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تبدأ دولة اإلمارات مرحلة جديدة من تاريخها مع تولي رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد مقاليد احلكم، مستلهما خطى األب املؤسس، وليكون خير من يكمل مسيرة قائد 

التأسيس الشيخ زايد بن سلطان، وقائد التمكني الشيخ خليفة بن زايد، رحمهما اهللا.
وصاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد هو رجل العطاء، وقائد التسامح، واألمني على مقدرات 
الوطن، واحلريص على رفعة شــعبه، الداعم لكل تطور وتقدم لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

وترسيخ مكانتها عاليا بني األمم.
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عرفه العالم مبواقفه التاريخية ورؤيته الثاقبة واحلكيمة في 
كل امليادين محليا وخليجيا وعربيا وعامليا، فبصماته موجودة في كل املنجزات التي حققتها دولة 

اإلمارات طوال مسيرته، بتكاتف منوذجي بني الشعب والقيادة احلكيمة.
ومع بداية العهد اجلديد، نبارك لرئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد القائد اُمللِهم، داعني اهللا عز وجل أن يوفقه في خدمة الوطن واألمتني العربية واإلسالمية.

تبدأ دولة اإلمارات مرحلة جديدة من تاريخها مع تولي رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ 

إصدار خاص 
مبناسبة انتخاب املجلس األعلى لالحتاد

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
رئيسًا لدولة اإلمارات العربية املتحدة باإلجماع

محمد بن زايد.. 
القائد اُمللِهم
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محمد بن زايد.. القائد اُمللِهم

تشــكل مرحلة تاريخيــة فاصلة في 
دولة اإلمارات، والتي رسم سموه من 
خاللها مالمح جديدة القتصاد الدولة 
الذي يرتكــز على املعرفــة واالبتكار 
واالستثمار في اإلنسان باعتباره الثروة 
احلقيقة التي ال تنضب.. وقد شرعت 
تلــك الكلمة أبــواب الثقة مبســتقبل 
الوطن، وحولت هواجس اخلوف من 
نفــاد النفط والغاز بعــد ٥٠ عاما إلى 

تفاؤل أوسع باملستقبل.
وعلى الرغم من مسؤوليات سموه 
السياسية والتشريعية واالقتصادية 
في إمارة أبوظبي ودولة اإلمارات بشكل 
عام، حظيت البيئــة برعاية واهتمام 
كبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، حيث تعد القضايا 
البيئية واحدة من أهم أولوياته على 
الصعيدين الرسمي والشخصي، إذ قام 
ســموه بقيادة جهود حثيثة حلماية 
الصقور وطيور احلبارى وظباء املها 
العربي داخل دولة اإلمارات وخارجها، 
كما كان له دور محوري في تأســيس 
هيئة البيئة بأبوظبي، وأعلن سموه في 
يناير ٢٠٠٨ عن منح حكومة أبوظبي ١٥ 
مليار دوالر ملصلحة مبادرة «مصدر» 
الرائدة عامليا في مجال الطاقة البديلة 
واملتجددة، واملطور األول لهذه املدينة 
املتكاملة واخلالية متاما من النفايات 

واالنبعاثات الكربونية.
وإدراكا للتحديات التي تواجه جهود 
احملافظــة على الكائنــات احلية، أمر 
ســموه بتأسيس صندوق متخصص 
يعنى بتقدمي الدعم ألي مبادرات ذات 
صلــة باحملافظة على الكائنات احلية 
ســواء أكانت مبادرات فردية تتناول 
أمرا محددا أو مبادرات منسقة تسير 
على مســارات عدة، كما تظهر جهود 
في احلفاظ على فن الصقارة وتراثها 
العريق ونقلها إلــى األجيال احلالية 
وفق منهجية منظمة ومدروسة تراعي 

احلياة البرية واحلفاظ على البيئة.

رسخها صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 
واحــدة من أهم وأبــرز إجنازات التي 
تخدم الوطن واملواطن، وتعكس عمله 
وسعيه وعطائه املوصول ليال نهارا من 
أجل رفعة ومكانة اإلمارات وسكانها.

ويؤمن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، بأن االســتثمار في 
تعليم أبناء الوطن هو أغلى استثمار 
ألنهــم أمــل ومســتقبل هــذا الوطن، 
ومن هذا املنطلق حرص سموه متيز 
املؤسسات التعليمية الوطنية من خالل 
توفير أحدث وسائل التعليم والبحث 
العلمي لرفد مســيرة الوطن بأفضل 
مخرجــات التعليم املواكــب للتطور 

احلضاري العاملي.
والتزال كلمة ســموه خالل القمة 
العامليــة للحكومــات فــي عــام ٢٠١٥ 

