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خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان







الوطن إخالص ومبدأ وغاية، الوطن هو السعادة والعزة ومنتهى املنى، الوطن هو اإلحساس واالنتامء، الوطن هو مهد الصبا ومدرج الخطى 

ومرتع الطفولة وملجأ الكهولة، الوطن منبع الذكريات وموطن اآلباء واألجداد ومالذ األبناء واألحفاد، الوطن هو أغىل ما يعتز به اإلنسان 

الوفاء واإلخالص والتضحية،  الوطن  بالعادات والتقاليد،  الرتاب والعلم والقيادة، الوطن االحرتام والتقدير واإللتزام  ويفاخر، الوطن هو 

العامة عىل املصلحة  العام وتقديم املصلحة  املال  النظام واملحافظة عىل  الوطن احرتام  السلبية واألنانية والالمباالة،  التخيل عن  الوطن 

الخاصة، الوطن التعامل باألخالق الطيبة واحرتام القانون وحقوق اإلنسان، الوطن التعاون والتكاتف واأللفة والبناء، الوطن أفعال وليس 

أقوال، الوطن هو املكان الذي نعيش فيه ويعيش فينا، الوطن دستور واحد وعلم واحد وجيش واحد وقوانني واحدة، الوطن الوالء واإلنتامء 

يف كل زمان ومكان، الوطن طاعة ويل األمر، الوطن املاء والهواء والغذاء، الوطن االعتزاز بالتاريخ والتفاخر بالحارض وصنع املستقبل، الوطن 

هو غرس القيم الوطنية النبيلة يف نفوس األبناء، الوطن هو التطوع للعمل والتفاين يف األداء، الوطن هو تعزيز مفهوم االتحاد واملحافظة 

عىل املكتسبات الوطنية واحرتام األنظمة واللوائح، الوطن روح واحدة ورؤية واحدة وجهود متكاملة، الوطن هو روح االتحاد، الوطن دولة 

رئيسها واحد هو خليفة بن زايد، الوطن هو اإلمارات العربية املتحدة. 

إن تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف تحثنا عىل حب الوطن، وخري دليل عىل ذلك ما صح عن نبي البرشية صىل الله عليه وسلم أنه وقف 

يخاطب مسقط رأسه (مكة املكرمة)  مودعاً لها وعيناه تسكبان الدموع وهي وطنه الذي أخرج منه حيث قال: "ما أطيبك من بلد، وأحبك 

إيل، ولوال أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غريك"  وما هذا إال أكرب دليل وأعظم برهان عىل تجيل حب الوطن.

لقد اختصنا الله سبحانه وتعاىل بقيادة تحب شعبها، وتضع دامئاً الوطن يف حدقات عيونها، وتسهر وتعمل وتبني من أجل تنمية أبنائها، 

وتسعى لتلمس احتياجات املواطن والعمل عىل توفريها بأفضل الطرق واألساليب، فقد سخرت هذه القيادة كل املوارد لخدمة املواطن، 

وبذلت كل الطاقات لتسليحه بالعلم واملعرفة، وقد بادل شعب اإلمارات الويف الصادق قيادته وعىل رأسها قائد املسرية سيدي صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" الحب بالحب، فشعب اإلمارات محب 

لقيادته وملتف حولها ومستشعر ملسؤولياته تجاه وطنه وقيادته، ويعترب الوالء واإلنتامء إليهم ولهم من أهم أولوياته.

ويف الثاين من ديسمرب من كل عام وكدليل ملحبتنا لوطننا وقيادتنا ينبغي علينا جميعاً استذكار القادة املؤسسني لهذا الوطن الشامخ، 

وعىل رأسهم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذين أدركوا جسامة املسؤولية، وحملوا عىل عاتقهم األمانة، 

ووقفوا تحت علم االتحاد ليعلنوا قيام دولة اإلمارات، وتفانوا وتباروا يف خدمة االتحاد، فغرسوا فينا جميعاً حب الوطن، وبذلوا وسهروا 

وضحوا وتحملوا من أجله حتى أرسوا األسس والثوابت التي مكنته من البقاء والتطور حتى أصبحت هذه الدولة الفتية يف مصاف الدول 

املتقدمة، بل مرضب املثل بني دول العامل ملا تتمتع به من تقدم اقتصادي ونهضة تنموية وعمرانية وزراعية وعلمية شملت جميع مناحي 

الحياة.

وأخرياً نقول إن حب الوطن يعني ترجمة األقوال إىل أفعال، وحب الوطن هو الوفاء له وتقديم كل غال ونفيس من أجله، وحب الوطن 

يعني بناء الوطن واملحافظة عىل ركب التقدم واإلزدهار، حب الوطن يعني حب زايد الخري، وخليفة اإلنسان، واإلمارات املحبة والسالم، 

يقول الشاعر:

ومـن حبهـا يرخـص لهـا كـل غالـي       حـب الوطـن بقلوبنـا مالـه حـدود  

وأفديــه بعيالــي وحالــي ومالــي       ومهمـا عطينـا الوطــن يطلـب زود  

حــــب الوطــــن

بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
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كلمة صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا8على للقوات املسلحة



11 ديسمرب 2012 |  

وجه صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه 

الله» كلمة ضافية عرب مجلة درع الوطن إىل أبناء وبنات  الوطن يف مناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني 

تناولــت كل محــاور العمل الوطني واإلنجازات الضخمة التي أنجزت خالل مــا يزيد عىل العقود األربعة 

مؤكداً أن إعالن االتحاد كان تحوالً تاريخياً أسس عىل هدى من ثوابته اآلباء املؤسسون هذه الدولة، مؤكداً 

سموه أن العدل هو أساس الحكم وأن سيادة القانون وصون الكرامة اإلنسانية وتحقيق العدالة االجتامعية 

وتوفري الحياة الكرمية دعامات للمجتمع وحقوق يكفلها الدســتور ويحميها القضاء املستقل العادل، داعياً 

ســموه إىل املزيد من الجهد لتعزيز املسرية االتحادية، كام أعلن سموه عن إطالق مرشوع إسكاين متكامل 

جديد يستهدف بناء عرشة آالف وحدة سكنية عىل امتداد إمارات الدولة ومناطقها لتوفري الحياة املستقرة 

الكرمية لكل مواطن ومواطنة. وتالياً نص الكلمة:



كلمات
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أبناء وبنات الوطن الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يف ذكــرى هذا اليــوم الخالد الذي أرســيت فيه دعائم 

الدولة وأرشقت شمس النهضة، أتقدم لكم بأحَر التهاين، 

وأنتم تنهضــون بالوطــن وتدافعون عن قيــم االتحاد 

وثوابتــه، واقفني كعهدكم دوماً، حصًنــا منيعاً له، وقلباً 

نابضــاً باملحبة والــوالء تجاهه، ورايــة خفاقة عالية يف 

ســامئه؛ وباســمكم أُهنئ أخي صاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلس الــوزراء حاكــم ديب، وإخواين أصحاب الســمو 

أعضــاء املجلس األعىل حكام اإلمــارات، وهم يتصدون 

للمســؤوليات الوطنيِة املتعاظمــِة املتمثلة يف الحفاظ 

عىل منجزات الحارض، وبناء مستقبٍل زاهٍر كريم.

إن الثاين من ديســمرب الــذي نحتفل اليــوم بذكراه 

الحاديــة واألربعني، هو يوٌم لرتســيخ ثقافــة املواطنة، 

وتعميق حب الوطن، وتأكيــد الوالء الدائم له، وتعزيز 

التالحــم والتواصل القائــم بني الشــعب وقيادته؛ يوٌم 

نســتحرض فيه، بالثناء والوفاء والعرفان، ســرية مؤسِس 

الدولة املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بــن سلطــان 

آل نهيــان، ونتذكــر إخوانه الكرام الذين أرســوا دعائم 

دولــٍة نفتخُر باالنتامِء إليها، والدفاع عنها. ندعو الله أن 

يسكن الراحلني من آبائنا املؤسسني فسيح جناته.

إن إعــالن االتحــاد كان تحوالً تاريخيــاً، فعىل هدًى 

من ثوابته أسس آباؤنا هذه الدولة، عىل التقوى وكريم 

األخالق؛ نــذروا النفس ملا فيه صالــُح الناِس، ومصلحُة 

الوطِن، وعىل نهجهم نحن ســائرون، مؤكدين أن العدل 

أســاس الحكــم؛ وأن ســيادة القانون وصــون الكرامة 

اإلنســانية، وتحقيق العدالة االجتامعية، وتوفري الحياة 

الكرميــة دعامــات للمجتمع، وحقوق أساســية يكفلها 

الدستور، ويحميها القضاء املستقل العادل.

ويف هذا اليــوم، ندعو إىل املزيد مــن الجهد لتعزيز 

املســرية االتحادية، فحامية االتحاد هدف وطني ثابت، 

يتطلــب منا جميًعا وعيًا ووحــدًة وتالحم، إعالًء لقيمه 

وتوطيــًدا ألركانه، وتطويراً للتعــاون القائم بني األجهزة 

االتحادية واملحلية، وتنسيقاً للسياسات واإلسرتاتيجيات 

والربامج، مبا ميّكن مؤسسات الدولة من التصدي للهموم 

الوطنية بكل مســؤولية وشــفافية حفاظــاً عىل وطننا 

قوياً حــّر اإلرادة، يتفاىن أبناؤه يف خدمته واالنتامء إليه 

والدفاع عنه، لتظل قامته شــامخة، ومكانته راسخًة بني 

الشعوب واألمم.

األخوة املواطنون واملواطنات

إن ما تعيشــه بالدنُا من اســتقرار، هو من مثار اإلرادة 

القوية األبية ألبناء هذا الشعب وقيادته، الذين اتخذوا 

من روح االتحاد مصدر اإللهــام ملرشوٍع وطني خالص، 

وتجربٍة حضاريٍة، جوهرها هوية وطنية، وقيم وأعراف 

وتقاليد أصيلة، مرتكزها إنساٌن آمٌن يف مجتمعه، مطمٌنئ 

عىل رزقه، مساهٌم باملعرفة والعمل يف بناء وطٍن يسوده 

العدُل، ويعّمه الرضا، ويتشــارك جميع أبنائه مسؤولية 

إدارة شأنه وصناعة مستقبله.

لطاملــا كان رخاء أبنــاء هذا الوطــن واملقيمني عىل 

أرضه، يف صلــب رؤيتنا اإلســرتاتيجية، وهو ما تتمحور 

حوله شــتى الربامــج واملبــادرات واملشــاريع الحيوية 

التــي وضعت دولتنا يف طليعة بلــدان العامل من حيث 

االســتقرار واالزدهار والرفاهية وجعلتــه وجهة ثقافية 

واقتصاديــة وســياحية، مثل ما تجمع عىل ذلك شــتى 

التقارير واملؤرشات الدولية.

وتكريســاً ملبدأ التنمية املتوازنــة بني مناطق الدولة، 

وإميانــاً بأنــه روح االســتقرار، وأســاس البيئــة املثالية 

املنشــودة لتنشئة األجيال يف أرس تنعم بالعيش الكريم، 

أطلقنــا حزمــَة مبادراٍت هادفــًة، غايتهــا تركيز الجهد 

الثا= من ديسم; 
يوم لAسيخ ثقافة 
املواطنة وتعميق 
حب الوطن وتأكيد 
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الحكومي، وتوجيه املوارد املالية لالرتقاء بالبنى التحتية، 

والخدمات األساسية يف جميع إمارات الدولة ومناطِقها، 

مع إعطــاء أولويٍة قصوى للمرشوعات التطويرية، ذات 

العالقة املبــارشة بحيــاِة الناِس يف رفاهيتهــم ومصادر 

رزقهم، وعىل رأســها برامُج اإلســكاِن، وإمدادات املياه 

والكهربــاء، وشــبكات الطــرق والجســور والســدود، 

واملستشــفيات واملدارس واملســاجد وموانئ الصيادين، 

ومــا يرتبــط بهذا من زيــادٍة يف اإلنفاِق العــام، وخلٍق 

للمزيد من فرص التشــغيل املســتدامة، مبا يعزز جهود 

التوطني، ويحفز املوارد البرشية عىل املشــاركة الفعالة 

واإليجابية يف سوق العمل.

وإمياناً مّنا بأن الســكن هو أســاس االستقرار النفيس 

واالجتامعي واالقتصادي لألرس املواطنة، وضمن السعي 

املســتمر لتوفري الحياة املســتقرة الكرمية لكّل مواطن 

ومواطنة، نعلن اليوم، إطالق مرشوٍع إســكايٍن متكامٍل 

جديد، يســتهدف بناء عرشة آالف وحدة ســكنية، عىل 

امتداد إمــارات الدولة ومناطقها، عــىل أن تتوىل لجنة 

متابعــة املبــادرات، التي وجهنا بتشــكيلها، التنســيق 

الفوري مــع الجهــات االتحادية واملحليــة املعنية، مبا 

يعّجل بتنفيــذ املرشوع، ويحقق غاياته بتهيئة الظروف 

املالمئة، لنشــأة أفراد املجتمع يف بيئات أرسية ســليمة 

تنشد التالحم والرتاحم فيام بينها واالستقرار االجتامعي.

وتتكامــل الجهود اتحاديــاً ومحليــاً لحامية األرسة، 

ورعايــة األمومة والطفولة، وتعزيــز آليات متكني املرأة، 

ودعــم حقوقهــا، وتطوير قدراتهــا، والنهــوض مبراكز 

الناشــئة والشــباب، مبا يجعلهــا نقاط جــذب وطني، 

تستقطب بأنشطتها املتنوعِة واملتكاملِة الطاقات الشابة 

وترعاهــا، وتُلبي حاجاتها وتنمي قدراتها، وتوســع من 

الفرص والخيارات املتاحة أمامها، مبا يجعلها قادرة عىل 

خدمة الوطن وحامية مكتســباته. فأنتم أيّها الشــباب 

أمــل املســتقبل، وبكم تنهــض الطموحــات وتتحقق 

اإلنجازات، وعليه فــإن الدولة ماضية يف توفري الظروف 

املالمئــة لتصقل املواهب والخــربات التي تعّزز من قوة 

الدولة وتقودها إىل غد مرشق بأحالمكم وتطلعاتكم.

ويف ســياق اهتاممنا البالغ بتطويــر القوى البرشية 

الشــابة وتنميتها فإننا وّجهنا بإنشاء هيئة تتبع مجلس 

الــوزراء، وتكــون مــن مهامهــا الرئيســية التوطني يف 

القطاعــني العــام والخاص عالوة عىل ســن الترشيعات 

الالزمة من أجل التأمني ضد التعطل عن العمل والقيام 

بتأهيل الشــباب بالتعاون مع القطاع الخاص وتدريبهم 

وتزويدهم باملهارات الرضورية وزيادة الفرص الوظيفية 

للكوادر الوطنيــة يف قطاعات العمــل املختلفة العامة 

والخاصة، وما يرتتّب عىل ذلك من آثار إيجابية اجتامعياً 

واقتصاديــاً، يقود إىل تحقيق الغايات األساســية لخطط 

التنمية الرامية إىل بناء اإلنسان، وتطوير قدراته وخرباته 

من أجل توفري الرفاه واالستقرار االجتامعي.

ومل تتــوان الدولــة عن توفري الضامنــات االجتامعية 

الالزمة للمواطنني يف حاالت الشــيخوخة، أو العجز عن 

العمل أو اليتم أو الرتمــل أو البطالة، إىل جانب دعمها 

للسياســات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع، 

عالوة عــىل رعاية العلــوم واآلداب والفنــون، وتطوير 

التعليم، وتشجيع البحث العلمي.

وتعزيــزاً للقــدرة الوطنيــة الذاتيــة، وحفاظــاً عىل 

حقــوق األجيــال القادمة، تبنــت الدولة إســرتاتيجية 

التنويــع االقتصادي، والتوظيف الجيــد ملوارد النفط يف 

تنمية القطاعــات االقتصادية الواعدة، والصناعات ذات 

القيمة املضافة العالية، وتشجيع القطاع الخاص لإلسهام 

الجــاد يف عمليــة التنمية، وتوفري املنــاخ املالئم لجذب 

االستثامرات، وإنشاء املناطق الحرة، وتكوين الرشاكات 

اإلســرتاتيجية مع الرشكات العامليــة، وتحديث القوانني 

والترشيعات، وتوســيع مســاهمة القطاع املايل، وقطاع 

الخدمات اللوجســتية يف الناتج املحيل اإلجاميل، والتي 

وجدت ترحيباً من األوساط املالية العاملية.

وال يفوتنــا يف خضم ذلك كله إيــالء االهتامم الكبري 

للقضايــا البيئيــة ملا لها مــن أهمية محوريــة يف حياة 

اإلنســان ورفاهيته ومســتقبله، ويف هذا املجال تتكامل 
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جهودنــا اتحاديــاً ومحلياً، لجعل اإلمــارات مركزاً عاملياً 

للمامرساِت الخرضاء، بتبني أفضل الحلول والتطبيقات، 

وما يرتبط بها من تطويٍر واســتحداٍث للترشيعات ذات 

العالقة بحاميِة البيئة وتنميتها، واملحافظة عليها، وإدارِة 

املوارد الطبيعية واملائية، وضبط استهالك املياه والطاقة، 

وزيادة مســاحة املحميات الربيــة والبحرية، ومكافحة 

التصحــر، وحاميــة الحيوانــات املهــددة باالنقــراض، 

وتحســني الجاهزية للتعامــل مع األزمــات والكوارث 

البيئية خاصة وأن الحفــاَظ عىل البيئِة، هو حفاٌظ عىل 

اإلنســاِن، الذي هو أغىل ما متتلكه هــذه الدولة، وأكرث 

مــا تهتّم به، ولن تألو الدولة جهداً يف تلبية االحتياجات 

والتطلعات املتنامية، وتوفري كل ما من شــأنه تحســني 

مســتوى املعيشــة، وحامية املســتهلك، وضامن األمن 

الغذايئ، وتأمني الرفاه االقتصادي واالجتامعي للمواطنني 

واملقيمني.

إن كَل مــا نطلقه من مبــادراٍت ذات عالقة مبارشة 

بحياة الناس وتطلعاتهم، هــي أوامر واجبُة النفاذ، غري 

قابلٍة لإلبطاِء أو التأخريِ، وعىل الجهات املعنية بالتنفيذ 

تذليل العقبات، وتجاوز الصعوبــات، لرتجمة مبادراتنا 

إىل مشــاريع ملموســة، يستشــعرها الناس، ويعيشون 

نتائجها.

أيها األخوة واألخوات

إننا ماضون، يف املســاِر املتدرج الذي ارتضيناه لتوســيع 

قاعدة املشــاركة الشــعبية يف صنع القــرار، وصوالً إىل 

منــوذٍج ســياٍيس يُعرب عــن الواقع، ويتالءم مــع طبيعِة 

املجتمع، ويتناســب يف قيمتِه مع ما حققه أبناء شعبنا 

من تطور اقتصــادي وعمراين وحضاري وإنســاين. وإذ 

يحدونا الشــعور بالرضا عام تحقق فإننــا متفائلون مبا 

يحمله املســتقبل مــن آمال و طموحــات، واثقون من 

أننا سنبلغ أهدافنا التي تنطلق من مجتمعنا وتعرب عن 

تطلعات املواطنني.

إن التنمية السياســية الحّقة هي التي تســتلهم قيم 

الشــعب وتعّرب عن بيئته وتقاليده، ولــذا فإننا ننطلق 

من منــوذج ســيايس وطني، يصــون هويتنــا، ويحمي 

ثوابتنا، يتشارك يف صنعِه كل أفراد املجتمع ومؤسساته، 

والسيّام نُخبنا الوطنية، فاملثقُف واملبدُع والعامل واملعلُم 

واألديــُب واملهندس والطبيب وغريهــم هم ضمرُي هذا 

الوطــن النابض بهم، وقادُة الــرأي فيه، مبا ميتلكون من 

قدرٍة عىل التأثري وتعبئة للطاقات؛ وهو ما نتوقعه أيضاً 

من مؤسساتنا الدينيِة والثقافيِة واالجتامعيِة واإلعالميِة 

والتعليميِة امللتزمة باملســؤولية الوطنيــة، والتي عليها 

جميعاً واجــب العمل لنرش ثقافة الحوار، وتعميق قيم 

املواطنــة، وتنمية الوعي العــام باملصالح العليا للدولة، 

ومبواقفها وسياســاتها، وبجهودها اإلنسانية والتنموية، 

إىل جانب إحياء ثقافة االدخار والعمل التطوعي وإعالء 

قيمــة العمــل، وبخاصة املهني والفني منــه. فالتمكني 

الســيايس، كٌل متكامٌل، يتشــارك الجميع يف مســؤولية 

ماضون N املساِر 
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تطويــره، دفعــاً بهذا الوطــن نحو آفاق العــزة واملجد 

والرقي. 

أيها املواطنون واملواطنات

إن نجاح سياســتنا الخارجية، هو أحــد أبرز اإلنجازات 

املشــهودة لدولتنا، ذلك أنها سياســٌة إنســانيُة العمق، 

قامئٌة عىل الحكمِة واالعتداِل، تستمد مبادئها من ثقافتنا 

العربية اإلســالمية األصيلة، ومــن ميثاِق األمم املتحدة، 

وأحــكاِم القانون الدويل الداعية إىل التعايِش الســلمي، 

وبناِء الثقة، وُحســِن الجوار، واالحــرتاِم املتبادل، وعدِم 

التدخــل يف الشــؤون الداخلية للدول وإتباع الوســائل 

السلمية لتسوية النزاعات والخالفات. 

والتزامــاً بهــذه املبــادئ، نكــرر الدعــوة للحكومة 

اإليرانيــة للجلوس إىل طاولة الحــوار، وارتضاء التحكيم 

الدويل حالً لقضية جزرنا الثالث املحتلة، مبا يرسخ األمن 

واالستقرار يف منطقة الخليج العريب، وهو التزام وأولوية 

قصوى يف سياستنا، فام يربطنا مبحيطنا الخليجي يتجاوز 

حدود التاريــخ والجغرافيــا، إىل روابط الــدم، والدين 

واملصالح املشرتكة، وهي عالقات مصريية راسخة نعمل 

عىل تعزيزها تنســيقاً وتكامالً وتقاربــاً، ملا فيه مصلحة 

دول املنطقة وشعوبها. 

وإميانــاً باملبادئ نفســها، نتابع باهتــامم التحوالت 

التي تشــهدها بعض الدول العربية الشقيقة، مؤكدين 

احرتامنا لســيادتها، ودعمنا لخيارات شــعوبها، وحرصنا 

عىل اإلسهام يف حل ما تواجهه من مشكالت وتحديات، 

وما متر به من أزمات، داعــني إىل تبني الحوار وتحكيم 

العقل وتغليــب املصلحة الوطنيــة، رافضني أي تدخل 

خارجي يف شــؤونها الداخلية، كــام نرفض أي تدخل يف 

أمننا أو سيادتنا أو شؤوننا الداخلية.

وفيام ندعم بقوة مســاعي األشــقاء الفلســطينيني 

الستعادة حقوقهم املرشوعة، وإقامة دولتهم املستقلة، 

وعاصمتها القدس الرشيف، نعرب عن قناعتنا بأن القضية 

الفلســطينية هي القضية املركزيــة لجميع العرب، وأن 

السالم العادل والشامل لن يتحقق إال بانسحاب إرسائيل 

الكامل مــن األرايض العربية املحتلة، والتزامها بقرارات 

الرشعية الدولية، ومبدأ األرض مقابل الســالم، ومبادرة 

السالم العربية.

وإميانــاً منــا بــأن العيــش بأمــان ودون تهديد هو 

حــّق مقدس لإلنســان، تدعــم دولتنا الجهــود الرامية 

إىل إخــالء منطقة الرشق األوســط من أســلحة الدمار 

الشامل، مطالبني املجتمع الدويل بالضغط عىل إرسائيل 

لالنضــامم إىل معاهدة حظر االنتشــار النووي، وحاثني 

إيــران عىل التعاون الكامل مــع الوكالة الدولية للطاقة 

الذريــة، وتبديــد املخــاوف حــول برنامجهــا النووي. 

وتأكيــداً للعزم عىل دعم الجهــود الدولية للقضاء عىل 

اإلرهاب بكافة أشــكاله، واالتجار باملخدرات والســالح. 

وضمن مســؤولياتها، تحث دولتنا املجتمع الدويل عىل 

ترســيخ احرتام األديان وحاميتها من التجريح واالزدراء، 

وستســتمر يف ســعيها الدؤوب لتعزيز برامــج اإلغاثة، 

واملساعدات اإلنسانية واإلمنائية، واملساهمة يف الجهود 

الدولية لحفظ السالم وإعادة اإلعامر، ومواجهة األزمات 

والكــوارث، وتلبية نداءات االســتغاثة، مبا يؤكد الحس 

اإلنســاين لدولتنــا، ورشاكتها املتميــزة يف ضامن صيانة 

السلم واألمن الدوليني.

إن اتحادنا هو صامم األمان لدولتنا، والدرع الحصني 

لحامية مكتســباتها، وهو كذلك مصدر قوتها، وسياجها 

املنيــع. إننا يف الذكــرى الحادية واألربعــني لرفع رايتنا 

وتأسيس دولتنا، نؤكد أن أمن هذه الدولة أمن مقدس، 

واملساس بثوابتها خٌط أحمر، معربين عن فائق التقدير 

واالعتــزاز بقواتنا املســلحِة الباســلِة وأجهــزة الرشطة 

واألمن، مواصلني دعمنا لها، وساعني لتطويرها، واالرتقاء 

بقدراتها، ورعاية منتسبيها وأفرادها، موجهني لجنودها 

وضباطهــا وقادتهــا التحية والتقديــر، لتفانيهم يف أداء 

الواجب، ونــرش الطأمنينة، وحفظ النظام واألمن العام، 

ومــا يبذلــون من جهد مخلــص للرقي بقــدرات بالدنا 

الدفاعية واألمنية. إن االنتــامء إىل أجهزة دفاعنا وأمننا 

الوطنــي واجب ورشف لــكل مواطــن. والتقدير ألبناء 

هذا الشعب الويف الذي يستحق مّنا كل الخري والرعاية، 

والتحيــة للمقيمــني بيننــا من أبنــاء الدول الشــقيقة 

والصديقة. 

حفظكم الله جميعاً، وســّدد خطاكم، وأبقاكم ذخراً 

لهذا لوطن. 

وكّل عام، والوطن شامخ بالعزة والكرامة. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

تتكامل اجلهود 
احتادي] و\لي] 
حلماية ا8سرة 

ورعاية ا8مومة 
والطفولة وتعزيز 

آليات متكني املرأة 
ودعم حقوقها



املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أثناء لقائه بطالب أحد املدارس (1972)

املغفور له بــإذن الله الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيــان يتصفح عدد 

مــن مجلة درع الوطــن وإىل جانبه 

املغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن 

حميد النعيمي حاكم عجامن



• مواليد 1918

• توىل حكم مدينة العني عام 1946

• توىل مقاليد الحكم يف إمارة أبوظبي يف 

6 أغسطس 1966

• أول رئيــس لدولــة اإلمــارات العربية املتحدة 

ديسمرب 1971

• تويف الشيخ زايد يف 2 نوفمرب 2004

حاكم أبوظبي 
مؤسس دولة ا�مارات

(2004-1966)

 املغفور له الشيخ
 زايد بن سلطان آل نهيان

املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان بعد رفع علم الدولة لإلعالن عن اإلتحاد 

بقرص الضيافة بديب (1971/12/2)
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كلمة صاحب السمو الشيخ

\مد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس bلس الوزراء حاكم دبي

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني لدولة اإلمارات وجه صاحب السمو الشيــخ محمد 

بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» كلمة 

عــرب مجلة «درع الوطن» أكد فيها عىل أن إنجازاتنا الحضارية تشــهد عاماً بعد عام تطوراً 

عىل كل الصعد، الســيام يف قطاعات التعليم والصحة والتنمية االجتامعية بكافة مفرداتها، 

ودعا سموه إىل أن االحتفال باليوم الوطني كل عام يجب أن يُذكّرنا باملايض العريق لشعبنا 

بكل قيمه وأصالته ومنجزاته، وأن نحافظ عىل رموز التواصل الرصني بني هذا املايض املؤّصل 

والحارض املؤثّل واملستقبل املؤَمل. وفيام ييل نص الكلمة:
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يا أبناء شعبي العظيم، ويا أبناء قواتنا املسلحة الباسلة، 

أحييكــم ويســعدين أن ألتقي معكــم يف اليوم الوطني 

الحــادي واألربعــني لنجدد العهد معاً قيــادة وحكومة 

وشــعباً بأننا عىل نهج األجداد واآلباء املؤسسني سائرون 

للوصول بدولتنــا الحبيبة إىل مصاف الــدول املتقدمة، 

بل ومنافســتها بإنجازاتنــا الحضارية املتجــددة والتي 

تشــهد عامــاً بعد عام تطــوراً عىل كل الصعد، الســيام 

يف قطاعات العلم والتعليــم والصحة والرعاية الصحية 

والتنمية االجتامعية بكافة مفرداتها، باإلضافة إىل البنية 

التحتية التي تنال قســطاً وافراً مــن موازنة الدولة من 

أجل تحسني الظروف املعيشــية ألبناء وبنات مجتمعنا 

وجميع رشائحه، وتوفري األســس الســليمة لبناء املرافق 

التعليمية والصحية والرياضية والســكنية وما إىل ذلك، 

ناهيــك عــن أن البنية التحتية تشــكل عامالًَ أساســياً 

وعنرصاً جاذباً لالســتثامرات الخارجيــة واملحلية وبناء 

اقتصــاد وطني متكامــل وقادر عىل املنافســة والتأثري 

إيجاباً يف االقتصاد اإلقليمي والدويل.

إننــا نحتفل معاً اليوم مبناســبة وطنيــة طاملا أحيينا 

ذكراها عىل مدى إحدى وأربعني ســنة خلت ألننا نريد 

لهذه املناسبة العزيزة أن تتخلّد يف تاريخ شعبنا وترتسخ 

يف عقــول أبنائه وبناتــه وقلوبهم وثقافتهــم الوطنية، 

وتتوارثها أجيالنا الالحقة من جيل إىل جيل.

واحتفالنــا باليــوم الوطنــي املجيد كل عــام يجب 

أن يُذكّرنا باملايض العريق لشــعبنا بــكل قيمه وأصالته 

ومنجزاتــه، ونحافــظ عىل رمــوز التواصــل الرصني بني 

هذا املايض املؤّصل والحارض املؤثّل واملســتقبل املؤَمل 

الذي نعمل كقيادة عىل رســمه وبنائه ألجيالنا الحارضة 

والواعدة من خالل بناء مؤسســاتنا العلمية والتعليمية 

إجنازاتنا احلضارية 
تشهد عام] بعد 

عام تطورe على كل 
 N الصعد السيما
قطاعات التعليم 

والصحة والتنمية 
االجتماعية
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واملرافق الصحيــة وكل ما يتصل بتوفــري فرص التعليم 

والعمــل والعيش الرغيــد اآلمن ألبناء وبنات شــعبنا، 

السيام جيل الشــباب الذي يُعَول عليه دامئاً يف التطوير 

والتحديث واملشــاركة الفاعلة يف العملية التنموية بكل 

مكّوناتها وقطاعاتها.

إن التحديــات التــي واجهت مســرية بنــاء الدولة 

الحديثــة كانت كثرية ومتشــعبة، واســتطاعت قيادتنا 

املؤسســة وعىل رأسها املغفور له بإذن الله تعاىل الوالد 

الشــيخ زايد واملغفور له بإذن الله تعاىل الوالد الشــيخ 

راشــد «طيــب الله ثراهــام» مواجهة تلــك التحديات 

وتجاوزها بالعزمية واإلرصار والنوايا الطيبة حتى وصلنا 

إىل ما نحن عليه اليوم من رغد عيش وحضارة واستقرار 

اقتصادي وسيايس واجتامعي وأمني، فنحن اليوم بقيادة 

أخي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة نتحمل هذا 

اإلرث العظيم الذي نعتز به ونتفاخر بإنجازاته الوطنية 

واإلنســانية، ونحافظ عليه كذلك ألنه بالنسبة لنا قيادة 

وشعباً هو الهوية الوطنية التي علينا حاميتها والتمسك 

بها ومد جســور التواصل بينهــا والثقافات األخرى من 

أجل بناء رشاكة إنسانية بني شعبنا وشعوب العامل مبنية 

عىل التفاهم والحوار والتعايش وفهم اآلخر.

إننا أيها األخوة واألخوات نعيش كأرسة واحدة يف ظل 

مجتمع عريب مســلم مبادئه التكافل والتالحم الوطني 

والعدالة والقيم اإلنسانية السمحاء، لذا فدولتنا ستظل 

تتواصل مع محيطها العــريب واإلقليمي والدويل حفاظاً 

عىل مصالحنا الوطنية ومصالح اآلخرين وخدمة للسالم 

اإلقليمي والدويل، واإلســهام يف تحقيق النمو واالزدهار 

االقتصادي واالســتقرار االجتامعي الذي ننشده لجميع 

الشعوب كام لشعبنا العزيز.

أما أنتم يا أبناء قواتنا املســلحة الباسلة فلكم منا كل 

اإلعزاز واإلكبار والتهاين بهذه املناســبة الوطنية الغالية 

وندعوكم للتمسك بالفضيلة ورشف االنتامء ملؤسستكم 

نريد لهذه املناسبة 
 N العزيزة أن تتخّلد

تاريخ شعبنا وتAسخ 
N عقول أبنائه وبناته 
وقلوبهم وثقافتهم 

الوطنية وتتوارثها 
أجيالنا الالحقة من 

جيل إh جيل
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العســكرية ووطنكم وقيادتكم وشعبكم الذين يضعون 

ثقتهــم بكفاءتكــم وحرصكــم عىل صون املكتســبات 

الوطنية وحاميتها والدفاع عن ســيادة واستقالل دولتنا 

الحبيبة وكرامة شعبها.

إن قيادتكم السياســية والعســكرية توفــر لكم كل 

اإلمكانــات املادية والعلميــة والتدريبية والتســليحية 

لتظل قواتكم املســلحة شــامخة برجالها قوية بإميانها 

باللــه وبالثوابــت الوطنية املقدســة، فخــورة بقيادتها 

وانتامئهــا الوطنــي وبعقيدتهــا اإلســالمية، فأنتم أيها 

األخوة واألخــوات مبعث فخر واطمئنــان ملجتمعكم، 

وأبناء وبنات شــعبنا، وأنتم مصدر أمٍن وسالٍم واستقراٍر 

لدولتكم واملنطقة جمعاء، فحافظوا عىل ســمعة دولتنا 

الطيبــة ومكانتهــا اإلقليمية والدولية وســريوا إىل العال 

والرفعة والتقدم فسريى الله عملكم ورسوله واملؤمنون.

ختاماً نتقدم ألخينا وقائد مســريتنا صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة «حفظه اللــه» بأجمل التهاين 

والتربيــكات يف هــذا اليــوم الوطني الجميــل والتهنئة 

موصولــة إىل إخواين أصحاب الســمو أعضــاء املجلس 

األعىل حــكام اإلمارات، وإىل أخي العزيــز الفريق أول 

ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة وإىل جميع أبناء 

وبنات شــعبنا الويف وإىل كل املقيمني عىل أرضنا الطيبة 

الذين يشــاركوننا فرحتنــا واحتفاالتنا باليــوم الوطني 

املجيد. 

احتفالنا باليوم 
الوطني اجمليد كل 
عام يجب أن يُذّكرنا 

باملاضي العريق 
لشعبنا بكل قيمه 
وأصالته ومنجزاته



 املغفور لهام بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم يف السبعينيات



• مواليد 1912

• توىل حكم إمارة ديب عام 1958

• توىل منصب نائب رئيس الدولة 1971

• تويف الشيخ راشد عام  1990

 املغفور له الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم

حاكم دبي 

(1990-1958)
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كلمة صاحب السمو الشيخ

الدكتور سلطان بن \مد القاسمي
عضو اجمللس ا8على حاكم الشارقة

هنأ صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم 

الشــارقة أخيه صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة "حفظه الله ورعاه" وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل 

حكام اإلمارات وشــعب اإلمارات املجيد بالعيد الحــادي واألربعني لالتحاد، وذلك يف كلمة 

لسموه بتلك املناسبة الغالية وجهها عرب مجلة «درع الوطن» جاء فيها:
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إن الــكالم إن مل يرتجم إىل أفعال يذهــب هباًء منثوراً، 

أما األفعال فتبقى عىل األرض تتحدث عن نفسها، ومنذ 

اللحظة األوىل التحادنا املبارك والكالم يتحول إىل أفعال، 

واألحالم تتحول إىل واقع نعيشه جميعاً ال ميكن لعني أن 

تخطؤه، أو لعقل أن يغفلــه، فأينام تتجه تجد الرصوح 

واإلنجازات العظيمة تشــكل معامل النهضة الكربى التي 

تشــهدها البالد، والتي ســتبقى عىل مر الزمان شاهدة 

عىل عظمة ما أقدمنــا عليه بقوة إرادتنا واتحادنا الذي 

جعل من بالدنا دولة قوية يشــار إليهــا بالبنان، وحول 

ســامءها وصحرائها إىل قبلة للعلم والثقافة واالستثامر 

والسياحة تتجه إليها األنظار.

نحــن باألمــس زرعنا وحمينــا، واليوم يحصــد أبناء 

اإلمارات الثمر، وكل املجاالت مفتوحة أمامهم ليحققوا 

الطموحــات واآلمــال، وأبوابنا مفتوحة أمــام الجميع، 

ومتابعتنا وتواصلنا مع أبناء شــعبنا مستمر يف مختلف 

شــؤون الحياة لضامن راحتهم وعيشهم بسعادة وكرامة 

وأمن وأمان.

إن تلك املناسبة الغالية عىل قلوبنا جميعاً تأيت والعامل 

العريب يشهد الكثري من التبدالت والتغريات واملآيس التي 

تقتيض من الجميع استحضار الوعي والحكمة لقراءة ما 

يحدث ألخذ العــرب والدروس التي تفيد الوطن وتحمي 

ترابه ووحدته.

الجميــع مدعوون إىل اليقظة ملــا يحدث من حولنا، 

والعمل بجدية ووعي كل يف موقعه ليقف الجميع كسد 

منيع يف وجــه مروجي الحقائق املغلوطــة، والدعوات 

املســومة باســم الدين، أو تحت أية مســميات أخرى 

مغرضــة تعمل خفيــة أو يف العلن للنيل مــن العقول 

الناشــئة والغافلة الخرتاق األمــن واألمان الذي تنعم به 

بالدنا الحبيبة.

أن املؤمــن «كيَّــس فطن» لكل ما يراد بــه، فانتبهوا 

شــباب اإلمــارات أبناءنــا وبناتنــا لتحطمــوا بوعيكم 

وحرصكــم عــىل بالدكــم وحبكم لهــا آمــال العابثني 

واملغرضني، فلتعملوا بعقول مســتنرية من أجل الحفاظ 

عىل مكتســباتكم التي بذلت بالدكم يف سبيلها كل غال 

ونفيس لتزيدوا من أسباب تقدم بالدكم وازدهارها.

إن قوتنا تكمــن يف اتحادنا الذي آمنــا به جميعاً يف 

زمن صعب مل تكن فيه ســابقة ملا أقدمنا عليه من إيثار 

ملصلحة الوطن التي علونا بها فوق كل مصلحة شخصية.

أبوابنا مفتوحة أمام 
اجلميع ومتابعتنا 
وتواصلنا مع أبناء 
 N شعبنا مستمر

mتلف شؤون احلياة 
لضمان راحتهم 

وعيشهم بسعادة 
وكرامة وأمن وأمان



 املغفور لهام بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، والشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة قبل قيام االتحاد (1970/3/3)



• توىل حكم إمارة الشارقة خالل الفرتة من 1965 

إىل 1972

• وقع عىل الدســتور املؤقت يوم 2 ديسمرب عام 

1971

• ترأس مجلس حكام اإلمارات لدورة واحدة

• تــويف الشــيخ خالد «رحمه اللــه» يف 24 يناير 

1972

 املغفور له الشيخ
خالد بن 5مد القاسمي

حاكم الشارقة 

(1972-1956)

املغفور لهام بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان والشيخ خالد بن محمد القاسمي  أثناء إحدى 

االجتامعات

توقيع معاهدة الصداقة بني اإلمارات وبريطانيا بحضور الشيوخ  (1971/12/1)
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كلمة صاحب السمو الشيخ

حميد بن راشد النعيمي
عضو اجمللس ا8على حاكم عجمان

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي 

عضو املجلس األعىل حاكم عجامن كلمة عرب مجلة "درع الوطن" أكد فيها  عىل أن يوم قيام 

االتحــاد هو لحظة فارقة يف تاريخنا املعارص؛ ففيه توحدت الكلمة، وانعقدت إرادة القادة 

املؤسســني الذين آمنوا بأن إنشاء كيان إتحادي يحتضن وطناً واحداً هو السبيل لنيل العزة 

والكرامة للوطن واملواطن، يف عرص ال تصمد فيه سوى الكيانات الكبرية، وال يصغى فيه إال 

لألقوياء. وفيام ييل نص الكلمة:
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يطيب يل مبناســبة الذكرى الحادية واألربعني لتأسيس 

دولة اإلمارات أن أتقدم بأسمى آيات التهاين والتربيكات 

إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 

الله» وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب «رعــاه الله»، وإخواين أصحاب الســمو الشــيوخ 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد، وإىل الفريق أول ســمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، وأولياء العهود، وشعب 

اإلمارات الكريم.

هذا يــوم مجيد ولحظة فارقــة يف تاريخنا املعارص؛ 

ففيه توحدت الكلمة، وانعقدت إرادة قادة رواد آمنوا 

بأن إنشاء كيان إتحادي يحتضن وطناً واحداً هو السبيل 

لنيل العزة والكرامة للوطن واملواطن، يف عرص ال تصمد 

فيه سوى الكيانات الكبرية، وال يصغى فيه إال لألقوياء.

 وإن مام ال شك فيه أن ما حققته دولة اإلمارات من 

مكانة مرموقة يف يومنا هذا لهو خري شــاهد عىل صحة 

األسس والثوابت التي قامت عليها الدولة، وعىل حكمة 

وبصــرية زايد املؤســس «رحمه اللــه» وإخوانه، الذين 

أدركوا جســامة املســؤولية، وحملوا عىل عاتقهم أمانة 

إرساء دعائم دولة عرصية حديثة.

ففــي الوقت الــذي تتخطف فيه العــامل من حولنا 

االضطرابات واملشــاكل، متر علينا مناسبة اليوم الوطني 

الحــادي واألربعني، ونحن يف دولة اإلمارات، بفضل من 

الله أوالً، ثم بالرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وتفانيها يف 

خدمة الوطن واملواطنني، وبتعاون الجميع، مؤسســات 

وأفراداً، ننعم بالخري واألمان واالستقرار، وماضون بعونه 

تعــاىل يف تعميق مســرية التقدم والرخــاء، وإعالء راية 

اإلتحاد ومتتني أركانه، ومضاعفــة اإلنجازات، والتمكني 

للمواطــن الذي هــو عامد التنمية وغايتها، وتســليحه 

بالعلم واملعرفة؛ فهو من منظور قيادتنا الحكيمة، أهل 

ومؤمتن عىل تحمل مســؤولية االرتقاء مبنجزات حارض 

نعتز به، وبناء مستقبل أفضل نعمل له.

إن مــا أورثنــا إياه الشــيخ زايد واآلباء املؤسســون 

«رحمهــم الله»، من إرث حضاري فريد، ودولة يشــار 

إليهــا بالبنان، ما كان لــه أن يتحقق لــوال توفيق الله 

أوالً، ثــم حكمة ونفاذ بصرية أولئك القادة الذين حولوا 

شتات مجتمع قسمته األحداث عىل مدى سنني عديدة 

إىل دولــة حضارية، فكان أن وقفوا «رحمهم الله» صفاً 

واحداً خلف زايد الخري، الذي سلم األمانة من بعده ملن 

حفظها، وســدد خطى الركب، وصان هذا اإلرث  وبنى 

عليــه، لتتبوأ دولة اإلمــارات العربية املتحــدة املكانة 

املرموقة التي هي أهل لها.

  فلقد كان الشيخ خليفة «حفظه الله» وكام عهدناه 

دامئاً، وفياً لألمانة، مخلصاً لوطنه وشــعبه، حريصاً عىل 

حفــظ إرث زايد وإخوانه، ولهــذا قطعت الدولة تحت 

قيادتــه أشــواطاً بعيدة عىل صعيد النهضــة املتكاملة، 

وعنيت بتنويع وتطوير القطاعات االقتصادية املختلفة، 

كالصناعــة، والخدمــات املاليــة املرصفية، والســياحة، 

وتكنولوجيــا املعلومات، والطاقة املتجددة، وذلك بغية 

تنويــع مصادر الدخــل القومي وتقليــل االعتامد عىل 

البرتول والغاز الخام يف متويل ميزانية الدولة.

كــام أن  الدولــة، وعىل صعيد آخــر، أولت اهتامماً 

كبــرياً لقطاعات التعليم والصحة واإلســكان، وتوســيع 

نطاق الخدمات املتطورة واملشاريع التنموية والخدمية 

الهادفــة إىل االرتقــاء برفاهية العيش وجــودة الحياة، 

والتفتت إىل طموحات الشــباب، الذين حظوا بنصيب 

وافر عرب صناديق دعم مشــاريع الشباب، وعىل رأسها 

صندوق الشــيخ خليفة لتطوير املشــاريع، فعم الخري 

الجميع، مواطنني ومقيمني.

ومــن باب حرص القيادة الحكيمــة ممثلة يف رئيس 

الدولــة «حفظــه اللــه» عــىل هويــة الوطــن وقيمه 

وتطلعــات أبنائه، جــاءت اســتجابتها رسيعة لنداءات 

تعزيــز وحامية الهوية الوطنية؛ فوجه ســموه باعتامد 

عام 2008 عاماً للهوية الوطنية، لكونها التعبري الشامل 

عن وجودنا وقيمنا ولغتنا الوطنية، عىل أن يرتجم ذلك 

عرب برامج وطنية تعمق وترســخ يف وجدان أبنائنا قيم 

االنتامء واملواطنة.

أما يف مجال املشاركة السياسية، فقد اهتمت الدولة 

بتلبيــة طموحات املواطنني فدعمت أســس الشــورى 

وعمقت خيار ثقافة املشــاركة، وطورت مامرستها عرب 

انتخاب نصف أعضاء املجلس الوطني االتحادي ابتداء 

من عام 2006. 

ويف مجال املســاعدات اإلنســانية والعمل التطوعي 

فإن الدولة تسري وفق النهج الذي رسمه لها الشيخ زايد 

«طيب اللــه ثراه» حيث يتواصل العطاء ومد جســور 

التعاون اإلنساين مع الشعوب كافة، بإرشاف مبارش من 

رئيس الدولة صاحب الســمو الشيـــخ خليفة بن زايد 

آل نهيان «حفظه الله».

ولقد ســخرت الدولــة طاقات هيئاتها ومؤسســاتها 

الخريية، وعىل رأسها مؤسســة الهالل األحمر اإلمارايت، 

بحيث متتد يد العون لتشــمل شتى بقاع العامل، برصف 

النظــر عن اعتبارات املوقع الجغرايف أو املعتقد الديني 

أو العــرق، وذلك انطالقــاً من البعد اإلنســاين لقيادة 

الدولة وإميانها الراســخ بالقيم اإلسالمية، واستشعارها 

ملســؤوليتها اإلنســانية تجاه املحتاجني واملنكوبني عىل  

مستوى العامل أجمع.

أما عــىل صعيد السياســة الخارجيــة، فقد صدرت 

سياسة الدولة عن أســس ومبادئ ثابتة قوامها منارصة 

قضايــا الحق والعــدل، واملحافظة عىل الســلم واألمن 

الدوليــني، وحــل الخالفــات بالطرق الســلمية، وعدم 

التدخل يف الشــؤون الداخلية للــدول األخرى، ومراعاة 

حســن الجوار، واحرتام املواثيــق واملعاهدات الدولية، 

واحــرتام خيارات الشــعوب، والحرص عىل مد جســور 

التعــاون، واإلســهام الفاعل يف كل ما من شــأنه خدمة 

مصالح أمتنا العربية واإلسالمية، ونرصة قضايانا العربية 

يف املحافل الدولية.

وختاماً، فبالرغم من أن العقود التي سلفت من عمر 

الدولة كانــت حافلة بإنجازات أهــل للفخر واالعتزاز، 

فإننــا عىل يقــني بــأن ســقف تطلعاتنــا وطموحاتنا 

املرشوعة، الــذي ال حد له، مرهــون بالعمل الدؤوب، 

الذي ال يعرف الكلل، وبتآزرنا، قيادة وشــعباً، للتصدي 

للتحديات، وتجاوز العقبــات، وبناء الغد املرشق الذي 

نتطلع إليه، وهذا مــا نجدد عليه البيعة لرئيس الدولة 

وللقيــادة الرشــيدة، يف هــذا اليوم املجيــد من ذكرى 

تأسيس الدولة.



املغفور لهام بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و الشيخ راشد بن حميد النعيمي أثناء إحدى االجتامعات يف إمارة عجامن (1969)



• ولد عام 1902

• توىل حكم إمارة عجامن يف سنة 1928

• وقع عىل الدستور املؤقت يوم 2 ديسمرب 1971

•  تويف يف 6 سبتمرب 1981

 املغفور له الشيخ
راشد بن حميد النعيمي

حاكم عجمان 

(1981-1928)

املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان أثناء جولته إلمارة عجامن  وبجانبه املغفور له  

بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي يف السبعينيات

املغفور له بإذن الله الشيخ راشد النعيمي يتصفح مجلة درع الوطن
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كلمة صاحب السمو الشيخ

حمد بن \مد الشرقي
عضو اجمللس ا8على حاكم الفجnة

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي 

عضــو املجلس األعــىل حاكم الفجرية كلمة عــرب مجلة "درع الوطن" أشــاد  فيها بالرعاية 

الكرميــة التي يوليهــا رئيس الدولة للمواطنني إذ أن االحتياجــات اليومية للمواطن تتصدر 

أجندة ســموه، وإســرتاتيجية التمكني التي اعتمدها للحكومة الرشيدة أفردت فصالً كامالً 

حول التنمية البرشية والعمرانية ما يؤكد حرصه عىل أن ينعم املواطن بحياة كرمية. وفيام 

ييل نص الكلمة:
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الثاين من ديســمرب وقفة نتأمل فيها الدروس املستفادة 

واملنجــزات التي تحققت بإدراك راســخ بأن ما وصلت 

إليه دولة اإلمارات يف مختلف القطاعات واألصعدة هو 

عمل جبار بدأه رواد االتحاد، من آمنوا بالوحدة واملصري 

الواحد.

وال يختلف اثنان عىل أن املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان «طيب اللــه ثراه» قد أرىس 

دعائم االتحــاد والدولة العرصية، وأن صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعــىل للقوات املســلحة «حفظه الله» يتابع مســرية 

التقــدم ويوجه مــن أجل املزيــد من اإلنجــاز، مؤكداً 

باســتمرار عــىل حبه لوطنــه ومواطنيه ومشــدداً عىل 

استمرار التنمية والتطور يف كافة املجاالت.

وإنه ليســعدين يف هذه املناســبة الغالية عىل قلوبنا 

جميعاً أن أرفع أســمى آيات التهاين وأطيب التربيكات 

إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 

الله»، وإىل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب «رعاه الله» وإىل إخواين أصحاب الســمو الشــيوخ 

أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمــارات، وإىل 

شعب اإلمارات األيب.

لقد مكننا االتحاد مــن تحقيق الكثري من النجاحات 

التي تشــكل مصدراً للفرحــة والســعادة واالعتزاز مبا 

حصدناه مــن إنجازات عــززت مكانة دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة إقليمياً وعربياً ودولياً.

فقد قفزت دولتنا الفتية قفزات كبرية وأصبحت تتبوأ 

املكانة املتميزة واملركز االسرتاتيجي عىل املستوى العاملي 

بــكل املقاييس واملعايــري يف كل املجــاالت والقطاعات 

بفضــل اهتامم ورؤيــة ومتابعة صاحب الســمو رئيس 

الدولة «حفظه الله»، وامتدت قامئة املنجزات لتشــمل 

جميع املجاالت التنموية، ويف مقدمتها التنمية البرشية 

التي يوليها ســموه عناية فائقــة من خالل توفري املوارد 

واإلمكانات الالزمة للتعليم والصحة واإلســكان والرعاية 

االجتامعيــة وغريها مــن العنــارص، إذ أن االحتياجات 

اليومية للمواطن تتصدر أجندة صاحب الســمو رئيس 

الدولة «رعاه الله»، فإسرتاتيجية التمكني التي اعتمدها 

ســموه للحكومة الرشــيدة أفــردت فصــالً كامالً حول 

التنمية البرشية والعمرانية ما يؤكد حرصه عىل أن ينعم 

املواطن بحياة كرمية.

فنحن نشــأنا وترعرعنا يف مدرسة زايد «رحمه الله»، 

هــذه املدرســة التي ال تعــرف جســوراً أو حواجز بني 

الحاكم واملواطن، وإمنا هي مدرسة تؤمن بأن الجميع يف 

بوتقــة واحدة، املصري الواحد والحب والوالء يوثق ُعرى 

االنتامء للوطن، كلنا نعمل ونتعاون لرفعة اإلمارات.

 فقــد اهتمت الدولــة بتوفري كل مقومــات العيش 

الكريــم ألبنائهــا املواطنني وهذا ما ترجمتــه مبادرات 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة «حفظه الله» الرامية إلنشــاء منظومة متكاملة 

من املســاكن والخدمــات والبنى التحتيــة يف مختلف 

مناطــق الدولة، حيث كانــت مبادرة املســاكن تعزيزاً 

لالستقرار االجتامعي والرتابط األرسي الذي يضمن ألبناء 

الوطن يــرس العيش والراحة الكرمية، وال شــك أن هذا 

االهتــامم والحرص من الحكومــة يقابله تضحية وحب 

ووالء من الشعب.

ختاماً ال يسعنا إال أن نتوجه إىل الله العيل القدير بأن 

يغفر الله لفقيد الوطن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

«رحمه الله» ويســكنه فســيح جناته، ويســدد خطى 

صاحب الســمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظــه الله»، ويديم 

علينا نعمة األمن واألمان ويبعد عن دولتنا كل رش.

االحتياجات اليومية 
للمواطن تتصدر 

أجندة صاحب السمو 
رئيس الدولة ما يؤكد 
حرصه على أن ينعم 

املواطن بحياة كرمية



املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أثناء زيارته إلمارة الفجرية حيث 

تفقــد مدن الفجــرية ودبا والغرفة يرافقه املغفور له بإذن الله الشــيخ محمد بن حمد 

الرشقي حاكم الفجرية  (1970/3/7)



• توىل حكم إمارة الفجرية يف سنة 1942

• حرض اجتامعات تأسيس دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف ديســمرب عام 1971 وأصبح عضواً يف 

املجلس األعىل لإلتحاد

• تويف يف 18 سبتمرب 1975

 املغفور له الشيخ
5مد بن حمد الشرقي

حاكم الفج=ة 

(1975-1942)



كلمات

| ديسمرب 2012   36

كلمة صاحب السمو الشيخ

سعود بن راشد املعال
عضو اجمللس ا8على حاكم أم القيوين

أشاد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين يف 

كلمة وجهها عرب مجلة درع الوطن مبناســبة اليــوم الوطني الحادي واألربعني بالنهج الذي 

ارتأته قيادتنا بلزوم مراعاة اعتبارات األمن الوطني عند وضع الخطط املســتقبلية وخاصة 

ما يتعلق باالستثامر التنموي. وفيام ييل نص الكلمة:
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يطيب لنــا يف اليوم الوطنــي لدولة اإلمــارات العربية 

املتحــدة أن نجعــل من ذلــك العيد فرصــة تأمل فيام 

أنجزناه مــن تطلعاتنــا وطموحاتنا املتعلقــة مبنهاجنا 

الوطني الرامــي إىل تطوير دولتنا الفتية، والحفاظ عىل 

الــرتاث الذي خلفه لنا منشــؤها وحاديها، الذي ترفرف 

فوقنا روحــه الطاهرة كلام حلت ذكــرى قيام االتحاد، 

حيــث نتلمس بصامته يف كل نواحــي التطور يف وطننا 

الحبيب.

ويحــق لنا أن نفخر بأن دولتنا الفتية بقيادة صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظــه الله»، ونائبه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «رعاه 

الله»، قد أحكمت اإلمساك بنوايص ذلك التطوير، سواء 

كان ذلــك يف مجاله الســيايس املتعلــق بخطة الطريق 

لتحديــث شــؤون الحكم لوضــع الوطن عــىل مدارج 

التطور الدستوري، أو نطاقه االقتصادي أو العلمي، فيام 

ارتأته من خطة طريق تتيح لها تســخري التقانة الحديثة 

والطاقة الشمســية والتطور االلكرتوين لخدمة التنمية، 

فلم تعد مشاريع الطاقة املتجددة مجرد خطط للتنفيذ، 

بــل مرشوعات قامئة، تجنى مثارهــا طاقة منتفع بها يف 

العمل قبل نهاية هذا العام.

وننتهز هذه الفرصة لنشيد بالنهج الذي ارتأته قيادتنا 

بلزوم مراعاة اعتبارات األمن الوطني عند وضع خططنا 

املســتقبلية وخاصة ما يتعلق باالســتثامر التنموي، يك 

اليكون العائد املايل هو الغاية الوحيدة املبتغاة، ويحق 

لنا أن نباهي بأننا قد التزمنا ذلك النهج منذ أن بدت لنا 

مثالب إغفالــه، وإذا توقفنا عند برنامج دولتنا الداخيل 

بشــأن ما وصل إليه تطوير ســبل الحياة فيها، فســوف 

نلقى اســتغالالً أمثل يحتذى ملواردهــا من النفط يبدو 

جلياً يف رقي مســتوى املعيشة، وتطور التعليم من أدىن 

مراحلــه إىل أعالهــا، ناهيك عن توفــر العناية الصحية 

للمواطنــني واملقيمني بها، كام يتمثل حســن اســتغالل 

الدولــة ملواردها من النفط يف شــبكات الطرق الحديثة 

التي تربط بــني أرجائها املتعددة، ويحــق لنا أن نفخر 

بأن التطور العمراين الــذي انتهجته دولتنا، مل يؤدي إىل 

إغفالهــا اعتبارات البيئــة املعافاة التي يلتــزم الجميع 

مبراعاتها.

وإذا انتقلنــا إىل املجــال الــدويل الخارجي فســوف 

يتبــني لنا مدى املكانة الرفيعة التي حازتها دولتنا يف كل 

املجاالت، عربية كانت أم غريها نتيجة لعالقاتها الدولية 

املتوازنــة القامئة عىل االحــرتام املتبادل وإشــاعة روح 

التعاون الدويل ملواجهة الكوارث واملحن، حيث يشــعر 

الجميع بأن دولتنا مل تســتأثر بعائد ثرواتها من النفط، 

بل جعلت لالعتبارات اإلنســانية نصيباً وافياً منها، األمر 

الذي أكسبها عرفان العامل بأرسه به وتقديره.

وتجدر اإلشــارة إىل الدور الرائد الذي تقوم به دولة 

اإلمــارات العربية يف مجال التكامل االقتصادي بني دول 

مجلس التعــاون لدول الخليج العربية الذي كانت أوىل 

مراحله نقطة الدخول الواحدة لدول املجلس.

ويف الختــام نبتهــل إىل املوىل العــيل القدير أن يكأل 

بعنايتــه دولتنــا املجيــدة وقيادتها الرشــيدة ويجعل 

التوفيق حليفها يف جهودها الرامية لحداثة الوطن تحت 

مظلة قيمنا الروحية السامية، وأن يسبغ موفور الصحة 

والعافية عىل أصحاب الســمو رئيسها ونائبه وإخوانهام 

حكام اإلمارات، وأن يســدد خطاهم ملواصلة جهودهم 

لرفعته وإعالء شأنه.

اليوم الوطني 
فرصة تأمل فيما 

أجنزناه من تطلعاتنا 
وطموحاتنا املتعلقة 

مبنهاجنا الوطني 
الرامي إh تطوير 

دولتنا الفتية



املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف حديث مع املغفور له 

بإذن الله الشــيخ أحمد بن راشــد املعال أثناء جولة سموه إلمارة أم القيوين يف 

السبعينيات



• مواليد عام 1912

• توىل حكم إمارة أم القيوين عام 1929

• عضو املجلس األعىل لالتحاد

•  وقــع املغفور له بإذن الله الشــيخ راشــد بن 

أحمد املعال عىل الدستور املؤقت لدولة اإلمارات 

العربيــة املتحدة بصفته ولياً للعهد ونائباً لحاكم 

أم القيوين يف 2 ديســمرب 1971 نيابة عن والده 

الشــيخ أحمد بن راشــد املعال حاكــم إمارة أم 

القيوين آنذاك

•  تويف يف فرباير 1981

 املغفور له الشيخ
أحمد بن راشد املعال

حاكم أم القيوين 

(1981-1929)

صورة جامعية لحكام اإلمارات بعد اإلعالن عن قيام االتحاد (1971/12/2)

أعضاء املجلس األعىل «رحمهم الله» متجهني إىل إحدى اإلجتامعات الدورية



كلمات
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كلمة صاحب السمو الشيخ

سعود بن صقر القاسمي
عضو اجمللس ا8على حاكم رأس اخليمة
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة 

يف كلمــة وجهها عرب مجلة درع الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحــادي واألربعني عىل أن 

قيادة الدولة الرشيدة هي صامم أمن وأمان للوطن، وضامنة ملواصلة مسرية البناء والتنمية 

املستدامة، وفيام ييل نص الكلمة:
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يســتحرض اإلماراتيون يف هذه املناسبة الوطنية الغالية، 

ســرية وجهود املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان، وإخوانه الشــيوخ املؤسسني رحمهم 

اللــه، الذيــن بذلوا من أجــل الوطن وأبنائــه الكثري يف 

تأســيس االتحاد وبنائه، حتى بات دولة عرصية يشــهد 

عىل إنجازاتها القايص والداين.

