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Layers of defense to help you
protect what matters most.
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خليفة بن زايد:
السادس من مايو 1976 محطة 

فارقة وعالمة مضيئة في 
مسيرة دولتنا االتحادية

ذكــــــــــرى توحيـــد 
القوات المسلحة





ترسخت صورتها  والخري، حيث  الحق  قيم  ومبادئها،  االمارات  قيم  املسلحة عىل  قواتنا  تأسست  فقد 

أن  والشك  والعدل.  الحق  عن  والدفاع  واالستقرار  للسالم  قوة  باعتبارها  العاملي  الضمري  يف  الذهنية 

األدوار التاريخية واملشاركات الفاعلة لقواتنا املسلحة وقيامها بالعديد من األدوار، اقليمياً ودولياً، قد 

تحققت بفضل الرعاية الالمحدودة والدعم القوي املتواصل، الذي تحظى به قواتنا املسلحة من لدن 

قيادتنا الرشيدة، والعزم واإلرادة القوية التي ميتلكها منتسبيها، قادة وضباطاً وجنوداً، مايجعلها يف حالة 

دؤوبة من تحدي الذات واثبات القدرة عىل مواكبة التطور الحاصل يف بقية قطاعات الدولة، والتأكيد 

عىل استثنائية االمارات يف نطاقات عملها كافة، مبا فيها املجال العسكري.

إذا كانت قواتنا املسلحة قد توحدت لتعزز خطوات مرحلة التأسيس واملسرية االتحادية املظفرة، فإنها 

يف مرحلة التمكني واالنطالق والبناء التي يقودها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة ـ حفظه الله ـ قد أصبحت أيقونة االتحاد وأحد أهم مظاهر قوته 

وتقدمه وتطوره، ورمز عزة االمارات وكربيائها وقيمها ومبادئها، مبا حققته من إنجازات ونجاحات نوعية 

كربى، بإرشاف سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب، ومتابعة حثيثة ودعم مستمر من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

يف هذا اليوم الغايل، نستحرض بكل فخر واعتزاز، ذكرى شهداء الوطن األبرار، بكل ماتنطوى عليه هذه 

الذكرى من معان وطنية نبيلة وقيم للعطاء والفداء وحب الوطن، وما تحمله من بطوالت وتضحيات 

ومالحم ستبقى خالدة يف ذاكرة وطن ال ينىس أبنائه املخلصني، وقيادة ال تكل من رعاية أرس الشهداء 

وأبنائهم وترى فيهم املثل والقدوة، والغرس الطيب الذي ميثل لنا جميعاً نرباساً ومشاعل نور تىضء لنا 

دروب الحياة يف الحارض واملستقبل.

دولية  بيئة  يف  متسارعة  تغريات  يشهد  الذي  والعامل،  منطقتنا  بها  متوج  التي  املتزايدة  التحديات  إن 

واقليمية غري مستقرة، تشهد الكثري من التقلبات والتهديدات التقليدية وغري التقليدية، كل ذلك يعزز 

دور قواتنا املسلحة ويضع عىل كاهلها املزيد من األعباء واملسؤوليات للحفاظ عىل أمن وطننا وشعبنا، 

واالسهام القوى الفاعل يف حامية أمن األشقاء والحفاظ عىل االستقرار االقليمي والدويل.

إن أداء قواتنا املسلحة يف مختلف املهام التي أوكلت إليها يعكس روح أبناء االمارات وقوة عزميتهم، 

وحسن تخطيط القيادة الرشيدة، التي جعلت من هذا األداء مرآة عاكسة للقيم الذي غرسها القائد 

املؤسس، فكانت قواتنا املسلحة، وال تزال، قوة حق تقف يف وجه الظلم والطغيان، وتقدم صورة مرشفة 

القتالية واإلنسانية واالغاثية. والشك أن  لإلمارات وشعبها عىل الساحتني االقليمية والدولية يف املهام 

االنجازات والقفزات النوعية الكربى التي تراكمها قواتنا املسلحة  سواء عىل مستوى التسليح أو التدريب 

أو الجاهزية واالستعداد والقدرة عىل تنفيذ املهام املوكلة إليها بكل كفاءة واقتدار، متثل قيمة نوعية 

مضافة لنجاحات تجربتنا التنموية ومبا يوفر لدولتنا ومنطقتنا دعائم األمن واالستقرار.

أن أبناء دولة االمارات ومن خالل هذه املناسبة الوطنية الغالية يجددون الوالء املطلق لقيادتنا الرشيدة 

عىل أن يكونوا الجنود األوفياء املخلصني، متمنيني أن تعود هذه الذكرى العزيزة عىل وطننا الغايل وهو 

يف منعة وقوة واستقرار وازدهار.

اإلفتتاحية
السادس من مايو... علم 

واحد قيادة واحدة

يعتبر السادس من مايو 1976 
أحد أهم األعياد والمناسبات 

الوطنية، فهو بحق يوم تاريخي 
لنا ولألجيال القادمة، ففي 

هذا اليوم صدر القرار التاريخي 
من قبل األباء المؤسسين 

أعضاء المجلس األعلى، 
طيب الله ثراهم، بتوحيد 

القوات المسلحة تحت علم 
واحد وقيادة واحدة، دفاعًا عن 

الوطن ومكتسباته، وتوطيد 
أركانه وتعزيز أمنه واستقراره.

ذكرى توحيد القوات امل�سلحة

بقلم :
العقيد الركن / يوسف جمعة الحداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com
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اآلراء المتضمنة في المقاالت   •
المنشورة تعبر عن وجهة نظر كتابها 

وال تمثل بأي حال من األحوال رأي 
المجلة تحديدًا.

ال تتحمل المجلة أي مسؤولية تجاه   •
ما تحويه من االعالنات المنشورة على 

صفحاتها.
حقوق النشر محفوظة للمجلة.  •

نرحب بتغطية ونشر أخبار ونشاطات   •
الشركات والمؤسسات والتي تتوافق 
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دور قواتنا المسلحة 
ممتد في الخمسين 

الثانية وما يليها
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 السادس من مايو 
1976 محطٌة فارقٌة 

وعالمٌة ُمضيئٌة 
في مسيرِة دولتنا 

االتحادية

18

اإلمارات تعمل على 
تعزيز السالم وتؤمن 

بأنه طريق تحقيق 
تطلعات الشعوب 

إلى التقدم والتنمية 
واالزدهار

ذكرى توحيد القوات امل�سلحة

46اإلمارات تحتفي بالذكرى الـ
لتوحيد القوات المسلحة
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كلمــة

 السادس من مايو 
1976 محطٌة فارقٌة 

وعالمٌة ُمضيئٌة في 
مسيرِة دولتنا االتحادية

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسّلحة«حفظه الله« أن السادَس من مايو عام 1976 ذكرى توحيد 
القوات المسلحة .. محطٌة فارقٌة وعالمٌة ُمضيئٌة في مسيرِة دولتنا االتحادية.. ففي ذلك اليوم التاريخي، صدَر القراُر بتوحيد قواتنا المسّلحة تحت علٍم 
وقيادٍة واحدة؛ تحقيًقا آلمال شعبنا في قوٍة عسكريٍة عصريٍة ُمتطّورة، تصوُن السيادة واالستقالل، وُتعّزز األمن واالستقرار، وُترّسخ قيم الوالء والفداء 

للوطن. جاء ذلك في كلمة سموه في الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة التي نقلتها مجلة »درع الوطن« فيما يلي نصها :

صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة - القائد األعلى للقوات المسلحة » حفظه الله«

 بسم الله الرحمن الرحيم
الباسلة  المسّلحة  قواتنا  وجنود  الصف  وضّباط  والضّباط  القادة  أبنائي   

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته، 
السادسة  بذكراه  اليوم  نحتفل  الذي   ،1976 سنة  مايو  من  السادَس  إن 
واألربعين، هو محطٌة فارقٌة وعالمٌة ُمضيئٌة في مسيرِة دولتنا االتحادية، 

علٍم  تحت  المسّلحة  قواتنا  بتوحيد  القراُر  التاريخي، صدَر  اليوم  ذلك  ففي 
ُمتطّورة،  عصريٍة  عسكريٍة  قوٍة  في  شعبنا  آلمال  تحقيًقا  واحدة؛  وقيادٍة 
الوالء  قيم  وُترّسخ  واالستقرار،  األمن  وُتعّزز  واالستقالل،  السيادة  تصوُن 
والفداء للوطن. لقد جّسد ذلك القرار النظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان وإخوانه القادة المؤّسسين حّكام اإلمارات “طّيب الله 
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ومراكز تدريب وكليات وأكاديميات عسكرية ُمتقّدمة، وبرنامج خدمة وطنية 
واالنضباط  النظام  روح  شبابنا  في  ويزرع  واالنتماء،  الوالء  قيم  ُيرّسخ 
والتضحية، فالخدمة العسكرية هي مدرسة بناء الشخصية الوطنية وصقلها، 
ُمتغّيراته،  مع  وتكيًفا  المستقبل  لتحديات  استشراًفا  جاهزيتها؛  وتعزيز 
صاحب  وأخي  فإنني  السياق،  هذا  وفي  لها.  الُمصاحبة  للُفرص  واغتناًما 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس 
الوزراء، حاكم دبي ، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإخواني أصحاب السمو 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حّكام اإلمارات، ماضون في تطوير قدرات 
جيشنا الوطني؛ تسليًحا وتنظيًما وتدريًبا وإدارة، بما ُيمّكنه من أداء واجباته 
اإلقليمي  ومحيطنا  منطقتنا  ُتهّدد  التي  والمخاطر  فالتحديات  الوطنية. 
مّنا،  تستدعي  العالم،  يشهدها  التي  الُمستمّرة  واالضطرابات  والتوّترات 

االتحاد  أركان  استكمال  ُقدًما في  الُمضي  الواثق على  ثراهم”، وإصرارهم 
وتعزيز مسيرته؛ استشرافًا واعيًا منهم، بأاّل قوة وال منعة وال تنمية دون 
جيش موّحد قوي، جّيد التدريب والتسليح، عالي الكفاءة والجاهزية، ومنذ 
والشريك  للُمكتسبات،  األمين  الحارس  الُمسّلحة  القوات  توحيدها، ظّلت 
وأماٍن  أمٍن  من  لوطننا  وّفرته  بما  والنجاحات،  اإلنجازات  كّل  في  الرئيس 
واستقرار، وبيئٍة داعمة للتنمية، وما قّدمته من نموذج ُملهم في التضحية 
أنجح استثماراتنا  والتفاني، ولهذا كّله، سيظّل توحيد قواتنا المسّلحة أحد 
الوطنية. أبنائي الضّباط وضّباط الصف والجنود اليوم وبعد مرور 46 سنة 
على قرار توحيد قواتنا المسّلحة، فإننا ُنفاخر بكفاءتها وجدارتها وجاهزيتها، 
ونجاحها الفائق في استيعاب التكنولوجيا العسكرية الُمتقّدمة، وإدارة أكثر 
منظومات السالح تقّدًما وتطّوًرا، واالنخراط الفاعل في الصناعات الدفاعية 
والعسكرية والتكنولوجية، مدعومًة بشبابنا، رجااًل ونساًء، وبمدارس ومعاهد 
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بصفتنا قادة هذا الوطن، اليقظة واالستعداد، والعمل على حشد الطاقات، 
واالرتقاء بالقدرات، وامتالك أحدث الُنظم واألسلحة والمعدات العسكرية؛ 
حفاًظا على قواتنا المسّلحة في أعلى مستويات القوة والقدرة والجاهزية 
والتفّوق الدفاعي، وذلك بما يضمن لدولتنا األمن واالستقرار لتمكينها من 
في  الفاعلة  والُمساهمة  الطموحة،  مشروعاتها  تنفيذ  في  ُقدًما  الُمضي 
حفظ السالم واألمن الدوليْين، وُمكافحة اإلرهاب، وتقديم المساعدة في 
مناطق الكوارث والنزاعات. وتعزيًزا لرؤيتنا السياسية والعسكرية؛ سنستمّر 
والصديقة،  الشقيقة  الدول  مع  العسكري  وتعاوننا  عالقاتنا  توسيع  في 
العسكرية  صناعاتنا  وتطوير  تسليحها،  مصادر  وتنويع  قواتنا،  وتحديث 
لتنويع  الُمهّمة  الروافد  أحد  الُمتقّدمة،  بُمنتجاتها  أصبحت،  التي  الوطنية، 
اقتصادنا الوطني المبني على المعرفة. أبناء القوات المسّلحة األوفياء نحن 
فخورون بإنجازاتكم ونجاحاتكم في تنفيذ جميع المهام التي أوكلت إليكم في 
مختلف ميادين الواجب، فقد أّديتموها بكفاءة وإخالص، وأسهمتم بذلك 
في الحفاظ على ُمقّدرات الوطن وحماية ُمكتسباته، وتعزيز أمن واستقرار 
دولتنا وشعبنا، وفي مّد يد العون لنصرة المظلوم وإغاثة الُمحتاج، فلكم 

مّنا كّل الثناء والتقدير. 
من  األول  للرعيل  الخالصة  بالتحّية  نتقّدم  المجيد  اليوم  هذا  ذكرى  في 
الصحة  وبموفور  منهم،  للراحلين  والمغفرة  بالرحمة  داعين  العسكريين، 
وإسهاماتهم  الُمخلصة  بجهودهم  حياتنا  يرفدون  زالوا  ما  للذين  والعافية 
الجليلة، والوفاء والعرفان لشهدائنا األبطال الذين ضّحوا بدمائهم وأرواحهم 
الدول  أبناء  من  بيننا  والُمقيمين  اإلمارات،  لشعب  والتحّية  للوطن،  فداًء 
الشقيقة والصديقة. وستظّل قواتنا المسّلحة، كعهدها دائًما، رمًزا للوحدة 
شرًفا  لها  االنتماء  وسيظّل  لألصدقاء،  وعوًنا  لألشّقاء،  وسنًدا  الوطنية، 

وواجًبا وحًقا لجميع المواطنين. 
ويمّدكم  ُخطاكم،  الخير  طريق  على  ُيسّدد  وأن  يوّفقكم،  أن  الله  أسأل 
وشعبنا،  وطننا  يحفظ  وأن  وأّمتكم،  لوطنكم  عطائكم  لمواصلة  بالعزيمة 

وُيديم علينا نعمة األمن واالستقرار واالزدهار.
  والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .

القوات المسلحة الحارس 
األمين للمكتسبات 

والشريك الرئيس في 
االنجازات والنجاحات
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كلمــة

دور قواتنا المسلحة 
ممتد في الخمسين 

الثانية وما يليها

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، أن دور قواتنا المسلحة ممتد في 
الخمسين عاما الثانية وما يليها، كما كان لها وأجهزتنا األمنية دور رئيسي في إنجازات الخمسين األولى. وقال سموه إن الحفاظ على المبادئ العشرة لوثيقة 
الخمسين “الثانية” وممارستها يستدعي منا المضي قدمًا في تطوير وتعزيز قدراتنا الذاتية، وفي المقدمة منها قدرات قواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية 
وأجهزة الحماية المدنية، مؤكدا سموه : “ ال تنمية اقتصادية يمكن أن تتحقق من دون أمن واستقرار .. وال سالم يدوم من دون قوات مسلحة تصونه 

وتحميه “. جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها إلى مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة، فيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم 

..السالم  المسلحة  قواتنا  وجنود  .. ضباط  والمواطنات  المواطنون  أيها   
عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

توحيد  قرار  لصدور  واألربعين  السادسة  الذكرى  بحلول  وأهنئكم  أحييكم 

ركيزة أساسية في  التاريخي  القرار  المسلحة. لقد كان هذا  قوات اإلمارات 
مسيرة بناء دولتنا ونموذجنا اإلماراتي، معه توطدت أركان االتحاد، واكتملت 
محركات التنمية المستدامة، وانطلقت عملية بناء جيشنا الوطني، في سياق 
والتدريب  والتسليح  التوطين  ومشاريع  خطط  استوعبت  استراتيجية  رؤية 
دولتنا  ولسيادة  تحميهما،  مظلة  وشعبنا  وطننا  ألمن  فبات  والتحديث، 
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وتنفيذ استراتيجيات التطوير والتحديث، وقاد من الميدان عمليات التطوير، 
وعايش الجنود والضباط في معسكراتهم، وكان القوة الدافعة لنجاح برنامج 
الخدمة الوطنية واالحتياطية منذ انطالقه في العام 2014. وهو البرنامج 
عسكريًا،  تدريبهم  خالل  من  شبابنا،  تكوين  في  نوعية  نقلة  أحدث  الذي 
قيادية،  مهارات  وإكسابهم  الوقت،  وإدارة  االنضباط  على  وتعويدهم 
دعا  إذا  الفعلية  للخدمة  وتأهيلهم  نفوسهم،  في  الوطنية  القيم  وتعميق 
الداعي. وإذ تكللت مسيرة بناء جيشنا الوطني بنجاح مشهود تجسده قدراته 
انتمائهم  وعمق  وشجاعتهم  منسوبيه  وكفاءة  وخبراته  وسمعته  ومكانته 
ووالئهم، فإن سنام هذه المسيرة كان توطين وتأهيل كافة الرتب في جميع 
فروع السالح خالل فترة قياسية. وقد تحقق هذا اإلنجاز االستراتيجي بعمل 
التدريب،  ببرامج  التسليح  صفقات  ربط  عمقت  مدروسة  وخطط  دؤوب 
تطوير  على  العسكرية، حرصت  واألكاديميات  المدارس  إنشاء  إلى  وبادرت 
مناهجها وأنظمتها لتضاهي أفضل مثيالتها في العالم. ولم تغفل جهود 
التوطين والتكوين عن دور فاعل للمرأة في بنية قواتنا المسلحة، فوفرت 

والواهمين.  الطامعين  يردع  بتارًا  وسيفًا  يصونهما،  درعًا  قرارنا  واستقالل 
الدفاعي متواضعًا  واقعنا  كان   ،1976 مايو   6 التوحيد في  قرار  حين صدر 
جدًا، لكن أحالمنا كانت كبيرة، ورؤيتنا واضحة، وخططنا طموحة. كنا نسابق 
وتجاوز  التحديات  على  للتغلب  الحلول  ونبتكر  الصعوبات،  ونذلل  الزمن، 
بن سلطان  زايد  الشيخ  دولتنا  ورمز  والدنا  وقيادة  رؤية  وبفضل  العقبات. 
المسلحة،  قواتنا  لبناء  كبرى  عملية  انطلقت  ثراه«،  الله  »طيب  نهيان  آل 
زايد آل  وتواصلت االنطالقة بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة، وأخي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة. وهنا ال بد من التنويه واإلشادة بدور صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد في مسيرة تطوير قواتنا المسلحة، فمنذ أن تخرج سموه من كلية 
ساندهيرست العسكرية في العام 1979 والتحق بصفوف قواتنا المسلحة 
وتدرج في رتبها، وشغله الشاغل تطوير جيشنا بكل فروعه، تنظيمًا وتدريبًا 
وتسليحًا وتصنيعًا وتكوينًا للكوادر والقيادات. وقد أشرف سموه على وضع 
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لها المدارس وفرص التأهيل والتدريب. وكما أثبتت اإلماراتية كفاءة عالية 
العسكري  المجال  واقتدارًا في مهام  كفاءة  أثبتت  المدنية،  المجاالت  في 
كافة، بما في ذلك المشاركة في العمليات العسكرية. ومثلما نجحنا في 
الدفاعية؛  الصناعات  أمام  واسعًا  الباب  فتحنا  الرتب،  كافة  توطين  إنجاز 
ومنذ العام 1992 تم ربط برامج التسلح ببرامج التصنيع ونقل الخبرة. وتم 
معارضنا  وأسهمت  الدفاعية،  الصناعات  القتحام  الخاص  القطاع  تحفيز 
الدورية المتخصصة في تبادل الخبرات وعقد الشراكات وتسويق منتجات 
مصانعنا. واليوم تسهم منتجات صناعاتنا الدفاعية في تعزيز قدرات قواتنا 
المسلحة، ودعم قرارنا السياسي، وتنويع اقتصادنا، ورفد مواردنا البشرية 
من  شركاتنا  إحدى  باتت  وقد  وخبراتها.  بمعارفها  متميزة  علمية  بكفاءات 
في  صنع   « ختم  وبات  العالم،  في  دفاعية  صناعات  شركة   25 أكبر  بين 
في سوق  التنافسي  موقعنا  عزز  مما  واالتقان،  للجودة  عنوانًا  اإلمارات« 
المركبات  وتطوير  وتصنيع  تصميم  مجاالت  في  وبخاصة  الدولية،  الدفاع 
والمنظومات  الفردية،  واألسلحة  والمقذوفات  والذخائر  الحربية،  والسفن 
المضادة للصواريخ وقذائف المدفعية، وأجهزة االستطالع، واألنظمة غير 
المأهولة بما في ذلك المسيرات »الدرونز«. وقد ترافقت هذه اإلنجازات مع 
مهمات جليلة نفذتها قواتنا المسلحة بداية بمشاركتها ضمن قوات الردع 
العربية في لبنان، وضمن قوات درع الجزيرة في حرب تحرير الكويت، ومع 
قوات األمم المتحدة في إقليم كوسوفو، وإزالة األلغام في جنوب لبنان، 
نصرة  آخرًا،  وليس  وأخيرًا  أفغانستان،  في  اإلنسانية  المساعدات  وتقديم 
الشرعية  رئيسيًا في دعم  اليمني الشقيق، حيث أدت قواتنا دورًا  الشعب 
في اليمن، وإعادة إعمار البنى التحتية؛ وأظهرت قواتنا في المعارك التي 
وفي  والبعيد.  القريب  لها  شهد  وشجاعة  وكفاءة  عالية  احترافية  خاضتها 
لوطننا وشعبنا،  المسلحة صورة مشرفة  قواتنا  المهام، قدمت  كل هذه 
وجسدت قيم أبناء اإلمارات في البذل والعطاء، سواء في ميادين الوغى، 
الميدانية  المهام  أو ميادين العمل اإلنساني. وقد راكمت قواتنا عبر هذه 
خبرات زادتها قوة وقدرة ومنعة، وأكدت مكانة دولتنا ودورها الفعال في 

أمن واستقرار المنطقة.

