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عام زايد.. عام الوحدة

إفتتاحيةالعــــــــــــــــدد

ي�ضتح�ضُر  عندما 
الإماراتي الثاين من 
دي�����ض��م��ر، ف��اإن��ه يف 
ي�ضتدعي  احلقيقة 
راود  عظيمًا  ُح��لُ��م��ًا 
وق��ت  يف  اأج��������داده 
الأح��اُم  حتى  كانت 
فيه. فكيف  �ضحيحة 
ل����رج����اٍل م����ن ع��م��ق 
واآخرين  ال�ضحراء، 
يف  حياتهم  ق�����ض��وا 
البحر، يعي�ضون يف 
زمن انهارت حولهم 
للوحدة،  حم��اولت 

�ضاطئ  على  مرتامية  اإم��ارات  بتوحيد  يحلموا  اأن 
اأنها  فرغم  تكفي،  ل  الأح��ام وحدها  لكن  اخلليج؟ 
تقدمي  اإل��ى  اأحيانًا  نحتاج  اأننا  اإل  احلياة،  وق��ود 
اأك��ر  ���ض��يء  ف��ا  تتحقق؛  حتى  ك��ث��رة  ت�ضحيات 
من  اأجمل  �ضيء  ول  َعَمل،  يتبعه  حلم  من  �ضابة 

روؤية ُحلٍم يتج�ضد على اأر�ض الواقع.
وُحلمه  الوطن  ب��اين  ن�ضتح�ضُر  ال��ع��ام،  ه��ذا  يف 
مئة  م��ّرت  فلقد  جميًا.  واقعًا  �ضار  ال��ذي  العظيم 
مئة   ،- الله  رحمه   - زاي��د  ال�ضيخ  ولدة  على  ع��ام 
عام تبدو ملن يدّون التاريخ اأطول من ذلك بكثر. 
والقاقل،  باحلروب  مليء  زمن  يف  وال��دي  عا�ض 
فمن احلرب العاملية الأولى والثانية، اإلى الأزمات 
التي  والبيئية  ال�ضحية  والتحديات  القت�ضادية 
اجتاحت العامل، فكان من املفرت�ض اأن يفقد رجال 
ناهيك  كرمية،  عي�ض حياة  اأمل يف  كل  ذلك اجليل 
ما  اأحيانًا:  اأت�ضاءل  لذلك  مزدهر.  وط��ن  بناء  عن 
لدولة  املوؤ�ض�ضني  واإخوانه  زايد  ال�ضيخ  دفع  الذي 
دولة  بناء  على  ق��ادرون  باأنهم  ليوؤمنوا  الإم���ارات 
مرهون  بقاءهم  اأن  اأدرك����وا  لأن��ه��م  اأظ��ن  ج��دي��دة؟ 
ال�ضجاعة  �ضوى  لهم  اآخ��ر  خيار  ول  ب��اّت��اده��م، 

والإقدام، اأو العي�ض على هام�ض احلياة.
اأبنائي عن  دائمًا على احلديث مع  اأحر�ض  لهذا، 
لتحقيق  واإخ��وان��ه  جّدهم  واجهها  التي  ال�ضعاب 
على  يعي�ض  من  يظن  اأن  اخلطاأ  من  لأن��ه  حلمهم، 
اأن ما يراه من ا�ضتقرار وتنمية  تراب هذا الوطن 
وحياة كرمية هي اأمور ُم�َضلٌَّم بها، فهناك من �ضّحى 
اإلى  اليوم  نحن  ن�ضل  وغامر وتعب وخاطر حتى 
فاإن  ولذلك،  والرفاهية.  التقدم  من  امل�ضتوى  هذا 
على اأبنائنا وبناتنا اأن يتذكّروا دائمًا اأنهم معنّيون 
ما  وا�ضتكمال  التنمية  عجلة  دفع  يف  بال�ضتمرار 
بداأه املوؤ�ض�ضون الذين كان الوطن اأغلى عندهم من 
اأنف�ضهم. وعليهم اأن يتذكروا اأن جناح اأي اأّمة يكمن 
هوّيتها،  ُت�ضّكل  التي  مبادئها  ح��ول  ات��اده��ا  يف 
اأ�ضحاب  منها  ينطلق  م�ضرتكة  اأر���ض��ي��ة  وتخلق 
الهمة العالية، وتبقي جذوة التنمية م�ضتعلة دائمًا.
فلقد  بالوحدة،  حلم  من  وحده  يكن  مل  زايد  لكن 
بذل قبله امللك عبدالعزيز اآل �ضعود - رحمه الله - 
ال�ضعودية  العربية  اململكة  لتوحيد  عظيمة  جهودًا 
مّهد  لقد  اليوم.  بها  وم�ضلم  عربي  كل  يفخر  التي 
امللك عبدالعزيز الطريق للرجال العظام الذين اأتوا 
بعده وم�ضوا يف طريق الوحدة، فجمع النا�ض على 
روؤية �ضاملة، وتكاتف اأبناء اململكة خلفه للنهو�ض 

بهذ الوطن املبارك.
اأن  عبدالعزيز  وامللك  زاي��د  ال�ضيخ  يجمع  ما  اإن 
اإخا�ضه  وك��ان  حلمه،  من  اأك��ر  عمله  كان  كاهما 
اأن  لقائد  ميكن  م��ا  اأن��ب��ل  لأر���ض��ه  وحمبته  ل�ضعبه 
اإجنازاتهما  جتاوزت  ولرمبا  حياته.  يف  به  يقوم 
اأحامهما، فوحدة الإرادة التي ن�ضهدها اليوم بني 
اململكة العربية ال�ضعودية، ودولة الإمارات، ُتنِبئ 
عن روؤية �ضديدة من خادم احلرمني ال�ضريفني امللك 
و�ضاحب   - الله  حفظه   - العزيز  عبد  بن  �ضلمان 
ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد - حفظه الله - اللذين 
قبل  الأخ����ّوة  على  قائمًا  وح��دوي��ًا  من��وذج��ًا  ق��دم��ا 
والقت�ضاد.  ال�ضيا�ضة  قبل  القيم  وعلى  امل�ضالح، 
وه���ذا م��ا ت��ع��ززه اجل��ه��ود ال��ك��ب��رة ال��ت��ي يبذلها 
�ضلمان،  بن  حممد  الأم��ر  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 
�ضدد   - زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب 
الله خطاهما - اللذان �ضّكا درعًا لهذه املنطقة يقي 
وبناء  النماء  من  جديد  لعهد  واأ�ض�ضا  م�ضاحلها، 
ودول��ة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  اإن  امل�ضتقبل. 
الإمارات اليوم جتمعهما روؤية واحدة متمثلة يف 
املنطقة، والعمل على حفظ  ال�ضتقرار يف  تقيق 
وبدبلوما�ضية  وبقوة  ب�ضجاعة  �ضعوبهما  م�ضالح 
مرنة ومتجددة، ل ت�ضطدم مع الآخر، لكنها اأي�ضًا 
مي�ض  اأن  يحاول  من  لكل  الت�ضدي  يف  تتهاون  ل 

ا�ضتقرار الأوطان، اأو ي�ضر م�ضاحلها.
اأمت��ن��ى م��ن اأب��ن��اء وف��ت��ي��ات اجل��ي��ل اجل��دي��د اأن 
واأن  اأوطانهم،  اإليه  و�ضلت  فيما  جيدًا  يتمّعنوا 
بل  ت��رف��ًا،  اأو  خ��ي��ارًا  لي�ضت  ال��وح��دة  اأن  ي��درك��وا 
الذي  ال�ضتات والتكتات  �ضرورة حتمية يف زمن 
يحمل  امل�ضتقبل  ب���اأن  ثقة  وُك��ّل��ن��ا  ال��ي��وم.  نعي�ضه 
اخلر  واح��دًا،  وطنًا  اأ�ضبحا  اللذين  البلدين  لكا 

والركة والتوفيق باإذن الله.

* وزير اخلارجية والتعاون الدويل
الإمارات العربية املتحدة

بقلم/ سمو الشيخ عبدالله 
بن زايد آل نهيان*

العالقات السعودية - اإلماراتية.. عالقات األشقاء وتعاضد المخلصين

الإمارات، د.علي القحي�ض
تعتر العاقات ال�ضعودية - الإماراتية املتميزة، منوذجًا متقدمًا يف 
متقدمًا  عربيًا  منوذجًا  وتعتر  الأ�ضقاء،  بني  ال�ضحيحة  العاقة  قوة 
يف هذه الظروف ال�ضعبة؛ ملا ت�ضكله املخاطر الدولية والإقليمية من 

خطر حمدق على الأمنني اخلليجي والعربي. 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الأ�ضقاء  مع  اليوم  ونحتفل 
مبنا�ضبة عيدها الوطني املجيد، الذي ي�ضادف الثاين من دي�ضمر من 
كل عام، بعد مرور 47 عامًا على الوحدة والتاد والقوة والزدهار، 
واأ�ضقاءنا  اإخوتنا  ون�ضاطر  الأرك���ان،  متكاملة  حديثة  دول��ة  وبناء 
ال�ضعيدة..  الوطنية  املنا�ضبة  بهذه  العارمة لاحتفال جميعا  فرحتهم 

اليوم الوطني الإماراتي.
نقف  اأن  املهمة،  الوطنية  املنا�ضبة  هذه  ن�ضتقبل  ونحن  لنا  بد  ول   
العربية  اململكة  بني  تربط  التي  القوية  الأخوية  العاقات  ونتاأمل، 
جميع  على  جدًا  واملتقدمة  املتطورة  الفتية  الدولة  وهذه  ال�ضعودية 
واأح��د  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  اأرك���ان  اأه��م  تعد  والتي  ال�ضعد، 
اأع�ضاء جامعة الدول العربية، مبا متثله من ثقل �ضيا�ضي واقت�ضادي 
والعرب،  امل�ضلمني  مايني  حوله  يجمع  اأن  ا�ضتطاع  كبر،  وديني 
ال�����ض��ع��ودي��ة ودول  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ب��ني  ال��ع��اق��ات  ع��ن  واحل��دي��ث 
الأ�ضقاء احلميمة  العربية الأخرى، ي�ضبه احلديث عن عاقة  اخلليج 
وال�ضداقة القوية، مبا تتويه هذه العاقة املتميزة من األوان احلياة 
هو  واح��د،  ل��ون  يف  النهاية  يف  تن�ضهر  التي  وان�ضجامها،  ودفئها 
ال�ضدق يف التعامل واملحبة وامل�ضوؤولية معا نحو الأهداف ال�ضامية، 
هذه احلالة ال�ضحية هي يف الواقع حال العاقات بني اململكة العربية 
ال�ضعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�ضقيقة، التي ن�ضاطرها 
الهموم  م��ن  ك��ث��را  معها  نت�ضاطر  وال��ت��ي  ال��ي��وم،  الكبرة  اأف��راح��ه��ا 
الأ�ضرة اخلليجية  بيت  امل�ضرق، يف  امل�ضتقبل  والآمال والتطلع نحو 
الواحد، ول �ضيما اأن دولة الإمارات العربية املتحدة الفتية املتطورة، 
�ضائبة،  ت�ضوبها  ل  اململكة  مع  اأخوية  بعاقات  قيامها  منذ  ارتبطت 
وطدتها اتفاقيات مهمة كثرة وكبرة وم�ضتمرة ومتعددة، ذات طابع 
اقت�ضادي و�ضيا�ضي وثقايف واجتماعي مميز، حيث اإن هناك تطابقا 
يف مواقف البلدين املت�ضقة جتاه ما تتعر�ض له املنطق�ة العربي�ة من 
والعامل،  املنطقة  الدراماتيكية يف  التطورات  تفر�ضها  كبرة  اأخط�ار 
والإره��اب  التطرف  خطر   - معروف  هو  كما   - مقدمتها  يف  وياأتي 
ا�ضرتاتيجية  بناء  اأجل  الإقليمي، ويعمان معا من  والغلو والتدخل 
من  الأخ��ط��ار،  لهذه  وقوية  وفاعلة  م�ضرتكة  عربية  ملواجهة  واح��دة 
تنتظره  وما  عليهما،  امللقاة  التاريخي�ة  بامل�ضوؤولية  وعيهم�ا  منطلق 
منهم�ا ال�ضعوب العربية من دور فاعل يف الت�ضدي ملا يعرت�ض املنطقة 
وتعاي��ض  دولها  وا�ضتقرارها ووح�دة  اأمنها  ت�ضته�دف  تهدي�دات،  من 

�ضعوبه�ا.
وميكن و�ضف العاقات بني اململكة ودولة الإمارات العربية املتحدة 
باأنها ا�ضرتاتيجية بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، حيث يبدو جليا 
توافق الروؤى وان�ضجاما وتناغما جتاه الق�ضايا الإقليمية والدولية، 
ال�ضعودي والإماراتي اختلط يف معركة م�ضرية  الدم  اأن  ول �ضيما 
واحدة، وهذا ما جتلى يف حرب اليمن العادلة �ضد التدخل الإقليمي 
قدرتهما على تمل  البلدين  واإدرك  الطائفية،  وامليلي�ضيات احلوثية 
والتحديات  التهديدات  بخطورة  والوعي  الكرى،  امل�ضوؤولية  هذه 
تدفع  اأن  �ضاأنها  والعربية، من  باملنطقة اخلليجية  املحيطة  امل�ضرية 
فيما بينهما،  للتعاون والتكامل  ال�ضبل  اأجنح  التما�ض  اإلى  بالدولتني 
من اأجل ت�ضكيل �ضد منيع وح�ضني، ي�ضتطيع الوقوف اأمام التيارات 
اجلارفة التي تهدد املنطقة على اأكر من �ضعيد وطرف، خ�ضو�ضا يف 
هذه املرحلة الدقيقة واحل�ضا�ضة، وما يقوم به البلدان ال�ضقيقان من 
و�ضريح،  وا�ضح  وتفاهم  واتفاق  وتعا�ضد  و�ضريع،  م�ضتمر  ت�ضاور 
باإعادة  يقوم  ال��ذي  اململكة،  بقيادة  العربي  التحالف  يف  خ�ضو�ضا 
يف  قوية  ه��زة  اإل��ى  تعر�ض  ال��ذي  ال�ضقيق،  العربي  لليمن  ال�ضرعية 

تركيبته وكيانه ومقومات الدولة. 
اأنها  كيف  ب�ضهولة  ياحظ  البلدين  بني  العاقات  �ضر  يتتبع  ومن 
الأ�ضعدة  جميع  وعلى  امل��ج��الت  خمتلف  يف  نوعيا  ت��ط��ورا  ت�ضهد 
لتاريخ  ترجمة  اإل  الواقع  يف  تكن  مل  العاقات  ه��ذه  واأن  وال�ضبل، 
طويل من التعاون الإقليمي بني البلدين ال�ضقيقني، اللذين اأدركا مبكرًا 
جمل�ض  ودول  عامة،  العربية  ال��دول  بني  والتعاون  التن�ضيق  اأهمية 

التعاون اخلليجي ب�ضفة خا�ضة.

وتعار�ضات  جت��اذب��ات  من  العربية  املنطقة  له  تتعر�ض  ما  واإزاء 
تفر�ضها امل�ضالح الإقليمية والدولية، يبدو اأن الرهان احلقيقي �ضيكون 
مبنيًا يف امل�ضتقبل على التعاون )ال�ضعودي - الإماراتي(، وُيبنى عليه 
لتاأ�ضي�ض م�ضروع عربي قوي و�ضلب من اأجل حماية املنطقة، و�ضعيا 
لا�ضتقرار والأمان وال�ضام فيها، ول �ضيما اأن ما يربط البلدين من 
عاقات تاريخية واجتماعية واقت�ضادية وثقافية و�ضيا�ضية واإعامية 
و�ضحافية يجعلهما اأقرب اإلى التاآلف والن�ضجام والتناغم والتفاهم، 
اأن  اأن الثقل الذي متثله اململكة العربية ال�ضعودية، من �ضاأنه  خا�ضة 
ف�ضا  العربية،  اخلليج  دول  بني  ثنائي  تعاون  اأي  جناح  اإل��ى  يدفع 
والبتكار،  ال�ضطناعي  والذكاء  والتكنولوجي  التقني  التطور  عن 
العوملة  ع�ضر  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ه  تتميز  ال��ذي 
لتقوية  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  جتربتها  عن  ف�ضًا  والتكنولوجية، 
الذي  اخلليجي  الكيان  وتقوية  ال�ضحيحة،  العاقة  مفاهيم  وتعزيز 
ينتظر منه ال�ضعب اخلليجي مزيدا يف اإطار منظومة متكاملة، والذي 
يرتقب عقد قمته قريبًا يف العا�ضمة ال�ضعودية الريا�ض، يعد من اأكر 
التجارب ح�ضورا وجناحًا على ال�ضاحتني العربية والإقليمية اأي�ضًا.

كل  رغ���م  الآن  ح��ت��ى  ي��ب��دو  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�ض  اإن  ح��ي��ث 
الإ�ضكالت التي برزت يف تاريخه اأنه يبقى املوؤ�ض�ضة الأكر تاأثرا يف 
هذه املنطقة، مبا ميثل من تناغم �ضيا�ضي واقت�ضادي واجتماعي باأي 
دولة، الأمر الذي يجعل منه مركز اأمل حقيقيا، لي�ض ملنطقة اخلليج، 
 - )ال�ضعودي  التن�ضيق  ياأتي  ولذلك  برمتها،  العربية  للمنطقة  بل 
واأبو  )الريا�ض  من  كل  بني  امل�ضرتك  والتعاون  امل�ضتمر،  الإماراتي( 
العربي،  العامل  يف  اجلديدة  املرحلة  عنوان  بجدارة  لي�ضكل  ظبي( 
جذور  على  الواقع  يف  يرتكز  والتعاون  التن�ضيق  هذا  اأن  �ضيما  ول 
تاريخية وثقافية عميقة، يزيد من متانتها البعدان العربي والإ�ضامي 
والتعاون  واملحبة  ال��ود  عاقات  خال  من  جليا  ذلك  ويظهر  اأي�ضا، 
وبيئة  وتقاليد  بعادات  مرتبطة  هي  التي  ال�ضقيقني،  ال�ضعبني  بني 
�ضيغة  ايجاد  يف  اأ�ضهم  اأم��ر  وهو  واح��د،  اجتماعي  ون�ضيج  واح��دة 
ال�ضركات  من  كثر  وجود  يف  جتلى  اأي�ضًا،  اقت�ضادي  لتعاون  جلية 
الإم��ارات،  رحاب  يف  �ضالتها  وجدت  التي  ال�ضعودية،  واملوؤ�ض�ضات 
اأ�ضبحت م�ضدر جذب ومناخا �ضحيا، متامًا كما وجدت بع�ض  التي 
�ضاحة  ال�ضعودية  العربية  اململكة  يف  الإماراتية  التجارية  ال�ضركات 
مهمة لن�ضاطاتها �ضمن التفاق بني الأ�ضقاء، وكذلك وجود موؤ�ض�ضات 
جالية  وج���ود  اإل���ى  اإ���ض��اف��ة  الإم�����ارات،  يف  تعمل  �ضعودية  اإع��ام��ي��ة 
يف  يدر�ضون  وطالبة  طالب   3200 من  اأكر  وهناك  كبرة،  �ضعودية 
وهذا  اخلا�ضة،  اأو  احلكومية  �ضواء  املرموقة،  الإماراتية  اجلامعات 
الواقع ل بد اأن يجد م�ضالح م�ضرتكة بني ال�ضعبني ال�ضقيقني، ويقوي 
امل�ضالح والعاقات  اأن تداخل  العاقة بينهما، وبالتاأكيد  من و�ضائج 
على  جدا  حري�ضني  يجعلهما  العربيني،  البلدين  هذين  بني  ال�ضعبية 
العليا  اللجنة  وج��ود  مع  وهو  بينهما،  الأخوية  العاقات  ا�ضتمرار 
امل�ضرتكة للبلدين الهدف لتحويل هذه العاقة اإلى عاقات اقت�ضادية 
موؤ�ض�ضاتية، ت�ضمل خمتلف جوانب احلياة من اقت�ضادية واجتماعية 

وثقافية، واإن�ضاء جمل�ض )التن�ضيق ال�ضعودي - الإماراتي(. 
ال��روح  تلك  نتلم�ض  اأن  ن�ضتطيع  قليًا،  التاريخ  اإل��ى  رجعنا  واإذا 
"رحمه  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  تربط  كانت  التي  الأخوية 
اأي�ضا  ال��روح  ه��ذه  تربط  مثلما  ال�ضعودية،  العربية  باململكة  الله" 
امللك  ال�ضريفني  احلرمني  خادم  بني  ما  الراهن،  الوقت  يف  القيادتني 
ال�ضمو  �ضاحب  واأخيه  ورعاه"  الله  "حفظه  عبدالعزيز  بن  �ضلمان 
ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض دولة الإمارات العربية املتحدة 
ال�ضقيقة "حفظه الله ورعاه" وحكومتيهما يف "الريا�ض واأبوظبي"، 
متميزة  عاقة  لهكذا  العميقة  التاريخية  ب��اجل��ذور  لإميانهما  نظرا 
معًا  البلدين  اأجل  من  تعزيزها  واأهمية  التاريخ،  عمق  يف  ورا�ضخة 
اأن دولة  التوقف عندها هي  التي ل بد من  واملنطقة كافة، واحلقيقة 
الإمارات كانت على الدوام ال�ضباقة، لتفهم وم�ضاندة الآراء واملواقف 
احلكيمة للقيادة ال�ضعودية الر�ضيدة، ول �ضيما فيما يتعلق منها باأمن 
منطقة اخلليج والعامل، ومن هنا تاأتي م�ضاندتها للدعوة التي اأطلقها 
لانفتاح  واأهميته  الأدي��ان  اأجل حوار  ال�ضريفني، من  خادم احلرمني 
التوتر والطائفية، ودعم التحالف العربي،  على الآخر، واإغاق بوؤر 
فيما قدمت  ال�ضقيق،  اليمن  الأمل يف  واإطاق عا�ضفة احلزم واإعادة 
دولة الإمارات العربية املتحدة اأكر من 70 �ضهيدا من مقاتلي قواتها 
امل�ضلحة البا�ضلة الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية معركة ال�ضرف 

والكرامة دفاعًا عن احلق وعودة ال�ضرعية لأهلها يف اليمن ال�ضقيق، 
يف  ال�ضخي  الدعم  عن  ف�ضًا  واخليانة،  الغدر  اأنياب  نالته  اأن  بعد 
 17.6 ال��ذي جت��اوز  الإم���ارات،  اململكة ودول��ة  من  الإن�ضاين  اجلانب 
قدمته  ما  اإجمايل  بلغ  حيث  ال�ضقيق،  لليمن  م�ضاعدات  دولر  مليار 
حجم  وبلغ  دولر،  مليار   11.5 من  اأك��ر  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
اأبريل  من  الفرتة  لليمن خال  الإم��ارات  دولة  من  املقدمة  امل�ضاعدات 
 "4،03" دره��م  مليار   14،79 بلغ  اجل��اري  العام  �ضبتمر  اإل��ى   2015
لأك��ر  الأ�ضا�ضية  الحتياجات  لتلبية  توجيهها  مت  دولر  مليارات 
من 16.7 مليون ميني، منهم 10.1 مايني طفل و3.4 مايني، اإ�ضافة 
اإلى عاج مئات اجلرحى وامل�ضابني من جميع فئات ال�ضعب اليمني 
امل�ضاعدات  اأن  كما  اليمن،  وخ��ارج  داخ��ل  املختلفة  امل�ضت�ضفيات  يف 
مت  دولر،  مليار   1.24 بلغت   2018 ال��ع��ام  خ��ال  لليمن  الإم��ارات��ي��ة 
تخ�ضي�ض 465 مليون دولر منها لدعم خطة الأمم املتحدة لا�ضتجابة 
الإن�ضانية للعام 2018، كما اأطلقت اململكة والإمارات مبادرة "اإمداد" 
للت�ضدي لأزمة الغذاء يف اليمن ل�ضد الحتياج الإن�ضاين يف الغذاء يف 
اليمن، بلغت 500 مليون دولر لرعاية نحو 12 مليون مواطن ميني 

بتاريخ 20 نوفمر 2018م. 
اليمن  اأزم��ة  بعد  ومتانة  قوة  اأك��ر  ب�ضكل  العاقات  تعا�ضدت  وقد 
لتت�ضح الروؤية من اأجل عامل اأكر اأمانا و�ضامًا، ول غرابة اأن يعلن 
بن  عبدالله  امللك  ا�ضم  اإط��اق  "اأبوظبي"  الإم��ارات��ي��ة  العا�ضمة  يف 
وكذلك  اأبوظبي،  مدينة  �ضوارع  اأه��م  على  الله"  "رحمه  عبدالعزيز 
اأطلق ا�ضم خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن عبدالعزيز على 
الذي  التقدير والح��رتام  يدل على مدى  دب��ي، وذل��ك  �ضارع يف  اأه��م 
الريا�ض  ا�ضم مدينة  واإط��اق  الإم��ارات،  اململكة يف  قيادة  به  تظى 
على اأهم ال�ضوارع يف مدينة دبي، وكذلك ت�ضمية اأحد ال�ضوارع با�ضم 
في�ضل  امللك  و�ضارع  ثراه"،  الله  "طيب  �ضعود  بن  عبدالعزيز  امللك 
حمبة  مدى  يبني  هذا  ال�ضارقة،  ثراه" يف  الله  "طيب  عبدالعزيز  بن 
باعتبارها  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  م��ن  وق��رب��ه��م  الإم��ارات��ي��ني 
ال��ق��وي  الإم�����ارات  دع���م  ك���ان  ه��ن��ا  وم���ن  الأك����ر،  اخلليجي  ال�ضقيق 
والت�ضجيع  والإره����اب،  التطرف  حماربة  يف  ال�ضعودية  للمواقف 
املتكررة،  الزيارات  والثقافات، وتبادل  على احلوار بني احل�ضارات 
�ضعوبها   وا�ضتقرار  املنطقة  حماية  على  القيادتني  بني  ما  والت�ضاور 

وحفظ اأمنها والدفاع عن مكت�ضباتها. 
العاقات  يف  امل��وج��ودة  الفر�ض  اأن  على  التذكر  م��ن  ب��د  ل  وهنا 
نظرا  ومتينة،  قوية  وتبقى  وواع��دة،  كبرة  الإماراتية   - ال�ضعودية 
نظرهما  وجهتي  وت��ق��ارب  اخلليجية،  الأ���ض��رة  يف  ال��دول��ت��ني  لثقل 
ب�ضكل عام، وتبني  للخليج والعرب  امل�ضرية  الق�ضايا  اإزاء كثر من 
الذرية  للطاقة  عبدالله  امللك  مدينة  ب��ني  ال�ضرتاتيجية  التفاقية 
والتعاون  التن�ضيق  اأن  امل�ضتقبل،  لطاقة  اأبوظبي  و�ضركة  واملتجددة 
املنطقة،  دول  من  كثر  بني  تعاون  فاتة  يكون  رمب��ا  البلدين،  بني 
والإعامية  الثقافية  التفاقيات  عن  ف�ضا  منها،  اخلليجية  �ضيما  ول 
اإ�ضافة  املخاطر،  ملواجهة  الإعامي  اخلطاب  وتوحيد  وال�ضحافية، 
اإلى ذلك فاإن العاقات القوية وال�ضرتاتيجية بني اململكة والإمارات، 
فاإنها  وتعزيزها،  امل�ضرتكة  امل�ضالح  دعم  يف  ت�ضب  اأنها  اإلى  اإ�ضافة 
متثل ركنا اأ�ضا�ضيا من اأركان الأمن اجلماعي يف جمل�ض التعاون لدول 
اخلليج العربية من ناحية، والأمن القومي العربي من ناحية اأخرى، 
حيث تبدو مهمة اأثر التن�ضيق بني البلدين يف ا�ضتباق اأي خطر يحدق 
باملنطقة من خال مواجهته بخطوات متاأنية ومدرو�ضة وبعيدة عن 

الت�ضنج والت�ضرع والتهور.
العاقات  ق��وة  اإن جت��رب��ة  ال��ق��ول  م��ن  ب��د  ل  اآخ����رًا،  اأخ���را ولي�ض 
عمل  واأ�ضلوب  بامتياز،  ناجحا  ملمحا  تعد  الإماراتية   - ال�ضعودية 
العامل  ول��وج  اأردن��ا  ما  اإذا  مهم،  وا�ضرتاتيجي  واقت�ضادي  �ضيا�ضي 
بخطاب �ضيا�ضي خم�ضرم و�ضيا�ضات اقت�ضادية وثقافية وفكرية قوية 
وواعية وممنهجة، ت�ضتلهم قبل كل �ضيء خر هذه الأمة وم�ضاحلها 
اأف�ضل، وحني  م�ضتقبل  نحو  اأبنائها وتطلعات جمتمعاتها  وم�ضتقبل 
اليوم  مبنا�ضبة  اخلا�ض  الإ���ض��دار  ه��ذا  "الريا�ض"  �ضحيفة  ت�ضدر 
بغريب  لي�ض  فهو  اليوم،  ي�ضادف  ال��ذي  املجيد،  الإم��ارات��ي  الوطني 
املهمة  للعاقة  وتخليد  وا�ضتمرار  تتويج  هو  اإمنا  جديدة،  فكرة  اأو 
�ضعبيهما  يخدم  مل��ا  ال�ضقيقني  البلدين  ب��ني  وال�ضريحة  الوا�ضحة 
الطريق  على  امل�ضار  نحو  امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  املنطقة  وا�ضتقرار 

ال�ضحيح.
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دبي - »الريا�ض«
احتفلت دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقية حكومة و�شعبا 
�شبتمرب   23 يوم  �شادف  الذي  ال�شعودي  الوطني  اليوم  مبنا�شبة 
وا�شعة   م�شاحة  الإماراتية  الإعللام  و�شائل  اأفللردت  حيث  املا�شي، 
والأبللراج  ال�شوارع  تزينت  كما  الوطنية،  املنا�شبة  بهذه  لاحتفال 
والدوائر احلكومية بالعلم ال�شعودي، حيث اإن العاقة بني اململكة 
ودولة الإمارات �شكلت ركنا اأ�شا�شًا من اأركان الأمن اجلماعي العربي 
وال�شتقرار،  والتنمية  الأمللن  يف  التطلعات  وحتقيق  واخلليجي 
اإلى مكانها وتاأثريها الطبيعي  اإعادة الأمة  والأهم من ذلك كله هو 
يف اأحداث املنطقة والوقوف بحزم يف وجه الأطماع واملوؤامرات 

التي حتاك �شد المة العربية والإ�شامية. 
ال�شعودي  الوطني  لليوم  الل88  بالذكرى  اململكة  احتفال  ومللع 
دوامها  اإماراتية،  وخا�شة  و�شعبيه  حكومية  جهات  عدة  با�شرت 
يف  للمملكة  حتية  بللالللوقللوف  املللا�للشللي،   �شبتمرب   23 يللوم  �شباح 
اأنغام الن�شيد الوطني ال�شعودي،  الل88، وذلك على  يومها الوطني 

كما ا�شتقبلت مراكز خدمة املتعاملني يف عدة جهات يف الإمارات، 
بللالللورود واأعلللام اململكة والإملللللارات، وتللوزيللع خمتلف  زوارهلللا 
العلم  باأو�شحة  واملوظفون  امللللدراء  وتزين  احللويات،  اأ�شناف 

ال�شعودي. 
ال�شعوديني  للمر�شى  زيللارات  دبللي،  يف  ال�شحة  هيئة  ونظمت   
الذين يتلقون العاج يف عدد من م�شت�شفيات دبي، و�شدح الن�شيد 
الوطني ال�شعودي يف �شالت وممرات عدة م�شت�شفيات يف اإمارة 

دبي، كما يف م�شت�شفى را�شد.
لللاإعللام  دبللي  وموؤ�ش�شة  اأبللوظللبللي،  فللى  الإعلللام  �شركة  وقللامللت 
من  العديد  بتقدمي  والرقمية،  والإذاعلليللة  التلفزيونية  بقنواتها 
والأفلللام  املبا�شرة  والفعاليات  اخلللا�للشللة،  والتغطيات  الللربامللج 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  توحيد  ذكرى  تواكب  التي  الوثائقية، 
اآل  في�شل  بن  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز  امللك  املوؤ�ش�ض  يد  على 
�شعود، رحمه الله، ور�شدت كافة جوانب الحتفال بهذه املنا�شبة، 
وعلى جميع ال�شعد واملجالت، م�شاركة لعمق العاقات التاريخية 

والإن�شانية التي جتمع البلدين ال�شقيقني. 
احلرمني  خلللادم  اإللللى  دبللي  ل�شرطة  الللعللامللة  الللقلليللادة  تقدمت  كما 
�شلمان  بن  حممد  والأمللري  عبدالعزيز،  بن  �شلمان  امللك  ال�شريفني 
كل  واإلللى  الللدفللاع  وزيللر  اللللوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  العهد  ويل 
متمنية   ،88 الل  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  ال�شعودي،  ال�شعب  اأبناء 
للمملكة دوام التقدم والنجاح يف م�شرية البناء والتنمية والزدهار 

والرفعة. 
و�شعبًا  حكومة  اململكة  اأبوظبي ،  باإمارة  النقل  دائللرة  هناأت  كما 
يعيده  اأن  متمنية  الل88 ،  ال�شعودي  الوطني  ذكرى  اليوم  مبنا�شبة 

الله على اململكة بالتقدم والزدهار. 
 ون�شرت دائرة النقل باإمارة اأبوظبي، عرب ح�شابها الر�شمي على 
اإن�شتغرام، جانبًا من احتفالت الإمارة باليوم الوطني ال�شعودي، 
الوطني  بعيدها  للمملكة  التهنئة  عبارات  عر�ض  خللال  من  وذلللك 
الذكية على  ال�شا�شات  مزينة بالعلمني الإماراتي وال�شعودي، عرب 

طرق اأبوظبي.

