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يف تاريخ األمم والدول والشــعوب أياماً مجيدة يقف عندها الجميع ملياً الســتعراض ملفات املجد 
التاريخي، والتعرف إىل ســري األبطال والقادة العظام، واســتخالص العرب والدروس واالستفادة منها يف 
الحارض واملستقبل. ومن هذه األيام، يوم توحيد قواتنا املسلحة، الذي نحتفل اليوم بذكرى مرور واحد 

وأربعني عاماً عليه. 
يف هذا اليوم املشهود من عام 1976، التقت إرادة اآلباء املؤسسني عىل توحيد قواتنا املسلحة تحت 
راية وقيادة واحدة، إمياناً منهم بقيمة القوات املســلحة ومكانتها يف حســابات التخطيط االسرتاتيجي 
لدولة االتحاد، وإدراكاً منهم للتحديات املحتملة التي ســتواجه مسرية التنمية والبناء مبا مييل رضورة 
وجــود قوة قادرة عــىل توفري الحامية واألمن للدولة، التي كانت تخطــو خطواتها األوىل، وتحتاج إىل 
قوة ردع تصون مكتســباتها وتحول دون أي محاولة للنيل منها أو تهدد مســريتها التنموية؛ فقد آمن 
املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، وإخوانه، طيب الله ثراهم، بأن امتالك 
القوة ضامنة أساســية الزمة لحامية مســرية البناء والتنمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وأدرك 
مبكراً بوعي اســرتاتيجي فطري أن القوة البد وأن تكون مالزمة للبناء، فيد تبنى ويد تحمل الســالح؛ 

ولذا جاء قرار توحيد قواتنا املسلحة.
لقد تحقق بفضل هذه الرؤية االسرتاتيجية الواعية، الكثري من الطفرات واالنجازات النوعية للقوات 
املسلحة طيلة سنوات مرحلة التأسيس، التي شاركت خاللها قواتنا يف مهام انسانية واغاثية يف مناطق 
ودول عدة حول العامل، وعكست صورة مرشفة لدولة االمارات وقيمها ومبادئها االنسانية والحضارية. 
ثم تعاظم اإلنجاز من خالل خطط واســرتاتيجيات التطوير والتحديث يف مرحلة التمكني بفضل دعم 
ســيدي صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 
حفظه الله، حيث مىض سموه وفق خطط مدروسة لتطوير وتحديث قواتنا املسلحة حتى وصلت إىل 
ما وصلت إليه من تقدم واحرتافية، برعاية ومساندة قوية ومتواصلة من سيدي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. 
لقد أثبتت قواتنا املسلحة الباسلة منذ توحيدها أنها مدرسة يف الوطنية ومصنعاً للرجال، مبا تغرس 
يف األجيال من قيم الوالء واالنتامء والتضحية والدفاع عن وطننا الغايل، والذود عنه بكل غال ونفيس، 
وهــي منظومة القيم التي ترتســخ يوماً بعــد اآلخر يف املجتمع، لتعزز من وحدتــه ومنعته وقوته يف 

التصدي ألية تحديات أو مخاطر.
مــن املؤكد أن احتفائنا الوطني بذكرى توحيد القوات املســلحة، هــو احتفاء بقيم وطنية خالصة، 
أبرزها قيمة الوحدة والتوحد واالتحاد، التي تجسدت يف نهج «البيت متوحد»، الذي أسس له صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي بات ميثل قاعدة من قواعد وأسس العمل الوطني.
إننا يف هذا اليوم الغايل عىل قلوبنا، نقف إجالالً واحرتاماً ونحني الجباه لشهدائنا الذين القوا وجه 
ربهم راضني مرضيني، مستبرشين بنعمته وفضله، وليس فوق مرتبة الشهادة من مرتبة، وليس أسمى 

من بذل الروح دفاعاً عن الحق وعن الوطن وأبنائه.
وأخرياً وبهذه املناســبة وبلســان كل مواطن ومقيم عىل أرض هذه األرض الطيبة نوجه رسالة شكر 
وعرفان إىل قائد املســرية، وفخر الوطن، ســيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإىل 
كل شــيوخنا وقادتنا الذين جعلونا أسعد شــعوب الدنيا، وأكرثها ثقة بقيادتهم وبحكمتهم وبصريتهم 

التي تسترشف املستقبل، وتختار األفضل. 
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قواتنا
المسلحة

تحمي
       الوطن

                    وتصون
                       استقالله
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أبنايئ قــادة وضباط وضباط صف وجنود 
قواتنا املسلحة الباسلة 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يرسنا، وبالدنــا تحتفل بالذكــرى الحادية 
واألربعني لتوحيد قواتها املســلحة، أن نتقدم 
لكــم بتحيــة الفخر واالعتزاز عــىل ما بذلتم 
مــن جهد، وما قدمتم مــن تضحيات حاميًة 
لرتاب الوطن، وحفاظاً عىل مكتسبات شعبه 
ومنجزات دولته، التي أصبحت بفضل بذلكم 
وعطائكــم واحــة أمــٍن وأماٍن واســتقراٍر يف 

املنطقة.
إن الســادس من مايو، يوم نستحرض فيه 
بكل التقدير ســرية املغفور لهم آبائنا القادة 
املؤسســني الذين اتخــذوا القــرار التاريخي 

بتوحيــد قواتنــا املســلحة. يوم نقــف فيه 
تحيًة واجالالً لشــهداء الوطــن، الذين ضّحوا 
بأرواحهــم يف ســبيل الحــق، وصونــاً ألمننا 
الخليجــي والعــريب، مؤكديــن وقوفنــا إىل 
جانــب أرسهــم ورعايتنا الكاملة والشــاملة 
ألبنائهم. أنه يوم نتقدم فيه بالشــكر لشعبنا 
الــويف، امللتف حــول قيادتــه، املصطف إىل 
جانب جنودنا يشــد من عزمهــم ويرفع من 

