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 ان الثاين من ديسمرب يعد مناسبة وطنية مهمة الستلهام دروس املايض والتزود مبا يشحذ العزائم عىل 

خوض معارك املستقبل التنموية بإرادة أقوى وعزم امىض.
 أن االحتفاء مبســرية دولة االتحاد يف الذكرى الســابعة واألربعني للتأســيس يزودنا باملزيد من القوة 
والحامس واإلرصار عىل االستمرار يف السري إىل األمام، ويدفعنا إىل مزيد من اإلميان بقيم الوحدة واالنتامء 
والوالء والتضحية التي رســخها اآلباء املؤسسون، باعتبارها اإلطار الذي يضمن تقدمنا وتنميتنا ويحافظ 

عىل مكتسباتنا.
يف تاريخ األمم والدول والشــعوب محطات زمنيــة فارقة، يقف عندها الوعي الجمعي لألمم ملياً ملا 
حققته هذه التوقيتات من تأثريات نوعية بالغة وبصامت خالدة يف حياة الشعوب والدول، ويف تاريخنا 
املعارص، يقف الشــعب االمارايت طويالً أمام الثاين من ديســمرب من كل عام، ففي هذا اليوم التاريخي 
من عام 1971 انتقل االماراتيون إىل مظلة دولة االتحاد، يف تجسيد لحلم قائد عظيم امتلك حلامً عظيامً 
بحجم ومكانة فكره االســرتاتيجي الذي ســبق عرصه، واســترشف عرص الكيانات الكبرية، وامتلك رؤية 
مستقبلية أدركت بوعي عميق ينطلق من متغريات الحارض ويستوعب دروس التاريخ أن االتحاد فرضية 
حتمية لســكان االمارات، فكان له ما أراد، ملا امتلك من عزمية قوية وإرادة ال تلني، وشــخصية كاريزمية 
قــادرة عىل بناء التوافق بني القادة والشــخصيات املؤثرة يف عرصه، فتحول الحلم عىل يديه إىل حقيقة، 

وبات اتحاد دولة االمارات كيان سيايس دستوري حظي برتحيب واحرتام كل دول العامل، رشقاً وغرباً.
ها هي إمارات الخري كام أرادها القائد املؤسس، تقف شامخة يف ذكرى تأسيسها السابعة واألربعني، 
وانتقلت من مرحلة التأســيس بكل منجزاتها وحصادها، إىل مرحلة التمكني، التي يقودها بثقة واقتدار 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 
حفظــه الله، وأصبحت منوذجاً يحتــذى للدولة العرصية التي متتلك كل مقومــات التطور والنمو، كام 
تحولت إىل مصدر إلهام للدول الساعية إىل تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة، وباتت واحة أمن وأمان 
تجذب إليها املاليني من جميع الجنسيات حول العامل يف نسيج انساين ومجتمعي فريدة يرتجم التسامح 

والتعايش والتعددية واالنفتاح وقبول اآلخر.
إن أحــد أرسار نجاح تجربتنا االتحادية تكمن يف قيادتنا الرشــيدة التي وهبنا الله إياها وانعم علينا 
بها، فقل، بل ندر، أن تجد قيادة تســهر عىل راحة شــعبها وســعادته كام تفعل قيادتنا الرشــيدة، التي 
تشــبعت بقيم القائد املؤســس، طيب الله ثراه، وتعلمت يف مدرسته كيف تبنى الدول، وكيف تُستثمر 
قدرات الشــعوب ومواردها البرشية، فأصبح الشعب االمارايت أسعد شعب عريب لسنوات طويلة مضت 
عىل التوايل، ويحتل املرتبة العرشين عاملياً يف قامئة الشــعوب الســعيدة، وفقا للمؤرشات التنموية التي 

تصدرها املنظامت الدولية املتخصصة.
وال شــك أن االحتفاء مبســرية دولة االتحاد يف الذكرى السابعة واألربعني للتأسيس يزودنا باملزيد من 
القوة والحامس واإلرصار عىل االســتمرار يف الســري إىل األمام، ويدفعنا إىل مزيد من اإلميان بقيم الوحدة 
واالنتامء والوالء والتضحية التي رســخها اآلباء املؤسسون، باعتبارها اإلطار الذي يضمن تقدمنا وتنميتنا 
ويحافظ عىل مكتسباتنا ويلهمنا يف كل ما يعيل من شأن دولة اإلمارات ويضعها يف مكانها الذي تستحقه 
بــني األمم. ولعل ما يضفي أهمية خاصة عىل احتفالنا باليوم الوطني الســابع واألربعني هذا العام، أنه 
يأيت يف احتفالنا بـ "عام زايد" تكرمياً إلرث القائد املؤسس، طيب الله ثراه وعطائه اإلنساين الفريد، الذي 

بات منوذجاً وقدوة استثنائية يف الحكم والقيادة.
لقد علمني زايد .. أن نعمل حتى أخر لحظة من عمرنا وأخر نقطة يف دمائنا عىل صون وحامية هذا 

الوطن الذي بناه لنا رجال عظامء مخلصون.
إن الثاين من ديسمرب أيضاً مناسبة وطنية مهمة الستلهام دروس املايض والتزود مبا يشحذ العزائم عىل 
خوض معارك املســتقبل التنموية بإرادة أقوى وعزم امىض، فقد كان القائد املؤســس املغفور له الشيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحرص عىل أن يدعو الشــباب أن يلمــوا باملايض وظروفه 

الصعبة واملشاّق التي عاشها آباؤهم وأجدادهم، ليلموا بحارضهم، ويسترشفوا آفاق مستقبلهم.
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الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  الحفل  شهد  فقد 
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 
الشيخ حميد بن  السمو  الشارقة وصاحب  حاكم 
راشد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن 
الرشقي  بن محمد  الشيخ حمد  السمو  وصاحب 
وصاحب  الفجرية  حاكم  األعىل  املجلس  عضو 
السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس 
الشيخ  السمو  القيوين وصاحب  أم  األعىل حاكم 
األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  صقر  بن  سعود 

حاكم رأس الخيمة.
كام شهد حفل اليوم الوطني سمو الشيخ حمدان 
ديب  عهد  ويل  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  بن 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  الشيخ حمدان  وسمو 
بن  الشيخ سلطان  املالية وسمو  وزير  ديب  حاكم 

محمد بن سلطان القاسمي ويل عهد ونائب حاكم 
النعيمي  حميد  بن  عامر  الشيخ  وسمو  الشارقة 
حمد  بن  محمد  الشيخ  وسمو  عجامن  عهد  ويل 
وسمو  الفجرية  عهد  ويل  الرشقي  محمد  بن 
املعال ويل عهد  راشد  بن  بن سعود  راشد  الشيخ 
أم القيوين وسمو الشيخ عبدالله بن راشد املعال 
بن  الشيخ محمد  القيوين وسمو  أم  نائب حاكم 
الخيمة  رأس  عهد  ويل  القاسمي  بن صقر  سعود 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  وسمو 
أمل  الدكتورة  ومعايل  الظفرة  منطقة  يف  الحاكم 
عبدالله القبييس رئيسة املجلس الوطني االتحادي 
وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 
بن  الشيخ سيف  وسمو  العني  منطقة  الحاكم يف 
محمد  بن  رسور  الشيخ  وسمو  نهيان  آل  محمد 

نهيان  آل  زايد  بن  هزاع  الشيخ  وسمو  نهيان  آل 
أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  املجلس  رئيس  نائب 
ممثل  نهيان  آل  زايد  بن  سعيد  الشيخ  وسمو 
آل  زايد  بن  عيىس  الشيخ  وسمو  أبوظبي  حاكم 
نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  أمناء مؤسسة  مجلس 
لألعامل الخريية واإلنسانية والفريق سمو الشيخ 
مجلس  رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  سيف 
طحنون  الشيخ  وسمو  الداخلية  وزير  الوزراء 
الوطني وسمو  نهيان مستشار األمن  بن زايد آل 
رئيس  نائب  نهيان  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ 
مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ 
عهد  ويل  ديوان  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  حامد 
أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

�مد بن راشد و�مد بن زايد واحلكام يشهـــــــ
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الشيخ  وسمو  الدويل  والتعاون  الخارجية  وزير 
عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية 
واإلنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان 
للرعاية  العليا  زايد  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
اإلنسانية وذوي اإلحتياجات الخاصة وسمو الشيخ 
مستشار  نهيان  آل  خليفة  بن  سلطان  الدكتور 
صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد 
بن خليفة آل نهيان عضو املجلس التنفيذي وسمو 
الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو 
الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
دائرة النقل يف أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن زايد آل نهيان ومعايل الشيخ نهيان بن 
الفريق  ومعايل  التسامح  وزير  نهيان  آل  مبارك 

أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان 
روجر  ومعايل  الجزائري  الشعبي  الوطني  الجيش 
نوكود دانغ رئيس الربملان األفريقي إىل جانب عدد 
الدولة  يف  املسؤولني  وكبار  والوزراء  الشيوخ  من 

من مدنيني وعسكريني .
املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  ورفع 
العهود  وأولياء  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل 
إىل  والتمنيات  التهاين  أسمى  الحكام  ونواب 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
رئيس الدولة «حفظه الله» مبناسبة اليوم الوطني 
..داعني  الشامخة  االتحاد  دولة  لتأسيس   47 الـ 
املوىل عز وجل أن يديم عىل سموه موفور الصحة 
وشعبه  لوطنه  ذخرا  ويبقيه  والسعادة  والعافية 
تنميتها  مسرية  يف  بحكمته  البالد  قيادة  ليواصل 
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املزدهر  املستقبل  نحو  املباركة  ونهضتها  الشاملة 
رقيا وعزا ورخاء ..معربني عن اعتزازهم وفخرهم 
 » سموه  ينتهجه  الذي  السديد  والنهج  بالرؤية 
حفظه الله « ملا فيه خري الوطن واملواطن ورفعته 

وتقدمه.
العام  لهذا  الرسمي  االحتفال  فعاليات  وشملت 
الشيخ  املؤسس  له  املغفور  بإرث  احتفت  فقرات 
زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه « يف 

لرؤيته  تكرميا  زايد»  املئوية مليالده «عام  الذكرى 
اإلمارات  دولة  بناء  مسرية  قادت  التي  الحكيمة 

منذ نحو نصف قرن.
للجمهور  أبوابه  بفتح  العام  هذا  االحتفال  ومتيز 
من املواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة وزوارها 
حيث بلغ عددهم يف استاد مدينة زايد الرياضية 
حوايل 22 ألف شخص شاركوا يف رسم لوحة وطنية 

اتسمت مبشاعر الفخر واالعتزاز والفرح.
الصور  من  نادرة  مجموعة  االحتفال  وتضمن 
وترسد  األوىل  للمرة  تعرض  التي  األرشيفية 
محطات من حياة املغفور له الشيخ زايد ونشأته 
وحبه لألرض والطبيعة وعائلته وشعبه رافق ذلك 
املرسح  عىل  متميزة  ضوئية  تقنيات  استخدام 
جسدت لوحات بانورامية لترسد قصة باين نهضة 
يجود  قلاّم  الذي  األصيل  إرثه  وتكرّم  اإلمارات 

الزمان مبثله.
حرصية  موسيقية  مقطوعات  االحتفال  وشمل 
اإلماراتية  املوسيقى  بني  فريداً  دمجاً  شكلت 
اإلماراتيني  املؤدين  أبرز  عزفها  التي  التقليدية 
الفيلهارمونية  أوركسرتا  بأنامل  عاملية  ونغامت 
امللكية ..كام اصطحب االحتفال الجمهور يف رحلة 
لبداية قصة حياة املؤسس املغفور له الشيخ زايد 
حيث استهل مبشهد رشوق الشمس فوق الصحراء 
الثاقبة  الرؤية  القائد صاحب  تعبري عن والدة  يف 
وثوابت  أُسس  نظره  وبعد  بحكمته  صاغ  الذي 

الدولة وراهن عىل مستقبل مرشق ألجيالها.
القصائد  من  عدد  عىل  الضوء  االحتفال  وسلط 
قصائد  من  وأخرى  للحفل  خصيصا  كتبت  منها 
حم  بن  محمد  واملرحوم  زايد  الشيخ  له  املغفور 
الذي عارص الشيخ زايد رحمه الله .. ففي قصيدة 
املرحوم محمد بن حم «هزري عىل زايد»، يصف 
الشيخ زايد  الذي الحظه بني  الشبه  الشاعر وجه 
وجده زايد األول والذي اكتسب منه قيم الرجل 
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تضمنت  كام   .. املحب  الصالح  القائد  وخصال 
الفقرة وصف عالقة الشيخ زايد بوالدته الشيخة 
بحكمتها  التي  الله»  «رحمها  بطي  بنت  سالمة 
ومحبتها وشخصتها القوية أرست يف تفكريه املثال 
للمرأة اإلماراتية وما ميكن أن تحققه  النموذجي 

يف املجتمع.
زايد  الشيخ  نشأة  عىل  الضوء  االحتفال  وألقى 
االتحاد  رؤية  تكوين  يف  أسهمت  التي  والعوامل 
..فمن تجسيد األماكن املؤثرة يف حياته مثل قرص 
الحصن وقلعة الجاهيل وقرص املويجعي بتقنيات 
ضوئية ثالثية األبعاد إىل اجتامع السميح التاريخي 
بني املغفور لهام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم «رحمهام الله» 
اإلمارات  دولة  لقيام  األوىل  النواة  شكل  الذي 
العربية املتحدة وشهد العامل يف أعقابها والدة دولة 
حديثة نجحت خالل فرتة قصرية برتسيخ مكانتها 

وبقوة عىل الساحة العاملية.
معايل  رسد  هو  االحتفال  تضمنه  ما  أبرز  ومن 
السمو  صاحب  ممثل  السويدي  خليفة  أحمد 
رئيس الدولة ملقتطفات من يومياته مع املؤسس 
بيان  ألقى  الذي  الشخص  السويدي هو  ..فمعايل 
 2 يوم  اإلمارات  حكام  اجتامع  عقب  االتحاد 
«بيت  باسم  اآلن  تعرف  غرفة  يف  ديسمرب1971 
االتحاد» للمصادقة رسميًا عىل الدستور الذي تم 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تأسيس  مبوجبه 
البارزة يف  الوطنية  الوجوه  يعد معاليه من  ..كام 
من  مقربا  كونه مستشارا شخصيا  االتحاد  مسرية 
املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب 

الله ثراه « وهو أول وزير خارجية لالمارات.
عىل  الضوء  سلط  تفاعليا  عرضا  االحتفال  وشهد 
مقومات  من  واحدة  كانت  التي  النفطية  الرثوة 
بدأها  التي  االتحاد  مسرية  يف  والنجاح  النهضة 
املغفور له زايد « طيب الله ثراه « والذي لطاملا 

كان يعد النفط دافعاً نحو بناء وترسيخ املستقبل 
األفضل لألجيال املقبلة .

لتسجيالت  مقاطع  االحتفال  فقرات  وتخللت 
الذي  الجمهور  انتباه  لفتت  زايد  الشيخ  بصوت 

كام  حكمته  تعكس  خالدة  جمل  إىل  أصغى 
لوحة حية شاهد من  إىل  تحولت خشبة املرسح 
البداية  منذ  زايد  الشيخ  حلم  الجمهور  خاللها 

بتحويل الصحراء إىل واحة خرضاء.
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وشارك أكرث من 300 من أفراد القوات املسلحة يف 
تأسيس  اإلمارات عقب  لدولة  حية  رسم خريطة 
االتحاد كام خطط لها الشيخ زايد وحكام اإلمارات 
وذلك عىل أنغام السالم الوطني يف لحظة سادتها 

مشاعر فخر.
زايد  الشيخ  الضوء عىل بصامت  االحتفال  وسلط 
عىل مستوى العامل والتي ال تزال بارزة حتى يومنا 
هذا وجعلت من اإلمارات نرباساً للسالم والتسامح 
أظهر  كام   .. أجمع  العامل  عنه  يتحّدث  والعطاء 
للجمهور مدى عطاء املؤسس، الذي كان وال يزال 

عنواناً ورمزاً خالداً للعمل اإلنساين، ويواصل قادة 
اإلمارات اليوم النهج اإلنساين الذي رسخه الشيخ 
زايد حتى باتت اإلمارات اليوم أكرب مانح إنساين 

عىل مستوى العامل.
وأتاح االحتفال فرصة لتعريف الجمهور بعدد من 
الشخصيات البارزة منها التي عارصت املغفور له 
الشيخ زايد وأخرى أكملت مسريته، حيث عرضت 
ألشخاص  خاصة  لكلامت  مقاطع  املرسح  شاشة 
عارصوه وملسوا عن قرب حكمته ومحبته ورؤيته 
الفريدة  املكانة  تجسد  برسائل  وتوجهوا  الثاقبة 

الذي  واإلرث  زايد  الشيخ  له  املغفور  مثلها  التي 
تركه لألجيال القادمة.

الجاللة  لصاحب  كلامت  املقاطع  بني  من  وكان 
اململكة  عاهل  الحسني  بن  الثاين  عبدالله  امللك 
األردنية الهاشمية الشقيقة وسمو الشيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدويل 
وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  ومعايل 
التسامح ومعايل الدكتور سلطان بن أحمد الجابر 
وزير دولة وسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن 
زايد آل نهيان سفري الدولة لدى مملكة البحرين 
بن  نهيان  بن  شخبوط  الشيخ  وسعادة  الشقيقة 
مبارك آل نهيان سفري الدولة لدى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة والشيخ خليفة بن طحنون آل 
نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أرس الشهداء يف 
ديوان ويل عهد أبوظبي والشيخ زايد بن حمد بن 
حمدان آل نهيان عالوة عىل عرض كلمة أرشيفية 
عضو  املنصوري  قران  بن  مبارك  له  للمغفور 

املجلس االستشاري الوطني األسبق.
الله  «طيب  للمؤسس  مبقطع  االحتفال  واختتم 
من  كلامت  ملقياً  شعبه  أمام  واقف  وهو  ثراه» 
لفتة  ويف  ذلك  وعقب   .. عهدناها  كام  حكمته 
تغريدة  املرسح  عىل  عرضت  للجمهور  مفاجئة 
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
ديب «رعاه الله» مستخدما فيها الوسم #علمني_

واملقيمني  املواطنني  من  للجمهور  دعوة  يف  زايد، 
والزوار للتعبري عن تأثرهم باملغفور له الشيخ زايد 
وما تعلموه منه من قيم نبيلة كالتسامح والعدل 

واملحبة والعطاء واإلخالص.
االحتفال  بعد  ملا  #علمني_زايد  مبادرة  وتستمر 
أمام  الفرصة  لتتيح  الوطني  باليوم  الرسمي 
تقديرهم  عن  والتعبري  بها  للمشاركة  الجمهور 
وعرفانهم للوالد واملؤسس، يف لفتة متميزة تتويجا 

لعام زايد.
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آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  وقال 
وغالية  عزيزة  بذكرى  اليوم  نحتفل   ” نهيان 
اتحادنا،  إلعالن  واألربعني  السابعة  الذكرى  هي 
الصدور،  يف  حلامً  كانت  بعدما  دولتنا،  وتأسيس 
مضيئاً  واقعاً  أصبحت  ثم  الضامئر،  يف  وأمالً 

ملواطنينا وملنطقتنا وألمتنا، بل وللعامل بأكمله“.
والرؤى  الله،  من  وبفضل  انه  سموه  وأضاف 
للقيادة،  الرشيدة  والقرارات  لآلباء،  الحكيمة 
والجهود املخلصة ألبناء الوطن، تعيش بالدنا اليوم 
تحظى  إذ  التاريخية؛  لحظاتها  أعظم  من  واحدًة 
قراراتها  صنع  يف  املواطنني  تُرشِك  رشيدة  بحكومة 
متطورة  تحتية  بًُنى  ومتلك  سياساتها،  ورسم 

الجودة  عالية  وتعليميِة وسكنيِة  وخدمات صحيِة 
الكفاءة  عالية  ودفاعية  وأمنية  عدلية  ومؤسسات 
عىل  حريص  منفتح  ملجتمع  وأسست  والجاهزية، 

متكني املرأة وتعزيز دور القيادات الشابة.
الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  السمو  صاحب  وقال 
الحفاظ  أن  نؤكد  الخالد،  اليوم  انه يف ذكرى هذا 
االسرتاتيجي  هدفنا  دوماً  يظل  االتحاد  روح  عىل 
األسمى، والذي نعمل عىل إنجازه برؤية متامسكة 
وسياسات  محددة  واضحة  وغايات  موحدة 

ان  اىل  سموه  مشريا  شاملة  وتطويرية  تنموية 
دولتنا انتقلت يف يٍُرس من ”مرحلة التأسيس“ 

إىل ”مرحلة التَّمكني“.
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وفيام ييل نص كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ التي 
الوطني  اليوم  مبناسبة  مجلة         عرب  وجهها 

الـ47...

أبنايئ املواطنني واملواطنات..
الذكرى  هي  وغالية  عزيزة  بذكرى  اليوم  نحتفل 
السابعة واألربعني إلعالن اتحادنا، وتأسيس دولتنا، 
الضامئر،  يف  وأمالً  الصدور،  يف  حلامً  كانت  بعدما 
وملنطقتنا  ملواطنينا  مضيئاً  واقعاً  أصبحت  ثم 
لقد كانت نشأة دولة  بأكمله.  وألمتنا، بل وللعامل 
املؤسسني،  آبائنا  من  عمالقة  مبادرة  اإلمارات 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  بقيادة 
نهيان، طيب الله ثراه، كام كانت تعبرياً عن رغبة 
عارمة يف صدور مواطنينا، يف توافق نادر بني رؤية 
تجربتنا  منح  ما  الشعبية، وهو  واملساندة  القيادة 
ميزتها االستثنائية منذ بدايتها، وهو أيضاً ما منحها 
باتت منوذجاً  إنجاحها، حتى  الزخم واإلرصار عىل 

عاملياً يف النمو والتطور والرفاهية.

يف هذه املناسبة، نتقدم، باسمكم، بأسمى عبارات 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  ألخي  التهاين 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
صاحب  ووأخي  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 
نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإلخواين 
املسرية  يقودون  وهم  اإلمارات،  حكام  لالتحاد 
االتحادية نحو غاياتها، إلقامًة دولة العدل واألمن 
الفرص..  وتكافؤ  املساواة  قيم  ولرتسيخ  واألمان، 
وطننا،  وبنات  ألبناء  التهاين  بخالص  ونتقدم 
والصديقة،  الشقيقة  الدول  رعايا  من  واملقيمني 
املسلحة،  قواتنا  وجنود  وضباط  لقادة  والتحية 
واجب  من  يؤدون  ملا  املختلفة،  األمنية  واألجهزة 
حدوده  عن  وذوداً  الوطن  عن  دفاعاً  مقدس، 

ملكتسباته. وحاميًة 
بخالص  العطرة،  املناسبة  هذه  يف  ونتوجه، 
سطروا  الذين  األبرار  لشهدائنا  واإلجالل  التحية 
البطولة  الزكية صفحات خالدة يف سجل  بدمائهم 

يتغمدهم  أن  وتعاىل  الله سبحانه  داعني  والفداء، 
تضحياتهم  عىل  لهم  جزاًء  ورحمته،  فضله  بواسع 
وأمتهم،  وطنهم  عن  دفاعاً  الطاهرة  بأرواحهم 
مجددين لهم العهد بأننا لن ننىس من يضحى من 
أجل وطننا الغايل، وأنهم سيظلون مناذج نفخر بها، 
وأن  دولتنا،  تاريخ  يف  محفورة  أسامؤهم  وستبقى 
أبناءهم وعائالتهم هم يف رعايتنا وعهدتنا، حرصاً 
لهم،  والرعاية  الدعم  أشكال  كل  تقديم  عىل  منا 
والتكريم  التقدير  بأن  الراسخ  إمياننا  يعكس  فيام 
وأرواحهم  بدمائهم  الوطن  افتدوا  من  لتضحيات 

سيبقى دامئاً بال حدود.
ومناسبٌة  خالٌد،  يوم  ديسمرب  من  الثاين  إن 
القوة،  منها  ونستمد  العرب،  منها  نستلهم  مجيدٌة، 
املغفور  املؤسس  للوالد  العطرة  السرية  ونستحرض 
الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
ثراه، وإخوانه اآلباء املؤسسني، الذين أقاموا هذه 
واملساواة،  العدل  من  متينة  قواعد  عىل  الدولة 
ونذروا النفس ملا فيه صالح العباد ومصلحة البالد، 
ناجحة،  لدولة عرصية  األساسية  الدعائم  ووضعوا 



2018

والسعادة،  واألمن  بالرفاهية  فيها  الجميع  ينعم 
الطيبة  الباهرة وسمعتها  بإنجازاتها  حتى أصبحت 

مثاالً يحتذى حول العامل.
وبفضل من الله، والرؤى الحكيمة لآلباء، والجهود 
اليوم  بالدنا  تعيش  الوطن،  ألبناء  املخلصة 
تحظى  إذ  التاريخية؛  لحظاتها  أعظم  من  واحدًة 
قراراتها  صنع  يف  املواطنني  تُرشِك  رشيدة  بحكومة 
متطورة  تحتية  بًُنى  ومتلك  سياساتها،  ورسم 
الجودة  عالية  وتعليميِة وسكنيِة  وخدمات صحيِة 
الكفاءة  عالية  ودفاعية  وأمنية  عدلية  ومؤسسات 
عىل  حريص  منفتح  ملجتمع  وأسست  والجاهزية، 
وكان  الشابة.  القيادات  دور  وتعزيز  املرأة  متكني 
تحقيق  يف  دولتنا  نجحت  أن  كله  هذا  شأن  من 
التنافسية  مجاالت  يف  عاملياً  مشهودة  إنجازات 
وكفاءة  التنوع  وإدارة  البرشية  والتنمية  واالبتكار 
القانون، فضالً عن مؤرشات  العمل وسيادة  سوق 
أخرى تؤكد عىل مدى التقدم الشامل الذي حققته 
دولتنا يف شتى املجاالت، ومن بينها تصنيف جواز 
سفر دولة اإلمارات العربية املتحدة ضمن املراتب 

به  تحظى  ما  يعكس  انجاز  وهو  عاملياً،  األوىل 
الصعيدين  عىل  ومتيز  وتقدير  احرتام  من  دولتنا 

اإلقليمي والدويل.
الحفاظ  أن  نؤكد  الخالد،  اليوم  هذا  ذكرى  ويف 
االسرتاتيجي  هدفنا  دوماً  يظل  االتحاد  روح  عىل 
األسمى، والذي نعمل عىل إنجازه برؤية متامسكة 
موحدة وغايات واضحة محددة وسياسات تنموية 
الدائم بني  التنسيق  وتطويرية شاملة، ومن خالل 
مؤسسات  مُيكِّن  مبا  واملحلية،  االتحادية  األجهزة 
املسؤولية،  بكامل  بواجباتها  النهوض  من  الدولة 
قامته  لتظل  اإلرادِة،  حر  قوياً  وطننا  عىل  حفاظا 
شامخًة ورايته عاليًة ومكانته راسخًة بني الشعوب 

واألمم.

