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اإلمارات ُتلِّق في سماء النهضة والتنميةالشاملة

حتتفل دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، في الثاني من ديسمبر 
من كل عــام، بعيدها الوطني، 
الذي يخلد ذكرى احتاد، إمارات: 
أبوظبــي، دبــي، أم القيويــن، 
الشــارقة، الفجيرة، وعجمان، 

ورأس اخليمة.
ويجسد هذا اليوم التجربة 
الوحدوية الرائدة لدولة اإلمارات 
التي اســتطاعت أن تواجه كل 
املصاعب والتحديات، وأن ترسخ 
أركانها وتأخذ مكانها املتميز في 
تاريخ املنطقة والعالم كأجنح 
جتربــة وحدويــة عربيــة في 
العصر احلديث، وكدليل على 
أن اإلنســان العربي قادر على 
حتقيق املعجزات إذا ما توافرت 
له الظروف املناسبة والقيادة 
املخلصــة والرؤيــة الواضحة 

والطموحة.
وعلى مدار خمسة وأربعني 
عاما مــن االحتاد كانــت دولة 
اإلمارات العربية املتحدة منوذجا 
يحتذى للقاصــي والداني في 
البناء والتنمية والعمران، حيث 
حتقق بثقــة قفزات نوعية في 
شتى مجاالت احلياة وفقا خلطط 
طموحة بأفق واسع ومتجدد قام 
على تنفيذها مؤسسها الشيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان - 
رحمه اهلل - واستمر على الدرب 
من بعده الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة.
وتشهد دولة اإلمارات تقدما 
مســتمرا وحتوالت نوعية في 
شــتى القطاعــات السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة 
وفــق  وذلــك  واخلدميــة 
اســتراتيجيات طموحة تهدف 
إلى توظيف الوسائل واإلمكانات 
املاديــة والعلمية والبشــرية 

لتحقيق التنمية املستدامة.
وتعد »كلمة السر« ومفتاح 
النجاح في مسيرة دولة اإلمارات، 
هي: اإلنسان اإلماراتي، الذي كان 
يقــع في قلب الرؤية التنموية 
للشــيخ زايــد بن ســلطان آل 
نهيان- طيب اهلل ثراه-، وهو 
النهج نفسه الذي يسير عليه 
ويدعمــه ويضيــف إليه وفق 
مقتضيات ومتطلبات العصر 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد رئيس الدولة، والذي تشير 
كلماته في مناسبات مختلفة إلى 
أنه يؤمن بأن تنمية اإلنسان هي 
جوهر التنمية الشاملة وأنه هو 
الثروة احلقيقية للوطن، الذي 

البد من تهيئة كل الظروف من 
أجل دفعه إلى الصفوف األمامية 
في قيادة املسيرة نحو املستقبل.

وضمن هذه الرؤية التنموية 
التــي تركــز علــى اإلنســان 
وتســتثمر فيــه، اســتطاعت 
اإلمــارات أن حتقــق إجنــازات 
كبيرة على كل املستويات. فهي 
منوذج مثالي على االســتقرار 
السياسي واالنسجام االجتماعي، 
وهي مثــال على الطموح الذي 

يسعى دائما إلى املقدمة.

اقتصاد معرف تنافسي
تصنــف اإلمــارات وفــق 
احصاءات النفــط الدولية في 
املرتبــة الســابعة عامليــا فيما 

قيام االحتاد مئات املرات نتيجة 
لعمــل دؤوب مت خاللــه متكني 
اإلنسان وصقل املهارات وجتهيز 
بنية حتتية متطورة مبنظور 
عاملي عــززت املوقع اجلغرافي 
االستراتيجي لدولة اإلمارات بني 

الشرق والغرب.
ويدعم التطور االقتصادي 
اإلماراتــي البيئة اجلاذبة التي 
مت تأسيسها عبر البنية التحتية 
املتطــورة والعمل على تدعيم 
تلك البيئة بقوانني وتشريعات 
وسياســات اقتصادية محفزة 
ومنفتحة علــى العالم ترتقي 
مبكانة الدولة كمركز اقتصادي 

عاملي.
ويسجل لدولة اإلمارات انها 

يتعلــق بحجــم احتياطياتها 
النفطية فيما متتلك واحدا من 
أكثر االقتصادات منوا في غرب 
آسيا وضعها في املرتبة الـ ٢٢ 
على مستوى العالم في أسعار 
الصرف وثانــي أكبر دولة في 

