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الجائــزة مخصصة عام 2017
 للطلبــة األوائــل مــن خريجي كليات الطب

دولــة اإلمــارات العربية المتحدة
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كلمة رئيس مجلس أمناء الجائزة
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       إن النهضــة التــي تشــهدها اإلمــارات وفــي جميــع 
المجــاالت تــزداد تألقــًا حتــى غــدت تجربــة يحتــذى بهــا 
بــكل مــا تحفــل بــه مــن إنجــازات عظيمــة ورائــدة فقــد 
إعتمــدت ركائــز راســخة فــي تشــييد بنيــان حضــارى شــامخ 
وفــي فتــرة زمنيــة قياســية هــى أربعــة عقــود وبضعــة 
وإرادتهــا  الرشــيدة  قيادتنــا  عــزم  عــن  تعبــر  ســنوات 
الصلبــة و مواجهــة التحديــات بالفكــر المبــدع و الجهــد 
المخلــص المثمــر والــدؤوب والمســتديم الــذي ال يعــرف 
المســتحيل فكانــت بعــون اللــه عــز وجــل مســيرة مباركــة 

مفعمــة بالعطــاء.
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        لقــد حظيــت التنميــة فــي شــتي تفاصيلهــا بــرؤى 
إســترتيجية كانــت ثمارهــا رائعــة وعظيمــة وكان اإلنســان 
محورهــا الرئيســي وإذا بالتنميــة البشــرية تكتســب آفاقهــا 
تنوعــًا وإتســاعًا بــكل األســس العلميــة المتقدمــة عالميــًا 
التــى  التعليميــة  النهضــة  إلــى  نشــير  الخصــوص  وبهــذا 
تشــهدها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة هــذه النهضــة 
المواكبــة ألرقــى المســتجدات العلميــة في نظم التعليم 
فــي عالــم اليــوم. أن الصــروح العلميــة فــي الدولــة مبعــث 

فخــر بــكل الــدالت والمعانــي إقليميــًا ودوليــًا.
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العلمــي للتميــز  بــن حــم            وتعــد جائــزة ســالم 
والمخصصــة عــام 2017 للطلبــة األوائــل مــن خريجــي 
كليــات الطــب فــي الدولــة ، مســاهمة متواضعــة فــي 
حصــاد  عنــوان  غــدا  الــذي  العلمــي  التفــوق  مســيرة 
لمثابــرة  المشــرقة  الصــورة  إنــه   ، العلميــة  مؤسســاتنا 
،والوفــاء  الــدؤوب  العلمــي  وســعيهم  األعــزاء  طلبتنــا 
لوطننــا الغالــي وقيادتنــا الرشــيدة التــي تحــرص علــى توفيــر 
مســتجداته  ومواكبــة  العلمــي  النهــوض  مســتلزمات 
المتقدمــة عالميــا، فأجيــال الحاضــر هــم صنــاع المســتقبل 
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و آمالــه و تطلعاتــه. و جائــزة ســالم بــن حــم بإنطالقهــا 
اإلبــداع  رواد  مــن  التميــز  بكوكبــة  فخرهــا  عــن  تعبــر 
علــى  تحــرص  وهــي  العمليــة  حياتهــم  فــي  واإلبتــكار 
العلمــي  التنافــس  تعزيــز  و  تشــجييع  فــي  المســاهمة 
بالتميــز واإلحتفــاء  الجامعيــة,  مؤسســاتنا  طلبــة  بيــن 
والتفــوق الــذي تــوج ثمــار دراســتهم ودأبهــم العلمــي 
فــي نيــل هــذة المراكــز المتقدمــة فــي قائمــة التخــرج.
نهنئكــم بهــذا التميــز العلمــي ونتمنــى لكــم مســتقباًل 

باإلبــداع واإلبتــكار. زاهــرا حافــاًل 

مسلم بن سالم بن حم



التعريف بالجائزة
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جائــزة ســالم بــن حــم للتميــز العلمــي

المســيرة  فــي  متواضعــة  مســاهمة  الجائــزة  تعــد       
العلميــة التــي تشــهدها دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
والتــي غــدت جامعاتهــا ومعاهدهــا العلميــة ذات مكانــة 
مرموقــة بيــن جامعــات  العالــم المتقــدم ، هــذه المكانــة 
التــي تعبــر عــن حــرص قيادتنــا الرشــيدة فــي تحقيــق المزيــد 
مــن اإلرتقــاء العلمــي والنهضــة المتســارعة التــي تشــهدها 
بالدنــا الغاليــة بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن 
زايــد آل نهيــان رئيــس الدولــة حفظــه اللــه ورعــاه وأخيــه 
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صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــى 
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة
وإخوانهــم حــكام اإلمــارات حيــث تولــي القيــادة الرشــيدة 
إهتمامــا كبيــرا بالتعليــم لمــا لــه مــن دور أساســي وحيوي 
فــي بنــاء اإلنســان ألن التعليــم بــكل مراحلــه هــو الثــروة 

الحقيقيــة لهــذا الوطــن المعطــاء.

