2

ديسمبر 2013

العدد ()3

المحتويات

ملف خاص
بعيد االتحاد
43-12

4

ديسمبر 2013

العدد ()3

«العين الساهرة» تحاور اللواء عبدالجليل مهدي

50

األمن الفكري حجر الزاوية في المنظومة األمنية

54

إنجازات رياضية تتألأل في عصر االتحاد

62

الجزائر تحفظ ماء وجه العرب وتتأهل إلى مونديال البرازيل

64

عيد االتحاد مسيرة خالدة لنهج خالد

أثمر االتحاد شذرات من
نور على أجيال تعاقبت،
ترفع أكف الدعاء وتلهج
باسم اهلل أن يرحم زايدًا
وكل اآلباء المؤسسين
لهذا الصرح العظيم

نقول نهج الخير البد أن يثمر  ،وحصاد اليوم الدائم البد له من
جذور ومواسم وبذار مناسبة ،وإال ما كانت األشجار وال الثمار وال
كانت النتائج.
بعيدًا عن هموم األمن وما يتبعها رغم أنها أولوية في عملنا،
لكن يبقى الوطن هو الشغل الشاغل والهم األزلي الذي
نحمل في دواخلنا للحفاظ عليه ،فما نفع األمن بال وطن ،هنا
تكون المعادلة التي ترتكز على أسس رصينة ال يفلح الكثير في
حساباتها أال وهي (الوطن) ،وهو يعني الحب ويعني القلب
ويعني الروح ويعني الزرع والحصاد ،وهذه ال تستقيم بحذ ذاتها
إن لم يكن الوطن في عيون الجميع حينها يكون األمن أولوية
يصان بها الوطن وتسعد بها الروح ويرتاح لها القلب ويثمر بها
الزرع ،ساعتها يحين الحصاد .
معادلة خالدة بكلمات كبيرة لنهج خالد ال يجسدها إال من كان
ذا شأن كبير ومكانة سامية ،ذلك هو الوالد المغفور له بإذن اهلل
زايد – رحمه اهلل – وأسكنه فسيح جناته.
وال يطبقها إال من احتوت قلوبهم الرحمة ومخافة اهلل  -عز
وجل  -وحب الناس وحب الخير ،أولئك هم شيوخ اإلمارات
األكارم ،من رحل منهم إلى جوار ربه الغفور رحمهم اهلل ،ومن
بقي برحمته نستظل بفيئ طيبته الوارفة حتى يومنا هذا فكان
االتحاد رحمة وظال ً
ال وخبرًا زاخرًا.
وتوالت المسيرة واستمرت عجلتها بالتقدم ،وانتقلت الراية من
أولئك العظام الراحلين إلى خير خلف لخير سلف ،فعال البناء
واستظل الناس باألمن واألمان ،فكانت بالدنا واحة وارفة لكل
قاصد خير ،وأثمر االتحاد شذرات من نور على أجيال تعاقبت،
ترفع أكف الدعاء وتلهج باسم اهلل أن يرحم زايدًا وكل اآلباء
المؤسسين لهذا الصرح العظيم.
الثاني من ديسمبر ليس ككل األيام  ،بل هو ميالد أمة لم تكن
لترضى بغير هذا اإلنجاز بدي ً
ال ،إنه االتحاد العظيم الذي كان
فكرة ،فأضحى أمة .مبارك لقيادتنا الرشيدة ،وعلى رأسها سيدي
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"حفظه اهلل" ،وألخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
" رعاه اهلل " وإخوانهم أصحاب السمو حكام اإلمارات وألبناء
شعبنا المجيد هذا العيد المبارك .وكل عام والجميع بألف خير.

العدد ()3

ديسمبر 2013

5

محطة شرطية
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شرطة رأس الخيمة تستقبل وفد األمن و السالمة باألمم المتحدة

استقبل سعادة العميد محمد النويب محمد نائب قائد
عام رشطة رأس الخيمة سعادة املستشار تامر حمودة
مستشار األمن اإلقليمي بإدارة األمن و السالمة يف األمم
املتحدة ،يرافقه كل من سعادة موىس عليان و معتز
عبد الله ضابطا أمن يف إدارة األمن و السالمة ،وذلك
بحضور سعادة العميد عبد الله خميس الحديدي مدير
عام العمليات الرشطية و سعادة العميد غانم أحمد
غانم مدير عام العمليات املركزية و عدد من مديري
اإلدارات و الضباط.
حيث تم خالل اللقاء التباحث حول بعض املوضوعات

ذات االهتامم املشرتك بني الجانبني و التي تدعم األمن
و السالمة يف اإلمارة ،كام اطلع الوفد عىل االسرتاتيجية
العامة التي تنتهجها وزارة الداخلية ،واالسرتاتيجية
الخاصة برشطة رأس الخيمة ،و كذلك مبادرات وزارة
الداخلية يف مختلف اإلدارات و القطاعات مبا يسهم
بشكل فعال يف تطوير وتحسني أداء العمل الرشطي و
األمني عىل حد سواء.
وقد أعرب سعادة املستشار تامر حمودة عن عظيم
شكره و تقديره للجهود املبذولة من قبل القيادة
العامة لرشطة رأس الخيمة و عىل رأسهم اللواء سمو

الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام ،وحرصه
عىل تطبيق سياسة و نهج وزارة الداخلية يف مجال
التطوير و التحسني املستمر بهدف االرتقاء مبستوى
األداء الرشطي  .ومن جانبه توجه نائب قائد عام
الرشطة بالشكر لوفد األمن و السالمة باألمم املتحدة
عىل هذه الزيارة التي تعكس مدى االهتامم و التعاون
القائم بني مختلف الجهات و املؤسسات وعىل مختلف
املستويات ،و العمل عىل تذليل كافة العقبات التي
تعرتض العمل األمني و الرشطي مام يسهم يف دفع
املسرية األمنية يف الدولة.

الحافالت المدرسية برأس الخيمة تحت المراقبة وفق ًا للمواصفات القياسية
يف إطار سعيها للحد من الحوادث املرورية والحفاظ
عىل أرواح أبنائها ،وبنا ًءا عىل توجيهات وزارة الداخلية
بتوفري نقل آمن وسهل واالرتقاء مبستوى النقل
الجامعي وأهمية مواكبة كل املستجدات ،وضعت
إدارة املرور والدوريات برشطة رأس الخيمة بالتعاون
والتنسيق مع مواصالت اإلمارات مواصفات قياسية
للحافالت املدرسية عىل مستوى اإلمارة ،وذلك لضامن
سالمة الطالب واألطفال عىل وجه الخصوص والحد
من الحوادث التي تقع عليهم بسبب اإلهامل وعدم
االنتباه .
وقال العقيد عيل سعيد العلكيم مدير اإلدارة إن
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اإلدارة حريصة كل الحرص عىل تنفيذ اسرتاتيجية وزارة
الداخلية التي من شأنها أن تحمي الطالب واألطفال
من الحوادث املرورية ،وذكر أن من أهم وأبرز
التعديالت التي أدرجت يف الحافالت املدرسية وتم
تطبيقها متثلت يف :تركيب كامريات مراقبة بالحافالت
املدرسية وإلزامهم بوضع اإلسعافات األولية لتمكينهم
من تقديم العالج الرسيع عند وقوع أي إصابات
لحني وصولهم للمستشفى ،كام اهتمت اإلدارة بإلزام
الحافالت عىل السري برسعة  80كيلو وتوحيد اللون
ليكون باللون األصفر الجديد ،وتركيب عالمة (قف)
اإللكرتونية عىل الجانب االيرس من باب الحافلة لتنبيه

السائقني عند نزول الطلبة من الحافلة وغريها من
االشرتاطات التي تهدف إىل سالمة وأمن الطالب بجميع
مراحلهم  .وأوضح مدير إدارة املرور والدوريات ،أنه
تم زيارة  26مدرسة باإلمارة للتأكد من تطبيقها ملا
تم اإلتفاق عليه ،حيث تم مخالفة  46حافلة مدرسية
مل تلتزم باملعايري واملواصفات التي تم وضعها ،مشريا ً
إىل أنه يتم وبشكل دوري ،عقد العديد من الزيارات
امليدانية وتقديم النصح واإلرشاد لجميع سائقي
الحافالت املدرسية وإدارة املدرسة والطالب لتعزيز
الثقافة املرورية .

محطة شرطية

العميد النوبي
يتفقد اإلجراءات
األمنية بمطار
رأس الخيمة الدولي
يف إطار زياراته التفقدية التي تهدف للوقوف عىل
سري العمل مبختلف إدارات ووحدات القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة وتوجيه سري األداء مبا يحقق
أهدافها وتطلعاتها ،قام العميد محمد النويب محمد
نائب قائد عام رشطة رأس الخيمة بزيارة تفقدية ملبنى
رشطة مطار رأس الخيمة يرافقه عدد من الضباط
وصف الضباط واألفراد .
وكان يف استقبالهم ،العقيد سامل سلطان الدرميك مدير
إدارة رشطة املنافذ واملطارات برشطة رأس الخيمة
وعدد من الضباط وصف الضباط واألفراد .
وتم خالل الزيارة استعراض مختلف أوجه األداء

وأبرز املستجدات والقضايا التي تتصدى ملعالجتها
إدارة رشطة املنافذ واملطارات  ،ثم قام العميد النويب
بعد ذلك بجولة تفقدية شملت عددا من مرافق
املطار ومنشآته وحرص خاللها عىل الوقوف عىل بعض
مالحظات املواطنني واملقيمني الذين تصادف وجودهم
باملطار واالستامع إليهم ،مؤكدا ً اهتامم القيادة العامة
لرشطة رأس الخيمة بتيسري املعامالت وتطوير الخدمات
املقدمة لهم وفق ما يريض تطلعاتهم.

وأشار العميد النويب إىل أن هذه الزيارات تأيت ضمن
الربنامج الزمني السنوي والهدف االسرتاتيجي السابع
(إدارة األداء بفعالية) ،وتنفيذا ً للمبادرة االسرتاتيجية
(تعزيز التفتيش يف العمل الرشطي) ،و تهدف من
خاللها اىل متابعة مستوى األداء ومدى الخدمة املقدّمة
للمواطنني واملقيمني ،وذلك بهدف تطوير العمل
ومعالجة السلبيات والنهوض بالعمل األمني ألعىل
املستويات .

شرطة رأس الخيمة
تكرم المتميزين في
نظام تقييم أداء
العاملين
شهد العميد محمد النويب محمد نائب قائد عام رشطة
رأس الخيمة حفل تكريم فريق الهوباس برشطة رأس
الخيمة وذلك نظرا ً لتفوق القيادة العامة لرشطة
رأس الخيمة يف عملية إدخال استامرات التقييم عىل
مستوى وزارة الداخلية ،وكذلك تكريم املوظفني
الحاصلني عىل تقدير امتياز يف نظام تقييم أداء
العاملني عىل مدار ثالث سنوات متتالية ،وذلك بقاعة
املركز اإلعالمي مببنى القيادة ،بحضور سعادة املديرين
العامني و مديري اإلدارات و عدد من الضباط .حيث
أوضح العميد محمد النويب محمد بأن هذا التكريم
يأيت انطالقاً من اسرتاتيجية وزارة الداخلية يف هدفها

الرابع الرامي نحو استثامر مواردنا البرشية وتطبيقاً
ملنهجية التكريم التي تعتمدها رشطة رأس الخيمة
لتحفيز أبنائها املتميزين يف مختلف املجاالت ملا
يبذلونه من جهد وتفان و إخالص يف العمل .كام
أشاد نائب القائد العام بحرص الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية عىل االرتقاء مبنظومة العمل مبا يسهم
يف تقديم خدمات متميزة لكافة أفراد املجتمع ،فعمل
سموه عىل إطالق جائزة للتميز لتحفيز العاملني يف
القطاعات الحكومية و الخاصة عىل التميز و اإلبداع،
و تنمية الحس األمني و الشعور باملسؤولية إمياناً من

سموه بأن العمل األمني مسؤولية الجميع .وأضاف
العميد محمد النويب بأن اللواء سمو الشيخ طالب بن
صقر القاسمي قائد عام رشطة رأس الخيمة حريص
كل الحرص عىل تطبيق إسرتاتيجية وزارة الداخلية و
فلسفتها التي تقوم عىل تحقيق الجودة و التميز ،بل و
العمل عىل استمرار هذا التميز ،ألن االستمرارية هي
أساس العمل الناجح ،و النجاح األمني مقرون بالعمل
اإليجايب املشرتك بني مختلف األطراف و القطاعات.
ويف ختام الحفل قام العميد محمد النويب نائب القائد
العام بتسليم الشهادات لفريق العمل و للمكرمني
الحاصلني عىل تقدير امتياز.
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عقد في السجن المركزي بشرطة رأس الخيمة
اجتماع تنسيقي ألسبوع النزيل الخليجي الموحد
رأس العقيد أحمد سامل السلومي مدير املؤسسة
العقابية واإلصالحية برشطة رأس الخيمة ،وبحضور
عدد من الضباط وصف الضباط ،االجتامع التنسيقي
األول حول وضع الخطة إلقامة فعاليات أسبوع النزيل
الخليجي املوحد يف الفرتة من  9اىل  12ديسمرب ،الذي
يقام تحت شعار « خذ بيدي نحو غد أفضل»
حيث رحب العقيد السلومي بجميع الحضور ومدى
تعاونهم إلخراج الحدث بالشكل الالئق ،ولفت إىل أن
هذا األسبوع يهدف إىل نرش ثقافة رعاية واحتواء النزيل
يف أوساط املجتمع ،مع رضورة مساهمة املجتمع بكافة
مؤسساته يف العملية اإلصالحية للنزيل وعدم انفراد
املؤسسات العقابية واإلصالحية للقيام بهذا الدور،
وكذلك إعادة دمج النزيل باملجتمع من خالل الرعاية
الالحقة وكذلك من خالل تغيري نظرة املجتمع له.
وقال ،إن وزارة الداخلية أولت أهمية قصوى لنزالء
املؤسسات العقابية واإلصالحية وأرسهم ،إىل جانب
االهتامم بتقديم الدعم واملساعدة لهم ودمجهم يف
املجتمع ،ليعودوا عنارص فاعلة يف خدمة الوطن.
ولفت إىل أن توجيهات سمو قائد عام الرشطة اللواء

الشيخ طالب بن صقر القاسمي تقيض بتقديم كل
الدعم النجاح هذه االحتفالية االنسانية لرعاية النزالء،
باعتبار أن املؤسسات اإلصالحية هدفها اإلصالح وإعادة
التأهيل وليس العقاب ،وتقديم كل الدعم واملساعدة
للجميع إلنجاح هذه الفعالية .

واستمع إىل مقرتحات وأفكار الحضور فيام يخدم تطوير
فعاليات الحدث عن العام املايض وتقديم كل ما هو
جديد ومميز للجميع ،داعياً إياهم إىل العمل بفاعلية
كبرية ،وبشكل منسق ،وبتعاون كبري فيام بينهم إلخراج
الحدث بصورة مرشفة أمام الجميع .

شرطة رأس الخيمة تطلق حملة (( السرعة قاتلة ))
أطلقت القيادة العامة لرشطة رأس
الخيمة ،متمثلة بإدارة املرور والدوريات
باإلدارة العامة للعمليات املركزية
باملناطق الجنوبية النائية حملة فرعية
تحت شعار (( الرسعة قاتلة )) ،و التي
تقام ضمن اسرتاتيجية قطاع املرور
بوزارة الداخلية ،الرامية إىل تعزيز
الوعي املروري بني كافة أفراد املجتمع،
و ضمن أهم مبادراتها الرئيسية وهي
تطوير التعاون مع الجهات األخرى
لتوعية كافة رشائح املجتمع عن التوعية
املرورية .و أوضح العقيد عيل سعيد
العلكيم مدير إدارة املرور والدوريات
الذي ترأس الحملة بأنها تهدف إىل
تكاتف جميع الجهات و رشائح املجتمع
للعمل معاً للحد من الحوادث املرورية
وبيان مدى استمراريتها و انعكاسها
عىل الجوانب النفسية و االجتامعية و
االقتصادية ،وخصوصاً الحوادث التي
تقع نتيجة الرسعة القاتلة التي يذهب
8
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ضحيتها الكثريون من مستخدمي
الطريق .وأضاف العقيد عيل العلكيم
بأنه تم إعداد مطوية تتضمن أهداف
الحملة و أهم مواد القانون املروري التي
ترتتب عىل متجاوزي الرسعة املحددة يف
مختلف الشوارع الداخلية و الخارجية،
وكذلك بعض النصائح و اإلرشادات
للسائقني عن مخاطر الرسعة و أنها
السبب األول و الرئيس يف الحوادث
املرورية و التي ينتج عنها وفيات و
إصابات خطرية ،حيث تم توزيعها عىل
السائقني يف عدد من شوارع اإلمارة،
وكذلك عىل بعض الدوائر و املؤسسات
يف اإلمارة ،و عىل مراجعي اإلدارة.
وأشار مدير إدارة املرور و الدوريات إىل
أن الحملة ستعتمد يف البداية عىل توعية
السائقني و تنبيههم مبخاطر الرسعة،
فيام سيتم تحرير مخالفات للسائقني
املخالفني يف املرحلة الثانية من الحملة
التي تستمر ملدة شهر .

محطة شرطية

تفعيل خدمة دفع
المخالفات المرورية
بمركز شرطة
المنيعي

فعلت إدارة املرور والدوريات باإلدارة العامة للعمليات
املركزية برشطة رأس الخيمة يف مركز رشطة املنيعي
الشامل نظام دفع املخالفات املرورية و إدراجها يف
نظام املروي االتحادي ،وذلك تسهيالً عىل املواطنني و
املقيمني القاطنني يف املناطق الجنوبية النائية ،بحضور
العقيد أحمد عيىس عبد الله رئيس مركز رشطة املنيعي
الشامل ،والعقيد عيل سعيد العلكيم مدير إدارة املرور
والدوريات وعدد من الضباط.
حيث أكد العقيد عيل العلكيم حرص سمو قائد عام
رشطة رأس الخيمة عىل تطبيق اسرتاتيجية و مبادرات
وزارة الداخلية يف مجال التطوير و التحسني املستمر

بهدف االرتقاء مبستوى األداء الرشطي و مبستوى
الخدمات املختلفة املقدمة للجمهور ،وفق أفضل
املامرسات املطبقة و املنفذة عىل مستوى الوزارة،
وكذلك وفق الخطة االسرتاتيجية لرشطة رأس الخيمة
لتفعيل الخدمات املرورية يف مختلف مراكز الرشطة
الشاملة ،حيث تم تفعيل الخدمة يف مركز رشطة
املعمورة الشامل ،ومن ثم مركز رشطة املنيعي الشامل
كمرحلة أوىل يف عام 2013م ،و سيتم تفعيل الخدمة
يف باقي مراكز الرشطة ( مركز رشطة الرمس الشامل ،و

مركز رشطة الجزيرة الحمراء الشامل) يف عام  2014م.
كام أشار مدير إدارة املرور والدوريات بأن هذه الخطوة
تهدف إىل تقديم أفضل الخدمات للمواطنني و املقيمني
سكان تلك املناطق  ،وإنجاز معامالتهم بأرسع وقت
ممكن .كام قام العقيد أحمد عيىس عبد الله رئيس مركز
رشطة املنيعي الشامل ،والعقيد عيل سعيد العلكيم
مدير إدارة املرور والدوريات ،بتكريم عدد من موظفي
مركز رشطة املنيعي الشامل وذلك لتميزهم يف العمل
وأدائهم لألعامل و املهام املوكلة إليهم عىل أكمل وجه.

تعاون مشترك بين شرطتي رأس الخيمة و أم القيوين
في مجال األسلحة و المتفجرات
يف إطار التعاون و التنسيق بني مختلف القيادات العامة
عىل مستوى الدولة ،استضاف قسم األسلحة و املتفجرات
باإلدارة العامة للعمليات الرشطية برشطة رأس الخيمة
وملدة أسبوعني نظريه من القيادة العامة لرشطة أم القيوين.
حيث أضح العقيد عيل سلطان الزعايب رئيس قسم األسلحة
و املتفجرات برشطة رأس الخيمة بأن الهدف من تلك
الزيارات هو تبادل الخربات و العمل املشرتك يف مجال
التفتيش و إبطال املتفجرات ،و اطالعهم عىل أحدث
املعدات و األجهزة يف مجال إبطال املتفجرات و طرق
الكشف عنها .وأضاف رئيس قسم األسلحة واملتفجرات
بأن منتسبي رشطة رأس الخيمة من فرع التفتيش وإبطال
املتفجرات يتمتعون بخربات كبرية يف كيفية التعامل مع
املتفجرات و الكشف عنها و إبطالها ،وذلك نظرا ً اللتحاقهم
بالعديد من الدورات التخصصية يف مجال العمل ،وكذلك
متابعتهم املستمرة آلخر املستجدات و التطورات يف أجهزة
كشف و إبطال املتفجرات ،مام يسهم يف تطوير مهاراتهم
وصقلها ،وتنمية حسهم األمني مبا يخدم العمل الرشطي
عىل أكمل وجه.
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الثاني من ديسمبر ذكرى تضيء جبين االتحاد

اإلمارات ..وطن
هامته السماء
وغايته العطاء
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، 1971
ديسمبر
الثاني من
ً
ً
يوم سطرنا فيه حرفا جديدا في
سطور كتاب المجد والتاريخ ،
يوم ينبلج فيه فجر جديد في
سفر ضياء العزة والشموخ
ليعلو صرح االتحاد المبارك كنخلة
باسقة وارفة الظالل في وطن
هامته السماء وغايته العطاء.
باختصار  ..الثاني من ديسمبر
يوم يضئ جبين الوطن كل عام ،
يستذكر فيه الجميع قصة الغرس
والحصاد ،رحلة البذل والعطاء،
والعرق والكفاح ،لجيل التأسيس
بقيادة القائد المؤسس الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب
اهلل ثراه'' ،ومعه الراحل الكبير
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
''رحمه اهلل'' وإخوانهما من
القادة المؤسسين  .لقد كانت
رحلة حافلة بالعطاء لقادة سكن
الوطن منهم حدقات العيون،
فكان المواطن وراحته وأمنه
بالنسبة لهم الهدف والمنى
والغاية األسمى.
ومن غرس التأسيس  ،إلى رحاب
مرحلة التمكين التي أطلقها
صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
''حفظه اهلل'' بعد تسلمه الراية
وقيادته سفينة االتحاد بكل نجاح
واقتدار ،لتتواصل قافلة اإلنجازات
،محلقة نحو آفاق غير مسبوقة،
تعزز وتكرس مكاسب وإنجازات
تحققت للوطن وأبنائه.
إعداد  :وليد الشحي

مسيرة االتحاد

تاريخ الدولة ونشأتها

ب ّينت الحفريات يف مواقع عديدة من دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واآلثار
التي تم العثور عليها يف تلك املواقع أن حضارة عريقة كانت مزدهرة يف املنطقة
التي تعرف اليوم بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وأن تلك الحضارة تعود إىل
نحو أربعة آالف سنة قبل امليالد ،وأنها كانت عىل اتصال مع الحضارات املجاورة.
وتم اكتشاف أوانٍ فخارية ملونة مستوردة من بالد وادي الرافدين تعود إىل
ثالثة آالف سنة قبل امليالد ،ما يدل عىل وجود اتصاالت بني هذه املناطق وشعوب
جنوب العراق .كام اكتشف الباحثون أدوات حجرية متعددة ،ورؤوس سيوف
حادة ،ورقائق وصفائح معدنية وأنصال.وعرث علامء اآلثار عىل مناذج قالع يف
موقع هييل والبدية وتل أبرق وكلباء تعود إىل الفرتة من  2500إىل  2000سنة
قبل امليالد .واكتشفـــت قلعة مربعة الشكل مع أبراج مربعة يف أركانها وحائط
خارجي رئيس يبلغ طوله  55مرتا ً ،إضافة إىل قالب حجري لصناعة العملة املعدنية
داخل القلعة.وبظهور اإلسالم بدأت مرحلة جديدة يف تاريخ هذه املنطقة ،بعد
أن دخل الدين الحنيف إليها عىل يد القائد العريب عمرو بن العاص الذي استطاع
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فتح الخليج وتطهريه من الغزاة .وعاش الخليج يف ظل اإلسالم فرتة من االستقرار
وأصبح يف عهد الدولة األموية مركزا ً عاملياً للمالحة والتجارة البحرية ،كام ازدهرت
فيه صناعة السفن .وتم التعرف إىل موقع أثري يف منطقة جمريا بإمارة ديب ميثل
بقايا مدينة إسالمية من العرص األموي كانت تتحكم بطرق التجارة آنذاك .ومن
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املدن اإلسالمية املعروفة يف الدولة مدينة جلفار الواقعة
عىل شاطئ الخليج شامل مدينة رأس الخيمة الحالية ،والتي
تضم بيوتاً سكنية ومساجد تعود إىل القرن الرابع الهجري.
وإبان االحتالل الربيطاين للمنطقة كانت اإلمارات العربية تعرف باسم اإلمارات
املتصالحة أو الساحل املتصالح .وقامت بريطانيا بإبرام العديد من املعاهدات
معها ،مبا يف ذلك معاهدة تنظيم املالحة البحرية .وجاء اسم اإلمارات املتصالحة
يف إثر تلك املعاهدات.

