انطالق فعاليات مؤتمر"فكر "51من أبوظبي

ِ
لمتقسيم أن يسود
األمير خالد الفيصل :انهضوا وال تسمحوا لالستعمار أن يعود وال
بإيجابية لمبادرة التكامل
وننظر
خير من الفرقة
ّ
ُ
وزير الدولة أنور قرقاش :الوحدةُ ٌ
المثقّفين
أحمد أبو الغيط :أزم ُة العرب في الفكر والعمل و ّ
الحل بإشراك ُ
اإلقميمي الناجح
الزياني 51 :عاماً من التكامل
عبد المطيف ّ
َ

مؤسسة
تحت رعاية صاحب
السمو الشيخ خميفة بف زايد آؿ نهياف ،رئيس دولة اإلمارات العر ّبية المتّحدة ،افتتحت ّ
ّ
ػنوف "فكػر "51تحػت عنػواف
العامة لجامعة الدوؿ العر ّبيػة ،فعاليػات مؤتمر ػا الس ّ
بي بالشراكة مع األمانة ّ
الفكر العر ّ
ػػيف

ػي مجمػػس التعػػاوف ودولػػة اإلمػػارات العر ّبيػػة المتّحػػدة" ،وذلػػؾ لمناسػػبة الػػذكر الخامسػػة وال
"التكامػػؿ العربػ ّ
إلنشػػام مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػي ،العر ّبيػػة ،والػػذكر الخامسػػة واألربعػػيف ل يػػاـ دولػػة اإلمػػارات العر ّبيػػة المتّحػػدة
وذلؾ في منتجع سانت ريجيس أبوظبي

و
ػمو
ػي عهػد أبػوظبي ،وحاػر صػاحب الس ّ
رعى حفؿ االفتتاح ّ
سمو الشيخ حامد بف زايد آؿ نهياف ،رئػيس ديػواف ول ّ
ػاـ لجامعػة الػدوؿ العر ّبيػة معػالي السػيد أحمػد
الممكي األمير خالد الفيصؿ ،رئيس ّ
بي ،األميف الع ّ
مؤسسة الفكر العر ّ

العاـ لمجمس التعاوف لدوؿ الخمي ،العر ّبية معالي الدكتور عبػد المّطيػؼ بػف ارشػد الزّيػاني ،وزي وػر
أبو الغ ْيط ،األميف ّ
ػي أحمػد الجػػرواف،
الدولػة لمشػؤوف
ّ
الخارجيػػة فػي دولػة اإلمػػارات العر ّبيػة الػدكتور أنػػور ر ػاش ،رئػيس البرلمػػاف العرب ّ

الجميػؿ،
ػاني األسػبؽ أمػيف
مستشار صاحب
ّ
ّ
السمو رئيس الدولة سمطاف بف خميفة بف ازيػد آؿ نهيػاف ،الػرئيس المبن ّ
ػي األميػر سػعود بػف محمػد العبػدا
العاـ األسبؽ لجامعة الدوؿ العر ّبية عمرو موسى ،صاحب
األميف ّ
ّ
السمو الممك ّ

الممكي األمير سمطاف بف خالد الفيصؿ ،ورئيس الوزرام األسبؽ فؤاد السنيورة ،النائب في
السمو
الفيصؿ ،صاحب
ّ
ّ
لممؤسسػػة
ػاـ
ػاني السػػيدة ّ
ّ
بهيػػة الحريػػرف ،النائػػب جػػاف أوباسػػبياف ،السػػفير جمػػاؿ بيػػومي ،المػػدير العػ ّ
البرلمػػاف المبنػ ّ
ػي،
البروفسػػور نػػرف العػػويط ،وأعاػػام مجمسػػي األامنػػام واإلدارة واألعاػػام المشػػاركيف فػػي ّ
مؤسسػػة الفكػػر العربػ ّ

الدبموماسييف وكبار اإلع مييف
األكاديمييف و
المف ّكريف والم ّفيف و
ّ
ّ
ا
ونخبة مف كبار ا

