
واكــب وزير الدولة للشــؤون الخارجية د. 
أنور قرقــاش في تغريداتــه رحيل العاهل 
بــن عبدالعزيز،  الملك عبدالله  الســعودي 
وتســّلم خــادم الحرميــن الملــك ســلمان 
الســلطة، وكتــب في ذلك «خســرت األمة 
العربية واإلســالمية رجًال مــن معدن نادر 
ســعى إلى وحــدة العرب وإعالء شــأنهم 
ولّم شــملهم فــي زمن صعب، رحــم الله 

الملــك عبداللــه رحمــة واســعة. نعــزي 
إخواننا في الســعودية في مصابهم الكبير، 
ونعزي أنفســنا في رحيــل قامة من قامات 
العرب، ترك بصمة واضحة خيرة وسيحكم 
التاريخ إيجاباً علــى عمله وجهده». وحول 
الملك الراحل يقــول قرقاش: «لعب الملك 
عبدالله دوراً محورياً في السياسة الخليجية 
والعربية عبر رؤيــة واضحة والحرص على 
وحدة الكلمة ودوره اإلصالحي في المملكة 
كان واضحــاً جلياً». والحــظ أن البعض لم 
يراعوا حرمة المــوت وكرامة المّيت، فقال 
معّلقــاً: «ال يبــدو أن للمــوت حرمــة عند 
البعــض، وفاة قائد خير يكشــف لمن يريد 
أن يكتشــف حقارة وشماتة الوضيع، كوادر 
اإلخوان وملفقــي األخبار على رأي هؤالء. 
المغّرديــن تجاهلهم واإلعراض  طلبت من 
عن الســفهاء ومن يقم بتصوير تغريداتهم 
ويعمــل على نشــرها علينــا تجاهلهم فهم 
نكــرات وال يســتحقون الرد. الــوارد حول 
هجوم خطيب جمعة طهــران أحمد جنتي 

على فقيدنا الملك عبدالله وسيرته العطرة 
نفســه طائفي ويســتهدفنا جميعــاً ويعّقد 

عالقات إيران العربية.
وبدايــة العهــد الســعودي الجديد كتب 
قرقــاش: «رســالة خــادم الحرميــن الملك 

ســلمان بــن عبدالعزيــز عبــر تويتــر إلى 
مواطنيــه إثــر القرارات الملكية اســتعمال 
للتواصــل  للتكنولوجيــا وتعزيــز  إيجابــي 
والمشاركة. نسأله جل وعال أن يوّفق خادم 
الحرمين وهو الذي يحمل سج ًال حافًال في 

العمــل العام واّطالعاً واســعاً على شــؤون 
العرب والمنطقة».

بعد نهاية فترة حدثت فيها بعض الخالفات 

داخل مجلس التعاون الخليجي، كتب وزير 
الدولة للشــؤون الخارجيــة د. أنور قرقاش 
في أغســطس العام الماضي، 2014 «علينا 
جميعــاً مســؤولية رأب الصــدع وترميــم 
الثقــة والتســامي فــوق كل شــيء صغير، 
قوًال وفعًال، ألننا في قارب مشــترك نريده 
منيعــاً قوّيــاً». وألقى قرقــاش الضوء على 
الموقــف الواضــح والبنــاء للدولــة، حيث 
كتب في تغريداته «مواقف اإلمارات خالل 
األزمــة كانت صريحــة في التشــديد على 
الحرص على األمن الجماعي للخليج ودوله 
وشعبه، وهذه المقاربة تثمر قناعة بأولوية 
االستقرار. يجب أال نسمح لمن له أجندة أن 
يصطــاد في الماء العكر خصوصاً في مرحلة 
إعــادة بناء الثقة.. مصلحــة اإلمارات خليج 
عربــي قــوي نحّصنه ونبعده عــن خالفات 
المنطقــة وتجاذباتها. وســيذكر التاريخ أن 
اإلمارات رفعت شعار حفظ أمن واستقرار 
الخليج العربي بعيداً عن التطرف والتحّزب 
والحرائق التي تطال أركان عالمنا العربي».

