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المقال االخير

هاني مسهور

محمد بن زايد في 
روسيا وإلى العالم

اإلمارات تستنكر تصريحات الممثل 
األعلى لالتحاد األوروبي

يف زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، إىل روســيا، كثريٌ مام 

يجب أن يذكر وما يجب استحضاره.
 ففــي أزمنة الحــروب تغيب الحكمــة إال عند قلة من 
الرجال، الذين يؤمنون برسالتهم التي يحملونها، هذه مهمة 
ليست تقليدية ال يتقدم لها غري الشجعان، ولذلك بادر الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ليقوم باملهمة لوضع حّل ألزمة أخذت 
تدخل منعطفاً قد ال يكون بعده من فرصة لوقفها، خاصة أن 
االستقطاب السيايس بني القوى املتصارعة وصل إىل الذروة 

وباتت الحرب تقبل التوسع أكرث من نطاقها يف أوكرانيا.
 تتمســك اإلمــارات يف سياســتها الخارجية مبوقف 
االســتعداد التام لدعم الجهود الهادفة إىل إيجاد حل سلمي 
لألزمات الدولية، وتجــدد كل مرة موقفها املتمثل يف الدعوة 
إىل الدبلوماســية والحوار واحرتام قواعد ومبادئ القانون 

الدويل. 
ومنذ اندالع األزمة اتخذت الدبلوماسية اإلماراتية، بحكم 
عضويتها غــري الدامئة يف مجلس األمن، سياســة الحياد 
اإليجايب وعــرت عن دعمها لكافة الجهــود التي ميكن أن 
املدنيــني والالجئني األوكران وغريهــم من تأثريات  تجنب 
الحــرب، كام أن الجهد اإلمــارايت كان داعامً لجهود ضامن 
تواصل التدفقات الغذائية من املوانئ الروســية واألوكرانية 

ضمن االتفاقيات الدولية. 
تأثريات الحرب التي انعكست عىل مجال الطاقة شكلت 
أزمة تتفاقم يوماً بعد آخر عــىل دول العامل، نتيجة تداعيات 
العقوبــات االقتصادية، كام أن اقتصاديــات العامل املنهكة 
بعــد جائحة كورونا مل تتعاف، ومثة ركــود اقتصادي يلوح 
يف املدى القصري، وهو ما اســتدعى مــن دول »أوبك بلس« 
تخفيض اإلنتــاج العاملي من النفط للحفــاظ عىل توازنات 
العرض والطلب، وضامن األسعار العادلة التي تضمن حقوق 
الدول املنتجة، تحــدٍّ خطري للغاية مير به العامل يســتدعي 
خطوة توقف التدهور واالنزالق يف رصاع لن ينجو منه أحد. 
من الواضح أن أقطاب الــراع افتقدوا إىل الثقة فيام 
بينهم، ومل تعد بينهم جسور اتصال ميكن بها تقريب وجهات 
النظر، خاصة بعد عمليات تخريب أنابيب الغاز ورضب جرس 
القرم والســالح املتدفق عىل ســاحة املعركة، فكان ال بد من 
تدخل سيايس ثقيل بحجم الشــيخ محمد بن زايد ملا يتمتع 
به من ثقة لدى األطراف، وهو ما انعكس مبارشة يف حفاوة 
اســتقبال الرئيس الرويس فالدميري بوتني والرتحيب العاملي 
بالخطوة اإلماراتية الشــجاعة لتلعب دور الوسيط لحلحلة 
األزمة وفتح نوافذ الحوار الدبلومايس، بدالً من االستقطابات 

الحادة.
 صناعة السالم ليست مهمة يسرية يف ظل أزمة دولية، 
لكنها ممكنة، وهو ما تبذل فيه اإلمارات مســاعيها مع دول 
محورية يف الرشق األوســط عىل رأسها مر والسعودية، 
فهذه دول متتلك من األرصدة السياســية القادرة عىل التأثري 
الفاعل لخفض منســوب التوتر، ويف هذه املرحلة من األزمة 
يجب العودة إىل العقالنية وعدم تسييس القضايا االقتصادية 
يف رصاع ســينعكس عىل الشعوب مع دخول موسم الشتاء 
يف شامل القارة األوروبية، ولذلك من املطلوب العودة خطوة 
إىل الوراء مراعاة لعدم الزج بالشعوب يف مزيد من التدهور 