القوة الشرائية للفرد الواحد.
وجنحت دولة اإلمارات في 
استثمار ناجتها احمللي في تنفيذ 
مشاريع تنموية متعددة اسهمت 
في تعزيز النهضة الشاملة في 
البالد ما جعلها حتظى باحترام 
بالغ من قبل دول العالم األخرى 

في قاراته املختلفة.
وحقــق االقتصاد اإلماراتي 
تطورا ملحوظا ترجمه تضاعف 
الناجت الوطنــي اإلجمالي منذ 

أصبحت مقــرا عامليا وإقليميا 
ألكثر مــن ٢5% من الشــركات 
الـــ 5٠٠ الكبــرى فــي العالــم 
ومقصدا اســتثماريا أساســيا 
لــرؤوس األمــوال األجنبيــة 
التــي ستســتمر فــي التدفــق 
خالل السنوات اخلمس املقبلة 
نتيجة للمشروعات التي تقودها 
قطاعات الســياحة والصناعة 

والنقل والطاقة املتجددة.
وتأمل دولة اإلمارات في أن 
تشهد السنوات القادمة حتوالت 
اقتصادية كبيرة، استنادا إلى 
األجنــدة الوطنيــة لـــ »رؤية 
اإلمارات ٢٠٢١«. وتهدف الرؤية 
ألن تكون دولة اإلمارات ضمن 
أفضل دول العالم بحلول اليوبيل 

الذهبي لالحتاد.
ولترجمة هــذه الرؤية إلى 
واقع ملموس، مت تقسيم عناصر 
رؤية اإلمارات ٢٠٢١ إلى ســتة 
محاور وطنية متثل القطاعات 
الرئيسية التي سيتم التركيز 
عليها خالل السنوات املقبلة في 

العمل احلكومي.
وتواصــل حكومــة دولــة 
اإلمــارات جهودها في االنتقال 
إلى اقتصاد قائم على املعرفة، 
عبر تشجيع االبتكار والبحث 
والتطويــر، وتعزيــز اإلطــار 
التنظيمي للقطاعات الرئيسية، 
وتشجيع القطاعات ذات القيمة 
املضافــة العالية مبا يطور من 
بيئة األعمال ويعزز من جاذبية 

الدولة لالستثمارات.
كما تهدف األجندة الوطنية 
إلى أن تكون الدولة من أفضل 
دول العالــم فــي مجــال ريادة 
األعمال، حيث تواصل دورها في 
إطالق إمكانات املواطنني ليقودوا 
عجلــة التطويــر االقتصــادي 
من خالل تشــجيع املشــاريع 
الصغيرة واملتوسطة في القطاع 
اخلاص، وغــرس ثقافة ريادة 
األعمال في اجلامعات واملدارس، 
لتخريج أجيــال تتمتع بروح 
الريادة واإلبداع واملســؤولية 
والطموح، مبــا يعزز حصول 
الدولــة على مراكز متقدمة في 
مؤشرات سهولة ممارسة األعمال 
والتنافسية العاملية واالبتكار 
وريــادة األعمــال والتنميــة 
والتركيز على البحث والتطوير. 
وحيث إن احلكومة تهدف إلى 
توفيــر احلياة الكرمية للناس 
وليــس فقــط حتقيــق مراكز 
متقدمة فــي التقارير الدولية، 

مهرجان دبي للتسوق

العقارات أحد أبرز مجاالت االستثمار في دبي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبيصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

اإلنسان 
»كلمة السر« في 
املسيرة التنموية 

لإلمارات

املعرفة واالبتكار 
ركيزتا التقدم 

االقتصادي

أبوظبي- وام: أطلق البرنامج الوطني 
للتسامح في دولة اإلمارات وسم 

»#اإلمارات_وطن_التسامح«، ليعبر جميع 
محبي اإلمارات داخل الدولة وخارجها 

عن شعورهم الصادق جتاه قيم التسامح 
واحملبة والتعايش واملودة التي تتجلى 

أروع صورها في دولة اإلمارات بني 
مختلف اجلنسيات والثقافات واألديان. 

وحقق الوسم الذي اطلق مبناسبة 
االحتفاء باليوم الدولي للتسامح 16 
نوفمبر الفائت أكثر من 478 مليون 

مشاهدة، مت رصدها خالل الفترة املمتدة 
من 2 الى 23 نوفمبر 2016، حيث وصلت 

هذه املشاهدات ألكثر من 115 مليون 

حساب حول العالم، وشارك وغرد 
في الوسم 6450 حسابا ليصل عدد 

التغريدات إلى 15747 تغريدة في الوسم. 
وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي 

وزيرة دولة للتسامح، إن موقع تويتر 
حقق املركز األول كأكثر املواقع الذي 

انتشر من خالله الوسم، ليأتي بعده موقع 
bitly، ثم موقع ow.ly، ثم موقع اليوتيوب.

