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خليفة بن زايد

ستظل بطوالت شهدائنا
ّ
عسكرييـن ومدنيين محفورة
في ذاكرة الوطن
أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه
الله» ،أنه يف هذا اليوم ،الذي ت ُعيل فيه دولتنا من قيم الفداء والبطولة،
نرفع تحية تكريم وإجالل لشهدائنا ،الذين سطروا بدمائهم الزكية
أعظم صفحات البسالة والشموخ ،ونرت ّحم عىل أرواحهم الطاهرة النقية،
ونتقدّم بجزيل العرفان إىل ذويهم ،ونعاهدهم أن يجدوا م ّنا ،ومن الدولة
واملجتمع ،كامل التقدير والرعاية؛ فنحن من أم ٍة تق ّدر الشهادة ،وال تنىس
لتظل راية الوطن شامخة خفّاقة.
أبدًا َمن بذلوا األرواح ،وجادوا بالدماء؛ ّ
إن الجود بال َّنف ِْس هو أعىل درجات التفاين واإلخالص للوطن؛ ٌ
بذل ال
ستظل
ّ
يضاهيه يف املكانة بذل ،وعطا ٌء ال يق ّدر يف القيمة بثمن ،ولذلك

يوم الشهيد هو اعتراف
وطني بمكانة الشهداء
الذين تعاقبت مواكبهم
عبر التاريخ

بطوالت شهدائنا – عسكريني ومدنيني – محفورة يف ذاكرة الوطن ،وخالدة
يف الوجدان ،أوسمة عز ٍة وفخ ٍر يف صدرونا ،ولن تزيدنا تضحيات أبنائنا
وتالحم؛ صونًا للدولة التي ّأسسها آباؤنا عىل قيم
إالّ عزمي ًة وقو ًة ومتاسكًا
اً
الحق ،ونرصة املظلوم.
التضحية ،واملروءة ،ومنارصة ّ
ويف هذا اليوم ،الذي هو اعرتاف وطني مبكانة الشهداء الذين تعاقبت
مواكبهم عرب التاريخ ،ندعو أبناء الوطن – رجاالً ونسا ًء – أن يجعلوا من
تجسدها الشهادة مثاالً يف األذهان ،وأن يتخذوا من
القيم النبيلة التي ّ
وإخالصا يف العمل ملجتمعهم
تقديسا للواجب،
الشهداء أسوة حسنة؛
ً
ً
ولدولتهم؛ فاألمم العظيمة تبني بالتضحية وصادق االنتامء.
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نحن من أمة تقدر الشهادة
وال تنسى ابداً من بذلوا
االرواح وجادوا بالدماء لتظل
راية الوطن شامخة وخفاقه
ويف هذا اليوم املبارك ،نحتفي بأبنائنا الجنود والضباط وقادة قواتنا املسلحة
الساهرين عىل حامية للوطن والدفاع عنه؛ والتحية ألبنائنا املنترشين يف
مجاالت العمل كافة ،داخل الدولة وخارجها.
تغ ّمد الله شهداءنا برحمته ،وأسكنهم الفردوس األعىل ،فقد صدقوا ما
وجل أن يجزي أبناءهم وأرحامهم
عاهدوا الله والوطن عليه ،ونسأل الله ع َّز َّ
أفضل الجزاء عىل حسن يقينهم ،ورباطة جأشهم ،ووطنيتهم ،وصربهم
الجميل.
حفظ الله بالدنا ،ورحم شهداءنا ،وأدام األمن واألمان عىل دولتنا.
والسال ُم عليكم ورحم ُة الل ِه وبركاته،
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ً
ً
رئيسيا
مقصدا
واحة الكرامة
للزوار والسائحين ،ووجهة للتعرف
على تضحيات أبناء اإلمارات
زار واحة الكرامة التي تعترب مقصدا ً رئيسياً للزوار من قبل لجنة تحكيم تضم  36مختصاً وخبريا ً،
والسائحني ،ووجهة للتعرف عىل تضحيات أبناء بينهم مهندسون معامريون مخرضمون وبعد دراسة
اإلمارات يف سبيل ترسيخ مكانة الدولة كرمز دويل تحليلية شملت تصميم الواحة الفريد الذي يجمع
للتسامح والتعايش وكرم الضيافة أكرث من  88وفد بني العراقة والحداثة ،ودالالتها الثقافية واالجتامعية
خالل عام  2017من ضمنها أكرث من  10رؤساء دول والوطنية التي منحتها طابعاً خاصاً الرتباطها بشهداء
ووفود من كافة الهيئات الحكومية والقبائل باعتبار اإلمارات الذين ارتقوا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.
تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان،
أن واحة الكرامة ّ
خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة «حفظه الله» ،مدير مكتب شؤون أرس الشهداء يف ديوان ويل عهد
وتوجيهاته لـ «تخليد أسامء الذين ضحوا بأرواحهم أبوظبي« :يعكس حصد واحة الكرامة لهذه الجائزة
أثناء تأدية واجبهم الوطني ليبقى علم اإلمارات عالياً املرموقة دورها املحوري كجرس ثقايف وحضاري
يف سامء الدولة
عاملي يحمل رسالة دولة اإلمارات السامية إىل العامل
وقد نالت «واحة الكرامة» الرصح الثقايف والحضاري
يف العاصمة أبوظبي ،جائزة فن العامرة األمريكية لعام
 2017عن فئة العمران الثقايف لتكون أحد الفائزين
ال 13بهذه الجائزة األمريكية املرموقة ما يضفي عىل
الواحة بعدا ً معامرياً عاملياً لكونها أصبحت من املعامل
املعامرية املتميزة التي تم إنجازها مؤخرا ً.
وتم اختيار واحة الكرامة للفوز بالجائزة العاملية

من خالل تضحيات أبنائها األبطال يف ميادين الحق
والواجب اإلنساين ،إضافة إىل كونها شاهدا ً ومثاالً حياً
عىل اإلنجازات الكبرية والتقدم منقطع النظري الذي
ما زالت تحققه دولة اإلمارات بتوجيهات من القيادة
الرشيدة عىل صعيد الرصوح العمرانية والحضارية».
وكان تم إطالق جائزة فن العامرة األمريكية العام
املايض وهي جائزة سنوية تقيم املشاريع العمرانية
املتميزة وفق أسس منهجية ومحددة ومتنح للمباين
ذات التصميم االبتكاري اإلبداعي التي تحمل
مدلوالت مهمة ضمن أوساطها ومجتمعاتها.
تبلغ مساحة واحة الكرامة  46ألف مرت مربع ،وتم
تصميمها من قبل املهندس املعامري العاملي ادريس
خان ،وتقع يف منطقة حيوية مقابل جامع الشيخ زايد
الكبري ،وتشكل مقصدا ً رئيسياً لرؤساء الدول والوفود
الرسمية التي تزور الدولة ،إضافة إىل كونها وجهة
سياحية مثالية للزوار والسائحني بأقسامها املختلفة
التي تضم نصب الشهيد ،وهو عبارة عن  31لوحاً
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من ألواح األملنيوم الضخمة التي يستند كل منها إىل
اآلخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بني القيادة
والشعب والجنود البواسل.
وتضم الواحة كذلك جناح الرشف الذي يضم مثانية
ألواح ترمز إىل اإلمارات السبع بينام ميثل اللوح الثامن
شهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويوجد يف
منتصف الجناح عمل فني يتكون من ألواح زجاجية
شفافة كبرية متثل اإلمارات وتحيط بها بركة يجري
من خاللها املاء ،بينام يحيط بكل لوح من الجانبني
األمامي والخلفي نقش بقسم الجنود ميكن للزوار
قراءته من أي جانب.
وتشمل واحة الكرامة أيضاً «ميدان الفخر» الذي
يتميز مبساحته الواسعة التي تصل إىل نحو  4آالف
مرت مربع ،ويتخذ شكالً دائرياً ليقدم انعكاساً واضحاً
لنصب الشهيد ،وجامع الشيخ زايد الكبري ،كام يؤ ّمن
مركز الزوار املتواجد يف الواحة تجربة تفاعلية للزوار
تقوم عىل رسد قصة نصب الشهيد ،ويروي قصصاً
بطولية عن تضحيات شهداء الدولة ،وهو أول
األقسام التي تستقبل زوار واحة الكرامة التي تجسد
رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
حفظه الله ،لتخليد تضحيات
شهداء الوطن األبرار يف ميادين
الواجب والعمل الوطني واإلنساين.

واحة الكرامة تفوز بجائزة
فن العمارة االمريكية
لعام 2017
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شهـــدوا فعاليــــة «يــوم الشهـــيد» بواحــة الكرامـــــــــــــة

محمد بن راشـد ومحمـد بن زايـد و

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب ،رعاه الله ،و صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة و أصحاب السمو
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات،
وسمو أولياء العهود ونواب الحكام فعالية «يوم
الشهيد» و ذلك يف واحة الكرامة بأبوظبي.
فقد شهد الفعالية صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس
األعىل حاكم الشارقة و صاحب السمو الشيخ
حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس األعىل

حاكم عجامن و صاحب السمو الشيخ حمد
بن محمد الرشقي عضو املجلس األعىل حاكم
الفجرية و صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد
املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين و
صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة و سمو
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب
السمو رئيس الدولة و سمو الشيخ عبدالله بن
سامل بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة
و سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد
عجامن و سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد
الرشقي ويل عهد الفجرية و سمو الشيخ راشد بن

سعود بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين و سمو
الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل
عهد رأس الخيمة.
كام حرض الفعالية عدد من الشيوخ والوزراء
و أعضاء املجلس التنفيذي يف أبوظبي و معايل
محمد بن أحمد البواري الفاليس وزير دولة
لشؤون الدفاع ومعايل الفريق الركن حمد محمد
ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة وكبار
قادة القوات املسلحة و وزارة الداخلية و الرشطة
واملسؤولني بوزارة الخارجية والتعاون الدويل
واملجلس األعىل لألمن الوطني واملجلس الوطني
االتحادي والسفراء وأعضاء السلك الدبلومايس
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مـــــــــــــة في أبوظبـــي

د والحكام يكرمون ذوي الشهداء
املعتمدين لدى الدولة وأرس الشهداء وذويهم وحشد
غفري من كبار مسؤويل الدولة وممثيل الجهات
اإلعالمية.
مراسم
وعند وصول صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان وأصحاب السمو حكام اإلمارات إىل
واحة الكرامة بدأت املراسم الرسمية الخاصة بيوم
الشهيد حيث توجه أصحاب السمو الشيوخ إىل
نصب الشهيد وتم عزف املوسيقى العسكرية تالها
إطالق  21طلقة مدفعية ،ثم وضع أصحاب السمو
الشيوخ أكاليل من الزهور أمام النصب وفاء وعرفانا
بتضحيات شهدائنا األبرار بعدها عزفت موسيقى
السالم الوطني لدولة اإلمارات ثم حلق فوق سامء
الواحة عدد من طائرات سالح الجو اإلمارايت بتشكيل
«الجندي املفقود».
وقام اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري
قائد القوات الربية ونيابة عن أرس الشهداء بإلقاء
الكلمة االفتتاحية ،أكد فيها أن االحتفال بيوم الشهيد
يعد تذكريا ً لنا جميعاً بأن ما نعيشه اليوم من حرية
ورخاء ،إمنا هو بفضل تضحيات شهدائنا األبرار ،وقال
إنه إذا أردنا أن يكون مستقبل حياتنا وحياة أبنائنا
وأحفادنا حياة آمنة مطمئنة فإنه يتوجب علينا
تقديم التضحيات والفداء.
وأشار قائد القوات الربية إىل الدور الرائد
للنقيب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل
نهيان واملالزم أول الشيخ أحمد بن سعود بن
صقر القاسمي يف عاصفة الحزم وإعادة األمل
باليمن واللذين تعرضا لإلصابة يف القتال،
داعيا الله عز وجل أن مين بالشفاء العاجل
عيل أبطالنا املصابني وأن يرحم شهداءنا
األبرار.
تكريم
ثم قام صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو
حكام اإلمارات بتكريم ذوي الشهداء
وعددهم  28شهيدا ً بتسليمهم «وسام
الشهيد» تقديرا ً واعتزازا ً بتضحياتهم وعطائهم
يف سبيل أداء الواجب الوطني.

وقد افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان مركز الزوار التفاعيل الجديد الخاص بواحة
الكرامة الذي يضم عدة أقسام يتعرف الزوار من
خالله عىل قيم اإليثار والبذل والعطاء التي تتجسد
من خالل تضحيات شهداء اإلمارات وأبطالها عىل مر
التاريخ ،ومتنحهم الفرصة ملعرفة املزيد عن هؤالء
األبطال من خالل االطالع عن كثب عىل مقتنيات
الشهداء والقيم التي ميثلونها وعطاءاتهم الالمحدودة
ليس فقط يف خدمة دولة اإلمارات فحسب بل
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اإلنسانية أجمع.
وتعرف الجميع عىل ما يتضمنه املركز التفاعيل
من لوحات تعرض اإلنجازات اإلنسانية العظيمة
التي سطرتها دولة اإلمارات العربية املتحدة ويدها
البيضاء التي متتد لجميع أصقاع العامل باإلضافة إىل
استخالص الدروس والعرب من معاين و رموز واحة
الكرامة ومدلوالتها السامية ويستطيع الزوار هنا
ترك بصمتهم الخاصة من خالل مجموعة من أدوات
الوسائط املتعددة الحديثة ذات املواصفات العاملية.
وتضمنت جولة سموهم صالة العرض األوىل -
وهي إحدى صاالت العرض الثالث التي يتألف
منها مركز الزوار -فعند نقطة البداية لوحة يتعرف
خاللها الزائر عن سبب تحديد تاريخ  30نوفمرب يوماً
للشهيد واملستمد من ذكرى استشهاد البطل سامل
سهيل بن خميس الدهامين يف  30نوفمرب 1971يف
جزيرة طنب الكربى دفاعاً عن تراب الوطن.

