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ليـــس أشـــد حيـــر ًة مـــن الشـــروع
بالكتابـــة عـــن شـــخص تُختصـــر
،وأي شـــخص
المعانـــي كلهـــا فيـــه
ُّ
تكاتـــب أو تُخاطـــب فيمـــا تكتـــب ؟ ،
حي ــن يك ــون ذا ش ــخص روح ــك ال ــذي
تس ــتريح ف ــي كنف ــه روح ــك ،والس ــاكن
قلب ــك ال ــذي يطمئ ــن بظالل ــه قلب ــك ،
ومالــىء خاطــرك الــذي يطيــب بمعيتــه
خاطـــرك  ،و معلـــم فهمـــك الـــذي
يتجل ــى مع ــه فهم ــك  ،وم ــدرك معن ــاك
الـــذي يكبـــر فيـــه معنـــاك  ،وأصـــل
آيـــة خلقـــك الـــذي تتبـــدى وإيـــاه آيـــة
خلق ــك  ،وراع ــي أيام ــك ال ــذي تنجل ــي
ب ــه مرهق ــات أيام ــك  ،وس ــر أنفاس ــك
الــذي تســتعيد بــه أنفاســك  ،هــذا الــذي
تتيــه بســعة صــدره محلقـاً وأنــت تميــط
لثــام األســرار غيــر متهيــب وال متوجــس
و ال منــه بحــاذر ،إن خامــرك إحســاس
مثــل هــذا فاعلــم أنــك فــي ملكــوت األب
 ،وفــي حمــى محبتــه ،وفــي حــدود كونــه
الالمح ــدود م ــن الحن ــان  ،وتذك ــر أن ــك
ترفـــل بطيـــب لقيـــاه ،وبمتســـع معنـــاه
،وبمنهمــر عطايــاه  ،نعــم هــذا وكلــه ألنــه
فقــط أبــاك ،عــن حمــد أبــي أتحــدث ،
س ــأخلي فض ــاء الكلم ــات ف ــي العوال ــم
التـــي يتقنهـــا ســـموه وأدرك عظمتـــه
فيه ــا لم ــن يري ــد أن يخت ــص بالحدي ــث
عنه ــا ف ــي السياس ــة واإلقتص ــاد وف ــي
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البن ــاء والعم ــران والتط ــور وف ــي أخ ــذه
الفجيــرة الحبيبــة إلــى مواطــن التحليــق
لتشـــغل وإماراتنـــا األخـــرى المباركـــة
فض ــاء وس ــماء المعم ــورة بم ــا يمنحه ــا
أجنح ــة الج ــدارة واإلس ــتحقاق كدول ــة
مث ــال ل ــدول العال ــم الي ــوم  ،وس ــأكتفي
بالحديـــث عـــن األب الـــذي طالمـــا
تمني ــت ل ــو أن اآلخ ــرون يرون ــه بعين ـ ّـي
فيـــرون أبـــاً لـــم يدخـــر وســـعاً فـــي أن
يمن ــح بني ــه مايمنح ــه اآلب ــاء الرحم ــاء
مـــن فيـــض الرحمـــة  ،ومايمنحـــه
الحكمـــاء منهـــم مـــن منابـــع الحكمـــة
ومتراك ــم معرفته ــا  ،ومايمنح ــه اآلب ــاء
م ــن ق ــوة ف ــي أبناءه ــم مبعثه ــا الثق ــة
والنش ــىء عل ــى القي ــم النبيل ــة الس ــامية
 ،لســـت أشـــك فـــي أن اآلبـــاء كلهـــم
لهـــم ذات المالمـــح وذات الســـحنات
المكتنـــزة طيبـــة ورحمـــة ،وأخالهـــم
متطابقـــون فـــي حجـــم المحبـــة وهـــم
ينظـــرون غروســـهم مـــن األبنـــاء بنينـــاً
وبنات ـاً  ،غي ــر أن مايتباين ــون ب ــه أحيان ـاً
هـــو طريقـــة التعبيـــر عـــن حجـــوم
محبتهــم ،ووجهــات نظرهــم فيمــا لهــم
مــن أســاليب فــي التربيــة والتعامــل مــع
معياته ــم  ،ولك ــي أكات ــب أب ــي إذ أكت ــب
ســـأحاول أن أجلـــو تلـــك التـــذكارات
العالقـــة فـــي ذاكرتـــي كمصابيـــح
أهجـــس ضياءاتهـــا شـــعاعاً يأخذنـــي

لمطـــر يلحقـــه قـــوس قـــزح بألـــوان
كألــوان أيامنــا الســالفات حيــن صغــار
كنّـــا نـــرى بهجـــة األيـــام فـــي مالمـــح
وجهـــه الـــذي لـــم تفارقـــه اإلبتســـامة
يوم ـاً ،كان ــت بهج ــة األي ــام تل ــك تكتبه ــا
تهدجـــات صوتـــه المشـــحون بالدفـــأ
والممتلــئ بالطيبــة التــي عهدناها ديدنه
 ،ثمـــة أشـــياء لـــم تبدلهـــا متعاقبـــات
األع ــوام ول ــم تنس ــينها متوالي ــات األي ــام
لعـــل أحبهـــا إلـــى نفســـي عطـــر األب
ال ــذي ل ــم يفل ــح صانع ــو العط ــور عل ــى
اختـــاف مشـــاربهم مـــن أن يصلـــوا
لبعـــض ســـره  ،عطـــر أبـــي ولســـت
أش ــك أن ــه عط ــر اآلب ــاء ال ــذي يخ ــص
ب ــه الل ــه تعال ــى البني ــن والبن ــات م ــن
الرجــل ليبقــى إشــارته وعنــوان تعلقهــم
ب ــه  ،لعلن ــي أب ــوح به ــذا ألنن ــي مازل ــت
ف ــي الش ــوق ل ــذاك أحب ــو ول ــم أفط ــم
بعـــد منـــه ،فاألبنـــاء مشـــبوبون بحـــب
اآلبـــاء ويشـــعرهم هـــذا أنهـــم أمامـــه
مازال ــوا ف ــي براءاته ــم فتي ــة ينعم ــون ،
ك ــم م ــن الذاك ــرات أحت ــاج ك ــي أفي ــك
مافيـــك ،وكـــي أكاتبـــك وأكتـــب عنـــك
منصف ـاً بعــض مالــك فــي كلنــا ،أأقــول
فخــري فيــك فأُنصــف نفســي غبطتهــا
بيومـــك هـــذا الـــذي أورقـــت فيـــه كل
حجـــارة فـــي أرض الفجيـــرة فتبـــدت
غصنـاً فــي شــجرة حلمــك البعيــد ،هــا

حلمـــك ياأبـــي بالفجيـــرة قـــد نضـــج
وه ــا أتمثل ــه بمالم ــح الش ــباب الذي ــن
أعـــددت لبنـــاء مســـتقبل صـــار طـــوع
يمين ــك  ،أعل ــم أن ــك دفع ــت ثم ــن ه ــذا
كل ــه م ــن راحت ــك وأش ــهد أن ــك كن ــت
تقايـــض النـــوم بالعمـــل ،وتســـتبدل
الوس ــائد بميادي ــن العم ــل ،أعل ــم ه ــذا
وأتذكـــر تفاصيلـــه ،أعلـــم كـــم كان
يرهق ــك مالحق ــة ه ــذا الحل ــم ف ــي أن
تــرى الفجيــرة وأهلها يكتبون اإلبتســامة
عنوان ـاً للرض ــا  ،ويرس ــمون أفق ـاً آخ ــر
للنجاح ،وأن يظل المســتقبل هاجســهم
وأهــم مشــاريعهم مهمــا تحقــق منهــا ،
أكاتبـــك أبـــي الفخـــر إذ
أكتــب عنــك  ،وأبــوح
لـــك بمـــا أراك
علي ــه وماأن ــت
عليـــه منـــي
 ،مازلـــت
أ تو ســـد
و جهـــك
وأغمـــض

عينـــي علـــى مالمحـــه كمـــن يقبـــض
علـــى مايُحـــب لتملـــئ أحالمـــي بنـــور
قلبـــك وضيـــاء حضـــورك  ،مـــازال
ويبقـــى عطـــرك األحـــب لروحـــي
واألنـــدى لقلبـــي واألزكـــى لذاكرتـــي
الت ــي تحف ــل ب ــك كبي ــراً عظيم ـاً جلي ـ ً
ـا
حكيمـاً دافئـاً حنونـاً  ،حتمـاً هــذا وكلــه
بعـــض مالـــك  ،وبعـــض مافـــي نفســـي
لـــك فأنـــت أنـــت أبـــي ومـــا أســـعدني
بــك أبي...عســى يومــك ســعيد وســائر
ايامـــك وعســـاك منـــا وفينـــا أســـعد
...حبـ ـاً أب ــداً ل ــك أب ــي.
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مراد عبدالله البلوشي
جلــوس ميمــون  ..مناســب ٌة وطنيــ ٌة غاليــة  ..صفحــ ٌة مشــرق ٌة مــن
يــوم
ٍ
ـات حتمــل فــي طياتهــا أعمــاالً تتحــدث
صفحــات التاريــخ املجيــد  ..ذكريـ ٌ
عنهــا األجيــال  ..محطــات مليئــة باجنـ ٍ
ـازات شــامخة تنطــق بحــب الوطــن
 ،بــدأت صفحــات التاريــخ بتدوينهــا مــن يــوم الســبت  21ســبتمبر
 1974حينمــا تولــى صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
مقاليــد احلكــم فــي إمــارة الفجيــرة خلف ـاً لوالــده املغفــور لــه الشــيخ
محمــد بــن حمــد الشــرقي رحمــه اهلل  ..مشــى علــى خطــى والــده
،واستشــرف مالمــح املســتقبل بطمــوح الشــباب .فاحلاكــم اجلديــد
لــم يتجــاوز  25ســنة مــن عمــره  ،وهــو يعتبــر أصغــر عضــو فــي
املجلــس األعلــى حلــكام اإلمــارات  ..إميــا ٌن راســخ  ..إرادةٌ قويــة،
وعزميــ ٌة ال تلــن  ..وثقــ ٌة بــاهلل بــأن القــاد َم أجمــل  ..ومنــذ
ـام والســنني ،تتوالــى االجنــازات التــي
ذلــك التاريــخ وعب ـ َر األيـ ِ
تضــيء الطريــق لعهـ ٍـد جديــد مليــئ بالتحديــات و النجاحــات
ـش الكــرمي  ،وتنقلــه علــى س ـلّم
 ،وتوفــر للشـ ِ
ـعب ُســب َل العيـ ِ
العلــم والفكــر درجـ ٍ
ـات ودرجــات نحــو املســتقبلِ البعيــد .
وكل هــذا يحتــاج إلــى تخطيــط  ،واســتراتيجيات ،
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ونظــرة متفائلــة للمســتقبل  ،وحتويــل
التحديــات إلــى فــرص  ،لــذا وضــع
احلاكــم الشــاب ذلــك فــي احلســبان ،
ومبنهجيــة علميــة  ،وتخطيــط مــدروس
ـهر لليالــي  ..ومتابعـ ٍـة للمشــاريع
 ..وسـ ٍ
 ..ومناقشــةِ القائمــن عليهــا ..
ٍ
ومتابعــات للعمــل فــي املــدن والقــرى
واألريــاف  ..وجــوالت تفقديــة فــي
الســهول واجلبــال والســواحل وفــي
الوديــان  ..اســتطاع تخطــي الصعوبــات
 ،وركــز علــى احلديــث واجلديــد فــي
كل املجــاالت  ،فأصبحــت إمارتــه قبلــة
الســياح  ،ومحــط أنظــار املســتثمرين
الكبــار  .. .ازدهــرت وتطــورت ولقبــت
بعــروس بحــر العــرب .
كان يؤمــن بــأن بنــاء األوطــان يحتــاج
ٍ
واخــاص وتفــان  ..وهــذا
جهــد
إلــى
ٍ
مــا كان يــراه فــي مثلــه األعلــى الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان والشــيخ
راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم طيــب
اهلل ثراهــم  ،فهــو كان قريبــاً منهمــا
 ..يأخــذ مــن مدرســتهما الكثيــر مــن
العلــوم والفنــون.
بهــذه املناســبة امليمونــة  ،وقبــل أن أبــدأ
باحلديــث عــن بعــض احملطــات املهمــة
فــي حيــاة ســموه  ..أتقــدم لســموه
بأجمــل التهانــي القلبيــة والتبريــكات ،
داعي ـاً اهلل عــز وجــل أن يحفــظ ســموه
ويرعــاه  ..وعلــى طريــق اخليــر يســدد
خطــاه ..
ســأنقلكم مباشــرة إلــى مدينــة
إيســتبورن ،اللندنيــة  ،حيــث كان
يــدرس الشــيخ حمــد قبــل توليــه احلكــم
بخمــس ســنوات تقريبــاً  ..فــي هــذا
املشــهد نــرى طالبــاً مهتمــاً بدراســته

 ،وكأنــه يحــث نفســه بنفســه بأنــه فــي
قــادم األيــام ســتكون األفضليـ ُة للمتعلــم
 ،وليــس املتعلــم العــادي بــل املتعلــم
املتمكــن مــن علمــه  ،واملتعلــم الــذي
يزيــد مــن إدراكــه املعرفــي بالكثيــر مــن
املطالعــة والقــراءة  ،وهــذا مــا رأينــاه
عندمــا تابعنــا ســيرة احلاكــم فوجدنــاه
مــن أكثــر الطلبــة تــردداً ملكتبــة املدينــة
ينهــل مــن العلــم واملعرفــة وخاصــة كتــب
البلــدان والسياســة .
وفــي كليــة مونــز ..الكليــة التــي تخــرج
منهــا العديــد مــن قــادة العالــم ..
رأينــا اهتمــام الشــيخ حمــد باكتســاب
مهــارات قياديــة تضــاف إلــى مهاراتــه
احلياتيــة والعلميــة  ..كان مــن أكثــر
الطلبــة انضباط ـاً بالقوانــن العســكرية
 ،وبــذل جهــداً كبيــراً فــي دراســته
النظريــة والعمليــة حتــى تخــرج برتبــة
ضابــط .
كان الشــيخ حمــد يقضــي اجازتــه هنــا
فــي البــاد  ،فمنــذ الصبــاح الباكــر
وقبــل طلــوع الشــمس كان يرافــق والــده
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي
حاكــم الفجيــرة آنــذاك رحمــه اهلل ،
فــي جوالتــه التفقديــة ملناطــق الفجيــرة
حيــث يلتقــون مــع األهالــي يتبادلــون
معهــم أطــراف احلديــث حــول أعمالهــم
اليوميــة ..ففــي املناطــق الســاحلية كان
احلديــث يتركــز علــى صيــد األســماك
ألن الفجيــرة فــي تلــك الفتــرة كانــت
تصــدر أنــواع مختلفــة مــن انتاجهــا
الســمكي إلــى الــدول اخلليجيــة ،
أمــا الســهول واملناطــق الريفيــة فــكان
احلديــث يــدور فيهــا حــول احملاصيــل
الزراعيــة .مــن خــال هــذه الزيــارات
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كان الشــيخ محمــد
وجنلــه ولــي العهــد
الشــيخ حمــد يتفقــدون
أحــوال املواطنــن ويقدمــون لهــم
الدعــم فيمــا يحتاجونــه.
أمطــار غزيــرة  ،أجــواء بــاردة  ،مواســم
مختلفــة كانــت تتخلــل هــذه الرحــات
والتــي كانــت متتــد ألكثــر مــن ســتة
أشــهر  ،يتــم مــن خاللهــا صيانــة بعــض
الطــرق خاصــة الرئيســية منهــا كطريــق
الفجيــرة الذيــد  ،والــذي كان يحتــاج
احلاكــم
ملتابعــة
وولــي عهــده
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عــن قــرب  ..ســتبقى تلــك الرحــات
فــي الذاكــرة  ..إن الشــيخ حمــد قــد
اكتســب مــن خــال مرافقتــه لوالــده
خبــر ًة كبيــر ًة فــي مجــال إدارة احلكــم
 ،وكان قريب ـاً مــن والــده يســاعده فــي
شــؤون احلكــم  ..فــي تلــك الفتــرة
األمــور لــم تكــن ســهلة  ..واإلمكانيــات
لــم تكــن متوفــرة .
يقــول الشــيخ حمــد عــن والــده " :
رجــل ســيبقى فكــري عامــراً ببصماتــه
الطيبــة  ،وســتبقى الفجيــرة التــي
احتضنهــا بقلبــه ووجدانــه  ،حتتضــن
فكــره وبصماتــه  ،ألنــه غــرس فيهــا
أرض أحبهــا
بــذور احلــب واإلرادة ،
ٌ
وأحبتــه ،فجــاء الثمــر يانعــاً طيبــاً ".
فــي  20نوفمبــر 1969وبعــد تخرجــه
وعودتــه مــن دراســته اخلارجيــة أصبــح
الشــيخ حمــد رئيس ـاً لألمــن والشــرطة
فــي الفجيــرة مبرســوم مــن والــده
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي
حاكــم الفجيــرة آنــذاك  ،وقــد كلفــه
والــده بحضــور حفــل تخريــج الدفعــة
األولــى مــن شــرطة الفجيــرة عــام
 ، 1970وبهــذه املناســبة كــرم الشــيخ
حمــد أوائــل الدفعــة .
إن الشــيخ حمــد والــذي تخــرج
مــن كليــة مونــز والتــي حتولــت
الحقــا إلــى كليــة ســانت
هيرســت  ،قــد تعلــم
الكثيــر مــن الــدروس فــي
هــذه الكليــة العســكرية
 ..وكان مــن أهــم
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هــذه الــدروس التــي تلقاهــا أنــه بــدون
االســتقرار فإنــه مــن الصعــب بنــاء
الــدول .وتقدمهــا وازدهارهــا مرتبــط
مبــدى توفــر األمــن واألمــان فيهــا ..
لــذا ومنــذ تلــك الفتــرة وحتــى يومنــا
هــذا هنــاك اهتمــا ٌم خــاص مــن ســموه
لهــذه املســألة  ،بــل وســموه يتابــع
بشــكل يومــي هــذا امللــف املهــم  ..حتــى
غــدت شــرطة الفجيــرة حتصــد جوائــز
التميــز فــي مجــاالت مختلفــة .
بعــد قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة فــي الثانــي مــن ديســمبر
 1970مت اختيــار الشــيخ حمــد فــي
مهمـ ٍـة وطنيـ ٍـة جديــدة مرتبطــة باألمــن
الغذائــي لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة بــأن يكــون ســموه أول وزيــر
للزراعــة والثــروة الســمكية فــي أول
تشــكيل وزاري فــي الدولــة  ،فــي
البدايــة كانــت التحديــات كبيــرة  ،فهــذه
الــوزارة كغيرهــا مــن الــوزرات اجلديــدة
حتتــاج إلــى هيــكل تنظيمــي  ..حتتــاج
إلــى وضــع خطــة اســتراتيجية مدروســة
لالرتقــاء بهــذا القطــاع املهــم  ،لــم يكــن
األمــر صعبــاً علــى الشــيخ حمــد فهــو
يأتــي مــن بيئــة يشــار لهــا بالبنــان فــي
هــذا املجــال  ،حيــث كانــت الفجيــرة
تســمى فــي تلــك الفتــرة " بســلة فاكهــة
اخلليــج "  ..كان الشــيخ زايــد رحمــه
خبيــراً فــي املجــال الزراعــي ومهتــم بــه
 ..ولقــاءات وزيــر الزراعــة بــه كانــت
كثيــرة وكلهــا تصــب فــي توفيــر الغــذاء
للســكان فــي اإلمــارات  ..بــل وتصديــر
الفائــض مــن املنتوجــات الزراعيــة
واألســماك إلــى اخلــارج  ..وباالطــاع

