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ســنويـاً تطـل علينـا مناسبـة غاليـة نجـدد بـها ومـن خاللهـا 

كـل معانـي الـوالء املطلـق لقيادتنـا الرشــيـدة وعلـى رأسها 

قائـد املســيـرة سيـدي صاحـب الســمـو الشيـخ خليفـة بن 

زايـــد آل نهيـــان رئيـس الدولـــة القائـد األعلـــى للقـوات 

املســلحـة «حفظه الله»، ففي الســادس مــن مايو 1976 تم 

إعالن توحيد القوات املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة 

مام كـان لـه بالـغ األثـر فـي متكيـن عـرى االتحـاد والحفـاظ 

علـى منجزاتـه ومكتســباتـه حتـى أصبحـت دولـة اإلمارات 

العربيـة املتحـدة وفـي زمـن قياســـي دولـة رائـدة شامخـة 

عزيـزة الجانـب مستقـرة تنعـم باألمـن واألمان واالستقـرار.

لقـد قيـض الله عز وجل لهـذه الدولـة قيـادة رشــيـدة آلـت 

علـى نفسهـا بـأن توفـر لقواتنـا املسلحـة كـل مـا تحتاجـه مـن 

إمكانيـات ماديـة وبرشيـة وفنيـة وتقنيـة حتـى غـدت هـذه 

القـوات عزيـزة الجانـب قـادرة علـى صـون الوطـن ووحـدة 

املجتمع، تفتخـر وتفاخـر بســجلهـا الحافـل باإلنجـازات مـن 

خـالل أبنائهـا املخلصيـن. فقـد اعتمـدت إسرتاتيجيـة قواتنـا 

املســلحـة علـى االستفـادة مـن التكنولوجيـا املتطـورة لرفـع 

مستـوى األداء والكفـاءة القتاليـة مـع التوسـع فـي التدريـب 

والتأهيـــل مـا خلـق كفـاءات قتاليـــة محرتفـة قـادرة علـى 

مواكبـــة تطـورات العصـر ومعطياتـه حتـى أصبحـت قواتنـا 

املســلحـة بفضـل مـــا وفرتـه لهـا قيادتنـا الرشــيـدة قـادرة 

علـى الـذود بكـل اقتـدار عـن حيـاض الوطـن وصـون أمنـه 

واســتقـراره، وهـذا مـا أكـده سيـدي صاحـب السمو رئيـس 

الدولـــة القائـد األعلـى للقـوات املســلحـة بقولـه: «أعددنـا 

ونفذنـــا برامـج تحديـث دفاعيـة شــاملـة كانـــت نتيجتهـا 

بعـــون الله وتوفيقـه تكويـن قـــوة رادعـة مجهـزة بأحـدث 

املعـــدات واألنظمـة العســكريـة وتقنياتهـــا، وقـادرة علـى 

صـون تـراب الوطـــن ووحـدة املجتمـع، وعهـــداً علينـا أن 

نواصـل العمـل علـى تقديـــم كافـة أوجـه الدعـم للوصـول 

بهـا إلـى املســتـوى الالئـق بهـا داخليـاً وخارجيـاً فـي إطـار 

إسرتاتيجية دفاعيـة متكاملـة تهـدف إلـى تحقيـق التفـوق».

كعادتهـا تصــدر مجلـة «درع الوطن» وهـــي تحتفـل بهذه 

الذكـــرى التاريخيـــة هذا امللحــق الخاص بهـذه املناســبـة 

العزيـــزة علـى قلـوب الجميـع متضمنــاً عىل صدر صفحاته 

الكلمة الســامية التي وجهها ســيدي صاحـب السمو الشيخ 

خليفـــة بـن زايـد آل نهيـان رئيـــس الدولـة القائـد األعلـى 

للقـــوات املســلحـة «حفظه اللــه» إىل أبنائـه من منتســبي 

القوات املســلحة مهنئـاً لهـم وموجهـاً ومفتخـراً بهـم ألنهـم 

قـوة هـــذا الوطـن ودعامـــة االقتصـــاد والحصـن الحصني 

لهـذا املجتمع ومســيـرة هـذا الوطـن الشامـخ، الذي بأبنـاء 

القـوات املســلحـة يتقـــدم ويزدهـر، وبجهودهـم ســتظـل 

دولتنـا الحبيبـة الواحـة الحقيقيـة لألمـن واالســتقـرار، كمـا 

يتضمن هـذا امللحق الخـاص كلمة لســيدي صاحب الســمو 

الشــيخ محمـد بن راشـــد آل مكتـوم نائـــب رئيس الدولـة 

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكــم ديب «رعاه اللــه» وكلمـة 

لسيـدي الفريـق أول سمو الشيـخ محمـد بن زايد آل نهيـان 

ولـــي عهـد أبوظبـــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 

باإلضافـة إىل كلمـة لسعادة الفريق الركن حمـد محمد ثانـي 

الرميثـــي رئيس األركان وعـدد من قـادة القـوات املســلحة، 

وأخيـراً نقـول نعاهـد قيادتنا الرشيدة عىل السمـع والطاعـة.                                                    

                                                        
:º∏≤H

OGó◊G á©ªL ∞°Sƒj /øcQ óFGôdG
ôjôëàdG ¢ù«FQ

عيـــُد ومتكيـن
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مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية

تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام

اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

العميد/ حسن عبدالوهاب الحامدي

رئيس التحرير

الرائد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

الرائد/ جاسم شاهـني البلويش

املرشف الفني

موزة حسن آل عيل   

مستشار التحرير

محمد املرشف خليفة

سكرتارية التحرير

مريم محمد الرميثي

جميلة سامل الكعبي 

هيئة التحرير 

حنان الذهب الجنيبي

أمل سامل الحوسني

نازيل نارص البلويش

إبراهيم محمد املنصوري

اإلخراج والتصميم

سعاد عبدالله النعيمي

آالء محمد الزعايب

هدى زين العطاس

أحمد محمود أحمد

التصحيح واملراجعة اللغوية

عوض عبدالرؤوف صالح

عيىس هاشم الدرميك 

أرشيف الصور

فاطمة عيل النقبي 

اإلعالنات والتوزيع

مالزم/1 خليل محمد الكعبي

شـــاكا برامــود

أحمد عبدالوهاب الحامدي

...≥ë∏ŸG Gòg ‘ 
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قرار غّيــــر مسيـــــــــرة التاريــــــــخ
فبـــــــدأت  مــــــــــــــعه مسيـــــــــرة الوحـــــــدة والتـــــــالحـــــــم

 IÒ°ùŸ kÉ≤«KƒJ ∂dP QÉÑàYÉH ¬«∏Y ®ÉØ◊Gh ¬æjhóJ á«ªgCGh …ôμ°ù©dG ïjQÉàdG áª«b Qƒ°ü©dG QGóe ≈∏Y öûÑdG ∑QOCG

 Ö©∏jh ,É¡aÓàNG ≈∏Y ·C’G ïjQGƒJ É¡Jó¡°T »àdG ™LGÎdGh Oƒ©°üdG πMGôeh äÉØ£©æª∏d kÓ«é°ùJh ,IÉ«◊G

 π°üàj Éª«a Éª«°S’ ,¢Tƒ«÷Gh Üƒ©°û∏d á«°ùØædGh ájƒæ©ŸG áÄÑ©àdG ó«©°U ≈∏Y kÉjƒ«M kGQhO …ôμ°ù©dG ïjQÉàdG

 »°VÉŸG §HQh ,Üƒ©°ûdG ∫É°†f IÒ°ùÃ »YƒdG öûfh ,OGôaCÓd á«dÉà≤dG ìhôdG õjõ©Jh AÉªàf’Gh A’ƒdG º«b ºYóH

  .⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ‘ á«ªæàdG õFÉcQ øe á«°SÉ°SCG Iõ«cQ âJÉH »àdG ,ájôμ°ù©dG äÉ°ù°SDƒŸG QhO π«°UCÉJh ,öVÉ◊ÉH

إعداد: جميلة الكعبي

ولعلنا ندرك جميعاً أن الرتاث الشعبي للدول جميعها 

يحفــل بعرشات القصص التي تتناقل عرب األجيال، مبا 

ميثل توثيقاً بدائياً للتاريــخ بكل ما فيه من انجازات 

ومالحم وعرثات.

ونحن هنا ومن خالل هذا التقرير نستعرض أهم 

محطات التاريخ العسكري الذي شّكل نقطة االنطالق 

والتأسيس للقوات املســلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، ليمر بعدها مبراحل أفرزت يف ختامها وحدًة 

واحدة جمعت األلوية املتفرقة تحت راية واحدة أال 

وهي راية االتحاد ولتبدأ مع مرحلة التأســيس بلورة 

الجهود ليخرج الحدث التاريخي معلناً قصة التوحيد 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

نبذة تاريخية:

ارتبــط تاريــخ هذه املنطقــة منذ عــام 1800 م 

بالوجود الربيطاين، فقد كانت املنطقة تحت الحامية 

الربيطانية، وكانت مسؤولية األمن يف يد قوة شكلت 

من قبــل الحكومــة الربيطانيــة، وكانت الســيطرة 

والقيــادة عىل هذه القوة بيــد ضباط وضباط صف 

بريطانيني، وكانت تعرف بقوة ساحل عامن.

ويف عــام 1968م أعلنت بريطانيا عــن رغبتها يف 

م

ســحب قواتها من الخليــج العــريب، وكان  املغفور له 

- بــإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان  

رحمه الله بثاقب فكره، قــد وجد الحلول التي تضمن 

أمن املنطقــة بعد جالء القوات الربيطانية، ومتثل الحل 

األول يف: 

• تطويــر قــوة دفــاع أبوظبي "التــي كانت قوة 

صغرية شــكلت كوحدة لألمن الداخيل أسوة بقوات 

أخرى شــكلت يف ذلك الوقت لهذا الغرض هي: قوة 

دفاع ديب، القوة املتحركــة يف رأس الخيمة، والحرس 

الوطني بالشارقة".

• إنشــاء قــوة مســلحة اتحادية بعد قيــام االتحاد 

لتواكبــه وتحافظ عــىل مكتســباته، وتؤمن الســيادة 

وتحمي األرض.

 وشــاءت عناية املوىل - عزوجــل- اإلعالن عن قيام 

اإلتحاد يف الثاين من ديســمرب عــام 1971، ويليها ببضع 

ســنني، قرار توحيد القوات املسلحة لدولة اإلمارات يف 

السادس من مايو عام 1976.

ونســتعرض فيــام يــيل تاريــخ وتطويــر القوات 

املســلحة منذ أيام الوجــود الربيطــاين وحتى اليوم 

وذلك وفقا للرتتيب التاريخي التايل:

النشأة والتمكين
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سعادة الفريق الركن
عبيد ,مد عبدا* الكعبي

وكيل وزارة الدفاع

يشــكل الســادس من مايــو عــام 1976 منعطفاً 

تاريخياً فريداً يف مســرية شعبنا ووطننا؛ ألنه اليوم 

الذي شــهد وضع البنية األساسية لقواتنا املسلحة، 

والذي تجســدت فيه بحق آمال وتطلعات املغفور 

له بــإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 

طيـّـب الله ثراه، وإخوانه أصحاب الســمو أعضاء 

املجلــس األعىل لالتحاد حكام اإلمــارات نحو بناء 

قوة عسكرية قادرة عىل الدفاع عن الوطن، وأمنه، 

واستقراره، وحامية إنجازاته ومكتسباته.

ويف الذكــرى الســابعة والثالثني لهــذا الحدث 

التاريخــي املهم ، نســتذكر بكل الفخــر واالعتزاز 

والعرفان الدور الرائد والجهود املضنية التي بذلها 

ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

حفظه الله، يف عملية بناء وتطوير وتحديث قواتنا 

املســلحة، والدور املؤثر والفاعل لســيدي صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 

رئيــس الدولة، رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

وزير الدفاع رعاه الله، يف ترسيخ كيان القوات املسلحة 

وتفعيــل دورها والرقي بها، واملتابعة الحثيثة لســيدي 

الفريــق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

والــذي ترك بصمته الواضحة عــىل كافة مجاالت عمل 

وتطوير القوات املسلحة بأفرعها املختلفة. 

إن قواتنــا املســلحة التي ترتســخ فيها قيــم العطاء 

والبذل والفداء، تســعى عىل الــدوام للدفاع عن البالد 

وتأمني مصالحها الوطنية أينام وجدت بكل قوة وحسم، 

وتســاهم يف تحقيق األمن واالســتقرار اإلقليمي، وهي 

يف طليعة الســاعني لنجدة األشقاء واألصدقاء يف أوقات 

املحن والشــدائد، ويف مقدمة املتعاونني مع املنظامت 

الدولية عــىل تخفيف معاناة ضحايا الحروب واألزمات 

والكوارث الطبيعية، وقد أكدت قواتنا املســلحة يف كل 

هذه املهام  كفاءتها وقدرتها وتفوقها يف أداء الواجبات 

املنوطــة بهـــا، األمـــر الذي أكســبها احــرتام وتقدير 

وإعجاب املجتمع الدويل قبل املحيل.

وقواتنا املسلحة تشعر بالثقة يف إمكاناتها وقدراتها، 

بعد أن متكنت عىل مدى السنوات املاضية من تحقيق 

نقلــة نوعيــة هائلــة بفضل مــا توفر لها من أســلحة 

متطورة، وكوادر وطنية مؤهلــة، ومدربة تدريباً راقيا،ً 

وتخطيط جيد، وتنظيم سليم، بحيث نستطيع أن نقول 

وبــكل فخر أن لدينا جيش عرصي قــادر عىل مواجهة 

كافة التحديات، واإلســهام بفاعلية مع قوات أشــقائنا 

بدول مجلس التعــاون، وأمتنا العربية يف تحقيق األمن 

واالستقرار يف املنطقة.

إال أن مــا تحقق من مكاســب يجب أال يحجب عنا 

حقيقة يف منتهى األهمية، وهي رضورة مواصلة الجهد 

واالســتمرار يف عملية التقييــم واملراجعة للوقوف عىل 

نقاط الضعف من أجل تالفيها، واالستفادة من التجارب 

الســابقة وتوظيفها بالشــكل األمثل؛ حتى نضمن بقاء 

قواتنا املســلحة عىل أهبة االستعداد، لالضطالع بدورها 

يف كل األوقات عىل الوجه األمثل.

وإننا ويف هذه املناســبة العظيمة، نرفع أسمى آيات 

التهــاين والتربيــكات إىل مقام ســيدي صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعــىل للقوات املســلحة حفظه الله، كــام نرفعها إىل 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

وزيــر الدفاع رعاه الله، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو 

أعضــاء املجلــس األعىل حــكام اإلمارات، وإىل ســيدي 

الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، 

ونعاهد قيادتنا الرشيدة عىل السري خلفها جنوداً أوفياء 

مخلصني، عاملــني عىل أن تظل رايتنــا خفاقة عالية يف 

عنان السامء، وأن نبقى ساهرين عىل حامية اإلنجازات 

واملكتسبات، كام نتوجه بالدعاء إىل املوىل العيل القدير 

أن يحفــظ قادتنا وأن يديم عليهم الصحة والســعادة، 

وأن يحقــق لوطننا الغايل عىل أيديهم املزيد من التقدم 

واالزدهار واألمن واالستقرار.

أكد سعادة الفريق الركن عبيد 

محمد عبدالله الكعبي وكيل 

وزارة الدفاع يف كلمته التي 

وجهها عرب مجلة "درع الوطن" 

مبناسبة الذكرى السابعة 

والثالثني لتوحيد القوات 

املسلحة يف أن ما تحقق من 

مكاسب يجب أال يحجب 

عنا حقيقة يف منتهى األهمية 

وهي رضورة مواصلة الجهد 

واالستمرار فيه، وفيام ييل نص 

الكلمة:

         إن قواتنا 
املسلحة التي ت4سخ 

فيها قيم العطاء 
والبذل والفداء تسعى 

على الدوام للدفاع 
عن البالد وتأمني 

مصاحلها الوطنية

"

"

37ملحق توحيد القوات المسلحة 

رجال عاصروا التاريخ..

عميد (م) سعيد سهيل بخيت الراشدي

إن االندماج 8 جيش وطن واحد أو1 للحفاظ 
على سيادتنا وصان مكتسباتنا وفرد على ربوع 

وطننا مظلة اCمن واالستقرار

""

37ملحق توحيد القوات المسلحةتقرير

القــوات املسلحـــة ..مسGة من النـــــــــــــجاح والتطويـــــر املتصاعـــــد
37 عامM من االجناز والتحقيق على طريق التفوق والتقدم

عهد التأسيس 

بدأ عهد التأســيس لهذا الوطن بقيــادة باين نهضته  

والدنــا املغفور لــه بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيــان حيث حــرص رحمــه الله عىل 

توحيد صفوف االتحاد، وإرساء دعامئه لتعزيز مسرية 

التقدم، وذلك  بإعالن قيام توحيد القوات املســلحة 

تحت علم واحد وقيادة واحدة، بعد أن كانت تعمل  

كل قــوة منفصلة كالً عىل حدة، فُســِخرت لها كافة 

اإلمكانات الالزمة وكل الطاقات البرشية لتأسيســها 

وتحديثهــا وتطويرها عــىل مدى ســنواتها املاضية، 

فكان الهدف األسمى الذي مل تتواىن قيادة الدولة عن 

تحقيقه هو تأســيس هذه القوات عىل قواعد متينة 

قويــة من خالل متابعة كل ما هو جديد من تقنيات 

وصناعات عسكرية وإعداد القوى البرشية املقتدرة 

مام رفع مستوى قواتنا املسلحة إىل أعىل املراتب.
  الهدف اPسمى هو تأسيس قوات 

مسلحة على قواعد متينة قوية 
لتصل إS أعلى املراتب

""

تعاظمت األماين واألحالم مع قيام دولة 

االتحاد، لتبلغ عنان السامء بطموح رجل 

وّحد األمة... وتحت رايته اجتمعنا معاهدين 

الله أن نكون الجند األوفياء ألرض الوفاء، 

وقد صاحب قيام االتحاد اتحاد جديد 

بتوحيد القوات املسلحة ليبدأ يف السادس 

من مايو بعزمية الرجال فجر التحدي 

واإلرصار والتطور، واليوم نحتفي بالذكرى 

الـ37 لهذه املناسبة املجيدة.

إعداد: أمل ساF احلوسني 

26

44

82

134

قرار غّير مسGة التاريخ

كلمات القادة

رجال عاصروا التاريخ..

القوات املسلحة.. 
مسGة من النجاح 
والتطوير املتصاعد
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والثالثني..وقد أصبحت قواتنا املسلحة أكرث منعًة وقوًة وتطوراً  
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كلمات 

ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áª∏c  

¿É«¡f ∫BG ójGR øH áØ«∏N

وجه صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 

-حفظه الله- كلمة ألبنائه البواســل يف القوات املسلحة مبناسبة الذكرى السابعة والثالثني لتوحيدها، 

مؤكداً أن هذا القرار جاء يشــكل انطالقة رائدة يف مســرية بناء مؤسسات الدولة يف جميع املجاالت، 

ومبدياً اعتزازه مبا أنجزته يف تاريخها العريق ســلامً وحرباً، ألن أبناء القوات املسلحة هم قوة الوطن 

ودعامة االقتصاد، وحصن املجتمع ،وركيزة املسرية الخرّية، وفيام ييل نص الكلمة:

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله-
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األخوة قادة وضباط وضباط صف وجنود 

قواتنا املسلحة البواسل

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

يرسنــا يف الذكــرى الســابعة والثالثــني لتوحيــد قواتنا 

املســلحة، أن نحييكم، ونشــد عىل أيديكم يف جهودكم 

الحثيثــة، لالرتقــاء بقدراتكــم ومهاراتكــم وكفاءاتكم، 

خدمًة لوطنكم وتعزيزاً لوحدته، والحفاظ عىل منجزاته 

املادية واإلنســانية، مبا يجعل من اإلمارات دولة شامخة 

مبنجزاتها يف مجال األمن واالستقرار.

لقد جاء توحيد القوات املســلحة لدولتنا عام 1976، 

ليشــكل انطالقــة رائدة يف مســرية بناء مؤسســات 

الدولة يف جميع املجــاالت، حيث قمنا بتعزيز هذه 

الوحدة يف عملنا الوطني والقومي، من خالل التزامنا 

بأهداف القادة املؤّسســني، طيّــب الله ثراهم، فقد 

أرادوا لهــذا الوطــن القــوة والعــزة، وكان ذلك لنا 

حافزاً، واصلنا من خالله مع أخواننا أصحاب الســمو 

أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، بناء املكونات 

األساســية لهذه القــوات، إذ أعددنــا ونفذنا برامج 

تحديث دفاعية شاملة، كانت نتيجتها التمكن بعون 

الله وتوفيقه، من تكوين قوة رادعة، مجهزة بأحدث 

املعدات واألنظمة العسكرية وتقنياتها، وقادرة عىل 

صون تراب الوطــن ووحدة املجتمــع، وعهداً علينا 

أن نواصــل العمل عــىل تقديم كافــة أوجه الدعم، 

للوصول بها إىل املســتوى الالئق بها داخلياً وخارجياً، 

يف إطــار إســرتاتيجية دفاعية متكاملــة، تهدف إىل 

تحقيــق التفّوق، ومتكنها من تأدية واجباتها الوطنية 

واإلنسانية عىل أكمل وجه.
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كلمات 

أبنايئ وبنايت يف قواتنا املسلحة

إن إمياننا راســخ بــأن بناء القوة هو بناٌء للســلم، وإن 

أفضل توظيف للقوة يكــون يف تحقيق األمن والعدالة 

واالســتقرار السيايس واملجتمعي داخلياً، ومد يد العون 

والنجدة لألشقاء واألصدقاء خارجياً، ومن هذا املنطلق، 

كانت مشــاركة قواتنا املســلحة يف قوات حفظ السالم 

الدوليــة، وحمــالت إغاثــة املناطق املنكوبــة يف عدد 

مــن الــدول، ويف هذا الصدد، نؤكد لكــم أن منظومتنا 

الدفاعيــة تتكامل مع منظومة مجلــس التعاون لدول 

الخليــج العريب واملنطقــة العربية، وتتوافــق معها يف 

كل أهدافها، وقــد أثبتت األحداث التي أملّت باملنطقة 

صدق هذا االرتباط بني الوطني واإلقليمي والقومي.

إننــا ونحن نحتفل بهذه الذكرى التاريخية، نفتخر بأننا 

نستشــعر الطأمنينة واألمن، ونعتز مبا أنجزته قواتنا يف 

تاريخها العريق ســلامً وحرباً، بفضل ما اكتســبته من 

قدرات ومهــارات، تجعلها قادرة عــىل القيام مبا يوكل 

إليها من مهام وواجبات، ســواء يف مجــال توفري املناخ 

املالئــم للتنمية املســتدامة، أو يف محيطهــا اإلقليمي 

والخارجي، وســنظل نفخر بأبنائنا يف القوات املسلحة، 

عىل مختلف رتبهم، ومجاالت عملهم، فهم قوة الوطن، 

ودعامة االقتصاد، وحصن املجتمع، وركيزة هذه املسرية 

الخــرّية، بهم يتقدم الوطــن ويزدهر، وبجهودهم تظل 

اإلمارات واحة للحياة الكرمية اآلمنة املستقرة.

وفق الله الجميع يف خدمة وطننا العزيز..
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        إمياننا راسخ بأن 
بناء القوة هو بناٌء 
للسلم وإن أفضل 

 X توظيف للقوة يكون
حتقيق اPمن والعدالة 

واالستقرار السياسي 
 Mواجملتمعي داخلي

ومد يد العون والنجدة 
لcشقاء واPصدقاء 

  Mخارجي

"

"
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كلمات 

ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áª∏c  

Ωƒàμe ∫BG ó°TGQ øH óªfi

وجه صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

«رعاه الله» كلمة إىل مجلة «درع الوطن» مبناســبة الذكرى السابعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة والتي 

وجههــا إىل إخوانه وأبنائه ضباط وجنود قواتنا املســلحة، محيياً ذكرى التوحيــد الذي كان إنجازاً وطنياً فتح 

الطريق أمام تطور القوات املسلحة بعد اإلنجاز الكبري الذي حققه اآلباء املؤسسون بإنجاز االتحاد مام أطلق 

طاقات الوطن والشعب نحو التقدم واالزدهار، وتالياً نص كلمة سموه: 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب - رعاه الله-
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ضباط وجنود قواتنا املسلحة البواسل

أبناء وبنات وطني الكرام

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يســعدين أن يتجدد اليوم لقاؤنا السنوي يف ذكرى صدور 

قرار توحيد قواتنا املســلحة يف الســادس من مايو 1976 

وتزداد ســعاديت وأنــا أرى وأملس تطور قواتنا املســلحة 

املتواصــل ســنة بعد أخــرى مرتافقــاً مع مــا نحققه يف 

وطننا من تطــور ونجاحات وإنجــازات يف كافة امليادين 

واملجــاالت. فالحمدلله الذي هدانا إىل ســواء الســبيل، 

وكتب لنــا التوفيق يف أعاملنا، ومكننا مــن خدمة وطننا 

وشعبنا وأمتنا مبا يحب ويرىض وينفع عباده ويعمر أرضه.

إننا أيهــا اإلخوة واألخوات، ونحن نحيي اليوم ذكرى 

مرور ســبع وثالثني ســنة عىل صدور قرار توحيد قوات 

اإلمارات املسلحة فإننا نحتفي بإنجاز وطني يعيش معنا 

ويكــرب فينا ويزداد عطاًء وتألقــاً كل يوم، فمع التوحيد 

صــارت عملية بنــاء قواتنا املســلحة محوراً رئيســاً يف 

مســرية نهضة وتقدم دولتنا وشعبنا، وأسهمت يف تعزيز 

قدراتنا وخرباتنا، وتحديد ســبل تحقيــق غاياتنا الكربى 

وشــق طريق التنمية املستدامة، فكانت عالمة فارقة يف 

نهج عملنا الوطني أكدت جدارته وكفاءته وقدرته عىل 

تحقيق الرتاكــم الكمي والنوعي يف اإلنجــازات املادية 

والتنمية اإلنسانية، ما أطلق طاقات وطننا وشعبنا ودفع 

بها إىل األمام نحو الصفوف األوىل للناجحني واملتقدمني.

واليــوم، ومشــاعر الغبطة والفخر متــأل نفوس أبناء 

اإلمــارات وهم يحتفلــون بقواتهم املســلحة مطمئنني 

إىل كفاءتهــا وجهوزيتها ويقظتها وعمق انتامئها للوطن 

ووالئها للقيادة، أتوجه إىل شبابنا وشاباتنا وأطلب منهم 

التمعن يف مســرية بناء قواتنا املســلحة ليستفيدوا من 

دروســها وخرباتهــا الثمينة، ألنها منــوذج بالغ الوضوح 

ملسرية نهضة بالدنا وشعبنا.

أريد ألبنائنــا وبناتنا الذين يفخــرون اليوم بدولتهم 

ويعتــزون بانتامئهــم إليها، وينعمون بثمــرات تقدمها 

وتطورهــا، أن يتذكروا أن طريقنــا للوصول إىل ما نحن 

فيه مل يكن مفروشاً بالورود، وإمنا بالصعاب والتحديات. 

وأن نجاحنــا مل يكــن ليتحقق لوال اســتعدادنا لتحمل 

املشــاق ومواجهة التحديات والتغلب عليها واشــتقاق 

الفرص منها بالعمل املخلص والدؤوب واملنظم واملستند 

إىل رؤية تستلهم مصالح الوطن واملواطنني، وتستوعب 

الواقــع وتنطلق منــه وبه، فتحول األمــاين واألحالم إىل 

إنجــازات ملموســة وحقائــق معاشــة، ولنــا يف قواتنا 

املســلحة التي نحتفل بها اليوم النمــوذج واملثال الذي 

تجسدت فيه كل مقومات الرؤية القيادية الصائبة، وكل 

متطلبات تنفيذها بإتقان وامتياز.

لقــد كان توحيــد قــوات اإلمــارات املســلحة ثاين 
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أكرب التحديــات التــي واجهها آباؤنا املؤسســون بعد 

التحــدي األول ملا اعتربه كثريون أمراً "مســتحيالً" وهو 

قيــام االتحاد، وقد قهر آباؤنا التحديــني، فأقاموا دولة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة وانطلقوا بهــا إىل أرحب 

اآلفــاق، ويف مثــل هذا اليوم منذ ســبعة وثالثني عاماً، 

اتفقوا عىل توحيد قوات اإلمارات، وكان االتفاق إنجازاً 

ضخامً مبقاييس ظروفنا ومعطيات واقعنا يف الســنوات 

األوىل مــن عمــر دولتنا، وبصــدور القرار رفــع آباؤنا 

املؤسسون واقعنا الســيايس املحيل إىل مستوى آمالهم 

وطموحاتهــم يف بنــاء الدولة القويــة املنيعة، ووجهوا 

رســالة لكل مــن يعنيه األمر يف الداخــل والخارج بأن 

دولة اإلمارات العربية املتحدة الناشئة تتمتع بالحيوية 

الالزمة لتوطيد أركانها وتطوير نفسها.

ومل يكــن قرار التوحيد ســوى خطوة أوىل يف طريق 

طويــل ال نهاية لــه، وقد أكرمني اللــه وأخي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائــد األعــىل للقوات املســلحة بــأن شــاركنا آباءنا 

املؤسســني يف شــق هذا الطريق منذ بدايته، فارتبطنا 

مبســرية توحيد وبناء القوات املسلحة، وواكبنا مراحل 

تطورهــا، وتعلمنا من قائدها األعىل دروســاً مهمة يف 

القيادة ومواجهة التحديات. 

وأتذكر أن املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد قال لنا 

بعد أســبوعني من صدور القرار إن مــا أنجزناه بقرار 

توحيــد قــوات اإلمارات هــو الجزء الســهل يف العمل 

الذي ينتظرنــا، وكان ذلك يف أول اجتامع للقيادة العليا 

للقوات املسلحة ترأسه املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

يف مقــر القيادة يوم الثاين والعرشيــن من مايو 1976، 

وشارك فيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد "نائب 

القائد األعىل لقوة دفاع أبوظبــي" آنذاك، وأنا بصفتي 

"وزير الدفاع وقائد قوة دفاع ديب" آنذاك. 

ويف ذلــك االجتامع حدثنا قائدنــا األعىل عن رؤيته 

لبناء جيش وطني عرصي، وأبلغنا أنه ســيتابع بنفســه 

عمليــة البناء، وأكد عىل رضورة تنويع مصادر الســالح 

وعــدم االعتــامد عىل مصــدر واحد، وقال إنــه يتطلع 

إىل اليوم الذي تســد فيه صناعاتنــا الوطنية جانباً من 

احتياجاتنا العســكرية، وطلب منا تكثيف جهود إعداد 

الكوادر والقيادات العسكرية الوطنية، وأبلغنا أنه خالل 

جوالته امليدانية ولقاءاته مع شيوخ القبائل كان يحثهم 

عىل تشجيع أبناء قبائلهم لالنضامم إىل القوات املسلحة 

وااللتحاق باملدارس العســكرية، وأنهم استجابوا وأبدوا 

الرغبة واالســتعداد وأمرنا سموه، الشــيخ خليفة وأنا، 

باالجتامع أســبوعياً لتسيري أعامل رئاســة األركان التي 

أنشئت مبوجب قرار التوحيد.