عندمــا يقفز الزمن خطــوات إلى األعلى، تجد 
دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة تقفز معه، 
وحيــن يحث حصــان التقّدم الخطى مســرعاً 
نحــو كل محطة عنوانها اإلنجاز، تجد اإلمارات 
علــى صهوته. هكذا أسســها المغفور له بإذن 
الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، وعلى 
هذا المســار يخطو «خير خلف لخير ســلف»، 
وفــي المقدمة صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، 
ومعــه إخوانه حكام اإلمــارات وأولياء العهود 
والشــيوخ والمســؤولون وأبناء الشعب. دولة 
تعمل كخلية نحل وتحّقق اإلنجازات المرموقة 
حتــى باتت أكثــر المناطق جذباً فــي العالم. 
مســيرة اإلمارات تتحّدث عن نفسها بالوقائع، 
وسياســات اإلمارات واضحة وضوح الشــمس 
وليــس فيها ما هــو مبطن. لكننا فــي عالم ال 
يخلــو من أعــداء النجاح فــي كل مرحلة وفي 
كل مكان وزمان. هنا تحتاج المســيرة العملية 
إلــى مواكبــة دبلوماســية وإعالميــة تعكــس 
الحقيقــة وتفضح الزيف وتعــّري المتطاولين 
الدبلوماســية واإلعالمية  المعركة  والمضللين. 
تخوضها الدولــة باقتدار، لكننا نســّلط الضوء 
في هــذا الملــف على فــارس كلمــة يواكب 
كل المســتجدات والقضايــا والمواضيع لحظة 
بلحظــة، ويضرب المثل الحــي على التوظيف 
األمثــل لتكنولوجيــا المعلومــات والتواصــل 
االجتماعــي. إنه معالي د. أنــور قرقاش، وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجيــة - وزيــر الدولة 
لشــؤون المجلــس الوطنــي االتحــادي، الذي 
لّخــص رؤيته ألحد هذه الوســائل قائًال «تويتر 
يعــّزز يومّياً تأثيره كأداة إعالمية مهمة، ويضم 
في ثناياه الغّث والســمين، ويثبت أن وســائل 
التواصل االجتماعي ستســتمر فــي لعب دور 

أكبر وأكبر».

بــادئ ذي بدء ال بد من اإلشــارة إلى تغريدة 
كتبهــا قرقاش توّضح نقطة االنطالق في العمل 
والمهمــات فــي الدولة، مؤّكــداً أن توجيهات 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولــة، حفظه الله، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، هي أهم األولويات لتطوير العمل. وحين 
تعــّرض صاحب الســمو رئيــس الدولة لوعكة 
صحية وتســابق أبناء اإلمارات والمقيمون في 
التعبير عن مشاعرهم كان لقرقاش تغريدة في 
حســابه على تويتر تقول «حفظ الله ســبحانه 
وتعالى بو سلطان من كل مكروه وألبسه رداء 

الصحــة والعافيــة». وفي وقت يعبــر قرقاش 
عن مواقفه تجاه سياســات الدولة والتطورات 
اإلقليميــة والدولية، فإن مواقفــه الواضحة ال 
تخرج عن حدود اللياقة السياســية وتترّفع عن 

الصغائر. هذا ما حصــل إبان فترة الخالف مع 
قطر حيث كتب على حسابه في «تويتر» ومن 
ذلك تغريدته «إنه من الضروري االنتباه لعمل 
المرتزقــة والحزبيين في إذكاء نار الفتنة على 

دولتــي اإلمارات وقطر»، موضحــاً أن «أولئك 
لهم أجندة ليســت في صالــح آل نهيان أو آل 
ثاني أو أي بيوت حاكمة في   الخليج».  وأوضح 
قرقاش «كما ال نرضى في رئيس دولة اإلمارات 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، وولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ال نرضى في 
التطاول على الشــيخ  حمد  (بن خليفة آل ثاني 
أميــر دولة قطر الســابق) والشــيخ   تميم  (بن 
حمــد أمير دولة   قطــر )، وآن األوان أن ننتهي 

من هذا (الخالف) الذي ال يليق بنا».   