إلــى التقاريــر التــي متــت مناقشــتها فــي
مجلــس الــوزراء فــي تلــك الفتــرة يتضــح
بــأن مــا قــام الشــيخ حمــد وزمالئــه فــي
وزارة الزراعــة والثــروة الســمكية كان
جهــداً مشــكوراً  ..تطــور مــن خاللــه
احلقــل الزراعــي  ..ونشــطت جتــارة
صيــد األســماك  ،وأزدادت الثــروة
احليوانيــة فــي البــاد  ..ومبــا أن
األمــن الغذائــي ال يقــل أهميــة عــن
القطاعــات األخــرى  ،فــإن التاريــخ
ســيذكر أن أول شــخص ُكلــف مبلــف
األمــن الغذائــي فــي دولــة اإلمــارات هــو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة آنــذاك  ،حاكــم الفجيــرة
حاليــا  ،وهــو مــن أســس بنيــة حتتيــة
قويــة لهــذا القطــاع  ..واليــوم فــإن دول
العالــم تتســابق فــي ســرعة الوصــول
إلــى اكتفــاء ذاتــي مــن الغــذاء .
بعــد توليــه احلكــم خلفــاً لوالــده
فــي ســبتمبر مــن عــام  1974أخــذ
احلاكــم الشــاب بيــد شــعبه نحــو ال ُعــا
مــن خــال احلــث علــى التعليــم ثــم
التعليــم فالتعليــم ،كان ينظــر للتعليــم
بأنــه أقــرب طريــق لرقــي املجتمعــات
وتقدمهــا فــي كافــة املجــاالت ..لــذا
وضــع التعليــم علــى ســلم األولويــات
 ،وبــدأ يتابــع عــن كثــب هــذا القطــاع
املهــم  ،ويقــوم بزيــارات تفقديــة
للمــدارس واملؤسســات التعليميــة يلتقــي
خاللهــا املعلمــن واملعلمــات  ،والطلبــة
والطالبــات  ..يلبــي االحتياجــات
 ..ويذلــل الصعوبــات  ..ويوصــي
بالوصــول ألعلــى الدرجــات  ..وأخــذ
العلــم واملعرفــة مــن أرقــى اجلامعــات
والكليــات  .. .بــكل تأكيــد هــذا هــو
االهتمــام بــرأس املــال البشــري.

بتوجيهاتــه ومتابعتــه لألعمــال شــهدت
اإلمــارة تطــوراً كبيــراً فــي كافــة
املجــاالت  ،..هنــاك قصــص جنــاح
مبهــرة نفتخــر ونعتــز بهــا  ..منهــا هــذه
القصــة والتــي مبتابعــة احلاكــم قــد
أوصلتنــا للعامليــة  ..قصــة أنشــط مينــاء
فــي احمليــط الهنــدي وبحــر العــرب .
املوقــع اســتراتيجي  ..ســفن العالــم
متــر بالقــرب منــا فــي امليــاه االقليميــة
أو الدوليــة  ..ســنكون محطــة هامــة
لتلــك الســفن العمالقــة  ..هكــذا كان
التفكيــر ..فــي نهايــة الثمانينيــات ،
بــدأ التخطيــط النشــاء مينــاء ضخــم
يســتوعب هــذه الســفن الكبيــرة ..
وبدعــم مــن القيــادة الرشــيدة فــي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة
أصبــح املشــروع واقعـاً  ..افتتــح املينــاء
وأصبــح محطــة مهمــة لتلــك الســفن
التــي جتــوب احمليــط الهنــدي متجهــ ًة
إلــى مضيــق هرمــز واخلليــج العربــي ..
جنــح املينــاء كمــا خطــط لــه احلاكــم ..
وســائل اإلعــام العامليــة املتخصصــة
فــي الشــأن االقتصــادي بــدأت تبــرز
أهميــة املينــاء  ..وتتابــع نشــاطه وتنقــل
أخبــاره بشــكل دوري  ..فاملينــاء أخــذ
مكانــه الطبيعــي بــن موانــئ العالــم
فــي مجــال التجــارة ونقــل البضائــع
واحلاويــات  ..كان التفكيــر ج ـ ّدي فــي
تطويــر املينــاء  ..فبتوجيهــات احلاكــم
بــدأت املرحلــة الثانيــة وهــي تهيئــة
املينــاء بــأن يكــون مــن أهــم موانــىء
العالــم فــي تزويــد الســفن بالوقــود ..
واخلطــة املرســومة تضمنــت بــأن يكــون
املينــاء هــو املينــاء الرئيســي لتصديــر

أول وزير للزراعة
والثروة السمكية
في أول تشكيل
وزاري في
الدولة
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النفــط اإلماراتــي
لخلــارج  ...قدمــت
دراســات فــي هــذا املجــال
 ..مت مناقشــتها بتأنــي  ..مت اختيــار
األفضــل منهــا  ..وكانــت توجيهــات
احلاكــم واضحــة " :احملافظــة علــى
البيئــة لهــا أهميــة قصــوى لدينــا ".
تطلّــب ذلــك إضافــة بعــض التعديــات
تتعلــق بالنواحــي البيئيــة  ..كيــف ال
وجــه بذلك  ..وهو
واحلاكــم بنفســه قــد ّ
الــذي يتابــع الدراســات واملخططــات
اخلاصــة بتطويــر املينــاء  ..مت اختيــار
أفضــل الدراســات التــي قدمتهــا
الشــركات الوطنيــة والعامليــة ..أنشــئت
بني ـ ًة حتتي ـ ًة قويــة  ..تســابقت شــركات
البتــرول العامليــة  ،والشــركات املالكــة
للســفن العمالقــة
اليجــاد موقــع قــدم
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لهــا فــي مينــاء الفجيــرة  ..أخــذ املينــاء
مكانتــه بــن موانــئ العالــم فأصبــح
املينــاء الثانــي بعــد مينــاء ســنغافورة
فــي مجــال تزويــد الســفن بالوقــود ..
ال أبالــغ حينمــا أقــول أننــا عندمــا نقــف
أمــام شــواطيء الفجيــرة ونــرى أضــواء
الســفن العمالقــة نحســبها ألول وهلــة
بأنهــا أضــواء مدينــة قــد شــيدت فــي
منتصــف البحــر  ...بــارك اهلل فــي
جهــود احلاكــم ومتابعاتــه  ..وهنيئـاً لنــا
هــذه االجنــازات التــي نراهــا أمامنــا .
االحتاد
شــهد الشــيخ حمــد قيــام االحتــاد فــي
الثانــي مــن ديســمبر  1971بقصــر
الضيافــة فــي جميــرا بدبــي  ،فبمجــرد
اإلعــان الرســمي عــن الدولــة اجلديدة
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حتــى عمــت الفرحــة وجــوه احلاضريــن
 ،وتفائــل اجلميــع مبســتقبل مشــرق
لالحتــاد ..
بدأنــا علــى بركــة اهلل فــي خطوتنــا
األولــى نحــو املجــد بقيــادة الشــيخ زايــد
بــن ســلطان آل نهيــان رئيــس الدولــة
رحمــه اهلل ومعــه الشــيخ راشــد بــن
ســعيد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة
وحــكام اإلمــارات اآلبــاء املؤسســن
رحمهــم اهلل جميعــا.
يقــول الشــيخ حمــد " أنــا كنــت مــع
صاحــب الســمو الشــيخ زايــد رحمــه
اهلل وإخوانــه احلــكام فــي دبــي حلظــة
اإلعــان عــن االحتــاد ،فــي احلقيقــه
 ..كانــت حلظــة التوصــف ال مــن
جانبنــا وال مــن جانــب

املواطنــن ،وال مــن جانــب العــرب
املقيمــن فــي تلــك الفتــره .والكثيــر مــن
األخــوة العــرب ســاعدونا فــي ترتيــب
األمــور الدســتوريه والقانونيــة اخلاصــة
باالحتــاد الــذي ضــم ســبع إمــارات
بقيــادة الشــيخ زايــد رحمــه اهلل ونحــن
نقــدر جهودهــم فــي هــذا املجــال .لقــد
كان شــعوراً اليكفــي فيــه وصفــه مبجــرد
الفرحــة" .
منــذ البدايــة كان لشــباب اإلمــارات
وفــرق عمــل االحتــاد دور فعــال فــي
الداخــل واخلــارج ،رئــس الشــيخ
أحــد أهــم فــرق العمــل فــي احلكومــة
االحتاديــة حينمــا أســند إليــه ملــف
األمــن الغذائــي ،امللــف الــذي أعتبــره
الشــيخ مــن أهــم ملفــات احلكومــة ..
وفــي العاشــر مــن ديســمبر  1971وأمــام
الشــيخ زايــد أدى الشــيخ حمــد القســم
التالــي " أقســم بــاهلل العظيــم أن أكــون
مخلصــاً لإلمــارات العربيــة املتحــدة
وأن احتــرم دســتور االحتــاد وقوانينــه
وأن أؤدي واجباتــي باألمانــة وأن أرعــى
مصالــح شــعب االحتــاد رعايــة كاملــة
وأن أحافــظ محافظــة تامــة علــى كيــان
االحتــاد وســامة أراضيــه .
أداء القســم كان بحــد ذاتــه دافعـاً قويـاً
للعمــل مــن أجــل االحتــاد  ،وحتقيــق
املصالــح الوطنيــة  ،و متثيــل الدولــة فــي
احملافــل الدوليــة خيــر متثيــل  ..هــذا
مــا مت بالفعــل ففــي الســنوات الالحقــة
لتولــي الشــيخ حمــد احلكــم فــي
الفجيــرة اختــاره الشــيخ زايــد ليمثلــه
فــي العديــد مــن احملافــل الدوليــة .
تــرأس الشــيخ زايــد أول اجتماع ملجلس
الــوزراء فــي احلكومــة االحتاديــة وألقــى
كلمــة اســتمع الشــيخ حمــد إلــى حديــث

الشــيخ زايــد حيــث بــارك للجميــع
مناصبهــم اجلديــدة  ،وحثهــم علــى
اجلــد واالجتهــاد وخدمــة الشــعب.
يقــول الشــيخ حمــد " :إن مــا وصلــت
إليــه دولــة اإلمــارات اليــوم مــن تطــور
وازدهــار كان علــى طاولــة االجتماعــات
فــي أول اجتمــاع ملجلــس الــوزراء،
حينمــا وجــه القائــد الــوزراء بقولــه:
البــد أن جنــد لبالدنــا مكانــاً الئقــاً
بــن األمم فــي العالــم ،ومــن هنــا كانــت
مســؤلياتكم الكبيــرة نحــو أبنــاء بالدنــا
واحتياجــات بالدنــا" .وأضــاف الشــيخ
حمــد :إن كلمــات الشــيخ زايــد تعــد
منهجــاً ودرســاً ملــن أراد أن يكــون مــن
املتميزيــن وأدعــو شــباب اليــوم أن ينهــل
مــن هــذه املدرســه العريقــه الكثيــر
مــن العلــم واحلكمــة ،ويتخذهــا نهجــاً
حلياتــه ،ونبراسـاً يقتــدي بــه حتــى ينعــم
بالســعادة والرضــا ،ويحقــق مايصبــو
إليــه".
ويضيف الشــيخ حمد  " :ال أخفي ســراً
إذا قلــت أن االحتــاد هــو اإلجنــاز األكبــر
واألقــرب لقلبــي ألنــه هــو الســبب لبقيــة
املنجــزات التــي حتققت".
وقبــل أن أختــم أنقــل لكــم بعضــا مــن
صفــات الشــيخ حمــد التــي المســتها
بنفســي وأثنــاء لقاءاتــي معــه  ،أو مــن
خــال قراءتــي لســيرته وقــد يتفــق معــي
مــن ألتقــى بالشــيخ حمــد وعرفــه عــن
قــرب فهــو شــخص متواضــع  ..يحــب
أبنــاء شــعبه  ..يحــث ويشــجع الشــباب
فــي كافــة املجــاالت  ،يدعــو إلــى عــدم
االيــذاء فهــو مــن يقــول " حــاول ان
تســعد اآلخريــن وأن لــم تســتطع فــا
تــؤذي أحــ ًدا " ..العدالــة  ..الشــيخ

