيف  اإلســــالم  خــدمــة  لــألزهــر 
الكريم  نبيه  وسنة  العظيم  وقــرآنــه 
أن  باعتبار  وســلــم،  عليه  اهللا  صلى 
األزهر قلعة اإلسالم الحصينة، وفي 
سبيل ذلك يقدم دعماً مادياً ومعنوياً 

لتطوير رسالة األزهر.
وكيل  عاشور  محمود  الشيخ  وقــال 
األزهر األسبق: ال يمكن ألحد أن ينكر 
أو يتجاهل مواقف الشيخ زايد رحمه 
اهللا في دعم ومساندة مصر واألزهر، 
فقد كان الزعيم الراحل محباً لمصر 
وشــعــبــهــا، ومــؤمــنــاً بــرســالــة األزهـــر، 
ومدركاً ألهمية دوره في خدمة اإلسالم 
واآلخر  الحين  بين  وكان  والمسلمين، 
األزهــر،  لدعم  طيبة  مــبــادرات  يقدم 
وذلك من منطلق حرصه الشديد على 
رعاية وخدمة الدعوة اإلسالمية، ولما 
الدعوة  كان األزهــر أحد أهم منارات 
اإلسالمية، فكان الشيخ زايد يحرص 
يؤدي  حتى  ويسانده  يدعمه  أن  على 
رسالته تجاه اإلسالم والمسلمين على 

الوجه األكمل.
وأكد وكيل األزهر األسبق أن أيادي 
والعمل  األزهــر  دعم  في  زايد  الشيخ 
وال تحصى،  تعد  ال  والعلمي  الدعوي 
من  يجدوا  أن  المصريون  اعتاد  وقد 
الشيخ زايد رحمه اهللا كل أوجه الدعم 
والمساندة في مختلف المجاالت من 
إيــمــان هذا  تعكس  مــبــادرات  خــالل 
المصريين  قلوب  سكن  الــذي  الرجل 

واإلنساني  والقومي  الديني  بالواجب 
تجاه دينه وأمته العربية واإلسالمية.

الشيخ  أن  ـــى  إل عـــاشـــور  وأشـــــار 
رجاالً   وراءه  خلف  اهللا،  رحمه  زايــد 
ودربه،  نهجه  على  يسيرون  عظماء، 
أوجــه  مــن  يقدمه  كــان  مــا  يواصلون 
ذلك  يفعلون  وهــم  لــألزهــر،  الــدعــم 
الشريف  األزهـــر  أن  يــدركــون  ألنهم 
أن  يمكن  مؤسسة  وأهــم  أفضل  هو 
يرعى  ألنه  اهللا  إلى  قربة  يدعموها 
أعمدته  بين  من  ويخرج  اهللا،  كتاب 
جــنــود يــخــدمــون الــديــن فــي مشارق 

األرض ومغاربها.
الــشــيــخ عــاشــور: وحتى  وأضــــاف 

دعمه  مــازال  زايــد،  الشيخ  وفاة  بعد 
لألزهر مستمراً، وهنا يكفي أن نشير 
إلى المكرمة التي قدمها جامع الشيخ 
مشروعات  لتمويل  بأبوظبي  زايـــد 
نحو  إنشائها  تكلفة  تبلغ  األزهــر  في 
هذه  وتتضمن  درهـــم،  مليون   250
تــرمــيــم مــكــتــبــة األزهـــــر وصــيــانــتــهــا 
المخطوطات  من  مقتنياتها  وترميم 
وتوفير  وتــرقــيــمــهــا،  والــمــطــبــوعــات 
أنــظــمــة حــمــايــة وتــعــقــب إلــكــتــرونــي 
والمحافظة عليها، وكذلك  لمراقبتها 
لطالب  سكنية  مباٍن   4 إنشاء  تمويل 
أعمال  وتمويل  القاهرة  في  األزهــر 
على  جــديــدة  مكتبة  إنــشــاء  تصميم 

أحدث النظم المكتبية العالمية.
وأكد د. أحمد عمر هاشم - رئيس 
هيئة  وعضو  األسبق،  األزهــر  جامعة 
كان  زايــد  الشيخ  أن   - العلماء  كبار 
نموذجاً للقائد العظيم المخلص لدينه 
وأمته ووطنه، ونظراً لمواقفه المشرفة 
تجاه قضايا أمته العربية واإلسالمية 
واإلسالمية،  العربية  الشعوب  أحبته 
وأظهر له الجميع التقدير واالحترام، 
تتذكرها  الطيبة  مواقفه  ــت  زال ومــا 

الشعوب العربية واإلسالمية.
رحمه  ــد  زاي الشيخ  دعــم  أن  ــد  وأك
لــه أثــر طيب على  اهللا لــألزهــر كــان 
مختلف مؤسسات األزهر، وقام بدعم 

الطلبة  يحتاجها  التي  الجوانب،  أهم 
الدارسون، تعكس روح اإلخاء والتعاون 
ــــارات،  واإلم مصر  الشقيقتين  بين 
بمثابة  الطيبة  الــــروح  هـــذه  وظــلــت 
المبدأ الذي أرساه زايد، وعلى نهجه 
مسؤولية  تولوا  أبناؤه  يسير  ومسلكه 

قيادة دولة اإلمارات العربية بعده.
ـــال د. عــمــر هــاشــم: لــقــد كــان  وق
جماً،  حباً  مصر  يحب  زايــد  الشيخ 
مشروعات  في  كثيرة  ــوال  أم وأنفق 
ــيــة مــــــازال الــشــعــب  ــة وســكــن ــري خــي
يد  كــانــت  فقد  بــهــا،  ينعم  المصري 
واآلن  الخير،  في  طويلة  له  المغفور 
حذو  وقياداتها  اإلمارات  دولة  تحذو 
الدعم  ينقطع  لم  حيث  زايد،  الشيخ 
واحـــدة،  لحظة  لــألزهــر  اإلمـــاراتـــي 
على  حرصها  منطلق  من  كله  وذلــك 
خــدمــة اإلســـــالم والــمــســلــمــيــن في 

العالمين العربي واإلسالمي.
وأكد د. حامد أبو طالب - العميد 
والــقــانــون  الــشــريــعــة  لكلية  األســبــق 
مجمع  وعــضــو  األزهــــــر،  بــجــامــعــة 
البحوث اإلسالمية - أن اسم الشيخ 
ـــد «مــحــفــور» فــي قــلــوب وعــقــول  زاي
واألزهريين  عامة  بصفة  المصريين 
بصفة خاصة، وقد حظي الشيخ زايد 
المصريين  قلوب  في  المكانة  بهذه 
التحديات  يعي  المشرفة،  لمواقفة 
التي كان يتعرض لها اإلسالم، ولذلك 
يقف صامداً  لكي  األزهر  يدعم  كان 

أمام هذه التحديات.

عشرات املعاهد واملراكز الدينية تحمل اسم زايد

الراحل أحب مصر 

وشعبها وكان مؤمنًا 

برسالة األزهر

محمود عاشور

نموذج للقائد العظيم 

المخلص لدينه وأمته 

ووطنه

أحمد عمر هاشم 

الشيخ زايد «محفور» 

في قلوب وعقول 

المصريين 

حامد أبو طالب

قائد اإلنسانية أكبر داعم لألزهر

وما زال عطاء ونهج المغفور له بإذن اهللا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهللا ثراه 

 8 مستمراً، خاصة في مجال الصحة، ففي 
2013 تم افتتاح مستشفى الشيخ زايد  أكتوبر 
بتمويل من  بالقاهرة،  في منطقة منشأة ناصر 

مليون   270 بتكلفة  للتنمية  أبوظبي  صندوق 
50 ألف نسمة، وتم تجهيز  جنيه، ويخدم 

والتجهيزات  المعدات  بأحدث  المستشفى 
التخصصات  مختلف  تشمل  التي  الطبية 

150 سريراً،  وأحدث وسائل التشخيص ويضم 
وقسماً لالستقبال والطوارئ و10 عيادات 

خارجية و5 غرف عمليات و12 سرير عناية 
مركزة و12 وحدة غسيل كلوي و12 حاضنة 
المبكرة ومعامل مختبرات  الوالدة  لحاالت 

وأقساماً  وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، 
الطبيعي إضافة  والعالج  والنساء  لألطفال 

إلى بنك الدم وسكن مجهز لألطباء وطاقم 
التمريض.

وال يمكن أن نتحدث عن زايد الخير من دون 
التنموية اإلماراتية  المشروعات  إلى  أن نشير 
تنفيذها في محافظات  بدأ  والتي  المصرية، 

مصر العام 2013 بعد ثورة 30 يونيو فهي 
له الشيخ  المغفور  للنهج الذي وضعه  استمرار 

زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه اهللا- وأوصى 
به أبناءه بمصر وشعبها خيراً، وهي تتويج 

البلدين، من خالل مشروعات  القوية بين  للعالقة 
كثيرة في مصر بداية من إنشاء مدينة الشيخ 

بنفسه.  أفتتحها  والتي  اإلسماعيلية  بمدينة  زايد 
ثم استمر نفس النهج على يد صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

- حفظه اهللا- لتستمر مسيرة العطاء بين 
األشقاء العرب من خالل تمويل صندوق أبوظبي 

في مصر، وخصصت  التنموية  للمشروعات 
10 مليارات دوالر لمصر، منها  اإلمارات أكثر من 

المصري،  المركزي  للبنك  ملياراً دوالر كمنحة 
التنموية. 8 مليارات دوالر للمشروعات  وحوالي 

مستشفى الشيخ زايد في القاهرة

المشروعات التنموية

مستشفى سرطان األطفال

كانت دولة اإلمارات سباقة دائماً في دعم 
مستشفى سرطان األطفال 57357، وقد ساهمت 

مؤسسة زايد الخيرية في تمويل مشروع مستشفى 
أورام األطفال التابع لجمعية معهد األورام 

القومي بمصر بتكلفة 7 ماليين و342 ألف درهم، 
وهناك قسم متكامل لألشعة يضم أحدث أجهزة 

التشخيص على مستوى العالم يتشرف بأنه يحمل 
اسم زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهللا ثراه.

المستوى العربي واإلسالمي والدولي 
فنجدها سباقة في مد يد العون في 
البعد اإلنساني في  القضايا ذات  كل 
أي بقعة من بقاع العالم بصرف النظر 
االختالف  أو  الجغرافي  البعد  عــن 
األمر  الثقافي،  أو  العرقي  أو  الديني 
والتقدير  االحـــتـــرام  أكسبها  ـــذي  ال
العميق على المستوى العالمي. وهذا 
ليس  اإلمارات  لدولة  اإلنساني  الدور 
ونهج  راسخ  توجه  فهو  عليها  جديداً 
مع تأسيس دولة إمارات العطاء منذ 
عهد المغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهللا 
عهد  في  وتطور  استمر  وقــد   - ثــراه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهللا- 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة.