معنوياتهم.
إن ما وصلت إليه قواتنا املسلحة من كفاءة 
وجاهزيــة عالية، هو نتاج رؤية اســرتاتيجية 
وطنية شــاملة، مكنــت دولتنا، بعــون الله، 
من بنــاء قوة رادعة، عامدها شــباب مدرب 
ومجّهز بأحدث العتداد واألنظمة والتقنيات. 
وإننا وأخواين أصحاب السمو أعضاء املجلس 
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األعىل حكام اإلمــارات، ماضون يف تطوير قدرات 
قواتنا املسلحة تســليحاً وتنظيامً وتدريباً وإدارًة، 
مبا ميكنهــا من مواصلــة أداء واجباتهــا الوطنية 
الدفاعية، ومهامها اإلنســانية العاملية مشاركة يف 

الحفظ عىل األمن والسلم الدوليني. 

أبنايئ وبنايت 

نحــن فخــورون بإنجازاتكــم ونجاحاتكــم يف 
تنفيذ املهــام التي أوكلت إليكــم، لقد أديتموها 
بكفــاءة وإخــالص، وســاهمتم بذلــك يف تعزيز 
األمن واالســتقرار لدولتنا ولشــعبنا، ولألشقاء يف 
دول مجلــس التعاون لدول الخليــج العريب، ويف 
مد يــد العون لنــرصة املظلوم وإغاثــة املحتاج. 
وســتظل قواتنــا املســلحة كعهدهــا دامئــا رمزا 

للوحدة الوطنية، وسندا لألشقاء، وعونا لألصدقاء، 
وســيبقى االنتــامء لهــا دامئا رشفــا وواجبا وحقا 

لجميع املواطنني.

وفقنا الله وسدد عىل طريق الخري خطانا ،
 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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املسلحةالقـــــــــــــــــــــــوات

حماة
االحتاد

وحامية
االستقـــــرار
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أخــواين وأبنايئ وبنــايت ضباط وجنــود قواتنا 
املسلحة الباسلة 

أبناء وبنات وطني الكرام
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

أحييكــم وأهنئكم بحلول ذكــرى صدور قرار 
توحيد قوات اإلمارات املســلحة يف الســادس من 

مايو 1976.
وأتوجه معكم بالتقدير والعرفان ألرواح صناع 
هــذا القرار؛ الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان 
وإخوانــه أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد حكام 
اإلمارات طيب الله ثراهم، وأثابهم عىل ما قدموه 

لوطننا وأمتنا.
وأقف معكم تكرمياً وإجالالً لشــهدائنا األبرار، 
وأجدد عهد وطننا بحفظ دمائهم، والســهر عىل 
راحة أرسهم ورعاية أبنائهم رعاية شاملة ودامئة.

يف مثــل هذا اليــوم منذ واحــد وأربعني عاماً، 
ومع انطلق مســرية بناء قواتنا املسلحة، انفتحت 
أمام دولتنا االتحادية أوســع آفاق توطيد أركانها، 
وتعزيــز مؤسســاتها، ومتكني مواطنيها، فمســرية 
البناء مل تكن مجــرد عملية فنية تتعلق بالتنظيم 
والتســليح والتأهيــل والتدريب فقــط، إمنا أيضا 
كانت عملية اســرتاتيجية لبناء املحور الرئييس يف 

منظومة قوتنا الذاتية.
ويف خضــم هذه العملية االســرتاتيجية، باتت 
قواتنا املســلحة فاعالً رئيسياً يف التنمية الشاملة، 
ومرجــًال لالنصهــار الوطنــي يعزز وحــدة بيتنا، 
ويعمق مضامني هويتنا الوطنية اإلماراتية، ويزيد 
مجتمعنا متاســكاً وتالحامً، ودولتنــا قوة ومناعة 

وبأساً.
من هنا يتبوأ يوم الســادس مــن مايو مكانته 
األثــرية يف حياتنــا، ويســتقر يف تاريخنــا عنواناً 

إلرصارنــا عىل ان نعيش بحريــة وكرامة يف وطن 
مرفوع الرأس، مصان الســيادة، مرهوب الجانب، 

وموفور األمن واالستقرار.
 ويف كل عام متنحنا الذكرى فرصة التواصل مع 
مسرية ملحمية يف بناء رصح وطني شامخ واكب 
مســرية بناء رصوحنا الوطنيــة األخرى، وحامها، 
وظللهــا باألمــن واالســتقرار، ورفدهــا بنامذج 
متفوقة يف تكوين املوارد البرشية، وإعداد القادة، 
واتقان معارف العرص يف حقول التقنية والتنظيم 
واإلدارة، ويف النمــوذج األعــىل للــوالء واالنتامء 
والعطاء للوطن، واالســتعداد لفدائه واالستشهاد 

يف سبيل حريته وعزته وكرامته.
ومــع النجاح املؤزر لربنامــج الخدمة الوطنية 
يف صفوف قواتنا املســلحة، وإقبال شــبابنا عليه 
بشــغف وحميه والتزام، أتيح ألجيالنا الناشئة يف 
وقت مبكــر، تحمل املســؤولية املقرونة برشف 
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عظيــم واالرتــواء من معــني الوطنيــة الصافية، 
واالنخراط يف عامل الجندية الزاخر بالقيم السامية، 

والتقاليد العريقة، والسلوكيات اإليجابية.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات اإلمارات

منــذ تواجدنا عىل أرض بالدنا، ونحن كابراً من 
كابر، نواجه أشكاالً من التحديات املصريية. ومن 

كل جيــل منذ أســالفنا األوائل، نهــض إماراتيون 
شجعان وواجهوا التحديات وتغلبوا عليها.

