
خليفة: 
اآلباء المؤسسون أرسوا قواعد قوية لدولة أبهرت العالم

Ⅶ  أبوظبي - وام 

أكد صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 

أن الثاني من ديســمبر ُنجّدد فيه، شــعباً وقيادة، الوالء للوطن، ونستذكر السيرة 

العطرة للوالد القائد المؤّسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طّيب 

الله ثراه، وإخوانه اآلباء المؤّسســين الذين أرســوا القواعد القوية لدولٍة أبهرت 

العالم بما حّققته من نهضة حضارية شــاملة، وبمــا وّفرته لمواطنيها والُمقيمين 

بهــا من عّزة وكرامة وشــموخ، وســنظّل، على تعاقب األجيــال، فخورين بعطاء 

آبائنا المؤّسسين، مؤمنين بنهجهم، سائرين على خطاهم، رفعًة للوطن، وإسعاداً 

لشعبه.

وقال صاحب الســمو رئيــس الدولة، حفظه الله، في كلمــة وجهها عبر مجلة 

»درع الوطــن« بمناســبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: »إننــا في دولة اإلمارات ال 

نّتخذ من مؤّشــرات النمو االقتصادي، على أهميتهــا، معياراً وحيداً لقياس نجاح 

المشــروعات اإلنتاجيــة والخدمية التي تزخر بها بالدنــا، وإنما نقيس النجاح بما 

ُتكســبه تلك المشــروعات لجودة الحياة من قيمٍة ُمضافة ملموسٍة، وبما ُتحدثه 

من نمو ُمتوازن وُمســتدام، وبما تخلقه من فرص عمل وتدريب وتأهيل، فالغاية 

األســاس من النشــاط االقتصادي هي أن نجعل من دولتنا األفضــل مقاماً وأمناً 

لجميع أفراد المجتمع«. 

وفيما يلي نص كلمة سموه..

»أبنائي وبناتي.. السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

في هذا اليوم الُمبارك من أياِم وطِن التســامِح والسالم، أتوّجه إليكم بالتحية في 

الذكرى الـ 48 لتأســيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، وباسمكم نتقّدم بخالص 

التهاني ألخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وألخي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، وإلخواني 

أصحاب الســمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد، حكام اإلمارات، وأولياء العهود، 

كما نتوجه بأسمى آيات التقدير واإلجالل لشهدائنا األبرار الذين سّطروا بدمائهم 

الطاهرة صفحات خالدة في حب الوطن والدفاع عنه.

إن الثانــي من ديســمبر ُنجــّدد فيه، شــعباً وقيادة، الوالء للوطن، ونســتذكر 

الســيرة العطرة للوالد القائد المؤّســس المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيان، طّيب الله ثراه، وإخوانه اآلباء المؤّسســين الذين أرســوا القواعد القوية 

لدولٍة أبهرت العالم بما حّققته من نهضة حضارية شــاملة، وبما وّفرته لمواطنيها 

والُمقيمين بها من عّزة وكرامة وشــموخ، وسنظّل، على تعاقب األجيال، فخورين 

بعطاء آبائنا المؤّسســين، مؤمنين بنهجهم، ســائرين على خطاهم، رفعًة للوطن، 

وإسعاداً لشعبه.

وأضاف ســموه: »وتحقيقــاً لذلك، فــإن المجلس األعلى لالتحــاد والحكومة 

االتحاديــة والحكومــات المحليــة يعملون في تعــاون وثيق، لترجمــة وتنفيذ 

السياســات واالســتراتيجيات إلى ُخطط ومشــروعات وبرامج وُمبــادرات وطنية 

ُتعّزز من جودة الخدمات، وُتعلي من شــأن المواطن، توســيعاً لخياراته، وتحقيقاً 

لتطّلعاته، وضماناً لســعادته، وهو تعاون تجّســد هذه الســنة، في كسٍب نوعّي 

ُمتقّدم في مسار التمكين السياسي، وذلك برفع نسبة تمثيل المرأة اإلماراتية في 

المجلــس الوطني االتحــادي إلى 50%، بما يضع دولة اإلمارات في مصاف الدول 

المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان.

أبناء وبنات الوطن األعزاء..

لقــد كان العام الُمنصرم عامــاً للتنمية المجتمعية فــي أبعادها كافة، إذ 

تــّم توجيه أكثر من نصف موارد الميزانيــة االتحادية لتمويل برامج التنمية 

المجتمعيــة والمنافع االجتماعيــة، بما ُيحّقق التمّيز فــي القطاعات ذات 

األولوية القصوى، وهــي الرعاية الصحية والتعليم، وبناء المجتمع اآلمن 

الُمتماســك، والقضاء العادل، والبنية التحتية الُمســتدامة، 

واالقتصــاد المتنــّوع القائــم على المعرفة، وســيظّل 

التعليم من أولويتنا القصوى، وطريقنا نحو المستقبل، 

وتأكيداً لهذا التوّجه خّصصت الميزانية االتحادية 

للعام الجديد نســبًة عالية مــن اعتماداتها 

لتمويل مشــروعات تطويــر المدارس 

االتحاديــة، كما اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشــاء صنــدوق دعم التعليم، الذي 

سيفتح الباب واســعاً للمجتمع ُممثاًل في أفراده ومؤّسساته، لإلسهام الفاعل في 

تمويــل برامج تطوير التعليم، الذي لــم ُيعد مجّرد تلقين، وإنما هو بناء مهارات 

وقيم واتجاهات واكتشاف وتنمية قدرات ومواهب. وتوفيراً للحياة الكريمة لكّل 

مواطن والســقف اآلمن لكّل أســرة، شــرعت الحكومة االتحادية، بالتنسيق مع 

الحكومات المحلية، في تنفيذ خطة طموحة إلنشــاء آالف الوحدات الســكنية 

الموّزعــة على أنحاء الدولة، كما اعتمدت »االســتراتيجية الوطنية لجودة الحياة 

2031« الراميــة إلى بناء مجتمع أقوى تالحماً، عبر جملة من المشــروعات التي 

ُترّسخ قيم العطاء وُممارسات خدمة المجتمع.

وفــي خطوة غايتها بنــاء طاقات الشــباب وتوظيفها، اعتمد مجلــس الوزراء 

قــراراً بتعزيز ُمشــاركة الشــباب في مجالس الهيئات والمؤّسســات والشــركات 

الحكوميــة، وأطلقت الحكـــــومة ُمبــادرات لتطوير القدرات القيادية للشــباب 

ودعم المشروعات الناشئة لرّواد األعمال، وتمكينهم من تقنيات الثورة الصناعية 

الرابعة، واالندماج القوي في صناعة الفـــــضاء الخارجي، التي حّققنا فيها، هذه 

الســنة، قفزة ُمتقــــّدمة، بوصــول أول رائد فضائي إماراتي إلــى محّطة الفضاء 

الدوليــة، فمــا حّققه ابن اإلمارات هزاع المنصـــــوري ُيمّثل الخطوة األولى في 

برنامج فضائي إماراتي طموح، يمتّد إلى مئة ســنة، ويهدف إلى ترســيخ مكانة 

دولــة اإلمارات منّصة عالمية ألبحاث ومشــروعات الفضاء الموّجهة لدعم جهود 

التنمية الشاملة. 