خــالل االجتامع وبعــده أدركنــا أن التحــدي األكرب 

الــذي يواجهنا يف عملية بناء قواتنا املســلحة هو إعداد 

الكــوادر الوطنيــة يف أرسع وقت ممكــن، كان النقص 

فادحــاً واالحتياجات كبرية يف كافــة الرتب فيام مواردنا 

البرشيــة املتاحة شــحيحة، وكنا نــدرك أن توفري أنظمة 

التسليح واســتكامل املنشآت العســكرية أمران مقدور 

عليهــام خالل ســنوات قليلــة، بينــام إعــداد الكوادر 

يستغرق وقتاً، وتكوين الرتب العليا والقيادات يستغرق 

وقتاً أطول، ولكن البد مــام ليس منه بد، فكانت برامج 

التعليــم والتأهيــل والتدريب تســابق الزمن، وتدفقت 

أفواج الخريجني والخريجات إىل كافة القوات وتدرجت 

إىل أعــىل الرتب، وها نحن اليــوم ننعم بثمرات ملحمة 

الفــوز يف أكرب تحــٍد واجهنــاه يف بناء جيشــنا الوطني، 

وهــا هم أبناؤنا وبناتنا يقودون قواتنا املســلحة بكفاءة 

واقتدار ويشــغلون كل الرتــب، ويديرون أحدث أنظمة 

التســليح وأعقد التقنيات العســكرية، إنهم أبناء الشيخ 

زايــد ومحور رؤيته التي تحققــت يف جيش وطني عىل 

أعىل مستويات التنظيم والجاهزية واالنضباط، ومعاهد 

عسكرية متخصصة تضاهي أرقى مثيالتها يف العامل، وبنية 

عســكرية تحتية عرصية،  أما السالح فمصادره متنوعة 

ومن بينها صناعاتنا الوطنيــة التي باتت تلبي جانباً من 

احتياجات جيشنا، وتصدر إنتاجها إىل دول أخرى.

تقدم مســرية بناء قواتنا املســلحة منوذجاً ســاطعاً 

لنهجنا يف العمل الوطني وإمياننا بأن املواطن هو غايته 

ووسيلته، فقد تواكب التنظيم العرصي لجيشنا الوطني 

وتســليحه املتقدم مــع بناء الكــوادر الوطنية وتكوين 
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القيادات ما مكننا خالل فرتة قياسية من إنجاز التوطني 

الكامل لكل الرتب ويف كل األسلحة والتخصصات، وعىل 

خط مــواٍز، حققنا هذه املواكبــة يف ميادين ومجاالت 

العمــل الوطني األخرى، ويف مقدمتهــا أجهزة الرشطة 

واألمن العام، وهي تســري عــىل طريق التحقق يف بقية 

أجهزتنــا ومؤسســاتنا، وبتوفيــق الله وهمة الشــباب 

تُستكمل يف املستقبل القريب.

أيها الضباط والجنود

لقــد فزتــم بــرشف االنتســاب إىل ســلك الجندية 

وأثبتّم بإخالصكــم وكفاءتكم وعمق والئكم وانتامئكم 

وانضباطكم وجاهزيتكم وحســن تنفيذكم ألداء املهام 

التي تكلفون بها أنكم جديرون بهذا الرشف.

أريــد منكم أن تكونــوا دامئاً كام عهدناكــم، أوفياء 

للقســم، أمناء للعهــد، مواكبني للجديــد واملتطور من 

نظم الســالح والتدريب، فالحياة مسرية تعلم مستمر، 

واملعرفــة مصــدر قــوة، واالســتعداد مفتــاح االتقان 

والتفوق والفوز.

وأريدكــم دامئــاً أن تظلــوا كعهدي بكــم، متأهبني 

متوثبــني ومحافظني عىل لياقتكم الذهنية والجســدية 

وجاهزيــة ســالحكم ومعداتكم وعتادكــم. فقدرنا أن 

نعيــش يف عامل مضطرب ال يعرف الصداقات الدامئة وال 

العداوات الدامئة بل فقــط املصالح الدامئة، وقدرنا أن 

نعيــش يف إقليم مكلوم بالحــروب والنزاعات واألوهام 

واملغامــرات والحســابات الخاطئة، ومبقــدار ما نحن 

مطمئنون إىل سياســتنا ومتمســكون بنهجنا الســلمي 

وســعينا إىل أفضل عالقات الصداقــة والتعاون مع كل 

دول العامل، مبقدار ما يجب أن نكون أقوياء ومستعدين 

وجاهزين لصون سيادتنا واستقاللنا والحفاظ عىل أمن 

واســتقرار ومقــدرات وطننا وشــعبنا، فالضعف يغري 

الطامعــني، واالســرتخاء يغري املرتبصني، ومثن الســالم 

واألمن واالســتقرار هو دامئاً القوة الرادعة واالستعداد 

الناجــز، والله عز وجل يأمرنا بامتالك هذه القوة وهذا 

االســتعداد ملواجهة األخطار املحسوبة وغري املحسوبة، 

بســم الله الرحمن الرحيم:" وأعدوا لهم ما اســتطعتم 

من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 

وآخرين مــن دونهم ال تعلمونهم الله يعلمهم " صدق 

الله العظيم. 

أيها الضباط والجنود

أيها املواطنون الكرام 

من حقنا اليوم أن نزهــو ونفتخر بكفاءة وقدرة قواتنا 

املسلحة ونهوضها مبسؤولياتها يف حامية الوطن وحفظ 

األمن واالســتقرار يف ربوعه. وقبل ذلك، من واجبنا أن 

نتوجه يف هــذه الذكرى املباركة بالشــكر والتقدير إىل 

أصحاب الفضل الذين كتبوا ملحمة بناء جيشنا الوطني 

وأجهزتنــا األمنية، وأتذكــر معكم اليوم بــكل التقدير 

واإلجــالل والدنا ومعلمنا ومؤســس نهضتنا وأول قائد 

أعىل لقواتنا املســلحة املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيــان، ورفيق دربه املغفــور له بإذن 

الله الشــيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهام اآلباء 

املؤسسني طيب الله ثراهم جميعاً.

وأتوجــه معكم بالشــكر والعرفان إىل صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد 

األعىل  للقوات املسلحة مقدرين لسموه قيادته الحكيمة 

لدولتنــا، ودوره املهــم يف بناء رصح قواتنا املســلحة منذ 

لبناتــه األوىل، وقيادته لجهــود تطويرها وتعظيم قدراتها. 

وســيظل هذا الدور حياً يف ذاكرة وطننا وشــعبنا، وسيفرد 

لــه تاريخنا صفحات مرشقة تعلم أبناءنــا وبناتنا وأجيالنا 

القادمة الحكمة واإلخالص والقيم النبيلة والعطاء للوطن 

من دون حدود.

وأحيي يف هذا املناســبة الفريق أول ســمو الشــيخ 

محمد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهد أبوظبــي نائب 

القائد األعىل للقوات املســلحة الذي أمىض زهرة شبابه 

يف صفوف قواتنا املســلحة، وقــاد من امليدان تطويرها 

وتســليحها وتكوين كوادرها وقياداتها، وما زال يســهر 

عىل تقدمها ويتابــع كافة شــؤونها واحتياجاتها لتظل 

دوماً درع الوطن القوية وسيفه البتار وحصنه املنيع.

ولكم أيها الضباط والجنود ولزمالئكم الذين سبقوكم 

يف ميــدان البطولة والفداء تهنئتي وتقديري، فأنتم من 

أعطى الذكرى حياة دامئة ومنحها البهاء والتألق. 

أرجو لكم دوام التوفيق... ودامئاً إىل العال وإىل األمام. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

        أريد منكم أن 
تكونوا كما عهدناكم..
أوفياء للقسم..أمناء 

للعهد..مواكبني 
للجديد واملتطور من 
تظم السالح والتدريب

من حقنا اليوم 
أن نزهو ونفتخر 

بكفاءة وقدرة قواتنا 
املسلحة ونهوضها 

 X مبسؤولياتها
حماية الوطن

"

"
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ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

وجه الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، كلمة ألبنائه وإخوانه يف القوات املســلحة مبناسبة الذكرى الســابعة والثالثني لتوحيدها، 

مؤكداً فيها أن هذا اليوم هو مناســبة لتجديد الوالء والعهد لقيادتنا الحكيمة وعىل رأســها ســيدي 

صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املسلّحة حفظه 

الله، وبأن نظّل جميعاً جنوداً أوفياء نحمي تراب هذا الوطن وســامءه ومياهه ونذود عن مقدراته 

بأغىل ما منلك، وفيام ييل نص الكلمة:
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اإلخــوة واألخــوات... الضبــاط وضباط 

الصف وأفراد قواتنا املسلحة 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

نحتفــل اليوم بالذكــرى الســابعة والثالثني لتوحيد 

القوات املســلحة، والتي كانت وســتظل رمزاً للوالء 

واإلنتــامء واالتحاد وركيزة لتعزيــز الهوية الوطنية 

ومصنعاً للرجال ومفخــرة للوطن واملواطنني، حيث 

أن توحيــد قواتنــا املســلحة يف الســادس من مايو 

عام 1976 تحت قيــادة مركزية واحدة وعلم واحد 

وشــعار واحد كان قراراً تاريخياً، من أجل أن تصبح 

قواتنا املسلحة ركيزة ألمن دولتنا الفتية واستقرارها، 

وداعامً رئيسياً للحفاظ عىل مسرية التنمية والتطوير 

والتحديث يف وطننا العزيز.

 إن توحيد قواتنا املســلحة يعــد أحد اإلنجازات 

التي عّربت بعمق عن إرادة الوحدة واالتحاد والرؤية 

اإلسرتاتيجية الواعية التي انطلقت منها جهود القائد 

املؤسس املغفور له بإذن الله الوالد الشيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان وإخوانه حــكام اإلمارات آنذاك 

ممــن رحلوا رحمهــم الله، لتصبح هذه املؤسســة 

الوطنية الشــامخة مبرور الســنوات منوذجاً فريداً، 

يعكس معاين االنتــامء والوالء والوحــدة والتالحم 

وقوة النسيج االجتامعي ومكّونات ثقافتنا الوطنية 

وتراثنا القيمي والحضاري العريق.

إن السادس من مايو، يعّد من املحطات الفاصلة 

التي ستظل شــاهداً عىل عمق الرؤية االسرتاتيجية 

لآلبــاء املؤسســني، كام ســيظل دليالً عــىل أن قوة 

اإلرادة والعزمية ركيزة أساسية لبناء الدول وتحقيق 

اإلنجازات، وســيبقى هــذا اليوم التاريخــي أيضاً، 

منبعــاً الســتلهام الِعرب والــدروس وتذكــري أجيالنا 

الجديدة بجهود رجال أوفياء مخلصني قّدموا الغايل 

والنفيــس من أجل بناء مؤسســات وطننــا الغايل، 

وتوحيد قواتنا املســلحة التي إرتقت إىل مستويات 

نفخــر بها، من التقدم التقنــي والتدريب والتأهيل 

والجاهزية؛ فعندما نســتعيد ذكرى هذا اليوم فإنه 

يحّق لنا أن نعتّز مبا تحقق طوال الســنوات الســبع 

والثالثــني املاضية، ويحــّق لنا كذلك أن نشــّد عىل 

أيدي رجال قواتنا املســلحة، الذين قدموا إسهامات 

هائلــة يف مســرية التنميــة االتحادية، عــرب جهود 

هذه املؤسســة العريقة وأدوارها الوطنية املرشفة، 

واســهاماتها يف دعــم األمــن واالســتقرار يف الدول 

الشقيقة، إىل جانب حفظ السالم واألمن واالستقرار 

وتقديم الدعم اإلنساين واإلغايث يف مناطق شتى من 

العامل تحت مظلة األمم املتحدة، لترضب بذلك ومن 

خالل متيزها يف االضطالع بهذه املهام، املثل والقدوة 

يف أداء واحــد مــن أنبــل وأرشف األدوار املنوطــة 

بالجيوش الحديثة، كام قدم أبناء قواتنا املسلحة من 

خــالل قيامهم مبهامهم كافة، صورة ناصعة ومنوذجاً 

حقيقياً مرشّفاً لشــباب اإلمارات، وللمثل األخالقية 

واإلنسانية التي متّيز بها مجتمعنا.  

إن خطط التطويــر والتحديث التي متيض قواتنا 

املســلحة يف تنفيذها هي جــزء ال يتجزأ من عملية 

التنمية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولــة، القائد األعىل 
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كلمات 

للقوات املسلحة حفظه الله، فمكتسباتنا وإنجازاتنا 

التنموية تحتاج إىل درع يحميها ويحافظ عليها من 

أجل تحقيق الهدف املنشــود، عرب خطط التحديث 

والتطوير، سواء عىل مستوى تأهيل األفراد بالشكل 

العلمــي الذي تتطلبه العلوم العســكرية الحديثة، 

أو التــزّود مبنظومات تســليحية ومعــدات قتالية 

تواكب أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات 

الدفاعية يف العامل.

ســبعة وثالثــون عاماً مضت عــىل توحيد قواتنا 

املســلحة، ظــل خاللهــا أبناء هــذا الوطــن محور 

التخطيــط والجهــود التــي تضع نصــب أعينها أن 

اإلنســان هو ثروتنا الحقيقية، واســتثامرنا األفضل 

للمســتقبل، وتؤمن بأن املكتســبات التي حققناها 

– والنــزال - تهــدف يف املقــام األول إىل تحقيــق 

طموحات أبناء وطننا الغايل.

اإلخوة واألبناء من منتسبي قواتنا املسلحة 

إن هــذا اليوم هــو مناســبة أيضاً لتجديــد الوالء 

والعهــد لقيادتنــا الحكيمة وعىل رأســها ســيدي 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املسلّحة حفظه 

الله، بأن نظــّل جميعاً جنوداً أوفيــاء نحمي تراب 

هذا الوطن وســامءه ومياهه ونــذود عن مقدراته 

بأغــىل ما منلك، وأن نحفظ دعائم بيتنا مّتحداً، وأن 

نعمل جاهدين عىل أن تبقى قواتنا املســلحة درعاً 

حامية للوطن وحصناً منيعاً، ورمزاً للتالحم الوطني، 

وأداء الواجب وتحمل مســؤولياته، وأن تظل سنداً 

إن خطط التطوير 
والتحديث التي متضي 

 X قواتنا املسلحة
تنفيذها هي جزء 

ال يتجزأ من عملية 
التنمية الشاملة التي 

تشهدها دولة اmمارات 
العربية املتحدة

"

"

لألشقاء وعوناً لألصدقاء، وأن يبقى االنتامء إىل هذه 

املؤسســة الوطنية العريقة دامئاً رشفاً وواجباً وحقاً 

لجميع املواطنني.

اإلخوة واألخوات

وبهــذه املناســبة الغاليــة، أتقدم بخالــص التهنئة 

والتقديــر إىل كافة أبناء قواتنا املســلحة، مجددين 

الثقــة بقدراتكــم ووالئكم وانتامئكــم ووطنيتكم 

واســتعدادكم من أجل الحفاظ عىل مكتسبات هذا 

الوطن وســيادته، ويف هذا املجال نسجل بكل فخر 

واعتــزاز دور ابنة اإلمارات التي تشــارك أشــقاءها 

الرجــال يف تحّمل املســؤولية ضمن صفــوف قواتنا 

املســلحة، ونؤكد لهن حرصنا عىل توفري املســاندة 

والدعم الكامل ليظل دور املرأة اإلماراتية يف املجال 
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إن توحيد قواتنا 
املسلحة يعد أحد 
اmجنازات التي عّبرت 

بعمق عن إرادة 
الوحدة واالحتاد 

والرؤية اmس4اتيجية 
الواعية

"

"
العســكري وكافــة املجاالت رائداً وقــدوة ومنوذجاً 

للنجاح والتميز واإلرصار، كام نســجل أيضاً تقديرنا 

للــدور الوطني املشــهود الــذي تؤديــه معاهدنا 

وأكادميياتنا العســكرية الوطنيــة، التي نحرص عىل 

دعمها وتطويرها بالشــكل الذي يســهم يف تأديتها 

لألهداف الحيوية املنوطة بها.

ويف الختــام يرشفنــي باســمي وباســم القوات 

املســلّحة أن أرفع أســمى آيات التهاين والتربيكات 

إىل مقام ســيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات 

املســلّحة حفظه اللــه، وإىل أخيه صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 

الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب رعاه الله، 

وإىل إخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل 

لالتحــاد حكّام اإلمارات حفظهــم الله، كام أهنيء 

شــعب دولة اإلمارات العربيــة املتحدة بهذا اليوم 

املجيد، داعياً الله أن يحفظ دولتنا لتبقى دامئاً رمزاً 

للعز والفخر والتقدم والتطور والرخاء. 

وّفقنــا اللــه جميعــاً إىل ما فيه خــري ورفعة وطننا 

الغايل.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.





نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»
وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة
بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة

www.alsahraa.ae



قواتنــــا 
المسلحة...

تميــــز فــــي 
المهام وأداء 

الواجـــب
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قرار غّيــــر مسيـــــــــرة التاريــــــــخ
فبـــــــدأت  مــــــــــــــعه مسيـــــــــرة الوحـــــــدة والتـــــــالحـــــــم

 IÒ°ùŸ kÉ≤«KƒJ ∂dP QÉÑàYÉH ¬«∏Y ®ÉØ◊Gh ¬æjhóJ á«ªgCGh …ôμ°ù©dG ïjQÉàdG áª«b Qƒ°ü©dG QGóe ≈∏Y öûÑdG ∑QOCG

 Ö©∏jh ,É¡aÓàNG ≈∏Y ·C’G ïjQGƒJ É¡Jó¡°T »àdG ™LGÎdGh Oƒ©°üdG πMGôeh äÉØ£©æª∏d kÓ«é°ùJh ,IÉ«◊G

 π°üàj Éª«a Éª«°S’ ,¢Tƒ«÷Gh Üƒ©°û∏d á«°ùØædGh ájƒæ©ŸG áÄÑ©àdG ó«©°U ≈∏Y kÉjƒ«M kGQhO …ôμ°ù©dG ïjQÉàdG

 »°VÉŸG §HQh ,Üƒ©°ûdG ∫É°†f IÒ°ùÃ »YƒdG öûfh ,OGôaCÓd á«dÉà≤dG ìhôdG õjõ©Jh AÉªàf’Gh A’ƒdG º«b ºYóH

  .⁄É©dG ∫hO ∞∏àfl ‘ á«ªæàdG õFÉcQ øe á«°SÉ°SCG Iõ«cQ âJÉH »àdG ,ájôμ°ù©dG äÉ°ù°SDƒŸG QhO π«°UCÉJh ,öVÉ◊ÉH

إعداد: جميلة الكعبي

النشأة والتمكين
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ولعلنا ندرك جميعاً أن الرتاث الشعبي للدول جميعها 

يحفــل بعرشات القصص التي تتناقل عرب األجيال، مبا 

ميثل توثيقاً بدائياً للتاريــخ بكل ما فيه من انجازات 

ومالحم وعرثات.

ونحن هنا ومن خالل هذا التقرير نستعرض أهم 

محطات التاريخ العسكري الذي شّكل نقطة االنطالق 

والتأسيس للقوات املســلحة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، ليمر بعدها مبراحل أفرزت يف ختامها وحدًة 

واحدة جمعت األلوية املتفرقة تحت راية واحدة أال 

وهي راية االتحاد ولتبدأ مع مرحلة التأســيس بلورة 

الجهود ليخرج الحدث التاريخي معلناً قصة التوحيد 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

نبذة تاريخية:

ارتبــط تاريــخ هذه املنطقــة منذ عــام 1800 م 

بالوجود الربيطاين، فقد كانت املنطقة تحت الحامية 

الربيطانية، وكانت مسؤولية األمن يف يد قوة شكلت 

من قبــل الحكومــة الربيطانيــة، وكانت الســيطرة 

والقيــادة عىل هذه القوة بيــد ضباط وضباط صف 

بريطانيني، وكانت تعرف بقوة ساحل عامن.

ويف عــام 1968م أعلنت بريطانيا عــن رغبتها يف 

م

ســحب قواتها من الخليــج العــريب، وكان  املغفور له 

- بــإذن الله تعاىل- الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان  

رحمه الله بثاقب فكره، قــد وجد الحلول التي تضمن 

أمن املنطقــة بعد جالء القوات الربيطانية، ومتثل الحل 

األول يف: 

• تطويــر قــوة دفــاع أبوظبي "التــي كانت قوة 

صغرية شــكلت كوحدة لألمن الداخيل أسوة بقوات 

أخرى شــكلت يف ذلك الوقت لهذا الغرض هي: قوة 

دفاع ديب، القوة املتحركــة يف رأس الخيمة، والحرس 

الوطني بالشارقة".

• إنشــاء قــوة مســلحة اتحادية بعد قيــام االتحاد 

لتواكبــه وتحافظ عــىل مكتســباته، وتؤمن الســيادة 

وتحمي األرض.

 وشــاءت عناية املوىل - عزوجــل- اإلعالن عن قيام 

اإلتحاد يف الثاين من ديســمرب عــام 1971، ويليها ببضع 

ســنني، قرار توحيد القوات املسلحة لدولة اإلمارات يف 

السادس من مايو عام 1976.

ونســتعرض فيــام يــيل تاريــخ وتطويــر القوات 

املســلحة منذ أيام الوجــود الربيطــاين وحتى اليوم 

وذلك وفقا للرتتيب التاريخي التايل:
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النشأة والتمكين

أوالً:
 قوة ساحل عمان

نشأة القوة:

تأسست هذه القوة لحفظ 

األمن يف 11/5/ 1951، بقرار 

ملــيك لســنة 1951 تحت 

بنــد (82) من قبل حكومة 

اململكة  املتحدة، وقد اطلق 

االســم  االنجليز هذا  عليها 

 T. وكان قوامهــا 60 – 100 رجل، وكانت تســمى

 Trucial Oman اختصاراً للعبارة اإلنجليزية O. L

Levies وتعني مجندو أو متطوعو ســاحل عامن، 

وبــدأ تنظيم القــوة عىل هيئة رسايــا بلغ عددها 

ثالث بعام 1955م، وبعد مشــورة حكام اإلمارات 

املتصالحــة  أصبحت تعرف بعد ذلك بـ" كشــافة 

اإلمارات املتصالحة" وكان تنظيم القوة يتكون من 

خمس رسايا مشــاة ورسية إســناد ورسية السليك 

ورسيــة التدريب ورسية املشــاغل ورسية الطبية 

واملوســيقى العســكرية ومدرســة تعليم الصغار، 

ومتركزت قيادة القوة يف بداية تأسيسها يف معسكر 

القاسمية بإمارة الشــارقة، ثم انتقلت إىل معسكر 

املرقاب الحقاً، واتخذت من منطقة املنامة التابعة 

إلمارة عجامن مركزاً للتدريب 
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األسلحة والتدريب:

كانت األســلحة محدودة ومتواضعة، وكانت التدريبات 

تستغرق خمسة أشهر للمستجدين، وتشمل موضوعات 

املشاة واألسلحة واملهارة يف امليدان، وبدأت أول دورات 

محليــة لضباط الصــف عــام 1961، وقــام أول مركز 

تدريــب باملنامة، أما الــدورات الخارجية فقد بدأت يف 

وقت مبكر باألردن وبريطانيا بني عام 1951 و 1952م.

مراحل تطور القوة:

 (T.O.L) املرحلة األوىل: عام 1951 مرحلة تأسيس القوة

تحت اسم " قوة ساحل اإلمارات املتصالحة".

املرحلة الثانية: عام 1956 تغري اســم القوة إىل كشــافة 

(T.O.S) وأصبحت تعرف بـ" كشــافة ســاحل اإلمارات 

املتصالحة".

املرحلة الثالثة: يف 21 ديســمرب عام 1971، كانت بداية 

اســتالم القــوة من الحكومــة الربيطانيــة وتغريت من 

مسمى " كشافة ســاحل اإلمارات املتصالحة" إىل " قوة 

دفاع االتحاد"، وبعد اســبوع من هذا التاريخ ســلمت 

الحكومــة الربيطانية قيادة القــوة إىل وزير دفاع دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

التجنيد:

 فتح بــاب التجنيد أمام املواطنني يف أواخر عام 1951، 

حيث التحقــت بالقوة مجموعة مــن املواطنني كانت 

لهــم األولويــة، ومن ثم ألبناء ســلطنة عــامن، وأبناء 

دول الخليج، كام كان يســتعان ببعض أبناء املحميات 

الربيطانيــة يف األعامل اإلدارية والفنيــة، وكان التجنيد 

يتم وفق رشوط معينة أهمها:

• أن يكون املجند من أبناء قبائل البادية "بدو".

• أن يكــون يف حدود 18 عاماً، فإن قل ســنة عن ذلك 

.Young Lions يعترب من األشبال

• أن يكون الئقاً طبياً.

• أن ال تكون به صلة أوصفة سياسية أو حزبية.

• أن يحمل رســالة من شــيخ قبيلته أو حاكم منطقته 

تثبت هويته.

• أن يتــم إجراء مقابلــة له من قبل القائــد الربيطاين 

ليكتمل تجنيده.

وبإقبــال املواطنني عىل التجنيــد ارتفع عدد الرسايا إىل 

ثــالث بعام 1955، ثم إىل خمــس رسايا، وكانت تتكون 

من فصائل عمل وتدريب ودوريات.

مهام القوة وواجباتها

تحددت مهام وواجبات القوة فيام ييل:

• حفظ األمن يف املنطقة.

• القيــام بــدور "قوة ســواحل" عىل شــكل دوريات 

ساحلية باللنشات ملنع التسلل، وأخرى برية عىل جميع 

الحدود وبخاصة حدود املنطقة الغربية.

• فض املنازعات بني القبائل.

• القيــام بدور الرشطــة يف تعقب اللصــوص والقبض 

عليهم "إذ مل تكن هنــاك قوات رشطة إال عام 1958م، 

يف أبوظبي وبعدها يف ديب".

• مســاعدة املواطنني يف املناطــق الصحراوية، وخاصة 

يف الظروف الطارئة كإقامة الخيام، وتقديم اإلســعافات 

األولية.
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:Mثاني
 قوة لكل إمارة

قامــت كل من إمــارة أبوظبي، وديب، والشــارقة، 

ورأس الخيمــة وأم القيوين بتشــكيل قوة صغرية 

مســتقلة، وكان كل حاكــم يويل اهتاممــه للقوة 

املوجودة لديــه لتطوير دعائم األمن واالســتقرار 

يف اإلمــارة، ومن الطبيعي مع الوجود الربيطاين أن 

تتكــون قوة كل إمارة من أفراد قالئل من املشــاة 

املســلحني باألسلحة الصغرية؛ وكانت أكرب قوة هي 

قوة أبوظبي، ومع هذا اشــرتطت بريطانيا تحجيم 

كل قوة مبا اليزيد عن 300 فرد.

تشــكلت يف مارس 1965م، وكانــت أول وحدة لألمن 

الداخيل "الرشطــة"، وتحولت إىل قــوة دفاع أبوظبي 

يف 1/ 1/ 1966م، إال أن تــويل املغفــور لــه  بإذن الله 

الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان رحمه الله مقاليد 

الحكم يف إمارة أبوظبي يف السادس من أغسطس عام 

1966م، كانت بداية تحويل هذه القوة إىل قوة فاعلة 

ال تنحرص مهامها يف حفظ األمن الداخيل فحســب؛ بل 

وتتعداه إىل حاميــة األرض، فقد حدد رحمه الله هذا 

الهدف الســامي حني خاطب أفراد هذه القوة بقوله: 

"عليكم أنتم تقع مســؤولية الدفاع عن كل شــرب من 

تراب هذا الوطن".

وبدأ التطــور الحقيقي بإصدار املغفــور له بإذن الله 

قوة دفاع أبوظبي

تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان - رحمه الله 

- ملراســيم أمريية يف شــأن تنظيم قوة دفــاع أبوظبي، 

وتطويرهــا لتواكــب العرص، كان من أهمهــا تلك التي 

تم مبوجبها إنشــاء دائرة للدفاع مسؤولة عن قوة دفاع 

أبوظبي، وتعيني صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان ويل العهد - آنذاك - رئيســاً لدائرة الدفاع، ثم 

تعيني ســموه فيام بعد قائداً عاماً لهذه القوة، فرئيســاً 

ملجلــس الدفاع العســكري، الذي شــكل للوصول بهذا 

التطور إىل غايته.

وشــملت قوة دفــاع أبوظبي الحــرس الخاص لصاحب 

السمو حاكم الدولة، وقد أنشئت قيادة للحرس األمريي 

فيــام بعد عــام 1968م، وشــكلت بنهاية عــام 1966 

وحدات جديدة لإلشــارة والهندسة والخدمات الطبية، 

وخالل عام 1967 و 1968 شكلّت عنارص صغرية للقوات 

الجوية والبحرية وكانت تســمى (جنــاح الجو- وجناح 

البحر) وذلك لتعزيز القــوات الربية، ويف 24/4/1969، 

تشــّكلت أول كتيبة دروع يف قوة دفاع أبوظبي، وكانت 

من أربعــة رسايا من العربات  املدرعــة مع مزيج من 

مدرعات أخرى.

مع بداية عام 1970 تطور التنظيم، وأعيد تنظيم القوة 

عىل أساس الكتائب، وشكلت كتيبتا مشاة يف 4/4/1970 

و15/4/1970، وكتيبــة مدفعيــة يف نوفمرب 1970، ومع 

التطور توسعت املهام والواجبات.

وهكذا مل تعد قوة دفاع أبوظبي تلك القوة املحلية التي 

فرضت السلطات الربيطانية تحجيمها، وإمنا انطلقت يف 

عهد املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيــان - رحمــه الله - نحو آفاق أوســع فشــملها 

التطوير من حيث الحجم والتسليح  والتدريب. 

مراحل تطور القوة:

• املرحلــة األوىل: عام 1966 وهي مرحلة تأســيس قوة 

دفاع أبوظبي.

• املرحلــة الثانية: عام 1976 تحولت إىل قيادة املنطقة 

العسكرية الغربية بعد قرار توحيد القوات املسلحة.

• املرحلــة الثالثة: عــام 1978 تم إلغاء مســمى قيادة 

املنطقة الغربية وتحولــت إىل تنظيم لواء تتبع مبارشة 

القيادة العامة للقوات املسلحة.
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 قوة دفاع ديب : 

(املنطقة العسكرية الوسطى)

 تشــكلت قوة دفاع ديب عــام 1971 بقرار من املغفور 

له بإذن الله تعاىل الشــيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم 

حاكم إمارة ديب بقوة قوامها 300 جندي مشاة وضابط، 

وأوكلــت قيادتها لســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 

مكتوم وزيــر الدفاع  آنذاك وقد تكونــت هذه القوة 

تحت إدارة رشطة ديب.

ما بعد االتحاد :

• يف عــام 1972 انفصلــت هذه القــوة عن رشطة ديب 

وأصبحت قوة منفصلة تقوم بإدارة شؤونها ذاتياً، وعني 

عدد مــن ضباط الــدول الصديقة لالهتــامم بتدريبها 

وتطويرها تحت اسم قوة دفاع ديب.

• يف عــام 1973 حصلت القــوة عىل أول مجموعة من 

الدبابــات الخفيفة واتســع هيكل تنظيمهــا وأنيطت 

قيادتها لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

• يف مايــو 1976 انضمــت قوة دفــاع ديب مع القوات 

العســكرية األخرى يف الدولة لتكويــن جيش االتحاد، 

وقد تغري اسم قوة دفاع ديب ليصبح املنطقة العسكرية 

الوسطى بقيادة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، 

وقــد أعيــد تنظيمها لتشــمل قيادة املنطقــة، وكتيبة 

مشــاة، وأخرى دروع، باإلضافة لكتيبة الحرس األمريي، 

ووحدات الدعم والخدمات من نفس املستوى (بطارية 

مدفعية وإشارة ومستودعات وصيانة وطبية).

