




الثاين من ديسمرب من كل عام يعني لنا نحن، أبناء زايد الخري وخليفة اإلنسان، سعادة وطن؛ 
فهو يوم لتعميق الحب الصادق للوطن، وتعزيز وترسيخ قيم الوالء واالنتامء املطلق للقيادة 
الرشيدة، وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله. 

إن البهجة التي تغمر القلوب يف هذا اليوم تنعكس عىل كل بيت، وعىل كل شارع، وعىل كل 
زاوية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. وال يقترص األمر عىل مجرد االحتفاالت الرسمية أو 
املقامة يف الجهات الحكومية، بل نرى االحتفال يف كل بيت ومجلس، بل يف كل قلب محب 

لإلمارات.

ولعل مام يزيد سعادتنا يف هذه املناسبة أن املقيمني عىل أرض دولة اإلمارات العربية املتحدة 
يتسابقون لالحتفال مع أبناء اإلمارات يف هذه املناسبة املجيدة، تعبرياً منهم عن سعادتهم 
الغامرة بالعيش يف دولة األمن والرخاء التي فتحت قلبها لهم، فبادلوها حباً بحب ووداً بود.

بن  زايد  الشيخ  تعاىل،  الله  بإذن  له،  املغفور  رأسهم  املؤسسون، وعىل  القادة  تغلب   لقد 
سلطان آِل نهيان، طيب الله ثراه، عىل ما كان يعترب مستحيالً، فواجهوا التحديات مهام كان 
نوعها وحجمها، وأقاموا دولة قوية متحرضة عىل أسس وقواعد متينة بحكمتهم وإرادتهم 
وعزمهم حتى باتت دولة اإلمارات العربية املتحدة منوذجاً تنموياً ملهامً ملختلف دول العامل. 

تؤكد كل املؤرشات اإلحصائية الدولية أن دولة اإلمارات العربية املتحدة سّجلت، وال تزال 
تسجل، أعىل معدالت التنمية والتقدم والسعادة يف شتى املجاالت؛ فاإلمارات تقف ضمن 
الفئة املرتفعة جداً يف مؤرشات التنمية البرشية، واألوىل عاملياً يف التامسك االجتامعي، واألوىل 
عربياً يف مؤرشات السعادة وجودة الحياة، كام تحتل املراتب املتقدمة من بني أفضل دول 

العامل يف األمن واالستقرار، كام يعد الشباب اإلماراتيون األكرث تفاؤالً باملستقبل.

 يحق لنا، أبناء دولة اإلمارات العربية املتحدة، أن نفخر مبا وصلت إليه دولتنا من مكانة 
متميزة بني غريها من دول العامل يف عيدها الثالث واألربعني، وأن نعتز ونفاخر مبا حققناه 
من مكتسبات ونهضة شاملة يف شتى املجاالت ويف فرتة قصرية جداً يف حياة الشعوب، مؤمنني 

بأن اتحادها هو مصرينا. 

الشيخ  السمو  لقائد مسريتنا سيدي صاحب  والوفاء  والوالء  العهد  نجدد  املناسبة  يف هذه 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، عازمني عىل 
أن تكون املرحلة املقبلة استكامالً ملا مىض من نجاحات وإنجازات، وأن متيض سفينة وطننا 

الحبيب بقوة دفع وإرادة أبنائها األوفياء ورجالها املخلصني.
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كلمة صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

القائد األعلى للقوات المسلحة
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كلمات

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه 
الله » كلمة عرب مجلة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
إن الثاين من ديسمرب، محطة راسخة 
يف األذهان، فهــي يوٌم لتعميق حب 
الوطن، وتعزيز قيم االنتامء والوالء؛ 
ويوٌم نســتعيد فيه باإلكبار الســرية 
العطرة آلبائنا املؤسسني، الذين صاغوا 
تطلعــات الوطن واملواطــن توافقاً، 
فجعلــوا من تعــدده كياناً سياســياً 
واحداً موحــداً، هو دولــة اإلمارات 
العربية املتحــدة، التي نحتفل اليوم 
بالذكرى الثالثة واألربعني لتأسيسها، 

وتالياً نص الكلمة:



مبناســبة حلول هــذه الذكــرى الخالدة، يطيب لنــا أن نتقدم 
إليكم بالتهنئة والتقدير، راجــني من املوىل الكريم، أن يعيدها 
اللــه علينا، وبلدنا يتمتع مبزيد من األمن واالســتقرار والتقدم 
واإلنجازات، وأن يعيدها وأنتم تشاركون يف مسرية البناء والرخاء 
بذالً وعطاء؛ وباســمكم نرفع أسمى آيات التهاين ألخي صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، وإخواين أصحاب السمو أعضاء 
املجلــس األعىل حكام اإلمــارات، وهم يقــودون بالتوجيهات 
الســديدة والرعاية الشــاملة املســرية االتحادية الظافرة نحو 
مقاصدها؛ والتحيــة الخالصة لقادة قواتنا املســلحة وضباطها 
وجنودهــا، وأجهزتنا األمنية بكافــة مرتباتها، وهم يقفون عىل 

أهبة االستعداد حامية للوطن واملواطنني ومكتسباتهم.
إن الثاين من ديســمرب، أيها اإلخوة، محطة راسخة يف األذهان، 
فهي يــوٌم لتعميق حب الوطن، وتعزيز قيــم االنتامء والوالء؛ 
ويوٌم نســتعيد فيه باإلكبار الســرية العطرة آلبائنا املؤسســني، 
الذيــن صاغوا تطلعــات الوطن واملواطن توافقــاً، فجعلوا من 
تعدده كياناً سياســياً واحداً موحداً، هو دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، التي نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة واألربعني لتأسيسها.

إن صون التجربــة االتحادية، هدٌف وطنٌي مســتدام، يتطلب 
من الجميع وعياً ووحدًة وتالحامً، إعالًء لقيم االتحاد، وترسيخاً 
لثوابتــه، ومتكيناً ملواطنــي دولته، وتأكيــداً للتفاعل والتكامل 
القائم بــني الدولة االتحاديــة والحكومات املحليــة، مبا مُيكن 
أجهزتها من التصدي للمسؤوليات الوطنية بكل أمانة وشفافية، 
وذلك لبناء وطن قوي راســِخ املكانة، يفخر أبناؤه بالذود عنه، 

والحفاظ عىل مكتسباته.
ونحن إذ نحتفل اليوم بذكرى تأســيس دولتنا، نستشــعر عظم 
العمل الوطني الذي تم خالل عرشة أعوام، مرت عىل أداء قسم 
قطعناه عىل أنفســنا، بــأن نحمل الراية، ونتحمل املســؤولية، 
ونــؤدي األمانة، رئيســاً لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة، كام 
أداها الراحل الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، وتغمده، وإخوانه املؤسســني بواسع رحمته، فقد أنجزوا 
لدولتنا اســتقراراً وأمناً، ورفاهيًة وتقدماً. فكانوا ألمتهم منوذجاً 

يف ترسيخ قيم العزِة والشموخ.
وعــىل العهد ذاته منــيض، حريصني عىل أن يكــون إرث اآلباء 
قدوة، نســتمد منها العزة والعزم، واملقدرة؛ معتزين مبا وجدنا 

من دعم شــعبي مخلص، وســند حكومي قــوي، ترجم الرؤى 
واملبادرات إىل اســرتاتيجيات وسياســات وأنشطة، غايتها تأمني 
الحيــاة الكرمية ألبناء الوطن، ووضع الدولة عىل خريطة الدول 

األكرث تطوراً.

أبناء الوطن األوفياء
نحن ســعداء مبــا أنجز الوطن مــن وثبٍة حضاريٍة مشــهودة. 
فبفضــل مثابرتكم، وبذل القيادة الوطنية القديرة، تقف دولتنا 
اليوم ضمن الفئة "املرتفعة جداً" يف مؤرشات التنمية البرشية؛ 
واألوىل عربيــاً يف مــؤرشات "االبتكار"، و"الســعادة"، و"جودة 
الحيــاة"، و"مامرســة األعــامل"؛ واألوىل عامليــاً يف "التامســك 
االجتامعــي"، و"الكفــاءة الحكومية"، و"حســن إدارة األموال 
العامة"، و"الثقة يف الحكومة"، و"الثقة يف متانة االقتصاد"، وقد 
أصبحت "مركزاً إقليمياً رئيســاً للتجارة الدولية"؛ ورائداً إقليمياً 
كذلــك يف "متكني املرأة"؛ وهي بــني األفضل عاملياً يف "مؤرشات 
األمن واالســتقرار"؛ وشــبابنا امللتزم بالقيم الدينية واألخالقية، 
املتسلح بالعلم واملعرفة، هم "األكرث تفاؤالً باملستقبل" عربياً. 

وهــي إنجــازات، أيها اإلخــوة، تعكس ما تنعم بــه بالدنا من 
اســتقرار ســيايس، ومنــو اقتصــادي، وبنيــة تحتيــة متكاملة، 
وقطاعات أعامل مزدهرة، وخدمات صحية وتعليمية وإسكانية 
وبيئية عالية الجودة عاملية املستوى. إن حكومتنا تتبنى أفضل 
املامرســات، وتستوعب أعىل الكفاءات، وتوظف أحدث النظم 

والتقنيات، وتســعى دامئاً إىل إســعاد الناس، وصون كرامتهم، 
وضــامن حقوقهم. لقد خصصت حكومتنــا نحو نصف إجاميل 
مــوارد ميزانيتهــا االتحادية للعــام املــايل 2015، للرصف عىل 
قطاعــات التنمية واملنافع االجتامعيــة، وهي قطاعات موجهة 
بالكامل لتحســني نوعية حياة املواطن، وضامن استقرار األرسة، 

التي هي موضع رعاية الدولة واهتاممها. 
إن تجربتنا، تســتمد رشــدها وخصوصيتها ومتيزها من قدرتها 
عىل اإلنجاز وتحقيق األهداف؛ ومن التزامها تقييم املامرسات، 
ومراجعــة األداء، وتصحيح األخطاء؛ ومن اســتجابتها لحاجات 
األجيال الحارضة، من دون تلويث للبيئة أو اســتنزاف للموارد 

أو إهدار لحقوق األجيال القادمة.
وحفاظاً عىل هذه اإلنجــازات، فإننا ندعو إىل مزيد من الجهد 
لرعاية أبناء الوطن ورجال الغد، برتكيز العمل عىل بناء القدرات 
الوطنية املتخصصــة، ومتكني الكفاءات املتميــزة، وفتح املزيد 
من قنوات التواصل مع الشــباب لفهــم تطلعاتهم، وإرشاكهم 
يف وضع السياســات وتنفيذهــا، واتخاذ القــرارات وتطبيقها، 
مبــا يُعبّئ الطاقــات وميكنها من املشــاركة الفعالة يف النهضة، 
التي يعيشــها الوطن؛ كام نأمــل أن يتم بذل الجهود يف إطالق 
مبادرات جديدة لرعايــة املوهوبني يف جميع املجاالت، وصوغ 
اسرتاتيجيات وطنية لتشــجيع األعامل الصغرية واملتوسطة، مبا 
يعزز الــروح الريادية واملبادرات الفردية للشــباب، الذين هم 

عامد هذا الوطن وثروته املتجددة.

أيها املواطنون واملواطنات
إننا نستشــعر الرضا عن مســتوى التنفيذ الحكومي للمشاريع 
املضمنــة يف "مبادرات رئيس الدولة"، و"رؤية اإلمارات 2021"، 
و"األجنــدة الوطنية لدولة اإلمارات العربيــة املتحدة 2014"، 
ونحن فخورون بإطالق "االســرتاتيجية الوطنيــة لالبتكار" وما 
تضمنته من خطط لتغيري منظومــة العمل الحكومي، وتحفيز 
مامرسات االبتكار يف قطاعات الطاقة املتجددة والنقل والصحة 

والتعليم والتكنولوجيا واملياه والفضاء. 
لقد أصدرنا قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية، بهدف ترسيخ 
قيم الــوالء واالنتامء والفــداء، وإعــالء روح الوطنية، وتحمل 
املسؤولية، مبا يعزز من جاهزية الشباب، وميكنهم من اإلسهام 
يف حامية الدولة، والحفاظ عىل استقاللها وسيادتها ومنجزاتها. 
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إن تجربتنا تستمد رشدها 
وخصوصيتها وتميزها 
من قدرتها على االنجاز 

وتحقيق األهداف 



ونحن فخورون بالحامســة الكبرية التي استقبل بها الشباب، قرارات 
ضّمهــم للخدمة العســكرية الوطنية، التي هــي إىل جانب منافعها 
االجتامعية والثقافية والرتبوية، وعوائدها الصحية والبدنية، تكليٌف 

وترشيف ومسؤولية، وسند لقواتنا املسلحة الباسلة.

اإلخوة املواطنون واملواطنات
تعزيزاً ملســرية التنمية واالزدهار وحرصاً عىل وحدة ومتاسك البيت 
الخليجي، نثمن بقوٍة، مبادرة خادم الحرمني الرشيفني امللك عبدالله 
بــن عبدالعزيز آل ســعود عاهل اململكة العربية الســعودية، التي 
جمعت القادة الخليجيني يف قمة استثنائية أنهت الخالفات وعززت 
مسرية التعاون والتكامل الخليجي؛ كام نشيد مبثابرة صاحب السمو 
الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمري دولــة الكويت، ومبا أبداه 
من حرص عىل البيت الخليجي، وما بذله من جهد لتقريب وجهات 
النظر. ونتطلع إىل مشــاركة فاعلة يف قمة الدوحة، مشــاركة تجسد 
التزامنــا القوي بدعم األمن الجامعي والعمل التكاميل املشــرتك، مبا 
يحقق طموحات شــعوبنا يف االســتقرار واالزدهار، ويحافظ عىل ما 

تحقق لدولنا من مكانة ومكتسبات.

ودفاعاً عن ذات القيم، وانطالقاً من ثوابت سياستنا الخارجية تشارك 
دولتنا يف التحالف الدويل ملحاربة اإلرهاب، وهو قرار اتخذناه بكامل 
اإلرادة، التزاماً مبســؤوليتنا التشــاركية يف دعم األمن واالســتقرار يف 
املنطقــة والعامل، وتأكيــداً ملوقفنا الثابت، الداعــي إىل نبذ اإلرهاب 
والتطــرف والعنف، ودفاعاً عن خياراتنا، وثوابت تجربتنا املؤسســة 
عىل قيم االنفتاح واالعتدال والوســطية. ولذا أصدرنا قانوناً متكامالً 
ملكافحة جرائم اإلرهــاب، وأكدنا أن التنمية واإلرهاب متعارضان ال 
يلتقيــان، فالتنمية أمن واطمئنان ورخــاء، بينام اإلرهاب ميثل أقرص 
الطرق إلنتاج الدولة الفاشــلة سياســياً واقتصادياً، املمزقة اجتامعياً 

ومعنوياً، املنقسمة جغرافياً ومذهبياً.

ويف هذا الســياق، نشــعر بكثري من الحزن والقلق، ملا تشهده بعض 
دول منطقتنــا العربية مــن عنف وإخفاق للدولــة، وغياب لألمن، 
ونرى ســبيل الحل يكون بتضافر الجهود الرســمية والشعبية داخل 
الدولة الواحدة، لتحقيق التوافق، وتوجيه الجهود ملقاومة اإلرهاب، 
وتجفيــف منابعــه، يف تزامن مع تنفيذ برامــج تنموية، تعزز كرامة 
اإلنســان داخل وطنــه، وتحرتم خياراته، وتوفر حاجات عيشــه، من 

كلمات

أصدرنا قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية 
بهدف ترسيخ قيم الوالء واإلنتماء والفداء 

وإعالء روح الوطنية ونحن فخورون 
بالحماس الكبير الذي استقبل به الشباب 

قرارات ضّمهم للخدمة العسكرية الوطنية

2014 �����        8



خالل تنمية مســتدامة، واقتصاد مســتقر، وحكومة رشــيدة، 
فالتنمية هي جوهر األمن. 

ومــن هنــا، فنحــن عىل ثقة بــأن مــرص الناجحة هــي بوابة 
الســالم واالعتدال يف الوطــن العريب، وإنه مــن الواجب علينا 
وعــىل املنظومة اإلقليمية واملجتمع الدويل، اإلســهام يف تعزيز 
استقرارها، ودعم مسريتها االقتصادية االجتامعية، مبا ميكنها من 
النهــوض، والعودة القوية إىل مكانتهــا الرائدة يف العامل العريب؛ 
كــام ندعو إىل بذل املزيد من الجهــود العربية والدولية لدعم 
الرشعية ومؤسســاتها يف ليبيــا واليمن والصومــال، مبا يحمي 
أمــن هذه الدول، ويعيد االطمئنان واالســتقرار ملواطنيها؛ كام 
نرحب بالتحوالت التي يشــهدها العــراق، وندعو مكوناته إىل 
مزيد من التوافق حول الثوابت الوطنية، مبا يعيد للدولة الهيبة 
وألهلها األمان؛ مؤكدين أهمية الســعي لتوحيد الرؤية الدولية 
واإلقليميــة يف التعامل مع األزمة الســورية، وصوال إىل عملية 
ســلمية، تكون قادرة عىل وقف إهدار الُقــدرة وتبديد املوارد 

وسفك الدماء.
وتعزيزاً لجهود األمن واالســتقرار يف املنطقــة، فإننا نتطلع إىل 
بناء عالقات أفضل مع الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، وهو أمٌر 
ال يعوقــه إال اســتمرار احتاللها لجزرنا الثــالث؛ طنب الكربى، 
وطنب الصغرى وأبوموىس، ذلك أن رفضها أي تفاهم أو حلول 
سلمية، عرب التفاوض أو التحكيم الدويل، وتدخلها غري املرغوب، 
يف الشــؤون الداخلية للدول العربيــة والخليجية يحوالن دون 

توافق أمني إقليمي مطلوب يف املنطقة.
إننا، وإن كنــا حريصني عىل الرشاكات التاريخيــة القوية التي 
تجمعنا اســرتاتيجياً بفاعلــني إقليميني ودوليني، فإن سياســتنا 
الخارجية تتجه بقوة إىل تعزيــز عالقات التعاون والرشاكة مع 
القــوى اإلقليمية والدولية الفاعلة واملؤثــرة يف مختلف قارات 
العامل، تحقيقاً للتوازن والتنوع يف عالقاتنا الخارجية، وتوســيعاً 
لآلفــاق أمــام اقتصادنا الوطنــي، وتنويعاً الســتثامرات الدولة 
يف الخــارج، وبناًء ملواقف سياســية واضحة، تجســد مصالحنا 
الوطنيــة، وتدعم خيارات األصدقاء والــرشكاء، مبا يعود بالخري 

واملنفعة عىل شعبنا، وشعوب محيطنا اإلقليمي. 
ويف هذا الســياق، نرحب بقرار الحكومة الســويدية والربملان 
الربيطــاين االعرتاف بدولة فلســطني، ونراه خطــوة يف االتجاه 
الصحيح، تنســجم مــع االعرتاف الصادر عــن الجمعية العامة 

لألمم املتحدة يف نوفمرب 2012، وتعزز فرص الســالم الشــامل 
والعــادل والدائــم يف الرشق األوســط، والذي لــن يتحقق إال 
بانســحاب إرسائيــل مــن أرايض الضفــة الغربيــة املحتلة يف 
فلسطني، ومن الجوالن، وجنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطينية 

كاملة السيادة عىل حدود 1967، وعاصمتها القدس الرشقية. 

إن التفاعل اإلنساين مبدأ أسايس يف سياستنا الخارجية، وبفضله 
ة يف  تتبــوأ دولتنا، اليوم، مكانة متقدمة يف منظومة القوى الخريِّ
العامل، فهي ضمن النخبة الفاعلة يف نرش ثقافة السالم والحوار، 
ومنح املســاعدات، وتخفيف آثار األزمــات، وتلبية احتياجات 
املســتضعفني. وقــد أعطى التزام سياســتنا الخارجيــة الصارم 
بهذا املبدأ دبلوماســيتنا الوطنية مصداقية عالية، ومكن دولتنا 
من تنميــة عالقات تعــاون وتكامل مثمرة مــع جميع الدول 

والشعوب.

أبناء الوطن األوفياء
ســنميض يف مســريتنا بقوة وعزمية، بإذن الله، يحدونا االعتزاز 
بالوطــن ، والدفاع عن مصالحــه وخري أبنائه ، ويســدد خطانا 
حرٌص ال يتزعزع عىل حارض الدولة ومستقبلها ، وإرصار ال يلني 

عىل صنع املستقبل املرشق الذي نسعى إليه  جميعاً.  
وفّقنا الله، وسدد عىل طريق الخري خطانا ،  

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 
وكل عام وأنتم بخري،،
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نشعر بكثير من الحزن 
والقلق لما تشهده بعض 

دول منطقتنا العربية 
من عنف وإخفاق للدولة، 

وغياب لألمن. 



سعادة وطن
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رجال 
صنعوا التاريخ

الثاني من ديسمــبر ... يوم نسـتعـيد فيه با�كبـار الســــــــــ



إمارة أبوظبي 
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تقــع عىل الخليــج العريب بني خطي عــرض 22.5 و25 درجة 
شــامالً وخطي طول 51 و55 درجــة رشقاً وهي أكرب اإلمارات 
الســبع؛ اذ تبلغ مســاحتها نحو 67340 كيلو مرتاً مربعاً وهى 
تعادل %86.7 من مســاحة الدولة مــن دون الجزر. ومدينة 
أبوظبــي هــي عاصمــة اإلمــارة وبلغ عــدد ســكان اإلمارة 
1,399,484 نسمة طبقاً لتعداد ديسمرب 2005. وتتكون إمارة 
أبوظبي من ثالث مناطق رئيسة هي مدينة أبوظبي، واملنطقة 

الرشقية، واملنطقة الغربية. 
 

مدينة أبوظبي هي عاصمة الدولــة، وهي مقر رئيس الدولة 
ومجلــس الوزراء وأغلب الــوزارات و املؤسســات االتحادية 
وكذلك الســفارات األجنبية، وفيها مينــاء زايد وميناء خليفة 
ومطــار أبوظبي الــدويل، وكذلــك تقع فيهــا معظم رشكات 

البرتول واملنشآت واألسواق التجارية. 

ويعــد كورنيــش أبوظبي وما فيه من حدائــق ونافورات من 
املعامل الجاملية للمدينــة واملنطقة الرشقية وعاصمتها مدينة 
العني منطقة شــديدة الخصوبة وتكــرث فيها الخرضة واملزارع 
والحدائق، وتتوفر فيها املياه الطبيعية التي تتدفق عن طريق 
قنــوات تحت األرض وعــن طريق اآلبار، ومــن أهم معاملها 
حدائــق العني الفايضة وجبل حفيــت وحديقة ألعاب الهييل 

وحديقة الحيوانات ومتحف العني لآلثار. 
 

مدينة زايد هي عاصمة املنطقة الغربية، ويوجد بها كثري من 
الغابــات الحرجية املزروعة ملكافحة التصحر، وتبلغ مســاحة 
الغابــات نحو 100 ألف هكتار وعدد األشــجار فيها زهاء 20 
مليون شــجرة، وكذلك يوجد فيها بعض حقول البرتول الربية 

ومصفاة تكرير البرتول يف الرويس. 

ويتبــع اإلمــارة العديد مــن الجزر أهمها: جــزر داس ومربز 
وزركوه وارزنــة، وهي أهم مناطق حقول البــرتول البحرية، 

وجزيرة دملا والسعديات وأبو األبيض وصري بني ياس. 

ـــــــــــيرة العطرة �بائنا المؤسسين



كلمة صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
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كلمات

وجه صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيس 
الدولــة رئيــــس مجلس الــــوزراء 
حــــاكم دبــي « رعـاه الله » كلمـة 
عـــرب مجـــلة «            » إىل أبنــاء 
وبنــات الوطــن يف مناســبة اليــوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها  
إن ثالثــا وأربعــني ســنة يف تاريــخ 
الدول والشــعوب ال تعدو أن تكون 
مجــرد لحظة عابــرة ونقطة يف بحر 
الزمن. لكنها بالنسبة لنا دهراً ممتداً 
وبحراً واســعاً، فنحن ال نعد األعوام 
باأليــام واألســابيع والشــهور، إمنــا 
نعدها باإلنجازات التي تتحدث عن 
نفسها، وال تحتاج منا لحديث عنها، 
ويكفيني تعبريا عن هذه اإلنجازات 
مكانة دولتنا اليوم ودورها يف خليجنا 
وعاملنا العريب والعامل بــأرسه، وتالياً 



أبناء وطني الكرام
أحييكم فــرداً فرداً، و أهنئكــم بحلول يومنــا الوطني الثالث 
واألربعني، وأتوجه معكم إىل الباري عز وجل بالحمد والشــكر 
والثنــاء عــىل كرمه وعطائه ومــا كتبه لنا مــن توفيق ونجاح، 
وأدعــو وجهه الكريــم أن يديم نعمه علينــا، و أن يثبتنا عىل 
الرصاط املســتقيم، ويقوي عزامئنا ونحن نسعى يف تعمري أرضه 
وخدمة عبــادة، مهتدين بكتابه العزيز وســنة نبيه املصطفى 

صىل الله عليه و سلم.
يف كل عام، نتوقف أيها املواطنون واملواطنات يف يوم الثاين من 
ديســمرب لنحتفل بذكرى قيام اتحادنا و تأســيس دولتنا. وعاما 
بعد عــام تزداد ارشاقات هذا اليوم يف نفوســنا، ويتغلغل أكرث 
يف وجداننــا، ويعمق والءنا وانتامئنا لوطننــا وقيادتنا، ويزيدنا 
تقديرا واحرتاما آلبائنا املؤسسني، ولرمز اتحادنا وعنوانه الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهم جميعاً.
واليوم ميتلئ خاطرنا بطيف الشــيخ زايد وطيف الشــيخ راشد 
واخوانهــام الحكام املؤسســني فنناجي طيفهــم الغايل ونقول: 
نحــن كام أردمتونــا أن نكون. أحالمكم لهذا الوطن تجســدت 
حقائق مرئية وملموســة. لوال غرســكم الطيب ملــا كان لنا أن 
نحصد الثامر ونجدد الغرس ونضيف إليه ونســري معه وبه إىل 

العال. 
هذا الوطن الذي غادرمتوه إىل دار البقاء نحمله مع أبناء وبنات 
االمارات يف قلوبنا، ونحرسه برموش عيوننا، ونسهر عىل تنميته 

وأمنه واستقراره وتطويره ليظل شامخاً عزيزا مرفوع الرأس. 
أبناؤكم وأحفادكم االماراتيون عىل العهد باقون، تتجســد فيهم 
مكارم األخالق وقيم الوالء واالنتامء، وتفيض قلوبهم بحب قائد 
مســريتنا صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة حفظه الله.
وأقول ألخــي ورفيق دريب الشــيخ خليفه: لــك يومنا الوطني 
كله، و لك مجــد البدايات والبواكري والبناء والعطاء، فأنت من 
صناع الثاين من ديســمرب. عملت إىل جوار الشــيخ زايد وكنت 
ســاعده األمين وواكبت مبعيته بناء دولتنا منذ مدماكها األول. 
وحــني انتقلــت الراية إليك قبــل عرش ســنوات ونيف، كنت 
األمــني عىل إرث زايد، حفظته وصنتــه و طورته وأضفت إليه، 
فأعطيــت لرتاكــم االنجازات معنــى، ولالســتمرارية مضمونا، 
وقدمــت لتواصل األجيــال منوذجا يحتــذى .   وها هي بالدنا 

تســجل يف عهدك امليمون قفزات تنموية وحضارية كربى، وها 
هو برنامجك للعمل الوطني يحقق التمكني لوطننا و شعبنا يف 

كافة املجاالت.

أيها املواطنون واملواطنات،
أعرف أن مشــاعركم اليوم تفيض حبوراً وفخــراً واعتزازاً بأنكم 
اماراتيــون ملتحمــون بوطنكم وملتفون حــول قيادتكم التي 
صنعت معكم وبكم خالل الســنوات الثالث واألربعني املاضية 
منوذجــا تنمويــا فريــداً تحظى نجاحاتــه باعــرتاف اآلخرين 

وتقديرهم.
إن ثالثا وأربعني ســنة يف تاريخ الدول والشــعوب ال تعدو أن 
تكون مجرد لحظة عابرة ونقطة يف بحر الزمن. لكنها بالنســبة 
لنــا دهراً ممتــداً وبحراً واســعاً، فنحن ال نعد األعــوام باأليام 
واألســابيع والشــهور، إمنا نعدها باإلنجازات التي تتحدث عن 
نفســها، وال تحتاج منا لحديث عنها، ويكفيني تعبريا عن هذه 
اإلنجــازات مكانة دولتنا اليوم ودورها يف خليجنا وعاملنا العريب 
والعامل بأرسه. فأين كنا وأين أصبحنا؟ . لقد انتقلنا من الهوامش 
إىل املتــون، ومن األطــراف إىل القلب، ومــن الرتقب واالنتظار 
ورد الفعل إىل املبادرة والفاعلية. وقد فرض حضورنا الســيايس 
واالقتصادي والثقايف نفسه فأصبح مطلوبا ومرحبا به يف جميع 

أرجاء العامل.
كانت اسمى غاياتنا يف عقد االتحاد األول نرش التعليم و تقليص 
نســبة األمية املرتفعــة. يف عقد االتحاد الرابــع، مل نقلص هذه 
النســبة إىل رقم أحادي فحســب، إمنا نبني الكوادر املتخصصة 
يف أعقــد وأحدث العلوم. ابناؤنا وبناتنا اليوم مؤهلون يف علوم 

الذرة وعلــوم الفضاء والتقنيــات الذكيــة والتكنولوجيا فائقة 
التطــور. لقد انتقلنــا يف التعليم من الكم إىل الكيف، وتســري 
خططنا يف توطني التكنولوجيا وفق الربامج املوضوعة، ونتفاعل 

بكفاءة وإيجابية مع العامل الرقمي وتجلياته العملية.
يف عقد االتحــاد األول، كان حلمنا أن نعوض ما فاتنا والوصول 
إىل مستوى دولنا الشقيقة التي سبقتنا يف التقدم و التحرض. يف 
عقــد االتحاد الرابع، مل يعد هناك ســقف لطموحاتنا. ومل نعد 
نقف عند حد تطبيق أفضل املامرســات العاملية، بل نوطنها و 

نضيف إليها ونحقق التميز فيها.
لذلــك، كان طبيعيــا أن يتقــدم ترتيبنا يف املــؤرشات الدولية 
للتنمية الشاملة. لقد ظل ترتيبا يراوح لسنوات عدة يف النصف 
الثاين من تراتبية دول العامل. و اليوم أصبحنا يف العرش األول.... 
بني العرشة األوائل. وعىل ســبيل املثال ال الحرص، تبوأت دولتنا 
هذا العام 2014 املركز الثامن عىل مســتوى العامل، واألول عىل 
مســتوى الرشق األوسط يف الكتاب السنوي للتنافسية العاملية. 
ونتبــوأ املرتبــة األوىل عامليا يف الكفــاءة الحكومية، ويف جودة 
القرارات الحكوميــة، ويف غياب البريوقراطية، ويف جودة النقل 

الجوي.... وغري ذلك من املؤرشات.
أما يف أحدث معايري التنافســية وهو معيار " الســعادة"، فقد 
تبوأت دولتنا املركز األول عىل مســتوى الرشق األوسط والرابع 
عرش عىل مســتوى العــامل يف " تقرير الســعادة العاملي" الذي 

تعده جامعة كولومبيا و يغطي 156 دولة.
نحن نهتم مبؤرشات التنمية الشــاملة ألنهــا أوالً محل اعرتاف 
عاملي وتصدر عن مؤسسات دولية تتمتع بصدقية عالية. وألنها 
ثانياً تســاعد الحكومات عىل معالجة نقاط الضعف أو القصور 
يف أداء بعــض قطاعات التنمية و األنشــطة املتصلة بها. وألنها 
ثالثاً تحفز الدول عىل السعي إىل مراكز أكرث تقدماً.. إىل املراكز 
األوىل. نحن نســعى إىل املراكز األوىل، ومل يكن سعينا يوماً بحثاً 
عن شــهرة أو أرقام قياسية، أو لتسجيل سبق عىل غرينا. سباقنا 
مع أنفســنا وليس مــع اآلخرين. ونحن نســابق لنحقق أفضل 
املامرســات العامليــة و لنتميز فيها، خدمة لشــعبنا وتحســيناً 
لنوعية الحياة يف بالدنا. ونحن نسابق لنضمن استدامة التنمية 
الشــاملة يف بالدنا، و لننهض مبسؤولياتنا تجاه أبنائنا و أحفادنا 
و أجيالنا القادمة ليعيشوا زمنهم بكرامة و سعة ورخاء يف وطن 

عزيز مقتدر ينعم فيه أبناؤه باألمن واالستقرار والرضا. 

نحن نسابق لنحقق أفضل 
الممارسات العالمية خدمة 
لشعبنا وتحسينًا لنوعية 

الحياة في بالدنا 
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كلمات

مع كل اإلنجازات التي حققناها والمكانة 
التي أوصلنا إليها بالدنا ومجتمعنا فما زلنا 

في بداية الطريق. وسيكون علينا لكي 
نواصل النجاح ونطورة ونبني عليه لتحقق 
نجاحات أكبر أن نستنفر كل حواسنا ونحشد 

كل امكانياتنا
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إن أحــد الــدروس الذهبية يف جدلية تقدم الــدول و تخلفها هو أن 
الدولة التي ال تسعى إىل املركز األول لن تستطيع الحفاظ عىل املرتبة 
التــي وصلت إليها. ســترتاجع و تقف يف منتصــف الطريق، فتكون 
كاملنبــت الذي ال أرضاً قطع وال ظهراً أبقى. لذلك ال خيار لنا ســوى 
السعي إىل املركز األول، وسيكون علينا أن نعمل برسعتني إذا أردنا أن 
نحافظ عىل مواقعنا املتقدمة يف مؤرشات التنافسية العاملية، فكيف 
إذاً و نحــن نتطلع للوصول إىل املراكــز األوىل مع حلول العام 2021 

الذي يصادف الذكرى الخمسني لتأسيس دولتنا؟!
جوابنــا معروف ومجرب يف منوذجنا االمــارايت يف التنمية االقتصادية 
والتنمية السياسية والتنمية االجتامعية والتنمية االنسانية و التنمية 
الثقافية. هذا النموذج الذي شــاركتم يــا أبناء خليفه أحفاد زايد يف 
بنائه، هو الــذي أوصلنا إىل حيث نحــن اآلن، وهو حافل بالخربات 
الذاتيــة والدروس املســتفادة التي ال تقدر بثمن. وما علينا ســوى 
التطلــع إىل األمام بثقــة وتفاؤل وتصميم عىل تعزيــز القواعد التي 
شــيدنا عليها منوذجنــا؛ تعميق تالحمنا االجتامعــي، وتجويد عملنا 
واتقانــه، وفتح أوســع اآلفاق أمام املبادريــن واملبدعني واملبتكرين، 
وتوطيد دعائم األمن واالســتقرار، والوعــي عىل املتغريات يف اقليمنا 
وعاملنــا، ومواكبة االتجاهات الكونيــة الصاعدة يف االقتصاد والعلوم 

واالتصال والتكنولوجيا.

أبناء وبنات وطني
نحن نجحنا يف بناء منوذجنا اإلمارايت وسط بيئة اقليمية ودولية تتسم 
باالضطراب والتدافــع، وتحفل بالحروب والرصاعات. وخالل العقود 
األربعــة املاضيــة و قعــت يف منطقتنا ثالثة حروب كربى اســتطال 
بعضها لســنوات عــدة وكان مصدر تهديد ألمن واســتقرار كل دول 
املنطقة. وبفضل نهجنا الســيايس ومتسكنا مببادئ التعايش السلمي 
وحســن الجوار، وجاهزية وكفاءة قواتنا املسلحة و اجهزتنا األمنية، 
وعالقــة الحب الفريدة بني شــعبنا و قيادتنا، متكنــا من عبور تلك 
العقود بأمن وســالم. وخالل السنوات األربع املاضية القت تداعيات 
ما اطلق عليه " الربيع العريب" بأثقالها وحممها و خرابها عىل بلدان 
عربية عدة، وأصابت املجال العريب العام، فعمت " الفوىض القاتلة" 
يف هذه البلدان، ونخرت االنقســامات الطائفية واملذهبية والعرقية 
يف  مجتمعاتها، وشــهد ويشــهد بعضها حروبا أهلية طاحنة اهلكت 
الحرث والنســل، وتكاثــر فيها العنف واالرهــاب وظهرت جامعات 
ارهابية تنسب نفســها إىل االسالم وهو منها براء، واقرتفت جرائم ال 



سابق لوحشيتها وبشاعتها، فقدمت صورة مشوهة عن االسالم 
واملســلمني، ال يستطيع أعتى أعداء االسالم واملسلمني أن يقدم 

صورة أسوا منها.
لقــد تابعنا ونتابع مــا جرى ويجــري يف دول "الربيع العريب"، 
وواجهنا بحســم وحــزم كل محاوالت املســاس بأمننا وزعزعة 
اســتقرارنا، ونحن باملرصاد لكل من يرتبص بنا أو يفكر بإيذائنا. 
ويف الوقت نفسه فإننا نقوم بواجبنا للدفاع عن ديننا الحنيف، 
ومساعدة الدول الشقيقة يف مواجهة ظروفها الصعبة، متطلعني 
إىل إنهــاء كل األوضاع الشــاذة يف تلك الــدول لتتفرغ إىل بناء 

التنمية وتحسني نوعية حياة مواطنيها.

أيها املواطنون واملواطنات
أنــا أنظر بعني الرضــا إىل انجازاتنا يف العــام االتحادي الفائت، 
واتطلــع بتفاؤل إىل العام الجديد. فقــد عززنا يف العام الفائت 
مواكبتنــا لالتجاهات العاملية الصاعدة التي تحدد مكانة الدول 
يف املســتقبل، و تطبع بطابعها أمناط العيش و طبيعة األعامل 
وطرق أدائها يف القطاع الحكومي ويف القطاع الخاص، و ســواء 

تعلقت هذه األعامل بالخدمات أو باإلنتاج.
ولعل أبرز االتجاهات العاملية الصاعدة هو االتجاه " الرقمي". 
لقــد كرس هــذا االتجاه مكانــة "املعرفــة" يف مقدمة األصول 
االقتصاديــة املتعارف عليهــا، وعزز ســلطة رأس املال البرشي 
املنتج للمعرفة عىل تلك األصول. و نحن نواكب هذا االتجاه يف 
برامجنا لتطوير التعليــم، ويف انتقالنا من الحكومة االلكرتونية 
إىل الحكومــة الذكيــة، و يف ادخال التعديــالت الرضورية عىل 
القوانــني املنظمــة لألنشــطة ذات الصلة، ويف اطــالق طاقات 

الشباب يف االبتكار واالبداع و بناء الحاضنات لتلك الطاقات.
إضافة لذلك، منيض قدماً يف تنفيذ خططنا للمشــاركة يف البنية 
التحتية االلكرتونية يف الفضاء ونتحرك من موقع املســتهلك إىل 
موقــع املنتج أو املشــارك يف االنتاج. إن كوادرنا التي شــاركت 
بنسبة %70 يف تصميم و تصنيع القمر الصناعي "ديب سات- 2"  
الــذي أخذ مداره يف الفضاء منذ اطالقه يف العام 2013 تعكف 
اآلن عــىل تصميم و صناعــة القمر الصناعي " خليفه ســات" 

بأيدي اماراتية 100%.
وتعزيزاً ملواكبتنا لذلك االتجاه العاملي الصاعد، انشــانا يف هذه 
العــام " وكالة الفضاء االماراتية" و كان أول مشــاريعها تصنيع 

و اطالق أول مســبار عريب – اســالمي بقيادة فريق امارايت إىل 
املريــخ يف العام 2021. إن الذي ال يحجــز مكاناً  له يف الفضاء 

اليوم لن يحافظ عىل مكانته يف االرض غداً.
أما االتجاه العاملي الصاعد واملتعلق بإنتاج الطاقة النظيفة، فإن 

بالدنــا ال تواكبه فقط، إمنا تشــارك يف قيادته. دولتنا اليوم رائد 
يف طاقة املســتقبل، وعاصمتنا أبوظبي هــي العاصمة الدولية 
للطاقة املتجددة، واملركز املرمــوق لألبحاث واألعامل املتعلقة 

بتقنيات الطاقة النظيفة.
وحيــث أن "الثورة الرقميــة" هي املحور الــذي تتحرك حوله 
كافــة االتجاهــات العاملية الصاعــدة، فقد أوليناهــا اهتامماً 
اســتثنائياً، فاالرتباط والتداخل بني األعامل واإلنتاج والخدمات 
والربمجيــات واالخرتاعــات واالتصاالت بــات حقيقة كربى يف 
حياتنا. وهذه الحقيقة تكرب أكرث كل يوم، وتزداداً تأثرياً يف كافة 
املجــاالت واالتجاهات بفعل تضاعف حجم املعلومات املتاحة 
للبرش مرات عدة وبرسعات قياســية، وتنوع وســائل النفاذ إىل 

هذه املعلومات وسهولة استخدامها.
اليــوم يوجد أكرث من عرشة مليــارات "يشء" متصل باالنرتنت، 
من املجســات البســيطة إىل املصانع الضخمــة، ومن املركبات 
الفضائية إىل الغواصات يف جوف املحيطات. وينفذ إىل االنرتنت 
ثالثة مليارات شــخص من بينهــم مليارا شــخص يتصلون بها 
بواســطة هاتفهم النقال. ويف عاملنا العريب يســتخدم االنرتنت 
135 مليون شــخص، ويســتخدم اإلعالم االجتامعي 95 مليون 
شــخص ميثل الشــباب أكرث من ثلثيهم. وينمو هذا االستخدام 

بأعىل من املتوسط العاملي، بل هو األعىل يف العامل .

وهذه األرقام ليست صامء. بل حافلة بالدالالت املهمة، وترتب 
اســتحقاقات سياســية وثقافية واقتصاديــة واجتامعية تفرض 
عــىل الحكومات إدماجهــا يف اســرتاتيجياتها وخططها الراهنة 

واملستقبلية.
نحن عىل وعي تام ومبكر باستحقاقات "العرص الرقمي"، ومنذ 
خمسة عرش عاماً وهذه االستحقاقات محور رئييس يف خططنا 
وأعاملنا ومشاريعنا. وأحمد الله أننا كنا سباقني يف مواكبة ثورة 
املعلومات واالتصاالت منذ بدأت مالمحها يف الظهور، فأسســنا 
يف وقــت مبكر بنيتها التحتية، وأطلقنا أول حكمومة إلكرتونية 
يف املنطقة فنرشت تطبيقات تلك الثورة  يف مجتمعنا ويف كافة 
قطاعــات اإلنتاج والخدمــات. وهو ما أتاح لنــا دخول "العامل 
الرقمي" من أوسع أبوابه، ويرس لنا التفاعل بإيجابية وبثقة مع 

كافة االتجاهات العاملية الصاعدة األخرى.

أيها املواطنون واملواطنات
مع كل اإلنجــازات التي حققناها، واملكانة التــي أوصلنا إليها 
بالدنا ومجتمعنا، ومع كل ما هو متميز ومتفوق ومنافس عىل 
املستوى العاملي، فام زلنا يف بداية الطريق. وسيكون علينا ليك 
نواصل النجــاح ونطورة ونبني عليه لتحقــق نجاحات أكرب يف 
هــذا "العرص الرقمــي" ونغتنم فرصة الكثرية، أن نســتنفر كل 
حواسنا، ونحشــد كل إمكانياتنا، ونطور مؤسساتنا وترشيعاتنا، 
ونغرس يف مجتمعنا ثقافة اإلبداع واالبتكار، وننىشء أبناءنا عىل 
هذه الثقافة، ونكيف برامج التعليم وأســاليبه لتصري مدارســنا 
وجامعاتنا حاضنات إلعداد املبدعني واملبتكرين ونحن بتوفيق 
املوىل عز وجل وعقول شــبابنا وهمتهم وطموحهم ســنواصل  
صعود ســلم التقدم، وسنكتب يف اآليت من األيام تاريخاً جديداً 
من اإلنجازات والتميز يســعد شعبنا ويشــع بالخري عىل أمتنا 

وعاملنا.
يف يومنــا الوطني الثالــث واألربعني، أجــدد تهنئتي لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، والخــواين أصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعــىل حكام اإلمارات، وألخي ســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة. وأدعو الله أن يوفقنا ملا فيه مرضاته، 

ويحمي وطننا ويجنبنا كل سوء، أنه سميع مجيب.
وعساكم من عواده،، والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

15         2014 �����  

نجحنا في بناء نموذجنا 
اإلماراتي وسط بيئة 

اقليمية ودولية تتسم 
باالضطراب والتدافع 



سعادة وطن

2014 �����        16

رجال 
صنعوا التاريخ

الثاني من ديسمــبر ... يوم نسـتعـيد فيه با�كبـار الســــــــــ



إمارة دبي
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تقع عىل ســاحل الخليج العريب بطول يبلغ نحو 72 كيلو مرتاً، 
وتبلغ مســاحة إمارة ديب زهاء 3885 كيلــو مرتاً مربعاً، وهي 
تعادل 5 باملئة من مساحة الدولة من دون الجزر، ويبلغ عدد 

سكان اإلمارة  قرابة 1.4 مليون نسمة حسب تعداد 2005.

وعىل الرغم من التطور االقتصادي الرسيع الذي شــهدته ديب 
خالل الســنوات القليلة املاضية، فإنهــا بقيت متعلقة برتاثها، 
وأصبحــت تُعرف بكونهــا مجتمعاً عاملــي التكوين يتعايش 
بأســلوب حياة يألفه الجميع، مع املحافظة يف الوقت نفســه 
عــىل ثقافــة عميقة الجــذور، وحضــارة ضاربــة يف التقاليد 

اإلسالمية  للجزيرة العربية. 

 مدينة ديب هي عاصمة اإلمارة ويقســمها إىل قســمني خليج 
مايئ يســمي خور ديب، ويســمى القســم الجنويب «بر ديب»، 
وميثل مركز النشاط الرسمي حيث يوجد ديوان سمو الحاكم، 
ومعظم إدارات الرشكات واملصارف والجامرك وميناء راشــد، 
والقســم الشاميل يســمى «ديره» وهو مركز الحركة التجارية 
والســياحية، ويضــم املتاجر واألســواق واملــدارس والفنادق 

والنوادي ومطار ديب الدويل.

وتعــد منطقة جبل عيل من أهم املناطق التجارية والصناعية 
يف الدولة، حيــث يوجد فيها أكرب منطقة حرة يف الخليج، كام 
يوجــد فيهــا الحوض الجــاف وميناء جبل عــيل ومصنع ديب 
لألملنيوم، ومــن أهم املعامل الســياحية يف اإلمارة مناطق حتا 

والعوير والخوانيج. 

وإضافــة إىل األســواق التقليديــة، يوجد العديــد من مراكز 
التســوق الحديثة التي تتوزع يف جميــع أرجاء املدينة، وتجد 
فيها املاركات العاملية كافة، وبأسعار مناسبة، وأصبح مهرجان 
ديب للتســوق الــذي يقام ســنوياً مناســبة عامليــة معروفة 
تجمــع  الناس من جميع أنحاء العامل لالســتفادة من أســعار 

البيع التنافسية والسحوبات والعروض وعمليات الرتويج.

ـــــــــــيرة العطرة �بائنا المؤسسين



كلمة صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى 

حاكم الشارقة

2014 �����        18

كلمات

وجه صاحب الســمو الشيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاســمي عضو 
املجلــس األعـلـى حـاكـم الشــارقـة 
« رعــاه الله » كلمـــة عــرب مجـلـة 
«            » إىل أبنــاء وبنــات الوطن 
يف مناســبة اليــوم الوطنــي الثالث 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية 
املتحدة أكــد فيها أن قانون الخدمة 
الوطنية مثرة جديدة من مثار االتحاد 
ألبناء الوطن بإتاحته رشف االنخراط 
يف صفــوف الخدمــة الوطنيــة لكل 

منهم، وتالياً نص الكلمة:



نهنئ شــعب اإلمارات اليوم بعيــده الوطني الـ 43 الذي يأيت 
ونحن نقف عىل أعتاب محطة جديدة يف مســرية الوطن نحو 

مستقبل ميلؤه الفخر والعزة بأبنائه.
اليــوم يقدم قانــون الخدمة الوطنية مثــرة جديدة من مثار 
االتحــاد ألبناء الوطــن بإتاحته رشف االنخــراط يف صفوف 
الخدمــة الوطنية لــكل منهم كام هي الحــال يف كل الدول 
القويــة التي متلك إرادتهــا وترى يف أبنائهــا األمل والقدرة 
يف الســري نحو املســتقبل بــرشف خدمة أوطانهــم وحامية 

أراضيها.
ولطاملــا كان ابن اإلمارات هو األمل الــذي نبني عليه ومن 
أجله أحالمنا وآمالنا يف مســتقبل أكرث إرشاقاً. ولطاملا كان وال 
يزال عطاء الوطن ألبنائه وشــبابه بال حدود، فهم دامئاً وأبداً 
عــىل رأس األولويات، نســخر من أجلهم جميــع اإلمكانات 
لينعمــوا بالحياة الرغدة الكرمية التي أصبــح ينعم بها أبناء 
اإلمــارات ولطاملــا كان ابن اإلمــارات وجهاً مرشفــاً لبالده 
بالعلم والعمل والوعي بدوره ومســؤولياته التي أسســنا لها 

دامئاً.

واليــوم نقف معاً ونشــهد مبنتهــى الفخر واالعتزاز شــبابنا.. 
شــباب اإلمارات وهذا املســتوى الرائع الراقي من الشــعور 
باملســؤولية الوطنيــة، وهــم ينخرطون يف صفــوف الخدمة 
الوطنية بكل وعي وعشــق لــرتاب وطنهم وبكل اإلخالص له 
والثقــة يف قيادته واملشــاركة الفعالة يف ترســيخ أمنه وأمانه 

واستقراره.

أن يتحقــق حلم االتحــاد بقوة إرادتنا وعزمنــا مل يعد املحك 
الحقيقــي للقوة واإلرادة، وإمنا املحــك الحقيقي هو الحفاظ 
عــىل هذا الحلــم.. عىل اتحادنــا واملكانة التي وصلنــا إليها، 
والتي صنعناها بأيادينا وإيثارنا وعشقنا لرتاب الوطن وأبنائه.

وهــا نحن نؤكد ونتأكد يف كل يــوم مير عىل اتحادنا بأننا عىل 
الطريــق الصحيــح وبأننا نحافظ عــىل اتحادنا ومكتســباتنا 
نحافظ عىل قوتنا وعىل وجودنا ومســتقبلنا الواعد بإذن الله 

يف ظل متاسكنا وزيادة لحمتنا الوطنية.
ويف هذه املناســبة الغالية أهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كام أهنئ اإلخوة 
أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعــىل حكام اإلمارات مبرور 

43 عاماً عىل اتحاد بالدنا.
لقد باتت قواتنا املســلحة اليوم بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة "حفظــه الله"، متثل صــامم أمان 
يف الدفــاع عن الوطــن ومكتســباته والحفاظ عــىل املصالح 

الوطنية. والحقوق 

ابن االمارات هو األمل 
الذي نبني عليه ومن أجله 

أحالمنا وأمالنا

19         2014 �����  
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إمارة الشارقة
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تقع عىل ساحل الخليج العريب بطول يزيد عىل 16 كيلومرتاً، 
ومتتــد يف الداخــل إىل أكرث من 80 كيلو مــرتاً. ويتبع اإلمارة 
عىل الســاحل الرشقــي عىل خليج عامن ثــالث مناطق هي 

كلباء وخورفكان ودبا الحصن.

وتبلغ مساحة اإلمارة 2590 كيلومرتاً مربعاً وهي تعادل 3.3 
باملئة من مســاحة الدولة من دون الجزر. وبلغ عدد سكانها 
793,573 نســمة طبقــاً لتعــداد ديســمرب 2005. ومدينة 
الشارقة هي عاصمة اإلمارة، وتقع عىل الخليج العريب، وهي 
مقر سمو الحاكم، وفيها جميع الدوائر الحكومية والرشكات 

واملصارف والفنادق.

وتتميز املدينــة بأســواقها التجارية ومبانيهــا املصممة عىل 
الطراز اإلســالمي، كام يوجد فيها العديد من مناطق التسلية 
والرتفيــه مثــل قناة القصبــاء، وحديقــة الجزيــرة لأللعاب، 
وكورنيش البحرية، وتتميز املدينة بارتفاع عدد كبري من املآذن.

كام يوجد يف الشــارقة مطار الشــارقة الدويل، وميناء خالد. 
ويتبــع إمارة الشــارقة بعــض الواحات يف الداخــل، أهمها 
منطقــة الذيد ومدينة خورفكان، ويوجــد فيها ميناء بحري 

مهــم، كام يتبع اإلمارة جزيرتا أبو موىس وصري بونعري.

تعطي الــرصوح الثقافية والتعليمية إمارة الشــارقة الصورة 
الحقيقية للمدينــة الحديثة املتمســكة بعراقتها وتقاليدها 
الحيــة؛ فاملتاحــف التاريخيــة والطبيعية األثريــة والرتاثية 
شــواهد عىل حقبة زمنية أثرت الشــارقة العرصية، وجعلت 
منهــا منارة لكل راغب يف االســتزادة من ذلك الزخم الثقايف 

املتميز. التاريخي 

وجــاء اختيار منظمة اليونســكو للشــارقة كعاصمة الثقافة 
للعــامل العريب للعام 1998 تتويجــاً للجهود الحثيثة لصاحب 
الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 
املجلــس األعــىل لالتحــاد حاكم الشــارقة، والتــي جعلت 
الشــارقة عاصمة الثقافة عىل املســتويني الخليجي والعريب. 
وتحتضن الشــارقة متاحف ذات طابع عاملي مبا فيها متحف 
الفنــون الجديد والذي يضم نخبة نادرة مــن القطع الفنية 
التاريخية التي تشــكل أهمية مميــزة لتاريخ دولة اإلمارات 

املتحدة. العربية 

ـــــــــــيرة العطرة �بائنا المؤسسين
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حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى 
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كلمات

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن 
راشــد النعيمي عضو املجلس األعىل 
حاكم عجامن « رعاه الله » كلمة عرب 
مجلــة «            » إىل أبنــاء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة أكــد فيها إن دولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة  يف خالل 
أربعــة عقــود  من اإلتحــاد حققت 
املســتحيل وصنعت إنجازاً يفخر به 
كل مواطــن ويجعله يزهــو بوطنه 
ويترشف بقيادته وتالياً نص الكلمة:



يســعدين أن أتقدم بأســمى آيــات التهاين مقرونــة بأطيب 
األماين وأجمل التربيكات إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة "حفظــه الله"؛ وإىل أخيه 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه الله"؛ 
وإىل أصحاب السمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 
حــكام اإلمارات وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة.. وإىل شــعب اإلمارات الكريم، راجياً املوىل العيل 
القديــر أن يعيــد علينا جميعــاً ذكرى اليــوم الوطني وقد 

تحققت جميع آمال شــعبنا يف التقدم واالزدهار والرخاء.

يــأيت احتفال هذا العــام متزامناً مع مناســبة غالية وعزيزة 
عىل قلوبنا جميعا وهي مرور 10 ســنوات عىل توّيل صاحب 
الســمّو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة، 
مقاليــد الحكم، فقد تعززت يف عهد ســموه مكانة اإلمارات 
السياســية واالقتصادية والتنمويــة واالجتامعية وحازت عىل 
ســمعة طيبة كدولة عرصيــة تقدم الخري لــكل دول العامل، 
وأســهمت يف تقديــم منــوذج راٍق للمنطقة والعــامل العريب 

واإلسالمي.