عندمــا أعلنــت جائــزة الشــيخ زايد تســمية 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «شــخصية العام 
الثقافية» ســارع قرقاش لتهنئة سمّوه بتغريدة 
تقول «نبارك اختيار الشــيخ محمد بن راشــد 

شــخصية العام الثقافية، مهما كّرمنا بو راشــد 
فلن نفيــه حقه، رجل التفــاؤل واإلنجاز، هبة 
اإلمارات ومعبر عن طموحها». وفي 17 مارس 
الماضي، التقى ســموه وفداً شــبابياً ســعودياً 
الحــدث بسلســلة تغريدات  فواكــب قرقاش 
تقول: «كلمات محفزة ومشــجعة من الشــيخ 
محمــد بن راشــد في لقائه مــع مجموعة من 
رجال األعمال الســعوديين الشباب، النجاح ال 
يعرف المســتحيل لسان حال بو راشد.. الشيخ 
محمد بن راشــد يرى المســتقبل في الشباب 
وطاقاته، ينصح الوفد الشــبابي باإليجابية في 
متابعة أعمالهم وضرورة التماشــي مع الحياة 
المتغّيــرة.. فــي حديثــه مع رجــال األعمال 
الشــباب الزائريــن، نصحهم بالنفــس الطويل 
وبالطاقة اإليجابية.. حديــث أريحي بعيد عن 
التكّلف وإيمان بالشــباب ومبادرته.. بوراشــد 
قــال للوفد: ال يوجد شــيء اســمه مخاطر بل 
هناك تحديات تتطلب منكم اإلبداع واإلصرار، 

فالتحديات فرص تقتنصونها».

دبــي  شــهدت   ،2015 فبرايــر  و10   9 فــي 
انعقــاد القمــة الحكوميــة، فلم يــدع قرقاش 
هــذه المناســبة المهّمة تمر مــن دون تدوين 
انطباعاتــه. ومما جاء في تغريدات متسلســلة 
«في كلمته أمام القمة الحكومية الشيخ محمد 
بن زايد يصف الشــيخ محمد بن راشــد بأخي 
وصديقي ومعلمي.. كلمات مؤثرة لكل إماراتي 
حول قيــادة ملهمة متعاضدة.. الشــيخ محمد 
بــن زايد في كلمته أمــام القمة الحكومية: إن 
كان اســتثمارنا في التعليــم والمواطن صحيحاً 
فلن نحــزن عند تحميل آخــر برميل نفط، بل 
سنحتفل. الشــيخ محمد بن زايد يقدر ويثمن 
دور المرأة في االمــارات.. يحق له ولنا ذلك، 
فهذه رؤية والده ووالدنا المرحوم الشيخ زايد 
بن ســلطان». ولّخص قرقاش انطباعاته بالقول 
«كلمة وطنية معّبرة ومؤّثرة من الشيخ محمد 
بــن زايد، معّطــرة بالوفاء والعرفــان، وتحمل 
في ثناياها الثقة في مستقبل الوطن.. الواجب 
وأداؤه جزء رئيسي في كلمة الشيخ محمد بن 
زايد المؤثــرة.. وجدت أن الكلمة موجهة أوًال 
لإلمارات وأهلها، تشكر وتثّمن وتحّفز. تمّيزت 
الكلمــة بالعديد مــن األمثلة واإلشــارات، ما 
أكسبها بعدها اإلنساني والوطني وهي خصال 

مهّمة في شخصية بو خالد». 