حمــد مســتمع جيــد ملــن يتحــدث معــه
 ،يعطــي الشــخص فرصــة حتــى يكمــل
حديثــه وبعــد ذلــك يحــاوره فيمــا حتــدث
 ..أو يضيــف لــه معلومــة جديــدة حــول
املوضــوع الــذي تكلــم فيــه  ،وهــذه
الصفــة مــن الصفــات اجلميلــة فــي
الشــيخ حمــد .
انــه أيضــاً يحــب اخليــر والعمــل
اإلنســاني  ..ويتأنــى فــي اتخــاذ
القــرارات  ..يفضــل العمــل بصمــت
وصبــر  ..فــي بدايــة توليــه احلكــم
وصفــه أحــد الصحفيــن قائــا" :حاكــم
الفجيــرة يتحــدث فــي حمــاس عــن
اإلمــارة  ،والتخطيــط لغــد مشــرق ،
وأمــل باســم  .هــو بســيط فــي مجلســه
 ،محبــوب بــن شــعب إمارتــه  ،مثقــف
متواضــع  ،عميــق الفكــر  ،وبعيــد النظــر
 ،الشــعب فــي الفجيــرة يتحــدث عــن
عدلــه  ،وتواضعــه  ،ودميقراطيتــه
،..كيــف ال وصاحــب الســمو يقــول
عــن شــعبه " :أهــل الفجيــرة فــي القلــب
واخلاطــر".
هكــذا هــي ســيرة القــادة امللهمــن ..
األوفيــاء املخلصــن  ..نقتطــف منهــا
بعــض احلكايــات  ..نســتلهم منهــا
الــدروس والعبــر  ..نتعلــم منهــا حــب
الوطــن والعمــل ألجــل رفعتــه  ..تزيدنــا
قــوة ومتاســكاً ،تكســبنا معرفــة ..
وتوجهنــا نحــو البنــاء  ..نحــو العطــاء ..
نحــو حتقيــق األمنيــات .
كل عــام ويــوم اجللــوس امليمــون مكلــل
بنجاحــات مبهــرة  ..وأعمــال وطنيــة
تتحــدث عــن نفســها  ..وتطــور وعمــران
وازدهــار فــي البــاد بأكملهــا .
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حمد بن
محمد
الشرقي...
القيادة
والريادة
الباحث
مصطفى سعود السامرائي
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فــي الذكــرى امليمونــة لعيــد اجللــوس في
احلــادي والعشــرين مــن ســبتمبر العــام
،١٩٧٤حيــث قــد مضــى علــى تســلم
مقاليــد احلكــم فــي امــارة الفجيــرة مــن
قبــل صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس االعلــى
حاكــم امــارة الفجيــرة العــام الســابع
واالربعــون ومنــذ تلــك اللحظــة دأب
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد
الشــرقي علــى حتقيــق التقــدم واالزدهار
والنمــو والرفاهيــة فــي االمــارة بكافــة
االصعــدة واملســتويات وبخطــى ثابتــة
نحــو ترســيخ مبــدأ اإلعمــار وحتقيــق
العيــش الرغيــد لشــعب االمــارة
واســتثمار طاقاتهــم البشــرية واســتغالل
موقــع االمــارة االســتراتيجي املهــم حيــث
انهــا االمــارة الوحيــدة التــي تقــع علــى
الســاحل العربــي.
وأن تلــك االجنــازات وروح القيــادة لــدى
صاحــب الســمو ليســت جديــدة عليــه
فقــد نهــل مــن مدرســة والــدهُ املغفــور
لــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن حمــد الشــرقي الــذي أرســى
قواعــد االعمــار ومنهــج
التطــور والتقــدم
فــي االمــارة
منــذ توليــه
احلكــم عــام
 ١٩٤٢حتــى
رحيلــه عــن
ا لد نيــا
فــي العــام
،١٩٧٤
حيــث قــام
صا حــب
ا لســمو

محمــد بــن حمــد الشــرقي بترجمــة
رؤيتــه وتنفيذهــا علــى ارض الواقــع
بالعمــل علــى تســخير النفــط واملــوارد
الطبيعيــة فــي االمــارة خلدمــة وتطــور
ورفعــة ســكان امــارة الفجيــرة خاصــة
وشــعب دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة
عامة،حيــث انشــأت فــي عهــد املغفــور
لــه اول مدرســة ابتدائيــة للطلبــة فــي
العــام  ١٩٦١حيــث تعــد هــذه أولــى
اخلطــوات فــي مســار دعــم النهضــة
التربويــة والعلميــة البنــاء االمــارة
ومــن ثــم بعــد ذلــك قــام بإنشــاء اول
مســتوصف طبــي فــي االمــارة للرعايــة
الصحيــة ألبنــاء االمــارة ومــن بعــد ذلــك
اصــدار القانــون رقــم ( )١للعــام ١٩٦٩
والــذي يتضمــن تأســيس البلدية وانشــاء
مجلــس بلــدي مهامــ ُه متابعــة اوضــاع
املواطنــن وتقــدمي اخلدمــات لهــم مــن

غدت الفجيرة
في ظل قيادته
ً
الرشيدة مسرحا
للفعاليات
الثقافية
والمسابقات
الرياضية
والعلمية
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حيــث تأســيس االســواق التجاريــة
وشــق وتنظيــم طــرق جديــدة وايصــال
الطاقــة الكهربائيــة الــى مناطــق االمــارة
لتحســن الظــروف املعيشــية لســكان
االمــارة ،ومــن بعــد ذلــك اصــدر املغفــور
لــه االمــر الديوانــي بأنشــاء اول محكمــة
شــرعية فــي االمــارة عــام  ١٩٦٩مهامهــا
تنظيــم امــور املواطنــن
مــن الناحيــة الشــرعية
والقضائيــة ومــن ثــم
قــام الراحــل الشــيخ
محمــد بــن حمــد
الشــرقي بأرســال
بعثــات الشــباب مــن
الطلبــة الــى خــارج
الدولــة واالطــاع
علــى التطــور
الــدول
فــي
ونقــل التجربــة
الــى امــارة
ا لفجيــر ة
بهــد ف
ا لتطو يــر
بكا فــة
ا ملجــا ال ت
كمــا حــرص
املغفور له الشــيخ
محمــد بــن حمد
الشــرقي مــد
جســور التعــاون
واالخــوة مــع
الــدول العربيــة
و ا ال ســا مية
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بهــدف حتقيق مشــاريع التعــاون والتنمية
مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة
وتنفيذهــا فــي االمــارة.
ان جميــع تلــك االجنــازات واالعمــار
املهمــة للمغفــور لــه الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي كانــت تشــكل مصــدر
الهــام وتنويــر لصاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي بعــد تســلمه
احلكــم بإمــارة الفجيــرة بعد رحيــل والده
ومواصلــه مســيرة العطــاء واالزدهــار
فــي االمــارة مــن خــال ارســاء قواعــد
للعمــل والتوســع مبشــاريع التنميــة
واالعمــار والبنــاء وتنفيــذ اهــم املشــاريع
االســتراتيجية االســتثمارية املهمــة
لوضــع االمــارة ضمــن املــدن املتطــورة
والــدول املتقدمــة علــى كافــة املســتويات
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
حتــت رايــة احتــاد دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة بقيــادة املغفــور لــه
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان
وحتقيــق االســتقرار باإلمــارة حيــث
مت ذلــك مــن خــال تأســيس املناطــق
اجلديــدة بإمــارة الفجيــرة ومنطقــة دبــا
الفجيــرة واجنــاز مشــاريع البنــى التحتية
املتطــورة وتأســيس االســتثمارات
االقتصاديــة الســياحية بإمــارة الفجيــرة.
علمــا أنــي قــد تناولــت حيــاة املغفــور
لــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي مــن خــال كتابــة رســالة
ماجســتير بعنــوان "الشــيخ محمــد بــن
حمــد الشــرقي و دورهُ االقتصــادي
والسياســي واالجتماعــي فــي امــارة
الفجيــرة حتــى العــام  "١٩٧٤وأجيــزت
الرســالة بتقديــر أمتيــاز مــن جامعــة

ســامراء فــي الســادس والعشــرين مــن
حزيــران عــام  ،٢٠١٨وذلــك لتوثيــق
اإلجنــازات التاريخيــة املهمــة التــي
حتققــت بعهــد املغفــور لــه الشــيخ محمد
بــن حمــد الشــرقي ومشــاركته فــي
تأســيس إحتــاد دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة ممــا شــكل أهميــة تاريخيــة
بتأريــخ دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة
ولكــي تكــون بتدويــن علمــي واكادميــي
بإشــراف مختصــن واصبحــت االن
دراســة أكادمييــة معتمــدة ،كمــا أنــي اآلن
مبرحلة كتابة أطروحة الدكتوراه بعنوان
"التطــورات السياســية واالقتصاديــة
واالجتماعيــة بإمــارة الفجيــرة فــي عهــد
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي ١٩٧٤
  " ٢٠٠٧حيــث اختيارنــا العــام ١٩٧٤يشــكل مرحلــة مفصليــة فمنهــا اســتالم
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد
الشــرقي احلكــم فــي إمــارة الفجيــرة
خلفــاً لوالــده الراحــل وتوقفــت عنــد
العــام ،٢٠٠٧اال وهــو اســتالم صاحــب
الســمو محمــد بــن حمــد الشــرقي والية
العهــد بإمــارة الفجيــرة.
وأنــا االن بصــدد التحضيــر لكتــاب
جديــد بعــد إكمــال أطروحتنــا للدكتــوراه
يوثــق املرحلــة التأريخيــة املعاصــرة مــن
عام  ٢٠٠٧وحتى التاريخ الذي ســننتهي
فيــه مــن كتابــة املشــروع،و ســنوثق فيــه
أهــم االجنــازات التــي حتققــت بعهــد
صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد
الشــرقي حاكــم الفجيــرة وولــي عهــده
االمــن صاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن حمــد الشــرقي.
وكذلــك نتنــاول فيــه اهــم االجنــازات
الثقافيــة والعلميــة واالعالميــة بأمــارة
الفجيــرة والتــي حتققت بجهــود صاحب

الســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي من خالل املهرجانات الثقافية
والفنيــة واجلوائــز التــي أطلقتهــا هيئــة
الفجيــرة للثقافــة واإلعــام برئاســته
فضــ ً
ا عــن مســاهمته الفاعلــة فــي
إنعــاش املشــهد الثقافــي واألدبــي عبــر
املشــروع التدوينــي الكبيــر بإنشــاء دار
راشــد للنشــر وقيــام الــدار بالتصــدي
لطباعــة كتــب عديــدة علــى درجــة مــن
األهميــة خصوصــاً وأن اجلــزء األكبــر
منهــا كان مــن

نصيــب الكتــب احلاصلة مراكــز متقدمة
فــي اجلوائــز األدبيــة العربيــة ومنهــا
جائــزة راشــد لإلبــداع والتــي أطلقتهــا
هيئــة الفجيــرة للثقافــة واإلعــام ،وبعــد
دورتــن فقــط مــن إنطالقهــا حتتــل
اليــوم بجــدارة كبيــرة موقعهااملميــز بــن
اجلوائــز األدبيــة العربيــة ،كمــا وأن
احلديــث عــن أي مفصــل مــن املفاصــل
ســيقودنا بالتالــي للتوســعة التــي أفــاض
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بهــا صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة علــى
مجمــل املشــاهد احليويــة التــي تشــكل
عصــب احليــاة األبهر،فقــد غــدت
الفجيــرة فــي ظــل قيادتــه الرشــيدة
مســرحاً للفعاليات الثقافية واملســابقات
الرياضيــة والعلميــة التــي تكــون مبثابــة
جتمــع يجمــع جميــع االفــراد الباحثــن
والفنانــن واالدبــاء والرياضيــن مــن
الوطــن العربــي ،كمــا جتــدر اإلشــارة
إلــى ابــرز اجلهــود التــي يقدمهــا صاحب
الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي
لدعــم العلمــاء والباحثــن لرفــد املســيرة
الثقافيــة والعلميــة فــي دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة.
كمــا ال يفوتنــي ذكــر جهــود ســمو
الشــيخ مكتــوم بــن حمــد الشــرقي
ودعمــه للجانــب الرياضــي واجلوانــب
الترفيهيــة واملشــاريع االقتصاديــة املهمة
فــي االمــارة ،هــذا وســواه مــن نافــذة
احملبــة واإلعجــاب مــن أرض ســامراء
حيــث اإلمتــداد التاريخــي والضــوء
احلضــاري نرنــو ونتطلــع بــكل الشــغف
لتجربــة اإلمــارات العربيــة فــي إحتادهــا
امليمــون وفــي نهضتهــا العمرانيــة
واإلقتصاديــة ،ومــن ذات النافــذة
ننظــر بتركيــز عــال إلــى اإلمــارة
املتفــردة موقعـاً والناهضــة جتربـ ًة
ـأن محســوب ،وكإنهــا
واملتقدمــة بتـ ٍ
بــذا تريــد القــول أن العلــى شــأن
الســاعني للعلــى ،وأن التقــدم
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والتطــور تبنيــه التحضيــرات ورســم
اخلطــط الكفيلــة بتحقيقــه ،وذلــك يأتــي
حــن تتوفــر عناصــر هــذا التطــور والتــي
تقــف علــى رأســها القيــادة احلكيمــة
وهــي تضــع نصــب عينيهــا أســم البــاد
ومصالــح العبــاد ،والشــك أن تلــك
القيــادة املتمثلــة بشــخص صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضواملجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة قــد ســعت وقدمت عبر ســعيها
لإلمــارة الكثيــر ومايــزال فــي حقيبــة
حتضيراتهــا وخططهــا املســتقبلية
األكثــر ،والشــك أننــي إذ أتقــدم بأحــر
التهانــي لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة مبناســبة يــوم
اجللوس،اليســعني إال أن أشــيد
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بالتجربــة الفريــدة حلكمــه وريادتــه فــي
ولــوج األبــواب املفضيــة لتطــور اإلمــارة
وســمعتها التــي طبقــت اآلفــاق ،حتــى
غــدت عنوانـاً للتجربــة املعاصــرة احليــة
التــي ملتمثلهــا الوقوف باحتــرام وإعجاب
عاليــن مبــا كان لهــا ،ولــي أن أســجل
الشــكر ملــن كان الســبب فــي إختيــاري
إلمــارة الفجيــرة مــادة لبحثــي ودراســتي
فــي مرحلتــي املاجســتير والدكتــوراه
وحتديــداً الشــخصيتني الكبيرتــن
بتاريخهمــا واملتفرديــن مبنجزهمــا
الراحــل إلــى جــوار ربــه الشــيخ محمــد
بــن حمــد الشــرقي احلاكــم الســابق
إلمــارة الفجيــرة وصاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة .

حمد...الوالد والسند
حنان فايز
املعلــم احلليــم ،األب احلنــون،األخ
الســند ،هــذا هــو رمــز الفخــر وعنــوان
احملبــة قائدنــا حمــد .
حاكــم حكيــم يفيــض حكمــة وينظرنــا
بعــن الوالــد للولد،يكبــر صبــراً ويتجلــى
حلمـاً مهمــا تعاقبت الســنني فــي العدد.
ســبع وأربعــون عامــاً مــن التواضــع،
الكــرم ،احملبــة ،العطــاء ولــم تفتــر لــه
همــة مهمــا طــال األمــد .
إجنازاتــه لفجيــرة حبــه موضــع إعجــاب
ومكمــن تغــزل فيهــا كل مــن زارهــا أو
أقــام فيهــا ولقــي فيهــا الســعد ،هــذا هــو
شــيخ احلكمــة والطيبــة والنبــل حمــد،
خيــر خلــف خليــر ســلف مكمــل مســيرة
أبيــه ومعلمــه األول الشــيخ محمــد بــن
حمــد _ رحمــه اهلل_ فقبــل ســبع
وأربعــون مــن األعــوام الســالفات وبعــد
وفــاة مؤســس الفجيــرة وأحــد مؤسســي
دولــة اإلمــارات ،تســنم صاحــب الســمو
الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي
مقاليــد حكــم اإلمــارة ،ليســير علــى
خطــى الراحــل "رحمــه اهلل " الــذي لــم

يدخــر وســعاً فــي توطيــد دعائــم البنــاء
فــي اإلمــارة ليكمــل عمليــة البنــاء تلــك
ويضــع مســتجدات اخلطــط صاحــب
الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي
عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة
،وميضــي ببنــاء املصانــع واملنشــآت
احليويــة ويبــدأ حملــة اإلعمــار التــي
بــدأت ولــم تتوقف،وصــار البنــاء عالمــة
الفجيــرة الفارقــة فالداخــل إليهــا قبــل
عــام ســيجدها علــى غيــر احلــال بعــد
عــام  ،ومضــى بخطــط حكيمــة يضــع
منهــج إثــر منهــج ليرســي دعائــم البنــاء
والعمــران والتطــور فــي كل مفاصــل
العمــل واحليــاة لتغــدو الفجيــرة
كواحــدة مــن أجمــل اإلمــارات وســابقة
لســواها مــن املــدن فــي املنطقــة
والقــارة ملــا اكتســت بــه مــن معالــم
مدينيــة متطــورة وبنيــة حتتيــة تنافــس
بهــا أحــدث مــدن العالــم مديني ـاً ،وهــا
هــو ميضــي قدم ـاً نحــو حتقيــق رؤيتــه
بجعــل الفجيــرة مقصــداً لــكل قاصــد
إلــى اإلمــارة مــن خارجها،والســائح
فيهــا ،واملســتثمر علــى أرضهــا ،وكانــت