االقتصادي.
 محمد بن زايد ميثل يف هذا التوقيت من التاريخ الشخصية 
التي تعول عليها دول العــامل إلخراجها من نفق الحرب، فال 
ميكن االســتهانة بالتلويح باستخدام األسلحة النووية، وما 
ميكن أن تنتج من تأثريات عىل مســتقبل البرشية، لذلك فإن 
اللحظة تســتدعي الحكمة، فإشعال شمعة خري تيضء نحو 
الحل أفضل من االستمرار يف التصعيد املتبادل، وهو ما يجب 
أن يســرتعيه املجتمع الدويل بدعم الجهد اإلمارايت للوصول 
إىل نتيجة إيجابية لحــرب فتاكة قد تقود لحرب عاملية ثالثة 
ال أحد له طاقة بها، فهذه فرصة مواتية صنعها رجل شــجاع 

بحكمة بدأها يف روسيا وحصادها للعامل.

املــايض  مــن 
لجمهورية  الجميل 
الدميقراطية،  اليمن 
آخــر  يف  كانــت 
الثامنينيــات قبــل 
حــني  الوحــدة، 
أن  اليونسكو  أعلنت 
اليمن  يف  التعليــم 
هو  الدميقراطيــة 
الجزيــرة  يف  األول 
ووصول  العربيــة 
نسبة األمية إىل 2% 

من عدد السكان.

األمناء/ سكاي نيوز:
استنكرت دولة اإلمارات التريحات األخرية 
التي أدىل بها جوزيب بوريل، املمثل األعىل لالتحاد 
األورويب للشؤون الخارجية والسياسة األمنية، 
الدبلوماســية  األكادميية  افتتــاح  خالل  وذلك 
األوروبية الجديدة يف بروج، ببلجيكا، مشــرية 
إىل أن أية تريحات من هذا النوع غري مناسبة 

وتتسم بالعنرية.
ويف بيــان صــادر عــن وزارة الخارجية 
والتعــاون الدويل، أعربت الــوزارة عن رفضها 
لتريحات بوريل ووصفتها بالعنرية، مشرية 
إىل أنها تساهم يف تفاقم التعصب والتمييز عىل 

املستوى العاملي.
وقد اســتدعت وزارة الخارجيــة والتعاون 
الدويل اإلماراتية، متمثلة مبحمد سيف الشحي، 
مدير إدارة الشــؤون األوروبيــة، وريم كتيت، 
نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية، وإمييل 
بولســن، القائــم بأعامل رئيس بعثــة االتحاد 
األورويب لدى الدولة، حيث طُلب من مكتب املمثل 
األعىل تقديم تفســري مكتوب بشأن تريحات 

بوريل املؤذية والعنرية.
وتعتر تعليقات بوريل مخيبة لآلمال، حيث 
تأيت يف وقت تدرك فيــه جميع األطراف أهمية 
احرتام األديــان والثقافات واملجموعات العرقية 
األخرى، فضال عــن قيم مثل التعددية والتعايش 

والتسامح.
وكان بوريل قد قــال: "أوروبا حديقة. لقد 
بنينا حديقة. أفضل مزيج من الحرية السياسية 
واالزدهار االقتصادي والتامسك االجتامعي الذي 

متكنت البرشية من بنائه".
وأضــاف: "بقية العامل أشــبه بغابة. ميكن 
للغابــة أن تغزو الحديقة. عىل البســتانيني أن 

يحموا الحديقة ببناء جدران عالية".
وتابع: "يجــب أن يذهب البســتانيون إىل 
الغابة. يجب أن يكون األوروبيون أكرث انخراطًا 
مــع العــامل، وإال فإنهم ســوف يغزونا بطرق 

ووسائل مختلفة".

بسبب املعاكســني يف خط )إمناء - 
الريقة( ال مير يوم إال ونشهد حادثاً عىل 
أقل تقدير، وأعمدة اإلنارة كان لها نصيب 
من ذلك وتكاد تختفي من الخط  بســبب 

الحوادث!
نقرتح وضــع رقابــة أمنية وفرض 
غرامــة مالية عىل كل ســيارة مخالفة 

للنظام.

للتذكري..

كان متواضعاً ومخلًصــا للوطن، ال يحب الغرور والشــهرة، تواضعه 
ووطنيته أبكت كل جنويب حر. 

الشهيد الحي يف قلوب الجنوبيني .. الشــهيد القائد منري أبو الياممة، 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

صورة وتعليق

سر بخطك