نســتعيد اليــوم دروس قصــة بناء االتحــاد وعربها 

الغنية، مســتذكرين باعتزاز وفخر، فيض الحكم والرؤى 

التي خلفهــا وراءه زايد باين االتحــاد، لتبقى يف متناول 

األجيــال املتالحقــة من أبنــاء اإلمــارات األوفياء، وهو 

القائد التاريخي، الذي أرىس قواعد رصح االتحاد ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

تشــكل قيــادة الدولة الرشــيدة صامم أمــن وأمان 

للوطــن، واملرجع الذي يعود إليه أبناؤه املخلصون عىل 

امتــداد رقعة اإلمــارات، وتعد ضامنة ملواصلة مســرية 

البنــاء والتنمية املســتدامة، وهي قيــادة يلتف حولها 

اإلماراتيــون جميعــاً، لخدمة الوطن وتعزيــز منجزاته 

الحضاريــة ومكاســبه التنموية، لتتحــول اإلمارات إىل 

قبلــة يف املنطقــة والعامل للباحثني عن الــرزق والعيش 

الكريم واالستثامر والعمل الجاد والدؤوب واملشاركة يف 

بنــاء الحارض وصياغة املســتقبل، يف حني تصنف دولتنا 

كنموذج يحتذى يف التنمية، يرضب به املثل يف االزدهار 

والرقي.

وما قدمه صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله» يعكس مشــهداً وطنيــاً عز نظريه إقليمياً 

ودولياً يف العطاء لصالح مواطني الدولة، لتقدم اإلمارات 

تجربة فريدة يف العالقة بني القيادة والشــعب، وتجسد 

عطاء صاحب السمو رئيس الدولة لصالح أبناء اإلمارات 

يف املبادرات النوعية واملكرمــات الضخمة، التي نفذت 

عىل أرض الواقــع، يف إطار ترجمة عملية ملبادرات قائد 

الوطــن وحرصه عىل مصلحته العليا، وســعي ســموه 

لضــامن رفاهية املواطنني وتعزيز دورهم يف بناء الوطن 

وحامية منجزاته.

ومتثلت مبادرات قيادة الدولة يف مختلف القطاعات 

الحيوية، بدءاً من اإلسكان، عرب تشييد أعداد ضخمة من 

املساكن الحديثة ألبناء اإلمارات يف جميع إمارات الدولة 

إىل القطاع الصحــي والقطاع الرتبوي التعليمي والطرق 

واملواصالت والشــؤون االجتامعيــة والثقافة واالقتصاد 

والكهرباء واملياه وسواها.

ويحظــى الــدور الكبري الذي يلعبه صاحب الســمو 

الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب «رعــاه الله»، بتقدير 

كبري ســواء يف إطالق العديد من املبادرات واملشــاريع 

التنموية، أو تطوير العمل الحكومي، وتحفيز مســارات 

التنمية، والعمل املخلص عىل تحفيز اإلبداع واالبتكار يف 

األداء الحكومي، واالرتقاء إىل أعىل مستويات الجودة يف 

الخدمات التي تقدمها املؤسســات الحكومية، والسعي 

الحثيث من قبل ســموه لتشجيع االســتثامر، واستمرار 

دوران عجلــة االقتصــاد الوطني، نحو مزيــد من النمو 

واإلنجازات النوعية.

وتتضافــر جهــود أصحاب الســمو أعضــاء املجلس 

األعىل حــكام اإلمارات يف تعزيز مســرية الوطن، ودفع 

عملية التنمية املتكاملة يف اإلمارات، ودعم املؤسســات 

االتحادية وتعزيــز التكامل بني إمارات الدولة الواحدة، 

ما أســهم يف تراكم إنجازات اإلمارات يف ميادين شــتى، 

وهو مــا قدم للعامل تجربــة اتحادية تعــد األنجح من 

نوعها يف املنطقــة، حافظت عىل مدار أكرث من 4 عقود 

عىل بنيانهــا الوطني ونســيجها االجتامعي، تحت ظل 

قيادة الدولة.

عرف شــعب اإلمارات املخلص والطيب عىل امتداد 

تاريخه بوفائــه منقطع النظري لوطنــه العزيز وقيادته 

الرشــيدة، األمر الــذي قدم فيه شــعبنا للعامل دروســاً 

حافلــة بالقيم والــدالالت، وأثبت امتالكــه وعياً وطنياً 

وعشــقاً للتفوق وتطلعاً متواصالً للقمة يف كل امليادين، 

وهي جميعاً دروس غرســها فينا زايد وإخوانه الشيوخ 

املؤسسون، طيب الله ثراهم.

اtمارات جتربة 
فريدة N العالقة 

بني القيادة 
والشعب



صورة جامعية لحكام اإلمارات بعد اكتامل اتحاد اإلمارات السبع بعد انضامم رأس الخيمة (1972/2/10) 

املغفور لهام بإذن الله الشيخ زايد والشيخ صقر يف إحدى الزيارات امليدانية إلمارة رأس الخيمة



• مواليد عام 1920

•  تــوىل حكم إمــارة رأس الخيمــة يف 17 يوليو 

 1948

• يف 10 فربايــر أعلــن عــن انضامم إمــارة رأس 

الخيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة

•  تويف يف 27 أكتوبر 2010

 املغفور له الشيخ
صقر بن 5مد القاسمي

حاكم رأس اخليمة 

(2010-1948)

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أثناء جولته يف إمارة رأس الخيمة وبجانبه 

املغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي يف السبعينيات

اجتامع أعضاء املجلس األعىل لالتحاد





نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EG

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»

Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EGh

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»

وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ∫hCG ≥jôØdG ¤EGh

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني

متمنني لكم املزيد من التقدم واالزدهار



كلمات

| ديسمرب 2012   46

كلمة سمو الشيخ

سلطان بن زايد آل نهيان
ممثــل صـاحــب السمــــو رئيس الــــدولــــة

وجه ســمو الشيخ ســلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة كلمة عرب 

مجلــة "درع الوطن" مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني دعــا فيها جيل االتحاد بأن 

يبــادر إىل العمــل وبذل كل مــا أويت من قوة ليبني وطنه ويرقى به بــني األمم ويتقدم به 

الصفوف ألن يف ذلك سبيالً أكيداً لحامية االتحاد الذي ولد معه. وفيام ييل نص الكلمة:
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يف ذكــرى هذا اليــوم األغر، وبداية، نرفع أســمى آيات 

التهــاين والتربيــكات إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقــوات املســلحة «حفظه اللــه»، وإخوانــه أصحاب 

الســمو الشــيوخ حكام اإلمارات «حفظهم الله»، وإىل 

شــعب اإلمارت كافة، ونستحرض بقوة، اآلباء املؤسسني، 

ويف مقدمهــم الوالد املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان «رحمه الله»، الذين ســبقوا 

عرصهم، وأقاموا رصحاً قــوي املبنى عظيم املعنى، ويف 

وقــت باكر، وظروف كانت تتجه بعديد من الدول نحو 

الفرقــة، وعديد من الكيانــات إىل الترشذم، وندعو لهم 

بالرحمة واملغفرة، ونديــن لهم، من بعد الله، عز وجل 

مبا نحن فيه اآلن من قوة وعزة وتالحم.

وال أبالغ حني أقول إن أصالة هؤالء الرجال، ومتسكهم 

بصحيــح دينهــم، وعظيــم تراثهم كانت مــن العوامل 

التي جعلتهم يســبقون عرصهــم، ألن كل تلك العوامل 

دعت وتدعو إىل االتحاد، وزخــرت وتزخر بعديد العرب 

والــدروس، لكن الفــرق كان وســيبقى يف العقل الذي 

يتعامل مــع هذه العوامل، ويقبل عليهــا بنية صادقة، 

وهــو يكمن أيضاً، ومن دون شــك، يف العزمية واإلرادة 

التــي التقت عىل الخري، فأخذ الله بناصيتها إىل كل خري، 

وهذا بالتحديــد ما أكده ويؤكده اتحاد اإلمارات يف كل 

يــوم عىل مدار إحدى وأربعني ســنة مــرت عىل قيامه، 

كــام تأكد معه أن ما نحن فيــه اآلن من نعمة ورفاه ما 

كان ليســتمر لوال الحكمة التي تحىل بها من خلفوهم، 

والوعي الشــديد الذي تجىل يف حرصهم عىل التمســك 

مبنجزات أسالفهم، والبناء عليها.

وإذا كان اآلباء املؤسســون قــد أدركوا كل ذلك، ويف 

وقت باكر كام أســلفت، فنحن أوىل بــأن نفعل اليشء 

ذاته، وأن نتمســك بهذا الــرصح الكبري الــذي يظللنا، 

والذي أصبــح جزءاً منا وأصبحنا جزءاً منه، وهذا الكالم 

عىل ســبيل التشــبيه والتمثيــل فقط، فشــتان ما بني 

األمرين، فالوطن هو كل يف حقيقته لكنه ينساب أجزاًء 

إىل دواخلنا، ويتغلغل رويداً رويداً يف دمائنا، ويرتســب 

قطرة قطرة يف أعامقنا، ويشع نوراً يف عقولنا فال نستطيع 

العيش من دونه، وال نكون شيئاً إن انفصلنا عنه.

ولعلها ســانحة ألن ندعو جيل االتحاد، وقد اســتوى 

وبلــغ أشــده، أن يبــادر إىل العمل وبــذل كل ما أويت 

مــن قوة ليبنــي وطنه ويرقى به بني األمــم ويتقدم به 

الصفوف ألن يف ذلك ســبيالً أكيداً لحامية االتحاد الذي 

ولد معه، كام ندعوهــم ليقصوا عىل أوالدهم ما أىت به 

أجدادهم من معجزة يف وقت راهن كثريون غريهم عىل 

عدم نجاحهم، وأن يبينــوا لهم أن الحاقدين موجودون 

دامئــاً، وأنهــم ال يكلــون وال ميلون من الــدس والكيد، 

وأن املرجفــني لــن يختفوا من الســاحة حتــى لو بدا 

األمر كذلك، فرسعان ما يطلون، كام الفتنة برؤوســهم، 

مضللني ومشــككني ومحاولني إثنــاء املجدين املخلصني 

عن عزمهم، أو أن يفتوا يف عضدهم لكن هيهات، فالله 

عز وجل ال يخلف وعده، وقد وعد، سبحانه وتعاىل، أال 

يضيع أجر املحســنني، وهذه ثقتنــا يف الله، وهي التي 

نستمد منها ثقتنا يف اتحادنا ويف قادتنا ويف أنفسنا.

وإذا كنا نحتفل اليوم بتجاوز اتحاد اإلمارات أول عام 

من العقد الخامس يف عمره املديد بإذن الله تعاىل، فإننا 

عىل ثقة تامة بأن قادتــه «حفظهم الله» ومعهم، ومن 

حولهم شــعب اإلمارات واعون متاماً ملا يراد بهم ولهم، 

ويعلمــون متامــاً املصلح من املفســد، وأنه ما من يشء 

مينعهــم من االنطــالق قدماً نحو خــري وطنهم الذي مل 

يبخل عليهم، وال عىل غريهم، بكل ما فيه خري اإلنسان، 

وبــكل ما يحفــظ له وعليــه كرامته، وبكل مــا يؤهله 

ليعيش حراً نزيهاً شامخاً ومرتفعاً عن الدنايا.

إنه الثاين من ديســمرب الذي ســيبقى دوماً يف نفوس 

وعقول وقلــوب أبناء اإلمارات يوماً للفخر ويوماً للفرح 

ويومــاً للتأمــل، ويوماً نتوقف عنــده مبوضوعية لنتبني 

وبصدق حقيقة ما أنجزناه، ونتخذ منه منطلقاً لخطواتنا 

املقبلة نحو املســتقبل، والتي ال نشك لحظة يف أنها عىل 

الــدرب الصحيح، درب العزة، والكرامة والرقي والتقدم، 

درب االتحاد.

ال يبقــى ســوى أن نرفع أكف الرضاعــة إىل الله عز 

وجــل مكررين الدعاء مخلصني فيــه أن يتغمد صانعي 

االتحاد الذين لبوا نداء ربهم برحمته، وأن يشد من أزر 

من بقوا منهم ويعينهم عىل أداء رســالتهم، وأن يهدينا 

سواء السبيل، كام نحمده، عز وجل عىل نعامئه، ونسأله 

أن يديــم علينا اتحادنــا قوياً صحيحاً صلداً متامســكاً، 

وأن نعاهده ســبحانه وتعاىل أن نبقى مخلصني لوطننا 

العظيم وقادته األكارم، متمسكني بنهجه عز وجل وسنة 

نبيه صىل الله عليه وســلم، متسلحني بالعلم واملعرفة، 

عازمني العقد والنية عىل العمل بجد والبذل بسخاء.

ندعو جيل االحتاد أن 
يبادر إh العمل وبذل 
كل ما أوتي من قوة 

ليبني وطنه
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كلمة الفريق أول سمو الشيخ

\مد بن زايد آل نهيان
وx عهد أبوظبي نائب القائد ا8على للقوات املسلحة

وجه الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعــىل للقوات املســلحة كلمة عرب مجلة «درع الوطن» مبناســبة اليوم الوطني الحادي 

واألربعني دعا فيها املواطنني اإلماراتيني إىل العمل ســوياً ملواجهة التحديات والتهديدات 

املرتبصة بأمن الدولة واســتقرارها، وجعل رؤية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله» حقيقة واقعة من 

التمكني يف املجاالت كلها. ويف ما ييل نص كلمة سموه:
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بســم الله الرحمن الرحيم..يأيت يوم الثاين من ديســمرب 

من كل عام لنتذكر هذا اليوم ونتمعن يف درســه املمتد 

عــرب التاريخ تتداول ذكراه أجيال بعد أجيال: كيف كنا..

وكيف أصبحنا..وإىل أين نتجه..نتذكر معاناة املؤسســني 

وبنايئ الوطن، ونســرتجع ذكريات وأحداثاً مثلت نقطة 

انطــالق لهذا الوطــن املعطاء نحو غد ترشق شمســه 

مناًء ورخاًء...نتذكر ونســرتجع تأســيس وطننــا الغايل، 

ونعرتف بصــدق وعزمية القادة املخلصني الذين تحملوا 

مســؤوليتهم الوطنية بإرصار وعزميــة وإخالص وتفاٍن، 

لتحقيق آمال شــعوبهم، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، 

مــوا للعامل بأرسه منوذجــاً لدولة عرصية بزغت من  وقدَّ

بني رمــال الصحراء القاحلــة، وبأيدي رجــال يحلمون 

باألمل ويتحلون باإلرادة ويثقــون يف الله وقدرة البرش 

عىل صنع املستحيل.

إن الجيل املؤسس عندما وضع يده يف يد املغفور له 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اعتمد 

عــىل رأس املال البرشي الوطني واالســتعانة باألشــقاء 

واالصدقاء، ليحقق معجزة البناء. لذلك ال نتوقف اليوم 

لالحتفال بالذكرى فقط، بل لنذكر ونراجع حجم اإلنجاز 

الــذي مل يتوقــف بعد مرحلة التأســيس، بل انطلق إىل 

مرحلة التمكني يف قفزات هائلة يف مجال األمن الصحي 

للمواطنــني، والطفرة الكربى يف التعليم بجميع مراحله، 

ونجــد املرأة قد أخذت مكانها وحــازت مكانتها وتقوم 

بدورها املنشــود يف بناء الحارض وصياغة املســتقبل يف 

األرسة ويف العمل، وتشارك يف كل املجاالت.

ومل تبخــل الدولــة باملــال والجهد واالســتفادة من 

الخربات العاملية لتحقيق الرعاية االجتامعية للمواطنني، 

وتعمــل دامئــاً عــىل اجتيــاز الصعــاب لتطويــر كافة 

القطاعات املختلفــة يف أرجاء الدولة ومن أهمها البنية 

التحتية، حتى تكون انطالقتنا إىل الغد عىل أساس سليم 

ومرتكــزات قوية لنحقق مــا نصبو إليــه لصالح وطننا 

ومواطنينا.

إننا مدعــوون اليــوم إىل مزيد من العمــل والجهد 

لنجعل من رؤية ســيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان «حفظه الله ورعــاه» حقيقة واقعة 

من التمكني يف املجــاالت كلها، فهو مل يتواَن عن تحمل 

الواجــب الوطني واملســؤولية التاريخية يف اســتكامل 

الرصح واالنطالق نحو املســتقبل، بإميان راســخ بقدرة 

شعبنا العريق عىل تحقيق املستحيل مبا يحفظ الثوابت 

الوطنيــة، ويدعم الوحدة بني أبنــاء الوطن عن طريق 

الحــوار واالنفتاح وبالروح اإليجابيــة، فكلّل الله خطاه 

يف التطوير االقتصادي واالجتامعي والســيايس وانطالق 

الدبلوماســية اإلماراتيــة لتســهم يف حــل املشــكالت 

واألزمات العربية واإلقليمية والدولية، متمسكني برؤيتنا 

خليفة z يتواَن 
عن حتمل الواجب 

الوطني واملسؤولية 
التاريخية N استكمال 
الصرح واالنطالق نحو 

املستقبل
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االســرتاتيجية نحو املستقبل، ومســتلهمني مرياث اآلباء 

واألجداد، ونعتمد عىل برنامج واضح ومتكامل لتحقيق 

مصالح الوطن واملواطنني.

إننــا منيض بثبات نحو بناء اقتصاد معريف متني بأبعاد 

اســرتاتيجية يرتكز عىل تنويع مصــادر الدخل والحفاظ 

عىل الرثوة الوطنية لصالــح األجيال القادمة، واملطلوب 

منا جميعاً أن تكون ضامئرنــا هي الرقيب عىل أفعالنا، 

وأن نتحمل مسؤوليتنا وواجبنا الوطني كأساس لعملنا، 

فصالح الوطن واملواطنني هو هدفنا، متمســكني مببادئ 

دســتورنا يف صــون الحقوق وحاميــة الحريات واحرتام 

القانون.

ـر تاريخ دولــة االتحاد يــدرك أنها قصة  ومــن يتدبـَّ

نجـاح اإلنســان اإلمارايت، الذي صنــع واحداً من أعظم 

إنجـازات املنطقـــة يف التاريخ الحـديث واملعارص، بعد 

أن أصبحـت الدولة االتحادية منوذجـاً للدولة العرصية، 

وأضحــى اإلصـــرار عــىل الحفــــاظ عليهــا والنهـوض 

بقدراتهــا مثــاالً يحتذى يف العمل الوطنــي، لذلك فإننا 

منــيض بثبات وثقـــة يف خطوات مدروســة نحو تطوير 

تجربتنــا السياســية وتوســيع دور املجلــس الوطنــي 

االتحادي وتفعيل املشــاركة العامــة وتوفري أقىص قدر 

من الرفاهية والعيــش الكريم للمواطنني، إمياناً مّنا بأن 

املســتقبل يقوم عىل سواعد شبابنا وجهودهم؛ لذلك مل 

تتوان الدولة عن تلبية احتياجات املجتمع، والعمل عىل 

حل مشــكالته عن قرب وبصورة مبــارشة، دون حواجز 

أو مسافات تقف حائالً بني املسؤولني واملواطنني، فكلنا 

نعمل لصالح الوطن.

إننا يف هذه املرحلة من عمــر االتحاد املبارك، ندرك 

حجــم التحـديات التي تواجه مســريتنا الوطنـية، وهو 

مــا يدفعنا جميعا اىل العمل بتفان واخالص والتمســك 

بكل ما يكمل مالمح رؤيتنا املستقبلية ويحقق تطلعات 

قيادتنــا الحكيمة وشــعبنا الويف نحو املســتقبل الزاهر 

الذي ننشــده. وسنسعى بكل ما أوتينا من عزم وحرص 

عــىل اإلســهام يف كل جهــد يــؤدي اىل ابــراز نجاحات 

وانجازات بالدنا الغالية بالشــكل الذي تستحقه ويليق 

بها يف كافة املحافل اإلقليمية والدولية.

إن التطورات التي تعيشــها املنطقة واملتغريات التي 

يشهدها العامل تحتم علينا توحيد الرؤى والجهود وتبّني 

اسرتاتيجيات ثابتة لتعزيز االستقرار والحفاظ عىل األمن 

والسلم االقليمي والدويل.

لذلك مل نتــواَن عن العمل ملســاندة تلــك الجهود، 

وتقـديم الدعم ومّد يد العـون يف ظل عامل يواجـه اليوم 

من يتدبَّر تاريخ دولة 
االحتاد يدرك أنها 

قصة جناح اtنسان 
اtماراتي الذي صنع 

واحدe من أعظم 
إجنازات املنطقة 
N التاريخ احلديث 

واملعاصر
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تحديــات ومتغـريات غري مســبوقة تعصف باســتقراره 

وأمنــــه، وغــري ذلــك مــن املخــاطــر و التهديــدات 

العامليــــة التي تتطلــب منا تكثيف الحــوار واالتصال 

وتبــادل املعلومــات والتعاون بــني دول العامل جميعها 

لنصل إىل آليات فاعلة ومشــرتكة لتحقيق أعىل مستوى 

مــن التضامن والتنســيق للتعامل معهــا لصالح البرش 

جميعاً.

لذلــك، فإن دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة أولت 

مسألة األمن والســلم الدوليني أولوية قصوى متثلت يف 

دعــم دور األمم املتحدة ومجلــس األمن الدويل يف حل 

األزمات، وتكثيف جهودنا واســتثامر لقاءاتنا الخارجية 

للتحــاور بعمــق وموضوعيــة مــع دول العــامل كافة، 

للتوصل إىل حلول وآليات للتعاون السيايس واالقتصادي 

والتجاري والثقايف والعلمي لصالح شعوبنا، والدعوة إىل 

احرتام سيادة الدول، وعدم التدخل يف شؤونها الداخلية، 

ونبــذ العنــف وعدم اســتخدام القــوة أو التهديد بها، 

واللجوء إىل الوسائل السلمية لحل األزمات والنـزاعات، 

واحرتام إرادة الشعوب.

وأســهمت دولة اإلمارات العربيــة املتحدة يف دعم 

دول الخليج العربية انطالقاً من القناعة التامة بالحارض 

املشــرتك واملســتقبل الواحد، واإلميان بأهمية مساعدة 

اإلنســانية يف أي مكان دون تفرقة بني جنس أو لون أو 

عرق أو دين أو مذهب، فهذا هو األســاس الذي قامت 

عليــه دولتنا الفتيــة، بالعمل لصالح األمن واالســتقرار 

للبرشية جمعاء.

لقد نجحــت دولة االتحاد يف دخــول القرن الحادي 

والعرشين، وهــي تحتل موقعاً متميزاً عىل املســتويني 

التطــور  اإلقليمــي والــدويل، ومتتلــك كل مقومــات 

والتحديــث، ويف الوقــت ذاته مل تتخلَّ عن شــخصيتها 

األصيلة وســامتها الخاصة املتمثلــة يف تراثها الحضاري 

العريب-اإلســالمي، وحافظت عىل اســتقاللها، وبسطت 

سيادتها وحققت األمن واألمان واالستقرار لشعبها.

وكان وراء ذلــك النجاح فهم عميــق ملعادلة التقدم 

ومتطلبــات العــرص، والعمل عــىل تعزيز قيــم الوالء 

دى، ودعم الهوية الوطنية للحفاظ  واالنتامء لوطننا املفَّ

عىل التقاليــد واألعراف واألصالــة يف مجتمعنا، بعد أن 

أثبتت دولة اإلمارات عرب تاريخها أنها منوذج للتســامح 

والتقارب بني مختلف الطوائف واألعراق والجنســيات، 

وأكدت للعامل أجمع إمكانية التعايش الســلمي واحرتام 

حقوق اآلخرين، والتكاتف بني البرش من أجل الرفاهية 

االجتامعية.

وإذا كنا اليوم نحيص اإلنجازات ونحتفل مبا وصلنا إليه 

م، فإن ذلك جاء بفضل الجهد املشــرتك والتآلف  من تقدُّ

بني القيادة والشــعب ملا فيه خري الوطن واملواطن ،ومبا 

أثبتت دولة اtمارات 
ع; تاريخها أنها 

منوذج للتسامح 
والتقارب بني mتلف 

الطوائف وا8عراق 
واجلنسيات وأكدت 

للعاz أجمع إمكانية 
التعايش السلمي 

واحAام حقوق 
ا�خرين
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يحقق الحفاظ عىل امنه واســتقراره وحامية مكتسباته، 

فقــوات األمن والرشطة تعمل ليــل نهار لتحقيق األمن 

الوطني الداخيل والسهر عىل استقرار املجتمع وحاميته، 

وقواتنا املسلحة الباسلة تقوم بواجبها الوطني واإلنساين، 

وهي عىل أهبة االستعداد لتلبية نداء الواجب يف الدفاع 

عن هذا الوطن وسيادته، فلها منا كل التقدير واالعتزاز، 

ونعمــل دامئاً للحفاظ عىل اســتعدادها األمني والقتايل 

والتســلح بأدوات عرص املعرفــة واالعتامد عىل مجتمع 

متطور تتوافــر له أســباب التقدم والرخــاء واالزدهار 

الحضاري.

اليـــوم نشــعر بالرضــــا والفخـــر..الرضــا عام تم 

إنجــــازه يف املجاالت كافــة، داخلياً وخارجيــاً، ليكون 

األساس لالنطـالق نحـو غـد أفضـل، والفخـر واالعتـزاز 

بحجــم هـــذه اإلنجــازات الهائلــة التــي يصعب، بل 

يســتحيل، قياســها بالزمــن، ولكننا ال نــزال نطمح يف 

تحقيـــق املزيــــد لصالــح الوطــن واملواطــن؛ ولذلك 

سنســتمر يف تطوير إمكانياتنـا وقدراتنــــا يف التعليـم 

والصحـة والبنيــة التحتية والتنميــة الحضاريــة، حتى 

نوفر أفضل مســتوى معيشــة ألجيالنا القادمة ونضمن 

لهــم الحيــاة الكرمية يف املســتقبل، فهم ثــروة الوطن 

وعامد وجوده.

إن حزمـــة القــرارات واملبــادرات املتعــددة التــي 

أصدرهــا صاحب الســمــو الشــيخ خليفــــة بن زايد 

آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه الله» يف الفرتة املاضية 

واملتعلقــــة بخري ومصلحــة املواطنــني، ومنها تجنيس 

أبنــاء املواطنــات وإنشــاء صنــدوق معالجــة قروض 

املواطنني املتعرثيــن ويف اآلونـة االخـرية مبادرة «أبرش» 

لتعزيز مشاركــة الكــوادر الوطنيــة يف ســوق العمل، 

وغريهـا مــن املبـــادرات واملشــاريع التنمويـــة التي 

طـالـــت ســائر أرجــــاء الدولــة، تعكــس نهـج قائـد 

املســرية الذي يتبنــاه دامئا لتحقيـق االســتقرار االرسي 

والنفــيس واالجتامعي للمواطنـني وأرسهم وتعزيز روح 

املواطنـــة واالنتامء يف نفوس جميع أبنــاء الوطن عىل 

حد ســواء، وهي برهان واضح عىل أن تطلعات شــعب 

االمارات هي محل اهتاممـــه وعنايتـه الدامئـة، وهـذا 

مــا يفرس االلتفاف الوطني الصـادق ومشــاعر املحبــة 

وروح االنتمــاء والوالء التي تســـود ربوع الوطن تجـاه 

قيادتـه الحكيمـة وما تبذله من جهود حثيثة تستهدف 

رفعة الوطن وتقدمه.

إن ســقف طموحاتنــا وتطلعاتنــا إىل تنميــة وطننا 

منضي بثبات نحو بناء 
اقتصاد معرN متني 

بأبعاد اسAاتيجية 
يرتكز على تنويع 

مصادر الدخل 
واحلفاظ على ال�وة 

الوطنية
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املفدى ليس لــه حدود، لذلك فإننــا حريصون عىل أن 

يكون الغد أفضل من اليوم، بســواعد أبناء هذا الشعب 

الكريم، وأن يشارك الجميع يف منظومة التنمية والتطوير 

واإلسهام بفاعلية يف بناء املستقبل، والوقوف صفاً واحداً 

أمام املصاعب والتحديات واملخاطر.

إننــا مدعوون اآلن للعمل ســوياً ملواجهة التحديات 

والتهديــدات املرتبصــة بأمننــا واســتقرارنا، واالرتقاء 

مبســتوى التعليــم والربط بــني حاجــة مجتمعاتنا من 

األيـــدي العاملة ومخرجات التعليــم، وبذل كل الجهد 

للحفــــاظ عــىل مكتســباتنــا، وحاميــة أمــن بيئتنا، 

والتمسك باســرتاتيجيتنا للتنمية املستدامة، وااللتفاف 

حول قيادتنا وااللتزام بوالئنا لقيادتنا ووطننا ومجتمعنا 

حفاظاً عىل وحدتنا ومتاســكنا وترابطنــا، فنحن جميعاً 

رشكاء يف هــذا الوطن نتعاضد كالبنيان املرصوص يشــد 

بعضه بعضاً.

اليــوم، ونحــن نتحمــل مســؤولية صياغــة حارض 

ومستقبل دولتنا العزيزة، التي وضع لبناتها املؤسسون، 

د عهد الوالء لســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة  نجدِّ

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونعاهده 

عىل بــذل كل نفيــس وغــاٍل لتحقيق آمال شــعبنا يف 

الرفاهية والتقدم، سائلني املوىل العزيز القدير أن يوفقنا 

جميعاً إىل ما فيه خدمة وطننا الغايل ليبقى عزيزاً منيعاً 

شامخاً.

ســتبقى دولــة االمارات بعــون اللــه و بفضل روح 

االتحـــاد التي تــرسي يف نفــوس ووجــــدان أبنائهــا، 

وطـــن العـز واألمجــاد اىل أن يــــرث الله األرض ومن 

عليهــا.

وكل عــام وأنتم بخري، ووطننا الغــايل يف أمن وتقدم 

وازدهار.

ستبقى دولة اtمارات 
بعون ا� وبفضل 

روح االحتاد التي تسري 
N نفوس ووجدان 

أبنائها وطن العز 
واb8اد إh أن يرث 

ا� ا8رض ومن عليها

سقف طموحاتنا 
وتطلعاتنا إh تنمية 

وطننا ليس له حدود 
لذلك فإننا حريصون 
على أن يكون الغد 

أفضل من اليوم 
بسواعد أبناء هذا 

الشعب الكرمي



SAVES LIVES. 
WHEN SECONDS COUNT.

C O M B AT  ·  H U M A N I TA R I A N  ·  LO G I S T I C S  ·  R E S C U E  ·  S P EC I A L  O P S
Every day, around the globe, V-22 Ospreys are making a critical difference in search and rescue, 
MEDEVAC and CASEVAC operations—delivering patients and safely recovering personnel in a fraction 
of the time of conventional rotorcraft. The tiltrotor’s unique blend of helicopter flexibility, high speed, 
long range and survivability means when seconds count, our warfighters can count on the V-22.



نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EG

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»

Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EGh

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»

وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ∫hCG ≥jôØdG ¤EGh

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني

متمنني لكم املزيد من التقدم واالزدهار
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كلمة سمو الشيخ

حمدان بن \مد بن راشد آل مكتوم
وx عهد دبي

أكد ســمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم ويل عهد ديب يف كلمة وجهها عرب 

مجلة درع الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني أن اإلحتفال بذكرى قيام دولتنا 

يجب أن يعكس وحدة أبناء اإلمارات وتالحمهم وتصميمهم عىل العمل ومزيد من اإلنتاج 

و العطــاء من أجل الوطن وعزته واســتقالله وكرامته لتظل دولتنــا منيعة حصينة بأبنائها 

وإنجازاتها. وفيام ييل نص الكلمة:
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دأبت قيادتنا الرشيدة 
على تسخn ثـــــروات 
 N دولتنا الوطنيــــــة

خدمة إنسان اtمارات 
وبناء قدراته

أبناء شعبنا العزيز..إخواين أبناء قواتنا املسلحة الباسلة..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

إنه لرشف عظيم أن ألتقي بكم ومعكم من خالل مجلتنا 

الوطنية مجلة (درع الوطن) ونســتعرض معاً املنجزات 

الوطنية التي تحققت لشــعبنا ودولتنــا يف ظل قيادتنا 

الرشــيدة التي دأبت منذ تأسيسها قبل إحدى وأربعني 

سنة عىل يدي املغفور له الوالد الشيخ زايد واملغفور له 

الوالد الشيخ راشــد طيب الله ثراهام وأسكنهام فسيح 

جناته عىل تسخري ثروات دولتنا الوطنية يف خدمة إنسان 

اإلمارات وبنــاء قدراته الفكريــة والتعليمية والصحية 

واإلبداعيــة وتأهيلــه لقيادة وتشــغيل وإدارة مختلف 

القطاعات واملرافــق الخدمية واإلدارية واإلنتاجية التي 

تشــكل قاعدة صلبة لبناء دولة عرصية قوامها اإلنسان 

أوالً وأخرياً، والعلم والــوالء واإلنتامء لهذا الوطن الغايل 

وقيادته املعطاءة.

إننــا يف كل عام ويف هذه املناســبة الوطنية الخالدة 

نحتفل بذكرى تأســيس دولتنا العزيزة يك تبقى راسخة 

يف عقل وقلب وضمري كل مواطن ومواطنة، ونعمل عىل 

ترســيخها يف أوســاط أجيالنا الالحقة من جيل إىل جيل 

قوالً وســلوكاً ومامرســة، وبهذا نحفظ لدولتنا مكانتها 

يف قلوبنــا جميعــاً أوالً ومن ثم يف األوســاط اإلقليمية 

والدوليــة، ومــن ثم نحمــي وحدتنا الوطنيــة ونرتجم 

املبــادرة التــي أطلقها صاحب الســمو الوالد الشــيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقوات املســلحة «حفظــه الله» بشــأن تعزيز مفهوم 

وثقافة التالحم الوطني والتكافل اإلجتامعي يف مجتمع 

اإلمارات من أجل تحقيق العدالة للجميع، وينعم أفراد 

مجتمعنا بكل رشائحه وفئاته بالخري واإلستقرار والحياة 

الكرمية التي تشــكل بورصة خطط وبرامج وتوجيهات 

القيادة املعطاءة.

إن علينــا أن نكــون فخوريــن بقيادتنــا وبإنجازاتنا 

الوطنيــة عىل مختلــف الصعد، والتي عــم خريها كل 

بيت وأرسة عىل مســاحة الوطن، وطالت كذلك شعوباً 

ودوالً شــقيقة وصديقة من خالل املســاعدات الخريية 

واإلنســانية واإلمنائيــة التــي قدمتهــا دولــة اإلمارات 

وتقدمها للشــعوب التــي تعاين الفقــر والجفاف وقلة 

املوارد املالية واملادية حيث ســاهمت دولتنا وتســاهم 

بشــكل مؤثر وبتوجيهات صاحب السمو الوالد الشيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقوات املســلحة «حفظه الله» وصاحب السمو الوالد 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعــاه الله» يف توفري 

التعليم والرعاية الصحية والطبية لألطفال يف العديد من 

املناطــق و الدول خاصة دول العــامل الثالث، إىل جانب 

إقامــة املستشــفيات امليدانية يف الــدول التي تتعرض 

للحــروب أو اللجوء أو الكــوارث الطبيعية، ناهيك عن 

املســاعدات العينية اإلنسانية وإقامة املشاريع اإلمنائية 

التي توفر فرص العمل وتســهم يف تعزيز اقتصاد الدول 

التي تم فيها ذلك.

إننا لســنا هنــا ويف هذه املناســبة الغاليــة لنتكلم 

عن واجباتنا الوطنية واإلنســانية التــي تقوم بها دولتنا 

وقيادتنا، بل لنؤكد أن اإلحتفال بذكرى قيام دولتنا يجب 

أن يعكس وحدة أبنــاء اإلمارات وتالحمهم وتصميمهم 

عىل العمل ومزيد من اإلنتاج و العطاء من أجل الوطن 

وعزته واستقالله وكرامته يك تظل دولتنا منيعة حصينة 

بأبنائهــا وإنجازاتها، وعالقاتها اإلقليمية والدولية القامئة 

عــىل املصالح املتبادلة واإلحــرتام املتبادل والتعاون من 

أجل نرش ثقافة الســالم والتعايش بني الدول والشعوب 

بعيداً عن الحروب والدمار وقتل األبرياء.

وختاماً ال يسعني إال أن أغتنم هذه املناسبة العزيزة 

ألرفــع إىل مقام صاحب الســمو الوالد الشــيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 

املســلحة «حفظه الله» وصاحب الســمو الوالد الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلس الــوزراء حاكــم ديب «رعاه الله» أســمى آيات 

التهــاين والتربيكات مقرونة بكل مشــاعر الوفاء والوالء 

لقيادتهــام الحكيمة، واإلنتــامء لهذا الوطــن املعطاء، 

والتهنئــة موصولة إىل أصحاب الســمو أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمــارات وأولياء العهــود ونواب الحكام 

وإىل أخي العزيز الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقوات املســلحة الــذي مل يبخل يوماً بجهــده ووقته 

وفكره يف ســبيل بناء وتحديث قواتنا املســلحة الباسلة 

ومتابعتــه اليوميــة لجهوزيتهــا ومهــارات منتســبيها 

التدريبية والعلمية والعســكرية لتظل العني الســاهرة 

والصخــرة الصلبة التي تتحطم عليهــا أطامع اآلخرين، 

وتكون عىل الدوام حصناً منيعاً يحمي إنجازات شــعبنا 

واستقالل دولتنا وأمنها واستقرارها.

هنيئــاً لشــعبنا وقواتنــا املســلحة بقيــادة دولتنــا 

املعطاءة، وهنيئاً لنا جميعاً بذكرى تأسيس دولتنا دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة راجني اللــه العيل القدير أن 

يحفظ قيادتنا عزيزة شــامخة ويحمــي دولتنا من كل 

كرب ومكروه.





نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EG

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»

Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EGh

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»

وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ∫hCG ≥jôØdG ¤EGh

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني

متمنني لكم املزيد من التقدم واالزدهار



كلمات

| ديسمرب 2012   60

كلمة سمو الشيخ

مكتوم بن \مد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب يف كلمة وجهها عرب 

مجلة درع الوطن مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني أن قيادتنا الرشيدة مل تأل جهداً 

وال ماالً إال وســخرتهام يف سبيل بناء اإلنسان، ومن أجل تحقيق التنمية املستدامة عىل كل 

صعيد يك تضمن حياة آمنة كرمية لشــعبها يف ظل دولة عرصية قامئة عىل أســس العدالة 

وكرامة اإلنسان، وفيام ييل نص الكلمة:
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إنه ليوم مبارك ومناسبة خالدة ورشف عظيم لشعبنا أن 

يحتفل بذكرى تأســيس وقيام دولتنا العزيزة التي أرىس 

دعامئها الوالد الراحل املغفور له بإذن الله تعاىل املرحوم 

الشيخ زايد «طيّب الله ثراه» والوالد الراحل املغفور له 

بإذن الله تعـــاىل املرحـــوم الشيـــخ راشد بن سعيـــد 

آل مكتوم، إننا إذ نحتفل يف هذا اليوم املجيد يوم الثاين 

من ديســمرب بالذكرى الحادية واألربعني من عمر دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة املديــد لندعو الله عز وجل 

أن يتغمد األجداد املؤسســني بواســع رحمته ورضوانه 

وأن يحفظ قائدنا ورئيس دولتنا الوالد صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» والوالد 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه 

الله» وأن ميّدهام باإلرادة والعزمية ودميومة العطاء من 

أجل تقدم دولتنا ورخاء شعبنا وسعادة أجيالنا الحارضة 

والالحقة وبناء مستقبل واعد ألبناء و بنات الوطن.

أيها اإلخوة..

إننــا فخورون بإنجازاتنا ومكتســباتنا الوطنية يف شــتى 

امليادين والقطاعات، وقيادتنــا والحمدلله مل تأل جهداً 

وال ماالً إال وســخرتهام يف ســبيل بناء اإلنسان أوالً ومن 

أجل تحقيق التنمية املستدامة عىل كل صعيد يك تضمن 

حياة آمنة كرمية لشعبها يف ظل دولة عرصية قامئة عىل 

أســس العدالة وكرامة اإلنسان وحريته وحقه يف التعلم 

والطبابة والعيش الكريم والعمل واإلنتاج واإلســهام يف 

بناء مجتمع تسوده املساواة واملحبة والتسامح.

ويرشفنــي أن أنتهز هــذه الفرصــة التاريخية ألرفع 

إىل مقام صاحب الســمو الوالد الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الوالد الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم ديب «رعــاه اللــه»، وإخوانهام أصحاب 

الســمو أعضاء املجلــس األعىل حكام اإلمارات أســمى 

آيات التهاين والتربيــكات، والتهنئة موصولة إىل الفريق 

أول سمو األخ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة واألخ سمو 

الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ويل عهد 

ديب، وإىل شــعب اإلمارات العظيم، وإىل منتسبي قواتنا 

املسلحة الباسلة التي تشــكل بوحدتها وقوتها وإميانها 

باللــه ووالئهــا للوطن والقيادة ســياجاً منيعاً لســيادة 

واســتقالل دولتنا الحبيبة ودرعاً حصيناً يحمي شــعبنا 

ومكتســباتنا وثرواتنا الوطنية راجــني الله أن يديم عىل 

دولتنا نعمة األمن واالستقرار والسالم.

إننا فخورون بإجنازاتنا 
ومكتسباتنا الوطنية 

N شتى امليادين 
والقطاعات





خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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كلمة سمو الشيخ

أحمد بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

وجه ســمو الشــيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشــارقة كلمة عرب مجلة درع 

الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني أشــاد فيها بدور دولــة اإلمارات العربية 

املتحدة يف مدى يد الســالم والعون إمياناً منها بصداقة الشــعوب وحق األخوة والجوار من 

منطلق منهج الحق والعدل والخري. وفيام ييل نص الكلمة:
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اليوم ونحن نستقبل عاماً جديداً من عمر االتحاد، نذكر 

ما مىض من ســنوات حافلة باملنجزات، ونلمس يف يرس 

الفروق الشاســعة بينام كان وما تحقق علمياً وتعليمياً 

وصحياً وعمرانيــاً واقتصادياً، وما نراه شــاهداً حضارياً 

يدعو للفخر واالعتزاز.

لقد كان الثاين من ديســمرب لعــام 1971 يوماً تالقت 

فيــه اإلرادات، وتوحــدت فيه الســواعد، وخلصت فيه 

النيات، وتكثفت فيه الجهود، وســادت فيه روح التجرد 

واإليثار، ومن ثم متخضت االجتامعات عن قرار تاريخي 

بإعالن قيام االتحاد، فتحققت بهذا أمنيات طاملا راودت 

اآلباء املؤسســني، وتالقت عليها إرادة األبناء، فإذا الحلم 

حقيقة، واألماين والتطلعات واقعاً معاشاً.

تلــك كانت بداية انطالقة عمالقــة، أيقنا خاللها أنها 

لحظة العمر التي انتظرناها زمناً لنلحق بركب الحضارة، 

يوم اجتمع اآلباء املؤسســون عىل الحق، وتعاهدوا عىل 

الخــري وتواصوا عىل الصــرب، وأيقنوا أن بلــوغ الغايات 

ال يكــون بالتمنــي، وإمنا بامليض قدمــاً نحو غد مرشق، 

بالعمــل الدؤوب املتواصل، وكان من حســن الطالع أن 

قيض الله لهذه األمة قيادة رشيدة رشعت فيام خططت 

له بعلو همة ومضاء عزمية، ويف تجرد وإخالص، ومل يلن 

لهــا بحمد الله عــزم، ومل يفرت لها جهــد، وكان يحفزها 

واجب، فأرست القواعد ووضعت اللبنة األوىل يف رصح 

االتحــاد، مــن منطلق إميان صــادق بالهــدف واملصري 

الواحد، واســتطاع االتحــاد أن يخطو منــذ يوم مولده 

خطوات ثابتة عىل طريق العزة والتقدم، وارتفع الرصح 

الحضاري شــامخاً، وثابتاً يف األرض كشجرة طيبة أصلها 

ثابت وفرعها يف السامء، تؤيت أكلها كل حني بإذن ربها.

ونحن إذ نقف اليوم يف ذكرى العيد الوطني الحادي 

واألربعني لنســرتجع ما تحقق تحت ظل شجرة االتحاد 

الوارفــة رخاء واســتقراراً إمنا نســرتجع ســنوات عامرة 

بالتجربــة والجهد، حافلة بالعطــاء، ونحمد الله ونحن 

نحتفي بهذه املناســبة املجيدة أن اســم دولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة يرمز حني يذكر إىل اإلخاء يف أســمى 

صوره وإىل التعاون يف أسمى معانيه..فدولتنا بدأت منذ 

قيامها متد غصن الســالم بيد، إمياناً بصداقة الشــعوب 

املحبة للســالم، ومتد يــد العون بأخرى مشــاركة منها 

للدول الشــقيقة والصديقة، وقد ظللنا دامئاً نرعى حق 

األخوة والجوار من منطلق منهج الحق والعدل والخري.

وال يســعنا ونحن نحتفل بهذه الذكــرى الخالدة إال 

أن نرفع إىل مقام صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظــه الله» وإىل إخوانه أصحاب الســمو الشــيوخ 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات «حفظهم 

الله» وإىل شعب دولة اإلمارات التهنئة الخالصة، داعني 

اللــه أن مين عــىل وطننا باملزيد مــن التطور والرقي يف 

مســرية البناء واإلنجازات، ويلبي أمــاين وتطلعات أبناء 

الوطن العزيز.

استطاع االحتاد أن 
يخطو منذ يوم 

مولده خطوات ثابتة 
على طريق العزة 

والتقدم



Solutions for all 
Customer needs 

Patria, info@patria.fi, www.patria.fi



خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان



كلمات

| ديسمرب 2012   68

كلمة سمو الشيخ

سلطان بن \مد بن سلطان القاسمي
وx عهد ونائب حاكم الشارقة

أكد ســمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ويل عهد ونائب حاكم الشارقة يف 

كلمة وجهها عرب مجلة درع الوطن مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني عىل رضورة أن 

نســتلهم من االحتفال باليوم الوطني روح العطاء ملواصلة املســرية التنموية والحضارية يف 

كل املجاالت منطلقني من توجيهات قيادتنا الرشيدة يف إطار خطط التطوير املتواصلة التي 

تشهدها كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها. وفيام ييل نص الكلمة:
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الثاين من ديســمرب تاريخ محفــور يف قلب ووجدان كل 

إمــارايت، ففيه تعــود علينا ذكرى اليــوم الوطني، هذه 

الذكرى الغالية عىل قلوبنــا جميعاً، ذكرى توحيد دولة 

االتحاد اإلمارات العربيــة املتحدة، هذا الرصح العظيم 

الذي شــيده وبناه رجال جعلوا منه كياناً متوحداً متيناً 

له وزنه وقيمته بني دول العامل أجمع.

يف هذه الذكرى الســعيدة وجب علينا أن نســتذكر 

ونستلهم العرب والدروس من سرية أولئك الرجال القادة 

الذيــن اســتطاعوا بحنكتهم ونافذ بصريتهــم وبإميانهم 

الراســخ أن يضعــوا ركائــز وقواعد ولبنات هــذا البناء 

الشــامخ ويشــيدوا أركانه وأعمدته ومنطلقاته وثوابته 

النــرية التي مازلنا نقتبس مــن رساجها لتنري لنا حارضنا، 

ونســترشف بهــا مســتقبلنا للمــيض قدماً نحــو الرقي 

والتقدم من خالل سعينا الدائم لرفعة الوطن يف جميع 

املجاالت.

لقــد أنعم الله عز وجل عــىل بالدنا بأن هيأ لها مثل 

أولئــك الرجــال، وأنعم تعــاىل عليها أيضاً بــأن خلفهم 

من اقتدى بهم وســار عىل نهجهــم، فكانوا خري خلف 

لخري ســلف، حملوا راية االتحاد وعملوا بدأب للنهوض 

بالدولة واســتكامل املســرية وتحقيق التنمية الشــاملة 

وجعلها دولة عرصية حضاريــة انطالقاً من إميانهم بأن 

بناء اإلنسان أساس ومرتكز أي بناء آخر.

إن الناظر إىل السنوات الـ 41 من عمر دولتنا الغالية 

يعتز بتلك الجهود الجبــارة والهمم العالية التي وقفت 

خلــف كل ما تحقق من اإلنجازات يف مختلف املجاالت 

وامليادين التنموية والحضاريــة، ونحن إذ نعيش فرحة 

ذكرى اليوم الوطني نســتلهم من هذه املناسبة الغالية 

روح العطاء ملواصلة املســرية التنمويــة والحضارية يف 

كل املجــاالت منطلقني من توجيهات قيادتنا الرشــيدة 

يف إطــار خطط التطوير املتواصلة التي تشــهدها كافة 

مؤسسات الدولة وقطاعاتها.

واليـــــوم إذ نحتفـــــل مبــرور 41 عامــاً عىل قيام 

االتحاد ال يســعني ســوى أن أتقدم وأزف وأرفع أسمى 

آيات التهاين وأجل التربيكات إىل مقام صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقــوات املســلحة «حفظه اللــه» وإىل إخوانه 

أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات مبناسبة الذكرى 41 التحاد دولتنا الحبيبة سائالً 

الله جل يف عاله أن يحفظ دولتنا وحكامها، وأن يوفقهم 

لكل ما هو خري لهم ولنا.

االحتاد صرح عظيم 
شيده وبناه رجال 
جعلوا منه كيان] 

متوحدe متين] له وزنه 
وقيمته بني دول 

العاz أجمع
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EG

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»

Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EGh

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»

وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ∫hCG ≥jôØdG ¤EGh

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني

متمنني لكم املزيد من التقدم واالزدهار

A
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كلمة سمو الشيخ

عبدا� بن ساz بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سامل بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة يف كلمة وجهها 

عــرب مجلة درع الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعــني أن دولة اإلمارات تبوأت 

مكانة مرموقة بني الدول بفضل سياســتها الحكيمة واملتوازنة، ودورها اإليجايب يف التعامل 

مع قضايا العرص، ومد يد اإلخاء لكل شعوب األرض املحبة للسالم متخذة من ميثاق األمم 

املتحدة أساساً للتعاون الخالق. وفيام ييل نص الكلمة:
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يطيب يل ونحن نحتفل اليوم مبناســبة الذكرى الحادية 

واألربعــني لقيام االتحــاد أن أرفع أســمى آيات التهاين 

والتربيــكات إىل مقــام صاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 

املســلحة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب «رعــاه الله»، وإىل إخوانهام أصحاب 

الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حــكام اإلمارات 

وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

وإىل شعب اإلمارات العزيزة بهذه املناسبة الخالدة.

واليوم ونحن نحتفي بهذه الذكرى املجيدة يســعدنا 

أن تــأيت ودولة اإلمارات قد تبــوأت مكانة مرموقة بني 

الدول بفضــل سياســتها الحكيمة واملتوازنــة، ودورها 

اإليجــايب يف التعامــل مع قضايا العــرص، ومد يد اإلخاء 

لكل شــعوب األرض املحبة للســالم متخذة من ميثاق 

األمــم املتحدة أساســاً للتعاون الخالق، مــع التقيد يف 

سياستها الخارجية بنهج الحوار واملصارحة، ونبذ العنف 

والحرص عىل حســن الجوار، وعدم التدخل يف شــؤون 

اآلخريــن، والعمــل عىل حل كافــة النزاعــات بالطرق 

السلمية، والوقوف بجانب الحق والعدل، وتعزيز األمن 

والســلم العامليني، مستلهمة يف كل ذلك ما اختطه اآلباء 

املؤسسون، وما وضعوه من نهج سار عىل هديه صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله» 

فأكســب بهذا دولة اإلمارات صداقة الشــعوب، وصار 

اسمها علامً يف املحافل الدولية.

إن دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة بفضل قيادتها 

الحكيمــة ماضيــة نحو املســتقبل املــرشق وفق رؤية 

إسرتاتيجية شاملة للتطور واالنطالق وتحقيق املزيد من 

اإلنجازات عىل كل األصعدة، تلبية للطموحات الوطنية 

ولصالح الوطن ومســتقبل أجياله، والدولة وإن شغلت 

بالتنمية املستدامة وتوسيع مجاالتها وأفقها، فإنها باملثل 

حرصــت عىل تفعيل دور مؤسســاتنا النيابية كمجالس 

الشورى واملجلس الوطني االتحادي مع توسيع املشاركة 

السياســية ألبناء الوطن، وتعزيز وتدعيم قدرات قواتنا 

املسلحة، مع اســتمرار مواكبتها ألحدث النظم العاملية 

تسليحاً وتدريباً وحسن إدارة.

ودولة اإلمارات التي راعت بناء إنسان اإلمارات منذ 

البدايات األوىل هي اليوم أكرث حرصاً عىل تنمية مهاراته 

وقدراته الذهنية.

إن هذه الذكرى تتحول يف كل عام إىل مناسبة عزيزة 

عــىل قلوبنا جميعاً نســتعيد فيها جميعــاً روح اإلرصار 

والعزميــة التي مكنت القيادة الرشــيدة من إعالن هذا 

القــرار التاريخــي الذي غــري مجرى الحيــاة عىل أرض 

اإلمارات، واســتطاع أن يقوي النســيج االجتامعي لهذا 

الوطــن املعطاء، ويعزز تآزر أبنائــه وتفانيهم من أجل 

وطن عزيز متحد ومزدهر.

إننا ونحن نحتفــل بالعيد الوطني الحادي واألربعني 

فلنجعل احتفالنا هذا يف كل عام إضافة جديدة، ورصيداً 

متزايداً يف السجل املرشف واملرشق لدولة اإلمارات التي 

عقدت العزم بفضل قيادتها الرشــيدة عىل متتني املسرية 

االتحادية وتقوية متاســكنا الوطني، وتعزيز التالحم بني 

القيادة والشــعب، وأولــت األولوية املطلقة لإلنســان 

باعتباره هدف التنمية وغايتها، وعلينا أن نســتلهم من 

هذه الذكــرى الوطنية بذل املزيد مــن الجهد املخلص 

والعطــاء الال محــدود، واإلرادة التي ال تلــني، والعمل 

الــدؤوب املتواصل لتحقيق ما نصبــوا إليه من أهداف 

وغايات يف الحارض واملستقبل.

إن مــام يثلج الصــدر أن االتحــاد قد أصبــح واقعاً 

ملموســاً، وشــهد العامل سطوع شــمس دولة اإلمارات، 

وتحققــت للوطــن وحــدة األرض، وللمواطنني وحدة 

االنتامء والهدف.

وأصبحــت الدولة بفضــل قيادتها الرشــيدة منوذجاً 

فريــداً للتنمية والتطور والرخاء، ومثــاالً يحتذى لدولة 

متميزة ســخية يف عطائها، أمينة عىل مبادئها وتوجهاتها 

الخرية، يسودها األمن والسالم.

اtمارات بفضل 
قيادتها احلكيمة 

ماضية نحو 
املستقبل املشرق 

وفق رؤية إسAاتيجية 
شاملة للتطور 

واالنطالق وحتقيق 
املزيد من اtجنازات 

على كل ا8صعدة





خليفـــة بن زايــــد آل نهيـــــان

محمــــد بن راشـــد آل مكتـــــوم

محمـــــد بن زايـــد آل نهيـان
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كلمة سمو الشيخ

عمار بن حميد النعيمي
وx عهد عجمان

أكد ســمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن يف كلمة وجهها عرب مجلة درع 

الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني عىل أن اإلمارات أصبحت باتحادها متتلك 

مكانة خاصة يف خريطة الحارض، مبجدها وحضارتها وإنجازاتها، فحازت عىل ســمعة طيبة 

كدولة عرصية تقدم الخري لكل دول العامل، وساهمت يف تقديم منوذج راق للمنطقة والعامل 

العريب واإلسالمي، وفيام ييل نص الكلمة:



77  ديسمرب 2012 |  

ميثل اليوم الثاين من ديســمرب مــن كل عام عالمة بارزة 

ومميزة يف تاريخ دولة اإلمــارات العربية املتحدة، ذلك 

اليــوم الذي أعلــن فيه عن ميالد االتحــاد، وارتفع علم 

اإلمــارات عالياً خفاقــاً بني األمم، بعــد أن حّول حكام 

اإلمارات حلم األجيال إىل حقيقة قامئة توجوا بها جهود 

أعــوام من العمل املضني واللقاءات املســتمرة لتنطلق 

أول تجربة إتحادية فريدة من نوعها يف عاملنا العريب.

يف هذا اليوم تأسست معامل االتحاد، وترسخت فضائل  

التــآزر وروح التعــاون بني أبناء شــعبنا الــويف، والذي 

اســتطاع من خالله قادته تحقيق وحدة راسخة تحدت 

كل الصعاب التي واجهتها يف ســبيل إنشــاء دولة قوية 

تجمــع وتوحد الفكر والجهد لتحقيــق النهضة يف كافة 

املجاالت السياســية واالقتصادية واالجتامعية والصحية 

والتعليمية واإلسكانية يف ظل استقرار أمني وسيايس. 

وتـــّوج االتحاد دولتنــا الحبيبة وأعز االنســان فيها، 

فأغدق عليه مبوفوٍر مــن الحقوق وأوكل إليه رشفاً من 

الواجبات، فغدا العطاء املتبادل ما بني اإلنســان ووطنه 

يف أرقــى صــوره وأعمق جذوره وأعــىل قممه، كيف ال 

واملــوارد البرشية املواطنة هي هــدف التنمية وغايتها، 

وهي الرصيد الباقي الذي ال ينفد وال ينضب.

يف هــذه الذكــرى املجيــدة، اليوم الوطنــي الحادي 

واألربعني، نرتحم عىل مؤســس دولتنا، الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، فبجهوده وإخوانه 

الحكام، ومن بعده قائد مســريتنا صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقوات املســلحة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، أصبحت 

اإلمــارات باتحادهــا متتلــك مكانة خاصــة يف خريطة 

الحــارض، مبجدهــا وحضارتها وإنجازاتهــا، فحازت عىل 

سمعة طيبة كدولة عرصية تقدم الخري لكل دول العامل، 

وساهمت يف تقديم منوذج راق للمنطقة والعامل العريب 

واإلسالمي.

إننا ننهل اليوم من ينبوع االتحاد، وعىل هذه األرض 

الطيبــة، نعانــق ترابها ونعبــق بعبري أصالتها ونســائم 

أمجادها، فنهنأ مبا أوتينا من طيبات.

 إن البدايــات القويــة لالتحاد جــاءت لتصادق نيته 

وتؤكد رؤيته وتعمل عىل ترســيخ مبادئه وتوطد آماله 

وتحقق أهدافه وتُنعم بخرياته وتخرج مبكتســباته، وإن 

من يخطو بداية كاالتحاد يستطيع أن ينجز املعجزات.

إن كل املــؤرشات تؤكد أن بالدنا قد ســجلت أرقاماً 

قياسية من التحرض والتقدم عىل كل صعيد، فقد متيزت 

باقتصاد متطــور مزدهر، وأوضاع سياســية مســتقرة، 

وتنظيــامت إدارية وإنتاجية متطــورة، وانتقلت الدولة 

بكاملها إىل منط املدنية واملؤسســات الحديثة، تعليمية، 

وصحيــة، واجتامعيــة، وثقافية..الخ، فنعــم املواطن يف 

كل إمــارات الدولة بتنمية متوازنة ومبســتوى رفيع من 

الخدمات يف كافة املجاالت، ذلك أن االهتامم باإلنســان 

وتنميته هو الرصيد الحي ملستقبل اإلمارات، مع التأكيد 

عىل الهويــة الثقافية والحضارية لهذا اإلنســان باعتبار 

أن اإلمارات دولة مســلمة التاريخ والجذور والدستور، 

وترافــق مع ذلك توطيد واســتتباب األمن يف كل ربوع 

اإلمــارات وبصورة قل أن توجــد يف بلد آخر بالرغم من 

تعدد الجنســيات داخــل أرض الدولــة، لينعم املواطن 

واملقيم بالراحــة والطأمنينة، فانعكس هذا االســتقرار 

األمني مبارشة عىل صورة اإلمارات بالخارج والتي يشهد 

لها العامل كله باإلرشاق والنقاء.

وظلت دولتنــا تهدي يف كل يــوم النموذج الحي يف 

اهتــامم الراعي بالرعية يف صورة حضارية مرشقة نفخر 

بهــا، فهي قيادة ديدنها التفاين واإلخالص ونكران الذات 

مــن أجل املحافظة عىل املســتوى املتقدم الذي وصلته 

اإلمــارات يف كافة املجاالت، والتعامل بشــفافية مع كل 

القضايــا الحياتية وتلبيــة رغبات وتطلعــات املواطنني 

بكل ســهولة ويــرس دون تفريق، وإطــالق  املبادرات 

الرائدة واملثرية لإلعجاب واإلبهار عىل الصعيدين املحيل 

والعاملي بهدف مســاعدة الفئات املحتاجة واملحرومني 

وخاصة األطفال.

وبفضل تلــك املبادرات اإلنســانية نالــت اإلمارات 

سمعة طيبة عززت من مكانتها العاملية كبلد ظل يقدم 

الخري لــكل دول العامل دون النظــر اىل جنس أودين أو 

عرق أو طائفة، كام ســاهمت تلك املبادرات يف تقديم 

منوذج راق  للمنطقة والعامل العريب واإلسالمي.

إننــا ندرك حجم التضحيات التي تحملها جيل اآلباء، 

ونعلم حجم املســؤوليات امللقاة عىل عواتقنا خاصة يف 

هذه املرحلة الدقيقــة التي متر بها منطقتنا والعامل من 

حولنا، فواجبنا املحافظة عىل ما تحقق الستمرار املسرية، 

ويف ذات الوقت مواكبة مستجدات الحياة بروح العرص 

الــذي يفــرض علينا الكثــري من التحديــات، فيجب أن 

نتسلح بالوعي الالزم تجاه تلك القضايا.

وإننــا واثقون متام الثقة مــن أن هذا الجيل الناهض 

قادر بالعزم واملثابرة والجــد واالجتهاد والعلم والعمل 

واإلخــالص واألمل وبإذن من الله وتوفيقه أن يبلغ بهذا 

الوطن كل غاياته ويحقق أقىص طموحاته وغايل أمانيه.

وبعون من الله وتوفيقه سوف نسري نحو الغد األكرث 

إرشاقاً تحت القيادة الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ 

خليفــة بن زايــد آل نهيــان «حفظه اللــه»، ذو الفكر 

املســتنري، والسياســة الحكيمة، والعزميــة التي ال تلني، 

والعطاء الذي ال يتوقف يف بناء الدولة واإلنسان.