إن كل مواطن ومقيم يف هذه البالد يشــعر بالفخر واالعتزاز 
تجاه الشــيم والشــامئل التي تتســم بها شــخصية ســموه، 
ويدرك أســباب املكانة التي له يف نفوس الناس، فام إن يذكر 
اسمه حتى تستحرض األذهان مكارم األخالق وصدق املروءة 
وشــيمه الراقية. فقد عرفنا عن صاحب السمو رئيس الدولة 
حرصه الشــديد عىل العنايــة واالهتامم بشــؤون املواطنني 
والعمــل املخلــص لتوفري الحيــاة الكرمية لهم، واالســتقرار 
ألرسهــم. نســأل الله ســبحانه وتعاىل أن يديم عىل ســموه 
موفــور الصحة والعافية والســعادة، ولشــعبنا دوام الرفعة 

والسداد. والتقدم 
ويف هذه املناســبة نجدد العهد والبيعة لقائدنا يف السري عىل 
طريق االتحاد والذي بدأ يف يوم الثاين من ديســمرب 1971. 

ثالثــة وأربعون عامــاً صنعت مجد أمة بقيــادة زعيم خالد 

أرىس دعائم نهضتها الحضارية واإلدارية عرب مســرية حفلت 
باإلنجــازات داخلياً وخارجياً، وتجلت يف الكثري من املواقف. 
هذه املعجزة التــي تحققت كان وراءها الرجل الذي هيأته 
األقدار ليقود نهضة شــعب وانبعاث أمة، املغفور له الشيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه". 

قاد الشــيخ زايــد مواكب البنــاء والتقدم والنهضــة بحنكة 
القائد املخلص لشــعبه، وعطف الوالد املحب ألبنائه. فقدم 
العطــاء الجزيل الذي ســيظل أبــد الدهر يطــوق أعناقنا، 
وســنظل قارصيــن أن نوفيــه حقــه، وشــكره. ويكفي زايد 
فخــراً أنه بحكمته حقق مع إخوانه أصحاب الســمو الحكام 
أهــم إنجازات القرن املايض. وبإميانه اســتطاع الحفاظ عىل 
هذه التجربة، وتأكيد تطويرها ملا فيه مصلحة شــعب دولة 

اإلمارات العربيــة املتحدة، وفخر األمة العربية.

إن مــا تحقق يف ظل االتحاد ال يحتــاج إىل تأكيد أو براهني 
حتــى نثبــت أن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة خالل 
أربعة عقــود حققت املســتحيل وصنعت إنجــازاً يفخر به 
كل مواطــن ويجعله يزهــو بوطنه ويتــرشف بقيادته. لذا، 
أصبح اليوم الوطني، املناســبة األهم يف تاريخ اإلمارات منذ 
نشــأتها، من حيث ضخامة االحتفاالت واملشــاركة تكريســاً 

ملفهوم االنتامء وتعزيــزا للهوية يف نفوس الصغار والكبار.

إن كل املؤرشات تؤكد أن بالدنا قد ســجلت أرقاما قياســية 
مــن التحرض والتقــدم عىل كل صعيد، فقــد متيزت باقتصاد 
متطــور مزدهــر، وأوضاعــا سياســية مســتقرة، وتنظيامت 
إدارية وإنتاجية متطورة. وانتقلــت الدولة بكاملها إىل منط 
املدنية واملؤسســات الحديثة، تعليمية، وصحية، واجتامعية، 

إلخ.  وثقافية،... 

ويســعدنا أن تأيت ذكــرى اليــوم الوطني ودولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة تتمتع باقتصاد قوي معاىف، فقد شــهدت 
اإلمارات مشاريع اقتصادية عدة أدت إىل منو اقتصادي كبري 
شــهدته الدولة عىل مدى الســنني املاضيــة. وعزز فوز ديب 
باســتضافة املعرض الدويل "إكسبو 2020" النمو االقتصادي. 
كــام ظلت بيئــة اإلمارات هي األكــرث جذباً للمســتثمرين، 
حيــث يتم فيها تنظيــم الكثري من املعارض، ويزورها املاليني 

البرش سنوياً. من 

وظل االهتامم باإلنســان وتنميته هو الرصيد الحي ملستقبل 
اإلمــارات، مــع تأكيــد الهويــة الثقافيــة والحضاريــة لهذا 
اإلنســان باعتبار أن اإلمارات دولة مسلمة التاريخ والجذور 
والدســتور. وترافق مع ذلك توطيد واســتتباب األمن يف كل 
ربــوع اإلمارات، بصورة قل أن توجد يف بلد آخر بالرغم من 
تعدد الجنســيات داخل أرض الدولة، لينعم املواطن واملقيم 
بالراحة والطأمنينة، فانعكس هذا االســتقرار األمني مبارشة 
عىل صــورة اإلمارات بالخارج والتي يشــهد لهــا العامل كله 

والنقاء.  باإلرشاق 

عرفنا عن رئيس الدولة 
حرصه الشديد على 

العناية واالهتمام بشؤون 
المواطنين والعمل 

المخلص لتوفير الحياة 
الكريمة لهم واالستقرار 

ألسرهم
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كلمات

ثالثة وأربعون عامًا صنعت مجد أمة بقيادة 
زعيم خالد أرسى دعائم نهضتها الحضارية 

واإلدارية عبر مسيرة حفلت باإلنجازات 
داخليا وخارجيا وتجلت في الكثير من 

المواقف
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وبعــد بزوغ فجر االتحاد، أصبح للخدمات الصحية أولوية خاصة 
يف سياســة الدولة الجديدة، فقد سجل دســتورها ذلك بعبارات 
واضحــة قوية، واعتــرب الرعايــة الصحية حقــاً مقدســاً للجميع 
يف األماكــن القريبــة والنائيــة، ويف أي موقع مــن مواقع الحياة. 
وشــهدت بالدنا إنشاء املستشــفيات الحديثة التي ال تقل كفاءة 
وأداء عــن كثري مــن املستشــفيات العاملية. واســتطاعت وزارة 
الصحــة أن تطور املؤسســات القدمية ومتدها بالخــربات الفائقة 
واألدوات الحديثــة، وأن توفــر لهــا النظــم العرصيــة والكوادر 
الفنيــة واإلدارية، وأنشــأت الــوزارة املختــربات، وأقامت مراكز 

لألمراض. متخصصة 

واحتلــت دولتنــا موقعاً مميــزاً ومهامً بــني دول العامل يف خضم 
األحداث التي يشــهدها العامل عامة والعاملان العريب واإلســالمي 
خاصة، فقد كانت اإلمارات، وال تزال، وســيط خري ومحبة وسالم 
ووئــام ومودة بني الدول مــن أجل تحقيــق التضامن العريب ومل 

احتلت دولتنا موقعا مميزا 
وهاما بين دول العالم 

وسط خضم األحداث التي 
يشهدها العالم عامة 

وعالمنا العربي واإلسالمي 
خاصة



الشــمل اإلســالمي، فكانت، وال تــزال، صوتاً عاليــاً وواضحاً 
وثابتاً يف كل املنابر دفاعاً عن الحقوق العربية واإلســالمية.

 وال بــد أن نشــري إىل املكانة التــي وصلتها املــرأة يف دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة، فهي تشــارك جنباً إىل جنب مع 
الرجــل يف كل مواقع العمــل، وتحظى بأكرب نســبة عضوية 
يف الربملان عىل مســتوى الوطن العريب. وبال شــك استطاعت 
املــرأة اإلماراتية أن تكون حارضة بقــوة يف الحقل اإلعالمي 
والثقــايف، وهــو مــا يتضــح جلياً أمــام الجميــع من خالل 
مشــاركاتها املحليــة والخارجية ومتثيلهــا الدولة يف مختلف 
املنتديــات الثقافية واإلعالمية مام يدل عــىل وعيها الفكري 
وقدرتها عىل تويل املهام واملســؤولية، فقد اســتطاعت املرأة 
اإلماراتيــة خالل عمــر الدولة االتحادية مــن تحقيق مكانة 
متميزة أهلتها بشــكل أو بآخر، للمشاركة يف جميع مجاالت 
العمل وميادينــه، وأثبتت كفاءة وجلداً وقدرة عىل اإلنجاز، 

وذلــك بفضل دعــم القيادة الرشــيدة لها، مــام زادها علامً 
وفكــراً وانتــامء لهذا الوطن الذي أعطاهــا الكثري. وإن هذا 
املســتوى الرفيع واملعرتف به من قبل هيئات علمية وأدبية 
عربيــة وإقليميــة، دليل عــىل أصالة املــرأة اإلماراتية التي 

إىل مكانة مرموقة ومشهودة.  وصلت 

إننــا إذ نســتقبل عاماً جديــداً من اتحاد دولتنــا فإن ندرك 
رضورة اســتمرار مســرية التطور والتقدم متطلعني دوماً إىل 
تحقيــق النجاحات وصون اإلنجــازات، والوصول بدولتنا إىل 
املركــز األول. وال يتأىت ذلك لنا إال بالوالء للقيادة الرشــيدة، 
والتفــاين من أجل الوطــن، والذود عنه بكل غــاٍل ونفيس، 
واملحافظــة عىل املبــادئ والعادات والتقاليــد التي ورثناها 
مــن جيل اآلبــاء واألجــداد والتالحم والتكاتــف والتعاضد، 
وإعالء قيمة العمل واإلنتاج من أجل اســتمرار هذه املسرية 

مهــام تعظم التحديات وتكرث الصعاب.

مــرة أخــرى، أتقــدم بخالص التهــاين والتربيــكات لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 
حفظــه الله، داعيــاً الله أن يديم عىل ســموه نعمة الصحة 
والعافية، وعىل شــعبنا العزيز املزيــد من التقدم واالزدهار 

الحكيمة. سموه  قيادة  تحت 
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استطاعت المرأة اإلماراتية 
خالل عمر الدولة االتحادية 

تحقيق مكانة متميزة 
أهلتها للمشاركة في كافة 
مجاالت العمل و اخترقت  

معظم ميادين العمل



سعادة وطن
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رجال 
صنعوا التاريخ

الثاني من ديسمــبر ... يوم نسـتعـيد فيه با�كبـار الســــــــــ



إمارة عجمان 
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تقع عىل ســاحل الخليــج العريب بطول نحــو 16كيلومرتاً بني 
إماريت الشــارقة وأم القيوين، وتبلغ مساحة اإلمارة زهاء 259 
كيلومــرتاً مربعــاً وهي تعادل 0.3% من مســاحة الدولة من 
دون الجزر، وبلغ عدد سكانها 206,997  نسمة طبقاً لتعداد 

ديسمرب 2005.

مدينة عجامن هي عاصمة اإلمارة، وتقع عىل ســاحل الخليج 
العريب وهي مقر سمو الحاكم، وفيها جميع الدوائر الحكومية 
والرشكات واملصارف واألســواق التجاريــة، ويوجد فيها ميناء 

عجامن الذي يقع عىل خور طبيعي مير داخل املدينة.

ومــع أن عجامن أصبحت مدينة عرصية تتوفر فيها الخدمات 
واملرافق الحديثة كافة، فقــد حافظت عىل طابعها التقليدي 
القديــم مــا جعل اإلمــارة تحتل موقعــاً متميــزاً يجمع بني 

منجزات العرص الحديث وأصالة املايض العريق.

ومصفوت من املناطق التابعة إلمارة عجامن، وهي تبعد عنها 
نحو 110 كم إىل الجنوب الرشقي. وتشتهر مصفوت بالزراعة 
حيــث الرتبة الخصبة والوديان الفســيحة واملناخ املعتدل، ما 
جعلها مركز جذب سياحي، وتتميز مصفوت بالطبيعة الخالبة 
والوديان الفســيحة، وتضفي الجبال املحيطة بها جامال ًأخاذاً 

للمنطقة.

ويربز حصــن عجامن كأحد املعامل األثريــة يف الدولة، ويعود 
تاريخــه إىل القرن الثامن عرش، إذ ينقــل إلينا واقع الحياة يف 
عصورها املختلفة، وقد تم ترميم الحصن وتحويله إىل متحف 
متكامل يحوي مناذج من املقتنيات األثرية والصناعات واملهن 

التقليدية، وصوراً من الحياة االجتامعية القدمية.

ـــــــــــيرة العطرة �بائنا المؤسسين



كلمة صاحب السمو الشيخ

حمد بن محمد الشرقي 
عضو المجلس األعلى 

حاكم الفجيرة
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كلمات

وجه صاحب الســمو الشــيخ حمد 
بــن محمــد الرشقي عضــو املجلس 
األعىل حاكم الفجــرية « رعاه الله » 
كلمــة عــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أن يوم االتحاد هو تاريخ يســتحرض 
فيه ذكرى من أرســوا دعائم التالحم 
والتعاون وعملوا بجد وتفاٍن وسهروا 
عىل بنيان االتحاد ليكون أساساً متيناً 
يقــف الجميع عنده وقفــة املتأمل 
لكل األحــداث التي مر بها االتحاد ، 

وتالياً نص الكلمة:



اليوم تدخل اإلمارات عامها الثالث واألربعني وهي تضع نصب 
عينيهــا تحقيق إنجازات غري مســبوقة بفضل قيــادة حكيمة 
ولحمــة اجتامعية قل نظريها، وهو مــا يجعل من يوم االتحاد 
العظيم مناســبة الســتذكار الجهود الكبرية التــي قدمها اآلباء 
املؤسســون، والعمل عىل ترســيخ مفهوم االتحاد يف كل إنجاز 

نقوم به مع مطلع الشمس يف كل يوم.
إن مــا حققته دولة اإلمــارات العربية املتحدة مــن إنجازات 
عظيمة وما ســجلته (دولتنا) من ســمعة طيبة وما تبوأته من 
مكانــة مرموقة بني الدول تدفعنا جميعــاً للعمل الجاد حفاظاً 
عىل املكتســبات وترســيخاً لروح االتحاد التي متنحنا الثقة أننا 
نسري عىل درب الريادة والتميز بخطوات واثقة ورؤى واضحة.

 يف هذا اليوم املبارك ويف الذكرى الثالثة واألربعني لقيام االتحاد 
أتقــدم بخالص التهــاين وأطيب التربيكات إىل صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإىل 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب وإىل إخواين أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات 

وإىل شعب اإلمارات الويف. 

الثاين من ديســمرب تاريخ نستحرض فيه ذكرى من أرسوا دعائم 
التالحم والتعاون وعملوا بجد وتفاٍن وسهروا عىل بنيان االتحاد 
ليكون أساساً متيناً نقف عنده وقفة املتأمل لكل األحداث التي 
مر بها االتحاد وكيف كان البدء من أبسط مناذج النمو إىل أرقى 

مناذج التطور يف بناء اإلنسان والعمران.
هــو تاريخ يذكر عىل مر األجيال والعصور، نباهي فيه بتجربتنا 
الوحدوية القــايص والداين، ونجدد العهد والــوالء بأن نواصل 
املســري عىل نهج مؤسيس االتحاد بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان، حفظه الله، لنكمل مــا بدؤوا به، 
ولنحافــظ عىل قصة النجــاح التي حققناها يف ســنوات قليلة 

مليئة بالجد والعمل واإلخالص.
أينام توجهت أنظارنا نبرص إنجازات شــامخة ونجاحات مميزة 
يف مختلف املجــاالت، ما جعل دولتنا تحتل مكانة مرموقة بني 
الــدول املتقدمة تنموياً وحضارياً، والفضل الكبري يف ذلك يرجع 
إىل قيادة اإلمارات الحكيمة التي مضت عىل نهج الوالد القائد 
املؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، يف سائر 

مواقفه الخالدة وأعامله الجليلة.
تطلعاتنا وطموحاتنا لتنمية وطننا ال حدود لها. ونحن حريصون 

عىل التطوير املســتمر وتعميق مفهوم التنمية املستدامة التي 
وضع اســرتاتيجيتها صاحب الســمو رئيس الدولة، اسرتاتيجية 
ركزت عىل تنفيذ خطط التنمية الشــاملة واالستثامر يف العنرص 
البرشي فقــد بذلت جهود كبرية يف بناء اإلنســان وتثقيفه من 
أجل تنشــئة أجيال واعية قادرة عــىل مواكبة متطلبات العرص 
والتفاعــل اإليجــايب مع التحديــات التي يفرضهــا، فقد أصبح 

التعليم هاجساً ملحاً لالرتقاء بالوطن واملواطن.
لقد عقدنا العزم عىل أن نكون فاعلني يف املجتمع الدويل باتباع 
سياسة خارجية عززت مكانة اإلمارات الدولية املرموقة انطالقا 
من حرصها الصادق عىل إرســاء مبادئ الحق والعدل، وسعيها 
الدؤوب ملد جســور التواصل والتعاون التي من شــأنها األمن 
والســالم العامليني، وإشاعة مقومات التقارب واملودة بني األمم 

والشعوب. 
ختاماً، نســأل الله، عز وجل، أن مين عــىل وطننا الغايل بالعزة 
واملنعة وأن يسدد خطى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه الله، وأن ميــّن عليه بالصحة 
والعافيــة، وأن يتغمد والدنا املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد 

بواسع رحمته ويسكنه الفردوس األعىل. 
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رجال 
صنعوا التاريخ
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تنفرد إمارة الفجرية من بني بقية إمارات الدولة بوقوعها عىل 
خليج عامن وخارج مضيق هرمز، ومتتد شــواطئها عىل خليج 
عــامن بطول 90 كيلو مــرتاً. وبهذا املوقع، تكتســب الفجرية 

أهمية اسرتاتيجية مميزة.

 تبلغ مســاحة إمارة الفجــرية 1165 كيلو مــرتاً مربعاً، وهي 
تعادل 1,5% من مســاحة الدولة من دون الجزر. وبلغ عدد 
سكانها 125,698 نسمة طبقاً لتعداد ديسمرب 2005. ومدينة 
الفجــرية هي عاصمة اإلمارة، ويوجد فيها مقر ســمو الحاكم 

والدوائر الحكومية واملؤسسات والرشكات التجارية .

كام يوجد فيها ميناء الفجرية، الذي ســاعد كثرياً عىل تنشــيط 
الحركــة التجارية والشــحن البحري، ومطــار الفجرية الدويل. 
وتتميز اإلمارة بوجود سلســلة من الجبال الوعرة التي تحرص 
بينهــا وبني خليج عامن الســهل الســاحيل الرشقي، وهو من 

أخصب مناطق الدولة، وتكرث فيه املزارع.

وتتميــز الفجرية مبقومات ســياحية هائلة لوجود الشــواطئ 
املمتدة عىل الرشيط الساحيل، والجبال الشاهقة املالصقة يف 
كثري من املناطق لشــاطئ البحر، واألودية الطبيعية واألفالج 
ذات املناظــر الخالبة، ومن املناطــق الهامة يف اإلمارة منطقة 
دبا الفجــرية التي توجــد فيهــا مرشوعات الزراعــة والرثوة 

الحيوانية، كام تشتهر بصيد األسامك.

وتقع قرية الفجــرية للرتاث بجانب حديقة عني مضب، وهي 
تصور املــايض القديم بكل مالمحه وتفصيالته مثل املســاكن 
القدمية وأدوات الطبخ والطعام التي كان يستعملها أجدادنا، 
وأســاليب الري القدمية لسقي املزارع التي كانت تدار بالثور، 
ويحتوي متحف الفجريةعىل مقتنيات أثرية وتراثية قدمية تم 

اكتشافها يف إمارة الفجرية يعود تاريخها إىل 4500عام.

ويعد مســجد البدية من أقدم املســاجد يف دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة ويعرف باســم مســجد عثامن، ويشــتهر 
بتصميمه الفريد املتمثل بقبابه األربع الصغرية يف أعىل سطح 

املسجد.

ـــــــــــيرة العطرة �بائنا المؤسسين
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كلمات

وجه صاحب الســمو الشــيخ سعود 
بن راشــد املعال عضو املجلس األعىل 
حاكــم أم القيويــن « رعــاه الله » 
كلمــة عــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
إن دولة اإلمـارات العربيـة املتحـدة  
يف خــالل أربعة عقود  مــن اإلتحاد 
إنجـازاً  حققـت املستحيل وصنعـت 
يفخـر به كل مواطن ويجعـله يزهو 
بوطنـه ويترشف بقيادتـه، وتالياً نص 

الكلمة:



يف ظــل القيــادة الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظــه الله، تحتفل دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة قيادًة وشــعباً باليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لقيــام الدولــة مجددين العهــد والوالء 
لصاحب الســمو رئيس الدولة، وامليض قدماً يف مسرية الخري 
والعطــاء، معربين عــن فخرنا واعتزازنا بالسياســة الحكيمة 
لســموه التي تبوأت اإلمارات من خاللهــا االحرتام والتقدير 

والعاملي. العريب 

لقد عززت قيادتنا الحكيمة أسس االتحاد الذي أرىس دعامئه 
القــادة املؤسســون، وعــىل رأســهم املغفور له، بــإذن الله 
تعاىل، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان وإخوانه الحكام، 
وتســلم صاحب الســمو رئيس الدولة، حفظــه الله، قيادة 
الخري لهذه الدولة العرصية لريقــى بها إىل املراتب املتقدمة 
عربياً وعاملياً يف مؤرشات الرىض والســعادة والرفاهية ورفع 
مســتوى املعيشــة للمواطنــني، وعززها بكفاءة السياســات 
والخطط والربامج، كام أســهمت مبادرات ســموه يف تحقيق 
أماين شــعب اإلمــارات وتطلعاتــه، حيث وجه بــأن يكون 
اإلنســان هو هدف التنمية يف جميع املجاالت. وبفضل ذلك 
كله، حّل ســموه يف القامئة العاملية املتقدمة لعام 2014 بني 
القــادة األقوى نفــوذاً وقراراً وتأييداً وفق سياســة اعتمدت 
الحكمــة يف القيــادة، والتميــز يف األداء واإلنجاز، واالهتامم 
بالتنميــة البرشيــة، وتعزيز االقتصاد وضــامن حقوق الفرد، 
وتعزيــز األمــن والطأمنينة، ودعم الربامج اإلنســانية داخل 
الدولة وخارجها، وترســيخ األمن واالستقرار العريب والعاملي، 
ونبذ اإلرهاب وتجفيف منابعه، وتقديم العون واملســاعدة 

العامل يف شتى املجاالت. لشعوب 

لقد عرب شــعبنا الويف يف املناســبات كافة عن إميانه الراســخ 
بقيادتــه الحكيمــة، وأقســم عــىل العهــد والــوالء والوفاء 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله، مؤكداً عمق مســؤولية الوالء واالنتامء 
لهــذا الوطــن واملحافظة عــىل أمنــه واســتقراره، وصيانة 
منجزاتــه من خالل تلبية نداء القيادة ألداء الخدمة الوطنية 

االحتياطية بانخراط جميع أبناء شــعبنا الويف ممن شــملهم 
القانــون، حيــث انخرط أبناء اإلمــارات يف ملحمــة وطنية 
عظيمة معربيــن عن جاهزيتهم للذود عــن حياض الوطن، 
مؤكديــن أنهــم الحصن املنيــع لهذه الدولــة وقيادتها التي 
شــملتهم دوماً برعايتها وغرست فيهم الحب والوالء ومعاين 

االنتامء.

لقد شهدت الســنوات املاضية من عمر االتحاد تطوراً نوعياً 
ومبادرات خالقة اعتمدها صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، رعــاه الله، منذ توليه قيادة الســلطة التنفيذية. 
وارتفع مؤرش األداء يف جميع املبادرات التي أطلقها ســموه، 
ســواء من خــالل تحديــث اســرتاتيجيات جميــع الوزارات 
والهيئــات االتحادية أو من خالل الكــوادر البرشية الوطنية 
املؤهلة التي اســتطاعت أن تسجل متيزاً يف القيادة والتنفيذ 

الدولية لألداء. املعايري  وفق أرقى 
ويف املجال االقتصادي، شــهدت جميع إمارات الدولة تنوعاً 
وتعزيــز  واالقتصــادي،  االســتثامري  واألداء  التخطيــط  يف 
الصناعــات الوطنية القاعــدة املتينة القتصاد حر يعتمد عىل 
التعددية يف مصادر الدخل واستغالل رؤوس األموال، وخلق 
بيئة مثالية يف االســتثامر معززة بالترشيعــات املنظمة التي 
تدعم األمن االســتثامري، وتســهل عملية مزاولة النشاطات 

انتقال رؤوس األموال. وحرية 

إن متتــع اإلمارات بالبنى التحتية وفــق املواصفات العاملية، 
وتطويــر جميــع الخدمــات وفــق املعايري الدوليــة، وربط 
الدولــة بشــبكات من التواصل مــع دول العامل واســتغالل 
املوقــع الجغــرايف، كل ذلك جعل منها منافســاً قوياً للعديد 

من الدول ومحط أنظار املســتثمرين. 

ويف إطــار البحــث العلمــي والتميز أطلق صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيــس الدولة 
رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، مبادرة مرشوع 
"مســبار اإلمارات" الذي يعد أول مسبار عريب إسالمي يصل 

لقيت مبادرة زيارات 
محمد بن زايد للمواطنين 

كل التقدير من كافة 
المواطنين باعتبارها نهجًا 

اختصه القائد المؤسس

لقيت مبادرة زيارات 
محمد بن زايد للمواطنين 

كل التقدير من كافة 
المواطنين باعتبارها نهجًا 

اختصه القائد المؤسس
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كلمات

اهتمام قيادتنا الحكيمة بالمرأة وتمكينها 
كان له اآلثر الكبير في المشاركة السياسية 
واإلدارية واالجتماعية والتنموية في كافة 

المجاالت بإعتبار المرأة عنصرًا فاعًال في 
المجتمع
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إىل كوكــب املريخ بقيادة فريق إمــارايت تزامناً مع احتفال الدولة 
باليوبيــل الذهبــي لقيامها، ليؤكد اســرتاتيجيات الدولة يف مجال 
البحث العلمي وعلــوم الفضاء، واهتاممه بخلق الكوادر البرشية 

العلمية يف هــذا املجال، وإدراج ذلك ضمن أولويات الحكومة.

لقد تجلــت اهتاممات الدولة باملواطنني وتلبيــة احتياجاتهم من 
خالل الزيــارات امليدانية التــي كان يقوم بهــا املغفور له، بإذن 
الله تعاىل، الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. كام 
تبنى الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 
أبوظبــي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة هذه املســؤولية 
وفــق برنامج زمني يلتقي مــن خالله املواطنــني يف جميع أنحاء 
الدولــة للتعــرف عىل احتياجاتهــم والوقوف عىل مــا تم إنجازه 
مــن مبــادرات يف جميع املجــاالت، وتضمينهــا يف خطط وبرامج 
الدولة، ســواء من خالل إدراجهــا ضمن برامــج امليزانية العامة 
للدولــة أو من خــالل مبادرات صاحب الســمو رئيــس الدولة، 
حفظه الله. وقد لقيت مبادرة زيارات الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املســلحة كل التقدير من املواطنني كافــة باعتبارها نهجاً 

شهدت السنوات الماضية 
من عمر االتحاد تطورًا 
نوعيًا ومبادرات خالقة 

وارتفع مؤشر األداء في 
كافة المبادرات



وضعــه القائد املؤســس، رحمــه الله، وتابع ســموه تنفيذه 
مؤكداً اســتمرار القيادة يف نهجها املتواصل لخدمة املواطنني 
وتلبيــة احتياجاتهم يف جميع املجــاالت بصورة عاجلة. وقد 
عــرب املواطنون يف مناســبات عدة عن شــكرهم وتقديرهم 
وفرحتهــم بلقــاء ســموه ومبادراتــه اإلنســانية وزيارتهم 

االجتامعية. مناسباتهم  ومشاركتهم 

لقد عــززت الدولــة تكامل أداء ســلطاتها الدســتورية من 
خــالل التكامل بــني الحكومة واملجلــس الوطني االتحادي، 
وعــرب صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب، رعاه 
اللــه، عنــد افتتاحه الــدور الرابع مــن الفصــل الترشيعي 
الخامــس عــرش للمجلــس الوطنــي االتحادي عــن اعتزازه 
بالــدور املنــوط بــه، واعتبار أعضائــه ضمن فريــق العمل 
الوطنــي، وأن مشــورتهم عنرص أســايس يف رســم سياســة 
الحكومــة مؤكداً ســموه أن دعم القيادة لهــذا املجلس من 
خالل منحه املزيد من الصالحيات قد أســهم يف تطوير األداء 
الحكومــي، وتعزيــز الترشيعات، وتقييم برامــج الخدمات، 

كام مثن ســموه الدبلوماســية الربملانية التي يقوم بها أعضاء 
املجلــس الوطني يف إطار مشــاركاتهم الخارجية والتي تعرب 
عــن نجاح هذه املبادرات التي تعد مكملة للدور الســيايس 
للدولــة ودعم مواقفها السياســية، وتأكيــد حقوقها، ودعم 

املجاالت. تقاريرها يف شتى 

إن اهتــامم قيادتنــا الحكيمــة باملــرأة ومتكينهــا كان لــه 
األثر الكبري يف املشــاركة السياســية واإلداريــة واالجتامعية 
والتنمويــة يف جميع املجــاالت باعتبار املرأة عنرصاً فاعالً يف 
املجتمع، وعززت الشــيخة فاطمة بنــت مبارك أم اإلمارات 
دور املــرأة مــن خــالل دعمهــا ومســاندتها كل الربامــج 
واملبــادرات التي تعــزز مكانة املرأة، وتؤكد إميــان القيادة 
وحرصهــا عــىل تــويل املناصب القياديــة وإســهامها يف بناء 
الدولــة العرصيــة واملشــاركة يف جميع املحافــل التي تعزز 
مكانــة املرأة واإلميان بدورها الرائد يف كل املجاالت، وســن 
القوانني والترشيعات التي تعزز مكانتها وتضمن مســتقبلها، 

ســواء يف إطــار املشــاركة العمليــة أو من خــالل الضامن 
االجتامعي وتحقيق جميــع مطالبها وحفظ حقوقها. 

ويف الختــام، يــرسين أن أتقــدم إىل مقــام صاحب الســمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان، رئيس الدولــة القائد 
األعىل للقــوات املســلحة، حفظه اللــه، وإىل أخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب، رعــاه الله؛ و إىل 
إخوانهــام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد 
حــكام اإلمارات؛ وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة؛ وإىل أصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام 
وشــعب اإلمارات الويف يف هــذه املناســبة الوطنية الخالدة 
بأســمى آيات التهاين والتربيــكات، داعني الله، عز وجل، أن 
يحفــظ قائد مســريتنا ويوفقنــا جميعاً لخدمــة هذا الوطن 

الكريم. وشعبه  العزيز 
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تمتع االمارات بالبنى 
التحتية وفق المواصفات 
العالمية جعل منها منافسًا 

قويًا للعديد من الدول 
ومحط أنظار المستثمرين
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إمارة أم القيوين 
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تقع عىل ساحل الخليج العريب بطول ميتد نحو 24 كيلومرتاُ 
بني إماريت الشارقة غرباً ورأس الخيمة رشقاً، ومتتد أراضيها 
يف الداخل زهاء 32 كيلو مرتاً. وتبلغ مســاحة اإلمارة قرابة 
777 كيلــو مرتاً مربعــاً، وهى تعادل 1 باملئة من مســاحة 

الدولة من دون الجزر.

يبلغ عدد ســكان إمــارة أم القيوين49,159  نســمة طبقاً 
لتعــداد ديســمرب 2005. ومدينة أم القيويــن هي عاصمة 
اإلمــارة، وتقــع عىل خــور عميــق عرضه كيلو مــرت واحد 
وطوله نحو خمســه كيلومرتات، وهي مقر ســمو الحاكم، 
وترتكــز فيها الدوائــر الحكومية كافــة، ومختلف الرشكات 
واملصارف واألســواق التجاريــة، ويوجد فيهــا ميناء صقر، 
وكذلك مركز األبحاث وتربية األحياء البحرية الذي يســاعد 

عىل تطوير الرثوة الســمكية بالدولة.

ويتبــع اإلمارة فلج املعال، وهي تقع عىل مســافة 50 كيلو 
مــرتاً جنويب رشقــي مدينــة أم القيوين. واســم فلج املعال 
مشــتق من الفلج؛ وهو املاء الذي ينبــع من باطن األرض 
أو الجبــال، وتجري ميــاه الفلج عىل جانب الوادي، ويعود 
انتشــار الزراعة يف فلــج املعال إىل خصوبــة تربتها وتوافر 

بها. العذبة  املياه 

كــام يتبع اإلمــارة الجزيرة الســينية التي تبعــد كيلو مرتاً 
واحــداً عــن مدينة أم القيويــن، ومســاحتها 90 كيلو مرتاً 
مربعــاً، وهي محميــة طبيعية للغزالن والطيــور البحرية، 

القرم. أشجار  فيها  وتكرث 

وعىل امتداد الســاحل جوار أم القيويــن تبدو للعيان آثار 
اقدم مدينة أثريــة يف املنطقة كانت مزدهرة قبل أكرث من 
ألفــي عام يف جنويب رشقي الجزيــرة العربية، ويطلق عليها 
اســم الدور وقد دلت الحفريات التــي قام بها علامء آثار، 
عــىل العديد مــن املكتشــفات األثرية كالبيــوت الحجرية 

والقبور واألواين الخزفية والزجاج املرصي والشــامي.

ـــــــــــيرة العطرة �بائنا المؤسسين



كلمة صاحب السمو الشيخ

سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى 

حاكم رأس الخيمة
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كلمات

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن 
صقر القاســمي عضو املجلس األعىل 
حاكــم رأس الخيمة « رعــاه الله » 
كلمــة عــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
إن دولة اإلمــارات العربية املتحدة  
يف خــالل أربعة عقود  مــن اإلتحاد 
حققت املســتحيل وصنعــت إنجازاً 
يفخر به كل مواطــن ويجعله يزهو 
بوطنه ويتــرشف بقيادته وتالياً نص 

الكلمة:



«أحييكم باليوم الوطني الثالث واألربعني لدولتنا العزيزة وأحيي 
والءكم والتزامكم بواجبكم تجاه الوطن. إننا نحتفل اليوم بذكرى 
غالية عىل قلوبنا لكونها متثل عالمة فارقة يف تاريخ دولتنا الحبيبة 
التي ســتظل رمزاً لوحدة أراضينا وطموح قيادتنا وإرادة شــعبنا 
الذي ال يعرف املستحيل. إنها الذكرى الـ 43 لقيام دولة اإلمارات 
العربية املتحدة ويف احتفالنا بهذه الذكرى نستذكر صانع االتحاد 
وباين هذه الدولة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان طيب الله ثراه .

لقد كانت الخطوات األوىل لقيام االتحاد خلف فكره النري وقيادته 
االســتثنائية التي تجلت يف أبهــى صورها بقيــام دولة اتحادية 
وعرصية يشار إليها بالبنان كواحدة من أرسع الدول منواً وتقدماً 
يف مجال التنمية البرشية والحضارية وكذلك املغفور لهم» بإذن 
اللــه تعاىل» من اآلباء املؤسســني الذين أدركوا منــذ البداية أن 
املصري مشرتك واألرض ال تتجزأ واملستقبل لوحدة األرض والقيادة 
والشــعب تحت راية علم واحد . يحمل الخري ألبنائه وينعم به 
الشــعب باألمن واالســتقرار والحياة الكرمية يف ظل تحقيق قيم 
العدل واملساواة واإلخاء والعمل املخلص الدؤوب ومد يد العون 

للمحتاجني واملنكوبني ومساندة األشقاء واألصدقاء 

أبناء وطننا املعطاء ..
لقــد اســتطاعت دولة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بعد ذلك 
وعربالعقــود املاضية وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب الســمو 
الشــيخ األخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة «حفظه 
الله  و صاحب الســمو الشــيخ األخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» 
وإخواين أصحاب الســمو الشــيوخ حكام اإلمارات من بناء دولة 
حضارية حققت الكثري عىل املســتوى العاملي كمركز إقليمي يف 

مختلف مجاالت الحياة.

إننا بهذه املناســبة نجدد والــوالء لرمز وحدتنا وقائد مســريتنا 
صاحب السمو الشيخ األخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
«حفظه الله» الذي ســار عىل خطى اآلباء املؤسســني وســاهم 
برؤيتــه الفذة وقيادتــه الحكيمة ونهجه القويم إلرســاء دعائم 

الثوابت الوطنية وتسخري مقدرات ومكتسبات الدولة االتحادية 
ملصلحــة الوطن واملواطن وفق سياســة رشــيدة تنظرللمواطن 

كمحور رئيس يف العطاء والوفاء

إن سياســة التمكــني التي اعتمدها ســموه منذ توليــه القيادة 
ليساهم أبناء وبنات الوطن يف النهضة الحضارية تعرب عن واقعنا 
الحايل إميانا من سموه بأن نهضة األوطان ال تقوم إال بسواعد أبناء 
وبنات اإلمارات واملشــهد يف اإلمارات اليوم يؤكد هذه الحقيقة 
مــن خالل إميان األبناء بالثوابت ومن خالل عطاءاتهم إضافة إىل 
ما وصلوا إليه من مناصب قيادية يف القطاعني الخاص والحكومي، 
فهم يعملون بكل تفاٍن وإخالص لتحقيق النهضة الشاملة للدولة، 
وقد تعدى األمر ذلك إىل الشــأن الدويل حيث تبوأ أبناؤنا مراكز 
مرموقة يف املنظامت الدولية كممثلني عن الدور الريادي للدولة 
يف املحافل الدولية. كل ذلك كان نتاج السياسة الحكيمة لصاحب 

السمو رئيس الدولة تجاه أبناء وطنه.

 لــذا كان لزاما علينا أن ندين لســموه ونحن نحتفل مبرور ثالثة 
وأربعني عاماً عىل قيام دولتنا بالوالء واالنتامء والتقدير والعرفان 

عىل ما قدمه وما يقدمه للوطن وأبنائه

شباب الوطن ..
نقرأ صفحات اإلنجاز يف كتاب مسريتنا االتحادية فيتجىل مشهد 
املجد بســواعد أبناء اإلمارات الذين كانوا وما زالوا عامد الوطن 
لتحقيق مستقبل مرشق يزهو مبنجزاته الحضارية ويرسخ الكرامة 
والعزة لشــعب اإلمــارات الذي يعترب الســياج املنيع ملســريته 

االتحادية

ويحق لنا اليوم كأبناء لهذا الوطن أن نفخر مبا وصلت إليه دولتنا 
من مجــد يف عيدها الـ43 وأن نعتز مبا حققناه من مكتســبات 
ونهضة شــاملة يف فــرتة تعد قصرية يف حياة الشــعوب ملتزمني 
بهويتنا الوطنية وعروبتنا األصيلة ومتمسكني بالثوابت االتحادية 
ومؤمنــني بأن االتحاد هو مصرينا ومصــري من بعدنا من األجيال 
القادمــة وال ســبيل لنا للوصــول إىل األمن واالســتقرار والتقدم 
واالزدهــار إال يف ظل دولتنا االتحادية وخلف قيادتنا الرشــيدة 

ملواجهة التحديات والصعوبات للحفاظ عىل مكتسباتنا الوطنية 
وتعزيز موقعنا يف مصاف الدول املتقدمة. 

فاليوم ينظر إلينا العامل ولتجربتنــا االتحادية التي أرىس دعامئها 
زايد وشارك فيها بالعمل املخلص أبناء وبنات الوطن واحدة من 
التجارب الناجحة عىل املستوى الدويل وكمثال يحتذى به تستلهم 
منــه الشــعوب قصة نجاح شــعب آمن بقيم الوحــدة واإلخاء 
والتالحم بني القيادة والشــعب فــكان إيذانا مبيالد رصوح املجد 

عىل أرض اإلمارات»

إخواين وأخوايت ضباط وجنود قواتنا املسلحة البواسل
إن اعتزازي بقواتنا املسلحة و بعطاء هذه القوات وإلمياين العميق 
بإنجازاتها وجاهزيتها فالبد لنا بهذه املناســبة أن نشيد بدورها 
فهــي درع الوطن املكني كام البد لنا أن نذكــر التضحيات التي 
قدمها أفراد القوات يف ســبيل الوطــن ونجاح التجربة االتحادية 
وبدورهم الريادي يف أداء الواجب للحفاظ عىل األمن االســتقرار 
الــدويل ضمن الجهــود الدولية مثمنني مســاهمتهم الفعالة يف 
حاميــة املكتســبات كل ذلك بفضــل جهود الفريق أول ســمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املسلحة الذي عمل عىل االرتقاء مبستوى القوات 
املســلحة لدولتنا العزيزة وأكد عىل تطوير إمكاناتها وجاهزيتها 

ليك تقوم بدورها املنوط بها عىل أكمل وجه.

وأخرياً ..
« أتوجه بأسمى آيات التهاين لصاحب السمو الشيخ األخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأدعو الله أن مين 
عىل ســموه نعمة الصحة والعافية. كام أهنئ صاحب الســمو 
الشيخ األخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم ديب «رعاه اللــه» وأهنئ إخواين أصحاب 
الســمو الشيوخ حكام اإلمارات وشــعب دولة اإلمارات العربية 
املتحدة مبناســبة الذكرى الـــ 43 لقيام دولتنا الحبيبــة .. داعياً 
الله - عز وجل -  أن يديم علينا نعمة األمن واالســتقرار والتقدم 

واالزدهار يف ظل القيادة الرشيدة 
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سعادة وطن
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رجال 
صنعوا التاريخ

الثاني من ديسمــبر ... يوم نسـتعـيد فيه با�كبـار الســــــــــ



إمارة رأس الخيمة
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تقع عىل ســاحل الخليج العريب بطول يبلــغ نحو 64 كيلومرتاً. 
ومتتد اإلمارة إىل الداخل ملسافة تزيدعىل 128 كيلومرتاً، وتشرتك 
مع سلطنة عامن من ناحية الجنوب والشامل الرشقي يف حدود 
جبلية. ويتبع اإلمارة عدد من الجزر يف مياه الخليج من أهمها 
جزيرتا طنــب الكربى وطنب الصغرى. وتبلغ مســاحة اإلمارة 
1684 كيلــو مــرتاً مربعاً، مبا يعادل 2.2% من مســاحة الدولة 
من دون الجرز، وبلغ عدد سكان اإلمارة 250,000 نسمة طبقاً 

لتعداد ديسمرب 2005.

مدينة رأس الخيمة هي عاصمة اإلمارة ويقســمها إىل قسمني 
لســان مايئ يســمى خور رأس الخيمة، ويعرف القسم الغريب 
برأس الخيمة القدميــة ويقع فيه متحف رأس الخيمة الوطني 
وبعض الدوائر الحكومية، والقسم الرشقي يعرف بالنخيل ويقع 
فيه مقر ســمو الحاكم وبعــض الدوائر الحكوميــة والرشكات 
التجارية. وقد تم ربط القســمني عن طريق جرس كبري مير عرب 

الخور لتسهيل الحركة بينهام.

ومن املناطق املهمــة يف اإلمارة منطقة خــور خوير الصناعية 
والتــي تبعد زهــاء 25 كيلومرتاً نحو الشــامل، حيث تشــتهر 
بالعديد من الصناعات املهمة مثل األسمنت واألحجار والرخام، 

كام يوجد فيها ميناء التصدير الرئيس وهو ميناء صقر.

وتزخر اإلمــارة بآثار مدينة جلفار وحصن ضاية ووادي الغاف. 
وتتميز اإلمارة مبوقعها وجبالها وســواحلها ومناطقها الزراعية 
وينابيعها الطبيعية الحــارة يف منتجع عني خت التي يقصدها 

الناس لالستشفاء.

ـــــــــــيرة العطرة �بائنا المؤسسين



كلمة الفريق أول سمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي 

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
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كلمات

وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
كلمـــة عــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أن الثاين من ديســمرب 2014 الذكرى 
الثالثــة واألربعــون لتأســيس دولة 
نستحرض  املتحدة،  العربية  اإلمارات 
فيه ما قام به اآلباء املؤسســون وما 
بذلوه مــن جهد من أجل تأســيس 
دولتنــا العزيزة، إذ اجتمعت يف هذا 
اليــوم إرادة كافــة قيــادات وأبناء 
اإلمارات بقيادة املؤسس، وتالياً نص 

الكلمة:



تحــّل علينا اليــوم الثاين من ديســمرب 2014 الذكــرى الثالثة 
واألربعون لتأســيس دولة اإلمارات العربية املتحدة،هذا اليوم 
الذي نســتحرض فيه ما قام به اآلباء املؤسســون وما بذلوه من 
جهد من أجل تأسيس دولتنا العزيزة،إذ اجتمعت يف هذا اليوم 
إرادة كافة قيادات وأبناء اإلمارات بقيادة املؤسس املغفور له-

بإذن الله تعاىل-الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان –طيب 
الله ثراه-وإخوانه أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 
وقــد أدركوا جميعــاً أن يف االتحاد قوة ومنعــة، وأنه قد حان 
الوقت لتوحيد هذا الشعب الكريم األيّب وهذه األرض الطيبة، 
فــكان أن أعلنوا قيام اتحــاد دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
ليســطّروا بذلك صفحة مضيئة يف تاريــخ املنطقة،وليحتل هذا 
اليــوم مكانة خاصة يف قلوبنا جميعــاً مبا ينطوي عليه من قيم 

وطنية أصيلة، تحض عىل االتحاد والتضامن.

إننا وإذ نحتفل باليوم الوطني الثالث واألربعني، فإننا نســتذكر 
تلــك القيم الوطنية األصيلة، لنســتلهم منها العــرب والدروس، 
ولنتعلم من حكمة وعزم وتصميم مؤســس الدولة وإخوانه ما 
ميّكننا من االســتمرار يف بناء دولتنــا وتحقيق نهضتها يك تبقى 
رايتها عاليــة خفاقة كام أرادها دامئاً اآلباء املؤسســون، داعني

لهم جميعاً بالرحمة، شــاكرين لهم حكمتهــم وعزميتهم التي 
وضعت حجر األســاس لهذا الوطن الغــايل، ومؤكدين أننا عىل 
دربهم سائرون، وبرؤيتهم متمسكون، يف أن يبقى االتحاد وفياً
ألهدافــه يف الحفاظ عىل متاســك أعضائــه وتضامنهم، وتعزيز 
مؤسســاته وتقويتها وحامية مكتســباته،مخلداً بذلك الجهود 
والتضحيات التي بذلت يف ســنواته األوىل، وذلك حتى تتمكن 
أجيالنا من العيش حياة كرمية حرة مستقرة، وحتى نحافظ عىل 

موقع دولتنا دامئاً يف مصاّف األمم الكبرية والعظيمة.

إن دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة سيدي صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولــة -حفظه الله- 
ومبعاونة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، وإخوانهام 
أعضــاء املجلس األعىل حــكام اإلمارات -حفظهــم الله- تتحرك 
وفق فلسفة عامدها مصلحة املواطن، بدءاً من تحقيق االستقرار 

واألمــن، ومروراً بإقامة بنية تحتية متطورة وحديثة،وتوفري فرص 
عمــل حقيقية تضمــن العيش الكريم للمواطــن. ويأيت اهتامم 
الدولة باملواطنني انطالقاً من إميانها التام بأن اإلنســان هو محور 
عملية التنمية املتوازنة يف مختلف مناطق الدولة وركيزة أساسية 

لتحقيق التقدم والتطور واالزدهار.

إخويت وأخوايت..
لقــد حققــت دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الكثري من 
اإلنجــازات التي تصّب يف مصلحة الدولةواملواطن، لكننا ينبغي 
أال نقف عند هذه اإلنجازات وإمنا البد من التطلع إىل املستقبل 
دامئاً، وإدراك كيف ستسهم تلك اإلنجازات يف تحقيق مستقبل 
آمن لدولتنا، فعىل املستوى االقتصادي،لدينا إميان بأنه البد من 
إقامة اقتصاد قوي يعتمد عىل مصادر متنوعة للدخل، يستطيع 
أن يحقق تنمية شــاملة مبختلــف أوجهها، وهنا ال بد من بذل 
مزيــد من الجهد من أجلتقليصاالعتامد عىل النفط بدرجة أكرب 
مام وصلنا إليه اآلن، ويعداالعتامد عىل العلم واملعرفة لتحقيق 
هذه التنمية هو الســبيل الوحيد للوصــول بدولتنا إىل مرحلة 
اإلنتــاج النوعي الذي ال يعتمد النفط أساســاً لدخلنا، وهو ما 

أثبتته تجارب دول ليس لديها موارد طبيعية تذكر. 
ويصّب نجاح سياســة التنويع االقتصــادي ، مبارشة يف مصلحة 
الدولة واملواطن، إذ إن نجاح هذه السياســة يســهم يف إقامة 

اقتصاد قوي ال يتأثر بتقلبات أسعار النفط،ويعتمد عىل قدراته 
الذاتيــة يف توليــد مداخيله، ما ميّكن الدولــة من وضع خطط 
اقتصاديــة اســرتاتيجية طويلة األجللتحقيــق مزيد من التقدم 
والتنمية الشاملة مبا يضمن إدامةالحياة الكرمية للمواطن. كام 
يســاعد نجاح هذهالسياسة عىل إيجاد مزيد من فرص العمل 
للمواطنني، خاصة أن الدولة ســتتجه يف هــذه الحالة إىل ضخ 
املزيد من االســتثامرات يف قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة 
والخدمــات، األمر الذي يتطلب بدوره االســتثامر يف رأس املال 
البرشي بهدف إعداد كوادروكفاءات مواطنة ماهرة قادرة عىل 

تلبية متطلبات سوق العمل واالقتصاد الوطني.

وكــام نؤمن برضورة تقليص االعتامد عىل النفط من أجل خلق 
اقتصــاد قوي، فإننا نؤمــن أيضاً بالبحث باســتمرار عن بدائل 
للطاقة، من خالل دعم االبتكارات العلمية واملشــاريع البحثية، 
وقــد قطعنا خطوات كبرية يف هذا املجال عرب مشــاريع الطاقة 
املتجــددة املتعددة التي تقوم الدولة بتنفيذها، لكننا ال بد من 
أن نــرسع الخطى لتحقيــق املزيد يف هذا املجــال، ومع ذلك 
ينبغي لنا موازنة املســؤولية بني واجبنا لتحديث مصادر أخرى 

للطاقة وحامية البيئة لتحقيق التنمية املستدامة. 

وال يخفى عــىل أحد حجم اإلنجازات التــي حققتها الدولة يف 
املجال االجتامعي، إذ تكشف نظرة رسيعة عىل مجاالت الصحة 
والتعليم واإلسكان عن مدى التطور الذي لحق بهذه الخدمات 
التي باتت تضــارع نظرياتها يف الدول املتقدمة، وهو ما يأيت يف 
ظل رغبتنا يف تحقيق هدف رئييس من أهداف السياسة العامة 
للبالد،وهــو إنجاز تنمية اجتامعية حقيقيــة، والوصول بها إىل 
أقىص درجاتهــا كنظام متكامل، يقطف مثــاره املواطن يف ظل 

حياة كرمية وآمنة.

إخويت وأخوايت ..
إننا نعي متاماً، ومنذ تأســيس دولتنا، قيمة اإلنســان، وأهميته 
ودوره يف بناءا ألمم، ومن ثم نحرص عىل صون حقوقه وضامن 
رفاهيتــه وتلبية احتياجاته، ويف القلب من ذلك يأيت الشــباب 
الــذي هو األمل املــرشق الذي تقوم عليــه الطموحات وتُعقد 
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إيمانًا بأن الشباب هو 
مستقبل دولتنا، فإننا نؤكد 

ضرورة حمايته من أي 
أفكار دخيلة والحفاظ عليه 

من أي دعاوى مغرضة



كلمات

إننا نعمل دائمًا من أجل توفير الظروف 
المالئمة في الداخل والخارج، كي تكون 

دولتنا آمنة مستقرة..تمضي بعزم 
وهّمةلتحقيق الرخاء واالزدهار والتقدم
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عليــه اآلمال، فلدينا إدراك تام أن الشــباب هم صناع الحارض وأمل 
املستقبل وعامد أي تقدم حقيقي، وال ميكن ألي دولة أن تتقدم من 

دون استثامر أمثل لقدرات شبابها.
إن املجتمع اإلمارايت مجتمع تغلب عليه نســبة الشباب، وإمياناً بأن 
هذا الشــباب هو مستقبل دولتنا، فإننا نؤكد رضورة حاميته من أي 
أفكار دخيلة والحفاظ عليه من أي دعاوى مغرضة تستهدفه، وذلك 
عرب توفري بيئة صحية تســاعده عىل النمو الســليم، وتتيح له تنشئة 
صحيحــة تقوم عىل قيم الوســطية واالعتدال والتســامح والتعايش 
واالنفتاح عىل العامل والتفاعل مع مستجداته، مع الحفاظ يف الوقت 
ذاته عــىل خصوصياته الثقافية والحضاريــة والدينية. إننا نريد من 
شــبابنا أن يكون واعياً مبا يدور حوله، ومدركاً أن رســالته هي بناء 
وطنــه الغــايل، فكلنا مطالبون اليــوم بأن نعزز سياســاتنا التنموية 
واالسرتاتيجية برؤية تستند إىل اإلرث التاريخي لدولتنا،وتتفاعل مع 
املتغريات،وتواكب املســتجدات وتنظر إىل املستقبل بنظرة طموحة 

وواعية، وشباب الوطن هم يف صلب هذه االسرتاتيجية.
لقــد أثبت شــباب الدولة أنه عىل قدر املســؤولية، وأنه حني طلب 
ألداء الواجــب كان عىل أتم االســتعداد، ولقد شــعرُت بالســعادة 
حينام شــاهدت هذا الشباَب يســارع إىل أداء الخدمة الوطنيَّة؛ كام 
أحسســت بالفخر حينام رأيت أبنايئ الشــباب.. منضبطني.. روحهم 
املعنويــة مرتفعة..وهــم يقبلــون بكل همة وشــجاعة عــىل أداء 
التدريبات العسكرية يف معســكرات الخدمة الوطنية واالحتياطية، 
ليؤكدوا بذلك أنهم أدرى باملسؤولية امللقاة عىل عاتقهم، وأنهم جيل 
جديد يخدم أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة واستقرارها، وإنني 
عىل يقني بأن التحديات املاثلة واألخطار املحدقة مهام تعددت فإن 
الروح الوطنية املتوهجة يف نفوس أبناء الوطن، والتي ملســناها من 
خالل اســتجابة شــباب الوطن لالنخراط يف الخدمة الوطنية مؤخراً، 

قادرة عىل التصدي لتلك التحديات واألخطار ومجابهتها.
إن قانون الخدمة الوطنيَّة واالحتياطيَّة يســتهدف تحقيق التنشــئة 
الوطنيــة الســليمة ألبنــاء الوطــن، وترســيخ قيم الــوالء واالنتامء 
والتضحيــة يف نفوســهم، وتهيئة جيل قــوي واثق ميلــك مقوِّمات 
ل املسؤولية،  الشخصية القيادية، من حيث االنضباط،وااللتزام، وتحمُّ
واالعتــامد عىل النفس،واحــرتام القانون، وبحيث تكــون لدى هذا 
الجيل القدرة عىل تحمل مســؤولياته املســتقبلية، وعىل اإلسهام يف 

الخطط املستقبلية للدولة.
كام سيســاعد انخراط الشــباب يف أداء الخدمة الوطنية عىل ترسيخ 



الوحــدة الوطنية التي تعترب أســاس اســتقرار الدولــة ومنائها، 
وهي أساس قيام أي دولة حديثة، كام سيؤدي أيضاً إىل تعميق 
روح املواطنة، إذ ســيكون لجهود الخدمة الوطنية تأثري مبارش 
يف دعم التوطني، حيث ســتضع الشــباب اإلمــارايت عىل عتبة 
االنخــراط املبكر يف أداء أعامل مختلفــة بعضها يعادل العمل 
اليدوي، وهو ما ســيجعل مواطني الدولة قادرين عىل أداء أي 

أعامل تسند إليهم.