مؤسسة زايد الخيرية

ومن المشروعات الخيرية واإلنسانية 
لألعمال  ــد  زاي مؤسسة  الخير  لزايد 
الخيرية واإلنسانية والتي تأسست العام 
1992م على يد المغفور له - بإذن اهللا- 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب 
اهللا ثراه، التي تأسست لتساهم بدعم 
والتعليمية  الثقافية  واألعمال  المراكز 
واإلنسانية والعلمية والدينية في داخل 
ــدول  دولـــة اإلمــــارات وخــارجــهــا فــي ال

العربية واألفريقية واألوروبية أيضاً.

معهد زايد لتعليم اللغة العربية
الخيرية  زايــد  مؤسسة  خالل  ومن 
واإلنسانية تم إنشاء معهد زايد لتعليم 
في  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة 
مصر، والمعهد مكون من مكتبة وقاعة 
محاضرات ومبنى اإلدارة، وتم إنجاز 
 3 كلفته  وبلغت   ،2010 المشروع عام 
أكبر  ويعد  دوالر،  ألف  و400  ماليين 
العربي  الــعــالــم  مستوى  على  مــركــز 

على  العربية  اللغة  نشر  على  يعمل 
أوسع نطاق من خالل دراسة منتظمة 
المختلفة،  اللغة  لمستويات  بالمركز 
ومن خالل الدراسة عن طريق شبكة 

المعلومات الدولية «اإلنترنت».

ملتقى زايد اإلنساني
وتــحــت شــعــار «الــعــمــل اإلنــســانــي 
ــيــة» انــطــلــق في  مــســؤولــيــتــنــا الــوطــن
ــي،  ــســان ــــد اإلن الــقــاهــرة مــلــتــقــى زاي
تطوير  فــي  المساهمة  إلــى  ويــهــدف 
الخبرات  ــادل  ــب وت اإلنــســانــي  العمل 
اإلماراتية  التطوعية  المؤسسات  بين 
استعراض  إلــى  إضــافــة  والمصرية، 
العطاء  لحملة  اإلنسانية  المشاريع 
العالمية لعالج مليون طفل ومسن في 
استطاعت  والتي  مصر،  محافظات 
رسالتها  إرســال  من  وجيزة  فترة  في 
اإلنــســانــيــة لــلــمــاليــيــن مـــن الــبــشــر 
3 ماليين طفل ومسن  إلى  والوصول 
7 آالف عملية  يزيد على  وإجــراء ما 

قلب.

أحمد الطيب
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«إننا ال نستطيع أن نعزل أنفسنا عن بقية دول العالم، ونحن نصادق في شرف، ونتعاون في كرامة، 

ونساعد من دون زهو أو مفاخرة، ونناصر مبادئ المساواة والعدل»

«إن الثروة ال معنى لها من دون حرية أو كرامة، وإن على األمة العربية، وهي تواجه منعطفًا 

خطيرًا، أن تختار بين البقاء و الفناء، بين أن تكون أو ال تكون، بين أن تنكس أعالمها إلى األبد، أو أن 

تعيش أبية عزيزة، مرفوعة أعالمها، مرددة أناشيدها، متوهجة مشاعلها، منتصرة إرادتها»

حكيم العرب 
كان أكبر سند للكنانة يف كل الظروف

أحمد شعبان (القاهرة)

عندما يذكر اسم اإلمارات في مصر 
عفوية  بعاطفة  دومـــاً  مصحوباً  يكون 
ـــإذن اهللا  ب لــه  المغفور  إلــى  ــة  وصــادق
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب 
وفاته  ذكـــرى  تحل  الـــذي   - ثـــراه  اهللا 
واإلنسانية  الخيرية  أعماله  وقد عمت 
خاصة،  ومصر  عامة  المعمورة  أرجــاء 
وكان من أصحاب األيادي البيضاء في 
مختلف القضايا اإلنسانية واالجتماعية 
للفقراء  بسخاء  الــمــســاعــدات  وقـــدم 
والمحتاجين، حيث يعتبر مثاالً يحتذى 

في العمل الخيري واإلنساني.
يــأِت حب المصريين للمغفور له  لم 
الشيخ زايد من فراغ، بل ألعماله التي 
أحــب مصر  كلها،  ربـــوع مصر  مــألت 

والمصريين فأحبوه لمواقفه المشرفة.
كان الشيخ زايد عروبياً بمعنى الكلمة، 
تنسى على مدى  الــتــي ال  وقــفــاتــه  لــه 
عقود طويلة، نلمس بعضاً منها في هذه 
العديد  باسمه في  التي سميت  المدن 
المصرية،  والمناطق  المحافظات  من 
محافظة  في  زايــد  الشيخ  مدينة  مثل 
الجيزة، والتي تم إنشاؤها العام 1995 
للتنمية،  أبوظبي  صندوق  من  بمنحة 
منها  الــمــرافــق  مــن  مجموعة  وتــضــم 
مدرستان تحمالن اسم الشيخ زايد، و3 
مستشفيات هي مستشفى الشيخ زايد 
آل نهيان في حي منشية ناصر ويستقبل 
1000 مريض يومياً، ومستشفى الشيخ 
زايد المركزي، ومستشفى الشيخ زايد 

التخصصي في مدينة 6 أكتوبر.
ترك زايد أثراً طيباً في مصر، حيث 
ترجمت عطاءاته إلى مشاريع كثيرة على 
المدن  من  عــدد  وبناء  النيل،  ضفاف 
السكنية، واستصالح األراضي الزراعية 

وإقامة العديد من القرى السياحية.
تــبــرع ســمــوه في  وفـــي عـــام 1990 
االحتفال التاريخي العالمي الذي أقيم 
دوالر إلحياء  مليون  ـــ20  ب أســـوان  فــي 

مكتبة اإلسكندرية القديمة.
كانت اإلمارات وال تزال تحرص على 
زايد  وصية  فهذه  واستقرارها،  مصر 
للعروبة  امــتــداداً  الــذي رأى في مصر 
مصر  «نهضة  قــال:  حيث  لها،  وسنداً 
أبنائي  وأوصــيــت  كلهم،  للعرب  نهضة 
إلــى جانب مصر»،  دائــمــاً  يكونوا  بــأن 
وكانت وقفته داعمة على كافة األصعدة، 
ألبناء  قوياً  سنداً  العرب  حكيم  فكان 
إلى  المحبة  هذه  وانتقلت  المحروسة 
كل  قلب  فــي  مصر  وأصبحت  أبنائه، 

إماراتي.

مواقف زايد
وقــوف  الــمــصــري  الشعب  ينسى  ال 

مع  حربها  في  مصر  مع  ــد  زاي الشيخ 
إسرائيل عام 1973، لم يتردد لحظة في 
المعركة،  التاريخي بدعم  قــراره  اتخاذ 
وقطع زيارته للعاصمة البريطانية وعاد 
المصيرية،  معركتهم  األشقاء  ليشارك 
والوقوف مع دول المواجهة بكل إمكاناته 
مؤتمره  وفي  السياسي،  وثقله  المادية 
الصحفي الـــذي عــقــده فــي لــنــدن في 
أكتوبر 1973 قبل عودته إلى البالد أكد 
موقف اإلمارات في دعم دول المواجهة، 
ووقوفه إلى جانبهم بكل وضوح وحسم، 
التي  الــمــشــهــورة،  كلمته  قــال  ويــومــهــا 
تكررها الجماهير في العالم العربي في 
كل مناسبة، «سنقف مع مصر بكل ما 
نملك، ليس المال أغلى من الدم العربي 
العربية  الدماء  النفط أغلى من  وليس 
التي اختلطت على أرض جبهة القتال» 
النفط  بوقف  التاريخي  القرار  وأعلن 
حرب  وبعد  أكتوبر.  حــرب  في  للغرب 
أكتوبر كانت وقفة الشيخ زايد التي ال 
تنسى لمساعدة مصر على إعادة إعمار 
اإلسماعيلية   - «السويس  القناة  مدن 

- بور سعيد» التي دمرت في العدوان 
كل  وفــي   ،67 عــام  عليها  اإلسرائيلي 
مدينة من هذه المدن حي كبير باسم 

الشيخ زايد تسكنه آالف األسر.
كان زايد داعماً دومــاً لمصر، وحتى 
عندما قوطعت بعد قمة بغداد بسبب 
مقولته  قـــال  ديــفــيــد،  كــامــب  اتفاقية 
لألمة  يــكــون  أن  يمكن  «ال  الشهيرة: 
أن  كما  دون مصر،  من  وجــود  العربية 
أن تستغني  بأي حال  يمكنها  مصر ال 
تواصله  العربية»، وظل على  عن األمة 

مع مصر.

قناة الشيخ زايد
عندما بدأت مصر اقتحام الصحراء 
بمشروع توشكي العمالق، الذي يحول 
نصف مليون فدان من أراض صحراوية 
عامرة  ــة  زراعــي أراٍض  إلـــى  مــهــجــورة 
مليارات  ويتكلف  والــخــيــر،  بالسكان 
الكبير  المشروع  الـــدوالرات، في هــذا 
أنشئت قناة تمتد عدة كيلو مترات تحمل 
الحياة من مياه النيل إلى هذه األرض 

تحمل  الكبرى  القناة  هــذه  الــجــديــدة، 
اسم الشيخ زايد. مهد زايد الطريق في 
تاريخ المساندة اإلنسانية التي تقدمها 
اإلمــــــارات، إلـــى جــيــرانــه فــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومنذ 
ذلك الحين زاد عطاء اإلمــارات سخاء 
العقود  مــدى  على  مضاعفة  أضعافاً 
األربعة الماضية من االتحاد، فقد قدمت 
اإلمارات القروض والمنح والمساعدات 
لكثير من المشاريع التنموية فيما يزيد 
العالم  أنحاء  في جميع  بلد   300 على 
بما يقارب 300 مليار درهم باإلضافة 
إلى ما يزيد على 100 مليار عن طريق 
الدولي  البنك  مثل  الدولية  المنظمات 

وصندوق النقد الدولي.