وتقديم املساعدة للمحتاج سواء باملساعدات املادية
املبارشة أو اللوجستية أو الطبية وغريها األمر الذي
جعل اإلمارات يف صدارة الدول املانحة للمساعدات
الخارجية قياساً بدخلها القومي.
وتضمنت الجولة أيضاً زيارة صالة العرض الثانية التي
تتيح الفرصة للتعمق يف املعاين النبيلة التي ترمز لها
مكونات واحة الكرامة حيث يتم عرض مجموعة من
شاشات العرض التفاعلية التي تحايك الخيال وتتيح
الفرصة للتعرف عن كثب عىل مكونات الواحة وذلك
عن طريق مجسامت صغرية متثل هذه املكونات بدءا
من بركة املاء املتواجدة يف ميدان الرشف مرورا ً بنصب

الشهيد ومن بعدها الفلج ثم جناح الرشف وصوالً إىل
لوح قسم الوالء يف نهاية النصب التذكاري.
وتتميز الصالة بإمكانية وضع املجسم الصغري عىل
الشاشة التفاعلية ليظهر له مجموعة من الصور
واملعلومات واإلحصائيات الخاصة بكل مكون باإلضافة
إىل املدلوالت التي يحملها هذا الجزء واسقاطاته عىل
املنظور التكاميل الذي متثله الواحة.
ويتوسط الصالة الثانية مجموعة من الشاشات
التفاعلية الضخمة ،والتي متثل نسخة مصغرة من
النصب التذكاري وتحمل ترجامت رقمية عن األقوال
املأثورة واألشعار ألصحاب السمو حكام اإلمارات،
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و تتيح الصالة أيضاً استكشاف الهدف الرئييس
من وراء تشييد واحة الكرامة والتعرف عىل أسامء
الشهداء وقصص تضحياتهم ومعلومات مفصلة
عنهم ومشاهدة بعض من مقتنياتهم التي ال تقدر
بثمن ،كام يزود املعرض التفاعيل الفريد من نوعه
الزوار بتواريخ استشهاد أبطال اإلمارات ووقائع
تضحياتهم وغريها من املعلومات القيمة.
و يتوسط هذه الساحة شاشة تفاعلية كبرية عىل
شكل بركة مياه رقمية متطورة ،والتي ترمز لربكة
املياه الرئيسية التي تتوسط ميدان الفخر يف واحة
الكرامة حيث تتفاعل هذه الشاشة باللمس لتظهر
 7قيم نبيلة مستمدة من تضحيات أبطال دولة
اإلمارات وذلك بعدة لغات مختلفة.
من جانب آخر تسلط صالة العرض األوىل الضوء
عىل مساهامت دولة اإلمارات اإلنسانية وعطائها
الالمحدود يف سبيل نرش السالم ،وإحالل األمن

وبإمكان الزوار إعداد نسخ عن هذه األقوال واألشعار
بوساطة األدوات املتوفرة يف الصالة.
وشملت الجولة صالة العرض الثالثة واألخرية التي
تصطف حولها مجموعة من الشاشات الضخمة
والتي تستعرض فيلم «يوم الشهيد» الرسمي والذي
تم إنتاجه خصيصاً ملناسبة «يوم الشهيد» 2017
والذي ميثل قيمة الشهادة ودورها الكبري يف تقوية
التالحم املجتمعي وتعزيز الوحدة الوطنية بني أفراد
املجتمع كافة .ويتضمن املركز كتاب الزوار الرقمي
واالطالع عىل ما تضمنته كلامت القادة وكبار الزوار
من داخل الدولة وخارجها والذين عربت كلامتهم عن

تقديرهم لشهدائنا األبطال .و يحتوي مركز الزوار عىل
مجموعة واسعة من األعامل الفنية املهداة لشهداء
الوطن والتي تشكل جزءا ً من مبادرة مكتب شؤون
أرس الشهداء بديوان ويل عهد أبوظبي «تعابري فخر»
املبادرة التي توظف مختلف أنواع اإلبداع الفني
كأدوات تعبريية يف حب الوطن ،والتي ساهمت
يف استقطاب مشاركات مميزة من طيف واسع من
املواطنني واملقيمني التي تخلد ذكرى أبطال اإلمارات.
وسيتم عرض هذه األعامل لفرتة زمنية محددة ضمن
صالة عرض مخصصة لالستعامالت املتعددة والتي
تشكل إضافة مميزة لصاالت العرض الرئيسية.
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محمد بن راشد:

سجل شهدائنا بدمائهم
الطاهره أروع األمثلة
لمالحم اإلباء والتضحية
االمارات تضرب أروع
األمثال في بناء الشخصية
الوطنية المستعدة للعطاء

يبرهن االماراتيون أنهم أهل للوطن
والوطن أهل بهم ويوم يسقط شهيد
يهب عشرة يحملون راية المجد والعزه

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم املجتمعي حول الشهداء وذويهم تقديرا ً لتضحياتهم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم التي ال ت ُقدّر بثمن ،عرفانا وامتناناً ملا بذلوه يف
ديب  -رعاه الله  -إن يف يوم الشهيد ،ننحني إجالالً سبيل الوطن ،من خالل حرص مختلف الرشائح
ألرواح شهدائنا الذين افتدوا الوط َن الغايل بدمائهم املجتمعية والقطاعات واملؤسسات عىل تكرميهم
الطاهرة ... ،مسطّرين أروع مناذج البذل والتضحية وتخليد ذكراهم ،رغم أن شهداءنا قدموا أرواحهم يف
يف سبيل الله وإعالء اسم الوطن والدفاع عن رشف سبيل عزة وطنهم ودولتهم وشعبهم دون انتظارهم
األمة ...يك تظل راية إماراتنا خفّاقة يف سامء العزة .ملقابل ،وقد أكرمهم الله بالشهادة التي هي أسمى
لقد حققت اإلمارات خالل مسرية اتحادها معجز ًة وأجل آيات التكريم.
تنموي ًة شكلت – وال تزال – حديث القايص والداين .إننا نشعر بالفخر ونحن نرى جنودنا يسارعون لتلبية
لكن املعجزة األكرب هي بناء اإلنسان اإلمارايت ورعاية نداء الواجب ،بكل شجاعة واستبسال وإقدام ال نظري
الشخصية الوطنية التي نشأت وال تزال عىل قيم له ...ما يزرع يف قلوبنا اطمئناناً متجددا ً بأن لدينا
تتجس ُد يف أروع صورها رجاالً أبطاال ،ال يبخلون عىل الوطن بأرواحهم ،وال
الفداء والعطاء ...قيم
ّ
وأكرثها مدعا ًة للفخر حني نرى أبناءنا يتسابقون يعرف قاموسهم الرتاجع أو التخاذل.
إىل ساحات الكرامة حاملني أرواحهم عىل أكفهم وأتوجه هنا إىل أرس الشهداء ،أهايل جنودنا امليامني
وإماراتهم يف وجدانهم ،لريتقوا إىل ذرى املجد الذين يقفون يف جبهة الوطن الداخلية صفاً واحدا ً،
خلف أبنائهم وآبائهم عىل الجبهة الخارجية،
باستشهادهم ،ولريتقي الوط ُن بهم أكرث فأكرث.
يف هذا اليوم العزيز عىل نفوسنا جميعا ،نحيي ميدّونهم بالثبات والعزمية ويبعثون فيهم روح
ذكرى شهدائنا األبرار ...ونجدّد العه َد بأن نسرتشد اإلرصار والصمود ويعلون يف نفوسهم قيمة التضحية
ببطوالتهم لتمكني دعائم دولتنا ...هؤالء األبطال ألجل الوطن  ...إما النرص وإما الشهادة املكللة
يلهموننا يك نوحد الطاقات ونحش َد الجهود ملواصلة باملجد يف جنان الخلد..
مسرية البناء والتنمية ،وكتابة فصو ٍل مضيئ ٍة يف كتاب ال يسعني هنا إال أن أحييهم عىل هذه الروح وأقول
لهم :ثباتُ جنودنا من ثباتكم ،ويقينهم من يقينكم،
املجد مبداد دمائهم الزكية.
لقد سجل شهدائنا بدمائهم الطاهرة أروع األمثلة وإخالصهم ووفاؤهم من إخالصكم ووفائكم ...ونحن
ملالحم اإلباء والتضحية ما يضعنا أمام مسؤولية مطمئنون أن ما دام لدينا نساء ورجال يرفعون راية
عظيمة لنكون أكرث اتحادا ً وتضامناً وأكرث التزاماً الوطن رشفاً ،ويضنون عليه يف القلب والروح ،فإن
مشاعل األمل التي أضاءوها لنا اإلمارات لن يلحقها ضيم وشعبها ستظل هاماته
َ
وإخالصاً ،وأن نحمل
مرفوعة عالياًُ ،
تطال القمم.
ملواصلة طريق البناء والنهضة.
يثلج الصدو َر هو إعالء اإلماراتيني لقيم إن الشهادة ليست فعالً طارئاً يف تاريخ اإلمارات،
َّ
لعل ما ُ
التضحيات التي يقدمها أبناء الوطن وااللتفاف فمنذ أول شهيد سقط دفاعاً عن علم بالده يف

الثالثني من نوفمرب عام  ،1971قبل يومني فقط من
إعالن دولة اإلمارات ،وحتى اليوم يربهن اإلماراتيون
أهل بهم .ويوم يسقط
أهل للوطن والوطن ٌ
أنهم ٌ
يهب عرشة يحملون راية املجد والعزة.
شهيد ُّ
إن دولة اإلمارات بقيادة أخي الشيخ خليفة رئيس
الدولة «حفظه الله» ،ومتابعة أخيه الشيخ محمد
بن زايد ،واإلخوة أعضاء املجلس األعىل لالتحاد،
ترضب أروع األمثال يف بناء الشخصية الوطنية
املستعدة للعطاء والتضحية مستندة عىل اإلميان
بالله والوالء للوطن والقيادة ،واالنتامء ملجتمعها
املتالحم املتمسك بإرثه الوطني األصيل وقيمه
الراسخة ،ومبسرية طويلة مل يبخل خاللها أبناؤنا من
تقديم الغايل والنفيس والتضحية بأرواحهم لرفعة
بالدهم وعزتها وتعزيز أمنها واستقرارها يف مواجهة
التحديات.
وأود هنا أن أتوجه إىل أخي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان بالشكر الجزيل لرعايته أرس
الشهداء ومتابعة شؤونهم وحرصه عىل أن يكون
داعامً لهم ،وحارضا ً من أجلهم.
رحم الله شهداؤنا األبرار الذين أكرمهم باصطفائهم،
ونسأله الشفاء العاجل لجرحانا ،وأن يجعل إماراتنا
الحبيبة واح َة أمن وسالم وازدهار ووطناً منيعاً عىل
يد أبنائه وبناته املخلصني.
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نحن مطمئنون أن ما دام لدينا نساء ورجال يرفعون راية الوطن
شرفاً فإن اإلمارات لن يلحقها ضيم وشعبها ستظل هاماته
مرفوعة عالياً
تطال القمم
ُ
في يوم الشهيد نحيي ذكرى شهدائنا االبرار ونجدد العهد
بأن نسترشد ببطوالتهم لتمكين دعائم دولتنا
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محمد بن زايد:

دماء شهدائنا األبرار لم
تذهب سدى فقد كان
لبطوالتهم المشهودة
دورها الحاسم في تغيير
مسار المنطقة
تضحيات شهدائنا األبرار برهنت على عمق االنتماء العربي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وأصالة شعبها الوفي
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ومصالحه العليا».
ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن
أ َّن «يوم الشهيد» هو يوم فخر لدولة اإلمارات قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
العربية املتحدة ،تتجسد فيه قيم الوالء واالنتامء رئيس الدولة -حفظه الله -تخصيص يوم الثالثني من
وحب الوطن يف أسمى معانيها ،يوم يقف فيه أبناء نوفمرب مناسبة سنوية لالحتفاء بشهداء الوطن األبرار
اإلمارات ،وقفة ع ٍّز وشموخ وإباء يتذكرون بكل يؤكد اعتزاز دولة اإلمارات العربية املتحدة بأبنائها
تقدير وإجالل تضحيات كوكبة من خرية أبناء هذا الذين ضحوا بأرواحهم الزكية الطيبة يف سبيل عزتها
الوطن املعطاء ،الذين حملوا أرواحهم الزكية الطاهرة وشموخها ،وحرصها عىل تخليد بطوالتهم يف قلوب
عىل أكفهم؛ وجادوا بها فدا ًء لدولة اإلمارات العربية األجيال املتعاقبة وعقولهم؛ لتُذكِّرهم دوماً مبا قدمه
املتحدة ؛ ومن أجل أن تبقى رايتها عالية خفَّاقة ،هؤالء األبطال من تضحيات لتظل راية الوطن عالية
خفَّاقة ،ويظل أبناؤه يعيشون يف ظالل وارفة من
ضاربني أروع األمثلة يف التضحية والبذل والعطاء.
وقال سموه يف كلمته مبناسبة «يوم الشهيد»« :إن األمن واألمان واالزدهار.
كام اكد سموه أن مالحم البطولة ،التي سطرها
األمم ت ُبنى وترتقي بسواعد أبنائها وعزميتهم وحبهم
ووالئهم ألوطانهم ،وتضحياتهم من أجل رفعتها شهداؤنا األبرار ،ليست جديدة عىل أبناء دولة
وعزتها ،وال توجد تضحية أعظم وال أسمى من أن اإلمارات العربية املتحدة ،وإمنا هي نتاج لشيم أصيلة
يُقدم اإلنسان روحه الطاهرة خدمة لوطنه؛ وكلام وراسخة يف املجتمع اإلمارايت ،يتوارثها األبناء عن اآلباء
سادت هذه الروح ،روح التضحية والفداء والوالء ،واألجداد ،وهي كذلك ترجمة ملنظومة القيم التي
رسخها الوالد املؤسس ،املغفور له -بإذن الله تعاىل-
كان هذا الوطن أكرث قوة وم َن َع ًة وتطورا ً».
وأضاف سموه« :نحن هنا يف دولة اإلمارات العربية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه-
املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن وإخوانه من اآلباء املؤسسني يف نفوس أبناء الوطن؛
زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله فخورون كل لتُثمر أجياالً متجددة من األبطال الذين يرضبون
الفخر بأبنائنا وشبابنا الذين قدموا القدوة والنموذج املثل والقدوة يف الدفاع عن الحق ،ودفع الظلم،
يف التضحية والفداء ،ومل يرتدَّدوا يف تلبية نداء الوطن ومساندة األشقاء ،وصون أمن وطنهم ومكتسباته،
والواجب ،بل هبُّوا مرسعني ملبِّني النداء؛ ليسطروا مهام كلَّفهم ذلك من تضحيات.
أروع املالحم يف ميادين الحق والرشف ،ويُذهلوا وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
بشجاعتهم وبسالتهم وعزميتهم القوية العدو قبل نهيان أن تضحيات شهدائنا األبرار برهنت عىل عمق
مرسخني الصورة الحقيقية ملعدن ابن االنتامء العريب لدولة اإلمارات العربية املتحدة،
الصديقِّ ،
اإلمارات األصيل ،الذي وقف عىل الدوام سدا ً منيعاً وأصالة شعبها الويف ،وحرصها عىل الحفاظ عىل
أمام كل محاوالت ال َّنيل من هذا الوطن العزيز ،أمن البلدان الشقيقية واستقرارها ،وم ِّد يد العون
أو تهديده ،أو املساس بوحدته ونسيجه الوطني إليها؛ انطالقاً من مسؤولياتها وقناعتها بأن أمنها

واستقرارها وازدهارها مرتبطة بأمن املنطقة املحيطة
بها واستقرارها ،وأكدت مصداقيتها واملبادئ والقيم
الراسخة التي تحكم سياساتها ومواقفها واستعدادها
للتضحية بالغايل والنفيس يف سبيل هذه املبادئ
والقيم.
وأضاف سموه أن دماء شهدائنا األبرار مل تذهب
سدى؛ فقد كان لبطوالتهم املشهودة مع اشقائهم
العرب يف ساحات العز والرشف دورها الحاسم
واملهم يف تغيري مسار املنطقة برمتها من الطريق
الذي كان يُراد لها ،وهو الفوىض واإلرهاب والخراب،
إىل طريق آخر هو طريق االستقرار والبناء وحامية
الدولة الوطنية من امليليشيات الطائفية واالرهابية
التي تريد تفكيكها والسيطرة عليها يف إطار أجندات
مشبوهة ال تريد الخري للمنطقة وأهلها.
وأشاد سموه بالتفاف الشعب اإلمارايت حول قواته
املسلحة الباسلة ،التي كانت وستظل دامئاً حصن
الوطن املنيع ،ويده القوية التي ترضب كل من يحاول
أن يهدد وحدة هذا الوطن الغايل وترابه ومكتسباته،
مثمنا التضامن الشعبي القوي مع أرس شهداء الوطن
األبرار وذويهم ،مشريا ً سموه إىل أن هذه الروح
الوطنية العالية ،واملشاعر التضامنية الجياشة ،التي
أظهرها ابناء اإلمارات يف االحتفاء بأرس الشهداء
وذويهم ،رسخت قوة البيت اإلمارايت ومتاسكه
ووحدته ،وتالحمه ،فمن هذا التالحم نستمد الثقة
والقوة ملواجهة التحديات والصعاب وهو ما يشكل
عىل الدوام األساس الصلب الذي ننطلق منه نحو
املستقبل وامليض بثبات يف عملية البناء والنمو
واالزدهار لصناعة مستقبل أفضل لألجيال القادمة.
وو َّجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
تحية إجالل واعتزاز وإكبار ألمهات الشهداء وآبائهم،
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محمد بن زايد :مخاطباً أمهات الشهداء
وآباءهم وذويهم « رسالتي اليوم إليكم
هي أن اإلمارات،
قيادة وشعباً  ،فخورة بكم
ً
بقدر فخرها بأبنائها الشهداء ،فأنتم رمز
ألصالة هذا الشعب ووطنيته»