منذ فترة طويلة من تعيينه وليا للعهد، 
على أنه القوة املوجهة وراء املبادرات 
العديــدة التــي ســاهمت فــي تدعيم 
وتعزيز أمن إمــارة أبوظبي وحتفيز 
منو وتنويع النشاط االقتصادي فيها، 
وإرساء نهضتها التعليمية والثقافية 
والســياحية، هذا فضال عــن الطفرة 
العمرانية التــي حققتها اإلمارة على 
مســتوى إســكان املواطنــني أو على 
مستوى املنشآت اخلدمية والصحية 

والترفيهية وغيرها من املجاالت.
وعلى املستوى االحتادي، ساهمت 
الرؤية الثاقبة لسموه وقيادته احلكيمة 
فــي نهضة دولــة اإلمــارات احلديثة 
وترسيخ مكانتها كوجهة عاملية مثالية 
فــي مختلــف األصعدة، وتعــد مظلة 
األمن واالستقرار واالزدهار والتنمية 
املســتدامة والرفــاه االجتماعي، التي 

واليــة عهد إمارة أبوظبي في نوفمبر 
عــام ٢٠٠٤، وأصبح ســموه رئيســا 
للمجلس التنفيذي في ديســمبر عام 
٢٠٠٤، كما أصبح نائبا للقائد األعلى 
للقوات املسلحة في يناير عام ٢٠٠٥، 
كما ترأس صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان املؤسســات التالية: 
مجلس أبوظبي للتعليم - ســبتمبر 
عام ٢٠٠٥، وشركة مبادلة للتنمية - 
العام ٢٠٠٢، ومكتب برنامج التوازن 
االقتصادي «األوفست» لدولة اإلمارات 
العربيــة املتحدة عام ١٩٩٢، ويشــغل 
سموه أيضا عضوية املجلس األعلى 
للبترول وجهاز أبوظبي لالستثمار.

وكان لسموه دور فاعل في املشاركة 
بتطويــر إمــارة أبوظبــي ألكثــر من 
ثالثة عقود شــهدت حتوال اقتصاديا 
واجتماعيا متسارعا.. وعرف عن سموه 

مناصب عليا حتى وصل إلى منصب 
نائب القائد األعلى للقوات املسلحة.

وساهم صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان في تطوير القوات 
املســلحة لدولة اإلمــارات، من حيث 
التخطيــط االســتراتيجي والتدريب 
والهيــكل التنظيمي وتعزيز القدرات 
الدفاعية للدولة، مستلهما توجيهات 
املغفور لهما الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان والشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان، وقد ساهمت توجيهاته املباشرة 
والقيادية، في جعل القوات املســلحة 
اإلماراتية مؤسسة رائدة حتظى بتقدير 
عدد كبير من املؤسســات العسكرية 

الدولية.
وشــغل ســموه أيضــا عــددا من 
املناصــب السياســية، والتشــريعية 
واالقتصادية للدولة، حيث تولى سموه 

يتمتع رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد بجميع مواصفات القيادة الناجحة 
واحلكمة الراجحة فهو قائد تاريخي من 
طراز رفيع، صنع الفارق على املستوى 
اإلماراتي، وسطر إجنازات يشار إليها 
بالبنان على مســتوى تعزيز الســلم 
واألمن فــي املنطقة والعالم، ونشــر 
مفاهيم التســامح والتعايش السلمي 
بــني األديان واملجتمعــات، ورائدا من 
رواد العمل اإلنســاني واخليري على 

مستوى العالم.
ولد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان في ١١ مارس عام ١٩٦١، 
وهو االبن الثالث للمغفور له الشيخ 
زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب اهللا 
ثراه، وقد نهل سموه من مدرسة والده 
القائد املؤسس «زايد اخلير» ومترس 
منذ حداثة ســنه على شــؤون احلكم 

والقيادة.
وعند بلوغه الثامنة عشرة من عمره 
أمت صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان «حفظه اهللا» ســنواته 
الدراسية بني مدينتي العني وأبوظبي، 
حيث تــدرج فــي املراحل الدراســية 

مبدارس الدولة واململكة املتحدة.
وميتلك ســموه خلفية عسكرية، 
إذ تخــرج عــام ١٩٧٩ مــن أكادمييــة 
ساندهيرست العســكرية امللكية في 
اململكــة املتحدة حيث تلقــى تدريبه 
هناك على ســالح املدرعات والطيران 
العامودي والطيران التكتيكي والقوات 
املظليــة، ومــن ثــم انضم إلــى دورة 
الضباط التدريبية في إمارة الشارقة 

بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
وشــغل رئيــس دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة مناصب عــدة في 
القوات املسلحة، من ضابط في احلرس 
األميــري - قــوات النخبة فــي دولة 
اإلمارات العربية املتحدة - إلى طيار 
في القوات اجلوية، ثم تدرج في عدة 

محمد بن زايد.. 
على خطى األب املؤسس

رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع والده الراحل الشيخ زايد بن سلطان ورئيس اإلمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد

رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن راشد بعد جناح مهمة مسبار االمل 

رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يتتبع معلمه في كتابة عبارة «العدل أساس امللك»



أوسمة 
وتكرميات عاملية

حصل رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة على العديد 
من الشهادات واألوسمة وامليداليات من العديد من الدول 
العربية واخلليجية والعاملية باإلضافة إلى األمم املتحدة، 

وتشمل هذه اجلوائز واألوسمة:

٭ وسام العرش من درجة ضابط، الذي منحه له امللك 
الراحل احلسن الثاني، ملك املغرب، في يونيو ١٩٨٦.