والفعاليات  الأن�شطة  من  جمموعة  اأبوظبي  مطارات  اأطلقت  كما 
ال�شوء  للمملكة، والتي ت�شلط  الوطني  اليوم  الحتفالية مبنا�شبة 
البلدين،  من خالها على مدى عمق العاقات الوطيدة التي تربط 
وقدمت مطارات اأبوظبي يف هذه الذكرى عرو�شًا خا�شة وجوائز 
للمواطنني ال�شعوديني، كما مت ا�شتقبال الزوار القادمني من اململكة 
والرتحيب بهم و�شط اأجواء يغمرها رفع الأعام وتقدمي ال�شعارات 

واحللويات على اأنغام ال�شام الوطني ال�شعودي.
الرتفيهية  والعائلية  ال�شياحية  الوجهة  الق�شباء،  احتفت  كما 
الأبللللرز يف اإمللللارة اللل�للشللارقللة، بللاللليللوم الللوطللنللي اللل�للشللعللودي الل88،  
وج�ّشدت هذه الحتفالت روح الإخاء بني دولة الإمارات العربية 
بالأعام  و�شاحاتها  الق�شباء  اأروقللة  تزينت  اإذ  واململكة،  املتحدة 
ال�شعودية والأ�شواء اخل�شراء، كما احت�شنت 4 عرو�ض فلكلورية 
من  ع�شوًا   16 ت�شم  التي  الطرف«،  »�شباب  فرقة  قدمتها  �شعودية 
بلدة الطرف، جنوب الأح�شاء يف اململكة، ا�شتمر كّل منها 15 دقيقة، 

وحظيت بتفاعل كبري من الزوار من جميع الأعمار.

اإلماراتيون يحتفلون باليوم الوطني السعودي على طريقتهم الخاصة

نموذج العالقات السعودية اإلماراتية الثقافية المميزة الزياني لـ"{": احتفال دولة اإلمارات بعيدها 
فريدًا الوطني هو احتفال لجميع مواطني دول مجلس التعاون الإماراتية منوذجًا  ال�شعودية  العاقات  تعد 

للعاقات بني الدول، حيث جتاوزت مفهوم التعاون 
بلللني دول اجللللللوار يف ظلللل النلل�للشللجللام والللتللكللامللل 
امل�شرتكة؛  والأهلللللداف  الق�شايا  جتلللاه  اللل�للشللمللويل 
اأعماق  يف  جللذورهللا  ت�شرب  عللاقللات  اإلللى  م�شتندة 
امل�شرتك  الأخوة وامل�شري  التاريخ وتعززها روابط 
بقيادة خادم احلرمني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 
اآل  زايللد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  �شعود 
امللحقية  وتللوؤدي  ورعاهما-،  الله  -حفظهما  نهيان 
عاما  خم�شني  قبل  اأن�شئت  التي  ال�شعودية  الثقافية 
العاقة  هذه  تعزيز  يف  مهمًا  دورًا  )1968م(  تقريبًا 
اأ�شرفت على املعلمني ال�شعوديني العاملني يف  حيث 
حاليًا  وت�شرف  طويلة؛  �شنوات  قبل  الإمللارات  دولة 

عدد  يبلغ  حيث  الإمللاراتلليللة؛  اجلامعات  يف  الدار�شني  الطلبة  على 
الطلبة ال�شعوديني يف الإمارات حاليًا اأكرث من )3000( طالب وطالبة 
اأ�شحاب  ومراكز  الإماراتية  اجلامعات  يف  عاٍل  وتعليم  عام  تعليم 

الهمم.
يف  التعليم  وزارة  بللني  الللعللاقللة  تعزيز  يف  امللحقية  وت�شاهم 
اأحد  خال  من  الإمللارات  يف  والتعليم  الرتبية  ووزارة  ال�شعودية 
حماور املجل�ض التن�شيقي الثنائي )والذي يعد قفزة نوعية ومرحلة 
الطابع  وي�شفي  البلدين،  بني  الثنائية  العاقات  م�شار  يف  جديدة 
املحور  وهللو  بينهما(،  العاقات  على  وال�شرتاتيجي  املوؤ�ش�شي 
الب�شري واملعريف، عرب م�شروعات تهدف اإلى بناء منظومة تعليمية 
من  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  بني  التعاون  ومنها  ومتكاملة  فعالة 

خال و�شع خطة م�شرتكة لت�شجيع برامج التوءمة بني 
من  الطاب  لتمكني  والإماراتية  ال�شعودية  اجلامعات 
ال�شتفادة من املزايا العلمية لدى املوؤ�ش�شات التعليمية 
املبكرة،  الطفولة  �شيا�شة  وتطوير  البلدين،  كللا  يف 
اللجنة  وتاأ�شي�ض  الرقمية،  التعليم  منظومة  واإطللاق 

ال�شعودية الإماراتية ل�شيا�شة التعليم الفني.
والكفاءات  تبادل اخلربات  امللحقية يف  ت�شاهم  كذلك 
الثقايف  واحل�شور  البلدين،  بني  التعليمية  والزيارات 
اجلوائز  يف  وامل�شاركة  البلدين،  بني  املتبادل  الكبري 
وجائزة  حمدان  جائزة  مثل  والتعليم  الثقافة  حقل  يف 
والأ�شابيع  والرتجمة،  الن�شر  وم�شروعات  خليفة، 
الإمللارات،  اأو  ال�شعودية  ت�شت�شيفها  التي  الثقافية 
ومهرجان  الوطني  للرتاث  اجلنادرية  مهرجان  مثل 
م�شوؤويل  بللني  الر�شمية  والللزيللارات  الللللله-،  -رحللملله  زايللد  ال�شيخ 
على  والإ�للشللراف  امل�شرتكة،  اللجان  وتكوين  البلدين،  يف  التعليم 
الأن�شطة الثقافية واملعار�ض الدولية للكتاب يف اأبوظبي وال�شارقة 
واملعار�ض الفنية والندوات الثقافية، وتنظيم العديد من الزيارات 
املتبادلة بني الأكادمييني واأ�شاتذة اجلامعات يف البلدين، وت�شهيل 
املوؤمترات  يف  ال�شعوديني  التدري�ض  هيئة  اأع�شاء  بع�ض  م�شاركة 
العلمية والندوات التي تقيمها بع�ض الهيئات الأكادميية واجلامعات 

يف الإمارات.
وبهذه املنا�شبة نهنئ دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة يف 
عيدها الوطني املجيد، ون�شكر »الريا�ض« على هذه املبادرة الطيبة.
* املحلق الثقايف ال�شعودي يف الإمارات

دبي - د. علي القحي�ض
عبداللطيف  الدكتور  معايل  اأعللرب 
بن را�شد الزياين الأمني العام ملجل�ض 
اللللتلللعلللاون للللللدول اخلللللليللج الللعللربلليللة 
مبنا�شبة  لل"الريا�ض"  ت�شريح  يف 
بهذه  "الريا�ض" عددًا خا�شًا  اإ�شدار 
قال  حيث  الغالية،  الوطنية  املنا�شبة 
التهاين  م�شاعر  "اأ�شدق  مللعللاللليلله: 
والتربيكات اإلى مقام ح�شرة �شاحب 
اآل  زايلللد  بللن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان، رئي�ض دولة الإمارات العربية 
ال�شمو  اأ�للشللحللاب  واإللللللى  املللتللحللدة، 

اأع�شاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات، 
الكرمي،  الإمللارات  �شعب  واإلللى  الله ورعاهم،  حفظهم 
لدولة  والأربللعللني  ال�شابع  الوطني  اللليللوم  مبنا�شبة 

الإمارات العربية املتحدة، الذي ي�شادف اليوم.
املزيد  و�شعبها  لاإمارات  متنياته  عن  معاليه  معربًا 

من النماء والتطور والزدهار.
بعيدها  الإملللارات  دولللة  احتفال  اأن  الللزيللاين  واأكللد 
جمل�ض  دول  مواطني  جلميع  احتفال  هللو  الوطني 
التعاون الذين ي�شاركون اأبناء الإمارات فرحتهم بهذه 
املنا�شبة الغالية، تعبريًا ملا يجمعهم من و�شائج املحبة 
والأخوة ال�شادقة وروابط التاريخ الواحد وامل�شالح 

امل�شرتكة.
التنموية  امل�شرية  حتققه  مبا  العام  الأمللني  واأ�شاد 

اإجنازات  امل�شتدامة يف الإمارات من 
خمتلف  يف  �شاملة  ونه�شة  مملليللزة 
الإملللارات  اأ�شبحت  حتى  املللجللالت، 
الللتللخللطلليللط  رائلللللللللدًا يف  منلللللوذجلللللًا 
والتنفيذ  اجلللاد  والعمل  امل�شتقبلي 
بني  مملليللزًا  موقعًا  وتللبللواأت  املتقن، 
اقللتلل�للشللاديللًا  املللتللقللدمللة  اللللعلللامل  دول 
يف  رفيعة  مكانة  واحتلت  وتنمويًا، 
ال�شاحة الدولية، موؤكدًا اأن ما حققته 
دولة الإمللارات من اإجنللازات ونه�شة 
احلكيمة  قيادتها  بف�شل  ح�شارية، 
اأبنائها  الر�شيدة والتفاف  وحكومتها 

الأوفياء وعطائهم واإخا�شهم.  
واأعرب الأمني العام عن اعتزازه باجلهود املخل�شة 
العمل  م�شرية  لتعزيز  الإمللارات  دولة  بها  تقوم  التي 
اخلليجي امل�شرتك، اإميانًا من قيادتها احلكيمة بتعميق 
التاحم والت�شامن اخلليجي، و�شرورة ت�شخري كافة 
اإلى  العمل اخلليجي  دفع  اأجل  اجلهود اخلليجية من 
بلوغ اأهدافه ال�شامية، وحتقيق تطلعات مواطني دول 
والتقدم  واملنعة  العزة  من  املزيد  يف  الكرام  املجل�ض 

والزدهار.
وقال الزياين: "ن�شكر �شحيفة "الريا�ض" على هذه 

املبادرة الطيبة يف هذه املنا�شبة العزيزة". 

* الأمني العام ملجل�ض التعاون لدول اخلليج العربية

د. راشد الغياض*

د. عبداللطيف بن را�شد الزياين*
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دبي - »الريا�ض«
ب�شكل  ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  بدولة  الثقايف  امل�شهد  تطور 
دي�شمرب  الثاين من  دولة الحت��اد يف  تاأ�شي�ض  منذ  لفت و�شريع وج��اذب 
ت�شمل خمتلف  عديدة،  األ��وان وحماور ومفا�شل  1971م، من خالل  العام 
جمالت الإبداع والتميز والعطاء، ويف كل اإمارة من اإمارات الدولة ال�شبع 
هناك خ�شو�شية خمتلفة ومتيز ما جتمع األوان الطيف الثقايف حتت راية 
مبجمله  ي�شكل  وان�شجام  وتكامل  تناغم  ظل  يف  واح��د،  و�شعار  واح��دة 
اإن الثقافة  امل�شهد الثقايف العام يف دولة الإم��ارات، ول مبالغة يف القول 
دولة  ميالد  قبل  حا�شرة  كانت  بل  الإم��ارات��ي،  امل�شهد  عن  يومًا  تغب  مل 
اململكة  ثقافية مع  ترتبط بعالقات  مثاًل  ال�شارقة  اإم��ارة  الإم��ارات، وكانت 
ال�شارقة كان هناك  تاأ�شي�ض دولة الإمارات، ويف  العربية ال�شعودية، قبل 
ملحقية ثقافية لل�شعودية، وفوق كل هذا كانت الإمارات مليئة بالأن�شطة 
والفعاليات الثقافية املحلية هنا وهناك، وكان هناك مثقفون كرث، يقومون 
بدورهم ومهاماتهم التنويرية والتثقيفية ب�شكل جيد، وما اإن قامت دولة 
الثقايف  التاأ�شي�ض  مهمة  عاتقهم  على  الإم���ارات  حكام  اأخ��ذ  حتى  الحت��اد 
الفاعل والن�شط على م�شتوى الإمارات، وعلى م�شتوى كل اإمارة، وبداأت 
الأن�شطة والربامج والفعاليات الثقافية يف الظهور ب�شكل تدريجي منظم 
وقوي، ومنذ نحو 47 �شنة يكاد ل مير يوم على الإمارات من دون ن�شاط اأو 

برنامج اأو فعالية ثقافية كبرية، وذات طابع عاملي وعربي.
العربي والعاملي،  الثقايف  امل�شهد  اأ�شا�شية يف  الإمارات حمطة  اأ�شبحت 
ب��اأن  اجل��زم  نكاد  ب��ل  م��ا،  منا�شبة  يف  هنا  ك��ان��وا  ال��ع��رب  املثقفني  فغالبية 
الإم��ارات جذبت كل املثقفني العرب، ول يوجد مثقف يف خمتلف جمالت 
حياته،  يف  وحا�شرة  مهمة  حمطة  الإم���ارات  وكانت  اإل  والإب���داع  الأدب 
فالفنانون هنا دومًا، واملمثلون يف عامل امل�شرح وال�شينما والتلفزيون هنا، 
واملخرجون والكّتاب والروائيون والقا�شون والر�شامون واملفكرون، وكل 
امل�شتغلني يف الكتابة، لهم يف الإمارات ذكريات و�شولت وجولت ثقافية 
الثقافية  لأعمالهم  خمتلفة  واإ�شدارات  واأّث��َر،  تاأّثَر  مهم،  وح�شور  متنوعة 

والأدبية ملا ت�شكله هذه دولة من بيئة �شاحلة وجاذبة للمثقف العربي. 
ويف كل اإمارة هناك ن�شاط ثقايف مميز، لكنه يكون اأكرث قوة وو�شوحًا 
اأبوظبي،  اإم��ارة  من  كل  يف  وعاملية،  عربية  اأبعاد  وذا  وج��ذب��ًا،  وت��اأث��ريًا 
واإمارة دبي، واإمارة ال�شارقة، ففي اأبوظبي هناك هيئة الثقافة وال�شياحة 
التي ت�شرف وتت�شل بكل الأن�شطة والربامج الثقافية، ويف دبي هناك هيئة 
الثقافة والفنون، ويف ال�شارقة هناك دائرة الثقافة والإعالم، بكل اأق�شامها 
ودوائرها، ومعهد ال�شارقة للرتاث، وهيئة ال�شارقة للكتاب، وموؤ�ش�شة فن، 
ومهرجان الطفل ال�شينمائي وامل�شرح املدر�شي، وثقافة بال حدود، وغريها 

من املوؤ�ش�شات التي ت�شتغل يف الثقافة وتدخل كل بيت.
هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

تراث  على  باملحافظة  الل��ت��زام  عاتقها  على  تاأخذ  وه��ي  تاأ�شي�شها  منذ 
امل�شتوى  على  وتر�شيخها  واإعالئها  اأبوظبي،  وتقاليد  وت��راث  وثقافة 
اأن  اأجل  من  لالإمارة،  الثقايف  امل�شهد  تطوير  على  الهيئة  وتعمل  العاملي، 
على  املحافظة  ظل  يف  ومم��ي��زًا،  م�شتدامًا  عامليًا  مق�شدًا  اأبوظبي  تكون 
الرتاث  �شون  على  تعمل  كما  البيئي،  ونظامها  الأ�شيلة  الثقافية  هويتها 
الثقايف الغني والتاريخي لالإمارة، وتعزيزه بكل الو�شائل املمكنة، انطالقًا 
دولة  م�شتقبل  ت�شكيل  اأج��ل  من  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  لأهمية  اإدراكها  من 
الإم��ارات، كما تعمل على و�شع هذا الإرث العريق �شمن �شياق عاملي من 
بهدف  واملتاحف،  واملعار�ض  الثقافية،  الأن�شطة  من  مكثف  برنامج  خالل 
تعزيز التفاهم بني خمتلف ثقافات العامل، وتر�شيخ مكانة اأبوظبي كوجهة 

ثقافية م�شتدامة على امل�شتوى العاملي.
دار الكتب الوطنية

كنوز  اأ�شخم  من  واحدة  لتكون   1981 يف  الوطنية  الكتب  دار  تاأ�ش�شت 
املعرفة يف الإمارات، وموردًا بالغ الأهمية للمفكرين والباحثني والعلماء. 
اأرجاء  اأن�شطتها يف كل  الوطنية على تطوير وتو�شيع  الكتب  دار  وتعمل 
املناطق  خمتلف  خل��دم��ة  مكر�شة  مكتبات  اف��ت��ت��اح  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
املتنقلة، وقد كان  املكتبات  اإلى  بالإ�شافة  ال�شكنية والأطفال،  والتجمعات 
لدار الكتب الوطنية اإ�شهامها الكبري يف ن�شر العلوم والثقافة يف املجتمع 
بالعتماد  والعاملي  والإ�شالمي  العربي  الفكري  النتاج  وحتقيق  املحلي، 
ال�شلة  ذات  الق�شايا  على  الرتكيز  مع  الأ�شيلة،  املعرفية  م�شادره  على 
املعلومات، ودعم  �شهلة مل�شادر  قناة و�شول  بالإمارات، واإر�شاء وتنظيم 
وت�شجيع  العاملية،  الكتب  اأمهات  وترجمة  املحلية  الن�شر  حركة  وت�شجيع 

املوهوبني من املوؤلفني والباحثني الإماراتيني عرب ن�شر موؤلفاتهم واأعمالهم 
1988 م�شوؤولية جمع وحفظ  الأكادميية، وتولت دار الكتب الوطنية منذ 

وعر�ض املخطوطات العربية والإ�شالمية القدمية.
مشروعات ثقافية أساسية

بخطى  وتتقدم  ال��ك��ربى،  الثقافية  امل�شروعات  من  حزمة  الهيئة  ل��دى 
�شريعة لت�شبح مركز جتارة الكتب العربية ونقطة الرتكاز لتجار وموزعي 
من  جمموعة  الهيئة  وتنفذ  العربي،  اخلليج  منطقة  يف  الكتب  ونا�شري 
مبادرات الن�شر لدعم عملية تنمية وتطوير �شناعة الكتاب، كما تنفذ حزمة 
لتطوير  دعمًا  املكتوبة  امل��ادة  اإنتاج  ت�شجع  التي  امل�شروعات  من  متنوعة 
�شناعة الكتاب، وتركز هذه امل�شروعات على تقدير ومكافاأة املنتج املميز 

ودعم الّكتاب ال�شباب وت�شجيع املواهب والإبداع.
ومن بني اأهم تلك امل�شروعات »جائزة ال�شيخ زايد الدولية للكتاب«، وجاء 
اآل  اإطالق هذه اجلائزة تكرميًا لذكرى املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
عامًا،   30 من  لأكرث  الإم��ارات  دولة  ورئي�ض  اأبوظبي  اإم��ارة  حاكم  نهيان، 
�شنويًا  اجلائزة  ومتنح  التنموية،  وم�شريتها  الدولة  توحيد  ولقيادته 
من  ال�شابة  وللمواهب  املميزين  العرب  والنا�شرين  واملفكرين  للموؤلفني 
الذين كان لكتاباتهم وترجماتهم يف جمال العلوم الإن�شانية دور مهم يف 
ومو�شوعيًا.  علميًا  العربية  الجتماعية  واحلياة  والآداب  الثقافة  اإغناء 
القيمة  تبلغ  م�شتقلة  ثقافية  موؤ�ش�شة  للكتاب  زايد  ال�شيخ  جائزة  وتعترب 

املالية الإجمالية ملكافاآتها 7 ماليني درهم.
معرض أبوظبي للكتاب

طموحًا  الكتب  معار�ض  اأك��رث  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�ض  يعترب 
األف   500 على  �شنويًا  املعرو�شة  الكتب  تزيد  حيث  النمو،  يف  و�شرعة 
الكتب  وموزعي  النا�شرين  من  �شخمة  اأع��دادًا  املعر�ض  ويجتذب  عنوان، 
الن�شط  التجاري  ال�شوق  هذا  يف  للح�شور  العامل  اأرج��اء  كل  من  والقراء 
واملهم لكربيات دور الن�شر العاملية، ويهدف اإلى اإحياء اهتمام النا�ض بعامل 
للتنمية  الأهمية  بالغة  اأداة  باعتباره  الكتاب  اأهمية  على  والتاأكيد  الكتب 
املعرفية والتقدم، كما ميثل املعر�ض فر�شة مهمة لع�شاق القراءة لختيار 
اللغات، ويف  الكتب مبختلف  ما ينا�شبهم من بني جمموعات متنوعة من 

�شتى ميادين املعرفة.
شاعر المليون 

م�شابقة  برنامج  وهو   ،2006 العام  يف  املليون«  »�شاعر  برنامج  انطلق 
تلفزيونية للمناف�شة يف ال�شعر النبطي ويهدف الربنامج اإلى اإحياء ال�شعر 
الناحية  من  العربي،  اخلليج  عرب  ببادية  مرتبطا  يعترب  والذي  النبطي، 

اللغوية والنمطية.  
بتنظيم  اللجنة  تقوم  الأول��ى  املرحلة  مرحلتني:  من  الربنامج  ويتاألف 
لإجراء  العربية  الدول  وبع�ض  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  دول  يف  جولة 
�شاطئ  م�شرح  يف  فتكون  الثانية  املرحلة  اأم��ا  املت�شابقني،   اأداء  اختبار 
الراحة يف اأبوظبي، حيث يتناف�ض املتاأهلون للت�شفيات النهائية من خالل 
الربنامج الذي يبث على الهواء مبا�شرة.  ويتم بث احللقات املبا�شرة عرب 
الربنامج مبعدلت م�شاهدة عالية  الإم��ارات، ويحظى  قناة بينونة وقناة 
وجماهريية كبرية، وبتنظيم من جلنة اإدارة املهرجانات والربامج الثقافية 
لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�ض  العامة  الأم��ان��ة  ع��ن  ���ش��ادر  ب��ق��رار  وال��رتاث��ي��ة 

اأبوظبي بتاريخ 3 فرباير 2013. 
مبادرات محمد بن راشد العالمية

را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأط��ل��ق   ،2015 اأك��ت��وب��ر   4 يف 
موؤ�ش�شة  ك��اأك��رب  العاملية  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  م��ب��ادرات  موؤ�ش�شة 
مليون   130 من  اأكرث  وت�شتهدف  املنطقة،  يف  جمتمعية  تنموية  اإن�شانية 
اإن�شان خالل ال�شنوات القادمة، وتركز يف براجمها على املنطقة العربية، 
الب�شرية  الحتياجات  بتوفري  يبداأ  متكامل  ب�شكل  الإن�شانية  والتنمية 
وتطوير  الثقافة  ون�شر  والفقر،  الأمية،  ومكافحة  �شحة،  من  الأ�شا�شية 
ال�شابة،  العربية  القيادات  من  جيل  تطوير  على  كذلك  والعمل  التعليم، 
حا�شنة  اأكرب  توفري  اإلى  بالإ�شافة  املنطقة،  يف  الر�شيدة  احلوكمة  ودعم 

للمبتكرين، والعلماء، والباحثني العرب.
متكني  املعرفة،  ن�شر  رئي�شة:  قطاعات  اأرب��ع��ة  �شمن  املوؤ�ش�شة  تعمل 

املجتمع، ابتكار امل�شتقبل، الريادة.
تحدي القراءة العربي

»حتدي  القراءة  العربي« هو اأكرب م�شروع عربي اأطلقه �شاحب ال�شمو 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ 

املتحدة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي، لت�شجيع القراءة لدى الطالب يف 
العامل العربي عرب التزام اأكرث من مليون طالب بامل�شاركة بقراءة خم�شني 
اإلى  العربي  ال��ق��راءة  درا���ش��ي، ويهدف حت��دي  ع��ام  كتاب خ��الل كل  مليون 
تنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال وال�شباب يف العامل العربي، وغر�شها 
لديهم،  املعرفة  و�شغف  الف�شول  ملكة  تعزز  حياتهم  يف  متاأ�شلة  كعادة 
يف  الطالب  مهارات  تنمية  اإل��ى  ت��وؤدي  القراءة  اأن  كما  مداركهم،  وتو�شع 
التفكري التحليلي والنقد والتعبري، وتعزيز قيم الت�شامح والنفتاح الفكري 
والفال�شفة  واملفكرين  الكتاب  باأفكار  تعريفهم  خالل  من  لديهم  والثقايف 

بخلفياتهم املتنوعة وجتاربهم الوا�شعة يف نطاقات ثقافية متعددة.
هذا  الثالثة  دورت��ه��ا  يف  العربي  ال��ق��راءة  حت��دي  م��ب��ادرة  تخطت  حيث 
10.5 ماليني م�شاركة من الطلبة والطالبات العرب املتناف�شني على  العام 
اإلى  ي�شل  جوائز  باإجمايل  العام،  لهذا  العربي  القراءة  حتدي  بطل  لقب 
اإماراتي، ومتيزت دورة هذا العام با�شتقطاب م�شاركات  11 مليون درهم 
اأو�شع من الطالب والطالبات العرب املقيمني خارج الدول العربية، وذلك 
ر�شميًا  الباب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  فتح  بعد 
مل�شاركات جميع الطالب والطالبات العرب من كل اأنحاء العامل خالل حفل 
العام املا�شي، لريتفع عدد الدول امل�شاركة يف حتدي القراءة العربي هذا 
44 دولة عربية  املا�شي بواقع  العام  اأكرث من �شعف م�شاركات  اإلى  العام 

واأجنبية، باملقارنة مع 16 دولة عربية العام 2017.
جائزة الصحافة العربية 

جائزة ال�شحافة العربية هي جائزة �شنوية اأطلقها نادي دبي لل�شحافة 
العربية وت�شجيع ال�شحافيني العرب على الإبداع،  هدفها تقدم ال�شحافة 
ال�شيخ  ال�شمو  1999 مببادرة من �شاحب  وتاأ�ش�شت اجلائزة يف نوفمرب 
جمل�ض  رئي�ض  الإم���ارات  دول��ة  رئي�ض  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 

الوزراء حاكم دبي.  
وانطلقت اأول دورة للجائزة يف 2001،  وقد اأ�شند م�شروع نظام اجلائزة 
جمل�ض  اإلى  اجلائزة  اإدارة  لل�شحافة،  دبي  نادي  و�شعه  الذي  الأ�شا�شي، 
م�شتقل يتاألف من اأع�شاء يف احتاد ال�شحفيني العرب و�شخ�شيات اإعالمية 
اأمانة  وتتولى  العرب  ال�شحفيني  احتاد  رئي�ض  املجل�ض  ويرتاأ�ض  عربية 

عامة مقرها نادي دبي لل�شحافة الإدارة التنفيذية للجائز.
�شهدت جائزة ال�شحافة ومازالت العديد من وقفات املراجعة والتطوير 
والتقييم متا�شيا مع تطور مهنة ال�شحافة ومن اأجل اأن تبقى مواكبة لها، 
وت�شمل فئات جائزة ال�شحافة العربية اليوم كال من: جائزة �شخ�شية العام 
ال�شتق�شائية،  ال�شحافة  جائزة  ال�شحايف،  العامود  جائزة  الإعالمية، 
جائزة  الثقافية،  ال�شحافة  جائزة  لل�شباب،  العربية  ال�شحافة  جائزة 
ال�شحافة  جائزة  القت�شادية،  ال�شحافة  جائزة  ال�شيا�شية،  ال�شحافة 
التخ�ش�شية، جائزة ال�شحافة الريا�شية، جائزة اأف�شل �شورة �شحافية، 

جائزة ال�شحافة للر�شم الكاريكاتريي وجائزة احلوار ال�شحايف.
مبادرة محمد بن راشد لالزدهار العالمي

دعت مبادرة حممد بن را�شد لالزدهار العاملي املبتكرين ال�شناعيني من 
حتدي  برنامج  من  الأول��ى  ال��دورة  يف  امل�شاركة  اإل��ى  العامل  دول  خمتلف 
حلول  عن  للبحث  الهادف  ال�شناعيني  للمبتكرين  العاملي  را�شد  بن  حممد 
لأربعة حتديات عاملية ملحة مبا يوؤدي اإلى حت�شني حياة الب�شر يف املناطق 

الريفية واملنعزلة بالبلدان الأقل منوًا.
وتت�شمن التحديات الأربعة، حتدي الطاقة امل�شتدامة اأي توفري م�شدر 
العامل،  ح��ول  واملنعزلة  الريفية  املناطق  ل�شكان  وم�شتمر  نظيف  طاقة 
ات�شاًل  يوفر  مبا  الرقمية  الأمية  على  والق�شاء  الرقمية  الفجوة  وحتدي 
النائية،  املناطق  ل�شكان  الإن��رتن��ت  ب�شبكة  التكلفة  ومنخف�ض  م�شتمرًا 
اأي متكني املزارعني يف  وحتدي التطوير الزراعي والق�شاء على اجلوع 
با�شتخدام  والغذائية  الزراعية  املحا�شيل  زي��ادة  من  منوًا  الأق��ل  البلدان 
الأ���ش��ال��ي��ب املتقدمة ل��الإن��ت��اج ال��زراع��ي امل�����ش��ت��دام، واأخ����ريًا حت��دي امل��دن 
انت�شار  للحد من  املدن  التكنولوجيا يف  امل�شتدامة والذي يعنى بتوظيف 

الأمرا�ض املعدية.
هيئة دبي للثقافة والفنون

مت اإطالق هيئة دبي للثقافة والفنون )دبي للثقافة( يف 8 مار�ض 2008 يف 
اإطار خطة دبي ال�شرتاتيجية 2021 التي تهدف اإلى تعزيز مكانة الإمارة 
يف  والفني  الثقايف  امل�شهد  مالمح  ر�شم  يف  ت�شاهم  عاملية  عربية  كمدينة 
املنطقة والعامل، واأعلنت الهيئة عن اإطالق العديد من املبادرات التي ترثي 
الن�شيج التاريخي واملعا�شر للثقافة يف الإمارة، ومن بني اأبرز املبادرات: 

»جائزة ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم« لداعمي الفنون، وهذه املبادرة 
واملوؤ�ش�شات  الأف���راد  لتكرمي  العربي  ال��ع��امل  يف  نوعها  م��ن  الأول���ى  ه��ي 
الذين تقدموا بدعم مايل اأو عيني للفنون الب�شرية وفنون الأداء والأدب 
وال�شينما يف املنطقة. و«مو�شم دبي الفني«، وهي املبادرة ال�شاملة الأولى 
دبي«  الت�شميم-  و«اأي���ام  دب��ي«  و«اآرت  الفن«  )»اأ�شبوع  وت�شم  للفنون، 
والق�ش�ض  لالأفالم  الأو�شط  ال�شرق  و«معر�ض  الفني«(،  �شكة  و«معر�ض 
امل�شهد  على  ال�شوء  لت�شليط  املبادرة  وت�شعى  ك��ون(.  )كوميك  امل�شورة« 
الإبداعي املتنامي لالإمارة �شمن دائرة احلراك الثقايف العاملي، ومعر�ض 
�شكة الفني، وهو معر�ض �شنوي يهدف اإلى ت�شليط ال�شوء على املواهب 
ال�شباب، وهو مهرجان  مل�شرح  دبي  الإم��ارات، ومهرجان  دولة  الفنية يف 

�شنوي يحتفي بفن امل�شرح يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
الشارقة عاصمة الثقافة العربية واإلسالمية

لكل  ونظرًا  والفنون،  الثقافة  عامل  يف  ا�شتثنائي  بزخم  ال�شارقة  تتميز 
الدائم والدعم غري املحدود من قبل �شاحب  الكبري والن�شاط  التدفق  ذلك 
ال�شمو حاكم ال�شارقة، ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، راعي 
عا�شمة   1999 العام  يف  ال�شارقة  كانت  فقد  الإم���ارة،  يف  الثقافة  و�شيخ 
عام  ويف  الإ�شالمية،  الثقافة  عا�شمة   2014 العام  ويف  العربية،  الثقافة 
2015 عا�شمة ال�شياحة العربية، وهي من خالل معر�ض ال�شارقة الدويل 
والثالثني،  الرابعة  ن�شخته  اإلى  اجل��اري  نوفمرب  يف  و�شل  الذي  للكتاب 
الثقافة،  يف  اأ�شا�شي  عنوان  هي  دوم��ًا  وال�شارقة  الكتاب،  عا�شمة  تعترب 
ي�شجل لالإمارة وحاكمها، ولدولة الإمارات وقادتها، ول�شعبها ولكل العرب 
�شيوفًا  منهم  كثري  يحل  الذين  العامل  مثقفي  وكل  الثقافة،  يف  امل�شتغلني 
الثقافية والفنية،  وم�شاركني يف املعر�ض ويف بقية الأن�شطة والفعاليات 
مبختلف  بالثقافة  املعنية  ال�شارقة  يف  والإع���الم  الثقافة  دائ���رة  وت��ق��وم 
حماورها ومفا�شلها بتنفيذ وتنظيم العديد من الأن�شطة والربامح، وت�شم 

الدائرة اإدارات واأق�شاما عدة كل اإدارة تنفذ م�شروعاتها وبراجمها.
معرض الشارقة الدولي للكتاب

وتقوم  عامًا،   37 م�شرية  للكتاب  ال��دويل  ال�شارقة  معر�ض  يكمل  اليوم 
املعر�ض  تنظيم  املا�شي مبهمة  العام  تاأ�ش�شت  التي  للكتاب  ال�شارقة  هيئة 
لتوا�شل دور ومهمة دائرة الثقافة والإعالم يف هذا ال�شدد، هو اأحد اأهم 
اأربعة معار�ض كتب يف العامل، ويحتل مكانة متقدمة على م�شتوى العامل. 
مل يعد معر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب معر�شًا عاديًا، بل معر�ض ثقايف 
من  للجميع،  وحا�شن  املجتمع،  اأف��راد  كل  يحت�شن  فهو  �شمويل،  وفني 
موؤ�ش�شات عامة وحكومية وخا�شة، ومفكرين ومثقفني و�شعراء ومبدعني 
تبادل  لقاء بني اجلميع، وحمطة  اأنه حمطة  كما  الإب��داع،  األ��وان  كافة  يف 
املعر�ض ل  اأن  معارف واأفكار وجتارب وخربات، وتفاعل وتوا�شل، كما 
والإ�شالم،  والعروبة  الإم��ارات  بل�شان  بل  فقط،  ال�شارقة  بل�شان  يتحدث 
وهو ر�شالة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي، 
ع�شو املجل�ض الأعلى، حاكم ال�شارقة، اإلى العامل اأجمع، يف ظل �شعي دائم 
من اأجل اإثراء التوا�شل احل�شاري بني ثقافات العامل، واإحداث تاأثري فاعل 
وم�شتمر يف الهتمام بالكتاب، وجعل القراءة عادة يهتم بها اأفراد الأ�شرة 
كافة، للنهو�ض بواقعهم، وتنمية مهاراتهم، وفهم املا�شي ملعاي�شة احلا�شر 

وال�شتعداد للم�شتقبل. 
معرض الشارقة والمملكة

اململكة والإم��ارات عمومًا  اأن هناك عالقة ثقافية مميزة بني  ما من �شك 
وتاريخية  ثقافية  بيئة  ميثالن  فالبلدان  خ�شو�شًا،  ال�شارقة  واإم���ارة 
وجغرافية واجتماعية موحدة، وهذا مينح البلدين التميز يف العالقة، فما 
تعزيزها ودميومتها،  اأجل  متبادل من  �شعي جاد  يكون هناك  بالك عندما 
اإم��ارة  بني  التعبري،  ج��از  اإن  الثقافية،  العالقات  وتاريخ  م�شرية  اأن  كما 
ال�شعودية، هي  العربية  اململكة  الإم��ارات من جهة، وبني  ال�شارقة ودولة 
م�شرية زاخرة باملحطات الثقافية املهمة، وبالإجنازات التي تخدم املجتمع 
الإماراتي واملجتمع ال�شعودي، يف ظل تفاعل وتوا�شل م�شتمر ي�شهم يف 
البناء الثقايف يف بلدينا، لدينا �شمات وعنا�شر ومكونات ثقافية  تطوير 
با�شتمرار، فهي مف�شل  التاأكيد عليها  اأجل  العمل من  املهم  م�شرتكة، ومن 
اإلى العامل ل ميكن  اأ�شا�شي يف اخل�شو�شية والهوية، وعنوان لالنطالق 

التفريط به .  
الإم���ارات، وبعد  ق��ادة  دعم ورعاية  م�شتمرة يف ظل  امل�شرية  زال��ت  ول 
املثقف اخلليجي  اأنظار  واأ�شبحت حمط  الزمن  اأربعة عقود من  اأكرث من 

والعربي والنظر اإليها باإعجاب.