تلــك أمانتــه واملســؤولية التاريخيــة التــي
عاهــد ربــه ســبحانه وتعالــى ونفســه
وشــعبه أن يكــن مخلصــاً لهــا فــكان
نعــم املخلــص ومثــال اإلخــاص احلــق،
وقــدوة ملــن ينظــر بعــن التــوازن ملجمــل
خطواتــه وفــي كل املجــاالت  ،لقــد بــر
وعــده بحملهــا أمانــة ووســاماً علــى
صــدره الــذي وســع الفجيــرة وأهلهــا
واملقيمــن علــى أرضهــا حبــاً وأبــو ًة
وتواضع ـاً ،لقــد حمــل ســيدي صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة مســتقبل أبناءنــا ملــا يفــوق
طموحاتهــم وطموحاتنــا ورعــى أحالمنا
مبــا لــم يخطــر لنــا علــى بــال رعايــة
األب بــكل دفئــه واألخ بــكل حنــوه ،لقــد
منــح أمنياتهــم ،و طموحاتهــم أجنحــة
األمــل لتحلــق بســماء أحالمهــم ولتكبــر
معهــا دعواتهــم لــه بــأن يحفظــه اهلل
بحفظــه ويطيــل عمــره ويســعده عــن
كل ماقدمــه ويقدمــه  ،واشــهد اللهــم
أنــه لنــا أحــن مــن والــد علــى ولد،أطــال
اهلل تعالــى عمــر شــيخنا حمــد.
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الفجيرة مطلع
الشمس والرفاهية
واالزدهار
سبع وأربعين عام ًا من التناغم
بين العمل االستراتيجي والعطاء
بقلم الدكتور حمد البقيشي
منــذ  47عامــا والفجيــرة تواصــل حتقيــق االجنــازات بقيــادة صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس االعلــى حاكــم
الفجيــرة وهــي تســير بخطــى ثابتــة نحــو مراتــب الرفاهيــة واالزدهــار فــي
ظــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة.
إن ذكــرى مــرور  47عــام علــى تســلم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس االعلــى حاكــم الفجيــرة " حفظــه اهلل" تعــد مناســبة
ســعيدة علــى قلــوب االماراتيــن كافــة وابنــاء مجتمــع االمــارات فهــي جتســد
شــخصية حاكــم اســتثنائي اســهم بنمــو وتنميــة االمــارات مــع اخوانــه حــكام
االمــارات متيــزت بالعمــل االســتراتيجي الطامــح لتحقيــق احليــاة الكرميــة
للمواطنــن واملقيمــن فــي إمــارة الفجيــرة مبــا يضمــن ازدهــار ورفاهيــة املجتمــع،
وإن احلديــث عــن  47عامــا مــن العمــل الــدؤوب والعطــاء املنتظــم يتصــل حتمــا
باحلديــث عــن احلكمــة التــي يتمتــع بهــا صاحــب الســمو فــي الكثيــر مــن اجلوانب
ومنهــا فــي العمــل اإلنســاني بــارادة صلبــة وتخطيــط حضــاري قــاد لبنــاء لتظهــر
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كمدينــة متتــاز باحملبــة واإلرادة والعمــل،
حتــى جعــل منهــا وجهــة للمســتثمرين
فــي جانــب وللباحثــن عــن اجــواء هادئــة
لقضــاء أجمــل األوقــات فيهــا ،ومــاكان
ذلــك ليتحقــق لــوال الرؤيــة الصائبــة
لســموه التــي ارتكــزت فــي الكثيــر مــن
جوانبهــا علــى تهيئــة مدينــة حديثــة
تضــم اجلميــع.
إستراتيجية اإلجنازات
لقــد رســم صاحــب الســمو
االســتراتيجية املتينــة التــي مضــت
عليهــا امــارة الفجيــرة بنفســه وبفضــل
فكــره النيــر ممــا جعــل مــن الفجيــرة
والتــي تعــرف بانهــا "مطلــع الشــمس"
فــي االمــارات رايــة عــز وشــموخ الــى
جانــب اخواتهــا االمــارات الســبع وهــي
متضــي مــن يــوم آلخــر نحــو مجــد
مــن التقــدم واالزدهــار ،لذلــك الميكــن
حصــر اإلجنــازات الشــاملة التــي
حققتهــا إمــارة الفجيــرة فــي مختلــف
مياديــن التقــدم واالزدهــار عنــد حــد
معــن لكونهــا تعــد أحــد أعمــدة النهضــة
احلضاريــة لدولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة والتــي ارســى مفاهيمهــا الشــيخ
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان "طيــب اهلل
ثــراه" ،واســتكملها صاحــب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان،
رئيــس الدولــة "حفظــه اهلل" ،وإخوانــه
أصحــاب الســمو نائــب أعضــاء املجلــس
األعلــى حــكام اإلمــارات وأوليــاء العهــود
الكــرام وتالحــم ابنــاء مجتمــع االمــارات
مــن مواطنــن ووافديــن ومقيمــن مــع
قيادتهــم املخلصــة واحلكيمــة لتشــكل
مــوردا للعطــاء املتدفــق بشــكل دائــم،
وكان لفكــر صاحــب الســمو الشــيخ

حمــد بــن محمــد الشــرقي االثــر البالــغ
فــي منــو وتقــدم دولــة اخليــر واحلفــاظ
دولــة االمــارات العربية املتحدة لتســتمر
نحــو املزيــد مــن النجــاح االســتراتيجي
واضعــا افاقــا طويلــة املــدى فــي التطــور
والتألــق فــي كافــة اجلوانــب ومبــا
يســاهم بتعزيــز كرامــة االنســان فــي
االمــارات.
حجم االجنازات
ان احلديــث عــن حجــم االجنــازات
التــي خطــط لهــا صاحــب الســمو حاكــم
الفجيــرة " حفظــه اهلل" ســيقف شــامخا
بشــموليته في جميع اجلوانب بداية من
اجلانــب العمرانــي ومــرورا باالقتصــادي
والثقافــي واالجتماعــي والرياضــي
والســياحي ودعــم الشــباب و العالقــات
االســتراتيجية قبــل احلديــث عــن
عــدد ونــوع حجــم االجنــازات املخطــط
لهــا والــذي مت تنفيــذه والبحــث جــاري
لتطويــره ،وليــس مــن الصعــب ان يتــم
مالحظــة حجــم التطــور الــذي شــهدته
الســنوات املاضيــة منــذ تســلم صاحــب
الســمو حاكــم الفجيــرة مهامــه القياديــة
انطالقــا مــن البنــى التحتيــة احلضاريــة
ومختلــف املعالــم التــي اصبحــت شــاهدا
علــى الفكــر االســتراتيجي لســموه ومــن
يــزور الفجيــرة اليــوم يجــد الكثيــر مــن
التحــوالت قــد حدثــت فــي جمالهــا
وطبيعتهــا ومتيزهــا الــذي مييزهــا عــن
غيرهــا مــن مــدن االمــارات والعاملــن
العربــي واالســامي بفضــل مكانتهــا
اجلغرافيــة والســياحية ،ولعــل النقلــة
النوعيــة فــي املــردود الثقافــي الــذي
اصبــح الــزاد املهــم الــذي قدمتــه امــارة

حاكم استثن�ائي
اسهم بنمو
وتنمية الإلمارات
مع اخوانه حكام
اإلمارات

وضع الركائز
الرئيسية
والمهمة للنقلة
النوعية اليت
تعيشها امارة
الفجيرة رياضيا

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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علــى
الفجيــرة
طلــب مــن ذهــب
لعشــاق الثقافــة واالدب
كمحطــة مهمــة فــي محطــات الفكــر
االســتراتيجي لصاحــب الســمو احلاكــم
متمثلــة فــي تنفيــذ عــدد مــن املشــاريع
الثقافيــة التــي جمعــت ابنــاء الوطــن
العربــي مــن جهــة وربطتهــم بالعالــم.
ويبــرز الــى واجهــة املشــاريع
االســتراتيجية التــي وجــه بهــا صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد الشــرقي فــي
اجلانــب الثقافــي واخــذت
طريقهــا للتخطيــط والتنفيــذ
بتوجيهــات ورعايــة ســمو
الشــيخ الدكتــور راشــد
بــن حمــد الشــرقي
رئيــس هيئــة الفجيــرة
للثقافــة واالعــام
ال ســتقطا ب
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املثقفــن مــن مختلــف دول العالــم فــي
امللتقيــات واملنتديــات الثقافيــة وجائــزة
راشــد الثقافيــة ودار راشــد للنشــر
والكثيــر مــن املشــاريع املهمــة فــي
الشــق الثقافــي حتــى اصبحــت الفجيــرة
مقصــدا مهمــا بذلــك
لقــد كان صاحــب الســمو احلاكــم
حريصــا علــى بنــاء بيئــة مثاليــة تســاهم
بــان تكــون الفجيــرة مرجعــا للرقــي
والتطــور فــي الكثيــر مــن اجلوانــب
احلضاريــة مــن خــال وضــع االســس
الدقيقــة والســليمة فــي
التخطيــط والعمــل
علــى التنفيــذ ،وفقــا
عمــل
ملنظومــة
أ سا ســها
ا لتطــو ر
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والتقــدم وتســخير كل التقنيات احلديثة
مــن أجــل تقــدمي األفضــل ،وذلــك ضمــن
بيئــة حتــث علــى العمــل بفاعليــة وكفــاءة
ومتيــز وكان لتوجيهــات ســموه الكرميــة
االثــر الفــوري البالــغ الــذي وضــع
الفجيــرة فــي مصافــي املــدن املتطــورة
وان فــوز الكثيــر مــن اجلهــات الرســمية
فــي الفجيــرة باجلوائــز املميــزة ونيلهــا
للشــهادات التقديريــة خيــر دليــل علــى
ذلــك وابرزهــا القيــادة العامــة لشــرطة
الفجيــرة ودائــرة املــوارد الطبيعيــة فــي
الفجيــرة وســواها لتصبــح مصــدر فخــر
واعتــزاز للجهــود التــي تبــذل لتنفيــذ
توجيهــات صاحــب الســمو حاكــم
الفجيــرة
لقــد توجــت الســنوات املاضيــة فــي
حكــم ســموه العمــل الــدؤوب واحلــرص
البالــغ علــى حتقيــق اإلجنــازات وتلبيــة
التطلعــات ورســم خريطــة طريــق
جديــدة القتصــاد اإلمــارة علــى املســتوى
العاملــي ،بحيــث اصبحــت الفجيــرة ركنــا
عامليــا مهمــا اوجــده املوقــع اجلغرافــي
التــي تقــع فيــه الفجيــرة والــدور البــارز
ملوانــئ الفجيــرة كمحطــة اســتراتيجية
للتــزود بالوقــود واالنطــاق للعالــم كمــا
واســهمت املنتديــات االقتصاديــة الن
تكــون الفجيــرة وجهــة مثاليــة لــرؤوس
االمــوال ولــرواد الشــركات البحريــة
والنقــل فــي العالــم ومقصــدا حيويــا
حتقــق بفضــل التوجهــات االســتراتيجية
لســمو حاكــم الفجيــرة.
القطاع الرياضي
مهــدت االســتراتيجية الثاقبــة لصاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي فــي وضــع اســس عميقــة

لتطــور الرياضــة فــي اإلمــارات انطالقــا
مــن الفجيــرة ،عندمــا وضــع الركائــز
الرئيســية واملهمــة للنقلــة النوعيــة التــي
تعيشــها امــارة الفجيــرة رياضيــا حيــث
قــادت توجيهاتــه الكرميــة طــوال 47
عــام منــذ تســلمه القيــادة احلكيمــة فــي
الفجيــرة الــى تطــور كبيــر فــي البنــى
التحتيــة ومــا مجمــع زايــد الرياضــي
هــذه التحفــة املعماريــة اال دليــل واســع
املعالــم جنــح بتعزيــز اجنــازات الفجيــرة
فــي اســتضافة كبريــات البطــوالت
والــدورات الرياضيــة علــى املســتويني
احمللــي والدولــي.
ومهــد دعــم صاحــب الســمو للقطــاع
الرياضــي ان تعيــش الفجيــرة مرحلــة
مبهــرة ماتــزال تشــع نــورا فــي االوســاط
الرياضيــة بحيــث توجــت نيــل ســمو
الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي ولــي
عهــد الفجيــرة جلائــزة ولقــب شــخصية
العــام الرياضيــة فــي العــام  2017والتــي
متنحهــا الهيئــة العامــة للرياضــة فــي
االمــارات برعايــة وزارة شــؤون الرئاســة
بحفــل بهيــج حضــره ســمو الشــيخ
منصــور بــن زايــد ال نهيــان نائــب رئيــس
مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون الرئاســة،
ولــم يأتــي ذلــك مــن فــراغ بــل تعزيــزا
للنجاحــات املتحققــة فــي الفجيــرة
بشــكل تتابعــي
واســهمت اســتراتيجية ســمو احلاكــم ان
تتطلــع الفجيــرة لتكــون في مصاف مدن
العالــم فــي الرياضــات الفرديــة لتفتخــر
بــن اقرانهــا مــدن العالــم وخيــر دليــل
النهضــة فــي رعايــة املواهــب وصناعــة
االبطــال التــي اوجدهــا نــادي الفجيــرة
للفنــون القتاليــة والــذي يعــد اول نــادي
فــي العالــم يتمكــن مــن اســتضافة

اجلائــزة الكبــرى وبطولــة العالــم
بالتايكوانــدو ،اضافــة الــى نــادي
الفجيــرة للشــطرجن الــذي تــوج
جناحاتــه بتنظيــم اثنــن مــن
جــوالت بطــوالت العالــم حلــل
مســائل الشــطرجن وفــوز العبــه
عمــار الســدراني بجائــزة
محمــد بــن راشــد لالبــداع
الرياضــي مــرورا ببطــوالت
بنــاء االجســام والبطــوالت
البحريــة والبليــاردو والســنوكر
وبطــوالت مكتــوم الرمضانيــة
وماراثــون رســالة الوفــاء للقائــد
وعشــرات البطــوالت الرياضيــة التــي
كانــت تقصــد الفجيــرة بفضــل رعايــة
ودعــم ســمو احلاكــم.
وفــي نفــس اجلانــب اســهمت رعايــة
ســمو احلاكــم وبفضــل املتابعــة واجلهود
التــي بذلهــا ســمو الشــيخ مكتــوم بــن
حمــد ان تســتضيف الفجيــرة جانبــا
مــن نهائيــات بطولتــي اســيا للشــباب
والناشــئني لكــرة القــدم فــي اســتاد
الفجيــرة الدولــي وخــرج ناديــي الفجيرة
ودبــا الفجيــرة مــن مالعبــه العبــن
انضمــوا للمنتخبــات الوطنيــة.
اجلانب الفني
وإذا كانــت الســبع واربعــن عامــا
التــي انقضــت علــى تولــي صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد الشــرقي مقاليــد
احلكــم فــي الفجيــرة قــد شــكلت
منعطفــا تاريخيــا فــي حيــاة ابنــاء
مجتمــع األمــارات فــإن كيــان االمــارة
اقتصاديــا وثقافيــا ورياضيــا قــد رســخ
اجلانــب الفنــي بشــكل مميــز ايضــا مــن
خــال محطــات مهمــة ابرزهــا اشــهار

اكادمييــة الفجيــرة للفنــون اجلميلــة
وهــي املؤسســة التــي وضعــت اساســا
مســتقبليا يبشــر باخليــر الكبيــر فــي
عالــم الفــن ســبقتها تنظيــم عــدة
نســخ مــن مهرجــان املونودرامــا الــذي
اســتقطب بــدوره فنــون العالــم لتجــد
مكانــا لهــا فــي توهــج الفجيــرة علــى
بحــر العــرب اثبتــت مــن خاللــه لــدول
العالــم مكانتهــا التــي يتميــز بهــا وصــف
اجلمــال اضافــة الــى الكثيــر مــن
اجلوانــب الفنيــة.
امــا فــي اجلانب التراثي فقد اســتضافة
إمــارة صاحــب الســمو حاكــم الفجيــرة
مهرجانــات اخليــل العربــي االصيــل فــي
قلعتهــا التأريخيــة اجلميلــة مــن ضمــن
محطــات تراثيــة التعــد والحتصــى.
ختامــا نبــارك البنــاء االمــارات وابنــاء
مدينتــي الفجيــرة " مطلــع الشــمس"
الذكــرى اخلالــدة واطــال اهلل فــي عمــر
حمــد اخليــر وســمو الشــيوخ ابنائــه
واحفــاده وذويــه وكل عــام واالمــارات
بألــف خيــر
تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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أطروحة
الدكتوراه
"حمد الشرقي"
رأفت محمد
لــم أكــن أعرفــه مــن قبــل غيــر ماميكــن أن يكــون قــد عرفــه عنــه اآلخــرون مــن
أبنــاء الشــعب العربــي كرجــل سياســة وحاكــم إمــارة مــن اإلمــارت الســبع فــي احتــاد
اإلمــارات العربيــة املتحــدة  ،وأعــرف مثلمــا يعــرف غيــري أن حــكام اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ميتــازون بالعــدل والتواضــع والكــرم وأنهــم ميثلــون رمــوزاً يفخــر
بهــم كل عربــي  ،ولكــن حــدث أن توجــه صديــق لــي وكان طالبــاً للدراســات
العليــا للكتابــة عــن "الشــيخ محمــد بــن حمــد الشــرقي" رحمــه اهلل ومــن خاللــه
ولكثــرة إهتمامــه بالبحــث عــن مصــادر توفــر عليــه املعلومــات التــي يحتاجهــا كمــادة
لبحثــه العلمــي  ،فصــرت معــه أبحــث وأســأل وكنــت ســعيداً بعملــي كمســاعد لــه
باســم الصداقــة ،وأكثــر مــاكان يفرحنــي ويبعــث الســرور فــي نفســي هــو فرحــه
مبــا أجــد وشــكره لــي  ،وذات مــرة دفعنــي الفضــول لســؤاله ملــا اختــرت هــذه
الشــخصية بالــذات وانــت تعلــم أن مكتباتنــا الحتتــوي علــى العــدد الكافــي مــن
املصــادر عنهــا  ،فابتســم لــي وكانــت تلــوح لــي بنظرتــه مفاخــرة أدهشــتني " لقــد
كانــت مشــورة صديــق وأخ اعتبــره اســتاذاً لــي " وحــن أحلحــت عليــه بالســؤال
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علمــت أنــه يعنــي الفنــان العراقــي
"فيصــل جــواد " الــذي يعمــل بدولــة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وحتديــداً
فــي إمــارة الفجيــرة  ،وأتذكــر أنــه حــزم
حقائبــه متوجهـاً إلــى اإلمــارات ملقابلــة
األســتاذ فيصــل ومــن خاللــه احلصــول
علــى املصــادر التــي تدعــم علميــة
بحثــه  ،وحــن عودتــه ملســت فيــه رضــا
وراحــة وســروراً بالغــاً حيــث حصــل
علــى مايريــد وعــاد مبــا يعــزز أكادمييــة
بحثــه  ،وفعــ ً
ا اســتطاع أن يحصــل
علــى درجــة املاجســتير بامتيــاز  ،ولكنــه
لــم يتوقــف عنــد هــذا احلــد ويبــدو أن
اتفاقـاً ثنائيـاً أبرمــه مــع األســتاذ فيصل
جــواد إلكمــال املشــوار الدراســي

