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أكد أن مسيرة العطاء بقيادة خليفة حققت إنجازات جديدة في 2017

محمد بن زايد: نستقبل 2018  بالوفاء لزايد

Ⅶ دبي - البيان 

أكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 

القائد األعلى القوات المســلحة أن »مســيرة الخير والعطــاء حققت بقيادة 

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

فــي عام 2017 إنجازات جديدة، فكل الشــكر ألبنــاء اإلمارات على جهودهم 

ومساهماتهم البناءة في رفعة الوطن«.

وقال: إننا نســتقبل بالخيــر عام 2018، عام زايد، عام الوفــاء والعرفان للوالد 

المؤســس، معبراً عــن تمنياته لوطننــا الغالي بمزيد من الخيــر والرفعة 

والتقدم ولألشــقاء واألصدقاء االســتقرار والســام في العام الجديد 

2018. جاء ذلك في تدوينات لسموه عبر الحساب الرسمي ألخبار 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على »تويتر«. 

وقــال ســموه: »مع إطالة عــام زايد.. ينضم إلى أســرة 

الوطن مواليد جــدد.. ندعو الله تعالى أن يمتعهم بالصحة 

والعافية، وهم ينعمون بحب ورعاية أسرهم ووطنهم.. فهم 

)عيال زايد( رجال الوطن وأمل المستقبل«.

Ⅶ سموه قدم الشكر ألبناء اإلمارات على جهودهم 

ومساهماتهم البّناءة في رفعة الوطن

قيم ثابتة في »بيت متوحد«.. واألجيال تنهل

Ⅶ أبوظبي - وام 

تستقبل اإلمارات اليوم »عام زايد«، احتفاء 

بالقائد المؤســس، وإبرازاً لــدوره في بناء 

المحلية  إنجازاتــه  إلــى جانــب  الدولــة، 

والعالمية.

ويأتــي »عام زايــد«، ليلقــي مزيداً من 

الضوء على القيم النبيلة الســامية المليئة 

واإلرادة  والعزيمــة  واالحتــرام  بالحكمــة 

والوفــاء واالنتمــاء للوطــن، واالســتعداد 

للتضحية من أجله بكل غاٍل ونفيس، والتي 

تحلى بها الراحل الكبير، وورثها لشعبه من 

بعده جيًا بعد جيــل.. وكان لها أثرها في 

توحد البيت اإلماراتي ومنعته في مواجهة 

التحديات والمخاطر.

ويعرف الراحل الكبير، بأنه رمز للحكمة 

والخيــر والعطــاء في اإلمــارات والمنطقة 

والعالم.. فيما ال تزال مبادراته شاهدة على 

اســتثنائيته، بوصفه قائــداً عصرياً، يحظى 

بتقديــر جميــع شــعوب ودول المنطقــة 

والعالم، وأحد أعظم الشخصيات القيادية، 

وأكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته.

ومثلت مبادئ وقيم المغفور له، الشيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

وال تزال وســتبقى، األســس التي قام عليها 

اتحاد دولة اإلمارات، بينما تشــكل تجربته 

التنموية، مصــدر إلهام لدول العالم، وتجد 

اعتزازاً محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً.

وكان صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيــس الدولة، حفظه الله، 

أعلــن أن عــام 2018 في دولــة اإلمارات، 

سيحمل شــعار »عام زايد«، ليكون مناسبة 

وطنيــة تقــام لاحتفاء بالقائد المؤســس، 

وإبــراز دوره في بناء دولــة اإلمارات، إلى 

جانب إنجازاته المحلية والعالمية.

وشــهد عام 1968، علــى أولى خطوات 

الشــيخ زايد، طيب الله ثــراه، بمعية أخيه 

المغفور له، الشــيخ راشــد بن ســعيد آل 

مكتوم، والتي غيرت وجه التاريخ بالمنطقة، 

ثم توجت بإعان قيام اتحاد دولة اإلمارات 

العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام 

1971، وانتخاب الشيخ زايد بإجماع حكام 

اإلمارات، رئيســاً للدولة، والشيخ راشد بن 

سعيد آل مكتوم، نائباً له.

