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كتاب

شهادة تاريخية من مسؤول إماراتي

كتاب يرسم شخصية
الشيخ زايد

حالة اإلمارات بوصفها دولة اتحادية متفّردة تشبه سيرة 
مؤسسها المغفور له -بإذن اهلل تعالى-

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طّيب اهلل ثراه- 
من جهة منهجية تفكيره التي بهرت المراقبين حتى اليوم.

ولقد عمقت األيام شعور االنبهار لدى الجيل الذي عايش 
قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة، وصار يقارنها

بما يشاهده على األرض، وما كان يحدث قبل االتحاد، 
أو حتى قبل أن يتولى زايد حكم إمارة أبوظبي 

عام 1966. كتاب »زايد من مدينة العين إلى رئاسة االتحاد«، 
الذي أعيد نشره، يدلل على الصفات القيادية للمؤسس 

-طّيب اهلل ثراه- باعتبار أن تأسيس أي شيء يحتاج إلى صفات 
قائد ليس في قاموسه كلمة »المستحيل«.

محمد خلفان الصوافي * الكتاب: »زايد من مدينة العين إلى رئاسة االتحاد«
المؤلف: راشد عبداهلل النعيمي

الناشرون: دار »كتاب« للنشر والتوزيع )2012(

فرغ الكاتب را�شد عبداهلل النعيمي، وهو وزير خارجية دولة الإمارات العربية 
الحتاد«  رئا�شة  اإىل  العني  مدينة  من  »زايد  كتابه  تاأليف  من  ال�شابق،  املتحدة 
مرة  ن�شره  واأعاد  نف�شه،  العام  يف  الإ�شكندرية  مكتبة  ن�شرته  وقد   .1972 عام 
الأن�شطة  �شمن  اأخييرًا  ون�شر   .2001 عام  واملتابعة  للتن�شيق  زايد  مركز  ثانية 
يف  الثقافية«،  بي»دبي  والعلوم  الثقافة  ندوة  يف  الكتاب  جماعة  لندوة  املرافقة 
اإطار الحتفالت باليوم الوطني لدولة الإمارات. ويف تلك الفرتة، التي تعود اإىل 
املا�شي، كانت  القرن  لل�شبعينيات من  الأوىل  البدايات  اأي  اأربعة عقود م�شت، 
الإمارات حتت تاأثر ظروف حملية واإقليمية ودولية �شعبة عليها، وعلى موؤ�ش�شها. 
رفيع  ن�شيج  من  اإماراتي،  ملراقب  تاريخية  �شهادة  يكون  اأن  اإىل  اأقرب  والكتاب 
امل�شتوى، �شمحت له منا�شبه التي تبواأها، وكان اأبرزها وزارة اخلارجية لأكرث 
من ربع قرن )1977-2006(، باأن يتاأمل عن كثب الأب الراحل، والدولة التي 
اأ�ش�شها. واأراد اأن ينقل ما يحدث يف وطنه، اأو ما ميكن ت�شميته »وثيقة �شيا�شية« 
ملتابع مدرك لقيم املنطقة و�شوؤونها. ففي باب »زايد رجل بادية« ير�شم الكاتب 
�شخ�شية الزعيم الإن�شانية من خالل �شهولة توا�شله مع �شعبه، فيبدو يف اأحد 
املواقف مع رجل من البدو وكاأنه اأحد اأقاربه يتحدث معه من دون األقاب، وذاك 

اأمر يخالف الكثر من املدار�س ال�شيا�شية -يف الأقل املدار�س ال�شرق اأو�شطية- 
انتباه  لفت  الكاتب-  ي�شفه  -كما  اأمر  وهو  واملحكوم.  احلاكم  بني  التعامل  يف 

اأحد الرّحالة الأجانب الذين كانوا يف جمل�س ال�شيخ. 

المتواضع المبتسم
التحديات وامل�شاعب من  �شاأن مواجهة  الدرو�س يف  العديد من  الكتاب  يحمل 
خالل احلكمة وال�شرب، واأنه ل يوجد م�شتحيل يف حتقيق الهدف ما دام هناك 
اإميان به. ويربز الكاتب يف موا�شع خمتلفة ال�شمات القيادية لل�شيخ زايد -عليه 
املواطنني،  مع  والت�شاور  البت�شام،  اإىل  واملبادرة  التوا�شع،  مثل  اهلل-  رحمة 