الذين ربوا أبناءهم عىل قيم التضحية واإليثار
واإلخالص ،وغرسوا فيهم حب الوطن ،ورضبوا أروع
األمثلة يف الوطنية واالنتامء ،عندما أكدوا أن أرواح
أبنائهم الطاهرة الغالية ليست أغىل من تراب الوطن،
وأنهم لن يرتددوا يف تقديم املزيد من أبنائهم ،وحتى
أنفسهم ،لحامية الوطن إذا تطلَّب األمر ،مشريا ً سموه
إىل أن هذه الروح تجعلنا أكرث إرصارا ً عىل تحقيق
األهداف التي بذل شهداؤنا أرواحهم يف سبيل
تحقيقها ،وتزيدنا قو ًة وعزمي ًة عىل بناء مستقبل
أفضل ألبناء هذا الوطن املعطاء.
وقال سموه مخاطباً أمهات الشهداء وآباءهم وذويهم:
«رسالتي اليوم إليكم هي أن اإلمارات ،قياد ًة وشعباً،
فخورة بكم بقدر فخرها بأبنائها الشهداء ،فأنتم رمز كام جدَّد سموه حرص قيادة دولة اإلمارات العربية
ألصالة هذا الشعب ووطنيته ،ولوال جهودكم يف تنشئة املتحدة عىل تقديم كل صور الدعم والرعاية
أبنائكم وزرع قيم الوطنية واالنتامء وحب الوطن يف واملساندة إىل أرس الشهداء وأبنائهم ،مؤكدا ً أن
نفوسهم ما كنا لنقف اليوم عىل هذه األرض الصلبة اإلمارات لن تنىس أبدا ً تضحيات شهدائها ال َرب َرة،
فخورين بأبنائنا الربرة متطلعني إىل املستقبل املرشق وستظل تحمل لهم وألرسهم وأبنائهم بالعرفان
بخطى واثقة».
والتقدير.
ً

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان الله عز وجل أن يحفظ دولة اإلمارات العربية
املتحدة وشعبها الويف من كل سوء ،وأن يرحم أبناءها
الشهداء ،ويتق َّبلهم قبوالً حسناً يف جنات الخلد ،جزا ًء
مبا قدموا من تضحيات ألهليهم ووطنهم.
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شارك جمـوع المواطنين والمقيمــين في الدولــــــــــــة

محمد بن زايد :نقف وهاماتنا شــــام

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة املوىل عز وجل أن يرحم شهداء الوطن
األبطال ،وأن يكرم نزلهم ،وأن يسكنهم فسيح جناته،
وأن يتغمدهم بواسع رحمته.
جاء ذلك خالل مشاركة سموه جموع املواطنني
واملقيمني وقفة الدعاء الصامت التي نظمت يف جميع
أنحاء الدولة احتفا ًء بيوم الشهيد واعتزازا ً وعرفاناً
بتضحيات شهدائنا األبرار .كام دعا سموه خالل
وقفة الدعاء الصامت يف واحة الكرامة الله تعاىل ،أن
يحفظ دولة اإلمارات ،وأن يديم عليها عزها وأمنها

جميعنا اليوم نقف وقفة عز وشموخ
لالحتفاء بشهدائنا األبرار
واستقرارها ،وأن يحميها من كل مكروه لتواصل
مسريتها امليمونة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله.
وقال سموه« :جميعنا اليوم عىل امتداد واتساع
الوطن  ..نقف وقفة عز و شموخ لالحتفاء بشهدائنا

األبرار ..قلوبنا تنبض بهم وببطوالتهم وتضحياتهم ..
هم مل يغادرونا بل سيظلون يسكنون يف ذاكرة كل
بيت وكل بقعة يف أرضنا الخرية».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان « :نقف وهاماتنا شامخة بتضحيات شهدائنا
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احتفاء بيـوم الشهـيد
ولــــــــــــة وقفـة الدعاء الصامت
ً

شــــامخة بتضحـيات شهـدائنا الـبررة

أبطالنا لم يغادرونا بل سيظلون يسكنون في
ذاكرة كل بيت وكل بقعة في أرضنا الخيرة
الربرة  ..نستذكر مآثرهم وأعاملهم وما سطرته
أفعالهم البطولية من معان سامية باقية متد األجيال
بالعرب وتدفعهم إىل الحفاظ عىل إرث الشهداء
والوفاء له والعمل به» .شارك يف دقيقة الدعاء
الصامت  ..عدد من سمو الشيوخ ،ومعايل محمد بن

أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و معايل
الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان
القوات املسلحة ،وعدد من كبار قادة القوات
املسلحة و وزاريت الدفاع والداخلية ومسؤويل وزارة
الخارجية والتعاون الدويل.

تضمنت فعالية االحتفاء بهذه املناسبة  ..الوقوف
دقيقة صمت و الدعاء ألرواح الشهداء يف متام
الساعة الحادية عرشة والنصف صباحاً أعقبها رفع
العلم وعزف السالم الوطني تعبريا ً عن وقوف
اإلمارات قيادة وشعبا اعتزازا ً وفخرا ً بتضحيات
شهدائنا األبرار وعرفاناً مبا قدموه لوطنهم وشعبهم.
يأيت إحياء هذه املناسبة يف  30من نوفمرب تكرمياً
لشهداء الوطن واستذكارا ً لبطوالتهم وتضحياتهم يف
الدفاع عن الوطن والحق والواجب .كانت فعالية
يوم الشهيد قد بدأت عىل مستوى الدولة بتنكيس
العلم يف متام الساعة الثامنة صباحاً.
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سلطان القاسمي:
قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة متر علينا
ذكرى يوم الشهيد التي تصادف الثالثني من نوفمرب،
لتعكس صور الوفاء واملحبة لشهداء الوطن األبرار
الذي ارتقوا إىل العلياء مدافعني عن عزة وكرامة
هذا الوطن ،مسطرين بأحرف من نور أسامئهم
وإنجازاتهم يف سجل الفخر والرشف ،ومقدمني أجمل
صور العطاء والبذل والفداء يف خدمة الوطن والسعي
لرفعته وإعالء رايته.
إن دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنذ قيام اتحادها
امليمون من قبل املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان طيب الله ثراه وإخوانه الشيوخ املؤسسني،
وضعت خدمة اإلنسان منهجاً وطريقاً ،وراهنت عليه
كونه الرثوة الحقيقة ،وسار عىل نفس الخطى صاحب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
حفظه الله وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس

حميد النعيمي:
قال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي
عضو املجلس األعىل حاكم عجامن يوم الشهيد
هو يوم وطني تعرب فيه دولة اإلمارات العربية
املتحدة عن تقديرها لتضحيات شهدائها الذين
ض ّحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن ،وهو مبثابة رد
للجميل ،وفرصة للتعبري عن الرتابط الحقيقي بني
الوطن والقيادة والشعب ،وقد خصصت دولة
اإلمارات العربية املتحدة يوماً للشهيد ،يف  30نوفمرب
من كل عام يوم سقط فيه أول «شهيد» إمارايت يف
 30نوفمرب عام  1971يف معركة طنب الكربى ضد
القوات اإليرانية يف هذا اليوم نستذكر بطوالت
أبطالنا وأبنائنا ،ونستحرض أسامءهم الخالدة بالفخر
والعزة والرشف.
يوم الشهيد يجسد كل املبادئ التي يعمل الوطن
عىل ترسيخها يف مجتمعنا من التكاتف واالتحاد،
والعمل الجامعي من أجل النهوض بدولتنا عىل
مختلف األصعدة  ،كام إن يوم الشهيد ميثل يوما
للوطنية الخالدة وقمة التضحية والفداء يف سبيل
الوطن واقىص درجات البذل والعطاء باألرواح
والدماء  ،يف هذا اليوم الخالد نجدد الوفاء للوطن
والوالء لقيادته والعهد لشعبه أن تستمر هذه
املسرية بكل ثبات وثقة واطمئنان ويقني صادق
يف الله عز وجل أن ميكننا من إرساء دعائم الخري
والسالم ويعلو صوت الحق وترتفع راية الوطن .
نحتفل بيوم الشهيد وجنو ُد الوطن األبرار يقدمون
الغايل والنفيس يف أرض اليمن ،ويسطرون مالحم
املجد والتضحية والوفاء ،ببذل أرواحهم الطاهرة
ونفوسهم الطيبة ودماءهم الزكية ،التي ارتوت بها
األرض لتزهر سنابل الكرامة والسالم ،وتستديم بها
حياة البرشية يف ظل األمن واألمان وسعادة اإلنسان.
يف هذا اليوم يطيب لنا أن نستذكر انجازهم و نرتحم
عىل أرواحهم الطاهرة و قد بذلوها يف سبيل الله
وأعلوا راية االمارات واستحقوا عن جدارة أسمى
درجات التضحية والفداء وأصبحت أسامءهم خالدة

الوطن ُيبنى بسواعد أبناءه
وتضحياتهم لتبقى راية الوطن خفاقة

إن دولة اإلمارات ويف سعيها الدؤوب للتطور والتقدم،
مل تفتأ يوماً عن واجبها األخالقي ورسالتها اإلنسانية
يف مد يد العون إىل املستضعفني و املظلومني وإغاثة
امللهوفني ونرصة األخوة واألشقاء يف قضاياهم العادلة،
وقدمت التضحيات الجليلة من قبل أبناء الوطن
الذين بذلوا يف سبيل رفعة الوطن ونرصة الحق
أرواحهم الغالية.
ونحن يف يوم الشهيد نعرب عن فخرنا واعتزازنا ما
قدمه أبناء الوطن من تضحيات  ،يستلهم منها أبناء
الوطن واألجيال القادمة العظات والدروس يف أن
الوطن يُبنى بسواعد أبناءه وتضحياتهم لتبقى راية
اإلمارات خفاقة يف محافل العز والرشف.
األعىل حكام اإلمارات ،فاستثمرت يف اإلنسان وجعلته هنيئاً للشهداء ما نالوه من رشف الشهادة والدفاع عن
عامد تطورها وتقدمها ،وما خاب الرهان يف أبناء الوطن  ،وهنيئاً للوطن بأبناء يبذلون لرفعته أرواحهم،
الوطن األبرار ،فقدموا كل غايل ونفيس إلعالء رايته رحم الله شهداء الوطن وأسكنهم فسيح جناته.
وحامية مكتسباته.

يوم الشهيد يمثل يوما للوطنية الخالدة
وقمة التضحية والفداء

توجيهات رئيس
الدولة بإنشاء
مكتب أسر شؤون
الشهداء تقدير
عظيم من قيادتنا
للتظحيات أبنائنا
الشهداء وتكريم
ألسرهم
يف قلوبنا و قلوب ذويهم وشعبهم .
يف هذا اليوم نتوجه بالشكر والتقدير لقواتنا املسلحة
الساهرة عىل أمن الوطن والحارس األمني عىل

مقدرات ومكتسبات اإلمارات يف الحارض واملستقبل
ونشيد بشموخهم وصمودهم وشجاعتهم يف
رشف وتضحياتهم
ميادين العز والوغى ،وإيثارهم امل ّ
السامية فقد قامت قواتنا املسلحة ،بإغاثة املنكوبني
يف مختلف دول العامل التي مرت بحروب وكوارث
عصيبة ،وقدمت قواتنا مناذج مرشفة يف التضحية
والعطاء وتقديم املساعدات اإلنسانية للمحتاجني
وإيواء الالجئني من الحروب ومعالجة املصابني،
وإعادة بناء وإعامر ما خلفته آلة الحروب ،وبث
الحياة فيها من جديد.
يف يوم الشهيد نشعر بالفخر واالعتزاز بقواتنا
املسلحة التي تكاملت عدة وعتاد بعد وجدت
الدعم الكبري والكامل من قيادتنا الرشيدة من حيث
التنظيم ،والتسليح ،والتدريب ملواكبة مختلف
التقنيات العسكرية والتطور التكنولوجي .
إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وبرعاية
خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة بإنشاء مكتب شؤون أرس شهداء الوطن يف
ديوان ويل عهد أبوظبي تقدير عظيم من قيادتنا
الرشيدة لتضحيات وعطاء أبنائنا الشهداء وتكريم
ألرسهم وذويهم.
ختاما نقول :الحمد لله عىل كل يشء فهو الذي
وهب وهو الذي اخذ وإنا لله وإنا اليه راجعون ..
ونسأل الله العيل القدير أن يتغمد شهداء الوطن
بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته مع
النبيني والصديقني والشهداء وأن يلهم ذويهم الصرب
والسلوان.
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حمد الشرقي:
قال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي
عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية إن إقرار يوم
 30من نوفمرب من كل عام «يوماً للشهيد» يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة مناسب ٌة جليلة ،وذكرى
عظيمة ،من ّجد فيها أبطال اإلمارات الشهداء الذين
بذلوا أرواحهم رخيص ًة يف سبيل إعالء كلمة الحق،
والوقوف إىل جانب إخوانهم يف الذود عن األرض
وصون العرض.
إن دولة اإلمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة حفظه الله ،و أخيه
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب
رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املسلحة وأخوانهم الحكام ،تسعى إىل تأصيل قيم
اإلنسانية و العطاء يف نفوس أبنائها ،و بذل الغايل
والنفيس لر ّد الرشعية إىل أصحابها ،وتلبية نداء
الواجب والقومية و دحض اإلرهاب ومحاربة الباطل،

سيبقى يوم الشهيد يوماً للفخر والتمجيد
بأسماء الشهداء الخالدة عبر الزمان

و ال متلك اإلمارات أغىل من أرواح أبنائها الذين
سطروا بتضحياتهم أسمى معاين اإلنسانية ،وشهدت
دمائهم الطاهرة ببسالتهم املعهودة وشجاعتهم
يف امليدان ،حيث أوضحوا للعامل أجمع ما تحمله
نفوسهم الوفية من قيم ال ُّنبل واإلنسانية واالنتامء
والوفاء لهذا الوطن.