وبــدأ الشــيخ زايد في تطويــر االقتصاد 

والتعليــم والصحة والثقافــة، وحرص على 

تعزيــز المشــاركة الشــعبية الواســعة في 

التنمية الشاملة بجميع أبعادها، السياسية 

واالقتصاديــة واالجتماعية والثقافية، حيث 

حظــي المجلــس الوطني االتحــادي، أحد 

الســلطات الدســتورية الخمس، منذ عقد 

أولى جلســاته بتاريــخ 12 فبرايــر 1972، 

باهتمام ودعــم ال محدود من قبله، وذلك 

تجســيداً لنهج الشــورى، وبلــورة لقناعته 

بأهميــة مشــاركة المواطنيــن فــي قيادة 

العمل الوطني وتحمل مسؤولياتهم.

وأولى الشــيخ زايد، رحمه الله، اهتماماً 

كبيراً لرعاية الشــباب، انطاقــاً من إيمانه 

بأنهــم عمــاد التنميــة والتقــدم فــي أي 

مجتمــع، وأن نهضــة األمم في االســتثمار 

واالرتقاء بقدراتهم وتوظيفها بشــكل فاعل 

في تقدمها ونهضتها.

وحرص على دعوة الشباب باستمرار إلى 

التسّلح بالعلم وااللتحاق بمختلف ميادين 

العمــل، باعتبار أن العمل شــرف وواجب، 

كما جعــل من تمكينهم، العنــوان الجامع 

التــي تطلقهــا وتنتهجها  المبــادرات  لكل 

الدولة في رحلتها للعبور إلى المستقبل.

وتصدر النهوض بالمرأة اإلماراتية، ســلم 

أولويات العمل الحكومي في فكر الشــيخ 

زايد، انطاقاً مــن رؤية ثاقبة، حددها منذ 

قيــام اتحــاد اإلمارات، بقولــه: »إن المرأة 

نصــف المجتمــع، وهــي ربــة البيت، وال 

ينبغي لدولة تبني نفســها، أن ُتبقي المرأة 

غارقة في ظام الجهل أسيرة ألغال القهر«.

ومنذ ذلك الحين، بدأت المرأة اإلماراتية 

تنهض بمسؤوليتها الكاملة إلى جانب الرجل 

فــي مختلــف مجــاالت العمل، مــن خال 

إســهامها النشــط في التحوالت االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية على قاعدة المساواة 

والتكافــؤ في الحقوق والواجبات، وفي إطار 

من االلتزام بتعاليم الدين اإلسامي الحنيف، 

والشــريعة اإلســامية الســمحاء، والعادات 

والتقاليد المتوارثة.

وحظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير 

من القائد المؤســس، إذ وّجه، ومنذ اليوم 

األول لتسلمه مقاليد الحكم، بضرورة توفير 

خدمات صحية شاملة ألبناء الوطن.

وفي مجال التعليم، فقد وضعه الشــيخ 

زايــد علــى رأس أولويــات تأســيس دولة 

حضارية قائمة على العلم والمعرفة، وأدرك 

منــذ إعان االتحــاد أن العلم والعمل هما 

الطريــق نحو رفعــة األمة وتقدمهــا وبناء 

اإلنســان، إليمانــه بأن الشــباب هم ثروة 

األمم الحقيقية فســارع إلى إعطاء األوامر 

الســامية ببناء المدارس ومراكز التعليم في 

مختلف مناطــق الدولة، وزرع في األجيال 

الجديدة حب العلم والمعرفة.