إن الحـــــكومة، وبمــــثل ما هي معنيٌة باستشــراف المستقبل، وتحــــويل 

تحـــّدياته إلى فرص وإنجـــازات تخدم الدولة والمجــتمع والفـــرد، فهي أيضاً، 

وبالدرجة نفســها من االهتمام، معنيــٌة بالمحافظة على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا 

وعناصر موروثنا الشعبي، فإحياء التـــراث واالحتفاء به وتمريره لألجيال القادمة 

هو من أهّم القواعد األساســية التي سيقوم عليها بناء إمارات المستقبل، فتراثنا 

هــو ركيزة هويتنــا، وأســاس انتمائنا، ومصــدر إلهامنا، والقــوة الدافعة لعجلة 

مســيرتنا، وجســر تواصلنا مع الشعــــــوب، فاألمم العظيمة هــي التي تحتفي 

بتراثهــا وتاريخهــا، وُتقدر أبناءهــا، وُتفاخر بشــهدائها، وتصون عناصــر ثقافتها 

ومكّونات هويتها. 

المواطنون والمواطنات..
إننــا في دولة اإلمارات ال نّتخذ من مؤّشــرات النمو االقتصــادي، على أهميتها، 

معياراً وحيداً لقياس نجاح المشروعات اإلنتاجية والخدمية التي تزخر بها بالدنا، 

وإنما نقيس النجاح بما ُتكســبه تلك المشروعات لجودة الحياة من قيمٍة ُمضافة 

ملموســٍة، وبما ُتحدثه من نمو ُمتوازن وُمســتدام، وبمــا تخلقه من فرص عمل 

وتدريب وتأهيل، فالغاية األساس من النشاط االقتصادي هي أن نجعل من دولتنا 

األفضل مقاماً وأمناً لجميع أفراد المجتمع. 

وضمن هذا التوّجه الراســخ، ننظر إلى التوطين باعتباره واحداً من المؤّشرات 

الحقيقية لقياس النجاح، والتوطين الذي نعنيه ليس مجّرد آلية تشغيٍل وتوظيف، 

وإنمــا هو وســيلُة بناٍء، وأداُة تمكين، ومســاُر تأهيل، وتجســيداً لهــذا الفهم، 

اعتمد مجلس الوزراء في ســبتمبر الماضي حزمة قرارات اســتراتيجية لدعم هذا 

الملف، على رأســها إنشــاء صندوق وطني لدعم الباحثين عن عمل وتأهيلهم، 

وتعديل قانوني العمل والمعاشــات بما ُيساوي من االمتيازات التي يحصل عليها 

المواطنون العاملون في القطاع الخاص والقطاعين الحكومي وشــبه الحكومي. 

كمــا ننظر إلــى األمن باعتبــاره مؤشــراً حقيقياً ومعياراً رئيســاً لقيــاس التقدم 

االقتصــادي واالجتماعي، فال تنمية دون أمن مســتدام، وال تقدم دون ســيادة 

للقانون واحترام لحقوق اإلنســان. وفي هذا، فــإن وزارة الداخلية وأجهزتها 

األمنية والشــرطية تستحق مّنا جميعاً الشــكر والتقدير، لما تقوم به من دور 

ُمقــدر في حماية األمن وصون الحقوق، وما تبذله من جهد متميز في 

تطوير منظومة العمل، وتعزيز جودة الخدمات، متبنيًة في ذلك أفضل 

الممارسات العالمية، بما أّهلها لنيل أعلى الجوائز الدولية. 

وبفضل مثل هذا التخطيط السليم، تحّولت بالدنا إلى فاعل رئيس 

في المشهد االقتصادي الدولي، ومركز عالمي جاذب لمزاولة األعمال، 

ُمســتقطب لرؤوس األموال وصفوة الطموحين الباحثين عن مستقبٍل 

أفضل وعيٍش كريم، وتعزيزاً لهذه البيئة التنافســية سمحت الحكومة 

للمســتثمرين األجانب بالتملك الكامل في 13 قطاعاً رئيساً، ودعمت 

ذلك بقوانين وسياسات ومشروعات.

أبنائي وبناتي..
لقــد حققتم الهدف المنشــود مع المبادرة التــي أطلقناها بإعالن عام 

2019 عامــاً للتســامح، إذ قّدمتــم دولتكــم نموذجاً ُيحتــذى به في 

التسامح، وبعثتم رسالة قوية للعالم أّكدتم عبرها أن بوسع الناس، على 

اختالفهم، العيش في ســالم، إذا ما التزموا التســامح نهجاً. والتسامح 

الــذي أّكدت عليــه المواثيق والعهود الدولية هــو فضيلٌة أصيلة في 

ديننا اإلسالمي، وأسلوب حياة التزمه أفراد المجتمع منذ فجر التاريخ، 

وتبّنوه رؤية دولٍة وُمرتكزاٍت دســتورية وإطار تشــريع، والتســامح ال 

يعني التنازل أو التســاهل، وإنما يعني ضمــان العدالة وعدم التحّيز 

وقبــول اآلخر، وإتاحة الفرص االقتصادية واالجتماعية لكّل شــخص 

دون تمييــز، واإلقرار بُحكم القانون فــي التمّتع بالحقوق والحريات 

الُمعترف بها عالمياً.

ووفــاًء لهذه القيم تبّنت دولتنا، منذ تأسيســها، سياســًة خارجية 

أساســها المشــاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين 

حياة اإلنســان، وحماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية الُمستدامة، 

والقضــاء على الفقــر والجــــــوع والمــرض واألمية، والمشــاركة 

في الجهــود الدولية لُمكافحــة اإلرهاب وُمحاربــة التطّرف، ودعم 

التســويات الســلمية، وتأييد التطّلعات المشــروعة للشعوب، ولقد 

رّســخ كل هذا من الدور الريادي لدولتنا كعاصمٍة عالميٍة للتســامح 

والتعايــش الحضــاري، إضافة إلى ما تتبّوأه مــن مكانة ُمتقّدمة في 

منظومــة القوى الخِيّرة في العالم، فهي ضمن النخــــبة الــــفاعلة 

في نشــر ثقافة الســالم والحوار، ومنح المســاعدات، وتخفيف آثار 

األزمات، وتلبية حاجات الُمســتضعفين، وهــو نهج مّكن دولتنا من 

بناء صورة إيجابية ُمـــشرفة، وعـــــالقات تعاون وتكامل ُمثمرة مع 

الدول والشعوب كافة.

والدبلوماسية اإلماراتية الفاعلة النشطة، ممثلة في وزارة الخارجية، 

تستحق منا اإلشادة والتقدير، لما تبذل من جهد منظٍم عاٍل في تنفيذ 

سياســة الدولة الخارجية، وبناء صورتها، والتعبير عن سيادتها، وتعزيز 

مكانتها، وتوثيق عالقاتها، وقد انعكس كل هذا الجهد خيراً كثيراً على 

الوطن والمواطن، وعلى رأس ذلك أن أصبح جواز سفر دولة اإلمارات 

العربيــة المتحدة األقوى واألول عالمياً، وهو إنجاز عاٍل يعكس الوجه 

الحضــاري لدولتنــا وما تحظى به من احترام وتقديــر على الصعيدين 

اإلقليمي والدولي.