والو�شوح يف التعامل مع الق�شايا اجلوهرية يف املجتمع. 
»اأمرًا« )املفردة  اأن ي�شبح  العني قبل  زايد يف حكم مدينة  ويفهم من جتربة 
ا�شتخدمها الكاتب( لإمارة اأبوظبي، اأن تلك الفرتة عملت على �شقل مهاراته 
بني  ال�شّقة  ت�شييق  يف  مف�شلي  دور  لعب  ا�شتطاع  عندما  والوحدوية  القيادية 
القبائل املتخا�شمة نتيجة لق�شوة احلياة، واكت�شب خالل تلك املدة فن احلكم 
اأن يعيد توزيع  اأمثلة ذلك متّكنه من  القيادية، ومن  الر�شيد، وطّور �شخ�شيته 

غالف الن�شر الثاين
 )مركز زايد للتن�شيق واملتابعة، 
عام 2001(
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بفرتة  متر  كانت  العني  مدينة  اأن  خ�شو�شًا  املواطنني،  على  املياه  ح�ش�س 
ثم  وُعمان،  ال�شعودية  مع  عليها  وال�شراع  الربميي  م�شكلة  �شيا�شيًا:  ع�شيبة 
جهوده الدائبة لتوحيد عامله ال�شغر قبل بلورة قناعاته الوحدوية على امل�شتوى 

الإماراتي، مع اأنه كان دومًا يردد اأن »اأهل الإمارات �شعب واحد«.

اتحادي قبل وجود االتحاد
باأن  كفيل  املتو�شط،  احلجم  من  �شفحات   109 زهيياء  يف  يقع  الييذي  الكتاب، 
يو�شح للمراقبني واأبناء الإمارات فكر ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان البنيوي 
والوحدوي، وكيف ا�شتطاع اأن ي�شنع هذه الدولة التي اأ�شبحت منوذجًا للعامل 
بعدما كان ُيعتقد اأنها لن ت�شتمر ملدة طويلة، اإما لوجود اختالفات بني احلكام، 
عام  مرة  لأول  ُن�شر  الكتاب  اأن  ومع  �شت�شعفها.  قوية  اإقليمية  دول  لوجود  واإما 
1972، فاإن الق�شايا التي تناولها يف ذلك الوقت موجودة كما هي، ومل تدخلها 

اأي تعديالت، وذلك ما اأعطى الكتاب طعمًا تاريخيًا، وروحًا �شردية �شادقة.
يف اإطار تو�شيف مهمة القائد، منذ حكم العني، ي�شدد الباحث على اأن معركة 
هناك  كان  اأنه  من  وبالرغم  التخلف،  على  الق�شاء  كانت  الكربى  زايد  ال�شيخ 

له دللة  »التخلف«  تركيزه على  فاإن  الباحث،  التي عّددها  الق�شايا  الكثر من 
ب�شفته املر�س الذي اأنهك املنطقة. لكنه -طيب اهلل ثراه- كانت تعوزه »الأ�شلحة« 
للق�شاء على هذا العدو، اإذ مل يتوافر له التمويل الالزم، فو�شع خططًا مل�شتقبل 
اأموال رجال  املنطقة، وم�شى يف دربه يعتمد على ماله اخلا�س، بالإ�شافة اإىل 
يف  املنطقة  اأبناء  �شواعد  على  العتماد  ل  وف�شّ اخلييارج،  من  والأ�شدقاء  املال 
الق�شاء على »عدوه« التخلف. وا�شتطاع اأن يقل�س عددًا من امل�شكالت من خالل 
ت�شكني البدو يف واحة العني، وحثهم على الزراعة، لذا �شاعف اجلهود لإعادة 
تاأهيل الأفالج، وبعدها �شارت العني واحة ا�شتقرار للكثرين. و�شرع يف حت�شني 
التعليم، فا�شتقطب مدر�شني عربًا من الدول ال�شقيقة التي مل تكن تعرف موقع 
اإمارة اأبوظبي، كما جاء يف ر�شالة لل�شيخ زايد. ثم توالت امل�شروعات، وتو�شعت 
 ،1966 عييام  اأبوظبي  اإمييارة  يف  احلكم  ت�شلم  بعدما  الغربية  املنطقة  لت�شمل 

واأ�شبح اأمرًا عليها.
والإن�شان  الإمييارات  دولة  �شورة  ر�شم  زايد  اأن  ي�شتنتج  اأن  للقارئ  الكتاب  يتيح 
فكر  ا�شتقراء  اإمكانية  النعيمي  ويربز  العني.  ملدينة  منوذجه  من  انطالقًا  فيها 
املواطن  حياة  تطوير  من  بدءًا  الأو�شاع،  �شرورة  م�شاهدة  خالل  من  القائد 
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يف العني، مرورًا باأبوظبي، اإىل اأن بداأ يخ�ش�س ميزانية قدرت يف ذلك الوقت 
بي50% من واردات نفط اأبوظبي لتطوير اإمارات ال�شاحل العماين )يق�شد بها 
للدرا�شة،  طالبًا   220 لبتعاث  ميزانية  خ�ش�س  اإنه  بل  الأخييرى(،  الإمييارات 