قائد اإلنسانية
ومن خالل مبادئه اإلنسانية السامية 
والرفيعة، منح زايد اإلمارات السمعة 
العالم  عنها  يتحدث  التي  اإلنسانية 
على  يــومــاً  ـــارات  اإلم تبخل  فلم  كله، 
الشدائد  عن  العين  تغمض  ولم  أحد 

التي يواجهها اإلنسان أياً كان لونه أو 
«زايد  مبادئ  إنها  جنسيته،  أو  جنسه 
اآلخرين  معاناة  تخفيف  في  الخير» 
وإسعادهم. وامتلك المغفور له الشيخ 
اهللا  نهيان طيب  آل  بن سلطان  زايــد 
للجميع،  بالعطاء  عامراً  قلباً   - ثــراه 
رجل أقوال،  القائد لم يكن يوماً  هذا 
ولكنه رجل أفعال، وقد كانت وما زالت 
أو  لتبني مدرسة  أياديه وأثارها تمتد 
مسجداً أو مستشفى أو مدينة سكنية 
أو تمسح دمعة أو تطعم جائعاً، وذلك 
الخيرية  ومؤسساته  أبنائه  خالل  من 
التي أنشأها، أصر على أن يكون هذا 
الدولة، فكان يوجه  النهج هو سياسة 
دائماً إلى الخير ويعمل على أن تكون 
لدرء  العالم  كل  في  سباقة  ــارات  اإلم

الكوارث ومساعدة المحتاجين.

نهج الوالد
المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  إن 
والعطاء  للخير  عنواناً  كانت  لطالما 
ــجــال الــعــمــل اإلنــســانــي على  فـــي م

مركز الشيخ زايد لتعليم العربية لغير الناطقني بها منارة يف مصر

حسام محمد (القاهرة)

«لم أكن أدري وأنا أطرح فكرة إنشاء مركز لتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها على مسامع وفد 
مؤسسة المغفور له بإذن اهللا حكيم العرب الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يزور الجامعة 
أن االستجابة ستأتي خالل لحظات قليلة فعلى 
يطلبون  العرب  حكيم  بمندوبي  فوجئت  الفور 
مني تخصيص قطعة أرض إلقامة المركز بدعم 
شخصي من الشيخ زايد ليتأكد لدّي أن وصف 
حكيم العرب لم يأت من فراغ وأننا عندما فقدنا 
الشيخ زايد بعد ذلك الموقف بشهور قليلة فقدنا 
حاكماً جمع بين الحكمة واإلنسانية، قاد بالده 
إلى الخير والسالم ولم يكتف بذلك، بل سعى 
لقيادة األمة، بل العالم كله للسالم وكما كان رحمه 
اهللا حريصاً على رعيته وتوفير كل سبل الحياة 
الكريمة لهم فقد كان حريصاً على متابعة شؤون 
المسلمين في كل أرجاء البسيطة ويتدخل كلما 
حانت الفرصة لرفع المعاناة عن كاهل مرضى 
هنا أو فقراء هناك ليرسخ كل يوم أنه كان حكيم 
العرب فعًال ال قوالً وأن نبله تعدى حدود العالم 

اإلسالمي ليشمل اإلنسانية كلها بال استثناء».
تلك كلمات فضيلة اإلمام األكبر الدكتور أحمد 

الطيب شيخ األزهر حول هذا المركز العمالق.
ومركز الشيخ زايــد في ضاحية مدينة نصر 
داخل حرم جامعة األزهر خير شاهد على حرص 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايــد  الشيخ  له  المغفور 
على أن يكون المركز الئقاً باسمه وباسم األزهر 
نصير  الدايم  عبد  الدكتور  قــال  كما  الشريف 
مستشار شيخ األزهر أمين عام الرابطة العالمية 

لخريجي األزهر المشرفة على أعمال المركز.

يقول الدكتور نصير كنت وقت موافقة الشيخ 
زايد الكريمة على التبرع من ماله الخاص إلنشاء 
المركز نائباً لرئيس الجامعة وتخيلت أن المركز 
سيكون مبنى صغيراً ألفاجأ بمندوبي مؤسسة 
من  تعليمات  لديهم  أن  يخبروننا  زايــد  الشيخ 
أعلى  على  الجديد  المبنى  يكون  بــأن  أبوظبي 
مستوى وأن سقف اإلنفاق على المركز مفتوح 
ما  البناء  تم  حين  تكلف  فالمبنى  حــدود  وبــال 
وقتها  ــوازي  ي ما  أو  مليون جنيه  يقرب من 20 
6 ماليين دوالر وليشكل المركز بجانب مكتبة 
األزهر الضخمة التي تكلف الشيخ زايد ببنائها 
وفق أفضل األنماط المعمارية صرحين كبيرين 
يذكران كل أزهري بأيادي حكيم العرب البيضاء 
على األزهر وعلى العلم الشرعي والديني وحتى 
هذه اللحظة ما زالت مؤسسة المغفور له الشيخ 
زايد تتابعنا وتوفر لنا كل ما نطلبه من احتياجات 

للنهوض برسالة المركز والمكتبة.

يضيف د. نصير أن مركز تعليم اللغة العربية 
لغير الناطقين بها يعتبر صرحاً بكل ما في الكلمة 
من معان ومنارة وضع لبنتها األولى حكيم العرب 
وحرص على استكمال البناء أبناؤه حفظهم اهللا 
ورعاهم واليوم ال يوجد مركز لتعليم اللغة العربية 
أو حتى المراكز المتخصصة في تعليم اللغات 
بهذا  عليه  اإلنفاق  وتم  الفخامة  بهذه  األخــرى 
الشكل، حيث حرصت مؤسسة الشيخ زايد على 
اتباع أحدث األساليب العلمية في البناء والتشييد 
ووفرت كل سبل الراحة للطالب والمعلم داخل 
المركز على تسع  يحتوي  ــدرس، حيث  ال قاعة 
عشرة قاعة تعليمية إضافة إلى مركز مؤتمرات 
ــزوار وبدأ  ال على أحــدث مستوى وصالة لكبار 
العمل في المركز في بداية 2009 وتخرج منه 
حتى اآلن ما يقرب من 5 آالف طالب مسلم من 
غير العرب كانوا يجدون صعوبة في تعلم العلوم 
الدينية في ظل عدم إجادتهم للغة العربية واليوم 

يجيدونها بطالقة والجديد أن مؤسسة الشيخ 
زايد حرصت على تزويد المركز ببرنامج تدريبي 
إنشاء  من  المركز  مكنت  وبأجهزة حديثة  قوي 
دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية للدبلوماسيين 
العربية وتخرج  المنطقة  العاملين في  األجانب 
 500 الجديد  التدريبي  البرنامج  ذلــك  بفضل 
دبلوماسي، باإلضافة إلى عدد كبير من الطالب 
المسلمين الذين يدرسون العلوم التطبيقية في 
الجامعات العربية، وكان عدم إجادتهم العربية 
يشكل عائقاً كبيراً لهم. وتسير الدراسة بالمركز 
 800 على  تحتوى  مستويات  سبعة  خــالل  من 
ساعة تدريبية تدرس على مدار عشرة شهور في 
تدريبات نظرية وعملية، حيث تم تزويد المركز 
على  المركز  ويعكف  االستماع،  أجهزة  بأحدث 
إعداد اختبار معياري موحد على غرار التويفل 
في اللغة اإلنجليزية وقد أطلق المركز عليه اسم 

«تافل».
ويقول الدكتور نصير إن المستهدف اليوم في 
ظل التعاون المثمر بين مركز الشيخ زايد ومؤسسة 
الشيخ زايد الخيرية هو االنتشار األوروبي، حيث 
نسعى لفتح فروع للمركز في عدد من العواصم 
األوروبية المهمة إضافة إلى التوسع واالنطالق 
في أفريقيا وآسيا وتشغيل خدمة التعليم عن بعد 
طبقاً ألحدث نظم التشغيل وقام المركز أيضاً 
تدريبي  برنامج  بوضع  الماضية  الفترة  خــالل 
إلعداد مدرسي اللغة العربية الموجهين لتعليم 
غير الناطقين بها وقد تخرج من المركز 250 
العالم  بأكبر جامعات  يعلمون  اآلن  حتى  معلماً 
حتى أصبح خريج مركز الشيخ زايد هو أسرع 
للمركز  الجيدة  السمعة  بفضل  يجد عمًال  من 
واإلمكانيات الضخمة التي وفرتها دولة اإلمارات.

زايد  اقتران ماراثون 
زايد  الشيخ  باسم  اخليري 
بن سلطان آل نهيان دليل 

اإلنسانية  أهدافه  على 
استمرار  ويؤكد  واخليرية، 

سير اإلمارات على نهجه يف 
ماراثون  وانطالق  العطاء، 

زايد اخليري العاملي وألول 
مرة يف القاهرة العام 

٢٠١٤ بهدف دعم األطفال 
مستشفى  السرطان  مرضي 

٥٧٣٥٧. ويعكس يف الوقت 
ذاته صورة مهمة من صور 

العربي  والتضامن  التكاتف 
كبيرًا ساهم  ويعد عمًال 

باملستشفى  العمل  دفع  يف 
أكبر  ودعم قدراتها لعالج 

عدد من األطفال. وقد 
مبشاركة  املاراثون  حظي 

رقمًا  كبيرة، حيث شهد 
 ٦٠ قياسيًا بلغ أكثر من 

ألف مشارك من اجلنسني، 
ومت جمع ١١٤ مليون جنيه 
 ٥٧٣٥٧ مستشفى  ملصلحة 

الفاعلة  املساهمة  بفضل 
من مجتمع األعمال يف 

دولة اإلمارات، وسط حفاوة 
باملاراثون،  كبيرة  واحتفالية 
للمرة  مصر  حتتضنه  الذي 

لتكون احملطة  األولى، 
نيويورك  بعد  الثالثة 

وأبوظبي.

