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بقلوب موؤمنة تلّقت الأمة نعَي رجل العطاء والإن�صانية املغفور له ال�صيخ خليفة بن 

زايد اآل نهيان، رحمه اهلل.

اإن مناقب املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رحمه اهلل، واأعماله الإن�صانية 

التاريخ مبداد  �صطر  التاريخ، كما  الفخر يف �صفحات  ت�صطر مبداد  اأن  ت�صتحق  الكثرية 

احلقيقة �صريَة والده املغفور له ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، والذي 

يعد مدر�صًة يف ال�صيا�صة واحلكمة والعطاء والبناء والإجناز. ومما يريح النف�س ويثلج 

ال�صيخ خليفة ما زالت تخّرج من الأبناء مناذج  التي نهل منها  اأن هذه املدر�صة  ال�صدر 

م�صهودة يف ال�صيا�صة واحلنكة والعطاء.

العربية  الأمتان  خ�صرت  اهلل،  رحمه  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  وبرحيل 

احلكمة،  رموز  من  رمزًا  كان  والذي  الأمة،  هذه  رجالت  من  عظيماً  رجالً  والإ�صالمية 

يف  العربية  الإم��ارات  بدولة  نه�س  وال��ذي  ال�صديدة،  ال�صت�صرافية  الروؤية  و�صاحب 

الدول  م�صاف  يف  الإم��ارات  وو�صع  ال�صيا�صي،  وال�صتقرار  والتنمية  القت�صاد  جمالت 

الكربى، وهو ما تاأكد يف موقع ومكانة الدولة يف التقارير الدولية املتخ�ص�صة خا�صة 

ودعم  الف�صاد،  ومواجهة  وال�صفافية  والإجناز  الأعمال  ريادة  مبادرات  طرح  جمال  يف 

القدرات الكبرية.

لقد �صّطر فقيد القلوب ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، خالل فرتة حكمه التي امتدت 

نحو ثمانية ع�صر عامًا، اأبهى املواقف الإن�صانية يف البذل والعطاء، ومل يدخر اأي جهد 

يف خدمة اأبناء �صعب الإمارات ويف النهو�س بالوطن وال�صعي لإمنائه. 

كان املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رحمه اهلل، خليفًة بحق، فقد ورث من 

الأب املوؤ�ص�س ال�صيخ زايد احلكمَة وحَبّ البذل والعطاء وبناء الأوطان باإرادة مطوقة 

باحرتام الإن�صان و�صون كرامته، والكفاءَة يف ا�صتثمار الطاقات الوطنية، وتطويَر البنى 

املراأة، وتنظيَم خمتلف احلمالت واملبادرات الدافعة بالأعمال  التحتية، ودعَم ق�صايا 

الإن�صانية. 

خ�صارتنا كبرية، بحجم ماآثره التي ل حت�صى، وعزاوؤنا يف �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واإخوانه الكرام، وثقتنا باأن هذه الرحلة 

املباركة �صتظل يف اأيٍد اأمينة مت�صي باإخال�س نحو التقدم والزدهار، كما اأراد لها زايد 

وخليفة، رحمهما اهلل.

رحم اهلل ال�صيخ خليفة بن زايد، وطيب اهلل ثراه.

                                                                                            

     العقيد عو�س �صالح  الكندي 

                                                                                                      رئي�س التحرير      

وداعاً خليفة
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يف جنان اخللد يا خليفة

ودعت اإلمارات والعالم الشهر الماضي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، 
الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة حافلة بالعطاء والعمل الوطني، تاركاً بصمات واضحة لمنجزات 

كبرى تؤكد في مجملها أن الحضارات ال تبنى إال بأيدي رجال عظماء.
لقد كان الشيخ خليفة كبيراً في وطنيته، كبيراً في إنسانيته، كبيراً في عطائه، حكيماً في مواقفه، 
ولكل  للمواطنين  الكريمة  الحياة  وتوفير  وتقدمه  الوطن  لبناء  حياته  نذر  بإنجازاته..  عظيماً 

المقيمين على أرضه، حتى أصبحنا على ما نحن عليه اليوم.
رحم الله الشيخ خليفة بن زايد.. ذلك القلب الكبير الذي كان يفيض بالحب والتواضع، والنور 

الذي كان يسطع على جبين الوطن، والعقل الوقاد الذي مأل الدنيا عطاًء وحباً وإنسانية.

ة
ف

لي
خ

ًا 
ع

دا
و

اإعداد: فريق التحرير
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رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  رحل 
حافلة  مسيرة  بعد  الماضي  الشهر  اإلمارات  دولة 
تزخر  والعالمية  والعربية  المحلية  باإلنجازات 
ذاتية  وترك سيرة  وأبنائه،  الوطن  وخدمة  بالعطاء 

ستبقى نبراساً تقتدي به أجيال دولة اإلمارات.
ولد الشيخ خليفة عام 1948 في قصر المويجعي 
بن  زايد  الشيخ  والده  اتخذه  الذي  العين  بمدينة 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مسكناً ومقراً إدارياً 
ومثل  عمره،  من  السادسة  بلغ  وعندما  أيضاً.  له 
ظالل  تحت  يلعب  لكي  يخرج  كان  األطفال،  معظم 
أشجار النخيل الكثيفة التي تغطي المنطقة، وتجري 
المنطقة،  تسقي  التي  العذبة  المياه  أفالج  تحتها 
من  مياهها  تنبع  التي  األخرى  األفالج  على  عالوة 
بطن جبل »حفيت« وتجري على شكل أنهار تحت 
المنطقة  حارات  لتسقي  تظهر  ثم  األرض،  سطح 
كلها مثل الجاهلي، حيث يقع قصر جده الشيخ زايد 
بناها  التي  مريجب  وقلعة  األول«  »زايد  خليفة  بن 
عيسى،  بن  ذياب  بن  شخبوط  الشيخ  األكبر  جده 
والمسعودي حيث قلعة الشيخ خليفة بن زايد األول 
وهو عم والده وجد والدته، عالوة على أحياء الجيمي 
والقطارة والمعترض والهيلي، وكلها تنعم بمزارٍع 

جيدِة الزرِع.
كان الشيخ خليفة إذا أنهى دراسته، عاد إلى البيت، 

ثم يخرج ثانية ليرى ماذا يفعل والده أو يستمع من 
الناس عما يفعله والده، وكان يذهب أحياناً إلى موقع 
فلج الصاروج ليرى كيف يقوم والده بالحفر بيديه 

مع بقية الرجال.
أي  »البرزة«،  زايد  الشيخ  يفتح  المساء  وفي 
المضافة، وهناك يجتمع مع ابن عمه الشيخ محمد 
بن خليفة وهو أيضاً والد زوجته حصة، كما يجتمع 
العائلة والوجهاء  مع أوالد محمد بن خليفة وبقية 
والقضاة وغيرهم من أعيان البلدة، ويتم الحديث عن 
األوضاع العامة في اإلمارة، وكذلك عن أمور القبائل 
من  ذلك  غير  وإلى  المالية  والقضايا  المنطقة  في 
القضايا العامة التي يستمع لها الشيخ بدقة وإمعان.

جده  يزور  ما  كثيراً  كان  خليفة  الشيخ  إن  ثم 
عن  يحدثه  الذي  زايد  بن  خليفة  بن  محمد  الشيخ 
فيها،  القبلية  والتجاذبات  »البريمي«  منطقة  تاريخ 
»زايد  خليفة  بن  زايد  الشيخ  جده  عن  يحدثه  كما 
األول« وأيامه، فصار الفتى يتشبع بهذه المعلومات 
من  وكذلك  والده،  مجلس  من  عليها  يحصل  التي 
من  وكذلك  أمه،  إخوة  أخواله  على  عالوة  َجدِِّه 
وجهاء المنطقة، وهكذا غدت هذه المعلومات  عبارة 
وأحوالها  المنطقة  تاريخ  عن  له  جيدة  دراسة  عن 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
بالسيارة  والده  مع  يسافر  ما  كثيراً  وكان 

»الالندروفر« إلى أبوظبي، حيث يزور عمه الشيخ 
شخبوط في قصر الحصن ويستمع إلى محادثاته 
ضرورة  يخص  ما  خاصة  والده،  مع  ومناقشاته 
خطة  بوضع  والمباشرة  لإلمارة  ميزانية  وضع 

تطوير وتنمية أيضاً.
العمر، كلما أدرك أن  وكان كلما كبر خليفة في 
البالد بحاجة إلى نظاٍم جديٍد ُيخرجها من حكومة 
القبيلة إلى حكومة الدولة الدستورية. ذلك أن قوة 
الذي  للنظام  والء شعبها  درجة  في  تكمن  اإلمارة 
أصبح يتمتع بمردوٍد جيٍد من الدخل بسبب عقود 
النفط الجديدة التي وقعها الحاكم، كما صار يدرك 
أن النظام ليست لديه استراتيجية منتظمة إلحداث 
الدخل  توزيع  سبل  أو  االقتصادي  التطوير  عملية 
قاعدة  الشعب، وال توجد هناك  أفراد  القومي على 
على  يراها  أن  الشعب  يتلهف  اقتصادية  سياسية 

أرض الواقع في مجتمع تلفه الحاجة والشقاء.
كان الشيخ خليفة يشعر أن الوالد يضع الخطط 
لتأسيس نظام يحقق الُمثُل العليا التي تنطوي على 
رفاهية المجتمع وإسعاده، وأن الوالد قد حصل على 
الدعم الكامل من أفراد أسرة آل نهيان، وكذلك من 
المتحالفة  والقبائل  ياس  بني  قبيلة  بطون  شيوخ 
معها وكذلك من أبناء شعب إمارة أبوظبي، لذلك لم 
يكن مستغرباً عندما علم بأن الوالد استلم السلطة 

ال�شيخ خليفة.. تاريخ حافل بالعطاء
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في اإلمارة بدالً من أخيه شخبوط، يوم 1966/8/6.
الثامنة  في  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  كان 
عشرة من عمره يومذاك، وبقدر ما فرح واستبشر 
 /8 بتاريخ  والده  أبلغه  عندما  فوجئ  فإنه  باألمر، 
سبتمبر/ 1966، بتعيينه بمنصب ممثل الحاكم في 
المنطقة الشرقية ورئيس دائرة المحاكم فيها، فكان 

فرحه أكثر وأعم.
لقد كان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، موقناً 
أن ابنه البكر خليفة المعروف باتزانه وهدوئه وعمق 
تفكيره وحسن تصرفه ومحبة الناس له، خير من 
يشغل المنصب الذي كان الشيخ زايد نفسه يشغله 

قبل توليه مهمة حاكم إمارة أبوظبي. 
 

بداية حكمه
سار الشيخ خليفة، رحمه الله، على خطى والده، 
في  الكبرى  التنموية  المشاريع  تنفيذ  في  واستمر 
إلى  تهدف  التي  تلك  خاصة  الشرقية،  المنطقة 

تحسين الزراعة.
حياة  بداية  العين  في  الملحوظ  نجاحه  وكان 
مهنية طويلة في خدمة الشعب، وبداية تولي دوره 
القيادي بسهولة، ومهارة سجلتها إنجازاته الكبرى.

خالل السنوات التالية، شغل عدداً من المناصب 
الرئيسة، وأصبح المسؤول التنفيذي األول لحكومة 

والده الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وتولى 
مهام اإلشراف على تنفيذ جميع المشاريع الكبرى.

خليفة،  الشيخ  ترشيح  تم   ،1969 فبراير   1 في 
اليوم  وفي  أبوظبي،  إمارة  عهد  كولي  الله،  رحمه 

التالي، تولّى مهام دائرة الدفاع في اإلمارة.
والتي  أبوظبي،  في  الدفاع  دائرة  حينها  وأنشأ 
القوات  شكلت  التي  النواة  بعد  فيما  أصبحت 

المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة.
في 1 يوليو عام 1971، وكجزء من إعادة هيكلة 
حكومة أبوظبي، تم تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء 
ووزيراً  للدفاع  محلياً  ووزيراً  أبوظبي  إمارة  في 

للمالية في اإلمارة.
وفي 23 ديسمبر 1973، تولى منصب نائب رئيس 

الوزراء في الحكومة االتحادية.
بعد ذلك بوقت قصير، في 20 يناير 1974، تولّى 
أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئاسة  مهام 

والذي حل محل الحكومة المحلية في اإلمارة.
في  التنفيذي  المجلس  على  الله،  رحمه  أشرف، 
أبوظبي،  إمارة  في  الشاملة  التنمية  برامج  تحقيق 
المياه  إمدادات  ونظام  المساكن،  بناء  ذلك  في  بما 
والطرق، والبنية التحتية العامة التي أدت إلى إبراز 

حداثة مدينة أبوظبي.
 1976 عام  لالستثمار  أبوظبي  جهاز  تأسس 

رحمه  زايد،  بن  خليفة  الشيخ  من  أوامر  على  بناء 
اإلمارة،  المالية في  إدارة االستثمارات  الله، بهدف 

لضمان توفير مصدر دخل ثابت لألجيال القادمة.
تّم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً 
لدولة اإلمارات في 3 نوفمبر 2004، في أعقاب وفاة 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 

نوفمبر 2004.
شارك الشيخ خليفة، رحمه الله، على نطاق واسع 
البالد، وفي مايو  األخرى في  التنمية  في مجاالت 
المسلحة  للقوات  األعلى  للقائد  نائباً  ُعيّن   ،1976
القرار  أعقاب  المتحدة، في  العربية  اإلمارات  لدولة 
القوات  بدمج  لالتحاد  األعلى  للمجلس  التاريخي 

المسلحة تحت قيادة واحدة وعلم واحد.
المؤسسة  جعل  إلى  اهتمامه  ُجل  وانصرف 
يتم  االختصاصات،  متعدد  كبيراً  معهداً  العسكرية 
فيه إعداد كوادر بشرية مدربة، فأنشأ عدة كليات، 

وأمر بشراء أحدث المعدات والمنشآت العسكرية.
أبوظبي  دائرة  بإنشاء  قام  إلى ذلك،  وباإلضافة 
المعروفة  التجارية  والمباني  االجتماعية  للخدمات 
القسم  ويقدم   ،1981 عام  في  خليفة(  )لجنة  باسم 

قروض البناء للمواطنين.
رحمه  شغله،  الذي  اآلخر  المهم  المنصب  كان 
الله، في أواخر ثمانينيات القرن الماضي هو قيادة 
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“المجلس األعلى للبترول )الذي تم نقل صالحياته 
إلى المجلس األعلى للشؤون المالية واالقتصادية(. 
البتروكيماوية  المنشآت  تطوير  عملية  وشّكلت 
طويل  برنامج  من  جزءاً  اإلمارات  في  والصناعية 
األمد، يستهدف تنويع اقتصاد البالد باعتباره من 

أولوياته.
وفي عام 1991، أسس الشيخ خليفة، رحمه الله، 
اإلمارة،  لمواطني  العقارات  لتوفير  القروض  هيئة 

ألغراض السكن واالستثمار على حد سواء.
مجلس  رئيس  منصب   2006 عام  حتى  وشغل 
على  يشرف  الذي  للتنمية  أبوظبي  صندوق  إدارة 
لدولة  اإلنمائية  الخارجية  المساعدات  برنامج 
 - البيئة  لهيئة  الفخري  الرئيس  وكان  اإلمارات. 