 .. الباسلة  المسلحة  قواتنا  وجنود  ضباط  الكرام  اإلمارات  وبنات  أبناء   
يأتي احتفاؤنا بذكرى صدور قرار توحيد قواتنا المسلحة وقد حققنا أهدافنا 
العام  المديد، وانطلقنا في  الخمسين األولى من عمر دولتنا  في األعوام 
األول من الخمسين الثانية بثقة أكبر، وطموحات أعرض، وعزم أقوى على 

األكثر  الدول  إلى مصاف  العال وصواًل  إلى  بدولتنا وشعبنا  المضي قدمًا 
دور  األمنية  وأجهزتنا  المسلحة  لقواتنا  كان  وكما  وفاعلية.  وتحضرًا  تقدمًا 
رئيسي في إنجازات الخمسين األولى، فإن هذا الدور ممتد في الخمسين 
متغيرات  من  العالم  يشهده  ما  مع  متعاظم  دور  وهو  يليها،  وما  الثانية 
جامحة، ومع ما تشهده العالقات بين الدول الكبرى من تعقيدات وتدافع 
ومواجهات عسكرية مباشرة وغير مباشرة، تلقي بظاللها على العالم بأسره، 
وتهدد األمن والسلم الدوليين، وتنذر بحال من الفوضى في النظام الدولي 
ومؤسساته التي بدت مشلولة في التعاطي مع األزمات الدولية المزمنة 
والمستجدة. نحن في اإلمارات نرصد ونتابع التطورات والمتغيرات األمنية 
لتأثيراتها، ونعد  والسياسية واالقتصادية في المنطقة والعالم، ونتحسب 
العليا،  مصالحنا  مع  يتوافق  بما  ونتصرف  االحتماالت،  كل  مع  للتعامل 
أن هدف  التي تؤكد  »الثانية«  الخمسين  لوثيقة  العشرة  بالمبادئ  مهتدين 
نوعية  أفضل  توفير  هو  االقتصاد  وهدف  االقتصاد،  خدمة  هو  السياسة 
والحوار  والمفاوضات  والسالم  للسلم  الدعوة  وأن  اإلمارات.  حياة لشعب 
لحل كافة الخالفات هو األساس في السياسة الخارجية لدولتنا، وإن المحرك 
واألصدقاء  اإلقليميين  الشركاء  مع  السعي  هو  السياسة  لهذه  األساسي 
الدوليين لترسيخ السالم واالستقرار اإلقليمي والعالمي. ومن المفروغ منه 

قرار توحيد القوات 
المسلحة كان ركيزة 

أساسية في مسيرة بناء 
دولتنا ونموذجنا اإلماراتي
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المبادئ وممارستها يستدعي منا المضي قدمًا في  الحفاظ على هذه  أن 
المسلحة  قواتنا  قدرات  منها  المقدمة  الذاتية، وفي  قدراتنا  وتعزيز  تطوير 
أن  يمكن  اقتصادية  تنمية  فال  المدنية.  الحماية  وأجهزة  األمنية  وأجهزتنا 
مسلحة  قوات  دون  من  يدوم  وال سالم  واستقرار.  أمن  دون  من  تتحقق 
الدولية  والمتغيرات  بالتطورات  اهتمامنا  فإن  وهكذا  وتحميه.  تصونه 
الخمسين  في  وطننا  انطالقة  متابعة  عن  لحظة  يشغلنا  ال  واإلقليمية 
»الثانية« بعد أن أنجزنا اإلطار االستراتيجي لعملنا، وأعددنا الخطط الواضحة 
ووضعنا  الزمنية،  والبرامج  المشاريع  والمحددة  واألهداف،  األولويات 
على  وقدرتها  للمستقبل،  جاهزيتها  تعزز  الحكومي  العمل  لمنظومة  رؤية 
والتحسب  التكيف معها،  واتجاهاتها لضمان سرعة  المتغيرات  استشراف 
المسلحة  قواتنا  االستراتيجي  اإلطار  هذا  يشمل  الحال  وبطبيعة  آلثارها. 
المستقبل  واستشراف  ثقافتها،  من  جزءًا  المتغيرات  مواكبة  باتت  التي 
التطور  في  نهجها  ستواصل  بأنها  تامة  ثقة  على  وأنا  خططها.  قلب  في 
والتحديث، وستواكب كل جديد ومتغير في السالح والتكنولوجيا العسكرية، 
وستستخلص الدروس المستفادة من أحدث الحروب في العالم. أبناء وبنات 
اإلمارات الكرام ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة .. مع كل عام تتجدد 
الصعاب  قهر  على  بقدرتنا  ثقتنا  تزداد  المسلحة  قواتنا  توحيد  ذكرى  فيه 

مهما بدت ضخمة وكأداء. ونزداد إيمانًا بقدرتنا على اإلنجاز في كل ميادين 
ومواقع العمل، فهذه الذكرى معطوفة على المستوى الذي وصلت إليه 
في  وعطاءاتهم  اإلمارات  وبنات  أبناء  جهود  داللتها  في  تجسد  قواتنا، 
مسيرة بناء دولتنا وإعالء شأنها بين دول العالم. ان الذكرى التي نحتفي 
بها اليوم ال تنقضي بانقضاء اليوم، ألنها تعيش معنا وفينا، وهي صفحة 
الوطنية،  سرديتنا  تضيء  بهية  ومحطة  األجيال،  عبرها  تتواصل  مشرقة 
هذه  في  مستقبلنا.  معالم  رسم  في  وتشارك  وهويتنا،  ثقافتنا  وتغني 
المنيع،  وحصنه  الوطن  درع  المسلحة،  قواتنا  ونساء  رجال  نحّيي  الذكرى 
وحارسه الساهر على أمنه واستقراره. و نحّيي أرواح شهدائنا األبرار الذين 
رفعوا هاماتنا، وأظهروا أصالة معدننا، ورّصعوا صدر كل مواطن ومواطنة 
بأوسمة المجد والفخار. ونحّيي أسر الشهداء الصابرين المحتسبين الذين 
أنشأوا أبناءهم على حب الوطن واالستعداد لفدائه بأرواحهم. وأختم بحمد 
وأمتنا.  لخدمة شعبنا  ووفقنا  نعمة،  من  علينا  وأفاض  أكرمنا  الذي  الله 
يلهمنا  وأن  واألمان،  األمن  يديم على وطننا  أن  وتعالى  وأسأله سبحانه 

سواء السبيل، ويرشدنا إلى ما يحب ويرضى. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته  ..
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كلمــة

 اإلمارات تعمل على 
تعزيز السالم وتؤمن بأنه 

طريق تحقيق تطلعات 
الشعوب إلى التقدم 

والتنمية واالزدهار

صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

 "رعاه الله"
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة .. أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تؤمن بأن 
أركان هذا السالم في المنطقة وإيجاد حلول سلمية  التقدم واالزدهار وتعمل على تعزيز  السالم هو طريق تحقيق طموحات الشعوب وتطلعاتها إلى 
لألزمات اإلقليمية .. بجانب تهيئة الظروف لشراكات فاعلة من أجل التنمية واالزدهار في المنطقة برمتها .. ولكنها تدرك في الوقت نفسه أن السالم 
المستقر والمستدام يحتاج إلى قوة تحميه ومن هنا تعطي دولة اإلمارات أهمية كبيرة لتطوير قواتها المسلحة وتحديثها . وقال سموه عبر مجلة  »درع 

الوطن«  بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة .

نحتفي بهذه الذكرى بينما نبدأ مرحلة جديدة من تاريخ وطننا العزيز نسعى 
خاللها إلى تحقيق طموحات كبيرة لمصلحة تقدم شعبنا وتنميته ورفاهه 
في مختلف المجاالت إضافة إلى تعزيز موقع بالدنا وتأثيرها في المنطقة 

القلب من كل ذلك فهي حامية وداعمة  المسلحة في  .. وقواتنا  والعالم 
الحاضر  في  والثقة  للطمأنينة  وباعثة  الشاملة  الدولة  لقدرات  ومعززة 
والمستقبل. وأوضح سموه أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
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إلى تحقيق طموحات  العزيز، نسعى خاللها  تاريخ وطننا  مرحلة جديدة من 
كبيرة لمصلحة تقدم شعبنا وتنميته ورفاهه في مختلف المجاالت، وتعزيز 
موقع بالدنا وتأثيرها في المنطقة والعالم .. وقواتنا المسلحة في القلب 
وباعثة  الشاملة  الدولة  لقدرات  ومعززة  وداعمة  حامية   .. ذلك  كل  من 
الوطنية  المناسبة  هذه  وفي  والمستقبل.  الحاضر  في  والثقة  للطمأنينة 
وإخوانه  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  على  نترحم  الغالية 
من القادة المؤسسين، الذين اتخذوا القرار التاريخي الحكيم بتوحيد القوات 
الوطن  حصن  لتكون   1976 عام  مايو  شهر  من  السادس  في  المسلحة 
كما  الماضية..  العقود  مدى  على  وتقدمه  لوحدته  الصلب  واألساس 
نستحضر تضحيات شهدائنا األبرار في كل المواقع، داخل الوطن وخارجه، 
وما سطروه من بطوالت راسخة في سجل الوطنية اإلماراتية ستظل باقية 
أبد الدهر تلهم األجيال بعد األجيال.. ونتذكر بكل تقدير وعرفان وامتنان كل 
األجيال التي مرت في تاريخ المؤسسة العسكرية اإلماراتية العريقة وما تركته 
من بصمات بارزة في مسيرة تطويرها وتعزيز قدراتها عبر مختلف المراحل 
التي مرت بها.. وفي الوقت نفسه نتطلع، بكل ثقة وطموح وإصرار، نحو 
مزيٍد من التطوير والتحديث لقواتنا المسلحة خالل الفترة المقبلة لتظل رمزًا 

“طيب الله ثراه” كان مدركا منذ بداية إنشاء دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ومقدراتها  مكتسباتها  تصون  وقوة  يحميها  سياج  إلى  تحتاج  التنمية  أن 
ولذلك أعطى أهمية كبيرة للقوات المسلحة وتطويرها وتعزيز قدراتها، وهو 
النهج الذي سار عليه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة “حفظه الله”. 
وهنأ سموه جميع أبناء القوات المسلحة بهذه المناسبة واستحضر تضحيات 
شهداء اإلمارات األبرار في كل المواقع داخل الوطن وخارجه وما سطروه من 
بطوالت راسخة في سجل الوطنية اإلماراتية ستظل باقية أبد الدهر تلهم 
األجيال بعد األجيال .. كما استحضر بكل تقدير وعرفان كل األجيال التي مرت 
بصمات  من  تركته  وما  العريقة  اإلماراتية  العسكرية  المؤسسة  تاريخ  في 
بارزة في مسيرة تطويرها وتعزيز قدراتها عبر مختلف المراحل التي مرت بها. 
زايد آل نهيان في  وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 46 :
المسلحة  قواتنا  أبناء  والجنود،  الصف  الضباط وضباط   .. األعزاء  أبنائي   
السادسة  الذكرى  بمناسبة  بخير  وأنتم  عام  كل   .. فروعها  بكل  الباسلة 
واألربعين لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة .. نحتفي بهذه الذكرى بينما نبدأ 
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لعزة دولة اإلمارات ومنعتها وعونًا للحق والعدل وسندًا لألشقاء واألصدقاء 
وعنصر استقرار وسالم في المنطقة والعالم. 

أبنائي األعزاء، الضباط وضباط الصف والجنود.. لقد كان الشيخ زايد، رحمه 
الله، مدركًا منذ بداية إنشاء دولة اإلمارات العربية المتحدة أن التنمية تحتاج 
إلى سياج يحميها، وقوة تصون مكتسباتها ومقدراتها، ولذلك أعطى أهمية 
سار  الذي  النهج  وهو  قدراتها،  وتعزيز  وتطويرها  المسلحة  للقوات  كبيرة 
عليه من بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
“حفظه الله”. وقد كانت قواتنا المسلحة على العهد بها دائمًا في مواجهة 
كل التحديات التي مر بها الوطن والمنطقة خالل العقود الماضية، وبإذن 
المعادية وأهدافها  القوى  التي تتحطم عندها  القوية  الصخرة  الله ستظل 
ومؤامراتها الشريرة. أبنائي الضباط وضباط الصف والجنود.. إننا نعيش في 
بيئة إقليمية ودولية مضطربة وسريعة التحول والتغير، وتحمل في طياتها 
الكثير من مصادر التهديد والخطر على األمن الوطني للدول في كل مكان .. 
وهذا يفرض علينا أعلى درجات اليقظة واالستعداد وأن نكون دائمًا قادرين 
على التعامل مع التغيرات المتسارعة في العالم من حولنا بوعي ومعرفة. 
العسكرية  بعقيدتها  الباسلة،  المسلحة  قواتنا  بأن  كاملة  ثقة  على  وأنا 
الراسخة ووطنية أبنائها ووالئهم وحبهم لوطنهم وشغفهم بتطوير أنفسهم 
على الدوام إضافة إلى ما تملكه من خبرة كبيرة اكتسبتها على مدى عقود 
والعالم،  المنطقة  في  والتغيرات  التطورات  بكل  كامل  وعي  لديها  طويلة 
وقادرة على مواكبتها برؤى واستراتيجيات وآليات عمل فاعلة للتعامل مع 
كان  أيًا  التقليدية  غير  أو  منها  التقليدية  والتهديد سواء  الخطر  كل مصادر 
القوات  إن  والجنود..  الصف  وضباط  الضباط  أبنائي  حجمها.  أو  مصدرها 
المسلحة اإلماراتية ولله الحمد ، غدت من أقوى جيوش المنطقة وأكثرها 
تطورًا واحترافية، وهذا بفضل استراتيجية التطوير والتحديث الممتدة منذ 
بكل  المسلحة  قواتنا  رفد  على  تركز  والتي   “ الله  رحمه   “ زايد  الشيخ  عهد 
أسباب التميز والتفوق والجاهزية سواء على مستوى التدريب أو األسلحة 
والمعدات أو المعاهد المتخصصة التي تعزز من القاعدة العلمية لها وتوسع 
معرفة أفرادها بكل ما هو جديد في العلوم والمعارف العسكرية الحديثة في 
كل التخصصات. إن ما شهدته الصناعات الدفاعية اإلماراتية من تطور كبير 
خالل السنوات الماضية وما تحظى به من تقدير في المنطقة، وما تقيم 
من شراكات فاعلة على المستويين اإلقليمي والعالمي، هو أمر يبعث على 
واالعتماد  القوة  أسباب  بمزيٍد من  المسلحة  قواتنا  ويمد  واالعتزاز،  الفخر 

خالل  من  الوطني  اقتصادنا  تعزيز  في  يسهم  أنه  عن  فضاًل  الذات  على 
وسنواصل  والتكنولوجية..  المعرفية  قاعدته  وتعميق  دخله  مصادر  تنويع 
دفع صناعاتنا الدفاعية إلى األمام باستمرار كونها واحدة من أهم أولوياتنا 
الصناعية. أبنائي الضباط وضباط الصف والجنود.. إن دولة اإلمارات العربية 
المتحدة تؤمن بأن السالم هو طريق تحقيق طموحات الشعوب وتطلعاتها 
المنطقة  في  السالم  هذا  أركان  تعزيز  على  وتعمل  والرخاء،  التقدم  إلى 
فاعلة  لشراكات  الظروف  وتهيئة  اإلقليمية  لألزمات  سلمية  حلول  وإيجاد 
الوقت  تدرك في  ولكنها  برمتها.  المنطقة  واالزدهار في  التنمية  أجل  من 
نفسه، أن السالم المستقر والمستدام يحتاج إلى قوة تحميه وأن القوى 
االستقرار  وعدم  التوتر  أسباب  تغذية  على  دائمًا  تعمل  للسالم  المعادية 
ومن  وتطلعاتها  أهدافها  ويخدم  بقاءها  يضمن  ما  هذا  المنطقة ألن  في 
وتحديثها،  المسلحة  قواتها  لتطوير  كبيرة  أهمية  اإلمارات  دولة  تولي  هنا 
وسيظل ذلك أولوية قصوى خالل العقود المقبلة كما كان خالل العقود 

القوات المسلحة اإلماراتية غدت 
من أقوى جيوش المنطقة وأكثرها 

تطورًا واحترافية، وهذا بفضل 
استراتيجية التطوير والتحديث 
الممتدة منذ عهد الشيخ زايد 
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ألنه  قوتها  عناصر  ضمن  األهم  هو  البشري  العنصر  يظل   .. المسلحة 
المنوط به استخدام هذه األسلحة والمعدات، والذي يحمل في قلبه وعقله 
قيم الوالء للوطن والتضحية من أجله بكل غال ونفيس. ولذلك فإن العنصر 
البشري له أهميته المحورية في خطط تطوير القوات المسلحة اإلماراتية 
في الماضي والحاضر والمستقبل. أبنائي الضباط وضباط الصف والجنود.. 
صاحب  إلى  التهاني  آيات  أسمى  أرفع  الغالية،  الوطنية  الذكرى  هذه  في 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات 
المسلحة “ حفظه الله “ و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو حكام 
اإلمارات وإلى كل أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، وشعب اإلمارات.. وكل عام 

وبالدنا في عزة وتقدم واستقرار ووحدة. 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته  .

الماضية، ألنها هي الدرع الواقي للوطن في أوقات السالم كما في أوقات 
األزمات والمحن. 

الوطنية  المناسبة  هذه  في  والجنود..  الصف  وضباط  الضباط  أبنائي 
المجيدة، أوجه التحية والتقدير البنة اإلمارات الرائدة التي أسهمت بفعالية 
وإخالص في مسيرة قواتنا المسلحة خالل العقود الماضية، وأثبتت قدرتها 
على تحمل مسؤوليات العمل العسكري الصعبة بكفاءة كبيرة، ولها دورها 
السنوات  خالل  اإلماراتية  العسكرية  المنظومة  ضمن  واألساسي  المهم 
الخدمة  أداء  على  ووالء  بحب  يقبلون  الذين  شبابنا  أحيي  كما  المقبلة. 
قدراتهم  تعزيز  في  منها  االستفادة  على  ويحرصون  واالحتياطية،  الوطنية 
وتوسيع خبراتهم ومعارفهم لخدمة وطنهم في كل مواقع العمل الوطني. 
على الرغم من أهمية األسلحة والمعدات الحديثة في تعزيز قدرات قواتنا 



 توليفة
ال تُقَهر

رسعة يف الجو وتحّوالت أرسع
 تقدم الطائرة الثنائية املحركات “يس- 390 ملينيوم”

)C-390 Millennium( أداءاً تكتيكياً  باهراً ذا فعالية 
إسرتاتيجية، وذلك مبا تتمتع به من رسعة انطالق قصوى تبلغ 
0.80 ماك، وحمولة قدرها 26 طناً، وارتفاع أقىص يصل إىل 
36,000 قدم. وبالنسبة إىل الطاقم، فقد ُخصَّ بإبتكارات 
عدة، منها أمتتة كاملة تشمل إدارة الشحن، وكذلك أنظمة 

جوية تقلّص من أعباء العمل وتحّسن اإلنتاجية. وبالنظر إىل 
جدارتها املثبتة يف خدمة سالح الجو الربازييل، وإىل العقود 

املوقَّعة من جانب سالح الجو الربتغايل وسالح الجو املجري، 
فإن  الطائرة املتعددة املهامت C-390 تأخذ الحركية إىل 

املستوى التايل يف  البيئات الحافلة بأشد التحديات.

#C390UnbeatableCombination 
embraerds.com

Photographic record made during  
the unpaved runway test campaign.

يس - 390 ميلينيوم

C43516.025-Embraer-C390-Speed-NationShieldSupp-May22-260x195-AR-v2.indd   1 07/04/2022   11:30



 توليفة
ال تُقَهر

رسعة يف الجو وتحّوالت أرسع
 تقدم الطائرة الثنائية املحركات “يس- 390 ملينيوم”

)C-390 Millennium( أداءاً تكتيكياً  باهراً ذا فعالية 
إسرتاتيجية، وذلك مبا تتمتع به من رسعة انطالق قصوى تبلغ 
0.80 ماك، وحمولة قدرها 26 طناً، وارتفاع أقىص يصل إىل 
36,000 قدم. وبالنسبة إىل الطاقم، فقد ُخصَّ بإبتكارات 
عدة، منها أمتتة كاملة تشمل إدارة الشحن، وكذلك أنظمة 

جوية تقلّص من أعباء العمل وتحّسن اإلنتاجية. وبالنظر إىل 
جدارتها املثبتة يف خدمة سالح الجو الربازييل، وإىل العقود 

املوقَّعة من جانب سالح الجو الربتغايل وسالح الجو املجري، 
فإن  الطائرة املتعددة املهامت C-390 تأخذ الحركية إىل 

املستوى التايل يف  البيئات الحافلة بأشد التحديات.

#C390UnbeatableCombination 
embraerds.com

Photographic record made during  
the unpaved runway test campaign.

يس - 390 ميلينيوم

C43516.025-Embraer-C390-Speed-NationShieldSupp-May22-260x195-AR-v2.indd   1 07/04/2022   11:30



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة
24

كلمــة

46اإلمارات تحتفي بالذكرى الـ

 46 الـ  بالذكرى  المتحدة  العربية  اإلمارات  تحتفل دولة   
واحدة  مركزية  قيادة  تحت  المسلحة  القوات  لتوحيد 
الوطن،  أمان  صمام  لتكون  واحد،  وعلم  واحد  وشعار 

والذود عنه وحماية إنجازات ومكتسبات دولة االتحاد.

لتوحيد القوات المسلحة
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6

ويمثل السادس من مايو من كل عام أحد األيام الخالدة في ذاكرة الوطن، ففي هذا اليوم من العام 1976 اتخذ المغفور له 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد 
القوات المسلحة لتشكل أهم مرتكزات دولة االتحاد الفتية، ولتكون حصنها المنيع في مواجهة كل من تسول له نفسه 

تهديد أمنها واستقرارها.
وحظيت القوات المسلحة اإلماراتية في جميع مراحل بنائها بدعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة والتي حرصت على توفير 
كافة اإلمكانات للقوات المسلحة وتزويدها بأحدث األسلحة وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وذلك 

دعمًا لكفاءتها القتالية المتكاملة لتصبح في طليعة الجيوش الحديثة بما حققته من نقالت نوعية متالحقة.
وشكل العنصر البشري محور عملية التحديث والتطوير في قدرات القوات المسلحة سواء على مستوى العلمي أو التدريبي، 
حيث عمدت اإلمارات إلى إنشاء المعاهد والمدارس والكليات العسكرية التي تقوم بتدريب وتأهيل الشباب تأهياًل عسكريًا 
يالئم متطلبات العصر ومستجدات األوضاع، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات مدنية مرموقة لدعم العنصر البشري.
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صروح علمية
الرافد  المختلفة  بأنواعها  والكليات  العسكرية  والمدارس  المعاهد  وتعد 
فعن  العسكرية  كوادرها  المسلحة  القوات  منه  تستمد  الذي  األساسي 
طريقها يكون التأهيل والتدريب ومن خاللها تتبلور عملية التنشئة العسكرية 
انضمامه  بعد  العسكري  فينشأ  األصيل  وبمفهومها  الصحيحة  بصورتها 
بالصفوف العسكرية النشأة القوية التي تؤهله تأهياًل تامًا للقيام بدوره في 
تحمل المسؤوليات الجسام التي ستلقى على عاتقه فيما بعد من حماية 

للوطن وحفظ ألمنه واستقراره.
مسار  في  نوعية  ونقلة  جديدة  خطوة  العسكرية«،  زايد  »جامعة  وتجسد 

تدريب  مستوى  لتوفير  اإلمارات  دولة  مساعي  ضمن  العسكري،  التعليم 
من  عاٍل  مستوى  وتعزيز  المستقبل،  قادة  وتجهيز  وإعداد  فائق  عسكري 
االنسجام بين ضباط السلك العسكري واألمني من منتسبي وزارتي الدفاع 
العالقة  ذات  الدولة  مؤسسات  في  التكاملي  العمل  وترسيخ  والداخلية، 

بتبني رؤية واحدة شاملة في سبيل خدمة الوطن.
وأصـدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
الله” المرسوم االتحادي رقم /20/ لسنـة 2021 بإنشـاء كليـة الحرب ككيان 
مستقل عن كلية القيادة واألركان وذلك ترجمة لطموحات القيادة الرشيدة 
في مواكبة متغيرات البيئة االستراتيجية، وإعداد قيادات الدولة على كافة 

االستراتيجية  للخطط  ووفقًا  وذلك  الُصُعد 
لتطوير القوات المسلحة.

 الخدمة الوطنية
الـ 30 من أغسطس 2014 يومًا تاريخيًا  يعد 
من  دفعة  أول  التحقت  حيث  اإلمارات،  في 
الوطنية  بالخدمة  والمواطنات  المواطنين، 
واالحتياطية ألداء الواجب المقدس، وضرب 
أبناء الوطن، من الذكور واإلناث، أروع األمثال 

في حب الوطن واالستعداد لتلبية ندائه.
واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  هيئة  وحرصت 
استراتيجيًا،  التدريبي  البرنامج  تطوير  على 
وإعادة  للمنتسبين،  الوطنية  الروح  وتنمية 
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 المرأة في القوات المسلحة
بدعم متواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النسائي العام رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة الرئيسة 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية ، اهتمت القوات المسلحة بدور 
هذه  إلى  باالنتماء  جدارتها  أثبتت  التي  الوطن  خدمة  في  المرأة 
القوات وأنها على مستوى المسؤولية عمال وإنجازًا وتفانيًا في أداء 
الواجب وتحماًل للمسؤولية واالستعداد والتضحية دفاعا عن تراب 

الوطن وإنجــــازاته ومكتســـــباته.
بهدف  العسكرية  األزور  بنت  خولة  مدرسة  إنشاء  جاء  اإلطار  هذا 
القوات  إلى  لالنضمام  وخبرة  كفاءة  ذي  نسائي  كادر وطني  إعداد 
المسلحة، وقد أصبحت المدرسة رافدًا من روافد القوات المسلحة 
تزودها كل عام بالمجندات المواطنات المؤهالت للعمل في العديد 
والكمبيوتر  اإلدارية  السكرتارية والشؤون  التخصصات كأعمال  من 
واإلعالم العسكري، مما يساهم في النهاية في دعم حقوق المرأة 

في المجتمع ومساواتها بالرجل.