إخويت وأخوايت..
إننــا نعمــل دامئاً من أجــل توفري الظروف املالمئــة يف الداخل 
بعــزم  مســتقرة..متيض  آمنــة  دولتنــا  تكــون  والخــارج، يك 
وهّمةلتحقيق الرخاء واالزدهار والتقدم، فاملنطقة مبا تشــهده 
من تحــوالت ومســتجدات مقبلة عــىل مرحلــة جديدة من 
التحديات، وليســت دولة اإلمارات العربية املتحدة مبنأى عن 
تأثــريات هذه التحوالت، وال شــك يف أن بيتنــا املتوحد يحمينا 
من هذه التأثريات، ويســاعدنا يك نكون عىل أهبة االســتعداد 
والجاهزية ملواجهة هذه التأثريات، ومواكبة تطوراتها وحســن 

التعامل مع تداعياتها.

وانطالقــاً مــن مصلحتنا الوطنيــة العليا، ومــن إدراكنا أهمية 
الحفاظ عــىل االســتقرار يف املنطقة،كان البد مــن العمل من 
أجل مواجهة التأثريات الســلبية التي نتجت من األحداث التي 
شــهدتها املنطقة طوال األعوام القليلة املاضية، ويف هذا اإلطار 
جاء التحرك اإلمارايت الداعم للشــقيقة مرص التي احتاجت إىل 
الدعــم العاجل، فــام كان من دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
إال أن ســارعت إىل تقديــم املســاعدة الالزمة، وذلــك انطالقاً 
مــن قناعتنا بأن تحقيق االســتقرار يف مرص يــؤدي إىل تحقيق 
االســتقرار يف املنطقة بأكملها، وأن مرص هي عمق اسرتاتيجي 

للمنطقة وصامم أمان للبلدان وللشعوب العربية.

وتشــهد منطقتنــا يف اآلونــة األخرية تحديــاً مهــامً يتمثل يف 
تنامــي خطر التطــرف واإلرهاب، وهو ما ميثــل تهديداً خطرياً 
ألمــن دولة اإلمارات العربية املتحدة واســتقرارها وكذلك أمن 
منطقة الخليج واملنطقة العربيــة كلها، األمر الذي فرض علينا 
التحرك من أجل مواجهة هذا التحدي الخطري، وذلك من خالل 

العمل عىل محــاور عدة، من بينها تحصــني جبهتنا الداخلية، 
وبنــاء أرضية جديدة للتعــاون بني الدول العربيــة الراغبة يف 
صيانة األمن واالستقرار يف املنطقة، واالنخراط بقوة يف الجهود 
الدوليــة التي تعمل من أجل مكافحة التطرف واإلرهاب. وإننا 
نؤمن بأنه ينبغي أن تســتمر جهودنا يف مكافحة هذه الظواهر 
والقضاء عليها، معتمدين يف ذلك عىل ثوابتنا الراسخة ومواقفنا 
الواضحــة وإمياننا التام وقناعتنــا الصلبة بأن القضاء عىل هذه 
الظاهرة يشكل أحد أهم مفاتيح تحقيق االستقرار يف املنطقة.

إننا نعيش يف عاملجديد متغري.. ونشهد تطورات عاملية مستمرة 
تجعــل العامل قريــة كونية صغــرية ترتابط أطرافها وتتشــابك 
مصالحهــا، ومن ثم ليــس مبقدورنا أن ننعزل عــن هذا العامل 
وعن همومه وقضاياه ومشــكالته، وإمنا ينبغي أن نتفاعل معه 
ونشاركه معضالته، ونكون عامالً مؤثراً وعنرصاً فاعالً يف حركته 
ويف توجهاتــه نحو وضــع الحلول واالســرتاتيجيات، مبا يجعلنا 
قادريــن عىل تحقيق مصالحنا الوطنيــة، لكن ينبغي أن يكون 
تفاعلنا مع هذا العامل نابعاً من منطلق الرشاكة الكاملة القامئة 
عــىل تحقيق املصالح وتبادل املنافع. ووفق ذلك نســتطيع أن 
نرســخ املكانــة املرموقة التــي بلغتها دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة وأن نفرض حضورها بقوة عىل الساحة العاملية.
إن تحرك سياســتنا الخارجية ينبغي أن يتم يف إطار من التوازن 
يف العالقــات الدوليــة، وهذا يتطلــب تعدد وتنــوع خيارات 
ومســارات التحرك الخارجــي وعدم حرصهــا يف منطقة دون 
أخرى، مبا يســاعد عــىل إقامة عالقات قويــة وفاعلة مع دول 
أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآســيا يف آٍن واحد،من دون أن تكون 
العالقــة مع منطقٍة ما عىل حســاب العالقة مع منطقة أخرى، 
أو أن تكــون العالقــة مع طرف دويل أو إقليمي عىل حســاب 
العالقة مع طرف آخر، ويف ظل هذه التوجهات تســتطيع دولة 
اإلمارات العربية املتحدة أن تقيم املزيد من العالقات املتميزة 
مــع العديد من دول العامل يف مختلف القارات، األمر الذي من 

شأنه أن يسهم يف تعزيز مكانتها يف العامل أجمع.

إخويت وأخوايت.. 
لقــد مــرت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة مبرحلة مهمة يف 
تاريخها الحديث استطاعت خاللها أن تقطع أشواطاً مهمة عىل 
طريق بناء الدولة ووضع أسسها وترسيخ قواعدها، كام انطلقت 

يف مرحلة أخرى من أجل تحقيق التمكني السيايس واالقتصادي 
واالجتامعــي والثقايف، ونحن اآلن بصدد مرحلة جديدة تنطلق 
خاللها الدولة من أجل دعم وترســيخ مكانتها عىل الســاحتني 
اإلقليميــة والدولية، وتعزيز دورها كالعب إقليمي ودويل مهم 
وفاعــل وال غنى عنــه يف مواجهة القضايــا اإلقليمية والدولية، 
وهي مرحلة تتطلب أن يبذل الجميع يف الدولة أقىص ما ميكن 
من جهد، وأن يتعاون الجميع من أجل أن تستمر مسرية تقدم 
هذا الوطــن الغايل وتطوره ونهوضه، ووضعــه يف املكانة التي 
تليــق به يف مصاّف األمم الكبــرية والعظيمة.. فلقد كان نجاح 
دولــة اإلمــارات نابع من الجهــود املخلصة والعمــل الدؤوب 
والجــاد والتوجه العقالين واملبادئ والقيــم العالية النبيلة التي 
ورثناها من اآلباء واألجداد وهي التي بنيت عليها الدولة لتظل 
هي أساس النجاح الذي تحقق، كام أنه بدون االستقرار واألمن 
واألمان ما كان لنا أن نبني ركائز مجتمعنا الواثق الواعد، فمنذ 
البدايات أدركنا أهمية االعتدال والوسطية واالنفتاح عىل العامل 
وتجاربه، فهذه القناعات والطموحات لوطننا وملستقبل أبنائه 
توارثناها وتعلمناها مــن آبائنا وأدركنا قيمتها وأهميتها، وهي 
ركيزة أساســية من ركائــز نجاحنا، فاليوم نــرى محورية هذه 

القيم واملبادئ يف النهضة واملسرية الخرية لوطننا الغايل.

لذلك فإنه ال بد من االستمرار يف الرتكيز عىل هذا املنهج وهذه 
الرؤية إىل جانب االســتمرار يف شــحذ الهمم وحشد الطاقات، 
واالســتعداد للتغلب عــىل الصعاب، حتى نســلم راية الوطن 
لألجيال القادمة عزيزة شامـــخة، وتظــل األمانة التي تركها لنا 

اآلباء واألجداد مصانة بحكمة القيادة ووحدة املواطنني.
وإنني أنتهز هذه الفرصة ألرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات 
إىل ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة -حفظه الله- وصاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة،رئيس مجلس الوزراء،حاكم 
ديب،وإخوانهام أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات –حفظهم 
الله- داعياً الله أن يوفقهم وأن يســّدد خطاهم ملا فيه مصلحة 
وطننا الغايل، وأن يعيد هذه املناســبة دامئاً عليهم وعىل وطننا 
وشعبنا بالخري والرفاهية. كام اهنئ إخويت وأخوايت املواطنني يف 
كل إمارات الدولة بهذه املناســبة الوطنيــة الغالية عىل قلوبنا 

جميعاً. 
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إعداد/ د. عادل عبد الجواد الكردويس
 لقد منح الله املجتمع اإلمارايت قيادة حكيمة متثلت يف الشــيخ 
زايد بن سلطان (طيب الله ثراه) وإخوانه أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات الذين ســعوا جميعــاً إلعالن دولة االتحاد، تحت 
اســم (دولة اإلمارات العربيــة املتحدة)، وبذلوا جهــوداً جبارة 
للحفاظ عىل هذه الدولة لتسري بخطى ثابت نحو التقدم والتطور 

وتضع أقدامها بني مصاف الدول املتقدم يف العامل.
    وبــرز ذلــك يف وصول دولــة اإلمــارات إىل املراكز األوىل عىل 
املســتوى العاملي، فذكرت الكثري من التقاريــر العاملية، وأكدت 
الكثــري من شــهادات الخــرباء واملتخصصني عىل مــا تحقق من 

نجاحات يف كافة املواقع والقطاعات.
يُحتّذى به، وذلك نظراً     حيــث إن دولة االتحاد متثل منوذجــاً
ملا حققته من تقدم ورقي ومستوى متقدم من التنمية البرشية، 
مقرتناً باألمن واالستقرار، ومحققاً الكثري من اإليجابيات للمجتمع 
اإلمارايت وأبنائه، باإلضافة للمشاركة اإليجابية لدولة اإلمارات عىل 

الساحة اإلقليمية والعاملية.
    ويف هذا املقال ســنلقى الضــوء باختصار عىل بعض املواقف 
والجهود التي تربز االتحاد كقيمة عملت القيادة الرشيدة لدولة 
اإلمــارات كل جهدها للمحافظــة عليها حتى تظــل راية دولة 
االتحاد، عالية يف جميع املجاالت، عىل املستوى املحيل واإلقليمي 

والعاملي.

أوالً: أهم املفاهيم املستخدمة:
    بالنســبة للقيم فهي، مفهوم يــدل عىل مجموعة االتجاهات 
املعيارية "املركزية" التي تتكون لدى الفرد يف املواقف االجتامعية 
فتحدد له أهدافه العامة يف الحياة، والتي تتضح من خالل سلوكه 

العميل أو اللفظي.  

    أما القيمـــة Value  باملعنى الــذى نقصده، عبارة عن حكم 
عقيل أو انفعايل عىل أشياء ماديـــة أو معنويـة يوجـه اختياراتنا 
بني بدائل  الســلوك يف املواقــف املختلفة، فالقيمة إذاً هي التي 
تحــدد لنا نوع الســلوك املرغوب يف موقف مــا توجد فيه عدة 
بدائل سلوكية. وتنتظم القيـــم مع بعضها يف نظام قيمي بحيث 
متثل كل قيمـــة يف هذا النظـــام عنرصاً من عناصـره. وعىل هذا 
ميكننـــا القـــول أن لدى كل فرد نظاماً للقيم السياسية ونظاماً
للقيم االقتصادية ونظاماً للقيــم الجاملية ونظاماً للقيم األرسية 

... الخ.  

ثانياً: الدستور اإلمارايت واالتحاد:
     لقد أكد حكام اإلمارات يف ديباجة الدستور اإلمارايت عىل دعم 
االتحــاد كالتايل: "نحن حكام إمارات أبوظبي وديب والشــارقة ... 
إلخ. نظراً ألن إرادتنا وإرادة شــعب إماراتنا قد تالقت عىل قيام 
اتحاد بني هذه اإلمارات، من أجل توفري حياة أفضل، واســتقرار 
أمكن، ومكانة أرفع لها ولشــعبها جميعاً". "وتعد شعب االتحاد 
يف الوقت ذاته للحياة الدســتورية الحرة الكرمية، مع الســري به 
قدماً نحو حكم دميقراطي نيايب متكامل األركان، يف مجتمع عريب 

إسالمي متحرر من الخوف والقلق".
    وحددت املواد من مادة (1) إىل املادة (12) االتحاد ومقوماته 
وأهدافه األساســية. يف حني نصت م (1) الفقــرة (1) "اإلمارات 
العربية املتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها 

فيام بعد يف هذا الدستور باالتحاد".
    ونصت م (2) "ميارس االتحاد يف الشؤون املوكولة إليه مبقتىض 
أحكام هذا الدستور السيادة عىل جميع األرايض واملياه اإلقليمية 

الواقعة داخل الحدود الدولية لإلمارات األعضاء". 
    ونصت م (5) "يكون لالتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني. 
ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص 

الستخدامه داخل إقليمها".
وتربز هذه املواد من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة أن 
هذا الدستور قد أعىل من االتحاد كقيمة، مؤكداً عىل كون الدولة 
اتحادية لها ســيادتها املســتقلة، وأن االتحاد ميارس اختصاصاته 
وعمله عــىل جميع أرايض اإلمارات الســبع وكذلــك عىل املياه 
اإلقليمية التي تقع داخل الحــدود الدولية لجميع إمارات دولة 
االتحــاد األعضاء يف هــذا االتحاد. وقد حدد الدســتور أن يكون 
لالتحاد علــم يٌرفع عــىل أرض دولة االتحاد وفوق املؤسســات 
االتحادية، عىل أن يكون لدولة االتحاد شعار، ويكون لها نشيدها 

الوطني. 

الخدمة الوطنية ترسخ 
قيم الوالء واالنتماء لدى 
شريحة الشباب كما تزرع 
روح النظام واالنضباط 

والتضحية فيهم بما 
يمكنهم من خدمة الوطن 

على أفضل وجه

القيادة الرشيدة وتعزيز قيمة االتحاد
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ثالثاً: اآلباء املؤسسون ودعم قيمة االتحاد:
    نلقــي الضــوء عــىل دور الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
(املغفــور له بإذن الله) يف الدعــوة لقيام دولة االتحاد، وموافقة 
إخوانــه أصحاب الســمو حكام اإلمارات عــىل ذلك، حتى تكلل 
هذا املجهود مبيالد وقيام دولة االتحــاد "دولة اإلمارات العربية 

املتحدة"، يف الثاين من ديسمرب1971م.
    كان توىل الشــيخ زايد ملسؤولية الحكم يف أبوظبي منطلقاً إىل 
اقامة الدولة الواحدة بني شعب اإلمارات، وتوطيد دعائم التعاون 
الخليجي، والســعي نحو التضامن العريب، واملشــاركة اإليجابية 
يف كل ما يوفر للعامل الســالم والرفاهية. وتظل املســرية تواصل 

االنطالق عىل طريق الخري.
    القول إن دعوة الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان (املغفور له 
بإذن الله)  إىل قيام دولة االتحاد "دولة اإلمارات العربية املتحدة"، 
قــد وجدت ترحيباً كبرياً من حكام اإلمارات بنوايا طيبة وخالصة 
ملصلحــة االتحاد، الذي ترتب عليه كثري من الفوائد واإليجابيات 
للجميــع يف جميــع مناطق الدولــة ويف جميع جوانــب الحياة 
اقتصادياً وسياســياً واجتامعياً وتعليمياً وثقافياً .. إلخ، وتحققت 

معدالت مرتفعة يف أبعاد التنمية البرشية يف املجتمع اإلمارايت.
ووجدت دعوة صاحب الســمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رئيــس الدولة قبــوالُ طيباً مــن إخوانه أصحاب الســمو حكام 
اإلمارات، وعملوا معاً بجهد، وتضافرت جهودهم املخلصة بعد أن 
التقت عزميتهم وإرادتهم السياسية عىل بناء االتحاد، حتى أعلن 
عن قيــام دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من ديســمرب 
عام 1971م، وتبوأت الدولة بعد قيام االتحاد مكانة مرموقة عىل 
الخريطة العاملية، مع تواىل اإلنجــازات التي ال زالت تتواصل يف 

مختلف املجاالت حتى يومنا هذا.
    والشــيخ زايد وحدوي التوجه منذ أن أعلن عزمه عىل إقامة 
االتحــاد، وبدعوتــه األمة للتــآزر والتكاتف، فــإذا تفرقت األمة 
وأعطــى كل بلــد ظهره للبــالد اآلخر انطلق صــوت زايد يدعو 

الجميع للعودة بالصف العريب إىل التالحم واالبتعاد عن التجايف 
بني أبناء الوطن العريب الواحد، وال ميل زايد من تكرار هذا النداء 
ليحمــل صوته لكل قائد عــريب، ويف كل مرة كان صوت زايد هو 
الذى يوقظ الضامئر العربية، ويجدد آمال األمة، وما ُعقد مؤمتر 
أو اجتامع عريب إال كان لزايد الدور الرئييس فيه، ويف قضايا األمة 
كان زايد دامئاً القائد الشــجاع الذى يتصدى لألزمة بكل ما أوىت 
مــن عزم وقوة، وفوق هذا وذاك أصبح حب زايد يف قلوب ابناء 
الوطــن العريب بأرسه وليس أبنــاء اإلمارات وحدهم، فهو مل يعد 
قائدا اماراتياً أو عربياً أو اسالمياً فقط، ولكن يعد من أهم القادة 
يف العامل الذين كتب الله لهم التوفيق وسجل لهم التاريخ النجاح.

الشــيخ زايــد قال "االتحــاد يعيش يف نفيس وقلبــي وأعز ما يف 
وجودي وال ميكن أن أتصور يف يوم من األيام إن اسمح بالتفريط 
به أو التهاون نحو مســتقبله". وأضاف ســموه: "إن االتحاد هو 
الضامن الوحيد لالستقرار واألمن يف هذا الجزء من العامل العريب، 
وان مصالح االتحاد فوق الجميع، ولن نســمح بتفضيل املصالح 
الشــخصية عىل مصالــح االتحاد  وأن أهم إنجــازات االتحاد يف 
نظري هي إسعاد املجتمع عن طريق توفري جميع سبل الرفاهية 
والتقدم لهذا الشعب". وكان صاحب السمو رئيس الدولة حريصاً 
عىل دعــوة جميع األشــقاء يف منطقة الخليج العــريب لتحقيق 
االتحاد فيام بينهم مسرتشــدين بذلك من تجربة دولة اإلمارات، 
وقد عرب ســموه عن ذلك بقولة "لقد وضعنــا يف دولة اإلمارات 
تجربتنا االتحادية كنموذج حي لجميع األخوة يف منطقة الخليج 

العريب وتطلعنا بعد ذلك إىل االتحاد األكرب بني األشقاء".
    إن جهود الشــيخ زايد لقيام دولة االتحاد يف بداية سبعينيات 
القــرن العرشين تعرب عــن نظرته لالتحاد كقيمــة، مع تجاوب 
حكام بقية اإلمــارات إلعالن "دولة اإلمــارات العربية املتحدة" 
تضم "أبوظبي، ديب، الشــارقة، رأس الخيمة، عجامن، أم القيوين، 
الفجرية" فأصبح هذا االتحاد منوذجاً لإلقتداء عىل املستوى العريب 

واإلسالمي والعاملي.

رابعاً: القيادة الرشيدة عىل نهج اآلباء املؤسسون لالتحاد:
     نلقــى الضــوء عىل بعــض االهتاممات التي أولتهــا القيادة 
الحكيمة ســرياً عىل نهج اآلباء املؤسسون لدولة االتحاد، حفاظاً 
عــىل هذا النمــوذج الناجــح واملتميز الذي حقــق العديد من 
اإلنجازات تحــت راية دولة االتحاد، والتــي كان لها دور واضح 
يف أن تحتــل دولة اإلمارات العربيــة املتحدة موقعاً متميزاً عىل 
املســتوى العاملي، حيث وصلت إىل ترتيب متقدم يف العديد من 
املجــاالت، ومنها ترتيــب دولة اإلمارات ضمن فئــة الدول ذات 

التنمية البرشية املرتفعة جداً.

تطبيق الخدمة الوطنية 
يدعم قواتنا المسلحة 

بذخيرة بشرية من قوات 
االحتياط، ويرسخ من 

دور دولة اإلمارات كقوة 
استقرار وأمن في منطقة 

الخليج العربي والشرق 
األوسط
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    حيث إن وظهور دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل الســاحة 
اإلقليمية والدولية كحقيقة كان له أثره الطيب لدي جميع مواطني 
دولة االتحاد، إال أنه قد اســتمرت عملية االهتامم باالتحاد ودعم 
جميع مكونات وأبعاد دولة االتحاد من القيادة السياسية الرشيدة 
صاحبــة الرؤية والطموح املدعم لهــذا االتحاد انطالقاً من التوقع 
مبا ســيتحقق هذا النموذج االتحادي من نتائج ومثار عىل الدولة 
واألفراد، لذلك كانت حكمة "الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان"، 
وتعاون وتأييد أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، 
وكذلك اســتمرت املسرية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، وبقية أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، لجني مثار النجاح 

ودعم مسرية النهضة والتقدم).
    ويــأيت االهتامم باالتحــاد نظراً ملا تحقق يف دولة اإلمارات من 
تنمية شاملة ونهضة يف مختلف جوانب املجتمع اإلمارايت، وعىل 
كافة األصعــدة يف أرض الواقع، وما يشــهده من طموح وتطلع 
للمستقبل برز بشكل واضح فيام صاغته القياد السياسية الحكيمة 
(رؤية اإلمارات 2021) بتوجيهات "صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيان، رئيس الدولة"، وتعمل الحكومة تحت قيادة 
"صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب"، وتعاون أصحاب السمو 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات؛ بكل جد واجتهاد ومثابرة 
عــىل تحقيق ذلك يف أرض الواقع لتســتمر الدولة محافظة عىل 
ما حققته من مســتوى مرتفع يف مجال التنمية البرشية (تنمية 
برشية مرتفعة جداً) حســب ما رصده تقريــر التنمية البرشية 

2010 . ضمن أفضل بلدان العامل. 

    إن دولــة االتحــاد عملت بكل الجهد والجد لتأســيس دولة 
حديثة وعرصية، من خالل تدشــني مؤسسات الدولة عىل أسس 
علمية، لتؤدي دورها بتميز مبا يتيح للدولة االستمرار يف التقدم، 
وصوالً إىل تحقيق رؤية اإلمارات 2021 لتكون الدولة من أفضل 

بلدان العامل.

خامساً: رؤية اإلمارات 2021 وتأكيد قيمة االتحاد: 
    حيث إن القيادة الرشــيدة أطلقت رؤية اإلمارات 2021 التي 
تؤكد عىل (ميىض االتحاد يف مســريته عىل خطى اآلباء املؤسسني 
معرتفاً بأفضالهم الجمة، متذكراً قوة عزميتهم وحكمتهم وقدراتهم 
عىل استرشاف املستقبل وتسخريهم لكافة جهودهم وكل ما هو 
متــاح من إمكانيات لبناء نهضة كربى ســابقت الزمن وعوضت 
الشعب اإلمارايت عام فاته وأخذت به إيل ركب الحضارة والتقدم 

ورسمت معامل املسرية واملىض قدماً بالوطن العظيم إيل العال).
    ويف هذا الســياق أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

يف تقدميــه لرؤيــة اإلمارات 2021؛ إن ( هــذه الرؤية تتطلع إيل 
املســتقبل املنشــود وتتوقف عند املحطة املهمة يف العام 2021 
الذي سنحتفي فيه باليوبيل الذهبي التحادنا العزيز وإذ تقتدي 
هذه الرؤية بنهج اآلباء املؤسسني فإنها تستلهم آفاقها من برنامج 
العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة واعتمده أصحاب الســمو أعضاء املجلس 

األعىل حكام اإلمارات).
    يالحــظ من قراءة رؤية اإلمارات 2021 اســتمرارية االهتامم 
بدعــم االتحاد عىل اعتبار أنه قد حقق الكثري من املنافع واآلثار 
اإليحابية واإلنجازات لجميع املواطنني اإلماراتيني وكذلك الدولة، 
ســواء ما تحقق من نهضة شملت جميع أرجاء الوطن، وما أنجز 
من تنمية برشية مرتفعة وتنمية مســتدامة، واســتمرار التقدم 
يف جميع اإلمارات وتأثري وفعالية الدولة عىل املســتوى اإلقليمي 

والعاملي.
    وللتأكيــد عىل دعم وتعزيز قيمة االتحاد، فقد أشــار صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، إيل أن الدورة الثانية السرتاتيجية 
حكومة دولة اإلمارات العربية املتحــدة لألعوام 2011 2013- ، 
جاءت لتبني عىل ما تراكم من نجاحات سابقة ولتستكمل مسرية 
اإلنجاز وفق املعطيات واملتغريات الجديدة ولتســاهم بشــكل 
فعال يف تحقيق رؤية دولة اإلمارات 2021 عند احتفالها بيوبيلها 

الذهبي لعيد اتحادها امليمون.
    خالصة القول؛ لقد بذل اآلباء املؤسسون لالتحاد جهوداً جبارة 
حتى ترى دولة االتحاد النور، وأعطوا لهذه الدولة ووفروا لها كل 
األسس واإلمكانيات التي تجعل منها دولة ناجحة، باإلضافة إىل أن 
القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة قد رضبت املثل 
يف اإلخــالص والعمل بتفاين للحفاظ عىل مكتســبات ونجاحات 
وإنجازات دولة االتحاد، حتى وصلت يف القرن الواحد والعرشين 

إىل مصاف الدول املتقدمة.

الخدمة الوطنية ترسخ 
قيم الوالء واالنتماء لدى 
شريحة الشباب كما تزرع 
روح النظام واالنضباط 

والتضحية فيهم بما 
يمكنهم من خدمة الوطن 

على أفضل وجه



العميد الركن/ مطر النعيمي

قبل أكرث من أربعني عاما مضت ، و يف وســط صحراء شــامل شــبه الجزيرة العربية ، حيث تتالعب الرياح بكل ما يقف يف 
طريقها حتى ذلك اإلنسان البدوي الذي ال ميلك من الدنيا غري متاعه وناقته . يف تلك األحوال القاسية ، كان أحد فتيان البدو 
الرحل ينظر إىل األفق من عىل قمة أحد الكثبان الرملية ، يف بحر الرمال الذي ال نهاية له . كان يحاول النظر إىل  ما خلف 

تلك الكثبان إال أنه عجز وبكل ما أويت من فراسة البدو ومل يستطع  التنبؤ مبستقبل تلك األرض .
ويف الطرف اآلخر من اليابسة ، وعىل ساحل الخليج العريب ، حيث يتجمع البحارة لالنطالق برحلة غامضة إىل أعايل البحار 
للبحــث عن الرزق من ذلــك األزرق الكبري والذي عرفه أهل البحر بأنة كريم يف العطاء غدار يف األخذ . ينطلق البحارة يف 
رحلة طويلة ملئها املخاطر والصعاب بينام ينتظر النساء واألطفال عودتهم بلهفة وشوق . أحد الفتيان من عىل ظهر أحد 
املراكب كان ينظر باتجاه عائلته التي وقفت عىل اليابسة تودعه وتركز نظرها تجاهه إىل أن اختفي عن األنظار . وبينام يبدو 
وكأنه ينظر باتجاه عائلته الواقفة عىل ضفاف الساحل إال أنه كان ينظر إىل أبعد من ذلك ، كان ينظر إىل مستقبل تلك األرض 

، وهو أيضاً ، وبكل ما أويت من ذكاء أهل الساحل الحاد مل يستطع التنبؤ مبستقبل تلك األرض .
ومن عىل تلك الجبال من املنطقة الرشقية الشــاملية لشــبة الجزيرة العربية، كان أفراد عائلة ذلك الحرضي تعمل يف حقل 
النخيل الذي بدا زاهيا بألوان الرطب النارضة. حيث كان الجميع منهمكا يســابق الزمن، قبل أن يحل وقت الغروب. ومن 
أعــىل أطول نخلة يف ذلك الحقل تشــبث ذلــك الفتى بجذع النخلة قاذفا برصة ألبعد مدى باتجاه غروب الشــمس متنبئا 
مبستقبل األرض التي ولد فيها وزرعها ، إال أنه ومثل بقية الفتيان مل يستطع التنبؤ بيشء، بالرغم من البصرية الثاقبة التي 

هباه الله له . 
ومرت السنة تلو األخرى حتى باتت بوادر األمل تتكون يف األفق البعيد تتنبأ بحدوث يشء قريب ، ويف نفس الوقت، كان 
ذلك الرجل والذي يعرفه الناس باســم « التاريخ «، كان جالســا عىل أريكته غري عابئ مبا هو آت يف األفق، منشــغال بكاتبة 

تاريخ األمم األخرى.
 ويف الثاين من ديسمرب من عام ألف وتسعامئة و واحد وسبعني رست يف أجواء الجزء الرشقي من شامل شبه الجزيرة العربية 
نسامت األمل والتغيري ، وانترشت يف كل جزء من تلك املنطقة بذور الخري منتظرة هطول املطر لتشق األرض براعم خرضاء 
يانعة .  كانت تلك البذور قد انترشت يف كل مكان ، يف الصحراء ، يف الجبل ، وحتى يف قاع البحر ، وكان نســيم بارد يأرس 
الخيال يهب عىل سكان تلك املناطق باعثا روحا جديدة لفجر جديد ومستقبل مرشق . كان ذلك هو اإللهام اإللهي مرسالً 
ملن كانوا حكاما لتلك األرض بأن هداهم الله لالتفاق و التوحد من خالل إعالن قيام دولة جديدة مل يكن لها أسم يف الوجود.

 يف ذلــك اليوم ومن عــىل منرب جمعهم عىل تراب األرض املباركة ، أعلنوا والدة دولــة اإلمارات العربية املتحدة ، ويف تلك 
اللحظة ، كان « التاريخ « يراقب ما يحدث جالسا عىل كرسيه منهمكا يف كتابة تاريخ املنطقة والعامل ، حيث شهدت تلك 
الفرتة أحداثا كثرية . إال أن « التاريخ « بدء يحدث نفسه ويقول « رمبا سيكون هذا االتفاق مثل بقية االتفاقات التي حدثت 

يف املنطقة « وكان ينظر إىل هؤالء الرجال املجتمعني بحذر و ترقب ، وبعدها أكمل ما كان يفعله من كتابة التاريخ.
بعد ذلك اليوم التاريخي ، أخذت تلك الدولة تتشكل شيئا فشيئا حتى بدت مالمحها واضحة للكثري من دول العامل ، وكان 
«التاريخ» يلتفت ملا يحدث بني فينة وأخرى يراقب األحداث لعله يشاهد ما يثريه ، ليقوم بتدوينه يف كتاب يسمى باسمه 

أال وهو « التاريخ «. 
بعد ذلك بعدة سنوات ، اكتملت مالمح دولة اإلمارات العربية املتحدة وأصبح لها مكانا يف قلوب الناس قبل أن يكون لها 
موقع عىل الخارطة ، وانضمت رسيعا للعديد من املنظامت والهيئات العاملية ، وأخذ اسمها يردد و ينترش رسيعا بني دول 
العامل بقيادة رجل تاريخي حكيم قد ال يتكرر أبدا عىل وجه األرض ، ذلك الرجل الذي ألهمة الله حكمة وبصرية فريدة من 
نوعهــا ، تلك الصفات وغريها أصبحت من ثوابت هذه األرض حتى غاصت كالجذور يف أعامقها وأصبحت ما مييز من جاء 
بعده من القادة الرجال بعد أن أصبح يف ذمة الله . تلك األحداث النادرة أجربت التاريخ أن يلتفت إىل دولة اإلمارات مركزا 
نظره عىل ما يحدث، يدون كل األحداث التي يشــاهدها بانبهار حتى أنه أعتدل يف جلســته بعد أن كان مسرتخيا و واضعا 

رجال عىل األخرى.
 اســتمرت عملية البناء يف تلك الدولة الحديثة حتى وصلت إىل أوجها يف أواخر التســعينيات من القرن العرشين، واستمر 
التاريخ يف الكتابة بشــغف كام لو أنه مل يكتب مســبقا عن ذلك اإلبهار يف تأسيس وبناء اإلنسان قبل بناء الدولة. واستمر 
التوهج يف بداية القرن الواحد والعرشين ، بل أخذ بعدا آخرا جعل كل من يف العامل يزاحم «التاريخ» ليســرتق بصيصا من 
النظر عىل ما يحدث ، وكأن ضوءا قويا من كوكب آخر قد سلط عىل هذه البقعة من األرض حتى جعلها تحت نظر الكثري 

من سكان الكرة األرضية ، وأصبحت تقارن بالدول املتقدمة والتي سبقتها بعقود بل بقرون مضت .
عندها مل يجد « التاريخ « بداً من الرتجل والوقوف من عىل كرسيه ليس ليشاهد شيئا مل يشاهده وهو جالس ، بل تقديرا 

واحرتاما لدولة نشأت و قامت منذ أمس مىض ، وما لبثت أن غدت مثل يحتذى.

نشأت وطن 



كلمة سمو الشيخ

حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتـوم

ولـــي عهـــد دبــي

2014 �����        52

كلمات

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتــوم ويل عهد ديب 
كلمـــة عــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها بأن 
احتفالنا اليوم بهذه الذكرى الجميلة، 
هي مناســبة لتجديد عهدنا لقادتنا، 
بــأن نســتلهم قيمهــم ومكارمهــم 
ونتمثلها يف حياتنا وأعاملنا، ونعدهم 
نحن أبنــاء االتحاد بــأن نكون عند 
حســن ظنهم ويف مستوى تطلعاتهم 

وطموحاتهم، وتالياً نص الكلمة:



ان احتفالنــا اليوم بالذكــرى الثالثة واألربعني لتأســيس دولتنا 
هو احتفاء بأســمى القيم االنسانية ومكارم األخالق التي بعث 
الله ســيدنا محمد صىل الله عليه وسلم ليتممها وتكون مرشداً 

وهادياً للناس أجمعني.
ومن فضل الله علينا أن سري أبائنا املؤسسني تفيض بهذه القيم 
واملــكارم. ســرية والدنا وقدوتنــا ورمز دولتنا الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان ورفيق دربه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 
واخوانهام الحــكام طيب الله ثراهم جمعياً وأغدق عليهم من 

كرمه ورحمته وثوابه.
لقد جســد الشــيخ زايــد واخوانــه باتحادهم قيــم التضامن 
والتكاتــف والتكافــل والتآخــي والتعاون واإلخــالص والعطاء 
وإنكار الذات وحب الخري للناس جمعياً. وتتجســد هذه القيم 
واملكارم اليوم يف ســرية والدنا وقائد مســريتنا صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه صاحب الســمو الوالد 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب.
واحتفالنــا اليوم بهــذه الذكرى الجميلة، هو مناســبة لتجديد 
عهدنا لقادتنا، بأن نستلهم قيمهم ومكارمهم ونتمثلها يف حياتنا 

وأعاملنــا، ونعدهم نحــن أبناء االتحاد بأن نكون عند حســن 
ظنهم ويف مســتوى تطلعاتهم وطموحاتهم. ســنكرس جهودنا 
وأوقاتنا وإمكانياتنا لتوطيد أركان اتحادنا، وسنجتهد ما وسعنا 
االجتهاد إلعالء بنيانه، وحامية سيادته واستقالله، وتعزيز أمنه 

واستقراره، وحامية منجزاته وإضافة منجزات جديدة إليها.
ونحن أبناء االتحاد واثقون من نجاحنا يف النهوض مبســؤولياتنا 
وأداء األدوار املنتظرة منا. وكيف ال نكون واثقني وقد غرســت 
قيادتنــا فينا ثقافة اإلنجاز والنجــاح واالمتياز والطموح وحب 
املنافســة. وأفردت لتمكني أبناء وبنات اإلمارات رأس أولوياتها 

ووضعت سعادة شعب اإلمارات يف مقدمة أهدافها.
ســيظل شعارنا املرفوع أبد الدهر: لبيك يا وطن. يرفعه اخواننا 
واخواتنا وهم يتدفقون بفرح وشغف عىل معسكرات الخدمة 
الوطنيــة للتدريب العســكري اســتعداداً لالنخــراط يف قوات 
االحتياط جنــوداً وضباطاً جاهزين الفتــداء الوطن بأرواحهم. 
ويرفعــه طالبنا وطالباتنا وهم ينكبــون عىل الدرس والتحصيل 
لريفدوا مواردنا البرشية بدماء جديدة، ويعززوا خطط التوطني 

يف قطاعينا الحكومي والخاص.
نعــم لبيك يا وطــن يزأر بها أســود قواتنا املســلحة ورشطتنا 

وأجهزتنــا األمنية، وهم يســهرون عىل ســالمة أراضينا وحرمة 
أجوائنــا ومياهنا، ويرتصدون املجرمني وشــذاذ األفاق وكل من 

يحاول العبث بأمننا واستقرارنا.
نعم  لبيــك يا وطن يف كل مواقع العمــل، ويف غربة املبعوثني 
لدراســة العلــوم الحديثة. ويف احضان األمهــات وهن يرضعن 
أبناءهن مكارم األخالق؛ ويف عطاءات الشــباب يف كل امليادين، 

من الرياضة إىل الفنون واآلداب بكل ألوانها. 
يف يومنــا الوطني هذا، متتىلء أفئدتنا مبشــاعر الفخر واالعتزاز 
بدولتنا وقيادتنــا. ونتوجه بالتهنئة والتربيــك إىل رئيس دولتنا 
صاحب الســمو الوالد الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإىل 
أخيه صاحب الســمو الوالد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم ديب، وإىل 
اخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

والتهنئة موصولة إىل أخي الكبري سمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

والخواين أولياء العهود، ولكل أبناء وبنات وطني.
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كلمة سمو الشيخ

سلطان بن محمد بن سلطان 
القاسمي

ولي عهد ونائب حاكم الشارقة 

2014 �����        56

كلمات

وجـه سـمو الشـيخ سلطان بن محمد 
بن سـلطان القاسمي ويل عهـد ونائب 
حـاكم الشارقـة كلمـــة عـرب مجـلة 
«            » إىل أبنــاء وبنــات الوطن 
يف مناســبة اليــوم الوطنــي الثالث 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة أكــد فيها أن ذكــرى اليوم 
الوطني وذكرى اتحاد دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة تعود بنــا الذاكرة 
املؤسســني  العطرة ألولئك  للســرية 
االوائــل لهذا الكيان املتوحد، ســرية 
همة الرجال ، سرية املغفور له بإذن 
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وأخوانه بنــاة االتحاد غفر الله لهم، 

وتالياً نص الكلمة:



تعود علينــا ذكرى اليوم الوطني ، ذكرى اتحــاد دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة ، وتعود بنــا الذاكرة للســرية العطرة ألولئك 
املؤسسني االوائل لهذا الكيان املتوحد، سرية همة الرجال ، سرية 
املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان وأخوانه 

بناة االتحاد غفر الله لهم .
رجال ذا عزميــة و بحنكتهم وهمتهم ورجاحــة عقولهم و نور 
بصريتهــم ، اقاموا اتحاد يجمع الشــتات وينبــذ الفرقة ويوحد 

الكلمة ، وبدأوا البناء .
ارسوا قواعد الدولة وأركانها ، وشيدوا مجدها ، حتى علو بها إىل 
هام السحاب، ومل يعتدوا بأنفسهم ويجعلوا االمر مقترص عليهم 
بل شــاركوا الشــعب يف البناء ، واســتعانوا بهم فأصبح الجميع 
مشــارك يف التشــييد مام جعل األمر مســؤولية وزاد ذلك من 

االرتباط بهذا الكيان الجديد .
وقامت املؤسســات وشــيدت املباين ، وشــقت الطرق وانترش 
الرخــاء وعم األمــن ومل يغيب عنهــم أن بناء اإلنســان يجب 
أن يكــون موازيا لبناء املكان ، فشــيدوا املــدارس وحرصوا عىل 
تزويدهــا بالخدمــات وجلــب املتخصصني لتطويرهــا أفضل 

املعلمني للتدريس فيها وأقامــوا الجامعات واملراكز التي تعنى 
باألمومة و الطفولة و التي تعنى بالحفاظ عىل األرسة كونها نواة 

املجتمع و أساس بناءه . 
وهــا نحن اليوم وبعد ميض 43 عامــا ، نجد هذه الدولة الفتية 
إذا ما قارنا بينها وبني دول العامل املتقدم ، والتي تتجاوز أعامرها 

مئات الســنني ، نجدها قد اســتطاعت ورغم حداثتها أن تصل 
إىل مــا وصلوا إليه يف مختلف املجاالت ، وتتجاوزهم يف مجاالت 

أخرى .
وما كان لها أن تحقق لها كل ذلك لوال فضل الله عز و جل أوال 
ومن ثم همة الرجال املؤسسني و حكمة الرجال القادة الحاليني 
بالســري عىل خطى األســالف ، واتباع نهجهم يف ادارة زمام هذا 
الوطــن حتى أصبــح يف مصاف تلك الدول التــي تفخر بأبنائها 
ومنجزاتهــا العلمية واالقتصادية والثقافية وبناها التحتية والتي 

شكلت لها مجتمعة نهضة تنموية شاملة . 
وال يسعني يف هذا املقام ، إال أن ارفع آيات التهاين والتربيكات ، 
إىل مقام صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة حفظه الله ، وإىل مقام اخوانه أصحاب الســمو أعضاء 
املجلــس األعــىل حكام اإلمارات ، وإىل شــعب دولــة اإلمارات 
العربية املتحدة ، مبناســبة الذكرى 43 لقيام االتحاد ، داعيا الله 
عــز وجل أن مين عىل دولتنا الحبيبــة ، باألمن والرخاء والتقدم 
واالزدهار ويغدق عليها من خريه وفضله ويحفظ أرضها وقادتها 

وشعبها من كل رش يحيط بهم أو يرتصد لهم .
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رجال ذو عزيمة اقاموا 
اتحاد يجمع الشتات وينبذ 

الفرقة ويوحد الكلمة







كلمة سمو الشيخ

عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان 

2014 �����        60

كلمات

وجه ســمو الشــيخ عامر بن حميد 
النعيمــي ويل عهد عجامن كلمــــة 
عـــرب مجـــلة «            » إىل أبنــاء 
وبنــات الوطــن يف مناســبة اليــوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
املســرية عــىل أن االتحاديــة لدولة 
املتحــدة فتحت  العربية  اإلمــارات 
الباب واســعا لقفزات غري مســبوقة 
يف جميع املجاالت التنموية للدولة، 

وتالياً نص الكلمة:



يســعدين يف هذه املناســبة الغالية عىل قلوبنا جميعا أن ارفع 
أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله؛ وإىل أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله؛ وإىل أصحاب 
السمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات؛ 
وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة؛ وإىل شعب 
اإلمارات األيب، مبناســبة اليوم الوطنــي الثالث واألربعني لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة.
إننــا يف هذا اليــوم األغر نحمــل الكثري من املحبــة والتقدير 
واملشــاعر الفياضة؛ واإلعزاز الصادق لصاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، فقد متيز 
ســموه بعشقه الالمتناهي للنجاح والقدرة الفائقة عىل العطاء 
والقيادة الحكيمة والعــزم الحقيقي لذا صار ميثل القدوة لكل 

أبناء اإلمارات. 
إن مســرية صاحــب الســمو رئيــس الدولة مل تبــدأ قبل عرش 
ســنوات، فقد كان سموه، وال يزال، يبذل الجهد سخياً، ويعمل 
بإخــالص وتفاٍن من أجــل نهضة دولتنا ووضعهــا عىل طريق 

التقدم واالزدهار حتى صارت اإلمارات علامً بني الدولة. 
إن سجل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يحفل 
بإنجازات رائعة تتمثل يف مشــاركته الفعالة يف تأســيس اتحاد 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة وحرصه الشــديد عىل العناية 
باملواطــن وأرسته، ودعمه جميــع فئات املجتمــع، وخصوصاً 
الفئات األضعف فيه مثل األطفال واملســنني واملعاقني واليتامى 
واألرامل، وحرصه عىل متاســك األرسة، وإسهامه يف تحفيز املرأة 
عىل االنخراط يف خدمة املجتمع، باإلضافة إىل دعمه ومساندته 

املحتاجني والحاالت اإلنسانية ورعايته مرشوعات الخري.

ومل يقترص دور ســموه عىل الداخل فقط، بــل امتد إىل اآلفاق 
العامليــة يقدم املبــادرات الهادفة، ويشــارك بإيجابية ملصلحة 
اإلنسان يف كل مكان، وذلك عرب إطالق سموه املبادرات الرائدة 
واملثرية لإلعجــاب واإلبهار عــىل الصعيدين املحــيل والعاملي. 
وبفضل تلك املبادرات اإلنســانية نالت اإلمارات ســمعة طيبة 

عززت من مكانتها العاملية كبلد ظل يقدم الخري لكل دول العامل. 
إن تجربة اإلمارات الوحدوية التي أسسها املغفور له الشيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، تعد من أنجح التجارب 
يف الوطن العريب، وقد انعكس الفكر االتحادي لدى ســموه عىل 
أفكار إخوانه حكام اإلمارات بحيث متكنوا من عقد االتحاد فيام 

بينهم يف ظروف فشلت فيها دول أخرى يف تحقيق ذلك. 
وقد أدرك الشيخ زايد أن تحقيق االتحاد لن يحدث ملجرد صحة 
الفكرة وال ملجــرد االقتناع بحتميتها وال ملجرد أن ذلك ســيقع 

بســبب وجود تراض أو اتفاق بني الناس أيضاً، فحتى إن تحقق 
هــذا االتحاد إال أن بقاءه رهني بخطوات تأسيســية تســتطيع 
اإلمســاك به وحفظه مــن االنهيار. لذا؛ فقــد عمل عىل تهيئة 
النخب مــن الكوادر والقيادات الفاعلة والواعدة والقادرة عىل 
النهوض مبســؤوليات االتحاد، ثم قام بتنشيط الفكر االتحادي 
وتوعيــة الجامهــري بعمــق ارتبــاط مصالحها وكرامة عيشــها 
ومســتقبلها باالتحاد ومبدى مشاركتها يف صنعه وحاميته, وقد 
فتحت املســرية االتحادية الباب واســعاً لقفزات غري مسبوقة 
يف جميع املجاالت، فاإلحصاءات والدراســات املســتقلة تشــري 
بلغــة األرقام إىل أن دولة اإلمارات قد تبوأت املركز األول عربياً 

والثامن عرش عاملياً ألفضل مكان ميكن أن يولد فيه اإلنسان عام 
2013. كــام أن اإلمارات تحتل حالياً املرتبــة الرابعة عاملياً بني 
أفضل 10 دول يف العامل يف تدين نسبة الجرمية بالرغم من وجود 

العدد الهائل من مختلف الجنسيات يف الدولة.
إن مســاعدات دولة اإلمارات الخارجية تصل إىل أكرث من 100 
بــــلد، مام مكنها من احتالل أعىل املراكز بني املانحني الدوليني 
للمســاعدات الخارجية التي أسهمت يف إيواء املرشدين وتوفري 
الطعــــام للمحتاجني وفّض النزاعــات دون النظر إىل جنس أو 

دين أو عرق أو طائفة.
وأعلــت دولة االتحاد من شــأن التعليم الــذي ارتقى يف بيئته، 
ومتيــز يف مناهجه، وازداد يف عدد طالبه وطالباته. وبرغم عظم 
التحديــات التــي واجهت تعليــم الفتاة اإلماراتيــة فإن عظم 
اإلرادة وقوة التصميم وثبات العزمية تغلبت عىل كل الصعاب، 
إمياناً منها بأن تعليم الفتاة ليس ترفاً، بل واجب ديني ووطني.

وســخرت الدولة كل إمكاناتها وقدراتها إلحداث نهضة إعالمية 
وثقافية ونقلة نوعيــة يف حقل اآلداب والفنون، انطالقاً من أن 
التنميــة االقتصادية تتحقق مراميهــا عندما يرتافق معها تنمية 
ثقافية تدعمهــا وتتكامل معها يف خلق الصــورة املرشقة التي 

نرجوها.
إننا ال نســتطيع أن نتحدث عن كل ما تحقق خالل الســنوات 
املاضية من عمر االتحاد؛ فذلك بحر ال شاطئ له، تتضاءل أمامه 

الكلامت وتقرص وال تفي هذا اإلنجاز حقه.
إن مــن واجبنا جميعــاً املحافظــة عىل أنجح وأرســخ تجربة 
وحدويــة عربية عــىل مر التاريــخ الحديث؛ ففــي ذلك أبلغ 
التقدير وأســمى االحرتام لــكل الذين وهبوا لنــا هذا اإلنجاز 
الذي أكســبنا احرتام وتقدير العامل كله مبا حققناه من منجزات 

تنموية وحضارية شاملة، ومواقف معتدلة ثابتة.
إننا نبارك لقيادتنا وشعبنا هذا اليوم، والذي يعد تجديداً لوالئنا 
لصاحب الســمو رئيس الدولة، حفظه الله، وعهداً من الجميع 
عىل مواصلة املســرية ألجل إمارات املجد. وإن غداً سيحمل لنا 

البرشى مبزيد من اإلنجازات واالزدهار بإذن الله عز وجّل.
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سجل خليفة بن زايد يحفل 
بإنجازات رائعة تتمثل 

في مشاركته الفعالة في 
تأسيس اتحاد اإلمارات 
وحرصه الشديد على 

العناية بالمواطن وأسرته







كلمة سمو الشيخ

محمد بن حمد بن محمد 
الشرقي

ولي عهد الفجيرة 
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كلمات

وجه ســمو الشــيخ محمد بن حمد 
بن محمــد الرشقي ويل عهد الفجرية 
كلمــــة عـرب مجـــلة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أنــه وعىل مدار ثالثــة وأربعني عاماً 
مــن االتحــاد كانت دولــة االمارات 
ورشة عمل وبناء يشهد عىل أهميتها 
القايص والــداين، راحت تحقق بثقة 
قفــزات نوعيــة يف شــتى مجــاالت 
الحياة، وفقاً لخطــط طموحة بأفق 
واســع ومتجدد، قام عــىل تنفيذها 
املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان طيــب الله ثراه، 
ويقوم عىل تنفيذهــا بعده صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولــة "حفظه الله"، 

وتالياً نص الكلمة:



تطــل الذكرى الســنوية الثالثة واألربعون لقيــام اتحاد دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة، ومعها نســتعيد تاريخ يوم مجيد 
وخالــد يف الوجدان، توحد فيه شــعب اإلمــارات تحت راية 
واحدة أســس لها الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، رحمه 
الله، يف ديسمرب من عام 1971. وقام املغفور له الشيخ محمد 
بــن حمد الرشقــي رحمه اللــه، وإخوانهام حــكام اإلمارات 
(اآلبــاء األوائل) بالتوقيع عىل دســتور الدولة، واضعني اللبنة 
األوىل ملســرية اإلنجاز، أساسها اإلنسان، بلغت اليوم بعد ثالثة 
وأربعــني عاماً قمة التنمية واالزدهار، فــكان لدولة اإلمارات 
موقع الصدارة بني دول العــامل يف مراتب الرقي والتقدم بكل 

مجاالت الحياة، ورصنا نحن شــعب اإلمارات، أسعد شعب.

وعــىل مدار ثالثــة وأربعني عاماً كانت دولة اإلمارات ورشــة 
عمل وبناء يشــهد عىل أهميتها القايص والداين، راحت تحقق 
بثقة قفــزات نوعية يف شــتى مجاالت الحيــاة، وفقاً لخطط 
طموحة بأفق واسع ومتجـــدد، قام عىل تنفيـــذها املغفـــور 
له بإذن الله الشيخ زايـــد بن سلطان آل نهيـــان، طيب الله 

ثراه، ويقوم عىل تنفيذها بعده صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان حفظــه الله، الــذي حمــل األمانة وأتم 
مسرية التنميـــة الشاملة، ورسـخ مكانـــة اإلمـارات العامليـة 
كرصح شامخ يعمـــر باألمان والرخاء واالســتقرار، وكنموذج 

للبناء والنامء، وها هي ذي اإلمارات بفضل قيـــادة خليفـــة 
وإخوانـــه حكام اإلمارات، تقف يف الصف املتقدم يف مســرية 
البنــاء العاملــي، لتكون واحــدة من صناع القــرار االقتصادي 

والحضاري العاملي . 

ونحو آفاق املســتقبل مبا يتسق واملبادئ واألهداف التي قام 
عليها االتحاد تقف إمارة الفجرية وأبناؤها وســط هذا املشهد 
اإلمارايت املؤثر، متيض برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ 
حمــد بن محمد الرشقي عضو املجلــس األعىل لالتحاد حاكم 
الفجرية. يف قوافل التنمية االقتصادية واالجتامعية والعمرانية 
واإلنسانية كجزء ال يتجزأ من دولة اإلمارات العربية املتحدة.

يف الذكــرى الـــ 43 للعيــد الوطني نتقــدم بخالــص التهنئة 
لقيادتنــا وأبناء شــعبنا األوفياء ونســأل اللــه أن يظلل دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة بنعمة األمن واألمان واالســتقرار 
ومبزيــد من التقــدم والرخــاء يف ظل قيادة صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولــة حفظه الله 

وإخوانه حكام اإلمارات.
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اإلمارات بفضل قيـادة 
خليفـة تقف في الصف 

المتقدم في مسيرة البناء 
العالمي، لتكون واحدة من 

صناع القرار







وجه ســمو الشيخ راشــد بن سعود 
بن راشــد املعال ويل عهد أم القيوين 
كلمــة عـــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
بــأن قيادتنا الحكيمة جســدت منذ 
قيــام االتحــاد مفهــوم التالحم بني 
القيادة واملواطنــني، وأكدت مفهوم 
الوالء واالنتــامء لهذه الدولة الفتية. 
وتعــززت هذه املفاهيــم من خالل 
العديــد مــن املبــادرات والزيارات 
امليدانية التــي تقوم بهــا الحكومة 
لتفقد أحوالهم وتلبيــة احتياجاتهم 
وتطوير مناطقهم، وتالياً نص الكلمة:

كلمة سمو الشيخ

راشد بن سعود بن راشد المعال
ولي عهد أم القيوين 
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كلمات



اقرتن احتفالنا باليــوم الوطني الثالث واألربعــني لقيام دولتنا 
الفتية مع الذكرى العارشة لتويل صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه الله، قيــادة الخري 
والعطــاء عىل هذه األرض الطيبة مجســداً روح االتحاد داعامً 
ألركانه ومبادئه التي خطها املغفور له، بإذن الله تعاىل، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه املؤسسون معرباً عن تحقيق 
آمــال وتطلعات شــعب اإلمــارات، ومعززاً للوحــدة الوطنية 
واالنتــامء للدولة وقيادتهــا الحكيمة، وداعامً لــإلرادة القوية 

إلعالن االتحاد.
لقد عزز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، خالل السنوات املاضية من عمر االتحاد ويف 
ظل قيادته الحكيمة العديد من املبادرات التي تلبي طموحات 
شــعبنا الويف، وتســهم يف رفع قدراته ليواكــب التطور النوعي 
الذي تشهده الدولة يف جميع املجاالت إلميانه بأن بناء اإلنسان 
يــأيت يف مقدمة اهتامم القيادة باعتباره عنرصاً فاعالً يف العملية 
التنمويــة والحضارية، وهو ما أكــدت عليه املبادرات والربامج 
التي أطلقها ســموه يف مجاالت التعليــم والتأهيل وتلبية كافة 
مناحي الحياة لريتفع بذلك مؤرش الســعادة والرضا بني شعوب 
العامل، وقد ترجــم أبناء اإلمارات هذه الرؤية إىل واقع ملموس 
تجىل يف تحمل املســؤوليات امللقاة عىل عاتقهم وســاهموا يف 

عملية التنمية بكل اقتدار.
لقد عرب أبناء اإلمارات عن مفهوم الوالء لصاحب السمو رئيس 
الدولة، حفظه اللــه، وإميانهم بقيادته الحكيمة وحرصهم عىل 
صيانــة املنجزات مــن خــالل انخراطهم يف الخدمــة الوطنية 
االحتياطية مؤكدين رشف املســئولية وتعزيز االنتامء والتالحم 
بني القيادة وأبناء الوطن، مؤكدين بأنهم السياج الحصني لهذه 
الدولة، ومعربين عن جاهزيتهم لخدمة الوطن يف كل املواقع. 
لقد شهد أداء الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، رعاه الله، نجاحاً متميزاً اعتمد عىل التخطيط االسرتاتيجي 
وترجمة توجيهات صاحب الســمو رئيس الدولة،  حفظه الله، 
يف مجاالت التنمية وتطوير الخدمــات ورصد ميزانيات تحقق 

هذه األهداف نظراً إىل ارتباطها املبارش باملواطنني.
 وقــد عملت الحكومة عىل االهتــامم بالجانب االقتصادي من 

خالل سن العديد من الترشيعات املنظمة والداعمة لالستثامر، 
وتنويع مصــادر الدخل، باإلضافة إىل تطويــر الكوادر البرشية 

القيادية واملساعدة لتواكب التطور النوعي لألداء.
لقد عزز األداء الحكومي املتميز موقع الدولة مبؤرشات الربامج 
وجــودة األداء وفــق املعايــري العامليــة، ما جعلها مــن الدول 
الرسيعة النمو الجاذبة لالستثامر متعددة مصادر الدخل قوية 
االقتصــاد ومركزاً عامليــاً للمعارض التجارية يف شــتى املجاالت 

معززة ببنًى تحتية متميزة وخدمات متطورة.

