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خليفــة بن زايد :ســـيظل شــهــداءنا مصــدر عــزة وفـخـر ومـنارة لألجــيال القادمــة
محمد بن راشد :تحيـــة إجــالل وإكـبار ألهــل الفضـل والمــروءة شـــهـداء اإلمــــارات
محمــد بن زايد :االحتفاء بيوم الشهيد يكرس فخر اإلمارات بتضحيات شهداءنا األبرار
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بمناسبة الذكرى الثانية ليوم الشهيد

خليفة بن زايد:
سيظل شهداءنا مصدر عزة وفخر
ومنارة لألجيال القادمة
ستجد أسر الشهداء وأبناءهم منا ومن الدولة
ومن المجتمع كامل الرعاية والعناية
ستظل ذكرى شهداءنا حية وحاضرة في ذاكرة
األجيال خالدة في الوجدان
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أننا يف هذا اليوم ،الذي ُنعلي فيه
من قيم الت�ضحية والفداء وحب الوطن ،نرفع �أ�سمى �آيات التكرمي
والعرفان والإجالل لأبطالنا �شهداء الواجب الوطني الذين �سطروا
بدمائهم ملحمة الكرامة والعزة ،مرتحمني على �أرواحهم ،متقدمني
بجزيل ال�شكر لأ�سرهم ،م�ؤكدين �أن الوطن ال ين�سى �أبد ًا من بذلوا
الدماء وقدموا الأرواح فدا ًء له ،و�سيظل
وفخر
�شهدا�ؤنا ،على الدوام ،م�صدر عز ٍة
ٍ
ومنار ًة للأجيال القادمة ،و�ستجد �أ�سرهم
و�أبناءهم م ّنا ،ومن الدولة ،ومن املجتمع
كامل الرعاية والعناية.

فاطمة بنت مبارك:

الشهداء فخر
للوطن

�إن الثالثني من نوفمرب يو ٌم ن�ؤكد فيه وبه� ،أن ذكرى �شهدائنا �ستظل
حي ًة وحا�ضر ًة يف ذاكرة الأجيال ،خالدة يف الوجدان؛ و�أننا ،يف بيتنا
املتحد املوحد ،قادرون على �صون الدولة التي �أ�س�سها �آبا�ؤنا على قيم
البذل والعطاء ،ومنا�صرة احلق ون�صرة املظلوم ،ولن تزيدنا ت�ضحيات
�أبنائنا ال�شهداء� ،إال عزمي ًة و�إ�صرار ًا وقو ًة ومتا�سك ًا وتالحم ًا.
والتحية يف هذا اليوم ،نوجهها لل�شعب الأبي ،ولأبنائنا جنود و�ضباط
وقادة قواتنا امل�سلحة املرابطني يف ميادين ال�شرف حماي ًة للوطن،
و�إعال ًء لرايته ،ودفاع ًا عن دولته؛ والتحية جلميع �أبنائنا وبناتنا
العاملني يف كافة �ساحات العطاء وميادين الواجب الأمنية واملدنية
والإن�سانية داخل الدولة وخارجها.
حفظ اهلل بالدنا من كل �شر و�سوء ،وتغمد �شهدائنا برحمته،
و�أ�سكنهم الفردو�س الأعلى ،مع النبيني وال�صديقني وال�صاحلني.
وال�سالم عليكم،،

اعربت �سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة
االحتاد الن�سائي العام الرئي�سة الأعلى مل�ؤ�س�سة
التنمية الأ�سرية رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة
والطفولة “ �أم االمارات “ عن فخرها
واعتزازها بال�شهداء من ابناء الوطن الذين
�ضحوا بارواحهم فداء لوطنهم ودفاعا عن
�أمن املنطقة وا�ستقرارها.

وقالت �سموها “ ان فقد االبناء وهم يذودون
عن حمى الوطن ي�ؤملنا كما ي�ؤمل ا�سرهم ..
فهم فخر للوطن و�إننا فخورون بهم رغم
حجم الفاجعة واخل�سارة العظيمة بهم
وببطوالتهم التي حتت�سب لهم يف �سجالت
املجد والفخر ..و�إننا نحت�سبهم عند اهلل
�شهداء ويف منازل الأنبياء وال�صديقني
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بتوجيهات رئيس الدولة

اإلمارات تحتفي اليوم
بالذكرى الثانية ليوم الشهيد
حتتفل الدولة اليوم بالذكرى الثانية لـ «يوم
ال�شهيد» الذي ي�صادف الثالثني من نوفمرب من
كل عام ،وذلك بتوجيه من �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،ليكون تخليد ًا ووفاء وعرفان ًا بت�ضحيات
وعطاء وبذل �شهداء الوطن ،و�أبنائه الربرة
الذين وهبوا �أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات
خفاقة عالية ،وهم ي�ؤدون مهامهم وواجباتهم
الوطنية داخل الوطن وخارجه يف امليادين املدنية
والع�سكرية والإن�سانية كافة.
وسام الشهيد

تحية للشعب األبي وألبناءنا جنود
وضباط وقادة قواتنا المسلحة
المرابطين في ميادين الشرف

و�أمر �سموه مبنح �شهداء الوطن الأبرار «و�سام
ال�شهيد» تخليد ًا ووفاء وعرفان ًا بت�ضحياتهم
وجه
وعطائهم يف �سبيل �أداء الواجب الوطني ،كما ّ
�سموه باعتبار هذه املنا�سبة الوطنية �إجازة ر�سمية
على م�ستوى الدولة ،و�أن اال�ستقرار والتنمية
اللذين تنعم بهما دولة الإمارات العربية املتحدة
منذ ت�أ�سي�سها ،ما كانا ليتحققا لوال م�شيئة اهلل
�سبحانه وتعالى ،ثم اجلهود املخل�صة التي تقدمها
القيادة الر�شيدة لهذا الوطن العزيز ،ليكون واحة
�أمن و�أمان ،وت�ضحيات �أبنائه الربرة منذ �سقوط
�أول قطرة دم �شهيد دافع وبب�سالة عن تراب وطنه
حتى نال �شرف ال�شهادة يف  30نوفمرب 1971م.
المحافظة على المبادئ

وح�سن �أولئك رفيقا “.
و�أكدت �سموها �أن يوم ال�شهيد هو يوم
تاريخي لأبناء الوطن جميعا ويوم خالد
لأ�سر ال�شهداء و�أمهاتهم الالتي �أجننب
ه�ؤالء ليقدموا �أرواحهم فداء للوطن
..وقالت “ ان �أم ال�شهيد منوذج م�شرف
وعالمة فارقة يف تاريخ االمارات ملواقفها

ال�شجاعة وال�شاخمة خلف ابطال االمارات
الذين كانت ت�ضحياتهم وبطوالتهم يف
ميادين احلق والواجب جت�سيدا حلبهم
وانتمائهم للوطن وترابه” ..م�شرية �سموها
الى ان الإمارات اليوم تفخر وتعتز به�ؤالء
الكوكبة وامثالهم من حماة الوطن الذين
لبوا نداء الواجب .

لقد �شاركت دولة الإمارات يف الكثري من املهام
ذات الطابع الإن�ساين والع�سكري ،وقدمت خالل
هذه امل�شاركات �شهداء من �أبنائها املخل�صني،
لتثبت �أنها مل ولن تبخل �أبد ًا يف تقدمي الت�ضحيات
يف �سبيل املحافظة على مبادئها والقيم العربية
الأ�صيلة التي قامت عليها منذ ن�ش�أتها يف �أن تكون
نا�صر ًا ومعين ًا لأبناء �أمتها وللإن�سانية جمعاء،
و�أنها ت�سعى دائم ًا �إلى امل�شاركة يف حتقيق الأمن
واال�ستقرار ،وتقدمي العون وامل�ساعدات والإغاثة
الإن�سانية للب�شر يف مناطق ال�صراعات.
وقد �أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل� ،أن الأمم
�إمنا تكرب ببطوالت �أبنائها ،وتخلد يف التاريخ
بت�ضحياتهم ،فبت�ضحيات �شهدائها تبني القوة
واملجد والفخر للأجيال احلا�ضرة والقادمة،
فتمتلئ �أنف�سهم عزة وكربياء وكرامة بني الأمم،
فيباهون بهم الآخرين ،وي�سجلون يف �صفحات من
نور �أعمالهم البطولية ومبادراتهم القتالية يف
�ساحات الوغى.
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تُخلد ذكرى أبطال ضحوا بأرواحهم لتبقى اإلمارات

واحة الكرامة ..عز وفخر وشرف
نصب الشهيد يتكون من  31لوحاً يسند كل واحد اآلخر
في تعبير عن الوحدة والتكاتف
جت�سد واحة الكرامة ،ر�ؤية �صاحب ال�سمو
ّ
ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
حفظه اهلل ،وتوجيهاته لتخليد �أ�سماء الذين
�ضحوا ب�أرواحهم �أثناء ت�أدية واجبهم الوطني
ليبقى علم الإمارات مرفوع ًا عالي ًا.
وتقع الواحة التي تغطي م�ساحة تبلغ � 46ألف
مرت مربع ،وت�شتمل على ن�صب ال�شهيد ،وميدان
الفخر ،وجناح ال�شرف ،يف املنطقة الكائنة
مقابل جامع ال�شيخ زايد الكبري من ناحية
ال�شرق على �شارع ال�شيخ زايد يف جوار القيادة
العامة للقوات امل�سلحة.
كما ت�شتمل واحة الكرامة على �ساحة كبرية
ال�ست�ضافة الفعاليات الوطنية ،يطلق عليها
ا�سم ميدان الفخر ،ويتميز مب�ساحته الوا�سعة
التي تتخذ �شك ًال دائري ًا تقع يف و�سطه بركة
مياه دائرية ال�شكل ميكن ال�سري خاللها ،حيث
ي�صل عمقها �إلى  15ملم فقط .وتعك�س الربكة
على �صفحتها لوحة فنية جلامع ال�شيخ زايد
الكبري ون�صب ال�شهيد ،ويحيط بامليدان مدرج
كبري يت�سع لنحو � 1200شخ�ص.
وعلى اجلانب الآخر ،يقع ن�صب ال�شهيد الذي
يتكون من  31لوح ًا من �ألواح الأملنيوم ال�ضخمة،
ي�سند كل واحد منها الآخر ،يف تعبري رمزي عن
الوحدة والتكاتف والت�ساند والت�آلف والقوة ،ويف
م�شهد يعرب عن �أ�سمى معاين الوحدة والتالحم
بني القيادة وال�شعب واجلنود البوا�سل،
فيما نق�ش على الألواح �سطور من �أ�شعار
و�أقوال املغفور له الوالد امل�ؤ�س�س ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
واقتبا�سات من �أقوال �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة،
حفظه اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه
اهلل ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة .كما مت نق�ش ق�سم
الوالء الذي يهتف به حماة الوطن من جنود
قواتنا امل�سلحة على العمود اخللفي املت�صل
بالألواح املت�ساندة من ن�صب ال�شهيد.

بركة يجري من خاللها املاء ،بينما يحيط بكل
لوح من اجلانبني الأمامي واخللفي ،نق�ش بق�سم
جناح الشرف
اجلنود ميكن للزوار قراءته من �أي جانب.
ونق�شت على اجلدارية التي �صنعت �ألواحها
رواق مغلق
احلديدية من قطع م�صهورة من هياكل الآليات
واملدرعات الع�سكرية التي ا�ستخدمها جنودنا
يحتضن جدارية
البوا�سل يف خمتلف �ساحات الواجب ،و�صبت
أسماء األبطال
يف قوالب ك�أنها بطاقات تعريفية ،حمل كل لوح
منها ا�سم �أحد �شهداء الوطن ورتبته� ،إ�ضافة
الذين ضحوا
�إلى مكان وتاريخ ا�ست�شهاده .وتوفر مكونات
«واحة الكرامة» عرب ت�صميمها الفريد الذي
بأرواحهم فدا ًء
�أجنزه الفنان الربيطاين ال�شهري �إدري�س خان،
للوطن
جتربة عميقة وم�ؤثرة مليئة باملعاين والقيم،
ت�شجع الزائر على الت�أمل يف الت�ضحية التي
قام بها ه�ؤالء الأبطال ال�شجعان حلماية مبادئ
وت�شتمل واحة الكرامة على جناح ال�شرف ،وهو الوطن وقيمه.
رواق مغلق يحت�ضن جدارية �أ�سماء الأبطال
الذين �ضحوا ب�أرواحهم فدا ًء للوطن .ويغطي
�سقف اجلناح ثمانية �ألواح ترمز �إلى الإمارات
ال�سبع ،بينما ميثل اللوح الثامن �شهداء دولة
الإمارات ،ونق�شت �أ�سفل ال�سقف �آيتان من
القر�آن الكرمي ،وبرز يف منت�صف
اجلناح عمل فني يتكون من �ألواح
زجاجية �شفافة كبرية ،متثل
الإمارات ال�سبع ،وحتيط بها
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في يوم الشهيد

محمد بن راشد:

تحية إجالل وإكبار ألهل الفضل
والمروءة شهداء اإلمارات
�أكد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد ال
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي رعاه اهلل �أننا اليوم نقف جميع ًا يف
يوم ال�شهيد �إجال ًال و�إكبار ًا لأهل الف�ضل واملروءة
واملكارم� ،أبناء الإمارات الذين �صدقوا ما عاهدوا
اهلل عليه ،وجادوا ب�أرواحهم ن�صرة للحق والوطن
والأمة.
ً
وجنتمع اليوم قادة و�شعبا حول �شهدائنا الأبرار،
نحيي ذكراهم ،ون�ؤكد لهم �أن دماءهم الزكية
حمفوظة يف �صدورنا ،و�أن مقام ذويهم يف مقام
�أبنائنا ،و�أن الغايات ال�شريفة التي ا�ست�شهدوا من
�أجلها �أمانة يف �أعناقنا �إلى يوم الدين.
ونتوجه اليوم بتحية االعتزاز والعرفان �إلى قواتنا
البا�سلة و�أجهزتنا الأمنية و�أجهزة احلماية
والإغاثة املدنية ،مقدرين جهودها ويقظتها
وت�أهبها و�سهرها على �أمن دولتنا ومواطنينا
و�ضيوفنا وزوارنا.
واليوم ،ن�ش ّد على �أيدي �ضباطنا وجنودنا وقد
زادنا دم ال�شهداء �إكبار ًا لهم ،ونقول لهم� :ستظلون
قرة عني وطننا و�شعبنا ،والأ�سوة احل�سنة لأبنائنا
وبناتنا ،وقدوتهم يف العطاء والوالء واالنتماء .لقد
�صدقتم ما عاهدمت اهلل عليه ،و�أوفيتم بالق�سم،
وحفظتم �شرف اجلندية ،و�أكدمت بدماء زمالئكم
ال�شهداء و�أدائكم البطويل يف �ساحات الدفاع عن
احلق� ،أن وطننا قوي ب�أبنائه ،منيع بعطاءاتهم،
ح�صني ب�إخال�صهم وت�ضحياتهم .ونلتف اليوم
حول �أ�سر �شهدائنا الأبرار ،نحت�ضن �أبناءهم
وبناتهم ،ونوا�سي �أباءهم و�أمهاتهم و�أزواجهم
و�أرحامهم ،ويتوا�صل عهدنا معهم برعايتهم
وال�سهر على راحتهم .ون�س�أل اهلل عز وجل �أن
يعو�ضهم خري ًا عما فقدوا ،و�أن يجزيهم �أف�ضل
اجلزاء على ح�سن يقينهم ،ورباطة ج�أ�شهم
ووطنيتهم ،و�صربهم اجلميل.
ون�ستذكر اليوم باعتزاز وفخر احت�ضان �أبناء
�شعبنا لل�شهداء و�أ�سرهم ،يف �أبلغ جت�سيد لقوة
هويتنا الوطنية الإماراتية اجلامعة ،ووحدة
الأ�سرة الإماراتية الكبرية ،وت�ضامنها يف ال�سراء
وال�ضراء ،وثباتها يف النوائب ،و�صالبتها يف
مواجهة التحديات ،والتفافها حول قيادتها يف
املحن وال�شدائد.

�أيها املواطنون واملواطنات
�إن �شهداءنا ال ينتظرون منا تكرمي ًا لأ�شخا�صهم،
فقد فازوا ب�أعظم تكرمي من املولى عز وجل،
وهم �أحياء عنده يرزقون .ينتظر ال�شهداء منا �أن
نكرم �أعمالهم ونقتدي بها يف �أعمالنا .والقيمة
الكربى ليوم ال�شهيد �أن معانيه ال�سامية تتجاوز
قيمة املوت العادي لت�صبح قيمة �إن�سانية عظيمة
تتلخ�ص فيها �أ�سمى �آيات الت�ضحية والفداء ،عرب
كل زمان ومكان .وهو يوم مبارك بربكة ال�شهداء،
وم�ضيء مب�آثرهم ،وفيا�ض على كل �أيام حا�ضرنا
وم�ستقبلنا بقيم العطاء والوفاء واالنتماء والوالء يف
�أعلى مراتبها و�أ�شرف مقا�صدها و�أن�صع �صورها.
و�أنا �أعلم يا �أبناء وبنات وطني �أن هذه القيم
ال�سامية متجذرة يف نفو�سكم ،وحية يف �ضمائركم،
وحا�ضرة يف �سلوككم ،لأنها �أ�صيلة يف ثقافتنا
وتراثنا ،ورا�سخة يف عاداتنا وتقاليدنا .ف�ضل
�شهدائنا �أنهم و�صلوا بها �إلى الذرى ،وزادوها
توهج ًا وجتذر ًا وانت�شار ًا ،وعززوا توا�صلها بني
الأجيال ،وانتقالها من الآباء �إلى الأبناء والأحفاد.
وف�ضل ال�شهداء �أي�ض ًا �أنهم با�ست�شهادهم ويف
يومهم ،يربزون �أف�ضل ما فينا ،فنزداد توحد ًا

وثقة بالنف�س وتفا�ؤ ًال بامل�ستقبل؛ ونزداد �إخال�ص ًا
يف العمل ،واحرتام ًا للواجب ،والتزام ًا مبكارم
الأخالق .ونزداد حب ًا للوطن وحر�ص ًا على
م�صاحله و�سمعته وت�صميم ًا على امل�ضي به يف
دروب النه�ضة والتقدم.
�أ�شكركم �أبناء وبنات وطني على �إحيائكم يوم
ال�شهيد مبا يليق مبكانة ال�شهداء وقيمة ال�شهادة.
و�أتوجه معكم بال�شكر والتقدير �إلى والد ال�شهداء
�أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س دولتنا حفظه اهلل ،على مبادراته اخلرية
وعطائه املتوا�صل واحت�ضانه �شهداءنا و�شمولهم
برعايته الكرمية .وال�شكر مو�صول لأخي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد
�أبوظبي نائب القائد الأعلى لقواتنا امل�سلحة،
ول�سموه ح�سن العزاء ب�إخوانه و�أبنائه ال�شهداء،
والتقدير الهتمامه ال�شخ�صي ب�أ�سرهم ومتابعته
تن�شئة �أبنائهم ليكونوا خري خلف خلري �سلف.
و�أختتم بحمد اهلل الذي هدانا بهديه و�أ�صطفى
من بيننا ال�شهداء و�أكرم وطننا بهم ،و�أ�س�أله تعالى
�أن يكتب ال�شفاء العاجل جلرحانا ،و�أن يدمي نعمه
علينا ،و�أن يوفقنا ملا فيه مر�ضاته.
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إحتضان أسر الشهداء
أبلغ تجسيد لقوة
هويتنا الوطنية
اإلماراتية
نتوجه بتحية اإلعتزاز
والعرفان إلى قواتنا
الباسلة مقدرين
جهودها وسهرها
على أمن الدولة
شهداءنا ال ينتظرون
منا تكريماً
ألشخاصهم ،فقد
فازوا بأعظم تكريم
من المولى عز وجل
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في يوم الشهيد

محمد بن زايد:

الوطن ال ينسى أبداً أبناءه الذين يضحون
دفاعاً عنه في ساحات العز والشرف
تبنى الأوطان بالتخطيط والعمل اجلاد
والت�ضحية ،ودولة الإمارات العربية املتحدة يف
م�سريتها املباركة كان هذا منهجها ،فالوطن
الذي بد�أ خطواته الطموحة ،رفع مقامه الهمم
العالية والعمل امل�ضني والت�ضحيات الكبرية،
هنيئا لنا �أبنا�ؤنا ال�شهداء الذين قدموا الت�ضحية
الكربى لوطنهم و�شعبهم وقيادتهم ،هنيئا لنا
�شهدائنا الذين جادوا ب�أرواحهم لرفعة الوطن
وهنيئا لنا �شجاعتهم وعطاءهم وبذلهم الغايل
والنفي�س يف �سبيل الإمارات.
ان «يوم ال�شهيد» ،التي ي�صادف الثالثني من
نوفمرب من كل عام ،ميثل منا�سبة عزيزة على
قلب كل مواطن �إماراتي يعي�ش على هذه الأر�ض
الطيبة ،التي نبذل يف �سبيل حمايتها الغايل
والنفي�س ،وال نرتدد �أبد ًا يف الت�ضحية بالنف�س
من �أجل �صيانة �أمنها وا�ستقرارها.
ويع ّد هذ اليوم فر�صة حقيقية نحيي خاللها
ق�ص�ص وم�آثر �شهدائنا الأبرار الذين نالوا
ال�شهادة دفاع ًا عن احلق والواجب ،و�إعال ًء
لقيم دولتنا الرا�سخة ،ويف مقدمتها الت�ضحية
بالنف�س يف �سبيل حماية الوطن و�سالمة �أرا�ضيه،
وم�ساعدة ال�شقيق ،وتقدمي العون �إليه ،ورفع
ر�سخها
الظلم والعدوان عنه ،وهي القيم التي َّ
القائد امل�ؤ�س�س الوالد  -ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،ط َّيب اهلل ثراه.
لقد كان قرار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة -حفظه اهلل -ب�أن
يكون يوم الثالثني من نوفمرب من كل عام يوم ًا
لل�شهيد ،تعبري ًا عن االعتزاز بت�ضحيات �شهدائنا
الأبرار وما ميثلونه من قيم ال�شجاعة والإقدام
والفداء ،وت�أكيد ًا ب�أن الوطن ال ين�سى �أبد ًا �أبناءه
الذين ي�ضحون دفاع ًا عنه يف �ساحات العز
وال�شرف ويعملون من �أجل رفعته وعزته .ومما
ال �شك فيه �أن احتفاءنا بهذه املنا�سبة املجيدة
ي�ؤكد اعتزاز قيادتنا احلكيمة  ،ممثلة يف �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة -حفظه اهلل -و�صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة،
رئي�س جمل�س الوزراء ،حاكم دبي -رعاه اهلل-

االحتفاء بيوم الشهيد يكرس فخر
اإلمارات بتضحيات شهداءنا األبرار
و�إخوانهما حكام الإمارات ،بت�ضحيات �أبناء
الوطن ،و�سعيها لتخليد هذه الت�ضحيات يف
وجدان ِّ
كل مواطن.
�إن االحتفاء بـ»يوم ال�شهيد» يك ِّر�س فخر دولة
الإمارات العربية املتحدة ،قياد ًة وحكوم ًة و�شعب ًا،
بت�ضحيات �شهداءنا الأبرار ،وي�ؤكد اعتزازها
بهم ومبا قاموا به من �أعمال عظيمة ،ويعبرّ
عن دعمها لأ�سر ال�شهداء وذويهم ،وتقديرها
جلهودهم املخل�صة يف تن�شئة �أبنائهم على قيم
حب الوطن والت�ضحية والفداء ،و�ستظل دولة
الإمارات تقدم كل الدعم لأ�سر ال�شهداء وفاء
من الدولة لهذه الت�ضحيات.
لقد ت�ش َرب �شهدا�ؤنا الأبطال من �آبائهم
و�أمهاتهم ومن �سري الآباء والأجداد الذين نعتز
بهم ،مفاهيم الوطنية ،والقيم واملثل التي تعلي
احلق ،وتتلمذوا يف مدر�سة «حب الإمارات»
ليخرج �إلينا جيل نفاخر به بني الأمم.