 أثبتت المرأة اإلماراتية 
جدارتها باالنتماء إلى القوات 
المسلحة وأنها على مستوى 

المسؤولية عمال وإنجازًا 
وتفانيًا في أداء الواجب 

بناء وتطوير شخصية الشباب المواطن، وخلق جيل جديد يمتلك المقومات 
القيادية جيل لديه ثقه بنفسه واعتزاز بجذوره التاريخية العريقة، تحقيقًا لرؤية 
الله  آل نهيان، “طيب  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور  الدولة  مؤسس 

ثراه”.

 رسالة سالم 
تؤمن دولة اإلمارات بأن امتالك القوة هو أكبر ضمانة للحفاظ على السالم 
باعتبارها  المسلحة  قواتها  وتقوية  وتحديث  تطوير  إلى  تنظر  فإنها  ولهذا 
التي  والمخاطر  التحديات  الطريق ألن  أساسية وستمضي في هذا  أولوية 

تحيط بالمنطقة تحتاج إلى أعلى مستويات اليقظة واالستعداد.
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 مهام إنسانية 
عبر  إنسانية  أمجادا  توحيدها  منذ  اإلماراتية  المسلحة  القوات  سطرت 
مجموعة من المهام التي نفذتها بهدف إغاثة المنكوبين في مختلف دول 
تلك  خالل  قواتنا  قدمت  وقد  عصيبة،  وكوارث  بحروب  مرت  التي  العالم 
المهام نماذج مشرفة في التضحية والعطاء وتقديم المساعدات اإلنسانية 
بناء  وإعادة  المصابين  ومعالجة  الحروب  من  الالجئين  وإيواء  للمحتاجين 
فيها من  الحياة  وبث  أرضية صالحة  وجعلها  الحروب  آلة  خلفته  ما  وإعمار 

جديد.

 المعارض
استطاع معرضا “آيدكس” و”نافدكس”، و”معرض دبي للطيران” ومعرضا 
باعتبارهم  الدولية  مكانتهم  ترسيخ  انطالقتهم،  منذ  وسيمتكس  يومكس 
من أهم وأكبر المعارض العالمية المتخصصة في مجال الطيران والدفاع، 
الدفاعية والعسكرية في دولة  الصناعات  لتطور  وأن يقدموا فرصة فريدة 

اإلمارات، وتحقيق طموحاتها من خالل توفير بيئة تنافسية قوية مع نظرائها 
من مختلف الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي، والتعرف على أحدث 
فرصة  من  المعارض  تلك  توفره  عما  فضاًل  عالميًا،  المناظرة  التقنيات 
تسويقية هائلة من خالل منحها أولوية استثنائية في الترويج والتعاقدات 
منتجات  من  احتياجاتها  سد  على  تحرص  التي  المسلحة  بقواتنا  الخاصة 

المصانع العسكرية الوطنية.

 تصنيع السالح 
قطعت دولة اإلمارات مراحل متقدمة في تطوير صناعة دفاعية محلية قوية 
تساهم في تلبية احتياجات قواتها المسلحة وبناء استقالليتها االستراتيجية، 
عن  فضاًل  األجنبية،  الدول  من  السالح  موردي  على  اعتمادها  خفض  مع 

د عالمي لألسلحة لألسواق الدولية. التحّول إلى مورِّ

على  العسكرية  األنظمة  لتوريد  مهمًا  موقعًا  اليوم  اإلمارات  وأصبحت 
مستوى منطقة الشرق األوسط بفضل جودة منتجها وتنافسية أسعارها 
يؤكد  ما  وهو  البيع،  بعد  ما  خدمات  من  الوطنية  الشركات  تقدمه  وما 

امتالك دولة اإلمارات لرؤية واضحة لتطوير صناعاتها العسكرية.

 التمارين العسكرية 
قواتنا  تجريها  التي  األطراف  المتعددة  المشتركة  العسكرية  التمارين  تأتي 
المسلحة على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، على أرض 
في  الخبرات  وتبادل  المشترك،  والعمل  التعاون  أواصر  تعزيز  إلى  الدولة 
وزيادة  القتالية،  العسكرية  القدرة  رفع  في  يسهم  ما  العسكرية  المجاالت 

التنسيق بين القوات المسلحة اإلماراتية والقوات المسلحة الصديقة.

 “حصن االتحاد”.
تبرز فعالية “حصن االتحاد” التي تنظمها القوات المسلحة اإلماراتية، مرتين 
تدريبًا  المدربة  المسلحة  به قواتنا  الذي تقوم  الهام  الدور  العام، حجم  في 
عاليًا في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض اإلمارات العربية 

المتحدة.
وتجسد فعالية حصن االتحاد خبرات القوات المسلحة وجاهزيتها ومعنوياتها 
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مختلفة،  حية  لمعارك  سيناريوهات  عدة  عبر  الشاملة  ومهنيتها  العالية 
لهذه  الهامة  الجوانب  أحد  ويتمثل  رهائن،  إلنقاذ  جوية  عملية  متضمنة 
تمارسه  الذي  الوثيق  والتعاون  التنسيق  على  الضوء  تسليط  في  العملية 

القوات المسلحة والقوى األمنية عند التعامل مع التهديدات األمنية.

 يوم الشهيد وذاكرة الوطن 
تقدر القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “ حفظه الله” تضحيات 
شهداء الوطن األبرار من القوات المسلحة، وتضعهم في أنصع صفحات 

تاريخها، وتحتضن أسرهم وذويهم وتقف إلى جانبهم كأسرة واحدة.
وال شك في أن األمر الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
الثالثون من نوفمبر من كل  بأن يكون  الله”،  الدولة “حفظه  رئيس  نهيان 
عام يومًا للشهيد، يأتي تخليدًا ووفاًء وعرفانًا بتضحيات وعطاء وبذل شهداء 
الوطن وأبنائه البررة، الذين وهبوا أرواحهم لتظل راية اإلمارات خفاقة عالية، 
الوطنية عطلة رسمية على مستوى  المناسبة  اعتبار هذه  كما قرر سمّوه 

الدولة.
فيها  تشترك  خاصة،  وطنية  وفعاليات  مراسم  اليوم  هذا  في  وتقام 

حصن االتحاد

فيها،  والمقيمين  اإلمارات  شعب  أبناء  وكل  كافة،  الدولة  مؤسسات 
المتجّذرة في  التفاني واإلخالص والوالء واالنتماء  استذكارًا وافتخارًا بقيم 
بأرواحهم في ساحات  التي تحّلوا بها وهم يجودون  أبناء اإلمارات،  نفوس 

البطولة والعطاء وميادين الواجب.

 احتواء كورونا 
القوات  بأن  اإلمارات  دولة  آمنت  عالميًا،  كورونا  جائحة  تفشي  بدء  منذ 
الطوارئ  مواجهة  في  ولخبرتها  وإمكانات  موارد  من  تملكه  بما  المسلحة 
واألزمات والكوارث، بما في ذلك استعدادها لمواجهة الحروب البيولوجية، 
مواجهة  في  الوطنية  المنظومة  لدعم  نشط  بدور  للقيام  مؤهلة  تبقى 
كورونا، وكانت القوات المسلحة من أبرز المؤسسات الداعمة لجهود الدولة 

عالميًا في التصدي للوباء.

 أصبحت اإلمارات اليوم موقعًا 
مهمًا لتوريد األنظمة العسكرية 

على مستوى منطقة الشرق 
األوسط بفضل جودة منتجها 

وتنافسية أسعارها 
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كلمــة
صاحب السمو الشيخ 

سلطان بن محمد القاسمي
عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة

 نفتخر بتوحيد قواتنا 
المسلحة التي كانت وال 

زالت من األركان األساسية 
للدولة

المسلحة  القوات  توحيد  بذكرى  نحتفي  عام،  كل  من  اليوم  هذا  مثل  في 
اإلماراتية، التي كانت والزالت من األركان األساسية للدولة التي عمل عليها 
بها  إماراتنا، ونحن نفتخُر  ، لضمان وحدة بالدنا واتحاد  المؤسسون  القادة 
الصفوف،  وضّم  الجهود،  إكمال  على  عمل  الذي  األمُر  وهو  وبتوحيدها 

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة أننا نفتخر بتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية، التي 
كانت والزالت من األركان األساسية للدولة التي عمل عليها القادة المؤسسون . جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها إلى مجلة »درع الوطن« بمناسبة 

الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة، فيما يلي نصها :

تراب  أمينٍة موحدٍة تحرُس  لتكوين قواٍت  النوايا وسالمتها،  وسبقه صدُق 
وأرض الوطن الغالي من كل سوء يريد أن يمّسُه، ومن كّل مكروه يريد أن 
يُقرب منه ومن أهله. وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات 
“حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  إلى صاحب 
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نفتخر بتوحيد القوات المسلحة 
اإلماراتية، التي كانت وال زالت 

من األركان األساسية للدولة التي 
عمل عليها القادة المؤسسون

الله” ، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
السمو  صاحب  وإلى  الله”  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
وصف  ضباط  كافة  وإلى  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب  وإلى  المسلحة 
ضباط وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد 
وقواتنا  بالدنا وشعبنا  يحفظ  أن  الله  داعين   ، اإلماراتية  المسلحة  القوات 

المسلحة، ويديم علينا نعمه أمنًا وترابطًا وتقدمًا وازدهارًا  . 
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كلمــة

قواتنا المسلحة مصنع 
الرجال وعرين األبطال 

والحصن الحصين للدفاع عن 
الوطن ومكتسباته

صاحب السمو الشيخ 

حميد بن راشد النعيمي
عضو المجلس األعلى - حاكم عجمان

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم عجمان أن قواتنا المسلحة الباسلة تلعب في الخمسين عاما الجديدة من 
عمر دولتنا الفتية دورا حيويا ومهما وفاعال في تحقيق أهداف وغايات سياسة اإلمارات الخارجية وال سيما ما يتعلق بحفظ األمن والسلم واالستقرار على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي وإعالء قيم التضامن في مواجهة التحديات التي تواجه األمن الخليجي والعربي. وقال صاحب السمو حاكم عجمان - في 

الكلمة التي وجهها لمجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة.

 إن قواتنا المسلحة أثبتت على مدى السنوات الماضية أنها مصنع الرجال 
وإنجازاته  الوطن ومكتسباته  عن  للدفاع  الحصين  والحصن  األبطال  وعرين 
والسند  حياضه،  عن  والذود  الوطن  خدمة  في  والتفاني  الوطنية  وعنوان 
أمن  حفظ  على  الساهرة  والعين  واألمن،  للسالم  والداعم  والعدل  للحق 
ما  وفي  والطمأنينة.  االستقرار  بنعيم  المتمتعين  والمقيمين  المواطنين 

يلي نص الكلمة : 

يمثل السادس من مايو من كل عام أحد األيام الخالدة في ذاكرة الوطن، 
فاليوم ونحن نحيي الذكرى الـ 46 على توحيد قواتنا المسلحة نحتفي بإنجاز 
ونعيش  الدولة  وتاريخ  اإلنسانية  ذاكرة  في  ذهب  من  بماء  سطر  وطني 
إنجازات العسكرية اإلماراتية األبية ونتلمس أهميتها في حفظ أمن وأمان 
1976م  عام  توحيدها  منذ  الجليلة  واإلنجازات  الوطنية  ومكتسباتنا  شعبنا 
وتطويرها على مر العقود حتى أصبحت رمزًا شامخا للقوة وعنوانا عريضًا 
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المواطن وعلى  الوطن وعلى  الحرص على  ظل قيادة رشيدة حريصة أشد 
أثبتت  الماضية  الحبيبة. وعلى مدى السنوات  كل ُمقيم على أرض دولتنا 
قواتنا المسلحة أنها مصنع الرجال وعرين األبطال والحصن الحصين للدفاع 
عن الوطن ومكتسباته وإنجازاته وعنوان الوطنية والتفاني في خدمة الوطن 
والعين  واألمن  للسالم  والداعم  والعدل  للحق  والسند  حياضه  والذود عن 
الساهرة على حفظ أمن المواطنين والمقيمين المتمتعين بحمد الله تعالى 
بنعيم االستقرار والطمأنينة. وفي الخمسين الجديدة من عمر دولتنا الفتية 
تلعب قواتنا المسلحة الباسلة دورا حيويا ومهما وفاعال في تحقيق أهداف 
وغايات سياسة اإلمارات الخارجية وال سيما ما يتعلق بحفظ األمن والسلم 
في  التضامن  قيم  وإعالء  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  واالستقرار 
مواجهة التحديات التي تواجه األمن الخليجي والعربي، وبما يخدم مصلحة 
اإلمارات ويعزز من صورتها المشرقة والمشرفة باعتبارها قوة أمن واستقرار 
وسالم على الصعيدين اإلقليمي والعالمي، والمساهمة الفاعلة واإليجابية 
مع المجتمع الدولي في كل ما من شأنه ترسيخ األمن واالستقرار والتنمية 
ونبذ  والتفاهم  والتعاون  والتعايش  السالم  قيم  وتعزيز  واالزدهار،  والرخاء 
الخالفات واالنقسامات والحروب. وفي هذه الذكرى الخالدة نتوجه بالدعاء 
إلى المولى العلي القدير أن يحفظ قادتنا وأن يديم عليهم الصحة والسعادة 
وأن ينعم على وطننا الغالي بالمزيد من التقدم واالزدهار واألمن والسالم 

وأن يديم على قواتنا المسلحة القوة، والرفعة، والعزة، والمنعة .

للكفاءة واالحترافية وذلك بعد فضل الله تعالى بفضل الدعم الكبير الذي 
أواله المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، والذي 
امتد إلى عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعلى للقوات المسلحة »حفظه الله«. ويطيب لي في هذه المناسبة 
فيها  ونترحم  البواسل  اإلمارات  أبطال  مسيرة  فيها  نستذكر  التي  الوطنية 
على شهدائنا األبرار ونخلد ذكراهم في وجدان األمة اإلماراتية أن أتوجه إلى 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«  »حفظه  المسلحة  للقوات 
الله«  الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  رئيس  نائب  آل مكتوم 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخواني  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد 
بأسمى  الكريم  اإلمارات  وشعب  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس 

آيات التهاني والتبريكات ومشاعر المحبة والتقدير. 
الوحدة  التي تحل علينا في كل عام عن قيمة  المتجددة  الذكرى  تعبر هذه 
التي آمن بها مؤسسو الدولة وقادتها الكبار على رأسهم المغفور له الشيخ 
اللبنة األساسية التي  الله ثراه«، وتجسد  زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 
قامت عليها الدولة في ترسيخ االتحاد وروح االتحاد في النفوس والعقول 
والقلوب والتأكيد على أهمية توحيد الجهود الوطنية وبناء مؤسسة عسكرية 
واحدة وفي  راية  واحدة وتحت  يد  إلى جنب في  أفرادها جنبا  يتراص  قوية 
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 قواتنا المسلحة نموذٌج 
استثنائٌي يحمل قيم 

اإلنسانية والتضحية

صاحب السمو الشيخ 

حمد بن محمد الشرقي
عضو المجلس األعلى - حاكم الفجيرة

 اليوم نموذجا استثنائيا يحمل قيم اإلنسانية والتضحية، وينشر رسالة التسامح والعطاء، ويمد يد العون لنصرة الشرعية وحل النزاعات لضمان استقرار 
الشعوب في مختلف مناطق العالم. ونوه إلى أن أجهزتها الدفاعية و أبطالها أثبتوا قدرتهم على مواجهة المخاطر ورد االعتداء عن أرض وطننا الغالي، في 
رسالة واضحة بمدى قوتها وجسارتها في التصدي لكل ما من شأنه المساس بالوطن وأمنه واستقراره. و فيما يلي نص كلمة سموه التي وجههـــــا عـــــبر  

مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة .  

توحيد  أن  نؤكد  المسلحة،  اإلماراتية  قواتنا  لتوحيد   46 الـ  الذكرى  في   «
قواتنا المسلحة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان » طيب 
تاريخية،  كان ضرورة  اإلمارات،  حكام  السمو  أصحاب  وإخوانه   ،« ثراه  الله 
رئيسيا  وركنا  الشامخة،  رايته  وتحت  االتحاد  مسيرة  في  مفصليا  وقرارا 
كيانه  ودعم  النفيسة  على مكتسباته  والحفاظ  الحضارية  نهضته  ركائز  من 

المتين. وفي هذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوبنا، نجدد اعتزازنا بإرادة 
االتحاد القوية التي جمعت الرؤى ووحدت الجهود نحو تعزيز العمل الوطني 
المشترك، بما يسهم في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وتوفير الحياة 
الطيبة.  اإلمارات  دولة  أرض  على  يعيش  من  ولكل  للمواطنين،  اآلمنة 
واإلقليمي  الوطني  المستوى  على  المسلحة  قواتنا  بإنجازات  نفخر  إننا 
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المساس بالوطن وأمنه واستقراره. وفي هذه المناسبة الوطنية العظيمة، 
الشيخ  السمو  صاحب  أخي  إلى  والتبريكات  التهاني  آيات  بأسمى  نتقدم 
السمو  الله« وأخي صاحب  الدولة »حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخي   ، الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى إخواني 
حكام اإلمارات الكرام، وشعب اإلمارات، مؤكدين على ثقتنا الكاملة بقواتنا 
إذ  إننا  الغالي. و  اتحادنا  الوطن ومقدرات  بالدفاع عن  المسلحة وجاهزيتها 
نحتفل بهذه الذكرى الغالية، نستذكر بطوالت شهداء اإلمارات البررة، الذين 
ضحوا بأرواحهم فداء للوطن، وحفاظا على األرض، وسطروا أروع المالحم 
بواسع  يتغمدهم  أن  عزوجل  الله  داعين  والوالء،  التضحية  في  اإلنسانية 

رحمته، ويديم األمن واألمان على دولة اإلمارات«.

التكنولوجية  واإلمكانات  المخلصين  أفرادها  بقدرات  ونشيد  والعالمي، 
سعي  بفضل  والجوية،  البحرية  و  البرية  قواتنا  تمتلكها  التي  المتطورة 
بالتخطيط  المسلحة  القوات  منظومة  لتطوير  الدائم  اإلمارات  حكومة 
الثاقب، واالستراتيجيات الفاعلة، عبر استقطاب الخبرات المختلفة، وتفعيل 
أحدث التقنيات العسكرية ذات معايير الجودة والكفاءة المعتمدة عالميا، بما 
يتواءم مع مكانة دولة اإلمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، وسمعتها 
اليوم  اإلماراتية  المسلحة  القوات  أصبحت  لقد  العالم.  دول  بين  الرفيعة 
التسامح  رسالة  وينشر  والتضحية،  اإلنسانية  قيم  يحمل  استثنائيا  نموذجا 
استقرار  لضمان  النزاعات  وحل  الشرعية  لنصرة  العون  يد  ويمد  والعطاء، 
الشعوب في مختلف مناطق العالم، كما أثبتت أجهزتها الدفاعية وقدرات 
أبطالها قدرتها على مواجهة المخاطر ورد االعتداء عن أرض وطننا الغالي، 
التصدي لكل ما من شأنه  في رسالة واضحة بمدى قوتها وجسارتها في 



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة
36

كلمــة

 قرار توحيد القوات 
المسلحة نقطة تحول في 

تاريخ اإلمارات

صاحب السمو الشيخ 

 سعود بن راشد المعال
عضو المجلس األعلى -  حاكم أم القيوين

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعال عضو المجلس األعلى حاكم أم القيوين أن قرار توحيد القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
كان نقطة تحول في تاريخ اإلمارات وقفزة نوعية أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« .. مشيرا سموه إلى أن توحيد 
القوات المسلحة اإلماراتية في السادس من مايو 1976، يعد ذكرى وطنية في نفوس أبناء اإلمارات ومصدر اعتزاز وافتخار لإلمارات. وقال سموه - في 

كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكري الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة.

ورفع صاحب السمو حاكم أم القيوين أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى 
الدولة »حفظه  زايد آل نهيان رئيس  أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
نائب رئيس  الله« وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
السمو  وأخيه صاحب  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 

للدولة  المسلحة  القوات  لتوحيد   46 الـ  الذكرى  بمناسبة  اإلمارات  حكام 
التي توافق السادس من مايو من كل عام، وبالدور الذي بذلوه لبناء قواتنا 
المسلحة لتصبح حصنا ودرعا للوطن. وقال سموه - في كلمة وجهها عبر 
للقيادة  الوالء  نجدد  أن  علينا جميعا   - المناسبة  بهذه  الوطن«  »درع  مجلة 
الرشيدة للدولة سائلين العلي القدير أن يحفظ دولتنا ويديم قواتنا المسلحة 
ذخرا للوطن كونها الدرع الواقي والسياج الحصين لردع كل من أراد السوء 
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لدولتنا. وأشاد سموه بأبنائنا في القوات المسلحة الذين أثبتوا قدرات غير 
التي  الراسخة  المبادئ  على  والثبات  والتضحيات  المواجهة  في  مسبوقة 
المشترك  والمصير  الوحدة  بدولة  إيمانا  المؤسسون  القادة  عليها  حرص 
البناء والتطور والنهضة لتثبت  والعمل على تعزيز ركائزها لتواصل مسيرة 
وتحافظ  تحميها  إلى قوة  يحتاج  والتسامح  والعطاء  البناء  أن  أجمع  للعالم 
عليها، منوها سموه بالكفاءة التي وصلت إليها القوات المسلحة من تطوير 
ومكانة متميزة تتبوأتها نظير دورها الريادي في دعم السلم واألمن العالمي 
المنكوبة في  للشعوب  العون  يد  ومد  والدولية  اإلقليمية  الساحتين  على 
مناطق الكوارث والحروب واألزمات مما أكسبها احترام دول العالم أجمع. 

المسلحة  القوات  توحيد  يوم  أن  القيوين  أم  حاكم  السمو  صاحب  وأكد 
القوة  أمتالك  أن  إلى  اإلمارات، مشيرا سموه  تاريخ  سيظل مشهودا في 
هو الضمانة األساسية لعزة ونهضة اإلمارات. واختتم صاحب السمو حاكم 
أم القيوين كلمته بالقول : » ونحن نحتفل بالذكرى الـ 46 لتوحيد القوات 
أبناء  من  األبرار  شهدائنا  تضحيات  وإجالل  تقدير  بكل  نستذكر  المسلحة 
اإلمارات  راية  لتبقى  للوطن  فداء  بحياتهم  الذين ضحوا  المسلحة  القوات 
خفاقة في سماء المجد وميادين الشرف .. أعاد الله هذه الذكرى الغالية على 
دولة اإلمارات وقيادتنا الرشيدة بالعزة والقوة والتمكين، وكل عام وقواتنا 

المسلحة وشعب اإلمارات بألف خير«.

أبنائنا في القوات المسلحة 
أثبتوا قدرات غير مسبوقة في 
المواجهة والتضحيات والثبات 

على المبادئ الراسخة التي 
حرص عليها القادة المؤسسون
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 توحيد القوات المسلحة 
قرار مصيري رسخ دعائم أمة 

أصبحت رمزا للقوة الحكيمة

صاحب السمو الشيخ 

سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى -  حاكم رأس الخيمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة أن توحيد القوات المسلحة اإلماراتية قرار مصيري اتخذه 
اآلباء المؤسسون ليرسخ دعائم أمة أصبحت رمزًا للقوة الحكيمة التي تساهم في تعزيز أمن المنطقة وتحولت إلى واحة للسالم واالستقرار في العالم. 