واحلصــول علــى شــهادة الدكتــوراه
فــي وقــت كان ينــوي األخ مصطفــى أن
ياخــذ قســطاً مــن الراحــة بعــد رحلــة
املاجســتير املضنيــة  ،وعلمــت أن
اإلتفــاق بينهمــا قــد جنــم عنــه اختيــار
املوضــوع اجلديــد إلطروحــة الدكتــوراه
وهــي عــن "صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي " عضــو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة  ،ولعل
هــذه الشــهادتني ســتكونان العالمــة
الفارقــة فــي الدراســات العليــا النــه لــم
يســبق الباحــث مصطفــى أحــد الــى ان
يكتــب عــن الوالــد والولــد فــي شــهادتني
متتاليتــن  ،ومــن هنــا بــدأ الشــوط
اجلديــد بالبحــث والصعوبــة تكمــن
فــي مشــواره بســبب الدخــول املفاجــيء
والســريع لكوفيــد  19الــذي اجتــاح
العالــم علــى حني غرة  ،وبســببه تعطلت
الكثيــر مــن األشــياء وتوقفــت املصالــح
 ،ومنــع الســفر وتلــك معانــاة عشــتها
ومــاأزال برفقــة األخ الباحــث مصطفــى
ســعود  ،ولكننــي وعلــى مســتوى البحــث
ومســاعدة صديقــي قــرأت مــازوده بــه
األســتاذ فيصــل مــن مصــادر وكنــت
مســتمتعاً حتــى صــار ديدنــي البحــث
عــن أخبــار صاحــب الســمو الشــيخ
حمــد الشــرقي ألجمــع ماميكــن
ملصطفــى اإلســتفادة منــه
 ،وقبــل يومــن مــن كتابــة
املوضــوع تلقيــت مكاملــة مــن
االســتاذ فيصــل الــذي ابلغنــي
واالخ مصطفــى حتيــات صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي وســمو الشــيخ
محمــد بــن حمــد الشــرقي
ولــي عهــد الفجيــرة وحتيــات

ســمو الشــيخ الدكتــور راشــد بــن حمــد
الشــرقي رئيــس هيئــة الفجيــرة للثقافة
واإلعــام وســررنا أميــا ســرور واقع ـاً،
ثــم أبلغنــا بــأن مناســبة يــوم اجللــوس
ســتكون فــي  21ســبتمبر  ،فطلــب مــن
مصطظفــى أن يكتــب مايجمــل مــادة
بحثــه فــي االطروحــة التــي ننتظــر
أن تــرى النــور قريبــاً وأن تســنح لــه
فرصــة زيــارة الفجيــرة قبــل طباعتهــا
و تقدميهــا للمناقشــة ،ولــم يكــن يعلــم
بأننــي تــواق للكتابــة عــن صاحــب
الســمو الشــيخ حمــد بــن محمــد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم
الفجيــرة الــذي أحفــظ معظــم أقوالــه
واعلــم بالدقــة املتناهيــة مــاذا حفلــت
بــه مســيرته املوفقــة فــي حكــم إمــارة
الفجيــرة  ،وكــم مــن املــرات كنــت أمنــي
نفســي بــأن يكــن لــي شــوط دراســي
للحصــول علــى املاجســتير وأشــاطر
صديقــي مصطفــى فــي كتابــة الرجــل
الــذي تســتحق ســيرته بحــق كتابــة
العديــد مــن الرســائل واألطروحــات ملــا

عرفــت عنــه وامتنــى أن يعرفــه كذلــك
كل القــراء  ،ألننــا كعــرب يحــق لنــا
الفخــر بحــكام عــرب حققــوا ويحققــون
العدالــة وفــق املفاهيــم الغنســانية
ومعاييــر العــدل  ،ويبنــون بلدانهــم
بهمــة تتخطــى كل حلــم ،وينصفــون
مواطنيهــم بــكل مايســعدهم ومينحهــم
ادوارهــم فــي احليــاة كمــا يحلمــون
وكمــا يجــب لإلنســان أن ميــارس دوره
 ،ليــت املســاحة هنــا حتتمــل املزيــد مــن
الكتابــة دون محــددات ألقــول الكثيــر
ممــا فــي نفســي لشــخصية عربيــة
تســتحق اإلعجــاب والتقديــر واحملبــة
 ،أبــارك لســموه يــوم اجللــوس وأبــارك
للفجيــرة هــذا اليــوم األغــر .

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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شـــكـر ًا
سيدي حمد
سعاد الزبيدي
حــن غادرنــا األهــل واجلــار والــدار ،كنــت أودع األزقــة والشــوارع ،أودع املــدن مــن خــال
زجــاج نوافــذ الســيارة التــي تنقلنــا ألرض نرجــو األمــان فيهــا بعــد أن صــار األمــان
شــحيحاً،وصرنا وغيرنــا أهدافـاً محتملــة للتهديــد واألســباب عديــدة المجــال للخــوض
فيهــا اآلن ،كان احلــزن هــو الســمة الغالبــة علينــا رغــم محــاوالت زوجــي فــي التخفيــف
ع ّنــا ،وحــن وجــد أن األمــور باســتمراها علــى هــذه الشــاكلة ميكــن أن تؤثــر فــي بنــاء
األوالد والبنــات النفســي ،تكلــم معــي بجديــة التخلــو مــن شــعور باإلحبــاط وأفهمنــي
أنــه بحاجــة ألن أكــون إلــى جانبــه كــي يتخلــص أبناءنــا مــن شــعورهم مــن اخلــوف
مــن املجهــول ،ومــن شــوق الكبــار منهــم لصحبهــم وأهلهــم ودارهــم التــي تركنــا خلفنــا
ولــم ميضــي علــى حتقيــق حلمنــا باحلصــول عليهــا ســوى أشــهر لنفقدهــا الحقــاً
مبصادفــة غريبــة ،عملــت مبــا أوصانــي زوجــي بــه وحاولــت أن أنفــذ حكمتــه التــي
أثــق فيهــا متامــاً بــأن أضــع الذكريــات جانبــاً علــى رف مهمل،فاحلاضــر اليــوم
أهــم مــن ماضــي األمــس،وان األنســان يحيــا بيومــه ال بأمســه وأن احليــاة هــي
تلــك التــي نعيشــها ونســتقبلها ولســت تلــك التــي عشــناها وخلفناهــا ،وهــذا كلــه
وضعتــه أمامــي ألنــه لــوح لــي بخطــورة مانحــن فيــه مــن شــعور يهــدد اســتقرار
أبناءنــا ،ســعيت كــي أكــون كمــا يريــد وكمــا يقضــي صــوت العقــل واحلكمــة،
وحاولــت وكــدت أتخطــى اإلحبــاط لــوال املكاملــات الهاتفيــة التــي كانــت تردنــي
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مــن األهــل فتقلــب مواجعــي علــى جمــر
اإلشــتياق لهــم ،وكنــت أحــاول أن أبــدو
متماســكة أمــام أبنــاءي وهــم يتطلعــون
إلــي ويرقبــون أنفعاالتــي التــي كانــت
تنعكــس علــى مزاجهــم وتظهــر فــي
إمــارات وجوههــم ،بالطبــع لــم يكونــوا
يعلمــون أننــي كنــت أجتلــد وكنــت مثــاالً
عظيم ـاً بالصبــر فخلــف الهاتــف وفــي
اجلانــب اآلخــر كانــت األخــوات تشــهق
بالبــكاء أكثــر ممــا تتكلــم ،وأحــاول
القبــض علــى مخــارج الدمــع كــي التنهار
صــورة الصبــر التــي عاهــدت زوجــي
عليهــا وفــي حلظــة مــا قــررت اإلســتغناء
عــن الهاتــف احملمــول فتخلصــت منــه
مكتفيــة مبــا يردنــا مــن مكاملــات عــن
طريــق هاتــف زوجــي ،تلــك أيــام عصيبة
لــم أكــن فيهــا اشــعر ســوى أننــي أم
الهــم لهــا ســوى بنيهــا وبناتهــا وراحــة
زوجهــا ومؤازرتــه ،دعــوت كثيــراً أن تكــن
جهتنــا دولــة اإلمــارات ملــا نــدرك مالهــا
ومافيهــا مــن مســتوى تعليمــي يوافــق
تطلعاتنــا وقــدرات ابناءنــا ،ويــوازي
املــدارس النموذجيــة التــي كانــوا
يدرســون فيهــا ،ولــم يكــن أمــر الوصــول
لإلمــارات مســتحي ً
ال ألن زوجــي لــه مــن
العالقــات الكثيــر هنــاك فضــ ً
ا عــن
كونــه علمــاً مــن األعــام فــي مجــال
تخصصــه واســتاذاً فيــه ،وال أنكــر أن
األنســان بطبيعتــه يســتبعد الكثيــر مــن
املمكنــات حينمــا ســكون حتــت ظــرف
ضاغــط ،وكنــا حتــت قــوة هائلــة مــن
الضغــوط فالوضــع كان مضطربــاً
فــي العــراق ولنــا أخــوة وأهــل نخشــى
عليهــم مــن تســارع األحــداث التــي
جرفــت ســيولها األخضــر واليابــس
لألســف الشــديد ،وفــي كل حواراتنــا

التــي كنــا نتبــادل لــم نســتعرض ولــو
مــرة واحــدة خســائرنا املاديــة فقــد كان
ذاك آخــر همنــا كمــا يقولــون ،الهــم
األكبــر الــذي كان يقلقنــا هــو مســتقبل
األوالد والبنــات ،وفــي ليلــة لــن تغيــب
عــن ذهنــي تفاصيلهــا جاءنــا اخلبــر
البشــرى بــأن الصديــق األقــرب لزوجــي
"أباحمــد" اتصــل بــه وتواعــد وإيــاه علــى
أن يلتقيــه طالبــاً منــه إحضــار جــوازه
معــه وكنــا وقتهــا فــي ســوريا ،وحتققــت
رجاءاتنــا واســتجاب اهلل لدعاءنــا
وشــعرت حينهــا ألول مــرة بعــد مغادرتنا
العــراق أن أوالدي ســيكونون وحلمهــم
علــى متــاس وســيلقون األمــان الــذي
كان ســبب خروجنــا وخســارتنا للكثيــر
ممــا خســرنا ،وســيتحقق لهــم األمــان
الــذي نرجــوه ويرجــوه كل أنســان علــى
وجــه األرض ،وشــددنا الرحــال إلــى
األمــارات العربيــة املتحــدة فــي رحلــة
استبشــرنا خيــراً مبــا يعقبهــا فــكان
ذلــك اخليــر واحلمــد هلل،
ورســت مراكبــا عنــد
الفجيــرة وفــي ديــار
"أبــو محمــد " الرجــل
الــذي يشــعرك كأنــك
فــي دارك وبــن
أهلــك ،الرجــل
ا لشــد يد
ا لو ا ضــع
و ا لــذ ي

أدهشــنا تواضعــه وبســاطة تعاملــه
وعظيــم صفاتــه ،رمبــا يفاجــيء اجلميــع
مــن أســرتي كتابتــي للموضــوع بعــد أن
علمــت مــن زوجــي بأصــل املناســبة ،
وكنــت أمنــي نفســي بالكتابــة عنهــا فــي
عــام مضــى ولــم تســنح لــي فرصــة
ولكنــي اليــوم أكتــب ألقــول كلمــة حــق
بصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن
محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى
حاكــم الفجيــرة ،كلمــة رمبــا تأخــرت
كثيــراً فــي قولهــا ولكــن مــن الذمــة أن
أقولهــا ،شــكراً ســيدي حمــد ألنــك
أعطيــت الكثيــر ممــا يعطيــه والــد
لولــد ،شــكراً ســنلقى اهلل بهــا إليــك
حــن الينفــع مــال وال بنــون ،شــكراً
علــى مــاكان منــك معنــا ومــع الــكل ممــن
شــهدنا  ،شــكراً ســيدي حمــد.
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فجيرة حمد
التي مألت الدنيا
وشغلت الناس
 47عام ًا لمصلحة اإلنسان
مواطن ًا ومقيم ًا وزائر ًا
هنادي العنيس
ســنوية حــدث تاريخــي فارق في حيــاة الفجراويني
كان عمــره ال يتجــاوز  25عامــاً عندمــا تولــى ُحكــم املنطقــة الشــرقية خلفــاً
مــن والــده الراحــل الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن عبــداهلل الشــرقي ،وأصبحــت
اإلمــارة اخلامســة مــن حيــث املســاحة  -فــي عهــده  -مــن األماكــن الســياحية
املهمــة التــي يتجــه إليهــا الســياح مــن كل مواطنهــم ،إذ متتــاز بتضاريســها
اجلبليــة ممــا جعلهــا وجهــة مثاليــة لنشــر وتشــجيع رياضــة املغامــرات اجلبليــة
والبحريــة وكافــة أنــواع املغامــرات األخــرى بــن املواطنــن واملقيمــن والزائريــن.
إذ جــاء ســعيه مكم ـ ً
ا لتعزيــز مكانــة املدينــة بــن باقــي مــدن العالــم املتقدمــة،
وســط اجلبــال والتــال واألوديــة ضمــن مســاحة ال تتعــدى  1165كيلــو متــراً
مربعــاً ،وهــو مــا يعــادل  1.5%مــن مســاحة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة،
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يشــمل مختلــف مناطــق عــروس
الســاحل الشــرقي ومــا تشــتهر بــه
مــن معالــم مهمــة فــي صخــور وقــاع
وحصــون ،وطبيعــة جبليــة خالبــة،
وشــواطئ برمــال ذهبيــة وميــاه زرقــاء.
خطــة شــاملة وعمــ ً
ا تفصيليــاً منــذ
الســاعة األولــى ليــوم  21مــن شــهر
ســبتمبر فــي ســنة  1974وحتــى 47
عامــاً مــن خدمــة الفجيــرة .إذ متــر
اليــوم ســنوية حــدث تاريخــي فــارق
فــي حيــاة الفجراويــن ،ذكــرى يصــل
عمرهــا إلــى ســبعة وأربعــن ســنة مــن

تولــي صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي ،عضــو املجلــس
األعلــى ،حاكــم الفجيــرة ،مقاليــد
حكمــه .حيــث بنــى قاعدتــه علــى إرادة
صادقــة وجــاءت رســالته بحــروف مــن
إخــاص لــكل أشــكال احليــاة اليوميــة
فــي الفجيــرة ،مســتثمراً موقعهــا
اجلغرافــي ومواردهــا الطبيعيــة
لتخطــف معــه األضــواء فــي كل
حضــور لهــا وتســتقطب بــه الكثيــر
مــن االســتثمارات للوصــول إلــى
مصــاف املــدن املتطــورة علــى جميــع
املســتويات ،حتــى اتخــذت لنفســها
بجانبــه مقعــداً دائمــاً فــي مختلــف
املناســبات احملليــة واإلقليميــة
والعامليــة.
إصــرا ٌر إلســتقرار اإلنســان مواطن ـ ًا
ومقيم ـ ًا وزائــر ًا وعابــر ًا
العمــل اجلــاد منهج ـاً خالص ـاً لســموه
ويضــرب بــه املثــل فــي إصــراره
لتحقيــق احليــاة الكرميــة باســتقرار
اإلنســان مواطنــاً ومقيمــاً وزائــراً
وعابــراً  ..محــوالً الفجيــرة إلــى
مشــروع إنســاني .وجــاءت رســالته
التــي منحــت الســكان األصليــن
دافع ـاً قوي ـاً للمضــي فــي مهمتهــم
إذ
التاريخيــة،
لهــم
يشــهد