ويعّلــق وزير الدولة للشــؤون الخارجية على 
تحقيق اإلمــارات المرتبة األولى في األفضلية 
لدى الشــباب العربي. وكتب قرقاش «اإلنجاز 
يتحدث.. اإلمــارات في المرتبــة األولى على 
قائمة الدول المفضلة للشــباب العربي للعيش 
واإلقامــة. اإلنجــاز صوته مســموع.. االمارات 
فــي المرتبــة األولــى عنــد الشــباب العربي 
كنمــوذج تنمــوي ناجح، بالدي وطــن التنمية 
والخير ونموذج عربي رائد. المقاربة االماراتية 
الناجحة بسيطة، الحرص على األمن واالستقرار 
ومــن خــالل هــذه المنصــة تبنى الوســطية 
واالعتــدال والنمــوذج االقتصــادي المنفتــح. 
الشباب العربي يصوت لصالح نموذج اإلمارات 
فــي خياراته». ويعّلق قرقاش على مقال مجلة 
فوربس الشــهيرة فيؤكد أن اإلمارات أكثر بلد 
يحظــى بثقة مواطنيه، وكتب يقول «واحة من 

االستقرار والحداثة والتنوع والتسامح». 

في الســادس من فبراير كتب قرقاش اســتباقاً 
لتقرير كانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» 
تســتعد إلصــداره، إن هذه المنظمــة «ومن 
خــالل مؤتمــر صحافي في نيويــورك وباريس 
تنوي التعرض لممارسات العمالة في بناء لوفر 
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في تغريداته علــى «تويتر»، ذّكر وزير الدولة 
للشــؤون الخارجية د. أنــور قرقاش بأن دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة كانــت من الدول 
التي حّذرت مبّكراً من تنامي ظاهرة اإلرهاب 
ومن اســتغاللها خارجياً. ففي التاسع عشر من 
سبتمبر 2014، ألقى ســمو الشيخ عبدالله بن 
زايــد آل نهيــان، وزيــر الخارجيــة، كلمة في 
الجمعيــة العامــة، وحــول تلــك الكلمة كتب 
قرقــاش مغــّرداً إنها «كانت قويــة وغنية في 
ناجحاً  المحتوى والمضمون وتوجت أســبوعاً 
للدبلوماســية اإلماراتية في نيويورك»، مضيفاً 

أن ســمو الشــيخ عبداللــه بن زايد «أحســن 
القول حين أشــار إلى أن ال خيار للمجتمعات 
المتحضــرة إال النجــاح فــي اختبارهــا ضــد 
اإلرهــاب.. وهنــأ وفــد الدولة جامعــاً أهم 
دبلوماسيينا والشــيخة بدور القاسمي، نهنئهم 
جميعــاً على أفضل تمثيل إلماراتنا». من خالل 
هذه المحافــل الدولية والتجمعــات األممية 
ندرك التقدير الكبير الذي تحظى به اإلمارات، 
وطموحنا يجب أن ال يتوقف، فوطننا يستحق 

أضعاف ما تحقق».

يقــول قرقاش عــن حســن قــراءة اإلمارات 
وتوّقعاتهــا «فــي لقــاءات كثيــرة نلمس أن 
اإلمارات كانت متقدمة في موقفها في التحذير 
من التطرف واإلرهاب، نسمع ذلك من العديد 
مــن المســؤولين العرب واألجانب. ونســمع 
منهم أن انطباعاتهم األولية أن اإلمارات كانت 
مبالغة في استشعارها للخطر سرعان ما بينت 
األحداث عكســه، وها نحن نرى تحدياً رئيسياً 

أمامنــا. فالتطرف الذي يواجــه المنطقة يهدد 
وجودها ويتيح األرضية الســتقطاب الشــباب 
لمعــارك عبثية ويخلــق فراغاً أصبــح عالمنا 
العربي بســببه مشــاعاً لتدخل الغير». مؤكداً 
أن «مصارحــة الــذات أصبحت واجبــة بعيداً 

عن األوهــام، فالتفتيت اإلرهابــي والطائفي 
آثــاره طويلة المدى وجرحه لن يبرأ ســريعاً، 
والخــالص لن يأتي خارجياً.  ويشــرح قرقاش 
البون الواســع بين الشــعار والحقيقــة مغّرداً 
العظيمــة  والحضــارة  اإلســالمي  «تاريخنــا 

التــي أنتجهــا ديننا الحنيف يجــب أن نحصن 
مصطلحاتها من استغالل جماعات إرهابية». 

