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املسلحة وهي  قواتنا  لتوحيد  الثانية واألربعون  الذكرى  مايو،  السادس من  علينا يف  تهل 
مناسبة وطنية تاريخية لها مكانة ومنزلة كبرية يف قلب كل فرد من أفراد القوات املسلحة، 
وأبناء الوطن جميعاً، ألنها كانت البداية الحقيقية ملسرية التطوير والتحديث التي شهدتها 
قواتنا املسلحة عىل املستويات كافة ويف كل أفرعها حتى أصبحت قوة ضاربة ومسلحة 
ومدربة وفق أحدث نظم التدريب والعتاد العسكري يف العامل لحامية املكتسبات وصنع 

السالم واملساهمة يف حاميته وتحقيقه يف املنطقة والعامل.
إن تزامن الذكرى الثانية واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة مع «عام زايد»، الذي تحتفي 
الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  مولد  عام عىل  مائة  مرور  بذكرى  اإلمارات  دولة  فيه 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسخ لدينا مشاعر الوفاء واالعتزاز والعرفان 
والتقدير للقائد املؤسس، الذي كان ميتلك رؤية عميقة وتخطيط بعيد املدى لبناء قوات 
مسلحة عرصية موحدة، فرغم أن هذه املهمة مل تكن سهلة وميرسة وإمنا واجهت العديد 
من الصعاب، إال أن عزمية القائد املؤسس، طيب الله ثراه، الصادقة وإرادته القوية وتعاونه 
مسلحة  لقوات  وتؤسس  الصعاب  تقهر  أن  استطاعت  اإلمارات  حكام  إخوانه  مع  البًناء 

عرصية تعزز من قوة دولة االتحاد الوليدة، وقدرتها يف مواجهة التحديات التي تواجهها.
 إن ”عام زايد“ و“توحيد القوات املسلحة“ يشكالن معاً فرصة مهمة إلحياء اإلرث الطيب 
للمغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فهو القاسم املشرتك يف هاتني 
التي متثل  الوطنية،  القيم واملبادئ  الوطنيتني، ألنه صاحب مدرسة فريدة من  املناسبتني 
مصدر إلهام متجدد يتعلم منها أبناء الوطن جميعاً كيف يكون الوالء واالنتامء والتضحية 

بكل غال ونفيس هي أسمى الغايات التي ينبغي التمسك بها والعمل من أجلها.
قرار  من  عاماً  وأربعني  اثنني  بعد  املسلحة  قواتنا  إليها  وصلت  التي  املرشفة  الصورة  إن 
توحيدها، وتزايد الثقة والتقدير لها من جانب العديد من دول العامل باعتبارها من أكرث 
جيوش املنطقة تدريباً واحرتافاً وتسليحاً مل تكن تتحقق لوال الدعم الالمحدود من جانب 
قيادتنا الرشيدة، التي وفرت كل مظاهر الدعم والرعاية للقوات املسلحة، سواء من خالل 
حرصها عىل إعداد العنرص البرشي املواطن وتأهيله بشكل علمي سليم، باعتباره عامد أي 
قوات مسلحة حديثة ومصدر تفوقها، أو من خالل العمل عىل تحديث وتطوير القوات 
املسلحة بشكل مستمر من خالل إمدادها بأحدث األسلحة التي يتم إنتاجها يف أكرث الدول 
تقدماً، أو من خالل االهتامم بالتدريب وفق أحدث األساليب املتبعة عىل املستوى الدويل، 

والتي أسهمت جميعها يف االرتقاء بكفاءة وقدرات وجاهزية قواتنا املسلحة. 
   يف هذه املناسبة الوطنية الغالية عىل قلوبنا جميعا، ال يسعنا إال أن نقف وقفة إجالل 
ألرواح أبطال قواتنا املسلحة الذين استشهدوا يف ميادين الحق والواجب، دفاعاً عن الحق 
بواسع  يتغمدهم  أن  وجل،  عز  املوىل  داعني  الثابتة،  اإلمارات  ملبادئ  وإعالء  والرشعية، 
رحمته ورضوانه ويسكنهم جميعا فسيح جناته، كام نوجه رسالة تقدير وعرفان إىل أبطال 
قوات  األمل ضمن  إعادة  عملية  يف  املشاركني  اليمن  أرض  عىل  املرابطني  املسلحة  قواتنا 
التضحية  يف  األمثلة  أورع  يرضبون  الذين  األخرى،  املناطق  من  وغريها  العريب،  التحالف 

والفداء، يك تظل راية اإلمارات خفاقة يف ميادين الرشف والواجب.
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«جيش ا�مارات هو درعها 
الواقي للحفاظ على التراث 

الوطني وصيانة ا�رواح 
وحماية ثروة هذا البلد وهو 

أيضًا لمساندة ا�شقاء إذا 
احتاجوا إلينا »
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أكد صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املسلّحة ”حفظه الله“ ان دولتنا أصبحت واحة أمٍن واستقرار ومنوذج تنمية 

وازدهار بفضل تضحيات قواتنا املسلحة .
وقال ســموه ــ يف كلمة له مبناسبة الذكرى الـ42  لتوحيد القوات املسلحة التي 
ـ إن السادس من مايو 1976  توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عامـ 
هو محطة مهمة يف مســريتنا وقفزة نوعية جّسدت ما تحّىل به آباؤنا من رؤية 
إسرتاتيجية عميقة مكّنتهم من إدراك ما للجيش الوطني املوّحد من أهمية يف 
بناء الدولة وتثبيت دعامئها فاملؤّسسة العسكرية املوّحدة املتامسكة عالية الكفاءة 
هي مصدُر قوٍة وأمن ومبعُث اطمئنان ومكّوٌن أساس يف بناء الدولة وتعميق قيم 

االنتامء إىل الوطن والوالء للقيادة.
وفيام ييل نص كلمة سموه يف هذه املناسبة التي وجهها عرب مجلة«            »:  
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أبنايئ قادة وضباط وضباط صّف وجنود قواتنا 
املسلّحة الباسلة 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
واألربعني  الثانية  بالذكرى  تحتفل  وبالدنا  يّرسنا، 
لتوحيد قواتنا املسلّحة، أن نتقّدم إليكم بالتحية، 
اعتزازنا  وخالص  فخرنا  عظيم  عن  لكم  معّربين 
وبالغ تقديرنا ملا تبذلون من جهد، وما تقّدمون 
املسلّحة،  قواتنا  بقدرات  ارتقاًء  تضحيات؛  من 
ومنجزات  ملكتسباته  وصونًا  الوطن،  عن  ودفاًعا 
شعبه ودولته، التي أصبحت بفضل بذلكم واحة 

أمٍن واستقرار، ومنوذج تنمية وازدهار.
مهمة  محطة  هو   ،1976 مايو  من  السادس  إن 
به  تحّىل  ما  جّسدت  نوعية  وقفزة  مسريتنا،  يف 
آباؤنا من رؤية إسرتاتيجية عميقة، مّكنتهم من 
أهمية يف  املوّحد من  الوطني  للجيش  ما  إدراك 
بناء الدولة وتثبيت دعامئها؛ فاملؤّسسة العسكرية 
مصدُر  هي  الكفاءة،  عالية  املتامسكة  املوّحدة 
يف  أساس  ومكّوٌن  اطمئنان،  ومبعُث  وأمن،  قوٍة 
الوطن  إىل  االنتامء  قيم  وتعميق  الدولة،  بناء 

والوالء للقيادة. 

اآلباء  وضعه  الذي  ذاته  الطريق  عىل  وسريًا 
املؤّسسون، فنحن ماضون يف دعم تطوير قواتنا 
املسلّحة: تنظياًم راقيًا، وتسليًحا حديثًا، وتدريبًا 
عاليًا، ورعايًة شاملة، وهو التزام ثابت، ميثّل رأس 
أولوياتنا الوطنية، وقد أثبتت قواتنا قدرة عالية 
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الجديدة،  والنظم  الحديثة  التقنيات  استيعاب  عىل 
الكفاءة  من  عاٍل  مستوى  تحقيق  من  مّكنها  مبا 

والجاهزية واالستعداد.

أبنايئ وبنايت
إننا فخورون بكم، راضون عنكم؛ فقد أسهمتم بقوة 
وقّدمتم  واستقراره،  وأمنه  الوطن  سالم  حفظ  يف 
للرشعية،  ودعاًم  للحّق،  نرصًة  والدماء؛  األرواح 
والدويل،  اإلقليمي  للسلم  وحفظًا  لإلرهاب،  وتصديٍّا 
وشاركتم  اإلنسانية،  العمليات  يف  بفعالية  وأسهمتم 
مع  املشرتكة  العسكرية  التامرين  يف  متميّز  بحضور 

الدول الشقيقة والصديقة.

ويف ذكرى هذا اليوم، الذي يتزامن مع احتفاء بالدنا 
املؤّسس  للوالد  واملغفرة  بالرحمة  ندعو  زايد،  بعام 
ثراه)،  الله  نهيان (طيّب  آل  زايد بن سلطان  الشيخ 
لهذا  املتينة  اللبنات  وضعوا  الذين  املؤّسسني  واآلباء 
بالدعاء  األيدي  نرفع  كام  القوي،  الوطني  الجيش 
قواتنا  وشهداء  عامًة،  الوطن  شهداء  عىل  ترحاًم 
املسلّحة خاصة، داعني الله أن يسكنهم فسيح جناته، 

ويجزي أهلهم وذويهم خريًا.
وّفقنا الله، وسّدد عىل طريق الخري ُخطانا.

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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دعا صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" أبناء وبنات اإلمارات وهم يحتفلون بذكرى توحيد القوات 
املسلحة هذه املناســبة العزيزة إىل أن يتمعنوا يف مسرية بناء قواتنا املسلحة ليستفيدوا 

من دروسها وعربها قبل أن ميتألوا فخرا بنجاحها.
وقال سموه يف كلمة وجهها مبناسبة الذكرى الـ"42 " لتوحيد القوات املسلحة التي توافق 
يوم السادس من شهر مايو من كل عام " يف ثنايا مسرية البناء قصص ملهمة لكل طموح 
إنســاين، ولكل مرشوع وطني كبري أو صغري ينطلق من بدايــات متواضعة أو من نقطة 
الصفر تقريبا.. هنا قصة اإلرادة التي ال تعرف املســتحيل، وقصة رجال يرون يف األفق 
ما ال يراه اآلخرون، وقصة قيادة تحســن التخطيط االسرتاتيجي واملرحيل وتتقن التنفيذ 

وتلتزم الربامج الزمنية، وتغتنم من التحديات الفرص املصاحبة لها".
وفيام ييل نص كلمة سموه يف هذه املناسبة ــ التي وجهها عرب مجلة«            »: 

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

 ádhódG ¢ù«FQ ÖFÉf
 AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ
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أيها الضباط والجنود البواسل
أبناء وبنات اإلمارات الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
الذكرى  يف  ومعكم  إليكم  اتحدث  أن  يسعدين 
الثانية واألربعني لصدور قرار توحيد قوات اإلمارات 

املسلحة.
ودامئاً يف مثل هذه املناسبة، تنبض ذاكريت بتفاصيل 
وحافلة  واإلنجاز،  بالعمل  حافلة  طويلة  مسرية 
أيضاً  وحافلة  والتحديات،  والعقبات  باملشاق 

باإلرصار والعزمية واألمل.
تفصيالً  الذكريات  تلك  يف  يشء  كل  يبدو  واليوم 
صغرياً أمام عظمة اإلنجاز الذي تحقق ببناء جيش 
وطني قوي  وعرصي وعىل أعىل درجات الجاهزية 
لتلبية نداء الواجب. ولكن من دون تلك التفاصيل 
تفصيل  كل  ففي  ليتحقق،  الكبري  اإلنجاز  يكن  مل 
ورجال  مخلص  انساين  وجهد  عمل  وفرق  حكاية 

صدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديال.
يحتفلون  اإلمارات وهم  وبنات  أبناء  كل  من  أريد 

بناء  مسرية  يف  يتمعنوا  أن  العزيزة  املناسبة  بهذه 
قواتنا املسلحة ليستفيدوا من دروسها وعربها قبل 
البناء  مسرية  ثنايا  ففي  بنجاحها.  فخراً  ميتلؤوا  أن 
مرشوع  ولكل  إنساين،  طموح  لكل  ملهمة  قصص 
وطني كبري أو صغري ينطلق من بدايات متواضعة، 
التي  الصفر تقريباً. هنا قصة اإلرادة  أو من نقطة 
األفق  يف  يرون  رجال  وقصة  املستحيل،  تعرف  ال 
التخطيط  ما ال يراه اآلخرون، وقصة قيادة تحسن 

االسرتاتيجي واملرحيل، وتتقن التنفيذ وتلتزم الربامج 
الزمنية، وتغتنم من التحديات الفرص املصاحبة لها.

اليوم  نحتفي  واملواطنات  املواطنون  أيها  نحن 
مبناسبة وطنية مهمة تطورت اىل إنجاز كبري بذاته، 
متألق  بنموذج  نحتفي  ودالالته.  مبعانيه  وكبري 
كافة.  الشاملة  التنمية  ميادين  يف  وطننا  إلنجازات 
اإلنسان  بناء  ملحمة  يف  ميضء  بفصل  ونحتفي 
مبصالح  وامللتزم  واملؤهل  والكفوء  الجدير  اإلمارايت 
وطنه، واملتقن للغة عرصه واملواكب لكل متغرياته 

وعلومه وتقنياته.

أيها الضباط الجنود
أبناء وبنات اإلمارات

لصدور  واألربعني  الثانية  بالذكرى  اليوم  الحتفالنا 
وأهمية  خاص  وقع  املسلحة  القوات  توحيد  قرار 
الله  استثنائية، ألنه يحل يف عام الشيخ زايد طيب 
لصدور  الدافعة  القوة  كان  املؤسس  فالوالد  ثراه. 
بناء  قواعد  أرىس  الذي  القائد  وكان  التوحيد.  قرار 
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حتى  وتابعها  البناء  مسرية  وأطلق  الوطني  جيشنا 
آخر يوم يف حياته.

قرار  صدور  بعد  لنا  حدد  زايد  الشيخ  أن  أذكر 
قوات  بناء  عناوين:  بأربعة  عمل  خطة  التوحيد 
عقيدتها الدفاع عن وطننا ونرصة الحق وقضايا األمة 
النظم واملامرسات  البناء أفضل  العادلة. أن يتوخى 
العسكرية من  الكوادر  توطني  العامل.  العسكرية يف 
صناعات  لبناء  التحضري  أدناها.  اىل  املراتب  أعىل 

عسكرية.
تحققت  األهداف  هذه  أن  تعاىل  الله  وبفضل 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  بإرشاف مبارش من 
آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  أخي 
القائد  نائب  ومتابعة  وبعزم  الدولة،  رئيس  نهيان 
األعىل أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبو ظبي، حفظهام الله.
واليوم يتحدث الواقع عن نفسه، فام أراده الشيخ 
زايد وحلم به بات حقائق ُمعاشه وملموسة. وها 
بكفاءتها  والبرص  السمع  املسلحة ملء  قواتنا  هي 
ُحرمة  عىل  تسهر  ومناقبها،  وتسليحها  ونظمها 
ومكتسباته،  إنجازاته  عىل  وتحافظ  وطننا  حدود 

الداعي ويصدر  الشقيق حني يدعو  وتهرع لنرصة 
قوام  اإلمارات  وبنات  أبناء  هم  وها  التكليف. 
قوات  وقوام  كافة،  ونظمه  بأسلحته  جيشنا 

االحتياط املنبثقة من برنامج الخدمة الوطنية.
أما صناعاتنا العسكرية فقد باتت توفر جزءاً مهامً 
يف  لدول  انتاجها  وتصدر  جيشنا،  احتياجات  من 
اقتصادنا،  تنويع  يف  وتسهم  األرض،  جهات  أربع 
تنويع  يف  وتسهم  األرض،  قاعدة  اىل  وتضيف 

العلمي  املجتمع  قاعدة  اىل  وتضيف  اقتصادنا، 
الوطني كفاءات يف أكرث العلوم والتقنيات تقدماً.

زايد،  عام  يف،  تشع  واألربعني  الثانية  الذكرى  هذه 
وتزيدنا شكراً للموىل عز وجل بأن كتب لنا العيش 
نهجه  عىل  السري  من  ومكننا  زايد  الشيخ  يف عرص 
قدماً  وامليض  وعطاءاته،  وحكمته  قيمه  واستلهام 
أكرث  ونحن  والتقدم  االزدهار  دروب  يف  بوطننا 
يف  كفاءة  وأكرث  بالنفس،  وثقة  وبأساً  ومناعة  خربة 
وطننا،  ربوع  يف  واالستقرار  األمن  دعائم  توطيد 
وأكرث فاعلية يف منطقتنا وعاملنا، وأكرث اطمئناناً عىل 

حارضنا ومستقبل أبنائنا واحفادنا.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات اإلمارات

التوتر  مبصادر  تحفل  منطقتنا  أن  تدركون 
بالواهمني  مديدة  عقود  منذ  وتعج  واالضطراب، 
واملغامرين. ويف أرجائها تحتدم رصاعات ومنافسات 
تتورع  وال  والرثوة،  النفوذ  عىل  ودولية  إقليمية 
أطرافها عن شن الحروب املبارشة، وحروب الوكالة، 
ترتى  التي  الرابع  الجيل  بحروب  يعرف  عام  فضالً 
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التواصل  ومنصات  اإلعالم  ينرشه  ما  يف  مناذجها 
االجتامعي

ما  منذ  واالضطراب  الحروب  فرتات  عايشنا  لقد 
قبل تأسيس دولتنا، ونجحنا دامئاً يف حامية وطننا 
ونحن  واالضطرابات.  الحروب  تلك  أخطار  من 
واعون عىل ما يجري حولنا، ومتابعون ملا يستجد 
ويتغري ومصممون وقادرون عىل تجنيب بالدنا أية 

أخطار محتملة.
ونحن لها بحول الله وتوفيقه، وهمة أبناء وبنات 

اإلمارات.
قواتنا  وكفاءة  بيتنا  بوحدة  أقوياء  ألننا  لها  نحن 
املسلحة وأجهزتنا األمنية، ووعي شعبنا والتحامه 
بقيادته والتفافه حول رؤاها وخططها وسياساتها 

وقراراتها.
وحسبنا أننا ال نخىش أحدا سوى املوىل عز وجل، 
العزيز:  كتابه  يف  الكرمية  لدعوته  نستجيب  وأننا 
رباط  ومن  قوة  من  استطعتم  ما  لهم  «وأعدوا 
وآخرين  وعدوكم  الله  عدو  به  ترهبون  الخيل 
من دونهم ال تعلمونهم الله يعلمهم» صدق الله 

العظيم.