• يف عام 1977 تكونت رسية اإلنشاءات كنواة لوحدة 

الهندســة العســكرية، إىل أن تم إعادة تنظيمها عام 

1979 لتشمل رسية صيانة، وإنشاءات رسية هندسة 

ميدان، باإلضافة لقيادة الهندسة العسكرية.

• يف عــام 1980 تكونت أول وحدة دفاع جوي وهي 

بطارية رشاشــات مضادة للطائــرات وانفصلت بعد 

ذلك لتكون وحدة الدفاع الجوي الحالية.

• يف عام 1977 تكونت أول وحدة رشطة عسكرية.

• يف عام 1979 تكونت أول وحدة للصاعقة.
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القوة املتحركة برأس الخيمة 

تم إنشــاء القــوة املتحركــة يف رأس الخيمة بقرار من  

املغفور له - بإذن الله تعاىل - ســمو الشــيخ صقر بن 

محمد القاســمي حاكم إمارة رأس الخيمة رحمه الله 

يف17/7/1969، وكان يقصد باســم "القــوة املتحركة" 

أن هــذه القوة آلية ورسيعــة الحركة ألداء أي واجب 

يطلب منها نظــراً لصعوبة املواصالت يف ذاك الوقت، 

وخاصة الطرق التي كانت غري معبدة.

 وكانــت تتكون من عنارص مشــاة خفيفة الحركة 

ضمــن رشطة رأس الخيمة، وكانــت مهمتها املحافظة  

عىل األمن الداخــيل، وكان أفراد هذه القوة قبل قرار 

دمج القوات املسلحة يف 6 /5/ 1976 ال يزيد عن 300  

فرد كحال غريها من القوات السابقة الذكر.

أمــا عــن تدريب هذه القــوة فكان يتــم يف مركز 

تدريــب خاص بها يف معســكر ( الربيــرات ) وقد تم 

إرســال ضابط من القوة املتحركة إىل معاهد التدريب 

يف الــدول العربيــة الشــقيقة، وكذا أرســل عدد من 

املرشــحني إىل كليــة زايد الثــاين العســكرية للتخرج 

كضباط يف القوة .

وقد كان تنظيم القوة يف بداية تكوينها كام ييل:

 قيــادة (القوة املتحركة)، فصائل مشــاه محمولة، 

فصيلة مدرعات، فصيلة اســناد، فصيلة إشارة، فصيلة 

إدارة.

 وقد ظل هــذا التنظيم حتــى 21/5/1974م حني 

اعتمد تشكيل كتيبة املشاة األوىل من القوة املتحركة.

وبعد قرار دمج القوات املســلحة، توســعت هذه 

القــوة إىل أن وصلت إىل تشــكيل لواء ( بــدر الثاين) 

وقــد حقق اللواء عــىل إثر دمجه تقدمــاً ملحوظاً يف 

التنظيــم والتســليح والكفاءة القتاليــة، وعمل اللواء 

ضمن وحدات وتشــكيالت القوات املســلحة لحامية 

البالد ضد أي اعتداء خارجي، وللمحافظة عىل ســالمة 

الدولــة وأراضيها، وقد تم تعيني الشــيخ ســلطان بن 

صقــر القاســمي رحمه الله قائــداً عاماً لهــذه القوة 

املتحركــة بالوكالة يف يوليو عــام 1972 ، ثم قائداً عاماً 

لها يف 1/8/1973م، وبعد توحيد القوات املســلحة يف 

6/5/1976، تحولــت القوة املتحركة إىل لواء بدر الثاين 

تحت قيادة اللواء الشــيخ / سلطان بن صقر القاسمي 

رحمه الله . 
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الحرس الوطني إلمارة الشارقة 

املرحلة األوىل

أنشأت إمارة الشــارقة بقرار من صاحب السمو الشيخ 

ســلطان بن محمد القاســمي قوة دفاع خاصة بها عام 

1972م تحــت مســمى حــرس الشــارقة الوطني،وقد 

تكّون الحــرس الوطني من ثالث رسايا مشــاة خفيفة، 

ورسيــة قيــادة ومتركــزت قيــادة القــوة ورساياها يف 

معسكر القاســمية واتخذت من ميدان الذيد معسكراً 

للتدريب، ثم أخذ يتطور بعد ذلك يف التنظيم والتسليح 

والتدريب .

وكان يتــم تدريب أفــراد الحرس الوطنــي عىل النظم 

العســكرية ألفــراد القــوات يف الجيــش، إىل جانــب 

تدريباتهم الرشطية؛ ملساعدة رجال األمن عند الحاجة، 

وكان يشــرتط عنــد اختيار أفراده أن يكونــوا دوماً من 

أبناء الوطن.

املرحلة الثانية

عندمــا زار املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيان رحمه الله  الشــارقة واجتمع بأخيه 

سمو الشيخ ســلطان بن محمد القاسمي، اقرتح رحمه 

الله، بأن يتحول اسم قوة دفاع الشارقة من

( الحــرس الوطنــي) إىل (الحــرس األمــريي) ومن هنا 

جاءت التســمية، وتــم حل الحرس الوطني وتشــكيل 

حرس الشارقة األمريي عام 1984، ومن ثم دمجه ضمن 

وحدات القوات املسلحة عام 1990.



|  مايو 2013  34

النشأة والتمكين

حرس أم القيوين الوطني

تشــكل حرس أم القيوين الوطني عام 1975 بقرار من 

املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ راشد بن أحمد املعال 

ويل عهــد أم القيوين، وكان تنظيــم الحرس يتكون من 

رساسيا مشــاة خفيفة ورسية إســناد ورسية مدرعات، 

ومتركزت قيادة القوة يف معســكر أم القيوين واتخذت 

من منطقة مهذب معسكراً للتدريب والرماية، ويف عام 

2006 تم دمج حــرس أم القيوين الوطني مع وحدات 

القوات املسلحة. 
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:Mثالث
القوات املسلحة 

االحتادية

بقيــام االتحــاد يف الثــاين من ديســمرب عام 

1971م، اتضحت األهمية اإلسرتاتيجية للدولة 

الفتية بالنسبة ملوقعها الجغرايف عىل الطريق 

البحــري املوصــل لتجــارة الــرشق بالغرب؛ 

ولوجودها يف مدخــل الخليج العريب (مضيق 

هرمز) ولوجود الــرثوات املعدنية  يف أرضها، 

ومــع انتهــاء الوجــود العســكري الربيطاين، 

أصبحت مســؤولية حامية األرض والســيادة 

واملكتسبات بيد أبناء اإلمارات وكان البد وأن 

يواكب هذا التغري تطور يف حجم القوات من 

قــوة صغرية بقوة نريان محــدودة، إىل قوات 

مسلحة، تضم كل تشــكيالت القتال واإلسناد 

القتايل واإلداري لتناســب دورها الجديد، مع 

االلتــزام بعقيــدة قتالية دفاعيــة ترتكز عىل 

مبادئ اإلسالم السمحاء .

وكان البــد لتحقيــق كل ذلــك من وجود 

قوات مســلحة موحــدة تحت علــم واحد، 

وقيــادة مركزيــة واحــدة، ومن هنــا جاءت 

الخطــوة التالية يف توحيد القوات املســلحة 

فكانــت مبثابة رحلة امليــل التي تبدأ بخطوة 

واحدة .
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من منطلق الحرص عىل أن يكون لهذه الدولة الصاعدة 

يف مسريتها وتطورها، جيش قوي يحمي األرض،  ويذود 

عن  الوطن، ويحافظ عىل الرثوات واملكتسبات، تعددت 

االجتامعات عىل مستوى املجلس األعىل لالتحاد، فاتفق 

أصحاب الســمو رئيس وأعضاء املجلس األعىل لإلتحاد 

عىل دمج القوات املســلحة، وصدر القرار التاريخي يف 

الســادس من مايو عــام 1976م ، لتبدأ مرحلة جديدة 

من التطور يف مســرية القوات املسلحة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

 واعتامداً عىل قرار التوحيد، صدرت بذلك مراســيم 

تتفق ونصوص الدستور املؤقت : 

• تعيني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

ويل العهد( آنذاك) نائباً للقائد األعىل للقوات املسلحة، 

وعضواً يف مجلس الدفاع األعىل اعتباراً من 6/5/1976م.

• قــرار رئيس املجلس األعــىل للدفاع رقم (1) لســنة 

1978م يف شأن توحيد القوات املسلحة الربية، والبحرية، 

والجوية، يف الدولة تحت قيادة مركزية واحدة تســمى 

القيادة العامة للقوات املسلحة عىل النحو التايل : 

• املنطقة العسكرية الغربية وتضم كافة القوات الربية 

يف إمارة أبوظبي .

• املنطقة العسكرية الوسطى وتضم كافة القوات الربية 

يف إمارة ديب .

• املنطقة العســكرية الشــاملية وتضم كافــة القوات 

الربية يف إمارة رأس الخيمة .

• لواء الريموك ويضم كافة قوات جيش االتحاد والحرس 

وتّوحد الصف 
بقرار التوحيد

:Mرابع
توحيد القوات 

املسلحة

النشأة والتمكين
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وتستمر املسرية بحامة االتحاد
ومع ما شــهدته القوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية املتحدة منذ النشــأة وحتى عهد 

الوحدة والتطوير التزال قواتنا املسلحة تواكب املستحدث والجديد يف عامل التسليح والتطوير 

والتأهيــل والتدريــب، إمياناً منها بأهمية الجيش املؤهل بكــوادره وقواته، وعدته وعتاده يف 

عامل اليوم، فعىل مدى مســرية التوحيد للقوات املســلحة التي اســتمرت سبعة وثالثني عاماً، 

نالت القوات املســلحة حظاً وفرياً من الدعم الالمحدود لتكون عىل قدر املســؤولية املناطة 

بهــا لحامية األرض واملقدرات واملكتســبات، وليس ذاك فحســب بل امتــد أثرها ونتيجة ملا 

اكتســبته من تطوير وتحديث يف أن تكون لها مشــكاركاتها الخارجيــة، والتي أثبتت خاللها 

جدارتها ومواقفها اإلنســانية، فاستحقت اإلشــادة والتكريم، وأثبت جنود اإلمارات أنهم أبناء 

زايد وخليفة.. دعاة الخري يف كل زمان... وحامة الســالم يف كل مكان..فهم بحق حامة الوحدة 

وجنود االتحاد.

الوطني يف إمارة الشارقة وحرس إمارة أم القيوين. 

• القوات الجوية وتضم كافة القوات الجوية يف دولة 

االمارات العربية املتحدة .

• القــوات البحرية وتضم كافة القــوات البحرية يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة .

• معاهد التدريب الرئيســة وتضــم كلية زايد الثاين 

العســكرية، مدرســة املشــاة، مدرســة الصاعقــة، 

املظليني، مدرسة الدروع، ومدرسة املدفعية .

ومبوجب هذا املرسوم يكون رئيس الدولة هو القائد 

األعىل للقوات املســلحة – البحرية والربية والجوية، 

وينوب عنه يف حالة غيابه نائب رئيس الدولة ويكون 

نائب القائد األعىل ووزير الدفاع مسؤوالً أمام رئيس  

الدولة عن إدارة القوات املسلحة، وتسليحها، وتهيئة 

مقومات القوة لهــا، وقيادتها يف وقت العمليات، مبا 

ميكنها مــن الدفاع عن الدولة، ويكون رئيس األركان 

مسؤوالً أمام وزير الدفاع عن إعداد القوات املسلحة 

للقتال وتنظيمها وتدريبها .

إعادة تنظيم القوات املسلحة : 

صدر قــرار رئيــس املجلس األعــىل للدفــاع رقم (1) 

لســنة 1978م،  يف شــأن اســتكامل وإعــادة تنظيــم 

القوات املســلحة وذلك بدمج القوات الربية، والجوية، 

والبحريــة، دمجــاً كامــالً، وإلغــاء قيــادات املناطق 

العســكرية وتحويلها إىل ألوية، وتشــكيالت عسكرية 

نظاميــة، وتخويــل القيــادة العامة للقوات املســلحة 

السيطرة الكاملة عىل جميع القوات والتشكيالت أينام 

وجدت وربطها بالقيادة العامة ربطاً عضوياً ومبارشاً .
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بقلم: جميلة الكعبي
redrose000@hotmail.com

ال مراء وال جدال يف أن ما تقوم به قواتنا املسلحة من دور حيوي بارز ومهم، هو ما يؤكد أهميتها املتعاظمة يوماً 

بعد يوم، فالقوات املســلحة ركيزة أساســية من أسس البناء التي قام عليها رصح االتحاد األشم، ومع تقادم األيام 

وتعاقب العقود، أصبحت قواتنا اليوم، وبفضٍل من الله ومّنة، ورعاية من القيادة الرشيدة مستمرة أصبحت ذراعاً 

.. ورياحاً مرسلة بالخري.. ملختلف األصقاع والبقاع. ممتدة بالِبْرشِ

فقد غدا الخري رديف قواتنا املســلحة، فصار اســمها "قوات الخري"، رغم الرصامة والقوة والشّدة التي تكتنزها 

كلمــة "قوات" بذاتهــا، فهذه القوات وإن برحت مكانها ذات حنٍي يف مهمة ســامية، أو تدخل ســلمي، إمنا تحل 

كالبلســم الشــايف.. واملعني الوايف.. لكل قطعة أرض تطؤها أقدام بواسلها الشــجعان، وكيف ال؟؟ وهم املبعوثون 

من أرض ال ينبت زرعها سوى بالخري.. ومن داٍر.. مل تعرف بني أقرانها من الدور.. سوى بـ"بدار زايد الخري".. فهم 

مبعوثو السالم من قيادتهم وقادتهم.. وهم أمناء العهد والوعد ألفعالهم وأعاملهم.. ينرشون الطأمنينة أينام حلّوا 

وارتحلوا.. يضّمدون الجراح.. ويسعفون باملعونة الكهل والطفل.. ويأوون ابن السبيل.. ويحمون املستضعفني من 

الولدان والنساء..ويأوون الفار من الظلم والقهر يف كنف الرعاية والعناية..ويتعهدون املسلوبني أمنهم وآمانهم.. 

الزاد والعتاد.

إن القوات املســلحة لدولتنا الغالية قد تأسســت وبُنيت عىل قواعد إميانية راسخة.. أولها الطاعة لله ولرسوله 

فيــام فرض الله وأوضح.. وثانيها.. طاعة الوطن التي يفرضها اإلنتامء والوالء للمكان والدار الذي ينتمي إليه املرء 

منهم.. فطاعة الوطن.. هي حاميته من كل ند وعدو.. مهدد لســالمة أراضيه وأمنه.. وطاعته إمنا تكون أيضاً.. يف 

تلبية ندائه للتسلح بقوة العلم واإلميان.. والعزم عىل تعمريه.. وتطويره يف كل مجال وميدان.. وثالثها.. طاعة ويل 

األمر.. ويل األمر الذي هو عنوان الوطن.. والذي ال يشــار لبلٍد بدونه.. فهو الرمز واألصالة.. وهو الكناية والداللة 

للوطن واألرض...

وهنــا عىل هذه األرض الطيبة..يبقــى رمزنا وداللتنا "خليفة بن زايد"..االســامن اللصيقان لكل إعامر ومنار.. 

ولــكل عزة ومجد.. ولكل قصة نجاح.. ورواية كفاح..فـ"زايد" كام عرفــه التاريخ الحديث.. غيٌض من فيض.. مأل 

بذكره األســامع.. ووصل بخريه.. وحكمته.. وشــهامته.. ورجولته.. أرجاء املعمورة.. فكان لشــخصه.. نصيٌب من 

اسمه.. زائد يف الخري.. فائٌض يف العطاء دون انكفاء.

 و"خليفة" قائد الخري وحليفه..هو من استلم الراية.. ليعلو بها إىل أعىل سامء.. وليواصل اليوم مسرية الخري التي 

بدأت بها دولة الخري والنامء مذ أوىل أيام تأسيسها..وقيام مجدها..فكان الخلف عىل قدر السلف.. وكان لشخصه.. 

-كام كان لوالده- من اسمه عنوان ونصيب..خليفٌة للخري..وقائٌد لشعب.. أضحى بحبه اليوم يهتف.."كلنا خليفة".

وبخليفــة ومعه..أخــوٌة.. تالقوا..تعاضدوا..تالحمــوا.. تعاونوا..ليقفوا صفاً واحداً أمــام كل الخطوب.. ووحدة 

واحدة يف كل الدروب.. وبنياناً مرتاصاً يف وجه كل ما قد يعرتض مسرية  الوطن من قالقل ومحن.

ولخليفة ومن معه.. يقف الشــجعان البواســل من أبناء القوات املسلحة ..يحمون الديار..ويذودون عن تراب 

أرضهــم املقّدس..بكل روح غالية فانيــة.. وبكل قطرة دم تجري يف الرشيان واألوردة..معلنني قســم الوالء الذي 

قامت عليه عقيدتهم.." أقسم بالله العظيم.. أن أكون مخلصاً  لدولة اإلمارات العربية املتحدة.. ولرئيسها الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان.." يؤدون واجبهم براً وبحراً وجواً.. داخل الوطن وخارجه..يحمون علمه..ويعلون رايته..

ويحفظون استقالله وأمنه وسالمته.. يعادون من يعاديه..ويساملون من يسامله..محافظني عىل رشف اإلنتامء ملهنة 

السالح..اليرتكونه حتى يذوقون املوت دونه...وربهم عىل ما يقولون شهيد.

هكذا هم أبناء القوات املسلحة..وعىل ميض األيام..أوسمة عىل صدر الزمان بارقة..وهاالت بالنور مرشقة.. فهم 

الصقور الجارحة.. والكوارس الضارية..وأســود العرين.. وحامة الوطن والعرض.. وهم جنود الرشف واملجد، وهم 

سواقي الخري الجارية..وهم رسل السالم..ورسائل القلوب الصافية..يعملون دون تذمر أو كلل أو ملل..مستلهمني 

قــوى العزائم التي التلني.. من قامات من أسســوا البناء املتني.. مؤكدين ..عازمني..بــأن يكونوا دوماً وأبداً.. أبناء 

زايد.. وأبطال خليفة .. وحامة اإلتحاد.

فتحية نبعثها لبواسل املجد..يف ذكرى الوحدة والصف..ذكرى توحيد قواتنا املسلحة السابعة والثالثون.

فسالٌم.. لكل جندي عىل كل ثغر وسالٌم.. لكل عسكري مرابط يف جبهات األرض

وسالٌم.. لكل عني حارسة ال تنام.. تحفظ األمن يف بلدي والسالم.   

حتية وسالم...لقواتنا...
رسل السالم
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an effi cient performance on land, sea and air. After all, protecting people, territories and assets is our mission.
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سعادة الفريق الركن
عبيد ,مد عبدا* الكعبي

وكيل وزارة الدفاع

يشــكل الســادس من مايــو عــام 1976 منعطفاً 

تاريخياً فريداً يف مســرية شعبنا ووطننا؛ ألنه اليوم 

الذي شــهد وضع البنية األساسية لقواتنا املسلحة، 

والذي تجســدت فيه بحق آمال وتطلعات املغفور 

له بــإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 

طيـّـب الله ثراه، وإخوانه أصحاب الســمو أعضاء 

املجلــس األعىل لالتحاد حكام اإلمــارات نحو بناء 

قوة عسكرية قادرة عىل الدفاع عن الوطن، وأمنه، 

واستقراره، وحامية إنجازاته ومكتسباته.

ويف الذكــرى الســابعة والثالثني لهــذا الحدث 

التاريخــي املهم ، نســتذكر بكل الفخــر واالعتزاز 

والعرفان الدور الرائد والجهود املضنية التي بذلها 

ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

حفظه الله، يف عملية بناء وتطوير وتحديث قواتنا 

املســلحة، والدور املؤثر والفاعل لســيدي صاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 

رئيــس الدولة، رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

أكد سعادة الفريق الركن عبيد 

محمد عبدالله الكعبي وكيل 

وزارة الدفاع يف كلمته التي 

وجهها عرب مجلة "درع الوطن" 

مبناسبة الذكرى السابعة 

والثالثني لتوحيد القوات 

املسلحة يف أن ما تحقق من 

مكاسب يجب أال يحجب 

عنا حقيقة يف منتهى األهمية 

وهي رضورة مواصلة الجهد 

واالستمرار فيه، وفيام ييل نص 

الكلمة:
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وزير الدفاع رعاه الله، يف ترسيخ كيان القوات املسلحة 

وتفعيــل دورها والرقي بها، واملتابعة الحثيثة لســيدي 

الفريــق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

والــذي ترك بصمته الواضحة عــىل كافة مجاالت عمل 

وتطوير القوات املسلحة بأفرعها املختلفة. 

إن قواتنــا املســلحة التي ترتســخ فيها قيــم العطاء 

والبذل والفداء، تســعى عىل الــدوام للدفاع عن البالد 

وتأمني مصالحها الوطنية أينام وجدت بكل قوة وحسم، 

وتســاهم يف تحقيق األمن واالســتقرار اإلقليمي، وهي 

يف طليعة الســاعني لنجدة األشقاء واألصدقاء يف أوقات 

املحن والشــدائد، ويف مقدمة املتعاونني مع املنظامت 

الدولية عــىل تخفيف معاناة ضحايا الحروب واألزمات 

والكوارث الطبيعية، وقد أكدت قواتنا املســلحة يف كل 

هذه املهام  كفاءتها وقدرتها وتفوقها يف أداء الواجبات 

املنوطــة بهـــا، األمـــر الذي أكســبها احــرتام وتقدير 

وإعجاب املجتمع الدويل قبل املحيل.

وقواتنا املسلحة تشعر بالثقة يف إمكاناتها وقدراتها، 

بعد أن متكنت عىل مدى السنوات املاضية من تحقيق 

نقلــة نوعيــة هائلــة بفضل مــا توفر لها من أســلحة 

متطورة، وكوادر وطنية مؤهلــة، ومدربة تدريباً راقيا،ً 

وتخطيط جيد، وتنظيم سليم، بحيث نستطيع أن نقول 

وبــكل فخر أن لدينا جيش عرصي قــادر عىل مواجهة 

كافة التحديات، واإلســهام بفاعلية مع قوات أشــقائنا 

بدول مجلس التعــاون، وأمتنا العربية يف تحقيق األمن 

واالستقرار يف املنطقة.

إال أن مــا تحقق من مكاســب يجب أال يحجب عنا 

حقيقة يف منتهى األهمية، وهي رضورة مواصلة الجهد 

واالســتمرار يف عملية التقييــم واملراجعة للوقوف عىل 

نقاط الضعف من أجل تالفيها، واالستفادة من التجارب 

الســابقة وتوظيفها بالشــكل األمثل؛ حتى نضمن بقاء 

قواتنا املســلحة عىل أهبة االستعداد، لالضطالع بدورها 

يف كل األوقات عىل الوجه األمثل.

وإننا ويف هذه املناســبة العظيمة، نرفع أسمى آيات 

التهــاين والتربيــكات إىل مقام ســيدي صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعــىل للقوات املســلحة حفظه الله، كــام نرفعها إىل 

سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائــب رئيس الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب 

وزيــر الدفاع رعاه الله، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو 

أعضــاء املجلــس األعىل حــكام اإلمارات، وإىل ســيدي 

الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبــي نائب القائــد األعىل للقوات املســلحة، 

ونعاهد قيادتنا الرشيدة عىل السري خلفها جنوداً أوفياء 

مخلصني، عاملــني عىل أن تظل رايتنــا خفاقة عالية يف 

عنان السامء، وأن نبقى ساهرين عىل حامية اإلنجازات 

واملكتسبات، كام نتوجه بالدعاء إىل املوىل العيل القدير 

أن يحفــظ قادتنا وأن يديم عليهم الصحة والســعادة، 

وأن يحقــق لوطننا الغايل عىل أيديهم املزيد من التقدم 

واالزدهار واألمن واالستقرار.

         إن قواتنا 
املسلحة التي ت4سخ 

فيها قيم العطاء 
والبذل والفداء تسعى 

على الدوام للدفاع 
عن البالد وتأمني 

مصاحلها الوطنية

"

"
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كلمات 

سعادة الفريق الركن
حمد ,مد ثاs الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

وجه سعادة الفريق الركن

حمد محمد ثاين الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة 

كلمة إىل مجلة "درع الوطن" 

مبناسبة الذكرى السابعة 

والثالثني لتوحيد القوات 

املسلحة قائالً فيها: أن قرار 

التوحيد جاء نقلة نوعية 

ملسريتنا االتحادية، ووطد 

موقع الدولة يف املنطقة 

كعنرص قوة وأمان واستقرار، 

وفيام ييل نص الكلمة:

حني نستعيد 
هذه الذكرى 

يتملكنا شعور 
عميق باالمتنان 

والتقدير والعرفان 
للقائد املؤسس 
املغفور له بإذن 

ا* الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان 

رحمه ا*

"

"
إن قرار توحيد القوات املســلحة يف السادس من شهر 

مايو لعــام 1976 إمنا كان تعبرياً عن إرادة الشــعب، 

واســتجابة لتطلعاتــه وآماله، وتتويجــاً لحرص اآلباء 

املؤسســني عىل ترســيخ كيان االتحاد، وتثبيتاً ألركانه، 

فجــاء القرار نقلــة نوعية ملســريتنا االتحادية، ووطد 

موقع الدولة يف املنطقة كعنرص قوة وأمان واستقرار.

حني نســتعيد هذه الذكرى يتملكنا شــعور عميق 

باالمتنان والتقدير والعرفان للقائد املؤســس املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ملا بذله 

من فكر وجهد بدأ بتأســيس االتحاد، ومن ثم توحيد 

القوات املســلحة، والعمل عىل تطويرها وفق أحدث 

ما يف العرص من منظومات تســليح وفكر عســكري، 

وخطط علميــة وعملياتية طموحة لالرتقــاء بأدائها 

انطالقاً مــن إســرتاتيجية متكاملــة األركان واألبعاد، 

تقوم عــىل حتمية التالزم بني بناء القوة العســكرية، 

ودعم مجاالت التنمية والتطوير وتوســيعهام باعتبار 

أنهام ميثالن الضامنة الحقيقية لتوازن مســرية النهضة 

الشــاملة وتحقيق التنمية املستدامة، ومن ثم الرخاء 

واالزدهار، وهي إســرتاتيجية تتفاعل عضوياً وترتبط 

محوريــاً بأمــن األشــقاء يف دول مجلــس التعــاون 

الخليجــي، وأمتنا العربية، كام ترتبط باألمن والســلم 

الدوليني.

وإننــا لنؤكد دامئاً هذه اإلســرتاتيجية وفق ما قاله 

بحق ســيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة: "إن التطــورات واإلنجــازات الكبرية التي 

حققتها قواتنا املســلحة عرب الســنوات، مل تكن وليدة 

الصدفة أو الظرف الطارئ، ولكنها تتويج عميل لجهود 

مضنيــة دأب عليها وال يزال صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املســلحة حفظــه الله، الــذي واكب مراحل 

بناء القــوات املســلحة، وتابع لحظــة بلحظة وبكل 
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دقــة، مراحل تنمية هذه القوات وتحديثها، ووجه وبذل 

الطاقات واإلمكانات كافة لرتســيخ دور قواتنا املســلحة 

يف معادلــة األمن واالســتقرار يف منطقــة الخليج العريب 

والرشق األوسط، وتعزيز املكانة املميزة والفريدة لبلدنا 

يف خريطة عامل اليوم".

إن هذه الذكرى مناســبة نســتمد منها القوة والعزم، 

ونقيــم خاللها مســرية الحارض ونســترشف املســتقبل، 

لكن الشــعور بالرضا عام تحقــق يجب أن ال يكون باعثاً 

لالسرتخاء، بل حافزاً دامئاً ملزيد من البذل والعطاء تعزيزاً 

ملا تحقق وضامناً للمزيد، آخذين يف االعتبار أننا اليوم منر 

بظروف حافلة باملتغريات واملســتجدات عىل الســاحتني 

اإلقليميــة والدوليــة، مام يســتدعي دراســة التوقعات 

املســتقبلية، وما قد يستجد من تحديات تفرض التعامل 

مع كافــة األوضاع والتطورات، بــل والتصدي ملا تفرضه 

االحتــامالت، وذلــك بتبني إســرتاتيجية تســاير العرص، 

وتعزز األمن بكل معانيه وتشــيع الطأمنينة واالســتقرار 

يف املنطقة.

إن القيادة الرشيدة قد حملتنا مسؤولية مواجهة كافة 

التحديات، وأثبت منتسبو قواتنا املسلحة أنهم عىل قدر 

حجــم ما يوكل إليهم من مســؤوليات، وعلينــا دامئاً أن 

نظل عىل مســتوى الثقة التي أولتنا إياها القيادة، نؤدي 

الواجب كعهدنا دامئاً بعلو همة وعزم وإخالص، تجسيداً 

لالتحاد، وتأكيداً للتالحم الوطني، وســنداً لألشقاء، وعوناً 

لألصدقاء، وســيبقى االنتامء للقوات املسلحة دامئاً رشفاً 

وواجباً وحقاً لجميع املواطنني.

أيها األخوة منتسبي القوات املسلحة

إننــا بهذه املناســبة نقــدر ونثمن جهودكــم املخلصة، 

وعطاءكــم املتواصــل عــىل طريــق االرتقــاء بقواتكم 

املســلحة، كام نجدد عزمنا واعتزازنــا بكم وثقتنا بعمق 

انتامئكم لقيادتكم الرشيدة، ولوطنكم املعطاء، وندعوكم 

ملواصلة املسرية باكتساب املزيد من الخربات، واستيعاب 

ما يســتجد من أســلحة وتكنولوجيا العرص، ألن التفوق 

الحقيقي إمنا يكون يف قدراتكم عىل االستيعاب واإلبداع، 

وحســن االســتخدام ملا توفره لكم القيادة الرشيدة من 

أحدث صنوف األسلحة واملعدات والتقنيات.

وننتهز هذه املناسبة الغالية عىل نفوسنا جميعاً لرنفع 

باســمكم إىل مقام ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولة القائــد األعىل للقوات 

املســلحة حفظه الله، وإىل أخيه ســيدي صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، وإىل إخوانهام 

أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام 

اإلمارات، وإىل ســيدي الفريق أول ســمو الشيخ محمد 

بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، أسمى آيات التهاين والتربيكات، ويرسنا 

أن نؤكد لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله،  بهذه 

املناســبة املجيدة حرصنا الشــديد قادًة وضباطاً وضباط 

صــف، وجنــود، ومدنيني، عىل بــذل املزيــد ومضاعفة 

الجهود، كام نعاهدكم عــىل الطاعة والوالء والعمل عىل 

رفعة شأن وطننا وأن نكون الجند األوفياء والعني التي ال 

تنام واضعني نصب أعيننا حامية هذا الوطن ومكتسباته 

وصد كل من تســول له نفســه العبث مبقــدرات هذه 

الدولة، دولة اإلمارات العربية املتحدة.