أبنائي وبناتي.. 
ســتظّل دولتنا على الدوام متطلعة بثقة نحو المستقبل، وفيًة لرموزها 

وقياداتهــا التاريخية، ُمعتــزًة بإنجازاتها وعطاء أبنائهــا وبناتها، فخورًة 

بشــهدائها، ُمتمســكًة بإســالمها وعروبتها، ُمتباهيًة بهويتها ومكّونات 

ثقافتهــا، متفاخــرًة بقواتها المســلحة وكفاءة أجهزتهــا األمنية، والتي 

أســهمت بقوة في النهــوض بقدرات بالدنا الدفاعيــة واألمنية، مقدمًة 

األرواح والدمــاء دفاعاً عــن الوطن، وصوناً لمكتســباته، ونصرًة للحّق، 

وتصدياً لإلرهاب، وحفظاً للســلم.. مؤّكدين ســعينا المستمر إلى تطوير 

تلك القوات واالرتقاء بقدراتها، ورعاية منتســبيها، مقدمين وافر الشــكر 

والعرفان لجنودها وضباطها وقادتها لتفانيهم في أداء الواجب. والتقدير 

ألبناء شــعبنا الوفي لتالحمه وعميق وعيــه، والتحية للمقيمين بيننا من 

أبناء الدول الشقيقة والصديقة. 

حفظكم الله جميعاً، وســّدد علــــى طريق الخيــر خطاكم، وأمدكم 

بالقوة والعـــــزيمة لمواصلـــــة العطاء، وكّل عاٍم، والوطُن شــامٌخ 

بالعّزة«.

 رئيس الدولة: 

Ⅶ شهداؤنا األبرار سّطروا بدمائهم الطاهرة 
صفحات خالدة في حب الوطن 

Ⅶ اإلمارات ضمن النخبة الفاعلة في نشر 
ثقافة السالم والحوار وتخفيف آثار 

األزمات

Ⅶ تراثنا ركيزة هويتنا وأساس انتمائنا 
ومصدر إلهامنا والقوة الدافعة لعجلة 

مسيرتنا

Ⅶ الغاية األساس من النشاط االقتصادي أن 
نجعل دولتنا األفضل مقامًا وأمنًا للجميع 

Ⅶ سيظّل التعليم من أولوياتنا القصوى 
وطريقنا نحو المستقبل

Ⅶ التوطين الذي نعنيه ليس مجّرد آلية 
 تشغيٍل وتوظيف وإنما وسيلُة بناٍء

 وأداُة تمكين 

Ⅶ ال تنمية دون أمن مستدام وال تقدم دون 
سيادة للقانون واحترام لحقوق اإلنسان

Ⅶ العام الُمنصرم كان عامًا للتنمية 
المجتمعية في أبعادها كافة
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محمد بن راشد: 
نعاهد شعبنا أن كل عام اتحادي سيكون أفضل من سابقه

Ⅶ دبي - وام 

أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم دبي، رعاه الله، »أنه في اليوم الوطني الـ 48 نستذكر المؤسسين ونشحذ همم العاملين، 

نراجع خططنا، نرســم مستقبلنا، نرسخ وحدتنا ونعاهد شعبنا على أن كل عام اتحادي سيكون 

أفضل من سابقه وكل جيل اتحادي سيرفع رأس من قبله«. وأضاف سموه: »اليوم وإنجازات 48 

عاماً تشــخص أمامنا، نتذكر بكل اإلجالل والعرفان والدنا ورمز اتحادنا ومؤســس نهضتنا الشيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشــيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم، واآلباء المؤسسين، 

طيب الله ثراهم، جمعياً«.

وأضاف في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 للدولة: »أنه 

مع ذكراهم تحضر رؤيتهم التي قادت إلى والدة دولتنا، وطموحهم الذي وضع قواعد نموذجنا 

اإلماراتــي القوي بأبنائه وبناته، والمنيع بقواته المســلحة وأجهزتــه األمنية، والناطق بالتنمية 

المستدامة، والمجسد لمبادئنا وقيمنا، ووحدة بيتنا، وعمق انتماء ووالء شعبنا والتحامه بقيادته 

والتفافه حول رؤاها وسياساتها وخطط عملها«.

وفيما يلي نص كلمة سموه.

»بسم الله الرحمن الرحيم

أيها المواطنون والمواطنات

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أهنئكم بحلول يومنا الوطني الـ 48. وأتوجه معكم بالتهنئة إلى أخي صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة، وإخواني أصحاب الســمو 

أعضــاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات حفظهم اللــه جميعاً. اليوم وإنجازات 48 عاماً 

تشــخص أمامنا، نتذكر بكل اإلجالل والعرفان والدنا ورمز اتحادنا ومؤســس نهضتنا الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، ورفيق دربه الشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم واآلباء المؤسسين، طيب 

الله ثراهم، جمعياً. ومع ذكراهم تحضر رؤيتهم التي قادت إلى والدة دولتنا، وطموحهم الذي 

وضع قواعد نموذجنا اإلماراتي القوي بأبنائه وبناته، والمنيع بقواته المسلحة وأجهزته األمنية، 

والناطق بالتنمية المستدامة، والمجسد لمبادئنا وقيمنا، ووحدة بيتنا، وعمق انتماء ووالء شعبنا 

والتحامه بقيادته والتفافه حول رؤاها وسياساتها وخطط عملها.

لقــد انتقلنا بنموذجنــا اإلماراتي من حال إلى حال، ومن عصر إلى عصر، وثبتنا أقدامنا على 

مدارج الصعود والتقدم، وفتحنا لطموحاتنا أوسع اآلفاق، وألجيالنا المقبلة أرحب الفرص.

وكما تمتلئ نفوس اإلماراتيين واإلماراتيات فخراً واعتزازاً ورضا بإنجازات نموذجنا ونجاحاته 

فإنــي على يقين بــأن هذه النفوس عامرة بحس المســؤولية عن صون اإلنجــازات وتطويرها 

ومضاعفتها. وهي أهل لذلك، فروح االتحاد التي تسري فينا ألغت كلمة مستحيل من قاموسنا، 

وبها حولنا تحقيق اإلنجازات إلى أسلوب حياة، وكرسنا التقدم غاية لخططنا وأعمالنا.

أيها المواطنون والمواطنات
تعرفــون أننــا نعيش في عصر المتغيرات الســريعة اإليقاع والمســتجدات البالغــة التأثير في 

كل مناحــي الحيــاة. وهذا يعني أن إنجازاتنا في قطاعات البنــى التحتية والخدمات الحكومية 

واالقتصــاد والتعليــم والصحــة والثقافــة، معرضة للتقادم إذا لم نحســن مواكبــة المتغيرات 

واســتيعاب المســتجدات لذلك ال مــكان عندنا للتراخي أو الركون إلــى الراحة أو تأجيل عمل 

اليــوم إلى الغد. وإذ تنطــوي اإلنجازات بطبيعتها على قوة دفع ذاتية، فإن من أوجب واجباتنا 

اســتثمار قوة الدفع هذه لتحقيق إنجازات نوعية جديدة تضمن لوطننا وشعبنا مواصلة التقدم 

في دروب التنمية والمجد والعال.