        إن تكريــم األوائــل مــن خريجــي الجامعــات فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة يأتــي مــن منطلــق المشــاركة 
حاضرنــا  بنــاة  المتفوقيــن  إلبنائنــا  الدعــم  تقديــم  فــي 
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التنافــس ركائــز  ،وتعزيــز  المشــرق  ومســتقبلنا  الزاهــر 
المســيرة  عنــوان  هــو  الــذي  العلمــي  والتفــوق 
النهضويــة الظافــرة وعمادهــا إبداعــًا وإبتــكارًا مســتديمًا.

        وإن تعاون  جائزة سالم بن حم مع جامعات الدولة 
يجســد مقومــات المشــاركة المجتمعيــة التــي تســتقطب 
أفــراد المجتمــع و مؤسســاته للعمــل معــًا لدعــم خطــط
قيادتنــا  وجهــود  لرؤيــة  وترجمــة  التنميــة  وبرامــج 
الجديــدة  أجيالنــا  لتأهيــل  والهادفــة  الرشــيدة 
للمســاهمه بقدراتهــم العلميــة وكفاءاتهــم التخصصيــة
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وتحمــل مســئولياتهم فــي بنــاء الوطــن واإلرتقــاء الدائــم 
لمســيرة النهضــة الحضاريــة التــي تشــهدها الدولــة والتي 

غــدت نموذجــا يحتــذى بــه.

،وحــرص  فكرتهــا  عــن  يعبــر  الجائــزة  عنــوان  إن        
المشــاركة بــكل تواضــع فــي تقديــم الدعــم ألبنائنــا الذين 
جعلــوا حصــاد مثابرتهــم و جهدهــم الــدؤوب علــى مــدى 
ســنوات دراســتهم الجامعيــة ، تفوقــًا و تميــزًا علميــًا ، 
خريجــي  مــن  جديــدة  بكوكبــة  ســنويا  اإلحتفــاء  وإن 
جامعــات الدولــة األوائــل هــو إحتفــاء بالمســيرة العلميــة 

تــزداد تألقــا فــي وطننــا المفــدى. الوضــاءة التــي 
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الشيخ سالم بن حم
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        الشــيخ ســالم بــن حــم رحمــه اللــه هــو أحــد 
ــن ُيشــهد لهــم بالكفــاءة  ــن الذي ــاء الوطــن المخلصي أبن
علــى  والقــدرة   ، االطــالع  وســعة  والحنكــة  والخبــرة 
التعامــل مــع القضايــا والمشــكالت بحكمــة وتدبــر ممــا 
جعلــه موضــع احتــرام وتقديــر كبيريــن مــن المؤســس 
آل  ســلطان  بــن  زايــد  الشــيخ  لــه  المغفــور  والبانــي 
ســنوات  منــذ  ثــراه"  اللــه  "طيــب  لــه  ورفيقــًا  نهيــان 
كثيــر  تخللتهــا  طويلــة  رفقــة  وهــى  والشــباب  الصبــا 
شــهدتها  التــي  الكبــرى  والتحــوالت  األحــداث  مــن 
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دولــة اإلمــارات والمنطقــة ، وكان بــن حــم بحكــم قربــه 
مــن الشــيخ زايــد شــاهدًا حيــًا علــى كل تفاصيلهــا. 

        
         لقــد عــاش بــن حــم وشــهد اإلنجــازات الكبيــرة 
الضخمــة التــي تحققــت علــى أرض هــذا الوطــن المعطــاء 
وال شــك أنــه أحــد الرجــال الذيــن تعتــز بهــم دولــة اإلمــارات 
قياســًا بمــا قدمــه مــن خدمــات وأعمــال جليلــة لوطنــه 
ممــا أكســبه تلــك المكانــة الرفيعــة وهــذا االحتــرام الكبيــر 

لــدى عمــوم أبنــاء القبائــل وأهلــه ومحبيــه . 
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          ولطالمــا توســم فــي الشــيخ ســالم رحمــه اللــه 
مــن  جعلــه  ممــا  الواســع  واطالعــه  وذكاءه  فطنتــه 
أصحــاب الخبــرة والدرايــة ببواطــن األمــور وكان يمتلــك 
الذيــن  المتخاصميــن  بيــن  للفصــل  الالزمــة  الكفــاءة 
بصــواب  بــه حكمــًا القتناعهــم  ويرضــون  إليــه  يلجــأون 
رؤيتــه ورأيــه ولطالمــا كان المغفــور لــه الشــيخ زايــد رحمــه 
اللــه يناقشــه فــي بعــض القضايــا واألمــور ويطلــب منــه 
أن يدلــوا بدلــوه فيهــا وكان بــن حــم دومــًا عنــد حســن 