ويعــّول قرقــاش علــى األزهــر الشــريف 

فــي مواجهــة الفكــر المتطــرف، وكتــب: 
«مــن الطبيعــي أن يلعب دوره الوســطي 
والتاريخي في فترة شــوه المتطرفون ديننا 
اإلســالمي الحنيــف، آن األوان الســتبدال 
دعوات اإلقصــاء والتكفير. الــدور القيادي 
والمعتــدل لألزهــر مطلوب فــي المرحلة 
الحالية بعد أن فشل تطرف اإلسالم الحزبي 
في طرح مشــروع حضــاري جامع يتواصل 
مع المستقبل. التحدي األساسي الذي يجب 
أن ننجــح فيــه مكوناتــه ثــالث:  (١) أن 
ال تكــون الحملــة ضــد داعــش حملة ضد 
السّنة، فالتمييز والضمانات ضرورية للحشد 
والمساهمة.  (٢) أن ال يكون المستفيد من 
ضــرب داعش قوى إقليميــة تمتد بنفوذها 
عربياً على حســاب المكون السّني، أو نظام 
فقــد شــرعيته وهــادن داعش لحســابات 
انتهازية.  (3) أن ندرك بوضوح أن اإلرهاب 
هو اإلرهاب، وال يوجد إرهاب خطير وآخر 
متوســط، وأنه يهددنا من اليمن والصومال 

إلى ليبيا. 

• معالــي د. أنور محمــد قرقاش  وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجيــة / وزير 

الدولة لشؤون المجلس الوطني 
• تــم تعيين معالي أنــور محمد قرقاش 
فــي عام 2006 وزير الدولة لشــؤون 
المجلــس الوطنــي االتحــادي بدولة 

اإلمارات.
• تــم تعيينــه فــي فبرايــر 2008 وزير 
الدولــة للشــؤون الخارجيــة ووزيراً 

للدولة لشؤون المجلس الوطني. 
• حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية 

كنغز بجامعة كامبردج - بريطانيا 
البكالوريوس والماجستير في  • ويحمل 
العلوم السياســية مــن جامعة جورج 

واشنطن بالواليات المتحدة 
• ويشــغل معاليــه إضافة إلــى منصبه 

الوزاري المناصب التالية: 
 • رئيــس اللجنة الدائمة لمتابعة ورصد 
المســتجدات المؤثــرة على ســمعة 
الدولة، منذ عام 2007 ولغاية تاريخه.

 • رئيــس اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
االتجار بالبشر، منذ عام 2007 ولغاية 

تاريخه. 
 • رئيس مجلس أمناء كلية دبي لإلدارة 
الحكوميــة، منــذ عــام 2008 ولغاية 

تاريخه. 

 • رئيس مجلس أمناء مؤسســة سلطان 
بــن علي العويس الثقافيــة، منذ عام 

2008 ولغاية تاريخه.
 • نائــب رئيس اللجنــة الوطنية الدائمة 
للتركيبة الســكانية، منــذ عام 2008 

ولغاية تاريخه.
 • عضــو لجنة تطويــر المناهج الوطنية 

منذ عام 2008 ولغاية تاريخه.
 • عضو اللجنة الوزارية للتشريعات منذ 

عام 2006 ولغاية تاريخه. 
 • عضو مجلس أمنــاء برنامج اإلمارات 
لتطويــر الكــوادر الوطنيــة منذ عام 

2005 ولغاية تاريخه. 
 • عضو مجلس الشــؤون االقتصادية في 
إمــارة دبــي منذ عــام 2003 ولغاية 