ويف حقبــة تاريخنــا الحديــث، نهــض أبناؤنا 
املؤسســون وواجهوا تحديات التجزئة والتشــتت 
والضعف والتخلف، وتغلبوا عليها، وأرسوا بإقامة 
اتحادنــا وتوحيــد قوانا، قواعد دولتنــا ومنوذجنا 

اإلمارايت يف التنمية الشاملة والتقدم والتحرض.
وكانت عملية بناء القوات املسلحة من أضخم 

التحديات التي واجهناها. وكان نجاحنا يف تكوين 
الكوادر العسكرية الوطنية معقوداُ عىل نجاحنا يف 
حقول التنمية كافة، وبخاصة يف حقيل التعليمني 
العام والعســكري. وقد نجحنــا يف مواجهة هذه 
التحديات بامتياز، فنموذجنا اإلمارايت يشع تقدماً 
يف كل مؤرشات التنمية الشاملة. وقواتنا املسلحة 
يف أعــىل درجات الجاهزيــة والكفــاءة، وأبناؤنا 
يشكلون قوامها من أعىل الرتب إىل أحدث خريج 

 .
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مــن كلية أو مدرســة عســكرية، ويديــرون أكرث 
نظم األســلحة والنظم اإللكرتونية تطورا وتقدماً، 
وينفذون مهامهم يف حامية وطننا، ويف ســاحات 

الوغى بشجاعة واقتدار.
أمــا صناعاتنــا العســكرية التي شــغلت فكر 
الشــيخ زايد طيب الله ثراه غــداة قرار التوحيد، 
وكانــت آنــذاك مبثابة الحلــم بعيد املنــال، فقد 
أصبحــت، برعاية اخي صاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايــد ال نهيان رئيــس الدولة حفظه 

الله، وجهود أخي صاحب السم الشيخ محمد بن 
زايد ال نهيــان حفظه الله، حقيقة تنبض بالحياة 
وتنمو وتتطور وتنافس يف األسواق العاملية، وتوفر 
لقواتنا املســلحة جــزءاً من احتياجاتهــا، وتعزز 
تنويــع اقتصادنا، وتفتح آفاقــاً جديدة ألبنائنا يف 

مجاالت البحث العلمي واالبتكار.
واليــوم، وبعد ســنوات حافــالت بالتحديات 
الناجمة عن مشــاريع ومؤامرات زعزعة استقرار 
دول املنطقة العربيــة، ونرش الفوىض والعنف يف 

أرجائها، يتجىل نهوضنا نحن اإلماراتيون بواجباتنا 
ومسؤولياتنا يف قضائنا عىل محاوالت إشعال الفنت 
يف بالدنا قضاء مربماً، ويف نجاحنا يف تعزيز التنمية 
واالزدهــار، وتوطيــد األمن واالســتقرار، ومضينا 

قدماً يف تطوير مصادر قواتنا الذاتية.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات اإلمارات

ونحن نحيي ذكرى الســادس من مايو، نتوجه 
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بتحيــة خاصة لقواتنــا التي تنفــذ مهامها خارج 
حــدود بالدنــا تجســيدا ملبادئنا يف نــرصة الحق 
والدفــاع عن مصالــح وطننا العليــا. ويقيننا بان 
أمننــا الوطنــي ال ينفصــل عن األمــن يف إقليمنا 
وعاملنا. مــن هنا، نهضنا مبســؤولياتنا يف مواجهة 
مصادر الخطــر يف إقليمنا، فشــاركنا يف التحالف 
الدويل ملحاربة اإلرهاب، والتحالف العريب إلحباط 
محاولــة اختطاف اليمن وتغيــري هويته العربية، 
وتحويله إىل قاعــدة لتهديد أمن اململكة العربية 
السعودية الذي هو ركن حيوي يف بنية أمن دول 

مجلس التعاون واألمن العريب بأرسه.
ومــع دخول األزمة يف اليمن قبل شــهر ونيف 
يف عامهــا الثالث، فان التحالف العريب مطمنئ اىل   
قدرته عىل تحقيق أهدافه، بعد ان حقق إنجازات 
اسرتاتيجية متثلت يف أفشال مخططات االنقالبيني، 
ويف متكني الرشعية من العودة إىل اليمن وبســط 
ســيطرتها عىل معظم أراضيه، ودعــم أعادة بناء 
الجيش الوطني، وبناء املؤسســات، وأطالق إعامر 
ما خربه االنقالب يف املناطق املحررة. وســتكمل 
دول التحالــف مهمتهــا إىل أن يتمكن الشــعب 
اليمنــي من تقرير مســتقبله بعيــداً عن إرهاب 

االنقالبيني وتهديدهم ووعيدهم.
أما عىل صعيد مشــاركتنا يف مكافحة اإلرهاب، 
فإنجازات التحالف الدويل تكرب كل يوم، ومطاردة 
اإلرهابيني ال تتوقف، وهم يف حال فرار وانحسار، 
ومرشوعهم الظالمي إىل زوال، ألنه خارج عن كل 
النواميس اإلنســانية والدينية، ويسري عكس سري 

التاريخ واالجتامع البرشي.
إن الهزميــة الحتمية لإلرهابيــني وتنظيامتهم 
لن تنهي املعركة مــع اإلرهاب، فهؤالء نتاج تربة 
فكرية مســمومة وسياســات عقيمة ال ترى أبعد 
مــن أنفها، وال بديــل عن تنقيــة الرتبة وإصالح 
السياسات، وهذه مســؤولية تتحملها يف الدرجة 
بحكوماتهــا  اإلســالمية  العربيــة  الــدول  األوىل 
وعلامئها ومفكريها وهيئاتها الدينية، فاإلرهابيون 
ضلوا عن ســواء الســبيل ، وعاثوا يف األرض خرابا 
وفسادا ، وارتكبوا أبشع الفظاعات بحق املدنيني، 
وفوق ذلك، شوهوا صورة اإلسالم واملسلمني لدى 
الــرأي العام العاملي، وحولوهــام إىل مادة تغذي 
املتطرفــني والعنرصيني يف كل دولــة تعيش فيها 