ولعل احتفاءنا بـ»يوم ال�شهيد» الذي بات يوم ًا
خالد ًا يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة،
يع ّد فر�صة حقيقية تتع َّرف فيه الأجيال �إلى ما
قدمه ه�ؤالء ال�شهداء من ت�ضحيات عظيمة وما
قاموا به من �أعمال جليلة �أ�سهمت يف رفعة مكانة
بالدنا ،وحتقيق مبادئها و�أهدافها ،وتفعيل
دورها ،وذلك كي تتع َّلم هذه الأجيال كيف َّية
الت�ضحية من �أجل �أن يظ َّل وطننا الغايل �شاخم ًا
مرفوع الر�أ�س بني �سائر الأوطان والأمم،
ولقد �أ�ضافت ت�ضحيات �شهدائنا البوا�سل �إلى
ذاكرتنا ال�شعبية الكثري من الق�ص�ص البطولية
التي �سنفخر ونحن نرويها للأجيال القادمة،
كدليل على تالحم ال�شعب وقيادته ،والتفاين يف
خدمة الرتاب الوطني.
�إن ت�أمل ت�ضحية �شهدائنا الأبرار ب�أرواحهم
فدا ًء لهذا الوطن املعطاء ،يجعلنا نقف جميع ًا
يف هذا اليوم التاريخي وقفة فخر واعتزاز
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لقواتنا امل�سلحة البا�سلة التي ترفع رايات
العز واملجد بانت�صاراتها و�إجنازاتها الوطنية
والإن�سانية ،و�أبطالها الذين يذودون عن حيا�ض
الوطن ويرفعون رايته عالية خفاقة داخل البالد
وخارجها ،وال �شك يف �أن تزامن «يوم ال�شهيد»
مع احتفاالت بلدنا احلبيب باليوم الوطني من
كل عام يحمل يف طياته كل معاين الوفاء لرجال

�صدقوا اهلل والوطن والقيادة ما عاهدوا عليه
ب�أن تظل راية هذا الوطن خفاقة وب�أن تكون دولة
الإمارات العربية املتحدة واحة رخاء وازدهار
و�أمن و�أمان �سند ًا وعون ًا لل�شقيق وال�صديق.
�إننا لن نن�سى ت�ضحيات �شهدائنا الأبرار،
و�سيبقى يوم  30من نوفمرب من كل عام ،يوم ًا
خالد ًا يف تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة

لالحتفاء مبن وهبوا �أرواحهم فداء للوطن،
والذين �سيبقون يف وجداننا عالمة بارزة
من عالمات الفخار الوطني لدولتنا احلبيبة
التي ت�أ�س�ست على �أ�س�س را�سخة من التالحم
والتعا�ضد والتكاتف والإخال�ص والوالء
واالنتماء ،املتجذرة يف نفو�س �أبناء الإمارات.
رحم اهلل �شهداءنا البوا�سل و�أ�سكنهم ف�سيح
جناته مع النبيني وال�صديقني ،وجزى اهلل
�أهلهم وذويهم خري اجلزاء ،ون�س�أل اهلل ،عز
وجل� ،أن يحفظ دولة الإمارات العربية املتحدة
قيادة و�شعب ًا ،من كل �سوء ومكروه ،معاهدين
وطننا احلبيب و�شعبه الأبي وقيادته احلكيمة
على �أن نبقى ما حيينا جنود ًا لهذا الوطن
نقدم الت�ضحيات تلو الت�ضحيات يف �سبيله،
�سريا على خطى �شهدائنا الأبرار.
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سلطان القاسمي:

سعود المعال:

نعتز بهم وبعطائهم

نفخر بشهداء الوطن

حتية عطرة لأ�سر
ال�شهداء يف يوم ال�شهيد
م�ؤكد ًا �سموه على الفخر
الذي ي�شعر به �سموه
كما ي�شعر به كل �أبناء
الإمارات ب�شهدائهم
الذين قدموا ب�أرواحهم
املثل الأعلى يف خدمة
الوطن ف�أ�صبحوا يف
كل قلب �صغري ًا كان
�أم كبري ًا رمز ًا للفداء
والعطاء.
و�أ�شار �سموه يف كلمته بهذه املنا�سبة �إلى �أن �أ�سمى ما يقدمه املرء لبالده هو
�أن يجود بروحه من �أجلها وهو ما يقدمه الأبناء البوا�سل يف قواتنا امل�سلحة
الذين يعملون بكل التفاين والإخال�ص والوالء لبالدهم والذين نعتز بهم
وبعطائهم ،ون�شد على �أياديهم فهم فخر الأبناء وعز البالد ودرعها القوي.
لنوا�صل مع ًا م�سرية البالد القوية الرا�سخة نحو م�ستقبل �أ�صبحنا منلك
مفاتيح �أبوابه.

لقد عربت مبادرة
�صاحب ال�سمو
ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة حفظه اهلل
ب�أن يكون الثالثون
من نوفمرب من كل
عام يوم ًا خالد ًا
يف تاريخ االمارات
معرب ًا عن االجالل
والتقدير ل�شهداء
الوطن ولأ�سرهم
و�أبنائهم ووقفة تاريخية ت�ستلهممنها معاين الوالء والت�ضحيات للذود عن
حيا�ض الوطن و�صيانة املكت�سبات الوطنية .
�إننا نفخر اليوم قيادة وحكومة و�شعب ًا ب�شهداء الوطن الأبرار وما قدموه
من ت�ضحيات  ،ونعرب عن اعتزازنا ب�أ�سر ال�شهداء كنموذج وطني ر�سخ روح
املواطنة ال�صادقة ومعنى الت�ضحيات الذي قدمها �أبناءنا يف القوات امل�سلحة
البا�سلة للدفاع عن الوطن .

حمد الشرقي :أرواح شهدائنا قناديل مضيئة
�إن احتفاء دولة الإمارات العربية املتحدة بيوم
ال�شهيد يف الثالثني من نوفمرب ،وقبل يومني من
االحتفال بعيد االحتاد ،ميثل منا�سبة ليذ ّكرنا
جميع ًا ب�أن الأوطان ال تُبنى دون ت�ضحية �أو
فداء ،و�أن ثمة رجا ًال من �أبناء الإمارات �ضحوا
ب�أنف�سهم ليبقى وطنهم �شاخم ًا رافع ًا ر�أ�سه نحو
القمم ال�سماء ،وهم ي�ستحقون منا كل تقدير
و�إكبار و�إجالل.
لقد بات هذا اليوم املبارك منا�سبة وطنية،
نك ّرم فيه �شهداء الوطن ون�ستذكر فيه بطوالتهم
وت�ضحياتهم و�إخال�صهم ووالءهم لوطنهم
وقيادتهم الر�شيدة.
لقد جاءت م�شاركة قواتنا مع قوات التحالف
العربي بقيادة اململكة اعربية ال�سعودية لت�ؤكد
�أن �أبناء الإمارات الذين تربوا يف مدر�سة زايد
اخلري ال ميكن �أن يتوانوا عن حماية وطنهم
و�أمنه القومي ،كما �أنهم ال ميكن �أن يتقاع�سوا
عن جندة �إخوة و�أ�شقاء لهم ا�ستغاثوا بهم.
ولقد كان الأداء امل�شرف لقواتنا على �أر�ض
اليمن ال�شقيق ،وال يزال ،حمط تقدير اجلميع
و�إعجابهم بكفاءة جي�شنا و�شدة ب�أ�سه .ومل تكن
�أرواح �شهدائنا الأبرار التي فا�ضت هناك �إال
دلي ًال على �إقدامهم و�شجاعتهم.

ومل يكن �سائر �أبناء الإمارات �أقل بطولة ونخوة،
فقد ر�أيناهم يحيطون ب�أ�سر ال�شهداء و�أبنائهم
منذ اللحظات الأولى ل�سماع خرب اال�ست�شهاد،
ي�شدون من �أزرهم ويخففون عنهم م�صابهم،
ومل تقف الأمور هنا ،بل �إنهم تدافعوا للم�شاركة
يف احلمالت الر�سمية والأهلية التي مت �إطالقها
لرعاية �أ�سر ال�شهداء و�أبنائهم .ولقد �أثلجت هذه
امل�شاعر الطيبة �صدورنا� ،إذ كانت دلي ًال على
وحدة �شعبنا ووالئه لقيادته ووطنه.
�إن يوم ال�شهيد هو يوم تكرمي الرجال الأوفياء
الذين حملوا �أرواحهم على �أكفهم وبذلوا الروح

رخي�ص ًة من �أجل �أن تبقى راية الإمارات مرفوعة
وخالدة� ،إننا ال ميكن �أن نن�سى ما قدمه �أبنا�ؤنا
البوا�سل من ت�ضحيات ،و�سنظل مدينني لهم
بف�ضلهم وبطوالتهم و�شجاعتهم ،تذكرنا بهم
مدار�سنا و�ساحاتنا التي ازدانت ب�أ�سمائهم،
ويذكرنا بهم غخوة ال يزالون يف �ساحات اقتال
عاهدوا اهلل والوطن وال�شهداء �أال تذهب
دما�ؤهم �سدى ،وتذكرنا بهم مبادرات الرعاية
الكثرية التي تكفلت ر�سي ًا و�شعبي ًا بالقيام بتوفري
كل ما حتتاجه �أ�سر ال�شهداء من رعاية اهتمام.
ويذكرنا بهم ن�صب ال�شهداء الذي �أقيم يف
عا�صمة الدولة �أبوظبي ليكون منارة للأجيال،
يذكرهم ب�أ�سمى معاين البطولة والت�ضحية يف
�سبيل الوطن ،والوفاء والعرفان ل�شباب قدموا
�أرواحهم دفاع ًا عن وطنهم.
�ستظل �أرواح �شهدائنا البوا�سل قناديل م�ضيئة
يف تاريخ الوطن ،و�سيبقى علم الإمارات �شاخم ًا
ما دام فيها رجال �أ�شداء ال يهابون املوت ،نذروا
�أنف�سهم �أن يكونوا حماة الوطن.
رحم اهلل �شهدائنا الربرة ،وحفظ �أبناءنا
املرابطني على جبهات القتال وردّهم غلينا
�ساملني غامنني� ،إنه نعم املولى والن�صري.
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حميد النعيمي :الوطن ال ينسى أبدا أبناءه
�إن تخ�صي�ص يوم لل�شهيد يف الثالثني من �شهر
نوفمرب من كل عام حتتفل فيه بالدنا بال�شهداء
بنا ًء على توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة « حفظه اهلل» ،هو
يوم للوطن و�صفحة نا�صعة يف تاريخ الوطن وهو
يوم عز وفخر وتوثيق لذكرى �أبنائنا ال�شهداء
الذين وهبوا �أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات
العربية املتحدة عالية خفاقة وهم ي�ؤدون مهامهم
وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف
امليادين املدنية والع�سكرية والإن�سانية كافة.
قدمت الإمارات ال�شهيد تلو ال�شهيد ،والوطن
يزداد ويزدان فخر ًا وعز ًا بهم ،برجال �صدقوا
ما عاهدوا اهلل عليه فقد كان االخال�ص رائدهم
وال�صدق �سبيلهم والوالء طبعهم والعطاء والفداء
طريقهم ،نخبة من �أبنائنا ارتقوا �شهداء رافعني
راية احلق وعودة ال�شرعية يف اليمن والذود عن
وطننا اخلليجي وقد �سطروا بدمائهم اروع �صور
الن�ضال والت�ضحية و�إن كل يوم مير يف �ساحات
القتال هو جهاد يف �سبيل اهلل وواجب مقد�س
و�شرف عظيم ور�سالة جليلة.

�إن دماء ه�ؤالء ال�شهداء الزكية التي �سالت
خالل ت�أدية الواجب وم�ساندة احلق والدفاع
عن الأ�شقاء هي دماء طاهرة متثل املعنى
احلقيقي للوفاء ملبادئ الأخوة اخلليجية وجندة
الأ�شقاء وتعد عنوان ًا للحرية والكرامة و ان ابناء
االمارات يعرفون معنى حب الوطن واالمن
واالمان واال�ستقرار وغوث املظلوم.

�إن يوم ال�شهيد هو يوم فخر و اعتزاز وهي
الذكرى الأ�سمى يف تاريخ وطننا يوم تكرمي
الأوفياء وجتديد الوالء للوطن و�صون العهد.
�إنه يوم يفي�ض بامل�شاعر و نحن رافعني الهامات
احتفاء ً ب�أبطالنا البوا�سل �شهداء واجب احلق
والدين و االن�سانية .
�إن يوم الثالثني من نوفمرب من كل عام يعرب عن
االعتزاز بت�ضحيات �شهدائنا الأبرار وما ميثلونه
من قيم ال�شجاعة والإقدام والفداء وت�أكيد
�أن الوطن ال ين�سى �أبدا �أبناءه الذين ي�ضحون
دفاعا عنه يف �ساحات العز وال�شرف ويعملون
من �أجل رفعته وعزته �سواء كانوا مدنيني �أو
ع�سكريني بحيث �أ�صبح كل �شهيد ملحمة وطنية
متكاملة �ستظل قدوة ونربا�سا لأبنائنا وبناتنا
يف حب الوطن وعزته و�أن هذا الوطن الغايل
مهما قدمنا له من �أبنائنا و�أنف�سنا ،لي�س بكثري
عليه ،فكل مواطن يذود عن وطنه �سينال �إحدى
احل�سنيني� ،إما ع ٌز و�شرف يف هذه الدنيا ،و�إما
�شهاد ٌة يف �سبيل اهلل تعالى.

سعود القاسمي :الشهداء مصدر فخرنا واعتزازنا
�إن �شهداء الواجب وما�سطروه من مالحم
بطولية ،لهو خري دليل على مدى تالحم �أبناء
الوطن مع قيادته الر�شيدة ،و�إميانهم املطلق
ب�أن هذه القيادة مبا �أوتيت من حكمة وحنكة
�سيا�سية ،ونهج متوازن يف تقدير املواقف ،ملا
فيه خري دولتنا وا�ستقرارها ،واحلفاظ على
مقدراتها ومكت�سباتها ،لقد �ضرب �أولئك الأبطال
�أروع الأمثلة حينما انربوا بكل ما �أوتوا من قوة،
و�صالوا وجالوا يف ميادين الوغى ،من منطلق
�إميانهم ب�أهمية الدفاع عن احلق ون�صرته.
لقد �سطر �أبنا�ؤنا ال�شهداء بدمائهم الزكية
مالحم بطولية ،يف �سبيل العقيدة واملبادىء،
ودفاع ًا عن املقد�سات والأوطان ،ولي�أتي �إخوة
ال�شهداء من بعدهم ويكملوا مابد�أه �إخوانهم
م�ست�شعرين ِع َظ َم ماقدمه �إخوانهم من قبلهم
ولي�ضربوا �أروع الأمثلة يف الفداء والت�ضحيه
وال�شجاعه التي اليعدلها مثيل.
�إن القرار ال�سديد لقيادتنا الر�شيدة يف َ�صدِّ
�أعداء احلق و�إيقافهم عند حدِّ هم كان له
عظيم الأثر يف نفو�س �أبناء الإمارات ،الذين
�آمنوا و�أيقنوا �أن وقوفهم �إلى جانب �أ�شقائهم
يف اليمن والدفاع عنهم ،هو جزء اليتجز أ� من
منظومة الدفاع عن �سيادة دولتنا احلبيبة

واحلفاظ على �أمنها.
لقد برهن �أبناء الإمارات عن حبهم ووالئهم
لقيادتهم ووطنهم ،مبا اليدع جما ًال لل�شك �أن كل
ذلك جاء نابع ًا من الإرث الذي تربى عليه �أبناء
زايد اخلري من املغفور له ب�إذن اهلل تعالى ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان طيب اهلل ثراه ،ووا�صل
على نهجه �أخي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة  -حفظه اهلل . -
�إن ملحمة الفداء والت�ضحيات التي قدمها �أبناء
�شعبنا مل تقت�صر على ال�شهداء ذواتهم ،بل تعدت
ذلك واكتمل العقد الفريد باملواقف الإيجابية

والبطولية التي �أبدتها أُ� َ�سرهم ،من ثبات و�شموخ
واعتزاز وكربياء ،لك ْون ُهم قدموا فلذات �أكبادهم
فدا ًء للوطن وللقيادة الر�شيدة ،وال أَ�د َّل على ذلك
من ا�ستعدادهم لتقدمي املزيد من الت�ضحيات
املتمثلة يف ج ُهوز ّية جميع �أفراد �أ�سرهم لاللتحاق
ب�إخوانهم يف ميادين الوغى ،الأمر الذي �أبهر
جميع املتابعني لهم ،وعك�س �أروع الأمثلة يف
الفداء والت�ضحية ،وكل ذلك لي�س بامل�ستغرب
عليهم فمن تخرج مدر�سة زايد اخلري ف�إنه ال
حمالة الب ّد �أن يكون مثا ًال للفداء والت�ضحية.
ويف يوم ال�شهيد يزداد يقيننا و�إمياننا ب�أن
للحق رجا ًال �أ�شاو�س يذودون عنه ،وه�ؤالء
الرجال هم م�صدر عزنا وفخرنا ،وهم
ال�شهداء الذين �سطروا بحروف من نور
بطوالت المثيل لها �ستكتب مباء الذهب،
و�ستتغنى بها الأجيال القادمة ،ليكون �شهدا�ؤنا
م�صدر فخرنا واعتزازنا ،وليعك�سوا مبواقفهم
ومواقف �أهليهم اجل�سورة التي �أبدت رباطة
اجل�أ�ش و�أعلنتها مدوي ًة حبنا لوطننا وقيادتنا
ال َي ْعدِ ُل ُه مثيل ،و�صدقوا حني رددوها بالأرواح
نفديك ياوطن.
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جاءت مبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،باعتماد الثالثني من نوفمرب من كل عام يوم ًا
لل�شهيد لت�ؤكد عمق الروح الوطنية التي متيز �شعب دولة الإمارات،
ولت�ؤكد قوة البنيان الإماراتي ،و�صالبته يف مواجهة التحديات،
ولتك�شف يف الوقت ذاته �أن مقولة "البيت متوحد" لي�ست جمرد �شعار،
و�إمنا هي واقع ملمو�س يرتجم يف حالة التفاعل بني القيادة وال�شعب.
وبهذه املنا�سبة التقت جملة «درع الوطن» ال�شيخ خليفة بن طحنون
بن حممد �آل نهيان ،مدير مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء يف ديوان ويل
عهد �أبوظبي ،حيث �أكد يف حوار خا�ص مبجلة "درع الوطن" �أن قرار
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه
اهلل ،باعتبار يوم  30نوفمرب من كل عام يوم ًا لل�شهيد ،ومبادرة

�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،رعاه اهلل ،ب�إن�شاء مكتب خا�ص يف
ديوان �سموه يعنى مبتابعة �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء ،ميثالن ترجمة فعلية
الهتمام القيادة الر�شيدة يف �أ�سر ال�شهداء وذويهم تقدير ًا لت�ضحياتهم
وبطوالتهم يف الدفاع عن الوطن ،واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره.
و�أ�ضاف �أن هدف حملة «الإمارات ـ بكم ـ تفخر» التي تقام خالل �شهر
نوفمرب وتتوج بالفعالية الرئي�سية ليوم ال�شهيد ،هو تر�سيخ م�شاعر
الفخر واالعتزاز لدى خمتلف فئات املجتمع مبا قدمه �أبطال الإمارات
من ت�ضحيات ،وتخليد ذكرى ال�شهداء من خالل تكري�س م�شاعر
الوحدة والتالحم بني خمتلف فئات املجتمع وت�أ�صيل هذه القيم بني
�أفراده .وفيما ي�أتي ن�ص احلوار:

حوار :المقدم ركن/يوسف جمعة الحداد
تعيش دولة اإلمارات العربية المتحدة مرحلة
تاريخية فارقة ،تتجسد فيها معالم التالحم
الكبير بين القيادة الرشيدة والشعب ،وكان،
وال يزال ،لها مواقف شديدة الخصوصية
في دعم ومساندة أسر الشهداء ،حدثنا عن
هذه المواقف؟

يع ّد قرار �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،باعتبار
يوم  30نوفمرب من كل عام يوم ًا لل�شهيد،
ومبادرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ب�إن�شاء مكتب خا�ص يف ديوان
�سموه يعنى مبتابعة �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء،
ترجمة فعلية الهتمام القيادة الر�شيدة يف �أ�سر
ال�شهداء وذويهم تقدير ًا لت�ضحياتهم وبطوالتهم
يف الدفاع عن الوطن ،واحلفاظ على �أمنه
وا�ستقراره .وقد عبرّ �شعب الإمارات عن م�شاعر
الفخر واالعتزاز والعرفان والتقدير لت�ضحيات