سجلت بالدنا أرقام] 
قياسية من التحضر 

والتقدم على كل 
صعيد فقد متيزت 

باقتصاد مزدهر 
وأوضاع سياسية 

مستقرة وتنظيمات 
إدارية متطورة
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كلمة سمو الشيخ

حمد بن سيف الشرقي
نائب حاكم الفجnة

أكد سمو الشيخ حمد بن سيف الرشقي نائب حاكم الفجرية يف كلمة وجهها عرب مجلة درع 

الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني أن االتحاد هو االنطالقة الحقيقية للنهضة 

الشــاملة التي تعيشها دولة اإلمارات العربية املتحدة، وستظل دولتنا بحكمة قيادتها ووالء 

وتضامن أبنائها دولة األمن واألمان. وفيام ييل نص الكلمة:
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تاريــخ ال ننســاه عالــق يف الذاكرة كمن يتصفــح كتاباً 

ويبتســم بفخر واعتــزاز، فيمر رشيــط الذكريات عند 

كل فصــل ومرحلة من فصــول ومراحــل االتحاد، عند 

كل إنجاز ونجــاح تحقق، تاريخ مــرشق ببهاء وعظمة 

ما أنجزناه بنــور اإلرادة، يوم تُرشق فيه النفس باملعاين 

الســامية وتُســتحرض فيه املواقف العظيمة، وتُرفع فيه 

األكف للموىل عز وجل  تعاىل شــكراً وحمداً عىل جزيل 

نعمــه وعىل مــا وهبنا مــن حكمة القيــادة وإخالص 

الشــعب، الثاين من ديســمرب يــوم تلهج فيه األلســن 

بالدعاء للمغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطــان 

آل نهيان مؤســس دولة اإلمارات العربية املتحدة طيب 

الله ثراه بالرحمة وأســكنه فســيح جناتــه، ويوفق من 

ســار عىل نهجه صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله».

ويف هذه املناسبة العزيزة عىل قلوبنا جميعاً يسعدين 

أن أرفــع أســمى آيات التهــاين وأطيــب التربيكات إىل 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» وإىل 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيــس الدولة رئيس مجلس  الــوزراء حاكم ديب «رعاه 

الله»، وإخوانهام أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات، وإىل شعب اإلمارات الكريم.

إننــا عىل ثقــة أن االتحــاد هو االنطالقــة الحقيقية 

للنهضة الشــاملة التي تعيشــها دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة الفتية، وذلك بفضل الله ســبحانه وتعاىل، ثم 

بجهود صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 

الله» من واصل املســري عىل النهج الذي وضعه الرئيس 

املؤســس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلــطان 

آل نهيــان «طيب الله ثراه»، وبتعزيــز مكانة اإلمارات 

عىل املســتوى اإلقليمي والدويل وتســخري كافة الجهود 

لينعم شعب اإلمارات بالطأمنينة واألمن واالستقرار.

حقيقة الشــواهد عىل ما تحقق من مكتســبات وتطور 

يف املجتمع اإلمارايت تعليمياً واقتصادياً واجتامعياً يبعث 

عــىل الفخر واالعتزاز واألمل باملســتقبل، ويبرش بالخري 

واالزدهار والرخاء.

وســتظل دولتنا بحكمة قيادتهــا ووالء وتضامن أبنائها 

دولة األمن واألمان، مؤمنة أن كفاءاتها الوطنية وطاقاتها 

البرشيــة قادرة عــىل العمل والعطــاء والدخول يف كل 

مواقــع العمل واإلنتــاج بهمة عالية ورغبــة صادقة يف 

املســاهمة الفاعلة إلعالء رصح الوطن، وأنهم االستثامر 

األهم واألبقى يف أي مجتمع.

وماضــون إىل املزيد من اإلنجــاز والتميز، إلعالء رصحنا 

الحضــاري الذي يــزداد يومــاً بعد يوم مبــا تحقق من 

إنجــازات رجال االتحاد، الذيــن مل يتوانوا لحظة واحدة 

عن الســعي يف سبيل البناء والتشييد والتطوير والنهضة 

الشاملة يف كل اإلمارات.

ختامــاً أتوجه إىل اللــه العيل القدير بــأن يتغمد فقيد 

الوطــن املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه بواســع رحمته وأسكنه فسيح 

جناتــه، وأن يحفظ لنا وطننــا اإلمارات آمناً مســتقراً، 

ويحفظ لنا رئيس الدولة صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان «حفظه الله»، وأن يديم علينا األمن 

واألمان يف ظل قيادته الحكيمة.

االحتاد هو االنطالقة 
احلقيقية للنهضة 

الشاملة التي تعيشها 
دولة اtمارات العربية 

املتحدة



The world is complex. 
Your decisions don’t have to be.

Decisions about defence are increasingly complex. At Thales we serve
all branches of the armed forces for air, land, naval, space and joint
operations – as well as the new threat environments of urban security
and cyberspace. Our interoperable, scalable solutions and services
provide operational mission support where time and reliability are

critical. By placing what we call the ‘Critical Decision Chain’ at the heart of our
equipment and solutions we enable decision makers to master complexity in critical
scenarios and make timely decisions to deliver the best outcomes.

To find out more about our Defence solutions, 
scan the QR code or visit thalesgroup.com

Precision strike?
Delivering precision effects within
the battlespace while avoiding
collateral damage

Situational awareness? 
Increased operational tempo through 
shared intelligence across own, coalition 
and friendly forces

Cyber defence?
Active defence of cyberspace

Threat
detection? 
Early detection,
prioritisation and faster
reaction to threats

Networked
communications? 
Enabling the rapid escalation of
decision making in the heat of the battle

Power projection? 
Providing logistical solutions for the
deployment and direction of forces

Mission
optimisation? 
Reducing crew workload
during complex tasks to
shorten reaction time
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كلمة سمو الشيخ

\مد بن حمد الشرقي
وx عهد الفجnة

أكد ســمو الشيخ محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجرية يف كلمة وجهها عرب مجلة درع 

الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني أن قيادتنا الرشيدة تسعى لتمكني املواطن 

املواطن ودعمه يف كافة املجاالت، ألنها تثق بقدراته وكلها يقني أنه سيبذل الغايل والنفيس 

ليعطي بتفاٍن وإخالص ويشارك يف بناء الوطن. وفيام ييل نص الكلمة:
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يف كل ذكــرى متــر علينا لقيــام االتحاد الــذي يصادف 

الثاين من ديســمرب نجدد الحب لباين االتحاد املغفور له 

بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله 

ثراه»، وميألنا الفخر ونباهي بكل ما تحقق من إنجازات 

ونجاحات صاغها خري خلف لخري سلف صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة «حفظه اللــه» وأخيه صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب «رعاه الله»، 

وحكام اإلمارات من استكملوا مسرية االتحاد، وأوفوا ما 

عاهدوا به باين الوطن «رحمه الله» والسري عىل نهجه.

وبهذه املناســبة نجدد الفخر مبا أنجز، وقلوبنا عامرة 

باألمــل يف حارضنا البهي ومســتقبلنا األبهى، وكلنا ثقة 

بأن املســتقبل يحمل الخري لنا فقيادتنا الرشيدة تسعى 

للتمكــني ودعم املواطــن يف كافة املجــاالت، ألنها تثق 

بقدراته وكلها يقني أنه ســيبذل الغايل والنفيس ليعطي 

بتفاٍن وإخالص ويشارك يف بناء الوطن.

وإنه ليسعدين أن أرفع أســمى آيات التهاين وأطيب 

التربيــكات إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله»، وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب «رعاه الله»، وألصحاب السمو الشيوخ أعضاء 

املجلــس األعىل حــكام اإلمارات وإىل شــعب اإلمارات 

الطيب مبناسبة الذكرى الحادية واألربعني لقيام االتحاد.

إننا اليوم أمــام حقـيقة واحدة تقــول: إن اإلمارات 

بفضــل الله ســبحانه وتعاىل ثــم بفضــل رواد االتحاد 

املغفور لهم بإذن الله الذين أرســوا أسس االتحاد ومن 

خلفهم صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولة «حفظه الله» الذي ســار عــىل نهجهم، 

أصبحت دولتنا تســري بخطى واثقة ثابتة وتتمتع مبكانة 

عظيمة..راســخة إقليمياً وعربيــاً وعاملياً، كام وأصبحت 

عضواً فاعــالً يف األرسة الدولية تحظــى باحرتام وتقدير 

الجميع.

واحــد وأربعني عاماً من اإلنجازات والنجاحات، ومن 

سياســة البناء والتحديث والتطويــر واالزدهار، هي ما 

مىض من عمر االتحاد، من فجر إمكانات الواقع واملكان 

فتحققت األماين وتجســدت األحالم عــىل أرض الواقع 

وسكننا العز والفخار بكل ما أنجزناه تحت مظلة االتحاد 

التي تغلبنا بوجودها عىل الكثري من العقبات والتحديات 

وبتنا نرتجــم طموحاتنا بالجد واإلرادة والعمل، فبفضل 

ما أرســاه املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيــان باين االتحاد يف نفوســنا وإمياننــا أن الوحدة 

مصرينا، وما بذله صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله» وإخوانه أصحاب الســمو حكام اإلمارات 

من جهد وحكمة، واهتامم صاحب السمو رئيس الدولة 

«حفظه الله» باملواطن الرثوة الحقيقية للوطن، وتوفري 

مســتلزمات العيش الرغيد واألمن واألمان، جعلنا اليوم 

دولــة قوية، مؤثــرة ومعطــاءة، نكتــب للتاريخ قصة 

اتحادنــا بل ملحمتنا الوطنية بكل ثقــة واقتدار ونبذل 

الغايل والنفيس للوطن.

ال يسعنا يف الختام إال أن نتوجه إىل الله العيل القدير 

بأن يغفر الله لفقيد الوطن الشــيخ زايد بن ســلــطان 

آل نهيان رحمه الله ويســكنه فسيح جناته، وأن يحفظ 

لنا وطننا اإلمارات آمناً مســتقراً، وأن يزداد بناء االتحاد 

رســوخاً وشــموخاً ويحفظ لنــا رئيــس الدولة صاحب 

السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، 

وأن يديم علينا األمن واألمان يف ظل قيادته الحكيمة.

كلنا ثقة بأن 
املستقبل يحمل 
اخلn لنا فقيادتنا 

الرشيدة تسعى 
للتمكني ودعم 

املواطن N كافة 
اجملاالت
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¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EG

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله»

Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EGh

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»

وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات

¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ∫hCG ≥jôØdG ¤EGh

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني

متمنني لكم املزيد من التقدم واالزدهار
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كلمة سمو الشيخ

 راشد بن سعود  املعال
وx عهد أم القيوين

أشاد سمو الشيخ راشد بن سعود املعال ويل عهد أم القيوين يف كلمة وجهها عرب مجلة درع 

الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني بشــباب الوطن وســعيهم لتطبيق برنامج 

صاحب الســمو رئيس الدولة يف مجال التطور الدستوري، وهي بادرة لتفاعل بناء بني قادة 

األمــة وشــبابها لتفاعل مثمر لصالح الوطن واســتقراره ومنهجه الســيايس. وفيام ييل نص 

الكلمة:
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يعــز عيل أن أحيد عن النهج الــذي التزمته منذ تقلدي 

لواليــة العهد بــأن أجعل حديثــي موجهــاً لجييل من 

الشــباب، وأن أقرأ وأصغي ملا يقوله ويكتبه جيل اآلباء 

حيث أستفيد من تجاربهم وخرباتهم وانطباعاتهم، وقد 

قيــل يف تصوير وضعنا كشــباب، بأننــا الحلقة الذهبية 

التــي تربط بني مايض األمة وحارضهــا، أي بني موروثها 

الحضاري والثقايف وقيم مجتمعها، ولكنني أوثر أن تكون 

الحلقة الفوالذية، كناية عن عنفوان الشــباب وصالبته، 

فحارض شباب األمة مرآة الستقراء مستقبلها، ويبدو من 

ذلك عظم املهمة واملســؤولية امللقاة عىل عاتقنا يف هذا 

املجــال، لنكون خري خلف لجيل اآلبــاء واألجداد الذين 

شــيدوا رصح االتحاد، مع اختالف الظروف التي عاشوا 

وعملــوا فيها مع ما ننعم به حالياً من رغد العيش الذي 

هو من مثار كدهم وجهدهم.

ويجــدر التنويه إىل أنه مع عظــم التطور الذي لحق 

بحيــاة الشــباب يف عرصنا الحــارض، إال أنــه ينبغي أال 

نغفل أنه اســتحدث ما يؤدي إىل املفســدة التي تعادل 

مخاطرها مــا أتت به الحضارة الحديثــة، وقد جاء عن 

الحكامء يف هذا الخصوص أن الشــباب والفراغ والجدة، 

مفسدة للمرء أي مفســدة، كام جاء عنهم بأن الحكمة 

ضالــة املؤمــن، فحيثام عرث عليها، يســعى لالســتفادة 

واإلفــادة منها، كذلك فإنه من الحكمة أن تكون لحياتنا 

غاية نســعى إىل تحقيقهــا، فبقدر ما هيــأت الحضارة 

من وســائل اإلرضار، قد ابتكرت ما ميكن من تســخريها 

لتطوير الذات واإلفادة منها.

وقد أبهجنــي ما طالعته يف صحفنا منــذ فرتة زمنية 

ليست بالبعيدة عن ما قامت به مجموعات من الشباب 

يف وطننا الحبيب ملســاندة برنامج صاحب السمو رئيس 

الدولــة الذي هو خطة الطريــق لوضع الوطن يف مجال 

التطور الدســتوري، ويف تقديري أنها بادرة لتفاعل بناء 

بني قــادة األمة وشــبابها لتفاعل مثمــر لصالح الوطن 

واستقراره ومنهجه السيايس، وال شك يف أنها بادرة توحي 

بأن لدينا شباب ثائر الحفيظة مغوار لدى الوغى دفاع.

ويف الختــام نبتهل للموىل العزيــز الحكيم أن يحفظ 

دولتنــا املجيدة وقيادتها الرشــيدة، وأن يســبغ موفور 

الصحــة والعافية عىل أصحاب الســمو رئيســها ونائبه 

وإخوانهام حــكام اإلمارات وأن يســدد خطاهم لرفعة 

الوطن وإعالء شأنه.

الشباب هم احللقة 
الذهبية التي تربط 
بني ماضي ا8مة 

وحاضرها..بني 
موروثها احلضاري 

والثقاN وقيم 
bتمعها
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كلمة سمو الشيخ

 \مد بن سعود بن صقر القاسمي
وx عهد رأس اخليمة

أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل عهد رأس الخيمة يف كلمة وجهها 

عرب مجلة درع الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني بجهود القيادة الرشيدة يف 

مجاالت التنمية والبناء والتطوير، الســيام التنمية البرشية واالجتامعية والقطاع االقتصادي 

مــام جعل اإلمارات واحدة من أكرث دول العامل جاذبية للعمل واالســتثامر والعيش، وفيام 

ييل نص الكلمة:
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تعكس تجربة اإلمارات روح األرسة الواحدة، التي تلتف 

حول قيــادة الدولة، وتصون اإلنجــازات التي تحققت 

بســواعد أبنــاء الوطــن، مــن الرعيــل األول واألجيال 

املتعاقبــة األوفياء لوطنهم وثوابته الراســخة واملنتمني 

لهويتهــم، مــا يحثنا عىل املــيض قدماً يف طريــق البناء 

والتطوير وخدمة الوطن، مســتلهمني القيم التي غرسها 

فينا املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان وإخوانه الشيوخ املؤسسني رحمهم الله الذين 

حملوا عىل عاتقهم أمانة تأسيس االتحاد وبنائه.

برهنت القيادة الرشــيدة عىل قــدرة اإلمارات يف حقول 

التنميــة والبنــاء والتطويــر، الســيام التنميــة البرشية 

واالجتامعية والقطاع االقتصــادي، ونجحت يف مواصلة 

معدالت النمــو العالية، محافظة عــىل مكانة اإلمارات 

إقليميــاً ودولياً، كمركــز اقتصادي اســتثامري مزدهر، 

وإنجــازات الدولة جعلــت اإلمارات واحــدة من أكرث 

دول العامل جاذبية للعمل واالســتثامر والعيش، وتجىل 

ذلك يف دراســة نرشت يف وقت ســابق، توصلت إىل أن 

الدولة يف صدارة دول العامل التي يحلم الشــباب العرب 

بالعمــل فيها، وجعل االقتصاد اإلمارايت واحداً من أرسع 

اقتصاديــات دول العــامل منواً، وفق مــا رصح به رئيس 

الوزراء الربيطاين مؤخراً.

يجمع أبنــاء اإلمارات عــىل أن جهود صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعــىل للقــوات املســلحة «حفظه الله» أســفرت عن 

ازدهار شامل تعيشه الدولة، بعد أن قاد سموه اإلمارات 

إىل تحقيق مكاســب تنموية أبهرت العامل بفضل حكمة 

ســموه ورؤيته ودعمه الســخي لجميع إمارات الدولة 

وقطاعاتها الحيوية، وتجســدت سياسات ورؤى صاحب 

الســمو رئيس الدولة يف مختلف بقاع الوطن، يف مشهد 

حركــة تنمويــة شــاملة وانتعــاش اقتصــادي وازدهار 

اجتامعي بفضل مبادرات ســموه التــي أطلقها لصالح 

أبناء الدولة، واملشــاريع العمالقة التي أمر بتنفيذها يف 

كافة اإلمارات مــا يفيض إىل حياة كرمية وبيئة منوذجية 

وتوفري الخدمات يف كل مكان.

ومتثل مبادرات صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكــم ديب «رعاه الله» املتالحقــة دفعة كبرية للنمو يف 

اإلمــارات، وهي تتوزع بحكمه عىل مختلف القطاعات، 

ويحظــى القطــاع التعليمي باهتامم كبري من ســموه، 

إدراكاً لقيمة التعليم يف بناء الحارض واملستقبل، بجانب 

القطــاع االقتصادي وبقية القطاعــات التي تقود قاطرة 

التنمية يف اإلمارات.

ويف سياق العمل الوطني املخلص يبذل أصحاب السمو 

أعضاء املجلس األعىل حــكام اإلمارات جهوداً متواصلة 

الســتكامل حلقــات النجــاح اإلمــارايت وترسيــع وترية 

التنمية، واضعني رفاهية مواطن اإلمارات نصب أعينهم 

لتنترش التنمية يف ربوع اإلمارات يف إطار هيكل اتحادي 

متني، مل يتأثر بالتحوالت اإلقليمية والدولية، ما أكد قوة 

الدولة واستقرارها وقدرتها عىل املحافظة عىل مكاسبها 

وترسيخ التنمية.

ويكتســب الدور النوعي الذي يتكفل بــه الفريق أول 

ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، أهمية كبرية يف 

النهضة الشاملة التي تشــهدها دولة اإلمارات، وتطوير 

الخدمــات العامة، وتعزيــز اســتقرار األرسة اإلماراتية، 

ودعــم املؤسســات االتحاديــة وتقوية كيانهــا وتوثيق 

التكامل بني إمارات الدولة الواحدة.

ونســتطيـــع القــول إن اإلمـــارات تقــدم للعامل اليوم 

تجربــة دولة فتيــة، باتت مثاالً يحتذى للــدول النامية 

والصاعــدة يف البنــاء والتطوير والتنميــة، بفضل رؤية 

القيادة بعيدة املدى وجهود الشعب اإلمارايت املتواصلة 

وإخالصه لوطنه.

تعكس جتربة 
اtمارات روح ا8سرة 
الواحدة التي تلتف 
حول قيادة الدولة 

وتصون اtجنازات





äÉμjÈàdGh ÊÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ™aôf

خخخخلليييففــــــةة ببنننن زززاايييــــــــــددد آآللل نههيـــــــــانن

مممممحححمممـــــــــددد بنننن ررراششششــــــــددد آآآلل مككتتــــــــوووم

ممممحححمممــــــــــدددد بببننن ززااييــــــــددد آآآلل نههيـــــــــاانن



كلمات

| ديسمرب 2012   96

كلمة سمو الشيخ

حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل احلاكم N املنطقة الغربية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية يف كلمة وجهها 

عرب مجلة درع الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحــادي واألربعني إن اليوم الوطني الحادي 

واألربعني هو مناســبة ألن نحشــد قوانا لرفعة وتقدم اإلمارات، والحفاظ عىل مكتســبات 

املواطــن التي تحققت عرب أربعة عقود من الجهــد والعمل الدؤوب، ووفاء لقيادة عملت 

ليــل نهار لتوفري كل أســباب املنعة والرفاهيــة والنمو للمواطن والوطــن. وفيام ييل نص 

الكلمة:
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أن العيد الوطني لدولــة اإلمارات العربية املتحدة، هو 

ذكرى عزيزة علينا نستمد منها ونستلهم القيم واملبادئ 

واملثل العليا التي أرساها القادة املؤسسون لهذا الرصح 

املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 

«طيــب الله ثراه» وأخوه املغفور له بإذن الله الشــيخ 

راشد بن ســعيد آل مكتوم، وإخوانهام أصحاب السمو 

الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات 

الذيــن اتخذوا بعون الله وتوفيقه ذلك القرار التاريخي 

بتشييد رصح االتحاد عىل أسس وقواعد راسخة كان لها 

األثر العميق يف تعزيز التنمية املستدامة وبناء املواطن 

علمياً ومعرفياً وتقنياً، وقد حمل راية املســرية التنموية 

املباركة مــن بعدهم قادة متميــزون أدركوا ببصريتهم 

الحادة رشوط ومتطلبات املراحــل الجديدة، وضاعفوا 

مــن جهودهــم ومســاعيهم الحثيثة نحو ارتقاء ســلم 

الريادة والتميز وبلوغ القمــة لتحقيق آمال وتطلعات 

أبناء هذا الوطن العزيز.

إن التزام دولة اإلمارات بسياســتها املتبعة يف العقود 

األربعة املاضية مبد يد العون إىل الشــعوب األقل حظاً، 

واملترضريــن من حاالت الطوارئ ســواء مــن الكوارث 

الطبيعيــة أو تلك التي من صنع اإلنســان، وبالرغم من 

ازدياد حدة التحديات التي تواجه شــعوب العامل اليوم 

من فقــر وجوع وكوارث وحاالت طــوارئ، إال أن دولة 

اإلمارات ستســتمر ببــذل أقىص جهد نحو املســاهمة 

يف بنــاء املجتمعــات الفقــرية وإعطائهــم فرصة نحو 

حيــاة أفضل من خالل دعم املشــاريع التعليمية وبناء 

املــدارس واملعاهــد واملستشــفيات ومشــاريع البنية 

التحتيــة املختلفة، والتخفيف مــن أثر حاالت الطوارئ 

عىل املترضرين من خالل تأمني الغذاء واملأوى والصحة 

والتعليم.

إن دولــة اإلمــارات ملتزمة باالســتجابة إىل الحاالت 

اإلنســانية الطارئة، فقد اســتجابت لعــدد من األزمات 

اإلنســانية خالل العام املايض ومنها املساهمة يف إغاثة 

ضحايــا املجاعــة يف القــرن األفريقي، ودعــم الالجئني 

الســوريني عــىل الحدود األردنيــة واللبنانيــة، وتقديم 

املساعدات اإلنسانية ملعالجة األوضاع املتأزمة يف اليمن، 

وإغاثــة آالف املترضرين من الفيضانات يف باكســتان، 

والتخفيف من حدة أزمة الجفاف يف منطقة الســاحل 

األفريقي، وغريها الكثري من حاالت الطوارئ، كام قامت 

الجهات املانحة واملؤسسات اإلنسانية اإلماراتية باتخاذ 

خطوة هامــة خالل العامني املاضيني عىل صعيد توحيد 

الجهود اإلغاثيــة وذلك بالعمل من خــالل إطار فريق 

إغايث إمارايت مّوحد لالســتجابة لألزمات اإلنسانية، الذي 

من شأنه تنسيق الجهود ومنع ازدواجيتها.

وهكذا عملت اإلمارات يف الداخل، عىل بناء اإلنسان 

وتحقيق ســعادته ورفاهيته وتوفري كل أســباب التقدم 

والنامء له باعتباره ركيزة كل بناء وتنمية وهدفها يف آن.

د  االحتاد صرح شيَّ
على أسس وقواعد 
راسخة كان لها ا8ثر 

العميق N تعزيز 
التنمية املستدامة 

وبناء املواطن
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إن اليوم الوطني الحادي واألربعني هو مناســبة ألن 

نحشــد قوانــا لرفعة وتقــدم اإلمــارات، والحفاظ عىل 

مكتســبات املواطن التي تحققت عرب أربعة عقود من 

الجهد والعمل الــدؤوب، ووفاء لقيادة عملت ليل نهار 

لتوفــري كل أســباب املنعة والرفاهيــة والنمو للمواطن 

والوطن، بل ولكل من يعيش عىل أرض اإلمارات الطيبة.

إننا اليوم نستشــعر أهمية صيانة مكتســبات وطننا 

أكرث مــن أي وقت مىض، ونحــن إذ نطل عىل تحديات 

املايض نرنو بأمل إىل مستقبل أكرث ارشاقاً لجيلنا الحارض 

ولجيل الغد، أبناءنا وأحفادنا من بعدنا.

إن اإلنجــازات البيئيــة التي حققتهــا دولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة تعتــرب عنواناً بــارزاً مــن مقومات 

النهضة الحضارية الشــاملة حيث وضعت الدولة البيئة 

يف مقدمــة اهتامماتها، وســنت القوانــني والترشيعات 

املناســبة لحاميتهــا، ووظفت الدولة أحــدث التقنيات 

وأكــرب اإلمكانيات املاديــة يف خدمة املشــاريع البيئية 

مام أدى إىل تنامي اإلحســاس برضورة االهتامم بالبيئة 

وسالمتها وحفظها نظيفة لألجيال القادمة.

أما عــىل صعيد املنطقة الغربية فقد شــهدت خالل 

الســنوات القالئل املاضيــة نهضة عمرانيــة واقتصادية 

وثقافية واجتامعية وسياحية كبرية، وذلك يف إطار حرص 

واهتامم القيادة الرشيدة بتنمية وتطوير املناطق النائية 

يف كافة أرجاء الدولة، وتحويلها إىل مدن عرصية حديثة.

كــام بدأ العمــل يف تنفيــذ محطة الطاقــة النووية 

يف منطقــة «براكــة» الواقعــة إىل الجنــوب الغريب من 

مدينــة الرويس، ومــا الزيــارة التفقدية التــي قام بها 

الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، 

وفخامــة الرئيس يل ميونج باك رئيــس جمهورية كوريا 

مؤخــراً إىل موقــع «براكة» إلنشــاء محطــات الربنامج 

النووي الســلمي إلنتاج الكهربــاء يف الدولة والواقع يف 

املنطقة الغربية يف إمارة أبوظبي، إال دليل عىل األهمية 

التــي تحظى بهــا املنطقة الغربية من حيــث اجتذابها 

ألكرب املشــاريع االقتصادية والتجارية واالســتثامرية يف 

الدولة.

ويف الختام، أغتنم هذه الفرصة ألتقدم ملقام ســيدي 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائــد األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله»، 

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

«رعــاه الله»، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو الشــيوخ 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات «حفظهم 

الله»، وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمـــد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، وإىل شــعب اإلمارات الويف، ولكل مقيم عىل 

أرض هــذا الوطن الذي اســتظل بفيء ظاللــه الوارفة، 

ظالل املحبة والســالم واألمــن واألمان، بأســمى آيات 

التهنئة مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني.

وضعت الدولة 
البيئة N مقدمة 
اهتمــامـــــاتهــا 
وسنت القوانني 
والتشـــريعــــات 

املناسبة حلمايتها
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Bبقلم: 5مد خلفان الصوا
كاتب إماراتي

 

قصة شعب وحكامه..!
هناك قصص تحدث عــىل أرض اإلمارات تحيك طبيعة 

عالقة الحاكــم باملحكوم، قصص غــري قابلة للتصديق 

مــن قبل املراقب الخارجي ولــو عاش واحدة منها رمبا 

يصــدق، أحياناً بعضها يكون أقرب إىل أن يكون قصصاً 

ال تحدث إال يف الروايات الخيالية واألحالم.

مل تعــد تلك القصص املتعلقة مبنح املواطن مســكناً 

مجهــزاً أو تســديد الحكومــة لقرض مواطــن تعرث يف 

تســديده، وال قصص نزول حاكم مــن موكبه يك يهنئ 

رجل أمن يقوم بواجبه يف العيد، أو أنه يحرض مناســبة 

اجتامعية يف بيت مواطن أو يشاركه واجب العزاء؛ ألنها 

باتت مسائل اعتيادية وغري الفتة.

يكفــي اإلماراتيني فخراً أن شــعوب الدول األخرى، 

ومنها دول الجوار الجغرايف، يغبطونهم ويتمنون نسبة 

ولو بســيطة من اهتامم حكامهم بأبسط احتياجاتهم، 

رمبــا تعرب تلك الرســالة التــي خطها أحــد أبناء دول 

مجلــس التعاون عن اهتامم حكام اإلمارات بشــعبهم 

أبلــغ تعبري عــام يراه غرينــا عنا، عندمــا وقفت دولة 

اإلمــارات وحكامها حداداً لوفاة عائلــة إماراتية كانت 

تقوم برحلة ســياحية يف ســلطنة عامن، بــات الالفت 

عنــد املواطن اإلمارايت أن يــرى حكام الدول األخرى ال 

يهتمون بتفاصيل حياة مواطنيهم، ويســتغرب عندما 

يرى تلك املآيس التي تحدث يف الدول األخرى.

أجــد صعوبــة يف وصف عالقــة اإلنســان اإلمارايت 

بحكامــه، خاصــة أن اإلمارات دولــة يف منطقة الرشق 

األوســط؛ ألنه طبيعي جداً أال يتفهــم ذلك من عاش 

بعيداً عــن اإلمارات، وبالتايل وجــب علينا أن نجد له 

العذر؛ ألن املســألة تكاد تكون أبعد من الواقع، خاصة 

يف هذا العــامل ويف هذه املنطقة من العامل تحديداً. أما 

عن الذين كام ســامهم حاكم الشارقة صاحب السمو 

الشــيخ ســلطان بن محمد القاســمي بأنهــم «بغوا» 

فأعتقــد أنــه من الصعوبــة عليهم نســيان الكثري من 

املواقف اإلنســانية التــي متت معهم، حتــى وهم يف 

مواقفهم الحالية، إال إذا كانوا يريدون أن يتناسوا.

املقارنــة دامئاً هي األســلوب األفضل واألنســب يك 

تعــرف املــكان الذي تقف فيــه، أمــا إذا كنت تحاول 

أن تنقل مــا يحدث يف املجتمعات األخــرى باعتبارها 

«رشقيــة» وبالتايل كل ما هو «رشق ســواء» فإن األمر 

فيــه تجاوز عىل اإلمارات، أفضــل تعبري ميكن أن يقال 

عن عالقة اإلمارايت بحكامه أنهم يبذلون جهداً إلسعاده 

وصناعة الفرحة له.

لدى معظم اإلماراتيني قصــة عن «صناعة الفرحة» 

يحفظهــا عن إنســانية التعامــل مع الحاكــم، إما أنها 

ق إذا ما  حدثت له أو ســمعها من إنســان آخــر. وصدِّ

نقل لك شخص أنه قابل أحد الشيوخ مصادفة يف مركز 

تجاري وتبادل معه الحديث فســأله الشــيخ عن أفراد 

أرسته. وصدق أيضاً إذا قيل لك إن شخصاً زار اإلمارات 

وطلــب حضور مجلــس الحاكم، وتم لــه ذلك بعد أن 

تواصل مــع ديوان الحاكم. عالقتنــا تجاوزت نظريات 

علم االجتامع.

أفضل وقت ممكن أن يعرب فيه اإلمارايت عن عالقته 

بحاكمه يف هذه األيام التي تصادف الثاين من ديسمرب، 

وهــو اليوم الذي قامــت فيه دولة اإلمــارات العربية 

املتحــدة؛ بعدما أثبت حكامها للعامل، عىل مر األجيال، 

أن اإلنسان هو محور التنمية وأنهم يقومون بذلك من 

دون تغطيــة لتقارير «ورديــة» يكتبها اآلخرون. الثاين 

من ديسمرب هو اليوم الذي ُصنعت فيه قصة دولة مع 

شعب أرادها أن تكون مبقاييس الدول املتقدمة لكن يف 

جغرافيا تختلف. الكل يحتفل بطريقته بهذه املناســبة 

واختارت مجلة «درع الوطن» أن يكون احتفالها مبلف 

يحمل انطباعات اإلماراتيني عن حكامهم؛ ألن هناك ما 

يستحق أن يقال عنها ويدرَّس أيضاً.
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xكلمة معا

\مد أحمد املر
رئيس اجمللس الوطني االحتادي

أشــاد معايل محمد أحمد املر رئيس املجلس الوطني االتحــادي يف كلمة وجهها عرب مجلة 

درع الوطــن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني بحرص القيادة الرشــيدة عىل متكني 

وتحقيق طموحات شــعب اإلمارات والوصول بالدولة إىل أقىص معدالت التنمية الشــاملة، 

كام أن التطور الســيايس واملؤســيس يف الدولة يعد أحد الجوانب املهمة يف مسرية االتحاد، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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بداية ومبشــاعر الفخــر واالعتزاز يرشفنــي وبالدنا تحتفل 

بالذكرى الحادية واألربعني لتأسيس دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، أن ارفع باســم املجلس الوطني االتحادي أســمى 

آيات التهــاين والتربيكات مقرونة بعميــق الوالء، إىل قائد 

املسرية االتحادية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه 

الله»، وصاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه 

الله»، وإخوانهام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات.

يأيت احتفال دولتنا الغالية وشعبنا العزيز بهذه املناسبة 

هذا العام، وقد ترسخت تجربتنا االتحادية، وغدت مبعث 

فخر ومنوذج اســتقرار، ومثال ازدهــار، وهو يوم نؤكد فيه 

جميعاً الوالء للقيادة الرشــيدة واإلخالص واالنتامء للوطن، 

والحرص عىل تعزيز مكاســب دولة االتحاد، يوم نســتلهم 

فيه أهمية هذه الذكرى العزيزة يف توحيد اإلرادة والرؤية 

املستقبلية ملواصلة العطاء والبناء.

ويف الثــاين من ديســمرب من كل عام يلمــس املواطنون 

واملقيمــون وكل من يزور اإلمارات إنجــازاً جديداً يتحقق 

يف جميــع املجاالت السياســية واالقتصاديــة واالجتامعية 

والثقافيــة والبيئيــة، األمر الذي يؤكد حــرص القيادة عىل 

متكني وتحقيق طموحات شعب اإلمارات والوصول بالدولة 

إىل أقىص معدالت التنمية الشاملة.

وإن كان من كلمة نقولها بهذه املناسبة هي أن التطور 

الســيايس واملؤسيس يف الدولة يعد أحد الجوانب املهمة يف 

مسرية االتحاد، وأن أهم ما مييز تجربة اإلمارات أنها تتبنى 

نهجاً متوازناً ومتدرجاً يف مســرية التمكني، آخذة يف االعتبار 

خصوصيــة املجتمع اإلمارايت لتحقيق التنمية املســتدامة، 

وجــاء برنامــج التمكني الســيايس لصاحب الســمو رئيس 

الدولة الذي أعلنه عام 2005 م، تجســيداً لنهج الشــورى 

يف الدولــة، من خالل التعديل الدســتوري رقم (1) لســنة 

2009 م، وما تضمنه من متكني للمجلس، ومشــاركة املرأة 

يف الحياة السياســية، وإجراء االنتخابات الثانية عام 2011 

م، وتوســيع مشــاركة القاعدة االنتخابية استكامالً ملرحلة 

التأسيس التي رافقت انطالق دولة االتحاد عام 1971 م.

وشــكلت املرحلــة الثانية من برنامج ســموه للتمكني، 

خطــة عمل ورؤى ملرحلة جديدة من العمل الوطني تقوم 

عــىل توظيــف كامل القــدرات الوطنية، يف مســرية البناء 

وتعزيــز التالحم املجتمعي محدداً ســموه بشــكل قاطع 

مقاصد وغايات مرحلة العمل الوطني، حيث قال ســموه 

خــالل افتتاحــه دور االنعقــاد العادي األول مــن الفصل 

الترشيعي الخامس عرش يف نوفمرب 2011 م «إن انعقادكم 

اليوم هو تتويج موفٌق للمرحلة الثانية يف مســارنا املتدرج 

نحو تعميق ثقافة املشــاركة وتطوير مامرساتها، وهو خيار 

اتخذنــاه بكامل اإلرادة الوطنية، وســنميض به إىل منتهاه 

بكل العزم تلبيــة لطموحات أبناء شــعبنا وبناته يف وطن 

يتشاركون بنائه، ويصونون مكتسباته، ويفتخرون بالعيش 

فيــه، واالنتامء لــه، فالتمكني هــو روح االتحــاد، ورهانه 

الكبري».

ونفخــر أن دولتنــا ترتقي إىل مصاف الــدول العرصية 

املتقدمة، مبا حققته من منجزات وطنية غري مسبوقة عىل 

مدى 41 عاماً من قيام اتحادها الشامخ يف مختلف مناحي 

الحيــاة ومجاالتهــا، ومبــا انتهجته من سياســات خارجية 

متوازنة وشفافة يف التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة 

يف قــارات العــامل كافــة، مام عزز مــن مكانتهــا املرموقة 

وحضورها اإليجايب يف الساحتني اإلقليمية والدولية.

وســاهم املجلس الوطني االتحــادي بفاعلية يف عملية 

البنــاء التــي عاشــتها دولة اإلمــارات من خــالل مواكبته 

ومشاركته يف مســرية التطور والنامء، لتفعيل دوره ليكون 

ســلطة مســاندة ومرشــدة وداعمة للســلطة التنفيذية، 

ومجلساً أكرب قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم 

املواطنني.

وختامــاً نســأل املوىل عــز وجل أن يديــم نعمة األمن 

واألمان واالســتقرار عــىل بالدنا مجدديــن يف الوقت ذاته 

العهد والوالء لقائد املســرية صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايــد آل نهيان، الــذي أصبحــت اإلمــارات بقيادته 

الحكيمة نبعاً للعطاء وعنواناً للمجد وواحة لألمن واألمان 

والبناء والتقدم، فكل عام واإلمارات وقيادتها وشعبها بألف 

خري واتحادها بعزة وكرامة.

ونبتهل إىل الله العيل القدير أن يرحم مؤســس االتحاد 

الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان الذي طاملــا قال إن 

«االتحاد هو طريــق القوة والعزة واملنعــة وطريق الخري 

املشــرتك، والفرقة ال ينتج منهــا إال الضعف، وإن الكائنات 

الهزيلة ال مكانــة لها يف عامل اليــوم..وإن تجربتنا يف دولة 

اإلمارات هي الربهان الســاطع عىل أن الوحدة هي مصدر 

كل قوة ورفعة وفخر».
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كلمة  سمو الشيخ

طحنون بن \مد آل نهيان
ممثل احلاكم N املنطقة الشرقية

أشــاد سمو الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الرشقية يف كلمة 

وجهها عرب مجلة درع الوطن مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني بالتجربة الدميقراطية 

التي أرستها الدولة يف انتخابات املجلس الوطني وجهودها الحثيثة يف تفعيل العمل السيايس 

والدميقراطي ألبناء الوطن. وفيام ييل نص الكلمة:
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تحتفــل دولة اإلمارات العربيــة املتحدة هذه األيام 

مبناســبة عزيزة وغالية عىل قلــب كل أبناء الوطن من 

الفجــرية إىل مدينة الســلع يف املنطقــة الغربية إلمارة 

أبوظبي باليوم الوطني الثاين من ديسمرب والعيد الحادي 

واألربعني لتأســيس هذا الكيان العمالق لدولة اإلمارات 

العربيــة املتحدة يف الثاين من ديســمرب عام 1971، عىل 

يد القائد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه 

ورحمه رحمة واسعة بقدر ما قدم لوطنه وشعبه وأمته 

مــن أعامل جليلة وعظيمة خلدها التاريخ وســتظل يف 

ذاكــرة أبناء الوطن واألمــة إىل أن يرث الله األرض ومن 

عليها.

عندما نتذكر مســاعي وخطوات زايد يف تأسيس هذا 

االتحاد الــذي وجد ليبقى كام أراد له القائد املؤســس 

نــدرك مدى الفكر الثاقب الذي متتــع به رحمه الله يف 

حفظ هذه األرض وصيانتها وتوحيدها تحت علم واحد 

ونظام واحد وقائد واحد.

ولقــد كان رحمه الله ال يكل وال ميل وال يهدأ له بال 

حتى أنجــز هذا الكيان االتحادي الذي جمع أبناء هذه 

األرض يف دولة واحدة أصبح يشــار إليها بالبنان، وتحتل 

مكانة مرموقة وفاعلة يف املجتمع الدويل.

لقد مىض عىل تأســيس هذه الدولة االتحادية الفتية 

41 عامــاً مليئــة باالنجــازات السياســية واالقتصادية 

واالجتامعية، وأصبحت دولتنــا تنافس الدول املتقدمة 

يف مجاالت التنمية االقتصادية والبرشية وبناء اإلنســان 

القــادر واملتعلم الذي يســاهم يف بنــاء الدولة ويخدم 

املجتمع.

وقد أنفقت الدولة منذ إنشــائها حتى عرصنا الحايل 

مئات املليارات من الدراهم يف ميزانياتها املتعاقبة عىل 

البنية التحتية وإنشاء املدن واملجتمعات الحديثة وبناء 

اإلنسان من خالل إنشاء املدارس واملعاهد والجامعات.

كل ذلــك يأيت بفضل الدعم واملســاندة الكبرية التي 

يوليها صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 

الله» ألبناء وطنه.

لقد كان سموه خري خلف لخري سلف، إنه ابن القائد 

الحكيــم الذي وضع اللبنــات األوىل لرصح هذه الدولة 

العظيمة التي تســهم بشــكل فاعل يف قضايا اإلنسانية 

ومســاعدة ومعاونة كل ملهوف عىل سطح هذه الكرة 

األرضيــة، كام أنهــا تدعم مشــاريع التنمية والخري عىل 

املستوى الدويل.

إن مــرور 41 عاماً عىل قيام الدولة يف ظل التحوالت 

واإلنجــازات الكبــرية واملتالحقــة التي حققتهــا دولة 

اإلمــارات يف هــذا الزمــن القصري الذي ال يحســب يف 

عمر الشــعوب والدول إذا نظرنــا إىل حجم اإلنجازات 

والخدمات التــي تقدمها الدولــة للمواطن يف مختلف 

إماراتهــا والتطور الهائل الذي حصــل خالل فرتة زمنية 

وجيزة.

ولكــن ذلك كله يرجع إىل االهتامم الكبري الذي يوليه 

صاحب الســمو رئيس الدولة «حفظــه الله» وأصحاب 

السمو حكام اإلمارات ألبناء الوطن وتوفري كل متطلبات 

حياتهــم املعيشــية من ســكن وعمل ورعايــة صحية 

واجتامعية.

كــام أنني ال يفوتني أن أشــيد بالتجربة الدميقراطية 

ومامرسة الحريات العامة من سياسية واجتامعية بالنظر 

إىل الخطوات التي قطعتها الدولة يف املجال الدميقراطي 

مــن خالل إجــراء تجربتني انتخابيتــني النتخاب نصف 

أعضــاء املجلــس الوطني االتحادي، مــام يؤكد عىل أن 

دولة اإلمارات العربيــة املتحدة جادة يف تفعيل العمل 

الســيايس والدميقراطي ألبناء الوطــن، وتفعيل منحهم 

حقوقهم السياسية واالجتامعية يف اختيار من ميثلهم يف 

املجلس الوطني االتحادي.

وال شــك أن هــذا التوجه يعد مــن أولويات حقوق 

اإلنســان والحريــات العامــة التي كفلها دســتور دولة 

اإلمــارات، وحرية التعبــري من أهم الحريــات الخاصة 

للمواطن ولكن يف إطار الثوابت السياســية واالجتامعية 

للدولة.

إننــا نعيش هذه املرحلة مــن تاريخنا يف أمن وأمان 

وحياة كرمية وفرتها الدولة ألبنائها.

أصبحت دولتنا تنافس 
 N الدول املتقدمة

bاالت التنمية وبناء 
اtنسان الذي يساهم 
N بناء الدولة ويخدم 

اجملتمع
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عيد االحتاد ا�ماراتي ... 
عيد كل خليجي!

يشــكل الثاين من ديســمرب يوم اتحاد دولــة اإلمارات 

العربية املتحدة يف ســنة 1971، اجتمــع يف هذا اليوم 

حــكام اإلمارات الســتة يف قرص الضيافــة يف ديب وهي 

إمــارة أبوظبي وإمــارة ديب وإمــارة الشــارقة وإمارة 

عجامن وإمارة أم القوين وإمارة الفجرية وقاموا بتوقيع 

الدســتور املؤقت إلتحاد اإلمارات العربية ما عدا إمارة 

رأس الخيمــة حيث طلبت الحقــاً االنضامم إىل اإلتحاد 

يف فربايــر من عــام 1972، هــذا االتحاد الــذي تجاوز 

األربعني سنة وقف بوجه كل الرياح العاتية التي كانت 

تستهدفه تشويهاً وانتقاصاً، أو تدبّر ضده بغية التهشيم 

أو التفريق أو الكرس.

راهنــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــىل 

«التنمية» ونجحت وكســبت الرهان، وكســبت االتحاد 

القوي الــذي يكرس أي تحٍد ميكــن أن ميثل أمامه، ويف 

املقابــل بقيت الــدول األخرى التي أسســت ألنظمتها 

السياســية عرب «الدميقراطيــة الكرتونية» يف مكانها، بل 

تراجعت وانهارت، نعم لقد كســبت اإلمارات رهانات 

التنمية. 

كســبت الرهان بالتنميــة من خالل الضــخ الثقايف، 

فالتنمية منبعها ثقايف تنبجس بذورها مورقًة من خالل 

ترســيخ مبادئ العقل والعلم والحريــة والحفاظ عىل 

الحدود االجتامعية والدينية، وهذه تتأىّت عرب مؤسسات 

التعليم، ومــن خالل الخطاب الديني الوســطي، وعرب 

الكتب واملؤلفات والصحف ووســائل اإلعالم والتنمية 

أساســها اإلنسان، والتنمية ســهلة، حني نأخذ بأسبابها، 

لكن عدو التنمية األول كام ذكرت من قبل هو الفساد، 

ميكننــا أن ندخل يف عمق العرص وأن نتطور مؤسســياً 

باســتمرار حني تتغلب لدينا حاســة النهضــة والعدالة 

والبنــاء، عىل حواس الهياج الجامهريي وإدعاء الثورات 

والفــوران الال مســؤول للجموع يف املياديــن، التنمية 

ببســاطة هي اإلنســان وحاجاتــه، والتنميــة أوىل من 

الدميقراطية وأوعز بالبدء.

اإللحــاح عــىل التنميــة ميكــن أن يكــون أهم من 

الدميقراطية ذلك أننا يف الخليج مع نظم سياســية متت 

مبايعتها من الناس والقبائل، الخليج محســوم سياسياً، 

وهذا ال يعني أن اإلصالح ليس مطروحاً، بل اإلصالح هو 

دواء التنميــة، أثبتت الدول التــي اتخذت خطاً تنموياً 

ومل تدخل يف ســياق الرثثرة األيديولوجية أو االنقالبات 

العسكرية أنها األكرث تطوراً واألقدر عىل مقاربة النهضة، 

ذلك أن الدميقراطية ليست صناديق اقرتاع، وإمنا تحتاج 

إىل ظــروف ومناخــات وتراكــامت تاريخيــة وثقافية 

وفكرية واجتامعية لتنضج، الدميقراطية حينام نضجت 

يف أوروبا مل تأِت عىل ظهر دبابة، كام مل تؤخذ من بطون 

الكتب، بل نضجت بظــروف الناس، بعرقهم، بخبزهم، 

استوت عىل سوقها بعد أن وجدت الرتبة التي تحتضنها 

فانزرعت فيها كام تزرع العشبة املالمئة بعد أن توفرت 

كل الرشوط، يقول كارل جريشــامن:«الدميقراطية تعترب 

نظامــاً غري مالئم للــدول خارج كتلة الــدول الصناعية 

الغربية».

هذا العيد اإلمارايت هو عيد التنمية ولهذا أحب هذه 

البلد كل العرب والخليجيني! 

حــب اإلمارات ليس أمراً مرتبطــاً باإلماراتيني، وهذا 

رمبا يدركه من يعرف عاطفة الخليجيني معها، والعاطفة 

ميكن قياســها بالســياحة، مــن عادة اإلنســان - مثالً - 

أنــه وبعد عنــاء العمل ومجيء فرصة إجــازٍة مثينة لن 

يبددهــا إال يف بلــٍد يحبه، ومجيء الســعوديني خاصًة 

والخليجيني عامًة إىل اإلمارات ال يعني إال الحب املطلق 

الذي ال ينازعه شك، ألنهم يسرتخون يف فنادق أبوظبي 

أو ديب أو الشــارقة أو عجامن أو غريهــا من اإلمارات، 

يســتمتعون بالخيــارات املتاحــة، بالحريــة الجميلة، 

باملــوالت واألســواق، باألنظمة املنضبطــة، وفوق كل 

ذلك بالشعب اإلمارايت البشوش، تأيت إىل الفرد اإلمارايت 

يقابلك بخلق وأدب، حتى ليصح فيه قول املتنبي:

تراه إذا ما جئته متهلالً 

   كأنك تعطيه الذي أنت سائله!
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هزاع بن زايد آل نهيان
مستشار ا8من الوطني نائب رئيس اجمللس التنفيذي

وجه ســمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشــار األمن الوطني نائب رئيس املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي كلمة إىل مجلة "درع الوطن"  مبناسبة الذكرى الحادية واألربعني 

لليوم الوطني أكد فيها أن ذكرى التأســيس تتجاوز املناســبة االحتفالية إىل الواقع الحي، 

واقع وطن مل متس الشــيخوخة جبينــه، وال نال التعب من عزمه وطموحه، وال مســت 

التحــوالت بصغريهــا وكبريها نقاء قلبه وروحه، وطن ال يعــرف أن يكف عن التجدد يف 

كل يوم، بل يف كل ســانحة، مرتقياً بدوره وحضــوره، مواجهاً التحديات ومذلالً الصعاب، 

ومسطراً اإلنجازات تلو اإلنجازات، وفيام ييل نص الكلمة:
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لعلها من اللحظات التاريخية النادرة التي ال يقف فيها 

االحتفال بعيد تأســيس وطن عند تذكر املايض العريق، 

أو الفخــر مبا أنجز عىل مر الســنوات والعقود املاضية، 

بل يشــكل فرصة حقيقية يعيش من خاللها جميع أبناء 

الدولة الحلم من جديد، كأنه يولد للتو أمام أعينهم، يف 

قلوبهم الخافقة باألمل والحياة، ويف وجدانهم الجمعي 

املفعم بحــب كل ما ميثله هذا الوطن لهم، وما ميثلونه 

فيه عىل حد سواء. 

ذكــرى تأســيس دولتنا الحبيبــة، اإلمــارات العربية 

املتحــدة، تتجاوز إذن املناســبة االحتفاليــة إىل الواقع 

الحــي، واقع وطــن مل متس الشــيخوخة جبينه، وال نال 

التعــب مــن عزمــه وطموحــه، وال مســت التحوالت 

بصغريها وكبريها نقاء قلبــه وروحه، وطن ال يعرف أن 

يكف عن التجدد يف كل يوم، بل يف كل ســانحة، مرتقياً 

بدوره وحضــوره، مواجهاً التحديــات ومذلالً الصعاب، 

ومســطراً اإلنجازات تلو اإلنجازات، هــذا الوطن الذي 

قــدم - بحكمة قادته ودأبهم ورعايتهــم وبوعي أبنائه 

وعزمهم وعزميتهم - منوذجاً يحتذى يف التنمية والتطور 

كام يف التســامح واإلخــاء، وهو ما أكســبه عن جدارة 

احرتام العامل وثقته. 

ويثبــت أبناء هــذا الوطن شــدة متســكهم مبيثاق 

الــوالء لوطنهم واالنتامء له واملحبــة الصادقة والتعاون 

والتضامن والتكافل فيام بينهم، كام بينهم وبني إخوتهم 

يف اإلنسانية، تقود خطاهم عند كل منعطف تلك القيم 

الخالدة التي أرساها الراحل الكبري املغفور له بإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي ال نتذكره إال ومتأل 

وجداننــا إنجازاته الخالدة وذكراه العطرة – ويتدفق يف 

قلوبنــا ذلك الحب العميق تجاهــه، واالمتنان الصادق 

له، والشــوق الحقيقي إليه، ذلك الحــب الخاص الذي 

ال يشــعر أحد منا بأنه بحاجــة إىل ما يثبته، فهو حارض 

فينا، خافق يف صدورنا، تحرض صورته الباســمة املرشقة 

إىل أذهاننا عند كل محطة من محطات حياتنا، وتنهض 

فينــا حكمته عند كل تحد أو إنجاز أو ســؤال قد نقف 

حائرين يف اإلجابة عنه. 

ذكرى تأســيس الدولة هي ذكــرى األب الذي نهض 

بدعائم الوطن، والوطــن الذي صار بيتاً يحتضن جميع 

أبنائه ويرعاهم، ومــا دروس املايض الحافل بالتحديات 

واإلنجازات إال  نرباس قيادتنا الرشــيدة، صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله ورعاه» الذي مكن 

مسرية النهوض والنهضة، ورسخ أسس الدولة ومؤسساتها 

حارساً أميناً إلرثها وهويتها، حريصاً عىل منوها وتطورها، 

حامــالً أمانة ماضيها املجيد، ســاهراً عىل رخاء حارضها 

وازدهار مستقبلها، يشاركه يف ذلك أخوه صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله»، وإخوانهام 

أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، 

وويل عهده األمني الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

يف ذكرى عيدنا الوطني تتجســد أمــام أعيننا صورة 

ذلــك الحلم الــذي عاشــه اآلباء املؤسســون يف املايض 

القريب؛ املايض الذي هو حارضنا النابض الذي يعيشــه 

أبناء اإلمارات، من شــامل البالد إىل جنوبها ومن رشقها 

إىل غربهــا ويف القلب عاصمة الدولة أبوظبي الشــاهد 

األمــني عىل املنجــزات الكربى والنمــوذج الحي عىل ما 

تشهده جميع اإلمارات من تقدم وازدهار. 

عام مىض وعام جديد يضاف إىل عمر دولتنا الحبيبة، 

إال أن ذكــرى هذا العام تأيت يف لحظــة تاريخية تدفعنا 

– شــأن كل من يعيش عىل هــذه األرض املباركة -  إىل 

اإلحساس الحقيقي باالعتزاز مبا تحقق حتى اآلن، بقدر 

ما تدعونــا إىل الوقــوف مبســؤولية كمواطنني لحامية 

وطننا الكبري، ليك يواصل مســريته كبلد منوذجي يحقق 

املســاواة بني جميــع أبنائــه ويعزز وحدتهم ويرســخ 

هويتهم وانتامءهم الوطني، يف الوقت الذي يشكل فيه 

منبعاً حقيقياً للتفاعل بني مختلف الشعوب والثقافات. 

نفتخــر اليوم مبنعة هذا الوطن ومتاســكه وتالحمه، 

وهــو الذي يقف ثابتاً شــامخاً أمــام مختلف األحداث 

والتحــوالت، محافظاً عىل موقعــه ودوره واحة لألمان 

والطأمنينة، مبعثاً عىل التفــاؤل واألمل، وال بد هنا من 

التنويــه بالدور الريادي الذي تقوم به قواتنا املســلحة 

وأجهزتنا األمنية مبختلــف فروعها واختصاصاتها، والتي 

تشــكل منوذجاً فريداً للتالحــم والتواصل والتكامل مع 

املجتمــع والناس، فهي الدرع املنيع لهذا الوطن الكريم 

تحفظ له سيادته وأمنه واستقراره، وتدافع عن إنجازاته 

ومكتسباته وحارض أجياله ومستقبلهم.

هذا كلــه يدعونا اليوم أكرث مــن أي وقت مىض ألن 

ندرك أســباب قوتنا ومنعتنا ومتاســكنا ونحميها بكل ما 

أوتينا من عزم وقوة، لقد قام نجاح تجربتنا الرائدة عىل 

جناحني اثنــني: قيادة حكيمة تتمتــع بالوعي والبصرية 

وتضــع يف رأس أولوياتهــا، يف كل مــا تخطه من خطط 

وتصوغــه مــن إســرتاتيجيات، مصلحة أبنــاء اإلمارات 

ورقيهــم ورفعتهم، وشــعب يحتضن القيــم الحضارية 

األصيلــة التي قامــت عليها أســس هــذه الدولة، ويف 

طليعتها تلــك الوحدة النموذجية التــي يحرص جميع 

أبنــاء هــذا الوطن عــىل تجســيدها يف كل خطوة من 

خطواتهم ويف كل ملمح من مالمح حياتهم وثقافتهم. 

ويف الختــام، وبهذه املناســبة الغالية، أتقدم بالتهنئة 

القلبية إىل مقام صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله ورعاه»، وإىل أخيه  صاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس 

مجلــس الوزراء، حاكم ديب «رعــاه الله» وإىل إخوانهام 

أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد، 

حكام اإلمارات، وإىل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان، ويل عهد أبوظبــي، نائب القائد األعىل 

للقوات املســلحة «حفظهــم الله»، وإىل شــعب دولة 

اإلمارات الــويف، داعياً الله العــيل القدير أن ينعم عىل 

دولتنا باألمن واالســتقرار، وأن يحفظ  قيادتنا الرشيدة، 

ويســدد خطاهم يف تعزيز دعائم االتحاد، ودعم مسرية 

البناء والتنمية الشــاملة مبا يلبي أمــاين وتطلعات أبناء 

هذا الوطن املعطاء.

وأنتهز هذه الفرصة مهنئاً مجلتكم الغراء يف الذكرى 

الحاديــة واألربعــني لصدورها، والتي واكبت تأســيس 

الدولــة ومنجزاتهــا ونهضتها امليمونة، وتأســيس قواتنا 

املســلحة وتوحيدها وتطويرها، ونبــارك لكم جهودكم 

يف العقود املاضية، ونتمنى لكم دوام التوفيق، ونحثكم 

عــىل امليض قدمــاً يف النهج اإلعالمــي الوطني، وتقديم 

الصورة املرشقــة للصحافة الوطنيــة ذات األداء املهني 

العايل.

 فــكل عام واإلمــارات وقيادتها وشــعبها بخري، وكل 

وعام واتحــاد اإلمارات ينعــم بالرفعة والعز والســمو 

واألمن واالستقرار واالزدهار.

عيد تأسيس الوطن 
هي فرصة حقيقية 
يعيش من خاللها 
جميع أبناء الدولة 

احللم من جديد كأنه 
يولد للتو أمام أعينهم 

وN قلوبهم اخلافقة 
با8مل واحلياة
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سعيد بن زايد آل نهيان
ممثل حاكم أبوظبي

مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني وجه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل 

حاكــم أبوظبي كلمة عرب مجلــة "درع الوطن" أكد فيها عىل أن اإلمارات حققت الريادة 

بفضل وحدتها املباركة وإرصار قيادتها عىل التفوق وتحقيق الكثري مام عجزت عنه دول 

كــربى، وها هي اليوم تتصدر قامئة دول املنطقة يف عــرشات اإلنجازات، ليس فقط عىل 

صعيد البناء والتنمية، وإمنا عىل صعيد رقي ورفاه اإلنسان. وفيام ييل نص الكلمة:
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يف اليوم الثاين من شــهر ديســمرب مــن كل عام تحتفل 

دولــة اإلمارات العربية املتحدة بذكرى قيامها ووحدتها 

واســتقاللها، لتمثل النموذج املنشــود وحلم الشعوب، 

وتبدأ مرشوعها الوطني الكبــري بالتنمية والبناء، وصوالً 

إىل عرص اإلزدهار، بفضل الله وبفضل امللهمني املخلصني 

قادة الدولة وعىل رأسهم الوالد العظيم املغفور له بإذن 

الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان «رحمه الله»، 

وخري خلف لخري ســلف صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله وأطال يف عمره.

إن اإلمــارات قصة نجاح تــرسد يف تبجيل من كانت 

أفكارهــم العالمة الفارقة بني تاريخني ألول دولة وحدة 

حقيقية وراسخة يف تاريخ العرب الحديث، فيوم الوحدة 

هو يوم االستقالل الحقيقي وخطوة البداية إىل انطالقة 

الدولة الجديدة يف مســرية الخري والعطاء، ليس لشعب 

اإلمارات فحسب، وإمنا لشــعوب املنطقة كلها العربية 

واإلسالمية والعاملية.

لقد حققت دولة اإلمــارات العربية املتحدة الريادة 

بفضــل وحدتها املباركــة وإرصار قيادتهــا عىل التفوق 

وتحقيق الكثري مام عجزت عنه دول كربى، فاليوم تتصدر 

اإلمارات قامئة دول املنطقة يف عرشات اإلنجازات، ليس 

فقط عىل صعيد البنــاء والتنمية، وإمنا عىل صعيد رقي 

ورفاه اإلنســان، مــن تعليم وتقــدم تكنولوجي ورعاية 

صحيــة وثــورة ثقافية، وتعتــرب اإلمــارات دولة منوذج 

للنجاح، يقصدها طــالب العلم والعمل واملعرفة، وهي 

قبلة الطموحني واملبدعني وصناع املستقبل من مختلف 

أنحــاء العامل نظراً للفرص التــي تقدمها للجميع، وكافة 

أشكال الدعم لألشقاء العرب واملسلمني، ومتويل مشاريع 

تنموية يف أكرث من دولة، محققة بذلك رسالة الوحدة.

لقــد نجحت اإلمــارات بفضــل من اللــه وبحكمة 

قادتها يف جعل الصحراء واحة تشــمخ فيها رصوح البناء 

والتطــور، وتحولــت أراضيها إىل جنــان وافرة الخرضة، 

يطيب فيها العيــش واألمان، وما كان ذلك ليتحقق لوال 

الوحدة والتضحيات العظيمــة لقائد الوحدة وصانعها، 

والبــد من إســتكامل مــرشوع النهضة الكــربى يف بناء 

اإلنســان اإلمارايت، بإعتباره الرثوة الحقيقية واملكســب 

الدائم الخالد للوطن، وهو أساس التنمية وعنوانها.