أقلية إسالمية كبرية كانت أم صغرية.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات اإلمارات

نحن دولــة تتوخى مبادئ التعايش الســلمي 
وتحب السالم وتســعى إليه. لكننا نعيش يف عامل 
تحكمــه املصالح، وتتدافع دولــه الكربى والكبرية 
وتتنافــس عىل الــرثوة والنفوذ، وتســارع النتهاز 

الفرص السانحة لتعظيم مصالحها، وأحياناً تعمل 
عىل خلــق هــذه الفــرص. واملشــهد الراهن يف 
منطقتنا العربية وحولها شــاهد عىل هذا التدافع 

والتنافس وانتهاز الفرص وخلقها.
لذلــك، ال حافــظ لحريــة ومقــدرات وأمــن 
واســتقرار الــدول الصغــرية ســوى االعتامد عىل 
نفســها وتنمية مصــادر قوتها الذاتيــة، وانتهاج 
سياســات حكيمة تحسن االســتعداد والتخطيط 
والحســاب والتنفيذ، وتواكب املتغريات، وتنســج 

أوسع شبكات الصداقة عرب العامل.
لقــد كان بنــاء قوتنــا الذاتية هاجــس جيل 

التأســيس وشــاغله األكرب. فكان االتحــاد، وكان 
توحيد القوات املسلحة وتطويرها، وكانت التنمية 
الشــاملة واملتوازنة، وكان تبلــور الهوية الوطنية 
اإلماراتية واســتقرارها عميقاً يف قلوب اإلماراتيني 
وعقولهــم. ومــع انتقال الرايــة إىل جيل التمكني 
بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، اســتقر تعزيز 
قوتنا الذاتية محوراً لرؤانا واسرتاتيجياتنا وخططنا 
ومشــاريعنا ومبادراتنا. فكان استثامرنا الضخم يف 
مواردنا البرشية، واستيعابنا املبكر ملقتضيات ثورة 
املعلومات واالتصــاالت، وتطويرنا للبنى التحتية، 
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وتلبيتنــا ملتطلبات اقتصــاد املعرفة، وحرصنا عىل 
تطوير األداء الحكومي، وســعينا لتنويع اقتصادنا 
الوطني، ودخولنا ميادين الصناعات العســكرية، 
والصناعات الدقيقــة، والطاقــة النظيفة، وعلوم 

الفضاء والذرة.
وكنتم أنتــم يا أبناء وبنات اإلمــارات يف قلب 
اســرتاتيجيات تعزيز قواتنا الذاتية، فأنتم وسيلتها 
وأنتم غايتها. وكنتم ومازلتــم محل ثقة قيادتكم 
وأهــالً لطموحاتهــا. وبكم جعلنــا وطننا الصغري 
مبســاحته وســكانه كبرياً برجاله ونسائه وتالحم 
أبنائه وتراحمهم واجتامعهــم عىل الخري ومكارم 
األخــالق، ووقوفهــم صفاً واحداً خلــف قيادتهم 

والتفافهم حول رؤاها وخططها وسياساتها.

أيها الضباط والجنود
أبناء وبنات اإلمارات

وطننــا بخري ونعمة. نعيــش االزدهار ونتظلل 
باألمن واالستقرار، ونؤمن بأن أفضل أيامنا ما تزال 

أمامنا.
 نعلم عىل اليقني أن عقولنا وسواعدنا هي من 
أوصلنا إىل ما نحن فيه وعليه. وعقولنا وسواعدنا 

هي من سيؤمن مستقبل وطننا وأجيالنا القادمة.
ثقتنا بالله وبأنفسنا وبشعبنا كبرية.

وخرباتنا يف مواجهــة التحديات ثرية. وقدراتنا 
متأهبــة للتغلــب عىل أيــة مخاطر تهــدد أمتنا 
وازدهارنا. وقد أثبتنا أنه ال يوجد صعب وشــديد 

فوق طاقتنا.
أما أنتم يا من نلتم رشف االنتساب إىل السلك 
العســكري، فلكم ومن ســبقوكم شــكر وتقدير 

قيادتكم وشعبكم.

أنتم محل فخر أمتنا ومصدر اعتزازها.
متثلون روح أمتنا وتعــربون عنها. روح العطاء 
واالنتامء والوالء والتضحية والفداء وإنكار الذات. 
وتتحملون مســؤولية كبــرية يف مرحلة اضطربت 
فيها أوضاع إقليمنا وعاملنا، وتثبتون أنكم أهل لها. 
أشــكركم فرداً فرداً أينام كنتم يف معسكراتكم 
ويف ثغور الرب والبحر والجــو، ويف ميادين القتال. 
وأسال العزيز القدير أن يشملكم برعايته، ويديم 
التوفيق حليفاً لكم يف مهامكم وحلكم وترحالكم؛
وأحيــي معكم يف يــوم قواتنا املســلحة قائد 
مســريتنا أخي صاحب الســمو خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة حفظــه الله، وأخي صاحب 
الســمو محمد بــن زايد آل نهيــان نائب القائد 

األعىل ويل عهد أبوظبي حفظه الله.
والتحيــة موصولــة ألخواين أصحاب الســمو 
أعضاء املجلــس األعىل لالتحاد حــكام اإلمارات 

حفظهم الله، ولكل أبناء شعبنا الكريم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته





سيظل شهداؤنا 
مصدر عزة وفخر 
ومنارة ل*جيال القادمة

خليفة بن زايد آل نهيان
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إخواين وأخوايت ضبــاط وضباط صف وجنود 
قواتنا املسلحة الباسلة

يطيب ليفي هذا اليوم العظيم من أيام وطننا 
العزيــز، أن أهنئكــم جميعاً بالذكــرى الحادية 
واألربعــني لتوحيد قواتنا املســلحة الباســلة يف 
الســادس من مايو عــام 1976، وأن أُشــّد عىل 
أيديكم، وأؤكد لكــم الدعم الالمحدود من قبل 
القيادة الحكيمة وتقديرها للدور البطويل الذي 
تقومون به يف الدفاع عن حمى الوطن والتصدي 
لألخطــار التي تهــدد امننا الخليجــي والعريب، 

ومواجهة قوى التطرف والظالم واإلرهاب. 
كام أتوجه بالتهنئة إىل صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 
الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام أعضاء املجلس 
األعىل حــكام اإلمارات، وإىل الشــعب اإلمارايت 

الويف،عىل مــا وصلت إليه قواتنا املســلحة من 
تطور وكفاءة وجاهزية عالية .