ماراثون زايد 

الخيري

جمع زايد 

بين الحكمة 

واإلنسانية.. قاد 

بالده إلى الخير 

والسالم بل سعى 

لقيادة األمة.. بل 

العالم كله للسالم

أحمد مراد (القاهرة)

أكد علماء األزهر أهمية المساندة 
والـــدعـــم الـــذي كـــان يــجــده األزهـــر 
ـــإذن  ـــه ب ــور ل ــف ــمــغ الــشــريــف مـــن ال
بـــن ســلــطــان آل  الــشــيــخ زايــــد  اهللا 
أن  مؤكدين   - اهللا  رحــمــه   - نهيان 
برسالة  مؤمناً  كان  المؤسس  القائد 
في  دوره  ألهمية  ــاً  ومــدرك األزهـــر، 
فيقدم  والمسلمين،  اإلســالم  خدمة 
رسالته  لــدعــم  الطيبة  ــادرات  ــمــب ال
ولكي يؤدي دوره على الوجه األكمل، 
مختلف  دعـــم  الـــمـــبـــادرات  شــمــلــت 
وتلبية  األزهـــر،  ومــؤســســات  هيئات 
من  الــدارســيــن،  الطلبة  احتياجات 
والعربية  اإلســالمــيــة  الــــدول  ــاء  ــن أب
إلى  األزهــر  علماء  واألجنبية.وأشار 
ــة  الــعــشــرات مــن الــمــعــاهــد األزهــري
المصرية،  والمحافظات  بالقاهرة 
باإلضافة إلى المراكز العلمية التابعة 
لألزهر والتي تحمل اسم الشيخ زايد 
العظيم في  القائد  لدور هذا  تقديراً 
دعم األزهر. أكد د. محمود مهنى - 
األزهــر  أن   - األزهــر  شيخ  مستشار 
أبــداً  ينسى  لن  وهيئاته  ومؤسساته 
الشيخ  قــدمــه  الـــذي  ــدعــم  ال أوجـــه 
المنارة  لتمكين هذه  زايد رحمه اهللا 
إشعاعها  مــواصــلــة  مــن  اإلســالمــيــة 
وملموس  كبير  دور  له  وكان  العلمي، 
أغراضه  لتحقيق  األزهـــر  دعــم  فــي 
العلمية وأهدافه الدعوية في الداخل 

والخارج، وكان يهدف من وراء دعمه 
الحنيف  اإلســــالم  خــدمــة  لــألزهــر 
الكريم  نبيه  وسنة  العظيم  وقــرآنــه 
أن  باعتبار  وســلــم،  عليه  اهللا  صلى 
األزهر قلعة اإلسالم الحصينة، وفي 
سبيل ذلك يقدم دعماً مادياً ومعنوياً 

لتطوير رسالة األزهر.
وكيل  عاشور  محمود  الشيخ  وقــال 
األزهر األسبق: ال يمكن ألحد أن ينكر 
أو يتجاهل مواقف الشيخ زايد رحمه 
اهللا في دعم ومساندة مصر واألزهر، 
فقد كان الزعيم الراحل محباً لمصر 
وشــعــبــهــا، ومــؤمــنــاً بــرســالــة األزهـــر، 
ومدركاً ألهمية دوره في خدمة اإلسالم 
واآلخر  الحين  بين  وكان  والمسلمين، 
األزهــر،  لدعم  طيبة  مــبــادرات  يقدم 
وذلك من منطلق حرصه الشديد على 
رعاية وخدمة الدعوة اإلسالمية، ولما 
الدعوة  كان األزهــر أحد أهم منارات 
اإلسالمية، فكان الشيخ زايد يحرص 
يؤدي  حتى  ويسانده  يدعمه  أن  على 
رسالته تجاه اإلسالم والمسلمين على 

الوجه األكمل.
وأكد وكيل األزهر األسبق أن أيادي 
والعمل  األزهــر  دعم  في  زايد  الشيخ 
وال تحصى،  تعد  ال  والعلمي  الدعوي 
من  يجدوا  أن  المصريون  اعتاد  وقد 
الشيخ زايد رحمه اهللا كل أوجه الدعم 
والمساندة في مختلف المجاالت من 
إيــمــان هذا  تعكس  مــبــادرات  خــالل 
المصريين  قلوب  سكن  الــذي  الرجل 

واإلنساني  والقومي  الديني  بالواجب 
تجاه دينه وأمته العربية واإلسالمية.

الشيخ  أن  ـــى  إل عـــاشـــور  وأشـــــار 
رجاالً   وراءه  خلف  اهللا،  رحمه  زايــد 
ودربه،  نهجه  على  يسيرون  عظماء، 
أوجــه  مــن  يقدمه  كــان  مــا  يواصلون 
ذلك  يفعلون  وهــم  لــألزهــر،  الــدعــم 
الشريف  األزهـــر  أن  يــدركــون  ألنهم 
أن  يمكن  مؤسسة  وأهــم  أفضل  هو 
يرعى  ألنه  اهللا  إلى  قربة  يدعموها 
أعمدته  بين  من  ويخرج  اهللا،  كتاب 
جــنــود يــخــدمــون الــديــن فــي مشارق 

األرض ومغاربها.
الــشــيــخ عــاشــور: وحتى  وأضــــاف 

دعمه  مــازال  زايــد،  الشيخ  وفاة  بعد 
لألزهر مستمراً، وهنا يكفي أن نشير 
إلى المكرمة التي قدمها جامع الشيخ 
مشروعات  لتمويل  بأبوظبي  زايـــد 
نحو  إنشائها  تكلفة  تبلغ  األزهــر  في 
هذه  وتتضمن  درهـــم،  مليون   250
تــرمــيــم مــكــتــبــة األزهـــــر وصــيــانــتــهــا 
المخطوطات  من  مقتنياتها  وترميم 
وتوفير  وتــرقــيــمــهــا،  والــمــطــبــوعــات 
أنــظــمــة حــمــايــة وتــعــقــب إلــكــتــرونــي 
والمحافظة عليها، وكذلك  لمراقبتها 
لطالب  سكنية  مباٍن   4 إنشاء  تمويل 
أعمال  وتمويل  القاهرة  في  األزهــر 
على  جــديــدة  مكتبة  إنــشــاء  تصميم 

أحدث النظم المكتبية العالمية.
وأكد د. أحمد عمر هاشم - رئيس 
هيئة  وعضو  األسبق،  األزهــر  جامعة 
كان  زايــد  الشيخ  أن   - العلماء  كبار 
نموذجاً للقائد العظيم المخلص لدينه 
وأمته ووطنه، ونظراً لمواقفه المشرفة 
تجاه قضايا أمته العربية واإلسالمية 
واإلسالمية،  العربية  الشعوب  أحبته 
وأظهر له الجميع التقدير واالحترام، 
تتذكرها  الطيبة  مواقفه  ــت  زال ومــا 

الشعوب العربية واإلسالمية.
رحمه  ــد  زاي الشيخ  دعــم  أن  ــد  وأك
لــه أثــر طيب على  اهللا لــألزهــر كــان 
مختلف مؤسسات األزهر، وقام بدعم 

الطلبة  يحتاجها  التي  الجوانب،  أهم 
الدارسون، تعكس روح اإلخاء والتعاون 
ــــارات،  واإلم مصر  الشقيقتين  بين 
بمثابة  الطيبة  الــــروح  هـــذه  وظــلــت 
المبدأ الذي أرساه زايد، وعلى نهجه 
مسؤولية  تولوا  أبناؤه  يسير  ومسلكه 

قيادة دولة اإلمارات العربية بعده.
ـــال د. عــمــر هــاشــم: لــقــد كــان  وق
جماً،  حباً  مصر  يحب  زايــد  الشيخ 
مشروعات  في  كثيرة  ــوال  أم وأنفق 
ــيــة مــــــازال الــشــعــب  ــة وســكــن ــري خــي
يد  كــانــت  فقد  بــهــا،  ينعم  المصري 
واآلن  الخير،  في  طويلة  له  المغفور 
حذو  وقياداتها  اإلمارات  دولة  تحذو 
الدعم  ينقطع  لم  حيث  زايد،  الشيخ 
واحـــدة،  لحظة  لــألزهــر  اإلمـــاراتـــي 
على  حرصها  منطلق  من  كله  وذلــك 
خــدمــة اإلســـــالم والــمــســلــمــيــن في 

العالمين العربي واإلسالمي.
وأكد د. حامد أبو طالب - العميد 
والــقــانــون  الــشــريــعــة  لكلية  األســبــق 
مجمع  وعــضــو  األزهــــــر،  بــجــامــعــة 
البحوث اإلسالمية - أن اسم الشيخ 
ـــد «مــحــفــور» فــي قــلــوب وعــقــول  زاي
واألزهريين  عامة  بصفة  المصريين 
بصفة خاصة، وقد حظي الشيخ زايد 
المصريين  قلوب  في  المكانة  بهذه 
التحديات  يعي  المشرفة،  لمواقفة 
التي كان يتعرض لها اإلسالم، ولذلك 
يقف صامداً  لكي  األزهر  يدعم  كان 

أمام هذه التحديات.

عشرات املعاهد واملراكز الدينية تحمل اسم زايد

الراحل أحب مصر 

وشعبها وكان مؤمنًا 

برسالة األزهر

محمود عاشور

نموذج للقائد العظيم 

المخلص لدينه وأمته 

ووطنه

أحمد عمر هاشم 

الشيخ زايد «محفور» 

في قلوب وعقول 

المصريين 

حامد أبو طالب

قائد اإلنسانية أكبر داعم لألزهر

وما زال عطاء ونهج المغفور له بإذن اهللا 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهللا ثراه 

 8 مستمراً، خاصة في مجال الصحة، ففي 
2013 تم افتتاح مستشفى الشيخ زايد  أكتوبر 
بتمويل من  بالقاهرة،  في منطقة منشأة ناصر 

مليون   270 بتكلفة  للتنمية  أبوظبي  صندوق 
50 ألف نسمة، وتم تجهيز  جنيه، ويخدم 

والتجهيزات  المعدات  بأحدث  المستشفى 
التخصصات  مختلف  تشمل  التي  الطبية 

150 سريراً،  وأحدث وسائل التشخيص ويضم 
وقسماً لالستقبال والطوارئ و10 عيادات 

خارجية و5 غرف عمليات و12 سرير عناية 
مركزة و12 وحدة غسيل كلوي و12 حاضنة 
المبكرة ومعامل مختبرات  الوالدة  لحاالت 

وأقساماً  وأشعة مقطعية، وأشعة عادية، 
الطبيعي إضافة  والعالج  والنساء  لألطفال 

إلى بنك الدم وسكن مجهز لألطباء وطاقم 
التمريض.