المشهد الثقافي اإلماراتي أكثر من أربعة عقود من عمر االتحاد

اإلمارات.. وطن التسامح والسعادة
باتت دولة الإمارات حا�شنة لالإبداع والبتكار، ورائدة عربيًا يف هذا 
املجال، وذلك بف�شل روؤية قيادتها احلكيمة املحفزة والداعمة لالبتكار 
العامل  تعلم  اليوم  الإم��ارات  هي  وها  واملبدعني،  ولالإبداع  واملبتكرين 
لكل  اإبداعي  اإ�شعاع  م�شدر  باتت  اأن  بعد  والبتكار،  بالإبداع  الهتمام 
الوطن العربي، وتويل اهتمامًا كبريًا لتعزيز قدراتها يف جمال التنمية 
امل�شتدامة املدعومة بالإبداع والبتكار، وهو ما ي�شتدعي تر�شيخ اأ�ش�ض 
البيئة املُثلى لتخريج اأجيال جديدة من املواهب الإماراتية ال�شابة الالزمة 
لرفد �شوق العمل باحتياجاته املتزايدة من العقول امل�شتنرية القادرة على 
البتكار والإبداع والتميز، وعلى مواكبة التطلعات الطموحة مل�شتقبل 

التنمية القت�شادية يف دولة الإمارات.
حتتفل اليوم دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة، مبنا�شبة ذكرى 
والحت��اد  الوحدة  من  عامًا   47 بعد  املجيد،  الإم��ارات��ي  الوطني  اليوم 
من  الثاين  ي�شادف  ال��ذي  والبتكار،  والزده���ار  والنه�شة  والتطور 
دي�شمرب من كل عام، وبهذه املنا�شبة الوطنية املجيدة املهمة والعزيزة 
والإ�شالمية  العربية  وال��دول  اخلليج  ودول  واململكة  الإم���ارات  لدولة 

وال�شديقة وكل ال�شعوب املحبة لل�شالم والت�شامح واملحبة والوئام. 
اأ�شدرت »الريا�ض« اليوم هذا العدد اخلا�ض الذي تناولنا فيه بدء احتاد 
واإجنازات ونه�شة وتطور هذه الدولة الفتية، حيث ت�شرفنا بن�شر كلمة 
خا�شة ل�شمو ال�شيخ عبدالله بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
العدد اخلا�ض،  املتحدة لفتتاحية هذا  العربية  الإم��ارات  لدولة  الدويل 
ونبارك لالإمارات هذا الإجن��از الوطني احل�شاري التاريخي املهم على 
والنتماء  واجل��ذور  والأذه���ان  الذكرة  يف  والرا�شخ  الأ�شعدة،  جميع 
احلقيقي لهذا الكيان العربي املوحد القوي املتما�شك، وبعد مرور 47 عامًا 
من عمر الحتاد على يد موؤ�ش�ض دولة الإمارات العربية املتحدة، وباين 
نه�شتها وباذر نبتة النجاح املتفرد يف املنطقة، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان »رحمه الله«، الذي وحد �شفوف وقلوب الإماراتيني يف ج�شد واحد 
وقلب واحد، قبل اأن يوحد اجلغرافيا يف هذا البلد اجلميل واملتميز، الذي 
فتح ذراعيه للجميع، فقد اأجنز هذا ال�شرح الوطني املهم ال�شامخ على 
�شفاف اخلليج العربي، والقطب العربي املوؤثر الذي اأ�شبح اأحد اأركان 
اجتماع  اأول  فيه  وعقد  والعربي،  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  منظومة 
1981م،  مايو  التعاون اخلليجي يف  ل��ولدة جمل�ض  لقادة دول اخلليج 
العاملني العربي  الإم��ارات منوذجا يحتذى يف  اليوم دولة  اأ�شبحت  بل 
والإ�شالمي بل يف العامل اأجمع، ملا حظيت به هذه البالد من قيادة حكيمة 
النطاق  وا�شعة  ونه�شة  عمالقة،  واإجن���ازات  ووف��رية  كبرية  وخ��ريات 
اأ�شبحت دول��ة الإم���ارات واح��ة غناء بعدما  و�شاخمة وم��زده��رة، حيث 
كانت �شحراء قاحلة، و�شارت اليوم مق�شدا جتاريا مهما وموؤثرا ومركزا 

لالبتكار والتطوير والت�شامح وال�شعادة، ومق�شدا �شياحيا جاذبا للعامل 
اأجمع، وبيئة خ�شبة وم�شجعة لال�شتثمار واملال والعقار و�شناعة الإعالم 
واملهن الأخرى، لتهيئة هذه البيئة ال�شاحلة من جميع مقومات النجاح، 
وت�شهيل التعامالت الإدارية والتجارية، واأ�شبحت دولة الإمارات الفتية 
مق�شدا وقطبا مهما فاعال على كل امل�شتويات املحلي والإقليمي والدويل 
الإيجابية،  امل��ب��ادرات  واإط���الق  ال��ق��رار  و�شنع  والتاأثري  احل�شور  يف 
لو�شوح روؤيتها وجناح ا�شرتاتيجيتها طويلة الأمد، و�شال�شة قوانينها 
املرنة يف جذب ال�شتثمار وتهيئة املناخ املريح لل�شائح والزائر واملقيم 
العربي والأجنبي، بعيدا عن البريوقراطية والقوانني املعلبة، وك�شبت 
ا�شت�شافة عديد من املوؤمترات والندوات وور�ض العمل الدولية والعاملية، 
والعربية  اخلليجية  القمم  وموؤمترات  املتجددة  والطاقة  اأك�شبو  ومنها 
ال�شيا�شية والقت�شادية واملالية والفكرية والثقافية، عرب اأن�شطة �شيا�شة 
واقت�شادية واجتماعية وثقافية واأدبية وفنية خالقة، واأ�شبحت منوذجا 

عامليا يف دعم الأفكار البتكارية.
وانتماءاتهم  ومذاهبهم  اأجنا�شهم  كل  من  الإم��ارات��ي��ون  توحد  وق��د 
خلف قيادة واحدة واعدة ونهج واحد وبلد موحد؛ ليبنوا وطنا قويا 
جميال متما�شكا متعاي�شا ومت�شاحلا مع نف�شه ومع الآخرين، واأ�شبحت 
ب��ارزا  ومعلما  فريدا،  منوذجا  اليوم  املتميزة  الناجحة  التجربة  ه��ذه 
ال�شاهقة وناطحات  الأب��راج  ي�شيدوا  اأن  ا�شتطاعوا  املنطقة، حيث  يف 
ال�شحاب العالية وزراعة احلدائق اخل�شراء والورود اجلميلة، والفنادق 
ال�شخمة واملنتجعات العاملية، وا�شتقطبت اجلامعات الدولية املرموقة 
املتنوعة  وامل�شانع  املختلفة،  اللغات  ومعاهد  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية 
وامل��ن��ارات  املتاحف  و�شيدت  ال��ع��امل،  يف  املهمة  التجارية  والعالمات 
واملعرفة،  والعلم  والثقافة  الفكر  ومراكز  والفنية  والريا�شية  الثقافية 
واأ�شبحت  �شواحلية،  وجفاف  قاحلة  بيداء  املنطقة  هذه  كانت  اأن  بعد 
الآن قبلة ملن يريد العي�ض يف اأمن ورخاء وا�شتقرار ورفاهية، والعمل 
باأمان وال�شياحة بارتياح تام، هو واأ�شرته من دون قيود وحماذير وقلق 
وتوج�ض وخماوف، يف مكانا ل ي�شود فيه اإل العدل والت�شامح والراحة 
وامل�شاواة والأمن والأمان والرخاء وال�شعادة واملرح والرتفيه والراحة 
من  مبزيد  بالتفاوؤل،  امل�شيء  امل�شرق  امل�شتقبل  نحو  والتطلع  التامة، 
العامل  امل�شوؤولني يف  الذهني والبتكار، فكثري من  الطموح والع�شف 
ورجال الأعمال والعلماء واملفكرين والأدباء والفنانني، ا�شتوعبتهم هذه 
حميم،  �شحي  ومناخ  رحب  ب�شدر  املريحة،  اجلميلة  ال�شاحلة  البيئة 
والإب��داع  العمل  على  م�شجعا  �شحيا  ومكانا  اآمنا  م��الذا  فيها  ليجدوا 
الإم��ارات  دولة  لتكون  الأفكار،  والبتكار، وتالقي  والتجديد  والتطور 
من�شة لنطالق اأعمالهم التجارية واملالية والثقافية والإعالمية والفنية، 

وي���وج���د يف دول�����ة الإم�������ارات 
وطالبة  طالب   3200 اأك��رث  نحو 
اأب��ن��اء اململكة ي��در���ش��ون يف  م��ن 
الإم��ارات��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  خمتلف 
والكليات واملعاهد، وكذلك هناك 
اأكرث من 20 األف �شخ�ض �شعودي 
ويزورها  الدولة،  هذه  يف  مقيم 
�شعودي  األف   800 قرابة  �شنويا 
الإماراتية،  الإح�شائيات  ح�شب 
ف�شال عن ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
العام  القطاعني  يف  ال�شعودية 
يف  اأ�شهم  م��ا  ومنها  واخل��ا���ض، 

جناح هذا الإ�شدار اخلا�ض.
بني  ما  والنموذجية  واملتينة  القوية  العالقات  م��دى  يثبت  ما  وه��ذا 
اململكة ودول��ة الإم��ارات احلبيبة، التي نكن لها كل الح��رتام والتقدير 

والإخال�ض واملودة.
فهنيئا لالإمارات هذا الإجناز التاريخي املهم، بعد 47 عاما من ال�شرب 
واجلهد والإخال�ض والعمل الدوؤوب والإ�شرار والت�شحية والفداء، من 
اأجل اأن يبقى البيت متوحدا، للو�شول اإلى هذا الهدف املن�شود ال�شامي 
وعالية  كبرية  فعلية  حقيقة  وي�شبح  والأمنية،  احللم  ويكرب  لي�شمو 
الذين  رجالها  وكذلك  العظام،  الراحلني  املخل�شني  رجالها  همم  بعلو 
واحلفاظ  واق��ت��دار،  ومتيز  ثقة  بكل  الآن  الظافرة  امل�شرية  يوا�شلون 
على هذه التجربة الناجحة واملتفردة، لت�شبح اليوم هذه البالد اإحدى 
وهنيئا  ال��دول،  مقدمة  بني  واملرموقة  واملهمة  العريقة  العامل  عوا�شم 
للمنطقة العربية بهذا النموذج الرائع املتميز، حيث اأ�شبحت الإمارات 
اليوم اإحدى من�شات ومنابر العامل العربي من التقدم والتطور والرقي 
والإب��داع والعطاء والزده��ار امل�شتمر، وهذا الحتاد الذي ميثل روح 
التحام الو�شائج يف البتكار والبناء والعلم والثقافة واملعرفة واللحمة 
الأب��رار  �شهداوؤها  �شطره  اعتزاز  وت��اج  و�شام  وه��ذا  القوية،  الوطنية 
الوغى؛  و�شاحات  والكرامة  العز  ميادين  يف  ال�شريفة  معاركهم  اأثناء 
لريفعوا علم بلدهم عاليا بني الأمم، وهذا ال�شرف الرفيع الذي يحمله 
التاريخ لأ�شحاب الأيادي البي�شاء اإلى علياء املجد، التي تع�شق النجاح 

والعنفوان وت�شنع التاريخ احلديث بهذا ال�شكل الرائع.
وكل عام واإمارات اخلري والبتكار وال�شعادة والت�شامح، ودار زايد 

باألف خري..
* املدير الإقليمي ل�شحيفة الريا�ض يف الإمارات

د.علي القحيص*

عيدنا عيدهم.. وعيدهم عيدنا
حتتفل ه���ذه الأي����ام دول���ة الإم����ارات 
بعيدها  ال�����ش��ق��ي��ق��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
الوطني املجيد الذي ي�شادف 2 دي�شمرب 
م��ن ك��ل ع���ام، وب��ع��د م���رور 47 ع��ام��ا من 
التقدم والزدهار والنمو ال�شريع، يحق 
ل��الأ���ش��ق��اء الإم��ارات��ي��ني الح��ت��ف��ال بهذه 
وعلى  علينا  العزيزة  الوطنية  املنا�شبة 
اخلليجيني والأمة العربية والإ�شالمية، 
الحتفال  بهذا  الرمزية  ه��ذه  ت�شكله  ملا 
الوطني من اأهمية تاريخية وح�شارية، 
حيث قفزت هذه الدولة اإلى م�شاف الدول 
املتقدمة بفرتة وجيزة وق�شرية لت�شبح 
والتطور  وال��ب��ن��اء  التقدم  يف  من��وذج��ا 
وم�شدر  و�شريع  وم��ذه��ل  لف��ت  ب�شكل 

جذب لال�شتثمار وال�شائح واملقيم، وبيئة خ�شبة لطلب العلم واملعرفة والإبتكار، 
وبهذه املنا�شبة ل يفوتنا اأن نتذكر كيف ا�شتطاع الراحل الكبري ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان -رحمه الله- اأن يوحد هذه الدولة الفتية ويجعلها بهذا ال�شكل 
اإم��ارات مت�شتتة يف ال�شحراء القاحلة، وّحول  املبهر واملده�ض، بعد اأن كانت 
ال�شحراء اإلى واحات غناء والدويالت اإلى دولة قوية وفعالة وموؤثرة ل �شيما 
اأنها اأحد اأقطاب جمل�ض التعاون واأحد اأركان الدول العربية املوؤثرة، وقد ُده�شت 
حقا يف احتفال الإخوة الإماراتيني مبنا�شبة اليوم الوطني ال�شعودي املجيد يف 
�شبتمرب املا�شي، وكيف احتفل الإماراتيون حكومة و�شعبا على جميع ال�شعد 
يف يومنا الوطني املجيد ونحن نحتفل اليوم مبنا�شبتهم ال�شعيدة والعزيزة 
علينا، وهذا ما يدل على اأن البلدين ال�شقيقني تربطهما العالقة الأخوية املتنية 
وال�شالت الجتماعية املرتابطة عرب التاريخ بني القيادتني وال�شعبني، بالإ�شافة 
اإلى الن�شجام والتناغم يف جميع الروؤى واملواقف والأهداف خ�شو�شا يف هذه 
الفرتة الع�شيبة التي متر بها املنطقة من جتاذبات وا�شطرابات اإقليمية ودولية، 
ول يفوتني اأن اأتقدم باأجمل التهاين اإلى قيادة دولة الإمارات العربية املتحدة 
دولة  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  و�شعبها 
الإمارات ال�شقيقة واإلى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
رئي�ض دولة الإم��ارات رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حاكم دبي واإلى �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة، واإلى اأع�شاء املجل�ض الأعلى حكام الإمارات وكذلك ال�شعب الإماراتي 
ال�شقيق يف جميع فئاته وطوائفه، متمنني لهم اأن تعود هذه املنا�شبة الوطنية 

العزيزة كل عام والإمارات ترفل بثوب العز وال�شعادة والتقدم والزدهار.
 * القن�شل ال�شعودي العام يف دبي والإمارات ال�شمالية

بقلم/  عبدالهادي 
الشافي *

مسيرة حافلة باإلنجازات الثقافية واإلبداع في الفكر والعلم والمعرفة

كلمةالملــــــــــحق
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»{« تستعرض تاريخ نشأة ومسيرة ونهضة دولة اإلمارات

دبي - د. علي القحي�ص
بعيدها  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اليوم  حتتفل 
الوطني ال�47 يف ظل اإجنازات ح�سارية وفكرية واإن�سانية 
اأن  قبل  اإم��ارات  الذي جمع �ست  قيام احتادها  متقدمة منذ 
اإمارة راأ�ص اخليمة يف العا�سر من فرباير عام  اإليه  تن�سم 

1972 ليكتمل بذلك عقد احتاد الإمارات ال�سبع. 
وتوا�سل دولة الإمارات العربية املتحدة م�سرية الزدهار 
والنمو والنه�سة والعمران على كافة الأ�سعدة واملجالت 
التي بداأتها منذ 47 عامًا و�سهدت العديد من الإجنازات على 

امل�ستويني املحلي واخلليجي والإقليمي والدويل. 
و�ساهمت الروؤية الثاقبة والدعم امل�ستمر من قبل القيادات 
الإماراتية ممثلة ب�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�ص دولة الإمارات، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�ص  الإم���ارات  دول��ة  رئي�ص  نائب  مكتوم   اآل  را�سد  بن 
جمل�ص الوزراء حاكم دبي، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
الأعلى  املجل�ص  اأع�ساء  الإمارات  امل�سلحة، وحكام  للقوات 

يف حتقيق م�ستقبل اأف�سل ومزدهر وم�سرق للإمارات. 
م��راك��ز  اأع���ل���ى  لتحقيق  امل�����س��ت��م��رة  ج��ه��وده��ا  وب��ف�����س��ل 
املنطقة يف عدة  الإمارات دول  العاملية ت�سدرت  التناف�سية 
وجودة  التحتية  البنية  كموؤ�سر  رئي�سية  تنموية  موؤ�سرات 
والبحري  اجل��وي  للنقل  التحتية  البنية  وج��ودة  الطرق 
ومعدلت  وال�سعادة  والت�سامح  والأم��ان  الأم��ن  ومعدلت 
التحاق الإناث بالتعليم اجلامعي وكفاءة احلكومة والثقة 
باحلكومة وغريها وكذلك موؤ�سرات ال�ستدامة يف القت�ساد 
الوطني، حيث اأ�سبح هذا الكيان منوذجًا مرموقًا ومتقدمًا 
لي�ص على امل�ستوى املحلي والإقليمي بل والعاملي ملا و�سلت 
له هذه الدولة الفتية الى مراحل متقدمة ب�سرعة، و47 عامًا 
لي�ص هو بالعمر الطويل بالن�سبة للدول وال�سعوب ولكنها 
جميع  على  امل�سافات  تخت�سر  اأن  الدولة  ه��ذه  ا�ستطاعت 
اليوم هو  الإم��ارات، وهذا  دولة  لت�سبح هكذا هي  ال�سعد 
بل  اإماراتي،  كل  فيه اجلميع ويع�سقه  عر�ص عربي يحتفل 
كل عربي وم�سلم ترنو عيناه نحو حلم الوحدة، فقد متكن 
عندما  وواق��ع،  حقيقة  اإلى  احللم  حتويل  من  الإماراتيون 
اأجنزوا وحدتهم يف الثاين من دي�سمرب عام 1971م، حيث 
مل يعد هناك من اإمارات متفرقة، بل دولة الإمارات، جمعت 
اإم��ارات يف دولة واحدة، كان موؤ�س�سها وزارع بذرة  �سبع 
احتادها ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب الله ثراه« 
املوؤ�س�ص  بال�سيخ  الإم��ارات��ي  الحت��اد  ب�سانع  يعرف  ال��ذي 

للدولة، وحكيم العرب.
والبناء  التاأ�سي�ص  مرحلة  اليوم  الإم��ارات��ي��ون  ي�ستذكر 
اإلى  اأق��رب  كانت  التي  الع�سرية  البدايات  وتلك  والنه�سة، 
لنه�سة  ال�ساقة  البناء  مرحلة  كانت  فقد  واملعجزة،  احللم 
ال�سامخ  احت��اده��ا  ق��ي��ام  م��ع  انطلقت  ق��د  الإم�����ارات  دول���ة 
واق��ت��دار  و�سرب  بحكمة  ق��اده��ا  باملعجزة،  اأ�سبه  مبلحمة 
موؤ�س�ص  العمل  يف  واإخ��ل���ص  وتفاٍن  العطاء  يف  و�سخاء 
ال�سيخ زايد بن  له  الدولة وباين نه�ستها وعزتها، املغفور 
�سلطان اآل نهيان، طيب الله ثراه، الذي نذر نف�سه و�سخر كل 
وتوفري  وتقدمها  البلد  نه�سة  لتحقيق  املتاحة  الإمكانيات 
�سادق  بتعاون  فيها  للمواطنني  وال��ع��زة  الكرمية  احلياة 
وعزمية قوية من اإخوانه الرواد املوؤ�س�سني، والتفاف حميم 
وتلحم �سادق من املواطنني كافة الذين وثقوا يف قيادته 

احلكيمة واإخل�سه وروؤاه الثاقبة. 
و�سملت  تقريبًا،  ال�سفر  نقطة  من  املرحلة  تلك  وانطلقت 
تنفيذ خطط عاجلة وبرامج تنموية طموحة و�سريعة طالت 
املئات  ع�سرات  يف  ومتثلت  وجمالتها  احلياة  مناحي  كل 
من م�ساريع البنية التحية واخلدمات الأ�سا�سية والكهرباء 
وامل��ط��ارات  وامل���دار����ص  وامل�ست�سفيات  وال��ط��رق  وامل��ي��اه 
والإ�سكانية،  العمرانية  وامل�ساريع  واملوا�سلت  واملوانئ 
وغريها من امل�ساريع التي و�سعت لبنات قوية يف م�سرية 
التقدم والزدهار التي عمت اأرجاء الوطن كافة. واأ�سبحت 
بيئة خ�سبة وجاذبة للم�ستثمر اخلليج والعربي والأجنبي، 
كما اأنها نظرًا ملا تتمتع به من اأمان وا�ستقرار جنحت يف اأن 
جن�سية   200 من  اأكرث  قبل  من  للعي�ص  امللئم  املكان  تكون 
)اأب��و  ال�سبع،  اإم��ارات��ه��ا  على  م��وزع��ني  ال��ع��امل،  م��ن  وثقافة 

اخليمة،  راأ�ص  القيوين،  اأم  عجمان،  ال�سارقة،  دبي،  ظبي، 
الفجرية(، حتت �سقف نظام واحد يحمي اجلميع. 

اإلمارات عبر التاريخ
وكثرية  التاريخ،  عرب  الإم���ارات  هي  و�ساخمة  حا�سرة 
وقوته،  ال�سعب  عراقة  عن  تك�سف  التي  املحطات  تلك  هي 
ومدى ح�سوره يف امل�سهد العربي والإقليمي والعاملي، منذ 
اأقدم الع�سور واملراحل التاريخية، و�سوًل اإلى ميلد دولة 
الحتاد، وم�سرية النه�سة والتقدم والرقي والزدهار، ومن 
اأ�سعد  اأن يكون �سعبها  اإلى  التي ت�سعى  الرفاهية،  ثم دولة 
اأطول  الأول، فهي  املركز  اأن يكون يف  اإل  تقبل  �سعب، ول 
والنموذج  وق��وة،  متا�سكًا  الأك��رث  والنموذج  عربية  وحدة 
املن�سودة، فكما  الوحدة  الذي يحتذى يف م�سرية وعنوان 
جنحت يف توحيد اإماراتها ال�سبعة، لعبت دورًا اأ�سا�سيًا يف 

تاأ�سي�ص جمل�ص التعاون اخلليجي. 
وتوؤكد كثري من ال�سواهد اأن اأر�ص الإمارات كانت زاخرة 
تدل  حيث  التاريخ،  عرب  الب�سري  وال�ستيطان  بال�سكان 
ذلك،  على  واللقى  واملادية  واملخلفات  واملكت�سفات  الآث��ار 
فهناك اأكرث من 330 مبنى وموقع اأثري يف الإمارات توؤكد 
الأر�ص  الب�سرية على هذه  ذلك، حيث تزيد عمر احل�سارة 
عن ت�سعة اآلف �سنة، حيث هناك اآثار حل�سارات منذ 7 اآلف 

�سنة قبل امليلد يف جزيرة دملا.
الدولة  الإم��ارات جزءًا من  كانت  الإ�سلمي  الع�سر  ويف 
و�سهدت  الإ���س��لم،  يف  اأهلها  دخ��ول  اإث��ر  على  الإ�سلمية، 
ال�ستيطاين  الوجود  وا�ستمر  ملحوظًا،  وازده��ارًا  تطورًا 
التاريخية، وكان  الع�سور واملراحل  الب�سري عرب خمتلف 
حمطات  خمتلف  يف  وف��اع��ل��ني  حا�سرين  الإم�����ارات  اأه���ل 
عرجوا  املنطقة  اإل��ى  الربتغاليون  ق��دم  وعندما  التاريخ، 
قبل  احليوي،  ال�سرتاتيجي  موقعها  بحكم  الإم��ارات  على 
التي  لهم �سولتهم وجولتهم  الهند، وكان  اإلى  ي�سلوا  اأن 
ذلك  ك��ان  كما  للربتغاليني،  الت�سدي  يف  التاريخ  �سجلها 
وي�سجل  املنطقة،  على  الربيطانية  ال�سيطرة  اإبان  وا�سحًا 
الت�سدي  يف  الإم���ارات���ي���ني  ك��ل  م��ن  وحلفائهم  للقوا�سم 
الوحدوية  اجلهود  تلك  ذلك  وتبع  ومقاومتهم.  للإجنليز 
تلك  ك��اف��ة  لتوحيد  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ق��اده��ا  ال��ت��ي 
البحار  �سواطئ  وعلى  ال�سحراء  يف  املنت�سرة  الإم���ارات 
القرار  وفاعلة وموؤثرة يف  قوية  دولة واحدة موحدة  اإلى 
تاأخذ  كانت  املوؤ�س�سني  جهود  اأن  حتى  وال���دويل،  املحلي 
م�سروع  �سمن  والبحرين  قطر  تكون  اأن  العتبار  بعني 
الوحدة، اإل ان ذلك مل يتم لظروف املنطقة يف حينها ، لكن 
ودبي  ظبي  اأب��و  اإم���ارات  توحيد  عن  اأث��م��رت  اجلهود  تلك 
وال�سارقة وعجمان واأم القيوين والفجرية، ومن ثم راأ�ص 
اخليمة يف دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية املتحدة 
م�سرف  كنموذج  اإليها  ينظر  التي  »اأبوظبي«  وعا�سمتها 
وحيوي يف اأحلم الوحدة. ويتذكر اجلميع يوم 2 دي�سمرب 
 6 1971، عندما مت الإع��لن عن ميلد دولة الإم��ارات، بني 
اإمارات، ومن ثم يف فرباير 1972 التحاق راأ�ص اخليمة يف 

م�سروع الوحدة والدولة اجلديدة. 
نشوء الدولة

اآل نهيان  تراأ�ص الدولة اجلديدة ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل مكتوم  را�سد بن �سعيد  اأبو ظبي، وال�سيخ  اإمارة  حاكم 
حاكم اإمارة دبي »رحمهما الله«  نائبا للرئي�ص، ومت ت�سكيل 
حكام  وباقي  ونائبه  الرئي�ص  من  للحتاد،  الأعلى  املجل�ص 
وزراء  جمل�ص  و�سكل  الد�ستور.  على  املوقعة  الإم����ارات 
الإمارات برئا�سة ال�سيخ مكتوم بن را�سد اآل مكتوم«رحمه 
من  دي�سمرب   6 ويف  بها،  بالعرتاف  ال��دول  وب��داأت  الله«، 
ثم  العربية، ومن  باجلامعة  الإم��ارات  التحقت  نف�سه  العام 

يف 9 دي�سمرب اأ�سبحت ع�سوًا يف الأمم املتحدة.
اإلمارات حاضرة بقوة في المشهد العربي والعالمي

يف  كبري  دور  املتحدة  العربية  الإم���ارات  لدولة  كان  لقد 
من  والعاملي  والإ���س��لم��ي  العربي  ال�سعيد  على  الإ�سهام 
الإن�ساين  ال��دع��م  ل�سيما  وال��ن��واح��ي،  الجت��اه��ات  جميع 
بداية  من  ذلك  وكان  واملنكوبة   واملحتاجة  الفقرية  للدول 
وحتى  العربي  العامل  خريطة  على  الإم���ارات  دول��ة  ظهور 
�ساأن  ورف��ع��ة  �سمو  يف  ذل��ك  �ساهم  وق��د  احل���ايل،  ال��وق��ت 
بني  اليوم  بها  تعرف  التي  ال�سمعة  اأعطاها  فقد  الإم��ارات، 

باقي الدول، فقد كان لدولة الإمارات منذ تاأ�سي�سها ح�سور 
بني باقي الدول يف جميع املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية 
ح�سورها  على  عقد  مي�ص  ومل  والن�سانية،  والع�سكرية 
اإل وقد ا�ستهرت باإجنازاتها املحلية والإقليمية واأ�سبحت 
من اأعظم الدول املوجودة يف املنطقة من حيث الإجنازات 
بن  زاي��د  ال�سيخ  اإ�سهام  ب�سبب  ذل��ك  ك��ل  وك��ان  وال��ت��ط��ور، 
الله( وت�سحيته بكل ما ميلك من  اآل نهيان )رحمه  �سلطان 
يف  النفط  لكت�ساف  ك��ان  كما  ال��وط��ن،  جت��اه  ووق��ت  جهد 
الإم��ارات دور كبري وفاعل وموؤثر يف توفري املوارد  دولة 
لقد  لها.  قوية  اأ�س�ص  وبناء  الإم��ارات  دولة  لتطور  اللزمة 
كان ال�سيخ زايد اأحد عظماء  القادة العرب الذي خدم �سعبه 
بكل ما ميلك و�سحى بعمره من اأجل توفري الراحة اللزمة 
لل�سعب الإماراتي، فقد اأم�سى عمره كامًل يف تاأ�سي�ص دولة 
والتعاي�ص  وامل�ساواة  والتعاون  الوحدة  على  تقوم  قوية 
الكرمي،  ل�سعبه  والأم��ان  الراحة  توفر  والوئام  والت�سامح 
الكبري  الراحل  الأب��د، ولكن  اإلى  تبقى وت�سمد  دولة  وبنى 
ظل يقاوم التقدم يف ال�سن لقاء بقائه بجانب �سعبه ليخدمه 
ولكنه مل ي�ستطع ال�سمود اأكرث من ذلك فرحل ج�سده ولكن 
اإن  روحه ظلت تراقب ال�سعب الإماراتي وحتر�سه، وحتى 
فاإن ذكراه �ستظل   ، الله«  ال�سيخ زايد »رحمه  مل يبق ج�سد 
حا�سرة يف عقولنا وذاكرتنا، و�ستظل اإجنازاته تذكر حتى 
يومنا احل��ايل واإل��ى الأب��د. وبعد وف��اة ال�سيخ زاي��د، ترك 
وريثًا له يكمل م�سريته بال�سري على نف�ص الدرب الذي �سار 
اآل  عليه، فقد ا�ستلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
وال��ده وظل  بعد  الإم���ارات، احلكم من  دول��ة  نهيان رئي�ص 
الأمن  له  ويوفر  �سعبه  يخدم  يبقى  باأن  وال��ده  بعهد  يويف 
والرفاهية، ولقد حتقق بذلك املثل »خري خلف خلري �سلف«. 
ومنذ اأن ت�سلم ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان احلكم، باتت 
الإمارات ت�سهد تقدمًا ورقيًا مل ت�سهده من قبل، فقد حر�ص 
ال�سيخ خليفة بن زايد على خدمة الإمارات وتطويرها من 
فقد  التعليمية  الناحية  فمن  وامل��ج��الت،  النواحي  جميع 
الكليات واجلامعات  قام ببناء املدار�ص املتطورة واملعاهد 
حتى اأن جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا يف الإمارات، 
»ماي  تعليمية  لأغرا�ص  م�سمم  �سناعي  قمر  اأول  اأطلقت 
1«، وجرى تطويره بالكامل يف خمترب »الياه �سات«  �سات 
للف�ساء من طلبة  جامعة خليفة، بالتعاون مع »الياه �سات« 
والذي اأطلق من حمطة الف�ساء الدولية »نا�سا« بتاريخ 17 
على  تعتمد  التي  العريقة  اجلامعات  وهذه   ،2018 نوفمرب 
تعتمد  والتي  وامل�ستحدثة  اجلديدة  التعليمية  الأ�ساليب 
على التعليم باحلوا�سيب وطرق العر�ص احلديثة الأخرى 
اأحدث  بجلب  وقام  واملتقدمة،  املتطورة  احلديثة  والتقنية 
اأجيال  اأف�سل  تن�سئ  لكي  واأف�سلها  التعليمية  ال��ك��وادر 
الإمارات واأكرثها تثقيفًا، كما قام بتوفري اأف�سل اجلامعات 
الدفعات  اأف�سل  منها  تخرج  والتي  عامليًا  عليها  املتعارف 