إخواين وأخوايت 
إنني يف هذ املناســبة الغاليــة عىل قلب كل 
إمارايت، بل وعريب، أوجه رسالة إكبار وإجالل إىل 
أبنايئ وإخــواين الضباط وضباط الصف والجنود 
من قواتنا املســلحة الباسلة املدافعني عن حمى 
الوطــن، وأولئــك املتواجدين عــىل أرض اليمن 
الشقيق، يقدمون دماءهم وأرواحهم دفاعاً عن 
الحق، ويقفون إىل جانب الشعب العريب اليمني 
الشــقيق ضد ما يتهدد هويته العربية األصيلة، 
مجســدين بذلك قيــم دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة األصيلة ورؤيــة باين نهضتها املغفور له 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان -طيب الله 
ثراه- ومؤكديــن التزامنا مبســؤوليتنا التاريخية 
تجاه شعبنا ومنطقتنا وأمتنا العربية واإلسالمية. 
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إن ما قام ويقــوم به ضباطنا وجنودنا البواســل 
ل دون  يف معركة الواجب يف اليمن الشــقيق يُســجَّ
شــك يف أنصع صفحات التاريخ اإلمارايت والعريب، بل 
واإلسالمي واإلنســاين، ألن هدفه باألساس هو نرصة 
املظلــوم والوقوف إىل جانب الحق وإعادة األمن 

واالستقرار إىل املنطقة. 
يف الذكرى الحادية واألربعني لتوحيد قواتنا 
املسلحة الباســلة، نرتحم عىل شهدائنا األبرار، 
الذين ســطروا بدمائهــم الزكيــة أروع صور 
التضحية والفــداء والجهــاد بالنفس، مانحني 
وطنهــم مجداً جديداً، وباســطني ألبنائه حياًة 
آمنة مســتقرة، وإننــا إذ نؤكد وقوفنــا الكامل 
إىل جانبهم وجانب أبنائهــم وعائالتهم؛ وفاًء ملا 
قدموه من تضحيات عظيمة وقدوة حسنة لألجيال 
من بعدهم.فإننا نؤكد أيضا ان كل قطرة دم إماراتية 
تسيل يف ميادين الرشف وساحات الوغى، هي وسام 
رشف عىل صدورنا جميعاً يشعرنا بالفخر واالعتزاز، 
ويضع عىل كاهلنا يف الوقت نفســه مسؤولية كربى 
يف الحفاظ عىل قواتنا املسلحة قوية وعزيزة وقادرة 
عــىل تأدية املهــام املوكلة إليها ســواء داخل حدود 

الوطن أو خارجه عىل أتم وجه.
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إخواين وأخوايت ضبــاط وضباط صف وجنود 
قواتنا املسلحة الباسلة

إننــا نحتفل بهــذا اليوم املجيد بينام تشــهد 
قواتنا املســلحة الباســلة تطوراً كبــرياً وقفزات 
هائلة، وقد وصلت بفضل توجيه ورعاية القيادة 
الحكيمة وإخالص أبناء اإلمارات إىل مســتويات 
متقدمة جداً، وها هي قواتنا املســلحة تعد من 
أكــرث جيوش املنطقة تدريباً واحرتافاً وتســليحاً، 
بل وتحولت إىل قوة إقليمية رئيسية يشار إليها 
بالبنان، وقد أثبتــت ذلك التجربة التي خاضتها 
قواتنا الباســلة يف اليمن الشــقيق ، واملهام التي 
نفذتهــا يف إطــار مشــاركتها الفاعلــة يف قوات 
حفظ الســالم التابعة لألمــم املتحدة يف العديد 
مــن مناطق العامل، حيث نالــت التقدير والثناء 

الداخيل والخارجي عىل حد سواء. 
وإننــا ملتزمون بتوفري كل ما من شــأنه رفع 
كفــاءة قواتنا املســلحة واحرتافيتهــا وتطويرها 
وتحديثها خالل السنوات املقبلة، سواء من خالل 
دعم الصناعات الدفاعية التي خطت فيها دولة 
اإلمارات العربيــة املتحدة خطوات مهمة خالل 
الســنوات املاضية، أو تطويــر العنارص البرشية 
العاملــة يف قواتنا املســلحة، وصقل قدراتها من 

خالل التدريب العرصي يف املعاهد العســكرية 
املتقدمــة، داخــل الوطــن وخارجــه، أو تبادل 
الخربات من خالل التامرين واملناورات املشرتكة 
مــع القوات والجيوش اإلقليمية والدولية ســواء 
بشــكل ثنــايئ أو جامعي، أو توفــري أحدث أنواع 

األســلحة ، حتى تظل قواتنا املســلحة قوة نوعية 
رادعة وقــادرة عىل أداء كل املهــام املوكلة إليها 
ويف كل الظــروف والبيئــات الداخلية والخارجية 
والتعامل بفعالية مع كل مصادر التهديد والخطر 