بالشك فأن وقوف دولة اإلمارات جنباً إىل جنب مع
الدول الشقيقة و الحليفة يف عاصفة الحزم ؛ لخري
دليلٍ عىل الحرص الكبري لقيادة اإلمارات الحكيمة
عىل انتهاج خُطى املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان طيب الله ثراه يف طريق الوحدة والرتابط
بني اإلخوة واألشقاء ،والسعي الحثيث للحفاظ عىل
مكتسبات الوطن و إعالء رايته ،إمياناً منها بأن النهج
واضح يُستدل باعتصام املبدأ وقوة العزمية.
ٌ
وسيبقى «يوم الشهيد» اإلمارايت هو يو ٌم للفخر
والتمجيد والتبجيل بأسامء الشهداء الخالدة عرب
الزمان ،والنور الذي ييض ُء ألبناء اإلمارات البرَ َرة
دروب العزة والبطوالت ويستكمل مسرية االتحاد
بخطى ثابتة متينة ،مبا تركوه من قصص يف ساحات
املجد والرشف يف سبيل أن تظل راية دولة اإلمارات يف
أكف تضحياتهم الخالدة ،يرويها
املعايل ،خفاق ًة عىل ّ
التاريخ وتستذكرها األجيال القادمة.

سعود المعال:

إن اعتزازنا واحتفاءنا بشهداء الوطن هو تقدير
لكافة أبطالنا البواسل

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد املعال
عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين بكل عزة
وافتخار وعرفان بتضحيات وعطاء شهداء الوطن
األبرار من قواتنا املسلحة  ،نقف اليوم وقفة إجالل
وإكبار لشهداء الوطن  ،الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا
عن حياضه معاهدين قيادتنا الرشيدة وعىل رأسهم
صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان –
رئيس الدولة –حفظه الله-بأن نكون السياج املنيع
لهذا الوطن الغايل -يجمعنا ترابط املصري والتضحيات
الوطنية وإعالء راية العز والفخر واإلعتزاز بالوطن
وأبنائه األوفياء وأن نحافظ عىل العهد والوفاء للقادة
املؤسسني وعىل رأسهم القائد املؤسس الشيخ زايد بن
سلطان ال نهيان  ،وإخوانه املؤسسون.

نوفمرب من كل عام إمنا هو تقدير لكافة أبطالنا
البواسل الذين يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية
داخل الوطن وخارجه ،ويف امليادين كافة حتى أصبحوا
مثاال يحتذى به يف املجاالت العسكرية واملدنية
واإلنسانية.
لقد رضب أبناء الوطن أروع األمثلة يف التضحيات
والذود عن اإلنجازات واإلنتامء الوطني  ،وقدم شهداء
الوطن وأبناؤهم واباؤهم وزوجاتهم مثاال وطنيا
ومنوذجا فذا ومفهوما عاليا لألصالة واإلنتامء وترجمة
حقيقية وواقعية للواجب الوطني.
داعني الله عز وجل ان يتغمد شهداء الوطن األبرار
بوافر رحمته ويتقبلهم يف منازل الشهداء والصديقني
إن اعتزازنا واحتفاءنا بشهداء الوطن يف الثالثني من ويسكنهم جنات الفردوس.

سعود القاسمي:

يوم الشهيد هو تكريم للشهداء وإعالن شعب
اإلمارات وقوفة صفاً واحداً لدعم الشهداء

قال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة يشكل
اإلحتفال بيوم الشهيد يف الثالثني من نوفمرب من كل
عام صورة ناصعة للبطولة والفداء  ،بإعتبار أن هذا
اليوم يعكس مدى عرفان أبناء اإلمارات بتضحيات
شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم رخيصة يف سبيل
الذود عنه  ،لقد وهب شهداء اإلمارات نفوسهم
لتظل راية الوطن عالية خفاقة يف السامء .
وما قدمته دولة اإلمارات العربية املتحدة من شهداء
عرب تاريخها املجيد ليؤكد بأن رجال اإلمارات األبطال
أقسموا عىل رفعة الوطن وصون كرامته والدفاع عنه
مهام كان الثمن  ،ولهذا فإن يوم الشهيد هو يوم
العزة والكرامة ويوم التضامن ويوم نرصة الوطن
ونرصة الحق ويوم تقدير التضحيات وتثمني دور
الشهداء  ،إنه يوم تعبري دولة اإلمارات قيادة وشعباً
وعن تقدير تضحيات الرجال األشاوس  ،ويوم تكريم

الشهداء ويوم إعالن شعب اإلمارات وقوفة صفاً
واحدا ً لدعم الشهداء .وال يسعنا بهذه املناسبة إال أن
نشيد باإلهتامم النوعي والكبري الذي توليه القيادة
الرشيدة للدولة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه
الله – وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم ديب – رعاه الله – وأخي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة -رعاه الله – وإخواين
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس األعىل حكام
اإلمارات لحرصهم عىل بناء القوات املسلحة عىل
أسسس عرصية متطورة ليظل الوطن عزيزا ً شامخاً ،
سيبقى الشهداء خالدين أبدا ً وستظل ذكراهم عنواناً
عريضاً للتضحية والفداء ولن تدخر القيادة وسعاً من
دعم أرس الشهداء والوقوف إىل جانبهم .
رحم الله شهداءنا األبرار وأسكنهم فسيح جناته،
فارحم أرواحهم الزكية التي زهقت من أجل الوطن،
تعكس عملهم الجليل يف ذاكرة األجيال وستبقى
أسامؤهم أوسمة عىل صدورنا أبد الدهر.
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سلطان بن زايد:

يوم الشهيد يوم الوالء
لوطن الخير من شعب
الوفاء

نُك ِّرم اليوم ،يف يوم الشهيد ،شهدا َءنا البواسل ،الذين
جادوا بأرواحهم الطاهرة الزك ّية يف ميادين الحق
والواجب .ونحتفي بشجاعتهم وبسالتهم وعزميتهم
وتضحياتهم ،شهدا َءنا الذين لَ ُّبوا ندا َء الواجب يف سبيل
رفعة وع ّزة دولة اإلمارات العربية املتحدة التي تسري
عىل خُطى بانيها املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان ،ط َّيب الله ثراه ،يف مساندة الشقيق والصديق
يف قضايا الحق والكرامة.
اليوم يوم الشهيد  ..يوم الع ّز والفخر واإلباء ..يوم
املجد لدولة اإلمارات العربية املتحدة  ..يوم الوالء
لوطن الخري من شعب الوفاء .اليوم يقف الجميع ..
جميع َمن يف هذا الوطن  ..قاد ًة و ُمواطنني  ..نسا ًء
ورجاالً  ..صغارا ً وكبارا ً  ..جنودا ً ومدنيني  ..يقفون
كالبنيان املرصوص ..يش ُّد بعضُ هم أز َر بعض ،لتبقى
راي ُة الوطن خفَّاق ًة عالية.
إ َّن ما يُعبرِّ عنه أبناء اإلمارات جميعاً يف يوم الشهيد،
إمنا يُؤكِّد أ َّن الوطن ال يَنسىَ أبناءه الذين بذلوا
أرواحهم الطاهرة دفاعاً عنه يف ساحات الع ّز والرشف.
إ َّن دولة اإلمارات العربية املتحدة ملتزم ٌة بالوفاء
مبسؤولياتها القومية واألخالقية واإلنسانية ،فهي تقف

دامئاً إىل جانب الشعوب املظلومة املدافعة عن حقها
يف العيش الكريم ،تساند املظلوم وتدعو إىل إرساء
الحق والعدل والسالم يف العامل أجمع.
رحم الله شهداءنا األبرار وأسكنهم فسيح جناته،
وجزى أهليهم وذويهم خريا ً.كام أتوجه بالشكر أيضاً
إىل أ َّمهات الشهداء وآبائهم وأبنائهم الذين برهنوا عىل
وحب للوطن .إ َّن شهداءنا
إراد ٍة صلب ٍة وص ٍرب عظيم ٍّ
الذين َجادُوا بأرواحهم سيبقون أحيا ًء عند ربهم
يُرزَقون وسيبقى الوط ُن يفخر بهم.
ويف الختام ،أو ُّد بهذه املناسبة الجليلة أ ْن أتو َّجه بالشكر
إىل قواتنا املسلّحة الباسلة ،فهي در ُع الوطن وسيا ُجه
الحصني ،والتي تُلَ ِّبي دون توانٍ ندا َء الواجب يف سبيل
رفعة دولة اإلمارات العربية املتحدة و ِع َّزتها .ولرجا ٍل
صدقوا الله والوطن ما عاهدوا عليه بأن تَظ ََّل راي ُة هذا
الوطن خفَّاق ًة دوماً ،وبأن تكون دول ُة اإلمارات وا ّح َة
رخا ٍء وازدها ٍر وأمنٍ وأمانٍ ألبنائها ولجميع املقيمني
وتظل منار ًة للخري والعطاء سندا ً وعوناً
عىل أرضهاّ ،
للشقيق والصديق.
رحم الله شهداءنا األبرار  ..وأسكنهم فسيح جناته ..
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

حمدان بن محمد:

سلطان القاسمي:

عمار النعيمي:

شهدائنا وإن غابوا عنا
جسداً إال أنهم يحيون بيننا
بسيرتهم العطرة

ستبقى تضحياتهم
دروس تستلهم منها
األجيال القادمة

اإلمارات تفخر بأبنائها
الشهداء الذين سطروا
أسماءهم كأبطال في التاريخ

نُحيي اليوم ذكرى شهداء سطروا بدمائهم
وتضحياتهم مجد وطننا وشعبنا ،فرفعوا راية فخرنا
وعزتنا عالياً لرتفرف يف سامء الحق ،هؤالء الذين
وإن غابوا عنا جسدا ً إال أنهم يحيون بيننا بسريتهم
العطرة التي تروي قصة بطولة وبسالة ،فأصبحوا
أوسمة فخر عىل جبني الوطن.
يف يوم الشهيد ،نقف جميعاً لنؤدي تحية الوفاء
إىل أهل الوفاء ،نحيي أهل الرجولة والبطولة ،وإن
كان من الصعب أن نفي شهداءنا الذين حفروا اسم
الوطن يف سامء العزة حقهم ،فكل الجمل والعبارات
والفعاليات متواضعة حني نحاول أن نصف أو نكرم
بها أبطاالً قدموا أرواحهم هدية للوطن ..أبطاالً
جسدوا أسمى معاين التضحية والوفاء ،فاستحقوا
أن نخلد ذكراهم وأن نستلهم تضحياتهم من أجل
مواصلة العمل إلعالء شأن الوطن لتظل رايته ترفرف
عالياً ..إنهم إخوتنا وأبناؤنا ،شهداء اإلمارات ،الذين
صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
يف هذا اليوم نجدّد العهد ،قيادة وشعباً ،عىل أن
نواصل مسرية شهدائنا ،وأال ننىس أرواحهم الطاهرة
التي قدموها من أجل أن يعيش كل فرد يف اإلمارات
بأمن وأمان.

تحتفي دولة اإلمارات العربية املتحدة بذكرى يوم
الشهيد الذي يصادف الثالثني من نوفمرب ،ونعرب عن
اعتزازنا وفخرنا مبا قدمه أبناء هذا الوطن يف سبيل
إعالء رايته ،مسطرين يف تاريخ املجد أروع صور
التضحية والفداء يف سبيل رفعة الوطن ليبقى علمه
شامخاً يشهد مبكارمهم وانجازاتهم.
يف يوم الشهيد نسرتجع ذكرى شهدائنا األبرار يف
مختلف ميادين العطاء ،تربوا يف أحضان هذا
الوطن ،وترعرعوا فيه ،وترشبوا بحبه وحب أهله،
وآمنوا مببادئه ورسالته لإلنسانية يف الدفاع عن الحق
والدين ونرصة املظلوم وإغاثة امللهوف ،فنذروا
أنفسهم لخدمة الوطن وتحقيق رسالته ،واستشهدوا
يف سبيل رفعته وعزته وكرامته ،ودفاعاً عن الحق،
وستبقى تضحياتهم دروس تستلهم منها األجيال
القادمة العظات يف حب الوطن والذود عنه وحامية
مكتسباته ومقدراته.
ميثل يوماً جديدا ً يف تاريخنا للوفاء من
إن يوم الشهيد ُ
الوطن ألبناءه املخلصني الربرة ،الذين قدموا أجمل
سرية له ،عنوانها الوفاء والتضحية من أجل الوطن،
وبذل الغايل والنفيس من أجل مجتمعهم الذي عاشوا
فيه ،ومن أجل مستقبله ،يحدوهم األمل يف أن يكون
الوطن أجمل األوطان ،وبالدهم أع ّز البلدان.

إن تخصيص يوم للشهيد يف الثالثني من شهر نوفمرب
من كل عام تحتفل فيه بالدنا بالشهداء بنا ًء عىل
توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان رئيس الدولة « حفظه الله» ،هو يوم للوطن
وصفحة ناصعة يف تاريخه وهو يوم عز وفخر وتوثيق
لذكرى أبنائنا الشهداء الذين وهبوا أرواحهم لتظل
راية دولة اإلمارات العربية املتحدة عالية خفاقة وهم
يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن
وخارجه يف امليادين املدنية والعسكرية واإلنسانية
كافة  ،كام أن تخليد الشهداء بإنشاء النصب التذكاري
هو أبسط ما تقدمه اإلمارات لشهدائنا األبرار ،وفا ًء
وعرفاناً وتخليدا ً لذكراهم ..وهو رسالة للشعب
وللعامل أجمع ،أن أرواح ونفوس ابنائنا غالية نفخر
ونعتز بهم وبتضحياتهم وبطوالتهم .وهم القدوة
والنموذج ألبناء اإلمارات يك يحذو حذوهم ويسهموا
مع إخوانهم البواسل يف رفع راية الوطن عالية خفاقة.
إن اإلمارات تفخر بأبنائها الشهداء الذين سطروا
أسامءهم كأبطال يف التاريخ العريب واالسالمي
بتلبيتهم نداء الواجب بثبات الرجال وإميان الواثقني
حيث قدموا دماءهم الزكية ونفوسهم الطاهرة يف
سبيل ذلك وخلدوا أسامءهم بأحرف من نور.
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محمد الشرقي:

راشد المعال:

حق لنا اليوم أن نكتب
أسماءهم بحروف من
ذهب في سجل التضحيات

تحية إجالل وتقدير واعتزاز
لشهدائنا األبرار الذين
سطروا مالحم البطوالت

«يوم الشهيد» يو ٌم عظيم الستذكار معاين التضحية
والوفاء والوطنية الخالدة التي خطّها شهداء اإلمارات
بدمائهم الزكية ،وشهدت عىل بطوالتهم يف ميادين
الع ّز دفاعاً عن الوطن ونجدة املنكوب.
إن أبناء اإلمارات الذين ه ّبوا مل ّبني واجب الوطن
ونداء القيادة الرشيدة ،متثّلوا كل قيم الوالء لألرض
ومتسكوا مببادئ اإلنسانية الحقّة؛ فكانت أرواحهم
التي فاضت يف سبيل الحق منار ٍ
ات يُهتدى بها ،وخري
محب لوطنه وغيو ٍر عىل أرضه ،فحامية
قدو ٍة لكل ّ
األوطان ومكتسباتها واجب يستلزم النهوض بالعزمية
والوطنية وتأصيل االنتامء الحقيقي لألرض.
إن يوم  30من نوفمرب هو تكري ٌم مستحق لكل
شهداء اإلمارات الذين وقفوا مجابهني الظالم
والخراب ،وهو احتفا ٌء بالرموز املضيئة التي دخلت
امليدان ببسالة ليكون الدرب سالكاً باألمن والنامء
ساطعاً بالحق والنور ،فبذلوا لذلك أسمى ما ميلكون
حق لنا اليوم أن نكتب أسامءهم
وهو الروح  ،ولهذا َّ
بحروف من ذهب يف سجل التضحيات واملفاخر ،
ونرددها عىل كل مسمع لتظل مآثرهم محفورة عىل
صدر التاريخ ويظل أبناءهم من بعدهم مدادا ً لهم.

