




4

ولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا تعاىل يف التراث، ونشأ وتريب وترعرع 
بكل  التراث  على  الحفاظ  على  وحرص  التراث،  ورعى  وحفظ وصان  التراث،  على 
والتقاليد  والعادات  والحضارة  التاريخ  هو  الخير  زايد  عند  فالتراث  وأشكاله،  صوره 
والقيم، لذا دعا رحمه هللا إىل تعلمه والتمسك به ورعايته ونشره وتربية األبناء عليه. 

أخذت جمعية التراث العمراين على عاتقها مهمة الحفاظ على هذا التراث الجميل 
وتدوينه ونشره ليبقى ذخرا لألجيال القادمة، يستنيرون بنوره ويمشون على خطى 
ل��ه وال مستقبل«. ل��ه ال حاضر  قائدنا: »م��ن ال ماضي  لقول  إمتثاال  واآلب���اء  األج���داد 

رحمك هللا يا زايد الخير، زايد الحكمة، زايد التراث، وأبقى كلماتك نورا نستضيء بها .
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ي���ُخ ن��ج��م��اً س��اط��ع��اً  أن���ج���َب ال���ت���ار

يف ب����س����اط ال����ل����ي����ِل ي����ب����دو بَ�������درُه

»زاي������������دٌ« ل���ل���م���ج���ِد أب����ق����ى إرث������ُه

المستحيل؟ كسُر  لإلصرار  كيف 

ن��ح��ُن ش��ع��ٌب أخ���ل���َص ال���ح���ّب ل��ُه

ي����ُخ ي���س���ت���ش���ِه���ْد ب��ن��ا ع����لّ����ُه ال����ت����ار

ي��م ال��م��س��ت��غ��اِث ع��ل��ى ذك����ر ال��ك��ر

ب����ي����ان ُودٍّ ف����� )زاي��������د وال������ت������راث( 

أق��������وال زاي�������د م���ح���ض خ��ي��ر ويف 

ق�����د ج��م��ع��ن��ا ال���ك���ت���ي���ب  ه�����ذ  ويف 

ل��ن��ه��دي��ك��م م����ع����ادف ق����د ت��ج��ل��ت

ك�������ان ل����إلن����س����ان ه�����دي�����اً وض����ي����اء

ل���ل���ن���ورِ يف وج������ِه ال��م��س��اء ن�����اث�����راً 

ف����ن����اء و  ك���������ّل ج�������������دارٍ  ش��������اِه��������دٌ 

ك��ي��ف ل��ل��ع��م��ران ِح����سُّ االن��ت��م��اء؟

ل��ل��ب��ق��اء س���ب���ي���اً  األرَض  ن���ع���م���ُر 

وال�������دٌ أع���ط���ى و ش���ع���ٌب أوف���ي���اء

ت��م��اي��زت ال���ح���روف ع���ن ال��غ��ث��اِث

ع���ل���ى ع���ه���د ال����وف����اء ب����ا ان��ت��ك��اث

بالغياث البسيطة  على  يفيض 

م����ن ال���ح���ك���م ال��ب��ل��ي��غ��ة ب���ال���ت���راث

ب�����ه�����االت ال����ض����ي����اء ع�����ن ال����رث����اث

محمود نورالشاعرة: بتول آل علي
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ن��ب��ذة ع��ن ح��ي��اة ال��ش��ي��خ زاي���د ب��ن س��ل��ط��ان آل ن��ه��ي��ان رح��م��ه هللا 

• هو الشيخ زاي��د بن سلطان بن زاي��د بن خليفة بن شخبوط بن ذي��اب بن 	
عيسى بن نهيان آل نهيان.

• أبوظبي، وقد سمي على 	 بمدينة  الحصن  ولد يف 6 مايو 1918م يف قصر 
اسم جده الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان )زايد األول(.

• الشيخة 	 نهيان من  آل  بن خليفة  زاي��د  بن  الشيخ سلطان  أبناء  هو أصغر 
سالمة بنت بطي القبيسيي.

• المواطنين، 	 ك��ان يستقبل  ال���ذي  وال���ده  م��واظ��ًب��ا على ح��ض��ور مجلس  ك��ان 
ويستمع إىل همومهم، ويلبي احتياجاتهم.

• توىل مقاليد الحكم يف إمارة أبوظبي يف 6 أغسطس 1966.	

• أسس دولة اإلمارات العربية المتحدة يف الثاين من ديسمبر عام 1971م.	

• أول رئيس لدولة اإلمارات العربية المتحدة.	

• كان له اهتمام  بالمحافظة على التراث الشعبي والتمسك به.	

• تويف رحمه هللا يوم الثالثاء 19 رمضان 1425ه� الموافق 2  نوفمبر  2004م.	
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الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه هللا تعاىل
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إن اآلباء هم الرعيل األول الذي لوال َجلُدهم على خطوب الزمان وقساوة العيش 
لما كُتب لجيلنا الوجود على هذه األرض التي ننعم اليوم بخيراتها.

There is no glory without the glory of the country and its citizens. 
We have to be proud of our forefathers, who were able to face the 

harshness of life with a strong will and dedication to shape a better 
collective future.

المصدر: األرشيف الوطني
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األمة التي ال ماضي لها هي أمة بال حاضر وال مستقبل.

A nation without a past is a nation without a present or future. 