التي تعترب من اأف�سل الكوادر دوليًا.
تنويع مصادر الدخل

اأدرك����ت دول���ة الإم�����ارات خ��ط��ورة الع��ت��م��اد على النفط 
كم�سدر وحيد للدخل ملا يوؤديه هذا العتماد من عدم ثبات 
الإنتاج  تعر�ص  عند  والجتماعي  القت�سادي  ال�ستقرار 
من  تخف�ص  اأو  تداوله  حركة  على  توؤثر  اأزم��ات  اأو  لهزات 
اأ�سعاره. ولتجنب حدوث اأي تاأثريات اإثر حتقق ذلك اتبعت 
بتنويع  تعنى  نا�سجة  اقت�سادية  �سيا�سة  الر�سيدة  القيادة 
بنى  وق��د  البديل،  للقت�ساد  بيئة  وخلق  ال��دخ��ل  م�سادر 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة قاعدة تنويع م�سادر الدخل، 
منها الطريق الأمثل لتنمية �سناعية متوازنة، تتكامل فيها 
ال�سناعات الأ�سا�سية مع تلك امل�ساندة، وتت�سافر يف بنائها 
الإنتاج  لدائرة  وتو�سيعًا  وحلقاته،  الإنتاج  عوامل  كافة 
واأكد  البديلة.  الطاقة  وتطوير  الت�سدير  حلركة  وتنويعًا 
توفريًا  ل�سرورتها  منبهًا  القاعدة  ب��ذات  التم�سك  �سموه 
للرخاء وال�ستقرار بقوله: اإننا بحاجة اإلى التذكري باأهمية 
مهمة  واأداة  للبناء  اأ�سا�سي  كم�سدر  البرتولية  ال���رثوة 
بها  يتمتع  التي  ال���رثوة  اأن  كما  لل�سعب،  ال��رخ��اء  لتوفري 
هذا اجليل لي�ست ملكًا له وحده، بل اإننا ن�سعى اإلى توفري 
القادمة  للأجيال  وال�ستقرار  الرخاء  من  ممكن  قدر  اأك��رب 
اقت�ساد  واإقامة  القومي  الدخل  م�سادر  تنويع  طريق  عن 

قال  اأخ��رى  ومبنا�سبة   . وامليادين  النواحي  كافة  يف  قوي 
�سموه: اإننا معنيون يف املقام الأول بتنويع م�سادر الدخل، 
و�سبيلنا لتحقيق ذلك هو ال�ستخدام الأمثل للموارد املتاحة 
قاعدة  وتطوير  وتو�سيع  اإق��ام��ة  يف  النفطية  ال���رثوة  م��ن 
يف  واأب��ن��ائ��ن��ا  لبلدنا  اأم���ان  قلعة  ت��ك��ون  �سخمة  �سناعية 
الطبيعية  امل��وارد  على  الأول��ى  بالدرجة  وتعتمد  امل�ستقبل، 
البلد.  يف  الإمكان  بقدر  وت�سنيعها  اأر�سنا  يف  املوجودة 
وكنتيجة ملا �سبق فقد قام ببناء اأكرب املوانئ املوجودة يف 
والتي  عامليًا  املوانئ  اأكرب  من  ت�سبح  تكاد  والتي  املنطقة 
تت�سع لأكرب عدد من ال�سفن ذات الأحجام العملقة كما اأنها 
مواقع  واأف�سل  والرفع  النقل  اأدوات  اأف�سل  على  حتتوي 
التخزين، كما اأنه قام بت�سهيل ت�سدير وا�سترياد ال�سلع بكل 
وذكرت  اجلمركية،  املعاملت  ت�سهيل  طريق  عن  اأنواعها 
الدرا�سات اأن دولة الإمارات جاءت يف املرتبة الثالثة ع�سرة 
2018 ال�سادر عن  العاملي  البحري  الربط  عامليًا يف موؤ�سر 
بعد  »اأون��ك��ت��اد«،  والتنمية  للتجارة  املتحدة  الأمم  موؤمتر 
»املوانئ  يف  العامل  بلدان  بني  منو  معدل  اأعلى  �سجلت  اأن 
البحرية« ، كما حّلت الإمارات يف املركز ال�11 عامليًا، والأول 
بني  املمتدة  للفرتة  اللوج�ستي،  الأداء  م�ستوى  يف  عربيًا 
متقدمة  الدويل،  البنك  ي�سدره  الذي  و2018،   2012 عامي 
مركزين عن ترتيبها يف موؤ�سر الأداء اللوج�ستي ال�سابق، 
ال�سرتاتيجية  الإم���ارات  اأه��داف  ب�ساأن  ت��ف��اوؤًل  يعك�ص  ما 
كما   ،2021 ع��ام  عامليًا  الأول���ى  امل��راك��ز  لتحقيق  والرامية 
اأكدت الن�سخة اخلام�سة من تقرير ترتيب املواهب العاملية، 
الدويل  للمعهد  التابع  العاملي  التناف�سية  ال�سادر عن مركز 
العاملية  ال��دول  من  تعترب  الإم���ارات  اأن  الإداري���ة،  للتنمية 
حيث  ال��ع��م��ل،  ���س��وق  متطلبات  لتلبية  ا���س��ت��ع��دادًا  الأك���رث 
التقرير  ون��وه  اجل��اه��زي��ة.  موؤ�سر  يف  عامليًا  راب��ع��ًا  حّلت 
للخربات  جذبًا  الأكرث  من  الإماراتية  الأعمال  بيئة  اأن  اإلى 
يف  عامليًا  خام�سة  الدولة  حّلت  حيث  العاملية،  وامل��ه��ارات 
اأداء  يف  تقدم  ع��ن  التقرير  ك�سف  كما  اجل��اذب��ي��ة.  موؤ�سر 
املواهب  ترتيب  م��وؤ���س��رات  م��ن  م��وؤ���س��رًا   12 الإم����ارات يف 
الإم��ارات  اأثبتت  فقد  العمرانية،  الناحية  من  اأم��ا  العاملية، 
وجودها حول العامل وتاألقها ببناء اأطول الأبراج املوجودة 
1000 مرت، كما  يف العامل حيث قارب اأن ي�سل اإلى ارتفاع 
عن  التحتي  البناء  نظم  اأف�سل  وتاأ�سي�ص  ببناء  قامت  اأنها 
اأف�سل حمطات توليد الطاقة واأح�سن حمطات  طريق بناء 
حتلية املياه وحمطات معاجلة النفايات، كما اأن الدرا�سات 
تهداأ  ل  التي  العمران  وحركة  ال�سخمة  امل�ساريع  اأن  اأكدت 
طموحاتها  حت��د  ل  ال��ت��ي  الإم�����ارات  مييز  م��ا  اأه���م  لي�ست 
لإثبات  كافة  ال�سعد  وعلى  جاهدة  ت�سعى  بل  امل�ستحيلت 
واأما  ال�سرتاتيجية.  واأهميته  ثقله  له  عاملي  كمركز  نف�سها 
الإم���ارات  دول��ة  اأطلقت  فقد  بالف�ساء  الهتمام  حيث  م��ن 
القمر  بنجاح  م   2018 اأكتوبر   29 ي��وم  املتحدة،  العربية 
اإلى الف�ساء اخلارجي من املحطة  ال�سناعي »خليفة �سات« 
على  باليابان  الف�سائي  »تانيغا�سيما«  مركز  يف  الأر�سية 
الذي  �سات«  »خليفة  ويعترب    .)H-IIA( ال�ساروخ  منت 
ميتلك خم�ص براءات اخرتاع اأول قمر �سناعي يتم ت�سنيعه 
داخ��ل  وت��ط��وي��ره   ،%  100 بن�سبة  حملية  واأي����ٍد  ب��خ��ربات 
مركز  يف  الف�ساء  تقنيات  خمتربات  يف  النظيفة  الغرف 
حممد بن را�سد للف�ساء، ويف الناحية ال�سحية، فقد حر�ص 
اأف�سل امل�ست�سفيات التي  اإقامة  ال�سيخ خليفة بن زايد على 
املجتمع  فئات  لكافة  الطبية  اخلدمات  اأف�سل  بتوفري  تقوم 
اأنواعها  بكل  الطبية  العمليات  وجعل  الجتاهات  وبكافة 
اأكرث توافرًا واأقل كلفًة، كما اأنه قام بتوفري اأف�سل الكوادر 
اخل��دم��ات  اأف�����س��ل  لتوفري  الخت�سا�سات  بكافة  الطبية 
الطبية على الإطلق. ومن الناحية ال�سيا�سية، فقد �ساهمت 
العربية  العلقات  ومتتني  دع��م  يف  كبري  ب�سكل  الإم���ارات 
امل�سهدين  يف  القوي  ح�سورها  اإل��ى  بالإ�سافة  العربية، 
الإقليمي والعاملي، ومن بداية ن�ساأة الإمارات حر�ست على 
ان�سمت  ثم  وم��ن  املتفرقة،  الإم���ارات  ي�سم  احت��اد  ت�سكيل 
املتحدة،  الأمم  منظمة  واإل��ى  العربية،  ال��دول  جامعة  اإل��ى 
ومن بعد كل ذلك لعبت دورًا حموريًا واأ�سا�سيًا يف ت�سكيل 
جمل�ص التعاون اخلليجي، وا�ست�سافت اأول اجتماع لدول 
عمان،  الكويت،  الإم����ارات،  )ال�سعودية،  ال�ست  املجل�ص 

باقي  دع��م  يف  كبري  ب��دور  �ساهمت  وق��د  قطر(،  البحرين، 
الدول العربية يف كافة الأوقات الع�سيبة التي واجهت اأي 
دولة �سواء كانت كارثة طبيعية اأو جماعة اأو حربًا اأهلية، 
وكانت تر�سل امل�ساعدات الدولية كاخليام واملواد الغذائية 
املنكوبة، ومن  املناطق  اإلى كافة  الطبية  امل�ساعدة  وطواقم 
اأ�سهر املواقف التي �ساعدت فيها الإمارات املناطق املنكوبة 
هي: احلرب الأهلية يف ال�سومال واإزالة الألغام يف بع�ص 
املناطق من لبنان و اإر�سال امل�ساعدات اإلى املناطق املنكوبة 
يف الهند وباك�ستان جراء الفي�سانات، كما اأنها قامت ببناء 
امل�سردين  من  الكثري  اآوت  التي  ال�سكنية  املناطق  بع�ص 
على  يوؤ�سر  ما  وفل�سطني،  م�سر  من  كل  يف  العائلت  من 
ال�سيا�سية  الناحية  من  كبري  ب��دور  �ساهمت  الإم���ارات  اأن 
العامل  اإل��ى  واأظهرت  وال�سحية  والتعليمية  والقت�سادية 

بريقها وتاألقها يف كافة املجالت والنواحي.
الشيخ زايد باني ومؤسس دولة اإلمارات

ولد ال�سيخ زايد عام 1918 وقد اأطلق عليه والده ال�سيخ 
اآل  �سلطان بن زايد، ا�سم زايد تيمنًا بجده زايد بن خليفة 
اإلى   1855 عام  من  اأبوظبي  اإم��ارة  حكم  تولى  الذي  نهيان 
ول��دوره  له  تقديرًا  الكبري،  زاي��د  با�سم  لقب  وال��ذي   1909
1927 انتقل  الكبري يف تاريخ املنطقة، وحني تويف والده 
بداأ   1953 العام  ويف  العني،  اإلى  اأبوظبي  من  زايد  ال�سيخ 
رحلته  وكانت  اخلارجي،  العامل  على  يتعرف  زايد  ال�سيخ 
الأولى اإلى بريطانيا ثم الوليات املتحدة و�سوي�سرا ولبنان 
والعراق وم�سر و�سوريا والهند وباك�ستان وفرن�سا، ويف 
ال�ساد�ص من اأغ�سط�ص عام 1966م بداأت مرحلة جديدة من 
حياة زايد عندما اأ�سبح حاكمًا لإمارة اأبو ظبي، لتبداأ نقطة 
لبناء  اإلى البرتول كو�سيلة  حتول يف تاريخه، وبداأ ينظر 
اإلى الوحدة لأن يف الحتاد قوة و�سلبة،  املجتمع، داعيًا 
ويف ١٨ فرباير عام ١٩٦٨م ُعقد لقاء بينه وبني ال�سيخ را�سد 
اإقامة  ال�سمحة، وت�سكلت حينها نواة  بن �سعيد يف منطقة 
احتاد بني الإمارات املت�ساحلة، وا�ستمر ال�سيخ زايد طيلة 
بني  النظر  وجهات  تقريب  على  العمل  يف  �سنوات،  ثلث 
الإمارات حتى اأثمرت اجلهود عن الإعلن ر�سميا يف الثاين 
من دي�سمرب من عام ١٩٧١م بداية النطلقة لدولة الإمارات. 
اإخل�سه  على  �ساهد  خ��ري  ل��ه  القومية  امل��واق��ف  وتعترب 
رفعة  على  وحر�سه  والإ�سلمية،  العربية  الأم��ة  لق�سايا 
القادة  اإخوانه  �ساأنها ووحدتها، فما توقف يومًا عن دعوة 
الفرقة  ونبذ  ال�سف  ووحدة  والتاآزر  الت�سامن  اإلى  العرب 
واخللفات، كما قام بالعديد من الو�ساطات الناجحة لتنقية 
عام  نوفمرب  من  الثاين  يوم  وك��ان  الأ�سقاء.  بني  الأج��واء 
2004 يوم �سدمة للإماراتيني والعرب وكل من عرفه، حيث 
اأعلن عن وفاة ال�سيخ زايد بعد ظروف �سحية �سعبة مر بها 
عن عمر ناهز اخلام�سة والثمانني، وكان ُينظر اإليه كرئي�ص 
طريق  »اإن  ي��ق��ول:  دوم���ًا  وك��ان  ل�سعبه.  ويف  واأب  وق��ائ��د 
العربية  الإم��ارات  اإلى  النهاية  قادنا يف  امل�سرتكة  امل�سلحة 
املتحدة، واإن الحتاد يعي�ص يف نف�سي ويف قلبي واأعز ما 
اأن  الأي��ام  اأت�سور يف يوم من  اأن  يف وج��ودي، ول ميكن 
اأ�سمح بالتفريط به اأو اأتهاون نحو م�ستقبله، واإن جتربتنا 
الوحدوية يف دولة الإمارات هي الربهان ال�ساطع على اأن 
قوة وفخر، وهذا الحتاد  كل  والتاآزر هما م�سدر  الوحدة 
�سعب  واأماين وتطلعات  لرغبات  اإل جت�سيدًا عمليًا  قام  ما 
باملنعة  يتمتع  بناء جمتمع حر كرمي  الواحد يف  الإم��ارات 
والعزة، وبناء جمتمع م�سرق بالنجاح ويرفرف فوقه راية 
تعترب  التي  العربية  الوحدة  واإن  واحلق،  والعدل  النجاح 
دولة الإمارات نواتها، لي�ست حلمًا اأو �سربًا من اخليال، بل 
واقع هذه الأمة وميكن حتقيقه اإذا �سدقت النوايا وتفاعلت 
الأماين والطموحات بامل�ساعي والعمل. والحتاد اأمنيتي، 
لقد  املتحدة«.  العربية  الإم���ارات  ل�سعب  اأه��دايف  واأ�سمى 
نظر ال�سيخ زايد اإلى القبيلة كونها م�ستودع الرتاث، واإلى 
الثقافة والأدب وال�سلوك واحلكم وال�سيا�سة كونها حاملة 
زايد  ال�سيخ  يح�سرها  التي  املجال�ص  مناخ  وكان  للرتاث، 
املحفز لتبادل الأفكار والت�ساور، وبذلك اآمن بالراأي الآخر، 
وباحلوار املثمر مع الأخوة، وبال�سراحة التي هي جوهر 
على  وحر�ص  عليه،  النفتاح  واأ�سا�ص  الآخ��ر  مع  احل��وار 
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الإن�سان، وهو  الفل�سفي على بناء  كان يركز عرب منهجه 
اأن  روى  م��ا  وك��ث��ريًا  والأروع،  والأم��ث��ل  الأ�سعب  البناء 
والنفط،  املال  ولي�ص  الرجال،  ثروة  هي  احلقيقية  الرثوة 
ول فائدة يف املال اإذ مل ي�سخر خلدمة ال�سعب، وكان قد اأقدم 
على خطوة بناء الإن�سان وفق مبادئ الإ�سلم، حيث تعلم 
واعترب  ذات��ه،  كقيمة يف حد  الإن�سان  اح��رتام  الإ�سلم  من 
يف  الفل�سفي  منهجه  تنري  وق��دوة  عطرًا  النبوية  ال�سرية 
قيادة الإن�سان نحو التح�سر والتمدن، ولأنه يبني الإن�سان 
لأولده  يكنه  ك��ان  فما  تتجزاأ،  ل  عنده  الأب��وة  عاطفة  ف��اإن 
يف اأ�سرته اخلا�سة كان يكنه لأبناء �سعبه كافة، وما وفره 
لأولده وفره لأبناء الإمارات، ولي�ص بغريب اأن يطلق عليه 

�سعبه �سفة الوالد.
ركز كثريًا على اأهمية التعليم ودوره، فالعلم نور ي�سيء 
العقول، وهو الطريق الوحيد الذي يجب اأن ت�سلكه اأي اأمة 
الأمم،  بني  بها  تفاخر  عظيمة  ح�سارة  تقيم  اأن  يف  ترغب 
العلم  اأب���واب  ك��ل  الإم����ارات  اأب��ن��اء  اأم���ام  والعلم. وق��د فتح 
للوطن  احلقيقية  الرثوة  املتعلم  ال�سباب  واعترب  والتعلم، 
الذي يحميها من طمع  الواقي و�سياجها احل�سني  ودرعها 
تقوم  اأن  لأم��ة  فكيف  الوحيد،  ال��زاد  هو  فالعلم  الطامعني، 
اأر�سها ومكت�سباتها بل �سلح وبل قوة، وهل  بالدفاع عن 
هناك �سلح يوازي �سلح العلم والإميان، وهل هناك قوة 
توازي رجولة و�سجاعة ال�سباب املتعلم، وقد اأدرك زايد منذ 
بدايات عمر الحتاد اأن العلم والعمل هما الطريق نحو رفعة 
الأوامر  اإعطاء  اإلى  ف�سارع  الإن�سان،  وبناء  وتقدمها  الأمة 
ببناء املدار�ص ومراكز التعليم يف خمتلف مناطق الدولة، 
كما اأمر با�ستقدام املدر�سني واملدر�سات من الدول العربية، 
الإمارات وزرع الأخلق والعلوم يف عقولهم  اأبناء  لتعليم 
الدولة  قامت  فقط  قليلة  �سنوات  وخلل  وفعًل،  ونفو�سهم 
ببناء املدار�ص ومت اإر�سال الطلب نحو املدار�ص ومت توفري 
اإليه من كتب وقرطا�سية وثياب وو�سائل  كل ما يحتاجون 
اأن توجت امل�سرية  اإلى  نقل حتى تعاقبت الأجيال املتعلمة 
العربية  الإم���ارات  جامعة  بافتتاح  ال��دول��ة  يف  التعليمية 
الدولة  التعليمية يف  امل�سرية  1977، وت�ستمر  املتحدة عام 
من تطور اإلى تطور، فتم اإن�ساء كليات التقنية العليا، ومن 
كان على  فقد  الأخ��رى.  زايد، ومئات اجلامعات  ثم جامعة 
قناعة تامة باأنه ل فائدة من املال والرثوة اإن مل ت�سخر لبناء 
اهتمامًا  امل��راأة  زاي��د  ال�سيخ  اأول��ى  كما  وتعليمه.  الإن�سان 
خا�سًا، لإميانه باأن التغريات الجتماعية ل ميكن اأن حتدث 
زايد  ال�سيخ  و�سبه  ال�ساملة،  للنه�سة  امل��راأة  مواكبة  دون 
الرجل بال�سجرة واملراأة باملاء، فبدون ماء ل ميكن لل�سجرة 
اأن يبني حياته مبعزل عن  الرجل ل ميكن  اأن تنمو، كذلك 
اإنها الأم، والأخت واملربية وركيزة املجتمع. وكان  املراأة، 
وعيها  ل��ي��زداد  الفتاة  تعليم  باأهمية  مقتنعًا  زاي��د  ال�سيخ 
وتعرف حقوقها، فالتعليم هو النافذة التي تطل منها املراأة 
التطور  م�سرية  ملواكبة  و�سيلتنا  وهو  الأمم  ح�سارة  على 
تعلمنا  هكذا  مبجتمعنا،  النهو�ص  وا�ستمرار  وال��ت��ق��دم، 
له دولة  ث��راه، وال��ذي خ�س�ست  الله  من زاي��د اخلري طيب 
العام، تخليدًا وتقديرًا ملكانة  الإمارات »عام زايد« يف هذا 

ال�سيخ زايد يف قلوب املواطنني.
زايد واالتحاد

قبل عام 1971 كانت الإمارات املت�ساحلة ترتبط بعلقات 
احلكام  اأذه��ان  يف  حا�سرة  الوحدة  فكرة  وكانت  متميزة، 
كان  كما  الإم����ارات،  تلك  على  القائمني  وك��اف��ة  وال�سيوخ 
الوحدة حثيثًا وج��ادًا و�سلبًا، وكان حلم  اأجل  من  �سعيهم 
عام  دي�سمرب  من  الثاين  يف  النور  راأى  ما  �سرعان  كبري 
1971، حيث ولدت دولة الإمارات العربية املتحدة املكونة 
من 7 اإمارات. وقد ا�ستقراأ القائد املوؤ�س�ص التاريخ، فاأدرك 
اأن ال�سعوب ل ميكن اأن ت�ستمر قوية حرة دون اأن جتمعها 
الوحدة ويوؤلف بني قلوب اأبنائها احلب والتاآخي والفداء، 
له  اأثبتت  العني  على  حاكمًا  ك��ان  عندما  الأول��ى  وجتربته 
اأحد اهم عنا�سر نه�سة الأوطان، وقد  التاآزر هو  اأن  اأي�سًا 
عرب عن مفهومه للوحدة فقال: اإن الحتاد هو طريق القوة 
ينتج  ل  والفرقة  امل�سرتك،  واخلري  واملنعة  العزة  وطريق 
يف  لها  مكان  ل  الهزيلة  الكيانات  واإن  ال�سعف،  اإل  عنها 
عامل اليوم، فتلك هي عرب التاريخ امتداد ع�سوره، وتطلع 
اإلى املنطقة فوجد �سعبًا جمعه على مر الأزمان عرق واحد 
ودين حنيف وتراث متاأ�سل مت�سابه يهفو اإلى جمع ال�سمل 
وتوحيد الكلمة، وكان يرى اأن يرتكز الحتاد على اإمارات 
من  يرغب  م��ن  لكل  مفتوحًا  ال��ب��اب  ي��رتك  اأن  على  ال��دول��ة 
الأ�سقاء الن�سمام اإليه فيما بعد، ورغم ال�سعوبات الهائلة 
اإميانه  ف��اإن  الأول���ى  اللبنات  و�سع  �سبل  اعرت�ست  التي 
ي�سوبه  ل  ثابتًا  بقي  حتقيقه  واإم��ك��ان  الحت���اد  ب�سرورة 
عامًا  واأربعني  ثلثة  م�سرية  اإاأن  القول  يبقى  واليوم  �سك. 

من اأطول وحدة عربية توؤكد اأنها م�سرية م�ستمرة وتعترب 
منوذجًا حيويًا ومهمًا من اأجل وحدة عربية �ساملة، نظرًا 
وثقافية  واجتماعية  اقت�سادية  اإجن���ازات  م��ن  حققته  مل��ا 
اأو  ل�سعبها  بالن�سبة  �سواء  وتنموية  و�سعبية  و�سيا�سية 
ل�سكانها، كما انها �ساهمت م�ساهمة فعالة يف تاأ�سي�ص اإطار 
من  �سنوات  ع�سر  بعد  اخلليجي  امل�ستوى  على  وح��دوي 
الذي  اخلليجي  التعاون  جمل�ص  هو  الحت��اد،  دول��ة  ميلد 
يت�سم اأي�سًا بالدميومة وال�ستمرار، وبالتايل ما زال احللم 
العربي املتعلق بوحدة عربية �ساملة حقيقية ماثًل وقائمًا 
ي�ستمد ا�ستمراريته من جناح جتربة الوحدة والحتاد يف 

الإمارات العربية املتحدة.
 ،2004 ع��ام  دي�سمرب   21 اأن��ه يف  اإليه  الإ���س��ارة  ما جت��در 
)قمة  ال�25  قمته  يف  التعاون  ل��دول  الأع��ل��ى  املجل�ص  نعى 
ال���ذي وافته  ال�سيخ زاي���د  امل��ن��ام��ة  ع��ق��دت يف  ال��ت��ي  زاي���د( 
املنية يف 3 نوفمرب 2004، معربًا عن عميق م�ساعر الأ�سى 
اجلليلة  بالأعمال  املليئة  حياته  رحلة  وم�ستذكرًا  واحلزن 
والعمل  ال�سادق  بالعطاء  احلافلة  الكبرية،  والإجن���ازات 
املخل�ص الدوؤوب ملا فيه خري دولة الإمارات العربية املتحدة 
تعزيز  يف  ودوره  �سعبها،  ورخ���اء  وازده��اره��ا  وتقدمها 
واإ�سهامه  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�ص  م�سرية 
الكبري يف تاأ�سي�سه، وما قدمه من جهد كبري خلدم�ة ق�سايا 

الأمتني العربية والإ�سلمية و�سلم املنطقة والعامل. 

الشيخ خليفة خير خلف لخير سلف
دولة  ومتا�سك  وقوة  متانة  مدى  على  توؤ�سر  �سللة  بكل 
الإمارات ووحدتها، وعلى الرغم من حجم احلزن والفجيعة 
بوفاة القائد املوؤ�س�ص، انتقل احلكم اإلى ويل عهده الأمني، 
كافة  وموافقة  مبباركة  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
ال�سمو  �ساحب  ليكمل  ل��لحت��اد،  الأع��ل��ى  املجل�ص  اأع�ساء 
ويبني  املوؤ�س�سة  القائد  وم�سوار  م�سرية  خليفة  ال�سيخ 
ا�ستمرار ودميومة الحتاد و�سعبه.  اأجل  ي�سيف عليه من 
ال�سيخ خليفة،  �سنوات من حكم  ع�سر  م�سرية  بعد  واليوم 
ي�ستذكر الإماراتيون مهمات ودور وجهود �ساحب ال�سمو 
مهمة  اإليه  اأوكلت  حيث  الحت��اد،  بدايات  منذ  البلد  قائد 
اإن�ساء قوة دفاع اأبو ظبي، بالتزامن مع تعيينه وليًا للعهد 
الفرتة  تلك  �سكل وج��وده��ا يف  ال��ت��ي  ال��دف��اع  ل��ق��وة  ق��ائ��دًا 
ال��ق��وات  ان�سحاب  اق���رتاب  م��ع  خا�سة  ح��ي��وي��ة،  ���س��رورة 
الربيطانية من املنطقة واحل�سول على ال�ستقلل. وجنح 
التجربة  وكانت  ال�سعبة.  املهمة  تلك  يف  واقتدار  بكفاءة 
الناجحة التي قام بها ال�سيخ خليفة يف بناء قوة دفاع اأبو 
ظبي عند تاأ�سي�سها عام 1969، هي الركيزة يف بناء القوات 

امل�سلحة الحتادية ابتداء من عام 1976.  
والرئا�سة  احلكم  مقاليد  لتوليه  الأول���ى  اللحظة  ومنذ 
اأع�ساء  اإخ��وان��ه  برفقة  اأك��د  الإم���ارات،  دول��ة  وال�سلطة يف 
اأج��ل  م��ن  البالغ  حر�سهم  على  ل��لحت��اد،  الأع��ل��ى  املجل�ص 
دولة  موؤ�س�ص  الكبري  الراحل  دعائمه  اأر�سى  ما  كل  حماية 
الحتاد من مبادئ واإجنازات، وما ر�سخه من قيم ج�سدت 
معاين النبل وال�سدق والوفاء وموا�سلة العمل على نهجه 
الإم��ارات.  و�سعب  البلد  وا�ستقرار  وخري  لرفاه  و�سوًل 
�ساحب  اأدرك  ال�سلطة  مقاليد  لتوليه  الأولى  اللحظة  ومنذ 
للإن�سان  احلقيقية  القيمة  زاي��د،  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
هذا  من  جعلت  التي  هي  ال��روؤي��ة  وه��ذه  للتنمية،  كمحور 
الإن�سان اأداة حية للإ�سهام يف بناء دولة الإمارات ونه�سته، 

وبعده،  النفط  قبل  للبلد  احلقيقية  ال��رثوة  هو  فالإن�سان 
وم�سلحة املواطن هي الهدف الذي نعمل من اأجله ليل نهار، 
واإن بناء الإن�سان يختلف متامًا عن عمليات البناء العادية 
الأخرى لأنه الركيزة الأ�سا�سية لعملية التنمية الجتماعية 
امل�سرية  دفع  م�سوؤولية  تقع  وعليه  ال�ساملة،  والقت�سادية 
الوطنية اإلى الأمام. وي�سجل ل�ساحب ال�سمو ح�سن وقوة 
وما  العاملية،  القت�سادية  الأزم��ة  تداعيات  ملواجهة  اإدارت��ه 
الدولة  جهاز  يف  ال�سيولة  عزز  كيف  ي�ستذكر  اجلميع  زال 
حمتويًا  الأزمة،  طالتها  التي  الدولة  وموؤ�س�سات  امل�سريف 
الآث����ار الج��ت��م��اع��ي��ة م��ن خ���لل جم��م��وع��ة م��ن الإج�����راءات 
اأحد  ين�سى  ول  الت�سخم.  اآث��ار  من  احلد  يف  �ساهمت  التي 
ثقافيًا  وملتقى  ماليًا  مركزًا  الدولة  لتكون  �سموه  جهوده 
الكبرية  الإجن���ازات  لتلك  ون��ظ��رًا  عامليًا.  وتعليميًا  وفنيًا 
العاملي  امل�سهد  يف  ودوره  ال�سمو،  �ساحب  حققها  التي 
والإقليمي والعربي واملحلي، فقد اختارته جملة »نيوزويك 
يف  ت��اأث��ريًا  الأك��رث  ال�50  ال�سخ�سيات  اإح��دى  الأم��ريك��ي��ة«، 

العامل.
مسيرة شامخة مستمرة

م�ستمرة  ال�����س��اخم��ة  الحت����اد  م�����س��رية  اأن  اأح���د  ي�سك  ل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقيادة 
رئي�ص دولة الإمارات، الذي اأطلق بروؤيته الثاقبة وخربته 
والقت�سادي  ال�سيا�سي  التمكني«  »مرحلة  الرثية  القيادية 
�سروح  لإع��لء  للدولة،  والثقايف  والعلمي  والجتماعي 
اآل��ي��ات  وت��ط��وي��ر  حتققت  ال��ت��ي  واملكت�سبات  الإجن�����ازات 
علمية  اأ���س�����ص  وف��ق  املنهجي  وال��ع��م��ل  املوؤ�س�سي  الأداء 
وال��ري��ادة  التميز  اإل��ى  و���س��وًل  حم���ددة،  وا�سرتاتيجيات 
والإب����داع والب��ت��ك��ار، يف حتقيق امل��زي��د م��ن الإجن����ازات 
و�ساأن  الوطن  راي��ات  واإع��لء  املجالت  �ستى  يف  النوعية 
اأن  على  ومتابعني  مراقبني  من  اإج��م��اع  وهناك  امل��واط��ن، 
دولة الإمارات العربية املتحدة، تعترب من اأجنح التجارب 
الوحدوية التي تر�سخت جذورها على مدى اأكرث من اأربعة 
والتناغم  للن�سجام  طبيعية  نتيجة  وذل��ك  مت�سلة،  عقود 
واحُلب  والولء  والثقة  والتلحم  ال�سيا�سية  القيادات  بني 