تتبوأ اإلمــارات اليوم مكانة فريدة بــني دول العامل، 

بفضل تجربتهــا االتحادية الغنية والناجحة من لحظتها 

األوىل «رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه».

هذا اإلرث الخالد يتواصل اليوم الســتكامل مســرية 

الوحدة واالستقالل، بل والتميز باإلنجازات العظيمة يف 

وطننا الحبيب، وتتوارثها األجيال وتفتخر بها.

حمى الله اإلمارات العربية املتحدة وحفظها موحدة 

شامخة كعهدها دامئاً، تزهو بثوب العز والفخار، يف ظل 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعــىل للقوات املســلحة «حفظه الله»  

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه 

الله»، وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 

حكام اإلمارات، والفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

وبهذه املناســبة نجــدد عهد الوالء والوفــاء لدولتنا 

ونرفع أســمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام حرضة 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعىل للقــوات املســلحة «حفظه الله 

ورعاه»، وإىل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم ديب «رعاه الله»، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو 

الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل العهد األمني.

اtمارات دولة منوذج 
للنجاح يقصدها 

طالب العلم والعمل 
واملعرفة وهي 

قبلة الطموحني 
واملبدعني وصناع 

املستقبل
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ا�مارات..العيد والوعد
اليوم عيد، ويف العيد مواعيد مع الوطن، نحُن الذين نضع 

عىل أغصان الشــجر، أزهار الفرح، ونرفع النشــيد عالياً، 

ونصيغ القصائد، بقافية ووزن..نحُن مع وشّوشة املوجة، 

نخضب املّوال باالبتهال، ونــرسج خيول األمل، نحو أفق 

األمنيــات البهيجــة .. نحــُن الجملة الفريــدة يف عبارة 

الوطن، الزاهية، املزهرة، املزدهرة، العامرة مبشاعر تأثثت 

ورتبت، وهذبت، وشــذبت باملعــاين الجميلة، والِخصال 

النبيلة.

اليــوم عيــد، ويف العيد، يهدل الحــامم، بصوت األنام 

باسم الســالم، واالنســجام، وااللتزام، والوئام، واالحرتام، 

بوح يــردده الوطن من أقصاه إىل أقصــاه، ألجل الحياة، 

ألجــل مالحــم زخرفت بحريــر الحب، وبيــاض الدرب، 

ورفرفة الــرسب، وهفهفة الحدب، وحفيــف الصحب .. 

بوح، من قدرة الصحــراء املبجلة، وفكرة النجباء املجللة، 

ونربة النبالء املجلجلة، وسطوة الحلم األزيل، يف عيون من 

أحبوا حتى الشغف، وجللوا العشق بثنايا وسجايا وطوايا، 

خلف بعد سلف.

اليــوم عيد، عيــد الوطن، فيــه يحلو الغنــاء، ويزداد 

النشــيد، إماراتنا، مــن نفح صحراء، وغيداء ومن نســل 

جيــاد، ومداد، وســداد، واعتــداد، وازديــاد يف النصوع 

والنيوع واليفوع، والنبوع، والربوع .. يف البلوغ والنبوغ، 

والرسوخ والشموخ، والرجوح والجموح.

اليوم عيــد، يتألق الناس جميعاً بربيق النجم، وومضة 

الحلم، وقوة الِكلِم، وفوحة الشيم، ونجابة القيم، ورحابة 

الغيم.

اليــوم عيد الوطــن، ويف العيد نلون األفئــدة، بألوان 

الفخــر واالعتــزاز بقيادة مدت ســواقي الوطــن، برؤى 

ورؤية وروايــة تتجدد أحداثها بالوميــض، رافلة بأجمل 

وأكمل وأنبل اإلحســاس، بقيمة ومقام، وطن متاهى مع 

املزن، زخات ونثات وتوازى مع النجوم شموخاً ورسوخاً، 

وتســاوى الجبال صالبة وجسارة..وطن املؤسسني، الذين 

طوقــوا األعناق بقصائد وقالئد وفرائــد، جذرت وأصلت 

وفصلت تاريخاً ملكان، ُسقي مباء املكرمات، وروي بعذب 

امللهامت السابحات يف ثنايا السامء وأعطاف األرض.

يف عيــد الوطن..هنا نحُن نســتدعي التاريخ لريصد ما 

تم حصاده ويرفد الذاكــرة، بخري الكَلِم وأجود ما جادت 

به قريحة املحبني املخلصــني الصادقني، وأجادوا فأمتعوا، 

واجتهدوا فجودوا، وحققوا املنى واألمل..صارت األمنيات 

نخلة تتفرع، بعناقيد االنجازات العظيمة.

يف عيد الوطن، نقف خاشــعني، مبتهلني، سائلني العيل 

القديــر أن يديم عىل اإلمارات نعمــة األمان واالطمئنان 

ويذهب عنها حسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وغيمة 

كل معتد ٍأثيم، وقواٍل مناٍم زنيٍم، وأثيم ..

يف عيد الوطن، تخرض الدروب، تزدهر القلوب، وتتسع 

حدقــة الوطن لغايــات ورايات، وســاريات، تطال عنان 

الســامء، وهامات الســحب، وترتفع األيادي عالياً، اللهم 

إجعلها نعمة دامئة وفضيلة قامئة وخرياً ال يجف له معني .

يف عيد الوطن، يسرتجع الوعي الجامعي، دفاتر التاريخ، 

ويتهجى حروف املرحلة، إثر مرحلة، ويقبل الرتاب، بُقبلة 

وألف قبلة، وينســج الحكاية، برواية مسرتسلة، مسلسلة 

مستبســلة، ألجل أشــبال وأجيال، يكون املنهج الوطني، 

غايتهم املِزلزلة..

يف عيــد الوطن..هــي اللحظة املســتيقظة بأشــجان 

وألحان وألوان، وأفنان، تتفرع يف سويداء القلوب ومتارس 

نشــوة االرتقاء بأحالم كربت، بحجم إرادة ال تكل وعزمية 

ال مُتل، ورغبة يف النجاح ال تزل ..

يف عيد االتحاد..القلب يخشــع، والعني تدمع، والروح 

طائر يرتع يف جنان وأفنان، والفكر فراشة، تلون الجناحني، 

بأزهــار الصباح..صباحــك يا وطــن، يطهرنا مــن أحزان 

وأدران، وأشــجان، يســافر يف املهج، نحو آفاق وأعامق، 

وأشواق وأحداق، وأنساق، وأطياٍف وأطراٍف، وفياٍف..

يف عيــد االتحاد..عيــد الوطــن، نحــدب، ونخصــب، 

ونحطب، ونســهب، ونكتب، ونخضب، ونطرب، ونهذب، 

ونشــذب، ونســتعذب، كلمة الوطن عىل لســان وشفة، 

ونحدث العامل، عن بلٍد رصعت الرمل بالعشب القشيب، 

ونقشت الصحراء، باللون الخضيب، ونهضت مبنجز ليس 

له يف الدنيا مثيل..

يف عيد االتحاد..عيــد الوطن..تبقى اإلمــارات، الِعلُم 

والَعلم واملْزُِم والقســم وهي القيــم والهرم، هي القمم، 

هــي الحزم والشــيم، هي الرســم والنعم، هي الســلم، 

والقلــم، هي النــاس واملعصم، هي الخــري والرحم، هي 

الجزالة والعظَم، هي الداللة والربعم، هي اللسان والفم..

عيد االتحاد..عيــد اإلمارات..هي الثهمــُد وهي اليد، 

والتجلــُد، هي اللؤلؤ والزبرجــد، هي املهند الطاهر، هي 

الغــُد، هي التجدد والربجــد، هي الحُد والســُد، والصُد، 

واملعبد، هي الغمُد والغُد والســعُد، هي الغيد والشهُد، 

هي العهُد املتجدد، هي الوعُد، واملد واملدُد.

بقلم :
علي أبو الريش

كاتب إماراتي
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كلمة الفريق سمو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس bلس الوزراء وزير الداخلية

أشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

يف كلمــة وجهها عرب مجلة درع الوطن مبناســبة اليوم الوطنــي الحادي واألربعني بالجهود 

الصادقة والحكيمة للقيادة الرشيدة والتي مكنت اإلمارات من تسيّد مشهد التحرض والرقي 

واالســتقرار يف املنطقة، كام أكد أن (روح االتحاد) ليس شــعاراً، بل هو أشــبه باألضواء تنري 

الدرب، وهو الحلم األجمل. وفيام ييل نص الكلمة:
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الثاين من ديســمرب، يوم ال يشبه باقي األيام، يوم تتجّدد 

فيه الهمة والوالء لهذا الوطن؛ ولقادته الذين أبوا إال أن 

نكون شعباً واحداً متامســكاً يحيا بأمن ورخاء، بعد أن 

كان االستقرار حلامً ورجاًء. 

إنه لحّق علينــا اليوم جميعاً، العرفــان والثناء لتلك 

الجهــود الصادقــة والقيادة الحكيمة لســيدي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظــه الله»، وأخيه 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

«رعاه الله»، وإخوانهــام أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 

حكام اإلمارات، وسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 

بــن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة. وملا يبذلونه جميعاً من جهود مباركة 

مكنت هذا الوطن من تســيّد مشــهد التحرض والرقي 

واالستقرار يف املنطقة.

إن عيــد االتحــاد بالنســبة لنا هو عيــد املجد، عيد 

القادة والشعب، عيد كل يشء تحت سامء اإلمارات، إذ 

غدا (روح االتحاد) ليس شــعاراً، بل هو أشــبه باألضواء 

تنــري الدرب، وهو الحلم الذي جمع أجمل ما يف الرشق 

والغرب؛ فحال فيه قول الشعر وحال لألمثال الرضب.

من ذا الذي ميكنه اإلنكار أن قوة الشعوب، وعىل مر 

التاريخ، كمنت يف وحدتها؛ فيام يكمن الضعف والهوان 

دوماً يف الفرقات والتشيّعات، ويف املهاترات والتحزبات، 

يف تعــدد االنتــامءات، لكننا والحمدللــه ماضون بحلم 

اآلبــاء وإخالص األبنــاء، ليدوم هذا الوطــن فخراً وأمناً 

ألبنائــه أوالً؛ ولضيوفه من جميع األنحــاء، ومهام أطّل 

علينا مــن ضالالت فمصريها الرشــد والعودة إىل صف 

الشعب امللتحم بقيادته وانتامئه ألرض األجداد واآلباء.

ويف عيــد االتحاد نســتذكر األمس وعزميــة الرجال 

البناة، الذين بذلوا وغرســوا وضحوا، ألجل مسرية وطن 

شــّكل حالــة فريدة مــن البنــاء والتطــور يف املنطقة، 

متجاوزاً التحديات التي اعرتضت مســريته، حتى تحقق 

لإلمارات، وبفضل مؤسســها وبــاين وحدتها؛ املغفور له 

بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان «رحمه 

الله» وإخوانه بُناة االتحاد، ما أرادت، فكان هذا الوطن 

الذي يفخر به العرب كام يفخر به أبناؤه منارة وشــعلة 

حضارة بني األمم.

إن بنــاء املدنيــات والحضارات ال تهبــط عىل الناس 

من الســامء، أو تأيت خبط عشــواء، بل تغرســها األيدي 

املخلصــات يف األرض، وتســهر عليها العيــون لتبلغ بها 

عنان الســامء، وهكــذا كانت اإلمــارات ومل تزل مدينة 

لوحدتها مدينة، وأســرية بحلم النهضة وركب املســرية، 

وستميض بالدنا ســرياً وعلّواً كالسحاب ال يضريها حسد 

حاســد وال حقد حاقــد. أدام الله علينــا نعمة الوحدة 

واألمن واالستقرار.

روح االحتاد ليس 
شعار بل هو أشبه 
با8ضواء تنn الدرب 

وهو احللم الذي جمع 
أجمل ما N الشرق 

والغرب
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كلمة سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس bلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 

يف كلمة وجهها عرب مجلة درع الوطن مبناسبة اليوم الوطني الحادي واألربعني عىل إن شعار 

روح االتحــاد الذي نرفعه تعبــرياً عن احتفالنا باليوم الوطني، هو فرصة الســتلهام ماضينا 

املجيد، وحارضنا املرشق، الذي يدفعنا للتمســك باالتحاد، وااللتفاف حول قيادتنا الرشيدة، 

الضامنة لالستقرار، وتعزيز األمن واألمان. وفيام ييل نص الكلمة:
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االحتاد جتربة ثرية 
استطاعت بفضل ا� 

وحكمة ا�باء جتاوز 
التحديات والصعاب 
وحتقيق اtجنازات 
ورفع راية الوطن 
عالية N كل مكان
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بكل مشاعر الوالء، وبأخلص معاين االنتامء، أرفع أسمى 

آيات التقدير إىل ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات 

املسلحة «حفظه الله» يف هذا اليوم املبارك، يوم احتفال 

بالدنــا بالعيد الحــادي واألربعني لقيــام دولة اإلمارات 

العربيــة املتحدة، وهــو «حفظه اللــه» يواصل قيادة 

مســريتنا، بثقة واقتدار، متمسكاً بالثوابت، التي أرساها 

القائد املؤسس املغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، ومســلحاً بالعزمية لدفع املسرية املباركة، إىل 

آفاق أرحب يزخر فيها الوطن بالنامء واالزدهار، وينعم 

فيها املواطن باألمن واالستقرار.

والتهنئة الخالصة، واألماين الصادقة إىل صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب «رعاه الله»، وإخوانه 

أصحاب الســمو أعضاء املجلــس األعىل حكام اإلمارات 

رعاهــم الله، وأدام عليهم نعمــة الصحة والعافية. كام 

أتوجه مبشاعر املحبة وعظيم التقدير ألخي الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، 

نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، وهو يرعى تطور 

قواتنا املســلحة، ويوفر لها كل مقومــات القوة، لتظل 

الحامية لإلنجازات، املدافعة عن عزة الوطن ومنعته.

لقد كان االتحاد، تجربة ثرية، استطاعت بفضل الله، 

وحكمة اآلبــاء، تجاوز التحديــات والصعاب، وتحقيق 

اإلنجــازات، ورفع راية الوطن عاليــة يف كل مكان. وإذ 

نجني اليوم مثار هذا الغرس املبارك، يتعمق إحساســنا 

بعبء املســؤولية للمحافظة عىل مــا ننعم به من أمن 

وأمــان، ويتزايد شــعورنا بقيمة العمــل املنتج، لضامن 

املزيد من االستقرار واالزدهار.

إن إمياننــا باللــه، وبحكمة قيادتنا الرشــيدة، ووعي 

شــعبنا، يعزز ثقتنا بأصالة تجربتنا، وقدرتنا عىل امليض 

يف طريقنا، ليظل شعبنا ووطننا منوذجاً مرشفاً لكل عمل 

جاد، وتالحم قوي ال يصيبــه الضعف، ولتكون تجربتنا 

مبعث اعتزاز لنا، ومصدر فخر ألجيالنا القادمة.

إن شعار روح االتحاد، الذي نرفعه تعبرياً عن احتفالنا 

باليــوم الوطنــي، هو فرصة الســتلهام ماضينــا املجيد، 

وحارضنــا املرشق، الــذي يدفعنــا للتمســك باالتحاد، 

وااللتفاف حول قيادتنا الرشــيدة، الضامنة لالســتقرار، 

وتعزيز األمن واألمان. داعني املوىل عز وجل، أن يحفظ 

قائد مسريتنا، وأن يســدد خطاه، وأن يديم عليه نعمة 

الصحة والعافية، وأن يشــدد عضــده بإخوانه، أصحاب 

الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحــاد حكام اإلمارات، 

لتتواصل مسرية الوطن، نحو مزيد من التقدم واالزدهار 

واألمن واالستقرار.
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نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وإىل مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وإىل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
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االحتاد الذي قاده زايد.. 
دون رصاصة واحدة !!

بقلم: فاطمة املزروعي
كاتبة إماراتية

كل من قام بعمل دراســة أو بحث يســتهدف معرفة 

الكيفية التي يتم بها إنشاء الدول والحضارات، يعرف 

أن من وســائل هذا القيام والنهوض، استخدام القوة 

والرتغيــب والرتهيــب، وأن يف كل عمليــة بناء دولة 

تكون هناك مآيس وضحايا، وحاالت فرار وهجرة، إال 

منوذج واحد، ومثل واحد، وبرهان واحد، ســاطع عىل 

وجه هذه األرض بإرشاق وجامل..إنه منوذج اإلمارات 

العربية املتحدة، الذي انبثق من فكر رجال مخلصني، 

وظهــر للنــور من وجدان حــكام أوفياء، فــكان الله 

مع الصادقني، فجعل هــذه الدولة قوية ثرية معتزة 

بدينها وقيمها، تعيش يف حضارة وتقدم ورقي.

يجمع املؤرخون وكّتاب السري، عىل أن الشيخ زايد 

«رحمه اللــه»، كان عقلية فذة متتعت بخصال القائد 

املحنــك، النادر أن يتكــرر يف التاريــخ، وهي عقلية 

املصلح والقائد املحب لشــعبه والناس جميعاً، وأيضاً 

القائد الذي ملك الرؤية الثاقبة وبعد النظر، فسبقت 

تطلعاته وسياسته وقته وزمانه الذي كان يعيش فيه، 

بل إن قراءته للمستقبل، كانت صحيحة، واستشفافه 

ألهمية االتحاد، والســعي نحوه بكل جدية وتصميم 

كانت يف محلها متامــاً. ورغم أن هذا االتحاد العظيم 

الــذي نتج عنــه إعالن هــذه الدولة الفتيــة يف عام 

1971 إال أن فكــرة الوحــدة والعمل املشــرتك لبناء 

دولــة قوية تواجــه العــامل يف هذا املوقــع الجغرايف 

املضطرب، كانــت يف عقل ومخيلة الشــيخ زايد منذ 

ســنوات طويلة، وعىل ســبيل املثال يف أغسطس عام 

1966 وفور تسلمه سدة الحكم يف إمارة أبوظبي، قال 

رحمه الله: «نســتطيع بالتعــاون وبنوع من االتحاد، 

إتباع منــوذج الدول األخرى الناميــة». وأهمية هذه 

الكلــامت العظيمة من هذا القائــد الفذ، أن مفهوم 

االتحــاد يف ذلك الوقــت كان حديثاً وقد ال يفهم من 

الجميع بالشــكل الصحيح والســليم، لكنه عمل عىل 

ترجمــة هذه املبادئ واألفكار بكل حامس وجد داعياً 

لالتحــاد والتعاون، بل أتبع رحمه الله، القول بالفعل 

عندمــا خصص جزءاً كبرياً من دخل إمارة أبوظبي من 

النفط لصندوق تطوير اإلمارات املتصالحة قبل بداية 

اإلمارات كدولة اتحادية.

إن حب الشــيخ زايد «رحمه اللــه» ال ميأل قلوب 

الشــعب اإلمــارايت وحســب، وإمنا جميع الشــعوب 

العربيــة وغريهــا، فهــي تكن لــه كل حــب وتقدير 

واحــرتام، ألنــه أبلغهم يف أكــرث من مناســبة أنه مع 

الوحــدة التي تفيــد وتقوي، كــام أنه مــع املصالح 

والحقــوق العربية ومع الشــعوب العربية، وجميعنا 

نعلم مقولته الشــهرية التي يتم ترديدها حتى اليوم، 

«النفط العــريب ليس أغىل من الــدم العريب»، والتي 

قالهــا إثر حرب أكتوبــر 1973، بل دعــا رحمه الله، 

إىل إيقاف ضخ النفط إىل دول العامل، فاســتجابت له 

جميع الــدول العربية، وكانت هذه املرة األوىل التي 

يستخدم فيها النفط العريب كسالح ضاغط يف السياسة 

الدولية، كان هذا يف عام 1973 أي بعد نحو عامني من 

تأســيس اتحاد اإلمارات العربية، وهو ما يعني حاجة 

هــذه الدولة الفتيــة للامل من أجل إمتام املشــاريع 

التنموية، ومن أجل مساعدة مؤسسات دولة االتحاد 

الناشــئة للنهوض وإكــامل جوانــب الهيكلة ووضع 

الخطــط لالنطالق يف مســرية الرقي الحضــاري، لكنه 

رحمه الله رحمة واسعة، جعل الدم واألخوة العربية 

أوالً، فكان الله دوماً معه. وعىل مســتوى الشــعوب 

الخليجيــة ندرك جميعنا أنــه رحمه الله كان صاحب 

الرؤيــة الوحدوية، بعــد دعوته للــدول املطلة عىل 

الخليــج العريب لالجتامع يف عاصمــة االتحاد أبوظبي 

يف الخامس والعرشين من مايو عام 1981 والتي كان 

من مثارها قيام مجلس التعاون الخليجي، إن الحديث 

عــن اتحاد اإلمارات العربية، ال ميكن أن يتم ويكتمل 

دون صاحــب الفكــرة والرؤية والذي بذل ســنوات 

عمره مــن أجل تنفيذها ولتكون واقعاً نعيشــه بكل 

تفاصيله الجميلة السعيدة املحملة بالفخر واالعتزاز، 

إن الشيخ زايد «رحمه الله»، مل يعمل من أجل اتحاد 

ووحدة وطن وحســب، بل من أجل كل إنسان عاش 

عىل ثرى هــذه األرض املباركة أرض اإلمارات العربية 

املتحدة..دعواتنا الدامئة له بالرحمة واملغفرة.
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كلمة سمو الشيخ

عبدا� بن زايد آل نهيان
وزير اخلارجية

أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية يف كلمة وجهها عرب مجلة درع 

الوطن مبناســبة اليوم الوطني الحادي واألربعني بحرص القيادة الرشــيدة عىل توفري ســبل 

العيش الكريم والرقي باملواطنني إىل أعىل املســتويات، وعىل وضع دولة اإلمارات يف قامئة 

الدولة األكرث منواً مبختلف املجاالت. وفيام ييل نص الكلمة:
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نحتفل يف هذه األيام مبرور إحدى وأربعني عاماً عىل قيام 

اإلمارات العربية املتحدة، والدولة اليوم متيض بخطوات 

راسخة وقوية بفضل حكمة وعزمية، ونحن كلنا ثقة بأن 

هذه املســرية املباركة سائرة عىل خطى املؤسسني وعىل 

رأسهم رؤية املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، وقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله» وإخوانه أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء 

املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وبســواعد أبنائها 

املخلصني، عامد البناء والتنمية، نحو تحقيق العديد من 

االنجازات التنموية والحضارية واالقتصادية والسياسية 

واالجتامعية، نشارك أبناء وطننا الغايل فرحتهم الغامرة 

بهــذه املناســبة والتي ينتظرهــا كل مواطن يف كل عام 

ليجــدد حبــه ووالءه ووفاءه للوطــن، ويعرب عن فخره 

واعتزازه مبــا تحقق عىل هذه األرض الطيبة خالل هذه 

الفــرتة الوجيزة من عمر الــدول، وينعم كل من يعيش 

يف دولــة اإلمارات برغد العيش، ويلمس جوانب التطور 

التي شــملت شــتى مناحي الحياة املختلفة خالل هذه 

السنوات.

وتعــزز القفــزات التنموية الضخمة التي تشــهدها 

قطاعات الدولة مكتسبات وطننا الغايل، وتعكس حرص 

قيادتنا الرشــيدة عىل توفري سبل العيش الكريم والرقي 

مبواطنينا إىل أعىل املستويات، وعىل وضع دولة اإلمارات 

يف قامئة الدولة األكرث منــواً مبختلف املجاالت، ففي عام 

2011 بلغ الناتج املحــيل اإلجاميل للدولة  981.7 مليار 

درهــم، وهذا يعكس حجم النمو الكبري إلقتصاد الدولة 

منذ بداية اإلتحاد وحتى اليوم.

ونتيجــة للتنمية الشــاملة التي تشــهدها اإلمارات 

العربيــة املتحدة أصبحت مقصداً للجميع، متســامحة 

ومنفتحــة عــىل الثقافــات العاملية والشــعوب، تبادل 

احرتامهــم باالحرتام وتنعم باألمن واألمان يف ظل قوانني 

تحرتم حرية االختالف والتنوع، ويُعامل الجميع بإنصاف 

أمام القانون، مام ســاهم يف بسط العدل وتعزيز سيادة 

القانــون واحرتام حقوق اإلنســان، والــذي يؤكد حرص 

الدولة عىل ترسيخ مفاهيم الوسطية واالعتدال.

االزدهــار والتطــور الذي نعيشــه يف وطننــا تواكبه 

وتحافظ عليه سياسة خارجية حكيمة، تعزز مكتسبات 

الوطــن حيث أصبحــت الدولــة متتلك زمــام املبادرة 

يف ملفات عــدة يف العديد من قضايــا املنطقة والعامل، 

واستطاعت الدبلوماسية اإلماراتية خالل السنوات األخرية 

بفضل رؤية قيادتها الرشــيدة تحقيــق إنجازات نوعية 

يف مجال سياســتها الخارجية، وفتحت مجاالت جديدة 

للتعاون، ووســعت خياراتها السياســية والدبلوماسية، 

وعملت عىل بناء جســور التفاهم والتعاون مع جميع 

الــدول يف الــرشق والغرب والشــامل والجنوب لخدمة 

مصالحهــا، وتعزيــز حضورها وتأثريها عىل املســتويني 

اإلقليمي والدويل لبناء رشاكات إسرتاتيجية مع مختلف 

دول العامل، وترتبط الدولة بعالقات سياسية واقتصادية 

مميزة مع الــدول الكربى، وتعمل الدولــة مع حلفائها 

وأصدقائها للمســاعدة يف تعزيز االستقرار والتنمية  يف 

العامل.

ويف هذا الســياق دعيت اإلمــارات العربية املتحدة 

يف نوفمرب2011 للمشــاركة يف مجموعة العرشين للمرة 

األوىل بصفتها بلداً مســؤوالً ومشــاركاً يف عمليات صنع 

القرار عىل الصعيد الدويل، ومثلت هذه املشاركة فرصة 

للدولــة للعمل بشــكل وثيق مع مجموعــة من الدول 

الرئيسية، ويف مرحلة حرجة لالقتصاد العاملي.

وتدعم دبلوماسيتنا شبكة عالقات دبلوماسية تشمل 

184 دولــة، كام ارتفع عــدد ســفاراتنا وبعثاتنا إىل 82 

بعثة، بينام بلغ عدد الســفارات والبعثات األجنبية لدى 

الدولة 184.

كام أن للدولة جهود دولية واضحة ومميزة يف مجال 

الطاقــة املتجـــــددة ومكافحة القرصنـــــة البحريـــة 

ومكافحــة التطرف العنيــف انطـــالقاً مــن حرصـــها 

عىل املشاركة الفعالـــة مع املجتمـــع الدويل يف تعزيز 

األمن والسلم الدوليني.

وتنشــط دولة اإلمارات يف املجال اإلغايث واإلنســاين 

دون متييز بســبب الجنس أو العــرق أو الدين وتعمل 

بشــكل دؤوب ومســتمر لتعزيــز هذا النهج اإلنســاين 

الراســخ الذي أرســاه املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان ليتواصل يف عهد صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله» وتساهم الدولة 

يف عمليات اإلغاثة واملساعدة يف حاالت النزاع والكوراث 

الطبيعيــة وعمليات حفظ الســالم وإعادة اإلعامر بعد 

انتهاء الحروب بالتنسيق مع الرشكاء الدوليني، وقدمت 

اإلمارات العربية املتحدة يف عام 2011 عرب مؤسســاتها 

الحكومية واإلنســانية والخريية مساعدات بقيمة 7.74 

مليــار درهــم إىل 128 دولــة يف جميــع أنحــاء العامل، 

والتزمــت الدولة مــن خالل صندوق أبوظبــي للتنمية 

بتقديــم 674.9 مليون درهم لصالــح الربامج التنموية 

بعد عام 2011.

مــا تحقق اآلن عــىل أرض الدولة يجعلنــا نفخر به، 

ويضع عىل عاتقنا وعاتق أبناء الوطن مســؤوليات جمة 

تتطلب منا بذل مزيد من الجهد لالســتمرار يف مواصلة 

تحقيق النجاح والتقدم لهذا الوطن العزيز عىل قلوبنا.

ويف الختام، أغتنم هذه الفرصة ألتقدم ملقام ســيدي 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعــىل للقوات املســلحة «حفظه الله» 

وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

«رعــاه الله» وإىل إخوانهام أصحاب الســمو الشــيوخ 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات «حفظهم 

الله» وإىل الفريق أول ســمــو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، وإىل شــعب اإلمــارات الويف، بأســمى آيات 

التهنئة بهذه املناســبة الغالية عىل قلوبنا، داعني املوىل 

عز وجــل أن يعيد هذه املناســبة عىل وطننا وشــعبنا 

بالخري واألمن والرفاه.

أصبحت الدولة متتلك 
 N زمام املبادرة

ملفات عدة N العديد 
من قضايا املنطقة 

zوالعا



نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات

إىل مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وإىل مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وإىل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

www.nexter-group.fr

Steering you to success 

is our speciality

Nexter  

Systems
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Recognizing threats  

is our instinct

You’re not just a peacekeeper – you’re a high-value target. High-intensity combat could be waiting for you 

around any corner. More than ever, you need to achieve the perfect balance of protection, firepower, 

mobility and crew comfort. Our wide range of VBCI armoured vehicles ensures you unparalleled 

survivability against all types of threats, from mines and IEDs to kinetic projectiles and NRBC weapons. 

VBCI can be equipped with various types of mid-calibre turrets as well as mortars and anti-tank missiles 

systems. And we can offer you variants to any mission, including personnel transport, ambulance, 

recovery, engineering, mobile workshop and command post. At Nexter, we make sure you’re fully armed 

with the best equipment possible to carry out your mission with success.

NEXTER VBCI 220 142 5 uk indd 1 09/11/12 17:31



ا�مـــــــــــــــــــــارات..
أغنية الوالء اRبدي

بقلم: 5مد احلمادي
كاتب إماراتي

رئيس حترير Vلة ناشيونال 
جيوغرافيك العربية

حب االتحاد ُغرس يف نفس كل مواطن إمارايت، وصدق 

وعمق هــذا الحب يبدو واضحاً لــكل من يعيش عىل 

هذه األرض.

عىل الرغــم من التحديــات الكثرية التــي تواجهها 

اإلمــارات بحكم وجودها يف منطقــة مليئة باألحداث 

السياسية واألمنية الدقيقة إال أن قيادة دولة اإلمارات 

نجحت يف العبور بســفينة الوطن بأمان وســالم إىل بر 

اإلنجاز والنجاح، وهذا ما يحسب لإلمارات.

التحديــات  مســتمرة..أما  الخارجيــة  التحديــات 

الداخليــة فلــم تكن كثــرية أو جــادة إال األخرية منها 

واملتمثلة يف املجموعة التي تم إلقاء القبض عليها منذ 

أشــهر بســبب انتامئها لجامعة خارج الدولة واتهامها 

بتكوين تنظيم رسي، األمر الذي يخالف قوانني الدولة 

ودستورها، ويحســب لإلمارات حسن ترصفها مع هذا 

امللف الحســاس جداً، ويرجع ذلك بشــكل أسايس إىل 

تالحم القيادة مع الشــعب وقرب القيــادة من الناس 

ومعرفتهــا بهم وإدراكهــا ملا يريدون، فــكان التعامل 

مقبــوالً من أغلب فئــات املجتمع، وبشــكل عام فإن 

تعامل القيادة مع قضايــا املواطنني تعكس مدى قرب 

القيــادة من الشــعب، ورمبــا كان ذلــك واضحاً خالل 

األشهر املاضية من خالل التنمية الشاملة التي تشهدها 

الدولة عىل مدى السنوات والعقود املاضية، واملبادرات 

التي أطلقها صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة حفظه الله سواء يف مشاريع البنية 

التحتية يف اإلمارات الشــاملية أو يف مشاريع اإلسكان، 

حيث تم توزيع آالف الوحدات السكنية عىل املواطنني 

خــالل الفرتة القليلة املاضية، وأخرياً وليس آخراً مبادرة 

رئيــس الدولــة ملعالجــة القضايــا املاليــة للمواطنني 

املتعرثين ومساعدتهم عىل تسديد ديونهم.

هــذه خطوات مهمة تعكس التــزام الدولة بدورها 

تجاه مواطنيهــا، فعىل الرغم من مــرور 41 عاماً عىل 

قيــام دولة االتحــاد إال أن الدولة تعمــل عىل معالجة 

قضايــا مواطنيها أوالً بأول...ويف املقابل يجب أن يدرك 

كل مواطــن مســؤوليته تجــاه وطنه، وتجاه نفســه، 

فالدولة تخدم املواطن، وعىل املواطن أن يخدم الدولة 

بــأن يخلص يف عملــه وعطائه وإنجــازه لألعامل، وأن 

يكون مســتعداً دامئاً للدفاع عــن وطنه، وخصوصاً أننا 

نعيش يف مرحلــة التمكني والتي تعنــي أننا يف مرحلة 

النضج ومرحلة العطاء واإلنتاج عىل جميع املستويات 

ويف مختلف املجاالت.

إنجازات اإلمارات يشــهد لها الجميع، والبعيد قبل 

القريب، وبالنســبة لنــا كأبناء لهذا الوطــن ال يكفي 

أن نتغنــى بهذه اإلنجازات، بل علينــا أن نعرف كيف 

نحافظ عليها وكيف نجعلها يف أفضل حاالتها.

االســتثامر الحقيقي لإلمــارات مل يكن يف العامرات 

وال العقــارات وال املصانع، فكل هذه اإلنجازات مهمة 

ورضوريــة لقيام أي دولة حديثــة، لكن اإلنجاز األهم 

كان «بناء اإلنســان» وخلق املواطــن الصالح، وهذا ما 

نجــح فيه املغفور له بإذن الله الوالد الشــيخ زايد بن 

ســلطان «طيب الله ثــراه»، وما نفتخر بــه كإماراتيني 

هو مدى حــب وارتباط وانتــامء ووالء أبناء اإلمارات 

لوطنهم وعشــقهم لرتابــه، وهذا واضح طــوال العام، 

ويتضح أكرث يف املناســبات واملواقف الوطنية، وهذا ما 

يفتقــده اآلخرون، فنحن نحب هــذه األرض، وواجب 

عــىل كل واحــد منــا أن ينقل هــذا الحــب إىل أبنائه 

ويغرســه فيهم بنفس الطريقة التي غرست يف عقولنا 

وقلوبنا وأرواحنا، فاإلمارات وطن الحب ولحن االنتامء 

وأغنية الوالء األبدي.

حفظ الله اإلمارات وقادتها..وكل عام وإماراتنا بأمن 

وأمان وسالم.. وكل إمارايت بألف خري..
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سعادة الفريق الركن
عبيد \مد عبدا� الكعبي

وكيل وزارة الدفاع

أكد سعادة الفريق الركن عبيد 

محمد عبدالله الكعبي وكيل وزارة 

الدفاع يف كلمته التي وجهها عرب 

مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم 

الوطني الحادي واألربعني عىل أن 

االتحاد كان السبيل األمثل لتحقيق 

األماين واآلمال، وسيظل غايتنا 

التي نسعى إىل تعزيزها والدفاع 

عنها، وتالياً نص الكلمة:

يف هــذا اليوم األغــر، الثاين من ديســمرب، تحتفل 

دولة اإلمارات حكومة وشــعباً بذكرى عزيزة عىل 

النفوس، أال وهي الذكرى الحادية واألربعون لقيام 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، تلك املناسبة التي 

وقف عندها الزمان مســجالً حدثاً تاريخياً مميزاً، 

تالقــت فيه اإلرادات وخلصت فيــه النيات، فكان 

االتحــاد الذي جــاء برهاناً ســاطعاً عــىل العزائم 

الصادقــة واإلرادات القويــة وإخـــالص األوفياء، 

فكان البد من ميالد عظيم، وانطالق عمالق، يزهو 

بنهضــة حضارية شــاملة غــرّيت مجــرى التاريخ؛ 

حيــث أضحى الحلم حقيقــة، واآلمال والتطلعات 

واقعاً ال تخطؤه األعني.

ونحــن نحتفــل اليوم بهــذه الذكــرى الغالية، 

يتملكنا جميعاً شــعور بالوفاء واالعـتزاز والعرفان 

للقائد املؤســس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان "طيب الله ثراه" لنوفيه بعض حقه علينا، 

ونستحرض حكمته وتراثه القيادي، ونستلهم إرادته 

الصلبة وعزميتــه الصادقة وهو يديــر مع إخوانه 

أصحــاب الســمو حكام اإلمــارات معركــة كفاح 

مريــرة وصعبة عىل طريق النهوض مبجتمعهم من 

الحرمان إىل الرخاء، ومن التمزق إىل الوحدة.

وهــا نحن نســتقبل هذه الذكــرى، ونحن أكرث 

عزماً وأشــد حرصاً عىل امليض قدماً لتعزيز وترسيخ 

مســريتنا االتحادية يف ظل القيادة الرشيدة لسيدي 

صاحب الســمـو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولــة القائد األعــىل للقوات املســلحة 

"حفظه الله"، وســـيدي صاحـب الســمو الشـيخ 

محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 

رئيـس مجلــس الـوزراء حاكـــم ديب وزير الدفاع 

"رعاه اللــه"، يؤازرهام إخوانهام أصحاب الســمو 

الشــيوخ أعضــاء املجلــس األعىل لالتحــاد حكام 

اإلمارات، لتحقيــق املزيد من اإلنجازات عىل كافة 

املجــاالت، منطلقـني مــن ماض أصيــل، وحاضـر 

مشـرق، ومستبرشيـن بغٍد أكـرث أمالً وإرشاقاً، فقد 

أثبتت لنا الســنون املاضية أن االتحاد كان السبيل 

األمثل لتحقيق األماين واآلمال، وسيظل غايتنا التي 

نسعى إىل تعزيزها والدفاع عنها، وصوالً إىل اآلمال 

املنشــودة والغايات املرجّوة، لتبقى دولة اتحادنا 

عزيـــزة الجانب، موفورة الكرامة، بعزة وشـــموخ 

بجهــد أبنائها املخلصني، ودوحة أمــن وأمان لكل 

من يعيش عىل أرضها.

واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية؛ ذكرى 

قيام االتحاد، نعلم يقيناً أن القوات املسلحة كانت 

والزالت تحظى بدعم غري محدود يف كل املجاالت 

من القيادة السياسية الرشــيدة باعتبارها الدعامة 

األساســية للكيان االتحادي، واملســـاهم األكرب يف 

توطيد أركانه وتعزيز أمنه واســتقراره، ولهذا علينا 

دامئاً أن نعي حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقـــنا 

جميــعاً قــادة وضباطاً وضباط صـف وأفراداً، وأن 

نبذل الغايل والنفيس يف ســبيل حامية مكتســبات 

دولة االتحاد واملحافظــة عىل إنجازاتها ومقدراتها 

وسيادتها، وأن نظل دامئاً عىل العهد والوعد، العني 

اليقظة الســاهرة التي ال تنام، كــام علينا أن نعي 

دامئــاً أن الجنـــدي األقدر عىل الــذود عن حياض 

وطنــه هو الذي يثابــر لتطوير قدراته، وتحســني 

مهاراته، ومواصلــة تدريباته، وزيــادة معلوماته، 

وتثقيــف ذاته، بارتياد كل ما يســتجد يف مجاالت 

املعرفة العسكرية والتقنية الحديثة.

وبهذه املناســبة الخالدة، ال يسعني إال أن أرفع 

أســمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام ســيدي 
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صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعىل للقـوات املســلحة "حفظه الله"، 

وإىل أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكــم ديب وزيــر الدفاع "رعــاه اللــه"، وإىل إخوانهام 

أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام 

اإلمارات، وإىل ســـيدي الفريق أول سمـو الشيخ محمد 

بــن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائد 

األعىل للقـوات املســلحة، داعـياً الله عز وجل أن يعـيد 

عليهم هذه الذكرى العطرة وعىل الوطن باليمن والخري 

والــربكات، وعىل القوات املســلحة بالتـقدم واالزدهار، 

ونجـدد العهد والـوالء للوطـن وقيادتنا السياســية عىل 

أن نظل جنــوداً أوفياء، باّريــن بالوعـد، محافظني عىل 

العهـــد، نـؤدي واجبنا بكـل عـزم وعلو همة، من أجـل 

حامية وطـننا املعطاء يف ظـل القـيادة الرشيدة لسيدي 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "حفظه 

الله".

االحتاد كان السبيل 
ا8مثل لتحقيق 
ا8ما= وا�مال 

وسيظل غايتنا التي 
نسعى إh تعزيزها 

والدفاع عنها
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 سعادة الفريق الركن
حمد \مد ثا= الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

أشاد سعادة الفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة يف كلمته إىل 

مجلة «درع الوطن» مبناسبة 

اليوم الوطني الحادي واألربعني 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

بالرؤية الشاملة للقيادة الرشيدة 

حتى أصبحت اإلمارات اليوم 

رصحاً شامخاً يتفيأ ظالله املواطن 

واملقيم، وواحة أمن واستقرار 

يعيش يف كنفها أبناء اإلمارات 

جميعاً تحت راية الوحدة الوطنية، 

وفيام ييل نص الكلمة:

يف ذاكرة األمم والشــعوب أيــام لها تاريخ تظل 

ذكراها خالدة عرب الزمن، تحمل بني طياتها جهد 

الســواعد الوفية، وعزمية قادة مخلصني، وضعوا 

تحقيق آمــال وتطلعات مواطنيهــم يف مقدمة 

أولوياتهــم، وقدموا بذلك النموذج األمثل لدولة 

عرصية يسودها األمن واألمان واالستقرار.

وكان اليــوم الثــاين من ديســمرب لعام 1971 

أحد هذه األيام الخالدة التي توجت مبيالد دولة 

اإلمــارات العربيــة املتحدة، بعزم مــن املغفور 

له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 

"رحمه اللــه"، ومبــؤازرة من إخوانــه أصحاب 

الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 

حكام اإلمارات، وصاحب الســمو الشيخ خليفة 

بــن زايــد آل نهيــان ويل العهد آنــذاك، رئيس 

الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه 

اللــه". كــام كان مــن الطبيعي وقــد خلصت 

النيات، وتضافرت الجهود، وتكاتفت األيدي من 

منطلق إميــان صادق بالهدف ووحدة املصري أن 

يخطو االتحاد خطوات رسيعة عىل طريق العزة 

والتقــدم، وأن يرتفع الرصح الحضاري شــامخاً، 

وتكتمل للدولة مقومات وعنارص قوتها الشاملة 

سياسياً واقتصادياً واجتامعياً وثقافياً ودفاعياً.

شــعاراً  االتحــاد  روح  اختيــار  كان  وإذا 

لالحتفــاالت يف عام مــىض فهي باملثــل اختيار 

لهــذا العام وتعبــري صادق عن أصالــة التجربة 

التي تجسدت بصدق الواقع اإلمارايت يف أصالته 

وقيمــه وخصوصيتــه وتقدير لآلباء املؤسســني 

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد طيب الله ثراه 

وإخوانــه أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام 

اإلمارات.

ونحــن إذ نحتفي اليــوم بالذكــرى الحادية 

واألربعــني لقيام دولــة االتحاد نشــعر بالفخر 

واالعتزاز مبــا تحقق من إنجــازات كبرية غريت 

وجه الحيــاة عىل أرض اإلمــارات، ونقلتها نقلة 

نوعية غري مســبوقة، مــع احتفاظهــا بأصالتها 

ومتســكها بحياديتها، وتجاوزها لكافة التحديات 

يف حنكة وحكمة.

ويف ظــل الرؤية الشــاملة لصاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة 

القائــد األعىل للقــوات املســلحة "حفظه الله" 

انطلقت دولة اإلمارات من جديد ترتقي بالوطن 

واملواطــن، وتواكب العرص، حتى أصبحت اليوم 

رصحاً شامخاً يتفيأ ظالله املواطن واملقيم، واحة 

أمن واســتقرار يعيش يف كنفها أبنــاء اإلمارات 

جميعــاً تحت رايــة الوحدة الوطنيــة، وتنتهج 

تجاه العــامل سياســة خارجية تحكمهــا ثوابت 

قامئة عــىل التزام التعايش الســلمي، وحســن 

الجــوار، واالحــرتام املتبادل بني الــدول، وعدم 

التدخــل يف شــؤون الغري الداخليــة مع اعتامد 

الوســطية واالعتدال، واألســلوب السلمي لحل 

النزاعــات، مع اإلميان بأن تحقيق األمن لدولتنا، 

ودوائر انتامئنا الخليجي والعريب يأيت يف مقدمة 

أولوياتنا، مع متســكنا بالسالم كخيار اسرتاتيجي، 

وااللتزام باملشــاركة واملســاندة للجهود الدولية 

ملواجهة األزمات والكوارث، واملساهمة يف تلبية 

نداءات اإلغاثة يف جميع دول العامل.

إن الرؤية الثاقبة للقيادة السياســية الرشيدة 

لدولتنــا مل تألــو جهداً يف ســبيل بنــاء وتطوير 

قوات مســلحة قادرة عىل الدفــاع عن إنجازات 

ومقدرات ومكتســبات وطننا الغايل، من خالل 
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وضع االســرتاتيجيات التي تكفل تطويرها وتزويدها 

بأحــدث ما وصلــت إليــه دول العــامل يف املجاالت 

التكنولوجية والتسليحية، فضالً عن اهتاممها بتطوير 

العنــرص البــرشي ليكــون قــادراً عىل مواكبــة تلك 

التطورات من خالل التأهيل والتدريب واملشاركة مع 

الدول الشــقيقة والصديقة يف املناورات والتدريبات 

املشــرتكة وعمليــات حفظ الســالم يف مختلف دول 

العامل األمر الذي رفع من مستوى كفاءتها وجاهزيتها 

القتالية، وبحيث أصبحت قواتنا املسلحة إحدى أهم 

ركائز األمن واالستقرار ليس عىل مستوى الدولة وإمنا 

عىل مستوى املنطقة والرشق األوسط.

ويرسنا ونحن نســتعيد هذه الذكــرى املجيدة أن 

نرفع إىل مقام ســيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املســلحة "حفظــه الله"، وإىل أخيه ســيدي صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، 

وإىل إخوانهام أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل سيدي الفريق أول سمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 

نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة أســمى آيات 

التهاين والتربيكات سائلني الله العيل القدير أن يوفقنا 

جميعــاً ملا فيه الخري لوطننــا املعطاء، وأن يديم عىل 

قواتنا املسلحة الرفعة والعزة واملنعة.

ونجدد بهذه املناسبة العهد والوالء مؤكدين العزم 

عىل أن نظل دامئاً جنوداً أوفياء للعهد، بارين بالوعد، 

حافظــني لألمانــة، نؤدي الواجب بهمــة وعزمية ويف 

نكران للذات يف ظل قيادتكم الرشيدة.  

 nروح االحتاد تعب
صادق عن أصالة 

جتربة االحتاد وتقدير 
لآلباء املؤسسني
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وجه سعادة اللواء الركن عيىس 

سيف محمد املزروعي نائب 

رئيس أركان القوات املسلحة كلمة 

إىل مجلة «درع الوطن» مبناسبة 

اليوم الوطني الحادي واألربعني 

أشاد فيها بسعي القيادة الرشيدة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

ومنذ تأسيسها وحتى يومنا هذا 

عىل انتهاج إسرتاتيجية تستطيع 

من خاللها مواكبة ما يستجد يف 

عامل اليوم، املتسارع الخطى نحو 

األفضلية والتطور واالزدهار. وفيام 

ييل نص الكلمة:

يف ذكرى اليــوم الوطني الحاديــة واألربعني أرفع 

أســمى آيــات التهــاين والتربيكات ملقام ســيدي 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولــة القائد األعــىل للقوات املســلحة 

"حفظه الله" وإىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ 

محمــد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة 

رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل 

إخوانهام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 

لالتحــاد حكام اإلمارات، وإىل ســيدي الفريق أول 

ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد 

أبوظبــي نائــب القائــد األعىل للقوات املســلحة 

مبناســبة هذه الذكرى العزيزة عىل نفوسنا جميعاً 

حيث نسترشف من خاللها املستقبل املرشق الذي 

نأمــل أن يحمل يف طياته لدولة الخري والعطاء كل 

نجاح وتقدم ومناء.

فمــع مطلع ذكــرى هــذا التاريخ الراســخ يف 

األذهان والوجدان، نقف وقفة إجالل وإكبار لآلباء 

املؤسسني وعىل رأسهم املغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه 

أعضاء املجلس األعىل حــكام اإلمارات رحمة الله 

عليهــم جميعاً. فبجهودهــم وإخالصهم وتفانيهم 

وسعيهم الدؤوب استطاعوا استنهاض الهمم وبذل 

الغــايل والنفيس لنهضــة الوطن واالرتقــاء به إىل 

مصاف الــدول األكرث تقدماً وتنميــة، ولقد كانت 

تجربــة االتحاد هي من أنجح التجارب اإلنســانية 

يف العــرص الحديث ملــا متيّزت به مــن مصداقية 

واســتمرارية جعلتهــا منوذجاً حيــاً لكافة النامذج 

واالتحــادات التي ســبقتها والتي تلتهــا، فبعد أن 

كانت الــرؤى والطموحات منفرة، أصبحت بفضل 

الله ومنته، وبقراٍر حكيم من املغفور له بإذن الله 

تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان "رحمه 

اللــه" وإخوانه املؤسســني األوائل دولــة واحدة، 

ذات هدف ومصري مشرتك، ووحدة مرتابطة ترمي 

إىل رفعــة هذا الوطن وأبنائــه وكل من عىل هذه 

األرض، إن ما ميثله اليوم الوطني ألبناء االتحاد، إمنا 

ميثــل الحقيقة الواقعة ألحــالم كانت تراود مخيلة 

الرواد والرموز الذين سعوا لبناء هذا الوطن، حتى 

غــدا اليوم وكام رســمته اســرتاتيجياتهم، وأرادته 

طموحاتهــم بلد ينعــم بخريه ويســتظل بواحات 

أمنــه كل قريــب وبعيــد، فالنهج الــذي اختطه 

املؤسســون الراحلون، وضع نصــب عينيه رضورة 

توفري وإيجاد خطًة طموحة، ورؤيًة وطنيًة شــاملًة 

ومستدامة، تعود بالنفع والخري والعطاء لهذا البلد 

الناشــئ الذي يشــق طريقه بكل حزم وعزم نحو 

أفق الحداثة والتطور والتمدن يف شــتى مجاالته، 

ومختلف أوجهه ونشــاطاته. لقد تطلبت الخطط 

العمالقــة تحديد األهــداف، وتوحيــد الصفوف، 

وعليه ســعت القيادة الرشــيدة لدولــة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة ومنذ تأسيســها وحتــى يومنا 

هذا، عىل انتهاج اســرتاتيجية تستطيع من خاللها 

مواكبة ما يســتجد يف عامل اليوم، املتسارع الخطى 

نحو األفضلية والتطور واالزدهار، وبســري حثيث، 

ويف خطوات ثابتة نحو املستقبل، استطاعت دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة أن تحقــق نقلة نوعية 

من حيث الكميــة والنوعية عىل طريق التحديث 

والتطوير، والبناء والتعمري عىل الصعيدين الداخيل 

والخارجــي؛ فصــارت دولة اإلمــارات وخالل فرتة 

زمنيــة وجيزة، إحــدى تلك الدول التي ســابقت 

بواقعيــة عجلة الزمن يف مســرية النهضة والتنمية 

من أجل الوطن واإلنســان. وألجل االتحاد وصيانة 

سعادة اللواء الركن
 عيسى سيف \مد املزروعي

 نائب رئيس أركان القوات املسلحة
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ما حققه مــن منجزات ومكاســب، كان البد من وضع 

لبنة جديدة يف هذا الرصح الجديد، فكانت اإلضافة هي 

توحيد القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 

مام كان له الدور البالغ والكبري يف مســاندة بناء االتحاد 

وتوطيد أركانه، ودعم مسريته وحامية منجزاته.

لقد تطلبت رضورات العرص وتحدياته ومســتجداته 

أهميــة بناء قــوات مســلحة عزيزة الجانــب، وأكدت 

األعــوام التي مضــت أن قواتنا املســلحة التي عمدت 

القيادة عــىل تحديثها وتطويرها وفــق تخطيط علمي 

مدروس قد حققت نقلة نوعية غري مسبوقة يف تسليحها 

وتدريبهــا، وكافة مجاالت عملها مام مكنها من الحفاظ 

دامئــاً عىل األمن الوطني، والقدرة عىل الدفاع عن قيمنا 

ومكتســباتنا وسيادتنا، كام اســتطاعت مبا توفر لها من 

قــدرات وإمكانيــات اإلســهام يف ايجابيــة وبفعالية يف 

العديد من ســاحات العمل اإلقليمي واإلنساين، وظلت 

برغــم ما حققته مــن تطور تواكــب كل جديد يف عامل 

التقنيات العسكرية، وما يقابل ذلك من تنظيم للدورات 

التدريبية لتطوير املهارات مع مراجعة اسرتاتيجيتنا بني 

الحني واآلخر ملواجهة كافة ما يحدث من مســتجدات.. 

وكان ملشــاركاتها الخارجية ضمن نطاق األمم املتحدة، 

وحرصها عىل تبــادل املعلومات والخــربات مع جيوش 

الدول الشــقيقة والصديقة وعرب التامرين املشــرتكة أن 

تكتسب مزيداً من الخربات واملهارات. وبفضل من الله، 

وبعزمية الرجال والهامــات الطموحة، تحقق لدولتنا ما 

ســعت إليه من أن تكون ذات ســيادة وريادة وحضور 

بني األمم فيام تحققه وتقدمه من انجازات، شــّكلت يف 

صورتها النهائية منوذجاً ملعنــى ما ميكن أن يكون عليه 

الطمــوح واملثابرة والســعي لتحقيــق األهداف وجني 

مثارهــا. إنني إذ أختم حديثي ال يســعني إال أن أتوجه 

إىل الله العيل القدير بأن يديم عىل دولتنا األمن والرخاء 

يف ظل  قيادتنا الرشــيدة التي تكتنف الخري بكل صوره، 

وتســعى إليه بكل طرائقه وســبله. بارك اللــه لدولتنا 

قيادتها، وحفظ الله عليهــا أمنها وأمانها، وجعلها دوماً 

واحًة ودوحًة للسلم والسالم.

حققت اtمارات نقلة 
نوعية على طريق 
التحديث والتطوير 

والبناء والتعمn على 
الصعيدين الداخلي 

واخلارجي
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سعادة اللواء الركن طيار
\مد بن سويدان سعيد القمزي
قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي

اليوم ونحــن نحتفل بالذكرى الحادية واألربعني 

لقيــام االتحــاد نشــعر بالرضا والفخــر عام تم 

إنجــازه يف كافــة املجــاالت، ونلمــس يف يــرس 

الفروق الشاســعة بني ما كان وما تحقق علمياً، 

وصحياً، وعمرانياً، وزراعياً، واقتصادياً، ويف مجال 

الدفــاع، بل ويف كل أوجــه الحياة، كام نجد عرب 

الســنوات شاهداً حضارياً يدعو لالعتزاز متثل يف 

التطور الحضاري الضخم الذي كان نتاجاً لرؤية 

ثاقبة للقيادة الرشــيدة وأدى إىل قطع خطوات 

متالحقــة اختصــاراً للمراحل من أجــل اللحاق 

بركــب الحضارة، واألخذ بنمــط الحياة الحديثة 

مواكبة للعرص دومنا إخالل باألصالة.

ومثلــام انطلقــت عمليــة البناء ســباقاً مع 

الزمن لتشــكيل مقومات الدولة وعنارص قوتها 

الشــاملة، انطلقــت باملثل سياســتها الخارجية 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل، ومبا اتفق مع 

مبادئها ومثلها العليــا، وما توافق مع املتغريات 

الدولية املختلفة، وواصلت الدولة يف هذا املجال 

الحيوي سياســة االنفتاح واالعتــدال، والتزمت 

بحســن الجــوار، وعــدم التدخل يف الشــؤون 

الداخلية للدول األخرى، والسعي لحل النزاعات 

بالوســائل الســلمية مع املحافظة عىل األعراف 

واملواثيــق الدولية، وشــجبت العــدوان أياً كان 

مصدره، ودعمت املنظــامت والهيئات الدولية، 

ورسخت مبدأ املساعدات اإلنسانية وأسهمت يف 

حفظ األمن والسالم الدوليني تحت مظلة األمم 

املتحدة مجسدة يف كل عملياتها ثوابت عقيدتها 

يف االنتصار للحق والدفاع عنه.

وحرصت القيادة الرشــيدة منــذ البداية عىل 

بناء قوات مســلحة عزيزة الجانب للحفاظ عىل 

املنجزات، وصون املكتســبات، وتعزيز السيادة، 

ودعم التنميــة، ومن ثم كان الرتكيز عىل تطوير 

القوة الذاتيــة، وتعزيز القــدرات الدفاعية من 

خــالل اعتــامد املعايــري النوعية عىل مســتوى 

التخطيط والتدريب والتسليح، وعىل نحو يتالئم 

ومتطلبــات عرص التقنية، متهيــداً لقيام القوات 

املســلحة بدورها يف الدفاع عن الوطن، والذود 

عــن حياضه، وتنفيذ كل ما يوكل إليها من مهام 

ســواء عىل الصعيد الداخيل أو خالل املساهمة 

يف حفظ الســالم يف أكرث مــن موقع، مع الحرص 

عىل إسرتاتيجية عسكرية تتزامن مع إسرتاتيجية 

التنمية الشــاملة، وتنظر لألمن الوطني باعتباره 

بنــاءاً متكامالً، وهي إســرتاتيجية ترتبط ارتباطاً 

وثيقاً باألمــن الجامعي لدول مجلــس التعاون 

واألمــن العــريب، دون أن تغفــل دورها كعضو 

فاعل يف املجتمع الدويل.

ونحــن يف القــوات الجوية والدفــاع الجوي 

نحتفل اليوم مبناســبة تاريخية تتيح لنا التوقف 

عندها، والتأمل ملياً فيام تم إنجازه، وما نسعى 

لتحقيقه استكامالً ملسرية البذل والعطاء، والشك 

أن هــذا اليوم يحمل بني طياتــه مغزى وهدفاً، 

ال يخفــى عىل أحد ممن تابعوا املســرية الخرية 

للقــوات الجوية والدفاع الجوي منذ تأسيســها، 

ومــن ثم دمجها تحت قيــادة واحدة، وكان من 

الطبيعــي وقد ظلت تتلقى دعــامً غري محدود 

من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيــس الدولة القائــد األعىل للقوات 

املسلحة "حفظه الله" وســيدي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه 
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الله"، واملتابعة الحثيثة من ســيدي الفريق أول سمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 

نائــب القائــد األعىل للقــوات املســلحة، أن تتطور 

لتصبح محل فخر واعتــزاز لنا جميعاً، ولتواكب عىل 

الدوام ما تشــهده قواتنا املسلحة من تقدم، وتشكل 

وحــدة من أقوى وحدات قواتنا املســلحة تســليحاً 

وتدريبــاً وتنظيامً وحســن إدارة، ومتثل قاعدة صلبة 

تعــد اليوم مصــدر منعة وملجأ أمــن وأمان للوطن 

املعطاء.

واليوم ونحن نحتفل بهذه املناسبة املجيدة يسعدنا 

أن نجدد العهد والوالء لسيدي صاحب السمو الشيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املســلحة "حفظــه الله"، وســيدي صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، 

وألصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام 

اإلمارات ولسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقــوات املســلحة، مؤكدين لقيادتنا الرشــيدة بذل 

األرواح فــداء للوطن، وأن نبقى عــىل الدوام الدرع 

الواقي والعني الساهرة التي ال تنام.

سدد الله عىل طريق الخري خطاكم..

أصبحت القوات 
اجلوية وبفضل 

القيادة الرشيدة من 
أقوى وحدات قواتنا 

املسلحة تسليح] 
وتدريب] وتنظيم] 

وحسن إدارة
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سعادة اللواء الركن
جمعة أحمد البواردي الفالسي 

قائد القوات ال;ية

يطــل علينا فجــر الثاين من ديســمرب من كل عام 

حامــالً معه ذكرى عزيزة عــىل قلوبنا، ذكرى قيام 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، ذكرى مسرية الخري 

والعطاء، وتوحيد الكلمــة واإلرادة، تقديراً وإكباراً 

للجهود الصادقة التي بذلها واضعو اللبنات األوىل 

لالتحــاد، ويف مقدمتهــم صاحــب الفكــر الثاقب 

والبصرية النافذة املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، الذي غادرنا 

بجســده الطاهر لكــن روحه الزالــت ماثلة بيننا 

يف كل منجــز من منجــزات االتحاد، وكذلك جهود 

إخوانــه أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، وما 

ذلك إال بتوفيق من الله تعاىل الذي مّن عىل هذه 

الدولــة الحبيبة برثوات خري ســخرها قادة االتحاد 

مــن أجل البنــاء، وقد وضعوا بناء اإلنســان هدفاً 

أساسياً وهاماً الستقرار الدولة وتقدمها.

لقــد رأى بناة االتحاد األوفياء أن بناء اإلنســان 

عىل أســس حضارية وسياســية واجتامعية سليمة 

مكتســبات  لحاميــة  حتميــة  رضورة  وهادفــة 

ومنجزات هــذا الرصح العظيم، ســائرين يف ذلك 

عــىل نهج اآلبــاء واألجــداد، حفاظاً عــىل األصالة 

والهوية الوطنية، ومواكبة ملتطلبات العرص.

إنهــا الذكرى الحاديــة واألربعــني إلقامة دولة 

اإلمــارات العربية املتحدة، ذكــرى الوالء واالنتامء 

واملسؤولية والبذل العطاء، لسيدي صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة 

القائــد األعىل للقوات املســلحة الســتكامل البناء 

والسعي نحو التقدم واالزدهار.

لقد أدهشــت دولة اإلمــارات العربية املتحدة 

العــامل كله، برسعــة التطــور الذي شــهدته عىل 

كافة األصعدة، العلميــة واالقتصادية واالجتامعية 

والعســكرية، فقد اســتطاعت خالل هــذه الفرتة 

الوجيزة من عمر االتحاد أن تساير الدول املتقدمة 

يف العــامل، ومــا ذلــك إال بتوفيق من اللــه تعاىل 

واملتابعة والتوجيه املستمرين من القيادة الرشيدة 

لســيدي صاحــب الســمو الشــيــخ خليفـــة بن 

زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املســلحة "حفظــه الله ورعــاه" وإخوانــه أعضاء 

املجلس األعــىل حكام اإلمــارات، ورعاية ومتابعة 

سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة "حفظه الله".