كونهــم مــن الشــعوب املتقدمــة
وابتــكاراً
اجتهــاداً
وإبداعــاً،
وســط احتــاد ميــارس منــذ قيامــه
فكــراً وعمــ ً
ا ومســيرة لثقافــة
الالمســتحيل .وبذلــك اســتثمر
طاقــات املجتمــع البشــري ،بــد ًءا مــن
دفــع املشــاركة الفاعلــة للشــباب،
مهتمــاً بتطلعاتهــم ،متبنيــاً قضيــة
إيصــال أفكارهــم وســماع أصواتهــم،
مالمســاً إلجنازاتهــم وجاعــ ً
ا منهــم
شــركاء لــه .فبــن القائــد وشــعبه هنــا
تفاعــل كــرس ألجــل اإلنســان وحتقيــق
أمنيــات وصلــت إلــى حــد املعجــزات
فــي مســيرة ال يتوقــف طموحهــا
عــن توالــي إجنازاتهــا الناجحــة،
وإثــراء رصيدهــا مــن املشــاريع التــي
تخــدم اإلنســانية ،وتعكــس التقــدم
الــذي
احلضــاري
إليــه
وصلــت

يضرب به
المثل في
إصراره لتحقيق
الحياة الكريمة
باستقرار
ً
اإلنسان مواطنا
ً
ً
ومقيما وزائرا
وعابرا
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بعقــول
أ بنا ء هــا
وجهــد املقيمــن
املشــحونني
املتواصــل
باالمتنــان الدائــم لــه.
نتــاج البيئــة اإلماراتيــة
اخلليجيــة العربيــة العامليــة
وفجيــرة اإلنســان التــي
عمرهــا حمــد ،والتــي
وضعــت معــه نصــب عينيهــا
أمــن املواطــن اإلماراتــي
واملقيــم العربــي والزائــر
األجنبــي ،والتــي يُفتخــر
باالنتمــاء لهــا والدفــاع عــن
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وجودهــا ،حتتفــل اليــوم بهــذه املناســبة
العظيمــة التــي تتــوج مبســيرة حافلــة
باملكاســب التــي حتققــت علــى
مــدار  47عامــاً ،وعكســت الرؤيــة
املســتقبلية احلكيمــة لــأب الراحــل
الشــيخ محمــد بــن حمــد بــن عبــداهلل
الشــرقي رحمــه اهلل ،والــذي اســتثمر
فــي اإلنســان فــي جتربــة فريــدة
عكســت صورتهــا احلقيقيــة للعالــم
فخرجــت أعظــم احملطــات مــن رجــال
تخطــط وشــباب تنفــذ ،محقق ـاً بذلــك
مشــروع االســتثمار األنبــل لبنــاء
اإلنســان ،وســط نهــج عمــل حــي
علــى األرض ملثقــف بانــي مــا هــو إال
نتــاج البيئــة اإلماراتيــة اخلليجيــة
العربيــة العامليــة .فهــي معــه حتــى
اليــوم مبرحلــة فارقــة مــن تاريخهــا،
إذ تقــف موشــحة باإلصــرار وميلؤهــا
العــزم علــى مواصلــة مســيرتها فــي
مختلــف املجــاالت ،تســير بخطــى
ثابتــة وواثقــة نحــو نهضتهــا العمرانيــة
وتضفــي العافيــة علــى املشــهد
الثقافــي وتُقصــد لالســتثمار الوطنــي
والســياحة العامليــة ،ضمــن رؤيــة
تســعى إلــى ترســيخ املنطقــة الشــرقية
كمركــز جــذب ســياحي ،ملشــاركة
قصــة الفجيــرة امللهمــة للعالــم كل
العالــم ،بعــد أن حظيــت باهتمــام
دولــي بُنــي علــى أســاس االحتــرام
املتبــادل وتقويــة الروابــط بــن
اإلنســان وأخيــه اإلنســان ،وإلبــراز
مــا وصلــت إليــه فــي مســيرة تنمويــة
حققــت قفــزات متســارعة ومعــدالت
تنافســية اســتحقتها واكتســبتها

بجــدارة ،حتــى تبــوأت مكانــة رفيعــة ومشــهودة بــن
مــدن العالــم ،وأصبحــت عروســة الشــرق منوذجــاً
يحتــذى بــه فــي العيــش املشــترك فــوق أرضهــا بــن
جميــع اجلنســيات.
أفضــل مــدن العالــم ليســتثمر بهــا اإلنســان حياتــه
قائــد أقدامــه علــى األرض ..همتــه ال تعــرف
احلــدود ..وقــادر علــى حتقيــق املســتحيل ،جعــل
مــن الفجيــرة إمــارة يضــرب بهــا املثــل ضمــن
أفضــل مــدن العالــم ليســتثمر بهــا اإلنســان
حياتــه ،محافظ ـاً بنهجــه علــى التنــوع الــذي تتمتــع
بــه اجلاليــات العربيــة والغيــر عربيــة مــن املقيمــن
جنبــاً إلــى جنــب الســكان احملليــن مــن أهــل
املنطقــة ،والذيــن شــكلوا معــاً جهــداً اســتثنائياً
فــي حتولهــم للتبــادل الثقافــي الــذي يزحــف علــى
كل أشــكال احليــاة الفجراويــة مــن حلــم إلــى
واقــع ،محققــن طموحــات األجيــال الســابقة
مــن زمــن ســيادة اللؤلــؤ فــي احليــاة اإلماراتيــة،
ومحافظــن علــى تراثهــم اإلنســاني الــذي ميثــل
الهويــة احلضاريــة لشــعب اإلمــارات ،حتــى
صــار اإلنســان اإلماراتــي ثــروة اســتقرار دولتــه،
ومشــاريعه الثقافيــة محطــة تثيــر التغييــر،
ويســبق بنــاء اإلنســان بنــاء املــكان.
وفــي الســنة الـــ  47علــى التوالــي ،نفتخــر ببانــي
الفجيــرة ونعتــز مبــا قدمــه ألبنــاء املنطقــة
واملقيمــن عليهــا والزائريــن فيهــا والقادمــن
إليهــا ،مــن تســامح وتعايــش وانفتــاح ،ومــا
وفــره مــن أمــن وعــدل ومســاواة .إذ أننــا اليــوم
نكمــل معــه فصــ ً
ا جديــداً نكتبــه بحبــر مــن
إلهــام إرثهــا العظيــم الــذي يعــود إلــى فتــرات
مختلفــة مــن تاريــخ العالــم وجعــل منهــا تتبــوأ
مكانــة مرموقــة علــى خارطــة أكثــر املــدن
العربيــة صونــاً للتــراث اإلنســاني الطبيعــي،
عاكســة حضــارات العالــم القدميــة بســقف
طموحهــا الــذي ال يعــرف املســتحيل..
فالفجيــرة مــع حمدهــا تعــرف مــاذا تريــد
وبــآل الشــرقي مســتمرة فــي اإلجنــاز.

جعل من
الفجيرة إمارة
يضرب بها
المثل ضمن
أفضل مدن
العالم
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مبناســبة الذكرى ( )47لتســلم صاحب الســمو الشــيخ حمد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس األعلى حاكــم الفجيرة
"حفظــه اهلل ورعــاه " مقاليــد حكــم إمــارة الفجيــرة ،يتقدم
مديــر حكومــة الفجيــرة اإللكترونيــة وموظفوهــا بالتهنئــة
لســموه الكــرمي علــى مــا حتقــق في املســيرة املباركة من
نهضــة ورخــاء ســائلني اهلل ،جلــت قدرتــه ،أن يعيد هذه
املناســبة علــى املقــام الســامي مبوفور الصحــة والعافية،
ودوام التقــدم واالزدهار.

الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي
مدير حكومة الفجيرة اإللكترونية
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 47عا ًما مضت على تو ّلي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس
األعلى حاكم الفجيرة ،مقاليد ا ُ
منوذجا مه ًّما
حلكم في اإلمارة ،حتى أصبحت اليوم
ً
في التط ّور احلضاري واإلنساني ،والنهضة ال ُعمرانية واالقتصادية القائمة على العِ لم
والتقنية وبناء اإلنسان الواعي القادر على اإلجناز واإلعمار واملساهمة في خدمة الوطن.
وسعيهِ الستشراف املستقبل بكل ما فيه من حت ّديات
وبفضل الرؤية الثاقبة لس ّموه َ
ومتغ ّيرات ،جتلّت خالل سنوات ُحكم سم ّوه العديد من مظاهر التنمية والتطور على
جميع األصعدة ،وتعزّز حضور إمارة الفجيرة على املستوى العربي والعاملي في جميع
املجاالتُ ،مستني ًرا بنهج باني االحتاد املغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ط ّيب اهلل ثراه ،و ُمق ّد ًما سم ّوه ِسمة االلتزام اخلالص مببادئ الوحدة الراسخة
في وجدان احتاد دولة اإلمارات ،واملُست ّمدة من قيم تاريخها األصيل وعمرها املجيد.
لقد اتّسمت شخص ّية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس
األعلى حاكم الفجيرة بالثقافة العالية ،واإلدارة النموذجية التي تقوم على ركائز املعرفة
واحلِ كمة والعطاء ،إضاف ًة إلى مواقف التقارب الدائم بني القائد ّ
والشعب ،ودعم سم ّوه
للمبادرات واملشاريع الوطنية ،ومتكني الشباب وتشجيع األفراد على اإلجناز مبا يخدم
مصالح اإلمارة والدولة ،ويحقّق رفاهية أفراد املجتمع ويرعى مصاحلهم .والتزا ُل إمارة
الفجيرة حتت قيادة سم ّوه حتقق املزيد من اإلجنازات النوع ّية ،محافظ ًة على أصالتها
عيش
التاريخية وموروثها الراسخ ،لتُكمل مسيرة البناء وال ّرفعة والتج ّدد وتسعى نحو ٍ
ستقبل أفضل ألبنائها على هذه األرض الط ّيبة.
كرمي و ُم
ٍ
ٍ

سعادة  /محمد سعيد الضنحاني
مدير الديوان األميري بالفجيرة
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إن كلمات الشكر وعبارات التقدير والوفاء تقف قاصرة أمام قائد وطني
بحجم وقامة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس
األعلى حاكم الفجيرة " حفظه اهلل " حيث أنه مضت  47عاماً على تولي
سموه مقاليد احلكم في اإلمارة حملت معها املزيد من العطاء في خدمة
الفجيرة واإلمارات ،متوجة بالعمل الدؤوب واحلرص البالغ على حتقيق
اإلجنازات وتلبية التطلعات ورسم خريطة طريق جديدة القتصاد اإلمارة
على املستوى العاملي ،ومحط أهم املهرجانات الثقافية الدولية ،ووجهة
سياحية مهمة في املنطقة والعالم ،و إن احلديث عن تلك األعوام الطويلة
والصعبة ال ينفصل إطالقاً عن احلديث عن العطاء واحلكمة والعمل
اإلنساني واملضي نحو األمام بإرادة صلبة وتخطيط محكم لبناء إمارة
حديثة بكل معنى الكلمة.

سعادة /سعيد محمد الرقباني
رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية
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تشكل النهضة احلضارية التي وصلت لها إمارة الفجيرة أحد أهم أعمدة
احتاد دولة اإلمارات العربية املتحدة في شتى ميادين التقدم و اإلزدهار
الذي تتحلى به دولة اإلمارات في وقتنا احلالي 47 .عاماً مضت على
تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي " حفظه اهلل و
رعاه " عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة ،مقاليد احلكم في اإلمارة
احتلت خاللها الفجيرة موقعاً متميزاً على جميع األصعدة اإلقتصادية و
التجارية و الصناعية و السياحية و الزراعية و خاصة العمرانية منها،
فإن التطور الذي حققته اإلمارة جاء نتيجة التفاني و اإلخالص و املتابعة
من قبل قائد استثنائي فريد و صاحب رؤية متميزة صاحب السمو
الشيخ حمد بن محمد الشرقي خالل هذه السنوات للنهوض باإلمارة
و موقعها االستراتيجي و امكانياتها و خيراتها الطبيعية الالمحدودة
لتحقيق اإلزدهار و تلبية التطلعات فمن هنا باتت إمارة الفجيرة مقصداً
للمستثمرين و السياح من مختلف أنحاء العالم.

سعادة المهندس /محمد سيف األفخم
مدير عام بلدية الفجيرة
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يســعدني و يشــرفني أن أتقــدم بأســمى آيــات التهانــي و التبريــكات إلــى
مقام ســيدي صاحب الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي عضو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة " حفظــه اهلل " مبناســبة مــرور  47عامـاً
علــى توليــه مقاليــد احلكــم فــي إمــارة الفجيــرة  ،حيــث احتلت خاللها
اإلمــارة موقعـاً متميــزاً ،وســارت بخطــى ثابتــة وواثقة نحو إجنــاز نهضتها
العمرانيــة واالقتصاديــة والســياحية واالجتماعيــة والرياضيــة والثقافيــة،
وباتــت مقصــداً لالســتثمار الوطنــي والعاملــي ،ووجهــة ســياحية متميزة.
حفظــك اهلل يــا حمــد اخليــر و العطــاء  ،بانــي الفجيــرة احلديثة  ،و ســدد
علــى اخليــر خطــاك و أدام عليــك الصحــة و العافيــة .

اللواء  /محمد بن غانم الكعبي
القائد العام لشرطة الفجيرة
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إن التطور الهائل الذي حققته إمارة الفجيرة على جميع األصعدة
اإلقتصادية و التجارية و الصناعية و السياحية و الزراعية و اخلدمية
حتقق بفضل من اهلل سبحانه و تعالى و توجيهات و متابعة سيدي
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس األعلى
لإلحتاد  -حاكم الفجيرة الذي كرس كل وقته و جهده و فكره و عمكل
بكل إتقان و إخالص للنهوض بإمارة الفجيرة لتواكب املدن املتحضرة
منذ توليه مقاليد احلكم في إمارة الفجيرة في  21سبتمبر عام 1974
و حتى يومنا هذا و هو يقود هذه السفينة بكل إقتدار متسلحاً بالتوكل
على اهلل وثقافته الواسعة.
و مبناسبة الذكرى الطيبة أدعو اهلل سبحانه و تعالى أن يعوضه خيراً
عن كل تعب و ألم و سهر و حمل حتمله وحده في سبيل رفعة هذا
البلد و راحة هذا الشعب.

العميد  /مبارك ربيع مبارك بن سنان
المدير التنفيذي لالقامة و شؤون األجانب  /الفجيرة
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نحتفل جميعاً بهذه الذكرى ال  47العظيمة باألب القائد الذي أضحى بفكره و
حكمته منوذجاً فريداً للفكر االستشرافي  ،حيث قاد سمو الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم إمارة الفجيرة ،اإلمارة إلى مكانة عاملية رائدة
على مستوى العالم  ،بفضل جهوده و رؤيته و توجيهاته السامية بال توقف و التي
شملت كافة مجاالت العمل و اإلنتاج و احلياة .و حرص صاحب السمو حاكم
إمارة الفجيرة منذ توليه لقيادة دفة التنمية االقتصادية الشاملة في اإلمارة على
حتقيق أعلى مستويات النجاح في االرتقاء بالعمل احلكومي و منح القطاعات
املتنوعة أهمية قصوى  ،عزّزت الثقة باقتصاد إمارة الفجيرة  ،مما جعلها أرضاً
خصبة إلقامة املشاريع احليوية و االستثمارات العاملية  ،و إن مؤسسة الفجيرة
للموارد الطبيعية استطاعت بفضل دعم صاحب السمو حاكم الفجيرة و اتّباع
رؤيته احلكيمة و متابعته احلثيثة أن حتقق العديد من اإلجنازات النوعية على
صعيد تعزيز البيئة االقتصادية لإلمارة و تطوير القطاع التعديني و تشجيع
االستثمار و تنشيط احلركة التجارية إلى جانب توسعة شبكة العالقات مع
مجتمعات األعمال اخلارجية  ،كما أن املؤسسة ماضية في ظل جناحات مسيرة
سموه احلافلة بالعطاء املتواصل إلى حتقيق املزيد من التميز و االبتكار و الريادة
في التنمية املستدامة في اإلمارة .

َسعادة المهندس /علي قاسم
مديرعام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
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حني يأتي يوم الواحد و العشرون من شهر سبتمبر من كل عام يحمل معه
سيرة حب و عطاء لصاحب األيادي البيضاء و املعطاء سيدي صاحب
السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة
حيث تولى سموه مقاليد احلكم في هذا اليوم من العام  1974ومنذ ذلك
التاريخ تخطو الفجيرة خطى سريعة نحو التقدم و االزدهار على مستوى
كافة املجاالت االقتصادية و الصناعية و السياحية و الزراعية و الثقافية،
حتى باتت مقصداً يتطلع إليه اجلميع من مستثمرين و مثقفني و علماء من
أنحاء العالم .
إن ما وصلت إليه الفجيرة اليوم هو تكليال لكفاح سموه الذي حتدى فيه
املخاطر بكافة أنواعها غير أن العزمية و األمل و الفكر و العمل الدؤوب
كان وراء الوصول إلى الهدف  .وفي النهاية ال يسعنا إال أن ندعو اهلل
سبحانه و تعالى أن ميدد لنا في عمره و أن يحفظه و يرعاه و أن تظل
إمارة الفجيرة شامخة و مزدهرة قيادته الرشيدة .