أبوظبي.
 

ورئيس  أبوظبي  إمارة  حاكم  خليفة  الشيخ 
دولة اإلمارات

 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  انتخاب  تّم 
كذلك   ،2004 نوفمبر   3 في  اإلمارات  لدولة  رئيساً 
تولى مهامه كحاكم إلمارة أبوظبي إثر وفاة الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس 
للبالد في 2 ديسمبر 1971، وحتى تاريخ وفاته في 

2 نوفمبر 2004.
بعد انتخابه رئيساً لدولة اإلمارات، أطلق، رحمه 
دولة  لحكومة  األولى  االستراتيجية  خطته  الله، 
اإلمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المتوازنة 

والمستدامة، وضمان الرخاء للمواطنين.
وكان من أهدافه الرئيسة كرئيس لدولة اإلمارات 
آمن  الذي  والده  نهج  على  السير  المتحدة  العربية 
تقود شعبها  كمنارة  الريادي  اإلمارات  دولة  بدور 

نحو مستقبل مزدهر يسوده األمن واالستقرار.
والغاز،  النفط  قطاعي  تطوير  على  وأشرف 
والصناعات التحويلية التي أسهمت بنجاح كبير في 

التنوع االقتصادي في البالد.
أنحاء دولة  قام بجوالت واسعة في جميع  كما 
احتياجات  لدراسة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
المشاريع  من  عدد  ببناء  وأمر  الشمالية،  اإلمارات 
والخدمات  التعليم،  ومشاريع  والطرق،  السكنية، 

االجتماعية.
باإلضافة إلى ذلك، أطلق مبادرة لتطوير السلطة 
أعضاء  اختيار  آلية  تعديل  خالل  من  التشريعية، 
بين  يجمع  بشكل  االتحادي،  الوطني  المجلس 
االنتخاب والتعيين، مما يتيح اختيار نصف أعضاء 
مباشرة  انتخابات  عبر  االتحادي  الوطني  المجلس 

من شعب دولة اإلمارات.
اهتمامه  من  كبير  نصيب  الرياضية  ولألنشطة 
الذي يحرص على متابعتها بشكل مستمر، وخاصة 
دعم  في  كبيرة  مادية  إسهامات  وله  القدم،  كرة 
التي  المحلية،  الرياضية  واألندية  الفرق،  وتكريم 

تحقق بطوالت محلية وإقليمية ودولية.
 

إعادة انتخاب الشيخ خليفة رئيساً
 في عام 2009، أُعيد انتخاب الشيخ خليفة بن زايد 

تنفيذ  بمواصلة  تعهد  وقد  اإلمارات،  لدولة  رئيساً 
استراتيجيات طموحة للتنمية السياسية، واإلدارية، 
قد  كان  التي  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية، 
بدأ فيها. وكان لقيادته الرشيدة، واهتمامه بمصالح 
الدولة االتحادية الفضل في تجاوز األزمات المالية، 

واإلقليمية.
 

السياسة الخارجية
على  أكد  قد  الله،  رحمه  خليفة،  الشيخ  وكان 
ضرورة إجراء تطويرات سياسية، ال تقتصر فقط 
إصالحات  أيضاً  تشمل  بل  الحوكمة،  طرق  على 
مجتمعية ترفع من شأن الوطن والمواطن في كافة 

الميادين، وتعزز االنتماء الوطني.
انتهاج  على  أيضاً  حرص  ذلك،  إلى  باإلضافة 
سياسة خارجية نشطة، تدعم مركز دولة اإلمارات 

كعضو بارز وفّعال، إقليمياً، وعالمياً.
التعاون  لمجلس  المناصرين  أشّد  من  ويعتبر 
وإنجازات  نجاح  أن  ويؤمن  العربية،  الخليج  لدول 

هذا المجلس تعكس عمق التالحم بين قادته.
من  الدولية  العالقات  بتعزيز  التزامه  أظهر  كما 
خالل استقبال قادة من دول آسيا، وأوروبا، والدول 

العربية األخرى.
كما قام بزيارات إلى دول آسيا الوسطى، لتوطيد 

عالقاته معها بعد تفكك االتحاد السوفييتي.
انتهج الشيخ خليفة، رحمه الله، سياسات إغاثية 
وإنمائية تدعم الدول والشعوب المحتاجة، باإلضافة 

إلى المساعدات الحكومية لدولة اإلمارات.
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وتعتبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان لألعمال 
للمساعدات  مانحة  جهة  أكبر  ثالث  اإلنسانية 
وصلت  حيث  اإلمارات،  دولة  في  الخارجية 
مساعداتها المختلفة ألكثر من 70 دولة في مختلف 

أنحاء العالم.
حاالت  من  للعديد  استجاب  المعطاء،  وبيده 
الطوارئ واألزمات اإلنسانية لتلبية نداء المتضررين 
في  سواء  كانوا  أينما  والمهجرين  والمنكوبين 
المعونات  تقديم  مثل  مغاربها،  أو  األرض  مشارق 
الهندي  المحيط  في  تسونامي  كارثة  بعد  اإلغاثية 
عام 2004 وزلزال عام 2005 الذي دمر جزءاً كبيراً 

من شمال باكستان، والمناطق المجاورة في الهند.
 

مبادرات الشيخ خليفة
المبادرات  من  العديد  خليفة  الشيخ  أطلق 
الحياة  جودة  تحسين  إلى  تهدف  التي  والقرارات 
للدولة،  العليا  األولويات  وتحقق  والمواطن،  للوطن 
أبرز  وتشمل  المستدامة.  التنموية  وأهدافها 

المبادرات ما يلي:
 

 جائزة الشيخ خليفة لالمتياز
جائزة الشيخ خليفة لالمتياز والتي أطلقتها غرفة 
كخريطة   1999 عام  في  أبوظبي  وصناعة  تجارة 
تعزيز  بهدف  المستمر  للتحسين  ومنهجية  طريق، 
القدرة التنافسية لقطاع األعمال في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.
 

لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة 
اإلنسانية

نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  مؤسسة  تأسست 
رؤيتها  وتتمثل   2007 في  اإلنسانية  لألعمال 
وتتركز   - اإلنسانية  لخدمة  رائدة  مبادرات  في: 
محلياً،  والتعليم  الصحة  مجالي  في  استراتيجيتها 

وإقليمياً وعالمياً.
 

 جائزة خليفة التربوية
بدأت جائزة خليفة التربوية منذ عام 2007 بهدف 
دعم التعليم، والميدان التربوي، وتحفز المتميزين، 
المبادرة  وتهدف  المبدعة.  التربوية  والممارسات 
إلى إبراز التربويين ، والممارسات العلمية الناجحة 

محلياً، وإقليمياً، وعربياً.
 

إنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة
معالجة  صندوق  بإنشاء  خليفة  الشيخ  أمر 
الديون المتعثرة في 2  ديسمبر 2011 بمناسبة اليوم 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  لدولة   40 الـ   الوطني 
وحدد للصندوق رأس مال أولي قيمته  10 مليارات 
المواطنين  قروض  ومعالجة  دراسة  ليتولى  درهم 
المتعثرة. وفي عام 2014 ، بلغ عدد المستفيدين من 
إعفاء البنوك والصندوق 3482 مواطناً، وبلغت قيمة 

المبالغ المتنازل عنها  1.5 مليار درهم.
ضمن  الصندوق  إعفاء  من  المستفيدون  يندرج 
فئة الملتزمين بالسداد، إضافة إلى حاالت الضمان 
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االجتماعي، أو العجز الصحي، أو ذوي االحتياجات 
الخاصة، وعدد من الحاالت اإلنسانية األخرى.

 
مبادرة إحالل المساكن القديمة قبل 1990

في الثاني من ديسمبر 2012، وّجه  الشيخ خليفة 
رئيس الدولة بمتابعة سرعة تنفيذ إحالل المساكن 
الشارقة،  إمارات   في  للمواطنين  لكافة  القديمة 
والفجيرة،  القيوين،  وأم  وعجمان،  الخيمة،  ورأس 
1990، وذلك لضمان حصول  قبل سنة  بنيت  التي 
بها  وانتفاعهم  الجديدة،  مساكنهم  على  المواطنين 
في أقرب وقت ممكن. وبلغ عدد الوحدات  السكنية 
التي تم حصرها 12,500 مسكن، بتكلفة تقدر بـ10 
لجنة  اعتمدت   ،2015 أبريل  وفي  درهم.  مليارات 
وإحالل  إلصالح  قائمة  الدولة  رئيس  مبادرات 
مساكن 504 من المواطنين. وشملت هذه المشاريع 
مليون،   40.1 بـ  تقدر  بتكلفة  منازل   105 صيانة 
وإحالل 75 مسكناً بشكل عاجل بتكلفة تقدر بـ 63.9 

مليون درهم.
 

وزارة   - للمواطنين  الدولة  رئيس  مبادرات 
شؤون الرئاسة

 
مبادرة أبشر

في عام 2012، أطلق  الشيخ خليفة “مبادرة أبشر” 
العمل،  الوطنية في سوق  الكوادر  لتعزيز مشاركة 
المواطنين  الالزمة، وتشجيع  بالتدريبات  وتأهيلهم 

على االلتحاق بالعمل في القطاع الخاص.
 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
في نوفمبر 2015، اعتمد  الشيخ خليفة السياسة 
العليا لدولة اإلمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا 
درهم  مليار   300 على  تزيد  بميزانية  واالبتكار، 
هو  المبادرة  هذه  من  والهدف   .2021 عام  حتى 
بعيداً  ودفعه  الوطني،  االقتصاد  معادالت  تغيير 
النفطية، واالستثمار في  الموارد  عن االعتماد على 
مجال  في  بمعارفه  واالرتقاء  اإلماراتي،  المواطن 

العلوم والتكنولوجيا.
 

إعالن عام 2015 عاماً لالبتكار
أقر  الدولة،  رئيس  الشيخ خليفة  من  بتوجيهات 
مجلس الوزراء 2015 عاماً لالبتكار، ووّجه الجهات 
ومراجعة  الجهود،  بتكثيف  القيام  كافة  االتحادية 
محفزة  بيئة  خلق  بهدف  الحكومية،  السياسات 
األولى  للمراكز  اإلمارات  بدولة  تصل  لالبتكار 

عالمياً.
الحكومة  دعم جهود  إلى  المبادرة  هذه  وتهدف 
االتحادية، وجذب المهارات الوطنية، وزيادة البحوث 
قادر  وطني  كادر  لبناء  الجهود  وتعزيز  المتميزة، 
على قيادة الدولة نحو مزيد من التقدم، واالزدهار، 

واالبتكار.
 

 2016 - عام القراءة في دولة اإلمارات
 وّجه الشيخ خليفة بأن يكون 2016 عاماً للقراءة، 
نحو  التنمية،  مسار  تغيير  بأن  منه  إيماناً  وذلك 

والتكنولوجيا  العلوم  على  قائم  معرفي  اقتصاد 
ومدرك،  قارئ،  جيل  تنشئة  يتطلب  واالبتكار 
ومواكب  لتطورات العالم من حوله، وُملم بأفضل 

األفكار، وأحدث النظريات.
 

مبادرة أقدر
برعاية  الطالب،  لتمكين  خليفة  برنامج  أطلق 
الفريق سمّو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مبادرة “أقدر”، 
القراءة،  عام  يخدم  بما  القرائية،  المهارات  لتعزيز 
ترسيخ  إلى  الرامية  للدولة،  العامة  والتوجيهات 

مكانتها الدولية في مجالي اإلبداع واالبتكار.
 

2017 -عام الخير
منهجية   اإلمارات  دولة  تبنت  تأسيسها،  منذ   
دون  من  للجميع  الخير  وتقديم  اإلنساني،  العطاء 
مقابل، لذلك كان اختيار الشيخ خليفة بن زايد آل 
للخير  عاماً   2017 يكون  بأن  الدولة  رئيس  نهيان، 
في دولة اإلمارات، وليكون تركيز العمل خالله على 

ثالثة محاور رئيسة:
مؤسسات  في  المجتمعية  المسؤولية  ترسيخ 
الوطن  خدمة  في  دورها  لتؤدي  الخاص  القطاع 

والمساهمة في مسيرته التنموية.
التخصصية في  التطوع وبرامجه  ترسيخ روح 
خدمات  تقديم  من  لتمكينها  كافة  المجتمع  فئات 
في  كفاءاتها  من  واالستفادة  للمجتمع،  حقيقية 

المجاالت كافة.
الجديدة  األجيال  في  الوطن  خدمة  ترسيخ 
لتكون  اإلماراتية،  الشخصية  سمات  أهم  كإحدى 
خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن الذي ترسخ 
عبر عقود في قلوب أبناء اإلمارات والمقيمين على 

أرضها.
 

 2018 -عام زايد
عام  أن  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  أعلن  
»عام  شعار  سيحمل  اإلمارات  دولة  في   2018
زايد«، ليكون مناسبة وطنية تقام لالحتفاء بالقائد 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس 
نهيان بمناسبة ذكرى مرور مائة سنة على ميالده، 
وذلك إلبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة 

اإلمارات، إلى جانب إنجازاته المحلية والعالمية.
 

2019 - عام التسامح
في   2019 عام  الله  رحمه  خليفة،  الشيخ  أعلن 
دولة اإلمارات عاماً للتسامح. ويهدف هذا اإلعالن 
للتسامح،  اإلمارات عاصمة عالمية  إبراز دولة  إلى 
لنهج زايد  وتأكيد قيمة التسامح باعتبارها امتداداً 
مؤسس الدولة، وعمالً مؤسسياً مستداماً يهدف إلى 
تعميق قيم التسامح والحوار وتقبل اآلخر واالنفتاح 

على الثقافات المختلفة.
 