ومعظمهم من خارج اإمارة اأبوظبي )حدث ذلك قبل اإعالن الحتاد(. 
حجم  ملعرفة  و�شرورته،  الكتاب،  حمتوى  على  الّطييالع  باأهمية  الت�شليم  ومع 
التحديات التي واجهها ال�شيخ زايد يف بناء هذه الدولة، فاإن كيفية تعامل القائد 
منها،  مهرب  ل  مقارنة  تثر  اأن  ميكن  الكتاب  اإليها  تطرق  التي  الق�شايا  مع 
و�شيجد  �شعوبهم،  مع  احلكام  بع�س  تعامل  عن  النا�س  يعلم  ما  الآخر  طرفها 
يقارن،  عندما  �شيدرك،  ورمبا  و�شعبه،  قائد  بني  ال�شمح  النَف�س  ذلك  القارئ 
اأهمية  فاإن  ثم،  ومن  �شعوبهم.  عن  بعيدين  القادة  بع�س  جتعل  التي  الأ�شباب 
اللتني متيزت بهما عالقة  واملرونة  بال�شال�شة  القارئ  اإحاطة  الكتاب تكمن يف 
زايد مبواطنيه ومن يقيمون يف بالده. وكذلك فاإن توافر املعلومات الكثيفة فيه 

مادة م�شاعدة للمراقبني على ا�شتيعاب الأو�شاع الإماراتية وما اآلت اإليه.
 

»سياسي من الطراز األول«
قابل  بفكر  يتمتع  اأن  عليه  اأن  يف  �شك  ل  احتاديًا،  قائدًا  زعيم  اأي  ي�شبح  لكي 
باٍق،  هو  وما  موؤقت  هو  ملا  واإدراٍك  والأمييزجيية،  املتغرات  لي�شتوعب  لالت�شاع 
اأفكارًا  يطرح  جتعله  التي  الييقييدرات  وينمي  فيه،  النا�س  يوؤيده  ما  يقدم  واأن 
املحللني  اإعجاب  كان  لذا  معها.  والتعاطف  ملواقفه  احلما�شة  ت�شتقطب  خالقة 
عن  و�شحافيون  ُكّتاب  قاله  ما  الكتاب  ويورد  كبرًا.  زايد  بال�شيخ  ال�شيا�شيني 
خور�شيدي  ر�شتم  امل�شهور  الهندي  وال�شحايف  الكاتب  منهم  زايد،  �شخ�شية 
كارانيجا الذي يقول »لقد راأيت اأمامي �شيا�شيًا من الطراز الأول«. وي�شيف يف 
اأرقى اجلامعات  اأنه تخرج يف  توؤكد  ال�شيا�شية  »اإن مواقف زايد  اإعجاب عميق 
العديد  عند  الباحث  ويتوقف  الحتيياد.  قبل  الكالم  هذا  كان  وقد  العامل«.  يف 
من امل�شاهد التي جعلت ال�شحافيني يقدمون اإىل اأبوظبي ملقابلة زايد ومعرفة 

فكره.
بني  ينتقد  وكاأنه  مواطنيه،  مع  لزايد  الإن�شانية  باملواقف  كثرًا  الكتاب  ي�شيد 
�شطوره احلكام الذين ل يراعون �شعوبهم، ويو�شح مواقفه الإن�شانية من خالل 
ذات  اإ�شالح  حماوًل  للمواطنني،  الزوجية  العالقات  تفا�شيل  يف  حتى  التدخل 
حياة  يف  البتة  موجودًا  يكن  مل  بي»العظمة«  الإح�شا�س  اإىل  امليل  اإن  بل  بينهم، 
زايد، برغم ما قدم ونّفذ من خدمات جليلة وعظيمة حلياة مواطنيه. وكانت 
اإليه، ملا وجدته فيه من عدالة وهيبة �شيا�شية.  جميع القبائل حترتمه وت�شتمع 
اإىل مقابلته عندما ميرون يف املنطقة،  الغربيني كانوا ي�شعون  اأن الرحالة  كما 
لكرثة ما �شمعوا عنه. فهو، كما عرفوا، َمْن عزز ال�شتقرار يف املنطقة، واأوجد 
الكتاب  يف  للنظر  والييالفييت  لعقود.  عانوا  بعدما  املواطنني  مل�شكالت  حلوًل 
ا�شتقرار الكاتب على ن�شر ما كتبه قبل اأربعة عقود بحذافره. وتلك اأمانة اأدبية 
وقناعة باأن الوارد يف �شفحاته يوؤّكد اأن فكر زايد �شبق عهده اأو زمنه، وبالتايل 
املوؤلف  اأمانة  امل�شكالت. ومن  للتطورات اجلارية حلل  يكون مواكبًا  لأن  ي�شلح 