لقــد احتلت دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة 

بتجربتهــا االتحاديــة الفريدة من نوعهــا املكانة 

املرموقة بني دول العامل، حيث غدت موضع الفخر 

لكل مواطن من مواطنيها، ولكل مقيم عىل أرضها، 

وال ميكــن لهذا الوطن وهــذا الخريأن يحافظ عىل 

كيانه وثراوته وإنسانيته إال بتحقيق األمن والرخاء 

والســعادة ألبنائه، الذين غدوا بفضل الله ورعاية 

قادتهــم األوفيــاء عىل مســتوى فكــري وصحي 

واجتامعي يفتخر به الجميع، وهم يشعرون بالعزة 

واملنعة، ويفدونه بالغــايل والنفيس ويحمونه من 

كل عدوان وغدر يقصد به النيل منه.

ونظراً ملا يعيشــه العامل من اضطرابات سياسية 

واقتصادية مســتمرة، ورصاعــات إقليمية وعاملية، 

فقد رأت القيادة الرشيدة أن تشكل من أبناء هذا 

الوطــن الحبيب األوفياء قوة برشية مدربة تدريباً 

عرصياً كامالً يســاير أرقى مــا وصلت إليه جيوش 

الدول املتقدمة تدريباً وتجهرياً واســتعداداً لتكون 

عىل أهبة االستعداد ملواجهة أي طارئ أو تهديد.

لقد عمدت قيادة القوات الربية اإلماراتية، والتي 

أكد سعادة اللواء الركن جمعة 

أحمد البواردي الفاليس قائد 

القوات الربية يف كلمته التي وجهها 

عرب مجلة «درع الوطن» مبناسبة 

اليوم الوطني الحادي واألربعني 

عىل أن بناء اإلنسان عىل أسس 

حضارية وسياسية واجتامعية 

سليمة وهادفة رضورة حتمية 

لحامية مكتسبات ومنجزات رصح 

االتحاد، سائرين يف ذلك عىل 

نهج اآلباء واألجداد، حفاظاً عىل 

األصالة والهوية الوطنية، ومواكبة 

ملتطلبات العرص. وفيام ييل نص 

الكلمة:
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متثل إحدى فروع القوات املســلحة إىل دعم منتسبيها 

من أبناء اإلمارات األشــاوس األوفياء بالتدريب املتطور 

املستمر والتســليح املتقدم والتنظيم الواعي من خالل 

الــدورات التدريبية الداخلية والخارجية واملشــاركات 

الفاعلــة مؤكدة رؤية بــاين اإلمارات املغفــور له بإذن 

الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان حيث قال: "البد 

لهــذه الدولة الفتيــة من قوة تصــون حامها وتحافظ 

عىل مقدراتها وتؤمن الســالم والرخاء ملواطنيها"، ومن 

الــذي يبني هذه الدولة، ويحميهــا ويطورها ويحافظ 

عىل ماضيها وحارضها ويصنع مســتقبلها؟ إنهم رجالها 

ثروة الوطن الحقيقية الذين ســهر الوطن عىل رعايتهم 

وتوجيههم وتعليمهم وتدريبهم.

ونحن يف القــوات الربية قادة وضباطاً وضباط صف 

وأفراداً نتقدم يف هذه املناسبة الوطنية إىل مقام سيدي 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد بــن ســلطان 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

"حفظه الله"، وإىل إخوانه أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات وويل عهده األمني ســيدي الفريق أول الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، بأطيب التهاين يف 

هذه املناســبة املباركة راجني من الله تعاىل أن يعيدها 

ودولة اإلمارات ترفل باألمن واألمان والسالم، فكل عام 

وأنتم بألف خري.

 استطاعت اtمارات 
خالل فAة وجيزة من 
عمر االحتاد أن تساير 

 N الدول املتقدمة
zالعا
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سعادة اللواء الركن
 سيف مصبح عبدا� املسافري

 رئيس هيئة العمليات

وجه سعادة اللواء الركن سيف 

مصبح عبدالله املسافري رئيس 

هيئة العمليات كلمة إىل مجلة 

«درع الوطن» مبناسبة اليوم 

الوطني الحادي واألربعني أكد فيها 

أن مؤسستنا العسكرية استطاعت 

ومبا وضعته لها القيادة الرشيدة 

من خطط إسرتاتيجية طموحة، 

ومبا سعت إليه من تطوير وتأهيل 

وتسليح أن تقف عىل قدٍم 

املساواة مع الجيوش واملؤسسات 

العسكرية الحديثة املتقدمة والتي 

يشاد بدورها يف مختلف املحافل 

الدولية والعاملية. وفيام ييل نص 

الكلمة:

تعــود بنا الذكــرى من جديــد، ويــأيت الثاين من 

ديســمرب من كل عام محمالً دوماً باملنجزات التي 

تحســب لدولة وضعت بصمتهــا وعالمتها الفارقة 

ودورهــا البــارز عىل خارطــة العامل بــأرسه، فمن 

إمــارات متفرقة يف أقىص الخليــج، أضحت بفضل 

الله ومنته، وبروح التحدي ومتانة التالحم والرتابط 

بينهــم، دولًة عابــرًة بحضورهــا وفاعليتها حدود 

القارات واملحيطات.

فقــد كان االتحاد الذي جمع شــمل تلك اإلمارات 

املتفرقة، وملّ أوارص األرسة املتباعدة بيتاً ومجلســاً 

وجــرساً لتلك األفئــدة التي تالقت تحت ســقف 

البيت الواحد، وتالحمت إرادتها لتنترص عىل معنى 

الفرقة والشتات.

ومــع االتحاد الــذي اجتمعت فيــه نوايا الخري 

للمؤسسني الســابقني وخلصت فيه عزائم الوحدة 

والتالقــي يف صدورهم، قامت دولة االتحاد بعزمية 

وإرادة هدفهــا ومبتغاها وحــدة الصف واجتامع 

الكلمة، والســري عــىل طريق الصــواب، يحدوهم 

األمــل الطمــوح يف بناء بلــد جديد، يعــرب بنتاج 

وحدته وتعاونه واتحاده غري املسبوق، كل الجسور 

املتاحة لغٍد أفضل وعامل أرحب.

ومع نشــأة االتحــاد، بدأت مرحلــة جديدة يف 

مسرية الحضارة اإلنسانية والعمرانية لدولة جديدة 

وفريدة يف الكــم والكيف والنــوع أال وهي دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

ومتر أعوام االتحــاد تتلوها األعوام، وتطل علينا 

الذكــرى الحادية واألربعني من عمــر ذاك التآلف 

والتكاتف؛ لنســرتجع معه مــا قدمته هذه الدولة 

وهــذه األرض وهذه اإلرادة مــن خري لكل الناس، 

فتحقق يف عمــر وجيز من عمــر قيامها ما تعجز 

األلســن عن وصفه، وتضيق الصفحات عن حرصه، 

وتضمحــل الكلــامت والعبــارات يف رسده وورده، 

ولكن تبقى الشواهد خري شاهد عىل صدق النوايا، 

وقوة العزائم، وإرادة القيادة التي ســعت وال تزال 

لخري الوطن واإلنسان عىل هذه األرض.

ونحــن يف قواتنــا املســلحة، ميكننــا القول بأن 

مؤسســتنا العسكرية اســتطاعت ومبا وضعته لها 

القيادة الرشــيدة من خطط إســرتاتيجية طموحة، 

وأهداف بعيدة املدى، ومبا سعت  إليه من تطوير 

وتأهيل وتســليح بأحدث ما توصلــت إليه علوم 

العرص العســكرية، وما أنتجتــه التقنيات الحديثة 

يف ميــدان املعــدات العرصية، أن تقــوم وبثبات 

عىل أرضيــة صلبة مــن التمكني والتعزيــز، األمر 

الذي جعلها تقف عىل قدٍم املســاواة مع الجيوش 

واملؤسســات العســكرية الحديثة املتقدمة والتي 

يشار ويشــاد بدورها يف مختلف املحافل الدولية 

والعاملية.

لقــد لعبت القوات املســلحة لدولــة اإلمارات 

العربية املتحدة بحضورهــا وتواجدها دوراً حيوياً 

وبــارزاً يف العديــد مــن العمليــات واملشــاركات 

اإلنسانية واألمنية يف العديد من املناطق التي تعاين 

من الرصاعــات والويالت والتوتــرات واملجاعات، 

فكانــت ملشــاركات الدولــة واملتمثلــة يف قواتنا 

املســلحة الدور الكبــري يف التخفيف مــن معاناة 

الكثريين، ومن ذاك ما قامت به قواتنا املسلحة من 

تقدميها العون واإلغاثة واملساعدة العاجلة للعديد 

مــن الالجئــني، باإلضافــة إىل مشــاركاتها يف قوى 

الواجب وعمليات حفظ السالم تحت مظلة األمم 

املتحدة وبالتعاون مع مختلف القوى العســكرية 

التي تســعى إلحالل السالم وتحقيق األمن للعديد 
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من الشــعوب يف العامل وتخليصهــا من ويالت الحروب 

التي تعانيها.

وبالفعــل، أثبتت تلك املشــاركات الفعليــة لقواتنا 

املســلحة بأنها عىل قدر عــاٍل من التجهيز والتســليح 

واالســتعداد، وبأنها تعمل دوماً، وكام تريد لها القيادة 

الرشــيدة لدولتنا الغالية أن تكون عىل قدر املســؤولية 

امللقاة عــىل عاتقها أن تكون أداة أمن وســالم، تعاون 

الجميــع عىل الخري وتنرشه وتؤمن بالســالم وتدعو له، 

كام هي دولة االتحاد، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

ونحــن إذ نحتفــل اليوم بهذه الذكــرى الغالية عىل 

قلوبنا جميعاً، إمنا نحتفل بتلك املنجزات التي تحققت، 

وبتلــك األهداف التي تأكدت، وبتلــك النجاحات التي 

تكللت بالتميّز والتفرد، وبتلك السواعد التي أثبتت أن 

يف االتحاد قوة، ويف التفرق ضعف، وبالتالحم والتعاضد 

يقوى البناء ويشتد.

وإنه ليرشفني يف هذا اليوم األغر، الثاين من ديسمرب 

مــن كل عام ولكل عــام، أن أرفع أســمى آيات التهاين 

والتربيكات إىل املقام الســامي لســيدي صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" وإىل سيدي صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل 

إخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 

حكام اإلمارات، وإىل ســيدي الفريق أول ســمو الشيخ 

محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املســلحة وإىل شــعب اإلمــارات الويف، 

متمنياً دوام العزة واملنعــة لدولتنا الغالية، وأن يحفظ 

الله لنا قيادتنا الرشيدة ويبارك خطاها عىل طريق الخري 

والصــالح والنجاح، ونرصة قضايا الحق والســالم يف كل 

ميدان.

لعبت القوات 
 eاملسلحة دور
 N eحيوي] وبارز

العديد من العمليات 
واملشاركات 

اtنسانية وا8منية
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أشاد سعادة اللواء الدكتور خليفة 

محمد ثاين الرميثي رئيس هيئة 

اإلمداد يف كلمة وجهها عرب مجلة 

«درع الوطن» مبناسبة ذكرى 

اليوم الوطني الحادي واألربعني 

بجهود املؤسسني ومثرة تخطيطهم 

وأهدافهم حتى أصبحت اإلمارات 

ما هي عليه اليوم من ماض أصيل 

وحارض مزدهر ومستقبل زاهر. 

تالياً نص الكلمة:

لقــد ودعنا باألمــس أربعني عاماً مــن عمر اتحاد 

دولتنــا، واليوم نحتفل ونحتفــي بالذكرى الحادية 

واألربعني لتأسيسه وقيامه، ويف كل عام يأيت ترتسخ 

يف أذهاننــا ووجداننا معاٍن عّدة أولها معنى الوالء 

والطاعــة واالنتــامء، الوالء للوطــن والطاعة لوالة 

األمــر والقيادة، واالنتامء إليهم قلباً وقالباً بإخالص 

التشــوبه شــائبة، والتخالطه ريبــة، ليتعمق فينا 

ويف أجيال اتحادنــا ما ميكن أن يكون عليه الوطن 

وحب الوطن والســعي يف خــريه وتأكيد هويته يف 

كل األرجــاء واألركان، غري متناســني أصالة املايض 

ومــا كان، وما أصبح عليه اليــوم بفضل الله ومن 

ثم جهود الســابقني ومثرة تخطيطهــم وأهدافهم 

وآمالهم وما أرتأوه من مستقبل زاهر لهذا الوطن، 

حتى صار حالنا، وواقع عيشــنا يف حارض يومنا من 

أفضل األيام.

لقــد تطلبت حيــاة املــايض العمــل الدؤوب 

واملتواصــل، والكفاح املســتمر لتذليــل الصعاب 

وتحــدي العقبات، فكان أن قيّض الله لهذه األرض 

وهــذا الوطــن، قيادًة رشــيدة رأت ببعــد نظرها 

وثاقــب حكمتها أنه ال بد من أن تخلص األمور إىل 

غاية مرجوة ومصري واحــد، فكان اإلتفاق والتالق 

عىل الهدف األسمى واألعىل أال وهو اتحاد الكلمة 

والصف وتراص البنيان وتالحم العرى، فكان الثاين 

من ديسمرب لعام 1971 بداية العهد الجديد لدولة 

تســترشف املســتقبل وما ميكن أن يحمله لها من 

خري ورفاهيــة وســعد، فتالقت إرادة املؤسســني 

ليكون لهذه الدولة شــأوها وشأنها، تخرتق اآلفاق 

بكل قدرة وعزمية متســلحة باإلميان وحب العمل 

من أجل رفعة الوطن.

ومــن منطلق إميان قيادتنــا يف قدميها وحديثها 

برضورة العمــل دون كلل، كان حتــامً علينا نحن 

منتســبي القــوات املســلحة العمل بتلــك الروح 

املتفانيــة، وتأكيد التزامنا مبعايري النهضة والتطوير 

التي ترعاها قيادتنا يف كل مجال ونشاط.

فبعــد قــرار توحيد القــوات املســلحة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة والذي كان أحد القرارات 

املفصلية يف تاريخ اتحادنا، عملت قواتنا املســلحة 

عىل تأكيــد نهــج التنميــة املســتدامة واملواكبة 

لركــب الحضــارة والتقــدم يف مجــاالت العلــوم 

والتســليح العسكرية، غري متناسية قيمها ومبادئها 

التي تأسســت عليهــا، فأحدثت مبــا اختطته من 

اســرتاتيجية منهجية نقلة نوعية عمالقة سواء عىل 

طريق تسليحها باملعدات واألسلحة أو باستقطابها 

للكــوادر التي ترعاهــا وتقوم بتأهيلهــا وتدريبها 

وإعدادهــا اإلعــداد املناســب الــذي يتوافق مع 

متطلبات العرص الحديث.

وســرياً عىل مبــادئ التطبيــق والتفعيل ألهم 

املعايــري واملفاهيم العســكرية الحديثــة، عملت 

هيئة اإلمــداد عىل تبني مفهوم اإلمداد املشــرتك 

الذي وضع أســس تنفيذ اســرتاتيجيات  تســليح 

وتجهيز وإدامة القوات يف حالتي الســلم والحرب، 

إىل جانــب التطبيق األفضل لكافة اجراءات العمل 

التي تضمن التدفق املربمج والطارئ للمستلزمات 

التموينية، والخدمات الطبية والصيانة والخدمات 

امليدانيــة والتجهيز واإلخــالء والتوزيع ليتســنى 

حصول القوات املســلحة عليها يف الوقت واملكان 

املناســبني حتى تتمكن القوات من القيام بدورها 

عىل الوجه األمثل.

ومــن منطلــق اهتــامم هيئة اإلمــداد بعملية 

التطويــر والتحديــث املتوايل، ومواكبــة التقنيات 
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واألســاليب التكنولوجية املتقدمة، عملت هيئة اإلمداد 

عىل تفعيل دورها التطويري من خالل الخطط والربامج 

ملواكبــة عــامل التقــدم والتكنولوجيــا العرصيــة وذلك 

من خالل إنشــاء مراكز اإلمــداد التخصصية وتزويدها 

بالربمجيــات والتقنيــات العلميــة املتبعة واألســاليب 

املتطــورة والتي تراعــي رسعة اإلنجــاز وجودته يف آن 

واحــد، غري مغفلــة يف الوقــت ذاته أهميــة التدريب 

والتأهيــل للكــوادر البرشية العاملة ضمــن نطاقها، يف 

صورة ال متس بخلل ما يف الخطط املوضوعة أو األهداف 

املرجوة التي رسمت نحو التحديث والتطوير املتتابع.

إن ما تســعى إليه هيئــة اإلمداد فيــام تحققه من 

توجهــات ورشاكات ورعايــة واهتامم لقضايــا مختلفة 

ســواء العســكرية منهــا واملجتمعيــة إمنا ميثــل الدور 

النشــط والعام الذي تقوم به قواتنا املســلحـــة يف كل 

املجـــاالت وامليادين، والذي تستقيـــه من رؤى وأفكار 

وأهداف القيادة الرشــيدة لدولتنــــا الغاليـــة الرامية 

للتحديــث والتطويــر والتفعــــيــل والتمكني لشــتى 

النشاطات واإلهتاممات.

ويســعدين ونحن اليوم نحتفل بهذه الذكرى العزيزة 

عــىل قلوبنــا جميعاً، ذكــرى اليــوم الوطنــي الحادي 

واألربعــني لقيام اتحاد دولتنا، أن أقــرن األماين بالدعاء 

للموىل - عزوجل - يف أن يحفظ لنا هذه األرض والقيادة 

الرشيدة لســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

"حفظه الله" وســيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله"، وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء 

املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وسيدي الفريق 

أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، وأن يديم 

عــىل وطننا نعم الرخاء واألمن والســالم، وعىل شــعب 

اإلمارات دوام التقدم واإلزدهار.

قّيض ا� لهذه 
ا8رض وهذا الوطن 

قيادًة رشيدة هدفها 
ا8سمى وا8على 

احتاد الكلمة والصف 
وتراص البنيان
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أكد سعادة اللواء مطر سامل عيل 

الظاهري رئيس هيئة اإلدارة 

والقوى البرشية يف كلمته إىل 

مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم 

الوطني الحادي واألربعني عىل أن 

باالتحاد ولالتحاد سيبقى الوالء 

واالنتامء، وعىل أن االتحاد صنع 

بصمًة واضحة التأثري يف تاريخ 

الوحدات واملنظامت واألمم 

والشعوب. وتالياً نص الكلمة:

متر بنا ذكرى االتحاد، ذكرى الثاين من ديسمرب من 

كل عام، لنســتعيد معها ذكريات سابقة ملا كانت 

عليــه األوضاع عىل هــذه األرض، حيث كان للكل 

هــدف خاص، ومســعى مختلف، واهتــامم آخر، 

وكان مبدأ الفردية هو املتسيّد يف تلك الحقبة، إىل 

أن جاء نــداء الوحدة والتضامن، وبــادرة التالحم 

واإلخاء، فأصبح الحلم حقيقة، وصار البعيد قريباً، 

وغدا القليل كثري، واســتحال الصعــب هيّناً، فمنذ 

أن أعلــن املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان "طيّب اللــه ثراه" أمنيته يف 

أن ينصهــر الجميع يف بوتقة االتحــاد، وبأن يكون 

الجمع أشمل وأقوى توحّدت تلك األماين واألهداف 

املتفرّقــة، وأمىس االهتامم واحداً والعمل مشــرتكاً 

واملسعى متشــابهاً، فبوحدة اليد توّحدت صفوٌف 

أشــتات، وصار لهذا الصف بعــد جديد؛ وطموح 

آخــر، أنه بُعــد القــوة واملنعة وترســيخ األركان، 

فليس األســاس وحده كافياً دومنــا متكني وتأهيل 

وتســليح، فالبد من حامية ودفــاع، وال مناص من 

وجود جيــش يحمي األرض واملكتســبات ويدافع 

عن الحدود ويذود عن الرتاب، فكان قرار التوحيد 

لقواتنا املسلحة هو مرحلة اتحادية انتقالية أخرى 

وجديدة لعّدة دفاعات متفرقة.

ويــأيت االتحــاد اليــوم ليذكرنــا مبــرور أعوامه 

اإلحدى واألربعني، وبتاريٍخ حافٍل وميلء باألحداث 

واملســارات والتغــريات التــي طالــت كل منحى 

وصــوب، وشــهدها وطننــا الغــايل يف كل قطــاع 

وجانــب، فقد كان االتحاد - وال يــزال - مبا حمله 

من طمــوح الرعيــل األول وما أراده املؤسســون 

العظام، بصمًة واضحــة التأثري يف تاريخ الوحدات 

واملنظامت واألمم والشعوب، ففوق ما قدمه هذا 

االتحــاد من انجــازات؛ الزال هو املصدر األســاس 

واالنجاز األعظم واألبرز لهذا الوطن.

فباالتحــاد ولالتحاد ســيبقى الــوالء واالنتامء، 

الوالء لقادة ٍاجتمعوا وأسســوا ووحــدوا، وعملوا 

جاهدين وأخلصوا، ورســموا األهداف لوطن واحد 

وشــعب واحد وقيادة واحدة، ليكون لهذا الوطن 

وكام أرادوا مكانة وريادة بني دول العامل قاطبة.

إن احتفالنــا بالذكرى الحاديــة واألربعني مليالد 

اتحــاد دولتنا الغاليــة، هو احتفال يــأيت ليالمس 

القلوب فرحاً، ولييضء يف شموعها شمعة جديدة، 

لتظل هذه الشموع تتوهج بالنور وتنبض بالعطاء 

دومنا توقف، إنها مســرية حافلة متواصلة، مســرية 

نشــعر نحن أبناؤها بالفخر واملجد ونعجز حيالها 

عن الوصف والرد.

لقــد مرت ســنون اتحادنا الحاديــة واألربعون 

املاضيــة ونحــن يف بناء وتعمري وتشــييد وتطوير، 

حتى غــدت دولتنا اليوم وهي متــيض نحو عامها 

الثــاين واألربعني من الدول التي يشــار إليها وإىل 

تجربتهــا الوحدوية التاريخيــة يف كل منوذج وكل 

تجربة جديدة، وكل ذلك بكرم الله ومّنته، وبفضل 

القيادة الحكيمة لحكامها ووالة أمرها.

ومع ما شــهدته بالدنــا من طفــرات وقفزات 

حديثة، ســواء عمرانيــة أو اقتصاديــة أو برشية، 

كانــت القــوات املســلحة لدولة االتحــاد تعمل 

عىل قــدم وســاق من أجــل الحفاظ عــىل هذه 

املكتســبات واالنجازات التي تحققت وتقوم عىل 

حاميتهــا، فكانت هيئــة اإلدارة والقــوة البرشية 

املســلحة  القــوات  يف  املهمــة  اإلدارات  إحــدى 

تخطــو بخطوات كبرية نحو العمــل بتميز وكفاءة 

واقتدار، تعد الكوادر البرشيــة املتعلمة واملؤهلة 
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حتــى تأخذ مكانهــا الصحيح يف عامل الجــودة املعرفية 

والتطبيقات العملية ألهم املامرســات التنظيمية إلدارة 

املوارد البرشيــة، إىل جانب دورهــا يف تدريب وإعداد 

واســتيعاب كوادرهــا ألحدث مــا أنتجتــه التكنولوجيا 

الحديثة مــن برامج وتطبيقات وأنظمــة حديثة إلدارة 

الوقت والجهد، محققة مطلبهــا من تواجدها برضورة 

رفد القوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية املتحدة 

ويف كافة قياداتها ووحداتهــا وأفرعها بالقوى الوظيفية 

املتعددة والطاقــات البرشية املدربــة واملؤهلة تأهيالً 

يواكب عجلة التطور ويساير روح العرص، ويدعم إميانها 

ويرســخ قناعتها من رضورة أن الجيــوش الحديثة البد 

ملنتســبيها من أن تكون لهم أدوار فعلية فيها، يسعون 

إىل النهــوض بها وتطويرها وتحديثها مبا يوافق األســس 

العلمية والنظريات التطبيقيــة الحديثة،  وبالتايل دعم 

املسرية التنموية والبرشية لدولتنا الغالية.

إن تحقيــق التــوازن الكمي والنوعــي والبرشي هو 

مطلب حيوي تســتدعيه متطلبات التطوير والتحديث 

ومقتضيات األمن واالســتقرار، وقد كان لقواتنا املسلحة 

ذاك املطلــب الــذي تحقق بجهود املخلصــني العاملني 

بروح الفريق لرفعة الوطن وعزته.

ويرشفني يف هذا اليوم أن أرفع تحية وفاء وعرفان إىل 

قائد وحدتنا ومسرية اتحادنا، إىل املقام السامي لسيدي 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" وإىل 

سيدي صاحب السمـــو الشــيـــخ محمــد بن راشــد 

آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكــم ديب "رعاه الله"، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وســيدي 

الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة 

وإىل شــعب دولة اإلمـــارات العربية املتحدة، داعيـــاً 

اللــــه - عزوجل - أن يحفظ لنا قيادتنا وقادة مســريتنا 

وأن يديــم عىل دولتنا نعمة األمــن واألمان والطأمنينة 

واالستقرار.

خطت هيئة اtدارة 
والقوة البشرية 

خطوات كبnة نحو 
العمل بتميز وكفاءة 

واقتدار من خالل 
إعداد الكوادر البشرية 

املتعلمة واملؤهلة
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أشاد سعادة اللواء الركن بحري 

إبراهيم سامل محمد املرشخ قائد 

القوات البحرية يف كلمته إىل 

مجلة «درع الوطن» مبناسبة اليوم 

الوطني الحادي واألربعني بالدعم 

غري املحدود والرعاية الكاملة 

من قبل القيادة الرشيدة يف بناء 

الدولة وبناء إنسان اإلمارات، 

وفيام ييل نص الكلمة:

تهــل علينا يف اليوم الثاين من شــهر ديســمرب هذا 

العــام الذكرى الحادية واألربعــني لعيدنا الوطني، 

وهو يوم يســطر للحظــة تاريخيــة فارقة التقت 

فيهــا اإلرادة الخرية للمغفور له بإذن الله الشــيخ 

زايــد بن ســلطان آل نهيان "طيب اللــه ثراه" مع 

إرادة إخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات عــىل إقامة رصح حضاري 

شامخ شــكل نقطة تحول يف تاريخ دولة اإلمارات 

العربية املتحــدة واملنطقة، وكان هذا إيذاناً مبيالد 

منــوذج فريــد للتنميــة، وتجربة اســتوعبت روح 

العرص بنظمه ومؤسساته وتقنياته.

وكان مــن أعظم اإلنجــازات أن واءمت القيادة 

بــني بناء الدولة وبناء إنســان اإلمــارات، وقد عرب 

عن هذا القائد املؤســس بقوله: "أيقنا منذ البداية 

أن اإلنســان هو أســاس كل عملية حضارية، وهو 

محور كل تقدم حقيقي فعملنا عىل إتاحة الفرص 

أمامه لتنمو ملكاته الخالقة لخري نفسه ومجتمعه، 

وكللت والحمدلله مســاعينا بالنجاح، وأصبح ابن 

اإلمارات يتحمل عبء املســؤولية يف مواقع العمل 

عىل امتداد الوطن يف إخالص وتجرد ونكران ذات".

ويف حديــث عــن بنــاء اإلنســان يف القــوات 

املســلحة: "لقد حاولنا  أن نزودكم بكل ما تحتاج 

إليه الجيوش القوية الحديثــة من العلم واملعرفة 

والتســليح والتدريب فأنشــأنا املعاهد والكليات 

العســكرية يف مختلف الفروع، وأكدنا عىل ســالح 

مل تزود به كثري من الجيوش األخرى، أال هو ســالح 

اإلميان بالله".

وانطالقاً من هذا التوجه أيقنت القوات البحرية 

منــذ البدايــة أن الطمــوح يف وصولهــا بكوادرها 

وأســلحتها ومعداتها إىل طموح وتطلعات الوطن، 

وقيادته الرشــيدة يعد هدفاً اســرتاتيجياً راسخاً يف 

الضمري العسكري لكل منتســبي القوات البحرية، 

بل وكل منتسبي القوات املسلحة، ويواصل الجميع 

عملهم الدؤوب من أجل انجازه عىل أكمل وجه.

وكان مــن الطبيعي، وبهذا التوجه، أن تشــهد 

القــوات البحرية خــالل الســنوات املاضية قفزة 

نوعية كبــرية، بحيــث أصبحت حديثة التســليح 

والتنظيم والتأهيل، داعمة لكافة صفوف األسلحة 

األخــرى لتحقــق الغاية املنشــودة التي تســاير 

إسرتاتيجية القيادة يف رعاية الوطن وحاميته.

وتقوم القيادة العامة للقوات املســلحة بتوجيه 

عجلة هذا التطور يف القوات البحرية خاصة وبقية 

أفرع القوات املســلحة لالرتقاء مبستوى األداء من 

خالل وضــع إســرتاتيجيات تتوافق مــع تطلعات 

الوطن لحفــظ وصون األمن البحــري والذي يعد 

من الركائز الرئيســية التي تحقق األمن واالستقرار 

والرفاهية ألبناء الوطن واملقيمني فيه.

ومل يكــن لــكل هــذا التطــور أن يتحقق لوال 

العنايــة، والدعم غــري املحدود والرعايــة الكاملة 

من قبل سيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املســلحة "حفظه الله"، وســيدي صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، 

واملتابعة الحثيثة لسيدي الفريق أول سمو الشيخ 

محمــد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة.

سعادة اللواء الركن بحري
إبراهيم ساz \مد املشرخ

قائد القوات البحرية

| ديسمرب 2012  



163  ديسمرب 2012 |  

من أعظم اtجنازات 
أن واءمت القيادة بني 

بناء الدولة وبناء إنسان 
اtمارات
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كلمة املهندس حسني إبراهيم الحامدي

رئيس املجموعة

مجموعة اإلمارات املتقدمة لالستثامرات

نحتفل يف هذا اليوم املبرش بالخري، الثاين من ديسمرب بذكرى يومنا الوطني 

الحادي واألربعــني. وإنه لرشف عظيم يل وملجموعــة اإلمارات املتقدمة 

لالســتثامرات، أن نرفع أســمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام ســيدي 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املســلحة "حفظه الله"، وإىل مقام صاحب الســمو الشيخ محمد 

بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

"رعاه الله"، وإىل أصحاب الســمو الشــيوخ أعضــاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات، وإىل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، بهذه املناسبة الغالية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة، ســائلني املوىل عز وجل أن يحفظ دولتنا ويديم 

عليها األمن واألمان.

منــذ اليــوم األول التحادها يف 1971، حرصت دولــة اإلمارات العربية 

املتحــدة عىل التحيل باملرونــة ومواجهة التحديــات االقتصادية العاملية، 

والزهــو بالوقوف عىل أعتاب عهد جديد أســمى غاياته ترســيخ ســيادة 

القانــون وآلياته، وتعزيز التنمية واالزدهــار وتكافؤ الفرص للجميع التي 

بدورها أدت إىل دفع عجلة التقدم والتنمية يف دولتنا الفتية.

ومتاشــياً مــع املتطلبــات االقتصادية املحليــة لخلق اقتصــاد معريف، 

ومتاشياً مع رؤية القيادة الرشــيدة، تأسست مجموعة اإلمارات املتقدمة 

لالســتثامرات يف العام 2006 بهدف استكشــاف وتطوير أبعاد استثامرية 

جديدة عىل املســتوى االقتصادي املحــيل والعاملي، حيث أطلقت املجموعة 

عدة مبادرات استثامراتية تم تحويلها إىل عمليات استثامرية ناجحة.

تركــزت رؤية مجموعة اإلمارات املتقدمة لالســتثامرات عىل اســتحداث 

التكنولوجيا املتقدمة واملنتجات والخدمات عالية الجودة، وإنشــاء رشاكات 

اســرتاتيجية مع أكــرب الرشكات العاملية، عالوة عىل مبــادرات كبرية يف مجال 

البحــوث والتنميــة لبناء الكــوادر الوطنية، حيث رســخت املجموعة جرساً 

للتعــاون والتواصل بــني الرشكات العامليــة واملعاهد الفنيــة للتعليم العايل 

والجامعات املحلية.

وتطمح مجموعة اإلمارات املتقدمة لالستثامرات أن تكون الرشكة اإلقليمية 

والدوليــة الرائدة يف تطوير األبعاد االســتثامرية الجديدة املدعومة مبفاهيم 

تجاريــة رائدة، وأن تلعب دوراً هاماً يف مجال تطوير االقتصاد الوطني وذلك 

من خالل املبادرات االستثامرية املتميزة يف مختلف القطاعات الصناعية ذات 

االختصاصات املتعددة.

وتقــدم مجموعة اإلمــارات املتقدمة لالســتثامرات الخدمات يف مجاالت 

متعددة منها عىل ســبيل الذكر: نُظُم الفضاء والدفــاع، والنظم اإللكرتونية، 

أنظمــة وبرمجيات االتصاالت املتكاملــة، نظم معلومــات الرعاية الصحية، 

نظم إدارة الرعاية الصحيــة، الحلول اإلدارية للمرافق، تكنولوجيا املعلومات 

واالتصــاالت، والتدريــب وتنمية املهــارات القيادية، التدريــب املتخصص، 

االستشارات الهندسية، إدارة املشاريع.

وتستند مجموعة اإلمارات املتقدمة لالســتثامرات يف صياغة أهدافها من 

خالل الرؤيــة االقتصادية إلمارة أبوظبي لعــام 2030، وهي خارطة الطريق 

لتحقيــق التقدم االقتصادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك من خالل 

الرتكيز عىل إنشــاء إطار عمل مشــرتك يُوازي بني كافة السياســات والخطط 

االقتصادية للدولة ويشارك القطاع الخاص يف تنفيذها بشكل فعال.
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يحل علينا اليوم الثاين من شــهر ديسمرب الذكرى الحادية واألربعني 

لتأســيس دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد تحقق من اإلنجازات 

مــا ارتقى مبكانة الدولــة إىل مصاف الدول املتقدمة، واســتطاعت 

الدولــة خالل هــذه الفرتة احتــالل مكانة متميزة عىل الســاحتني 

اإلقليمية والعاملية، وانتقلت من التأسيس إىل التمكني يف ظل قيادة 

صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله".

وبفضل قوة االقتصاد وسالمة نهجه والسياسات الرشيدة القامئة عىل 

االنفتاح، وتنويع مصادر الدخل، متتلك دولة اإلمارات اليوم ثاين أكرب 

اقتصــاد عريب، إذ ارتفع ناتجها املحيل اإلجاميل وازداد حجم التجارة 

الخارجية، كام ارتفع إسهام القطاعات غري النفطية يف الناتج املحيل، 

كام حقق القطاع الصناعي إنجازات مشــهودة متثلت يف زيادة عدد 

املنشــآت، وإقامة مناطق صناعية كربى جذبت استثامرات ضخمة 

أســهمت يف تحقيق إســرتاتيجية الدولة الرامية إىل تطوير القاعدة 

االقتصادية واإلنتاجية.

وأصبحت الدولة مركزاً الســتقطاب رجال األعــامل من كافة أرجاء 

العامل، ومصدر جذب لالستثامرات األجنبية، وتصدرت عىل املستوى 

العريب مؤرشات بيئة االقتصاد املتكامل، وسوق السندات، والتمويل 

الــدويل وذلك لجــودة املناخ االســتثامري، وتعدد وتنــوع الفرص 

املتاحة، وقد عزز اقتصاد اإلمارات ما تشهده الدولة من أمن وأمان 

واستقرار.

ونود أن نشــري هنا إىل أن أدفانسد انتجريتد سيستمز هي قبل كل 

يشء موفر شــامل للحلول التي تلبي الحاجة املاسة لألمن يف جميع 

أنحــاء العامل، وهي أول رشكة إماراتيــة وطنية تقدم حلوالً متكاملة 

لألمــن الداخيل، وقــد كانت الرشكــة قد منت من خــالل عمليات 

االندماج واالســتحواذ عــىل رشكات التكنولوجيا والبحوث الداخلية 

املهمة وجهود التنمية، وحالياً لديها مرشوعات مبليارات الدوالرات 

يف جميع أنحاء العامل تهدف إىل حامية األصول الهامة ومراكز النقل، 

والحدود، واملراكز الحرضية.

وتعكف رشكة أدفانســد انتجريتد سيســتمز حالياً عىل ترجمة تلك 

الرؤيــة إىل واقع بأقىص درجــة من الكفــاءة والفعالية عن طريق 

اســتخدام أحــدث أســاليب التكنولوجيــا التي تلبــي االحتياجات 

املتزايدة، وقد يكون صحيحاً أن تقنية املعلومات ســالح ذو حدين، 

ولكننا نجحنا يف اســتثامر املزايا مبا يخدم أهــداف الدولة، وتتمتع 

الرشكة بخربة عريضة ومتميزة يف إنجاز مرشوعاتها وتعمل عىل طرح 

أحدث أســاليب التقنية التي ميكنهــا توفري أفضل الحلول مبا يكرس 

األمــن، وهذا نلتزم بــه وخاصة أن الرشكة تأيت عــىل رأس الرشكات 

املتخصصة يف املنطقة.

ونود أن ننتهز هذه الفرصــة للتعبري عن خالص التهاين والتربيكات 

إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكم ديب "رعــاه الله" وإخوانهام أصحاب الســمو أعضاء 

املجلس األعىل حكام اإلمارات.

كــام تقدم الرشكة أطيب التهاين بهذه املناســبة العزيزة إىل الفريق 

أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املســلحة وشعب اإلمارات الويف راجياً الله عز 

وجــل أن يحفظ قيادتنا ودولتنا ويديم عىل شــعب اإلمارات نعمة 

األمن واالستقرار والرخاء وأن يوفق قواتنا املسلحة ملزيد من املنعة 

من أجل حامية الوطن ومكتسباته والذود عن وطننا الغايل وصيانة 

أمنه واستقراره وسالمته.



نرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات
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Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ΩÉ≤e ¤EGh

¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi ï«°ûdG ƒª°S ∫hCG ≥jôØdG ¤EGh





171  ديسمرب 2012 |  

nasser.aldhaheri@gmail.com 

ناصر الظاهريبقلم:
كاتب إماراتي

ووووطططططنننننــيييييمشرقة ستبقى.. شمسـك يــــــا وطنــي

حديــث عن الوطــن.. حديث عن الناس، تخــرج الكلامت متعرثة بني 

الشعر وبني القصيد، بني املبنى واملعنى وبيت القصيد. 

حديث عــن الوطن، حديث مثقــل باألحالم، باألمنيــات، بطموح 

يناطح السحب، ال نرىض لك مبوقع غري سكن النجم أو مرتع الشهب.

يف يوم عيدك يا وطني .. يتجىل نجم ســعدك، أنت القابع بني العني 

ورمــش العني، يشــاطرك األم واألخت والوالد والولــد والحبيبة أركان 

القلب، والقلب أنت، وكلهم أنت، نســبح بحمدك، ونبحر فيك وإليك، 

وما البحر إال أنت، وما الشجن إال لك وعنك. 

أنت رؤوس الجبال ومن سكن فيها ومل يغادرها من ندر الرجال. 

أنــت كثبان الرمــال، وما خطــت بدوية برجلهــا، أو حمص بدوي 

قهوته، أو شّد ناقته، أو ظعن حامالً خيمته.

كف الحبيب املخضــب أنت، رائحة الحناء والعرض أنت، فكيف ال 

نراهــن عىل خيولــك الغادية، بأن ال يصيبها نصــب، وال تعرف الكبو، 

فرسانك أهلك، ســيوف بالليل ومعاول بالنهار، يجرون خلف الوقت، 

يقطعون الســهل الوعــر، ليظفروا لك بعشــبة الحيــاة، وّرس الخلود، 

وليطرزوا إســمك أغنية عىل شــفة الزمن، بعرقهــم ومرياثهم من صرب 

األولني.

وطــن الخــري أنت.. عمــر يف الزمن قصري، وعمــر يف العمل طويل، 

أبوابــك مرشعة مثل قلــوب أهلك، للغريب والقريب، تحت ســامئك 

يعيــش كثريون وال تبخل عــىل أحد، وال متّن عىل أحــد، رشعة الناس 

الطيبــني، اللقمة الهنية للجميع، فرحة القلب أنت، بهجة النفس أنت، 

فاللهم ال تغري علينا نعمة الصرب ونعمة الشكر.

إن البوح بالحب، حيناً يُضحك العني، وحيناً يُدمي القلب، ســلطان 

العارفــني أنت.. فال تجعلنا مداحني يحثو الناس يف وجوهنا الرتاب، وال 

هامزين مشــائني بنميم، فغريك أنت وعنك، ال نلهج بذكر، وغريك أنت 

وفيك، ال نزخرف حديثاً، وال نحدو بقصيد.

 عقود من الســنني مضت حافلة بالخري والعلم والوحدة وباإلنسان 

الجديــد، مرت تجر وطنــاً من رؤى األحالم، كان نســجاً فأصبح نهجاً، 

غايتنا حلم أوسع، وحلمنا وطن أكرب. 

من هنا.. هّبت رياح الوحــدة مرتني، مرة حملت محمل اإلمارات، 

ومرة ســارت مبركب الخليج، يف يوم عيدك يا وطني، ترشق أمانينا من 

جديد، فرحة بك وبعرسك السنوي، تبحث القلوب لك يف بساتني الدنيا 

عن عقد فل وياســمني، ويرجع الغواصــون جالبني أندر الآللئ، ليزين 

الفــارس خنجره العريب، وعاممته، تيجان أجداده، ولرتفع البدوية برقع 

حشــمتها لتصهل بزغرودة اللقيا ونشــوة املحيا، فاليوم إكتامل بدرك 

وعلو نجمك، يا وطني..

حني يحرض الوطن.. هذا الذي يحتل كل القلب، يســكن كّل الرأس، 

متطر الكلامت لهجاً بذكره، وبعطره، تخشــع الجوارح والصمت أجمل 

وأجزل، إنها اإلرتباكات التي يثريها هذا املســمى وطن، أم، أب، نخلع 

نحن عليه من الصفات ما يجعله لصيقاً بنا، معربين عن درجات الحب 

والعشق، وما الحب إال هو، وما العشق إال له، يف عينيه يسافر الشعراء 

بقصائدهــم، زوادهم حب يتجدد، ولعينيــه يرحل املغرمون بألوانهم 

وأصواتهم وعرق سواعدهم.

نبتعد عنه باختيارنا، يظل هــو معنا، دامئا للوطن أجراس وقعها يف 

الصــدر والرأس، نبتعد عنه بعدم اختيارنــا، يظل هو جرحاً ال يندمل، 

وقصيدة ال تكتمل، تقتلنا صحراؤه بطقوســها ونواميســها، وال يطفئ 

حرقة عطشها إال مياه أفالجه، يغربنا بحره، لكن أغانينا تكون حدواً له 

وحده، كل نجومنا تســري يف َفلَكه، وكل ُفلكنا تبحر نحو مرفئه، تتكرس 

عليه أمواج تعبنا، همومنا، وعري أيامنا، شــكوتنا منه إليه، وشــجونا 

عليه له، دفء املواقد يف شتاءاتنا، وظل النخيل يف هجري صيوفنا.

يقول العارفون: أن الوطن يبيك بحرقة حني يودع أحد أبنائه، ويقول 

العارفون: أن ال دثار يليق باإلنسان غري ثرى الوطن.
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سمات احلكم والقيادة N دولــــــــــــــ
وشائج قوية تربط بني الشعب والقيادة
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ــــــــة اtمارات العربية املتحدة

مبناسبة اليوم الوطني الحادي 

واألربعني وإلبراز سامت القيادة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

تحرص مجلة «درع الوطن» عىل 

ليط الضوء من خالل هذا امللف  تسَّ

عىل أحد مقومات ومرتكزات النجاح 

التي تستند إليها تجربتنا االتحادية 

الفريدة، متمثلة يف سامت القيادة 

وطبيعة العالقة بني الشعب وقيادته 

الرشيدة، وعىل رأسها صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي 

يحرص دوماً عىل تلبية طموحات 

شعب ويف لقيادته، ويف حني يسعى 

الشعب يف كل مناسبة إىل التعبري 

عن الوفاء والوالء للقيادة عرب كل 

أشكال التعبري ومشاعر االمتنان، 

ترتجم قيادتنا الرشيدة حرصها 

عىل توفري كل مقومات الرفاهية 

والحياة الكرمية لشعبنا عرب مختلف 

السياسات والخطط والقرارات.

إعداد: التحرير
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يف ظــل عامل تســوده الفرقة والتشــتت والتفتت إىل 

كيانات صغــرية، يزداد اتحــاد دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة متاســكاً وقوة، بفضل سياسات واعية وقناعات 

سياســية راســخة لدى القيادة الرشــيدة، وعىل رأســها 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب الســمو حكام 

اإلمــارات؛ حيث باتــت دولــة اإلمــارات بفضل هذه 

السياســات، بإجــامع علــامء السياســة وخربائها، متثل 

«منوذجاً» للدول عىل مســتويات شــتى، بعضها تنموي 

وبعضها اآلخر يتعلق بإدارة السياسات وحسن توظيف 

املوارد الطبيعية والبرشية. ويتسم نظام الحكم يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، منذ تأســيس دولة االتحاد يف 

الثاين من ديســمرب عام 1971، بســامت عدة أســهمت 

جميعها يف بناء ما بات يعرف يف أدبيات العلوم السياسية 

اصطالحــاً بـــ «الدولة النمــوذج»، وتشــري اإلحصاءات 

واألرقام إىل أن اإلمــارات العربية املتحدة يف ظل قيادة 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة «حفظــه الله»، تقدم منوذجــاً للدولة العرصية 

التــي متتلك مقومــات التطور والنمو، وهــذا ما تؤكده 

العديد من الشهادات الدولية التي صدرت يف السنوات 

األخرية مــن جهات دولية عدة حول هذا النموذج، ومبا 

ميثله من كفــاءة يف اإلدارة، وحســن توجيه اإلمكانات 

واملــوارد، والتنمية البرشية، والتعايــش بني العديد من 

الجنســيات يف وئــام كامل، والشــعور املطلــق باألمن، 

واإلحســاس العميق بالرضا والســعادة إزاء السياسات 

العامة، وهي مظاهر تحمل بني طياتها تفســريات لحالة 

األمن واالستقرار واالنتامء العميق للوطن ولهذه األرض 

سواء بني املواطنني أو حتى املقيمني عىل أرض اإلمارات 

من مختلف جنسيات العامل.

مرتكزات التفوق

 يف مجال التنمية البرشية وبناء اإلنسان، حلت اإلمارات 

يف املرتبــة األوىل عــىل املســتويني اإلقليمــي والعريب، 

واملرتبة الثالثني عىل املســتوى العاملي يف تقرير التنمية 

البرشيّة لعام 2011 الذي يصدره «برنامج األمم املتحدة 

اإلمنــايئ»، والذي صنفها ضمن فئــة الدول ذات التنمية 

البرشيــة «املرتفعــة جــداً»، وهــذا -ال شــك- ترجمة 

الهتاممهــا باإلنســان اإلمــارايت، والحرص عــىل تنميته 

حتــى يكون عنرصاً أساســياً وفاعالً يف مســرية النهضة. 

ويف مجال األمن تصدرت أبوظبي مدن الرشق األوســط 

من حيث الســالمة الشــخصية، اســتناداً إىل مستويات 

االســتقرار الداخيل وانعدام معدالت الجرمية، بحســب 

تصنيف اســتطالع جــودة مســتويات املعيشــة الذي 

أعدتــه رشكة «مريرس»، وفيام يتعلــق مبؤرشات التنمية 

االقتصادية، جاءت دولة اإلمارات يف املرتبة األوىل عربياً 

والـ 23 عاملياً ضمن فئة «االقتصــــادات القامئــــة عىل 

االبتكار» وذلك وفــق نتائج تقرير التنافسيـــة العاملي 

(2011- 2012)، واملتعلــق بالنظر يف مدى قدرة الدول 

عىل تشجيع االبتكار واملعرفة، يف سبيل دفع اقتصاداتها 

عىل املنافسة عاملياً. وفيام يتعلق بحالة الرضا العام جاء 

شعب اإلمارات األكرث سعادة يف العامل العريب، ويف املركز 

السابع عرش يف قامئة الشــعوب العرشين األكرث سعادة 

عىل املســتوى العاملي يف أول مسح شامل عن السعادة 

أجرته األمم املتحدة.

والشــك يف  أن تجربة اتحاد دولــة اإلمارات العربية 

قد نجحت ليس فقط يف االســتمرار، بل أيضاً يف التميز 

والتفــوق التنمــوي؛ ألن املرتكزات التــي قامت عليها 

ضمنت لها االســتمرار والبناء والتطور، فهي تستند إىل 

الثوابت التي أرســاها الوالد املؤسس املغفور له -بإذن 

جنح االحتاد ليس 
فقط N االستمرار 

ولكن أيض] N التميز 
والتفوق التنموي
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الله تعاىل- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي تحمل 

عبء قيــادة االتحاد يف ظروف صعبة، وأرىس األســس 

والثوابت التــي مكنته من البقاء والتطور، ويف مقدمتها 

اإلميــان الحقيقي بالوحــدة، باعتبارها الخيــار الوحيد 

ملواجهــة أية تحديــات أو مخاطر، وهــي تعتمد أيضاً 

عىل قيادة حكيمة وواعية تتفاعل مع مطالب الشعب، 

وتســتجيب لتطلعاته، يف مختلف املجاالت االجتامعية 

واالقتصاديــة، وهو األمر الذي جعــل املواطنني يلتفون 

حولهــا، ويحرصون عىل االنخــراط يف العمل بكل تفاٍن 

وحــب يف مختلف مواقع العمــل واإلنتاج، حيث يقدم 

التفاعل الخالق بني القيادة والشــعب يف دولة اإلمارات 

والتفاف املواطنني حول قيادتهم، منوذجاً للحكم الرشيد 

وما يؤدي إليه من تقدم املجتمعات واستقرارها ومنوها 

عىل املســتويات كافــة، وهذا يعكس بوضوح فلســفة 

الحكم اإلماراتية التي تقوم عىل قاعدة أساسية راسخة؛ 

هــي أن املواطن هو الهدف األعىل الذي توجه إليه كل 

الجهــود والخطط، وهذا هو الــذي جعل من اإلمارات 

منوذجاً يف الحكم الرشــيد يشــار إليه بالبنــان، وتعمل 

أطراف عديدة عىل االحتذاء به واالســتفادة منه، سواء 

عىل املستوى اإلقليمي أو الدويل.

تفاعل بني الشعب والقيادة

تتمتــع تجربة الحكم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

منــذ انطالق دولة االتحــاد يف الثاين من ديســمرب عام 

1971 بخصوصية سياســية فريدة، رسم مالمحها ووضع 

ركائزها املغفــور له -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان، حيث أســس -طيب الله ثراه- نهجاً 

اســتثنائياً يف الدميقراطية، وأســلوباً متفــرداً يف الحكم 

والعالقة بني القائد والشــعب، منطلقاً من محورية دور 

املواطن باعتباره محور التنمية وهدفها، وما يعنيه ذلك 

من أبعاد إنســانية يف مامرسة دور القيادة، ومىض عىل 

هذا النهج الرشــيد صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حيث عمل 

سموه عىل تكريس هذا النهج وتعميقه وتطويره خالل 

مرحلة التمكني، التي امتلكت سامت استثنائية يف تأطري 

العالقة بني القيادة والشعب، ويف االستجابة الحتياجات 

املواطنني وطموحاتهم بوترية تبهر الناظرين واملراقبني.

هذا النهج يف مامرســة الحكــم، والتواصل والتفاعل 

املبارش واملتواصــل بني القيادة واملواطنــني أوجد حالة 

مــن الرتابط القوي والثقة واملصداقية، وهي يف مجملها 

عوامــل توفــر بدورهــا طاقــة إيجابية هائلــة للعمل 

واإلنتــاج والتنمية عىل هــذه األرض الطيبــة، واملؤكد 

أن خصوصية هــذا النموذج الفريــد يف الحكم تربز يف 

مناســبات كثرية، من بينها املناسبات الوطنية والدينية، 

ويف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل استقبال صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه 

اللــه»، جمــوع املواطنــني الذين يتوافــدون عىل قرص 

ســموه، للســالم وتقديم التهاين والتربيكات يف مختلف 

املناســبات الوطنيــة والدينيــة، يف تالحم رائع يجســد 

بوضوح خصوصيــة التجربة اإلماراتيــة، ويؤكد العالقة 

القامئة عــىل االحرتام والتقدير واالعتــزاز والثقة، والتي 

تعرب عن نفســها يف مشــاعر الحب والوالء التي يحرص 

املواطنون عىل إظهارها لقيادتهم يف مختلف املناسبات 

عىل مــدار العام ، تقديراً ملا تقوم بــه القيادة من أجل 

رفعة اإلمارات، ونهضتها عىل املستويات كافة.

سياسة داخلية رشيدة 

تحتفظ السياســات الداخلية يف دولة اإلمارات بسامت 

عــدة مميزة، رمبا تجعــل اإلمارات منوذجــاً ليس فقط 

أسس زايد أسلوب] 
متفردN e احلكم 

والعالقة بني القائد 
والشعب
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عىل صعيد بنــاء الدولة، ولكن أيضــاً يف اإلدارة وكيفية 

توظيــف املــوارد الطبيعية والبرشيــة املتاحة من أجل 

تعزيــز مكانة الدول، ومن هذا املنطلق ســنحاول رصد 

أبرز مالمــح السياســة الداخلية التــي ال ميكن وصفها 

سوى بكونها سياسة رشيدة، حيث شدد صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، يف كلمته 

مبناســبة الذكرى األربعــني لقيام اتحــاد اإلمارات، عىل 

رضورة االلتقاء باملواطنني والتحاور معهم واالستامع إىل 

آرائهم وتلبية متطلباتهم، مؤكداً يف هذا الصدد «حفظه 

اللــه» أن املواطن يحتل األولوية يف اهتاممات ســموه، 

ورغم أن ما يســمى يف األدبيــات اإلماراتية بـ «املواطن 

أوالً» يعترب أحد مقومات دولة االتحاد منذ نشأتها، فإن 

هناك اهتامماً متنامياً بإعالء هذا املبدأ تعكســه جميع 

السياسات والخطط والقرارات التي تصدر عن مختلف 

دوائر صناعة القرار يف مختلف إمارات الدولة.

وتجــد لهذه السياســة أو هــذا املبدأ انعكاســاً  يف 

مجاالت عــدة، منها عىل ســبيل املثــال ال الحرص تلك 

الجهــود الرســمية املتواصلــة بشــأن تأهيــل الكوادر 

املواطنــة يف املجاالت املهنيــة والتقنية، حيــث ال تألو 

مؤسســات الدولة جهداً يف دعــم املراكز واملعاهد التي 

تهتــم بالتأهيل املهنــي والفني للمواطنني، وإكســابهم 

مهارات وخربات جديدة ترفع من قدراتهم التنافسية يف 

ســوق العمل، هــذا التوجه الــذي تتبنــاه الدولة نحو 

تأهيل الكــوادر املواطنة يف املجــاالت املهنية والتقنية 

يســتند إىل عدة اعتبارات رئيسية أولها أن إيجاد قاعدة 

مــن الكوادر املواطنة املؤهلة بشــكل جيد يف املجاالت 

املهنيــة والتقنيــة يســتجيب لخطط الدولــة نحو بناء 

قاعدة صناعية كبرية والتوّســع يف خصخصة العديد من 

القطاعــات املهمة التي أصبحــت تتطلب عاملة نوعية 

ماهــرة متتلــك أدوات املعرفة والتكنولوجيــا املتقّدمة، 

وخريجــو مراكز التأهيل املهنــي والتقني يف الدولة، مبا 

يتلقون من تدريب وتأهيل، يشكلون رافداً مهامً إلمداد 

املؤسســات الصناعية يف مختلف القطاعات، عالوة عىل 

ذلك، فإن هناك خططاً إلنشــاء وتوفــري مراكز متقّدمة 

للتدريــب والبحــوث الصناعيــة، بالتعــاون مع بعض 

املؤسســات املتخّصصة يف الدول الصناعية، لتأهيل جيل 

من الشــباب املواطن عــىل درجة رفيعة مــن الكفاءة 

املهنية يف القطاع الصناعي.

االعتبــار الثاين أن االهتــامم بالتعليم املهني والتقني 

يســتجيب يف جانب آخر لحاجــة تربوية ومهمة، وهي 

استيعاب رشيحة من الشــباب الذين تتناسب مجاالت 

الدراســة التطبيقية مــع قدراتهــم واهتامماتهم، فضالً 

عن رشيحة أخرى من الشــباب حالت الظروف دون أن 

يكملوا دراســتهم، ولذا توفر معاهــد و مراكز التأهيل 

والتدريــب املهني املخرج أمام هــؤالء وإتاحة الفرصة 

لهم لالنخراط يف سوق العمل وااللتحاق بكربى الرشكات 

الصناعية.

االعتبــار الثالث يتعلق بتنفيذ سياســة التوطني التي 

أصبحــت تتطلــب عنارص برشيــة مدربة قــادرة عىل 

املنافســة يف ســوق العمل، وخاصــة يف مجاالت العمل 

الفني والتقني التي كانت تسيطر عليها العاملة الوافدة، 

وال شــك يف أن الــدور التأهيــيل الذي تقــوم به مراكز 

ومعاهد التعليم الفني واملهني يف الدولة يســهم يف رفع 

قدرات املواطنني التنافســية، سواء يف القطاع الحكومي 

أو الخــاص، ألنها تركز عــىل التدريب باعتبــاره عنرصاً 

رئيســاً يف تأهيل امللتحقني بها، حيث تعتمد عىل إقامة 

رشاكــة مع كثري مــن الهيئــات ورشكات القطاع الخاص 

ومؤسسات األعامل يف الدولة، وذلك لتهيئتهم ملرحلة ما 

بعد الدراسة، بالشكل الذي يجعلهم عىل أتم االستعداد 

لاللتحــاق بســوق العمــل، وخاصة يف املجــاالت التي 

يتلقــون فيها دورات تدريبية، ويكونون عىل إملام كامل 

مبختلف مهاراتها، وهذا الشــك يجعلهم أكرث تنافسية يف 

سوق العمل، وهو خري استثامر يف املوارد البرشية.

متكني حقيقي للمواطن

االهتــامم باملواطن ال يقترص فقط عىل توفري املســاكن 

والتعليم وفــرص العمل وتهيئة البنــى التحتية الالزمة 

لتعزيــز معجالت الرفــاه االجتامعي، بل تشــمل أيضاً 

مســتويات أخرى تعكس أحد مالمح مرحلة «التمكني» 
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الراميــة إىل متكني حقيقي متدرج للمواطن يك يشــارك 

يف صناعــة مســتقبل بالده، ومــن ذلك أن «مؤسســة 

اإلمــارات للطاقة النووية» قد قامــت بتنظيم «منتدى 

الطاقــة النووية الثاين» الــذي كان الهدف الرئييس منه 

إطالع أفراد املجتمع عىل آخر التطورات املتعلقة بتنفيذ 

«برنامج اإلمارات للطاقة النووية»، وتفاصيل اإلجراءات 

التــي اتخذتها الدولة للتفاعل مع املســتجدات األخرية 

بشأن قضايا الطاقة النووية حول العامل، باعتبار أن هذا 

املرشوع (الربنامج النووي اإلمارايت الســلمي) يعترب أحد 

املرشوعــات الوطنيــة العمالقة التي تتبناهــا اإلمارات 

وتتعلق مبســتقبل األجيــال املقبلة، وكانت «مؤسســة 

اإلمــارات للطاقة النووية» قد شــكلت مجموعة عمل 

ملراجعة معايري األمن والســالمة العاملية يف هذا الشأن، 

وســعي الدولة الحثيــث لتبني معايري جديــدة لألمن 

والســالمة النوويــة، لتجنب وقوع مثــل أي حوادث يف 

حالة الربنامــج اإلمارايت. وال خالف عىل أن اهتامم دولة 

اإلمارات بإطالع مواطنيها عــىل تفاصيل برنامج الطاقة 

النووية الوطني وتنظيمها ملثــل هذا املنتدى يدل عىل 

أن «مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية»، ومن ثم الدولة 

ككل، تعتمد مبدأ الشــفافية التامــة مع مواطنيها فيام 

يتعلــق بإدارة هذا الربنامج الحيــوي، بداية من مراحل 

اإلنشــاء مبــا فيها من بنــاء املفاعالت األربعــة املكونة 

للربنامــج حتى مراحل التشــغيل التــي تتضمن توزيع 

الطاقــة الكهربائيــة املولدة من تلك املفاعالت بشــكل 

متــوازن عــىل القطاعــات االقتصادية املختلفــة وفقاً 

ألهمية كل قطاع بالنسبة ملستقبل الدولة.

إن كم املعلومات التي وفرها «منتدى الطاقة النووية 

الثــاين» وتم طرحها عىل املواطنني خالل انعقاده، والتي 

شــملت تفاصيل دقيقــة حول طبيعــة الربنامج ودوره 

املحتمــل كمصــدر حيوي للطاقــة وكآليــة فعالة لرفع 

مســتويات أمن الطاقة يف البالد يف املســتقبل، وبالتايل 

كأداة لدعم النمو واالزدهار االقتصادي، كل هذا الزخم 

املعلومايت الــذي أتاحه املنتدى حول املرشوع يدل عىل 

أن الدولة لديها حــرص تام عىل متكني املواطن اإلمارايت 

من الحكم بشــكل ســليم عىل املرشوع ومدى الحاجة 

إليه يف املســتقبل، وبالتايل متكينه من املشاركة الفعالة 

يف تقرير مصري املرشوع برمته.

رؤية تنموية متكاملة

ميثل االهتامم بتوفري إســكان مالئــم للمواطنني جوهر 

الخطط التنموية يف دولة اإلمارات يف الســنوات األخرية، 

وهذا ما يفرس اإلنجازات واملشــاريع اإلسكانية املتنوعة 

التي يتم اإلعالن عنها يف فرتات متقاربة، حيث تستهدف 

الدولة يف مجمل خططها يف هذا الشــأن توفري اإلسكان 

العــرصي للمواطنــني، كون املســكن املناســب يرتبط 

باســتقرار املجتمع ويعد معياراً أساســياً لنوعية الحياة 

التــي تتوافر ألبنائه، وهذا يعد ســبباً مبــارشاً وراء هذا 

الكم الكبري من املرشوعات واملجمعات الســكنية التي 

ترشف عليها مؤسســات الدولة، وتحرص عىل أن تتوافر 

فيهــا أحدث املعايــري املعامرية، واملرافــق الخدمية مبا 

يلبــي احتياجات املواطنني، ويدعم اســتقرارهم األرسي 

واملجتمعي.