٭ وسام اخلدمة املمتازة، الذي منحه له رئيس هيئة أركان 
القوات املسلحة اإلماراتية، في مايو ١٩٩٢.

٭ وسام االستحقاق العسكري من الدرجة املمتازة، الذي 
منحه له امللك الراحل احلسن الثاني، ملك املغرب، في 

أبريل ١٩٩٤.

٭ وسام حترير الكويت من الدرجة املمتازة، الذي سلمه 
له في سبتمبر عام ١٩٩٤ إبراهيم عبداهللا منصور، سفير 
الكويت لدى دولة اإلمارات، وذلك تقديرا للجهود والدور 

الذي لعبه سموه في حرب حترير الكويت.

٭ وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة املمتازة، الذي 
منحه له املغفور له سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد، 

في يونيو ١٩٩٥.

٭ وسام النهضة من الدرجة األولى، الذي منحه له امللك 
الراحل احلسني بن طالل، ملك األردن، في ديسمبر ١٩٩٦.

٭ وسام النهضة من الدرجة األولى، الذي منحه له العاهل 
األردني امللك عبداهللا بن احلســني، ملك األردن، في 

يونيو ١٩٩٩.

٭ وسام ُعمان العسكري من الدرجة الثانية، والذي منحه 
له السلطان قابوس بن سعيد، رحمه اهللا، سلطان ُعمان، 

في فبراير ٢٠٠٠.

٭ وسام االســتحقاق برتبة ضابط عظيم، الذي منحه له 
الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، في يونيو ٢٠٠٢.

٭ وشاح االستقالل، الذي منحه له صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر السابق، في يناير ٢٠٠٥.

٭ ميدالية الشرف الذهبية من املنظمة العاملية لألغذية 
والزراعة التابعة لألمم املتحــدة (الفاو)، التي قدمها له 

د.جاك ضيوف املدير العام للمنظمة، في أبريل ٢٠٠٧.

٭ ميدالية الشرف لألمن الغذائي من املنظمة العاملية 
لألغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة (الفاو)، وشهادة 
تقدير دولية من معهد اعتماد املمارسات البيئية، اللتان 
منحه إياهما  د. جاك ضيوف املدير العام للمنظمة، في 

سبتمبر ٢٠٠٨.

٭ وسام القدس، الذي منحه له الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، في أكتوبر ٢٠٠٨.

٭ وسام االستحقاق الفيدرالي، الذي منحه له وزير اخلارجية 
األملاني السابق د.فرانك والتر شتاينماير، في أكتوبر ٢٠٠٨.

٭ وسام االستحقاق من الدرجة املمتازة الذي منحه له 
جاللة خوان كارلوس ملك إسبانيا السابق، في مايو ٢٠٠٨.

٭ الوسام الذهبي ملؤسسة قرى األطفال العاملية، في 
مارس ٢٠٠٩.

٭ وســام الفارس الكبير برتبة «تون»، الذي منحه جاللة 
امللك الواثق باهللا تنكو ميزان زين العابدين ملك ماليزيا 
في ١٧ يونيو ٢٠١١، والذي يعد أرفع وسام في ماليزيا، 
تقديرا جلهود سموه الكبيرة في تطوير عالقات التعاون 

والصداقة بني البلدين.

٭ وسام «غوا نغهوا» الذي يقدم إلى أولياء العهود ورؤساء 
احلكومات، منحه له الرئيس الكوري السابق لي ميونغ 

باك في ٢١ نوفمبر ٢٠١٢.

٭ وسام االستحقاق الوطني الذي منحه له الرئيس الفرنسي 
السابق فرانسوا أوالند في ١٥ يناير ٢٠١٣، وذلك جتسيدا 
وتقديرا ملتانة عالقات التعاون والصداقة بني اإلمارات 

وفرنسا.

٭ وســام النجمة الكبرى ومنحه لــه الرئيس فيليب 
ڤويانوڤتش رئيس جمهورية مونتينيغرو (اجلبل األسود) 

السابق في ١٢ ديسمبر ٢٠١٣ تقديرا إلسهامات سموه في 
تنمية العالقات بني اجلبل األسود ودولة اإلمارات العربية 
املتحدة، حيث مينح وسام النجمة الكبرى للشخصيات 
التي أسهمت في تنمية وتعزيز التعاون وعالقات الصداقة 

بني مونتينيغرو والدول أو املنظمات األخرى.