ال�شهداء وبطوالتهم من خالل امل�شاركة بهذه
املنا�سبة الوطنية واالحتفاء بها ب�إقامة فعاليات
وطنية جت�سدت فيها التالحم الكبري بني القيادة
وال�شعب يف الوقوف �إلى جانب �أ�سر ال�شهداء،
والتعبري عن الفخر واالعتزاز بت�ضحياتهم
وبطوالتهم يف الدفاع عن �أمن الوطن وعزته
وكرامته .وا�ستجابة لتوجيهات �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان بالتوا�صل املبا�شر
مع �أ�سر ال�شهداء وذويهم ومتابعة �ش�ؤونهم ب�شكل
دوري والعناية ،ف�إننا نحر�ص يف مكتب �ش�ؤون
�أ�سر ال�شهداء يف ديوان �صاحب ال�سمو ويل عهد
�أبوظبي على القيام بزيارات دورية ملنازل �أ�شر
ال�شهداء مل�ساندتهم ،وتقدمي كل ما من �ش�أنه
توفري احلياة الكرمية والرعاية الكاملة لهم.
يوم الشهيد هو يوم وطني بامتياز ،له
رمزية خاصة تعبر عن الفخر بما قدمه
شهداء الوطن في ميادين العز والشرف،

والجميع اليوم من مواطنين ومقيمين
يقفون وقفة إجالل واحترام لهم .من
وجهة نظركم ،ما أهم دالالت ومعاني
حملة "اإلمارات_بكم_تفخر"؟

حملة "الإمارات ـ بكم ـ تفخر" التي تقام خالل
�شهر نوفمرب وتتوج بالفعالية الرئي�سية ليوم
ال�شهيد هدفها تر�سيخ م�شاعر الفخر واالعتزاز
لدى خمتلف فئات املجتمع مبا قدمه �أبطال
الإمارات من ت�ضحيات ،وتخليد ذكرى ال�شهداء
من خالل تكري�س م�شاعر الوحدة والتالحم بني
خمتلف فئات املجتمع وت�أ�صيل هذه القيم بني
�أفراده ،وت�أ�سي�س ثقافة االحتفاء بيوم ال�شهيد يف
دولة الإمارات باعتباره منا�سبة وطنية عظيمة
ت�ؤكد اعتزاز القيادة وال�شعب واملقيمني على
�أر�ض دولة الإمارات مع �أ�سر ال�شهداء يف هذه
املرحلة التي تتج�سد فيها معامل التالحم الكبري
بني قيادة الدولة و�شعبها ،وذلك من خالل
الفخر بالدور املحوري لآباء ال�شهداء و�أ�سرهم
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خليفة بن طحنون آل نهيان:

توجيهات محمد بن زايد آل نهيان
واهتمامه ومتابعته هي الركيزة
األساسية لكافة خططنا
نحرص على التواصل المباشر والمستمر مع أسر
الشهداء وذويهم لتوفير الحياة الكريمة لهم

خليفة بن طحنون خالل �إحدى زياراته لأ�سر ال�شهداء

يف �إيجاد مناذج بطولية م�شرفة.
كما جت�سد احلملة وحدة وتالحم �أبناء دولة
الإمارات يف مواجهة التحديات ،وتعك�س الوقفة
امل�شرفة لدولة الإمارات جتاه الق�ضايا املهمة
وامل�صريية للأمة العربية والإ�سالمية عرب
التذكري بت�ضحيات الأوائل من �أبناء الوطن
الذين دافعوا عن املنطقة .وهذه احلملة هدفها
�إ�شراك فئات املجتمع و�شرائحه املختلفة بفاعلية
يف التعبري عن م�شاعر الفخر واالعتزاز مبا قدمه
�أبناء الإمارات من ت�ضحيات يف �سبيل الدفاع
عن الوطن واحلفاظ على رفعته ومكت�سباته،
ورفع رايته خفاقة يف ميادين الواجب الوطني،
والرتكيز على �إبراز �أ�سمى معاين الوالء
والت�ضحية يف �سبيل الوطن واالعتزاز بجهود

قيادتنا احلكيمة يف موا�صلة م�سرية التقدم
والبناء خلري الوطن وم�ستقبل �أجياله الى بجانب
التعبري عن معاين الفخر واالعتزاز بالت�ضحيات
التي قدمها �شهداء دولة الإمارات تلبية نداء
الواجب للوطن.
من المؤكد أن لديكم خطة ممنهجة
إلدارة ملف شؤون أسر الشهداء ودعمهم
ومساندتهم ،هل لنا أن نقف على تلك
الخطة ،وأبعادها المستقبلية؟ وما هي أبرز
مبادراتكم المستقبلية لدعم أسر الشهداء؟

توجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان واهتمامه ومتابعته الدائمة ل�ش�ؤون �أ�سر
ال�شهداء وذويهم هي الركيزة الأ�سا�سية خلططنا
كافة .فنحن ،ويف �إطار تنفيذنا لهذه التوجيهات،

نحر�ص على التوا�صل املبا�شر وامل�ستمر مع
�أ�سر ال�شهداء وذويهم ملتابعة �ش�ؤونهم وتوفري
احلياة الكرمية لهم مبا يليق وم�ستوى ت�ضحيات
�أبنائهم ،كما نعمل على �إ�شراك كافة امل�ؤ�س�سات
و�أفراد املجتمع يف التعبري عن م�شاعر ال�شكر
والعرفان ل�شهداء الوطن ،وذلك من خالل
�إطالق مبادرات وم�شاريع هدفها تخليد ذكرى
�شهداء الوطن ،والتعبري عن الفخر واالعتزاز
مبا قدموه يف �سبيل الوطن ورفعته .ويف هذا
الإطار �أطلق املكتب العديد من املبادرات،
�أهمها ت�سمية م�ساجد الدولة ب�أ�سماء �شهداء
الوطن ،ومبادرة "توا�صل" الهادفة للتوا�صل
املبا�شر مع �أ�سر ال�شهداء وذويهم و�أبنائهم،
�إلى جانب فعاليات و�أن�شطة متنوعة للتعبري عن
ال�شكر والعرفان لهم .وخالل العام اجلاري،
قمنا ب�إطالق حملة "الإمارات_بكم_
تفخر" التي تت�ضمن �أن�شطة وفعاليات داعمة
ت�ستهدف خمتلف �شرائح املجتمع لتحفيزهم
على امل�شاركة بفاعلية يف االحتفاء بهذه املنا�سبة
الوطنية ،مبا فيها �أن�شطة وفعاليات مدر�سية
وجامعية ،و�أخرى جمتمعية و�صو ًال �إلى الفعالية
الرئي�سية التي ت�شتمل على تنكي�س العلم ودقيقة
الدعاء ال�صامت يف يوم ال�شهيد .كما ت�شتمل
احلملة �أي�ض ًا على برامج خا�صة بطلبة املدار�س
واجلامعات للتعبري عن م�شاعر الفخر واالعتزاز
من خالل لوحات فنية جت�سد ت�ضحياتهم
وبطوالتهم ،كما يتخللها فعاليات ريا�ضية متنوعة
تقدير ًا لت�ضحيات ل�شهداء الإمارات الذين نالوا
نيل �شرف ال�شهادة� ،إ�ضافة �إلى فعاليات �شبابية
يتم خاللها تنظيم ور�ش العمل ولقاءات وبرامج
تعلي من معاين ال�شهادة والت�ضحية والوالء
واالنتماء للوطن.
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خليفة بن طحنون خالل زيارته �أبناء ال�شهداء يف املدار�س

خليفة بن طحنون �أثناء احلوار مع رئي�س حترير جملة درع الوطن

..و�سموه يف حديث مع �أ�سرة �أحد ال�شهداء

في إطار السعي لتأسيس ثقافة االحتفاء
بالذين قدموا أرواحهم فداء للوطن ،تعمل
الدولة على تخليد ذكرى الشهداء عبر ربطها
بنصب الشهيد .من وجهة نظركم ،كيف
تم اختيار موقع النصب؟.

كيف ستكرس "واحة الكرامة" النماذج
البطولية المشرفة للشهداء والتضحيات
التي قدموها للوطن ،حتى تكون منارة
لزوار الدولة ،وأطياف المجتمع اإلماراتي،
لالطالع على ثقافتها وإنجازات أبنائها

بني مقرتحات قدمها ثالثة فنانني عامليني،
معاين الوحدة والقوة والتالحم والتعا�ضد
والتكاتف واالفتخار بقيم التفاين والإخال�ص
والوالء واالنتماء.

يقع ن�صب ال�شهيد يف �إمارة �أبوظبي ،وهو يعترب
معلم ًا ح�ضاري ًا ووطني ًا يخلد ذكرى �شهداء
الوطن ويعلي من قيم الت�ضحية والفداء لأبناء
دولة االمارات الذين قدموا �أرواحهم يف �سبيل
وطنهم و�أمتهم يف خمتلف امليادين .وموقع
ن�صب ال�شهيد الذي يقام مقابل جامع ال�شيخ
زايد الكبري من ناحية ال�شرق على �شارع ال�شيخ
زايد مت اختياره ملراعاة ان�سيابية الو�صول �إليه
من اجلهات كافة� ،سواء للقاطنني يف مدينة
�أبوظبي �أو القادمني �إليها من باقي املناطق
و�إمارات الدولة الأخرى .وهذا الن�صب يج�سد
العديد من القيم التي متيز العالقة التي تربط
قيادة الدولة و�شعبها ،مبا فيها ال�صالبة والفخر
والقوة ،والوحدة والتالحم.

جت�سد "واحة الكرامة" اعتزاز القيادة الر�شيدة
بالت�ضحيات التي قدمها �شهداء الإمارات
للحفاظ على رفعة الوطن ،فهي تعك�س الوفاء
والتقدير لت�ضحياتهم وبطوالتهم ،وهذا
ال�صرح الوطني واحل�ضاري �سيكون �شاهد ًا
على ت�ضحيات �أبناء الوطن وعطائهم ،ومنارة
تلهم الأجيال القادمة ب�أ�سمى معاين الت�ضحية
يف �سبيل تلبية نداء الواجب للوطن ،و�سي�شكل
مق�صد ًا لأبناء دولة الإمارات واملقيمني فيها
والزوار القادمني �إليها ،وذلك تكرمي ًا وتقدير ًا
لت�ضحية �أبطال �صنعوا جمد الإمارات وعزها.
حيث يعك�س ت�صميم ن�صب ال�شهيد للفنان
الربيطاين �إدري�س خان ،والذي مت اختياره من

وتضحياتهم؟

كيف تنظرون إلى المبادرات التي طرحها
أصحاب السمو الشيوخ حكام اإلمارات ،وعدد
من الوزارات والمؤسسات الحكومية في
الدولة التي تهدف إلى تخليد ذكرى الشهداء
وتأسيس ثقافة االحتفاء بالذين قدموا
أرواحهم فداء للوطن؟

بكل ت�أكيد ف�إن هذه املبادرات تعرب عن تقدير
�أ�صحاب ال�سمو ال�شيوخ حكام الإمارات
لت�ضحيات �شهداء الوطن ،تدعم توجهاتنا
الهادفة �إلى �إر�ساء ثقافة االحتفاء بيوم ال�شهيد
باعتبارها منا�سبة وطنية لها رمزية خا�صة،
وجتمع قلوب �سكان الدولة للتعبري عن الفخر
واالعتزاز والعرفان ببطوالت �أبناء الوطن من
جنود قواتنا امل�سلحة البوا�سل و�شهدائها الأبرار.
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يوم الشهيد
وواحة الكرامة

وندعو جميع اجلهات وامل�ؤ�س�سات احلكومية
واخلا�صة والأهلية والأفراد يف الدولة �إلى
التوا�صل والتن�سيق معنا بخ�صو�ص �أية مبادرات
�أو م�شاريع �أو حتى مقرتحات تخ�ص ال�شهداء �أو
�أ�سرهم ل�ضمان تكرمي مكانتهم مبا يليق وبذلهم يف �إطار حر�صه على تقدمي الرعاية الكاملة
وعطاءهم.
لأ�سرهم ال�شهداء وذويهم ،ي�سعى مكتب �ش�ؤون
�أ�سر ال�شهداء يف ديوان �صاحب ال�سمو ويل عهد
من خالل زياراتكم المتكررة لكل أسر
وفخر هذه �أبوظبي دوم ًا �إلى توفري البيئة الدرا�سية املنا�سبة
الشهداء ،كيف تصفون لنا اعتزاز
التي تتيح لهم التفوق يف حت�صيلهم ،ونيل �أعلى
األسر بأبنائها األبطال؟
من خالل زياراتنا املتكررة �إلى �أ�سر ال�شهداء الدرجات العلمية ،وتوفري الفر�ص املنا�سبة لهم
وذويهم نلم�س ازدياد م�شاعر الفخر واالعتزاز ليكونوا قادة متميزين ،وعلى درجة عالية من
بت�ضحيات �أبنائهم الذين �ضحوا ب�أرواحهم املعرفة والت�أهيل خلدمة وطنهم وجمتمعهم،
ودمائهم دفاع ًا عن الوطن وكرامته يف كل والإ�سهام يف م�سرية التنمية ال�شاملة .ول�ضمان
مرة .وهذه امل�شاعر ناجمة عن النماذج حتقيق هذا الهدف نقوم با�ستمرار يف زيارة
امل�شرفة التي قدمها �أبنا�ؤهم يف �سبيل الدفاع مدار�س الدولة لتفقد الطلبة �أبناء ال�شهداء
عن الوطن ،والتي �أ�صبحت �أو�سمة على �صدور ومتابعة �ش�ؤون درا�ستهم ،واالطمئنان على �سري
�أبناء الوطن ،ونربا�س ًا ي�ضيء الدرب لنا حت�صيلهم العلمي وتفوقهم ،والعمل على متابعة
وت�أمني كل �أوجه الدعم والرعاية واالهتمام بهم.
وللأجيال القادمة.
حدثنا عن دور مكتب شؤون أسر الشهداء
في تقديم الدعم والمساندة إلى أبناء
الشهداء في المدارس؟ وهل هناك
مسؤوليات تم تحديدها لخدمة ورعاية تلك
الشريحة؟

�سيظل يوم ال�شهيد حمفور ًا يف وجداننا،
ن�ستذكر فيه ت�ضحيات �شهداء الوطن الأبرار
الذين دافعوا بدمائهم الزكية عن مبادئ دولة
الإمارات العربية املتحدة ،وقدموا �أرواحهم
فداء لوطنهم و�إعالء لكلمة احلق ،و�ستظل
هذه الت�ضحيات دلي ًال على �أن دولة الإمارات
العربية املتحدة تقف دائم ًا �إلى جانب ال�شعوب
العربية ،وتدعم حقها يف الأمن واال�ستقرار
والتنمية واالزدهار .كما �ستظل الإمارات قيادة
و�شعب ًا ،وفية ل�شهداء الوطن الأبرار الذين
لبوا نداء الوطن ،وحملوا رايته خفاقة عالية
يف �ساحات احلق والواجب ،مث ّمنة ت�ضحياتهم
الغالية ،لأنها تعتربهم مناذج نا�صعة لقيم
الت�ضحية والفداء واالنتماء ،وميثلون القدوة
احل�سنة ل�شبابنا يف كل مواقع العمل الوطني،
من �أجل �أن ت�ستمر ملحمة البناء والتنمية،
وهذا �أمر يجعلنا جميع ًا ن�شعر بالثقة والتفا�ؤل
والفخر واالعتزاز� .إن املواقف العظيمة
لأمهات ال�شهداء الأبرار و�آبائهم وزوجاتهم
و�أبنائهم وذويهم التي تعرب عن وطنيتهم
ال�صادقة املخل�صة ،متثل م�صدر ًا �آخر للفخر
واالعتزاز ،وبرهان ًا جديد ًا على قوة متا�سك
هذا املجتمع ووحدته ومنعته ،ور�سالتنا �إليهم
اليوم هي �أن الإمارات ،قيادة و�شعب ًا ،فخورة
كل الفخر بكم بقدر فخرها ب�أبنائها ال�شهداء،
ف�أنتم رمز لأ�صالة هذا ال�شعب ووطنيته
العميقة ،ولوال دوركم املقدر يف التن�شئة
والرتبية و�إيجاد هذه النماذج البطولية ،ما كنا
لنقف اليوم على هذه الأر�ض ال�صلبة متطلعني
بخطى واثقة.
للم�ستقبل امل�شرق ٍ
جت�سد واحة الكرامة قيمة الوفاء اال�صيلة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،الوفاء لكل من
خدم وطنه يف �أي ميدان من ميادين ال�شرف
والعزة والكرامة ،وتقديره وتخليد ا�سمه،
حتى يظل م�صدر �إلهام تتعلم منه الأجيال
يف احلا�ضر وامل�ستقبل �أ�سمى معاين الوالء
والت�ضحية يف �سبيل ا�ستقرار الوطن ،وامل�ضي
بثبات يف عملية البناء والنمو واالزدهار
ل�صناعة م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.
بقلم  /يوسف جمعه الحداد
رئيس تحرير مجلة «درع الوطن»
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حمدان بن محمد:

سلطان القاسمي:

عمار النعيمي:

سنحفظ دمائكم
وسنتمثل عطائكم

هم عندنا بمنزلة
عزيزة

نالوا ببطولتهم
شرف الشهادة

�ستظل بيوت العزاء بال�شهداء حية يف ذاكرتي
تلهمني وتقويني .فقد حولها �آباء ال�شهداء
و�أبنا�ؤهم و�أ�سرهم �إلى جمال�س عز وكرامة ت�شع
بب�شارة ال�شهداء وقيم ال�شهادة ،وتنب�ض بحب
الوطن وقيادته ،وت�ؤكد للقا�صي والداين �أن وطننا
الفخور ب�شهدائه ،قوي يف مواجهة التحديات،
و�صلب يف مواجهة الأخطار ،وال يحني ر�أ�سه �إال
هلل �سبحانه وتعالى.
يف يوم ال�شهيد يتجدد عهدنا لوطننا ب�أن نحفظ
دماء �شهدائنا ،و�أن نتمثل عطاءاتهم ،ون�ستلهم
الق�سم الذي �أوفوا به ،ب�أن نكون خمل�صني لدولة
الإمارات العربية املتحدة ،ولرئي�سها ال�شيخ خليفة
بن زايد �آل نهيان ،و�أن ن�ضع �أنف�سنا ومواهبنا يف
خدمة بالدنا ،نحمي علمها وا�ستقاللها و�سالمة
�أرا�ضيها .نعادي من يعاديها ون�سامل من ي�ساملها.
واهلل على ما نقول �شهيد.

ٌ
�شرف كبري
� إن الت�ضحية من �أجل الوطن
ال يتدثر به �إال من ي�ستحقه ومن يختاره
اهلل �ضمن �شهداءه ،وكذلك هي بالدنا
بيوم عزيز عليها ،ت�ستذكر فيه
حتتفي ٍ
�سري جزء عزيز وغالٍ من �أبناء الوطن،
مل يبخل بتقدمي روحه يف �سبيل الأر�ض
والوطن.
ن�ؤكد لأ�سر �شهدائنا الأبرار ،لأبنائهم
و�أولياء �أمورهم الذين فقدوهم� ،أننا
مثلكم ،فقدناهم ،وهم عندنا مبنزلة
عزيزة ال نقارنها ب�أية منزلة �أخرى
هم �أبنائنا الذين تقدموا ال�صفوف
ليحموا بالدهم و�أهلهم و�أبنائهم
ووطنهم ،لذلك هم يف �أغلى مكان عندنا
لأنهم �أغلى ما عندهم ليحققوا لوطنهم
ومينحوهم هذه احلياة الطيبة.

�إن الكلمات تقف حائرة �أمام الت�ضحيات
اجلليلة ل�شهداء الإمارات ،الذين قدموا
�أرواحهم الزكية ن�صر ًة لدينهم ووطنهم
و�أ�شقائهم ،و�أرخ�صوا دماءهم الطاهرة
رافعني راية املجد والعزة والكرامة ،م�سطرين
�أج ّل املالحم الوطنية ب�إقدامهم و�شجاعتهم
يف الدفاع عن الدين والأوطان والأبرياء،
ونالوا ببطوالتهم �أعظم �شرف ميكن �أن يناله
الإن�سان على وجه الأر�ض ،وهو �شرف ال�شهادة
يف �سبيل اهلل ،الذي يت�سامى على كل اجلراح
والأحزان ،ويداوي �آالمنا على فقدان الأحبة
ورحيلهم ،ويوا�سي �أهايل الأبطال ،و�آباءهم
و�أبناءهم و�إخوانهم ،زارع ًا يف نفو�سهم
�أرقى م�شاعر الفخر واالعتزاز ،ب�شهدائهم
�أبناء زايد اخلري والعطاء ،الذي �أ�س�س منهج
الإن�سانية ون�صرتها والدفاع عنها.
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محمد الشرقي:

راشد المعال:

محمد بن سعود:

ما قدموه عطاء
عظيم

سطروا مالحم
المجد والخلود

مآثرهم ستبقى
نبراساً

ال�شهداء هم خري من يعطي املثال والقدوة يف
حب الوطن والت�ضحية يف �سبيله ،ونحن �إذ نتذكر
يف هذا اليوم املجيد �شهداءنا الربرة وندعو
لهم بالرحمة واملغفرة ،نقول لهم ،وهم ال �شك
ي�سمعوننا لأنهم �أحياء كما وعدهم ربهم� :إن ما
قدمتموه لوطنكم عطاء عظيم ال يعادله عطاء،
فاجلود بالنف�س هو غاية اجلود والبذل.
لقد �شاءت �إرادة اهلل �أن تفقد دولة الإمارات
جمموعة من فلذات �أكبادها يف العامني املا�ضيني
وهم يخو�ضون معارك العزة وال�شرف ،و�شاءت
�إرادة اهلل كذلك �أن يكون ا�ست�شهادهم بداية
�صفحة جديدة من �صفحات الإمارات اخلالدة،
فبا�ست�شهادهم ،زاد التالحم بني �أبناء الإمارات
جميع ًا ،وظهروا جميع ًا ،قيادة و�شعب ًا ،ك�أوالد �أ�سرة
واحدة ،وكانوا كما جاء يف احلديث ال�شريف مثل
«البنيان املر�صو�ص ،ي�شد بع�ضه بع�ض ًا».