لقد جسدت قيادتنا الحكيمة منذ قيام االتحاد مفهوم التالحم 
بني القيــادة واملواطنني، وأكدت مفهوم الــوالء واالنتامء لهذه 
الدولــة الفتية. وتعززت هذه املفاهيم مــن خالل العديد من 
املبــادرات والزيارات امليدانية التي تقــوم بها الحكومة لتفقد 
أحوالهــم وتلبيــة احتياجاتهــم وتطوير مناطقهــم من خالل 
الزيــارات امليدانية التي تقــوم بها قيادتنا الرشــيدة منذ عهد 
املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
واستمر هذا النهج يف عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كام بادر الفريق أول سمو 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املســلحة إىل تعزيز هــذا التواصل مؤكداً حرص 
قيادتنا الرشيدة وأولويات اهتامماتها بهم من خالل املرشوعات 
التــي أمر بها صاحب الســمو رئيــس الدولة، ســواء يف مجال 
اإلسكان أو الصحة أو البنى التحتية أو الكهرباء واملاء وغريها... 
باإلضافة إىل دور ســموه يف إرساء قواعد التنمية الشاملة إلمارة 
أبوظبي من خــالل القرارات التي أصدرهــا املجلس التنفيذي 
واســرتاتيجياته الشــاملة، ســواء يف مجال التنميــة االقتصادية 
أو االجتامعيــة والثقافيــة والفكرية معززة مبراكز الدراســات 
والبحوث وإنشــاء الجامعات واملتاحف العاملية لتأكيد اهتامم 
القيادة بالثقافات والدراســات االســرتاتيجية باإلضافة إىل بناء 

املدن الخرضاء ومشاريع الطاقة وغريها... 
ويف إطار األمن وحامية الرتاب الوطني والدفاع عن املكتسبات، 
أولت حكومتنا الرشــيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة، 
حفظــه الله، اهتاممــاً كبرياً بقواتنا املســلحة بكل صنوفها من 
ناحية الربامج التدريبية والتســليح، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة 
العليا فقد رشع الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
يف وضع اســرتاتيجيات بنــاء القوات املســلحة وتطويرها وفق 
أحدث النظريات العسكرية ورفع كفاءتها حتى أصبحت قواتنا 
املسلحة واحدة من أكفأ جيوش املنطقة، وشاركت بكل اقتدار 
وكفــاءة يف حاميــة وتعزيز األمن واالســتقرار عىل املســتويني 

اإلقليمي والدويل.
وبهذه املناســبة الوطنية الخالدة يرسين أن أتقدم بأسمى آيات 
التهاين والتربيكات إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيــان رئيس الدولة، حفظه اللــه؛ وإىل أخيه صاحب 
الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلــس الوزراء حاكــم ديب، رعاه اللــه؛ وإىل إخوانهام 
أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات؛ 
وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة؛ وإىل أصحاب 
الســمو أولياء العهــود ونواب الحكام وشــعب اإلمارات الويف، 
داعــني الله عز وجــل أن يحفظ قائد مســريتنا ويوفقنا جميعاً 

لخدمة هذا الوطن العزيز وشعبه الكريم. 
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قواتنا المسلحة واحدة من 
أكفأ جيوش المنطقة، 
وشاركت بكل اقتدار 

وكفاءة في حماية وتعزيز 
األمن واالستقرار على 
المستويين اإلقليمي 

والدولي







كلمة سمو الشيخ

محمد بن سعود القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة 
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كلمات

وجه سمو الشــيخ محمد بن سعود 
القاســمي ويل عهــد رأس الخيمــة 
كلمــة عـــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أن إعالن قيام دولة اإلمارات يف الثاين 
من ديسمرب 1971 يعد ذكرى خالدة 
يف وجدان كل أبناء شــعب اإلمارات 
وسيبقى يوما راسخا يف تاريخ دولتنا 
الحبيبــة إذ يعتــرب اإلنطالقة األوىل 
ملســريتنا االتحادية التــي و ما زالت 
تســري بخطى ثابته نحو آفاق أرحب 
مــن املنجــزات الحضاريــة خلــف 
القيادة الرشيدة، وتالياً نص الكلمة:



 إن إعالن قيام دولة اإلمارات يف الثاين من ديسمرب 1971 يعد 
ذكــرى خالدة يف وجدان كل أبناء شــعب اإلمارات وســيبقى 
يوما راســخا يف تاريخ دولتنا الحبيبة إذ يعترب اإلنطالقة األوىل 
ملســريتنا االتحادية التي و ما زالت تســري بخطــى ثابته نحو 
آفاق أرحب من املنجزات الحضارية خلف القيادة الرشــيدة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
«حفظه الله» وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
«رعــاه الله» وإخوانهام أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات 
والفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة عىل النهج الذي 
خطــه املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان « طيب 
الله ثراه» لهذه الدولة عىل أسس ومبادئ ثابته تضع مصلحة 
الوطــن واملواطن فــوق كل اعتبــار وعىل ســلم األولويات، 
تســتمد من وفاء أبنائها الثقة ومن إخــالص رجالها القوة يف 
مواجهة التحديات، لننعم اليوم بغرس اآلباء املؤسســني الذين 

وضعوا اللبنة األوىل لهذا الرصح العظيم.

 اليــوم ال يخفــى عــىل أحد مــن أبنــاء دولة اإلمــارات من 
الرعيــل األول أو الجيل الحايل فضــل اإلتحاد عىل دولتنا التي 
أصبحت منارة للعلم واملعرفة ومقصدا اســتثامريا وســياحيا 
وثقافيــا ملعظم شــعوب العــامل كل ذلك مــا كان ليكون لوال 
حكمة املؤسســني الذيــن نظروا للمســتقبل وعملوا عىل بناء 
اإلنســان قبل بناء الحجر اميانــا منهم بأن املواطن هو املحرك 
األســايس لنهضة الدولة وبه يكتمل البناء مهام عظم وكرب، إن 
ما نعيشه اليوم من أمن وأمان واستقرار هو وليد قرار حكيم 
اتخذ قبل 43 عاما تالشــت معه املصالــح الفردية وتعاظمت 
املصالــح الوطنيــة، إن القرار الذي اتخذه املغفور له الشــيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان وإخوانه حــكام اإلمارات بإعالن 
قيــام  الدولــة كان إيذانا مبيــالد كيان عمالق، مقــدرا له أن 
يســتمر إىل يومنا هذا وســط انجازات تتعاظم ومكتســبات 
تتضاعف لتغدو دولتنا اليوم قوة اقتصادية وثقافية وسياسية 

ودولية ومركزا رئيسيا للمنظامت الدولية.

نعيش اليوم فرحــة احتفالنا باليوم الوطني الـ43 الذي نجدد 
فيــه حبنا ووالئنا لدولتنــا وقيادتنا ونعاهد الله عىل اإلخالص 
لوطننا والتعــاون واإلخاء فيام بيننا لنعــزز بذلك من هويتنا 
الوطنيــة، وكأبناء لهذا الوطن يتوجــب علينا العمل بإخالص 
للمحافظة عىل اإلرث الحضاري والتاريخي والســمعة املميزة 
التــي خلفها لنا اآلباء مقدرين حجم التضحيات التي قدموها 
لتصــل دولتنا اىل مــا وصلت له اليوم مــن مركز مرموق عىل 
الخارطــة العامليــة وللمحافظة عىل مكتســبات اإلتحاد الذي 
أحدث نقلة نوعيــة يف كافة جوانب الحياة يف الدولة ووفرت 

أرقى معايري الحياة الكرمية لشــعب اإلمارات ومدت جســور 
املحبــة ملختلف دول العامل وفق املصالح املشــرتكة واإلحرتام 
املتبــادل كل ذلك بفضل الرؤية الســديدة لصاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 

التي ســارت عىل نهج املؤسس واضعاً ســموه املقدرات التي 
وهبنــا الله إياها يف خدمة شــعب اإلمارات انطالقا من إميان 

ســموه بأن الرثوات وجدت لخدمة اإلنسان وبناء األوطان.

كام ال ميكننا أن نغفل ونحن وسط احتفاالتنا عن دور إخواننا 
البواســل أبناء القوات املســلحة الدرع الحصني والسد املنيع 
لهــذا الوطن رافعني لــواء التضحيــة والفداء لــرتاب الوطن 
ومشــيدين باملســتوى العايل الذي وصلت له قواتنا املسلحة 
تجهيزا وتدريبها وجاهزيــة بفضل توجيهات ومتابعة الفريق 
أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعىل للقوات املســلحة الــذي مل يدخر جهد 
مــن أجل تطور وجاهزية قواتنا املســلحة حتى أضحت اليوم 
مصــدر فخر واعتزاز لكل منتســبيها ولكل أبناء الوطن الذين 
مل يتوانــوا يف تلبية نداء الوطن واإللتحــاق بالخدمة الوطنية 
مقدمني املصلحة الوطنية فوق كل اعتبار ليرضبوا للعامل مثاالً 

عىل حب وإخالص أبناء الوطن لدولتهم وقيادتهم.
   

 وأنتهــز هذه املناســبة العزيزة ألرفع أســمى آيــات التهاين 
والتربيــكات إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة « حفظه الله» ولصاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» ولصاحب السمو الشيخ سعود 
بن صقر القاســمي عضو املجلس األعــىل حاكم رأس الخيمة 
وألصحاب الســمو حكام اإلمارات وللفريق أول ســمو الشيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد 
األعىل للقوات املســلحة ولشــعب دولة اإلمارات .. أدام الله 
عىل دولتنا وشــعبنا نعمة األمن واإلستقرار وحفظ الله قائدنا 

صاحب السمو رئيس الدولة من كل مكروه.
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قواتنا المسلحة مصدر فخر 
واعتزاز لكل منتسبيها 

ولكل أبناء الوطن الذين 
لم يتوانوا في تلبية نداء 

الوطن واإللتحاق بالخدمة 
الوطنية مقدمين المصلحة 

الوطنية فوق كل اعتبار
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األذهان،  في  راسخة  محطة  ديسمبر  من  الثاني 
قيم  وتعزيز  الوطن  حب  لتعميق  يوم  فهي 
االنتماء والوالء، ويوم نستعيد فيه باإلكبار السيرة 

العطرة ألبائنا المؤسسين.

بن  خليفة  قيادة  بفضل  اإلمارات 
عمادها  فلسفة  وفق  تتحرك  زايد 
المواطن بدءًا من تحقيق االستقرار 
تحتية  بنية  بإقامة  ومرورًا  واألمن 

متطورة وحديثة.

ابن اإلمارات هو األمل الذي نبني 
وأمالنا  أحالمنا  أجله  ومن  عليه 

في مستقبل أكثر اشراقًا.

نجدد العهد لقادتنا بأن نستلهم 
ونتمثلها  ومكارمهم  قيمهم 
أن  ونعدهم  وأعمالنا  حياتنا  في 

نكون عند حسن ظنهم.

والتبريكات  التهاني  ايات  نرفع 
وأخوانه  الدولة  رئيس  مقام  إلى 

أعضاء المجلس األعلى.

لقد عزز رئيس الدولة العديد من 
طموحات  تلبي  التي  المبادرات 
رفع  في  وتسهم  الوفي  شعبنا 

قدراته.

اسس  الحكيمة  قيادتنا  لقد عززت 
االتحاد الذي ارسى دعائمه القادة 

المؤسسون.
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هذا الوطن نحمله مع أبناء وبنات اإلمارات في 
على  ونسهر  عيوننا  برموش  ونحرسه  قلوبنا 
تنميته وأمنه واستقراره وتطويره ليظل شامخًا 

عزيزًا مرفوع الرأس.

بفضل  اإلمارات  استطاعت 
دولة  بناء  الحكيمة  القيادة 
على  الكثير  حققت  حضارية 

المستوى العالمي.
مسيرة  استمرار  ضرورة  ندرك 
التطوير والتقدم متطلعين دومًا 
وصون  النجاحات  تحقيق  إلى 

اإلنجازات.

من واجبنا جميعًا المحافظة على 
وحدوية  تجربة  وارسخ  انجح 

عربية على مر التاريخ. 

لدولتنا  ووالئنا  حبنا  نجدد 
على  اهللا  ونعاهد  وقيادتنا 
بذلك  لنعزز  لوطننا  اإلخالص 

هويتنا الوطنية.

اإلمارات بفضل قيادة خليفة بن 
المتقدم  الصف  في  تقف  زايد 
في مسيرة البناء العالمي لتكون 

واحدة من صناع القرار العالمي.

التطوير  على  حريصون 
مفهوم  وتعميق  المستمر 
وضع  التي  المستدامة  التنمية 

استراتيجيتها رئيس الدولة.



تحــرص القيـــادة الرشيـــدة عىل التواصــــل املستمـــر مع 
جمــوع املواطنني وتعــرف مطالبهم واحتياجاتهــم والتفاعل 
املبــارش معهــم، دون أية قيــود أو حواجز، فأبــواب الحكام 
ومجالســهم يف دولة اإلمارات مفتوحة أمــام املواطنني طوال 
العام، من أجل التعرف عىل احتياجاتهم، ومناقشــة همومهم 
وقضاياهــم واالطمئنان عىل أحوالهــم، والعمل عىل حل أية 
مشــكالت يواجهونهــا، وهذا ما يغيب عن منظِّري السياســة 
وخربائهــا يف أغلــب األحــوال، ونقصد هنــا خصوصية وتفرد 
هذا النموذج يف الحكــم، حيث ال حواجز وال موانع للتواصل 
التلقايئ املبــارش واليومي بني الشــعب والقيادة، وهو منوذج 
يســتمد جذوره وفلســفة عمله من ثقافة البيئــة املحلية يف 
الدولة، ويتطور بتطور الســنني، فال غرابــة أن تجد ما يعرف 
بالدواويــن أو املجالس التي تدار عرب آليــات غاية يف التقدم 
التقنــي والتكنولوجي، وتتضمن محــارضات وندوات تناقش 
أحــدث ما وصــل إليه العلــم والعلوم الحديثــة يف املجاالت 
التطبيقية واإلنســانية، وخري مثال لذلــك مجلس الفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة، الذي ميتلك برنامجاً للندوات 
واملحــارضات عىل مدار العام ويســتضيف الخــرباء العامليني 
املتخصصــني يف مختلف املجــاالت إلثراء املجلــس بأفكارهم 
ونقاشــاتهم، وبالتايل مل تعد تلــك املجالس تعد وفق األعراف 
القدمية، بل باتت مبنزلة خليط من مجالس الشــورى ومراكز 
التفكري العلمي، ومطابخ صناعة القرار يف موقع الحدث وغري 
ذلك من مفاهيم مؤسساتية باتت تنصهر وتتجسد يف مجلس 

ذي فاعلية ملموســة لكل من هو عىل دراية به.

ال تكتفــي القيــادة يف دولة اإلمارات بجعــل أبوابها مفتوحة 
أمــام املواطنــني، بــل تحرص كذلــك عىل الذهــاب إليهم يف 
مختلــف إمــارات ومناطــق الدولــة للتعــرف عــىل طبيعة 

احتياجاتهــــم ومشكالتهــــم عــىل أرض الواقـــــع، وهــذا 
يتجســـد يف الجـــــوالت التفقدية والزيــارات امليدانية التي 
يقــوم بها الحكام واملســؤولون بهدف التعــرف عىل األوضاع 
املعيشــية للمواطنني عن قرب، والتوجيه باتخاذ السياســات 
التي تضمن االرتقاء بجودة الحياة لهم عىل املســتويات كافة. 
إن هــذا النمــوذج الفريــد يف الحكم هو الــذي يفرس حالة 
االســتقرار الســيايس واالجتامعي واالقتصادي التي تعيشــها 

اإلمــارات، والــوالء املطلــق مــن قبــل املواطنــني لقيادتهم 
وانتامئهــم العميــق لوطنهم وحبهــم له وفخرهــم بالعيش 
عىل أرضه وحمل جنســيته. كام أن هــذا النموذج وراء حالة 
الشــعور باألمن واألمان لدى املواطنني عىل املستويات كافة، 
فطاملــا كانت هناك قيادة رشــيدة تضع يف مقدمــة أولوياتها 
العمل عــىل توفري مقومــات الحياة الكرميــة للمواطنني، وال 
ترتكهم قط يف أوقات األزمات، وإمنا تبادر دوماً إىل مساعدتهم 
بالطرق واألســاليب املمكنة كلها، فإن النتيجة الحتمية لذلك 
هي تكريس الشــعور بالرضا والسعادة واألمان املجتمعي من 

جانب أبناء الوطن.

ويف هذا اإلطار ميكن تقســيم هذه السامت إىل سامت تتعلق 
بسياســات الداخــل، وســامت تتعلــق بالسياســة الخارجية 

للدولة.

ال تكتفي القيادة في 
دولة اإلمارات بجعل أبوابها 
مفتوحة أمام المواطنين، 

بل تحرص كذلك على 
الذهاب إليهم في مختلف 

إمارات ومناطق الدولة 
للتعرف على طبيعة 

احتياجاتهــم ومشكالتهــم 
على أرض الواقـــع

مجالس للتفكير والنقاش
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متــيض التجربــة الربملانية واملشــاركة السياســية يف اإلمارات 
بخطــى حثيثة وفق الربنامج الســيايس الــذي طرحه صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املسلحة, حفظه الله, عام 2005, وهي خيارات 
اتخــذت بكامــل اإلرادة الوطنية عرب مســار متدرج ال يحرق 
املراحل أو يحايك تجارب أخرى ال تتناســب وطبيعة وظروف 
مجتمعنا وخصوصيته، فكانت التجربتان عامي 2006 و2011 
وتوســيع الهيئات االنتخابية النتخاب نصــف أعضاء املجلس 
تتويجاً للمســار املتدرج نحو تطوير وتعميق ثقافة املشــاركة 
السياســية وصــوالً بهذا الخيــار إىل منتهــاه، فالتمكني - كام 

وصفــه رئيس الدولة - هو روح االتحاد ورهانه الكبري.

لقــد شــهد املجلــس الوطنــي االتحــادي تطــوراً نوعياً عىل 
صعيــد ترســيخ التجربــة يف توســيع املشــاركة السياســية 
بإجــراء االنتخــــابات الثانيــــة يف 24 ســبتمرب 2011 والتي 
جســدت إحدى املراحــل املتدرجــة لربنامــج التمكني الذي 
تــم إطالقه يف عــام 2005 من أجل تعزيز املشــاركة وتفعيل 
دور املجلــس الوطنــي االتحادي، مام ســاهم يف تعاظم دور 
املجلس ومســؤولياته حتى بات أكرب متثيالً وقدرة عىل صيانة 
املكتســبات وتعزيــز املســرية االتحادية التــي أرىس دعامئها 
املغفــور له - بإذن الله - الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
"طيــب الله ثــراه" وأصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات.

هــذا, وقد أكد الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 
عــىل رضورة تعزيــز دور املجلس الوطنــي االتحادي، ودعم 
املوراد البرشية، وإفســاح املجال أمام املرأة ملشــاركة الرجل، 
وإعداد مواطن أكرث إدراكاً للمســؤولية, حيــث قال: "عقدنا 

العــزم عىل أن نكــون جزءاً وعنرصاً فاعــالً يف هذا العرص مع 
توســيع أكــرب وتفعيــل أكرث ملؤسســات العمــل الوطني ويف 
طليعتهــا املجلس الوطنــي االتحادي الذي تحرص القيـــادة 
الحكيمـــة عــىل متكينـــه ليكون ســلطة داعمة ومســاندة 
للمؤسســة التنفيذية وترتســخ من خالله قيم املشاركة الحقة 
ونهج الشورى، وبحيث يتاح للمواطن إثبات قدراته ومهاراته 
مــن خالل املامرســة الدميقراطية والتعبري عــن آرائه وهموم 

وطنه".

إن دولــة اإلمــارات متــيض بثبــات نحــو الوصــول بالتجربة 
السياســية اإلماراتية إىل مقاصدها وتحقيق التنمية املنشودة 
وتوسيع نطاق املشــاركة باعتبارها ســلطة مساندة ومرشدة 
وداعمــة للحكومــة وسياســتها بالــرؤى واألفــكار املبدعــة 

واملبتكرة عىل كافة الصعد.
إن اإلمارات تمضي بثبات 

نحو الوصول بالتجربة 
السياسية اإلماراتية إلى 

مقاصدها وتحقيق التنمية 
المنشودة وتوسيع نطاق 
المشاركة باعتبارها سلطة 
مساندة ومرشدة وداعمة 

للحكومة وسياستها 
بالرؤى واألفكار المبدعة 

والمبتكرة

التجربة الديمقراطية
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كلمات

وجـ سـمو الشـيخ سـلطان بن زايـد 
آل نهيـــان ممثــل صاحب الســمو 
رئيـس الدولــة كلمــة عــرب مجـلــة 
«            » إىل أبنــاء وبنــات الوطن 
يف مناســبة اليــوم الوطنــي الثالث 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة أكــد فيهــا أن كل احتفال 
رؤيتنــا  تتســع  الوطنــي  بعيدنــا 
للمســتقبل، وندرك أن أطفال اليوم 
هم رجاله وطاقاته، وأن التعليم هو 
ميدان إعداد األجيال القادمة ملتابعة 
البناء واالرتقاء به، وتالياً نص الكلمة:



يأيت االحتفال بالعيد الوطني لدولــة اإلمارات العربية املتحدة 
يف ذكراه الثالثة واألربعني ونحن نقف بحمد الله عىل شــاهق 
من اإلنجاز العظيم الــذي كان حلم اآلباء، وقد تحقق باإلرادة 
الصلبــة والعزميــة القوية واإلخــالص املتني للمبــادئ والقيم 
الســامية التي انطلقت منها مســرية االتحاد التي قادها الوالد 
الخالــد يف الوجدان، املغفور له، الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان، طيــب الله ثــراه، مع إخوانــه حكام اإلمــارات، حني 
اجتمعت كلمتهم يوم الثاين من ديســمرب عام 1971 مجسدين 
تطلعات شــعبهم لبناء دولة موحدة قوية تنهض بإرادة أبنائها 
إىل مســتوى رفيع فتحــت آفاقه رؤية حكيمة رأت املســتقبل 
الذي رسعان ما صار واقعاً يتجدد، عرب ملحمة كفاح طويل بذل 
فيه شــعبنا كل طاقاته الكامنة، مستمداً من سرية األجداد عرب 
تاريخهم املديد قدرة فذة عىل مواجهة التحديات التي انترصوا 
عليها بالصرب والتصميم عىل النهوض وكانوا يدركون أن الوحدة 
سبيل القوة، وأنها هي األرض الصلبة الخرية املعطاء التي متكن 

شعبهم من تحقيق طموحاته وأهدافه.

إن احتفالنا بعيد اإلمارات الوطني مناســبة نجدد فيها كل عام 
مشاعر الوفاء آلبائنا الكرام الذين بنوا هذا الرصح الشامخ الذي 
ننعم فيه ونزهو مبكانته الدولية التي جعلت من اإلمارات دولة 
ترنو إليها األنظار لتستقرئ تجربتها امللحمية الكفوءة يف البناء 

والتنمية واالستقرار ويف تحقيق الرخاء واالزدهار لشعبها.

وهي مناســبة كذلك ليك نوجه تحية املحبــة والوفاء لصاحب 
السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله  
ونبارك له ولشــعبنا ما حققت الدولة بقيادة ســموه من تقدم 
يشمل كل مناحي الحياة، وقد تابع مسرية اآلباء بعزم واقتدار، 
وبرؤية حكيمة رشيدة واجهت العديد من الظروف واملتغريات 
الدولية، وقد حّصن دولة اإلمارات بالعدل وباإلخالص لشــعبه، 
ومتكنت الدولة بقيادته من أن تنجز املزيد من مشاريع التنمية 
وأن تقفز إىل مستويات عاملية يف حضورها االقتصادي والتنموي، 

وأن تنافس دوالً كربى يف مؤرشات مستويات التنمية.

وعيــد اإلمارات الوطني هو احتفال الشــعب مبــا أنجز، وأهم 

إنجاز تحقق، هو بناء اإلنســان الذي ارتقت مقدرته وســمت 
إمكاناتــه ومتكن من امتالك مســتقبله عرب النهــوض العلمي 
وعرب اإلبداع يف شــتى ميادين العمــل، وقد برع يف اإلفادة من 
طاقاته بشــكل مكنه من اختصــار املراحل وتجــاوز العقبات 
ومن التوظيف األمثل للرثوة، ومن اســتقراء تجارب الشــعوب 
إلبداع تجربتــه الخاصة التي متيزت بالعطــاء والخري محافظة 
عىل القيم النبيلة التي رسخها باين دولة اإلمارات. وقد أطلقت 
عليه الشعوب لقب زايد الخري، وهو فضل من الله مكن شعب 
اإلمارات من أن ميد جســور التواصل مع كل أشقائه ومع األمم 
الصديقة، وأن تكون له يد معطاء يف املشاريع الخريية واإلغاثية 
واإلنسانية، وأن يجد لديه الباحثون عن االستثامر ما يطمحون 

إليه من الجودة والكفاءة والسوية العالية يف األداء ويف التنافس 
الرشيف، والرباعة يف صناعة املســتقبل عرب الرشاكة اإلنســانية 

التي تهدف إىل تقدم البرشية.

والبد من أن يكون االحتفال بالعيد الوطني كل عام مراجعة ملا 
تم إنجازه، وتقومياً لنتائجه، ودراسة ألسباب النجاح، وتداركاً ألي 
خلل أو قصور، ونحن ندرك أن ما يحيط مبنطقتنا يف هذه اآلونة 

يتطلب مزيداً من الحكمة يف معالجته والتصدي له، وقد متكنت 
دولة اإلمارات من أن تواجــه التطرف الذي يغذي اإلرهاب يف 
العامل، وحرصت عىل توفري األمن االجتامعي، وهي تقدم الرؤية 
الوســطية واالعتدال يف الفكر والثقافة، وتفتــح آفاقها لإلبداع 
والتطور، وتقدم النموذج األمثل لتفاعل الحضارات والثقافات، 
وقــد باتت تزهو بكونهــا دولة تضم كل أطيــاف البرشية من 
وافدين ومقيمني ينعمون باألمن واالســتقرار ويحققون النجاح 
والتفوق يف دولة يســود فيها القانــون وتجتمع كلمة مواطنيها 

عىل محبة الوطن وعىل اإلخالص للقيم اإلنسانية.

ويف كل احتفال بعيدنا الوطني تتسع رؤيتنا للمستقبل، وندرك 
أن أطفال اليــوم هم رجاله وطاقاتــه، وأن التعليم هو ميدان 
إعداد األجيــال القادمة ملتابعة البناء واالرتقاء به، وقد حققت 
الدولــة قفزات عاليــة يف مياديــن التعليم وســتبقى الخطط 
املنهجيــة يف دائــرة األولويــة تتطلب متابعة دؤوبــة وتطويراً 
مستمراً للكفاءة األمثل يف مخرجات التعليم بحيث تكون أقدر 

عىل تلبية احتياجات املستقبل.

وهــذه املراجعة املســتمرة لكل ما تحقــق يف ميادين التنمية 
والخدمــات متكننــا مــن رؤية أفضل، والســيام عرب املشــاركة 
الوطنية التفاعلية التي اتســعت آفاقها يف تجربتنا يف فضاء من 

الحرية والشعور القوي باملسئولية الوطنية.

ونحــن نجد قوة الدولــة يف تالحم أبنائهــا ويف تكاتفهم حول 
مرشوعهــا الوطني، ويف إخالصهم للوطــن املوحد، ويف وفائهم 
الواعي للهوية الوطنية والتزامهم مبعانيها الســامية، وهم درع 
الوطــن وحامته، وهم الجنود الشــجعان األوفيــاء، والعاملون 
املخلصون يف ســاحات البناء، وهم النســاء اإلماراتيات اللوايت 
نهضن من ســكون املــايض وقفزن إىل حيوية املشــاركة يف كل 
ميادين العمل بعد أن تسلحن بالعلم وأطلقن قدراتهن يف بناء 
األرسة والوطن، وأخص جيل الشــباب بالتحية يف عيد اإلمارات، 
فهم األمل وهم املســتقبل، وأدعو اللــه العيل القدير أن ميكن 
شــعبنا من تحقيق املزيــد من اإلنجازات عــىل طريق النجاح 

املتصاعد والتفوق املستمر.

نجد قوة الدولة في تالحم 
أبنائها وفي تكاتفهم 

حول مشروعها الوطني، 
وفي إخالصهم للوطن 
الموحد، وفي وفائهم 
الواعي للهوية الوطنية
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هــا هي الذكرى الثالث واألربعون لقيــام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحــدة. ثالثة وأربعون عاماً 
انقضت وال تزال هذه التجربة منوذجاً ومثاالً يحتذى به بل ومحط متحيص ودراسة ملن يسعى للبحث 
عــن مناذج ناجحة يف العامل. ولقد قال يل أحد األكادمييني يف املغرب الشــقيق أن منوذج اتحاد اإلمارات 
يعــد من النــامذج التي تدرس يف كليات العلوم السياســية يف تلك الجامعات بوصفــه منوذجاً ومعيار 

للتجارب الناجحة.
هذا األمر بدوره يدفع باتجاه رضورة دراسة تلك العوامل التي ساهمت يف وصول هذا االتحاد إىل ما 
هو عليه. ولعل أهم تلك العوامل هو املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
ثراه والذي كان لديه إميان راسخ بالفكر الوحدوي واعتباره طوق النجاة يف ظل عامل ميلء باالضطرابات، 

فـ"االتحاد هو طريق القوة وطريق العزة واملنعة والخري املشرتك" كام يقول طيب الله ثراه. 
كام كان لقناعة ودعم املغفور له بإذن الله الشــيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم دورها يف ظهور نواة 
ذلــك االتحاد بــني إمارة أبوظبي وديب و دافع ومحفز قوي باتجاه انضــامم بقية اإلمارات األخرى لهذا 
االتحــاد. وبالتايل  صــار هذا االتحاد كام يقول طيب الله ثراه "حقيقة رائعة جمعت شــمل األخوة يف 

بيت واحد اسمه اإلمارات".
يأيت رابط الدين والتاريخ والثقافة والعادات والتقاليد املشرتكة لشعب هذه األرض، بدوره ليساهم 
يف تحفيــز بقية شــيوخ اإلمــارات إلدراك رضورة امليض قدماً يف هذا االتحاد الذي ســيعود بالنفع لهذا 

الشعب وأرضه. 
وملا كانت رشعية السلطة لشيوخنا الكرام مستقاة من طبيعة العالقة الفريدة بني الشعب والحاكم، 

فإن هذا األمر قد ساهم كثرياً يف رسعة انجاز هذا االتحاد واستمراريته.
كــام لعب اختيار النظام الفيدرايل والذي جاء متوافقــاً مع الحالة اإلماراتية وخصوصيتها دوره أيضاً 
يف قوة االتحاد ودميومته. فجاء النظام الفيدرايل مكمالً لالتحاد بحيث ال تأيت القوانني املحلية متعارضة 
مــع قانــون الدولة وهو ما خلق معه حالة من تغليب مصلحة الشــعب اإلمارايت واتحاد دولته عىل ما 

سواها من مصالح.
ولعــل االهتــامم باملواطن ووضعه عىل أولوية أهداف الدولة وخططهــا قد أضاف قيمة مهمة لهذا 
االتحاد الذي وجد من شــعب اإلمارات عمق وحامياً له. حيث تجلت املعان الحقيقية لالنتامء والوالء 
املطلق للشعب اإلمارايت لهذا الوطن وقيادته األمر الذي خلق معه حالة من التالحم بل واالنصهار بني 
الشــعب وقيادته. يقول املغفور له بإذن الله الشيخ زايد "إن االتحاد ما قام إال تجسيداً عملياً لرغبات 
وأماين وتطلعات شعب اإلمارات الواحد يف بناء مجتمع حر كريم، يتمتع باملنعة والعزة وبناء مستقبل 

مرشق وضاح ترفرف فوقه راية العدالة والحق".
ويبقــى العامل الرئيس واملهم لقوة هذا االتحاد هو الســري بثبات وفق النهــج املدروس الذي بُني 
عليه هذا االتحاد وما كان يتطلع لتحقيقه مؤســس هذه الدولة وباين اتحادها الشــيخ زايد طيب الله 
ثراه، الذي أصبح يف حد ذاته من أهم العوامل التي تساهم يف استمرارية هذا االتحاد فزايد هو الوطن 
وهو االتحاد وروحه. زايد الذي تحول حبه يف قلوبنا إىل أن يصبح يف حد ذاته ُهوية ميتاز بها الشــعب 
اإلمارايت دون ســواهم فنحن "عيال زايد" الذين يســتظلون بقيادة تسري عىل خطى زايد وهو ما أكده 
سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات ونائبه سيدي سمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم وشيوخ اإلمارات الكرام. 
ونبقى جميعاً كام قال سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحت سقف الـ"بيت املتوحد"•

حين يكون اتحادنا نموذج* 
يحتذى به

د. سلطان محمد النعيمي



كلمة سمو الشيخ

مكتوم بن محمد بن راشد 
آل مكتوم

نائب حاكـــم دبـــي
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كلمات

وجه سمو الشــيخ مكتوم بن محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب حاكم ديب 
كلمــة عــرب مجلــة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أن الثــاين من ديســمرب ســنة 1971 
كتب آباؤنا املؤسسون الصفحة األوىل 
يف تاريخنــا الحديث، وبــدأوا رحلة 
فريدة من نوعها يف منطقتنا وعاملنا 
العــريب، ودشــنوا رحلتهم بشــطب 
كلمة «مستحيل» من قاموسنا، وتالياً 

نص الكلمة:



يف الثــاين من ديســمرب ســنة 1971 كتب آباؤنا املؤسســون 
الصفحــة األوىل يف تاريخنا الحديث، وبدأوا رحلة فريدة من 
نوعها يف منطقتنا وعاملنا العريب، ودشــنوا رحلتهم بشــطب 

قاموسنا. من  «مستحيل»  كلمة 

قبــل ثالثة وأربعني عامــاً كانت «الوحدة» شــعاراً هامئاً يف 
الفضــاء تهفو إليه قلــوب العرب وتظنه من املســتحيالت، 
لكن والدنا ورمز اتحادنا الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
وأخيه جدي الشــيخ راشــد بن ســعيد آل مكتوم طيب الله 

ثراهام، حوال «املســتحيل» إىل حقيقة عىل أرض الواقع.

ومنــذ أن قهرنا ما اعتــربه اآلخرون مســتحيالً، وأقمنا دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، عرفنا أن قادتنــا ومن ورائهم 
شــعبنا قادرون عىل مواجهة التحديات مهام بلغت عقدها، 
وأيــاً كان حجمهــا ونوعهــا ومصدرها، وأننــا أبناء اإلمارات 
أهــل الفعــل واإلنجــاز، وأن النجــاح متاح لــكل من ميلك 

الرؤيــة والحكمة والحنكة واإلرادة والعزم.

وقد تعــززت ثقتنا بأنفســنا وقدراتنا يف عهــد والدنا وقائد 
نهضتنــا صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيس الدولة وأخيه صاحب الســمو الوالد الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم ديب. وها هــي تجليات النجاح تتحدث عن نفســها، 
ويتحــدث عنهــا اآلخــرون، وتؤكدهــا املؤسســات الدولية 
املتخصصــة يف تقاريرهــا الســنوية عــن أداء دول العامل يف 

املجاالت. كافة 

وإذا كان جيــل التأســيس قــد أقام دولتنا ورســخ قواعدها 
وأطلــق ورشــة التنمية الكــربى، وجيــل التمكــني قد قفز 
بالتنميــة إىل اآلفــاق العامليــة، ووصــل بدولتنــا إىل املكانة 
الالئقــة التي هــي عليها اليوم بــني دول العــامل كافة، فإن 
علينا نحن جيل الشــباب من أبناء وبنــات اإلمارات، تعزيز 
هــذا الســياق الصاعــد يف دروب التقــدم؛ ونحن الشــباب 

قــادرون عــىل ذلك، مبــا ننعم بــه يف وطننا مــن إنجازات 
حققهــا قادتنا، وســخروها لخدمتنا، ومبــا أتيح لنا من فرص 
التعليــم والتدريــب والتأهيل، وباآلفــاق التــي تفتحها لنا 
رؤية حكومتنا وخططها ومشــاريعها وتصميمها عىل انضامم 
دولتنــا إىل الصــف األول للــدول األكــرث تقدمــاً، وانضامم 

مجتمعنــا إىل املجتمعات األكرث رقياً وتحرضاً.

أننــي وكل مواطن ومواطنة نفخر أميا فخــر بأننا إماراتيون 
ننتمي إىل دولة نابضة بالحياة والخري واإلنجازات والطموح، 
ومســكونة بالثقة والتفاؤل والعــزم عىل الوصول إىل املراكز 

األوىل.

وإذ يبلغ فخرنا مداه يف يومنا الوطني فتفيض به مشــاعرنا، 
وتعــرب عنه احتفاالتنــا بااللتفاف حول علمنــا وقادتنا، فإننا 
نتوجــه بالتهنئة إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، وإىل أخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم واخوانهام أعضاء املجلس األعىل أصحاب الســمو 
حكام اإلمارات، وإىل سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، 
وســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم ويل 

العهود. أولياء  عهد ديب واخوانهام 

شــكراً يا أبا ســلطان، وشكراً يا أبا راشد، وشــكراً يا أبا خالد 
عىل ما تقدمونه لوطننا وشعبنا. شكراً لكل مواطن ومواطنة 
يعمــل وتعمــل لرفعة هذا الوطن، شــكراً لكل ســاهر عىل 
أمننــا، لكل ضباط وجنود قواتنا املســلحة ورشطتنا وأجهزتنا 

األمنية. وشكراً لكل من ســاهم يف خدمة وطننا وشعبنا.

أنني وكل مواطن 
ومواطنة نفخر أيما فخر 

بأننا إماراتيون ننتمي إلى 
دولة نابضة بالحياة والخير 

واإلنجازات والطموح

أننا أبناء اإلمارات أهل 
الفعل واإلنجاز، وأن النجاح 
متاح لكل من يملك الرؤية 
والحكمة والحنكة واإلرادة 

والعزم
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تضــع القيادة يف دولــة اإلمارات العمل عىل متكني الشــباب، 
وتوفــري جميع الظــروف التي تتيــح لهم املشــاركة بفاعلية 
يف جهــود التنميــة يف مقدمــة أولوياتها، مــن منطلق إميانها 
العميق بأنهم هم القوة الرئيســية الدافعة وراء تقدم الوطن 
ورفعتــه ورقيــه عىل املســتويات كافة. ولعل مــن املبادرات 
املهمة التي تصــب يف تحقيق هذا الهدف، برنامج "القيادات 
الشــابة" الذي أطلقه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 
ديب "رعــاه الله" والذي يقوم عىل فكرة اســتقطاب املوظفني 
املتخرجــني حديثًا مــن الجامعات وامللتحقــني بالعمل حديثاً 
يف الجهــات الحكومية، ليتــم االعتناء بهــم ليكونوا يف مراكز 
أكرب يف املستقبل. ويف الوقت ذاته، فإن االسرتاتيجية الجديدة 
ملؤسســة اإلمارات لتنمية الشــباب التي أطلقها سمو الشيخ 
عبداللــه بن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجيــة رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة اإلمارات لتنمية الشــباب تركز باألســاس عىل 
تنمية مهارات الشباب، والعمل عىل متكينهم من خالل برامج 
ومبــادرات طويلــة األمد، بهــدف بناء أجيال قيادية  شــابة، 

تكون قادرة عىل املســاهمة الفاعلة يف بناء مستقبل الوطن.

إن هــذه الربامــج واملبــادرات تؤكــد بجالء اإلميــان العميق 
من جانب الدولة بطاقات الشبـــاب البنـــاءة، والحرص عىل 
توجيههـا الوجهـة الصحيحـة، واستثامرها يف نشاطات مفيدة 
تخــدم املجتمــع، وتأيت يف إطــار توجه عام يســتهدف متكني 
الشــباب وتوفري الظروف التي تتيح لهم املشــاركة بفاعلية يف 
تنميــة املجتمع، حيث تتعــدد اآلليات التي أنشــأتها الدولة 
لتحقيــق هذا الهدف، ســواء تلــك الخاصة بتنميــة مهارات 
الشــباب القياديــة، أو املتعلقة بتوفــري اإلمكانيات التي تتيح 
لهــم االنضــامم إىل ســوق العمــل أو االنخراط يف األنشــطة 
االقتصاديــة املختلفــة، ويربز يف هذا الســياق أيضــاً برنامج 

"قيادات املستقبل" املعني باالســتثامر يف بناء وتطوير أجيال 
جديدة من القيادات الحكومية الشابة القادرة عىل االضطالع 
باملهــام املوكلــة إليهــا، وذلــك عن طريــق صقــل مهاراتها 
القياديــة وإمدادهــا بكافة املقومــات التــي تؤهلها التخاذ 
القرارات الحكيمة ويف التوقيت املناسب مبا يعزز قدرة األداء 
الحكومــي ويؤكد فرص االرتقاء مبخرجاته. ويف مجال التمكني 
االقتصــادي، فإن "صندوق خليفة لتمكــني التوطني،"الذي تم 

إنشــاؤه مببادرة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، 
يســتهدف توفري املوارد املالية الالزمة لدعم برامج وسياسات 
تشــجع املواطنني الشباب عىل االلتحاق بسوق العمل، خاصة 
يف القطــاع الخاص، ومتكينهم من اســتغالل فرص العمل التي 
يتيحها لهم هذا القطــاع، وتوفري التمويل الالزم لتنفيذ حزمة 
مــن الحوافز التي تســهم يف تحقيــق هذا الهــدف. كام تم 
تأســيس عدد من الربامج الحكومية لدعم مشــاريع الشباب 
وتقديــم التســهيالت الالزمــة لدعــم مرشوعاتهــم الصغرية 
واملتوسطة، انســجاماً مع رؤية الدولة الرامية إىل إيجاد جيل 
من رواد األعامل املواطنني، وغرس وتعميق ثقافة االســتثامر 

لدى أوساط الشباب.

تم تأسيس عدد من البرامج 
الحكومية لدعم مشاريع 

الشباب وتقديم التسهيالت 
الالزمة لدعم مشروعاتهم 

الصغيرة والمتوسطة، 
انسجامًا مع رؤية الدولة 

الرامية إلى إيجاد جيل من 
رواد األعمال المواطنين

تمكين الشباب
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تتمتع املرأة اإلماراتية بفرص عريضة للمشــاركة يف األنشــطة 
االقتصاديــة والتنمويــة يف مجتمعها، وتنبني السياســة التي 
تطبقها الدولة يف هذا الشــأن عىل عدد من األســس واملبادئ 
األساســية، التــي تتمثل بداية يف كون املــرأة نصف املجتمع، 
مــا يعطيها الحــق يف أن تتاح لهــا الفرصة كاملة للمشــاركة 
يف مختلــف مراحل العملية التنموية متامــاً كام تتاح الفرصة 
لشــقيقها الرجــل، وأال تنحرص مشــاركتها يف مرحلــة تنموية 
دون غريها، وأن يتم متكينها من املشــاركة يف جميع األنشطة 
االقتصاديــة عىل اختــالف تنويعاتهــا وتصنيفاتهــا. وبجانب 
ذلــك، فامدامــت املرأة رشيــكاً يف املســؤوليات يف مجتمعها 
فمــن الواجب أن تكــون رشيكاً يف الحقــوق، وأن تتوافر لها 
الســبل لإلفادة مــن عوائد التنمية، ليس فقــط لكونها عضواً 
يف املجتمــع، ولكن مبقدار متيزها وإضافتها ملســرية التنمية يف 
بلدها، واملؤكد أن السياســات التــي تطبقها الدولة من بداية 
"مرحلة التمكني"، التي بدأت منذ تويل صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظــه الله، قيادة 
مســرية التنمية بالدولة، قد شــهدت تطــوراً نوعياً وإضافات 
كبرية ســاعدت عىل توسيع الخيارات والســبل املتاحة للمرأة 
اإلماراتيــة للمشــاركة يف تنمية مجتمعهــا، وال تقترص الفرص 
املذكــورة هنا بالطبع عىل متكني املرأة من الحصول عىل حقها 
يف التعليم والصحة والحقوق املدنية، بل إنها تتســع لتشــمل 

املشاركة يف األنشطة االقتصادية.

وقد أوضحــت بعض البيانات الصادرة عن "مجلس ســيدات 
أعامل اإلمارات" أن عدد سيدات األعامل يف الدولة يصل حالياً 
إىل نحو 13 ألف ســيدة أعــامل، يعملن يف بيئة أعامل مواتية 
ومرنة متكنهن من مامرســة أعاملهن بســهولة ويرس، دون أن 
يواجهن مشــكالت أو  معوقات كبــرية تعيق جهودهن، وقد 
أوضحت هذه البيانات أيضاً أن مســاهامت ســيدات األعامل 

اإلماراتيات يف رؤوس أموال املؤسســات الخاصة يشهد توسعاً 
ملحوظــاً، وقد قــدر املجلس عدد املؤسســات التي تســهم 
الســيدات يف رؤوس أموالهــا يف الدولة حاليــاً بنحو 20 ألف 
مؤسســة. وباإلضافــة إىل ذلك، فقــد أكد "مجلس ســيدات 
األعــامل اإلماراتيات" أن املــرأة اإلماراتية قادرة عىل الدخول 
يف األنشــطة االقتصادية الجديدة التي مل تكــن متغلغلة فيها 
من قبل، كام هو الحال بالنســبة لنشاط االستثامر يف األسواق 
املالية، الذي أبدت املرأة اســتعداداً وإرصاراً كبرياً عىل دخوله 

خالل الســنوات األخرية، وال تتوقف إنجــازات وجهود متكني 
املرأة اإلماراتية عند هذا الحد، بل إنها اســتطاعت أن تحصل 
عــىل حقوقهــا كاملة للمشــاركة يف مختلف مجــاالت الحياة 
بدايــة بالتعليم؛ فهي متثل نحــو 70%  من مجموع خريجي 
الجامعات يف الدولة، وأما يف مواقع العمل واإلنتاج، فهي متثل 
نحـــو  66% من العاملني يف القطــاع الحكومي، ونحو %60 
يف الوظائف الفنية التي تشــمل الطــب والتدريس والصيدلة 
والتمريــض، بجانب انخراطهــا يف صفوف القوات املســلحة 
والرشطة، فضالً عن شــغل املناصب العليــا، فأصبحت وزيرة 

ونائبة باملجلس الوطني االتحادي.

ونتيجــة لهذا األداء اإليجايب, وفيام يعتــرب مؤرشاً عىل النجاح 
الــذي القته تجربة دولة اإلمارات يف متكني املرأة، فقد احتلت 
الدولــة املرتبة األوىل عىل مســتوى املنطقــة العربية واملرتبة 
الثامنــة والثالثني عاملياً يف عام 2011 وفقاً لـ"مؤرش املســاواة 
بني الجنســني" الذي يصدره "الربنامج اإلمنايئ لألمم املتحدة"، 
وكان أداؤهــا املرتفــع عىل هذا النحو وترتيبهــا املتقدم وفقاً 
لهــذا املؤرش هو أحد العوامل املهمة يف تصنيف الدولة ضمن 
الفئــة العليا من الــدول األكرث تقدمــاً وفقاً ملعايــري التنمية 

البرشية حول العامل.

أن المرأة اإلماراتية قادرة 
على الدخول في األنشطة 
االقتصادية الجديدة التي 
لم تكن متغلغلة فيها من 
قبل، كما هو الحال بالنسبة 

لنشاط االستثمار في 
األسواق المالية، الذي أبدت 

المرأة استعدادًا وإصرارًا 
كبيرًا على دخوله خالل 

السنوات األخيرة

دعم المرأة ا9ماراتية
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كلمة سمو الشيخ

حمدان بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي 

وزير المالية
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كلمات

وجه سمو الشـيخ حمـدان بن راشـد 
آل مكتـــوم نائـب حـاكم ديب وزيـر 
املاليـــة كلمـة عرب مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيهــا أن مرور ثالثــة وأربعون عاماً 
عىل قيام االتحاد يثبت حكمة وبعد 
نظر اآلباء املؤسسني، وهو خري دليل 
عىل متاســك وتكاتف شــعب دولة 
اإلمارات وشــاهد عىل صالبة لحمة 
أبناء االتحــاد وانصهار شــعب هذا 
الوطــن يف كتلة واحــدة، وتالياً نص 

الكلمة:



نحتفل اليوم مبناسبة عزيزة وغالية عىل قلوبنا جميعاً، مناسبة 
مهدت لدولة اإلمــارات العربية املتحدة االنطالق نحو الريادِة 
والتميــز، حتى أصبحت دولًة نُفاخر بها بني الدول. إن احتفالنا 
بالعيد الوطني الثالث واألربعني لقيام االتحاد ما هو إال تجسيد 
لرؤية الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وإنه 
ليحــرضين يف هذا املقام مقولة ســموه "إن االتحــاد ما قام إال 
تجسيداً عملياً لرغبات وأماين وتطلعات شعب اإلمارات الواحد 
يف بناء مجتمع حر كريم يتمتع باملنعة والعزة وبناء مســتقبل 
مرشق وضاح ترفرف فوقه رايــة العدالة والحق، وليكون رائداً 

ونواة لوحدة عربية شاملة".
 نحمُد الله الذي وهبنا قادًة يسريون عىل خطى اآلباء املؤسسني، 
إنهــم رجال يحملون رؤية اآلباء أمانًة يف أعناقهم، ويســتمدون 
منهــم قوة اإلرادة والتصميم والعزمية والقدرة عىل اســترشاف 
املســتقبل. إن مرور ثالثة وأربعني عاماً عىل قيام االتحاد يثبت 
حكمة اآلباء املؤسسني وبعد نظرهم. وهو خري دليل عىل متاسك 
شــعب هذه الدولة وتكاتفه، وشــاهد عىل صالبــة لحمة أبناء 

االتحاد وانصهار شعب هذا الوطن يف كتلة واحدة. 
وإننــي ألنتهز هذه املناســبة الكرمية ألرفــع اىل مقام صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 
الله؛ وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله؛ 
وإىل أصحاب الســمو الشــيوخ أعضاء املجلــس األعىل لالتحاد 
حــكام اإلمارات، وإىل شــعب اإلمارات أســمى آيــات التهنئة 
وأطيــب التربيــكات، راجني الله العيل العظيــم أن يديم علينا 

نعمة االتحاد والرخاء ويزيدنا قوة ووحدة وترابطاً ومناء.
أن النهضــة التي تشــهدها الدولة هي نهضة مســتمرة حثيثة 

ال تعــرف التباطؤ أو الوهن، فلقــد أثبتت اإلمارات بفضل الله 
والقيادة الرشــيدة قدرتها عىل النمو والتقــدم والرقي، ويظهر 
هذا جلياً واضحاً فيام قدمته لكل مواطن عىل أرض هذا الدولة 
يف شــتى املجــاالت ويف تحقيق أكــرب قدر ممكن مــن الرخاء 
والرفاهية ألبنائها عرب تحســني جــودة الخدمات وتعزيز األمن 
واألمــان وتطوير التعليم وتعزيز الرعايــة الصحية وتوفري بيئة 

اجتامعية وثقافية غنية. 
إن النجاحــات التــي حققتهــا الدولــة منذ تأســيس االتحاد 
وتجاوزهــا لألزمات االقتصاديــة العاملية إمنا هو خري دليل عىل 
مــدى قوة الوضع االقتصادي للدولــة وقدرته عىل امليض قدما 
يف تحقيــق مزيد من النمــو واالزدهار، إىل جانــب ما يدعمه 
مــن مناخ اســتثامري مثايل واقتصاد فّعال وسياســات وخطط 
اســتثامرية تضاهي أفضــل املعايري العاملية، مــام خلق مناخاً 
جاذباً لالســتثامرات األجنبية، وعزز مكانــة اإلمارات اقتصاديا 

عىل الصعيد العاملي.
ويف الختام ال يسعنا إال أن نتوجه إىل الله العيل القدير بالحمد 
والشــكر عــىل ما أنعمــه علينا مــن نعمة االتحــاد. وكل عام 

واإلمارات وقيادتها وشعبها بألف خري. 
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النجاحات التي حققتها 
الدولة إنما هو خير دليل 
على مدى قوة الوضع 

االقتصادي للدولة







كلمة سمو الشيخ

أحمد بن سلطان القاسمي
نائب حاكم الشارقة

2014 �����        94

كلمات

وجه سمو الشــيخ أحمد بن سلطان 
القاسمي نائب حاكم الشارقة كلمـة 
عرب مجلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة أكــد فيها أن اليوم 
الوطنــي الثالث و األربعــني لدولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة ، نتذكر 
بدايــات العمــل عىل توحيــد هذه 
الدولة ، حيث كانت النوايا صافية و 
الضغوط كثرية ، و لكن رغبة االتحاد 
و حــب الخري للشــعب و من يقطن 
عىل هــذه األرض جعــل من جميع 
الصعوبات ســالمل ترتقي بها الدولة 
للتطور و للتقدم، وتالياً نص الكلمة:



األســاس القوي املرتابط هو مطلب مهــم يف أي بناء ، و منوذج 
دولة اإلمارات العربية املتحدة هو خري مثال عىل األساس املتني 
املرتابــط و البعيد عــن التعقيد ، و الذي عمل عليه مؤسســني 
الدولــة بجد و اجتهاد لوضــع الرؤية و الطريق الواضحني ، مام 
ســاهم يف التطوير الشــامل يف مجاالت الثقافــة و االقتصاد  و 

الرياضة و غريها . 
يف اليــوم الوطني الثالــث و األربعني لدولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة ، نتذكر بدايات العمل عىل توحيد هذه الدولة ، حيث 
كانــت النوايا صافية و الضغوط كثــرية ، و لكن رغبة االتحاد و 
حــب الخري للشــعب و من يقطن عىل هــذه األرض جعل من 

جميع الصعوبات سالمل ترتقي بها الدولة للتطور و للتقدم.
إن أولويــات الوطن و االنســان املواطن التــي وضعتها القيادة 
الرشــيدة نصب أعينها ، جعلت من الخطوات متســارعة حيث 
تحققت األهداف بجهود الرجال املخلصني الذين عملوا بإتقان 
و تفاين ، إلعالء اســم دولة اإلمــارات العربية املتحدة يف جميع 

املحافل اإلقليمية و العاملية .

