رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بمناسبة عيد االتحاد الـ  50لدولة اإلمارات العربية املتحدة

أيها اإلخوة واألخوات
ً
قبل خمسين عاما كان لدينا حلم ..حلم بناء دولة ..بيت واحد ..شعب متوحد ..وطن
للجميع ..ودولة تنافس أفضل دول العالم.
ً
ً
ً
ً ً
ً
وما بدا حينها حلما صعب املنال ،ها هو اليوم يتجسد وطنا أبيا حصينا ،آمنا ومنيعا .وما
كان مشروع دولة لم يراهن كثيرون على بقائه ونمائه ها هي اليوم دولة صانعة للتغير ،تمض ي
ً
إيمان أعظم من أي وقت مض ى ،مستندة في ذلك إلى إرث خمسة
نحو املستقبل
ٍ
بثبات أكبر و ٍ
عقود من اإلنجازات التي حفرت في صخر التاريخ.

أيها اإلخوة واألخوات
في الذكرى الخمسين لقيام اتحادنا ،نستذكر البدايات الطموحة ،واألحالم التي بدت أكبر
منا واملهام واملسؤوليات الكبيرة التي تخطت قدراتنا وإمكاناتنا ،ومشاريع اإلعمار والتنمية
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الضخمة التي كانت تنتظرنا والتي فاقت مواردنا ،واملهمة األعظم وهي بناء دولة من رؤية آباءنا ..
لكن
مهما كانت التحديات والعقبات ،ال ش يء استطاع أن يثبط همتنا أو يكسر إرادتنا أو يهزم
أحالمنا .وفي زمن تكسرت فيه مشاريع الوحدة على أرض الواقع ،فإن مشروعنا الوحدوي أصبح
ً ً
تجسيدا حيا لثقافة الالمستحيل التي توجه خططنا وسياساتنا وفكرنا عملنا.

يتساءل كثيرون :ما سر "وصفة النجاح" اإلماراتية؟ ما هي مكونات املعادلة الكيميائية في
اإلمارات؟ كيف نجحنا فيما فشل فيه اآلخرون؟
وأقول لكم بإيجاز :اتحادنا قام على تغليب املصلحة العامة ال على املصلحة الفرد ،حيث
ال مكان لألنانية والحسابات الشخصية واملصالح الفئوية .وإذا كان من مقوم رئيس للمعادلة
الكيميائية السحرية اإلماراتية فهي اإلنسان اإلماراتي ،أصل دولتنا األغلى ،وثروته األبقى ،حياة
املواطن امتداد لحياة الوطن ،استقراره وأمنه وأمانه أساس استقرار الوطن وأمنه وأمانه ،وعزته
ومنعته جزء من عزة الوطن ومنعته.
أيها اإلخوة واألخوات
في سبتمبر املاض ي ،أعلنا عن وثيقة مبادئ الخمسين ،وهي عشرة مبادئ وجه بها صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه هللا" ،تحدد املسار االستراتيجي
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ً
والتنموي لدولة اإلمارات للخمسين سنة املقبلة .هذه املبادئ التوجيهية العشرة تشكل مرجعية
أساسية لجميع مؤسسات الدولة لالرتقاء بمنظومتنا االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

والتركيز على األولويات التنموية في املرحلة املقبلة ،في مقدمتها بنا اقتصاد مستدام وحشد الجهود
وتسخير كافة املوارد لتعزيز دعائم االتحاد وتحقيق االزدهار واالستقرار والسلم املجتمعي.
ً
لو عدنا خمسين سنة إلى الوراء وتحديدا في يوم الخميس املوافق  2ديسمبر من العام
 ،1971لوجدنا صدى وثيقة مبادئ الخمسين في أول وثيقة تاريخية حددت رؤية االتحاد من
خالل البيان التاريخي الذي أصدره اآلباء املؤسسون .وثيقة إعالن االتحاد هي وثيقة التأسيس..
ووثيقة مبادئ الخمسين هي وثيقة التمتين .وثيقة إعالن االتحاد شقت الطريق األولى في رحلة
بناء دولة اإلمارات العربية املتحدة .ووثيقة مبادئ الخمسين تشق طريق املستقبل في رحلة
تمكين دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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أيها اإلخوة واألخوات

ً
ً
في  2ديسمبر  ،2021تدخل دولة اإلمارات العربية املتحدة منعطفا جديدا في مسيرة بنائها
ً
ً
ً
ونهضتها؛ مسيرة الخمسين عاما املقبلة ،وهي مسيرة ستكون أكثر تحديا وأكثر طموحا ،وتتطلب
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
فكرا خالقا ونهجا مختلفا وعمال مضاعفا وجهودا استثنائية وزخما في املشاريع واملبادرات .ال
يكفي أن نعمل ،علينا أن نبتكر ونبدع .ال يكفي أن نبني ،علينا أن نطور .ال يكفي أن نكون األول،
علينا أن نكون املثال والنموذج .ال يكفي أن نكون بمستوى التوقعات ،علينا أن نفوق كل
التوقعات.

أيها اإلخوة واألخوات
كل من على هذه األرض الطيبة مدعوون ملشاركتنا رحلة الخمسين سنة املقبلة؛ نساء
ً ً
ً
ً
شابات وشبانا ،مواطنين ومقيمين ممن أصبحت اإلمارات وطنا ثانيا لهم .الجميع أمامهم
ورجاال،
ٍ
فضاء واسع للعطاء واإلبداع ،واملساهمة ،كل من موقعه ،في أضخم مشروع تنموي اسمه إمارات
الخمسين سنة القادمة؛ حيث ال حد للخيال ،وال سقف للطموحات.
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رحلة الخمسين انطلقت بتسارع ..والجميع سيكونون معنا ..يشاركوننا في صنع املستقبل
الذي يريدونه .كل األفكار واألحالم واملشاريع مهما كبرت ،ومهما عظمت ،ممكنة التحقق .وعلى
قدر أحالمنا تأتي إنجازاتنا.

كل عام واإلمارات ،قيادة وشعبا ،بألف خير ..كل عام وإنجازنا أكبر وعطاؤنا أكثر ..والقادم
أفضل وأجمل بإذن هللا.

أخوكم
محمد بن راشد آل مكتوم
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