يف يوم ال�شهيد يف الثالثني من نوفمرب
امتزجت الإرادة والت�ضحية والوالء بدماء
ال�شهداء الأبرار الطاهرة و�سجل �أبناء
الإمارات موقف ًا و�سج ً
ال وطني ًا عرب عن
�إرادة فذة يتمتع بها �أبناء الإمارات الذين
�سطروا مالحم املجد واخللود دفاع ًا
عن وطنهم ومكت�سباتهم وعربوا من
خاللها عما يجول يف نفو�سهم من حمبة
و�إخال�ص لهذا الوطن وقيادته الر�شيدة
ورفعوا رايات العز والكرامة يف ميادين
القتال  ،ونب�ضت القلوب بنب�ض حي خالد،
وج�سدت معاين �سامية ،وعربت عن تربية
وطنية تن�شد ن�شيد الوطن .
�إن احتفاءنا اليوم بيوم ال�شهيد هو
منا�سبة وطنية تعرب عن فخرنا واعتزازنا
ب�أبناء الوطن.

�إن ت�ضحيات �شهداءنا التقدر بثمن ،فمن
يحمل روحه على راحته ويتقدم مليادين
الوغى دفاع ًا عن وطنه و�صون ًا للحقوق
ف�إن ذلك البد �أن يكون حمل �إكبا ٍر و�إعظام
وتقدير ،وهو ما جتلى يف تخ�صي�ص
يوم لل�شهيد ن�ستذكر فيه م�آثر ال�شهداء
ٍ
وبطوالتهم وت�ضحياتهم ،ونقف مع �أ�سرهم
وذويهم جمددين لهم عهدنا ب�أننا لن
نن�سى �شهداء الوطن وت�ضحياتهم اجل ّمة.
فم�آثر �شهداء الوطن �ستبقى نربا�س ًا ملن
ي�أتي خلفهم ،ومبعث فخر لذويهم ،م�ؤكد ًا
�أن ت�ضامن ذوي ال�شهداء مع القيادة
الر�شيدة يعك�س التناغم بينهما ،و�صدق
الإنتماء والوالء للوطن وللقيادة وكل ما
من �ش�أنه �أن ي�سهم يف حفظ مقدرات
ومكت�سبات �إماراتنا احلبيبة.
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سلطان بن زايد:

طحنون بن محمد:

نحتفي اليوم بشجاعتهم وبسالتهم

خطوا أسماؤهم بدمائهم الزكية

ال�شهداء هم النجوم ال�ساطعة يف �سماء الوطن  ..خالدون مدى الدهر
رايات املجد والت�ضحية والبطولة � ..أبطال َجادُوا ب�أرواحهم
 ..رافعون ِ
الطاهرة الزكية يف ميادين احلق والواجب  ..هم جنودنا البوا�سل الذين
�سلكوا دروب العزة والكرامة والإباء .
ُنك ِّرم اليوم� ،شهدا َءنا البوا�سل ،ونحتفي ب�شجاعتهم وب�سالتهم وعزميتهم
وت�ضحياتهم� ،شهدا َءنا الذين َل ُّبوا ندا َء الواجب يف �سبيل رفعة وعزّة دولة
الإمارات العربية املتحدة التي ت�سري على ُخطى بانيها املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان ،ط َّيب اهلل ثراه ،يف م�ساندة ال�شقيق وال�صديق
يف ق�ضايا احلق والكرامة.

�  أن هذا اليوم هو منا�سبة عظيمة يف تاريخ دولة الإمارات العربية
املتحدة لأنه يحفظ يف ذاكرتها �أولئك الرجال الذين قدموا �أروع
الأمثلة و�أ�صدقها يف تقدمي �أرواحهم فداء للوطن خطوا �أ�سما�ؤهم
بدمائهم الزكية على �صفحاته اخلالدة و�ستبقى ذكراهم ت�ضيئ دروب
الفخر والعزة والكرامة.
�    أن االحتفاء بهذا اليوم ي�ؤكد �أن �شعب وقيادة هذا الوطن العزيز
لن ين�سوا الت�ضحيات التي قدمها �أبنا�ؤه يف �ساحات ال�شرف والعزة و
الكرامة للدفاع عن �أمنه وا�ستقراره و لتظل راية الوطن خفاقة عالية.

هزاع بن زايد:

سيف بن زايد:

نحيي مآثر الشهداء األبرار

هم القوة الحقيقية

نقف اليوم ب�إجالل يف «ميدان الفخر» �أمام «ن�صب ال�شهيد» يف «واحة
الكرامة» التي �أرادها �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ف�ضاء حي ًا ومتعدد ًا ،نحيي من خالله م�آثر ال�شهداء الأبرار ،ون�ستعيد تلك
اللحظات الغالية ،ف�إننا يف الوقت نف�سه نعي�ش ت�ضحيات ال�شهداء واقع ًا
نراه متجلي ًا �أكرث ف�أكرث يف م�شاعر الوحدة الرائعة التي يعي�شها جميع
�أبناء الإمارات ،وي�شاركهم فيها املقيمون على �أر�ض الدولة ،تقدير ًا للدور
البطويل الذي قام ويقوم به �أبناء قواتنا امل�سلحة ن�صرة للحق و�إعالء
لرايته �أمام ك ّل �شك ّل من �أ�شكال العدوان والظلم والفرقة والت�شتيت.

�شهداء الوطن �ستظل �أ�سما�ؤهم حمفور ًة مع الرعيل الأول من بناة الوطن
يف �سجل ال�شرف لتاريخ دولتنا ،هذه الدولة التي تقف ب�صالبة �إلى جانب
الأ�شقاء يف الدفاع عن احلق ون�صرة املظلوم ،من �أجل ال�سالم وخدمة
العروبة والإ�سالم.
�أن الرثوة لي�ست ثروة املال بل هي ثروة الرجال ،فهم القوة احلقيقية التي
نعتز بها جميع ًا ،وهم الزرع الذي نتفي�أ ظالله ،والقناعة الرا�سخة بهذه
احلقيقة هي التي وجهت كل اجلهود يف بالدنا لبناء الإن�سان وت�سخري
الرثوات التي منّ اهلل بها علينا خلدمة �أبناء هذا الوطن املعطاء.
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أمل القبيسي:

حمدان بن زايد:

يوماً للفخر والمحبة

تسابقوا لنيل الشهادة

�إننا نعي�ش حلظات وطنية مهمة ت�ؤكد �أننا كلنا فداء لوطننا وقيادتنا و�أن
البيت متوحد �صفا واحدا للذود عن وطننا احلبيب وحمايته من �أي حاقد
�أو مرتب�ص»
ان يوم ال�شهيد حتول الى يوم فخر وحمبة ومب�شاركة جميع �أبناء الدولة فالكل
على قلب رجل واحد يعربون وي�سطرون �أروع الق�ص�ص يف حب بالدهم.
حتية �إجالل وتقدير لكل �أم و�أب وزوجة وابن وابنة يف هذا اليوم ملا �سطروه
من درو�س يف الثبات والعطاء والوطنية والتالحم ونكران الذات و�إعالء
م�صالح الدولة العليا وقيمها.

نعتز ب�شهداء الوطن و�أ�سرهم على ما �أبدوه من �شجاعة وت�ضحيات
�سجلت لهم يف امليادين و�ساحات ال�شرف  ..وه�ؤالء ال�شهداء هم الذين
ي�سطرون بدمائهم مالحم املجد والبطولة من �أجل ال�سالم و�إعالء
راية الوطن ورفعته.
�إن �شعب الإمارات يقدم يوما بعد �آخر منوذجا يحتذى يف التالحم
والتما�سك الوطني خ�صو�صا و�أن ال�شعب كله يقف خلف قيادته و�أ�صدق
دليل على ذلك �شهدا�ؤنا الأبرار الذين �ضحوا ب�أرواحهم فداء للوطن
وت�سابقوا لنيل ال�شهادة �أ�شرف املقا�صد».

منصور بن زايد:

عبداهلل بن زايد:

ستظل سيرهم عالمة مضيئة

خالدين في ذاكرة الوطن

يف هذا اليوم ،الذي تُع ِلي فيه قيادتنا و�أبناء �شعبنا من قيم الت�ضحية
والفداء ،نقف �إجالال وتقديرا و�إكبارا لكوكبة �شهدائنا الأبطال،
الذين ل ّبوا نداء الواجب ،وبذلوا الدماء وهي زك ّية ،وجادوا بالأرواح
وهي غالية؛ فداء للوطن ،و�صونا لأمنه و�سيادته ،ودفاعا عن �أر�ضه
وقيمه ،ونعاهدهم �أن نظ ّل �أوفياء لدمائهم ،راعني لأ�سرهم ،مفتخرين
بت�ضحياتهم ،و�أن تظ ّل ِ�سيرَ َ هم العطرة عالمة م�ضيئة يف تاريخ
الدولة ،و�سجال بطوليا م�شرفا ،خالدا يف الوجدان ،وحا�ضرا يف ذاكرة
الأجيال.

لقد عمقت ت�ضحيات �أبناء الإمارات من تالحم �أبنائها وزادت من الوعي
والثقافة الوطنية مبفاهيم ال�شهادة ومكانة ال�شهيد ،و�أهمية �أداء الواجب جتاه
الوطن ،الأمر الذي نلم�سه اليوم من م�شاعر العزة والفخر التي متلأ نفو�س
الإماراتيني احتفا ًء بال�شهداء الذين جادوا ب�أرواحهم� ،ضاربني ب�شجاعتهم
و�إقدامهم �أروع الأمثلة ،خالدين يف قلب وذاكرة الوطن وتاريخ الأمة.
ي�أتي يوم ال�شهيد لي�ؤكد للعامل كله �أن الإمارات ال تن�سى ت�ضحيات �أبنائها،
وتبادلهم الوفاء بالوفاء والعرفان بالعرفان ،يف ملمح �أ�صيل من قيمها
الوطنية،
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يف هذا اليوم وكل يوم �أوجه حتية ممزوجة
بالفخر والعرفان لأم ال�شهيد و�أب ال�شهيد
و�أ�سرته ،و�أ�شيد بدورهم املحوري يف تربية
و�إيجاد مناذج بطولية م�شرفة ،ن�شيد بهم ون�شد
على �أياديهم مت�ضامنني معهم قلب ًا وروح ًا،
�شهدا�ؤنا الأبطال هم �أبناء الوطن و�أبنا�ؤنا كلنا،
وكلنا يف الإمارات �أ�سرة واحدة وبيت متوحد
يف مواجهة التحديات والدفاع عن الوطن،
متوحدين بقوة تالحمنا وتكاتفنا ،بقادتنا
وقيادتنا الر�شيدة و�شعبنا الويف املعطاء.
يوم ال�شهيد ،منا�سبة وطنية عظيمة نعاهد فيها
اهلل والوطن وقيادتنا الر�شيدة مبوا�صلة م�سرية
البناء والعطاء لهذه الأر�ض ،ونعاهد �أرواح
�شهدا�ؤنا ب�أن دمائهم الطاهرة وت�ضحياتهم
اجلليلة �ستظل قالئد عز وفخر و�شرف تزين
�صدر الوطن وتزيده منعة ورفعة وقوة� ،أرواح
�شهدا�ؤنا ح�صن ح�صني و�سياج منيع للإمارات.
�أن هذه املنا�سبة تعزز يف نفو�سنا جميع ًا قيم
الوالء واالنتماء للوطن والعطاء يف �سبيل
املحافظة عليه وعلى مقدراته ومكت�سباته

و�إجنازاته ،وقد ترجم �أبناء الإمارات الأوفياء
وال�ؤهم بان�ضمامهم يف �صفوف اخلدمة
الوطنية �ضاربني �أروع الأمثلة على حب الوطن
والت�ضحية من �أجل �إعالء �ش�أنه ورايته.
�أن يوم ال�شهيد هو نربا�س لت�ضحيات �أبطالنا
ال�شهداء ومبعث فخر لنا نباهي بهم الأمم
كما قال �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى

للقوات امل�سلحة «حفظه اهلل»�( :إن الأمم
�إمنا تكرب ببطوالت �أبنائها وتخلد يف التاريخ
بت�ضحياتهم ،فبت�ضحيات �شهدائها تبني القوة
واملجد والفخر للأجيال احلا�ضرة والقادمة..
فتمتلئ �أنف�سهم عزة وكربياء وكرامة بني الأمم
فيباهون بهم الآخرين وي�سجلون يف �صفحات
من نور �أعمالهم البطولية ومبادراتهم القتالية
يف �ساحات الوغى� ..سيظل الثالثون من
نوفمرب من كل عام نربا�س ًا هادي ًا لت�ضحيات
�أبنائنا).
�شهدا�ؤنا الأبرار جنوم م�ضيئة يف �سماء الوطن
ال تنطفئ ،تنري الدرب مبعاين الت�ضحية
والبطولة والوالء والوفاء والعطاء� ،شهدا�ؤنا
الأبطال  ..الإمارات بكم تفتخر ..ونحن بكم
نفتخر ورايتنا تعلو وت�سمو خفاقة عالية بني
الأمم ،و�سنظل نذكر ت�ضحياتهم بكل �إخال�ص
وفخر داعني اهلل العلي القدير �أن يتغمدهم
بوا�سع رحمته و�أن ينزلهم منازل ال�صديقني
وال�شهداء والأبرار و�أن ي�سكنهم ف�سيح جناته.

سعادة مطر الظاهري

الفريق الركن جمعة البواردي

وكيل وزارة الدفاع

مستشار نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

�إن �شهداء الإمارات الأبرار و�إن رحلوا ب�أج�سادهم و�سبقونا يف نيل �شرف
ال�شهادة العظيم وفا ًء للوطن ،وهو �شرف ال ي�ضاهيه �شرف ،يعطي �صاحبه
منزلة تعادل منزلة الأنبياء وال�صديقني عند املولى عز وجل ،ف�إنهم �أحياء
بيننا يتنف�سون حب الوطن ويعي�شون يف وجداننا و�ستظل ذكراهم باقية يف
قلوبنا ويف قلوب جميع �أبناء هذا الوطن الأوفياء مبا ر�سخوه من قيم ال�شجاعة
والت�ضحية والإقدام والفداء،كي تظل راية دولة الإمارات العربية املتحدة
مرفوعة �شاخمة.كما �سيظل ه�ؤالء ال�شهداء الأبرار م�صدر الفخر والإلهام
للأجيال احلالية والقادمة ،والقدوة والنموذج امل�شرف لأبناء الوطن جميع ًا
يف حب الوطن والوالء له .و�ستظل ت�ضحياتهم متثل النربا�س الذي ينري دروب
الأجيال املتعاقبة نحو العزة والكرامة والعطاء لهذا الوطن الغايل.

�إن يوم ال�شهيد الذي مير علينا هذا العام ،يحمل بعد ًا جديد ًا واجتاه ًا
�آخر ،فيوم ال�شهيد غدى يوم ًا وطني ًا يت�شارك احتفاله كافة �أطياف
املجتمع  ،ف�صار احلدث تظاهرة وطنية.
�إن قيادتنا الر�شيدة مل ترتك ذكرى يوم ال�شهيد لتكون حدث ًا عابراً،
و�إمنا هو يوم وطني م�ضيئ وم�ضاف �إلى �أيام وتاريخ دولتنا ،فهي
الذكرى التي �ستظل يف القلوب ،فقد بادرت �إلى جانب كافة مبادراتها
ال�ساعية �إلى التالحم والرتابط الوطني ،والرامية دوم ًا �إلى الوحدة
والتعا�ضد بينها وبني ال�شعب لإقامة ن�صب ال�شهداء ،ليكون �صرح ًا
يخلد تلك الت�ضحيات لأبناء الوطن الأبرار ،يتذكر مناقب �أ�صحابه كل
من عرب املكان من مواطنني وزوار.
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الفريق الركن حمد الرميثي :نستحضر بكل فخر واعتزاز تضحيات شهداؤنا األبرار
يف تاريخ دولتنا الفتية �أيام �شرف وفخر واعتزاز،
تعلو فيها الهمم والإرادة الوطنية عالي ًا لتعانق
عنانَ ال�سماء ،وت�سطر بحروف من نور �أبجديات
ال�شجاعة واملجد ،ويوم ال�شهيد ،الذي يوافق
الثالثني من نوفمرب من كل عام ،هو واحد من
�أهم هذه الأيام ،فهو رمز لت�ضحيات �شهداء قواتنا
امل�سلحة الأبرار ،الذين ا�ست�شهدوا دفاع ًا عن
حمى ومكت�سبات دولة الإمارات العربية املتحدة،
ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�أمتنا
العربية والإ�سالمية يف وجه من يريد لدولنا
وملجتمعاتنا �أن تكون �ساحات للفو�ضى.
�إن مبادرة �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،حفظه اهلل ،ب�أن يكون يوم الثالثني من
نوفمرب من كل عام يوما لل�شهيد كان تعبري ًا وطني ًا
عميق ًا عن االعتزاز بت�ضحيات �شهدائنا الأبرار
وما ميثلونه من قيم الوالء واالنتماء وال�شجاعة
والإقدام والفداء وت�أكيد ًا على �أن الوطن ال ين�سى
�أبدا �أبنا�ؤه الذين ي�ضحون دفاع ًا عن �سيادته
الوطنية ومكت�سبات �شعبه الويف يف �ساحات العز
وال�شرف ويعملون من �أجل رفعته وعزته.

يف هذا اليوم ،ن�ستح�ضر بكل فخر واعتزاز
وتقدير ت�ضحيات �شهداء القوات امل�سلحة الأبرار
الذين �سطروا �صفحة خالدة يف تاريخ وطننا
الغايل� ،ستتناقلها الأجيال جيل بعد جيل ،لأنها
تعرب عن مرحلة فا�صلة يف تاريخ دولة الإمارات
العربية املتحدة ،انت�صرت فيها ملبادئها وثوابتها.
�إن حالة الت�ضامن غري امل�سبوقة من جانب
جميع فئات املجتمع مع �أ�سر وذوي ال�شهداء
�أكدت ا�ستثنائية �شعبنا الويف ،فقد وحدت دماء

�شهدائنا الزكية م�شاعر �أبناء الإمارات بجميع
مكوناتها يف م�شهد يعك�س عمق العالقة القوية
بني �شعب الإمارات وقيادته الر�شيدة ،وتبدو فيه
الإمارات كلها ك�أ�سرة قوية مت�ضامنة ومتما�سكة
�ضمن «بيت متوحد» ،وتتج�سد على �أر�ض الواقع
معاين البيت الإماراتي بقيمه و�أ�صالته ،والذي
يت�شارك فيه �أبنائه االحزان واالفراح ،ويتوحدون
يف مواجهة �أية حتديات قد تنال من �أمن وطنهم
وا�ستقراره �أو ت�ؤثر على منجزاته.
لقد عرب ذوو ال�شهداء عن فخرهم بفقدانهم
لفلذات �أكبادهم ودعمهم لقيادتنا الر�شيدة التي
مل ت�ألوا جهد ًا للدفاع عن مبادئ احلق وال�شرعية.
كما قدم �أبناء الإمارات ملحمة حقيقية تعرب عن
االنتماء الوطني العميق والوفاء للوطن واال�ستعداد
للت�ضحية بكل غال ونفي�س يف �سبيل الدفاع عنه،
وجعل علم الإمارات عالي ًا خفاقا يف كل امليادين،
بل وتناف�سوا فيما بينهم من �أجل االلتحاق ب�أبطال
القوات امل�سلحة ،تلكم القوات التي تعد مدر�سة
الوطنية ،وم�صنع للرجال والأبطال ،مبا تر�سخه
من قيم للوفاء والوالء واالنتماء وحتمل امل�سئولية
جتاه �أمتهم العربية والإ�سالمية.

الفريق الركن عيسى المزروعي

اللواء الركن سيف المسافري

نائب رئيس أركان القوات المسلحة

رئيس هيئة العمليات

�إن دماء ال�شهداء الزكية مل ولن تذهب �سدى ،لأنها �سالت يف ميادين
احلق والواجب ،دفاع ًا عن ق�ضية عادلة وهي الوقوف بجانب احلق
والدفاع عن ال�شرعية ،واال�ستجابة لدعوة دولة �شقيقة يف وقت تعر�ضت
فيه ملخاطر ج�سيمة على �أمنها وا�ستقرارها ووحدتها.
نقف وقفة �إجالل واحرتام ملا قدمه �شهداء الوطن الأبرار ،مثمنني
ت�ضحياتهم اخلالدة التي �ستظل معين ًا ال ين�ضب ،نتعلم منه قيم الوالء
واالنتماء والت�ضحية والفداء والدفاع عن الوطن والذود عن حيا�ضه
بكل غال ونفي�س ،لقد لبى �شهدا�ؤنا الأبرار نداء الوطن والقيادة
الر�شيدة ،م�ؤكدين �أ�صالة �شعبنا الويف الذي يلتف حول قيادته
وي�صطف حولها يف كافة الظروف.

�إن �شهداءنا الأبطال هم اليوم يف عليني" ،فرحني مبا �آتاهم اهلل من
ف�ضله" ،وك�أين بهم ينظرون �إلينا من عليائهم نظرة مل�ؤها الفخر
واالعتزاز مبا ي�شهدونه من تكرمي ر�سمي و�شعبي ،هم و�أ�سرهم وذووهم،
ف�شيوخنا الكرام و�سائر القادة وامل�س�ؤولني كانوا يف طليعة من �شارك يف
ت�شييع �أبطالنا �إلى مثواهم الأخري ،ويف طليعة من وقف �إلى جانب �أ�سر
ال�شهداء ،وكان منظر احت�ضان �شيوخنا الكرام لأبناء ال�شهداء وحدبهم
عليهم بليغ ًا وم�ؤثر ًا ،تعجز الكلمات عن و�صفه.
واليوم �سريى العامل كله كيف �ستتحول «واحة الكرامة» �إلى �صرح يجمع
قلوب الإماراتيني جميع ًا� ،صرح يحيون فيه ذكرى �شهدائنا وي�سرتجعون
فيه �سريتهم العطرة� ،صرح يجددون منه الوالء واالنتماء للقيادة والوطن.
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اللواء الركن طيار إبراهيم العلوي

اللواء الركن سالم هالل

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي

مساعد رئيس األركان لالحتياط

لقد ّ
خط �شهداء الإمارات يف تاريخ دولتنا �سطور ًا من العزّة والكرامة
ق�صة ورثوها عن �آبائهم جعلتهم
ق�صة املجدّ ،
يحكون فيها لأبنائهم ّ
رمز ًا من رموز الت�ضحية والفداء؛ ويف هذا اليوم املجيد ،يوم ال�شهيد
ا ّلذي قرر �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل� -أن يكون يف  30من نوفمرب من كل عام عرفان ًا
بالتّ�ضحيات التي قدمها �أبناء الوطن الربرة لتبقى راية الإمارات
العرب ّية املتحدة عالية خ ّفاقة ،ال ي�سعنا � اّإل �أن جندّد العهد على �أن ن�سري
على خطا ه�ؤالء الأبرار الذين ر�سموا يف نفو�سنا بدمائهم ّ
الطاهرة
حب الوطن واالنتماء لرتابه وظلوا �أحياء
مثا ًال يحتذى يف التّعبري عن ّ
يف قلوبنا يتن ّف�سون معنا عزة وكربياء.