لمؤسسػة الفكػر العربػي البروفسػور نػرف العػويط بكممػة أ ّكػد فيهػا أ ّميػة أف تع ػد
استهؿ حفؿ االفتتاح المدير العػاـ
ّ
أرض و
و
المؤسسة ذ السنة مؤتمر ا "فكر "51عمى
دولة اإلمارات الش ي ة ،التػي أرسػى دعائمهػا ال ائ اػد الفػ ّذ ،وال ػدوةا
ّ
و
و
و
المغفور له الشيخ زايد بف سمطاف آؿ
المم وهـ ،رج اؿ الدولة والحكمة والبصيرة ال ا بة والرؤيا ،باني نهاتها الحدي ة،
ا
ػمو
نهيافّ ،
طيب ا ار واّنه لمف دواعي اعت اززنػا أف يشػمؿ رئ ا
ػيس دولػة اإلمػارات العربّيػة المتّحػدة ،صػاحب الس ّ
ػحة والعافيػة،
الشيخ خميفة بف ازيػد آؿ نهيػاف ،ممت انػا الفكػر ا
ف ػذا برعايتػه السػامية ،سػائميف المػولى أف يمتّعػه بالص ّ
و
التطور واالزد ار
وأف ايغدؽ عمى ب دكـ الغالية وأ مها ّ
الطيبيف فيض نعـ األمف و ّ
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و
ئ
ػي األميػػر خالػػد الفيصػػؿ
ػي ّ
وأواػػا العػػويط ّ
أف ّ
تبنػػت بمبػػادرة مػػف رئيسػػها صػػاحب السػ ّ
ػمو الممكػ ّ
مؤسسػػة الفكػػر العربػ ّ
ػي المشػػترؾ ،وبعػػد مؤتمر ػػا "فكػػر "51الػػذف ع دتػػه منػػذ عػػاميف فػػي المممكػػة المغر ّبيػػة
"التكامػػؿ" ػػدفاع لمعمػػؿ العربػ ّ
ػي احمػػـ الوحػػدة ووا ػػعا الت سػػيـ" ،ػ ّػـ بعػػد مؤتمر ػػا "فكػػر "51الػػذف ع دتػػه العػػاـ المااػػي فػػي
بعنػواف "التكامػػؿ العربػ ّ
مؤسستنا البحث في المواووع نفسه مف خػ ؿ تسػميط
بي
ّ
التحديات واآلفاؽ" ،تستكمؿ ّ
ال ا رة بعنواف "التكامؿ العر ّ
تجسػػد ما تجرب ػةا مجمػػس التعػػاوف لػػدوؿ الخمػػي ،العر ّبيػػة ،وتجرب ػةا دولػ وػة
الاػػوم عمػػى صػػيغتيف تكػ ّ
ػامميتيف مماي ػزتيفّ ،
اإلمار و
ات العر ّبي وة المتّحدة إذ ال ي تصر األم اػر فػي نظرنػا عمػى مج ّػرد إبػر واز مػا تتّس اػـ بػه اتػاف التجربتػاف مػف م ازيػا
أمػة
وما في رصيد ما مف إنجازات ،وال إلى استنساخ ذيف النموذجيف ،بؿ
هـ العرب ب ّ
ا
ػننهـ ّ
دحض الم ولة التي تتّ ا
أف التكامػؿ لػيس مج ّػرد ش ئ
ػعار فحسػب ،أو احمامػاع مسػتحي ع ،بػؿ
ّ
عصية عمى التعاوف والتعااد ،وا امةا الػدليؿ عمػى ّ
و وا ع متح ّؽ وممموس

كممػػة ارعػػي المػػؤتمر أل ا ػػا معػػالي الػػدكتور أنػػور ر ػػاش و ػػاؿ فيهػػا يش ػرفني ونحػػف نحتفػػؿ ػػذ األيػػاـ بالػػذكر

ػي "فكػر ،"51نػا ع
الخامسة واألربعيف لبنام دولتنا وتنسػيس اتّحادنػا ،أف نفتػتا فعاليػات مػؤتمر ّ
مؤسسػة الفكػر العرب ّ
ػمو
لجمعكػػـ الكػريـ ّ
ػمو الشػػيخ خميفػػة بػػف ازيػػد آؿ نهيػػاف رئػػيس الدولػػة حفظػػه ا  ،وصػػاحب السػ ّ
تحيػات صػػاحب السػ ّ
السمو الشيخ محمد
الشيخ محمد بف راشد آؿ مكتوـ نائب رئيس الدولة رئيس مجمس الوزرام حاكـ دبي ،وصاحب
ّ
بف زايد آؿ نهياف ولي عهد أبو ظبي نائب ال ائد األعمػى لم ػوات المسػمحة ،وأمنيػاتهـ لكػـ بطيػب اإل امػة والتوفيػؽ،