وال يمكن أن نتحدث عن زايد الخير من دون 
التنموية اإلماراتية  المشروعات  إلى  أن نشير 
تنفيذها في محافظات  بدأ  والتي  المصرية، 

مصر العام 2013 بعد ثورة 30 يونيو فهي 
له الشيخ  المغفور  للنهج الذي وضعه  استمرار 

زايد بن سلطان آل نهيان - رحمه اهللا- وأوصى 
به أبناءه بمصر وشعبها خيراً، وهي تتويج 

البلدين، من خالل مشروعات  القوية بين  للعالقة 
كثيرة في مصر بداية من إنشاء مدينة الشيخ 

بنفسه.  أفتتحها  والتي  اإلسماعيلية  بمدينة  زايد 
ثم استمر نفس النهج على يد صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

- حفظه اهللا- لتستمر مسيرة العطاء بين 
األشقاء العرب من خالل تمويل صندوق أبوظبي 

في مصر، وخصصت  التنموية  للمشروعات 
10 مليارات دوالر لمصر، منها  اإلمارات أكثر من 

المصري،  المركزي  للبنك  ملياراً دوالر كمنحة 
التنموية. 8 مليارات دوالر للمشروعات  وحوالي 

مستشفى الشيخ زايد في القاهرة

المشروعات التنموية

مستشفى سرطان األطفال

كانت دولة اإلمارات سباقة دائماً في دعم 
مستشفى سرطان األطفال 57357، وقد ساهمت 

مؤسسة زايد الخيرية في تمويل مشروع مستشفى 
أورام األطفال التابع لجمعية معهد األورام 

القومي بمصر بتكلفة 7 ماليين و342 ألف درهم، 
وهناك قسم متكامل لألشعة يضم أحدث أجهزة 

التشخيص على مستوى العالم يتشرف بأنه يحمل 
اسم زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهللا ثراه.

المستوى العربي واإلسالمي والدولي 
فنجدها سباقة في مد يد العون في 
البعد اإلنساني في  القضايا ذات  كل 
أي بقعة من بقاع العالم بصرف النظر 
االختالف  أو  الجغرافي  البعد  عــن 
األمر  الثقافي،  أو  العرقي  أو  الديني 
والتقدير  االحـــتـــرام  أكسبها  ـــذي  ال
العميق على المستوى العالمي. وهذا 
ليس  اإلمارات  لدولة  اإلنساني  الدور 
ونهج  راسخ  توجه  فهو  عليها  جديداً 
مع تأسيس دولة إمارات العطاء منذ 
عهد المغفور له بإذن اهللا تعالى الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان - طيب اهللا 
عهد  في  وتطور  استمر  وقــد   - ثــراه 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة - حفظه اهللا- 
محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهللا، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة.

مؤسسة زايد الخيرية

ومن المشروعات الخيرية واإلنسانية 
لألعمال  ــد  زاي مؤسسة  الخير  لزايد 
الخيرية واإلنسانية والتي تأسست العام 
1992م على يد المغفور له - بإذن اهللا- 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب 
اهللا ثراه، التي تأسست لتساهم بدعم 
والتعليمية  الثقافية  واألعمال  المراكز 
واإلنسانية والعلمية والدينية في داخل 
ــدول  دولـــة اإلمــــارات وخــارجــهــا فــي ال

العربية واألفريقية واألوروبية أيضاً.

معهد زايد لتعليم اللغة العربية
الخيرية  زايــد  مؤسسة  خالل  ومن 
واإلنسانية تم إنشاء معهد زايد لتعليم 
في  بها  الناطقين  لغير  العربية  اللغة 
مصر، والمعهد مكون من مكتبة وقاعة 
محاضرات ومبنى اإلدارة، وتم إنجاز 
 3 كلفته  وبلغت   ،2010 المشروع عام 
أكبر  ويعد  دوالر،  ألف  و400  ماليين 
العربي  الــعــالــم  مستوى  على  مــركــز 

على  العربية  اللغة  نشر  على  يعمل 
أوسع نطاق من خالل دراسة منتظمة 
المختلفة،  اللغة  لمستويات  بالمركز 
ومن خالل الدراسة عن طريق شبكة 

المعلومات الدولية «اإلنترنت».

ملتقى زايد اإلنساني
وتــحــت شــعــار «الــعــمــل اإلنــســانــي 
ــيــة» انــطــلــق في  مــســؤولــيــتــنــا الــوطــن
ــي،  ــســان ــــد اإلن الــقــاهــرة مــلــتــقــى زاي
تطوير  فــي  المساهمة  إلــى  ويــهــدف 
الخبرات  ــادل  ــب وت اإلنــســانــي  العمل 
اإلماراتية  التطوعية  المؤسسات  بين 
استعراض  إلــى  إضــافــة  والمصرية، 
العطاء  لحملة  اإلنسانية  المشاريع 
العالمية لعالج مليون طفل ومسن في 
استطاعت  والتي  مصر،  محافظات 
رسالتها  إرســال  من  وجيزة  فترة  في 
اإلنــســانــيــة لــلــمــاليــيــن مـــن الــبــشــر 
3 ماليين طفل ومسن  إلى  والوصول 
7 آالف عملية  يزيد على  وإجــراء ما 

قلب.

أحمد الطيب
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رائد مسيرة الخير والعطاء

أيادي زايد البيضاء تمتد إلى كل العـــــالم

هالة الخياط (أبوظبي)

تبوأت اإلمارات بفضل جهود القائد 
المؤسس المغفور له، بإذن اهللا تعالى، 
نهيان،  آل  سلطان  بــن  زايـــد  الشيخ 
اإلنسانية  ومبادراته  ثــراه،  اهللا  طيب 
فــي مــنــاصــرة الــضــعــفــاء ومــســاعــدة 
وإغاثة  الملهوفين  ونجدة  المحتاجين 
والــريــادة  الــصــدارة  مكان  المنكوبين 
واإلنساني  الخيري  العمل  ميادين  في 

إقليمياً ودولياً.
الماضية  ــوات  ــســن ال مــــدار  ــى  وعــل
رائد  بدور  زالت  وما  اإلمــارات  قامت 
وتم  اإلنــســانــي،  التضامن  تعزيز  فــي 
إدراجـــهـــا فــي الــمــرتــبــة الــثــامــنــة بين 
للمساعدات  الــمــانــحــة  الــــدول  أكــبــر 
 2012  -  2009 للسنوات  اإلنسانية 
اإلجمالي  الــقــومــي  بــالــدخــل  مــقــارنــة 
لألمم  الــمــالــي  التتبع  خــدمــة  حسب 
من  تعد  اإلمـــارات  أن  كما  المتحدة. 
في  سخاء  المانحة  العالم  دول  أكثر 

تقديم المساعدات التنموية الرسمية، 
حيث قدمت الدولة أكثر من %12 من 
مجموع المساعدات التنموية الرسمية 

العربية بين عامي -1973 2008.
التنموية  المساعدات  قيمة  وبلغت 
واإلنسانية التي أمر بتوجيهها المغفور 
بن  زايــد  الشيخ  تعالى،  اهللا  بــإذن  له، 
في  دولــة   117 إلى  نهيان  آل  سلطان 
الفترة من العام 1971 حتى 2004 نحو 
إلحصائيات  وفقاً  درهم،  مليار   90.5

وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وقد استحق، رحمه اهللا، إلى جانب 
محبة شعبه وأمته العربية واإلسالمية 
محبة واحترام العالم فنال على سبيل 
المثال في سنة 1985 الوثيقة الذهبية 

لجهوده في المجاالت اإلنسانية.
 1971 العام  له في  المغفور  وأسس 
عوناً  ليكون  للتنمية،  أبوظبي  صندوق 
ــي مــشــاريــع  ـــاء ف لــألشــقــاء واألصـــدق
العام  أنشأ في  التنمية لشعوبهم. كما 

1992 مؤسسة زايد لألعمال الخيرية 
مليار  على  يزيد  برأسمال  واإلنسانية 
في  الــمــمــتــدة  ذراعــــه  لــتــكــون  دوالر، 
جميع  في  اإلنساني  العطاء  ساحات 

المجاالت داخل الدولة وخارجها.
أبوظبي  صــنــدوق  تأسيس  وأعــقــب 
بها الشيخ  للتنمية مبادرات عدة وّجه 
زايد، رحمه اهللا، لتنطلق من اإلمارات 
ومؤسسة  مانحة  جهة   40 مــن  أكــثــر 
مساعدتها  لتغطي  وخيرية  إنسانية 
جميع دول العالم والشعوب المحتاجة 

والمتأثرة.
للتنمية»  أبوظبي  «صــنــدوق  ــان  وك  
والخير  العطاء  لقافلة  المتصدر  هو 
لتلك المؤسسات، ومن خالل تأسيس 
أن  ــــارات  اإلم استطاعت  الــصــنــدوق 
إلــى  الــرامــيــة  سياساتها  مــن  تجعل 
مؤسسية،  النامية  ـــدول  ال مــســاعــدة 
التنموية  الــمــســاعــدات  هــذه  بتقديم 
الفائدة  يعظم  وبما  منتظمة،  بصورة 

المتلقية  الـــــدول  عــلــى  ــود  ــع ت ــي  ــت ال
للمساعدات.

من  الــثــمــانــيــنــيــات  حقبة  وتــمــيــزت 
الهالل  بتأسيس هيئة  الماضي  القرن 
لتكون   ،1983 عام  اإلماراتية  األحمر 
الــمــســاعــدات  لتقديم  الــدولــة  ذراع 
على  الهيئة  عملت  فــقــد  ــة،  ــي اإلغــاث
تقديم المساعدات إلى عدد كبير من 
الطوارئ  المتضررة في حاالت  الدول 
ثراه، كما  توجيهاته، طيب اهللا  حسب 
لّبت النداءات الدولية التي تصدر عن 

المنظمات الدولية.

فلسفة القائد المؤسس
اهللا  رحمه  ورؤيته،  فلسفته  وكانت 
تعالى، عند توجيه المساعدات للدول 
المقام  في  تعتمد  العالم،  في  النامية 
التنموية  ــدرات  ــق ال بــنــاء  على  األول 
لتلك الدول، باعتبار أن التنمية تشكل 
األساس الراسخ للحياة الكريمة ورفعة 

مستقبل  وضــمــان  الــشــعــوب،  وتــطــور 
ــك  ــة، وذل ــادم ــق إنــســانــي ألجــيــالــهــا ال
كان  التي  العاجلة  ــة  ــوي األول بخالف 
جميع  في  المتأثرين  لمساعدة  يوليها 

بقاع العالم .
التنموية  الــمــســاعــدات  ــصــدرت  وت
الفترة  مــن  اإلمـــــارات  الــمــقــدمــة مــن 
ــات  فــئ قـــائـــمـــة   ،2004  –  1971
المساعدات اإلماراتية، إذ بلغت قيمة 
مليار   89 من  أكثر  المساعدات  هذه 
اإلنسانية  المساعدات  تلتها  درهــم، 
الخيرية  ثم  درهــم،  مليار   1.1 بنحو 

بنحو 267 مليون درهم.