لقد كانت البطوالت التي �سطرها �أبناء الإمارات يف جبهات القتال
م�صدر فخر واعتزاز جلميع �أبناء القوات امل�سلحة الذين باتت �أق�صى
�أمنياتهم �أن يلتحقوا ب�إخوانهم يف تلك اجلبهات ،ومل يزدهم ا�ست�شهاد
كوكبة من زمالئهم �إال �إ�صرار ًا وعزمية على موا�صلة م�سرية الدفاع
عن دولتنا احلبيبة وق�ضاياها العادلة ،وتلك عظمة ال�شهداء الذين
يتحولون �إلى منارة م�ضيئة وملهمة ملن بعدهم .مل يكن ا�ست�شهاد
�أبنائنا على �أر�ض اليمن ال�شقيق �أمر ًا عادي ًا ،فالإماراتيون جميع ًا،
وبرغم احلزن الذي �أ�صابهم� ،أثبتوا قدر ًا كبري ًا من القوة وال�صالبة
ورباطة اجل�أ�ش والتالحم الوطني ،ووقفوا جميع ًا �إلى جانب ذوي
ال�شهداء .وحتولت خيم العزاء �إلى خيم مبايعة ووالء للوطن وقيادته.

اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي

اللواء الركن سالم الجابري

رئيس هيئة اإلمداد

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية

لقد كان مما خفف �أحزان �أ�سر ال�شهداء و�أبنائهم ما �شهدوه من
تعاطف معهم ،وما �أولتهم القيادة من اهتمام ورعاية على خمتلف
امل�ستويات ،وكان "يوم ال�شهيد" الذي �أمر به �سيدي �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة ،حفظه اهلل ،خري ما يج�سد تكرمي الدولة
ل�شهدائنا الربرة خا�صة ،و�أبناء القوات امل�سلحة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة عموم ًا ،الذين نذروا �أنف�سهم منذ التحاقهم
بال�سلك الع�سكري للدفاع عن وطنهم والن�ضال من �أجل �أن تبقى
راية دولتنا احلبية خفاقة يف كل مكان.

اليوم ي�سطر �أبناء دولة الإمارات العربية املتحدة مالحم فخر جديدة
يف كل مهمة ُيندبون �إليها ،ويف �أي مكان ،حتقيق ًا مل�صالح دولتهم
العليا ،وما ا�ست�شهاد عدد من �أبنائنا الربرة على �أر�ض اليمن �إال خري
دليل على ذلك� .إذ مل يكن لدولة الإمارات العربية املتحدة �إال تلبية
النداء لنجدة الأ�شقاء اليمنيني ون�صرتهم .فكانت �شجاعة جنودها
وبطوالتهم حمل تقدير العامل وانبهاره ،فقد ر�أى اجلميع فيهم رجا ًال
ال يهابون املوت ،يخو�ضون �أقوى املعارك و�أ�شر�سها ب�صرب وعزمية .وقد
ا�صطفى اهلل ،عز وجل� ،إلى جواره كوكبة ا�ست�شهدوا يف �سبيل الدفاع
عن كرامة اليمن وعروبته.
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اللواء الركن بحري إبراهيم المشرخ

اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون

قائد القوات البحرية

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية

لقد جتلت �أ�سمى �صور الوفاء يف مواقف �أمهات ال�شهداء و�آبائهم،
فقد �ضربوا �أروع الأمثلة يف ال�صرب واالحت�ساب ،ويف �إعالء الواجب
الوطني فوق كل �شيء .و�أكد الآباء والأمهات �أنهم على ا�ستعداد
لتقدمي املزيد من �أبنائهم يف ميدان البطولة وال�شرف .وحتى �أبناء
ال�شهداء الذين جتري منهم وطنيتهم جمرى الدم ،مل متنعهم
�أعمارهم ال�صغرية �أو طفولتهم الغ�ضة من الإح�سا�س بال�شرف الذي
ناله الآباء ،و�أعربوا عن ا�ستعدادهم لإكمال م�سرية ال�شهداء وال�سري
على دربهم .وكان العامل يحب�س �أنفا�سه انبهار ًا حينما يرى �أطفا ًال
يف عمر الزهور يحملون هذا الوعي وهذا الإميان ب�ضرورة الت�ضحية
من �أجل ع ّز الوطن ورفعته.

متر علينا اليوم من جديد ذكرى يوم ال�شهيد ،الذكرى التي �أ�صبحت يف تاريخ
دولتنا حدث ُا وطني ًا خالد ًا ،ي�ستذكر فيه الوطن قبل اجلميع �أرواح ًا �ضحت من
�أجله مدافع ًة عن احلق وعن واجب وجب ت�أديته نحوه ،وهو حمايته من كل
عابث تعبث به نف�سه من �أن ينال �شرب ًا من �أرا�ضيه� ،أو ف�ضاء ًا من �سمائه،
�أو جمرى من قنواته وبحاره ولو جزء ًا ي�سري ًا ليعيث به وبالعباد ...الف�ساد.
�إن يوم ال�شهيد الذي �أ�ضحى يوم ًا فا�ص ًال يف تاريخ دولتنا احلديث مل يكن
ليخلد لوال تلك الكوكبة الطاهرة التي قدمت �أرواحها على كفوف الت�ضحية
والفداء من �أجل الوطن و�سالمته ،فاحلدث ا�ستمد من الفاعل ا�سمه
ور�سمه ..ف�صار يوم ال�شهيد ..م�شتق ًا من الفعل وذكرى حتكي عن كل عمل
بطويل قدمه رجال الوطن يف �ساحات ال�شرف والبطولة.

اللواء الركن صالح العامري

العميد الركن مبارك الجابري

قائد القوات البرية

رئيس هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات

يف هذا اليوم نتذكر �أبنائنا الذين ا�ست�شهدوا يف اليمن ،الذين جادوا
ب�أنف�سهم وارواحهم الزكية يف ميادين البطولة والعزة ،رافعني راية احلق
عالية خفاقة ،كما ان ما قدمة ابنائنا ال�شهداء واملرابطون يف اليمن من
ت�ضحيات هو �شرف جلميع منت�سبي القوات امل�سلحة ولكل �أبناء الوطن.
ان ت�ضحيات ه�ؤالء ال�شهداء قدمت للعامل منوذج ًا ومث ًال عن ما يتحلى
به ابنا�ؤنا يف القوات امل�سلحة ،باميانهم بقيم الوالء والطاعة ،ووقوفهم
�إلى جانب القيم واملبادئ التي ر�سختها قيادتنا الر�شيدة ،وما تربوا عليه
منذ �صغرهم من حب الوطن والدفاع عن ترابه والذود عن حيا�ضه ،فهم
نربا�س وقدوة لزمالئهم الذين يتحرقون �شوق ًا لنيل هذا ال�شرف العظيم.

�إن االحتفاء بيوم ال�شهيد يج�سد قيمة الوفاء التي ُجبل الإماراتيون
عليها ،فهو يوم لتذكر املعاين ال�سامية لقيمة ال�شهادة ،ويوم نردد
فيه لأبناء ال�شهداء ما قاله �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ويل عهد �أبوظبي،
رعاه اهلل" :ال�شهيد و�أنتم وعيالكم ....كلكم عظم الرقبة" ،ولئن كان
�آبا�ؤكم قد �ضحوا بدمائهم يف �سبيل الدفاع عن الإمارات وق�ضاياها
العادلة ف�إنكم ب�أعيننا جميع ًا ،و�ستظلون مو�ضع رعاية وتقدير واهتمام
من كل الإماراتيني.
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الفنان البريطاني

إدريس خان
أشعر بالفخر واإلعتزاز بأنني

استطعت أن أصمم واحة الكرامة
ما هو شعورك تجاه فوزك بجائزة واحة
الكرامة؟ هل كان ذلك متوقعاُ؟

بعد العر�ض على اللجنة ،عرفت �أنني حظيت
بانطباع طيب ،و�أعتقد �أنهم ا�ستطاعوا �أن يلم�سوا
االنفعال يف �صوتي ،ومدى �إمياين بامل�شروع .و�آمل �أن
�أكون قد حققت كل ما قلت �إنني �س�أحققه يف ذلك
اليوم .ل�ست مت�أكد ًا من �أن ذلك كان متوقع ًا ،ولكنني
كنت �أعلم كم كان عملي �أه ًال لأن ي�صنع ن�صب ًا
تذكاري ًا .لقد بذلت قدر ًا كبري ًا من الطاقة لإي�صال
ما يثبت ا�ستحقاق ت�صميمي للفوز .وت�صوري هو �أن
ذلك قد حتقق؛ لأننا الآن ننظر �إلى �شيء �سيبقى
ذكرى على مدى �أجيال� .إنني �أ�شعر بالفخر
واالعتزاز ب�أنني ا�ستطعت �إبداع هذا العمل.
ما مدى االختالف والتفرد الذي
يتصف به تصميم النصب
التذكاري مقارنة بأعمالك
األخرى؟

يف حوار خا�ص ملجلة «درع الوطن» حتدث
الفنان �أدري�س خان م�صمم واحة الكرامة
حول جتربته يف ت�صميم و�إجناز الهيكل
الرئي�سي لن�صب ال�شهداء الذي �سيتم
افتتاحه اليوم بالتزامن مع الذكرى الثانية
ليوم ال�شهيد مو�ضح ًا املراحل التي مر بها،
وم�ستلهم ًا بطوالت ال�شهداء وجالل ت�ضحياتهم
م�ستح�ضر ًا الإمارات ال�سبع� ،إ�ضافة �إلى درا�سة
املوقع الذي خ�ص�ص للواحة مقابل م�سجد
ال�شيخ زايد الكبري  ،وتالي ًا ن�ص احلوار:
حوار :شاكا برمود

يتعلق عملي بالذكرى؛ وكنت دوم ًا
�أ�صنع الفن الذي يلهم قدر ًا من
الت�أمل والروحانية ،و�أومن على
الدوام ب�أن العمل الفني يجب
�أن يبعث �شعور ًا غامر ًا وعاطفي ًا ،ولذلك �أودعت
هذا امل�ستوى من الفهم يف الن�صب التذكاري� .إنه
عمل فريد ،و�أنا مل �أ�صنع �شيئ ًا على هذا امل�ستوى من
قبل ،كما مل �أ�صنع �أي �شيء بهذا امل�ستوى من املادة
فيما �سبق .لي�س ثمة ما ي�شبه هذا متام ًا يف العامل.
ما الذي أوحى لك بفكرة وضع األلواح
المعدنية في النصب التذكاري؟

�إذا ما ا�ستعر�ضنا �ألواح الن�صب التذكاري الواحد
والثالثني جند �أنه مكون من  300طن من الفوالذ،
و 111طن ًا من �ألواح الأملنيوم امل�صبوبة وعددها
 900لوح ،وكل منها مطلي يدوي ًا بحيث ت�شكل
تدرج ًا لطيف ًا يف اللون عرب القطعة .تركيب الألواح

متني ،ولكنه دقيق ومرهف ،بحيث يغري امل�شاهد
بالدنو منه ومل�س �سطحه ،بينما تت�ضافر �ألواح
الن�صب التذكاري فيما بينها �إذ يدعم كل منها الآخر
فت�شكل قوة (يف رمز للجنود والأ�سر واملواطنني) يف
وجه املل ّمات.
مت انتقاء �ألواح عرب الن�صب التذكاري وجرى ر�سم
نقو�ش عليها باخلط العربي بوا�سطة ال�صب �أو
ال�سفع بالرمل على �سطح �ألواح الأملنيوم� ،شملت
�سطور ًا من �أ�شعار و�أقوال املغفور له الوالد امل�ؤ�س�س
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
واقتبا�سات من �أقوال �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل .ومن خالل
ا�ستخدام ارتفاع الن�صب وهيكله تواجه النقو�ش
الزوار يف بحثهم عن الن�ص ،م�ستخدمني �أعينهم
للنظر �إلى الأعلى والأ�سفل وب�شكل �أفقي عرب الن�صب
بكامله .وهناك دعوة يف نقاط خمتلفة تتّ�سم بالألفة
واحلميمية �إلى الت�أمل والتذكر ل�شخ�ص عزيز على
القلوب �أو �إلى ا�ستمداد الراحة مما هو مكتوب.
ما هو الموضوع والمفاهيم التي تسعى
إليصالها من خالل النصب التذكاري؟

تبد�أ جتربة الزائر مع العمل ب�صعوده الدرج املتدرج
الكبري �إلى امل�ستوى الأر�ضي املرتفع ،الذي ي�ؤكد
االحرتام والأهمية والفخر لدولة الإمارات ،وميكن
ر�ؤية ذلك الآن من م�سافة بعيدة ،مما يوفر حلظة
ت�أمل جادة ومثرية.
َيظهر تراكب الألواح �صلد ًا عند االقرتاب منها،
وحينما يقرتب الزائر �أكرث تنك�شف له فرجة تدعون
للولوج داخل الن�صب التذكاري ،ويقع هذا اجلانب من
الن�صب يف نقطة االنتقال الرئي�سية من حيز التذكار
�إلى حيز احلميمية .وحينما مير الزائر خالل الفتحة
الأولى يتجلى له حيز داخلي �أكرب ،ي�سمح للمجموعات
بالتوقف يف ظل �ألواح �أكرب حجم ًا ،واالنغما�س والتمتع
بهذا النطاق والت�أمل يف �أهمية الن�صب التذكاري.
يعيق اللوح رقم  5عن ق�صد الر�ؤية بالن�سبة �إلى

25

ﻓﻨﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻟﻮﺍﺡ
ــﺮﺓ ،ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻹﻣـــﺎﺭﺍﺕ
ﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﻞ ﻟﻮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ
ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻳﻤﻜﻦ

ﻟﻠﺰﻭﺍﺭ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺟﺎﻧﺐ.
ﻭﻧــﻘــﺸــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺍﻟــﺠــﺪﺍﺭﻳــﺔ ﺍﻟــﺘــﻲ ﺻﻨﻌﺖ
ﺃﻟﻮﺍﺣﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﻣﺼﻬﻮﺭﺓ ﻣﻦ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺟﻨﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﺒﻮﺍﺳﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺳﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ،ﻭﺻﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﺣﻤﻞ ﻛﻞ ﻟﻮﺡ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺳﻢ
ﺃﺣــﺪ ﺷــﻬــﺪﺍﺀ ﺍﻟــﻮﻃــﻦ ﻭﺭﺗﺒﺘﻪ ،ﺇﺿــﺎﻓــﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩﻩ .ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ
»ﻭﺍﺣـــﺔ ﺍﻟــﻜــﺮﺍﻣــﺔ« ﻋﺒﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ

ﺍﻟــﺬﻱ ﺃﻧــﺠــﺰﻩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ
ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺧﺎﻥ ،ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻣﺆﺛﺮﺓ ﻣﻠﻴﺌﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ،ﺗﺸﺠﻊ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﺑﻄﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺠﻌﺎﻥ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻗﻴﻤﻪ.

ﺪ اﻵﺧﺮ

ﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎه
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ

ء اﻷﺑﻄﺎل
ﻦ

الزوار ،الأمر الذي يتطلب منهم ا�ستك�شافه والدوران
حوله ،وهنا تنفتح الألواح لتحدث حيز ًا داخلي ًا �أكرب
و�أكرث انفتاح ًا بامل�شاهد التي ت�ستمر من خالل مركز
الن�صب التذكاري .وهذا املو�ضع ي�سلط ال�ضوء �أي�ض ًا
على وجود الربكة التي يجري من خاللها املاء وعلى
ات�صالها ،بالن�سبة �إلى الزوار الذين ميرون باللوح
رقم  ،5حيث بداية الربكة التي تنبع من قاعدة اللوح
وك�أنها تدعو الزائر التباع م�سارها خالل الن�صب
نزو ًال نحو املحور املركزي.
و�إذ َيربز املحور املركزي �أو العمود الفقري للن�صب
التذكاري �إلى اخللفية املفتوحة املكونة من ال�سماء
والأر�ض ،ف�إنه يدعم اللوح املائل الأخري .وقد ُنق�ش
ق�سم الوالء للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية
املتحدة بن�ص بارز على ال�سطح العلوي للمحور.
وحتيط بركة املاء مبحور الن�صب� ،إذ يربز من
الأر�ض وي�شري نحو ميدان الفخر.
أنت تمثل التقاء الثقافتين الشرقية والغربية ,هل
أثر ذلك في التصميم بأي شكل من األشكال؟

ل�ست مت�أكد ًا من �أنه �أثر يف الت�صميم ،ولكنني �أعتقد
�أن م�ستوى فهمي لكال الثقافتني احتد ليف�ضي �إلى
�إبداع هذه اللوحة الفنية� .أنا �أهوى فن الب�ساطة
واحلداثة ،و�أومن �أن التباين بني الفن املعماري
التقليدي للم�سجد وهذه اللوحة يخلق عالقة خا�صة
ومثرية لالهتمام �ضمن اخللفية الطبيعية.
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻔﺨﺮ

هل تحمل األلواح أسماء جميع األبطال
اإلماراتيين؟

يف الواقع ،ال؛ ف�أ�سماء �أبطال الإمارات حمفورة يف
جدران ميدان الفخر الذي �صممته �أي�ض ًا كجزء من
عر�ض امل�شروع ،حيث ا�ستخدمت �أحد ع�شر طن ًا من
الأملنيوم املعاد تدويره ومت حفر �أ�سماء �أبطال الوطن

يف الألواح.
يبدو هذا ال�صرح ديناميكي ًا عن بعد ،فال�سقف
مكون من � 8ألواح م�ستطيلة مركبة على �شكل
طبقات لتخلق �أثر ًا تراكبي ًا ،وهو يتالعب بال�ضوء
الذي ين�ساب �إلى عني الناظر ويحوم فوق ق�سم
زجاجي يجتذب االنتباه �إلى مركز الفراغ.
وحني يدخل الزائر �إلى داخل الغرفة تطالعه �آية
قر�آنية على �سطح من الأملنيوم ميتد �إلى الفراغ
ويحيط بجدران امليدان.
وت�شغل لوحات الأ�سماء اخلطوط الو�سطى يف
امليدان وحتيط بالفراغ ،حيث ي�شع من كل لوحة
ا�سمية م�صباح ي�ضيء �سطحها ،وهذا عمل مثري
للم�شاعر ،وم�صمم خللق حيز للت�أمل والطم�أنينة
واحلميمية للأ�سر التي تتذكر فقيدها العزيز على
قلوبها.
ويوجد يف منت�صف اجلناح عمل فني يتكون من
�ألواح زجاجية �سبعة ،حتيط بها بركة يجري من
خاللها املاء ببطء .ويبلغ ارتفاع الألواح ثالثة �أمتار
ون�صف املرت ،وهي م�صنوعة من خم�س طبقات
من الزجاج ال�صلب غري العاك�س ،تزن كل طبقة
 1.2طن .والزجاج مدفون يف �أر�ضية املن�صة
ويرتفع منها ،حيث ت�ستند الألواح بع�ضها �إلى بع�ض
يف �إ�شارة ب�صرية مبا�شرة �إلى الن�صب التذكاري،
وترمز باجتماعها �إلى الوحدة والتكاتف والقوة
ومتثل حيز ًا للذكرى .ويعك�س كل لوح من �ألواح
الزجاج �أ�سماء الأبطال ،كما يعك�س �صورة الزائر
داخل املكان .وقد نق�ش يف الزجاج ق�سم الوالء
للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية املتحدة
على كال الوجهني من الأمام واخللف ،حيث ميكن
قراءته من �أي من اجلانبني ،وعلى الأوجه الأربعة
ع�شرة للزجاج توجد نقو�ش كتابات باخلط العربي
تر�شد الناظر يف �أنحاء الغرفة.