يف أيام الفخر واالعتزاز ومبناسبة إعالن اإلتحاد،
يتجسد العطاء بالتضحيات وتعلو الهامات عاليا،
وميتزج الفخر بالوالء وترتفع األكف للباري-عز
وجل-أن يشمل شهداء الوطن بعفوه ومغفرته
بقدر عطائهم ووالئهم وتضحياتهم لوطنهم ،وصدق
عهدهم  ،فهم فئة آمنت وبذلت كل جهودها
وساهمت بخريها وعطائها يف بناء دولة االمارات
وعاهدت الله وقيادتها بأن تحمل أمانة الحفاظ
عىل املكتسبات وأمن الوطن  ،وواجب الدفاع عنه
عىل أكتافها  ،وأن ترضب مثاال طيبا يف العزم والوفاء
والتضحيات لتبقى راية العزة والفخر واالعتزاز
عالية.
تحية إجالل وتقدير واعتزاز لشهدائنا األبرار الذين
سطروا مالحم البطوالت ،وألبنائهم وزوجاتهم
وألمهات الشهداء وأبائهم وكل عزيز لديهم
مترضعني لله عز وجل أن يتقبلهم مع الشهداء
والصديقني وحسن أولئك رفيقا.

حمدان بن زايد:

نستذكر يف هذا اليوم ثلة طاهرة من أبطال االمارات
البواسل الذي نهلوا من املدرسة الخالدة التي أسسها
عظيم الوطن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان طيب الله ثراه كل قيم الفداء والوالء واإلميان
بقضايا الوطن واالستعداد لفدائها حيث نرى يف
تضحياتهم أمننا وسالمنا ومسرية اإلنجازات التي
تتجه بوصلتها للغد املرشق بفضل تضحياتهم .
أن النهج املرشف الذي تسري عليه دولة اإلمارات
العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
يف نرصة قضايا الحق والدفاع عن األمن الخليجي
والعريب وحامية األشقاء من مصائد الغدر التي
ترتبص ببلدانهم نابع من الحس الوطني الكبري
واملسؤولية القومية العظيمة التي تلتزم بها قيادتنا
الحكيمة تجاه القضايا العربية والعاملية املشرتكة.
لقد وهب شهدائنا أرواحهم لتبقى راية هذا الوطن
العزيز خفاقة ترفرف معها كل معاين العزة والشموخ
فكانوا تاج عزنا ومبعث فخرنا ابد الزمان نتعلم من
تضحياتهم وبذلهم كل قيم األصالة التي تحصن
وطن اإلنسان إمارات الخري.
وال شك إن تخصيص يوم  30نوفمرب من كل عام يف

لقد وهب شهدائنا
أرواحهم لتبقى راية هذا
الوطن العزيز خفاقة ترفرف
معها كل معاني العزة
والشموخ

محمد بن سعود:

تثمين دور الشهداء في
الحفاظ على أمن وأمان
الوطن واجباً وطنياً نفخر به

يف الثالثني من نوفمرب من كل عام تحتفل دولة
اإلمارات العربية املتحدة بيوم الشهيد  ،والشك يف
أن هذا اإلحتفال يجسد معاين الوفاء لشهدائنا األبرار
الذين قدموا أرواحهم يف سبيل الذود عن الوطن
ويف سبيل أن يبقى علم اإلمارات خفاقاً يف سامئها .
إن قيادتنا الرشيدة عندما تخصص يوماً لإلحتفال
بيوم الشهيد فإنها تعني من وراء ذلك تقدير صنيع
الرجال األبطال الذين سجلوا بطوالت رائعة وقدموا
صورا ً جاهزة للفداء ومنوذجاً واضحاً عن تعاضد إبن
اإلمارات مع قيادته وعن قدرته عىل الفداء وعشق
لوطنه وسخائه بالغايل والنفيس من أجل عزته
وكرامته  ،ومن أجل أن يظل واحة لألمن واألمان
ودرعاً صلدا ً يف وجه أعدائه .
إن اإلحتفال بيوم الشهيد مناسبة للتعبري عن
إفتخارنا بشهدائنا الذين جسدوا بإستشهادهم معاين
كثرية يف مجال إعتزازنا  ،ولهذا فإن تثمني دور هؤالء
األبطال يف الحفاظ عىل أمن وأمان الوطن وعىل
كرامته الغالية يغدو واجباً وطنياً نفخر به وندعو
الله عزوجل أن يرحم شهدائنا األبرار وأن يزيد قواتنا
املسلحة صفة وقوة وأن ميتع دولة اإلمارات الغالية
مبعاين الحضارة واإلزدهار .
الدولة يوما للشهيد بناء عىل أوامر صاحب السمو
رئيس الدولة يؤكد حرص القيادة الرشيدة عىل تخليد
ذكرى الشهداء عرفانا بالدور البطويل الذي قاموا به
داخل وخارج الدولة وقد نذروا أرواحهم للوطن
والدفاع عنه.
ونعرب عن اعتزازنا بالتضحيات التي قدمها شهداء
الواجب من قواتنا املسلحة الباسلة من أجل الحفاظ
عىل أمن دولتنا ومنطقة الخليج العريب وستبقى
بالدنا دوماً إىل جانب الحق ونرصة املظلوم.
ان مواطني دولة االمارات واملقيمون عىل أرضها
يتذكرون رموزا سطرت بدمائها أروع قصص التضحية
والفداء والوالء واالنتامء وكانت سباقة يف تلبية نداء
الواجب ويف هذا اليوم تشارك االمارات بكل فئاتها
أرس الشهداء ذكريات ال تنىس ألبطال قدموا الغايل
والنفيس لحامية الوطن فسيظلون خالدين يف ذاكرة
الوطن وأبنائه.
ونعرب عن صادق تعازينا ومواساتنا إىل ذوي
الشهداء األبرار داعني الله العيل القدير أن يغمرهم
بنعمه ورحمته فهم عن َد ربهم أحيا ٌء يرزقُون وأن
يلهم أرسهم الصرب والسلوان.
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أمل القبيسي:

طحنون بن محمد:

يوم الشهيد نرفع فيه راية فخر
الدولة قيادة وحكومة وشعبا
بتضحيات ابنائها األبرار

اإلمارات بيوم الشهيد تؤكد بأنها
لن تنسى أبناؤها البررة ممن قدموا
حياتهم في ساحات العز والشرف

أن احتفاء اإلمارات بيوم الشهيد يرفع راية الفخر واالعتزاز بتضحيات شهدائها
األبرار دفاعا عن قيمها الحضارية واألخالقية واإلنسانية التي أرساها القائد
املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان « طيب الله
ثراه « عىل قيم البذل والعطاء ومنارصة الحق ونرصة املظلوم.
وأكدت أن شهداء الواجب قدموا أرواحهم الغالية يف سبيل الحق ورفعة
الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أبنائه وخلدوا أسامءهم بأحرف من نور يف
التاريخ رمزا للتضحية والفداء وعنوانا للمبادئ اإلماراتية السامية والراسخة
يف نفوس قادتها وأبنائها  ..ونوهت أن ما يزيد من معنى هذا اليوم ومغزاه
الوطني والتاريخي هو تزامنه مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني.
إن يوم الشهيد تحول إىل يوم فخر ومحبة ومبشاركة جميع أبناء الدولة ،فالكل
عىل قلب رجل واحد يعربون ويسطرون أروع القصص يف حب بالدهم.

تحتفل دولة االمارات يف  30نوفمرب من كل عام بيوم الشهيد بتوجيه من
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»
ليكون تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء الوطن وأبنائه
الربرة الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية دولة اإلمارات العربية املتحدة خفاقة
عالية وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه يف
امليادين املدنية والعسكرية واإلنسانية وقد كانت بادرة عظيمة من رئيس
الدولة «حفظه الله» تدل عىل املكانة العالية التي يحتلها الشهداء يف ضمري
ووجدان الوطن والقيادة والشعب ملا قدمه هؤالء األبرار من تضحيات تجاه
وطنهم واستقراره وأمنه وتجاه أشقائه واصدقائه حفاظا عىل استقرارهم
وأمن دولهم .وتحتفل دولتنا العزيزة بيوم الشهيد لتؤكد أنها لن تنىس أبناءها
الربرة ممن قدموا حياتهم يف ساحات العز والرشف .

هزاع بن زايد:

سيف بن زايد:

رجاال ونساء ،كباراً وصغاراً ،
نجتمع كلنا،
ً
حب
في واحة الكرامة لنؤدي معاً تحية ّ
وعرفان لشهدائنا األبرار

شهداء الوطن أيقونات للوفاء
َ
والعطاء ،وسنظل نذكرهم في
كل حين ووقت

نقف اليوم يف ساحة العز والفخر واإلباء ،ساحة الشجاعة والبسالة ،ساحة
اإليثار والعطاء ،ساحة الشهادة والكرامة ،ال لنستذكر مآثر شهدائنا األبطال
وعظيم أفعالهم ومواقفهم املرشفة فحسب ،ولكن أيضاً لنبلغهم بقلوب
شفافة صادقة ،أننا مل ننسهم يوماً وأنهم جزء ال يتجزء من وجداننا وضمرينا
الجمعي ،وأننا كل يوم نستلهم منهم قيم الوفاء والوالء وحب الوطن،
ونستمد منهم القوة والعزم ملواصلة املسرية وتحقيق املبادئ السامية التي
آمنوا بها وبذلوا أرواحهم فداء لها.
يف يوم الشهيد نجتمع كلنا ،رجاالً ونساء ،كبارا ً وصغارا ً ،يف واحة الشهداء،
واحة الكرامة ،وعىل امتداد مساحة الوطن ،وعرب كافة رشائحه وفئاته،
حب وعرفان لشهدائنا األبرار ولنقول بصوت واحد إننا
لنؤدي معاً تحية ّ
نقف جميعاً اليوم كام يف كل حني وراء القيادة الحكيمة للدولة.

أن شهدا َء الوطن أيقونات للوفاء والعطاء ،وسنظل نذكرهم يف كل وقت
وحني ،باقون يف وجداننا ،يجسدون بأرواحهم الطاهرة أمثلة للفخر واالعتزاز.
وقال سموه أن يوم الشهيد يشكل أقىص قيم الوطنية والوالء واالنتامء
واإلخالص ،يوماً للمجد والعز ويوماً للوفاء ملن ضحى بالغايل ألجل الوطن
الغايل ،وهو يوم لتكريم شهدائنا البواسل ،وشجاعتهم وبسالتهم.
أن اإلمارات لتفخر وتعتز بشهدائها األبرار ،هذه الكوكبة من أبنائها الذين
سطروا ملحمة وطنية من العزة والكرامة ليحفروا أسامءهم بني الخالدين يف
قلوبنا ممن حملوا راية الدفاع عن الوطن وقدموا أرواحهم فداء له ونرصة
للحق واملظلوم .أن تضحيات شهداء الوطن ستبقى محل الفخر والتقدير
واإلعجاب ،لتستلهم األجيال القادمة ،من هؤالء األبطال معنى الرجولة
والفداء ،وعظم َة الدفا ِع عن ِ
ِ
أرضهم ،ومقدر ِ
ومكتسبات بالدهم.
ات
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منصور بن زايد:

عبداهلل بن زايد:

تظل أرواحهم مشاعل نور ،تضيء
ّ
لنا طريق الحاضر والمستقبل

نستذكر في يوم الشهيد عزم أبناء
اإلمارات على الذود عن هذا الوطن
وحماية مكتسباته

يف هذا اليوم ،الذي نعيل فيه – قياد ًة وشع ًبا – من قيم التضحية والفداء،
نقف إجالالً وتقدي ًرا لشهدائنا األبرار ،الذين جادوا باألرواح وهي غالية؛
فدا ًء للوطن ،وصونًا لسيادته ،وحامي ًة إلنجازاته ،وتأمي ًنا لحارضه ومستقبله،
ولتظل راية اإلمارات عالية خفّاقة؛ رم ًزا للقوة والع ّزة واملنعة ،ويف هذا اليوم،
ّ
تظل أرواحهم مشاعل نور ،تيضء لنا طريق الحارض
نعاهد شهداءنا بأن ّ
تظل تضحياتهم مالحم خالدة يف ذاكرة
واملستقبل ،ومصدر ع ّزة وفخر ،وأن ّ
حب الوطن والتفاين ،متكي ًنا له ،وذودًا عنه.
األجيال ،وقدوة ألبنائنا يف ّ
إن يوم الشهيد مناسبة مجيدة ،نؤكّد خاللها قوة املجتمع اإلمارايت ومتاسكه
وتضامن أبنائه ،يوم نع ّزز فيه قيم الوالء للقيادة الرشيدة ،التي أعلنت أبناء
الشهداء وأرسهم أمانة يف األعناق.

يعترب الثالثون من شهر نوفمرب عالمة مضيئة يف تاريخ دولة اإلمارات نستذكر
فيه ما قدمه أبناؤنا الشهداء من تضحيات وفاء لوطنهم وأمتهم ،وإن رصح
االتحاد يزداد قوة بشهدائه وتشتد عزميته بأبطاله وأبنائه .نستذكر يف «يوم
الشهيد» عزم أبناء اإلمارات عىل الذود عن هذا الوطن وحامية مكتسباته.
وستظل األجيال القادمة تستلهم من تضحيات اآلباء واألجداد أسمى دروس
التفاين من أجل الوطن ورفعته .إننا نلمس اليوم الكثري من مشاعر العزة
والفخر ،متأل نفوس اإلماراتيني احتفاء بذكرى الشهداء الذين جادوا بأرواحهم
ضاربني بشجاعتهم وحبهم لوطنهم أروع األمثلة ،فهم خالدون يف قلب
الوطن ،وبتضحياتهم تزداد دولة االتحاد قوة ومنعة ومتيض بعزمية رجالها
ودماء شهدائها لتسطر إنجازا جديدا من الفخر والعزة كل يوم .وأدعو املوىل
عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته.

محمد البواردي:

حمد الرميثي:

الشهادة فخر ووسام اختار أبطالنا عند
انخراطهم في العسكرية أن يعلقوها
على صدورهم دون تردد

القيادة الرشيدة ِّ
تخلد تضحيات شهداء
الوطن األبرار ،الذين وهبوا أرواحهم
فداء لإلمارات

تقبل علينا ذكرى يوم الشهيد لتزيدنا إمياناً بأن أبناءنا هم عامد الوطن وفخره،
واالعتامد عىل شبابنا هو االستثامر الرابح الذي ال يخرس أبدا ً ،وأن هذا الوطن
يفتخر بأبنائه ويعتز ببسالتهم وشجاعتهم وسيخلد ذكراهم عىل مرالتاريخ،
وصدق الله العظيم إذ قالَ « :وال تَ ْح َس نَ َب الَذيْ َن قُ ِتلُوا فيِ َسب ْي ِل الل ِه أَ ْمواتاً بَ ْل
أَ ْحيا ٌء ِع ْن َد َربِه ْم يُ ْر َزقُون».
فقد سطر شهداؤنا يف ساحات العز والرشف أروع األمثلة يف الشجاعة واإلقدام،
وقدموا أرواحهم من أجل إعالء كلمة الحق وتلبية الواجب ،ومن أجل الدفاع
عن وطن طاملا وهبهم الكثري ،ودفاعاً عن الحق والرشعية ،فالشهادة فخر ووسام
اختار أبطالنا عند انخراطهم يف العسكرية أن يعلقوها عىل صدورهم دون تردد،
وكتب لهم أن يذوقوا طعم الشهادة ويذوق ذويهم طعم الفخر والفرح ،لتضيئ
أسامؤهم بحروف من نور وتخلد ذكراهم عىل صفحات التاريخ.