أبناء وبنات الوطِن األوفياء..
لقد انتقلت دولتنا يف يٍُرس من ”مرحلة التأسيس“ 
تتهيأ  اليوم  هي  وها  التَّمكني“،  ”مرحلة  إىل 
ارشاقاً،  أكرث  غٍد  إىل  وصوالً  وتصنعه،  للمستقبل 
اإلمارات  دولة  ”اسرتاتيجية  مالمحه  رسمت 

اإلمارات  و“اسرتاتيجية  املستقبل“  السترشاف 
مساراته  وحددت  الرابعة“،  الصناعية  للثورة 
2071“، وما تضمنته من خريطِة  اإلمارات  ”رؤية 
ملئوية  املكملة  القادمة  الخمسة  للعقود  طريٍق 
املستقبل  بشائر  أوىل  تجلت  فيام  دولتنا،  تأسيس 
وإطالق  إماراتيني،  فضاء  رائدي  أول  تأهيل  يف 
األول  العريب  الصناعي  القمر  سات“،  ”خليفة 
وهي  خالصة،  إماراتية  وسواعد  بعقول  املصنوع 
يف  يشارك  وطن  مبستقبل  ثقة  تزيدنا  انجازات 
املتميزين  وبناتنا،  أبنائنا  زايد“،  ”عيال  صنعه 

انتامًء ووالًء ومعرفًة. إنهم فخرنا وفخر الوطن.
نؤسس  التي  املُطَمِئنٌّة،  اآلمنة  املستقبِل  دولَة  إن 
واإلنجاز  والقانون  واإلبداع  العلم  دولة  هي  لها 
دولٌة  إنها  واألخالق.  والقيم  واألصالة  والريادة 
يف  وتستثمر  واملتميزين،  املوهوبني  ترعى 
الطبيعية  مواردها  عىل  وتحرص  الشابة،  الطاقات 
لتنويع  وتسعى  التحتية،  وبنيتها  الحيوية  وبيئتها 
التحول  عىل  وتعمل  تنافسيته،  وتعزيز  اقتصادها 
النهضة  تحقيق  نحو  وصوالً  املعرفة،  اقتصاد  نحو 
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القانون  دولة  أيضاً  إنها  والسعادة.  والتقدم 
الحقوق  وتصون  الدستور،  بنصوص  تلتزم  التي 
وحامية  املجتمع  مصالح  وترعى  والواجبات، 
أفراده، حتى ينعم الجميع باألمن واألمان والوئام. 
ككل  بال  نعمل  التي  دولتنا  فإن  كله،  هذا  وقبل 
عىل بنائها هي دولة تعتز بأصولها وهويتها ولغتها 
وموروثها  املؤسسني  بآبائها  وتفخر  وتاريخها، 
الوطنية  ورموزها  العربية  وثقافتها  الحضاري 
وكوكبة شهدائها، وتُعيل من األخالق وقيم الصدق 
املحتاجني.  ومساعدة  والكرم  واإلحسان  واألمانة 
أخالقية  تنشئة  وال  أخالق،  بال  ألمة  مستقبل  فال 
مرتابط  ومجتمع  متامسكة،  ُمتَواّدة  أرسة  دون 
متطورة  ومدرسة  متجذرة،  ثقافية  وبنية  متآزر، 
مقاصد  يعمق  ومسجد  محيطها،  يف  مؤثرة 
الرشيعة السمحاء. فاإلسالم هو ديُن العدل والحق 
وال  غلو  بدون  والوسطية،  واالعتدال  واملساواة 

جفاء وال تطرف وال إفراط وال تكفري.
يتطلب  نوعياً،  تحوالً  تخوض  دولتنا  فإن  وبهذا، 
يستلزمه  وما  والتحديات،  للفرص  مبكراً  رصداً 
والترشيعات  للسياسات  رسيع  تطوير  من  ذلك 
املبادرة  روح  وإطالق  تشجيع  مع  واملؤسسات، 
الفرص  تكافؤ  واإلبداع، فضالً عن ضامن  واالبتكار 
لبنية  يؤسس  مبا  والشباب،  املرأة  وتحفيز مشاركة 
ومبا  للتقدم،  وداعمة  حاضنة  وثقافية  اجتامعية 
جودة  أسباب  كافة  توفر  نوعية  إلنجازات  ميهد 
الحرص  مع  والقادمة،  الراهنة  لألجيال  الحياة 
عىل  واملحافظة  االستدامة  تعزيز  عىل  الشديد 
ملكاً  ليست  الطبيعية  فمواردنا  والرثوات.  البيئة 
وملستقبل  للوطن  ملك  هي  بل  جيل،  دون  لجيل 
مبا  املوارد  تلك  استثامر  الحكمة  ومن  أجياله. 

يحفظ حقوق أجيال املستقبل.

أبنايئ املواطنني واملواطنات..
حالة  عن  الناجمة  التحديات  من  الرغم  عىل 
إال  العاملي،  باالقتصاد  تحيط  التي  اليقني  عدم 
البيئة  وجاذبية  واستقرار  لقوة  مطمئنون  إننا 
عىل  ترتكز  بيئة  فهي  القتصادنا.  االستثامرية 
وتدفقات  أمني،  واطمئنان  سيايس،  استقرار 
استثامرية، وقدرة عالية عىل التكيّف مع األزمات، 
وإنفاق حكومي سخي عىل مشاريع البنية التحتية 
آليات  مع  االجتامعي،  والدعم  والصحة  والتعليم 
اقتصادية مرنة وحزم تحفيز اقتصادي غري مسبوقة 

أقرتها الحكومة االتحادية.
من  عدداً  العام  خالل  أصدرنا  اإلطار،  هذا  ويف 
املبارش،  األجنبي  االستثامر  تحفز  التي  الترشيعات 
األموال  غسل  جرائم  عىل  العقوبات  تشديد  مع 
ترشيعات  وكلها  اإلرهاب.  متويل  ومكافحة 

والنمو،  اإلنتاج  عمليات  من  ترسع  وسياسات 
الوطني،  االقتصاد  واستدامة  جاذبية  من  وتعزز 
النفطية،  غري  القطاعات  مساهامت  من  وتوسع 
وتضمن رفع مستوى الرفاه االقتصادي واالجتامعي 
دولتنا،  ريادة  يف  العامل  ثقة  وتعّزز  للجميع، 
وقدرتها عىل جذب واحتضان العقول والطموحات 

واألعامل واالستثامرات.
باعتباره  الخاص  للقطاع  ننظر  فإننا  هذا،  كل  ويف 
الرئيس  واملحرك  االقتصادي  النشاط  عصب 
اإلجاميل.  املحيل  الناتج  يف  األكرب  واملساهم  له، 
فرص  توفري  عىل  العالية  بقدرته  ثقة  عىل  ونحن 
ورعاية  املجاالت  كافة  يف  للشباب  جديدة  عمل 
املواطنة ومتويل  الكوادر  وتأهيل  املبدعة  العنارص 
اىل  جنباً  واالبتكار،  والتطوير  البحث  مرشوعات 
جنب مع توسيع نطاق مسؤوليته املجتمعية، كام 
مهامً  جزءاً  باعتبارهم  بيننا  للمقيمني  ننظر  أننا 
واملتسامح  املنفتح  ومجتمعنا  اقتصادنا  نسيج  يف 

الثقافات. واملتنوع 

أبنايئ املواطنني واملواطنات..
يف  تعيش  ال  املطمئنة  اآلمنة  الدول  بأن  مَنا  إمياناً 
عزلة عن محيطها الخارجي، فإن حكومتنا أطلقت 
مئات  عرب  الهادفة،  الخارجية  املبادرات  عرشات 
اإلسهام يف  االنسان، عرب  إىل تحسني حياة  الربامج، 
الرشب  ومياه  والتعليم  الصحة  قطاعات  تطوير 
والطاقة املتجددة ومكافحة الفقر والجوع واملرض 
واألمية، وتطوير البنى التحتية والتنمية الحرضية، 
الدول  يف  واملايل  النقدي  االستقرار  وتعزيز 
الشباب  مركز  أبوظبي  احتضنت  كام  الشقيقة، 
العريب الرامي لخلق كوادر شابة قادرة عىل خدمة 
قيادة  يف  واإلسهام  األمل  ثقافة  بنرش  مجتمعاتها 

”
 “
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املستقبل. التغيري وصناعة 
اإلنساين  العمل  قيم  تفعيل  عىل  لحرصنا  واستمراراً 
الخري“  زايد  ”عام  مبادرة  دولتنا  أطلقت  الدويل، 
التي اتسعت مظلة مشاريعها لتشمل دوالً وشعوباً 
شقيقة وصديقة، كام أطلقنا يف فرباير املايض ”مبادرة 
إىل  الهادفة  املستدامة“  للتنمية  العاملية  املجالس 
دعم الجهود الدولية املبذولة إلنجاح الخطة األممية 
مستوى  عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق 

جميع دول العامل بحلول العام 2030.
تنويع  عىل  حريصون  نحن  نفسه،  الوقت  ويف 
شبكة  بناء  إىل  سعياً  الخارجية،  عالقاتنا  وتوسيع 
الكربى  الدول  مع  والرشاكات  التفاهامت  من  قوية 
يدعم  ومبا  الوطنية،  مصالحنا  يحقق  مبا  والنامية، 
املجاالت،  كافة  يف  وجهودنا  ومبادراتنا  سياساتنا 
لدحر  واإلرهاب،  التطرف  مواجهة  مقدمتها  ويف 
والتصدي  متويله،  مصادر  وتجفيف  تنظيامته 
التجاوزات  ومواجهة  اإليرانية،  واألطامع  للتدخالت 
املرشوعة  الحقوق  لتقويض  الهادفة  اإلرسائيلية 
مع  جنب  إىل  جنباً  الشقيق،  الفلسطيني  للشعب 
التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها األمن 
الخليجي والعريب، مبا ينهي حاالت الرصاع واألزمات، 
ومبا يخرج املنطقة العربية من دوامة العنف، وصوالً 

الستعادة السالم واألمن واالستقرار فيها.
جسور  وبناء  والحوار،  التسامح  قيم  ترسيخ  إن 
التواصل والتعاون، والتوافق عىل رؤية اسرتاتيجية 
واالستقرار  واألمن  التنمية  لشعوبنا  تحقق  عربية 
هي أحد أهم مرتكزات سياستنا الخارجية. وضمن 
اململكة  جانب  إىل  القوي  اصطفافنا  يأيت  هذا، 
يهدد  ما  كل  ضد  الشقيقة  السعودية  العربية 
أو  مكانتها  من  ينال  أو  سيادتها  ميس  أو  وحدتها 
تحت  الشقيقة،  فاململكة  ولشعبها.  لقيادتها  يسئ 

امللك سلامن  الرشيفني  الحرمني  خادم  أخي  قيادة 
الوحي،  مهبط  هي  سعود،  آل  العزيز  عبد  بن 
وقبلة املسلمني، وحامية الحرمني الرشيفني، صامم 
يف  واالستقرار  السالم  وركيزة  العريب،  خليجنا  أمان 
هو  بها  مساس  وأي  واإلسالمي.  العريب  العاملني 
وقوفنا  أيضاً  يأيت  هذا  وضمن  بدولتنا.  مساس 
للرشعية،  دعامً  الشقيق  اليمن  جانب  إىل  القوي 
إنهاء  عىل  العمل  عرب  ملواطنيه،  األمل  وإلعادة 
اإلنسانية  االحتياجات  وتوفري  الحويث  االنقالب 
سعياً  املحررة،  املناطق  وإعامر  لليمنيني  واإلغاثية 

إىل إعادة األمن واالستقرار إىل كافة ربوع اليمن.
عليها  تأسست  التي  املرتكزات  بذات  والتزاماً 
الكامل  تضامننا  يأيت  لدولتنا،  الخارجية  السياسة 
والعراق  وليبيا  البحرين  مملكة  يف  األشقاء  مع 
وسوريا ولبنان، ودعمنا املطلق لجهود التصدي ملا 

يستهدف أمنهم وينال من وحدتهم.
دبلوماسيتنا من  أدته  مبا  نُشيُد  السياق،  ذات  ويف 

أثيوبيا  بني  السالم  تحقيق  جهود  يف  مشهود  دوٍر 
وإريرتيا بعد عرشين عاماً من النزاعات والحروب. 
فدولتنا املساملة ال تدخر جهداً يف تسوية الرصاعات 
لذلك  وجدت  ما  متى  اإلقليمي،  السالم  وصنع 
كٌل  والعاملي  اإلقليمي  األمن  بأن  مّنا  إمياناً  سبيالً، 
األزمات  وتسوية  الرصاعات  إنهاء  وبأن  يتجزأ،  ال 
لحامية  الجوهري  املدخل  هو  السالم  وإرساء 
األمن  وتحقيق  الحروب  ويالت  من  الشعوب 

للجميع. واالستقرار والتنمية املستدامة 

أبنايئ املواطنني واملواطنات..
لقيام  واألربعني  السابعة  بالذكرى  نحتفل  إننا 
وتفاؤل  املستقبل،  نحو  راسخ  أمل  يحدونا  دولتنا، 
عميق بدولتنا. وإنني فخور بوطٍن يشاركني قيادته 
إخواين أصحاب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
والشيخ  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  والشيخ  مكتوم 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي والشيخ حميد 
بن راشد النعيمي والشيخ حمد بن محمد الرشقي 
بن  سعود  والشيخ  املعال  راشد  بن  سعود  والشيخ 
إنهم  االتحاد ورعاته،  ُروح  فإنهم  القاسمي..  صقر 

ِوْجَدان الوطن.
بالوعي  مواطنوه  يتمتع  بوطن  أيضاً  فخور  وإنني 
عىل  الدائم  واإلرصار  القوية  واإلرادة  العميق 
صيانة هذا الوطن والحفاظ عىل مكتسباته، دفاعاً 
وإعالًء  وتطوره،  لنهضته  واستمراراً  حقوقه،  عن 

ملكانته يف كافة املجاالت.
كل  إىل  خطاكم  ويسدد  يوفقكم  أن  اللّه  ونسأل 
والرفعة  العزة  من  املزيد  الوطن  لهذا  يحقق  ما 

والتقدم.
وفقكم اللّه، وكل عام وأنتم بخري، والسالم عليكم 

ورحمة الله وبركاته..



2018
ARNOLDDEFENSE.COM

70 2,75
1961



2018



2018



2018



2018

نائب رئيس الدولة رئيس 8لس الوزراء حاكم دبي
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47
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وأضاف سموه « وها نحن نحتفل بالذكرى السابعة 
واعتزاز:  بفخر  ونردد  االتحاد  لتأسيس  واألربعني 
تتواصل  فإنجازاتنا  اإلمارات».  وهذه  زايد..  «هذا 
ومعرفتنا  تتقدم،  ودولتنا  تنمو،  وقدراتنا  وتكرب، 
يزداد،  التحديات  عىل  ووعينا  تتسع،  بعرصنا 
إىل  مواكبتها  من  تنتقل  زماننا  مبتغريات  وعالقتنا 

املشاركة يف صنعها».
وفيام ييل نص كلمة صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» التي وجهها 

عرب مجلة            مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

أيها املواطنون واملواطنات..
السابع  الوطني  يومنا  بحلول  وأهنئكم  أحييكم 

واألربعني..
وأحيي وأهنئ أخي صاحب السمو الشيخ خليفة 
األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
الشيخ  السمو  صاحب  وأخي  املسلحة،  للقوات 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
أصحاب  وأخواين  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو 

اإلمارات.
الخالدة  املناسبة  بهذه  احتفالنا  يكتسب  اليوم 

مئوية  يتوج  ألنه  استثنائية،  أهمية  تاريخنا  يف 
الله ثراه بذكرى إنجازه األهم.  الشيخ زايد طيب 
عمق  ولوال  االتحاد،  كان  ملا  زايد  الشيخ  فلوال 
إميانه بوحدة شعب اإلمارات ملا متكن من تذليل 
التحديات  وتجاوز  العقبات  ومواجهة  الصعاب 
لعرقلة مرشوعة  التي سعت  الداخلية والخارجية 

االتحادي. وحاولت إعاقة مسريته.
كان الشيخ زايد وسيظل واحداً من قادة معدودين 
يف تاريخ البرشية كانت همتهم بحجم آمال أمتهم؛ 

كان االتحاد مرشوع عمره ورسالته يف الحياة. وكان 
رشيعتنا  مبادئ  يتمثل  إميان  فعل  له  بالنسبة 
ويقوى  العليا،  أسالفنا  قيم  ويستلهم  الغراء، 

بالصفحات املرشقة يف تاريخ العرب واملسلمني.
الشيخ زايد يف سنوات االتحاد األوىل:  أتذكر قول 
«نحن الذين رسمنا خطة االتحاد. مل يكن ذلك عن 
إميان  بالوطن،  إميان  بأمتنا،  إميان  عن  إمنا  خربه، 
التي  الوحدة، ورغبة يف تحقيق املصلحة  برضورة 
ال تدرك إال باالتحاد».. وقوله: «إن االتحاد يعيش 
يف نفيس ويف قلبي وأعز ما يف وجودي، وال ميكن 
بالتفريط  أسمح  أن  األيام  من  يوم  يف  أتصور  أن 
الشيخ  غادرنا  وحني  مستقبله»..  نحو  التهاون  أو 
كان  البقاء،  دار  إىل  عاماً  عرش  أربعة  قبل  زايد 
ومستقبله،  االتحاد  عىل  االطمئنان  كل  مطمئناً 
وكان عىل أتم اليقني بأن إرثه محفوظ يف صدور 
أبنائه وإخوانه، ويف صدور اإلماراتيني واإلماراتيات 
يوم  إىل  أعناقهم  يف  أمانة  رسالته  وأن  جمعياً، 

الدين.
واألربعني  السابعة  بالذكرى  نحتفل  نحن  وها 
«هذا  واعتزاز:  بفخر  ونردد  االتحاد  لتأسيس 
زايد.. وهذه اإلمارات». فإنجازاتنا تتواصل وتكرب، 
بعرصنا  ومعرفتنا  تتقدم،  ودولتنا  تنمو،  وقدراتنا 
وعالقتنا  يزداد،  التحديات  عىل  ووعينا  تتسع، 
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املشاركة  إىل  مواكبتها  من  تنتقل  زماننا  مبتغريات 
يف صنعها.

أيها املواطنون واملواطنات..
الوطني  يومنا  مناسبة  تدعونا  عام،  كل  يف  كام 
ملراجعة أنفسنا وتقييم أدائنا يف العام الذي مىض.

وحني أتأمل يف يوميات العام املايض، متتلئ نفيس 
الله سبحانه وتعاىل عىل  بالرضا والرسور، وأحمد 
إنجازات ونجاحات نوعية  لنا من تحقيق  متكينه 
ثراه،  الله  طيب  زايد  الشيخ  مبئوية  تليق  وكمية 
وترتقي إىل طموحات أخي صاحب السمو رئيس 

الدولة.
ومصادر  مكتسباتنا  إىل  تضيف  املنجزات  وهذه 
قوتنا، وتنمي قدرات أبنائنا، وتوطد أمن واستقرار 
الشاملة  التنمية  وتزود  مبكانتها،  وترتقي  دولتنا، 
بعنارص استدامة إضافية، وتفتح أمامنا آفاق تقدم 

وازدهار جديدة.
تقدم  انقىض  الذي  االتحادي  العام  سجل  فقد 
ترتيب دولتنا يف أهم مؤرشات التنافسية العاملية 
والتنمية الشاملة وبخاصة التنمية اإلنسانية. كام 
سجل تقدم وزاراتنا ودوائرنا يف عملية التحول نحو 
قانون  يف  مهام  تطورا  وسجل  الذكية،  الحكومة 
الرشكات بالسامح للمستثمرين العامليني بامللكية 
الكاملة للرشكات، ومنح املستثمرين والكفاءات يف 
املجاالت الطبية والبحثية والعلمية والتقنية إقامة 
منظومة  تطوير  إىل  إضافة  سنوات،  عرش  مدتها 

تأشريات الدخول واإلقامة للكفاءات واملواهب.
وتنوعه،  اقتصادنا  توسيع  عززنا  املايض  العام  ويف 
حيث انخفضت مساهمة األنشطة املتصلة بإنتاج 
من   22,3% إىل  الطبيعي  والغاز  الخام  النفط 
الناتج املحيل اإلجاميل الذي ارتفع يف العام 2017 

إىل 1422,2 مليار درهم.
دولتنا  واصلت  التوايل  عىل  الخامسة  وللسنة 
االستثامر،  لجذب  العاملي  املؤرش  يف  تقدمها 
عىل  مستحوذة  عربياً  صدارتها  عىل  وحافظت 
%36 من إجاميل االستثامرات املتدفقة إىل الدول 
العربية، علامً أن تدفقات االستثامر األجنبي عىل 

مستوى العامل تراجعت بنسبة 22%.
االتحادية  امليزانية  اعتمدنا  املايض  سبتمرب  ويف 
درهم،  مليار   180 مببلغ  املقبلة  الثالث  للسنوات 
تاريخ  يف  األكرب   2019 العام  ميزانية  وستكون 
االتحاد وتبلغ 60,3 مليار درهم. وكام يف األعوام 
والتعليم  االجتامعي  الرفاه  ثالثية  السابقة حازت 
ومبا  امليزانية،  من  األوفر  النصيب  عىل  والصحة 

يعادل ثلثي نفقاتها.
عدد  يف  كبرية  زيادة  أيضاً  املايض  العام  وسجل 
الدول التي ترحب بدخول اإلماراتيني إىل أراضيها 
عىل  جديدة  داللة  يف  مسبقة،  تأشرية  دون  من 
املكانة املحرتمة التي تحظي بها دولتنا، والسمعة 

الطيبة التي يحظى بها شعبنا يف العامل.
الدولة  رئيس  السمو  لتوجيهات صاحب  وترجمة 
لكبار  الوطنية  السياسة  الوزراء  مجلس  أطلق 
تؤمن  كاملة  رعاية  منظومة  متضمنة  املواطنني 
وباألدوار  بعطاءاتهم  وتليق  لهم  الكرمية  الحياة 
املنتظرة منهم يف خدمة املجتمع وتعزيز التامسك 

األرسي ونقل الخربة واملعرفة لألجيال الشابة.
تأسيس  املايض،  العام  يف  املهمة  اإلنجازات  ومن 
إطاراً  السعودي»  اإلمارايت  التنسيق  «مجلس 
كافة،  املجاالت  يف  البلدين  بني  التكامل  لتحقيق 
وقد  املشرتكة.  االسرتاتيجية  املرشوعات  وتأسيس 
اعتمد املجلس مرشوعات تضم إطالق رؤية وهوية 
واسرتاتيجية  للبلدين،  بالسياحة  تعنى  مشرتكة 
الطبي،  للمخزون  وخطة  الغذايئ،  لألمن  موحدة 
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ومنظومة أمن إمدادات مشرتكة.
نجاحاتنا  كل  تعداد  عن  هنا  املجال  يضيق 
عن  تتحدث  األحوال  كل  يف  وهي  وإنجازاتنا، 
عند  سأتوقف  لكنني  للعيان.  وظاهرة  نفسها 
يف  الوطنية  كوادرنا  نجاح  وهو  إنجازاتنا،  أحدث 
يف  ووضعه  سات»  «خليفة  الصناعي  القمر  بناء 

مداره حول األرض، وتشغيله بكفاءة عالية.
باملعاين  حافل  ألنه  اإلنجاز  هذا  عند  وأتوقف 
عىل  جديد  تأكيد  فهو  بالدالالت.  وثري  املهمة 
تنفيذ  وحسن  خططنا،  وكفاءة  رؤيتنا  جدارة 
العليا  السياسة  أن  عىل  شهادة  وهو  مشاريعنا. 
تحقق  واالبتكار  والتكنولوجيا  العلوم  يف  لبالدنا 
األهداف املرجوة منها. وأننا بالعمل الجاد والنهج 
عىل  قادرون  الفريق  وروح  واملثابرة  العلمي 
اجرتاح ما يعتربه البعض مستحيالً وتحقيق ما يراه 

كثريون بعيد املنال.
أمام  التزامنا  سياق  يف  اإلنجاز  هذا  جاء  وقد 
بأيدينا، وهو  بأن نصنع مستقبلنا  أنفسنا وشعبنا 
ما أوجب علينا رصد االتجاهات العاملية الصاعدة 
يف االقتصاد والتكنولوجيا وتكوين الرثوة، ومواكبة 

تأثرياتها عىل خططنا ومسرية التنمية يف بالدنا.
وقت  يف  أدركنا  الفضائية،  للصناعات  وبالنسبة 
مبكر أن من ال يحجز لنفسه مكاناً يف الفضاء لن 
والشعوب  األمم  بني  األرض  مكانة عىل  له  تكون 
املتقدمة. وهكذا أدرجنا علوم الفضاء محوراً ثابتاً 
التي  والربامج  الخطط  ووضعنا  اسرتاتيجياتنا،  يف 

تكفل دخول دولتنا عرص الفضاء، وكان عىل رأس 
أولوياتنا تكوين جيل إمارايت يتقن علوم الفضاء.