دامئا ما ترتبط الحضارات بثقافات شعوبها ، و إن شعب اإلمارات 
أثبت للعامل رقي فكره و مستوى وعيه ، و ذلك من خالل تحقيق 
انجازات ليســت عىل املســتوى الوطني فقط بــل عىل النطاق 
العاملــي أيضــا ، و تحقق التقدم من خالل تالحم الشــعب مع 
قيادته بصورة محبة و ألفة نادرا ما يوجد مثلها ، جعلت جميع 

الدولة تشري بالبنان إىل هذه العالقة وهذه االنجازات .

 و ال يســعني يف هذا املقام ، إال أن أقدم أســمى آيات التهاين و 
التربيكات ، إىل أخي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولة حفظه اللــه ، و إىل إخوانه أعضاء املجلس 
األعــىل لالتحــاد حكام اإلمارات ، و إىل شــعب دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة ، مبناســبة اليوم الوطنــي 43 لدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة ، داعيــا الله عز و جل أن يديم األمن و األمان 
و التقــدم و الرفاه ، و املزيد مــن التقدم و االنجازات لقيادة و 
شــعب دولة اإلمارات العربية املتحــدة و أن يبعد عنها كل رش 

و سوء . 
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إن أولويات الوطن 
واالنسان المواطن التي 

وضعتها القيادة الرشيدة 
نصب أعينها ، جعلت من 
الخطوات متسارعة حيث 
تحققت األهداف بجهود 

الرجال المخلصين







كلمة سمو الشيخ

عبداهللا بن سالم بن سلطان 
القاسمي

نائب حاكم الشارقة 
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كلمات

وجه سمو الشيخ عبدالله بن ســـامل 
بن سلطـــان القاسمي نائب حـاكم 
الشارقة كلمة عرب مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيهــا أن الثاين من ديســمرب الذكرى 
الغالية عــىل قلــوب الجميع ذكرى 
توحيد اإلمارات تحــت راية واحدة 
تعود علينــا مجددا لنســتلهم منها 
العرب والدروس، وحني نستعرض تلك 
الســنوات من عمر دولتنــا الحبيبة 
دولة اإلمارات العربية املتحدة نذكر 
ونقــف وبكل فخر واعتــزاز واجالل 
واكبــار لتلك الجهود الجبارة والهمم 
العاليــة التي قــادت املســرية منذ 

بدايتها األوىل، وتالياً نص الكلمة:



الثــاين من ديســمرب، الذكــرى الغالية عىل قلــوب الجميع، 
ذكــرى توحيــد اإلمــارات تحت رايــة واحدة، تعــود علينا 
مجددا لنســتلهم منها العرب و الدروس، وحني نستعرض تلك 
الســنوات من عمر دولتنــا الحبيبة دولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة، نذكر ونقف وبــكل فخر واعتــزاز واجالل واكبار 
لتلــك الجهود الجبــارة والهمم العالية التي قادت املســرية 
منــذ بدايتها األوىل، وكانت خلف كل مــا تحقق حتى اليوم 
مــن انجــازات يف مختلــف املجــاالت واملياديــن التنموية 

. والحضارية 
ونحــن إذ نحتفل اليوم بهذه الذكرى املباركة نســتلهم روح 
العطــاء والبــذل والعمل بإخــالص وبتفان لدى املؤسســني 
األوائل، ونعمل عىل مواكبة ومســايرة تلــك الروح والعمل 
ضمن املنهاج الذي ســارت عليه، وحث الشــباب من حولنا 
عىل االقتداء بهم، حتى نســتمر يف البناء، ويك نحافظ عىل ما 
بــدأوا به، وعىل ما وصلوا إليــه، ومواصلة ما كانوا يطمحون 

إىل تحقيقه من رقــي وازدهار لدولتنا الحبيبة.
ولنا يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة – حفظــه الله – واخوانــه أصحاب الســمو أعضاء 
املجلــس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات خري قدوة يف الســري 
عىل نهج األســالف والعمــل عىل تحقيــق التنمية الحضارية 
للبلــد والنهوض مبقوماتها وتقديم الدعــم والرعاية للعنرص 

املجاالت. فيها يف مختلف  البرشي 
وال يفوتنــي يف الختــام، أن ارفــع اســمى آيــات التهــاين 
والتربيــكات، إىل مقــام صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولــة حفظه الله، وإىل مقام اخوانه 
أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات ، وإىل 
شــعب دولة اإلمارات العربية املتحدة، مبناسبة الذكرى 43 
لقيــام االتحاد، مبتهال إىل العــيل القدير أن يديم عىل بالدنا 
نعمة األمن واألمان واالســتقرار وأن يوفقنــا جميعا ملا يحبه 

ويرضاه.
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لنا في رئيس الدولة خير 
قدوة في السير على نهج 

األسالف والعمل على 
تحقيق التنمية الحضارية 
للبلد والنهوض بمقوماتها





كل عام وانِت بخري يا بالدي االمارات، كل عام وانِت أم نحتفل بها بني االمهات، فشهر ديسمرب هو 
شهر والدتك شهر احتفاالتك الغالية، هذه التي عانقت بوداع يوم امس  شهر نوفمرب الراحل، والذي 
اسعدنا مع االحتفال بذكرى هامة وهي يوم العلم، لتكون فرحة من افراح ومناسبة بدأت مبكراً 

لتزين املنازل والدوائر واملؤسسات  باألعالم ألغىل املناسبات « اليوم الوطني «.
ليس بغريب ان أسميك يا وطن باألم، فأنا دونك ال حضن يل وال أمان، أنا دونك يا وطن افتش عن 
الراحة عن االحتواء والحنان، عن الكرامة و الوجود وحقوق االنسان، وهذا كله ال يوجد اال مع األم 

الوطن.
كتبت الكثري فيك يا أمي االمارات، ومهام كتبت اشعر أنني عاجزة يف التعبري والعبارات، فمن منا 
كتب ألمه و أكتفى؟؟ نعم،، دامئا ابقى مقرصة يف حقك، فأنا احبك ألنني أتنفسك، ألنني احيا بك 

واعشقك، وكم هي صادقة املقولة التي تقول « الوطن االم».
« الوطن األم » ، نعم،، هي أمي وانا جنينها الصغري“ لنتخيل جميعا هذا االحساس ” كلنا كنا يوما 
أجنة ، ومن احشاء األم تكوناحتى ولدنا وعاشنا، فكم هي متأصلة هذا العالقة وقوية، جذور يف 
احشاء، وتكوين انساين فطري جميل يرقى اىل االحتواء، فنحن مل نختار األم لنختار الوطن، لذا لنحمد 
املوىل ونشكره عىل أننا ولدنا ألم هي االمارات و لحضن ال يوازيه حضن ، وال غرابة يف هذه املسألة 
الجنني  هذا  « عىل  الله  «حفظه  الدولة  رئيس  بنزايدالنهيان،  السموالشيخخليفة  أكد صاحب  حني 
واالهتامم يف تنشئته يف مقولته التي تقول :» عندما يكون اإلعداد ، قوة يف اإلرادة ومتانة يف الخلق 
وأصالة يف التكوين ، فإن هذاالجيل يكون بالتأكيد قادرا عىل أداء املسؤولية والقيام بها بكل أمانة 
وثقة وجدوإميان وإخالص ” ، كام قال سموه عبارة هامة يف تساؤل يقول: ”عىل كلمنا أن يسأل نفسه 
.. ما الذي أعطيته للوطن وما الذي يجب أن أعطيه ؟ علينا أن نسجلبأنفسنا ماذا أعطينا للوطن 
، وماذا أخذنا منه عرب مسرية االتحاد ، وهل كان عطاؤنايف حجم األخذ ؟ وما الذي يجب علينا أن 

نعطيه للوطن الذي مينحنا االستقرار واألمنوالحياة الكرمية؟ ”.
نعم،، ما الذي نعطيه للوطن األم ليوازي عطائها طوال السنوات املاضية من حياتنا؟؟ تساؤل البد 
ان نضعه أمانة امام اعيننا، بل مسؤولية نتحمل اجابتها مادمنا نحيا يف بلد منحنا الكثري الذي مهام 

منحناه يبقى يف حقه قليل.
فكل عام وأمنا االمارات بخري، وكل عام ونحن اجيال نزداد فخرا أننا نتميز عن الغري، يف وطن هو 

األم .

الوطن ا<م

أمل الحليان



كلمة سمو الشيخ

حمد بن سيف الشرقي
نائب حاكم الفجيرة
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كلمات

وجه ســمو الشــيخ حمد بن سيف 
الرشقي نائب حاكم الفجرية كلمــــة 
عـــرب مجـــلة «            » إىل أبنــاء 
وبنــات الوطــن يف مناســبة اليــوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
العربيــة املتحــدة أكــد  اإلمــارات 
فيهــا أن التقدم الذي تشــهده دولة 
اإلمارات العربية املتحدة  ما هو إال 
مثرة الرعاية الكرمية والفكر الصحيح 
لقادتنا الذين أولــوا العناية الفائقة 
باإلنسان الذي هو أساس ومحور كل 

نجاح، وتالياً نص الكلمة:



ال يزال الثاين من ديسمرب عالقاً يف الذاكرة. إنه تاريخ مرشق 
ببهــاء وعظمة ما أنجزناه باإلرادة، يوم ترشق فيه الشــمس 
باملعاين الســامية، ونتذكر فيه تلك املواقف العظيمة لرجال 
عاهــدوا الله عىل العمل املخلص للوطن والشــعب، ومهدوا 
الطريــق إلنجازات يشــهد لهــا العامل ملا تحقق يف ســنوات 

بســيطة مقارنة بحجم النجاحات.

يف كل عــام تحتفل به دولة اإلمــارات العربية املتحدة بيوم 
جديــد من أيــام العزة واملجد، يــوم عزيز وغــاٍل يف تاريخ 
الوطــن يفخر به كل مواطــن ومقيم عاش عىل هذه األرض 
الطيبــة املعطــاء التي مل تأل جهداً يف توفــري الحياة الكرمية 

 . لشعبها

ثالثــة وأربعون عامــاً عمر دولتنــا الزمنــي، ولكننا يف هذا 
ن الله بــه علينا،  الزمــن القصــري، وبفضل التوفيــق الذي مَّ
حققنا، وال نزال نحقق، إنجــازات عظيمة، وبصامت متميزة 
وتجــارب رائدة. ونحن عىل يقــني أننا ماضون إىل املزيد من 
النجاحــات بتوفيق مــن الله عز وجّل، ثــم بقيادة صاحب 
الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، 

الله. حفظه 

وال يســعنا إال أن نتوجه إىل الله العيل القدير بوافر الشــكر 
والحمــد عــىل جزيــل نعمــه، وعىل مــا وهبنا مــن حكمة 
القيــادة وإخالص الشــعب الذي يعشــق قيادتــه، ونتوجه 
بالتهنئة إىل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة؛ وإىل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
ديب؛ وإىل إخوانهام أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء املجلس 
األعىل حكام اإلمارات وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقوات املســلحة وإىل شعب اإلمارات املخلص. 

نعتــز بأمســنا ونفخر بحارضنــا ومنيض إىل مســتقبلنا بوعي 
وعــزم وإرادة ال تعرف املســتحيل، ويف كل عام ويف التاريخ 

ذاتــه مير من أمامي رشيط الذكريات ليتوقف عند كل فصل 
مــن فصول ومراحل االتحاد من أرىس دعامئه باين ومؤســس 
االتحاد املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان، طيب 
الله ثراه، أتذكر املواقــف العظيمة واملبادرات املتميزة التي 

آنذاك. أطلقها 

وال يخفــى عىل الجميع أن هذا التقدم ليس إال مثرة الرعاية 
الكرميــة والفكر الصحيح لقادتنا الذين أولوا اإلنســان الذي 
هو أســاس كل نجاح ومحوره العنايــة الفائقة، فقد توفرت 
املــدارس واملعاهد ومؤسســات التعليم العايل واملؤسســات 
العســكرية واألكادميية والفنية لتهيئــة كل الظروف املالمئة 
التــي متكن ابن اإلمارات من اإلســهام يف تحمل مســؤوليته 

الوطنية.

مل تغفــل دولتنــا أهميــة تطوير النظــام الســيايس وتعزيز 
العمــل الوطنــي بتفعيــل دور املجلس الوطنــي االتحادي 
لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة للمشــاركة يف صنــع القرارات 
العامــة، وتعزيــز دور املرأة يف اإلســهام يف مســرية التقدم 

والرخاء.

 ومبــا أننا جــزء من نســيج املجتمع العريب والــدويل فنحن 
نتأثــر مبا يحدث يف العامل لذلك ســعينا باملشــاركة يف إيجاد 
حلول للتغلب عىل مشــكالت البيئــة وارتفاع حرارة األرض، 
وإضافــة إىل ذلك دعم اإلنســان يف كل مكان، وإغاثة الدول 
املنكوبــة ومد يــد العون واملســاعدة لها بدافع اإلنســانية 

ودون النظــر إىل اللون أو العرق أو العقيدة.

نســأل الله العــيل القدير أن يعيــد هذه املناســبة الغالية 
عــىل الوطن وعىل شــعب دولتنا بالخــري والربكات، وأن مين 
عىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظــه الله، بالصحــة والعافية. ويتغمد مؤســس 
الوطــن املغفــور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان بواســع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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ثالثة وأربعون عامًا عمر 
دولتنا الزمني ولكننا في 
هذا الزمن القصير حققنا 
وال نزال نحقق إنجازات 

عظيمة وبصمات متميزة 
وتجارب رائدة

التقدم ليس إال ثمرة 
الرعاية الكريمة والفكر 
الصحيح لقادتنا الذين 
أولوا اإلنسان الذي هو 

أساس كل نجاح ومحوره 
العناية الفائقة
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حمدان بن زايد آل نهيان
ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية  

2014 �����        106

كلمات

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايــــد 
آل نهيــان ممثل الحـاكم يف املنطقـة 
الرشقيـة كلمـة عرب مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
أكد فيها إن دولــة اإلمارات العربية 
املتحدة  يف خــالل أربعة عقود  من 
اإلتحاد حققت املســتحيل وصنعت 
إنجازاً يفخــر به كل مواطن ويجعله 
يزهو بوطنه ويترشف بقيادته، وتالياً 

نص الكلمة:



نحتفل اليوم بكل فخر واعتزاز وأمل بالذكرى الثالثة واألربعني 
لقيام اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهي ذكرى خالدة 

وعزيزة محفورة يف ضمري أبناء الوطن الغايل.
إن املســرية االتحاديـــة تتعــــزز حالياً بفضل القيادة الحكيمة 
لصاحــــب الســمو الشيــخ خليفــــة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه الله؛ وأخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، رعاه الله؛ وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات؛ والفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
لقــد حققــت دولة اإلمــارات من خــالل توجهاتهــا التنموية 
الطموحة نجاحــات كبرية حيث تعتــرب يف املحافل واملؤمترات 
اإلقليمية والدولية ظاهرة اقتصادية واجتامعية، وتجسد تجربة 
غنية بعنارصها ومكوناتها ومعدالت منوها، ومتثل مصدر إلهام 
للعديــد من دول العــامل والتي بدأت يف الدخــول يف رشاكات 

اسرتاتيجية مع دولة اإلمارات.
إن تجربــة اإلمــارات تجربة فريدة من نوعهــا، حيث وضعت 
اإلنســان يف بؤرة اهتاممها منذ قيــام الدولة قبل نيف وأربعني 
ســنة. وهكذا جنى ابن اإلمارات مثار ما غرســه القائد املؤسس 
الشــيخ زايــد، رحمه الله، وما يغرســه صاحب الســمو رئيس 
الدولــة، حفظــه الله، عىل الــدرب ذاته من خــري عميم طال 
مناحي حياة اإلنسان، وجعل اإلمارات واحة خري وسالم ألبنائها 

ولكل من يقيم عىل أرضها الطيبة.
إن هيئــة الهــالل األحمر تعمل اآلن يف العديد من الســاحات 
من خــالل برامج ومشــاريع تنمويــة تتجاوز مرحلــة اإلغاثة 
العاجلــة إىل مرحلــة التأهيل والتمكني والعــودة باملجتمعات 
املنكوبة إىل حياتها الطبيعية واالندماج االجتامعي واإلسهام يف 
استقرار وأمن وتنمية مجتمعاتها وهو ما يؤكد النظرة اإلنسانية 
الطويلة األمد للهالل األحمر تجاه الفئات الضعيفة واملهمشة.

ويتواصل الدور الريادي الذي تضطلع به دولة اإلمارات العربية 
املتحدة يف ســاحات العمل اإلنســاين عىل الصعيدين اإلقليمي 
والدويل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة، حفظه اللــه، والذي جعل مــن العمل الخريي 
ناً أساسياً من مكونات  اإلمارايت عمالً مؤسسياً مســتداماً، ومكوِّ

التحرك الخارجي للسياسة الخارجية.
إن تبــوؤ دولة اإلمارات لهذا املركــز املتقدم يف صدارة كربيات 
الدول املانحة للمســاعدات إمنا هو نتيجة طبيعية لغرس زايد 
الخري رحمه الله الذي كرس حياته لخدمة البرشية يف أي مكان 

يف العامل وهو النهج الذي تسري عليه قيادتنا الحكيمة.

إننا نشــعر بالســعادة والفخر بأن الجهود واملبادرات اإلنسانية 
التي نفذتها دولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها الرشيدة عىل 
امتداد العامل قد أصبحت من الركائز األساسية التي تدعم جهود 
منظامت األمــم املتحدة املعنية يف مواجهــة األزمات والكوارث 

واألخطار التي يتعرض لها البرش يف مختلف بقاع العامل.
إن واجبنــا اليــوم أن نحمي تلــك املكتســبات الضخمة التي 
تحققت لجيلنا هذا وأن نهيئ الســبل كافة لحياة كرمية لجيل 
الغد عرب التفافنا حول قيادتنا الرشيدة، والوفاء لذكرى املؤسس 
البــاين، والعمــل لرفعه هذا الوطن الذي أعطانــا الكثري والذي 

ننعم جميعاً بدفء عطاياه.
إن اهتــامم دولة اإلمارات العربية املتحــدة بحامية البيئة برز 
جليــاً يف برامج وخطط التنمية بأبعادها املختلفة. كام اهتمت 
باآلثار االقتصادية واالجتامعية عىل البيئة، وأجرت الدراســات 
العلمية، وأنشــأت املؤسسات والهيئات الخاصة إلدارة وحامية 
البيئة.. بجانب حرصها عىل وضع االسرتاتيجيات البيئية وتحديد 

أولويات العمل البيئي.
أما عــىل صعيد املنطقــة الغربية فهي تحظــى بأهمية كربى 
الجتذابهــا أكرب املشــاريع االقتصادية والتجارية واالســتثامرية 
يف الدولة، من أهمها: تنفيــذ محطة الطاقة النووية يف منطقة 
"براكــة" الواقعــة إىل الجنــوب الغــريب من مدينــة الرويس، 
ومرشوع " شــمس 1" للطاقة الشمسية، وتنفيذ طريق املفرق 
الغويفات ومرشوع قطار االتحاد الذي يعد من أبرز املشــاريع 
الرافدة لالقتصاد الوطني والذي سيسهم يف الوقت ذاته يف دعم 

جذب استثامرات املنطقة.
وشــهدت املنطقة الغربية خالل الســنوات الخمــس املاضية 
طفــرات كبــرية متالحقــة لالرتقــاء ببنيتها التحتيــة يف جميع 
مناطقها وتوفري مستويات عالية من الخدمات األساسية خاصة 
يف قطاعــات التعليــم والصحة واإلســكان والتنمية االجتامعية 
الشــاملة لتحقيق طموحــات املواطنني وتطلعاتهــم يف الحياة 

الكرمية الرغدة.
و أغتنم هذه املناسبة العزيزة عىل قلوبنا جميعاً ألتقدم بالتهنئة 
القلبية الصادقة إىل صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله؛ 
وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله؛ وإىل 
إخوانهام أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد 
حكام اإلمارات، حفظهم الله؛ وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ 
محمــد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة؛ وإىل شعب اإلمارات الويف داعياً العيل القدير 
أن ميــن عىل وطننا الغايل باألمن واالســتقرار وأن يحفظ قادتنا 
وأن يســدد خطاهم يف تعزيز مســرية البناء والتنمية الشاملة 
لتحقيق املزيــد من اإلنجازات واملكتســبات ويلبي أماين أبناء 

هذا الوطن املعطاء وتطلعاتهم.

شهدت المنطقة الغربية 
خالل السنوات الخمس 

الماضية طفرات كبيرة 
متالحقة لالرتقاء ببنيتها 

التحتية في جميع 
مناطقها وتوفير مستويات 

عالية من الخدمات 
األساسية
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القيادة والسيطرة المتكاملة

لفترة تزيد عن 4 عقود، كانت شركة Raytheon وما تزال شريكًا موثوقًا في 
تزويد حلول C4I لقوات الدفاع الوطني، والتي تمتاز بأداء تشغيلي مثالي 

يعمل من أول مرّة وفي كّل مرّة. توفِّر حلولنا المصممة والمتكاملة من 
أنظمة C4I مزايا فريدة في تقديم تنبيه بالحالة الراهنة ومعلومات خاصة 

بصناعة القرار، بمستوى عاٍل من الموثوقية والمرونة والقدرة الفائقة. اختاروا 
أنظمتنا للحصول على أداء تشغيلي يضاهي موثوقية شراكتنا. 

المهمة:
 الوضوح والسيطرة

C4I-mod :الكلمة الرئيسية | Raytheon.com

اطلعوا على كيفية قيامنا بتحديث وتكامل 
ودعم أنظمة C4I اNكثر تطورًا في العالم.

تواصل معنا

 





جاءت مشاركات القوات املسلحة اإلماراتية يف عمليات حفظ 
الســالم ترجمة صادقة للعقيدة العســكرية اإلماراتية القامئة 
عــىل صون الحق واحرتام القانون والرشعية الدولية، وااللتزام 
الثابــت باملبــادئ والقوانني، وانطالقاً مــن أن عمليات حفظ 
السالم تعد باألســاس إحدى أبرز أدوات حفظ األمن والسلم 
الدوليني. ومل يكن الدور الذي اضطلعت به قواتنا يف عمليات 
حفظ الســالم منوذجاً لالنضباط القيمي واألخالقي والعسكري 
فقــط، بــل أيضاً قدمت هــذه القوات القــدوة والنموذج يف 
العمل اإلنســاين من خالل أعامل اإلغاثة واملساعدات الطبية 
واإلنسانية التي كانت أحد محاور عمل هذه القوات من أجل 
تخفيــف املعاناة عن املدنيني، وإبراز وجه اإلمارات الحضاري 
واإلنســاين املــرشق، ويف هذا اإلطــار ميكن النظــر إىل مهمة 
قوات حفظ الســالم اإلماراتية يف ساحات العمل املختلفة من 
واقع منظور قائم عىل أنها متثل رســالة خري للتواصل اإلنساين 
بني الشــعوب، وجهداً مشــكوراً لتوسيع مســاحات التفاهم 
والتواصل الحضاري وتكريس مفاهيم التســامح ونبذ العنف. 
وشــاركت دولة اإلمارات ضمن قوات حفظ الســالم الدولية 
تحت راية األمم املتحدة يف عمليات عدة، كام شــاركت أيضاً 
مع قوات دول حليفة لتحقيق مهمة حفظ األمن واالســتقرار 
يف مناطــق عــدة أحدثهــا أفغانســتان حيث تشــارك قواتنا 
املســلحة ضمن قوات "إيساف" انطالقاً من قناعة الدولة بأن 
مهمة الحفاظ عىل األمن واالســتقرار الدوليني مهمة إنسانية 
بالدرجــة األوىل، وال تقتــرص عــىل العمل تحــت راية األمم 
املتحدة، ولكنها مســؤولية دولية ينبغي العمل عىل تحقيقها 
مبشــاركة جميع الدول الصديقة تحقيقاً ملبدأ املســاعدة عىل 
إغاثة املحتاجني ورفع الظلم عىل الشــعوب املقهورة وحامية 
املدنيني من ويالت الحروب ورشورها، ويرى بعض الخرباء أن 
األمم املتحدة التي "اخرتعت" مفهوم حفظ الســالم بحســب 
األمني العام األســبق لألمــم املتحدة د. بطــرس بطرس غايل، 

تعتمد يف مرشوعية هذه العمليات إىل حد كبري عىل فكرة أن 
املســؤولية األخالقية أمر تشــرتك فيه عىل نطاق واسع الدول 
األعضاء باملنظمة، ومع ذلك يعرتف هؤالء الخرباء بأن وظيفة 

حفظ السالم هي من أصعب الوظائف قاطبة.

وقد كانت أوىل مشاركات قواتنا املسلحة يف مهام حفظ األمن 
واالســتقرار الخارجية  عام 1976 يف لبنان ضمن قوات الردع 

العربيــة لدرء مخاطر تفجر حرب أهلية، كام أســهمت قواتنا 
ضمن قوات درع الجزيرة يف تحرير دولة الكويت عام 1991، 
وعملــت قواتنــا كذلك ضمن قوات األمــم املتحدة يف عملية 
"إعادة األمل" بالصومال عام 1992 عقب الحرب األهلية، ويف 
أول مبــادرة لها يف أوروبا عام 1999 أقامت قواتنا املســلحة 
معســكراً إليواء آالف الالجئــني الكوســوفيني الذين رشدتهم 
الحــروب يف مخيم "كوكس" بألبانيا، كام قامت باملشــاركة يف 
عمليات حفظ الســالم يف كوسوفا، كام عادت قواتنا ثانية إىل 
لبنــان عام 2001 لتخــوض غامر تحد جديــد متثل يف تطهري 
األرض يف الجنــوب اللبنــاين مــن األلغــام وتخفيــف معاناة 
الســكان، ويف محيطها اإلقليمي كانت قواتنا املســلحة سباقة 
إىل املشــاركة للدفاع عن دولة الكويت وشــعبها ضمن قوات 
درع الجزيــرة، ويف نطاق اإلنســانية أيضــاً تعاظم دور قواتنا 
املســلحة يف عمليات اإلغاثة الكــربى التي نفذتها خالل زلزال 
2005 الذي رضب شــاميل جمهورية باكســتان اإلسالمية، ويف 
عــام 2008 لعبت القوات املســلحة دوراً حيويــاً يف عمليات 
إغاثة يف اليمن من جراء السيول والفيضانات، ويف أفغانستان 
تلعــب قواتنا املســلحة املشــاركة ضمن قوات "إيســاف" يف 
الوقــت الراهــن دوراً حيويــاً يف تأمني وإيصال املســاعدات 
اإلنســانية إىل الشعب األفغاين، فضالً عن قيامها بدور مواٍز يف 

خطط إعادة اإلعامر والحفاظ عىل األمن واالستقرار.

قدمت القوات المسلحة 
القدوة والنموذج في 

العمل اإلنساني من خالل 
أعمال اإلغاثة والمساعدات 
الطبية واإلنسانية التي 

كانت أحد محاور عمل هذه 
القوات من أجل تخفيف 

المعاناة عن المدنيين وإبراز 
وجه اإلمارات الحضاري 

واإلنساني المشرق

التزام أخالقي وواجب دولي
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يُعــدُّ منوذج التســامح والتعايش الثقايف واإلنســاين بني أفراد 
املجتمع اإلمارايت، وحيث يعيش نحو 202 جنســية يف واحدة 
من أكرث دول العامل أمناً واســتقراراً، دعامة بالغة التأثري للقوة 
الناعمــة اإلماراتية، لكونه يتحقق يف وقــت تعاين فيه معظم 
املجتمعــات يف مختلف أرجاء العامل رصاعات عرقية ومذهبية 
وأيديولوجية وفكرية تُدفع رضيبتُها غاليًة من أمن املجتمعات 
واســتقرارها. ويرتكــز النمــوذج اإلمارايت يف هذا الشــأن عىل 
موقــف ثابت ومبديئ لدولة اإلمــارات العربية املتحدة، ينبذ 
التطــرف والتعصــب أياً كان مصــدره، ويُعيل قيم التســامح 
والحــوار بني األديان والطوائف والثقافات املختلفة، باعتبارها 
املدخل األمثل للتعايش املشــرتك وتعزيز أركان السالم واألمن 
يف العامل. فاملعروف أن دولة اإلمارات العربية املتحدة حاملة 
لرسالة االعتدال، كام أنها تنبذ اإلرهاب والتطرف بكل صوره، 
وتهتــم اهتاممــاً بالغــاً بحامية األديــان جميعهــا واحرتامها 
وحرية مامرســة الشــعائر الدينية وســالمة معتنقيها واحرتام 
اآلخر. وهــذا هو نهج دولة اإلمارات الثابــت دامئاً، ففي كل 
مرة تربز فيهــا نزعات التعصب، خاصة التعصب الديني، عىل 
السطح يف العامل يكون الصوت اإلمارايت عالياً يف تأكيد رضورة 
مواجهــة مثل هذه النزعات والتصــدي القوّي والجاد لها من 
خالل املنظامت واملؤسســات الدوليــة املعنية، وعرب تحركات 
واعية وحكيمــة. وتحرص الدولة عىل توفــري أجواء التعايش 
واالســتقرار العاملي، إدراكاً ويقينــاً منها أن أخطر ما ميكن أن 
يواجــه العامل هــو االنزالق إىل رصاعــات ذات طابع ديني أو 
طائفي أو عرقي، ملا قــد يرتتب عىل مثل هذه الرصاعات من 

تداعيات خطرة عىل األمن والسلم العامليني.

وتؤمن دولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها الرشــيدة بأن 
االختالف الثقــايف والديني والعرقي ينبغــي أال يكون مصدراً 
للعــداء والرصاع بني األمم واملجتمعات، وإمنا هو يف األســاس 

دافــع إىل الحــوار والتقارب يف ما بينها. فــإذا ما آمن الجميع 
بقيمــة التســامح التي تُعدُّ مــن القيم املشــرتكة يف مختلف 
األديــان الســاموية، أصبح باإلمــكان التعايــش وقبول اآلخر 
واحرتامــه مهام كانت درجة الخالف معــه، ولهذا تدعو دوماً 
يف املحافــل املختلفــة إىل رضورة وضع اســرتاتيجيات محلية 
وإقليميــة وعامليــة تعزز قيــم الحــوار البنَّاء بــني الثقافات 
واحــرتام املعتقــدات واألديان ونــرش ثقافة الســالم، بهدف 
التصدي ملحاوالت تشــويه األديــان والتحريض عىل الكراهية 

الدينية. كام تقف اإلمارات دامئاً ضد اإلرهاب الذي يستهدف 
األبريــاء يف كل مــكان، ويهدد ســالم العامل ويعــوق تنميته، 
ويزرع بــذور العداء والحقد بني شــعوبه. وهــذا يف مجمله 
يفرسِّ ويوضح دعائم ومقومات النموذج الفريد يف التســامح 
والتعايــش الديني الذي ال يضمن للجنســيات املختلفة التي 
تعيش عىل أرايض الدولة مامرســة شــعائرها الدينية يف حرية 
تامــة فقط، وإمنا يعرب أيضــاً عن رؤيتهــا الحضارية الداعمة 
للحوار واالنفتاح والتعايش بــني مختلف الحضارات واألديان 
والثقافــات ملواجهــة كل مظاهر التعصــب والتطرف أياً كان 
مصدرهــا، والعمل عىل تكريس أجواء الســالم والوئام واألمن 

عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

اإلمارات حاملة لرسالة 
االعتدال كما أنها تنبذ 
اإلرهاب والتطرف بكل 

صوره وتهتم اهتمامًا بالغًا 
بحماية األديان جميعها 

واحترامها وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية وسالمة 
معتنقيها واحترام اآلخر

نموذج التعايش والتسامح المجتمعي
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وجـــه معايل محمد أحمد املر رئيس 
املجلس الوطني االتحادي كلمـة عـرب 
مجـــلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة أكد فيها أن املجلس 
الوطنــي االتحــادي يحتفــل باليوم 
الوطنــي الـــ 43 وهو يحــرص عىل 
الشامخة  مواكبة املســرية االتحادية 
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة 
«يحفظــه الله»، وإخوانــه أصحاب 
الســمو حكام اإلمارات، الذي أطلق 
برؤيته الثاقبة وخربته القيادية الرثية 
مرحلة التمكني السيايس واالقتصادي 
والثقايف وتالياً  واالجتامعي والعلمي 

نص الكلمة:



يحتفــل املجلس الوطنــي االتحادي باليــوم الوطني الـ 43 
وهو يحرص عىل مواكبة املســرية االتحادية الشامخة بقيادة 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة «يحفظه اللــه»، وإخوانــه أصحاب الســمو حكام 
اإلمارات، الذي أطلــق برؤيته الثاقبة وخربته القيادية الرثية 
مرحلة التمكني الســيايس واالقتصادي واالجتامعي والعلمي 
والثقايف، إلعالء رصوح اإلنجازات واملكتســبات التي تحققت 
وتطوير آليات األداء املؤســيس والعمل املنهجي، وفق أسس 
علمية واســرتاتيجيات محــددة وصوال إىل التميــز والريادة 
واإلبــداع واالبتكار يف تحقيق املزيد مــن اإلنجازات النوعية 

يف شــتى املجاالت وإعالء رايات الوطن وشأن املواطن.
وســاهم املجلس الوطني االتحادي الذي عقد أوىل جلساته 
بتاريــخ 12فربايــر 1972ممتزامنــا مــع إعالن قيــام دولة 
اإلمارات العربية املتحدة استكامال للبناء الدستوري للدولة، 
كســلطة ترشيعيــة مســاندة ومرشــدة للســلطة التنفيذية 
ضمن مامرســة اختصاصاته الدســتورية الترشيعية والرقابية 
والسياســية، بتحقيق الرؤيــة الطموحة التــي تتبناها دولة 
اإلمــارات منذ قيامها لبناء اإلنســان واالســتثامر فيه، والتي 
وضــع ركائزهــا مؤســس الدولة وبــاين نهضتهــا املغفور له 
بــإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان، طيب الله 
ثراه، ويواصل صاحب الســمو رئيس الدولة «يحفظه الله»، 
واخوانه اصحاب الســمو حكام اإلمارات، تنفيذ هذه الرؤية 
بأن وضع التنمية الشــاملة وإطــالق طاقات املوارد البرشية 
املواطنــة ومتكينها يف مقدمة أولويات اســرتاتيجيات العمل 
الوطنــي يف مختلــف مراحلــه، لتحقيــق تنميــة اجتامعية 

2021م. متكاملة وصوالً لرؤية اإلمارات 
وجاء برنامج التمكني الســيايس لصاحب السمو رئيس الدولة 
« يحفظــه الله « الــذي أعلنه عام2005م، ومــا تضمنه من 
تعديالت دســتورية رقم «1»لســنة 2009م، ومشاركة املرأة 
يف الحيــاة السياســية، وإجــراء االنتخابــات عامي 2006م 
و2011م، وتوســيع مشــاركة القاعدة االنتخابية،استكامالًل

مرحلةالتأسيســولتمكني املجلــس من مامرســة اختصاصاته 
الدســتورية مبشاركة املواطنني يف صنع القرار.

ويســتذكر شــعب اإلمارات يف هذا اليوم بــكل إكبار ووفاء 

القائــد املؤســس املغفور له بــإذن الله تعاىل الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان طيب الله ثراه، وإخوانه املؤسســني 
يرحمهــم الله، وكيف كان إميانه املطلق بالوحدة وبناء دولة 
مؤسســات عامدهــا القانون والدســتور الــذي يصون هذه 
الوحــدة ويحميها، والذين عملوا بصمت مؤسســني ملســرية 
تتوافــق يف أهدافهــا مــع قيمنا الوطنيــة وثوابتنــا األصلية 

مجتمعنا. وخصوصية 
وإن كان مــن كلمــة نقولها بهذه املناســبة هــي أن التطور 
الســيايس واملؤســيس يف الدولة يعد أحد الجوانب املهمة يف 
مســرية نجاح تجربة اتحاد اإلمارات،وأن أهم ما مييز تجربة 
اإلمارات أنها تتبنى نهجــا متوازنا ومتدرجا يف أي إصالحات 
سياســية، آخذة يف االعتبار الخصوصيــة الحضارية والدينية 
والثقافيــة للمجتمع اإلمــارايت، األمر الذي يــؤّدي دامئاً إىل 

اســتقرار الدولة عىل مختلف الصعد.

وتتواصــل املســرية االتحاديــة بتوجيــه ومتابعة مــن قبل 
صاحب الســمو رئيــس الدولــة» يحفظــه الله»،حيث أكد 
سموه يف خطاب افتتاح دور االنعقاد  العادي الرابع للفصل 
الترشيعــي الخامــس عــرش للمجلــس بتاريــخ 26 أكتوبر 
2014م «أهميــة تنــاول قضايا الوطن واملواطــن بكل أمانة 
ومســؤولية، صونــاً للتجربــة االتحادية التــي أرىس دعامئها 
املغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان طيب الله 
ثراه وإخوانه اآلباء املؤسسني؛ وشــارك فيها بالعمل املخلص 
والجهــد الصادق جميع أبناء وبنات الوطن يف مواقع العمل 

املختلفة». ومستوياته 
وهو مــا يحرص املجلس عــىل تحقيقه من خالل مناقشــته 
للقضايــا التــي تهم الوطــن واملواطنــني ويف مقدمتها متكني  
املواطنــني مــن العمل وســبل النجاح، واالرتقــاء بقطاعات 
التنمية االجتامعية التي تشــمل التعليم والصحة واإلســكان 
والكهربــاء واملــاء والبنية األساســية والرعايــة االجتامعية، 
وذلك يف إطار اســرتاتيجيات طموحــة لتحقيق رفعة الوطن 
ورفــاه ورخــاء املواطنــني، فضال عــن تحقيــق العديد من 
االنجازات مبامرســة الدبلوماســية الربملانية التي تتكامل مع 

اإلمارات.  لدولة  الخارجية  السياسة 
وختاما نســأل املوىل عز وجــل أن يديم نعمة األمن واألمان 
واالســتقرار عــىل بالدنــا مجدديــن يف الوقت ذاتــه العهد 
والــوالء لقائــد املســرية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة «يحفظــه الله»،حيث أصبحت 
اإلمــارات بقيادتــه الحكيمة نبعــا للعطاء وعنوانــاً للمجد 
وواحــة لألمن واألمان والبناء والتقــدم، فكل عام واإلمارات 

وقيادتها وشــعبها بألف خري واتحادها بعزة وكرامة.
ونبتهــل إىل اللــه العيل القديــر أن يرحم مؤســس االتحاد 
املغفــور لــه بإذن الله الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان 
وإخوانــه املؤسســني، مســتذكرين قولــه الخالــد يف عقولنا 
وقلوبنــا «إن االتحــاد هــو طريق القــوة والعــزة واملنعة 
وطريق الخري املشــرتك، وهو الســبيل الوحيد لتحقيق األمن 
واالســتقرار لشــعبنا وحامية مقدراتنا وتوفري الحياة األفضل 

ملواطنينا».
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التطور السياسي 
والمؤسسي في الدولة يعد 
أحد الجوانب المهمة في 
مسيرة نجاح تجربة اتحاد 
اإلمارات،وأن أهم ما يميز 

تجربة اإلمارات أنها تتبنى 
نهجا متوازنا ومتدرجا في 

أي إصالحات سياسية





مل يكن يدر بخلد الكثريين يف املنطقة أن االتحاد الذي بدأه الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
يف عام 1971 سيســتمر. ظّن البعض أنها موجة من االشــرتاك العابر الــذي رسعان ما يتفكك، 
ويستشــهدون بأمنوذج االتحاد الذي فشل بني مرص وسوريا عام 1958 مبا سّمي بـ"الجمهورية 
العربية املتحدة"، غري أن النموذجني بينهام أشد التباين، فاالتحاد اإلمارايت بدأ برشاكة اجتامعية 
دميوغرافية وسياسية، وفوق ذلك وقبله اقتصادية تنموية، بينام الحالة املرصية السورية آنذاك 
قامت عىل أســٍس شــعاراتية أيديلوجية، واملوارد محدودة يف كال الدولتني املرصية والســورية، 
بينام اإلمارات نبعت فيها الخريات واإلمكانات مام جعل االتحاد يستمر حتى اآلن، وهذا يربهن 
عــىل بعد نظر الحــكّام الذين جمع بينهم الراحل الكبري زايد بن ســلطان. بينام يتحدث العامل 
كله عن دول ســتخضع للتقسيم عىل النحو الذي جرى يف السودان، وميكن أن يجري يف اليمن، 
وليبيا، وسوريا، ورمبا العراق أيضاً من خالل استقالل األكراد، فإن دولة اإلمارات العربية ترضب 
مثالً يحتذى بالصالبة أمام الرياح العاتية، وهي بقائد ربانها الرئيس اإلمارايت الشــيخ خليفة بن 
زايد تواجه كل الحمالت الرشسة واإلرادات الحاقدة التي تتمنى أن ترى اإلمارات خارج سياق 
التامسك وأن تنهشها أنياب االضطراب. نهضت اإلمارات مبجاالت السياسة حيث تقود وتشارك 
يف الــرؤى املعتدلة باملنطقة، ومبواجهة التطرف واإلرهاب، وتخوض قوات خليفة بن زايد حرباً 
يف سوريا والعراق ضد املتطرفني عرب التحالف الدويل، وتساهم يف ترسيخ االستقرار مبرص وليبيا 
وكل منطقٍة يف الرشق األوسط، هذا الدهاء السيايس يجعل من اإلمارات أكرث أمناً من أي وقٍت 
مىض. كام رضبت يد القادة يف هذه البالد ضد جامعات التطرف من خالل قامئٍة محكمة دقيقة 
رصينة حددت الجامعات اإلرهابية املحظورة يف البالد، وهي تنظيامت بعضها شيشــاين وعراقي 
وســوري وميني وخليجــي، بل وحتى املنظامت الفكرية املتطرفــة اإلرهابية مثل منظمة "كري" 
أو "االتحاد العاملي لعلامء املســلمني". هذه هي اإلمارات الكبرية العامرة، مأوى أفئدة السائح 
والعامل واملبدع واملســتثمر، غرســها الشــيخ زايد العظيم ويجني اآلن الجيل الحايل كل هذه 
الثامر التي أورقت واســتوت. رحم الله زايد، وأعان أبنه البار الحكيم الشــيخ خليفة وعضده 
األمني الشيخ محمد، وهنيئاً لكل اإلماراتيني بهذا البلد الجوهرة، البلد اآلمنة النظيفة املتسامحة 

الغنية بأهلها الطيبني، ووالء إنسانها، قبل غناها برثواتها •

عيد االتحاد ... لماذا نجح 
نموذج زايد ؟

تركي الدخيل



كلمة سمو الشيخ

طحنون بن محمد آل نهيان
ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية 
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وجه سمو الشيخ طحنون بن محمد 
آل نهيان ممثــل الحاكم يف املنطقة 
الرشقية كلمـة عـرب مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
أكــد فيهــا عــىل أن االتحاد جســد 
أراده أبنــاء الوطن يف كيان يجمعهم 
ويعزهم ويودعون به سنوات العزلة 
واالنغــالق والترشذم ، هــذا الكيان 
الذي يؤكد الرؤية الحكيمة لزايد يف 
جمــع كلمة أبناء اإلمــارات وتوحيد 
صفهم وجهدهــم وطاقاتهم لخدمة 

وطنهم، وتالياً نص الكلمة:



تحتفل دولة اإلمــارات العربية املتحدة هــذه األيام بالعيد 
الوطني الـ 43 املجيد؛ الذي ميثل مناســبة عزيزة وغالية عىل 
قلــب كل رجل وأمراه وطفــل يعيش عىل تراب هذه األرض 
الحرة، تراب هــذا الوطن املعطاء والعزيــز الذي يكرب بكرب 
حكامه وأبنائه، وميتد ترابه من الســلع والغويفات غرباً إىل 

ميــاه بحر العرب يف إمارة الفجرية رشقاً.
إننا عندما نســرتجع ذكريات هذه املناســبة الغالية نســأل 
الله، عز وجل، أن يتغمد الوالد الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان، برحمتــه، وأن يجزيه عنا خري الجــزاء بقدر ما قدم 

وشعبه. لوطنه 
لقد كان الثاين من ديســمرب عام 1971 عالمة فارقة يف تاريخ 
دولة اإلمارات العربية املتحدة، فقد أســس ســموه االتحاد 
العمالق الــذي ولد قوياً وعاش وســيعيش إىل أن يرث الله 

األرض ومن عليها.
وكان إلخوة زايد املؤسســني دور بارز يف هذا البناء الشامخ، 
حيث وضعــوا لبناته األوىل مــع القائد، وســار عىل نهجهم 
أبناؤهــم الحــكام الحاليون، وعىل رأســهم صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 
وحملــوا األمانة وصانــوا األرض والعرض وعملــوا ويعملون 

عىل رفعة اإلنســان وتوفري كل دعم ومساندة له.
 الشــك أننا نتذكر يوم ارتفع وللمرة األوىل قبل 43 عاماً علم 
الدولــة الوليدة، دولة اإلمارات العربية املتحدة، إيذاناً ببدء 
مرحلة جديدة جســدت إرادة أبناء الوطن يف كيان يجمعهم 
ويعزهم، فودعوا ســنوات العزلــة واالنغالق والترشذم. هذا 
الكيــان الذي يؤكــد الرؤية الحكيمة لزايــد يف جمع الكلمة 

وتوحيد الصــف والجهد للطاقات الوطنية.
منذ قيــام االتحاد وحتــى يومنا هذا، دارت عجلــة التنمية 
واإلعــامر يف مختلــف املجــاالت االجتامعيــة واالقتصاديــة 
والزراعية والسياســية، وقفزت دولة اإلمارات قفزات كبرية، 
وأصبحــت تحتــل مكانة عاليــة ومرموقة عىل املســتويات 
املحليــة واإلقليميــة والعربيــة والدولية، وغــدت اإلمارات 
تنافــس الــدول املتقدمــة يف مجــاالت التنميــة االقتصادية 
والصناعية والبرشية وبناء اإلنســان الواعــي واملتعلم الذي 

البناء واإلعامر. يسهم يف 

 وقــد أنفقــت الدولــة املليــارات مــن الدراهم عــىل بناء 
اإلنســان وإنشاء املدن والبنى التحتية لها وإنشاء الجامعات 
واملعاهد واملدارس، ومل تهمــل الجانب الصحي الذي حظي 
بإقامــة املستشــفيات واملراكــز الصحيــة، وتوفــري خدماتها 
للمواطــن واملقيم. كل ذلــك يأيت بفضل الدعم واملســاندة 
الكبــرية التي يوليها صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان، رئيس الدولة حفظه الله، ألبناء شــعبه. كام أننا 
ال ننىس الدعم والجهد الذي يبذله صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولــة رئيس 
الــوزراء حاكم ديب، وأصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل 
حكام اإلمارات، والفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، ويل عهــد أبوظبــي نائب القائد األعــىل للقوات 
املســلحة يف بناء اإلنســان اإلمارايت، وتوفري أســباب الحياة 

له. الكرمية 

إن مــرور 43 عامــاً عىل قيــام االتحاد، وتأســيس الدولة يف 
ظــل التحــوالت واإلنجــازات العظيمــة واملتواصلــة التــي 
حققتهــا الدولــة يف زمن قيــايس قصري الذي ال يحســب يف 

عمر الشــعوب والدول يعد تحوالً عظيامً لدولة فتية. فهذه 
اإلنجازات تتحدث عن نفســها، فقد خطت الدولة خطوات 
كبــرية يف املجــال االقتصادي الــذي يعد الركيزة األساســية 
للتنميــة يف أي بلد يف العامل. وال شــك يف أننــا عندما نحتفل 
بهــذا اليوم املبارك واألغر يف أيام اإلمارات فإننا نحمل عهداً 
يتجدد برتســيخ قيــم الوالء واالنتــامء لهذا الــرتاب الغايل، 
وقســامً نؤكده باملزيــد من العمل الجــاد واإلخالص لتعزيز 
رصوح الوطن وإعــالء راية االتحاد، وتلهج ألســنتنا وقلوبنا 
بالدعــاء للخالق، عز وجّل، أن يحفظ هــذا الوطن وقائده. 
كام نعرب عن اعتزازنا بالسياســة الحكيمة لدولة اإلمارات يف 
املجالني اإلقليمي والدويل، حيث أسســت الدولة سياســاتها 
عىل الثوابت الوطنية ومبادئ الحق والعدل ومنارصة قضايا 
املظلومــني يف أنحاء العــامل، واملحافظة عىل األمن والســلم 
الدوليــني، وحــل الخالفات بالطرق الســلمية وعدم التدخل 
يف الشــؤون الداخلية للدول، والعمل بعالقات حسن الجوار 
واحرتام املواثيــق واملعاهدات الدولية. لقــد كانت الدولة، 
وال تــزال، متد يــد العون واملســاعدة إىل جميع دول العامل، 
وتســهم يف عمليــات التنميــة يف هذه الــدول. وقد خطت 
دولتنــا خطوات واســعة يف املجــال الربملــاين والدميقراطي 
منــذ قيــام االتحاد، وأســس القائد زايد، رحمــه الله، حكم 
الشــورى، وأنشــأ املجلس الوطني االتحــادي ليواكب تطور 
العالقة بني الســلطة التنفيذية والترشيعية، ويسهم يف إبداء 
الــرأي والتوصيــات للحكومة، ويف وضــع القوانني واألنظمة 
لهذا الوطن، واالســتامع إىل آراء املواطنني ومقرتحاتهم. وقد 
تطــورت التجربــة الدميقراطيــة يف الدولة حتــى وصلت يف 
اليــوم إىل انتخاب نصــف أعضاء املجلس الوطنــي بطريقة 
االقــرتاع املبارش من قبل املواطنــني. كل ذلك يؤكد أن دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة جادة يف تفعيل العمل الســيايس 
والدميقراطــي ألبنــاء الوطــن ومنحهم حقوقهم السياســية 
السياســية  املــرأة بحقوقهــا  واالجتامعيــة، كــام حظيــت 
واالجتامعية، وأخــذت مكانتها يف عضويــة املجلس الوطني 
االتحادي لتشــارك أخاها الرجل يف تحمل املسؤولية كام أنها 
أصبحــت وزيرة وقاضية ودبلوماســية، وبــرزت يف مختلف 

املجاالت.
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قفزت دولة اإلمارات 
قفزات كبيرة وأصبحت 

تحتل مكانة عالية 
ومرموقة على المستويات 

المحلية واإلقليمية 
والعربية والدولية
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الحرب القائمة على اNسلحة دقيقة اOصابة

في أرض المعركة، يعتمد الحفاظ على أرواح المقاتلين على مدى 
جودة أداء المعدّات التي يستخدمونها. ولقد حازت حلول شركة ”ريثيون“ 

على ثقة المقاتلين، كونها قائمة على ضمان نجاح المهمات، بأدائها 
مثبت الفعالية في أكثر الظروف تطلّبًا. وباعتبارها الرائدة على صعيد 
العالم في تصميم وتطوير وإنتاج باقة متكاملة وشاملة من اNنظمة 

الصاروخية، توّفر ”ريثيون“ حلوًال مثبتة الفعالية خالل الحرب القائمة على 
اNسلحة دقيقة اOصابة، تبرهن عن موثوقيتها االستثنائية واعتماديتها 

العالية وقدراتها المعززة، مهمًة تلو اNخرى، ومعركة بعد معركة.  

