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»يا اأهل الإمارات اإّنكم واهلل حم�سودون«

هللا تعاىل علين�ا أهل اإلمارات بنعم متنوعة  لقد  منّ 
كثرية، واليت منها: 

نعمة والة األمر

حملوا  الذين  الأوفياء،  احلكماء  الأمور  ولة   نعمة 
احلياة  وتوفري  الدولة  بهذه  النهو�ض  عاتقهم  على 
الإ�سالم  تعاليم  وجعلوا  لأبنائها،  الهانئة  الكرمية 
دولة  اإقامة  على  وحر�سوا  اأولوياتهم،  اأوىل  احلنيف 
جمالت  يف  اخلدمات  باأرقى  تتميَّز  راقية  ع�سريَّة 
الأ�سقاء  اإىل  البي�ساء  اأياديهم  وامتدت  متنوعة،  كثرية 
باأخالقهم  فكانوا  مكان،  كلِّ  يف  واملنكوبني  واملحتاجني 
القلوب،  اإىل  قريبني  امل�سهودة  ومواقفهم  العالية 
حمبوبني اإىل الرعية، فهم واملجتمع واحلمد هلل يف وفاق 
الأفراح  يف  يجتمعون  الواحد،  كاجل�سد  ووئام  وحمبة 
اأهلها،  وخري  البالد  هذه  خري  يف  ويتعاونون  والأتراح، 
وهذه نعمٌة عظيمٌة كربى. ويف املقابل كم راأينا يف بع�ض 
املجتمعات من حولنا من نزاعات و�سراعات بني حكامها 
ة التي ل  وحمكوميها، حتى ا�ست�سرت فيهم الفنت املدلهمَّ

وان�سطرت، كلُّ ذلك يجعلنا ن�ست�سعر عظيم ما نحن 
فيه من نعمة الوحدة والجتماع.

نعمة رغد العيش

نعمة رغد العي�ض ووفرة الأرزاق وكرثة اخلريات، 
وكيف  بالأم�ض  واأجدادنا  اآباوؤنا  يعي�ض  كان  فكيف 
اأ�سبحنا نعي�ض نحن اليوم؟ اإنَّ كل عاقل يلم�ض بعني 
الذي  الكبري  والتغيري  الهائلة  القفزة  هذه  اليقني 
نقل قاطني هذه الدولة من حال اإىل حال، من ال�سدة 
واملقا�ساة  اجلوع  من  والرخاء،  الب�سط  اإىل  والفاقة 
يف  الغزيرة  النعم  فانت�سرت  وال�سعادة،  الراحة  اإىل 
املتنوعة ب�سهولة وي�سر  كلِّ مكان، وتوفرت اخلدمات 
ورقي، حتى �سهدت التقارير العاملية باأن دولة الإمارات 
العربية املتحدة هي اإحدى اأغنى دول العامل، بالنظر 
واملعي�سة،  الدخل  م�ستويات  باأعلى  �سكانها  ع  متتُّ اإىل 
قول  فيها  ُدُق  َي�سْ كربى  عظيمٌة  نعمٌة  هذه  اأفلي�ست 

القائل: اإنكم يا اأهل الإمارات حم�سودون؟

نعمة األمن

نعمة الأمن والأمان وال�ستقرار الذي يعمُّ اأرجاء 
ول  زعزعة  ول  خوف  فال  ومنِّه،  اهلل  بحمد  البالد 

تزال اآثارها ال�سلبية م�ستمرة اإىل اليوم، واهلل امل�ستعان.

نعمة الوحدة

يف  الحتاد  قبل  كنَّا  فقد  والجتماع،  الوحدة   نعمة 
ووحدة  الكلمة  باتِّفاق  علينا  اهلل  فمنَّ  و�ستات،  ٍق  تفرُّ
اإخوًة  والتقينا  واحدة،  رايٍة  حتت  فاجتمعنا  ال�سف، 
د، برئا�سة موؤ�س�ض الحتاد  متحابِّني يف بيٍت جامٍع متوحِّ
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل، ثم برئا�سة 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، حفظه 

اهلل ومنَّ عليه مبوفور ال�سحة والعافية.

