رســــالـــــة املــــوســــم اجلـــديـــــد
اإلخــوة واألخــوات  ..املواطنــن واملواطنــات  ..مــع بدايــة موســم جديــد لإلجناز
فــي بالدنــا  ..أحببــت أن أوجــه مجموعــة مــن الرســائل املختصرة :
أو ًال :مــكان املســؤولني والــوزراء والقــادة هو امليدان .نريــد أن نراهم هناك بني
الطــاب واملعلمــن ،أو فــي الســوق بــن التجار واملســتثمرين ،نريد أن نســمع
بهــم بــن املزارعــن وعنــد مرافــئ الصياديــن ،مــع األرامــل واألمهــات وعنــد
كبــار املواطنــن ،عنــد املرضــى وفــي املستشــفيات وبــن األطبــاء والعاملــن..
نريــد أن نراهــم هنــاك ونســمع منهــم مــن هنــاك وليــس فــي قاعــات املؤمتــرات
وأروقــة املنتديــات التــي تكاثــرت واســتهلكت املــوارد وطاقــات املســؤولني.
نحــن حكومــة إجنــازات ولســنا حكومــة محاضــرات .نحــن فريق مــن املنجزين
وليــس مــن املنظريــن ..
ثانيــا :العبــث والفوضــى علــى وســائل التواصــل االجتماعــي تــأكل مــن
منجــزات تعبــت آالف فــرق العمــل مــن أجــل بنائهــا .ســمعة دولــة اإلمــارات
ليســت مشــاع ًا لــكل مــن يريــد زيــادة عــدد املتابعــن .لدينــا وزارة للخارجيــة
معنيــة بــإدارة ملفاتنــا اخلارجيــة والتحــدث باســمنا والتعبيــر عــن مواقفنــا
فــي السياســة اخلارجيــة للدولــة ،وإحــدى مهامهــا األساســية أيضــا احلفــاظ
علــى  48عامــا مــن رصيــد املصداقيــة والســمعة الطيبــة الــذي بنتــه اإلمــارات
مــع دول وشــعوب العالــم  ..لــن نســمح أن يعبــث مجموعــة مــن املغرديــن
بــإرث زايــد الــذي بنــاه لنــا مــن املصداقيــة وحــب واحتــرام الشــعوب .صــورة
اإلمــارات واإلماراتــي ال بــد أن تبقــى ناصعــة كمــا بناهــا وأرادهــا زايــد.
ثالثــا :كثــرت الشــكوى مــن ملــف التوطــن ونحــن نســمعها ..وانخفضــت
نســبة رضــا النــاس عــن تعامل املســؤولني مع هــذه الظاهــرة ..ونحــن نرصدها..
توفيــر الوظائــف للمواطنــن كان وســيبقى أولويــة  ..حالنــا حــال جميــع
الــدول فــي الشــرق والغــرب  ..ولنــا وقفــة جــادة فــي هــذا املوســم مــع هــذا
امللــف ومحاســبة ومتابعــة  ..وقــرارات جديــدة بــإذن اهلل.
رابعــا :بحمــداهلل أرقامنــا فــي القطــاع االقتصــادي فــي تقــدم ،وتنافســيتنا فــي
ارتفــاع ،وجتارتنــا اخلارجيــة فــي ازديــاد ..ولكن لســنا مــن الدول التــي تتحرك
وفــق املعــدالت املتوســطة اقتصاديــا  ..نحــن دولــة تســعى لتحقيــق قفــزات
اقتصاديــة نختصــر فيهــا الزمــن  ..نحتــاج فــي الفتــرة املقبلــة إلــى مشــاريع
نوعيــة  ..وأفــكار اســتثنائية للدفــع باقتصادنــا نحــو القمــة  ..املشــاريع
العقاريــة حتتــاج إلــى ضبــط إيقاعهــا لتحقيــق قيمــة مضافــة لالقتصــاد الوطنــي
حتــى ال تصبــح عبئـ ًا ومصــدر ًا لعــدم االتــزان فــي مســيرتنا االقتصاديــة.
خامســاً :كررنــا عشــرات املــرات للجميــع  ..بــأن الهــدف مــن وجــود
احلكومــة هــو خدمــة النــاس  ..ولألســف تكثــر طلبــات النــاس علــى برامــج
البــث املباشــر ووســائل التواصــل  ..وال يجــد بعــض املســئولني الشــجاعة
للتعامــل مــع مطالبهــم أو حتــى الــرد علــى تســاؤالتهم  ..أعــرف بــأن هنــاك
حتديــات  ،ولكــن التهــرب منهــا لــن يحلهــا ..املؤسســة التــي تخــاف مواجهــة
النــاس هــي مؤسســة فقــدت الثقــة بنفســها  ..أطلــب مــن اجلميــع احتــرام أي
متصــل بنــا عبــر البــث املباشــر أو وســائل التواصــل بالــرد عليــه ومحاولــة حل
مشــكلته ..ليــس املهــم ســعة املــوارد  ..بــل ســعة القلــوب وســعة األخــاق ..
سادسـاً :أقــول للجميــع تفاءلــوا فــإن القــادم أجمــل وأفضــل وأعظــم  ..نحــن
الدولــة األكثــر اســتعداد ًا للمســتقبل  ..نحــن الدولــة األكثــر تنافســية فــي
املنطقــة  ..نحــن الدولة األســرع منوا في عدد املشــاريع  ..نحــن الدولة األكثر
تقدمــا فــي اإلدارة احلكوميــة  ..نحــن الدولــة األفضــل فــي تبنــي تكنولوجيــا
املســتقبل  ..واألهــم مــن ذلــك نحــن دولــة متلــك الشــجاعة لتواجــه احلقائــق
وتراجــع احلســابات وتعــدل االســتراتيجيات بشــكل مســتمر لالنطــاق
بأقصــى ســرعة نحــو املســتقبل..