أعىل  عىل  ونحافظ  عدته،  أمر  لكل  أعددنا  لقد 
لكل  والتأهب، ونتحسب  واليقظة  االنتباه  درجات 

االحتامالت واسوأ االحتامالت.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات اإلمارات

أغتنم هذه املناسبة الوطنية العزيزة عىل قلب كل 
بالتحية والتقدير إلخواننا  مواطن ومواطنة، ألتوجه 

إلعادة  العريب  التحالف  قوات  يف  املشاركني  وأبنائنا 
التحالف  قوات  ويف  وشعبه،  الشقيق  لليمن  األمل 

الدويل ملكافحة اإلرهاب.
قلوب  القتال:  جبهات  يف  وإخواين  ألبنايئ  وأقول 
أرسكم.  ومع  معكم  جميعاً  واإلماراتيات  اإلماراتيني 
نرش  ويف  القتال  جبهات  يف  البطويل  آداءكم  نتابع 
ونقدر  املحررة،  املناطق  يف  واالستقرار  األمن 
تضحياتكم، ونعتز بنرصتكم للشعب اليمني، وندعو 
ذويكم ساملني  اىل  قريبة  عودة  لكم  يكتب  أن  الله 

غامنني.
لكم أيها األبطال أن تفخروا بإنجازاتكم، فقد شاركتم 
العربية،  اليمن  هوية  تغيري  مخطط  إفشال  يف 
ومكنتم الرشعية من إعادة بناء مؤسساتها وجيشها، 
أرجاء  معظم  عىل  نفوذها  بسط  يف  ظهريها  وكنتم 
باب  يف  املالحة  تهديد  محاوالت  وإحباط  اليمن، 

املندب والبحر األحمر.
ولقواتنا املسلحة أن تفخر مبنسوبيها، فهؤالء األبطال 
مثرات لغرس طيب وقيادة كفؤة وجهد متواصل يف 

الدراسة والتحصيل والتدريب والبيانات العملية.
الذرى،  اىل  وطننا  هامة  املسلحة  قواتنا  رفعت  لقد 
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األصيل  اإلمارات  أبناء  معدن  منسوبوها  وأظهر 
إضافية،  وتوحد  قوة  عنارص  بيتنا  ومنحوا  والصلب، 
والوالء  العطاء  قيم  شعبنا  وجدان  يف  وعمقوا 

واالنتامء.
اننا نتطلع اىل يوم قريب تحسم فيه الرشعية املوقف 
الزمن  طال  مهام  دامئا  ينترص  فالحق  اليمن،  يف 
وبلغت التضحيات. ومع تواصل تقدم قوات الرشعية 
مسنودة بالتحالف العريب، فإن أبواب الحل السلمي 
والطريق  اتساعها،  عىل  مفتوحة  وهي  تغلق،  مل 
الدويل  األمن  مجلس  قرارات  يف  املعامل  واضح  إليها 

ومبادرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات اإلمارات

ولن  مل  اقليمنا  يف  امللتهبة  بالقضايا  انشغاالتنا  ان 
ترصف انتباهنا قيد أمنلة عن امليض قدماً يف التنمية 
الشاملة ومواكبة املتغريات املتالحقة يف عاملنا والتي 

تطال تأثرياتها كل نشاط يف حياتنا.
وتحديث  تطوير  املسلحة  قواتنا  تواصل  وفيام 

قدراتها، يتواصل التحديث والتطوير يف كافة ميادين 
بتأمني  الصلة  ذات  امليادين  يف  وبخاصة  التنمية، 

جودة حياة املواطنني ورفاههم وسعادتهم.
وسيظل تكوين مواردنا البرشية أولوية تشغلنا وتركز 
لتواكب  والجامعي  العام  التعليم  تطوير  يف  عملنا 

الذكية،  واملدن  الرابعة،  الصناعية  الثورة  مخرجاته 
كالسيل  املندفعة  املعرفة  وتدفقات  البيانات،  وثورة 

الجارف.
هذه  لكل  جاهزون  أننا  علينا  الله  فضل  ومن 
أو  وتنوعه،  اقتصادنا  حيوية  لجهة  سواء  املتغريات، 
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كفاءة البنية التحتية التقليدية والرقمية.
السنوات  مدار  عىل  بنجاح  املتغريات  واكبنا  لقد 
من  االنتقال  ونحن مصممون عىل  املاضية  الثالثني 
وثقتنا  صنعها،  يف  املشاركة  اىل  املتغريات  مواكبة 

كبرية بقدرتنا عىل تحقيق ذلك.

أيها املواطنون واملواطنات
املسلحة  قواتنا  وجنود  وضباط  قادة  معي  حيوا 

وأجهزتنا األمنية ومجندي الخدمة الوطنية.
يف  وهي  الوطني،  جيشنا  يوم  يف  واجبة  والتحية 
إىل  النفس  بعيدا ألنها من  لن تذهب  األحوال  كل 
النفس، ففي كل بيت امارايت أب أو أخ أو زوج أو 

قريب يف سلك الخدمة أو قوات االحتياط.
أنا فخور بكم أبناء وبنات وطني، وال توجد كلامت 
تحملكم  لتقدير  أو  أبنائكم،  عطاء  لتقدير  تكفي 
لفراق أحبتكم وهم يف الخدمة العادية أو ساحات 

الوغى.
صابراً  راضياً  الشهداء  يقدم  شعبنا  بأن  فخور  وأنا 
يليق  مبا  الشهداء  تكرم  دولتنا  وبأن  ومحتسباً، 
مبكانتهم، وتحتضن أرسهم، وتخلدهم مبا يرتقي اىل 
الكرامة  واحة  يف  ذكراهم  وتحيي  عطائهم،  عظمة 

بحضور دائم يف ضمري االمارات واالماراتيني.
أسأل الله أن يتقبل شهدائنا يف جنات النعيم، وأن 
يحفظ وطننا ويديم علينا نعمة األمن، ويشد أزرنا 

ويكتب لنا التوفيق يف خدمة ديننا وشعبنا.
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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أكد صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة ان قواتنا املسلحة هي الحارس األمني لسيادة الوطن وأمنه واستقراره 
والحفاظ عىل مكتسباته يف ظل بيئة إقليمية ودولية مضطربة ومملوءة باملخاطر ومصادر 

التهديد.
و قال سموه -يف كلمة له مبناسبة الذكرى الـ42 لتوحيد القوات املسلحة التي توافق يوم 
الســادس من شهر مايو من كل عام ــ يف هذه الذكرى الوطنية العظيمة التي نفخر فيها 
بقواتنا املسلحة الباسلة وأدوارها الوطنية والقومية واإلنسانية املشهودة عىل املستويات 
العربية واإلقليمية والدولية نتذكر شــهداءنا األبرار الذين جادوا بأنفسهم، وهم يؤدون 
الواجب يف ميادين الرشف والعزة وســطروا بدمائهم الزكية صفحات خالدة يف ســجل 

البطولة والفداء.
وفيام ييل نص كلمة سموه يف هذه املناسبة ــ التي وجهها عرب مجلة«             »: 

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªfi

 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y ‹h
áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G
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صف  وضباط  ضباط  وأبنايئ  وأخوايت  إخواين 
وجنود قواتنا املسلحة 

الغايل  وطننا  تاريخ  من  املجيد  اليوم  هذا  يف   
الثانية  الذكرى  مبناسبة  بالتهنئة  إليكم،  أتوّجه 
التي  الباسلة،  املسلحة  قواتنا  لتوحيد  واألربعني 
املنيع  الوطن  حصن  أنها  الدوام  عىل  أثبتت 
أوقات  يف  لألشقاء  والسند  الواقي  وسياجه 
أسمى  أرفع  الوطنية،  املناسبة  املحن، ويف هذه 
خليفة  الشيخ  السمو  إىل صاحب  التهنئة  آيات 
الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخيه 
مجلس  رئيس  الدولة،  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
الوزراء، حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام حّكام 
اإلمارات. وأترّحم عىل روح املغفور له، بإذن الله 
نهيان، طيّب  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  تعاىل، 
الله ثراه، وإخوانه من املؤسسني األوائل لرصح 
التاريخي  القرار  اتخذوا  الذين  العظيم،  اتحادنا 
يف  واحدة  راية  تحت  املسلحة،  قواتنا  بتوحيد 

بذلك  فوضعوا   ،1976 عام  مايو  من  السادس 
الوحدة وما حققته عىل  لدولة  الصلب  األساس 
مدى العقود املاضية، من نهضة وتقدم وتنمية 

أصبحت مرضب املثل يف العامل كله. 

إخواين وأخوايت وأبنايئ حامة الوطن 
نفخر  التي  العظيمة  الوطنية  الذكرى  هذه  يف 
الوطنية  وأدوارها  الباسلة  املسلحة  بقواتنا  فيها 

املستويات  عىل  املشهودة  واإلنسانية  والقومية 
شهداءنا  نتذكر  والدولية،  واإلقليمية  العربية 
يؤدون  وهم  بأنفسهم،  جادوا  الذين  األبرار 
وسطروا  والعزة،  الرشف  ميادين  يف  الواجب 
بدمائهم الزكية صفحات خالدة يف سجل البطولة 
والفداء، لقد ضحى الشهداء بأرواحهم يف سبيل 
للظلم  ورداً  الحق  عن  ودفاعاً  وأمتهم،  وطنهم 
التضحية  والبغي والعدوان، وهذا أعىل درجات 
وأقدسها، ولذلك فقد سجلوا أسامءهم يف تاريخ 
قدوة  ومثّلوا  نور،  من  بأحرف  واالمة  الوطن 
حسنة يف الدفاع عن الوطن والوقوف إىل جانب 
التضحيات،  كانت  مهام  الظلم  ومواجهة  الحق 
الذين  اإلمارات  أبناء  عىل  بغريب  ليس  وهذا 
ومبادئها  قيمها  وتّرشبوا  زايد،  مدرسة  يف  تربوا 
العطاء والتضحية والشجاعة واإلقدام ونرصة  يف 
املظلوم، وعدم الرتدد يف تقديم الغايل والنفيس 

يف الدفاع عن الوطن.
تنىس  ال  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  إن 



42ذكرى  توحيد القوات املسلحة
6

2018
20

أجلها، ولذلك وبكل  الذين يضحون من  أبناءها 
من  وجعلت  شهداءها،  خلّدت  وفخر   اعتزاز 
الوطنية،  مسريتها  تضئ  نور  قناديل  أسامئهم 
وتُذكر األجيال بعد األخرى بأن ما يعيشه الوطن 
من أمن واستقرار ومنعة، مل يأِت من فراغ وإمنا 
هذه  من  أبطال  قّدمها  عظيمة  بتضحيات  جاء 
لهم  فُوهبت  املوت  يهابوا  مل  الطيبة،  األرض 

الحياة األبدية يف جنات الخلد.

صف  وضباط  ضباط  وأبنايئ  وأخوايت  إخواين 
وجنود قواتنا املسلحة 

 لقد أكدت تطورات األحداث يف منطقتنا والعامل، 
عىل مدى العقود املاضية - وما زالت - أن الحكمة 
التي  العنارص  الثاقبة، هي  والرؤية  النظر  وبعد 
وقفت وراء قرار توحيد قواتنا املسلحة وتقديم 
كل أوجه الدعم وأشكال الرعاية لها، حيث كانت 
هذه القوات الحارس األمني لسيادة الوطن وأمنه 
واستقراره والحفاظ عىل مكتسباته ، يف ظل بيئة 
باملخاطر  ومملوءة  مضطربة  ودولية  إقليمية 
العربية  اإلمارات  دولة  إن  التهديد.  ومصادر 
يف  وتنمية  واستقرار  وأمن  سالم  داعية  املتحدة 
العامل كله، ولكنها يف الوقت نفسه حريصة عىل 
امتالك قوات مسلحة قوية وعرصية، وتوفري كل 
ما من شأنه دعم هذه القوات وتطويرها، سواء 
عىل مستوى التسليح أو الصناعات العسكرية أو 

التدريب أو التعليم والبحث العلمي.
إن قواتنا املسلحة هي قوة سالم واستقرار عىل 
املستويني اإلقليمي والدويل، ومل تكن قط يف أي 
مرحلة من تاريخها، قوة عدوان أو بغي، وتشهد 
التي قامت بها، سواء يف املنطقة  األدوار املهمة 
العربية أو خارجها، عىل ذلك، وهذا ما يكسبها 
تجّسد  ألنها  كله؛  العامل  يف  والتقدير  االحرتام 
السياسة اإلماراتية القامئة عىل الدعوة إىل السالم 
الدول، والعمل من أجل  والتعايش والحوار بني 
الفاعل يف  العامليني، واالنخراط  األمن واالستقرار 
كل ما من شأنه مواجهة أسباب الخطر والتوتر 

والتهديد عىل الساحة الدولية.

ابنايئ وإخواين وأخوايت 
قواتنا  به  وتقوم  قامت  الذي  البطويل  الدور  إن 
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بدء  منذ  الشقيق،  اليمن  يف  الباسلة  املسلحة 
اململكة  بقيادة  الرشعية هناك  استعادة  عملية 
بجالء،  يؤكد  إمنا  الشقيقة،  السعودية  العربية 
البطولة  قيم  من  القوات  هذه  به  تتميز  ما 
تطور  من  إليه  وما وصلت  والفداء،  والتضحية 
وكفاءة واحرتافية، ويعكس القيم األصيلة لدولة 
يف   ، الويف  وشعبها  املتحدة  العربية  اإلمارات 
والدفاع  العادلة،  القضايا  جانب  إىل  الوقوف 
ومساندة  مرتكزاته،  وتعزيز  املنطقة  أمن  عن 
له  تتعرض  ما  مواجهة  يف  العربية  الشعوب 
الوطنية  املناسبة  هذه  ويف  وأزمات.  محن  من 
العزيزة، أتوجه برسالة تقدير وإجالل، إىل أبنايئ 
املسلحة  قواتنا  من  املرابطني  األبطال  وإخواين 
بدور  يقومون  ممن  اليمن،  أرض  عىل  الباسلة 
صفحاته،  أنصع  يف  لهم  التاريخ  يسجله  سوف 
ألنهم يرضبون املثل والقدوة يف البطولة والقيم 
الشعب  أن  وأؤكد  الرفيعة.  واألخالق  السامية 
قواتنا  به  تقوم  ملا  بالفخر؛  يشعر  كله  اإلمارايت 
شجاعة  من  تبديه  وما  اليمن  يف  املسلحة 
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منقطعة النظري نرفع بها هاماتنا إىل عنان السامء، 
ألن وطناً هؤالء أبناؤه، له أن يباهي بهم األمم، 

ويطمنئ عىل حارضه ومستقبله.

صف  وضباط  ضباط  وأبنايئ  وأخوايت  إخواين 
وجنود قواتنا املسلحة 

قرار  منذ  الباسلة  املسلحة  قواتنا  شهدت  لقد 
عام  مايو  من  السادس  يف  التاريخي  توحيدها 
عىل  سواء  ومتواصلة،  كبرية  تطورات   ،1976
ورفع  وتأهيلها  البرشية  قدراتها  تطوير  مستوى 
أو  ملنتسبيها،  والجاهزية  الكفاءة  مستويات 

عىل  الحرص  خالل  من  التسليح  مستوى  عىل 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  بأحدث  تزويدها 
عىل  العمل  مع  بالتزامن  العامل،  يف  العسكرية 
بناء  عرب  الذاتية،  العسكرية  القدرات  تطوير 
والدفاعية  العسكرية  للصناعات  متينة  قاعدة 
الوطنية، أو عىل مستوى تعزيز مجاالت التعاون 
يزيد  مبا  املختلفة،  العامل  دول  مع  العسكري 
ويجعلها  الباسلة،  املسلحة  قواتنا  كفاءة  من 
املجاالت  يف  املستجدات  عىل  دائم  اطّالع  عىل 
العسكرية والدفاعية يف العامل، ونحن حريصون 
عىل استمرار مسرية التحديث والتطوير مبا يعزز 
ملواصلة  وكفاءتها؛  املسلحة  قواتنا  قدرة  من 
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دورها العظيم يف حامية الوطن واملحافظة عىل 
مكتسباته. 

الكثري  تُغري  متسارعة  تطورات  يشهد  العامل  إن 
والتدريب  بالتسليح  املتعلقة  املعطيات  من 
والعلوم  وميادينها  الحروب  وطبيعة  والقيادة 
العسكرية بشكل عام، ونحن حريصون يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة، عىل أن نكون مواكبني 
خالل  من  به،  كامل  وعي  وعىل  التطور  لهذا 
توفري كل ما ميّكن قواتنا املسلحة من التجاوب 
مع التحوالت الكبرية يف هذا املجال، سواء خالل 
املرحلة الحالية أو يف املستقبل؛ حتى تظل عىل 
كفاءة،  بكل  بدورها  للقيام  الكاملة؛  جاهزيتها 
الله  بإذن  عليه  ستظل  وكام  دامئاً،  كانت  كام 

تعاىل.

صف  وضباط  ضباط  وأبنايئ  وأخوايت  إخواين 
وجنود قواتنا املسلحة 

منذ  واالحتياطية  الوطنية  الخدمة  تجربة  إن 
التغريات  بطبيعة  الوعي  عن  عربت  بدايتها 
والتحوالت يف البيئتني اإلقليمية والدولية، وأهمية 
رفد قواتنا املسلحة باملزيد من العنارص البرشية 
التي تكون مبنزلة قوة احتياط ، وقد أثبت أبناؤنا 
من منتسبي الخدمة الوطنية واالحتياطية، عىل 
مدى السنوات املاضية، حساً وطنياً عالياً، ورغبة 
والتضحية  عنه  والدفاع  الوطن  خدمة  يف  قوية 
من أجله؛ ويعكس إقبالهم القوي عىل أداء هذه 
الخدمة وتسابقهم يف االنضامم إليها وتفانيهم يف 
أداء مهامهم، قيم االنتامء إىل هذا الوطن والوالء 
العربية  اإلمارات  دولة  أبناء  متيز  التي  لقيادته 
املتحدة عرب الزمن، وهو ما يثلج صدورنا وصدر 
كل إمارايت، ويشعرنا بالفخر واالعتزاز بأن وطننا 
الغايل يسري عىل الطريق الصحيح، بتكاتف أبنائه 

وتفانيهم يف خدمته.

صف  وضباط  ضباط  وأبنايئ  وأخوايت  إخواين 
وجنود قواتنا املسلحة 

كل عام وأنتم بخري، ووطننا الغايل يف عزة ومنعة 
فسيح  وأسكنهم  الشهداء  الله  ورحم  وتقّدم، 

جناته.  