٭ وسام االستقالل وسلمته له فخامة عاطفة يحيى آغا 
رئيسة جمهورية كوسوڤو السابقة في ٢١ ابريل ٢٠١٤، 
وهو أرفع وســام في كوسوڤو مينح لكبار الشخصيات 
العاملية وذلــك تقديرا إلســهامات دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في حفظ السالم في كوسوڤو وعرفانا 
باملساعدات االجتماعية واالقتصادية التي قدمتها الدولة 
إلى كوسوڤو واالعتراف باستقاللها وتثمينا جلهود سمو 
ولي عهد أبوظبي في دعم ومتابعة عملية حفظ السالم 

في بالدها.

٭ الوسام احملمدي من الدرجة األولى الذي منحه له 
صاحب اجلاللة ملك املغرب محمد السادس في ١٧ 
مارس ٢٠١٥، وذلك تقديرا جلهود سموه وإسهاماته 
في تدعيم العالقات األخوية التي جتمع اململكة املغربية 
ودولة اإلمارات العربية املتحدة وحرصه على توطيدها 
وتنميتها مبا يخدم املصالح املشتركة للبلدين والشعبني 

الشقيقني.
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بــني  العالقــات  تعــد 
العربيــة املتحدة  اإلمارات 
والكويــت منوذجا يحتذى 
به بني االخوة الذين تربطهم 
وشــائج القربــى والديــن 
والتاريخ واملصير الواحد، 
وتزداد هذه العالقات كل يوم 
عمقا نظرا للرعاية املستمرة 
من مسؤولي البلدين على 

كل املستويات.
وقد نــال رئيــس دولة 
العربيــة املتحدة  اإلمارات 
صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايــد تكرميات كويتية 
عديدة على جهوده البارزة 
أثناء الغزو العراقي اآلثم، 
حيــث مت تكرميه بوســام 
الكويــت ذي الوشــاح من 
الدرجة املمتازة، والذي منحه 
إيــاه املغفور لــه بإذن اهللا 
سمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد، رحمه اهللا، في 
يونيو ١٩٩٥، كما مت تكرميه 
بوســام االســتحقاق الذي 
منحه لــه اجلنرال نورمان 
شــوارزكوف، قائد القوات 
األميركية وقوات التحالف 
في أبريل ١٩٩١ تقديرا لدور 
ســموه في حــرب حترير 
الكويــت، كمــا مت تكرميــه 
بوســام حتريــر الكويــت 
من الدرجة املمتــازة الذي 
سلمه له في سبتمبر ١٩٩٤ 
إبراهيم عبــداهللا منصور 
ســفير الكويت لــدى دولة 
اإلمــارات العربية املتحدة، 
وذلك تقديرا للجهود والدور 
الذي لعبه سموه في حرب 

حترير الكويت.
وجميعنا نستذكر حينما 
بدأت املرحلة األولى من عملية 
حترير الكويــت في احلرب 
اجلويــة، حيــث شــاركت 

الطائــرات املقاتلــة اإلماراتيــة 
في احلملــة اجلوية لدك معاقل 
الغزاة، وخالل األيام األخيرة من 
عاصفة الصحراء قامت الطائرات 
اإلماراتيــة بـــ ١٢٣ طلعة جوية 
ضد العراق، وشــاركت القوات 
البريــة اإلماراتية فــي الهجوم 
البري، وكانت في مقدمة القوات 
التي دخلت للمساعدة في حترير 
الكويت وبإشراف الشيخ محمد 
بن زايــد آل نهيان نائب رئيس 

األركان حينها.
واســتعاد الشيخ محمد بن 

سن معينة، لكن املفاجأة كانت 
أن هناك أناسا جاءت للتطوع 
في سن متقدمة، ٦٠ و٧٠ سنة، 
وكان هناك أحد املتطوعني تبني 
أن عمره ٨٣ سنة، كما جاء أطفال 
في ســن صغيرة أقل من سن 
التجنيــد أرادوا التطوع أيضا 

للدفاع عن الكويت.
ولرئيــس دولــة اإلمــارات 
صاحــب  املتحــدة  العربيــة 
السمو الشــيخ محمد بن زايد 
مواقف كثيرة في حب الكويت 
وشــعبها، فقد كتب كلمات في 

التاريــخ ومــن قبــل نشــوء 
الــدول، حيــث كانــت رابطة 
الدم والتاريــخ واالخوة قبل 
ان تكون هناك ديبلوماســية 
الســفارات، وبــدأت العالقات 
اإلماراتيــة ـ الكويتية زخمها 
منذ خمسينيات القرن املاضي 
حني بــدأت البعثة التعليمية 
الكويتيــة عملها في اإلمارات 
في العام ١٩٥٥ بإنشاء العديد 
من املدارس وجتهيزها ودعمها 
بالكتــب واألدوات املدرســية 
للطلبــة قبل إعــالن االحتاد، 