التي تواجه دولة اإلمارات واملنطقة بل والعامل. 
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إخواين وأخوايت 
إن قواتنا املســلحة إذ تقوم بواجباتها داخلياً 
يف الــذود عــن الوطــن وحاميــة مكتســباته، 
وخارجيــاً يف الدفــاع عن الحــق، والعمل عىل 
استعادة االســتقرار للمنطقة، واإلسهام بفعالية 
يف عمليــات حفظ الســالم يف العــامل، أصبحت 
رمــزاً لقيم التضحية والفداء والشــجاعة، وهي 
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مصدر إلهام لشــبابنا يف انتامئهــم إىل وطنهم، 
ووالئهم لقيادتهم التي تعمل ليل نهار من أجل 
رفعة بلدهم وضامن ســعادة مســتدامة لهم، 
وقد أثبتــت تجربة الخدمة الوطنية، منذ بداية 
تطبيقها، أنها كانت خطوة اســرتاتيجية ونقطة 
فارقة يف تاريخ قواتنا املســلحة؛ألنها أثبتت قوة 
التفاعل والتواصل بني املجتمع وقواته املسلحة، 
وأظهــرت مدى الوالء واالنتــامء الفريدين لهذا 
الوطــن، وحرص أبنائه عــىل التضحية بأغىل ما 

ميلكون من أجل حاميته وضامن رفعته. 

كل عام ووطننا الغــايل يف عز ووحدة ورفعة 
ومنعــة، وقواتنــا املســلحة يف قــوة وصالبة 

وشموخ.



..



.



30

.

41

 :



31

اننا  املناسبة  بهذه  املسلحة  القوات  وأكدت 
قلوبنا  عىل  عزيزة  ذكرى  األيام  هذه  نعيش 
بعيدها  املسلحة  قواتنا  إحتفال  ذكرى  وهي 
الحادي واالربعني حيث كان السادس مايو من 
عام 1976 وما توحدت فيه اإلرادة من إحساس 
القيادة بعظم املسؤولية التاريخية التي فرضت 
تحقيق  أجل  من  التجرد واإليثار  بروح  العمل 
الجميع  إليه قلوب  تتوق  كانت  الذي  الهدف 
واحدة  قيادة  تحت  املسلحة  قواتنا  دمج  وهو 
وعلم واحد لتكون السياج الحصني الذي يحمي 

الوطن ويذود عن حياضه ومنجزاته.

تربيكات

وبهذه املناسبة رفعت القوات املسلحة اىل صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 
الله“ وإىل  املسلحة ”حفظه  للقوات  األعىل  القائد 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  السمو  صاحب 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب 
”رعاه الله“ وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 
السمو  أصحاب  إخوانهم  واىل  املسلحة  للقوات 
اإلمارات  حكام  االعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ 
وسمو أولياء العهود وشعب اإلمارات العزيز أسمى 
الوطنية  املناسبة  بهذه  والتربيكات  التهاين  آيات 

واملسرية املباركة لقواتنا املسلحة.
هي  الذكرى  هذه  أن  املسلحة  القوات  وأكدت 
ذكرى وطنية مجيدة أرىس دعامئها وأسس أركانها 
قادة نذروا أنفسهم للوطن واملواطن وبتوجيهاتهم 
تطورت قواتنا املسلحة ومل يأيت هذا من فراغ بل 
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جاء من خالل خطط مدروسة وضعت لبداية 
املسلحة  القوات  لتكون  عمالقة  وانطالقه 
السياج القوي الذي يحمي الوطن ويذود عن 

حياضه.
التوجيهات  هذه  خالل  من  تم  لقد   ” وقالت 
املاضية  السنوات  مدى  عىل  الخطط  وضع 
املسلحة  القوات  وتسليح  وتطوير  لتأهيل 
إىل  العسكرية  واملعدات  األجهزة  بأحدث 
جانب التوسع يف الربامج األكادميية والتدريبية 
الدراسات  أحدث  لتواكب  والتأهيلية 
خلق  يف  األثر  أكرب  له  كان  مام  والتخصصات 
املعطيات  مواكبة  تجيد  عالية  كفاءة قتالية 
فنون  مجاالت  كافة  يف  املتقدمة  العسكرية 
القرار  ان هذا  اىل  ..مشرية  العسكرية“  القتال 
التاريخي كان إيذانا بنشأة وبناء قوات مسلحة 
ومؤهلة  متميزة  وقدرات  قتالية  كفاءة  ذات 
بكوادر وطنية تدرجت وفق تنظيم وتخطيط 
الحديث  التسليح  مع  لتتواكب  سليم  علمي 

واملتطور.

تسليح

املاضية  واالربعني  الواحد  السنوات  ان  وأكدت 
اعتمدت  املسلحة  لقواتنا  نوعية  نقلة  شهدت 
املتميزة بالتطور  العرصية  األسلحة  أحدث  عىل 
التكنولوجي الهائل يف مجال الصناعات العسكرية 

دور  يقترص  ومل  مجاالتها  وشتى  أفرعها  بكافة 
من  األسلحة  هذه  استرياد  عىل  املسلحة  قواتنا 
الناجح  بإنخراطها  تعداه  بل  لها  املنتجة  الدول 
لتصبح  متميز  ملستوى  الدفاعية  الصناعات  يف 
املنافس لنظرياتها من الدول املتقدمة ولتسهم يف 
بكثري  الوطني  االقتصاد  ترفد  قاعدة صناعية  بناء 
تصدير  عرب  الدخل  مجاالت  التنويع يف  فرص  من 
منتجاتها اىل األسواق الخليجية والعربية والعاملية 
ميادين  اىل  للدخول  للمواطنني  الفرصة  وإتاحة 
هذه الصناعات الدقيقة مبا مينح الفرصة والقدرة 

عىل االبتكار واستيعاب التكنولوجيا املتقدمة.