مسيرة االتحاد

المؤسس الشيخ زايد وحلم االتحاد

ولد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عام 1918م .ويف عام  1946تم
اختياره حاكامً ملدينة العني بعد أن حظي بثقة و حب الناس .ويف السادس من
أغسطس  ،1966أصبح الشيخ زايد حاكامً إلمارة أبوظبي.
أكّد الشيخ زايد ،فور تسلّمه سدّة الحكم يف السادس من أغسطس عام 1966م
حاكامً عىل إمارة أبو ظبي ،مدى أهمية االتحاد ،وقال معلّقاً" :نستطيع بالتعاون
وبنوع من االتحاد ،إتباع منوذج الدول األخرى النامية".
لقد منت أهمية االتحاد والحاجة إىل العمل يف التعاون مع اإلمارات األخرى،
وترعرعت يف فكر الشيخ زايد منذ البداية ،ورغم إدراكه التام بأ ّن االتحاد كان
مج ّرد مفهوم حديث يف املنطقة ،إالّ أ ّن اعتقاده بإمكانيّة تنفيذه عىل أسس الروابط
املشرتكة التي تربط بني مختلف اإلمارات ،باإلضافة إىل تاريخ وتراث أبنائها الذين
عاشوه معاً لعدة قرون ،كان ثابتاً.
لقد عمل الشيخ زايد عىل ترجمة مبادئه وأفكاره عن االتحاد والتعاون واملساندة
املتبادلة إىل أفعال ،وذلك بتخصيص جز ٍء كبري من دخل إمارته من النفط لصندوق
تطوير اإلمارات املتصالحة قبل بداية دولة اإلمارات العربية املتحدة كدولة اتحادية.
كانت الحكومة الربيطانية قد عانت من ضغوط الظروف االقتصادية املعاكسة،
نتج عنها إنهاء كافة املعاهدات لحامية اإلمارات املتصالحة عام 1968م وانسحابها
من الخليج يف نهاية عام 1971م ،ورغم أ ّن هذا القرار املفاجئ كان يهدّد بخلق فرا ٍغ
عسكري وسيايس يف املنطقة ،إالّ أنّه قد ساعد أيضاً عىل تقليل العقبات والصعوبات
التي كانت عائقاً يف طريق املحاوالت األوىل التحاد اإلمارات.
لقد أطلق التوقّع الكبري إلنهاء العالقة الخاصة القامئة بني بريطانيا واإلمارات

املتصالحة لفرتة  150عاماً اإلشــــــارة إىل نوع مـــا من الرتابـــــــط الـذي يتس ّم
بالطابع الرسمي األكرث ق ّو ًة مام كان مقدّماً من قبل مجلس اإلمارات املتصالحة،
كل من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
ونتيج ًة لهذه القوى الجديدة العاملة اتّخذ ّ
حاكم إمارة أبو ظبي ،والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم ديب ،الخطوة األوىل
نحو إنشاء االتحاد.
كان يقصد بهذا االتحاد أن يكون كنواة للوحدة العربية وحامية الساحل املتوقّع
فيه ثروة النفط ،من مطامع الدول املجاورة األكرث قوة.
كانت نتيجة املبادرة املتّخذة من قبل حاكمي اإلمارتني الرائدتني ،عقد اجتامع يف
الثامن عرش من فرباير 1968م يف السمحة ،عىل الحدود بني أبو ظبي وديب ،وقد وافق
كل من الشيخ زايد والشيخ راشد خالل ذلك اللقاء التاريخي عىل دمج إمارتيهام يف
ّ
اتحاد واحد ،واملشاركة معاً يف أداء الشؤون الخارجية ،والدفاع ،واألمن ،والخدمات
االجتامعية ،وتب ّني سياسة مشرتكة لشؤون الهجرة.
لكل إمارة ،و ُعرفت
وقد ت ُركت باقي املسائل اإلدارية إىل سلطة الحكومة املحلية ّ
تلك االتفاقية الهامة باتفاقية االتحاد ،وميكن اعتبار ذلك االتفاق الخطوة األوىل نحو
كل من الشيخ زايد
توحيد الساحل املتصالح كلّه ،وزياد ًة يف تعزيز االتحاد؛ والهتامم ّ
والشيخ راشد بتعزيز االتحاد وتقويته ،قاما بدعوة حكّام اإلمارات الخمس املتصالحة
األخرى باإلضافة إىل البحرين ،وقطر ،للمشاركة يف مفاوضات تكوين االتحاد.
ويف الفرتة الواقعة بني  27-25فرباير عام 1968م ،عقد حكّام تلك اإلمارات التسع
مؤمترا ً دستورياً يف ديب ،وبقيت تلك االتفاقية املك ّونة من إحدى عرشة نقطةً ،والتي
بدأت يف ديب ،مدة ثالث سنوا ت كقاعدة للجهود املكثّفة لتشكيل الهيكل الدستوري
والرشعي "التحاد اإلمارات العربية" هذا ،والذي يتك ّون من تلك اإلمارات التسع
األعضاء فيه ،كام ت ّم خالل تلك الفرتة انعقاد العديد من االجتامعات عىل مستويات
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عديدة من السلطة ،كام ت ّم االتفاق عىل القضايا الرئيسة يف
اجتامعات املجلس األعىل للحكّام ،الذي يتك ّون من رؤساء

اإلمارات التسع.
كذلك أجرى ن ّواب الحكّام باإلضافة إىل لجان أخرى مختلفة ،مناقشات رسمية
تتعلّق بتعيني اإلداريني من تلك اإلمارات باإلضافة ومستشارين من الخارج.
ويف اجتام ٍع ُعقد يف ديب يف  18يوليو عام1971م ،ق ّرر حكّام ست إمارات من
اإلمارات املتصالحة ،وهي :أبو ظبي ،وديب ،والشارقة ،وعجامن ،وأم القيوين،
والفجرية ،تكوين اإلمارات العربية املتحدة.
ويف الثاين من ديسمرب عام 1971م ،ت ّم اإلعالن رسمياً عن تأسيس دولة مستقلة
ذات سيادة  ،وبعد ذلك ،أي يف العارش من فرباير 1972م ،انض ّمت رأس الخيمة إىل
االتحاد ،فأصبح االتحاد متكامالً باشتامله عىل اإلمارات السبع املتصالحة  ،ليتحقق
بذلك حلم زايد الكبري بلم شمل األرسة الواحدة تحت مظلة االتحاد.
الدستور المؤقت والسلطات المركزية

لقد أصبحت هذه الدولة االتحادية املؤسسة حديثاً ،ت ُعرف رسمياً "بدولة اإلمارات
العربية املتحدة" ،وت ّم االتفاق رسمياً عىل وضع دستور مؤقّت يعتمد عىل نسخة
نص الدستور السابق إلمارات الخليج التسع ،كام ت ّم تحديد املصلحة
معدّلة من ّ
العامة لدولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أنّه الهدف األعىل لها.
كان الدستور املؤقّت يتض ّمن  152مادة ،مك ّوناً من مقدّمة وعرشة أقسام ،ويعمل
عىل تحديد القوى املتعلّقة باملؤسسات االتحادية ،بينام ظلّت القوى األخرى تحافظ
لكل إمارة من اإلمارات.
حق امتياز الحكومات املحلية ّ
عىل ّ
والسلطات املركزية الخمس املحدّدة يف الدستور هي - :املجلس األعىل ويتك ّون
من الحكام السبعة؛ وهو أعىل املؤسسات التي تحدّد السياسة يف الدولة ،ويعهد به
إىل القوة الرشعية والتنفيذية.
 الرئيس ونائب الرئيس يف الدولة االتحادية. مجلس الوزراء  -املجلس الوطني االتحادي؛ وهو مجلس استشاري يتك ّون منكل منها ،وهناك
 40عضوا ً يت ّم اختيارهم من مختلف اإلمارات وفق عدد السكان يف ّ
كل من الشارقة ورأس
كل من إمارة أبو ظبي وديب ،وستة من ّ
مثانية مندوبني من ّ
كل من الفجرية وعجامن وأم القيوين.
الخيمة ،وأربعة من ّ
 السلطة الترشيعية أو القضائية ،وتتك ّون من عدد من املحاكم ،عىل رأسهااملحكمة االتحادية العليا.
ت ّم انتخاب حاكم أبو ظبي ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،من قبل سائر الحكام
زمالئه ليكون أ ّول رئيس لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهو منصب أعيد انتخابه
بعد انتهاء فرتة خمس سنوات بالتتايل.
وكان حاكم ديب آنذاك الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،قد ت ّم انتخابه
ظل ميلؤه حتى وفاته عام 1990م ،وبعدها
ليكون نائباً للرئيس ،وهو منصب ّ
ت ّم انتخاب ابنه األكرب الشيخ مكتوم بن راشد ليخلفه يف ذلك املنصب.
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دراسات

مسيرة االتحاد

و يف
نص معدّل
عىل
لالتحاد
األعىل
املجلس
وافق
1996م،
مايو
20
يف
قد
ع
اجتامع
ُ
ّ
للدستور ،جعل من دستور البالد املؤقّت ،الدستور الدائم لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،و ُع ّينت أبو ظبي عاصمة الدولة .لقد بدأت دولة اإلمارات العربية املتحدة
برنامجها السيايس كاتحاد مك ّون من سبع إمارات إقليمية مختلفة من حيث أحجامها
ومواردها الطبيعية وعدد السكّان فيها ومدى ثرائها ،بينام تشرتك جميعها بتاريخ
وتراث واحد ،وأبو ظبي هي الكربى مساحة كام أنّها تتمتع بأكرب مخزون من النفط،
وهي لذلك مت ّول املؤسسات االتحادية بنسبة كبرية.
كان التقدّم املثري للدهشة الذي س ّجلته دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ممكناً
نتيجة لتحقيق النجاح يف إقامة االتحاد ،وتعاون قادته ،وروح االنسجام والتعاون
الذي كانوا يعملون من خالله من أجل تحقيق األهداف املشرتكة.
لقد تع ّهدت السلطات املركزية باستخدام ثراء البالد الناجم عن مواردها الطبيعية
ككل ،وساهم ذلك إىل ح ّد
واجباً رئيساً أ ّول ،لصالح دولة اإلمارات العربية املتحدة ّ
كبري يف نجاح ودميومة االتحاد.
إ ّن حكّام دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تع ّد حالياً ضمن أعىل مجموعة من
الدول املصدّرة للنفط والغاز عىل املستوى العاملي ،قد استخدموا ثراء النفط برؤية
محدّدة لتحسني معيشة كافة أفراد الشعب فيها ،وخلق بنية تحت ّية تساند مجموعة
نامية من النشاطات والصناعات غري النفطية.
يعب عن اقتناعه التام والثابت وإميانه الراسخ
كان الشيخ زايد -منذ البدايةّ -
بأنّه "ال نفع للامل إذا مل يسخّر لخدمة الشعب" ،وكانت الخدمات االجتامعية التي
ت ّم توفريها من قبل الوزارات االتحادية وخاصة التعليم املجاين ،واإلسكان ،والرعاية
الصحية ،واملساعدات االجتامعية لإلماراتيني ،قد م ّهدت الطريق أمام تط ّور ومن ّو

رسيع ضخم يف جميع أنحاء الدولة.
دولة عصرية

وأخريا ً ،ومع ظهور التكنولوجيا العرصية ،تح ّولت دولة اإلمارات العربية املتحدة
أقل الدول النامية إىل دولة حديثة  ،ومث ّة عامل آخر هام أسهم يف
من كونها إحدى ّ
االستقرار السيايس الذي تتمتّع به دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نشأتها رسمياً،
وهو سياستها الخارجية التي ت ّم تخطيطها وتنفيذها بنجاح تام من قبل قادتها،
والتي تهدف بشكل رئيس إىل "دفع املصالحة والعمل عىل تهدئة األوضاع املؤدية
إىل املواجهات واملنازعات".
كان حامية سيادة البالد واستقالل مواطنيها ضمن الهيكل األوسع ألمن الخليج
حجر الزاوية الذي ترتكز عليه سياسة دولة اإلمارات العربية املتحدة الخارجية،
ومثة عنرص رئيس مك ّون لتلك السياسة هو العمل عىل توسيع نطاق األفق السياسية
يف البالد تدريجياً ،وتنمية العالقات مع القوى الدولية ،والعمل عىل التعاون مع
املؤسسات الدولية.
وهكذا ما لبثت أن انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة بعد بروزها كدولة
متكاملة وناضجة ،إىل جامعة الدول العربية وإىل منظ ّمة األمم املتحدة ،كام كانت
إحدى القوى الدافعة وراء تأسيس منظمة املؤمتر اإلسالمي يف السبعينيات من القرن
العرشين.
ويعكس مجلس التعاون الخليجي  ،والذي ت ّم تأسيسه خالل القمة التي انعقدت
يف أبو ظبي عام 1981م ،مدى عزم دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل تعزيز الوحدة
والتعاون مع سائر بلدان العامل العريب ،باإلضافة إىل تعزيز العالقات بينها وبني تلك
الدول .الب ّد يف هذا اإلطار من الرتكيز عىل دور رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
العدد ()3
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الشيخ زايد بن سلطان بصورة خاصة مع تط ّور وازدياد منزلته عىل
الصعيد الدويل ،والتي واكبت وضع الدولة يف الساحة العاملية؛ فمع مرور السنوات
كان قد برز كاملصلح والوسيط لرجال الدولة األحداث ليس فقط يف دول مجلس
التعاون الخليجي ،بل أيضاً ضمن العامل العريب ولعدد من الدول النامية.
وكذلك استفادت عدة دول فقرية ومجتمعات عىل املستوى العاملي من
18
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املساعدات املادية واملالية التي كانت تُ نح لهم باسم دولة اإلمارات
العربية املتحدة من قبل حاكم أبوظبي ،وهذا األمر إن ّ
دل عىل يشء فإنّ ا
ّ
يدل عىل مدى شعوره اإلنساين وإنسانيته التي استم ّد أبعادها من إميانه الثابت
باإلسالم.
وباإلضافة إىل ذلك فإ ّن القوات العسكرية التابعة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة هي القوات الوحيدة غري التابعة لحلف الناتو التي تساعد يف حفظ السالم
يف كوسوفو؛ ولذا فإنّه ليس من املستغرب أن يكون سخاء الدولة قد لفت انتباه
العامل بأرسه من حيث تقديم املساعدة ،وتخفيف آالم ضحايا الكوارث الطبيعية
والبرشية.
لقد حظيت كافة اإلمارات باهتامم عاملي ،نظرا ً لتقدميها  -عىل مستوى الفرد-
الفرص االقتصادية الواسعة النطاق ،باإلضافة إىل التسهيالت الرياضية والرتفيهية،
والنشاطات الثقافية وأيضاً خلق الوعي لحامية البيئة والحياة الربية وتشجيع
السياحة.
ومن ناحية أخرى فإ ّن التقدّم املميّز الذي أحرزته املرأة اإلماراتية يف كافة
ككل ،إ ّن فرص
مجاالت الحياة تشكّل مقياساً هاماً آخر لقياس مدى تقدّم الدولة ّ
املساواة التي منحها دستور الدولة للمرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،قد
ساعد النساء يف الدولة للعمل عىل إثبات وجوده ّن يف املجتمع بشكلٍ واض ٍح
ورصيح.
ولالتحاد النسايئ يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  -والذي ت ّم تأسيسه يف أبو
ظبي عام 1975م من قبل سم ّو الشيخة فاطمة بنت مبارك  ،باإلضافة إىل فروعه
األخرى يف اإلمارات األخرى -الفضل األكرب يف القيام بدور رئيس يف تحرير املرأة.
ومهام يكن فال ب ّد من اإلشارة إىل أ ّن املعامريني الذين يعملون عىل تطوير
املظاهر العمرانية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  -رغم التحديث العام يف
الدولة  -يأخذون بعني االعتبار املحافظة عىل املظاهر التقليدية واستمراريتها
وعىل الرتاث املوروث منذ أزمان ،كام يق ّرون مبدى أهميتها.
ويكمن مدى نجاح النظام السيايس يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف أنّها
متثّل مزيجاً فريدا ً من القديم والحديث مع التزام فطري "،باإلجامع واملناقشة
والدميقراطية املبارشة" .كانت تضحيات ومنجزات أجداد الدولة الذين أسسوها،
قد ساهمت يف بروز الدولة الحديثة بدالً من اإلمارات املستقلّة القدمية.
إ ّن دولة اإلمارات العربية املتحدة هي الدولة االتحادية الوحيدة يف العامل العريب
تبق وتستم ّر فحسب ،بل إنّها قد نجحت أيضاً يف تكوين واستخراج هوية
التي مل َ
قومية مم ّيزة مع مرور الزمن.
رصح الشيخ زايد مبناسبة االحتفال مبرور خمس وعرشين سنة من النجاح
لقد ّ
كل ما ت ّم إنجازه قد فاق توقّعاتنا ،وأ ّن
الذي حقّقه االتحاد بكل فخر واقتناع" ،بأ ّن ّ
ذلك مبساعدة من الله تعاىل وبعزم وإرادة قوية وصادقة ،يؤكّد أنّه ليس هناك يشء
ال ميكن تحقيقه لخدمة الشعب ما دام العزم ثابتاً وقوياً ،وما دامت النوايا صادقة".

رئيس التحرير
khobaid@moi.gov.ae

محطات هامة في تاريخ االتحاد
االج
تماع الذي عقد بين المرحوم الشيخ زايد بن
سلطان
آل نهيان والمرحوم الشيخ راشد بن سعيد
آل
مكتوم في أوائل فبراير 1968م ،وكان أول
اج
تماع
وح
دوي على طريق تحقيق األمل الكبير الذي
طالما راود شعب المنطقة.
اج
تماع حكام اإلمارات في دبي في الفترة
من
 25إلى  27فبراير  1968بدعوة موجهة من
حاك
مي أبوظبي ودبي ،وتم في هذا االجتماع
االتفاق
على قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة.
اج
تماع حكام ً اإلمارات في الثاني من ديسمبر
71
19م وتحقيقا إلرادة شعب اإلمارات واستجابة
لر
غباته
صدر عن هذا االجتماع البالغ التار يخي الذي
جاء
فيه" :يزف المجلس األعلى هذه البشرى
الس
عيدة إلى شعب اإلمارات العربية المتحدة وكل
ال
دول
ال
ً
عربية الشقيقة والدول الصديقة والعالم
أ
جمع
،
معلنا قيام دولة اإل
مارات العربية المتحدة
ً
دولة
مس
تقلة ذات سيادة ،وجزءا من الوطن العربي
الكبير".
وا
كتمل عقد االتحاد بانضمام إمارة رأس الخيمة
في
10
فبراير 2
 ،197وتم انتخاب المغفور له الشيخ
ً
زايد
بن
سلطان رئيسا للدولة  ،والم ًغفور له الشيخ
راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس.
وبادرت دولة اإلمارات بعد إعالن قيامها
باالنض
مام إلى عضوية جامعة الدول العربية في
السا
دس
من ديسمبر  ،1971وانضمت إلى عضوية
ا
ألمم
المت
حدة ً في التاسع من ديسمبر عام ،1971
و
ذلك
انطالقا من إيمانها بميثاق األمم المتحدة
واألعراف الدولية.