الظــن بــه.
ــه كان أحــد األعضــاء  ــن حــم أن ويحســب للشــيخ ســالم ب
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إلمــارة  وطنــي  استشــاري  مجلــس  أول  فــي  البارزيــن 
ــر ســنوات عديــدة فــي طــرح  أبوظبــي حيــث ســاهم وعب
ومناقشــة كافــة القضايــا والمشــكالت التــي تهــم الوطــن      
والمواطــن مــع زمالئــه األعضــاء واقتــراح التوصيــات التــي 
يرونهــا مناســبة لحلهــا وتجاوزهــا وهــو مــا يعكــس فــي 
الواقــع مــدي حبــه وإخالصــه ألهلــه ومواطنيــه وانتمائــه 

ــادة. ــر للوطــن والقي الكبي
        

        وتقديرًا وعرفانًا بعطائه الكبير والطويل في مجال 
تــم ترشــيح الشــيخ  العمــل الوطنــي وخدمــة المجتمــع 
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ســالم لجائــزة أبــو ظبــي لألعمــال اإلنســانية فــي دورتهــا 
الثانيــة عــام 2006  والتــي نالهــا عــن جــدارة واســتحقاق 
الســمو  صاحــب  مــن  خــاص  وتكريــم  بحفــاوة  وحظــي 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي عهــد أبوظبــي 

ــد األعلــى للقــوات المســلحة  ونائــب القائ
       

         هــذا مــا ذكــره ســمو الشــيخ طحنــون بــن محمــد 
آل نهيــان ممثــل الحاكــم فــي المنطقــة الشــرقية ، فــي 
ــة  تقديمــه لكتــاب ) ســالم بــن حــم .. ذاكــرة تاريــخ وتجرب

حيــاة ( تأليــف االســتاذ الدكتــور عــالء نــورس .     
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        وفي كلمة لمعالي أحمد خليفة السويدي  الذي شغل  
العديــد مــن المناصــب قبيــل و بعــد قيــام دولــة اإلمارات .. و 
شارك في مسيرتها الظافرة .. حيث كان عضوا في مجلس 
التخطيــط الــذي أنشــأه الشــيخ زايــد فــي العشــرين من مارس 
1968.. وتولــى رئاســة الديــوان األميــري , وشــغل منصــب 
وزيــر الخارجيــة  ثــم ممثــل صاحــب الســمو رئيــس الدولــة . 
يقــول فــي كلمتــه لمناســبة جائــزة  أبوظبــي اإلنســانية لعــام 
2006 وكان ســالم بــن حــم فــي مقدمــة المكرميــن مــن 
الفريــق أول ســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ولــي 
المســلحة. للقــوات  األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد 
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أن  الســمو  صاحــب  يــا  لــي  اســمحوا   "     
أتحــدث بهــذه المناســبة عــن أحــد المكرميــن 
فــي هــذا الحفــل وهــو الشــيخ ســالم بــن حــم 
الــذي عرفتــه معرفــة تامــة عــن قــرب بحكــم 
زايــد.  الشــيخ  ســمو  مــن  ومودتــه  عالقتــه 
التعريــف  عــن  غنــي  حــم  بــن  الشــيخ ســالم 
ألنــه مــن أســرة كريمــة ومــن قبيلــة عريقــة 
دولــة  قبائــل   مــن  ومشــهورة  ومعروفــة 
ســمو  رافــق  المتحــدة..  العربيــة  اإلمــارات 
الشــيخ زايــد رحمــه اللــه منــذ الصبــا ،وشــهد 
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معــه جميــع التطــورات و التحــوالت الكبيــرة 
.. كمــا شــهد األخ ســالم وشــارك فــي قيــام 
علــى  تحققــت  التــي  اإلنجــازات  و  الدولــة 
أرضهــا .. قــدم خدمــات كبيــرة و جليلــة لوطنــه 
و لمواطنيــه خــالل الفتــرة التــي رافــق فيهــا 
ســمو والدكــم ،وهــو مــن الرجــال المخلصيــن 
، اإلمــارات  دولــة  بهــم  تعتــز  الذيــن  القالئــل 