�إن تراكب الكلمات يف الو�سط ي�شكل روح ًا و�شعور ًا
بال�شمولية والرحابة ميلأ و�سط املكان ،مما ي�سمح
للم�شاهد بالدوران حول الألواح ،يدفعها وي�سحبها
�إلى القلب يف الو�سط ،وي�شاهد انعكا�س الأ�سماء
على اجلدار .متثل الألواح الزجاجية وامليدان خامتة
�أخاذة لرحلة مفعمة بالت�أمل والقوة.
تم اعتماد تصميمك في مارس خالل هذا
العام .هل كان إنجاز تشييد النصب التذكاري
خالل هذا الوقت القصير يمثل تحدياً؟

�أجل ،لقد كان ميثل حتدي ًا .لقد و�ضعت كثري ًا من
الطاقة والعاطفة يف العمل ،و�آمل �أنه حقق الثمرة.
�أحيان ًا تكون ال�سرعة يف م�شروع بهذا احلجم �أمر ًا
جيد ًا؛ لأنها تركز �أفكارك وال ترتك وقت ًا كبري ًا
يكفي لأن تبدل النية الأ�صلية .لقد كان مزيج ًا من
التفكري ال�سريع والتمثل بالقوة بحيث ال تقع يف الرتدد
واحلرية.
الكتابات بالخطوط العربية هي جزء من
التصميم .كيف توصلت إلى تلك الفكرة؟

�أردت �أن تبدو اخلطوط العربية جزء ًا من العمل،
و�أال تبدو منف�صلة عن ال�سطح املتميز .وقد
ا�ستخدمت تقنيتني لرتكيب اخلطوط العربية يف
العمل� ،إحداهما تقنية الطبع �أو الكب�س ،حيث
مت كب�س احلروف يف �سطح القالب قبل �صبها،
والأخرى ،هي ال�سفع بالرمل من خالل �سل�سلة من
القوالب التي – مبجرد نزعها – تُظهر ال�سطح
النظيف للأملنيوم .وقد �سمحت كال التقنيتني يل
بتوجيه عيني امل�شاهد فوق العمل .فقد و�ضعت
الق�صائد فوق هذا املعلم بكامله ،مما �سمح
ب�أ�سلوب ينطوي على املناورة بتجربة امل�شاهد
داخل ال�صرح العمالق.
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اإلفتخار واإلعتزاز بشهداء الوطن

اإلمارات

قيادة وشعباً وفية لشهدائها
ومثمنة لتضحياتهم
شهداؤنا قدموا أرواحهم بكل عز وإباء فدا ًء
للواجب الوطني في ساحات البطولة والشرف

تحقيق :المقدم ركن/يوسف جمعة الحداد

ال�شك يف �أن الأمر ال�سامي الذي �أ�صدره
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،ب�أن يكون الثالثون
من نوفمرب من كل عام "يوم ًا لل�شهيد" ،جاء
تخليد ًا ووفا ًء وعرفان ًا بت�ضحيات وعطاء وبذل
�شهداء الوطن و�أبنائه الربرة ،الذين وهبوا
�أرواحهم لتظل راية الإمارات خفاقة عالية،
وهو ي�ؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل
الوطن وخارجه يف امليادين املدنية والع�سكرية
والإن�سانية .وتقام يف هذه املنا�سبة مرا�سم
وفعاليات وطنية خا�صة ،ت�شرتك فيها م�ؤ�س�سات
الدولة كافة ،وكل �أبناء �شعب الإمارات واملقيمني
فيها ،ا�ستذكار ًا وافتخار ًا واعتزاز ًا بقيم التفاين
والإخال�ص والوالء واالنتماء املتجذرة يف نفو�س
�أبناء الإمارات .ثمن عدد من القيادة الع�سكرية
يف عدد من الدول ال�شقيقة وال�صديقة �أهمية
ومكانة "يوم ال�شهيد" باعتباره يج�سد يف جوهره
قيمة االعتزاز واالفتخار ب�شهداء الوطن الأبرار،
والتقدير من جانب القيادة الر�شيدة واملواطنني
للدور الرائد الذي قاموا به يف الدفاع عن
مكت�سبات الوطن وحماية م�صاحلة يف الداخل
واخلارج.
المبادئ أثمن من الحياة

فقد �أكد �سعادة الفريق الركن ذياب بن
�صقر النعيمي ،رئي�س هيئة الأركان بقوة دفاع
البحرين� ،أن ال�شهداء �سطروا �سجالت �أجماد
�أوطانهم و�أمتهم بطهارة دمائهم الزكية

و�أرواحهم النقية ،معلنني �أن املبادئ �أثمن من
احلياة و�أن القيم �أعظم من الروح ،ف�شهدا�ؤنا
الأبطال قدموا �أرواحهم بكل عز و�إباء فدا ًء
للواجب الوطني يف �ساحات البطولة وال�شرف،
و�ضحوا بدمائهم وبذلوا الأرواح رخي�صة يف
�سبيل دينهم و�أمتهم ،وقد �ساروا على نهج الآباء
والأجداد الذين انربوا للواجب الوطني وحملوا
راية الدفاع عن الأوطان .و�أ�ضاف �سعادته،
لقد جاءت توجيهات قادتنا ،حفظهم اهلل،
بتخ�صي�ص يوم من كل عام "يوم ًا لل�شهيد"
عرفان ًا وامتنان ًا ب�شهدائنا البوا�سل ،وتخليدا
لذكراهم الغالية ،وتقدير ًا بقيمة ال�شهادة
وعظمتها وتكرمي ًا ل�شهدائنا ووفاء لبطوالتهم،
وملا قدموه لأوطانهم ،واجلميع ثمن هذه املبادرة
اجلليلة وكان لها �أثرها البالغ يف نفو�س �أهايل
ال�شهداء وجميع املواطنني .ويف هذا اليوم
نقف جميع ًا وقفة �إجالل و�إكرام �أمام مواكب
ال�شهداء الذين �ضحوا ب�أرواحهم من �أجل
الواجب الوطني املقد�س ،ون�ستذكر مب�شاعر
العزة والفخر �شهداءنا الأبرار وندعو اهلل
العلي القدير �أن يرحمهم بوا�سع رحمته وعظيم
مغفرته .وبهذه املنا�سبة وجه �سعادة رئي�س
هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين حتية �إكبار
و�إجالل لذوي �شهداء الواجب الوطني املقد�س،
م�ؤكد ًا �أن ال�شهداء قد �ساروا على خطى
الآباء والأجداد ،فقد امت�شقوا بنادق املجد
بكل �شجاعة ،و�سطروا بدمائهم الزكية �أروع
مالمح البطولة ،والت�ضحية يف الدفاع عن �أمن
وا�ستقرار �أوطاننا ،وخلقوا منوذج ًا وطني ًا يف
الت�ضحية والفداء ن�صرة للدين واحلق والعدل

وال�سالم وكرامة الأمة ،فهم بت�ضحياتهم حملوا
الراية ب�أمانة و�إخال�ص وجعلوها عالية خفاقة
وحققوا دور ًا وطني ًا عظيم ًا .كما �أكد �سعادة
الفريق� ،أن ال�سرية العطرة ل�شهداء الوطن
الأبرار �ستظل مبعث فخر واعتزاز للوطن
واملواطنني ولأهلهم وذويهم وللأجيال القادمة،
وقد ُخطت ت�ضحياتهم امل�شرفة ب�أحرف بارزة
يف ال�سجل امل�ضيء لقواتنا امل�سلحة ،و�أ�ضحى
عطا�ؤهم عالمة بارزة يف التاريخ الع�سكري
لبلداننا ،فقد هبوا بكل عزة و�صالبة وقدموا
�أعظم الدرو�س يف الوطنية و�ضربوا املثل
الرائعة يف الت�ضحية وكر�سوا �أعظم مفاهيم
الفداء و�أ�صدق قيم االنتماء والوالء.
وهبوا حياتهم في سبيل الحق ورفعة
األمة

�أكد اللواء الركن حممد علي املقد�شي ،رئي�س
هيئة الأركان العامة للقوات امل�سلحة اليمنية،
�أن القوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية
املتحدة �أدت دور ًا فاع ًال ومتميز ًا يف معارك
ال�شرف والبطولة �إلى جانب �إخوانهم يف اجلي�ش
الوطني واملقاومة ال�شعبية ،حيث �أظهروا براعة
يف القتال و�ضربوا �أروع الأمثلة يف ال�شجاعة
والإقدام .وقال :لقد ر�أيتهم و�شاهدتهم ب�أم
عيني �أثناء اقتحام مواقع املتمردين ،وهم
كالأ�سود املنطلقة نحو عنا�صر تلك الع�صابات
ومرتزقتهم الذين كانوا يفرون من �أمامهم
كالقطط املذعورة ،تاركني قتالهم وجرحاهم
و�أ�سراهم والكثري من املعدات والأ�سلحة
وراءهم يجرون �أذيال الهزمية واخلزي والعار.
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ذياب بن �صقر النعيمي
وباملقابل نال املقاتلني الإماراتيني �شرف
امل�شاركة يف حترير وتطهري حمافظات عدن
وم�أرب وح�ضرموت فطوبى لأولئك الرجال
املقاتلني الأ�شداء وطوبى لل�شهداء الأبطال يف
م�ضاجعهم الذين عقدوا العزم على حتقيق
النجاحات و�صنع االنت�صارات فحققوها،
وطلبوا ال�شهادة فنالوها ،وطوبى للآباء
والأمهات اللواتي �أجننب ه�ؤالء الرجال الذين
كتبوا بدمائهم ،وعلى �أن�صع ال�صفحات ،تاريخ ًا
جديد ًا للمنطقة العربية والعامل يف مرحلة
فا�صلة من تاريخ الأمة العربية والإ�سالمية،
جتلى فيها النهو�ض العربي عرب عا�صفة
احلزم التي تزعمتها اململكة العربية ال�سعودية

حممد علي املقد�شي

رافع بن علي ال�شهري
الأبطال يف "يوم ال�شهيد" لأعزيهم يف فقدان
رجال وهبوا حياتهم يف �سبيل احلق ورفعة
الأمة ،و�سيظل ا�ست�شهادهم ميثل و�سام �شرف
على �صدر كل �إماراتي وكل عربي وم�سلم،
و�سيظلون م�صدر فخر واعتزاز ،لي�س لأبناء
الإمارات فح�سب ،بل ولكل �أبناء الأمة العربية
والإ�سالمية� ،سائ ًال املولى ،ج ّل وعال� ،أن
يتغمدهم برحمته ويدخلهم ف�سيح جناته.

ال�شقيقة بقيادة خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود.
و�أ�ضاف ،لقد امتزج الدم الإماراتي العربي
بالدم اليمني العربي ،وكان هذا املوقف
الداعم وامل�ساند �صنع ًا كبري ًا ورائع ًا من قبل
دول التحالف ،وهنا �أ�ؤكد ما قاله فخامة رئي�س
اجلمهورية عبدربه من�صور هادي �إن �شعبنا
اليمني لن ين�سى هذا ال�صنع لدول التحالف،
وعلى ر�أ�سها اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
ودولة الإمارات العربية ال�شقيقة و�سائر دول االلتزام بالعهد والوفاء بالوعد
التحالف ،و�سيظل يف ذاكرة ووجدان كل ميني من جانبه �أكد �سعادة اللواء الركن طيار رافع
بن علي ال�شهري ،مدير عام الإدارة العامة
يتذكره الكل �إعجاب ًا وفخر ًا واعتزاز ًا.
و�أ�ضاف� ،أتوجه �إلى �أهايل و�أ�سر ال�شهداء ل�ش�ؤون املتقاعدين للقوات امل�سلحة ال�سعودية،
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تاجن هاو
�أنه بروح الإميان والعزمية ال�صادقة وبكل
�شجاعة وثبات لبى ويلبي دائم ًا �أبطال قواتنا
امل�سلحة نداء الواجب ،حيث �ضرب لنا �شهدا�ؤنا
�أروع الأمثلة يف االلتزام بالعهد والوفاء بالوعد،
اقتدا ًء ب�آبائهم و�أجدادهم ،حيث لبى �شهدا�ؤنا
النداء وخا�ضوا املعارك بكل ب�سالة واقتدار،
وواجهوا املوت وظفروا بال�شهادة دفاع ًا عن
دينهم ووطنهم يف مواقع ال�شرف والفداء.
و�أ�ضاف� ،إن ال�شهادة منحة ودرجة عالية
يرفع اهلل �إليها من يختار من عباده ،و�إننا �إذ
نح�سبهم �شهداء ب�إذن اهلل ومنته وكرمه وال
نزكيهم على اهلل ف�إننا ن�س�أله ،ج ّل يف عاله� ،أن
يتقبلهم برحمته ويرفع درجاتهم يف املهديني.
"يوم الشهيد" مناسبة عزيزة على القلب

و�أكد العقيد تاجن هاو ،امللحق الع�سكري ب�سفارة
ال�صني بدولة الإمارات العربية املتحدة� ،أن
"يوم ال�شهيد" ميثل منا�سبة خا�صة وعزيزة
على القلب ،ن�ستعيد فيها روح التفاين
والإخال�ص ،ون�سرتجع امل�ساهمات القيمة التي
بذلها �أبناء القوات امل�سلحة يف دولة الإمارات

جان كري�ستوف جريديه

�سريجي روجيت�شكي

العربية املتحدة من �أجل �أن تنعم دولة الإمارات
ومنطقة ال�شرق الأو�سط والعامل �أجمع بحياة
�أف�ضل.
و�أ�ضاف ب�أن �أف�ضل و�سيلة لتكرمي �شهداء
الأبطال يف دولة الإمارات هي ال�سري على
دربهم وموا�صلة معركتهم املقد�سة و�إنهاء
ولدي
املهمة التي �ضحوا ب�أرواحهم من �أجلهاّ ،
يقني را�سخ ب�أن �أبناء القوات امل�سلحة يف دولة
الإمارات �سيوا�صلون حمل الراية ،و�سيحافظون
على القيم النبيلة التي مت�سك بها رفاقهم
يف حمل ال�سالح خالل اجلهود الكبرية التي
بذلتها الدولة لتوحيد الإمارات وخالل عملية
التطوير ال�شامل على مدار ال�سنوات املا�ضية،
و�سي�صبحون خري خلف ملوا�صلة عملية بناء
الدولة وقواتها امل�سلحة.
كما �أ�ضاف امللحق الع�سكري ،بف�ضل الرعاية
الكرمية للقيادة الر�شيدة للدولة الإمارات
�شهدت القوات امل�سلحة الإماراتية خالل
ال�سنوات الأخرية عملية بناء وتطوير �شاملة
ومكثفة يف �صفوفها الأمر الذي جعلها تقوم
بدور مهم يف املنطقة بف�ضل ج�سارتها الكبرية

ومهنيتها العالية.
و�أ�شار امللحق الع�سكري ال�صيني �إلى �أن القوات
امل�سلحة يف دولة الإمارات وا�صلت م�ساعيها
احلميدة لتوحيد ال�صف وحتقيق اال�ستقرار
الداخلي وتكري�س الأمن وال�سالم الإقليميني
عن طريق التطوير الذاتي والتعاون الوثيق مع
الدول ال�صديقة ،الأمر الذي �أدى �إلى حتقيق
نتائج �إيجابية للغاية .ويف اخلتام ،ال ي�سعنا �إال
�أن ندعو بالرحمة لأرواح ال�شهداء ،و�أن يعم
الأمن والرخاء يف دولة الإمارات ،و�أن تظل
ج�سور ال�صداقة ممدودة بني الإمارات العربية
املتحدة وجمهورية ال�صني ال�شعبية �إلى الأبد.
دماء الشهداء تروي شجرة المستقبل

من جانبه �أ�شار العقيد جان  -كري�ستوف
جريديه ،امللحق الع�سكري ب�سفارة فرن�سا لدى
دولة الإمارات العربية املتحدة ورئي�س بعثة
التعاون الع�سكري� ،إلى �أنه دائم ًا ما تدفع الأمم
ثمن ًا باهظ ًا للحروب ،حيث حت�صد احلروب
�أرواح اجلنود و�أعداد ًا هائلة من ال�شهداء الذين
�أبوا �أن يرتاجعوا عن تقدمي �أرواحهم الغالية
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فداء لهدف نبيل �أكرب و�أغلى و�أثمن من ذواتهم،
�إنهم حق ًا �شهداء� ،شهداء �أحياء عند ربهم
يرزقون .و�أ�ضاف ،من واجب الدول �أن حتافظ
على ذكرى ال�شهداء ،و�أن ترعى �أراملهم وت�ضمد
جراح �أبنائهم ،و�أن تزرع يف قلوب ال�شباب تلك
الروح الوثابة للذود عن حيا�ض الوطن وهذا
الإح�سا�س بالفخر والكرامة الوطنية اللذين
يرويان �شجرة امل�ستقبل والرخاء لهذه الأمة.
كما �أ�شار امللحق الفرن�سي� ،إلى �أن ر�سالة
ال�شهداء ر�سالة واحدة ال تتغري� :أن نثمن بحق
ت�ضحياتهم و�إميانهم بهذا الوطن ،و�أن ن�سري
على دربهم و�أن نرفع الراية من بعدهم .وها
هو جيل من الأبطال قد وثب لنجدة هذا الوطن
والت�صدي للربابرة والدفاع عن الأهل والأحباء.
و�أ�ضاف ،بينما حتتفل الدول الأوروبية العريقة،
ومن بينها فرن�سا ،بذكرى مرور مائة عام على
انتهاء احلرب العاملية الأولى التي جلبت الدمار
وال�شتات لل�شباب يف عمر الزهور ،من املهم
اليوم �أن ندرك كيف حتولت الت�ضحيات التي
قدمها �أبناء تلك الدول عن طيب نف�س وخاطر
�إلى بذور تبني �شجرة امل�ستقبل واال�ستثمار
�سعي ًا وراء ال�سالم .وها هي ذي دولة الإمارات
العربية املتحدة تروي ،مثل كل الدول العريقة،
جذورها بدماء تاريخها .وعلينا �أن نفخر و�أن
نعتز بهذا التاريخ الذي تعكفون على كتابة
�سطوره ب�أنف�سكم اليوم� ،إنه تاريخ ال يحظى
قارئوه �إال مب�شاعر الفخر والإعجاب.
شجاعة وبطولة في ذاكرة األمة

من جانبه �أ�شار العقيد �سريجي روجيت�شكي،
امللحق الع�سكري الأوكراين لدى دولة الإمارات

العربية املتحدة� ،إلى �أنه يف عام � 2015أعلن
الرئي�س الأوكراين بيرتو بورو�شينكو عن البدء
باالحتفال ال�سنوي بيوم � 14أكتوبر الأول
كعيد وطني مبنا�سبة "يوم الرجل املدافع عن
الوطن" ،وقد �أمر الرئي�س الأوكراين باعتبار
هذا اليوم يوم عطلة ر�سمية يف البالد ،وقد
مت اتخاذ هذا القرار بهدف تكرمي الرجال
الأبطال وال�شجعان الذين دافعوا عن ا�ستقالل
البالد ووحدة و�سالمة �أرا�ضيها ،ودفاع ًا عن
التقاليد الع�سكرية لل�شعب الأوكراين ،من
�أجل العمل على تعزيز روح البطولة والفداء
لدى �أبناء ال�شعب الأوكراين ودعم خططه
االجتماعية .ويف عام � 2015أ�صدر �صاحب
ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س
الدولة ،حفظه اهلل ،مر�سوم ًا باعتبار الثالثني
من نوفمرب عطلة ر�سمية �سنوية مبنا�سبة ذكرى
"يوم ال�شهيد".
ومن اجلدير بالذكر �أن "يوم ال�شهيد" يف دولة
الإمارات العربية املتحدة يكر�س االعرتاف
بالتفاين وبالت�ضحيات التي قدمها �شهداء
الإمارات الذين وهبوا �أرواحهم� ،سواء على
�أر�ض هذا الوطن وترابه �أو يف اخلارج� ،أثناء
تنفيذ العمليات املدنية والع�سكرية والإن�سانية.
و�ستظل ذكرى ه�ؤالء ال�ضحايا الأبطال
وب�سالتهم يف تنفيذ تلك املهام حمفورة يف
قلوبنا و�أذهاننا �إلى الأبد ،والبد �أن تنحني
الهامات احرتام ًا وتبجي ًال ل�شجاعة ه�ؤالء
الأبطال الذين وهبوا �أرواحهم وهم يف ريعان
ال�شباب فداء لهذا الوطن الغايل ،و�ستبقى
�شجاعتكم وبطوالتكم يف ذاكرة الأمة �إلى الأبد.
و�أ�ضاف امللحق الع�سكري ،ال يفوتنا يف هذا

املقام �أن نرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان
للآباء والأمهات الذين قدموا �أرواح �أبنائهم
فداء لهذا الوطن ،كما ال يفوتنا �أي�ض ًا �أن نحيي
و�أن نكرم ال�شهداء الأبطال على �شجاعتهم
و�إقدامهم بعد �أن تركوا خلفهم كل �شيء فداء
لهذا الوطن ومن �أجل بناء م�ستقبل �أبنائهم
و�آبائهم و�أقاربهم و�أ�صدقائهم.
و�أ�ضاف ،مل يتوانَ �شهدا�ؤنا الأبطال عن تقدمي
غال ونفي�س فداء لوطننا احلبيب،
�أرواحهم وكل ٍ
الأمر الذي يجعلهم �أيقونة يف قلوبنا �إلى الأبد،
و�سنظل ،و�ستظل هذه الأمة املعرتفة باجلميل،
فخورين بب�سالتكم و�شجاعتكم اللتني �ستبقيان
م�صدر وحي و�إلهام كبريين بالن�سبة لنا،
ومن امل�ؤكد �أن ذكرى ال�شهداء الأبطال �ستظل
حمفورة يف قلوبنا وعقولنا ب�أحرف من نور.
"يوم للشهيد" هو عربون وفاء

من جانبه قال العقيد را�شدي عبدالغاين،
امللحق الع�سكري اجلزائري لدى دولة الإمارات
العربية املتحدة� ،إن مبادرة دولة الإمارات
العربية املتحدة باعتماد "يوم لل�شهيد" هو
عربون وفاء ل�شهدائها الأفذاذ ،وعهد يقطعه
�أبنا�ؤها لل�سري على الدرب نف�سها واالقتداء
بالنهج ال�شريف ،وهو �أي�ض ًا �إر�ساء للروابط
بني الأجيال ،ودرو�س وعرب لها مدى الع�صور،
تروي ما قدمه الآباء والأجداد من ت�ضحيات
كبرية ،كي تبقى الأوطان وي�أمن اجلريان.
و�أ�ضاف ،ب�أن االحتفاء ب�شهدائنا ومتجيدهم،
ال ميكن اختزاله يف يوم من �أيام ال�سنة ،فنحن
حني نتذكرهم ون�شيد بت�ضحياتهم ،ف�إننا ال
ن�ستح�ضرهم كتاريخ م�ضى وكبطوالت م�شهورة،
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را�شدي عبدالغاين