زايد آل نهيــان في العام ٢٠١٥ 
وقفــة بالده مــع الكويت حني 
تعرضــت للغــزو العراقي في 
العام ١٩٩٠ قائال ان والده رئيس 
الدولة الراحل الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، رحمه اهللا، 
طلب التطوع ملساعدة الكويت، 
متوقعا ان يصل عدد املتطوعني 
الــى ٤٠ او ٥٠ ألفا، لكن العدد 
وصل الى ٨٠ ألف متطوع «فقمنا 
بوقف التطوع»، داعيا اهللا ان 

يحفظ الكويت وشعبها.
وأضاف: عــادة التجنيد له 

حب الكويت وقيادتها في عدد 
من املناســبات الوطنية، منها 
تهنئته بالعيد الوطني للكويت 
قائــال: تهانينــا لكويت احملبة 
والسالم، وأمير احلكمة، وشعب 
الوطنية،  الوفــاء، بأعيادهــم 
تبقى الكويت بتاريخها العريق 
وفضلها املشهود على اخلليج 
ومواقفهــا اإلنســانية محــل 
اعتزازنا الدائم، دامت أفراحها 

بالعزة واخلير.
ـ  الكويتيــة  والعالقــات 
اإلماراتيــة ضاربة في جذور 

فيما دشنت البعثة الطبية 
الكويتية عملها في اإلمارات 
عام ١٩٦٢ وأنشــأت العديد 
من املراكز واملستشفيات.

وقــد ســاهمت الكويت 
ماليا وإداريا في تقدمي تلك 
اخلدمات واإلشراف عليها، 
وعملت على إنشاء محطة 
إرسال تلفزيوني في إمارة 
دبــي، بــدأ العمل بهــا عام 
١٩٦٩ أطلق عليها «تلفزيون 
الكويــت مــن دبــي». وفي 
سبعينيات القرن املاضي، 
تعمقــت العالقات األخوية 
املستندة على روابط الدم 
واإلرث والتاريخ واملصير 

املشترك.
العـــالقات  وشهـــــدت 
الثنائيــة بــني اإلمــارات 
والكويــت محطــات بارزة 
أسهمت بصورة مباشرة في 
ترسيخها واملضي بها قدما 
سواء على املستوى الثنائي 
أو من خالل مسيرة مجلس 
التعاون مبا يعود باخلير 
علــى البلدين الشــقيقني، 
البلدين،  وحرصت قيادتا 
ومبتابعة مباشرة من رئيس 
اإلمــارات صاحــب  دولــة 
الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، على توثيقها 
باستمرار وتعميقها بذاكرة 
األجيــال املتعاقبــة حتــى 
النهج  تســتمر علــى ذات 

واملضمون والزخم.
الصـــــــــعيد  وعلــى 
السياســي، تشهد العالقات 
الديبلوماســية بني الكويت 
واإلمارات تطورا متواصال 
يعكسه التنسيق املتبادل بني 
اجلانبني في احملافل اإلقليمية 
والدولية جتاه القضايا ذات 

االهتمام املشترك.

محمد بن زايد.. مواقف خالدة في حب الكويت
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رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خالل زيارته معسكر القوات اإلماراتية املشاركة في حرب حترير الكويت من الغزو العراقي الغاشم

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

األمير الراحل الشيخ جابر األحمد رحمه اهللا مكرما رئيس دولة اإلمارات بوســام الكويت ذي الوشــاح 
من الدرجة املمتازة تقديراً جلهوده البارزة أثناء الغزو العراقي اآلثم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهللا رحمه اهللا 

.. ومع النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النوافرئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن



طوال مسيرته سعى  رئيس 
دولة اإلمارات صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
دائمــا إلــى إحياء قيــم الدين 
اإلنســانية النبيلــة، وتعزيز 
روح األخوة بني بني البشــر، 
وبرؤيتــه الثاقبــة، وعزميته 
وحكمتــه الرشــيدة، وجنــح 
«حفظه اهللا» في مد جســور 
التواصل والســالم مع جميع 
قيادات وشعوب العالم، ونشر 
ثقافة التسامح ونزع فتيل عدد 
مــن األزمــات والتخفيف من 
حدتهــا، والوقوف حائط صد 
أمام أفكار التطرف والتشدد.

ومنــذ إقرار اإلمــارات عام 
٢٠١٩ «عام التسامح»، تصدر 
صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان املشــهد 
مبواقفه وأقواله، ومن أبرزها 
استقباله اثنني من أهم القادة 
الدينيني في العالم، هما قداسة 
البابا فرنسيس بابا الكنيسة 
الكاثوليكيــة، وفضيلة اإلمام 
األكبر د.أحمد الطيب، شــيخ 
األزهر الشريف، وقد متخض 
اللقــاء العاملي فــي العاصمة 
أبوظبــي عن توقيــع «وثيقة 
األخــوة اإلنســانية»، لتكون 
دليال على تعزيز ثقافة االحترام 
املتبادل وتفعيل احلوار حول 
التعايش والتآخي بني البشر.