سعادة /علي مصطفى التجلي
مدير عام الدائرة المالية
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يســرني و يســعدني أن أتقدم بأســمى آيات التهاني و
التبريــكات إلــى ســيدي صاحب الســمو الشــيخ حمــد بن محمد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة حفظه اهلل و
رعــاه  ،مبناســبة الذكــرى الســابعة و األربعــون لتوليــه مقاليد
احلكــم إلمــارة الفجيــرة  .وفقــه اهلل و أطــال في عمره و ســدد
علــى اخليــر خطــاه فــي خدمــة الوطــن و املواطن و أدام عليه
الصحــة و العافيــة فــي ظــل القيادة الرشــيدة لصاحب الســمو
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس دولة اإلمــارات العربية
املتحــدة حفظــه اهلل ورعاه.

سعادة الدكتور /إبراهيم سعد يعاقيب
مدير مركز الفجيرة لإلحصاء
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مبناسبة الذكرى  47ملقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة "حفظه اهلل " توليه مقاليد
احلكم في الفجيرة  .بقلب ينبض بحبكم و روح معمورة بالوالء و الوفاء
يشرفني أن أتقدم بأجمل التهاني و التبريكات ملقامكم الكرمي بهذه املناسبة
السعيدة راجئاً من املولى عز و جل أن يعيد هذه املناسبة باخلير و اليمن و
البركات عليكم و على أمة الفجيرة جميعاً و أننا جندد العهد و الوالء لكم
سيدي بأن نكون صفاً واحداً نحن قيادتكم بالسمع و الطاعة .وفقكم اهلل و
جزاكم اخلير و السداد على ما تقدمونه من أعمال جليله خلدمة الفجيرة
خاصة و دولة اإلمارات عامة و هذه النعم التي ننعم بها نحن احملظوظني
في إمارة الفجيرة.

سعادة /محمد خليفة الزيودي
مدير عام دائرة الموارد البشرية
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يهنــئ مركــز الفجيــرة للمغامــرات صاحب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي حاكــم إمــارة الفجيرة "حفظه اهلل"
مبناســبة مــرور  47عامــا علــى تولــي ســموه مقاليــد احلكم في
اإلمــارة .كمــا ونشــيد بــدور ســموه في تعزيــز مكانة االحتاد
وترســيخ أركانــه .فقــد شــهدت ومازالت تشــهد إمــارة الفجيرة
نهضــة حضاريــة وتطــوراً ملحوظـاً فــي كافــة املجاالت .كما كان
لســموه دوراً بــارزاً فــي متثيــل دولــة اإلمــارات العربية املتحدة
فــي مختلــف احملافــل الدوليــة وقــد حظيت ســياحة املغامرات
في إمارة الفجيرة بدعم ســموه إلى نشــر وتشــجيع ســياحة
املغامرات.

سعادة  /سعيد المعمري
مدير مركز الفجيرة للمغامرات
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منذ تولي سموه حفظه اهلل و رعاه مقاليد احلكم في اإلمارة و هي
تسير بخطى ثابتة نحو املستقبل شهدت خالل حكمه نقلة نوعية في
كل مرافق احلياة شملت جميع مدنها و مناطقها املمتدة و التي تتخللها
اجلبال و الوديان بطبيعة خالبة و سواحل متعرجة ذات جمال ساحر
أبهر الزائرين لها من شتى دول العالم .
إن سموه حفظه اهلل كما عاصرناه و قربنا منه عرفنا منه التواضع فهو
ذو قلب رحيم على جميع أفراد شعبه و اإلبتسامة ال تفارق محياه فهو
شيق احلديث يسمع منك و يبادلك نفس الشعور إنها صفات متميزة ال
تكون إال في رجل عاش صعوبة احلياة و ضيق العيش الذي كان سائد
في حقبة زمنية عاصرها .
هذا هو سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حفظه
اهلل و رعاه  ،و إن تعلمنا و كتبنا عنه فإننا لن نوفيه حقه  ،تعلمنا منه
الكثير من الصفات احلميدة سواء كانت في معاملة الناس أو املثابرة و
اإلخالص و التفاني في خدمة الوطن و مواطن اإلمارة .

سعادة  /خميس أحمد النون
مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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 47عاماً مضت على تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي،
عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة ،مقاليد احلكم في  21سبتمبر  1974حيث
حملت هذه املسيرة الظافرة بني ثناياها التطور واالزدهار والعطاء خدم ًة إلمارة
الفجيرة ومبا يتوافق مع رؤى واستراتيجيات دولة اإلمارات.
و شهدت الفجيرة بفضل توجيهات سموه طفرات تنموية الفتة وكبيرة ،ما
أهلّها ألن حتتل مكانة ريادية على املستويني احمللي والعاملي و باتت قبلة
سياحية واستثمارية هامة في املنطقة ،لقد رسم صاحب السمو الشيخ
حمد بن حمد الشرقي خارطة طريق ،تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو إجناز
نهضتها العمرانية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية والثقافية والفنية،
وباتت مقصداً ووجهة سياحية عاملية متميزة ،و باتت اإلمارة محطة جذب
ألهم املهرجانات الثقافية الفنية الدولية ،إن هذه املناسبة لعزيزة على قلوبنا
جمعياً ،و تعبر عن مسيرة قائد استثنائي عمل على تطوير مجاالت احلياة في
اإلمارة كافة ،ومبا يحقق استقرار الفرد وازدهار املجتمع .

سعادة  /عــــــــــــلي عبيـــــــــــد الحفيــــــــــــــتي
مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
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أتقــدم بأســمى التبريــكات و آيــات التقديــر و احملبة
لصاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن محمد الشــرقي عضو
املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة مبناســبة مرور  47عاماً
علــى تســلمه مقاليــد احلكــم فــي إمارة الفجيــرة  ،فبفضل
ســموه تخطــو الفجيــرة خطــى ســريعة نحــو التقدم و
االزدهــار علــى مســتوى كافة املجــاالت االقتصادية و
الصناعيــة و الســياحية و الزراعيــة و الثقافيــة  ،وال
يســعني إال أن أدعــو اهلل ســبحانه و تعالــى أن ميــدد لنــا
فــي عمــره و أن يحفظــه و يرعــاه و أن تظــل إمــارة الفجيــرة
شــامخة و مزدهرة .

سعادة  /سالم المكسح
مدير دائرة األشغال و الزراعة

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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منــذ  47عامـاً تســلم صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بن محمد
الشــرقي عضــو املجلــس األعلــى حاكــم الفجيــرة مقاليــد احلكم في
اإلمــارة ،حيــث حملــت هــذه املســيرة الظافــرة بــن ثناياها التطور و
االزدهــار و العطــاء خدمـ ًة إلمــارة الفجيــرة و مبــا يتوافق مع رؤى
و اســتراتيجيات دولــة اإلمــارات ،تعلمنــا منــه الكثيــر مــن الصفات
احلميــدة ســواء كانــت فــي معاملــة النــاس أو املثابرة و اإلخالص و
التفانــي فــي خدمــة الوطــن و املواطــن ،و بهــذه املناســبة ادعو اهلل
أن يعوضــه خيــراً عــن كل تعــب و ألــم و ســهر و حمــل حتملــه وحده
فــي ســبيل رفعــة هــذا البلد وراحة هذا الشــعب.

الدكتور محمد عبد الله سعيد
مدير منطقة الفجيرة الطبية
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نتقدم بأسمى آيات التهاني و التبريكات إلى مقام سيدي
صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس
األعلى حاكم الفجيرة مبناسبة مرور  47عاماً على توليه مقاليد
احلكم في اإلمارة ،حيث احتلت خاللها اإلمارة موقعاً متميزاً،
وسارت بخطى ثابتة وواثقة نحو إجناز نهضتها العمرانية
واالقتصادية والسياحية واالجتماعية والرياضية والثقافية،
وباتت مقصداً لالستثمار الوطني والعاملي ،ووجهة سياحية
متميزة ،وال يسعنا إال أن ندعو اهلل سبحانه و تعالى أن ميدد لنا
في عمره و أن يحفظه و يرعاه و أن تظل إمارة الفجيرة شامخة
و مزدهرة .

سعادة  /نبيلة هرادي
مدير عام شركة الفجيرة الوطنية لإلعالن

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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نعرب عن فخرنا و اعتزازنا بالعطاء الال محدود لصاحب السمو الشيخ
حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة عبر مسيرة
طويلة في خدمة إمارة الفجيرة بشكل خاص و دولة اإلمارات و األمة
العربية و اإلسالمية حتى أصبح منوذجاً للعمل الوطني ضمن إطار اإلرادة
و العلم و العزمية و ميثل رمزاً قيادياً ظل طوال  47عاماً يقود و يعمل
و يحث على التميز و اإلبتكار و التفوق في مختلف امليادين .إن صندوق
رعاية الشباب جاء إمياناً من سموه بالدور الريادي الذي يلعبه الشباب
في كافة األنشطة و على مختلف األصعدة لتعزيز مسيرة الوطن حيث
عمل الصندوق على تنسيق و تعاون اجلهود الوطنية لتشجيع اطالق
مبادرات و فعاليات و برامج تكاملية من خالل توجيه دعم مادي مباشر
حتقيقاً لرؤية و توجيهات سموه.

سعادة  /يوسف عبدالله العوضي
مدير صندوق رعاية الشباب
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بخالــص التهانــي وأجمــل األمانــي نُبارك لصاحب الســمو
 /الشــيخ حمــد بــن محمــد الشــرقي -عضو املجلس
األعلــى  -حاكــم الفجيــرة  -مبناســبة  47عامـاً لتولــي
ســموه مقاليد احلكم في اإلمارة ،و ال شــك أن هذه
الذكرى مناســبة لتأمل مســيرة شــخصية ســم ّوه قائداً
اســتثنائياً فــي اإلدارة والتوجيــه والطمــوح ،كان فيهــا العمــل
اجلــاد واجلهــود املتفانيــة للوطــن واحلكمــة منهجاً خالصاً
لســم ّوه؛ لتحقيــق احليــاة الكرميــة للمواطنــن واملقيمني
علــى أرض الفجيرة.

سعادة المستشار  /راشد عبيد سيف الحفيتي
رئيس مجلس إدارة مجلس رعاية التعليم و الشؤون األكاديمية

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

83

أتقدم إلى صاحب الســمو الشــيخ حمد بن محمد الشــرقي عضو املجلس
األعلــى لالحتــاد  -حاكــم الفجيــرة حفظــه اهلل ،بأصدق التهاني وأجل
التبريكات مبناســبة تســلم ســموه الكرمي مقاليد احلكم في إمارة الفجيرة،
وان هــذا اليــوم يعــد مــن األيــام التاريخية ،وحدث مهم ومناســبة غالية علينا
جميعاً والذي يصادف ذكرى تولي صاحب الســمو الشــيخ حمد بن محمد
الشــرقي حفظه اهلل مقاليد احلكم في هذه اإلمارة العريقة ،فقد أنشــأ
مســيرة التنميــة الشــاملة وحقيــق أرقى مراتب احليــاة الكرمية للمواطنني،
فأصبحــت هــذه االمــارة تواكــب مواكب التقــدم والنماء ،فغدت إمارة عصرية
حضاريــة عامليــة رســخ حفظــه اهلل عناصــر التمكني للمواطن ،بأن ســهل له
ووفــر لــه كل اإلمكانــات ليكــون فاعال مســاهما فــي تنمية وطنه ،حفظك اهلل
ياحمــد اخليــر والعطــاء ،بانــي الفجيرة احلديثــة ،وبارك في جهودك ،وجعلك
فــي صحة وعمر مديد.

المستشار احمد محمد الظنحاني
رئيس محكمة الفجيرة االتحادية االبتدائية
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نرفــع أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلى مقام صاحب الســمو الشــيخ
حمــد بــن محمــد الشــرقي الــذي يعــد واحد مــن صناع احتاد دولة
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ويعمــل بجــد وإخــاص من أجل تعزيز مســيرة
االحتــاد وترســيخ أركانــه وقــد شــهدت إمــارة الفجيرة فــي عهده نهضة
كبــرى فــي جميــع املجــاالت والقطاعــات وامليادين واجنــازات تنموية
وحضاريــة رائــدة فــي عهــده وارتكــزت رؤية ســموه الثاقبــة وعزميته القوية
وتخطيطــه احملكــم علــى بنــاء إمــارة عصريــة تواكب التطلعــات واملتغيرات
املتســارعة وتلبــي احتياجــات املواطنــن واملقيمــن وتعــزز مــن مكانة اإلمارة
التــي تتوفــر فيهــا احليــاة الكرميــة والرفاهيــة واخلدمــات املتنوعة وتعد
مقصــدا للســياحة واالســتثمار األمــن ودفــع عجلــة االزدهار والتقدم
والتنميــة الشــاملة وعــرف ســموه مشــاركة للمواطنــن واملقيمــن بتواجده
دائمــا فــي كل املناســبات بــكل تواضع .

المستشار /سعيد خلفان الذباحي
المحامي العام لنيابة الفجيرة الكلية

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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نتوجه ملقام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس
األعلى حاكم الفجيرة بأسمى آيات التهنئة والتبريك مبناسبة الذكرى
السابعة واألربعني لتسلم سموه مقاليد احلكم في إمارة الفجيرة.
وبهذه املناسبة الوطنية نعرب عن فخرنا واعتزازنا مبسيرة العطاء
الالمحدود لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي في خدمة
إمارة الفجيرة فقد شهدت اإلمارة تطوراً ملحوظاً ونوعياً في املجاالت
كافة على مدار سنوات تولي سموه احلكم ،وستظل محطات اإلجناز
والتطور الالفت في اإلمارة شاهدة على دعم سموه الالمحدود وتوجيهاته
ومتابعته املستمرة لكافة برامج وخطط التنمية التي ترتكز على متكني
الكوادر البشرية الوطنية ودعمها في شتى املجاالت إلى جانب حتويل
إمارة الفجيرة إلى منارة تطوير ومتيز وابتكار ضمن منظومة التنمية
الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات.

سعادة /خالد خلفان مسعود الكعبي
مدير مكتب الموارد البشرية والتوطين الفجيرة
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يســرني و يســعدني أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم بخالــص التهاني و
التبريــكات مبناســبة الذكــرى  47لتســلم ســموكم مقاليــد حكــم إمارة
الفجيــرة و إذ أبعــث لســموكم أصــدق عبــارات التهنئــة و دعواتــي إلى
اهلل عــز وجــل بــأن ميتعكــم مبوفــور الصحــة و العافيــة و طول العمر.
إن هــذه املناســبة الوطنيــة العزيــزة علــى قلوبنــا جميعـاً مــن كل عام
متثــل يومـاً راســخاً فــي ذاكــرة املواطنــن و املقيمــن يبتهجون و
يفتخــرون مبــا قدمتمــوه مــن إجنــازات عظيمــة و كبيــرة لتطوير إمارة
الفجيــرة و النهضــة التــي حتققــت فــي ظــل قيادتكــم احلكيمــة و التي
أدت إلــى توفيــر احليــاة الكرميــة للمواطنــن و املقيمــن فــي إمارة
الفجيــرة و ســعيكم الــدؤوب لتطويــر كل مجــاالت احليــاة فيها.

سعادة  /علي راشد الغسيه الظنحاني
مدير مكتب الرقابة المالية

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

87

إن صاحب السم ّو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم
الفجيرة قائد فذ ،وشخصية ملهمة ومؤثرة في مسيرة دولة اإلمارات وإمارة
الفجيرة احلافلة باإلجنازات الوطنية والعاملية .حيث أنه يتميز بثقافته الواسعة
ورؤيته املستقبلية التي ساهمت باملزيد من النجاح والتقدم في شتى املجاالت
اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية والتعليمية والسياحية والعمرانية .و حرص
صاحب السمو حاكم الفجيرة منذ توليه القيادة على متابعة أحوال أفراد
املجتمع والوقوف على حاجاتهم ومتطلباتهم وتقدمي كافة اخلدمات االجتماعية
لهم من خالل دعمه لألعمال اإلنسانية ،وتسعى مؤسستنا منذ تأسيسها قبل
ثالث سنوات لتنفيذ منهج صاحب السمو بتحقيق احلياة الكرمية للمواطنني
واملقيمني في الفجيرة مبا يضمن استقرار الفرد وازدهار املجتمع.
إن هذه الذكرى مناسبة لتأمل مسيرة شخصية سم ّوه قائداً استثنائياً رحيماً،
تسير الفجيرة في ظله بخطى ثابتة نحو مستقبل من الرفعة واالزدهار .