المصادر والمراجع :
 املوقع الرسمي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة. وكالة أنباء اإلمارات.العدد ()3
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إضاءات

مسيرة االتحاد

النقيب  /خالد حسن النقبي

الحلم الذي تحقق
اغتنم هذه المناسبة ألتوجه بتحية االعتزاز والتقدير
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة  -حفظه اهلل  -مجددين العهد والوعد
الذي أطلقه حكامنا المؤسسون بأن تظل دولة
اإلمارات العربية المتحدة نبعا للعطاء والخير والنماء
ونورًا يشع في النفوس وعنوانا للمجد والفخار
وواحة لألمن واألمان والبناء والتقدم وقلعة حصينة
تحفظ للوطن عزته وكرامته وتؤمن للشعب رفاهته
وسعادته ،كما أتوجه بالتهاني والتبريكات ألصحاب
السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات والى
كل شعب اإلمارات في كافة أرجاء دولتنا الغالية.
ونحمد اهلل أننا نملك ً
تراثا غنيًا وتجربة عملية ثرية في العمل
على تحويل األحالم إلى وقائع ملموسة ومعاشة وظاهرة
للعيان وذلك بفضل اهلل أو ً
ال ثم بفضل قيادتنا الرشيدة.
كان االتحاد الذي نحتفل بعامه الـ (  ) 42حلمًا كبيرًا عمل
الشيخ زايد والشيخ راشد على تحقيقه بدءا من السميح في
فبراير من العام  ،1968وصوال إلى قيام دولة اإلمارات
العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر عام .1971
حلما آخر حققته قيادتنا
وكان اللحاق بالعصر
ً
والجهد
الدؤوب
والعمل
الصائبة
بالرؤية
المخلص والعطاء الذي ال يعرف الحدود.
وهكذا استطاعت دولتنا الفتيه خالل السنوات األربعين
الماضية تحقيق ما يشبه المعجزات سواء على صعيد
اإلنسان أو على صعيد العمران فانتقلنا من مجتمعات
عدة إلى مجتمع واحد بهوية وطنية واحدة ،ومن
مرافق خدمات وبنى تحتية بدائية إلى مرافق وبنى
تضاهي أفضل مثيالتها في الدول المتقدمة ،ومن
إمارات منسية في هذا الجزء من العالم إلى دولة
فاعلة وحاضرة باحترام ومصداقية في العالم بأسره.
سنظل على عهدنا نحقق أحالمنا بالعمل
واالنجاز ،مدركين أن من يتساهل في عمله تتحول
أحالمه إلى سراب وال يستطيع تحقيق أهدافه.
أسأل اهلل أن يعيد علينا أيامنا الوطنية وقد تحققت آمالنا
وتقدما.
وزادت إنجازاتنا وزادت دولتنا رفعة ومكانة
ً

مسيرة االتحاد

ً
رفعه المؤسس الشيخ زايد ألول مرة في  2ديسمبر  1971إعالنا لقيام االتحاد

ٌ
ََ ُ
علم الدولة  ..تاريخ ترف معه قلوب اإلماراتيين

ً
ً
ً
ً
َ َ
وترف معه ً قلوب جميع اإلماراتيين  ،صغارا وكبارا  ،شيبا وشبانا
ً
علم اإلمارات ..رايتها وعزها وتاريخها ومجدها ً ،وما أن يرف إال ً
إنه رمز الوطنية والوالء واالنتماء  ..نرفعه عاليا ليبقى شامخا عاليا خفاقا  ،تخفق معه األفئدة والنفوس  ،لنظل ندافع عنه
ً ،
رمزا لكرامتنا وهويتنا .إن تجاوب المواطنين والفعاليات الرسمية والمجتمعية مع مبادرة يوم العلم التي أطلقها صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  -رعاه اهلل – هو تجسيد حقيقي لالعتزاز
بالعلم ومكانته لدى أبناء الوطن.
إعداد ومتابعة – وليد الشحي :
شهدت دولة اإلمارات العربية املتحدة لحظات تاريخية
حيث التف شعب اإلمارات وقيادته حول علم الدولة
ووقفوا له يف وقت واحد وهتفوا بنداء واحد وقلب
واحد "دام األمان وعاش العلم يا إماراتنا" ،تقدمهم يف
ذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب،
يف دار االتحاد  ،ويف نفس املوقع الذي رفع فيه اآلباء
املؤسسون العلم قبل أكرث من  42عاما ليعلنوا أن هذا
العلم الواحد هو ما ميثل جميع أبناء هذا الشعب
وال يشء غريه ،وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم بعد رفعه العلم  ،يرافقه سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ،ويل عهد ديب،
وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد ال مكتوم ،نائب
حاكم ديب " :نجدد العهد والوعد لشعب اإلمارات عىل
خدمته ورفعته ،ولرتاب اإلمارات عىل بذل الروح من
أجله ،ولعلم اإلمارات عىل اإلخالص له وترسيخ مكانته".
وخاطب سموه األطفال من حوله "عاش علمنا
وعاش اتحاد إماراتنا وعاشت بالدنا عزيزة أبية"،
وأضاف سموه إن العلم هو أمانة تسلمناها من
املؤسسني ،وهو أمانة عند أخي الشيخ خليفة،
وعندي وعند كل مواطن ومواطنة ،وهو أمانة بأيدي
األجيال القادمة للحفاظ عليه وتعزيز مكتسباته".
وجدد سموه القسم أمام العلم بتقديم الغايل والنفيس
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من أجل رفعة علمنا وعزة بالدنا وتوفري العيش الكريم
لشعبنا ،وأضاف سموه "دام األمان وعاش العلم هو
دعاؤنا دامئا ،ونسأل الله أن يديم علينا خريه ونعمه
وفضله".
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه
الله ،اعتمد “يوم العلم” كمناسبة وطنية سنوية ،اعتبارا
من هذا العام يحتفل فيها املواطنون واملقيمون عىل أرض
الدولة بالتزامن مع االحتفال بيوم تويل صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله
مقاليد الحكم.
واستجابة لهذه املبادرة الكرمية احتفلت دولة اإلمارات
 ،شيوخاً ومسؤولني ومواطنني ومقيمني بهذه املناسبة ،
إىل جانب الفعاليات الحكومية واملجتمعية والخاصة ،
وأفرزت تلك االحتفاالت مشاهد وطنية جياشة عززت
حب العلم وصونه والذود عنه.
من جهته اعترب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
أن اليوم األول الذي رفع فيه األب املؤسس الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه
بناة االتحاد علم دولة اإلمارات العربية املتحدة يف
الثاين من ديسمرب  1971أصبح بالنسبة لنا جميعاً يوم
الحقيقة التي تؤكد ميالد شعب ووطن مييض قدماً

تحت تلك الراية لبلوغ أوج الرفعة والنهوض واالزدهار.
وأضاف سموه يف ترصيح له خالل حضوره مراسم
االحتفالية برفع علم البالد خفاقاً فوق مبنى وزارة
الداخلية  ،بالتزامن مع كافة تشكيالتها اإلدارية ومبانيها
يف الدولة إن املبادرة الوطنية السامية والدعوة الكرمية
الهادفة التي وجهها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" لالحتفاء بيوم العلم وذكرى
تسلم سيدي راعي املسرية قيادة الوطن يف الثالث من
نوفمرب من كل عام عىل هذا النحو االتحادي الشامل
بشقيه الرسمي والشعبي املستمر ميثل لحظة حب أخرى
وموعدا ً متجددا ً للعرفان والوالء للوطن ولرب األرسة

مسيرة االتحاد

محمد بن راشد :
"العلم هو أمانة تسلمناها
من المؤسسين ،وهو أمانة
عند أخي الشيخ خليفة،
وعندي وعند كل مواطن
ومواطنة ،وهو أمانة بأيدي
األجيال القادمة للحفاظ
عليه وتعزيز مكتسباته".
يا علـ ـ ـ َـمنا رف في عالي السما

اإلماراتية الكبرية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،الذي ميثل رمزا ً
لهذه الوحدة الخالدة وركيزتها األساس.

يبذلـ ـ ــون ويفت ـ ـ ـ ــدونك بالدم ـ ـ ـ ـ ــا
ّ
إنته ثوب العز فيـ ـ ــك إتجسـ ـ ـ ـ ــما

رفع العلم ألول مرة

يف  2ديسمرب  ،1971قام املغفور له بإذن الله تعاىل،
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ رحمه الله ـ بعد
انتخابه رئيساً للدولة برفع علم دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،للمرة األوىل عىل سارية العلم املوجودة يف قرص
الجمريا يف ديب ،حيث أطلقت املدفعية إحدى وعرشين
طلقة تحية بهـذه املناسبة  ،التي ارتفع فيها علم دولة
اإلمارات العربية املتحدة للمرة األوىل  ،ليعلن للعامل
أجمع قيام الدولة االتحادية.

مواصفات العلم

وللعلم اإلمارايت مواصفات فنية خاصة ،فهو مستطيل
الشكل طوله ضعف عرضه وينقسم إىل أربعة أقسام
مستطيلة ،اللون األحمر بعرض العلم ويأخذ ربع مساحة
العلم ،وهو يجاور السارية ،ثم اللون األخرض يف األعىل
واألبيض يف الوسط واألسود يف األسفل.
وتجدر اإلشارة هنا إىل النصب التذكاري أو السارية
التي ترتفع حتى  120م ًرتا يف مبنى دار االتحاد “قرص
الضيافة” يف ديب ،والتي كانت من تخطيط املهندس
اإلمارايت عبدالرضا أبو الحسن لريتفع علم الدولة عليها
شاهدا عىل ميالد دولة اإلمارات العربية املتحدة قبل
قرابة اثنني وأربعني عاما ،حيث اجتمعت اإلمارات تحت
راية واحدة .ولكن ماهي قصة العلم ،وكيف تم اختيار
ألوانه ،ومتى ارتفع عالياً وظل شامخا يف سامء الدولة

فيك األبيض للسالم وتسلم ـ ـ ـ ــا
ولونك األخضر ربوعك
والحمى
ِ

َ َ
يوم العلم

هو يوم الحقيقة

شعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك وجـندك إذا حق الجهاد
َ
ْ
ْ
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ِ
والمعادي من سوادك في حداد

محمد بن راشد آل مكتوم
وعىل كل املؤسسات كالوزارات واملدارس وغريها ويف
املناسبات الوطنية ويف سفارات الدولة يف الخارج ويف
املحافل الدولية.

تخيله ووضعها يف ألبوم أرسله عىل العنوان الوارد يف
اإلعالن الذي تلقى تصاميم أخرى مشاركة يف املسابقة
بلغت حينذاك  1030تصميام.

مصمم العلم
مسابقة أعلنت يف
صحيفة “االتحاد”
علم
لتصميم
االتحاد انتهت
باختيار النموذج
قدمه
الذي
عبدالله املعينة
من بني مئات
التصاميم املتقدمة
للمسابقة.
الوثائق تشري إىل ما يقوله املعينة مصمم العلم من
أنه بدأ اهتاممه بتصميم العلم بعدما قرأ إعالنا يف
جريدة االتحاد قبل نحو شهرين من إعالن قيام دولة
اإلمارات ،وكان اإلعالن من الديوان األمريي بالتعاون
مع دائرة اإلعالم يف حكومة أبوظبي عن طرح مسابقة
لتصميم علم االتحاد .وحينذاك قرر املعينة املشاركة
يف املسابقة وقام بتصميم ستة مناذج لعلم اإلمارات كام

معاني ألوان العلم

,,

سيف بن زايد :

رافعينـ ـ ـ ـ ــك ص ـ ـ ـ ـ ــانعـ ـي ـ ـ ـ ـ ــن اإلتح ـ ـ ـ ـ ــاد

وأكد عبدالله املعينة أنه اختار ألوان علم الدولة عىل
ضوء بيت الشعر الذي قاله الشاعر صفي الدين الحيل:
بيض صنائعنا خرض مرابعنا  ..سود وقائعنا حمر مواضينا.
واملعنى أن الصنائع هي األعامل التي متيل للرب واملعروف
والخري ويرمز لها اللون األبيض ،أما الوقائع فهي املعارك
والحروب ويرمز لها اللون األسود ،واملرابع هي األرايض
الواسعة املعطاء ويرمز لها اللون األخرض ،واملوايض هي
السيوف التي خضبتها دماء األعداء بعد االنتصار عليهم
ويرمز لها اللون األحمر .ويتذكر جائزة املسابقة التي
تسلمها حينذاك وكانت أربعة آالف درهم وتعترب مبلغاً
كبريا يف تلك الفرتة إال أنها مل تكن تعني له الكثري باملقارنة
مع سعادته باختيار العلم الذي صممه ،وهو يرمز إىل
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الوطن املستقل والعزيز
عىل الجميع ويرمز لسيادة البالد ورفعتها.

المصادر المراجع

 وكالة أنباء اإلمارات. -جريدة االتحاد  -جريدة اإلمارات اليوم.
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تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة

شرطة رأس الخيمة ترفع علم الدولة يف احتفالية رائعة
ً
بناء على الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – رعاه
اهلل -برفع علم الدولة على كل ًالجهات و الدوائر و الوزارات االتحادية و
المنازل في الدولة ،وذلك احتفاال بيوم العلم الذي يصادف الثالث من
شهر نوفمبر ،ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
– حفظه اهلل -رئاسة الدولة ،قامت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة
وباهتمام و متابعة مباشرة من سمو قائد عام الشرطة برفع علم دولة
اإلمارات العربية المتحدة على مبنى القيادة العامة للشرطة ،وذلك
بحضور سعادة العميد محمد النوبي محمد نائب قائد عام شرطة رأس
الخيمة ،و كافة المديرين العامين و مديري اإلدارات و رؤساء األقسام
وجميع الضباط و ضباط الصف و األفراد بشرطة رأس الخيمة.
حيث أوضح العميد محمد النويب أن التطور الشامل
الذي شهدته دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل
مدى السنوات املاضية منذ تويل صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ملقاليد
ال ُحكم أدى إىل زيادة املهام التي ينهض بها رجال
الرشطة ،وكان البد من االستعداد لذلك بتطوير
الوسائل واإلمكانيات وإنشاء الرشطة العرصية التي
تتوفر لها الكفاءة واملقدرة عىل مواجهة الجرمية
وإقرار األمن وتوفري االستقرار والسالمة لجميع
املواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة ،والتي وفرها
صاحب السمو لجميع األجهزة الرشطية .
وأضاف نائب القائد العام ،لقد حرص صاحب
السمو رئيس الدولة –حفظه الله -بأن تكون أجهزة
الرشطة لوزارة الداخلية تعمل عىل توفري األمن
واالستقرار للمواطنني واملقيمني عىل أرض الدولة
عىل حد سواء ،لذا فهي تعمل عىل تحقيق هذه
الغاية الوطنية النبيلة يف ظل دولة االتحاد ،انطالقاً
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من أن األمن واالستقرار رضورة من رضورات الحياة
وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة
يف البالد ،وقد اتبع سموه منهجاً جديدا ً يرتكز عىل
أسس علمية ومنهجية لتطوير اإلمكانيات البرشية
واملادية لوزارة الداخلية ملواكبة النهضة الشاملة
التي تشهدها الدولة يف مختلف املجاالت.
وأشار سعادة نائب القائد العام بأن الدعوة التي
أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله -جاءت مبناسبة
تويل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
– حفظه الله -لرئاسة الدولة ،و لنا يف هذه الذكرى
العزيزة عىل قلوبنا فرصة تأكيد والئنا وترسيخ حبنا
لرئيسنا ولدولتنا الحبيبة ،ودعوة لتكريس هذا
اإلرث الطيب الذي زرعه الوطن فينا لدى أبنائنا،
وأن املسرية الخرية بظاللها الوارفة بأمنها الذي ننعم
به تبعث فينا فخرا ً واعتزازا ً ال مثيل لهام ,وألثرها
الطيب الذي ملسناه عىل مدى األعوام املاضية نرفع

أيدينا بالدعاء لله عز وجل بأن ميد يف عمر رئيس
الدولة ويهيئ أسباب الرفعة لهذا الوطن ،ويأخذ
بيد أبنائه إىل سلم الرقي واالزدهار يف ظل القيادة
الحكيمة ،متخذين من قول املوىل سبحانه وتعاىل ":
وقل اعملوا فسريى الله عملكم ورسوله واملؤمنني"
أساساً للدميقراطية والتميز  .وبعد أن تم عزف
النشيد الوطني ورفع العلم عىل مبنى القيادة العامة
للرشطة ،قام طريان الرشطة برفع علم الدولة يف الجو،
و التحليق به عالياً فوق إمارة رأس الخيمة ،مبختلف
دوائرها و جهاتها الحكومية و الخاصة ،وكذلك
فوق املنازل و األحياء السكنية و الشوارع ،احتفا ًء
بهذه املناسبة الغالية .ومن جانب آخر قامت إدارة
املرور والدوريات باإلدارة العامة للعمليات املركزية
برشطة رأس الخيمة ،بتوزيع مجموعة من الهدايا و
الحلويات التي تحمل علم الدولة عىل السائقني يف
مختلف شوارع اإلمارة ،متمنني لهم قيادة آمنة يف
ظل أمن واستقرار هذا الوطن.

مسيرة االتحاد

رؤية

الشيخ زايد
لالتحاد

تمثل رؤية المغفور له بإذن اهلل «الشيخ
نهيان» ،لالتحاد نظرة
زايد بن سلطان ًآل
ً
استشرافية وتصورا مستقبليا لدولة االتحاد
التي ظهرت للوجود في الثاني من ديسمبر
 ،1971حيث كان التعاون مع إخوانه أصحاب
اإلمارات ،وتحققت الرؤية
السمو حكام
ً
وأصبح االتحاد واقعا يعيشه الشعب
اإلماراتي داخل دولة االتحاد ،ولم يتوقف
األمر عند ذلك ،فقد تم االهتمام بجميع
جوانب الحياة على أرض اإلمارات ،مع
إعالء القيم اإليجابية« :العلم ،والعمل،
 ...إلخ» ،وتعزيز مشاركة المواطنين في
جميع جوانب الحياة ودعم قيم المساواة
والعدالة االجتماعية والحق ...إلخ.
إعداد /د .عادل عبد الجواد الكردوسي
خبير بوزارة الشؤون االجتماعية
اإلماراتية
kardousy1@hotmail.com

عندما نفكر يف هذا االتحاد علينا أن نتذكر ظروف اإلمارات يف تلك الفرتة.
كان االقتصاد ضعيفاً والتخطيط محدودا ً ،وكانت الرعاية الصحية عادية
جدا ً ومل تكن نسبة التعليم كبرية ،وأضف إىل هذا وغريه وجود ضغوط
سياسية خارجية ،وتشكيك بنجاح هذه التجربة .كان البعض يقول :كيف
تنجح هذه التجربة يف كيان ليست لديه مقومات الدولة ويف وقت فشلت
كل االتحادات العربية بني دول أكرث رقياً وتطورا ً ونضجاً من اإلمارات؟ إال
أن رؤية القائد وطموحاته مل تقف عند حدود إمارة أبوظبي ،بل تجاوزت
إىل كل مناحي اإلمارات ،ففي الثاين من ديسمرب من عام  1971كان شعب
اإلمارات عىل موعد آخر مع التاريخ ،حيث قام الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان وإخوانه حكام اإلمارات ،باإلعالن عن قيام دولة االتحاد ،مجسدين
بذلك طموحات شعب اإلمارات ىف الوحدة واالتحاد.
أو ً
ال :االتحاد في فكر الشيخ زايد

نلقي الضوء عىل دعوة الشيخ زايد لالتحاد ،وموافقة إخوانه حكام
اإلمارات عىل هذا التوجه ،حيث شهد الثاين من ديسمرب 1971قيام
االتحاد «دولة اإلمارات العربية املتحدة».
إن دعوة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إىل
قيام اتحاد يضم اإلمارات «دولة اإلمارات العربية املتحدة» ،قد وجدت
ترحيباً كبريا ً من سمو حكام اإلمارات بنوايا طيبة وخالصة ملصلحة االتحاد،
الذي ترتب عليه كثري من الفوائد واإليجابيات للجميع ىف مختلف أرجاء
الدولة وىف جميع جوانب الحياة اقتصادياً وسياسياً واجتامعياً وتعليمياً
وثقافياً  ..إلخ ،وتحققت معدالت مرتفعة ىف أبعاد التنمية البرشية ىف
املجتمع اإلمارايت.
قال الشيخ زايد «االتحاد يعيش ىف نفيس وقلبي وأعز ما ىف وجودي ،وال
ميكن أن أتصور ىف يوم من األيام أن أسمح بالتفريط به أو التهاون نحو
مستقبله» .وأضاف« :إن االتحاد هو الضامن الوحيد لالستقرار واألمن ىف
هذا الجزء من العامل العريب ،وإن مصالح االتحاد فوق الجميع ،ولن نسمح
بتفضيل املصالح الشخصية عىل مصالح االتحاد وأن أهم إنجازات االتحاد
ىف نظري هي إسعاد املجتمع عن طريق توفري جميع سبل الرفاهية
والتقدم لهذا الشعب» .وكان رئيس الدولة حريصاً عىل دعوة جميع
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األشقاء ىف منطقة الخليج العريب لتحقيق االتحاد فيام
بينهم مسرتشدين بذلك من تجربة دولة اإلمارات ،وقد
عرب الشيخ زايد عن ذلك بقوله« :لقد وضعنا ىف دولة
اإلمارات تجربتنا االتحادية كنموذج حي لجميع اإلخوة
ىف منطقة الخليج العريب وتطلعنا بعد ذلك إىل االتحاد
األكرب بني األشقاء».
حيث إن دعوة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ىف
بداية سبعينيات القرن العرشين لالتحاد وجدت تجاوباً
كبريا ً من حكام بقية اإلمارات بهدف قيام دولة اإلمارات
العربية املتحدة التي تضم «أبوظبي ،ديب ،الشارقة،
رأس الخيمة ،عجامن ،أم القيوين ،الفجرية» ،وأصبح
هذا االتحاد منوذجاً ي ُحتذى به عىل املستويني العريب
واإلسالمي.
وعىل الصعيد األمني تتمثل مظاهر التقدم ىف وضع
األساس لجهاز أمني حديث ورشطة عرصية ،حيث
تم إصدار العديد من القوانني والقرارات التي تنظم
العمل األمني ىف جميع املجاالت ،ثم تأسيس العديد
من الهياكل التنظيمية واإلدارية األمنية التي تواكبت
مع مسرية التطور االقتصادي واالجتامعي والحضاري
ىف الدولة ،وقد صدر الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة
الداخلية ،والذي يعترب بحق نقلة نوعية كبرية ىف هذا
املجال واستمر التطوير حتى اآلن.
حيث إن املغفور له بإذن الله الشيخ زايد وإخوانه
جميع حكام اإلمارات قد أعطوا أروع األمثلة االتحادية
بتدشني االتحاد املتمثل بدولة اإلمارات العربية املتحدة،
والعمل عىل الحفاظ عىل هذا الكيان وتحقيقه ألفضل
منوذج تنموي ىف املنطقة العربية ،وعىل املستوى
اإلقليمي والعاملي ،وبذلك تتضح رؤية الشيخ زايد

ألهمية االتحاد كقيمة من خالل ما تحقق من نجاحات
يف مختلف األبعاد االجتامعية واالقتصادية ،والثقافية،
 ...إلخ ،ىف الدولة.
ثانيًا :بعض النتائج اإليجابية لالتحاد

القول إن املغفور له بإذن الله الشيخ زايد قد أدى
واجبه ورسالته عىل أكمل وجه ،بإعالئه قوالً وفعالً
القيم اإلسالمية ،ممثلة يف قيمة العلم والعمل والعدل
والحق ...إلخ ،فكان لذلك أفضل النتائج يف املجتمع
اإلمارايت .ففي ظل االتحاد تم االعتامد عىل العلم يف
بناء اإلنسان اإلمارايت ،فالعلم هو أساس كل تقدم وتطور
وأساس الحضارة ،والتخطيط العلمي يف جميع األبعاد
«اقتصادياً ،واجتامعياً ... ،إلخ» ،وترتب عىل ذلك تحقيق
أفضل اإلنجازات ،مام أدى إيل وجود دولة اإلمارات
ضمن أفضل دول العامل يف مجال التنمية البرشية (فئة
الدول ذات التنمية البرشية املرتفعة جدا ً).
وكان إنشاء وزارة الداخلية مواكباً لقيام دولة اإلمارات
باعتبارها من األجهزة االتحادية الحيوية التى يرتبط
وجودها بدعم األمن وتوفري االستقرار ىف ربوع الوطن.
وكان االهتامم الكبري بوحدة األمن عىل مستوى الدولة
وراء الخطوات البارزة التى تحققت ىف هذا املجال،
والتى جاءت تدعيامً فعاالً للكيان االتحادى ،بقدر ما
كان لها من أثر ىف النهوض مبستوى وكفاءة أجهزة األمن
ومتكينها من النهوض بواجباتها ومسؤولياتها املتزايدة.
ففي عقد التسعينات ،أجمعت تقارير األمم املتحدة
واملنظامت الدولية املتخصصة التابعة لها عىل أن دولة
اإلمارات العربية املتحدة تعد من الدول القالئل التي
خطت خطوات كبرية ىف مجاالت التنمية االقتصادية