زايــــد..
مسيرة فخر خلدها التاريخ









42ذكرى  توحيد القوات املسلحة
6

2018
28

«علينا أن نكافح ونحرص على 
دفع مسيرة العمل في هذا 

الوطن والدفاع عنه بنفس 
الروح والشجاعة التي يتحلى 

بها أسالفنا»
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أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشــد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجامن 
ان قواتنا املســلحة هي مصنع الرجال وعرين األبطال والعمود الذي ترتكز عليه بالدنا يف 

حامية املنجزات واملكتسبات والقوة التي تحفظ للوطن استقالله وسيادته.
و قال سموه ــ يف كلمة له مبناسبة الذكرى الـ42 لتوحيد القوات املسلحة التي توافق يوم 
الســادس من شهر مايو من كل عام ــ إن قواتنا املسلحة غدت من أقوى جيوش العرص 
نظراً للكفاءة العالية التي يتمتع بها منتسبو هذه املؤسسة الوطنية العريقة الشامخة 
وقدراتهــم الرفيعة التي يتم تطويرها وفق تخطيط علمــي ممنهج وخربات طويلة من 

العمل العسكري.
وفيام ييل نص كلمة سموه يف هذه املناسبة ــ التي وجهها عرب مجلة «             »:
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توحيد  عىل  واألربعني  الثانية  بالذكرى  اليوم  نحتفل 
ففي  بالجميل،  وعرفانا  للعهد  وفاء  املسلحة  قواتنا 
هذا اليوم اتخذ « املغفور له « الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان « طيب الله ثراه» وإخوانه أصحاب السمو 
الشيوخ أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات 
قرارهم  الوطن  هذا  ملستقبل  الواضحة  برؤيتهم 
بتوحيد  1976م  عام  مايو  من  السادس  يف  التاريخي 
تراب  يحمي  موحد  جيش  وبناء  املسلحة  القوات 
أمنه واستقراره وإنجازاته ومكتسباته  الوطن ويصون 

ويرسخ  كيان االتحاد ويثبت أركانه.
يف هذه املناسبة الوطنية العزيزة والغالية علينا جميعا 
ومشاعر  والتربيكات،  التهاين  آيات  بأسمى  أتوجه 
املحبة والتقدير إىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
الله»، وصاحب  الدولة «حفظه  نهيان رئيس  آل  زايد 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الله»،  «رعاه  الوزراء حاكم ديب  رئيس مجلس  الدولة 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
وإخواين أصحاب السمو الشيوخ اعضاء املجلس األعىل 

حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات الكريم.
ونحن إذ نسرتجع هذه الذكرى الخالدة، ذكرى توحيد 
قواتنا املسلحة، نستذكر بكل الفخر واالعتزاز وأصدق 
مشاعر الوفاء واالمتنان الدور الرائد والجهود املضنية 
نهجهم  عىل  وسار  املؤسسون،  القادة  بذلها  التي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الله»،  «حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
مكمالً ملسرية وطنية، ترتكز عىل مبادئ القوة والعزة 
والحفاظ عىل كرامة اإلنسان، وبناء وطن شامخ يدافع 

بجزيل  نتوجه  و  البواسل،  الجنود  من  أبناؤه  عنه 
منتسبي  كل  إىل  واالمتنان،  واملحبة  والعرفان،  الشكر 
وجنود  صف  وضباط  وضباط  قادة  املسلحة  القوات 
منذ تأسيس اللبنات األوىل لهذا الوطن العزيز، ونعظّم 
الوطن والذود  الدفاع عن حمى  ، يف  الجليل  دورهم 

عنه.
وعرين  الرجال  مصنع  هي  املسلحة،  القوات  إن 
ترتكز عليه بالدنا يف حامية  الذي  ، والعمود  األبطال 
للوطن  تحفظ  التي  والقوة  واملكتسبات،  املنجزات 
وال  وأمنه،  كرامته  وللمواطن  وسيادته  استقالله 
غدت  املسلحة  قواتنا  أن  بصري،  أي  عني  عىل  يخفى 
التي  العالية  للكفاءة  نظراً  العرص،  جيوش  أقوى  من 
العريقة  الوطنية  املؤسسة  هذه  منتسبو  بها  يتمتع 
تطويرها وفق  يتم  التي  الرفيعة  الشامخة، وقدراتهم 
العمل  من  طويلة  وخربات  ممنهج،  علمي  تخطيط 
وحداثة  املختلفة،  الدول  بني  املتبادل  العسكري 
املعدات العسكرية واألسلحة املتطورة، وإن التدريبات 
 ، العسكرية املشرتكة مع الحلفاء واألشقاء واألصدقاء 

متيزها  عىل  ودليل  املسلحة  قواتنا  قوة  عىل  برهان 
انسجاما مع  املتسارع  العسكري وتطورها  املجال  يف 

النهضة الشاملة والتنمية املستدامة للدولة. 
يف  املسلحة  قواتنا  التاريخي،  القرار  هذا  وضع  لقد 
بفاعلية  اإلسهام  القوية ومكنها من  الجيوش  مصاف 
وأمتنا  التعاون  مجلس  بدول  أشقائنا  قوات  مع 
فقد  باملنطقة،  واالستقرار  األمن  تحقيق  يف  العربية 
مختلف  يف  املنكوبني  بإغاثة  املسلحة،  قواتنا  قامت 
عصيبة،  وكوارث  بحروب  مرت  التي  العامل  دول 
وقدمت مناذجا مرشفة يف التضحية والعطاء، وتقديم 
الالجئني  وإيواء  للمحتاجني  اإلنسانية  املساعدات 
ومعالجة املصابني وإعادة بناء وإعامر ما خلفته آلة 

الحروب. 
قواتنا  لتوحيد  واألربعني  الثانية  الذكرى  علينا  تحل 
أرواحهم  يقدمون  األبرار  الوطن  وجنوُد  املسلحة 
يف  والرشعية  الحق  عن  دفاعاً  الطاهرة،  ودماءهم 
بها  ارتوت  إماراتية  دم  قطرة  فكل  الشقيق،  اليمن 
األرض هي وسام رشف عىل صدورنا جميعاً، ومصدر 

عزة وكرامة.
وإجالل،  إكبار  رسالة  لنوجه  املناسبة  هذه  وننتهز 
إىل أهايل شهداء اإلمارات وأمهاتهم العزيزات، ألقول 
أحزاننا،  هي  وأحزانهم  أبناؤنا،  هم  أبناءهم  أن  لهم 
الوطن،  أبناء هذا  الخاطر فراق أحبتنا من  ويحز يف 
ولكن مشاعر العزة والفخر بهم تطغى عىل كل حزن 
، فهم رفعوا رؤوسنا ببطوالتهم املرشفة وتضحياتهم 
الجليلة ومواقفهم النبيلة، وقدموا أروع صور الفداء 
لتبقى  والرشعية،  والحق  والوطن  للدين  واإلخالص 
وإخوانه  لوطنه  محب  إمارايت  كل  عىل صدر  وساماً 
من أبناء شعبنا العزيز. ونسأل الله تعاىل أن يتقبلهم 
من الشهداء األبرار مع النبيني والصالحني، وأن يرفع 
درجاتهم يف عليني، ويغمد أرواحهم يف جنات النعيم.
الوطنية،  الخدمة  يف  وبناتنا  أبنائنا  اىل  ميتد  وفخرنا 
إميانا  املسلحة  قواتنا  اىل  لالنتساب  يسارعون  الذين 
منهم باملسؤولية امللقاة عليهم والنظرة الوطنية التي 
برتاب  العايل  وإحساسهم  وطنهم  تجاه  بها  يتحلون 
أرضهم وحرصهم عىل خدمة حارضهم و مستقبلهم 

والحفاظ عىل املكتسبات .
بالدعاء  نتوجه  الخالدة،  املناسبة   هذه  يف  ختاما.. 
وشعبنا،  قادتنا  يحفظ  أن  القدير،  العيل  املوىل  إىل 
وأن يديم عليهم الصحة والسعادة، وأن تظل قواتنا 
املسلحة الباسلة، الدرع الواقي الحصني، لهذا الوطن 

الغايل العزيز. 
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مثن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الرشقي عضو املجلس األعىل حاكم الفجرية 
الدور االســرتاتيجي الذي تقوم به قواتنا املسلحة يف تعزيز األمن واالستقرار يف دولة 

اإلمارات و املنطقة ونرصة القضايا العربية ومد يد العون لألشقاء .
وقال ســموه ــ يف كلمة له مبناسبة الذكرى الـ/42/ لتوحيد القوات املسلحة التي توافق 
يوم السادس من شهر مايو من كل عام ــ نعرب عن خالص فخرنا واعتزازنا بأفراد القوات 
املسلحة اإلماراتية الذين يدينون بالوالء لهذا الوطن ويبذلون أرواحهم يف سبيل أن تنعم 

اإلمارات باألمن واألمان واالستقرار.
وفيام ييل نص كلمة سموه يف هذه املناسبة ــ التي وجهها عرب مجلة«            »: 
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متر اليوم الذكرى الثانية واألربعني لتوحيد قواتنا 
مايو  من  السادس  يف  تصادف  التي  املسلحة 
الجليلة،  الوطنية  املناسبة  وبهذه  عام،  كل  يف 
القوات  بأفراد  واعتزازنا  فخرنا  خالص  عن  نعرب 
لهذا  بالوالء  يدينون  الذين  اإلماراتية  املسلحة 
تنعم  أن  سبيل  يف  أرواحهم  ويبذلون  الوطن 
اإلمارات باألمن واألمان واالستقرار، مثمنني الدور 
املسلحة  القوات  به  تقوم  الذي  االسرتاتيجي 
دولة  يف  واالستقرار  األمن  تعزيز  يف  اإلماراتية 
العربية  القضايا  ونرصة  املنطقة،  و  اإلمارات 
ومد يد العون لألشقاء وتحقيق األمن الوطني و 

منظومة األمن القومي العريب.  
ويف هذه املناسبة الجليلة نستذكر شهداء الوطن 
لدعم  واإلنسانية  األرض  نداء  لبّوا  الذين  األبرار 
الرشعية يف عملية إعادة األمل يف اليمن، وللوقوف 
وسطروا  الشهادة،  فنالوا رشف  الحق،  جانب  إىل 
والوطنية.  والوفاء  النبل  معاين  أسمى  ببطوالتهم 
واألمانة  تضحياتهم  نحفظ  أن  عىل  ونعاهدهم 

التي تركوها بني أيدينا..وستبقى تضحيات أبناء 
يستوجب  أمر  كل  يف  تتواىل  وشعبها  اإلمارات 
االتحاد  قوة  للعامل  مؤكدين  الوطن  نداء  تلبية 
الراسخة والقيم التي ُجبلت عليها أرواحهم منذ 

قيام االتحاد إىل يومنا هذا. 
اليوم وإذ نحتفي بالذكرى الـ 42  لهذه املناسبة 
تدعم  الذي  االتحاد  مبكاسب  العزيزة،  نحتفي 

ركائزه قواتنا املسلحة، وتحفظ مسريته التنموية 
بقيادة  اإلمارات،  دولة  وستبقى  والحضارية، 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه الله، و أخيه صاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
رعاه  ديب  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله، 
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة، تويل كل الحرص للحفاظ عىل 
مكتسبات الوطن وممتلكاته والتصدي لألخطار 
التي تحدق باملنطقة، وستظل اإلمارات رشيكاً 
رئيسياً يف تعزيز استقرار املنطقة العربية ودول 
الخارجية  السياسة  وتوجيه  خصوصاً،  الجوار 
اإلماراتية نحو تحقيق األهداف االسرتاتيجية 

والحفاظ عىل التوزان السيايس بني دول العامل.

متر اليوم الذكرى الثانية واألربعني لتوحيد قواتنا
مايو من  السادس  يف  تصادف  التي  املسلحة 
لة الجل ة طن ال ة املنا وبهذه عام كل يف

التي تركوها بني أيدينا..وستبقى تضحيات أبناء
يستوجب أمر  كل  يف  تتواىل  وشعبها  اإلمارات 
االتحاد ة ق للعامل مؤكدين طن ال ندا ة تل

ركائزه قواتنا املسلحة، وتحفظ مسريته التنموية
بقيادة اإلمارات،  دولة  وستبقى  والحضارية، 
ان نه آل زايد بن فة خل خ الش ال صاحب
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«بناء القوات المسلحة في 
أي بلد هو عمل عزيز على 

أبنائه، ومن هذا المنطلق دعتنا 
الحاجة الماسة على دمج 

قواتنا المسلحة»
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أكد صاحب الســمو الشيخ سعود بن راشد املعال عضو املجلس األعىل حاكم أم القيوين 
أن قواتنا املسلحة عززت دعائم االتحاد بإرادة وطنية عالية وجسدت وحدتنا وعززت 

مكتسباتنا.
وقال سموه يف كلمة له وجهها عرب مجلة «               » مبناسبة الذكرى الـ42 لتوحيد 
ـ إن قواتنا املسلحة  القوات املسلحة التي توافق يوم السادس من شهر مايو من كل عامـ 
خاضت معارك العزة والفخر والكرامة يف عاصفة الحزم وحققــت االنتصارات يف كل 

املواقع وقدمت الشهداء األبرار.
وفيام ييل نص الكلمة:
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اليوم  انه ملن دواعي الفخر واالعتزاز أن نحتفل 
املؤسس  القائد  لقرار  واالربعني  الثانية  بالذكرى 
الله  الشيخ / زايد بن سلطان آِل نهيان - طيب 
عىل  اجمعوا  الذين  املؤسسني  واخوانه   - ثراه 
توحيد القوات املسلحة وارسوا قواعد هذه الدولة 
الفتية وعززوا دعائم االتحاد بإرادة وطنية عالية 

جسدت وحدتنا  وعززت مكتسباتنا ، وساهمت 
شاملة  اسرتاتيجية  وفق  عمليا  برنامجا  يف وضع 
بعيدة املدى للبناء والتطوير الشامل يف إطار من 
 ، العسكرية  القدرات  وتطوير  الوطني  التالحم 
الوطن  أبناء  قلوب  يف  اإلنتامء  مفهوم  وغرست 
بكل  توجيهاتها  وتنفيذ  للقيادة  الوالء  وأصبح   ،

ثقة واقتدار منهاجا وطنيا يُْؤِمن به كل مواطن.
قدرات  لتطوير  القيادة  اسرتاتيجية  إطار  يف 
البناء  عملية  يف  ليساهم  وإمكانياته  االنسان 
االقتدار  سالح  ويحمل  جهة   من  والتنمية 
أخرى  جهة  من  والوالء  والتضحية  والشجاعة 
والقيادة  العمل  خربات  املواطن  فاكتسب   ،
ورسخ عقيدته القتالية اىل جانب الدور اإلنساين 
بالقوات املسلحة ، وخاض معارك العزة والفخر 
االنتصارات  وحقق  الحزم  عاصفة  يف  والكرامة 
مناذج  األبرار  شهداؤنا  وقدم   ، املواقع  كل  يف 
نعتز بها يف التضحية والشجاعة وأثبتت عوائل 
به ومدرسة  نفاخر  بأنهم مثال وطني  الشهداء 

جامعة اثبت منهاجها نقاء وطنيتة .
كام رسخ املواطن عقيدته القتالية وفق ما ميليه 
االمن  تعزيز  يف  وساهم  الوطني  الواجب  عليه 
اإلنساين  الدور  جانب  اىل  واالستقرار  والسالم 
العامل ليؤكد ان  للقوات املسلحة يف شتى بقاع 
املبادئ االساسية لهذه الدولة وقيادتها الحكيمة 
العاملية  املفاهيم   دعم  أعينها  نصب  تضع 
ونرصة الحق ومد يد العون واملساعدة يف السلم 

والحرب والكوارث الطبيعية .
االبرار  الوطن  لشهداء  واكبار  إجالل  تحية 
ان  وجل  عز  الله  داعني  الشهداء  ولعوائل 
الشهداء  مع  ويتقبلهم  برحمته  يتغمدهم 

والصديقني وحسن أولئك رفيقا.
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أكد صاحب الســمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم رأس 
الخيمة ان قواتنا املسلحة هي الدرع املنيع واملتني للذود عن الوطن وهي مصنع 

الرجولة والبطولة والفداء .
ـ يف كلمة له مبناســبة الذكرى الـ42 لتوحيد القوات املسلحة التي توافق  وقال ســموهـ 
يوم السادس من شهر مايو من كل عام ــ ان قواتنا املسلحة تثبت اليوم –وباستمرار- 
أنها خط الدفاع األول الذي يســتطيع أن يقف يف وجه أعداء الوطن دون هوادة وأنها 
القادرة واملؤهلة لنرش االستقرار والطأمنينة والسالم وهذا ما جعلها تكتسب تقدير 

واحرتام العامل .
وفيام ييل نص كلمة سموه يف هذه املناسبة ــ التي وجهها عرب مجلة«             »: 
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نفوسنا  غالية عىل  املسلحة  قواتنا  توحيد  تعد ذكرى 
جميعاً ، ملا للقوات املسلحة من دور مهم يف تدعيم 
الدرع  فهي   ، املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ركائز 
املنيع واملتني للذود عن الوطن ، وهي مصنع الرجولة 

والبطولة والفداء .
واليوم ونحن نعيش الذكرى الثانية واألربعني لتوحيد 
قواتنا املسلحة وإنضوائها تحت قيادة مركزية واحدة 
والفخر  باإلعتزاز  شعوراً  نزداد  واحد   وشعار  وعلم 
بهذة القوات التي كانت وما زالت سنداً قوياً للحفاظ 
عىل املكتسبات الوطنية ودعم التطوير والتحديث يف 

وطننا العزيز دولة اإلمارات العربية املتحدة .
لقد حقق القرار التاريخي الذي إتخذه املجلس األعىل 
لإلتحاد برئاسة املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بتوحيد القوات 
املسلحة تحت قيادة واحدة معاين التعد وال تحىص ، 
ودالالت عربت عن إرادة التصميم يف أن يكون اإلتحاد 
سليامً معاىف وقوياً مسلامً بأركان الحياة ، وما هي إال 
شامخاً  املسلحة طوداً  قواتنا  فرتة قصرية حتى غدت 
اإلميان  وترسيخ  املشرتك  املصري  مفهوم  تعزز  أن  بعد 
املصريي باإلنتامء الوطني ، وكانت إنطالقة أبناء الوطن 
والتقدم  والتنمية  والتعمري  والبناء  واإلنجاز  بالعمل 
بعدهم  ومن  املؤسسني  اآلباء  لتوجيهات  تجسيداً 
القيادة الرشيدة ، وكان ومازال دور القوات املسلحة 

كان  ولهذا   ، كرامتة  وصون  الوطن  سيادة  عن  الدفاع 
البد من تأهيل الكوادر املواطنة التي إتصفت باإلرادة 
من  وأنفس  أغىل  بأن اليش  وآمنت   ، واإلنتامء  والعلم 
الوطن وهاهي قواتنا املسلحة اليوم تثبت –وباستمرار- 
أنها خط الدفاع األول الذي يستطيع أن يقف يف وجه 
أعداء الوطن دون هوادة ، وأنها القادرة واملؤهلة لنرش 
اإلستقرار والطأمنينة والسالم ، وهذا ما جعلها تكتسب 
لتكون  – ما أهلها  أيضاً  العامل وهذا –  تقدير وإحرتام 
عنواناً عريضاً لفخر وإعتزاز وتقدير أبناء اإلمارات وخري 
مهمتها  يف  املتتالية  القوات  نجاحات  ذلك  عىل  شاهد 
والكفاءات  باألخالق  ومتيزها  وخارجة  الوطن  داخل 

والخربات والقدرات علمياً وثقافياً .
القوات  توحيد  ذكرى  عن  اليوم  نتحدث  وعندما 
صاحب  أخي  ودعم  بتوجيه  نشيد  وأن  البد  املسلحة 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو 
كام   ،  - الله  حفظة   – املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
البد وأن نشيد بأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ويل 
عهد أبوظبي – رعاه الله – الذي جسد برؤيته الثاقبة 
توجيهات رئيس الدولة فأوىل القوات املسلحة إهتامماً 
العال بحيث صارت  ، ودفع مسريتها نحو  ونوعياً  كبرياً 
قواتنا املسلحة يف دولة اإلتحاد تشكل وسام فخر شعب 
اإلمارات وتثري إهتامم الكثري من الدول بسبب تطورها 

وما  وإنجازاتها  جاهزيتها  وبسبب   ، والالفت  الرسيع 
عكسته من صورة بهية يف مواقع ومشاهد ومناسبات 

كثرية .
قواتنا  دور  عن  وبإعتزاز  نتحدث  املناسبة  وبهذه 
إعادة  أجل  من  وعملها  وبطوالتها  آدائها  يف  املسلحة 
الرشعية ونرصة الحق يف اليمن الشقيق ، حيث رضب 
التضحية  يف  األمثلة  أروع  األشاوس  اإلمارات  أبطال 
األعىل  الهدف  لتحقيق  املعارك  أعتى  وخاضوا  والفداء 
واألسمى ، ونستذكر بفخر كبري تضحيات شهداء القوات 
علم  يظل  أن  أجل  من  ضحوا  الذين  األبرار  املسلحة 
اإلمارات خفاقاً عزيزا وهذا إن دل عىل يشء فإمنا يدل 
التي  الرشيدة  قيادته  مع  اإلمارات  شعب  تالحم  عىل 
التاريخ  سجلها  مواقف  رأيها  وسداد  حكمتها  عكست 