ػي ،وتعزيػػز درتػػه عمػػى حفػػظ
وأنػػتـ تبح ػػوف فػػي مسػػنلة ذات ّ
أولويػػة صػػو الرتباطهػػا الو يػػؽ بمسػػت بؿ عالمنػػا العربػ ّ
أمنه واماف استمرار وحماية امنجزاته والدفاع عف مصالحه وتح يؽ الرفا لشعوبه.
ػنوية،
أف دولة اإلمارات تنظر
افيػة فكرّيػة عر ّبيػة س ّ
بإيجابية عالية إلػى ػذا المػؤتمر الػذف تح ّػوؿ إلػى فعاليػة ّ
ّ
وأ ّكد ّ
ػاص والمجتمػع
ومنصة فريػدة لتبػادؿ األفكػار بػيف انخبػة مػف ص ّػناع ال ػرار والمف ّكػريف والبػاح يف ومم ّمػي ال طػاع الخ ّ
ّ
ئ
ػي األميػػر خالػػد
األ مػػي والم ػرأة والشػػباب كمػػا ننظػػر بت ػػدير عػػاؿ جػػداع لممبػػادرة التػػي أطم هػػا صػػاحب السػ ّ
ػمو الممكػ ّ
اتيجياع لم افػة التػي
مؤسسػة واصػداراتها ،و ػدفاع اسػتر ّ
ػي" مواػوعاع محورّيػاع لمػؤتمرات ال ّ
الفيصؿ ،بجعؿ "التكامؿ العرب ّ
التوجه ،ينتي مؤتمر "فكر ،"51الذف تستايفه عاصمتنا أبوظبي.
تسعى إلى نشر ا وترسيخها وامف ذا
ّ
أف إعػ ف يػاـ دولػة اإلمػارات جػام فػي ال ػاني مػف ديسػمبر،5795
ّ
وتحدث معاليه عػف جربػة االتّحػاد ،مشػي اعر إلػى ّ

وم ّؿ حد اع تاريخياع ،ون طةع فار ة ،ون مةع حاارية ،عارااع نتائ ،التجربة عمػى المسػتويات كافػة وأواػا ّأنػه عمػى
أف
ػي ،فن ّكػػد ّ
المسػػتو المحمػػي ،م ّػػؿ إنشػػام دولػػة االتّحػػاد ،إنهػ ع
ػام لحالػػة االن سػػاـ والفر ػػة ّ
أمػا عمػػى المسػػتو الخميجػ ّ

ػي فػػي أواخػػر عػػاـ
ػاني م ػف منط ػػة الخمػػي ،العربػ ّ
إنشػػام الدولػػة ّأد إلػػى سػ ّػد الف ػراغ الػػذف تركػػه االنسػػحاب البريطػ ّ
ػتعد وتعمػػؿ عمػػى مػػؿم ػػذا الفػراغ والتمػ ّػدد فيػػه وتح يػػؽ
 ،5795و طػػع الطريػػؽ عمػػى بعػػض ال ػػو التػػي كانػػت تسػ ّ
أطماعها و أر أنه خ فاع لمت ديرات التي أشػارت إلػى اسػتحالة تكػويف ػذا االتّحػاد ،واسػتناداع إلػى التجػارب السػاب ة

بي
ميمي الذف ساد المنط ة مف ناحية أخر  ،حفّز نجاح التجربة ادوؿ الخمي ،العر ّ
مف ناحية ،وتع يدات الواع اال ّ
الخميجي الذف انطمؽ مف أبوظبي.
لتنسيس مجمس التعاوف
ّ
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ػي فػػي الوحػػدة والتنميػػة وعمػػى المسػػتو العػػالمي ،أشػػار
وأ ّكػد معاليػػه ّ
أف التجربػػة ػ ّػدمت نموذجػاع اممهمػاع لمػػوطف العربػ ّ
مهمػة إلػى عوامػؿ
أف إنشام دولة اتّحػاد اإلمػارات حفػظ األمػف واالسػت رار ،و ّ
إلى ّ
أف دولػة الوحػدة أ بػت ّأنهػا إاػافة ّ
مهماع.
أسست حاو اعر ا
االست رار والس ـ والتعايش ،ومع نجاحها
ّ
التنموف ّ
ّ
تصادياع ّ
يخي إلنشػام دولػة اإلمػارات ،األولػى تتعمّػؽ بإنجػاح فكػرة الوحػدة
وعرض معاليػه سػ ّ
ت م حظػات حػوؿ الحػدث التػار ّ
سياسية خ ة و ادة رأف مؤّريف ،ومؤمنيف بجدو الوحدة وأ ّميتهػا ومنافعهػا،
و ي تم ّمت في الحاجة إلى يادات
ّ