يقدمــون  زالــوا  ومــا  قدمــوا  الذيــن  مــن  و 
 .. لمواطنيهــم  و  لوطنهــم  كبيــرة  خدمــات 
واإلطــالع  المعرفــة  واســع  ســالم  الشــيخ 
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وذو خبــرة كبيــرة  و الــرأي الســديد والبطانــة 
الصالحــة , وال شــك أن صحبتــه الطويلــة مــع 
الشــيخ زايــد و مرافقتــه لــه فــي حلــه و ترحالــه  
ومجالســته  خارجهــا  و  الدولــة  داخــل  فــي 
واســعة  خبــرة  أكســبته  قــد  لــه  المســتمرة 
إلــى جانــب  العامــة  القضايــا  فــي األمــور و 
ذكائــه الفطــري. وكان كثيــرا ما يحاوره ســمو 
الشــيخ زايــد رحمــه اللــه فــي مجالســه العامــة 
و يســتأنس بآرائــه الســديدة فــي كثيــر مــن 
القضايــا التــي تهــم الوطــن و المواطنيــن”.
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أبوظبــي  التلفزيونــي لقنــاة  التعليــق          وجــاء فــي 
عــن الشــيخ ســالم بــن حــم, أثنــاء تســلمه جائــزة أبوظبــي 

اإلنســانية التــي أشــرنا إليهــا:

» إنــه مــن الرجــال الذيــن لــم تــرض عــن العزيمــة 
واإلصــرار بديــال، وســواعد لــم تثنهــا النوائــب 
وال الشدائـــــــــد ، وأقدامــــــــا تعلمــــت الثبــــــــات
و الرســوخ مــن جــذور النخيــل المتأصلــة فــي 
هــذه األرض الطيبــة .. ســالم بــن حــم العامــري 
الــذي  األصيلــة  البدويــة  النشــأة  صاحــب 
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رافـــــق منــــذ شبابـــــــه المغفــــور لــــه الشيــــخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه ،

وعاصــر معــه جميــع مراحــل التغييــر ، فهــو 
عــن  أبــدا  يغــب  لــم  الــذي  والصديــق  األخ 
مجالــس الشــيخ زايــد كمــا أنــه مــن بيــن الــرواة 
لــكل مــا يتعلــق بتفاصيــل ســيرة المغفــور لــه . 
نقطــة انطــالق بــن حم ..شــخصية عامة، كان 
مــن أوائــل الذيــن عملــوا علــى تحقيــق األمــن

واألمــان فــي وقــت كانــت فيــه التحديــات 
التــي تواجههــا أبوظبــي قبيــل قيــام االتحــاد 
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العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ..وبقيــام  عديــدة 
المتحــدة لــم يتوقــف عطــاء الرجــل ،فبتوجيــه 
مــن الراحــل الكبيــر، أنجــز ســالم بــن حــم العديــد 
مــن المهــام التــي تدخــل فــي صلــب العمــل 
وتقريبــه  النزاعــات  فضــه  أهمهــا  الوطنــي، 
فــي  القبائــل  بعــض  بيــن  النظــر  وجهــات 
هــذه المرحلــة الحساســة مــن تاريــخ الدولــة 
الوليــدة ،وفــي مرحلــة الحقــة دخــل بــن حــم 
معتــرك الحيــاة النيابيــة عضــوا فــي المجلــس 
الوطنــي االستشــاري إلمــارة أبوظبــي لســنوات 



27

المواطنيــن همــوم  خاللهــا  ،جعــل  عــدة 
ومشكالتهم شغله الشاغل .. ويبقى سالم 
بــن حــم واحــدا مــن أبنــاء أبوظبــي المخلصيــن 
الذيــن قدمــوا الكثيــر مــن المبــادرات واألفكار 
الوصــول  أن  و  الرحلــة طويلــة  أن  ،وأدركــوا 
إلــى نهايتهــا ، لــن يأتــي مــن دون جــد وعمــل 

دؤوب تشــمر لهــا ســواعد الرجــال «
         

العصــر  شــهود  أحــد  حــم  بــن  ســالم  كان   وهكــذا 
فيــه أدوارهــم  تميــزت  الذيــن  البارزيــن  رجالــه  ومــن 
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حيــاة  تجربـــة  تاريــخ..  ذاكــرة  إنــه  صورهــا..  وتعــددت 

مواقــف   .. الصعــاب  فــي  صالبــه   .. انتمــاء  أصالــة   ..

مشــهوده مفعمــة بالوفــاء واإلخــالص للوطــن .. رفقــة 

صادقــة أمينــة بــكل امتدادهــا الزمنــي مــع الشــيخ زايــد 

معاناتــه  بــكل  الصعــب  الزمــن  ثراه"رفقــة  اللــه  "طيــب 

رؤى  و  عزمــًا  و  حكمــة  زايــد  الشــيخ  إشــراقات  ،لكــن 

ثاقبــه ،كانــت تعطــي للشــدة معانــي و أبعــادًا  أخــرى .. 

وبــن حــم مــن أولئــك الذيــن تعلمــوا فــي مدرســة زايــد .. 
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ســنوات  معارفهــا..  مــن  االســتزادة  علــى  وحرصــوا 

والشــباب  الصبــا  حيــاة  امتــداد  علــى  واكتســاب  تلــق 

ومراحــل العمــر .. حتــى غــدت خزيــن ذاكرتــه بــكل ســعتها.
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