قناة الشيخ زايد في مصر
ــاة الــشــيــخ زايــــد فــي مــصــر من  قــن
ــي تــم تــمــويــلــهــا وفــقــاً  ــت الــمــشــاريــع ال
اهللا،  ـــإذن  ب لـــه،  الــمــغــفــور  لتوجيهات 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
في  اإلنشائية  األعمال  واكتملت  اهللا، 

«علينا أن نعمل على تعميق اإلحساس بالمسؤولية لدى كل فرد من هذا الوطن، وأن يؤدي كل 

مواطن واجبه ويساهم بدوره البّناء وقدراته الخّالقة في النهوض بالمجتمع لكي ترفرف على 

ربوع الوطن رايات الخير والتقدم والرفعة واالزدهار»

«إن نظرة واحدة إلى مختلف المواقع السياسية واالقتصادية واإلعالمية في الدولة نجد على 

رأسها أبناء البالد المتعلمين، الذين حصلوا على خبرات تمكنهم من أن يقوموا بأعمال تفيد 

بالدهم، وتدفعها إلى األمام»

مصنع غزل القطن يف 
منطقة احلاج عبد اهللا 

يف وسط السودان بطاقة 
إنتاجية قدرها ٧٧٠٠ طن 

سنويًا من الغزل السميك، 
إضافة إلى ٢٦٥٠ طنًا سنويًا 

من الغزل الرفيع.
وخطوط سكك حديدية 

مجموع أطوالها يصل إلى 
٥٠٠ كلم، إضافة إلى صيانة 

اخلطوط السابقة وتوفير 
عدد من القاطرات والعربات 

والورشة.
وإنشاء مدرج يف مطار 

اخلرطوم بطول ٣٧٠٠ متر 
وتوابعه، وكذلك مباني 

العمليات (الركاب والبضائع 
واخلدمات ولوازمها)، إلى 

جانب عدد من األجهزة 
ومعدات الصيانة واإلطفاء 

واإلنقاذ واإلدارة وغيرها.

مساعدات 

للسودان

خصصت دولة اإلمارات يف 
أبريل ١٩٨٢، نحو ثالثة 

ماليني دوالر بشكل عاجل 
ملساعدة املنكوبني الذين 

تضرروا من الفيضانات يف 
اليمن، بيد أن املغفور له بإذن 

اهللا الشيخ زايد، رحمه اهللا، 
أدرك أن املساعدة على املدى 
القصير ال حتل املشكلة، لذا 

فقد تبرع شخصيًا يف وقت 
الحق من شهر أبريل نفسه 

باألموال الالزمة إلعادة بناء 
سد مأرب، وبذلك وضع حًال 

نهائيًا للمشكلة األساسية.
ويف العام ١٩٨٤، قدمت دولة 

اإلمارات أمواًال إضافية 
ملواصلة العمل يف بناء السد، 

ويف الثاني من أكتوبر من 
العام نفسه، وضع املغفور 
له بإذن اهللا تعالى الشيخ 

زايد، حجر األساس ملشروع 
ينهي الدمار الذي تسببه 

الفيضانات.

سد مأرب 

في اليمن

املقاطعة  السد يف  يقع 
الشمالية  احلدودية 

أحد  الغربية، وشّيد على 
أهم األنهار، وهو نهر 

 ١٠٣ السند، على بعد 
روالبندي،  كيلو مترات من 

السد عام  بناء  واكتمل 
بليون   ١٨٫٥ بتكلفة   ١٩٧٦

باكستانية. روبية 
ويعد يف الوقت ذاته أكبر 

يف  الكهرباء  توليد  محطة 
على  القدرة  لها  باكستان، 

٣٫٤٧٨ ميجاواط من  توليد 
ارتفاعه  ويبلغ  الكهرباء، 
٤٦٩ قدمًا، وسمكه عند 

.٢٫٢٦٤ القاعدة 
ويف العام ١٩٨١، قدمت 
اإلمارات ما يقارب ٦٦ 

مليون درهم إلصالح وإعادة 
كما  تربيال،  تأهيل سد 

اجلوفية  اإلعمال  يشمل 
الهندسية  واخلدمات 

واإلشراف.

سد تربيال 

في باكستان

 أخذ املشهد اإلنساني 
بتأسيس  يتطور،  والتنموي 

عدد كبير من اجلهات 
واملؤسسات اخليرية  املانحة 

ومنها مؤسسة  اإلماراتية، 
رائدة مثل «مؤسسة زايد بن 

سلطان آل نهيان لألعمال 
واإلنسانية»  اخليرية 

وغيرها من املؤسسات 
األخرى، حتى بلغ عدد 
تلك املؤسسات أكثر من 

٤٠ مؤسسة مانحة تعمل 
على تقدمي املساعدات 
اخلارجية، إضافة إلى 

العاملة  اخليرية  املؤسسات 
داخل الدولة والتي تقدم 

املساعدات ألبناء اجلاليات.
وسارت جميع هذه 

املؤسسات على األسس التي 
الدولة  وضعها مؤسس 

لتكون اليوم دولة اإلمارات 
إحدى أهم اجلهات املانحة 

الدولية. الساحة  على 
وتشير األرقام، إلى أن 

املؤسسات  إسهامات  إجمالي 
املانحة يف الدولة خالل 
الفترة املمتدة من العام 

١٩٧١ وحتى العام ٢٠٠٤، 
تخطت حاجز الـ ٩٠٫٤ 

درهم، لتشكل  مليار 
احلكومية  املساعدات 

النسبة األكبر، مبا يربو على 
الـ ٧٣ مليار درهم، تليها 

أبوظبي  إسهامات «صندوق 
الصندوق  وهو  للتنمية»، 
القروض  املعني بتقدمي 

النامية، إضافة  للدول 
إلى إدارة املنح باإلنابة عن 
احلكومة لتصل إلى ١٥٫٣ 

مليار درهم.

 اإلمارات تتصدر

الجهات المانحة

مستشفى الشيخ زايد لألمومة والطفولة في اليمنكلية الدراسات اإلسالمية في كوسوفو مستشفى الشيخ زايد في مقديشو

كليات زايد في تشاد

مستشفى الشيخ زايد فـي المغرب

كليات زايد للبنات في نيودلهي

صندوق أبوظبي 

للتنمية ومؤسسة زايد 

لألعمال الخيرية ثمار 

شجرة العطاء

المشروع لنقل مياه النيل إلى األراضي 
الــصــحــراويــة فـــي مــنــطــقــة تــوشــكــى 
اإلسكندرية  في  الشمالي  والساحل 
الشقيقة،  العربية  في جمهورية مصر 
ومشاريع  زراعية  أراٍض  إلى  لتحويلها 
لإلنتاج الحيواني، لتضيف بذلك 540 
ألف فدان للرقعة الزراعية في مصر.

ومّولت دولة اإلمارات هذا المشروع 
من خالل المنحة التي أمر بها المغفور 
بن  زايــد  الشيخ  تعالى،  اهللا  ،بــإذن  له 
وأوامر  اهللا،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا، إذ 
درهم  مليون   368 مبلغ  تخصيص  تم 
لتنفيذ  منحة  دوالر»  مــلــيــون   100»

مشروع قناة الشيخ زايد.

ميناء طنجة في المغرب
في  الــســادس  محمد  الملك  وضــع 
األســـاس  حــجــر   2003 فــبــرايــر   18

ــجــة»، وأســهــم  ــاء طــن ــن ــمــشــروع «مــي ل
تمويل  في  للتنمية»  أبوظبي  «صندوق 
دوالر،  مليون   300 بمبلغ  الــمــشــروع 
ويتكون المشروع من بناء ميناء بالمياه 
شرق  كيلومتراً   35 بعد  على  العميقة 
مــديــنــة طــنــجــة، ويــحــتــوى عــلــى ممر 
 16 وعــمــق  متر   300 بــعــرض  دخـــول 
رئيس  حاجز  بناء  إلــى  إضافة  متراً، 
وآخر ثانوي ورصيف بطول 1100 متر 
ورصيف  للحاويات  مــتــراً   15 وعمق 
 15 وعمق  متر   500 بطول  للحبوب 

متراً.

مستشفى في المغرب
في  زايـــد  الشيخ  مستشفى  يضم 
المغرب 300 سرير، ويعمل 24 ساعة 
األســاس  فــي  ويعتمد  انــقــطــاع،  دون 
إنجاز  العالية في سرعة  تقنياته  على 
حتى  والمعالجة،  الجراحية  العمليات 

يستقبل أكبر عدد من المرضى. 

 ٩١١٫١٤٠١٠٠
مليار درهم 

مساعدات لـ ١١٧ دولة 

في عهد المؤسس

مليار درهم قيمة 

المساعدات 

اإلنسانية

جهة إماراتية 

مانحة تغطي أنحاء 

المعمورة

مليون دوالر 

لمشروع قناة 

الشيخ زايد
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رائد مسيرة الخير والعطاء

أيادي زايد البيضاء تمتد إلى كل العـــــالم

هالة الخياط (أبوظبي)

تبوأت اإلمارات بفضل جهود القائد 
المؤسس المغفور له، بإذن اهللا تعالى، 
نهيان،  آل  سلطان  بــن  زايـــد  الشيخ 
اإلنسانية  ومبادراته  ثــراه،  اهللا  طيب 
فــي مــنــاصــرة الــضــعــفــاء ومــســاعــدة 
وإغاثة  الملهوفين  ونجدة  المحتاجين 
والــريــادة  الــصــدارة  مكان  المنكوبين 
واإلنساني  الخيري  العمل  ميادين  في 

إقليمياً ودولياً.
الماضية  ــوات  ــســن ال مــــدار  ــى  وعــل
رائد  بدور  زالت  وما  اإلمــارات  قامت 
وتم  اإلنــســانــي،  التضامن  تعزيز  فــي 
إدراجـــهـــا فــي الــمــرتــبــة الــثــامــنــة بين 
للمساعدات  الــمــانــحــة  الــــدول  أكــبــر 
 2012  -  2009 للسنوات  اإلنسانية 
اإلجمالي  الــقــومــي  بــالــدخــل  مــقــارنــة 
لألمم  الــمــالــي  التتبع  خــدمــة  حسب 
من  تعد  اإلمـــارات  أن  كما  المتحدة. 
في  سخاء  المانحة  العالم  دول  أكثر 

تقديم المساعدات التنموية الرسمية، 
حيث قدمت الدولة أكثر من %12 من 
مجموع المساعدات التنموية الرسمية 

