رســالـة الخـمـسـيــن
تشــهد بالدنــا مرحلـ ًـة تاريخيـ ًـة فارقـ ًـة ..تكمــل خاللهــا العقــد الخامــس مــن مســرتها الحضاريــة الناجحــة ،وتســتعد لدخــول

ً
َ
ـتقبل ،وتطلــق عنـ َ
ـان طموحاتهــا
طريقهــا بثبــات نحــو املسـ
ـروح يملؤهــا الفخــر والثقــة بالنفس..وتشــق
ِ
الخمســن عامــا املقبلــة ،بـ ٍ

بــا حــدود ،وتســتمد مــن إنجازاتهــا التنمويــة الكــرى القـ َ
ـوة والعـ َ
ـزم ،وتتخــذ مــن مخــزون حكمتهــا زاداً للمســرة ،ومــن تضحيــات

شــهدائها نرباســاً يــيء لهــا الطريــق ،ومــن "مبــادئ الخمســن" بوصلـ ًـة ومرجعيـ ًـة تحــدد أولوياتهــا وتوجــه سياســاتها عــى
املســتويني الداخــي والخارجــي .التحديــات خــال العقــود الخمســة املاضيــة كانــت كبــرة ،وقــد انتصرنــا عليهــا بالعزيمــة والوحــدة..

وحكومة ،جهداً مضاعفاً ،واســتعداداً
ً
منا جميعاً ،شــعباً
لكن تحديات الخمســن عاماً املقبلة أكرب واملنافســة أشــد ،ما يتطلب ّ

واعيــاً ومخططــاً للتعامــل مــع مســتقبل ســريع التغــر والتحــول ،ألن خيارنــا الوحيــد دائمــاً هــو الريــادة والتميــز.

شبابنا يف قلب خططنا للمستقبل ..عليهم شحذ الهمم ،واستلهام الدروس من مسرية اآلباء واألجداد والقادة املؤسسني..
ـريكة أساسـ ٌ
وابنــة اإلمــارات التــي كانــت حاضــرة يف كل مراحــل نهضتنــا وجوانبهــا دون اســتثناء ،هــي شـ ٌ
ـية يف كل خطــوة نخطوهــا
إىل األمــام ،وكل إنجــاز نحققــه خــال األعــوام القادمــة .بالدنــا مقبلــة عــى تعزيــز مســرتها االقتصاديــة والتنمويــة ،وطريقنــا إىل
ذلــك العلــم ،واالســتثمار يف اإلنســان اإلمــارايت القــادر عــى االبتــكار وخلــق املعرفــة ..لذلــك أدعــو أبنــاء الوطــن إىل التفاعــل القــوى
واإليجابــي مــع مســرة التقــدم العلمــي والتكنولوجــي والــذكاء االصطناعــي ،ألن هــذا هــو مســتقبل العالــم ومســتقبلنا ..ويف

العصر القادمَ ،م ْن لم يشارك يف إنتاج املعرفة ،لن يكون له مكان يف مضمار التنافس العاملي .إن الدولة القوية املستقرة ،هي
القــادرة عــى صنــع التقــدم ،وســيبقى اســتقرارنا ووحدتنــا وتضامــن مجتمعنــا ،مصــدر قوتنــا ،وســتبقى قواتنــا املســلحة الباســلة

وأجهــزة أمننــا الكفــؤة ،كمــا كانــت خــال الخمســن عامــاً املاضيــة ،الحصــن املنيــع يف مواجهــة املخاطــر والتحديــات .إن هويتنــا

وقيمنــا األصيلــة ،جـ ٌ
ـايس مــن منظومــة نهضتنــا ..وســتظل ســياجاً يحمــي مســرتنا ويحصــن مجتمعنــا ،ورافــداً مــن روافــد
ـزء أسـ ٌّ

قوتنــا الناعمــة عــى الســاحة الدوليــة.

الــدول ال تتقــدم بمواردهــا الذاتيــة فحســب ..وإنمــا بالتعــاون والشــراكات اإليجابيــة مــع اآلخريــن ،وســتظل دولــة اإلمــارات

ً
ّ
الخية  ،أسهم فيها بإخالص إخواننا املقيمون ،وشاركونا
منفتحة عىل الجميع من أجل خري شعبها وتنميته .إن هذه املسرية
ً
ـاق هدفــه ســعادة اإلنســان واالرتقــاء بــه.
قصــة نجاحنــا ..ودولــة اإلمــارات ترحــب دائمــا بــكل يـ ٍـد تبنــي وفكـ ٍـر خـ ٍ

ســتظل رســالة اإلمــارات ،كمــا كانــت عــى الــدوام ،حاملــة الخــر والســام والتنميــة والتســامح واألخــوة اإلنســانية ،والعمــل مــن

أجــل مســتقبل أفضــل للبشــرية .بتوفيــق اللــه ،ثــم بســواعد شــعبنا ،وإرادة التقــدم التــي نملكهــا ،أثــق بــأن مســتقبلنا ســيكون أكــر
إشــراقاً وتقدمــاً وعـ ً
ـزة.

حفظ الله بالدنا بالعز واألمان  ،وأدام عليها الخري والسالم.
محمد بن زايد آل نهيان