واالجتامعية والصحية والتعليمية وغريها .فاإلمارات
حققت املرتبة األوىل ضمن مثاين دول ىف الرشق األوسط
وشامل إفريقيا ىف مجاالت الرعاية الصحية ،واالهتامم
بالطفولة والتعليم ،ومكافحة األمية ،والنهوض باملرأة،
ناهيك عن الجوائز العاملية التي حققتها ىف مجاالت
البيئة واالرتقاء بالعنرص البرشي ،واالهتامم بالصناعة
وغري ذلك من إنجازات ،وتحققت كل تلك األحالم
ىف سنوات قالئل بعد تالحم القيادة ،واتفاق أصحاب
السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات مع
قائد املسرية صاحب السمو رئيس الدولة من أجل بناء
اإلنسان ونهضة الوطن .لقد استمرت مسرية تحقيق
النجاح بدولة اإلمارات فوصلت قيمة دليل التنمية
البرشية إىل ( )0.815عام  ،2010وبلغ متوسط العمر
املتوقع عند الوالدة  77,7سنة ،ووصل متوسط سنوات
الدراسة إىل  9,2سنوات ،يف حني أن متوسط سنوات
الدراسة املتوقع هو  11,5سنة ،وقدر نصيب الفرد من
الدخل القومي اإلجاميل  58,006دوالر يف عام  2010م.
خالصة القول :إن رؤية املغفور له بإذن الله الشيخ
زايد لدولة االتحاد تعرب عن تصور واضح ملا سيرتتب
عىل هذا االتحاد من نتائج إيجابية ،تحققت عىل أرض
الواقع من تطورات ىف جميع املجاالت ومناحي الحياة،
واستمر التطور يف املجتمع اإلمارايت ،فحصل املواطنون
عىل مثارها وكذلك جميع الوافدين الذين عاشوا عىل
أرض دولة االتحاد ،باإلضافة إىل ما قدمته الدولة عىل
املستوى العريب واإلقليمي والعاملي من مساعدات
ودعم مادي وغري مادي لكثري من بلدان العامل ،وكذلك
حققت مستوى متقدماً يف التنمية البرشية ،وحضورا ً
عىل املستوى العاملي.
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ً
عاما من
اإلنجازات
في الثاني من ديسمبر من عام  ،1971حمل
الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب
اهلل ثراه) ،شعلة االتحاد مع إخوانه حكام
اإلمارات العربية المتحدة التي أضاءت الطريق
أمام أبناء اإلمارات نحو البناء والتنمية
والتطور ففي هذا التاريخ تحل ذكرى لحظات
مباركة في تاريخ هذا الوطن ً عندما ارتفع
عاما علم دولة
وللمرة األولى منذ 42
ً
اإلمارات العربية المتحدة ،إيذانا بميالد دولة
اتحادية جسدت إرادة أبناء الوطن في
كيان يجمعهم يودعون ً به سنوات العزلة
واالنفالت والتشتت ،كيانا يترجم رؤية قيادة
حكيمة لجمع كلمة أبناء اإلمارات ،وتوحيد
جهودهم وطاقاتهم للمضي بالدولة
الوليدة نحو إنجازات غير مسبوقة ،عندما
اجتمع القائد المؤسس الشيخ زايد ين سلطان
آل نهيان بأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل
مكتوم (رحمهما اهلل) ،في عرقوب السديرة
عند منطقة السميح على طريق دبي
أبوظبي ،خفقت أحالم كبيرة بين األضلع بدت
وهي ترسم على تلك الكثبان كما لو أنها
من ضروب المستحيالت ،ولكن اإلرادة الصلبة
للرجال وعزائمهم القوية ال تعترف بمثل هذه

الكلمات ،فمضت سفينة االتحاد بجهودهما
وإخوانهما القادة المؤسسين وكأنها في
سباق مع الزمن لتحقيق األحالم والتطلعات
لواقع ملموس وقد أذهلت إنجازات اإلمارات
الحضارية ،العالم أجمع لما تتمتع به الدولة
من حيوية فائقة من مختلف مناحي الحياة،
وجعلتها قبلة للسياحة واالستثمار واالقتصاد
والثقافة والحضارة خالل فترة قصيرة تحولت
خاللها الصحارى المترامية إلى جنان وافرة
الظالل ،ولم تقف التنمية الحضارية الشاملة
عند هذا الحد ،بل حمل الشعلة من بعده
نحو التقدم ،ورفاهية المواطن صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة (حفظه اهلل) ،الذي استطاع أن يترجم
طموحات المواطنين وآمالهم وتطلعاتهم
على أرض الواقع .وقاد صاحب السمو رئيس
الدولة العمل الوطني إلى آفاق أرحب،
من أجل تحقيق التقدم واالزدهار في كل
المجاالت ،واستطاع سموه بنظرته الثاقبة
تمكين الدولة من تحقيق أعلى المستويات
في مؤشرات التنمية البشرية ،والحضارية،
والثقافية ،والتعليمية ،وهذا ما شهدت به
وأكدته التقارير الدولية ،كما يحرص سموه

على توفير مقومات العيش الكريم ألبنائه
المواطنين ،وإنشاء منظومة تنمية متكاملة
في مختلف مناطق الدولة ،وجاء تواصل
المبادرات ليثلج صدر كل أبناء الوطن عكست
رؤية صاحب السمو رئيس الدولة وعطاءه
المتواصل لشعبه من أجل االرتقاء بمستوى
معيشة إنسان اإلمارات ورفاهيته.
وقد سخرت دولة اإلمارات منذ قيامها
في الثاني من ديسمبر عام ،1971
كل إمكانياتها لصالح قضايا األمة العربية
واإلسالمية لتحقيق التضامن والتآزر ،وتوحيد
الصف العربي واإلسالمي ،ولم تتوقف
ً
يوما عن الدعوة إلى لم الشمل واستعادة
المصارحة
وتحقيق ً
التضامن ،وتجاوز الخالفات ً
والمصالحة والوقوف صفا واحدا في
مواجهة المخاطر ،وأسهمت بفعالية في
تطوير آليات العمل العربي المشترك ،وكذلك
دعم منظمة المؤتمر اإلسالمي وأجهزتها
المتخصصة ،وأسهمت مع دول المجلس
منذ إعالن ميالده في أبوظبي عام ،1981
في تعميق روابط التعاون والتآزر بين دوله
وشعوبه.

إعداد  :حسن المنصوري
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المجلس الوطني يحظى
بدعم القيادة لتعزيز دوره

تحل الذكرى الثانية واألربعون لتأسيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وقد تحقق
من اإلنجازات ما ارتقى مبكانتها إىل مصاف الدول املتقدمة ،وذلك بجهود مخلصة
قادها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) ،وإخوانه
اآلباء املؤسسون ،رحمهم الله ،الذين عملوا عىل تأسيس مسرية تتوافق يف أهدافها مع
قيمنا الوطنية وثوابتنا األصيلة ،وعىل هذا النهج تتواصل املسرية للوصول إىل التقدم
واالزدهار يف مختلف املجاالت وواكب املجلس الذي جاء تأسيسه يف  12فرباير عام
 ،1972بعد انطالق مسرية االتحاد املباركة ،جميع مراحل البناء والتطور يف الدولة،
كإحدى السلطات االتحادية التي نص عليها الدستور ،متسلحاً بدعم القيادة الرشيدة
ومشاركة املواطنني ،تعزيزا ً لدوره ومتكينه من مامرسة اختصاصاته الترشيعية والرقابية
والسياسية ،لتحقيق ااملزيد من اإلنجازات التي ينعكس أثرها اإليجايب عىل الوطن
واملواطنني.
وشارك املجلس يف مسرية االتحاد املباركة ،مجسدا ً رؤية مؤسسية عرب آليات واكبت
املستجدات والتطورات التي تشهدها الدولة ،وإطالق طاقات الشباب ،وتأسيس
منظومة ترشيعية وقانونية تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة ،وتشجع
االستثامر يف مجاالت التنمية البرشية وتطوير آليات مشاركة أبناء وبنات اإلمارات
يف هذه املسرية ومتكينهم من العمل يف مختلف اختصاصات العطاء والبناء والنامء.
ويدرك املجلس طبيعة اختصاصاته الدستورية والترشيعية والرقابية والسياسية،
والدور الذي سيقوم به يف تحقيق املشاركة األساسية ،وتحقيق آمال شعب اإلمارات
نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية وال سيام أن هذا الدور هو محط اهتامم القيادة
التي كان بناء دولة االتحاد واالنتقال مبواطنيها من مرحلة إىل أخرى يحظى بأهمية
كربى ،وهو ما عكس إميان القيادة بأهمية دور املجلس بصفته صوت الشعب واملعرب
عن طموحات وتطلعاته ،ودأب املجلس عىل تلمس احتياجات املواطنني وطرح
ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مبارش بحياتهم ،واالهتامم بها بالتعاون مع
السلطات األخرى بالدولة ويحرص عىل تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،ملا سيكون عليه الدور املنوط بأعضائه ،حيث
قال سموه ،إن عضوية املجلس الوطن االتحادي عىل رشفها وسمو مكانتها إال أنها ما
كانت يوماً مجرد ترشيف ،وإمنا هو تكليف ومسؤولية وبذل وعطاء وعمل مستمر
يقود املجتمع نحو التقدم ويحرك مكامن القوة فيه ،استكامالً للمسرية وتأسيساً لنهضة
تطلق العنان لطاقات املجتمع وتحفزه لعمل خالق مبدع ،فليكن قيامكم بالواجب
بحجم تطلعات الوطن .
دبلوماسية اإلمارات انفتاح
واسع على العالم

أكسبت السياسة املتوازنة واملعتدلة التي انتهجتها دولة اإلمارات منذ قيامها إزاء
القضايا اإلقليمية والدولية بالدنا االحرتام والتقدير ،وجعلت لها كلمة مسموعة يف
مختلف املحافل العاملية ملا تتصف به من حكمة واتزان ،والتزامها بالثوابت واستجابتها
يف الوقت ذاته للمتغريات املستجدة عىل الصعيدين الدويل واإلقليمي ،األمر الذي ضمن
لها نشاطاً وتفاعالً بنا ًء مع القضايا كافة ،وك ّرس حضور الدولة دولياً وعزز من مكانتها
اإلقليمية ،حيث اتسمت هذه السياسة الخارجية التي وضع نهجها مؤسس االدولة
املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) بالحكمة واالعتدال،
وارتكزت عىل قواعد اسرتاتيجية ثابتة تتمثل يف الحرص عىل التزامها مبيثاق األمم
املتحدة ،واحرتامها للقوانني الدولية ،وإقامة عالقات مع جميع دول العامل عىل أساس
االحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية لآلخرين ،وحل النزاعات الدولية
بالجوار والطرق السلمية ،والوقوف إىل جانب قضايا الحق والعدل والحق ،واإلسهام
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الفعال يف دعم االستقرار والسلم الدوليني ،وحققت دبلوماسية دولة اإلمارات انفتاحاً
واسعاً عىل العامل الخارجي أمثر عن إقامة رشاكات اسرتاتيجية سياسية واقتصادية
وتجارية وثقافية وعلمية وتربوية وصحية مع العديد من الدول يف مختلف قارات
العامل ،مبا عزز املكانة املرموقة التي تتبوأها يف املجتمع الدويل.

مستوى الدولة لتنفيذ الخطط واملبادرات االسرتاتيجية التي تستهدف تحقيق
الطموح الوطني يف شأن توفري خدمات صحية متميزة لجميع السكان ،وقد وضعت
الوزارة أهدافاً رئيسية ومبادرات واضحة تنسجم مع تطلعات القيادة للنهوض
بالخدمات الصحية يف كافة مناطق الدولة.

النهضة العمرانية رافد للتنمية
والتطور االقتصادي

االرتقاء بالتعليم

تعد البنية يف الدولة أحد أبرز مظاهر التطور االقتصادي واالجتامعي ،حيث احتلت
موقع الصدارة يف اهتاممات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة(حفظه الله) ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب (رعاه الله) ،وإخوانهام أصحاب السمو
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات ،وتعد البنية التحتية أحد أهم روافد التنمية
التي يعول عليها يف تحسني الظروف املعيشية للسكان ،وتوفري الخدمات األساسية
لهم ،وتعد أحد القطاعات الحيوية واملهمة التي تسهم يف زيادة منو االقتصاد الوطني
بشكل مبارش ،وتعتمد وزارة األشغال من خالل تنفيذها ملشاريعها عىل الريادة
والتميز وتشييد املدن وفق املقاييس واملواصفات العاملية للمساهمة يف تحقيق
التنمية املستدامة التي تنشدها الدولة.
مبادرة زايد نموذج مميز للعطاء
اإلنساني محليًا وعالميًا

حققت مبادرة زايد العطاء التي تعترب منوذجاً فريدا ً للعمل اإلنساين عىل الصعيدين
املحيل والدويل التي تأسست عام  ،2003العديد من اإلنجازات القيمة يف مجاالت
التنمية املجتمعية والعمل التطوعي ،تشمل النواحي الصحية والبيئية والتعليمية
والثقافية ،وتعمل املبادرة وفقاً للمبدأ اإلنساين الذي أرىس قواعده منذ قيام اتحاد
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،فقيد األمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب
الله ثراه) ،كام تجسد حرص واهتامم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئس الدولة (حفظه الله) ،عىل مواصلة هذه املسرية املباركة ،واستقطبت
مبادرة زايد العطاء عىل مدى السنوات القليلة املاضية أكرث من  50ألف متطوع،
وأوصلت رسالتها اإلنسانية إىل أكرث من مليون شخص يف الدول العربية واإلفريقية
ممن استفادوا من برامجها التطوعية واإلنسانية املختلفة ،واستطاعت املبادرة
تنفيذ الربامج املجتمعية واإلنسانية واإلغاثة الخريية عىل مستوى العامل أسهمت يف
مساعدة املاليني من املرىض من خالل قوافل زايد العطاء ومشاريع بناء املستشفيات
واملراكز الصحية واملجتمعية املتنقلة وامليدانية يف مختلف دول العامل ،كام تهدف
مبادرة زايد العطاء إىل متكني الشباب للعمل التطوعي واملجتمعي واإلنساين ،وتعزيز
الرشاكة اإلنسانية والتالحم االجتامعي بني مختلف املؤسسات الحكومية والخاصة
وغري الربحية ،وتفعيل مفهوم املسؤولية االجتامعية بني مختلف فئات املجتمع.
القطاع الصحي

انطالقاً من االهتامم باإلنسان الذي يعترب الرثوة الحقيقية ألي مجتمع ،أولت
الحكومة الرشيدة منذ قيام اتحاد دولة اإلمارات اهتامماً كبريا ً للخدمات الصحية
التي شهدت عىل مر السنوات املاضية تطورا ً الفتاً إىل أن غدت منوذجاً مميزا ً يضاهي
الخدمات املقدمة يف دول العامل املتقدم ومنذ البداية حرص فقيد األمة املغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله) ،عىل توفري أفضل الخدمات الصحية
ألبناء الوطن من خالل إنشاء شبكة متطورة من املستشفيات ،واملراكز الصحية
واستقطاب الكوادر الطبية الفنية ذات الكفاءة العاملية وتوفري أحدث املعدات
واألجهزة الطبية .وتسعى كافة القطاعات يف وزارة الصحة والهيئات الصحية عىل

حظي التعليم باهتامم بالغ جعله ضمن أولويات التطوير ،وترجم ذلك الحرص
الدائم لقيادة الدولة الرشيدة عىل توفري أرض الفرص التعليمية ألبناء الوطن يف
املدارس والجامعات والكليات ،وتوفري كافة أشكال الدعم والرعاية مع االستمرار يف
تطوير املنشآت واملدن الجامعية وبنيتها التحتية من مختربات وقاعات ذكية واكب
ذلك تغيري جزري يف طرائق التعليم توج بتدشني برنامج محمد بن راشد للتعليم
الذيك عىل مستوى التعليم العايل يف الدولة ،وحث صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،الطالب عىل
االستفادة القصوى من اإلمكانات والفرص التي توفرها لهم قيادتهم وحكومتهم من
أجل التزود بكل املهارات العلمية والتطلع إىل مستقبل مرشق يحقق لهم الحياة
الكرمية ،ولدولتهم التقدم واالزدهار يف القطاعات كافة ،وعىل كل املستويات ،وأكد
سموه أن االستخدام األمثل للتقنيات الحديثة يف جامعتنا وكلياتنا يسهم إىل حد كبري
يف إحداث نقلة نوعية يف عامل العلم واملعرفة ،وإعداد وتأهيل أبناء وبنات الوطن
ملواجهة املستقبل بكل تحدياته ومتطلباته ،والولوج بعد تخرجهم إىل حياة جديدة،
متسلحني بالعلم وتقنياته التي تفتح أمامهم آفاقاً أرحب وأوسع لإلبداع والتميز
واملشاركة يف بناء مجتمع حضاري.
نمو قطاع الطيران والسياحة

واصل قطاع الطريان يف اإلمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ،تحقيق مزيد من النمو عىل عدة مستويات،
خاصة فيام يتعلق مبستويات البنى التحتية والطاقة االستيعابية التي تتواكب مع
زيادة أعداد املسافرين ،إضافة إىل توسع رشكات الطريان املحلية من حيث أعداد
األساطيل أو الوجهات التي تصل إليها ،وبات قطاع الطريان تحت قيادة سموه واحدا ً
من أبرز املحركات االقتصادية خالل الفرتة الحالية وأسهم يف إبراز اإلمارات كمركز
عاملي لصناعة الطريان والسياحة من خالل استقطاب رشكات صناعة الطريان عىل
املستوى العاملي ،ونجح يف تغيري أمناط السفر التقليدية ،أما يف قطاع السياحة فقد
واصل يف تحقيق إنجازات نوعية عىل العديد من املسارات املتعلقة بدخول أعداد
كبرية من الغرف الفندقية وزيادة مطردة ألعداد السياح من خالل إطالق العديد
من املبادرات ومتكنها من اخرتاق أسواق جديدة بدعم من توسعات رشكات الطريان
املحلية ووصولها إىل محطات جديدة ،وحسب تقرير صادر عن غرفة صناعة وتجارة
ديب فإن قطاع السياحة يف الدولة يعيش منوا ً قوياً ويسهم بدور أسايس يف تعزيز
مكانة الدولة عىل الخريطة العاملية.
قطاع االتصاالت والكهرباء

حققت دولة اإلمارات خالل العقود األربعة املاضية قفزات عمالقة يف مجال االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات لتتصدر دول منطقة الرشق األوسط يف جاهزية الشبكات ونسبة
انتشار خدمات الهاتف املتحرك ،وإطالق خدمات الجيل الرابع لتصبح اإلمارات أول
دولة تطلق هذه التقنية الحديثة يف منطقة الرشق األوسط ،وأمسك قطاع االتصاالت
منذ بداياته بزمام املبادرة باستقطاب أحدث التقنيات يف العامل ،ما أدى باالرتقاء
بجاهزية الشبكات وتنافسية الدولة.
كام عملت الدولة عىل توفري االحتياجات املتنامية للسكان يف مجال توليد الطاقة
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وزيادة إنتاج املياه ،وخاصة باملدن واملناطق السكنية الجديدة ،وكذلك ملواكبة
التقدم االقتصادي والعمراين والصناعي واالجتامعي ،الذي تشهده البالد .وارتفع حجم
االستثامرات املالية يف هذا القطاع ،باإلضافة إىل إنطالق برامج خصخصة لقطاع الكهرباء
واملاء وتنفيذ برامج عديدة ومتنوعة أخرى يف هذا القطاع.
الطاقة النووية
والسياسة النفطية

كان منطقياً لدولة اإلمارات التي يحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) ،عىل تعزيز ومواصلة إنجازاتها يف سائر
مجاالت التنمية الشاملة واملستدامة أن تضع يف مقدمة أولوياتها استحداث
اسرتاتيجية وتنفيذ خطط وبرامج تقود إىل تحسني األداء التنموي وتلبي
حاجات ومتطلبات الحياة األمنية واملستقرة لشعبها حارضا ً ومستقبالً لتعلن
عن التزامها تنفيذ مرشوعات إلنتاج الطاقة النووية السلمية ،وأكدت الدولة
التزامها بالشفافية التامة يف مجال تشغيل املحطات النووية وتحقيق أعىل
معايري حظر االنتشار النووي وأعىل معايري السالمة واألمان ،واتجهت الدولة
إىل تلبية احتياجاتها املتزايدة من الطاقة ملواكبة خططها املستقبلية يف التنمية
املستدامة ،وإىل اكتشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الشمسية
والهيدروجينية.
كام تسهم دولة اإلمارات بفعالية عن خالل عضويتها يف منطقة األقطار املصدرة
للبرتول (أوبك) يف استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل يف عملية التوازن بني
العرض والطلب يف سوق النفط العاملية وتحرص عىل تأمني اإلمدادات النفطية
إىل الدول املستهلكة بأسعار عادلة تريض الطرفني ،ومبا يحقق املصالح املشرتكة
للدول املستهلكة واملنتجة.
التنمية االقتصادية

عزز األداء االقتصادي والتجاري واملايل لدولة اإلمارات من قدراته وقوته املحلية
ومكانته العاملية ،وقد أسهم االستقرار السيايس واألمني والبنية التحتية املتطورة
والسياسات االقتصادية التي انتهجتها دولة اإلمارات ،والتي وفرت الحرية
االقتصادية ،وزيادة مساهمة القطاعات غري النفطية يف الدخل القومي يف تحقيق
االزدهار االقتصادي ،وقد أثنى البنك الدويل عىل املتانة التي يتمتع بها اقتصاد دولة
اإلمارات وجهود الحكومة لتوزيع مصادر الدخل القومي واقامة املشاريع التنموية
واالستثامرات يف شتى القطاعات ،والتي تسهم يف دعم وتعزيز قوة االقتصاد الوطني،
وأكد تقرير بعثة صندوق النقد الدويل أن ما يحدث يف دولة اإلمارات من منو
اقتصادي وانفتاح استثامري يعد إنجازا ً كبريا ً بكل املقاييس ليس يف املنطقة العربية
فحسب ،ولكن عىل املستويني اإلقليمي والدويل.
المرأة اإلماراتية تشارك
في تنمية المجتمع

حققت املرأة بالدولة مكاسب كبرية مبشاركتها يف السلطات السياسية الثالث:
التنفيذية والترشيعية والقضائية ،وذلك بتمثيلها مبقاعد يف مجلس الوزراء ،ويف
املجلس الوطني االتحادي وبوكيالت للنيابة العامة يف دائرة القضاء ،وأصبحت
املرأة تشغل اليوم نحو  60يف املئة يف الوظائف الفنية التي تشمل الطب
والتدريس والصيدلة والتمريض ،إىل جانب انخراطها يف صفوف القوات املسلحة
والرشطة والجامرك واقتحامها بكفاءة واقتدار ميدان العمل ،وكانت املرأة قد
حققت عىل مدى العقود األربعة املاضية العديد من املكاسب واملنجزات ،مام
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أهلها ألن تنهض مبسؤلياتها كاملة إىل جانب الرجل يف مختلف مجاالت التنمية.
نزاهة القضاء

الداخلية ومكتسبات
األمن واالستقرار

متيزت وزارة الداخلية عىل الصعيدين املحيل والدويل بتحقيق العديد من
املنجزات التي ساهمت يف الحفاظ عىل املكتسبات الوطنية ،والتي جعلت
الدولة واحة أمن واستقرار ينعم بها املواطنون واملقيمون عىل أرضها يف ظل
حياة كرمية بكل مقاييس الحضارة املدنية ،فقد حصدت الوزارة جوائز عاملية
عززت مكانتها يف األوساط الدولية وسجلت أسمى املواقف اإلنسانية التي تعكس
الوجه الحضاري للدولة ،وتفردت يف مبادراتها الوطنية التي تعكس رؤى القيادة
الحكيمة يف النهضة الوطنية الشاملة ،ولقيت الوزارة كامل الدعم من القيادة
الرشيدة عىل نحو مكنها من النهوض مبسؤلياتها وأداء دورها النابع من رسالتها
يف حفظ األمن وحامية االستقرار باتباع أفضل املعايري العاملية املتقدمة لرعاية
منجزات دولتنا الحضارية.
ويف خطوات غري مسبوقة يف دول أخرى أخذ الجانب اإلنساين حيزا ً كبريا ً يف
اهتاممات القيادة الرشطية ليكون نهجاً راسخاً يف مسريتها ،واتسمت وزارة
الداخلية يف رفعة شأن الوطن يف العديد من املحافل سواء يف الداخل أو الخارج،
وأصبحت دولتنا بفضل دعم قيادتنا العليا لوزارة الداخلية واحة أمن واستقرار يف
منطقة تعج بالتحديات واألزمات.
دعم متواصل
للقوات المسلحة

قواتنا املسلحة التي ترتسخ فيها قيم العطاء والبذل والفداء ظلت عىل الدوام يف
طليعة الساعني لنجدة األشقاء واألصدقاء يف أوقات املحن والشدائد ،ويف مقدمة
العاملني تحت مظلة األمم املتحدة عىل تخفيف املعاناة عن ضحايا الحروب
واألزمات وتحقيق األمن واالستقرار يف كفاءتها وقدراتها وتفوقها يف أداء الواجبات
املنوطة بها ،األمر الذي اكسبها احرتام وتقدير وإعجاب الجميع ،ويشعر أفراد قواتنا
املسلحة بالثقة يف إمكانياتهم وقدراتهم بعد أن متكنوا عىل مدى السنوات املاضية
من تحقيق نقلة نوعية هائلة بفضل ما توافر لهم من أسلحة متطورة وكوادر وطنية
مؤهلة ومدربة تدريباً راقياً وتخطيطاً جيدا ً ،بحيث نستطيع القول بكل فخر ،إن
لدينا جيشاً عرصياً قادرا ً عىل مواجهة كافة التحديات واإلسهام بفاعلية مع قوات
أشقائنا بدول مجلس التعاون وأمتنا العربية يف تحقيق األمن واالستقرار باملنطقة
والعامل.
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موازين

القضاء هو السلطه الثالثة يف بنيان أية دولة ،فإذا قوي بنيانه قوي ساعدها ،وثم
تحقيق العدالة بني أفراد املجتمع ،ما يؤدي إىل نهوضه وتقدمه ،وهذا ما أيقنه
مؤسسو الدولة منذ  42عاماً ،حيث أعطوا القضاء االستقاللية التامة وساهموا يف
تطويره ،مام حقق األمن والسكينة يف قلب كل مواطن ومقيم عىل أراضيها .ومنذ
انطالق مسرية االتحاد املجيدة ،وضعت العدل شعارا ً لها والقانون نرباساً ومنهاجاً
لنهضتها ومسريتها ،ما أدى إىل تبوئها مكانة مرموقة عىل الصعيد الدويل ،وقد جعلت
من منظومة العدل املتكامل أهم األولويات واالهتاممات ،باعتبار القضاء النزيه
واملستقل هو السبيل لتحقيق هذا املفهوم .