العربية بين عامي -1973 2008.
التنموية  المساعدات  قيمة  وبلغت 
واإلنسانية التي أمر بتوجيهها المغفور 
بن  زايــد  الشيخ  تعالى،  اهللا  بــإذن  له، 
في  دولــة   117 إلى  نهيان  آل  سلطان 
الفترة من العام 1971 حتى 2004 نحو 
إلحصائيات  وفقاً  درهم،  مليار   90.5

وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وقد استحق، رحمه اهللا، إلى جانب 
محبة شعبه وأمته العربية واإلسالمية 
محبة واحترام العالم فنال على سبيل 
المثال في سنة 1985 الوثيقة الذهبية 

لجهوده في المجاالت اإلنسانية.
 1971 العام  له في  المغفور  وأسس 
عوناً  ليكون  للتنمية،  أبوظبي  صندوق 
ــي مــشــاريــع  ـــاء ف لــألشــقــاء واألصـــدق
العام  أنشأ في  التنمية لشعوبهم. كما 

1992 مؤسسة زايد لألعمال الخيرية 
مليار  على  يزيد  برأسمال  واإلنسانية 
في  الــمــمــتــدة  ذراعــــه  لــتــكــون  دوالر، 
جميع  في  اإلنساني  العطاء  ساحات 

المجاالت داخل الدولة وخارجها.
أبوظبي  صــنــدوق  تأسيس  وأعــقــب 
بها الشيخ  للتنمية مبادرات عدة وّجه 
زايد، رحمه اهللا، لتنطلق من اإلمارات 
ومؤسسة  مانحة  جهة   40 مــن  أكــثــر 
مساعدتها  لتغطي  وخيرية  إنسانية 
جميع دول العالم والشعوب المحتاجة 

والمتأثرة.
للتنمية»  أبوظبي  «صــنــدوق  ــان  وك  
والخير  العطاء  لقافلة  المتصدر  هو 
لتلك المؤسسات، ومن خالل تأسيس 
أن  ــــارات  اإلم استطاعت  الــصــنــدوق 
إلــى  الــرامــيــة  سياساتها  مــن  تجعل 
مؤسسية،  النامية  ـــدول  ال مــســاعــدة 
التنموية  الــمــســاعــدات  هــذه  بتقديم 
الفائدة  يعظم  وبما  منتظمة،  بصورة 

المتلقية  الـــــدول  عــلــى  ــود  ــع ت ــي  ــت ال
للمساعدات.

من  الــثــمــانــيــنــيــات  حقبة  وتــمــيــزت 
الهالل  بتأسيس هيئة  الماضي  القرن 
لتكون   ،1983 عام  اإلماراتية  األحمر 
الــمــســاعــدات  لتقديم  الــدولــة  ذراع 
على  الهيئة  عملت  فــقــد  ــة،  ــي اإلغــاث
تقديم المساعدات إلى عدد كبير من 
الطوارئ  المتضررة في حاالت  الدول 
ثراه، كما  توجيهاته، طيب اهللا  حسب 
لّبت النداءات الدولية التي تصدر عن 

المنظمات الدولية.

فلسفة القائد المؤسس
اهللا  رحمه  ورؤيته،  فلسفته  وكانت 
تعالى، عند توجيه المساعدات للدول 
المقام  في  تعتمد  العالم،  في  النامية 
التنموية  ــدرات  ــق ال بــنــاء  على  األول 
لتلك الدول، باعتبار أن التنمية تشكل 
األساس الراسخ للحياة الكريمة ورفعة 

مستقبل  وضــمــان  الــشــعــوب،  وتــطــور 
ــك  ــة، وذل ــادم ــق إنــســانــي ألجــيــالــهــا ال
كان  التي  العاجلة  ــة  ــوي األول بخالف 
جميع  في  المتأثرين  لمساعدة  يوليها 

بقاع العالم .
التنموية  الــمــســاعــدات  ــصــدرت  وت
الفترة  مــن  اإلمـــــارات  الــمــقــدمــة مــن 
ــات  فــئ قـــائـــمـــة   ،2004  –  1971
المساعدات اإلماراتية، إذ بلغت قيمة 
مليار   89 من  أكثر  المساعدات  هذه 
اإلنسانية  المساعدات  تلتها  درهــم، 
الخيرية  ثم  درهــم،  مليار   1.1 بنحو 

بنحو 267 مليون درهم.

قناة الشيخ زايد في مصر
ــاة الــشــيــخ زايــــد فــي مــصــر من  قــن
ــي تــم تــمــويــلــهــا وفــقــاً  ــت الــمــشــاريــع ال
اهللا،  ـــإذن  ب لـــه،  الــمــغــفــور  لتوجيهات 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه 
في  اإلنشائية  األعمال  واكتملت  اهللا، 

«علينا أن نعمل على تعميق اإلحساس بالمسؤولية لدى كل فرد من هذا الوطن، وأن يؤدي كل 

مواطن واجبه ويساهم بدوره البّناء وقدراته الخّالقة في النهوض بالمجتمع لكي ترفرف على 

ربوع الوطن رايات الخير والتقدم والرفعة واالزدهار»

«إن نظرة واحدة إلى مختلف المواقع السياسية واالقتصادية واإلعالمية في الدولة نجد على 

رأسها أبناء البالد المتعلمين، الذين حصلوا على خبرات تمكنهم من أن يقوموا بأعمال تفيد 

بالدهم، وتدفعها إلى األمام»

مصنع غزل القطن يف 
منطقة احلاج عبد اهللا 

يف وسط السودان بطاقة 
إنتاجية قدرها ٧٧٠٠ طن 

سنويًا من الغزل السميك، 
إضافة إلى ٢٦٥٠ طنًا سنويًا 

من الغزل الرفيع.
وخطوط سكك حديدية 

مجموع أطوالها يصل إلى 
٥٠٠ كلم، إضافة إلى صيانة 

اخلطوط السابقة وتوفير 
عدد من القاطرات والعربات 

والورشة.
وإنشاء مدرج يف مطار 

اخلرطوم بطول ٣٧٠٠ متر 
وتوابعه، وكذلك مباني 

العمليات (الركاب والبضائع 
واخلدمات ولوازمها)، إلى 

جانب عدد من األجهزة 
ومعدات الصيانة واإلطفاء 

واإلنقاذ واإلدارة وغيرها.

مساعدات 

للسودان

خصصت دولة اإلمارات يف 
أبريل ١٩٨٢، نحو ثالثة 

ماليني دوالر بشكل عاجل 
ملساعدة املنكوبني الذين 

تضرروا من الفيضانات يف 
اليمن، بيد أن املغفور له بإذن 

اهللا الشيخ زايد، رحمه اهللا، 
أدرك أن املساعدة على املدى 
القصير ال حتل املشكلة، لذا 

فقد تبرع شخصيًا يف وقت 
الحق من شهر أبريل نفسه 

باألموال الالزمة إلعادة بناء 
سد مأرب، وبذلك وضع حًال 

نهائيًا للمشكلة األساسية.
ويف العام ١٩٨٤، قدمت دولة 

اإلمارات أمواًال إضافية 
ملواصلة العمل يف بناء السد، 

ويف الثاني من أكتوبر من 
العام نفسه، وضع املغفور 
له بإذن اهللا تعالى الشيخ 

زايد، حجر األساس ملشروع 
ينهي الدمار الذي تسببه 

الفيضانات.

سد مأرب 

في اليمن

املقاطعة  السد يف  يقع 
الشمالية  احلدودية 

أحد  الغربية، وشّيد على 
أهم األنهار، وهو نهر 

 ١٠٣ السند، على بعد 
روالبندي،  كيلو مترات من 

السد عام  بناء  واكتمل 
بليون   ١٨٫٥ بتكلفة   ١٩٧٦

باكستانية. روبية 
ويعد يف الوقت ذاته أكبر 

يف  الكهرباء  توليد  محطة 
على  القدرة  لها  باكستان، 

٣٫٤٧٨ ميجاواط من  توليد 
ارتفاعه  ويبلغ  الكهرباء، 
٤٦٩ قدمًا، وسمكه عند 

.٢٫٢٦٤ القاعدة 
ويف العام ١٩٨١، قدمت 
اإلمارات ما يقارب ٦٦ 

مليون درهم إلصالح وإعادة 
كما  تربيال،  تأهيل سد 

اجلوفية  اإلعمال  يشمل 
الهندسية  واخلدمات 

واإلشراف.

سد تربيال 

في باكستان

 أخذ املشهد اإلنساني 
بتأسيس  يتطور،  والتنموي 

عدد كبير من اجلهات 
واملؤسسات اخليرية  املانحة 

ومنها مؤسسة  اإلماراتية، 
رائدة مثل «مؤسسة زايد بن 

سلطان آل نهيان لألعمال 
واإلنسانية»  اخليرية 

وغيرها من املؤسسات 
األخرى، حتى بلغ عدد 
تلك املؤسسات أكثر من 

٤٠ مؤسسة مانحة تعمل 
على تقدمي املساعدات 
اخلارجية، إضافة إلى 

العاملة  اخليرية  املؤسسات 
داخل الدولة والتي تقدم 

املساعدات ألبناء اجلاليات.
وسارت جميع هذه 

املؤسسات على األسس التي 
الدولة  وضعها مؤسس 

لتكون اليوم دولة اإلمارات 
إحدى أهم اجلهات املانحة 

الدولية. الساحة  على 
وتشير األرقام، إلى أن 

املؤسسات  إسهامات  إجمالي 
املانحة يف الدولة خالل 
الفترة املمتدة من العام 

١٩٧١ وحتى العام ٢٠٠٤، 
تخطت حاجز الـ ٩٠٫٤ 

درهم، لتشكل  مليار 
احلكومية  املساعدات 

النسبة األكبر، مبا يربو على 
الـ ٧٣ مليار درهم، تليها 

أبوظبي  إسهامات «صندوق 
الصندوق  وهو  للتنمية»، 
القروض  املعني بتقدمي 

النامية، إضافة  للدول 
إلى إدارة املنح باإلنابة عن 
احلكومة لتصل إلى ١٥٫٣ 

مليار درهم.