بحروف من نور .
الثانية  الذكرى  الغالية  الوطنية  املناسبة  وبهذه 
آيات  أسمى  أرفع  املسلحة  قواتنا  لتوحيد  واألربعني 
الشيخ  السمو  صاحب  أخي  إىل  والتربيكات  التهاين 
األعىل  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
صاحب  أخي  وإىل   – الله  حفظة   – املسلحة  للقوات 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – 
وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
أبناء  إىل  اإلمارات  حكام  السمو  أصحاب  وإخوانهم 
القوات املسلحة وإىل شعب اإلمارات األيب داعياً  الله 
-عز وجل – أن يعيد هذه الذكرى العزيزة عىل دولة 
تزداد عزة  الرشيدة  وقيادتنا  املتحدة  العربية  اإلمارات 

وقوة وإزدهار .
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أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ويل عهد ونائب حاكم الشارقة، يف 
كلمة وجهها عرب مجلة               يف الذكرى 42 لتوحيد القوات املسلحة التي توافق يوم 
السادس من شهر مايو من كل عام بأن القرار الذي أجمعت عليه اإلمارات السبع بتوحيد 
قواتها املسلحة قبل أكرث من أربعة عقود، تحت علم واحد، وقيادة واحدة، أسهم جنباً 
إىل جنب مع أبناء الوطن املخلصني يف قيادة الوطن نحو التنمية والعطاء، وعزز من دور 
أبنائنا يف كافة وحدات القوات املسلحة يف مسرية النهضة التي انتظمت بالدنا، وسارت بها 

نحو التنمية الشاملة وفيام ييل نص كلمة:
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وهنأ سموه، يف كلمة له، صاحب السمو الشيخ 
القائد  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
األعىل للقوات املسلحة، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، وقيادات الدولة، 
 42 الذكرى  مبناسبة  الباسلة  املسلحة  وقواتنا 
تاريخياً مثل نقطة  لتوحيدها، والذي كان قراراً 
مفصلية وهدفاً أسمى ومناالً مستحقاً يف تاريخ 

اتحاد ووحدة وتنمية وتطور وطننا العزيز.
يف  املسلحة  القوات  «عملت  سموه:  وأضاف 
بالدنا، بعد توحيدها، عىل امليض قدماً يف تطوير 
للدفاع  وجاهزيتها  منظومتها  وتعزيز  وحداتها، 
البناء  مع  ترافق  ما  وهو  واألهل،  الوطن  عن 
عنرصين  واالستقرار  األمن  ليكون  والتنمية، 
أسهمت  التي  الظافرة،  املسرية  رئيسني يف هذه 
يف تطوير وتقدم مجتمعنا يف مختلف املجاالت».
وتابع سموه: «ميثل كل تقدم وتطور يف القوات 
التعمري  نحو  ملسريتنا  جديداً  دفعاً  املسلحة 
والبناء يف جميع مجاالت العطاء، الذي يحتاجه 

الوطن، فالقوات املسلحة هي الرشيان الحيوي، 
الذي ميثل وحدة املجتمع واألهل وحامي تراب 

الوطن».
ومناءها  الدول  «استقرار  إن  سموه  وقال 
واالستفادة من مقدراتها كافة مرهون بالوحدة 
والتقدم  البناء  معاول  جميع  وإعامل  واالتحاد، 
وإخالص،  بكل صدق  الوطن  أجل  من  والعمل 
بني  تربط  التي  الوطيدة  العالقة  ديدن  وهو 
قواتنا املسلحة ومجتمعنا، التي نفخر بها، كون 
القوات املسلحة اإلماراتية أحد أركان االستقرار 

والتنمية التي تعيشها بالدنا، ونفخر بها».
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«إن الدفاع عن االتحاد فرض مقدس على كل 
مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف»
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مايو6

امتلك القائد المؤسس المغفور له بإذن ا\ تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب 
ا\ ثراه ـ رؤية استراتيجية دقيقة حول مقومات بناء اتحاد دولة االمارات العربية المتحدة، 

حيث أدرك ـ طيب ا\ ثراه ـ مبكراً أهمية القوات المسلحة لحماية الدولة والدفاع عن 
مكتسبات شعبها ومصالحه وأمنه واستقراره، انطالقًا من وعي فطري بدروس التاريخ 
واستيعاب عميق لعوامل نجاح الدول وتطورها وتقدمها؛ لذا فإن امتالك قوة عسكرية 
وبناء نواة لقوات مسلحة متطورة قد سبق البناء السياسي االندماجي لدولة االتحاد 

بسنوات عدة،

« »

بقلم: أمل عبد ا� الهدابي
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زايد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  أسس  وقد 
بن سلطان آل نهيان، قوة دفاعية ألبوظبي، انعكاساً 
إلميانه بتكامل عنارص القوة الشاملة، ورضورة امتالك 
أدوات الردع والدفاع عن أي وطن، لذا فقد أسس ـ 
طيب الله ثراه ـ قوة دفاع أبوظبي، وأصدر مرسوماً 
يف عام 1969م، بتعيني صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيساً لدائرة الدفاع التي أصبحت 
تأسيس  سموه  بارش  حيث  للدفاع،  وزارة  بعد  فيام 
منشآت  من  تستلزمه  مبا  حديثة  عسكرية  قوة 
ومعدات وكوادر برشية مؤهلة، وهي مهمة غاية يف 
هذا  ويف  وقتذاك.  الواقع  مفردات  ظل  يف  الصعوبة 
اإلطار تأسست كلية زايد بن سلطان الثاين العسكرية 
للعمل  املؤهلني  الضباط  لتخريج  العني،  مدينة  يف 
األكادميية  هذه  تطورت  وقد  الجيش،  صفوف  يف 

وأصبحت واحدة من أرقى األكادمييات العسكرية يف 
املنطقة والعامل.

توحيد القوات املسلحة
ودعامً ملا كان قامئاً من بنية تحتية عسكرية وأمنية، 
أوعز املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان طيب الله ثراه، باإلرساع ببناء قوة عسكرية 
ومن  والعتاد  األسلحة  بأحدث  وتزويدها  اتحادية، 
 ،1976 مايو  من  السادس  يوم  ويف  مختلفة.  مصادر 
العربية  اإلمارات  لدولة  األعىل  الدفاع  مجلس  عقد 
له  املغفور  املؤسس  القائد  برئاسة  اجتامعاً  املتحدة 
بإذن الله تعاىل الشيخ زايد، بحضور أخيه املغفور له 
مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  تعاىل  الله  بإذن 
طيب الله ثراهام، حيث أسفر االجتامع عن املوافقة 
قيادة  تحت  لإلمارات،  املسلحة  القوات  دمج  عىل 

مركزية واحدة وعلم واحد.  وقام بعد ذلك صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، 
بصفته نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ـ وقتذاك 
والتجهيز،  والتنظيم  التدريب،  توحيد  بإجراءات  ـ 

والقيادة.
ولعل ترصيحات القائد املؤسس عقب هذه الخطوة 
االتحادية تكشف قناعته الكبرية بأهمية امتالك قوة 
نوعية للدفاع عن الوطن، حيث قال إن هذه الخطوة 
يف  جديدة،  دفعة  باإلمارات  املسلحة  القوات  تعطي 
القوات  دمج  عملية  أن  كام  ومنعتها،  وحدتها  سبل 

تعطي لدولة اإلمارات ثقالً كانت تفتقر إليه.
مراحل تأسيس وتطور القوات املسلحة

املرحلة  هذه  متثل  املتصالحة:  اإلمارات  ساحل  قوة 
قامت  حيث  الحديثة،  املسلحة  لقواتنا  نواة  األوىل 



42ذكرى  توحيد القوات املسلحة
6

2018
56

عليها  أطلق  والتي  املتصالحة،  االمارات  ساحل  قوة 
أيضاً «قوة ساحل عامن»، يف الحادي عرش من مايو 
محدودة  برشية  قوة  من  وتشكلت   ،1951 عام 
لقوة عسكرية  نواة  العدد، ولكنها كانت يف مجملها 
أكرب وأكرث تسليحاً، حيث ضمت خمسة رسايا مشاة 
ورسية إسناد، ورسية السليك، ورسية تدريب، ورسية 
العسكرية،  واملوسيقى  الطبية،  والرسية  املشاغل، 
يف  تتمركز  القوة  هذه  وكانت  تدريب.  ومدرسة 
بدايات تأسيسها يف معسكر القاسمية بإمارة الشارقة، 
من  واتخذت  املرقاب،  معسكر  يف  الحقاً  متركزت  ثم 
منطقة املنامة التابعة إلمارة عجامن مركزاً للتدريب، 
ساحل  «كشافة  إىل  القوة  اسم  تغري   1956 عام  ويف 

اإلمارات املتصالحة».
و بعد إعالن قيام اتحاد دولة االمارات يف الثاين من 
ديسمرب عام 1971، وبعدها بأسابيع قالئل، وتحديداً 
يف الحادي والعرشين من ديسمرب عام 1971، تحولت 
القوة العسكرية القامئة وقتذاك من مسمى «كشافة 
ساحل اإلمارات املتصالحة» إىل «قوة دفاع االتحاد»، 
بتشكيلها يف 27 ديسمرب عام 1971  التي صدر قرار 
بقرار من القائد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان وأنيطت قيادتها واإلرشاف عليها لوزير الدفاع.

و يف عام 1974، تغري مسمى «قوة دفاع االتحاد» إىل 
القوات املسلحة االتحادية» بقرار من وزير الدفاع، يف 
إعالن عن ترسخ مكانة القوة وتدشني مرحلة جديدة 

شعار  تغيري  وتم  االسرتاتيجي.  وتفكريها  أدائها  يف 
وعلم القوة الجديدة لتواكب التحديث والتطوير يف 

الدولة. 
الدفاع،  وزارة  إرشاف  تحت  القوات  هذه  وبقيت 
وبقرار   1976 عام  حتى  التسمية  بهذه  واستمرت 
وحجم  مسمى  تغيري  تم  املسلحة  القوات  توحيد 
إليه  وضم  الريموك)  (لواء  وسمي  لواء  إىل  القوات 
قوة حرس الشارقة الوطني والتي كانت بحجم كتيبة 
مشاة وشكل لواء الريموك ليضم ثالث كتائب مشاة 
للخدمات  رسايا  وتشكلت  العقرب  مدرعات  وكتيبة 

 :



2018
57

العسكري وأعالم القادة عىل مختلف مناصبهم.
 يف عام 1978 صدر قرار رئيس املجلس األعىل للدفاع 
رقم (1) لسنة 1978 يف شأن استكامل تنظيم القوات 
وحدة  استكامل  تم  حيث  اإلمارات  بدولة  املسلحة 
القوات املسلحة وإعادة تنظيمها بدمج القوات الربية 

والبحرية والجوية دمجاً كامالً .
القوات  توحيد  قرار  وأبعاد  االسرتاتيجي  الوعي 

املسلحة

تنطوي املراحل التاريخية لتطور قواتنا املسلحة عىل 
الذي  توحيدها،  قرار  السيام  عدة،  اسرتاتيجية  أبعاد 
وأحد  االتحادي  التوجه  بذروة  وصفه  ميكن  ما  ميثل 
أبرز تجلياته وتطبيقاته االسرتاتيجية، ويف هذا اإلطار 
ميكن اإلشارة إىل العديد من األبعاد للتطور التاريخي 

وأبعاد قرار توحيد القوات املسلحة فيام ييل:
بعداً  ليضيف  املسلحة  القوات  توحيد  قرار  جاء 
حيث  االتحاد،  دولة  بناء  ملسرية  مهامً  اسرتاتيجياً 

اإلدارية والطبية واإلشارة والصيانة.
 القرار التاريخي بتوحيد القوات املسلحة

وجاءت الخطوة التاريخية الخاصة بتوحيد القوات 
لتواكب  مايو عام 1976،  السادس من  املسلحة يف 
واقتصادياً.  وتنموياً  سياسياً  االتحادية  الدولة  تطور 
تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  توجيهات  عىل  وبناء 
القرار  صدر  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
 (1) رقم  للدفاع  األعىل  املجلس  لرئيس  التاريخي 
لعام 1976 يف شأن توحيد القوات املسلحة، والذي 
والبحرية  الربية  املسلحة  القوات  توحيد  عىل  نص 
والجوية تحت قيادة مركزية واحدة تسمى (القيادة 
العامة للقوات املسلحة). وشمل القرار إنشاء ثالث 
الشاملية  العسكرية  املنطقة  مناطق عسكرية هي 
واملنطقة  سابقاً)  الخيمة  برأس  املتحركة  (القوة 
سابقاً)  أبوظبي  دفاع  (قوة  الغربية  العسكرية 
ديب  دفاع  (قوة  الوسطى  العسكرية  واملنطقة 
سابقاً) وتم توحيد العلم العسكري والشعار والزي 
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توفره من عوامل اطمئنان وأمان وحس وطني عايل.
قرار توحيد القوات املسلحة إرادة وقناعة

توج قرار توحيد القوات املسلحة إرادة وقناعة القائد 
املؤسس وإخوانه املؤسسني، وقد انعكس هذا األمر 
يف قوله «إن الحق والقوة هام جناحا طائر واحد، فال 
القوة وحدها يكتب لها الحياة، وال الحق وحده دون 
السالم،  إننا دولة تسعى إىل  البقاء،  له  القوة يكتب 
وتحرتم حق الجوار، وترعى الصديق، لكن حاجتنا إىل 
الجيش القوي القادر الذي يحمي البالد تبقى قامئة 
ومستقرة، ونحن نبني الجيش ال عن رغبة يف غزو أو 
قتال دولة أخرى، وليس استعداداً للتحرك يف الوقت 
الدفاع عن  إىل  نهدف  وإمنا  التوسع  بهدف  املناسب 
اإلنسان  من طبيعة  يوماً  العدوان  أنفسنا، فلم يكن 
بأشقاء  محاطون  وأننا  خاصًة  اإلمارات،  أرض  عىل 
نفس  ويحملون  الدماء،  نفس  عروقهم  يف  تجري 

اآلمال، ويواجهون نفس التحديات».
جاء قرار توحيد القوات املسلحة ليضفي عىل اتحاد 
األهمية،  يف  غاية  اسرتاتيجية  أبعاد  االمارات  دولة 
الوليدة، آنذاك، مزيداً من  حيث أضفى عىل الدولة 
كبرية  دفع  قوة  ومنحها  والقوة،  والحصانة  املنعة 
تطلعات  وتحقيق  والتنمية  البناء  نحو  لالنطالق 

وطموحات قيادتها وشعبها.
استيعاب  مبنزلة  املسلحة  القوات  توحيد  قرار  كان 
ملتغريات البيئة االسرتاتيجية اإلقليمية يف ذلك الوقت، 
حيث كانت املنطقة والعامل يف ذلك يف حالة من عدم 
االستقرار االسرتاتيجي، السيام بعد حرب السادس من 
أكتوبر 1976، وما تخللها من مواقف قومية مشهودة 
للقائد املؤسس، بحظر تصدير النفط للدول الغربية 
املواجهة  دول  مواقف  ومساندة  إلرسائيل،  الداعمة 
األمن  ما جعل  والسالح،  والعتاد  باملال  إرسائيل  مع 
الوطني لدولة االمارات بحاجة إىل دعم وتعزيز من 

اجل تحصينه يف مواجهة التحديات املتزايدة.
الرؤية االسرتاتيجية

الرؤية  املسلحة  قواتنا  تطور  مراحل  عكست 
غرسها   والتي  الرشيدة،  للقيادة  الواعية  االسرتاتيجية 
صاحب  النهج  هذا  عىل  واستمر  املؤسس،  القائد 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحةـ  حفظه اللهـ  وحققت 
املستويات  عىل  هائلة  نوعية  طفرة  القوات  هذه 
كافة: التأهيل البرشي والتدريب والتسلح والتخطيط 
والتنظيم واإلدارة، بفعل متابعة وتوجيهات وصاحب 

عزز من مسريتها وكان له دور حيوي كبري يف تطوير 
االتحاد وتقدمه. كام جاء عامل توقيت توحيد القوات 
ليعزز  االتحاد  تأسيس  سنوات  بدايات  يف  املسلحة 
أسس  عىل  االتحاد  مسرية  ويدشن  الوطنية  اللحمة 
وحدوية متثل نواة صلبة لالتحاد، حيث مل يحتاج صهر 
بدايات  مع  بدأت  كونها  الجهد،  من  الكثري  القوات 
االتحاد، ومن ثم أصبحت أحد ركائز الوحدة واالتحاد 
والوالء واالنتامء الوطني مبرور السنوات. وهذا يفرس 
عوامل ومكامن قوة االتحاد الذي اثبت قوته ومنعته 
يف مواجهة مختلف الظروف، وأصبح منوذجاً يحتذى 
اإلرادات  تجميع  ويف  االتحادية،  الدول  بناء  يف  به 

الوطنية من اجل تحقيق مصالح الشعوب.
عن  مبكراً  االتحاد  لدولة  املؤسس  القائد  كشف 
والعسكرية  السياسية  املجاالت  يف  اسرتاتيجي  وعي 

هذا  ومتثل  والثقافية،  والفكرية  واالقتصادية 
القوات  تزويد  قرارات  يف  واضح  بشكل  الوعي 
الله  ـ طيب  بالعتاد واألسلحة، حيث كان  املسلحة 
وهي  السالح،  مصادر  تنويع  عىل  حريصاً  ـ  ثراه 
خطوة كانت يف غاية األهمية سواء بحكم احتدام 
أو  الباردة،  الحرب  حقبة  إبان  الدولية  الرصاعات 

حفاظاً عىل استقاللية القرار السيايس.
كان قرار توحيد القوات املسلحة ينطوي عىل بعد 
الوحدة  إرادة  تعميق  إطار  يف  األهمية  بالغ  رمزي 
الوطني  الوالء واالنتامء والتالحم  واالتحاد وتعميق 
الجيوش  إىل  ينظر  حيث  االمارات،  شعب  لدى 
باعتبارها مصانع للرجال وصهر اإلرادة الوطنية مبا 
خاللها  من  تستطيع  خصوصية  سامت  من  متتلكه 
ومبا  الجديدة  األجيال  لدى  الوطني  الوعي  تشكيل 
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عهد  ويل  نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
أبوظبي  نائب القائد األعىل للقوات املسلحة لتتحول 
محيطها  يف  املؤثرة  اإلقليمية  القوى  من  واحدة  إىل 
اإلقليمي، وباتت الدرع الواقي والحصن املنيع التحاد 

دولة االمارات، ومصدر فخر واعتزاز لكل أبنائها.
املشاركات الخارجية للقوات املسلحة

ودعم  تعزيز  يف  حيوياً  دوراً  املسلحة  لقواتنا  كان 
سنوات  منذ  االمارات  لدولة  الخارجية  السياسة 
قواتنا  ملشاركة  كان  حيث  للدولة،  األوىل  التأسيس 
عام  لبنان  يف  العربية  الردع  قوات  ضمن  املسلحة 
لدولة  القومي  الدور  يف  األهمية  بالغ  تأثري   ،1976
تأكد يف مشاركة قواتنا املسلحة  االمارات، وهو دور 
وكذلك  الجزيرة»،  «درع  قوات  1991 ضمن  عام  يف 
ضمن  املتحدة  األمم  قوات  مع  انضاممها  يف  الحال 
بالصومال  عام 1992، وازداد  عملية «إعادة األمل» 
مع  وعاملية  شمولية  أكرث  وأصبح  رسوخاً  الدور  هذا 
اإلنساين  الدعم  تقديم  يف  املسلحة  قواتنا  مشاركة 
واملساعدات يف كوسوفا عام 1999، حيث أثبت رجال 
قواتنا املسلحة كفاءة متميزة يف أداء واجبهم اإلنساين 
وحمل رسالة االمارات وقيمها ومبادئها اإلنسانية إىل 
املتميز يف  اإلنساين  الدور  العامل، وتكرر هذا  شعوب 
األفغاين  للشعب  قدمت  التي  اإلغاثة  عمليات  إطار 
الباكستاين  وللشعب  األممية،  «إيساف»  قوة  ضمن 
وذلك خالل زلزال عام 2005، ويف عام 2008 لعبت 
يف  املنكوبني  إغاثة  يف  فعاالً  دوراً  املسلحة  قواتنا 
اليمن وأفغانستان، وهو دور ترسخ يف مجاالت أخرى 