ورســخ صاحــب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس دولــة اإلمارات، منهج 
إطالق املبادرات اإلنسانية من 
أرض اإلمارات لنشر اخلير في 
العالم، ومنها توجيهه بتشييد 
«بيت العائلة اإلبراهيمية» في 
أبوظبي، تخليدا لذكرى الزيارة 
التاريخية املشــتركة لقداسة 
البابــا فرنســيس ود.أحمــد 
الطيــب، وتعبيــرا عــن حال 

التعايش الســلمي وواقع التآخي 
اإلنساني الذي يعيشه مجتمع دولة 
اإلمارات، وإطالق «صندوق زايد 
العاملي للتعايــش»، دعما جلهود 
تعزيــز ثقافة التعايش الســلمي 
واألخوة اإلنســانية بني شــعوب 

العالم.
ومثلما لم يدخر صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 
جهدا في نشر قيم التسامح، تفانى 
«فــارس اإلنســانية» فــي خدمة 
البشــرية جمعاء وتقــدمي العون 
للدول الشقيقة والصديقة، سواء 
بعقد االتفاقيات التي حتمل بإعالنها 
معاني السالم والتعايش والتعاون، 
أو مســاهمة حكومــة اإلمــارات 

وإرسال مختلف صنوف املساعدات 
املادية والعينية لألشقاء واألصدقاء 

خالل اجلائحة.
وفــي اإلطار ذاته تبرز مبادرة 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان على اســتئصال 
مرض شلل األطفال في دول عدة، 
حيث يستفيد من حملة اإلمارات 
ملكافحة شــلل األطفال نحو ٤٠٠ 
مليون طفل سنويا، فيما يعد جهدا 
عامليا حلماية األجيال اجلديدة من 

هذا املرض.
وأثمرت املبــادرة التي أطلقها 
ســموه في عــام ٢٠١١ ومؤسســة 
بيــل وميلينــدا غيتــس شــراكة 
استراتيجية، حيث قدمت املبادرة 

مهما فــي فكر صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
رئيس دولــة اإلمارات في إطار 
رؤيته االســتراتيجية الشاملة 
ملستقبل دولة اإلمارات، وقد عبر 
سموه عن جزء من هذه الرؤية 
بقوله خالل لقــاء مع الفائزين 
بجائزة الشيخ زايد للكتاب عام 
٢٠١٦.. «نحن في دولة اإلمارات 
نعتبر العلــم والثقافة جزءا ال 
يتجــزأ مــن إرثنــا احلضاري، 
ومــن العمليــة التنموية، ومن 
بناء اإلنسان والهوية املنفتحة 
الواثقة بنفسها، دون أن تتنكر 

لقيمها وأصالتها وتراثها».
الرؤيــة اخلاصة  وتنعكس 

وتوجيــه هيئــة الهــالل األحمــر 
اإلماراتــي وغيرها من اجلمعيات 
اخليرية لتقدمي يد العون للشعوب 
املنكوبة مــن احلروب أو من آثار 

الكوارث واألزمات.
وال يخفى على أحد الدور الكبير 
الذي لعبه صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات في تعزيز تصدي اإلمارات 
والعالم ألزمة «كورونا» وتداعياتها، 
حيث أسهمت جهود سموه في أن 
تكون دولة اإلمارات من أولى الدول 
التي تنجح في تخطي هذه اجلائحة 
واالنتقال إلى مرحلة التعافي التام، 
وفي الوقت نفسه برزت توجيهات 
سموه املباشــرة في مد يد العون 

منذ إطالقها مبالغ قيمتها نحو ٣١٠ 
ماليــني دوالر خصص منها ١٦٧٫٨ 
مليون دوالر دعما جلهود استئصال 
شلل األطفال في العالم، إضافة إلى 
مساهمات أخرى ملصلحة التحالف 

العاملي للقاحات والتحصني.
وحتولــت اإلمــارات بفضل 
رؤيــة وحنكة صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
إلى مركز ثقل حقيقي في صناعة 
القــرارات املصيريــة وإطــالق 
املبــادرات جتــاه كل التحديات 
التي شــهدتها املنطقة والعالم 

خالل السنوات املاضية.
على الصعيد الثقافي حتتل 
الثقافة مبفهومها الشامل جانبا 

لصاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان، في أنه جمع 
بني «الثقافة والعلم»، حيث 
يؤكد ســموه على االرتباط 
بينهما، وميكن أن نرى ترجمة 
واضحة لهذه الرؤية املتسعة 
للثقافة في احملاضرات التي 
تعقــد فــي مجلس ســموه 
منذ ســنوات، حيــث يحتل 
العلــم والتطبيقــات  فيهــا 
التكنولوجيــة موقعا بارزا، 
وبقدر ما جند فيها حضورا 
للقضايا الفكرية جند حضورا 
ملحوظــا ملوضوعــات فــي 
الطب والكيميــاء والفيزياء 
والهندسة احليوية والطاقة 
املتجددة وعلوم احلاســوب 
والذكاء االصطناعي.. وهذا 
التصــور يعيــد الثقافة إلى 
معناها احلقيقي الذي يشمل 
املعرفة في كل املجاالت، وال 
يقتصر علــى اإلبداع األدبي 
والفنــي علــى النحــو الذي 