اأي�شًا اأنه مل يتدخل يف الن�شو�س املنقولة عن املراقبني اأو املحللني الأجانب، ومل 
ي�شرح كثرًا، اأو يعمل على التعليق عليها، رمبا لأنه يعتقد اأن الكالم وا�شح، ول 
يحتاج اإىل املزيد من التفا�شيل، اأو لأنها جمل معرّبة عن قائلها. وبالتايل يرتك 

للقراء املجال لكي يروا هذه ال�شخ�شية املتفردة من زاوية كل واحد منهم. 

بدوي »جنتلمان«
نقل الباحث هذا امل�شطلح عن رحالة اأجنبي يف حديثه عن ال�شفات القيادية 
وهو  التحمل.  وقوة  البعيدة  والنظرة  بال�شرب واحلكمة  ات�شف  وهو من  لزايد، 
الذي مل يكن يتلكاأ يف م�شرة تنمية املجتمع والإن�شان، اأو يرتدد حلظة يف اتخاذ 
قراراته، بل اإن الآخرين كانوا يحّذرونه، ولكن قناعته وب�شرته كانتا توؤكدان اأن 
الرتدد قرين الف�شل. وبرغم اأن �شيا�شاته، اأحيانًا، رمبا تبدو للمراقب ارجتالية، 
الظروف  �شيما يف  ول  كانت �شائبة وحكيمة،  اأنها  يت�شح  الزمن  فاإنه مع مرور 

ال�شيا�شية املحيطة بدولة الإمارات وقتذاك.
يجول املوؤلف يف تلك الأيام التي اأكدت اأن القائد الذي يقدم م�شلحة مواطنيه 
اإىل  اأدتييا  زايييد،  امتلكهما  اللتني  والهيبة،  القوة  اإن  الكاتب  ويقول  الأبقى.  هو 
اإحداث ت�شويات �شيا�شية بني قادة يف منطقة عرفت عنها ال�شراعات والفرقة، 
بل اإنه مبجرد اأن حقق هدفه الوحدوي الأ�شغر كان ينظر اإىل تبني روؤية احتادية 
اأكرب، فتحول الفكر الوحدوي من العني اإىل الإمارات ثم الإقليم. ويروي العديد 
من الأمثلة التي يوؤكد من خاللها ثراء زايد الفكري، وامتالكه الروؤية ال�شيا�شية 
املناهج  يتابع  كييان  اإنييه  يقول  ال�شيا�شية.  القيادات  من  غييره  عن  متيزه  التي 
الدرا�شية للطالب بنف�شه، ويو�شي الوعاظ والأئمة القادمني من الدول العربية 
باأن يو�شحوا للنا�س اأهمية هذا الدين يف حل امل�شكالت الجتماعية. ويقول اإنه 
كان يرف�س من يدعي اأن اخلالفات بني احلكام �شتكون �شببًا بالتفرقة، بل كان 
ال�شورة  اإىل  وبنظرة  البيت.  يف  الإخوة  بني  حتى  موجود  الختالف  باأن  يوؤمن 
اأن زايد يتمتع مبعطيات قيادية  اأن هناك تركيزًا على  الكتاب، جند  العامة يف 
الوقت من  القائد يف ذلك  واأن املنطقة كانت حمظوظة مبجيء مثل هذا  فذة، 
يف  درو�شًا  خذوا  لالآخرين:  يقول  اأن  اإىل  ي�شعى  -الكاتب-  هو  ورمبا  تاريخها. 
اأن  لتاأ�شي�س الأوطان. ورمبا من ناحية ثانية ينفي العتقاد ال�شائد  فن القيادة 
القيادة تنجح يف حالة وجود رخاء، فزايد جنح يف وقت كانت اأو�شاع القت�شاد 

فيه ع�شيبة.
الكتاب  التي يحملها  املعلومات  تكمن يف حجم  الأ�شا�شية  القيمة  اإن  القول  بقي 
و�شدقيتها، ول �شيما اأن النعيمي، بو�شفه كان وزيرًا للخارجية، كان مّطلعًا على 
الكثر من تفا�شيل �شرة ال�شيخ زايد -طيب اهلل ثراه- بحكم قربه واإدراكه ملا 
وكاتب  روائي  وهو  الأوىل،  بداياتها  يف  الحتادية  الدولة  مفا�شل  يف  يدور  كان 

عا�شر العديد من املواقف يف بالده. 

* كاتب، ومدير مكتبة الحتاد يف »مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث ال�شرتاتيجية« بالإنابة

كتاب