وقال سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكري الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة.

إليه  الذي وصلت  والتطور  التقدم  للتأمل في مدى  اليوم فرصة  إن هذا   
قواتنا المسلحة على كافة المستويات التنظيمية والقتالية، وهو ما يعكس 
حكمة ذلك القرار التاريخي الذي أذن بوالدة قوة حكيمة ترعى الوطن وتسهر 
لمواصلة  وضامنًا  األمان  صمام  وأبدًا  دائمًا  وتكون  واستقراره  أمنه  على 
تقدمه ورخائه وازدهاره. وفي ما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم رأس 

الخيمة ..

نحتفل في السادس من مايو بالذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة في 
دولة اإلمارات، هذا القرار المصيري الذي اتخذه اآلباء المؤسسون ليرسخ 
دعائم أمة أصبحت رمزًا للقوة الحكيمة التي تساهم في تعزيز أمن المنطقة 
القوات  توحيد  قرار  إن  العالم.  في  واالستقرار  للسالم  واحة  إلى  وتحولت 
اتخذها  التي  المفصلية  القرارات  أهم  من  كان  عامًا   46 قبل  المسلحة 
وإخوانه  ثراه«  الله  »طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور 
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الرشيدة  قيادتنا  وتوجيهات  دعم  بفضل  تشكلون  اليوم  الساهرة،  وعيوننا 
وعلى  والتضحية،  لإلخالص  ورمزًا  القتالية  الكفاءة  في  عالميًا  نموذجًا 
عاتقكم تحملون رسالة اإلمارات الحضارية القائمة على السالم وتقدمون 
العزيزة على  الذكرى  احتفالنا بهذه  التضحية والفداء. مع  أروع األمثلة على 
أبناء  من  الوطن  شهداء  وإجالل  واعتزاز  وفخر  تقدير  بكل  نستذكر  قلوبنا، 
القوات المسلحة األبرار، الذين ضحوا بحياتهم فداًء لدولة اإلمارات لتبقى 

رايتها خفاقة في سماء المجد وميادين العزة والشرف. 
وال يسعني اليوم سوى أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب 
الله«، وأخي  الدولة »حفظه  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« ، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  بن 
المجلس األعلى لالتحاد، حكام  الشيوخ أعضاء  السمو  ، وإخواني أصحاب 
اإلمارات  دولة  وشعب  المسلحة،  قواتنا  وضباط  أفراد  وإلى  اإلمارات، 

العظيم، وكل عام ودولة اإلمارات العربية المتحدة في خير وسالم وتقدم.

وإيصال  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دعائم  رفع  أجل  المؤسسون من  اآلباء 
رسالة للعالم مفادها أن الدولة ماضية في مسيرتها نحو التنمية واالزدهار 
مستندة على جيش قوي يجمع تحت مظلته كل أبناء الوطن لحماية حدوده 

والذود عن أرضه ومقدراته. 
المسلحة  قواتها  في  متمثلة  األمة  لوحدة  ذكرى  فقط  ليس  اليوم  إن 
إليه  الذي وصلت  التقدم والتطور  للتأمل في مدى  المنيعة، ولكن فرصة 
قواتنا المسلحة على كافة المستويات التنظيمية والقتالية، وهو ما يعكس 
حكمة ذلك القرار التاريخي الذي أذن بوالدة قوة حكيمة ترعى الوطن وتسهر 
لمواصلة  وضامنًا  األمان  صمام  وأبدًا  دائمًا  وتكون  واستقراره  أمنه  على 
تقدمه ورخائه وازدهاره. أتوجه بتحية خاصة ألبنائي وبناتي من أفراد وضباط 
قواتنا المسلحة الباسلة .. دروع الوطن وصمام أمانه، وأؤكد لهم أن راية 
اتحادنا  بعزمهم وتضحياتهم، وسيظل  األمم  بين  اإلمارات ستبقى خفاقة 
بمشيئة  وسنتكمن  وإخالصهم،  بشجاعتهم  األركان  وقوي  البنيان،  راسخ 
الوطنية  بروحهم  التحديات في كل وقت وزمان،  الله من مواجهة أصعب 
وتفانيهم في حب اإلمارات. رجال قواتنا المسلحة البواسل، حماة اتحادنا، 
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كلمــة

 توحيد القوات المسلحة 
نقطة تحوٍل مهمة في تاريخ 

اإلمارات

سمو الشيخ 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إنه في السادس من مايو من كل عام نتوقف أمام حدث كبير شكل عالمة فاصلة 
ونقطة تحول مهمة في تاريخ اإلمارات، وركيزة رئيسية قام عليها صرح دولة االتحاد إذ يصادف هذا اليوم ذكرى القرار التاريخي بتوحيد قواتنا المسلحة، 
إيذانا ببدء مرحلة جديدة انطلقت معها سواعد أبناء اإلمارات تبني وتعمر وترسي أسس دولة فتية تمكنت خالل 50 عاما من قيامها من أن توجد نموذجا 
تنمويا فريدا بإنجازات استحقت بجدارة تقدير العالم واحترامه ضمن مختلف المجاالت. وأكد سموه - في كلمة وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة 

الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة. 

 أنه بفضل فطنة قائد محب لشعبه، وحرص والد أراد ألبناء وبنات وطنه أن 
يكونوا في أعلى مراتب التميز وأن يتصدروا مصاف األمم والشعوب صانعة 
المستقبل، كان القرار الحكيم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
القوات المسلحة  المؤسسين توحيد  القادة  ثراه، وبدعم إخوانه  الله  طيب 
اإلماراتية، لتكون الدرع الذي يحمي مقدرات الوطن، ويصون عليه سيادته و 
هيبته، والسيف الذي يردع كل من تسول له نفسه المساس بمكتسباته أو 

تهديد سالمته. وأضاف: » اليوم، ومع احتفالنا بالذكرى السادسة واألربعين 
البواسل  ألبطالها  واجبة  وتقدير  إعزاز  تحية  نوجه  المسلحة،  قواتنا  لتوحيد 
وضمن مختلف المواقع والميادين، لما قدموه ويقدمونه من بذل وعطاء 
وتضحيات، ذودا عن حياض الوطن وصونا لمكانته وحفظا لرايته عالية في 
المسلحة  القوات  أبطال  سطره  بما  سموه  ونوه  والكرامة«.  العزة  سماء 
من أروع مالحم الوطنية والفداء ليظل اسم اإلمارات دائما شامخا ومنيعا 
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القوات المسلحة، فيما يضيف اكتمال التميز في هذا المجال عنصر قوة 
جديدة جعل من قدرات تصنيع المستلزمات الدفاعية في دولتنا مصدر فخر 
واعتزاز لكل إماراتي وإماراتية بما وصلت إليه تلك القدرات من مستويات 
راقية تضاهي األفضل عالميا، مستقطبة تقديرا دوليا من خبراء ومؤسسات 
كبرى لها باع طويل في هذا المضمار ». وأكد سموه أن عمليات التطوير و 
التحديث المستمرة لقدرات القوات المسلحة و ضمن جميع أفرعها البرية 
و البحرية و الجوية، والحرص على امتالك أحدث ما توصل إليه العالم من 
تجهيزات وتقنيات دفاعية، والعمل المتواصل على رفع كفاءة األفراد ضمن 
بالمستقبل  تفاؤلنا  تزيد من  والتقنية، معطيات  الميدانية  المهام  مختلف 
وترسخ ثقتنا في قدرتنا الكاملة على التصدي لكافة أشكال التحديات، في 
عالم يموج بمتغيرات تجعل من الحفاظ على أعلى مستويات الجاهزية أمانة 
اإلمارات  لتظل  وإخالص،  أمانة  بكل  حملها  في  التهاون  يمكن  ال  وطنية 

دائما واحة لألمن واالستقرار ومنارة لألمل والسالم والسعادة.

ليقدموا المثال والقدوة في االنتماء لهذه األرض الطيبة والوالء لقيادتها 
الرشيدة، والمبادرة لتلبية نداء الواجب في كل وقت وحين، معاهدين الله 
األمم  بين  اإلمارات  رفعة اسم  أجل  والنفيس من  الغالي  بذل  تعالى على 
األمن  المؤثر في نشر مقومات  اإليجابي  وتأكيد إسهامها  التاريخ،  صانعة 

والسالم واالستقرار في مناطق متفرقة من العالم. 
المسيرة  لهذه  الحامي  السياج  وستظل  كانت  المسلحة  القوات  أن  وأكد 
تسعى  مستقبل  نحو  حثيثة  بخطى  اإلمارات  معها  تتقدم  التي  المباركة 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  بقيادة  جديدة  ريادية  مواقع  لتبوء  فيه 
الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
حاكم  الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  و متابعة صاحب  الله«  »رعاه  دبي 
إخوانهم  وبدعم  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
أسباب  يحمل  مستقبل  اإلمارات..  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء 
 «  : وقال  والعالم.  المنطقة  ولشعوب  اإلمارات  لشعب  والنماء  الخير 
العطاء  ميادين  الباسلة في مختلف  المسلحة  قواتنا  إسهامات  كانت  لقد 
والفداء تجسيدا للقيم األصيلة التي تأسست عليها دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، وشيم شعبها األبي وخلقه النبيل... وكما كانت خالل الخمسين 
الحق ومساندة األشقاء، والمستضعفين في  الماضية داعما لنصرة  عاما 
شتى بقاع العالم ستبقى خالل الخمسين المقبلة رمزا للبطولة والشجاعة 
للدور  امتدادا  يحتاجها  من  لكل  العون  يد  وتقديم  حدود،  بال  والتضحية 
اإلنساني الكبير الذي أسهمت به قواتنا المسلحة في العديد من المناطق 
المنكوبة حول العالم، وعلى قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، 
الراسخة في االنتماء للوطن الذي تبيت ساهرة على  انطالقا من عقيدتها 

أمنه وسالمته وازدهاره«. 
وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم : » ال يفوتنا في 
هذه المناسبة أن نشيد بالتقدم الكبير الذي تشهده الصناعات الدفاعية في 
توحيد صفوف  قرار  يتحقق في منأى عن  يكن  لم  ما  اإلمارات وهو  دولة 
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 توحيد القوات المسلحة 
نقطة تحوٍل مهمة في تاريخ 

اإلمارات

سمو الشيخ 

 مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية إنه في ذكرى صدور قرار توحيد قوات اإلمارات 
المسلحة الذي يؤرخ النطالق مسيرة بنائها، يتجلى نجاح نموذجنا اإلماراتي في أروع وأبهى صوره، فخالل السنوات الـ 46 الماضية انتقلت قوات اإلمارات 
وبنات  أبناء  نخبة من  والتكوين، وقوامه  التدريب  وبرامج  التأهيل  وأكاديميات  وأرقى مدارس  األسلحة،  أنواع  أحدث  يملك  إلى جيش عصري  المسلحة 
اإلمارات يقودنه ويندرجون في رتبه كافة، ترفدهم قوات احتياط من شبابنا الذين التحقوا بالخدمة الوطنية اإللزامية وتخرجوا بتأهيل عسكري وجهوزية 
لتلبية النداء. وأضاف سموه : » في هذه الذكرى المباركة تفيض في نفسي مشاعر الفخر واالعتزاز بمسيرة بناء وطننا، وبآباء التأسيس وآباء التمكين الذين 
قادوا هذه المسيرة، حتى صار نموذجنا اإلماراتي منارة تنموية وحضارية تشع نجاحاتها وإنجازاتها في العالم بأسره ». جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها 

إلى مجلة »درع الوطن«  بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة، فيما يلي نصها :

بذكرى صدور قرار  اإلمارات  أبناء وبنات  احتفل مع  أن   يسعدني ويشرفني 
توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو عام 1976. واغتنم حلول ذكرى 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  الخالد، ألهنئ سيدي صاحب  الوطني  اليوم  هذا 

الشيخ  السمو  وسيدي صاحب  الله«،  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  ، وسيدي صاحب  الله«  »رعاه  دبي 
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أنواع األسلحة، وأرقى مدارس وأكاديميات  إلى جيش عصري يملك أحدث 
اإلمارات  وبنات  أبناء  من  نخبة  وقوامه  والتكوين،  التدريب  وبرامج  التأهيل 
الذين  شبابنا  من  احتياط  قوات  ترفدهم  كافة،  رتبه  في  ويندرجون  يقودنه 
التحقوا بالخدمة الوطنية اإللزامية وتخرجوا بتأهيل عسكري وجهوزية لتلبية 
النداء. تحية العرفان والتقدير لضباط وجنود قواتنا المسلحة البواسل ولمن 
سبقوهم ونالوا شرف الخدمة في السلك العسكري. والتحية موصولة لرجال 
ونساء األجهزة األمنية وأجهزة الحماية المدنية، مقدرين دورهم في توطيد 
األمن واالستقرار في أرجاء وطننا، ومثمنين عاليًا كفاءتهم وشجاعتهم في 
أداء كل المهام التي يكلفون بها، ووقوفهم باقتدار لحماية وطننا ومجتمعنا 
أرواحهم  تحتفي  الذين  األبرار  لشهدائنا  واجبة  والتحية  الزمان.  عاديات  من 
معنا بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتلهمنا إلى المزيد من العطاء لوطننا 

والتفاني في خدمته.
أعاهد ومعي شباب وشابات اإلمارات الله سبحانه وتعالى أن نواصل السير 
على صراطه المستقيم، والعمل بما يحب ويرضى. ونعاهد قادتنا على أن 
نظل عند حسن ظنهم، وأن نقتدي بنهجهم ونسير على خطاهم، ونبذل غاية 
الجهد للحفاظ على إنجازاتهم واإلضافة إليها ليبقى وطننا عزيزًا منيعًا مزدهرًا، 

وتبقى راياته خفاقة تعانق المجد. والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته .

ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ، وإخوانهم أصحاب 
عام  الله جميعًا. وفي كل  اإلمارات حفظهم  المجلس حكام  أعضاء  السمو 
واالعتزاز  الفخر  مشاعر  نفسي  في  تفيض  المباركة  الذكرى  هذه  فيه  تحل 
بمسيرة بناء وطننا، وبآباء التأسيس وآباء التمكين الذين قادوا هذه المسيرة، 
ونقلوا بها دولتنا من التخلف إلى التقدم، ومن الهامشية إلى الفاعلية، ومن 
العوز إلى االزدهار، حتى صار نموذجنا اإلماراتي منارة تنموية وحضارية تشع 
نجاحاتها وإنجازاتها في العالم بأسره. وفرادة نموذجنا اإلماراتي أنه أولى كافة 
حقول التنمية الشاملة االهتمام الذي تستحق، وأدار تطويرها بما يتناسب 
مع طبيعتها ويضمن استدامتها، فكان اإلنجاز والنجاح مشهودين في بناء 
اإلنسان والعمران، وتعزيز االقتصاد وتنويعه، وإدامة االزدهار، وتوطيد األمن 
واالستقرار، واالرتقاء بنوعية الحياة. وهو ما سار بدولتنا إلى الترتيب المتقدم 
في مؤشرات التنمية والتنافسية الدولية، وحفزها إلى التطلع للمراكز األولى 

في كافة هذه المؤشرات.
 وفي ذكرى صدور قرار توحيد قوات اإلمارات المسلحة الذي يؤرخ النطالق 
مسيرة بنائها، يتجلى نجاح نموذجنا اإلماراتي في أروع وأبهى صوره. فخالل 
المسلحة من  اإلمارات  قوات  انتقلت  الماضية  واألربعين  الست  السنوات 
حال التعدد إلى حال الوحدة، ومن كتائب متفرقة محدودة العديد والتسليح، 
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توحيد القوات المسلحة 
قرار تاريخي حكيم

سمو الشيخ 

سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي 
نائب حاكم الشارقة

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة في مثل هذا اليوم العظيم من أيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، نحتفي 
بالقرار التاريخي الحكيم بتوحيد القوات المسلحة ، لتبدأ بالدنا مسيرة كبيرة نحو التقدم والنهضة والنماء، تحرسها قواتنا الموحدة القوية والتي تدافع أبناء 
وبنات اإلمارات للعمل فيها في مختلف المجاالت ، ولتكون قوات سالم وتنمية وعطاء ال محدود. جاء ذلك في كلمة سموه التي وجــــــهها إلى مجلة »درع 

الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة، فيما يلي نصها : 

المتحدة،  العربية  اإلمارات  أيام دولة  العظيم من  اليوم  إنه في مثل هذا   
بالدنا  لتبدأ   ، المسلحة  القوات  بتوحيد  الحكيم  التاريخي  بالقرار  نحتفي 
مسيرة كبيرة نحو التقدم والنهضة والنماء، تحرسها قواتنا الموحدة القوية 
 ، المجاالت  مختلف  في  فيها  للعمل  اإلمارات  وبنات  أبناء  تدافع  والتي 

ولتكون قوات سالم وتنمية وعطاء ال محدود ، وفي كل عام تحتفل بالدنا 
المراحل  الذاكرة  تستدعي  اإلمارات،  أهل  قلوب  على  العزيزة  الذكرى  بهذه 
المبذولة  والجهود  الكبير  والدعم  المسلحة،  قواتنا  عاشتها  التي  المختلفة 
أدوارها  الجاهزية ألداء  الدرجات في  أعلى  على  لتكون  وتقدمها،  لتطويرها 
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التنمية  خطط  كافة  في  المباشرة  ومساهمتها  المأمولة، 
المستدامة التي ترتكز عليها بالدنا لتتبوأ المراكز المتقدمة 
نرفع  المناسبة  وبهذه  التنموية.  المؤشرات  مختلف  في 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« ، وإلى 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس 
، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
وإلى  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
وصف  ضباط  كافة  وإلى  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب 
السادسة  الذكرى  بمناسبة  المسلحة،  وأفراد قواتنا  ضباط 
الله  واألربعين لتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية ، داعين 
عز وجل أن يديم على بالدنا نعمة األمن واألمان مع المزيد 

من التقدم واالزدهار . 
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كلمــة

توحيد القوات المسلحة أحد 
المنجزات األساسية التي 

قامت عليها بالدنا

سمو الشيخ 

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
 ولي عهد ونائب حاكم الشارقة

قال سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة إن توحيد القوات المسلحة يعد أحد المنجزات األساسية التي 
قامت واستندت عليها بالدنا وهي تخطو في طريق االتحاد والتقدم والتطور فكان أن تكونت قوات مسلحة موحدة و أمينة على أرضها وشعبها، لتؤدي أجل 
األدوار واألعمال في خدمة الوطن وتعكس البنيان القوي لمجتمع دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعد إحدى ثمرات الفكر الحكيم والرؤية السديدة للقادة 
المؤسسين، والتي نعيش ثمارها اليوم أمنا وسالما ومنعة وقوة . وأضاف سموه - في كلمة وجهها عبر  مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة 

واألربعين لتوحيد القوات المسلحة .

القيادة  الذكرى، وفيها نثمن جهود  أنه في كل عام يتجدد االحتفال بهذه   
الرشيدة لدعم القوات المسلحة ورفدها بكل ما تحتاجه من عتاد وتدريبات 
الشباب  تدافع  جانب  إلى  الجاهزية،  درجات  أعلى  في  تجعلها  وتطبيقات 
ورفع  وانتماء.  ووطنية  حب  بكل  في صفوفها  واالنخراط  إليها  لالنضمام 

سموه بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«  »رعاه  دبي  حاكم 
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القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي 
األعلى للقوات المسلحة وأصحاب 
كافة  وإلى  اإلمارات  حكام  السمو 
وأفراد  ضباط  وصف  ضباط 
الذكرى  بمناسبة  المسلحة،  قواتنا 
السادسة واألربعين لتوحيد القوات 
المسلحة اإلماراتية ، متمنيا للبالد 
والنماء  والتقدم  التطور  من  مزيدا 
يحفظها  أن  تعالى  الله  دعا  و   ،
وشعبها وأن يديم علينا نعمه وأمننا 
ويقوي عضد قواتنا المسلحة وهي 
تدافع عن األرض واألهل والوطن.
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كلمــة

قواتنا المسلحة كانت وما 
تزال صمام األمان للنهضة 

الحديثة

سمو الشيخ 

عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي
 نائب حاكم الشارقة

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أن ذكرى توحيد القوات المسلحة اإلماراتية، تمّثُل واحدة من أعظم األيام 
والمناسبات الوطنية في الدولة، حيث كانت وما تزال صمام األمان للنهضة الحديثة التي تعيشها دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقال سموه - في كلمة 

وجهها عبر مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة

 منذ توحيد القوات المسلحة توالى الدعم الالمحدود من القيادة الرشيدة، 
في  وأهميتها  المسلحة،  القوات  بها  تقوم  التي  العظيمة  باألدوار  مؤمنًة 
الدفاع عن الوطن وأهله وأرضه وترابه، وحتى تتطور قدراتها العسكرية في 
كافة المجاالت، لتكون مصدر فخٍر وعٍز وانتماء لكل فرد من أفراد مجتمعنا 
األصيل، في كل عاٍم نحيي هذه الذكرى ونحن نّشُد على أيدي أبنائنا وبناتنا 
وهم يحملون لواء الدفاع عن البالد، ويقومون بواجباتهم، كما نترحم على 
المناسبة  بهذه  ورفع سموه  المجاالت.  كافة  والواجب في  الوطن  شهداء 
زايد  الشيخ خليفة بن  السمو  إلى صاحب  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى 

بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«  »حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 
الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس  راشد آل مكتوم 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله« 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء 
ضباط  وصف  ضباط  كافة  وإلى  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس 
وأفراد قواتنا المسلحة، بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات 
المسلحة اإلماراتية، داعيا المولى عز وجل أن ننعم باستمرار األمن واألمان 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات والتقدم واالزدهار.
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كلمــة

 توحيد القوات المسلحة 
عالمة فارقة ومضيئة في 

تاريخ وطننا

سمو الشيخ 

عمار بن حميد النعيمي
 ولي عهد عجمان

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن ذكرى توحيد القوات المسلحة هي ذكرى وطنية عزيزة وغالية واستثنائية وتمثل عالمة فارقة 
بالذكرى  نحتفل  حيث  اإلمارات،  الحبيبة  دولتنا  واالستثنائية في جيش  األهمية  من  كبيرة  درجة  على  وتحول  الحبيب  وطننا  تاريخ  في  ومميزة  ومضيئة 
السادسة واألربعين لتوحيد قواتنا المسلحة وفاء وتجديدا للعهد وحفظا لهذا اإلنجاز التاريخي الذي شّكل منعطفا مهما في مسيرتنا المباركة نحو تحقيق 
ممسكات الوحدة الوطنية واألهداف القومية تحت مظلة واحدة هي اتحاد دولتنا الغـــــــالي والعزيز جاء ذـــــلك في كلمة سموه التي وجههــــا إلى مجلة 

»درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة، فيما يلي نصها :

واإلباء  والشموخ  واالعتزاز  الفخر  معاني  كل  تتجسد  األغر  اليوم  هذا  في 
فارقة  عالمة  وتمثل  واستثنائية  وغالية  عزيزة  وطنية  بذكرى  نحتفل  ونحن 
من  كبيرة  درجة  على  وتحول  الحبيب  وطننا  تاريخ  في  ومميزة  ومضيئة 
األهمية واالستثنائية في جيش دولتنا الحبيبة اإلمارات، حيث نحتفل اليوم 
وتجديدا  وفاء  المسلحة  قواتنا  توحيد  على  واألربعين  السادسة  بالذكرى 

للعهد وحفظا لهذا اإلنجاز التاريخي الذي شّكل منعطفا مهما في مسيرتنا 
تحت  القومية  واألهداف  الوطنية  الوحدة  تحقيق ممسكات  نحو  المباركة 
مظلة واحدة هي اتحاد دولتنا الغالي والعزيز ففي هذا اليوم اتخذ المؤسس 
وإخوانه  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  الوالد  الذكر  ، طيب 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 
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قوات أشقائنا بدول مجلس التعاون وأمتنا العربية في تحقيق أمن واستقرار 
بحروب  مرت  التي  العالم  دول  مختلف  في  المنكوبين  وإغاثة  المنطقة 
من  الالجئين  وإيواء  للمحتاجين  اإلنسانية  المساعدات  وتقديم  وكوارث، 

الحروب بالتعاون والتنسـيق مع المجتمع الدولـي.
لقد كسبت دولتنا احترام وتقدير وثقة العالم بالسياسة المتوازنة والمنفتحة 
الثقافات  مختلف  بين  والتعايش  والتعاون  االحترام  على  تقوم  التي 
واألديان في سالم واطمئنان وتعظيم قيم التسامح والتعاون بين الجميع 
المبادرات  في  طولي  يدا  لإلمارات  أن  األيام  وأثبتت  والضراء  السراء  في 
الملهمة والمتفردة التي تهدف لخدمة البشرية وإسعاد الشعوب وقد كان 
لقواتنا المسلحة اسهام كبير في تحقيق هذه األهداف بأدوارها المختلفة 
كبير،  وإخالص  عالية  بمسؤولية  وتؤديها  بها  تقوم  التي ظلت  والمتعددة 
تلك  المسلحة  القوات  بأبناء  فخورون  إننا  وعميق.  متجذر  وطني  وحس 
المؤسسة الوطنية العريقة ونعّظم دورهم وُنِجّل عطاءهم في إرساء دعائم 
المطلق  دعمنا  ونؤكد  وتضحياتهم  بسالتهم  ونثمن  واالستقرار  األمن 
ومساندتنا الدائمة والمستمرة لهم، ونذكر في هذه اليوم شهداءنا البواسل 
الحق  لنصرة  والصبر  والفداء  التضحية  في  األعلى  المثل  ضربوا  الذين 
والدفاع عن المظلوم وإغاثة الملهوف لتبقى اإلمارات خيرها للجميع تنشد 
أن  القدير  العلي  المولى  إلى  بالدعاء  نتوجه  السالم. وختامًا،  العدل وتنشر 
الباسلة  المسلحة  قواتنا  تظل  وأن  الكريم  وشعبنا  الرشيدة  قيادتنا  يحفظ 
رمزا للفداء والصمود والحصن الحصين والدرع المتين وصمام أمن وأمان 

واستقرار الوطن والمواطن . 