أف
أمػا الم حظػة ال انيػػة فتػػر ّ
مػف أم ػػاؿ الشػيخ ازيػػد ،الػذف كػػاف ال ائػد المناسػػب فػػي المكػاف والتو يػػت المناسػبيف ّ
ػاممي
بنام فو ياع ،وأف إرادة الشعب ورببته وتنييػد ػي العنصػر الفاعػؿ وال ّػوة الدافعػة ّ
الوحدة ليست ع
ألف مشػروع تك ّ
تطور ػا ،وعمػى الػربـ مػف أف الفكػرة كانػت
وحدوف والم حظة ال ال ة تر أف اإليمػاف بالوحػدة ّ
ّ
عمميػة ام ّ
تدرجػة فػي ّ
ػنني
األوؿ لتس ػمّمه احكػػـ إمػػارة أبػػوظبيّ ،إال ّأن ػه اتّخػػذ مػػف التػ ّ
تسػػيطر عمػػى فكػػر المغفػػور لػػه الشػػيخ ازيػػد منػػذ اليػػوـ ّ

اتيػة التػي أ بػت أف فشػؿ
أمػا الم حظػة الرابعػة فتتعمّػؽ بنجػاح التجربػة اإلمار ّ
والتّمهّػؿ منهجػاع لمتح ّػوؿ بهػا إلػى وا ػع ّ
الوحدوية العر ّبية ليس د اعر محتوماع وتتم ّؿ الم حظة الخامسة بعدـ التراجع أمػاـ الع ػرات مهمػا
التكاممية
التجارب
ّ
ّ
ػتمر العم ػػؿ م ػػف أج ػػؿ اتّح ػػاد دول ػػة اإلم ػػارات س ػػنوات طويم ػػة ،تخمّمته ػػا خ ف ػػات ومش ػػك ت
كان ػػت ش ػ ّػدتها ،ف ػػد اس ػ ّ
أف الوحػدة
وانتكاساتّ ،
أما الم حظة السادسة واألخيػرة فتؤ ّكػد ّ
لكنها لـ تو ؼ العمؿ مف أجؿ بموغ الهدؼ النهائي ّ
ػي ،مػػف أجػػؿ تحويػػؿ
ال ت ػػوـ عمػػى العواطػػؼ والشػػعارات ف ػػط ،واّنمػػا ػػي عمػػؿ جػ ّ
ػاد ومسػػتمر ومشػػروع عمػػؿ وا عػ ّ
بالعزة والكرامة
اإلمكانات والم ّومات إلى وا ع يشعر المواطف في ظمّه ّ

أف الوحػدة خيػر مػف الفر ػة ،وأف مػا
أف دولة اإلمارات ذات البيت
ّ
المتوحد ،تؤمف ،ومػف وا ػع التجربػةّ ،
وأ ّكد معاليه ّ
ميميػػة األخػػر ،
يتػػوفّر لنػػا كعػػرب مػػف أسػػباب التعػػاوف والتاػػامف والتكامػػؿ ال يت ػوافر فػػي العديػػد مػػف التكػػتّ ت اإل ّ
الجاد.
حي عمى فرص النجاح متى توفّرت الرؤية الطموحة وال يادة المخمصة والعمؿ
ّ
وتجربة دولة اإلمارات دليؿ ّ

العاـ لمجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػي ،العر ّبيػة الػدكتور عبػد المطيػؼ بػف ارشػد الزّيػاني بال يػادة الحكيمػة
وأشاد األميف ّ
المؤسسػػة لنشػػر افػػة التكامػػؿ
المهػ ّػـ ماػػموناع وتو يت ػاع ،وبػػالجهود المتواص ػمّة التػػي تبػػذلها
ّ
فػػي تنظػػيـ ػػذا المػػؤتمر ا
أف المػػؤتمر ايس ػمّط الاػػوم عمػػى نمػػوذجيف امشػ ّػرفيف فػػي مسػػيرة التكامػػؿ
ػي وأشػػار إلػػى ّ
وتعزيز ػػا فػػي اإلطػػار العربػ ّ
ػي يتمػ ّ ف فػي دولػة اإلمػارات العر ّبيػة المتّحػدة ومجمػس التعػاوف لػدوؿ الخمػي ،العر ّبيػة و أر ّأنهػا اخطػوة ارئػػدة
العرب ّ