ســنظل في اشــتباك إيجابي مع المستقبل، والمناسبة التي نحتفي بها اليوم 

حافلــة بالدروس والعبر، فقــد كان اتحادنا تجســيداً لتصميمنا على صنع 

مستقبلنا بأيدينا، وكان دستورنا إطاراً ناظماً لحاضر جديد، ونافذة على 

مســتقبل مشــرق تتحقق فيه التنمية المستدامة والشــاملة للعمران 

البشري والمادي. وكان توحيد قواتنا المسلحة تأكيداً لعزمنا على 

حماية مستقبلنا بسواعد أبنائنا.

لقد غرس آباؤنا المؤسســون المستقبل في عقولنا 

وثقافتنــا فحضــر فــي كل خططنا ومشــاريعنا 

االســتراتيجية، وهــذا الحضــور هــو من 

أسرار نجاح نموذجنا اإلماراتي، حيث 

مكننا من تحقيق التراكم الكمي 

والنوعــي فــي كل حقــول 

التنميــة، وأضــاف إلى 

برامــج عملنا رصد االتجاهات العالمية الصاعدة في االقتصاد والتكنولوجيا، مما كفل لنا القدرة 

على مواكبة المتغيرات، وكفل لمواردنا البشــرية واقتصادنا ومؤسساتنا القدرة على التكيف مع 

مقتضياتها.

وهكــذا، حين أطلت تباشــير الثورة الصناعيــة الرابعة بادرنا إلى االشــتباك اإليجابي معها، 

وانخرطنا في عالمها، وشاركنا في حراكها. ولم يكن ذلك ممكناً لوال أننا واكبنا ثورة المعلومات 

واالتصــاالت في بواكيرها، وشــيدنا بنيتها التحتية الرقمية، وســخرنا تطبيقاتهــا لالرتقاء باألداء 

الحكومي، ودفعنا القطاع الخاص إلى توظيفها لتسريع انتقاله إلى االقتصاد المعرفي.

وفي وقت مبكر أيضاً، أدركنا أهمية علوم وصناعات الفضاء، وقلت في حينه إن من ال يحجز 

مكانــاً فــي الفضاء لن يحوز مكانه على األرض. وقد جســدنا هذا اإلدراك في بناء المؤسســات 

والمراكز ووضع التشــريعات ذات الصلة، وتأهيــل وإعداد الكوادر الوطنية المتخصصة، فانتقلنا 

مــن االحتفاء بضيوفنا رواد الفضاء األجانب إلى االحتفــاء بأبنائنا رواد الفضاء اإلماراتيين. ومن 

شــراء األقمار الصناعية الجاهزة، إلى تصميمها وتصنيعها بعقول وأيدي شــبابنا وشــاباتنا الذين 

يضعون اآلن اللمسات األخيرة على مسبار األمل الذي سينطلق في العام المقبل إلى المريخ.

ال يتســع المجال هنا لحصر تجليات حضور المستقبل في مشاريعنا، وأكتفي بنموذج إضافي 

يزخر به قطاع الطاقة الذي باتت بالدنا شريكاً رئيسياً وفاعاًل في رسم معالم مستقبله في العالم، 

من خالل مبادراتنا في مجال الطاقة النظيفة كما في مدينة مصدر أحد أكثر الحواضر اســتدامة 

في العالم، ومجمعنا للطاقة الشمســية األكبر من نوعه في موقع واحد، ومحطة براكة للطاقة 

النووية التي ســتجد من انبعاث 21 مليون طن من غاز ثاني أوكســيد الكربون سنوياً فضاًل عما 

تضيفه للطاقة الكهربائية في بالدنا.

أيها المواطنون والمواطنات
إن حديثي معكم عن المســتقبل هو في واقع األمر حديث عن الحاضر، فالمسافة بين الزمنين 

تكاد تتالشى، وأشعر أحياناً أن أبعاد الزمن الثالثة: الماضي والحاضر والمستقبل تتجه ألن تصير 

بعدين، الماضي والمستقبل الذي بات يحضر في التو واللحظة.

واليوم ونحن نغتنم مناســبة ذكرى تأســيس اتحادنا لنقف معاً ونراجع أنفسنا وأداءنا، فإن 

أحد أهم مقاييس األداء هو مدى ارتباط خططنا ومشــاريعنا بالمســتقبل. كلما كان االرتباط 

وثيقــاً كان اإلنجاز كبيراً والنجاح مشــهوداً، واألمثلة على ذلك فــي واقعنا كثيرة. وكلما غاب 

االرتباط أو ضعف، جاء اإلنجاز باهتاً والنجاح خجوالً. أنا مطمئن في يومنا الوطني هذا، أكثر 

من أي وقت مضى، إلى عمق وانتظام صلة بالدنا ومجتمعنا بالمستقبل، فحضور بالدنا وشبابنا 

وشــاباتنا فاعل ونشط في أهم القطاعات المستقبلية المؤثرة في مكونات قوتنا الذاتية. وقد 

أنتجــت اســتراتيجياتنا منظومة عمل تتكامل فيها أدوار المؤسســات والتشــريعات، وتنطلق 

منها الخطط والبرامج والمشــروعات والمبادرات، وتتعزز في ســياقها بنيتنا التحتية العلمية، 

وتتعمــق بإضافات نوعية أحدثها مختبرات الذكاء االصطناعي وجامعة محمد بن زايد للذكاء 

االصطناعي. لقد حققنا في العام االتحادي الماضي إنجازات مهمة في كل حقول التنمية، خاصة 

في التنمية اإلنســانية، فمجتمعنا ينعم بنوعية حياة راقية موفورة األمن واالســتقرار. ومواردنا 

البشرية تمأل العين في كل المواقع والمجاالت الحيوية في حكومتنا ودوائرنا وقواتنا المسلحة 

وأجهزتنــا األمنيــة والقضائية، وفي قطاعات الفضاء والطاقة الذريــة والطاقة النظيفة والطيران 

والصناعات المتقدمة.