قرارهم  الوطن  هذا  لمستقبل  واالستشرافية  والواثقة  الواضحة  برؤيتهم 
التاريخي في السادس من مايو عام 1976م بتوحيد القوات المسلحة وبناء 
جيش موحد يحمي األرض والعرض ويصون األمن ويحفظ االستقرار ويعزز 

اإلنجازات والمكتسبات ويعلي راية االتحاد. 
في هذه المناسبة الخالدة أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد األعلى 
للقوات المسلحة »حفظه الله«، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
الله«  الوزراء حاكم دبي »رعاه  الدولة رئيس مجلس  رئيس  نائب  آل مكتوم 
نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
الشيوخ أعضاء  السمو  المسلحة وإخوانهم أصحاب  للقوات  القائد األعلى 
العزيز. هذا  المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات، وإلى شعب اإلمارات 
القرار التاريخي وضع قواتنا المسلحة في مصاف الجيوش القوية والحديثة 
وعزز الثقة في إمكاناتها وقدراتها بعد أن تمكنت على مدى أكثر من أربعة 
عقود من تحقيق نقلة نوعية عالية ومشهود لها من ناحية الكوادر الوطنية 
أسلحة متطورة، ومواكبة  لها من  توفر  وما  والمنظمة  والمدربة  المؤهلة 
مختلف التقنيات العسكرية لمواجهة كافة التحديات. وانسجاما مع النهضة 
الشاملة والتنمية المستدامة للدولة شهدت الصناعات العسكرية في بالدنا 
نهضة وتطورا متسارعا أثمر عن صناعة عسكرية متقدمة على أرض دولتنا 
الدول  من  الكثير  ونرفد  العالمي  السوق  في  ننافس  الوطنية  وبسواعدنا 

بإنتاجنا، كما أن أهم معارض الدفاع في العالم تقام في اإلمارات. 
المسلحة دور كبير في  أن تكون لقواتنا  الرشيدة على  لقد حرصت قيادتنا 
مع  بفاعلية  واإلسهام  ودوليا  إقليميا،  واالستقرار  واألمن  السلم،  تحقيق 
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كلمــة

 قواتنا المسلحة أثبتت 
قدرتها على حفظ أمن 
الوطن و دعم استقرار 

المنطقة

سمو الشيخ 

 محمد بن حمد بن محمد الشرقي
 ولي عهد الفجيرة

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن القوات المسلحة اإلماراتية أضحت اليوم من أقوى الجيوش في المنطقة و العالم، 
بفضل الدعم الذي تقدمه قيادة دولة اإلمارات بمجال التدريب وتوفير أفضل األسلحة والتقنيات الحديثة في المجال العسكري لتؤكد جاهزيتها التامة 
وحرفيتها العالية في التعامل مع مختلف أنواع التحديات واألخطار في الظروف واألزمنة كافـــــة. و فيمــــا يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر  مجلة 

»درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة .

نحتفل اليوم بالذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية، التي أثبتت 
منذ توحيدها وحتى اليوم دورها المحوري في حفظ أمن الوطن، واستقرار 
المنطقة، بفضل الخبرات العالية والخطط االستراتيجية المنبثقة من نهج 
الثاقبة  الرؤى  أجمعت  اليوم،  هذا  األصيل. في  اتحادها  ودستور  اإلمارات 
قواتنا  توحيد  على  األوائل  ومؤسسيها  اإلمارات  حكام  السمو  ألصحاب 

المسلحة تحت راية االتحاد، ووحدته الراسخة، فُسّخرت اإلمكانيات الفردية 
الجهود في سبيل  وُحشدت  والموارد،  الطاقات  واسُتثمرت  والمؤسسية، 
صون مكتسبات اتحاد اإلمارات وُمنجزاته التي ال تقدر بثمن، وحتى تبقى 

درع الوطن الحصين وسياجه المتين.
في  الجيوش  أقوى  من  اليوم  اإلماراتية  المسلحة  القوات  أصبحت  لقد 
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المنطقة والعالم، بفضل الدعم الالمحدود الذي تقدمه قيادة دولة اإلمارات 
في  الحديثة  والتقنيات  العسكرية  األسلحة  أفضل  وتوفير  رجالها،  لتدريب 
المجال العسكري، لتؤكد جاهزيتها التامة وحرفيتها العالية في التعامل مع 
اليوم  وإننا  واألزمنة.  الظروف  كافة  واألخطار في  التحديات  أنواع  مختلف 
في هذه المناسبة العظيمة، نستشهد ببطوالت شهداء اإلمارات و أبنائها 
بأرواحهم  الوطن، وجادوا  نداء  لّبوا  الذين  الشرف،  المخلصين في ساحات 
رخيصًة في سبيل حفظ األمن واألمان، ودحض العدوان، ودعم االستقرار 
في أوطاننا، في مثاٍل وطنٍي فريٍد ألفراد القوات المسلحة اإلماراتية الذين 
التسامح  مبادئ  وينشرون  واإلنسانية  والوفاء  التضحية  قيم  ينتهجون 

التهاني  آيات  أسمى  نرفع  الشامخة،  الذكرى  وبهذه  والعطاء في مهنتهم. 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إلى  والتبريكات 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله«  »حفظه  الدولة 
وصاحب  الله«  »رعاه  دبي  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
العهود،  وأولياء  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب  وإلى  المسلحة  للقوات 
والمواطنين والمقيمين، ونجّدد فخرنا واعتزازنا بقواتنا المسلحة، وأفرادها 
أمن  على  الساهرة  العين  ليكونوا  بالنهار  الليل  يصلون  الذين  األشاوس 

الوطن والمواطن«.



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة
54

كلمــة

توحيد القوات المسلحة قرار 
تاريخي في مسيرة دولة 

االتحاد

سمو الشيخ 

راشد بن سعود بن راشد المعال
 ولي عهد أم القيوين

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعال ولي عهد أم القيوين أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 قرار تاريخي ومحطة 
مهمة في مسيرة دولة االتحاد ووضع قواتنا المسلحة على طريق التحديث والتطوير، وأحدث لها نقلة نوعية وكمية في أدائها لعملها والقيام بدورها 
والمهام المناط بها على أكمل وجه سواء في الداخل أو في الخارج . و فيمــــا يلي نص كلمة سموه التي وجهها عبر  مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى 

السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة .

رفع سمو ولي عهد أم القيوين - في كلمة له بمناسبة ذكرى توحيد القوات 
المسلحة الـ 46 - أسمى أيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وصاحب السمو الشيخ 
حاكم  الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 
دبي »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
السمو  أصحاب  وإخوانهم  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 

أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وإلى منتسبي القوات المسلحة. 
وقال سموه : » إنه انطالقا من إيمان القيادة الرشيدة بأن وحدة الوطن هي 
باعتبار قواتنا  القوة والمنعة،  الضمان األساسي لتحقيق األمن واكتساب 
التاريخي  القرار  المسلحة درع الوطن وحامي مكتسباته وإنجازاته، فإن هذا 
على  المسلحة  قواتنا  ووضع  االتحاد  دولة  مسيرة  في  مهمة  محطة  كان 
طريق التحديث والتطوير، وأحدث لها نقلة نوعية وكمية في أدائها لعملها 
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والقيام بدورها والمهام المناط بها على أكمل وجه سواء في الداخل لتأمين 
حدود الوطن وكذلك المهام اإلنسانية وحفظ السالم في الدول الشقيقة 
والصديقة في مختلف بلدان العالم«. وأضاف سمو الشيخ راشد بن سعود 
بن راشد المعال : » أن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان » طيب الله ثراه » كان يؤمن بحتمية التالحم وبناء جيش حديث 
قوي لدعم مجاالت التنمية والتطوير، باعتبارهما يمثالن الضمان الحقيقي 
نهجه  المستدامة، وعلى  التنمية  وتحقيق  الشاملة  النهضة  لتوازن مسيرة 
استكمل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه 
الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  بن 
اإلمارات، مسيرة  األعلى حكام  المجلس  أعضاء  السمو  وإخوانهم أصحاب 
عليه  هي  ما  إلى  المسلحة  قواتنا  وصلت  حتى  والتطوير  والتحديث  البناء 
اآلن من جاهزية عالية وإمكانية دفاعية متطورة، وأصبحت نموذجا للجيش 
أم  عهد  ولي  سمو  وخاطب  للفخر«.  ومدعاة  بالمعرفة  المعزز  العصري 
وشعبها  اإلمارات  دولة  إن   «  : قائال  المسلحة  القوات  منتسبي  القيوين 
المسلحة،  القوات  من  شهداؤنا  قدمه  بما  وتفتخر  تعتز  قياداتها  وجميع 
حيث أنهم جسدوا بكل معاني الكلمة قيم التضحية والفداء واالنتماء، وأن 
تقديم الشكر واإلجالل ألفراد القوات المسلحة في هذا اليوم واجب على 
كل مواطن ومقيم يعيش على أرض الدولة وينعم بحياة هادئة ويستشعر 
ذكرى  في  ودرعه  الوطن  لفخر  عظيمة  فتحية  ربوعها،  في  واألمان  األمن 
توحيد القوات المسلحة .. حماكم الله يا حماة الوطن، فكلمات الشكر ال 
تفي بحقكم ، فشكرا لكم دائما وأبدا، وتضحياتكم وعطاؤكم لن ينسى أبدا 
الحفاظ على  المبذولة في  لجهودكم  النفوس وشكرا  راسخا في  وسيبقى 

مكتسبات الوطن ومقدراته«.
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كلمــة

 قرار توحيد القوات 
المسلحة عالمة مضيئة في 

تاريخ اإلمارات قرار توحيد 
القوات المسلحة عالمة 

مضيئة في تاريخ اإلمارات

 السمو الشيخ 

محمد بن سعود بن صقر القاسمي 
ولي عهد رأس الخيمة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو من العام 1976 يمثل 
عالمة مضيئة في تاريخ دولة اإلمارات و قرارا مصيريا اتخذه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« و إخوانه اآلباء 
المؤسسون » رحمهم الله » في ذاك التوقيت المهم أسهم في تعزيز قوة االتحاد و دعم أركانه و استقراره في مواجهة التحديات. و فيمــــا يلي نص كلمة 

سموه التي وجهها عبر  مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة .

 إن قرار توحيد القوات المسلحة اإلماراتية تحت قيادة واحدة و علم واحد و 
ما يحمله من دالالت على وحدة الكلمة وقوة االتحاد جاء استجابة للرؤية 
الثاقبة للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واآلباء المؤسسين 
وطموحات شعب دولة اإلمارات في بناء قوة دفاع موحدة تصون مقدرات 
الشعب وتحمي مكتسبات االتحاد و تذود عن أمن الوطن برًا وبحرًا وجوًا، 

ليزداد اتحاد دولة اإلمارات بعد الـ6 من مايو 1976 قوة وعزة ورفعة ومنعة . 
وأضاف سموه : » لقد كان قرار توحيد القوات المسلحة االنطالقة الحقيقية 
نحو عملية تطوير شاملة لتأسيس قوة عسكرية متقدمة تتبنى قيم السالم 
واإلنسانية وتساهم مع المجتمع الدولي في الحفاظ على األمن و االستقرار 
تجاوز  اإلماراتية  المسلحة  للقوات  الوطني  الدور  أن  على  الدولي« مشددا 
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قواتنا المسلحة أضحت اليوم 
نموذجا للمؤسسة العسكرية 
المتقدمة والمؤهلة عسكريَا 

وتكنولوجيًا بالمعرفة والمهارات 
والقدرات المواكبة للتكنولوجيا 
العسكرية الحديثة والتي تتمتع 

بكفاءة وقدرة عالية«

على  وإنمائية  وإغاثية  إنسانية  مهام  في  المساهمة  إلى  الوطن  حدود 
على  اإلمارات  دولة  مكانة  من  عزز  ما  والعالمي  اإلقليمي  المستويين 
الخارطة الدولية باعتبارها قوة دفاعية و إنسانية إلى جانب مكانتها السياسية 

و االقتصادية و الحضارية. 
وقال سموه : » لقد حظيت قواتنا المسلحة بدعم صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« وصاحب السمو الشيخ 
حاكم  الوزراء  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  محمد 
دبي »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
نموذجا  اليوم  حتى أضحت  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي 
بالمعرفة  وتكنولوجيًا  عسكريَا  والمؤهلة  المتقدمة  العسكرية  للمؤسسة 
تتمتع  الحديثة والتي  العسكرية  للتكنولوجيا  المواكبة  والمهارات والقدرات 

بكفاءة وقدرة عالية«. 
وأكد أن القوات المسلحة شهدت منذ توحيدها نقلة نوعية كبيرة بسواعد 
على  الحفاظ  سبيل  في  أنفسهم  نذروا  الذين  المخلصين  اإلمارات  أبناء 
أمن واستقرار الوطن و سالمة أراضيه . وقال سموه : »وإذ نحتفي بهذه 
المناسبة الغالية فإننا نستشعر كل معاني الفخر و االعتزاز بتضحيات إخواننا 
أبناء القوات المسلحة وأدوارهم الوطنية التي سيخلدها التاريخ لتظل دولة 

اإلمارات وطن األمن و االستقرار وأرض النماء و الرخاء«. 
بهذه  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  الخيمة  رأس  عهد  ولي  سمو  ورفع 
المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
»حفظه الله« وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« وصاحب السمو الشيخ 
للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
لالتحاد حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  وإخوانهم  المسلحة 
على  يديم  أن  وجل  عز  المولى  ، سائاًل  المسلحة  القوات  أبناء  و  اإلمارات 
العزة و األمن و  السداد و على دولة اإلمارات  التوفيق و  الرشيدة  قيادتنا 

االستقرار واالزدهار.
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كلمــة

مكانة قواتنا المسلحة 
نتاج رؤية القيادة الحكيمة 
وسنواصل الحفاظ على 

مكتسبات االتحاد.

معالي

محمد بن أحمد البواردي 
وزير الدولة لشؤون الدفاع

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع أن القوات المسلحة اإلماراتية على أتم االستعداد لمواجهة كافة التهديدات األمنية التي 
قد تفرضها تغيرات المشهد الجيوسياسي في المنطقة والعالم، مشددًا على أن هذه الجهوزية التامة تأتي بفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة برئاسة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة. وأشار معاليه 
إلى أن التحديات األمنية التي فرضتها التطورات األخيرة في المنطقة والعالم تتطلب مرونة أكبر في توسيع خيارات مصادر التسليح، مؤكدا: » لن نتردد 
في اتخاذ الخطوات المناسبة والتي تنطلق من مصالحنا الوطنية في المقام األول واألخير«. وقال معاليه » لم يعد خيار تعزيز قطاع الصناعات الدفاعية 
المحلي ترفًا، بل خيار استراتيجي تحتمه المعطيات التي تحكم هذا المشهد على المستوى العالمي«.جاء ذلك في كلمــــــة معاليه التي وجهها إلى مجلة 

»درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة، فيما يلي نصها : 
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األمن  تعزيز  في  مساهمتها  ستواصل  اإلماراتية  المسلحة  القوات  أن   
اإلقليمي والعالمي من خالل التحالفات الدولية المعنية بمكافحة اإلرهاب 
الدولي. وشدد معاليه  الدولية واإلجماع  الشرعية  والتطرف، وتحت مظلة 
إلى أن  الدولة، مشيرًا  الوطنية واالحتياطية في  الخدمة  على نجاح تطبيق 
إلى جنب  العسكرين يشكلون جنبًا  الوطنية والمتقاعدين  الخدمة  منتسبي 
مع إخوانهم من منتسبي القوات المسلحة درعًا حصينًا للمجتمع، واصفًا 
التأهيل  بمستوى  قادرون  أنهم  وأكد  المجتمعية،  المناعة  بجهاز  إياهم 
األكاديمي والفكري والعسكري الذي اكتسبوه على حماية مكتسبات االتحاد 
في مختلف األصعدة وفي مختلف المجاالت والتخصصات. جهوزية تامة.

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع أن القوات المسلحة اإلماراتية أظهرت 
استهدفت  التي  األخيرة  األمنية  التهديدات  مع  تعاملها  في  تامة  جهوزية 
الدولة، مشيرًا إلى أن تلك التهديدات لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج 
لما وصفه بـ«التهاون الدولي« في التصدي للعديد من الخروقات األمنية 
التي تسببت بها المليشيات المؤدلجة في أكثر من دولة في المنطقة منذ 
اإلماراتية  المسلحة  القوات  أن  على  اليوم. مشددًا  حتى  الثمانينيات  بداية 
الذاتية،  بقدراتها وخبراتها  التحديات  تلك  لمواجهة  الكافي  بالشكل  مؤهلة 
شك  ال   « وقال  والدوليين.  اإلقليميين  حلفائها  مع  والشراكة  وبالتعاون 
تشابكًا  األكثر  كان  األوسط  الشرق  منطقة  في  الجيوسياسي  المشهد  أن 
وتعقيدًا طوال العقود الخمسة الماضية، وهو ما تطلب مواكبة واستعدادًا 
وتأمين، ومن هنا جاء اهتمام قيادة دولة اإلمارات ببناء قوات مسلحة قادرة 
على الدفاع عن الدولة بكفاءة عالية وحماية أمنها ومصالحها ومكتسباتها 

والعالمي،  اإلقليمي  األمن  حماية  جهود  دعم  في  والمساهمة  الوطنية، 
وهو ما انعكس على االستراتيجيات الدفاعية وخطط التسليح التي سعت 
إلى تأمين كل ما يلزم لتأدية تلك األدوار والمهام. وأضاف » قواتنا المسلحة 
على أتم االستعداد والجهوزية لتأدية مهمة الدفاع عن دولة اإلمارات العربية 
وسيادتها  أمنها  على  والحفاظ  التهديدات  مختلف  من  وحمايتها  المتحدة 
واستقاللها ووحدة أراضيها«. - ذكرى توحيد القوات المسلحة.. وبمناسبة 
الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة اإلماراتية، قال معاليه » إن المكانة 
 1976 عام  توحيدها في  قرار  المسلحة منذ  التي حققتها قواتنا  المشرفة 
لم  واحترافا وتسليحا  تدريبا  المنطقة  وتصنيفها من ضمن أفضل جيوش 
وجهود  الرشيدة  قيادتنا  من  حكيمة  رؤية  نتاج  هو  بل  الصدفة  وليد  يكن 
جبارة لتوفير كل أشكال الدعم والرعاية لهذه القوات سواء من خالل إعداد 
حديثة  مسلحة  قوات  أي  عماد  باعتباره  المواطن  البشري  العنصر  وتأهيل 
ومصدر تفوقها فجاء االهتمام بتدريبه وفق أحدث األساليب المتبعة على 
المستوى الدولي، وتحديث وتطوير القدرات والتجهيزات العسكرية بشكل 
متواصل عبر التزود بأحدث األسلحة وأكثرها تطورا في العالم، وقد أسهم 
ذلك في االرتقاء بكفاءة وقدرات وجاهزية قواتنا المسلحة إلى أن وصلت 
تعد  المناسبة  أن  إلى  وأشار  اليوم.  نشهده  الذي  المتقدم  المستوى  إلى 
مناسبة وطنية تحمل دالالت الفخر واالعتزاز لما حققته قواتنا المسلحة من 
السامية  بالقرارات  برًا وبحرًا وجوًا وعلى مختلف األصعدة، مشيدًا  قدرات 
للقيادة الرشيدة والتي ترجمت إلى خطوات ومبادرات وقرارات أسهمت في 
إلى  التوجيهات  تلك  عمدت  حيث  المسلحة،  لقواتنا  القتالية  الكفاءة  رفع 
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التأكيد على أهمية التأهيل األكاديمي لمنتسبي القوات المسلحة عبر إنشاء 
المعاهد والمدارس والكليات العسكرية التي تقوم بتدريب المنتسبين إليها، 
وإعدادهم عسكريًا وتزويدهم بجميع العلوم والخبرات والتي تؤهلهم لكي 
أكدت  إليهم من مهام مستقباًل، كما  يسند  ما  إنجاح  على  قادرين  يكونوا 
على ضرورة العمل على رفع قدرات العناصر القتالية والتنظيمية عبر إجراء 
المناورات والتمارين والتدريبات العسكرية بشكل متواصل، وتأهيل كوادرها 
الوطنية وإعدادها للتعامل مع التقنيات الحديثة واالستراتيجيات العسكرية 

المتقدمة. - المصالح الوطنية أواًل.. 
لن   « وقال  كبرى،  تحوالت  يشهدان  والعالم  المنطقة  أن  معاليه  وأوضح 
الوطنية  مصالحنا  من  تنطلق  والتي  المناسبة  الخطوات  اتخاذ  في  نتردد 
في المقام األول واألخير«.. مضيفًا » ما يهمنا هنا هو موقفنا ومصالحنا 
وسنعمل على اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتأمين ذلك«. وأضاف معالي 
بات  اإلماراتية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  أن  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير 
تشكل أحد أكبر القطاعات االستراتيجية الواعدة، مشيرا إلى أن دولة اإلمارات 
حققت نجاحات كبيرة في هذا اإلطار سمحت بتقدمها للمركز الـ 25 عالميًا. 
المحلية لم يعد ترفًا، بل هو  الدفاعية  وأوضح معاليه أن تعزيز الصناعات 
خيار استراتيجي تحتمه المعطيات التي تحكم هذا المشهد على المستوى 
العالمية  الواسعة وتحالفاتنا  بأننا وبفضل خبراتنا  العالمي.. وقال » نؤمن 
قادرون على تلبية جزء كبير من احتياجاتنا خالل الفترة المقبلة، وتوسيع دائرة 
والدعم  القطاع  هذا  في  استثماراتنا  حجم  من  انطالقًا  الخارجيين،  عمالئنا 