الكرمػة فػي ظػ ّؿ مػا
األمػة العر ّبيػة وتطمّعػات شػعوبها لمحرّيػة و ا
عبر عف حرص وا تمػاـ
وحكيمة تا ّ
ّ
المؤسسػة بمسػت بؿ ّ
الوطنية فيها
يشهد عدد مف الدوؿ العر ّبية مف صراعات وتف ّكؾ وااعاؼ الب ّنية الدولة
ّ
التكامميػة لمجمػس التعػاوف وم ّومػات اسػتم اررّيته ،امعتبػ اعر أف لك ّػؿ
وتوّؼ الزّياني عند أسباب وعوامػؿ نجػاح المسػيرة
ّ
تجر ئ
ميميػة فراػتها امعطيػات
بة
فإف الحاجة إلى ذ المنظومػة اإل ّ
ّ
تكاممية اخصوصيتها ،وفي حالة مجمس التعاوف ّ
ػافي وتما ػػؿ األنظمػػة السياسػ ّػية
ّ
ػي والتػػاريخ المشػػترؾ والمػػوروث ال ػ ّ
خاصػػة بػػدوؿ مجمػػس التعػػاوف ،كػػالترابط الجغ ارفػ ّ
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ػاممي
المعطيػات ممػا م ّػؿ األرا ّػية ا
والروابط االجتماعية الراسخة وبير ذلؾ مػف ا
ػاوني وتك ّ
الم ئمػة لتطػوير ل ػام تع ّ
األمنيػػة
اإليجابيػػة الت ػػت مػػع التحػ ّػديات
المعطيػػات
ّ
ّ
ػي وأ ّكػػد ّ
أف ػػذ ا
بػػيف سػػت دوؿ عر ّبيػػة فػػي منط ػػة الخمػػي ،العربػ ّ
تصادية التي عاشتها دوؿ المنط ة في السبعينيات مف ال رف المااػي ،وشػ ّكمت عوامػؿ دفعػت نحػو
السياسية واال
و
ّ
ّ

ػي المتّصػؿ" و ػاؿ الزّيػاني
تنسيس مجمس التعاوف ،الذف يم ّؿ تجسيداع لم يـ المشتركة ،التي يعزز ا الترابط الجغ ارف ّ
بإنػػه "بعػػد  11عامػاع مػػف العمػػؿ المشػػترؾ وبسػ ئ
ػجؿ حافػػؿ باإلنجػػازات فػػي جميػػع المجػػاالت ،أصػػبا مجمػػس التعػػاوف

ئ
ور أف "عوامػؿ
إمكانيػة تكػرار التجربػة فػي منػاطؽ عر ّبيػة أخػر " أ
ػي نػاجا يبعػث األمػؿ فػي
ّ
نموذجاع لتكامػؿ إ ميم ّ
ميػة مجمػس التعػاوف ،لحمايػة أمػف
نجاح التجربة
الخميجية ّ
عدة ،يمكف تمخيصػها باإليمػاف ال ارسػخ لػد ال يػادات بن ّ
ّ
المسػػتدامة فيهػػا مػػف أجػػؿ رخػػام شػػعوبها" ،الفتػاع إلػػى أنػػه "فػػي
الػػدوؿ األعاػػام وترسػػيخ اسػػت ار ار ا وتح يػػؽ التنميػػة ا

ػي ،دفعػػت دائم ػاع لت ويػػة أركػػاف مجمػػس التعػػاوف وتس ػريع وتي ػرة
الم ابػػؿ نػػاؾ اعػػدة شػ ّ
ػعبية م ػؤازرة لمتكامػػؿ الخميجػ ّ
مسيرته
منهجيػة النمػام واالرت ػام التػي اتبعهػا مجمػس التعػاوف منػذ
ػي ػو
ّ
واعتبر الزّياني أف أحد أ ّـ أسباب التكامؿ الخميج ّ
المحػ ّػددة التػػي
انط ػػة مسػػيرته المباركػػة ،والتػػي اعتمػػدت عمػػى التػ ّػدرج فػػي اخط ػوات مدروسػػة نحػػو بمػػوغ األ ػػداؼ ا

ػنص عمػػى تح يػؽ التنسػػيؽ والتكامػػؿ والتػرابط فػػي مػػا
ػي لممجمػػس والتػػي ت ّ
تاػمنتها المػػادة الرابعػة مػػف النظػػاـ األساس ّ
بػيف الػدوؿ األعاػام فػي الميػاديف المختمفػة وصػوالع إلػى وحػدتها ،باإلاػافة إلػى اتبػاع الػنه ،الحكػيـ الػذف اختارتػه