املتبادل بينها وبني مواطنيها. 
العامل  ال��دول يف  اأف�سل  قائمة  الإم���ارات يف  دول��ة  وتعد 
املرتبة  واأح���رزت  فيها  والإق��ام��ة  للعمل  وا�ستقطابًا  جذبًا 
اجلن�سيات  ب��ني  ال�سلمي  ال��ت��ع��اي�����ص  يف  ع��امل��ي��ًا  الأول�����ى 
دول  خمتلف  من  جن�سية   200 من  اأك��رث  نحو  باحت�سانها 
العامل على اأر�سها، وذلك وفقًا لتقرير املنظمة العاملية لل�سلم 

والرعاية والإغاثة التابعة للأمم املتحدة للعام 2014م. 
ودومًا يوؤكد �سموه اأن احلفاظ على روح الحتاد يتمثل 
الق�سوى  الوطنية  الأولوية  باعتباره  املواطن،  متكني  يف 
ال�سرتاتيجيات  جلميع  امل��وج��ه��ة  امل�ستقبلية  وال���روؤي���ة 
وال�سيا�سات التي �ستعتمدها الدولة يف قطاعاتها كافة خلل 
م�سروعنا  هو  املواطن  فتمكني  القادمة،  الع�سر  ال�سنوات 
للع�سرية الحتادية اخلام�سة م�سروع نوؤ�س�ص به لنطلقة 
وطنية اأكرب قوة وثقة م�سروع مرتكزاته اإن�سان فاعل معتز 
بهويته واأ�سرة متما�سكة م�ستقرة وجمتمع حيوي متلحم 
ي�سوده الأمن والعدل، يعلي قيم التطوع واملبادرة ونظام 
واقت�ساد  متطورة  �سحية  وخدمات  متقدم  حديث  تعليمي 
متكاملة  حتتية  وبنية  املعرفة  على  قائم  متنوع  م�ستدام 
عاملية  ومكانة  م�سانة  طبيعية  وم���وارد  م�ستدامة  وبيئة 
واإجمايل  مبادرة   100 موؤخرًا  الإم��ارات  واأطلقت  متميزة، 

�سناديق  ان�ساء  ي�سمل  مليار   300 الى  ي�سل  ا�ستثمارات 
متويل للعلوم والأبحاث والبتكار واإعادة النظر يف كافة 
التكنولوجيا  نقل  على  للت�سجيع  ال�ستثمارية  الت�سريعات 

ودعم البتكار واإن�ساء �سركات تعاقدية ت�سنيعية عاملية. 
محطات باختصار

ع��ل��ى بع�ص  ال�����س��ري��ع  امل����رور  م��ن �سعوبة  ال��رغ��م  ع��ل��ى 
خلل  خليفة  ال�سيخ  حكم  من  والأ�سا�سية  املهمة  املحطات 
ع�سر �سنوات م�ست حافلة بالإجنازات، لأن كل حمطة منها 
حتتاج اإلى ملف كامل وملحق منف�سل، اإل اأن من ال�سرورة 
مبكان الإطللة على بع�سها، فقد عزز »التمكني« يف جميع 
املجالت وم�ساركة اأبناء الوطن يف �سنع م�ستقبلها، واأولى 
ال�سيا�سية  امل�ساركة  واأك��د  فائقة  عناية  وال�سحة  التعليم 
حققته  مبا  واأ�ساد  الت�سريعية،  بالنتخابات  الوطن  لأبناء 
املراأة من تقدم وح�سور فاعل يف خمتلف امليادين املحلية 
والعاملية، وكانت روؤيته يف التزود بالعلوم واملعرفة �سبيًل 
نحو حتقيق النقلة احل�سارية للدولة، واأولى اهتمامًا كبريًا 
باعتباره  والنه�سة،  التنمية  يف  ودوره  اخلا�ص  بالقطاع 
باملجتمع  للنهو�ص  خططها  يف  للدولة  اأ�سا�سيًا  �سريكًا 
اجلدية  التحديات  ومواجهة  املواطنني  بحياة  والرت��ق��اء 
ال�سعد،  خمتلف  على  العاملية  ال��ت��ط��ورات  تطرحها  التي 
التي  الوطنية  الهوية  ومبادرة  امل�ستقبل  ا�سرتاتيجية  اأما 
اأطلقها عام 2007، فهي دومًا يف ن�سب عينيه، فقد مت اعتماد 
العام 2008، عامًا للهوية الوطنية، فَمن ل هوية له ل وجود 

له يف احلا�سر ول مكان له يف امل�ستقبل. 
اأطلقه �سموه عام  وبخ�سو�ص امل�سروع النه�سوي الذي 
الحت��ادي،  الوطني  املجل�ص  ل��دورة  افتتاحه  اأثناء   ،2007
املواطنني،  واأب��ن��ائ��ه  لإخ��وان��ه  وطموحاته  اآم��ال��ه  فيج�سد 
ويعرّب عن نظرة ثاقبة يف حتويل الروؤية التطويرية ملرحلة 
ميار�سها  �سلوكية  وقيم  عمل  ا�سرتاتيجيات  اإل��ى  التمكني 

املواطن يف حياته اليومية.
كلمته  يف  اخلام�سة  الع�سرية  م�سروع  �سموه  اأطلق  كما   
 2011 دي�سمرب  من  الأول  يف  الأربعني،  الوطني  اليوم  يف 
الوطني  اليوم  يف  كلمته  ويف  امل��واط��ن،  متكني  يف  ال��ذي 
اأعلن   2012 دي�سمرب  م��ن  الأول  يف  والأرب��ع��ني،  احل���ادي 
من  حزمة  خ��لل  من  الوطني،  التلحم  تعزيز  اأهمية  عن 
يف  ال�سرتاتيجية  روؤاه  جت�سد  التي  والقرارات  املبادرات 
تر�سيخ ثقافة املواطنة وتعميق حب الوطن وتاأكيد الولء 
والنتماء له وتعزيز التلحم والتوا�سل القائم بني ال�سعب 
وقيادته.  ول يفوتنا هنا الإ�سارة اإلى تكري�سه مبداأ التنمية 
تطوير  م�ساريع  وخمتلف  ال��دول��ة،  مناطق  بني  املتوازنة 
الفرح  تدخل  التي  الإن�سانية  وال��ق��رارات  التحتية،  البنية 
والعائلت  الأ�سر  من  الآلف  ونفو�ص  قلوب  يف  وال�سرور 
والتكفل  ك��رث  �سجناء  ع��ن  ب��الإف��راج  توجيهاته  خ��لل  م��ن 

ب�سداد مديونياتهم. 
وتوجيهاته مبنح اأبناء املواطنات املتزوجات من اأجانب 
احلق يف التقدم للح�سول على جن�سية الدولة حال بلوغهم 

�سن الثامنة ع�سرة. 
 ،2020 باإك�سبو  وال��ف��وز  امل����راأة،  مكانة  على  وال��ت��اأك��ي��د 
وم�ساريع الطاقة العملقة، والو�سول اإلى الف�ساء، واإطلق 
القمار ال�سناعية، وغري ذلك الكثري من املحطات التي توؤكد 

ان دولة الإمارات ل تقبل اإل باملركز الأول.
اإلمارات والجانب اإلنساني 

كاأكرب جهة  عامليًا  الأول  املركز  الإم��ارات  دولة  ت�سدرت 

 ،2017 للعام  ال��ع��امل  يف  اخلارجية  للم�ساعدات  مانحة 
وذلك وفقًا للبيانات الأولية التي اأعلنتها جلنة امل�ساعدات 

الإمنائية التابعة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية.
اإمنائية  م�ساعدات   2017 ع��ام  خ��لل  الإم���ارات  وقدمت 
بقيمة 19.32 مليار درهم، )5.26 مليارات دولر(، مبعدل 
باأن  امل�ساعدات  2016 ومتيزت  18.1 % مقارنة بعام  منو 
اأكرث من ن�سف قيمتها متت على �سكل منح ل ترد »بن�سبة 
الدول  تنفذها  التي  التنموية  للخطط  دعمًا  وذل��ك   »%  54

امل�ستفيدة.
خلل  الإماراتية  امل�ساعدات  به  متيزت  ملا  وا�ستمرارًا 
ال��دول��ي��ة  التنمية  يف  امل�ساهمة  م��ن  ال�سابقة  الأع�����وام 
يف  النت�سار  با�ستمرار   2017 ع��ام  متيز  فقد  امل�ستدامة 
العديد من دول العامل، حيث و�سلت امل�ساعدات الإماراتية 
الأق��ل من��وًا-  البلدان  40 دول��ة من  147 دول��ة -منها  اإل��ى 
التي  اآ�سيا  قارة  منها  العامل،  ق��ارات  خمتلف  على  موزعة 
ا�ستحوذت على ما يقرب من 43 % من امل�ساعدات الإمنائية 
بقيمة 8.28 مليارات درهم متفوقة بذلك على قارة اأفريقيا 
التي جاءت يف املرتبة الثانية بن�سبة 28 % وبقيمة 5.44 
للجمهورية  امل��ق��دم  الكبري  للدعم  ن��ظ��رًا  دره���م  م��ل��ي��ارات 

اليمنية ال�سقيقة بقيمة 4.03 مليارات دولر.
الإماراتية  الر�سمية  الإمنائية  امل�ساعدات  متيزت  كما 
باأن اأكرث من 94 % منها متت على �سكل م�ساعدات تنموية 
 %  68 توجيه  2017، مت  عام  درهم يف  مليار   18.3 بقيمة 
من قيمة تلك امل�ساعدات ل�سالح قطاع دعم الربامج العامة 
بقيمة 12.38 مليار درهم مل�ساعدة حكومات الدول للوفاء 
اإلى  مدفوعاتها،  موازين  على  واحلفاظ  العامة  بنفقاتها 
جانب تعزيز ا�ستقرارها النقدي واملايل ومناخ ال�ستثمار 
تنموية  اأه��داف  خلدمة  توجيهه  يتم  فائ�ص  وتوفري  فيها 
اأخرى بخططها التنموية، خا�سة بدول مثل اليمن والأردن 

واملغرب وال�سودان وال�سلطة الفل�سطينية و�سربيا.
يوم العلم اإلماراتي 

كل  من  نوفمرب  من  الثالث  يف  الإم���ارات  دول��ة  حتتفل 
�ساحب  تويل  ي�سادف  الذي  الإماراتي،  الَعلم  بيوم  عام، 
احلكم  مقاليد  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
والقيادة يف دولة الإمارات، حيث يرتفع ويحلق علم دولة 
الإم��ارات عاليًا يف مثل هذا اليوم من كل عام، فوق كافة 
وبيوت  واخلا�سة  العامة  واملن�ساآت  احلكومية  املباين 
وانتمائهم  لوطنهم  حبهم  مدى  عن  تعبري  يف  املواطنني، 
موؤ�س�سات  كافة  وتت�سابق  وقيادتهم.  لدولتهم  وولئهم 
الإم��ارات��ي، تلبية لدعوة  العلم  اإل��ى رف��ع  الإم���ارات  دول��ة 
نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
حاكم  ال���وزراء،  جمل���ص  رئي�ص  الإم����ارات،  دول��ة  رئي�ص 
دبي، للجهات والدوائر والوزارات الحت�ادية برفع العلم 
من  الثالث  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  مبانيها،  على 
�سهر نوفمرب، الذي ي�سادف تويل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، مقاليد احلكم والقيادة يف دولة 
»اأننا  على  منا�سبة  كل  يف  �سموه  يوؤكد  حيث  الإم���ارات، 

ل�سنا اإمارات، نحن دولة الإمارات«.  
حلظات  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وت�سهد 
يف  ظهرا،  ع�سرة  الثانية  ال�ساعة  متام  يف  تاريخية 
�سعب  يلتف  حيث  ع��ام،  ك��ل  م��ن  نوفمرب  م��ن  الثالث 
الإم��ارات وقيادته حول علم دولة الإم��ارات، ويقفوا 
رايته  لتظل  واحد  بنداء  ويهتفوا  واحد  وقت  يف  له 

خفاقة اأبية. 
يوم الشهيد اإلماراتي

بعد م�ساركة دولة الإمارات العربية املتحدة يف الحتاد 
العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية  لعودة ال�سرعية 
اأبلى الإماراتيون بلًء ح�سن حيث قدمت دولة  يف اليمن 
الإمارات العربية املتحدة اكرث من 70 �سهيدا من اأ�سناف 
باأرواحهم  الذين �سحوا  البا�سلة،  البطلة  امل�سلحة  قواتها 
عن  دف��اع��ا  اليمن  اأر����ص  على  الزكية  ودم��ائ��ه��م  ال��ط��اه��رة 
عاليا،  بلدهم  راي��ة  ورفعوا  والثوابت  وامل�سري  احلرية 
وقد خ�س�ست دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثلثني 
وعرفانا  تخليدا  ال�سهيد«  »ي��وم  ع��ام،  كل  من  نوفمرب  من 
وتقديرًا وتثمينًا لذكرى ال�سهيد الإماراتي البطل وارتبط 
يف  اإم��ارات��ي  �سهيد  اول  ا�ست�سهاد  بذكرى  التاريخ  ه��ذا 

اجلزر الإماراتية الثلث املحتلة من قبل اإيران. 
ويل  ديوان  يف  ال�سهداء  اأ�سر  ل�سوؤون  مكتب  وُخ�س�ص 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأبوظبي  عهد 
نهيان، ليكر�ص يوم ال�سهيد فخر واعتزاز حكومة و�سعب 
ب���ه، وم���ن اأج���ل اإع����لء راي���ة ال��وط��ن وح��ف��ظ ال���س��ت��ق��رار 
وال�سلم يف املنطقة، وذلك للتاكيد على قيم الولء والوطن 
من  وم�ستمد  را�سخ  كمنهج  وال��ف��داء  والت�سحية  والأم��ة 

ديننا احلنيف الذي اأعلى من مكانة ال�سهادة وال�سهداء.
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اإلمارات تعتز بدماء شهدائها األبرار
دبي - »الريا�ض«

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات  دول���ة  وتفتخر  تعتز 
ال�سقيقة بدماء �سهدائها البوا�سل الأبرار تكرمًيا لهم؛ 
لأنهم لي�سوا جمرد اأبناء ق�سوا يف معارك الوطن، بل 
و�سارية  الأوفياء  الأب��رار  اأبنائها  خرية  من  تعتربهم 
على  واأرواح��ه��م حفاًظا  دم��اءه��م  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  علمها 
حرية وطنهم و�سيادته وا�ستقالله، ويوم ال�سهيد ميثل 
ال�سهداء  وبخا�سة  والج���داد،  الآب��اء  مباآثر  العتزاز 

الذين �سطروا ا�سم الوطن يف �سجل ال�سرف.
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  اأوام���ر  ج��اءت  هنا  وم��ن 
 30 ي��وم  بتخ�سي�ض  الإم����ارات،  دول��ة  رئي�ض  نهيان، 
نوفمرب من كل عام يوًما لل�سهيد الإماراتي، هو تكرمي 
واحلق  العدالة  اأج��ل  من  ي�سحون  للذين  �سموه  من 
ل�سون  الزكية  الطاهرة  دماءهم  ويبذلون  وال��وط��ن، 
كرامته وحفظ اأمنه وا�ستقراره، ليبقى عزيًزا �ساخًما 

بني الأمم.
اأعلنت   2015 مار�ض  من  والع�سرين  ال�ساد�ض  ويف 
يف  احلزم  عا�سفة  انطالق  ال�سعودية  العربية  اململكة 
اليمن، اأما اأ�سباب العملية املعلنة فكانت وا�سحة املعامل 
والأه����داف، واأب���رز ه��ذه الأه���داف هو دع��م ال�سرعية 
معظم  واحتالل  عليها  احلوثي  النقالب  بعد  اليمنية، 
العا�سمة  ومنها  ال�����س��الح،  ب��ق��وة  اليمنية  الأرا���س��ي 
اليمنية فح�سب  ال�سرعية  لي�ض  بذلك  مهددين  �سنعاء، 
واإمنا م�ستقبل هذا البلد العربي عامة، ولذلك كان لبد 

ي�سع  وف��ع��ال  و�سريع  حا�سم  ق��وي  عربي  حت��رك  م��ن 
املمولة  خمططاتهم  وجلم  احلوثيني  لعتداءات  ح��دًا 
تقف  اأن  الطبيعي  من  وك��ان  اخل��ارج،  من  واملدعومة 
الدول اخلليجية كلها وراء اململكة العربية ال�سعودية 
مقدمة  ويف  كبريًا،  واإ�سالميًا  عربيًا  ثقاًل  متثل  التي 
ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  الدول  هذه 
التي تت�سم بقيادتها العاقلة الر�سيدة ومواقفها العربية 
البارزة يف دعم الأ�سقاء العرب وجندتهم، فمنذ ن�ساأتها 
قائمة  �سيا�سة حكيمة  العربية  الإمارات  اعتمدت دولة 
الدول، ولذلك  ال�سلمية مع جميع  العالقات  اقامة  على 
فقلما خا�ست الدولة حروبا، واإمنا كانت حربها دائما، 
�سد التخلف ومن اأجل حتدي ال�سعاب، للو�سول اإلى 
التي  امل��ه��ام  ومعظم  لل�سعب،  ال��واع��د  امل�ستقبل  بناء 
اأدتها القوات امل�سلحة الإماراتية كان لها طابع اإن�ساين 

واأخالقي، كمهام امل�ساعدات الإن�سانية وما �سابه.
كانت يف هذه  البطلة  الإم��ارات  ق��وات  انه مهمة  اإل 
اأ�سا�سية مهمة وفاعلة، ا�ستطاعت  احلرب مهمة قتالية 
ال��ق��وى  م��ي��زان  حت���ول  يف  ك��ب��ريا  اإ���س��ه��ام��ا  ت�سهم  اأن 
دولة  قدمت  الثوابت  تلك  من  وانطالقا  الأر���ض،  على 
بقيادة  العربي  التحالف  يف  م�ساركتها  منذ  الإم��ارات 
اليمن،  يف  الأم��ل  لإع��ادة  ال�سعودية،  العربية  اململكة 
دفاعًا  ا�ست�سهدوا  الذين  البوا�سل  ال�سهداء  من  ع��ددًا 
لإعالء  اأرواحهم  مقدمني  للمظلوم،  عن احلق ون�سرة 
متوحد  بيت  �سمن  واح��دًا  �سفًا  قيادتهم  خلف  احلق 

متاآزر متاحم.
اإن الإمارات العربية املتحدة �ساركت يف الكثري من 
املهام ذات الطابع الع�سكري ول �سيما الإن�ساين، واأن 
هناك �سهداء كرث قدمتهم الإمارات على دروب العطاء 
من  الع�سكريني  ع�سرات  ا�ست�سهاد  اأن  اإل  الطويلة، 
�سباط و�سباط �سف واأفراد ال�سرفاء من اأبناء القوات 
اأن  ليثبت  جاء  اليمن،  يف  البطلة  الإماراتية  امل�سلحة 
اأب��دا  تبخل  ول��ن  ومل  ل  املعطاء  العربية  ال��دول��ة  ه��ذه 
على  احلفاظ  �سبيل  يف  الت�سحيات  ج�سام  تقدمي  يف 
عليها،  قامت  التي  الأ�سيلة  العربية  والقيم  مبادئها 
نف�سها  على  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  اآل��ت  فقد 
اليمني  ال�سعب  لأب��ن��اء  ومعينا  نا�سرًا  تكون  اأن  اإل 
احلوثيون  ح���اول  ال��ذي��ن  بنجدته،  امل��ب��ادري��ن  واأول 
امل�سروع  خل��دم��ة  ب��الده��م  وره���ن  حريتهم  اخ��ت��ط��اف 
امل�سالح  ح�ساب  على  املنطقة  يف  التو�سعي  الفار�سي 
لن�سرة  العربية  الدول  القومية، وقد حتالفت  العربية 
ال�سعيف وردع الظامل، وكان لدولة الإمارات العربية 
الوطني  العمل  هذا  يف  امل�ساركة  �سرف  دائما  هو  كما 
والقومي البطويل ودورا فعال يف اجلانب الع�سكري 
العربية ومن  ال��ق��وات  ه��ذه  وق��د حققت  والإن�����س��اين، 
املقابل  ويف  ك��ب��ريا،  تقدما  الإم����ارات  ق���وات  �سمنها 
 70 من  اأكرث  اأبنائها  دماء  من  التدخل  هذا  ثمن  دفعت 
نالوا  الذين  الأبطال  الع�سكرييني  اأبنائها  من  �سهيدا 
املعركة  اأر���ض  الزكية  بدمائهم  وروى  ال�سهادة  �سرف 

�سبيل  يف  و�سجاعة،  واإق���دام  وا�ستب�سال  �سرف  بكل 
الطامعني،  الظلمة  البغاة  وقتال  تعالى  الله  مر�ساة 
وكلما ودعت الإمارات اأحدهم وقد كفن بعلمها ارتفعت 
هامات الآخرين عاليا ترنو لل�سهادة ملبني نداء الوطن 
يف �سبيل اإعالء كلمة الدين ورفع الظلم عن املظلومني.
للع�سرات  املتحدة  العربية  الإم��ارات  تقدمي  اأن  ومع 
من اأبنائها يف �ساحات ال�سرف والواجب املقد�ض كانت 
واإماراتي  عربي  لكل  وحمزنة  وموؤملة،  ثقيلة  خ�سارة 
باإمعان،  عنده  التوقف  يجب  ما  اأن  اإل  خا�ض،  ب�سكل 
هو الطريقة التي ا�ستقبل بها �سعب الإمارات العربي 
هذا  احلكيمة،  الوطنية  قيادته  راأ�سه  وعلى  الأ�سيل، 
يف  وال�سعب  القيادة  ا�ستقبلت  حيث  اجللل،  اخلطب 
موؤمنة  بقلوب  ج��رى،  ما  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
بق�ساء الله وقدره، وباإح�سا�ض بامل�سوؤولية قل نظريه، 
وترجمه  حزنه،  العربي  الإم��ارات��ي  املجتمع  فحب�ض 
ت�سييع  مواكبا  حمول  والعتزاز،  الفخر  من  ب�سورة 
ما  بكل  اأعرا�ض وطنية  اإلى  الأبرار  ال�سجعان  �سهدائه 
الت�سييع  مواكب  فتحولت  معنى،  من  الكلمة  حتمله 
اإلى منا�سبات وطنية جدد فيها �سعب الإمارات العربي 
احلكيمة  وقيادته  للوطن،  والطاعة  ال��ولء  الأ�سيل 
عرب  الم���ة،  اأع����داء  على  الن��ت�����س��ار  بحتمية  الإمي����ان 
التي  الأ�سيلة،  العربية  وامل��واق��ف  باملبادئ  التم�سك 
ووطنية  �سجاعة  من  ال�سعب  هذا  به  يتميز  ما  تعك�ض 

وعروبية، تنحني اأمامها الهامات.

عاش اتحاد إماراتنا.. وكل خير ال يمرُّ بالسعودية ناقص
الثاين من دي�سمرب من  العربية املتحدة يف  الإم���ارات  حتتفل دول��ة 
كّل عاٍم بذكرى قيام احتاد الإمارات العربية املتحدة، وكانت النطالقة 
اأبو  اإم��ارات  باإجماع حكام  ب��داأت  قد  امليمون  الحت��اد  لهذا  التاريخية 
الثاين من  القوين يف  ظبي ودبي وال�سارقة وعجمان والفجرية واأم 
دي�سمرب العام 1971 واتفاقهم على الحتاد فيما بينهم، حيث مّت اإقرار 
العا�سر من فرباير  اأهدافها. ويف  الدولة ويحدد  ينظم  موؤقت  د�ستور 
العام 1972 اأعلنت اإمارة راأ�ض اخليمة ان�سمامها لالحتاد ليكتمل عقد 
الإمارات ال�سبع يف اإطار وحدوي واحد. ولأهِل الإماراِت اأْن يفخروا 
باأّن جتربتهم الوحدوية، هي التجربة الفيدرالية الوحيدة التي جنحت 
املغفور  موؤ�س�سها  العرب«،  »حكيم  من  بقيادٍة  عودها  وا�ستدَّ  عربيًا، 
ّمًة بذلك  له -باإذن الله تعالى- ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، ُمن�سَ
امللك  واأر�ساه  اأن�ساأه  قد  كان  واملماثل  العظيم  النجاح  من  تاريخ  اإل��ى 
عبدالعزيز، موؤ�س�ض اململكة العربية ال�سعودية -رحمه الله عز وجّل- 
حني وّحد اململكة، بجهوٍد جّبارة، وقيادة فّذة، �سنعْت تاريخًا م�سرقًا، 

وف�ساًل من ف�سول املجِد ل�سكان هذه املنطقة واأهلها ومواطنيها.
ومن املهم القول يف هذه املنا�سبة الوطنية الغالية اإن م�ساركة اململكة 
العربية ال�سعودية فرحتنا يف اليوم الوطني لدولة الإمارات، واحتفاء 
�سحيفة »الريا�ض« الغّراء بهذه الذكرى، اإمنا يعك�ض عمق الأوا�سر بني 
دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية، فالعالقات 
مثلما هي  �سابقة  اأّي مرحلة  قوية يف  تكن  الإم���ارات واململكة مل  بني 
مداميكها  تتاأ�س�ض  متكاملة  م�سرتكة  روؤي��ة  جتمعهما  والبلدان  اليوم؛ 
على اأولويات حتقيق الأمن وال�ستقرار والزدهار والتنمية والتعاون 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  يف  ال��دول��ت��ني  اأّن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  اجل��م��اع��ي، 
»جمل�ض  منظومة  �سمن  العربية  اخلليج  دول  باقي  م��ع  وتاريخية 
التعاون لدول اخلليج العربية« منذ مطلع ثمانينات القرن املا�سي، فاإن 
العالقات الإماراتية - ال�سعودية ب�سكل خا�ض، كانت تتميز على الدوام 
بنمٍط ا�ستثنائي من التقارب ال�سديد، والتناغم املميز، وقد داأبت دولة 
الإمارات منذ اأيام موؤ�س�سها الراحل ال�سيخ زايد -طّيب الله ثراه- على 

حميط  و�سط  الإم���ارات؛  لدولة  ا�سرتاتيجيًا  عمقًا  ال�سعودية  اعتبار 
اإقليمي متقلب، ي�سوده ال�سطراب وعدم اليقني.

اليوم، ويف هذه املرحلة احلرجة من تاريخ املنطقة امل�سطرب يربز 
لتقارب  ا�سرتاتيجيًا  اإط��ارًا  بو�سفه  ال�سعودي   - الإم��ارات��ي  التحالف 
والتهديدات  الأولويات  ب�ساأن  ال�سقيقني  البلدين  لدى  النظر  وجهات 
م�سلحة  التحالف  ه��ذا  اأن  ي��وؤك��د  ه��ذا  ولعل  وال��ت��ح��دي��ات،  والفر�ض 
ا�سرتاتيجية لكال البلدين، وِدرٌع ح�سينٌة لعموم املنطقة، واأنه يقوم على 

روؤية م�سرتكة ترتكز اإلى جملة من الأ�س�ض واملبادئ اأبرزها:
اأوًل، اأن الإمارات وال�سعودية يجمعهما هدف كبري م�سرتك هو العمل 
اجلاد من قبل حكومتي البلدين على تعزيز قيم ال�ستقرار والعتدال 
والإره���اب،  التطرف  ق��وى  ملواجهة  العربي،  ال��ع��امل  يف  والو�سطية 

ومواجهة م�سروعات الهيمنة الإقليمية.
ثانيًا، اأن دولة الإمارات تعتقد اأن ا�ستقرار ال�سعودية �سمان جوهري 
لدولة  ا�سرتاتيجي  ال�سعودي هو عمق  ل�ستقرار اخلليج، واأن اجلار 

الإمارات.
ثالثًا، اأن الإمارات وال�سعودية على توافق كامل باأن ا�ستقرار م�سر 
الوطنية  ال��دول��ة  لتقوية  داع���ٍم  عربي  لعامل  كبري  عنوان  وازده��اره��ا 
اأن  يعني  ما  املتطرفة،  واجلماعات  والع�سبيات  امليلي�سيات  وجه  يف 
ا�ستقرار م�سر وازدهارها �سمانة ل�سيادة الو�سطية والعتدال والقيم 

املدنية و�سماحة القيم الدينية يف منطقتنا.
رابعًا، اأن كاًل من الإم��ارات وال�سعودية قد اأ�س�ستا جزءًا رئي�سًا من 
ا�سرتاتيجيتهما لالأمن الوطني على مبداأ اأن خماطر التطرف والإرهاب 
وتقوية  وغريها(  اإي��ران  قبل  )م��ن  اخلارجية  ال�سوؤون  يف  والتدخل 
امليلي�سيات )مثل ميلي�سيا احلوثي وحزب الله...( والفاعلني من غري 
الدول على ح�ساب احلكومات هي حتديات اأ�سا�سية مرتابطة ومتداخلة 
توؤدي يف النهاية اإلى تفكك الدول واملجتمعات وف�سلها، وهو ما يعمل 
التحالف الإماراتي - ال�سعودي على منعه، عرب تقوية عنا�سر الأمن 
وال�ستقرار والبناء ومواجهة التطرف والإره��اب وتعزيز قيم التقدم 

والت�سامح  وال�سالم  والزده��ار 
وح���وار الأدي����ان واحل�����س��ارات 

ولي�ض �سراعها.
الإم����������ارات  اأن  خ���ام�������س���ًا، 
اأن  على  متفقتان  وال�سعودية 
لن  العليا  الوطنية  م�ساحلهما 
تتحقق وترت�ّسخ اإل يف ظل بيئة 
اإقليمية م�ستقرة ي�سودها الأمن 
بالتنمية  والزده��ار والن�سغال 
ب���دًل م��ن الن�����س��غ��ال ب��احل��روب 
وال�����س��راع��ات والن��ق�����س��ام��ات، 

ميلي�سيا  ا�ستجابْت  اليمن يف ح��اِل  بالأفق يف  تلوح  اأم��ل  بارقة  وثمة 
احلوثي ل�سوت العقل، وتوقفت عن الرتهان لأجندة خارجية، وتوقفت 
احلكومة  مع  واملفاو�سات  للحوار  وجنحت  النقالبي،  �سلوكها  عن 
�سرعية،  �سيادة حكومة  لأهله، حتت  اليمن  ع��ودة  اأج��ل  ال�سرعية، من 
الأمن  ُيعيد  �سامل،  ميني  بتوافٍق  اليمن،  كامل  على  �سلطانها  تب�سط 

وال�ستقرار لهذا البلد العريق.
يف عر�ض دولة الإمارات ال�سابع والأربعني يحّق لكل اإماراتي وعربي 
العقود  مدى  على  الإماراتيون  حققُه  الذي  بالإجناِز  ويفخر  يعتّز  اأن 
ن�ساًء  العرب،  وغري  العرب  اإخوتنا  من  خمل�سٍة  ومب�ساركٍة  املا�سية، 
ورجاًل، ولي�ض اأماَمنا �سوى م�ساعفِة اجلهِد، عرب العمِل اجلادِّ واملتَقِن، 
والتفكرِي اخلاّلِق ل�سون اإجنازاتنا وتطويرها. وليُكْن اليوُم الوطني 
لدولة الإم��ارات جتديدًا للطموِح الدائِم يف اأْن يكون وطُننا اأكرث اأمنًا 
وت�سلُّحًا  و�سعادًة،  انتماًء  الأك��رَث  اأبناوؤه  يكون  واأْن  ومن��اًء،  وتقدمًا 
باملعرفِة والإخال�ض وروِح البتكاِر والتميِز يف كّل املجالت... وعا�َض 
حيُث  ال�سعودية؛  يف  لأهلنا  والعرفان  املحبة  وبالُغ  اإماراتنا،  احت��اُد 

دوق... فُكلُّ خرٍي ل مُيرُّ بال�سعودية ناق�ٌض. ال�سديُق ال�سَّ
* رئي�سة مركز الإمارات لل�سيا�سات

د. ابتسام الكتبي*

47 عامًا من التطور والتميز واالقتدار
حت����ت����ف����ل دول��������ة 
العربية  الإم������ارات 
امل���ت���ح���دة ال�����س��ق��ي��ق��ة 
ال������ي������وم، ب��ي��وم��ه��ا 
ال���وط���ن���ي ال��������س��اب��ع 
والأرب������ع������ني ال����ذي 
دي�سمرب   2 ي�سادف 
م���ن ك���ل ع����ام، ومم��ا 
ي����ج����ع����ل اح����ت����ف����ال 
الإم���ارات ه��ذا العام 
ي�سادف  اأن���ه  مم��ي��زًا 
اح������ت������ف������اء دول��������ة 
الإم��������ارات مب��ئ��وي��ة 
زاي�����������د واإط�����������الق 

الإمارات للقمر ال�سناعي خليفة �سات، 
الإم��ارات  ت�سيف  عام  فكل  غرابة،  فال 
مميزا  اإجن���ازا  التنموي  �سجلها  اإل��ى 
على  حتقق  ال��ذي  املنجز  اإل��ى  ي�ساف 
�سوف  العام  هذا  ويف  الواقع،  اأر���ض 
لأنها  خمتلفا؛  الإم����ارات  فخر  ي��ك��ون 
ا�ستطاعت اأن حتلق يف الف�ساء لتحقق 
للعرب اأجمعني اإجنازا علميا م�سهودا. 
وم�����ن خ�����الل جت���رب���ت���ي ك��م��واط��ن 
الطيبة  الأر����ض  ب��ه��ذه  مقيم  �سعودي 
الإم��ارات��ي  املواطن  حب  م��دى  �سعرت 
لأر�سه لكرب حجم امل�سوؤول الإماراتي 
وطنه،  جت��اه  بامل�سوؤولية  و���س��ع��وره 
ورمبا يغبطنا الكثري لأننا نعي�ض على 