وسيظل تكوين إنساننا معرفياً وعلمياً وثقافياً، وتمكينه من أدوات البحث والتطوير واإلبداع 

واالبتكار هاجس حكومتنا وعلى رأس أولوياتنا، وهذا ما تســعى إليه بهمة ونشــاط مدارســنا 

وجامعاتنــا، وتتبنــاه مراكز التدريب ومراكز الشــباب ومبــادرات ريادة األعمــال. وعلى صعيد 

االقتصاد سجلنا تقدماً في حجم ونوعية أنشطتنا االقتصادية بفضل التطوير المستمر لتشريعاتنا 

وتعزيز الشــفافية والحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص. وعلى الرغم من التباطؤ في االقتصاد 

العالمــي والتجارة العالمية، واصل اقتصادنا النمو، ونمت التجــارة غير النفطية، وتنمو التجارة 

اإللكترونية بمتوسط يبلغ %23 سنوياً وذلك نتيجة تبني الحكومة مدفوعات الخدمات والتجارة 

اإللكترونيــة. وقد تبــوأ اقتصادنا مركزاً متقدماً في التقرير الســنوي للتنافســية العالمية 2019 

الصادر عن المعهد الدولي للتنمية اإلدارية في سويســرا، حيث حل في المرتبة الرابعة متقدماً 

من المرتبة الســابعة. وهذه المرتبة المرموقة تفرض علينا مضاعفة جهودنا لنتقدم أكثر وصوالً 

للمرتبــة األولى، ولتحقيق التقدم في مؤشــرات التنمية األخرى التي تتبــوأ فيها دولتنا المراكز 

األولى في عدة محاور، ومراكز متقدمة في محاور أخرى ال ترضينا وال تلبي طموحاتنا.

وفــي مجال التمكين السياســي أجرينا انتخابــات أعضاء المجلس الوطنــي االتحادي لدورة 

تشريعية جديدة بقاعدة انتخابية عريضة تبلغ 337738 ناخباً وناخبة، وهو عدد يبلغ 51 ضعفاً 

لعدد القاعدة االنتخابية األولى في العام 2006، في تأكيد جديد على جدارة نهج التدرج الذي 

نســير فيه بوعــي وإدراك في بناء نموذجنا اإلماراتي، وقد شــهدت االنتخابات تفاعاًل اجتماعياً 

خالقاً، ومنافســة شريفة بين المرشــحين، واكتملت بانعقاد المجلس الوطني بتشكيلة الجديد 

وتكوينه الذي يضمن للمرأة تمثياًل ال يقل عن 50%.

إن تعزيز المشاركة السياسية للمرأة يقدم إضافة نوعية لجهودنا في تمكين المرأة وصوالً 

إلــى تحقيق التوازن بين الجنســين، خاصة أن المــرأة اإلماراتية أظهرت كفاءة عالية في كل 

المســؤوليات التي تولتها ســواء كانت وزيرة أو مديراً عاماً أو عضواً في الســلكين القضائي 

والدبلوماســي. وتصطحب جهودنا لتحقيق التوازن بين الجنسين معها دائماً جهوداً لتمكين 

المــرأة من التزاماتها وواجباتها األســرية، فالمــرأة هي مصباح البيت، واألم عماد األســرة، 

ودورهــا في تنشــئة أبنائها ورعايتهــم ال يتقدم عليه دور آخر. وقد قدمت أمهات شــهدائنا 

نموذجاً يقتدى به ليس فقط في حســن تنشــئة وتربية أبنائهن، ولكن أيضاً في الصبر على 

المصاب وتحمل ألم الفقدان، والتسليم بقضاء الله وقدره. 

وإذ ينقضي عام التســامح مع نهاية هذا الشــهر، فإن التسامح سيظل حاضراً في مجتمعنا 

ومنظومة قيمنا، فهو جزء أصيل من عقيدتنا، وبه يكتمل إيماننا، وعليه نشأ أسالفنا وأنشأونا. 

وسنواصل دورنا في تعزيز األخوة اإلنسانية بين األديان واألعراق والثقافات، وسنكرس دولتنا 

منصة عالمية للتسامح والتعايش والحوار اإلنساني واالحترام المتبادل وقبول اآلخر.

نعم سنكرس دولتنا منصة للتسامح كما تكرست عنواناً للخير الذي كنا قد خصصنا له العام 

2017. فقــد انقضــى ذلك العام لكن خير اإلمارات ومســاعداتها وعطاءاتها لم تنقض. كانت 

حاضرة قبل 2017 واســتمرت بعده، وحافظت على مركزها كأكبر مانح عالمي للمســاعدات 

كنسبة من الدخل القومي تبلغ %1.3، وهي تقريباً ضعف النسبة العالمية البالغة %0.7 التي 

حددتها األمم المتحدة لقياس جهود الدول المانحة.

أيها المواطنون والمواطنات
لقــد باتــت دولتكم نموذجاً ملهماً لعالمنا العربي، وفاعاًل نشــطاً في جهود تحســين نوعية 

حياة العديد من الدول األقل حظاً. وباتت قدوة للعديد من دول العالم الساعية إلى تحقيق 

التنمية والتقدم. ســنواصل مبادراتنا العربية ونطورها ونســتجيب للتفاعل الكبير معها، ولن 

ندخر جهداً في خدمة أمتنا وإعالء شــأنها، ولن نتأخر عن نقل خبراتنا لكل شــقيق وصديق 

يطلبها.

وحين يختار الشــباب العربي ســنة بعد أخرى اإلمارات مكاناً مفضاًل للعمل والعيش، 

فإننا ال نتيه فخراً، بل نشــعر بمســؤولية أكبر، ونزداد عزماً وتصميماً على تطوير بالدنا 

وتعزيز مكانتها الدولية وما تحظى به وشــعبها من احترام وتقدير.  وحين يصير جواز 

الســفر اإلماراتي األقوى في العالم فان ســعادتنا بهذا اإلنجاز تقترن بحرص كل أبناء 

وبنات اإلمارات في حلهم وترحالهم على تأكيد جدارتنا به، واستحقاقنا له، من خالل 

التمسك باألصيل من عاداتنا وتقاليدنا، والسنع في سلوكنا وتعاملنا مع اآلخرين.

وحين تستضيف بالدنا إكسبو 2020 في العام المقبل، سنغتنم االستضافة إلظهار 

أفضل ما في بالدنا من إمكانيات، وأفضل ما في شــعبنا من ســجايا وحسن وفادة 

وقدرات على التنظيم، وعلى تحفيز العقول لتتواصل وتصنع المستقبل.

أيها المواطنون والمواطنات
في يومنا الوطني نتوجه بتحية خاصة إلى ضباط وجنود قواتنا المسلحة وأجهزتنا 

األمنية ونشــاطرهم مشاعرهم بفقدان زمالئهم الشــهداء، وندعو معهم المولى 

عــز وجــل أن يحفظ إخواننا وأبناءنا في أرض المعركــة وأن يوفقهم ويعيدهم 

ســالمين غانمين إلى وطنهم وذويهم. والتحية موصلة ألخي صاحب الســمو 

الشــيخ محمــد بن زايد آل نهيــان لقيادتــه الحكيمة وإنجازاتــه الموصوفة 

وجهوده في تعزيز قدرات قواتنا المسلحة لتظل حصناً منيعاً لوطننا، ومظلة 

قوية لتوطيد األمن واالستقرار.

وأبشــركم أبناء وطني بأن القادم أجمل، وان إنجازاتنا في العام 2020 

ســتتفوق على إنجازات العام 2019، وســتقربنا أكثــر من تحقيق أهداف 

أجندة العام 2021.

أسأل الباري ســبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا، ويلهمنا سواء السبيل، 

وأن يوقفنا في خدمة ديننا وشعبنا وأمتنا«.