وأعربت عن امتنانها للقيادة الرشيدة 
ودعمها الالمحدود في االحتفاء 

باليوم الدولي للتسامح، والتفاعل مع 
وسم/#اإلمارات_وطن_التسامح/، األمر 
الذي شكل عامال فارقا في حتقيق هذا 

الرقم القياسي. 

»#اإلمارات_وطن_التسامح« 
وسم يحظى مبشاهدة عاملية

امليثاق الوطني للسعادة واإليجابية
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميثاقا وطنيا 

للسعادة واإليجابية التزاما بخلق البيئة األسعد ملجتمع 
اإلمارات، خالل اجتماع ملجلس الوزراء الذي عقد في 20 

مارس 2016. وينص امليثاق على التزام حكومة دولة اإلمارات 
من خالل سياستها العليا وخططها ومشاريع وخدمات 
جميع اجلهات احلكومية بتهيئة البيئة املناسبة لسعادة 

الفرد واألسرة واملجتمع، وترسيخ اإليجابية كقيمة أساسية 
فيهم، ما ميكنهم من حتقيق ذواتهم وأحالمهم وطموحاتهم. 

ويهدف امليثاق إلى ترسيخ مفهوم السعادة واإليجابية من 
منظور دولة اإلمارات، ويحدد التزام الدولة جتاه املجتمع في 
حتقيق السعادة واإليجابية، وأن تكون الدولة مركزا ووجهة 
عاملية لذلك، وستعمل اجلهات احلكومية على حتقيق ما ورد 

في هذا امليثاق على أفضل وجه.

من القلب
محمد بسام الحسيني

النموذج اإلماراتي املُلهِم
في زمن تتأرجح فيه الدول العربية بني اجلمود في 

أحسن األحوال واليأس في الكثير منها، سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا وعامليا، تُشكل دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بقعة ضوء وسط الظالم، وجتسد مشروعا 
نهضويا على مستوى عاملي بكل املقاييس.

عندما نتطرق إلى النموذج اإلماراتي املُلِهم، فإننا ال 
نتحدث عن مجرد أرقام، بل نتحدث أيضا عن قيم 

أهمها احلفاظ على الهوية، فاإلمارات اليوم بقدر ما هي 
عصرية ومتقدمة التزال حتتفظ بعبق التاريخ وإرثه، بل 

وتستلهم منه مشروعها كمركز يصل العالم ببعضه.
ومن القيم اإلماراتية »سعادة اإلنسان« التي حترص 
الدولة على تقدميها للمواطن كما الزائر، والتسامح 

خاصة جتاه األديان مبا لهذه الفضيلة اجلليلة من أثر 
على طمأنينة اإلنسان وشعوره بحريته وإنسانيته 

واحترام األديان واملعتقدات.
لكل حقبة من حقبات مجد احلضارة العربية واإلسالمية 

مركز إشعاع وتنوير، وقد عاشت هذا التألق مدن مثل 
بغداد ودمشق وقرطبة وغرناطة والقاهرة وبيروت، 

أما اليوم فإن أبرز احلواضر العربية على مستوى 
املشروعات الكبرى والتقدم العمراني واإلنساني 
هي بال شك املدن اإلماراتية، وخصوصا أبوظبي 

ودبي والشارقة، حيث تتالقى اإلجنازات االقتصادية 
واإلعالمية والفنية واإلنسانية والبيئية وغيرها.

لم تولد هذه اإلجنازات بني ليلة وضحاها، بل من خالل 
رؤية قائد تاريخي صاحب السمو الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، رحمه اهلل، ويستكملها اليوم قادة 
البالد وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء.
اإلمارات تلهمنا وتُعلّم أمتنا درسا مهما، فنحن ال نحتاج 

إلى ثورة، بل نحتاج إلى نهضة على غرار نهضة هذا 
البلد التي أكسبته احترام العالم ومحبته وتقديره 

وجعلته في مصاف الدول املتقدمة التي يرتبط اسمها 
مبجاراة العصر واإلجناز واالرتقاء باإلنسان.

كل عام واإلمارات العربية املتحدة وقيادتها وشعبها 
بألف خير.