الفضايئ، كانت  مركزنا  أنشأنا قبل 12 عاماً  وحني 
مشاركة أبنائنا يف أول مشاريعه وهو «ديب سات 
1-« تقف عند حدود التعلم واكتساب املعرفة. ويف 
«ديب سات2-» بلغت مساهمة أبنائنا يف عمليات 
بنائه %70. أما « خليفة سات» الذي أطلقناه يف 
شهر أكتوبر املايض، فقد بني كله بعقول وسواعد 

العلامء واملهندسني اإلماراتيني.
قطاع  للفضاء»  اإلمارات  «وكالة  تظلل  واليوم، 
اإلمارات،  أرض  امتداد  عىل  الوطني  الفضاء 

ويقطف «برنامج اإلمارات لرواد الفضاء « مثراته 
األوىل بانطالق شاب إمارايت يف شهر إبريل املقبل 
سات»  «الياه  وتعزز  الدولية،  الفضاء  محطة  إىل 
ثالث، ويصمم  بقمر  الفضاء  اإلمارايت يف  الحضور 
القمر  مخترباتها  يف  خليفة  جامعة  طالب  وينفذ 
للفضاء،  أسبوعني  قبل  «ماي سات1-» ويطلقونه 
يف  املاجستري  برنامج  من  األوىل  الدفعة  وتتخرج 
العلوم الهندسية وتقنيات الفضاء، ويشارك طالب 
جامعيون يف بناء « مزن سات» الذي سيوضع يف 
مداره أواخر العام املقبل؛ لدراسة الغالف الجوي 
وجمع البيانات املتعلقة مبستويات انبعاث غازات 
يوفر  مام  اإلمارات،  أجواء  يف  الحراري  االحتباس 
يف  ويسهم  املناخي،  التغري  عن  مهمة  معلومات 

اتخاذ اإلجراءات الوقائية الرضورية.
كوادرنا  تبنيه  الذي  األمل»  «مسبار  وسيكون 
العام  يف  املريخ  نحو  إطالقه  واملقرر  الوطنية، 
الفضائية،  مشاريعنا  يف  كربى  قفزة   ،2020
ألقاً   2021 العام  يف  املريخ  إىل  وصوله  وسيضفي 

مميزاً عىل احتفالنا باليوبيل الذهبي لالتحاد.
لنجاح  حياً  منوذجاً  الفضائية  صناعاتنا  تقدم 
وهو  واملعرفة.  التكنولوجيا  توطني  يف  جهودنا 
ماثلة  الناجحة  فالنامذج  الوحيد،  النموذج  ليس 
النظيفة،  والطاقات  الذرية،  الطاقة  حقول  يف 
وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي، والصناعات عموماً، 

وصناعات األسلحة والطريان عىل وجه الخصوص.
أفضل  تضاهي  تحتية  بنية  إنجاز  يف  نجحنا  وكام 

 «
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ما يف العامل، وبنية رقمية تواكب أفضل املامرسات 
استكامل  عىل  وقادرون  مصممون  نحن  العاملية، 
قطعنا  وقد  اإلماراتية؛  العلمية  التحتية  البنية 
أمامنا  زالت  وما  إنجازها،  طريق  يف  مهامً  شوطاً 
شبابنا  عىل  ورهاننا  لنقطعها.  طويلة  أشواطاً 
تطوير  يف  قدماً  امليض  وعىل  الصاعدة،  وأجيالنا 
التعليم بكل مستوياته، وتعزيز أطر بناء القيادات 
والكفاءات البرشية، فرحلتنا إىل املستقبل تتطلب 
يف  االستثامر  عىل  تركز  متواصلة  تطوير  عمليات 
عن  والكشف  قدراته،  لبناء  اإلمارايت،  االنسان 
ملكاته الكامنة، واالرتقاء بخرباته وأدائه، ومتكينه 
مواجهة  عىل  ملساعدته  الكفيلة  األدوات  من 

التحديات املقبلة.

أيها املواطنون واملواطنات..
ونعزز  اإلنجازات  ونراكم  البناء  نواصل  ونحن 
ويقظة،  بانتباه  نواصل  الذاتية،  قوتنا  مصادر 
وعاملنا  منطقتنا  يف  واملتغريات  األحداث  متابعة 
يكفل  مبا  معها  ونتفاعل  بأرسه،  والعامل  العريب 
خدمة مصالحنا العليا، وهي البوصلة التي توجه 

سياساتنا وقراراتنا ومواقفنا.
والسالم  األمن  استتباب  يف  مبارشة  مصلحة  لنا 
مصادر  وإخامد  التوتر،  بؤر  وإطفاء  منطقتنا،  يف 
ديننا  يف  عليا  لقيم  االعتبار  وإعادة  التطرف، 
والجمود  والتشدد  والغلو  العنف  تنبذ  وثقافتنا 
ونرصة  واالنصاف  العدل  عىل  وتحض  واالنغالق، 
املظلوم وإغاثة املحتاج، وعىل االعتدال واالنفتاح 

والتسامح وقبول اآلخر واحرتام ثقافته.
ونعمل  نتحرك  العليا  املصالح  هذه  إطار  ويف 
يف  دولنا  واستقرار  أمن  ترابط  مدركني  ونبادر، 

مصرينا.  ووحدة  العريب،  والعامل  التعاون  مجلس 
وأن هذه الوحدة وهذا الرتابط يرتبان استحقاقات 

والتزامات البد للجميع من الوفاء بها.
لقد دفع عاملنا العريب مثنا باهظاً جراء االستخفاف 
الثمن  وليس  واالستحقاقات.  االلتزامات  بهذه 
وخراب  دمار  من  ظاهر  هو  ما  عىل  قارصاً 
أصاب  وترشيد  وقتل  عربية،  بدول  لحق  وتفكك 
مجتمعات عربية؛ فهو ميتد ليطال مستقبل هذه 
يرتتب  مبا  سواء  العام،  العريب  واملجال  الدول 
يف  أو  العريب،  عاملنا  يف  األجنبية  التدخالت  عىل 
التعقيدات التي تواجه مساعي بناء خطاب عريب 

جامع ملواجهة التحديات الراهنة واملستقبلية.
التزاماتنا ونسعى  نحن يف اإلمارات ال نتخىل عن 
الخروق  ورتق  الرتدي  وقف  إىل  لنا  أشقاء  مع 
وضع  وإىل  الراهنة،  العربية  األوضاع  يف  الكثرية 
العربية،  الحياة  يف  إيجايب  لجديد  تؤسس  لبنات 

الشباب،  ماليني  عرشات  نفوس  يف  األمل  وتحيي 
مستقبلهم  وأن  للتحسن،  قابلة  أوضاعهم  بأن 

ينطوي عىل فرص التقدم واالزدهار.
أبناء وبنات وطني أن تفخروا بعطاءات  يا  ولكم 
وطنكم عىل املستويني العريب واإلنساين، سواء يف 
أو  تقدمها،  التي  واإلنسانية  اإلمنائية  املساعدات 
التمكني  جهود  تدعم  التي  والربامج  املبادرات  يف 
املجال  يف  والفكري  والعلمي  والثقايف  االجتامعي 

العريب العام.
استئناف  إمكانية  عن  عامني  قبل  تحدثت  لقد 
أخرى  أمم  استأنفت  مثلام  العربية  الحضارة 
حضاراتها بعد انقطاع. وقلت إننا منلك املقومات 
واإلدارة  اإلرادة  تعوزنا  ولكن  الطبيعية  واملوارد 
أنا  والبرش.  واالقتصاد  الحكومات  مستوى  عىل 
ال  العربية  دولنا  من  عدد  يف  األوضاع  أن  أدرك 
ترس، وأن آليات العمل العريب املشرتك تكاد تكون 
قتامة  ازدادت  العريب  العامل  صورة  وأن  معطلة، 
بعد الكوارث التي أنتجها الخريف العريب يف عدد 

من الدول العربية.
العامل  ففي  النفق،  آخر  يف  ضوءاً  أرى  لكنني 
السلم  تعزيز  ملتطلبات  متزايد  إدراك  العريب 
وبناء  والتقدم،  التنمية  دروب  ومقاربة  األهيل، 
الدولة القوية املحصنة بالوحدة الوطنية والقانون 
إميان  ولدي  الفرص.  وتكافؤ  والشفافية  والعدل 
ودول  دولتنا  حققتها  التي  اإلنجازات  بأن  عميق 
عربية أخرى، ميكن تحقيق مثلها وأكرث منها خالل 

سنوات معدودة يف كل الدول العربية.
تاريخية  انتقالية  مرحلة  يف  مير  اليوم  عاملنا  إن 
ثالثة  بعد  الحضارية،  مراكزه  تعددية  إىل  تتجه 
قرون تفردت فيها املركزية الغربية بوسم الحضارة 
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املرحلة  هذه  تستغرق  وقد  مبيسمها.  العاملية 
أقل،  أو  أكرث  أو  عاماً  ثالثني  أو  االنتقالية عرشين 
اإلرادة  ميلك  من  النضامم  كافية  أعوام  وهي 
للحضارة  العاملية  املراكز  إىل  اإلدارة  ويحسن 
اإلنسانية إنها فرصة سانحة أمامنا يف العامل العريب، 
مثل  لها  الساعني  إىل  وننضم  نغتنمها  أن  وعليها 

الصني واليابان والهند.

أيها املواطنون واملواطنات..
واألربعني،  السابع  الوطني  العيد  مناسبة  أغتنم 
أن  وطني،  وبنات  أبناء  وأذكركم  نفيس  ألذكر 
ثالث  لالتحاد  الذهبي  اليوبيل  عن  يفصلنا  ما 
تحقيق  خاللها  نستكمل  أن  علينا  فقط،  سنوات 

مستهدفات «أجندة اإلمارات 2021».
األداء  ومؤرشات  املتابعة  خالل  من  مطمنئ  أنا 
وتفاعل  االتحادية،  والهيئات  الوزارات  عمل  عىل 
الجهات املحلية مع مستهدفات األجندة.. ومبقدار 
مضاعفة  إىل  بحاجتنا  أشعر  ما  مبقدار  اطمئناين 
فموضوعات  مشاريعنا.  إنجاز  وترسيع  جهودنا 
متحركة  بل  ساكنة،  أو  جامدة  ليست  األجندة 
ومتطورة، وفوق ذلك، معرضة أكرث من أي وقت 
مىض، للتأثريات املبارشة وغري املبارشة للمتغريات 
املتسارعة يف عاملنا، والتي تطال كل نشاط انساين 
يف االقتصاد والتعليم والثقافة واإلعالم والخدمات 

الصحية والبنى التحتية.
املتغريات، ورسعة  إيقاع  تالحظون رسعة  ولعلكم 
جديداً  كان  الذي  القديم  محل  الجديد  إحالل 
باألمس القريب. فنحن يف زمن امتزج فيه الحارض 
سبيل  وعىل  قبل.  من  يحدث  مل  كام  باملستقبل 
الثورة  قبل سنوات عن  الحديث  بدأ  املثال، حني 

ومناذجها  تطبيقاتها  كانت  الرابعة،  الصناعية 
الذكاء  يف  وكذلك  الواقع،  أرض  عىل  تتحرك 
اإلصطناعي، والطباعة الثالثية األبعاد، والتطبيقات 

الرقمية وغريها.
ومستمرة  حثيثة  متابعة  إىل  تدعونا  الحال  هذه 
للمتغريات، وقياس أثرها عىل خططنا ومشاريعنا 
وبرامجنا. وتدعونا إىل زيادة التواصل بني الجهات 
فرق  بني  التعاون  وتعميق  املعنية،  الحكومية 
تقصري،  أي  يف  لنا  عذر  وال  العالقة.  ذات  العمل 
باملستقبل،  صلتنا  نعمق  ونحن  سنوات  فمنذ 
وشبكة  املتخصصة  واملجالس  املؤسسات  ولدينا 
عالقات فاعلة مع املراكز العاملية املرموقة يف علوم 

املستقبل.

أيها املواطنون واملواطنات..
السنوي،  يومهم  يف  بشهدائنا  احتفينا  أيام  منذ 

لبوا  الذي  الوطن  بأن  لهم،  عهدنا  نجدد  واليوم 
وكرامته  عزته  أجل  من  بأرواحهم  نداءه، وضحوا 
بأبنائه،  القوي  األحرار،  وطن  سيظل  وحريته، 
واملنيع بقدراته، والشامخ بإنجازاته، والعيص عىل 

الطامعني واملرتبصني.
نقضيها  مستحقة  بإجازة  ننعم  ونحن  واليوم، 
نتذكر  وأصدقائنا،  وأطفالنا  وأرسنا  أنفسنا  مع 
املسلحة  قواتنا  يف  أبطالنا  والعرفان  التقدير  بكل 
وطننا،  حامية  عىل  الساهرين  األمنية  وأجهزتنا 
فبفضلهم يسود األمن واالستقرار يف ربوع بالدنا، 
ونؤمن  التنمية  ونُراكم  مكتسباتنا،  عىل  ونحافظ 
استدامتها، ونعزز سمعة ومكانة دولتنا بني دول 

العامل.
ويف يومنا األغر هذا، تتجه قلوبنا بالدعاء إىل املوىل 
عز وجل أن يحفظ ضباط وجنود قواتنا املسلحة 
الخنادق  يف  الوطني  بالعيد  يحتفلون  الذين 
البوارج  الطائرات وثنايا  القتال وقمرات  وجبهات 
الشهادة  أو  النرص  يطلبون  وهم  أنهم  والزوارق. 
العدوان  ومواجهة  الحق  عن  الدفاع  معارك  يف 
يجسدون أفضل ما يف شعبنا من خصال وسجايا، 
السامي  املعنى  الوطني  يومنا  عىل  ويضفون 

للعطاء، والتجسيد األعىل لالنتامء والوالء.
أتوجه إىل املوىل عز وجل بالحمد والشكر والثناء 
عىل ما أفاض به علينا من نعم، وما كتبه لنا من 

توفيق يف أعاملنا وخدمة وطننا وشعبنا وأمتنا.
وأسأل وجهه الكريم أن يحفظ بالدنا ويديم فيها 
خطانا  يسدد  وأن  واالزدهار،  واالستقرار  األمن 

ويكون لنا عوناً يف الحق وعمل الخري..

»
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 و= عهد أبوظبي نائب القائد ا,على للقوات املسلحة 
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47
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باليوم  فيه  نحتفل  عام  كل  يف  انه  سموه  وقال 
تنموية  إنجازات  من  حققناه  مبا  نفتخر  الوطني 
الخطوات  كل  ونراجع  مىض،  عام  يف  وحضارية 
والربامج، كام نتطلع بكل أمل وتفاؤل وثقة إىل ما 

نحققه خالل األعوام املقبلة.

الشيخ  السمو  صاحب  كلمة  نص  ييل  وفيام 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
وجهها عرب  التي  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 للدولة..

إن احتفاءنا باليوم الوطني هو رسالة وفاء وتجديد 
من  قدموه  ملا  ومؤسسيه  للوطن  والوالء  العهد 
وتأكيد  االتحاد..  حلم  لتحقيق  وعمل  وفكر  جهد 
الحفاظ عىل  أجل  من  العمل  مواصلة  العزم عىل 
وجعل  أركانها  وتعزيز  الوحدة  دولة  مكتسبات 

رايتها دامئا عالية خفاقة يف املحافل الدولية.
إن 47 عاما من عمر دولتنا الغالية تجسد مسرية 

التطور والنجاح والرقي واإلنجاز  حافلة فريدة يف 
والعزمية  اإلتحاد  بروح  التحديات  عىل  والتغلب 
اإلمارايت  اإلنسان  قوة  وتؤكد  والتصميم..  واإلرادة 
التقدم  مسرية  يف  باإليجابية  اإلسهام  عىل  وقدرته 

اإلنساين.
يف هذه الذكرى الوطنية التي تثري يف نفوسنا مشاعر 
الفخر واالعتزاز، نتذكر بكل تقدير ووفاء املؤسسني 
له  املغفور  بقيادة  الفتية  دولتنا  لرصح  األوائل 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه 
اإلمارات  لنهوض  القوية  األسس  وضعوا  الذين   »
وتحقيق  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  وقيام 
مجددين  نجاحات  من  تبعها  وما  الوحدة  حلم 
قوة  بكل  املسرية  مواصلة  عىل  والعهد  العزم 
زايد  الشيخ  أراده  كام  الوطن  يظل  حتى  وإميان؛ 
وإخوانه من اآلباء املؤسسني، رحمهم الله جميعاً، 
قيادته،  بحكمة  الصفوف  مقدمة  ويف  قوياً  عزيزاً 
للتضحية  واستعداده  لوطنه،  وحبه  شعبه،  ووعي 
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سعادة  أن  ونؤكد  والنفيس،  بالغايل  أجله  من 
اإلنسان اإلمارايت ونهضته وتقدمه ورفاهيته وعزته 
الخطط  لكل  القصوى  األولوية  تزال،  وال  كانت، 
نؤمن  ألننا  الوطنية؛  والسياسات  واالسرتاتيجيات 
البرشية،  الرثوة  هي  الحقيقية  الوطن  ثروة  بأن 
عرص  تدخل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وأن 
ليس  االصطناعي  والذكاء  الرابعة  الصناعية  الثورة 
واملؤهل،  املتعلم  باإلنسان  وإمنا  والنفط،  باملال 
االبتكار  عىل  والقدرة  العرص  مهارات  ميلك  الذي 
العلوم  املعرفية من خالل  الرثوة  واإلبداع، وخلق 
والتكنولوجيا والبحث العلمي، يف ظل عرص رسيع 
والتكنولوجية،  العلمية  املستويات  عىل  التحول 
ومصدرها،  الرثوة  أساس  املعرفة  فيه  وغدت 
وأصبحت التكنولوجيا هي معيار التفوق والتميز 

عىل الساحة العاملية.

اإلخوة واألخوات..
تنىس  ال  املتحرضة  واملجتمعات  الشعوب  إن 
أسس  ووضعوا  تاريخها،  صنعوا  الذين  زعامءها 
تخلدهم، وتسجل  وإمنا  وتقدمها،  مجدها وعزتها 
ذكراهم يف أنصع صفحات املجد والفخار؛ ليظلوا 
عىل الدوام مصدر إلهام لألجيال بعد األجيال، ولقد 
الوفاء  قيمة  عن  تعبرياً   2018  » زايد  «عام  كان 
خة يف املجتمع اإلمارايت، والضاربة بجذورها  املرتسِّ
العام  هذا  مثّل  فقد  وأخالقه؛  قيمه  أعامق  يف 
القائد  قدمه هذا  ما  الضوء عىل  لتسليط  مناسبة 
االستثنايئ يف تاريخ الوطن واملنطقة، بل والعامل من 
ثاقبة سبقت عرصها؛  جهد وفكر وتضحية ورؤى 
من أجل بناء تجربة االتحاد، ومتتني أركانها؛ ومن 
الهامات  مرفوعي  فخر  بكل  اليوم  نقف  أن  أجل 
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ونحن  واألمل،  واالعتزاز  والفرح  السعادة  تغمرنا 
االتحادية  مسريتنا  عىل  عاماً   47 مبرور  نحتفل 
اإلمارات  دولة  بأن  مطلقة  ثقة  ولدينا  املباركة، 
األمام،  إىل  بقوة  متيض  ستظل  املتحدة  العربية 
قليلة  سنوات  بعد  الذهبي  بيوبيلها  احتفالها  وأن 
الحضارية  مرشوعاتها  بإنجازها  احتفاالً  سيكون 
دول  أفضل  من  جعلها  إىل  تهدف  التي  الكربى 
وراسخاً؛ وألن  قوياً  أساسه  كان  البنيان  العامل؛ ألن 
النهج الذي رسنا عليه عىل مدى السنوات املاضية 
كان محوره األسايس هو اإلنسان الذي راهن عليه 
الله،  رحمه  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
وآمن بأنه الرثوة الحقيقية للوطن، وهي الفلسفة 
نفسها التي توجه رؤيتنا التنموية، وتحدد أولوياتها 
وأهدافها يف عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
الستحضار  مناسبة   ..2018 زايد»  «عام  كان  لقد 

يف  وعبقريته  وفلسفته  ومدرسته  الخري  زايد  فكر 
وتثبته،  أثبتته  الذي  نظره  وبعد  والقيادة،  الحكم 
والعامل،  منطقتنا  يف  األحداث  مسارات  يوم،  كل 
ونحن يف حاجة مستمرة إىل إبقاء هذا الرتاث الرثي 
حتى  الشباب  وخاصة  األجيال،  عقول  يف  حارضاً 
يكون مصدر إلهام لهم؛ ألن مدرسة زايد معني ال 
فقط،  للحارض  ليس  والعرب،  الدروس  من  ينضب 
الوحدة  أن  دروسها  وأهم  أيضاً،  للمستقبل  وإمنا 
السليم  والتخطيط  املخلص  والعمل  الوطن  وحب 
وصفة  هي  واملستقبل  للحارض  الواضحة  والرؤية 

التقدم والنهضة يف أي زمان ومكان.

اإلخوة واألخوات..
اإلمارات  دولة  أيام  من  املجيد  اليوم  هذا  يف 
إىل  وإكبار  إجالل  تحية  نوجه  املتحدة  العربية 
قواتنا املسلحة الباسلة، عامد الوطن، وركنه الركني، 

الذين  األقوياء  الرجال  ومصنع  الحصني،  وحصنه 
يرضبون املثل والقدوة يف التضحية والفداء، ويبثون 
روح الوطنية واالنتامء لدى أبناء الوطن جيالً بعد 
املرابطني يف ساحات  األبطال  أبناءنا  ونحيي  جيل. 
الشقيق  اليمن  أرض  عىل  والرشف  والفخر  العز 
دفاعاً عن الحق والعدل والرشعية، ودعامً لألشقاء 
واطمئنان  بكرامة  العيش  يف  وحقهم  اليمنيني 
التي  والبطوالت  التضحيات  إن  وأمان..  وأمن 
من  وغريها  اليمن  يف  املسلحة  قواتنا  أبناء  قدمها 
ميادين الواجب سيسجلها التاريخ اإلمارايت والعريب 
واإلنساين؛ لتكون شاهدة عىل نبل الجندي اإلمارايت 
يف  الثابتة  اإلماراتية  والسياسة  وشجاعته،  وأخالقه 

دعم األشقاء والوقوف ضد الظلم والطغيان.
وإكبار  إجالل  بكل  نتذكر  العظيم  اليوم  هذا  يف 
الطاهرة  بأرواحهم  جادوا  الذين  األبرار  شهداءنا 
ونحيّي  خفاقة،  عالية  اإلمارات  راية  تظل  حتى 
أمهاتهم وآباءهم وذويهم الذين زرعوا فيهم حب 
الوطن والتضحية من أجله، وقدموا دروساً عميقة 

يف الصرب والوطنية واالنتامء.

اإلخوة واألخوات ..
يومها  يف  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إن 
نحو  بقوة  ماضية  واألربعني،  السابع  الوطني 
وثقتها  أبنائها  سواعد  عىل  معتمدة  املستقبل؛ 
تربط  التي  الوحدة  وروح  وقدراتها،  بنفسها 
وطموحها  ُعراه،  تنفك  ال  وثيق  برباط  أهلها  بني 
بالتطورات  العميق  الذي ال تحده حدود، ووعيها 
ويف  والدولية..  اإلقليمية  البيئتني  يف  والتحوالت 
مبا  نفتخر  الوطني  باليوم  فيه  نحتفل  عام  كل 
عام  يف  وحضارية  تنموية  إنجازات  من  حققناه 
نتطلع  الخطوات والربامج، كام  مىض، ونراجع كل 
بكل أمل وتفاؤل وثقة إىل ما نحققه خالل األعوام 

املقبلة.
واليوم فإن كل إمارايت وإماراتية، بل كل عريب، له 
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الذي  املسبوق  غري  التاريخي  باإلنجاز  يفتخر  أن 
املتحدة خالل عام  العربية  اإلمارات  حققته دولة 
2018 متمثالً يف إطالق القمر االصطناعي اإلمارايت 
« خليفة سات « الذي صنع بالكامل داخل الدولة، 
وبأيٍد إماراتية خالصة، واالستعداد إلرسال أول رائد 
فضاء إمارايت إىل الفضاء خالل عام 2019، وامليض 
املريخ  إىل  إمارايت  مسبار  إرسال  خطة  يف  قدماً 
بحلول عام 2021، فضالً عن املراكز املتقدمة التي 
التي  التنموية  املؤرشات  من  الكثري  يف  حققناها 
تصدرها املؤسسات الدولية املتخصصة، وذلك ألننا 
العمل  وإمنا  األماين،  تصنعه  ال  التفوق  بأن  نؤمن 
والجهد واإلرادة، وأن التقدم متاح للجميع، ولكن 
مقدمتها  ويف  ومقوماته،  بأسبابه  األخذ  رشيطة 
والواثق  اآلمن  العبور  بوابة  يَُعدُّ  الذي  التعليم 
والضامنة  تعاىل،  الله  بإذن  املرشق  املستقبل  نحو 
دولة  ووضع  التنمية،  استدامة  عىل  للحفاظ 
اإلمارات العربية املتحدة يف املكانة التي تستحقها 
اإلنسان  يف  االستثامر  بأن  نؤمن  وألننا  األمم.  بني 
املنافسة  عىل  قادرون  وأننا  األمثل،  االستثامر  هو 
متنوع  اقتصاد  وبناء  والتقدم،  التطور  ميادين  يف 
استعداداً ملرحلة ما بعد النفط، من خالل التعليم 
البرشية  الكوادر  يبني  الذي  والعرصي  املتطور 
إىل  اإلماراتية  التنمية  قاطرة  تقود  التي  املؤهلة 

القمة عىل الدوام.

اإلخوة واألخوات..
بإنجازاتها  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  إن 

الحضارية الكربى، تبث األمل يف قلب كل مواطن 
مهمة  رسالة  وتوجه  الشباب،  وخاصة  عريب، 
والتفوق  النجاح  قادرون عىل  العرب  أن  مفادها 
العاملي  التطور  مضامر  يف  الحقيقية  واملنافسة 
بقوة اإلرادة والطموح والثقة بالذات والتخطيط 
ي للحارض واملستقبل؛ ولذلك فإن ما يتحقق  الجدِّ
عىل األرض اإلماراتية ميثل مصدر إلهام للمنطقة 
كلها، ومصدر فخر واعتزاز لكل عريب؛ ألن إنجازات 
دولة اإلمارات العربية املتحدة تضاف إىل الرصيد 
تشويه  محاوالت  ظل  يف  للعرب،  الحضاري 
يف  واإلحباط  اليأس  وبث  منهم  والنيل  صورتهم 
إن ما حققته وتحققه، وسوف تحققه  نفوسهم. 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعاىل،  الله  بإذن 

للعامل  يؤكد  كافة،  املستويات  عىل  نجاحات  من 
أن العامل العريب ليس تلك الصورة املشوَّهة التي 
إىل  تصديرها  واإلرهابيون  املتطرفون  يحاول 
الخارج، والتي تجد من يتلقفها ويروِّج لها ألغراض 
األمل  عنوانه  مهم  آخر  وجه  له  وإمنا  خبيثة؛ 
قوة  بكل  والعمل  والتسامح  واالنفتاح  واإلنجاز 
الحضارة  مسرية  يف  الحقيقية  املشاركة  أجل  من 

البرشية.