وفي إطار آخر دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

رعاه الله، في حســابه عبر »تويتر«: »في ذكــرى يومنا الوطني الـ 48 

نســتذكر المؤسســين، نشــحذ همم العاملين، نراجع خططنا، نرسم 

مســتقبلنا، نرســخ وحدتنا، نعاهد شــعبنا على أن كل عام اتحادي 

ســيكون أفضل من سابقه، وكــــل جيل اتحادي سيرفع رأس من 

قبلــه، وكل ذرة مــن تــراب الوطــن -كل الوطن- 

ســتبقى جزءاً من هــذا االتحاد وفداًء لهذا 

االتحاد«. 

نائب رئيس الدولة: 

Ⅶ أحيي أخي محمد بن زايد لقيادته الحكيمة 
وإنجازاته الموصوفة وجهوده في تعزيز 

قدرات قواتنا المسلحة

Ⅶ روح االتحاد ألغت كلمة مستحيل من 
 قاموسنا وبها حولنا تحقيق اإلنجازات

 إلى أسلوب حياة

Ⅶ اتحادنا تجسيد لتصميمنا على صنع 
 مستقبلنا بأيدينا ودستورنا إطار ناظم

لحاضر جديد

 Ⅶ حديثي عن المستقبل هو في واقع األمر 
حديث عن الحاضر فالمسافة بين الزمنين 

تكاد تتالشى

Ⅶ سيظل تكوين إنساننا معرفيًا وعلميًا 
وتمكينه من أدوات البحث واإلبداع هاجس 

حكومتنا

Ⅶ المرأة مصباح البيت واألم عماد األسرة 
ودورها في تنشئة أبنائها ال يتقدم عليه 

دور آخر

Ⅶ سنكرس دولتنا منصة عالمية للتسامح 
والتعايش والحوار اإلنساني
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محمد بن زايد: 
وحدتنا سياج حمى كيان دولتنا وحافظ على مكتسباتنا

Ⅶ أبوظبي - وام 

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة: »إن وحدتنا هي السياج الذي حمى كيان دولتنا، وحافظ على مكتسباتنا ومواردنا على 

مدى العقود الماضية والحصن الحصين في مواجهة كل المخاطر والتهديدات في البيئة اإلقليمية 

أو الدولية وســتظل- بإذن الله تعالى- المظلة الجامعة التي نســتظل بهــا جميعاً، ونحقق تحت 

رايتهــا كل طموحاتنا وأهدافنا«. وقال ســموه في كلمة له بمناســبة اليــوم الوطني الــ 48: »إنه 

عندما يتأمل المرء األحداث التي مرت على منطقتنا خالل العقود الماضية والمشــاكل والتوترات 

والصراعــات والحروب التي عانتها وال تزال دول عديدة في المنطقة، يدرك عظمة ما تحقق على 

أرضنا يوم الثاني من ديسمبر 1971، ويترحم على القادة العظماء الذين حققوا حلم الوحدة«. 

وأضــاف ســموه: »إن الذكرى الوطنيــة المجيدة، ذكرى مرور 48 عاماً علــى قيام اتحاد دولتنا 

الغالية تتجدد ودولة اإلمارات تعانق الســماء بإنجازاتهــا الحضارية الكبرى، التي نرفع بها هاماتنا 

فخراً وشموخاً ويتعزز موقعها في مسيرة التقدم اإلنساني، ويتعاظم تأثيرها في محيطها اإلقليمي 

والدولي، وتضرب المثل في إرادة التفوق والتميز في كل المجاالت وتسعى نحو المستقبل بثقة 

وتفاؤل، ويتعمق إيمانها بأنها تسير على الطريق الصحيح«. 

وفي ما يلي كلمة سموه..

إخواني وأخواتي وأبنائي.. تتجدد الذكرى الوطنية المجيدة، ذكرى مرور 48 عاماً على قيام اتحاد 

دولتنــا الغالية، وبزوغ فجر نهضتنــا وريادتنا، ودولة اإلمارات تعانق الســماء بإنجازاتها الحضارية 

الكبرى، التي نرفع بها هاماتنا فخراً وشموخاً، ويتعزز موقعها في مسيرة التقدم اإلنساني، ويتعاظم 

تأثيرهــا فــي محيطها اإلقليمي والدولي، وتضرب المثل والقدوة في إرادة التفوق والتميز في كل 

المجاالت، وتدخل إلى المستقبل بثقة وتفاؤل، ويتعمق إيمانها بأنها تسير على الطريق الصحيح، 

ال تضــع حــدوداً آلمالها وطموحاتها، وتثق في قدراتها وإمكاناتهــا ووحدتها، وتراهن على أبنائها 

وتعدهم أغلى ثرواتها وعدتها للمستقبل المشرق، بإذن الله تعالى، وتفتح أبوابها للعمل والتعاون 

مع كل الذين يريدون الخير والسالم والرخاء للبشرية. 

فــي اليوم الوطني الـ 48 نســتحضر الماضــي بتحدياته وتضحيات رجالــه العظماء.. والحاضر 

بإنجازاتــه ونجاحاته والمســتقبل بآمالــه وطموحاته، لنعرف أين كنا وإلى أيــن وصلنا وإلى أين 

نحن ماضون؟ 

إن الرسالة التي أوجهها إلى أبناء اإلمارات في هذا اليوم العظيم من أيام وطننا الغالي هي أن 

تجربــة التقدم اإلماراتية قامت ونجحت بالوحدة والجهد والتضحيات العظيمة، وتســتمر وتتطور 

وتزدهر بسواعد أبنائها وإخالصهم وتفانيهم، وأخذهم بأسباب التفوق والتقدم في كل المجاالت، 

في ظل عالم تتسارع تطوراته، وتتسع تحدياته، بالدكم أمانة في أعناقكم فحافظوا عليها واجعلوا 

رايتها دائماً شامخة بنجاحاتكم وإنجازاتكم..

وأقول لآلباء واألمهات، قصوا ألبنائكم وأحفادكم في هذه المناسبة، قصة هذا الوطن العظيم 

وكفــاح اآلبــاء واألجداد وإيمانهم بقيمته والتضحية من أجلــه، والطريق الطويل والصعب، الذي 

سرنا فيه حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من تقدم ورفعة، وازرعوا في قلوبهم وعقولهم حب الوطن 

وأن اإلمارات كانت وستظل- بإذن الله تعالى- قوية ورائدة بأبنائها وألبنائها. 