الطيبة  الأر������ض  ه���ذه 
ال����ت����ي ي���ع���ي�������ض ف��ي��ه��ا 
جن�سية   200 م��ن  اأك��رث 
خم���ت���ل���ف���ة الأع�����������راق 
وامل��ذاه��ب، وه��و تنوع 
اجتماعي جميل يعي�ض 
تنعم  �سحية،  بيئة  يف 
والت�سامح  بال�سعادة 

واحرتام اجلميع.
وب����ه����ذه امل��ن��ا���س��ب��ة 
ال���وط���ن���ي���ة ال���ع���زي���زة 
باأجمل  نتقدم  علينا 
والتربيكات  التهاين 
اإل���������ى الإم�������������ارات 
حكومًة و�سعبًا، وما متثله هذه العالقة 
)ال�����س��ع��ودي��ة الإم���ارات���ي���ة( م��ن عالقة 
الأ�سقاء  تربط  ومتينة  وقوية  مميزة 
ب��ت��اري��خ وج��غ��راف��ي��ا وب��ي��ئ��ة وع���ادات 
نعتز  اأننا  غرابة  ول  واح��دة،  وتقاليد 
ب��ه��ذه ال��ع��الق��ة وال�����س��داق��ة والأخ����وة 
دمنا يف معركة  اأ�سقاء واختلط  كوننا 
عن  تعبري  واأ�سدق  اأنبل  وهذا  واحدة 
نتمنى  الأخ��وة، والتي  قوة هذه  مدى 
والإم���ارات  اململكة  يف  بلدنا  ينعم  اأن 
وتدمي  وال�سالم،  وال�ستقرار  بالأمن 

املحبة واخلري يعم اجلميع.  
* امللحق الع�سكري ال�سعودي لدى 
دولة الإمارات

العميد الطيار الركن 
أحمد الجهني*

جامعة عجمان..
تصنف ضمن أفضل ألف جامعة في العالم 

بداأت م�سرية جامعة عجمان يف دولة الإمارات 
موؤ�س�سة  اأول  فكانت   ،1988 عام  املتحدة  العربية 
تعليم عال خا�ض يف الإم��ارات واملنطقة. وتزخر 
الهند�سة،  وه���ي:  ك��ل��ي��ات،  بت�سع  الآن  اجل��ام��ع��ة 
واإدارة  وال��ط��ب،  ال�سحية،  والعلوم  وال�سيدلة 
الأع��م��ال، وال��ق��ان��ون، وط��ب الأ���س��ن��ان، والإع���الم 
املعلومات،  وتكنولوجيا  الإن�سانية،  والعلوم 
وال��رتب��ي��ة وال��ع��ل��وم الأ���س��ا���س��ي��ة، وت��ط��رح ه��ذه 
ال��ك��ل��ي��ات اأك����رث م��ن 32 ب��رن��اجم��ا اأك��ادمي��ي��ا يف 
والدكتوراه.  واملاج�ستري  البكالوريو�ض  درجات 
واأ�سبحت جامعة عجمان من اجلامعات ال�ساملة 
والهند�سية  الطبية  املجموعة  برامج  ت�سم  التي 

والعلوم الإن�سانية والرتبوية.
اإثبات  عاما   30 ط��وال  اجلامعة  ا�ستطاعت  لقد 
اجلامعات  م��ن  نخبة  و���س��ط  وال��ت��األ��ق  وج��وده��ا 
جهد  بكل  وت�سعى  والعاملية،  والإقليمية  املحلية 
اجلامعة  لتكون  بها  والرت��ق��اء  ا�ستدامتها  اإل��ى 
اجلامعة  رف��دت  حيث  والأ�سالة؛  للتميز  عنوانا 
األف خريج وخريجة،   36 باأكرث من  العمل  �سوق 
كبري  ع��دد  وي�سغل  جن�سية،   100 من  ينحدرون 
موؤ�س�سات  يف  الرفيعة  املنا�سب  من  عديدا  منهم 

القطاعني العام واخلا�ض.
األف  اأف�سل  �سمن  اأخ��ريًا  اجلامعة  ت�سنيف  مت 
جامعة يف العامل، ومن بني اأف�سل 150 جامعة مت 
تاأ�سي�سها خالل ال� 50 �سنة املا�سية على م�ستوى 
للجامعات  العاملي  الت�سنيف  العامل، وذلك ح�سب 

ال�سادر عن موؤ�س�سة »QS« لعام 2019.
من  ف��وٍج  اأول  العام  ه��ذا  الطب  كلية  ا�ستقبلت 
جامعة  اأ�سبحت  الكلية  ه��ذه  وب��اإط��الق  طلبتها، 
التعليمية �سموًل  املوؤ�س�سات  اأكرِث  اإحدى  عجمان 
يف الإم��ارات والعامل العربي. وطرحت اجلامعة 
وهو  عجمان،  اإم���ارة  يف  دك��ت��وراه  برنامج  اأول 
البدء  ومت  القانون«،  يف  »الفل�سفة  يف  الدكتوراه 

بقبول الطالب فيه يف يناير 2018.
ح�سل عدد من الربامج الأكادميية يف اجلامعة 
برناجما  ح�سل  ح��ي��ث  دول��ي��ة،  اع��ت��م��ادات  ع��ل��ى 
الهند�سة الكهربائية وهند�سة املعدات الطبية يف 
العتماد  جمل�ض  من  العتماد  على  الهند�سة  كلية 
للهند�سة والتكنولوجيا ABET، وهو جمل�ض يف 
الوليات املتحدة الأمريكية لعتماد برامج الكليات 
واحلو�سبة  التطبيقية  العلوم  يف  واجل��ام��ع��ات 
والهند�سة والتكنولوجيا. كما منح جمل�ض اعتماد 
املتحدة  بالوليات   )ACPE( ال�سيديل  التعليم 
الذي  ال�سيدلة  بكالوريو�ض  برنامج  الأمريكية 
�سهادة  ال�سحية،  والعلوم  ال�سيدلة  كلية  تطرحه 
اعرتاف من املجل�ض، لتكون واحدة من �سمن 11 
ويف  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  خارج  جامعة 

قائمة اأف�سل �ستة كليات يف العامل العربي.
كما ح�سل برنامج الهند�سة املعمارية اأخريًا على 
العرتاِف الدويل من الحتاِد الدويل للمعماريني 
UNESCO-UIA، الذي ي�سِرف عليه املعهد امللكي 
للمعماريني الربيطانيني )RIBA( لت�سبح جامعة 
عجمان الأولى يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
واجلامعة الثالثة يف العامل العربي التي حتِرز هذا 

العرتاَف الدويل.

الربامج  من  ع��دد  بطرح  عجمان  جامعة  تنفرد 
منها  الإم����ارات،  دول��ة  الأك��ادمي��ي��ة على م�ستوى 
وهو  الطبية،  امل��ع��دات  هند�سة  يف  بكالوريو�ض 
ال��ط��رح  م��ن ح��ي��ث  ال���دول���ة وامل��ن��ط��ق��ة  الأول يف 
والقدرة ال�ستيعابية للطلبة. كما تنفرد اجلامعة 
الأ�سنان  طب  علوم  يف  ماج�ستري  برنامج  بطرح 
واإدارة  البناء  هند�سة  وبكالوريو�ض  الرتميمية، 
فرعا   14 اخل��ري��ج��ني  مكتب  اأط��ل��ق  الإن�����س��اءات. 
ال��ع��امل  جل��م��ع��ي��ة اخل��ري��ج��ني يف ع���دد م���ن دول 
على  اجلامعة  دور  لإب����راز  والأج��ن��ب��ي��ة  العربية 
ال�سعيد العاملي، من خالل امل�ساركة يف موؤمترات 
ولفتح  اجلامعة،  با�سم  اأن�سطة  واإق��ام��ة  دول��ي��ة، 
الأب��واب لتوقيع اتفاقيات مع موؤ�س�سات تعليمية 
موؤ�س�سات  اإلى  اإ�سافة  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من 
القطاعني اخلا�ض والعام. كما تقوم هذه الفروع 
احلاليني  للطالب  وال��ت��وج��ي��ه  الإر����س���اد  بتقدمي 
واخلريجني، وتوؤّمن جميع ال�سبل لت�سهيل حياتهم 

املهنية، وتوفري فر�ض العمل املنا�سبة ملوؤهالتهم.
ل��ب��ن��ان والأردن  م��ن  ك��ل  ال���ف���روع يف  وت��وج��د 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ريك��ي��ة وك��ن��دا واأمل��ان��ي��ا 
وال�سعودية و�سلطنة عمان والبحرين وبريطانيا 

والكويت واليابان وغانا وال�سودان واملغرب.
من املبادرات وامل�سروعات الواعدة التي تهدف 
اإلى حت�سني جودة اخلدمات املختلفة التي تقدمها 
عيادة جامعة  م�سروع  اإط��الق اجلامعة  اجلامعة، 
عجمان املتنقلة لطب الأ�سنان، التي تاأتي تعزيزا 
لدوِر اجلامعة الّريادي يف تبني مفهوم امل�سوؤولية 
املجتمعية، َحْيث يقدم اأطباء وطَلبة اجلاِمعة ِرعاية 

جمانية لالأ�سنان يف خمتلِف مناطق الدولة. 

بها  ق��ام  اإن�سانية  حمالت  اجلامعة  نظمت  كما 
طلبة اجلامعة يف الهند ونيبال، ا�ستهدفت املدار�ض 
يف  لالجئني  خميمات  اإل��ى  اإ�سافة  الأيتام،  ودور 
نيبال، وذلك لتقدمي خدمات طبية متخ�س�سة يف 
جمال طب الأ�سنان من ت�سخي�ض وعالج جماين 
بع�ض  ا�ستهدفت  ك��م��ا  امل��ج��ت��م��ع.  ف��ئ��ات  ملختلف 
احلمالت الإن�سانية اإعادة ترميم للمدار�ض واملراكز 

املجتمعية ب�سواعد �سبابية من اجلامعة.
اأ�س�ست اجلامعة عام 2016 مركز جامعة عجمان 
لالبتكار  منرب  خلق  اإلى  املركز  ويهدف  لالبتكار، 
يتيح ف�ساءات اأرحب للتفاعل اخَلاَلق بني الطلبة 
واجلهات  التدري�ض  هيئة  واأع�ساء  واخلريجني 
املجتمع  وق��ط��اع��ات  وال�����س��ن��اع��ات  احل��ك��وم��ي��ة 
املختلفة، وذلك من اأجل حتقيق منافع اقت�سادية 
اأ�سحاب  من  امل�ساركني  لكل  ملمو�سة  واجتماعية 

امل�سلحة.
الأفكار واحللول اخلالقة  تبادل  ذلك عرب  ويتم 
اأر�ض الواقع. ويحوي  والعمل على تطبيقها يف 
»مركز البتكار« حا�سنة لالأعمال التجارية لفائدة 
يتطلعون  الذين  املحتملني  امل�سروعات  اأ�سحاب 
يف  احلديثة  التكنولوجيا  ابتكارات  جت�سيد  اإلى 
وقابلة  اقت�ساديا  جمدية  جت��اري��ة  اأع��م��ال  �سكل 
النمو  يف  ي�سهم  ال��ذي  الأم���ر  والتطور،  للتكيف 

القت�سادي وخلق فر�ض جديدة للعمل.
املبتكرة  امل�سروعات  ع�سرات  املركز  وي�ستقبل 
من طلبة اجلامعة واجلامعات الأخرى، اإ�سافة اإلى 
م�ساركة جهات خمتلفة يتم تقييمها من خالل جلنة 
متخ�س�سة ت�سم عددا من اخلرباء والأكادمييني 

يف جمال تقييم امل�سروعات.



بني دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية عالقات 
ويقّوي  الروابط،  من  كثري  تعّززها  التاريخ،  جذور  يف  �ساربة  وطيدة 

اأوا�سَرها امل�سرُي الواحد امل�سرتك.
يقف  وه��و  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  ق��ال  اأن  فمنذ 
مع  الإم���ارات  "دولة  الإح���رام:  مرتديا مالب�س  العتيق  البيت  ج��وار  اإل��ى 
واأن  واح��د،  رجل  وقفة  نقف  اأن  علينا  املفرو�س  وقالبا.  قلبا  ال�سعودية 
مع  يوؤ�س�س  اأن  ا�ستطاع  واحد"،  امل�سري  ب��اأّن  نوؤمن  بيننا..  فيما  نتاآزر 
امللك في�سل بن عبد العزيزاآل �سعود ج�سرا من ج�سور املحبة والوئام بني 
الأ�س�س  اأمنت  على  الدبلوما�سية  العالقات  يبني  واأن  ال�سقيقني،  البلدين 

واأكرثها قوة و�سراحة و�سفافية.
توثيق  الالحقة، على  الزمنية  البلدين، يف احلقب  قيادتا  وقد حر�ست 
لها  يوفر  ما  البهّية،  ال�سورة  تلك  على  ت�ستمر  كي  العالقة؛  ه��ذه  ع��رى 
اأن ما بناه الآباء  مزيدا من عنا�سر القوة واملنعة. وها نحن اليوم نرى 
تلك  اأق��وى  اأم��ا  ع��دي��دة،  مظاهر  خ��الل  من  ثماره  اأينعت  قد  املوؤ�ّس�سون 
يف  الع�سكرية  والقدرات  وال��دم  والرجال  باملال  امل�ساركة  فهي  املظاهر، 
و�سركاته  ودول���ه  واأن�سطته  وكياناته  وممثليه  الإره����اب  �سد  احل��رب 

واأحزابه.
وقد عرب �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
عندما  العالقة  هذه  عمق  عن  دبي،  حاكم  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 
الدبلوما�سية،  العالقات  جتاوزت  الإم��ارات  ودولة  اململكة  »عالقات  قال: 
�ساحب  عنه  عرب  ما  وه��ذا  بع�سيده"،  الع�سيد  عالقة  لتكون  والتحمت 

القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى للقوات امل�سلحة حني قال: 

عمود  ال�سعودية  العربية  اململكة  باأن  دائما  اآمنت  الإمارات  دولة  "اإن 
وا�ستقرار  اأمن  من  وا�ستقرارها  اأمنها  واأن  والعربية،  اخليمة اخلليجية 
الإمارات وغريها من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول 

العربية الأخرى".
تنوعت م�سارات العالقة بني البلدين، ف�سملت خمتلف الأوجه ال�سيا�سية 
وت�سكيل  الع�سكري،  امل�سار  اإل��ى  و���س��وًل  والجتماعية،  والقت�سادية 
التحالف العربي؛ لن�سرة ال�سرعية يف اليمن؛ حيث اأ�س�س ذلك التحالف 
عالقة تاريخية اأبدية معّطرة بدماء �سهداء البلدين، الذين ق�سوا دفاعًا عن 
اليمن واأهله، وحر�سًا على وحدة اليمن ال�سقيق، يف وجه من �سلكوا كل 
فلبت  وم�ستقلة،  حرة  دولة  يف  اأبنائه  حلم  واإجها�س  به،  لالإيقاع  ال�سبل 
الإمارات وال�سعودية نداء اأهل اليمن فذادوا عنه، وبذلوا يف �سبيله اأزكى 

الدماء.
العالقات  تر�سيخ  على  ال�سقيقني  البلدين  يف  القيادة  حر�س  جتلى  لقد 
فيما بينهما، وبرز ذلك جليا من خالل جمموعة من الإجراءات، كتاأ�سي�س 
جلنة عليا م�سرتكة يف مايو 2014 برئا�سة وزيري خارجية البلدين لتعمل 
اآفاق  اإل��ى  للو�سول  البلدين  لقيادتي  ال�سرتاتيجية  الروؤية  تنفيذ  على 
يعود  مبا  املنطقة،  يف  التحديات  ملواجهة  وا�ستقرارا  اأمنا  واأكرث  اأرحب 
باخلري على ال�سعبني ال�سقيقني، ويدعم م�سرية العمل اخلليجي امل�سرتك.
تن�سيقي  جمل�س  تاأ�سي�س  اإل��ى  واململكة  الإم���ارات  دول��ة  توجه  و�سكل 

ومرحلة  نوعية  نقلة  ثنائي، 
العالقات  م�سار  يف  ج��دي��دة 
يد�سن  لكونه  نظرا  الثنائية؛ 
نافذة وقناة لالت�سال املبا�سر 
على  ي�ساعدهما  م��ا  بينهما، 
ات���خ���اذ ال����ق����رارات ال���الزم���ة 
امللحة  الق�سايا  م��ع  للتعامل 
اأ�س�س  ووف���ق  ف��ع��ال،  ب�سكل 
وق��واع��د م��درو���س��ة وحم��ددة 

م�سبقا.
اإّن ان�سجام الروؤى بني القيادتني يتجلى يف كثري من امل�سرتكات التي 
ي�سعب ح�سرها، ول �سيما يف خطط التحول نحو اقت�ساد تناف�سي حر، 
يقوم على املعرفة والبتكار، وتوؤدي فيه الكفاءات الوطنية املبدعة دورها 

املحوري.
وقد �سكلت زيارة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان الأخرية 
لأبوظبي عا�سمة دولة الإم��ارات، وحمادثاته مع �سمو ال�سيخ حممد بن 

زايد خريطة طريق مل�ستقبل املنطقة، كما اأكده �سموه:
"اآفاق وا�سعة من التعاون وال�سراكة الوثيقة واملثمرة تنتظر بلدينا"، 
وعونا  و�سندا  حمبا  وطنا  ال���دوام  على  الإم����ارات  "�ستظل  اأن��ه  م��وؤك��دا 

لأ�سقائنا يف اململكة العربية ال�سعودية".
*مدير عام �سركة اأبوظبي لالإعالم ورئي�س حترير موقع 24 الإخباري
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احتفااًل باليوم الوطني الـ47   "طيران ناس": اإلمارات الوجهة 
األكثر طلبًا بنحو 14 رحلة يومية.. لتألقها وازدهارها

لطاملا �سكلت الإمارات العربية املتحدة الوجهة املف�سلة لأبناء 
اململكة وللمقيمني فيها، لذا تعد الوجهة الأكرث طلبا لدى �سيوف 
طريان نا�س امل�سافرين، حيث تتفوق دوما الرحالت اليومية اإلى 
دبي تلبية للطلب الكبري لل�سفر اإلى الإمارات، حيث يجد ال�سياح 

�سالتهم يف الإمارات بتنوع خياراتها. 
اأ�سبحت الإمارات املق�سد ال�سياحي الأبرز للمواطن ال�سعودي 
من جميع الفئات العمرية، لذا ي�سري طريان نا�س حاليا 14 رحلة 
ولدى  ودبي  والدمام  جدة  الريا�س،  الرئي�سة  املدن  بني  يوميا 

طريان نا�س خطة طموحة للتو�سع اأكرث خالل الفرتة املقبلة.
حمطة  بارزة  الإم��ارات��ي  الوطني  باليوم  الح��ت��ف��الت  باتت 
وال�سياح  ال��زوار  من  الإقبال  زيادة  يف  ت�ساهم  مهمة،  ومنا�سبة 

اإليها، وبالتايل ارتفاع حجوزات ال�سفر اإليها.  
العربية  الإم���ارات  لدولة  ال�47  الوطني  اليوم  منا�سبة  ويف 
ال�سقيقة ياأتي تفوق وجهة الإمارات العربية املتحدة يف طريان 
لت�سبح  الإماراتية  ال�سعودية  العالقات  لتميز  انعكا�سا  نا�س، 
احلرمني  خ���ادم  ب��ق��ي��ادة  ال���دول  ب��ني  للعالقات  ف��ري��دًا   منوذجًا 
ال�سمو  ال�سيخ  و�ساحب  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 
حيث  الله- ورعاهما،  -حفظهما  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
يف  دول  اجلوار  بني  التعاون  مفهوم  بينهما  الروابط  جتاوزت 
امل�سرتكة  الأه���داف  جت��اه  ال�سمويل  والتكامل  الن�سجام  ظ��ل 
وامل�سري الواحد.   ومن جهته يحر�س طريان نا�س على مواكبة 
اإلى  بالتوجه  الراغبني  �سيوفه  رغبات  وتلبية  املتزايد  الطلب 
لالحتفال  الكبرية  ال���س��ت��ع��دادات  ت�سيف  اإذ  دول���ة  الإم�����ارات، 
باليوم الوطني ال�47  لالإمارات جهودًا م�ساعفة على  طريان نا�س 
على  العزيزة  املنا�سبة  هذه  حل�سور  �سيوفنا  تطلعات  ملواكبة 
قلوب اجلميع.  ويلعب طريان نا�س، الناقل الوطني ال�سعودي، 
اململكة، دورًا كبريًا يف  تعزيز  الرائد يف  والطريان القت�سادي 
 ح�سورها يف �سوق الطريان عرب تقدمي خدمات مناف�سة واأ�سعار 

دول��ة  وجهاتها  وتعّد  وتنويع  اأ�سطولها  وتعزيز  ت�سجيعية 
الإمارات  العربية املتحدة ال�سقيقة من �سمن وجهات طريان نا�س 
بف�سل  واملقيمني  ي�سم  املواطنني  وا�سع  قطاع  من  طلبًا  الأك��رث 
الإمارات  التي ت�سعها  النوعية  اخليارات  ال�سياحية واخلدمات 

لإ�سعاد زوارها. 
ي��اأت  مل  الإم���ارات���ي  ال�سفر  ب�سوق  ن��ا���س،  ط���ريان  اهتمام  اإن 
التي  من  املوؤ�سرات   العديد  تعك�سه  ما  نتيجة  هو  بل  العدم   من 
مدار  على  لل�سعوديني  املف�سلة  الوجهة  هي  الإم��ارات  اأن  توؤكد 
الناقل  لعمالء  تف�سيال   اأكرث  الوجهات  بجعلها  وبالتايل  العام، 
الوطني منذ اإطالق اأولى رحالته اإلى الإمارات العربية املتحدة 
يوم  بعد  يوما  يزداد  الذي  الطلب  وذلك  لتلبية  العام   2010،  يف 
على رحالتها، وت�سكل منا�سبات الدولة حمطة ل ميكن جتاوزها 
اأهمية كبرية  التي تنطوي على  الوطنية   وخ�سو�سًا منا�سباتها 
تفاعاًل  جميلة  لتجد  فنية  بلم�سات  امل�سممة  الفعاليات  تعك�سها 
قويًا من العرب وغريهم، و�سيمثل اأوبريت »درة الأزمان 2« الذي 
�سينطلق هذا العام احتفال  باليوم الوطني لالإمارات ال�47 عن�سر 

جذب ل ميكن تفويت جمالياته. 
الكثري من  لديها  التي  ال��دول  العربية من  الإم��ارات  دول��ة  تعد 
ال�سياحي  ف�سال عن احتوائها على معامل طبيعية  معامل اجلذب 
رفعت من قيمتها بني كافة الدول  اخلليجية، لت�سبح مق�سدًا على 
ال�سعودية  العربية  اململكة  العام، وخ�سو�سًا من مواطني   مدار 
التي تعد الأولى خليجيًا. من حيث عدد  الزوار اإلى دبي حيث مت 
ت�سجيل 1.53 مليون زائر خالل العام 2017. وبح�سب اخلرباء 
 2.5 اإلى  ي�سل  اأن  مر�سح  دبي  ال�سعوديني  يف  ال�سياح  عدد  فاإن 
مليون �سائح بحلول عام   2020، بزيادة 60 % عن املا�سي، متوقعا 
اأن ت�ستمر  هذه الن�سبة يف الزيادة خالل العام احلايل  والأعوام 
الالحقة،  وذلك بالنظر اإلى تنامي مكانة دبي على خارطة  ال�سياحة 

الإقليمية وجاذبيتها لدى ال�سياح  ال�سعوديني. 

السعودية واإلمارات معًا..
الإم����ارات  دول���ة  ح��ني حتتفل 
يف  ال�سقيقة  املتحدة  العربية 
املنا�سبة  بهذه  اليوم  ه��ذا  مثل 
علينا جميعًا،  العزيزة  الوطنية 
ف���ه���و م��ب��ع��ث ف���خ���ر واع����ت����زاز 
حتظى  ملا  والعرب،  للخليجيني 
ب����ه ه�����ذه ال����دول����ة امل���ت���ط���ورة 
واملتقدمة باإجنازاتها التاريخية 
اأكرث  مرور  وبعد  واحل�سارية، 
م���ن اأرب���ع���ة ع��ق��ود م���ن ال��زم��ن 
مثاًل  الإم���ارات  دول��ة  اأ�سبحت 
املتما�سك  الحت��اد  لنموذج  حيًا 
مك�سبًا  وهي  القوية،  والوحدة 

لالإماراتيني  مك�سبًا  تكون  اأن  قبل  وال��ع��رب  واخلليج  للمملكة 
العالقة  هذه  اجلميع  ويفرح  اأي�سًا  ال�سدر  يثلج  وما  اأنف�سهم، 
املميزة القوية بني اململكة ودولة الإمارات العربية املتحدة، وما 
�سهدناه يف هذه الفرتة التي ت�سهد تناغمًا وان�سجامًا يف جميع 
املواقف والروؤى والأهداف يف بوتقة واحدة لهدف ا�سرتاتيجي 
والتفاهم  ال�سقيقني  البلدين  بني  احل��ي  النموذج  وه��ذا  واح��د، 
هو  والإم��ارات  اململكة  يف  الر�سيدتني  القيادتني  بني  والت�ساور 
مبعث فخر واعتزاز يف هذه الظروف ال�سعبة واحل�سا�سة التي 
والت�ساور  التفاق  هذا  ولكن  الإ�سالمية،  العربية  الأمة  بها  متر 
واعتزاز  اإلهام  م�سدر  يعد  واأبوظبي(  )الريا�س  بني  والتفاهم 
ل�سعوب املنطقة وما يوؤ�س�س عليه حلفظ اأمن وا�ستقرار املنطقة 

اخلليجية والعربية.
التقدم  من  مزيدًا  و�سعبًا  حكومًة  الإماراتيني  لالإخوة  نتمنى 
والزدهار والنماء والرخاء، ونبارك لهم ولأنف�سنا بهذه املنا�سبة 

الوطنية العزيزة، وكل عام والإمارات بخري وعز وفخر.  

* القائم باأعمال ال�سفارة ال�سعودية لدى دولة الإمارات

التجربة االتحادية الناجحة
العربية  الإم���ارات  جتربة  تعترب 
املتحدة الحتادية، ناجحة بامتياز 
انتكا�سة  خ�سم  يف  ول���دت  لأن��ه��ا 
الأم�����ة يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة، وك��ان��ت 
والنتكا�سات  العربية  ال��ظ��روف 
اأي  ع��ل��ى  ت�سجع  ل  والإح��ب��اط��ات 
حلمة اأو احتاد عربي، ولكن حكمة 
وحنكة وروؤية الراحل ال�سيخ زايد 
الله-  -رحمه  نهيان  اآل  �سلطان  بن 
يف  للم�ستقبل  وا�ست�سرافه  الثاقبة 
تلك املرحلة احلرجة واملهمة جعلت 
م��ن ه��ذه الإم����ارات دول���ًة واح���دة، 

الزمن  من  عقود  اأربعة  من  اأكرث  وبعد  متما�سكا،  قويا  واحت��ادا 
الظافرة،  امل�سرية  بهذه  والعنفوان  والت�سامح  بال�سعادة  ن�سعر 
املرحلة، وقد  تلك  بناء الحت��اد يف  ق�سوة وم��رارة ظروف  رغم 
وتردد  اأم��ل  وخيبات  عوائق  هناك  كانت  اأن��ه  البع�س  ي�ستغرب 
املنطقة  م��ن  ال��ربي��ط��اين  الن�سحاب  بعد  خ�سو�سًا  وت�����س��رذم 
العارمة يف  والفو�سى  ال�سيا�سي  بالفراغ  ي�سمي  واخلوف مما 
الإم��ارات  نه�سة  ب��اأين  وموعظة  وحكمة  روؤي��ة  ولكن  املنطقة، 
راية  ورف��ع  واملنطقة  املوقف  اأن��ق��ذت  زاي��د  ال�سيخ  وموؤ�س�سها 
مثال  اأ�سبحت  والتي  النموذجية،  الدولة  هذه  لت�سبح  الحتاد 

حيا للمنطقة والعامل.
اإن ال�سيخ زايد -رحمه الله- كانت له نظرة يف اأن يكون احتاد 
الإم��ارات  اإل��ى احت��اد �سباعي �سم  الإم��ارات ت�ساعيًا، ثم حتول 
ت�سكيل  يف  الأك��رب  ال��دور  �سدره  و�سعة  حلكمته  وك��ان  ال�سبع، 
النواة الأولى لالحتاد، وكان يربط املغفور له -باإذن الله- ال�سيخ 
ال�سيخ  الله  باإذن  له  اأخيه املغفور  اآل نهيان مع  زايد بن �سلطان 
را�سد بن �سعيد اآل مكتوم، -طيب الله ثراهما-، الحرتام والود 
والتقدير، والذي يعطي اأعظم الأمثلة يف العالقة الطيبة وعمق 
امل�ساعر وقيم الأخوة بني هذين القائدين العظيمني اللذين حول 

فكرة الحتاد اإلى واقع ملمو�س نعي�سه اليوم. 
كما اأن الدور الذي لعبه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
ال��وزراء  رئي�س جمل�س  الإم��ارات  دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
حاكم دبي -رعاه الله-، يف بداية عهده واإميانه الرا�سخ والقوي 
يف الحتاد ومت�سكه به وكيف كان حلقة الو�سل بني القادة، واأثر 
هذا الدور الإيجابي واملوؤثر يف تر�سيخ الحتاد وجناح التجربة 

الحتادية.
اإرثًا قياديًا منوذجيا ج�سده  اأن التجربة الحتادية خلقت  كما 
واأخ���الق ورعاية  م��ب��ادئ وقيم  ال��ل��ه- يف  زاي��د -رح��م��ه  ال�سيخ 
الداخلية واخلارجية،  الإم��ارات قوة ناعمة يف عالقاتها  منحت 
دول��ة  علم  لرفع  التاريخية  ال��ذك��رى  يف  ال�سخ�سية  وجتربته 
الرائع الذي  للمرةالأولى، وال�سعور  العربية املتحدة،  الإمارات 
يف  الحت��ادي��ة  التجربة  واأث��ر  العظيم،  احل��دث  ه��ذا  من  انتابه 
التي رفعت الدولة يف وقت قيا�سي من الأمية  الب�سرية  التنمية 

اإلى م�ساف العاملية والتطور والتقدم يف كافة جمالت احلياة.
الإماراتي  الوطني  لليوم  ال�47  بذكرى  اليوم  نحتفل  ونحن 
ونحن نرى هذا التقدم والتطور والزدهار واللتفاف حول قيادة 
الوطن بهذا ال�سكل املريح، يجعلنا نفخر ونطمئن ون�سري بخطى 
واثقة نحو وجود ابتكار وخلق بيئة ناجحة، للم�سي قدمًا يف 
بناء الدولة ب�سكل يليق مب�ستوى طموح قادتها وتطلعات �سعبها 
ومميزة  وثيقة  عالقات  تربطنا  واململكة  نحن  الكرمي،  ال��ويف 
ورا�سخة كر�سوخ اجلبال، ونحن نرى هذه العالقة املميزة بني 
�سحي  منوذج  هو  �سائبة،  ت�سوبها  ل  والتي  ال�سقيقني  البلدين 
للعالقة بني الأ�سقاء والتعا�سد بني الأخوة نحو م�ستقبل م�سرق 

اإن �ساء الله. 

*نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام بدبي

معالي الفريق ضاحي 
خلفان تميم*

سعود بن فهد 
السويلم *

السعودية واإلمارات.. تاريخ طويل من األخّوة والعمل المشترك

د.علي بن تميم

المملكة واإلمارات على طريق العزم والحزم
اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور  اأق���وال  من 
اإل  ك��ان  م��ا  »اإن الحت���اد  ث���راه-:  ال��ل��ه  نهيان -ط��ي��ب 
�سعب  وتطلعات  واأم����اين  ل��رغ��ب��ات  عمليا  جت�سيدا 
يتمتع  ك��رمي  بناء جمتمع حر  ال��واح��د يف  الإم���ارات 
و�ساح  م�سرق  م�ستقبل  وب��ن��اء  وال��ع��زة  بال�سعادة 
رائ��دًا  وليكون  واحل��ق،  العدالة  راي��ة  فوقه  ترفرف 

ونواة لوحدة عربية �ساملة«.
»ل��ق��د اأك����دت ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة اأه��م��ي��ة الحت���اد 
و�سرورته لتوفري احلياة الأف�سل للمواطنني وتاأمني 
ال�ستقرار يف البالد وحتقيق اآمال �سعبنا يف التقدم 

والعزة والرخاء«.
يف �سباح يوم الثاين من دي�سمرب من العام 1971 

قيام  باإعالن  جديد  عهد  عن  معلنة  الإم���ارات  حكام  قلوب  تعانقت 
دولة الإمارات العربية املتحدة، رافعة راية الحتاد لتكون الوحدة 

العربية الرائدة يف تاريخ املنطقة.
الله  اآل نهيان -طيب  ال�سيخ زايد بن �سلطان  له  فقد كان املغفور 
ثراه- موؤمنا باأن الحتاد هو القوة والدرع احل�سني حلماية الوطن 
ونه�سة اأبنائه يف �ستى امليادين، وكان الحتاد ثمرة جهود الرجال 
القادمة  الأجيال  م�سلحة  اأعينهم  ن�سب  و�سعوا  الذين  املخل�سني 
وق�سة جذور �ساربة يف عمق التاريخ، لوطن و�سعب مت�سك برتابه 
رغم ق�سوة احلياة، حيث كان للمغفور لهما باإذن الله تعالى ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان وال�سيخ را�سد �سعيد اآل مكتوم طيب الله 
ثراهما دور كبري يف اإر�ساء اللبنة الأولى لولدة الحتاد وبناء دولة 

ع�سرية ت�ستقطب اأنظار العامل.
ونح�سد اليوم ثمرة هذه الوحدة الرائدة، فبف�سل جهود وروؤية 
امليادين  كافة  يف  متقدمة  مراتب  الدولة  تبواأت  املوؤ�س�سني  الآب��اء 
يف  والنجاحات  الإجن���ازات  من  العديد  حققت  حيث  والقطاعات 
و�سهدت  والطبية  الجتماعية  التعليمية،  التكنولوجية،  املجالت 
اأف�سل  م��ن  ج��اذب��ة  ك��دول��ة  توجتها  وعمرانية  اقت�سادية  نه�سة 
الإقليمي  ال�سعيدين  على  وال�ستثمارية  ال�سياحية  ال��وج��ه��ات 

والعاملي على حد �سواء.
وتوا�سل  والنجاحات  الإجن��ازات  من  عاما  بالدي  تطوي  اليوم 

امل�سرية يف ع��ام زاي��د اخل��ري وم��ن اأر���س زاي��د اخلري 
تنطلق ب�سائر اخلري لتعم ربوع العامل اأجمع.