        إن القيادة 
الرشيدة قد 

حملتنا مسؤولية 
مواجهة كافة 
التحديات وأثبت 
منتسبو قواتنا 
املسلحة أنهم 

على قدر حجم ما 
يوكل إليهم من 

مسؤوليات

"

"
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كلمات 

سعادة اللواء الركن
عيسى سيف بن عبالن املزروعي

نائب رئيس أركان القوات املسلحة

يف الذكرى السابعة والثالثني لتوحيد قواتنا املسلحة 

يتملكنــا جميعاً شــعور عميق بالتقديــر واالمتنان 

للقائد املؤســس املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان "طيب اللــه ثراه" الذي 

كرس جهده وفكره لتوحيد القوات املســلحة تحت 

علــم واحد وقيــادة واحدة، واســتطاع بــكل عزم 

وتصميم ومبؤازرة إخوانه القادة املؤسسني بناء قواتنا 

املسلحة لتكون دعامً لإلتحاد، ودرعاً حامية، وسياجاً 

منيعاً يحفظ للوطن سيادته وأمنه واستقراره.

إن قــرار التوحيد كان إيذانــاً مبرحلة جديدة يف 

مســرية قواتنا املســلحة حيث أطلق ذلــك القرار 

الطاقــات لعملية التطوير والتحديث وفق أســس 

علميــة أدت إىل تعزيــز قــدرات قواتنا املســلحة 

ومتكينهــا مــن اســتيعاب أعقــد أســلحة العرص، 

واكتســاب أفضــل املهــارات العملية التــي تتفق 

واملفاهيم العســكرية الحديثة، وفق إســرتاتيجية 

متكاملة األركان واألبعاد مام أحدث نقلة نوعية يف 

كافة أفرعها ومعداتها.

إن مــا نــراه اليوم من اســتيعاب كامــل للنظم 

الدفاعيــة املتقدمــة يف عاملنــا املعــارص، وحجــم 

التجهيــزات وتقنياتهــا الحديثة والكفــاءة القتالية 

ملنتســبي قواتنا املســلحة ميثل قفــزة نوعية كبرية 

وقــدرات وإمكانــات متميزة، لذا يجــب علينا أن 

نضاعف الجهود ونثابرعليها كام قال سيدي الفريق 

أول ســمو الشــيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة: 

"يجب أن تكون هذه االنجازات دافعاً قوياً ومحفزاً 

ملزيد من العمــل واملثابرة ومضاعفــة الجهود من 

وجه سعادة اللواء الركن 

عيىس سيف بن عبالن املزروعي

نائب رئيس أركان القوات 

املسلحة

 كلمة إىل مجلة "درع الوطن" 

مبناسبة الذكرى السابعة والثالثني 

لتوحيد القوات املسلحة قائالً 

فيها : لقد أضحت قواتنا املسلحة 

اليوم تتفاعل مع مختلف 

املتغريات والتحديات من خالل 

اسرتاتيجيتها الداعمة للسالم، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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         اطلق قرار 
التوحيد الطاقات 
لعملية التطوير 
والتحديث وفق 

 Sأسس علمية أدت إ
تعزيز قدرات قواتنا 

املسلحة

"

"

أجل االرتقاء أكرث وأكرث بالجاهزية والكفاءة العســكرية 

والقتاليــة مبا يواكــب أفضل التطورات العســكرية مع 

الحرص عىل دميومة اليقظة والقدرة عىل التفاعل الخالق 

مع كافة املتغريات واملستجدات اإلقليمية والدولية".

ال شــك إن عملية التطوير والتحديث الضخمة التي 

شهدتها قواتنا املسلحة طوال سنوات مضت، وأصبحت 

مبوجبهــا رافــداً أساســياً لتعزيــز التنميــة االقتصادية 

والبرشيــة هي مثــرة جهود متواصلة لســيدي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" الذي سخر 

كافة الطاقات واإلمكانات لتطويرها وجعلها عىل أهبة 

االســتعداد عىل الدوام لحفظ أمن الوطن واملســاهمة 

عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

لقــد أضحــت قواتنــا املســلحة اليــوم تتفاعل مع 

مختلف املتغريات والتحديات، من خالل إســرتاتيجيتها 

الداعمة للســالم، وقد ســاهمت قواتنا بفعالية يف أداء 

رســالتها، وأســهمت بإيجابية يف العديد من ســاحات 

العمل اإلنســاين العاملي وشــاركت بكفاءة تحت علم 

األمم املتحدة يف عمليات حفظ األمن والسالم العامليني 

يف مناطق مختلفة من العامل.

وإننا يف هذه املناســبة ال يســعنا إال أن نجدد العهد 

عىل بــذل املزيــد من الجهــود يف مجــال العمل عىل 

تعظيم القدرات واإلمكانيات الخاصة مبنتسبي القوات 

املسلحة، واستعدادهم للقيام بدورهم يف الحفاظ عىل 

األمن واالســتقرار والدفاع عن مكتســبات الوطن، ويف 

هذه الذكرى الخالدة ســنظل عىل عهدنا دامئاً تجسيداً 

لالتحاد ورمزاً للتالحم الوطني وســنداً لألشــقاء وعونا 

لألصدقاء.

ويرسنا بهذه املناســبة العزيزة عىل قلب كل مواطن 

أن أرفع أســمى آيات التهاين إىل مقام ســيدي صاحب 

الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" وإىل سيدي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" 

وإىل إخوانهام أصحاب الســمو الشيوخ حكام اإلمارات، 

وإىل ســيدي الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املســلحة، داعيــاً اللــه أن يعيد عليهم هذه املناســبة 

الخالدة وعــىل الوطن بالخري واليمــن والربكات، وعىل 

وطننا املعطاء وقواتنا املسلحة بكل الخري واالزدهار.



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة

M
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كلمات 

سعادة اللواء الركن طيار
,مد بن سويدان سعيد القمزي 
قائد القوات اجلوية والدفاع اجلوي

أكد سعادة اللواء ركن طيار محمد 

بن سويدان سعيد القمزي قائد 

القوات الجوية والدفاع الجوي 

يف كلمة وجهها إىل مجلة درع 

الوطن مبناسبة الذكرى السابعة 

والثالثني لتوحيد القوات املسلحة، 

أن قواتنا املسلحة أصبحت بكل 

أفرعها وتشكيالتها تشكل تجسيداً 

حياً وصادقاً للتعاون الحقيقي 

بني جيوش دول مجلس التعاون 

الخليجي، ومؤرشاً هاماً يف دعم 

مسرية العمل املشرتك، وفيام ييل 

نص الكلمة:

يرشفني مبناســبة الذكــرى الســابعة والثالثني 

لتوحيد القوات املسلحة أن أتوجه بأسمى آيات 

التهــاين والتربيــكات إىل مقام ســيدي صاحب 

السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة "حفظه الله" وإىل سيدي صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب "رعاه 

اللــه" وإىل إخوانهــام أصحاب الســمو أعضاء 

املجلس األعــىل لالتحاد حكام اإلمــارات، وإىل 

ســيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

إن هــذه الذكرى تســتدعي وقفة نســرتجع 

خاللهــا املايض بكل ما بــذل فيه من جهد لبناء 

القــوات املســلحة وتطويرها، والحــارض بكل 

ما يشــهده من إنجــازات، واملســتقبل بكل ما 

يستوجب طرحه من إســرتاتيجيات ينبني عىل 

أساســها تحديث القدرات العســكرية البرشية 

واآلليــة مبا يضمن عــىل الــدوام الحفاظ عىل 

األمــن الوطني، والقدرة عــىل الدفاع عن قيمنا 

ووحدتنا وســيادتنا، مع رضورة العمل بشــكل 

مســتمر ملواكبة كل جديد يف الفكر العســكري 

والتقنيات العســكرية، وما يقابلــه من تنظيم 

للــدورات التدريبيــة لتطويــر املهــارات، مع 

مراجعــة إســرتاتيجيتنا بني الحــني واآلخر وفق 

ما يحدث من مســتجدات وتحديــات يفرضها 

العرص، إن األعوام التي مضت أكدت دون شك 

أن قواتنا املســلحة بفضل قيادتها الرشيدة التي 

         اPعوام التي 
مضت أكدت دون 

شك أن قواتنا 
املسلحة بفضل 
قيادتها الرشيدة 
قد حققت نقلة 

نوعية X تسليحها 
وتدريبها X كافة 

�االت عملها

  "

"
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عملت عىل تطويرها وفــق تخطيط علمي مدروس 

قد حققت نقلة نوعية يف تسليحها وتدريبها يف كافة 

مجــاالت عملها، مام مكنهــا من اإلســهام بإيجابية 

وفعاليــة يف العديــد من ســاحات العمل اإلنســاين 

العاملي، واملشــاركة بكفاءة تحت علم األمم املتحدة 

يف عمليات حفظ الســالم واألمن يف مناطق متعددة 

من العامل، وأصبح ســجلها حافالً بالنجاحات، وأصبح 

أبنــاء قواتنا املســلحة محل تقدير وإشــادة يف كل 

موطــئ قدم بفضل ما متيزوا بــه من كفاءة يف األداء 

واالنضباط يف املامرســة، كام أصبحت قواتنا املسلحة 

بكل أفرعها وتشــكيالتها تشكل تجسيداً حياً وصادقاً 

للتعاون الحقيقي بني جيــوش دول مجلس التعاون 

الخليجــي، ومــؤرشاً هامــاً يف دعــم مســرية العمل 

املشرتك.

والقــوات الجوية والدفاع الجوي بحســبها جزء ال 

يتجزأ من القوات املســلحة قد أخذت بإســرتاتيجية 

القيــادة العامة، واتخــذت مبدأ الكيــف قبل الكم، 

وذلــك من خالل االســتفادة الجادة مــن تكنولوجيا 

العرص لرفع مســتوى األداء والكفاءة، مع التوسع يف 

الربامج التدريبية والتأهيلية، مام كان له أكرب األثر يف 

خلق كفاءات قتالية محرتفة تواكب العرص، وتتعامل 

مع معطياته بفكر مستنري، وقد أصبحت اليوم بفضل 

توجيهــات القيادة الرشــيدة تتمتــع بأقىص درجات 

اليقظة والقدرة والجاهزية للذود عن حياض الوطن 

وصون أمنه ورخائه واســتقراره، وقــد جعل التطور 

والتحديــث والحــرص عــىل مواكبة كل ما يســتجد 

مــن قواتنا الجوية ودفاعنا الجــوي قوة ضاربة ذات 

إسرتاتيجية قادرة عىل الردع والدفاع عن تراب الوطن 

وســيادته، وهي قــوة لها القدرة عــىل مواجهة كافة 

التحديات مبا متلكه من أســباب التفوق والســيطرة، 

ونحن ننتهز هذه املناســبة لنؤكد من جديد لسيدي 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة "حفظه الله" أننا عىل الوعد، عاقدون العزم عىل 

املحافظة عــىل قدراتنا الجوية والدفاعية لتكون دامئاً 

قوة رادعة وحاســمة تحمي سامء الوطن، وتسهم يف 

أمنه واستقراره، وسنميض قدماً – بإذن الله – لتحقيق 

املزيــد من اإلنجــازات لتظل قواتنــا الجوية والدفاع 

الجوي وحــدة فاعلة مــن وحدات قواتنا املســلحة 

لتبقــى عىل الدوام عزيزة الجانــب ذات كفاءة عالية 

مبــا تضم من مختلف األســلحة املتطورة من طائرات 

ومنظومات صاروخية من أحدث ما تنتجه تكنولوجيا 

العــرص، وإن ذلك إمنا يكتمل وفــق قاعدة تعتمد يف 

املقام األول عىل بناء اإلنسان وتأهيله التأهيل األمثل 

وفق إســرتاتيجية القوات املســلحة التي تعتمد عىل 

خطط مدروســة تدرس الحارض بكل تغرياته وتراعي 

املستقبل بكل تحدياته وتوقعاته، وتؤكد العزم األكيد 

عىل بذل األرواح فداًء للوطن، مجددين العهد والوالء 

بأن نكون الدرع الواقي لوطننا، والعني الساهرة التي 

ال تنام.
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القوات اجلوية والدفاع اجلوي

القوات الجوية

بــدأت أول نــواة للقوات الجوية مبا ســمي بـ" جناح الجــو " يف قوة دفاع 

أبوظبــي خالل عامــي 1968/67، وكان ذلك بــرشاء مجموعة من طائرات 

النقل والطائرات العمودية، ثم بدأ وصول الطائرات املقاتلة إىل جناح الجو 

وكانــت هناك رسيتا هنرت ومرياج، ووصلت فيــام بعد طائرات نقل خفيفة 

ومتوسطة لتأمني النقل الرسيع للقوات داخل حدود البالد، ثم توسع جناح 

النقليــات بعد ذلــك بإدخال طائــرات هريكيوليــز ىس 130 طويلة املدى، 

وطائــرات كاريبــو وآيلندر، وازداد عدد الطائــرات العمودية من نوع بوما 

واليوت مام زاد يف حجم الرسية وطاقمها.

بعد االتحاد زاد اهتــامم الدولة بالقوات الجوية فبعد أن كانت القوات 

الجوية قوة صغرية تعتمد عىل طائرات قليلة العدد والفعالية، أولت الدولة 

عنايــة أكرب، وســخرت لها كافة اإلمكانات، حتى أصبحــت حالياً من أفضل 

األسلحة يف املنطقة وأكرثها تطوراً وتحديثاً بعد إمدادها بأحدث الطائرات، 

واألجهزة الفنية، واستكامل تدريب الكوادر الوطنية عىل قيادتها.

الدفاع الجوي 

بــدأ تشــكيل أول وحدة دفــاع جوي لقوة دفــاع أبوظبي يف عــام 1974، 

وكانــت عبارة عــن بطارية من املدافع 20 ملم ثاليث لتكون نواة لتشــكيل 

كتيبة مدفعية مضادة للطائرات، واســتغرق تشكيلها عاماً كامالً ، وأدخلت 

صواريــخ الدفاع الجوي وكانت أول بطاريــة صواريخ من طراز رابري قد تم 

تشكيلها عام 1976 وبعد توحيد القوات املسلحة شّكلت عام 1977 الكتيبة 

الثانية مدفعية مضادة للطائرات عيار 30 ملم، ولتنويع مصادر السالح ومع 

اســتمرار التطور، أدخلت أنواع جديدة أكرث تطوراً من الصواريخ، وأنشئت 

قيادة لوحدات الدفاع الجوي، سميت مجموعة الدفاع الجوي وتغري االسم 

يف شــهر أكتوبر عام 1980 إىل قيادة الدفاع الجوي كام أنشــئت مدرســة 

للدفاع الجوي يف 1980/8/1 .

دمج القوات الجوية والدفاع الجوي 

ملــا كان الدفــاع الجوي قوة مكملة للقوات الجويــة، فقد تم دمجها تحت 

قيــادة موحدة أوكلــت يف حينها إىل العميــد الركن طيار - آنذاك- ســمو 

الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبــدأت مرحلة أخرى من التطوير تحت 

قيادته لتواكب تكنولوجيا العرص، حتى وصلت إىل كفاءة عالية، برز دورها، 

وأثبتت قدراتها يف املناورات املشــرتكة لدول الخليج  والدول الصديقة، ويف 

املهام الخارجية وعمليات حفظ الســالم التي شــاركت والتزال تشــارك بها 

حتى يومنا هذا.
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Excellence  
has a name…

…and a place.

Sikorsky  
and the U.A.E.
Joined in a mutual commitment to success, Sikorsky Aircraft is 
proud of its ongoing association with the U.A.E. Sikorsky has the 
capability to provide a total package of helicopters and support 
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سعادة اللواء الركن
جمعة أحمد البواردي الفالسي 

قائد القوات ال�ية

وجه سعادة اللواء الركن جمعة 

أحمد البواردي الفاليس قائد 

القوات الربية كلمة إىل مجلة 

"درع الوطن" مبناسبة الذكرى 

السابعة والثالثني لتوحيد 

القوات املسلحة موضحاً فيها 

أن السادس من مايو يوم العزة 

والفخر، يوم الوفاء للقيادة 

الرشيدة ولشعب اإلمارات، 

وفيام ييل نص الكلمة:

مل يكن قرار توحيد القوات املسلحة مجرد فكرة 

عابرة، بل كان تأكيداً للرؤية الســديدة الثاقبة 

التي أرســاها املغفور له بإذن الله الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه 

حكام اإلمارات.

لقد رسخت هذه الفكرة عمالً من خالل رصِّ 

الصفوف وتوحيد الرؤى، تُرجمت عرب تشــكيل 

جديد لقواتنا املســلحة غدت به قوًة راســخة 

مهيأة لكل طارئ، ومتخذة مكانتها بني جيوش 

العــامل الحديثة للقيــام بوظيفتني أساســيتني؛ 

أوالهام الدفاع عن الوطن أرضاً وســامًء وبرشاً 

ومقــدرات، وثانيتهــام املشــاركة يف األعــامل 

اإلنسانية خارج حدود الوطن.

فالســادس من مايو يوم العزة والفخر، يوم 

الوفاء للقيادة الرشــيدة ولشــعب اإلمارات ملا 

وصلت إليه قواتنا املســلحة بكافة صنوفها من 

قوة واقتدار بفضــل املتابعة والعمل املتواصل 

والدعم غري املحدود لســيدي صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائــد األعىل للقــوات املســلحة حفظه الله، 

حتى غدت تســاير يف خرباتها وإنجازاتها أرقى 

مــا وصلت إليــه جيــوش العامل املتقــدم، وما 

وصلــت إليه من جاهزية وكفاءة وقدرة لحمل 

املهــام امللقاة عــىل عاتقها بشــكل كامل، وال 

تقترص هــذه املهام عىل ســالح واحد بل عىل 

كافة صنوف األســلحة، لذا كان توحيد القوات 

ة تفرضهــا الظروف التي  املســلحة رضورة ملحَّ

تعيشــها املنطقة من جانب ومــا يتخلل العامل 

         غدت قواتنا 
املسلحة جسد� 
واحد�، تنهل من 

فكر واحد وتخضع 
لتخطيط وتنفيذ 

وإعداد مستمر 
من خالل ما 

يشهده منتسبوها 
من دورات داخلية 

وخارجية

"

"
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أجمع من حوادث ونكبات واضطرابات سياسية من 

جانب آخر.

لقد غدت قواتنا املسلحة جسداً واحداً، تنهل من 

فكر واحد وتخضع لتخطيط وتنفيذ وإعداد مستمر 

من خالل ما يشهده منتســبوها من دورات داخلية 

وخارجية ساعية لإلفادة من كل جديد لتكون جاهزة 

ومســتعدة لتنفيــذ أيِّ واجب يف الحــاالت العادية، 

كاملحافظة عىل أمن الدولة ومواطنيها ومكتســباتها 

زمن الســلم، والدفاع عنها إذا ما تعرضت لطارئ أو 

أراد أحٌد النيل من سيادتها أو زعزعة أمنها.

وهذا تأكيد ملقولة ســيدي صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املســلحة حفظه الله : " نحــن واثقون من 

قواتنا املســلحة، ونشعر باالطمئنان واالعتزاز إزاء ما 

تنجزه هذه القوات يف ميادين التدريب، وما تكتسبه 

من مهــارات من خالل مشــاركتها الجيوش الحديثة 

تدريبــاً وتجهيزاً للدفاع عن الحــق وعن الفرد وعن 

املبادئ".

فالسادس من مايو يوم التصميم واإلرادة الوطنية، 

يوم تأكيــد وتوطيد أركان االتحاد، يــوم تحقق فيه 

حلمنا الكبري بدولة قوية تحشــد الطاقات وتســابق 

الزمن، ولقد أكد هذه الناحية سيدي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الــوزراء حاكم ديب رعاه الله بقوله : " 

لقد كان الوعــي بأهمية التوحيد وحتميته موجوداً، 

وكانت اإلرادة السياســية متوفرة رغم أنَّ الواقع كان 

يضــج بالعقبات والتحديات لشــحِّ املــوارد الوطنية 

املؤهلــة للقيــادة وإدارة عمليــة التوحيــد ووضع 

الخطــط وتنفيذها، لتشــكيل جيــش وطني عرصي 

يكون عىل مستوى تطلُع اآلباء والقادة".

لقــد غدت قواتنا املســلحة بفضــل رعاية القادة 

األوفياء، درعاً قويــاً يردُّ عن الوطن كلَّ عدوان مهام 

كان مصــدره وشــدته، درعاً يحمي أرضه وســامءه 

وإنجازاتــه ومواطنيــه ومن يعيش عــىل أرضه، قوة 

تشارك يف املهام اإلنسانية يف مختلف بقاع العامل.

ففي هذه املناسبة الكرمية أتقدم وجميع منتسبي 

القوات الربيــة، ضباطاً وضباط صــف وأفراداً بوافر 

التهنئة لســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايــد آل نهيان رئيس الدولة القائــد األعىل للقوات 

املســلحة حفظه الله، وإىل ســيدي صاحب الســمو 

الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكــم ديب رعاه الله، 

وإىل أصحــاب الســموأعضاء املجلــس األعىل حكام 

اإلمارات، وإىل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 

بــن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، ونؤكد لهم حرصنا عىل أداء 

األمانة املوكولة إلينا، وعىل الوالء الدائم لهم، سائرين 

وفق توجيهاتهم الســديدة وما يحقق اإلســرتاتيجية 

املنشودة. 

حفظ اللــه لهذا الوطن قادته، قــادة العزة والرفعة، 

وللوطن أمنه وتقدمه، وأفاء الله بالســالم عىل العامل 

أجمع.
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القوات ال�ية
بدأت القوات الربية متواضعة يف أوائل الخمســينيات تحت قيادة بريطانية من عنارص مشــاة 

بدأت بالفصائل، وتدرجت يف ظل االتحاد، وبخاصة بعد دمج القوات املسلحة، فوصلت إىل عدة 

ألوية مشاة وراكبة، وبعد أن كان جندي املشاة يف البداية يتنقل عىل ظهر الدواب، أو يسري عىل 

األقدام يف بعض املناطق الوعرة، أصبح  اليوم يســتخدم أحدث األســلحة واآلليات التي تواكب 

كل تطور يطرأ يف هذا العرص التكنولوجي املتســارع، ومع التطور املســتمر يف القوات املسلحة 

تم إنشــاء قيادة موحدة للقوات الربية، تقوم بالسيطرة عىل الوحدات والتشكيالت الربية ومن 

بني هذه األلوية ما ييل :- 

 • لواء الريموك / الثالث والذي أصبح اليوم يسمى بـ ( لواء زايد األول).

 • لواء الظفرة اآليل / الرابع 

 •  لواء خالد بن الوليد / الخامس

 • لواء بدر الثاين



OUR COMBINED STRENGTH
DELIVERS THE ADVANTAGE

When it comes to defence and intelligence solutions, 
Textron Systems provides a powerful combination of 
unique capabilities and proven expertise to solve our 
customers’ vital requirements.

Individually, our operating units are known for precision 
smart weapons, intelligent battlefield systems, 
surveillance systems, intelligence software solutions, 
armored vehicles and unmanned aircraft systems. 

Together, our combined strength delivers the advantage.

www.textronsystems.com
© 2013 Textron Systems Corporation. All rights reserved. 
Textron Systems, a Textron Inc. (NYSE: TXT) company. 

®



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة



|  مايو 2013  64

كلمات 

سعادة اللواء الركن
سيف مصبح عبدا* املسافري 

رئيس هيئة العمليات

يف يوم الســادس من شــهر مايو لعــام 1976 تعزز قيام 

االتحاد بإعالن توحيد القوات املســلحة تحت علم واحد 

وقيادة واحدة، وقد أســهم هذا القرار التاريخي بشــكل 

فاعــل يف االتحــاد والتوســع والتطوير مــن حيث الكم 

والكيف واإلعداد والتجهيز والتنظيم والتسليح والتدريب.

وأطلق قرار التوحيد الطاقات لعملية تحديث شــاملة 

عززت قدرات القوات املســلحة ومكنتها من اســتيعاب 

أحدث أسلحة العرص، واكتساب أفضل املهارات امليدانية، 

حتى غدت يف مصاف أكرث جيوش العامل تقدماً.

إال أن هــذا التقدم غري املســبوق ويف زمــن قيايس مل 

يكــن ليتحقق بهذه الكيفية وهــذا النجاح لوال أن قيض 

الله لهذه الدولة قيــادة حكيمة وفرت لهذه القوات كل 

أســباب التطور من خالل توفري كافــة اإلمكانيات املادية 

من تســليح وتدريب حتى غدت القوات املســلحة قوة 

عزيزة الجانب متامسكة ومسلحة باإلميان وحريصة عىل 

بذل الروح فداًء للوطن وذوداً عن حياضه وتحقيقاً لألمن 

واألمان واالستقرار.

ونحن إذ نحتفل اليوم بهــذه الذكرى ال بد وأن نفخر 

بهذا املســتوى الكبري الذي بلغته قواتنا املســلحة يف عامل 

معــارص أصبحــت مفاتيحه يف القدرة عــىل امتالك زمام 

املبــادرة والتحكم فيها من خالل كــوادر مواطنة مؤهلة 

يحق لنــا اليوم أن نفخر بســجلها الحافل ليس يف مجال 

حامية املكتســبات، ونرش األمن واألمان يف ربوع الوطن 

فحســب، بل وملــا حققته عــىل الصعيــد الخارجي من 

خالل املشاركات اإلنسانية ضمن عمليات اإلغاثة وإعادة 

اإلعــامر، ويف نطاق جهــود هيئة األمــم املتحدة لحفظ 

السالم دولياً وإقليمياً.

إن مــام يثلج الصــدر أن نرى غرس القيادة الرشــيدة 

وقد تجســد يف كوادر قياديــة مواطنة ذات كفاءة عالية، 

أكد سعادة اللواء الركن 

سيف مصبح عبدالله املسافري 

رئيس هيئة العمليات يف كلمة 

وجهها إىل مجلة "درع الوطن" 

مبناسبة الذكرى السابعة 

والثالثني لتوحيد القوات 

املسلحة، أن القوات املسلحة 

مبا توفر لها حملت عىل عاتقها 

أعباء كبرية كانت أهالً لها، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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وتشكيالت مميزة ومتميزة غدت بفضلها قواتنا املسلحة 

أكرث فعالية، وأفضــل كفاءة، وأعز نفــراً، وأعظم تفاعالً 

مــع معطيات وتحديات عرص تالحقــت فيه االبتكارات 

واإلبداعات، وســادت فيه التقنيات كافة ميادين العمل 

العســكري والشك أن الفضل فيام نشهد اليوم من تقدم 

وتطور إمنا يعود يف املقام األول إىل سيدي صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله" الذي مل يتواىن عن 

تزويــد القوات املســلحة بجميع متطلباتهــا، إىل جانب 

منظومات التســليح ذات الكفــاءة العالية التي حققت 

املتطلبات العملياتية وفق أحدث ما تقدمه التكنولوجيا 

العســكرية العاملية، وقد تحقق هذا وفق دراسات فنية 

وخطــط طويلة األمد أخذت بعــني االعتبار التكامل بني 

أفرع القوات املســلحة والعمل يف إطار معركة األسلحة 

املشــرتكة الحديثة، كام أن القوات املسلحة مبا توفر لها 

حملــت عىل عاتقها أعباء كبــرية كانت أهالً لها كتنظيم 

الــدورات التدريبيــة وإجــراء املناورات املشــرتكة مع 

جيوش الدول الشــقيقة والصديقــة بهدف تنمية املزيد 

من املهارات واكتساب املزيد من الخربات، وقد حرصت 

عــىل القيــام بواجباتها املختلفــة بكل كفــاءة واقتدار، 

وتبني أن أبناء القوات املسلحة مثال للكفاءة واالنضباط 

والشجاعة والتضحية واإلخالص.

ويرشفنــا يف هذه املناســبة الخالــدة أن نجدد العهد 

والوالء، وأن نرفع إىل مقام سيدي صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد األعىل 

للقــوات املســلحة "حفظــه الله" وإىل ســيدي صاحب 

الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل 

إخوانهام أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعىل لإلتحاد 

حكام اإلمارات، وإىل ســيدي الفريق أول ســمو الشيخ 

محمد بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املســلحة أسمى آيات التهاين والتربيكات 

داعني الله ســبحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه املناسبة 

الخالدة وعىل الوطن باليمن والخري والربكات، وأن يديم 

عىل قواتنا املسلحة الرفعة والعزة واملنعة والتقدم تحت 

ظل قيادتنا الرشيدة.

         مما يثلج الصدر 
أن نرى غرس القيادة 

 X الرشيدة وقد جتسد
كوادر قيادية مواطنة 

ذات كفاءة عالية، 
وتشكيالت مميزة 

ومتميزة

"

"
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كلمات 

سعادة اللواء الدكتور
خليفة ,مد ثاs الرميثي 

رئيس هيئة اmمداد

لقــد أصاب املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان مؤسس الدولة "طيب الله ثراه" 

باتخــاذه  قرار توحيــد القوات املســلحة يف يوم 

الســادس من مايو عام 1976 م، ذلك القرار الذي 

عىل أثره تم توحيد قوات اإلمارات بإلغاء قيادات 

املناطق العســكرية املحلية لكل إمارة من إمارات 

دولة االتحاد. وتكمن أهمية ذلك القرار التاريخي 

فيام أحدثه من تحوالت جذرية يف جيش اإلمارات 

حيث جمع عنــارص القوة من خالل دمج القوات 

وتوحيد قياداتها، وكان ذلك رضورياً كأحد أعمدة 

بنــاء الدولــة الحديثــة، وإيذاناً ببدايــة انطالقة 

لتطوير وتحديث قواتنا املســلحة لتواكب أحدث 

جيوش العرص.

لقــد أيقنت حكومتنا الرشــيدة منذ قيام دولة 

االتحــاد أن الوطــن مهــام عال شــأنه وذاع صيته 

ال ميكن أن يظل شــامخاً عزيــزاً ومهاباً دون قوة 

تصونــه وتحميه، قــوة تحفظ للوطن اســتقالله 

وللمواطــن كرامتــه وأمنه، قوة تصنعها ســواعد 

األبنــاء وعقولهم وتضحياتهــم وتفانيهم من أجل 

وطن يتواصل مع الدول األخرى عرب جسور السالم 

والتعاون واالحرتام املتبادل.

لقد سبقنا يف تأسيس وبناء هذه القوات رجال 

لهــم الفضل يف كثري مام نراه اليــوم، بذلوا الجهد 

الكبري يف البناء وتطوير القوات املسلحة وتسليمنا 

راية العزة والواجب الــذي يحتم علينا املزيد من 

العمل لرفعة الوطن وطاعــة ويل األمر، وأن ذلك 

لهني عىل من أقســموا عىل بذل النفوس فداء لله 

وللوطن ورئيس الدولة.

لقــد عمدت القوات املســلحة لدولة اإلمارات 

العربية املتحــدة لتطوير قدراتهــا وفق تخطيط 

علمي ممنهج  حقق نقلة نوعية يف تسليحها وكافة 

مجــاالت عملها، مام مكنها من اإلســهام بإيجابية 

وفعاليــة يف العديد من مجاالت العمل اإلنســاين 

العاملــي، واملشــاركة بكفــاءة تحت علــم األمم 

املتحدة يف عمليات حفظ األمن والســلم العامليني 

يف شــتى املناطق واملواقع، وأصبح ســجلها حافالً 

بالنجاحات، كام أصبح أبناء القوات املسلحة محل 

تقدير وإشــادة يف كل موطئ قدم بفضل الكفاءة 

يف األداء واالنضباط يف مامرسة الواجبات، إن األداء 

املتميــز واملكانة االحرتافية التــي تتميز بها قواتنا 

املســلحة يف الداخل والخارج، يستند عىل تطبيق 

مفهوم جديد متطور ميكّن من االستغالل املشرتك 

األمثل لإلمكانــات املتوفرة، وقــد تبنت الجيوش 

الحديثة هذا املفهوم للوصول إىل أفضل املامرسات 

والتطبيقــات العاملية يف املجال اللوجســتي، وقد 

راعــت هيئة اإلمــداد حجم اإلمــداد املتنامي يف 

القوات املسلحة، ودور الهيئة يف تطبيق األساليب 

العلميــة غــري النمطيــة يف تدبــري االحتياجــات، 

وإمداد القوات، وتوفري كافة الخدمات عن طريق 

استخدام النظم اآللية الشاملة املبنية عىل مفهوم 

نظام اإلمداد املتكامل كقاعدة أساسية لدعم كافة 

عنارص القوات املسلحة بالرسعة والجودة والدقة 

الالزمة يف كافة املجاالت، اليوم ونحن نشهد تحوالً 

جذرياً يف أنظمة تشغيل وإدارة عنارص ومكونات 

اإلمداد يف قواتنا املسلحة لنفتخر كل الفخر ونحن 

نلمــس املقدرة والكفــاءة يف اســتيعاب األنظمة 

الحديثة لتطبيقات اإلمداد املشــرتك عىل مستوى 

تشكيالت القوات املســلحة، الذي سيحدث قفزة 

نوعية نحــو االســتخدام األمثل ملصــادر اإلمداد 

بصــورة مشــرتكة، وكذلــك تطبيق مبــدأ اإلدارة 

الشاملة ملصادر اإلمداد.