ومشاركة مدنية نوعية كام هو يف الدور الذي لعبته 
قواتنا املسلحة يف تطهري الجنوب اللبناين من األلغام 
املسلحة  قواتنا  اثبتت  فقد  عسكرياً  اما   .2001 عام 
الدفاع  يف  الفاعلة  مشاركتها  خالل  عملياتية  كفاءة 
عن دولة الكويت وشعبها الشقيق ضمن قوات درع 

الجزيرة عام 2003.
القوات املسلحة مبنزلة استكامل ملجمل  كان توحيد 
عنارص القوة الشاملة لدولة االمارات، حيث يلبي بناء 
متطلبات  متطورة،  حديثة  مسلحة  قوات  وامتالك 
املالئم  من  يكن  فلم  للدولة،  االسرتاتيجي  التخطيط 
يف  تنموي  عرصي  منوذج  بناء  إىل  دولتنا  تتطلع  أن 
وعنارصها  الشاملة  القوة  مرتكزات  أحد  غياب  ظل 
تحت  املسلحة  القوات  توحيد  فإن  لذا  الرئيسية،  
قيادة واحدة وعلم واحد جاء ليتوج خطوات الوحدة 
واالتحاد ويعيل عزمية القادة املؤسسني ويرسخ إرادة 
باعتبار  الناشئة،  اإلماراتية  األجيال  وعي  يف  االتحاد 
تعني  عميقة  رمزية  له  املسلحة  القوات  توحيد  أن 
ألن  االتحاد  كلمة  وإعالء  اإلرادات  مختلف  توحد 
ملختلف  وفقا  تعني  املسلحة  القوات  قيادة  توحيد 
األدبيات أقىص درجات الوحدة االندماجية بني الكتل 

الجغرافية والسكانية.
تضحية وفداء

تأسيسها  منذ  املسلحة  قواتنا  تأسيس  نواة  انطوت 
التضحية والفداء وإعالء كلمة  وتوحيدها عىل بذور 
الوطن، ففي عام 1971 صعدت روح الشهيد سامل بن 
سهيل بن خميس إىل بارئها ليسجل اسمه يف التاريخ 

كأول شهيد إمارايت، وذلك بعدما لقي وجه ربه عىل 
جزيرة  هاجمت  عندما  الغازية  اإليرانية  القوات  يد 
يف  الشهيد  وكان  محاولة الحتاللها،  الكربى يف  طنب 
مركز  يف  الحراسة  واجب  يؤدي  جندياً  الوقت  ذلك 
رأس  إلمارة  تتبع  التي  الكربى  طنب  جزيرة  رشطة 
هذا  تضحيات  التاريخ  سجل  فقد  ثم  ومن  الخيمة، 
شهداء  سجل  يف  استثنائية  مكانة  له  كرمز  البطل 
الذين  الشهداء  كوكبة  ضمن  الوطني،  الواجب 

يخلدهم تاريخ االمارات.
البعد القومي الخليجي

لرسالة  مالزماً  املسلحة  القوات  توحيد  قرار  جاء 
االسرتاتيجية،  أهدافها  عن  وكاشفاً  االتحادية  الدولة 
فهي دولة سالم تسعى إىل التنمية والبناء واالستقرار 
وتوظيف املوارد الطبيعية وتسخريها ملصلحة شعبها 
ونرش الخري والعطاء اإلنساين يف العامل، وال متتلك رغبة 
قادرة  ردع  قوة  متتلك  وإمنا  التوسع،  وال  االعتداء  يف 
عىل الدفاع عن امنها وردع أي معتد آثيم، دفاعاً عن 
الوطنية ومكتسبات شعبها. فضالً  حقوقها وسيادتها 
عن التأكيد عىل البعد القومي الخليجي لدى القائد 
تجري يف  بأشقاء  محاطون  إننا   » قال  املؤسس حني 
اآلمال،  نفس  ويحملون  الدماء،  نفس  عروقهم 
ويواجهون نفس التحديات»، ما يعكس تجذر فكرة 
تشّكل  منذ  املؤسسني  اآلباء  لدى  الخليجية  الوحدة 
متجذرة  تزال  ال  التي  القناعة  االمارات، وهي  اتحاد 
مبوجبها  وتعمل  الرشيدة  القيادة  لدى  ومستمرة 
ووفقاً لها كأساس وركيزة للسياسة الخارجية للدولة.

الشهيد سامل بن سهيل بن خميس
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  منذ أن انطلقت مسرية التأسيس والبناء قبل 
نحو / 45 / عاما متكنت دولة اإلمارات العربية 
حضارية  انجازات  تحقيق  من  اليوم  املتحدة 
عاملية  مكانة  يف  وضعتها  املجاالت  جميع  يف 
مرموقة تضاهي الدول املتقدمة، فقد أضحت 
اإلمارات أيقونة حية ومنوذجا عامليا يف التطور 
والتنمية الشاملة محورها االنسان خالل فرتة 
زمنية قياسية، ومل يكن ليتحقق ذلك لوال رؤية 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
املجلس  أعضاء  إخوانه  «وإرادة  الله  « رحمه 
املؤسسني  اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل 
دعائم  أرسوا  الذين  ثراهم»  الله  «طيب 
الثاقبة  ورؤيتهم  بحكمتهم  ورسخوا  االتحاد 
مواجهة  يف  اإلرادة  وقوة  الصرب  معاين  أجمل 
متينة  دولة  تأسيس  أجل  من  التحديات، 
الدفاعية  وقوتها  وكيانها  دستورها  لها  وقوية 
والعسكرية التي تذود عن حمى الوطن والعبا 

أساسيا لتوطيد أسس السالم يف العامل .

قواتنا  لتوحيد   42 الـ  الذكرى  ويف  اليوم 
التاريخية  املناسبة  بهذه  نحتفي  املسلحة 
لنهنئ شعب اإلمارات  والعزيزة عىل قلوبنا 
عىل  املرابطني  البواسل  وجنودنا  الويف، 

الحدود ويف ساحات املعارك، مبا حققوه من 
مسريتهم،  طوال  عظيمة  عسكرية  إنجازات 
جهود  مثار  نجني  ونحن  أنفسنا  نهنئ  كام 
لوال متابعتها وحرصها  التي  الرشيدة  قيادتنا 
ملا  والتحديات،  الصعاب  كافة  تذليل  عىل 
تحقيق  من  الدفاعية  منظومتنا  متكنت 
 .. الباهرة  واالنتصارات  املتتالية  النجاحات 
ننىس  لن  الغالية  الوطنية  الذكرى  ويف هذه 
قدموا  الذين  األبطال  شهدائنا  تضحيات 
وندعو  للوطن  فداء  ودماءهم  أرواحهم 
رحمته  بواسع  يتغمدهم  أن  وجل  عز  الله 
فهم  والشهداء  الصديقني  مع  ويحرشهم 
القدوة والنموذج لجميع أبناء الوطن، وتحية 
الذين رضبوا  الشهداء  إجالل وعرفان لذوي 
أروع األمثلة يف الصرب والفداء والتضحية من 
أجل الوطن، وسطروا يف حبه مالحم تاريخية 

عظيمة لرفع رايته خفاقة عالية .
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  رؤية  إن 
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الله»  «حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
قدرات  يف  لالستثامر  خاصة  أهمية  تويل 
التمكني،  مرحلة  خالل  اإلمارايت  املواطن 

واإلمكانيات  الجهود  كافة  توجيه  عىل  وتركز 
وتؤكد  املجاالت،  جميع  يف  بقدراته  للنهوض 
الصعاب  جميع  لتذليل  العمل  رضورة  عىل 
والتحديات التي ميكن أن تواجهه، فهي تهدف 
وجسديا  فكريا  املواطن  اإلنسان  بناء  إىل 
ومعنويا لتمكينه من املشاركة الفاعلة يف دفع 
املستقبل  يف  وازدهارها  الدولة  تقدم  مسرية 
بالجانب  خاصا  اهتامما  سموه  أوىل  كام   ..
العسكري والدفاعي ملا له من أهمية وأولوية 
ورفع  الوطن،  يف  واالستقرار  األمن  ترسيخ  يف 
مقدرات  عن  للدفاع  املسلحة  القوات  كفاءة 
من  وذلك  منجازاتها،  عىل  واملحافظة  الدولة 
وبناتنا  أبنائنا  وتدريب  وتأهيل  إعداد  خالل 
األساليب  أنجع  وفق  املسلحة  القوات  يف 
عىل  وتربيتهم  الوسائل،  أحدث  وباستخدام 
الواجب  قيم  وترسيخ  العسكرية  املبادئ 
الوطني والوالء واألخالق يف نفوسهم لتمكينهم 
من إنجاز مهامهم وواجباتهم عىل أكمل وجه، 
إىل  للدولة،  واقيا  ودرعا  رادعة  قوة  وليكونوا 

متسلحني  املستقبل  كقادة  إعدادهم  جانب 
أعباء  تحمل  عىل  وقادرين  والخربة  باملعرفة 

مسؤولياتهم بكفاءة عالية.
لريسخ  الوطنية  الخدمة  قانون  جاء  لقد 
للقيام  الوطن  شباب  جميع  مشاركة  مبدأ 
تساند  احتياطية  كقوة  الوطني  بواجبهم 
الدولة  الدفاع عن  املسلحة يف مهمة  القوات 
بتدريبهم  وذلك  الحروب،  األزمات ويف  وقت 
وإعدادهم  املهام  مختلف  عىل  عسكريا 
مختلف  يف  العمل  ملواصلة  الجيد  وتأهيلهم 
الظروف واألحوال الطارئة .. ولعل ما نشهده 
وأبطال  اإلمارات،  أبناء  وشجاعة  إقدام  من 
الوطن البواسل «صامم األمان» لهو خري دليل 
ويعكس  واالنتامء،  الوالء  بقيم  تحليهم  عىل 
والشعب  القيادة  بني  والتالحم  التفاعل  قوة 
والقوات املسلحة، واالستعداد الكامل لتحمل 
تراب  عن  دفاعا  أرواحهم  وبذل  املسؤولية 
وذلك  الشهادة،  نيل رشف  سبيل  ويف  الوطن 

مبعث فخر لنا جميعا.
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أبنائنا  وسواعد  الرشيدة  قيادتنا  بتوجيهات 
وهممهم العالية، فإن دور قواتنا املسلحة طوال 
السنوات املاضية ومشاركتها الفاعلة يف قوات 
حفظ السالم يف مناطق مختلفة من العامل، قد 
لنرش  سعيها  يف  اإلمارات  دولة  مبادئ  جسد 
الحق  جانب  إىل  ووقوفها  واالستقرار،  السالم 
والرشعية وسيادة القانون، وكذلك فإن إميانها 
بالقيم اإلنسانية النبيلة دعاها إىل دفع عجلة 
املحتاجة  للدول  اإلنسانية  واإلغاثة  التنمية 
تحقيق  بأن  تدرك  اإلمارات  ان  وحيث   ..
باألمن  ترتبط  العليا  الوطنية  ومصالحها  أمنها 
االنتصارات  جاءت  فقد  والعاملي،  اإلقليمي 
والنجاحات التي حققتها قواتنا املسلحة ضمن 
مختلف  مواجهة  يف  العريب  التحالف  قوات 
التهديدات لتؤكد عزميتها التي ال تلني يف سبيل 
ولتثبت  حلفائها،  وأمن  اإلمارات  أمن  تحقيق 
إنجازاتها  خالل  من  النوعية  القتالية  كفاءتها 

غري املسبوقة.
لقد أثبتت دولة اإلمارات يف مختلف املواقف 

منتسبيها  وكفاءة  وجاهزيتها  قدرتها  املصريية 
يف مواجهة جميع املخاطر، كام متكنت قواتنا 
ودحره  اإلرهاب  لقوى  التصدي  من  املسلحة 
يف  لألشقاء  الدعم  وقدمت  عالية،  بكفاءة 
محنتهم  لتخطي  تساندهم  زالت  وما  اليمن 
وظروفهم الصعبة .. ونحن إذ نعتز مبا حققته 
القوات املسلحة من كفاءة عالية وقدرة فاعلة 
القوال  ترجمة  إال  هو  ما  الصعد،  كافة  عىل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
للقوات  القائد األعىل  نائب  أبوظبي  ويل عهد 
اإلمارات  دولة  أن   » أكد:  والذي  املسلحة 
العربية املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه 
وكفاءة  املسلحة  قواتنا  بجاهزية  قادرة  الله» 
منتسبيها عىل التعامل مع مختلف التهديدات 
بأبنائنا  الالمحدودة  بثقتنا  وأنه  والعدائيات، 
لنداء  الشباب  وتفاعل  الوطنية  الخدمة  يف 
الواجب ما يبرش بالخري فهو مثرة غرس ونهج 
بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس  القائد 

سلطان آل نهيان « طيب الله ثراه «.
أتوجه  قلوبنا  عىل  الغالية  املناسبة  وبهذه 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ملقام  بالتهنئة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ 
أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة وإخوانهم 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  السمو  أصحاب 
الله  وأدعو  الويف،  اإلمارات  وشعب  اإلمارات، 
أن يعم األمن والسالم علينا وعىل األمة العربية 
واإلسالمية، وينرص أبناءنا وجنودنا البواسل يف 
ساحات القتال ورحم الله شهداءنا األبطال إنه 

سميع مجيب.
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بالذكرى  فيه  نحتفل  الذي  اليوم  هذا  يف 
املسلحة  قواتنا  لتوحيد  واألربعني  الثانية 
القائد  وتقدير  واعتزاز  فخر  بكل  نستذكر 
املؤسس املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
يدركون  كانوا  الذين  املؤسسني،  وإخوانه 
باعتبارها  املسلحة  القوات  توحيد  أهمية 
املرتكز األساس لدولة االتحاد الفتية، والذي 
جديدة  مرحلة  نحو  االنطالق  لها  يضمن 
عن  تعرب  واالستقرار  والتنمية  البناء  من 
إىل  وتطلعاته  اإلمارات  شعب  طموحات 

االزدهار واألمن والسالم.
الغالية  الوطنية  ولعل تزامن هذه املناسبة 
دولة  فيه  تحتفي  الذي  زايد»،  «عام  مع 
اإلمارات العربية املتحدة بذكرى مرور مائة 
له  املغفور  املؤسس  القائد  ميالد  عىل  عام 
بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، طيب الله ثراه، إمنا يضاعف مشاعر 
ألن  جميعاً،  لدينا  الوطني  والفخر  االعتزاز 
يف  واستثامره  الخري  لزايد  الطيب  الغرس 
بناء قوات مسلحة عرصية، قد أوجد املناخ 
والتطور  التنمية  مسرية  النطالق  الداعم 
أحد  عىل  بخاف  وليس  كافة.  املجاالت  يف 
طبيعة الجهود الجبارة التي قام بها القائد 
نهجه  عىل  وسار  ثراه،  الله  طيب  املؤسس 
سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املسلحة «حفظه الله» وإىل جانبه صاحب 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب 
حاكم ديب « رعاه الله « وويل عهده األمني 
بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  سيدي 
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
القوات  تطوير  يف  املسلحة  للقوات  األعىل 
إليه  املسلحة وتأهيلها بأحدث ما توصلت 
الوطن وحصنه  درع  لتكون  السالح،  تقنية 

املنيع ورمز قوته وعزته وعنوان منعته.
املسلحة  القوات  توحيد  قراُر  كان  لقد 
التطوير  ملسرية  الحقيقية  البداية  هو 
املسلحة  قواتنا  شهدتها  التي  والتحديث 
قوة  غدت  حتى  املستويات  كافة  عىل 
ضاربة ومدربة وفق أحدث نظم التدريب 
لحامية  قوة  العامل،  يف  العسكري  والتسليح 
يف  واملساهمة  السالم  وصنع  املكتسبات 
كله،  العامل  مستوى  عىل  وتحقيقه  حاميته 
وقد  التعدي.  أو  للعدوان  قوة  وليست 
واحرتافيتها  جدارتها  املسلحة  قواتنا  أثبتت 
العالية يف العديد من املهامت التي قامت 
حفظ  يف  أو  األشقاء  مساعدة  يف  سواء  بها 
السالم الدويل وتقديم املساعدة يف مناطق 
مناطق  من  العديد  يف  والنزاعات  الكوارث 
لإلنسان  مرشفة  صورة  فكّونت  العامل، 

اإلمارايت شهد بها الجميع.
إن ما حققته قواتنا املسلحة من إنجازات 
مل  املاضية  والسنوات  العقود  طيلة  نوعية 
يكن ليتحقق دون الدعم الكبري والالمحدود 
تحرص  التي  الرشيدة  قيادتنا  جانب  من 
عىل توفري كّل ما من شأنه تحديث قواتنا 
التسليح  مستوى  عىل  وتطويرها  املسلحة 
التكنولوجيا  أحدث  واستيعاب  والتدريب 
وصلت  فقد  ولهذا  املتقّدمة،  العسكرية 
اليوم إىل ما وصلت إليه من تطور وتقدم يف 
مختلف فروعها، وهو تطور تدعمه وتعززه 
تجعله  منتسبيها  قبل  من  قوية  إرادة 
للمّيض  وتدفعه  يتوقّف  ال  مستمراً  هدفاً 
اإلمكانات  مستوى  رفع  طريق  عىل  قدماً 
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التكنولوجيا  أحدث  مع  اإليجايّب  والتفاعل 
العسكرية املتقّدمة وأكرثها تطوراً.

وىف هذه املناسبة نتذكر دامئاً بكل العرفان 
الذين  املسلحة  قواتنا  شهداء  والتقدير 
ودفاعاً   ، للوطن  فداءاً  أرواحهم  قدموا 
عن مبادئ دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الثابتة يف الدفاع عن الحق واملساهمة يف 
والعامل،  املنطقة  يف  والسلم  األمن  حفظ 
الحق  ميادين  يف  خفاقة  رايتها  ورفع 
والواجب، مثمنني تضحياتهم الخالدة التي 

ستظل من أنصع صفحات ذاكرة الوطن.
أبطال  إىل  وعرفان  شكر  رسالة  نوجه  كام 
أروع  يسطّرون  الذين  املسلحة  قواتنا 
عىل  والفداء  والتضحية  البطولة  صفحات 
أرض اليمن، ونقف لشهدائنا وقفة إجالل 
بأنفسهم  تضحيات  من  بذلوه  ملا  وتقدير 
والتصدي  والرشعية،  الحق  عن  دفاعاً 
تواجه  التي  التهديدات  ملختلف  بحسم 

األمن الخليجي والعريب.
أتقدم  الغالية،  الوطنية  املناسبة  وبهذه 

املسلحة  القوات  ضباط  وباسم  باسمي 
وأفرادها وجميع منتسبيها بأصدق التهاين 
السمو  صاحب  سيدي  إىل  والتربيكات 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
السمو  صاحب  سيدي  وإىل  الله،  حفظه 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الوزراء حاكم  رئيس الدولة رئيس مجلس 
السمو  صاحب  وسيدي  الله،  رعاه  ديب، 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة،  للقوات  األعىل  نائب  أبوظبي 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  وإخوانهم 
أننا  عىل  جميعاً  ونعاهدهم  اإلمارات، 
ماضون يف تنفيذ توجيهاتهم السديدة، ولن 
املسلحة،  قواتنا  تطوير  يف  جهد  أي  نألو 
تكون  حتى  القتالية،  بجاهزيتها  واالرتقاء 
رايته  لتبقى  املنيع،  وحصنه  الوطن  درع 

خفاقة يف ميادين العزة والكرامة.
حفظ الله دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وأدام عليها نعم األمن والسالم واالستقرار.
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pation of our Armed Forces in the 
Peninsula Shield Force, as well as in 
joining the United Nations forces in 
the Operation “Restoring Hope” in 
Somalia in 1993. This role became 
more comprehensive and global 
with the participation of our Armed 
Forces in providing humanitarian 
support and assistance in Kosovo 
in 1999, in the relief operations for 
the people of Afghanistan within 
the ISAF force, and for the people 
of Pakistan during the 2005 earth-
quake. In 2008, our forces played an 
important role in the relief of those 
affected in Yemen and Afghanistan, 
and in clearing southern Lebanon 
of mines in 2001. Militarily, our 
Armed Forces have demonstrated 
operational efficiency through its 
active participation in defending 
Kuwait and its brotherly people 
within the Peninsula Shield Force 
in 2003.