ي
طن

لو
ف ا

شي
ألر

ر: ا
صد

لم
ا
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لقد كانت أمتنا والحمد لله غنية بماضيها التليد، وحضارتها الزاهية الضاربة 
بجذورها يف أعماق هذه األرض عبر أحقاب طويلة من الزمن. لذلك فإن هذه 

الجذور األصيلة ستظل تورق وتزهر يف حاضر أمتنا المجيد ومستقبلها المرموق.

Thanks to God, our nation has a flourishing civilization, deep rooted in 
this land for many centuries.These roots will always flourish and gloom 

in the glorious present of our nation and in its anticipated future.
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إن التقدم والنهضة ال تقاس ببنايات من اإلسمنت والحديد، وإنما ببناء اإلنسان 
وكل ما يسعد المواطن ويوفر له الحياة الكريمة.

Progress and renaissance are not measured by buildings of cements 
and steel but by developing people and everything that make the 

citizen happy and secures him a decent life.
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إننا نحرص على االحتفاظ بالتقاليد األصيلة والتراث مهما خطونا إىل ميادين الحضارة.

We are induced to remember our genuine traditions and hold fast to 
our ancient virtues and moral code.
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إن الصيد بالصقور رياضة مهمة ووسيلة ُتعلّم الصبر والجلد.

 Falconry is an important sport and a mean of learning patience
 and fortitude.
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تفكيرنا الدائم يف الماضي وعطائه، وتفكيرنا يف الحاضر وآماله، وتفكيرنا 
يف المستقبل وتطلعاته المشرقة، هو الذي سيقودنا دائما إىل بناء 

وطننا وتقدمه ونهضته.

Our constant thinking of the past and all it has granted us, of the 
present and all the hopes that come with it, and of the future and all 
of its bright aspirations, will lead us at all times to build our country, 

its progress and its development.
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ال بد من الحفاظ على تراثنا القديم ألنه األصل والجذور.
علينا أن نتمسك بأصولنا وجذورنا العميقة.

We should preserve our traditions and national heritage.
 We should stick to our roots and our Arab and Islamic traditions.
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إنني على يقين بأن المرأة العربية يف دولتنا الناهضة تدرك أهمية المحافظة على 
عاداتنا األصيلة المستمدة من تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف... فهي أساس تقدم 

المجتمع كله.

I am sure that women in our rising country are aware of importance 
of preserving authentic traditions derived from the teachings of 

Islam based on family development, where the family is the basic of 
progress of the whole society.
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من ال يعرف ماضيه ال يستطيع أن يعيش حاضره ومستقبله، فمن الماضي نتعلم 
ونكتسب الخبرة ونستفيد من الدروس والنتائج.

He who does not know his past cannot make the best of his present 
and future, for it is from the past that we learn.
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واجبنا أن نبني لألجيال القادمة، وأن نواصل مسيرة األسالف
وعلينا أن نستفيد من الخيارات والتجارب كافة دون خجل،

نأخذ منها بقدر ما يفيدنا ونحتاج إليه وبقدر ما يتفق
مع تقاليدنا وُمثلِنا العربية.

It is our duty to build future generations, and continue the march of 
ancestors, we must take advantage of all good works and experiences 
without shame, we take them as much as they benefit us and as much 

as they agree with our Arab traditions and ideals.
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إننا نويل بيئتنا ُجل اهتمامنا ألنها جزء عضوي من بالدنا وتاريخنا وتراثنا. لقد عاش 
آباؤنا وأجدادنا على هذه األرض وتعايشوا مع بيئتنا يف البر والبحر، وأدركوا بالفطرة 

وبالحس المرهف الحاجة إىل المحافظة عليها وأن يأخذوا منها قدر احتياجاتهم 
فقط، ويتركوا منها ما تجد فيه األجيال القادمة مصدرا ونبعا للعطاء.

We pay the utmost care and attention to our environment for it is an 
integral part of our country, our history and our heritage. 

Our forefathers and our ancestors lived in this land and coexisted 
with its environment, on land and at sea, and instinctively realized 

the need to preserve it.
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إن حجم الدولة ال يقاس بمساحتها على الخريطة
 بل بتراثها وحضارتها.

A country is not measured by the size of its area on the map. 
A country is truly measured by its heritage and culture.
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لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويال حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل 
مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا.

The desert environment has taught us to be patient until the 
land blossoms, bestowing its bounties on us. Thus, we have to 
be fortitudinous, supporting our odyssey of development and 

progression to achieve the aspirations of our people.
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إن اإللمام بالتراث ينير األفكار وينير طريق الحياة.

Knowledge of heritage illuminates ideas and
illuminates the way of life.
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بالعلم يستطيع اإلنسان أن يّسطر تاريخه ويحفظه لألجيال ليطلعوا عليه ويعرفوا 
ما قام به األجداد واآلباء. 

With science  a human can lay down his history and preserve it for 
generations to know what forefathers did.
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إن اإللمام بالحقائق ال يتم إال عبر قراءة واستيعاب تاريخ 
آبائنا وأجدادنا على أرض الوطن.

The knowledge of facts can only be through reading and 
understanding the history of our fathers and grandfathers.
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على شعبنا أال ينسى ماضيه وأسالفه كيف عاشوا وعلى ماذا اعتمدوا
كثر، وعرفوا تراثهم يف حياتهم، وكلما أحس الناس بماضيهم أ
كثر استعداداً للدفاع عنها. كثر اهتماماً ببالدهم وأ أصبحوا أ

people should not forget their past and their predecessors, how they 
lived and what they adopted in their lives, the more people felt their 
past, knew their heritage, became more interested in their country 

and more willing to defend it.
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