الم ترحػػات
دوؿ المجمػػس مػػف خػ ؿ العمػؿ عمػػى تكػػويف ال ناعػػات وذلػػؾ مػػف خػ أ ّ
ميػػة إعػػداد الد ارسػػات ومنا شػػة ا
تـ التوافؽ عميه
وتدارس الرؤ واألفكار كافّة ّ
وتبني ما ّ
الخميجي في واع أسس
الجمركي
وأواا ّأنه لدينا تجربة مع جامعة الدوؿ العر ّبية في إفادتها مف تجربة االتّحاد
ّ
ّ
ػخر فيهػػا مػػا
ػي" ،مشػ ّػدداع عمػػى "أننػػا واػػعنا فػػي مجمػػس التعػػاوف رؤيػػة طموحػػة نسػ ّ
ػي العربػ ّ
وخطػوات ل تّحػػاد الجمركػ ّ
ػتمخص فػػي تػػوفير بيئػػة آمنػػة مسػػت ّرة ومزد ػرة ومسػػتدامة
إمكانيػػات وامكانػػات بشػرّية
لػػدينا مػػف
وماديػػة ،و ػػي رؤيػػة تػ ّ
ّ
ّ
اتيجية العمؿ
لدوؿ مجمس التعاوف ومواطنيها مف خ ؿ التنسيؽ والتعاوف والتكامؿ والترابط ،وعممنا عمى تنفيذ استر ّ
ولخص الزياني األ داؼ في ما يمي
الخميجي المشترؾ"ّ ،
ّ
كؿ ال
األمنية
 -5تحصيف دوؿ المجمس مف التهديدات
جية مف منطمؽ أف أمف دوؿ المجمس ّ
الداخمية والخار ّ
ّ
ّ
يتج أز
المرتكػػز
تنويػػع ال اعػػدة
ّ
اإلنتاجيػػة واالنت ػػاؿ إلػػى اال تصػػاد ا
 -2زيػػادة النمػػو اال تصػػادف واسػػتدامته مػػف خ ػ ؿ ّ
عمى المعرفة واالبتكار
ئ
عاؿ مف التنمية البشرّية انط اع مف ال ناعة الراسخة بنف االنساف و دؼ التنمية
 -1الحفاظ عمى مستو
ووسػػيمتها األساسػ ّػية ويشػػمؿ ذلػػؾ رفػػع مسػػتويات المعيشػػة وال اػػام عمػػى البطالػػة وخمػػؽ فػػرص العمػػؿ
واال تماـ بالشباب مف خ ؿ توفير التعميـ المتوافؽ مع احتياجات التنمية ومتطمّبات ا تصاد المعرفة

اتيجيات لمتوعية بالمخاطر وادارة األزمات والكوارث
العامة مف خ ؿ إ رار استر ّ
 -1تحسيف الس مة ّ
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الدولي ػػة م ػػف خػ ػ ؿ مس ػػاندة جه ػػود التنمي ػػة ف ػػي ال ػػدوؿ الشػ ػ ي ة
ميمي ػػة و ّ
 -1تعزي ػػز مكان ػػة مجم ػػس التع ػػاوف اإل ّ
الدولية
والصدي ة ونصرة ال اايا العادلة وت ديـ الدعـ خ ؿ األزمات
ّ
أف المؤتمر يجمع بيف االحتفاؿ واالحتفام مف جانب ،وتبادؿ المعرفة
وأل ى السيد أحمد أبو الغيط كممة أ ّكد فيها ّ
وت ا األفكار مف جانب آخر ،احتفاؿ بدولة اإلمارات وعيد ا ،واحتفام بتجربة مجمس التعاوف الخميجي الرائدة
لمؤسسة الفكر العربي في إدخاؿ
الذف احتانت ذ المدينة أولى ممه منذ نحو  11عاماع و اؿ الفاؿ يعود
ّ
ذا الت ميد الرائع ،فاالحتفاؿ ال يكوف باأل ازي ،واألناشيد فحسب ،وانما بالفكر وتدارس التجارب وتعميـ الخب ارت

واحيام ذكر مرور  45عاماع عمى إنشام دولة اإلمارات ،و 45عاماع عمى انامامها لمجامعة العربية ،ي مناسبة

التنمؿ واستمهاـ العبر والدروس .
يجب أف نتوّؼ أمامها بما يميؽ بها مف ّ

نادر في تنسيس
وشدد أبو الغيط عمى الحاجة إلى ذلؾ النموذج الذف ت ّدمه دولة اإلمارات ،بوصفه نموذجاع اع
ّ
تعـ مار عمى المواطنيف جميعاع ،مبين عا ّأنه نموذج
الشر ّ
عية ووحدة الدولة ،عمى اعدة راسخة مف اإلنجاز الذف ّ