اإلخوة واألخوات..
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إطالق  منذ 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برنامج 
اإلمارات  دولة  قطعت   ،2005 عام  يف  التمكني 
عىل  ونوعية  مهمة  خطوات  املتحدة  العربية 
العام،  الشأن  يف  املواطنني  مشاركة  دعم  طريق 
عىل  اإلمارايت  الشعب  فإن  السياق  هذا  ويف 
االنتخابات  هو  مهم  وطني  استحقاق  مع  موعد 
الربملانية 2019، التي تؤكد إميان القيادة العميق 
بدور املجلس الوطني االتحادي يف مسرية التنمية 
وإعالء املصلحة العليا للوطن، سواء عىل املستوى 
اإليجايب  التعاون  كان  لقد  الخارجي.  أو  الداخيل 
الخالق بني املجلس الوطني االتحادي والحكومة 
روح  عن  تعبرياً  املاضية  السنوات  مدى  عىل 
املجلس،  عمل  تحكم  التي  الوطنية  املسؤولية 
وتأكيد ملا مييز دولة اإلمارات العربية املتحدة من 
وفاق داخيل ميثل صامم األمان ألمنها واستقرارها 

وتنميتها.
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اإلخوة واألخوات..
متثل دولة اإلمارات العربية املتحدة عنرص استقرار 
وتنمية وسالم يف منطقتها والعامل؛ بفضل سياساتها 
الخارجية الحضارية واملتزنة التي تقوم عىل أسس 
يف  والتأثري  والتقدير  االحرتام  لها  جلبت  ثابتة 
الساحتني اإلقليمية والدولية؛ حيث تحرص الدولة 
إىل  والوقوف  األشقاء،  مع  عالقاتها  تعزيز  عىل 
جانبهم يف مواجهة التحديات املشرتكة؛ مبا يحفظ 
األجيال  حق  ويضمن  العليا،  العربية  املصالح 
وسالم  بأمن  العيش  يف  والقادمة  الحالية  العربية 
واستقرار، وتبني رشاكات فاعلة وقامئة عىل االحرتام 
اإلقليمية  القوى  مع  املشرتكة  واملصالح  والثقة 
يف  ويصب  الوطنية،  املصالح  يخدم  مبا  والدولية؛ 
بإيجابية  وتنخرط  العامليَّني،  والسلم  األمن  خدمة 
مواجهة  إىل  يهدف  دويل  أو  إقليمي  جهد  كل  يف 
املخاطر التي تهدد البرشية، ويف مقدمتها التطرف 
واإلرهاب والفقر والجهل واملرض والتغري املناخي 

املصري  بوحدة  إميانها  منطلق  من  وذلك  وغريها؛ 
اإلنساين، وبأن التحديات التي تواجه العامل ال ميكن 
مواجهتها والتصدي لها إال من خالل جهد جامعي 
العامل  دول  بني  والتضامن  التعاضد  عىل  يقوم 
وشعوبه. وإضافًة إىل ما سبق تسعى دولة اإلمارات 
الثقافات  بني  الحوار  تشجيع  إىل  املتحدة  العربية 
السالم  يدعم  مبا  العامل؛  يف  املختلفة  والحضارات 
والتعايش فيه، وأصبحت منوذجاً يشار إليه بالبنان 
منظومة  بفضل  واالنفتاح  واالعتدال  التسامح  يف 
وتعمل عىل نرشها  تتبناها  التي  الحضارية  القيم 
عىل املستويني الداخيل والخارجي؛ ما عزَّز صورتها 
أمام العامل، بصفتها دولة عرصية ومسؤولة تتصدى 
لنوازع التعصب والعنرصية والتطرف يف ظل عامل 
التي  الطائفية والعنرصية  يعاين بقوة من مخاطر 

تهدد التعايش والسالم بني شعوبه.

اإلخوة واألخوات..
الفرصة يف هذه  أنتهز  أن  إال  الختام  وال يسعني يف 
التهاين  آيات  أسمى  العزيزة ألرفع  الوطنية  املناسبة 
إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله  حفظه  الدولة،  رئيس 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
وإخوانهام  الله،  رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 
باليوم  العزيز،  اإلمارايت  الشعب  وإىل  اإلمارات، 
الغالية  لدولتنا  متمنياً  واألربعني،  السابع  الوطني 
دوام التنمية واالستقرار واملنعة والرقي وأن تظل عىل 
الدوام نجامً ساطعاً يف سامء اإلنجازات والطموحات.
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عضو اجمللس ا,على حاكم الشارقة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47
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عام،  كل  من  اليوم  هذا  يف  انه  سموه  وأضاف 
نستذكر القرارات العظيمة التي عملنا عليها مع 
املخلصة  القلوب  اجتامُع  كان  املؤسسني،  اآلباء 
هو األساس، ونيّة العمل الصادق والدؤوب هي 

املُرشد، والفكُر الصحيح والنرّي.
حاكم  السمو  صاحب  كلمة  نص  ييل  وفيام 
مبناسبة  مجلة         عرب  وجهها  التي  الشارقة 

اليوم الوطني الـ47 ..
لدولة  الوطني  لليوم   47 الذكرى  علينا  تّهُل 
اإلمارات العربية املتحدة ، ودولتنا تنعُم بحصاد 
من  عقود  أربعة  من  أكرث  مدى  عىل  زرعته  ما 
يشُكر  من  احتفاء  بها  نحتفي  والعمل،  االتحاد 
ومعنى  الوطن،  حق  يعرُف  ومن  النعمة، 
قمتها  عىل  ترتبّع  التي  وبإنجازاته  به،  االحتفال 
اآلباء  مسرية  مبواصلة  والتعهد  الصادقة،  الرؤية 

املؤسسني الذين غرسوا قيم الوحدة والرتاحم بني 
اليوم،  حتى  املسرية  كانت  وهكذا  شعبنا،  أبناء 
السمو  التهاين والتربيكات نسوقها لصاحب  فكل 
الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
حكام  السمو  أصحاب  وإخواننا  الله،  حفظه 
العزيز  اليوم  بهذا  اإلمارات  وشعب  اإلمارات، 

عىل قلوبنا جميعا.
القرارات  نستذكر  عام،  كل  من  اليوم  هذا  يف 
املؤسسني،  اآلباء  مع  عليها  عملنا  التي  العظيمة 
ونيّة  األساس،  هو  املخلصة  القلوب  اجتامُع  كان 
والفكُر  املُرشد،  هي  والدؤوب  الصادق  العمل 
الصحيح والنرّي هو هادي الطريق، فكان اإلجامُع 
جديد  مستقبٌل  انطالق  بداية  هو  االتحاد  عىل 
تسترشُف  رؤية  وفق  االجتهاُد  وكان  لدولتنا، 
لبناء  العمل  نحو  الجميُع  فتوجه  املستقبل، 

الوطن، وتعمريه وتحقيق اإلنجازات.
إن ما يعيشه مجتمع اإلمارات من تطوٍر وتقدٍم 
والتعاضد،  والتعاون  الجدُّ  لقيّم  طيبًة  مثرًة  كان 
املجتمع،  أفراد  كل  بني  املشرتكة  القواسم  وهي 
اآلباء  بحكمة  ليجتازوا  بينهم،  القوي  والرابط 
الكثري  ويحققوا  التحديات،  كل  الرجال،  وعزمية 
من اإلنجازات، وليقدموا منوذجاً ملجتمعٍ متطوٍر، 
فاضلة،  نبيلٌة  قيٌم  بينهم  تجمع  متحدون،  أهله 

وتدفعهم ملزيد من العمل.
التهاين مجدداً لكل أهلنا باليوم الوطني، ودعوتنا 
لهم أْن واصلوا مسرية آبائكم وقيادتكم الرشيدة، 
عىل  وأعملوا  مجتمعنا،  بقيّم  أنفسكم  وحّصنوا 
حب  أبنائكم  تعليم  عىل  وأحرصوا  العلم،  طلب 
والسداد  بالتوفيق  لوطننا  ودعوتنا  الوطن، 

والتطور والنامء والقوة.
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وقال سموه ان احتفال هذا العام يأيت مميزا بتزامنه 
الشخصية  هذه  زايد،  مبئوية  الدولة  احتفال  مع 
الحكمة  رمز  وهو  اإلمارات،  تاريخ  غريت  التي 
وإمنا  فحسب،  اإلمارات  يف  ليس  والعطاء،  والخري 
فخرا  زايد  ويكفي  والدويل.  العريب  املستويني  عىل 
االتحاد  عىل  الحفاظ  استطاع  وإميانه  بحكمته  انه 
كتجربة وفكرة وقيمة أصبحت تتعمق مع كل إنجاز 
يتحقق وأمل نتطلع إليه، وتحتشد فيه صورا كثرية 
لحياة عريضة بدأت باملشاق والعقبات ووصلت إىل 

قمم الرقي واالزدهار.
السمو حاكم عجامن  وفيام ييل نص كلمة صاحب 
التي وجهها عرب مجلة            مبناسبة اليوم الوطني 

الـ47 ..
مبناسبة  نحتفل  ونحن  واالعتزاز  بالفخر  نشعر  إننا 
لدولة  الوطني  لليوم  واألربعني  السابعة  الذكرى 
اإلمارات العربية املتحدة، وهي ذكرى وطنية عزيزة 
تاريخ  يف  فارقة  عالمة  ومتثل  جميعا  علينا  وغالية 
عام 1971  الثاين من ديسمرب  ففي  الحبيب،  وطننا 
سطر التاريخ مبداد من نور ميالد دولة اإلمارات بعد 
حقيقة  إىل  األجيال  حلم  اإلمارات  حكام  حّول  أن 
قامئة لتنطلق أول تجربة اتحاديه فريدة من نوعها 

يف عاملنا العريب.
يف هذه املناسبة الخالدة أتقدم بأسمى آيات التهاين 

بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  والتربيكات، 
وإىل  الله»،  «حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد 
مكتوم،  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
حاكم  الوزراء،  مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب 
ديب «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 
الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخواين  املسلحة،  للقوات 
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل 

شعب اإلمارات العزيز.
احتفال  مع  بتزامنه  مميزا  يأيت  العام  هذا  احتفال 
غريت  التي  الشخصية  هذه  زايد،  مبئوية  الدولة 
الحكمة والخري والعطاء،  اإلمارات، وهو رمز  تاريخ 
املستويني  عىل  وإمنا  فحسب،  اإلمارات  يف  ليس 
بحكمته  انه  فخرا  زايد  ويكفي  والدويل.  العريب 
وإميانه استطاع الحفاظ عىل االتحاد كتجربة وفكرة 
وقيمة أصبحت تتعمق مع كل إنجاز يتحقق وأمل 
نتطلع إليه، وتحتشد فيه صورا كثرية لحياة عريضة 
الرقي  قمم  إىل  ووصلت  والعقبات  باملشاق  بدأت 

واالزدهار.
إن الذكرى السابعة واألربعني لليوم الوطني لدولتنا 
املسرية  مواصلة  عىل  العهد  لتجديد  مناسبة  هي 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  بدأها  التي  الخالدة 
سلطان آل نهيان، « طيب الله ثراه»، وهي مناسبة 
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أيضا أن نقف إجالال وإكبارا لجيل كامل من اآلباء 
االتحاد  درب  يف  سخيا  الجهد  وبذل  الكثري،  قدم 
عظم  تهزمه  ومل  الخطوب،  تهزه  مل  الوعر،  الطويل 
الجبال،  حملها  عن  تنوء  أمانة  حمل  االبتالءات، 

ليحقق أهم إنجازات القرن املايض.
والنامء  البناء  موكب  زايد  الشيخ  له  املغفور  قاد 
واالستقرار،  النهضة  وركب  والرخاء  التقدم  ومسرية 
امللهم  الزعيم  القائد املخلص لشعبه، وحكمة  بثقة 
الخري  فقدم  ألبنائه،  املحب  الوالد  وعطف  ألمته 
الدهر  ابد  سيظل  الذي  الجزيل  والعطاء  الوفري 
حقه  نوفيه  أن  قارصين  وسنظل  أعناقنا،  يطوق 
البعيدة  بنظرته  انه  فخراً  زايد  ويكفي  وشكره، 
ورؤيته الثاقبة وإميانه العميق وعزميته التي ال تلني 
التجربة، وبصدق وصرب  الحفاظ عىل هذه  استطاع 
الرجال املؤمنني بقيمة الوحدة كأساس لبناء الدولة 
الحديثة وإرساء قواعدها املتينة، سار بها نحو أعىل 
واسمى  االزدهار  مراحل  أرقى  و  التقدم  مراتب 
مكانة  من  اإلمارات  حققته  وما  النجاح.  درجات 
عىل صحة  شاهد  خري  لهو  هذا،  يومنا  يف  مرموقة، 
وعىل  الدولة،  عليها  قامت  التي  والثوابت  األسس 
حكمة وبصرية زايد املؤسس وإخوانه، الذين أدركوا 
جسامة املسؤولية، وحملوا عىل عاتقهم أمانة إرساء 

دعائم دولة عرصية حديثة.
أرقاما  قد سجلت  بالدنا  أن  تؤكد  املؤرشات  إن كل 

فقد  صعيد،  كل  عىل  والتقدم  التحرض  من  قياسية 
سياسية  وأوضاعا  مزدهر،  متطور  باقتصاد  متيزت 
وصحية،  تعليمية،  حديثة،  ومؤسسات  مستقرة، 
كل  يف  املواطن  فنعم  وثقافية...  واجتامعية، 
من  رفيع  ومبستوى  متوازنة  بتنمية  الدولة  إمارات 
بتنويع  الدولة  الخدمات يف كافة املجاالت، وعنيت 
كالصناعة،  املختلفة،  االقتصادية  القطاعات  وتطوير 
وتكنولوجيا  والسياحة،  املرصفية،  املالية  والخدمات 
، وذلك بغية تنويع  ، والطاقة املتجددة  املعلومات 

مصادر الدخل القومي و تقليل االعتامد عىل البرتول 
األمن  واستتباب  وتوطيد  الدولة  ميزانية  متويل  يف 
يف كل ربوع اإلمارات وبصورة قّل أن توجد يف بلد 
آخر بالرغم من تعدد الجنسيات داخل أرض الدولة، 
لينعم املواطن واملقيم بالراحة والطأمنينة، فانعكس 
اإلمارات  صورة  عىل  مبارشة  األمني  االستقرار  هذا 
بالخارج والتي يشهد لها العامل كله باإلرشاق والنقاء.

الله  االتحادية وبتوفيق من  الدولة  استطاعت  وقد 
من تطوير املوارد البرشية املواطنة التي هي هدف 
التنمية وغايتها والرصيد الحي ملستقبل اإلمارات، مع 
التأكيد عىل الهوية الثقافية والحضارية لهذا اإلنسان 
والجذور  التاريخ  اإلمارات دولة مسلمة  أن  باعتبار 
والدستور. وقياسا عىل ذلك ال بد أن نشري إىل املكانة 
التي وصلتها املرأة يف اإلمارات فهي مشاركة جنبا إىل 
جنب مع الرجل يف كل مواقع العمل. وهي تحظى 
الوطن  الربملان عىل مستوى  بأكرب نسبة عضوية يف 
وأثبتت  العمل،  ميادين  معظم  واخرتقت  العريب. 
كفاءة وجلداً وقدرة عىل اإلنجاز وذلك بفضل دعم 
وانتامء  وفكرا  علام  زادها  لها مام  الرشيدة  القيادة 

لهذا الوطن الذي أعطاها الكثري.
إن ما تحقق يف ظل االتحاد ال يحتاج اىل تأكيد أو 
تشري  املستقلة  والدراسات  فاإلحصاءات  براهني  اىل 

اإلمارات  دولة  أن  إىل  األرقام  بلغة 

50
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التنافسية  تقارير  بها  تشيد  عاملية  إنجازات  تحقق 
من  أكرث  يف  عاملياً  االول  املركز  تبوأت  فقد  العاملية 
وجاءت  التقارير،  أهم  يف  عاملي  تنافيس  مؤرش   50
 %  31 يف  عاملياُ  األوىل  مراكز  العرشة  من  اإلمارات 
وحافظت  العاملية  التنافسية  مؤرشات  مجمل  من 
عىل موقعها كأفضل 20 اقتصاد تنافيس عاملي للسنة 
العاملية  التنافسية  تقرير  يف  التوايل  عىل  الخامسة 
2018-2017 و تفوقت عىل اقتصادات متقدمة مثل 
فرنسا وبلجيكا وأسرتاليا وكوريا الجنوبية والصني يف 

تقرير التنافسية العاملية 2017-2018.
حكومة  أعلنتها  التي  التحفيزية  اإلجراءات  أن  كام 
إجراءات  بتسهيل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
كل  وتسخري  تكلفتها  وتخفيض  األعامل  مامرسة 
مزاولة  لتسهيل  املبادرات  وابتكار  اإلمكانيات 
األنشطة االستثامرية دون تعقيد أو عراقيل، خطوة 
هامة واسرتاتيجية تخدم كافة القطاعات يف الدولة 
ومختلف الجهات املعنية بخدمة املستثمرين ورجال 
بيئة  يف  تعيش  سعيدة  مجتمعات  وتبني  األعامل، 
كرمية تحفظ حقوق األفراد وترتقي بهم يف مختلف 
كينونة  وتحرتم  واالبتكارية،  اإلبداعية  املجاالت 

اإلنسان وحقه يف تطوير نفسه وبيئته ومجتمعه.
انجازاتنا  اىل  يضاف  فريدا  إنجازا  حققنا  أيام  قبل 
الوطنية املرشفة واملبهرة وهو إطالق القمر الصناعي 
«خليفة سات» ومن املخطط أن يصل مسبار األمل 

مع  تزامناً   ،2021 عام  بحلول  األحمر  الكوكب  إىل 
دولة  اتحاد  قيام  عىل  عاماً  خمسني  مرور  ذكرى 
تستعد  بالدنا  أن  كام  املتحدة.  العربية  اإلمارات 
الستضافة حدث دويل غاية يف األهمية وهو معرض 
تنظيم  تاريخ  مدى  فعىل   ،  2020 الدويل  إكسبو 
معارض اكسبو الدولية مل يتم استضافتها من قبل يف 
منطقة الرشق األوسط وأفريقيا وجنوب رشق آسيا.

واإلخاء  واملحبة  والسالم،  الصداقة  دولة  اإلمارات 
والتسامح والوئام، وخري دليل عىل ذلك ما نشاهده 

الدولية  املعارض  من  الكثري  إقامة  من  ونلمسه 
كل  يف  الرياضية  واملسابقات  العاملية  واملهرجانات 
اإلمارات وعىل مدار العامل كله، وانعكس ذلك عىل 
ترحيب العامل باملواطن اإلمارايت حيث أصبح مواطن 

اإلمارات مرحب به يف كل مكان.
مبا  كله  العامل  وتقدير  احرتام  دولتنا  اكتسبت  وقد 
اختطته من نهج معتدل ومواقف ثابتة يف سياستها 
والتوازن  واالعتدال  بالحكمة  تتسم  الخارجية 
األشقاء  بني  والتفاهم  والعدل  الحق  ومنارصة 
واألصدقاء لحل الخالفات والنزاعات بالطرق السليمة 
والحوار بني الحضارات. وقدمت اإلمارات اليد بيضاء 
فوصلت  طائفة،  أو  عرق  أو  لدين  تعصب  دون 
مساعدات الدولة الخارجية إىل 178 دولة عرب العامل 
املانحني  بني  املراكز  أعىل  احتالل  من  مكنها  مام 
يف  أسهمت  التي  الخارجية  للمساعدات  الدوليني 

إيواء املرشدين وتوفري الطعــام للمحتاجني.
ختاماً، يف هذه املناسبة ، فإننا نجدد العزم عىل امليض 
قدماً يف مسرية الوحدة واالتحاد وبناء وطن شامخ، 
وصون  والوفاء،  اإلخالص  إىل  الدولة  أبناء  وأدعو 
مكتسبات اإلمارات وحاميتها، وذلك باكتساب العلم 
التي  األهداف  وتحقيق  الدؤوب،  والعمل  النافع، 

ترفع من قيمة الوطن وتعيل شأنه بني األمم.
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عرب  وجهها  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 
مجلة        مبناسبة لليوم الوطني الـ 47 للدولة..

يصادف ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، احتفال 
الدولة مبئوية زايد، األمر الذي يجعل من مناسبة 
شعار»  تحت  واألربعني  السابع  الوطني  اليوم 
لالحتفال  مناسبة  اإلمارات»،  هذه  زايد..  هذا 
الوحدوية  للتجربة  أسس  استثنايئ  رجل  بسرية 
انطلق  ما  رسعان  والتي  التاريخ،  عرب  األنجح 
أبناؤها لتحقيق الريادة يف العامل، ويعلنون يف كل 
خطوة متميزة لهم، أنهم «عيال زايد»، ومن أرض 
اإلمارات الطيبة خرجوا ليعمروا العامل بقيم زايد 

اإلنسانية وتطلعاته الحضارية.
إن احتفاالتنا اليوم تحت شعار «هذا زايد.. هذه 
ورقي  عمران  بتاريخ  احتفالنا  هو  اإلمارات»، 
املؤسسني  اآلباء  وإخوانه  زايد  أرىس  ونهضة، 
الخري والعدل والعمل، ونواصل  دعامئه عىل قيم 
مكانته  وتعزيز  ومستقبله  حارضه  بناء  اليوم 
عىل  يحتذى  منوذج  وتقديم  والعاملية،  املحلية 
وبناء  التميز  بثقافة  وااللتزام  التفوق  مستوى 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  الدول 

زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».
ومرشوعاً  حلامً  انطالقته  منذ  االتحاد  بدأ  لقد 
جبارة  وبجهود  الخالق  من  وبفضل  حضارياً، 
رحمهم  األوائل،  املؤسسني  شيوخنا  من  وخالدة 
الله جميعاً، ومن حاميل أمانتهم اليوم من قيادة 

وحقق  رسوخه  االتحاد  أكد  الرشيدة،  الدولة 
اإلمارايت،  الشعب  بإسعاد  قيايس  أهدافه يف زمن 

وبناء رصح حضاري.
وخالل سبعة وأربعني عاماً، نجحت دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يف تقديم نفسها كمثال يحتذى 
تجسيداً  واإلنجاز،  واالزدهار  النمو  مستوى  عىل 
لرؤية املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
املؤسسني،  الحكام  وإخوانه   » ثراه  الله  طيب   »
رحمهم الله، وتتابع اليوم بفضل قيادتها الرشيدة 
بروح  متحلية  أدائها،  وتعزيز  الجهود  مضاعفة 
من  عالية  مستويات  بلوغ  يف  واالبداع  االبتكار 
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النمو والتقدم االقتصادي واالجتامعي، األمر الذي 
أهلها للرتبع يف مكانة متميزة بني مصاف الدول 

املرتبة  اإلمارايت  السفر  جواز  نيل  وما  املتقدمة، 
الثالثة األقوى عاملياً بجدارة ، إال صدى ملا حققته 

الدولة من سمعة طيبة، وإنجازات رائدة تضاهي 
الحياة،  مناحي  شتى  يف  تقدماً  الدول  أكرث  بها 
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وتتجاوز بتأثريها حدود منطقتنا، لتسهم يف قيادة 
الحضاري  املشهد  وإغناء  املستقبل  نحو  العامل 

العاملي، وتتصدره يف أكرث من املجال. 
الوطني  باليوم  االحتفال  من  يجعل  ذلك  كل 
للدولة  الرشيدة  القيادة  بحكمة  احتفاء  لالتحاد 
واالنتامء  الفخر  ملعاين  وترسيخاً  تأسيسها،  منذ 
ورخاء  مناء  من  حققه  وما  بوطننا  واالعتزاز 

ومنجزات.
ال  معانيها،  يف  املتفردة  الغالية  املناسبة  وبهذه 
اللحظات  كل  بفخر  نستذكر  أن  سوى  يسعنا 
التاريخية لالتحاد ونؤكد سعينا املتواصل لرتسيخ 
ومواصلة  الشاملة  النهضة  عجلة  بدفع  مكانته 
إنجازاته الكبرية التي واكبنا خاللها أحدث تقنيات 

العرص التي تتمتع بها الدول املتقدمة الكربى.