تطوير البنية التحتية في دولة اإلمارات
ُبنية  بتنفيذ  خليفة،  الشيخ  أمر   ،  2005 عام  في 
تحتية شاملة في جميع أنحاء الدولة، ووجه سموه 
التحتية،  البنية  لتطوير  مليار درهم   16 بتخصيص 
والمرافق الخدمية في اإلمارات الشمالية لدفع عجلة 
المناطق،  هذه  في  واالجتماعي  االقتصادي  التقدم 
تطور  من  األخرى  اإلمارات  شهدته  ما  لتواكب 
إنجاز   تم   ،2013 عام  وحتى  وعمراني.  حضاري 
أكثر من 24 ميناًء، وتشييد مستشفى الشيخ خليفة 
في رأس الخيمة، وبناء 2000 منزل، باإلضافة إلى  

عدة طرق سريعة، وتقاطعات، وأنفاق.
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حامية من تحبهم،

جيالً بعد جيل

 إرث غني يف مجال

التأمني منذ عام 1972.
بصفتها رشكة التأمني األوىل يف املنطقة، ظلت رشكة أبوظبي 

الوطنية للتأمني، وعىل مدى عقود طويلة، تعمل عىل ترسيخ الثقة 
وتعزيز مبادئ الوالء وااللتزام بهدف توفري حلول تأمني مبعايري 

عاملية لعمالئها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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نفاخر  نحن  بإنجازات..  الناس  يفاخر  »عندما 
الناس عن  الخير.. وعندما يتحدث  أبناء زايد  بأننا 
تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام 

دولتنا«.
أوجز المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
التأسيس  بداية  منذ  الدولة  اختارته  الذي  المنهج 
ميالد  على  شاهداً  لتكون  التمكين  مرحلة  وحتى 
في  خيرة  رشيدة  إنجازها  في  شابة  فتية  دولة 

أقوالها وأفعالها.
له  المغفور  تسلم  المؤسس  الوالد  خطى  على 
الشيخ خليفة الراية في 4 نوفمبر 2004 وسار على 
النهج حتى يوم وفاته، رحمه الله، لتنتقل اإلمارات 
بما أنجزته في نحو 35 عاماً هي مرحلة التأسيس 

إلى مرحلة التمكين.
وعلى خطى الوالد سار  الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، فاستمر في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى 
في المنطقة الشرقية، خصوصاً تلك التي تهدف إلى 
تحسين الزراعة، وكان نجاحه الملحوظ في مدينة 
العين، بداية حياة مهنية طويلة في خدمة الشعب، 
ومهارة  بسهولة،  القيادي  دوره  تولي  وبداية 
عدداً  ذلك  بعد  إذ شغل  الكبرى،  إنجازاته  سجلتها 
من المناصب الرئيسة، وأصبح المسؤول التنفيذي 
األول لحكومة أبوظبي ليتولى مهام اإلشراف على 
تنفيذ جميع المشروعات الكبرى في اإلمارة، إلى أن 

تم ترشيحه ولياً لعهد إمارة أبوظبي في األول من 
فبراير 1969، بجانب قيادته مهام دائرة الدفاع في 
بعد  ما  في  لتصبح  بنفسه  أّسسها  والتي  اإلمارة، 
النواة التي شكلت القوات المسلحة لدولة اإلمارات.

قيام  قرب  ومع   ،1971 يوليو  من  األول  وفي 
االتحاد، تم تعيين  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
محلياً  ووزيراً  أبوظبي،  حكومة  لمجلس  رئيساً 
للدفاع والمالية في اإلمارة، ليرفع بعدها علم االتحاد 
ألول مرة في سماء إمارة أبوظبي، بعد اإلعالن عن 
قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، في الثاني من 
إلى  يومها  له  المغفور  توّجه  1971، حيث  ديسمبر 
ساحة قصر المنهل، وأمر برفع علم اإلمارات على 

سارية القصر، وأدى التحيّة العسكرية له.
االتحاد،  قيام  على  الوقت  من  الكثير  يمر  ولم 
حتى تولى  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، منصب 
نائب رئيس مجلس الوزراء، في الحكومة االتحادية 
تولّى مهام  1973، وبعدها  23 ديسمبر  الثانية، في 
)الذي  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  رئاسة 
 20 في  اإلمارة(،  في  المحلية  الحكومة  محل  حّل 
تحقيق  في  المجلس  على  ليشرف   ،1974 فبراير 
في  بما  أبوظبي،  إمارة  في  الشاملة  التنمية  برامج 
المياه والطرق،  ذلك بناء المساكن، ونظام إمدادات 
حداثة  إبراز  إلى  أدت  التي  العامة  التحتية  والبنية 

مدينة أبوظبي.

األعلى  للمجلس  التاريخي  القرار  أعقاب  وفي 
لالتحاد بدمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة 
خيراً  المؤسسون  اآلباء  يجد  لم  واحد،  وعلم 
للقائد  نائباً  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  من 
لما  نظراً   ،1976 مايو  في  المسلحة،  للقوات  األعلى 
في  ونجاحه  به من خبرات عسكرية طويلة،  تمتّع 
فوّجه  أبوظبي،  المحلية في  الدفاع  تأسيس وزارة 
كل اهتماماته إلى جعل المؤسسة العسكرية معهداً 
كوادر  إعداد  فيه  يتم  االختصاصات،  متعدد  كبيراً 
بشرية مدربة، فأنشأ كليات عدة، وأمر بشراء أحدث 

المعدات والمنشآت العسكرية.
العسكري«  »القائد  انشغال  من  الرغم  وعلى 
إاّل  وتسليحياً،  بشرياً  المسلحة  القوات  بتطوير 
واالجتماعي  التنموي  دوره  في  يؤثر  لم  ذلك  أن 
أبوظبي  دائرة  بإنشاء  قام  حيث  واالقتصادي، 
للخدمات االجتماعية والمباني التجارية، التي عرفت 
لتقديم  وذلك   ،1981 عام  في  خليفة«  »لجنة  باسم 
الدعم وتوفير قروض البناء للمواطنين، حتى أسس 
اإلمارة،  لمواطني  العقارات  لتوفير  القروض  هيئة 
عام  سواء،  حد  على  واالستثمار  السكن  ألغراض 
1991، كما تولّى قيادة المجلس األعلى للبترول )الذي 
للشؤون  األعلى  المجلس  إلى  صالحياته  نقل  تم 
القرن  ثمانينيات  أواخر  في  واالقتصادية(  المالية 
الماضي، ليبدأ عملية تطوير المنشآت البتروكيماوية 

خليفة بن زايد.. 18 عاماً من التمكني
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والصناعية في دولة اإلمارات، باعتبارها جزءاً من 
برنامج طويل األمد، يستهدف تنويع اقتصاد البالد.
يوم  وعقب   ،2004 عام  نوفمبر  من  الثالث  وفي 
من إعالن وفاة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، )2 نوفمبر 
2004(، تّم انتخاب المغفور له  الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيساً للدولة، بجانب مهامه كحاكم إلمارة 
أبوظبي، ليبدأ الطريق بإطالق خطته االستراتيجية 
األولى لحكومة اإلمارات لتحقيق التنمية المتوازنة 
استكماالً  للمواطنين،  الرخاء  وضمان  والمستدامة، 
األهداف   أبرز  كانت  حيث  التنموي،  زايد  لدرب 
السير على نهج والده الذي آمن بدور دولة اإلمارات 
الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر 

يسوده األمن واالستقرار.
النفط  قطاعي  تطوير  على  له  المغفور  وأشرف 
والغاز، والصناعات التحويلية التي أسهمت بنجاح 
قام  كما  البالد،  في  االقتصادي  التنوع  في  كبير 
لدراسة  الدولة،  أنحاء  جميع  في  واسعة  بجوالت 
من  عدد  ببناء  وأمر  الشمالية،  اإلمارات  احتياجات 
المشروعات السكنية، والطرق، ومشروعات التعليم، 

والخدمات االجتماعية.
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  وآمن 
إجراء  بحتمية  للدولة،  قيادته  مستهل  في  نهيان، 
تطويرات سياسية، ال تقتصر على طرق الحوكمة، 

بل تشمل أيضاً إصالحات مجتمعية ترفع من شأن 
الوطن والمواطن في الميادين كافة، وتعزز االنتماء 
الوطني، فأطلق مبادرة لتطوير السلطة التشريعية، 
من خالل تعديل آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني 
والتعيين،  االنتخاب  بين  يجمع  بشكل  االتحادي، 
الوطني  المجلس  أعضاء  نصف  اختيار  يتيح  مما 
دولة  شعب  من  مباشرة  انتخابات  عبر  االتحادي 

اإلمارات.
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  وانتهج 
الدول  تدعم  وإنمائية  إغاثية  سياسات  نهيان، 
خليفة  مؤسسة  باتت  حتى  المحتاجة،  والشعوب 
أكبر  ثالث  اإلنسانية،  لألعمال  نهيان  آل  زايد  بن 
جهة مانحة للمساعدات الخارجية في الدولة، حيث 
وصلت مساعداتها المختلفة ألكثر من 70 دولة في 

مختلف أنحاء العالم.
آل  الشيخ خليفة بن زايد  له   المغفور  وحرص 
معظم  في  المؤسس،  الوالد  مرافقة  على  نهيان، 
مالزماً  رفيقاً  وظل  اليومية،  وزياراته  نشاطاته، 
القبائل  لـ»زايد« في مهمته الصعبة لتحسين حياة 
في المنطقة، وإقامة سلطة الدولة، ما كان له األثر 
الكبير في تعليمه القيم األساسية لتحمل المسؤولية 

والثقة والعدالة.
والتي  العامة،  المجالس  له  المغفور  الزم  كما 
القيادة  مهارات  لتعليم  مهمة  مدرسة  اعتبرها 

فرصة  له  وّفر  مما  الوقت،  ذلك  في  السياسية 
واسعة لالحتكاك بهموم المواطنين، وجعلته قريباً 
من تطلّعاتهم وآمالهم، كما أكسبته مهارات اإلدارة 

واالتصال.
لتحقيق  والده  تفاني  له  المغفور  رأى  وحين 
الحفاظ  على  وحرصه  للقبائل،  والرفاهية  الرخاء 
على أمنهم ووحدتهم الوطنية، ومبادراته في رعاية 
البيئة، والحفاظ على التراث الشعبي، أصبح مؤمناً 

بأن القائد الحقيقي هو الذي يهتم برفاهية شعبه.
 

 محطات بارزة
تبوأت   .. عاماً   18  .. القصيرة  الفترة  هذه  في 
التنافسية  مؤشرات  في  الصدارة  مراكز  اإلمارات 
ثاني  وأصبحت  األمم،  لتقدم  المعياري  المقياس 
أكبر اقتصاد في المنطقة العربية تحقق ذلك اإلنجاز 

الضخم رغم صغر مساحتها وعدد سكانها.
مناطق  إلى  المشرف  بسجلها  اإلمارات  وخطت 
أخرى يصعب اللحاق بها فأصبحت أول دولة عربية 
وإسالمية تصل إلى المريخ وواحدة من دول قليلة 

لها السبق في عالم الفضاء.
لقد انعكس ماحققته اإلمارات في مرحلة التمكين 
التي تعد امتداداً لمرحلة التأسيس..على حياة الناس 
وعلى قطاع األعمال لتصبح اإلمارات حلم كل من 

يبحث عن النجاح واالستقرار والعيش الرغد.
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بعد توليه الحكم أطلق المغفور له الشيخ خليفة 
اإلمارات  لحكومة  األولى  االستراتيجية  خطته 
وضمان  والمستدامة  المتوازنة  التنمية  لتحقيق 
تحقيق الرخاء للمواطنين منطلقاً سموه من أرضية 
صلبة شيدها المغفور له الشيخ زايد جعل اإلمارات 
يسوده  مزدهر  مستقبل  نحو  شعبها  تقود  منارة 

األمن واالستقرار.
في عام 2009 أعيد انتخابه رئيساً للدولة وبفضل 
والقالقل  المالية  األزمات  تجاوز  الرشيدة  قيادته 
السياسية التي عصفت بالمنطقة مع انتهاج سياسة 
فاعل  كعضو  الدولة  مركز  تدعم  نشطة  خارجية 

إقليمياً ودولياً.
 