دور مرشف

منذ صدور  أثبتت  املسلحة  قواتنا  ان  أكدت  كام 
التاريخي بدمجها بأنها مدرسة يف الوطنية  القرار 
وحب الوطن والقيادة والتضحيه وغرس قيم الوالء 
هذا  لحامية  بالروح والدم  والتضحية  واالنتامء 
الوطن ومنجزاته وان منتسبي القوات املسلحة قد 
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نذروا أنفسهم وأرواحهم ودماءهم لحامية وطنهم 
أجل  من  جهدا  يدخرون  ال  ومنجزاتهم  وشعبهم 
الغايل والنفيس والسهر عىل حاميته ليشعر  بذل 
بالراحة  اإلمارات  أرض  مقيم عىل  أو  مواطن  كل 
من  وليتحقق  والعطاء  البناء  وليستمر  واألمان 
أسعد  يكون  بأن  قيادته  أرادت  ما  الكريم  شعبنا 
املسلحة رشف عظيم  القوات  فالخدمة يف  شعب 
وإننا لنفخر بان نكون حامة لهذا الوطن وقيادته.

منذ  املسلحة  قواتنا  عكست  لقد   ” وتابعت 
الناصعة  الصورة  هذا  يومنا  وحتى  تأسيسها 
دورها  نور  من  بحروف  وسجلت  لروح االتحاد 
البطولية  فاملواقف  البطوالت  ميادين  يف  املرشف 
األمثلة  أروع  خاللها  من  رضبت  سطرتها  التي 
لتلبية  هبت  فقد  والفداء  والتضحية  العطاء  يف 
عن  والدفاع  واإلنساين  الوطني  الواجب  نداء 
السالم  لرتسيخ  واإلسالمية  العربية  أمتنا  قضايا 
القيادة  إميان  منطلق  ..ومن  الرشعية  وسيادة 
بالواجبات  وااللتزام  العربية  بالوحدة  الرشيدة 
مفهوم  ولرتسيخ  واألصدقاء  األشقاء  تجاه  القومية 

للدول  املسلحة  القوات  مع  املشرتك  التعاون 
السبق  املسلحة  لقواتنا  كان  والصديقة  الشقيقة 
األمن  ترسيخ  بهدف  الخارجية  املشاركات  يف 
واألمان وإعادة الحق واألمل لشعوب الدول التي 
كانت ومازالت تعاين من ويالت الحروب والظلم 
واالستبداد فقد بدأت قواتنا املسلحة منذ نشأتها 

مبشاركات كثرية متيزت باالحرتافية والقدرة العالية 
متسلحة بالقيم  املطلوبة  الواجبات  تنفيذ  عىل 
حسن  يف  املثل  أروع  السامية مطبقة  واألخالق 
امللهوف  اإلنساين ونجدة  التالحم  التعامل وعمق 
ويالت  وتخفيف  للمستضعفني  العون  يد  ومد 
الشقيقة  الشعوب  من   لكثري  والنكبات  املحن 

والصديقة».
مشاركاتها  بدأت  املسلحة  قواتنا  ان  واوضحت 
الخارجية منذ نشأتها حيث شاركت بقوات الردع 
بالكويت  الصحراء  وعاصفة  لبنان  يف  العربية 
بكوسوفا  السالم  وفرض  بالصومال  األمل  واعادة 
وحفظ السالم يف أفغانستان وعاصفة الحزم واعادة 
األمل يف جمهورية اليمن الشقيقة ومازالت تنفذ 
واجباتها العظيمة مقدمة التضحيات ضاربة أروع 
مشاركة  ان  ..مؤكدة  والفداء  البطولة  يف  املثل 
قواتنا املسلحة يف هذه العمليات أعطى بعدا كبريا 
كثري  فأصبحت  اإلمارايت  الجندي  ملستوى  ومميزا 
أفضل  ضمن  املسلحة  قواتنا  تصنف  الدول  من 

الجيوش تطورا وتدريبا وتسليحا وتأهيال.
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وأكدت ان حامية الوطن واملحافظة عىل سيادته 
ومكتسبات الوطنية واجب وطني مقدس عىل كل 
الحكيمة  قيادتنا  رأت  مواطن ومواطنه ومن هنا 
الوطن  لشباب  الوطنية  الخدمة  برنامج  تطبيق 
وأصبح  لإلناث  وإختيارية  للذكور  إلزامية  لتكون 
بذلك هذا القرار قرارا اسرتاتيجيا وطنيا فقد عكس 
اإلقبال الكبري منقطع النظري من أبناء وبنات الوطن 
لالنخراط يف صفوف الخدمة مدى التالحم العظيم 
..مشرية  الوطن  أبناء  لدى  االنتامء  مفهوم  وعمق 
اىل ان تجربة الخدمة الوطنية أثبتت نجاحها من 
خالل تخريج أفواج من املجندين الذين ميتلكون 
فعكست  الكثري  القتالية  والقدرة  الكفاءة  من 
تخريج  من خالل  نجاحها  الوطنية  الخدمة  حياة 
الكفاءة  من  ميتلكون  الذين  املجندين  من  أفواج 
والقدرة القتالية الكثري ..كام عكست حياة الخدمة 
الوطنية آثارها اإليجابية عىل شبابنا الذين عادوا 
اىل ميادين العمل املدنية فأصبحوا مدركني أهمية 
الصحيح وأهمية عطاء  العسكري  والعمل  الحياة 
مليئة باملهام  حياة  فهي  املسلحة  القوات  افراد 

وال  التضحيات  من  الكثري  وبها  والصعبة  الشاقة 
يقوم بأداء دورها سوى الرجال األشداء الطامحني 

للمجد والعز ورشف حامية الوطن وصونه.
لقائد  والطاعة  الوالء  املسلحة  القوات  وجددت 
حكام  األعىل  املجلس  أعضاء  واخوانه  املسرية 
منتسبي  جميع  اىل  بالتهاين  وتقدمت  االمارات 

القوات املسلحة سائلة املوىل عز وجل ان يحفظ 
شهداء  نزل  يكرم  وان  اليمن  يف  املرابطني  أبناءنا 
وأن  الحق  درب  عىل  خطانا  يسدد  وأن  الواجب 