إخواني وأخواتي وأبنائي..
فــي هذا اليوم الخالــد الذي تتزين فيه اإلمارات بأبهى حلل المجــد والعزة، نتذكر كل من وضع 

لبنة صالحة في صرح وطننا الشامخ، وكل من بذل الجهد والفكر، من أجل أن تصل اإلمارات إلى 

مــا وصلت إليه اليوم من تقدم وتطــور ورفعة تباهي بها العالم وكل من ضحى بدمه وروحه كي 

تظل رايتها عالية في الســماء، وكي نعيش في أمن واســتقرار وعزة ومنعة، نتذكر شهداءنا األبرار، 

الذيــن جادوا بأعز ما يملكون من أجل وطنهم، وضربوا أروع المثل في التضحية 

والفداء، نتذكر الوالد المؤســس الشيخ زايد وإخوانه من القادة المؤسسين، 

رحمهم الله، الذين أخلصوا لهدفهم ورســالتهم، وصدقوا مع أنفســهم 

ومــع شــعبهم، ولــم يبحثوا عن مجد شــخصي أو مصلحــة خاصة، 

ولم يتخلــوا عن حلم الوحدة رغــم كل التحديات والمصاعب 

والعقبات، فصنعوا تجربة وحدوية عربية رائدة ُيشــار إليها 

بالبنان، وتركو لنا مدرســة خالدة في العمل الوطني ال 

ينضب إلهامها. 

واليــوم عندما يتأمل المــرء األحداث 

التي مرت على منطقتنا خالل العقود 

الماضيــة والمشــاكل والتوترات 

التي  والحروب،  والصراعات 

تزال-  وال  منهــا-  عانت 

فــي  عديــدة  دول 

المنطقــة، يــدرك عظمة ما تحقق على أرضنا يوم الثاني من ديســمبر 1971، ويترحم على القادة 

العظمــاء الذين حققــوا حلم الوحدة، فقد كانت وحدتنا هي الســياج الذي حمــى كيان دولتنا 

وحافظ على مكتســباتنا ومواردنا على مدى العقــود الماضية، والحصن الحصين في مواجهة كل 

المخاطر والتهديدات في البيئة اإلقليمية أو الدولية، وســتظل، بإذن الله تعالى، المظلة الجامعة 

التي نستظل بها جميعاً، ونحقق تحت رايتها كل طموحاتنا وأهدافنا.

في هذه المناســبة، إخوتي وأخواتي وأبنائي، أبناء اإلمارات، يتجدد العهد بأن تســتمر مسيرة 

اإلنجازات في كل المجاالت، تحت قيادة صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة، حفظه الله، وأن تســتمر اإلمارات فــي تقديم القدوة والنموذج فــي الوحدة والتكاتف 

والتضامن، والتفاف الشــعب حول قيادته، وأن تكون على الدوام بقعة ضوء مضيئة في المنطقة 

ومصدر الرســائل اإليجابية عنها إلى العالم كله، ومضــرب المثل في اإلرادة الصلبة والعزم القوي 

والقيم الحضارية األصيلة. 

أولوية قصوى 

إخواني وأخواتي وأبنائي..
لقــد كان اإلنســان اإلماراتي- وال يــزال- األولوية القصوى لكل برامج وخطــط ورؤى التنمية في 

الحاضر والمســتقبل، لقد أقام آباؤنا المؤسسون دولة الوحدة، من أجل تنمية المواطن ورفاهيته 

وســعادته وستظل المقولة الخالدة للقائد المؤسس الشيخ زايد، رحمه الله، »إن الثروة الحقيقية 

هي ثروة الرجال، وليس المال والنفط، وال فائدة في المال إذا لم يســّخر لخدمة الشــعب«، هي 

البوصلــة التي نســير عليها، والنبراس الذي نهتدي به والمرجعية األساســية لــكل خطط التنمية 

والمقياس الذي نقيس عليه حدود نجاحنا وتحقيقنا ألهدافنا. 

إخواني وأخواتي وأبنائي..

في هذا اليوم المجيد، نحيي قواتنا المسلحة الباسلة التي كانت وال تزال ــ بإذن الله تعالى ــ 

العمود الفقري ألمننا الوطني ورمز قوة الوطن ومنعته ووحدته، لقد أثبتت قواتنا المســلحة في 

كل المهام الوطنية، التي أوكلت إليها أنها الدرع الواقية للوطن، واألمين على مكتسباته وسيادته 

ومقدراته، وفي الوقت نفســه هي عنصر اســتقرار وأمن وسالم في المنطقة وطرف فاعل في كل 

جهــد إقليمي أو دولي لمواجهــة التهديدات والمخاطر لألمن اإلقليمــي والعالمي، ألن اإلمارات 

كانت على الدوام داعية سالم وتعاون وضد الصراعات والحروب، التي تستنزف الموارد وتنال من 

حق الشعوب في التنمية والتقدم والعيش الكريم.

كما نحيي األجهزة األمنية بفروعها كافة، العيون الســاهرة على أمن الوطن وتوفير الطمأنينة 

ألهله وضيوفه وتهيئة البيئة اآلمنة المستقرة للتطور التنموي، ونشد على أيدي رجالها المخلصين، 

الذين يعملون لياًل ونهاراً للحفاظ على الوجه الحضاري لإلمارات بوصفها واحة لالســتقرار واألمن 

في المنطقة والعالم. 

إخواني وأخواتي وأبنائي..
مــن منطلــق العمل على اســتدامة التنميــة، تعد دولة اإلمــارات اليوم رائدة فــي المنطقة في 

استشــراف المســتقبل واالهتمام به واالســتعداد الواعي والعلمي له، من خالل رؤية استراتيجية 

واضحة ال تترك شــيئاً للمصادفات، وال تركن إلى ردة الفعل وإنما تقوم على التخطيط والدراســة 

والمبادرة واإليمان بأن المستقبل يصنع اآلن، وأن الذين يفتقدون إلى االستعداد الكافي له سوف 

يجدون أنفسهم خارج سياق التاريخ. 

وبفضل تجربتنا التنموية الرائدة، ومجتمعنا المستقر والمتسامح والمنفتح على العالم، وبنيتنا 

التحتية العصرية، تمثل اإلمارات بيئة جاذبة لالســتثمارات واألعمال من كل دول العالم، ويتطلع 

الشباب من كل مكان للعمل والعيش فيها، وتتبوأ المراكز األولى في مؤشرات التنافسية والتنمية 

البشــرية على المستويين اإلقليمي والعالمي، وتحظى رؤاها وطموحاتها التنموية بالثقة والتقدير 

في العالم كله، وتقيم شــراكات اقتصادية وتجارية فاعلة مع دول العالم المختلفة، بما يصب في 

خدمة التنمية وتحقيق التقدم والرفاهية للمواطن اإلماراتي.

إخواني وأخواتي وأبنائي...
في كل عام نحتفل فيه باليوم الوطني، ونحتفي في الوقت نفسه بمنجزاتنا ومشروعاتنا الحضارية 

الرائــدة، التــي أضيفت إلى منظومة ريادتنا وغدت حبات مضيئة فــي عقد نجاحاتنا، فخالل عام 

2019 كانت دولة اإلمارات على موعد مع إنجاز غير مســبوق، شــعر شــعبها معه بالعزة والفخر، 

وعبر عن قوة اإلرادة واإلصرار على الريادة والســبق والتميز؛ حيث تقدم مشروع الفضاء اإلماراتي 

خطــوة كبيرة إلى األمــام بصعود أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، خالل شــهر 

سبتمبر عام 2019، في رحلة تاريخية فتحت أبواب الفضاء أمام طموحاتنا، وسجلت اسم اإلمارات 

في تاريخ استكشــاف الفضاء على المســتوى العالمي، وحولت حلم زايد، رحمه الله، إلى حقيقة، 

وســنواصل ــ بإذن الله تعالى ــ بعزم أبناء زايد مســيرتنا لتحقيق طموحنا بالوصول إلى المريخ 

وبناء مستوطنة بشرية عليه.