ل، وذلك من  ر وتاأمَّ  وهذه نعمٌة عظمى لكلِّ من َتَفكَّ
جناًحا  وجناحه  الحتاد  �سرح  قيام  الأول:  ٍة،  عدَّ وجوٍه 
الحتاد  ا�ستمرار  الثاين:  املثل،  به  ُي�سرب  منوذجيًّا 
مرور  مع  و�سموًخا  ًة  قوَّ وازدياده  عاما،  واأربعني  اثنني 
ثمراٍت  من  الحتاد  عن  نتج  ما  الثالث:  ال�سنني،  هذه 
تكن  مل  وخارجيٍة،  داخليٍة  باهرٍة  واإجنازاٍت  عظيمٍة 
لتتحقق لول هذا الحتاد والجتماع بف�سل اهلل تعاىل، 
على  كثريًة  اأمثلًة  وجدنا  حولنا  من  نظرنا  اإذا  بينما 
النقي�ض، فكم من اآمال وحدوية ف�سلت، وكم من جتارب 
مل ت�ستمر �سوى �سنوات ق�سرية، بل وكم من دول تفكَّكت 
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اآمٌن  البال،  وهو مطمئنُّ  بيته  املرُء من  يخرج  قالقل، 
على نف�سه واأهله وجمتمعه، األي�ست هذه نعمٌة عظمى؟ 
األ�سنا نرى باأمِّ اأعيننا كثريا من املجتمعات من حولنا ل 
ياأمن الرجل على نف�سه اإذا خرج من بيته؟! األ�سنا نرى 
التقتيل والتفجري والرتويع والت�سريد واملجازر واملاآ�سي 
املتعط�سة  الدموية  والآلت  اجللود،  منها  تق�سعر  التي 
التي تتحني اقتنا�ض الأرواح ذات اليمني وذات ال�سمال، 
ونحن  األ�سنا  والكبري؟!  ال�سغري  د  تهدِّ التي  واملجاعات 
اآمن ما  املريعة يف غرينا، نعي�ض يف  الأحوال  نرى هذه 
ما  على  احلمد  لك  اللهم  نف�سه؟!  على  الإن�سان  يكون 
اأنعمت واأوليت، اللهم ارزقنا �سكرك، وزدنا من ف�سلك، 
واحلل الأمن والأمان برحمتك ومنِّك على �سائر بالد 

امل�سلمني. 

مما ل �سك فيه اأن هذه النِّعم وغريها تورث العقالء 
املحرومني منها الغبطة، وهي متنِّي الو�سول اإىل هذا 
رور  وال�سُّ الهانئ  العي�ض  مقومات  من  الراقي  امل�ستوى 
الأغرا�ض  واأ�سحاب  املكر  اأهل  تورث  املقابل  ويف  بها. 
والأطماع احل�سد واحلقد، فيكيدون ويتاآمرون وي�سعون 
اإىل زوال هذه النعم عن اأهل وطننا الغايل بطرق �ستى، 
ال�سيا�سية  ال�سراعات  اإ�سعال  حماولة  منها:  والتي 
ا�سطراب  تورث  التي  والثقافية  والفكرية  واحلزبية 

الأمور ووقوع الفنت.

اإن هذه الروؤية الواقعية للحياة، ت�سع اأمام الإن�سان 
ًرا وا�سًحا ملا ينبغي اأن يكون عليه، من �سكر  العاقل ت�سوُّ
النِّعم وال�سعي احلثيث للمحافظة عليها، وذلك بطاعة 
القيادة  ل جلَّ وعال، واللتفاف حول  املتف�سِّ املنِعم  اهلل 
الجتماعي،  الن�سيج  وحدة  على  واملحافظة  الر�سيدة، 
الو�سطية  بالثقافة  والعناية  والألفة،  املحبة  ون�سر 
املعتدلة، والتح�سني الفكري الإيجابي، والتعاون البنَّاء 
املثمر لتحقيق الأكمل والأف�سل يف هذه اجلوانب كلها.. 

حفظ اهلل القيادة والوطن، من املر�سى واحل�ساد.
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