باليوم  والتربيكات  التهاين  آيات  بأسمى  نتوجه 
الوطني إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
وإخوانه  الله»  «حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
عموم  وإىل  اإلمارات،  حكام  السمو  أصحاب 
الشعب اإلمارايت واملقيمني يف الدولة، راجني املوىل 

أن يحفظ اإلمارات وشعبها.
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أم  حاكم  السمو  صاحب  كلمة  نص  ييل  وفيام 
القيوين التي وجهها عرب مجلة          مبناسبة اليوم 

الوطني الـ47 ..
دولة  شهدتها  التي  الشاملة  التنمية  عهد  يف 
املاضية  السنوات  خالل  املتحدة  العربية  اإلمارات 
من عمرها املديد وفق رؤية املغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه « واخوانه 
الشيخ  السمو  صاحب  عهد  ويف  املؤسسني،  اآلباء 
«حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
مراحل  إىل  التأسيس  مراحل  الدولة  تخطت  الله» 
محور  عىل  والتأكيد  املستقبل  السترشاف  التمكني 
اإلنسان وجودة الحياة للمواطنني واالهتامم بالعلم 
واملعرفة واالبتكار باإلضافة اىل املبادرات اإلنسانية 
مؤسسة  طريق  عن  الدولة  وخارج  داخل  الخريية 

خليفة بن زايد لألعامل الخريية، كام اصدر سموه 
العديد من القوانني والترشيعات التي تعزز املكانة 
العاملية  الترشيعات  وتواكب  للدولة،  االقتصادية 
العالقات والرشاكات مع دول  اىل توطيد  باإلضافة 

العامل وفق رؤية سموه.
ويف اطار الحكومة االتحادية أطلق صاحب السمو 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» 
رؤية االمارات 2021 وذلك يف عام 2010 يف اطار 
التعليم  قطاعات  تشمل  املدى  طويلة  اسرتاتيجية 
التحتية  والبنية  واإلسكان  واالقتصاد  والصحة 
عاما عىل   50 مرور  مبناسبة  الحكومية  والخدمات 
برامج  اىل  الرؤية  هذه  وترجمة  االتحاد  إعالن 
املجاالت  كافة  يف  العاملية  الريادة  تحقق  عملية 

2021
2010

50
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يف  رشعت  التي  املستدامة  التنمية  اهداف  ضمن 
واإلبتكار يف عرص  العلوم  واملعتمدة عىل  تنفيذها 
العوملة ، ووضع تصور للمحفزات لتحقيق األهداف 
املرجوة ومواجهة التحديات التي قد تواجه تنفيذ 
الشاملة  االقتصادية  التنمية  اطار  يف  الربامج  هذه 
وتسخري  والعلوم  املعرفة  ثورة  من  واالستفادة 
من  واالستفادة  املجتمع  لخدمة  التقني  التطور 
والعلوم وخلق  االصطناعي  والذكاء  الرقمية  الثورة 
النوعية  والقيادات  املواطنة  البرشية  الكوادر 
القادرة عىل تحمل املسؤوليات الوطنية واملشاركة 
بفاعلية يف بيئة مناسبة تحقق لهم مستقبال واعدا 

وتضع الدولة يف املكانة العاملية املرموقة.
ويف مجال ثورة املعرفة وعلوم الفضاء وتكنولوجيا 
الشيخ  السمو  صاحب  بجهود  نشيد  االتصاالت 
الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله واطالق 
التاسع والعرشين  الصناعي خليفة سات يف  القمر 
أكتوبر 2018 والذي قد تم تصنيعه وتطويره  من 
املهندسني  من  فريق  بواسطة  بالكامل  وادارته 
والكفاءات اإلماراتية مبركز محمد بن راشد للفضاء 
عىل  تطرأ  التي  التغريات  مبراقبة  سيقوم  والذي 
األرض واملناخ وسريسل معلومات اىل املركز لدراسة 
اىل  وارسالها  تصويرها  سيتم  التي  البيانات  كافة 
املركز لالستفادة منها يف الدراسات املتعلقة باملوارد 
التخطيط  يف  علمي  بأسلوب  والتعامل  الطبيعية 
املستقبلية  الربامج  ووضع  الطبيعية  للمتغريات 
للدولة يف اطار االسرتاتيجية الشاملة يف هذا االطار.

لقد شهدت الدولة خالل الفرتة املنرصمة العديد من 
املبادرات يف مجال إعادة هيكلة الحكومة لتواكب 
املامرسات  ارقى  وفق  الوطنية  والربامج  الخطط 
الحكومة  يف  العمل  توجيه  اىل  دفعها  مام  العاملية 
االتحادية مبا يتناسب ورؤية القيادة املستقبلية عرب 
باإلضافة   ، املستقبل  السترشاف  وزارة  استحداث 
للعلوم  االصطناعي وتعيني وزيرة  الذكاء  اىل وزارة 

املتقدمة وانشاء مجالس للعلامء واطالق الحكومة 
الذكية مؤكدة عزمها عىل دعم النمو والتميز واقامة 
مليون  وتدريب  واالبتكار  االبداع  لنرش  منصات 
شاب عريب يف نطاق الربمجة االلكرتونية املتقدمة ، 
باإلضافة اىل تحديث القوانني والترشيعات املحلية 
التي تواكب املتغريات العاملية والتي من شأنها ان 
التقنية وتكفل االستفادة منها  تحفظ استخدامات 

وتقليل االنعكاسات السلبية عىل املجتمعات.

لقد شهدت قواتنا املسلحة يف عهد صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
اطار  ويف  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 
حفظه الله املزيد من التطور والدعم للقيام بدورها 
واالنجازات  واملكتسبات  الوطن  الوطني يف حامية 
واملشاركة الفاعلة ضمن قوات التحالف العريب يف 
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الدفاع عن الرشعية يف اليمن واستقراره ، وقدم ابناء 
وتضحيات  بطوالت  صنوفها  بكافة  املسلحة  قواتنا 
عززت  متالحقة  انتصارات  خاللها  من  حققوا 
اإلنسانية  مهامها  اىل  باإلضافة  الوطني  التالحم 
وتعزيز  االمن  لحفظ  الدولية  واملشاركة  والدفاعية 

السالم يف مناطق عديدة من العامل.
وبهذه املناسبة الوطنية الخالدة نترضع اىل الله عز 
وجل ان يتغمد شهداء الوطن االبرار بواسع رحمته 

والشهداء  الصديقني  مع  جناته  فسيح  يسكنهم  و 
وابناءهم  وزوجاتهم  واباءهم  امهاتهم  يلهم  وان 
تضحياتهم  مقدرين  والسلوان  الصرب  واهلهم 
ووالئهم للوطن والقيادة ودورهم البطويل يف الذود 

عن حياض الوطن.
ويف هذا اليوم املجيد يرسنا ان نتقدم بالتهنئة اىل 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
صاحب  أخيه  واىل  الله»  «حفظه  الدولة  رئيس 

نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه 
الله» واىل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة واىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
حكام االمارات واىل شعبنا الويف.. مترضعني لله عز 
فية  ملا  يوفقنا  وان  قادتنا ودولتنا  ان يحفظ  وجل 

الخري لشعبنا العزيز.
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رأس  حاكم  السمو  كلمة صاحب  نص  ييل  وفيام 
الخيمة التي وجهها عرب مجلة           مبناسبة اليوم 

الوطني الـ47 ..
تعد دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذًجا رائًدا 
للتالحم والتعاضد بني اإلخوة واألشقاء وذلك من 
خالل تجربة اإلتحاد التي نحتفل بذكراها الـ 47، 
بها  يفخر  التي  األساسية  الهوية  ميثل  االتحاد  أن 
املواطن ويعتز بكونه جزء من كيان اتحادي قوي 

يسري بخطى واثقة نحو مستقبل مرشق.
من  السبع  اإلمارات  اتحاد  ظل  يف  تحقق  ما  إن 
أهمية  يؤكد  القطاعات  كافة  يف  وازدهار  تقدم 
هذه املسرية التي متثل رمزًا يشار إليه بالبنان يف 
املنطقة والعامل باعتربها واحدة من أكرث التجارب 

االتحادية نجاحا استقراًرا.
بناء  عىل  ركزت  التي  اإلمارات  اسرتاتيجية  إن 
زايد  الشيخ  له  املغفور  رسخها  والتي  اإلنسان 
وإخوانه  ثراه»  الله  نهيان «طيب  آل  بن سلطان 
هو  اإلمارايت  اإلنسان  من  جعل  االتحاد  مؤسيس 
تتحقق  وبه  اآلمال  كل  عليه  تقوم  الذي  األساس 

كل الخطوات الرائدة التي تخطوها الدولة.
إننا يف دولة اإلمارات حكومًة وشعبًا نسري بخطى 
راسخة لنجعل من دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يف مصاف الدول املتقدمة وذلك بحامية مقدراتنا 
حد  عىل  واإلقتصادية  واإلجتامعية  اإلنسانية 

عىل  واالرتقاء  للتطور  جاهدين  والسعي  السواء 
كافة الصعد والتطلع نحو املزيد من اإلنجازات.

أسمى  أرفع  أن  إال  يسعني  ال  اتحادنا  ذكرى  ويف 
السمو  صاحب  ألخي  والتربيكات  التهاين  آيات 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
«حفظه الله» وأخي صاحب السمو الشيخ محمد 
رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 
وأخي  الله»  «رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخواين  املسلحة 

األعىل حكام اإلمارات وإىل شعب دولة اإلمارات.
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ممثل صاحـب السمــو رئيـس الدولـة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

سلطان بن زايد آل نهيان

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 
مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

 2018 ديسمرب  شهر  من  الثاين  اليوم  يف  نحتفل 
دولة  تأسيس  عىل  واألربعني  السابعة  بالذكرى 
إرادات  التقت  حيث  املتحدة  العربية  اإلمارات 
قادة آمنوا بالله، وبالشعب عىل إقامة دولة قوية 

البنيان، مل تنث عزميتَهم املصاعُب  األركان شامخة 
باملنطقة،  تعصف  كانت  التي  والتحدياُت 
والسياسية  االقتصادية  األحوال  صعوبُة  وال 
واالجتامعية التي كانت تكتنف اإلمارات يف نهاية 
من  كثري  يتوقع  مل  حيث  املايض،  القرن  ستينات 
الخرباء والسياسيني، حتى الربيطانيني منهم، نجاَح 

إقامة اتحاد بني اإلمارات.
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ولكن اإلرادة والعزمية والصدق واإلميان بالوحدة، 
قيادًة وشعباً، حّقق ما كان مستحيالً. هذه املسريُة 
التي أرىس قواعَدها األُب املؤسُس للدولة املغفوُر 
الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاُب  وإخوانُه  ثراه، 
متيض  اإلمارات،  حّكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 
وعزميٍة  حكمٍة  بكل  وقويٍة  راسخٍة  بخطى  اليوم 
بقيادِة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلّحة 
الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانِه  الله“  ”حفظه 
اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 
عرصيٍة  دولٍة  بناء  يف  املخلصني  أبنائها  وبسواعِد 
تنافُس الدوَل املتقدمَة يف جميع املجاالت، والتي 
حّققت مكانًة رفيعًة بني األمم. وتشهُد عىل هذا 
منظامٍت  عن  الصادرُة  العامليُة  التقاريُر  التميّز 

عامليٍة رفيعِة املستوى.
يف  نجاحها  هو  اإلمارات  دولة  تجربة  مييّز  ما  إّن 
التكيِّف بني التمّسِك بأصالتها وتقاليدها وأعرافها 
التقدم  وسائل  بكافّة  واألخِذ  وثقافتها،  وتاريخها 

والرقي والتواصل بني األمم.
هذا  بوضوح  يالحُظ  االتحاِد  ملسرية  املتتبَع  إّن 
يف  األساسية  القاعدة  من  انطالقاً  املرتاّص  البنياَن 
بناء الدولة إىل بناء الروابط املتينة مع دول الجوار 

ودول العامل.
اإلمارات  دولة  سعت  الداخيل،  الصعيد  فعىل 
العربية املتحدة وعىل مختلف مراحلها إىل متكني 
العنرص البرشي كأحد أهم ثرواتها الحقيقية وأهم 
الوطن.  مسرية  تعزيز  سبيل  يف  األساسية  أدواتها 
فكان اإلمياُن بأّن اإلنساَن املتسلَّح بالعلِم واألخالِق 
قوٍي  مجتمعٍ  لبناء  الصالحُة  األساسيُة  اللِّبنُة  هو 
صالح. فقد تم تخصيُص جزٍء كبريٍ من دْخِل الدولِة 
واالجتامعية  اإلدارية  املؤسسات  وبناء  للتعليم 
والعسكرية  والصحية  والفنية  والعلمية  والثقافية 
، ولعل متكني املرأة يف الحياة االجتامعية والثقافية 
والسياسية واالقتصادية يعد إنجازاً حقيقياً ومهامً 

دولة  فاستطاعت  والتنمية.  البناء  يف  كرشيك 
اإلمارات بعون الله أن تصبَح دولًة عرصيًة يف فرتٍة 

زمنيٍة قياسيّة ، وأصبحت مرضَب األمثال.
اليوم  ويزورها  االتحاِد  قبل  اإلمارات  زاَر  َمْن  إنَّ 
تحولت  املقفرُة  الجدباُء  فالصحراُء  ا؛  حقٍّ يندهُش 
إىل حدائَق غّناَء ، وبيوُت السعِف والنخيِل تحولت 

إىل مباين شامخٍة تناطُح السحاب.
اإلماراِت  دولُة  نارصْت  الخارجي،  الصعيِد  وعىل 
يف  وشاركت  العادلَة،  واإلسالميَة  العربيَة  القضايا 
محاربة اإلرهاب فكراً وعمالً، وقّدمت املساعدات 
عالقاتها  وعّززت  الفقرية  للشعوب  اإلنسانية 
دول  معظم  مع  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

العامل دون متييز. وانفتحت عىل كافّة الثقافات.
وتَُعدُّ الدولة اليوم حاضنة لقيم التسامح والسلم 
مختلف  بني  والتعايش  الثقافية  والتعددية 

االحرتاَم  قوانيُنها  وكفلت  واألديان  الثقافات 
والتعصب  الكراهيَة  وجرَّمت  للجميع  والتقدير 
وأسباب الفرقة واالختالف والعنف والتطرف، حتى 

باتت منوذجا يف التسامح والتعايش واالنفتاح.
املستويني  عىل  العاملُ  به  وميرُّ  مرَّ  مام  بالّرغم 
اإلقليمي والعاملي من مشاكل واضطرابات، أمنية 
تنعم  اإلمارات  دولة  نرى  واجتامعية،  واقتصادية 
باألمن واألمان بفضل الله أوالً ثم بفضل التالحم 
األساسيتان  الركيزتان  فهام  والشعب،  القيادة  بني 

الستقرار األوطان وأمنها وازدهارها أيضاً.
الشكر  بوافر  م  أتقدَّ الجليلة،  املناسبة  وبهذه 
درع  فهي  الباسلة،  املسلَّحة  قواتنا  إىل  والتقدير 
يف  جهداً  خر  تدَّ مل  التي  الحصني،  وسياجه  الوطن 
تلبية نداء الواجب يف سبيل رفعة دولة اإلمارات 

وعزّتها.
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وA عهـــد دبــي
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

حمدان بن *مد بن راشد آل مكتوم

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 
مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

.نحتفل بيومنا الوطني السابع واألربعني ومشاعر 
الفخر واالعتزاز تغمر نفوسنا بأننا إماراتيون ننتمي 
إىل أمة عريقة، وننتسب إىل دولة شقت طريقها 

وإخالصهم،  وحكمتهم  قادتها  برؤية  العال  إىل 
ووحدة شعبها، وسواعد وعقول أبنائها.

يف مثل هذا اليوم منذ سبعة وأربعني عاماً، حققنا 
اللحظة  كانت  ودولتنا.  اتحادنا  وأقمنا  استقاللنا، 
مواجهة  لحظة  أيضاً  وكانت  تاريخنا،  يف  األهم 
التشتت  إرث  عن  الناجمة  الضخمة  التحديات 
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والتجزئة، وواقع التخلف والجهل. وفوق ذلك كان 
سابق  ال  اتحادية  دولة  لبناء  املصاحب  التحدي 
لنموذجها يف عاملنا العريب، وال تجربة قريبة ميكن 

القياس عليها واالستفادة من خرباتها.
وبفضل جيل مقدام، وقادة عظام يتقدمهم الشيخ 
الشيخ  دربه  رفيق  ومعه  ثراه،  الله  طيب  زايد 
راشد رحمه الله ومعهام إخوانهام أعضاء املجلس 
يف  نجحنا  جمعياً،  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل 
التحديات، وتغلبنا عليها، ورسنا يف  مواجهة هذه 
منوذجنا  وبنينا  الشاملة،  والتنمية  الوحدة  طريق 
اإلمارايت املتحالف مع اإلنجاز والتقدم واملستقبل، 
والفريد يف تالحم أبنائه وتكاتفهم والتفافهم حول 
واستيعاب  التغيري  إحداث  والقادر عىل  قيادتهم، 
العليا  القيم  تعزيز  نفسه  الوقت  ويف  التحديث، 
والتقاليد  العادات  من  واإليجايب  والخصوصية 

االجتامعية.
اتحادنا  إقامة  يف  املؤسسون  أباؤنا  نجح  أن  بعد 
بناء  عمليات  أكرب  من  واحدة  أطلقوا  ودولتنا، 
ونهضوا  الحديث.  التاريخ  يف  واإلنسان  العمران 
ومتكنوا  والخارجية،  الداخلية  التحديات  ملواجهة 
مؤسسات  وتفعيل  االتحاد،  أركان  توطيد  من 
عىل  وركزوا  الشاملة،  التنمية  يف  وساروا  الدولة 
تحسني نوعية حياة اإلماراتيني واإلماراتيات. كانت 
تعززت  وقد  املقاييس،  بكل  ضخمة  إنجازاتهم 
وتطورت برؤى وجهود قائد حقبة التمكني سيدي 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 
سيدي  جواره  وإىل  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
السمو  صاحب  الكبري  وأخي  الله“  ”رعاه  ديب 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

ونحن نحتفل بيومنا الوطني السابع واألربعني، يف 
عام مئوية الشيخ زايد طيب الله ثراه، نجدد نحن 
أبناء جيل التمكني والتميز عهدنا لوطننا وشعبنا، 
وعقولنا،  نفوسنا  يف  حياً  قيادتنا  نهج  يظل  بأن 
نعمل  وأن  حياتنا،  وتفاصيل  أعاملنا  يف  نتمثله 
بقوة وإخالص لصون منجزاتنا واإلضافة إليها، ويف 
املقدمة منها حرية وسيادة وأمن واستقرار وطننا. 
مدركني أن ما أنجزناه يف وطننا قد أنجز، وسيصبح 
نصون  أن  علينا  وأن  تاريخاً،  القريب  الغد  يف 
املتغريات  نواكب  وأن  إليها،  ونضيف  اإلنجازات 
ومبادئنا  بقيمنا  نتمسك  وأن  صنعها،  يف  ونشارك 
خصوصيتنا  عىل  ونحافظ  مسريتنا  سالمة  لنضمن 

وهويتنا الوطنية.
السابع  الوطني  يومنا  بحلول  قادتنا  أهنئ 
نعمة  عليهم  يديم  أن  الله  وأسأل  واألربعني، 
أبناء  وأهنئ  أعامرهم.  يف  وميد  والعافية  الصحة 
عليهم  يديم  أن  الله  وأسأل  اإلمارات  وبنات 

االزدهار ويكتب لهم النجاح والفالح.
املسلحة وأجهزتنا  قواتنا  إىل جنود  وتهنئة خاصة 
األمنية وإىل أبطالنا يف ساحات الوغى، وأسأل الله 
ساملني  ويعيدهم  املؤزر،  النرص  لهم  يكتب  أن 
غامنني إىل ذويهم ووطنهم، وأسأله سبحانه وتعاىل 
أن يعيل مقام زمالئهم الذين استشهدوا دفاعاً عن 

الحق وإحباطاً للعدوان عىل اليمن الشقيق.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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نائب حاكم دبي
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

مكتوم بن *مد بن راشد آل مكتوم

1971  ..

.
1971

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 
مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

واألربعني  السابعة  الذكرى  يف  اليوم  نجتمع 
”هذا  معاً:  ونردد  دولتنا،  وقيام  اتحادنا  لتأسيس 

زايد وهذه اإلمارات“.

ومن  الكلامت  هذه  اختار  من  أهنئ  بداية 
اعتمدها عنواناً الحتفاالتنا.

معناً  تعيشان  كلمتان  واإلمارات  زايد  فالشيخ 
مع  نفوسنا  يف  معناهام  ويرتدد  أيامنا،  كل  يف 
وتوهجاً  بهاًء  تزدادان  واليوم  شمس.  إرشاقة  كل 
وسطوعاً لحلول املناسبة الوطنية األعز عىل قلوبنا 
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يف عام احتفائنا مبئوية الشيخ زايد.
ورمزنا  ونهضتنا  دولتنا  مؤسس  زايد  هذا  نعم، 
دولتنا  اإلمارات،  وهذه  أجيالنا.  وملهم  وقدوتنا 
التي سارت بنا يف طريق القوة واملنعة واالزدهار 
والتقدم، ونقلتنا إىل املكانة املرموقة التي نتبوأها 

بني دول وشعوب بالعامل.
أنفسنا  اكتشفنا   1971 عام  ديسمرب  من  الثاين  يف 

وأطلقنا العنان لطموحتنا.
زايد  الشيخ  املؤسسني  ألبائنا  األكرب  اإلنجاز  وكان 
والشيخ راشد واخوانهام الحكام طيب الله ثراهم 
جميعاُ، أنهم بإقامة اتحادنا أحدثوا فرقاً ضخامً يف 

حياتنا ومنطقتنا.

وميزة القادة التاريخيني الخالدين يف ذاكرة وطنهم 
املستقبلية،  رؤاهم  بفضل  فروقاً  يحدثون  أنهم 
وملكاتهم القيادية، وأحاسيسهم الصادقة، وفهمهم 
وسيايس  اقتصادي  من حراك  فيه  ما  بكل  للواقع 
ومعه  به  والذهاب  تغيريه  عىل  وقدرتهم  وثقايف، 
نحو املستقبل. ومن نعم الله علينا أنه حبانا بقادة 
تاريخني أحدثوا فرقاً يف حقبة التأسيس، وأحدثوا 
ومع  والتميز.  التمكني  حقبة  يف  فروقاً  ويحدثون 

كل عام جديد تتسع رؤيتنا للفروق.
الحجم  عن  اإلمارايت  منوذجنا  يتحدث  واليوم 
الضخم لهذه الفروق التي تحققت خالل السنوات 
السبع واألربعني املاضية، وهي يف رسديات تاريخ 

الدول والشعوب مجرد برهة زمنية عابرة.
نزهو  أن  الوطني  بيومنا  نحتفل  ونحن  حقنا  من 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي  بقادتنا 
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وسيدي 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  حفظه  ديب 
القائد  بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  وإخوانهم  األعىل، 

اإلمارات حفظهم الله جمعياً.
قواتنا  وجنود  بضباط  نفخر  أن  أيضاً  حقنا  ومن 
املسلحة وأجهزتنا األمنية، وأبطالنا الذين يخوضون 
معارك نرصة الحق ودفع الباطل ورفع الظلم عن 
والعرفان  بالتقدير  نتذكر  وأن  اليمن.  يف  إخواننا 

شهداءنا األبرار وأرسهم الصابرة املحتسبة.
اليوم ونحن ننعم بإنجازات ومكتسبات ونجاحات 
وطننا، نؤكد أن واجبنا ال يقف عند حد الحفاظ 
عليها، بل أيضاً االنطالق منها نحو تحقيق إنجازات 
من  منلكه  مبا  قادرون  ونحن  جديدة.  ونجاحات 
إرادة وقدرات وخربات عىل التعاطي بكفاءة مع 

تحديات املستقبل واغتنام الفرص املصاحبة لها.
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أحمد بن سلطان القاسمي

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 
مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

اإلمارات  لدولة   47 الـ  الوطني  باليوم  االحتفال  يف 
التهاين  آيات  بأسمى  نتقدم  املتحدة  العربية 
الشيخ خليفة  السمو  مقام صاحب  إىل  والتربيكات 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإىل مقام 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وإىل  الله  رعاه 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة وإىل صاحب السمو الشيخ الدكتور 
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األعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان 
حاكم الشارقة وإىل إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ 

أعضاء املجلس االعىل حكام اإلمارات.
يف  مجتمعنا  وبنات  أبناء  لكل  التهنئة  نجدد  كام 
وطننا الغايل ونحن نستعيد ذكريات اآلباء املؤسسون 
الذين وضعوا نهضة الوطن وتطوره وتقدمه هدٌف 
ساٍم سعوا إليه بكل عزميٍة وقوٍة يحدوهم يف ذلك 
مجتمعهم الذي أحبوه وأخلصوا له ورعوه بكل ما 
الكثري  وقدموا  فعملوا  معاٍن  من  الكلامت  تحمله 
والكثري فكان الحصاُد وطناً حديثاً ينعُم أفراده بكل 
منجزات العيش ومتطلبات العيش والحياة الكرمية 
مدن  كافة  انتظمت  مستدامة  وتنمية  تعليم  من 
وقرى الوطن العزيز، وتنمية وضعت اإلنسان نُصب 

عينيها وتقوده نحو املجد والتقدم والتطور.

إن ما تعيشه بالدنا من تقدٍم وتطوٍر ميثله لنا هذا 
اليوم الوطني الذي نعتز ونفخر به ما هو إال نتيجة 
ال  وعزميٍة  قويًة  وإرادٍة  بّناءة  وأفكاٍر  سامية  رؤًى 
تلني لرجاٍل عاهدوا وطنهم ومجتمعهم عىل الوفاء 
األهل  والعطاء وحملوا هّم  والبذل  الذات  ونكران 
البناء  يف  حقيقية  تجارب  لهم  ليقدموا  واألبناء 
والتعمري ومنوذجاً أصيالً يف خدمة األوطان ورفعتها.. 
وكان لألبناء األبرار دورهم يف هذه املسرية باملشاركة 

والتعليم وحمل راية التطور وخدمة الوطن.
مرة أخرى نجدد التهاين والتربيكات لكل أبناء وبنات 
شعبنا ولقيادتنا الرشيدة التي سارت وما تزال عىل 
درب اآلباء فكانت خري خلف لخري سلف ننعم مبا 
وكرامة  وفخٍر  عزٍة  بكل  وفري  خري  من  لنا،  تحققه 

وأمنياتنا الصادقة بدوام التقدم والرفعة والسداد.
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وA عهد الشارقة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

سلطان بن *مد بن سلطان القاسمي

.

عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
 47 الـ  الوطني  اليوم  مبناسبة   “ ”مجلة       

للدولة: 

اإلمارات  لدولة   47 الوطني  باليوم  االحتفال  يف 

والتربيكات  التهاين  أسمى  نرفع  املتحدة  العربية 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل 
وصاحب  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
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بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه 
القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد 
الشيخ  السمو  وصاحب  املسلحة  للقوات  األعىل 
عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 
إخوانهم  وإىل  الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس 
االعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 
علينا  الغالية  املناسبة  بهذه  اإلمارات  حكام 
وجميع  العزيز  الوطن  وبنات  أبناء  وإىل  جميعاً 

شعب دولة اإلمارات الكريم.
الوطني لدولتنا  باليوم  يف كل عام ونحن نحتفل 
املؤسسني  اآلباء  ذكريات  علينا  متر  الغالية 
وتاريخهم الناصع يف بناء وتطوير دولة اإلمارات 

 47 قبل  اجتامعهم  كان  حيث  املتحدة  العربية 
البناء  نحو  مجتمعنا  انطالق  أساس  هو  عاماً 
والتقدم يحدوهم يف ذلك مستقبٌل مرشٌق قرأوا 
والقوة  باالتحاد  إال  يتحقق  ال  أنه  بحكمتهم 
والكبري  الصادق  العمل  عىل  والتعاهد  واملنعة 
فبدأوا ومعهم مسرية مجتمع كامٍل رنَا إىل املجد 
الرتاحم والوحدة  إليه وهو محصٌن بقيم  وسعى 
مختلف  يف  وتقدماً  تطوراً  أراد  ما  له  فكان 
املواقف  عليها  تشهد  وقوًة  ووحدة  املجاالت، 
يوم  أول  منذ  مرت  التي  والتحديات  الكبرية 

التحاد دولتنا العزيزة.
إن ما شهدته بالدنا من تقدٍم ملموس وصل إىل 

منها  كثري  يف  وتصدرها  العاملية  املؤرشات  أعىل 
وصاَن وجه الحياة الكرمية ألبناء هذا املجتمع لهو 
نتاٌج أصيٌل ملا أتفقوا عليه من قيٍم مثلت أساس 
الالزمة للسرّي يف  القوة  وحدتنا واتحادنا ومنحته 
طريق التنمية املستدامة والحضارة املدنية فكان 
ويف  الدولة  أرجاء  مختلف  يف  العمل  انتظم  أن 
أقامت  نهضٌة علميٌة كبرية  امليادين تسنده  كافة 
الجديدة  األجيال  وخّرجت  ودعمتها  املؤسسات، 
الذين حملوا املشاعل وواصلوا مسرية أجدادهم 
ليحافظوا عىل ما قدمه  وآبائهم بكل فخٍر وعزٍة 
عظيمة  وإنجازاٍت  مكتسباٍت  من  الوطن  لهم 
اليوم  بهذا  االحتفاء  ليكون  دولتنا  مسرية  ميزّت 
واملتوحد  املرتابط  ملجتمعنا  واألجّل  األعّز  هو 

والسائر يف طريق التقدم والنهوض.
لشعب  والتربيكات  التهاين  نرسل  أخرى  مرة 
والعيد  اليوم  بهذا  املتحدة  العربية  اإلمارات 
بعد  الرشيدة  قيادتنا  معاهدين  الكبري  الوطني 
الله سبحانه وتعاىل عىل امليض يف طريق الوحدة 
ناجح،  وطٍن  مسرية  لنواصل  واالجتهاد  والعمل 
االتحاد،  يف  الخري  من  بكثري  واعدة  تجربة  قّدم 
من  مبزيد  لبالدنا  الصادقة  أمنياتنا  مع  والنجاح 

التقدم واالزدهار.
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عبد اF بن ساE القاسمي

.

عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 
مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

كل التهاين والتربيكات إىل صاحب السمو الشيخ 
الدولة ”حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الله“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
صاحب  وإىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو 
الشارقة  حاكم  األعىل  املجلس  عضو  القاسمي 
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وإىل إخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات.
التهاين  نُجّدد  الغايل،  الوطن  أيام  أهم  ذكرى  يف 
والتربيكات لكل أفراد مجتمعنا، وهم يستذكرون 
يبخلوا،  ومل  عملوا  الذين  املؤسسني  آبائنا  عظمة 
حديثة،  عرصية  لدولة  املتني  األساس  ووضعوا 
والعزمية  الصادقة،  والرؤية  بالحكمة  اتصفوا 
وبدأوا  وأسسوا  وتعاهدوا  فاجتمعوا  واإلرادة، 
نهجهم،  عىل  واألحفاد  األبناء  وسار  الوطن،  بناء 
وقوياً  متوحداً  مجتمعاً  أرادوا،  ما  لهم  فكان 
ومتآلفاً ومتعاضداً، تظلل مسريته العلم والعمل، 
عىل  األدلة  إنجازاته  وتُقدم  واالتحاد،  والوحدة 

التنمية والتقدم والتطور.
الوطني،  دولتنا  بيوم  نحتفي  ونحن  عام  كل  يف 
ظهرت  واسعٍة،  وتنميٍة  كبرية  بإنجازاٍت  نحتفي 
والصحة  واالقتصاد  التعليم  نُظم  يف  نتائجها 
واإلنجازات الرياضية، ويف قيم املؤسسية والقدوة 
والعمل الدؤوب التي تنتظم كل مرافق ومجاالت 
العمل يف الدولة. نظٌم حديثٌة تستند إىل التاريخ 
الحارض،  وتقيم  املستقبل،  تسترشف  الزاهر، 
تقود  الرشيدة،  القيادة  تحملها  ثاقبٍة  رؤًى  وفق 
مجتمعنا  لينعم  إنجاٍز،  إىل  إنجاٍز  من  بالدنا  بها 
الوطني  باليوم  احتفاءنا  ليكون  الكرمية،  بالحياة 

كل عام احتفاء مبا عمل عليه آبائنا، وما وضعوه 
يتكئ  حديث،  عرصي  مجتمعٍ  لبناء  أسٍس  من 
وبعروبته  اإلماراتية،  بهويته  معتز  التاريخ،  عىل 
بكل  مستقبله  إىل  ينظر  العريق،  وأرثه  األصيلة، 

عٍز وفخٍر وآماٍل عريضة.
االتحاد  رمز  العظيم،  اليوم  بهذا  نحتفُل  ونحن 
والوحدة، ورمز دولتنا ومجتمعنا املرتابط، نجدد 
وأفراد  الرشيدة،  قيادتنا  إىل  والتربيكات  التهاين 
وتعاىل  سبحانه  الله  وندعو  العزيز،  مجتمعنا 
بالرفعة  ينعم  وأن  الغايل  يُسدد ُخطى وطننا  أن 

والتنمية. والتقدم 
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وA عهد عجمان
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عمار بن حميد النعيمي

 “ ”

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 
مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

السابع  الوطني  اليوم  ذكرى  مبناسبة  يل  يطيب 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  التحاد  واألربعني 

أن أتقدم بأسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
السمو  صاحب  أخيه  وإىل  الله“  حفظه   ” الدولة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
وإىل  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
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صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
الشيوخ أعضاء املجلس األعىل  وإىل أصحاب السمو 

حكام اإلمارات وإىل شعب اإلمارات الكريم.
إن الثاين من ديسمرب يوم نستعيد فيه ذكرى أمجادنا 
ونستحرض فيه السرية العطرة ملؤسس الدولة وبانيها 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  املغفور  الوالد 
”طيب الله ثراه“ مع إخوانه اآلباء املؤسسني واملبادئ 
التي انتهجوها لتصبح دولتنا اليوم منوذجا عامليا يف 
واألمان  لألمن  وواحة  واملستدامة  الشاملة  التنمية 

واالستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
ورفرف  االتحاد  شمس  أرشقت  الخرّي  اليوم  هذا  يف 
راسخة  دولة  والدة  للعامل  معلنا  شامخا  دولتنا  علم 
البنيان عازمة عىل التقدم وامليض يف السعي الدؤوب 
لتحقيق مكانة رائدة يف العامل طموحها يعانق السامء 

حيث ال محال وال مستحيل.
إن اليوم الوطني هو املحفل الذي نكرم فيه دولتنا 
وتضافر  القوى  وتوحيد  الصف  باكتامل  ونحتفي 
ليكون  ملؤسسيها  العرفان  يوم  مبثابة  وهو  الجهود 
التقّدم  يُحتذى به يف  السبع منوذجاً  اتحاد اإلمارات 
باتت  حتى  بحياته  والرقي  االنسان  ورفاه  والتطّور 
تجربتها  والهمت  سامتها  أهم  والرخاء  السعادة 
يف  االمثال  مرضب  وباتت  عريقة  دوال  الناجحة 
والوفاء  والشعب  القيادة  بني  واالنسجام  الوحدة 
أجمل  يف  الوطنية  اللحمة  تلك  وغدت  املتبادل 
وأرقى مظاهرها واستحقت دولتنا عن جدارة املكانة 

املرموقة التي تحظى بها اليوم.
االنسان عىل هذه االرض الطيبة هو العنرص األسايس 
الذي تتحقق به كل النجاحات ومن أجله فهو أيقونة 
االنجازات ولقد برهن أبناء الوطن يف كل زمان ومكان 
الالمحدودة  وقدراتهم  وطنهم  تجاه  إخالصهم  عىل 
أصيلة  إماراتية  أخالق  من  ميلكونه  ملا  العطاء  عىل 
ومواطنة إيجابية جديرة بالثقة ووعي كاف وثقافة 
وقيادتهم  لدولتهم  ووفاء  باملسؤولية  تتسم  عالية 
وبالغ  الهمم  صانع  املؤسس  والدهم  نبع  من  نهلوا 

القمم.
األوىل  الركيزة  التعليم  من  االمارات  دولة  واتخذت 
واملعرفة  بالعلم  وبناتها  أبناءها  فسلَحت  للتنمية 
االجتامعية  االحتياجات  وتلبية  املجتمع  لتنوير 
واالقتصادية وبناء االنسان الصالح والقادر عىل حامية 
والشباب  املرأة  إىل متكني  إضافة  االتحاد  مكتسبات 

ورعاية األمومة والطفولة.
هو  الخالدة  الوطنية  املناسبة  بهذه  احتفالنا  إن 
احتفال مبسرية نهضتنا املباركة من خالل ما تحقق من 
منجزات حضارية يف كافة املجاالت فقد شهدت بالدنا 
وعمرانية  واقتصادية  تنموية  نهضة  االتحاد  ظل  يف 
كربى وتوافر الخدمات الحديثة وشهد مجال الطرق 
إنشاء العديد من الطرق الحديثة التي امتدت إىل كل 

إمارات الدولة وبأحدث املواصفات العاملية وترافق 
ونالت  واملطارات  املوانئ  أحداث  تشييد  مع  ذلك 
ال  التي  العناية  من  الكامل  نصيبها  الصحية  املرافق 
تنفصل عن العناية بصحة اإلنسان من اجل مواطن 
معاىف يف بدنه قادر عىل العمل واإلنتاج وقد انترشت 
املستشفيات واملراكز الصحية يف كل إمارات الدولة 
يف  العامل  دول  أفضل  من  واحدة  اإلمارات  لتصبح 

تقديم الرعاية الصحية.
عىل  ومثابرة  جد  بكل  االتحادية  الدولة  وعملت 
بني  التوازن  لتحقيق  وتنميتها  البيئة  عىل  املحافظة 
التنمية والبيئة والحفاظ عىل حق األجيال املتعاقبة 
وآمنة  صحية  نظيفة  بيئة  يف  بالحياة  التمتع  يف 
واملحميات  والسمكية  الحيوانية  بالرثوة  واالهتامم 
والحرص  باالنقراض  املهددة  الحيوانات  آثار  ومراكز 
صورة  بصدق  تعكس  والتي  املتاحف  إنشاء  عىل 
يشهده  أن  يجب  مشهودا  كان  واقع  عن  حقيقية 
جيل اليوم وانفتحت الدولة عىل كافة حقول اآلداب 

والفنون ومجاالت الثقافة املختلفة.
إننا ال نستطيع أن نتحدث عن كل ما تحقق خالل 
ال  بحر  فذلك  االتحاد  عمر  من  املاضية  السنوات 
تفي  وال  وتقرص  الكلامت  أمامه  تتضاءل  له  شاطئ 

هذا االنجاز حقه ولكن نشري هنا إىل اإلنجاز الكبري 
إطالق القمر الصناعي خليفة سات بأيد إماراتية مئة 
باملئة بعد جهد دؤوب امتد لسنوات مليئة باإلبداع 
واالبتكار وأيضا نفخر اليوم مبا وصلنا إليه من مراكز 
التي  الدولية  التقارير  من  كبري  عدد  يف  متقدمة 
والشك  واالقتصادية  البرشية  التنمية  بقياس  تعنى 
سنة  الدولية  والتقارير  املؤرشات  يف  التقدم  أن  يف 
بعد أخرى يؤكد أننا نسري يف الطريق الصحيح وعىل 
حاضنة  اإلمارات  لتبقى  له  ومخطط  مدروس  نحو 
واملواهب  للمستثمرين  الرئيسة  والوجهة  للمبدعني 

االستثنائية.
مسرية  عرب  تحققت  التي  املهمة  املنجزات  من  إن 
املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  جعل  هو  االتحاد 
رائدة تحتل موقعا هاما ال ميكن تجاهله وسط خضم 
العريب  وعاملنا  عامة  العامل  يشهدها  التي  األحداث 
واإلسالمي خاصة فقد كانت اإلمارات وال تزال وسيط 

خري ومحبة وسالم ووئام ومودة بني الدول.
فان  مشهودا  إنجازا  ذاته  حد  يف  االتحاد  كان  إن 
استمراره بكل قوة ورسوخ هو اإلعجاز لذلك نطالب 
عظم  نفسها  يف  تستحث  أن  الصاعدة  األجيال 
التضحيات التي قدمها جيل اآلباء بقيادة املغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه“ 
تلك  عىل  للمحافظة  واجتهاد  كد  بكل  العمل  ثم 
املنجزات باملزيد من العطاء واإلنتاج وجعل مصلحة 
الوطن فوق كل اعتبار وأن نتذكر املايض لنزداد حبا 

للحارض وأن نخلص للحارض لنمتلك املستقبل.
إننا إذ نستقبل عاما جديدا يف ظل اإلتحاد فان هذا 
يعني استمرار مسرية اإلمارات كدولة عرصية مزدهرة 
صورتها  وترسيخ  والرفاه  بالرخاء  مواطنوها  ينعم 
التقدير  أبلغ  ذلك  ففي  املجاالت  كافة  يف  املرشقة 

وأسمى االحرتام لكل الذين وهبوا لنا هذا اإلنجاز.
الشكر  بوافر  الله  إىل  نتوجه  األغر  اليوم  هذا  يف 
والحمد عىل ما أنعم علينا وعىل ما وهبنا من قيادة 

حكيمة نجدد لها العهد والوالء.
نبارك لقيادتنا وشعبنا هذا اليوم السعيد.. وكل عام 

واإلمارات بخري.
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و� عهد الفج�ة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

�مد بن حمد بن �مد الشرقي

47
.

عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 

مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

واألربعني  السابعة  السنوية  الذكرى  علينا  تهل 

لدولتنا  املباركة  واالنطالقة  االتحاد  قيام  عىل 

وهي   ،1971 ديسمرب  من  الثاين  يف  الحبيبة 

التي  الوطنية  برموزنا  خاللها  نحتفي  مناسبة 

حب  وعمقت  الحضارية،  بنائها  أسس  وضعت 

ورسخت  والوالء،  االنتامء  قيم  وعززت  الوطن، 

وعملها  رؤيتها  بفضل  فأصبحنا  االتحاد،  ثوابت 

الدؤوب دولة بنيت عىل نهضة شاملة وإنجازات 

مختلف  بني  وتسامح  تعايش  رافقها  حدود،  بال 

الثقافات العاملية عىل أرضها.

وبهذه املناسبة نجدد الفخر واالعتزاز مبا أنجزته 

ومتيز  ريادة  من  املتحدة  العربية  االمارات  دولة 

وبحكمة  االتحاد،  وروح  وبقيم  العامل،  دول  بني 

مستقبل  بناء  يف  رؤيتها  وعمق  الرشيدة  قيادتنا 

وطننا الغايل يف كافة املجاالت..



2018

بعد  املتحدة،  العربية  اإلمارات  أثبتت دولة  لقد 

عىل  قدرتها  االتحاد،  قيام  عىل  47عاماً  ميض 

شعوب  بني  التسامح  قيم  ونرش  والتفوق  التميز 

بكل  اليوم  الحكيمة  قيادتها  وتواصل  املنطقة، 

الشيخ  له  املغفور  املؤسس،  الوالد  بدأه  ما  ثقة 

زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي 

استطاع ، بحكمته بناء الدولة إىل جانب إخوانه 

املنطقة،  يف  حضورها  وترسيخ  املؤسسني  اآلباء 

كدولة خري ومناء وموطن القيم اإلنسانية.

قيادتنا  نجحت  وحكمته  زايد  فكر  وبهدي 

العربية  اإلمارات  دولة  بجعل  اليوم  الرشيدة 

اإلنساين  مبنجزها  النموذج  الدولة  املتحدة، 

والحضاري، لذلك كان شعار احتفاالتنا هذا العام 

بعيد االتحاد ”هذا زايد. هذه اإلمارات“ خري ما 

لقيادتها  الطيب  واألثر  الدولة  جوهر  عن  يعرب 

الرشيدة.

عىل  الغالية  املناسبة  هذه  يف  ليسعدين  وإنه 

التهاين  آيات  أسمى  أرفع  أن  جميعا  قلوبنا 

الشيخ  السمو  صاحب  إىل  التربيكات  وأطيب 

”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله“ 

مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 

السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 

حكام اإلمارات وإىل أولياء العهود وشعب دولتنا 

علينا  ينعم  أن  القدير  العيل  الله  داعياً  الغالية 

باملزيد من الخري واالزدهار.
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و� عهد أم القيوين
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

راشد بن سعود بن راشد املعال

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة            مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

السابع واألربعني  الوطني  باليوم  يف أوج احتفاالتنا 

لقيام دولة االمارات العربية املتحدة نستذكر الثاين 

من ديسمرب من عام 1972م حني رفع علم االمارات 

مرفرفا يف سامء الوطن بإعالن القائد املؤسس الشيخ  

 – ثراه  الله  طيب   – نهيان  ال  سلطان  بن  زايد 

واخوانه املؤسسني قيام دولة املجد والحضارة التي 

املسرية  مضت  حيث  التاريخ  ذلك  يف  فجرها  بزغ 

رأسها  وعىل  القيادة  ووضعت   ، واقتدار  عزم  بكل 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

وبرامج  اسرتاتيجيات  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس 

يف إطار االجندة الوطنية والتي شملت العديد من 



2018

اآلمال والطموحات وفق ارقى معايري األداء للوصول 

اىل املراتب العاملية سواء يف مجال العلوم واالبتكار 

التعليم  اسرتاتيجية  وتطوير  االقتصادية  التنمية  او 

الفردية  القدرات  العلمية وتطوير  والبحوث  العايل 

الوطنية  بواجباتهم  القيام  من  الشباب  لتمكني 

العمل  مسئولية  سيتحمل  الذي  النموذج  وليكونوا 

الوطني يف كافة املجاالت .

راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  أطلق صاحب  لقد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب ”رعاه الله“ عدة مبادرات لتطوير آليات 

الحكومية  املامرسات  ارقى  وفق  الحكومي  العمل 

للذكاء  االمارات  اسرتاتيجية  ضمنها  من  التي 

االصطناعي يف مجال الخدمات والقطاعات والبنية 

املبادرة  هذه  وتعد  الدولة  يف  املستقبلية  التحتية 

منوذجا فريدا لألداء الحكومي وحاضنة لبيئة عمل 

مبدعة ذات قدرات إنتاجية عالية .

السمو  صاحب  أكد  الحكومية  الربامج  إطار  ويف 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

التقائه  عند  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

وطنية  اسرتاتيجية  خالل  من  املستقبل  بأجيال 

شاملة وفق رؤية مئوية االمارات 2071 اكد خاللها 

الفني  التعليم  مجال  يف  االستثامر  عىل  االعتامد 

ألجيال  واخالقية  وطنية  قيم  وبناء  والتكنولوجي 

االقتصاد  يف  اإلنتاجية  مستوى  ورفع  املستقبل 

الوطني بعيدا عن النفط وتقوية الروابط املجتمعية 

وتهيئة الشباب السترشاف املستقبل وتعلم اللغات 

كأدوات لالتصال واكتساب العلوم واملعارف وتهيئة 

الجيل الذي سيحمل راية املستقبل متسلحا بالعلم 

اسرتاتيجية  وفق  وااليجابية  األخالقية  والقيم 

املقبلة  األجيال  ورخاء  مستقبل  تضمن  طموحة 

لتبقى دولة االمارات يف مقدمة الدول النامية والتي 

والثقافة  االخالق  يف  فريدا  منوذجا  أبناؤها  يحمل 

واملعرفة والتقدم التكنولوجي.

يف  االتحاد  قيام  منذ  الرشيدة  قيادتنا  رشعت  لقد 

امنه  عىل  والحفاظ  ومكتسباته  الوطن  حامية 

مناطق  يف  اإلنساين  الدور  اىل  باإلضافة  واستقراره 

عدة من العامل ، وحظيت قواتنا املسلحة باهتاممات 

كبري من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

لتقوم  قدراتها وجاهزيتها  املسلحة مكنها من رفع 

وخارجها  الدولة  داخل  بها  املنوطة  بالواجبات 

وتقديم  السالم  وحفظ  واالستقرار  االمن  لتعزيز 

املعونات اإلنسانية يف العديد من الدول .

شقيقاتها  جانب  اىل  املسلحة  قواتنا  ساهمت  لقد 

ضمن قوات التحالف العريب يف حامية الرشعية يف 

أبناء  وقدم  فيه  الخارجية  التدخالت  ودحر  اليمن 

االمارات بطوالت جمة يف ساحات النزال أكدوا من 

خاللها تفوقهم ، وقدموا كوكبة من الشهداء الذين 

نذروا حياتهم للدفاع عن الوطن ومكتسباته وعربوا 

عن معاين الوالء للقيادة.

يطيب  واالربعني  السابع  الوطني  اليوم  ومبناسبة 

اىل  والتربيكات  التهاين  آيات  بأسمى  نتقدم  ان  لنا 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة ”حفظه الله“ وصاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 

عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 

واىل  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 

دولة  وحكومة  الحكام  ونواب  العهود  واولياء 

يعيد  ان  الله  داعني  الويف  شعبنا  واىل  االمارات 

علينا هذه املناسبة املجيدة بالخري واليمن والتقدم 

االزدهار تحت قيادتنا الرشيدة .
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و� عهد رأس اخليمة
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�مد بن سعود بن صقر القاسمي
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عرب  وجهها  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

تيحل علينا اليوم الوطني السابع واألربعني للبالد 

ليشكل محطة اعتزاز واستذكار وتأمل جديدة يف 



2018

عهد النهضة والفخر مبا تحقق بهمة ورؤى القيادة 

الرشيدة للدولة، من خالل التقدم وتحقيق اآلمال 

ننظر  األوفياء  الشامء وأهلها  لبالدنا  والطموحات 

باعتزاز لتلك الجهود الجبارة والهمم العالية التي 

يف  اإلنجازات  من  تحقق  ما  كل  خلف  وقفت 

والحضارية  التنموية  وامليادين  املجاالت  مختلف 

عرب العهود الزاهية املتوالية ألبناء الدولة.

ونحن نحتفل بهذه املناسبة الوطنية نستذكر بكل 

الشيخ  له  املغفور  املؤسس  وتقدير  واعتزاز  فخر 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه 

أعظم  سطروا  الذين  الرجال   .. املؤسسني  اآلباء 

السري والعرب، ومستقبل سمته التقدم نسجل فخرنا 

واعتزازنا باملنجزات الحضارية الفريدة والشواهد 

العظيمة يف وطن تتواصل فيه مسرية الخري والنامء 

وتتجسد فيه معاين الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم 

وتفانوا يف رفعة بلدهم حتى أصبحت لها مكانة 

كبرية بني األمم.

إن يوم الثاين من ديسمرب راسخ يف ذاكرة اإلماراتيني 

وقلوبهم ملا حمله من خري وتنمية وازدهار ورخاء 

يف  التاريخ  خاللها  من  سجل  والعباد  البالد  عم 

هذه  قادة  ملحمة  عن  ناصعة  كلامت  سجالته 

البالد يف 2  الذين متكنوا من توحيد هذه  الدولة 

ديسمرب1971 والتي أوضحت للعامل معنى الوحدة 

الوطنية فأصبحت مناسبة جليلة تذكرنا بالوحدة 

والتالحم والسامت األصيلة التي متيز بها قادة هذا 

يتذكر  املخلصون،  األوفياء  ورجاله  الكريم  البلد 

املواطن بكل فخر واعتزاز هذه املناسبة التاريخية 

إن اإلمارات بفضل من الله ورؤية القيادة الرشيدة 

ثابتة نحو مستقبل مرشق  للدولة ماضية بخطى 

فيها  يتشارك  صلبة  أرضية  عىل  بذلك  معتمدة 

قائد  خلف  مجدها  صنع  يف  والقيادة  الشعب 

خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  االتحادية  مسريتها 

الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 

عىل  واقتدار  بحكمة  والعز  الخري  مسرية  قيادة 

النهج الذي يعزز ركائز نهضة وطننا الغايل والبيت 

اإلمارايت الكبري املتوحد الذي يجمعنا تحت مظلته، 

والتضامن  والوحدة  والوفاق  املحبة  من  إطار  يف 

ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

حاكم ديب رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد 

القائد  بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

سموهام  رؤية  ووفق  املسلحة  للقوات  األعىل 

الثابتة التي تضع املواطن محل االهتامم والرعاية 

والنهوض  الوطن  ألبناء  الكرمية  الحياة  لتحقيق 

مبقدرات الدولة إىل مصاف الدول املتقدمة.

صقر  بن  سعود  بن  محمد  الشيخ  سمو  ورفع 

املناسبة  بهذه  الخيمة  رأس  عهد  ويل  القاسمي 

إىل  والتربيكات  التهاين  آيات  أسمى  الوطنية 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة ”حفظه الله“وصاحب السمو الشيخ 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 

بن صقر  الشيخ سعود  السمو  املسلحة وصاحب 

القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 

أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  اخوانهام  واىل 

املجلس األعىل حكام اإلمارات واىل أولياء العهود 

ونواب الحكام وإىل شعب االمارات.
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حمدان بن زايد آل نهيان

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

بفضل  تتعــزز  االتحاديـة  املسرية  إن  سموه  وأشار 

الشيــخ  الســمو  لصاحــب  الحكيمة  القيادة 

” حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفــة 

الله ” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم 

نائب  أبو ظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  محمد 

أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

يف  نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وقال 

كلمة وجهها عرب مجلة ” درع الوطن“ مبناسبة اليوم 



2018

الوطني الـ 47 ” إننا نستمد من هذه املناسبة القوة 

ونستلهم  املستقبل  إىل  الطريق  يف  للسري  والعزمية 

منها القيم واملبادئ واملثل العليا التي أرساها املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ”طيب 

الله ثراه“ الذي اتخذ بعون الله وتوفيقه ذلك القرار 

وقواعد  أسس  االتحاد عىل  بتشييد رصح  التاريخي 

راسخة .