حلول اNسلحة الجوية 
مثبتة الفعالية في أرض 
المعركة لتحقيق النجاح 
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هزاع بن زايد آل نهيان
مستشار األمن الوطني نائب رئيس المجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي
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كلمات

وجـــه ســمو الشــيخ هزاع بن زايد 
آل نهيان مستشــار األمــن الوطني 
نائب رئيس املجلس التنفيذي إلمارة 
أبوظبي كلمـة عـرب مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيهــا أن ذكرى قيــام دولة اإلمارات 
العربية املتحــدة، يف مثل هذا اليوم 
من كّل عــام، تحمــل معنى خاص، 
وقيمة فريــدة، إذ تأيت هذه املحطة 
الســنوية العظيمة لتذكّــر مبا أنجز 
خالل الســنوات املاضيــة، ولتعطي 
ملحات مرشقة عام ســيتحقق خالل 

األعوام املقبلة، وتالياً نص الكلمة:



تحمل ذكرى قيــام دولة اإلمارات العربيــة املتحدة، يف مثل 
هــذا اليــوم من كّل عــام، معنى خاصــاً، وقيمــة فريدة، إذ 
تأيت هــذه املحطة الســنوية العظيمة لتذكّر مبــا أنجز خالل 
الســنوات املاضيــة، ولتعطــي ملحات مرشقة عام ســيتحقق 
خالل األعــوام املقبلة. وال تختلف الذكــرى الثالثة واألربعني 
لقيــام اتحاد دولة اإلمارات عن ســابقاتها، مبا هي يوم يقف 
فيه اإلماراتيون جميعــاً، متحدين متآزرين، فرحني فخورين، 
حــول تلك اللحظــة التاريخيــة املضيئة التي توّحــدت فيها 
إرادتهم، تحت رايــة واحدة وكلمة موّحــدة، فأنتجت هذه 
التجربــة التنمويــة الفريدة، تجربة دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، التي باتت تشــّكل اليوم منوذجاً رائداً يف بناء الدول 
والنهــوض بها، منذ رفــع الراحل الكبري املؤســس املغفور له 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، وإخوانه املؤسسون، راية 
االتحــاد للمرة األوىل، وحتى يومنــا هذا الذي ما زالت دولة 
اإلمــارات تفاجئ العامل مبدى قدرتها عىل تحقيق املســتحيل 
وتجــاوز التحديات ومواصلة العمل والبنــاء، يف ظّل القيادة 
الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان 
رئيــس الدولة حفظــه الله، وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم ديب رعاه الله حتــى بلغت الدولة، يف الذكرى 
الثالثــة واألربعــني لقيامها، أعىل املراتــب وأفضل املحصالت 
يف مختلــف املــؤرشات الدولية، ومتكنت مبا باتــت تتمتع به 
من خربات عريقة ومؤسســات رائدة، من الفوز باســتضافة 
وتنظيــم كربيات الفعاليات واألحــداث االقتصادية والثقافية 
والعلميــة والرياضية والرتبويــة الدولية التي تشــهد ملكانة 

اإلمارات بني األمم. 
هــو غصن جديــد إذن ميتّد قويــاً مزهراً يف شــجرة االتحاد 
الثابتة الباســقة الوارفة. غصن جديد محّمل بشــتى صنوف 
الخــري والثامر التي يســتفيد منها كّل مــن يعيش عىل هذه 
األرض الطيبة. ففي هذا العام حققت دولة اإلمارات قفزات 
تنمويــة جديدة، ابتداء من إنشــاء وكالة اإلمــارات للفضاء، 
التي وضعــت الدولة عىل أول الطريق بــني الدول املتقدمة 
عىل طريــق استكشــاف الفضاء، مبــا يعود بالنفــع العلمي 
واملعــريف ألبنائها ويفتح لهم آفاقا جديدة، من خالل إرســال 

أول مســبار عريب وإســالمي لكوكــب املريخ بقيــادة فريق 
عمــل إمارايت، مرورا بتحقيق اإلمــارات املرتبة األوىل إقليمياً 
والثانية عرشة عاملياً يف تقرير التنافســية الصادر عن املنتدى 
االقتصادي العاملي، والذي شــهد تقــدم اإلمارات 7 درجات 
خالل عام واحد، كام حققت عاصمة دولة اإلمارات أبوظبي، 
إنجــازاً جديــداً باحتاللها مركــزاً متقدماً بني مــدن الصدارة 
العامليــة عىل مؤرش «القابليــة للعيش»، وصوالً إىل فوز دولة 
اإلمارات باســتضافة حدثني عامليني كبريين هام مؤمتر الطاقة 

العاملي يف 2019 واملؤمتر العاملي للطرق يف العام نفســه.
جميــع هذه اإلنجــازات والنجاحــات وغريها مام ال يتســع 
املجــال لذكــره، يكللهــا ويزيدها ألقــاً ومتيزاً ذلــك اإلنجاز 
الوطنــي الكبري، الذي أثبت من خالله شــباب اإلمارات مدى 
متســكهم بوطنهم واتحادهم وقيادتهم ومدى اســتعدادهم 
للتضحية يف ســبيل عــزّة وطنهم ورفعته وصون مكتســباته 
وإنجازاته، ونعني بذلك اســتحقاق الخدمــة الوطنية، الذي 
جاء هــذا العام ليمنــح احتفاءنا باليوم الوطنــي مزيداً من 
الزخــم والبهجة واالعتزاز ونحن نــرى أبناء اإلمارات وبناته، 
من كافة إمارات الدولة، يتنافسون عىل التسجيل يف الخدمة 
الوطنية، ومن بينهم أشــقاء أعزاء من أوليــاء العهود الذين 
آثــروا كعهد قادة اإلمارات وجميــع أبنائه املخلصني دوماً أن 
يكونــوا يف أول الصفوف، حــامة مخلصني لهذا الوطن الغايل، 
متمســكني بوحدتهــم، فخوريــن بهويتهــم وبذلــك التاريخ 
العريــق واملنجــزات املرتاكمة التي قادت إىل هــذه اللحظة 

الفارقة يف تاريخ الدولة. 
وما يضفي عىل هذا االستحقاق الوطني قيمة مضافة هو أنه 
يأيت يف وقت تشــهد فيه أجزاء عديدة يف العامل مرحلة تتسم 
بالفوىض واالضطراب والدمــار والخراب، حيث نرى كّل يوم 
مشــاهد مؤملة يُخترب من خاللها الحّس اإلنســاين، مبا ترتكبه 
منظامت إرهابية معاديــة للطبيعة البرشية من أعامل عنف 
وقتل تفوق الوصف يف بشاعتها وامتهانها للكرامة اإلنسانية، 
وإذ نفتخر يف دولة اإلمارات بتمســكنا مببادئ ديننا الحنيف 
التــي تحّث عىل الخري واملحبة والتســامح والحوار وتنبذ كّل 
أشكال التطرف والكراهية واإلرهاب، مثلام نعتّز باملستويات 
العالية من األمــن واألمان التي نعيش يف ظلها، والتي رفعت 

ســياجاً عالياً ومتيناً يحمي كّل مقيم عىل أرض اإلمارات، فإننا 
ندرك جيداً أن نهضة أّي دولة واســتمرار مسريتها التنموية ال 
يكون إال بســواعد أبنائها وقدراتهــم، وكام أثبت اإلماراتيون 
جدارتهــم يف مختلــف امليادين والســاحات، حيــث حققوا 
االنجازات الكــربى يف مجاالت الثقافة والعلــم والتكنولوجيا 
والعــامرة والبنيــة التحتية وغريهــا، فها هــم يثبتون عمق 
التزامهم بأمن دولتهم وازدهارها من خالل إقبالهم املشــهود 
عــىل الخدمة الوطنية، كام البّد مــن التوقف هنا وبكل فخر 
واعتزاز عنــد ما يحققه أبناؤنا وإخوتنــا وأخواتنا يف القوات 
املســلحة اإلماراتية، وبقيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة  حفظه اللــه وويل عهده 
األمــني الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، يف مواجهة قوى الظالم 
واإلرهــاب، اقتناعــاً منهــم بأنهــم ال يؤدون فقــط واجبهم 
اإلنســاين يف وقف مّد قوى اإلرهــاب الجارفة، بل إنهم بذلك 
يذودون عن وطنهم ويحمون حدوده ويدافعون بكل بسالة 
وإقدام، وأيضــاً بكّل مهارة وإبداع، عــن حارض هذا الوطن 

ومستقبله. 
وبهــذه املناســبة العزيــزة نتقــدم بأســمى آيــات التهــاين 
والتربيكات إىل مقام صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وإىل أخيه صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكــم ديب رعاه الله، وإىل إخوانهام أصحاب 
السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات 
وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة حفظهم 
اللــه، وإىل جميع أبناء اإلمــارات واملقيمني عىل أرضها، داعياً 
املــوىل عّز وجــّل أن يحمل املســتقبل مزيداً مــن االزدهار 
واإلنجازات التي تعّزز مكانة الدولة عىل خريطة العامل، دولة 
تشــّكل واحة فريدة للمحبة والتســامح واإلخاء واملســاواة 

ونبذ كل أشــكال العنف والتطرف واإلرهاب.  
وكّل عــام واإلمارات قيادة وشــعباً بخري وأدام الله عىل دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة نعمــة األمن واألمــان والتقدم 

واالزدهار. 
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يشــري مســتوى التطور الــذي يعكســه واقع الحيــاة يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة إىل النمو املتزايد والتطور االقتصادي 
الذي متكنت الدولة من تحقيقه عىل مدار الســنوات املاضية، 
وترافــق مع هــذا النمو والتنميــة بالطبع زيادة ملموســة يف 
معدالت االســتهالك املحيل من الطاقة، وبالتايل ارتفاع متوسط 
نصيــب الفرد يف الدولة من الطاقة املســتهلكة. وإذا ما أُخذ يف 
االعتبار أن متوسط نصيب الفرد من الطاقة املستهلكة يستخدم 
مؤرشاً عىل مستوى التطور االقتصادي للدول، فإن ارتفاع قيمته 
بشــكل متواصل عىل مدار الســنوات املاضية يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة يعرب بالتبعية عن مســتوى التطور االقتصادي 
الــذي حققته الدولة، لكن مع اســتكامل مختلــف أجزاء هذا 
املشــهد يتضح أن هذا املؤرش ليس خــرياً يف مجمله، حيث إنه 
تضمن باملقابل أو من ناحية أخرى ارتفاع متوسط نصيب الفرد 
يف دولــة اإلمــارات العربية املتحدة من انبعاثات ثاين أكســيد 

الكربون، ليصبح من أعىل املتوسطات عاملياً.

ومع استمرار النمو االقتصادي وزيادة معدالته بدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة خالل الســنوات املقبلة أصبح من املتوقع أن 
تــزداد تلقائياً معــدالت الطلب املحيل عىل الطاقــة، نظراً إىل 
االحتياجــات املتزايدة منها لالســتخدام يف األغــراض الصناعية 
والتجاريــة، وكذلــك لتغطيــة معــدالت الزيــادة املتوقعة يف 
االستهالك املنزيل للطاقة متاشياً مع التحسن املتوقع يف مستوى 
معيشــة الســكان. ونتيجة لذلك فمن املتوقع أن يزداد الطلب 
املحيل عىل مصـــادر الطاقــة الكهربائية من نحو 68 تريا واط/ 
ســاعة حالياً، إىل نحو 95 تريا واط /ســاعة عــام 2019، بزيادة 

تقدرها بعض املؤسسات العاملية املتخصصة بنحو  %71.

وال يتوقع الخرباء واملتخصصون أن تجد دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة صعوبة تذكــر يف تأمني احتياجاتهـــا املتزايـــدة من 

الطاقة الكهربائيـــة مستقبالً، والسيمـا أن الدولة متتلك طاقات 
توليدية تكفي وتزيد عن احتياجاتها يف الوقت الراهن، بخالف 
أنها تتبنى خططاً طموحـة للتوســـع يف الطاقـات التوليـديــة 
مبا يكفي لتغطيـــة النمـو املتوقـــع يف احتياجاتها املستقبليـة 
املتوقعـــة، وخاصـــة أن الحكومــة االتحاديــــة والحكومـات 
املحليــة بالدولة متتلك قـدرات مالية ومتويلية آمنـة مبا يكفي 

لتنفيذ خططها الطموحـة يف هذا  املجال.

ومع التحول الكبري لدولة اإلمارات العربية املتحدة نحو تنويع 
مصادر الطاقة املســتهلكة يف االقتصاد الوطني، وتحول الدولة 
إىل عــرص الطاقة املتجــددة كبديل للطاقــة التقليدية امللوثة 
للبيئــة واملعرضة للنضوب يف نهاية املطــاف، فمن املتصور أن 
تصبــح املصادر غري التقليدية التي تشــمل الطاقة الشمســية 
وطاقــة الرياح وطاقــة األمــواج وطاقة باطــن األرض وطاقة 
أعــامق البحار والطاقة الحيوية والطاقــة النووية هي العمود 
الفقري لقطاع الطاقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة يف األجل 
الطويل. ومتاشــياً مع النمو املتوقــع يف الطلب املحيل اإلمارايت 
عــىل الطاقة الكهربائية فمــن املتوقع أن تصبــح املصادر غري 
التقليديــة هــذه هي املصــدر الرئييس لتلبية هــذه الزيادات 
املتوقعــة يف الطلب املحيل عىل الطاقة خــالل العقود املقبلة، 
ليرتاجع بذلك، وحســبام هو متوقع، اعتامد الدولة عىل مصادر 
الطاقـة التقليديـة من نفط وغاز طبيعي بشكل كبري، وسيكون 
لهذا التحـــول العديد من األبعـاد البيئيـــة والتنمويـة محليـاً، 
حيث سيؤدي بالرضورة إىل تراجـع نصيب الفرد من انبعـاثات 
ثاين أكســيد الكربون، ومن ثم تحسني البصمة البيئية للدولة ، 
كام سيكون عامالً حاســامً يف الوفاء برشوط التنمية املستدامة 

التي تسعى الدولة إىل إدراكها.

ال يتوقع الخبراء 
والمتخصصون أن تجد 
اإلمارات صعوبة تذكر 
في تأمين احتياجاتهـا 
المتزايـدة من الطاقة 
الكهربائيـة مستقبًال، 

والسيمـا أن الدولة تمتلك 
طاقات توليدية تكفي 

وتزيد عن احتياجاتها في 
الوقت الراهن

الطاقة النظيفة في ا9مارات
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برز اهتامم دولة اإلمارات بشــكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل 
خــاص، بتطوير قاعدة وطنية من الصناعات العســكرية خالل 
العقد املايض، حتى أضحــت الدولة من البلدان التي لها وزنها 
يف مجــال الصناعات العســكرية يف منطقــة الخليج العريب، يف 
ظل إنشــاء العديد من الرشكات الوطنية التي تعمل يف تصنيع 
وتطوير وصيانة األسلحة الربية، والبحرية، والجوية، مثل رشكة 
"تــوازن القابضة"، الراعــي الرئييس للمعــرض، ومجموعة من 
الرشكات التابعة لها مثــل "كاراكال الدولية"، و"توازن لألنظمة 
الدفاعيــة املتطــورة"، وكذلك رشكــة "أبوظبي لبناء الســفن"، 
املتخصصة يف بناء وإصالح وتأهيل وتحديث الســفن التجارية 

والعسكرية... إلخ.

وتــم تأســيس رشكــة "تــوازن القابضــة" عــام 2007، وهي 
رشكة لالســتثامرات االســرتاتيجية تركز عىل تطويــر الكفاءات 
التصنيعيــة والتكنولوجيــة ونقل املعرفة عىل املــدى الطويل، 
مع الرتكيز بشــكل محدد عــىل القطاعــات الدفاعية، وتعمل 
بشــكل رئيس من خالل إقامة مشــاريع من خــالل الرشاكات 
الصناعية واالســتثامرات االســرتاتيجية التي تســاهم يف تعزيز 
القــدرات التصنيعية ألبوظبــي يف مجاالت الدفــاع والتصنيع 
الدفاعي وتكنولوجيا التصنيع. ومتتلــك "توازن القابضة" عدداً 
من الرشكات التابعة، منها: رشكة أبوظبي الســتثامرات األنظمة 
الذاتية، ورشكة "توازن للصناعات الدقيقة"، وكلتاهام تأسســت 
عــام 2007 أيضاً؛ وتعمل رشكة "أبوظبي الســتثامرات األنظمة 
الذاتية" يف مجال تطوير األنظمــة الجوية واألرضية والبحرية، 
وتقوم بتصنيع الطائرات من دون طيار. كام تقوم رشكة "توازن 
للصناعــات الدقيقــة" بتوفري املكونــات للصناعــات املرتبطة 
بالنفط والغاز والطريان والصناعــات الدفاعية، وتتمتع الرشكة 
مبقــدرات إنتاجية وخدمية هائلة تشــمل التصميم وتشــكيل 
املعــادن، واملعالجــة الســطحية، والقولبة بحقن البالســتيك، 

واختبار املعادن وصيانتها. كذلك أنشأت "توازن القابضة" رشكة 
"توازن لألنظمة الدفاعية املتقدمة" بهدف تطوير بنادق قناصة 

طويلة املدى بالتعاون مع رشكة "تزار كانون" الروسية.

وهنــاك أيضاً رشكة "كــراكال" وهــي رشكة لتصنيع األســلحة 
الخفيفة تأسســت يف أبوظبي أواخر العــام 2002، وقد قامت 
الرشكة - بالتعاون مع القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية 
املتحــدة - بتطوير منظومة من املسدســات الحديثة املرتبطة 

بأكــرب مصممي األســلحة يف أوروبا ومســتخدميها، وتشــتمل 
منظومة "كراكال" عىل مسدســات كاملة ومدمجة تستخدمها 
حالياً القوات املســلحة واألجهزة الرشطية واألمنية يف مختلف 

أنحاء العامل.

وتعد رشكة "أبوظبي لبناء الســفن" ADSB، التي تأسست عام 
1996، الرشكة الوحيدة يف املنطقة التي لديها القدرة عىل بناء، 
وتجديد، وإصالح وصيانة، وتحديث الســفن الحربية املتطورة، 
وتقــوم الرشكة بتقديــم خدماتها ألربعة قطاعــات مختلفة يف 
الســوق كبناء السفن البحرية / العســكرية (بدءاً من الزوارق 
الهجومية الرسيعة بطول 10 أمتار إىل السفن الحربية من طراز 
"كورفيت" بطول 72 مرتاً)، وإصالح وتجديد وتحديث الســفن 
البحرية (بدءاً من األساس وصوالً إىل أنظمة املعارك املتطورة)، 
وبناء السفن التجارية (من سفن اإلنزال "اإلبرار" بطول 15 مرتاً 

إىل سفن نقل الركاب والبضائع بطول 50 مرتاً).

ويف عام 2005 أسســت رشكة "أبوظبي لبناء السفن" بالتعاون 
مع رشكــة "ســيليكس سيســتيمي إنتجــرايت" اإليطالية رشكة 
"أبوظبي سيستمز إنتجريشن" ADSI التي باتت من الرشكات 
املتطورة يف دمج األنظمة والتقنيات يف مجاالت الدفاع واألمن، 
وتصميم النظــم اإللكرتونية، وتطويرها، وصيانتها، وتوفري نظم 
متكاملة رفيعة املســتوى من خالل تأهيــل الكفاءات املواطنة 

وتدريبها يف هذا املجال.

أضحت اإلمارات من البلدان 
التي لها وزنها في مجال 
الصناعات العسكرية في 
منطقة الخليج العربي، 

في ظل إنشاء العديد من 
الشركات الوطنية التي 

تعمل في تصنيع وتطوير 
وصيانة األسلحة البرية، 

والبحرية، والجوية

الصناعات الدفاعية ا9ماراتية 
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كلمة سمو الشيخ

سعيد بن زايد آل نهيان
ممثل حاكم أبوظبي 
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كلمات

وجـه سمو الشيخ سعيد بن زايد آل 
نهيان ممثل حاكم أبوظبي كلمة عـرب 
مجـــلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة أكــد فيها أن دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة حققت 
بفضــل وحدتها املباركــة التفوق يف 
الكثري من الجوانب التي عجزت عنه 
دول كربى، فأصبحت دولة اإلمارات 
اليــوم تتصــدر قامئــة دول املنطقة 

والعامل، وتالياً نص الكلمة:



يف ذكــرى مرور 43 عاماً عىل الوحدة التاريخية لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، نســتذكر بكل إجالل الوالــد الراحل العظيم 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، باين هذا 
الوطن وصانع هذه الوحدة، حيث قال رحمه الله: "إن االتحاد 
مــا قام إال تجســيداً عمليــاً لرغبات وأماين وتطلعات شــعب 
اإلمارات الواحد يف بناء مجتمع حر كريم يتمتع باملنعة والعزة 
وبناء مســتقبل مرشق وّضاح، ترفرف فوقه راية العدالة والحق 

ليكون رائداً ونواة لوحدة عربية شاملة". 
إنــه عيدنــا الوطنــي، الذي ميثل فرصــة لالعتــزاز مبايض هذا 
الوطــن والفخر بحارضه الجميل، ولتجديــد العهد والوالء عىل 
امليض قدمــاً يف طريق الوحدة، حيث عمل الشــعب والقيادة 
عــىل االندماج مع املايض العريق وروح العرص الحديث بصورة 
شمولية، وحرصوا جميعاً عىل وحدة النفوس والقلوب واألرض، 

مؤكدين عزمهم عىل استكامل مرشوع النهضة العظمى. 
لقــد حققت دولة اإلمــارات العربية املتحــدة بفضل وحدتها 
املباركــة وإرصار قيادتهــا، التفوق يف كثري مــن املجاالت التي 
عجــزت عنها دول كــربى، فاليوم تتصدر اإلمــارات قامئة دول 
املنطقة والعامل، وما كان ذلك ليتحقق لوال الوحدة واالســتقالل 

والتضحيــات العظيمة لقائد الوحــدة وصانعها، والتي يواصلها 
اليوم صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه 
الله ورعاه، الستكامل مســرية التميّز الكربى، وتتوارثها األجيال 

وتفخر بها. 

إننــا يف هذا اليــوم املبارك، نفخر مبا تشــهده دولــة اإلمارات 
العربية املتحــدة من برامج الــذكاء التكنولوجي، ومرشوعات 
عمــل اقتصادية واجتامعية، ونهضة كربى غري مســبوقة البتة، 
كام أننا نعتز جميعاً مبنجزات وطننا، وبالعلم واإلبداع والتفوق، 
ومبسرية البناء والتقدم اإلماراتية الزاهرة النابعة من ثوابت هذا 

الوطن وإميان شعب هو فخرنا واعتزازنا. 
كان الحلم األهم أن نبني شــيئاً مستداماً ومثرياً لإلعجاب، وقد 
فعلنا.. إنها إماراتنا الحبيبة، إمارات الغد واملستقبل التي نزهو 

بها أكرث فأكرث. 
حفظ الله دولة اإلمارات العربية املتحدة وبارك استقاللها. 

وال يســعني يف الختام إال أن أتقــدم بالتهنئة إىل أخي صاحب 
السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
الله؛ وإىل صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائــب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم ديب، رعاه 
الله؛ وإىل أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام 
اإلمارات؛ وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد آل 
نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املســلحة؛ 

وإىل جميع أبناء شعب اإلمارات العربية املتحدة.
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حققت اإلمارات بفضل 
وحدتها المباركة وإصرار 

قيادتها، التفوق في كثير 
من المجاالت التي عجزت 

عنها دول كبرى





 نعود بالذكريات ســنوات إىل الوراء، نسرتجع أياماً، كانت اإلمارات فيها دولة فتية تبني 
نفســها بنفسها، وتســتعني ببعض أصدقائها، وتعمل كل يشء من أجل أن يكون لها موقع 
بــني األمم ودول العامل، فهــذه الدولة تكونت يف وقت صعب، يف منطقة تتنازعها الحروب 
واألطــامع، يف جغرافيا ليس فيها مكان للكيانــات الصغرية، وهذا ما كان يدركه املغفور له 
بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، رحمه اللــه، وإخوانه حكام اإلمارات، 
فبعد أن خرج اإلنجليز من املنطقة أصبح التحدي الكبري لهذه اإلمارات الصغرية، هو كيفية 
املحافظة عىل نفســها وحامية شعوبها من أخطار ميكن أن تفتك بالصغار، لقد كان الخيار 
العبقــري هــو االتحاد، والتجمع كدولــة واحدة بدأت بفكرة اتحاد تســع إمارات صغرية، 
وانتهت بســبع إمارات، اليوم ونحن نحتفل مبرور ٤٣ عاماً عىل قيام دولة االتحاد، نشــعر 
كيف كان القادة املؤسســون ذوي نظرة بعيدة ونافذة، استطاعوا يف البدايات أن يتوقعوا 
املســتقبل، وبالتايل يعملوا من أجله ويفعلوا كل يشء من أجل أن يكون شــعبهم سعيداً، 
رغم ضعف اإلمكانيــات وقلة الرثوات ومحدودية أدوات البناء، لكنهم كانوا يحملون حباً 
كبرياً وحلامً بعيداً وقلباً يسع الجميع، لذا كان مرشوعهم ناجحاً، بل أصبح أمنوذجاً يستحق 

اإلعجاب والثناء. 
 إن ظــروف املنطقة والتحديات اليوم ال تقل صعوبة عــن تلك التحديات التي واجهها 
اآلبــاء، قبل أربعة عقــود، صحيح أن الرثوة أصبحت موجودة اليــوم، واإلمكانيات صارت 
متوافــرة، إال أن املرتبصني موجــودون أيضاً، والتحديات اإلقليميــة ال تقل جدية عن تلك 
التحديــات، بل قد تكون أخطر، ألنها تهدد مكتســبات وطن، وإنجازات أمة، ومســتقبل 
أجيال، لذا فإن ما يقوم به صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 
حفظه الله، وأخوه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام حكام اإلمارات وإىل جانبهم الفريق 
أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة من دور يف حامية مكتسبات دولة االتحاد واستتباب األمن فيها واستقرارها، عمل 
كبــري يف ظروف إقليميــة وعاملية خطرية، تحتاج إىل يقظة وعمــل متواصل من أجل عبور 

هذه املرحلة املهمة. 
وإن كانت هذه مسؤولية القيادة، فإنها بال شك، وبالدرجة األوىل، مسؤولية كل مواطن 
يحب وطنه ويغار عىل ترابه، فبناء األوطان وحامية مكتسباتها ال تقترص عىل أحد، فالدول 
الناجحة والشــعوب الســعيدة هي التي يتكاتف جميع أفرادها وكل فئات املجتمع فيها، 
ورمبــا يف مواقــف عديدة ظهــر معدن أبناء هذا الوطن، وبال شــك فإنهــم يف أي مواقف 
مســتقبلية سيكونون يف املقدمة، جداراً أول للدفاع، حامية لهذا الوطن وذوداً عنه من كل 
مرتبص يريد الرش بهذه الدولة وأبنائها. كل عام وإماراتنا يف عزة ورفعة وشموخ، وكل عام 

وهي يف أمن وأمان واستقرار تحت ظل قيادتنا الرشيدة وشعبنا الويف.

شركاء في حب الوطن 
وحمايته

محمد الحمادي



كلمة الفريق سمو الشيخ

سيف بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
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كلمات

وجـه الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية كلمـــة عـــرب 
مجـــلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة أكد فيها أن ما نراه 
اليوم حولنا من تطور ورخاء واستقرار 
وعدالة وأمن وأمان واطمئنان، ما هو 
إال عناويــن مختــرصة لنهج الحكمة 
واالعتــدال الذي امتازت به سياســة 

البالد وقادتها، وتالياً نص الكلمة:



حني انبلــج صبح الثاين من ديســمرب 1971 كانت هذه األرض 
الطهور؛ وشــعبها عىل موعــد مع لحظة تاريخيــة فارقة، تلك 
اللحظــة التي مل يكــن ليكتب لها النجاح لــوال أن التقت فيها 
اإلرادة الصادقــة، بالرؤيــة النابضــة باألمل؛ التائقــة إىل الخري 

واملجد واالزدهار.

وألنه ال للعيس من حاٍد، وللبيوت من عامٍد، فقد شــاءت إرادة 
الله، عز وجل، أن يحظى هذا الشــعب األصيل املتمرتس حول 
أهدافه وفوق تراب أســالفه، بزعامــة قلاّم يجود الدهر مبثلها، 
حيث تنادى حكيم العرب املغفور له، بإذن الله تعاىل، الشــيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، وأخوه الشــيخ راشد بن سعيد آل 
مكتــوم، طيب الله ثراهام، وباقي إخوانهم حكام اإلمارات، إىل 
تلك اللحظة التدشــينية العظيمة التي غدت جرساً إىل ما نحن 

عليه اليوم من العزة والرفعة والشموخ.

وألن للمســرية أعالمها وللنهضــة مناراتهــا، ولألوطان حامتها، 

فقد مّن الله علينا مجدداً بنعم الخلف لخري الســلف، لتتجدد 
اللحظــات وتتواصــل يف ســموها املنجزات، فتصبــح اإلمارات 
بقيادة خري الســلف، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيــان، رئيس الدولــة حفظه الله، حلقــة الوصل بني مختلف 
الشعوب وشتى الحضارات.

إن ما نراه اليوم حولنا من تطور ورخاء واستقرار وعدالة وأمن 
وأمــان واطمئنان، ما هــو إال عناوين مختــرصة لنهج الحكمة 

واالعتدال الذي امتازت به سياسة البالد وقادتها.

 هنيئاً لنا بذكرى االتحاد التي ســتبقى ذخراً لنا؛ ولألجيال زاداً، 
وهنيئاً لشعب البالد بقادة البالد: سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظــه الله؛ وأخيه 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب، وإخوانهام أصحاب 
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام االمارات، والفريق أول سمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة. إنهم هم من حملوا األمانة؛ وضمنوا 

للوطن يف العلياء مكانه.
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اإلمارات بقيادة خليفة 
بن زايد  حلقة الوصل بين 
مختلف الشعوب وشتى 

الحضارات
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كلمة سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة
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كلمات

وجـــه سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة كلمـة عـرب مجـلة 
«            » إىل أبناء وبنات الوطـــن 
يف مناســبة اليــوم الوطنــي الثالث 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية 
املتحدة أكد فيهــا أن اليوم الوطني 
الـ43 يكتســب أهميته الكبرية هذا 
العام، من صمود اإلمارات القوي يف 
وجه املتغريات السياسية واالقتصادية 
والفكريــة، يدعمهــا يف ذلــك مبدأ 
الشــفافية يف التعامــل مع األحداث 
والقضايا واألزمات، وإميانها الشديد 
مبواقفهــا عىل الصعيديــن اإلقليمي 

والدويل، وتالياً نص الكلمة:



يف هذا اليوم املبارك، نرفع إىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، أســمى 
آيــات الوالء، وأصدق األمنيات بأن يظل ســموه ذخراً لالتحاد 
وللشــعب، متقدمني بالتهاين إىل صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 
حاكم ديب، وإىل أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل، حكام 
اإلمارات، وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايد آل 
نهيــان، ويل عهد أبوظبي، وســمو أولياء العهود، وإىل شــعب 

دولة االتحاد.
ويف هــذه املناســبة التاريخية، نســتذكر بالتقديــر والعرفان 
القادة التاريخيني الذين أسســوا هذا االتحاد وحرسوه بالرؤى 
العميقة والقرارات الســديدة، وال تزال ذكراهم العطرة ساكنة 
يف وجداننــا، وإنجازاتهم تتحدث عنهم وتشــري إىل مكارمهم، 
وال يــزال النهج الذي رســموه وطبقوه مثــاالً يُحتذى يف بناء 
والتنمية، واملبادئ التي رســخوها وســاروا عــىل هديها ركائز 
للعمــل الوطنــي، فعىل الجــرس الــذي يصل بــني القيادات 
واألجيال، تتقدم مســرية البناء والنامء بخطى واثقة، مدفوعة 

بقيــم االنتامء للوطــن والــوالء للقيادة، واإلخالص للشــعب 
ولألجيال الصاعدة، حيث العمل التنموي، يخاطب املســتقبل، 
منطلقاً من املبادرات املســتدامة، التي شــملت جميع عنارص 
البنيــة التحتيــة، وتعزيز العيش الكريــم للمواطن، من خالل 

تأمني املسكن والعمل واألمن واالستقرار. 
ويكتســب اليــوم الوطني الـــ43 أهميته الكبرية هــذا العام، 
مــن صمــود اإلمارات القــوي يف وجــه املتغريات السياســية 
واالقتصاديــة والفكريــة، يدعمهــا يف ذلك مبدأ الشــفافية يف 
التعامــل مع األحــداث والقضايا واألزمات، وإميانها الشــديد 
مبواقفها عىل الصعيديــن اإلقليمي والدويل، ومكانتها املرموقة 
بني الــدول، وعطاؤهــا املتواصــل ودعمها للربامــج التنموية 
للعديــد من الدول والشــعوب منذ قيام االتحــاد حتى يومنا 
هــذا، ووقوفهــا الدائم إىل جانــب الحق، مســتندة عىل قيم 

التسامح واحرتام اآلخر. 
لقــد أصبحت قيم ومبادئ اتحاد دولــة اإلمارات ثقافًة عامة، 
وســلوكاً يومياً وأسلوب حياة، تتجســد يف اإلقبال عىل العمل 
وخدمة الوطن، وبهذا النهج، ســتنتقل اإلمارات من إنجاز إىل 

إنجاز بعون الله.  
وفقنا الله جميعاً ملا فيه خري الوطن، مدافعني عنه، متوحدين 
خلف قائــده، مجدديــن له بيعــة الطاعة والــوالء؛ وللوطن 

االنتامء والتضحية والفداء.
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حامد بن زايد آل نهيان
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كلمات

وجـه الفريق سمو الشيخ سيف بن 
زايــد آل نهيان نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية كلمـــة عـــرب 
مجـــلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة أكــد فيها أن الثاين 
من ديســمرب يومــا تاريخيــا مجيدا 
وذكــرى غاليه وعزيــزة ألبناء وطننا 
الغايل، تحمــل معاين كبرية ملســرية 
االتحاد الحافلة باإلنجازات عىل هذه 
األرض الطيبــة، ومبا تحقق من الخري 
والنامء والتطــور واالمن واالمان يف 
كافة ربوع الوطن، وتالياً نص الكلمة:



ميثــل الثاين من ديســمرب يوما تاريخيا مجيــدا وذكرى غاليه 
وعزيــزة ألبنــاء وطننــا الغايل، تحمــل معاين كبرية ملســرية 
االتحــاد الحافلــة باإلنجازات عىل هــذه األرض الطيبة، ومبا 
تحقــق من الخــري والنامء والتطور واالمــن واالمان يف كافة 
ربوع الوطن ، بفضل من الله عز وجل ثم بفضل املؤسســني 
لهذا الــرصح الكبــري وتفانيهم واخالصهم لرتابهم وشــعبهم 
ويف مقدمتهــم املغفــور له الوالد الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان طيب الله ثــراه وتعاون اخوانه حــكام االمارات 

جميعا.   الله  يرحمهم 
   اننــا نستشــعر يف كل لحظة ويف كل زاويــة حجم الجهود 
الجبــارة واالرادة الصلبــة التي أسســت وبنت رصح الوطن 
بــكل تفاصيله وخطواته التي تكرب يوما بعد يوم يحقق فيها 
نهضة تنموية شــامله عىل كافة األصعدة واملستويات يف ظل 
القيــادة الحكيمة لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان رئيــس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء رعاه الله وإخوانهام أصحاب الســمو أعضاء 

اإلمارات. املجلس األعىل حكام 
  يف وطننا الغــايل الكثري من الجوانب التي نفخر بها ونعتز، 
ولعــل رعاية املواطــن وتنميتــه باعتباره الركيزة االساســية 
للتقــدم والتطــور واملحــور الرئيــيس للبنــاء والتنميــة هو 
احد الجوانــب املضيئة يف تاريخ دولتنا، فقد ســخرت دولة 
اإلمــارات العربية املتحــدة مواردهــا وامكانياتها يف خدمة 
املواطــن وعملت عــىل تســليحه بالعلم واملعرفــة وتأهيله 
باملهــارات االساســية التي بها يســتطيع بكل ثقــة واقتدار 

وثبات املحافظة عىل إنجازات وطنه ومكتســباته .
  ان العالقــة النموذجيــة واملتفــردة بني القيادة والشــعب 
يف دولــة االمــارات العربية املتحدة واحدة من أهم أســس 
هذا الوطن الغايل، فكان حرص املغفور له بأذن الله الشــيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان طيــب الله ثراه عــىل التواصل 
املبارش مع املواطنــني وتلمس احتياجاتهــم وتفقد أحوالهم 
ومعيشــتهم منهج اســايس يف حكمه، وهو نفس النهج الذي 
رســخه صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة حفظه الله يف تعزيز هــذه القيمة االصيلة يف 

دولة االمارات ، وهو ما جســدته زيارات الفريق أول ســمو 
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املســلحة التــي يقوم بها اىل املواطنني 

الدولة.  يف كافة مناطق 
  ان دولــة االمارات تواصل مســرية البنــاء واإلمناء وتحرص 
عىل كل ما يخدم ابناءهــا يف جميع مناحي الحياة ويف كافة 
القطاعــات، حيث شــهدت كافــة املجاالت حظــا وافرا من 
االهتامم واملتابعة من قبل القيادة الحكيمة ســواء يف مجال 
الصحة الذي شــهد تطورا كبــريا يف الخدمات واملرافق او يف 
مجال التعليــم الذي وصل اىل مســتويات حديثة ومتقدمة 
او عــىل صعيــد البنية التحتيــة واالســكان والخدمات التي 
قطعت اشــواطا كبرية يف الكــم والنوع، او يف دور الدولة يف 
تعزيــز دور املــرأة ومتكينها ، او مبا حققته قواتنا املســلحة 
مــن تطور وجاهزية عاليتني، وما وصلت الية اجهزة الرشطة 
بكافــة قطاعاتها من كفاءة وخربة متقدمتني، او اىل سياســة 
االمــارات الخارجيــة املتزنة التي مكنتهــا يف ان تتبوأ مكانة 
مرموقــة عىل املســتوى االقليمي والــدويل، اضافة اىل عناية 
الدولــة يف شــؤون الشــباب واالطفــال وذوي االحتياجات 

الخاصــة ويف مجاالت الرياضة والرتاث والبيئة.
  ان القطــاع االقتصادي الخاص ليس مبعزل عن اســرتاتيجية 
الدولــة االقتصاديــة يف دعــم االقتصاد الوطنــي فحقق هو 
األخــر طفرة مهمة ومتطورة ، وان تكاتف وتعاون القطاعني 
الخــاص والحكومي يف تنفيذ مشــاريع وطنيــة تخدم البالد 
وتدعــم التنمية الشــاملة وتعزز تنوع مصــادر الدخل امراً 

حيويــاً ومهامً يف دعم اإلنتاج الوطني .
    ويكمــل هــذا التوجه االقتصادي دعــم القطاع الصناعي 
مبا ميثله من ركيزة أساســية يف دعم االقتصاد واإلنتاج ، فقد 
أصبحــت لدينــا مصانع وطنيــة يعمل بها ويديرها شــباب 
وشــابات الوطن بكفاءة عاليــة وإنتاجية متقدمة وفق اعىل 
معايــري الجودة واملقاييــس العاملية لذلك متكنــت صناعاتنا 
مــن الدخول يف األســواق اإلقليميــة والعاملية بكل ســهولة 

ويرس.
  ومل تتوقــف مبــادرات دولــة اإلمارات يف كافــة املجاالت 
بل توســعت وتطورت ومنهــا مجال تنويع مصــادر الطاقة 

وبــرزت الدولة يف إيجاد بدائل وطرق اكرث اســتدامة وأمانا 
وهي الطاقة املتجددة خاصة يف اســتخدام تطبيقات الطاقة 
الشمســية لتوليــد الطاقة الكهربائية ونرش املعرفة وإنشــاء 

مراكز أبحــاث ومعاهد متخصصة يف هذا الصدد.
  ومنذ تأســيس دولــة اإلمــارات والقيــادة الحكيمة تنظر 
بتقديــر كبــري اىل دور املجلس الوطنــي االتحادي يف خدمة 
القضايــا الوطنية والتعبري عن هموم املواطنني بكل شــفافية 
، وان تفاعــل املجلس مع اهتاممات املواطنني والحرص عىل 
مناقشتها وتقديم االقرتاحات البناءة يؤكد املسرية الصحيحة 
التــي ينتهجهــا املجلس االتحادي يف تطويــره املتدرج الذي 
يخدم الوطــن واملواطن وفق رؤية واضحــة ومحددة بغية 
الوصــول اىل األهــداف التى تحقق لدولة اإلمــارات التقدم 

والتطلــع اىل تعزيز البناء االتحادي. 
  يف هــذا اليوم التاريخي املشــهود ، الذي تحتفل فيه بالدنا 
بالذكرى الثالثة واألربعني لتأســيس دولتنا واتحادنا ، يطيب 
يل ويرشفنــي أن أتقدم بعظيم التقديــر وخالص التهنئة إىل 
صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الدولــة ـ حفظه الله ـ وهو يقود مســرية الوطن بكل كفاءة 
واقتدار رافعا رايتها عالية خفاقه مســتكمال النهضة املباركة 
مرســخا دعامئها وأركانها ، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الوزراء حاكم ديب وإىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة وإىل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل 

اإلمارات. لالتحاد حكام 
واىل أبنــاء دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة األوفياء كل 

التهاين بهذه املناســبة العزيزة عىل قلوبنا جميعاً.
   وإنني عىل ثقة تامة بان مســريتنا الحضارية ســتميض اىل 
آفاق ارحب من التقدم والتطور يف كافة املجاالت السياســية 
واالقتصاديــة والتجاريــة واالجتامعية والثقافية واإلنســانية 
، مشــمولة بحب أبناءهــا للعمل واإلبــداع واالبتكار وبذل 
املزيد مــن الجهود واملثابــرة من اجل رقــي ورفعة الوطن 

الغايل.
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كلمة معالي

محمد أحمد البواردي الفالسي
وكيل وزارة الدفاع
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كلمات

وجـه معايل محمد البواردي الفاليس 
وكيل وزارة الدفـــاع كلمــــة عـــرب 
مجـــلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة أكد فيها أنه بعد قيام 
االتحاد تحققت الكثري من األهداف 
التي وضعها املؤسســون يف البدايات 
ووصلــت دولــة اإلمــارات بجهــود 
قيادتنــا الرشــيدة إىل مصاف الدول 
املتقدمــة، وكان أول هذه األهداف 
هي بناء نظــام دفاعي قوي األركان 
وعايل املســتوى، وذلــك عن طريق 
والسياســات  االســرتاتيجيات  وضع 
للمنظومــة  التطويريــة  الدفاعيــة 

الدفاعية، وتالياً نص الكلمة:



تأيت هذه املناسبة كل عام وتزرع يف نفوسنا املزيد من الثقة 
بقيادتنــا والــوالء والفخر مبســرية دولة اإلمارات وتشــعرنا 
بالســعادة وعظم املســؤولية، فالثاين من ديسمرب واالحتفال 
باليوم الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة يرجعنا أليام 
مضت كان لإلرصار والحكمة شــأن كبري فيهــا، وكان للرؤية 
واألمل مبســتقبل واعد واآلمال الكبرية لدولة اإلمارات شــأن 
أكــرب، وكان للثقــة بالله عــز وجل واإلميــان بتحقيق هدف 
واحــد أكــرب دليل عىل صدق املشــاعر وحــب أرض وتراب 
هذا الوطن الغايل، واليوم ومبناســبة اليــوم الوطني الثالث 
واألربعــني لدولــة اإلمارات ال يســعنا إال أن نقول رحم الله 
املؤسسني وراعي فكرة االتحاد الشيــــخ زايد بن سلطان آل 
نهيــان «طيب الله ثراه» الذي آمن بالفكــرة وحققها بروح 
املؤمــن وحكمة الفطني وقدرة الرجل الواثق بالله عز وجل، 
وبتشــجيع من باقي املؤسســني الذين وقفــوا وقفة األخوة 

املتعاضدين وحققوا باإلرادة الهدف األســمى.
فقــد تحققت بعد قيــام االتحاد الكثري مــن األهداف التي 
وضعهــا املؤسســون يف البدايــات ووصلت دولــة اإلمارات 
بجهود قيادتنا الرشــيدة إىل مصاف الــدول املتقدمة، وكان 
أول هــذه األهــداف هي بناء نظــام دفاعي قــوي األركان 
وعــايل املســتوى، وذلــك عن طريــق وضع االســرتاتيجيات 
والسياســات الدفاعية التطويرية للمنظومة الدفاعية، فدعم 
قائدنــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله» 
الالمحدود وإميانه وتشــجيعه عىل زرع الــروح الدفاعية يف 
نفــس كل مواطن وغرس بــذرة الدفاع عــن الوطن وتأدية 
الواجب لدى الجميع هو ما ســعت له قيادتنا الرشيدة منذ 
قيــام االتحاد، ولوال جهودهم واهتاممهــم الكبري ومتابعتهم 
املتواصلــة ملا تحققــت تلك القفــزات العالية مــن النجاح 

الشأن.  والتميز يف هذا 
وقــد لعبــت وزارة الدفــاع دوراً هامــاً وكبــرياً يف تحقيــق 
ذلك الهدف الســامي وذلــك عن طريق اهتاممها يف رســم 
السياســات التطويرية للنظام الدفاعي ووضع االسرتاتيجيات 
التــي تخدم هــذا القطاع الهــام، والعمل عىل تســخري كل 
الســبل لتطويره وتنميته حســب خطط تنمويــة وتطويرية 

محددة، وتطبيق الرؤى املســتقبلية لإلســرتاتيجية الدفاعية 
ودفعهــا إىل األمــام بثقــة وإرصار، فأخــذت عــىل عاتقهــا 
مســؤولية عظيمــة يف تعبئــة القــدرات واملــوارد الدفاعية 
لتحقيــق الغايــة الرئيســية وهــي تحقيــق األمــن الوطني 
الشــامل، فالنظام الدفاعي يعد من أهم األعمدة الرئيســية 
يف نشــأة أي مجتمع حيــث ترتكز عليــه الحكومة من أجل 
دولة متحدة األركان قوية األســس عالية االستعداد، فواجبنا 
أن نعزز تلك األهداف عــن طريق توفري نظام دفاعي كامل 
وشــامل مطلع عىل أقــوى األنظمــة العامليــة مواكب لكل 

الظروف. جديد وحسب كل 

كام أن لــدور الدولة الســيايس والدفاعــي العاملي املتوازن 
منــذ البدايات البصمة التــي ال ميكن نكرانهــا عىل خريطة 
العــامل أجمع فالنهج الذي تتبعه دولة اإلمارات نهج يتســم 
باالعتدال والتوازن والوضوح، واإلســرتاتيجية التي اعتمدتها 

ترتكز عىل تعزيز العالقات واحرتام جميع القوانني واملواثيق 
الدولية، وتعد رســالتها رســالة ســالم وحامية لإلنسانية من 
مخالــب اإلرهاب ونبذه عىل جميع املســتويات، إىل جانب 
اهتاممهــا بالدفاع عن حقوقها وعدم التنازل عن أي حق لها 

وعزم. بثقة  فيه  واملطالبة 
وبعظيــم الفخر نــرى أن ما وصلت له دولــة اإلمارات من 
مكانة عىل املســتوى العاملــي واإلقليمــي واملحيل، هو رمز 
لــإلرادة واإلرصار فالخطــوات التي اتخذتهــا الدولة مل تأيت 
مــن فراغ بــل هي خطــوات هامة يف طريــق إثبات الذات 
والقدرات، من خالل إرســاء نظم وسياســات واسرتاتيجيات 
عاليــة املســتوى تحققت بعــد طول عناء وجهــد قامت به 
قيادتنا الرشــيدة وأرصت من خالله عىل االهتامم باملنجزات 
واملكتســبات وحفظها، متطلعة للعاملية وملستقبل واعد يعد 

للمزيد. ويطمح  بالكثري 
ويرسين بهذه املناســبة الغالية أن أرفع أســمى آيات التهاين 
والتربيكات ملقام صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 
الله» وإىل صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه 
اللــه» وإىل إخوانهام أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل 
حــكام اإلمــارات، وإىل الفريق أول ســمو الشيـــــخ محمد 
بن زايـــــد آل نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة، وإىل جميع منتسبي وزارة الدفاع وجميع 
ضباط وضبــاط صف وجنود ومنتســبي القوات املســلحة، 
وإىل شــعب اإلمارات الغايل وأبارك لنفــيس وللجميع أعياد 
الدولــة املجيدة وأدعو الله عز وجــل أن يديم علينا األفراح 

واألعياد أعوام وأعوام تحت ظل قيادتنا الرشــيدة.
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أخذت وزارة الدفاع على 
عاتقها مسؤولية عظيمة 

في تعبئة القدرات 
والموارد الدفاعية لتحقيق 

الغاية الرئيسية وهي 
تحقيق األمن الوطني 

الشامل







كلمة الفريق الركن

حمد محمد ثاني الرميثي
رئيس أركان القوات المسلحة 
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كلمات

وجـه الفريق الركن حمد محمد ثاين 
الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة 
كلمـــة عـــرب مجــــلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
أكــد فيها أنه البــد أن نذكر يف الثاين 
من شــهر ديســمرب يوماً تالقت فيه 
اإلرادات وتوحــدت فيه الســواعد، 
وخلصت فيه النيــات، وتكثفت فيه 
الجهود، وســادت فيــه روح التجرد 
واإليثار ومن ثم متخضت اجتامعاته 
عن قــرار تاريخي بإعــالن االتحاد، 
فحققت بهــذا أمنية طاملــا راودت 
اآلبــاء وتالقــت عليهــا إرادة األبناء 
فإذا األماين والتطلعــات اليوم واقع 

معاش، وتالياً نص الكلمة:



نحتفــل اليوم معاً بالذكــرى الثالثة واألربعني إلعالن االتحاد 
وتأســيس دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة، مســتحرضين 
بإكبــار مآثر اآلباء املؤسســني، داعني بالرحمــة للمغفور له 
بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن انتقلوا إىل 

امليامني. الله من رفاقه  رحاب 
متمنــني يف هذه املناســبة الخالــدة دوام الصحــة والعافية 
لســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
«حفظه الله» مقدرين قوة عزميته، وعميق رؤيته، وســعيه 
الدائم لينــري لنا الطريق، لتظل دولة اإلمــارات التي نعيش 

اليوم انجازاتها فخراً ونتنســم خرياتها أمناً وأماناً ورخاء.
والبد أن نذكر يف هذا التاريخ الثاين من شــهر ديســمرب يوماً 
تالقــت فيه اإلرادات وتوحدت فيه الســواعد، وخلصت فيه 
النيــات، وتكثفــت فيه الجهود، وســادت فيــه روح التجرد 
واإليثــار ومــن ثــم متخضت اجتامعاتــه عن قــرار تاريخي 
بإعــالن االتحــاد، فحققت بهــذا أمنية طاملــا راودت اآلباء 
وتالقــت عليها إرادة األبنــاء فإذا األمــاين والتطلعات اليوم 

معاش. واقع 
ونحمــد الله أن اســم دولة اإلمارات العربيــة املتحدة يرمز 
حــني يذكــر إىل اإلخاء يف أســمى معانيــه، وإىل التعاون يف 
أســمى صوره، فدولتنا منذ بداية إعالن االتحاد متد الســالم 
بيد، مــن منطلق إميانها بصداقة الشــعوب املحبة للســالم، 

ومتد يد العون مشــاركة منها يف عمليات التنمية والبناء.
ونحــن والحمد لله نلتزم بالدين يف املامرســة، ونحتكم إليه 
ونحرتم ســيادة اآلخرين، وال نتعدى عىل حــق الغري، ولكننا 
يف الوقت نفســه ال نتسامح يف حق من حقوقنا، وال نفرط يف 

القيــام بواجب الدفاع عن أرضنا ومقدراتنا.
وكان من الطبيعي اســتجابة لقيام وتطور الدولة االتحادية، 
وتعبرياً عن آمال شــعبها وطموحاتــه، أن نتخذ مبكراً خطوة 
توحيــد القوات املســلحة، وكان هذا القــرار مبثابة الخطوة 
األوىل واألهــم عــىل درب تجميع عنارص القــوة، ومقومات 
الدولــة الحديثة، وكان من الطبيعي أيضاً أن تواصل القوات 
املســلحة تحقيق املزيد من التقدم والرقي يف كافة املجاالت، 
من خــالل امتــالك أفضــل األســلحة واألنظمــة واملعدات 
العســكرية، مــع الســعي الدائــم إىل تحقيــق املزيــد من 

التطور واملثابرة عىل التدريب، لرفع مســتوى االحرتاف لدى 
منتســبيها والحرص عىل مواكبة كل جديد، واســتيعاب كثري 
من النظــم الدفاعية، لنقــف يف مصاف الجيــوش املتقدمة 
منــذ البدايــات األوىل، وأن نصبــح ركناً أساســياً يف معادلة 
األمن واالســتقرار يف منطقــة الرشق األوســط، ولنظل عىل 
الدوام عىل أهبة االســتعداد لحفظ أمــن الوطن واملواطن، 
وقطــع الطريق أمام أي محاولة يائســة تهــدد أمن الدولة 

أو متس سيادتها.

والقوات املســلحة ســتظل عىل العهد دامئاً تجسيداً لالتحاد 
ورمــزاً للتالحم الوطني، وســيبقى االنتامء لهذه األرض رشفاً 
وواجباً وحقــاً لجميع أبنائــه، وإليهم جميعــاً التحية، وإىل 
كل مــن يؤدي واجبــه يف صمت جواً أو براً أو بحراً يف ربوع 
الوطن، باســم الحــق والعدل وردعاً لــكل طامع يف خريات 
البالد ومكتســباتها. ونحــن اليوم إذ نحتفل بهذه املناســبة 
تحرضنــا اإلرادة الصلبة للجيل املؤســس الذي وضع اللبنات 
األوىل لهذه املؤسسة العســكرية الوطنية لتظل دامئاً مصدر 
فخــر واعتزاز لكل مواطن، ودرعاً واقياً لوطن الخري والعطاء 
وســنداً لكل شــقيق وعوناً لكل صديــق. وال يفوتنا يف هذه 

املناســبة الخالــدة أن نذكر حرص ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة «حفظه 
اللــه» عىل تكريم شــهداء القوات املســلحة ورعاية أرسهم 
تجسيداً ألســمى معاين الوفاء والتقدير املســتمر لتضحيات 
أبناء الوطــن وإخالصهم لوطنهم وقيادته الحكيمة، واهتامم 
ســموه بكل ما يخص أرس الشــهداء ماديــاً ومعنوياً، مؤكداً 
بهــذا أن دولة اإلمارات العربية املتحدة حريصة عىل تكريم 
كل مخلص من أبنائها. واالهتامم بشــؤون أرسهم اسرتشــاداً 
مبنهــج القيادة الرشــيدة الداعي ملكافأة حــامة الوطن عىل 
حســن صنيعهــم وإخالصهــم وتفانيهــم يف تحمــل األمانة 

واملسؤولية.
وإنــه ليرشفني يف هذا اليوم الثاين من شــهر ديســمرب لعام 
2014 أن أرفــع اىل مقــام ســيدي صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة القائــد األعىل 
للقوات املســلحة «حفظه الله»، واىل أخيه ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب «رعاه الله»، واىل 
إخوانهــام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد 
حــكام اإلمــارات حفظهــم اللــه، وإىل ســيدي الفريق أول 
ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد األعــىل للقوات املســلحة، باســمي وباســم 
القــادة وكافــة الضباط وضباط صف والجنود أســمى آيات 
التهاين والتربيكات بهذه املناســبة املجيدة وإىل شعب دولة 
اإلمــارات، وأجــدد العهد بأننا عــىل الدرب ســائرون نحو 
املســتقبل، وعىل األمانة محافظون، سائلني الله عز وجل أن 
يعيد علينا هذه املناســبة الخالدة بالخــري واليمن والربكات 
وأن يديم عىل شــعبنا العزة واألمن واالســتقرار وأن يوفقنا 

جميعاً لخدمة وطننا األيب يف ظل قيادتنا الرشــيدة.
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القوات المسلحة ستظل 
على العهد دائمًا تجسيدًا 

لالتحاد ورمزًا للتالحم 
الوطني، وسيبقى االنتماء 
لهذه األرض شرفًا وواجبًا 

وحقًا لجميع أبنائه
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كلمات

محمــد  الفريــق  ســعادة  وجـــه 
عبدالرحيم العيل وكيل وزارة الدفاع 
املساعد كلمة عـرب مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن قواتنا املســلحة هي السياج 
الحصني لحامية الوطن، وإن الشوط 
الذي قطعتــه قواتنا املســلحة عىل 
طريق التطويــر والتحديث لتواكب 
أحــدث جيــوش العرص، هــو الذي 
هيأهــا بدورها كامالً غري منقوص يف 
حاميــة الوطن والــذود عن حياضه، 

وتالياً نص الكلمة:

كلمة سعادة الفريق 

محمد عبدالرحيم العلي
وكيل وزارة الدفاع المساعد



تهــل علينا إرشاقة اليوم الوطني الثالــث واألربعني، وهي ذكرى 
غالية وعزيزة عىل نفوســنا ووجداننــا، حيث تغمرنا بفيض من 
املشــاعر واالنفعــاالت، منها ما يعــود بذاكرتنا إىل بداية نشــأة 
االتحاد منذ أن كان حلامً َمـلــَـَك أفئدة الرعيل األول الذين رفعوا 
لواءه، إىل أن صار حقيقة وواقعاً مـُـــعاشاً يرفل أبناء اإلمارات يف 
ظله، ويستشــعرون العزة والفخار بالهوية الواحدة التي تتجسد 

فيه، وبفخر االنتامء إليه والذود عنه، بالنفس والنفيس.
وتثري هذه الذكرى يف نفوسنا الخواطر والشجن حني نستذكر من 
قاموا بتأسيسه ويف مقدمتهم رائد املسرية طيب الذكر املغفور له 
بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، وإن 
كان ال يوجد بيننا بجسده يف هذه املناسبة التاريخية العزيزة، إال 
أنه ماثل أمامنا عىل الــدوام بإنجازاته، إذ ترفرف روحه الطاهرة 

حيثام َورََد ِذكـْـٌر أو ُوجـِــَد أثـَـٌر لقيام االتحاد.
ففــي مثــل هذا اليــوم، الثاين من ديســمرب عــام 1971، كانت 
بداية االنطالقة العمالقة نحــو العمل والبناء، وعالمة مضيئة يف 
تاريــخ املنطقة، ففي ظــل االتحاد وعىل امتــداد ثالثة وأربعني 
عاماً شــهدت الدولة واحدة من أكرب عمليات التنمية والتشييد 
والعمــران يف العامل، ابتــداء من بناء أبناء اإلمارات وتســليحهم 
بالعلم باعتباره القاعدة األساســية لبناء الحضارة بكل مقوماتها، 
وقد أكدت لنا السنوات املاضية أن االتحاد كان سبيلنا إىل تحقيق 
أمانينا، وســيظل الغاية التي نســعى إىل تعزيزها والدفاع عنها 

والتضحية يف سبيلها.
وإنجــازات اإلمارات ســواء عىل الصعيد املحــيل أو اإلقليمي أو 
العاملــي أكرث مــن أن تعد أو تحىص، ففي زمــن قصري من عمر 
الشعوب، استطاعت دولة اإلمارات تحقيق العديد من اإلنجازات 
التي جعلت منها منوذجاً للدولة الحضارية املتقدمة، بل والرائدة 
يف مجاالت هامة وعاملية. وجعلت الدولة تكتب اسمها بحروف 
مــن ذهب عىل خريطة العامل، إذ عــززت الدولة مكانتها بأرقام 
وإحصائيات محلية ودولية، وصـُـنـِّـفـَـت اإلمارات ضمن الدول 
التي اعتلــت رصح الرقي والتطــور، وأعىل مســتويات التنمية 
الشاملة، ومنها.. األوىل عامليـــاً يف الفعالية الحكومية، إذ تربعت 
عــىل عرش العامل مــن حيث الفعالية الحكوميــة بحصولها عىل 

املركز األول، بعد أن جاءت يف العام املايض يف املركز الثالث.
ومل يســتطع املجتمع الدويل إغفال وتجاهل ما حققته اإلمارات 
خالل مســرية النهضة التــي انتهجتها منذ تأسيســها، وتطورها 
الالفت عىل مختلف الصعد، ليكافئها بالتصويت بأحقية استضافة 

إكســبو 2020، بعد منافســة دولية قوية حققت خاللها الدولة 
انتصاراً جديداً بفوزها بتنظيم الحدث العاملي.