الثاني من ديسمبر
حتى عقود خلت  ،كانت "اإلمارات" جوهرة تغفو على
ِّ
أخفها في جوف الكثبان
أكتاف الجزيرة  ،وهي تغرس
لتسمع أنين األرض ،وأوجاع زمن االنطواء خلف حقب
التاريخ ..وكان البحر ال يستكين من ترديد آهات من نساهم
التاريخ في الجزيرة الجرداء يعتصرون أحزانهم بهدوء،
الم ِّ
ترقب لفجر ِالتغيير والنهوض .
ويبثون حرمانهم بصمت ُ
يمثل الثاني من ديسمبر يومًا خالدًا يكن التاريخ له معاني
الفخر واإلكبار  .ذلك أنه يصادف ذكرى مناسبة غالية يفتخر
بها كل مواطن على أرض اإلمارات الطاهرة إنها الذكرى
الثاني واألربعون لقيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة
التي أجمعت على الخير ووحدت الكلمة والمصير في مثل
هذا اليوم المبارك من تاريخها المعاصر وبالتالي كانت
االنطالقة الحقيقية لمسيرة الخير والعطاء لوطننا الغالي .
الشك في أن احتفالنا بقدوم عيد اتحاد إماراتنا يدفعنا
إلــى النظر بعيون اإلكبار واإلجالل للحكمة والقيادة
الرشيدة والبصيرة النافذة التي عرفناها في المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس وباني
دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،الذي كان الشخصية الفذة
التي جعلت المستحيل ممكنًا وحولت اآلمال واألحالم إلـى
واقع مزدهر حافل باإلنجازات العظيمة التي يشهد لها
القاصي والداني وأصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة
نموذجًا يحتذى به ومضربًا لألمثال في االنتقال منذ بداية
انطالقة مسيرة االتحاد نحو التقدم والنهضة واالزدهار،
فعم األمن واالستقرار والرخاء.
تبقى المناسبات الوطنية ( وعلى رأسها ذكرى قيام
اتحاد دولتنا ) فرصة سانحة لتجديد وتأكيد عهود الوالء
والوفاء والطاعة وإعالء قيم البذل والعطاء والفداء لهذا
الوطن الغالي ولقائد مسيرتنا االتحادية المظفرة.
همسة :
نتمنى من الجميع االهتمام بعلم الدولة خالل
االحتفاالت والمحافظة عليه بعد انتهاء االحتفالية ،حيث
يبقيه البعض عرضة للرياح والشمس فترة طويلة فوق
المنازل أو المؤسسات وبعدها يتمزق ويتغير لونه ،فهذا
العلم رمز الوطن والمحافظة عليه واجب وطني

مسيرة االتحاد

خليفة القائد ..
ندوة خاصة حول فكر
خليفة للتنمية البشرية

اسرتاتيجية التنمية
البشرية يف فكر

صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
حلقة دراسية خاصة عن التنمية البشرية
في فكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اهلل) ناقش
فيها كل من صالح السويفي واألستاذ أنور
عبد الهادي والدكتور أليكساندر شوميلين
والدكتور محمد مجدي الجزيري والسيد
عبد الرحيم ،خالل مشاركتهم في ( ندوة
خليفة القائد) ننقلها لكم بمناسبة اليوم
الوطني الثاني واألربعين لدولة اإلمارات
العربية المتحدة .منذ الوهلة األولى يدرك
الناظر إلى صرح التنمية الشاهق على أرض
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،أن هذا اإلنجاز
العظيم لم يتحقق بضربة حظ ،ولم يكن وليد
الصدفة ،أو مجرد استجابة عفوية لثروة
طبيعية تفجرت في أرض البالد ،وإنما هو نتاج
فكر واضح المعالم محدد القسمات ،يغطي
في شموليته كافة جوانب العملية التنموية،
ويستند إلى استراتيجيات وسياسات وخطط
محددة ومدروسة ،ترصد إمكانات الواقع،
وتحدد أهداف وتطلعات المستقبل ،وترسم
الخطوات المطلوبة لتحقيق الغايات.
إعداد  :سعد الدغمان
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وسامت الزعامة والقيادة لصاحب السمو رئيس الدولة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هي خري تجسيد للفكر
الذي استندت إليه التجربة الرائدة للتنمية يف اإلمارات .وقد
تبدو محاولة التعرف عىل مالمح وقسامت هذا الفكر مهمة
شاقة بالنظر إىل ضخامة اإلنجازات التي تحققت ،وتعددت
مجاالتها ،وتداخلها عىل نحو يصعب الفصل بينها.
ولكن النظرة املتأنية واملتعمقة لرحلة العبور من عمق
الصحراء إىل اآلفاق الرحبة للحضارة اإلنسانية التي قادها
صاحب السموالشيخ خليفة ،تؤكد أن سموه جمع يف زعامته
بني أسلوب القائد الذي يضع خطة املعركة ويحشد كافة
اإلمكانات الالزمة لها ،وبني أسلوب رجل األعامل الذي يحدد
الخطوات املطلوبة ليقيم مرشوعه من األلف إىل الياء ،مع
فارق واحد هو أن معركة صاحب السمو رئيس الدولة كانت بحجم والدة أمة ومرشوعه
بحجم بناء دولة ،وقد أراد سموه لهذه األمة وهذه الدولة أن تكون مبواصفات خاصة
تجعلها قادرة عىل تبوء مكانتها بني األمم والدول ،اعتامدا ً عىل قدرات وطاقات أبنائها
ومسرية عطائهم املتجددة .وتتجسد املالمح الفكرية للمرشوع الحضاري التنموي الذي
خاض غامر معركته باقتدار صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة يف أوضح تجلياتها
فيام أواله سموه من اهتامم باإلنسان.
فعىل العكس من املشاريع التجارية التي يكون فيها رأس املال هو عنرص اإلنتاج األهم،
فإن العنرص األهم يف املرشوع الحضاري التنموي الذي شيده صاحب السمو الشيخ خليفة
رئيس الدولة كان هو العنرص البرشي ،الذي تبدأ به عملية التنمية ،وتنتهي عنده ،وتدور
حوله ،وتتخذ منه هدفاً ووسيلة.
وقد استمد صاحب السمو الشيخ خليفة رئيس الدولة الكثري من سامت مرشوعه
التنموي الحضاري من فكر والده املغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان «معلم اإلمارات األول» ،الذي أرىس لبنات هذه السياسة بقوله« :اإلنسان هو أساس
أية عملية حضارية ،واهتاممنا باإلنسان رضوري ألنه محور كل تقدم حقيقي  ..ومهام
أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات ،ومهام مددنا من جسور ،فإن كل ذلك
يظل كياناً مادياً ال روح فيه ،وغري قادر عىل االستمرار  ..إن روح كل ذلك هو اإلنسان».
وقد أسهم هذا اإلدراك الواعي بقيمة اإلنسان كمحور ارتكاز تدور حوله وتستند عليه
التنمية الشاملة بقوة يف انطالقة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي أوصلتها إىل مصاف
الدول املتقدمة حتى أضحت تتبوأ مراتب السبق يف تصنيفات التنمية البرشية املرتفعة يف
التقارير الصادرة عن املنظامت الدولية واإلقليمية.
وعىل هذا األساس استند صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد يف رؤيته للعنرص البرشي،
وأعطى األولوية القصوى لبناء اإلنسان.
ويؤكد سموه استمرار هذه النهج كهدف مستمر بقوله« :سيظل محور اهتاممنا دامئا
هو إنسان اإلمارات ،ألنه هو غاية التنمية وهدفها حارضا ً ومستقبال  ..وسنميض قدماً عىل
هذا الدرب ألن الخري الذي تحقق لنا هو خري يف صالح الجميع وإذا كان حب هذا الوطن
ألبنائه ال مثيل له وعطاؤه ال ينضب فإننا ننتظر املزيد إىل األمام».
وقد جعل سموه من بناء اإلنسان هدفاً ترتكز عليه خطط التنمية االقتصادية
واالجتامعية ،وعن ذلك يقول سموه« :إن اإلنسان هو الرثوة الحقيقية لهذا البلد قبل
النفط وبعده ،كام أن مصلحة املواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار ،إن بناء
اإلنسان يختلف متاماً عن كل عمليات البناء العادية األخرى ألنه الركيزة األساسية لعملية
التنمية االجتامعية واالقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسرية هذه األمة».
وتأكيدا ً عىل تبني اإلمارات ملنظور تنمية اإلنسان كتوجه اسرتاتيجي ،قال سموه« :إذا
كانت األعياد القومية متثل منعطفات غالية يحرص عىل تسجيلها كل الذين يكتبون تاريخ
الشعوب واألوطان .فإن من حق شعب اإلمارات أن يذكر بالتمجيد والفخر يوم الثاين من
ديسمرب  1971كعالمة بارزة يف مسريته التاريخية وتجسيد طموحاته يف االتحاد.
ولو عاد إنسان اإلمارات بالذاكرة إىل صورة وطنه منذ سنوات قليلة خلت وقارن بينها
وبني ما هي عليه اليوم ،فاملؤكد أنه ميتلئ إعجاباً بالنهضة وما حققته خالل فرتة زمنية
قصرية ،فاالتحاد انطلق ينجز من األعامل يف كل املرافق ما يواكب حضارة القرن العرشين،
إذ شهدت البالد نهضة شاملة يف مختلف املجاالت االقتصادية واالجتامعية ووفرت

«لعل اإلنجاز األكبر واألعظم
الذي نفخر به في هذه
المناسبة القومية هو بناء
إنسان اإلمارات وإعداده
وتأهيله ليحتل مكانه
ويساهم في بناء وطنه
والوصول به إلى مصاف
الدول المتقدمة»

مسيرة االتحاد

كل أسباب النهوض بإنسان اإلمارات باعتباره ركيزة االتحاد
األساسية وثروته الكبرية».
كام قال سموه« :لعل اإلنجاز األكرب واألعظم الذي نفخر به
يف هذه املناسبة القومية هو بناء إنسان اإلمارات وإعداده
وتأهيله ليحتل مكانه ويساهم يف بناء وطنه والوصول به
إىل مصاف الدول املتقدمة» .إن بناء اإلنسان كان وال يزال
هو الهدف األول واألسمى الذي يسعى إليه قائد املسرية،
فاإلنسان عنده هو صانع التنمية ،هو أساس كل تقدم
وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة» .وقد نهضت
رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد لبناء اإلنسان عىل
مجموعة متكاملة من األطر التي يساند بعضها اآلخر كيام
يتحقق الهدف املنشود ،ومن أهمها:

التخطيط منهج للتنمية البشرية :
فسموه يرى يف التخطيط الجيد واملدروس رضورة واجبة لالرتقاء باإلنسان قدرة وأداء
مبا يفرزه من نتائج تنعكس باإليجاب عىل املسرية التنموية للدولة ،ويعرب عن ذلك بقوله
( :إن مرحلة بناء اإلنسان التي نجحت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف التخطيط لها
ثم بناء أدوات تنفيذها ،حققت وبامتياز بنية برشية أساسها إنسان اإلمارات لننتقل بعد
ذلك إىل مرحلة توظيف العنرص األغىل ،توظيف قدرة الوطن .ميكننا أن نسمي هذه
املرحلة مبرحلة املردود الوطني ،وتتلخص يف االنتقال إىل مرحلة عمل تتناسب والقدرات
املكتسبة خالل املراحل التي أعقبت قيام الدولة .يتم خاللها استغالل أكرب للبنية البرشية
الوطنية املؤهلة للوصول إىل مردود وطني يشكل مبجمله أساس الرثوة القومية للدولة
وضامناً أكرب يف مواجهتها الستحقاقات املستقبل .حني نرصد واقع تجربة توظيف العنرص
البرشي يف عمليات التنمية ،نجد أننا بحاجة إىل تحرك أوسع الستيعاب القدرات التي
مل تستغل بطاقتها الكاملة ،والتي تتناسب وكونها جز ًء تنموياً هاماً وأساسياً يف عملية
بناء الدولة .وإننا إذ ننبه إىل هذا األمر الهام ننطلق من مفهوم وإدراك علمي وإنساين
يتلخص يف أن عدم توظيف كامل الطاقة البرشية هو العامل املؤدي إىل تبديدها
وإعادتها إىل مرحلة ما قبل التأهيل.
تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين :
وال شك يف أن مثة أساسيات نهض عليها ذلك التخطيط الذي أبان صاحب سمو الشيخ
خليفة مراحله املتعاقبة ،لعل يف مقدمتها االهتامم املتعاظم لدولة اإلمارات بتطوير
كافة الخدمات املقدمة للمواطنني ،وهو أمر نبه إليه قائال « :إن ما تحقق يف اإلمارات
خالل عقدين من الزمن يعد نقلة تنموية كبرية سواء يف مجال بناء اإلنسان أو يف الجانب
االقتصادي ،وال يوجد ميدان ومجال من مجاالت الحياة لشعب اإلمارات إال كان محل
بحث ودراسة ،خصوصاً وأن االسرتاتيجية التنموية يف اإلمارات تسري وفقاً لعدد من
األولويات أبرزها الشق املتعلق ببناء اإلنسان باعتباره الرثوة الحقيقية».
ويقول سموه ،مشريا ً إىل إحاطة جهود تطوير الخدمات بكل فئات املجتمع« :انطالقا
من حرص الدولة عىل النهوض بأبناء الوطن وتوفري أفضل الظروف لتحقيق حياة رغدة
لهم ،فقد شهدت مجاالت الخدمات التعليمية والصحية واالجتامعية طفرة كبرية عىل
صعيد تحديث وتطوير العملية التعليمية بالبالد وتوفري أفضل مستويات الرعاية
الصحية والطبية ملواطنيها واملقيمني عىل أرضها وتطوير وتنمية املجتمع كنظام متكامل
يستقي جذوره من القيم اإلسالمية والتقاليد العربية األصيلة وتحقيق استقرار األرسة
ومتاسكها وتوجيه الشباب وتوفري أفضل الظروف املالمئة للنهوض بالوضع االجتامعي
للمرأة وحامية الطفولة ،وكذلك تقديم العون املادي واملعنوي للمحتاجني واملعوقني
واملسنني من أبناء الوطن».
ويؤكد سموه يف مناسبة أخرى أن التنمية البرشية تدخل باستمرار يف خطط الدولة،
وتقع يف دائرة أهدافها الرئيسية ،فيقول« :عىل صعيد التنمية البرشية فقد وضعنا
الخطط الطموحة لتطوير كافة الخدمات املقدمة للمواطنني وإحداث تغيريات شاملة
يف نظمنا التعليمية والصحية والقضاء عىل املشكالت االجتامعية وإعطاء املرأة دورا ً أكرب
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تتلخص رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة في أهمية مواكبة العصر
دون التفريط بأساسيات الهوية الوطنية العربية اإلسالمية والحفاظ
على تراث اآلباء واألجداد

يف بناء املجتمع ومستقبل أجياله» .وإذا كان تطوير الخدمات املقدمة ألبناء اإلمارات
واملقيمني عىل أراضيها وليد تخطيط علمي جاد ،فإنه أيضا حصيلة ملتابعة حكومية
رصدت مسريته ،وقومت تأثرياته ،وعمدت للتدخل لحسم ما قد يعرتض أداءه األمثل
بقرارات تنظيمية توائم بني املصلحتني العامة والخاصة ،كأن تنظم حركة األسعار ،أو تجد
حالً ألزمة اإلسكان أو غري ذلك من أوجه التدخل ذات االسرتاتيجية املقصودة.
التوسع في التعليم وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية :
إن التعليم الذي يواكب تطورات العرص ،هو الباب الذي تندفع عربه األمم والشعوب
يف خطواتها الواثقة نحو التقدم والرقي وبناء الحضارة ،فال بناء لإلنسان باعتباره األساس
األول لعملية التقدم هذه إال من خالل العلم أداة وطريقاً ،ومل يغب ذلك عن التجربة
التنموية اإلماراتية منذ أوىل خطوات إقامة دعامئها ،وهذا ما يؤكده صاحب السمو
الشيخ خليفة ،مربزا ً إميان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – بالتعليم
كنواة ومرتكز للرقي الحضاري.
وإمياناً من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بدور التعليم واملعلم يف خلق النهضة
الحضارية يف كافة املجاالت ،مام ينعكس عىل تقدم الدولة ورقيها ومكانتها يف املجتمع
الدويل ،فقد أصدر سموه قرارا ً بشأن تخصيص جائزة باسم (جائزة خليفة بن زايد
للمعلم) تهدف إىل إبراز أهمية الدور الذي ميارسه املعلمون يف املجتمع.
وحثاً عىل طلب العلم وتحصيل املعرفة يقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد:
«لقد م ّن الله عىل وطننا بالخري وأتاح لنا جميعا املجال لبذل املال يف خدمة العلم،
وليس لنا أن ندع هذه الفرصة تفوتنا ،بل علينا أن نسابق الزمن وأن تكون خطواتنا
نحو تحصيل العلم واملعرفة أرسع من خطانا يف أي مجال مهام عز شأنه .ومام ال شك
فيه أن أجهزة التعليم مل تدخر جهدا ً للوصول إىل مرتبة التوجيه السامي لكننا ما زلنا
نشعر برضورة إعادة النظر يف اسرتاتيجيات التخطيط التعليمي للوصول بها إىل انطالقة
تعليمية متكننا من الوقوف عىل أرض صلبة يف مواجهة عرص بالغ الرسعة والتعقيد حافل
بالتحوالت واإلنجازات».
وقد عمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)
عىل تعزيز قدرات الدولة يف املجال التكنولوجي من أجل أن تتحقق التنمية الشاملة
والتطوير املستمر.
فقال سموه« :إن القفزة النوعية التي حققتها دولة اإلمارات يف مجال التكنولوجيا ،مل
تكن وليدة ظروف طارئة أو استثنائية ،بل هي تتويج لجهود مضنية ومثرة السرتاتيجية
التطوير املتكاملة ،التي صاغها وتابع مراحلها بعناية ودقة الوالد الشيخ زايد بن سلطان
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آل نهيان» .وقد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عىل رعاية
الرصوح العلمية والتقنية ،وعمل عىل تزويدها بالكفاءات واملناهج والوسائل الحديثة
ذات املستوى العايل ،حتى تكون عىل نفس الدرجة مع مثيالتها من الكليات يف العامل،
وذلك إمياناً منه برضورة إيجاد األرضية الالزمة لتحقيق نهضة صناعية تضع الدولة
عىل قدم سواء مع الدول املتقدمة يف العامل .وقد أكد عمق وصدق رؤيته هذه يف
قوله« :إن العملية التعليمية وبقدر ما حققت من مستويات التأهيل العلمي املختلفة،
نراها اليوم يف تحد مستمر ومتصاعد يتطلب العمل الدؤوب يف تطوير املناهج ،ووضع
الخطط الرامية إىل تحقيق املستوى املطلوب يف مواكبة تسارع التطور التقني ،واستيعاب
مستجدات التكنولوجيا الحديثة من مخرتعات ومكتشفات ومعدات جديدة ،والتفاعل
مع حركة العلم الحديث ،وتشجيع روح االبتكار لتسليح الرشيحة التعليمية بشقيها
املعلم واملتعلم بالقدرة عىل املنافسة يف سوق مفتوح وعامل تهاوت فيه حدود التبادل
العلمي واملعريف وتشعبت وتعددت مصادره وقنواته».
وتتلخص رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة يف أهمية مواكبة العرص دون التفريط
بأساسيات الهوية الوطنية العربية اإلسالمية والحفاظ عىل تراث اآلباء واألجداد .هذه
الرؤية تحولت إىل منهاج عمل انعكس عىل مختلف مناحي تجربة التنمية البرشية،
ومنها العملية التعليمية باعتبارها مدخالً من مداخل التغيري الرئيسية.
فيقول سموه( :ومام يدعو إىل الفخر واالعتزاز ان القيادة الحكيمة لهذا الوطن يف
مسريتها نحو تحديث البالد وتحقيق التقدم العلمي والحضاري قد احتفظت ملجتمع
اإلمارات بكل ترابطه األرسي وتكافله االجتامعي ،دون أدىن تفريط بعاداته وال تقاليده
العربية وبال أي مساس بعقيدته اإلسالمية السمحاء) .ويضيف سموه « :إن املدينة
والحضارة ال شك ستعم البالد بكاملها ،ولكن هذا ال يعني أن نرتك أو ننىس عاداتنا
وتقاليدنا » .وينطلق سموه يف كل ذلك من أن التالقي مع متطلبات العرص ال يعني
إلغاء الهوية وطمر التاريخ ،بل يجب االنطالق نحو املستقبل والتناغم مع ثقافة العرص
ويف الوقت نفسه يجب التمسك باملوروث الديني واألخالقي والحضاري وتأكيدا ً لذلك
يقول سموه« :سنعمل عىل الحفاظ عىل اإلرث الحضاري الذي غرسه القائد الوالد عىل
أرضنا الطيبة ،فلقد غرس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – رحمه الله – فينا
حب الوطن الغايل والتمسك بهويتنا الوطنية والبعد عن كل ما ميس ويتعارض مع تراثنا
وثقافتنا العربية واإلسالمية .إن اختيارنا طريق الحداثة ومواكبتنا ملتطلبات العرص ال
يعني مطلقاً تفريطنا يف قيمنا ومبادئنا وموروثاتنا االجتامعية .فنحن نأخذ بكل مقومات
التقدم لنواكب العامل من حولنا ونتفاعل معه ،ولكننا نحرص يف الوقت نفسه عىل
التمسك بشخصيتنا وهويتنا وأصالتنا الوطنية» .ويف أكرث من مناسبة عرب صاحب السمو