اإلمارات تجربة فريدة  إن تجربة   ” وأضاف سموه 

يف  اإلنسان  الدولة  قيادة  وضعت  حيث  نوعها  من 

بؤرة اهتاممها منذ قيام الدولة لتشمل كافة مناحي 

وسالم  خري  واحة  اإلمارات  وجعل  اإلنسان  حياة 

ألبنائها ولكل من يقيم عىل أرضها الطيبة“.

بأهمية  تحظى  الظفرة  منطقة  ان  سموه  وقال 

كربى الجتذابها أكرب املشاريع االقتصادية والتجارية 

واالستثامرية يف الدولة والتي تعد من أبرز املشاريع 

الرافدة لالقتصاد الوطني وتسهم يف الوقت ذاته يف 

دعم جذب استثامرات إىل املنطقة وملا فيه من خري 

ومصلحة للوطن واملواطنني.

إن   ” نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ حمدان  وأكد سمو 

لالستثامر  مهمة  بوابة  اليوم  تشكل  الظفرة  منطقة 

ومناخاً مميزاً لتطوير آلياته ويعود ذلك إىل اهتامم 

عىل  ووضعها  املنطقة  بتطوير  الحكيمة  القيادة 

الخريطة االستثامرية واالقتصادية املتطورة“ .

تعزيز  يف  اإلمارات متيض قدماً  إن  اىل  وأشار سموه 

للمبادئ  والتأييد  الدعم  لحشد  اختطه  الذي  النهج 

التنموية  مبادراتها  خالل  من  العاملية  اإلنسانية 

والكوارث  النزاعات  لضحايا  املستمرة  ومساندتها 

بل  فقط  املحلية  بساحتها  تكتف  ومل  العامل  حول 

املعمورة  أرجاء  كافة  إىل  والعطاء  الخري  يد  امتدت 

مكان  كل  يف  واملحرومني  الضعفاء  وتوايس  لتعني 

املادي واملعنوي  الدعم  وتشد أزر املنكوبني وتقدم 

من  جزءا  ذلك  تعترب  بل  تفضل  أو  منة  دون  لهم 

واجبها تجاه عاملها الذي تعيش فيه.

به  تحظى  الذي  العاملي  التقدير  اىل  سموه  ولفت 

واملنظامت  والشعوب  الدول  قبل  من  اإلمارات 

التي  األخرية  الدولية  التقارير  ضوء  عىل  اإلنسانية 

أظهرت حجم الجهود التي تضطلع بها اإلمارات يف 

مقدمة  يف  ووضعتها  والتنموية  اإلنسانية  املجاالت 

القوى الخرية كونها أكرب مانح للمساعدات اإلنسانية 

مستوى  عىل  القومي  بدخلها  مقارنة  والتنموية 

العامل.

وأكد سموه أن هيئة الهالل األحمر اإلمارايت كانت 

جهود  عربها  تنطلق  التي  البوابة  هي  تزال  وال 

خاللها  من  تطل  التي  والنافذة  اإلنسانية  اإلمارات 

اإلمارات عىل فضاء العمل اإلنساين الرحب.

ويف الجانب البيئي قال سمو الشيخ حمدان بن زايد 

آل نهيان إن دولة اإلمارات حققت تطوراً ملحوظًا يف 

تحسني مستوى األداء البيئي للفرد واملجتمع مشددا 

سموه عىل أهمية استمرار وتحقيق االنسجام التام 

املوارد  وإدارة  واالجتامعية  االقتصادية  التنمية  بني 

تجاوز حدود  أفضل دون  املتوفرة بشكل  الطبيعية 

االستدامة.

البيئة  هيئة  حققتها  التي  باإلنجازات  سموه  وأشاد 

وجهودها  والعاملي  املحيل  املستويني  عىل  أبوظبي 

الطبيعية بحامية وتعزيز  املحميات  إدارة  يف مجال 

حامية  إىل  باإلضافة  الجوفية  واملياه  الهواء  جودة 

الصحراوية  البيئية  النظم  يف  البيولوجي  التنوع 

املامرسات  أفضل  تبّني  عىل  والعمل  والبحرية 

وتعزيز  الجاد  والعمل  االبتكار  وتشجيع  العاملية 

استمرار  وضامن  املستدامة  والتنمية  البيئي  الوعي 

يف  األولويات  أهم  ضمن  البيئية  القضايا  إدارج 

األجندة الوطنية. .

نهيان  آل  زايد  بن  حمدان  الشيخ  سمو  وتقدم 

القلبية الصادقة إىل صاحب السمو الشيخ  بالتهنئة 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله 

” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 

الشيخ  السمو  وصاحب  الله“  رعاه   ” ديب  حاكم 

نائب  أبو ظبي  نهيان ويل عهد  آل  زايد  بن  محمد 

أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

وإىل  اإلمارات  حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو 

شعب اإلمارات الويف داعيا العيل القدير أن مين عىل 

قادتنا  يحفظ  وأن  واالستقرار  باألمن  الغايل  وطننا 

وأن يسدد خطاهم يف تعزيز مسرية البناء والتنمية 

واملكتسبات  اإلنجازات  املزيد من  لتحقيق  الشاملة 

ويلبي أماين وتطلعات أبناء هذا الوطن املعطاء.
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عرب  وجهها  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

 2018 ديسمرب  شهر  من  الثاين  اليوم  يف  نحتفل 

دولة  تأسيس  عىل  واألربعني  السابعة  بالذكرى 

إرادات  التقت  حيث  املتحدة  العربية  اإلمارات 

قادة آمنوا بالله، وبالشعب عىل إقامة دولة قوية 

البنيان، مل تنث عزميتَهم املصاعُب  األركان شامخة 

باملنطقة،  تعصف  كانت  التي  والتحدياُت 

والسياسية  االقتصادية  األحوال  صعوبُة  وال 

واالجتامعية التي كانت تكتنف اإلمارات يف نهاية 

من  كثري  يتوقع  مل  حيث  املايض،  القرن  ستينات 

الخرباء والسياسيني، حتى الربيطانيني منهم، نجاَح 

إقامة اتحاد بني اإلمارات.

ولكن اإلرادة والعزمية والصدق واإلميان بالوحدة، 

قيادًة وشعباً، حّقق ما كان مستحيالً. هذه املسريُة 

التي أرىس قواعَدها األُب املؤسُس للدولة املغفوُر 

الله  طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 

أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاُب  وإخوانُه  ثراه، 

متيض  اإلمارات،  حّكام  لالتحاد  األعىل  املجلس 

وعزميٍة  حكمٍة  بكل  وقويٍة  راسخٍة  بخطى  اليوم 

بقيادِة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلّحة 

الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانِه  الله“  ”حفظه 

اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 

عرصيٍة  دولٍة  بناء  يف  املخلصني  أبنائها  وبسواعِد 

تنافُس الدوَل املتقدمَة يف جميع املجاالت، والتي 

حّققت مكانًة رفيعًة بني األمم. وتشهُد عىل هذا 

منظامٍت  عن  الصادرُة  العامليُة  التقاريُر  التميّز 

عامليٍة رفيعِة املستوى.

يف  نجاحها  هو  اإلمارات  دولة  تجربة  مييّز  ما  إّن 

التكيِّف بني التمّسِك بأصالتها وتقاليدها وأعرافها 

التقدم  وسائل  بكافّة  واألخِذ  وثقافتها،  وتاريخها 

والرقي والتواصل بني األمم.

هذا  بوضوح  يالحُظ  االتحاِد  ملسرية  املتتبَع  إّن 

يف  األساسية  القاعدة  من  انطالقاً  املرتاّص  البنياَن 

بناء الدولة إىل بناء الروابط املتينة مع دول الجوار 

ودول العامل.

اإلمارات  دولة  سعت  الداخيل،  الصعيد  فعىل 

العربية املتحدة وعىل مختلف مراحلها إىل متكني 

العنرص البرشي كأحد أهم ثرواتها الحقيقية وأهم 

الوطن.  مسرية  تعزيز  سبيل  يف  األساسية  أدواتها 

فكان اإلمياُن بأّن اإلنساَن املتسلَّح بالعلِم واألخالِق 

قوٍي  مجتمعٍ  لبناء  الصالحُة  األساسيُة  اللِّبنُة  هو 

صالح. فقد تم تخصيُص جزٍء كبريٍ من دْخِل الدولِة 

واالجتامعية  اإلدارية  املؤسسات  وبناء  للتعليم 

والعسكرية  والصحية  والفنية  والعلمية  والثقافية 

، ولعل متكني املرأة يف الحياة االجتامعية والثقافية 

والسياسية واالقتصادية يعد إنجازاً حقيقياً ومهامً 

دولة  فاستطاعت  والتنمية.  البناء  يف  كرشيك 

اإلمارات بعون الله أن تصبَح دولًة عرصيًة يف فرتٍة 

زمنيٍة قياسيّة، وأصبحت مرضَب األمثال.

اليوم  ويزورها  االتحاِد  قبل  اإلمارات  زاَر  َمْن  إنَّ 

تحولت  املقفرُة  الجدباُء  فالصحراُء  ا؛  حقٍّ يندهُش 

إىل حدائَق غّناَء ، وبيوُت السعِف والنخيِل تحولت 

إىل مباين شامخٍة تناطُح السحاب.

اإلماراِت  دولُة  نارصْت  الخارجي،  الصعيِد  وعىل 

يف  وشاركت  العادلَة،  واإلسالميَة  العربيَة  القضايا 

محاربة اإلرهاب فكراً وعمالً، وقّدمت املساعدات 

عالقاتها  وعّززت  الفقرية  للشعوب  اإلنسانية 

دول  معظم  مع  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 

العامل دون متييز. وانفتحت عىل كافّة الثقافات.

وتَُعدُّ الدولة اليوم حاضنة لقيم التسامح والسلم 

مختلف  بني  والتعايش  الثقافية  والتعددية 

االحرتاَم  قوانيُنها  وكفلت  واألديان  الثقافات 

والتعصب  الكراهيَة  وجرَّمت  للجميع  والتقدير 

وأسباب الفرقة واالختالف والعنف والتطرف، حتى 

باتت منوذجا يف التسامح والتعايش واالنفتاح.

املستويني  عىل  العاملُ  به  وميرُّ  مرَّ  مام  بالّرغم 

اإلقليمي والعاملي من مشاكل واضطرابات، أمنية 

تنعم  اإلمارات  دولة  نرى  واجتامعية،  واقتصادية 

باألمن واألمان بفضل الله أوالً ثم بفضل التالحم 

األساسيتان  الركيزتان  فهام  والشعب،  القيادة  بني 

الستقرار األوطان وأمنها وازدهارها أيضاً.

الشكر  بوافر  م  أتقدَّ الجليلة،  املناسبة  وبهذه 

درع  فهي  الباسلة،  املسلَّحة  قواتنا  إىل  والتقدير 

يف  جهداً  خر  تدَّ مل  التي  الحصني،  وسياجه  الوطن 

تلبية نداء الواجب يف سبيل رفعة دولة اإلمارات 

وعزّتها.
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طحنون بن �مد آل نهيان

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

تخطو دولة اإلمارات العربية املتحدة وهي تحتفل 

باليوم الوطني 47 تحت قيادة صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 

ديب ”رعاه الله“ وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

اعضاء  السمو  اصحاب  واخوانهم  املسلحة  للقوات 

نحو  كبرية  االمارات خطوات  حكام  االعىل  املجلس 
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ألن  تهدف  والتي   ” االمارات2021  ”رؤية  تحقيق 

التنمية  حيث  من  العامل  دول  أفضل  ضمن  تكون 

الذهبي  اليوبيل  بحلول  واالجتامعية  االقتصادية 

لالتحاد يف عام 2021م.

ان هذه الخطوات املباركة مل تكن لتتحقق لوال تفاين 

املستحيل  تعرف  مل  التي  وجهودهم  االمارات  أبناء 

مستمدين ذلك من حكمة اآلباء املؤسسني و اميانهم 

تعرتف  ال  التي  العالية  و همتهم  بالوحدة  العميق 

باملستحيل ويف مقدمتهم املغفور له الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان ومعهم جيل من أبناء الوطن 

املخلصني الذين مل يأل جهدا يف العمل لصنع 

مستقبل مرشق ومزدهر للوطن وابنائه.

املؤسسني  اآلباء  حلم  نعيش  اليوم  ونحن 

نهار يف ان تكون دولتنا  ليل  الذين عملوا 

وتنمية  واستقرار  امن  واحة  العزيزة 

دولة  وبفضلهم  الله  بفضل  فاصبحت 

الرفاهية والسعادة وااليجابية تقدم البنائها 

واالمان  االمن  ولزائريها  الكريم  العيش 

آمالهم  تحقيق  والطموحني  وللمبدعني 

واحالمهم.

دولة  استطاعت  املباركة  الخطوات  هذه  ومن 

االمارات أن تقيم عالقات متينة مع الدول الشقيقة 

الرائدة  وسياستها  قادتها  حكمة  بفضل  والصديقة 

ودورها املميز نحو تطوير التعاون املشرتك مع كافة 

الدول واملنظامت االقليمية والدولية حتى أصبحت 

عنوانا لالعتدال والتعايش والسالم ورمزا لإلنجازات 

العاملي وما حصول  املستوى  والتميز عىل  والتفوق 

دليال  اال  عامليا  متقدمة  مرتبة  اإلمارايت عىل  الجواز 

عىل االحرتام والتقدير الذي تتمتع به دولتنا الرائدة 

بني كافة دول وشعوب العامل.

املاضية  الفرتة  خالل  حققت  االمارات  دولة  ان 

املستويات  عىل  اإلنجازات  من  كبرية  مجموعة 

أظهرت  فقد  العاملية  والتنافسية  والدولية  املحلية 

منظامت  عن  الصادرة  واملؤرشات  التقارير  نتائج 

إىل  اإلمارات  وصول  متخصصة  دولية  ومؤسسات 

واملعايري  املؤرشات  من  كثري  يف  الصدارة  مراتب 

يف  هدفها  تحقيق  يف  منها  سعيا  ذلك  و  العاملية 

االنضامم لقامئة أفضل 10 اقتصادات يف العامل بحلول 

عام 2021.

اإلمارايت  االصطناعي  القمر  إطالق  نجاح  ويعد 

”خليفة سات“ الذي يعد أول قمر اصطناعي إمارايت 

صنع بالكامل يف الدولة وبأيدي مهندسني إماراتيني 

%100. إنجاز جديد يف سجل االنجازات يف مختلف 

املجاالت وهو ما يؤكد نجاح رؤية الدولة وقيادتها 

لوضع  وتسعى  املستقبل  تسترشف  التي  الرشيدة 

الغالية يف مقدمة األمم نجاحها يف االستثامر  بالدنا 

العلمية  العلوم  وامتالكه  االمارايت  اإلنسان  بناء  يف 

والثقافية والتقنية لصياغة مستقبل مزدهر وتنمية 

متطورة لالمارات.

الـ  الوطني  باليوم  نحتفل  ونحن  اليوم  إننا 

مكانة  من  االمارات  حققته  مبا  نفتخر   47

اقليمة ودولية ودور مؤثر يف تحقيق األمن 

يف  وإنجازات  والدويل  اإلقليمي  والسلم 

االزدهار  تحقيق  بهدف  املجاالت  مختاف 

بجهود  االجتامعي  واألمن  االقتصادي 

امليادين  كل  يف  املخلصني  وبناته  أبنائه 

أمنه  وحامة  الوطن  جنود  مقدمتهم  ويف 

الذين سطروا أروع املالحم البطولية للذود 

للشقيق  العون  وتقديم  الوطن  حياض  عن 

والصديق العالء الحق ونرصة املظلوم..

داعياً الله سبحانه للشهداء بالرحمة واملغفرة .

تصادف  والتي  االمارات  لدولة   47 الـ  الذكرى  إن 

االحتفاء بـ“ عام زايد 2018 ” مناسبة نستذكر فيها 

ما قام به املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رحمه الله ومن بعده ابناؤه فال يكاد مير يوم عىل 

تحقيق  أو  مبادرة  عن  ونسمع  اال  االمارات  دولة 

إنجاز يرسخ ريادتها عىل كافة األصعدة مبا يساهم 

بفضل  وذلك  ألبنائها  والرخاء  السعادة  تحقيق  يف 

الله عزوجل وبفضل املؤسسني رحمهم الله والقيادة 

الرشيدة حفظها الله.
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نائب رئيس اجمللس التنفيذي Iمارة أبوظبي
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

هزاع بن زايد آل نهيان

”
“

 “ ”

.



2018

عرب  وجهها  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

وقال سموه يف كلمة وجهها عرب مجلة        مبناسبة 

اليوم الوطني الـ47 .. إننا، قيادة وشعباً، مواطنني 

ومقيمني، كعادتنا يف كل عام، ومع استقبالنا عاماً 

جديداً من عمر دولتنا املجيدة، نجتمع قلباً واحداً 

وروحاً موحدة، عىل عهد جديد ومتجدد نقطعه 

ألنفسنا وللعامل أجمع، بأن نواصل امليض قدماً يف 

امللهمة  املسرية  تلك  املظفرة،  الحضارية  مسريتنا 

التي وضع أبجديتها األوىل األب املؤسس املغفور 

الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 

قيم  بنيانها عىل  املؤسسون، فرسخوا  ثراه، واآلباء 

عىل  واالنفتاح  والتسامح  والخري  والعدالة  اإلخاء 

يف  املشرتك  اإلنساين  عىل  الدائم  والتأكيد  العامل 

بني  والكراهية  الفنت  يزرع  أو  يفرّق  ما  كل  وجه 

األمم والشعوب.

وأضاف سموه: ” لقد شهدنا بكل الفخر واالعتزاز 

دولتنا وهي تقطع خطوات عمالقة إضافية، خالل 

املستدامة  التنمية  طريق  عىل  املنرصم،  العام 

اإلمارات،  وأبناء  بنات  ورأينا  الدامئة،  والنهضة 

ويرفعون  ويتفوقون  يربزون  وهم  زايد،  عيال 

واملحافل  املجاالت  شتى  يف  عالياً  اإلمارات  اسم 

والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  التعليمية 

والعلمية والرياضية، ورأيناهم خري ممثلني لبالدنا 

يف عام زايد، انطالقاً من إميانهم العميق بأن كل 

وهو  زايد،  عام  هو  عام  وكل  زايد  يوم  هو  يوم 

املستحيل  لتحقيق  والدافع،  الحافز  مينحهم  ما 

وتجاوزه إىل ما هو أبعد وأبعد.

العامل  نشارك  ونحن  عظيامً  فخرنا  كان  ولكم 

والتي  أبوظبي،  اللوفر  متحف  الثقافية،  أيقونتنا 

رأيناها تتحول خالل العام امليض إىل قبلة ثقافية 

وحضارية يقصدها محبو الفن والجامل والتسامح 

شهدنا  كام  األرض،  أصقاع  شتى  من  والحوار 

العديد من البادرات الثقافية والتعليمية والعلمية 

الكربى مثل تحدي القراءة العريب ومبادرة املليون 

من  العديد  وغريها  ”مدرسة“  ومبادرة  مربمج 

امللهمة  بالرؤية  استظلت  التي  املضيئة  البادرات 

لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

ومستقبل  بحارض  األمل  العريب  الشباب  لتمنح 

اإلمارات  دولة  عن  مرشفة  صورة  وتقدم  أفضل 

وحضورها املرشق يف العامل. وال ننىس تلك اللحظة 

شبابنا  خرية  من  مجموعة  قامت  حني  املضيئة 

حياً  تجسيداً  ليكون  سات  خليفة  وإطالق  بصنع 

كام  الكربى،  والتكنولوجية  العلمية  لطموحاتنا 

الجواز  قطعها  التي  الكبرية  الخطوات  ننىس  ال 

اإلمارايت حتى بلغ املرحلة املتقدمة التي بلغها يف 

الذي  والتقدير  االحرتام  واضحة عىل حجم  داللة 

يحظى به أبناؤنا وبناتنا يف العامل.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد ” إننا يف الوقت 

لقواتنا  املرشف  باألداء  ونعتز  فيه  نشمخ  الذي 

الرشف  ميادين  يف  البواسل  وجنودنا  املسلحة 

الفخر  مشاعر  أيضاً  تحدونا  والفداء،  والحق 

أسس  تضع  وهي  الحكيمة  بقيادتنا  واالعتزاز 

االعتامد  مرحلة  من  واالنتقال  املستقبل  اقتصاد 

املستدامة وتنويع  التنمية  النفط إىل مرحلة  عىل 

املصادر والقوة الناعمة والثورة الصناعية الرابعة، 

السياسات واالسرتاتيجيات  وذلك عرب سلسلة من 

الكربى، التي سرنى مثارها اإليجابية خالل السنوات 

القليلة املقبلة، خصوصاً وأن الدولة متيض بخطى 

مجال  يف  نوعية  نقلة  إحداث  نحو  راسخة  ثابتة 

التعليم ليظل اإلماراتيون يف الطليعة دوماً وليكون 

لنا حضورنا الفارق واملؤثر يف اقتصاد املعرفة“.

وقال سموه .. كل عام ودولة اإلمارات، وكل مواطن 

ولرسالتها  لها  محب  وكل  أرضها،  عىل  ومقيم 

السامية، مبزيد من الخري والتقدم واإلنجاز، وكلنا 

ويف  املقبل  الوطني  بيومنا  سنحتفل  أننا  ثقة 

جعبتنا املزيد من النجاحات االستثنائية، تلك التي 

تجاوزت حدود دولتنا، إىل العامل بأرسه، ألن رسالة 

عاملية  رسالة  هي  ورؤيتها،  ومنهجها  اإلمارات 

التعايش  وإىل  جمعاء  البرشية  خري  إىل  تهدف 

السلمي بني جميع األمم والشعوب.
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نائب رئيس Rلس الوزراء وزير الداخليـة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

سـيف بن زايــد آل نهـيان

 ”
 ”

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

أكرث  يعرب  يشء  ال   ” اإلمارات  ..هذه  زايد  هذا   ”

عن مضمون وقيم هذا اليوم مثل شعار هذا العام 

العربية  اإلمارات  لدولة  الوطني  باليوم  لالحتفال 

املتحدة .

 ففي كل عام ومع اطاللة شمس هذا اليوم نستذكر 

أوال منجزات القائد املؤسس املغفور له ” الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ، الذي رسخ 



2018

فينا معاين حب الوطن و األرسة االماراتية الكبرية و 

التضحية ألجلهام و رسم لنا طريق املستقبل زاهرا 

وضاء حيث نعيش سريا عىل نهج تلك الرؤى التي 

رسمت مسريتنا املظفرة نحو اآلفاق“ .

ومتيض مسرية الريادة وتتعزز بقيادة سيدي صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

”حفظه الله“ وجهود سيدي صاحب السمو الشيخ 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 

و  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

وإخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات.

و يف هذا اليوم تقف اإلمارات شامخة وارفة الظالل 

العرصية  الدولة  وبناء  الصعاب  لتحدي  منوذجا 

العدل  الحضارية وبقيمها يف  بانجازاتها  التي تزهو 

واالخالص واالنسانية ويف ماضيها العريق ومستقبلها 

الزاهر لتبقى اإلمارات كعادتها تسري إىل االمام دوما 

للعامل  ولتسطر   ، والريادة  للتميز  معادلتها  وفق 

أجمع منوذج ” هذه اإلمارات“.

للفخر  عنوان   ” اإلمارات  ”و“هذه  زايد  ”هذا 

البيوت والقلوب عىل كامل خريطة  واالنتامء ميأل  

الوطن الذي يعترب أن الثاين من ديسمرب يوم انطالق  

به  نفاخر  كوطن  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

ونهج  خطى  عىل  ويسري  واستقراره،  مبجده  العامل 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الوالد 

دميومة  أجل  من  االتحاد  قادة  وإخوانه  واملؤسس 

اتحادنا ليبقى رمز عز  ومصدر افتخار.

عىل  والقاطنني  وشعبها  اإلمارات  لقيادة  نتقدم    

املناسبة  بهذه  والتربيك  بالتهنئة  الطهور  أرضها 

الوطنية العزيزة عىل قلوبنا جميعا ، داعني املوىل عز 

وجل أن يديم نعمة األمن واالستقرار عىل هذا البلد 

لتبقى اإلمارات عالية شامخة رايتها تحلق يف عنان 

السامء مرفوعة عنوانا للفخر واملجد الدامئني“ .
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نائب رئيس Rلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

منصور بن زايد آل نهيان

1971

.

1971

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

”مجلة           “ مبناسبة اليوم الوطني الـ 47 للدولة..

بالذكرى  بالدنا  فيه  تحتفل  الذي  اليوم  هذا  يف 

اإلمارات،  دولة  اتحاد  إلعالن  واألربعني  السابعة 

أرض  عىل  ومقيم  مواطن  كّل  يرشّف  كام  يرشفني، 

وخالص  التقدير  آيات  بأسمى  نتقّدم  أن  الوطن، 

التهاين والتربيكات إىل سيدي صاحب السمو الشيخ 



2018

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ 

وضع  لنهضٍة،  استكامالً  االتحاد  مسرية  يقود  وهو 

لبناتها الوالد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

يف  بتفاٍن  أسهموا  الذين  املؤسسون  وإخوانه  نهيان 

تأسيس الدولة، وترسيخ دعامئها.

مسرية  يف  مميز  يوم   ،1971 ديسمرب  من  الثاين  إن 

قيام  فكان  واإلرادة؛  الكلمة  فيه  توّحدت  الوطن، 

تنعم  صارت  التي  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة 

وعالقات  اقتصادي،  وازدهار  سيايس،  باستقرار 

دبلوماسية وتجارية وثقافية وإنسانية نشطة، متتّد 

عرب القارات؛ لتؤّسس لرشاكات إقليمية ودولية قامئة 

املشرتكة،  املصالح  وتحقيق  والتوازن،  االعتدال  عىل 

ومنارصة الحّق والعدل والسالم.