وقريبــاً بإذن الله ستشــغل دولة اإلمــارات أول مفاعل نووي إلنتاج الطاقــة النووية لألغراض 

الســلمية، ومن ثم ســتكون أول دولة عربية تنتج الطاقة النووية الســلمية، ما يؤكد ســبقها في 

مجال العمل من أجل استشــراف مســتقبل الطاقة في المنطقة والعالم، وتعزيز االهتمام بالطاقة 

المتجددة ضماناً الســتدامة التنميــة لألجيال القادمة. وفي العام المقبل أيضاً ســتكون اإلمارات 

محط أنظار العالم مع حدث عالمي كبير هو معرض إكسبو دبي 2020 الذي تستضيفه ألول مرة 

المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في تأكيد ثقة العالم في الدولة وقدرتها 

علــى تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى بكفاءة كبيرة، وقيادة المبادرات العالمية، التي تهدف إلى 

التنمية والخير والبناء والسالم لكل شعوب األرض. 

إخواني وأخواتي وأبنائي...
لقد كانت اإلمارات وســتظل- بإذن الله تعالى- عنصر اســتقرار وسالم وتنمية وداعية خير ومحبة 

وتضامن في العالم كله، ومن هذا المنطلق ال تتردد في تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين إليها 

في أي مكان بالعالم بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الموقع الجغرافي، وفي هذا الصدد فقد 

احتلت الدولة المركز األول عالمياً في نسبة مساعداتها الخارجية من ناتجها المحلي اإلجمالي. 

كمــا قامت دولة اإلمارات وتقوم بدور رائد فــي التصدي للفكر المتطرف والقوى التي تدعمه 

أو تشــجعه، وذلك من خالل تحرك مؤسســي ومنظم يحظى بدعم العالم كله وتأييده وتشجيعه، 

وتؤمــن أن نزعــات الحقد والكراهية الدينية أو الطائفيــة أو العرقية أو غيرها تهدد التعايش بين 

البشر، وتنال من السالم واالستقرار على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية، ولذلك ال تكتفي 

بأن تقدم للعالم نموذجاً حياً على التســامح والتعايش بين عشــرات الجنســيات التي تنتمي إلى 

أديــان وأعــراق وثقافات مختلفة على أرضها، وإنما تتحرك إقليمياً ودولياً، من أجل نشــر وتعزيز 

ثقافة التســامح والحوار بين البشر من خالل جهد مؤسسي، وقد كانت »وثيقة األخوة اإلنسانية« 

التي وقعت أثناء زيارة قداسة بابا الفاتيكان واإلمام األكبر فضيلة شيخ األزهر إلى الدولة خالل شهر 

فبراير عام 2019، بمثابة رسالة حضارية خرجت من أرض اإلمارات إلى العالم. 

إخواني وأخواتي وأبنائي...
تحظــى دولــة اإلمــارات بتقدير كبير على الســاحة العالمية بســبب سياســتها الخارجية المتزنة 

والمتوازنــة والحكمة التــي تتعامل بها مع الملفــات اإلقليمية والدولية، ولذلك تتســع عالقاتها 

اإليجابيــة مــع دول العالم المختلفة في الشــرق والغرب، على قاعدة الثقــة واالحترام المتبادل 

والمصالح المشــتركة وتتعمق شــراكاتها االســتراتيجية وروابطها السياســية واالقتصادية واألمنية 

والثقافية اإليجابية مع القوى المؤثرة والفاعلة إقليمياً ودولياً. 

إن التطــورات اإليجابية الكبيرة والنوعية التي شــهدتها عالقات اإلمــارات الدولية خالل الفترة 

الماضية خاصة مع القوى الكبرى والمؤثرة على المســتويات السياســية واالقتصادية والعســكرية 

تجســد رصيد الثقة واالحترام والتقدير للدولة في الخارج، وتعبر عن رؤية سياســية واعية لتوسيع 

مجــاالت التحرك والخيارات على الســاحة الدولية، بما يخدم المصالــح الوطنية ويعزز من صورة 

الدولة ودورها على الساحة الدولية.  لقد كانت اإلمارات دائماً وستظل إلى جانب القضايا العربية 

العادلة، ومع أي جهد أو تحرك لتفعيل العمل العربي المشترك، كما ستبقى إلى جانب أشقائها 

فــي مواجهــة التحديات والمخاطر، التي تواجــه المنطقة العربية وفــي مقدمتها األخطار التي 

تمثلها الميليشــيات المســلحة واإلرهابية، ومحاوالت التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة، 

من منطلق مسؤولياتها التي تحافظ عليها، وتتحرك وفقاً لها منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله. 

إخواني وأخواتي وأبنائي...
ال يســعني في الختام إال أن أرفع أســمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما 

أصحــاب الســمو أعضاء المجلــس األعلى لالتحــاد حكام اإلمارات، وإلى شــعب 

اإلمــارات، باليــوم الوطني الثامن واألربعين، داعيــاً الله- عز وجل- أن يديم على 

اإلمارات استقرارها وعزها ومنعتها.

وإلى ذلك نشــر صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في حسابه 

عبر »تويتر« تدوينه جاء فيها: »في ذكرى تأســيس اتحادنا، تحية شكر وعرفان 

إلــى كل مــن وضع لبنة في بناء صرح وطن الوفــاء، إلى كل من بذل الجهد 

والفكــر من أجل تقدم اإلمارات وتطورها، إلــى كل من ضّحى بدمه وروحه 

لعزة هــذا الوطن واســتقراره، وحدتنا هي الســياج 

الذي حمى دولتنا«. وستظل الحصن لسيادتنا 

ومكتسباتنا«.

07 عبر اإلمارات

ولي عهد أبوظبي: 

Ⅶ اإلمارات تعانق السماء بإنجازاتها الحضارية 
التي نرفع بها هاماتنا فخرًا وشموخًا

Ⅶ تجربة التقدم اإلماراتية قامت ونجحت 
بالوحدة والجهد والتضحيات العظيمة

Ⅶ أبناء اإلمارات.. بالدكم أمانة في أعناقكم 
فحافظوا عليها واجعلوا رايتها شامخة

Ⅶ زايد وإخوانه من القادة المؤسسين صنعوا 
تجربة وحدوية عربية رائدة 

Ⅶ اإلمارات بقعة ضوء مضيئة في المنطقة 
ومصدر الرسائل اإليجابية إلى العالم

Ⅶ قواتنا المسلحة الباسلة العمود الفقري 
ألمننا الوطني ورمز قوة الوطن ومنعته 

Ⅶ اإلمارات على الدوام داعية سالم وتعاون 
وضد الصراعات والحروب

Ⅶ  سنواصل بعزم أبناء زايد مسيرتنا لتحقيق 
طموحنا بالوصول إلى المريخ
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