إن املشــاريع اإلســكانية الضخمة التي يجري العمل 

عــىل تنفيذهــا يف مختلف إمــارات الدولــة ال تنفصل 

عن مجمل السياســات والتوجهات األخرى يف املجاالت 

املختلفــة، والتــي تســتهدف االرتقاء مبســتوى الحياة 

للمواطنني، ســواء تعلق األمر بقــرارات رفع الرواتب أو 

تســوية ديون املواطنني، أو زيــادة مخصصات اإلعانات 

االجتامعية لبعــض الفئات، أو يف منح الجنســية ألبناء 

املواطنات الذين اســتوفوا الرشوط الالزمة الكتســابها، 

ويف العمل عىل إدماج أبنــاء املواطنني املولودين خارج 

الدولــة من أمهات أجنبيات يف نســيج املجتمع، إضافة 

إىل سياســات االرتقــاء بالتعليــم والصحــة والتوظيف 

وغريها الكثري من السياســات، والتــي تصب يف تحقيق 

هــدف واحد هو تعميق الشــعور باألمــان االجتامعي 

لدى املواطنني، عىل أســاس أن ذلك  يعترب جانباً رئيســاً 

من مرحلة التمكني، التي تســتهدف يف جوهرها تنمية 

أبواب احلكام 
 N السهمbو

دولة اtمارات 
مفتوحة أمام 

املواطنني من أجل 
تلبية احتياجاتهم 

ومناقشة 
همومهم
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القيادة والشعب

املواطن اإلمارايت، ورفع مستواه وتوفري مقومات العيش 

الكريم له عىل املستويات كافة، ومبا يضمن له االستقرار 

املجتمعي واالقتصادي.

التعليم مرآة حقيقية لـ «املواطن أوالً»

والشك أن املتتبع ملا يحدث من تطورات نوعية متوالية 

يف قطــاع التعليم بدولة اإلمــارات يدرك أن هناك رهاناً 

رسمياً حقيقياً عىل تنفيذ سياسة «املواطن أوالً»، فهناك 

رعاية رســمية عىل أعىل املســتويات للطفرة النوعية يف 

التعليم األسايس والجامعي، وهناك مخصصات متزايدة 

لتمويــل خطــط تطوير العمليــة التعليميــة، ودعمها 

بــكل ما تحتاجه لضامن تنفيذها وفــق الربامج الزمنية 

املستهدفة.

وهناك العديــد من املبادرات العلميــة والتطبيقية، 

التي تستهدف تعزيز قدرة الجامعات العاملة يف الدولة 

عــىل التواصل مــع نظريتها يف الخارج مام يشــكل نقلة 

نوعية للتعليم الجامعي بالدولة، واالرتقاء به إىل املعايري 

العامليــة املتعــارف عليهــا؛ ألن ذلك يســهم يف تعزيز 

االنفتــاح عىل الجامعات العاملية املرموقة، واالســتفادة 

مــن إمكانياتها العلمية، إضافة إىل تعزيز جهود البحث 

العلمي داخل جامعات الدولة.

هــذه املبــادرات التــي تســتهدف تطويــر التعليم 

الجامعي، واالرتقاء به تنســجم مــع التوجه الذي توليه 

الدولــة نحو االهتامم مبنظومة التعليم العايل بوجه عام 

ليصل إىل املعايري العاملية، ولهذا فإنها تحرص دوماً عىل 

تشجيع أية مبادرات تستهدف االنفتاح عىل الجامعات 

العامليــة واملراكــز البحثيــة الدوليــة، واالســتفادة من 

خرباتها، ويتضح هذا بجالء يف التعاون القائم بني العديد 

مــن الجامعــات املحلية مــع مراكز البحــوث العلمية 

واألكادميية الدولية، مثل مؤسســة «أنسياد» الفرنسية، 

وذلك يف مجاالت إدارة األعامل واملصارف، واقتصاديات 

البيئة، و جامعة واشــنطن - ســياتل، التــي تعد أفضل 

الجامعــات األمريكية يف دراســات القيــادة، واالبتكار، 

وتقنيات التعليم، عالوة عىل ذلك، فإن معظم جامعات 

اإلمــارات تتعاون مع العديد مــن الجامعات األجنبية، 

بــل إن كثرياً من الجامعــات األجنبيــة افتتحت فروعاً 

لهــا داخل الدولة؛ مثــل الجامعة األمريكية بالشــارقة، 

وجامعتي باريس - السوربون يف أبوظبي، وغريها الكثري، 

وذلك يف مؤرش واضح عىل مستوى التطور الذي تشهده 

مسرية التعليم الجامعي يف الدولة.

مجالس حديثة للتفكري والنقاش

تحــرص القيادة الرشــيدة عــىل التواصل املســتمر مع 

جمــوع املواطنــني وتعــرف مطالبهــم واحتياجاتهــم 

والتفاعــل املبــارش معهــم، دون أية قيــود أو حواجز، 

فأبواب الحكام ومجالســهم يف دولــة اإلمارات مفتوحة 

أمــام املواطنني طــوال العــام، من أجــل التعرف عىل 

احتياجاتهم، ومناقشة همومهم وقضاياهم واالطمئنان 

عىل أحوالهم، والعمل عىل حل أية مشكالت يواجهونها، 

وهذا ما يغيب عن منظّري السياســة وخربائها يف أغلب 

األحــوال، ونقصــد هنا خصوصية وتفرد هــذا النموذج 

يف الحكم، حيث ال حواجــز وال موانع للتواصل التلقايئ 

املبــارش واليومي بني الشــعب والقيــادة، وهو منوذج 

يستمد جذوره وفلســفة عمله من ثقافة البيئة املحلية 

يف الدولة، ويتطور بتطور الســنني، فال غرابة أن تجد ما 

يعــرف بالدواوين أو املجالس التي تدار عرب آليات غاية 

يف التقــدم التقني والتكنولوجــي، وتتضمن محارضات 

ونــدوات تناقش أحــدث ما وصل إليه العلــم والعلوم 

الحديثة يف املجاالت التطبيقية واإلنســانية، وخري مثال 

لذلك مجلس الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، الذي ميتلك برنامجاً للندوات واملحارضات عىل 

مدار العام ويســتضيف الخرباء العامليني املتخصصني يف 

مختلف املجاالت إلثراء املجلس بأفكارهم ونقاشــاتهم، 

وبالتايل مل تعد تلك املجالس تعد وفق األعراف القدمية، 

بــل باتت مبنزلة خليــط من مجالس الشــورى ومراكز 

التفكري العلمي، ومطابخ صناعة القرار يف موقع الحدث 

وغري ذلك من مفاهيم مؤسساتية باتت تنصهر وتتجسد 

هناك العديد من 
املبادرات العلمية 

التي تستهدف تعزيز 
وقدرة جامعاتنا على 
التواصل مع نظnاتها 

N اخلارج 

 اإلهتامم بالتعليم مرآة حقيقية لتنفيذ سياسة املواطن  أوالً 
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يف مجلس ذي فاعلية ملموســة لكل من هو عىل دراية 

به.

ال تكتفــي القيــادة يف دولة اإلمــارات بجعل أبوابها 

مفتوحــة أمام املواطنني، بل تحرص كذلك عىل الذهاب 

إليهــم يف مختلــف إمــارات ومناطق الدولــة للتعرف 

عىل طبيعة احتياجاتهم ومشــكالتهم عىل أرض الواقع، 

وهذا يتجســد يف الجوالت التفقدية والزيارات امليدانية 

التي يقوم بها الحكام واملســؤولون بهدف التعرف عىل 

األوضاع املعيشية للمواطنني عن قرب، والتوجيه باتخاذ 

السياســات التي تضمن االرتقاء بجودة الحياة لهم عىل 

املستويات كافة. 

متكني الشباب

تضع القيادة يف دولة اإلمارات العمل عىل متكني الشباب، 

وتوفري جميع الظروف التي تتيح لهم املشاركة بفاعلية 

يف جهود التنمية يف مقدمة أولوياتها، من منطلق إميانها 

العميــق بأنهم هم القوة الرئيســية الدافعة وراء تقدم 

الوطــن ورفعته ورقيه عىل املســتويات كافة. ولعل من 

املبادرات املهمــة التي تصب يف تحقيــق هذا الهدف، 

برنامج «القيادات الشــابة» الذي أطلقه صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعــاه الله» والذي 

يقوم عىل فكرة اســتقطاب املوظفــني املتخرجني حديثًا 

مــن الجامعــات وامللتحقني بالعمل حديثــاً يف الجهات 

الحكوميــة، ليتم االعتناء بهــم ليكونوا يف مراكز أكرب يف 

املســتقبل. ويف الوقت ذاته، فإن االسرتاتيجية الجديدة 

ملؤسســة اإلمارات لتنمية الشــباب التي أطلقها ســمو 

الشــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس 

مجلــس إدارة مؤسســة اإلمارات لتنمية الشــباب تركز 

باألســاس عــىل تنمية مهــارات الشــباب، والعمل عىل 

متكينهم من خالل برامج ومبادرات طويلة األمد، بهدف 

بناء أجيال قيادية  شــابة، تكون قادرة عىل املســاهمة 

الفاعلة يف بناء مستقبل الوطن.

إن هــذه الربامــج واملبــادرات تؤكد بجــالء اإلميان 

العميــق من جانب الدولــة بطاقات الشــباب البناءة، 

والحــرص عىل توجيهها الوجهة الصحيحة، واســتثامرها 

يف نشــاطات مفيدة تخدم املجتمع، وتأيت يف إطار توجه 

عام يستهدف متكني الشباب وتوفري الظروف التي تتيح 

لهم املشــاركة بفاعلية يف تنمية املجتمع، حيث تتعدد 

اآلليــات التي أنشــأتها الدولــة لتحقيق هــذا الهدف، 

ســواء تلك الخاصــة بتنمية مهارات الشــباب القيادية، 

أو املتعلقة بتوفــري اإلمكانيات التي تتيح لهم االنضامم 

إىل ســوق العمل أو االنخراط يف األنشــطة االقتصادية 

املختلفة، ويربز يف هذا الســياق أيضــاً برنامج «قيادات 

املســتقبل» املعني باالســتثامر يف بنــاء وتطوير أجيال 

جديــدة من القيــادات الحكومية الشــابة القادرة عىل 

االضطالع باملهام املوكلة إليهــا، وذلك عن طريق صقل 

مهاراتهــا القياديــة وإمدادهــا بكافة املقومــات التي 

تؤهلها التخاذ القرارات الحكيمة ويف التوقيت املناسب 

مبا يعزز من قدرة األداء الحكومي ويؤكد فرص االرتقاء 

مبخرجاته، ويف مجال التمكني االقتصادي، فإن «صندوق 

خليفة لتمكني التوطني»، الذي تم إنشــاؤه مببادرة من 

صاحب الســمو رئيس الدولة «حفظه الله»، يستهدف 

توفــري املــوارد املالية الالزمــة لدعم برامج وسياســات 

تشجع املواطنني الشــباب عىل االلتحاق بسوق العمل، 

خاصة يف القطاع الخاص، ومتكينهم من اســتغالل فرص 

العمل التــي يتيحها لهم هذا القطــاع، وتوفري التمويل 

الالزم لتنفيذ حزمة من الحوافز التي تســهم يف تحقيق 

هذا الهدف. كام تم تأسيس عدد من الربامج الحكومية 

لدعم مشــاريع الشــباب وتقديم التســهيالت الالزمة 

لدعم مرشوعاتهم الصغرية واملتوســطة، انســجاماً مع 

رؤيــة الدولة الرامية إىل إيجاد جيــل من رواد األعامل 

املواطنني، وغرس وتعميق ثقافة االســتثامر لدى أوساط 

الشباب.

دعم املرأة اإلماراتية

تتمتــع املــرأة اإلماراتية بفــرص عريضة للمشــاركة يف 

األنشــطة االقتصاديــة والتنمويــة يف مجتمعها، وتنبني 

السياســة التي تطبقها الدولة يف هذا الشــأن عىل عدد 

من األسس واملبادئ األساسية، التي تتمثل بداية يف كون  

املــرأة نصف املجتمع، ما يعطيهــا الحق يف أن تتاح لها 

الفرصــة كاملة للمشــاركة يف مختلــف مراحل العملية 

التنمويــة متاماً كام تتاح الفرصة لشــقيقها الرجل، وأال 

تنحرص مشاركتها يف مرحلة تنموية دون غريها، وأن يتم 

متكينها من املشاركة يف جميع األنشطة االقتصادية عىل 

اختالف تنويعاتها وتصنيفاتها. وبجانب ذلك، فام دامت 

 مجلس محمد بن زايد خري مثال ملجالس الشورى ومراكز التفكري العلمي

  الشباب هم القوة الرئيسية الدافعة وراء تقدم الوطن
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املرأة رشيكاً يف املســؤوليات يف مجتمعها فمن الواجب 

أن تكون رشيكاً يف الحقوق، وأن تتوافر لها السبل لإلفادة 

من عوائد التنمية، ليس فقط لكونها عضواً يف املجتمع، 

ولكن مبقدار متيزها وإضافتها ملســرية التنمية يف بلدها، 

واملؤكــد أن السياســات التي تطبقهــا الدولة من بداية 

«مرحلة التمكني»، التي بدأت منذ تويل صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه 

الله» قيادة مســرية التنمية بالدولة، قد شــهدت تطوراً 

نوعياً وإضافات كبرية ســاعدت عىل توســيع الخيارات 

والســبل املتاحة للمرأة اإلماراتية للمشــاركة يف تنمية 

مجتمعها، وال تقترص الفــرص املذكورة هنا بالطبع عىل 

متكــني املرأة من الحصول عىل حقها يف التعليم والصحة 

والحقوق املدنية، بل إنها تتســع لتشــمل املشــاركة يف 

األنشطة االقتصادية.

وقد أوضحت بعض البيانــات الصادرة عن «مجلس 

ســيدات أعامل اإلمارات» أن عدد ســيدات األعامل يف 

الدولة يصل حالياً إىل نحو 13 ألف سيدة أعامل، يعملن 

يف بيئة أعامل مواتية ومرنة متكنهن من مامرسة أعاملهن 

بســهولة ويرس، دون أن يواجهن مشكالت أو معوقات 

كبرية تعيق جهودهن، وقد أوضحت هذه البيانات أيضاً 

أن مســاهامت ســيدات األعامل اإلماراتيات يف رؤوس 

أموال املؤسســات الخاصة يشهد توســعاً ملحوظاً، وقد 

قدر املجلس عدد املؤسســات التي تسهم السيدات يف 

رؤوس أموالها يف الدولة حالياً بنحو 20 ألف مؤسســة.

وباإلضافة إىل ذلك، فقد أكد «مجلس ســيدات األعامل 

اإلماراتيات» أن املــرأة اإلماراتية قادرة عىل الدخول يف 

األنشطة االقتصادية الجديدة التي مل تكن متغلغلة فيها 

من قبل، كام هو الحال بالنســبة لنشــاط االستثامر يف 

األســواق املالية، الــذي أبدت املرأة اســتعداداً وإرصاراً 

كبرياً عىل دخوله خالل الســنوات األخــرية، وال تتوقف 

إنجازات وجهود متكني املــرأة اإلماراتية عند هذا الحد، 

بــل إنهــا اســتطاعت أن تحصل عــىل حقوقهــا كاملة 

للمشــاركة يف مختلف مجاالت الحيــاة بداية بالتعليم؛ 

فهي متثل نحو 70 % مــن مجموع خريجي الجامعات 

يف الدولة، وأما يف مواقع العمل واإلنتاج، فهي متثل نحو 

66 % من العاملني يف القطاع الحكومي، ونحو 60 % يف 

الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة 

والتمريض، بجانب انخراطها يف صفوف القوات املسلحة 

والرشطة، فضالً عن شــغل املناصــب العليا، فأصبحت 

وزيرة ونائبة باملجلس الوطني االتحادي.

ونتيجة لهــذا األداء اإليجايب، وفيام يعترب مؤرشاً عىل 

النجاح الذي القته تجربة دولة اإلمارات يف متكني املرأة، 

فقد احتلت الدولة املرتبة األوىل عىل مســتوى املنطقة 

العربية واملرتبــة الثامنة والثالثني عامليــاً يف عام 2011 

وفقاً لـ«مؤرش املســاواة بني الجنســني» الــذي يصدره 

«الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحــدة»، وكان أداؤها املرتفع 

عــىل هذا النحو وترتيبها املتقــدم وفقاً لهذا املؤرش هو 

أحــد العوامل املهمــة يف تصنيف الدولــة ضمن الفئة 

العليــا من الــدول األكرث تقدمــاً وفقاً ملعايــري التنمية 

البرشية حول العامل.

التجربة الدميقراطية

متيض التجربة الربملانية واملشاركة السياسية يف اإلمارات 

بخطــى حثيثة وفــق الربنامج الســيايس الــذي طرحه 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» عام 

2005، وهي خيارات اتخذت بكامل اإلرادة الوطنية عرب 

مســار متدرج ال يحرق املراحل أو يحايك تجارب أخرى 

ال تتناســب وطبيعــة وظروف مجتمعنــا وخصوصيته، 

فكانت التجربتان عامي 2006 و2011 وتوسيع الهيئات 

االنتخابية النتخاب نصف أعضاء املجلس تتويجاً للمسار 

املتدرج نحو تطوير وتعميق ثقافة املشــاركة السياسية 

وصــوالً بهذا الخيــار إىل منتهاه، فالتمكــني كام وصفه 

رئيس الدولة هو روح االتحاد ورهانه الكبري.

لقد شهد املجلس الوطني االتحادي تطوراً نوعياً عىل 

صعيد ترســيخ التجربة يف توســيع املشــاركة السياسية 

بإجــراء االنتخابات الثانية يف 24 ســبتمرب 2011 والتي 

جســدت إحــدى املراحل املتدرجــة لربنامــج التمكني 

الذي تم إطالقه يف عام 2005 من أجل تعزيز املشــاركة 

وتفعيل دور املجلس الوطني االتحادي، مام ســاهم يف 

تعاظم دور املجلس ومســؤولياته حتى بات أكرب متثيالً 

وقدرة عىل صيانة املكتسبات وتعزيز املسرية االتحادية 

التــي أرىس دعامئها املغفور له -بإذن الله- الشــيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأصحاب السمو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات.

هذا، وقد أكد الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقــوات املســلحة عــىل رضورة تعزيــز دور املجلس 

الوطني االتحــادي، ودعم املــوراد البرشية، وإفســاح 

املجال أمام املرأة ملشــاركة الرجل، وإعداد مواطن أكرث 

إدراكاً للمســؤولية، حيــث قال: «عقدنــا العزم عىل أن 

نكــون جزءاً وعنــرصاً فاعالً يف هذا العرص مع توســيع 

أكرب وتفعيل أكرث ملؤسسات العمل الوطني ويف طليعتها 

املجلس الوطني االتحادي الذي تحرص القيادة الحكيمة 

عىل متكينه ليكون ســلطة داعمة ومســاندة للمؤسسة 

التنفيذية وترتســخ من خالله قيم املشاركة الحقة ونهج 

الشورى، وبحيث يتاح للمواطن إثبات قدراته ومهاراته 

 تتمتع املرأة بفرص عريضة للمشاركة يف صنع القرار 

أثبتت دولة االمارات 
 N [جناح] ملحوظ

جتربة متكني املرأة 
حيث تبوأت اtماراتية 
العديد من املناصب 

وأصبحت وزيرة ونائبة 
باجمللس الوطني
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مــن خالل املامرســة الدميقراطيــة والتعبري عــن آرائه 

وهموم وطنه».

إن دولة اإلمارات متيض بثبات نحو الوصول بالتجربة 

السياســية اإلماراتيــة إىل مقاصدها وتحقيــق التنمية 

املنشــودة وتوســيع نطاق املشــاركة باعتبارها ســلطة 

مساندة ومرشــدة وداعمة للحكومة وسياستها بالرؤى 

واألفكار املبدعة واملبتكرة عىل كافة الصعد.

سياسة خارجية فاعلة

متتلــك السياســة الخارجية لدولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة صفات وســامت بــارزة، منذ مرحلة تأســيس 

الدولة يف ســبعينيات القرن العرشيــن عىل يد املغفور 

له -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

حيث تعــد العقالنيــة والحكمة واالعتــدال واالنفتاح 

وحسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، وسيادة 

الدول ووحــدة أراضيها، واحرتام املواثيــق والتعهدات 

الدوليــة، وعدم التدخل يف شــؤون الــدول، تعد جميع 

هذه املبادئ مرتكزات أساســية اتكأت عليها السياســة 

الخارجية اإلماراتية منذ انطالق املســرية االتحادية، وال 

تزال هذه املبادئ سارية، وال تزال تؤطر توجهات الدولة 

خارجيــاً منذ بداية مرحلة التمكني التي أطلقها صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

«حفظه الله»، منذ توليــه الحكم يف الثالث من نوفمرب 

عــام 2004، حيث أكد ســموه غري مــرة يف لقاءات مع 

سفراء الدولة وممثليها بالخارج، عىل أن نجاح السياسة 

الخارجية شــكل أحد أبرز اإلنجازات املشــهودة لدولة 

اإلمارات، مشــرياً إىل أن هــذا النجاح قام عىل مجموعة 

من الثوابت التي أرىس دعامئها القائد املؤســس املغفور 

له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، ويؤكد سموه أن 

السياسة املتوازنة واملعتدلة التي انتهجتها دولة اإلمارات 

منــذ قيامها إزاء القضايــا اإلقليمية والدولية أكســبت 

بالدنا االحــرتام والتقدير، وجعلت لها كلمة مســموعة 

يف مختلف املحافل العامليــة، وقد بلغ عدد الدول التي 

ترتبط مع اإلمارات بعالقات دبلوماسية 178 دولة حتى 

2010، فيام ارتفع عدد سفارات الدولة يف الخارج إىل 64 

سفارة وتســع قنصليات، إضافة إىل ثالث بعثات دامئة، 

 شهد اجمللس الوطني 
االحتادي تطورe نوعي] رسخ 

التجربة ال;ملانية واملشاركة 
السياسية N الدولة

 نجاح السياسة الخارجية اإلماراتية أحد أبرز إنجازات الدولة املشهودة

 متكني املواطن من املشاركة يف التجربة الدميقراطية
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بينام بلغ عدد السفارات األجنبية لدى الدولة 88 سفارة 

و69 قنصلية عامة يف ديب.

دعم االقتصاد الوطني

ومن املفيد يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن لقاءات البعثات 

التمثيليــة اإلماراتيــة يف الخارج، قد ناقشــت من قبل 

إحدى أهم القضايا الحيوية التي باتت تشــغل اهتامم 

دول العامل أجمع يف السنوات األخرية، وهي «دبلوماسية 

التنميــة»، وأدرجــت املوضوع ضمــن أجندتها، حيث 

بحثت كيفية تفعيل الدور الذي تقوم به بعثات الدولة 

يف تعزيــز العالقات االقتصادية واالســتثامرية مع دول 

العامل، مبا يســهم يف تعزيز مكانة الدولة عىل الســاحة 

االقتصادية ويــربز دور الدبلوماســية اإلماراتية يف هذا 

املجال؛ ما يؤكد أن الدبلوماسية اإلماراتية مل تعد تنفصل 

عن قضايا التنمية، بل أصبحت إحدى األدوات الداعمة 

لها، فالسياســة الخارجية التي تتبناهــا الدولة، والقامئة 

عىل أســاس االحرتام املتبادل واالنفتاح عىل جميع دول 

العــامل والتعــرف عىل النــامذج والتجــارب االقتصادية 

املختلفة، ال شــك باتت تشــكل داعامً قويــاً القتصادنا 

الوطنــي ولخطط التنمية يف الداخــل، كام أن الجوالت 

الخارجية التي يقوم بها ســمو الشــيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان إىل العديد من دول العامل يف مختلف القارات 

تركز عىل الجانب االقتصادي، ســواء يف استكشاف فرص 

االستثامرات الخارجية لرجال األعامل والقطاع الخاص يف 

الدولة  أو يف الرتويج للفرص االســتثامرية املتاحة داخل  

الدولــة، والتــي ميكن لرجــال املال واألعــامل والقطاع 

الخاص يف هذه الدول االســتثامر فيها، وهو األمر الذي 

يؤكد بوضوح أن الدبلوماســية اإلماراتية تحرص عىل أن 

تخدم يف تحركاتها الخارجية خطط ومشاريع التنمية يف 

الداخل.

لطاملــا كانــت الدبلوماســية اإلماراتية داعــامً قوياً 

لالقتصاد الوطني، والخطط التنموية يف الداخل، فبفضل 

التحركات املختلفة التي قامت بها، استطاعت اإلمارات 

أن تحتــل موقعــاً دوليــاً متقدماً يف خريطة االســتثامر 

العاملي عرب امتــالك حصص يف رشكات عاملية وقطاعات 

اقتصادية مهمة، كام كان للدبلوماسية اإلماراتية دورها 

املهم يف اســتقطاب عدد كبري من مؤسســات االستثامر 

العاملية إلقامة مشاريع ضخمة يف أنحاء البالد، مستفيدة 

مــن الســمعة العاملية املرشفــة، والتاريخ االســتثامري 

اإليجــايب، واملكانــة االقتصاديــة البــارزة التي حصلت 

عليهــا الدولة خالل الســنوات املاضيــة، باعتبارها من 

أكرث الدول الجاذبة لالســتثامر يف العامل، كام استطاعت 

الدبلوماســية اإلماراتية أن تحقق العديد من اإلنجازات 

التي تصب يف خدمة خطط التنمية، كان أبرزها نجاحها 

يف فوز أبوظبي باســتضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة 

املتجــددة «إيرينا»، فهذا اإلنجــاز -وإن كان تعبرياً عن 

الثقــة الدوليــة يف توجهات اإلمارات يف مجــال الطاقة 

املتجددة- فإنه ال شــك له آثــاره اإليجابية عىل خطط 

التنمية يف الداخل، خاصة إذا ما تم األخذ يف االعتبار أن 

االستثامر يف الطاقة املتجددة أصبح توجهاً عاملياً تسعى 

إليه معظم دول العامل.

لقد أصبحت الدبلوماسية اإلماراتية تقوم بدور فعال 

يف خدمة االقتصاد الوطني، وتوفر األرضية السليمة لبناء 

تنمية مســتدامة، مبا تنسجه من خيوط تعاون وصداقة 

وتفاهم مع دول العــامل املختلفة، ومبا تتيحه من فرص 

جديدة إلقامة رشاكات اقتصاديــة مع العديد من دول 

العامل، ومبا تبنيه من ثقــة عاملية يف قدراتنا االقتصادية، 

أسهمت كلها يف وضع االقتصاد اإلمارايت يف موقع متقدم 

عىل خريطة االقتصاديات املتقدمة.

رمز االعتدال والتسامح

وعىل الخلفية الســابقة يبدو من املؤكد أن متابع الشأن 

اإلمــارايت يــدرك مــن دون معاناة بحثية أن الســامت 

الســابق ذكرها لسياســة اإلمــارات الخارجيــة، تلعب 

الــدور األبرز يف الحضور الســيايس واالقتصادي والثقايف 

اإلمارايت يف املشــهد اإلقليمي والعاملي يف مختلف هذه 

 اإلمارات بيئة جاذبة للفرص االستثامرية االقتصادية
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املجاالت، كام جعلت هذه الســامت من اإلمارات أيضاً 

رمــزاً لالعتــدال والحكمة والتســامح الثقــايف والديني 

والسياســة املتزنة، وطرفاً مقبوالً ومرحباً به يف كل دول 

ومناطــق العامل ليس فقط عىل املســتوى الرســمي بل 

كذلك عىل املستوى الشعبي، ومحطة مفصلية مهمة يف 

أي نقاشــات أو جهود دولية وإقليمية تستهدف ضامن 

األمن واالستقرار العامليني.

والشــك أن مجمل املبــادئ واملرتكــزات التي تقوم 

عليها السياســة الخارجية اإلماراتية تأيت، فضالًَ عام سبق 

ذكره، من واقع إدراك راسخ لدى القيادة الرشيدة بدور 

اإلمارات  كدولة مسؤولة يف إطاراتها العربية واإلقليمية 

والدولية، وعــىل الرغم من التحــّوالت والتغرّيات التي 

لحقــت مبنطقــة الــرشق األوســط والعامل عــىل مدى 

السنوات املاضية، فإن هذا الخط يف السياسة الخارجية 

للدولة مل يتغرّي ألنه يعكس خياراً اسرتاتيجياً وعميقاً لها 

منــذ عهد املغفور له -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، ويعمل صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة «حفظــه الله» عىل 

تكريسه وتدعيمه.

وانطالقاً من هــذه القناعات واملبــادئ واملرتكزات، 

فإن كثــرياً من الجــوالت الخارجية التي قــام بها قادة 

الدولة، وعىل رأســهم صاحب الســمو الشــيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه الله»، وكذلك 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه 

الله»، والفريق أول ســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 

نهيــان ويل عهد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات 

املسلحة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير 

الخارجية، استهدفت يف مجملها تعزيز عالقات اإلمارات 

السياســية واالقتصاديــة والتجاريــة والثقافية مع دول 

العامل املختلفة.

ويشار يف هذا اإلطار أيضاً إىل أن من الرضوري القول 

بأن الدبلوماســية اإلماراتية يف أدائها هــذا تلعب دوراً 

داعامً قوياً لالقتصــاد الوطني، والخطط التنموية لدولة 

اإلمــارات، فبفضل التحركات املختلفــة التي قامت بها 

اســتطاعت اإلمارات أن تحتل موقعــاً دولياً متقدماً يف 

خريطة االســتثامر العاملي عرب امتالك حصص يف رشكات 

عاملية، كام كان للدبلوماســية اإلماراتية دورها املهم يف 

اســتقطاب عدد كبري من مؤسسات االســتثامر العاملية 

إلقامة مشــاريع ضخمة يف أنحاء البالد، مســتفيدة من 

السمعة العاملية املرشفة، والتاريخ االستثامري اإليجايب، 

واملكانــة االقتصادية البارزة التــي حصلت عليها الدولة 

خــالل الســنوات املاضيــة، باعتبارها من أكــرث الدول 

الجاذبة لالستثامر يف العامل.

وقد أصبحت الدبلوماسية اإلماراتية تقوم بدور فعال 

يف دعم االقتصاد الوطني مبا تنســجه من خيوط تعاون 

وصداقة وتفاهم مــع دول العامل املختلفــة، ومبا تبنيه 

من ثقة عامليــة يف القدرات االقتصادية لدولة اإلمارات، 

جعلت دول العامل أجمع تتســابق عــىل إقامة عالقات 

رشاكة اقتصادية معها.  

مقومات النجاح: دروس مستمرة

مــن خالل اســتقراء تاريخ التجربــة االتحادية يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة منذ تأسيســها، ميكن الخروج 

بالعديد من الدروس والعرب املســتخلصة من مسرية 41 

عاماً من اإلنجاز والنجاح التنموي يف املجاالت السياسية 

واالقتصاديــة والثقافية واإلعالميــة، وفيام ييل ميكن أن 

نطرح بعضاً من هذه الدروس:

ـ االتكاء عىل الثوابت واستمرارية التجربة وقواعدها 

ومرتكزاتها، مبعنى أن التجربة التنموية يف دولة اإلمارات 

ال تتعرض النتكاســات وتحــوالت يف النهج التخطيطي، 

بل تعتمد باألســاس عىل ثوابت أرســاها املؤسس األول 

املغفــور له -بإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن ســلطان 

آل نهيــان، الذي تحمل عبء قيــادة االتحاد يف ظروف 

صعبة، وأرىس األســس والثوابــت التي مكنته من البقاء 

والتطــور، ويف مقدمتهــا اإلميــان الحقيقــي بالوحدة، 

تلعب الدبلوماسية 
اtماراتية N أدائها 

دورe داعم] قوي] 
لالقتصاد الوطني 

واخلطط التنموية 

 فوز أبوظبي باستضافة إيرينا تعبري عن الثقة الدولية يف توجهات اإلمارات يف مجال الطاقة املتجددة
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باعتبارها خياراً وحيداً ملواجهة أية تحديات أو مخاطر. 

ـ وجــود قــدر هائــل مــن التوافق واالنســجام بني 

الوحــدات االتحادية (إمارات الدولــة) وقد تجىل هذا 

التوافــق واالنســجام والحــرص عىل اســتمرارية نجاح 

التجربــة الوحدويــة يف أول اختبــار حقيقــي للتجربة 

عنــد انتقال الســلطة بعد وفاة املغفور لــه -بإذن الله 

تعاىل - الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان (19 رمضان 

1425هـ املوافق 2 نوفمرب 2004) حيث مل يلمس العامل 

أي مشــكلة أو عقبات تحول دول حدوث انتقال هادئ 

وســلس ومنظم للســلطة إىل صاحب الســمو الشــيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه الله»، 

ويجد خرباء السياســة التفســري لهذا االنتقــال املنظم 

للســلطة يف أن دولة االتحاد تقوم باألســاس عىل مبدأ 

الرتايض بــني اإلمــارات املختلفة، ومراعــاة الخصوصية 

املختلفة لــكل إمارة، وعىل االحــرتام املتبادل بني هذه 

اإلمــارات، كام يالحظ أن الدســتور االتحــادي ينطلق 

مــن  التوفيق بني متطلبات تكويــن دولة االتحاد، وبني 

متســك أو حرص حــكام اإلمارات عــىل االحتفاظ بأكرب 

قدر ممكن من االستقالل الذايت، حيث يعطي الدستور 

حرية كبرية إلمارات الدولــة األعضاء يف االتحاد لتنظيم 

شــؤونها الداخليــة، ومل يفرض عليها قيــوداً كثرية تحد 

من ســلطاتها واختصاصاتها املحليــة أو الحرية املطلقة 

للحاكم يف إدارة شــؤون إمارته مبا ال يتعارض مع أحكام 

الدســتور، ما ينعكس بالتبعية يف غياب أي إشــكاليات 

تتعلق بانتقال الســلطة أو إدارة العالقات بني مختلف 

الوحــدات االتحادية املكونة للدولة. وهــذا التوافق مل 

يقف حائالً أمام أي إمارة تســعى إىل بلورة السياســات 

والخطط التي ترى أنها األنسب إلدارة مواردها الذاتية، 

بشكل وإن بدا لبعض املراقبني الخارجيني وكأنه تنافس 

فيام بينها، فإنه تنافس يصب يف صالح املواطن اإلمارايت 

عمومــاً، وقد أكد صاحب الســمو الشــيخ خليفة عىل 

هــذه الحقيقة بالقول: «إنه تنافس رشيف لخدمة أبناء 

اإلمارات  وتحســني األداء وتطوير العمــل، وهو تنافس 

يعرب عن الثقــة بصالبة التجربة االتحادية وشــكل من 

أشكال إدارة املوارد  وتوزيع االختصاصات بني السلطات 

االتحادية واملحليــة، بهدف الوصــول إىل أقىص فائدة ، 

وتحقيقــاً ملبدأ التنمية املتوازنة  التي تطول املواطنني يف 

كل مكان عىل أرض اإلمارات».

ـ أهمية املؤسســية يف بناء الــدول االتحادية، حيث 

ميكن القطع بأن بناء مؤسسات االتحاد كان أحد عوامل 

نجــاح التجربة منذ بدايتها وحتــى اآلن، حيث تضطلع 

مؤسســات الدولة االتحادية بــدور حيوي يف تجاوز أي 

ســلبيات أو تحديات ميكن أن تعرتض مســرية االتحاد، 

ونعني مبؤسســات االتحــاد يف هذا املقــام أن التجربة 

السياسية اإلماراتية قد اتكأت منذ انطالقها عىل  قواعد 

قانونية ودستورية واضحة، فبعدما توافقت إرادة حكام 

اإلمارات عىل رضورة الوحدة فيام بينهم، تم تقنني هذه 

اإلرادة يف دستور مكتوب رســم مالمح النظام السيايس 

اإلمارايت وحدود العالقة بني سلطات الحكومة االتحادية 

وسلطات اإلمارات الداخلة يف االتحاد، ما يضعف فرص 

ظهــور أي تباينات أو خالفات جوهريــة بني الوحدات 

االتحادية.

ـ أهميــة منهــج التــدرج ومراعــاة الخصوصيــات 

بــني وحدات االتحاد، فقــد اتبع الشــيخ زايد -طيــب 

الله ثــراه-، هذا املبــدأ،  إدراكاً منه بأن عقــوداً طويلة 

وموروثــات معقدة من العــادات واملفاهيــم  ال ميكن 

تجاوزها بســهولة، يضاف إىل ذلك أنه كان يدرك بحسه 

الفطري طبيعــة الجو اإلقليمي الذي أحــاط بالتجربة، 

وقــد اتبعت القيادة السياســية يف اإلمارات هذا املنهج 

يف كافــة اإلصالحات السياســية واالقتصاديــة، وقد أكد 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة هــذا التوجه يف خطابه 

التاريخي املهم مبناســبة العيد الرابع والثالثني لتأسيس 

االتحاد، بقوله: «من خالل مســار متدرج منتظم، قررنا 

بــدء تفعيــل دور املجلس الوطني عــرب انتخاب نصف 

أعضائه من خــالل مجلس لكل إمــارة وتعيني النصف 

اآلخر، بادئني مسرية تتكلل مبزيد من املشاركة والتفاعل 

مع أبناء الوطن».

املصادر:

ـ كتاب: بقـوة االتحـاد، صاحب السمو الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان..القائد والدولة، مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 2010.

ـ موقع وزارة الخارجية، دولة اإلمارات العربية 

www.mofa.gov.ae ،املتحدة

ـ املوقع االلكرتوين ملجلس اإلمارات للتنافسية 

www.ecc.ae

ـ تقارير التنمية البرشية السنوية الصادرة عن األمم 

املتحدة.

www.uaestatistics. ،ـ املركز الوطني لإلحصاء

gov.ae

ـ صحيفة االتحاد، مقاالت وأخبار وتقارير منشورة.

ـ صحيفة الخليج، أخبار وتقارير منشورة.

ـ صحيفة البيان، أخبار وتقارير منشورة.

ـ نرشة "أخبار الساعة"، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث اإلسرتاتيجية، تقارير منشورة.

ـ موقع "الجزيرة نت"، أخبار وتقارير منشورة.

ـ موقع صحيفة إيالف االلكرتونية، أخبار منشورة.

حتمل زايد عبء 
 N قيادة االحتاد

ظروف صعبة وأرسى 
ا8سس والثوابت 
التي مكنته من 

البقاء والتطور 

 اإلمارات ومسرية 41 عاماً من اإلنجاز والنجاح واالتحاد 
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صباحك اليوم يا وطن..

جديد بقداسة تربك..بقديم عهدك من عرى الوفاء وعمق الزمن

 صباحك اليوم يا وطن..

رسائل الصفاء..حديث القلوب يف مجالس الكبار..يف فرحات الصغار..يف أناشيد الفرح وأهازيج الغناء يف كل األرجاء.

 صباحك اليوم يا وطن.. نور ينسال وعبق ينساب من بني أنامل الصالبة واملتانة والرصانة والصرب واألمل.

صباحك اليوم يا وطن..

 عزمية تســتنهض الطاقات.. وتســتحث الهامات..وتســتنطق الذمم، ووعود بإخالص النوايا..وجــزل العطايا..لرتابك..

لسامئك وبحرك..وفداؤك روحاً ودم.

 صباحك اليوم يا وطن...

زايد ..يف ضمري األمة.. يف التكوين والتأســيس.. يف صالبة األرض..يف املالمح ..يف تعابري الشــموخ..يف خطوط الزمان عىل 

وجه البسيطة...عىل تقاسيم امتدادك عىل الخريطة ماثل وحارض لكل مستقبل وحارض .. ورمز لكل شاهد وناظر.

صباحك اليوم يا وطن..

مسار عىل طريق رسمتها أيادي اإلخاء..وّخطت وحدتها تصاريف القضاء.

صباحك اليوم يا وطن..

خليفة.. قائد الخري وحليفه..ومنارة الوطن يف كل درب..وصدارة وطن يف قلب الوطن.

صباحك اليوم يا وطن..

محمل بالتباشري..مزدان باألزاهري..معطر بشذى الخامئل من خصائل العروبة..واألصالة..والكرامة..وأفاضل القيم.

صباحك اليوم يا وطن..

باسقات النخيل..وطلح هضيم..ووديان ووهاد.. وأطواد وتالل.. وجبال شداد.

صباحك اليوم يا وطن..

خيل أصيل..بجموحه يعلو املســافات..لينجز النجاح يف ســباقات العمر ومراحل الصرب ليظل حب الخري يف أرضك طبعاً 

جليل.

صباحك اليوم يا وطن..

أهازيج متأل البالد..وأحشاد من رجال وأحفاد..رفعوا فوق صواريك رسايا أعالم.. تتهافت وتتنافس فيك.. حباً يا وطن.

صباحك اليوم يا وطن..

كف طفلة خّضبته باألماين...ورسمته قلوباً تستقر املآقي واملقل.

صباحك اليوم يا وطن..

هامة وقامة..وسيلة وغاية..مفردات املعاين ..تعاريف الوالء..وتصاريف األفعال يف بناء صادق الجمل.

صباحك اليوم ياوطن..

صك عهد..وديوان مجد..تتباهى به حروف األشعار..وأبيات املالحم..وترانيم النغم.

صباحك اليوم يا وطن..

دعاء يخرتق مد السامء..وتالوات تقرأ يف محراب الصالة..وابتهاالت وتعاويذ تتىل بأن يحفظك املوىل من كل املحن.

صباحك اليوم يا وطن..

إمارات واحدة بوطنها.. بقادتها تفتخر..صباحك حضارة تسمو باإلنسان باألخالق ..متأل األكوان أفعاالً ومثل.

صباحك اليوم يا وطني..

ليس ككل الصباحات..صباحك اليوم وغد.. عزمية رجل..وأماين طفل..صباحك انجازات إنســان ينبض خافقه نبضاً بـــ 

«عشت يا وطن».

بقلم:جميلة الكعبي
سكرت= التحرير

درع الوطن
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إنهــا ذكرى عزيزة كان وال زال وسيســتمر ذكر قائدها 

صاحــب النظــرة الثاقبة املغفــور له بــإذن الله تعاىل 

الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يف 

قلب كل إمارايت، يستمد منه القوة والقدوة والشجاعة 

يف مواجهــة الصعــاب والتحديات، كام إنها ستســتمر 

باالرتقــاء تحــت ظل قائدها صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقوات املســلحة «حفظــه الله» الــذراع القوية التي 

تســتند عليها كل الطاقات اإلماراتية واألجيال الواعدة، 

لتحقيق املزيد من التقدم واالزدهار.

ولتكتمل الصورة االتحاديــة بتفاصيلها النهائية جاء 

قرار توحيد القوات املســلحة الذي أرىس دعائم االتحاد 

وعزز مــن مســريته، وكان مبثابة األســاس املتني الذي 

يُعتمد عليه، وكان له الدور الكبري يف تطوير هذا الرافد 

الهام، وقد توحدت القوات املســلحة تحت علم واحد 

وقيــادة واحدة بعد أن كانت تعمــل منفصلة كالً عىل 

حدة، وذلك يف الســادس من مايو عام 1976، فُسِخرت 

لهــا كل اإلمكانــات الالزمــة وكل الطاقــات البرشيــة 

لتأسيسها وتحديثها وتطويرها عىل مدى سنوات طوال، 

وكان الهدف األســمى الذي مل تتــواىن قيادة الدولة عن 

تحقيقــه هو تأســيس هذه القوات عــىل قواعد متينة 

قويــة من خالل متابعة كل ما هــو جديد من تقنيات 

وصناعات عســكرية رفعت مستوى قواتنا املسلحة إىل 

أعىل املراتب، فحرصت قيادتنا الرشيدة كل الحرص عىل 

توفريها وتسخريها.

وقد أنشئت القوات الربية بأحدث األسلحة واألنظمة 

والتقنيــات واملعــارف، هدفهــا األســمى هــو حامية 

املكتسبات واألرض، والحرص عىل نرش األمن يف جنباتها 

وبني أبنائهــا ووافديها، كام حرصت القوات املســلحة 

عــىل االهتامم بالقوات البحرية التي دأبت عىل حامية 

ميــاه الدولة اإلقليميــة وثغورها البحرية وســواحلها، 

وضامن فــرض الســيادة البحرية لدولة اإلمــارات، أما 

بالنســبة للقــوات الجوية والدفاع الجــوي فقد ارتأت 

القيادة الرشــيدة منذ البدء رضورة تطويرها وتحديثها 

وتسليحها بكل أنواع األنظمة حتى متكنت من الوصول 

إىل أعــىل درجات التأهيل، وكانــت مبثابة الصقور التي 

تحمي سامءها من أي اعتداء، وبجهود أبنائها املخلصني 

أضحت القوات املسلحة منوذجاً للجيش العرصي املعزز 

باملعرفــة واملهارة والقدرة التي تجعل منه درعاً للوطن 

وحامياً لدولة االتحاد.

وال يكتمل بنــاء القوات املســلحة إال ببناء الكوادر 

البرشية مــن خالل االهتامم بالجندي وتأهيله نفســياً 

وجسدياً وتسليحه باملعرفة والسالح وتعزيز روح الفداء 

هو يوم ليس ككل األيام، 

ومناسبة عظيمة ليست ككل 

املناسبات، فالثاين من ديسمرب 

من كل عام يوم يحمل ذكرى 

عزيزة عىل قلوبنا مستمرة 

ومتجددة عىل الدوام، 

ومناسبة عظيمة تتجىل 

فيها مشاعر الحب والبهجة 

والسعادة يف نفس كل 

مواطن، وتطبع بصامت الفرح 

والنشوة يف كل بقعة من بقاع 

اإلمارات الحبيبة وتستنفر 

فيها كل الهمم والسواعد 

من أجل االستعداد لهذه 

املناسبة الجليلة، يوم تحمل 

ذكرياته روح التحدي واألمل 

والنظرة املستقبلية الواعدة، 

تعد بالبناء واالرتقاء وتتطلع 

للنجاح وعلو الشأن.

إعداد:
حنان الذهب
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لديه، واالهتامم والرتكيز عىل تسليحه وتدريبه التدريب 

الصحيــح وبث صفات القوة والشــجاعة وحب الوطن 

والذود عن كل غال ونفيــس من أجل الوطن وحاميته 

ورفعة شــأنه، هذا إىل جانب الحــرص عىل متابعة كل 

جديد يف صناعة التكنولوجيا العســكرية عىل املستوى 

العاملــي، حتى أضحت اإلمــارات العربية املتحدة دولة 

يشار لها بالبنان، ويرضب بها املثل يف التقدم والرقي.  

ويف هذه املناسبة نرصد أهم أحداث القوات املسلحة 

التي جرت خالل الفرتة الســابقة للوقوف عىل إنجازاتها 

وأخبارها، من خالل هذا التقرير:

التامرين والتدريبات العسكرية

منــذ البــدء اهتمت قواتنا املســلحة بتأهيــل الكوادر 

البرشية وإعدادها وتدريبها وفق أحدث الوســائل من 

خالل  التدريبات والتامرين العســكرية وذلك يف خطة 

تدريبية واضحة وبالتعاون مع جيوش الدول الشــقيقة 

والصديقة للوصول إىل أعىل املستويات وأحدثها بكفاءة 

عالية واقتدار، وتجىل ذلك التعاون يف مشــاركتها بعدة 

متاريــن ومــع أكرث من دولــة، وكان أبرزها هــذا العام 

التدريب العســكري املشــرتك مــع القوات الفرنســية 

«خليج 2012» الذي حرصت فيه قواتنا املســلحة عىل 

التعاون مع قوات الجمهورية الفرنسية يف إطار التبادل 

املشــرتك للخربات العســكرية وضمن اتفاقية مشرتكة، 

وذلــك بهدف صقــل القــدرات واإلمكانيــات القتالية 

واالرتقاء باملســتوى العــام والجاهزيــة القتالية، وبعد 

ســنوات من التدريبات العســكرية لكال الطرفني والتي 

تجري كل أربع ســنوات ومنذ عام 1996، وقد اختتمت 

هــذه التمرينات يف مايو 2012 املــايض بالبيان العميل 

الذي شــهده الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وعدد من أصحاب السمو الشيوخ ووكيل وزارة 

الدفــاع ورئيــس أركان القوات املســلحة ورئيس أركان 

الجيوش الفرنسية وسفري الجمهورية لدى الدولة وعدد 

من كبار ضباط القوات املسلحة من الجانبني.

ومــن ضمن التدريبات التي تحرص قواتنا املســلحة 

عىل اســتمراريتها، التمرين العســكري املشــرتك «درع 

السالم 2012»، الذي جرى عىل أرايض الدولة بني قواتنا 

املسلحة والقوات املسلحة لدولة قطر الشقيقة يف مايو 

املايض، وذلك يف إطار التعاون والتنسيق املشرتك وتبادل 

الخربات العسكرية بيننا وبني مجلس التعاون الخليجي 

لرفع املســتوى العمليايت، باإلضافة إىل تطوير مســتوى 

التوافق العمليايت وصقل املهارات القيادية ملركز القيادة 

والسيطرة ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية، وقد استمر 

هذا التمرين لعدة أيام وتضمن سلســلة من التدريبات 

العســكرية املشــرتكة لتعزيز قدرات الجانبني يف مجال 

العمليات املشرتكة املوحدة.

كام اختتمت التامرين العســكرية املشرتكة بتمرين 

«اتحــاد الصقور» الذي أقيم بني قواتنا املســلحة وقوة 

دفاع البحرين الشقيقة يف يوليو 2012 املايض، مبشاركة 

عنارص مــن القــوات الجويــة والدفاع الجــوي لدولة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة وعنارص من ســالح الجو 

املليك البحريني، وذلك ضمن التعاون والتنسيق وتبادل 

الخربات واملعلومات العســكرية، حيث قامت العنارص 

املشرتكة بتنفيذ سلسلة من التدريبات الثنائية املشرتكة 
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 اهتمت قواتنا 
املسلحة بتأهيل 

الكوادر البشرية 
وتدريبها وفق أحدث 

الوسائل

اشــتملت عىل عدد من مراحل العمل العسكري الجوي 

والدفاعــي املشــرتك، إضافــة إىل التطبيقــات العملية 

واملنــاورات التكتيكيــة والعمليات الجويــة، فضالً عن 

متاريــن القيادة والســيطرة وإدارة النــريان والتي متت 

بدقــة متناهية أبرزت القــدرات القتالية لهذه القوات، 

كام عكست مســتوى التنســيق واالندماج بني القوات 

املشــرتكة ومقدرتهــا عــىل العمل يف مختلــف ظروف 

بيئة العمليات املشــرتكة، باإلضافة إىل االســتعداد التام 

والقدرات العالية واإلمكانات العسكرية املتطورة لهذه 

القوات. 

معارض ومؤمترات ودور بارز

تــأيت أهمية إقامة املعــارض العســكرية يف الدولة من 

كونهــا رافداً اقتصاديــاً هاماً يصــب يف مصلحة الدولة 

االقتصادية، وعىل رأســها معرض ومؤمتر الدفاع الدويل 

«آيدكس» الذي تقيمه الدولة كل سنتني، وهو خري مثال 

عىل أهمية دور هــذه املعارض البارز، ويعد «آيدكس» 

أكرب معرض دفاعي وأمني يف منطقتي الرشق األوســط 

وشــامل أفريقيا، حيث شاركت يف «آيدكس 2011»  53 

دولــة متمثلة يف 1060 رشكة عارضــة، باإلضافة ملعرض 

«نافدكس» الذي تزامــن معه، مام يعكس مدى أهمية 

صناعة املعــارض يف الدولة وبالتايل تعزيز مكانة الدولة 

يف العامل، ومن املعارض التي تقيمها الدولة أيضاً معرض 

«ديب للطــريان» الــذي متيز بحســن التنظيــم واإلدارة 

والذي أحدث نقلة نوعية تجعله من أهم املعارض عىل 

الخارطــة العامليــة، والدليل عىل ذلك اســتقطابه لرواد 

صناعــة الطريان والخــرباء املتخصصني إلتاحــة الفرصة 

لهم لإلطالع عىل أحدث التقنيــات يف مجال تكنولوجيا 

الطريان، كــام أنه يعد فرصة كبرية اللتقاء كافة املهتمني 

يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــدول العربية 

والعامل أجمع، وملتقى لتبادل األفكار والتعاون التجاري 

واالحتكاك بأهم الخرباء واملصنعني وأصحاب القرار.

ومن خالل الســعي الكتســاب التقنيــات املتقدمة 

وتعزيز القــدرات الدفاعيــة يف جميع املجــاالت، جاء 

مؤمتر «االستخبارات واالســتطالع واملراقبة» الذي نظم 

تحت رعاية وزارة الدفاع وبدعم من القوات املســلحة، 

بنادي ضبــاط القوات املســلحة يف فرباير املايض حيث 

حرضه حشــد رفيع من القيادات العسكرية والسياسية 

والدبلوماســية من الدول العربيــة واألجنبية، باإلضافة 

إىل كبار الضباط وامللحقني العســكريني والخرباء ومدراء 

الرشكات الدفاعية يف املنطقة، وذلك ملناقشــة أحد أكرث 

املوضوعــات العســكرية حساســية وفعالية يف حســم 

املعارك وإحراز النرص بأقــل جهد ممكن وبالحد األدىن 

من الخســائر يف الجانبني العســكري واملــدين، ولعرض 

أحدث ما توصل إليه الخرباء من خربات وحلول يف هذا 

املجال.

كام حرصــت القــوات املســلحة عىل املشــاركة يف 

جلســات مؤمتر أقامر االتصاالت العسكرية «مل سات 

كوم الرشق األوسط» والذي عقد يف مطلع العام، والذي 

ســلط الضوء عىل أهم املواضيع املرتبطــة بتكنولوجيا 

االتصال عرب األقامر الصناعية وأهميتها كصناعة تجارية، 

ومطلباً حيوياً لتحديث وتعزيز نظم االتصاالت فيها.

ومن ضمن تلك املؤمترات الهامة التي تحمل القوات 

املســلحة عىل عاتقهــا رضورة انعقادها واســتمراريتها  

والــذي يعــزز الرغبــة يف اكتســاب الخــربات، مؤمتــر 

«اإلمــدادات الدفاعيــة» الذي انعقــد يف إبريل 2012 

برشاكــة القــوات املســلحة يف دولة اإلمــارات العربية 

املتحــدة، ويعتــرب املؤمتر الوحيد املتخصص يف شــؤون 

اإلمــدادات الدفاعيــة، والــذي جمع أكرث مــن 80 من 

متخذي القرارات يف القوات املسلحة، وسلط الضوء عىل 

أحدث اسرتاتيجيات اإلمداد واملتطلبات والقدرات التي 

تساند القوات املســلحة للتحضري للعمل بجدارة خالل 

سلســلة من العمليات العســكرية واإلنســانية، ويعترب 

تطوير اإلســناد والدعــم يف «قيادة اإلمداد املشــرتكة» 

والتــي تم تأسيســها عام 2011 مــن املوضوعات عالية 

القيمة التي تم تداولها خالل املؤمتر.
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وســعياً لتحقيق مزيــد من األهداف االســرتاتيجية، 

رعــت القيادة العامــة للقوات املســلحة أعامل مؤمتر 

«الرشق األوســط للدفاع الصاروخــي والجوي 2012» 

وبدعم من القــوات الجوية والدفــاع الجوي يف إبريل 

املــايض، حيث ســلط الضوء عىل أهميــة تحصني دول 

مجلــس التعــاون ضــد كل التهديدات وزيــادة النمو 

االقتصــادي، والحفاظ عىل مســتوى عال مــن التنمية 

البرشية وتبني اسرتاتيجيات متكاملة للمخاطر، وإدارة 

األزمات وتعزيز املكانة الدولية ملجلس التعاون.

كام شاركت قيادة ســالح الخدمات الطبية بالقيادة 

العامة للقوات املســلحة بوصفها راعياً ماســياً للمؤمتر 

الــدويل األول للتمريــض والذي عقد يف مــارس 2012، 

ونظمته كلية فاطمة للعلوم الصحية، حيث قدمت فيه 

الخدمــات الطبية رشحاً كامالً للــزوار حول تخصصات 

ســالح الخدمــات الطبيــة املتوفرة من طــب ومتريض 

وأشعة وصيدلة وكل ما يخص هذا الجانب.

وستنظم القوات املسلحة مؤمترها الدويل يف ديسمرب 

الحايل والذي يحمل شعار «يف السلم والحرب من أجل 

اإلنســانية...معاً لنحــدث الفرق»، حيث سيســتعرض 

أهم مســتجدات الطب العسكري مبشــاركة خرباء من 

40 دولة ويهدف إىل إبــراز دور دولة اإلمارات العربية 

املتحــدة والقوات املســلحة يف املســاهمة واملشــاركة 

يف املهــام اإلنســانية، ومنــح الفرصة للكــوادر الطبية 

املواطنــة لإلطالع عىل أحــدث املســتجدات يف مجال 

الطب العســكري، وذلك من خالل استضافة مجموعة 

من أبرز األساتذة العســكريني من مختلف دول العامل، 

وإىل تفعيل دور ســالح الخدمــات الطبية يف املنظامت 

الطبيــة العاملية ليتوافق مع الــدور امليداين الذي تقوم 

بــه، وتبــادل الخربات والتعــارف بني العنــارص الطبية 

املواطنة والعاملة يف الدولة، كام سيتيح الفرصة للكوادر 

املواطنة للظهور يف املؤمترات العاملية عن طريق تقديم 

املحارضات وورش العمل الطبية واملشاركة يف إدارتها.

كــام تحرص القيــادة العامة للقوات املســلحة عىل 

املشاركة يف كافة املعارض وامللتقيات العاملية املتخصصة 

يف الدفاع والتقنيات العسكرية، ومتثل ذلك يف تواجدها 

يف عــدة معــارض خليجيــاً وعربيــاً وعامليــاً من خالل 

املشاركة وحضور الوفود العسكرية. 

ومــن املعارض التي كان لقواتنا املســلحة مشــاركة 

فيهــا، معرض ومؤمتر «دميدكــس 2012» الذي أقيم يف 

العاصمة القطرية مارس املايض، وشهده سعادة الفريق 

الركن حمــد محمد ثاين الرميثي رئيــس أركان القوات 

املسلحة، والذي عرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات 

الحديثة يف مجال الدفاع البحري.

كــام شــاركت قواتنــا املســلحة يف مايــو املايض يف 

فعاليــات الدورة التاســعة من معرض معــدات قوات 

 فريق الفرسان 
من أوائل الفرق 

االستعراضية املؤهلة 
واملدربة وفق أرقى 

املعايn وبأحدث 
النظم

 أحد العروض الحية لصقور الجو اإلماراتيني
 أعضاء فريق الفرسان
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العمليات الخاصة «سوفكس 2012» املتخصص يف مجال 

العمليــات الخاصــة واألمن القومي، حيــث قام رئيس 

األركان والوفد املرافق له بجولة يف أجنحة املعرض الذي 

أقيمت فعالياته يف قاعــدة امللك عبدالله األول الجوية 

باململكة األردنية الهاشمية، وشاركت فيه 321 رشكة من 

منتجي ومطوري املعــدات الدفاعية من 33 دولة حول 

العامل، وعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا يف مجال 

األمن القومي من شتى دول العامل.

هذا إىل جانب مواكبة قواتنا املســلحة لعدة معارض 

كاملعــرض األورويب البحــري «يورونافــال» والذي عقد 

يف أكتوبــر املايض يف باريس، ويعتــرب من أهم املعارض 

الدوليــة للدفــاع البحري واألمــن والســالمة البحرية، 

ومعرض الدفاع واألمن «يوروساتوري 2012» يف باريس 

والذي عقد يف يونيو املــايض، ومعرض «فرانربا» الدويل 

للطريان يف لندن، والذي عقد يف يوليو املايض. 

«فريق الفرسان» صقور الجو اإلمارايت

تأيت مشــاركة «فريــق الفرســان» اإلمــارايت يف معرض 

البحرين الــدويل للطريان الذي حرضه صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

حاكم ديب «رعاه الله»، تعبرياً صادقاً عام تكنه اإلمارات 

قيادة وحكومة وشعباً من حب ودعم ومساندة ململكة 

البحرين الشــقيقة ملكاً وحكومًة وشــعباً، وتشــجيعاً 

للدول الشقيقة لتنظيم واســتضافة مثل هذه املعارض 

واملناسبات التي تسهم يف بناء جسور للتواصل الحضاري 

والثقايف واالقتصادي بني دولنا ودول العامل أجمع، حيث 

أثنى ســموه عىل جهود وكفاءة صقــور الجو اإلماراتيني 

ودعاهم ملزيد من التميز واإلبداع.

ويعتــرب «فريق الفرســان» الذي تبلــورت فكرته يف 

مطلــع عام 2008 رمزاً وطنياً، حيث تشــكل بتوجيهات 

من الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

الذي أمر بتأســيس فريق وطني لالستعراضات الجوية 

ميثل دولة اإلمــارات العربية املتحدة محليــاً وإقليمياً، 

ويعترب من أوائل الفرق االســتعراضية املؤهلة واملدربة 

وفق أرقــى املعايــري وبأحــدث النظم، حيــث انطلق 

هذا الفريق رســمياً عىل مرحلتني كان أولها يف مناســبة 

احتفاالت يوم الوحدة للقــوات الجوية يف يناير 2011، 

والثانية يف معــرض ديب للطريان نوفمرب 2011 حيث تم 

تدشــينه أمام وســائل اإلعالم العاملية أجمع، ويشــارك 

الفريــق يف عدة فعاليات داخل وخــارج الدولة، وذلك 

بحضوره واستعراضاته املتنوعة والتي تنال رضا الجمهور 

مام تتميز به من حسن األداء والتنظيم.