إن يوم الشهيد يعد من املناسبات الوطنية التي ت ُرتجم فيها معاين التالحم
الكبري بني قيادتنا الرشيدة وشعبنا املعطاء ،فإذا كانت القيادة الرشيدة
تخلِّد تضحيات شهداء الوطن األبرار ،فإن أبناء الوطن ،يلتفون حول
قيادتهم ويتنافسون فيام بينهم من أجل رشف االنضامم إىل القوات
املسلحة لتلبية نداء الوطن املقدَّس يف أي وقت ،وفا ًء ملا قدمه ويقدمه
إليهم وإىل األجيال القادمة من تنمية واستقرار وتقدم .لقد أثبتت
قيادتنا الرشيدة من خالل مبادراتها املتعددة لتكريم الشهداء وتخليد
ذكراهم العطرة ،وحرصها يف الوقت ذاته عىل رعاية أرس الشهداء وذويهم
والوقوف إىل جانب أبنائهم أنها قيادة وفًية ال ميكن أن تنىس أبدا ً
تضحيات أبنائها الربرة
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يوم الشهيد

ملحمة وطنية تسطر
بطوالت أبناء اإلمارات

تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة اليوم بيوم
الشهيد وفق القرار الذي أصدره صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه
الله ،والذي مبوجبه تم اعتبار  30نوفمرب من كل عام
يوماً للشهيد ،تخليدا ً ووفا ًء وعرفاناً بتضحيات وعطاء
وبذل شهداء الوطن وأبنائه الربرة ،الذين وهبوا
أرواحهم لتظل راية اإلمارات خفاقة عالية ،وهم
يؤدّون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن
وخارجه يف امليادين املدنية والعسكرية واإلنسانية
كافة،مناسبة وطنية وإجازة رسمية تكرمياً لشهداء
الوطن واستذكارا ً لبطوالتهم وتضحياتهم وإخالصهم
ووالئهم لوطنهم وقيادته الرشيدة وهنا البد من
اإلشارة اىل مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة حينام قال «تعددت أيامنا الوطنية
بتنوع اإلنجازات واملكتسبات وكل منها يحمل أبعادا
وطنية مرشفة إال أن هذا اليوم الذي نحتفي به
يشكل أقىص قيم الوطنية والوالء واالنتامء واإلخالص
وأشدها تأثريا إنه يوم الشهيد  ..يوم العز والفخر..
يوم املجد لدولة اإلمارات العربية املتحدة ..يوم الوالء
لوطن الخري من شعب الوفاء ..يوم نكرم فيه شهدائنا
البواسل ونحتفي بشجاعتهم وبسالتهم وعزميتهم
وتضحياتهم ..أبطاال جادوا بأرواحهم الطاهرة الزكية
يف ميادين الحق والواجب واإلنساين ليك تظل راية
اإلمارات عالية خفاقة رمزا للقوة والعزة واملنعة».
بطوالت وتضحيات
إننا نقف يف هذا اليوم املجيد من أيام الوطن نخلد
فيه بطوالت وتضحيات ومالحم شهدائنا األبرار يف
صفحات التاريخ اعتزازا وفخرا وامتنانا ملا قدموه من
أجل الوطن والقيم اإلنسانية.
مام الشك فيه فأن يوم الشهيد هو يوم تكريم
الرجال األوفياء الذين حملوا أرواحهم عىل أكفهم
وبذلوا الروح رخيص ًة من أجل أن تبقى راية اإلمارات
مرفوعة وخالدة ،فلم يهابوا املوت أو اإلصابة ،بل
جعلوا من كل ذلك أوسمة ونياشني ترصع تاريخهم

جاء اختيار يوم
الشهيد في االمارات
ليتزامن مع استشهاد
أول جندي اماراتي
في  30نوفمبر 1971
الشهيد سامل سهيل خميس

الحافل بالبطوالت والذكريات .فلكل شهيد منهم
أسطورته الخالدة ،منهم من قاتل حتى آخر قطرة سالحه ،ومنهم من كان مندفعاً بقوة يف أرض املعركة
من دمه ،ومنهم من تشبث مبوقعه رغم إصابته ،كالصاعقة دفاعاً عن كرامة وطنه وأرضه ومستقبل
ومنهم من قاتل حتى فاضت روحه وهو يعانق شعبه ..جميعهم كانوا ينتظرون الشهادة ،ملعرفتهم
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يوم الشهيد ...
يوم وطني
الشهيد سيف غباش
بأنها أسمى درجات الفداء والتضحية .وهم بذلك
رضبوا لنا أروع األمثلة يف التضحية والفداء ،وبذلوا
الروح رخيص ًة من أجل أن تعيش اإلمارات وشعبها يف
أمن واستقرار ورخاء وسعادة.
يوم الشهيد هو يوم وطني تعرب فيه دولة اإلمارات
العربية املتحدة عن تقديرها لتضحيات شهدائها
الذين ض ّحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن ،وهو مبثابة
رد للجميل ،وفرصة للتعبري عن الرتابط الحقيقي بني
الوطن والقيادة والشعب.
جاء اختيار «يوم الشهيد» يف اإلمارات ليتزامن مع
تاريخ استشهاد أول جندي إمارايت ،وهو سامل سهيل
بن خميس ،الذي استشهد يف  30نوفمرب عام ،1971
عندما استيقظ سكان جزيرة طنب الكربى عىل هدير
الطائرات العسكرية ،ومبجرد اقرتاب الغزاة من مركز
رشطة الجزيرة بادر سامل بن سهيل ،وهو عسكري أول
من رشطة رأس الخيمة ،وزمالؤه الخمسة بإطالق
النار عليهم ،ثم تجمع وزمالؤه حول سارية العلم
للذود عن علم الوطن ليك ال ينزله الغزاة عن ساريته،
رصين عىل ذلك حتى الرمق األخري ،غري آبهني
وبقوا م ّ
بالغزاة وال بقوتهم ،حتى روى سامل بدمائه الطاهرة
تراب وطنه ،فسجل التاريخ اسمه بأحرف من نور
بعد معركة غري متكافئة عىل اإلطالق ،بحسب ما ورد
يف كتاب «التسوية القانونية للنزاع اإلمارايت  -اإليراين
عىل الجزر الثالث» الصادر عن األرشيف الوطني ،من
تأليف عبداللطيف الصيادي ،الذي ذكر معلومات
مفصلة عن تلك املعركة التي استخدمت فيها إيران
قوات برمائية مدعومة بطائرات وحوامات وبوارج
بحرية يف مواجهة حامية ال يزيد عدد أفرادها عىل
ستة أفراد .وكان الشهيد سامل يحلم منذ طفولته بأن
يكون رجل رشطة ،وقد تحقق له الحلم حني التحق
مبديرية رشطة رأس الخيمة ،وهو يف الـ 16من عمره،
ومتيز بكفاءته يف حمل السالح ،ثم انضم إىل الجنود
األغرار ،وحمل الرقم  ،190و ُعرف بني زمالئه باالنضباط
وااللتزام بكل األوامر العسكرية.
نبذة تاريخية
عرب تاريخها قدمت دولة اإلمارات العديد من الشهداء
الذين أقسموا عىل العمل لرفعة وطنهم والدفاع عنه
بالغايل والنفيس ،من هؤالء :الشهيد سيف غباش
الذي كان واحدا ً من أعالم دولة اإلمارات العربية
املتحدة وشخصياتها البارزة ،واستشهد يف  25أكتوبر
 ،1977وكان يشغل يف ذلك الوقت منصب وزير
دولة للشؤون الخارجية ،وهو يرافق وزير الخارجية
السوري ،عبدالحليم خدام ،إىل مطار أبوظبي لوداعه،
وإذ برصاصات غادرة كانت تقصد اغتيال الوزير
السوري ،إال أنها أردت سيف غباش شهيدا ً.
أيضاً الشهيد خليفة املبارك الذي أسهم بشكل كبري يف
تطوير العالقات الثقافية والدبلوماسية لدولة اإلمارات

الشهيد خليفة املبارك

قدمة اإلمارات
الكثير من الشهداء
الذين أقسموا
على العمل لرفعة
وطنهم والدفاع
عنه بالغالي
والنفيس
عىل الصعيد العاملي ،إىل أن اغتيل عام  1984وكان
عمره آنذاك  37عاماً ،حيث ُعينّ سنة  1980سفريا ً
لدولة اإلمارات يف باريس ،ومندوباً دامئاً لدولة
اإلمارات لدى منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة
والعلوم (اليونسكو) يف باريس ،وشغل يف فرتة وجوده
سفريا ً للدولة يف باريس منصب نائب رئيس «معهد
العامل العريب» الذي يتخذ من باريس مقرا ً له ،ولعب
دورا ً رئيساً يف تأسيس املعهد الذي منحه وسام «جوقة
الرشف» تقديرا ً لجهوده ،وتم اغتيال املبارك أمام
منزله يف باريس يف الثامن من فرباير ،عام  1984وهو
متوجه إىل مقر عمله.
وتقديرا ً لتضحيات أبناء الوطن ،وتجسيدا ً ملعاين
التالحم بني شعب اإلمارات وقيادته أمر صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،بإنشاء
مكتب يف ديوان ويل عهد أبوظبي يعنى بشؤون
أرس شهداء الوطن .ويختص املكتب مبتابعة شؤون
واحتياجات أرس الشهداء ،بالتنسيق مع الجهات
الرسمية األخرى يف الدولة ،وتقديم الدعم الالزم ألرسة
وأبناء الشهيد ،وتأمني كل أوجه الرعاية واالهتامم
لهم ،كام أمر سموه بإنشاء نصب تذكاري للشهداء
يف مدينة أبوظبي ،لتظل ذكرى شهداء الوطن األبرار
وبذلهم وتضحياتهم بأرواحهم الغالية محفورة يف
صفحات وذاكرة الوطن ووجدان أبناء اإلمارات،
وحتى تستلهم األجيال الحارضة واملقبلة عطاءهم
وبذلهم وأعاملهم الجليلة .إن قيم التضحية والشهادة
يف سبيل الوطن ،ما هي إال موروث سامي عن املغفور
له -بإذن الله -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب
الله ثراه .ويبدو هذا املوروث جلياً بتجسيد شهداء
هذا الوطن.

يوم الشهيد هو يوم وطني له رمزية تعرب عن
فخرنا مبا قدمه شهداء اإلمارات األبرار يف ميادين
العز والرشف ،وهو يوم نتذكر فيه بإجالل
بطوالت أبنائنا الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن
الوطن وكرامته وحقوقه.
إن تكريم شهدائنا مل يعد مجرد عبارات وكلامت،
بل تحول إىل واقع ملموس يلحظه القايص والداين،
سواء من خالل الجهات الحكومية أو املؤسسات
األهلية أو األفراد ،ومن ذلك عىل سبيل املثال ال
الحرص واحة الكرامة التي غدت رمزا ً لتضحيات
الشهداء ،ومكتب شؤون أرس الشهداء يف ديوان
ويل عهد أبوظبي الذي يتكفل مبتابعة أحوال أرس
الشهداء واحتياجاتهم ،وإطالق أسامء الشهداء
عىل الشوارع واملدارس واملساجد يف مختلف
إمارات الدولة ،والذي يعرب عن اعتزاز مجتمع
اإلمارات كله بتضحيات أبنائنا األبطال.
إن يوم الثالثني من نوفمرب ،مبا يتضمنه من
فعاليات تشارك فيها مختلف فئات املجتمع،
يبقى رمزا ً لقوة التالحم الوطني والتامسك
االجتامعي ،فدماء الشهداء الزكية التي توحد
مشاعر أبناء اإلمارات بجميع مكوناتها ومناطقها
بنسائها ورجالها وكبارها وصغارها وشيبها وشبابها
يف مشهد فريد ،تظهر للجميع مدى الرتابط بني
أبناء شعبنا الويف ،وعمق الروح الوطنية السارية يف
وجدانهم ،كام أن احتضان الشعب اإلمارايت ألرس
الشهداء وذويهم ومواساتهم يف هذا اليوم تؤكد
قوة التضامن والتآزر بني أبناء الشعب ،وهذا إمنا
يعزز من منعة وقوة وطننا الغايل ،وقدرته عىل
مواجهة التحديات مهام كان مصدرها.
إن إرصار قيادتنا الرشيدة عىل الذهاب اىل بيت
كل شهيد يف اماراتنا الحبيبة لتقديم واجب العزاء
ومواساة أرس الشهداء والتخفيف عنهم ،يعد من
أهم املشاهد الوطنية التي تؤكد قوة العالقة التي
تربط بني الشعب وقيادته ،وتعكس معنى البيت
اإلمارايت املتوحد ،الذي تظلله روح األخوة واملحبة
والتضامن.
أن أبناء القوات املسلحة عازمون عىل متابعة
املسرية وفا ًء للقيادة والوطن وأرواح رفاقهم
الذين شكل استشهادهم دافعاً كبريا ً لهم عىل
مضاعفة االستعداد والتدريب ليتابعوا الدفاع عن
راية اإلمارات يف ميادين الرشف حتى تظل خفاقة
أبية يف كل مكان.
ويف الختام نسأل الله عز وجل الرحمة والغفران
لشهداء اإلمارات الذين ستظل ذكراهم خالدة يف
وجدان اإلماراتيني جميعاً.
بقلم  /يوسف جمعه الحداد
رئيس تحرير مجلة «درع الوطن»
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ساحة الشهداء في الشارقة
تروي قصة تضحيات شهدائنا البواسل