الفت في تح يؽ الوحدة وفي مرحمة التفكؾ والتفتت

الدوؿ العر ّبية بحدود ا المعاصرة التي
و أر أف البعض ايجادؿ حوؿ األزمة التي تعود إلى ظروؼ نشنة بعض ّ
ارسمت منذ مائة عاـ ،وحممت مف ألغاـ و نابؿ مو وتة جام أواف انفجار ا بعد ع ود ظمّت فيها مكتومة ومكبوتة،

الحكـ
أف األزمة لصي ة بتكويف ّ
الدولة ذاتها ،وبطبيعة الع د االجتماعي الناظـ لع ات ا
و د ير البعض اآلخر ّ
والمجتمع فيها ّإنها مواوعات تحتاج إلعماؿ الفكر واطالة الدرس مف جانب الم فيف واألكاديمييف ورجاؿ
بي.
البحث الذيف أر أمامي بعا عا مف ألمع رموز ـ في العالـ العر ّ

ويتمزؽ نسيجها ،وأخر اينااؿ أبناؤ ا مف أجؿ الحفاظ عمى كيانها ،و ناؾ
أف مة دوؿ تتف ّكؾ
ّ
وأ ّكد أبو الغيط ّ
المخيمات ويعيشوف عمى الكفاؼ ،و ّمة مهاجروف اا ت أوطانهـ
الجئوف بالم ييف ونازحوف
ّ
ومشردوف ي طنوف ا
عميهـ بما رحبت ،فنل وا بننفسهـ في البحر ،وفيهـ النسام واألطفاؿ ،بير مباليف بالموت أو التشريد في ب د
ث

مشدداع عمى
بريبة ،وكننهـ يهربوف مف الجحيـ الذف يعيشونه ويعرفونه إلى جحيـ آخر بير معموـ
ّ
بي ،أولها تجديد معنى العروبة ،ومواجهة أزمات الوجود،
ّ
أولويات رآ ا ت ع في ال مب مف فمسفة التكامؿ العر ّ

بي لتح يؽ الصحوة الفكرية
والتكامؿ العر ّ

حيػػا فيهػػا دولػػة اإلمػػارات العر ّبيػػة و ّنن ػػا بيػػوـ اتّحاد ػػا،
ػي األميػػر خالػػد الفيصػػؿ كممػػةّ ،
وأل ػػى صػػاحب السػ ّ
ػمو الممكػ ّ
ػي كػننموذجيف نػاجحيف لمتّكامػؿ ودعػا لمو ػوؼ إجػ الع وت ػدي اعر لمدينػة
ّ
وحيا اتّحاد اإلمارات ومجمس التعػاوف الخميج ّ
أبوظبي التي انطم ت منها أعماؿ مؤتمرنا اليوـ

5

ػي وجميػع منسػوبيها بخػالص الشػكر والت ػدير لدولػة
و اؿ ايسعدني أف أت ّدـ باسـ مجمس أمنام ّ
مؤسسػة الفكػر العرب ّ
ػنوية ،والشػػكر
اإلمػػارات العر ّبيػػة المتّحػػدة ،يػػادة وحكومػػة وشػػعباع ،عمػػى احتاػػانها خمسػػة مػػف مػػؤتمرات "فكػػر" السػ ّ
ػي
موصوؿ لكـ معاشر الحاور األفااؿ ،يا مف تداعيتـ إلى ذا المؤتمر بفكركـ ا
المستنير ،لواع التكامؿ العرب ّ
اخطّة طري ئ ئ
بنمتنا العر ّبية في ذا الظرؼ الد يؽ
ؽ ويـ ينهض ّ
و
ؼ عمى و
منبر
العروبة امتحد اع
ال ايحسد اليوـ مف ي ا
وال مف يت ّدـ صفوؼ المسمميف امدافعاع

وشو نا صورة المسمميف
فم د ظممنا اإلس ـ ّ
وخذلنا العروبة و ّجرنا العرب الجئيف،
المستشيخوف اعممامنا
وكفّر
ّ
وسفّه المستغربوف خطابنا

وصمتت األك رّية

ؿ خشي العممام األدعيام؟!

الحكمام لمجه م؟!
واستسمـ ا
اعذروني إف كانت الصراحة جارحة
فالجروح صارخة
أود أف أكوف البشير
كنت ّ
الشر امستطير
ولكف ّ
فآ رت أف أكوف النذير!!