أكرث  ونحن  الغالية،  املجيدة  الذكرى  هذه  بنا  متّر 

والًء، وأعظم ثقًة يف قيادتنا، التي نقف اليوم بفضل 

أعتاب  السديدة، عىل  وتوجيهاتها  الشاملة،  رعايتها 

غايتها  الوطني،  العمل  مسرية  من  مهمة  مرحلة 

تعزيز التعاون القائم بني أجهزة السلطتنْي االتحادية 

وضامن  االقتصاد،  متانة  عىل  والحفاظ  واملحلّية، 

الحياة،  وجودة  البيئة  واستدامة  الخدمات،  جودة 

وتنمية  الشباب  طاقات  وتوظيف  املرأة،  ومتكني 

والحياة  السعادة،  الوطن  ألبناء  يوفّر  مبا  قدراتهم، 

الكرمية عالية الجودة، عاملية املستوى.

القيادة  تحت  اتحادنا،  مسرية  أن  ثقة  عىل  إنّنا 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الرشيدة 

السمو  صاحب  وأخيه   ، الدولة  رئيس  نهيان  آل 

رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  وأصحاب 

إىل  ستميض  جميعا-  الله  -حفظهم  اإلمارات  ُحّكام 

لوحدة  وتقويًة  تعزيزاً  واقتدار؛  ثقة  يف  مقاصدها 

الكيان االتحادي، وتعميًقا لروحه، وصونًا ملا تحّقق 

من إنجازات يف كافة املجاالت.

عاليًا  خّفاقًا  علمه  وأبقى  وطننا،  مجد  الله  أدام 

بسواعد أبنائه املخلصني.
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رئيــس ديــوان و� عهــد أبوظبــي
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حامد بن زايد آل نهيان

.

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

وقال سموه - يف كلمة مبناسبة اليوم الوطني الـ 47 - 

” نحيي هذا اليوم بفخر واعتزاز مبا يحمله من رموز 

وصالبة  اإلمارات  أبناء  وحدة  عىل  عميقة  ودالالت 

بنيان االتحاد ومتانة الروابط التي تجمع بني أهله 

يف مسرية نهضتهم املباركة نحو املستقبل متمسكني 

بقيمهم وهويتهم األصيلة ”.

له  املغفور  حققه  االتحاد  حلم  أن  سموه  وأكد 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه املؤسسون 

لشعبهم  ومحبتهم  عزميتهم  وصالبة  إرادتهم  بقوة 

 .. وطنهم  لرتاب  وعشقهم  عملهم  وإخالص 

املؤسسون وقوة  ما حققه  الحفاظ عىل  ومسؤولية 
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اتحادنا ومكانة دولتنا تقع عىل كاهل كل فرد منا.

مواصلة  الغايل عىل  وطننا  نعاهد   ” وأضاف سموه 

اآلباء  جيل  بدأه  ما  عىل  والعمل  والعطاء  البذل 

املؤسسني وأن نتخذ من إرادتهم وعزميتهم وتفانيهم 

به يف  نهتدي  نرباسا  له  الوطن واإلخالص  يف خدمة 

والتطوير  االنجازات  من  مبزيد  مسريته  لرفد  سعينا 

والتقدم ”.

يف  الوطنية  باإلنجازات  املناسبة  بهذه  سموه  ونوه 

ومشاريعه  الفضاء  علوم  يف  وخاصة  كافة  املجاالت 

القمر  وإطالق  بناء  يف  أخريا  متثل  والذي  املختلفة 

الصناعي ” خليفة سات ” بأيد إماراتية ..مؤكدا أن 

تجسد  الحيوية  املشاريع  من  وغريه  املرشوع  هذا 

ريادة  نحو  دولتنا  وسياسة  الحكيمة  القيادة  رؤية 

املستقبل ويشكل حصادا طيبا ملا غرسه املغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه يف 

أرض اإلمارات الطيبة مع إخوانه املؤسسني رحمهم 

الله يدا بيد مع أبناء اإلمارات من الرعيل األول من 

الوطن  أبناء  من  بعدهم  جاء  ومن  واألجداد  اآلباء 

يف  والبناء  العمل  واصلوا  الذين  الحايل  الجيل  من 

رصح هذا الوطن عىل نهج ” زايد ” ويف ضوء قيم 

االتحاد.

وهنأ سموه ..صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

وصاحب  الله“  ”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ”رعاه الله“ 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانهم 

األعىل لالتحاد حكام االمارات بهذه املناسبة الوطنية 

العزيز عىل قلوبنا.

كام أعرب سموه عن تهانيه لشعب اإلمارات الويف 

أعتاب  عىل  نقف  ونحن  يأيت  الذي  الوطني  بيومه 

مستقبل  نحو  الوطن  مسرية  يف  جديدة  محطة 

مزدهر يزخر مبعاين الفخر والعزة بأبنائه.

املسلحة  قواتنا  بدور  املناسبة  بهذه  سموه  وأشاد 

التي متثل الحصن املنيع وصامم األمان يف الذود عن 

حياض الوطن وأمنه واستقراره ومكتسباته والحفاظ 

عىل مصالحه الوطنية وبجهود أبناء اإلمارات وبناته 

التنموية  كافة  املجاالت  يف  الوطن  بنيان  تعزيز  يف 

والثقافية  والتعليمية  واالجتامعية  واالقتصادية 

والرياضية وغريها من املجاالت.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن التنوع 

العربية  اإلمارات  دولة  تنتهجه  الذي  االقتصادي 

تحديات  أي  مواجهة  عىل  القدرة  منحها  املتحدة 

مستقبلية وعزز املكانة املرموقة للدولة عامليا وخلق 

بيئة أعامل جاذبة للرشكات العاملية ورجال األعامل.

املتنوعة  االقتصادية  السياسة  إن  سموه  وقال 

وتكامل  وتناسق  الدولة  انتهجتها  التي  واملستدامة 

والخاصة  الحكومية  الجهات  مختلف  بني  الجهود 

الطاقة  أهمها  ومن  للطاقة  بدائل  إيجاد  يف  سواء 

ومشاريع  رشاكات  إقامة  يف  أو  واملتجددة  النظيفة 

العاملية  واملؤسسات  الدول  مختلف  مع  اقتصادية 

للنمو االقتصادي وعزز من  ..عملت محركا غضافيا 

أن  وجل  عز  الله  ..سائال  التنافسية  الدولة  قدرة 

خري  هو  ما  لكل  ويوفقهم  وحكامها  دولتنا  يحفظ 

للوطن واملواطن ويديم عزها وأمنها ورخاءها.

زايد  بن  حامد  الشيخ  سمو  كلمة  نص  ييل  وفيام 

مبناسبة  أبوظبي  عهد  ويل  ديوان  رئيس  نهيان  آل 
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باليوم  االحتفاء  ميثل   //  :  47 الـ  الوطني  اليوم 

التأكيد  غالية نجدد خاللها  مناسبة  للدولة  الوطني 

ووحدتنا  بدولتنا  واعتزازنا  الوطنية  ثوابتنا  عىل 

وتالحمنا الذي نرتكز عليه ملواصلة انجازاتنا وضامن 

مكتسباتنا وازدهار بالدنا.

نحتفي باليوم الوطني الــ 47 للدولة بفخر واعتزاز 

وحدة  عىل  عميقة  ودالالت  رموز  من  يحمله  مبا 

أبناء اإلمارات وصالبة بنيان االتحاد ومتانة الروابط 

التي تجمع بني أهله يف مسرية نهضتهم املباركة نحو 

املستقبل متمسكني بقيمهم وهويتهم األصيلة.

بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  حققه  االتحاد  حلم  ان 

سلطان آل نهيان وإخوانه املؤسسون بقوة إرادتهم 

وصالبة عزميتهم ومحبتهم لشعبهم وإخالص عملهم 

وعشقهم لرتاب وطنهم.. ومسؤولية الحفاظ عىل ما 

تقع  اتحادنا ومكانة دولتنا  املؤسسون وقوة  حققه 

عىل كاهل كل فرد منا.

البذل  مواصلة  عىل  الغايل  وطننا  نعاهد  ونحن 

والعطاء والعمل عىل ما بدأه جيل اآلباء املؤسسني 

وأن نتخذ من إرادتهم وعزميتهم وتفانيهم يف خدمة 

الوطن واإلخالص له نرباسا نهتدي به يف سعينا لرفد 

مسريته مبزيد من االنجازات والتطوير والتقدم .

يف  الوطنية  اإلنجازات  عاليا  نثمن  املناسبة  وبهذه 

ومشاريعه  الفضاء  علوم  يف  وخاصة  كافة  املجاالت 

القمر  وإطالق  بناء  يف  أخريا  متثل  والذي  املختلفة 

إن   .. إماراتية  بأيد   ” سات  خليفة   ” الصناعي 

تجسد  الحيوية  املشاريع  من  وغريه  املرشوع  هذا 

ريادة  نحو  دولتنا  وسياسة  الحكيمة  القيادة  رؤية 

املستقبل ويشكل حصادا طيبا ملا غرسه املغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف أرض اإلمارات 

الطيبة مع إخوانه املؤسسني رحمهم الله يدا بيد مع 

أبناء اإلمارات من الرعيل األول من اآلباء واألجداد 

ومن جاء بعدهم من أبناء الوطن من الجيل الحايل 

الوطن  هذا  رصح  يف  والبناء  العمل  واصلوا  الذين 

عىل نهج ” زايد ” ويف ضوء قيم االتحاد.

وحكمة  باقتدار  والفخر  العز  مسرية  قائد  نهنىء 

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  .. صاحب 

رئيس الدولة ”حفظه الله ” وصاحب السمو الشيخ 
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محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

الشيخ  السمو  وصاحب  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 

نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 

أصحاب  وإخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 

االمارات بهذه املناسبة الوطنية الغالية عىل قلوبنا.

بيومه  الكريم  الويف  اإلمارات  شعب  نهنىء  كام 

محطة  أعتاب  عىل  نقف  ونحن  يأيت  الذي  الوطني 

جديدة يف مسرية الوطن نحو مستقبل مزدهر يزخر 

مبعاين الفخر والعزة بأبنائه.

املسلحة يف  قواتنا  بدور  واعتزاز  فخر  تحية  ونوجه 

متثل  والتي  واإلنسانية  والكرامة  الرشف  ميادين 

حياض  عن  الذود  يف  األمان  وصامم  املنيع  الحصن 

عىل  والحفاظ  ومكتسباته  واستقراره  وأمنه  الوطن 

مصالحه الوطنية.

بالرثوة  تأسيسها  منذ  اإلمارات  دولة  آمنت  لقد 

الحقيقية لبناء الوطن وهي ثروة اإلنسان ورسخت 

نهج االستثامر فيه واليوم نحن نجني مثار هذا النهج 

يف جهود استثنائية جبارة من أبناء اإلمارات يف تعزيز 

بنيان الوطن يف املجاالت كافة التنموية واالقتصادية 

واالجتامعية والتعليمية والثقافية والرياضية وغريها 

من املجاالت.

اإلمارات  دولة  تنتهجه  الذي  االقتصادي  التنوع  إن 

أي  مواجهة  عىل  القدرة  منحها  املتحدة  العربية 

للدولة  املرموقة  املكانة  وعزز  مستقبلية  تحديات 

العاملية  للرشكات  جاذبة  أعامل  بيئة  وخلق  عامليا 

ورجال األعامل.

واملستدامة  املتنوعة  االقتصادية  السياسية  إن 

بني  الجهود  وتكامل  وتناسق  الدولة  انتهجتها  التي 

مختلف الجهات الحكومية والخاصة سواء يف إيجاد 

بدائل للطاقة ومن أهمها الطاقة النظيفة واملتجددة 

مع  اقتصادية  ومشاريع  رشاكات  إقامة  يف  أو 

مختلف الدول واملؤسسات العاملية.. عملت محركا 

الدولة  قدرة  من  وعززت  االقتصادي  للنمو  إضافيا 

دولتنا  يحفظ  أن  وجل  عز  الله  ونسأل  التنافسية.. 

وحكامها ويوفقهم لكل ما هو خري للوطن واملواطن 

ويديم عزها وأمنها ورخاءها.

 ..
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وزيــــر اخلارجيــة والتعـــاون الـــدو�
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عبداE بن زايــد آل نهـيان

.

عرب  وجهها  التي  سموه  كلمة  نص  ييل  وفيام 

مجلة         مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

تحل علينا اليوم الثاين من ديسمرب 2018 الذكرى 

ففي  اإلمارات  دولة  لتأسيس  واألربعني  السابعة 

املؤسسون  األباء  بذله  ما  نستحرض  اليوم  هذا 

آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  بقيادة 

من  - من جهود جبارة  ثراه  الله  - طيب  نهيان 

أن  آمنوا جميعاً  الفتية حني  تأسيس دولتنا  أجل 

دولة  اتحاد  قيام  إعالن  فكان  قوة  االتحاد  يف 

اإلمارات ومعه انطلقت مسرية واحدة من أنجح 

فالغاية  العامل  مستوى  عىل  الوحدوية  التجارب 

كانت وما زالت رفعة وتقدم وطن مل يعد يعرف 

للتميز والريادة. حدوداً 
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الشيخ  السمو  بقيادة صاحب  اإلمارات  دولة  إن 

”حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه  الله“ 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الله ” وصاحب السمو  الوزراء حاكم ديب ”رعاه 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

وأخوانهم  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 

األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 

تلني يف مسريتها  ال  بعزمية  اإلمارات متيض  حكام 

وشبابها  أبنائها  سواعد  عىل  وتعول  الرائدة 

ملواصلة تحقيق اإلنجازات للوطن واملواطن.

نعيشه  الذي  واالزدهار  والتطور  التقدم  إن 

خارجية  سياسة  تواكبه  اإلمارات  دولة  يف  اليوم 

الحق  وقيم  االعتدال  نهج  عىل  قامئة  متوازنة 

أضحت  فاإلمارات  اإلنساين  والعطاء  والخري 

العامل،  مستوى  عىل  اإلنساين  العطاء  أيقونة 

رؤية  بفضل  اإلماراتية  الدبلوماسية  فاستطاعت 

األخوة  بناء جسور من عالقات  الرشيدة  القيادة 

شامالً   ... وغرباً  رشقاً  العامل  دول  مع  والصداقة 

وتأثريها  حضورها  تعزيز  من  ومتكنت  وجنوباً 

فحققت  والدويل  اإلقليمي  املستويني  عىل 

جواز  اليوم  وأصبح  النجاحات  تلو  النجاحات 

السفر اإلمارايت ضمن قامئة الجوازات األكرث قوة 

نحو  بثبات  طريقه  ويشق  العامل  مستوى  عىل 

القيادة  بحنكة  ثم  الله،  بإذن  املتقدمة  املراكز 

وجهود أبناء وفتيات هذا البلد العظيم.
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وزير دولة لشؤون الدفاع
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�مد بن أحمد البواردي 

.

عرب  وجهها  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة          مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

معاين  جميع  يجسد  الوطني  باليوم  االحتفال  ان 

أعظم  اإلماراتيون  فيه  ويسطر  واالعتزاز  الفخر 

األمثلة يف الوالء واالنتامء لألرض والتاريخ واألخوة، 

حيث يعترب اتحاد اإلمارات السبع منوذجاً يحتذى 

به يف التقدم والتطور.

عىل  إرصارنا  ميالد  ديسمرب  من  الثاين  ميثل  كام 

أن تكون دولة اإلمارات متميزة يف كل يشء، وأن 

تكون هي الدولة رقم واحد يف كل يشء.

املؤسس  القائد  جهود  نستذكر  املناسبة  هذه  يف 

آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  الله  بإذن  له  املغفور 

اآلباء  وإنجازات  وإرث  ثراه“  الله  ”طيب  نهيان 

وبسالة  األبرار،  شهدائنا  وتضحيات  املؤسسني، 

وتعاضد  األمنية،  وأجهزتنا  املسلحة  قواتنا  أبطال 

وتكاتف أيادي جميع اإلماراتيني من السلع حتى 

الفجرية يف ملحمة وطنية وحدوية نادرة يف عاملنا 
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تجربة  أنجح  اإلمارات  اتحاد  وليصبح  العريب، 

وحدوية عربية يف التاريخ الحديث.

استطاعت دولة  أربعة عقود  أكرث من  عىل مدى 

وحققت  التحديات  كل  تجاوز  من  اإلمارات 

بها  تفاخر  وطنية  مكتسبات  الناعمة  بقوتها 

الوطني يف عام  باليوم  احتفالنا  العامل. ويأيت  دول 

القائد  زرعها  التي  القيم  لتعميق  مناسبة  زايد 

املؤسس وترسيخها يف نفوس أبنائه كإرث حضاري 

النجاحات  من  املزيد  خاللها  من  نحقق  وأسس 

والطموحات املستقبلية لإلمارات وألبناء اإلمارات.

رأسها  وعىل  الرشيدة  قيادتنا  من  بتوجيهات 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

الدفاع  وزارة  تكرس  الله  حفظه  الدولة  رئيس 

نفسها  عن  الدفاع  من  الدولة  لتمكني  جهودها 

وحامية اتحادها وفق شعار ”الدفاع عن كل يشء 

مع  التعاون  تنظيم  من خالل  وذلك  بكل يشء“، 

وطنية  منظومة  ضمن  املعنية  الجهات  مختلف 

االسرتاتجيات  إعداد  عىل  والعمل  متكاملة، 

اإلمكانات  مختلف  وتطوير  الدفاعية  والخطط 

والقدرات ألجل هذه الغاية.

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  عن  الدفاع  إن 

أعناقنا، ويف سبيل  وأمانة يف  ومنجزاتها مسؤولية 

الحفاظ عىل أمن الدولة واستقرارها وحامية مسرية 

تطورها وازدهارها يف ظل قيادتنا الرشيدة، نعمل 

باستمرار عىل تطوير كافة القدرات العسكرية ويف 

مقدمتها إعداد الكوادر البرشية املدربة واملؤهلة، 

وتزويدهم بأحد األسلحة واملعدات، لتبقى الروح 

يف  ثراه“  الله  ”طيب  زايد  زرعها  التي  الوطنية 

وطنهم  عن  يدافعون  عالية  الوطن  أبناء  نفوس 

ترفرف  اإلمارات  راية  ولتبقى  جيل،  بعد  جيال 

خفاقة عالية بفضل الله يف كل زمان.

ترفع  جميعاً  قلوبنا  عىل  الغالية  املناسبة  وبهذه 

وزارة الدفاع أسمى آيات التهاين إىل مقام صاحب 

رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

الدولة ”حفظه الله“وصاحب السمو الشيخ محمد 

رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن 

وصاحب  الله“  ”رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل 

األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  إخوانهم 

وإىل  الويف  اإلمارات  شعب  وإىل  اإلمارات،  حكام 

كل مقيم ومحب لدولة اإلمارات، وكل عام وبالدنا 

من  مزيد  ونحو  والخري،  والسالم  لألمن  واحة 

التقدم واالزدهار يف ظل قيادتنا الرشيدة.
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رئيـس أركـان القـوات املسلحـة
مبناسبة اليوم الوطني  الــ 47

 حمد �مد ثاY الرميثي

47
 “ ”

. 1971

عرب  وجههـا  التي  سـموه  كلمـة  نص  ييل  وفيام 

مجلة           مبناسبة اليوم الوطني الـ47 ..

العربية  االمارات  دولة  اتحاد  بناء  ان  معاليه  وقال 

مبا  متجددة  معجزة  ميثل  يزال  وال  كان  املتحدة 

تؤكد  التي  العاملية  واملؤرشات  التقارير  إليه  تشري 

أن ما يحدث عىل أرض االمارات ميثل منوذجاً عاملياً 

الدول  ملصلحة  املوارد  وتوظيف  التنمية  يف  ملهامً 

والشعوب.

حمد  الركن  الفريق  معايل  كلمة  نص  ييل  وفيام 

املسلحة  القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاين  محمد 

التي وجهها عرب مجلة ”درع الوطن ” مبناسبة اليوم 
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الوطني الـ47 : هناك قادة يصنعون التاريخ وآخرون 

يصنعهم التاريخ، وقد أنعم الله عىل شعب االمارات 

بقيادة تاريخية فذة متتلك مقومات صناعة التاريخ، 

عىل  قادرون  ملهمون  قادة  قالئل،  التاريخ  فصناع 

وخربات  دروس  واستيعاب  املستقبل،  استرشاف 

واألربعني  السابع  الوطني  اليوم  وميثل  املايض، 

اإلمارات  مسرية  يف  ومهمة  فارقة  تاريخية  محطة 

املؤسس،  القائد  زايد،  بعام  العام  تحتفل هذا  ألنها 

املعلم امللهم، الذي أطلق يف الثاين من ديسمرب عام 

حيث  االمارات،  أرض  عىل  تنموية  معجزة   1971

امتلك املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

الصفوف،  الصعاب، ووحدت  إرادة وحدوية قهرت 

قلب  عىل  الجميع  وجعلت  القلوب،  وامتلكت 

بناء دولة  لتحقيق حلم زايد يف  رجل واحد يسعى 

عرصية وتوفري الحياة الكرمية للمواطن، حيث كان 

الحديث عن هذه املقومات وقتذاك معجزة بكل ما 

تعنيه الكلمة من معان، فالظروف القاسية جعلت 

من الحديث عن بناء دولة وحدوية يتطلب قيادة 

تنال  ال  صلبة  وعزمية  تلني،  ال  إرادة  متتلك  ملهمة 

زايد، طيب  كان  واملعضالت، وهكذا  العقبات  منها 

ثراه، مبا ميتلك من إميان عميق ورؤية فطرية  الله 

واعية وصائبة ودقيقة، باإلضافة إىل محبة ال حدود 

لها لوطنه وشعبه، الذي بادله حباً بحب.

كان  املتحدة،  العربية  االمارات  اتحاد دولة  بناء  إن 

وال يزال، ميثل معجزة متجددة مبا تشري إليه التقارير 

عىل  يحدث  ما  أن  تؤكد  التي  العاملية،  واملؤرشات 

التنمية  يف  ملهامً  عاملياً  االمارات ميثل منوذجاً  أرض 

وتوظيف املوارد ملصلحة الدول والشعوب .. فالقائد 

املؤسس الذي قال ”إن االتحاد يعيش يف نفيس ويف 

يف  أتصور  أن  ميكن  وال  وجودي،  يف  ما  وأعز  قلبي 

التهاون  أو  فيه  بالتفريط  أسمح  أن  األيام  من  يوم 

نحو مستقبله“ نحتفي مبئويته هذا العام تزامناً مع 

الذكرى السابعة واألربعني لدولة حلم بها وتحولت 

إىل منوذج عاملي ليس عىل املستوى السيايس والبناء 

بكل  التنمية  يف  ملهم  منوذج  بل  فقط،  االتحادي 

مجاالتها ومؤرشاتها، فقد بنى زايد، طيب الله ثراه، 

دولة فأعىل البناء، وسلم السفينة لخري سلف، سيدي 

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة حفظه 

فأصبح  التمكني،  مرحلة  وقاد  البناء  فاستكمل  الله 

متجاوزاً  الحلم  وأصبح  األوطان،  أيقونة  الوطن 

قوياً عىل  التأسيس، منافساً  سقف تطلعات مرحلة 

العاملية واملراتب األوىل يف التنمية والسعادة والتقدم 

التكنولوجي واالستفادة من تطورات العرص والثورة 

الصناعية الرابعة.

وتأيت هذه الذكرى الوطنية الغالية هذا العام متزامنة 

أيضاً مع نجاحات تنموية هائلة وانجازات وطنية غري 

مسبوقة تعكس دقة التخطيط والوعي االسرتاتيجي 

لقيادتنا الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

وسيدي  ـ  الله  حفظه  ـ  املسلحة  للقوات  األعىل 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

الشيخ محمد  السمو  الله“، وسيدي صاحب  ”رعاه 

القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن 

تضارع  باتت  فاإلمارات  املسلحة؛  للقوات  األعىل 

الفضاء،  استكشاف  العامل يف  يف  تقدماً  األكرث  الدول 

االتحاد،  لتأسيس  واألربعني  السابعة  الذكرى  ففي 

أعلنت االمارات عن إرسال رائدي فضاء مواطنني يف 

إطار خطة وضعتها قيادتنا الرشيدة ملائة عام تهدف 

إىل بناء أول مستوطنة برشية عىل الكوكب األحمر 

اإلمارايت  األمل  مبسبار  والوصول   ،2117 بحلول 

الذكرى  مع  تزامناً   2021 عام  يف  املريخ  كوكب  إىل 

رؤية  يعكس  ومبا  اإلمارات،  دولة  لقيام  الخمسني 

الدولة  تنافسية  تعزيز  إىل  الهادفة  الرشيدة  قيادتنا 

يف سباق التنافسية العاملية من خالل مسار يعتمد 

عىل العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي واقتصاد 

املعرفة، ومبا يسهم يف صناعة منوذج ملهم قائم عىل 

االبداع واالبتكار والتميز.

وال شك أن تدشني برنامج رواد الفضاء االماراتيني يف 

”عام زايد“، كنموذج ألحد نجاحات التنمية الشاملة 

القائد  رهان  لنجاح  تجسيداً  ميثل  إمنا  واملستدامة، 

املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، عىل اإلنسان اإلمارايت وبقدرته عىل 

التوفق والتميز والعطاء واإلبداع، حيث يأيت االرشاف 

مدى  ليعكس  الفضاء  برنامج  عىل  الكامل  االمارايت 

فاعلية ونجاح االستثامر يف العنرص البرشي املواطن 

وال  االنسان  كان  حيث  االتحاد،  دولة  بدايات  منذ 

يزال الرثوة األهم للوطن.

ويف الذكرى السابعة واألربعني لتأسيس اتحاد دولة 

التهاين  آيات  اسمى  نرفع  املتحدة  العربية  اإلمارات 

والتربيكات إىل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

السمو  صاحب  وسيدي  ـ  الله  حفظه  ـ  املسلحة 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وسيدي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 

وإىل قادة وضباط ومنتسبي قواتنا املسلحة الباسلة، 

أن  جميعاً  ونعاهدكم  الغايل،  االمارات  شعب  وإىل 

يكون رفع راية االمارات عالية خفاقة هدفنا الدائم 

الذي ال نحيد عنه، وأن يكون الوالء واالنتامء للقيادة 

وأرضنا بوصلة عملنا.
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