وبفضل الرؤية الثاقبة للمغفور له، الشيخ 

زايــد، تحتل دولــة اإلمارات اليــوم المركز 

الثاني بيــن دول مجلس التعاون الخليجي 

بعد الســعودية، من حيث حجم االقتصاد، 

والمركز الثالث في منطقة الشرق األوسط 

ككل، كما أصبحت تمثل، بحسب كثير من 

التقاريــر الدولية المرموقة، أهم مركز مالي 

واقتصادي في المنطقة، وقد ظهر أثر ذلك 

في مستوى معيشة المواطنين.

ولم تعرف البشــرية فــي تاريخها نصيراً 

للبيئة ومدافعاً عنها، كما عرفت الشيخ زايد، 

طيب الله ثــراه، الذي آمن بضرورة تحقيق 

التوازن بيــن التنمية والبيئة، والحفاظ على 

حــق األجيال المتعاقبة فــي التمتع بالحياة 

في بيئة نظيفة وصحية وآمنة.

وحققــت دبلوماســية دولــة اإلمارات، 

انفتاحاً واســعاً على العالم الخارجي، أثمر 

عن إقامة شــراكات اســتراتيجية سياســية 

واقتصادية وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية 

وصحية، مع العديد من الدول في مختلف 

قــارات العالم، بما عــزز المكانة المرموقة 

التي تتبوأها في المجتمع الدولي.

ونال المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، الكثير من األوســمة والشهادات، 

عرفاناً وتقديراً لدوره السياســي واإلنساني 

علــى الســاحة الدولية، ففي عــام 1985، 

نال الوثيقة الذهبيــة من المنظمة الدولية 

منها  لألجانــب، ومقرهــا جنيف، تقديــراً 

لجهوده في المجاالت اإلنسانية المختلفة، 

ورعايــة الجاليــات األجنبيــة العاملــة في 

الدولة.

وفي عام 1988، اختارت إحدى الهيئات 

الدوليــة، التي تتخذ من باريــس مقراً لها، 

الشــيخ زايد بن ســلطان، طيب الله ثراه، 

كأبرز شخصية سياسية لذلك العام، وكذلك 

لدوره فــي وقف الحرب العراقية اإليرانية، 

وإعادة العاقات بين الدول العربية.

وفي االســتطاع الذي أجراه مركز الشرق 

األوسط للبحوث والدراســات اإلعامية في 

جدة في عام 1995، فاز الشــيخ زايد، رحمه 

الله، بلقب الشخصية اإلنمائية على مستوى 

وقــد  العالــم، 

شــارك فــي ذلك 

أكثر  االســتطاع 

مليون  نصف  من 

عربي من مختلف 

العربية  الجاليات 

حول العالم.

رؤية ثاقبة تقود دبلوماسية اإلمارات إلنجازات عدة 
Ⅶ أبوظبي - وام 

حّققت الدبلوماسية اإلماراتية انطاقاً من فكر ورؤية 

المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 

الله ثراه، العديد مــن النجاحات واإلنجازات للوطن 

والمواطن، وحرصت تحت قيادة سمو الشيخ عبدالله 

بن زايــد آل نهيان وزير الخارجيــة والتعاون الدولي 

علــى إطاق المبادرات، التــي تمت صياغتها لخدمة 

مواطنيها، وشعوب العالم أجمع، إضافة إلى إسهامها 

في تعزيــز مكانة الدولة على المســتويين اإلقليمي 

والدولي.

قيم نبيلة 
وتظــل دائماً قيم الحق والعدل والمســاواة والعطاء 

اإلنســاني ركائز أساســية في الدبلوماسية اإلماراتية، 

منذ قيام اتحاد دولة اإلمارات، فالدبلوماسية اإلماراتية 

تعبر بجاء دوماً عن مواقــف الدولة التاريخية تجاه 

قضايا األمــة العربية واإلســامية، وتعمل بجد على 

تجســيد قيم الخير والعطاء اإلنســاني، التي وضعت 

اإلمارات في صدارة الدول األكثر عطاء على مســتوى 

العالــم، كمــا تحرص دوماً على مد جســور الســام 

والتعايــش الســلمي بين الشــعوب انطاقاً من نهج 

يسعى لتحقيق الخير للبشرية جمعاء.