الذي وفرته القيادة الرشيدة لتعزيز منظومة الصناعات الدفاعية المحلية«.
الميدان  أرض  على  كفاءتها  أثبتت  اإلماراتية  الدفاعية  الصناعات  أن  وأكد   
في العديد من المهام التي نفذتها قواتنا المسلحة، وقد انعكس ذلك على 
الثقة العالمية في تلك الصناعات التي باتت محط اهتمام العديد من الدول 

اإلمارات  نجاح  حول  للحديث  معاليه  وانتقل  عالمي..  مركز   - العالم.  حول 
في التحول إلى مركز عالمي للمعارض والمؤتمرات الدفاعية المتخصصة، 
قدرة  على  الماضية  السنوات  خالل  برهنت  اإلمارات  دولة  أن  إلى  مشيرا 
في  الدفاعية  والمؤتمرات  المعارض  كبرى  واستضافة  تنظيم  في  فائقة 
العالم، وهو ما رسخ مكانتها ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية 

محليًا وإقليميًا وعالميًا. 
وأضاف أن المعارض والمؤتمرات الدفاعية التي تستضيفها دولة اإلمارات 
بشكل دوري تمثل حدثا فارقا على المستوى العالمي سواء على مستوى 
لتعزيز  عقدها  يتم  التي  االتفاقيات  مستوى  أو  والمشاركة  الحضور  حجم 
عالم  بناء  مسير  في  قدمًا  والمضي  والحكومات  الشركات  بين  التعاون 
هذه  لعبت   « معاليه  وقال  والقادمة.  الحالية  لألجيال  واستقرارا  أمنًا  أكثر 
المعارض دورا بارزا في تطوير الصناعات الدفاعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها 
على الساحة الدولية حيث تقف شركات التصنيع اإلماراتية اليوم على نفس 
وندًا ومنافسًا  العالمية شريكًا  الشركات  كبريات  التي تقف عليها  المنصة 
التكنولوجيا  نقل  سياسة  في  هائل  موروث  من  تألقها  مستمدة  حقيقيًا 
الخارجية..  المهام  الوطنية«. -  البشرية  الكوادر  والمعرفة، وتدريب وتأهيل 
في  اإلماراتية  المسلحة  للقوات  الخارجية  المشاركات  إلى  معاليه  وتطرق 
العديد من المهام مشيرًا إلى أن تلك المشاركات جاءت تلبية لطلب الدول 
المعنية نفسها وفي إطار القرار واإلجماع الدولي، واستجابة من اإلمارات 
والشرعية في  الحق  األبرياء ودعم  أرواح  اإلنساني في حفظ  الواجب  لنداء 
المشاركات في بسط  أثمرت هذه  المهام، ولقد  التي شهدت تلك  الدول 
سيادة القانون وحفظ األمن والسلم واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي 
السنوات  خالل  أثبتت  اإلماراتية  المسلحة  القوات  أن  وأضاف  والدولي. 
الرئيسية  التهديد  مصادر  مواجهة  في  فاعاًل  طرفًا  تمثل  أنها  الماضية 
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تجلى  وقد  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  أمن  تواجه  التي 
عملية  في  مشاركتها  مثل  التاريخية  المراحل  من  العديد  في  واضحا  ذلك 
في  »داعش«  ضد  الدولي  والتحالف   ،2015 مارس  في  الحزم«  »عاصفة 
عام 2014، ومشاركتها ضمن قوات درع الجزيرة إلعادة األمن واالستقرار 
إلى مملكة البحرين الشقيقة عام 2011، وعملية تحرير الكويت عام 1991، 
إضافة إلى العديد من مهام حفظ السالم في الدول الشقيقة والصديقة 
حول العالم. - الخدمة الوطنية.. وشدد معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع 
إلى أن  الدولة، مشيرًا  الوطنية واالحتياطية في  الخدمة  على نجاح تطبيق 
وصفه  ما  يشكلون  واالحتياطيين  األفراد  من  المسلحة  القوات  منتسبي 
الخدمة  لدورات  اإليجابي  التأثير  على  مشددًا  المجتمعية،  المناعة  بجهاز 

الوطنية على سلوكيات المنتسبين وتعزيز وعيهم وبواجباتهم تجاه الوطن. 
وشدد على أن دورات الخدمة الوطنية نجحت في تأهيل الطالب والمنسبين 
وتهيئتهم لالنتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين ودخول سوق 

العمل بالتزام وانضباط ووعي أكبر.
وسنواصل  الخريجين  من  كامل  جيل  تخريج  بنجاح  اليوم  »نحتفي  وقال:   
المتغيرات  مواكبة  لضمان  مستمر  بشكل  الوطنية  الخدمة  برامج  تعزيز 
وتقدير..  اعتزاز   - للمنتسبين«.  والفكرية  والسلوكية  البدنية  واالحتياجات 
وفي ختام الحوار، وجه معاليه رسالة اعتزاز وتقدير لكافة منتسبي القوات 
دولة  جنود  ميزت  التي  والخصال  بالسمات  مشيدا  اإلماراتية  المسلحة 
اإلمارات المتمثلة في الوالء المطلق للقيادة الرشيدة، والشجاعة والقوة، 
المواقف،  مختلف  مع  التعامل  في  والحكمة  بالعمل،  والتميز  واإلبداع 
والقدرة الفائقة على الصبر وتحمل المصاعب، فضال عن احترامهم لألخرين 
وفكرهم المتسامح مع كافة الشعوب والديانات األخرى. وأضاف: أظهرت 
حجم  الماضية  السنوات  طوال  المسلحة  قواتنا  أبناء  نفذها  التي  المهام 
بها ومدى  يتمتعون  التي  المتقدمة  والمهارات  العالية  والكفاءة  االنضباط 
الجاهزية واالستعداد للعمل في مختلف الظروف األمر الذي كان على الدوام 
محط إشادة وإعجاب المجتمع الدولي. وأشار إلى أن أسس ومبادئ العقيدة 
في  مهامها  ممارسة  في  المسلحة  القوات  منها  تنطلق  التي  العسكرية 
الداخل والخارج جاءت ترجمة لفكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، والتي تتمثل في الدفاع عن الوطن، 
عسكرية  قوة  امتالك  خالل  من  مكتسباته  على  والحفاظ  أراضيه،  وصون 
له، وعونًا لألشقاء في  للسالم وحامية  الطامعين وتكون حصنًا  ردع  تتيح 
الملمات، وأداة لإلسهام في حفظ األمن والسالم على المستوى الدولي.

أن القوات المسلحة اإلماراتية 
ستواصل مساهمتها في تعزيز 

األمن اإلقليمي والعالمي من خالل 
التحالفات الدولية المعنية بمكافحة 

اإلرهاب والتطرف، وتحت مظلة 
الشرعية الدولية واإلجماع الدولي
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كلمــة

قواتنا المسلحة
 أحد روافد التالحم 

الوطني

معالي الفريق الركن 

حمد محمد ثاني الرميثي 
رئيس أركان القوات المسلحة

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة أن قرار توحيد قواتنا المسلحة يمثل إحدى المحطات التاريخية الفارقة 
في مسيرتنا االتحادية، حيث كانت قواتنا المسلحة وال تزال أحد روافد التالحم الوطني، حيث يرتبط أبناء الوطن برباط مقدس هو حصن اإلمارات ورايتها 
وقيمها ومبادئها التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعًا، وتجري منهم مجرى الدماء، ما ينعكس في أداء قواتنا المسلحة ألدوارها كافة، القتالية منها 
واإلنسانية واإلغاثية، حيث يمثل التنقل بين هذه األدوار مع التمسك بالقيم اإلنسانية والحضارية ذاتها، برهانًا ساطعًا على أصالة شعب اإلمارات وتمسكه 
بغرس القائد المؤسس. جاء ذلك في كلمة معاليه التي وجهها إلى مجلة »درع الوطن« بمناسبة الذكرى السادسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة، 

فيما يلي نصها : 

في هذا اليوم األغر، الذي يحتفل فيه وطننا الغالي بواحدة من أهم النقاط 
المجيد، وهي ذكرى توحيد قواتنا المسلحة،  الوطني  تاريخنا  المضيئة في 
الشيخ  له  المغفور  المؤسس  القائد  دور  وتقدير  واعتزاز  فخر  بكل  نستذكر 
الذين  المؤسسين،  وإخوانه  ثراه،  الله  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 

دولة  تحققها  التي  والمصالح  المكتسبات  تحمي  قوة  وجود  قيمة  أدركوا 
االتحاد، وبما يضمن لهذه المسيرة أن تمضي بكل ثبات وثقة واقتدار نحو 
أهدافها التنافسية العالمية المتجددة. إن توحيد قواتنا المسلحة يمثل درسًا 
الجيوش  به  تضطلع  الذي  الحيوي  الدور  وإدراك  الوطنية  في  مبكرًا  بليغًا 
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وتسليحًا، واالستثمار في العنصر البشري وتأهيله بشكل علمي سليم من 
مثيالتها  تضاهي  التي  العسكرية  واألكاديميات  بالمعاهد  االهتمام  خالل 
في العالم المتقدم من حيث المناهج وطرق التدريب التي تضمن االرتقاء 
بمستوى األجيال الشابة من العسكريين، أو من خالل ما تحرص عليه قواتنا 
المسلحة من تطوير لقدراتها عبر إجراء التدريبات والمناورات المشتركة مع 
قوات الدول الشقيقة والصديقة. في هذا اليوم الوطني الغالي، نتذكر بكل 
العرفان والتقدير شهداء قواتنا المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداًء للوطن، 
النبيلة،  والحضارية  اإلنسانية  وقيمها  الحبيبة  دولتنا  مبادئ  عن  ودفاعًا 
ورفع  والعالم،  المنطقة  في  والسلم  األمن  حفظ  في  الفاعل  واإلسهام 
تضحياتهم  وُنثّمن  والواجب،  الحق  ميادين  في  خّفاقة  عالية  اإلمارات  راية 
الخالدة التي ستظل من أنصع صفحات ذاكرة الوطن، كما نوجه رسالة شكر 
وعرفان إلى أبطال قواتنا المسلحة الذين يثبتون دومًا شموخهم وبسالتهم، 
عاهدوا  بما  وتمسكهم  الغالي،  االمارات  لتراب  وانتمائهم  والءهم  وعمق 
الله عليه دفاعًا عن الوطن وصون حياضه ومصالحه. وفي هذه المناسبة 
المسلحة جميعًا  القوات  باسمي وباسم منتسبي  نتقدم  الغالية،  الوطنية 
بأصدق التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى 
سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب األعلى للقوات المسلحة، 
ونعاهدهم جميعًا على  اإلمارات،  األعلى حكام  المجلس  أعضاء  وإخوانهم 
أننا ماضون في رفع راية اإلمارات خفاقة عالية، والثبات على الحق والقيم 
أداء  المسلحة  القتالية، حتى تواصل قواتنا  والمبادىء، واالرتقاء بجاهزيتنا 
دورها الوطني الراسخ، درعًا للوطن وحصنًا حصينًا ومنيعًا ألمننا واستقرارنا. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

والحفاظ  وحدتها  وصون  الدولة  واستقرار  أمن  على  الحفاظ  في  الوطنية 
على أراضيها في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية، وهو نهج تمضي 
التسليحية  القدرات  تعزيز  يمثل  حيث  الرشيدة،  قيادتنا  به  وتتمسك  عليه 
الذي  الشامل  التطوير  مرتكزات  أحد  المسلحة  لقواتنا  القتالية  والخبرات 

تشهده قطاعات الدولة كافة. 
الفارقة  التاريخية  المحطات  إحدى  يمثل  المسلحة  قواتنا  توحيد  قرار  إن 
روافد  أحد  تزال  وال  المسلحة  قواتنا  كانت  حيث  االتحادية،  مسيرتنا  في 
التالحم الوطني، حيث يرتبط أبناء الوطن برباط مقدس هو حصن اإلمارات 
جميعًا،  الوطن  أبناء  شرايين  في  تسري  التي  ومبادئها  وقيمها  ورايتها 
ألدوارها  المسلحة  قواتنا  أداء  في  ماينعكس  الدماء،  مجرى  منهم  وتجري 
هذه  بين  التنقل  يمثل  حيث  واإلغاثية،  واإلنسانية  منها  القتالية  كافة، 
األدوار مع التمسك بالقيم اإلنسانية والحضارية ذاتها، برهانًا ساطعًا على 
أصالة شعب اإلمارات وتمسكه بغرس القائد المؤسس. وإذا كانت قواتنا 
لتحمي   1976 عام  مايو  من  السادس  في  وتوحدت  اتحدت  قد  المسلحة 
مكتسبات دولتنا وشعبنا، فإنها اليوم قد غدت جيشًا متطورًا وقوة عسكرية 
مدربة تمتلك أحدث األسلحة ولديها من الخبرات القتالية من خالل عقيدة 
متطلبات  وتدرك  الحاضر  لتحديات  االستجابة  من  يمكنها  ما  عسكرية، 
المستقبل، وتمتلك القدرة على صناعة السالم وترسيخ االستقرار وحفظ 
الشقيقة والصديقة في  الجيوش  الفاعل مع  األمن واالستقرار واإلسهام 
قوة  وليست  واألزمات،  الصراعات  مابعد  مراحل  في  الدول  بناء  عمليات 
التاريخ على إسهامات قواتنا المسلحة وكفاءتها  للبغي والعدوان، ويشهد 
العالية حيث يظهر ذلك جليًا من خالل مشاركتها في  القتالية واحترافيتها 
واإلغاثة  العون  تقديم  أو  السالم  حفظ  في  سواء  كافة،  الخارجية  المهام 
قواتنا  تحققه  بما  فخر  كلنا  والصراعات.  النزاعات  مناطق  في  اإلنسانية 
المسلحة من أداء نوعي متطور ينعكس في تطوير قدراتها الذاتية كمًا وكيفًا 



ملتزمون بالعمل لمستقبل آمن 
بمناســبة الذكرى السادســة واألربعين لتوحيد القوات المســلحة اإلماراتية، 
نــود فــي ايــدج أن نعبر عــن تقديرنا الكبير لجميع من خــدم وما زال يخدم في 
قواتنا المسلحة وكل من ساهم في تعزيز أمن الوطن واستقراره، إذ إن هذا 
االلتــزام المطلق الذي تظهره القوات المســلحة في حمايــة الوطن والدفاع 
عنــه كان لــه يد طولى في ترســيخ ســيادة الدولة وتحقيق الســام واالزدهار 

لجميع مواطني دولة اإلمارات والمقيمين في ربوعها. 
تمثل ذكرى توحيد القوات المسلحة اإلماراتية فرصة مثالية لكي نكّرم أولئك 
الذيــن يضحون بأنفســهم للذود عن حمى الوطــن والدفاع عنه على الخطوط 
األمامية بدون خوف أو تردد. إننا نستذكر اليوم في هذه المناسبة العظيمة 
إنجازات أبناء القوات المسلحة وجهودهم االستثنائية التي لطالما ساهمت 

في تعزيز سيادة الوطن وأمنه. 
وفي هذا السياق، يطيب لنا أن نستذكر المسيرة المباركة للوالد المؤسس 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان، طّيــب الله ثــراه، وقادة اإلمــارات الذين 
بــادروا بحكمتهــم وحنكتهــم المعهــودة إلــى توحيــد القوات المســلحة وفق 
رؤية ثاقبة ترمي إلى تأســيس دولة قوية وقادرة على الدفاع عن مكتســباتها 

ومصالحها.  
وفــي هــذه المناســبة الوطنية، نرفع أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلى 

مقــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيــان، رئيس الدولــة القائد 
األعلى للقوات المسلحة )حفظه الله(، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي )رعــاه الله(، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، وأصحاب الســمو حكام اإلمارات، لدورهم البارز في 
قيــادة مســيرة التنمية والتقدم واالزدهــار، وتوجيه قواتنا المســلحة اإلماراتية 

نحو تعزيز السام واالستقرار على المستويات اإلقليمية والدولية.  
إن أحــد أهــم األدوار التــي تضطلــع فيهــا ايدج يتمثــل في دعم جهــود القوات 
المسلحة لتأمين مستقبل آمن. وانطاقًا من هذا االلتزام، نحرص على إحداث 
تحول في قدرات التكنولوجيا المتقدمة في الدولة وجعلها متناسقة مع عصرنا 
الرقمــي المتنامي. وقد ركزت المجموعــة منذ إطاقها في نوفمبر 2019 على 
االبتــكار والمرونــة والتحــرك بســرعة لتطويــر حلــول متقدمة تلبــي االحتياجات 

المتزايدة وتعزز الجاهزية العسكرية.  
وفــي ظــل الطبيعــة المتغيرة لســاحات المعــارك الحديثة، قمنــا بوضع خارطة 
طريــق ألهــم أولوياتنــا المســتقبلية لكــي نتمكن مــن تقديم أفضــل الخدمات 
والحلول وأكثرها كفاءة وفعالية لمجابهة التهديدات ودعم الجنود في الخطوط 
األماميــة. وإنــه لشــرف عظيم لنــا أن نتعاون مع القــوات المســلحة اإلماراتية 
وأن نســتفيد من خبراتها الميدانية القّيمة التي تســاعدنا على تعزيز مشــاريعنا 

التطويرية في المستقبل. 
وإننــا مــن هذا المنطلق نتعهد أن نواصل جهودنا نحو ترســيخ عاقات التعاون 
مع قواتنا المســلحة وتطوير التقنيات والقــدرات الوطنية، والحفاظ على أعلى 
مســتويات الجودة واألداء الذي ال يضاهى للقوات المســلحة اإلماراتية بهدف 

تلبية المتطلبات المعاصرة والتصدي لتحديات المستقبل. 

منصور الما
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج



ملتزمون بالعمل لمستقبل آمن 
بمناســبة الذكرى السادســة واألربعين لتوحيد القوات المســلحة اإلماراتية، 
نــود فــي ايــدج أن نعبر عــن تقديرنا الكبير لجميع من خــدم وما زال يخدم في 
قواتنا المسلحة وكل من ساهم في تعزيز أمن الوطن واستقراره، إذ إن هذا 
االلتــزام المطلق الذي تظهره القوات المســلحة في حمايــة الوطن والدفاع 
عنــه كان لــه يد طولى في ترســيخ ســيادة الدولة وتحقيق الســام واالزدهار 

لجميع مواطني دولة اإلمارات والمقيمين في ربوعها. 
تمثل ذكرى توحيد القوات المسلحة اإلماراتية فرصة مثالية لكي نكّرم أولئك 
الذيــن يضحون بأنفســهم للذود عن حمى الوطــن والدفاع عنه على الخطوط 
األمامية بدون خوف أو تردد. إننا نستذكر اليوم في هذه المناسبة العظيمة 
إنجازات أبناء القوات المسلحة وجهودهم االستثنائية التي لطالما ساهمت 

في تعزيز سيادة الوطن وأمنه. 
وفي هذا السياق، يطيب لنا أن نستذكر المسيرة المباركة للوالد المؤسس 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيان، طّيــب الله ثــراه، وقادة اإلمــارات الذين 
بــادروا بحكمتهــم وحنكتهــم المعهــودة إلــى توحيــد القوات المســلحة وفق 
رؤية ثاقبة ترمي إلى تأســيس دولة قوية وقادرة على الدفاع عن مكتســباتها 

ومصالحها.  
وفــي هــذه المناســبة الوطنية، نرفع أســمى آيــات التهانــي والتبريكات إلى 

مقــام صاحــب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيــان، رئيس الدولــة القائد 
األعلى للقوات المسلحة )حفظه الله(، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبي )رعــاه الله(، 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، وأصحاب الســمو حكام اإلمارات، لدورهم البارز في 
قيــادة مســيرة التنمية والتقدم واالزدهــار، وتوجيه قواتنا المســلحة اإلماراتية 

نحو تعزيز السام واالستقرار على المستويات اإلقليمية والدولية.  
إن أحــد أهــم األدوار التــي تضطلــع فيهــا ايدج يتمثــل في دعم جهــود القوات 
المسلحة لتأمين مستقبل آمن. وانطاقًا من هذا االلتزام، نحرص على إحداث 
تحول في قدرات التكنولوجيا المتقدمة في الدولة وجعلها متناسقة مع عصرنا 
الرقمــي المتنامي. وقد ركزت المجموعــة منذ إطاقها في نوفمبر 2019 على 
االبتــكار والمرونــة والتحــرك بســرعة لتطويــر حلــول متقدمة تلبــي االحتياجات 

المتزايدة وتعزز الجاهزية العسكرية.  
وفــي ظــل الطبيعــة المتغيرة لســاحات المعــارك الحديثة، قمنــا بوضع خارطة 
طريــق ألهــم أولوياتنــا المســتقبلية لكــي نتمكن مــن تقديم أفضــل الخدمات 
والحلول وأكثرها كفاءة وفعالية لمجابهة التهديدات ودعم الجنود في الخطوط 
األماميــة. وإنــه لشــرف عظيم لنــا أن نتعاون مع القــوات المســلحة اإلماراتية 
وأن نســتفيد من خبراتها الميدانية القّيمة التي تســاعدنا على تعزيز مشــاريعنا 

التطويرية في المستقبل. 
وإننــا مــن هذا المنطلق نتعهد أن نواصل جهودنا نحو ترســيخ عاقات التعاون 
مع قواتنا المســلحة وتطوير التقنيات والقــدرات الوطنية، والحفاظ على أعلى 
مســتويات الجودة واألداء الذي ال يضاهى للقوات المســلحة اإلماراتية بهدف 

تلبية المتطلبات المعاصرة والتصدي لتحديات المستقبل. 

منصور الما
 العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ ايدج



مسرية وطن

شركاء في إرساء األمن واالزدهار
بالنيابة عن شركة »لوكهيد مارتن«  )Lockheed Martin(، أتشرف برفع 
أســمى آيــات التهاني إلى القيادة الرشــيدة لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
القــوات المســلحة بدولــة  الذكــرى السادســة واألربعيــن لتوحيــد  بمناســبة 

اإلمارات.
كما أتقدم بأخلص التهاني لصاحب الســمو رئيس دولة اإلمارات، الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم،  نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم إمارة دبي »رعاه 
اللــه«، وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة، وإلــى أبناء وبنات القوات المســلحة 
اإلمارتيــة الشــجعان، علــى جهودهم المميزة في بناء دولــة قادرة على الدفاع 

عن مصالحها.

إننــا نتمتــع بعالقة راســخة بدولــة اإلمارات اســتمرت على مــدى ما يقارب 
خمســين عامــًا، حيــث تعــّد مــن أهــم شــراكاتنا فــي المنطقة. وقد أســهمت 
حلولنــا التقنيــة جميعها - التي تراوحت من أنظمة الدفــاع الجوي والصاروخي 
F-16المتكاملــة والمتطــورة، إلــى الطائــرة المقاتلــة االســتثنائية مــن طــراز
C-130 وأســطول طائــرات الشــحن مــن طــراز ،Block 60 Desert Falcon

Hercules - فــي تعزيــز قــدرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى حمايــة 
مواطنيهــا، والتصــدي للتحديات األمنية األكثر إلحاحــًا والتي تواجه البالد. وإن 
فنا بالعمل مع  من دواعي اعتزازنا، باعتبارنا شــريكًا دفاعيًا موثوقًا به، أن َتشــرَّ
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســاهْمنا بخبراتنا في تعزيز قــدرات الدولة 

والمساعدة على توطين خدمات الصناعة والتصنيع.

يعد مركز االبتكار والحلول األمنية في مدينة مصدر مثااًل جيدًا على التعاون 
بين شركة لوكهيد مارتن ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد تخللت عروضنا 
جميع عناصر صناعة الدفاع، على مر السنين، حيث شملت البرامج التي تدعم 
الحكومــة مــن خالل تطويــر المهارات والخبــرات. وعالوة على ذلك، توســعت 
محفظة أعمالنا اآلن لتشــمل بعض األعمال الرائدة في مجال الطاقة واألمن 

السيبراني وحلول الفضاء التي تواكب المساهمة في رؤية اإلمارات في مجال 
التنويع االقتصادي.