إن السادس من مايو ســيظل عالمة مضيئة يف 

أكد سعادة اللواء الدكتور 

خليفة محمد ثاين الرميثي 

رئيس هيئة اإلمداد يف كلمة 

إىل مجلة درع الوطن مبناسبة 

الذكرى السابعة والثالثني 

لتوحيد القوات املسلحة، 

إن السادس من مايو سيظل 

عالمة مضيئة يف تاريخ القوات 

املسلحة يؤكد العزم عىل دعم 

الكيان االتحادي وضامن أمنه 

واستقراره، وفيام ييل نص 

الكلمة:
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تاريخ القوات املســلحة يؤكد العزم عىل دعم الكيان 

االتحادي وضــامن أمنه واســتقراره، وتعزيز قدرات 

القوات املسلحة لتبقى عىل الدوام درعاً واقياً يحمي 

األرض ويصــون العرض ويذود عن حيــاض الوطن، 

سنداً لكل شقيق ودعامً لكل صديق.

واليــوم ونحــن نحتفل بهــذه الذكــرى الخالدة 

يرشفنــي أن أرفع إىل مقام ســيدي صاحب الســمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املســلحة -حفظه الله- وإىل ســيدي 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 

"رعاه اللــه"، وإىل إخوانهام أصحاب الســمو أعضاء 

املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وإىل ســيدي 

الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

أســمى آيات التهاين والتربيكات ســائلني الله العيل 

القدير أن يعيد عليهم هذه املناسبة باليمن والربكات 

وعىل القوات املسلحة بكل الخري.



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة



www.aleniaaermacchi.it

With So Many Skies, Still To Fly. 
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كلمات 

سعادة اللواء
مطر سا� علي الظاهري 

رئيس هيئة اmدارة والقوى البشرية

نحتفل يف هذا اليوم الســادس من شــهر مايو 

مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة السابعة 

والثالثــني ونســتحرض بالتقدير واإلكبــار اآلباء 

املؤسســني الذين اســتطاعوا بناء دولة االتحاد 

ودمــج القوات املســلحة تحت قيــادة واحدة 

وعلم واحد، مــع العمل عىل دعمها وتطويرها 

واالرتقــاء بقدراتهــا وتعزيــز إمكانياتها حرصاً 

منهــم عىل ترســيخ الكيان االتحــادي وتثبيت 

أركانه.

ونحن إذ نســرتجع هــذه الذكــرى الخالدة 

نذكر بكل فخــر واعتزاز الجهــود الكبرية التي 

بذلها وما يزال ســيدي صاحب الشــيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعىل 

للقــوات املســلحة -حفظه الله- مبــؤازرة من 

أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس مجلــس الوزراء حاكم ديب 

-رعاه الله-، واملتابعة الحثيثة لســيدي الفريق 

أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايــد ويل عهد 

أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

الذين حملوا املشــعل وواصلوا مســرية العطاء 

والبناء بعزمية وإرصار لبلوغ األهداف السامية 

التي متثلت يف تطوير قواتنا املســلحة واالرتقاء 

بها إىل أعىل املســتويات مام مكنها من تحقيق 

نقلة نوعيــة يف مجال وإعداد كوادرها الوطنية 

املؤهلــة واملدربة وفق أحدث النظم التدريبية 

والعملياتية العاملية التي أصبحت تشكل اليوم 

مجموع القوى البرشية لقواتنا املســلحة، وقد 

تهيــأت لهــا القــدرة والكفاءة عىل اســتيعاب 

أحــدث تكنولوجيــا العرص العســكرية، وذلك 

وفق إســرتاتيجية مدروسة حرصت عىل مواكبة 

         نستحضر 
بالتقدير واmكبار 

ا�باء املؤسسني 
الذين استطاعوا 
بناء دولة االحتاد 

ودمج القوات 
املسلحة حتت 

قيادة واحدة وعلم 
واحد

"

"

أكد سعادة اللواء

 مطر سامل عيل الظاهري رئيس 

هيئة اإلدارة والقوى البرشية 

يف كلمة وجهها إىل مجلة 

"درع الوطن" مبناسبة الذكرى 

السابعة والثالثني لتوحيد 

القوات املسلحة قائالً: بأن 

أبناء القوات املسلحة سيبقون 

دامئاً كام عهدناهم ثابتني 

عىل الوعد والعهد، صادقني 

يف إميانهم، أوفياء لقيادتهم، 

وفيام ييل نص الكلمة:
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مسرية التقدم يف مجال األسلحة واملعدات، مع مراعاة 

التفاعل عضويــاً واالرتباط محورياً بأمن األشــقاء يف 

دول مجلــس التعاون لدول الخليــج العربية، واألمة 

العربية بل واألمن والسلم الدوليني.

وقــد كان من نتاج هذه اإلســرتاتيجية متكني قواتنا 

املسلحة من أداء رسالتها اإلنسانية يف مناطق مختلفة 

من العامل، متــد يد العون لكل بلــد يتعرض للكوارث 

الطبيعية أو الحرب األهلية، وأصبحت قواتنا متثل بهذا 

رمزاً لسياستنا الخارجية، وميثل جنودها البواسل قيمها 

وثقافة وأصالة شعبها مام أكسبها االحرتام والتقدير.

وإن مام يبعث الثقة يف اســتمرار واحتفاظ قواتنا 

املســلحة مبكانتها ومتيزها هــو أن كلياتنا ومعاهدنا 

العســكرية تواصل الدفــع كل عام بإعــداد متميزة 

ومتزايــدة مــن شــباب الوطــن إىل صفــوف قواتنا 

املسلحة، وهذه كوادر تتوافر لها القدرة عىل مواكبة 

العــرص والتعامل مع نظم الحرب اإللكرتونية بعد أن 

تهيأت لهــا الظروف املالمئة للتدريــب عليها داخلياً 

وخارجيــاً، ومن خــالل دورات مســتمرة ومناورات 

ومتارين عسكرية ثنائية ومشرتكة.

ونحن عىل يقني أن أبناء القوات املسلحة سيبقون 

دامئــاً كــام عهدناهــم ثابتني عــىل الوعــد والعهد، 

صادقني يف إميانهم، أوفياء لقيادتهم، يواصلون تحمل 

مســؤولياتهم والقيــام بواجباتهــم يف إخالص وتجرد 

ونكران ذات يســتلهمون من هــذه الذكرى املجيدة 

بــذل املزيد من الجهد املخلــص والعطاء الالمحدود 

بإرادة ال تلني، يستوحون ثقتهم من قيادتنا الرشيدة، 

ويعرفــون عن يقــني أن القيادة حريصــة عىل دعم 

خطــط تحديث وتنميــة قدراتهم لتعزيــز كفاءتهم 

القتاليــة، ليظلــوا عىل الــدوام حصناً قويــاً للوطن، 

وسياجاً منيعاً، وقوة عزيزة الجانب.

وننتهز هذه املناسبة لرنفع إىل مقام سيدي صاحب 

الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائــد األعىل للقوات املســلحة "حفظــه الله" وإىل 

أخيه سيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله" وإىل إخوانهام أصحاب الســمو 

أعضاء املجلس األعىل لالتحــاد حكام اإلمارات، وإىل 

ســيدي الفريق أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات 

املسلحة أرفع آيات التهنئة والتربيكات سائلني املوىل 

عــز وجل أن يعيــد عليهم الذكرى بالخــري والربكات 

وعىل القوات املسلحة بالتقدم والنجاح.
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كلمات 

سعادة اللواء الركن بحري
إبراهيم سا� ,مد املشرخ  

قائد القوات البحرية

أكد سعادة اللواء الركن بحري 

إبرهيم سامل محمد املرشخ قائد 

القوات البحرية يف كلمته إىل 

مجلة "درع الوطن" مبناسبة 

الذكرى السابعة والثالثني 

لتوحيد القوات املسلحة 

استطاعت قواتنا املسلحة 

عرب السنوات اكتساب رسعة 

اإلستجابة للمتغريات، والتعامل 

مع كل املواقف اإلنسانية 

والقتالية، وفيام ييل نص الكلمة:

بدايــة مســرية توحيــد وتطويــر القوات املســلحة 

إمنــا تحققت يف اليوم الســادس من شــهر مايو لعام 

1976 نتيجــة عزمية طموحــة وإرادة صلبة، وإميان 

قوي راســخ بأن دولة االتحــاد بحاجة إىل جيش قوي 

يحمــي ســيادتها، ويصون مقدســاتها، ويــذود عن 

حياض الوطــن، وقد وعت القيادة الرشــيدة بثاقب 

فكرها هذا التوجه، ووفــرت الدعم املادي واملعنوي 

لضامن بناء قوات مســلحة عزيزة الجانب عىل أسس 

علمية ووفق خطط إسرتاتيجية مدروسة، وضعت يف 

اعتبارها الظروف واملتغريات اإلقليمية والدولية، وما 

قد يستجد من تحديات تســتلزم سعياً دؤوباً للحاق 

بركب التقــدم يف كافــة مجاالت العمل العســكري 

مبختلف أنشــطته، مــع الرتكيز يف األســاس عىل بناء 

الــكادر املواطــن وإعــداده وفــق أحدث أســاليب 

التدريب العسكري، وتأهيله مبا ميّكنه من أداء دوره 

الوطني، وتوفري منظومات تســليح ذات كفاءة عالية 

لضــامن تحقيق املتطلبات العملياتيــة، مع األخذ يف 

االعتبار التكامل بني أفرع القوات املسلحة والعمل يف 

إطار األسلحة املشرتكة.

واليــوم ونحن نحتفل بالذكرى الســابعة والثالثني 

لتوحيد القوات املســلحة نؤكد أن مسريتنا ماضية يف 

طريقهــا لتواكب العرص من خالل تحديث الســالح 

وتنميــة القــدرات، ورفــع الكفــاءات القتالية، وفق 

إســرتاتيجية محددة الخطى، واضحة املعامل، لتحافظ 

قواتنا املســلحة دامئاً عىل املكانــة التي بلغتها اليوم، 

ولتظــل عىل الدوام مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، 

ســنداً لكل شــقيق وعوناً لكل صديق ودرعــاً واقياً 

لوطن الخري والعطاء.

واســتطاعت قواتنا املسلحة عرب السنوات اكتساب 

رسعة اإلستجابة للمتغريات، والتعامل مع كل املواقف 

اإلنســانية والقتاليــة بوعــي وإدراك، والحفاظ عىل 

         غدت قواتنا 
بفضل الفكر 

القيادي الثاقب 
الذي يتطلع Pرقى 

ما وصلت إليه 
�االت العمل 

العسكري جسد� 
 Mواحد� مكين

متكامالً

"

"
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متابعــة التدريب، والتأقلم عــىل القيام بكافة املهام 

والواجبــات يف أكــرث مــن موقع، ويف ظــروف بيئية 

ومناخ مختلف، مام أكســبها خربات ومهارات عالية 

مــن خالل االختــالط بقوات التحالــف ضمن نطاق 

عمليــات األمم املتحــدة، ومن خالل املشــاركة مع 

األشقاء، واملساهمة يف العمليات اإلنسانية مام أسفر 

عن تقدير وإشادة املجتمع الدويل.

ونحــن يف القوات البحرية جزء مــن كل يتأثر به 

ويؤثــر فيه، وعىل ثقة من أن رجــال قواتنا البحرية 

أســوة بإخوانهم يف مختلف فروع قواتنا املســلحة، 

قادرون- بــإذن الله- عىل تحقيق كل ما يوكل إليهم 

من مهام، وعــىل كافة األصعدة املحليــة واإلقليمية 

والدولية، وســوف يستمر متيزهم ويتعزز كل يوم يف 

ظل رعاية سيدي صاحب الســمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،  وبتوجيهات 

ســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء 

حاكم ديب رعــاه الله،  ومن خــالل املتابعة الحثيثة 

لســيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة.

وإننــا جميعاً عىل يقــني بأن القيادة العســكرية 

العليا، ماضية يف طريقها وعىل نفس نهجها الراســخ 

الحريــص عىل دعم وتعزيز خطــط تحديث وتنمية 

قدراتنــا لضــامن مواكبتنا ألحدث مــا يف العرص من 

أســلحة ومعدات وتقنيــات، وكل ما من شــأنه أن 

يعزز قواتنــا، وليك نكون دامئاً عىل قدم وســاق مع 

كل جديد، ونحقق عىل الــدوام الجاهزية والكفاءة 

والقدرة مع تنفيذ املهام والواجبات، وقد غدت قواتنا 

بفضل الفكر القيــادي الثاقب الذي يتطلع ألرقى ما 

وصلت إليه مجاالت العمل العســكري جسداً واحداً 

مكيناً متكامالً يف املنظومة التي تتشــكل منها اليوم 

القوات البحرية والربية والجوية.

ويرسين أن أنتهز هذه املناســبة ألرفع باسم قادة 

وضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية أسمى 

آيات التهــاين والتربيكات إىل مقام صاحب الســمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 

الله، وإىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن 

راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكــم ديب رعاه الله، وإىل إخوانهام أصحاب 

السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

وإىل ســيدي الفريــق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة.

مجدديــن العهد والوالء والتضحية بالنفس لصون 

هــذا الوطن املعطــاء، كام أتقــدم بالتهنئــة لكافة 

منتسبي قواتنا املسلحة.
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القوات البحرية 
نتيجــة ملا يتمتع بــه املوقع الجغرايف لدولة اإلمــارات العربية املتحدة من 

أهمية حيوية وإســرتاتيجية، ومــا متتلكه الدولة من شــواطئ وامتدادات 

بحرية واسعة، باإلضافة إىل ثرواتها الطبيعية، كان من األهمية مبكان إنشاء 

قــوات بحريــة لحامية هذه املواقــع املهمة، ففي أوائل عــام 1967 دارت 

املشــاورات بني املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد ين سلطان آل نهيان 

رحمــه اللــه، وكان وقتها حاكامً إلمارة أبوظبي، وقائــد قوة الدفاع املقدم/ 

ويلســون، وذلك لوضع نواة إلنشاء القوات البحرية، وبالفعل بدأت الفكرة 

بإنشاء جناح صغري سمي (جناح البحر) وكان تابعاً لقوة دفاع أبوظبي، ويف 

16 مارس من العام التايل 1968 عني املقدم / ج م ب بول، أول قائد لجناح 

البحر، و نصبت أول خيمة لتكون أول منشــأة يف معسكر جناح البحر، ويف 

املوقع الذي اختاره سمو الحاكم بنفسه – آنذاك - وكانت هذه الخيمة تقع 

يف وقتها مكان مسجد القوات البحرية القديم.

وتــم بعد ذلك إلحاق ثالثة زوارق مــن الزوارق األمريية إىل جناح البحر 

وهم (عقاب - شــجاع - شاهني) وذلك لتدريب الضباط واألفراد، بعد ذلك 

تم إنشــاء قيادة جناح البحر، ثم ضمت إليه رسية املراكب األمريية لتكون 

ضمــن تنظيم الجنــاح، وتواىل وصول الــزوارق 40 قدم التي اســتمرت يف 

الخدمــة حتى بدايــة الثامنينات ثم احيلت إىل التقاعــد، ومنذ عام 1969 

وصلت إىل جناح البحر الزوارق املســلحة العرصيــة التي مازالت بالخدمة 

حتى اآلن، وعندما قامت دولة االتحاد يف الثاين من ديسمرب من عام 1971، 

تم تعديل مســمى قيادة جناح البحرية إىل قيــادة القوات البحرية، وبعد 

توحيــد القوات املســلحة يف 6/5/1976م، حدث التطور الحقيقي لســالح 

البحرية،  إذ تم اســتحداث أسلحة صاروخية جديدة أكرث كفاءة من ناحية 

التســليح، واعتمدت املراكــب الرسيعة املزودة بصواريــخ وأجهزة رادارية 

ذات كفاءة عالية .









نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة

رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بيانات وموظفوها
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يف الســادس مــن مايو 1976م يوم أن لبســت الشــمس تاج 

االمتياز بانحياٍز نحو وطنٍ واحد، ويوم أن اكتســت التضاريس 

بعشــب االنتامء، وتنادت األعضاء بالسهر عىل تطويق الجسد 

الواحد بقالئد القوة، وتشــابكت األيدي مصافحًة خد النجوم، 

وتســابقت القلوب محتفلــًة بعرس الغرِس وأفــراح الآللئ يف 

الصلِب والتخوم.

يوم الســادس من مايو يوم الوطن يكتب عبارته األوىل عىل 

صفحــات الزمن ليقــول للعاملني هنا عىل هــذه األرض الطيبة 

أرض النجابــة والرحابــة واملهابــة، أرض اإلجابــِة عىل أســئلة 

العاشــقني، عن وطــٍن تحدى العاتيــات والعاديــات، وأرسج 

خيوط املعرفة نحو غايات التوحد تحت خيمة األرسة الواحدة، 

ــها املؤسس املغفور له الشيخ زايد  والسقُف مبادئ ثابتة كرسَّ

بن سلطان طيب الله ثراه.

يف يوم السادس من مايو استعاد الزمن دورته الدموية آخذاً 

عىل عاتقه مســؤولية زخرفة صفحــات التاريخ بجالئل العمل، 

وفضائل الفعل، والســري قدماً بأماين الشعب نحو آفاق التقدم 

واألمــن واالطمئنان، وتأثيــث الوجدان الوطنــي بحرير الثقة 

ِوالثبات متوهجــاً بضوء الذين انضووا إىل جنــد الخري واملنعِة 

والســؤدد مســتنرياً بهداية الخالق الباري الذي أنعم عىل هذا 

البلد بقيادٍة رشــيدة وشــعٍب أيب، والخيار الوحيد هو الوطن 

عامدُه الحب وســقُف قوات مســلحة تحمي العرين بشجاعة 

الفرســان، وتذود عن الحيــاض بقناعة الشــجعان وتقُف مع 

الصديق ســنداً ووصالً وضد العدو صــداً ونصالً أمىض من ملع 

النيازك والشهب.

يوم الســادس من مايو يــوٌم أنجز فيه الوطن أهم وأشــم 

مكتســب، وأعظم مــا أنجبتــه األرض ورعتُه الســامء، قواتنا 

املسلحة بفصولها وفصائلها، نسور الجو وأسود األرض وخوارق 

البحر، ثاليث الحلــم واألمل يصفدون املعنــى مبضامني اإلرادِة 

وشيم العزمية.

الســادس مــن مايو تتفــرع شــجرة االتحاد بأعــالم البحِر 

والجــو واألرض، وترسد الحكايِة من البداية بأنه ال نهاية لألمل 

مادامــت املقل تحدُق فاألفق ملونة بالكربيــاء والعزِة والفخر 

باتحاٍد أُســس بنيانــُه وبيانه يف القلوب داللًة ومعنى، وشــيد 

أركانــُه وفرع أغصانُه مبا روتُه األفئــدة، وما أرتوت من خصاٍل 

وجليل أعامل الذين ســهروا عىل الــرصحِ ليصبحوا جبالً عنيداً 

تليداً مجيداً ال تهزُه ريح، وال تغري ثوابتُه نوازع الزمن.

يوم الســادس من مايو يوم أن أنجبت الفكرُة بذرة الشجرُة 

الوارفة، ويــوم أن قطعت الســفينة محيط األشــواِق بقلوب 

العشاق الذين أحبوا الوطن فأحبهم الله وحبب فيهم خلقه.

يوم الســادس من مايو أنبالج الفجر وأختالج النفوس بنور 

القمــر، هو يوم انتصاِر عىل الفرقة، والظفر بوحدة املصري، يوم 

أن أعلنت النجوم الســبع إنها تحت ضوء القمر الواحد، وطٌن 

يستيضُء بصفاء القلوب، ونقاء الدروب، وطٌن بوحدته املباركة 

أصبح املثال والنموذج والرصح الزاهي املتوهج.

يف يــوم توحيد القوات املســلحة نســتدعي التاريــخ، ومعه 

نستدرج صور املايض ومشــاهده القدمية قدم شتات التضاريس، 

ومتــزق الفكــرة فتوٍق أن تحــت مظلة االتحاد اســتفاقت الرؤى 

واستيقظ الحلم، وأزهرت حقول املعرفة، وتفجرت ينابيع العطاء 

وأصبحــت الخيمة الصغرية املغروســة يف كثيــب الصحراء رصحاً 

شامخاً راســخاً يعانق الســحاب، ويحايك النجوم، وتوسع الفضاء 

اإلنساين ليحاذي األفق املرشق.

يف يوم التوحيد توحدت إرادة اإلنســان، كام توطدت عزمية 

الوطــن تفتل جدائل الحــب، وتعقد العزم بــكل صالبٍة ألجل 

النهوض باإلنســان والبنيان، وإلجل صناعة الغد بأدوات وطنية 

خالصة مستخلصة من الوعي بأهمية االنتامء، ورضورة الهوية 

وأحقية اإلنســان بــأن يقف عــىل نهضة بــالده، وميارس حق 

الوجود بثبات ورباطة جأش، وبالحب وحدُه استطاع الوطن أن 

يحقق منجزاته املذهلــة عىل مدى عقوٍد قليلة تجاوز بها دوالً 

وحضــارات، ألن الفكــرة كانت نقية، وألن املنهــج كان رصيناً، 

وألن الرؤية كانت واضحة وجلية ال لبس فيها وال غبش.

يف يوم التوحيد نشعُر بالسعادة ألن األمان يُحيطنا، ويطوقنا 

االستقرار، ونحُن ننظر إىل نسورنا وهم يرفرفون بأجنحة التألق 

والتعلــق بالوطن الواحد والشــعب الواحد، من الســلعِ حتى 

شــعم، هذا االمتداد التاريخي يؤرخ لحضارٍة ممتدة عرب قرون 

من جلفار حتــى أم النار، والوعُد عهــٌد يف قلوب املؤمنني من 

أبناء هذا الشــعب األيب تحت راية قيادٍة رشيدة أسست رصحاً 

أميناً يحمل وجدان اإلنســان ويحفظ كرامته ويُعزز مكانته يف 

محيطات العامل.

يــوم التوحيد يوم ترديد النشــيد، وصياغــُة القصيد، ورص 

العقد الفريد، لحاٍرض مجيــد، وماٍض تليد، يوم نرى فيه قواتنا 

املســلحة تتقلد مهام الصيانة والرصانة واألمانة، وكتابة حروف 

التاريــخ بحــرب القلــوب عىل ورٍق مــن ذهب اإلميــان والثقة 

بالنفس.

يوم التوحيــد يوُم تتجدد فيه األيام، تعيــُد الفرحة بارتفاع 

علــم القوة الواحدة، والرســوخ الســاري عــىل أرض الوحدة 

بشهامة الرجال ووسامة األخالق النبيلة ورحابة القيم األصيلة، 

يوٌم تتجســد فيه جُل املعاين الجميلة، وشــيم مــن تربوا عىل 

التضحيات الكربى والفضيلة.

يوم التوحيد يوٌم نستقبل فيه فجرنا وظفرنا بشجرٍة أورقت 

اتحاداً وارف الظالل، ثرٌي باملعاين واألماين، غنٌي بالحِب واأللفة.

بقلم:علي بو الريش
كاتب إماراتي

يوم توحيد القوات املسلحة
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رجال عاصروا التاريخ..

عميد (م) سعيد سهيل بخيت الراشدي

إن االندماج 8 جيش وطن واحد أو1 للحفاظ 
على سيادتنا وصان مكتسباتنا وفرد على ربوع 

وطننا مظلة اCمن واالستقرار

""
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37
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رجال عاصروا التاريخ..

عميد (م) علي بطي الداب الظاهري
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جاء قرار توحيد القوات 
املسلحة ليؤكد 

الرؤية الصائبة لآلباء 
املؤسيسني رؤية صائبة 

تستشرف املستقبل

"

"
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Recognizing threats  

is our instinct

You’re not just a peacekeeper – you’re a high-value target. High-intensity combat could be waiting for you 

around any corner. More than ever, you need to achieve the perfect balance of protection, firepower, 

mobility and crew comfort. Our wide range of VBCI armoured vehicles ensures you unparalleled 

survivability against all types of threats, from mines and IEDs to kinetic projectiles and NRBC weapons. 

VBCI can be equipped with various types of mid-calibre turrets as well as mortars and anti-tank missiles 

systems. And we can offer you variants to any mission, including personnel transport, ambulance, 

recovery, engineering, mobile workshop and command post. At Nexter, we make sure you’re fully armed 

with the best equipment possible to carry out your mission with success.

NEXTER VBCI 220 142 5 uk indd 1 09/11/12 17:31

نرفع أسمى آيات التها] والتZيكات
إ1 مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة القائد اCعلى للقوات املسلحة «حفظه ا`»
وإ1 صاحب السمو الشيخ cمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس eلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا`»
وإ1 إخوانهما أصحاب السمو أعضاء اجمللس اCعلى لالحتاد حكام اfمارات

وإ1 الفريق أول سمو الشيخ cمد بن زايد آل نهيان
وk عهد أبوظبي نائب القائد اCعلى للقوات املسلحة

مبناسبة الذكرى السابعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة
مع متنياتنا مبزيد من التقدم واfزدهار حتت قيادتهم الرشيدة



المرأة * القوات المسلحة
كفاءة واقتدار
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رجال عاصروا التاريخ..
عميد ركن (م) cمد خلفان الروم املهsي
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ملحق توحيد القوات المسلحة

  مايو 2013 | 
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"

"

إن التطور النوعي 
الذي شهددته قواتنا 

 tوتدريب uاملسلحة جتهيز
وتسليحt هو مبعث 

فخرنا وموضع اعتزازنا
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رجال عاصروا التاريخ..

عميد (م) عمs حمد مران الظاهري
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ملحق توحيد القوات المسلحة
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كان توحيد القوات 
املسلحة  تعبus عن 

حرص اyباء املؤسسني 
على ترسيخ الكيان 

االحتادي وتثبيت اركانه

"

"



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة







نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة
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رجال عاصروا التاريخ..

عميد ركن (م) معضد سيف معضد املشغو]
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ليس 8 أيام السنة ما هو أغلى 
من اCيام التي نحيي فيها 

مناسباتنا الوطنية وباCخص 
مناسبة ذكرى توحيد القوات 

املسلحة

"

"
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رجال عاصروا التاريخ..

عميد ركن (م) مصبح خلفان مصبح الكعبي

قواتنا املسلحة اعطت العمل العسكري 
قيمة انسانية ووفرت احلماية واالمن فلها 

التحية 8 ذكرى توحيدها 

""
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ملحق توحيد القوات المسلحة

  مايو 2013 | 

37



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة



( THINK SPECIAL OPERATIONS )

Thinking without limits
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نرفع أسمى آيات التها] والتZيكات
إ1 مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة القائد اCعلى للقوات املسلحة «حفظه ا`»
وإ1 صاحب السمو الشيخ cمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس eلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا`»
وإ1 إخوانهما أصحاب السمو أعضاء اجمللس اCعلى لالحتاد حكام اfمارات

وإ1 الفريق أول سمو الشيخ cمد بن زايد آل نهيان
وk عهد أبوظبي نائب القائد اCعلى للقوات املسلحة

مبناسبة الذكرى السابعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة
مع متنياتنا مبزيد من التقدم واfزدهار حتت قيادتهم الرشيدة
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رجال عاصروا التاريخ..

عقيد (م) عبدالرحمن علي الكعبي
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احتفالنا السنوي 
بذكرى توحيد قواتنا 

املسلحة مناسبة 
تؤكد فيها االخالص 

والوالء للقيادة 
الرشيدة

"

"
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رجال عاصروا التاريخ..

عقيد (م) عتيق مراد عبدا` البلوشي

 tواح�ام uحني نعود بالذاكرة نزدد تقدير
واجالالً للوالد املؤسس املغفور له بإذن ا` 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

""
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نرفع أسمى آيات التها] والتZيكات
إ1 مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة القائد اCعلى للقوات املسلحة «حفظه ا`»
وإ1 صاحب السمو الشيخ cمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس eلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا`»
وإ1 إخوانهما أصحاب السمو أعضاء اجمللس اCعلى لالحتاد حكام اfمارات

وإ1 الفريق أول سمو الشيخ cمد بن زايد آل نهيان
وk عهد أبوظبي نائب القائد اCعلى للقوات املسلحة

مبناسبة الذكرى السابعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة
مع متنياتنا مبزيد من التقدم واfزدهار حتت قيادتهم الرشيدة

SALUTING 37 YEARS OF UAE ARMED FORCES UNIFICATION



قواتنــــا المسلحة...
عين يقظة * حماية الوطن



نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة



القوات المسلحة...
انتمــــاء ... فخـــر... ووالء
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رجال عاصروا التاريخ..

عقيد (م) ساF نغماش الشامسي
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كان قرار توحيد قواتنا املسلحة 
 usحتت قيادة واحدة تعب

عن ارادة الشعب واستجابة 
لتطلهاته

""
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رجال عاصروا التاريخ..

عقيد (م) سيف عبيد برهوم الكعبي
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كان قرار توحيد القوات املسلحة 
مبثابة نقلة نوعية ملسsتنا 

االحتادية ومنحها قوة 

""



The United Arab Emirates and Thales. 
     Together, Smarter, Safer since 1978.

The world is complex, your decisions don’t have to be.

The United Arab Emirates is a major hub for manufacturing, trading, commerce and 
banking. Its borders, ports, airports and data links need to remain free and open, 
whilst being secure enough to maintain a safe lifestyle for its citizens. Since 1978, 

Thales has played a key role in the security of the United Arab Emirates’ population and complex 
infrastructure, by working in close partnership with local industries and being involved in major 
projects – including the Dubai Metro, Terminal 3 at Dubai International Airport, the new control 
tower at Abu Dhabi International Airport and Yahsat. Our commitment to providing state-of-the-
art systems and equipment will help the United Arab Emirates to maintain its position in one of the 
most dynamic and fastest growing economic regions in the world.