اإلغاثة اإلماراتية معني لكل محتاج 

كان وال زال دور دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة يف 

املســاعدات اإلنســانية مرضب املثل يف بث روح األمل 

للمحتاجني والفقراء يف جميــع بقاع العامل، لذا حرصت 

كل الجهات يف مد قنوات اإلغاثة لكل محتاج، ويأيت دور 

القوات املســلحة يف «عمليات حفظ الســالم الدولية» 

األمثلة الحية التي تجســد الدور الفاعل لسياسة الدولة 

الخارجية يف تحقيق دور املســاعدات اإلنسانية واإلغاثة 

يف شتى بقاع العامل، حيث تقوم قواتنا املسلحة من خالل 

مشاركاتها العديدة والفاعلة يف تحقيق األمن واالستقرار 

وتقديم العــون لجميع املحتاجني يف مناطق الرصاعات، 

من خالل بعثات الخري والعطاء والتســامح ونرش القيم 

اإلنســانية والتي رضبت أروع األمثلة يف التضحية ومد 

يد العون لآلخرين.

عديــدة  مشــاركات  املســلحة  لقواتنــا  كان  لقــد 

ومســاهامت منــذ البدايات، وكان أولهــا عام 1976 يف 

لبنــان ضمــن قوات الــردع العربيــة، ويف 1991 ضمن 

قــوات درع الجزيــرة لتحرير الكويــت، وانضاممها مع 

قوات األمم املتحــدة يف عملية إعــادة األمل للصومال 

يف عــام 1992، كــام قدمت قواتنا املســلحة الكثري من 

املســاعدات للمرشديــن واملحتاجني يف إقليم كوســوفا 

بألبانيــا عــام 1999 وإيوائهــم يف معســكرات مجهزة 

بالكامــل تقيهــم رش الجــوع والــربد يف عمليات حفظ 

الســالم، وكان لها الــدور يف تطهــري األرض يف الجنوب 

اللبناين من األلغام عام 2001، أما عىل مستوى محيطها 

اإلقليمي فقد كانت قواتنا املســلحة سباقة يف املشاركة 

للدفاع عن دولة الكويت وشــعبها الشقيق ضمن قوات 

درع الجزيــرة عام 2003، كام قامــت يف إطار عمليات 

اإلغاثة الكربى مبد يد العون للشــعب الباكستاين وذلك 

خالل زلزال باكســتان عام 2005، ويف عام 2008 لعبت 

قواتنا املســلحة دوراً فعــاالً يف إغاثة املنكوبني يف اليمن 

نتيجــة الظروف الطبيعية العنيفة والكوارث والســيول 

الذي رضبت املنطقة، وتســببت بأرضار جســيمة عىل 

الســكان، كام شــاركت قواتنا املســلحة يف الجمهورية 

األفغانية اإلســالمية ضمن قوات «إيســاف» وذلك من 

املساعدات اإلنسانية مرضب املثل يف بث روح األمل للمحتاجني
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خالل تأمني وإيصال املســاعدات اإلنسانية لهم، ودعم 

وتطوير مســريتهم، وإعــادة إعامر مؤسســاتهم، ونرش 

األمن واالستقرار يف دولتهم. 

ويف إطار التعاون بني القيادة العامة للقوات املسلحة 

واملؤسســات الخرييــة العامة والتي تهــدف إىل تقديم 

األعامل اإلنســانية يف مختلف املجاالت ســواء الصحية 

أو التعليميــة أو االجتامعية أو الثقافية، وقعت القيادة 

العامة للقوات املسلحة مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد 

بن سلطان آل نهيان لألعامل الخريية واإلنسانية لتعزيز 

التعــاون يف مجــال دعم املشــاريع اإلنســانية وتوحيد 

الجهود وتقديــم العمل الخريي ضمن منظومة التعاون 

املشرتك بني مختلف املؤسسات الحكومية.

وتســتمر املساعدات اإلنســانية عىل ضوء توجيهات 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائــد األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله»، 

حيث شــهدت الســاحة العربية أحداثاً مؤملة أدت إىل 

تفاقــم األوضاع وتدهورها يف ليبيا، مام أدى إىل حدوث 

أزمة إنســانية متمثلة يف نــزوح أعداد كبرية من العامل 

األجانــب العاملــني يف ليبيا، وتكدس تلــك األعداد عىل 

املنافــذ الحدوديــة مــع جمهورية مــرص والجمهورية 

التونســية، مام حدى بقواتنا املسلحة تقديم العون لهم 

متمثالً بإرســال مساعدات للمترضرين عن طريق هيئة 

الهالل األحمر والهيئات الخريية بالدولة.

مرافق وروافد

تعددت مرافق القوات املســلحة كروافد هامة لها تأثري 

هام وحيوي عىل التطور الذي تشــهده قواتنا املســلحة 

وأكــدت دورهــا من خــالل مــا قدمته مــن خدمات 

وإنجازات خالل مسريتها النرّية، ومن هذه املرافق:

مستشفى زايد... رعاية وعناية:

عىل مدى سنوات طوال لعب مستشفى زايد العسكري 

دوراً هامــاً يف تقديم الرعايــة الطبية للكثري من املرىض 

العســكريني وعائالتهــم، واملــرىض من خارج الســلك 

العســكري أيضــاً، والذين كان لهم نصيــب من العالج 

واالهتامم الصحي الــذي ال يتواىن عن تقدميه العاملون 

يف هذا الرافد الهام، فمنذ عام 1966 بدأ الوعي بإنشــاء 

عيادات تهتم بصحة الجندي العسكري واملحافظة عىل 

صحته ولياقتــه البدنية حتى يكون أهالً للمهمة امللقاة 

عىل عاتقه وهي املحافظة عىل أمن الدولة واستقرارها، 

فكان اإلعداد لعيادة صغرية مبعسكر لواء الظفرة وأخرى 

مبدينــة العني «مركز تدريب األغــرار» الذي كان مبثابة 

مستشــفى ميداين، كام تم توســيع ونــرش العيادات يف 

بعض الوحدات الحقاً، وفيام بعد تم افتتاح مستشــفى 

امليدان /2 مبعســكر الفالح، ويف عام 1979 كانت هدية 

املغفور له بإذن الله الشــيخ زايــد «رحمه الله» ألبنائه 

ضباط وضباط صف وأفراد القوات املســلحة وأرسهم، 

هــي افتتاح مستشــفى زايد العســكري والــذي اعترب 

افتتاحه البداية الحقيقية للخدمات الطبية يف الدولة.

ومل يقتــرص دور املستشــفى عىل النطــاق الجغرايف 

لدولــة اإلمارات بل امتد إىل خــارج حدود الدولة، وقد 

كان لــه الفخر ليقــدم منوذجاً للعطاء الــذي تتميز به 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف كل املحافل ويف شتى 

البقاع.

املتحف العسكري توثيق للتاريخ والذاكرة:

ترتكــز رســالة املتحف العســكري عىل إنشــاء متحف 

عســكري متخصص ومتميز يقوم بجمع واقتناء ودراسة 

وعرض التاريخ العســكري للدولة، إىل جانب املحافظة 

عــىل اإلرث التاريخــي وحاميــة الهويــة الوطنية من 

االنقــراض، من خالل الحفــاظ عىل القطع واألســلحة 

والوثائق والســجالت العسكرية القدمية، لذا فقد أنشئ 

املتحف العســكري بقرار من الفريق أول ســمو الشيخ 

محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعــىل للقوات املســلحة عــام  2000، ويف عام 2007 

بدأت الدراســات الفعلية والعمليــة بالتعاون مع هيئة 

أبوظبي للســياحة، بوضع واعتامد الدراسات اإلنشائية 

ملتحف عســكري تابع لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

يضاهــي أفضل املتاحف العســكرية العامليــة، وقد تم 

جمع مقتنيــات عســكرية تجــاوزت 100 ألف قطعة 

مستشفى زايد ورعاية فائقة للمرىض
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مخزنــة يف ظروف مدروســة للحفاظ عــىل جودة تلك 

املقتنيات.

ولتســليط الضوء عىل تاريخ ونشــأة وتطور الوحدة 

أو القيــادة منذ تأسيســها، تم مؤخراً عمل ســجل لكل 

وحدة من وحــدات القوات املســلحة، وتجهيز برنامج 

ســجل تاريخي الكرتوين لكل الوحدات حيث ســيعمم 

عليهــا عنــد االنتهــاء منه، ومــن أجل حفــظ الوثائق 

واملخطوطــات والخرائط والصور النادرة تم العمل عىل 

إنشاء قسم األرشــيف لحفظ تلك الوثائق لحاميتها من 

التلــف والفقدان ملا لها من قيمــة تاريخية وإرث البد 

من الحفاظ عليه، ويقوم فريق عمل األرشــيف بحفظ 

تلك الوثائق ليتســنى للباحث معرفــة ماهيــة الصورة 

ومناسبتها وتاريخ االلتقاط.

كــام وضع املتحف خطة مدروســة لجمع املقتنيات 

حتى عام 2030، وهناك دراســة متوقعة لألسلحة التي 

ســتخرج من الخدمــة والتي هيــأ لها املتحــف مكاناً 

للحفــاظ عليهــا، ويعترب مــرشوع «مخــازن مقتنيات 

املتحف العســكري» املبنى الفريــد واألول من نوعه يف 

دولة اإلمــارات العربية املتحدة، كونه املخزن الشــامل 

والذي يحتوي عــىل تقنيات وأســاليب حديثة موافقة 

للمعايــري العاملية، ويخضــع هذا املــرشوع يف املرحلة 

الحالية إىل الدراســات األساســية ليتــم االنتقال ملرحلة 

التصميم والتنفيذ واإلنشــاء بشــكل متكامل مبني عىل 

دراسات وأسس قوية.

وال يكتمل عمل املتحف إال بتأهيل الكوادر العسكرية 

لتكمل املسرية وتضمن استمراريتها، لذا يسعى املتحف 

إىل اســتضافة الخرباء من الخــارج للتدريب عىل بعض 

التخصصات واملهن النادرة باملتحف العســكري، وكذلك 

االســتعانة باملنظمة الدوليــة ICOM لتدريب أعضاء 

املتحف عىل تســجيل وتوثيق املقتنيات العسكرية، أما 

يف مجــال الرتميم فيتم االســتعانة بالخربات العاملية مع 

منظمــة «أيكرمس» لتدريب الكــوادر مع ترميم املباين 

التاريخية العسكرية واالعتناء بها.

كذلــك تــم توقيــع مذكــرات تفاهم بــني املتحف 

العســكري وبعض املتاحف العســكرية لالستفادة من 

خرباتها الطويلة يف هذا املجال، منها املتحف العسكري 

األملــاين، واملتحف العســكري البلجييك، وهناك مســاع 

إلبــرام اتفاقيــة مــع متحف القــوات الجويــة امللكية 

الربيطانية، ومســاعي أخرى إلبرام اتفاقية مع املتحف 

الرتيك لتبادل إقامة املعارض املتحفية املؤقتة بني الدول. 

وجاء نجاح املتحــف يف االنضامم إىل اللجنة الدولية 

للتاريخ العســكري مبثابة خطوة كبرية يف مســرية تقدم 

وتطوير املتحف العسكري، مام فتح املجال لديه ملحاولة 

االنضــامم إىل جمعيــة املتاحف العســكرية التاريخية 

العاملية، واملجلس الدويل لألرشيف حتى يصبح املتحف 

العسكري من ضمن املتاحف العاملية. 

وملواكبة التطور االلكرتوين تم إنشــاء وتصميم موقع 

الكرتوين خاص باملتحف العســكري بالتعاون مع رشكة 

« فيوتــرش»، حيث يتــم تحديث املعلومــات واألخبار 

بشــكل مســتمر من قبل مختصني يعملــون عىل ذلك، 

ومن أهم األهـداف إلنشــاء هذا املوقــع عرض وتوثيق 

اإلنجــــازات التاريخية للمتحف العســكــري، وعرض 

املقتنيــات التاريخيــة العســكرية، وتعريــف العاملني 

بتاريخ القوات املســلحة للدولة، كام أن املتحف بصدد 

تطوير وإنشاء موقع جديـد بالتنسيق مع شعبـة النظـم 

واملعلومات بالقوات املسلحة ملواكبة التطور االلكرتوين.

الرياضة العسكرية نجاحات وبطوالت:

حرصت قواتنا املســلحة عىل تأهيل أفرادها وتطويرهم 

وإعدادهم بدنياً وجســدياً وذلك من خالل توفري مراكز 

رياضيــة تدريبية تقوم بتأهيل الفــرد للوصول إىل أهم 

البطوالت الرياضية العربية والعاملية، وكان إنشــاء مركز 

للرتبيــة الرياضية العســكرية عــام 1974 تأكيداً لهذه 

الرغبــة، حيث اســتمر حتى عام 1980 تحت مســمى 

اللجنة الرياضية العليا، وكان رئيس اللجنة آنذاك ســمو 

الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان، ويف العام 1992 تم 

تغيري االســم إىل «الشــعبة الرياضيــة» التابعة ملديرية 

التدريــب العســكري، ومن ثم تم تغيري االســم ليصبح 

مركز الرتبية الرياضية العسكري.

وحققــت الرياضــة العســكرية يف قواتنا املســلحة 

العديد من النجاحات واالنجازات الرياضية املشــهودة 

ســواًء عىل صعيد تنظيم وإقامة البطوالت واملسابقات 

الرياضيــة العســكرية املتنوعة، أو عــىل صعيد إعداد 

الخطــط والربامج التدريبية الرياضية والعســكرية عىل 

مســتوى الوحدات العسكرية أو الفرق الرياضية، والتي 

كان لهــا حضور مميــز يف كافة الفعاليات واملنافســات 

الرياضية العسكرية املحلية منها والخارجية، كام سجلت 

الرياضة العســكرية العديد من األلقاب واإلنجازات يف 

جميع املحافل الدولية املختلفــة عىل صعيد البطوالت 

الدولية واإلقليمية يف مختلف األنشطة الرياضية، حيث 

حقق املركز عىل الصعيد العريب 7 ميداليات يف البطولة 

العربية يف سوريا يف مختلف األلعاب وهي (القفز الحر 

باملظالت، العاب القوى، املالكمة، والخاميس العسكري)، 

كام أحرز فريق التوجه بالبوصلة املركز األول يف البطولة 

العربية التي أقيمت عىل أرض الدولة وكانت له مشاركة 

يف جمهورية تشــيك، وانتقل بعدها للمشاركة يف بطولة 

حققت الرياضة 
العسكرية N قواتنا 

املسلحة العديد من 
النجاحات واالجنازات 

الرياضية

 القفز الحر باملظالت وتحقيق البطوالت الرياضية اإلماراتية
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قواتنا المسلحة

العامل بالدامنارك وقد حقق نتيجة إيجابية وســط الفرق 

ذات الخربة الطويلة، وعىل املســتوى الــدويل والعاملي 

فــإن فريق القوات املســلحة للقفز الحــر باملظالت له 

مشــاركات دامئة عــىل منصــات التتويج، وأمــا فريق 

الخــاميس العســكري فقد شــارك يف بطولــة أوروبا يف 

النمسا يف يوليو 2012 استعداداً لبطولة العامل للخاميس 

العسكري التي أقيمت بفنلندا يف أغسطس 2012.

 

جهود إماراتية ملكافحة القرصنة البحرية

تأيت أهمية حامية الســواحل مــن أي اعتداء يف املراتب 

األوىل لــكل دولــة وكل منطقــة حيــث تحمــي بذلك 

مكتســباتها السياســية والتجاريــة والثقافيــة، ودولــة 

اإلمــارات العربية املتحدة مل تتواىن عــن مكافحة هذه 

القرصنــة البحرية منــذ البدايات، فاملســؤولية امللقاة 

عــىل عاتقها تحتــم عليها أن تنرش الحاميــة يف بحارها 

وممراتها البحرية وتحمي مكتســباتها وتجارتها من أي 

قرصنة محتملة، حيث انترشت تلك التهديدات البحرية 

خصوصاً بعد التوســع التجاري الذي شــهده العامل عىل 

جميع املستويات.

جاءت مبــادرة اســتضافة املؤمتر الــدويل «التهديد 

العاملي وأشــكال االســتجابة اإلقليمية..صياغة منهجية 

مشــرتكة ملواجهة القرصنة البحرية»، والذي عقد يف ديب 

إبريل 2012 بتنظيم مشــرتك من قبــل وزارة الخارجية 

اإلماراتية وموانئ ديب العاملية، وشارك فيه عدة دول من 

مختلف دول العامل، انعكاســاً لحــرص اإلمارات عىل أن 

تكون يف صدارة أي تحرك أو جهد دويل ملواجهة األخطار 

التي تهدد أمن العامل واستقراره وتجارته.

وتأكيداً ألهمية التحرك نحــو هذه الظاهرة وصدها 

عملياً، قامت القوات املســلحة بنجاح بتحرير ســفينة 

ترفــع علم اإلمــارات من أيــدي القراصنــة يف املنطقة 

الواقعة رشق عامن يف بحر العرب، حيث أوضحت هذه 

العمليــة بجالء كيــف أن دولة اإلمــارات ال تتهاون مع 

اإلرهاب وال تســتجيب لعمليات االبتزاز التي يقوم بها 

القراصنة من خــالل عمليات االختطاف التي ينفذونها، 

ويطلبــون عىل ضوئها مبالغ مالية كبرية تصل إىل ماليني 

مــن الــدوالرات، وكانــت القــوات الخاصــة اإلماراتية 

ملكافحة اإلرهاب وبإســناد من وحدات القوات الجوية 

والدفاع الجوي قد قامت يف الثاين من إبريل عام 2011 

بعمليــة ناجحة لتحريــر الســفينة «إم يف أريله» التي 

ترفع العلم اإلمارايت من أيدي القراصنة، وبالتنسيق مع 

األسطول األمرييك الخامس.

أكادمييات وكوادر مؤهلة

ســعت القوات املســلحة يف دولــة اإلمــارات العربية 

املتحدة سعياً حثيثاً نحو تأهيل الكوادر البرشية تأهيالً 

صحيحــاً فعاالً يليق بكونهــا رافداً مــن الروافد الهامة 

يف الدولــة، لذا تعددت الكليــات واملدارس واملعاهد يف 

قواتنا املســلحة ومتيزت بتخريجها لهؤالء الشباب الذين 

زرعت يف نفوســهم االلتزام والجدية والجاهزية ليكونوا 

الــدرع الحامي ألراضيها ومكتســباتها، وذلك من خالل 

التخريجــات الدورية التي تشــهدها الكليات واملدارس 

عىل مدى ســنوات من النجاح واالســتمرار، يحصل من 

خاللهــا الخريجون عىل شــهادات تؤهلهــم للخوض يف 

غــامر الحياة العمليــة، يحققون الهدف األســمى وهو 

خدمة الوطن ورفعة شأنه، ومن أهم الكليات واملدارس 

التابعة للقوات املسلحة ما ييل:

كلية الدفاع الوطني:

أصدر صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 

الله» مرســوماً هذا العام بإنشــاء كلية الدفاع الوطني 

تعمــل عــىل تطويــر الفكــر والتخطيط والدراســات 

االسرتاتيجية واألمنية عىل املســتوى الوطني واإلقليمي 

والدويل إلعــداد وتأهيل القيادات العســكرية واملدنية 

ورفــع قدراتهــم عىل تحديــد وتقييم تحديــات األمن 

الوطنــي واإلقليمي والــدويل، وفهم أســس ومتطلبات 

 عملية ناجحة نفذتها قواتنا املسلحةلتحرير السفينة (ام يف أريلة)
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إدارة وتوظيــف موارد الدولة مــن أجل حامية املصالح 

الوطنية.

وبخصــوص أهمية األكادمييــات العســكرية كرافد 

حيوي يدعم خطط تطوير القوات املسلحة أكد سعادة 

اللواء الركن عيىس ســيف املزروعي نائب رئيس األركان 

يف ترصيح لــه ملجلة «درع الوطــن» يف عددها الصادر 

يف مايــو املايض أهميتهــا حيث قــال: «إن األكادمييات 

املوجــودة حالياً لتأهيل الضباط اســتطاعت مســايرة 

مثيالتها مــن األكادمييات العاملية، وتعتــرب كلية الدفاع 

الوطنــي إحدى هذه الرصوح التعليمية والتي يشــارك 

فيها العســكريون واملدنيون املناط بهم تسلم مناصب 

قيادية بالدولة يف املرحلة املقبلة». 

ومام تجدر اإلشــارة إليه أن الكلية تقوم مبنح درجة 

املاجســتري أو الدكتــوراه يف الدراســات االســرتاتيجية 

واألمنيــة أو أية شــهادة أو درجة علميــة أخرى يتقرر 

استحداثها ومنحها يف املستقبل، كام يجوز منح الدارسني 

الذين تنطبق عليهم رشوط القبــول بالجامعة املتعاقد 

معها درجة الدبلــوم يف اإلدارة االســرتاتيجيــــة ملوارد 

الدولة.

كلية القيادة واألركان املشرتكة:

صدر مرســوم القانون اإلتحادي بإنشــاء كليــة القيادة 

واألركان لتتوىل إعداد من يقع عليهم االختيار من ضباط 

لشغل وظائف القيادات والتشكيالت والوحدات يف عام 

1991، وقد افتتحها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله» يف عام 1992، وسعت كلية القيادة خالل 

سنوات نحو تطوير الربامج التعليمية العسكرية لتواكب 

يف مناهجها وأساليبها أرقى ما توصلت إليه األكادمييات 

العســكرية يف العامل، وللوصول إىل أعىل درجات الثقافة 

والعلــم ألبنائها تم التعاون مــع جامعة أبوظبي يف عام 

2009 حيــث تم توقيع اتفاق مشــرتك بني كلية القيادة 

والجامعة، لتساهم يف تخريج طالب متخصصني مؤهلني 

حاميل درجــات عاليــة يف العلوم واإلدارة العســكرية 

واملاجســتري يف املوارد البرشية، لذا أعد الفريق املشرتك 

بني الكليــة والجامعة مقرتحاً لتأهيــل خريجي دورات 

الركن الســابقة للحصول عىل درجة البكالوريوس، وقد 

اعتمــدت هيئة االعتامد األكادميي بوزارة التعليم العايل 

والبحــث العلمي املقرتح، ويتم التخطيط اآلن يف إتاحة 

الفرصة لهم لاللتحاق بربنامج املاجستري يف إدارة املوارد 

البرشيــة، كام يتم التخطيط مع الجامعة إلعداد برنامج 

ماجستري جديد يف مجال العالقات الدولية، ليصب أخرياً 

يف مصلحــة القيــادة العامة للقوات املســلحة لتحقيق 

أهدافها نحو الكوادر العسكرية املؤهلة علمياً.

وقــد تم تخريــج الدفعــة األوىل من طلبــة برنامج 

البكالوريوس يف العلوم واإلدارة العسكرية الذي طرحته 

الجامعــة بالتعاون مــع كلية القيــادة واألركان والبالغ 

عددهــم 90 خريجاً، حيث رعى الحفل ســمو الشــيخ 

حمــدان بن زايــد آل نهيان ممثل الحاكــم يف املنطقة 

الغربيــة وحرضه معايل الشــيخ نهيان بــن مبارك وزير 

التعليــم العــايل والبحث العلمي نائــب رئيس مجلس 

أمناء جامعة أبوظبي يف مارس 2012.

ومن جانب آخــر حرض حفل تخريج الدفعة 21 من 

منتسبي كلية القيادة واألركان املشرتكة يف يونيو املايض 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه 

الله» وعدد من الشيوخ والقادة العسكريني، حيث أكد 

ســموه بقوله: «إن الكلية رصح من رصوح بناء اإلنسان 

اإلمارايت الذي تســعى قيادته لتوفــري كل فرص التعليم 

بكافــة أنواعه وميادينه، إمياناً منهــا بأهمية التنويع يف 

املؤهالت العلمية ألبناء وبنات دولة اإلمارات». 

كلية زايد الثاين العسكرية:

احتفلــت كليــة زايد الثاين العســكرية مبــرور 40 عاماً 

عىل تأسيســها يف مارس 2012 حيث تعترب هذه الكلية 

املنطقة يف اك ال ثل ان ن آل د زا ن دان

التأهيل ا8كادميي 
ملنتسبي قواتنا 

املسلحة خلوض 
غمار احلياة العملية 

وحتقيق الهدف 
ا8سمى N خدمة 

الوطن ورفعة شأنه



| ديسمرب 2012   200

قواتنا المسلحة

إحدى الــرصوح التعليميــة يف قواتنا املســلحة، والتي 

تقوم بتأهيل منتســبيها تأهيالً عسكرياً يالئم متطلبات 

العرص ومســتجدات األوضاع، وجاء قرار إنشائها والذي 

يرجع لعام 1972 بنظرة مســتقبلية متفائلة وواعية من 

صاحب الرؤية الثاقبة املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيــان «طيب الله ثــراه» حيث أدرك 

سموه آنذاك أهمية بناء كلية عسكرية لتأهيل وتدريب 

املنتسبني للقوات املسلحة ليتخرجوا ويتقلدوا تدريجياً 

املناصــب القيادية بالقوات ااملســلحة، وقد تأسســت 

الكليــة يف وقت ســابق من اتحــاد القوات املســلحة 

وبحكمة املغفور له الشــيخ زايد «رحمه الله» وإلدراكه 

بأنه حتامً ستتحد القوات املسلحة يوماً، وستكون الكلية 

هي الرافد األسايس لكوادرها.

تــم التنســيق يف بدايــة إنشــاء الكلية مــع الدول 

العربية وخاصــة اململكة األردنية الهاشــمية حيث أن 

املوارد مل تكن موجودة حينها، وقد اختار امللك حســني 

ملــك األردن قائــداً للكلية آنذاك، كام تــم يف البدايات 

وضع أســس قوية ومناهج تأسيسية ترتكز عىل العلوم 

العســكرية «الضبط والربط العســكري»، باإلضافة إىل 

عدد من املحــارضات األكادميية األخــرى، وكان النظام 

الداخــيل لألكادمييــة يعتمــد عــىل أكادميية «ســانت 

هريســت» امللكية، لذا بدأت بشكل عميل وعلمي قوي 

ومتقــدم، وكان املغفــور له الشــيخ زايــد هو املرشف 

األسايس واملتابع لشــؤون الكلية والطلبة وذلك لحرصه 

عىل تحقيق األهداف املرجوة.

وملواكبة الكلية أحــدث وتطورات العلوم والتقنيات 

الحديثة تســعى بشــكل مســتمر إىل تطوير مناهجها 

وبرامجهــا من خالل عــدة خطوات آخرهــا هو إعداد 

مناهج باســتخدام شــبكة الكرتونية داخلية يســتطيع 

منتســبوها الدخول من خاللهــا ألي قاعة أو وحدة يف 

القوات املســلحة واالطالع عىل املحــارضات والعروض 

التعليمية، إىل جانب تطوير منظومة العمل االلكرتونية 

حيث تبدأ من إعداد املناهج وإصدار الربنامج الدرايس 

للمرشــح إلكرتونياً يســتطيع الدارس استخدامه  داخل 

قاعــة الــدرس ويف ســكنه، كام تــم إدخــال النظام يف 

االمتحانات وبذلك ســيمتحن الطالب الكرتونياً وسيتم 

رصــد درجاته ونتائجه الكرتونيــاً، كام تم إدخال جميع 

معلومــات وتفاصيل الدورات الســابقة يف هذا املوقع، 

كــام تم إعداد نظــام الكرتوين إلدارة املرشــحني وإلدارة 

القــوى العاملــة، باإلضافة إىل االجتامعات األســبوعية 

الرئيسية لقيادة الكلية، كام تم استحداث نظام أساليب 

التدريــب الجيــد، والتي من خاللها يقوم املرشــح بعد 

مرور عام عىل دراســته يف الكلية بدور املعلم واملدرب، 

حيث يقوم بعملية تدريب زمالئه تحت إرشاف الكادر 

التدريبي والتعليمي بالكلية.

وقــد تم تخريــج الدورة 36 من مرشــحي الكلية يف 

ديســمرب 2011 يف مدينة العني وحرضه صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعــاه الله» وعدد 

من الشــيوخ والقادة العســكريني، كام احتفلت الكلية 

بتخريــج الدورة 28 للضباط الجامعيني يف مارس املايض 

بحضــور اللواء الركن طيار محمد بن ســويدان القمزي 

قائــد القوات الجوية والدفــاع الجوي يف مقر الكلية يف 

مدينــة العني، كام شــهد رئيــس األركان تخريج الدورة 

29 بكلية زايد الثاين العســكرية يف أكتوبر املايض حيث 

أكد قائد الكلية سعادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل 

املــرشخ يف حفــل التخريج الذي أقيــم يف مدينة العني 

قائــًال: «إن إقامة الكلية العســكرية تعترب خطوة هامة 

من أجل بناء األمة، وهي قوة للوطن العريب الذي نعمل 

جميعاًَ من أجل أن يعمه السالم واألمن».

الكلية البحرية:

تعترب الكلية البحرية إحــدى الرصوح التعليمية البارزة 

يف القــوات املســلحة حيــث تأسســت يف عــام 1999 

وبتوجيهــات مــن القيادة الرشــيدة متمثلــة بصاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائــد األعىل للقوات املســلحة «حفظــه الله ورعاه» 

وجــاءت بنــاءاً عىل دراســة كشــفت حاجــة القوات 

البحريــة لكــوادر متخصصــة ومؤهلة تعليميــاً وفق 

مهارات ومتطلبات خاصة تخدم قواتنا املسلحة وضباط 

متســلحني باملعارف العلمية التطبيقيــة التي تؤهلهم 

للعمل العســكري االحرتايف، يتخرج من خاللها الضابط 

بشــهادة بكالوريــوس يف العلــوم البحرية، كــام تتيح 

الفرصة لهم للحصول عىل درجة علمية يف مجال اإلدارة 

والقانون البحري الدويل، ويستطيع من خاللها استكامل 

املتطلبات الالزمة يف كليات التقنية العليا، وتتبع الكلية 

البحريــة نظاماً وخططاً دراســية عامة وشــاملة ليحوز 

املرشــح عىل الصفات التي تؤهله ليكون ضابطاً كفؤ يف 

مجال تخصصه.

كــام تقوم الكلية وبالتعاون مع عدة جهات تعليمية 

كجامعة اإلمــارات وجامعة أبوظبــي وجامعة حمدان 

بن محمــد االلكرتونية وكليات التقنيــة العليا التي تم 

االتفــاق معها يف طرح مادة علميــة جديدة متخصصة 

يف هندسة العلوم البحرية، لتصل إىل املستوى التعليمي 

املطلــوب ولتخريج نخبة من الضبــاط البحريني تفخر 

الكلية بتأهيلهم، ومتكنت عىل ضوء مشاركاتها الرياضية 

مــن انتزاع املركز األول يف ســباق بطولة العامل لليخوت 

الرشاعيــة يف إيطاليا عــام 2008 و 2010 ، كام متكنت 

من إحراز املركز الثاين عىل مســتوى العامل يف السباقات 

البحرية بالهند، وحصلت عىل املركز الثاين يف السباقات 

البحرية مبملكة البحرين عىل الصعيد الخليجي.

وقد تــم تخريج الدفعة 12 للمرشــحني البحريني يف 

مــارس املايض والذي حرضه ســمو الشــيخ حمدان بن 

محمد بن راشــد آل مكتــوم ويل عهــد ديب وعدد من 

القادة العسكريني تأكيداً منهم عىل دور الكلية البحرية 

يف تخريج الشباب األكفاء.

كلية خليفة الجوية: 

بــدأت فكرة وانتهت بواقع، كان املغفــور له بإذن الله   دأبت قواتنا البحرية عىل حامية مياه الدولة وثغورها البحرية
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الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله» صاحب 

الفضــل فيها وبتوجيهاته الســامية تم تأســيس الكلية 

الجوية التي بدأت بإعداد دراسة لتطوير القوات الجوية 

لدولة اإلمارات عــام 1977، وكانت حينها منفصلة عن 

الدفاع الجوي، وكان إنشاء مدرسة للطريان أحد مجاالت 

التطويــر التي تلبي احتياجات القــوات الجوية لتأهيل 

طياريــن مواطنني ذوو مهارة عالية ومســتوى تعليمي 

متميز.

تم تعاون الكلية الجوية مع عدة مؤسسات تعليمية 

حرصاً منها عىل زيادة الوعي والتعليم لكوادرها ولخلق 

تعاون بّناء داخل الدولــة وخارجها، ففي داخل الدولة 

تــم توقيع اتفاقيــة تعاون بــني كليات التقنيــة العليا 

والقوات املســلحة متنح مبوجبها خريجي الكلية شهادة 

بكالوريــوس يف علــوم الطريان، أما خــارج الدولة فمع 

كليات دولية عدة، وتسعى الكلية لعملية تطوير شاملة 

وخطــة مســتقبلية لتوســيع مجالها التعليمــي لتكون 

الكلية املرجع التعليمي الرئييس للطلبة.

وقد شــهد الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة تخريــج دوريت املرشــحني الطياريــن الـ 41 

واملرشــحني الجويني الثامنة بالكلية يف ديســمرب 2011 

وحرضه عدد من الشــيوخ والقادة العســكريني،  حيث 

أكد ســموه حــرص القياده عىل توفري أعىل مســتويات 

التطــور والكفاءة والجاهزية تدريبــاً وتعليامً ألفرادها، 

كام أعرب عن فرحه يف تخريج هذه األفواج من القوات 

املســلحة وانضاممها إىل وحداتها لتكــون الدرع الواقي 

للوطن ومنجزاته.

املدرسة الثانوية العسكرية:

نشــأت املدرســة الثانوية عــام 1992 امتداداً ملدرســة 

أبوعبيدة العســكرية، وكإحــدى املؤسســات الرتبوية 

التعليميــة إلعداد أجيال من القيادات املتميزة املتحلية 

بالــرشف والخلق والوالء ومتســلحني بالعلــم واملعرفة 

والثقافة، وكان ذلك بناءاً عىل قرار من صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» يف إنشاء املدرسة 

تحت مسمى املدرسة الثانوية الجوية يف قاعدة الظفرة 

الجوية بأبوظبي لتخدم القوات الجوية والدفاع الجوي 

بتخريــج طلبة حاصلــني عىل الشــهادة الثانوية العامة 

ومن ثم االلتحاق كمرشحني طيارين بالكلية الجوية.

ويف عام 1995 انتقلت املدرسة من الظفرة إىل مدينة 

العني موقعها الحايل، وجه بعد ذلك الفريق أول ســمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املســلحة وأمــر بتطوير العملية 

التعليميــة من خــالل البحــث عن مؤسســة تعليمية 

متميزة إلدارة الجانب األكادميي ودراسة اقتباس تدريب 

برنامج التأهيل القيادي املطبق يف معهد «نيو مكسيكو 

األمرييك» بــإرشاف ومتابعة مستشــارين ومدربني من 

الواليــات املتحدة األمريكية وتطبيقه باملدرســة، حيث 

تم التعاقد مــع رشكة Intered لتطبيق برنامج أكادميي 

معرتف به دولياً.

ويف عــام 2006 وبنــاءاً عــىل قرار مــن الفريق أول 

ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، تم تغيري مسمى 

املدرسة من الثانوية الجوية لتصبح الثانوية العسكرية، 

حيث حرصت املدرســة الثانوية عــىل مدى أعوام عىل 

توفري كافــة املرافق والتجهيزات الالزمــة للطلبة كونها 

إحدى روافد العلم العســكري يف قواتنا املســلحة، كام 

تقدم الحوافز واملكافآت الشــهرية للمتفوقني دراســياً 

وللخريجــني أيضاً، كام تقوم املدرســة بتوصيات إلعطاء 

خريجيها منحاً دراسية داخل وخارج الدولة، كام يشغل 

خريجو املدرســة الكثري من املناصب واملهــام القيادية 

يف قواتنــا املســلحة، والجدير بالذكــر أن معظم طاقم 

«فريق الفرسان» لالستعراضات الجوية هم من خريجي 

املدرسة الثانوية.

ويعترب حصول املدرســة عىل االعرتاف األكادميي من 

هيئــة CITA تأكيداً عــىل نجاح املدرســة يف الوصول 

إىل مبتغاهــا وتحقيق هدفها يف التعليم، حيث تســعى 

جاهــدة لتحقيــق أهدافهــا وخططها املســتقبلية من 

خالل تخريج طلبــة مؤهلني أكادميياً وقيادياً وســلوكياً 

وبدنيــاً ليتحقــق الرجاء بهــم ولرفع مســتوى الطالب 

األكادميــي وتحقيــق النتائــج املرجــوة يف االمتحانات 

التكميلية العاملية الخارجية، وتعميم استخدام التقنيات 

االلكرتونيــة بأنواعهــا وتطبيق أفضــل التقنيات لنظم 

االمتحانــات، ورفع مســتوى نســبة القبول وأســلوب 

االلتحاق باملدرســة واملشــاركة يف الجوائز العاملية التي 

تتم بالدولة، وقد تم يف يوليو املايض تخريج الدفعة 17 

من طلبة الثانوية العسكرية تعزيزاً ملبدأ تأهيل الكوادر 

الشابة يف خدمة الوطن.

املرأة يف القوات املسلحة كفاءة واقتدار

تحظــى املرأة يف القوات املســلحة باهتــامم خاص من 

القيادات العليا، فقد أثبتت عىل مدى أعوام من العمل 

الجــاد واملثابرة إنها أهل لهــذه املكانة التي وصلت لها 

يف خدمة الوطن وقد أصبح العنرص النســايئ يف القوات 

املسلحة رقامً ال يستهان به يف األداء الوظيفي سواء من 

العسكريات أو املدنيات، وأثبتت ابنة اإلمارات أنها أهل 

لهذه الثقــة، وذلك من خالل ما وصلت له من مناصب 

 استطاعت املرأة العسكرية إثبات جدارتها وكفاءتها يف قواتنا املسلحة
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قواتنا المسلحة

ورتــب، وتعترب مدرســة خولة بنت األزور العســكرية 

خري شــاهد عىل نجاح املرأة العسكرية يف هذا املجال، 

حيث كان تأسيســها يف البدايات عــام 1990 بناءاً عىل 

توجيهات ســامية من املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان «رحمه الله» ومبتابعة حثيثة من 

صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة القائد األعــىل للقوات املســلحة«حفظه الله»، 

وتعد مدرســة خولــة األوىل من نوعها خليجيــاً وعربياً 

وكان هدفهــا تأهيل وتدريب الضبــاط اإلناث وضباط 

الصف واملجندات واملستجدات والوصول بهم للمستوى 

املطلــوب وإىل أعىل املراتــب لخدمة القوات املســلحة 

حيث تعترب فرصة لهن لالنخراط يف مهنة الرشف والوالء.

تعتــرب مدرســة خولــة أحد الــرصوح العســكرية يف 

املنطقــة، فقد اســتطاعت خالل مســريتها التي امتدت 

إىل 22 عامــاً اســتقطاب أعداداً كبرية مــن املجندات يف 

الســلك العســكري حيث بلغت نســبة الزيادة 50 % ، 

كام أنها تستقبل مجندات من خارج الدولة، وكان لسمو 

الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام 

الرئيس األعىل ملؤسســة التنمية األرسيــة رئيس املجلس 

األعىل لألمومــة والطفولة «أم اإلمــارات» الفضل الكبري 

يف تشــجيع ودعم املرأة العســكرية وهي مبثابة املوجه 

والناصح واملرشد واملتابع لها، كام أن سموها تحرص عىل 

تخريج املجندات لتشــد عىل أيديهــــن مســتقبالً، فهي 

األم واملعلمــة والقــدوة واملثـــل األعــىل، وأكدت ذلك 

يف قولهــا: « إن املـــــرأة يف بالدنا يجــب أن تفتخر بأن 

أصبــح لها دور فاعل يف خدمة هذا الوطن والنهــــوض 

مبجتمعنــا، إن املــرأة رشيكـــــة الكفــاح يف املاضـــي 

والحارض واملستقبل».

امللحقيات العسكرية

تأكيداً منها عىل دور امللحقيات العسكرية قامت القيادة 

العامة للقوات املســلحة بتوطيد عالقاتها الدبلوماسية 

مــع مختلــف دول العــامل وذلك مــن خــالل التعاون 

املتبادل بينها وبني ســفارات الدول حيث تقوم بتقديم 

كل املســاعدات املمكنة ألبنائها من العســكريني خارج 

البالد، كام تعترب امللحقيات العسكرية حلقة الوصل بني 

القيادات العسكرية التابعة لكل دولة ولتقريب وجهات 

النظر االسرتاتيجية بينهم ولتنمية وتعزيز أوارص التعاون 

بينها يف شــتى املجاالت العســكرية، ويعترب امللحق أو 

املمثل العســكري ممثالً لوزير الدفــاع املعتمد من كل 

دولة وهو املســؤول الرئيس املنفذ للمهام العســكرية 

حيــث تخضــع مهامه التفاقيات سياســية وعســكرية 

يحكمها القانون.

وتتعدد مســتويات املمثل العســكري لدولة ما لدى 

دولة أخرى أو تكتمل حســب الحاجــة، فبعض الدول 

يكون فيهــا التمثيــل متكامالً ألفرع القوات املســلحة 

«الربيــة والجويــة والبحرية»، وبعضها يكــون التمثيل 

فيه موحداً من خالل ملحق عســكري واحد، وتنقســم 

العالقات العســكرية إىل خمسة أقســام تخضع ملبادئ 

ونظم معمول بهــا يف اتفاقية جنيف عام 1961 تهدف 

إىل إيجاد نوع من التعاون العسكري بني الدول وتحقق 

األهــداف املرجوة منها، حيث تنقســم صــور التمثيل 

العســكري إىل امللحقيــة العســكرية، ومكتب االتصال 

العسكري، واملستشارية العسكرية يف السفارة، ومكتب 

املشرتيات العسكرية، واملكاتب الفنية العسكرية.

كام تتنوع مهــام امللحق العســكري ودرجة كفاءته 

وكلهــا تصب يف خدمــة الوطن بتحســني العالقات بني 

البلدين ويف خدمة املواطن وتلبيــة احتياجاته وتطوير 

تلك العالقــات وفتح قنوات التواصــل والحوار وتبادل 

الزيــارات بني الوفود العســكرية، لــذا يجب أن يتحىل 

امللحق العســكري مبواصفات تساعده يف تحقيق مهامه 

ويف عالقاتــه كأن يكون معتــزاً بوطنيته وقوميته ولديه 

القدرة عىل االندماج يف املجتمع ولديه حس سيايس أي 

متابع لألخبار السياســية والقضايــا الهامة وملم بعلوم 

اإلدارة الحديثة.

القوات املسلحة واملجتمع

تقــوم القـــوات املســلحة بــدور هــــام وفعـــال يف 

خدمة املجتمع من خالل مشــاركاتها الفاعلة مــع عدة 

مؤسســات مجتمعيــة لدعمها وتحقيــق أهدافهـــا يف 

خدمة مرافقها وعمالئها، ومنها:

العرس الجامعي الثاين:

تعزيــزاً ملبدأ الرشاكــة املجتمعيــة وســعياً لبناء أرسة 

إماراتية متامســكة، ولضامن تحقيق مزيد من التكامل 

االجتامعــي يف صفــوف القــوات املســلحة، وتخفيف 

العــبء عىل األفــراد يف مســتهل حياتهــم االجتامعية 

وتحقيقاً الستقرارهم املعييش فقد أقيم العرس الجامعي 

الثاين بتوجيهات من صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد األعــىل للقوات 

املســلحة «حفظه الله»، وتحت رعايــة الفريـــق أول 

ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، شهد سمو الشيخ 

حمــدان بن زايــد آل نهيان ممثل الحاكــم يف املنطقة 

الغربيــة العــرس الجامعي الثــاين لـــ 100 عريس من 

 العرس الجامعي الثاين ومزيداً من التكامل اإلجتامعي
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منتسبي القوات املسلحة يف ديسمرب 2011. 

رابطة كشافة عامن وإحياء الذكريات:

تلبيــة لدعوة من القوات املســلحة يف دولــة اإلمارات 

العربيــة املتحدة وتخليــداً للتاريخ، قــام وفد بريطاين 

مكــون من 60 عضواً من كشــافة ســاحل عامن بزيارة 

الدولة إلحياء الذكرى الستني لتأسيس الرابطة استغرقت 

عرشة أيام، حيث قــام أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء 

املجلــس األعــىل حكـــــام اإلمــارات وأوليــاء العهود 

باســتقبال الوفد الربيطــاين املكون مــن 60 عضواً من 

رابطة كشــافة ساحل عامن الذين زاروا الدولة يف إبريل 

2012، وزار خاللهــا الوفــد مختلف إمــارات الدولـــة 

وفق برنامج وضع لزيــارة عدد من املناطق التاريخيــة 

واملتاحـــف واملدن الرتاثية واملواقع األثرية وبعض جزر 

الدولــة الســياحيـــة، حيث أبدى الوفد شكره وعظيم 

تقديره لحسن الضيافة واالستقبال.

تشكلت هذه القوة عام 1951 باسم «مجندي ساحل 

عــامن» بقيادة ضابــط بريطاين برتبة رائــد وبرفقة 35 

جندي عريب، تغري مســامها الحقاً إىل «كشــافة ساحل 

عامن» وتم تطويرها إىل قوة شــبه عسكرية لتضم 150 

ضابطــاً بريطانياً و500 ضابط عريب، إضافة إىل عدد من 

ضباط الصف من الجانبني، ومن مهامها حامية املنطقة 

مــن الداخل والخــارج والحفــاظ عىل النظــام واألمن 

والسلم يف اإلمارات املتصالحة وتوفري الحامية للمندوبني 

السياسيني الربيطانيني، إىل جانب أنها املدرسة العسكرية 

األوىل والتــي وقع عــىل عاتقها فيام بعد إنشــاء قواتنا 

املسلحة واملدربة واملجهزة بأحدث األسلحة عام 1971.

أرس الشهداء ووفاء ألهل الوفاء:

قامت القوات املســلحة وبتوجيهات سامية من قيادتنا 

الرشــيدة مبد يــد العون ألرس شــهداء قواتنا املســلحة 

ورعاية أرسهم واحتضانهم يف بادرة جميلة تجاه أبنائها 

ومنتسبيها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، ولحامية 

أراضيهــا، إمياناً منها برضورة الوقوف بجانب أرس عانت 

من فقدان أبنائهــا وتكرميهم التكريم الالئق، وذلك من 

خالل الوقــوف بجانبهم عند الحاجة والرضورة وتقديم 

املعونــة واملســاعدة املعنويــة واملادية لهــم ومتابعة 

أمور أبناء الشــهداء وأوضاعهم الدراســية ومستوياتهم 

العلميــة، ومســاعدتهم بعد التخــرج يف الحصول عىل 

الوظائف املناســبة وفق مؤهالتهــم العلمية ورغباتهم 

الشــخصية، إىل جانب تقديم الرعاية الصحية وتسهيل 

مقاعــد للعمرة والحج ســنوياً والرواتــب املجزية التي 

تكفل لهم حياة كرمية.

وتحرص القوات املســلحة عىل تكريم الشهيد مبنحه 

وســام التقدير مــن الطبقتني األوىل أو الثانية حســب 

ظرف االستشــهاد، إن كانت أثنــاء العمليات الحقيقية 

أو أثناء التدريبات والتامرين العسكرية، وهو يرقى إىل 

الرتبة التي تيل رتبته التي استشــهد أثناءها، كام تحصل 

أرسة الشــهيد عىل مكافأة شــهرية عن وســام التقدير 

تضاف عىل راتبه الشــهري املستحق ألرسته، كام تحصل 

األرسة عىل منحة مالية غري مســرتدة باإلضافة إىل منحها 

الديــة الرشعية املقررة حســب األنظمة املعمول بها يف 

القوات املسلحة.

القوات املسلحة ووزارة الداخلية وتعاون مثمر:

نظمت مديرية التوجيه بالقوات املسلحة بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للتنســيق املروري بوزارة الداخلية حملة 

توعية مرورية يف إبريل املايض، شملت مختلف وحدات 

القوات املســلحة تحت عنوان «لنعمــل معاً للحد من 

الحوادث املرورية» من خالل محارضات توعية املواطنني 

بأهميــة التقيد بالقوانــني واألنظمة املروريــة، وتزامناً 

مع احتفاالت أســبوع املرور عىل مســتوى دول مجلس 

التعــاون لدول الخليج العربية، وتأيت هذه الحملة إمياناً 

من قواتنا املســلحة بأهمية املشاركة املجتمعية الفعالة 

مــن خالل نرش الوعي بني منتســبيها، ملا يعود بالفائدة 

األمنية والسالمة العامة، حيث متيزت باملشاركة الفعالة 

من كافة الوحدات امليدانية بالقوات املســلحة مام كان 

له عظيم األثر يف نجاحها، كام عكســت أهمية املشاركة 

مع مؤسسات املجتمع املدين بغية الوصول إىل األهداف 

املرجوة ملا فيه مصلحة الفرد واملجتمع.

احتضنت القوات 
املسلحة أسر 
الشهداء الذين 

قدموا أرواحهم 
فداء للوطن

وقفة وفاء لقواتنا املسلحة تجاه أبنائها من الشهداء 
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قواتنا المسلحة

ذوي االحتياجات الخاصة وتوظيف لإلمكانيات:

نبع اهتامم القوات املســلحة وحرصها عىل االندماج يف 

املجتمع واملشــاركة يف بعض قضاياه كونها جزء ال يتجزأ 

من هذا املجتمع، تتأثر بوجود أي عائق يعوق املســرية 

الوطنية واالجتامعية واإلنســانية، لذا مواكبتها ألحداث 

املجتمع كان له األثر يف مشاركاتها املجتمعية.

ويف هــذا اإلطار رحبــت القوات املســلحة عىل أثر 

اتفاقيــة التعاون املشــرتكة بينها وبــني وزارة الداخلية 

والتي شــهدها الفريق ســمو الشــيخ ســيف بن زايـد 

آل نهيــان نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية، 

بدعوة الوزارة لبحث إمكانية توظيف ذوي االحتياجات 

الخاصــة يف عدد من الوظائف اإلدارية وتدريبهم عليها 

حســب الحاجــة، وليســاهموا بشــكل مبــارش يف بناء 

مجتمعهم فهم جزء من وحدة هذا املجتمع.

إن اهتامم قواتنا املســلحة بالكوادر البرشية الفاعلة 

ال يتعارض أبداً مع اهتاممها بذوي االحتياجات الخاصة، 

لذا ساهمت يف انتشالهم من البطالة وتوفري حياة كرمية 

لهم وأدخلتهم معرتك الحياة العملية لتنمية إمكانياتهم 

ولرتفع من معنوياتهم ليكونوا عنارص فعالة يف املجتمع، 

فأنشــئت عىل أثر ذلك مراكز لخدمة ذوي االحتياجات 

الخاصــة يف جميــع إمــارات الدولة تقــدم لهم جميع 

الخدمات املتاحة وتسهل عليهم التعاطي مع املجتمع. 

مدارس الدولة وذكرى توحيد القوات املسلحة:

تعميقــاً ملبدأ املشــاركة املجتمعية ويف ذكــرى توحيد 

القوات املسلحة الـ 36 قامت مدارس الدولة باالحتفال 

يف هذه املناســبة الغالية تعزيزاً ألهمية االنتامء والوالء 

وحــب الوطــن، وابتهاجاً بهــذا اليــوم التاريخي الذي 

مل تتــواىن وزارة الرتبيــة والتعليــم مبختلــف املناطــق 

التعليميــة عن إطــالق هذه البــادرة يف جميع مدارس 

الدولة الحكومية والخاصة يف لفتة جميلة منها، وتعزيزاً 

لــروح الهوية الوطنية لدى أبنائهــا الطالب من منطلق 

أن حامية الوطن مســؤولية جامعيــة، وهي فرصة لهم 

للتعرف عىل الدور الهام الذي تقوم به القوات املسلحة 

يف حامية الوطن وحفظ مكتسباته وإنجازاته واستقراره.

درع الوطن ومسرية العطاء

عىل مدى أربعني عاماً واكبت مجلة "درع الوطن" أخبار 

وأحداث قواتنا املســلحة مســجلة بالقلــم والصورة ما 

وصلت له من تطور وإنجازات، فقد بدأت مجلة «درع 

الوطــن» مرحلة جديــدة يف عــام 2011 اعتمدت فيها 

عىل املرســوم الصادر عام 2010  بشأن النظام األسايس 

للمجلة والــذي يقتيض مبوجبه إعــداد ونرش املواضيع 

التي من شــأنها تنمية الوعي والثقافة العسكرية وإثراء 

الفكر العســكري وتغطية كافة النشــاطات والفعاليات 

العسكرية وتطويرها شكالً وموضوعاً.

ومن منطلق إبـراز الوجه الحضاري لقواتنا املســلحة 

طرحت املجلة تصــوراً جديداً يــريض طموحات قرائها 

يف شــتى املجاالت العسكرية واإلســرتاتيجية والثقافية، 

ليس من خالل كتابات كادرها املتخصص فحســب، بل 

وباستقطاب عدد كبري من الكتاب املواطنني املتميزين، 

والكتاب العرب واألجانب املشهود لهم بعمق الدراسات 

العســكريـة واإلســرتاتيجية  املجـــاالت  والبحــوث يف 

والفكريــة، واملجلة يف كل ما تعد وتكتب إمنا تســتقي 

الفكرة من نبع رؤية القيادة الرشــيدة لصاحب السمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة «حفظه الله» الذي رأى بثاقب 

فكــره رضورة إصدار مجلة عســكرية قبل أربعة عقود 

فصدرت وفقاً لتوجيهاته الســامية مجلة «درع الوطن» 

يف األول من شهر أغسطس لعام 1971.

وتقديراً لــدور مجلة «درع الوطن» يف عامل الصحافة 

العســكرية كمجلة رسمية تأسســت قبل قيام االتحاد 

وتقــوم بــدور كبري يف نقل أنشــطة القوات املســلحة، 

اختــارت الجمعية امللكيــة الربيطانية للطــريان املجلة 

ضمن أفضل خمس مجالت عسكرية عاملية غري الناطقة 

باللغة اإلنجليزية واألوىل عربياً يف عدد شــهر أغسطس 

2012، وقــد أكد هذا االختيار أنها من املجالت املتميزة 

والعريقــة يف عامل الصحافة العســكرية مــا حدا مبجلة 

«مونــوكل» الربيطانية للتقدم بإجــراء تحقيق صحفي 

موســع عن املجلة ضمــن ثالث مجالت عىل مســتوى 

العــامل إحداها يف اليابــان والثانية يف الهند، كام عرضت 

«مونوكل» اســتعدادها للمســاهمة يف زيادة التعريف 

باملجلة من الناحية التاريخية والفنية وغريها عاملياً.

كام شاركت مجلة «درع الوطن» يف فعاليات معرض 

قوات العمليــات الخاصة «ســوفكس2012» يف دورته 

التاسعة، والذي أقيم يف قاعدة امللك عبدالله األول عىل 

أرض العاصمــة األردنية «عــاَمن» وحصلت عىل جائزة 

«أفضل جناح مشــارك»، وذلك عىل مســتوى الرشكات 

العربيــة العارضة واملؤسســات اإلعالمية املشــاركة يف 

املعرض، وقد قام سمو األمري فيصل بن الحسني بتكريم 

املجلة وتســليمها جائــزة التميز، حيث تســعى بالقلم 

والصــورة إىل تغطية املعارض واملؤمترات العاملية وإلقاء 

الضوء عليها وعىل أحدث العروض واملنتجات الدفاعية 

والعســكرية يف العــامل، وتوفر من خــالل ذلك لجميع 

القراء آخر أخبــار الرشكات وأحدث املنتجات يف املجال 

الدفاعي.

نبذة عن كتاب 

«درع الوطن...مسرية أربعني عاماً»

أعرب صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 

اللــه»، يف كلمة تصدرت الكتــاب الخاص الذي أصدرته 

مجلة «درع الوطن» مبناسبة الذكرى األربعني إلصدارها، 

عــن فخره واعتــزازه بها ومبســريتها اإلعالميــة كمجلة 

عســكرية متخصصة، فقال يف حديثــه: «واكبت مجلة 

«درع الوطــن» االنطالقــة الحقيقية لقواتنا املســلحة 

التي نفخر ونعتز مبا وصلت إليه من تطور واســتيعاب 

للعلوم العســكرية الحديثة، لتبقــى دامئاً كام عهدناها 

الحصن املنيع والدرع املتني لحامية منجزاتنا ومكتسباتنا 

العظيمة، كام هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم ديب «رعاه الله» بهذه املناســبة كافة العاملني يف 

مجلة «درع الوطــن»، والذين أسســوها، وكافة الذين 

تعاقبــوا عىل هــذه املجلة الرائــدة يف ميــدان العمل 

الصحفــي املتخصــص، معرباً عن متنياته لها باســتمرار 

التقــدم والتطور عــىل درب الكلمــة الصادقة واإلعالم 

الهادف وأداء رسالتها الوطنية النبيلة عىل أكمل وجه.

لقــد مــرت مجلــة «درع الوطن» خالل مشــوارها 

األربعينــي مبراحل ســت مام طور ذلك من مســتواها 

 احتفال مدارس الدولة بذكرى توحيد قواتنا املسلحة تعزيز لروح الهوية الوطنية
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االســرتاتيجي والثقايف منذ تأسيســها عــام 1971، فقد 

كانــت االنطالقة بتحفيز وتشــجيع من قائد ومؤســس 

املســرية املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطـان 

آل نهيان «رحمه الله» عندما قال: «إن اإلنسان املتعلم 

املعطاء هو الدعامة األساسية لقواتنا املسلحة»، فكانت 

البدايــة «املرحلة األوىل» حينام أطلق صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد رئيــس الدولــة القائد األعىل 

للقوات املســلحة «حفظه الله»عىل املجلة اســم «درع 

الوطن» وذلك ليتناسب والدور الذي ستقطع من خالله 

مســريتها فكان هو األقرب واألنســب، كام تــم اختيار 

نخبــة من الخــربات العربيــة لتقوم بتدريــب الكوادر 

الوطنيــة وتأهيلهــا للعمل يف حقل اإلعــالم املتخصص، 

ومبتابعة حثيثة من املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان «رحمه الله» والشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان «حفظه الله» صدر العــدد األول من املجلة 

يف الســادس من أغســطس عام 1971 ليواكب مناسبة 

تاريخية عظيمة يف الذكرى السادســة من تويل املغفور 

له الشــيخ زايد «رحمــه الله» مقاليــد الحكم يف إمارة 

أبوظبــي، وبصــدور املجلة كانت أول مجلة عســكرية 

متخصصة تصــدر باأللوان عىل مســتوى دول املنطقة، 

تضم كوكبة من ضباط القوات املســلحة يتحلون بروح 

التحدي وإثبات الذات.

متيزت «املرحلة الثانيــة» للمجلة بإرشاف اللواء (م) 

سمو الشيخ فيصل بن ســلطان القاسمي رئيس األركان 

آنــذاك والتي اســتمرت من 1974 إىل عــام 1976، مام 

ســاعد يف اكتســاب املجلــة صبغتها املحليــة وهويتها 

الوطنية وســاهمت يف تغطية أنشطة القوات املسلحة 

محلياً وإقليمياً وعىل مســتوى جيوش الدول الشــقيقة 

من خــالل العديــد من اللقــاءات مع ملوك ورؤســاء 

وقادة الدول العربية الشــقيقة ووزراء الدفاع ورؤســاء 

األركان يف الوطــن العــريب، كــام حوت عــىل عدد من 

األخبار العســكرية واللقاءات والتحقيقات والدراسات 

املتخصصــة التــي ســاهمت يف تعزيــز مكانــة املجلة 

اإلعالمية محلياً وإقليمياً.

دخلت مجلــة «درع الوطــن» يف «مرحلتها الثالثة» 

والتــي اســتمرت مــن 1977 إىل 1982 مرحلة «الثبات 

والعطاء» تحت إرشاف مبارش من ســمو الشيخ سلطان 

بن زايد آل نهيان ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة، 

حيث كان ســموه املرشف املبارش عــىل املجلة ورئيس 

هيئــة اإلرشاف مام دعم املجلة وأعطاهــا دفعة لألمام 

اســتطاعت من خاللها شــق طريقها بــكل ثبات وقوة، 

فتشــكلت يف تلك الفــرتة «مديرية التوجيــه املعنوي» 

وضمت إليها مجلة «درع الوطن» لتبدأ خطوة جديدة 

مــن خطواتهــا تحــت إرشاف مدير التوجيــه املعنوي، 

فانضمت للمجلة كوادر صحفية وفنية جديدة وحققت 

العديــد من اإلنجازات وأخذت يف التوســع واالنتشــار 

بني وحدات القوات املســلحة، وتضاعف عدد نســخها 

خصوصاً بعد توحيد القوات املسلحة وبدء إنتاج املطابع 

العسكرية التي ساعدت يف سهولة الطباعة وزيادة عدد 

النسخ وإصدار العديد من املالحق الخاصة يف املناسبات 

الوطنية، كام غطت أخبار جميع الدول العربية وركزت 

عىل البحوث والدراسات املتخصصة.

أرســت مجلــة «درع الوطن» يف «املرحلــة الرابعة» 

وبعد ميض 12 عاماً عىل صدورها مكانة متميزة تتســم 

باملصداقية واالنتشــار يف ظل دعم مبارش من مؤســس 

الدولة صاحب الســمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

«رحمه الله» ومكمل املســرية صاحب الســمو الشــيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان «حفظــه الله» ووضع رئيس 

التحريــر ضمن الوفد الرســمي لصاحب الســمو رئيس 

الدولة خالل زياراته الخارجية للدول العربية واألجنبية، 

مام عزز من مكانة املجلة وشــجع عىل استقطاب عدد 

متميــز مــن الكتاب العــرب واألجانب، ووضع أســس 

ومواصفات للدراســات والبحوث واملقاالت، واستمرت 

هذه املرحلة من 1983 حتى 1994 حيث شهدت تعيني 

أول رئيــس تحرير مواطن، كام أنشــأ مجلــس التعاون 

الخليجي الذي أطلق تأسيسه املغفور له الشيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» عام 1981 صعدت 

مــن خاللها املجلة وتطورت من خالل رصدها لألحداث 

والتطورات عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

شــكلت «املرحلــة الخامســة» عــام 1995 مرحلة 

جديدة وهامة بتويل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان رئاســة أركان القوات املسلحة ومسؤولية 

اإلرشاف عىل مجلة «درع الوطن»، حيث تغريت بشكل 

شــامل بفكر ورؤية مختلفة تحمل فكر ورؤية ســموه 

فحدد أهدافها ومهامها لتكون اسرتاتيجية متخصصة يف 

املجاالت العســكرية وحدد أبوابها لتشمل آخر األخبار 

والتقنيات والصناعات العسكرية، ودمج يف تلك املرحلة 

جميع املجالت التي تصدر يف القوات املسلحة يف مجلة 

واحــدة «درع الوطــن» لتصــدر جميعها بــني دفتيها، 

فحققــت تلك الخطوة نقلة وطفــرة عمالقة وأصبحت 

مرجعاً مهامً يف العلوم العسكرية بكل فروعها، فشهدت 

هذه املرحلة التي اســتمرت من 1995 إىل العام 2005 

اســتقراراً مهنياً وتوســعاً وزيــادة عــدد كادر التحرير 

والكادر الفني وزيادة عدد النســخ املطبوعة، وقد أشاد 

ســموه مبناسبة صدور الكتاب بفريق عمل مجلة «درع 

الوطــن» الذي وصفه بالتفاين واإلخــالص لنقل الصورة 

املرشفة التي وصلت إليها قواتنا املســلحة بكل فروعها 

ووصفهــم باملهنيــة والحرفيــة العالية، يف ظــل الدعم 

الذي تلقاه من صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

«حفظه الله»، الذي كان لرؤيته الثاقبة الفضل بعد الله 

سبحانه وتعاىل والنهج الذي أرساه األب والقائد املؤسس 

الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان «رحمه الله»، لتبقى 

هذه املؤسســة العزيزة عىل قلوبنا جميعاً الدرع املتني 

لصون مكتســباتنا ومنجزاتنا االتحاديــة، كام يفتخر بها 

باعتبارهــا الصــورة األوىل لقواتنا املســلحة، وهي منرب 

ثقايف للمعرفة العســكرية وسجل حافل يوثق املنجزات 

التي حققتها مؤسساتنا الوطنية.