تاريخه. 
وكان معاليه شــغل ســابقاً عدة مناصب 
على المستوى المحلي واالتحادي من 

أهمها: 
 • رئيــس اللجنــة الوطنيــة لالنتخابات 

 8/2006-2/2007
 • عضو مجلس إدارة مؤسســة اإلمارات 

لإلعالم 1999-2007. 
 • عضــو مجلــس إدارة غرفــة تجــارة 

وصناعة دبي 1997-2006.
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أبوظبــي، التقرير كالعادة لن يكــون حيادياً»، 
مضيفــاً أن الهجــوم المركــز لهيومــن رايتس 
ووتش على االمارات وممارســاتها ومشاريعها 
فيصطدم بســجل اإلمارات القــوي في منطقة 

تكثر فيها المآسي والتحديات.

وحول ريادة اإلمارات في مجال المســاعدات 
اإلنســانية، واكب قرقاش حفــل إطالق تقرير 
بحضــور  اإلماراتيــة  الخارجيــة  المســاعدات 
صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتوم، وســط «حضــور كبير إلطــالق تقرير 
مهم». وكتب قرقــاش إن «ريادة اإلمارات في 
المســاعدات الخارجية مصدر فخــر للمواطن 
اإلماراتــي وقيادته، نبنــي في الداخل ونمد يد 
العــون والدعم للخــارج. بلد الخيــر موطني. 
برامج مســاعداتنا الخارجية متعــّددة وتتميز 
بمهنيتها وتنوعها والشــراكات التــي تعّززها.. 
تحيــة تقدير وإجالل لكل مــن يعمل في هذا 

القطاع اإلنساني. 

بعــد التطورات المتســارعة علــى األرض في 
اليمــن وبخاصــة بعــد فــرار الرئيــس اليمني 
عبدربــه منصور هــادي من قبضــة الحوثيين 
ووصولــه إلــى عدن، نــكاد نقــول إن قرقاش 
تجّند للقضية، حيث واكب هذه القضية لحظة 
بلحظــة معّبراً بــكل وضوح وبــال مواربة عن 
موقــف اإلمــارات. وفي مقّدمة عاّمة ســبقت 
عمليــة «عاصفة الحــزم» وفــي ذروة ما قبل 
العاصفة غّرد في صفحته إن «مواقف اإلمارات 
مــن كل القضايــا واضحــة وجليــة واعتمدت 
الشــفافية والمصارحة وبيان مواقفها بوضوح، 
فــال تجد تضارباً أو معايير مزدوجة. مالحظات 
عديــدة تــرد لي ألمس فيهــا تقديــراً وتثميناً 
لوضوح مواقف اإلمارات ومصداقيتها، في زمن 
الفتن والرمادية». ومسّلطاً الضوء على التدّخل 
اإليرانــي في المنطقة كتــب «الضوء اإلعالمي 
اإليراني يشــير إلى بدء المواجهــة في اليمن، 
التمّدد اإليراني في جنوب شــبه الجزيرة خط 

أحمر ال يمكن القبول به». 

ومــع بدء عملية عاصفة الحــزم كتب قرقاش 
«منذ االنقــالب الحوثي وعدوانهــم المتمّدد 
طــال اليمــن كّلــه، وأراد أن يفــرض منطق 
الغالب والمغلوب على شعبه، ودعم الشرعية 
يصب فــي مصلحــة اليمن ومواطنيــه.. قرار 
عاصفة الحزم لم يأت متســّرعاً بل سبقه جهد 
سياســي مكّثف ومبادرات صادقة لم تصادف 
إال جحــوداً وعدوانــاً، هــذا العــالج جاء بعد 