To find out more, scan the QR code or visit thalesgroup.com

Defence
Supporting armed forces in gaining, 
and maintaining, decision-making 
and operational superiority

Aerospace
Helping to make air travel safer, 
smoother, cleaner and more enjoyable

Transportation 
Enabling transport operators to run 
networks more swiftly and efficiently

Security
Protecting citizens, sensitive 
data and infrastructure with 
integrated and resilient solutions

Space
Optimising space solutions 
for telecommunications, earth 
observation, navigation and science

UAE E li h C31622 123 285 220 M 13 N ti Shi ld 1 i dd 1 25/04/2013 17 24



 تاليس ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة القائد ا2على للقوات المسلحة «حفظه ا-»

وإلى صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا-»

وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس ا2على لالتحاد حكام ا=مارات

وإلى الفريق أول سمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبوظبي نائب القائد ا2على للقوات المسلحة

بمناسبة الذكرى السابعة والثالثين لتوحيد القوات المسلحة
مع تمنياتنا بمزيد من التقدم وا=زدهار تحت قيادتهم الرشيدة



نرفع أسمى آيات التها] والتZيكات
إ1 مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة القائد اCعلى للقوات املسلحة «حفظه ا`»
وإ1 صاحب السمو الشيخ cمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة رئيس eلس الوزراء حاكم دبي «رعاه ا`»
وإ1 إخوانهما أصحاب السمو أعضاء اجمللس اCعلى لالحتاد حكام اfمارات

وإ1 الفريق أول سمو الشيخ cمد بن زايد آل نهيان
وk عهد أبوظبي نائب القائد اCعلى للقوات املسلحة

مبناسبة الذكرى السابعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة
مع متنياتنا مبزيد من التقدم واfزدهار حتت قيادتهم الرشيدة

Sin título-1 1 26/03/2013 13:17:04



قواتنا المسلحة...
عين على سمائنا
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رجال عاصروا التاريخ..

العقيد الركن (م) سعيد مصبح علي النيادي
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الشكر 8 هذه املناسبة لقيادتنا 
الرشيدة فلم يكن بنيان دولتنا 

االحتادية ليكتمل من دون 
سياسة دفاعية واحدة حتت 

قيادة واحدة

"
"
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رجال عاصروا التاريخ..

عقيد (م) حبتور ذيب سيف الدرعي
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ذكرى توحيـــد القوات 
املسلحة ذكـــرى يجـدد 

فيها عهــد الـوالء والوفــاء 
لقيادتنــا الرشيـدة

"

"
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رجال عاصروا التاريخ..

وكيل (م) حسن عبدا` احلسو]
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إن السادس من مايو يحمل ذكرى 
حتضرنا فيها الدروس والعZ التي 
ال تقدر بثمن وتُشحذ فيها الهمم 

tللمضى بقوة وثقة قدم

""
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رجال عاصروا التاريخ..

يسر] أن اوجه بهذه املناسبة حتية اعتزاز 
وتقدير لكل منتسبي القوات املسلحة 

وكيل أول (م) cمد عبيد cمد الطنيجي

""
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وكيل أول (م) حارب خلفان غريب الدهما]

التهنئة بهذه املناسبة 
إ1 كل من ساهم 8 بناء 

هذه املؤسسة املتميزة

""
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رجال عاصروا التاريخ..

الوكيل (م) ضاحي خليفة ضاحي الكعبي
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مايغمر قلوبنا اليوم هو 
الشكر للمو1 عز وجل

""
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رجال عاصروا التاريخ..

السادس من مايو لعام 1976 يوم توحدت 
فيها القلوب وحتققت اCمنيات  ""

رقيب أول (م) عبيد ساF عبيد الكعبي



133

ملحق توحيد القوات المسلحة

  مايو 2013 | 

37

ادى حتديث وتطوير قواتنا املسلحة إ1 
متكينها من أداء دورها املتميز على 

kقليمي والدوfالصعيدين ا

عريف أول (م) سعيد ساF خدوم الدهما]

""
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القــوات املسلحـــة ..مسGة من النـــــــــ
37 عامM من االجناز والتحقيق على طريق التفوق والتقدم

تعاظمت األماين واألحالم مع قيام دولة 

االتحاد، لتبلغ عنان السامء بطموح رجل 

وّحد األمة... وتحت رايته اجتمعنا معاهدين 

الله أن نكون الجند األوفياء ألرض الوفاء، 

وقد صاحب قيام االتحاد اتحاد جديد 

بتوحيد القوات املسلحة ليبدأ يف السادس 

من مايو بعزمية الرجال فجر التحدي 

واإلرصار والتطور، واليوم نحتفي بالذكرى 

الـ37 لهذه املناسبة املجيدة.

إعداد: أمل ساF احلوسني 
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ـــــــــجاح والتطويـــــر املتصاعـــــد

بدأ عهد التأســيس لهذا الوطن بقيــادة باين نهضته  

والدنــا املغفور لــه بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن 

ســلطان آل نهيــان حيث حــرص رحمــه الله عىل 

توحيد صفوف االتحاد، وإرساء دعامئه لتعزيز مسرية 

التقدم، وذلك  بإعالن قيام توحيد القوات املســلحة 

تحت علم واحد وقيادة واحدة، بعد أن كانت تعمل  

كل قــوة منفصلة كالً عىل حدة، فُســِخرت لها كافة 

اإلمكانات الالزمة وكل الطاقات البرشية لتأسيســها 

وتحديثهــا وتطويرها عــىل مدى ســنواتها املاضية، 

فكان الهدف األسمى الذي مل تتواىن قيادة الدولة عن 

تحقيقه هو تأســيس هذه القوات عىل قواعد متينة 

قويــة من خالل متابعة كل ما هو جديد من تقنيات 

وصناعات عسكرية وإعداد القوى البرشية املقتدرة 

مام رفع مستوى قواتنا املسلحة إىل أعىل املراتب.

وتستمر املســرية يف عهد خري الخلف القائد صاحب 

  الهدف اPسمى هو تأسيس قوات 
مسلحة على قواعد متينة قوية 

لتصل إS أعلى املراتب

""

عهد التأسيس
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الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة -حفظه الله-، 

للتواصل معه مســرية التطوير والتحديث والتأهيل 

عىل أرفع املســتويات، وأحدث وســائل التكنولوجيا 

يف عامل التســليح والتدريب، ويف التقرير التايل نسلط 

الضــوء عىل أهم ما تم إحرازه مــن إنجازات وتقدم 

ملسرية قواتنا املســلحة إكامالً ملسريتها الصاعدة نحو 

امتــالك زمام املبادرة دفاعاً عن الوطن وحامية ترابه 

الغايل بكل قوة وجسارة .

املتبعــة يف منــع تهريب وتــداول وتخزيــن املواد 

الكيميائية الداخلة يف تصنيع أســلحة الدمار الشامل 

وتفعيل املبادرة األمنية الشاملة.

وأســهم هــذا التمريــن يف املزيد مــن التطوير 

والتفاهم واإلنســجام بني القوات املشاركة وتعزيز 

العمل املشــرتك بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

والدول الشــقيقة والصديقة، كام ســاهم يف تأمني 

املزيد من التنســيق فيام بني هذه القوات إستيعاباً 

للمســتجدات مبا يؤكــد أننا جميعاً وعــىل الدوام 

نواكــب تكنولوجيــا العرص يف مواجهــة التحديات 

واملتغريات.

أجــرى فعالياته يف الفرتة من 10 ولغاية 26 من شــهر 

فرباير 2013.

"حافة الريادة 2013" : استضافت دولة اإلمارات 

فعاليات التمرين العســكري املشرتك "حافة الريادة 

2013" بني القيادة العامة للقوات املسلحة والقيادة 

املركزيــة األمريكية، ومبشــاركة 28 دولة من قوات 

الــدول الشــقيقة والصديقة، باإلضافــة إىل الهيئات 

واملؤسســات االتحادية يف الدولــة، والتي عقدت يف 

الفرتة من 17 يناير إىل 6 فرباير 2013 .

حيث هدف مترين "حافة الريادة 2013" اإلرتقاء 

بالكفــاءة العملياتية من حيث التقنيات واإلجراءات 

التامرين املشرتكة

"درع الجزيرة 9" : شــاركت قواتنا املســلحة ضمن 

قوات دول مجلس التعاون يف التمرين املشرتك "درع 

الجزيرة 9" والذي أقيم يف دولة الكويت.

ونفذت عدداً من العمليات العســكرية، والتي متت 

بدقــة متناهية أبرزت تعاون كافة العنارص واألســلحة 

املشــاركة لتحقيق الهــدف الرئييس مــن مترين "درع 

الجزيرة 9" وعكســت مــا وصلت إليه قــوات مجلس 

التعــاون مــن اســتعداد وقــدرات عاليــة وإمكانات 

عســكرية متطورة، وجســدت التامرين املشــرتكة بني 

أبنــاء املنطقة وحدة وتالحم األخوة واملحبة فيام بينهم 

واالحرتافية القتاليــة، وكان مترين "درع الجزيرة 9" قد 

مسرية التمكني
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قام الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

بجولة تفقدية لكلية زايد الثاين العسكرية بالعني، وأكد 

ســموه عىل أهميــة العمل بكل جــد وإخالص لخدمة 

الوطــن واالســتعداد الدائم للتصدي لــكل التهديدات 

واألخطــار املحدقــة، الســيام يف هذه الفــرتة من عمر 

الدولة التي اكتســبت فيها احرتام وتقدير العامل بفضل 

صّناع مجدها القائد املؤســس الشــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان -رحمه اللــه- وإخوانه حكام اإلمارات واآلباء 

الرواد طيب الله ثراهم.

وقال ســموه موجهاً حديثه إىل أبنائه املرشحني "إن 

لــكل مرحلــة تحدياتها ونحــن قــادرون بأمثالكم من 

أصحــاب الهمم العاليــة والعزائم الصادقــة أن نحقق 

املستحيل لخدمة ورفعة الوطن الغايل". 

كــام أكد ســموه اعتــزازه بــدور كلية زايــد الثاين 

العسكرية وإســهاماتها املشهودة طوال أكرث من أربعة 

عقــود يف رفــد قواتنا املســلحة بالكــوادر والكفاءات 

العســكرية املؤهلة، واملتفانية يف خدمة الوطن متطلعاً 

ســموه إىل مزيد من العطــاء والبذل مبــا ميّكن قواتنا 

املســلحة من أداء واجبها الوطني بكل جدارة واقتدار، 

يف ظل دعم ورعاية صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كام حــرص الفريــق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 

للقوات املســلحة عىل تفقد مدرسة الصيانة العامة، يف 

ضوء الرشاكة بني ســالح الصيانة العامة ورشكة الطيف 

للخدمات الفنية التابعة لرشكة مبادلة للتنمية، وأعرب 

سموه خالل زيارته عن ارتياحه للمستوى املتقدم الذي 

تشــهده مختلف مشــاغل ســالح الصيانــة، وآلية أداء 

الخدمــات املعمول بها، ومراحل ســري وتنظيم العمل، 

داعياً سموه إىل مزيد من الرشاكات بني القطاعني العام 

والخــاص يف هذا املجال وغريه من املجاالت، والذي من 

شــأنه زيادة القدرة التنافســية، ورفع مستوى اإلنتاج، 

ومعايري جودة الخدمات، مبا يسهم يف خلق فرص عمل 

جديــدة للكــوادر الوطنية وتأهيلها وتشــغيلها، حيث 

أثبتت كوادرنا املواطنة أنها دوماً عىل قدر املســؤولية، 

ومتتلك االســتعداد والقدرة عىل إستيعاب أحدث أنواع 

العلوم والتكنولوجيا يف هذا املجال.

وقد قامت قيادة اإلمداد املشرتك وبدعم من القيادة 

العامة للقوات املسلحة بإفساح املجال لخربات القطاع 

الخــاص للدخــول يف رشاكات نوعيــة تعــود بالفائدة 

والجــدوى الفاعلــة لرفع مســتوى الخدمــات الفنية 

بالقوات املسلحة.

القيادة الرشيدة
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كلية الدفاع الوطني

 أصدر صاحب السمو الشــيـــخ خليـــفة بــن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

-حفظه الله-، مرسوماً بقانون اتحادي رقم "1" لسنة 

2012، بإنشــاء كلية تســمى "كلية الدفاع الوطني" 

تتبع القيادة العامة للقوات املســلحة، ويكون مقرها 

يف مدينة أبوظبــي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات 

العســكرية واملدنيــة ورفــع قدراتهم عــىل تحديد 

وتقييــم تحديات األمن الوطنــي واإلقليمي والدويل، 

وفهم أســس ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد الدولة 

من أجل حامية املصالح الوطنية.

ومتنــح كلية الدفــاع الوطني درجة املاجســتري أو 

الدكتــوراه يف الدراســات اإلســرتاتيجية واألمنيــة أو 

أية شــهادة أو درجة علمية أخرى يتقرر إســتحداثها 

ومنحها يف املســتقبل، ويجوز منح الدارسني الذين ال 

تنطبق عليهم رشوط القبول بالجامعة املتعاقد معها 

درجة الدبلوم يف اإلدارة اإلسرتاتيجية ملوارد الدولة.

كلية القيادة واألركان املشرتكة 

صدر مرســوم القانون اإلتحادي بإنشاء كلية القيادة 

واألركان لتتــوىل إعــداد من يقــع عليهــم االختيار 

من ضباط لشــغل وظائــف القيادات والتشــكيالت 

والوحــدات يف عــام 1991، وقــد افتتحهــا صاحب 

الســمو الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيــان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة -حفظه الله-

يف عام 1992، وســعت كلية القيــادة واألركان خالل 

ســنوات نحو تطويــر الربامج التعليمية العســكرية 

لتواكــب يف مناهجهــا وأســاليبها أرقى مــا توصلت 

إليه األكادمييات العســكرية يف العــامل، وللوصول إىل 

أعىل درجات الثقافــة والعلم ألبنائها تم التعاون مع 

جامعــة أبوظبي يف عام 2009 حيث تم توقيع إتفاق 

مشرتك بني كلية القيادة والجامعة لتساهم يف تخريج 

طالب متخصصني مؤهلني، والجدير بالذكر أن الكلية 

تحتفــل يف منتصف هذا العام بتخريج الدفعة الـ 22 

من منتسبيها .

كلية زايد الثاين العسكرية 

جاء قرار إنشــائها يف عــام 1972 بنظرة مســتقبلية 

متفائلــة وواعية من صاحب الرؤيــة الثاقبة املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب 

الله ثراه- حيث أدرك ســموه آنذاك أهمية بناء كلية 

عسكرية لتأهيل وتدريب املنتسبني للقوات املسلحة 

ليتخرجــوا ويتقلــدوا تدريجيــاً املناصــب القيادية 

بالقوات املسلحة، وقد تأسست الكلية يف وقت سابق 

التحاد القوات املســلحة وبحكمة املغفور له الشيخ 

كليات ومعاهد عسكرية

زايد "رحمه الله" وإلدراكه بأنه حتامً ستتحد القوات 

املســلحة يوماً، وســتكون الكلية هي الرافد األسايس 

لكوادرها.

وملواكبة الكلية أحدث تطورات العلوم والتقنيات 

الحديثة تسعى بشكل مســتمر إىل تطوير مناهجها 

وبرامجها من خالل عــدة خطوات آخرها هو إعداد 

مناهج باستخدام شــبكة إلكرتونية داخلية يستطيع 

منتســبوها الدخول من خاللها ألي قاعة أو وحدة يف 

القوات املســلحة واالطالع عىل املحارضات والعروض 

التعليميــة، إىل جانــب تطويــر منظومــة العمــل 

اإللكرتونية حيــث تبدأ من إعــداد املناهج وإصدار 

الربنامج الدرايس للمرشح إلكرتونياً، ويستطيع الدارس 

اســتخدامه  داخل قاعة الدرس ويف ســكنه، كام تم 

إدخال هــذا النظــام يف االمتحانــات وبذلك ميتحن 

الطالب إلكرتونياً، وترصد درجاته ونتائجه إلكرتونياً.

وشهدت كلية زايد الثاين حفل تخريج الدورة الـ 37 

من املرشحني الضباط يف شهر يناير 2013 مبدينة العني، 

وذلك بحضور صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء 

حاكم ديب -رعاه الله-، وهنأ سموه الخريجني باالنتقال 

إىل مرحلــة جديدة يف حياتهم، ودعاهــم إىل مواصلة 

الســري عىل درب التعلم واإلستفادة من مناهل العلوم 

العسكرية التي تفيدهم وتخدم قواتنا املسلحة. 

كلية خليفة الجوية

 تم تأســيس الكلية الجوية التي بدأت بإعداد دراسة 

لتطويــر القوات الجوية لدولــة اإلمارات عام 1977، 

وكانت حينها منفصلة عن الدفاع الجوي، وكان إنشاء 

مدرســة للطريان أحــد مجاالت التطويــر التي تلبي 

احتياجات القوات الجويــة لتأهيل طيارين مواطنني 

مبهارة عالية ومستوى تعليمي متميز.

تــم تعــاون الكلية الجويــة مع عدة مؤسســات 

تعليميــة حرصــاً منها عــىل زيادة الوعــي والتعليم 

لكوادرهــا ولخلق تعاون بناء داخل الدولة وخارجها، 

ففــي داخــل الدولة تم توقيــع اتفاقيــة تعاون بني 

كليات التقنية العليا والقوات املســلحة متنح مبوجبها 
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خريجي الكلية شهادة بكالوريوس يف علوم الطريان، 

أما خــارج الدولة فمع كليات دولية عدة، وتســعى 

الكليــة لعمليــة تطوير شــاملة وخطة مســتقبلية 

لتوســيع مجالهــا التعليمــي لتكون الكليــة املرجع 

التعليمي الرئييس للطلبة.

ومن جانــب آخر شــهدت كلية خليفــة الجوية 

تخريج دورة املرشــحني الطيارين الـ 42 واملرشــحني 

الجويني الـــ 9، والذي أقيم يف ديســمرب 2012 مبقر 

الكليــة يف العني بحضور ســمو الشــيخ طحنون بن 

محمد آل نهيان ممثــل الحاكم يف املنطقة الرشقية، 

الذي أكد أن االهتــامم الكبري واملتواصل الذي يوليه 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

     اmجنازات التي 
حققتها قواتنا هي 

إكماالً ملسGتها 
الصاعدة نحو امتالك 
 Mزمام املبادرة دفاع
عن الوطن بكل قوة 

وجسارة

"

"
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الدولة «حفظــه الله» للقوات املســلحة وقطاعاتها 

كافــة هــو أحد األســباب الرئيســية لتقــدم قواتنا 

ومعاهدنا وكلياتنا العســكرية كام يويل سموه كافة 

سبل الدعم واملســاندة ألبنائها، وتوفري أسباب رقيها 

وجاهزيتها الدفاعيــة والقتالية لتحمي تراب الوطن 

ومنجزاته العمالقة والعظيمة .

كلية راشد بن سعيد البحرية:

 تعترب كلية "راشــد بن ســعيد آل مكتــوم البحرية" 

-الكلية البحرية ســابقاً- إحدى الــرصوح التعليمية 

البارزة يف القوات املســلحة، حيث تأسســت يف عام 

1999، وبناءاً عىل دراســة كشــفت حاجــة القوات 

البحرية لكــوادر متخصصة ومؤهلــة تعليمياً وفق 

مهــارات ومتطلبــات خاصة تخدم قواتنا املســلحة 

وتخريــج ضباطــاً متســلحني باملعــارف العلميــة 

التطبيقية التي تؤهلهم للعمل العســكري االحرتايف، 

يتخــرج من خاللها الضابط بشــهادة بكالوريوس يف 

العلــوم البحرية، كــام تتيح الفرصة لهــم للحصول 

عىل درجــة علمية يف مجال اإلدارة والقانون البحري 

الدويل، ويســتطيع من خاللها إســتكامل املتطلبات 

الالزمة يف كليات التقنية العليا، وتتبع الكلية البحرية 

نظاماً وخططاً دراســية عامة وشاملة ليحوز املرشح 

عىل الصفات التي تؤهله ليكون ضابطاً كفؤ يف مجال 

تخصصه.

كام تقــوم الكليــة وبالتعــاون مع عــدة جهات 

تعليميــة كجامعــة اإلمــارات، وجامعــة أبوظبــي، 

وجامعــة حمدان بن محمــد اإللكرتونيــة، وكليات 

التقنيــة العليا التي تم االتفــاق معها يف طرح مادة 

علمية جديدة متخصصة يف هندسة العلوم البحرية، 

لتصل إىل املستوى التعليمي املطلوب ولتخريج نخبة 

من الضباط البحريني تفخر الكلية بتأهيلهم.

والجدير بالذكر أنــه تم تخريج الدفعة الـ 13 من 

مرشحي كلية راشــد بن سعيد آل مكتوم البحرية يف 

شــهر مارس 2013، يف مقر الكلية مبنطقة الطويلة يف 

أبوظبي، ولقد حظيت الكلية منذ إنطالقتها بالرعاية 

الكرمية واملتابعة واالهتامم من قبل قيادتنا الرشــيدة 

وحرصهــا ملتابعة شــتى الفعاليات العســكرية وأنها 

داللــة للنمط الخاص والفريد الذي يربط بني القيادة 

واملواطن يف تالحم وانتامء صادق لهذه األرض الطيبة.

أقامت قيــادة التدريــب االنفرادي، مركــز تدريب 

املستجدين إحتفاالً مبناسبة تخريج دورة املستجدين 

للطلبة املرشــحني والدارسني الجامعيني مبدينة العني، 

وقــد تلقى الطلبة املســتجدون خالل فــرتة الدورة 

جميــع التدريبات والتامريــن العلمية التي أدت إىل 

صقلهم وتهيئتهم جسدياً وعقلياً ومعنوياً، مام ساهم 

يف تحويــل حياتهــم املدنيــة إىل الحياة العســكرية 

مثبتني بكل فخر واعتزاز قدراتهم عىل تحمل مشاق 

التدريب.

كام أقــام معهد القوات الجويــة والدفاع الجوي، 

حفالً مبناسبة تخريج دورة تخصصية للضباط، وذلك 

مبقــر املعهد يف مدينة زايد العســكرية يف ديســمرب 

2012، وقــد تبنت قيــادة القوات الجويــة والدفاع 

الجوي سياسة طموحة لتدريب وتأهيل كوادر هذه 

القــوات من القادة والضبــاط والرتب األخرى، يقوم 

بتنفيذهــا بكل صدق وأمانة معهــد القوات الجوية 

والدفاع الجوي.

واحتفلــت مدرســة الصيانــة العامــة يف القوات 

املســلحة بتخريج عــدد من الــدورات التخصصية، 

وذلــك يف مقر املدرســة يف مدينة زايد العســكرية، 

حيث أكدت مدرسة الصيانة أنها ستظل مركزاً رئيساً 

إلعــداد األجيال الفنيــة للوحدات والتشــكيالت يف 

القوات املسلحة.

ومن مبدأ السعي املستمر للتطوير والرتقية ورفع 

مســتوى الكفاءة لوحدات قواتنا املســلحة  أقامت 

مدرسة املشاة بالقوات املسلحة حفالً مبناسبة تخريج 

دوريت قــادة رسايا مشــاه آيل رقــم 77 و78 والدورة 

املتقدمة مشاة آيل للرتب األخرى رقم 26 وذلك مبقر 

املدرســة يف مدينة زايد العسكرية يف نوفمرب 2012، 

وقد لعبت مدرســة املشــاة دوراً يف مجــال تدريب 

وتأهيل ضباط وأفراد قواتنا املسلحة مبا يوفر الكادر 

الوظيفــي القادر عــىل تحمل املســؤوليات ويحقق 

تفهم الواجبــات واألدوار املحددة لكل منهم، حيث 

أن هدف مدرسة املشاة هو اإلرتقاء بتطوير أسلوب 

التعليم واكتساب املعرفة لدى منتسبي الدورات.

جهد .. وعمل.. وتفوق
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تتخــذ القوات املســلحة مــن إحتفــاالت وحداتها 

فرصــة للتأمل فيام تــم تحقيقه يف مســرية اإلنجاز 

وحافزاً لبــذل املزيد من الجهد والعطاء، وقد أثبتت 

النجاحــات التي تحققت، القدرة عىل مواكبة العرص 

مام يستدعي الحفاظ عليها وتدعيمها، ألنه املقياس 

الحقيقي لكل نجاح. 

فقد احتفلت قيادة "األشغال العسكرية" مبناسبة 

الذكرى 44 إلنشــائها وذلك مبقر القيادة، باإلنجازات 

التــي تحققــت، والتــي معها تســترشف األشــغال 

طموحات املستقبل للنهوض بقواتنا املسلحة لتكون 

جاهزة بإذن الله لتنفيذ واجبها املقدس، فام حققته 

قواتنا املســلحة حتى اآلن يعترب إنجازاً عظيامً إذا ما 

قورن بدول عديدة سبقتنا يف تجاربها وخرباتها.

فقواتنا املســلحة تســري بخطى جــادة يف مجال 

التدريب، ولديها من املشــبهات واألجهزة واملعدات 

التدريبية واملدربني ما جعل قيادة األشغال العسكرية 

تقدم تدريباً راقياً لضباطها وأفرادها.

وتســخر القيادة العامــة لقواتنا املســلحة كافة 

اإلمكانيات للمــيض قدماً يف تطوير قيادة األشــغال 

العسكرية من خالل املرشوعات الكبرية التي أنجزت 

أو التي هي قيد اإلنجاز، من خالل التوجيه واملتابعة 

املستمرة.

كام إحتفل «ســالح الخدمــات الطبية» مبرور 46 

عاماً مــن االنجازات يف «يوم الوحدة» الذي يصادف 

الســادس والعرشين من فرباير مــن كل عام، وذلك 

تكرميــاً للمتميزيــن يف قطاع الخدمــات الصحية يف 

املنشآت العســكرية، وإبراز دور الخدمات الصحية 

يف القوات املســلحة خالل العقــود األربعة املاضية، 

واملســتوى الرفيع الذي وصلت إليه املنشآت الطبية 

حافز وإنجاز ومسرية نجاح

العســكرية بدولــة االمــارات، وتــم خــالل الحفل 

إستعراض مشاركات سالح الخدمات الطبية يف املهام 

اإلنسانية داخل الدولة وخارجها.

كام احتفلت قيادة "الرشطة العسكرية" بالقوات 

املســلحة يف مــارس املــايض بالذكــرى 40 الرشطة 

العسكرية، فقد حرصت القوات املسلحة منذ نشأتها 

عــىل تأســيس وتطوير وحدات نوعيــة متطورة من 

حيــث القدرات واإلمكانيات والكــوادر البرشية من 

خالل التأهيل والتدريــب ومتابعة كل ما هو جديد 

من تقنيات وصناعات عسكرية متطورة.

 كام ســخرت كافة املوارد لخلق وإدامة بيئة عمل 

آمنة ومســتقرة لكل منتســبيها، ويظل قرار القيادة 

الرشــيدة بتأسيس أول رسية رشطة عســكرية تابعة 

لقوة دفاع أبوظبي يف العرشين من يناير لسنة 1973، 

أحد تلــك اإلنجــازات، وبداية اإلنطالقــة نحو تطور 

الرشطة العســكرية وفق أسس اعتمدت عىل أسلوب 

الكيف، واالســتفادة من التكنولوجيــا الحديثة لرفع 

مستوى الكفاءة واألداء.

كام احتفلت النيابات واملحاكم العســكرية التابعة 

للقضاء العســكري مبناســبة مرور عام عىل تفعيلها، 

وهي إحدى إنجازات القيادة العامة للقوات املسلحة.
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آيدكس 2013

يعترب معــرض آيدكــس ومؤمتر الدفــاع الخليجي 

الوحيد يف الرشق األوســط وشــامل أفريقيا الذي 

يقوم بعرض أحدث تكنولوجيا الخدمات الدفاعية 

الخاصة باألنظمــة الربية والبحرية والجوية، ويعد 

منصة مثالية لتأسيس وترســيخ رشاكات وعالقات 

مســتدامة مع املؤسســات الحكوميــة والرشكات 

والقوات املسلحة.

معارض ومؤمترات

معرض نافدكس البحري

«آيدكــس 2013»  معــرض  صاحــب 

معرض الســفن البحريــة «نافدكس» 

الذي قدم العارضــون فيه العديد من 

اإلبتكارات يف مجال الحامية من البحر 

لتأمــني الســواحل، عالوة عــىل آخر 

التطورات التي شــهدها قطاع الدفاع 

البحــري من كــربى الكيانات املصنعة 

والغواصــات  والفرقاطــات  للســفن 

الحربية.

وشــملت عمليات تطويــر معرض 

«نافدكس» إجراء تحســينات واســعة 

مكنته من اســتضافة 9 ســفن حربية 

زائرة من عــدة دول عامليــة، وإقامة 

عروض مائية حية مبهرة للجمهور.

 وشــهد آيدكس لهــذا العــام 2013 إنتهاء أعامل 

املعــرض الدفاعي البحــري "نافدكــس" الثاين الذي 

تضاعف حجمه منذ إقامته بحضور أكرث من 80 رشكة 

عارضة، وخالل املعرضني قامت القوات املســلحة يف 

دولة اإلمارات بتوقيع 55 عقداً دفاعياً بقيمة إجاملية 

بلغت 14.1 مليار درهــم، وهو ما يعزز إلتزام دولة 

اإلمارات بامتالك أحدث األنظمة الدفاعية.

وقد حققت الدورة الحادية عرشة ملعرض ومؤمتر 

الدفاع الــدويل "آيدكــس 2013" نجاحاً بــارزاً عىل 

مســتوى املعارض العامليــة، حيث رســخت املكانة 

املتقدمــة لدولــة اإلمــارات عىل خريطــة املعارض 

العاملية، وأصبح معرض آيدكس ملتقى دولياً يحظى 

باإلهتامم من كافة دول العامل.
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الخدمات العالجية العسكرية

حرصت قواتنا املسلحة عىل تأهيل أفرادها وتطويرهم 

وإعدادهــم بدنياً وجســدياً وذلك مــن خالل توفري 

مراكز رياضية تدريبية تقــوم بتأهيل الفرد للوصول 

إىل أهــم البطوالت الرياضية العربية والعاملية، وكان 

إنشــاء مركز للرتبية الرياضية العســكرية عام 1974 

تأكيــداً لهذه الرغبة، حيث اســتمر حتى عام 1980 

تحت مســمى اللجنــة الرياضية العليــا، ويف العام 

1992 تم تغيري االسم إىل "الشعبة الرياضية" التابعة 

ملديرية التدريب العسكري، ومن ثم تم تغيري االسم 

ليصبح مركز الرتبية الرياضية العسكري.

وحققت الرياضة العســكرية يف قواتنا املســلحة 

الرياضيــة  النجاحــات واالنجــازات  العديــد مــن 

املشــهودة سواًء عىل صعيد تنظيم وإقامة البطوالت 

واملســابقات الرياضية العســكرية املتنوعة، أو عىل 

صعيد إعــداد الخطط والربامــج التدريبية الرياضية 

شهد مستشفى زايد العسكري العديد من  اإلنجازات 

التي تضاف إىل رصيد ريادته قطاع الخدمات الصحية 

يف دولة اإلمارات، فعجلة التطور والتقدم يف مستوى 

الخدمــات الطبية التي يقدمها ويوفرها مستشــفى 

زايد العســكري، لن تتوقف أو تتباطــأ، فهي عالمة 

مهمة عىل طريق رفع مســتوى الخدمات الطبية يف 

أنحاء الدولة، ويف إطار زيادة الفعالية وكفاءة العمل 

باملستشــفى وبني املستشــفيات العاملية فقد شــهد 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة 

و ويل ميونــج باك رئيس جمهوريــة كوريا الجنوبية 

مراســم توقيع مذكرة اتفاق بشأن التعاون يف املجال 

الطبي بني القيــادة العامة للقوات املســلحة لدولة 

اإلمارات ومعهد تطوير القطاع الصحي يف جمهورية 

كوريا الجنوبية.