وبمناســبة »عام زايد«، الذي يســتهل اليوم بداية 

الســنة الجديدة 2018 استعراضاً لمامح من مسيرة 

الدبلوماسية اإلماراتية منذ قيام االتحاد والدور الرائد 

الذي قام به المغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيــان، طيب الله ثراه، لتأســيس دبلوماســية فاعلة 

قائمــة على مبادئ الحق والعدل، وتنطلق دائماً من 

اإليمان بأن السام حاجة ملحة للبشرية جمعاء.

ورســخ القائد المؤســس المغفور له الشــيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، اللبنة األولى 

لنهج سياسة الدولة الخارجية، حيث أكد أن السياسة 

الخارجيــة لدولة اإلمارات تســتهدف نصــرة القضايا 

والمصالح العربية واإلسامية، وتوثيق أواصر الصداقة 

والتعــاون مع جميع الدول والشــعوب على أســاس 

ميثاق األمم المتحدة والمثل الدولية.

وكّرس الشيخ زايد، رحمه الله، على مدار أكثر من 

ثاثــة عقود كل جهوده من أجل تحقيق الوفاق بين 

األشــقاء وحل الخافات العربية بالتفاهم والتسامح، 

وقد تحلــت مواقفه بالحكمة والصراحة والشــجاعة 

والوقوف بصابة إلى جانب الحق والعدل والتسامح.

عطاء إنساني 
وأرســى المغفــور له الشــيخ زايــد بن ســلطان آل 

نهيــان، طيب الله ثراه، نهج العطاء اإلنســاني لدولة 

اإلمارات وواصلت الدولة نهجها اإلنساني في تقديم 

المســاعدات التنموية واإلنسانية والخيرية لمختلف 

مناطــق العالم وشــعوبها وتبرهن لغــة األرقام على 

الدور اإلنســاني اإلماراتي منذ عــام 1971 حتى عام 

2015، حيــث قدمــت دولة اإلمــارات أكثر من 174 

مليار درهم توزعت على 178 دولة.

مكافحة اإلرهاب 
وفي مجال مكافحة اإلرهاب والتطرف، حرصت دولة 

اإلمــارات على ســن القوانين التــي تحاصر اإلرهاب 

ومســبباته مثل »قانون مكافحــة التمييز والكراهية« 

والقانون االتحادي رقم 7 لســنة 2013 إلنشــاء مركز 

هداية الدولــي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، 

إضافــة إلى إصدار مرســوم بقانون يقضــي بتجريم 

األفعال المرتبطة بازدراء األديان ومقدساتها ومكافحة 

أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز 

بيــن األفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الدين أو 

العقيدة أو المذهب.

الجواز اإلماراتي
وأطلقــت وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولي مؤخراً 

مبــادرة قوة جــواز الســفر اإلماراتــي، بهدف وضع 

الجواز ضمن قائمة أقوى خمســة جوازات ســفر في 

العالــم بحلول عام 2021 بناء على توجيهات ســمو 

الشــيخ عبداللــه بن زايــد آل نهيان وزيــر الخارجية 

والتعاون الدولي. وحقق جواز الســفر اإلماراتي قفزة 

نوعية خــال العام 2017 ليحل فــي المرتبة األولى 

عربياً والمرتبة الـ 22 عالمياً من حيث القوة حســب 

التصنيف العالمي لعام 2017.

�شهد عام 1968 أولى خطوات زايد وراشد التي غيرت وجه التاريخ بإعان االتحاد  |  أرشيفية  �حظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير من المؤسس �زايد كان رمزاً للحكمة والخير والعطاء

»عام زايد«