The unification of the armed forc-
es complements the overall strengths 
of the UAE. It ensures the building 
and acquisition of advanced mod-

ern armed forces that meet the re-
quirements of the strategic planning 
of the State. The unification of the 
Armed Forces under one leadership 
and one flag has crowned the steps 
of unity and strengthened the deter-
mination of the founding leaders. 

Since their establishment and uni-
fication, the nucleus of our Armed 
Forces has made sacrifices to elevate 
the status of the nation. In 1971, the 
spirit of the martyr Salem bin Suhail 
bin Khamis was elevated to heaven 
to record his name historically as 
the first Emirati martyr, who was 
killed by the invading Iranian forc-
es when they attacked the Greater 
Tunb Island in an attempt to occupy 
the island. At that time, the martyr 
was a soldier performing the duty 
of guard at the Greater Tunb Island 
police station that belonged to the 
Emirate of Ras Al Khaimah. Thus, 
history recorded the sacrifices of 
this hero in the record of national 
duty martyrs.

The decision to unify the Armed 
Forces is part of the message of 

the federal state, which reveals its 
strategic objectives. It is a state 
of peace that seeks development, 
construction and stability; employs 
natural resources and harnesses 
them for the benefit of its people; 
spreads humanitarian goodness 
and giving in the world. It has no 
desire for aggression and expan-
sion; rather, it defends its security, 
national rights, sovereignty and the 
gains of its people and deters any 
mischievous aggressor. 

The Gulf national dimension 
was highlighted by the founding 
leader when he said, “We are sur-
rounded by brothers who have the 
same blood running in their veins, 
have the same hopes, and face the 
same challenges.” This reflects the 
deep-rootedness of the idea of the 
Gulf unity with the founding fathers 
since the formation of the Emirates 
Union. It is the conviction that is 
still deep-rooted and persistent with 
the wise leadership as a basis and a 
mainstay for the foreign policy of 
the UAE.



6

42ARMED FORCES
Unification Anniversary

46
2018

sciousness of the new generations. 
The decision to unify the Armed 

Forces was a culmination of the de-
termination and will of the founding 
leader and his founding brothers. 
This was reflected in his statement: 
“The truth and power are two wings 
of a single bird. Power alone can-
not survive, and the truth cannot 
be maintained without power. We 
are a country that seeks peace, re-
spects the right of neighbours, and 
support the welfare of a friend. Yet, 
we permanently need a strong army 
capable of protecting the country. 
We build the army, not to invade 
or fight another country, and not 
to seek expansion; we only seek to 
defend ourselves. Aggression has 
never been part of the human na-
ture on the land of the UAE. We are 
surrounded by brothers who have 
the same blood in their veins, have 
the same hopes, and face the same 
challenges.”

The decision to unify the Armed 
Forces imparted the nascent state 
with more immunity and strength, 

and gave it a great momentum to 
move towards building and devel-
opment and to achieve the aspira-
tions and ambitions of their leader-
ship and people.

The decision to unify the Armed 
Forces reflected an understanding 
of the regional strategic environ-
ment variables at the time, for the 
region and the world were in a state 
of strategic instability, especially af-
ter the October 6, 1973 war, and 
the national position of the found-
ing leader was to stop exporting oil 
to Western countries that supported 
Israel with money, arms and equip-
ment. Thus, the national security of 
the UAE needed to be reinforced 
and fortified in the face of increas-
ing challenges.

The evolution of our Armed 
Forces reflected the conscious stra-
tegic vision of the wise leadership, 
which was instilled by the founding 
leader. His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE and Commander-in-Chief 
of the Armed Forces, has contin-

ued to achieve this goal. These 
forces have achieved an immense 
qualitative leap at all levels: human 
resources preparation, training, ar-
mament, planning, organisation 
and management, as a result of 
the follow-up and guidance of His 
Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme 
Commander of the Armed Forc-
es. Thus, the Armed Forces have 
turned into one of the influential 
regional powers in its regional envi-
ronment and have become the pro-
tective shield and fortified fortress 
of the UAE and a source of pride 
for their members.

Our armed forces have played a 
vital role in promoting and support-
ing the UAE’s foreign policy since 
the first years of statehood. The 
participation of our Armed Forces 
within the Arab deterrent forces 
in Lebanon in 1976 has had a very 
important impact on the national 
role of the UAE. This role was reas-
serted in 1991 through the partici-
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brigade, to include three infantry 
battalions, the Scorpion Armour 
battalion, along with administra-
tive, medical, signal and mainte-
nance companies.

The historic step of unification of 
the Armed Forces came on May 6, 
1976, to keep pace with the political 
and economic development of the 
federal state. Following the direc-
tives of Sheikh Zayed, the historic 
decree of the Chief of the Supreme 
Council of Defence No. 1 of 1976 
regarding the unification of the 
Armed Forces was issued. The de-
cree stipulated the unification of the 
land, sea and air forces under one 
central command called the Gener-
al Command of the Armed Forces. 
The decision included the establish-
ment of three military zones: the 
Northern Military Zone (formerly 
the Mobile Force of Ras Al Khaim-
ah), the Western Military Zone 
(formerly the Abu Dhabi Defence 
Force) and the Central Military Re-
gion (formerly the Dubai Defence 
Force). The military flag, logo, cos-
tume and commanders’ flags were 
all unified.

In 1978, the decision of the Chief 
of the Supreme Council of Defence 
No. (1) of 1978 was issued on the 
completion of the organisation of 
Armed Forces in the UAE. The 
Armed Forces Unification was fi-
nalised and reorganised by fully 
integrating land, sea and air forces.

Strategic Awareness and the Di-
mensions of the Armed Forces 
Unification Decree

The historical stages of the devel-
opment of our Armed Forces in-
volve several strategic dimensions, 
especially the decision to unify 
them, which constitutes the peak of 
the federal trend and one of its most 

prominent strategic applications. In 
this context, reference can be made 
to many dimensions of the decision 
to unify the Armed Forces:

The decision to unify the Armed 
Forces added an important strategic 
dimension to the process of build-
ing the Union State. It has played 
a vital role in the development and 
progress of the Union. The tim-
ing factor for the unification of the 
Armed Forces in the early years of 
the establishment of the Union has 
strengthened the national cohesion 
and constituted a solid nucleus of 
the Union. The fusion of forces did 
not need much effort, as it began 
with the inception of the Union, 
and then became one of the pillars 
of unity and national loyalty and be-
longing over the years. This explains 
the factors and strengths of the Un-
ion, which proved its strength in 
the face of various circumstances. 
It became a model for the building 
of federal states and gathering na-
tional wills to achieve the interests 
of people.

The founding leader of the Un-
ion State very early on unveiled a 
strategic awareness in the politi-
cal, military, economic, intellectual 
and cultural fields. This awareness 
was clearly reflected in the deci-
sions to supply the Armed Forces 
with equipment and weapons. He 
was keen to diversify the sources 
of weapons to maintain the inde-
pendence of political decision-
making.

The decision to unify the Armed 
Forces has been highly symbolic of 
the inherent will of unity and the 
deep loyalty, belonging and national 
cohesion among the people of the 
UAE. Armies are factories for men 
as they can consolidate the national 
will and shape the national con-
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the UAE Armed Forces under one 
central command and one flag. Fol-
lowing that, His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the 
then Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, took 
steps to unify training, organisa-
tion, equipping and leadership.

The statements made by the 
founding leader after this federal 
step revealed his great conviction 
that it was important to have a qual-
ity force to defend the homeland. 
He said that ‘this step gives the UAE 
Armed Forces a new push forward 
on the paths of its unity and power.’ 
This integration of forces gave the 
UAE a weight that it had lacked.

The stages of establishing and de-
veloping the Armed Forces

The Trucial Coast of the UAE: 
This first phase represents the nu-
cleus of our modern Armed Forc-
es. The Trucial Oman Levies, also 
known as the “Coast of Oman 
Force”, was established on May 11, 
1951, and consisted of a limited 
number of manpower. It comprised 
five infantry units, a company in 
support, a radio company, a train-
ing company, a workshop company, 
a medical company, military music 
and a training school. The force 
was established at the Al Qasimi-
yah Camp in Sharjah and later re-
located to Al-Mirqab Camp. It was 
established in the Manama area of 
the Emirate of Ajman as a train-
ing centre. In 1956, the force was 
renamed the Trucial Coast Scouts.

After the declaration of the Union 
of the UAE on December 2, 1971, 
and a few weeks later, specifically 
on December 21, 1971, the military 
force at the time was renamed “the 
Trucial Coast Scouts” to the “Un-
ion Defence Force” (UDF). It was 

formed on December 27, 1971, by 
a decree of Sheikh Zayed; its leader-
ship and supervision were entrusted 
to the Minister of Defence.

In 1974, the name of the Union 
Defence Force was changed to the 
Federal Armed Forces by a deci-
sion of the Minister of Defence, 
consolidating of the status of the 
force and launching a new phase of 
performance and strategic thinking. 

The logo and flag of the new force 
was changed to keep up with mod-
ernisation and development in the 
country.

These forces remained under the 
supervision of the Ministry of De-
fence, and continued until 1976. 
The name and size of the forces 
were changed to a brigade called 
“Yarmouk Brigade.” Sharjah Na-
tional Guard was merged with the 
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The late Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, may Allah rest his soul 
in peace, had an accurate strategic 
vision regarding the components of 
building the Union of the United 
Arab Emirates. He was well aware 
at an early stage of the importance 

of the Armed Forces for the protec-
tion of the country and defending 
the gains, interests, security and 
stability of its people, based on an 
inherent awareness of the lessons of 
history and a deep understanding 
of the factors of the success, devel-

opment and progress of countries. 
Therefore, the possession of a mili-
tary force and the building of a nu-
cleus of advanced armed forces had 
taken place several years before the 
political integration of the Union 
State.

Sheikh Zayed had established a 
defensive force for Abu Dhabi. It 
reflected his belief in the comple-
mentarity of all elements of a com-
prehensive force and the need to 
possess the tools of deterrence and 
defence of any homeland. There-
fore, he founded the Abu Dhabi 
Defence Force and issued a decree 
in 1969 appointing HH Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan as the 
head of the Defence Department, 
which later became the Ministry 
of Defence. He began to establish 
a modern military force with the 
necessary facilities, equipment and 
qualified human cadres, which was 
a very difficult task at that time. In 
this context, the Zayed Bin Sultan II 
Military College was established in 
Al Ain that allowed graduate quali-
fied officers to serve in the army. 
This academy has developed into 
one of the finest military academies 
in the region and the world at large.

Unification of the Armed Forces
In support of the existing military 

and security infrastructure, Sheikh 
Zayed ordered the rapid founda-
tion of a federal military force to 
be provided with the latest weap-
ons and equipment from various 
sources. On May 6, 1976, the Fed-
eral Supreme Council of the UAE 
held a meeting under the leadership 
of Sheikh Zayed, in the presence of 
his late brother Sheikh Rashid bin 
Saeed Al Maktoum, may God rest 
his soul. The meeting resulted in 
the agreement on the integration of 
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The Armed Forces are a Mainstay     
of the Founding Father

A Political Reading in the Dimensions of Historical 
Development

The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah rest his soul in peace, had an accurate stra-
tegic vision regarding the components of building the Union of the United Arab Emirates. He was well 
aware at an early stage of the importance of the Armed Forces for the protection of the country and de-
fending the gains, interests, security and stability of its people, based on an inherent awareness of the 
lessons of history and a deep understanding of the factors of the success, development and progress 
of countries. Therefore, the possession of a military force and the building of a nucleus of advanced 
armed forces had taken place several years before the political integration of the Union State.

Amal Abdullah Al-Haddabi
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The full text of the Chief of Staff 
of the Armed Forces statement is 
as follows: “On this day we com-
memorate the 42nd anniversary of 
the unification of our armed forces, 
recalling with great pride and ap-
preciation for the Founding Father, 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, and his brothers, who un-
derstood the importance of unify-
ing the armed forces as the founda-
tion of the Union, that continues to 
look towards further development 
and advancement, reflective of the 
UAE people’s ambitions to attain 
peace and security.

This year, Unification Day co-
incides with the ‘Year of Zayed’ - 
commemorating the centennial an-
niversary of the birth of the UAE’s 
Founding Father - raising our sense 
of pride to higher levels. It is be-
cause of the late Sheikh Zayed’s val-
ues and care that helped build our 
Armed Forces and created a climate 
conducive to the nation’s develop-
ment march across all sectors.

Sheikh Zayed’s legacy has been 
carried forward by the UAE leader-
ship, headed by President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, 
the Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai, and His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
who have further expanded the ca-
pabilities of the UAE Armed Forces 
with the latest weapons technolo-
gies and military finesse, enabling 
the nation’s security and stability.

The decision to unify the armed 
forces was the true beginning of 
the development and modernisa-
tion process witnessed by the UAE 

Armed Forces. At present, our 
armed forces represent an exempla-
ry force trained in accordance with 
the latest military regimens with ac-
cess to modern armaments systems, 
to ensure the safety, security, and 
stability of the nation and its citi-
zens and residents alike.

The UAE Armed Forces has 
proven its military capabilities and 
professionalism across many mis-
sions, assisting regional and global 
partners to maintaining interna-
tional peace, providing assistance to 
regions affected by natural disasters 
and conflict across the world.

These achievements across the 
years would have not been achieved 
without the support of the UAE 
leadership, who continue to inspire 
and motivate our military cadres 
to push forward and grow towards 
new potential.

On this occasion, we always re-
member with gratitude and appre-
ciation the martyrs of our armed 
forces who have sacrificed their lives 
for the homeland and the principles 
of the UAE to defend the righteous, 
and contributing to the mainte-
nance of peace and security in the 
region and the world. The UAE’s 

martyrs will continue to light up the 
homeland’s history throughout the 
ages.

We also extend our thanks and 
gratitude to our armed forces in 
Yemen for their sacrifice and brav-
ery, as we continue to stand to assist 
the brotherly nation for its security 
and legitimacy.

On this national occasion, I ex-
tend my sincere congratulations 
to President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, the Vice Presi-
dent, 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, Members of the Su-
preme Council and Rulers of the 
Emirates.

We pledge to continue imple-
menting your wise decisions and 
directives to ensure the safety and 
security of the homeland.

May Allah the Almighty preserve 
the United Arab Emirates and up-
hold peace, security and stability on 
its land and shores.”
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His Excellency Staff Lt 
Gen Hamad Mohammed 

Thani Al Rumaithi
‘The decision 
to unify the 
armed forces 
was the true 
beginning of the 
development and 
modernisation 
process witnessed 
by the UAE 
Armed Forces’

Chief of Staff of the UAE 
Armed Forces

M
General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief of Staff of 

represents the true beginning of transforming the nation’s mili-
tary capabilities.
In an interview with ‘Nation Shield’, the UAE’s military journal, 
Al Rumaithi added, “The UAE Armed Forces has proven its mili-
tary capabilities and professionalism across many missions, 
from assisting regional and global partners in maintaining inter-
national peace, to providing help to regions affected by natural 



In a statement made to mark 
the 42nd anniversary of the 
Armed Forces Unification Day, 
Al Bowardi said that day by day, 
the UAE is proving its capability 
and is ready to deter all threats, 
confronting and eradicating ter-
rorism and providing support to 
the brothers in Yemen to ease 
their plight.

“We are proud of our Armed 
Forces and their achievements 
in all fields. Their competence 
resolve is translated in the words 
of His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, 

Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, who 
said, ‘The UAE, under the lead-
ership of President His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan is ready to deal with 
any threats and hostile acts,’” he 
said.

On this occasion, Al Bowardi 
extended greetings to President 
His Highness Sheikh Khalifa; 
His Highness Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister 
and Ruler of Dubai; His High-

ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan; Their Highnesses 
the Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, and 
to the people of the UAE.

He also prayed to Allah Al-
mighty to save and spare the 
UAE from any evil and harm 
and rest the souls of the martyrs 
in paradise along with prophets, 
the righteous and good persons.

2018
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His Excellency Mohammed 
bin Ahmed Al Bowardi

Minister of State for 
Defence Affairs

By playing a vital role in peacekeeping missions in different 
areas of the world, the UAE Armed Forces have carried and 
spread the UAE’s principles and its message for peace and 
stability, said Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of 

‘The UAE, under 
the leadership 
of President His 
Highness Sheikh 
Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan 
is ready to deal 
with any threats 
and hostile acts’
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On the occasion of the 42nd an-
niversary of the Unification of the 
UAE Armed Forces, Sheikh Sultan 
conveyed the deepest congratula-
tions and appreciation to President 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan and His High-
ness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, 
the wise leadership and the UAE 
Armed Forces.

His Highness stated that the Uni-
fication of the UAE Armed Forces 
was a historic decision that rep-
resented a pivotal point and a su-
preme goal in the history of our 
homeland’s unity and development, 
lauding the decision of the seven 
emirates to unite their armed forces 

more than four decades ago, under 
one flag and one leadership, which 
has contributed to the development 
of the country.

Commenting on this precious na-
tional occasion, Sheikh Sultan bin 
Mohammed bin Sultan Al Qasimi 
said that after the Unification, the 
UAE Armed Forces has moved 
forward in the development of its 
units, along with other readiness 
measures to defend the homeland, 
contributing to the development 
and social progress in various fields.

Sheikh Sultan bin Mohammed 
bin Sultan Al Qasimi concluded 
that the progress and development 
witnessed by the Armed Forces 
represent a new march towards re-
construction and construction in all 
areas.

 The UAE Armed
 Forces has moved

 forward in the
 development of its

 units, to defend
the homeland
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H.H. Sheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, 

country’s history and development.

His Highness Sheikh 
Sultan bin Mohammed 

bin Sultan Al Qasimi 

Crown Prince and Deputy 
Ruler of Sharjah

‘Unification of 
UAE Armed 
Forces is pivotal 
point in our 
homeland 
history’
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Speaking to the military journal, 
‘Nation Shield’, on the occasion of the 
42nd anniversary of the Unification of 
the UAE Armed Forces, Sheikh Saud 
stated that the UAE Armed forces are 
proving - while standing steadfast in 
the face of the enemies of the homeland 
- to be capable of ensuring stability and 
peace, saying that the successive victo-
ries achieved by the country’s Armed 
Forces inside and outside the country 
speak for themselves and bear witness 
to the sublime level of excellence and 
distinction they boast at all levels.