إن من دواعي فخرنا واعتزازنا البالغين، في شركة لوكهيد مارتن، أن نواصل 
الســعي إليجــاد طرق جديــدة لتعزيز أداء القوات المســلحة اإلماراتيــة وقدراتها 
بأحــدث األنظمــة في العالم. وأغتنــم هذه الفرصة أُلشــيد بالخطوات المهمة 
التــي اتخذتهــا الدولة للنهوض بصناعة الدفاع من خالل االســتثمار في األفراد 
واألســلحة والتدريــب لتعزيز قوتها ومَنعتها، في الوقت الذي تســتمر فيه في 

العمل على  أن تصبح قوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

إننا نشارك دولة اإلمارات في احتفائها باإلنجازات البارزة التي حققتها قواتها 
المســلحة، ونكــرر تأكيد التزامنــا بدعم هدف اإلمارات فــي أن تصبح رائدة في 
الحلول الدفاعية المتطورة. كما نتعهد بتقديم دعمنا المستمر لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، ونتطلع إلى تحقيق العديد من اإلنجازات الجديدة معًا.

 الجنرال جون نيكلسون 
)متقاعد( الجيش األمريكي، 

الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الشرق األوسط 



مسرية وطن

شركاء في إرساء األمن واالزدهار
بالنيابة عن شركة »لوكهيد مارتن«  )Lockheed Martin(، أتشرف برفع 
أســمى آيــات التهاني إلى القيادة الرشــيدة لدولــة اإلمارات العربيــة المتحدة 
القــوات المســلحة بدولــة  الذكــرى السادســة واألربعيــن لتوحيــد  بمناســبة 

اإلمارات.
كما أتقدم بأخلص التهاني لصاحب الســمو رئيس دولة اإلمارات، الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله«، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم،  نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكــم إمارة دبي »رعاه 
اللــه«، وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة، وإلــى أبناء وبنات القوات المســلحة 
اإلمارتيــة الشــجعان، علــى جهودهم المميزة في بناء دولــة قادرة على الدفاع 

عن مصالحها.

إننــا نتمتــع بعالقة راســخة بدولــة اإلمارات اســتمرت على مــدى ما يقارب 
خمســين عامــًا، حيــث تعــّد مــن أهــم شــراكاتنا فــي المنطقة. وقد أســهمت 
حلولنــا التقنيــة جميعها - التي تراوحت من أنظمة الدفــاع الجوي والصاروخي 
F-16المتكاملــة والمتطــورة، إلــى الطائــرة المقاتلــة االســتثنائية مــن طــراز
C-130 وأســطول طائــرات الشــحن مــن طــراز ،Block 60 Desert Falcon
Hercules - فــي تعزيــز قــدرة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى حمايــة 
مواطنيهــا، والتصــدي للتحديات األمنية األكثر إلحاحــًا والتي تواجه البالد. وإن 
فنا بالعمل مع  من دواعي اعتزازنا، باعتبارنا شــريكًا دفاعيًا موثوقًا به، أن َتشــرَّ
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وســاهْمنا بخبراتنا في تعزيز قــدرات الدولة 

والمساعدة على توطين خدمات الصناعة والتصنيع.

يعد مركز االبتكار والحلول األمنية في مدينة مصدر مثااًل جيدًا على التعاون 
بين شركة لوكهيد مارتن ودولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد تخللت عروضنا 
جميع عناصر صناعة الدفاع، على مر السنين، حيث شملت البرامج التي تدعم 
الحكومــة مــن خالل تطويــر المهارات والخبــرات. وعالوة على ذلك، توســعت 
محفظة أعمالنا اآلن لتشــمل بعض األعمال الرائدة في مجال الطاقة واألمن 

السيبراني وحلول الفضاء التي تواكب المساهمة في رؤية اإلمارات في مجال 
التنويع االقتصادي.

إن من دواعي فخرنا واعتزازنا البالغين، في شركة لوكهيد مارتن، أن نواصل 
الســعي إليجــاد طرق جديــدة لتعزيز أداء القوات المســلحة اإلماراتيــة وقدراتها 
بأحــدث األنظمــة في العالم. وأغتنــم هذه الفرصة أُلشــيد بالخطوات المهمة 
التــي اتخذتهــا الدولة للنهوض بصناعة الدفاع من خالل االســتثمار في األفراد 
واألســلحة والتدريــب لتعزيز قوتها ومَنعتها، في الوقت الذي تســتمر فيه في 

العمل على  أن تصبح قوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

إننا نشارك دولة اإلمارات في احتفائها باإلنجازات البارزة التي حققتها قواتها 
المســلحة، ونكــرر تأكيد التزامنــا بدعم هدف اإلمارات فــي أن تصبح رائدة في 
الحلول الدفاعية المتطورة. كما نتعهد بتقديم دعمنا المستمر لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة، ونتطلع إلى تحقيق العديد من اإلنجازات الجديدة معًا.

 الجنرال جون نيكلسون 
)متقاعد( الجيش األمريكي، 

الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الشرق األوسط 









Partnering for Security 
and Prosperity

General John Nicholson 
U.S. Army (Ret), Chief Executive, 
Lockheed Martin Middle East

On behalf of Lockheed Martin, I am honoured to extend 
my sincere greetings to the UAE’s distinguished leader-
ship on the occasion of the 46th UAE Armed Forces Uni-
fication Day.
Congratulations to the President of the UAE, His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and 
Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, and His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, and to the brave men and women of the UAE 
Armed Forces for their remarkable efforts in building a na-
tion capable of defending its interests.
Our long-standing relationship with the UAE has endured 
nearly five decades and is one of our most important part-
nerships in the region. From cutting-edge integrated air 
and missile defence systems to the exceptional F-16 Block 
60 Desert Falcon fighter and workhorse C-130 Hercules 
cargo fleet, all our technology solutions help the UAE to 
protect its citizens and address the nation’s most pressing 
security challenges. As a trusted defence partner, we have 
been privileged to work with the UAE and offer our exper-
tise to expand the nation’s capabilities while helping to lo-
calise manufacturing and industry services.
Our Center for Innovation and Security Solutions in Masdar 
City is a good example of cooperation between Lockheed 
Martin and the UAE. Over the years, our offerings have 
permeated all elements of the defence industry to include 
programmes that support the government through the de-
velopment of skills and expertise. Furthermore, our portfo-
lio has now broadened to include some ground-breaking 
work in energy, cybersecurity, and space solutions that are 
well-aligned to contribute to the UAE’s vision of economic 
diversification.

At Lockheed Martin, we are extremely proud to continue 
finding new ways to enhance the performance and capa-
bility of the UAE Armed Forces with the most cutting-edge 
systems in the world. I take this opportunity to commend 
the significant steps the nation has taken to advance the 
defence industry by investing in people, armaments, and 
training to fortify itself as it continues to become a regional 
and global economic powerhouse.
We join the country as it celebrates the outstanding 
achievements of its Armed Forces and reaffirm our com-
mitment to support the UAE’s goal of becoming a leader in 
cutting-edge defence solutions. We pledge our continued 
support to the UAE and look forward to conquering many 
new milestones together.
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Today, on the UAE’s 46th Armed 
Forces Unification Day, we’re proud to 
celebrate the service and dedication 
of the men and women who protect 
our nation and defend our way of life. 

Thank you.

Discover more at edgegroup.ae



UNITY.
IT’S WHAT
BINDS US.

Today, on the UAE’s 46th Armed 
Forces Unification Day, we’re proud to 
celebrate the service and dedication 
of the men and women who protect 
our nation and defend our way of life. 

Thank you.

Discover more at edgegroup.ae

Dedicated to a more 
Secure Future 

On the 46th UAE Armed Forces Unification Day, we hon-
our and offer our profound appreciation and gratitude 
to all those who serve and have served in our nation’s 
Armed Forces – and to those who have earnestly con-
tributed to our country’s safety and security. Their un-
wavering dedication to supporting and defending our 
nation has been vital in safeguarding peace and grow-
ing prosperity for all citizens and residents of the UAE.
UAE Armed Forces Unification Day is an opportunity to 
honour and collectively reflect on the sacrifices of our ser-
vice personnel, who, without hesitation, serve on the front-
lines to protect and keep us safe. Today, we salute them 
for their past achievements and ongoing work, and we 
honour their relentless commitment to ensuring a strong 
sovereign state.
As we pay tribute to those who serve, we must remember 
our late founding father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Na-
hyan and the leaders of the Emirates who made the wise 
decision to unify the UAE Armed Forces, underscoring the 
vision to establish a powerful nation capable of maintain-
ing its security and defending its interests. 
On this national occasion, we also extend our deepest 
appreciation and congratulations to His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and the 
Supreme Commander of the UAE Armed Forces, His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice Pres-
ident and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, 
and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, for driving the contin-
ued modernisation of our country and guiding the Armed 
Forces in promoting peace and stability at the regional and 
international levels. 

At EDGE, one of our core priorities is to support the UAE 
Armed Forces in their efforts and endeavours to enable 
a secure future. Testifying this commitment, we have fo-
cused on transforming the country’s advanced technology 
capabilities and making it fit for an evolving digital era. 
Since our inauguration in November 2019, we have thrived 
on innovation and have moved with speed and agility to 
develop disruptive solutions that meet the evolving re-
quirements and strengthen military readiness.
Based on the advancing nature of the modern battlefield, 
we have mapped out our roadmap and core priorities for 
the future to be able to deliver the most effective service 
and solutions to stay ahead of threats and support soldiers 
on the frontlines. We are truly honoured to work closely with 
the UAE Armed Forces, acknowledging their valuable opera-
tional insights that help us advance future developments. 
Moving forward, we remain steadfast and focused on 
strengthening synergies with our nation’s Armed Forces, 
evolving technologies and capabilities, and maintaining 
the highest level of quality and unmatched performance 
for the UAE Armed Forces to meet today’s demands and 
tomorrow’s challenges. 

Mansour AlMulla, Managing 
Director & CEO, EDGE
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curricula and training methods.’’ The Chief of Staff’s speech 
is as follows: ‘’On this glorious day, the nation is celebrating 
one of the key milestones of our national history, the an-
niversary of the unification of our Armed Forces, and we re-
member, with pride and appreciation, the role of the Found-
ing Father, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and 
the other Founding Leaders, who realised the importance 
of establishing a military force to protect the country.
The unification of the UAE Armed Forces was a wise, early 
lesson in patriotism and awareness of the critical role of na-
tional armies in protecting the security, stability and territo-
ries of countries facing challenges and foreign threats. The 
UAE’s leadership has continued this approach by enhancing 
the country’s armament capabilities and combat expertise.
The decision to unify the Armed Forces was a crucial and 
historical milestone in the nation’s journey. The UAE Armed 
Forces is a significant source of national coherence connect-
ed to citizens by a sacred vow, which is protecting the UAE 
and its flag and values, underscored by the performance of 
the Armed Forces during their combat, humanitarian and 
relief duties.
Unified on 6th May, 1976, to protect our country and peo-
ple, the UAE Armed Forces have become an advanced mili-
tary force equipped with the latest weapons and the best 
combat expertise, enabling it to address present and future 
challenges. Our Armed Forces are capable of establishing 
peace, strengthening stability, protecting security and ac-
tively collaborating with friendly armies to rebuild countries 
in post-conflict and post-crisis situations.
History has well documented the contributions of our brave 

Armed Forces and their competence during foreign mis-
sions, whether in peacekeeping or providing aid and hu-
manitarian assistance in areas of conflict.
We are proud of our Armed Forces’ advanced and distin-
guished performance, especially through its self-develop-
ment capabilities, and for investing in human capital, as well 
as special attention given to developing military institutes 
and academies that match their international counterparts 
in terms of curricula and training methods. In addition, our 
Armed Forces have also shown keenness to enhance their 
capabilities through conducting joint exercises with the 
armed forces of friendly countries.
On this special national occasion, we proudly commemo-
rate the martyrs of our Armed Forces who have made the 
ultimate sacrifice while defending our country and its noble 
values and principles and protecting regional and global 
peace and security. We also extend our thanks and gratitude 
to the heroes of the Armed Forces and laud their patriotism 
and loyalty, and their dedication to honour their pledge to 
armour our homeland.
On this day, I extend my best wishes, on behalf of all Armed 
Forces personnel, to President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and 
Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, and Their Highness-
es Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, 
and we renew our pledge to keep the UAE’s flag high and 
ensure that justice and fairness reign supreme.
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Message
His Excellency             

Staff Lt Gen  Hamad Mohammed 
Thani Al Rumaithi

Chief of Staff of the UAE Armed 
Forces 

Unification of UAE Armed 
Forces a Historical Milestone 
in Nation’s Journey

Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief 
of Staff of the UAE Armed Forces, stated that the deci-
sion to unify the Armed Forces was a crucial and histori-
cal milestone in the nation’s journey.
In his speech to Nation Shield, the UAE’s military journal, on 
the occasion of the 46th anniversary of the Armed Forces 

Unification Day, Lt. General Hamad Al Rumaithi said, ‘’We 
are proud of our Armed Forces’ advanced and distinguished 
performance, especially through its self-development capa-
bilities, and for investing in human capital, as well as special 
attention given to developing military institutes and acade-
mies that match their international counterparts in terms of 
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world’s most cutting-edge weapons.”
He also noted that the UAE Armed Forces Unification Day 
is a national occasion that spotlights the nation’s pride and 
honour in what the Armed Forces have achieved at various 
levels.
Al Bowardi further explained that the UAE defence indus-
tries sector has become one of the most promising stra-

tegic sectors, adding that the UAE has achieved great suc-
cesses in this regard, which allowed it to jump up the ranks 
becoming the 25th globally.
He stressed that the UAE defence industries have proven 
their efficiency on the field in many missions carried out by 
the UAE Armed Forces, and helped boost global confidence 
in UAE’s defence industries.
The Minister of State for Defence Affairs went on to high-
light the UAE’s success in transforming into a global centre 
for specialised defence exhibitions and conferences, noting 
that over the past years, the UAE has demonstrated its re-
markable abilities in organising and hosting major defence 
exhibitions and conferences.
He also referred to the external participation of the UAE 
Armed Forces in many joint missions, noting that such par-
ticipation came in response to the request of concerned 
countries and within the framework of international con-
sensus, as well as the UAE’s humanitarian sense of duty to 
protect the innocent and support the rights and legitimacy 
of countries.

UAE defence industries have 
proven their efficiency on the 
field in many missions carried 
out by the UAE Armed Forces
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rather a result of what he described as “international negli-
gence” in addressing security breaches caused by ideologi-
cal militias in more than one country in the region dating 
back to the 1980s.
Al Bowardi continued, “There is no doubt that the geopoliti-
cal scene in the Middle East has been the most entangled 
and complex over the past five decades, which required 
keeping pace and preparation. This is what inspired the UAE 
leadership’s keenness on building armed forces capable of 
defending the country with high efficiency, protecting its 
security, interests and gains, as well as supporting efforts to 
maintain regional and global security.
“Our armed forces are fully prepared and ready to defend 
the UAE, protect it from various threats and preserve its se-
curity, sovereignty, independence and territorial integrity.”
On the occasion of the 46th UAE Armed Forces Unification 
Day, the Minister of State for Defence Affairs said, “The ex-
emplary status that our Armed Forces have achieved since 
the decision to unify them in 1976, and their classifica-
tion as one of the region’s best armies in terms of training, 

professionalism and arms, is not the product of chance. 
Rather, it is a manifestation of our wise leadership’s vision 
and tremendous efforts to provide all forms of support and 
care for these forces. This enabled greater attentiveness to 
training the citizens according to the latest international 
programmes, and constantly upgrading and developing 
military capabilities and equipment through providing the 

UAE Armed Forces Unification 
Day is a national occasion 
that spotlights the nation’s 
pride and honour in what the 
Armed Forces have achieved 
at various levels
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no longer a luxury, but rather a strategic choice necessitat-
ed by the data that govern the global scene,” he added. “The 
UAE armed forces will continue its contribution to enhanc-
ing regional and global security through international alli-
ances aimed at combating terrorism and extremism, under 
the umbrella of international legitimacy and consensus.”
Al Bowardi underscored the success of the implementation 
of the UAE’s national and reserve service programme, not-
ing that the national service members and retired military 
personnel, along with their comrades from the armed forc-
es, constitute an impenetrable armour for society, describ-
ing them as the community’s “immune system”.
Moreover, the Minister of State for Defence Affairs affirmed 
that the UAE armed forces showed complete readiness in 
dealing with the recent security threats that targeted the 
country, noting that these threats were no coincidence, but 

UAE armed forces will 
continue its contribution 
to enhancing regional and 
global security through 
international alliances 
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Message
His Excellency 

Mohammed bin Ahmed Al Bowardi
Minister of State for Defence Affairs

UAE Armed Forces Fully 
Prepared to Confront All 
Security Threats Thanks to 
UAE Leadership Support

Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State for 
Defence Affairs, has affirmed that the UAE Armed Forces 
are fully prepared to confront all security threats aris-
ing from changes in the regional and global geopolitical 
landscapes.
He explained that such preparedness is only possible 
thanks to the support and directives of the wise leadership 
headed by President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, 

and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces.
In an exclusive interview with the Emirates News Agency 
(WAM), Al Bowardi indicated that the security challenges 
imposed by the latest developments in the region and the 
world require greater flexibility in expanding the options 
for armament sources. “We will not hesitate to take neces-
sary measures to protect our national interests.”
“The option of strengthening the local defence industry is 
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“This day is also an opportunity to look back at the develop-
ment of our Armed Forces on all organisational and com-
bat fronts,” he added, underscoring the wisdom behind the 
historic decision, which contributed to bolstering the UAE’s 
defences significantly.
He saluted members of the UAE Armed Forces, describing 
them as the “protective shield of the nation”, adding that 
“the UAE flag will continue to fly high thanks to your deter-
mination and sacrifices. Our union will remain strong thanks 
to your courage and loyalty”.
Sheikh Saud continued, “You have become a global model 
of combat efficiency and a symbol of sacrifice and dedica-
tion, thanks to the support of our leadership, as you carry 

the UAE’s message of peace.
“As we celebrate this precious memory, we proudly com-
memorate the martyrs of the country who sacrificed their 
lives to protect the UAE and preserve its independence.”
He extended his congratulations and best wishes to Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, and Their Highnesses Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates, as well as the Armed 
Forces officers and soldiers, and the Emirati people.
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Message
His Highness Sheikh 

Saud bin Saqr Al Qasimi
Supreme Council Member and Ruler 

of Ras Al Khaimah

Decision To Unify Armed 
Forces Helped Strengthen 
UAE’s Foundations

His Highness Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has said 
the Founding Fathers’ decision to unify the UAE Armed 
Forces helped strengthen the foundations of a country, 
which has become a symbol of power that helps en-
hance regional security and helped maintain peace and 
stability globally.

Speaking to Nation Shield, the UAE’s military journal, on the 
occasion of the 46th Anniversary of the UAE’s Armed Forces 
Unification Day, Sheikh Saud said that the decision, made 
by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and the late 
Founding Fathers, helped deliver their message to the world 
that the UAE is steadfast in its development drive, which is 
further supported by a strong army ready to defend its lands.
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of the UAE Armed Forces, and Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rulers of the Emirates, and all Armed 
Forces officers and soldiers on the 46th UAE Armed Forces 
Unification Day, lauding their roles in developing the coun-
try’s Armed Forces.
In a statement to Nation Shield, the UAE’s military journal, 
marking the 46th Anniversary of the UAE’s Armed Forces 

Unification Day, Sheikh Saud said, “We must all renew our 
loyalty to the country’s leadership, praying to Allah Al-
mighty to protect our country and our Armed Forces, being 
the protective shield of this nation.”
He then praised the Armed Forces officers and soldiers 
who have proven their mettle in battle for their sacrifices 
to protect the principles of the late Founding Leaders, who 
believed in uniting the country and its joint destiny to con-
tinue the process of development, noting that they have 
proven to the entire world that development, giving and 
promoting tolerance requires a protective force.
He also highlighted the efficiency of the UAE Armed Forces 
and its distinguished stature and leading role in supporting 
global peace and security, and in providing aid to people in 
need in areas of disasters, wars, and crises.
Sheikh Saud stressed that the UAE Armed Forces Unification 
Day will remain an important day in the country’s history.
At the end of his speech, he commemorated the sacrifices 
of the country’s martyrs, who sacrificed their lives while de-
fending the country.
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Message
His Highness Sheikh 

Saud bin Rashid Al Mu’alla
Supreme Council Member and Ruler 

of  Umm Al Qaiwain 

Armed Forces Unification 
Day a Breakthrough in UAE 
History

His Highness Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, Su-
preme Council Member and Ruler of Umm Al Qaiwain, 
has said that the decision to unify the UAE Armed Forces 
represented a breakthrough and a turning point in the 
history of the UAE, one for which the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan paved the way on 6th May, 1976.

He then extended his congratulations and best wishes to 
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
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Forces Unification Day.
He added, “We are proud of the local, regional, and inter-
national achievements of our Armed Forces. We also laud 
the capabilities of its loyal members and the technologi-
cal advancement of our land, marine and air forces, which 
were made possible thanks to the continuous efforts of the 
UAE Government to develop the Armed Forces through 
deliberate planning and effective strategies to attract di-
verse expertise and utilise the latest world-class military 
technologies.”
The UAE Armed Forces have become a distinguished role 
model in embodying the values of humanity and sacrifice, 
promoting the country’s message of tolerance and giving, 
aiding legitimacy and helping to resolve conflicts and en-

suring the stability of communities around the world, he 
continued.
Sheikh Hamad went on to congratulate President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forc-
es, and Their Highnesses Supreme Council Members and 
Rulers of the Emirates.
“As we celebrate this glorious occasion, I invite you to look 
back at the heroic sacrifices of our martyrs, who gave their 
lives for our country, and pray to Allah Almighty to grant 
them heavenly peace,” he said, in conclusion.
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Message
His Highness Sheikh

 Hamad bin Mohammed Al Sharqi

Supreme Council Member and Ruler 
of Fujairah

Armed Forces Unification Day 
a Critical Juncture in UAE’s 
Renaissance

His Highness Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, 
Supreme Council Member and Ruler of Fujairah, has af-
firmed that the decision to unify the UAE Armed Forces, 
which the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and 
the late Founding Leaders made, was a historical neces-
sity and a critical juncture in the country’s renaissance.

“On this special national occasion, we reiterate our appre-
ciation for the strong will of our unified nation, which joined 
hands to promote joint national action, helping to protect 
the country’s security and stability and ensuring a safe life 
for citizens and residents,” Sheikh Hamad told Nation Shield 
in a statement marking the 46th anniversary of the Armed 
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He added, “We are currently living in the light of the glori-
ous military achievements of our Armed Forces and we rec-
ognise their role in protecting the safety and security of our 
people, since their unification in 1976 and their develop-
ment over the past decades, thanks of the significant sup-
port of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, support 
that continues to be extended by President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
“On this glorious national occasion, and as we commemo-
rate the journey of our valiant heroes and martyrs, I would 
like to congratulate and extend my best wishes to Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness 

Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, and Their Highnesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, as well as to the UAE people.”
Sheikh Humaid explained that the anniversary of this spe-
cial day further highlights the value of national unity, in 
which the late Founding Fathers believed, describing the 
unification decision as “a key pillar of the country’s develop-
ment, which helped strengthen the spirit of the Union, unify 
national efforts, and establish a strong military”.
“On this glorious day, we pray to Allah Almighty to protect 
our leaders, maintain their good health and happiness, and 
to bless our country with further progress, prosperity, peace 
and security,” he said, in conclusion.
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Message
His Highness Sheikh

 Humaid bin Rashid Al Nuaimi
Supreme Council Member and Ruler 

of Ajman 

UAE’s Armed Forces are 
Country’s Defensive 
Shield, Role Models of 
Patriotism

His Highness Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Su-
preme Council Member and Ruler of Ajman, has said 
the UAE’s valiant Armed Forces will play a critical role in 
achieving the UAE’s foreign policy objectives in the next 
50 years, especially in terms of maintaining regional 
and international peace, security and stability.