أمــا يف «املرحلــة السادســة» والتي بــدأت من عام 

2005 ميكننــا أن نصفها بأنها مرحلــة «التمكني»، فقد 

متكنت املجلة خالل الخمس مراحل السابقة من امتالك 

ناصية العمل الصحفي العســكري بكل جوانبه وأعطتها 

رصيــداً مهنياً وحرفياً اســتطاعت من خالله املجلة بكل 

ثقــة التحليق نحــو آفاق جديدة مــن العمل الصحفي 

املهنــي يف ظل صــدور النظام األســايس للمجلة، الذي 

أصــدره الفريق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيس 

أركان القــوات املســلحة، والــذي يعترب صــدوره حدثاً 

مهامً يواكب التطورات التي شــهدتها املجلة يف مراحلها 

الخمس الســابقة، والتي نقلتها باقتدار نحو إثراء الفكر 

العســكري وإبراز الوجــه الحضاري لقواتنا املســلحة، 

حيــث قال بهــذه املناســبة: «إن مســرية مجلة «درع 

الوطن» عىل مدى الســنوات األربعني املاضية جسدت 

مســرية قواتنا املسلحة مبراحلها الست، كام أنها رصدت 

ملحــات مضيئــة يف تاريخ القوات املســلحة منذ لحظة 

تأسيسها يف أغسطس 1971» 

 خليفة بن زايد:
واكبت bلة «درع 
الوطن» االنطالقة 
احلقيقية لقواتنا 

املسلحة التي نفخر 
ونعتز مبا وصلت إليه 
من تطور واستيعاب 

للعلوم العسكرية 
احلديثة





بقلم: عائشة سلطان
كاتبة إماراتية

الثاين من ديســمرب مــن كل عام هو ربيع اإلماراتيني الحقيقي الذي انطلــق يف العام 1971 ليكمل اليوم عامه 

الحادي واألربعني، لقد بلغ أشــده واستوى وصار عتياً عىل كل محاوالت النيل منه أو إضعافه، ومل يعد مقبوالً 

أي رهان سلبي عليه، فقد اجتاز هذا االتحاد كل االختبارات والرهانات واملطبات، اجتازها بنجاح وقوة وعافية، 

اليوم نحن أمام وطن استكمل بناء قواعده وبناه التحتية، أعد كوادره البرشية القوية، رسخ العالقة بني أبنائه 

بكل رشائحهم وبينهم وبني القيادة، أشاع روح التسامح واالنفتاح بني أبنائه وبني شعوب الدنيا، واستقبل عىل 

أرضــه كل الثقافــات والحضارات واللغات والجنســيات دون خوف أو عنرصية أو تفرقــة، فالربيع هنا جميل 

والكل يسابق الزمن حاملاً باليوم الذي سيأيت فيه إىل اإلمارات.

فمنذ أيام الشــظف والفقر وأسفار الغوص واللؤلؤ، وأهل اإلمارات يستقبلون عىل شواطئهم وعرب موانئهم 

الصغرية أفواجاً من جهات األرض األربع، كانوا منفتحني عىل الجميع متســامحني مع الكل وقادرين عىل هضم 

نتاجــات الثقافات األخــرى املختلفة واحرتام أصحابها والحفاظ عىل خصوصيتهم وثقافتهم ومالبســهم وطعم 

أكالتهــم ولهجتهم الجميلة حتى وأن رطنــوا باألجنبية وارتدوا الجينز وركبوا أفخر الطائرات وجابوا العامل رشقاً 

وغرباً، فام ولدت فكرة الدولة املوحدة يف ذهن املؤســس الكبري املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 

من فراغ، لقد كان واثقاً من أنه يشــق املستقبل بشــعب قادر عىل التحدي ومستعد له، وبدولة منذورة للغد 

الجميل وبشارات التنمية والنهضة والتغيري، وقد ربح زايد التحدي والرهان.

لقــد مرت دولة االتحــاد بتحديات عصيبة يف تاريخها الحديث منذ وضع الشــيخان الكبريان زايد وراشــد 

غفر الله لهام حجر أساســها يف سيح الســديرة، والزالت تعرب التحدي تلو اآلخر بإرادة القيادة الرشيدة وإميان 

اإلماراتيني بأن اإلمارات أمانة عظمى استودعهم إياها زايد وإخوانه بعد أن رحلوا عن الدنيا، وأن واجبهم األول 

تجاه أنفســهم وأبناءهم واألجيال القادمة أن يحفظوا األمانة ويحافظــوا عليها ويتعهدوها بالحامية والرعاية 

والنمو والتنمية لتظل قوية بهم ولهم ومن أجل أجيال كثرية قادمة.

إن كلمة زايد الخالدة يف قلوبنا «ليست املصانع هي التي تصنع الرجال، الرجال هم الذين يبنون املصانع» 

عىل بســاطتها وعفويتها وبديهيتها تعطي مؤرشاً واضحاً عىل منطق زايد ونظريته يف الحكم واإلدارة والتنمية، 

فاإلنســان القوي املتعلم، واملواطن املنتمي لوطنه املتمتع بكل حقوق املواطنة ومزايا الحياة الكرمية، املتعلم، 

الواعي، املتســلح بأبجديات بناء الدول والحضارات من علم وثقافة وهوية وإطالع هو من ســيتكفل بإرســاء 

مداميك التنمية والنهضة وبناء املصانع وجعل هديرها يســمع عرب األفق، املهم أن نعد شعباً قوياً، رجاالً نعتد 

بهم، مواطنني تثق بهم دولتهم، ومن ثم سينطلقون هم يف مسرية بناء لن تتوقف وسيفاجئون العامل، وها هي 

نبوءة زايد تتجىل أمامنا بكل قوة.

الوطــن ليس علامً فقط، وليس نشــيداً وطنياً فقــط نتغنى به يف يومنا الوطني، وهــو ليس فندقاً من فئة 

الخمس نجوم، وليس خبزاً فقط أو وظيفة وراتباً شــهرياً، الوطن كل هذا مجتمع وأكرث، فحني ســئل رجل ثري 

ملاذا تعيش يف هذا البلد الفقري بينام بإمكانك أن تختار أرقى البلدان لتعيش فيها أجابهم: ألن هذا البلد الفقري 

هو الوحيد الذي ميكنني أن اسميه وطني، فالوطن ليس فندقاً فاخراً إذا انقطعت فيه املياه أو ساءت الخدمة 

استبدلناه بآخر، الوطن هو العائلة واألهل وذكريات الطفولة، والبيت الذي ولدنا فيه وفيه تربينا، هو األخوة 

ورفاق الشــقاوات األوىل ومرابع اللهو وحاراته األوىل، هو املدرســة األوىل ووجــه األم الحنون وصوت الجدة 

وعصا الجد وهيبة الوالد ونوارس البحر ونجوم السامء يف ليال الصيف، الوطن هو الخبز واملاء والحياة والهواء.

الوطــن هو اإلمارات الغالية..يف يومك انحني عشــقاً لرتابــك ورائحة صحرائك، أقبــل كل تفاصيلك وأقول 

أفديك..إمارايت عشت للمجد والسالم والخري دامئاً.

وكل يــوم وكل عام وكل ثان من ديســمرب وأنــت حبيبتي وصندوق تذكارايت وأمنــي وأماين..كل عام وأنت 

وطني.

aعيدك أنحني عشق B
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“Best Participant Pavilion” title. Excel-
lence Award was handed by His Royal 
Highness Prince Faisal bin Al Hussain 
in honor and appreciation of the Nation 
Shield Journal.

“The Nation Shield Journal – 40 

Years of Success” – A Synopsis

Inking a foreword in “The Nation Shield 
Journal – 40 Years of Success” book on 
the 40th anniversary of the publication, 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE and 
Supreme Commander of the Armed 
Forces, (May God save him) expressed 
his pride in the Nation Shield Journal as 
a specialized military publication. His 
Highness said “The Nation Shield Jour-
nal witnessed the effective launch of our 
armed forces which we are proud of their 
assimilation of modern military science 
to continue to serve as an impregna-
ble shield for our great achievements”. 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashed Al Maktoum, Vice-President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, 
(May God keep him) conveyed his con-
gratulations to the Nation Shield Journal 
editorial staff wishing them more pro-
gress in their noble mission.

Over its 40 year-journey the Nation 
Shield Journal experienced six stages 
since establishment in 1971. The kick-
start was motivated and encouraged by 
the founder of the Union State the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
(May God bless his soul) who said “Dis-
interested educated individuals are the 
cornerstone of our armed forces”. 

Stage I was kick-started by His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces, (May 
God save him) who the Nation Shield 
Journal its well-chosen name to match 
the mission entrusted to it. Seven top 
Arab experts have been short-listed to 
train and rehabilitate nationals for this 

mission. With the continuous follow up 
of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan (May God bless his soul) and 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE and 
Supreme Commander of the Armed 
Forces, (May God save him) the first 
issue of the Nation Shield Journal was 
out on 6 August 1971 to synchronize 
the glorious 6th anniversary of the late 
Sheikh Zayed assuming office in Abu 
Dhabi. The Nation Shield Journal was 
the first color military publication in 
the region, and was staffed with armed 
forces officers given to challenge and 
self-fulfillment.

Stage II (1974-1976) was supervised 
by His Highness Sheikh Faisal bin Sul-

tan Al Qassimi, the then Chief of Staff of 
the Armed Forces, who helped the Na-
tion Shield Journal get a local look and 
national identity.

Stage III (1977-1982) came under 
the direct supervision of His Highness 
Sheikh Sultan bin Zayed Al Nahyan, 
Representative of His Highness the 
President of the UAE, who gave the Na-
tion Shield Journal a considerable push 
to move on steadily and confidently. The 
Directorate of Morale Guidance (DMG) 
was introduced and tasked to take the 
helm of the Nation Shield Journal, thus 
gaining new ground and more circula-
tion within the armed forces units. Cir-
culation doubled after the unification of 
the armed forces and production started 
at the military printing house.

Stage IV, with 12 years on, saw the 
Nation Shield Journal Editor-in-Chief 
as one of the official delegation of His 
Highness the UAE President during 
His Highness’ visits to Arab and foreign 
countries. 

Stage V (1995-2005) was particu-
larly significant, as His Highness Gen-
eral Sheikh Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, took over the 
Nation Shield Journal, thus pumping a 
new spirit, thing and vision, and taking 
the publication up to new horizons. His 
Highness Sheikh Mohammed praised 
the editorial staff dedication and profes-
sionalism that earned the Nation Shield 
Journal a global status.

State VI, one of empowerment, be-
gan in 2005 with the Publication’s statu-
tory regulation issued by Staff Lieuten-
ant General Hamad Mohammed Al 
Rumaithi, Chief of Staff of the Armed 
Forces, who said “The 40 year-, 6 stage-
journey of the Nation Shield Journal em-
bodied the armed forces’, shedding light 
on the bright moments of the armed 
forces since formation in August 1971”.

Khalifa Bin Zayed:
Nation Sheild 
Journal acconpanid 
the real start of our 
armed forces which 
we are proud of 
its development & 
understanding of 
the current military 
sciences

  Dec 2012  | 31



mirrored the armed forces’ firm belief 
in effective community participation by 
various field units of the armed forces 
which helped launch a successful cam-
paign. It also reflected how crucial col-
laboration with the civil society institu-
tions is to achieve aspired targets to the 
high interests of the individual and the 
community.

How to Utilize Special Needs 

People

Realizing how crucial it is to merge with 
the society and contribute to civil issues, 
the UAE armed forces, following a joint 
cooperation agreement with the Minis-
try of the Interior (MoI) which was at-
tended by His Highness Saif bin Zayed, 
Deputy Prime Minister and Minister 
of the Interior, welcomed MoI’s invita-
tion to discuss the possibility of training 
and hiring special needs people to take 
up administrative jobs to help them, as 
part of the community, share effectively 
in the building process of our society. 
The plan spared these people the agony 
of unemployment, offered them a de-
cent life and the opportunity to develop 
their capabilities and start a career, and 

helped raise their morale as active full-
fledged members of the community. 
Specialized centers for these people were 
set up throughout the UAE to make this 
plan easier and feasible.

Schools and the Unification of 

the Armed Forces

To deepen community participation and 
on the 36th anniversary of the Unifica-
tion of the UAE armed forces, schools 
observed this endearing occasion – a 
gesture that reflected dedication, loyalty 
and love for this nation. The Ministry 
of Education (MoE) launched this cam-
paign at government and private schools 
in a bid to strengthen national identity 
among the students, considering the fact 
that the defense of our nation is a col-
lective responsibility and a precious op-
portunity to get in touch with the crucial 
role our armed forces play in defending 
our homeland, achievements and stabil-
ity.

Der’ Al Watan (Nation Shield) 

Journal

Over forty year Der’ Al Watan (Nation 
Shield) Journal has been covering the 

news and events of the armed forces but 
embarked on a new phase in 2011 after 
a 2010 decree on the statutory regula-
tion of the publication providing for 
the preparation and publishing of top-
ics that would increase public awareness, 
military culture and cover military ac-
tivities and events.

To highlight the modernity of the 
armed forces a new concept was intro-
duced to meet the expectations of the 
Nation Shield Journal readers in pursuit 
of military, strategic and culture knowl-
edge by counting not only on specialist 
editorial staff but also on a large number 
of prominent national, Arab and for-
eign  columnists and writers with deep 
knowledge of military, strategic and 
intellectual topics. The new concept of 
the Nation Shield Journal was inspired 
and guided by the farsighted vision of 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE and 
Supreme Commander of the Armed 
Forces, (May God save him) who saw it 
essential to issue a specialized military 
magazine, hence High Highness’ decree 
on 01 August 1971.

In appreciation and recognition of the 
role played by the Nation Shield Jour-
nal as an official publication established 
before the UAE Union, the UK Royal 
Aeronautics Society (RAS) rated the Na-
tion Shield Journal among the top five 
on-English speaking international mili-
tary magazines and the top in the Arab 
region in August 2012 – an event that 
made UK Monocle Magazine (MM) to 
publish a lengthy feature on the Nation 
Shield Journal in top three international 
magazines in Japan and India, and of-
fered to shed more historical and artis-
tic light on this publication globally.

The Nation Shield Journal participat-
ed in the 9th Special Operation Forces 
Exhibition and Conference (SOFEX 
2012) at the King Abdullah I airbase 
in Marka, Jordan where it snatched the 

Schools Celebrate the Union -day

Armed Forces 

|  Dec 2012 30



an, President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces, (May 
God save him) and patronage of His 
Highness General Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces. His 
Highness Sheikh Hamdan bin Zayed Al 
Nahyan, Ruler’s Representative in the 
Western Region, attended the wedding 

ceremony of 100 army bridegrooms in 
December 2011.

Oman Scout – Down the Memo-

ry Lane

In response to the UAE armed forces’ 
invitation a 60-man British members of 
Oman Scouts paid a 10 day-visit to the 
UAE in April 2012 to celebrate the 60th 
anniversary of these scouts. Members 
of the Supreme Federal Council Their 
Highnesses the Rulers of the Emirates 
received the delegation which made a 
scheduled tour of the various emirates 
to visit antique historical sites, museums, 
heritage towns and tourist islands.

Faithful to Families of Martyrs

Under the instructions of our wise lead-
ers, the armed forces extended a helping 
hand to the families and relatives of the 
army martyrs who sacrificed their lives 
in defense of our beloved land. Moral 
and material assistance was offered to 
help these families lead a decent life. 
Martyrs’ children were taken care of to 
ensure they get good education, find ap-

propriate lucrative jobs after graduation, 
get health care and have the opportunity 
to perform Umra (Lesser Pilgrimage) 
and Hajj (Pilgrimage) on annual basis.

Martyrs are honored by receiving First 
and Second Class decorations and pro-
motion to the next-level rank. Families 
get appropriate a monthly compensation 
which is added to the Martyr’s monthly 
salary. They also received a non-refund-
able financial reward, in addition to 
“Diya” (blood money) as applicable by 
the armed forces’ regulations.

The Armed Forces and Ministry 

of the Interior – Fruitful Coop-

eration

In collaboration with the Ministry of In-
terior General Traffic Coordination De-
partment, the Armed Forces Guidance 
Directorate launched a traffic aware-
ness campaign under the slogan “Let us 
Work Together to Minimize Traffic Ac-
cidents” last April by exposing citizens 
to lectures on respect of traffic rules 
and regulations. The campaign, which 
coincided with the GCC Traffic Week, 
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Academic Institutions and Qual-

ified Graduates

The armed forces now have their own 
academies, institutes and schools whose 
graduates were taught how to be com-
mitted, serious and alert to defend our 
soil and national achievements. Several 
batches have graduated from military 
academies after being properly prepared 
and qualified for their future mission.

Women in the Armed Forces – Ef-

ficiency and Competence

Women occupy a considerable part 
of attention on the part of our leaders. 
Long years of hard work and persever-
ance proved women deserve, indeed, the 
status they enjoy now. Women, military 
and otherwise, have become an essential 
element in the armed forces. A case in 

point is the Khawla bint Al Azwar Mili-
tary School (KBAMS) testifies to this 
success. It was established in 1990 under 
the instructions of the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan (May God bless 
his soul) and pursued by His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces, (May 
God save him). KBAMS, the first of its 
kind in the Gulf and Arab regions, was 
designed to rehabilitate and train female 
officers, non-commissioned officers, and 
soldiers to the highest world standards 
and become able to take their sacred 
mission.

Twenty two year-old KBAMS, a giant 
achievement region-wise, have received 
a large number of female conscripts, 
-nationals and non-nationals- and the 

number increased by 50%. The credit 
goes to the “Mother of the Nation” Her 
Highness Sheikha Fatima bin Mubarak, 
Chairperson of the UAE General Wom-
en’s Union, Chairperson of the Family 
Development Foundation and Chair-
person of the Businesswomen’s Council, 
for encouraging and supporting female 
militarists. Her Highness, who is usu-
ally taken as mother, mentor and model 
example, said “the UAE Women should 
be proud of they have become key play-
ers in the national development plans of 
our community. Women have been, and 
will always be indeed, co-partners in our 
national struggle”.

Military Attaches

Military attaches play a leading role in 
strengthening diplomatic relations with 
world countries, providing assistance, 
whatever, to the UAE military abroad 
and serving as a link between military 
commanders of respective countries, 
finding a common ground on strategic is-
sues, and boosting military cooperation. 
Military attaché, usually a representative 
of the Minister of Defense and respon-
sible for carrying out military missions 
per political and military agreements, 
has diverse missions that differ from one 
country to another. Some countries have 
separate attaches for the various branch-
es of the armed forces (ground, air and 
naval), and military representation takes 
various forms: military attaché, military 
liaison office, embassy-based military 
chancellery, military procurement office 
and military technical offices.

Second Mass Wedding

To boost community partnership, build a 
coherent family, maintain social integra-
tion in the armed forces and alleviate the 
financial burden on young men starting 
families, the second mass wedding was 
held under the instructions of His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-

Women have become an essential element in the armed forces
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General Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, in 2000, but ac-
tual studies were conducted in 2007 in 
collaboration with Abu Dhabi Tourism 
Authority (ADTA) to build a national 
museum to the best standards of inter-
national military museums. As many as 
1000000 pieces were collected and care-
fully stored to maintain quality.

Military Sports – A Story of Success and 
Championship
Our armed forces took interest in physi-
cal rehabilitation of army personnel 
by providing training centers such as 
the Military Sports Education Center 
(MSEC) in 1974 which conti9nued to 
function as the Higher Sports Commit-
tee (HSC) up to 1980 under the chair-
manship of the late Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan (May God bless his 
soul). The name was later changed into 
the “Sports Division”, then to the “Mili-
tary Sports Education Center.

 Numerous titles have been earned in 
local and foreign military sports com-
petitions and events, including seven 
medals in the Arab championship in 
Syria (free fall parachuting, gymnastics, 
boozing and military pentathlon) and 
first place in the UAE-based Arab cham-
pionship. Our pentathlon team partici-
pated in the European championship in 
Austria in July 2012 in preparation for 
the International Military Pentathlon 
Championship in Finland in August 
2012.

UAE Anti-Maritime Piracy Ini-

tiatives

The UAE spared no anti-maritime pi-
racy effort to defend national seas, wa-

terways and shipments against poten-
tial piracy attacks. It took the initiative 
to host an international conference on 
“International Threat and Regional Re-
sponse – Towards a Joint Systematic 
Counter-Maritime Piracy Framework” 
in Dubai in April which was co-organ-
ized by the UAE Ministry of Foreign 
Affairs and Dubai Ports (DP). The con-
ference, which was attended by vari-
ous world countries, testifies to UAE’s 
willingness to lead international efforts 
to face threats to international security, 
stability and trade.

A case in point is the UAE armed 
forces’ success in liberating UAE-flagged 
M V Arielle ship from pirates in eastern 
Oman in the Arabian Sea, in coordina-
tion with the US Fifth Fleet. The opera-
tion reflected UAE zero-tolerance with 
terror and extortion. 

UAE Armed Forces Liberated M V Arielle ship from pirates
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in 1999 and in removing land mines in 
southern Lebanon in 2001. Regional-
wise, the armed forces took the initia-
tive to participate in defending Kuwait 
within the Peninsula Shield Force efforts 
in 2003, help the Pakistani people in the 
2005 earthquake, the Yemeni people hit 
by violent floods and disaster, and the 
Afghans with ISAF Force to help them 
with reconstruction, security and stabil-
ity plans.

Within the framework of cooperation 
between the armed forces and public 
charity organizations to extend health, 
educational, social and cultural assis-
tance, the Armed Forces GHQ signed a 
Memorandum of Understanding (MoU) 
with the Zayed bin Sultan Al Nahyan 
Charitable and Humanitarian Founda-
tion (ZSNCHF) to boost bilateral coop-
eration and standardize charity efforts.

Humanitarian assistance are provided 
under the guidelines of His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 

President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces, (May 
God save him) as the Arab region expe-
rienced painful incidents that led to the 
deterioration of the situation in Libya 
which was struck with a humanitarian 
crisis as thousands of expatriates work-
ers rushed to the Egyptian and Tunisian 
borders.

State-run Facilities

Various facilities have been established 
including:
Zayed Military Hospital (ZMH)
Zayed Military Hospital (ZMH) has 
played a key role in extending medical 
care to many military and non-military 
patients and their families. Since 1966 
awareness grew about the health and 
medical fitness of army personnel to 
render them able to shoulder the re-
sponsibility of state security and stabil-
ity. Preparations were taken to set up 
two small clinics, one at Dhafra Brigade 

and another in Al Ain which was closer 
to a field hospital. The idea was spread 
to other units later on. The field hospi-
tal-2 was opened at Al Falah Camp, and 
in 1979 the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan (May God bless his soul) 
presented his sons officers and non-
commissioned officers and their families 
with Zayed Military Hospital (ZMH) 
which was the nucleus for medical ser-
vices in the UAE. ZMH’s services sere of-
fered locally and regionally as well.

Military Museum – A Platform for His-
torical Documentation
The military museum (MiM) had a mis-
sion to establish a top-class specialized 
facility to collect, own, study and show-
case the UAE’s military history, maintain 
our historical legacy and protect nation-
al identity against extinction by keeping 
antique military artifacts, weapons and 
documents and records. MiM was estab-
lished under a decision by His Highness 

Zayed Military Hospital Playing Key Role in extending Madical care
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the 23rd Defense and Security Exhibi-
tion “Eurosatory 2012” which was held 
in Paris last June and Farnborough In-
ternational Air Show 2012 in London 
last July.

“Al Forsan Team” 

The participation of the UAE “Al Forsan 
Team” at Bahrain International Avia-
tion Exhibition, which was attended by 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashed Al Maktoum, Vice-President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, 
(May God keep him) was a true trans-
lation of UAE love and support for the 
Kingdom of Bahrain and an encourag-
ing sign for Arab nations to follow suit 
by organzing and hosting similar events 
in order to build cultural and economic 
bridges with world countries. His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashed Al 
Maktoum praised the high performance 
of “Al Forsan Team” - UAE Air Eagles- 
asking it for further innovation and ex-
cellence.

The team was born early in 2008 un-
der the instructions of His Highness 

General Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, to form a national 
aerobatics team to represent the UAE lo-
cally and regionally. The team, which is 
regarded as the first one to receive train-
ing according to the latest professional 
standards, was officially launched on two 
stages: Air Force Unity Day celebrations 
in January 2011, and Dubai Air Show in 
November 2011. The team takes part in 
several events in the UAE and abroad, 
and is warmly welcomed by the public 
for high performance and efficiency.

UAE Humanitarian Relief 

Assistance
With a key role in providing humanitar-

ian assistance the UAE has set a model 
example in spreading hope to the needy 
and the poor all over the world. A case 
in point is the UAE armed forces’ in-
volvement in international peacekeeping 
operations which embodies the active 
role played by the UAE foreign policy 
in maintaining international peace and 
security and settling conflicts in various 
parts of the world.

UAE involvement in these operations 
began in Lebanon in 1976 under the 
Arab Deterrent Force, in 1991 under 
Peninsula Shield Force to liberate Ku-
wait and in Operation Hope in Somalia 
in 1992 under the United Nations flag. 
Considerable assistance was provided 
by the UAE armed forces to the home-
less and the needy of Kosovo, Albania 
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military medicine by hosting top mili-
tary professors from various parts of the 
world, exchange ideas and expertise, get 
UAE military and non-military medical 
staff together, and get national doctors in 
touch with –and participate in- interna-
tional conferences by organizing lectures 
and workshops.

The armed forces GHQ take also in-
terest to participate in various interna-
tional defense and military technology 
exhibitions and forums by sending mili-
tary delegations to attend Gulf, Arab and 
international exhibitions.

The armed forces took part in Doha 
International Maritime Defense Exhibi-

tion and Conference (DIMDEX) which 
was held in Doha last March and attend-
ed by Staff Lieutenant General Hamad 
Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief 
of Staff of the UAE Armed Forces, to 
showcase the latest maritime defense 
technology.

Last May the armed forces participat-
ed in the Special Operation Forces Ex-
hibition and Conference (SOFEX 2012) 
is a special operations and homeland se-
curity event that is held every two years 
at the King Abdullah I airbase in Mar-
ka, Jordan. The specialized event is held 
under the patronage of King Abdullah 
II, the supervision of His Royal High-

ness Prince Faisal bin Al Hussein and is 
fully supported by the Jordanian Armed 
Forces (JAF). SOFEX, an important 
event on the defense industry calendar, 
provides an opportunity for weapon 
manufacturers from around the world to 
engage in strategic discussions with key 
decision makers to deliver swift, decisive 
and effective solutions that will maintain 
the security and safety of citizens around 
the world.

SOFEX is the world’s fastest grow-
ing and region’s only special operations 
and homeland security exhibition and 
conference that feature the largest fully 
integrated and innovative Special Op-
erations Forces equipment and solutions 
from around the world. In 2008, SOFEX 
attracted 34 national pavilions, repre-
sented by 319 companies and which at-
tracted a record 12,000 visitors over the 
3 day exhibition.

The armed forces also participated in 
the 23rd Euronaval show that took place 
from 22 to 26 October 2012 at the Paris 
– Le Bourget Exhibition Centre. Organ-
ized under the joint patronage of the 
French Ministry of Defense and the Sec-
retariat of State for the Sea, Euronaval 
reaffirms its position as the leading in-
ternational naval defense and maritime 
safety and security event.

This year’s exhibition will attracted 
close to 400 exhibitors from 35 countries 
and trade visitors from 100 countries. 
Exhibition spaces are being booked up 
quickly, which says much about what we 
can expect from the event. In particular, 
this year sees growing participation from 
Germany, Brazil, the UK and Russia, 
with, for the first time, a Korean ship-
yard among the exhibitors.

Over a period of five days in Paris, Eu-
ronaval attracted market influencers and 
buyers from across the sector, 87 official 
delegations, and 300 guests of honor 
from over 60 countries.

The armed forces also participated in 

UAE Eagles in live demnstration
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at the Armed Forces Officers’ Club 
(AFOC) in Abu Dhabi last February. It 
was attended by top military officers and 
senior political and diplomatic officials 
of the Arab and foreign countries, high 
ranking officers, military attaches, ex-
perts and CEO’s of regional defense cor-
porations to discuss highly sensitive and 
significant topics on how to win battles 
with minimal effort and military losses 
and collateral damage, and to exchange 
the latest expertise and solutions.

The armed forces saw it essential to 
participate in the sessions of Military 
Communication Satellite Conference 
(MilSatCom Middle East) which was 
held earlier this year to shed the light on 
topics related to satellite communication 
technology, how commercially feasible 
and vital it is for upgrading and consoli-
dating telecommunication systems.

Another conference deemed highly 
important for the armed forces to organ-
ize and pursue to acquire experience is 

the Defense Logistics Conference (DLC) 
which was held in April 2012 in partner-
ship with the UAE armed forces. DLC, 
the only platform dedicated to defense 
logistics, was attended by 80 decision-
makers of the armed forces and cast the 
light on the latest logistics strategies, re-
quirements and capabilities that help the 
armed forces get well prepared for their 
military and humanitarian missions. 
How to develop support in the Joint Lo-
gistics Command Center, which was in-
troduced in 2011, was a high-value topic 
discussed at DLC.

To achieve more strategic goals, the 
Armed Forces General Headquarters 
(GHQ) co-sponsored the “Middle East 
Rocket and Air Defense Conference 
(MERADC) 2012” in collaboration with 
the air and air defense forces last April. 
The Conference saw it essential to im-
munize GCC against threats, increase 
economic growth, keep a high stand-
ard human development, adopt fully 

integrated strategies for threat and cri-
sis management, and boost GCC status 
globally.

The Armed Forces GHQ Medical Ser-
vices Corps (MSC) Command took part 
as a diamond sponsor of the first In-
ternational Nursing Conference (INC) 
which was held in March 2912 under the 
aegis of Fatima Health Sciences College 
(GHSC) where visitors got themselves 
acquainted with various MSC branches.

The armed forces are scheduled to or-
ganize their international conference in 
December under the slogan “In Peace 
and War for Humanity --- Together 
We Can Make A Difference” which will 
be attended by experts representing 40 
countries to review the latest develop-
ments in military medicine. The con-
ference is aimed to highlight the UAE 
and the armed forces’ contributions to 
humanitarian missions, offer the UAE 
medical staff the opportunity to get in 
touch with the latest developments in 
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er of the UAE Armed Forces, a number 
of Their Highnesses the Sheikhs, the 
Deputy Minister of Defense, the Chief of 
Staff of the UAE Armed Forces, and his 
French counterpart, the French Ambas-
sador to the UAE, and a number of high 
ranking UAE and French officers.

Another drill deemed vital by the 
armed forces is the joint “Peace Shield 
2012” military exercise between the two 
armed forces in the UAE and Qatar 
which the former hosted last May under 
a joint cooperation and coordination 
agreement and program to exchange 
military expertise between the UAE and 
the Gulf Cooperation Council (GCC) to 
raise operational efficiency, compatibil-
ity, leading skills of command and con-
trol centers and alertness. The few days 
exercise provided for a series of joint 
military exercises to raise efficiency in 
joint unified operations.

The joint military exercises were con-
cluded with “Union of Falcon” exercise 
which was carried out in July 2012 by 
the UAE air and air defense forces and 
Bahrain royal air force. The drill came 
under an agreement for cooperation, 
coordination and exchange of military 
intelligence. The joint forces carried out 

a series of joint exercises which provid-
ed for stages of joint air and air defense 
military action, applications, tactical 
maneuvers, air operations, command 
and control and fire management which 
were all carried out with immaculate 
accuracy. They reflected the degree of 
coordination and merger among joint 
forces, ability to work under various 
working conditions and alertness.

A Leading Role in Exhibitions/

Conferences

UAE-base military exhibitions are a vital 
economic artery which serves national 
economy. List of top exhibitions includes 
bi-annual IDEX which is regarded the 

largest defense and security exhibition 
in the Middle East and North Africa. 
IDEX 2011 was attended by 53 coun-
tries representing 1061 exhibitors. An-
other is NAVDEX which was held at the 
same time as IDEX’s which proved vital 
for exhibition industry and for boost-
ing UAE status on the world map. A 
third example is Dubai Air Show (DAS) 
which was highly praised by experts for 
organization and administration and 
which was a quality leap, indeed, that 
made it one of the  most significant 
platforms in the world. DAS was a big 
hit in attracting leading international 
corporations in the aviation industry, a 
vital platform for professionals to get in 
touch with the latest aviation technolo-
gies, a venue for interested GCC, Arab 
and international partners and a vehicle 
for exchanging ideas, commercial coop-
eration and getting acquainted with top 
experts and manufacturers and senior 
decision-makers.

To acquire modern technology and 
strengthen defense capabilities the In-
telligence, Reconnaissance and Control 
Conference (IRCC) was held under the 
patronage of the Ministry of Defense 
and sponsorship of the armed forces 
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It is a dear event that keeps us reminisc-
ing on the farsighted vision of the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
(May God bless his soul) which gives us 
strength and courage to meet challenges 
and to prosper under the leadership of 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, President of the UAE and 
Supreme Commander of the Armed 
Forces, (May God save him).

To put the final touch on the federal 
project a historic decision was issued 
on May 6, 1976 to the unification of the 
armed forces under one banner and one 
command. Appropriate material and 
human resources were made available 
to build, upgrade and modernize our 
forces with the ultimate goal of building 
a force on solid, sound basis. Top-notch 
technology and military industries were 
followed up to meet this end.

The ground forces were fitted with the 
latest weapons, system and knowledge 
with the ultimate goal of defending our 
nation and achievements and maintain 
peace and security for citizens and ex-
patriates alike. Great attention was given 
by the armed forces to the navy that de-
fends our territorial waters, ports and 
coasts and guarantee UAE sovereignty. 
As to the air a d air defense forces our 
farsighted leaders deemed it essential 
from the outset, to have them developed, 
upgraded and fitted with appropriate 
and various weapon systems to guaran-
tee the highest standards. They are the 
“eagles” that defend our skies against any 
aggression, and have, indeed, become a 
model for modern knowledge and skill-

based army to defend the Union State.
This process had to be complemented 

with human resources by having our 
army personnel qualified, physically and 
psychologically, armed with knowledge 
and weapons and readied for self sacri-
fice. Great attention was given to weap-
onization, proper training and pursuit of 
new advancements in military technol-
ogy industries throughout the world.

The following report chronicles the 
activities most critical for the UAE 
armed forces:

Military Exercises/Training

Great attention was devoted to the re-
habilitation, preparation and training 
of army personnel per the latest mili-
tary standards according to elaborate 
scheduled plans which were carried 
out in collaboration with the armies of 
Arab and friendly nations to maintain 
the highest up-to-date standards in or-
der to function efficiently and compe-
tently. Collaboration took the form of 
several multinational military exercises, 
notably those carried out with France 
under joint agreements and programs 
to exchange military expertise in or-
der have military skills and capabilities 
properly refined, fraise the standard of 
performance and secure military readi-
ness. Carried out every four years since 
1996, these joint exercises took were 
concluded in May 2012 by a demonstra-
tion which was attended by His High-
ness General Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Command-

Our Armed Forces.. 
An Impregnable Shield for the Union State
It is a day like no other 

day -- an occasion like no 

other occasion. Decem-

ber 2nd is an everlasting 

event dearest to all of us. 

A glorious one pregnant 

with love, joy, happiness, 

jubilance and thrill in all 

corners of our beloved 

nation – one that stimu-

lates all citizens to get 

ready for an exceptional 

event that triggers the 

challenge, hope and out-

look for the future.
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On this day, 2nd of December, our National Day, we com-

memorate the 41st anniversary of our country’s foundation. 

It is a great honor for  the Emirates Advanced Investments 

Group and it is my great privilege to extend heartfelt con-

gratulations to His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 

Nahyan, President of the UAE, the Supreme Commander 

of the Armed Forces, to His Highness Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum,Vice President, Prime Minister and 

Ruler of Dubai,to Their Highnesses the Supreme Council 

Members and Rulers of the Emirates, and to General/ His 

Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nayhan, Crown 

Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 

the Armed Forces.

Since the Nation’s foundation in 1971, the UAE has con-

stantly demonstrated its resilience and has withstood the 

global economic challenges. The country has emerged to 

stand at the threshold of a new era at the highest ends. Our 

ultimate objective is to entrench the Rule of Law, develop-

ment plans, progress, prosperity and equal opportunities 

for all citizens.

In conformity with local economic requirements to create 

a knowledge-based economy, and in implementation of the 

farsighted vision of our wise leaders, the Emirates Advanced 

Investments Group (EAIG) was established in 2006 to ex-

plore and strengthen local and global investment oppor-

tunities. Several investment initiatives have been launched 

and transformed into successful projects.

EAIG’s stated goal is to focus on importing state-of-the-

art technology, high quality products and services, entering 

into strategic partnerships with leading international cor-

porations and launching several research and development 

(R&D) initiatives to develop national human resources. 

Where the EAIG establish a bridge for communication and 

collaborating between international companies and the lo-

cal technical institutes and universities.

EAIG vision is to become a regional and international 

leader in developing new investment opportunities based 

on totally new commercial concepts and contributing to na-

tional economy by launching high-value investment initia-

tives in various multi-specialty industrial sectors.

Eng.  Hussain Ibrahim Al Hammadi
Group Chairman
Emirates Advanced Investments 
Group (EAIG)

EAIG is leading in a variety of sectors including: Aero-

space and Defense, Electronic Systems, Integrated Com-

munication Systems and Software, Healthcare Information 

Systems,  Healthcare Management Systems,Facility Manage-

ment Solutions, Information and Communication Technol-

ogy (ICT), Leadership  Training, Specialized Training, En-

gineering Consultancy, Project Management.

EAIG’s objectives are aligned with the Abu Dhabi Eco-

nomic Vision 2030, a roadmap for economic progress for 

the Emirates, which focuses on the establishment of a com-

mon framework aligning all policies and plans and fully en-

gaging the private sectors in their effective implementation.
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 Advanced Integrated Systems Congratulates the UAE
on 41st National Day

 December 2  marks the 41st anniversary of the glorious UAE 

National Day and commemorates the great achievements 

of our beloved land which helped it secure a key position 

among modern nations. In such a short span of time, the 

UAE could earn and keep a distinguished place regionally 

and globally and the nation thanks to the wise leadership of 

His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presi-

dent of the UAE and Supreme Commander of the Armed 

Forces, (May God save him).

 With a strong economy and sound economic policies 

based on openness and diversified sources of income, the 

UAE has become the second largest economy in the Arab 

region with a growing gross domestic product (GDP), ro-

bust foreign trade and rising share of non-oil sector. The 

industrial sector also made a huge contribution with an 

ever-rising number of facilities and giant industrial zones 

attracting huge investments which helped the government’s 

master development plan develop a solid economic and pro-

duction-oriented base.

  The UAE has become a hub for global business and for at-

tracting foreign investments, thus enabling it to grab the top 

place in the Arab region on indexes of economic environ-

ment, stock exchange market, international finance, qual-

ity investment environment and diverse opportunities. The 

UAE economy helped strengthen national security, peace 

and stability.

 Advanced Integrated Systems (AIS) is the main provider 

of solutions to address the pressing need for security all over 

the world. AIS, the first national corporation to provide 

fully integrated solutions for internal security, grew through 

merger and acquisition of hi-tech and internal sensitive re-

search companies, and now hold multi-million dollar-port-

folios throughout the world with the purpose of protecting 

high-value assets, transport facilities, borders and urban 

centers.

 AIS is currently transforming this vision into reality with 

efficiency and competence using the latest technology to 

meet rising demand. It may be true that information tech-

nology is a double-edged weapon, but we managed to use 

it in such a way as to serve the national objectives. AIS has 

wide experience and a solid background to implement pro-

jects and use the latest frontline technological techniques to 

provide the best security-related solutions. AIS is the top 

specialized corporation in the region.

 We would like to seize this opportunity to convey our 

warmest, heart-felt congratulations to His Highness Sheikh 

Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Su-

preme Commander of the Armed Forces, (May God save 

him), His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-

toum, Vice-President, and Prime Minister of the UAE and 

Ruler of Dubai, (May God keep him), and Members of the 

Supreme Federal Council 

Their Highnesses the Rulers of the Emirates.

 AIS would also like to seize this opportunity to congratu-

late His Highness General Sheikh Mohammed bin Zayed Al 

Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 

Commander of the UAE Armed Forces, and the faithful 

people of the UAE and we pray to the Almighty God to 

maintain their security, stability and prosperity, and keep 

our armed forces stronger to defend our soil and assets.
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and international peace and contribute 
to the economic growth and social sta-
bility we all aspire to.

I seize this endearing occasion to ex-
tend our heartfelt congratulations and 
to express our pride in the courageous 
armed forces personnel who uphold the 
honor of this great military institution 
as well as this beloved land, and pur-
sue their allegiance to their leaders and 
the people who rely on their efficiency 
and willingness to defend the UAE, its 
achievements, sovereignty, independ-
ence and dignity.

Scientific training and weapon sys-
tem capabilities have been provided to 
the forces by our political leaders and 
military commanders so as to maintain 

a proud armed force with a firm belief 
in the Almighty and our sacred national 
principles, taking pride in its command-
ers, nation and Islamic faith.

Brothers and sisters,

You are a source of pride and assur-
ance to your community and a source 
of peace, security and stability for the 
UAE and the region at large. So, keep the 
reputation of your good land intact and 
maintain its regional and international 
position. So, on you go, “for Allah, His 
Prophet and believers shall watch your 
action(s)”.

To conclude, it gives me honor on this 
glorious occasion to convey my heartfelt 
congratulations to my brother and the 
leader of our march His Highness Sheikh 

Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President 
of the UAE and Supreme Commander of 
the Armed Forces, (May God save him) 
my brothers Their Highnesses the Mem-
bers of the Supreme  Council of the Rul-
ers of the Emirates, my dear brother His 
Highness General Sheikh Mohammed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the Armed Forces, the faith-
ful people of the UAE, and all resident 
expatriates who share our jubilation and 
our National Day celebrations.
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we are striving to build for the present 
and younger generations by providing 
academic, educational and health facili-
ties for better education, work and se-
cure prosperous living conditions for the 
great people of the UAE, especially the 
younger generation who will bear the 
torch of progress and contribute effec-
tively to national development.

The challenges of establishing a mod-
ern nation, however diverse, were sur-
mounted by the will, determination and 
goodwill of our foundering fathers, most 
importantly the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan (May God bless his 
soul). We owe them today’s decent life 
and economic, political and social stabil-
ity and security. Today, under the leader-

ship of my brother His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President 
of the UAE and Supreme Commander of 
the Armed Forces, (May God save him), 
we all take pride in this great legacy and 
keep it as a tool of national identity to 
defend and use as a bridge to engage 
other cultures in order to build a part-
nership based on mutual understanding, 
dialogue and peaceful coexistence.

Dear brothers and sisters,

We are one family living in a Muslim 
Arab community based on interdepend-
ence, national cohesion, justice and 
sublime human values. Our nation will 
stay connected to the Arab, regional and 
international communities in order to 
maintain mutual interests, serve regional 

This glorious 

occasion should 

stay eternal in 

our history, in the 

hearts and minds 

of our people, and 

passed on from 

one generation to 

another
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My dear great people of the UAE, my 
dear sons of our gallant Armed Forces,

It gives me great pleasure to meet 
you on the glorious occasion of the 41st 
National Day to renew our pledge, as 
leaders, government and people, to fol-
low the steps of our predecessors and 
founding fathers in order to not only 
put our beloved nation on equal foot-
ing with advanced nations but also to 
enhance its competence by adding fresh 
achievements year after year in various 
fields, most importantly science, educa-
tion, health care and social development. 
This is in addition to infrastructure pro-
jects that take a considerable slice of the 
general budget with the aim of improv-
ing the living conditions of our people 
laying out a solid base for educational, 
health, sports and residential facilities. 

Infrastructure, it goes without saying, 
is crucial to attract national and foreign 
investments and build a viable economy 
competitive enough to leave a posi-
tive mark on regional and international 
economy.

We have been celebrating this glo-
rious day over the past 41 years with 
one objective in mind: have it etched in 
our national history and in the hearts 
and minds of our people – a legacy be-
queathed and passed from one genera-
tion to another.

Our National Day celebrations should 
serve as a reminder of the magnificent 
past of our predecessors, their values, 
traditions and accomplishments. It es-
sential to maintain that golden relation-
ship between tradition-observing past, 
qualifying present and a hopeful future 

Our multi-

tier cultural 

achievements, 

especially 

with respect 

to education, 

health and social 

development, are 

growing year after 

year
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His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of Dubai said that the glorious annual National Day celebra-
tions should serve as a reminder of the magnificent past of the people, their values, traditions 
and accomplishments.
In an address to the nation and the armed forces to mark the 41st Anniversary of the UAE 
National Day, made available to the “Nation Shield” Journal, he highlighted the nation’s 
multi-tier cultural achievements, especially with respect to education, health and social de-
velopment, which have grown year after year. He underscored the need to maintain that 
golden relationship between tradition-observing past, qualifying present and hopeful future. 
The following is the full text of His Highness’ speech:
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continue to support for the overall ben-
efit of the GCC nations.  

We are following very closely the 
changes taking place in certain sisterly 
Arab countries.  We express here our 
deep respect for their sovereignty and 
support for the choice of their people, 
as well as our keenness to assist them to 
overcome difficulties as they meet the 
challenges ahead.  We call upon all the 
concerned parties to come to reason and 
uphold the national interest of their own 
nations, but we reject any foreign inter-
vention in their internal affairs.  Moreo-
ver, we strongly reject any intervention 
in our own security, sovereignty or med-
dling in our internal affairs.  

We strongly support the efforts of our 
Palestinian brothers and sisters to regain 
their legal rights and establish their own 
independent state with its capital of Holy 
Jerusalem.  We express our unshakeable 
conviction that the Palestinian issue is 
a central issue for all Arabs, and that a 
just and comprehensive peace shall not 
be realised except by full withdrawal of 
Israel from the occupied Arab territories, 
and by Israel’s commitment to interna-
tional law and respect for the principle of 
land-for-peace, as advocated by the Arab 
Peace Initiative.  

It is our belief that living in peace, 
without threat, is a sacred right of every 

human being.  As such, our country will 
support international efforts to keep the 
Middle East region free of weapons of 
mass destruction.  We call upon the in-
ternational community to pressure Israel 
to join the treaty of non-proliferation of 
nuclear weapons, and we urge Iran to 
show full co-operation with the Interna-
tional Atomic Energy Agency (IAEA), 
and remove concerns about its nuclear 
programme.  

We renew our commitment to support 
the ongoing international efforts to com-
bat all forms of terrorism, drug traffick-
ing and arms smuggling.  We also urge 
the international community to promote 
mutual respect of sacred religions and 
protect them against all forms of disre-
spect.  

We shall continue our relief pro-
grammes, humanitarian and develop-
ment assistance, and our contribution to 
international efforts of peacekeeping and 
reconstruction in areas affected by crisis 
and natural disasters, thus maintaining 
our country’s tradition of supporting hu-
manitarian causes and preserving inter-
national peace and security.  

Dear Citizens

Our union is the safety valve of our coun-
try, and our unity is the strong shield of 
our glorious achievements; in fact, it is 

the source of our unyielding strength.  
As we mark the 41st anniversary of the 
founding of our nation, we must reiterate 
that the security of our country is sacred, 
and that any attempts to tamper with it 
shall be viewed as crossing the line.  

Here, we must pay tribute to our brave 
armed forces, police and security forces 
whom we shall continue to support and 
develop.  We salute the efforts of their 
leaders, officers and other ranks as they 
carry out their duty of promoting public 
safety and preserving security.  We also 
pay deep respect to the young men and 
women who join the ranks of our armed 
forces and security and police corps.  

We appreciate the efforts of our loyal 
citizens who continue to serve their na-
tion to the best of their abilities and we 
also deeply respect, and express our grat-
itude to, the expatriate residents from sis-
terly and friendly nations who work and 
live with us.  

We pray to Allah the Almighty to bless 
us all and grant us success in achieving 
the wellbeing, progress and prosperity 
of our nation, and we wish all of you a 
happy celebration on this anniversary of 
the steadfast United Arab Emirates.  
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and the maintaining of wildlife sanctuar-
ies both on land and in the sea.

The successive initiatives that we have 
launched over the last few years are in-
tended to improve the quality of life for 
our people and achieve their ambitions 
in a prosperous future.  It is our duty to 
deliver on these endeavours and con-
sider them top priority.  The concerned 
institutions should continue with the im-
plementation of these initiatives, by solv-
ing any obstacles, in order to transform 
them into tangible projects with effective 
results.  

Dear Citizens

We shall proceed with the gradual ap-
proach that we have chosen to broaden 
the basis for popular participation in 
decision-making.  We shall continue our 
efforts to reach a viable political model 
that reflects our realities and play in har-
mony with the nature of our own society.  
Yet, such a model should be compatible 
with the level of advancement that we 
have made so far in terms of economic 
progress, and urban, civil and human de-
velopment.  We feel deeply satisfied with 
the country’s level of achievements, and 
shall thus remain confident about the 
promising prospects of a bright future 
for our citizens.  

Political development par excellence is 

one that is inspired by the values of the 
people, and reflects the specifics of their 
local environment and deep-rooted tra-
ditions.  Therefore, our political model 
will be truly nationalistic, preserving 
our national identity and protecting our 
established principles.  It is a model to 
which all of our fellow citizens and na-
tional institutions shall contribute, espe-
cially our national elite.  Our intellectu-
als, creative men and women, scientists, 
teachers, artists, engineers and doctors 
are the true treasure of our nation, and 
their role in mobilising the capabilities of 
our people is indispensable.  

The same role is expected of our re-
ligious, cultural, social and educational 
and media institutions, each of which 
holds a great national responsibility.  
Collectively, they are responsible for the 
promulgation of the culture of meaning-
ful debate, deep values of responsible 
citizenry and a greater sense of the vi-
tal interests of our country, in terms of 
supporting its positions and policies, its 
humanitarian and development efforts.  

We must continue to promote the val-
ues of volunteering for good causes that 
serve the public interest of our nation 
and encourage people to join the nation-
al workforce, especially in the fields of 
technical and vocational work.  We must 
also bear in mind that political empow-

erment is an integrated process to which 
all of us shall contribute in order to take 
our beloved country to further stages of 
progress.  

The successes achieved through our 
foreign policy represent another of our 
country’s major achievements.  It is a 
policy that is deeply rooted in our com-
mitment to humanitarian values, and 
based on the strong pillars of insightful 
wisdom and moderate positions.  It is a 
policy whose major principles are derived 
from our authentic Arab and Islamic cul-
ture, the United Nations Charter and the 
provisions of international law that call 
for peaceful co-existence, mutual trust, 
friendly neighbourliness and non-inter-
ference in the internal affairs of other na-
tions, as well as the peaceful settlement 
of disputes.  

It is on the basis of these principles that 
we call upon the Iranian government to 
come to the negotiating table and submit 
to amicable international arbitration in 
order to solve the issue of our three oc-
cupied islands in a manner that would 
lead to the enhancement of the security 
and stability of the Arabian Gulf region.  
Our foreign policy is strongly commit-
ted to this, considering it a priority.  It 
is an integral element of our common 
interests and fraternal relations with our 
fellow GCC states and one that we shall 
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help members of our community to 
flourish in a healthy family environment. 

Integrated federal and local efforts are 
aimed primarily at protecting the family 
and providing maternal and child care, 
and at strengthening the mechanism for 
women’s empowerment by supporting 
their rights and developing their capa-
bilities.  Meanwhile, the development 
of youth centres, which offer a diverse 
range of activities, aim to serve as cen-
tres that attract the youth, fulfilling their 
needs and developing their potential.

Dear young men and women: we rely 
on you, as the country’s real asset and 
its hope for the future.  Your efforts will 
enhance its ambitions and realise its 
achievements.  Accordingly, the nation 
will continue to provide optimal condi-
tions for honing the talents and expertise 
that will add to the country’s strength 
and lead it towards a bright tomorrow, 
full of your dreams and ambitions. 

In the context of our interests in de-
veloping the abilities of the young work-
force, we directed that a committee be 
established, under the direct supervi-
sion of the Cabinet.  One of its main 
responsibilities is that of Emiratisation 
in both the public and private sectors, 

through enactment of the laws that guar-
antee jobs for citizens.  The Committee 
will also be responsible for encouraging 
co-operation with the private sector to 
train Emiratis and provide them with the 
knowledge and experience they need, 
thereby increasing employment oppor-
tunities for the national cadre.  

The government provides social guar-
antees for all layers of society, most no-
tably for the elderly, those incapable of 
work and for the orphaned, the widowed 
and the unemployed.  It also supports 
health policies that enhance healthcare 
in our society.  In addition, the State 

sponsors all manner of activities in the 
fields of science, literature and the arts 
and actively encourages education and 
scientific research.

In order to enhance national capa-
bilities and to preserve the upcoming 
generation’s rights, the government has 
adopted a policy of economic diversity 
and good use of oil revenues to develop 
promising economic sectors.  It is also 
encouraging the private sector to play 
a vital role in this development process 
by creating a suitable environment for 
attracting investments, and we encour-
age the setting up of free zones and the 
establishment of strategic partnerships 
with international firms.

In the midst of all these ambitions, 
we attach great importance to the envi-
ronment, for this is key to the future of 
humankind.  In this area, there are joint 
efforts from federal and local institutions 
alike to make the UAE a universal hub 
for green practices through the adoption 
of the best solutions and practices for the 
protection and conservation of the envi-
ronment.  These include the sustainable 
management of such natural resources as 
water and energy, as well as combating 
desertification, protection rare species 

Our federation is 

the safety valve 

of our country 

and the shield 

which protects its 

achievements
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agencies.  
This is in tandem with the co-ordi-

nation of policies, strategies and pro-
grammes that will eventually enable the 
State institutions to address, with full ac-
countability and transparency, all nation-
al concerns so that we may preserve the 
inherent free will that enables the United 
Arab Emirates to occupy a respected po-
sition on the world stage.  

Dear Citizens

The stability that we enjoy in this coun-
try is the fruit of its strong-willed people 
and leadership who took the ’Spirit of the 
Union‘ as the source of a pure national 
project and as an enlightened experi-
ment that has, at its core, an essence of 
national identity and native values and 
norms.

The prosperity of citizens and resi-
dents alike is the crux of our strate-
gic vision that revolves around various 

programmes, initiatives and national 
projects and that put our country at 
the forefront globally, in terms of stabil-
ity and well-being.  It also renders the 
United Arab Emirates an internationally 
preferred cultural, economic and tourist 
destination − a fact borne out in numer-
ous international business reports and 
indicators.

With our commitment to balanced de-
velopment nationwide, we have launched 
a package of highly-focused initiatives 
aimed at focusing the government’s ef-
forts and harnessing the country’s fi-
nancial resources.  These initiatives will 
aim to develop the infrastructure and the 
basic services in all emirates and regions, 
giving precedence to those development 
projects that directly affect people’s lives.   

Included in the initiatives will be, 
above all, housing, water and electric-
ity supplies, road networks, bridges and 
dams, hospitals, schools, mosques and 

fishermen’s ports.  All this will lead to 
an increase in public spending and the 
creation of more sustainable employ-
ment opportunities, which will in turn 
enhance Emiratisation efforts and stimu-
late active and positive participation on 
the part of national human resources in 
the labour market.

It is our belief that housing forms the 
basis of psychological, social and eco-
nomic stability for local families and so 
it is within our constant remit to provide 
a suitable lifestyle for all our citizens.  To 
this end, we announce today the launch 
of a new housing programme that aims 
to build 10,000 housing units throughout 
all regions of the emirates.  

The Follow-up Committee, formed by 
our direct order, will immediately co-or-
dinate with the federal and local authori-
ties concerned in order to speed up this 
project’s implementation.  It will achieve 
its goals by creating conditions that will 
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Dear Citizens, 

In honour of this glorious day, on which 
the foundations of the United Arab 
Emirates were proudly laid, the day that 
witnessed the dawning of a renaissance, 
we convey to you our warmest congratu-
lations.  As always, you stand as a fort 
defending the country, and as a vibrant 
heart full of love and loyalty.  

On your behalf, we congratulate HH 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, and Their Highness-
es the Members of the Supreme Council 
and Rulers of the Emirates, who have 
shouldered enormous national responsi-
bilities in order to maintain our country’s 
achievements and to build for it a pros-
perous future.  

December 2, which we celebrate today 
as the 41st National Day, marks a great 
occasion on which to enhance the cul-
ture of citizenry, deepen our love for our 
nation, confirm our enduring loyalty and 
strengthen cohesion and communication 
between the people and its leadership.  

On this historic day, we recall, with 
gratitude, the efforts of our founding fa-
ther, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, and his late brothers the mem-
bers of the Supreme Council, whose 
unstinting efforts led to the upholding 
of the principles of a country of which 
we are all proud  and defend its sover-
eignty.  We pray that their souls may rest 
in peace.  

The declaration of the Union repre-
sented a historical moment.  Our forefa-

thers formed this country based on piety 
and the most noble of ethics, devoting 
themselves to the interests of the people 
and the nation.  We are following their 
path, affirming that justice is the basis 
of governance, ensuring the rule of law, 
achieving social equality and providing a 
decent life: all these form the pillars of 
society and are fundamental rights, guar-
anteed by the Constitution and protected 
by a fair and independent judiciary.  

On this day, we call for further col-
lective efforts to strengthen our march.  
Protection of the Union is an indisput-
able national objective.  Awareness, unity 
and cohesion are required in order to 
uphold its values, to consolidate its pil-
lars, and to sustain the continuous co-
operation between the federal and local 
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On the 41st  anniversary of the UAE National Day, President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan made statement to the Nation Shield in which he said that the Un-
ion Declaration was a historic transformation, and this state is based on its principles. The 
founders of the UAE embraced the principles of loyalty and virtuous morals. We will follow 
their lead, committed to the principle that “justice is the basis of government”. The stability 
enjoyed by our country is one of the fruits of the strong will and pride of the children of this 
nation and its leadership, who have adopted the Spirit of the Union as a source of inspiration 
for a pure national project.
Full text of His Highness Statement: :

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan

 President of UAE & Supreme Commander of the UAE Armed Forces
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Home is faith, faithfulness and ultimate end – a source of happiness, pride and affiliation – the cradle of our 

innocent childhood and a resort for the old – a spot of light down the memory lane – and the birthplace of our 

ancestors, grandparents, children and grandchildren. It is the precious treasure one could ever get and boast of. 

Our homeland is synonymous of soil, science, leadership, respect, appreciation, customs and traditions. It is a 

symbol of faithfulness, dedication and sacrifice – of altruism and care – of respect of the law and of putting public 

interests before your own. It is kind treatment, respect of the law and of human rights. Home stands for coop-

eration, interdependence, affection and hard work. It is about actions, not words – a nest we live in and for. It is 

about obedience to our leaders. Home is water, air and food – a place we take pride and boast of its present and 

future. It is about sowing the sublime patriotic values in the hearts and minds of our citizens – about voluntary 

work and perfect performance. Home is an incarnation of the Union, of maintenance of well-deserved national 

achievements, of respect for the laws and regulations. It embodies the oneness of our soul, vision and fully inte-

grated efforts. It is the essence of the Union – a state with one single President His Highness Sheikh Khalifa bin 

Zayed Al Nahyan, President of the UAE and Supreme Commander of the Armed Forces, (May God save him). 

This home is the United Arab Emirates.

We are instructed by Islam to love our country. A case in point is the farewell speech given by the Prophet Mo-

hammed (May Peace be upon him) when leaving his hometown Mecca:”Nothing is sweeter and dearer to me than 

you. Had your people  not shoved me out I would have never left”.

We have been endowed by the Almighty God with a leader who loves his people, puts the high interests of his 

nation on the top of his agenda and strives hard to implement human development schemes and respond to com-

munity requirements. Appropriate resources have been made available at the disposal of our citizens and sincere 

relentless efforts made to arm them with science and knowledge. The faithful UAE people reciprocated the love 

accorded by their leaders- led by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and 

Supreme Commander of the Armed Forces, (May God save him)- with love. They keep sincere love and support 

for their leaders, have a deep sense of dusty towards their good land, and consider loyalty and allegiance to them 

a top priority.

On December 2nd each year, and as a token of our deep love for our homeland and our leaders, we should all 

remember the founding leaders of this great land, notably late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (May God bless 

his soul), who had shouldered the responsibility, however heavy, to pursue the Unionist march and announce the 

inception of the UAE. They did it with dedication and enthusiasm, teaching us how to appreciate and love our 

nation, working hard to offering sacrifices to lay out the foundation that would render the newly-fledged nation 

able to survive and evolve until it became a leading modern nation. The UAE has set a great example for all world 

countries in economic, reconstruction, agricultural and scientific development.

Love for our nation is about translating words into action, offering sacrifices, however big and bringing about 

progress and prosperity. It is love for benevolent Zayed, kind-hearted Khalifa and peace-loving UAE. An old poet 

once said “Our love for our nation is limitless and commands sacrifices however big. Whatever we give is never 

enough and we are prepared to sacrifice everything – money, sons and soul- for our beloved country”

In the Love of Our Land

By:
Staff Major\ Yousef Juma 
AL Hadad
Editor in Chief
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