 فارس التمكين
يعتبر المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

في  الفذة  التاريخية  القيادات  من  ثراه«  الله  »طيب 
العمل الوطني، منذ أن شارك، وهو في صباه، إلى 
جانب والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان »طيب الله ثراه«، في مرحلة التأسيس لبناء 

نهضة الوطن ومواكبة مسيرة التقدم في العالم.
المسؤولية  من  عالية  ودرجة  واقتدار  بهمة 
التي  المهام  كافة  ثراه«  الله  »طيب  أنجز  الوطنية، 
التي  الرئيسة  المناصب  مختلف  في  إليه  أوكلت 
أبوظبي  إمارة  نهضة  بناء  مراحل  خالل  شغلها 
ومن ثم دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث ترك 
والتي  تحققت،  التي  للمنجزات  واضحة  بصمات 
لتقّدم  بارزة  ومعالم  شواهد  اليوم  ُتمثل  أصبحت 

اإلمارات وازدهارها.
واسعة  وخبرة  ثرية  تاريخية  تجربة  امتلك 
لوالده  قرب  عن  ومالزمته  معايشته  من  اكتسبها 

مؤسس الدولة خالل مختلف مراحل العمل الوطني 
القيادة  في  تفرد  من  القائد  به  يتمتع  بما  فتشرب 
مسؤوليات  مباشرة  في  وحكمة  وحنكة  والزعامة 
في  صحفي  حديث  في  أكده  الذي  األمر  الحكم، 
أتتلمذ  الذي  المعلم  والدي  »كان  بقوله:   1990 عام 
على  وأسير  خطاه  وأترّسم  يوم  كل  يديه  على 
دربه واستلهم منه الرشد والقيم األصيلة والتذرع 

بالصبر والحلم والتأني في كل األمور«.
وجاء قرار المجلس األعلى لالتحاد، في اجتماعه 
باإلجماع  بانتخابه   2004 نوفمبر  من  الثالث  في 
السمو  إخوانه أصحاب  ثقة  ليجّسد  للدولة،  رئيساً 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد في قيادته الحكيمة 
عايشها  التي  التأسيس،  بالبالد من مرحلة  للعبور 
والمستقبل  التمكين  مرحلة  إلى  بلحظة،  لحظة 

المشرق.
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وجود  القديم  تاريخها  في  اإلمارات  تعرف  لم 
جيش وشرطة بشكل نظامي، إاّل بعد أن استلم زمام 
نهيان،  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور  األمر 
أخذ على عاتقه مهمة تأسيس جيش عسكري  الذي 
من  الثاني  وفي  أيضاً.  نظامية  وقوة شرطة  نظامي 
 »9« رقم  األميري  المرسوم  صدر   1969 فبراير  
بتعيين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيساً لقوات 
اإلمارة، كما تم منحه رتبة فريق. ويوم  الدفاع عن 
استلم هذا المنصب كان في العشرين من عمره، وكان 
أول ما فعله هو أنه دخل دورات عسكرية خاصة تلقى 
وتنظيمات  العسكرية  القيادة  فن  على  تدريبات  فيها 
الجيوش وأسلحتها وقضايا األمن الداخلي، وكل ما 
له عالقة بتأسيس القوات المسلحة للدفاع الخارجي 
ساعد  عن  خليفة  الشيخ  َر   َشمَّ وهكذا،  والداخلي. 
بعد حجر،  المسلحة حجراً  القوات  يبني  وراح  الجد 
خاصة بعد أن استلم منصب رئيس الوزراء ووزير 
يوم  اإلمارة  في  تشكيلها  تم  وزارة  أول  في  الدفاع 
1971/7/1، ثم منصبه كنائب لقائد القوات المسلحة 

في دولة االتحاد بعد إعالنها.
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  لمسيرة   المتتبع  إن 
يجد  أعاله،  في  مبينة  كما  مناصبه  في  وهو  نهيان، 
أنه كان متابعاً بصورة دقيقة لعملية بناء المؤسسة 
والوعي  العسكري  التدريب  ناحية  من  العسكرية 
الوطني ومستوى التقدم الفني والتكنولوجي ودرجة 
هذه  تصبح  لكي  والتدريب  القيادة  في  التحديث 

خالل  من  وتقوم  راق،  بشكل  متطورة  المؤسسة 
العملية  في  مهٍم  بدوٍر  والتثقيف  والتعليم  التدريب 
جميع  فيها  تنصهر  بوتقة  ُتعتبر  التي  االجتماعية، 
الرغبات الفردية والوالءات القبلية واإلقليمية، وبذلك 
تشكل هذه المؤسسة إحدى قنوات التقدم االجتماعي 

الذي هو أعلى الوالء للوطن.
سرايا  من  ُمشكلًة  يومذاك  أبوظبي  قوات  كانت 
مشاة لم تكتمل أول األمر على شكل كتائب، وكانت 
أول سرية قد تدربت عام 1966، أي العام الذي تولى 
أمر البالد الشيخ زايد، ثم لما استلم القيادة العسكرية 
أن  إلى  السرايا  عدد  بزيادة  فوراً  أمر  خليفة  الشيخ 

أصبح ست سرايا.
من  قلنا  كما  لة  ُمشكَّ أبوظبي  دفاع  قوات  كانت 
عالوة  مدرعات  سرية  أيضاً  وهناك  مشاة،  سريا 
من  عدد  من  بحرية  وقوة  نقل  طائرات  ثالث  على 
القوات  هذه  وكانت  بالرشاشات،  المسلحة  القوارب 
وقد  أردنيين،  ضباط  وكذلك  إنجليز  ضباط  بقيادة 
أدرك الشيخ خليفة بأن زيادة التشكيالت العسكرية 
وتنظيمها يتطلب أن تكون القيادة بيد أبناء اإلمارات، 
الضباط،  لتخريج  عسكرية  كلية  تأسيس  تم  وهكذا 
العسكرية،  الثاني  بن سلطان  زايد  كلية  اسم  تحمل 

افتتحها يوم 1972/5/3.  
على  تقف  العسكرية  المؤسسة  أن  المعلوم  ومن 
قواعد رئيسة ثالث هي: القوات البرية األرضية التي 
تشتمل صنوف المشاة والدروع والهندسة إلى غير 

ذلك من أسلحة الحرب، وإلى جانبها القوات الجوية 
والطائرات  واالستطالع  الجوية  الحرب  مراكز  وهي 
القاعدة  أما  ذلك،  وغير  المبكر  واإلنذار  المقاتلة 

العسكرية الثالثة فهي القوات البحرية.
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  أولى  ومثلما 
كذلك  اهتماماً  أولى  فإنه  البرية،  بالقوات  اهتمامه 
كلية  تأسيس  تم  لذلك  والبحرية.  الجوية  بالقوات 
الظفرة  قاعدة  وأصبحت  الجوية،  زايد  بن  خليفة 
الجوية من أحدث المؤسسات الحربية من حيث البنية 

األساسية لنظم القتال الجوي وكذلك الدفاع الجوي.
ومثل القوة الجوية واهتمام  الراحل بها.

بنظر  آخذين  أيضاً،  البحرية  القوة  كانت  فقد 
االعتبار أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تطل على 
الخليج العربي وكذلك على بحر عمان، ولها سواحل 
تم  األساس  هذا  وعلى  عنها.  الدفاع  يجب  طويلة 

تأسيس الكلية البحرية.
تشكل  ومصادره  وتنوعه  التسليح  قضية  كانت 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  اهتمامات  إحدى 
ومن ذلك موضوع الهيئة العربية للتصنيع الحربي، 
وهذه الهيئة تأسست في عام 1975 بهدف بناء قاعدة 
وأجزاء  والصواريخ  كالقذائف  الحربية  للصناعات 
لألفراد  الناقلة  والمصفحات  الطائرات  محركات 
عدَِّة  من  ذلك  غير  إلى  القتالية  المروحيات  وتجميع 

السالِح والحرِب. 
وقد شاركت فيها مصر والمملكة العربية السعودية 

خليفة.. ال�شرتاتيجية الع�شكرية والأمن الداخلي

ة
ف

لي
خ

ًا 
ع

دا
و

Moj 187.indd   18Moj 187.indd   18 01/06/2022   9:13 AM01/06/2022   9:13 AM



19العدد 187 يونيو 2022

وقطر واإلمارات العربية المتحدة.
وكان الشيخ خليفة ممثل دولة اإلمارات في اللجنة 
العليا للهيئة. غير أن هذه الهيئة لم يكتب لها أن تبقى 
لهذا،  الراحل  أسف  وقد  عقدها،  انفرط  إذ  طويالً، 

وصار من الالزم أن يكون هناك بديل آخر.
فكان ما أفرح قلبه هو ما حصل يوم 1976/5/7، 
اإلمارات  في  المسلحة  القوات  توحيد  يوم  وهو 
عسكريٍة  بقيادة  واحٍد  عسكرٍي  تنظيٍم  في  ودمجها 
واحدٍة، وقد تسلّم منصب نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة.
وهكذا أصبح الجيش الجديد لإلمارات وعاًء كبيراً 
في  انصهارها  وحقق  السبع  اإلمارات  وحدات  ضم 
جيش وطني حديث، وتوازى ذلك مع عمليات التوجيه 
زيادة  مع  الوطني  والتثقيف  والنوعي  المعنوي 
وقواعد  نظم  تعديل  عن  فضالً  والمزايا،  الرواتب 
الخدمة العسكرية والترقية والتسريح، مما أدى إلى 
ذلك  ومن  المسلحة.  القوات  حجم  في  كبيٍر  ٍع  توسُّ

قضية تنويع مصادر التسليح.  
وألجل تنفيذ رأي الراحل في قضية تنويع السالح، 
معارض  عدة  أبوظبي  إمارة  أرض  على  قامت  فقد 
للسالح والدفاع الدولي مثل »آيدكس 95« و»آيدكس 
وكلها   ،»2001 و»آيدكس   »98 و»ترايدكس   »97
التكنولوجيا  تنتجه  ما  أحدث  ع على  معارض لالطالِّ

الحديثة في مجال األسلحة والمعدات الدفاعية.
المؤسسة  إن  اطمئنان  بكل  القول  يمكن  وهكذا 

العسكرية والقوات المسلحة قد أصبحت بفضل رعاية  
قوي  جيشاً  تمتلك  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
كوادره  وتتمتع  عالية  قتالية  كفاءة  ذا  والعَدِد  الِعدَِّة 
مواجهة  على  والتصميم  واإلرادة  بالقدرة  الوطنية 
التحديات كافة للدفاع عن مقدسات الوطن ومكتسباته 

ونشر األمن واألمان واالستقرار في ربوعه.
بنى  فإنه  الجيش  خليفة  الشيخ  بنى  ما  ومثل 
أيضاً رديف الجيش وشريكه في السالح، أي قوات 

الشرطة، وكذلك قوات األمن العام.
والده.  من  وتوجيه  وتصميم  بتخطيط  ذلك  وكل 
ففي األول من شهر فبراير 1969 تخرجت أول سرية 
من سرايا رجال الشرطة من المدرسة التي أسسها 

الشيخ زايد .
الشيخ  المرحوم  بقيادة  الشرطة  قوات  وكانت 
الشيخ  تولى   وعندما  نهيان،  آل  محمد  بن  مبارك 
األولى،  الوزارة  رئاسة  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
إلى الشيخ مبارك، فكانت  الداخلية  فقد أسند وزارة 
الجنسية  دائرة  استلمت  أن  الوزارة  أعمال  باكورة 
تنظيم  قرار  وأصدرت  المتحدة  المملكة  من سلطات 
الوزارة وقانون الشرطة واألمن العام وأرسلت عدداً 
من الحاصلين على الثانوية العامة إلى مصر والكويت 
للحصول على دبلوم شرطة، عالوة على بذل جهود 
لمضاعفة كفاءة شرطة النجدة وشرطة المرور، وكان 
والتوسع  البناء  مجاالت  في  اإلمارات  تقدمت  كلما 
وظهور  األصليين  والسكان  الوافدين  عدد  وزيادة 

ذلك  واكب  كلما  جديدة،  وعالقات  وأعمال  مصالح 
الملقاة  المهام  وزيادة  واألمن  الشرطة  رقعة  اتساع 

على عاتقها.  
الطريق  في  واألمن  الشرطة  قوات  وهكذا سارت 
غرار  على  قتالية  وحدات  فتأسست  لها،  المرسوم 
والطائرات  والمدرعات  المشاة  من  مكونة  الجيش 
المروحية والوحدات الخاصة وقوات المغاوير وكلها 
عسكرياً  تدريباً  ومدربة  األسلحة  بأحدث  مجهزة 
تدريب  فيها  يتم  شرطة  كلية  تأسيس  وتم  راقياً، 
الشبان عسكرياً وقانونياً على مهام الشرطة واألمن.  
ثم إن  الشيخ خليفة  أصدر قانون الدفاع المدني 
الذي ينص على إنشاء هيئة مدنية نظامية تتبع وزارة 
الداخلية ويناط بها اتخاذ جميع اإلجراءات ومباشرة 
األعمال الكفيلة بحماية األرواح والممتلكات ومصادر 

الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب.
ارتفع  أن  واألمن  الشرطة  جهاز  يلبث  لم  ثم 
لسموه،  المتواصل  الدعم  بفضل  شامخاً  ارتفاعاً 
آل  زايد  بن  سيف  الشيخ  سمو  الفريق  أطلق  فقد 
الداخلية  وزير  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  نهيان 
وزارة  في  االستراتيجي  للتطوير  الخمسية  الخطة 
الداخلية، وتقوم الخطة على تركيز الجهود لتكريس 
واألمان  »األمن  مسمى  تحت  يتم  هذا  وكل  األمن 
أوالً« فأصبحت دولة اإلمارات العربية المتحدة من 
السياسي  باالستقرار  تنعم  التي  العالم  دول  أكثر 

واالجتماعي واألمني.
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خليفة  الشيخ  له  المغفور  ألقوال  كانت 
أثر  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  زايد  بن 
الدولة،  لنهضة  الطريق  رسم  في  كبير 
والخارجية،  الداخلية  سياستها  وتطور 
ويعزز  الطريق،  يضيء  نبراساً  فكانت 

قيم ومبادئ االتحاد والمواطنة.
في مجاالت  له  المغفور  أقوال  وتنوعت 
والمواطن،  الوطن  أبرزها  مختلفة، 
االتحادي،  والشأن  والبيئة،  والتعليم، 
والثقافة، والسياسة الخارجية، والجندية، 
واالقتصاد، وغيرها من القطاعات المهمة، 
لتكون منهاجاً يهتدى به، ودستوراً للقادة 

والشعب، ومن أبرز أقوال المغفور له:

عليه  الله  يقّدرنا  ما  بكل  »سنعمل   •
وتطلّعاتهم،  المواطنين  أماني  لتحقيق 
رفعة  على  العمل  إلى  الجميع  وندعو 

الوطن«.

وتعزيزٌ  لهويتنا،  صونٌ  »االتحاد   •
األمن  لضمان  منعٍة  وسنُد  لقدراتنا، 

واالستقرار في منطقة الخليج العربي«.

األشقاء  لدعِم  قوٍة  مصدُر  »االتحاد   •
العربي  الُعمقين  في  واألصدقاء 

واإلسالمي«.

ومسؤولية  وانتماء  والءٌ  »االتحاد   •
وواقع  وعطاء  وبذل  وطنية،  وهوية 

حياتي ُمعاش«.