أن طرقنــا جميــع األبواب». وحــول موقف 
اإلمارات في عمليــة عاصفة الحزم غّرد وزير 
الدولة للشــؤون الخارجية «ســيدرك الجميع 
بعــد حين دور القيــادة اإلماراتيــة، باألخص 
دور الشــيخ محمد بن زايــد الصلب والقوي 
في تعزيز موقع العرب االســتراتيجي وأمنهم 
واستقرارهم.. علينا أن نوّظف الحزم واإلرادة 
الخليجيــة التــي تمّثلــت في إطــالق عاصفة 
الحزم لتعاون استراتيجي خليجي عربي أوسع 
يحّصــن عالمنــا ويحفــظ أمنه واســتقراره». 
موقف ودالالت  وأبرز وزير الدولة للشــؤون 
الخارجيــة دالالت مســاهمة اإلمــارات فــي 
عاصفــة الحزم ودورها وانعــكاس هذا الدور 
علــى العمل الخليجــي المشــترك، وفي هذا 
كتــب مغّرداً «فعل صقور اإلمارات وطلعاتهم 
المظفــرة في تحالــف دعم الشــرعية يخلق 
ديناميكية جديدة في السياســة الخليجية، في 
التحديــات القادمة لنســمو ونعمل ونصدق. 
موقــف االمــارات فــي امتحان اليمــن يعّزز 
مصداقيتنا عند الشــقيق والجار». ويتســاءل 
قرقاش «هل يثق الشــعب اليمني في مســار 
سياسي يسيطر عليه صالح والحوثيون؟ خاصة 
وأنهم انقلبوا على مسار سياسي جامع مدعوم 
دولياً؟ أشــك في مصداقيتهــم وتوجههم.. أي 
نموذج يريده الحوثيــون والرئيس المخلوع؟ 
هل يرضى الشــعب اليمنــي بوالية الفقيه أو 

إعادة إنتاج جمهورية صالح؟» 

ولــم يْخِف وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية 
عتبــه على باكســتان وتركيــا اللتيــن رفضتا 
االنضمــام لتحالف دعم الشــرعية في اليمن. 
وفــي سلســلة تغريــدات بهذا الصــدد كتب 
قرقاش «قرار البرلمان الباكســتاني الذي ينص 
على (الحياد في الصراع اليمني) ويعرب (عن 
دعمــه الصريح للســعودية) متناقض وخطير 
وغير متوقع من إسالم أباد»، متابعاً «الموقف 

الملتبــس والمتناقــض لباكســتان وتركيا خير 
دليل على أن األمن العربي من ليبيا إلى اليمن 
عنوانه عربي، اختبار دول الجوار خير شــاهد 
على ذلــك. يبــدو أن أهمية طهران إلســالم 
أباد وأنقــرة يفوق أهمية دول الخليج، ُبعدنا 
االقتصــادي واالســتثماري مطلــوب، ويغيب 

الدعم السياسي في اللحظة الحرجة».

بعــد اإلعالن عن انتهاء عمليــة عاصفة الحزم 
رســمياً، غّرد وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
على «تويتر» مؤّكــداً أن «االنتقال من عملية 
عاصفــة الحزم الى عملية إعادة األمل مؤشــر 
لنجاح المرحلــة األولى من تحقيــق أهدافنا 
االســتراتيجية.. نجــاح عاصفة الحــزم واضح 
االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  بامتيــاز. 
بوصلتنا، إزالة الخطر اإليراني عن الســعودية 

والخليج، وعودة االستقرار الى اليمن».

وحــول دور إيــران كتــب قرقــاش سلســلة 
تغريــدات جــاء فيهــا أن «الهجــوم اإليراني 
الشــرس ضــد الســعودية لن ينجح في شــق 
الصــف الخليجــي، عاصفــة الحزم مشــروع 
عروبي مشترك تجاه التمّدد اإليراني وسياسة 
سيطرة المليشيات. وتأسيس الموقف اإليراني 
علــى أســاس أخالقي حجته ضعيفــة في ظل 
اســتهداف المدنيين في ســوريا، فمن تغاضى 
عــن المعانــاة الســورية ال ُيقِنع فــي تناوله 
لليمن». ويتابع «المطلوب عالقات سوّية بين 
إيران والخليج والعرب تنبذ الطائفية وتحترم 
الســيادة وعدم التدخل، هنا سُيصِبح الخطاب 
اإليراني مقبوًال وإيجابياً. أما تجيير الوضع في 
اليمــن لصالح التمّدد الخارجي في ســياق ما 
يجــري في العراق وســوريا فمصيره عالقات 
متوترة وشــحن طائفي تسأل عنه طهران قبل 

غيرها». 