كام حرص مستشفى زايد العسكري عىل استضافة 

املؤمتــر الثالــث ملجموعة العمل اإلقليميــة العربية 

للطب العسكري يف أبوظبي تحت عنوان «يف السلم 

والحــرب من أجل اإلنســانية معاً لنحــدث الفرق»، 

مبشاركة أكرث من 25 دولة مثّلها قادة ورؤساء ومدراء 

الخدمــات الطبية يف القوات املســلحة من مختلف 

دول العامل، إىل جانب نخبة من أبرز الخرباء العامليني 

واملحليني يف مجال الطب العسكري.

وقــد حصلــت اإلمارات عــىل امليداليــة الذهبية 

للدول األكرث مشــاركة يف الجانب العلمي، وفازت بها 

قيادة ســالح الخدمات الطبية بدولة اإلمارات، حيث 

قام 18 محــارضاً من قيادة ســالح الخدمات الطبية 

باملشاركة العلمية الفعالة. 

 كــام تــم تكريم عــدد مــن األطبــاء املتميزين 

مبستشــفى زايد العســكري يف الدورة الثانية لجائزة 

"أبوظبــي للتميز الطبي" لعــام 2013 والتي تهدف 

إىل تشــجيع التميز يف مجال الرعاية الصحية يف إمارة 

أبوظبي ورفع املســتوى املعــريف للعاملني فيه ودعم 

البحث العلمي وتطوير األداء املؤسيس بشقيه العام 

والخاص والذي من شأنه أن يرفع إىل أعىل املستويات 

جودة خدمات الرعاية الصحيــة املقدمة للمواطنني 

واملقيمــني يف اإلمارة تجســيداً لتوجيهــات صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة -حفظه الله- والفريق 

أول سمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

والعســكرية عىل مســتوى الوحدات العسكرية أو 

الفرق الرياضية، والتي كان لها حضور مميز يف كافة 

الفعاليات واملنافســات الرياضية العسكرية املحلية 

منهــا والخارجية، كام ســجلت الرياضة العســكرية 

العديد مــن األلقاب واإلنجــازات يف جميع املحافل 

الدوليــة املختلفــة عىل صعيــد البطــوالت الدولية 

الرياضة العسكرية
واإلقليمية يف مختلف األنشطة الرياضية، ومام تجدر 

اإلشــارة إليه أن فريق الخاميس العسكري قد شارك 

يف بطولة أوروبا يف النمســا يف يوليو 2012 استعداداً 

لبطولــة العــامل للخاميس العســكري التــي أقيمت 

بفنلندا يف أغسطس 2012.
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الرسب اإلستعرايض املتفرد

العســكري  اإلمــارايت  الفرســان  فريــق  اســتطاع 

لإلســتعراضات الجوية، أن يحقق خــالل فرتة زمنية 

قصرية جداً نجاحاً باهراً نال إعجاب الجميع منذ أول 

ظهور رســمي له عام 2011، بفضل الدعم املتواصل 

والرعايــة التــي يحظى بها مــن القيادة الرشــيدة، 

وأصبح ينافــس فرق اإلســتعراضات الجوية العاملية 

األخرى التي سبقته بســنوات طويلة يف هذا املجال، 

مام يعد إنجازاً رائعاً ووســاماً يتوج به صدور جميع 

أعضاء الفريق الذين عملوا بجد واجتهاد ودون كلل 

أو ملل وســاهموا يف إنجاح تأسيس الفريق فحملوا 

املســؤولية وقبلــوا التحدي وأثبتوا للعــامل أجمع أن 

ابــن اإلمارات يتمتع بأقــىص درجات الحامس وحب 

املنافسة والتحدي.

 إن فريــق الفرســان يعترب رمــزاً وطنيــاً يعكس 

إمكانيات أبناء اإلمارات، ويرتجم اعتزازهم وفخرهم 

بقيادتهــم الرشــيدة وحبهــم الكبــري لدولتهم، كام 

أن الفريــق يعتــرب ســفري دولــة اإلمارات، ورســول 

محبة وسالم أثناء املشــاركات يف مختلف املناسبات 

والفعاليات املحلية والدولية التي يرسم خاللها أجمل 

اللوحات الفنية لعلم دولتنا الغايل بكل فخر واعتزاز 

يف سامء دول العامل التي يحل بها.

ومن هذا املنطلق شــارك الفريق الوطني اإلمارايت 

لالستعراضات الجوية "الفرســان"، إخوانه الكويتيني 

فرحة االحتفــال بالعيد الوطني الـــ52، وذكرى يوم 

التحرير الـ22 الذي شهد هذا العام حضوراً مميزاً من 

مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

و شــارك الفريق للمــرة األوىل يف معرض "االير تاتو" 

الــذي يعتــرب من أكرب معــارض اإلســتعراضات الجوية 

العســكرية يف العامل، يف قاعــدة فريفورد الجوية امللكية 

باململكــة املتحدة وجاء متزامناً مــع احتفاالت اململكة 

باليوبيل املايس ومرور 60 عاماً عىل تويل صاحبة الجاللة 

امللكة اليزابيث الثانية عرش اململكة املتحدة.

شارك فريق الفرسان 
فرحة االحتفال بالعيد 
الوطني لدولة الكويت 

الـ52 ليضيف بذلك 
جناحM آخر إS قائمة 

سلسلة مشاركاته

"

"

كام حرص فريق الفرســان عىل املشاركة يف حفل 

افتتاح معرض «آيدكس 2013» ليضيف بذلك نجاحاً 

آخــر إىل قامئة سلســلة مشــاركاته، إن طموح رسب 

الفرسان  لن يتوقف عند هذا الحد بل سوف يستمر 

بالسعي ليصبح من أفضل فرق االستعراضات الجوية 

عىل مســتوى العــامل وأكرثها تطبيقاً ملبــادئ األمان 

والسالمة الجوية .
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القوات املسلحة تكرم أبناءها املتقاعدين

تســاهم املوســيقى بشــكل عام يف التأثري عىل النفس، 

حيث تعرب عن ما تكنه النفس من مشــاعر وأحاسيس، 

وهــذا أمر طبيعي، فاملوســيقى لغة عامليــة وأداة من 

أدوات التعبري عن النفس، وأما عن املوسيقى العسكرية 

فهي وسيلة تســتثري حامس العسكريني وترفع هممهم 

وروحهم املعنوية من خالل عزف مقطوعات موسيقية 

عسكرية تحفز العســكريني وتحثهم عىل بذل قصارى 

جهدهــم يف التضحيــة والنضال يف ســبيل الوطن، كام 

أن للموســيقى العســكرية دور هــام وبــارز يف إحياء 

املراسم العسكرية يف املناســبات واإلحتفاالت الوطنية 

والعسكرية واإلســتقباالت الرسمية وتخريجات القوات 

املسلحة والعروض العسكرية، باإلضافة إىل الحفاظ عىل 

التقاليد العسكرية.

فمع تشــكل "قوة دفاع أبوظبي" عام 1966 وبتويل 

املغفــور له بإذن الله الشــيخ زايد رحمــه الله مقاليد 

الحكم يف إمارة أبوظبي، تم تأسيس موسيقى عسكرية 

خاصة بها عام 1970 تحت مسمى"موسيقى قوة دفاع 

أبوظبــي" يف مدينــة العــني مبركز تدريــب األغرار، ثم 

أعيدت تســميتها عام 1975 لتصبح " وحدة املوسيقى 

العســكرية"، وتــم تأســيس جنــاح للتدريــب خاص 

باملوسيقى العســكرية، وقد مرت املوسيقى العسكرية 

بعدة مراحل ليســتقر بهــا الحال عــام 1994  لتصبح 

مجموعة "املوســيقى العســكرية"، وارتبطت مبديرية 

ركزت قيادتنا الرشــيدة عىل االهتامم مبن أسهموا يف 

بناء هذا الوطن لذلك تم تشكيل جمعية املتقاعدين 

العسكريني، يف أكتوبر عام 2002. 

كام نظمت القيادة العامة للقوات املسلحة امللتقى 

الدوري الســنوي الثاين 2013 للعسكريني املتقاعدين 

بالتعاون مع جمعية العسكريني املتقاعدين.

وحرصت القوات املســلحة من خالل هذا امللتقى 

عىل تكريم عدد من أبناء الشــهداء تقديــراً وامتناناً 

لعطاء مــن ضحى بروحه فــداءاً للوطــن، ولحامية 

أراضيها، إمياناً من القوات املسلحة وقيادتنا الرشيدة 

برضورة الوقوف بجانب أرس عانت من فقدان أبنائها 

وتكرميهم التكريم الالئــق، وذلك من خالل الوقوف 

بجانبهم عنــد الحاجــة والرضورة وتقديــم املعونة 

واملســاعدة املعنوية واملادية لهم ومتابعة أمور أبناء 

الشــهداء وأوضاعهم الدراسية ومستوياتهم العلمية، 

ومســاعدتهم بعد التخرج يف الحصول عىل الوظائف 

املناسبة وفق مؤهالتهم العلمية ورغباتهم الشخصية، 

إىل جانــب تقديم الرعاية الصحيــة ومنحهم مقاعد 

للعمرة والحج ســنوياً، والرواتب املجزية التي تكفل 

لهم حياة كرمية.

التوجيه املعنوي. 

وقد حرصت «املوســيقى العسكرية» عىل املشاركة 

يف افتتــاح معرض «آيدكس 2013»، حيث عزفت عدداً 

من املارشــات العســكرية التي نالت إعجاب الحضور 

وذلك يف اليوم األول الفتتاح املعرض، كام قامت الفرقة 

املوسيقية بجولة حول أرض املعرض خالل اليوم الثالث 

ولقيت اإلستحسان من جموع العارضني والزائرين.

هذا وقد دأبت فرقة املوســيقى العسكرية للقوات 

املســلحة عىل املشاركة يف كافة املناسبات الوطنية التي 

يحتفى بها يف إمــارة أبوظبي، وتعزف عدداً من القطع 

املوسيقية التي تتفق وطبيعة مناسبة اإلحتفال.

املوسيقى العسكرية
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القــوات املســلحة هي إحــدى املؤسســات الكربى 

يف الدولة، فهي تســتقطب أعداداً كبرية من شــباب 

الوطــن لإلنخراط يف ســلك العســكرية، والعمل يف 

ميادينها لكال الجنســني، اليــوم وبدعم من صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة - حفظه الله - وبجهود 

ومســاندة سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 

االتحاد النسايئ العام  الرئيس األعىل ملؤسسة التنمية 

األرسيــة رئيس املجلــس األعىل لألمومــة والطفولة، 

أصبحت املرأة جزء من مسرية التنمية التي تشهدها 

الدولــة وخاصــة يف املجــال العســكري، وقد أصبح 

العنرص النســايئ رقامً اليستهان به يف األداء الوظيفي 

للعســكريات واملدنيات، وأثبتــت ابنة اإلمارات أنها 

جديرة بهــذه الثقة كعاتها، لرتد الجميل لهذا الوطن 

الغايل وقيادته الرشــيدة، وهي عــىل يقني دائم بأن 

هناك من يتابــع إنجازاتها ويفتخر بها ويأخذ بيدها 

لتطوير قدراتها.

وها هي مدرسة خولة بنت األزور تحتفل بتخريج 

دورة املســتجدات، يف ديســمرب 2012 وشهد الحفل 

ســعادة العميد الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون 

بــن محمد آل نهيــان مدير التفتيــش العام، والذي 

أقسمت يف ختامه الخريجات بالله العظيم بأن يكن 

مخلصات لدولة اإلمارات العربية املتحدة ولرئيســها 

ابنة اmمارات على 
يقني دائم بأن 

هناك من يتابع 
إجنازاتها ويفتخر 
بها ويأخذ بيدها 

لتطوير قدراتها

"

"

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة -حفظه الله-.

 ويف متيــز آخر للمرأة العســكرية اإلماراتية وعىل 

مســتوى الرشق األوســط بعثت اإلمارات مبواطنات 

مجنــدات للدراســة يف أكادمييــة "ساندهريســت" 

العســكرية امللكية، وهذه التجربة ستساعد يف وضع 

معايري جديدة لتقييم هــذه التجربة، فهن يخضعن 

لنفس الدورة الدراســية التي يخضــع لها زمالؤهن 

الذكور، يف هذه الكلية العسكرية العريقة.

كــام اتاحــت القــوات املســلحة املجــال للفتاة 

لإلنخــراط يف املجال املدين لتســد الوظائف اإلدارية 

املتنوعة التي تزخر بها أقســام وشــعب ومديريات 

القوات املســلحة ويف مختلــف التخصصات العلمية 

واملهنية.

املرأة يف القوات املسلحة
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مهرجان « الوحدات املساندة»

انطالقــاً من إميان القيادة العامة للقوات املســلحة 

بأهمية املشــاركة يف مهرجان قرص «الحصن» كونه 

حدثــاً اجتامعياً يبث قيم التالحــم الوطني، جاءت 

املشــاركة بفريق «الوحدات املساندة»، حيث متيز 

املشــاركون فيه بإرتدائهم الزي العسكري والشعار 

التقليــدي للقوات املســلحة إبــان قيــام االتحاد، 

وانطلقت املســرية الراجلة من قــرص «املنهل» إىل 

قــرص «الحصن»، وعــّدت املشــاركة داللة واضحة 

عىل حرص القوات املســلحة  يف إبراز دورها قدمياً، 

واملحافظة عليه منــذ انطالقته وحتى اليوم، ورغبة 

القوات املســلحة يف إطــالع رشائح املجتمــع كباراً 

وصغاراً عىل هذا الدور، مؤكدة بهذه املشــاركة أن 

القوات املســلحة جزء من املجتمع ونســيجه العام 

تتفاعل معه ومع أحداثه، وتشــارك وترعى وتساند 

كل ما يسهم يف خدمة الوطن واملجتمع. 

ويف إطــار رفع الكفاءة وتعزيز الرتابط الوثيق بني 

املؤسسة العسكرية واملجتمع املحيل، والحفاظ عىل 

الهويــة الوطنية لتحقيق مهارة الرماية وتعلم الدقة 

واالتزان يف الســلوك النفيس والجســدي واالنضباط 

يف التحكــم بالجســد يف إصابــة الهدف مــن أبعاد 

وزوايــا واتجاهات مختلفة، انطلقت كذلك فعاليات 

مهرجان الوحدات املســاندة للرماية، والذي نظمته 

قيادة الوحدات املســاندة يف ميدان الرماية مبنطقة 

ســبخة الحفار يف أبوظبي، حيث ســاهم املهرجان 

يف تعزيز الرتابط الوثيق بني املؤسســة العســكرية 

واملجتمع املحيل.

فالرماية أساس تدريب القوات املسلحة، ومكمل 

رئييس للتدريب النظري، فهي تسهم يف رفع اللياقة 

البدنيــة للرامي، ومتنحــه الرتكيز والتــأين والدقة، 

وتغرس يف نفسه حب الوطن وإنكار الذات.

وقد أىت هذا املهرجان ليوطد العالقة بني جميع 

فئــات املجتمع من عســكريني ومدنيني إىل جانب  

املحافظة عــىل موروث اآلباء واألجــداد من هذه 

الرياضة املتجددة.

«درع الوطن» يف قلب الحدث

ســعت مجلــة «درع الوطــن» عــىل التواجــد يف 

مختلــف الفعاليــات العســكرية أو املدنية  لتعرب 

عن أهمية التفاعل والتواصل بني القوات املسلحة 

واملؤسســات الحكومية األخرى وأفــراد املجتمع، 

وهي مشــاركة فاعلة وواضحة املعــامل واألهداف 

وتحمل يف طيات رســالتها دعامً للمجتمع وتوعية 

للجمهــور، والتعريف بدور القيادة العامة للقوات 

املســلحة املقدم للمجتمع املحــيل، وتعترب مجلة 

«درع الوطــن» مرجعاً حقيقياً ألهم األحداث التي 

مــرت بها القوات املســلحة منذ تأسيســها وحتى 

يومنا هذا وإحتوائها عىل الكثري من الصور النادرة 

للمغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان -رحمه الله-.

كام شــاركت مجلة «درع الوطــن» ممثلة عن 

مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة للقوات 

املســلحة مبعرض وملتقى "تســتاهل بالدي" الذي 

أقيــم بجامعة اإلمــارات العربية املتحــدة وذلك 

بعرض مســرية املجلة وانجازاتها التي تحققت عىل 

يد أبنائها الذين ســعوا خالل مســرية املجلة لرصد 

فعاليات مهرجان 
الوحدات املساندة 

للرماية انطلقت 
للمحافظة على 

موروث ا�باء 
واPجداد

"

"
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تقرير

الصور املرشقة عــن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وتعزيــز مكانتهــا املرموقــة، والرتكيز عــىل تنمية 

روح الوالء والتالحم الوطنــي واملجتمعي بني أبناء 

اإلمارات.

كام شاركت مجلة «درع الوطن» يف معرض «آيدكس 

2013» بإعتبارها رشيكاً اســرتاتيجياً لتعكس أنشــطة 

املعــرض وفعالياته بالقلم والصــورة من خالل نرشاتها 

اليوميــة املتميزة، والتي القت االستحســان من القراء 

مبختلف رشائحهم.

و شــاركت مجلــة «درع الوطــن» يف فعاليــات 

«مؤمتــر الطــب العســكري» من خــالل تواجدها 

بجناح يف املعرض املصاحب للمؤمتر.

وتســعى املجلة كعادتها دامئــاً بالقلم والصورة 

إىل تغطية املعــارض واملؤمترات املحليــة والعربية 

والعاملية وإلقاء الضوء عليها وعىل فعالياتها، موفرة 

بذلك لقرائها آخر األخبار واألحداث والفعاليات.

وكعهدها دامئاً حرصت مجلة «درع الوطن» عىل 

املشــاركة يف مهرجان «الوحدات املساندة للرماية» 

لعرض كل ما يتصل بالقوات املســلحة من أنشطة 

وفعاليات حيث كانت ترقب وترصد الحدث وإبراز 

قيم التواصل بني القوات املسلحة واملجتمع.

وكان ملجلــة  «درع الوطــن» حضــور يف ملتقى 

جائزة السالم العاملي 2013 يف ديب خالل الفرتة من 

14 إىل 15 أبريل املايض، من خالل تواجدها بجناح 

�لة "درع الوطن" 
 Mحقيقي Mتعت� مرجع

Pهم اPحداث التي 
مرت بها القوات 

املسلحة منذ 
تأسيسها وحتى 

يومنا هذا

"

"

يف امللتقــى، فقــد حرصت املجلة عــىل عرض دور 

القوات املســلحة يف عمليات حفظ السالم العاملي 

واملساعدات اإلنسانية.

وللمرة األول تواجدت مجلــة «درع الوطن» يف 

معرض أبوظبي الدويل للكتاب 2013 الذي أقيم يف 

أبوظبــي من 24 حتى 29 إبريــل املايض، حيث تم 

توزيع آخر إصدار من مجلة «درع الوطن» وعرض 

كتاب "درع الوطن ... مســرية أربعــني عاماً" الذي 

حمل بني دفتيه رصداً ملسرية 40 عاماً ألهم األحداث 

التي غطتها املجلة منذ صدورها يف شــهر أغسطس 

عام 1971، كــام تم عرض اإلصــدار الجديد ضمن 

سلســلة دورياتها العلمية تحت مســمى "دراسات 

وبحــوث" الذي تنــاول قضايا العــرص، وأحدث ما 

يتناوله الكتاب واالسرتاتيجيني من دراسات وبحوث 

عسكرية واســرتاتيجية، وتم عرض العدد األول من 

كتاب "مقاالت" الذي حمــل بني صفحاته املقاالت 

التــي نرشت باملجلــة لعدداً من الكتاب املشــهود 

لهم بالخربة الطويلة يف مجال الكتابة، ومترســهم يف 

أدبيــات وفنيات التحرير الصحفي، ومتيزهم بثقافة 

واسعة وشاملة ومتنوعة.
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خرجــت بنقطتــني مهمتني من مكاملة تلقيتها قبل أســبوعني مــن رئيس تحرير املجلة قبــل كتابة هذا 

العمود، النقطة األوىل أنه إذا كان االحتفال بيوم توحيد القوات املسلحة - الذي تم يف السادس من مايو 

1976 واجباً عىل كل الوحدات العسكرية يف الدولة وأفرادها؛ ضباطاً وجنوداً؛ فإن األمر أوجب بل ألزم 

علينا نحن يف مجلة "درع الوطن"، باعتبار املجلة "النافذة" العســكرية التي ميكن من خاللها أن يعرف 

اآلخرون أنشــطتنا؛ لذلك فإن إصدار عدد خاص يف هذا اليوم مســألة تكاد تكون أمراً مفروغاً منه، أما 

النقطة الثانية هي أن االحتفال بهذا اليوم يف اإلعالم العسكري مسألة ليست من باب تأدية واجب، وإمنا 

هناك معان ودالالت نعمل عىل ترسيخها "وحفرها" لتبقى يف أذهان من مل يعايشوا الحدث.

مســألة توجيه كّتاب املجلة أمر عىل غري العادة؛ إال يف حاالت استثنائية كام يف هذه الحالة؛ وهو غري 

متبــع باعتبار أن فريق التحرير باملجلة يوضح للكتاب الخطوط العريضة والعامة للسياســة التحريرية 

للمجلة، ويرتكوا لنا حرية وضع أفكارنا وصياغتها دون تدخل مبارش من فريق التحرير طاملا التزم الكاتب 

بخط التحرير، طبعاً املعمــول به، هناك تدخالت تقوميية وتصحيحية من هيئة التحرير لتعديل الفكرة 

وإدخالها ضمن القالب العامل للمجلة حتى ال تظهر املقاالت كمن يغرد "خارج الرسب".

ومن باب مشــاركة الفكرة وتفســري أهمية تخصيص مقاالت خاصة بالعــدد، رشح يل رئيس التحرير 

أهمية هذا العدد، ومؤكداً عىل وجه الخصوص عىل الجيل الذي مل يعش تفاصيل توحيد القوات املسلحة 

يف مراحلها املختلفة، ثالث مراحل رئيســة مرت بها القوات املسلحة يف مسرية توحيدها، بعدما اتضحت 

إســرتاتيجية الدولة االتحادية، واملســألة بالنســبة لنا أكرب من إصدار عدد خاص ألنها تصل إىل املؤسسة 

العســكرية والوطن؛ باعتبار أن توحيد القوات املسلحة هي واحدة من مثار "االتحاد اإلمارايت" النموذج 

الوحدوي.

يوم توحيد القوات املســلحة هو يوم للتاريخ العســكري اإلمارايت؛ حيث يتم فيه استذكار واسرتجاع 

الكثــري من التحديات والصعوبات التي دفعت بالقامئني عىل هذه املؤسســة لتكــون يف بوتقة واحدة، 

ولتصنــع رجاالً يبنــون ويحافظون عىل أمن الوطن واملواطن، وتاريخ القوات املســلحة اإلماراتية حافل 

بالكثــري من اإلنجازات الوطنية الداخلية والخارجية يف مســألة الحفاظ عــىل الوطن وهزمية التحديات 

وبناء سمعتها اإلنسانية يف العامل.

أتخيل اليوم الذي أعلن فيه اكتامل توحيد قواتنا املسلحة يف عام 1997 عندما صدر قرار ضم املنطقة 

العســكرية الوســطى، وكانت آخر قوة إماراتية تندمج يف القوات االتحادية، وقتها الفرحة كانت عارمة، 

وأتخيل أيضاً مشــاركات قواتنا يف حرب تحرير الكويت وكذلك املشــاركات يف قــوات األمل بالصومال، 

وضمن قوات الحفاظ عىل السالم يف البوسنة والهرسك ويف أفغانستان والعراق، وإزالة األلغام يف لبنان، 

واملساعدات اإلنسانية يف العديد من دول العامل.

الســادس من مايو هو مصدر فخر وفرح لنا؛ تحققت لدينا الكثري من األماين اإلماراتية والعديد من 

الطموحات كانت عبارة عن أحالم؛ قبل فرتة بسيطة رأينا ما أنجزته قواتنا يف مجال الصناعات العسكرية 

وعىل فرتات معينة شــاهدنا قصص نجاح يف تخليص مواطنني من عمليات االختطاف والقرصنة يف أنحاء 

مختلفــة من العامل بطريقة تؤكــد املكانة التي وصلتها مهارة الجندي اإلمــارايت يف مجال حامية الوطن 

واملواطن.

إذا شئت ميكن اعتبار هذا اليوم هي يوم "الذاكرة العسكرية" للوقوف باملقارنة مع الوضع الذي كان 

يف بدايات االتحاد، وما وصلنا إليه اليوم، وبالتايل ينبغي علينا أن نعطي هذه املناسبة حقها من التقدير، 

فاألمر ال بد أن يكون درساً حقيقياً لكيفية بناء الدول وصيانتها!!

بقلم:cمد خلفان الصوا8
كاتب إماراتي

 

توحيـد اجليـش
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 "Nation Shield" 
journal is 
considered an 
authoritative 
reference point 
on major defense 
and security 
events for Armed 
Forces

"

"

Sultan Al Nahyan.
 The magazine also represented the 

Directorate of Moral Guidance at the 
General Headquarters of the Armed 
Forces at “Testahil Biladi” Exhibition 
and Forum, which was held at the UAE 
University. 

 The magazine also participated in 
“IDEX 2013” as a strategic partner to re-
flect the activities of the exhibition pen-
and-image through its distinguished 
daily bulletins, which received plaudits 
from readers in various segments.

 It also took part in the “Military Med-
icine Conference” through its presence 
in a pavilion at the exhibition accom-
panying the conference. The magazine 
covers local, Arab and international ex-

hibitions and conferences, providing its 
readers with the latest news, events and 
activities.

 And as always, the Nation Shield is 
keen to participate in the “Shooting 
support units” festival to display eve-
rything related to the Armed Forces. It 
monitored the event and highlighted the 
values   of communication between the 
armed forces and society.

 The magazine attended the World 
Peace Prize Forum 2013 in Dubai dur-
ing the period from 14 to 15 April this 
year, through its presence at a pavilion 
in the forum where the journal high-
lighted the role of the Armed Forces in 
world peacekeeping operations and hu-
manitarian aid. 

 For the first time, the magazine was 
present at the Abu Dhabi International 
Book Fair 2013 held in Abu Dhabi in 
April, where the latest issue of the Nation 
Shield magazine was distributed. The 
book “The Nation Shield ... a March of 
Forty Years”, surveyed the most impor-
tant events covered by the magazine in 
forty years since its first issue in August 
1971. The new volume of the series of 
its scientific periodicals under the name 
“Studies and Research”, dealt with issues 
of the day and the latest military and stra-
tegic studies and research. The first edi-
tion of the book “Essays,” contained the 
articles published in the magazine by a 
number of experts about their techniques 
of writing and the style of editorials.
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 Women in Military

 The Armed Forces is one of the major 
institutions of the state. It attracts large 
numbers of young citizens, both male 
and female. Women have become an 
indispensable element in the functional 
performance of the military. Emirati 
women have proved themselves worthy 
of this trust as usual.

 Khawla bint Al Azwar School cele-
brated the graduation of a batch of new 
women cadets, in December last year.

 In another distinction for military 
women in the UAE and the Middle East, 
the UAE sent national women recruits 
to study at the Royal Military Academy 
“Sandhurst”, where they are subjected to 
the same rigorous course taken by their 
male colleagues.

 The Festival of “Support Units”: 

Communication and Interaction

 “Support Units” team participated in 
the Qasr al Hosn Festival, a social event 
that instills the values   of national cohe-
sion. 

 The Support Units Festival for Shoot-
ing, organized by the Support Units 
Command kicked of in the shooting 
field at Sabkha District in Abu Dhabi. 
The festival contributed to strengthen-
ing the close interrelationship between 
the Military and the local community.

 ”Nation Shield” in the Heart of 

the Event

 The Nation Shield journal was present 
at various military or civilian events 
reflecting the importance of interac-
tion and communication between the 
Armed Forces and other government 
institutions and members of the com-
munity. The Nation Shield journal is 
considered an authoritative reference 
point regarding major defense and se-
curity events for the Armed Forces to 
this day. It contains a lot of rare pho-
tographs of the late Sheikh Zayed bin 
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 Al Fursan Team also participated in 
the opening ceremony of “IDEX 2013”, 
adding another feather to their list of 
their achievements. 

 The Armed Forces Honor their 

Retired Employees

 Our wise leadership has taken care of 
those who have contributed to the build-
ing of this country, so the Association of 

Retired Military Personnel was formed. 
The General Command of the Armed 
Forces organized the Second Annual Pe-
riodic Forum 2013 for Retired Military 
Personnel in collaboration with the As-
sociation of Military Retired Personnel.

 To honor the memory of the martyrs, 
the Armed forces and the Leadership 
provide moral and material assistance 
to their children.

 Military Music

 Military music is a way to evoke the 
enthusiasm of soldiers and raise their 
morale and has a key role in military 
ceremonies in national events and cel-
ebrations, official receptions, graduation 
ceremonies of the armed forces and mil-
itary parades, in addition to the preser-
vation of military traditions.

 Abu Dhabi Defense Force created its 
own military music in 1970 under the 
name “ Abu Dhabi Defense Force Music 
“ in the city of Al Ain in the Freshmen 
Training Center. It was renamed in 1975 
as the “Military Music Unit”, and a pavil-
ion for special training in military music 
was established. Military music has gone 
through several stages to become the 
“Military Music Group,” in 1994 under 
the Directorate of Moral Guidance.

 During the opening session of IDEX 
2013, the “Military Band” of the UAE 
Armed Forces played a number of mili-
tary marching music pieces that won the 
admiration of the audience. This band 
has consistently participated in all na-
tional events celebrated in the Emirate 
of Abu Dhabi.
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 Al Fursan Team: A Unique Team

 The UAE Al Fursan Team for Aero-
batic display has managed, within a 
very short time, to achieve a resounding 
success that won the admiration of eve-
ryone since its first official appearance 
in 2011. It is now competing with other 
world aerobatic teams that preceded it 
by many years in this area.

 Al Fursan Team is a national symbol 
that reflects the potential of the UAE 
people, and translates their pride in their 
wise leadership and their great love for 
their country. The team is considered 
the UAE Ambassador and a messenger 
of peace during participations in vari-
ous local and international events. 

 As such the UAE national Aerobat-
ics Team, Al Fursan, participated in the 
celebration of the 52nd National Day of 
the State of Kuwait, and the 22nd an-
niversary of the Liberation Day, which 
saw a distinctive presence of the GCC 
citizens.

 The team participated for the first 
time in the “Air Tattoos,” exhibition 
which is one of the largest military aero-
batic shows in the world, at the Fairford 
Royal Air Base UK, and coincided with 
the celebrations of the Queen’s Diamond 
Jubilee anniversary on the occasion of 
the passage of sixty years after Her Maj-
esty Queen Elizabeth II ascension to the 
throne of the United Kingdom.
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bak,” President of the Republic of South 
Korea, witnessed the signing ceremony 
of a Memorandum of Agreement on co-
operation in the medical field between 
the General Command of the Armed 
Forces of the United Arab Emirates and 
the Institute for the Development of the 
Health Sector in the Republic of South 
Korea.

 Zayed Military Hospital also hosted 
the Third Conference of the Arab Re-
gional Working Group of Military Med-
icine in Abu Dhabi under the title “In 
Peace and War for Humanity Together 
to Make a Difference”. The UAE was 
awarded gold medal for the countries 
most involved in the scientific aspect.

 A number of outstanding doctors 
from the Zayed Military Hospital took 
part in the second session of for “Abu 
Dhabi Award for Medical Excellence” 
for 2013.

 Military Sports

 Our Armed Forces have been focusing 
on training individuals for participation 
in the most important Arab and inter-
national sporting championship events. 
This resulted in the establishment in 
1974 of a Center of Military Physical 
Education which is now known as “The 
Military Physical Education Center”.