التوسع في برامج التأهيل والتدريب :
بالتدريب املوجه القائم عىل الوسائل والخطط العلمية التي تتالءم مع االحتياجات
ترتقي قدرات اإلنسان وتزداد دائرة معارفه شموالً واتساعاً ،بل وتنشيط ملكاته
اإلبداعية عىل التجديد واالبتكار ،مام يؤدي بدوره إىل استحداث تكنولوجيات جديدة
ال استيعابها وتطويرها فقط .وهذا ما سعت إليه دولة اإلمارات العربية املتحدة
وجعلته أحد أسس بناء الكوادر الوطنية من أبناء البالد لتحمل مسؤوليات مستقبل
التنمية الشاملة وتجسيد وإدارة برامجها .وقد شدد صاحب السمو الشيخ خليفة
عىل رضورة تنمية مهارات الفرد وإكسابه خربات متجددة لرتقية مستوى تحصيله
العلمي والعميل ورفع كفاءته اإلنتاجية بقوله« :لقد استندت هذه الرؤية إىل نفس
املقومات التي شكلت اسرتاتيجية التنمية الشاملة للبالد ،والتي جعلت بناء اإلنسان
واالعتامد عىل الذات يف مقدمة أولوياتها لتحقيق النهضة الشاملة .وقد أفسحت هذه
الرؤية مجاالً أوسع للشباب باعتبارهم عدة الوطن وذخريته للمستقبل وأنهم وحدهم
القادرون عىل صنع حارض الوطن ومستقبل أجياله .ومن هناك كانت التوجيهات
برضورة توفري أنسب الظروف وأفضل اإلمكانيات التي من شأنها تزويد أبناء الوطن
بالعلم واملعرفة وصقل مهاراتهم وخرباتهم وإعدادهم اإلعداد الجيد للدخول إىل كافة
مجاالت العمل واإلنتاج بروح عالية ورغبة صادقة حتى يظل عطاء الوطن متدفقاً يف
كل املجاالت ويف كافة الظروف» .ومن منطلق الحرص عىل أن يسري التقدم االقتصادي
يف بلدان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفق الخطط التي تكفل مزيدا ً
من االستفادة من قدرات أبنائها بالتدريب واكتساب الخربات واملعارف الحديثة ،عرب
سموه عن ذلك بقوله« :إن فرص الصناعة يف منطقة الخليج مل تكن مظلمة ،بل عىل
العكس من ذلك فإن تنويع مصادر الدخل سوف يحقق نجاحات باهرة بإذن الله
بشكل يكفل تعزيز ثقتنا بأنفسنا ويؤكد حرصنا عىل أن تظل دول مجلس التعاون
مجتمعاً مثالياً يجمع بني الرخاء واالستقرار والتطور يف آن واحد ،عىل أنه يجب أال
يغيب عن أذهاننا رضورة أن تكون تحركاتنا هذه يف إطار خطة تستهدف الكوادر
الوطنية مبنطقة الخليج ككل بحيث تكون عىل مستوى من الكفاءة واملقدرة التي
تؤهلها للوفاء بكافة مسئولياتها يف إدارة ثرواتنا الوطنية بالكامل».
إتاحة فرص العمل للكوادر الوطنية :
تنظر دولة اإلمارات لتخطيط القوى البرشية وإيجاد التوازن يف سوق العمل ما بني العرض
والطلب مع الرتكيز عىل دور العاملة املواطنة يف إشغال الوظائف واإليفاء باحتياجات
سوق العمل عىل أنه إحدى الركائز االسرتاتيجية لخطط التنمية االقتصادية واالجتامعية،
ويف إطار تنفيذ ذلك وضعت برامج متعددة لتصويب مسارات سوق العاملة ولتوظيف
الكوادر الوطنية .وقد عرب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد عن ثقته يف قدرة الكوادر
الوطنية عىل االرتقاء بعوامل تقدم الوطن يف شتى املجاالت بقوله « :إن إرادة البناء تحرك
فينا سعادة غامرة وتضع أمام أعيننا إنجازات عارمة تكاد تعطي كل بقعة وكل رقعة من
أرضنا الخرية وتحفزنا عىل املزيد من البذل والعطاء ،وهي جديرة كذلك بأن تفتح الطريق
واسعة أمام القدرات والكفاءات الوطنية للمشاركة يف تحقيق املزيد من اإلنجازات ،تجسيدا ً
لرغبة قامئة وإحساساً باملسؤولية نحو األجيال القادمة ومبا يحفظ البنية الحضارية وجذورها
الثابتة والراسخة».
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الشيخ خليفة عن ارتياحه ملا تم تحقيقه عىل صعيد التحديث والتطوير .يقول سموه:
«لقد نجحنا يف دخول األلفية الثالثة ،ونحن أكرث ثقة بالنفس ،وأكرث قدرة واستعدادا ً
للتفاعل اإليجايب مع املستجدات العاملية ،ويف مقدمتها النظام االقتصادي العاملي
الجديد ،وثورة املعلومات واالتصاالت ،وانفتاح األسواق ،خاصة مع بدء رسيان قوانني
منظمة التجارة العاملية» .ويعترب سموه أن ثورة التكنولوجيا واالنفجار املعلومايت
تشكل اليوم عامالً حاسامً يف قيادة التوجهات العاملية عىل املستويات االقتصادية
واالسرتاتيجية واإلعالمية ،األمر الذي يستدعي مواكبة التحوالت واملستجدات يف هذا
الشأن .ويرى يف املقابل أيضاً ،أن التكنولوجيا باتت تفرض تحديات ال ميكن تجاهلها أو
التغايض عنها بأي شكل من األشكال ،وأنه البد من التعامل معها وفق رؤية مستقبلية
واضحة ترتجم إىل اسرتاتيجيات وخطط بعيدة املدى ليس عىل مستوى الدولة فحسب،
بل عىل املستوى العريب والعاملي ككل.

سالما ياوطن ضم في ثناياه كل الحب  ،وجمع أرجاء
القلب في بوتقة واحدة  ،سالما ياوطن في عيدك األغر
رسمت معالم لوحة األخاء والمحبة في ربوع بالدنا ،
سالما اليحده حدود أللوان علمك الزاهي الذي خصته
القيادة بيوم جميل  ،فبات عنوانا للوفاء.
سالما لنهج الخير حين أختطه الراحل الخالد زايد الخير
رحمه اهلل وأسكنه فسيح جناته ،وبات سجية تعرف بها
االمارات وأهلها في كل مكان ،سالما لتطلعات األجيال
حين نرى الوطن في حدقات عينوهم  ،سالما لشواطىء
تضم أمواج الشوق والحنين لرمال االمارات التي الزالت
تحتضن السفن وهي تمخر عباب البحر منذ زمن تذكرنا
باألباء واألجداد  ،وعبق تاريخ مجيد خلدوه لنا بحروف من
نور ،سالما لكل فيض من المحبة تحمله قيادتنا الرشيدة
بقلبلها المليء بالحب والحنو على شعبها ،سالما لكل
شيء في وطني .
وهنا البد لنا أن نقول إن الخيرات التي أنعم اهلل بها على
االمارات لم تقتصر على توفير متطلبات الحياة والرفاهية
لمواطنيها فقط ،بل أمتدت أياديها البيضاء الى اقطار
الوطن العربي واألسالمي ،ملبية نداء األخوة والدم
والدين  ،واألكثر من ذلك امتد عطاء االمارات الى كل
نداء إنساني بعيدا عن الجنس واللون والمعتقد ،وهو ما
يجسد نهج الخير ومسيرة العطاء التي أنشأت بالدنا على
ضوء مبادئها التي هي مبادىء الدين اإلسالمي الحنيف ،
وماتحمله أخالقنا العربية من صفات الكرم والجود.
وبهذه المناسبة الغالية اليسعنا إال أن نبتهل الى اهلل جل
في عاله أن يرحم والدنا الراحل مؤسس الوطن وباني
النهضة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه اهلل  ،وأن
يسكنه فسيح جناته وكل اخوانه الذين رحلوا الى رحمة
واسعة من اهلل ورضوان ،وأن يمد في عمر صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهلل
ورعاه ،وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي رعاه اهلل  ،وبقية اخوانهم أصحاب السمو حكام
االمارات ،وكل قيادتنا الرشيدة على جهدهم ونهجهم
الداعي الى الخير والرفعة للوطن والمواطن  ،ولكل أبناء
االمارات وأجيالها  ،اليسعنا إال أن نقول جزاكم اهلل عن
الشعب خير الجزاء  ،فقد أديتم فوفيتم  ،عاشت االمارات
وحمى اهلل شعبها وقادتها من كل سوء ومكروه...
وكل عام وأنتم بألف خير.

عميد متقاعد  /صالح سالم الشمالي

"إكسبو دبي "2020

انتصار عالمي

لإلمارات
يف يومها
الوطين

رئيس الدولة:
فرحتنا تضاعفت بالفوز
محمد بن راشد:
نبارك الفوز لدولة اإلمارات
ورئيسها وشعبها
متابعة – وليد الشحي :
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حققت دولة اإلمارات العربية املتحدة انتصارا ً مدوياً وإنجازا ً عاملياً بفوز ديب باستضافة
حدث " إكسبو  " 2020لتصبح الفرحة فرحتني تزامناً مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني
الثاين واألربعني .وستكون اإلمارات يف  2020قلبا نابضا وقبلة وعاصمة اقتصادية للعامل يف
الحدث الذي يقام كل خمس سنوات ويستمر فرتة أقصاها ستة أشهر.
وفازت مدينة ديب ( دانة الدنيا ) باملركز األول يف عملية التصويت التي جرت يف باريس
بحصولها عىل  116صوتاً ،يف الجولة النهائية ،وقامت حوايل  154دولة بالتصويت الختيار
املدينة املستضيفة .وتنافست املدينة الفائزة مع ثالث مدن ،هي أزمري الرتكية ،وساو باولو
الربازيلية ،وايكاترينربغ الروسية ،عىل استضافة هذا الحدث العاملي.
يذكر أن اإلمارات تقدمت بطلب استضافة معرض "إكسبو" الدويل  2020يف ديب ،تحت
شعار "تواصل العقول وصنع املستقبل .".وهذه هي املرة األوىل التي تتم فيها استضافة
املعرض يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وجنوب آسيا "ميناسا" ،ويعد املعرض
إحدى أكرب الفعاليات العاملية من حيث التأثري االقتصادي والثقايف بعد بطولة كأس العامل
لكرة القدم ودورة األلعاب األوملبية.
وبهذه املناسبة  ،أجرى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -
حفظه الله  -اتصاالً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،هنأه خالله بفوز ديب باستضافة اكسبو.2020
وأكد سموه أن فرحتنا يف اإلمارات تضاعفت بهذا الفوز الذي يتزامن مع احتفاالتنا
باليوم الوطني لدولة اإلمارات ،ونوه سموه إىل أن هذا الفوز هو تتويج لسلسلة النجاحات
واالنجازات الكبرية التي تحققها دولتنا بشكل متواصل منذ قيامها قبل  42عاماً ،مام جعلها
تحتل مواقع الصدارة يف املجاالت كافة.
وقال سموه  ،لقد كنا عىل ثقة منذ اليوم األول لتقدمنا باستضافة اكسبو  2020بأن ديب
جديرة بالفوز ،وأن بالدنا متتلك كل مقومات النجاح لتنظيم معرض فريد يضفي بصمة
جديدة ومميزة عىل معارض "اكسبو" الدولية.

الفرحة فرحتان

إىل ذلك ،أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،الفوز الغايل إىل أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،وإىل إخوانه أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات وإىل الشعب
اإلمارايت الكريم .وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،فور إعالن النتيجة:
"نبارك لدولة اإلمارات ولرئيسها وشعبها وجميع املقيمني عىل أرضها فوزنا باستضافة (إكسبو
 )2020املعرض األضخم واألعرق عاملياً .أشكر أخي الشيخ خليفة عىل دعمه ،وأشكر دول
العامل التي صوتت لنا ،وأشكر فرق العمل الوطنية التي عملت بإخالص خالل سنتني لتحقيق
هذا اإلنجاز" .وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب:
"فرحتنا فرحتان ،بهجتنا بالفوز واحتفالنا بيوم تأسيس االتحاد ،إنجاز كانت به البداية ،وآخر
ننطلق منه نحو املستقبل ،ويف غمرة سعادتنا نلتف جميعاً حول (خليفة) نجدد له العهد
بالوفاء ،ومنيض يف هدي قيادته نحو مرحلة جديدة من النامء يسطر فيها شعبنا بأحرف من
نور فصوالً جديدة من ملحمة مجده ،إن الفوز غالٍ ،واإلنجاز كبري ،ونحن قادرون عىل تقديم
نسخة متميزة من املعرض األعرق يف العامل تفوق نظرياتها السابقة من ناحية جودة اإلعداد،
وفعالية اإلمكانات ،ودقة التنفيذ ،ونَ ِع ُد العامل بتحقيق ذلك" .وأثنى سموه عىل الدور الكبري
الذي لعبته وزارة الخارجية بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
ووجه سموه ،الشكر كذلك إىل فريق العمل امل ُكلَّف مبلف االستضافة ،ويف مقدمتهم سمو

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس هيئة الطريان
املدين يف ديب رئيس اللجنة الوطنية العليا الستضافة
إكسبو ،وبقية أعضاء اللجنة

الحكام ومحمد بن زايد
يهنئون باإلنجاز

كام بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن
محمد القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة،
برقية تهنئة اىل أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ،واىل أخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"،
هنأهام فيها بفوز ديب باستضافة اكسبو .2020
كام هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال،
عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين أخاه صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "
حفظه الله " ،وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دىب "رعاه الله" ،وإخوانهام أصحاب السمو أعضاء
املجلس األعىل حكام اإلمارات وشعب دولة اإلمارات
الويف باإلنجاز التاريخي الذي حققته إمارة ديب باستضافة
معرض إكسبو .2020وقال صاحب السمو حاكم أم
القيوين  ،إن هذا التفوق يعد دعامً لجهود التنمية التي
ترعاها قيادتنا الحكيمة ،وتتويجاً لجهود صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وتقديرا ً عاملياً لدولة
اإلمارات وما وصلت إليه من تطور وتفرد يف املجاالت
كافة .كام بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي ،عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة ،برقية
تهنئة إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس الدولة "حفظه الله " واىل صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب
"رعاه الله " ،مبناسبة
فوز الدولة باستضافة
معرض إكسبو الدويل
.2020
وقال سموه يف
برقيته  :إنه ملن
رسوري
دواعي
واغتباطي أن أرفع
إىل سموكام أجمل

التهاين وأصدق التربيكات مبا حققته الدولة من فوز
كبري الستضافة هذا الحدث العاملي إكسبو الدويل 2020
الذي يأيت متزامنا مع احتفاالتنا باليوم الوطني  42لقيام
الدولة ويضاف إىل سلسلة النجاحات واالنجازات الكبرية
التي تحققها دولتنا ،فهنيئاً لكام ولشعب دولتنا األيب هذا
االنجاز  .وأضاف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة ،إن
ديب تعترب مدينة عاملية متفردة بكافة املقاييس يف العديد
من املجاالت بقيادة صاحب السمو نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  ،مام أهلها الستضافة
الحدث العاملي ،اليشء الذي من خالله سيعود بالنفع
عىل دولة اإلمارات ودول املنطقة يف العديد من املجاالت
االقتصادية والتجارية واالستثامرية والسياحية وغريها و
جعل اإلمارات محط أنظار العامل .
كام بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد
النعيمي ،عضو املجلس األعىل حاكم عجامن برقيتي تهنئة
إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد نهيان ،رئيس
الدولة "حفظه الله" واىل صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب "رعاه الله" هنأهام بفوز ديب بتنظيم معرض
إكسبو  .2020كام هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن
محمد الرشقي ،عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية ،أخاه
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة "حفظه الله" وأخاه صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دىب "رعاه الله" ،وإخوانهام أصحاب
السمو أعضاء املجلس األعىل حكام
االمارات وشعب دولة االمارات
الويف باإلنجاز التاريخي الذي حققته
إمارة ديب باستضافة معرض إكسبو
. 2020
كام هنأ الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة ،صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولة "حفظه الله" وصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه
الله" وإخوانهام أصحاب السمو
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد

وشعب اإلمارات بفوز دولة اإلمارات العربية املتحدة
باستضافة إكسبو  2020يف ديب.
وأعرب سموه عن بالغ سعادته بهذا الفوز التاريخي
الذي حققته مدينة ديب عن جدارة واستحقاق وهو ما
يعكس ثقة العامل وشهادته بقدرات بالدنا عىل استضافة
أكرب األحداث ،ويحملنا جميعاً مسؤولية مضاعفة العمل
من أجل أن نجعل دورة اكسبو  2020يف ديب فريدة
ومتميزة ،مشيدا ً بالجهود املضنية التي بذلت خالل الفرتة
املاضية وشارك فيها الجميع من أجل أن تكتمل سعادتنا
ورسورنا بهذه األيام الوطنية املجيدة وقال سموه " :إنه
عمل رائع  ،ذلك الذي تحقق اليوم وأدخل البهجة عىل
صغرينا قبل كبرينا ،تزامناً مع احتفاالتنا باليوم الوطني"..

حمدان بن محمد :اإلمارات
استحقت الفوز بجدارة

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم ،ويل عهد ديب رئيس املجلس التنفيذي ،أن فوز
اإلمارات باستضافة معرض «إكسبو الدويل  »2020كان
مستحقاً بجدارة ..وقال سموه" :نبارك للقيادة الرشيدة
ولشعب اإلمارات هذا الفوز امل ُستحق ،الذي نُربهن به
من جديد عىل تف ّوقنا يف أروقة املنافسة العاملية ،انطالقاً
إىل أسس وقيم ثابتة تستمد رسوخها من قوة االتحاد
وتالحم أبنائه".

أحمد بن سعيد آل مكتوم:
«إكسبو» رسالة ّ
محبة للعالم

أهدى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ،رئيس
هيئة الطريان املدين يف ديب الرئيس األعىل لـ«طريان
اإلمارات» واملجموعة رئيس اللجنة الوطنية العليا
الستضافة معرض «إكسبو الدويل  ،»2020اإلنجاز الكبري
املتجسد يف فوز اإلمارات باستضافة معرض «إكسبو»
الذي يعد األكرب واألعرق عاملياً إىل القيادة العليا للبالد،
وإىل شعب .وقال سموه «إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز
أن تحظى دولتنا الغالية بهذا النرص الكبري ،بنيلها فوزا ً
مستحقاً برشف تنظيم معرض إكسبو الدويل  2020يف
ديب ،وال يفوتنا يف هذه املناسبة أن نتو ّجه بعميق الشكر
والتقدير إىل كل من وقف إىل جانبنا يف مساعينا .وقال
سموه  " :إن اإلمارات توجه رسالة مودّة ومحبّة إىل
شعوب املنطقة والعامل للمشاركة يف معرض إكسبو الدويل
 2020يف ديب".
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حوار :سعد الدغمان

آليات النجاح

دبي
حققت القيادة العامة لشرطة
ً
عامة ًوإدارة المخدرات خاصة نجاحا
ملموسا على صعيد األعمال  ،هل حدثتنا
عن آليات هذا النجاح؟

مل يكن هذا النجاح وليد الصدفة ،بل نتيجة جهود
مضنية ومستمرة وتعاون وثيق ،فنحن كجهة رشطية
نعمل تحت مظلة وزارة الداخلية بشكل عام ،وهناك
تعاون رصني مع كافة األجهزة الرشطية املختصة عىل
املستويني املحيل والدويل واإلقليمي ذلك أن املخدرات
تعترب من الجرائم العابرة ،حيث تزرع يف دولة وتوزع
يف غريها.
كام قد يكون توزيعها يف مناطق متعددة ،وبضوء
ذلك لدينا تنسيق ،وعىل مستوى عاملي ،كام أن
هناك خطوطاً ساخنة مع كل دول العامل ،باإلضافة
لذلك نعمل عىل تحقيق اجتامعات دورية عاملية،
وحني نلمس أن هناك مشكلة تتعلق مبوضوع
املخدرات نطلب اجتامعاً طارئاً للدول التي لها
عالقة بتلك املشكلة.
كام أن هناك توجيهات واضحة ومحددة من قبل
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،بالرضب بقوة
وبيد من حديد للحد من تجارة املخدرات.
كل هذه العوامل وغريها العديد اجتمعت لتؤسس
آلليات ووسائل هذا النجاح.
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تحد مستمر

ما هي األساليب التي يتبعها المهربون
في محاوالتهم لتمرير تلك السموم،
وما هي أبرز الجنسيات التي تعمل في
هذا المضمار؟
هناك أساليب متجددة يعمل عىل اتباعها املهربون
دامئاً ،كام أن أساليبنا تتجدد أيضاً كجهات تعمل عىل
مكافحة هؤالء املجرمني ،التحدي مستمر بني األجهزة
الرشطية وتجار املخدرات ،والطرفان يحاوالن تطوير
مهاراتهم باستمرار ،إال إننا نعمل وبإرصار لكشف هذه
املحاوالت والحد من تجارة املخدرات.

بصراحة ما زلنا
مقصرين وأنا
غير راض عن
اإلدارة وعن
نفسي

مصادر

ما هي مصادر تلك السموم ،ومن أين
تأتي؟
أفغانستان ،باكستان وبعض دول الجوار ،ويعتمد نوع
املخدر عىل جهة املصدر ،فام هو متوافر يف بلد ليس
بالرضورة أن يتوفر يف البلد اآلخر.