The full text of the RAK Ruler’s state-
ment is as follows: “The Commemoration 
of the Unification of our Armed Forces 
constitutes a precious, grand memory, 
graciously cherished by all of us, thanks 
to the essential role played by the armed 
forces in supporting the pillars of the 
United Arab Emirates. Our noble Armed 
Forces are the incubators of bravery, hero-
ism and sacrifices.

Today, as we live to celebrate the 42nd 
anniversary of the unification of our 
armed forces under a single central com-
mand, flag and slogan, we have become 
proud of our brave armed forces, who 
serve as the shield that preserves our na-
tional gains and sustain the drive of devel-
opment and modernisation in our belov-
ed homeland, the United Arab Emirates.

The historic decision taken by the Fed-
eral Supreme Council of the Union un-
der the chairmanship of the late Sheikh 

Zayed bin Sultan Al Nahyan, may Allah 
have mercy on him, to unify the armed 
forces under one leadership, has provid-
ed countless indications that the Union 
is sound, healthy and strong. And it was 
only a short time before our armed forces 
have become a great pillar following the 
consolidation of the concept of one des-
tiny and national belonging. The journey 
of determination started by the nation’s 
sons and daughters toward development, 
achievement, construction, reconstruc-
tion, and progress is not but a translation 
of the directives of the founding fathers 
and then our current wise leadership. It 
was the role of the armed forces to de-
fend the sovereignty and preserve the 
dignity of our nation. Therefore, it was 
necessary to qualify the national cadres, 
who have proved to have the will, acu-
men and values of belongingness, and 
believed that nothing is more previous 
than the homeland.

Today our armed forces are proving 
- while standing steadfast in the face of 
the enemies of the homeland- to be ca-
pable of ensuring stability and peace, and 
this is what earned them the appreciation 
and respect of the whole world in general 
and the people of the UAE in particular. 
The successive victories achieved by our 
armed forces inside and outside the coun-
try speak for themselves and bear witness 
to the sublime level of excellence and dis-
tinction they boast at all levels.

When we speak today about the an-

niversary of the unification of the armed 
forces, we must pay tribute to the guid-
ance and support of my brother President 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, the Supreme Commander of 
the Armed Forces. We also commend my 
brother His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 
Abu Dhabi and Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces, who 
translated the vision of the President of 
the State, and advanced the armed forces 
into new heights until they turned to be 
a source of pride for the UAE people and 
gained the admiration of all countries 
thanks to their rapid and remarkable evo-
lution and advanced capabilities. The he-
roes of the United Arab Emirates set glo-
rious examples of sacrifice and fought the 
most difficult battles to restore legitimacy 
in Yemen and protect the interests of this 
sisterly nation.

We recall with great pride the sacrifices 
of the martyrs of the Armed Forces who 
graciously sacrificed their lives so that 
the UAE flag continue to fly high in all 
platforms. These sacrifices demonstrate 
the cohesion of the UAE people and the 
solidarity they have with their wise lead-
ership - an example to be emulated by the 
whole world.

On the 42 anniversary of the unification 
of our Armed Forces, I extend my highest 
congratulations to President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, the 
Supreme Commander of Armed Forces, 
to His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, the 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 Command-
er of the UAE Armed Forces along with 
their brothers, Rulers of the UAE, to our 
sons in the Armed Forces and to the peo-
ple of the United Arab Emirates, praying 
to Allah Almighty to keep the UAE pros-
perous and glorious.”
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His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr Al Qasimi

Supreme Council Member and 
Ruler of Ras al-Khaimah

H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras al-Khaimah, has said that the UAE 

grand memory, graciously cherished by all Emiratis, thanks 
to the essential role played by the Armed Forces in support-
ing the country’s advancement. Sheikh Saud added that the 
country’s Armed Forces are the incubators of bravery, hero-

‘UAE heroes 
set glorious 
examples of 

sacrifice’



Below is the statement in full: ‘’It 
is a source of pride and glory that 
we mark the 42nd anniversary of 
the decision taken by the founding 
father, the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, who was backed 
by his fellow founding fathers, to 
unify the Armed Forces and lay 
the foundation of this young state 
so as to solidify the structure of the 
Union by a high sense of national 
will that strengthened our unity, in-
creased our gains and contributed 
to developing a long-term inclusive 
strategy for building and develop-
ment under national cohesion and 
modernisation of military capabili-
ties. This strategy instilled the spirt 
of loyalty in the Emirati people as 
loyalty to the country’s leadership 
and the implementation of its direc-
tives, has become a national policy 
that strongly supported and firmly 
believed by every Emirati citizen.

In adopting the leadership’s strat-
egy for human resources develop-
ment so as to contribute to the na-
tion’s building and development on 
one hand and having the courage, 
sacrifice and loyalty on the other, 
the Emirati citizen has gained rich 
experiences in work and leadership 
skills as well as consolidating his 
combat doctrine along the humani-
tarian role of the Armed Forces. 
He engaged in battles of dignity, 
honour and glory in ‘Operation 
Decisive Storm’ in Yemen, made 
victories as our martyrs set proud 
example in sacrifice and courage. 
Families of those martyrs have also 
shown high sense of patriotism 
which we all proud of.

Under this combat doctrine 
and national duty imperatives, the 
Emirati citizen contributed to en-

hancing security, peace and stabil-
ity along the humanitarian role 
of the Armed Forces in different 
parts of the world. This confirms 
that founding principles of the state 
and its prudent leadership strongly 
advocate internationalism so as to 
support the right and assist others 

in time of peace and time of war as 
well as during natural disasters.

A salute of reverence and respect 
to the nation’s martyrs and their 
families. May the Almighty Allah 
grant his mercy to their souls and 
accept them among the martyrs and 
good companions.’’

2018
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Supreme Council Member and 
Ruler of Umm Al Qaiwain

His Highness Sheikh Saud 
bin Rashid Al Mu’alla

H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, Supreme Council 
Member and Ruler of Umm Al Qaiwain, has said that the Emi-
rati citizen made victories and engaged in battles of dignity, hon-
our and glory in ‘Operation Decisive Storm’ in Yemen. Speaking 
on the occasion of the 42nd anniversary of the Unification of the 
UAE Armed Forces, to the military journal, ‘Nation Shield’, H.H. 
Sheikh Saud Al Mu’alla, added that Emiratis have contributed to 
enhancing security, peace and stability along the humanitarian 
missions of the Armed Forces in different parts of the world. “This 
confirms that the founding principles of the state and its prudent 
leadership strongly advocate internationalism so as to support the 
right and assist others in time of peace and time of war as well as 
during natural disasters,” he said.

‘Emiratis 
have engaged 
in battles of 
honour and 
glory in Yemen’
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In an interview with Nation Shield, 
the UAE’s Armed Forces magazine, 
the Ruler of Fujairah added that the 
country’s UAE Armed Forces will al-
ways stand ready to preserve and pro-
tect the nation’s gains and assets and 
to confront risks targeting facing the 
region.

“The UAE will also remain a key 
partner and player in enhancing sta-
bility in the Arab region in general, 
and that of neighbouring countries in 
particular, and steer its foreign policy 
to deliver strategic objectives and keep 
political balance between countries of 
the world,” he said.

Below is the statement in full: ‘’As 
we mark the 42nd anniversary of our 
Armed Forces’ Unification on 6th 
May, we express our profound pride 
and glory for the loyalty of the army 
personnel to their homeland and for 
offering their lives to make the UAE 
enjoy safety, security and stability. 
We also treasure the strategic role 
our Armed Forces are playing in re-
inforcing security and stability in the 
UAE and the region at large and in 
supporting Arab causes and assisting 
other brethren to preserve national 

 UAE will remain
 a key partner

 and player
 in enhancing

stability in region

and Arab security.
On this glorious occasion, we sol-

emnly remember the nation’s martyrs 
who answered the call of land and 
humanity to support the legitimacy 
in Yemen under ‘’Operation Restor-
ing Hope’ and to stand with the truth. 
While doing that, they won the hon-
our of sacrifice and wrote through 
their heroism the finest values of 
nobility, loyalty and patriotism. We 
pledge them to value their sacrifices 
and the responsibility they left to us. 
Sacrifices of Emirati servicemen and 

people will continue whenever there 
is a call for national duty to prove our 
solid Union to the world.

The observance of this anniversary 
is a celebration of gains of the Union 
whose pillars were supported by our 
Armed Forces which also preserve its 
developmental and cultural achieve-
ments.

The UAE will - under the lead-
ership of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, the Vice Presi-
dent, Prime Minister and Ruler of 
Dubai, and His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces - always stand ready to 
preserve and protect the nation’s gains 
and assets and to confront risks tar-
geting facing the region. The UAE will 
also remain a key partner and player 
in enhancing stability in the Arab re-
gion in general and that of neighbour-
ing countries in particular and steer 
its foreign policy to deliver strategic 
objectives and keep political balance 
between countries of the world.’’ 
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Supreme Council Member and 
Ruler of Fujairah

His Highness Sheikh 
Hamad bin Mohammed 

Al Sharqi

O
-

med Al Sharqi, Supreme Council Member and Ruler of Fu-

people will continue “whenever there is a call for national 

‘We solemnly 
remember the 

nation's martyrs who 
answered the call of 
land and humanity 

to support the 
legitimacy in Yemen’
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Speaking to the military journal, 
‘Nation Shield’, on the occasion of the 
42nd anniversary of the Unification of 
the UAE Armed Forces, H.H. Sheikh 
Humaid said, “Our armed forces have 
set examples of true sacrifice and giv-
ing by providing relief and emergency 
humanitarian assistance to the victims 
of wars and disasters, ensuring the de-
livery of aid to the needy and shelters 
to refugees and displaced, while treat-
ing the wounded, and rebuilding war-
stricken areas.”

The full text of the interview is as 
follows: “Today we celebrate the 42nd 
anniversary of the Unification of our 
Armed Forces in fulfillment of our 
pledge of allegiance and our gratitude 
to our homeland. On this day, the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
and his brothers, Their Highnesses the 
Supreme Council Members and Rul-
ers of the Emirates delivered their well 
thought-out vision for the future of this 
country, taking the historic decision on 
May 6th, 1976, to unify the Armed 
Forces and establish one army for the 
nation that protects its soil and safe-
guards its security, stability, achieve-
ments and gains while consolidating 
the entity of the Union and fortifying 
its pillars.

On this precious national occasion, 
we would like to convey our deepest 
congratulations, and appreciation to 
President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, the Vice President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, and His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dha-
bi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, along with 
Their Highnesses, the Rulers of the 
Emirates.

As we observe this precious memory, 
we recall with pride and sincere grati-

tude the pioneering role and strenuous 
efforts of the Founding Leaders, whose 
noble endeavours have been closely 
followed by President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahy-
an, the Supreme Commander of the 
Armed Forces, who is consummating 
a national drive in furtherance of the 
principles of power and dignity and 
preservation of human dignity, while 
continuing to fortify the pillars of a no-
ble homeland that is protected by brave 
soldiers. We extend our appreciation 
and gratitude to all the members of the 
Armed Forces, including commanders, 
officers, rankers and soldiers who have 
contributed to the establishment of the 
foundation stone of this great nation.

The Armed Forces are an incuba-
tor of bravery and heroism, and the 
pillars country is based on, providing 
the power that preserves the country’s 
independence, sovereignty and the citi-
zen’s dignity and security. It is no secret 
that our armed forces have become 
among the strongest armies of this age 
thanks to the world-standard efficiency 
they boast, the advanced weaponry sys-
tems they own, the sophisticated abili-
ties they have developed following a 
systematic scientific planning, and the 
long experience they have gained as a 
result of an efficient exchange of exper-
tise with different countries. The joint 
military exercises conducted with our 
allies, brothers and friends provide an 
evidence of the strength of our Armed 
Forces and their distinction and rapid 
growth that they have achieved in line 
with the overall sustainable develop-
ment drive witnessed nationwide.

This historic decision has placed 
our Armed Forces among the world’s 
most powerful armies and enabled 
them to contribute effectively, along 
with the forces of our brothers in the 
GCC countries and our Arab nation, 
to achieving security and stability in 

the region. Our armed forces have 
set examples of true sacrifice and giv-
ing by providing relief and emergency 
humanitarian assistance to the victims 
of wars and disasters, ensuring the de-
livery of aid to the needy and shelters 
to refugees and displaced, while treat-
ing the wounded, and rebuilding war-
stricken areas.

The 42nd anniversary of the unifica-
tion of our Armed Forces falls upon us 
while our soldiers are sacrificing their 
very lives in defending the legitimacy in 
Yemen. Every drop of Emirati blood is a 
source of pride and honour for all of us.

We take this opportunity to convey a 
message of sublime respect and honour 
to the families of the martyrs and their 
dear mothers and tell them that their 
children are our children; their sorrows 
are our sorrows; and the loss of their 
sons are deeply felt in the bottom of our 
hearts; but the feelings of pride of what 
they have done for us all overwhelm 
our deep feeling of sadness. They have 
provided the most sublime examples of 
sacrifice and devotion to our religion, 
homeland, and legitimacy and right-
eousness. We pray to God Almighty to 
accept them among the prophets and 
the righteous, and to raise their ranks 
in Paradise, and to place their souls in 
gardens of perpetual bliss.

We are proud as well of our sons and 
daughters in the national service, who 
are joining the Armed Forces out of 
their solid belief in the responsibility 
they are entrusted with and their feel-
ing of belongingness and loyalty to the 
homeland as well as their desire to serve 
their present and future and preserve 
the gains of their country.

In conclusion, we pray to Allah Al-
mighty, on this revered occasion, to 
bless our leaders and our people, and to 
keep our valiant soldiers as the protec-
tive shield of our homeland.”
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H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Coun-
cil Member and Ruler of Ajman, has said that the historic de-

“has placed our military among the world’s most powerful ar-
mies and enabled them to contribute effectively to achieving 

Supreme Council Member and 
Ruler of Ajman

His Highness Sheikh
 Humaid bin Rashid 

Al Nuaimi

‘Our Armed 
Forces are an 
incubator of 
bravery and 
heroism’



We are honoured to Congratulate

His Highness  Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates and Supreme Commander of the 

Armed Forces 

His Highness  Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Vice President and Prime Minister of UAE, Ruler of Dubai

His Highness General Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 

of the Armed Forces

and

 Their Brothers Highnesses Members of the Federal Supreme Council 

and Rulers of the Emirates

On The Occasion of

«Wishing The Nation More Prosperity And Progress 

Under Their Wise Leadership»
Armed Forces Unification Anniversary





would like to extend a message of ap-
preciation and homage to my sons, 
my brothers, the heroes of our Armed 
Forces who are serving in Yemen. I 
salute them as they play a role that 
will be remembered in the most glori-
fied pages of history for they are liv-
ing examples of heroism. I assure you 
that the Emirati people, in their en-
tirety, are filled with pride because of 
your unparalleled courage in Yemen. 
It’s your courage that make us stand 
proudly among other nations.
Brothers and sisters, sons and daugh-
ters, Guardians of the Nation, Since 
its unification on May 6, 1976, our 
Armed Forces have witnessed tremen-
dous developments at all levels. These 
include improving the efficiency and 
preparedness of its members, supply-
ing it with state-of-the-art weapon 
systems while also developing our do-
mestic defence industry and building 

fruitful relationships with militaries of 
friendly nations to enhance the effi-
ciency of our forces and expose them 
to the systems of other militaries.

Make no mistake, we are extremely 
keen on improving the capabilities of 
our Armed Forces to ensure their con-
tinuous readiness in the face of threats 
and to ensure that they are equipped 
with the best systems in order to pro-
tect our homeland, our people and our 
achievements.

We are acutely aware that rapid tech-
nological progress the world over is 
making weapon systems, training and 
simulation, command and control, 
among many other aspects of modern 
armed forces, more sophisticated than 
ever before.

Therefore, we in the UAE are very 
keen on being at the forefront of these 
developments and innovations to ena-
ble our Armed Forces to deal with cur-

rent and future threats and situations.
Brothers and sisters, sons and daugh-
ters, Guardians of the Nation, Our ex-
perience with the national service has 
been heart-warming. Since its very 
beginning, this experience showed 
that the UAE has an astute under-
standing of the nature of regional 
and global changes and reflected the 
importance of supplying our Armed 
Forces with new members who serve 
as an ever-ready reserve force.

Young Emiratis have, since the 
moment the national service was an-
nounced, exhibited an unflinching 
desire to serve their nation and offer 
the dearest of sacrifices for its sake.
Brothers and sisters, sons and daugh-
ters, Guardians of the Nation: Happy 
Unification Day, God bless the UAE, 
God bless the souls of our martyrs.”
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forces and provide them all support. 
Our Armed Forces have always been 
the vigilant guard of our sovereignty, 
security and stability as well as our 
achievements.

The Armed Forces played this vital 
role in a turbulent and dangerous re-
gional and international environment 
in which it was surrounded by threats. 
The UAE is an advocate of peace in 
the region and across the world, but it 
is also keen on having a modern and 
robust military. We will spare no effort 
to develop and support our Armed 
Forces by equipping its various divi-
sions with the latest weapon systems 
and providing them high-quality edu-
cation and training while we fully sup-
port our domestic defence industry.

Our Armed Forces have always 
been there to serve and maintain re-
gional and global security and it has 
never been an aggressor, as the nu-
merous foreign missions it has been 
part of can testify. These missions have 
earned our Armed Forces the respect 
and appreciation of the entire world. 
This was so because our Armed Forc-
es reflected the values of the UAE, 
marked by its desire to ensure that 
every country is peaceful and stable.
Brothers and sisters, sons and daugh-
ters, Guardians of the Nation, The 
heroic action of our Armed Forces in 
Yemen, as part of our operation under 
the leadership of Saudi Arabia to re-
store legitimacy in the country, leaves 
no room for doubt that our soldiers 
are willing to sacrifice and risk their 
lives in order to defend the legitimacy 
of this friendly nation. The opera-
tion showcased our military capabili-
ties while reflecting our commitment 
to help our fellow Arab countries in 
times of need, support just causes and 
defend regional security.

On this auspicious occasion, I 
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We remember those who made his-
tory with their own blood as they gave 
up their own precious lives in defence 
of their nation against aggression and 
the forces of darkness. Indeed, they 
made the ultimate sacrifice and thus, 
their names and memory will always 
be engraved in our hearts and minds.

Indeed, our martyrs serve as a role 
model for their fellow countrymen 
and for the rest of the world for they 
did not hesitate to make the ultimate 
sacrifice to defend their nation, sup-
port the right causes and confront ag-
gression. In doing so, they embodied 
the values of Sheikh Zayed bin Sultan 
Al Nahyan, the founder of the UAE, 
which have been instilled in every one 
of us. These values are generosity, sac-
rifice, courage as well as an unwaver-
ing willingness to help those in need 
and make the ultimate sacrifice in de-
fence of the homeland.

We in the UAE do not forget the 
sacrifices made for the sake of our 
nation and we have honoured their 
memory. Their names glitter like shin-
ing stars in the skies of our homeland. 
As the memory of our martyrs lives on 
in each of us, the citizens of the UAE 
will know, generation after generation, 
that the peace and security that they 
enjoy was not born out of nothing, but 
was the result of enormous sacrifices 
made by heroes who sprung forth 
from our blessed land and faced death 
with courage. It was for their courage 
and selflessness that they were reward-
ed eternal life.
Brothers and sisters, sons and daugh-
ters, Guardians of the Nation,
Regional and international develop-
ments over the past decades have 
shown us -- and continue to do so – 
that the wisdom and farsightedness 
of our founding fathers contributed 
to the decision to unify our armed 
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ple of the UAE.
On this great occasion, I pray for the 

soul of our late father, Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, the founder of 
the UAE, and the souls of his brothers, 
the founders of the United Arab Emir-
ates. Together, these visionary leaders 
made history on May 6, 1976 when 
they made the decision to unify our 
Armed Forces under one banner. By 
doing so, they laid the foundations for 
a strong and unified nation and made 
it possible for the UAE to make the 
great strides that it has done over the 
past four decades.
Brothers and Sisters, Sons and Daugh-
ters, Guardians of the Nation, On this 
great national occasion, which fills us 
with pride in our Armed Forces and 
its patriotic achievements in bring-
ing about peace, stability and hope at 
home and beyond, we remember our 
beloved martyrs who have sacrificed 
their lives for the sake of their nation. 