عارف خلف عوي�س الزبن

تايك يو

�أو كمواقف متميزة فح�سب ،بل نتذكرهم كم�آثر فخر وعزة لوطنهم.
خالدة وكقيم را�سخة ،وكميثاق نعتمد عليه
ون�ست�أن�س به يف مواجهة التحديات ،ف�إذا كانت أمر مثير لإلعجاب
ال�شهادة �شرف ًا وو�صية ،ف�إن الوفاء والإخال�ص من جانبه �أ�شاد العقيد الركن طيار تايك يو،
امللحق الع�سكري الكوري لدى دولة الإمارات
للو�صية �أمانة و�شرف.
العربية املتحدة ،بالعالقات الأخوية ال�صادقة
من حق الشهداء علينا أن تبقى ذكراهم
التي تربط كوريا ودولة الإمارات العربية
خالدة
املتحدة ،حيث يجمعهما تاريخ طويل من التعاون
من جانبه قدم العقيد عارف خلف عوي�س ك�شريكتني ا�سرتاتيجيتني .وتنتهز وزارة الدفاع
الزبن� ،ضابط االرتباط الع�سكري ب�سفارة الوطني الكورية �أن تعرب عن �أحر تعازيها
اململكة الأردنية الها�شمية لدى دولة الإمارات ل�سقوط �شهداء الإمارات و�أ�سرهم الذين �ضحوا
العربية املتحدة ،حتية لأرواح ال�شهداء الذين ب�أرواحهم فداء لهذا الوطن املعطاء.
قدموا �أرواحهم رخي�صة من �أجل رفعة �ش�أن ومن اجلدير بالذكر �أن كوريا حتتفل بـ"يوم
الوطن ،حيث اختار ال�شهداء الطريق ال�صعب ،الذكرى" يف ال�ساد�س من يونيو ،وهو ما يعادل
فال�شهيد �أ�صبح عنوان ًا لوطنه ،وه�ؤالء ال�شهداء "يوم ال�شهيد" يف دولة الإمارات والذي يعترب
�ضحوا بحياتهم من �أجل حريتنا وحرية الأجيال �أهم عطلة ر�سمية ،ففي هذه املنا�سبة يت�سنى
القادمة ،فيجب علينا �أن نتذكرهم دائم ًا ونحتفي لنا �أن ن�ستعيد ذكرى الت�ضحيات اجل�سيمة التي
بهم ونعاهدهم على اال�ستمرار على خطاهم.
قدمها ال�شهداء املخل�صون لهذا الوطن.
ً
ً
ً
و�أ�ضاف الزبن� ،إن قرار �صاحب ال�سمو ال�شيخ و�أ�ضاف ،لقد كان �أمرا مثريا للإعجاب حقا �أن
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات نرى قادة الإمارات يحر�صون على زيارة �أ�سر
العربية املتحدة والقائد الأعلى للقوات امل�سلحة ،ال�شهداء ب�أنف�سهم وتقدمي خال�ص التعازي لهم
حفظه اهلل ،بتخ�صي�ص يوم لل�شهداء هو ت�أكيد يف ا�ست�شهاد ذويهم ،و�أعتقد �أن هذه اخلطوة
�أن الوطن ال ين�سى �أبد ًا �أبناءه الربرة الذين هي �أقل ما ميكن �أن تقدمه الدولة لأبنائها
ي�ضحون دفاع ًا يف �ساحات العز والفخر.
الأبرار ،ونحن على يقني ثابت ب�أن دولة الإمارات
و�أ�ضاف ،يف يوم ال�شهيد الذي ي�صادف يف  30العربية املتحدة �ستوا�صل م�ساعيها احلثيثة
نوفمرب �أقول لأرواح ال�شهداء ب�أننا نحيا بف�ضل للحفاظ على اال�ستقرار الإقليمي وموا�صلة
ت�ضحياتهم ،و�أن حياتنا ت�ستمر الآن بعد �أن الأن�شطة التي من �ش�أنها املحافظة على ال�سلم
�ضحوا بحياتهم ،فهم ال�شرفاء والعظام الذين الدويل ،وذلك بعد �أن ذاقت ت�ضحية �أبنائها
ماتوا من �أجل تراب الوطن الغايل الذي كان يف ال�شهداء ويف ظل احلر�ص ال�شديد من جانب
عيونهم هو االعظم والأكرب والأعلى.
قيادة الإمارات الر�شيدة على رعاية �أبنائها
ويف هذا اليوم نقول لأ�سر ال�شهداء ارفعوا بالإ�ضافة �إلى ر�ؤيتها الفريدة لدور الإمارات
ر�ؤو�سكم وفاخروا الدنيا ب�شهدائكم لأنكم خارج حدود املنطقة ،ويف هذه املنا�سبة ي�سرين
دخلتم التاريخ ،واعتزوا بهم فهم الذين رفعوا �أن �أرفع �أ�سمى �آيات ال�شكر واالحرتام والتقدير
ا�سم دولة االمارات العربية املتحدة عالي ًا ،هذه لقادة الإمارات الذين ي�ضربون �أروع الأمثلة
الدولة التي كرمت ه�ؤالء االبطال بتخ�صي�ص لبقية قادة دول العامل.
يوم ل�شهيد الوطن والذي نحتفل به يف كل عام.
فمن حق ال�شهداء علينا جميع ًا �أن تبقى ذكراهم حرية وكرامة وسيادة الوطن
خالدة .وبهذه املنا�سبة الغالية على قلوبنا جميع ًا وقال برنارد دان ،رئي�س بوينج ال�شرق الأو�سط
يحتاج الوطن منا الكثري من اجلهد والكثري من و�شمال �إفريقيا وتركيا� ،إنه مبنا�سبة "يوم
العمل .واليوم وكل يوم �سيبقى ال�شهداء عنوان ال�شهيد" ن�ستذكر جنود الإمارات الأبطال الذين

�ضحوا بدمائهم الطاهرة فدا ًء للوطن ،ونحيي
ذكرى �أولئك ال�شهداء الأبرياء الذين �ضحوا
ب�أرواحهم يف �سبيل تقدمي اخلدمات املدنية
والإن�سانية ومن �أجل حرية وكرامة و�سيادة
الوطن.
و�أ�ضاف� ،إننا يف �شركة بوينج نقف �إجالالً
و�إكبار ًا لأرواح كل ال�شهداء .ونك ّرم الأبطال
ال�شجعان الذين بذلوا دماءهم الزكية خلدمة
وحماية قيم ومعتقدات وطنهم .و�إن مهمتنا
الأولى يف بوينج هي تقدمي منتجات وخدمات
دفاعية تعزز من �إمكانات احلكومات يف الدفاع
عن �شعبها وحدودها� ،إلى جانب املحافظة على
�أمن و�سالمة حدودها ،و�إنه ملن دواعي فخرنا
واعتزازنا �أن من�ضي قدم ًا يف �شراكتنا املتينة مع
دولة الإمارات العربية املتحدة.
االعتراف بالفضل للوطن

من جانب عرب �إريك ترابري ،رئي�س جمل�س �إدارة
واملدير التنفيذي ل�شركة "دا�سو �إيفيي�شن" ،عن
ت�ضامن ال�شركة ووقوفها �إلى جوار دولة الإمارات
العربية املتحدة مبنا�سبة ذكرى "يوم ال�شهيد"،
حيث قدم �شهداء الإمارات �أرواحهم فداء لهذا
الوطن املعطاء ودفاع ًا عن قيمه ،فالإخال�ص
والتفاين والب�سالة التي �أبداها ه�ؤالء ال�شهداء
الأبطال �أ�صبحت مثا ًال للبطولة حتتذيه الأجيال
ال�صاعدة يف جميع �أنحاء العامل ،و�أقل ما ميكن
�أن نقدمه له�ؤالء ال�شهداء الأبطال هو �أن ن�ستعيد
ذكراهم والأجماد التي �سطروها ونحن نحتفل
بيوم ال�شهيد يف الثالثني من نوفمرب .فقد �ضرب
�أبناء الإمارات من ال�شهداء �أروع مثال على
احلب والتفاين واالعرتاف بالف�ضل لهذا الوطن
احلبيب.
قدموا أرواحهم فداء لوطنهم

رفع الفريق بحري متقاعد روبرت �إ�س .هوارد،
رئي�س املديرين التنفيذيني ب�شركة لوكهيد مارتن
يف دولة الإمارات� ،أ�سمى �آيات الإجالل واالحرتام
والتقدير على الت�ضحيات اجل�سيمة والتفاين
الالحمدود الذي قدمه �شهداء الإمارات الذين
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برنارد دان
�ضحوا ب�أرواحهم داخل الإمارات وخارجها من
�أجل تنفيذ املهام املدنية والع�سكرية والإن�سانية
املوكلة �إليهم.
وقال �إن هذا اليوم املجيد ميثل فر�صة عظيمة لنا
كي نتذكر بكل م�شاعر االمتنان وال�شكر والتقدير
كل اجلنود البوا�سل يف القوات امل�سلحة بدولة

�إريك ترابري

روبرت �إ�س هوارد

الإمارات ،و�أن ن�ست�شعر الت�ضحيات اجل�سيمة
التي قدموها فداء لوطنهم احلبيب ،وندعو اهلل
العلي القدير �أن يدمي على دولة الإمارات تراثها
العريق وقيمها النبيلة التي متثلها خري متثيل.
و�أ�ضاف ،بحكم عملي ك�ضابط بحري متقاعد
�سبق �أن خدم بالده على مدار �أربعني عام ًا

تقريب ًا ،فقد �سنحت الفر�صة يل �أن �أمل�س عن
قرب �سمات ال�شجاعة والب�سالة للجنود الأبطال
الذين قدموا �أرواحهم الغالية فداء لوطنهم،
و�ستظل ذكرى ه�ؤالء الأبطال وذكرى كل من
�ضحى بحياته فداء لهذا الوطن حية يف قلوبنا
وعقولنا.
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ذوو الشهداء

يؤكدون استمرارية العطاء للوطن
وأنهم جاهزون لتلبية نداء الواجب

عبيد احلمودي

علي اليماحي

عبداهلل الكعبي

يوم الشهيد رسالة إلى جميع األمم بأننا شعب
متوحد تجمعنا الشدائد كما تجمعنا األفراح
تحقيق :خميس الحوسني

«الدم الإماراتي فداء لأمن الوطن العربي»..
هكذا �أعلنها �أبناء الإمارات با�ست�شهادهم
يف اليمن ،نعم فقدناهم ج�سد ًا ،ولكن
�أرواحهم بيننا يف �أهلهم و�أبنائهم ،لقد
�سطروا بدمائهم وعيد ًا ملن ت�سول له نف�سه
العبث بالعروبة و�صناعة القالقل يف حميطنا
العربي ،و�أعلنوها فع ً
ال ولي�س قو ًال� ..شهداء
الإمارات الذين فازوا بهذا ال�شرف هم مثال
�صادق لأبناء الإمارات املخل�صني لوطنهم
ولقيادتهم امل�ؤمنني مبا تدعمه حكومتهم
من ق�ضايا �إقليمية ودولية ،موقنني ب�أن ذلك
كله ي�صب يف م�صلحة �أمن وا�ستقرار بلدهم
والبلدان ال�شقيقة وال�صديقة.
�أق�سموا باهلل العظيم على الإخال�ص لدولة
الإمارات العربية املتحدة ورئي�سها ،مطيعني
جلميع الأوامر التي ت�صدر �إليهم من قادتهم،
منفذين لها يف الرب والبحر واجلو داخل
البالد وخارجها ،و�أق�سموا �أن يحافظوا على
�شرفهم و�سالحهم ،ال يرتكونه قط حتى
ينالوا املوت ،وقد �أ�شهدوا اهلل على قولهم هذا
ونفذوه حق ًا.

وزمال�ؤهم من بعدهم �أ�صروا على ق�سمهم
متفانني يف �أداء واجبهم ،مل تخفهم
احلوادث ،بل �أق�سموا على �إكمال عملهم
وتنفيذ الأوامر حتى يحققوا الن�صر ..ه�ؤالء
الرجال و�أولئك ال�شهداء يفخر كل بيت يف
الإمارات بهم ،والفخر الأكرب لأهاليهم الذين
نالوا ال�شرف ب�أن يحمل �أحد �أبنائهم لقب
«�شهيد الإمارات» ،و�أي فخر و�شرف �أرفع من
هذا ال�شرف!! �إنه �أعلى درجات ال�شرف..
هنا يف الإمارات ال تن�سى قيادتنا وال ين�سى
�شعبنا ال�شهداء الأبرار ،فنظل نحتفي بهم
وب�أ�سمائهم وب�أبنائهم و�أهلهم.
وحر�ص ًا من جملة «درع الوطن» ،وكعادتها
ال�سنوية ،على االحتفال بيوم ال�شهيد ،التقت
بذوي ال�شهداء و�آبائهم و�أ�صدقائهم ،حيث
�شددوا على �أن الإخال�ص والتفاين يف الوقوف
خلف القيادة الر�شيدة هو خري تعبري عن
الهوية الوطنية ،معاهدين اهلل والوطن �أنهم
لن ين�سوا �أبد ًا ت�ضحيات ال�شهداء ،و�سيبذلون
�أرواحهم ل�صون النجاحات الإجنازات
الكبرية التي حتققها دولة الإمارات لي�ضمنوا
لأبنائهم م�ستقب ً
ال مل�ؤه الأمن والأمان والأمل
والنماء واالزدهار.

مكرمات القيادة الرشيدة حولت حزن
الفراق الى فخر واعتزاز

قال �سامل �شقيق ال�شهيد �سلطان حممد علي
الكتبي �إن القيادة الر�شيدة �أعطت من خالل
تكرميها وتقديرها لل�شهداء وذويهم �صورة
م�شرقة عن دولة الإمارات ،ور�سالة �إلى جميع
الأمم ب�أننا �شعب متوحد ،جتمعنا ال�شدائد
كما جتمعنا الأفراح ،وت�سود ما بيننا مودة َّ
قل
نظريها يف هذا العامل ،وقد حبانا اهلل قيادة
حكيمة ترعى �أبناءها وتقدم لهم كل و�سائل
الرفاهية وال�سعادة ،وتقدر يف الوقت نف�سه
ت�ضحيات �أبنائها املخل�صني خا�صة الذي ق�ضوا
يف �سبيل الدفاع عن الوطن يف معارك البطولة
والعزة.
و�أ�شار �إلى �أن يوم التكرمي هو يوم تاريخي بالن�سبة
جلميع �أفراد �أ�سرة ال�شهيد؛ لأنه منا�سبة لتخليد
ومتجيد ذكراه العطرة ،تتجدد كل عام وتتناقلها
الأجيال على طول العمر ،وهو يوم وطني بامتياز
يختزل يف طياته كل م�شاعر املودة واالحرتام
التي يحملها ال�شعب الإماراتي وقيادته الر�شيدة
جتاه ال�شهداء الأبطال وت�ضحياتهم ،وهو �أي�ض ًا
منا�سبة لتجديد العهد باحلفاظ على الأوطان
وحمايتها ومتابعة امل�سرية املباركة التي اختطها
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را�شد ال�شام�سي

�سامل بن هويدن

حممد الزيودي

ذوو الشهداء :
نفخر بأبطالنا ودعم قيادتنا
تخصيص يوم الشهيد يعد من أعلى وأرفع التكريم
ال�شهداء بدمائهم من �أجل �أن نحيا بكرامة وعز
وفخر.
من جهته قال را�شد �شقيق ال�شهيد عبداهلل
جمعة ال�شام�سي ( 21عام ًا) �إن جميع �أبناء
الدولة فداء للوطن الذي مل يبخل يف يوم من
الأيام على �أبنائه ،فاجلميع اليوم مطالبون
بالوقوف �صف ًا واحد ًا وحتت رهن �إ�شارة قيادتنا
الر�شيدة للم�شاركة �إلى جانب قواتنا البا�سلة
�ضمن قوات التحالف يف �إعادة احلق لأهله
والدفاع عن ا�ستقرار املنطقة.
وقال �إن قيادة الإمارات و�شعبها مل يتوانيا يف
يوم من الأيام يف ن�صرة الأ�شقاء والأ�صدقاء
واملظلوم و�إعادة احلق له وتقدمي كافة �أ�شكال
العون وامل�ساعدة ،وهذه ال�صورة الرائعة التي
غر�سها املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل
نهيان ،طيب اهلل ثراه� ،شاهدناها بو�ضوح يف
اليمن من قبل قواتنا البا�سلة وال�شهداء الأبطال.
وقال �إن �أخاه ،رحمه اهلل ،كان حمب ًا لل�شهادة
والقتال دفاع ًا عن ال�شعب اليمني .وقال �إن
ال�شهيد كان ينتظر بعد عودته من اليمن �إلى
عقد قرانه وي�ستعد للزواج ...
و�أ�شار �إلى �أن «الأ�سرة ت�شعر بالفخر واالعتزاز
ال�ست�شهاد ابنها يف �سبيل الدفاع عن الإمارات
والأمتني العربية والإ�سالمية» ،م�ضيف ًا �أن
عبداهلل كبقية �شهداء الدولة قدموا �أرواحهم
يف �سبيل �إعالء احلق ،و�أن �أ�سرة ال�شهيد تفخر
بالقيادة وت�ؤمن بالأهداف النبيلة التي ق�ضى من
�أجلها.

�أن يكمل �شقيقه ت�أدية واجبه الوطني ،م�ؤكدة
�أنها على ا�ستعداد لرت�سل جميع �أبنائها يف �سبيل
الذود عن هذا الوطن الذي مل يبخل على �أبنائه
بالغايل والنفي�س ،و�أنها �صابرة وحمت�سبة كبقية
�أمهات ال�شهداء اللواتي ربط اهلل على قلوبهن
بال�صرب وال�سلوان كونهن م�ؤمنات مبكانة
�أبنائهن ال�شهداء يف �أعلى اجلنان.
من جانبه �أكد عبداهلل �شقيق ال�شهيد خمي�س
الكعبي �أن تخ�صي�ص يوم لل�شهيد يعد من �أعلى
و�أرفع التكرمي لهم ،م�شري ًا �إلى �أن الوطن ي�ستحق
كل الت�ضحيات من �أجله ،فكيف �إذا كان الوطن
هو الإمارات الغالية التي �أنعم اهلل عليها بقيادة
ا�ستثنائية حققت املعجزات و�صنعت ح�ضارة
�إن�سانية مل ي�شهد التاريخ مثلها �إال نادر ًا؟!
شهداء الوطن أوسمة فخر على صدور
أبنائه

من جانب �آخر ،قال والد ال�شهيد حممد عبيد
احلمودي �إن تكرمي ال�شهداء من قبل القيادة
الر�شيدة يف الدولة يج�سد �أعمق �أ�شكال املوا�ساة
لأهايل ال�شهداء ،وال�سيما �أنها تكللت بالفخر
واالعتزاز ببطوالت �شهداء الإمارات ،فلي�س
هناك ما ي�ضاهي �شرف ال�شهادة دفاع ًا عن
الوطن ون�صرة للحق ،الفت ًا النظر �إلى �أن مبادرة
ال�شهيد وتكرمي ال�شهداء عززت من �أوا�صر
التالحم بني القيادة الر�شيدة واملواطنني يف
الدولة.
علي اليماحي �شقيق ال�شهيد عبداهلل حممد
�ضاوي اليماحي �إن �شقيق كان يبلغ من العمر
 25عام ًا ،وكان قد م�ضى على زواجه ت�سعة
شهداء اإلمارات سيظلون رمزاً للوطنية
من جانبها قالت �سعادة �سامل زايد والدة �أ�شهر ،وكانت زوجته بانتظار مولودها الأول� ،إال
ال�شهيد زايد علي الكعبي �إن ا�ست�شهاد ابنها �أن اهلل كتب لهذا اجلنني �أن يولد وعلى �صدره
فداء لرتاب الوطن الغايل زادها �إ�صرار ًا على و�شاح العزة والفخر .وقال� :إن ابن �أخيه �سبقه

�أطفال كرث مل يروا �آباءهم ال�شهداء ،و�إنه �سريدد
�سرية والده الطيبة حني يكرب للجميع بكل فخر
واعتزاز.
ً
ً
و�أ�شار �إلى �أن �شقيقه كان ابنا بارا لوالدته� ،إذ
كان يدبر كل �أمورها بكل ما حتتاج �إليه حتى وهو
يف قمة ان�شغاله �أو �سفره ،ولفت �إلى �أن لل�شهيد 8
�إخوة و�أخوات� ،أحدهم يف القوات امل�سلحة ،ولن
يزيدهم ا�ست�شهاد �أخيهم �إال عزم ًا و�إ�صرار ًا على
�أن يخدموا وطنهم الغايل ب�أرواحهم.
وتابع� :أبنا�ؤنا لن يكونوا �أغلى من تراب الوطن،
وحني ينادي قادتنا فنحن لهم الأج�ساد التي
تلبي والأرواح التي تطري يف �ساحات احلروب
لن�صرة املظلومني وامل�ست�ضعفني.
فيما قال حممد الزيودي والد ال�شهيد احمد
حممد الزيودي �إن ما قدمته دولة الإمارات منذ
ت�أ�سي�سها من مواقف بطولية و�شجاعة دعم ًا
للأ�شقاء والأمة و�سعي ًا لن�صرة الق�ضايا العربية
ما هو �إال ترجمة للر�ؤية احلكيمة للقيادة التي
تقتفي خطى بانيها املغفور له ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،الذي و�ضع
اللبنة الأ�سا�سية لهذا الوطن.
القيادة قدمت جميع أشكال التكريم
والدعم

من جانبه قال را�شد الظنحاين والد ال�شهيد
حممد را�شد الظنحاين �إن القيادة الإماراتية
الر�شيدة قدمت جميع �أ�شكال التكرمي والدعم
واملوا�ساة جلميع ذوي ال�شهيد ،وهي اليوم ومن
خالل يوم ال�شهيد وهذا االحتفال التكرميي
الكبري ت�ؤكد �أنها قيادة ا�ستثنائية ال مثيل لها يف
العامل ،وال مثيل ملبادراتها جتاه �أبنائها الربرة
الذين قدموا دماءهم و�أرواحهم فداء لوطنهم
و�شعبه الطيب الكرمي.
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شهداؤنا في عيون جرحانا
تضحيات الشهداء زادتنا قوة وعزيمة
إلكمال الطريق نحو النصر

�سعيدال�شام�سي

معنوياتنا عالية
ومستعدون للعودة من جديد لخدمة الوطن
تحقيق:
الرائد /جميل خميس السعدي

عبرّ جرحى قواتنا امل�سلحة يف منا�سبة يوم
ال�شهيد عن اعتزازهم وفخرهم بالقيادة احلكيمة
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان،
رئي�س الدولة الث القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،
حفظه اهلل ،و�أخيه �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س

الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،واملتابعة امل�ستمرة
من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان،
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�سلحة ،رعاه اهلل ،والتي �أعطت دولتنا �شموخ ًا
وعزة وتطور ًا وتقدم ًا يف كل املجاالت ،و�أ�سهمت يف
رفع �ش�أنها بني �سائر ال�شعوب والأمم ..معاهدين
اهلل ،ع ّز وج ّل ،على موا�صلة طريق الفداء والوالء
واالنتماء لرتاب هذا الوطن الغايل ،منتظرين
�ساعة االلتحاق ب�إخوانهم يف ميادين و�ساحات

ال�شرف .و�أكدوا �أن �إرادتهم �صلبة ،وعزميتهم
قوية ،وعبرّ وا عن �إ�صرارهم على التحدي وامل�ضي
قدم ًا يف تنفيذ مهامهم وواجباتهم الإن�سانية
والع�سكرية .جرحى قواتنا امل�سلحة هم حكاية وال
�أروع يف ملحمة البطولة .ومن �شاهد لقاءهم ،وهم
يف �أح�ضان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ،ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة ،رعاه اهلل ،وهو يعانقهم عناق
الأب ،يعجب لأمرهم.
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نبيل ال�سعدي