أصبح سائدا اآلن.
الســمو  ويقــف صاحب 
الشيخ محمد زايد آل نهيان 
وراء التطــور الهائــل الذي 
شــهده العمــل الثقافــي في 
دولة اإلمــارات وفــي إمارة 
واملشــروعات  أبوظبــي، 
الثقافية الكبرى التي جعلت 
من الدولة وعاصمتها مركز 
الثقــل فــي العمــل الثقافي 
العربــي، وصاحبــة التأثير 
وأصبحــت  فيــه،  األكبــر 
الدولــة وعاصمتهــا املتألقة 
املثقفــني واملفكريــن  قبلــة 
واملبدعــني العــرب فــي كل 
املجاالت، يجدون فيها املجال 
الرحــب واألرض اخلصبــة 
التي تسمح لألفكار اخلالقة 
بالنمو والنجاح، ويلقون فيها 
االهتمام واالحتفاء والتقدير.

قائد التسامح والتعايش.. ورجل العلم والثقافة
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.. ومع فضيلة شيخ األزهر د. أحمد الطيب رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع بابا الڤاتيكان فرنسيس األول

.. وخالل استقبال سموه ألعضاء اللجنة العليا لألخوة اإلنسانية

اهتمام كبير من سموه بتوفير مستويات راقية في التعليم

.. وسموه في حفل تكرمي الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب في دورته األولى رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يسلم الروبوت تذكاراً مبناسبة إطالقه في أبوظبي



محمد بن زايد  
ترسيخ مكانة اإلمارات بني األمم

من املعروف عن رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عالقاته 
القوية والواسعة مع العديد من زعماء وملوك وأمراء 
ورؤســاء دول العالم، وقد لعــب أدوارا محورية 
وأساســية في السياســة اخلارجية للدولة طوال 
مســيرته السياسية، ويحظى سمو الشيخ محمد 
بن زايد باحترام وثقل كبيرين في األوساط احمللية 
واخلليجية والعربيــة والعاملية، حيث عمل طوال 
مســيرته على تفعيل مركز دولة اإلمارات كعضو 

بارز وفعال، إقليميا وعامليا.
ويواصل الرئيس اإلماراتي ترسيخ مكانة دولة 
اإلمارات اخلارجية وسياستها القائمة على االلتزام 
مبيثاق األمم املتحدة، واحترام املواثيق والقوانني 
الدولية، وإقامة عالقات مع جميع دول العالم على 
أســاس االحترام املتبادل، واعتماد نهج االعتدال 
في حل النزاعات الدولية باحلوار والطرق السلمية، 
حيث تبنت القيادة السياسية في اإلمارات رؤية ذات 
محددات وركائز واضحة إلدارة العالقات مع العالم 
اخلارجي، وعمل اجلهاز الديبلوماسي للدولة على 
التحرك انطالقا من هذه الرؤية، ووفق األسس التي 

تقوم عليها، والثوابت التي تنطلق منه.
و أكد رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان في خطاب سابق من العام 
٢٠١٦ أن اإلمارات سعت في مختلف مراحلها إلى 
متكني العنصر البشري، أحد أهم ثرواتها احلقيقية 
وأدواتها األساسية في تعزيز مسيرة الوطن. وأضاف  
سموه «نستذكر القيم الوطنية األصيلة التي جمعت 
اآلباء املؤسسني ونستلهم من نهجهم العبر والدروس 
متطلعني إلى االستمرار في بناء وطننا الغالي وحتقيق 
نهضته، كما أرادها اآلباء واألجداد»، مؤكدا سموه 
السير على نهجهم وأن يبقى االحتاد وفيا ألهدافه 
في احلفاظ على متاسك أعضائه وتضامنهم وتعزيز 
مؤسساته وتقويتها وحماية مكتسباته، مخلدين 
بذلك اجلهــود والتضحيات التي بذلت على مدى 
ســنوات طويلة حتى تتمكن األجيال املقبلة من 
العيش حياة كرمية رغدة مستقرة تشيد البنيان 
وترتفع به، ويرتفع ليرتقي دائما بالبالد لتكون في 
ركب العلم واحلضارة والتقدم. كما أكد سموه في 
حديث سابق أن اإلمارات تنظر إلى مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية باعتباره ســياجا لكل دول 
املجلس من املهم تقويته وتفعيله ومتتني أركانه، 
وتدعم أي خطوة من شــأنها تعزيز دور املجلس 
في األمن اجلماعي اخلليجي، موضحا أن التطورات 
أكدت أهمية العمل اخلليجي املشــترك في توفير 