His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan added that the 
UAE’s Armed Forces have earned 
respect and appreciation across the 
world because they represent the UAE 
policy that is not only based on the call 
for peace, coexistence and dialogue 
between states, but also on commit-
ment to working for world peace and 
security and actively engage in every 
effort aimed at confronting sources of 
risk, tension and threat on the interna-
tional scene.

Speaking to the military journal, 
‘Nation Shield’, on the occasion of the 
42nd anniversary of the Unification of 
the UAE Armed Forces, Sheikh Mo-
hamed said that the heroic role of the 
UAE’s Armed Forces which they have 
and still are performing in the sisterly 
nation of Yemen, since the launch of 
operation to restore legitimacy there, 
led by the Kingdom of Saudi Arabia, 

UAE Armed 
Forces play vital 
role in turbulent 
regional and 
international 
environment

highlights how values of heroism, 
dedication and sacrifice were deeply 
imbedded in them and the high-scale 
of progress, efficiency and profession-
alism they have reached. He added 
that this reflects the authentic values 
of the UAE and its loyal people in 
standing with just causes, defending 
security of the region and enhancing 
its pillars, as well as in supporting fel-
low Arab peoples facing crises.

The full text of His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed’s statement is as 
follows: “Brothers and sisters, officers, 
rankers and soldiers, members of our 
valiant Armed Forces, 

It gives me great pleasure on this 
auspicious day to congratulate all of 
you on the 42nd Unification Day of 
the Armed Forces, which has repeat-
edly proved to be impregnable and 
a rock-solid foundation upon which 
our brothers and allies can depend in 
times of adversity.

On this dear national occasion, I 
would like to extend my congratula-
tions to the President of the UAE, His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, as well as His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President and Prime 
Minister of the UAE and Ruler of 
Dubai, and the Rulers of the emirates. 
My congratulations also go to the peo-
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His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed

 Al Nahyan

Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of 

the Armed Forces  
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 

of the UAE Armed Forces, has said that UAE Armed Forces 
have played a vital role in a turbulent and dangerous regional 
and international environment in which it was surrounded by 
threats.

‘The UAE is an 
advocate of peace 
in the region and 
across the world, 
but it is also keen 
on having a modern 
and robust military’
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the homeland.
We look forward to the day on 

which the legitimate forces of Yem-
en ensure their full control over the 
country. The rightful is ultimately 
the victorious, no matter how long 
it takes. With the continued progress 
achieved by the legitimate forces 
supported by the Arab Coalition, a 
peaceful solution will remain always 
possible in Yemen. The door will 
remain open and the road is always 
clear under the UN Security Council 
resolutions and the initiatives of the 
Gulf Cooperation Council.
Noble officers and soldiers, Sons and 
daughters of the UAE, Our preoc-
cupations with the burning issues 
in our region have not and will not 
distract our attention from continu-
ing to forge ahead with our ambitious 
developmental drive and to keep pace 
with the rapid changes taking place 
worldwide and which impact every 
activity in our lives.

As our Armed Forces continue to 
develop and modernise their capabil-
ities, the development drive will per-
sist in all domains to ensure the well-
being and happiness of our citizens.

The development of efficient hu-
man resources will continue to be a 
priority for us, and we will tirelessly 
work for evolving an efficient public 
and university education system that 

keeps pace with the requirements of 
the Fourth Industrial Revolution, 
Smart Cities, data revolution and 
knowledge flows.

We are ready for all these changes, 
both in terms of vitality and diver-
sity of our economy, and efficiency of 
conventional and digital infrastruc-
ture. We have successfully kept pace 
with the changes taking place over 
the past 30 years and are determined 
to move from just keeping pace with 
developments to be more involved in 
creating changes, and we are confi-
dent that we can do so.

Fellow citizens, Greet with me the 
leaders, officers and soldiers of our 
Armed Forces, our Security Appara-
tus and National Service conscripts.

This greeting is obligatory on the 
Day of our National Army, whose 
soldiers are present in every Emirati 
house as a father, a brother, a hus-
band or a relative in the service or 
reserve forces.

I am proud of you and of my sons 
and daughters, and words are rather 
short of expressing our true feelings 
of appreciation of what your sons 
have given to us. We wholeheartedly 
realise and feel the suffering you have 
been through for having them away 
from your sight .

I am proud that our people offer 
martyrs with satisfaction and pa-
tience and that our country honors 
the martyrs in a manner befitting of 
their sublime status, embraces their 
families, honouring them in the way 
they truly deserve, and immortalising 
their indelible memory in the Oasis 
of Dignity.

I pray to God to accept our mar-
tyrs in His Heavens, to protect our 
homeland, to perpetuate the blessing 
of security, and to enable us to attain 
success in the service of our religion 
and our people.

Peace, mercy and blessings of God 
be upon you all.”
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I say to my sons and brothers on 
the front lines: the hearts of all Emi-
ratis are with you and your families. 
We are closely following with all 
pride your heroic performance while 
fighting to establish security and sta-
bility in the liberated areas of Yemen.

We appreciate your sacrifices. We 
greatly value your support for the 
Yemeni people. We pray to God to 
ensure for you all a soon return to 
your families.

You have participated in thwarting 
an evil scenario to change the Arab 
identity of Yemen, and enabled the 
legitimate government there to re-
build its institutions and army and to 
ensure its control over most of Yem-
en, therefore foiling all the attempts 
made to threaten international ship-
ping in Bab al-Mandab Strait and the 
Red Sea.

Our Armed Forces should be 
proud of their soldiers; these heroes 
are the fruits of good planting, effi-
cient leadership and sustained efforts 
in areas of research, training and col-
lection of practical data.

Our Armed Forces have enabled 
our homeland to scale greater heights, 
and our soldiers have shown their 
metals and the true character of the 
UAE sons. They have added powerful 
strength to our nation and deepened 
the level of loyalty and belonging to 
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pabilities have been nurtured through 
our National Service.

Our defence industries meet a key 
part of our army’s needs, and in the 
same time we export to different 
world countries, and diversify our 
economy.

This 42nd anniversary is a celebra-
tion of the Year of Zayed, and thanks 
to Allah the Almighty we have lived 
until the day on which we can bear 
witnesses to the glorious age of our 
Founding Father, follow in his foot-
steps, and get inspired by his values, 
wisdom and gifts in advancing our 
nation along the path of prosperity 
and progress. We are doing so with 
confidence and efficiency, while con-
solidating the security and stability of 
our country, effectively contributing 
to our region and our world, and en-
suring a bright present and a flourish-
ing future for our children and grand-
children.
Valiant officers and soldiers, Sons and 
daughters of the UAE, You realise that 
our region is replete with tension, and 

in the same time has witnessed dec-
ades of heroism and adventures. Re-
gional and international conflicts and 
rivalries are rampant over influence, 
lobbying and wealth. Some parties are 
unscrupulously waging direct wars, 
while others are launching proxy 
wars. This is in addition to what is 
known as the fourth generation war-
fare, now seen across different media 
organs and social media platforms.

We have experienced periods of 
war and turmoil before the establish-
ment of our State, and we have always 
succeeded in protecting our home-
land from their perils. We are aware 
of what is going on around us and are 
closely following up all developments 
and adamantly determined to spare 
our nation any potential dangers. 
And thanks to Allah Almighty and 
the bravery of our sons and daugh-
ters, we are able to deal with all types 
of challenges and we can face up to 
all potential dangers as we are strong 
enough thanks to our unity, the effi-
ciency of our Armed Forces and our 

security apparatus, and the awareness 
of our people and their commitment 
and loyalty to their leadership and 
their support for the UAE rulers’ vi-
sions, plans, policies and decisions.

We fear none but Allah the Al-
mighty, and we follow His Divine call 
in Noble Koran: “Against them make 
ready your strength to the utmost of 
your power, including steeds of war, 
to strike terror into (the hearts of) the 
enemies of Allah and your enemies, 
and others besides, whom ye may not 
know, but whom Allah doth know.” 
We are ready for all scenarios and we 
keep our vigilance and preparedness 
always on top gear.
Dear officers and soldiers, Sons and 
daughters of the UAE, I take the op-
portunity of this national, patriotic 
occasion, which is dear to the hearts 
of every citizen in our homeland, to 
pay tribute to our brothers and sons 
participating in the Arab Coalition 
Forces Restoring Hope to brotherly 
Yemen, who are fighting the dark 
forces of terrorism and extremism.
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stories of human ambition and the 
humble beginnings of national pro-
jects. Here lies the story of the strong 
will that does not know the impos-
sible; the story of men who foresee 
within the horizon what others can-
not see, the story of a leadership that 
masters strategic planning and pro-
gress, a leadership that has committed 
itself to achieving the required pro-
grammes on time, a leadership that 
survives challenges and turns them 
into valuable opportunities.

We celebrate today the occasion of 
a national mission that has evolved 
into a grand achievement embedded 
with great meanings and implica-
tions. We celebrate a shining exam-
ple of our country’s accomplishments 
across all walks of life. We celebrate a 
bright chapter in the story of build-
ing efficient, qualified and committed 
citizens dedicated to protecting the 
supreme interests of their country; a 
generation well-versed with the lan-
guage and tools of their age and ca-
pable of keeping abreast of the sur-

rounding developments, including 
variables, challenges and techniques.

Noble officers and soldiers, Dear 
sons and daughters of the UAE, Our 
celebration of the 42nd anniversary of 
the decision to unify the armed forces 
comes this year with a special and ex-
ceptional aura, as it coincides with the 
‘Year of Zayed’, may God rest his soul 
in heaven. The founding father was 
the driving force behind the unifica-
tion decision. He was the commander 
who laid the foundations for build-
ing our national army and tirelessly 
observed their development until the 
last day of his life.

I remember vividly that follow-
ing the unification, Sheikh Zayed as-
signed us a plan of action with four 
components: Building a force with a 
strong conviction in defending our 
homeland and in supporting the just 
causes of our nation, adopting best-
in-class military systems and practices 
in the world, ensuring the Emiratisa-
tion of military cadres from top to 
bottom ranks; and finally establishing 

defence industries.
Thanks to Allah, these goals have 

been achieved under the direct super-
vision of the Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, my brother 
His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, President of the 
UAE, and with the determination and 
follow-up of His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces.

Today, reality speaks for itself. What 
Sheikh Zayed wanted and dreamt of 
came true. Our armed forces are a 
model to be copied for efficiency 
and advanced weaponry, guarding 
the sanctity of our country’s borders 
and preserving its achievements and 
gains. They are taking the initiative to 
support our brotherly countries when 
asked to do so. Here are the sons and 
daughters of the UAE, the strength of 
our army with all their weaponry and 
sophisticated military systems; and 
here are our reserve forces, whose ca-
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“Our Armed Forces have ena-
bled our homeland to reach greater 
heights, and our soldiers have dem-
onstrated the true character of Emi-
rati sons. They have added powerful 
strength to our nation and deepened 
the level of loyalty and belonging to 
the homeland.”

Speaking to the military journal, 
‘Nation Shield’, on the occasion of 
the 42nd anniversary of the Unifica-
tion of the UAE Armed Forces, His 
Highness Sheikh Mohammed stated 
that the UAE Armed Forces’ officers 
have participated in thwarting an evil 
scenario to change the Arab identity 
of Yemen, and enabled the legitimate 
government there to rebuild its in-
stitutions and army and to ensure its 
control over most of Yemen, therefore 
foiling all attempts made to threaten 
international shipping in Bab al-
Mandab Strait and the Red Sea.

The full text of His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid’s statement is 

 Our Armed
 Forces a model to

be emulated

as follows: “’In the Name of Allah, the 
Most Beneficent, the Most Merciful’, 
Noble officers and soldiers, Dear sons 
and daughters of the UAE, Peace, 
mercy and blessings of God be upon 
you all.....

I have the pleasure of speaking to 
you on the 42nd anniversary of the 
Unification of the UAE Armed Forces.

On this occasion, I always recall the 
details of a glorious march of hard, 
relentless work and indelible achieve-

ments; the details of a journey that is 
awash with challenges, but flowing 
with determination and hope.

Today, these memories look 
minute and dwarfed by the great-
ness of the enormous achievements 
of building a strong, modern na-
tional army, boasting world-standard 
combat readiness and capabilities to 
meet the Call of Duty. But it’s these 
very details that have made up the 
immense accomplishments we are 
living now; it’s the story of sincere 
men true to what they promised Al-
lah, who completed their vows to the 
extreme and never changed their de-
termination in the least.

I wish to see all the sons and 
daughters of the UAE as they cel-
ebrate this auspicious occasion, to 
contemplate the march of our Armed 
Forces and draw lessons from the 
glories achieved by our brave soldiers 
and take pride in their success.

Within our army, lies inspirational 
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Vice President and Prime Minister 
of the UAE, and Ruler of Dubai

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid

 Al Maktoum

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

said that the UAE’s Armed Forces are an example to be em-

weaponry, for the way they guard the sanctity of the coun-
try’s borders - preserving its achievements and gains - and 
for taking the initiative to support brotherly countries when 
need be.

‘Our defence 
industries meet 
a key part of our 
army’s needs, and 
in the same time we 
export to different 
world countries’
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land and loyalty to the leadership.
Following the footsteps of our 

founding fathers, we continue to sup-
port the development of our armed 
forces, through ensuring its well or-
ganised, supplying modern arma-
ment, and providing high training 
and comprehensive care, which is a 
constant commitment that represents 
one of our top national priorities. 
Our armed forces have demonstrated 
a great ability to absorb new tech-
nologies and systems, enabling them 
to achieve a high level of efficiency, 
readiness and preparedness.
My sons and daughters, We are proud 
of you, you have contributed strongly 
to the preservation of peace, security 
and stability of the homeland, and 
you have sacrificed your lives for the 
sake of the truth; in support of le-
gitimacy, in combating terrorism, in 

preserving regional and international 
peace, and you contributed effectively 
in joint military exercises with a num-
ber of sisterly and friendly countries.

On this anniversary, which co-
incides with our country’s celebra-
tion of the ‘Year of Zayed’, we pray 
to Allah Almighty to have mercy on 
the Founding Father, the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, and on 
his brothers, the co-founders of the 
Union, who laid the solid foundations 
of this strong national army. We also 
pray to Almighty Allah to have mercy 
on the martyrs’ souls and to grant 
them eternal peace in heaven, and to 
bless their families with comfort and 
solace.

May the peace, mercy and blessings 
of Allah be with you.”
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 Our country has
 become an oasis
 of security and

stability

‘’A unified and highly-qualified 
army is a source of reassurance, and a 
fundamental component in building 
the state and deepening the values of 
belonging to the homeland and loy-
alty to the leadership,’’ said His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed.

Speaking to the military journal, 
‘Nation Shield’, on the occasion of the 
42nd anniversary of the Unification of 
the UAE Armed Forces, President His 
Highness Sheikh Khalifa stated that 
the UAE Armed Forces have demon-
strated a great ability to absorb new 
technologies and systems, enabling 
them to achieve a high level of effi-
ciency, readiness and preparedness.

Sheikh Khalifa highlighted the 
importance of the development of 
the country’s armed forces to be well 
organised, highly trained and receiv-
ing comprehensive care and attention 
from the country’s leadership, adding 

UAE Armed Forces, we salute and 
express our great and sincere pride 
and appreciation for the efforts and 
the sacrifices you have made, includ-
ing in elevating the capabilities of our 
armed forces, defending the home-
land and safeguarding the achieve-
ments of its people, which, as a result, 
has become an oasis of security and 
stability, a model of development and 
prosperity.

May 6th, 1976, is an important 
milestone in our journey, and a quali-
tative leap that embodies the deep 
strategic vision of our fathers, and 
was when they realised the impor-
tance of a unified national army in 
building and consolidating the state 
as a single and highly-qualified army. 
A unified army is a source of reassur-
ance and a fundamental component 
in building the state and deepening 
the values of belonging to the home-

that this is a constant commitment 
that represents the national priority.

The full text of the President’s state-
ment is as follows:
“Peace, mercy and blessings be upon 
you, My sons, commanders, offic-
ers, non-commissioned officers and 
soldiers of our valiant armed forces, 
As our country celebrates the 42nd 
anniversary of the Unification of the 
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President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan 

UAE’s journey, and a qualitative leap that embodies the deep 
strategic vision of the country’s founding fathers, which ena-

in building and consolidating the state.

President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces 

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed

 Al Nahyan

‘A unified army 
is a source of 
reassurance and 
a fundamental 
component in 
building the state’
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The ‘Year of Zayed’ 
and the ‘Unification 
of the Armed Forces’ 
together constitute an 
important opportunity 
to revive the legacy of 
the late Sheikh Zayed

May 6 marks the 42nd anniversary of the unification of our Armed 
Forces, a national historic occasion, which has a great place in the heart 
of every member of the Armed Forces and the whole nation. It was the 
true beginning of the journey of development and modernisation of 
our Armed Forces at all levels and branches. Today, the institution has 
become a striking force that is armed and trained in accordance with 
the latest training systems and military equipment to protect national 
achievements and contribute to peace-making in the region and the 
world at large.
The 42nd anniversary of the unification of our Armed Forces coincides 
with the ‘Year of Zayed’, in which the UAE celebrates the 100th anniversary 
of the birth of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest 
his soul. This consolidates our feelings of loyalty, pride and gratefulness 
to the founding leader, who had a great vision and long-term planning 
to build a unified and modern armed forces. Despite the difficulty of this 
task, which faced many obstacles, the determination of the founding 
leader, his sincere and strong will and his constructive cooperation with 
his brothers the rulers of the emirates helped conquer the difficulties and 
establish the modern armed forces that reinforced the strength of the 
nascent state of the Union. The ‘Year of Zayed’ and the ‘Unification of the 
Armed Forces’ together constitute an important opportunity to revive the 
legacy of the late Sheikh Zayed. He was the initiator of a unique school of 
national values and principles that represents a renewed inspiration for 
all the people of the nation.
The honourable image of our Armed Forces, 42 years after the resolution 
of its unification, and the growing confidence and appreciation of it by 
many countries of the world as one of the region’s best professionally 
trained and armed armies, would not have been possible without the 
unlimited support of our wise leadership. This support has been provided 
through the sound scientific preparation of the human capital as the 
mainstay of any modern armed forces, as well as the continuous efforts 
to modernise and develop the Armed Forces by supplying it with state-
of-the-art weapons and providing world-class military training. All these 
have helped to improve the efficiency, capabilities and readiness of our 
Armed Forces.
On this national occasion, which is dear to all of our hearts, we offer a 
tribute to the lives of the heroes of our Armed Forces who were martyred 
in the field of duty, in defence of the truth and legitimacy, and who upheld 
the principles of the permanent UAE values. We pray to the Almighty 
God to have mercy on our martyrs. We also want to convey a message 
of appreciation and gratitude to the valiant heroes of our Armed Forces 
who are stationed in Yemen, participating in the process of restoring 
hope as part of the Arab coalition forces. They are the best examples of 
sacrifice and redemption so that the UAE flag may remain soaring high in 
the fields of honour and duty.

The Year of Zayed and 
Armed Forces Unification
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