حممد البلو�شي

فرحتنا لن تكتمل
إال باللحاق بإخواننا في
ميادين الشرف والكرامة
خمطئ من يظن �أن امل�صابني فرحون بنجاتهم
وبقائهم على قيد احلياة ،بل هم حزينون �إذ مل
تكتب لهم ال�شهادة ،ويتمنون اللحاق بزمالئهم.
مطر علي الكتبي �أحد م�صابي قواتنا امل�سلحة يف
اليمن ،قال بعد ترحمه على �أرواح ال�شهداء" :لقد
مل�سنا يف ال�شهداء قبل ا�ست�شهادهم م�شاعر الفخر
واالعتزاز بدولتهم وقيادتهم الر�شيدة ،ول�سان
حالهم يقول �آنذاك� :إن �أرواحنا هي �أقل ما ميكن
تقدميه لدولة الإمارات الغالية.
و�أكد الكتبي �أن ت�ضحيات �شهدائنا العظيمة �ستبقى
دائم ًا و�سام ًا على �صدور الإماراتيني ،و�شرف ًا يتوج
ر�ؤو�سنا جميع ًا ،رجا ًال ون�ساء؛ لنبل الغاية التي
�ضحى من �أجلها �أبطال الإمارات الأبرار؛ فخدمة
الوطن �شرف وو�سام على �صدور �أبنائه ،فالإمارات
وطن ي�ستحق الت�ضحية والفداء ،وال�شهادة يف
�سبيله �شرف ال يعلوه �شرف؛ فال�شهداء منازلهم
عالية ،وال�شهادة يف �سبيل الوطن ترجمة ملعاين
الوالء واالنتماء والت�ضحية والفداء.
و�أكد نبيل �سامل ال�سعدي �أحد م�صابي قواتنا
امل�سلحة الأبطال �أن ت�ضحيات �شهداء الوطن
البوا�سل التي قدموها فداء للحق والواجب �ستظل
نربا�س ًا يهتدى به ،وي�أخذ �أبناء الإمارات من قب�سه
جي ًال بعد جيل ،فهم بدمائهم �سطروا يف تاريخ
الأمة مثا ًال للعزة والكرامة وجندة املظلوم ون�صرة
ال�ضعفاء ،م�شري ًا �إلى �أن زمالءه ال�شهداء كانوا
مثا ًال للفداء والقدوة احل�سنة التي لن ين�سوها ما
حيوا ،راجي ًا العودة من جديد �إلى خدمة الوطن
والدفاع عن مقدراته ومكت�سباته.
وقال ال�سعدي خمتتم ًا حديثه" :رحمة اهلل على
�شهدائنا البوا�سل� ..أ�ستذكر يف هذه اللحظة
ارواحهم وهم يدافعون عن احلق بكل ما �أوتوا من

اإلمارات وطن يستحق
التضحية والفداء ،والشهادة
في سبيلة شرف

عبدالرحمن ال�سويدي
قوة".
�أما امل�صاب �سعيد حميد ال�شام�سي فقد �أ�شار
من جانبه �إلى �أن دولة الإمارات ت�شهد اليوم
حالة خا�صة جتمع الفخر واالعتزاز بت�ضحيات
ال�شهداء وجهودهم التي تعك�س مدى تالحم وقوة
البيت الإماراتي ،وحب ال�شعب لقيادته ،وقوة والئه
وانتمائه لهذا الوطن الغايل ليبقى �شعار "البيت
متوحد" خفاق ًا يف �سمائه..
و�أكد �سعيد ال�شام�سي �أن ال�شهداء واجلرحى معهم
�شعب ال يهاب املوت ،وال يبخل ب�أرواحه يف �سبيل
ن�صرة احلق ،وهذا ثمار ما زرعه فينا املغفور له
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
و�أبنا�ؤه من بعده.
وقال :منتلك نحن اجلرحى روح ًا عالية خلدمة
الوطن كما كان زمال�ؤنا ال�شهداء ،وننتظر بفارغ
ال�صرب �أن تلتئم جراحنا لنعود �إلى ميدان ال�شرف
والكرامة مرة �أخرى.
وقال حممد البلو�شي �إنه مهما قيل من كلمات

مطر علي الكتبي
رثاء يف حق ه�ؤالء ال�شهداء ف�إنها لن تفيهم حقهم
بالت�أكيد .لقد متنيت �أن �أنال �شرف ال�شهادة الذي
ناله زمالئي ،و�أنا وزمالئي على �أمت اال�ستعداد
لتلبية نداء الواجب وتقدمي �أرواحنا فداء للوطن.
وقال ال ي�سعني يف هذا املقام �إال �أن �أقول كما قال
�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
حاكم دبي ،رعاه اهلل�" :إن ا�ست�شهادهم يزيدنا
�إ�صرار ًا وعزمية وقوة ،و�إن �أبطالنا من �أبناء
القوات امل�سلحة يف ميادين املعركة زادت عزميتهم
وت�صميمهم بعد احلادث الأليم على حترير
وتطهري اليمن".
و�أكد للجميع �أن الإمارات �ستظل وفيه ملبادئها،
وعون ًا لل�صديق ،و�ستكمل ر�سالتها الإن�سانية يف
اليمن على �أكمل وجه بعد �أن حتريره من حفنة
�ضالة �أرادت متزيقه.
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مقيمون:

يوم الشهيد تكريم الوطن ألبنائه
وصدق الوفاء ألهل العطاء

فرا�س يو�سف علي

احمد طالفحة

يا�سر النعيمي

يوم الشهيد يؤكد معاني إنسانية نبيلة عنوانها
التالحم بين القيادة والشعب
استطالع :محمد سعيد الطنيجي

ث ّمن عدد من املقيمني القرار الذي �أ�صدره
�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة ،حفظه اهلل� ،أن يكون يوم الثالثني
من �شهر نوفمرب من كل عام ،يوم ًا لل�شهيد
تخليد ًا ووفاء وعرفان ًا بت�ضحيات وعطاء وبذل
�شهداء الإمارات و�أبنائها الربرة الذين وهبوا
�أرواحهم لتظل راية دولة الإمارات العربية
املتحدة خفاقة عالية ،وهم ي�ؤدون مهامهم
وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف
امليادين املدنية والع�سكرية والإن�سانية كافة.
و�أجمعوا �أن االحتفال بيوم ال�شهيد ي�ؤكد معاين
�إن�سانية نبيلة ،عنوانها التالحم بني قيادة
الإمارات و�شعبها ،حتت راية علمها ،حيث
توحدت الدعوات ل�شهداء الإمارات الأبرار
الذين �ضحوا ب�أرواحهم الطاهرة يف �سبيل
ن�صرة احلق ودحر الظلم يف اليمن.
اإلمارات تثمن تضحيات أبنائها

�أكد فرا�س يو�سف علي ،م�شرف مركز م�صادر
املعلومات بنادي تراث الإمارات� ،أن تخ�صي�ص
يوم لل�شهيد واعتبار هذه املنا�سبة الوطنية �إجازة
ر�سمية على م�ستوى الدولة ميثل تكرمي ًا ل�شهداء

الإمارات و�إعالء لقيم الوفاء والعطاء املتجذرة
يف املجتمع الإماراتي ،التي تعد �أحد �أهم روافد
ا�ستقراره على امل�ستويات كافة ،ف�ض ًال عن
اعتزاز قيادة الإمارات الر�شيدة بت�ضحيات
�أبنائها .وقال �إن دولة الإمارات العربية املتحدة
ال تن�سى �أبد ًا �أبناءها املخل�صني الذين يقدمون
�أرواحهم فداء لها ،ويزرعون بت�ضحياتهم
الكبرية القيم النبيلة يف قلوب الن�شء وال�شباب
وعقولهم.
وقال �أحمد طالفحة « �أردين» ،وهو مدير
ح�سابات� ،إن الأوطان تبنى ب�سواعد الرجال
و�أ�صالة املبادئ و�شهامة املواقف ،فما
متلكه الإمارات من �سجل حافل بالبطوالت
والت�ضحيات ،و�سطور عريقة يف كتاب املجد
والفداء ،وكوكبة من الأبطال الذين �سموا
ب�أرواحهم �إلى مرتبة ال�شهادة ،ورجال �أ�شاو�س
يفتدون وطنهم بدمائهم و�أرواحهم ،كل ذلك
جعل منها منوذج ًا فريد ًا يف العطاء والت�ضحية
وح�صن ًا منيع ًا �ضد كل الأطماع وواحة �أمن
وا�ستقرار وبلد حمبة للعامل والإن�سانية ي�سعى
�إلى �إحالل الأمن واال�ستقرار يف جميع �أنحاء
العامل.
و�أ�شار �أنه ب�صدور �أمر من رئي�س الدولة

بتخ�صي�ص يوم الثالثني من �شهر نوفمرب
من كل عام ليكون «يوم ال�شهيد» ويوم �إجازة
ر�سمية ،ف�إن الإمارات تقول لأبنائها الذين
�سقطوا �شهداء يف معارك ال�شرف �إنها تعتز
بهم وت�سطر �أ�سماءهم لتكون خالدة يف التاريخ،
ولن يكون هذا اليوم احتفاالت وطنية بقدر ما
هو يوم ن�سرتجع فيه الأحداث ونتذكرها ،يوم
مينعنا من �أن نن�سى �أو نتجاهل ما فعله ه�ؤالء
اجلنود الأخيار.
و�أو�ضح الإعالمي يا�سر النعيمي « م�صري»
�أن ما قدمته دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها من
مواقف بطولية و�شجاعة دعم ًا للأ�شقاء والأمة
و�سعي ًا لن�صرة الق�ضايا العربية ما هو �إال ترجمة
للر�ؤية احلكيمة لقيادتها احلكيمة التي تقتفي
خطى بانيها املغفور له ،ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،الذي و�ضع اللبنة
الأ�سا�سية لهذا الوطن.
وقال �إن الإمارات قدمت نخبة من �أبنائها
لريتقوا �شهداء يف �سبيل رفع راية احلق
واحلفاظ على �أمن وا�ستقرار الدولة واملنطقة.
وقال �إن �أمر �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،ب�أن
يكون يوم الثالثني من نوفمرب من كل عام يوم ًا
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الدكتور ماهر فا�ضل

�سر اخلتم عبد الكرمي

�أيهاب الرفاعي

تضحيات الشهداء ستظل مصدر فخر واعتزاز ألبناء
اإلمارات والمقيمين على أرضها
لل�شهيد ،واعتبار هذه املنا�سبة �إجازة ر�سمية
على م�ستوى الدولة ،جاء تكرمي ًا وتخليد ًا لأرواح
من �ضحوا بدمائهم و�أرواحهم فداء للوطن،
وتقدير ًا لبطوالت القوات امل�سلحة يف حماربة
الإرهاب ،ووفاء وعرفان ًا بت�ضحيات وعطاء
�شهداء الوطن و�أبنائه الربرة الذين وهبوا
�أرواحهم ،وهم ي�ؤدون مهامهم وواجباتهم
الوطنية داخل الوطن وخارجه يف امليادين
املدنية والع�سكرية والإن�سانية كافة ،لتظل راية
دولة الإمارات خفاقة عالية.

�أبناء الإمارات الغيورين على �سيادة وطنهم
و�شرفه ،وهنيئ ًا ملن هم اليوم �أحياء عند ربهم
يرزقون.
وقال �إن زايد اخلري كان يقدر ال�شهداء العرب يف
معارك العزة وال�شرف ،وال تزال مقولته املعربة
القوية باقية ومدوية "النفط العربي لي�س �أغلى
من الدم العربي" ،مو�ضح ًا �أنه عندما يكون يوم
ال�شهيد عطلة يف الوزارات والدوائر واملدار�س
ف�إن الر�سالة تتحقق وت�صل وتفهم وت�ستوعب،
وي�صبح ال�شهيد يف يومه وخارج يومه جزء ًا
عزيز ًا من ذاكرة الوطن.

من جانبه �أ�شار الدكتور ماهر فا�ضل القي�سي،
امل�ست�شار الإداري يف نادي تراث الإمارات،
�إلى �أن تخ�صي�ص يوم لل�شهيد يعرب عن جتذر
قيمة الوفاء يف املجتمع الإماراتي قيادة و�شعب ًا،
فالقيادة الر�شيدة دائم ًا تثمن ت�ضحيات �أبنائها
وعطاءهم يف خمتلف مواقع العمل الوطني،
م�ؤكد ًا �أن دولة الإمارات �ستظل ب�أبنائها الربرة
عون ًا للأ�شقاء مهما كانت الت�ضحيات ،لي�س من
�أجل �أمنها وا�ستقرارها فقط ،و�إمنا ل�شعوب
املنطقة كافة.
ولفت �إلى �أن تخ�صي�ص يوم الثالثني من نوفمرب
�سنوي ًا ليكون يوم ًا لل�شهيد ،ي�ؤكد مدى اعتزاز
الإمارات ب�أبنائها وتقديرها ملا بذلوه يف �سبيل
عزة الوطن ،مو�ضح ًا �أن من �ضحى بروحه يف
�سبيل الوطن �سيبقى حا�ضر ًا يف امل�شهد الوطني
يف يوم م�شهود ليك�سب اخللود يف الدنيا وذاكرة
النا�س والوطن ،كما ك�سبه عند ربه يف الآخرة.
من جهته �أكد �سر اخلتم عبد الكرمي علي،
م�ساعد �إداري بنادي تراث الإمارات� ،أن
�شهداء الإمارات الأبرار �أ�ضا�ؤوا ببطوالتهم
ميادين العز والفخر ،وارتقوا �إلى قمم �شاخمة
من املجد والعزة ،فهنيئ ًا للرجال الذين باتوا
مدر�سة يف الإقدام واملروءة ،ومنهل فخر لكل

الشهداء أضاءوا ببطوالتهم ميادين العز والفخر

يوم الشهيد يعبر عن الوفاء في اإلمارات

و�أو�ضح الكاتب ال�صحفي �إيهاب الرفاعي
�أن اعتبار هذه املنا�سبة الوطنية �إجازة
ر�سمية على م�ستوى الدولة تقام فيها مرا�سم
وفعاليات وطنية ت�شرتك فيها جميع م�ؤ�س�سات
الدولة واملواطنني واملقيمني هو تكرمي له�ؤالء
ال�شهداء ،وا�ستذكار لبطوالتهم و�إخال�صهم
وانتمائهم ووالئهم للوطن ،وهو يف الوقت ذاته
فر�صة لتعريف الأجيال املقبلة بالبطوالت التي
�سطرها ه�ؤالء ال�شهداء ،وتكرمي له�ؤالء الأبطال
و�أ�سرهم.
وقال �إن مواطني دولة الإمارات واملقيمني على
�أر�ضها يتذكرون رموز ًا �سطرت بدمائها �أروع
ق�ص�ص الت�ضحية والفداء والوالء واالنتماء،
وكانت �سباقة يف تلبية نداء الواجب .ويف هذا
اليوم ت�شارك الإمارات بكل فئاتها �أ�سر ال�شهداء
ذكريات ال تن�سى لأبطال قدموا الغايل والنفي�س
حلماية الوطن ،و�سيظلون خالدين يف ذاكرة
الوطن و�أبنائه.
�أما الإعالمي �أحمد النعيمي فقد �أكد �أنه يف
يوم ال�شهيد �سيقف ال�شعب احرتام ًا لدماء
زكية طاهرة روت هذه الأر�ض من �أجل �أمنها
وا�ستقرارها ودرء العدو عنها ،و�ستُعزف

�سيمفونية العز والفخر عند ن�صب ال�شهيد الذي
�سيظل �شاهد ًا على �صنائع رجال بوا�سل اختاروا
القوات امل�سلحة طريق ًا للبذل واجلهاد.
و�أ�شار الى �أن اختيار اليوم يف ذروة احتفاء �أبناء
الإمارات وقيادتهم احلكيمة ر�سمي ًا و�شعبي ًا
باليوم الوطني ،ميثل اعرتاف ًا بف�ضل ال�شهداء
ومواقفهم البطولية يف احلفاظ على "دولة
االحتاد" .وقال �إن ت�ضحياتهم التي �سطروها
مبداد وحروف من نور و�ضياء يف �سجل
الإمارات اخلالد �سنظل م�صدر فخر واعتزاز
لأبناء الإمارات واملقيمني على �أر�ضها ،ولكل
عربي يرف�ض ال�ضيم له ولإخوانه يف �أي قطر
عربي �شقيق.
وقال الإعالمي عبداهلل بني علي �إن تزامن هذا
التاريخ مع احتفاالت الإمارات بيومها الوطني
من كل عام يحمل يف طياته كل معاين ولفتات
الوفاء لرجال �صدقوا اهلل والوطن والقيادة ما
عاهدوا عليه ب�أن تظل راية الإمارات خفاقة
دوم ًا ،وكانوا �أوفياء خمل�صني لنهج ر�سمه
القائد امل�ؤ�س�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،طيب اهلل ثراه ،ب�أن تكون الإمارات
واحة رخاء وازدهار و�أمن و�أمان لأبنائها
واملقيمني على �أر�ضها ،و�أن تظل منارة للخري
والعطاء و�سند ًا وعون ًا لل�شقيق وال�صديق.
وقال �إن �شهداء الإمارات �سجلوا �أروع الأمثلة
ببذل دمائهم ليكتبوا �أ�سماءهم اخلالدة يف
�سجل �شهداء ال�شرف والوطنية والب�سالة ..وها
هي ذي الإمارات حتتفي بهم قيادة ومواطنني
ومقيمني ،وهي لن تن�سى هذه الت�ضحية املخل�صة
ال�سامية؛ فال�شهادة هي �أكرب معاين الإخال�ص
والوفاء للوطن ،و�أ�سمى مراتب االنتماء الوطني،
فلي�س هناك �أعظم من الت�ضحية بالروح والدم
دفاع ًا عن �سيادة الوطن وحريته ،والوقوف
خلف القيادة للذود عن حمى الدولة ورفع ا�سم
البالد لتكون رايتها خفاقة.
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في الذكرى الثانية ليوم الشهيد:

منتسبـــو القــوات المسلحــة :شــهداؤنا نـبراســـــــــــاً

المقدم مانع الشحي

النقيب فيصل الشحي

المالزم ضاحي الكعبي

سعيد الهنائي

«واحة الكرامة»
صرح وطني شامخ
يجمع قلوب
اإلماراتيين

الشهداء سيظلون
عالمة مضيئة
في تاريخ الدولة،
تذكرهم األجيال

إن أعظم شرف يمكن
أن يناله اإلنسان ،هو
االستشهاد في سبيل اهلل
دفاعاً عن الحق والوطن

يوم الشهيد هو يوم
تكريم الرجال األوفياء
الذين حملوا أرواحهم
على أكفهم

زينة النعيمي

أحمد الظهوري

سارة ناصر

سليمان الغص

الشهيد هو لحظة
التسامي فوق
الغرائز العمياء ،حين
يبذل روحة طواعية

الشهيد هو رمز
اإليثار فكيف يمكن
لنا أن ال نخصص
شيئاً لهذا العظيم

أهدي سالماً طأطأت
حروفه رؤوسها
خجله ،وتحي ً
ة تملؤها
المحبة واالفتخار

يقوم الوطن
ال األرواح
لينحني اجال ً
أبطاله وتغيب روحة
ليحيا الوطن

فاطمة الكعبي

سيف الحبسي

محمد المنصوري

اسماعيل الخوري

اليوم نقف شموخاَ
مهنئين أنفسنا بما
أنجبت إماراتنا من
رجال وأبطال

إلي جنات الخلد في
أعلى عليين يامن
سطرتم بدمائكم
أروع التضحيات

قدم الشهداء
أرواحهم في سبيل
اهلل وفي سبيل حماية
وطنهم والدفاع عنه

دماء شهدائنا لن
ى ،وتلك
تذهب سد ً
األرواح التي فاضت إلى
بارئها ستبقى خالدة
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ســـــــــــاً مـــضيئـاً نفخــر ونتفاخـر بــه جميعــاً

فاطمة الكندي

محمد الجريري

بخيت العلوي

خالد الكلباني

سيظل هذا التاريخ في
قلوبنا وقدوة لألجيال
القديمة ،ووسام على
كل مواطن

يوم الشهيد  ..يؤكد
مدى اعتزاز الدولة بأبنائها
وتقديرها لما بذلوه في
سبيل عزة الوطن

سيبقى الشهيد حاضرا
في المشهد الوطني في
يوم مشهود ليكسب
الخلود في الدنيا

شهداءنا األبرار أضاؤوا
ببطوالتهم ميادين العز
والفخر وارتقوا إلى قمم
شامخة من المجد والعزة

سالم المهري

علي السويدي

سالم المزروعي

علي العبدولي

الشهيد في اإلمارات ليس
رقما بل حالة من الوفاء
والوالء والعرفان بالجميل
ومحل تقدير

شهداء اإلمارات سجلوا
أروع األمثلة ببذل دمائهم
وكتبوا أسماءهم الخالدة
في سجل شهداء الشرف

سجل شهداؤنا يتوج
أعناقنا نفخر ونعتز به
كدليل على قوة التالحم
بين القيادة والشعب

نستمد من يوم الشهيد
العزيمة والقوة والتحدي
ليظل علم اإلمارات خفاقاً
في ميادين الحق

نجلة المسماري

صالح البلوشي

بمان الجسمي

أحمد الشامسي

نصب الشهداء يمثل
منارة إللهام األجيال
القادمة ويرسخ قيم
الوالء واإلنتماء والتضحية

يوم الشهيد يجسد في
أسمى معانيه روح الوحدة
في قلوب المواطنين
وعقولهم

ليس هناك كلمة
يمكن أن تصف الشهيد،
ولكن قد تتجرأ بعض
الكلمات لتحاول وصفه.

المواقف العظيمة
ألمهات الشهداء تمثل
مصدر فخر وإعتزاز وبرهان
جديد على قوة تماسكنا
متابعة :أحمد عبداهلل البلوشي
راية سالم المزروعي

 .....مسرية وطن
رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

العالقات العامة

اإلخراج الفني

المقدم ركن /

الرائد /

محمد سعيد الطنيجي

موزة لنكاوي

موزة حسن آل علي

يوسف جمعة الحداد

جميل خميس السعدي

حسين المناعي

أحمد عبد الوهاب الحمادي

علي سالم الشحي

خميس الحوسني

أحمد محمد الدرعي

أحمد محمود أحمد

أحمد عبداهلل البلوشي
راية سالم المزروعي
شاكا برمود