األمن واالستقرار في املنطقة.
وشدد ســموه في أحد خطاباته على أن دولة 
اإلمارات تدركـ  بوحي من جتربتها التاريخيةـ  أن 
مواجهة هذه التحديات واملخاطر حتتاج إلى مزيد من 
التكاتف العربي عبر دعم العمل اخلليجي املشترك، 
والعمل العربي املشترك، ألن املخاطر تتهدد اجلميع 
من دون اســتثناء وال ميكن مواجهتها والتصدي 
الفاعل لها إال من خالل حترك عربي فاعل ومتسق، 
مضيفا «من هــذا املنطلق تقف الدولة في مقدمة 
الصفوف دائما حينما يتعلق األمر بحماية األمن 
القومي العربي، وتعزيز أركانه والتصدي للمخاطر 
التي تتهدده»، مشيرا إلى أن مشاركتها الفاعلة في 
التحالف العربي الســتعادة الشرعية في اليمن، 
ودورها املؤثر فيه وتضحياتها يشهد بها اجلميع.

كما أكد الرئيس اإلماراتي في حديث سابق حرص 
اإلمارات على العمل مع أصدقائها في املجتمع الدولي 
لتسهم في تعزيز أسس السالم واالستقرار والتنمية 
في املنطقة، وأن «روح املســؤولية التي نتحملها 

في هذا السياق حتظى باحترام العالم وتقديره».

رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب

.. ومع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون .. ومع الرئيس الكوري اجلنوبي  السابق مون جيه ان

رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

.. ومع الرئيس األميركي األسبق باراك أوباما..ومع الرئيس الروسي ڤالدميير بوتني 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع جاللة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى

.. ومع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
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.. ومع رئيس وزراء باكستان  السابق عمران خان

.. ومع الرئيس الصيني شي جينبينغ 

.. ومع الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 

رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع امللكة إليزابيث الثانية

.. ومع املستشارة األملانية السابقة أجنيال ميركل

.. ومع أمير دولة قطر سمو الشيخ متيم بن حمد

.. ومع العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني  .. ومع رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي رئيس دولة اإلمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي

.. ومع سلطان عمان هيثم بن طارق
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تعزيز مسيرة الوطن
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من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

٭ «لدينا في اإلمارات عيد يعود إلى ٢٥٠ سنة ماضية.. جيل يسلم الراية جليل.. رحم اهللا من 
عّمر وبنى وثّبت هذه الراية من أجل أن تبقى دائما مرفوعة».

٭ «ستبقى دولة اإلمارات بعون اهللا وبفضل روح االحتاد التي تسري في نفوس ووجدان أبنائها، 
وطن العز واألمجاد إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها».

٭ «إن واجب الوفاء والعرفان لوطن وفر احلياة الكرمية والسعيدة لكل أبنائه واملقيمني على أرضه 
يتطلب منا جميعا أن جنعله دائما في أعماق قلوبنا».

٭ «اإلمارات سعت في مختلف مراحلها إلى متكني العنصر البشري أحد أهم ثرواتها احلقيقية 
وأدواتها األساسية في تعزيز مسيرة الوطن».

٭ «ستبقى املرأة اإلماراتية مصدر إلهام وفخر بتضحياتها.. وأمهات الشهداء خير مثال فهن مناذج 
مضيئة في مسيرة الوطن.. واثقون من دميومة إسهاماتها وإجنازاتها وإبداعاتها».

٭ «اإلمارات تنظر إلى مجلس التعاون لدول اخلليج العربية باعتباره سياجًا لكل دول املجلس 
من املهم تقويته وتفعيله ومتتني أركانه».

٭ «يجب علينا موازنة املسؤولية بني واجبنا لتحديث مصادر أخرى للطاقة وحماية البيئة التي 
نعيش عليها وتوفير اإلرث املناسب لألجيال القادمة».

٭ «عملية بناء اإلنسان تعني في احملصلة النهائية بناء الوطن وغرس أعظم شراعه على شاطئ 
احلياة احلرة الرغدة اآلمنة املستقرة».

٭ «إن الوصول بالتنمية االجتماعية إلى أقصى درجاتها على طريق تطوير املجتمع كنظام متكامل 
يظل هدفًا رئيسيًا من أهداف السياسة العامة للبالد».

٭ «إن متطلبات املستقبل وحتدياته تستوجب منا البحث باستمرار عن بدائل للطاقة من خالل 
دعم االبتكارات العلمية واملشاريع البحثية».

٭ «إن اعتمادنا على العلم واملعرفة لتحقيق التنمية الشاملة هو السبيل الوحيد للوصول بدولتنا 
إلى مرحلة اإلنتاج النوعي ال يعتمد النفط أساسًا لدخلنا، وهو ما أثبتته جتارب دول ليس لديها 

تلك املوارد الطبيعية التي تذكر».
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