املهندس عبدالله نعامن رئيس قسم االرشاف /
دائراة األشغال العامة بالشارقة
أصبح يوم الثالثني من نوفمرب من كل عام يوما
تاريخيا يف مسرية دولة االمارات  ..ونرباسا يجسد
قيم النور التي خطّها شهداؤنا األبرار الذين صنعوا
هذا اليوم بتضحياتهم وبأنهم مخلدون يف القلب
والوجدان إىل يوم الدين وسيبقون محل تقدير وفخر
لكل مواطن إمارايت وعريب .
وتثمينا وتقديرا للتضحيات التي قدمها شهداء
االمارات فقد وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل
حاكم الشارقة بإنشاء ساحة ونصب الشهداء يف
الشارقة كام وجه سموه بتسمية الشارع الخلفي
للمدينة الجامعية باسم «شارع الشهداء».
وبهذه املناسبة قال املهندس عبدالله نعامن رئيس
قسم االرشاف  /دائراة األشغال العامة بالشارقة يف
ترصيح ملجلة درع الوطن مبناسبة يوم الشهيد أن
تنفيذ ساحة ونصب الشهداء جاء تنفيذا لتوجيهات
صاحب السمو حاكم الشارقة تخليدا لذكرى شهداء
االمارات الذين قدموا أروع صور التضحية والفداء
يف سبيل رفعة الوطن والذود عن حياضه والحفاظ
عىل أمنه واستقراره.
وقال « يف األول من ديسمرب  2015دشن صاحب
السمو حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان
بن محمد بن سلطان القاسمي ،ويل عهد ونائب
حاكم الشارقة ساحة ونصب الشهداء يف حرم
املدينة الجامعية يف الشارقة بتكلفة بلغت حوايل 20
مليون درهم « موضحا أن مساحة ساحة الشهداء
تبلغ مائة وخمسة عرش ألف مرت مربع وشُ ّيدت
يف موقع متوسط بإمارة الشارقة روعي فيه متيز
املكان وانسيابية الوصول إليه من الجهات كافة
سواء الطرق الداخلة إىل مدينة الشارقة أو الخارجة
منها ،إىل جانب اطالع الطلبة الجامعيني ،الذين
يعدون أجيال الغد ،ومن خالل وجود هذه الساحة،
سيتعرف الطلبة اىل شهداء الوطن وتضحياتهم يف
سبيل األمة وإحالل السالم يف العامل.
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يعكس نصب الشهيد حرص إمارة الشارقة على تعزيز االنتماء
لإلمارات والوالء للقيادة والدفاع عن الحق واإلنسانية
ولفت  ....ان الساحة تتخللها  8مساحات خرضاء
مكسية بالعشب الطبيعي أربعة عىل ميينها ومثلها
يف الشامل ،ويف كل منها عدد نافورتني قطرها عرشة
أمتار تتخللها كاشفات ضوئية جاملية مخصصة لهذا
التوع من العمل ،ومساحتها  75مرت مربع ويبلغ
ارتفاع املاء فيها اربعة أمتار ،إىل جانب  8ممرات
مشاة خالبة تصل كلها إىل النصب التذكاري بطول
 800مرت وعرض  6أمتار.
وأضاف « تضم ساحة النصب التذكاري ساحتني
مساحة كل منها  4000مرت مربع مجهزة بكافة
الخدمات الكهربائية والتقنية ،كام يحيط بها طرق
إسفلتية لسهولة الوصول من كافة الجهات ومزودة
بعدد  300موقف للسيارات ،و 155عمود إنارة
تجميلية وبهندسة فائقة الجامل واالبتكار».
نصب الشهيد
أما نصب الشهيد فيعد معلام حضاريا يخلد بطوالت
شهداء الواجب من أبنائنا األبطال ،ويعكس حرص
إمارة الشارقة عىل تعزيز االنتامء لإلمارات والوالء
للقيادة والدفاع عن الحق واإلنسانية يف كافة املواقع
التي يحتم عليهم الواجب الوطني تلبية النداء فيها.
وأشار اىل أن وزن النصب يبلغ حوايل طن ونصف
ويتكون من عرشة مستويات ،ارتفاع كل مستوى
مرت بإجاميل  10أمتار ،املستوى األول هو القاعدة
الغرانيتية للعمود مبساحة  706أمتار مربعة،
واملستوى األخري القبة املستقرة مكونة من أقواس
عىل شكل مثاين ،املصبوب مع طالء باللون الذهبي،
أما املستويات الثامنية يف الوسط فكل مستوى
مكسو بألواح أملنيوم مطلية باللون الذهبي معلقة
بها قطع مكعبة بأبعاد  20يف  20يف  30سم لكل
قطعة ،محفور بكل قطعة كلمة من كلامت اآلية

الكرمية (وال تحس ّنب الذين قتلوا يف سبيل الّله أمواتاً،
بل أحياء عند ربهم يرزقون) ،وتزن كل قطعة 2.5
كغم ،ويعلق يف كل مستوى من  70-60قطعة،
ويتكون الهيكل اإلنشايئ من قاعدة للنصب من
الخرسانة املسلحة وعمود عىل شكل هيكل حديدي.
وجدد حديثه بالتأكيد عىل أن ساحة ونصب الشهداء
تؤكدان عىل أن تضحيات شهداء الكرامة ستبقى
صفحة خالدة يف تاريخ الدولة ولتعكس مشهدا
مهيبا من التالحم الوطني ،وأنهم قطعة من جسد
هذا الوطن؛ ولنقول ألهايل الشهداء أن أبناءهم
أبناؤنا ولنؤكد أنهم ساروا يف موكب الفخر والخلود
موضحا ان وجود رصح تذكاري يحمل اسمهم يجعل
منهم قدوة ومنوذجاً ألبناء اإلمارة يك يحذوا حذوهم
ويسهموا مع إخوانهم البواسل يف رفع راية الوطن
عالية خفاقة يف فضاء العامل , ،ستمر األجيال املتعاقبة
من هنا كام سيمر الزائرون ليقرأوا بطوالت هؤالء
الشهداء الذين سطروا مالحم التاريخ ببطوالتهم
وأنهم بدمائهم الزكية أعادوا األمل إىل اليمن الذي
سيعود سعيدا وإنشاء الله ،هذه الساحة ستكون
شاهدا عىل مر األجيال عىل تلك البطوالت ومتثل
قصة كفاح ألبطال الوطن.
معلم وطنياً
ً
ً
ً
وأضاف « كونه معلام وطنيا مهام يف اإلمارة فإن
وجود رصح تذكاري للشهداء يجعل منهم قدوة
ومنوذجاً ألبناء اإلمارة يك يحذوا حذوهم ويسهموا
مع إخوانهم البواسل يف رفع راية الوطن عالية خفاقة
يف فضاء العامل باسم وطننا الغايل اإلمارات الحبيبة».
وحول أبرز مراحل تشييد الساحة قال « تتطلب
األمر قبل تنفيذ املرشوع إزالة محطة البنزين
املقابلة للساحة ومخلفاتها من خزانات أرضية

خرسانية يف وقت قيايس إضافة إلزالة الطريق
الواصل بني شارع مليحة وشارع الشهداء وتحقيق
مناسيب األرض والرتبة للخدمات من ري وكهرباء،
حيث بلغت كمية الدفان والرمل الزراعي ما يقارب
املائة ألف مرت مكعب مع توفري كافة الخدمات من
متديدات الكهرباء و شبكة ترصيف مياه الري وتأمني
متطلبات البنية التحتية للمسطحات الخرضاء «.
مده قياسية
وأشار اىل انه تم تنفيذ املرشوع خالل مدة قياسية إذ
صدر أمر التكليف بتاريخ 2015/9/8ـ وتم االنتهاء
منه بتاريخ  11/29يف مدة قياسية وفرق عمل بقيت
ساهرة عىل مدار اليوم لريى املرشوع النور ليتزامن
مع يوم الشهيد عىل الرغم من أن هذه النوعية من
املشاريع يستغرق برنامجها الزمني ما يقارب العام.
وأوضح ان عددا من الدوائر يف امارة الشارقة شاركت
يف تنفيذ هذا املرشوع من ضمنها هيئة كهرباء ومياه
الشارقة « إدارة خدمات الكهرباء ،إدارة املياه ،وإدارة
اإلنارة» إىل جانب بلدية الشارقة إدارة الزراعة،
هيئة الطرق واملواصالت ،وإدارة املدينة الجامعية
يف مساهمتها الكبرية بتقديم الخدمات والتسهيالت
يك يرى املرشوع النور مؤكدا ان هذا املرشوع جسد
التالحم والتعاون املنشود بني دوائر حكومة الشارقة
عىل إنجازه و مثاالً حياً للتعاون وللعمل املؤسيس
الهادف ،الذي تم يف فرتة قياسية ،وذلك بفضل من
الله سبحانه وتعاىل ،ثم رعاية وتوجيهات صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
عضو املجلس األعىل حاكم إمارة الشارقة.
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جادة العز في عجمان
تخليدا لذكرى الشهداء من أبناء الوطن

جاء إنشاء النصب التذكاري لشهداء الوطن يف
إمارة عجامن تنفيذا ً لتوجيهات صاحب السمو
الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو املجلس
األعىل حاكم عجامن ،وتخليدا لذكرى شهداء
الوطن من أفراد القوات املسلحة البواسل الذين
قضوا يف اليمن وضحوا بأرواحهم افتداء له ممن
قدموا أروع صور التضحية والفداء يف سبيل رفعة
الوطن والذود عنه والحفاظ عىل أمنه واستقراره.
وأكد صاحب السمو حاكم عجامن يف ترصيح
لسموه خالل تدشينه للنصب التذكاري يف االول من
ديسمرب  2016أن شهداء الوطن من أبناء القوات
املسلحة والذين قدموا أرواحهم فداء للوطن
والحفاظ عىل مكتسباته ،جسدوا رمزا ً ملعاين الوفاء
والوالء لقيادته الرشيدة وشعب اإلمارات وعنواناً
بارزا ً للتضحية والفداء وتعبريا ً صادقاً للدفاع عن
الحق يف وجه الطامعني به من األعداء.
وقال سموه ان تشييد هذا النصب باسم الشهداء
لهو مناسبة الفخر والعزة لكل ابناء الوطن وتقديرا
وعرفانا لرجال العزم ابطال القوات املسلحة الذين
بذلوا كل غايل ورخيص يف سبيل الحفاظ عىل
أمن واستقرار الوطن فهم العظامء الذين عاهدوا
فصدقوا.
وقد امر صاحب السمو حاكم عجامن بإطالق
اسم « جادة العز « عىل هذا الرصح الكبري تقديرا
وتكرميا للشهداء من أبناء الوطن .
تم تنفيذه املرشوع من قبل دائرة البلدية والتخطيط

بكلفة بلغت حوايل  20مليون درهم ،فيام بلغت
مساحته  35.8الف مرت مربع وارتفاعه  15مرتا ً،
وهو يدمج بني ساحة العلم وساحة الشهيد ،ليجمع
بني رمزين عظيمني يف دولة اإلمارات.
ويقع النصب التذكاري يف حديقة العلم والتي تعد
من أبرز املعامل الحضارية يف عجامن والتي تعترب
متنفسا ترفيهيا لسكان اإلمارة ويرتادها السكان
والسياح من كافة دول العامل مام استوجب انشاء
النصب يف هذا املكان الهام إلبراز دور وإنجازات
الشهداء الوطنية التي افتدوه بأرواحهم وضحوا
بدمائهم فداء ألجله.
تم تصميم النصب التذكاري وإعداده من قبل
شيخة ماجد النعيمي وآمنة ماجد النعيمي وعائشة
ماجد النعيمي وهو عىل شكل ما يحمله الجنود
واملتمثلني ،يف سبعة صفوف من األعمدة حاملة
أرض الوطن ورفع مكانته شامخاً ،مع إضافة عنرص
املاء يف أسفل األعمدة يدل عىل نقاء أرواح الشهداء
وتحت يكتب أسامؤهم من جهة املاء ،باإلضافة إىل
جعل املمرات واملداخل املؤدية لساحة الشهداء
ترمز لرحلة الشهداء التي اجتهدوا فيها.
وإستمر العمل الدؤوب إلنجاز هذا الرصح حوايل
ثالثة أشهر من العمل املتواصل وعملت الكوادر
املواطنة املرشفة عليه بكل ما أوتيت من طاقة
وإرادة ،مواصل ًة الليل بالنهار إلمتام مراحل املرشوع،
وأثبتت أنها عىل قدر التحدي ،ليبرص النصب النور
قبل املوعد املحدد إلمتامه.
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خالل تدشينه نصب الشهيد التذكاري
حاكم أم القيوين ثمن تضحيات الشهداء من
أبناء القوات المسلحة

دشن صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد
املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين،
يف الثالثني من نوفمرب  2016نصب الشهيد
التذكاري مبيدان الشهداء بأم القيوين.
وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن
تضحيات الشهداء من أبناء القوات املسلحة
األبرار تعد تجسيدا ً ملعاين الوفاء والوالء للقيادة
والوطن التي أسسها املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
وقال سموه إن أبناء القوات املسلحة شهداء
الوطن جسدوا رمزا ً وعنواناً بارزا ً للتضحية
والفداء وتعبريا ً صادقاً عن وحدة األمة ومتاسكها
يف وجه األطامع التي تستهدفها.

يبلغ إرتفاع النصب  33مرتا ً و صنع من الستيل
وغلف بطبقة من «الجي أر ىب» وتبلغ مساحة
النصب  15000مرت مربع وإضاءة ليلية للنصب
وساحاته.
والنصب يتكون من عنرصين هام السيف
والغمد ،فالسيف رمز للبطولة والنرص وهي
غاية كل شهيد والغمد هو جراب السيف .
قام بالتصميم واإلرشاف وتنفيذ املرشوع
ورشكات وطنية واستغرق التخطيط واإلنجاز
حوايل  13شهرا ً.
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 ...مشاعل النور

اإلصدار األول في الدولة عن الشهداء
يضم كتاب «شهداؤنا مشاعل النور» ،أربع فصول
رئيسية أو كام نقول أربع موضوعات بحثية باإلضافة
إىل مقدمة واألطروحة املركزية للكتاب واملالحق
التي هي عبارة عن ترصيحات لقادة دولة اإلمارات
العربية املتحدة ومسئولني مدنيني وقادة عسكريني.
موضوع الكتاب وهو من الحجم املتوسط يدور حول
شهداء دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل الـ46
عاماً املاضية ،ومراجعتنا له يتوافق مع احتفاالت
الدولة بيوم الشهيد الذي يوافق  30من نوفمرب من
كل عام.
ألول وهلة ،تبدو الفصول األربعة وكأنها تتناول
موضوعات مختلفة أو أنها تغطي جوانب متباينة
من القصة الكربى وهم شهداء اإلمارات بشكل خاص،
رغم أن مؤلف الكتاب ،املقدم الركن /يوسف جمعة
يوسف الحداد ،وهو رئيس تحرير مجلة «درع الوطن»
استخدم كلمة «يوم الشهيد» يف ثالثة فصول منه،
ولكن بقراءة تفاصيله تجدها قصة واحدة ومرتابطة
من املقدمة إىل املالحق وبشكل انسيايب وسلس.
فصول الكتاب
ويف التفاصيل ،تناول مؤلف الكتاب يف الفصل األول
منه اإلطار النظري ملعنى الشهادة واستعرض فيه
قيمتها الوطنية والدينية ،وأعتقد أن هذا جانب
مهم جدا ً خاصة عندما تريد أن تضع قيمة وطنية
يف إطارها الصحيح ،وبهذا تم ضبط املوضوع نظرياً
ولغوياً وذلك حفاظا من أي تعدي من اآلخرين أو
التقليل منه ،ويف هذا الفصل أيضاً استعرض الكاتب
هذه القيمة يف األديان الساموية األخرى مع الرتكيز
عىل الدين اإلسالمي طبعاً ،ومبا أن الكتاب يسلط
الضوء بشكل أسايس عىل تكريم الشهداء يف اإلمارات
فقط قارن الباحث (ضمن سياق املنهج املقارن) بعض
صور ومناذج تكريم دول العامل املختلفة لشهدائها.
ومبا أن الكاتب أنهى فصله األول عن مناذج تكريم
الشهداء فقد انتقل مبارشة إىل الفصل الثاين ليستعرض
مظاهر التقدير واالحتفاء يف دولة اإلمارات العربية
املتحدة للشهداء اإلماراتيون والتي وصفها (املؤلف)
بأنها تعكس دالالت معينة يف مسألة التامسك بني
الدولة واملواطنني يف اإلمارات ،ورمبا يف هذين الفصلني
(األول والثاين) هناك ما يدعم اعتقادي بأن الكتاب
يحمل قصة متكاملة ومتامسكة .ولو انتقلنا إىل الفصل
الثالث ،فإن املقدم الركن يوسف الحداد يخص فيه
يوم الشهيد ولعل هنا كان يريد أن يحدد موقف
الدولة من تكريم أفراد هم مواطنون إماراتيون ولكن
ينتمون إىل املؤسسة العسكرية ودور رجال هذه
املؤسسة تحديدا ً يف حامية مكتسبات هذه الدولة ويف
تفاصيل هذا الباب (الثالث) نجد إسهاباً من الكاتب
يف دور قواتنا املسلحة يف اليمن التي شهدت أكرب عدد
من الشهداء ،ويف الفصل الرابع واألخري جاء الجانب
التحلييل للباحث من خالل إبراز القيم التي تجسدها
الشهادة واملعاين التي تحملها هذه القيمة الدينية
واإلنسانية والتي ال ميكن أن تتواجد إال يف أشخاص