 It may be noted that the military 
quintet team participated in the Euro-

pean Championship in Austria in July 
2012 in preparation for the World Mili-
tary Pentathlon Championships which 
was held in Finland in August 2012.

"
"

 Zayed Military 
 Hospital boasts
 many pioneering
 achievements in
health services
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 Exhibitions and Conferences

 IDEX 2013

 The International Defence Exhibition 
and Conference, IDEX with its official 
conference, the Gulf Defence Confer-
ence (GDC), is the only exhibition in 
the Middle East and North Africa that 
displays the latest technology of defense 
services for land, sea and air systems. 

 IDEX this year witnessed the Naval 
Defense Expo (NAVDEX) II, which 
doubled in size since it was established 
and was attended by more than 80 ex-
hibiting companies. During the two ex-
hibitions the UAE Armed Forces signed 
55 defense contracts totaling AED 14.1 
billion, which reinforced the commit-
ment of the UAE to own the latest de-
fense systems.

 The eleventh session of the Interna-
tional Defence Exhibition and Con-
ference “IDEX 2013” has achieved an 
outstanding success at the level of inter-
national exhibitions.

 Naval Defense Expo (NAVDEX) 

 IDEX exhibition was accompanied by 
Naval Defense Expo (NAVDEX) in 
which exhibitors presented many inno-
vations in the field of protection from 
the sea to secure coasts, as well as the 
latest developments in the naval defense 
sector from the major manufacturers of 
ships, frigates and war submarines.

 Military Therapeutic Services: 

A Pioneering Project

 Zayed Military Hospital has had many 
achievements.  To raise the standard of 
the hospital to international level, HH 
General Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces, and “Lee Myung-
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med e-University (HBMeU), and High-
er Colleges of Technology has incorpo-
rated a new specialized scientific subject 
in Naval Science and Engineering.

 The 13th batch of cadets was gradu-
ated from Rashid bin Saeed Al Mak-
toum Navy College in March last year, 
at the headquarters of the college in Al-
Taweelah area, Abu Dhabi.

 Work, Success, Excellence

 The Individual Training Command, 
Freshmen Training Center, organized a 
celebration on the occasion of the grad-
uation of freshmen cadets and univer-
sity students in Al Ain. 

 Air Force & Defense Institute organ-
ized a ceremony, on the occasion of the 
graduation of a batch of officers from a 
specialized course, at the headquarters 
of the Institute in Zayed Military City in 
December 2012. 

 The Armed Forces General Mainte-
nance School celebrated the graduation 

of a number of specialized courses at 
the headquarters of the school at Zayed 
Military City, and the school confirmed 
that it would continue to be a prime 
center for the preparation of technical 
generations for units and formations in 
the Armed Forces.

 The Infantry School held a ceremony 
on the occasion of the graduation of two 
batches of commanders of automated 
infantry companies in November 2012. 

 Units of the Armed Forces and 

the March of Success

 On the forty-fourth anniversary of 
its establishment, the Military Works 
Command celebrated its achievements 
at its headquarters. The Military Works 
Command has been able to provide 
high-profile training for its officers and 
members as it has been equipped with 
state-of-the-art training tools like simu-
lators and well trained coaches. 

 The Medical Services Corps celebrat-

ed 46 years of achievements on “Unity 
Day,” which occurs the twenty-sixth of 
February each year, in honor of person-
nel in the health services sector of mili-
tary installations. 

 Last March, The Military Police Com-
mand of the Armed Forces celebrated 
the fortieth anniversary of founding 
the military police. The Military Police 
Command also harnessed all resources 
to create and maintain a safe and stable 
working environment for all its mem-
bers. The decree to establish the first 
company of military police affiliated to 
the Defense Force of Abu Dhabi issued 
on 20 January 1973 was the first step in 
the development of the military police 
based on training and modern technol-
ogy.

 Military prosecutions and courts of 
justice also celebrated the first anniver-
sary of their activation, which is one of 
the achievements of the General Com-
mand of the Armed Forces.

"

"

 The UAE          
 has signed
 defense deals
 totaling AED
 14.1 billion at
 IDEX 2013,
 underscoring its
 commitment to
 have the latest
defense systems
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from Air Defense, and the creation of an 
air school was one of the areas of devel-
opment that would meet the needs of the 
Air Force to train national pilots with 
high skills and educational excellence.

 KBZAC cooperated with several edu-
cational institutions in order to increase 
awareness and education of its cadres 
and to create a constructive cooperation 
within and outside the country. 

 KBZAC witnessed the graduation of 
42 cadet pilots and 9 air cadets, which 
was held in December 2012 at the col-

lege and attended by His Highness 
Sheikh Tahnoon bin Mohammed Al 
Nahyan, Ruler’s Representative in the 
Eastern Region.

 Zayed II Military College 

 The decree to found this college in 
1972 emanated from the vision of the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
who realized then the importance of 
building a military college to train and 
graduate young men for leadership po-
sitions in the Armed Forces. 

 The college is continuously updating 
its curricula and programs, the latest 
of which is the introduction of an elec-
tronic network through which cadets 
can enter any hall or unit in the armed 
forces and access lectures and educa-
tional presentations. 

 Zayed II Military College held the 
graduation ceremony of the 37 batch of 
cadet officers in Al Ain in January 2013, 
in the presence of HH Sheikh Moham-
med bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice 
President and Prime Minister and Ruler 
of Dubai, “may God protect him,” who 
congratulated the graduates on moving 
to a new phase in their lives.

 Rashid bin Saeed Al Maktoum 

Navy College

 Rashid bin Saeed Al Maktoum Marine 
College - previously Navy College – is 
one of the prominent educational edi-
fices in the Armed Forces. It was found-
ed in 1999 under the leadership of HH 
Sheikh Khalifa to meet the needs of our 
naval forces. 

 The college, in cooperation with sev-
eral educational institutions like the 
UAE University, Abu Dhabi University, 
the University of Hamdan Bin Moham-
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nation and being in constant readiness 
to address all threats and dangers.

 Addressing the candidates, His High-
ness said, “We are able – through your 
high determination and sincere wills 
- to achieve the impossible to defend 
our homeland.” He also emphasized his 
pride in the role of Zayed II Military 
College and its contributions for more 
than four decades in supplying our 
armed forces with qualified and dedi-
cated military cadres.

 Military Colleges and Institutes 

 

National Defense College

 His Highness Sheikh Khalifa issued a 
decree under Federal Law No. “1” in 
2012, for the establishment of the col-
lege called “National Defense College” 
affiliated to the General Command of 
the Armed Forces, to be based in Abu 
Dhabi city. The college was set up to 
train military and civilian leaders.

 The National Defense College awards 
master’s and doctorate degrees in strate-
gic and security studies. Those students 
who do not meet admission require-
ments at the university contracted may 
work toward getting a diploma in strate-
gic management of state resources.

 The Joint Command and Staff College
 In order to provide its students with 

the highest levels of culture and knowl-
edge, a mutual cooperation agreement 
was concluded between the Joint Com-
mand and Staff College and Abu Dhabi 
University in 2009 to graduate quali-
fied and specialized students. The col-
lege will celebrate the graduation of the 
22nd batch of its students in the middle 
of this year.

 Khalifa Bin Zayed Air College 

 Khalifa Bin Zayed Air College (KBZAC) 
was established in 1977 and began to 
prepare a study for the development of 
the UAE Air Force.  It was then separate 
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 The Edge of the Leadership 2013

  The UAE hosted – in the period from 
January 27 to February 6, 2013 - a Joint 
Military Exercise “The Leading Edge 
2013” held by the UAE General Com-
mand of the Armed Forces and the U.S. 
Central Command (CENTCOM), with 
the participation the armed forces of 28 
friendly and brotherly countries, in ad-
dition to federal bodies and institutions.

 The aim of The Leading Edge 2013 
was to upgrade operational efficiency in 
terms of the techniques and practices to 
prevent smuggling, handling and stor-
age of chemical materials used in the 
manufacture of mass destruction weap-
ons (WMD), and to activate the overall 
security initiative.

 This exercise has helped to fine tune 
coordination between the UAE and oth-
er friendly countries.

 The Prudent Leadership 

 The HH Gen. Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Command-
er of the Armed Forces, toured Zayed II 
Military College in Al Ain, and stressed 
the importance of working to serve the 

achievements and activities of our Armed 
Forces.

 Joint Exercises for Preparation and 
training: Peninsula Shield 9

 The ground forces and jet fighters of the 
GCC countries have carried out a num-
ber of joint military operations to achieve 
the main objective of the exercise “Pen-
insula Shield 9” reflecting the prepared-
ness, capabilities and advanced military 
potential of the forces. The joint exercises 
have embodied the unity, cohesion and 
professionalism among the participants. 
The “Peninsula Shield 9” was conducted 
from 10 to 26 February 2013.
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       Development 

 Foundation of the Federation

 The foundation of our Federation was 
laid under the leadership of  the late 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
“God’s mercy on him”. He was keen to 
consolidate the Federation by announc-
ing the unification under one flag and 
one leadership of the Armed Forces 
which had been thus far operating sepa-
rately. All necessary resources and hu-
man potential were harnessed to estab-
lish, modernize and develop the armed 
forces over the past years, adopting new 
military technologies and preparing a 
well trained manpower to raise a force 
meeting world’s highest standards.

 The March of Improvement

 The march has continued under the 
leadership of the leader His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 

the UAE President and Supreme Com-
mander of the Armed Forces “may 
God protect him.” In the following re-
port we highlight the most important 
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 Armed Forces: A Story of Success and     

 The foundation of the union was 

accompanied by the unification of the 

Armed Forces that started on 6 May 1976. 

Today we celebrate the 37th anniversary of 

this glorious event.

By: Amal Salem Al Hosani 
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ulations and appreciation to all army 
personnel and renew our confidence 
in their capabilities, loyalty, patriot-
ism and readiness to defend national 
achievements and sovereignty. I would 
also seize this opportunity to express 
my pride in the UAE women who 
share with men their responsibility as 
solders in the armed forces. We assure 
them our willingness to provide limit-
less support in every way possible to 
use their contribution in the military 
and non-military fields as a pioneer-
ing example of success, excellence and 
determination. I would also like to ex-
press my appreciation of the patriotic 
role played by national military insti-
tutes and academies which we are very 
much willing to support and upgrade 
to enable them perform their duties 
and attain aspired goals.

In conclusion, it is an honor for me 
to convey, on my behalf and on be-
half of the UAE armed forces, heart-
felt congratulations to His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces, 
(May God protect him), His High-
ness Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum, Vice-President, Prime 
Minister and Ruler of Dubai, (May 
God keep him), and Their Highness-
es Members of the Supreme Federal 
Council, the Rulers of the Emirates. 
I would also like to congratulate the 
UAE people on this glorious occasion, 
praying to the Almighty God to keep 
our nation a bulwark of dignity, pride, 
progress and prosperity.

May God help us all to achieve wel-
fare, progress and prosperity for our 
beloved nation.
May Peace and Blessings of Allah be 
upon you.
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relief assistance to various parts of the 
world, thus setting a sublime example 
in performing duties only modern ar-
mies are entrusted with. They offered 
a shining example for the UAE youth 
and our community.

The ongoing plans to upgrade the 
armed forces are part and parcel of 
the UAE master plan currently pur-
sued by His Highness Sheikh Khalifa 

bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE and Supreme Commander 
of the Armed Forces, (May God pro-
tect him). Our national achievements 
require a protective shield to attain as-
pired goals through upgrading, either 
by academic rehabilitation of army 
personnel or the acquisition of top-
notch weapon systems and combat 
equipment.

It has been 37 years since the unifi-
cation of the armed forces. Through-
out, the sons of this nation have been 
a top priority for development plans. 
The human resources have always 
been a national treasure and the best 
investment for the future. 

Brothers and Sisters of the Armed 
Forces,

This glorious day is also an occasion 
to renew allegiance to our wise leader-
ship headed by His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Presi-
dent of the UAE and Supreme Com-
mander of the Armed Forces, (May 
God protect him), to stay as loyal 
soldiers defending our soil, standing 
united, making our armed forces an 
impregnable shield for the nation and 
supporting Arab and friendly coun-
tries. To join this prestigious national 
establishment is everybody’s honor, 
duty and right.

Brothers and Sisters,

I would like to seize this glorious oc-
casion to convey my heartfelt congrat-

The human 

resources have 

always been a 

national treasure 

and the best 

investment for 

the future

"
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Brothers and Sisters, Officers, 

Non-commissioned Officers and 

Soldiers of the Armed Forces,

May Peace and Blessings of Allah be 
upon you,

We celebrate today the 37th anni-
versary of the unification of the armed 
forces which have been, and indeed 
will always be, emblematic of loyalty, 
unity – a cornerstone in emphasizing 
national identity and a source of pride 
for the Emirates and Emaratis. The 
unification of our armed forces on 
6 May 1976 under one central com-
mand and one banner was a historic 
decision strengthening the security 
and stability of our newly-borne na-
tion, and the mainstay of our national 

march of development and advance-
ment.

The unification of our armed forces 
is an achievement that truly translated 
national will for unity, federation and 
the strategic vision of the founding fa-
ther of the UAE, the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan (May God bless 
his soul) and his brothers the Rulers of 
the Emirates at the time to build this 
great national asset as a unique mod-
el – one to mirror loyalty, allegiance, 
unity, strong social fabric, national 
culture and our ancient heritage.

May 6 is a turning point that will 
always testify to the deep strategic vi-
sion of our founding fathers – a proof 
that will-power and determination 

are essential for building nations and 
achieving greatness. This historic day 
will always remind the younger gen-
erations of the sincere efforts of dedi-
cated men who sacrificed everything 
for their beloved nation and strived to 
unify our armed forces known for a 
high standard of training and techno-
logical advancement. Remembering 
this glorious day, we are entitled to feel 
proud of the 37 years of achievement 
of the military which makes a huge 
contribution to national development 
by supporting peace, security and 
stability of brotherly Arab countries, 
maintains peace security and stabil-
ity, and provides, under the United 
Nations umbrella, humanitarian and 
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 Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the

UAE Armed Forces

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Zayed Al Nahyan,

His Highness made a statement to the “Nation Shield” Journal marking the 37th 

Anniversary of the Unification of the Armed Forces in which he stated that unification 

of our armed forces is an achievement that truly translated national will for unity, 

federation and the strategic vision of the founding father of the UAE, the late Sheikh 

Zayed bin Sultan Al Nahyan (May God bless his soul) and his brothers the Rulers of the 

Emirates. The following is His Highness' statement:
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oath and faithful to your promise. Stay 
ahead through education and advanced 
arms and systems training, because life 
is a journey of continuous learning, and 
knowledge leads to security, prosperity 
and power. 

I want you to remain constantly alert, 
ready, and fit, both mentally and physi-
cally. We live in a world of instability 
where constant friendships do not ex-
ist, but nor do constant hostilities; only 
constant interests. It is our fate to live 
in a region scarred by war, unrest and 
conflict. And while we are confident 
of our own commitment to peace and 
our pursuit to building strong friend-
ships and cooperation with all countries 
around the world, we must be prepared 
to protect the sovereignty and inde-
pendence of our country, and the safety, 
security and resources of our people if 
needed. Allah the Almighty orders us 
to be strong and to have the courage to 
confront all manner of dangers. In the 
name of Allah, the most gracious, and 
most merciful: “Against them make 
ready Your strength to the utmost Of 
your power, including Steeds of war, to 
strike terror Into ( the hearts of) the en-
emies, Of Allah and your enemies, And 
others besides, whom Ye may not know, 

but whom Allah doth know. Whatever 
Ye shall spend in the Cause Of Allah, 
shall be repaid Unto you, and ye shall 
not Be treated unjustly.

Our officers and soldiers, 

Citizens of the UAE,

We are entitled today to be proud of the 
dedication and capability of our armed 
forces who protect the nation, keeping it 
safe and secure. But first and foremost, 
we have to extend our gratitude and ac-
knowledgement to those to whom we 
owe the most; to those who began this 
epic story thirty-seven years ago through 
the act of unity. I commemorate this an-
niversary with you, with appreciation and 
respect to our father, the founder of our 
nation, the first Supreme Commander of 
our armed forces His Highness Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, his life-
long friend and compatriot His Highness 
Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, 
and to all their brothers, the founding fa-
thers. May God rest their souls. 

With you, I would like to thank His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, our President and Supreme 
Commander, for his wise leadership and 
guidance, for his great role in building 
our armed forces and for leading the ef-

forts of developing and maximizing their 
capabilities. This role shall always live 
in the memory of our country and our 
people. Our history will dedicate pages 
to him, honouring him for his priceless 
contribution to our future generations, 
instilling the values of wisdom, respect 
and loyalty. 

On this occasion, I salute the Deputy 
Supreme Commander, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahy-
an, Crown Prince of Abu Dhabi, who 
dedicated himself to the development, 
armament, modernisation, and military 
capacity building in the armed forces. He 
has worked tirelessly, to date, to constant-
ly monitor progress of the armed forces 
and see through the fulfilment of their 
needs so that they remain the protective 
armour and the strongest sword keeping 
our nation impenetrable. 

I congratulate you, officers and sol-
diers, and all those who went before you 
showing great sacrifice and courage in 
the name of the United Arab Emirates. 
It is you who have made this commemo-
ration a meaningful event and you are a 
true inspiration to future generations. I 
wish you the very best. May you always 
strive to rise above the rest, through loy-
alty, courage and strength. 

God’s mercy, blessings, and peace be 
upon you.

        We proud of 

the dedication and 

capability of our 

armed forces who 

protect the nation, 

keeping it safe and 

secure
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Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, UAE President and Supreme 
Commander of the UAE armed forces, 
to have participated in this journey with 
our founding fathers from the very be-
ginning. We have witnessed its progress 
and learned from its higher Commander, 
Sheikh Zayed, invaluable lessons in vi-
sionary leadership and resilience. 

I remember His Highness Sheikh 
Zayed telling us just two weeks after 
the decree was issued that what we had 
achieved in uniting the armed forces was 
the easy part of the task that was ahead. 
This was during the first meeting of the 
higher command of the armed forces, 
headed by His Highness Sheikh Zayed at 
the headquarters on May 22nd 1976. His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed, who 
at that time was Deputy Supreme Com-
mander of the Abu Dhabi Defence Force, 
was present, as was I, as Minister of De-
fence and Commander of the Dubai De-
fence Force. 

During that meeting, our Supreme 
Commander conveyed to us his vision 
of building a modern national army and 
informed us that he would personally 
oversee the process. He emphasised the 
need to diversify the sources of weap-
ons, looking forward to the day when 
we would develop a domestic industry 
which would play a greater role in fulfill-
ing our military requirements. He also 
asked us to intensify our efforts to build 
national military capacity and leadership, 
and encouraged young people to join the 
armed forces and military schools. They 
responded in great numbers and showed 
extraordinary interest and energy. Sheikh 
Zayed directed Sheikh Khalifa and myself 
to meet weekly to ensure the smooth flow 
of the directorate of staff, established by 
the union decree. 

At that time, our concerns revolved 
around the lack of domestic capacity as 
well as a lack of human resources, and 
so the priority was to establish national 

military capacity. We believed that secur-
ing arms and completing military facili-
ties would be achieved within a few years, 
however, building human capacity would 
take a longer time, and training higher 
ranking officers and leaders would take 
even longer. But we had to do all that it 
took to achieve this crucial element of our 
strategy, regardless how challenging it was. 
Training and education programmes were 
rapidly established and soon vast numbers 
of graduates began to enter the forces and 
rose up the ranks. 

And so, here we are today, proud of 
what we have achieved so far and look-
ing forward to the challenges ahead. Here 
are our sons and daughters, of all ranks, 
leading our armed forces with great ef-
ficiency and skills, and running some of 
the most advanced and most sophisticated 
military systems employed in the world 
today. These are the sons and daughters of 
Sheikh Zayed. What we are seeing today 
is the realisation of his vision of a national 
army: to be at the highest level of organi-
zation, readiness, and discipline and to es-
tablish specialised military institutes and 
infrastructure that rank amongst the best 
in the world. We have developed a solid 
domestic defence industry together with 
local and international partners, meaning 

our weapons and systems now come from 
a wide variety of sources. Our industry 
has grown to such an extent that we are 
now capable of exporting equipment to 
other countries.  

The successful journey of our armed 
forces is, in turn, proof of the success of 
our national strategy, which puts Emiratis 
first. The modern structure of our national 
army and its advanced weaponry and in-
frastructure has gone hand in hand with 
building national capacity and leader-
ship, enabling us to achieve Emiratisation 
across all military ranks and in all speciali-
ties in a short span of time. In parallel, we 
have maintained similar focus on building 
human capacity alongside development in 
all other fields of national development, 
including our police forces, national secu-
rity forces, and all other institutions and 
organisations. With the blessings of Allah 
and the enthusiasm of our youth, we are 
confident about achieving our goal. 

Esteemed officers and soldiers,

You have been granted the honour of 
belonging to the UAE army and you 
have proven, with your loyalty, cour-
age, patriotism and discipline, that 
you are indeed worthy of that honour. 
I want you to be always loyal to your 
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Brave officers and soldiers of our 

armed forces,

My fellow citizens, 

God’s mercy, blessings, and peace be 
upon you. 

It is my pleasure to address you on 
this occasion to commemorate the un-
ion decree of our armed forces, which 
was passed on May 6th 1976. It gives me 
great pleasure as I witness the progress 
achieved by our armed forces, year af-
ter year, in parallel with the numerous 
achievements our country has witnessed 
across all sectors. We thank Allah, who 
has guided us along the right path, grant-
ed us success, and allowed us to serve our 
country and our people. 

As we commemorate together the 
thirty seventh anniversary of the union 
decree of our armed forces, we are in 
fact celebrating a national achievement 
that lives and grows within us, growing 

stronger and more rewarding with each 
passing year. Thirty seven years ago, the 
UAE’s wise leadership issued the trans-
formational decree to unify the UAE’s 
armed forces. Through this union, the 
process of developing our armed forces 
became a key element in our nation’s 
journey under one flag towards prosper-
ity. This union is a milestone in our na-
tional march on the path of development 
that has confirmed our ability to accumu-
late achievements on the human develop-
ment and the infrastructure fronts alike, 
unleashing the energies and talents of 
our nation and our people. Thus, we were 
able to position ourselves at the forefront 
of success and progress in many areas.

Today, the hearts of all Emiratis are 
filled with pride and joy as they celebrate 
this anniversary, assured by the efficien-
cy, readiness and alertness of our armed 
forces, as well as their deep loyalty to the 
nation and its leadership. I call on our 

youth to reflect on the journey of our 
armed forces and learn from their valua-
ble lessons and experiences. After all, the 
armed forces is a vivid success story for 
our journey as a country and as a people.

Today’s youth are proud of their coun-
try and proud to be part of the United 
Arab Emirates. They are reaping the fruits 
of our country’s success. I would like these 
young Emiratis to always remember that 
the road we took to get to where we are 
today was never easy. In fact, it was beset 
with difficulties and challenges. I would 
like them to remember that we would 
never have achieved our goals if we were 
not willing or capable of handling hard-
ships, overcoming hurdles and seizing 
opportunities with enthusiasm, persever-
ance and hard work. Everything we did, 
we did based on a vision underpinned by 
the best interests of our nation and our 
people; a vision that has transformed 
hopes and dreams into reality. The armed 
forces have set a remarkable example of 
a successfully executed leadership vision. 

Uniting the armed forces was one of 
the toughest challenges that our founding 
fathers had to face, second only to uniting 
the Emirates, an endeavour once called 
“impossible” by many. However, our fore-
fathers had the determination needed to 
conquer both challenges. And so, on this 
day, thirty seven years ago, they agreed 
to unite the Emirates’ armed forces. The 
agreement was a great achievement back 
then, considering our circumstances and 
our situation as a young country in its 
first few years. By issuing this decree, our 
founding fathers achieved their aspira-
tions to build a strong country, and con-
veyed a message to everyone, both within 
and beyond our borders, that the United 
Arab Emirates was capable of developing 
a strong and independent future. 

The decision to unify the armed forces 
was just the first step in a long endless 
journey of progress. I am blessed by Al-
lah, and so has been my brother, His 
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  UAE Vice President, Prime Minister, and Ruler of Dubai

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum

His Highness made a statement to the “Nation Shield” Journal marking the 37th 

Anniversary of the Unification of the Armed Forces in which he stated that as we 

commemorate the thirty seventh anniversary of the union decree of our armed forces, 

we are in fact celebrating a national achievement that lives and grows within us, growing 

stronger and more rewarding with each passing year. The following is His Highness' 

statement:
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their tangible humanitarian assistance in 
helping those in distress in areas afflicted 
by natural disasters and man-made crises 
around the globe.  As for its regional role, 
I affirm that our defence system comple-
ments those of our brothers in the Gulf 
Co-operation Council and is in tune with 
the general objectives of its counterparts 
in the wider Arab world.  Historical de-
velopments that have taken place in this 
region have proved the importance of 
this vital role, and the close relationship 

between our national military forces and 
other regional defence establishments.  

Meanwhile, as we commemorate this 
special and significant anniversary, I feel 
confident about our society’s prevailing 
atmosphere of tranquillity and security 
and am proud of our Armed Forces’ vari-
ous achievements in situations of both war 
and peace.  This is the result of the capabil-
ities they have acquired and the skills they 
have refined that allow them to discharge 
their tasks and duties in the most effective 

manner, whether securing an atmosphere 
conducive to sustainable development or 
within the regional or external context of 
their various deployments.  

I take great pride in the brave service 
performed by our sons and daughters in 
the Armed Forces − officers and other 
ranks alike − with their various fields of 
specialisation and military formations.  
They are the true strength of our home-
land, and the main pillar by which we se-
cure our vibrant economy and reinforce 
the cohesive unity of our society.  Indeed, 
they are the main foundation of this ever-
prosperous march and it is through their 
faithful commitment and diligent efforts 
to preserve our achievements that the 
United Arab Emirates will continue to be 
an oasis of peace and stability.

May Allah bless your efforts with fur-
ther success, and give us all the determi-
nation to continue to serve our beloved 
country and nation.  
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We pledge that we shall continue our 
work to provide all the necessary support 
to secure the appropriate level of mod-
ernisation for our Armed Forces, both 
internally and externally.  This shall be 
realised via an integrated defence strat-
egy to achieve the superiority of our mili-
tary power, thereby enabling our Armed 
Forces to conduct their national and hu-
manitarian duties in the most professional 
manner.  

My dear, brave sons and daughters: 

We believe that the process of building 
an established military strength will con-
tribute effectively to sustainable peace, and 
that such strength should be harnessed to 
achieve security, social justice and internal 
political stability.  We also have an obli-
gation to extend a helping hand to assist 
those in need amongst our sisterly coun-
tries and other friendly nations.  

It is on this basis that our Armed Forces 
continue their valuable contribution to in-
ternational peacekeeping efforts, as well as 



7  May 2013  |

37
37th UAE Armed Forces Unification Day     

In the Name of Allah, Most Com-

passionate, Most Merciful: 

On this glorious day, as we celebrate 
the thirty-seventh anniversary of the uni-
fication of the UAE Armed Forces, I am 
pleased to express my deep appreciation 
of, and respect for, your sincere efforts to 
enhance your skills and develop your ca-
pabilities in order to protect the territorial 
integrity of our beloved country, preserve 
its achievements and resources, and secure 
its status as a great nation, enjoying the 

fruits of sustainable security and stability.  
The unification of our Armed Forces in 

1976 was a milestone in the unique expe-
rience of building the various institutions 
of our federal state.  Today, we continue 
to strengthen the cohesive unity of our 
national effort, guided by our firm com-
mitment to the values and objectives laid 
down by our late founding fathers, who 
strived to achieve the strength and glory 
of our beloved country.  

That relentless determination continues 
to drive us, as we join hands with all of our 

brothers, Their Highnesses the Members 
of the Supreme Federal Council and Rul-
ers of the Emirates, to establish the solid 
tenets of our national Armed Forces.  We 
devised and implemented comprehensive 
programmes to modernise our defence 
forces, through which we succeeded in de-
veloping a modern deterrent force, armed 
with the latest equipment, defence systems 
and state-of-the art technology.  Our forc-
es are capable of protecting the territorial 
integrity of our cherished land, and pre-
serving the unity of its people.  
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Statements   NS

 The President of UAE & Supreme Commander of the Armed Forces

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan,

His Highness made a statement to the “Nation Shield” Journal marking the 37th 

Anniversary of the Unification of the Armed Forces in which he lauded the 6th 

May 1976 decision as a milestone in the unique experience of building the various 

institutions of federal state. The following is His Highness' statement:



5  May 2013  |

37th UAE Armed Forces Unification Day     
37

 We commemorate the 37th anniversary of the unification of the 

Armed Forces  by continuing the march to modernize and develop 

our armed forces

37th UAE Armed Forces Unification Day

 Statement of HH President
 of UAE & Supreme
 Commander of the Armed
Forces

Statement of HH Vice-
 President & Prime Minister
of UAE, & Ruler of Dubai

 Statement of HH Crown Prince
 of Abu Dhabi & Deputy Supreme
 Commander of the Armed
 Forces
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 Editorial ...

 Every year a dear occasion dawns on us through 
which we renew ultimate loyalty to our prudent 
leadership headed by HH Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, the President and Supreme 
Commander of the Armed Forces “may God pro-
tect him”. On 6 May 1976, the unification of the 
Armed Forces was declared under one flag and 
one leadership, which had a deep impact in ena-
bling the Federation and consequently, in record 
time, the  United Arab Emirates became a strong 
and prominent nation enjoying great  security 
and stability.

 God Almighty has blessed this nation with a 
prudent leadership  committed to provide our 
armed forces with all the necessary financial, hu-
man, technical and technological resources so 
that they are strong and powerful enough to safe-
guard the nation and the unity of the community. 
Our Armed Forces took advantage of advanced 
state-of-the-art technology to upgrade perfor-
mance and combat effectiveness, while expanding 
training and preparation. Thanks to the wise lead-
ership that made available all needed resources, 
our Armed Forces are well placed to defend the 
honor of the nation. This was confirmed by His 
Highness the Head of State and Supreme Com-
mander of the Armed Forces, who said: “We have 
prepared and implemented comprehensive de-
fense modernization programs that resulted, with 
the help of God Almighty, in the formation of a 
deterrent force equipped with the latest equip-
ment and military systems and technologies, and 
is able to protect the soil of the homeland and the 
unity of the community. We pledge to maintain 
the highest standards for our forces internally and 
externally within the framework of an integrated 
defense strategy to achieve excellence.”

 As usual, the Nation Shield journal, while cel-
ebrating this historic anniversary, has issued this 
supplement to mark this occasion that is dear to 

the hearts of everyone. In his notable address to 
the Armed Forces, HH Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan, the UAE President and Supreme 
Commander of the Armed Forces “may God pro-
tect him” congratulated them. He expressed his 
pride in the forces because they are the strength 
of this nation, support of the economy, and the 
fort that protects this community and the march 
of this lofty nation which continues to be the true 
oasis of security and stability. This supplement 
also includes a speech by His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, UAE Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, a 
speech by His Highness Sheikh Mohammed bin 
Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the Armed 
Forces, in addition to a speech by His Excel-
lency Lt. General Hamad Mohammed Thani Al 
Rumaithi, Chief of Staff, and a number of com-
manders of the Armed Forces. Finally we say: We 
pledge obedience to our wise leadership.

By:
Staff Major\ Yousef Juma AL 
Hadad
Editor in Chief

 Celebration and Empowerment





Khalifa
“Building an Established 
Military Contributes to 
Sustainable Peace”