بال�سراكة  ال�سعودية  الإماراتية  العالقات  وتتميز 
يف  املتجذرة  القوية  التاريخية  وال��رواب��ط  الفاعلة 
كما حتتل  املتغريات،  كافة  تواكب  التي  التاريخ  عمق 
تلك العالقات مكانة مرموقة على كافة الأ�سعدة اأهمها 
والقانونية  الجتماعية  الإق��ت�����س��ادي��ة،  الع�سكرية، 
وامل�سري  والإرث  ال���دم  رواب���ط  العالقة  تلك  وت��ع��زز 
ال�سيخ  املغفور  من  كل  دعائمها  اأر�سى  التى  امل�سرتك 
زايد بن �سلطان اآل نهيان واأخيه امللك الراحل في�سل 

بن عبدالعزيز اآل �سعود طيب الله ثراهم.
وال��درع  الأم���ان  �سمام  العالقات  تلك  تعترب  كما 
الأم��ن��ي ل���س��ت��ق��رار دول جمل�س  ال��واق��ي وال��ط��وق 
ال�سا�سية يف  الركائز  واإح��دى  العربي  والأم��ن  التعاون اخلليجي 

حتقيق ال�سالم يف العاملني العربي والإ�سالمي.
العربية  املنطقة  ل��ه  تتعر�س  وم��ا  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  ففي 
الإقليمية  امل�سالح  تفر�سها  وحتديات  وتعار�سات  جتاذبات  من 
ال�سعودي  التعاون  على  معلقا  احلقيقي  الرهان  يظل  والدولية، 
ثقل  م��ن  اململكة  ب��ه  متتاز  مل��ا  خا�سة  املنطقة،  حلماية  الإم��ارات��ي 
يف  ال�سقيقتني  للدولتني  النظر  وجهات  وتقارب  ودويل  اإ�سالمي 
والذي  عام  ب�سكل  والعرب  للخليج  امل�سريية  الق�سايا  من  العديد 
الدولية  ال�ساحتني  على  الثنائي  التعاون  جناح  اإلى  بدوره  يوؤدي 

والإقليمية.
مملكة  الكربي  ال�سقيقة  تقوده  ال��ذي  العربي  التحالف  ويعترب 
احلزم والعزم مب�ساركة فاعلة من دولة الإمارات لن�سرة ال�سرعية 
واحلق يف اليمن؛ اأحد اأهم اأوجه التعاون بني البلدين ال�سقيقني، 
بدماء  معطرة  اأب��دي��ة  تاريخية  لعالقة  التحالف  ه��ذا  اأ�س�س  حيث 
�سهداء البلدين الذين �سحوا باأرواحهم الطاهرة دفاعا عن ال�سرعية 
ون�سرة للحق، وبهذه املنا�سبة الوطنية ن�سكر �سحيفة »الريا�س« 

على هذه املبادرة وهي حتتفل معنا يف هذا اليوم املبارك.

 *حمامية اإماراتية وم�ست�سارة قانونية

بقلم/ نادية 
عبدالرزاق*
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أجمل التهاني
لقيادة وشعب ا�مارات العربية المتحدة الشقيقة

بمناسبـة
اليوم �لوط� الـــ  ٤٧
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بمناسبة اليوم الوطني لدولة ا�مارات العربية المتحدة السابع وا�ربعين يسرنا أن نرفع 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة القائد ا�على للقوات 

المسلحة الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان حفظه اهللا وإلى مقام صاحب السمو الشيخ 
/ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه 

اهللا وإلى إخوانهما أصحاب  السمو الشيوخ أعضاء المجلس ا�على ل�تحاد حكام ا�مارت 
حفظم اهللا وإلى صاحب السمو الشيخ / محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد ا�على للقوات المسلحة حفظه اهللا وإلى شعب ا�مارات الوفي مع تمنياتنا 

القلبية بدوام التقدم والرخاء وا©زدهار لدولة ا�مارات العربية المتحدة في ظل هذه 
الحكومة الرشيدة.
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جانب من امل�سرية

الطلبة ال�سعوديون يحتفلون باليوم الوطني للإمارات

اإلمارات والمملكة جسد واحد تجمعهما عالقات تاريخية 
الطلبة السعوديون يحتفلون باليوم الوطني لإلمارات

دبي - "الريا�ض"
الدار�سون  ال�سعوديون  الطلبة  احتفل 
يف جامعات دولة الإمارات باليوم الوطني 
ال�سقيقة ،  العربية املتحدة  الإم��ارات  لدولة 

الذي ي�سادف 2 من دي�سمرب من كل عام.   
ال�سعودية  الثقافية  امللحقية  ون��ظ��م��ت 
الإم��ارات، م�سرية طلبية يف �سوارع  لدى 
مدينة دبي، ت�سم جميع الطلب والطالبات 
ال��درا���س��ن يف اجل��ام��ع��ات م��ن ك��ل ال��ف��روع 
اأع��لم  حاملن  والتخ�س�سات،  والف�سول 
مع  ال�سعودية  العربية  واململكة  الإم���ارات 
الأنا�سيد  ي���رددون  اأم��وره��م، وه��م  اأول��ي��اء 
الوطنية للبلدين ال�سقيقن اللذين تربطهما 
جميع  على  ومتينة  وقوية  ثنائية  علقات 
ال�سعد، ل�سيما يف هذه املرحلة التي ت�سهد 
ت��ط��ورًا وت��ن��اغ��م��ًا وان�����س��ج��ام��ًا يف ال���روؤى 

واملواقف.
الدار�سون  ال�سعوديون  الطلبة  اأكد  حيث 
يف ج��ام��ع��ات دول���ة الإم������ارات، ع��ل��ى عمق 
ودول��ة  اململكة  ب��ن  التاريخية  ال��ع��لق��ات 

وعمقًا  ر���س��وخ��ًا  ازدادت  ال��ت��ي  الإم�����ارات، 
الإم��ارات  اأن  كما  املا�سية،  ال�سنوات  خلل 
دولتن  تعدان  ال�سعودية  العربية  واململكة 
كل  يف  امل��ظ��ل��وم  ب��ج��ان��ب  وق��ف��ت��ا  �سقيقتن 
زمان ومكان، ومل تتوان عن دفع الظلم عن 
الأ�سكال  وبكل  بقعة  كل  يف  امل�ست�سعفن 

املمكنة.
ودم  ج����وار  ���س��لت  ه��ن��اك  اإن  م�����س��ي��ف��ًا 
وال�سعودية،  الإم���ارات  �سعبي  بن  ون�سب 
�سقيقتان يف ج�سد واحد  دولتان  اأنهما  كما 
ال��ود  اأ���س��ا���س��ه��ا  ت��اري��خ��ي��ة  ع��لق��ة  جتمعهما 
والإخ����اء، م��وؤك��دي��ن اإل���ى اأن ال��ع��لق��ات بن 
فهي  خ�سو�سية،  ذات  ال�سقيقن  البلدين 
جوار  علقات  تكون  اأن  قبل  اأخ��وة  علقات 
وهي روابط وم�سري قبل اأن تكون روابط 
اإقليمية وجغرافية م�سرتكة، كما اأن الإمارات 
جتمعهما  واحدة  اأ�سرة  تعدان  وال�سعودية 
روح مودة واإخاء متجذرة وعلقات تعاون 
كما  يوم،  بعد  يومًا  ر�سوخًا  تزداد  م�سرتكة 
اأنه ل يوجد فرق بن ال�سعودية والإمارات 

يف الح��ت��ف��اء مب��ن��ا���س��ب��ة ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 
باملنا�سبة  يحتفلن  ال�سعبن  فكل  للبلدين، 
العلقات  عمق  على  يدلل  ما  ُحلة  اأبهى  يف 
ال�سعبن واحلكومتن، كما  التي تربط بن 
الإم��ارات  اأن  يعتربون  ال�سعودين  كافة  ان 
فيها،  بغربة  يح�سون  ول  ال��ث��اين،  بلدهم 
التي  الإخاء  وروح  الطيبة  للمعاملة  نتيجة 
امل�سهد  اأن  كما   ، ال�سعبن  اأبناء  بن  ت�سود 
ال�سقيقن  البلدين  ب��ن  والعلمي  الثقايف 
الإمارات  ودولة  ال�سعودية  العربية  اململكة 
من  ك��ل  يتبناها  حكيمة  روؤي���ة  م��ن  ينطلق 
بن  �سلمان  امللك  ال�سريفن  احلرمن  خ��ادم 
ال�سمو  و���س��اح��ب  ���س��ع��ود،  اآل  عبدالعزيز 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ض دولة 
انطلقت منذ  الإم��ارات، وهي روؤي��ة �سديدة 
تاريخ تاأ�سي�ض امللحقية الثقافية ال�سعودية 
يف الإمارات، منذ قرابة ن�سف قرن حظيت 
من  متميز  واهتمام  كرمية  برعاية  خللها 
امل�سوؤولن  كبار  خ�سو�سًا  الإم��ارات،  اأبناء 

والنخب املثقفة يف هذه الدولة الفتية.
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عالقات دولة اإلمارات بجوارها الخليجي والعربي.. أولوية 
رئيسة بذات درجة االنفتاح والتعاون مع العالم اإلسالمي

مع اإطاللة هذا اليوم املبارك، حتتفل دولة 
نلت �شرف  التي  املتحدة،  العربية  الإم��ارات 
متثيلها �شفريًا، يف اململكة العربية ال�شعودية، 
وهو  والأرب��ع��ن،  ال�شابع  الوطني  بيومها 
ال��ت��وق��ي��ت ال����ذي ول����دت ف��ي��ه، اأه����م جت��رب��ة 
وحدوية عربية، ولتكون هذه الدولة، اأي�شًا، 

يف طليعة دول العامل، بنه�شتها وتطلعاتها.
املوؤ�ش�شن،  الآباء  اليوم، ن�شتذكر  يف هذا 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  نقف عند حكمة 
نهيان، وتلك النطالقة التاريخية لهذا الحتاد 
التي بداأت باإجماع حكام الإمارات يف الثاين 

بينهم  فيما  الحت��اد  على  واتفاقهم   1971 دي�شمرب  من 
حيث اأقر د�شتور موقت ينظم الدولة ويحدد اأهدافها.

مباركة،  ن��واي��ا  على  تاأ�ش�س  العظيم،  امل��ي��الد  ه��ذا   
والب�شرية  الروؤية  بهذه  وا�شتبق  يلن،  ل  عزم  وعلى 
حتديات،  من  العامل،  ه��ذا  يف  ن��راه  ما  كل  ال�شيا�شية، 
اأب��رز  م��ن  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول���ة  لت�شبح 
اقت�شاديات العامل، هذه الأيام، مثلما تثبت كل التقارير 
وال�شهادات الدولية، اأن دولة الإمارات العربية املتحدة 
الرتبية  من  القطاعات،  كل  يف  ال�شدارة  على  تناف�س 
والتعليم، مرورًا بال�شحة، و�شوًل اإلى الذكاء ال�شناعي 

والتكنولوجيا.
 �شبعة واأربعون عامًا، تبلورت فيها �شيا�شة اإماراتية 
الت�شامح  اأبرزها  حم��ددة،  مبادئ  على  قائمة  خارجية 
والع����ت����دال، وم��ق��اوم��ة ال��ت��ط��رف، ون��ب��ذ الإره�����اب، 
ال�شلم  وتكري�س  والأمم،  احل�شارات  على  والنفتاح 
الإم��ارات��ي��ة  العالقات  وتعزيز  والأم����ن،  وال���ش��ت��ق��رار 
العاملية، يف كل املحافل، واعتبار عالقات دولة الإمارات 
بذات  رئي�شة،  اأولوية  والعربي،  اخلليجي  بجوارها 
درجة النفتاح والتعاون مع العامل الإ�شالمي، وتبني 
عرب  ال��ع��امل،  �شعوب  جانب  اإل��ى  وال��وق��وف  ق�شاياه، 
الربامج التنموية والإغاثية، لتكون دولة الإمارات من 

اأكرث الدول املانحة يف هذا العامل.
اإماراتية  نه�شة  عن  اأثمرت  املباركة،  العقود  ه��ذه   
الأ�شعدة  الإم����ارات، على  دول��ة  داخ��ل  للعيان،  ب��ارزة 
القت�شادية والجتماعية والتنموية، اإ�شافة كون دولة 
الإمارات دولة م�شتقرة وقوية يف ظل التحديات التي 
تع�شف باملنطقة، لكن دولة الإمارات ا�شتطاعت اأن تقدم 
للم�شتقبل،  تطلعها  وا�شلت  بحيث  خمتلفًا،  منوذجًا 
امل���ب���ادرات وال��ربام��ج الطموحة،  ع�����ش��رات  واأط��ل��ق��ت 
واأثبتت اأن ل �شيء يقف يف طريق الإمارات، وخططها.
 اإن اليوم الوطني، ميقات نتطلع فيه اإلى امل�شتقبل، 
التي  الإيجابية  ه��ذه  ك��ل  م��ع  خ�شو�شًا،  كبري،  ب��اأم��ل 
ال�شمو  قيادتنا احلكيمة، وتوجيهات �شاحب  تعززها 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، و�شاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
ال�شمو  دب��ي، و�شاحب  حاكم  ال���وزراء  رئي�س جمل�س 
ال�شيخ حممد بن زايد، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد 
اأثرها،  نرى  توجيهات  امل�شلحة، وهي  للقوات  الأعلى 
الإم����ارات، من حيث تطور احلياة،  يف من��وذج دول��ة 
ومعايري الرفاه املرتفعة، ومناف�شة كل القطاعات عامليًا، 
واملبادرات التي على �شلة بامل�شتقبل، والتخطيط له، 
من اأج��ل اأن تبقى دول��ة الإم���ارات حا�شرة، مبا تعنيه 
التغريات العاملية املت�شارعة، و�شط �شباق لالأمم يف هذا 

العامل، وهو �شباق يفر�س �شروطه بكل و�شوح.
 اإننا يف عيدنا الوطني ال�شابع والأربعن، نتطلع اإلى 
اأن نعزز معًا، يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وهنا 
فهي  الثنائية،  عالقتنا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف 
عالقة تتجاوز كل املفاهيم، وترتقي اإلى م�شتوى عالقة 

ا�شرتاتيجية،  ف��وق  عالقة  بنف�شه،  امل��رء 
الواحد، والقربى،  الدم  اإلى  يعود جذرها 
وال��ن�����ش��ب، ووح����دة ال��ق��ب��ائ��ل، وال��ت��اري��خ 
فا�س  ال��ذي  اجل���وار  وه��ذا  واجلغرافيا، 
وما  معًا،  الأه��ل  بحكايات  تاريخه،  خالل 
املوحدة  الروؤية  تر�شمه  حا�شر  من  ن��راه 
�شاحب  ال��ب��ل��دي��ن،  لقيادتي  وامل�����ش��رتك��ة 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
وخ��ادم   ،- الله  حفظه   - ال��دول��ة  رئي�س 
بن  �شلمان  امل��ل��ك  ال�شريفن،  احل��رم��ن 
امللكي  ال�شمو  و���ش��اح��ب  ع��ب��دال��ع��زي��ز، 
الأمري حممد بن �شلمان ويل العهد، وهي روؤية ت�شتند 
اإلى فهم عميق ملا بن البلدين من واقع تعززه التطلعات 
موحدة،  �شيا�شات  �شكل  على  ويتبلور  امل�شتقبلية، 
القت�شادية  والربامج  ال�شيا�شية،  الق�شايا  اأب��رز  اإزاء 

والجتماعية والتنموية.
 اإن العالقات بن الإمارات واململكة، رافعة اأ�شا�شية، 
ويف  برمته،  والعامل  العربي،  العامل  وا�شتقرار  لأم��ن 
كبري،  بر�شا  ننظر  والأربعن،  ال�شابع  الوطني  عيدنا 
ال��ع��ق��ود الفائتة،  ال��ب��ل��دي��ن، خ��الل  اإل���ى م��ا حتقق ب��ن 
املا�شية، من  ال�شنن  اإجن���ازه خ��الل  م��ا مت  وحت��دي��دًا 
جمل�س  اإن�����ش��اء  �شعيد  على  ال��ع��الق��ات،  ل��ه��ذه  تطوير 
وو�شع  العزم،  خلوات  وعقد  البلدين،  بن  التن�شيق 
خطط ومبادرات لتعزيز العالقات، على كل امل�شتويات، 
الور�شة  عقدت  العزم،  ا�شرتاتيجية  مبادرات  ولتنفيذ 
التنفيذية الأولى بتاريخ 5 نوفمرب 2018 يف العا�شمة 
اأبوظبي، بح�شور اأكرث من 100 م�شوؤول حكومي من 
الور�شة  ال�شعودي والإم��ارات��ي وقد نتج عن  الطرفن 
ال�شعودي  التن�شيق  جمل�س  من�شة  اإط��الق  التنفيذية 
اإلكرتونية  كمن�شة  تطويرها  مت  والتي  الإم��ارات��ي   -
املنظومة  و�شفافية  تكاملية  تعزيز  ب��ه��دف  م��وح��دة 
القت�شادية والتعليمية وال�شيا�شية بن البلدين ل�شمان 
تفعيل وتنفيذ ومتابعة املبادرات ال�شرتاتيجية باأف�شل 
الطرق التقنية والعملية، كما مت التفاق بن الطرفن 
على تنفيذ 20 مبادرة خالل الدورة الأولى للمجل�س.. 
املبادرات  هذه  نتائج  قيا�س  اآلية  على  التفاق  مت  وقد 
مبا ي�شمن حتقيق اأف�شل النتائج.. وهذه ثمار احلكمة 
ال�شائدة يف البلدين، وتطلعنا اأي�شًا، اأن حتتفي اململكة 
ركنًا  اأحوالها،  اأح�شن  يف  وهي  الوطنية،  اأيامها  بكل 
ذلك حتى  يعنيه  واآمنًا، مبا  م�شتقرًا  واإ�شالميًا،  عربيًا 
فيه،  املتنفذة  وال��ق��وى  ال��ع��امل،  خريطة  م�شتوى  على 

وذات التاأثري.
 هذا النهج الذي اأر�شاه الراحل الكبري ال�شيخ زايد - 
رحمه الله - كان نهجًا حكيمًا، ولي�س غريبًا اأن يطلق 
ا�شتب�شر  فقد  العرب،  لقب حكيم   - الله  - رحمه  عليه 
عربية،  وح��دة  اأه��م  �شاغ  ثاقبة  وبب�شرية  التحديات، 
اإلى  اأدت  التي  الوحدة  بكونها  اليوم،  و�شفها  ي�شح 
ولدة دولة ذات �شمات عاملية، الدولة التي توظف كل 
مواردها من اأجل �شعبها، ومن اأجل ا�شتقرار املنطقة، 
الدولة التي متد يدها البي�شاء اإلى كل �شعوب العامل، 
دون تفرقة اأو متييز، من اأجل نه�شة الإن�شان، باعتباره 

الأولوية الأولى.
والأربعن،  ال�شابع  الوطني  عيدنا  لأنف�شنا،  نبارك   
ونهنئ قيادتنا - اأعزها الله - واأبناء الإمارات، ونرى 
يف هذا العيد، ويف هذا اليوم، بوابة لعام جديد، حتقق 
التفوق والنه�شة  الإم��ارات، حمطات جديدة، من  فيه 

والنماء.

* �شفري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى اململكة

عام زايد صفحة مضيئة من صفحات التاريخ
الدمام - �شامل ال�شبيعي

حتتفل دولة الإم��ارات العربية 
بعيدها  اليوم  ال�شقيقة  املتحدة 
يف  والأرب��ع��ن،  ال�شابع  الوطني 
هذا العام والذي يحمل ا�شم عام 
الإم�����ارات  ح��ي��ث حتتفي  زاي����د، 
ب���اإرث  و�شعبا  وح��ك��وم��ة  ق��ي��ادة 
بن  زاي��د  ال�شيخ   - ل��ه  املغفور   -
الله  طيب   - نهيان  اآل  �شلطان 
ث��راه - ال��ذي �شيظل رم��زا للخري 
الذي  املوؤ�ش�س  والقائد  والعطاء 
وفق  اأبناوؤه  به  يفخر  وطنا  بنى 
ن��ه��ج ���ش��دي��د ي�����ش��ري ع��ل��ى خطاه 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

الإمارات"حفظه الله".
2018 عام  ع��ام  اع��ت��ب��ار  وج���اء 
ال�شمو  �شاحب  بتوجيهات  زاي��د 
نهيان  اآل  زاي��د  ال�شيخ خليفة بن 
- حفظه  الإم����ارات  دول��ة  رئي�س 
الله - ليعرب اأبناء الوطن جميعهم 
عن �شكرهم وتقديرهم وعرفانهم 
اأجل  اخلري" من  "زايد  بذله  مبا 
حياة  ليحيا  و�شعبه  الوطن  ه��ذا 
والأم��ن  ال�شكينة  ملوؤها  كرمية 
ر�شيدة  بقيادة  حماطة  والأم���ان 
ترعى �شعبها وتوفر له كل اأ�شباب 

احلياة الرغيدة.
وكما و�شع ال�شيخ زايد - رحمه 
الله - اأ�ش�س م�شرية الإم��ارات .. 
التقدم  الإم����ارات  اأب��ن��اء  يوا�شل 
والرقي لتنطلق بقوة وثبات نحو 
وتقدما؛  رفاهية  اأك��رث  م�شتقبل 
وف��اءه  الإم����ارات  �شعب  وليثبت 
يف  متم�شكا  وق���ي���ادت���ه  ل��وط��ن��ه 
معتزا  العريق  مبا�شيه  ذل��ك  ك��ل 
وم�شتقبل  ال���زاه���ر  ب��ح��ا���ش��ره 
البناء  درب  على  �شائرا  ال��واع��د 
 - املوؤ�ش�س  ال��وال��د  اختطه  ال��ذي 

رحمه الله -.
ع��ام   "  2018 " ال���ع���ام  وي��ع��د 
حمطات  م��ن  مهمة  حمطة  زاي���د 
فيه  ي�شتذكر  الإم��ارات��ي  التاريخ 
الإماراتيون كيف كانوا قبل قيام 
الحتاد على اأيدي القائد املوؤ�ش�س 
ظل  يف  ال��ي��وم  اأ�شبحوا  وك��ي��ف 
قيادة حكيمة ت�شري على نهجه  - 

رحمه الله -.
وي�����ش��ت��ذك��ر اأب���ن���اء الإم������ارات 
يف ه��ذا ال��ع��ام كيف اأ���ش��رق فجر 
اإيذانا ببدء مرحلة من  الإم��ارات 
كل  يف  والنماء  والتقدم  التطور 
املجالت على يد املوؤ�ش�س ال�شيخ 
زايد، اآخذا من خالله بدفة �شفينة 
قادرة  الوطن نحو دولة ع�شرية 
على احلفاظ على تراث الإمارات 

م��ا���ش��ي��ة ب��ك��ل ع����زم وي���ق���ن يف 
قيم  وفق  امل�شتقبل  نحو  طريقها 
العدل وامل�شاواة و�شيادة القانون 
مع الأخذ بروح الع�شر واأ�شبابه.

اإن وفاء الإمارات قيادة و�شعبا 
ال�شيخ  ال��راح��ل  املوؤ�ش�س  لإرث 
زايد لي�شت جمرد م�شاعر جيا�شة 
هو  واإمن���ا  رن��ان��ة..  �شعارات  اأو 
ممتدة  ثابتة  ومبادئ  لقيم  وف��اء 
تت�شبث  م�����ش��ت��دام  ع��م��ل  ون��ه��ج 
و  و�شعبا  حكومة  الإم����ارات  ب��ه 
ت��وا���ش��ل��ه ج��ي��ال ب��ع��د ج��ي��ل بكل 
زايد  حلم  جت�شيد  بغية  اإخال�س 
ب���اأن ي��ظ��ل ه���ذا ال��وط��ن املعطاء 
من�شة ري��ادة عاملية وواح��ة خري 

واأمن و�شالم لأهله وحمبيه.

وق����د ع��اه��د اأب���ن���اء الإم������ارات 
العمل  م��وا���ش��ل��ة  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة 
الله  وال�شري وفق نهجه - رحمه 
اأج��ل احلفاظ على الحتاد  - من 
واإع��الء �شروحه وفق توجيهات 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
 - ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
حفظه الله - يف 21 نوفمرب 2005 
الإم���ارات  "اإن دول��ة  ق��ال:  عندما 
م�شممة  و�شعبا  وحكومة  قيادة 
بالنهج  التم�شك  موا�شلة  على 
الكبري  الوطن  فقيد  اأر�شاه  ال��ذي 
واأن تظل وفية ملا زرعه من مبادئ 
وقيم وما حققه من اإجنازات على 

جميع امل�شتويات".
بذكرى  الإم���ارات  اأبناء  ويعتز 

املغفور  تاأ�شي�س الحت��اد وتويل 
له ال�شيخ زايد رئا�شته العام 1971 
وطنهم  اأج��ل  من  حققه  ما  وبكل 
امل��وؤ���ش�����س  ق�شى  ف��ق��د  ال���غ���ايل.. 
م��ن خم�شن عاما  اأك���رث  ال��راح��ل 
من عمره يف قيادة �شعبه وجنح 
وفق  ال��وط��ن  �شفينة  توجيه  يف 
النجاح  لها  كتب  حكيمة  �شيا�شة 
بالأحداث  حافل  اإقليم  خ�شم  يف 

واملتغريات. 
وعلى امتداد ال�شنوات املا�شية 
وب��رغ��م ال��ظ��روف ال��ت��ي انطلقت 
عزم  اأن  اإل  الحت��اد  م�شرية  فيها 
التي  ال��راح��ل  املوؤ�ش�س  واإرادة 
الوطن  اأب��ن��اء  والتفاف  تلن،  ل 
الأوفياء حوله منذ بداية امل�شرية 

به من حب  اأحاطوا  املباركة وما 
ووفاء وولء وما بذلوه من جهد 
يف كل املواقع على امتداد اأر�س 
واأت��ى  اأي��ن��ع  الطيبة..  الإم����ارات 
ث��م��اره يف ك��ل ���ش��رب م��ن اأر����س 

الوطن.
وها هي الإمارات وهي حتتفي 
بخطى  مت�شى  زايد"  "عام  ب��� 
حثيثة على طريق املجد والنماء 
املوؤ�ش�س  اإرث  بف�شل  واخل���ري 
الذي ت�شري عليه  الراحل ونهجه 

القيادة احلكيمة.  
وب���ال���ت���زام���ن م���ع ه����ذا ال��ع��ام 
وتت�شاعف  املنجزات  تتوا�شل 
ر�شيد  اإل��ى  لت�شاف  املكت�شبات 
املنجز الإماراتي الذي بداأه قائد 
"زايد اخلري"  حكيم ثاقب النظر 
ق��رن وعينه  اأك��رث من ن�شف  قبل 
الإم��ارات  لتنه�س  امل�شتقبل  على 

وتتقدم.
بوحدة  الإمي���ان  م��ن  وانطالقا 
امل�شري والهدف فقد ربطت ال�شيخ 
زاي��د  عالقات مميزه مع اإخوانه 
ملوك اململكة وكان هناك تن�شيق 
التي  الق�شايا  جميع  ح��ول  دائ��م 
تهم البلدين وال�شعبن ال�شقيقن 
وك����ذل����ك ال��ق�����ش��اي��ا الإق��ل��ي��م��ي��ة 
وال��دول��ي��ة وع��م��ل ال�����ش��ي��خ زاي��د 
بتفان واإخال�س مع اإخوانه قادة 
اأعلن  حتى  العربية  اخلليج  دول 
يف 25 مايو للعام 1981 من مدينة 
الإم��ارات  دول��ة  اأبوظبي عا�شمة 
ل��دول  التعاون  جمل�س  قيام  ع��ن 

اخلليج العربية.