وهذه اإلنجازات التي حققتها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
زمن قصــري، عززت قدرتها عىل التكيف مــع املتغريات ومواكبة 
التطورات، لرتسيخ مكانة الدولة وريادتها يف مسريتها نحو تحقيق 
رؤية اإلمارات 2021، ما انعكس عىل شعب اإلمارات الذي اعترب 
من أســعد شــعوب العامل، إذ حصدت الدولة املركز األول عربياً 
بحسب تقرير السعادة العاملي الذي أعده مركز األرض يف جامعة 

كولومبيا.
وعملت دولة اإلمارات عىل بناء مجتمع يســوده األمن واألمان، 
وخطــت خطوات هائلة يف جهودها الهادفة إىل توفري الطأمنينة 
والســالمة إىل كل من يعيش عىل أرضها الطيبة حتى غدت دولة 
العدل والحق والقانون. ومل يكن لهــذه اإلنجازات املرشِّفة التي 
شــهد لها العــامل أجمع لتتحقق لوال أن وهــب الله هذه األرض 
املباركة حكومة سهرت وعملت من دون كــَـلــَــٍل أو مـَـلــَــل، 
حكومــة تحظى باحرتام وتقدير شــعبها وأمتهــا العربية وبثقة 
الزعامء والقادة الدوليني. حكومة يقف يف مقدمتها سيدي صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة "حفظه الله" الذي يـُـعــــدُّ امتداداً لســجايا 
املغفور له والده الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان "طـيــَّـــب 
الله ثراه" يف رجاحة العقل وبـُـعد النظر وكـرَم الخصال، فسموه 
"خري خلف لخري سلف"، ملتزماً بحكمة قالها والده "رحمه الله"، 
واتخذها ســموه منهجاً يف التعامل وهو يرددها باســتمرار: "ال 

فائدة من املال إذا مل يــُـَسـخـَّـر ملصلحة الشعب".
ويف خــارج اإلمارات، كام فيها، فإن يد صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد آل نهيان البيضاء امتدت بخريها حاملة اســم 
اإلمارات إىل كل أرجاء املعمورة، فكان لإلمارات مساهمة واضحة 
يف كل عمــل من أجل خري كل الناس.ويديــر حكومة اإلنجازات 
سيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه الله" الذي 
تجــاوزت مكارمه أبناء اإلمــارات لتصل إىل العامل أجمع، ســواء 
يف دعمه ملشــاريع التعليم أو مســاعدة املنكوبني أو غريها من 
املجاالت األخرى، وكان للرياضة نصيب بارز من إنجازات سموه 
كريايض وفارس ال يشق له غبار، وكقائد ومعلم لسائر الرياضيني 
الذين قّدم لهم دروســاً بليغة يف فن الفوز والريادة ويف املنافسة 

الرشيفة بروح رياضية.

وتســتمر دولة اإلمارات بقيادة أصحاب الســمو الشيوخ حكام 
اإلمارات يف مواصلة نهجها الحضاري املميز، ويف دعوتها من أجل 
إحقاق الحــق، وإنصاف املظلوم، وبناء جســور املحبة والتآلف 
والتعاون بني مختلف شعوب األرض، ومتكني البرشية جمعاء من 
العيش يف ســالم ورخاء وازدهار. وإذا كانت السنوات املاضية قد 
شهدت الكثري من اإلنجازات، فإن الحفاظ عىل هذه املكتسبات 
واملنجــزات، كان ال بد له من قوة تحميه، ولهذا عمدت القيادة 
الرشيدة إىل بناء قوات مسلحة حديثة وفعالة، تـُـعـَـدُّ اليوم من 
أهم اإلنجازات التي حققتها دولة االتحاد، من منطلق اإلميان بأن 
قواتنا املسلحة هي الدرع الواقي لألمن واالستقرار، وهي القادرة 
عىل الدفاع عن ســيادتنا وما حققناه، وما نصبو إىل تحقيقه من 

أهداف وغايات يف الحارض واملستقبل.
إن قواتنا املسلحة هي السياج الحصني لحامية الوطن، وإن الشوط 
الــذي قطعته قواتنا املســلحة عىل طريــق التطوير والتحديث 
لتواكب أحــدث جيوش العرص، هو الذي هيأهــا بدورها كامالً 
غري منقوص يف حاميــة الوطن والذود عن حياضه، ولتكون عىل 
الدوام قوة ال يستهان بها، دعامً للشقيق وسنداً للصديق، وتقف 
إىل جانب الشــعوب املترضرة من الحروب والكوارث الطبيعية، 
وقد قامت قواتنا املسلحة منذ توحيدها تحت علم واحد وقيادة 
واحدة بتنفيذ العديد من املهامت الوطنية واإلنسانية عىل نطاق 
العامل. وال شك أن هذه املواقف جميعها تشكل مـَـْعـلـَـــامً بارزاً 
يضــاف إىل معامل تاريخها العســكري املرشِّف الــذي هو جزء ال 

يتجزأ من تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويف هذا اليوم األغر، الثاين من ديسمرب، يسعدين أن أرفع إىل مقام 
ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة (حفظه الله)، وســيدي 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب (رعاه الله)، وإىل إخوانهام 
أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحــاد حكام اإلمارات، 
وإىل ســيدي الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة أســمى 
آيات التهاين والتربيكات، داعياً الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه 
الذكرى بالخري، وعىل قواتنا املســلحة باملجد والســؤدد، ونجدد 
العهد بأن نكــون الجند األوفياء والعني التي ال تنام لوطن الخري 

والعطاء.
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كلمات

وجـــه ســعادة اللواء الركن مهندس 
عيىس ســيف بن عبــالن املزروعي 
نائب رئيس أركان القوات املســلحة 
كلمـــة عرب مجـــلة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أننا اليوم نشهد روعة االنجازات التي 
تحققت خالل الفرتة منذ قيام االتحاد 
وقطعــت خاللهــا الدولــة اشــواطاً 
كبرية مــن التقدم والرقــي وتحقيق 
ســبل الرفاء والرخــاء وتوفري األمن 
واالستقرار لشعبها الكريم، وارتقعت 
عــرب الســنوات إىل مصــاف الدول 
املتقدمة بفضــل انجازاتها ومواقفها 
الصادقة وسياستها الحكيمة املتوازنة 
ودورهــا اإليجــايب يف التعامــل مع 
والدولية،  اإلقليمية  القضايا  مختلف 

وتالياً نص الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الركن مهندس

عيسى سيف بن عبالن 
المزروعي

نائب رئيس أركان القوات المسلحة 



مع إرشاقة اليوم الثاين من شــهر ديسمرب لعام 1971 كان شعب 
اإلمارات عىل موعد مــع التاريخ ليعلن انطالقته الكربى، ويبدأ 
مسريته الظافرة يف ظل القيادة الرشيدة ملؤسسني االتحاد، إذ كان 
هــذا يوماً تالقت فيه اإلرادات وخلصــت فيه النيات وتوحدت 
فيه الســواعد، وتكثفت فيه الجهود، وكانت الرؤية واضحة منذ 
البداية واألهداف محددة بأن تســخر كل الطاقات واإلمكانيات 
لبناء اإلنسان والنهوض بالوطن نحو آفاق الرقي والتطور وذلك 
شــابع عن إميان صادق وعزمية راســخة ونظرة ثاقبة تتطلع إىل 
املستقبل بطموح غري محدود، وتطلعات تحقق أماين املواطنني.

وكان مــن الطبيعي أن تصبح الدولة رصحاً شــامخاً وواحة أمن 
واســتقرار يعيــش يف كنفها أبنــاء اإلمارات جميعــاً تحت راية 
الوحــدة الوطنية التي كانــت وما تزال عامد الحارض وأســاس 
املستقبل. ونحن إذ نقف اليوم لنستذكر ما تحقق من انجازات 
نعلم أن تجربتنا الوحدوية هي الربهان الساطع عىل أن الوحدة 
والتآزر هام مصدر كل قوة ورفعة وفخر، واالتحاد كام قال بحق 
املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان – عليه 
رحمة الله، ما قام إال تجســيداً عملياً لرغبات وأماين وتطلعات 
شــعب اإلمارات الواحد يف بناء مجتمع حر كريم يتمتع باملنعة 
والعزة وبناء مســتقبل مرشق ترفرف فوقه راية العدالة والحق، 
وترسيخ دعائم االتحاد وتوطيد أركانه وتعزيز استقراره وتحقيق 
تقدمه كرضورة وطنية أكدتها الروابط واملصري املشــرتك. واليوم 
إذ تهل علينا هذه الذكرى العزيزة عىل نفوسنا جميعاً نذكر بكل 
التقدير والعرفان املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان وإخوانه املؤسسني الذين وهبوا جهدهم وفكرهم  ووقتهم 
لبناء أمة اســتطاعت من خالل مرتكزات قيادية قوامها الحكمة 
وصدق العزمية أن تسترشف آفاق املستقبل برؤية عرصية لتقيم 

نهضة حضارية جعلت أول مرتكزاتها إنسان اإلمارات.
وها نحن اليوم نشــهد روعــة االنجازات التــي تحققت خالل 
الفرتة منذ قيــام االتحاد وقطعت خاللها الدولة اشــواطاً كبرية 
من التقدم والرقي وتحقيق ســبل الرفــاء والرخاء وتوفري األمن 
واالستقرار لشــعبها الكريم، وارتقعت عرب السنوات إىل مصاف 
الــدول املتقدمة بفضل انجازاتها ومواقفها الصادقة وسياســتها 
الحكيمــة املتوازنة ودورهــا اإليجايب يف التعامــل مع مختلف 
القضايا اإلقليمية والدولية. إن دولــة اإلمارات العربية املتحدة 
بقيادة سيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولة «حفظــه الله» ومؤازرة إخوانه أصحاب الســمو 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وسيدي الفريق أول سمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان نائب القائــد األعىل للقوات 
املســلحة ويل عهد أبوظبي ماضية وفق رؤية اسرتاتيجية شاملة 
للتطويــر واالنطالق نحو تحقيــق املزيد  مــن اإلنجازات عىل 
طريق االرتقاء بكافة جوانب الحياة عىل امتداد أرض اإلمارات، 
ومبــا يلبي كافــة الطموحات الوطنية لصالــح الوطن واملواطن 
ومســتقبل األجيال. إن اقرار القانون االتحادي بشــان الخدمة 
الوطنية واالحتياطية هو إضافة وإضاءة يف الرؤية االســرتاتيجية 

الشــاملة للدولة, ومام ال شك فيه أن الخدمة الوطنية ستؤصل 
وتعزز انتامء أبناء هذه األرض الطيبة إىل وطنهم دولة اإلمارات 
العربية املتحدة. لقد أســعدنا وأثلج صدورنــا رؤية أفواجا من 
أبنائنــا وهم يقبلون عــىل أداء الخدمة الوطنيــة بروح وطنية 
شــامخة وحامس أن دل فإمنا يــدل عىل صدق انتامئهم وحبهم 
لوطنهــم. وقــد حرصت الدولة عــىل إقامة منظومــة متكاملة 
من املنشــآت واملؤسســات واملرشوعات االقتصادية والتجارية 
والخدمية الكربى وتواصل املسرية خطاها لتصبح دولة اإلمارات 
ملتقى العامل يف كافة املجاالت االقتصادية والثقافية واالجتامعية 
والسياســية والعســكرية، وقد ظلــت الدولة تحتفــظ بدورها 

الفاعل واملؤثر يف حركة التطور العاملي.
من جهة أخرى كان تعزيز ودعم قدرات قواتنا املسلحة واستمرار 
مواكبتها ألحدث النظم العاملية تســليحاً وتدريباً وحسن إدارة 

ضامنــة حقيقية لحاميــة الوطن وصيانة حقوقــه والدفاع عن 
انجازاته ومكتسباته. وإذ كان سقف طموحاتنا وتطلعاتنا لتنمية 
وطننــا املعطــاء ليس له حــدود فإن حرصنا عىل تطــور قواتنا 
املســلحة يكتســب أهمية قصوى للحفاظ عىل األمن الوطني 
والدفــاع عن قيمنا ووحدتنا ومقدراتنا، وقــد علمنا التاريخ أن 
األمن والتقدم متالزمان متكامالن ولهذا فاإلمناء والتقدم استلزم 
اللحــاق بركب الدول املتقدمة, وبالــرضورة فإن الجيش القوي 

قادر عىل حامية نهضة اإلمارات وانجازاتها الحضارية.
ومن منطلق إمياننا بأن النجاح الذي حققته قواتنا املســلحة ال 
يغفل حاجتنا املســتمرة للحفاظ عىل هذا النجاح وتدعيمه إذ 
أن املقياس الحقيقي للنجاح ال يكون يف التزود بأحدث األسلحة 
فحســب، بل ويف استمرار تعزيز الكفاءة القتالية امليدانية لهذه 

القوات وفق تخطيط علمي مدروس ومستمر.
واليــوم ونحــن نحتفل بهذه الذكــرى نتوجه فيهــا إىل جنودنا 
البواســل يف كل موقع من مواقع املسؤولية وإىل كل قابض عىل 
ســالحه، وكل رابض خلف مدفعــه وإىل كل متحفز عن الثغور، 
وإىل كل من يــؤدي واجبه يف صمت جواً أو براً أو بحراً لحامية  
ثــرى وطنه... أن يتخذ من هذه املناســبة دافعــاً قوياً ومحفزاً 
ملزيــد من العمل واملثابرة ومضاعفة الجهــود من أجل االرتقاء 
أكــرث بالجاهزيــة والكفــاءة القتالية، مع الحــرص عىل دميومة 
اليقظة والقدرة عىل التفاعل الخالق يف مواجهة كافة التحديات 

واملستجدات.
وبهذه املناســبة الخالدة يرشقني أن أرفع أســمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإىل ســيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب «رعاه اللــه» وإىل إخوانهام 
أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمارات 
وإىل ســيدي الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه املناســبة عليهم جميعاً وعىل 
الوطن واملواطنني باليمن والخري، كام نجدد العهد والوالء ضباطاً 
وضبــاط صف وأفراداً بأن نكون الجنــد األوفياء والعني التي ال 

تنام لوطن الخري والعطاء.
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النجاح الذي حققته قواتنا 
المسلحة ال يغفل حاجتنا 
المستمرة للحفاظ على 

هذا النجاح وتدعيمه
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وجـــه ســعادة اللواء الركــن جمعة 
أحمد البواردي الفاليس قائد القوات 
الربية كلمـة عـرب مجـلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن قيادتنا الرشيدة عملت منذ 
اللحظة األوىل لرفــع علم اإلتحاد يف 
الثاين من ديســمرب من عــام 1971 
جاهدة عىل البناء والتطوير يف كافة 
املجاالت وخاصة املجال العســكري 
إميانا منها بأن القوات املســلحة هي 
الــدرع الحصني للحفــاظ عىل كيان 
االتحــاد وصون مكتســباته فلم تأُل 
جهــدا يف تطويرها يف كافــة أفرعها 
ومنهــا القــوات الربيــة، وتالياً نص 

الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الركن 

جمعة أحمد البواردي الفالسي
قائد القوات البرية 



متــر بنا اليوم الذكــرى الثالثة واألربعون لقيــام إتحاد دولتنا 
الفتية وهي تزداد شــموخا ورفعة وقــوة عاما بعد عام وهي 
مناســبة خالدة ووقفة عظيمة تروي فيهــا األجيال املتعاقبة 
قصــة قيادة حملــت عــىل عاتقهــا األمانة بإخــالص وقصة 
شــعب التف حول قيادتــه بوفاء ومحبة يف مشــهد تاريخي 
متناغــم وقصة قادة وحكام توحدت كلمتهم فأسســوا بذلك 
دولة عرصية أصبحت يف وقــت قيايس يف مصاف الدول التي 
ســبقتها بعقود وقرون وتبوأت مكانة دوليــة وعاملية ونالت 
كل التقدير واالحــرتام من كافة الدول املتقدمة منها والنامية 
، ومــا كان هذا ليتحقق لوال فضل الله الذي َمّن علينا بقيادة 
حكيمــة لهــا نظرة مســتقبلية اســتطاعت أن تغــرس الوالء 

واالنتامء وحب الوطن يف أبناء هذا الشعب .

ومنــذ اللحظة األوىل لرفع علم اإلتحاد يف الثاين من ديســمرب 
من عــام 1971 عملت قيادتنا الرشــيدة جاهــدة عىل البناء 
والتطوير يف كافــة املجاالت وخاصة املجال العســكري إميانا 
منها بأن القوات املســلحة هي الــدرع الحصني للحفاظ عىل 
كيان االتحاد وصون مكتســباته فلم تأُل جهدا يف تطويرها يف 
كافــة أفرعها ومنها القوات الربية حيــث يتم تزويدها بكافة 
أنواع األســلحة واألنظمة الدفاعية الحديثــة والتدريب عليها 
باســتمرار لرفع جاهزيتها ولتكون دامئا عىل أهبة االســتعداد 
للــذود عن هذا الوطــن يف ظل الظــروف اإلقليمية والدولية 
الحرجة املحيطة بنا والتي أدت إىل زعزعة األمن واالســتقرار 
يف عدة دول ليســت ببعيــدة عنا ، فكان االهتــامم بالقوات 
الربية ومشاركاتها الخارجية مع القوات الدولية لحفظ السالم 
يف بعض هذه املناطق من العامل وتقديم يد العون واملساعدة 
واملشــاركة يف التامريــن واملنــاورات مــع الــدول الشــقيقة 
والصديقة ترجمة فعلية لنظرة ســيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة حفظه الله حيــث قال : « إن املتغــريات اإلقليمية 
والدولية واملوقع االســرتاتيجي للبالد تفرض علينا االســتمرار 
يف بنــاء القوة الذاتيــة وأن نكون دامئا عىل أهبة االســتعداد 
للدفاع عن أرضنا والحفاظ عىل مكتســباتنا واإلسهام بفعالية 

يف تحقيق األمن واالســتقرار يف منطقتنا « .

وإميانــا من ســيدي صاحب الســمو رئيس الدولــة برضورة 
تدعيــم األمــن الداخيل للبــالد وإعداد شــباب الوطن بكافة 
فئاتهــم وتخصصاتهم ليكونوا قادرين عىل تحمل املســؤولية 
بجــدارة واقتــدار فقد أصــدر حفظــه الله قانــون الخدمة 
الوطنيــة ، وهــا نحن إذ نحتفل اليوم بهــذه الذكرى املجيدة 
فإننا نشــعر بكل الفخر واالعتزاز ونحن نرى أبناء هذا الوطن 
املعطاء وهم يجسدون أروع األمثلة ويكملون قصة التضحية 
والعطــاء ورد الجميل لهذا الوطن التي بدأها اآلباء من خالل 

اســتجابتهم الفورية لنداء الواجــب الوطني فاتجهوا بحامس 
ودون تــردد إىل مراكــز التدريــب املختلفة لالنضــامم إليها 
ومســاندة إخوانهم العســكريني يف كافة املجاالت العسكرية 
بدعم مبارش ومتابعة مستمرة من القيادات العليا يف الدولة ، 
فهنيئا لدولتنا هذه الكوكبة من الشباب الذين ميثلون الدفعة 

األوىل وســتليها دفعات أخرى بإذن الله وهنيئا لهم 
لنيلهم هذا الرشف .

ويف الختام فإنني أنتهز هذه املناســبة الخالدة ألرفع أســمى 
آيــات التهــاين والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعىل 
للقــوات املســلحة حفظه الله وإىل ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكــم ديب رعاه اللــه وإىل إخوانهام أعضاء 
املجلــس األعىل لإلتحــاد حكام اإلمارات واىل ســيدي الفريق 
أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة ، سائال الله عز وجل أن 
يحفظ وطننا من كل ســوء ، وبإســمي وباســم كافة الضباط 
وضباط الصف وأفراد ومنتســبي القوات الربيــة لنجدد لهم 
العهد والوالء عىل أن تبقى القوات الربية الدرع الحصني لهذا 
الوطن وترابه والعني الساهرة عىل أمنه واستقراره ، كام أوجه 
كلمتــي إىل رفقاء الســالح وأطالبهم ببــذل املزيد من الجهد 
والتفــاين يف خدمة هذا الوطن املعطاء والحفاظ عليه وتحمل 

األمانة بإخالص .
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نشعر بكل الفخر واالعتزاز 
ونحن نرى أبناء هذا 

الوطن المعطاء وهم 
يجسدون أروع األمثلة 

ويكملون قصة التضحية 
والعطاء ورد الجميل لهذا 

الوطن
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كلمات

وجـــه ســعادة اللواء الركن ســيف 
مصبــح عبداللــه املســافري رئيس 
عـــرب  كلمـــة  العمليـــات  هيئــــة 
مجـــلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطـــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربية املتحدة أكــد فيها أن قواتنا 
املســلحة تؤدي دورهــا يف أكرث من 
موقع لتقديم املســاعدات اإلنسانية 
اإلغاثيــة للشــعوب دون النظر إىل 
العرق أو اللون أو اإلنتامء الجغرايف، 

وتالياً نص الكلمة: كلمة سعادة اللواء الركن

سيف مصبح عبداهللا المسافري
رئيس هيئة العمليات 



تهــل علينا يف الثاين من ديســمرب من كل عــام ذكرى وطنية 
عزيزة عىل نفوســنا جميعــاً أال وهي ذكرى العيــد الوطني، 
وهي مناســبة ارتبطت بحدث تاريخي فريد يف نوعه، ولخطة 
تاريخيــة فارقة حملت معها بشــائر فجــر جديد عىل أرض ا 
إلمــارات، وأصبح بفضلهــا االتحاد واقعاً ملموســاً، وتحققت 
للوطــن وحــدة األرض، وللمواطنني وحــدة االنتامء والهدف 
واملصــري املشــرتك، وكان نتاج ذلــك نهضة حضارية شــاملة 
ارتفعــت رصوحها عالية اقتصادياً واجتامعياً وصحياً وتعليمياً، 
وغريت وجه الحياة فتحقق ملواطني اإلمارات ما كانوا يصبون 
إليــه من رفعــة وتقدم، وســاد البالد األمن واألمــان والرخاء 

واإلزدهار واإلستقرار.
ومل تكتف دولة اإلمارات ببناء اإلنســان وتوفري الحياة الكرمية 
ملواطنيها فحســب، بل وسعت لتلعب دوراً ايجابياً عىل نطاق 
كيانها الخليجي، ووضعها العريب والتزامها الدويل واإلنســاين، 
ومنــذ قيام االتحاد، ومن منطلــق اإلميان بأن االنجازات مهام 
بلغــت ال بــد لها من جيــش يحميها أولت القيادة الرشــيدة 
جل اهتاممها لبناء قوات مســلحة عزيــزة الجانب، وزودتها 
بأحدث تكنولوجيا العرص العســكرية وفق أحدث النظريات 
العامليــة، لتصبح عىل الدوام قوية برجالهــا متطورة بعتادها، 
مســتعدة دامئــاً للبــذل والعطاء من أجل الــذود عن حياض 

الوطن وحامية مكتسباته.
كل ذلــك تحقق بفضل توجيهات القيادة الرشــيدة لســيدي 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائــد األعــىل للقوات املســلحة، وعىل يد أبنائــه املخلصني 
الذين اتخذوا من كلامت ســموه نرباســاً ميضــون عليه حينام 

قال سموه موجهاً كلامته لهم وللوطن:
«انتــم والوطــن وديعة يف أعناقنــا، وعندما يتعلــق األمر مبا 
أودعه لنا األباء املؤسسني من أمانه فنحن ال نرتدد وال نجامل، 
وال نتهــاون، وبهذا نصون اتحادنا، وندافع عن هويتنا ونحمي 
دولتنــا، فمن عزميتكم نســتمد العزم، ومن إرادتكم نســتمد 

القوة ومن انتامئكم نستمد األمل».
وكان من الطبيعي أن تؤدي قواتنا املســلحة املشــمولة بكل 
هــذا التقدير مــن قيادتها العليــا دورها يف أكــرث من موقع 
لتقديم املســاعدات اإلنســانية اإلغاثية للشعوب دون النظر 

إىل العرق أو اللون أو اإلنتامء الجغرايف فمهام قواتنا املسلحة 
انســانية وتصــب كلها يف خدمة الســالم واألمن واالســتقرار 
اإلقليمــي والــدويل ، كــام وتلعــب دوراً بــارزاً يف عدد من 
املشــاركات الخارجية، ومرشوعات اإلعامر، وإغاثة املنكوبني 
من جــراء الظــروف الطبيعيــة العنيفة والكــوارث والزالزل 

والسيول. والفيضانات 

واليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة نتوجه إىل شــبابنا 
جميعــاً بالتحية بعــد أن لبوا نداء الواجــب باألمس، يف أكرث 
مــن مكان، ولعلمنا بأنهم عىل اســتعداد لتلبية نداء الواجب 
حارضاً ومســتقبالً فهــذا دأبهــم يحمــون األرض، ويصونون 
العرض، ويذودون عن حياض الوطن، سنداً لكل شقيق، وعوناً 
لكل صديق، ويشــكلون القوة الرادعــة لكل طامع يف خريات 
الوطن ومكتســباته، ويتمســكون عىل الــدوام مببادئ الحق 
والعدل، واحرتام ســيادة الدول ووحدة أراضيها، ويساهمون 
وفق توجيهات قيادتهم الرشيدة يف العمل اإلنساين، ويقومون 
بدور إيجايب يف تلبية احتياجات الشــعوب ويدفعون عنها ما 

تعانيه من جفاف أوتصحر.
واليــوم ونحــن هــذه املناســبة الخالــدة نذكر بــكل الفخر 

واالعتــزاز األداء املميز لقواتنا املســلحة خالل مــا يوكل إليها 
مــن مهام وواجبات داخليــاً وخارجياً، ونثمــن أداءها املميز 
خالل التامرين املشــرتكة، ونقدر جهدهم خالل املشــاركة يف 
إطــار التعاون والتنســيق املشــرتك، فقد عززوا مبشــاركاتهم 
روح التعاون، واســتطاعوا التعامل يف كافة التامرين بالجدية 
الالزمــة، والكفاءة القتالية العاليــة التي أكدت دامئاً حرصهم 
عىل حسن األداء واإلنضباط والتقيد بالخطط املوضوعة سلفاً 
لالرتقــاء مبثل هذه التامرين مع الدول الشــقيقة والصديقة، 
وأكدوا خالل ذلك القدرة عىل حسن استخدام أحدث أسلحة 
العرص، وأكرثها تطــوراً، وطبقوا من خاللها أحدث النظريات، 
العســكرية، وكان نجاحهــم يرجع يف املقــام األول إىل حرص 
القيادة الرشــيدة عىل إعداد قواتنا املسلحة وتهيئة الفرص لها 
للمشــاركة مع آحدث جيوش العامل تقدماً، وإنه ليســعدين يف 
هذه املناسبة الخالدة أن أرفع إىل مقام سيدي صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة، القائد األعىل 
للقوات املســلحة – حفظه الله – وإىل أخيه ســيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – وإىل إخوانهام 
اصحاب السمو اعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 
وإىل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. أسمى 
آيــات التهاين والتربيــكات داعني الله العــيل القدير أن يعيد 
عليهم هذه املناســبة وعىل الوطن باليمــن والخري والربكات، 
وعىل القوات املســلحة باملجد والسؤدد، مجددين العهد عىل 
أن نظل عىل الــدوام الجند األوفياء بالعهــد البارين بالوعد، 

والعني الساهرة التي ال تنام.
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كلمات

وجـــه ســعادة اللــواء الركــن طيار 
إبراهيــم نارص محمــد العلوي قائد 
القــوات الجويــة والدفــاع الجــوي 
كلمة عـــرب مجـــلة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أن ابنــاء القــوات الجويــة والدفاع 
الجوي ضباطاً وضباط صف وجنوداً 
قد اثبتوا وجودهم أســوة بزمالئهم 
القــوات املســلحة داخــل أرض  يف 
الوطن وســامئه وبالتدريب والعمل 
التامريــن  يف  وباملشــاركة  الجــاد، 
الثنائية واملشرتكة مع الدول الشقيقة 
والصديقــة كــام اثبتــوا وجودهــم 
خارجياً مــن خــالل ادائهم املرشف 
واإلنســانية  التحريريــة  للمهــامت 
وعمليات حفظ الســالم، وتالياً نص 

الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الركن طيار

إبراهيم ناصر محمد العلوي
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 



تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف اليوم الثاين من شهر 
ديســمرب من كل عــام بعيدها الوطني، وهي ذكرى تشــعرنا 
جميعاً بالفخر واالعتزاز إذ أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
قد أثبتت قوالً وعمالً صدق توجهاتها، ورسوخ مبادئها ونجاح 
سياســتها يف التنفيذ العمــيل التدريجي املربمج الســرتاتيجية 
التنميــة الشــاملة التــي أرىس دعامئها املغفور لــه بإذن الله 
الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثــراه، مبؤازرة 
مــن إخوانه أصحاب الســمو أعضاء املجلــس األعىل لالتحاد 
حكام اإلمارات ووضعت هذه االســرتاتيجية يف سلم أولوياتها 
اإلعامر والتشــييد بهدف تغيري منط الحياة عىل أرض اإلمارات 
واالنتقــال بالدولة أرضاً وشــعباً واســلوب حيــاة إىل مرحلة 

القــدرة عىل التكيف مع معطيات العرص ومتطلباته.
وخــالل فرتة وجيزة من عمر الزمن اســتطاعت الدولة تقديم 
منــوذج فريد متيز باملزج بني مواكبــة التحديث والحفاظ عىل 

األصالة.
وكان من حســن الطالع أن قيــض الله لهذا الوطن خري خلف 
لخري ســلف فانطلقت دولة اإلمــارات بدعم غري محدود من 
ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة - حفظه الله – وبتعاون من قبل سيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – واملتابعة الحثيثة من 
ســيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة إىل مواصلة 
املســرية الخرية، ودخلت الدولة مرحلة جديدة من املشاريع 
االقتصادية الفخمة التي اســتهدفت دعم الدور االســرتاتيجي 
للبالد، وتحويلها إىل مركز هام ورئيس للتجارة واالســتثامر يف 
املنطقة والعامل، وتعززت بذلــك أوضاعنا االقتصادية وتهيأت 
الدولــة للتفاعل اإليجــايب والخالق مع ما يشــهده العامل من 
تطــورات اقتصادية، ومضت عــرب مشــاريعها العمالقة لبناء 

الحارض وضامن املستقبل.
وانطالقاً من اميان القيادة الرشــيدة بــأن االنجازات العظيمة 
البــد لها مــن قوة تحميهــا كان البد من بناء قوات مســلحة 
عزيــزة الجانب مــن خالل الحــرص عىل تزويدهــا بأحدث 
األســلحة واملعدات وكان ذلــك نابعاً عن اميــان بأن الطريق 

إىل التقدم البد وأن يقرتن بالســالم واالستقرار، وأن الحق البد 
لــه من جيش قوي يقف وراءه، وكان البــد تحقيقاً لذلك من 
اإلهتامم بالقوات املسلحة لتصل إىل املستوى االحرتايف لتتميز 
ويتميز جنودنا، مع استخدامهم لتقنيات فائقة التطور للدفاع 
عن الوطــن والذود عن مكتســاباته وحامية أمنه، وافســاح 
املجال دامئاً أمام كوادر القوات املسلحة باإلنطالق نحو صقل 
قدراتهم واالرتفاع بكفاءتهم التدريبية والعملية بكل الســبل 
املتاحــة واملمكنة، مام يفتح آفاقاً أوســع من التقدم، وتطوير 

املهارات. وتنمية القدرات.
ونحن إذ نســتعيد ذكرى قيام االتحاد نذكر بكل فخر واعتزاز 
مــا نالته القــوات الجوية والدفاع الجوي مــن اهتامم ودعم 
للقيام بدورها ضمن أفرع القوات املسلحة األخرى يف الدفاع 
عن الوطــن، وقد ايقنت القيــادة العســكرية العليا أن قيام 
القــوات الجوية والدفــاع الجوي بدورها الرائــد البد له من 
تضافــر عدة عنارص تؤهلها ألداء هذا الــدور بكفاءة واقتدار 
وبناء الكادر البرشي املقتدر والكفؤ الذي يســتطيع استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة التي أصبحــت تتمتع بها قواتنا الجوية، 
والتدريــب العلمي املكثــف وكفاءة الطائرات املســتخدمة، 
والقيادة والســيطرة اآللية، وســبل اتخاذ القــرار وقد وفرت 
القيادة الرشــيدة كل هذه العنــارص ومل تدخر جهداً وال ماالً 
يف ســبيل االرتقاء بهــذه القوات، ووضعتها دامئاً يف مســتوى 
الجاهزية واالســتعداد للدفاع عن الوطن، ومل تكتف القيادة 
يوماً مبا تحقق بل ظلت تســعى دامئاً لتطوير برامج تستهدف 
الحصــول عىل أحــدث التقنيــات يف مجال التســليح الجوي 
والطائــرات متعددة املهــام لتبقــى قواتنا الجويــة والدفاع 
الجوي دامئاً قوة اســرتاتيجية ضاربة قادرة عىل الردع والدفاع 
عن تراب الوطن وســيادته ومكتســباته - إن القوات الجوية 
والدفــاع الجــوي تجنــي اليوم مثــار التخطيط االســرتاتيجي 
والتدريــب الراقي الهــادف لتعزيز قدراتهــا القتالية وتطوير 
امكانياتهــا وخرباتها العلميــة التي تتيح لها أداء دورها املميز 
بكفاءة واقتدار، مع االهتامم برفع مســتوى الضباط والجنود 
معنويــاً وعلمياً وعملياً حتى يكونوا دامئاً عىل مســتوى املهام 
املوكلــة إليهم، انطالقاً من ذلــك فإننا نركز يف القوات الجوية 
والدفاع الجوي عىل اســلوب الكيف قبــل الكم واملقاتل قبل 

املعــدة، مع االســتفادة الجادة مــن تكنولوجيــا العرص التي 
تهــدف إىل تعويض النقــص البرشي من خالل رفع مســتوى 
االداء والكفــاءات والحصــول عــىل أحــدث ما وصلــت إليه 
تكنولوجيا الســالح بهــدف تعزيز القدرة الدفاعية كأســاس 

لتأمني سيادة الدولة.
إن ابنــاء القــوات الجويــة والدفــاع الجوي ضباطــاً وضباط 
صــف وجنوداً قد اثبتوا وجودهم أســوة بزمالئهم يف القوات 
املســلحة داخــل أرض الوطن وســامئه وبالتدريــب والعمل 
الجاد، وباملشــاركة يف التامرين الثنائية واملشــرتكة مع الدول 
الشــقيقة والصديقــة كام اثبتوا وجودهــم خارجياً من خالل 
ادائهم املــرشف للمهــامت التحريرية واإلنســانية وعمليات 

حفظ السالم..
ونحن عىل يقني من أن ابنــاء القوات الجوية والدفاع الجوي 
ســيظلون دامئاً عــىل العهــد ويحرصون عــىل أداء واجباتهم 
بكفــاءة واخــالص وتضحية ونكــران للذات، وســيظلوا دامئاً 
الســياج الواقي واألداة الفاعلة التي تحمــي الوطن وتحافظ 

عىل مقدراته.
إن ذكــرى اتحــاد اإلمارات مناســبة غالية وعزيــزة عىل كل 
ضبــاط وأفراد القوات املســلحة، وننتهز هــذه الفرصة لرنفع 
أســمى آيات التهــاين والتربيــكات إىل مقام ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعىل للقوات املســلحة – حفظه الله – وإىل سيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب رعاه اللــه، وإىل اخوانهام 
أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعــىل حكام اإلمارات، وإىل 
الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبــي نائب القائد األعــىل للقوات املســلحة، وإىل جميع 
إخواين رجال القــوات الجوية والدفاع الجــوي قادة وضباطاً 

وضباط صف وأفراداً.
ونســأل الله ســبحانه وتعاىل أن يديم عىل شــعب اإلمارات 

العزة والتقدم والرخاء واالستقرار.
ونجدد العهد والوالء بــأن نكون الدرع الواقي للوطن والعني 
الســاهره التي ال تنام. حفظكم الله وحقق عىل أيدي سموكم 

مزيداً من الخري والتقدم.
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كلمات

وجـه سعادة اللواء الركن سامل هالل 
رسور الكعبي مساعد رئيس األركان 
لإلحتياط كلمة عـرب مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن ضبــاط وضباط صف وأفراد 
القوات املسلحة أثبتوا أنهم عىل قدر 
لعهودهم  أوفياء  املســؤولية،  حجم 
أمنــاء عــىل وطنهــم، وأكــدوا أن 
املواطنة ســلوك والتزام متوج بروح 
الوالء فكانوا بكافة رتبهم عند حسن 

الظن بهم، وتالياً نص الكلمة:
كلمة سعادة اللواء 

سالم هالل سرور الكعبي
مساعد رئيس األركان لإلحتياط



يف هذا اليوم األغر الثاين من ديســمرب تحتفل دولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة بالذكرى الثالثة واألربعــني للعيد الوطني، 
وهــي مناســبة عزيزة عــىل نفوســنا جميعاً، وقــف عندها 
الزمن يســجل حدثــاً تاريخياً فريداً يف نوعــه متثل يف إعالن 
قيــام االتحاد فكانت تلك اللحظــة التاريخية بداية النطالقة 
عمالقــة للمغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيان وأخوانه أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل حكام 
اإلمارات و ســيدي، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة – حفظه 
الله – وســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
– رعــاه الله، ســيدي الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة وكان نتاج ذلــك نهضة حضارية شــاملة ارتفعت 
رصوحها عالية اقتصادياً واجتامعيــاً وصحياً وتعليمياً، وتغري 
وجه الحياة عىل أرض اإلمارات، وتحقق من خاللها لشــعب 

اإلمارات مــا كان يصبو إليه من رفعة وتقدم.
وبالرؤيــة الثاقبة لقيادتنا الرشــيدة التي أدركت أن النهضة 
الحضاريــة التي تحققت البــد لها من جيش قــوي يحميها 
ومن ثم أولت جل اهتاممها لبناء قوات مسلحة قوية عزيزة 
الجانب، وســخرت لها كل الطاقات واإلمكانيات، ووفرت لها 
الدعــم املادي واملعنــوي لضامن قيامها عىل أســس علمية، 
ووفق خطط اســرتاتيجية مدروسة تواكب كل جديد يف عامل 
التقنية العســكرية كام عمــدت لبناء الفرد املقاتل وإعداده 
وفق أحدث أســاليب التدريب العســكري العرصي، لضامن 
مواكبته ألحدث ما تقدمه ثورة املعلومات واالتصاالت، وكل 
ما يســتجد يف الشؤون العسكرية من معارف ومهارات. مام 
كان لــه أعظم األثــر يف خلق كفاءات عســكرية عالية تجيد 
اســتخدام الســالح والتعامل معه، وتواكب العرص والتقدم 

التكنولوجي يف كافة فنون القتال ومســتجداته.
ولقــد أثبت ضباط وضبــاط صف وأفراد القوات املســلحة 
أنهــم عىل قدر حجــم املســؤولية، أوفيــاء لعهودهم أمناء 
عىل وطنهم، وأكدوا أن املواطنة ســلوك والتزام متوج بروح 
الوالء فكانوا بكافة رتبهم عند حســن الظن بهم، وأثبتوا من 

خالل استيعابهم ألحدث طرق وأســاليب التكتيك العسكري 
متكنهــم مــن مواكبة أحدث أســلحة العــرص، وأنهم ميثلون 
قرنائهــم يف أكــرث الــدول تقدمــاً وكفاءة وقــدرة من خالل 
قيامهــم بتنفيذ العديد من املهام اإلنســانية والوطنية، وعن 

إميان بأن الوطــن يحتاج دامئاً إىل قوة تحميه وتدعمه.

إن ســجل قواتنا املســلحة حافل بالنجاحات يف كل التجارب 
التــي خاضتها رغــم تنوع املهامات التــي كلفت بها، وتعدد 
املواقــع التي عملت فيهــا فكانت محل اإلشــادة والتقدير، 
املوضوعيــة  والدقــة  األداء  يف  الكفــاءة   بفضــل  وذلــك 
واألنضباط الذي ميارس به أبناء القوات املســلحة واجباتهم 
وهم  يلبون نداء القيادة الرشــيدة، ويســاهمون يف العديد 

من ساحات العمل اإلنســاين اقليمياً وعربياً ودولياً.
واليــوم تزامنــاً مع االحتفــال بالعيد الوطنــي تقيم القوات 
املسلحة عرضاً عســكرياً يشارك فيه مجندو الخدمة الوطنية 
الذين يشــكلون أحد الروافد األساسية لتعزيز ودعم القوات 
املســلحة يف مواجهــة أية تحديــات أو مخاطر، وقد تعززت 
لديهــم قيم املواطنــة والوالء، وأصبحوا رمــزاً لتأكيد الهوية 
الوطنيــة اإلماراتيــة، وتعبــرياً صادقاً عــن قيمــة التضحية 
والفداء وحامية الوطن ومكتســباته، مام يجعلهم أقدر عىل 

اإلســهام يف بناء حارض الوطن ومستقبله.
بــل إن الخدمة الوطنية اســتكامل للمســرية االســرتاتيجية 
لآلبــاء واألجــداد الذيــن تحملــوا البنــاء وأقامــوا الدولة 
وحافظــوا عىل انجازاتها وهي املحك الرئييس لشــباب اليوم 
الســتكامل املســرية واختبار االنتامء والوالء وروح الوطنية، 
ونحــن عــىل ثقة مــن أن أبنــاء الوطن مســتعدون لخدمة 

وطنهم والتضحيــة من أجله بالغايل والنفيس.
أو كام قال ســيدي الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعــىل للقوات 
املســلحة: « إن ابناء الوطن قد عــربوا عن ذلك يف محطات 
مهمــة من تاريــخ وطننا الغايل وتاريــخ املنطقة كلها، وهذا 
ما وضح بشــكل جيل يف تفاعل الشــباب اإلمــارايت اإليجايب 
مع القانــون االتحادي بشــأن الخدمة الوطنيــة واالحتياط 
مبجــرد صدوره عــن مجلس الــوزراء كمــرشوع قانون، بل 
مطالبة الكثريين ممن ال يشــملهم لتجاوزهم السن املحددة 
بنيل رشف املشــاركة يف الخدمة العســكرية. وهذا مام أثلج 
صدورنــا وعمــق اطمئناننا عــىل حارض الوطن ومســتقبله، 
ألن الشــباب مثلــام هم عامد الحارض فإنهم أمل املســتقبل 

وصانعوه». 
ويــرسين يف هذه املناســبة الخالــدة أن أرفع أســمى آيات 
التهاين إىل ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيــان رئيس الدولــة  - حفظه الله – وصاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء 
املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل ســيدي الفريق 
أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعىل للقــوات املســلحة، كام أهنــي ابناء 
القوات املســلحة، وشــعب اإلمــارات األيب، متمنياً أن تعود 
هذه املناســبة العزيزة عىل نفــس كل مواطن وهو دامئاً يف 

منعة وقوة وأمن واستقرار وإزدهار..
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الخدمة الوطنية استكمال 
للمسيرة االستراتيجية لآلباء 

واألجداد الذين تحملوا 
البناء وأقاموا الدولة 

وحافظوا على انجازاتها
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كلمات

وجـــه سعادة اللواء الدكتور خليفة 
محمــد ثــاين الرميثي وكيــل وزارة 
الدفاع املساعد للسياسات والشؤون 
االسـرتاتيجيــــة كلمـــة عـرب مجــلة 
«            » إىل أبناء وبنات الوطـــن 
يف مناســبة اليــوم الوطنــي الثالث 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة أكد فيهــا أن وزارة الدفاع 
تقــوم بانتهــاج األســاليب العلمية 
التجارب  املبتكرة واملســتخلصة من 
العاملية الناجحة يف تصميم وصياغة 
العســكرية  السياســات  وتطبيــق 
التــي تضمــن التكامــل والتناغــم 
العامــة  الدولــة  سياســات  باقــي 
واالســرتاتيجيات العســكرية، وتالياً 

نص الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الدكتور 

خليفة محمد ثاني الرميثي
وكيل وزارة الدفاع المساعد للسياسات 

والشؤون االستراتيجية



يرشفني ونحن نحتفل مبناسبة اليوم الوطني الثالث واألربعني 
لدولــة اإلمــارات العربية املتحــدة أن أتوجه بأســمى آيات 
التهاين والتربيكات إىل مقـــام سيـدي صـاحب السمـو الشيـخ 
خليفـة بن زايـد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة «حفظه الله» وإىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» وإىل إخوانهام أصحاب الســمو 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وإىل سيدي الفريق أول 
ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة.
تأيت ذكرى الثاين من ديسمرب يف كل عام لتؤكد عىل أهم إنجاز 
وحدوي شــهده تاريــخ األمة العربية املعــارص، حيث أثبتت 
رؤية أصحاب الســمو يف ذلك الحني مــدى صوابها، وجعلت 
مــن إمارات متفرقة دولة موحدة ومنوذجاً يحتذى به وموقعاً 
فعاالً يف مختلف املجاالت، ففي هذا اليوم ســطع فجر جديد 
مأل األرض خرياً وعمراناً حيث ولدت دولة قوية شــامخة وما 
تــزال كذلــك بحكمة قيادتهــا وجهد أبنائهــا وإرصارهم عىل 
التســلح بالعلم واملثابرة عىل العمل الجاد، لذا كان اســتمرار 
رفع راية الوحدة شــامخة مســؤولية عظيمة قام بها ســيدي 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه الله» بكل حب وقوة 
وشــجاعة، وسطر التاريخ تلك اإلنجازات بحروف نرية أضاءت 
دروب الخري والحكمة وجعلت من الواجب علينا أن نســتمر 

يف العطاء وبذل الجهود يف ســبيل املحافظة عليها .
تقــوم وزارة الدفــاع بانتهــاج األســاليب العلميــة املبتكــرة 
واملستخلصة من التجارب العاملية الناجحة يف تصميم وصياغة 
وتطبيق السياسات العســكرية التي تضمن التكامل والتناغم 
باقي سياسات الدولة العامة واالسرتاتيجيات العسكرية للسري 
بــكل ثقــة نحو تحقيق غايــات الدولة العليا ودعــم  الكيان 
االتحــادي وضامن أمنه واســتقراره، وتعزيز قــدرات القوات 
املســلحة لتبقى عىل الدوام درعاً واقياً يحمي األرض ويصون 
العرض ويدافع َعْن ُحُدوِد الوطن َوأََراِضيِه ومكتسباته ويكون 

سنداً لكل شقيق ودعامً لكل صديق. 

تنفرد دولة اإلمارات العربية املتحدة مبشاريع جبارة تبهر بها 
العامل وتعود إىل التمســك وااللتزام بثوابــت االتحاد األصيلة 
التي تقوم ضامن الســيادة واالســتقالل السيايس واالقتصادي 
ومــا تتطلبــه تلك الثوابت مــن بناء اقتصاد قــوي يقوم عىل 
املعرفــة والتميز ينافــس االقتصاديات العامليــة ببنية علمية 
وصناعة معرفية بأيدي وطنيــة مصممة عىل الريادة لتحقيق 
أهــداف الدولة املحددة، وقد بدى ذلك جلياً يف قرار صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد رئيس الدولــة «حفظه الله» 
بإنشــاء وكالة اإلمارات للفضاء والبدء يف «مرشوع املســبار» 

إلرســال أول مســبار عريب إســالمي لعامل الفضاء واكتشــاف 
كوكب املريخ بقيادة فريق عمل إمارايت، مام سيســهم بشكل 
كبــري يف تنويــع االقتصــاد الوطنــي وذلك بدعــم الصناعات 
املحليــة الرافــدة للقطــاع الفضــايئ بالدولة وتعزيــز مكانة 
اإلمارات عاملياً، وليصل املســبار اإلمــارايت لكوكب املريخ عام 

2021 يف الذكرى الخمسني لقيام دولة اإلمارات، وليؤكد للعامل 
وللتاريــخ بأنه ال حدود للطموح اإلمارايت والعزمية العالية.

وما تشهده دولة اإلمارات اليوم من تقدم ورخاء يف قطاعاتها 
املختلفة يرجع انتهاج سياســات دفاعيــة مطورة وديناميكية 
طبقــاً للمســتجدات اإلقليميــة والعامليــة مــع الحفاظ عىل 
األهداف املرســومة، وتقــوم وزارة الدفــاع بالرتكيز عىل هذا 
النهج لرســم السياســات واالســرتاتيجية الدفاعيــة  بالتعاون 
والتنســيق مع  أركان الدولة املعنية دعــامً للكيان االتحادي 

وضامن أمنه واستقراره.
وبهذه املناســبة العزيزة علينا نجدد العهد لويل األمر بالطاعة 
ولشــعب اإلمــارات األيب باملثابرة عىل بــذل كل الجهد ورفع 

راية العزة والفخار.
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تنفرد دولة اإلمارات العربية 
المتحدة بمشاريع جبارة 

تبهر بها العالم وتعود إلى 
التمسك وااللتزام بثوابت 

االتحاد األصيلة التي تقوم 
ضمان السيادة واالستقالل 

السياسي واالقتصادي 
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كلمات

وجـــه ســعادة اللواء مطر سامل عيل 
الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى 
البرشية كلمة عـرب مجـلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن أن عمليــة التطوير والتقدم  
التــي شــهدتها الدولة قــد رافقتها 
باملثــل عمليــة تطويــر وتحديــث 
لقواتنا املســلحة، وإمدادها بإحدث 
أنــواع األســلحة واملعــدات ملواكبة 
كل جديــد مع اســتيعاب لكثري من 
التقنية  الدفاعية والتجهيزات  النظم 
لتقف دامئاً يف مصاف أحدث جيوش 

العرص، وتالياً نص الكلمة:

كلمة سعادة اللواء 

مطر سالم علي الظاهري
رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية 



اليــوم ونحن نحتفل بذكــرى مرور ثالث وأربعني ســنة عىل 
قيــام االتحاد نذكر ما ميض من ســنوات حافلــة باملنجزات، 
فقد كان الثاين من ديســمرب لعــام 1971 إيذاناً بعهد جديد، 
وبدايــة طفــرة حضارية نقلت اإلمارات من حيــاة العناء إىل 
حياة الرخاء والتقدم والرفاهية واإلزدهار التي يعيشــها اليوم 
شــعب اإلمــارات، وقد حققت املســرية االتحاديــة انجازات 
كثرية، جســدت آماالً كباراً، وغطت مجاالت كثرية ومتنوعة يف 
حياتنا ناقلة الدولة واملجتمع وإنسان اإلمارات إىل قرن جديد 
وهم مســلحون بالقدرة عىل مواجهة تحدياته، ولكن الشعور 
بالرضا مام تحقق خالل الســنوات يجــب أال يكون باعثاً عىل 
االسرتخاء، بل حافزاً دامئاً ملزيد من البذل والعطاء، وتعزيزاً ملا 

تحقق من مكتســبات، وضامناً ملزيد من اإلنجازات..
ومام الشــك فيه أن عمليــة التطوير والتقدم  التي شــهدتها 
الدولــة قد رافقتهــا باملثل عمليــة تطوير وتحديــث لقواتنا 
املســلحة، وإمدادها بإحدث أنواع األسلحة واملعدات ملواكبة 
كل جديد مع استيعاب لكثري من النظم الدفاعية والتجهيزات 
التقنيــة لتقف دامئاً يف مصاف أحــدث جيوش العرص، ولتظل 
ركناً أساســياً يف معادلة األمن واالستقرار، ولحفظ أمن الوطن 
واملواطن، وتقطع الطريق أمام أي محاوالت تهدد حقوقنا أو 

متس سيادتنا الوطنية.
وإذا كنا نشعر بالفخر لسجل قواتنا املسلحة الحافل يف مجال 
حامية املكتســبات، فإننــا نفخر يف الوقت نفســه مبا حققته 
قواتنا املســلحة عىل الصعيد الخارجي من خالل املشــاركات 
اإلنســانية، ولدورها يف حفظ وفرض السالم، وعمليات اإلغاثة 
تحــت مظلة األمم املتحدة، مع تأكيد املبادئ الراســخة التي 
قامت عليهــا دولة اإلمارات العربية املتحــدة والتي تتمحور 
حــول يقيننا املطلــق بأهمية الحوار والعالقــات املتميزة بني 

جميع الدول املحبة للسالم.
ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة يرسنا أن نعرب ألبنائنا 
بالقوات املســلحة عــن تقديرنا لجهودهــم املخلصة، ونجدد 
اعتزازنــا بهم، وثقتنا املطلقــة بقدراتهم، وننتهز هذه الفرصة 
لندعوهــم مجدداً إىل مواصلة اكتســاب املزيــد من املعارف 
والخربات إىل جانب تطوير املهارات ومواكبة آخر املستجدات 
العلمية والعســكرية، ونحن عىل يقني من أن قيادتنا الرشيدة 

كعهدهــا دامئاً تبــدي االهتامم املتواصــل باملعاهد والكليات 
العســكرية فهي الرافد األســايس الذي تســتمد منــه قواتنا 
املســلحة كوادرها العســكرية، مع الحــرص كل الحرص عىل 
تطويرهــا ودعمهــا بشــكل ال محــدود، وال يفوتنــي ونحن 
نتحــدث عــن شــباب الوطن يف القوات املســلحة أن أشــيد 
بشكل خاص بالدور املهم الذي تقوم به ابنة اإلمارات لزيادة 
حصيلتها من املعرفة والتــي أثبتت جدارتها باالنتامء للقوات 
املســلحة، كام اثبتت أنها عىل قدر حجم املســئوليات امللقاة 
عــىل عاتقها وحرصها عىل أداء الواجب الوطني واالســتعداد 

للتضحية دفاعاً عن تراب الوطن واســتقالله و سيادته.

ونحن إذا نســتقبل العيد الوطني الثالث واألربعني فإننا نؤكد 
عــىل كافة املســتويات عزمنا األكيد عىل املــيض قدماً يف ظل 
القيادة الرشيدة وإنه ليرشفني بهذه املناسبة الخالدة أن أرفع 
بإســم كافة ضباط وأفراد القوات املسلحة أسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رئيس الدولة – القائد األعىل للقوات املسلحة 

– حفظــه الله وإىل أخيه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيــس مجلس الوزراء 
حاكــم ديب، رعاه الله، وإىل أخوانهام أصحاب الســمو أعضاء 
املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمارات وإىل ســيدي الفريق 
أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة إىل شعب اإلمارات الويف.