ويتصــدى وزيــر الدولة للشــؤون الخارجية 
لبعض القوى التي تنســج االفتــراءات تجاه 
دولة اإلمــارات ومواقفها، ويقول «األكاذيب 
الحزبيــة الغريبة حول اإلمــارات ألنها تعمل 
وهم يتوّهمون، ألنها واضحة وهم منافقون، 
وألنهــا تقف مــع الشــقيق والصديق وهم 
يطعنــون فــي الظهــر. واألزمات كمــا يقال 
تكشــف المعــادن، ومعدن اإلمــارات صلب 
وصاف ونقي، فهي الشقيق المحب والحليف 
الصادق، وهــي دار المواقف ومنبعها. ومنذ 
بدايــات الفتنــة، كانــت اإلمــارات واضحة 
المقصــد، صادقــة التوجه، صريحــة الطرح، 
تســعى لالســتقرار واألمــان فــي المنطقة، 
والخروج من نفق األزمة. من حســن الطالع 
اتضــاح األمور، فتبين صدق اإلمارات وكذب 

الحزبية والتطرف».

مثلمــا كانت اإلمــارات بدايــة التقرير فإنها 
ســتكون مســك ختامه، ذلك أن دولة العمل 
والعطــاء ال تنظــر جانباً حيــث التوافه، إنما 
ترّكــز بصرها لألمام وللبعيــد نحو األهداف 
والطموحــات، فــال العصي توقــف دواليب 
مســيرتنا وال اإلشاعات تنال من عزائم قيادة 
اإلمــارات وأبنائها. وكما يقول قرقاش «تولد 
اإلشــاعة وتموت مجهولة، وتمضي اإلمارات 
واثقة الخطى نحو التنمية، واالستهداف األخير 
جزء من مسلسل ألننا وقفنا مع االستقرار في 
المنطقــة». ويضيف فــي تغريداته «موقفنا 
المتقدم في دعم مصر وشعبها أّلب اإلخوان 
وانتصار  والمتطرفــة،  التكفيرية  والتيــارات 
شعب مصر غّير من خريطة المنطقة والسير 
نحو الهاوية». وتساءل تساؤل الواثق المترّفع 
عن الصغائر «أين إشــاعة جيشنا الذي حارب 
في مالي؟ وأين إشــاعة لقاء عبدالله بن زايد 
مــع ليبرمان؟ وأين إشــاعة حملتنــا اإلغاثية 
المتآمرة على غزة؟ وأين وأين». ويسترســل 
أكثر في الوضوح مغــّرداً «يبدو واضحاً جلياً 
أن مــن يســتهدف اإلمارات هــو من يحرق 
عالمنا العربي، وهذه الحلقة الضّيقة معروفة 
ومحّددة، وتدرك أن لإلمارات منهجاً ووضوحاً 
يزعجهــا». وهكــذا يتعامــل وزيــر الدولــة 
للشــؤون الخارجية مع الوسائل الحديثة في 
التخاطب السياسي ونشر المواقف المبدئية، 
إذ يقــول «في تويتر تزداد قناعتي بأنك كلما 
تجاهلت الجاهل والســفيه هّمشته وحجبت 
األضــواء عن تفاهاته. في عالم تويتر العربي 
من المناســب أن نكرر مقولة الراحل الكبير 
نجيب محفــوظ: ال أجيد رد الكلمة الجارحة 

بمثلها، فأنا ال أجيد السباحة في الوحل».


	Binder1_34
	Binder1_35