 اإلمارات تتصدر

الجهات المانحة

مستشفى الشيخ زايد لألمومة والطفولة في اليمنكلية الدراسات اإلسالمية في كوسوفو مستشفى الشيخ زايد في مقديشو

كليات زايد في تشاد

مستشفى الشيخ زايد فـي المغرب

كليات زايد للبنات في نيودلهي

صندوق أبوظبي 

للتنمية ومؤسسة زايد 

لألعمال الخيرية ثمار 

شجرة العطاء

المشروع لنقل مياه النيل إلى األراضي 
الــصــحــراويــة فـــي مــنــطــقــة تــوشــكــى 
اإلسكندرية  في  الشمالي  والساحل 
الشقيقة،  العربية  في جمهورية مصر 
ومشاريع  زراعية  أراٍض  إلى  لتحويلها 
لإلنتاج الحيواني، لتضيف بذلك 540 
ألف فدان للرقعة الزراعية في مصر.

ومّولت دولة اإلمارات هذا المشروع 
من خالل المنحة التي أمر بها المغفور 
بن  زايــد  الشيخ  تعالى،  اهللا  ،بــإذن  له 
وأوامر  اهللا،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه اهللا، إذ 
درهم  مليون   368 مبلغ  تخصيص  تم 
لتنفيذ  منحة  دوالر»  مــلــيــون   100»

مشروع قناة الشيخ زايد.

ميناء طنجة في المغرب
في  الــســادس  محمد  الملك  وضــع 
األســـاس  حــجــر   2003 فــبــرايــر   18

ــجــة»، وأســهــم  ــاء طــن ــن ــمــشــروع «مــي ل
تمويل  في  للتنمية»  أبوظبي  «صندوق 
دوالر،  مليون   300 بمبلغ  الــمــشــروع 
ويتكون المشروع من بناء ميناء بالمياه 
شرق  كيلومتراً   35 بعد  على  العميقة 
مــديــنــة طــنــجــة، ويــحــتــوى عــلــى ممر 
 16 وعــمــق  متر   300 بــعــرض  دخـــول 
رئيس  حاجز  بناء  إلــى  إضافة  متراً، 
وآخر ثانوي ورصيف بطول 1100 متر 
ورصيف  للحاويات  مــتــراً   15 وعمق 
 15 وعمق  متر   500 بطول  للحبوب 

متراً.

مستشفى في المغرب
في  زايـــد  الشيخ  مستشفى  يضم 
المغرب 300 سرير، ويعمل 24 ساعة 
األســاس  فــي  ويعتمد  انــقــطــاع،  دون 
إنجاز  العالية في سرعة  تقنياته  على 
حتى  والمعالجة،  الجراحية  العمليات 

يستقبل أكبر عدد من المرضى. 

 ٩١١٫١٤٠١٠٠
مليار درهم 

مساعدات لـ ١١٧ دولة 

في عهد المؤسس

مليار درهم قيمة 

المساعدات 

اإلنسانية

جهة إماراتية 

مانحة تغطي أنحاء 

المعمورة

مليون دوالر 

لمشروع قناة 

الشيخ زايد



أبوظبي (االتحاد)

إن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وصاحب  اهللا،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
منه  جعال  اإلنساني،  للعمل  زايــد  يــوم  لمبادرة 
محطة وطنية رئيسة في األجندة السنوية لدولة 
ـــارات،  اإلم لشعب  مهمة  ومناسبة  اإلمــــارات، 
ومــنــصــة رئــيــســة إلطــــالق مــئــات الــمــبــادرات 
وعالمياً.وضاعف  محلياً  واإلنسانية  الخيرية 
بشكل  اإلنساني  للعمل  زايد  يوم  مبادرة  إطالق 
وكذلك  الرسمية،  الجهات  مشاركة  مــن  كبير 
الخير  بأعمال  المساهمة  في  المجتمع  أفــراد 
التي  وخارجها،  الدولة  في  ســواء  الرمضانية، 
ســواء  العالم،  حــول  الماليين  منها  سيستفيد 
تعليمية  أو خدمات  كسوة،  أو  مباشرة  كتبرعات 
حفر  أو  المساجد،  وتعمير  بناء  أو  وصحية، 
داخلياً  أيضاً  األكبر  األثر  وكان  وغيرها،  اآلبار 
أبناء هذا  باستذكار حب زايد الخير في نفوس 
وترسيخه  األخرى،  والشعوب  والمقيمين  البلد 
نفخر  وحضاري  عالمي  إنساني  ونموذج  كقدوة 
ــه األجــيــال  ـــــارات، وتــفــخــر ب ـــة اإلم ــه فــي دول ب

والمتجذر  العميق  الحب  هذه  القادمة.وتؤكد  
وتبرز  الخير،  لزايد  اإلمــارات  أبناء  نفوس  في 
ما  وهـــذا  اإلمــــارات،  لشعب  الحقيقية  الـــروح 
غرسه  أجل  من  للعمل  الرشيدة  القيادة  وجهتنا 
زايد  يوم  وفي  الجديدة.  األجيال  في  وتعزيزه 
الجهات  مــن  العديد  تتفاعل  اإلنساني  للعمل 
الحكومات  وبعض  العالمية،  واإلنسانية  الخيرية 
ذكــر  فــي  الــعــالــم  دول  مختلف  مــن  والــشــعــوب 
للعمل  زايد  يوم  إعالن  في  الخير،  زايد  مناقب 
اإلنسانية  للمناسبات  يضاف  كيوم  اإلنساني، 

العالمية.
من  حياته  ثــراه»  اهللا  «طيب  زايــد  سخر  لقد 
والمعلم  القائد  فهو  وشعبه،  ووطنه  دينه  أجل 
في  اإلنساني  والعمل  العطاء  معنى  رسخ  الذي 
شعبه  حياة  دقائق  وعايش  وطنه،  أبناء  نفوس 
مواطنيه  متطلبات  كثب  عــن  وتلمس  ووطــنــه 
تواكب  متأنية  ودرايـــة  بعناية  الخطط  فوضع 
دون  التحضر  إيــقــاع  وتــســايــر  الــعــصــر،  دوافـــع 
واألصــالــة  الكريمة  اإلســالمــيــة  للقيم  إهــمــال 
الــعــربــيــة، أو إهــمــال لــعــادات الــســلــف وتـــراث 
تعرف  ال  التي  الرجال  بعزيمة  وعمل  األجــداد، 
ومحفزاً  موقع آلخر مشجعاً  وانتقل من  اليأس، 
للمشاركة في عمليات  الجهود،  للهمم ومستنفراً 

اإلنجاز  خطوات  كل  متبعاً  والتحديث  التطوير 
بعناية  األزمنة  مر  على  والحضاري  اإلنساني 

ضارباً أروع نموذج للمثل والقدوة.
إن ذكرى يوم العمل اإلنساني اإلماراتي في 19 
رمضان من كل عام تزامناً مع يوم رحيل المغفور 
له بإذن اهللا تعالى مؤسس اإلمــارات زايد الخير 
ومرافئ  مهمة من محطات  -رحمه اهللا- محطة 
الخير  زايــد  بــأن  أجمع  العالم  ويشهد  الــوطــن، 
استطاع أن يؤكد أن قدرة اإلنسان ال حدود لها، 
وأنه قادر على قهر المستحيل، بشرط أن تتوافر 

اإلرادة والعزيمة والقيادة المخلصة.
اإلنسانية  قائد  رحيل  ذكــرى  مــرت  كلما  لــذا 
على  ــاً  وحــزن ــمــاً  أل تفيض  الــنــفــس  فــإن  زايـــد، 
واألخ،  الوالد  الحكيم  الزعيم  كان  فقد  الفقيد، 
اهللا-  -رحمه  فزايد  اإلنسانية،  ورجل  والمعلم 
منه  التي جعلت  الصفات  من  الكثير  يمتلك  كان 
وبالعمل  اإلنــســان،  عــن  بالدفاع  يتميز  زعيماً 
باإلمكان  هنا  ومن  اإلنسان،  مصلحة  أجل  من 
من  ــدءاً  ب دولتنا  في  تأسس  ما  كل  إن  الــقــول، 
االتحاد، ووصوالً إلى ما نحن فيه اليوم، لم يكن 
موجوداً لو لم يكن زايد المحبة والخير والعطاء 
من  ولغيرهم  اإلماراتيين،  لكل  نبيًال  وأباً  قائداً 

الدولة. المقيمين على أرض 

خير خلف

قالوا عنقالوا عنقالوا عن

زايد

«نحن نشعر بأهمية 

الدور الذي يؤديه 

صاحب السمو الشيخ 

زايد بن سلطان لخدمة 

األمة العربية، وإبراز دور 

اإلمارات في المجال 

العالمي، حيث أصبحت 

لها الكلمة المسموعة 

لمساندة ودعم 

األشقاء».

«ال يملك المرء إال أن 

يبدي إعجابه بزعامة 

صاحب السمو الشيخ 

زايد وحنكته السياسية، 

وهذه المنجزات 

العمرانية والحضارية 

الهائلة التي تحققت 

بدولة اإلمارات، بفضل 

قيادة سموه في زمن 

قياسي».

«إننا لمعجبون بالقيادة 

الحكيمة والخبيرة التي 

تمارسونها كرئيس، 

والنجاح االقتصادي 

الذي حققته بالدكم 

ماثل للعيان، ماثل 

في المدن الجميلة 

والمنظمة، وماثل 

في شبكة الطرق 

الممتازة، وفي 

المطارات والموانئ، 

وفي االتصاالت الحديثة 

التي تربط أبناء بلدكم 

بالعالم الخارجي

«زايد قائد عربي أصيل، 

عمل دائمًا من أجل 

التضامن العربي، ورأب 

الصدع، وتحقيق 

الوفاء العربي».

«أعتبر الشيخ زايد 

رجل دولة من الطراز 

األول، فهو يتميز 

بصفة خاصة بالحكمة، 

واإللهام في السياسة 

التي ينتهجها، وأنا 

أشعر بالسعادة حين 

تسنح لي الفرصة 

باالجتماع مع سموه».

فهد بن عبد العزيز

 آل سعود

جيمي كارتر

الملكة إليزابيث الثانية

د. عصمت عبد 

المجيد

الرئيس السنغالي 

عبده ضيوف

االثنين ١٩ رمضان ١٤٣٦ هـ الموافق ٦ يوليو ٢٠١٥م

اإلشراف العام

ابراهيم العسم 

المتابعة

سعيد الصوافي

كيو ارالصف الضوئي

ملتيميديا االتحادإيهاب فوزي

اإلعداد

جودة الصور

حسين رشيد

ريتشارد بنوت

التدقيق اللغوي

قسم التصحيح

أنور عبد الخالق

اإلشراف الفني

محمد الالمي عالء نصار

اإلخراج الفني

رئيس التحرير

محمد الحمادي
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