وننتهز هذه الفرصة الســعيدة لنجدد قســم الــوالء، ولنؤكد 
عزمنــا الصادق عىل بذل أرواحنا فداًء للوطن املعطاء. 
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نفخر بما حققته قواتنا 
المسلحة على الصعيد 

الخارجي من خالل 
المشاركات اإلنسانية، 

ولدورها في حفظ وفرض 
السالم، وعمليات اإلغاثة 

تحت مظلة األمم المتحدة
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كلمات

وجـــه ســعادة اللواء الركــن بحري 
إبراهيم ســامل محمد املــرشخ قائد 
القـوات البحـرية كلمـة عـرب مجـلة 
«            » إىل أبناء وبنات الوطـــن 
يف مناســبة اليــوم الوطنــي الثالث 
واألربعــني لدولة اإلمــارات العربية 
املتحــدة أكد فيها أن نحن إذ نحتفل 
اليوم بهــذه الذكــرى الخالدة نذكر 
بكل الفخر كيــف أن قواتنا البحرية 
قد حظيــت باإلهتــامم املبارش من 
قبل القيادة العسكرية العليا لقواتنا 
املســلحة، إذ أن األمن البحري ميثل 
هدفاً اسرتاتيجياً لإلمارات، وتالياً نص 

الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الركن بحري 

إبراهيم سالم محمد المشرخ
قائد القوات البحرية 



إن اليوم الثاين من شــهر ديســمرب لعام 1971 ميثل انطالقة 
كبــرية ملســرية العطــاء والنــامء إذ متكنت دولــة اإلمارات 
العربيــة بفضل القيــادة الحكيمــة للمغفور له بــإذن الله 
الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان – عليه رحمــة الله  - 
وبفضــل رؤيتــه الثاقبة أن تشــيد رصحاً متثــل يف تطور غري 
مســبوق انتقــل بالدولة إىل مرحلــة القــدرة والتكيف مع 
معطيــات العرص ومتطلباتــه، وبهذا نجحت دولة االتحاد يف 
أن تتخذ منذ البداية موقعاً متميزاً عىل املســتويني اإلقليمي 
والــدويل وأن متتلك كافة مقومــات التطور والتحديث دون 
أن تتخىل عن شــخصيتها األصلية وســامتها الخاصة املتمثلة 
يف تراثهــا الحضاري، ووضعت يف مقدمــة أولوياتها االهتامم 
باإلنســان املســلح بالعلم والوعي واملعرفــة واملطمنئ عىل 
حياته يف مجتمع متطور يوفر له كل أســباب التقدم والرخاء 

واإلزدهار.
وكان من حســن الطالع أن قيض الله لهذا الوطن خري خلف 
لخري ســلف، فانطلقت دولــة اإلمارات بدعــم غري محدود 
من ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولــة  - حفظه الله – إىل مواصلة املســرية الخرية، 
ودخلــت الدولة مرحلــة جديدة من املشــاريع االقتصادية 
التي تســتهدف دعــم الدور االســرتاتيجي للبــالد، وتهيأت 
بذلــك للتفاعل االيجــايب والخالق مع ما يشــهده العامل من 

اقتصادية. تطورات 
وانطالقاً مــن إميان القيادة الرشــيدة بــأن االنجازات مهام 
بلغــت البد لهــا من قــوة تحميها كان البد مــن بناء قوات 
مســلحة عزيــزة الجانــب. تواكــب أحدث جيــوش العرص 
تســليحاً وتدريبــاً وتنظيامً وحســن إدارة، واتخذت القيادة 
يف ســبيل تحقيــق ذلــك قــراراً بتوحيــد القوات املســلحة 
باعتبارهــا الخطوة األوىل واألهم عــىل درب تجميع عنارص 
القــوة ومقومات دولة حديثة، وراعت يف تطبيق ذلك وضع 
تخطيط عســكري مدروس واســرتاتيجية تعــي الحارض بكل 
تطوراتــه وتعد للمســتقبل بكل مســتجداته وتحدياته، مام 
جعل القوات املســلحة درعاً واقياً وحصنــاً منيعاً يذود عن 
حياض الوطن ويحمى انجازاته ومكتســباته... ويساهم مع 
األشــقاء يف دول مجلــس التعاون الخليجــي يف توفري مظلة 

من األمن واالســتقرار للمنطقة دون إغفــال لدورها العريب 
والتزامهــا العلمي تحت مظلة األمم املتحدة.

ونحــن إذ نحتفــل اليوم بهــذه الذكرى الخالــدة نذكر بكل 
الفخر كيــف أن قواتنا البحرية قد حظيت باإلهتامم املبارش 
مــن قبل القيادة العســكرية العليا لقواتنا املســلحة، إذ أن 
األمــن البحري ميثــل هدفاً اســرتاتيجياً لإلمــارات حيث أن 
معظــم مصالح الدولة االقتصاديــة تعتمد عليه كام أن دولة 
اإلمــارات مثلها مثــل كل الدول الســاحلية تواجه تحديات 
وتهديدات تأيت عرب الحدود وتشــكل هاجساً أمنياً كبرياً عىل 
الدولة، وعىل ســبيل املثال جرائم التهريب خاصة املحظورة 
منها وتجــارة املخدرات، واالتجار بالبــرش باالضافة للجرائم 
البحرية األخرى مثــل القرصنة واإلرهاب اليشء الذي يعترب 
خطراً عىل أمن املالحة ويشــكل خطراً عــىل التجارة والنقل 

العاملي. البحري 
وقد استشــعرت قيادتنا الرشيدة هذه املخاطر فعمدت منذ 
البدايــة إىل بناء قوات بحرية قادرة عىل تنفيذ املهام املوكلة 
إليهــا بكل ثقة واتقان، ففي مجال التســليح أصبحت متتلك 
وحدات بحرية مختلفة األنواع واملهام، ذات تســليح متطور 
وفعــال، إال أن التطويــر املســتمر للوحــدات البحرية، كان 
البــد أن يصاحبه تدريــب يف الكوادر البرشيــة التي ميكنها 
اســتخدام هذه األســلحة املتطورة بكفاءة عاليــة، وملواكبة 
هذا التطور تم انشــاء املؤسسات البحرية املتطورة، والنظم 
التــي تخــدم العملية التدريبية، لذا تم إنشــاء كلية راشــد 
بن سعد البحرية لتدريب املرشــحني معهد القوات البحرية 
وجناح األمن والســالمة وجناح املشبهات الذي يشتمل عىل 
مختلــف التقنيــات الحديثة، واالســتفادة مــن االمكانيات 
املحليــة وإرســاء البنــى التحتيــة ملختلف أنــواع التدريب 
داخــل الدولة، وســخرت القيــادة الحكيمة جميع الســبل 
واإلمكانيــات يف ســبيل الوصول بقواتنــا البحرية إىل ما هي 

عليه اآلن من تطور.
إن قيادتنا الرشــيدة قد رسمت االسرتاتيجية لتحقيق أهداف 
الدولــة وقد برز من خــالل هذه االســرتاتيجية الدور الذي 
تقوم بــه القوات البحرية يف ســبيل الوصــول إىل األهداف 
املرجــوة ومنهــا تحقيق األمن البحــري والحفاظ عىل حرية 

املالحــة وتأمــني خطــوط املواصــالت باعتباره مــن املهام 
الرئيســة للقــوات البحريــة وخاصــة أن املوقــع الجغرايف 
وإطاللــة الدولة عــىل أهم ممر مايئ يف العــامل قد فرض أن 
تطلــع القوات البحرية بالدور الريادي يف الدفاع عن الدولة 
مــن خالل حامية مصادرها االقتصادية املتمثلة يف املنشــآت 

الحيويــة كاملوانئ واملنصات النفطية..الخ
إن دور قواتنا املسلحة مبا فيها قواتنا البحرية ال ينحرص فقط 
يف دورهــا الرئيــيس املتمثل يف حامية الســيادة الوطنية عن 
طريق حامية امليــاه اإلقليمية وحامية منشــآتها الحيوية يف 
البحر وتوفري األمن البحري، إمنا هناك أيضاً دورها اإلنســاين 
حيث تقف مع املجتمع الدويل يف مســاعدة الشــعوب عىل 
تجاوز األزمــات واملحن التي تحيق بها وقد شــاركت قواتنا 
املســلحة يف تنفيــذ عمليات النقــل والحامية خارج املرسح 
البحــري للدولة كام شــاركت قواتنا البحريــة يف تويل قيادة 
قــوة الواجــب 152 مبشــاركة العديد من بحريــات الدول 
الشــقيقة والصديقــة يف منطقة الخليــج العريب ونجحت يف 
تنفيــذ املهام املوكلة إليهــا بفعالية تامة مــن خالل قيادتها 

مؤهلة. وطنية  بكوادر 
ويرسين مبناســبة ذكــرى اليــوم الوطني أن اتقدم بإســمي 
وبإســم كافة منتســبي قواتنا البحرية بأســمى آيات التهاين 
إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان رئيس الدولــة – حفظه الله – وإىل ســيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – وإىل أصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل 
ســيدي الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، 
داعياً الله أن يديم عىل دولة اإلمارات وعىل قواتنا املســلحة 

والتقدم.. واملنعة  والعزة  الرفعة 
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كلمات

وجـــه ســعادة اللواء الركــن أحمد 
بن طحنــون آل نهيــان رئيس هيئة 
الخدمة الوطنيــة واالحتياطية كلمة 
عـــرب مجـــلة «            » إىل أبنــاء 
وبنــات الوطــن يف مناســبة اليــوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة أكد فيها أن 
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  قانون 
الذي صدر مؤخراً وارتكز عىل املادة 
(43) من الدســتور ، يؤكد عىل ثقة 
العســكرية  باملؤسســة  الحكومــة 
واملؤسســات األمنية األخرى ، النابع 
مــن الخربات الطويلــة التي متتلكها 
واإلنجــازات الوطنيــة املرشفــة لها، 

وتالياً نص الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الركن 

أحمد بن طحنون آل نهيان
رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية



يحتفــل وطننا الغــايل يف هذه األيام بذكرى وطنية راســخة يف 
الوجــدان ، وخالدة يف الذاكرة الوطنيــة ، وهي العيد الوطني 
الثالث واألربعــون للدولة، ففي الثاين من ديســمرب من العام 
1971 توحــدت بفضل الله تعاىل وكرمه اإلمارات املتصالحة أو 
ســاحل عامن املتصالــح كام عرفت آنذاك، تحــت رايٍة واحدة 
هــي راية دولة اإلمارات العربية املتحدة ، برئاســة املغفور له 
بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان،هذا الرجل 
العظيــم الذي ال ميكن ألحد أن يحتفل بهذا العرس الوطني أو 
يتذكر هذا القرار التاريخي الحاســم دون أن يستشهد بأفضاله 
ومواقفــه الوطنية املرشفة وإنجازاتــه العظيمة التي وضع من 
خاللها املرتكزات األساسية ملستقبل واعد وآمن ومستقر لوطنه 
وشــعبه، وال ننــىس كذلك الجهــود املباركة لرجــاالت الوطن 
األوفيــاء املخلصني الذين ضحــوا بدمائهم الطاهرة يف ســبيل 

رفعته وكرامته.
واحتفالنــا بالعيــد الوطني مســتمر – بــإذن اللــه - ما دمنا 
متوحدين يف األهداف والتطلعات ، وما دمنا تحت مظلة قيادة 
أمينة عــىل مصالحنا ، وحريصة عىل القيــام بالدور املناط بها 
داخليــاً وخارجياً ، وماضية بقوة وثبــات يف تحقيق املزيد من 
اإلنجــازات يف شــتى املجاالت ، وهذا ما يؤكده النهج الراســخ 
لقائد املسرية سيدي صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة – القائد األعىل للقوات املســلحة وإخوانه 
حكام اإلمارات ، الذين يكملون  بأمانة وتفاٍن وإخالص ما بدأه 
األبــاء واألجداد واضعــني نصب أعينهم الوصــول بهذه الدولة 
الفتيــة إىل مصاف الدول املتقدمة ، وتجســيد النموذج األمثل 

للدولة الفدرالية اإلتحادية الحديثة.
 إّن اإلحتفــال بالعيد الوطني ليس مجرد أعالٌم ترفع أو أهازيٌج 
وطنية تُردد بل هو أعمق وأشــمل من ذلك بكثري، فهو املحطة 
التــي يجب أن يتوقــف فيها كل مواطن حر ورشيف ليســأل 
نفســه مــاذا قدمت لوطنــي ؟ وماذا عيل أن أقــدم له ؟ هذه 
هي املواطنة الصالحة التي يتوافق فيها مفهوم الوالء واالنتامء 
مع ســلوكيات البــذل والعطاء ، وهذا هو الفكــر الذي ينبغي 
أن نزرعــه يف نفوس الشــباب الذي ال بد أن يعــي أن ال قيمة 
إلنتســابه لهذا الوطن دون عمل جاد وإميــان والتزام مبضامني 
القيم الوطنية واللغة والعــادات والتقاليد واألنظمة والقوانني 

املطبقة فيه.
والعيــد الوطني هذا العام ذو طابــع خاص ، إذ تحتفل الدولة 
بإنجازات وطنية جديدة ذات قيمة اســرتاتيجية كبرية أضيفت 
إىل قامئــة اإلنجازات الحكوميــة الرامية إىل تطوير واســتثامر 
وتنميــة العنرص البرشي وتعزيز املكانــة املرموقة التي وصلت 
إليها الدولة ، ومن أبرز وأهم هذه اإلنجازات القانون اإلتحادي 
رقم (6) لســنة 2014 بشــأن الخدمــة الوطنيــة واإلحتياطية 
والــذي يعترب الخطوة األكرث أهمية يف ظل التوترات السياســية 

الخطرية التي تشهدها الساحة إقليمياً وعاملياً واملخاطر األمنية 
واالقتصادية واالجتامعية والوطنية املعقدة التي نجمت عنها.

يُؤكد قانــون الخدمة الوطنية واالحتياطيــة الذي صدر مؤخراً 
وارتكز عىل املادة (43) من الدســتور ، ثقة الحكومة باملؤسسة 
العســكرية واملؤسســات األمنية األخرى ، النابــع من الخربات 
الطويلــة التي متتلكها واإلنجازات الوطنية املرشفة لها ، كام أنه 
يربهــن عزم الحكومــة وإرصارها عىل مواصلــة نهجها يف دعم 
الشباب املواطن واإلرتقاء بقدراتهم وصقل مهاراتهم ألنهم نواة 

املجتمع وقادة املستقبل وحامة أمنه واستقراره.
إّن التحديــات التــي تواجه الحكومــة يف العديد من املجاالت 
كانت الســبب الرئييس لفرض الخدمة الوطنية ، التي ســيكون 

لهــا عائداً اســرتاتيجياً كبرياً عىل الصعيــد الوطني واالقتصادي 
واالجتامعــي واألمنــي والســيايس ، فاملرحلــة املقبلــة مليئة 
باملستجدات واألحداث والتطورات الحرجة التي تتطلب وجود 
جيل من الشباب الواعي القوي فكرياً وجسدياً ونفسياً ووطنياً 
، جيل يثق بنفســه وبقيادته لذا تعترب الخدمة الوطنية مصنعاً 
للرجال ومدرسة لألجيال الوطنية املؤمنة بالوالء املطلق لله ثم 

الوطن ثم القيادة .
ويتوج إحتفــاالت العيد الوطنــي لهذا العــام تخريج الدفعة 
األوىل من شــباب الوطن الذين أنهوا مرحلة التدريب األسايس 
التــي تعترب أهم محطــة يف الخدمة الوطنية كونها ستســاهم 
يف نقل الشــباب من منــط الحياة املدنية إىل العســكرية التي 
متتاز بالجديــة واملثابرة واإلنضباط واإللتزام ، مبا يضمن تطوير 
ســلوكياتهم وإكسابهم العديد من املهارات العسكرية واألمنية 
التي من شــأنها ترســيخ قيم الوالء واالنتامء الحقيقي لديهم ، 
وتنمية روح اإليثار والتضحية وتعزيز مبدأ التعاون واملشــاركة 
والعمــل بروح الفريق الواحد ، وهــذا ما يجعل عيدنا الوطني 
عيديــن ألن إنجازات الوطن ومكتســباته ومقدراته ســتكون 
بأيدي كوكبة من رجــال الوطن األمناء األوفياء والرشفاء الذين 
أصبحوا أكرث إدراكاً ملتطلبات املواطنة الصالحة وواجباتها وأكرث 
إمياناً بأهمية التضحية يف سبيل الوطن والدفاع عنه ضد كل من 

تسول له نفسه املساس بأمنه أو زعزعة استقراره.
وال يســعني يف هذا العــرس الوطني إال أن أرفع أســمى آيات 
التهاين والتربيك إىل مقام سيدي صاحب السمو الشيخ / خليفة 
بــن زايد آل نهيــان - رئيس 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 اللــه) وإىل إخوانهم أعضاء 
املجلس األعىل حكام اإلمارات ، وإىل ســيدي الفريق أول سمو 
الشــيخ / محمد بن زايد آل نهيــان - ويل عهد أبوظبي - نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة وإىل شعب اإلمارات شيباً وشباباً 
ســائالً املــوىل عز وجل أن يعيــده علينا وعــىل وطننا كل عام 

باألمن واألمان . 
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اإلحتفال بالعيد الوطني 
ليس مجرد أعالٌم ترفع أو 
أهازيٌج وطنية ُتردد بل 

هو أعمق وأشمل من ذلك 
بكثير 



وافق مجلس الوزراء، الشهر املايض، عىل إصدار مرشوع القانون 
االتحادي بشــأن الخدمــة الوطنية واالحتياطيــة، يف إطار إدراك 
القيادة الرشــيدة ألهمية مشاركة املواطنني يف واجب الدفاع عن 
الوطن وحاجة رشائح املجتمع لهذا القانون، وذلك متهيداً لعرضه 
عىل "املجلس الوطني االتحادي" ملناقشته. ومثّن صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب، خالل ترؤس ســموه جلســة مجلس 
الوزراء األوىل لعام 2014، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املســلحة، 
حفظه الله، التي تؤكد أن حامية الدولة واملحافظة عىل استقاللها 
وسيادتها واملشــاركة يف التنمية الشاملة واجب مقدس عىل كل 
مواطن، مبا يحفظ مكتسبات الوطن وسالمة ترابه وما حققه منذ 
قيــام اتحاد دولتنا الحبيبة إىل يومنا هذا. وقال صاحب الســمو 
نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب إن «الخدمة 
الوطنية ترسخ قيم الوالء واالنتامء لدى رشيحة الشباب كام تزرع 
روح النظــام واالنضباط والتضحية فيهــم مبا ميكنهم من خدمة 
الوطن عىل أفضل وجه». وأضاف سموه معلقاً عىل القرار: «أقول 
ألبنايئ الشــباب، مســؤوليتكم كبرية يف الحفاظ عىل ما حققناه، 
أنتم حامة الحارض واملســتقبل وقادتــه، ونحن ندعمكم ونقف 

خلفكم».

ومبوجــب أحكام هذا القانون تُفــرض الخدمة الوطنية عىل كل 
مواطن من الذكور ويكون التحاق اإلناث بهذه الخدمة اختيارياً، 
ويشــرتط أن يكون املنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية 
العامــة أو أتــم 18 عاماً، عىل أال يتجاوز 30 عامــاً، وتكون مدة 
الخدمة ســنتني للحاصلني عىل مؤهل أقل مــن الثانوية العامة 
وتســعة أشــهر للحاصلني عىل شــهادة الثانويــة العامة فأعىل. 
وتشمل الخدمة الوطنية فرتات تدريبية ومتارين عسكرية وأمنية 
للمجنــد يف إحدى وحــدات القوات املســلحة، ويجب عىل كل 

مواطن ممــن أتم 18 عاماً أو أنهى الثانويــة العامة ومل يتجاوز 
عمره 30 عاماً يف تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدم إىل الجهات 

املختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقاً ألحكام القانون.

وتنص أحكام القانون عىل السامح للمواطنني العاملني يف الجهات 
الحكوميــة االتحاديــة واملحلية والقطاع الخــاص، ممن تنطبق 
عليهم الضوابط الواردة، بااللتحاق بالخدمة الوطنية، وتُعترب مدة 
الخدمــة للمجندين الذين يتم تعيينهــم يف أثناء مدة خدمتهم 
الوطنية بالجهات الحكومية االتحادية واملحلية والقطاع الخاص، 
كأنهــا قُضيت بخدمــة هذه الجهات، وتُحســب هذه املدة من 

ضمن األقدمية واستحقاق الزيادات املقررة، وتضم مدة الخدمة 
الوطنيــة إىل مــدة الخدمــة الفعلية املحددة ألغــراض املكافأة 

واملعاش التقاعدي وغريها من الحقوق الوظيفية.

وقد قوبل القانون منذ اإلعالن عنه مبوجة ترحيب شعبية ورسمية 
واسعة النطاق، حيث عربت مختلف األوساط الشعبية والرسمية 
عــن دعمها للقانون، وتنافس الجميــع يف التعبري عن إيجابيات 
هــذا القرار التاريخي ملصلحة الوطن، ما دفع املراقبني إىل القول 
إن قانون الخدمة الوطنية قد وفر نافذة اســتثنائية للتعبري عن 
طاقات هائلة تســعى إىل خدمة وطنها بكل والء وانتامء وحب 
وتقدير للوطن وقيادته الرشيدة. ويف هذا اإلطارأشادت القيادات 
األكادميية والرتبوية والعســكرية واألمنيــة يف الدولة بتوجيهات 
القيادة الرشــيدة بشــأن قانون الخدمة الوطنيــة واالحتياطية، 
وأكدت هذه القيادات أهمية القانون الذي ســيمثل بعد إقراره 
مــن املجلس الوطني االتحــادي، نقلة نوعية يف مســرية العمل 
الوطنــي بالدولــة، ويعــزز مــن دور الشــباب يف الحفاظ عىل 
املكتسبات الحضارية التي تحققت عىل أرض الوطن، بفضل الله 
تعاىل وقيادتنا الرشيدة، متمثلة يف صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام أصحاب الســمو 
الشــيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، والفريق 
أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة. وأكدت هذه القيادات أن القانون 
يضع شباب الوطن أمام مسؤوليات وطنية عظيمة من شأنها أن 
تغرس فيهم املقدرة عىل تحمل املســؤولية واملشاركة يف مسرية 
التطور والبناء بشكل أكرث فاعلية، باعتبار أن الخدمة الوطنية هي 

رشف ووسام فخر عىل صدور الجميع.

الخدمة الوطنية ترسخ 
قيم الوالء واالنتماء لدى 
شريحة الشباب كما تزرع 
روح النظام واالنضباط 

والتضحية فيهم بما 
يمكنهم من خدمة الوطن 

على أفضل وجه

الخدمة الوطنية
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تغرس الخدمة الوطنية يف األجيال الشــابة املواطنة قيم الحقوق 
والواجبات وتســاعدهم عىل ترجمــة قيم الــوالء واالنتامء إىل 
عمل حقيقي وإســهام نوعي يصــب يف مصلحة الوطن، بحيث 
يجد هؤالء الشــباب مايعتزون به ومايشعرهم بالفخر واالنتامء 
ويعــزز ثقتهم بأنفســهم ويدعــم ارتباطهم بوطنهــم وقيادته 
الرشيدة، لكونهم باتوا عنارص فاعلني يف مسرية التطور والتحديث 
والتقدم والبناء التي يشــهدونها، وال يكتفون مبجرد مراقبتها، بل 
يســهمون فيها وينخرطون يف دوراتها اإلنتاجية مبا يدعم أوارص 
االنتــامء والوالء وقيم الحب والعطــاء للوطن. ومن نافلة القول 
يف هذا اإلطــار، أن تعزيز قيم الثقة بالنفس ومايحمله ذلك من 
تقدير إيجايب من جانب الشــخص لذاته يُسهم يف تفادي أمراض 
وسلوكيات مجتمعية خطرة مثل اإلدمان والعنف والجرمية وغري 
ذلك من أوبئة اجتامعية تلتصق متاماً بالفراغ والرغبة يف تحقيق 
الــذات وإثباتها والحصول عــىل تقدير من املحيطني يف املجتمع 

بدوائره الصغرية والكبرية عىل حد سواء.
تلعب الخدمة الوطنية دوراً حيوياً يف بناء الشــخصية يف مرحلة 
مهمة من حياة الشباب، حيث تشتمل الخطط والربامج التدريبية 
والتأهيلية واملعرفية التي يشاركون فيها خالل فرتات أداء الخدمة 
عىل مايعزز شــخصية الشباب ويســهم يف نضجها وصقلها بقيم 
إيجابية يحتاجها مستقبلهم، وتدعم مقدرتهم عىل تكوين األرس 
الناجحة،ما يصب بالنهاية يف مصلحة متاسك املجتمع واستقراره 
والتخلص من الظواهر الســلبية التي تســود بني بعض الرشائح 
العمرية، فضالً عن تجنيب الشــباب الوقوع واالنزالق إىل فخاخ 
مامرسات وســلوكيات بالغة التأثري يف مجتمعهم وصحتهم مثل 
اإلدمان والفراغ السلبي وما يفرزه من سلوكيات مدمرة يف بعض 

األحيان.

ال يختلف الخرباء واملتخصصون عىل أن تطبيق الخدمة الوطنية 
يدعم قواتنا املسلحة بذخرية برشية من قوات االحتياط، ويرسخ 

من دور دولة اإلمارات العربية املتحدة كقوة اســتقرار وأمن يف 
منطقة الخليج العريب والرشق األوســط حيث كانت كذلك منذ 
إنشــائها وســتظل عىل الــدوام، وهو ما تلخصــه بجالء كلامت 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، بأن 
"دولة اإلمارات العربية املتحدة ال تتسلح ملبارشة العدوان، وإمنا 
تفعل ذلك ألنها تؤمن بأن الضعف يغري بالعدوان كام أن القوة 

رشط لتدعيم السالم".

تسهم الخدمة الوطنية يف بناء الوعي الذايت وتعمل عىل تثقيف 
الشباب بالقضايا االســرتاتيجية التي تهم وطنهم، حيث تتضمن 

خطط التدريب والتأهيل العسكري نقاشات ومحارضات علمية 
تســتهدف تنوير الشــباب وتزويده باملعــارف الالزمة لإلحاطة 
بالقضايا واألولويات ذات الصلة باألمن القومي للدولة، ومن ثم 
تحصني هذا الشباب فكرياً وذهنياً ضد أي محاوالت لبث األفكار 
الضالة واملضللة واســتغالله عرب شــعارات أيديولوجية أو دينية 
للتورط يف أعامل من شأنها النيل من الوطن واستقراره وما تحقق 
عىل صعيد التنمية. فال شك أن الوعي بالقضايا واملوضوعات ذات 
الصلة باألمن الوطني يف أبعاده السياسية والعسكرية واالقتصادية 
والثقافية والتكنولوجية واإلعالمية قد يكون بعيداً عن اهتاممات 
الشباب، سواء بحكم اختالف طبيعة الدراسة ونوعيتها أو بحكم 
تباين االهتاممات الذاتية مع ماينطوي عليه ذلك من احتامالت 
عدم امليــل إىل القراءة وتثقيف الذات، مبــا يجعل التعرف عىل 
القضايــا املختلفة من منظور وطني مســألة قــد ال تتحقق عرب 
الطرق والقنوات التقليدية السائدة يف املجتمع، ما يوفر بيئة عمل 
قد تستغلها أي جامعات أو عنارص أو أطراف خارجية للنيل من 
استقرار الوطن، أو حتى دفع بعض الشباب إىل اإلرضار بأنفسهم 
وأرسهم عرب االندفاع إىل املشاركة يف أعامل مرفوضة دينياً ووطنياً 
وأخالقياً بزعم الدفاع عن العقيدة أو األوطان أو الحقوق أو غري 
ذلك من شعارات زائفة تنسجها عنارص مدمرة الستغالل الشباب 
وتوجيه طاقاتهم بشــكل سلبي ملصلحة هذه العنارص وأهدافها 
والجهــات واألطراف التي تقــف وراءها. وبالتــايل فإن الخدمة 
الوطنيــة من هذه الزاوية تحديداً تُعترب إحدى أدوات التنشــئة 
السياسية والوطنية السليمة التي تصقل مهارات الشباب وتنرش 
الثقافة والرتبية الوطنية بشكل عميل قائم عىل املامرسة الواقعية 
والســلوكية ال عىل الشعارات وترديدها، فضالً عن معالجة اآلثار 
االجتامعية الســلبية التي تولدت نتيجــة الطفرة النفطية ومنط 
الحياة الذي ترتفع فيه نسبة الرفاه االجتامعي واملعييش، والذي 
يفرز بدوره تبعات ســلوكية واجتامعية ميكن تجاوزها من خالل 

تطبيقات قانون الخدمة الوطنية.

تطبيق الخدمة الوطنية 
يدعم قواتنا المسلحة 

بذخيرة بشرية من قوات 
االحتياط، ويرسخ من 

دور دولة اإلمارات كقوة 
استقرار وأمن في منطقة 

الخليج العربي والشرق 
األوسط
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كلمات

وجـــه ســعادة اللواء الركن إسحاق 
صالــح محمد البلــويش رئيس هيئة 
اإلمداد كلمـة عـرب مجـلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 
أكد فيها أنه من الطبيعي أن تستند 
قواتنا املســلحة خالل ما يوكل إليها 
مــن مهام يف الداخــل أو الخارج إىل 
دعم لوجستي متميز إرتكز عىل رؤية 
اسرتاتيجية لهيئة اإلمداد وضعت يف 
اإلعتبــار حجم اإلمــداد املتنامي يف 
القوات املسلحة، وتالياً نص الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الركن 

إسحاق صالح محمد البلوشي
رئيس هيئة اإلمداد 



إن احتفالنــا يف اليوم الثاين من شــهر ديســمرب من كل عام 
يعكــس يف املقــام األول احتفاءنا بحكمة القيادة الرشــيدة 
التي غريت وجــه الحياة عىل أرض اإلمــارات وأثبتت بذلك 
أنهــا األقــدر عىل أن تجتــاز بنا الحارض إىل املســتقبل، وإن 
ما تحقــق خالل الثالث واألربعني ســنة املاضيــة من نتائج 
وانجــازات عىل جميــع األصعدة محليــاً وإقليميــاً، ودولياً 
لخــري دليل عىل صحة وعمــق رؤية القيادة الرشــيدة التي 
جعلت من دولة اإلمارات رصحاً شامخاً يتفيأ ظاللة املواطن 
واملقيم، وواحة أمن إســتقرار يعيش يف كنفها ابناء اإلمارات 
جميعاً تحــت راية االتحاد وكان نتاج ذلــك نهضة حضارية 
شــاملة ارتفعت رصوحها عالية اقتصاديــاً واجتامعياً وصحياً 
وتعليمياً، وغريت وجه الحيــاة فتحقق ملواطني اإلمارات ما 
كانــوا يصبون إليــه من رفعة وتقــدم، وانطلقت الدولة من 
ثوابت راسخة حرصت خاللها عىل تعزيز عالقتها عىل أساس 
مــن االحرتام املتبــادل والتفاهــم والحوار والتعــاون، ونبذ 
كافة أشــكال اإلرهاب والعنف والتطرف وااللتزام بالقوانني 
واملواثيق واملعاهدات الدولية، ومســاندة كل دعوة للسالم.

وكان طبيعيــاً وقــد خلصــت النيات، وتكاتــف األيدي، من 
منطلــق إميان صادق بالهدف ووحدة املصري وبقلوب عامرة 
باإلميــان باللــه، أن يخطو االتحاد منذ يــوم مولده خطوات 
ثابتــه رسيعة عىل طريق العــزة والتقدم، وأن يرتفع الرصح 

شامخاً. الحضاري 
واليــوم ونحن نحتفل بهذه الذكــرى الخالده لعيدنا الوطني 
نتوجــه بعظــم الشــكر والعرفــان للقيــادة الرشــيدة التي 
اســتطاعت مبا متلك من رؤية واضحة، وفكر ثابت أن تقدم 
منوذجــاً فريداً للدولــة العرصية التي جمعــت بني الحداثة 
واألصالة ونقلتنا إىل القرن الحــادي والعرشين بكل تقنياته.

وأيقنــت القيادة أن االنجازات التي تحققــت لن يكتب لها 
االســتمرار والتطور ما يم تتوفر لها قوة تحميها فعمدت إىل 
بنــاء الجيش القادر عىل حامية الوطن والذود عن حياضه – 

واإلســهام يف حفظ األمن والسالم باملنطقة.
وانطالقاً من الســعي الجاد واملستمر لدعم الكيان االتحادي 
وتوطيد أركانــه قررت القيادة العليــا توحيد القوات الربية 
والبحريــة والجويــة والدفاع الجــوي تحت قيــادة مركزية 

واحــدة وكان هذا القــرار مبثابة اإلنطالقة بــدءاً من تطوير 
وتأهيــل القــوى البرشيــة ومنظومــات التســليح والتنظيم 

والتدريب واإلدارة واإلمداد.
من جهة أخرى كان من الطبيعي أن تســتند قواتنا املسلحة 
خــالل ما يــوكل إليها من مهــام يف الداخــل أو الخارج إىل 
دعــم لوجســتي متميز إرتكز عــىل رؤية اســرتاتيجية لهيئة 
اإلمداد وضعت يف اإلعتبار حجم اإلمداد املتنامي يف القوات 
املســلحة فعمــدت إىل تطبيق أســاليب علمية غري منطية يف 

تدبــري االحتياجات وإمداد القوات، وتوفــري كافة الخدمات 
عــن طريق اســتخدام النظــم اآلليــة الشــاملة املبنية عىل 
فكــرة نظام اإلمــداد املتكامل كقاعدة أساســية لدعم كافة 
عنارص القوات املســلحة من حيث إمدادها مبطالب إدامتها، 
وانشــاء وتجهيــز أماكــن متركزهــا، وتزويدهــا بإحتياجاتها 

الرضورية بالرسعة والجــودة والدقة الالزمة يف كل األوقات 
واملجــاالت وكافــة املواقع لتكــون قــوة ديناميكية رسيعة 

األوقات. التحرك واالنفتاح يف جميع 
ويبقــى علينــا نحن ابناء القــوات املســلحة أن نقدر حجم 
العطــاء الذي ظلــت تقدمه لنا قيادتنا الرشــيدة وأن نكون 
عن حســن ظنهــا نواصل مســرية البناء بالتدريــب املكثف 
والتثقيــف الذايت مــن منطلق إميان بأن املواطنــة الحقيقية 
هــي باملثل ترجمة حقيقية للوالء للوطن والذود عن حياضه 

– ويف اخالص وتجرد ونكران ذات..
إن العقــود األربعة املاضية متثل حقبــة مزدهرة من تاريخ 
اإلمارات الذي قاد فيه املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان – طيب الله ثراه موكب البنــاء والتقدم والنهضة 
بثقة القائد املخلص لشــعبه، وسنظل قارصين عىل أن نوفيه 

وشكره. حقه 
وعلينــا جميعــاً يف هذا اليــوم األغر الثاين من ديســمرب أن 
نجدد الــوالء ونؤكد العهد، ونعقد العزم عىل هذه املســرية 
الخرية، وننتهز هذه املناســبة لرنفع إىل مقام صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املسلحة – حفظه الله – وإىل صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم ديب – رعــاه اللــه – وإىل اخوانهام أصحاب 
الســمو أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل 
الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة أســمى آيات 
التهــاين والتربيــكات، داعــني الله عز وجل أن يعيــد عليهم 
هذه املناســبة الخالدة وعىل الوطن وشعب اإلمارات وعىل 
القوات املســلحة باملجد والســؤدد، مجددين العهد عىل أن 
نكــون دامئاً الجند األوفياء والعني التــي ال تنام لوطن الخري 

والوفاء.    والعطاء 
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يبقى علينا نحن ابناء 
القوات المسلحة أن نقدر 
حجم العطاء الذي ظلت 

تقدمه لنا قيادتنا الرشيدة 
وأن نكون عن حسن 
ظنها نواصل مسيرة 

البناء بالتدريب المكثف 
والتثقيف الذاتي
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كلمات

وجـــه ســعادة اللواء الركن عبدالله 
مهري الكتبي قائد الوحدات املساندة 
كلمة عـــرب مجـــلة «            » إىل 
أبناء وبنات الوطن يف مناســبة اليوم 
الوطنــي الثالــث واألربعــني لدولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة أكد فيها 
أن الثاين من ديســمرب لعــام 1971 
ســيظل معلامً بــارزاً يف تاريخ دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، وســتبقى 
ذكــراه خالدة عــرب التاريــخ نحييها 
نحــن وأبنائنــا من بعــد يف كل عام 
بفخر واعتزاز ألنها ذكرى عزيزة عىل 

قلوبنا جميعاَ، وتالياً نص الكلمة:
كلمة سعادة اللواء الركن 

عبداهللا مهير الكتبي
قائد الوحدات المساندة



الثاين من ديســمرب لعام 1971 ســيظل معلامً بارزاً يف تاريخ 
دولــة اإلمارات العربية املتحدة، وســتبقى ذكراه خالدة عرب 
التاريــخ نحييهــا نحــن وأبنائنا مــن بعد يف كل عــام بفخر 
واعتــزاز ألنها ذكــرى عزيزة عــىل قلوبنا جميعــاَ ففي هذا 
اليــوم تحول الحلم إىل حقيقة طالت عنان الســامء وتالقت 
اإلرادة الشــجاعة للمغفــور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان مع أخوانــه أصحاب الســمو حكام 
اإلمــارات من أجل إقامــة اتحاد يجمعهــم يف دولة واحدة 
تركز عــىل قاعدة األميــان واألخــوة الراســخة كأول تجربة 
وحدوية ناجحة يف املنطقــة بأرسها،وانطلقت عىل أثر ذلك 
مســرية البناء الدؤوب واســتطاعت الدولــة يف فرتة وجيزة 
من عمــر الزمن بأن تحقق إنجازات عظيمة وقطع أشــواط 
جبارة عــىل درب التنمية الشــاملة، وتتبــوء مكانة مرموقة 
عىل الســاحتني العربية واإلقليمية مع قيام بدور هام وبارز 
ومرمــوق يف مختلــف القضايــا اإلقليميــة و الدوليــة. وقد 
حظيــت القوات املســلحة بإهتامم حاض من قبــل القيادة 
الرشــيدة وذلك من منطلق أن املكاسب واالنجازات البد لها 
مــن قوة تحميهــا وتضمن بقاءها وازدهــار، وأن األمن هو 
أســاس التقدم واالســتقرار و اإلزدهار ، مع تقدم القطاعات 
األخرى شــهد القطاع الدفاعي تطوراً مستمراً ومنواً مضطرداً 
شــمل كافة مجاالتــه وتخصصاتــه ، وقد أدى هــذا الدعم 
املســتمر مــن قبــل قيادتنــا الحكيمــة إىل متكــني القوات 
املســلحة من تحقيق نقلة نوعية وذلك عىل كافة املستويات 
كالتنظيم والتســليح والتدريب مام خولها بدورها يف حامية 
مكاســب الوطن والــذود عن حياضــة ، وكان من نتاج هذا 
الجهد املقدر والدعم الالمحدود  أن واكبت قواتنا  املسلحة 
بكل مؤسســاتها وكوادرها حركة التقــدم العاملي وأصبحت 
بحق قــوات حديثة تشــكل درعاً واقياً للوطن وتســهم مع 
شــقيقاتها يف دول مجلس التعــاون الخليجي يف توفري األمن 

للمنطقة.  االستقرار  و  واألمان 
واليــوم ونحــن نحتفــل بالذكــرى الثالثة واألربعــني لقيام 
اتحادنــا نســرتجع املــايض بــكل أرشاقاتــه والحــارض بكل 
انجازاته،ونســتمد من ذلك القوة واإلرادة ملواجة املستقبل 
بــكل تحدياته ليكون دافعاً قوياً لرجل الوحدات املســاندة 

وبأن يكونوا كام عهدناهم دامئاً مقدرين لحجم العطاء الذي 
قدمته لهم القيادة الرشيدة وأن يكونوا كام عند حسن ظنها 
بهم ويواصلون مســرية البناء والتدريــب الراقي ، والتثقيف 
الذايت من منطلق إميان بأن املواطنــه الحقيقية هي ترجمة 
حقيقيــة للــوالء املطلق للوطن والذود عــن حياضة يؤدون 
الواجــب يف كل ما يوكل إليهم بعلــو همة، ومضاء عزم،ويف 
إخــالص وتجــرد ونكــران ذات. إن بنــاء اإلنســان وتطوره 
ورقيــة ومتكينة من القيام بدورة املأمول يف خدمة األهداف 

الوطنيــة العليا يظل خطاً اســرتاتيجياً ثابتــاً ومحور اهتامم 
قيادتنا الرشــيدة التــي حرصت دامئاً عىل كل ما من شــأنه 
االرتقــاء باملســتوى العلمي واملعــريف والعلمــي والتدريبي 
ألبنــاء الوطــن وصقــل مهاراتهــم وخرباتهــم وإعدادهــم 
اإلعــداد الجيد للدخــول إىل مجاالت العمــل املختلة بروح 
عاليــة ورغبة صادقة كام أن هذا التوجــة يعد تأكيداً وطنياً 
راســخاً لثقة هذه القيادة يف القــدرات والكفاءات الوطنية 
كافــة. إن الدعــم البرشي للقوات املســلحة ملواجهة حاالت 

العمليــات والطــوارئ التــي تســتدعي تدفقاً برشيــاً يعزز 
صمودها واســتمرارها يف تأدية مهامها القتالية اكتمل باقرار 
املجلس الوطني االتحادي لقانــون الخدمة الوطنية، وكانت 
البصــرية القوية لــدى القيادة العســكرية العليــا إذ أمرت 
بتشــكيل الوحدات املساندة لتكون   الحاضن األسايس لخط 
االحتيــاط وذلك بتشــكيل وحدات عاملــة وهيكلية لتؤدي 

بها.  املناط  دورها 
وعلينــا جميعاً أن نذكر يف هذه املناســبة الخالدة مؤســس 
دولتنا والدنا املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان الــذي ســيبقى إىل األبد يف قلوبنا ملــا قدمة لهذا 
الوطن ولغرســة فينــا حب اللــه وحب الوطــن والتضحية 
والصــرب حيث قاد موكــب البنــاء والنهضة بحكمــة القائد 
املخلــص فقــدم وإخوانة اصحاب الســمو العطــاء الجزيل 

الذي ســيظل أبد الدهر يطوق أعناقنا.
ويطيب يل يف هذه املناســبة الخالدة أن نجدد العهد ونرفع 
أســمى آيات التهــاين والتربيكات إىل مقام ســيدي صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعــىل للقوات املســلحة_ حفظة اللــه، واىل أخيه صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب- رعــاه الله،واىل 
إخوانهــام أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد 
حــكام اإلمارات ، واىل الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة، داعني الله ســبحانه وتعاىل أن يعيــد عليهم هذه 
الذكرى بالخري والعزة والســؤدد-حفظكم الله جميعاً وحقق 

عىل أيدي ســموكم مزيداً من الخري والتقدم.
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الدعم المستمر من قبل 
قيادتنا الحكيمة أدى 
إلى تمكين القوات 

المسلحة من تحقيق نقلة 
نوعية وذلك على كافة 
المستويات كالتنظيم 

والتسليح والتدريب







2014 �����        198

كلمات

وجـــه سعادة اللواء  الركن سليامن 
أحمــد ســليامن بن ســليامن وكيل 
وزارة الدفــاع املســاعد للخدمــات 
املساندة كلمة عـر مجلة «            » 
إىل أبنــاء وبنات الوطن يف مناســبة 
الثالــث واألربعني  اليــوم الوطنــي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة أكد 
فيها أن يــأيت دور الدفــاع والقوات 
املســلحة من ضمن األولويات التي 
ركزت قيادتنا الرشيدة جل اهتاممها 
لها وســخرت لها جميع اإلمكانيات 
واملوارد منذ بدايات االتحاد، وقامت 
بدعــم أركانه ماديــاً ومعنوياً وتقنياً 
ووضعت االســرتاتيجية العســكرية 

ضمن أولوياتها، وتالياً نص الكلمة:

كلمة سعادة اللواء الركن 

سليمان أحمد سليمان بن سليمان
وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة



يأيت الثاين من ديســمرب يف كل عام ومير عــىل ذاكرتنا تاريخ 
طويل مــن العناء والعمل والجهد وأهداف ســامية ســعى 
يف تحقيقهــا حكامنا املؤسســني بالصرب وقوة الشــكيمة، مام 
يدعونــا ملزيد من الوالء والعطاء لوطن معطاء يســتحق منا 
األفضــل، واالمتنان والوفاء لقــادة كرام كان وال زال هدفهم 
هو راحة شــعبهم ومصلحته، فالهدف األسمى الذي اتضحت 
صورته أمام قائد عظيم اتصــف بالحكمة وقوة البأس خالد 
الذكــر املغفــور له بــإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان «رحمــه الله» هو كيفيــة تحقيق األمن واالســتقرار 
والطأمنينة لشــعبه وتوفــري الحياة الكرميــة لهم، ومىض يف 
تحقيــق هذا الهدف بقوة وعزم، وحمل من بعده الراية خري 
خلف لخري سلف صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 
اللــه» والذي مل يتواىن عن إكامل املســرية النــرية وتطويقها 
بعقــود مــن النجاح انعكــس ذلك عىل كثــري من املؤرشات 

واإلنجازات التي ســجلت يف تاريخ الدولة وعّزز تقدمها.
واليوم ونحن نحتفل باليــوم الوطني الثالث واألربعني علينا 
أن نســتمر ونبذل املزيد من الجهود يف ســبيل املحافظة ملا 
وصلنــا له من إنجــازات ومكتســبات وتحقيــق أهدافنا يف 
مرشوع النهضة الذي وضعه قائدنا صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة «حفظه اللــه» والذي دعا إىل االســتمرار يف هذا 
املرشوع التنمــوي وامليض نحــو تحقيق الرؤيــة التطويرية 
لإلســرتاتيجية الشــاملة، ونكون بذلك قد انتقلنا من مرحلة 
وضــع االســرتاتيجيات إىل تطبيقها ومتكينهــا واملحافظة عىل 

واملسؤولية. الوالء  وقيم  مبادئ 
لقــد كان وال زال اهتامم قيادتنا الرشــيدة بالكوادر البرشية 
وتطويرها علمياً وعملياً الشــغل الشــاغل يف عملية النهضة 
ورسم السياســات واالســرتاتيجيات، فهي االستثامر األضمن 
لعمليــة التطويــر والتنميــة، ومل يكــن ذلــك ليتحقــق إال 
بالتواصــل املبارش بــني قادتنا الكرام وبني شــعبهم املخلص، 
فهــذا التواصــل يعكــس مدى حــرص الدولة عــىل مصلحة 
الوطن واملواطن وكرس كل الحواجز التي تحول دون التطور 
والتنميــة، فقــد حققت اإلمــارات أعىل معايــري يف التنمية 

البرشية عاملياً، بحسب القراءات األخرية، وأعىل جودة ومتيز 
يف البنية التحتية، كام سجلت أعىل أرقام يف مؤرشات التنمية 
االجتامعية واالقتصادية بحســب املؤرشات العاملية، مام دعا 
إىل احتضانهــا لكثري من املســتثمرين اقتصاديــاً، وأصبحت 
اإلمارات مبا تتســم به من أمن واستقرار بيئة جاذبة لإلقامة 
واالســتثامر، وخري دليل عىل ذلك استضافة اإلمارات ملعرض 
إكســبو 2020 الذي يعد مــن أهم وأكرب املعــارض العاملية 

ومنصة هامة يف التواصل واالزدهار مســتقبالً.

ويــأيت دور الدفاع والقوات املســلحة مــن ضمن األولويات 
التي ركزت قيادتنا الرشــيدة جل اهتاممها لها وســخرت لها 
جميــع اإلمكانيات واملــوارد منذ بدايات االتحــاد، وقامت 
بدعــم أركانه ماديــاً ومعنوياً وتقنياً ووضعت االســرتاتيجية 
العســكرية ضمــن أولوياتها، فأسســت الكليــات واملدارس 
العســكرية وأهلت جميع املنتســبني ليصبحوا ضباط وقادة 
قادريــن عــىل تحمــل املســؤولية وعــىل درجــة عالية من 
التعليم واملقدرة ووفق أحدث أســاليب التدريب العسكري 
والتأهيل والوصول بها إىل أعىل درجات الكفاءة والجاهزية، 

كام عززت الجانب الدفاعي وشــجعت عىل إنشاء الصناعات 
املحليــة كركيــزة هامة للســيادة الوطنية ودرعــاً واقياً لها، 
واكتســبت املعــارض الدوليــة أهميتها وخصوصــاً معريض 
«آيدكــس» و «ديب للطــريان» حتى أصبحــت اإلمارات قبلة 
لجميــع دول العــامل وفرصة كبــرية لعرض جميــع املعدات 
واآلالت العســكرية واألســلحة والطائرات واالســتفادة من 
الصفقــات التي تعقد من خاللهام مام شــجع عىل اســتمرار 

الدولة. وتطوير قطاع املعارض يف 
وبهــذه املناســبة العزيــزة عــىل قلوبنا يــرسين أن أرفع إىل 
مقــــام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفــــة بن زايــد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة «حفظه 
الله»، وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
«رعاه الله»، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو أعضاء املجلس 
األعىل حكام اإلمارات، وإىل ســيدي الفريق أول سمو الشيخ 
محمــد بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبــي القائد األعىل 
للقوات املســلحة أسمى آيات التهاين والتربيكات، داعني الله 
أن يعيــد عليهم وعىل الوطن هذه املناســبة الخالدة باليمن 

والربكات.
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لقد كان وال زال اهتمام 
قيادتنا الرشيدة بالكوادر 
البشرية وتطويرها علميًا 
وعمليًا الشغل الشاغل في 

عملية النهضة ورسم 
السياسات واالستراتيجيات
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وجـــه ســعادة العميد الركن مبارك 
سعيد بن غافان الجابري رئيس هيئة 
االتصاالت وتقنيــة املعلومات كلمة 
عرب مجلة «            » إىل أبناء وبنات 
الوطــن يف مناســبة اليــوم الوطني 
الثالــث واألربعني لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة أكد فيهــا أن إن 
املؤسســات املدنية والعسكرية ليك 
تتمكن من مواكبــة التطور العلمي 
والتقني البد لها من اتباع أســاليب 
اإلدارة الحديثة من رسم للسياسات 
ووضع االســرتاتيجية وتنفيذ الخطط 
والعمل عــىل تأصيل املفاهيم داخل 
النظم اإلدارية باملؤسسة العسكرية، 

وتالياً نص الكلمة:

كلمة سعادة العميد الركن 

مبارك سعيد بن غافان الجابري
رئيس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات 



نحتفــل اليــوم بذكــرى اليــوم الوطنــي الثالــث واألربعني 
ونســتعيد معاً بكل الفخر واالعتزاز هذه املناســبة الخالدة 
التــي يتملكنا فيها جميعاً شــعور عميــق بالتقدير واالمتنان 
للقائد املؤســس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان "رحمه الله" الذي قاد املســرية الخرية بكل العزم 
والتصميــم، مبــؤازرة مــن إخوانــه أصحاب الســمو أعضاء 
املجلــس األعــىل لالتحاد حــكام اإلمارات، ســيدي صاحب 
الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة "حفظــه الله" وســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وســيدي 
الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة.
هــذا وقد حققت املســرية االتحادية خالل هذه الســنوات 
انجازات متعددة، وجســدت آمــاالً كباراً، ونقلت الدولة إىل 
القــرن الحــادي والعرشين من خالل ما تــم إنجازه يف كافة 
املجاالت، وكانــت مرحلة البناء ســباقاً مع الزمن لتشــكيل 
مقومات الدولة وعنارص قوتها الشــاملة سياســياً واقتصادياً 
واجتامعيــاً وثقافياً، ودفاعياً، ومع حجــم االنجازات الهائلة 
التي تحققت حافظت الدولة عىل اســتقاللها وحرية حركتها 
االســرتاتيجية وامتلكت إرادتها عىل الفعل، ومتســكت بعدم 
االنحياز وتجاوزت كل املعوقات يف حنكة وحكمة شــهد لها 
بهــا الجميع، وحرصت منذ البداية عىل التمســك بأن أفضل 
اســتثامر للرثوة هو اســتثامرها يف تكوين االنســان وتثقيفه 
من أجل خلق أجيال مســتنرية قادرة عــىل مواكبة متطلبات 
العرص والتفاعل اإليجايب مــع التحديات التي يفرضها، لذلك 
كان اإلنســان اإلمــارايت وال يــزال الركيزة التي تقــوم عليها 

اســرتاتيجية مرحلتي بناء الدولة والتمكني.
وانطلقــت دولة اإلمارات يف سياســتها الخارجية وفق رؤية 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئيــس الدولة "حفظــه الله"مــن ثوابت قامئة عــىل التزام 
التعايــش الســلمي، وحســن الجــوار، واالحــرتام املتبادل، 
وتكريــس عالقــات التعــاون، وعــدم التدخل يف الشــؤون 
الداخليــة للــدول، واعتــامد الوســائل الســلمية لتســوية 

الخالفــات واالحتــكام للرشعيــة الدوليــة، واحــرتام اآلخر، 
والتشــاور تحقيقاً للسلم والسالم".

غــري أن حرصنا عىل الثوابت ال تحــل بيننا وبني رؤية قيادتنا 
الرشــيدة لعملية تحديث قواتنا املسلحة التي ال تنطلق من 
مقاييس أو معايري عســكرية بحته فحسب، بل من اعتبارها 
ركيزة أساســية من ركائز رسوخ مســريتنا االتحادية وهويتنا 
الوطنيــة ورافداً من روافد التنمية وقد أكد ســيدي الفريق 
أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة يف هــذا الصدد: "إن 
الخطــط الطموحة لالرتقاء بأداء قواتنا املســلحة تنطلق من 
اســرتاتيجية متكاملــة األركان واألبعاد، وتقــوم عىل حتمية 

التــالزم بني بناء القوة العســكرية، ودعم مجــاالت التنمية 
وتوســيعها باعتبار أنهام ميثــالن الضامنــة الحقيقية لتوازن 
مسرية النهضة الشــاملة وتحقيق التنمية املستدامة والرخاء 

واالزدهار واألمن واالستقرار".
من هنــا كان الوصول بقواتنا املســلحة إىل مصاف الجيوش 
املتقدمــة هدفــاً اســرتاتيجياً راســخاً يف الضمري العســكري 
للقيــادة العليــا. إن املؤسســات املدنيــة والعســكرية ليك 
تتمكــن مــن مواكبة التطــور العلمي والتقنــي البد لها من 
اتباع أســاليب اإلدارة الحديثة من رســم للسياسات ووضع 
االســرتاتيجية وتنفيذ الخطط والعمل عــىل تأصيل املفاهيم 

داخل النظم اإلدارية باملؤسســة العسكرية.
إن قواتنا املســلحة ستظل عىل عهدها دامئاً تجسيداً لالتحاد 
ورمــزاً للتالحم الوطنــي ويرسين بهذه املناســبة الخالدة أن 
أرفــع إىل مقام ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 
"حفظه الله" وإىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب "رعاه الله" وإىل إخوانهام أصحاب الســمو أعضاء 
املجلــس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وإىل ســيدي الفريق 
أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املســلحة أســمى آيــات التهاين 
والــربكات وعــىل وطننــا املعطــاء وقواتنا املســلحة باليمن 
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حرصنا على الثوابت ال تحل 
بيننا وبين رؤية قيادتنا 
الرشيدة لعملية تحديث 
قواتنا المسلحة التي ال 
تنطلق من مقاييس أو 
معايير عسكرية بحته 

فحسب، بل من اعتبارها 
ركيزة أساسية من ركائز 
رسوخ مسيرتنا االتحادية 

وهويتنا الوطنية
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