امللك خالد وال�شيخ زايد رحمهما الله

امللك �شلمان يف �شورة مع ال�شيخ زايد عندما كان اأمريًا للريا�س

بقلم/ سعادة الشيخ شخبوط بن 
نهيان بن مبارك آل نهيان *
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الشيخ نهيان: نشعر بالفخر واالعتزاز بعمق 
العالقات األخوية الوثيقة بين بلدينا الشقيقين

* - حتتفل الإمارات اليوم بعيدها الوطني والذي يذكرنا 
اإخوانه  مع  الله  رحمه  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  به  ق��ام  مبا 
حكام الإمارات من جهد يف بناء الإمارات، نود من معاليكم 
الإم���ارات  لأب��ن��اء  يعني  وم���اذا  ال��ي��وم،  ه��ذا  ع��ن  حتدثنا  اأن 

والذي يعترب خمتلفًا هذا العام لتوافقه مع عام زايد؟
- ي���وم الحت����اد، ه��و ي���وم ع��ظ��ي��م، يف ت��اري��خ الإم����ارات، 
القائد  جهود  والمتنان،  والعرفان  بال�شكر  دائمًا،  فيه  نذكر 
كان  الذي  وهو  زايد،  ال�شيخ  الوالد  له  املغفور   : واملوؤ�ش�س 
نقول  ل  الف�شل،  اأكرب  ال�شخمة،  وجهوده  النادرة،  حلكمته 
قلعة  اإلى  قيا�شي،  الأر���س، ويف زمن  فقط، يف حتويل هذه 
الإن�شان  بناء  يف  كذلك  ولكن  والتعمري،  البناء  من  �شاخمة، 
يف هذا الوطن، على مبادئ قوية، تعتمد على الإميان بالله، 
والثقة يف تاأييده ون�شره، والعمل مل�شلحة الوطن، وخدمة 
اأهدافه واأمانيه – كان املغفور له الوالد ال�شيخ زايد، حري�شًا 
على اأن ت�شهم الإمارات، يف كافة اإجنازات التطور يف العامل 
واحة  اليوم،  الإمارات  اأ�شبحت  زايد،  ال�شيخ  بف�شل  – اإنه 

اأمن واأمان، ودولة تقدم ومناء.
وكما تعلم، نحن نحتفل الآن بعام زايد، وهو ما يجعل من 
بعظمة  فيها  ن�شعر  خا�شة  منا�شبة  العام،  هذا  الحت��اد  يوم 
�شعب الإمارات، وبعظمة ال�شجل الرائع، لل�شيخ زايد، الذي 
والنعيم،  بالرخاء  ونتمتع  واإجنازاته،  جهوده  بثمار  ننعم 

يف دولة تت�شم بالتاآلف واملودة بني اجلميع.
* – اأ�ش�س ال�شيخ زايد رحمه الله جمتمعًا قائمًا على العدل 
بقيادة  الإم��ارات  ومازالت  والت�شامح  والكرامة  والح��رام 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
حفظه الله و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اآل نهيان، ويل  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو  الله، و�شاحب 
الله  �شلمه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
يرى  كيف  امل��ج��الت..  جميع  يف  ال�شاملة  نه�شتها  توا�شل 

النه�شة؟  هذه  معاليكم 
اإننا يف الإمارات،  اإذ  اأتفق معك متامًا، فيما تقول،  اإنني   -
قادة  العزيزة  الدولة  لهذه  هياأ  اأن��ه  على  كثريًا،  الله  نحمد 
ال�شيخ  الوالد  له  املغفور  الدولة،  مبوؤ�ش�س  بدءًا  خمل�شني، 
بن  خليفة  ال�شيخ  الوالد  ال�شمو  ب�شاحب  وا�شتمرارًا  زايد، 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة - حفظه الله ورعاه - وباأخيه 
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو،  �شاحب 
وباأخيه  دبي،  حاكم  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة،  رئي�س 
عهد  ويل  نهيان،  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو،  �شاحب 
جميعًا  وهم  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي، 
يف  امل�شتمر  التقدم  حتقيق  اإل��ى  ي�شعون  خمل�شون،  ق��ادة 
النه�شة  عنا�شر  بكافة  الأخ���ذ  على  ويحر�شون  املجتمع، 
يبذلون  اأن��ه��م  كما  والب�شرية،  والجتماعية  القت�شادية 
التعاي�س  روح  واإ�شاعة  ال�شالم،  ن�شر  اأج��ل  من  اجلهد،  كل 
والتفاهم، وحتقيق التقدم والزدهار يف كافة اأنحاء الدولة، 

دائم. ب�شكل 
نحن نعتز، باأن الإمارات الآن ت�شهد نه�شة �شاملة، يف كافة 
نه�شة  التعليم،  يف  نه�شة  القت�شاد،  يف  نه�شة   : املجالت 
نه�شة  والتعمري،  البناء  يف  نه�شة  ال�شحية،  الرعاية  يف 
القطاعات،  كل  يف  نه�شة،  واأي�شًا  الجتماعية،  الرعاية  يف 

املجالت. وجميع 
عالقات  تكون  اأن  على  الله  رحمه  زاي��د  ال�شيخ  حر�س    *
دولة الإمارات العربية املتحدة قوية جدًا مع كافة الدول كما 
اململكة..  ملوك  اإخوانه  مع  خا�شة  �شخ�شية  عالقة  جمعته 

نود اأن حتدثنا معاليكم عن هذه العالقة؟ 
الله،  رحمة  عليه  زاي��د،  ال�شيخ  ال��وال��د  ل��ه  املغفور  ك��ان   -
قنوات  واإن�شاء  الطيبة،  العالقات  بناء  يف  وقدوة،  منوذجًا 
احلوار والتفاهم، بني جميع الأمم وال�شعوب، كان يقول لنا 
الب�شر  حياة  يف  متامًا،  �شروري  هو  الأم��ر،  هذا  اإن  دائمًا، 
تاأكيد مكانة  الع�شر. كان حري�شًا كل احلر�س، على  يف هذا 
كان  العاملي،  القت�شاد  يف  اخلليج،  منطقة  ومكانة  الدولة، 
حتقيق  يف  الدولة،  دور  تعزيز  على  احلر�س،  كل  حري�شًا 
وعربيًا،  خليجيًا،   : والتقدم  وال�شداقة  والتعاون  الت�شامن 

وعامليًا. واإ�شالميًا، 
ويف ذلك، فاإن ال�شقيقة الكربى، اململكة العربية ال�شعودية، 
كان لها دائمًا، مكانة خا�شة، يف قلب وعقل املغفور له الوالد 
الأخوية  بعالقاته  العتزاز،  غاية  يعتز  كان   – زايد  ال�شيخ 
ال��وث��ي��ق��ة م��ع اإخ���وان���ه، َخ��دم��ة احل��رم��ني ال�����ش��ري��ف��ني ال��ذي��ن 
عن  معهم  يعمل  كان   - جميعًا  ثراهم  الله  طيب   - عا�شروه 
اأن تكون العالقات القت�شادية، والجتماعية  اأجل  قرب، من 
للعالقات  ناجحًا  منوذجًا  ال�شقيقني،  البلدين  بني  والثقافية، 
الأخوية، التي حتقق املنفعة لالأمة العربية كلها – كان يتخذ 
ال�شريفني،  احل��رم��ني  َخ��دم��ة  م��ع  القوية  ال��ع��الق��ات  ه��ذه  م��ن 
جمل�س  ع��م��ل  يف  وال��ف��اع��ل��ي��ة،  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  اأ���ش��ا���ش��ًا، 
العربية  الوحدة  دعم  يف  وكذلك  بل  اخلليج،  لدول  التعاون 
والإ�شالمية – عالقة الوالد ال�شيخ زايد، مع َخدمة احلرمني 
جهودهم  اإر���ش��اء  اأج��ل  م��ن  للغاية،  مهمة  كانت  ال�شريفني، 
مكان،  كل  يف  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  م�شاعدة  يف  امل�شركة، 
ويف ن�شرة الق�شايا العربية والإ�شالمية، يف كافة املجالت، 
اأ�ش�س  على  العامل،  مع  العرب  عالقات  حتديد  يف  وكذلك  بل 
يرى  زاي��د،  ال�شيخ  الوالد  له  املغفور  كان   – للجميع  نافعة 
تقوم،  ع��الق��ات  ه��ي  واململكة،  الإم����ارات  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأن 
عليه  نحافظ  اأ�شيل،  وت��راث  فيه،  ن�شرك  خالد  تاريخ  على 
يف  يرى  كان   – فيها  التفريط  ي�شح  ل  اإ�شالمية  وقيم  معًا، 
يحقق  مزدهرًا،  حا�شرًا  ال�شقيقتني،  الدولتني  بني  العالقات 
طموحًا،  وم�شتقباًل  كلها،  الأم��ة  ول�شعوب  لل�شعبني،  اخلري 
ال�شعودية  ب��ني  امل�شرك  العمل  بف�شل  ال��ع��رب،  فيه  يكون 
الع�شر،  حتديات  مواجهة  على  متامًا،  ق��ادرون  والإم��ارات، 

واإتقان. بنجاح 
ال�شعودية  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأن  ن���رى  ف��اإن��ن��ا  ل��ل��ه،  واحل��م��د 
والإمارات، هي الآن عالقات، يدعمها تن�شيق كامل، ووحدة 
ال�شمو  الروؤية حول كل الأمور، يوؤكد على ذلك، �شاحب  يف 
العالقات  اإن   "  : بقوله  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الإخوة  ملعاين  وا�شح  جت�شيد  هي  – ال�شعودية  الإماراتية 
كانت  هكذا   –  " امل�شركة  التاريخية  وال��رواب��ط  واملحبة 

احلرمني  َخدمة  مع  زاي��د،  ال�شيخ  ال��وال��د  له  املغفور  عالقة 
هذه  ت��ك��ون  اأن  وت��ع��ال��ى،  �شبحانه  لله  ن��دع��و   – ال�شريفني 
كافة  يف  والتطور  التقدم  لتحقيق  جم��اًل  دائ��م��ًا،  العالقات 
املجالت، واأن تكون ال�شعودية والإمارات معًا، وباإذن الله، 
والإ�شالمية،  العربية  الأم��ة  وجن��اح  لعظمة  و�شعارًا،  رم��زًا 

وتاأكيد مكانتها الالئقة بها، بني اأمم العامل.
الإمارات  ال�شعودية ودولة  العربية  اململكة  * - جتمع بني 
دور  معاليكم  يرى  كيف  ورا�شخة،  متينة  عالقات  ال�شقيقة 
وتوفري  العربية  امل�شالح  على  املحافظة  يف  العالقة  ه��ذه 

والتنمية؟ التقدم  اأ�شباب 
الإم���ارات،  وبنات  اأب��ن��اء  جميع  ومعي  �شخ�شيًا،  اإنني   -
بالفخر  ن�شعر  اململكة،  وبنات  اأبناء  جميع  بالتاأكيد  ومعنا 
بلدينا  بني  الوثيقة،  الأخ��وي��ة  العالقات  بعمق  والع��ت��زاز، 
– ن�شعر  امل�شتويات  املجالت، وخمتلف  كافة  ال�شقيقني، يف 
قيم  جميع  تاأكيد  على  م��ع��ًا،  بالتزامنا  والع��ت��زاز،  بالفخر 
ثقة  بكل  وال�شعي  امل�شرك،  والعمل  وال��ت��ع��اون،  الإخ���وة، 
وجدارة، اإلى كل ما هو خري، لالأمة العربية والإ�شالمية، بل 

اأجمع. وللعامل 
وكما ذكرت لك، فاإننا يف الإمارات، ويف ال�شعودية، نحظى 
حتقيق  على  جهد،  بكل  يعملون  خمل�شني،  بقادة  بحمدالله، 
كلها،  املنطقة  يف  والثقايف  والجتماعي  القت�شادي  التقدم 
العربية  الأم���ة  م�شالح  ع��ن  وت�شميم،  ع��زم  بكل  ي��داف��ع��ون 
حر�شهم  على  وال��ع��م��ل،  ب��ال��ق��ول  وي���وؤك���دون  والإ���ش��الم��ي��ة، 
الكامل يف م�شرية  الإ�شهام  الإن�شان، من  الكبري، على متكني 
مناق�شات  من  دار  ما  ذلك،  يف  – يح�شرين  والعامل  املجتمع 
ال�شحراء  " دافو�س يف  الأمور، يف موؤمتر  مهمة حول هذه 
"، الذي اأداره بحكمة واقتدار، �شاحب ال�شمو امللكي، الأمري 
حممد بن �شلمان اآل �شعود – اإنني اأقول دائمًا، اإن العالقات 
الإمارات وال�شعودية، هي عالقات مثمرة متامًا، بف�شل  بني 
ال�شادقة  الإخ���وة  وبف�شل  البلدين،  يف  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة 
اإخال�س،  من  معًا،  عليه  نحر�س  ما  وبف�شل  ال�شعبني،  بني 
جمعاء  ولالإن�شانية  العربية،  ولالأمة  لبلدينا،  وولء،  وحب، 
يف  اإخواين  اإلى  اأر�شل  كي  املنا�شبة،  هذه  انتهز  اأن  – اأريد 
العمل  حتية  ال�شادقة،  الإخوة  حتية   : خا�شة  حتية  اململكة، 
امل�شرك، من اأجل حتقيق التنمية والتقدم يف كافة املجالت، 
العربية  الأمة  تاأخذ  اأن  �شبيل  يف  والتن�شيق،  التعاون  حتية 
الفخر  حتية  واأي�شًا  الب�شرية،  م�شرية  يف  املرموقة  مكانتها 
خادم  الكبري،  العاهل  يف  ممثلني  البلدين،  بقادة  والعتزاز، 
واأخيه  عبدالعزيز،  ب��ن  �شلمان  امللك  ال�شريفني،  احل��رم��ني 
 – نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  الوالد  ال�شمو  �شاحب 
 – الله  اأعزهما   – املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  رئي�س 
عزة  منبع  لنا،  يحفظهما  اأن  وتعالى،  �شبحانه  الله  داع��ي��ًا 

وتقدم ومناء، للعرب، وامل�شلمني، والعامل اأجمع.
ال�شعودي  التن�شيق  جمل�س  اإن�شاء  عن  مدة  قبل  اأعلن   -  *
اقت�شاديا  البلدين  بني  للتكامل  م�شركة  روؤية  يف  الإماراتي 
م�شركًا..  ا�شراتيجيا  م�شروعًا   44 وتنمويا وع�شكريا عرب 
ما الآمال املعقودة على هذا املجل�س يف ظل العالقات املميزة 

ال�شقيقتني؟ الدولتني  بني 
بقيادة  وال�شعودية،  الإم��ارات  بني  التن�شيق  جمل�س  اإن   -
�شعود،  اآل  �شلمان  بن  حممد  الأم��ري  امللكي،  ال�شمو  �شاحب 
هو  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو،  و���ش��اح��ب 
كافة  يف  بيننا،  الوثيقة  الأخوية  العالقات  عمق  على  دليل 
تاأكيد  على  لك،  ذكرت  كما  معًا،  البلدين  وبالتزام  املجالت، 
جميع قيم الأخوة والتعاون والعمل امل�شرك، وال�شعي بكل 
والإ�شالمية  العربية  لالأمة  خري  هو  ما  كل  اإل��ى  وع��زم،  ثقة 

جمعاء.
التن�شيق،  جمل�س  يعتمدها  التي  والتفاقات  القرارات  اإن 
بني  امل�شرك  والعمل  التعاون  اأن  ووا�شح،  قوي  اإعالن  هي 
و�شوف  ويتنامى،  ي�شتمر  �شوف  وال�شعودية،  الإم���ارات 
يزداد قوة و�شالبة، واأن الدولتني ال�شقيقتني �شوف يكونان 
 – ال�شالم وال�شتقرار والتنمية  معًا وبا�شتمرار، وهما بالد 
الطريق  هو  والإم��ارات،  ال�شعودية  بني  والتن�شيق  التعاون 
التنمية  لتحقيق  جم��اًل  كلها،  العربية  الأم��ة  تكون  اأن  اإل��ى 
لن�شر  دفع  وقوة  املنطقة،  يف  والإن�شان،  للمجتمع  الناجحة، 

اخلري والرخاء، يف كل مكان.
اإننا نحمد الله كثريًا، اأن ال�شعودية والإمارات معًا، يقدمان 
العالقات  وبف�شل  البلدين،  يف  القيادة  حكمة  بف�شل  اليوم، 
للتعاون  ناجحًا،  منوذجًا  ال�شقيقني،  ال�شعبني  بني  القوية 
بني الدول، يقوم على النظرة الواحدة للق�شايا والتحديات، 
نحن   – امل�شركة  والقيم  واملعتقدات  ال��راث  على  وكذلك، 
ال�شعودية  بني  العالقات  اأن  يف  كاملة،  ثقة  على  الله،  بحمد 
والإمارات، �شوف تكون دائمًا، قوية ومتينة، ملا فيه م�شلحة 

العامل كله.
*- الإمارات من الدول التي حر�شت على ن�شر قيم الت�شامح 
واأ�ش�شت لذلك وزارة معاليكم يقف على قمة هرمها، نود من 
�شتعتمدها وزارة  التي  الربامج  اأهم  اأن حتدثنا عن  معاليكم 

الت�شامح يف ن�شر هذه القيم؟
- عند الإجابة على هذا ال�شوؤال، يجب اأن نالحظ اأن ر�شالة 
املحلي،  امل�شتوى  على  الإم��ارات،  دولة  يف  الت�شامح  وزارة 
ال�شلمي،  والتعاي�س  امل��ت��ب��ادل،  الح���رام  روح  تنمية  ه��ي 

والفهم الإيجابي بني جميع �شكان الدولة، اأيًا كانت ثقافاتهم 
امل�شتوى  على  ال��وزارة  عمل  ف��اإن  ثم  – ومن  معتقداتهم  اأو 
و  املجتمعية  التوعية  هي   جم��الت،  اأربعة  يف  يقع  املحلي، 
والتعاي�س  الت�شامح  تدعم  التي  املجتمعية  العالقات  بناء 
ال�شلمي وتنفيذ الأن�شطة والفعاليات والحتفالت على مدار 
الإم��ارات  يف  الت�شامح  معاين  جت�شيد  اأج��ل  من  كله،  العام 

على اأر�س الواقع واإجراء البحوث والدرا�شات.
باخت�شار، اأريد اأن اأقول لك: اإن وزارة الت�شامح باإذن الله، 
املحلي،  امل�شتوى  على  هذا  َطة  َن�شِ وزارة  دائمًا  تكون  �شوف 
مع  تتعاون  �شوف  ال��وزارة  فاإن  ال��دويل،  امل�شتوى  على  اأما 
بن�شر  املهتمة  الدولية  املنظمات  جميع  وم��ع  ال��ع��امل،  دول 
الت�شامح يف هذا العامل و هذا التعاون ياأخذ اأ�شكاًل متعددة، 
منها على �شبيل الأمثلة ل احل�شر : ال�شراك يف املوؤمترات 
وتبادل  املوؤثرة  العاملية  ال�شخ�شيات  مع  التوا�شل  العاملية، 
لدعم  م�شركة  م�شروعات  تنفيذ  معهم،  والتجارب  الأفكار 
يف  املقيمة  اجلاليات  دور  تعزيز  والتعاي�س،  الت�شامح  قيم 
جعل  املفيدة،  الدولية  وال�شراكات  العالقات  بناء  يف  الدولة 
العامل،  للتعارف والتوا�شل مع  الريا�شية و�شيلة  امل�شابقات 
دبي،  يف  للت�شامح  الدويل  املعهد  به  يقوم  ما  اإلى  بالإ�شافة 

اأن�شطة وفعاليات. من 
للت�شامح،  العاملية  القمة  يف  اأعلنت  اأنني  تتذكر،  ولعلك 
 ،" للت�شامح  العاملي  التحالف   " تاأ�شي�س  ال��وزارة  عزم  عن 
والتعاي�س  الت�شامح  جم��ال  يف  ال��دويل  التعاون  لت�شجيع 

ال�شلمي.
دول��ة  ميالد  م��ع  حياة  واأ���ش��ل��وب  كفكر  ول��د  الت�شامح   -  *
الإمارات على يد املغفور له باإذن الله الوالد املوؤ�ش�س ال�شيخ 
عمل  اإلى  ثراه وحتول  الله  نهيان طيب  اآل  �شلطان  بن  زايد 
موؤ�ش�شي وت�شريعي يف ظل القيادة الر�شيدة ممثلة ب�شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
الله واأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه  نائب رئي�س 
ويل  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  الله 
زاد  وقد  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
قيم  ن�شر  يف  ري��ادي  دور  لالإمارات  اأ�شبح  حتى  ال��دور  هذا 

الت�شامح.. حدثنا عن هذا الدور ومراحل تطوره؟
- لو�شف هذا الدور الريادي لالإمارات، يف جمال الت�شامح 
والتعاي�س، ي�شعدين اأن اأوؤكد لك اأن منوذج الإمارات الناجح 
يف جمال الت�شامح، اإمنا يعود اأوًل وقبل كل �شيء وكما جاء 
املغفور   : الدولة  ملوؤ�ش�س  الر�شيدة  الروؤية  اإلى  �شوؤالك،  يف 
رحمة  عليه   – نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  الوالد  له 
دائمًا،  لنا  توؤكد  كانت  التي  الروؤية  – وهي  ور�شوانه  الله 
والتعاي�س  التفاهم  وحتقيق  الب�شر،  بني  اللتقاء  اأن  على 
حتقيق  اإل��ى  دائ��م��ًا،  ي��وؤدي  معهم،  امل�شرك  والعمل  بينهم، 
– هذه  ل��ل��ف��رد، وامل��ج��ت��م��ع، وال��ع��امل كله  اخل��ري وال��رخ��اء، 
قوة  وبكّل  الزاهر  حا�شرنا  يف  يدعمها  احلكيمة،  ال��روؤي��ة 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  الوالد  ال�شمو  �شاحب   :
– ومعه �شاحب ال�شمو ال�شيخ  – حفظه الله  رئي�س الدولة 
رئي�س  ال��دول��ة،  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
ال�شيخ  ال�شمو  الوزراء، حاكم دبي، واأخوه �شاحب  جمل�س 
القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  حممد 
يوؤكدون  الكرام  الوطن  قادة  اإن   . امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
اجلميع،  بني  والتعاي�س  والتفاهم  الت�شامح  اأن  دائمًا،  لنا 
ال�شالم  ي�شوده  عامل  واإل��ى  ناجح،  جمتمع  اإلى  الطريق  هو 

وال�شتقرار. والرخاء 
والتعاي�س  الت�شامح  باأن  الإمارات،  يف  ونفتخر  نعتز  اإننا 
– واأن  ال��وط��ن  م�����ش��رية  يف  اأ���ش��ا���ش��ّي،  ج���زء  ه��و  ال�شلمي 
اإجنازاتنا  من  يت�شح  العامل،  يف  الت�شامح  جمال  يف  دورنا 
ال��ع��الق��ات بني  ب���ّث الأم����ل وال���ت���ف���اوؤل يف  امل��ت��وال��ي��ة، يف 
ميتد  الت�شامح  يف  دورن��ا  اأن  كما  والثقافات،  احل�شارات 
الدولة،  يف  �شدرت  التي  والت�شريعات  القوانني  اإلى  اأي�شًا، 
كافة  ومكافحة  والكراهية،  التطرف  جرائم  منع  اأج��ل  من 
 : كذلك  ال���دور  ه��ذا  ي�شمل  كما  والتمييز،  التفرقة  اأ�شكال 
وتاأكيد  التعليم  تطوير  يف  واملتوالية،  املتالحقة  جهودنا 
مهم  دور  كذلك  لنا   – املجال  ه��ذا  يف  الإع���الم  و�شائل  دور 
احلنيف،  ل��ل��دي��ن  ال�شمحة  بالطبيعة  ال��ع��امل،  ت��ع��ري��ف  يف 
الت�شامح   – الب�شرية  م�����ش��رية  يف  ال��ك��ربى  وب��اإ���ش��ه��ام��ات��ه 
و�شادق  اإيجابي  ح��وار  ي�شاحبه  الإم��ارات  يف  والتعاي�س 
بني اجلميع، من اأجل مكافحة اجلهل بالآخر، والتخل�س من 

النمطية عنه. ال�شور 
* - تبذل الإمارات جهدًا كبريًا يف تر�شيخ الت�شامح حمليًا 
يف  الدولة  �شيا�شات  ثوابت  اأحد  باعتباره  ودوليًا  واإقليميًا 
والأدي��ان  والثقافات  احل�شارات  جميع  مع  عالقتها  اإر�شاء 
ن�شر  يف  الإم��ارات  تواجه  التي  العقبات  اأهم  ما  حولها،  من 

الت�شامح دوليًا اإذا وجدت؟
ب��اأن  ك��ام��ل،  اإدراك  ع��ل��ى  ال��ت�����ش��ام��ح  وزارة  يف  ن��ح��ن   -
رعايته  من  لبد  بل  تلقائية،  ب�شفة  يتحقق  ل  اأمر  الت�شامح 
الفجوات  م��ن  التخل�س  على  امل�شتمر،  والعمل  وتنميته، 
يف  نحن   – املختلفة  واحل�����ش��ارات  الثقافات  بني  القائمة، 
والعمل  التعاون  حتقيق  يف  مهمة،  ر�شالة  لدينا  ال��وزارة، 
الآخر،  اح��رام  مبادئ  ن�شر  اأجل  من  اجلميع،  مع  امل�شرك 

واملبادئ  بالقيم  والحتفاء  والتعاي�س،  التفاهم  وحتقيق 
هذا  على  ك�شكان  جميعًا،  فيها  ن�شرك  ال��ت��ي  الإن�شانية، 
بالثقافة  العامل  لتعريف  –لدينا خطط عمل  الواحد  الكوكب 
العربية والإ�شالمية، ويف الوقت نف�شه، تعريف جمتمعاتنا 
قناعة  لدينا   – الآخ���رى  املجتمعات  تهم  ال��ت��ي  بالق�شايا 
وامل�شاواة  العدل  لن�شر  مهمة،  اأداة  الت�شامح هو  باأن  كاملة، 
مهمة،  اأداة  اأي�شًا  وه��و  ب��ل  ال��ع��امل،  يف  احل��ق��وق  واح���رام 
اأن  – اإننا نرى  اآثار احلروب وال�شراعات املختلفة  ملعاجلة 
ال�شالح  املجتمع  خ�شائ�س  من  اأ�شا�شي،  جزء  هو  الت�شامح 

حول العامل كله.
تعزز  التي  املبادرات  العديد من  الت�شامح  * نظمت وزارة 
»مهرجان  يف  م��ب��ادرة   100 �شمنها  م��ن  ال�شلمي  التعاي�س 

الت�شامح« كيف يرى معاليكم نتائج تلك املبادرات؟
حتت  انعقد  ال��ع��ام،  ه��ذا  للت�شامح  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان    -
»زاي��د  بعام  احتفالتنا  من  كجزء  زاي��د«،  نهج  »على  �شعار 
اخلري«، وذلك تعبريًا عن اعتزازنا الكبري، بدوره املرموق، 
كان  ومبا  وال�شالم،  والت�شامح  التعاي�س  مبادئ  اإر�شاء  يف 
معروفًا عنه، اأنه رجل احلكمة، ورجل الحرام املتبادل بني 

الب�شر، ورجل التوا�شل الإيجابي، مع العامل.
حتقيق  يف  متامًا  جنح  قد  املهرجان  هذا  فاإن  لله،  واحلمد 
جميعًا  حر�شنا  �شيء،  كل  وقبل  اأوًل  ت�شمل  والتي  اأهدافه، 
الوالد  املوؤ�ش�س  القائد  ميثله  مبا  والعتزاز،  الحتفاء  على 
يف  فريد  وعاملي  ووطني  اإن�شاين  منوذج  من  زايد،  ال�شيخ 
متثلت  للمهرجان  الأخ��رى  الأه��داف  والتعاي�س،  الت�شامح 
خدمة  يف  وبدورها  الت�شامح،  وزارة  بر�شالة  التوعية  يف 
القيم  على  كذلك  ال�شوء  وتركيز  ب��ل  والإن�����ش��ان،  املجتمع 
ال��ع��زي��زة،  الإم����ارات  م�شرية  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ، 
جمتمع  من  ال��دول��ة،  به  حتظى  مبا  التوعية  اإل��ى  بالإ�شافة 
اآمن، ومت�شامح، يعمل فيه اجلميع، يف �شبيل حتقيق اخلري 
وبكل  هي  الإمارات،  بلدنا  متييز،  اأو  تفرقة  دومنا  للجميع، 
به  نعتز  اأن  لنا  وال�����ش��الم،  للتعاي�س  رائ��د،  من��وذج  تاأكيد، 

ونفتخر، اأمام العامل كله.
وكما تعلم، فاإن فعاليات املهرجان، قد متت ب�شكل اأ�شا�شي 
يف حديقة اأم الإمارات، نحن نعتز ونفتخر، باأن مقر وزارة 
ا�شم  حتمل  التي  الرائعة،  احلديقة  هذه  يف  يقع  الت�شامح، 
ال�شيخة  ال�شمو  �شاحبة  الإم���ارات،  اأم  الفا�شلة،  ال��وال��دة 
الوطني  امل��ه��رج��ان   - ال��ل��ه  حفظها   - م��ب��ارك،  بنت  فاطمة 
للت�شامح، كان كذلك، جماًل لالعتزاز مبا متثله اأم الإمارات، 
من قدوة ح�شنة، وعطاء خمل�س ومتزايد، يف كافة جمالت 

الإن�شان. تنمية املجتمع ورفعة 
من  واح��دة  فقط  ه��ي  اإليها،  ت�شري  التي  امل��ئ��ة،  امل��ب��ادرات 
واحلكومات  الوزارات  اإ�شهامات  ومتثل  املهرجان،  عنا�شر 
التاأكيد  يف  واخلا�شة،  العامة  املوؤ�ش�شات  وكافة  املحلية، 
من  امل��ه��رج��ان،  ف��رة  خ��الل  والتعاي�س  الت�شامح  قيم  على 
اأثر  لها  وك��ان  جهة،  كل  بها  قامت  وم��ب��ادرات  اأن�شطة  خالل 
دائمًا،  نقول  كما  الت�شامح،  باأن  اجلميع،  �شعور  يف  طيب، 

هو م�شوؤولية جميع الأفراد واملوؤ�ش�شات يف الدولة.
الوطني  امل��ه��رج��ان  اأن  ال��ل��ه،  نحمد  ف��اإن��ن��ا  ذك���رت،  وك��م��ا 
وجه،  اأكمل  على  تنظيمه  مت  قد  زاي��د«  نهج  »على  للت�شامح 
حتى كانت هناك م�شاركة ن�شطة من جميع فعاليات املجتمع، 
اإل��ى الوعي  ب��الإ���ش��اف��ة  اأج��ه��زة الإع���الم،  وت��ع��اون جيد م��ع 
الأك��رب  والع���ت���زاز  امل��ن��ا���ش��ب��ة،  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ك��ب��ري،  املجتمعي 

الكرمي. الدولة، وقادتها، و�شعبها  مبوؤ�ش�س 
ال��ت��وا���ش��ل الج��ت��م��اع��ي  ان��ت�����ش��ار و���ش��ائ��ل  * - يف ظ���ل 
اأف��ك��اره��ا،  لن�شر  املتطرفة  املنظمات  قبل  م��ن  وا�شتغاللها 
املنظمات  ه��ذه  خماطر  من  و�شبابنا  جمتمعنا  نحمي  كيف 

ون�شتفيد من من ذلك يف ن�شر قيم الت�شامح؟
التوا�شل  جم���الت  اأن  جن��د  حيث  ع��امل��ي��ة،  ق�شية  ه��ذه   -
الج��ت��م��اع��ي، ت��ك��ون يف ك��ث��ري م��ن الأح��ي��ان جم���اًل لعر�س 
على  ت�شجع  ق��د  وم�شبوهة،  ردي��ئ��ة  ومعلومات  حمتويات 
يف  عامة،  قناعة  الآن  هناك   – وخطرية  �شارة  ممار�شات 
من  التقنيات  ه��ذه  ا�شتخدام  ب�شرورة  العامل،  دول  معظم 
اإيجابية،  جانب اجلهات امل�شوؤولة يف املجتمع، لطرح مواد 
لقيم  وال���ولء  النتماء  وتعزيز  ال��ه��دام��ة،  الأف��ك��ار  ملحاربة 

ومبادئ الوطن.
اإننا يف وزارة الت�شامح، ناأمل اأن يكون لنا وجوٌد اإيجابي، 
امل��ج��ال، نعمل م��ع اجل��م��ي��ع، مب��ا يف ذل��ك الأ���ش��ر،  يف ه��ذا 
واجلامعات،  وللمدار�س  الأع��م��ال،  ورج��ال  الدين،  ورج��ال 
والوزارات، وموؤ�ش�شات املجتمع املدين، واأي�شًا جميع قادة 
ودعم  ن�شر  اأجل  من  معًا  اجلميع  – يعمل  واأف��راده  املجتمع 

الت�شامح والتعاي�س يف املجتمع. قيم 
زمن  يف  ن�شاأت  قد  اجلديدة  الأجيال  اأن  متامًا،  ندرك  نحن 
الهواتف الذكية – هي اأجيال تتواجد داخل �شبكة الإنرنت 
اأجيال  هي   – حياتهم  يف  اأ�شا�شية  و�شيلة  اأ�شبحت  التي 
الدول واحلدود  النظرة، يتوا�شلون مع زمالئهم عرب  عاملية 
قنوات  اإيجاد  اأجل  من  العتبار  يف  كله  ذلك  ناأخذ  – �شوف 

فعالة للتوا�شل مع هذه الأجيال.
* - كلمة اأخرية من معاليكم؟

- اأ�شكرك، واأريد مرة اأخرى، اأن اأعرب عن اعتزازي الكبري، 
ال�شعودية والإمارات، وعن  القوية، بني  الأخوية  بالعالقات 
وهب  قد  وتعالى،  �شبحانه  الله  باأن  كذلك،  الكبري  اعتزازي 
�شعوبهم،  يحبون  عظماء،  قادة  معًا،  والإم��ارات  لل�شعودية 
اأن نقوم  لنا  ال�شعور، قادة يريدون  وال�شعوب تبادلهم نف�س 
– نحن  اأعلى م�شتوى  اأوطاننا، على  مب�شوؤوليتنا يف خدمة 
اأجل  من  وراءه��م  ن�شري  املخل�شون،  جنودهم  احلمد،  ولله 
وخري  الأم��ة،  وخري  البلدين،  وخري  الإن�شان،  خري  حتقيق 

العامل كله.
لك،  اأق��ول  فاإنني  الإم���ارات،  يف  الت�شامح  وزي��ر  وب�شفتي 
اإننا نتعلم يف كل يوم، من قادتنا يف ال�شعودية والإمارات، 
والبعد  الع��ت��دال،  يف  م��ث��اًل  جمتمعاتنا،  تكون  اأن  اأهمية 
بربه،  املوؤمن  الإن�شان،  بناء  على  واحلر�س  التطرف،  عن 
واملبادئ  وبالقيم  اأمته،  باأهداف  وامللتزم  لوطنه،  واملخل�س 
الكاملة،  اأعرب لك الآن، عن ثقتي  – اإنني  ال�شامية  الإن�شانية 
مانرجوه  يحققان  �شوف  معًا،  والإم��ارات  ال�شعودية  اأن  يف 
ال�شقيقني، ومن جمع  البلدين  وتقدم يف  عزة  من  الله،  باإذن 

كلمة الأمة العربية، على اخلري والنماء .
دولة  الله  وحفظ  ال�شعودية،  العربية  اململكة  الله  حفظ 
العربية  الأم����ة  ال��ل��ه  امل��ت��ح��دة، وح��ف��ظ  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�����ارات 
جميعًا،  يوفقنا  اأن  وتعالى،  �شبحانه  واأدع��وه  والإ�شالمية، 
والأم��ة،  وال��وط��ن،  الإن�����ش��ان،  خدمة  يف  نافع،  عمل  كل  اإل��ى 

والعامل. 
ه��ذا  يف  ال��ف��ر���ش��ة  منحنا  ملعاليكم  ن�شكر  اخل��ت��ام،  يف   *

الدائم.  التوفيق  احلوار ونتمنى ملعاليكم 
اأ�شكرك كثريًا، واأ�شكر جريدة الريا�س، واأمتنى لكم دوام 
وتقدم  �شعادة  كل  الأع��زاء،  ولقرائكم  والتوفيق،  النجاح 

ومناء.

ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان - وزير الت�شامح

الشيخ نهيان: على ثقة 
كاملة بأن العالقات بين 
السعودية واإلمارات 

سوف تكون دائمًا قوية 
ومتينة

نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  معايل 
الت�شامح يف  ال��وزراء وزير  ع�شو جمل�س 
ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 

نرحب مبعاليكم معنا يف جريدة الريا�س يف هذا احلوار والذي 
بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  عن  الله  ب��اإذن  خالله  من  �شنتحدث 
ثقافة  وعن  واأمته  لوطنه  قدمه  وما  الله  رحمه  نهيان  اآل  �شلطان 
الت�شامح يف دولة الإمارات كما نبارك ملعاليكم مبنا�شبة احتفالت 

دولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة بيومها الوطني.
الإجابة: اأ�شكرك كثريًا، واأرحب بك يف الإمارات، بلدك الثاين، 
وي�شرين وي�شعدين اأن اأتوا�شل مع اإخواين واأخواتي يف اململكة 

خ��الل  م��ن  ال�شقيقة،  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وجلميع  لها  اأحمل  التي  الريا�س  �شحيفة 
واأن��ا  واح����رام،  م���ودة  ك��ل  فيها،  العاملني 
بالطبع �شعيد غاية ال�شعادة، للتحدث معك عن املغفور له الوالد، 
رحمة  عليه  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ   : الدولة  موؤ�ش�س 
فريدًا،  منوذجًا  الإم���ارات،  من  جعل  ال��ذي  وهو  ور�شوانه،  الله 
ال�شتقرار  ويف  والت�شامح،  التعاي�س  ويف  والتنمية،  التقدم  يف 
والرخاء – اأنتهز هذه املنا�شبة، لأحيي الإخوة والأخوات، قراء 
�شحيفة الريا�س، واأن اأنقل اإليهم حتيات اإخوانهم واأ�شقائهم، يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة.

حوار - سالم السبيعي

وزير التسامح: الشيخ زايد رأى أن عالقات اإلمارات والمملكة تقوم على 
تاريخ خالد مشترك وتراث أصيل نحافظ عليه وقيم إسالمية ال يصح التفريط فيها
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