سعادة  /سهيل راشد القاضي
مدير مؤسسة حمد بن محمد الشرقي لألعمال اإلنسانية
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 47عامـاً مضــت علــى تولــي صاحب الســمو الشــيخ حمد
بــن محمــد الشــرقي ،عضــو املجلــس األعلى حاكــم الفجيرة
مقاليــد احلكــم فــي اإلمــارة  ،حيــث إن احلديــث عن تلك
األعــوام الطويلــة والصعبــة ال ينفصــل إطالقـاً عن احلديث
عــن العطــاء واحلكمــة والعمــل اإلنســاني واملضي نحو
األمــام بــإرادة صلبــة وتخطيــط محكــم لبنــاء إمارة حديثة
بــكل معنــى الكلمــة  ،راجــن مــن اهلل أن يعيــد هذه املناســبة
علــى املقــام الســامي مبوفــور الصحــة و العافية و دوام
التقــدم و اإلزدهار .

عبيد الالغش
مدير جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم
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إن التطور الهائل الذي حققته إمارة الفجيرة على جميع األصعدة
االقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية قد حتقق بتوفيق
من اهلل سبحانه وتعالى ،وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد
تفان وإخالص كل هذه السنوات
بن محمد الشرقي الذي عمل بكل ٍ
للنهوض باإلمارة وتوظيف موقعها االستراتيجي وإمكانياتها وخيراتها
الطبيعية لتحقيق ازدهارها االقتصادي واالرتقاء مبستوى املواطنني
االجتماعي ،وذلك في منظومة االحتاد الشامخ الذي كان لقيامه األثر
الكبير في التحوالت الكبيرة التي شهدتها البالد.
و من خالل هذا املنبر يسعدني أن أوجه أسمى آيات التهاني و التبريكات
إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو
املجلس األعلى حاكم الفجيرة حفظه اهلل مبناسبة توليه مقاليد احلكم .

رجل األعمال  /محمد المال
رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات المال
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 47عا ًما مضت على تو ّلي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو املجلس األعلى حاكم الفجيرة ،مقاليد ا ُ
حلكم
في اإلمارة ،والتزا ُل إمارة الفجيرة حتت قيادة سم ّوه حتقق
املزيد من اإلجنازات النوع ّية ،محافظ ًة على أصالتها التاريخية
وموروثها الراسخ ،لتُكمل مسيرة البناء وال ّرفعة والتج ّدد وتسعى
ستقبل أفضل ألبنائها على هذه األرض
كرمي و ُم
ٍ
نحو ٍ
عيش ٍ
الط ّيبة  ،و ال شك أن هذه الذكرى مناسبة لتأمل مسيرة
شخصية سم ّوه قائداً استثنائياً في اإلدارة والتوجيه والطموح،
كان فيها العمل اجلاد واجلهود املتفانية للوطن واحلكمة منهجاً
خالصاً لسم ّوه؛ لتحقيق احلياة الكرمية للمواطنني واملقيمني
على أرض الفجيرة.

سعادة  /خليفة خميس مطر الكعبي
عضو مجلس إدارة "منظمة العمل الدولية".
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جميلة محمد

منى الحمودي
في ذكرى تولي سمو الشيخ
حمد بن محمد الشرقي عضو
املجلس األعلى حاكم الفجيرة
حفظه اهلل ورعاه مقاليد حكم
إمارةالفجيرة هو يوم احلكم
ويوم احلكمة ويوم النهوض ويوم
االنطالقة احلقيقية واإلجنازات
العظيمة ،حمد الشرقي رمزاً
للخير والعطاء ،وهو قائداً حكيماً
يحظى بتقدير و حب أبناء
الفجيرة واإلمارات،وهو مدرسة
عظيمة للحكمة علمنا التفاني
في خدمة بالدنا ،وعلمنا احملبة،
وزودنا مببادئ و قيم أصيلة،
كلمات الشكر و الثناء ال توفيك
حقك ،شكراً حمد اخلير على
عطائك.

92

إنها ذكرى عزيزة ومفعمة
بكل احلب واملكارم السامية
الالمحدودة ،تصادف اليوم
الذكرى  47لتولي صاحب
السمو الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو املجلس األعلى
حاكم الفجيرة "حفظه اهلل
رعاه" ملقاليد احلكم في إمارة
الفجيرة  ،وفي هذا اليوم
املميز يحتفل أهل الفجيرة من
الصغير والكبير وكل من يحب
سموه في جميع انحاء العالم
من الذين يعرفون قدر حمد،
ومكارمه وجهوده اإلنسانية
العظيمة ،بارك اهلل لنا في
حمد ،وأطال اهلل عمر سموه،
ومتعه بالصحة والعافية .
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موزة الكعبي
في يوم جلوس الســابع
واالربعــون لتولي صاحب
الســمو الشيخ حمد بن
محمد الشــرقي حاكم
الفجيــرة مقاليد احلكم،
يســعدني أن أرفع أسمى
آيــات التهاني والتبريكات
لســموه بهذه املناســبة العزيزة
فــي قلــب كل إماراتي ومقيم
علــى أرض هذه اإلمارة
اخليــرة واملعطاءة حتت ظل
قيادة ســموه احلكيمة الذي
قــدم منوذجاً عصرياً فريداً
فــي احلكم ،راجني من
املولــى أن يــدمي عليه الصحة
والعافيــة ويدميه لنا رمزاً
للعــزة والفخر والعطاء .

سمية الدهشان
حمد الحميدي
يسرني ان اهدي صاحب
السمو الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو املجلس األعلى
حاكم الفجيرة -حفظه اهلل-
اسمى التهاني والتبريكات
مبناسبة مرور سبعة وأربعون
عاماً من العطاء واإلزدهار
في خدمة الوطن و املواطن
واملقيم على أرض الفجيرة.
لقد أحببت صفاته احلميدة
فالتواضع اسمى صفاته
والكرم وطيبة قلبه يحترم
الصغير قبل الكبير وهذا النهج
ساروا عليه ابناءه حفظهم اهلل
جميعاً .اللهم احفظه وسدد
خطاه وبارك له في عمره
وألبسه ثوب الصحة والعافية.

يسعدني أن أبعث لسيدي
ووالدي الشيخ حمد بن محمد
الشرقي،باألصالة عن نفسي،
أسمى آيات التهنئة وأطيب
التمنيات مبناسبة يوم اجللوس
السابع واألربعون .هذه املناسبة
العظيمة والذكرى املجيدة التي
تؤكد دائما على اعتزازنا بالفخر
الذي قدمه والدي ومازال يقدم
بروحه فداء للوطن وشعبه
واملقيمني فيه .عزيزي سمو الشيخ
حمد نعاهدك جميعا بالوقوف
خلف قيادتك الرشيدة صفا
واحدا،أوفياء بكل أمانة وصدق
حتى نحقق التقدم واإلزدهار.
ونسأل اهلل عز وجل أن يعيد هذه
الذكرى على سيادتكم مبوفور
اخلير واألمن والسالمة.

أحمد نور
يسرني أن أتقدم بأسمى
آيات التهاني والتبريكات
الى مقام سيدي صاحب
السمو الشيخ حمد بن محمد
الشرقي عضو املجلس
األعلى حاكم الفجيرة،
مبناسبة الذكرى السابعة
و األربعون لتوليه مقاليد
احلكم في اإلماراة وال
يسعني اال أن أدعو اهلل أن
ميدد في عمره و أن يحفظه
و يرعاه و أن تظل إمارة
الفجيرة شامخة و مزدهرة
حتت قيادته الرشيدة .ومن
خالل هذا املنبر أعاهده أن
اكون من اجلنود املخلصني
في مسيرة البناء و التقدم.
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ُ
الرجال
في كنف الرجال تكبر
ُ
ومنال
ومن معني العلم غاية

94
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ذهب رسم احللم املضاء
حمد من ٍ
يخبو البريق كله ووحده الوضاء
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ومآل
للمجد في األمجاد سيرة ِ
تروي قصص الرجال مافعلوا وقالوا
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من زايد ألقُ املعارف كلها
وحمد تلقاها فنعم من كان لها
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درسه
مدرسة احلكمة واألخالق أول
ِ
سه
طوبى ملن كان الضياء مبنى ُأ ِ
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التأريخ يكتبه الرجال بفعالهم
حني الضمير احلي نهل خصالهم
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وضياء
علم على هام الدنى
ُ
ووالء
ملؤ القلوب محبة
ُ

100
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كفه البيضاء ُّ
الكرم
كل
من ِ
ِ
أنعم بها اللهم نعم املنعم ِ
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سليل املجد والقيم السوامق
سابق في عدله أميا سابق
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باسم وجهك ذا قد ٌر نصيبا
إن قمت وإن قعدت طيبا
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من مثل هذين العزومني الصوارم
نفاخر الدنيا بهم أشاوس ضراغم
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من كفه املاء غزير ًا كالزالل
ينضح اخلير وفير ًا ذا املنال
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أبا محمد متثلناك أب ًا ومعلم ًا
وصورة مثلى حلب الوطن
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وخير يسوق اخلير خير ًا جئتنا
فكنا بك خير ًا على خير وأنت خيرنا
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من دفأ روح الروح نطلع أجنما
حمد يحفظه رب السما
والضوء فينا
ٌ
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حمد محمد راشد مكتوم
في الروح حبكم مختوم
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يا سائ ًال عن حمد هذا أبي
علم األعالم فارس احلق األبي
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قمر منير وبنيه األجنم
ٌ
باحملبة متخم
كل ضياء
ِ
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قمر منير حولك األقمار
دياركم قلوبنا طابت بكم ديار
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بكم تعلو املعالي عن عالها
دمتم ضياء ًا أرضها وسماها
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سبع وأربعون عطاء ًا مكرمات
تلك جنوم في ميينك باسقات
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سالم على أس املكارم ضوءها
بنبض القلوب منها إليها ولها
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جاد بها األجواد جود ًا قاصيا
عيش الكرام ليشمل نائي ًا ودانيا
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أنت السعادة واملنى أنت النعيم األكبر
كل املعاني حزتها كل والكل فيك مختصر
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فخر وكل البهاء
ألنك ٌ
كتبناك حب ًا وطاب الغناء
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علم بني الرجال وراية خفاقة
إليه ستبقى أرواحنا تواقة
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علم على هام الدنى قد رفرفا
عيشنا طاب بظله قد صفا

120

العدد" - "28إصدار خاص 2021

ياوارف الظل يافيض ًا مكارمه
بذارك اخلير ها تزهو سنابله
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شبابنا يرعى ويرعى شيبنا
يحبنا يبقى ويبقى حبنا
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من فيض دفئه نرتوي جي ًال فجيال
حمد هذا له احلب وله التبجيال
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يا أقرب الناس للناس كلهم
أنت الضياء حني يدلهم ليلهم
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ميلؤها هذي اجلموع محبة وثناء
شكر ًا حمد تردد كلها األرجاء
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عاهدناك عهد الرجال وملا نزل
على الرأس حملناك تاج ًا وفي املقل
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يامنهل اخلير وموطن عزنا
ديدنك اجلود وغاية فخرنا
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هذا ضمير احلق هذا أسه
من سيرة في املجد منهل درسه
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حني يكون التواضع سمة
تكون اخلصال معالي ساميات

تصدر عن هيئة الفجيرة للثقافة واإلعالم

129

تبسم الدنيا حني سموك تبسم
صبح وجهك..شمس وظل منعم
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سبع مورقات واألربعون ذهب
مثل الغمام على الرؤوس خير ًا ينسكب
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كالليث يحضر وموضع األنظار
ضوء املكان وسائر األقطار
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على راحته الروح استراحت
في الهم كم هم وكم هم أزاحت
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هذي القلوب محبة تزجي الوالء
إليك بغير منة هذا الوفاء

134

األرشيف الصوري :
< األرشيف الوطني
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< املكتب اإلعالمي بالفجيرة

< أرشيف الفجيرة للتصوير

سالم على أرض الفجيرة سالم على بانيها
سالم على شيوخها وأهلها والذي فيها
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حمد...

سليل العلى
ووريث

الحضارة

فيصل جواد

136

المنــاص مــن القــول مبجتمعــات
احملاســن فيــه ،ســليل العلــى واملــكارم
األُلى ،وارث احلكمة ووريث احلضارة
وإبنهــا البــار فــي حواضرهــا ،املدينــي
الــذي رســم املدينــة بتــوأدة البنــاة
األشــاوس ،فكانــت الفجيــرة مدينــة
كل املــدن وعروســها الفاتنــة ،ولســت
مغالي ـاً إذا ماقلــت أن كــرمي الصفــات
ومحامــد اخلصــال كلهــا لــه ومنــه
وإليــه وفيــه ،هكــذا رأيته،وهكــذا
عرفتــه ،وهكــذا يحــق لــي التغــزل
فيــه أبــاً أو أخــاً أو متشــرفاً بــه لــي
ا ونبيــ ً
حاكمــاً حكيمــاً ،شــيخاً جليــ ً
ا
ومثــاالً وقــدوة ،ولشــدة تواضــع فيــه
تــراه إليــك أقــرب مــن نفســك عليــك،
وأحــق بهــا منــك إليــك ،أبــا محمــد
العلــي املافتــأت ملــؤ
الســمي
هــذا
ُّ
ُّ
القلــوب محبتــه ،وبحجــم حضــوره
حب ـاً فــي القلــب متــدده ،وفــي الــروح
الشــوق إليــه معتمــ ٌل خلصاصــة فيــه،
الأعجــب مــن بلــوغ وصفــه إن متكــن
َ
منــه واصفــه ،فهــو إذ تلتقيــه ســتعرف
مــا لــه ومافيــه ،وســر هــذا مكمنــه أنــه
لــكل مــن يلقــاه يكــن لــه بكله،يســتمع
إليــك ملتقطــاً منــك النأمــة فــي
اإلشــارة ،وحــن يحدثــك يشــعرك
بــأن الحديــث بعــد محادثته،وحــن
يحــاورك يشــعرك بامتــاء محصلتــه
وكنــوز معرفتــه وعظيــم ثقافتــه مــع
شــديد تواضعــه ،حاولــت وأنــا أســأل
نفســي ماأكتــب عنــه أن اســتحضر
بعــض ماســمعت عنــه ومارأيــت
منه،فوجدتنــي مبــأزق مفــاده صعوبــة
اإلختيار،فــكل احلكايــا املنتظمــات
فــي محاســن ســيرته وفضائــل كرمــه
مــن النــدرة مبــكان بحيــث أنهــا تلغــي
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مهــارة معيــارك باحلكــم علــى أيهــا
األكثــر اســتئثاراً بتقدميــه ملــن لــم
ينــل عظيــم احلــظ فــي معرفتــه
وقربــه ،لــذا آليــت أن أكتــب مقدمــة
لفيوضــات ماميكــن أن أكتبــه
عــن شــخصية بهــا تأثــرت وإياهــا
أحببــت ،ولســيرتها بدقــة تتبعــت
ومنهــا يامــا تعلمــت ،رمبــا الأجــد مــن
القــول مــا يفــي حــق اإلحتفــاء بيــوم
جلوســه حاكمــاً إلمــارة الفجيــرة،
اإلمــارة التــي أحــب ،وذاك أن
الشــخصية التــي يكتــب عنهــا الكاتــب
أي كاتــب حــن تخالــط أحكامــه
ُّ
عليهــا مشــاعره امليالــة نحوهــا
وبحجــم اســتحقاقه لتلــك احملبــة ألن
اللغــة تســتحيل لعقيــم فــي مواطــن
كثيــرة اليرقــى فيهــا القــول ملصــاف
احملبــة واألحتــرام الســوامق ،هنــا
العــدل تتلمــس معانيــه واخليــر
تتلمــس بــوادره ،والنبــل تتلمــس
معاملــه ،واحلكمــة تتلمــس حضورهــا،
واإلنســانية تتلمــس وقعهــا وصداهــا،
لســت أحتــدث عــن مدينــة مــن مــدن
األحــام ،احلديــث عــن مدينــة عربيــة
إماراتيــة إســمها "الفجيــرة " وعــن
حاكمهــا الــذي أكتــب نــزراً يســيراً
ممــا لــه علينــا مبناســبة تســنمه
مقاليــد حكــم إمــارة "الفجيــرة " فــي
اليــوم األغــر احلــادي والعشــرين
مــن ســبتمبر ،أحتــدث عنــه نعــم
إنــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد
بــن محمــد الشــرقي عضــو املجلــس
األعلــى حاكــم الفجيــرة "حفظــه اهلل
ورعــاه" ،فأبــارك لــه داعيــاً أن يكــن
بحفــظ احلافــظ املعبــود وهنيئ ـاً لنــا
بــه .