اأقوال خالدة
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شهدت دولة اإلمارات على مدى سنوات حكم 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه 
الله، قفزات نوعية من االزدهار والتقدم الذي طال 
التي  الجوانب  الحياة كافة، خاصة في  مجاالت 
تهّم المواطن، الذي حظي باهتمام بالغ من سموه 
االقتصادي  التمكين  مجال  في  أولوية  وشكل 
أساسياً  يكون شريكاً  ألن  أمامه  المجال  وفتح 
في مسيرة النهضة واالزدهار االقتصادي، وذلك 
من  األخرى  القطاعات  شهدته  ما  مع  بالتزامن 
تطور وتحديث، فارتقى في عهده قطاع التعليم، 
أعلى  ليقدم خدماته وفق  الصحة  وتعزز قطاع 
المسكن  ضمان  إلى  إضافة  العالمية،  المعايير 
تستحق  التي  الشرائح  كافة  وحماية  الالئق، 

الرعاية الخاصة من الحكومة.
ونجحت دولة اإلمارات في عهد المغفور له، 
في تحقيق أهدافها التنموية بمختلف القطاعات، 
وقفزت إلى مراتب أكثر تقدماً وازدهاراً وفتحت 
عدة،  مجاالت  في  للتنمية  وواعدة  جديدة  آفاقاً 
قطاعات  في  عالمياً  مركزاً  أصبحت  حيث 
مثل  متزايد  عالمي  باهتمام  تحظى  حيوية 

لنفسها  وفتحت  والنظيفة،  المتجددة  الطاقة 
إلى  وانطلقت  مختلفة،  مجاالت  في  واسعاً  أفقاً 
التنمية واإلعمار والتطور،  أرحب في  مساحات 
فضالً عن تفادي تأثيرات األزمة المالية العالمية 
الدول  اقتصادات  هددت  التي   2008 عام  في 
الدولة  لمؤسسات  يحسب  بنجاح  المتقدمة 
الخبرة  من  اكتسبت  التي  واالقتصادية  المالية 
لتعزيز  أهلها  ما  واإلدارة  المعرفي  والنضج 
في  لالنخراط  بثقة  تتجه  وأن  الحديثة  النهضة 
من  يوفره  مما  واالستفادة  العالمي،  االقتصاد 
فرص استثمارية، ومما أهلها مرة أخرى لتجاوز 
تداعيات جائحة كوفيد19-، والتي هددت العالم 

أجمع، بنجاح استثنائي.
حكم  فترة  خالل  اإلمارات  دولة  وحققت 
نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور 
حيث  شاملة،  اقتصادية  نهضة  الله،  رحمه 
قادت رؤيته منذ اليوم األول لتوليه الحكم، من 
النهوض باالقتصاد الوطني عبر مسيرة حافلة 
أكبر  قائمة  إلى  لينضم  واالزدهار،  باإلنجازات 
اقتصاد  أقوى  وثاني  العالم،  في  اقتصاداً   30

العديد  في  الصدارة  على عرش  ويتربع  عربي، 
من مؤشرات التنافسية العالمية.

 
التنويع االقتصادي

التوسع  مواصلة  على  له  المغفور  وحرص 
رؤية  إطار  في  االقتصادي  التنويع  نهج  في 
المستقبل، وتقليل  آفاق  ثاقبة استشرفت مبكراً 
للدخل،  أساسي  كمصدر  النفط  على  االعتماد 
التنويع  نهج  في  النجاح  مؤشرات  وتجسدت 
له، في زيادة  المغفور  الذي رسمه  االقتصادي 
نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج 
المحلي اإلجمالي إلى نحو 83% عام 2020، بعد 
وذلك   ،2004 عام  في    %70 من  أقل  كانت  أن 
النفطية  القطاعات  تراجع نسبة مساهمة  مقابل 

في الناتج إلى 17% فقط في عام 2020.
وجاء النجاح الذي أحرزته الدولة في تنويع 
من  العديد  على  مرتكزاً  االقتصادية  القاعدة 
رأس  دور  تعزيز  في  تمثلت  والتي  العناصر، 
المال البشري وتمكين المواطن، كركيزة أساسية 
إلى جنب مع زيادة  في مسيرة االزدهار، جنباً 
الشاملة  التنمية  في  الخاص  القطاع  مساهمة 
ذات  االقتصادية  القطاعات  وتنمية  عام  بشكل 

القيمة المضافة العالية على وجه الخصوص.
وحظيت القطاعات واألنشطة االقتصادية كافة 
التي تكون هيكل االقتصاد غير النفطي باهتمام 
هذه  تمكنت  له، حتى  المغفور  عهد  كبير خالل 
التحويلية،  الصناعات  تضمنت،  التي  القطاعات 
والتشييد والبناء والتأمين والتمويل والعقارات، 
وتجارة الجملة والتجزئة، وغيرها من القطاعات 
الدولة على صعيد  زيادة مكاسب  األخرى، في 

التنويع االقتصادي.
 

إنجازات في مجال الفضاء
له،  المغفور  عهد،  في  الفضاء  مجال  وشهد 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، 
العديد من اإلنجازات الملموسة، وأبرزها إنشاء 
أول  وهي   ،2014 عام  للفضاء  اإلمارات  وكالة 
وكالة عربية يتم إنشاؤها بهدف تنظيم وتطوير 
رفع  على  التركيز  خالل  من  الفضاء،  صناعة 
القدرات الوطنية، واستخدام تكنولوجيا الفضاء، 
بما يدعم تحقيق خطط إنشاء االقتصاد المتنوع 

القائم على المعرفة.
مجال  في  ريادتها  اإلمارات  دولة  وجددت 
انطالق  مع  العربي  الصعيد  على  الفضاء  علوم 
»مسبار األمل« اإلماراتي في مهمة الستكشاف 
المريخ، وهي الخطوة التي أدخلت دولة اإلمارات 

اقت�شاد مزدهر يف عهد خليفة 
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السباق  إلى  رسمي  بشكل  المتحدة  العربية 
لتكون  الخارجي،  الفضاء  الستكشاف  العالمي 
فقط  دول  تسع  بين  من  واحدة  بذلك  الدولة 
تطمح الستكشاف هذا الكوكب. وانطلق المسبار 
في مهمته بتاريخ 20 يوليو 2020، ووصل إلى 
 50 مرور  ذكرى  مع  تزامناً   ،2021 عام  المريخ 
العربية  اإلمارات  دولة  اتحاد  قيام  على  عاماً 
أكتوبر  في  اإلمارات  دولة  وأطلقت  المتحدة. 
الذي  سات«،  »خليفة  االصطناعي  القمر   2018
يعد أول قمر اصطناعي عربي ُصنع بأيٍد محلية 
100%، واعتُبر إنجازاً تاريخياً أسهم في تعزيز 
الفضاء  الرائدة في قطاع علوم  مكانة اإلمارات 

على مستوى العالم.
اإلمارات  لدولة  السبّاقة  الخطوات  وتضمنت 
الشيخ  له  المغفور  عهد  في  الفضاء  مجال  في 
للفضاء  راشد  بن  محمد  مركز  إنشاء  خليفة، 
برنامج  تحتضن  التي  الجهة  وهو   ،2008 عام 
اإلمارات الوطني للفضاء، إذ يبني المركز أقماراً 
ويوفر  ويشّغلها،  األرض  لرصد  اصطناعية 
العمالء  لمختلف  خدمات تحليل صور وبيانات 

حول العالم.

اإلمارات  مشروع  تطوير  المركز  تولى  كما 
الستكشاف المريخ و»مسبار األمل«، إضافة إلى 
برنامج اإلمارات لرواد الفضاء، الذي أطلق أول 
رائد فضاء إماراتي، وهو هزاع المنصوري، إلى 
محطة الفضاء الدولية في 25 سبتمبر 2019 في 

مهمة علمية.
اإلمارات  دولة  أطلقت   ،2017 أبريل  وفي 
األول عربياً،  الفضاء«  لرواد  اإلمارات  »برنامج 
يديره  الذي  للفضاء  الوطني  البرنامج  ضمن 

مركز محمد بن راشد للفضاء.
على  مكثفة  تدريب  مراحل  البرنامج  وشمل 
مدى ثالثة أعوام، بهدف تأهيل الدفعة األولى من 
للمشاركة  وإعدادهم  اإلماراتيين،  الفضاء  رواد 
في مهام استكشاف الفضاء والقيام بمهام علمية 
للبرنامج كالً  األولى  الدفعة  مختلفة. وتضمنت 
من هزاع المنصوري وسلطان النيادي، إذ تدربا 
على مهمة االنطالق إلى محطة الفضاء الدولية 
في 25 سبتمبر 2019 في مركز يوري غاغارين 
بموجب  موسكو،  في  الفضاء  رواد  لتدريب 
للفضاء  راشد  بن  محمد  مركز  بين  ما  اتفاقية 

ووكالة الفضاء الروسية )روسكوسموس(.

التاريخ  اإلمارات  2019، دخلت  وفي سبتمبر 
الفضاء  رائد  وصول  مع  أبوابه،  أوسع  من 
الفضاء  إلى محطة  المنصوري  اإلماراتي هزاع 
يصل  عربي  فضاء  رائد  أول  ليصبح  الدولية، 
بالنجاح،  تكللت  رحلة  في  الدولية،  المحطة  إلى 
العالمي  السجل  في  اإلمارات  اسم  وسطرت 

إلنجازات قطاع الفضاء.
وسلطان  المنصوري  هزاع  تلقى  وأخيراً، 
رواد  شارة  اإلماراتيان،  الفضاء  رائدا  النيادي، 
التابع  للفضاء،  جونسون  مركز  من  الفضاء 
التي  تدريباتهما  إتمام  بعد  »ناسا«،  لوكالة 
استمرت نحو 20 شهراً، بحيث أصبحا جاهزين 

للعمل على متن محطة الفضاء الدولية.
اإلمارات  دولة  أعلنت   ،2020 فبراير  وفي 
على  نوعه  من  األول  الفضاء  قانون  تفاصيل 
 10 حمل  الذي  واإلسالمي،  العربي  المستويين 
منها  وناشئة،  جديدة  فضائية  لمجاالت  أمثلة 
الفضائية،  والسياحة  الفضاء،  من  اإلطالق 
وامتالك الموارد الفضائية واستخدامها، والتعامل 
لتتم  النيزكية،  واألحجار  الفضائي،  الحطام  مع 

االستفادة منه على مستوى اإلقليم.  
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إن دولة اإلمارات رسخت مكانتها الرائدة عالمياً 
في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
الذي سار  التمكين،  قائد مرحلة  ثراه«  الله  »طيب 
الله  بإذن  له  المغفور  المؤسس  القائد  نهج  على 
»الشيخ زايد بن سلطان -طيب الله ثراه« في بناء 
في  الحضارية  باإلنجازات  مفعمة  عصرية  دولة 
العديد  خالل  من  وذلك  كافة،  التنموية  القطاعات 
واإلقليمية  المحلية  والمبادرات  المشاريع  من 
والعالمية بما يدعم األهداف االقتصادية والتنموية 
مستداماً  مستقبالً  ويحقق  للدولة،  واالجتماعية 
لألجيال المقبلة في إطار النهضة التنموية الشاملة 
المجاالت  مختلف  في  اإلمارات  تشهدها  التي 

والقطاعات.
الكبير  الراحل  عهد  في  شهدت  اإلمارات  إن 
منجزات ريادية عكست الدور القيادي لسموه في 
مرحلة التمكين، فكان قائداً فذاً، حمل راية التمكين 

إلى  منجز  من  البالد  بنهضة  وسار  واقتدار،  بثقة 
آخر، وتنوعت مشاريع ومناقب الفقيد الكبير لتشمل 
والمجتمعية  والتعليمية  التنموية  القطاعات  جميع 
عهده  في  اإلمارات  دولة  وأصبحت  واالقتصادية، 
التي  الحضارية  العصرية  للدولة  مثاالً  الميمون 
تحمل رسالة تعاون واحترام لشعوب العالم أجمع، 
سلم  على  المتقدمة  الدولة  مقدمة  في  وأصبحت 
التنافسية الدولية مسجلة إنجازات استثنائية يشهد 

لها الكثيرون حول العالم.
فذاً  قائداً  العربية  األمة  فقدت  سموه،  وبرحيل 
وزعيماً سياسياً قاد مسيرة التنمية الشاملة لدولة 
إخوانه حكام  مع  وبنى  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
تمثله  بما  العالم  لها  شهد  عصرية  دولة  اإلمارات 
من منجزات ريادية وازدهار ورقي وبناء، وقدمت 
للعالم مساهمات إنسانية وحضارية وارتقت أعلى 

المراكز على صعيد التنافسية الدولية.

سعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي 
وكيل وزارة الداخلية

سعادة اللواء سالم علي الشامسي 
وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة

قادة الداخلية وال�شرطة ينعون خليفة
نعى قادة وزارة الداخلية وال�صرطة يف الدولة املغفور له ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان »رحمه اهلل« م�صتذكرين 

مناقبه وماآثره وما تركه من اإرث وطني �صيظل عالقًا يف ذاكرة الوطن

برحيل  فقدت  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 
المغفور له »بإذن الله تعالى« الشيخ خليفة بن زايد 
معطاًء وقائداً حكيماً  أباً  الله ثراه«،  آل نهيان »طيب 
وسيبقى  الوجدان،  في  خالداً  سيبقى  وطنياً  ورمزاً 
لتحقيق  وتفانيه  لشعبه  ومحبته  للوطن  إخالصه 
آثار  وستظل  قلوبنا،  في  حاضراً  واالزدهار  الرخاء 
أياديه البيضاء خير شاهٍد على عطائه الممتد لجميع 
أنحاء العالم، فمسيرة الراحل الكبير، حملت الكثير من 
المنجزات واألعمال اإلنسانية، كانت وستبقى مصدر 
فخٍر لإلمارات وأبنائها، ونبراساً تقتدي بها األجيال 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  رحيل  كان  لقد  القادمة. 
نهيان »طيب الله ثراه« مصاباً جلالً، ففقيد الوطن قائدٌ 
استثنائي، وصاحب مسيرٍة عطرة، ستبقى ذكراه حيًة 
في ضمائر شعب اإلمارات بمآثره وعطائه وتكريس 
حياته لسعادة شعبه وتقدمه، وكان »للمغفور له بإذن 
الله تعالى« رؤية سديدة وبصيرة نافذة ونهج قيادي 
متفّرد، أثمر مشاريع تنموية أسهمت في تقدم الدولة 

في  واالستقرار  األمن  وتعزيز  وازدهارها  وتطورها 
ربوع وطننا الحبيب حتى باتت اإلمارات رقماً يصعب 
بن  الشيخ خليفة  يدخر  لم  وعالمياً.  إقليمياً  تجاوزه 
زايد جهداً في قيادة مرحلة التمكين وإكمال مسيرة 
المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
لشعبه  الرفاهية  وتحقيق  والتنمية  البناء  في  ثراه، 
الوطني،  االنتماء  معززاً  الميادين،  كافة  في  ووطنه 
حتى أصبحت راية اإلمارات خفاقة وحضورها ثابتاً 
مؤثرة  دولة  وغدت  واإلقليمية،  الدولية  المحافل  في 
في برامج التنمية البشرية ودعم الجهود األممية في 
السالم العالمي، وكذلك في توفير وتطوير الخدمات 