كتب الشهداء
بدمائهم تاريخا جديداً
للمنطقة والعالم
العربي بأكمله بما
قدموه من تضحيات
وما اضهروه من
شجاعة فائقة
يحملون قيم إيجابية لوطنهم مثل :الوالء واالنتامء
والتضحية.
معلومات وتحليالت
بشكل عام ،فإن حامسة االنطالق التي دفعت مبؤلف
الكتاب ،املقدم الركن /يوسف الحداد إىل أن يخطه
ويزوده مبعلومات وتحليالت تعطي أبعاد كثرية ملن
يقرأه ،كام أراها ،أنها جاءت من واقع مكانة دولة
اإلمارات مقارنة بالدول العريقة واملتحرضة التي
تحرتم أصحاب املواقف العظيمة واستعرض يف هذا
الجانب آيات قرآنية ومواقف إنسانية واأللفاظ
واملفردات الوطنية فكان األمر كله قوة دفع لألجيال
املقبلة ،وبشكل عام أيضاً ،فإن الكتاب ورغم أنه
األول عن الشهداء إال أنه ميكن القول أنه ال توجد
فيه زيادات غري مرغوبة وهو ما يؤسس لقاعدة كتاب
جديد أو يضع مساحة لتطويره مستقبالً عىل األقل
بعد مرور خمس سنوات من صدوره نسخته الحالية
والذي كانت يف العام  ،2015فقد استطاع الكاتب

هذا الكتاب
ُشهَدا ُؤ َنا..مشاعل النور
اسم الكتاب:
اسم املؤلف :املقدم الركن/
يوسف جمعه يوسف الحداد
سنة اإلصدار2015 :
مجلة درع الوطن
النارش:
عدد الصفحات221 :
األوىل
الطبعة:
محمد خلفان الصوايف
مراجعة:
أن ال يجعل للقارئ وسيلة للتخلص من الكتاب إن
بدأ قراءته إال بامليض يف القراءة إىل الصفحة األخرية.
النقطة الثالثة واألخرية ،اعتادت دولة اإلمارات متجيد
الذي يقدمون خدمات جليلة للدولة والذين تركوا يف
تاريخ الدولة بصامت بأن تخلد ذكراهم وبالتايل فإنه
من األوىل تخليد ذكرى شهداءنا ولو بكتاب لتكتمل
الصورة مع باقي الجهود الوطنية.
املكتبة اإلماراتية
أظن أن الكتاب يغطي فراغاً كبريا ً يف املكتبة اإلماراتية
كونه هو اإلصدار األول يف الدولة عن الشهداء
وطبيعي أن يكون هناك استغرب لو مل يتواجد مثل
هذا العنوان يف دولة اإلمارات العربية املتحدة خاصة
وأن الدولة خصصت يوما للشهيد والقيادة كرمت
الشهداء يف الجوانب أخرى ،كتأسيس مكتب شؤون
أرس الشهداء ،وبناء واحة الكرامة ،وتناول القضية
يف كل املناسبات الدينية فجاء الكتاب فسد الفراغ
الثقايف.
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إﺟﻼﻻ وإﻛﺒﺎر ًا ﻹﺣﻴﺎء ذﻛﺮى ﻳﻮم اﻟﺸﻬﻴﺪ،
ﻧﻘﻒ اﻟﻴﻮم
ً
ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﻳﻦ اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻮا ﻓﻴﻬﺎ
أرواﺣﻬﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ.
ﻧﺸﺎرك اﻷﺳﺮة اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻌﺰ واﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﺄﺑﻨﺎء
ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ ،اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻄﺮوا أﺳﻤﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺒﺬل
واﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ.

C

M

Y

اعالن توازن

CM

MY

CY

CMY

K

www.edic.ae

32

مواطنون ..

يوم الشهيد يجسد ملحمة تاريخية
لبطوالت أبناء اإلمارات البواسل



عرب عدد من املواطنني عن االعتزاز بشهداء الوطن
وتضحياتهم مؤكدين ان بطوالتهم وأسامءهم ستبقى
أوسمة فخر واعتزاز عىل صدور أبناء اإلمارات
الذين يقفون عرفاناً وإجالالً لبواسل قواتنا املسلحة
وشهدائنا؛ الذين ارتقوا إىل الرفيق األعىل دفاعاً عن
الحق والعدل.
وقالوا ان دولة االمارات التي أسسها القائد املغفور
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”
تقدم للعامل منوذجاً يف عشق الوطن وكيف ميتزج ثرى
اإلمارات الطاهر بحامس الرجال وعرقها وجهدها وها
هم أهل األصالة والرفعة شعب الوطن يعربون عن
اعتزازهم يف ظل قيادتنا الحكيمة ويتذكرون املآثر
الخالدة يف يوم الشهيد لتخليد بطوالت وأساطري
ثلة من أبناء اإلمارات وجعل سريتهم إرثاً يصاف إىل
خصال شعبنا.
يوم الشهيد سيظل خالدا يف تاريخ دولتنا
وقال فضل نارص الكاس موظف بالهيئة االتحادية
للكهرباء واملاء ان « يوم الشهيد « سيضل أحد أهم
األيام الخالدة يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة
فهو رسالة بالغة املعاين للفداء والتضحية والبذل
وقمة العطاء والجود بالنفس الذي قدمه جنودنا

البواسل يف ساحة العزة واالنتصار .
وأشار اىل انه كذلك يوم الوفاء لذكرى الشهداء الذين
ضحوا بأرواحهم الذكية تلبية للواجب الوطني ودفاعا
عن الحق والعدل واألمن واالستقرار لبلد عريب شقيق.
و أضاف» إذا كان يوم الشهيد يوما خالدا يف حياتنا
ووسام عز عىل صدورنا فإن تزامنه مع االحتفاء
بيومنا الوطني من شأنه تعزيز منظومة القيم النبيلة
يف نفوسنا جميعا ويف مقدمتها قيم االنتامء لوطننا
والوالء لقيادتنا الرشيدة التي مل تدخر وسعا من أجل
إسعادنا» .
وأكد أن دولة اإلمارات العربية املتحدة قد برهنت
بحكمة قيادتها وعراقة شعبها عىل قدرتها يف ساحة
الحق وقدرتها عىل االنتصار وعىل صياغة وبناء مناذج
شامخة للمجد والتالحم واالصطفاف كام أثبتت
بحضارتها وازدهارها مكانتها كقوة مؤثرة يف خريطة
التطور العاملي  ..وقال ان هذا ما يجب أن نقف
أمامه بكل فخر .

يوم الشهيد الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله « أن
يكون مناسبة وطنية يف الثالثني من شهر نوفمرب من
كل عام يشكل تتويجا للتضحيات املرشفة التي قدمها
شهداء الوطن يف بذل الغايل والنفيس للدفاع عن
الوطن ومكتسباته .
وقال ان هذا اليوم يبعث مشاعر الفخر واإلعتزاز
بجنودنا البواسل الذين بذلوا أرواحهم لحامية
أوطانهم ويشكل فرصة للوقوف اىل جانب ارس
الشهداء ودعمهم ومساندتهم ..مبينا أن الشهداء
سطروا مناذج مرشفة يحتذى بها لألجيال القادمة يف
الدفاع عن الوطن ومقدراته وشكلوا مصدر إلهام لهم
لإلنضامم إىل صفوف القوات املسلحة واإلنخراط يف
الخدمة الوطنية.
وأشار اىل إن احتضان قيادتنا الرشيدة ألرس الشهداء
يجسد التزام القيادة الحكيمة يف تقدير أبنائها ويرتجم
مشاعر العرفان والوالء ألبناء الدولة الذين مل يتوانوا
عن واجبهم يف الدفاع عن الوطن ومقدراته .

يوم الشهيد تتويج للتضحيات التي قدمها أبناء
يوم توحدت فيه الدعوات الصادقة لشهداء اإلمارات
االمارات يف الدفاع عن الوطن ومكتسباته
أكد محمد عبدالله الشحي مدير إدارة البحوث األبرار
واإلصدارات بدائرة الثقافة والسياحة يف أبوظبي أن مـن جانبــه قال أحمــد خليفــة الهنداســي موظف
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فضل نارص الكاس
« أدنوك« ان يوم الشهيد هو يوم توحدت الدعوات
الصادقة لشهداء اإلمارات األبرار وامتزجت فيه مشاعر
الفخر والعز والكرامة لتجوب إمارات الدولة كافة
وترتقي أرواحهم إىل السامء ممزوجة بحب الوطن
واالعتزاز بأبنائه خاصة الذين قدموا أنفسهم فداء
لرتابه ونرصة الحق.
وأكد ان شهداء االمارات خالدون يف قلوبنا وعقولنا
ويف كل أرجاء الوطن وأن تضحياتهم سيسجلها
التاريخ وتتوارثها األجيال يف حكايات البطولة والرشف
والكرامة   .
وقال ان تضحيات أفراد القوات املسلحة ستبقى
يف ذاكرة الوطن ووجدان أبنائه مبا قدموه يف سبيل
واجبهم الوطني مؤكدا ً أن تخصيص يوم للشهيد
يعد مبثابة تخليد لتضحياتهم اإلنسانية ومنبع للقيم
واملبادئ السامية حيث سيمثل ذكرى متميزة لجميع
الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذه األرض
الغالية.
يوم الشهيد عرفان ملن ض ّحوا ألجل تراب الوطن
الطاهر
من جانبه أكد نايف عبدالعزيز جكه األمني العام
املساعد بإتحاد االمارات للدراجات ان رجال اإلمارات
أثبتوا أنهم عىل عهد وطنهم بهم ،صناع املالحم
وأبطال امليادين ومثال التضحية والبذل والعطاء ليبقى
هذا الوطن عزيزا ً أبياً هانئاً ينعم بالسالم واألمن عصياً
عىل أعداء الحياة واملعتدين والطامعني.
وقال « بإحياء يوم الشهيد ،نستذكر كوكبة من أبناء
الوطن باتوا وسام فخر عىل صدورنا نعتز ونشمخ به
وننقل بطوالتهم وتضحياتهم ومآثرهم لألجيال لتعرف
كيف ضحوا وقدموا أرواحهم فداء إمارات الخري
واملحية والسالم ،هذا الوطن الذي بات األسعد واألرقى
ويرسخ ريادته العاملية يف كافة امليادين.
وأشار اىل أن التاريخ محطات بكل حاالته ،ولكن
صفحاته الناصعة يصنعها رجال آمنوا بربهم ووطنهم
ومثله وخصاله ومبادئه ،وها هي مسرية الوطن الذي
أسسه القائد الخالد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان “طيب الله ثراه ،وتسري قيادتنا الحكيمة
عىل ذات النهج ،عىل القيم وعشق الوطن واالستعداد
للتضحية يف سبيله ،ليبقى محصناً وتبقى مسرية
اإلنجازات تشق طريقها دون أن تتأثر.
يوم الشهيد يخلّد رجاالً قدموا دماءهم دفاعاً عن
الوطن وإحقاق الحق يف ميادين الرشف والبطولة
من جهته عرب عبدالله الزعايب موظف يف هيئة الهالل
األحمر اإلمارايت عن فخره واعتزازه بالتضحيات
الطاهرة التي قدمها شهداء اإلمارات البواسل الذين
جادوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل أن تظل راية

محمد عبدالله الشحي
الوطن خفاقة عالية محمية بصدور رجالها الغر
امليامني ونرصة الحق وإعادته ألهله مؤكدا أن شهداء
ترصع صدر األمة العربية وتاج عزها
اإلمارات أوسمة ّ
وفخارها وأكاليل الغار التي تزين هامتها.
وأضاف أن دولة اإلمارات تحتفي يف هذا اليوم قيادة
وحكومة وشعباً بأبنائها الربرة الذين جسدوا أروع
صور التضحيات والبطوالت يف سبيل إعالء كلمة الحق
والدفاع عن الرشعية والقيام بالواجب فامتزجت
دماؤهم برفعة الوطن وعلو مكانته واختلطت
أرواحهم بأسمى معاين العز واملجد والكرامة.
ونوه الزعايب اىل ان شهداءنا األبطال هم فخر لعائالتهم
وذويهم ولكل عائالت الوطن وستبقى ذكراهم عطرة
دامئاً وأبدا ً وخالدة يف نفوسنا فهم مثال مرشف ملا
قدم األبطال يف سبيل الوطن والدفاع عن الحق وهم
اصطفاهم الله سبحانه وتعاىل وكرمهم بالشهادة
للحق وفداء للوطن وواجب نرصة املظلوم ونالوا أعىل
املراتب وأعظمها ..وستظل سريتهم العطرة الزاخرة
بالعطاء والوفاء للوطن ذكرى يف قلوبنا نستمد منها
معاين التضحية والشجاعة والفداء داعني املوىل ع ّز
وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح
ّ
جناته مع الشهداء والصديقني واألبرار بإذن الله .
تضحيات الشهداء مصدر إلهام ألبناء اإلمارات
أما عمر عبدالرحمن آل صالح مدير اول يف إقتصادية
ديب فقد أكد أن ذكرى يوم الشهيد تختزل قيامً
ومعاين عميقة تتجسد يف مفردة التضحية التي كانت
نهج شهداء الوطن الربرة ومن ساروا عىل خطاهم
دفاعاً عن ثرى الوطن ومكتسباته وصوناً ملعاين
الحرية واإلباء فكان العطاء ديدنهم والوفاء معدنهم
والشجاعة منهجهم.
وقال» إن ذكرى يوم الشهيد هي مناسبة وطنية مجيدة
نحتفي من خاللها بتضحيات شهدائنا األبرار .فلقد
سطر هؤالء الشهداء بدمائهم الطاهرة تاريخاً مرشفاً
لوطنهم نفخر به نحن واألجيال القادمة ونستمد منه
اإلرادة والعزم عىل مواصلة الطريق لجعل اإلمارات
منوذجاً لنرش السالم واألمن يف عاملنا العريب».
وأضاف» إن أبناء اإلمارات وبوقفتهم الصامدة
أكدوا قوة املجتمع اإلمارايت ووحدته وتالحم أبنائه
واستعدادهم الدائم واملعهود لتلبية نداء الوطن
والقيادة دون تردد».
وأكد أن أرواح شهدائنا البواسل ستظل رموزا ً مضيئة
يف تاريخ الوطن لتؤكد أن دولة اإلمارات ال ترتدد أبدا ً
يف الوفاء مبسؤولياتها القومية واإلنسانية واملجتمعية
وأنها دامئاً بجانب الشعوب املنكوبة والدول الصديقة
املدافعة عن حقها يف األمن والتنمية وأنها عنرص
استقرار وتسامح يف املنطقة والعامل.
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