تقييم

كيف تنظر لعمل األجهزة المختصة
بمكافحة المخدرات ،وهل استطاعت
أن تحقق نسب إنجاز عالية للقضاء على
هذه الظاهرة؟
بكل رصاحة الزلنا مقرصين وأنا غري راض عن اإلدارة
وال عن نفيس ،أطمح أن تكون الضبطيات أكرث ،وأطمح
ملزيد من التعاون .املستوى الحايل غري مرض ،ونريد أن

يكون أكرث طموحاً ،ولو قلت إين مرتاح ألداء اإلدارة
 100%أكون قد ظلمت نفيس ،وهذا الكالم ال يسد
طموحي ،أمتنى أن تعمل أجهزة املخدرات عىل
مستوى الدولة بكفاءة أكرب.

تشريعات رادعة

هل تعتقدون أن التشريعات الحالية
والخاصة بالمخدرات كافية ورادعة ،أم
أن هناك حاجة لتشريعات جديدة تعمل
على الحد من تجارة هذه السموم؟
الترشيعات الحالية رادعة وقوية ومل يتغافل املرشع
اإلمارايت شيئاً فيها ،إال أن الحاجة اليوم إىل تشديد يف
التطبيق ،وأمتنى أن تكون هناك مصادرة لألموال ملن
تثبت عليه التهمة بذلك الجرم.
النساء يتعرضن لإلغراء ً
أيهما أكثر من وجهة نظركم تورطا في
عمليات التهريب النساء أم الرجال؟
الرجال أكرث ،إال أن الحاصل هو استغالل النساء يف
عمليات التهريب  ،حيث يتم إغواؤهن واستدراجهن
حتى يتم توريطهن يف هذا اإلجرام .وطرق االستغالل
كثرية منها جاملهن  ،عدم تورطهن يف السابق،
معاناتهن من الفقر ،أو التوريط من خالل استدراجهن
عاطفياً ،ويف املحصلة استغاللهن يف عمليات التهريب،
هناك قضايا كثرية من هذا النوع  ،والقانون ال يحمي
املغفلني.

متابعة مستمرة

هل هناك عمليات تهريب نجحت في
تجاوز الخطط األمنية التي تضعونها؟
رمبا تحدث عملية هنا أو هناك ويفلتون من قبضتنا،
ولكن متابعتنا مستمرة ولن تتوقف ،وأحيطكم علامً
أن عمليات الضبط يجب أن يكون فيها تلبس ،لذلك
نعمل دامئاً عىل استدراج املجرمني حتى يف دول أخرى،
ولدينا يف ذلك ضبطيات عىل مستوى عاملي.

اإلمارات خالية من المخدرات

قيادة شرطة دبي سباقة بتحقيق
اإلنجازات ،هل نستطيع أن نعلق أن دبي
خالية من المخدرات هذا العام ،وال مكان
لالتجار بهذه السموم فيها؟

نحن نحاول قدر اإلمكان وبقدر ما يتوافر لنا من
إمكانيات أن نحقق ذلك ،ونسأل الله القدرة عىل
أن تكون اإلمارات بكاملها خالية من هذه السموم
وظواهرها ونتائجها الكارثية عىل املجتمعات وليس
ديب لوحدها ،وهذه أمنية ال تتحقق إال إذا تضافرت
الجهود مجتمعة ،وأهمها األرسة واملدرسة واملجتمع.

,,

أساليبنا متجددة
والتحدي
مستمر مع
عصابات التهريب

فإذا قمنا مبا هو مطلوب منا وعملنا عىل مكافحة
هذه السموم ،وباملقابل األرسة غري ملتزمة واملدرسة
متخلية عن واجباتها سيتسبب ذلك بخلل شامل
للمجتمع ويرتك آثاره السلبية عىل أفراده .هناك
تفهم واضح وتام من قبل األجهزة الرشطية لكل
الحاالت ،ونعمل عىل مساعدة الجميع ،ومن خالل
الشخص املتعاطي سواء كان يف املدرسة أو البيت
ميكن أن نصل إىل املصدر األصيل وتسهل لنا تلك
العملية مكافحة املخدرات والقضاء عليها .املشكلة
مشكلة مجتمع بشكل عام والبد من التكاتف
والتعاون الصادق من أجل القضاء عىل هذه السموم
والحد من انتشارها.

التدريب

التدريب عنصر أساسي في العمل ورفع
الكفاءة  ،كيف تطورون أساليب التدريب
بما يتماشى وتطور الجريمة؟
للتدريب دور هام يف عملنا  ،وهو يعد من الركائز
األساسية له  ،والتي ليس لنا غنى عنها ،وأما مثاره فتظهر
الحقاً يف العمل امليداين مبختلف املهام التي تؤدى من
خالله الرصد واملتابعة والتعقب واملطاردة واملداهمة
وطرائق الكشف ،واملواجهة ملن يلجأ إىل العنف أو
السالح من املتهمني ،وكوادرنا تتعرض بني الحني واآلخر
إىل حاالت من هذا النوع ،علامً بأن هناك متابعة
واهتامماً شخصياً وأكيدا ً من سيدي الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الداخلية بهذا الشأن ،وكذلك سيدي معايل الفريق ضاحي
خلفان متيم القائد العام لرشطة ديب.حيث تقوم هاتان
الجهتان بتنسيب الكوادر من ضباط  ،وضباط صف،
وأفراد إىل العديد من الدورات الداخلية ،والخارجية
سنوياً منها دورات يف الواليات املتحدة األمريكية ،وأخرى
يف بريطانيا وغريهام من الدول املتقدمة ،ولدينا وعىل
نحو مستمر ضباط ،وضباط صف مبتعثون يف دورات
دولية تخصصية ،بهدف صقل خرباتهم واالستفادة من
تجارب الدول التي ينفذون فيها دوراتهم ،مام يعكس
الفهم واالهتامم العميقني اللذين توليهام وزارة الداخلية
للتدريب يف تعزيز القدرات املعرفية وامليدانية لجهاز
الرشطة ككل.

حوار

الشرطة النسائية

كيف يقيمون عمل الشرطة النسائية،
وهل لهن دور في عمليات مكافحة
المخدرات؟
الرشطة النسائية رضورية يف مختلف جوانب العمل
لدينا ،يف مجال مكافحة املخدرات ،إذ تؤدي كوادرنا
من الرشطة النسائية أدوارا ً هامة يف عمليات
املداهمة لألماكن غري املفتوحة من بيوت أو منازل
"شقق سكنية" يف حال تطلب األمر ذلك ،باإلضافة
للحراسة ،والتفتيش ،واالستجواب للمتهامت يف قضايا
مخدرات ،واالتحقيق ومهام أخرى عديدة ال تختلف
عام يؤديه الرجال.

التوعية ضرورة

بماذا تنصحون األسر وأولياء األمور على
وجه الخصوص ،وما هي سبيل التوعية
بمخاطر المخدرات؟
رضورة تركيز الجهود عىل التوعية لكل من األرس
واألبناء عىل حد سواء ،وذلك ألن أولياء األمور هم
بحاجة إىل برامج ،وورش عمل مستمرة لتوعيتهم من
مضار انتشار املخدرات يف املجتمع ومخاطر تعاطي
أبنائهم لها ،وما ميكن أن يتعرض له أبناؤهم من
أذى نفيس واجتامعي ،فيام لو أهمل األهل املراقبة
واملتابعة لسلوكيات أبنائهم ،وقاموا عىل توعيتهم
أحسن قيام ،وعىل نحو مستمر من خالل أحاديث
وحوارات أرسية رقيقة  ،يحذرون من خاللها أبناءهم
من مخاطر التورط بأي نشاط يتصل باملخدرات أو
مصاحبة من يقوم بتلك النشاطات.
إذن البد لألهل من أن يكونوا قريبني من أبنائهم إىل
حد يسمح لهم مبعرفة من يصادقون  ،وفيام يقضون
أوقات فراغهم ،واألمر ذاته مطلوب أيضاً منا كجهات
مختصة مبكافحة املخدرات كإدارة التوعية والوقاية
لدينا ،إذ يجب أن يلتقي منفذو الفعاليات من كوادرنا
يف املدارس والجامعات واملناطق السكنية باألبناء
والتعرف إىل الحاالت التي تستوجب التدخل ،والسعي
إىل التواصل مع أرسة الطالب أو الحدث ،والوقوف عىل
التفاصيل الرضورية من سريته اليومية التي تدفع به
إىل مامرسة سلوكيات مغايرة لسلوكيات زمالئه.
والبد من أن تكون تلك الفعاليات مبنية عىل خطط
تربوية وعلمية من شأنها أن تخدم أهداف الوزارة
واملجتمع عموماً يف خفض الطلب عىل املخدرات،
والتصدي النتشارها ،معتمدين يف ذلك عىل العمل
الوقايئ املصاحب لعملنا امليداين ،هادفني من ذلك إىل
توصيل رسالتنا لألبناء خاصة ،واملجتمع عموماً ،بأهمية
اإلقالع عن تعاطي املخدرات بالنسبة ملن تورطوا،
والحؤول دون تورط األبناء اآلخرين الذين مل يسبق
لهم أن دخلوا إىل تلك الدوامة الشيطانية ،دوامة
اإلدمان.
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األمن الفكري حجر الزاوية
يف المنظومة األمنية

,,

يفسر األمن الفكري بأنه :انضباط عملية التفكير لدى األفراد والباحثين في إطار الثوابت السليمة بما يخدم هذا التفكير ويبنيه
وال يهدمه ...وتختلف النظرة إلى الفكر من مجتمع آلخر ال من حيث ماهية الفكر ذاته،وإنما من حيث الضيق واالتساع والتحرر أو
اإليدلوجيات والشعارات.
إعداد :محمد توفيق محمد  -المحرر األمني

وإذا ما نظرنا إىل األمن الفكري فإننا به نحمي املجتمعات من خطر املجرمني،
وكل عملية إصالحية لها نقطة بداية ،وأهم عمليات اإلصالح يجب أن تبدأ من
املنازل ال سيام وقد أصبح من املسلّامت أن االستعداد لالنحراف ميكن أن نكتشفه
مبكرا ً ألن الفرد ال يصبح مجرماً بني عشية وضحاها ،إمنا اإلجرام ينمو تدريجياً ،مام
يسهل القضاء عليه وعىل نزعاته قبل أن يستفحل أمره .فإذا ما قامت كل أرسة
بوظيفتها يف تكوين الشخصية السوية املتكيفة مع نفسها ومع املجتمع الذي تعيش
يف كنفه كان هذا مبثابة حائط الصد ضد أي شكل من أشكال االنحراف الجرمي.
والواقع أننا ال ينبغي أن نجرب كل يشء ليك نقف بأنفسنا عىل خطره ،بل تكفي

القراءة واالطالع واإلفادة من خربات الغري والرجوع إىل التاريخ القريب والبعيد،
وهنا تبدو أهمية توعية األرسة وتثقيفها ،والتفكري الجدي يف تصحيح املفاهيم
الخاطئة ،وتحسني النشء وإدراك املخاطر واملفاسد لالنحراف الفكري.
ويعد االنحراف الفكري والسلويك بداية وسبباً النتشار الفنت وفقدان األمن ألنه
يؤثر وبصورة مبارشة يف إفساد القيم االجتامعية والعالقات األرسية ،وتأسيساً عىل
ما تقدم فإن الفكر السليم يعترب العمود الفقري وحجر الزاوية لألمن األرسي
واالجتامعي ،وله عالقة مبنظومة األمن ،بل وبكل امليادين املختلفة ،ذلك ألن الفكر
املنضبط وامللتزم ينبثق عنه استقامة حياة الجميع وأمنهم ،وحقيقة الفكر ومفهومه

علينا أن نكون
العين الساهرة
على مجتمعنا بكل
طوائفه ،وأن ال
نسمح ألي صورة
من صور الهدم
أن تمس األمن
الفكري

54

ديسمبر 2013

العدد ()3

نقطة ضوء

سعد الدغمان

سكرتري التحرير
awes_77@hotmail.com

البعد الخامس

ودوره من القضايا املهمة التي تجسد التالزم بني املقدمات مع النتائج.
ولهذا فإن من عوامل بناء األمن الفكري عىل مستوى األفراد ،هو االهتامم
بالقدوة الصالحة والتوجيه بالكلمة الطيبة واملوعظة الحسنة ،والحوار الهادف
البناء ،واستغالل أوقات فراغ الشباب فيام يعود عليهم بالنفع ،وأن نجنبهم
الوقوع يف رشك غزو األفكار بوسائله املعقودة ،وأساليبه املستحدثة.
إن الفكر املنحرف ال يؤدي إىل طعن مبادئ وأخالقيات املجتمع ،بل يؤدي إىل
إيجاد البدع والخرافات واألباطيل ،وتسهيل مسارات الغواية وصنوف االنحراف
التي تخدم أهداف واسرتاتيجيات وضعتنا هدفاً لها.
علينا أن نكون العني الساهرة عىل مجتمعنا بكل طوائفه ،وأن ال نسمح ألي
صورة من صور الهدم أن متس األمن الفكري ،وهذا أمر يجب االهتامم به مع
النشء ،فقد بينت الدراسات واألبحاث التي أجريت أن الرتبية الخاطئة هي
أهم العوامل البيئية صلة بالجرمية ،وأنها توجد بني املجرمني بنسبة تبلغ خمسة
أضعاف نسبة وجودها بني غري املجرمني ،كام تبني قيام الصلة بني أسلوب الرتبية
ووسائلها من ناحية والسلوك اإلجرامي من ناحية أخرى.
علينا جميعاً أن نحمي األمن الفكري بخلفيات ثقافية توعوية ونعي متاماً
املشكالت التي تدور حولنا ،ونعرف طبيعة العالقات االجتامعية دون إغفال
التغريات التي منر بها وحركات التغيري الواسعة التي يعيشها مجتمعنا العريب.
نرجو أن تسهم املنظومة األمنية بكل كوادرها مع الوسائل اإلعالمية يف التبصري
باملخاطر املحيطة ،وأن توعي باملراحل التي متر بها مجتمعاتنا وبيان مخاطر
االنحراف الفكري وأهمية الرقابة الحكيمة واملتابعة الدامئة وتعليم الشباب
وتوعيتهم بكيفية التحكم يف النفس والسيطرة عىل النزوات ،وكيف يكونوا أقل
اندفاعاً وأكرث انضباطاً .

حكومة سبع نجوم
في البدء ( :وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون)
التوبة .105
مثابرة  :رجل يعمل بجد ومثابرة ،اليكل واليهدأ من أجل خدمة
بالده وإعالء صروحها ،حتى اليتوان عن التصريح بأن الرقم واحد هو
مبتغاه ،ذلك هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،فهو
رجل اتسم بالمثابرة فكان ممن ينطبق عليهم ( من جد وجد) ،وهذا
الجد مؤكد سيراه اهلل ورسوله انطالقًا من اآلية الكريمة.
سبع نجوم :صفة جديدة لحكومة مفترضة العالقة لها بالورق
تقدم خدمات متميزة للمواطنين  ،وتنافس مايقدمه القطاع
الخاص ،تحمل مواصفات معيارية لموظفي خدمة المتعاملين،
لتوحيد طريقة تقديم الخدمة وسرعتها وجودتها وحتى أسلوب
التعامل.
الهدف  :تكريس جودة األداء في الجهات الحكومية ،وضمان
تقديم خدمة تفوق التطلعات ،تطوير الخدمات الحكومية واالرتقاء
بها لتتماشى والجهود المبذولة من الحكومة لتحقيق رؤية . 2021
جودة :خدمات توصف بجودة منتجاتها وفق معايير عالمية رائدة.
فائدتها :شعور المتعامل بأنه محور االهتمام من قبل كافة
العاملين في تلك المراكز من خالل تلبية طلباته بأبسط السبل ،وبأقل
جهد أو معاناة ،ولتكون تجربته ممتعة دون عقبات.
الخالصة :ماذا نريد بعد ،وهذا الجهد الذي يبذله ركن من أركان
دولتنا لخدمة شعبه ،تلك دروس البد من االستفادة منها ،وليحفظها
التاريخ عن ظهر قلب ،وسيكون تواجد صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد على صفحاته مفخرة لهذا التاريخ ،شأنه شأن أسالفه العظام
ونظرائه من الحكام والزعماء ،من يخدم شعبه البد أن يخلد ،وهل
يقل سعي سموه عن سعي غاندي الذي غير مسار التاريخ الهندي؟
وهاهو صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يغير نهج
التاريخ في اإلمارات ،بتصنيف سبع نجوم.
هذه األعمال تأتي متزامنة مع احتفاالت شعبنا باليوم الوطني  ،ذلك
اليوم الذي بدأ عمل الخير فيه أولى خطواته ،فكان أن أثمر إبداعًا
تحقق بمثابرة أصحاب الهمم العالية من أمثالكم ،رعاكم اهلل ،وكل
أبناء اإلمارات الحبيبة.
سيدي المفدى ،عملت فصبرت ،وأنجزت فأبدعت ّ ،
وبشر الصابرين.
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قالها زايد
شاعر له باع طويل في مجال الشعر ،له أدواته الشعرية الخاصة،
متمكن في انتقاء المفردة ،يبحر في انتقاء الفكرة لتكون األروع في
صياغتها من أجل الوطن ،فاختار لنا قصيدته الوطنية بمناسبة اليوم
الوطني الثاني واألربعين.

إعداد  :سلطان العامري

شعر مبارك الدردا المري

يا ظعون الفكر مدي بالخيال
دار أبو سلطان زيزوم الرجال
دانة عنوانها رووس الجبال
ٍ
المشاعر فيض ر ّبع بالمحال
وصال
دامها اهلل دارنا عز
ّ
دانة تضفي على العالم جمال
ٍ
وعيدها اللي زادها حسن وكمال
زايد الخيرات ومروض المحال
لين أضحت ينضرب فيها المثال
من عهد زايد وتبقى وال تزال
ديرة ربي يحفظها من الزوال
ٍ
ما نوفي لو يطول إبها المقال
وحدوا سبع اإلمارات بكمال
دورة مثل الخيال
لين صارت
ٍ
قبل نبني ذا الوطن نبني اجيال
عاد عيدك يا وطن صعب المنال
ويحفظك ربي من فلول الظالل

ونوخي بدار الوفا ورجالها
شيخ دا ٍر قد ربينا فجالها
شامخة مثل شموخ جبالها
وأزهرت خدانها مع جالها
في ذرا حكامها وعيالها
وربي اللي بالعطايا أصخالها
يوم توحيد المؤسس طالها
والمفاخر في يمينه نالها
دانة باتت قليل أمثالها
ٍ
عزوة للي تع ّنا وجالها
ٍ
ويا عسى الباري يديم ظاللها
قصة القايد وست أبطالها
في سواعد من تشل إثقالها
قد فعلها زايد وقد قالها
ثم بنى الدولة وعز أجيالها
ودمت روضه مبتهج نزالها
والعواذل في نحرها فالها

شعر /مبارك المري
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في هذ الكلمات
األكثر من رائعة،
فاضت قريحة
شاعرها لتتغنى
في حب رئيس
الدولة صاحب
السمو الشيخ
خليفه بن
زايد آل نهيان
(حفظه هلل)،
ليزفها مع أريج
الحب والوفاء
عبر صفحاتنا.

صادق شعور وإحساس
ياهلل يا والي على كل والي
بالمعالي
رايته
شيخ
تعز
ٍ
سعد الذي ضاقت عليه الليالي
ومدهل للرجالي
عوق الخصيم
ٍ
شدت بنات الفكر يمه رحالي
حر عريب وماكره بالعوالي
ٍ
لوقلت ما يوفي بحقه مقالي
لشيخ على القلب غالي
قلته وفا
ٍ

يا مكتفل بالرزق للجن والناس
خليفه اللي لرايته الدين ح ّراس
شيخ لبذر الطيب والجود غراس
طيبه من اليمنى وحكمه على ساس
وأهديت له من بحرها در وألماس
ومدت يمينه ما لها حد وقياس
وفكري بمدح معرب الجد محتاس
واهديتها من صادق شعور وإحــــساس

شعر /لبيب سعد حسن

اليوم زهبت القوايف واألوزان
وجندت له فكري محبه وعرفان
مربوك يادا ٍر لها املجد عنوان
أسمى التهاين أرفعه لبوسلطان
وايف العطا راعي الصخا ذرب األميان
ٍ
مطلقات بالعنان
وخيل التهاين
اليل لهم يف داخل القلب مسكان
ساروا عىل نهج املؤسس كحيالن
عساه للجنه ورو ٍح وريحان
أسس وكانوا مسنده ستة إخوان
واليوم صارت دارنا خري األوطان
شاعرة
أبدعت وأبحرت في انتقاء وحقٍ علينا نغني بعذب األلحان
الكلمة فباحت بما تكنها اليوم عيد الدار والكل طربان
القريحة الجياشة في حق يا لله تديم العز يا عايل الشان
وعن كل حره أهديت للدار قيفان
الوطن بمناسبة اليوم
الوطني الثاني واألربعين .بنات زايد زايد الحر اإلنسان
أرواحنا دون الوطن مالها أمثان
سالم يادا ٍر لها املجد عنوان

دانة
الدنيا

ولجل الوطن قايف ببهر دالله
وخطيت له بني الغال والجزاله
وإحنا فخرنا إننا من عياله
القايد اليل ما رضينا بداله
شيخ تربينا عىل فيض جاله
لحكامنا أصحاب السمو والجالله
ٍ
ٍ
وحيد لحاله
مجد
اليل بنوا
زايد سليل املجد نبع األصاله
وأنهار وأشجا ٍر يظل ظالله
وبعضودهم هالدار زاد إكتامله
أرض وسام وسهولها مع جباله
لجل الوطن مادام جانا مجاله
وشلون ما نفرح وحنا عياله
وتعيد عيد الدار بأمن وسهاله
وباألصاله
باملوقف
ومثلتهم
الوالد اليل نفتخر يف فعاله
ومنوت دونه يف شموخ وبساله
يا دانة الدنيا وساس العداله

شعر /سدرة المنتهى
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إنجازات رياضية تتألأل يف عصر االتحاد

ً
تأسيس االتحاد حتى اليوم عال البناء الرياضي حتى بات شاهدا على نهضة اإلمارات بفضل دعم واهتمام القيادة التي وضعت لبنة البناء
منذ ً
الحياة قاطبة ،وشهدت رياضة اإلمارات خالل سنوات االتحاد الزاهرة طفرة
مناحي
عمت
التي
اإلنجازات
ركب
في
خاللها
الوطن
سار
عاما
42
ً
ويشهد تاريخ االتحاد
والتطور.
لالزدهار
األلعاب
مختلف
في
يؤدي
بأن
كفيال
كان
الذي
القيادة
من
الكبير
االهتمام
لوال
لتتحقق
تكن
لم
هائلة
ً
األول للرياضيين في مختلف المحافل ،إيمانا منه بأن االتحاد
على أن المغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان
الداعم ً
ً
يحتاج إلى سواعد فتية ،وكما تأخذ بأسباب العلم والتقدم البد أن تكون مؤهال رياضيا للقيام بهذه المهمة ،فشيد الكثير من الصروح وشهد
العديد من الفعاليات ،وحققت الرياضة في عهده الكثير من اإلنجازات التي اختزلت فيها الزمن.
إعداد/حسن المنصوري