انهاوا ّأيها العرب
واستي ظوا ّأيها المسمموف

ال تسمحوا ل ستعمار أف يعود

وال لمت سيـ أف يسود
ام
فعموا مشروع التكامؿ ّ
البن ْ
ّ
الذكام
واعمموا الع ؿ ال عدمتـ
ْ

الصبر عمى الب م
واستعينوا بالعمـ و ّ
إلى متى نب ى أسر امعادلة ع يمة
إما التكفير أو التغريب
ّ
المعاصرة
ّ
إما األصالة أو ا
التشدد أو االنح ؿ
إما
ّ
ّ
ببديؿ
لماذا ال نخرج
ْ
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دليؿ
مبني عمى ْ
ّ
جديد
لماذا ال نطراح فكر نه ئ،
ْ
السديد
بالعالـ والعمؿ والرأف
ْ
نشيد
لنكتب منه لموطف ْ

ػي
ػمو الممكػػي األميػر خالػػد الفيصػؿ ،سػ ّ
بعػد ا سػمّـ صػػاحب الس ّ
ػمو الشػيخ حامػػد بػف ازيػػد آؿ نهيػاف ،رئػػيس ديػواف ولػ ّ
و
عهد أبوظبي درعاع ت ديرّياع لدولة اإلمارات العر ّبية
حاديػة
أف التجربػة االتّ ّ
ـ اع دت جمسة حوؿ تجربة دولة اإلماراتّ ،دـ فيها الدكتور أنور ر اش مداخمة ،أ ّكػد فيهػا ّ
ومفتر ػػات طاػػرؽ ولفػػت إلػػى
ػػي تجربػػة عر ّبيػػة ناجحػػة ،و ػػي نتػػاج تػػراكـ اخطػػوات ومسػػارات ،واجهػػت تحػ ّػديات ا

بي ،واإلمارات
التحديات
اجه المنط ة العر ّبية ،إحد ذ
ّ
تحديات ّ
ّ
ّ
عدة ار نة تو ّ
األساسية ي استعادة العنفواف العر ّ
ػعودية ومصػر ،مشػػي اعر
العر ّبيػة المتّحػدة بطبيعػة الحػاؿ ػي شػريكة مػع مجموعػػة مػف الػدوؿ العر ّبيػة وعمػى أرسػها الس ّ
ػي ،وال يمكػػف أف يكػوف مشػػاعاع كمػا ػػو اآلف ،وال ب ّػد مػػف اسػػتعماؿ
إلػى ّ
أف نػػاؾ اػرورة لمػػدفاع عػف الفاػػام العرب ّ
ذ الشراكة الكبيرة بيف اإلمارات العر ّبية ودوؿ عر ّبية أاخر

ػي ،واإلمػارات تاػدرؾ
أف ناؾ ربطاع اليوـ بيف
واعتبر ّ
ّ
التطرؼ واإلر ػاب ،و ػذ المعركػة تتجػاوز حػدود الػوطف العرب ّ
مؤسػس االتّحػاد الشػيخ سػمطاف بػف ازيػد آؿ نهيػاف،
التوجػه أرسػا
ػوف و ػذا
ّ
أف الرسالة ال ّ
ّ
ّ
وميػة تتجػاوز التفتيػت الفئ ّ
توجهاع حدي اع وبما ئ
غة جديدة مختمفة عف تمؾ التي سادت في الفترات الساب ة فنحف بحاجة فػي ػذ
ويجب أف يكوف ّ
بي
بي المشترؾّ ،
داعياع إلى إعادة الصيابة لهذا المشروع العر ّ
المرحمة إلى المحافظة عمى الكياف العر ّ

بالتوجهػات الحز ّبيػة
بحية ،ليس لها ارتبػاط باألنظمػة أو
ّ
مؤسسة دولية مست مّة بير ر ّ
*مؤسسة الفكر العربي ي ّ
ّ
األمػة ومبادئهػا و يمهػا وأخ هػا بػنه ،الحرّيػة
الطائفية ،و ي مبادرة
أو
ّ
ّ
تاامنية بيف الفكر والماؿ لتنميػة االعتػزاز ب وابػت ّ
األمػػة والنهػػوض بهػػا
المسػؤولة ،و ػػي تاعنػػى بمختمػػؼ مجػاالت المعرفػػة وتسػػعى لتوحيػػد الجهػػود الفكريػة وال افيػػة وتاػػامف ّ

ويتها
والحفاظ عمى ّ
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