التعليمية والصحية والمجاالت اإلنسانية األخرى.
بخالص  أتقدم  أن  إال  المقام  هذا  وال يسعني في 
التعازي والمواساة إلى القيادة الرشيدة وأبناء شعب 
الوطن  يتغمد فقيد  أن  الله عّز وجّل  داعياً  اإلمارات، 
الفردوس  ويسكنه  والمغفرة  الرحمة  بواسع  الكبير 

األعلى.
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سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي
 المفتش العام لوزارة الداخلية

سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي 
قائد عام الدفاع المدني في وزارة الداخلية

 إن دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالَم فقدوا 
واإلنسانيَة  وأمتَه  وشعبَه  بلَده  أحَبّ  متميزاً  قائداً 
كان  إذ  استثناء،  دون  من  الجميع  فأحبه  جمعاء.. 
الدولي  المجتمع  من  تقدير  محل  بشخصيته 
قاطبًة، وكان لنهجه التوافقي أثرٌ إيجابيٌ دائماً في 
المغفور  عهد  في  وتحقق  والملفات.  القضايا  كل 
الله،  رحمه  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له 
على  حرَصه  آخر  بعد  يوماً  تثبت  عديدة  انجازات 
إرساء وتعزيز دعائم السلم كنهج سارت عليه دولة 
اإلمارات منذ قيامها على يد الوالد المؤسس المغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
وهي تسير على خطى متوازنة وواثقة ومنسجمة 
اآلن  يودع  الذي  الوفي  الكرام وشعبها  قادتها  مع 
زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  الثاني  رئيسها 
آل نهيان، رحمه الله، والذي كان على خطى والده 
باإلنجازات  حافلة  ظافرة  مسيرة  بعد  المؤسس، 
والعطاء المستمر، حيث واصل مسيرة الوالد الكبير 
بكل أمانة وإخالص واقتدار، ثم رحل من دار الفناء 
المعالم  واضحة  بصمات  تاركاً  الخلود  دار  إلى 
والرؤى.  إن المغفور له الشيخ خليفة عمل لصالح 
وطنه وشعبه وأمته بدأب وإخالص وأريحية، وكان 
اإلمارات  لشعب  حياته  كرس  ملهماً  حكيماً  قائداً 
الذي بادله الحب والود والوفاء واإلخالص وإرادة 

الحفاظ على مسيرة التقدم المتواصلة التي صنعتها 
سريع  بشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 

ومتصاعد نحو القمة على نحو أذهل العالََم كلَّه. 
المسيرة  أهداف  على  الكبير  الراحل  حافظ  وقد 
ومنهجها كي تصل إلى مراحل مبهرة للعالم. وتحت 
قيادته واصلت دولة اإلمارات تطورها وازدهارها، 
على  جداً  والمتطورة  المتقدمة  الدول  من  أصبحت 
مختلف المستويات االقتصادية والتنموية والعلمية، 
القرار  صناعة  في  مهماً  مساهماً  أصبحت  حتى 
عد اإلقليمية والدولية،  والتأثير والحضور على الُصّ
لما حظيت به من مكانة مرموقة ومتقدمة في جميع 
خليفة  الشيخ  له  المغفور  فْقد  فإن  لذا  المجاالت، 
بن زايد آل نهيان، رحمه الله، خسارةٌ كبيرة لدولة 
وباقي  الخليج  ولدول  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
الدول العربية، والتي تنظر له جميعاً بإجالل وتقدير 
واحترام وعرفان. ونعزي أنفَسنا بهذا الفقد الكبير 
الجلَل ونعزي شعَب دولة اإلمارات الوفي المخلص، 
المؤمن بقادة بلده والحريص على بقاء رايته عاليًة 
قيادته  حول  يلتف  وأبداً  دائماً  كان  والذي  خفاقًة، 
تحقق  وما  مسيرته  في  قدماً  للمضي  الحكيمة 
ولكي  مذهلة،  كبيرة  إنجازات  من  فيها  ويتحقق 
التقدم  من  بمزيد  المستقبل  نحو  المسيرة  تستمر 

والنمو واالزدهار والرخاء واألمن واألمان.

له  المغفور  تولى،  أن  منذ  اإلمارات  دولة  إن 
نهيان، وهي  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  الله،  بإذن 
القائد  الوالد  أسسها  التي  مسيرتها  في  ماضية 
بن  زايد  الشيخ  الله،  بإذن  له  المغفور  المؤسس، 
وضع  الذي  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان 
اللبنة األولى، ثم سار على  أساسها وبناء مرحلة 
الدرب، طيب الله ثراه، الشيخ خليفة بن زايد ليكمل 
الدولة  وبناء  التمكين  نهج  وفق  التأسيس  مرحلة 
متحضرة  كدولة  سمعتها  رسخت  التي  الحديثة 
جمعاء.  للبشرية  والخير  والتسامح  العدل  قيمها 
الله  طيب  زايد،  بن  خليفة  الشيخ  عن  عرف  لقد 
ثراه، الحكمة والقيادة المتزنة، ويقف سموه خلف 
منجزات عظيمة رفعت اسم البالد وسطرت مالمح 
دولة فتية معززة من سمعتها ورصيدها اإلقليمي 
والعربي والعالمي، وشهدت قطاعات التنمية نمواً 
إن  والقطاعات.  المجاالت  مختلف  في  واضحاً 

الله  نهيان، طيب  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  مناقب 
ثراه، القيادية شملت الحرص على تعزيز المنجزات 
مكانة  وتعزيز  والتمكين  التطوير  راية  واستدامة 
المؤسسات والهيئات والعمل الحكومية وفق مبادئ 
التميز والريادة، واستطاع، طيب الله ثراه، أن يقود 
مسيرة البالد التنموية بحكمة وثقة واقتدار وصوالً 
ورفاهية  وازدهار  تنمية  من  اليوم  نشهده  ما  إلى 

واستقرار.
مرحلة  بعد  التمكين  فارس  الله،  رحمه  كان، 
كفاءة  ورفع  البشري  بالعنصر  واهتم  التأسيس 
المؤسسات  ودعم  وتأهيليها  البشرية  الموارد 
التنمية،  مسيرة  في  لإلسهام  وتمكينها  الوطنية 
ومكان  واألمان  األمن  قبلة  اإلمارات  وأصبحت 
االقتصادي،  التطور  وبناء  واالستثمار  االستقرار 
واستطاعت بفضل قيادة الراحل الكبير البناء والنماء 

واالرتقاء بمستويات جودة الحياة.
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أعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى 
المتحدة في  العربية  اإلمارات  قيادة وشعب دولة 
وفاة قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي انتقل إلى جوار ربه 
راضياً مرضياً بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل 
ارتكزت على اإلنسان، ورفعة الوطن، بحكمة وحنكة 
ورؤية ثاقبة، أسس من خاللها قواعد راسخة للبناء 

والتنمية في دولتنا الحبيبة.
وبرحيل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فقدت 
الدولة رمزاً وطنياً موثراً وقائداً فذاً ملهماً شهدت 
شكلت  كبيرة  حضارية  نهضة  عهده  في  البالد 
محطات فارقة في تاريخ اإلمارات على المستوى 

أفضل  مكانتها ضمن  وترسيخ  واإلقليمي  المحلي 
دول العالم، مضيفاً: لقد كرس الشيخ خليفة »رحمه 
الله« حياته لبناء اإلنسان وخدمة اإلنسانية جمعاء، 
التي  النهضة  مسيرة  استشرافية  برؤية  وواصل 
بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
»طيب الله ثراه«، فضالً عن نصرته لقضايا األمتين 

العربية واإلسالمية.
الغالي  الوطن  فقيد  الله  يتغمد  أن  الله  ونسأل 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم قيادة 
أرضها،  على  والمقيمين  اإلمارات  دولة  وشعب 
والسلوان..  الصبر  واإلسالمية  العربية  واألمتين 

»إنا لله وإنا إليه راجعون«.

معالي الفريق ضاحي خلفان تميم 
نائب رئيس الشرطة واألمن العام في دبي

معالي الفريق عبدالله خليفة المري
قائد عام  شرطة دبي

خالص  عن  دبي  لشرطة  العامة  القيادة  تعرب 
وشعب  حكومة  إلى  مواساتها  وصادق  تعازيها 
المغفور  المتحدة في وفاة  العربية  اإلمارات  دولة 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له 
الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد مسيرة حافلة 
ووطنه  شعبه  خدمة  في  قضاها  والعطاء  بالبذل 

واألمة العربية واإلسالمية.

واتقدم بخالص التعازي نيابة عن جميع العاملين 
في القيادة العامة لشرطة دبي، إلى حكومة وشعب 
اإلمارات، وأبناء دول مجلس التعاون كافة في هذا 
لفقيد  الكبير  الدور  على  وأؤكد  الجلل.   المصاب 
مسيرة  استكمال  على  وحرصه  الراحل،  الوطن 
التنمية  مسيرة  لدعم  ومساهماته  األولين،  القادة 
والعطاء في الدولة، ونصرته لقضايا األمتين العربية 

واإلسالمية.
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سعادة اللواء سيف الزري الشامسي
قائد عام شرطة الشارقة

سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي
 قائد عام شرطة عجمان

العامة  القيادة  منتسبي  وجميع  ونائبي،  أنعي 
لشرطة الشارقة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
الذي  ثراه(  الله  )طيب  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
عقود  خمسة  مدى  على  عطائه  مسيرة  شكلت 
تاريخاً ممتداً لنهضة وطنه، ورخاء شعبه، ورفعة 
الوفاء  في  لألجيال  ملهماً  نموذجاً  ورسم  أمته، 

والعطاء.
مثاالً  الله، كان  الشيخ خليفة، رحمه  أن  وأؤكد 
إنسانياً فريداً في حكمته، ورؤيته التي نهضت بكل 
قطاعات الدولة، وجعلت اإلمارات موطن االفتخار 
واالزدهار، مشيراً إلى أن الفقيد سيبقى في قلوب 
ذاكرة  في  وسيظل  بل  المخلصين،  شعبه  أبناء 
الرفيعة  القيم  في  فريداً  نموذجاً  كلها  اإلنسانية 
اإلمارات  حضارة  منها  تشكلت  التي  والثوابت 

وتاريخها.
االتحاد،  لمسيرة  راعياً  الوطن  فقيد  كان  لقد 
بعزيمٍة  أمانة، ورسم  بكل  تحمل مسؤولياته  حين 
الشاملة،  والرؤى  الطموح،  المجد  من  مسارات 
والعطاء المتفاني، والنهضة التي ترتكز على تطلعات 

وطن وإرادة شعب.
وهذه المآثر التي قدمتها يد خليفة الخير ستظل 
العطاء،  في  بليغاً  درساً  المتعاقبة  ولألجيال  لنا 
وقدوة صادقة نستلهم منها معاني جليلة سامية في 
الوفاء والوالء لهذا الوطن، نسأل الله- عز وجل- 
أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح 
جناته، وأن يلهم آل نهيان الِكرام، وشعب اإلمارات 
العربية المتحدة، واألمة العربية واإلسالمية الصبر 

والسلوان.

آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  برحيل 
معطاًء  حكيماً  قائداً  فقدنا  الله«  »رحمه  نهيان 
والمقيمين  ووطنه  شعبه  خدمة  في  حياته  كرس 
عليه، فكان بحكمته رجالً سديد الرأي، قائداً رمزاً 
للتسامح، ورجالً طموحاً يسعى لرفع راية دولته 
وإعالء شأنها في المحافل الدولية، األمر الذي جعل 
اإلمارات تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول، وتصبح 
محط أنظار كل زائر أو مستثمر يطمح بالوصول 

إلى أرضها.
ومنذ تسلم المغفور له مقاليد الحكم في الثالث 
من نوفمبر عام 2004، خلفاً لوالده المؤسس الشيخ 
زايد، وضع نصب عينيه االرتقاء بدولة اإلمارات، 
وإعالء شأنها في جميع المحافل، فنهض بالدولة 
اإلمارات  دولة  ترى  عين  من  فما  شاملة،  نهضة 

وإنجازاتها، وما من قدم تخطو أرضها إال وتتنعم 
بنعم األمن واألمان والرخاء االقتصادي والمعيشي، 
ففي أقل من عقدين عمَّ األمان جميع أرجاء الدولة، 
وسالمة،  أمناً  العالم  دول  أكثر  من  وأصبحت 
والتطور  االبتكار  مجاالت  في  العالم  ونافست 
مجال  ودخلت  الحضارة،  وفنون  التكنولوجي 
الدولة  مؤسس  حلم  ليتحول  واستكشافه  الفضاء 

إلى حقيقة. 
الوالد  زمن  في  اإلمارات  دولة  أن  شك  وال 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، ومن 
مصنعاً  أضحت  خليفة  الشيخ  له  المغفور  بعده 
للقادة العظماء االستثنائيين، الذين يصنعون التاريخ 
صفحات  في  اإلمارات  اسم  ويدونون  بأمجادهم، 

المجد، ألرواحهم الرحمة ومنا الوفاء.
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الفذ،  القائد  واألسى  الحزن  بخالص  ننعي 
الشيخ  تعالى،  الله  بإذن  له  المغفور  االستثنائي، 
القائد  ثراه،  الله  –طيب  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الكبير الذي كرس حياته لخدمة هذا الوطن ورفعة 
شعبه، ونعزي حكام اإلمارات وشعبها الغالي على 
هذا المصاب الجلل، وندعو الله عزوجل أن يتغمد 
فقيدنا بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويكرم 
بالعطاء  زاخرة  حياة  خالل  قدم  ما  جزاء  نزله 
وأمته  ووطنه  لخدمة  بإخالص  كرسها  والعمل 

والعمل اإلنساني في أنحاء العالم.

جهداً  يأل  لم  كريماً،  ورجالً  حكيماً  قائداً  كان 
إسهاماته  بالبالد،  للنهوض  العقبات  تذليل  في 
الدول  مصاف  في  الغالية  دولتنا  جعلت  وقراراته 
له عظيم  كان  ولقد  به،  يحتذى  المتقدمة ونموذجاً 
األثر والمكانة في قلوب الشعب اإلماراتي والشعوب 
والعطاء  للخير  حبه  خالل  من  والعالمية  العربية 
رحلة  بعد  خليفة  الشيخ  عنا  رحل  المسبوق.  غير 
زاخرة باإلنجازات والنجاح يشهد لها العالم أجمع، 
والتعاون  التسامح  عالقات  عززت  ومساهمات 

واالستقرار مع شعوب العالم.

سعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعال 
قائد عام شرطة أم القيوين

سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي
قائد عام شرطة رأس الخيمة

سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي 
قائـد عـام شرطة الفجيرة

بن  خليفة  الشيخ  اإلمارات  دولة  فارس  ترجل 
الله ثراه، عن صهوة جواده  زايد آل نهيان، طيب 
العطاء  من  مزهرة  سنوات  مسيرة  خلفه  تاركاً 

والتقدم والرخاء ألبناء شعب اإلمارات .
 – نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  رحيل  مع 
رحمه الله – تفقد األمتان العربية واإلسالمية قائًدا 
فًذا قاد سفينة النجاح في هذا الوطن الحبيب خلفاً 
لوالده مؤسس االتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل 
ووقته  جهده  سخر  حيث  ثراه،  الله  طيب  نهيان، 
األمن  وتعزيز  أبنائه  وسعادة  راحة  على  للسهر 
اإلمارات  مكانة  ودعم  الوطن  ربوع  في  واألمان 
حافلة  سنوات  بذلك  مكلالً  العالم  خريطة  على 
وتبقى هذه  المفردات عن وصفها،  تعجز  بالعطاء 
اإلنجازات حاضرة وشاهدة على مر السنين ليبقى 
اسمه محفوراً في قلوب أبنائه وفي ذاكرة الوطن.

لقد حرص المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
اليوم األول لتوليه  الله ثراه – منذ  نهيان – طيب 

قيادة الوطن بعد رحيل والده الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان – رحمه الله – على استكمال مسيرة الخير 
والعطاء والنهضة الشاملة التي عاشتها اإلمارات في 
الحرص  – من خالل  ثراه  الله  – طيب  قيادته  ظل 
على إسعاد شعبه وتوفير متطلبات العيش الكريم له 
وإطالق المبادرات وتنفيذ المشاريع المختلفة التي 
بالنفع والفائدة على  أرست قواعد االتحاد وعادت 
مواطني الدولة، ومن يعيش على أرضها، لينتقل إلى 
جوار ربه راضياً مرضياً بعد أن أدى األمانة تاركاً 
خلفه إرثاً من العمل الجاد المخلص المجبول بالعرق 

والسهر على أمن وطنه وتقدمه وازدهاره .
ومع هذا المصاب الجلل ال يسعني إال أن أتقدم 
بعبارات  اإلمارات  وشعب  وحكومة  قيادة  إلى 
قلوبنا  تلهج  الذي  الغالي  فقيدنا  في  المواساة 
بواسع  الله  يتغمده  بأن  له  بالدعاء  ألستنا  قبل 
وإنا  لله  النعيم،و»إنا  جنات  يسكنه  وأن  رحمته، 

إليه راجعون

ترجل القائد الفذ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
الله، بعد أن أعطى بالده وأمته، كل معاني  رحمه 
أجل  من  مضنية  جهوداً  وبذل  والخير،  اإلنسانية 
بناء دولة اإلمارات العربية المتحدة، واالنطالق بها 

إلى رحاب العالمية.
المغفور له لم يكن حاكماً فحسب، إنما كان أباً 
واإلنسانية  بالحب  نابضاً  وقلباً  عظيماً  وإنساناً 

وسباقاً بتقديم العون والمساعدة.

لقد كان المغفور له الشيخ خليفة، رحمه الله، قمة 
الخير،  وعمل  اإلنساني  العطاء  مجال  في  راسخة 
الوطن  وبناء  اإلنسان  قيمة  إعالء  في  ومدرسة 

والمواطن.
رحل خليفة عن المكان لكنه بقي في كل قلب وفي 
كل نبض وفي كل زاوية من زوايا الوطن .. أسهم 
في بناء اإلمارات ليبقى فيها ما بقيت الحياة وليظل 

في عيون اإلماراتيين أينما ولوا أنظارهم.
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غيب الموت المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان »رحمه الله«، ولكنه لن يغيب عن عقول وقلوب 
اإلمارات  دولة  في  ومقيمين  مواطنين  من  محبيه 
والعالم  العربي  الوطن  في  كما   ، المتحدة  العربية 
وإنجازاته  خالدة،  الطيبة  فذكراه  والعالم،  اإلسالمي 
باقية و ستتطور مع صاحب  المجاالت  في مختلف 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»مجتمع  سلف.   لخير  خلف  خير  الله«  »حفظه 
الشرطة« التقى بفعاليات شرطية واجتماعية ، فكانت 

لها كلمات رثاء للراحل الكبير »رحمه الله«.

مدير  الشامسي  راشد  عبدالله  الدكتور  العميد 
مكتب ثقافة احترام القانون في وزارة الداخلية: 

فقدت دولة اإلمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً 
والعالم  واإلسالمية  العربية  واألمتين  ومقيمين، 
آل  الشيخ خليفة بن زايد  له  المغفور  الكبير  الراحل 
نهيان »رحمه الله« الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً 

مرضياً.
المباركة  حياته  خالل  الله«  »رحمه  حقق  وقد 
إنجازات كبيرة في مختلف المجاالت، نذكر منها على 
سبيل المثال ال الحصر المجال القانوني، حيث أصدر 
الكثير من التشريعات والقوانين والمراسيم الحديثة 
والمعاهدات  االتفاقيات  من  العديد  ووقع  والعادلة، 
دولة  من  جعل  مما  والدولية،  العربية  والمواثيق 
القانوني،  المجال  في  اإلمارات دولة متطورة عالمياً 
ومما عزز من نشر ثقافة احترام القانون بين مختلف 
عرباً  وسياح  ومقيمين  مواطنين  من  المجتمع  فئات 

وأجانب.
أيضاً  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  نذكر  كما 
لوزارة  الله«  »رحمه  الكبير  ودعمه  الدائمة  رعايته 
الداخلية ومختلف القيادات العامة للشرطة في الدولة، 
األمنية  األجهزة  أفضل  من  واحدة  إلى  حولها  مما 
والشرطية في العالم، ومما جعل من اإلمارات واحدة 
من أكثر دول العالم أمناً وأماناً، حيث تعيش فيها أكثر 

ظل  في  العالم  قارات  مختلف  من  جنسية   200 من 
احترام كامل وشامل للحقوق والواجبات القانونية.

رحم الله عز وجل فقيدنا الكبير المغفور له الشيخ 
وأسكنه  ثراه«،  الله  »طيب  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 

فسيح جناته، وألهمنا بعده جميعاً الصبر والسلوان.
ووفق الله سبحانه وتعالى صاحب السمو الشيخ 
الله«  محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الوطن  مسيرة  متابعة  في   ، لخير سلف  خلف  خير 
جميع  في  اإلنجازات  من  المزيد  وتحقيق  المظفرة، 

المجاالت ومنها المجاالن القانوني واألمني.

المقدم الدكتور عمر راشد الشحي
مدير مركز األبحاث والتطوير في وزارة الداخلية 
فقدت دولة اإلمارات برحيل الشيخ خليفة بن زايد 
يوجد  قلما  وقائداً  حانياً،  أباً  الله«  »رحمه  نهيان  آل 
له مثيل، فقد كان – رحمه الله- نعم القائد لمرحلة 
التمكين، حيث أكمل مسيرة االتحاد، وكان نعم الوالد 
الحريص على أبناء شعبه أوالً، وأمته ثانياً. وشهدت 
على  اإلنجازات  من  الكثير  قيادته  ظل  في  اإلمارات 
العون  خير  كان  كما  والقطاعات،  المستويات  جميع 
بذل  عن  يتوانى  ال  فكان  واإلسالمية،  العربية  ألمته 
العطاء، وكان أنموذجاً يحتذى به في العمل اإلنساني 
ودماثة  بالكرم  الله«  »رحمه  وتميز  الخير.  وفعل 
األخالق وصفاته اإلنسانية الرفيعة، وسيظل التاريخ 
يذكره، فقد سطرت سيرته العطرة بصمات واضحة 

في سبيل رفعة وطنه وأمته.
من جهة ثانية، نبارك ألنفسنا ولجميع أبناء دولتنا 
صاحب  انتخاب  أراضيها  على  والمقيمين  الحبيبة 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة 
الله«، حيث يعد هذا االنتخاب حدثا تاريخياً  »حفظه 
مهماً لمستقبل اإلمارات، فقد نهل سموه الكريم من 
بيت آل نهيان الحكمة والقيادة وسعة األفق، وال شك 
شخصه  على  اإلمارات  وأبناء  القادة  إجماع  أن  في 
الكريم ما هو إال دليل على عظيم الثقة والمحبة التي 

وبانتخاب سموه ستشهد  له،  والشعب  القادة  يكنّها 
التقدم  من  الله سبحانه وتعالى، مزيداً  الدولة، بإذن 
منبر  المنبر  هذا  ومن  االزدهار،  واستدامة  والرقي 
»مجتمع الشرطة« يسرني أن أبايع سموه على السمع 
والطاعة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدد 

خطاه.

المقدم الدكتور سالم علي الكتبي  - محاضر في 
أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية واألمنية 

الفقيد ساعة يتنا أخباره
           الحزن واألسى خيم على بالده

اللي نكست أعالمها في كل ديره
          والله اختار الشيخ خليفة يسكن جواره

ولو نعرف إنو الدمع يرده ألهل داره
   كنا اجتمعنا عرب وإسالم نبكي الليل ونهاره

المدرسة األساسية التي انتهل المغفور له الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »رحمه الله« العلم واكتسب 
مهارات القيادة السياسية منها، كانت مدرسة والده 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله 
لوالده في جميع  ثراه، إذ كان الشيخ خليفة مالزماً 
مهماته ورحالته التي كان يتفقد بها المواطنين، وكان 
المواطنين وهمومهم وقضى رحمه  من  قريباً  دائماً 
ووطنه  شعبه  خدمة  في  والعطاء  بالبذل  عمره  الله 
ومسيرته  واإلنسانية،  واإلسالمية  العربية  واألمة 
الهدف  كان  التي  والمبادرات  ت  باإلنجازا  تزخر 
منها تحسين جودة الحياة. وحرص رحمه الله على 
العون  يد  مد  في  عريضاً  عنواناً  اإلمارات  تكون  أن 
والمساعدة والمساندة إلى كل محتاج من دون تمييز 

بسبب العرق أو اللون أو الّدين أو الجنس.
الخير  رجل  يا  وداعاً  العظيم،  قائدنا  يا  وداعاً 
والمبادرات اإلنسانية، إن القلب ليحزن والعين لتدمع 
وإننا على فراقك يا شيخنا خليفة لمحزونون، ولكن 
إليه  لله وإنا  إنا   ، الله تعالى  ال اعتراض على حكمة 
راجعون ونبايع قائدنا العظيم صاحب السمو الشيخ 

فعاليات �شرطية واجتماعية ترثي ال�شيخ خليفة بن زايد

حتقيق: جا�سم عبيد الزعابي 

                             عبدالله الحمداني                             المقدم د. سالم الكتبي                             المقدم د. عمر الشحي                                     العميد د. عبدالله الشامسي
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الله«  محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
وعلى  والطاعة،  السمع  على  لخير سلف  خلف  خير 
االستمرار بتوجيهاته، وبمتابعة من القيادة الشرطية 
على تعزيز مسيرة العمل الشرطي واألمني في الدولة.

عبدالله صالح الحمداني 
محام ومستشار قانوني

الثالث عشر من شهر مايو 2022، كان يوماً  يوم 
صادما لشعب اإلمارات و األمة العربية واإلسالمية 
له  المغفور  وفاة  خبر  جاء  اليوم  هذا  ففي  والعالم. 
هذا  الله«،  »رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
العظيم  القائد  حضن  في  تربي  الذي  الكبير  القائد 
آل نهيان »طيب  الشيخ زايد بن سلطان  له  المغفور 
يديه  على  وتعلم  صفاته  من  فاكتسب  ثراه«،  الله 
خير  وكان   ، شعبه  على  والحنان  والطيبة  الحكمة 
خلف لخير سلف ، وأكمل مسيرة التطوير والتنمية 
وتوفير الحياة الكريمة لشعبه والمقيمين على أرض 

هذه الدولة الغالية..
محبة  اكتسب  الذي  الله«  »رحمه  خليفة  الشيخ 
أخالق  من  به  تحلي  لما  األخرى  والشعوب  شعبه 
دولته  إدارة  في  حكمة  و  وطيبة  إدارة  وحسن 
وشعبه، أسهم في مساعدة الكثير من الدول الشقيقة 

والصديقة ومد يد العون لها في أزماتها.
فلتحل رحمة الله عليك يا شيخ خليفة، وأسال الله 
نوراً  يملؤه  و  قبرك  في  لك  يفسح  أن  القدير  العلي 
ويجعله روضة من رياض الجنة و يجعل دارك في 
اآلخرة دار الجنان. وأن يوفقك خير خلف لخير سلف 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة »حفظه الله«.

الدكتور أحمدعبدالشافي
محام و مستشار قانوني

مثلما لم يرحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب الله ثراه«، كذلك لم يرحل المغفور له 

الله«، فهذه  »رحمه  نهيان  آل  زايد  الشيخ خليفة بن 
عطراً  وتفوح  للنسيان،  قابلة  غير  الكريمة  األسرة 
إماراتياً في كل زمان ومكان، فقد قادنا الشيخ خليفة 
بالحب و العدل و الرحمة والتسامح واإلنسانية حتى 
صارت الدولة قاطرة ازدهار لدول العالم كلها، ونحن 
قيادة  في ظل  الميمون  الطيب  لعهده  أوفياء  سنبقى 
خير خلف لخير سلف صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«. 

أحمد طقش مستشار إعالمي
ومدرب دولي

كيف لنا أن نذكر كل محاسن وأخالق المغفورله 
إن  الله«؟  »رحمه  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
التشرب العطري الذي كسبه من روح حكيم العرب 
»طيب  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الله ثراه«، أكسبه صيتاً مسكياً في قلوب العباد على 
كرم  على  كلها  الدنيا  قارات  وتشهد  البالد.  امتداد 
أبياً  الذي عاش شجاعاً  المفضال،  الهمام  اإلمام  هذا 
، كريم األقوال واألفعال واألحوال. وال يعزينا بغيابه 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  إال صاحب 
أطال  اإلمارات،  وشيوخ  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس 
الله سبحانه وتعالى في أعمارهم ليطول عمر العدل 

والمروءة و التسامح.