In his speech published in Nation Shield magazine mark-
ing the 46th anniversary of the Armed Forces Unification 
Day, Sheikh Humaid said the UAE Armed Forces has proven 
its status as a forger of heroes and role models of patrio-
tism, as well as the defensive shield of the country and its 
achievements.
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fied Armed Forces that protect the precious nation and its 
people. On the occasion, I extend my congratulations and 
best wishes to President His Highness Sheikh Khalifa bin Za-
yed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahy-

an, Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, and Their Highnesses Su-
preme Council Members and Rulers of the Emirates, and all 
Armed Forces officers and soldiers on the 46th anniversary 
of the UAE Armed Forces Unification Day, praying to Allah 
Almighty to protect our country, people and Armed Forces.
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Message
His Highness Dr. Sheikh 

Sultan bin Muhammad Al Qasimi 

Armed Forces Have 
Always Been One of 
Nation’s Cornerstones 

Supreme Council Member and Ruler 
of Sharjah

His Highness Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qa-
simi, Supreme Council Member and Ruler of Sharjah, 
has said that on this day every year, we celebrate the an-
niversary of the UAE Armed Forces Unification Day.
In his speech to s magazine marking the 46th anniversary 
of the Armed Forces Unification Day, Sheikh Sultan said the 

Armed Forces have always been one of the nation’s corner-
stones and were founded by the Founding Leaders to en-
sure the country’s unity.
Sheikh Sultan’s speech is as follows: We are proud of our 
Armed Forces and the decision to unify them, which has 
contributed to achieving unity to form a strong and uni-
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The UAE has achieved advanced stages in developing a ro-
bust domestic defence industry to meet the needs of the 
Armed Forces and build its strategic independence while 
reducing its dependence on arms suppliers from foreign 
countries and becoming a global weapons supplier for in-
ternational markets.
Today, the UAE has become a leading supplier of military 
systems in the Middle East due to its product quality, com-
petitive prices, and the after-sales services provided by na-
tional companies, confirming that the UAE has a clear vision 
to develop its military industries.
The multi-lateral joint military exercises carried out by the 
UAE Armed Forces with the armed forces of friendly coun-
tries throughout the year have helped promote cooperation 
and collective action and the exchange of military expertise.
The Union Fortress military show organised by the UAE 
Armed Forces twice a year highlights its leading role in en-
suring its recruits receive a high level of training to protect 
the country, citizens, and residents.
The event highlights the capacities and readiness of the 
UAE Armed Forces to conduct various live exercises, hos-
tages rescue scenarios and other types of military action.
The UAE’s leadership, led by President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, appreciates the great sacrifices 

of the UAE’s martyrs in the field of battles, underscored by 
his order to make 30th November each year the country’s 
“Commemoration Day”, dedicated to the country’s martyrs 
and their valuable sacrifices.
Since the outbreak of the coronavirus (COVID-19) pandem-
ic, the UAE has harnessed the resources and capacities of 
the Armed Forces to address emergencies, crises, and disas-
ters, therefore, playing a critical role in addressing the pan-
demic’s repercussions.
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military media work.
The UAE believes that having a military force is one of the 
crucial ways to preserve peace. Therefore, developing and 
modernising its Armed Forces is a key priority in addressing 
the region’s many challenges.
Since the establishment of the country, the UAE Armed 
Forces have carried out a range of missions to rescue victims 
from theatres of war and disasters. Under this framework, 
the Armed Forces have set honourable examples of giving 
and sacrifice.
The International Defence Exhibition and Conference (IDEX), 

the Naval Defence and Maritime Security Exhibition (NAV-
DEX), the Dubai Airshow, the Unmanned Systems Exhibi-
tion (UMEX) and the Systems Training (SIMTEX) Conference 
have reinforced their global stature among the largest in-
ternational events in aviation and defence, therefore, offer-
ing a unique opportunity for the development of defence 
and military industries in the UAE, and meeting the coun-
try’s aspirations to create a highly competitive environment 
and keeping pace with the best-related technologies.

The Union Fortress military 
show organised by the UAE 
Armed Forces twice a year 
highlights its leading role in 
ensuring its recruits receive 
a high level of training to 
protect the country
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Emiratis are the core 
elements of the armed 
forces’ modernisation 
process

tional and Reserve Service and responding to their call of 
duty.
The National and Reserve Service Authority is keen to 
strategically develop a training programme that will help 
strengthen the sense of patriotism of recruits and establish 
a new qualified generation of leaders, in line with the vision 
of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.
Due to the continuous support of H.H. Sheikha Fatima 
bint Mubarak, Chairwoman of the General Women’s Union 
(GWU), Chairwoman of the Supreme Council for Mother-
hood and Childhood, Supreme Chairwoman of the Family 
Development Foundation (FDF), Honorary Chairperson of 
the Emirates Red Crescent (ERC), and the “Mother of the 
UAE,” the Armed Forces have shown great interest in the 
role of women in serving the country, as they have proven 
their worthiness to belong to the military establishment 

and have shown great willingness and readiness to defend 
the country.
Under this framework, the Khawla bint Al Azur Military 
College was established to train female military cadres to 
join the Armed Forces. The college has become one of the 
primary sources for qualified female military recruits who 
work in many specialisations, including administrative and 
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modernisation process, driving the UAE to establish military 
institutes and colleges to train the Emirati youth to keep 
pace with current requirements and signed agreements with 
prominent civil universities to support their development.
Military institutes and colleges are key elements in supply-
ing armed forces personnel with the necessary training, 
such as Zayed Military College which offers quality military 
training, prepare future leaders, and encourage increased 
harmony among security and army officers and Ministry of 
Interior officers.

President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an issued Federal Decree No. 20 for 2021 to establish the 
National Defence College as an entity independent of the 
Joint Command and Staff College, in implementation of the 
aspirations of the leadership to keep pace with the strategic 
environment and prepare the country’s leaders at all lev-
els, and under strategic plans for the advancement of the 
Armed Forces.
30th August, 2014, is a historic day in the UAE’s history, 
which saw the first batch of Emirati citizens joining the Na-
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One Army... One Flag

The UAE’s leadership has always supported the 
UAE Armed Forces and shown their keenness to 
provide it with all development means, equipping 
it with advanced weapons and military technolo-
gies to strengthen its combat capacities.
Emiratis are the core elements of the armed forces’ 
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UAE Celebrates 46th         
Anniversary of Armed
Forces Unification

The UAE recently celebrated the 46th Anniversary of the UAE Armed Forces Unification Day, under one central com-
mand and one flag, to become the defensive shield of the country and the protector of its achievements and gains.
The date, 6th May, is a glorious day in the country’s history, as it was when the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Na-
hyan and the Rulers of the Emirates took the historic decision to unify the Armed Forces.
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We are proud of the recent developments witnessed by UAE 
defence industries, which are now appreciated by the entire 
region, and the effective regional and international partner-
ships established by our Armed Forces, which also strength-
en the military establishment and help boost our national 
economy by diversifying sources of income and reinforcing 
knowledge and technological bases.
The UAE believes that peace is the way to achieve the peo-
ple’s aspirations for progress and prosperity, strengthen the 
foundations of peace in the region, find peaceful solutions 
to regional crises and create suitable conditions to estab-
lish efficient partnerships to achieve growth and prosperity 
in the region. Nevertheless, stable, and sustainable peace 

We proudly remember all 
generations of officials who 
served the UAE military and 
their valuable additions to its 
development 

requires a solid force to protect it and, therefore, the UAE 
priorities the development and modernisation of its Armed 
Forces.
On this glorious national occasion, I salute and appreciate 
leading Emirati women who are contributing to the jour-
ney of our Armed Forces and have proven their ability to 
undertake military action efficiently. I also salute our youth 
who are eager to engage in the national reserve service and 
are keen to benefit from it, promote their capacities and in-
crease their expertise to serve their country.
Despite the importance of advanced weapons and equip-
ment in strengthening the capacities of our Armed Forces, 
the human element remains the critical component, as they 
are the ones who use these weapons and equipment, and 
they are the ones equipped with the values of patriotism 
and sacrifice to defend the nation.
My sons, Armed Forces officers and soldiers, on this pre-
cious national occasion, I extend my congratulations and 
best wishes to President His Highness Sheikh Khalifa bin Za-
yed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of 
Dubai, and Their Highnesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates.

The UAE Armed Forces, 
thanks to Allah Almighty, has 
become one of the strongest 
and most advanced armies in 
the region
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supporter of friends and brothers.
Since the formation of the UAE, the late Sheikh Zayed was 
aware that the process of development requires a force that 
protects the country’s achievements. Therefore, he priori-
tised the development of the UAE Armed Forces, which is 
the approach continued by President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Our Armed Forces have always addressed all the challenges 
facing the country and the region over the past decades 
and will always be the protective shield that deters enemies 
and their evil conspiracies.
We live in a turbulent and rapidly changing regional and 
international environment, which poses numerous threats 
and risks to the national security of countries that require us 

to be constantly ready and capable of addressing the fast-
paced developments around us.
I am confident that our valiant Armed Forces, with its na-
tional military approach, sense of patriotism and expertise 
and awareness of regional and international situations, can 
keep pace with recent developments due to efficient vision 
and strategies to address various risks.
The UAE Armed Forces, thanks to Allah Almighty, has be-
come one of the strongest and most advanced armies in the 
region due to its ongoing development and modernisation 
strategy launched by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, which focussed on supporting our Armed Forces 
with excellence and readiness in the areas of training, weap-
onry and military education.
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My dear sons, Armed Forces officers and soldiers, Con-
gratulations on the 46th anniversary of the Armed Forces 
Unification Day.
We celebrate this anniversary as we embark on a new era 
of our nation’s history, through which we aim to realise 
great ambitions that will achieve our people’s interests, the 
country’s development and prosperity and enhance its in-
ternational stature. Our Armed Forces are in the middle of 
all these processes, protecting and supporting the country’s 
capacities and inspiring confidence in a bright present and 
future.
On this special national occasion, we commemorate the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and other fellow 
Founding Leaders who took the wise historic decision to 
unify the UAE Armed Forces on 6th May, 1976, to be the na-
tion’s shield and the cornerstone of its unity and develop-
ment. On the occasion, we also commemorate the sacrifices 
of our martyrs in all fields of action, both inside and outside 
the country.
We proudly remember all generations of officials who 
served the UAE military and their valuable additions to its 

development and strengthening of its overall capacities 
with much appreciation and gratitude. At the same time, we 
look forward to further development and the modernisa-
tion of our Armed Forces in the upcoming period, to remain 
the symbol of the UAE’s pride, a protector of justice and a 

On this special national 
occasion, we commemorate 
the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan and other 
fellow Founding Leaders 
who took the wise historic 
decision to unify the UAE 
Armed Forces 
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Message
His Highness Sheikh 

Mohamed bin Zayed Al Nahyan
 

UAE is Working to Promote 
Peace as a Way to Achieve 
People’s Aspirations for 
Progress, Development, 
Prosperity 

Crown Prince of Abu Dhabi and
 Deputy Supreme Commander of the 

UAE Armed Forces  

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, has congratulated the 
UAE Armed Forces personnel on the 46th UAE Armed 
Forces Unification Day.
His Highness Sheikh Mohamed said the UAE believes in 
peace as a way to achieve people’s aspirations for progress 

and prosperity, strengthen its foundations in the region and 
create suitable conditions to establish efficient partnerships 
and achieve development and prosperity in the region.
Noting that stable and sustainable peace requires a solid 
force to protect it, he affirmed the UAE’s stance in prioritising 
the development and modernisation of its Armed Forces. 
The speech of His Highness Sheikh Mohamed is as follows:
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fence industries, and the country’s regular specialist fairs 
helped exchange expertise and established partnerships.
Today, our national defence products are enhancing the po-
tential of our Armed Forces, supporting our political deci-
sions, diversifying our economy, and equipping our human 
resources with distinguished capacities.
Subsequently, one of our national companies has become 
among the top 25 defence companies in the world, and 
the “Made in the UAE” seal has become an indicator of high 

quality, boosting our competitive edge on the international 
defence market, most notably in the design, manufactur-
ing and development of vehicles, warships, ammunition, 
projectiles, individual weapons, anti-missile and artillery 
systems, reconnaissance devices and unmanned systems, 
including drones.
These achievements were coupled with valuable missions 
carried out by our Armed Force. In all these missions, the 
UAE Armed Forces have presented an honourable image of 
our nation and people and embodied the values of giving 
championed by our Emirati society in the fields of action or 
humanitarian action.
Our Armed Forces have played a significant role in the first 
50 years of the establishment of the country. This role is 
continuing for the upcoming 50 years and beyond, which is 
ever more crucial amidst the rapid developments witnessed 
by the world today.
The strategic framework of the 10 Principles for the Next 50 
Years undoubtedly covers our Armed Forces, who have kept 
pace with recent developments and plans with a future-
oriented vision. I am confident that the Armed Forces will 
continue the process of growth and modernisation.
My sons, the commanders, officers and soldiers of our 
valiant Armed Forces, with every new year, our confidence 
in our ability to overcome challenges is growing. We have 
become more confident in going a long way across all 
fronts, out of a solid belief in the abilities of our sons and 
daughters to reinforce the country’s development drive.
On this glorious day, we salute our Armed Forces’ men and 
women, the protectors of the country’s security and stabil-
ity. We pay tribute to the martyrs of the nation who passed 
away while defending our soil, and we salute the families of 
martyrs who raised their sons on patriotism and sacrifice.

Our national companies are 
among the top 25 defence 
companies in the world, and 
the “Made in the UAE” seal 
has become an indicator of 
high quality
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While establishing our Armed Forces, we have successfully 
enhanced its stature, reputation, and expertise and rein-
forced everyone’s sense of patriotism. The core foundation 
of this journey consisted of the Emiratisation and training of 
all ranks in record time. This strategic achievement resulted 
from hard work and accurate plans that re-equipped and 
trained the country’s Armed Forces.
Moreover, the Emiratisation efforts did not overlook the role 
of women in our Armed Forces. Rather they have been pro-

vided with adequate military training, and in return, Emirati 
women have proven their efficiency in civilian fields and 
their capabilities in all military areas, including participation 
in military operations.
As we successfully managed to Emiratise all the ranks of the 
UAE army, we have engaged in localising defence indus-
tries. Since 1992, weaponry programmes have been linked 
to manufacturing and expertise transfer programmes. The 
private sector has also been motivated to engage in de-
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you on the 46th anniversary of the Armed Forces’ Unifica-
tion Day.
This historic decision has been a fundamental pillar that 
mapped our nation’s journey and path forward. The deci-
sion has reinforced the Union’s foundations, strengthened 
drivers of sustainable development and helped establish 
our national army, inspired by a strategic vision that envis-
aged plans and projects for the equipment, training and 
modernisation of an army capable of protecting our coun-
try’s security and sovereignty and the independence of our 
decisions.
When the decision to unify the Armed Forces was issued 
on 6th May, 1976, our defence capacities were extremely 
modest. However, our dreams were big, and we had a clear 
vision and ambitious plans. We were racing against time, 
overcoming obstacles and coming up with solutions to ad-
dress our challenges.
Thanks to the vision and leadership of our Founding Father 
and the icon of our nation, the late Sheikh Zayed bin Sul-
tan Al Nahyan, a major Armed Forces establishment process 
was launched, which continued to be forged ahead under 

the leadership of my brother, President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Sultan Al Nahyan, and my brother His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces.
I laud the significant role of His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed. Since he graduated from the Royal Military Acad-
emy in Sandhurst in 1979 and joined the army, climbing up 
its ranks, he sought to develop all sections of our Armed 
Forces.
His Highness Sheikh Mohamed supervised the drafting 
and implementation of development and modernisation 
strategies, led development operations from the field and 
invested time with soldiers and officers from their camps.
Sheikh Mohamed was the driving force behind the UAE 
National Service, which, since its launch in 2014, created a 
qualitative leap that instilled values of loyalty and sacrifice 
in the hearts of the citizens to defend the achievements and 
gains of the Federation, push forward the wheel of develop-
ment and protect the homeland, its borders, its resources 
and gains and national security and stability.
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Message
His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum

 Vice President and Prime Minister of 
the UAE, and Ruler of Dubai

UAE Armed Forces’ 
Contributions to Nation’s 
Journey Will Endure Over 
Next 50 Years

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President and Prime Minister of the UAE and 
Ruler of Dubai, said the UAE Armed Forces will continue 
their significant contributions to the nation’s track re-
cord of achievements over the coming 50 years and be-
yond, just as they did over the past five decades.
Noting that economic development can hardly be achieved 
without security and stability, His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid affirmed that maintaining and implement-

ing the ‘UAE’s 10 Principles for the Next 50 Years’ requires 
the nation to advance the capabilities of the UAE Armed 
Forces and national security departments.
This came in Sheikh Mohammed’s statement to the Nation 
Shield magazine on the occasion of the 46th Anniversary of 
the UAE Armed Forces Unification Day, the full text of which 
runs as follows:
My sons, the commanders, officers and soldiers of our 
valiant Armed Forces, peace be upon you. I congratulate 
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that promote a sense of patriotism.
Under this framework, I stress that I, along with 
my brothers, His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Min-
ister of the UAE and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, and Their High-
nesses Supreme Council Members and Rulers of the 
Emirates, continue to advance the capabilities of 
our Armed Forces.
The challenges and risks threatening our region 
and our regional environment and the ongoing 
tensions facing the world require us, the leaders of 
this country, to maintain our readiness, harness all 
capacities, upgrade our capabilities and acquire the 
most advanced military equipment, to ensure the 
safety and stability of our country, enabling us to 
proceed with our ambitious projects, help protect 
global peace and security, combat terrorism, and 
provide aid in areas torn by disasters and conflicts.
To boost our political and military vision, we shall 
continue to strengthen our military cooperation 
with fraternal and friendly countries and upgrade 
our armed forces, diversify their weapons, and de-
velop our national defence industries.
To the officers and soldiers of our Armed Forces, 
we are proud of your achievements and successes 
in carrying out all your assignments in all fields of 
duties. You have helped us protect our country’s ac-
complishments and enhance our country’s security 
and stability.
On this glorious day, we salute the frontliners of our 
military, praying to Allah Almighty to grant peace 
to those who have passed away, grant the living 
health and wellbeing and heavenly peace to our 
soldiers who have made the ultimate sacrifice to 
protect our home.
Our Armed Forces will forever remain a symbol of 
national unity and support for our brothers and 
friends.
I pray to Allah Almighty to grant you success and 
the perseverance to continue giving for the sake of 
our nation, and help us maintain our country’s secu-
rity, stability, and prosperity.
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1976, was a turning point and a critical milestone in the 
UAE’s journey.
On this historic day, the decision to unify the UAE Armed 
Forces under one flag and one leadership was issued, em-
bodying the aspirations of our people to have a modern 
and advanced military force that safeguards the country’s 
sovereignty and independence, strengthens its security and 
stability, and reinforces the values of patriotism.
This decision embodies the wise vision of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan and the late Founding Lead-
ers, Rulers of the Emirates, as well as their determination to 
establish the pillars of the Union and support its journey, 
while fully aware that achieving power, resilience and de-
velopment requires a strong, unified, highly efficient and 
well-equipped army. Since their unification, the country’s 
Armed Forces have remained the trusted guardian of the 
country’s gains and the main partner of all the successes, 
ensuring the nation’s safety, security, stability, and provid-
ing an environment conducive to development.
My sons, the commanders, officers and soldiers of our 
Armed Forces, as we celebrate the 46th Armed Forces Uni-

fication Day, we are proud of our Armed Forces’ capabili-
ties, competence, readiness and excellence in keeping pace 
with advanced military technology, as well as utilising the 
most advanced weaponry systems, and actively engaging 
in defence and military industries, with the support of our 
youth, both men and women, along with advanced military 
colleges and academies and a national service programme 

We are proud of our 
Armed Forces’ capabilities, 
competence, readiness and 
excellence in keeping pace 
with advanced military 
technology



ARMED FORCES Unification Anniversary6

may

Message
His Highness Sheikh 

Khalifa bin Zayed Al Nahyan   

President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan has said that the 6th of May, 1976, the UAE Armed 
Forces Unification Day, was a turning point and key mile-
stone in the UAE’s journey.
In a statement to mark the 46th anniversary of the Armed 
Forces Unification Day, carried by the Nation Shield, His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed said, “On this historic day, the 
decision to unify the UAE Armed Forces under one flag and 

 President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces

Armed Forces Unification 
Day a Turning Point, Key 
Milestone in Country’s 
Journey

one leadership was issued, embodying the aspirations of 
our people to have a modern and advanced military force 
that safeguards the country’s sovereignty and indepen-
dence, strengthens its security and stability, and reinforces 
the values of patriotism.”
The full text of the President’s statement is as follows:
My sons, the commanders, officers and soldiers of our 
valiant Armed Forces, peace be upon you. The 6th of May, 
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EDITORIAL
ARMED FORCES Unification Anniversary

The Sixth of May… One 
Flag and One Command

may

By: Staff Colonel / 
Yousef Juma Al Haddad
Editor in Chief
yas.adc@gmail.com

The sixth of May 1976 is 
one of the most important 
national days and 
anniversaries. It is truly 
a historic day for us and 
future generations.
On this day, the founding 
fathers, may God rest their 
souls, issued a historic 
decision to unify the 
Armed Forces under one 
flag and one command in 
defence of the homeland 
and its achievements and 
to enhance its security and 
stability.

Our Armed Forces were founded on the values and principles of the UAE - the 
values of truth and goodness. The historical roles and active participation of 
our Armed Forces at the regional and international level have been achieved 
thanks to our wise leadership’s continuous support for our Armed Forces. 
Through strong will and determination, the commanders, officers, and 
soldiers of the Armed Forces have been in a persistent state of self-challenge, 
as they prove their ability to keep pace with the development taking place in 
other sectors and highlight the uniqueness of the UAE in all areas, including 
the military field.
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and 
Supreme Commander of the Armed Forces, may God protect him, has led the 
way for the Armed Forces to become an icon of the Union, a manifestation 
of its strength, progress and development. Moreover, the country has made 
outstanding achievements under the supervision of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai, as well as through the continuous support of His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the Armed Forces.
On this day, we also recall the memory of the nation’s martyrs with pride and 
honour. With all its associated noble patriotism, values of giving, heroism, and 
sacrifice, such memory will remain ever-present in the minds of a nation that 
never forgets its loyal sons. The leadership tirelessly takes care of the families 
and children of martyrs. 
Currently, the surge of challenges facing our region and the world, where 
rapid changes are taking place in an unstable international and regional 
environment, mark a lot of traditional and non-traditional fluctuations and 
threats. All this highlights the role of our Armed Forces and places more 
responsibilities on their shoulders to preserve the security of our homeland 
and our people and play an active part in maintaining regional and 
international stability.
The performance of our Armed Forces in the various tasks entrusted to them 
reflects the spirit and resolve of the prudent leadership’s careful planning. 
Our Armed Forces have been, and are still, a force of truth that stands against 
injustice and oppression. They provide an honourable image of the UAE and 
its people in the regional and international arenas of combat, humanitarian, 
and relief missions. The quantum leaps made by our Armed Forces, in terms 
of armament, training, readiness, and ability to efficiently carry out the tasks 
entrusted to them, constitute a qualitative value added to the success of our 
development in a manner that ensures the security of our country and region.





Global security encompasses a broad spectrum of challenges. Today’s leaders look 
to companies with wide-ranging capabilities, technological expertise and broad 

perspectives to solve sophisticated problems. Our global team has partnered with 
governments, industry and academia in the pursuit of regional security for over 50 years, 
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خليفة بن زايد:
السادس من مايو 1976 محطة 

فارقة وعالمة مضيئة في 
مسيرة دولتنا االتحادية

ذكــــــــــرى توحيـــد 
القوات المسلحة