وبعد أن تسلم الراية  -خري خلف  -صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة " حفظه الله" حققت الرياضة اإلماراتية نجاحات كبرية ،ومثل دعم
سموه ألبناء وطنه الرياضيني قوة دفع قادتهم إىل منصات التتويج العاملية ومكنتهم
من تحقيق اإلنجازات يف مشاركتهم سواء الخليجية أو العربية أو القارية أو الدولية،
وتنطلق رعاية صاحب السمو رئيس الدولة للرياضة والرياضيني من إميانه بأن الشباب
هم الركيزة األساسية لبناء الوطن.
وخالل  42عاماً هي عمر اتحاد الدولة تواصلت املرشوعات واإلنجازات والبنى التحتية
التي أولتها القيادة الرشيدة عىل االهتامم والدعم لرتتقي اإلمارات إىل مصاف الدول
العرصية املتقدمة مبا حققته من منجزات وطنية غري مسبوقة يف أربعة عقود من
قيام اتحادها الشامخ .إن ما يعيشه قطاع الشباب والرياضة يف الوقت الحايل يربهن
عىل وجود مناء يف هذا القطاع الحيوي تغذيه بيئة متكاملة للرياضة آخذة يف التطور
املتسارع ،مدعوماً مبنشآت حديثة تظهر الواحدة تلو األخرى واليشء الالفت يف املشهد
الريايض اإلمارايت العام هو هذا الكم الهائل من البطوالت واألحداث العاملية التي
تنظمها الدولة ،ويف إطار التمسك بإعالء شأن الرياضات يف كافة األلعاب ،وقدمت
الدولة يف الشهر املنرصم للعامل صورة مرشفة لبطولة العامل للناشئني ،التي أقيمت يف
مختلف مدن الدولة بأحىل وأبهى صورة أبهرت العامل مبا شاهدوه من مالعب وتنظيم
وإمكانيات وكوادر رياضية عىل أعىل مستوى ،بتأكيد وبشهادة من الفيفا واملشاركني
باملونديال .إن امليدالية التاريخية التي حققها الرامي الشيخ أحمد بن حرش آل مكتوم
"ذهبية رماية الدبل تراب" يف أوملبياد أثينا  2004هي مبثابة تأكيد عىل أن رياضة
اإلمارات استطاعت بلوغ منصات التتويج العاملية يف أكرب محفل ريايض دويل عىل
اإلطالق ،وهو ما يؤكد أيضاً قدرة إنسان اإلمارات التي نالها يف كنف االتحاد ومكنته
من صنع اإلنجازات ،مدعوماً برعاية مثالية وفرتها القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيني.
كام كان إنجازات املنتخب األوملبي شاهدة عىل التطور الكبري ،حيث حجز مقعدا ً له
يف أوملبياد لندن ،ممثالً للكرة العربية بني العامل .ويف خليجي  21فاز املنتخب الوطني
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بالبطولة بكل جدارة واستحقاق ،كام فاز منتخب الشباب ببطولة آسيا عام 2008
وتأهله لكأس العامل مبرص ،إضافة إىل حصول املنتخب األوملبي عىل فضية اآلسياد
بالصني لكرة القدم .وبلغ عدد امليداليات التي تحققت منذ عام  2005إىل ما يزيد عن
 1865ميدالية عربية وخليجية وقارية ودولية ،وحققت رياضة اإلمارات نتائج مميزة
وزادت نسبة املشاركات الخارجية بشكل غري مسبوق ،ما أسهم يف رفع رصيد ميداليات
وإنجازات الرياضة اإلماراتية يف مختلف املحافل ،وكان للتكريم السنوي لصاحب
السمو رئيس الدولة وإخوانه حكام اإلمارات وأولياء العهود أثره يف دفع الرياضيني ملزيد
من التألق واإلبداع والتفوق .وإنجازات الوطن مل تتوقف إىل هذا فقط ،حيث نجحت
الدولة يف استضافة العديد من األحداث الرياضية البارزة مثل :جائزة االتحاد للطريان الكربى
للفورموال وكأس العامل لألندية وكأس آسيا للشباب وبطولة العامل للسباحة التي تستضيفها
ديب بشكل مستمر يف مجمع حمدان بن محمد الريايض ،الذي شهد مؤخرا ً إقامة كأس
آسيا التاسعة للسباحة ،وأصبحت الدولة متتلك منشآت ومالعب عىل أعىل مستوى
ومبعايري ومواصفات عاملية ،وللداللة عىل ذلك منشآت مدينة زايد الرياضية بالعاصمة،
تلك الرصح الريايض الكبري الذي تم افتتاحه عام  ،1980بحضور الراحل الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان "رحمه الله".

المرأة والرياضة

نالت املرأة اإلماراتية نصيباً من الدعم واالهتامم حتى أصبح لها كيان مؤسيس يعمل
تحت مظلة وإرشاف الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة ترتب عىل ذلك بلوغ
املرأة اإلماراتية منصات التتويج الدولية يف عدد من الرياضات بالبطوالت الدولية عىل
اختالف مستوياتها جنباً إىل جنب ،مع مشاركتها يف صنع القرار الريايض بوجودها يف
مقعد نسايئ مجالس إدارات االتحادات الرياضية وتنظيم مسابقات خاصة بالرياضة
النسائية ،فضالً عن متثيلها يف املحافل الدولية ،والتي كان آخرها املشاركة يف دورة
األلعاب األوملبية بلندن ،يف ألعاب القوى ورفع األثقال للسيدات ،كام حققت لعبة
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كرة القدم النسائية إنجازات عىل املستوى الخليجي واآلسيوي وتسري بخطى ثابتة
نحو التفوق ،وتشري املؤرشات أن رياضة املرأة اإلماراتية عىل الطريق الصحيح نحو
البطوالت واملنصات.

الرياضة المدرسية

متثل الرياضة املدرسية اللبنة األساسية للقطاع الريايض ،فهي تشهد طفرة وتطورا ً كبريين
عىل كافة الصعد ،من منشآت ومالعب وصاالت تستوعب الزيادة املضطردة يف عدد
الطالب والطالبات املامرسني للرياضيني ،والذين ميثلون أمل اإلمارات الريايض ،فضالً عن
وجود أجندة متكاملة للمسابقات يف األلعاب الفردية والجامعية .وبالتوازي مع ذلك
أصبح هناك وعي بأهمية الرياضة يف املدارس وتم تعزيز تلك الجهود املبذولة بتطبيق
األوملبياد املدريس ،والذي يحظى بدعم من صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب
السمو نائب رئيس الدولة ،وهو الذي رعى انطالقة األوملبياد املدريس ووجه بتعديل
الهرم الريايض ،بدءا ً من املدارس بحكم ما متتلكه من مواهب يف كل األلعاب تكفل
إعداد أبطال للمستقبل ،وهذا املرشوع يضيف بكل تأكيد بعدا ً جديدا ً يف تضافر الجهود
من أجل البناء الريايض السليم.

تطور ونماء

لقد تحققت بفضل االتحاد نهضة رياضية وإنجازات كثرية عىل املستويني الداخيل
والخارجي يف ظل املسرية االتحادية املباركة ،وإن املتتبع لإلنجازات الرياضية بالدولة
يالحظ تنامي اإلنجازات وتنوعها يف كافة األلعاب سواء الفردية أو الجامعية ،عالوة عىل
التطور امللموس يف النشاط الريايض باألندية من حيث الكم والكيف ،و إن ما يعيشه
قطاع الرياضة يف الوقت الحايل يربهن عىل وجود مناء شامل يف هذا القطاع الحيوي
بفضل الدعم والتشجيع والرعاية من قبل الحكومة والقيادة واملسؤولني .

في الشباك

حسن المنصوري

hassen5555@hotmail.com

رف يا علم
الثاني من ديسمبر ،هذا التاريخ هو األجمل في حياتنا ،ففيه بزغت
شمس اإلمارات العربية المتحدة ،ففي هذا التاريخ استقبل أهل
اإلمارات الخبر السعيد ببزوغ شمس االتحاد فننظر إلى هذا اليوم
بمزيد من الفخر واالعتزاز  42عام ًا التحادنا الخالد ،ففي يوم االتحاد
نتذكر أجمل اللحظات التي انطلقت فيها المسيرة التي جعلت من
إنسان اإلمارات الركيزة األساسية للبناء فتم فيها تشييد صروح
الحضارة والرقي التي جعلت من وطننا موطن العزة والمجد.
بفضل االتحاد وجهود المؤسسين والقائمين على قيادة الدولة
بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
"حفظه اهلل" وإخوانه حكام اإلمارات وأولياء العهود ،حققت دولتنا
إنجازات عديدة في كل المجاالت ،وفي النطاق الرياضي تحققت
نهضة رياضية وإنجازات كثيرة على المستويين الداخلي والخارجي،
فلم تعد الرياضة اإلماراتية مجرد أحداث عارضة ،بل بيئة شاملة تحقق
بمفهومها الشامل كل ما نصبو إليه من أهداف وغايات ،وأضحت
رياضة اإلمارات رقم ًا كبيراً على الخارطة الدولية ،ويكفينا فخراً
احتضاننا للعديد من األحداث والمناسبات الرياضية في كل األلعاب،
وفي الشهر الماضي العالم بأسره كان يتابع اإلمارات وهي تحتضن
بطولة العالم للناشئين في كرة القدم ،وستتواصل المسيرة
الرياضية بالتصاعد والرقي في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به من
القيادة الرشيدة وإخالص وتفاني وأبناء اإلمارات في رفع الراية.
وفي هذه المناسبة الوطنية قدم منتخبنا الوطني هدية جميلة
بتأهله إلى نهائيات أمم آسيا بأستراليا بالعالمة الكاملة وبأداء راق
أسعد وأمتع كل عشاقه ومحبي األبيض في كل مكان ،وأثبت أبيضنا
أنه رقم صعب في القارة اآلسيوية وأصبحت كل المنتخبات تنظر
له نظرة احترام وتقدير وإعجاب ،وهذه داللة واضحة على االهتمام
الكبير الذي تجده رياضة اإلمارات من المسؤولين .وكل عام ورياضتنا
في تطور ورقي ،وحفظ اهلل شيوخنا الكرام وشعبنا ووطنا من كل
مكروه وعاشت اإلمارات ودام األمان وعاش العلم يا إماراتنا.

حيّوا الجزائر

حفظ المنتخب الجزائري الشقيق ماء وجه الكرة العربية بعد نجاحه
في انتزاع ورقة التأهل لكأس العالم ليكون الممثل العربي الوحيد
في هذا الكرنفال الكبير بالبرازيل ،وسيكون كل العرب مع المنتخب
الجزائري ،فهو دائم ًا يكون على الموعد مع األحداث الكبيرة
وجميعنا يتذكر إنجازات محاربي الصحراء بمونديال إسبانيا ،1982
ومع انطالقة المونديال القادم سنهتف جميع ًا بصوت واحد :حيّوا
الجزائر.
من القلب نقول للمنتخب األردني الشقيق :شكراً على محاولتك
وجهودك ووصولك إلى المحطة األخيرة ونأمل لك التوفيق في
المناسبات المقبلة ،فشكراً إلى أهل النشامى.
العدد ()3
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ً
محمد بن كايد يتوج فريق شرطة دبي بطال لسباق الطريق 37
استضافته القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

إعداد  :إدارة اإلعالم والعالقات العامة

شهد الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية
االقتصادية بطولة سباق الطريق  37التي نظمها اتحاد الرشطة
الريايض ،بالتعاون مع القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة،

والتي جاءت عىل هامش احتفاالت الدولة باليوم
الوطني الثاين واألربعني ،مبشاركة  50متسابقاً ميثلون
مختلف القيادات واإلدارات الرشطية عىل مستوى
الدولة  .واسفرت نتائج السباق الذي متيز باإلثارة
والقوة بني املشاركني عن تتويج القيادة العامة لرشطة
ديب باملركز األول وحصول القيادة العامة لرشطة
الفجرية عىل املركز الثاين ،بينام جاء فريق القيادة
العامة للدفاع املدين باملركز الثالث .وعىل مستوى
سباق الفردي توج املتسابق عبد الله أحمد عيل من
القيادة العامة لرشطة الفجرية باملركز األول وحصل
املتسابق حسني غالم من القيادة العامة لرشطة ديب
عىل املركز الثاين وزميله محمد عيل محمد عىل املركز الثالث
 .وعرب سعادة العميد عبد امللك محمد جاين مدير إدارة اتحاد
الرشطة الريايض عن سعادته مبا تشهده الدولة هذه األيام

من احتفاالت متنوعة يف كل مكان من أراضيها مبناسبة اليوم
الوطني وقدّم التهنئة إىل صاحب السمو رئيس الدولة ونائبه
والحكام وأولياء العهود ،داعياً الله عز وجل أن تكون جميع
أيام دولة اإلمارات أعياد ومرسات وأمناً واستقرارا ً  .وشكر
سعادته القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة التي تحتضن
مختلف فعاليات أنشطة اتحاد الرشطة الريايض وإخراج
البطوالت يف أفضل صورة  .من جانبه ،قدّم العميد غانم أحمد
غانم مدير اإلدارة العامة للعمليات املركزية عضو مجلس إدارة
اتحاد الرشطة الريايض ،التهنئة للفائزين .ويف نهاية السباق ،قام
الشيخ محمد بن كايد القاسمي يرافقه العميد عبدامللك محمد
جاين والعميد غانم أحمد غانم ،بتكريم الفائزين وتتويج
األبطال واملساهمني يف نجاح الحدث .وعقب تكريم الفائزين
تم تقديم درع تذكاري إىل الشيخ محمد بن كايد القاسمي
وآخر إىل القيادة العامة لرشطة رأس الخيمة .

الجزائر تحفظ ماء وجه العرب وتتأهل إلى مونديال البرازيل

فاطمة بنت مبارك

المحاربون يدفنون حوافر خيول بوركينافاسو يف الصحراء

شخصية العام الرياضية
أعلن مجلس أمناء "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الريايض"،
عن اختيار سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام
الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل لألمومة،
شخصية العام الرياضية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تقديرا ً لدعم
سموها الالمحدود للرياضة النسائية يف الدولة ،ومساندتها الدامئة
للرياضيات عىل املستويات املحلية والعربية والعاملية كافة وحصولها عىل
جائزة الشخصية األوملبية لعام . 2012
وتم اختيار الشيخ سلامن بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي
لكرة القدم الشخصية الرياضية العربية ،واألملاين توماس باخ رئيس اللجنة
األوملبية الدولية الشخصية الرياضية الدولية ،إضافة إىل فوز املغربية نوال
املتوكل بجائزة الشخصية الرياضية العربية التي أسهمت يف إثراء الحركة
الرياضية النسائية ،وهي الشخصيات التي يقوم مجلس أمناء الجائزة
باختيار الفائزين فيها تقديرا ً لدورهم يف قيادة وتطوير الحركة الرياضية
وإنجازاتهم ومساهامتهم البارزة يف املجال عىل كل املستويات .جاء ذلك
خالل املؤمتر الصحايف الذي عقد مؤخرا ً يف فندق انرتكونتيننتال فيستيفال
سيتي ديب ،وتم فيه إعالن أسامء الفائزين ال  16يف الدورة الخامسة
للجائزة األكرب من حيث قيمتها وتعدد فئاتها ،واألوىل من نوعها عىل
اإلطالق املخصصة لإلبداع يف العمل الريايض بحضور املهندس مطر الطاير
رئيس مجلس أمناء الجائزة ،والدكتور مصطفى العرفاوي عضو مجلس
األمناء رئيس لجنة التحكيم ،والدكتور أحمد سعد الرشيف أمني عام
الجائزة.
وسيتوج الفائزون جهودهم وإبداعهم طوال عام كامل بنيل أوسمة
اإلبداع يف يوم السادس من شهر يناير الذي أصبح عيدا ً للمبدعني
الرياضيني يف اإلمارات والوطن العريب والعامل.
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كتب :
وليد الشحي

حني تجف ينابيع املالعب العشبية العربية من املواهب واإلنجازات وتتعرض للجدب واإلخفاقات،
يأيت الجزائريون األبطال ( محاربو الصحراء ) من بعيد ليكونوا خري معني للكرة العربية  ،حافظني
ماء وجهها  ،مدافعني عن لوائها يف أكرب تجمع كروي عاملي.
فعىل ملعب " مصطفى تشاكر " يف البليدة بالجزائر  ،رفع املحاربون الراية يف السامء بعد أن
غاصوا بحوافر خيول بوركينافاسو يف الصحراء  ،فتحقق العطاء بهدف املخرضم ( بوقرة ) الذي
زف الجزائريني إىل بالد السامبا  ،معوضني الخسارة من منافسهم عىل ملعبه بهدفني لثالثة إياباً.
نعم تحقق اإلنجاز  ،وصعد املنتخب الجزائري الشقيق إىل كأس العامل للمرة الثانية عىل التوايل
كممثل رشعي وحيد للعرب  ،وللمرة الرابعة يف تاريخه  ،معادالً أرقام السعودية واملغرب
وتونس .إنجاز الجزائر بتمثيلها العرب يف مونديالني متتاليني  ،له مقدماته ومقوماته وأسبابه التي
تستند باألساس عىل االحرتاف الحقيقي وليس الوهمي  ،ويكفي أن نعلم بأن التشكيلة الحالية
للمحاربني تضم  19العباً محرتفاً يف الخارج إىل جانب أربعة العبني محليني  ،لذلك من الطبيعي
أن يقدم املنتخب الجزائري دروساً احرتافية لنظرائه العرب يف التفاين واالنضباط والعمل الجاد
والكثري من املقومات التي نصبته بجدارة وشطارة سفريا ً دامئاً للعرب من املحيط إىل الخليج.
إنها الجزائر  ..بلد املليون شهيد والتاريخ التليد  ،واآلن بلد املاليني من املعجبني بفنها الكروي
وإنجازاتها املدوية التي سطرها بأحرف من نور أبناؤها ورجالها املخلصون منذ زمن رابح ماجر
واألخرض بلومي صاحبي هديف الفوز الجزائري التاريخي عىل أملانيا يف مونديال إسبانيا  ، 82وإىل
زمن مجيد بوقرة ورفاقه األبطال الحاليني.
مع أجمل األمنيات والتمنيات القلبية لإلخوة الجزائريني بترشيف كل العرب يف مونديال الربازيل
صيف  ..2014وارفع رأسك أنت جزائري.
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( النقل والمشاغل ) يعود عام ً
ال مريض ًا

النقيب عادل
سبيعان
تفوق
وامتياز
زمالء قسم الخدمات املساندة باإلدارة العامة للعمليات
املركزية يهنئون النقيب  /عادل عيل سبيعان ،
الجتيازه دورة القيادات األوىل بامتياز وحصوله عىل املركز
الثاين ..ألف مربوك.

عقد قران خليفة محمد الفيّاع

يتقدم األهل واألصدقاء بأحر التهاين القلبية إىل
خليفة محمد حسن الف ّياع ،
مبناسبة عقد قرانه . .ألف مربوك.

قام وفد من قسم النقل واملشاغل بالقيادة العامة لرشطة رأس الخيمة  ،ض ّم املالزم راشد ربيعه  ،وبحضور
الدكتور زيك خليفة جاسم املزيك رئيس قسم الطوارئ وأخصايئ الجراحة العامة يف مستشفى القاسمي بزيارة
أحد العاملني يف قسم النقل واملشاغل  ،إثر عملية جراحية ( فتح قلب ) أجريت له باملستشفى.
ومتنى الوفد للمريض دوام الصحة والعافية والعودة إىل عمله يف القريب العاجل.

أفراح الشيبة والحسني

تعازي
تتقدم القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بأحر
التعازي وأصدق المواساة إلى كل من:
سعادة المقدم  /أحمد المزكي  ،والمساعد
أول منذر المزكي ،
لوفاة المغفور له بإذن اهلل ( والدهما ).
وإلى النقيب  /سيف صالح غريب ،
لوفاة المغفور له ( والده ).
وإلى أحمد المغربي ( إدارة اإلعالم والعالقات
العامة )  ،لوفاة المغفور له ( عمه ).
تغمدهم اهلل بواسع رحمته وأسكنهم
فسيح جناته ،وألهم أهلهم وذويهم الصبر
والسلوان  ..إنا هلل وإنا إليه راجعون.
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أقام عبد الله أحمد محمد الشيبة  ،حفل عشاء بصالة جلفار لألفراح  ،مبناسبة زفاف نجله ( محمد ) إىل
كرمية املرحوم  /عيل محمد أحمد حسني  ،بحضور عدد من شيوخ وأعيان قبيلة الشحوح وأبناء القبائل
وجمع من األهل واألصدقاء واملدعوين .وقدمت فرقة الشحوح الحربية أهازيجها ولوحاتها الرتاثية ،
ابتهاجاً بهذه املناسبة.
ألف مربوك  ..تهنئة خاصة للعريس واألرسة الكرمية من وليد الشحي.
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ديسمبر ..االنتماء للوطن

اليوم الوطني ليس احتفاال
بما تحقق فحسب ،وإنما هو
شعور باالنتماء لهذه األرض
واإلصرار على الحفاظ على
بدءا من
المنجزات وتطويرها ً
المواطن وصو ً
ال إلى أعلى
المستويات
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تمر علينا هذا العام الذكرى الثانية واألربعون لقيام االتحاد ونحن نعيش
أبهى صور التقدم والنماء والرخاء بفضل اهلل وحكمة قيادتنا الرشيدة،
والتي سعت وتسعى إلى توفير مستلزمات العيش اآلمن والرغيد
ألبناء شعبها الذين يقفون كالبنيان المرصوص خلف قيادتهم،ومن
هذه الذكرى نستلهم الدروس والعبر التي تضمنتها سيرة المغفور له
بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة وبانيها والذي
استطاع بحنكته ونافذ بصيرته ،وقبل ذلك كله إيمانه الراسخ باهلل جل
وعال أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته التي ما
زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها مالمح ما نتطلع إليه في
الغد  -إن شاء اهلل  -من الرقي والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من
شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.
الثاني من ديسمبرتلك المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع
الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء،البد أن نسجل فخرنا واعتزازنا
من خاللها بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست
قاعدة متينة لحاضر زاه وغد مشرق لوطن تتواصل فيه مسيرة الخير
والنماء ،وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في
رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين األمم.
و باستذكارنا لتلك المعاني التي تحويها ذكرى اليوم الوطني لبالدنا
الغالية  ،البد لنا كشعب أن نستنهض الهمم في كل ميادين الحياة
المعرفية والعلمية واالجتماعية واألمنية للحفاظ على منجزات ماتحقق
واالستمرار بدفع مسيرته إلى األمام دون توقف ،وهذا اليتحقق إال
بالهمم العالية التواقة الى التقدم واالزدهار.
فاليوم الوطني ليس احتفاال بما تحقق فحسب ،وإنما هو شعور باالنتماء
بدءا من
لهذه األرض واإلصرار على الحفاظ على المنجزات وتطويرها
ً
المواطن وصو ً
ال إلى أعلى المستويات.
نغتنم هذه السانحة ،متمثلة بعيدنا األغر لنعرب عن خالص تقديرنا
وحبنا لقيادتنا الرشيدة ،وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه اهلل) ،وأخيه صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي،وإخوانهم أصحاب السمو حكام االمارات األكارم باليوم الوطني
الثاني واألربعين  ،ولكل أبناء شعبنا الحبيب ،وكل من يقيم على أرضنا
الحبيبة .وكل عام وأنتم بألف خير.