مالك الكوري 
مستشارة إعالمية ورئيسة ملتقى اإلعالم الدولي
الرحمة للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
»رحمه الله« الذي قاد دولة اإلمارات على نهج والده 
»طيب  المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
الله ثراه« باني دولة اإلمارات و صانع مجدها، لقد 
حفظ الشيخ خليفة األمانة وكان وفياً لوصية والده 
خالل  اإلمارات  واستطاعت  وأمته.  لوطنه  ومخلصاً 
اإلنجازات  من  العديد  تحقق  أن  الحكيمة  قيادته 
والدولي،  والعربي  واإلقليمي  المحلي  الصعيد  على 

واإلمارات اليوم مشهود لها بدورها في تحقيق األمن 
لفقيد  الدولية.الرحمة  األسرة  بالتعاون مع  والسالم 
األمة الشيخ خليفة والمجد لدولة اإلمارات وألبنائها 
الميامين. وعزاؤنا أن اإلمارات محروسة بهمة أبنائها 
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة »حفظه الله« وأصحاب السمو الشيوخ 
الذين هم على العهد يسيرون على نهج المغفور لهما 

الشيخ زايد والشيخ خليفة رحمهما الله.

لينا أحمد محمد 
مستشارة وشاعرة وفنانة تشكيلية: 
يا من تطيب بذكراه وأقواله المجالس

أفعاله كالكنوز.. كأنها الدرر والنفائس
إلى من تلحف جسده الطاهر 

بتراب الوطن الغالي 
كنت العين الساهرة

بوجودك حياتنا زاهرة 
وبخيرك بيوتنا عامرة 

نم قرير العين... وأطمئن 
فمحمد بعدك علم وحامل الراية 

حكيم القول... شهم.. ولمصنع الرجال حكاية
من فرسان زايد األبطال كانت البداية 

وفّي العهد واألقوال له الرواية 
رحمك الله وأسكنك في عليين 

ياشيخ الرجال
برحيلك أدمعت القلوب قبل العيون

يا سليل األبطال 
وضيفاً بين يدي الرحيم الغفور

ذي الجالل 
ذكراك لن تمحوها السنون 

ودعاؤنا يتمازج بدمع العيون 
ماذا عسانا أن نقول 

إلى رحمة الله 
انا لله وإنا إليه راجعون

                     مالك الكوري                     د. أحمدعبدالشافي                             عبدالله الحمداني
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فاطمة املزروعي 

اأديبة اإماراتية 

مشاعرهم  عن  الناس  من  الكثير  تحدث 
بن  خليفة  الشيخ  له   المغفور  في  وشهادتهم، 
زايد آل نهيان »رحمه الله« وأسكنه فسيح جناته.

مواقع  في  الكلمات  هذه  وسمعنا  وقرأنا 
القنوات  خالل  من  أو  االجتماعي،  التواصل 
وكانت  اإلعالم،  وسائل  من  وغيرها  اإلخبارية 

كلمات لمسؤولين أو من أناس عاديين.
تلك الكلمات واآلراء التي جاءت بعفوية تعكس 
واقع األمر بكل تجلياته، وهو الواقع الذي المس 
من  وجدوا  حيث  طويالً،  معه  وتعايشوا  الناس 
العطف  الله«  »رحمه  خليفة  الشيخ  الراحل 
لرفعتهم  والعمل  مصالحهم  على  والحرص 
وسعادتهم. وهذا ما اتضح بجملة من اإلجراءات 
فترة حكمه حتى  بها  اتسمت  التي  والسياسات 

انتقاله إلى »رحمة الله«.
والشهادات قصصاً  الكلمات  تلك  في  وألمس 
بحق  والمذهل   . العرفان  من  والكثير  متنوعة 
بعيدين  أناس  من  تأتي  الرثاء  كلمات  تجد  أن 
أخرى.  بالد  في  ويعيشون  اإلمارات،  عن  تماماً 
رأوا  ما  على  كشهادة  كلماتهم  سجلوا  بعضهم 
في اإلمارات من تطور وتقدم.  وبعضهم  اآلخر 
إلى  ثم عادوا  اإلمارات سنوات عدة  عاشوا في 
بالدهم، ولكن تلك اإلنسانية المستهم، ووجدوها 
في جوانب حياتية كثيرة ، مثل: الرعاية الصحية 
التي ضمتهم تحتها، أو الرعاية االجتماعية التي 

غطتهم وأسرتهم.
الهمم  أصحاب  من  طفله  عن  تحدث  أحدهم 

الهمم  أصحاب  لرعاية  بمركز  إلحاقه  تم  الذي 
وآخر  مواطن.  طفل  وكأنه   ومعاملته  مجاناً 
زوجته،  بها  مرت  صحية  حالة  عن  تحدث 
فخضعت للعالج المكثف لدى طبيب استشاري 
يعمل في عيادة حكومية، وتمت معاملة الزوجة 
وكأنها مواطنة ومن دون أي تمييز. وهناك من 
التي  الصحية  والبيئة  العمل  قوانين  عن  تحدث 

عاشها والمسها في اإلمارات.
الكلمات  أكدت أن الشيخ خليفة  والكثير من 
أبيه  عن  األمر  ووالية  العهد  أخذ  الله«  »رحمه 
المؤسس الراحل الوالد المغفور له الشيخ زايد 
وكان  ثراه«،  الله  »طيب   نهيان  آل  سلطان  بن 
أميناً عليهما ، وداعماً لقيم ومبادئ الشيخ زايد  
»طيب الله ثراه«، وواصل مسيرته، وحافظ على 
وطنه  برفعة  واهتم  مكانة،  أعلى  في  اإلنسانية 
التبرعات  والقريب، وأرسل  البعيد  وأهله، ودعم 

والمساعدات العينية والدوائية للجميع.
التي ترسخت في عهده  والقيم  المبادئ  هذه 
»رحمه الله»، مكنت اإلمارات من التفوق، وعززت 
من حضورها الدولي، وأسهمت في الثقة العالمية 
اإلماراتية  التنمية  وبأن  اإلماراتي،  باالقتصاد 
قوية، واألهم من هذا أن مؤسسة الحكم راسخة، 

وأن تماسك االتحاد متين وقوي.
ومن بين أبلغ الكلمات التي يمكن االستشهاد 
بها هي كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي كتبها عام 

فيها:  جاء  ومما  خليفة«،  »شكراً  بعنوان:   2013
»أكتب اليوم هذا المقال ليس للثناء على رئيس 
الدولة.. بل أكتبه للتاريخ.. أكتبه ألضع شهادتي 
أننا ما سابقناه في شيء يخص تلبية احتياجات 
القادة  ليتعلم  أكتبه  فيه..  سبقنا  إال  المواطنين 
المواطنين  احتياجات  تلمس  أن  مكان  كل  في 
وتلبية متطلباتهم ال يحتاج لكثير من الضوضاء 
الرجل  أكتبه لتعرف األجيال بأن هذا  والكالم.. 
نهاية  منذ  رسمية  مناصب  تولي  بدأ  الذي 
الستينيات ولغاية اليوم لم يتوقف يوماً عن العمل 
احتياجات شعبه.. وتلمس مشاكلهم  تتبع  وعن 
وقضاياهم وحلها.. يعالج المواطنين على نفقته.. 
يتابع  بنفسه..  المديونين  عن  الدين  يقضي 
مشاريع إسكان المواطنين بشكل شخصي.. يفك 
الخير  يد  الوافدين.. ويمد  المسجونين.. ويكرم 
للمحتاجين.. ورغم انغماسه في متابعة شؤون 
تلمساً  الناس  أكثر  من  هو  ومواطنيه  دولته 
القادة  وأكثر  األخرى..  الشعوب  الحتياجات 
والمشرد  بالمسكين  رحمة  وأكثرهم  عطاء.. 
والجائع وصاحب الحاجة.. قلبه الكبير.. وحسه 
المرهف.. وإنسانيته العالية جعلت منه مفخرة لنا 

جميعاً في مجال العمل اإلنساني«.
له  الشيخ خليفة  المغفور  الله  وختاماً، رحم 
التمكين وأسكنه  بن زايد آل نهيان قائد مرحلة 
فسيح جناته. ووفق صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« خير 

خلف لخير سلف.

ال�شيخ خليفة..
ودر�شه العظيم للقادة 
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اأماين  اليافعي 

اتساع  من  الكلمة  تضيق  الكبار  بكاء  في 
المعاني، بحيث تكون مجرد بصمة حزن ُتسكب 
عن  الكلمات  تعجز  رهيب  وصمت  الورق،  على 
البوح بها، وعند البكاء نتعامل مع ذكرى الشيخ 
خليفة بن زايد، رحمة الله عليه، من معاني عظيمة 

وحزن شديد فرضها علينا الموقف. 
تعددت كلمات الرثاء التي ألقاها محبو سموه 
فجعت  التي  الفادحة  الخسارة  تلك  ظل  في 
الدولة بقلوب حزينة وكلمات تعجز عن التعبير 
والحروف ال تقدر أن تندب على رجل  عرفنا به 

ذروة المجد وبخطواته وصلنا المريخ. 
يقولون في كل مرة ثمة دولة ورجال، وأقول 
خليفة  الشيخ  سمو  يا  يكفينا  لن  النحيب  إن 
فاضت  العيون  ألن   ، ثراك  الله  طيب  زايد،  بن 
بالدموع، والقلوب امتألت بالحسرة، وليس لنا إال 
التوكل على الله. فسموه انتقل إلى العزيز القدير 

الرحيم بعباده. 
وبرحيل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، رحمه الله، قائد اإلمارات الفذ وابنها البار، 
تنطوي صفحة ناصعة البياض من أسماء الكبار 
دها  جَسّ والنبل،  واإلخالص  الوفاء  جيل  ومن 
الراحل بمنهجه العادل والحكيم والمنصف على 
أنحاء  سائر  في  واإلنساني  الخيري  المستوى 
الدولة وما شهدته في عهده من ازدهار وتطور 

فائقين.
وفي  البالد  أنحاء  جميع  في  بصماته  ترك 
العربية  األمة  فقدت  وبفقده  المعمورة.  أرجاء 
كرست  شخصيًة  ككل،  والبشرية  واإلسالمية، 

حياَتها لتحقيق التنمية وخدمة اإلنسانية. 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  له  المغفور  كان 
الحافلة  السيرة  صاحَب  الله،  رحمه  نهيان، 
بالعطاء والبذل، وبأداء الواجب اإلنساني في رأب 

الخالفات  كل  في  البين  ذات  وإصالح  الصدع 
أينما كانت، حيث سعى دائماً للتخفيف من أزمات 
شدتها،  أوج  في  العواصف  كانت  عندما  العالم 
حكمة  من  أوتي  ما  بكل  منها  الحد  في  وأسهم 
البذل  في  األعلى  النموذَج  مقدماً  وعزم،  وقوة 
والعطاء. لقد كان شخصيًة استثنائيًة في التعامل 
مع القضايا المصيرية كافة، المحلية واإلقليمية 
وقد  العربية  األمة  لقضايا  وفياً  كان  والدولية. 
أبلى فيها البالَء الحسن، وكان، رحمه الله تعالى، 
منفتحاً وصدره واسعاً لتقبل كل األفكار واآلراء. 
العربية  اإلمارات  لقيادة وشعب دولة  عزاؤنا 
المتحدة ولألمتين العربية واإلسالمية في وفاة 
المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه 
الله. لقد قاد دولة االتحاد فأوفى وكفى بكل ما 
تحمل كلمتي الوفاء والكفاية من معنى. ستبقى 

ذكراه في القلوب وفي الذاكرة ما بقي الدهر.

خليفة... ذكراه خالدة 
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خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة مشهود لها باهتمامها الكبير بالثقافة ودعم المبدعين من أبنائها 
في كل المجاالت، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - وإلى يومنا 

هذا، وهو ما جعل لدولة اإلمارات ثقالً حضارياً كبيراً وبوأها مكانة مرموقة بين األمم والشعوب.
ذلك أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »رحمه الله« كان رجل ثقافة بامتياز، إذ كان 
شاعراً يملك ثقافة عالية ويمارس الثقافة بصدق مذكراً بموقفه الجميل »رحمه الله« مع الكتاب عندما 
أمر بشراء جميع الكتب التي عرضتها دور النشر المختلفة في الدورة األولى لمعرض أبوظبي الدولي 
النيرة شكلت انطالقة متفردة لإلمارات نحو آفاق  الله -  للكتاب. إن توجيهات الشيخ زايد - رحمه 
الحاضر والمستقبل وأضاءت سماء اإلمارات بأعظم اإلنجازات الحضارية والثقافية واإلنسانية وسطرت 

أروع مالحم العطاء والتميز والتنمية اإلنسانية الحقيقية في تاريخ األمم والشعوب.
أما في الجانب الثقافي فإن الحراك الثقافي في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان »طيب 
الله ثراه« شهد تطوراً كبيراً، وشكل انطالقة فريدة نحو التكامل المعرفي والثقافي الذي يسهم في بناء 
شخصية اإلنسان اإلماراتي الذي هو هدف التنمية الوطنية وغايتها.. كان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رحمه الله، يتطلع إلى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث مع الثبات على األصيل وبما يحفظ للوطن 

وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه.
لقد تعددت مظاهر التطور الثقافي في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خالل مجموعة المهرجانات 
األدبية والملتقيات الفكرية والجوائز الثقافية التي تستضيفها المؤسسات الحكومية واألهلية في مختلف إمارات 
الدولة، والتي صبغت بيئة المجتمع اإلماراتي بصبغة ثقافية أثيرة. وهناك جوانب متنوعة في مسيرة الحياة 
الثقافية في الدولة مثل: جائزة الشيخ زايد للكتاب ومعرضا أبوظبي والشارقة الدوليان للكتاب ومهرجان طيران 
اإلمارات لآلداب وأيام الشارقة المسرحية وبينالي الشارقة ومهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما وغيرها من 

المحطات المضيئة في الثقافة اإلماراتية.
نعم، لقد فقدت اإلمارات قائداً فذاً مخلصاً لشعبه ووطنه، لكن عزاءنا بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان »حفظه الله« رئيساً للدولة »خير خلف لخير سلف« وهو يعد امتداداً لمسيرة اإلمارات المتميزة بحكمة 

قيادتها ورؤيتها الثاقبة.

خليفة بن زايد.. قائد التمكني

خالد الظنحاني
k.dhanhani@yahoo.com
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لكـم نقـدم 
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طبيعــة تعكس ألــوان الكمال والجمال
شــقق فاخــرة ابتداًء من 1.6 مليون درهم
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