يحفظ دولتنا وقادتنا وشعبنا.
القوات الجوية

قد  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قيادة  وكانت 
إحتفلت مساء أمس بهذه املناسبة يف نادي الظفرة 
الظفرة وذلك بحضور سعادة  الريايض يف منطقة 
العلوي  محمد  نارص  إبراهيم  طيار  الركن  اللواء 
من  وعدد  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  قائد 
وحشد  واملسؤولني  املسلحة  القوات  ضباط  كبار 
الحفل  بدأ  الظفرة حيث  منطقة  أهايل  من  غفري 
بدخول طابور العرض عزف بعده السالم الوطني 

ثم تليت آيات عطرة من الذكر الحكيم.
وتضمنت فقرات الحفل العرض العسكري للمشاة 
ومبصاحبة فرقة املوسيقى العسكرية تاله عروض 
وسط  الجوي  والعرض  االمارات  فرسان  فريق 
الذين  االحتفال  حرضوا  ممن  جامهريي  ترحيب 
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بادلوهم التحية.
العني  مبدينة  الريايض  زايد  بن  خليفة  استاد  ويف 
املناسبة حرضه  الرئاسة إحتفاال بهذه  نظم حرس 
قائد  نائب  الخيييل  مطر  محمد  الركن  العميد 
القوات  ضباط  كبار  من  وعدد  الرئاسة  حرس 

املسلحة واملسؤولني وحشد غفري من الجامهري.
دعاء  دقيقة  االحتفال  بداية  يف  الجميع  ووقف 
من  قدموه  مبا  اعتزازا  الوطن  شهداء  أرواح  عىل 
تضحيات يف سبيل تعزيز أمن اإلمارات واستقرارها 

والذود عن تراب هذا الوطن الغايل.
املشاة  عروض  عىل  الحفل  فقرات  وإشتملت 
املوسيقى  وعروض  الحر  العسكري  والقفز 
معرض  وزيارة  الخيالة  وإستعراض  العسكرية 

املعدات واآلليات واملتحف العسكري.

القوات الربية

يف  اليوم  الربية  القوات  قيادة  إحتفلت  كام 
املدينة الجامعية بإمارة الشارقة بالذكرى الحادية 
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واألربعني لتوحيد القوات املسلحة بحضور سعادة 
اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد 
القوات  ضباط  كبار  من  وعدد  الربية   القوات 

املسلحة واملسؤولني وحشد غفري من الجامهري.
صمت  دقيقة  الجميع  وقف  الحفل  بداية  وِيف 
دعاء عىل أرواح شهداء الوطن األبرار ثم أقيمت 
عدد من الفعاليات املتنوعة ابتهاجاً بهذه املناسبة 
تضمنت دخول طابور العرض فالسالم الوطني ثم 
أداء القسم إضافة اىل عدد من عروض املوسيقى 
العسكرية ومرور الطائرات العامودية .. كام أقيم 
للمعدات  الثابت  املعرض  اإلحتفال  هامش  عىل 

واآلليات املستخدمة يف القوات املسلحة.

القوات البحرية

نادي  يف  اليوم  البحرية  القوات  قيادة  وإحتفلت 
بني ياس الريايض الثقايف بأبوظبي بهذه املناسبة 
سامل  إبراهيم  بحري  الركن  اللواء  سعادة  بحضور 
املرشخ قائد القوات البحرية وسعادة اللواء الركن 
نهيان  آل  حمدان  بن  سعيد  الشيخ  طيار  بحري 
نائب قائد القوات البحرية وعدد من كبار ضباط 
من  غفري  وحشد  واملسؤولني  املسلحة  القوات 

الجامهري.
وتضمن الحفل عروضا عسكرية للمشاة ثم قدم 
فريق فرسان اإلمارات عروضا جوية نالت إعجاب 
الشعرية  الفقرة  ذلك  تىل  الحضور  وإستحسان 
حيث قدم عدد من الشعراء قصائد وطنية يف حني 

للقوات  الثابت  املعرض  افتتاح  الحفل  بنهاية  تم 
املسلحة الذي نظم من قبل قيادة الطريان املشرتك 
وقيادة اإلمداد املشرتك واملتحف العسكري الذي 
يعرض تاريخ اآلالت واألدوات العسكرية واألسلحة 
واألجهزة التي دخلت الخدمة يف القوات املسلحة 

خالل السنوات املاضية.

حرس الرئاسة

العني  مبدينة  الريايض  زايد  بن  خليفة  استاد  ويف 
نظم حرس الرئاسة احتفاالً بهذه املناسبة، حرضه 
قائد  نائب  الخيييل،  مطر  محمد  الركن  العميد 
القوات  ضباط  كبار  من  وعدد  الرئاسة،  حرس 

املسلحة واملسؤولني وحشد غفري من الجامهري.
دعاء  دقيقة  االحتفال  بداية  يف  الجميع  ووقف 
من  قدموه  مبا  اعتزازاً  الوطن؛  أرواح شهداء  عىل 
تضحيات يف سبيل تعزيز أمن اإلمارات واستقرارها، 

والذود عن تراب هذا الوطن الغايل.
املشاة  عروض  عىل  الحفل  فقرات  واشتملت 
املوسيقى  وعروض  الحر،  العسكري  والقفز 
معرض  وزيارة  الخيالة،  واستعراض  العسكرية 

املعدات واآلليات واملتحف العسكري. 

255

عىل  والتفاعالت  التغريدات  تواصلت 
مع  املختلفة  االجتامعي  التواصل  مواقع 
ـ  القوات  ـ  توحيد  ـ  ذكرى   #  » وسم 
املسلحة» والذي اطلقه اإلعالم العسكري 
- مجلة درع الوطن، والذي تصدر « ترند 
اإلمارات» حيث تخطى عدد املشاهدات 
منذ  العامل  حول  مشاهد  مليون   255
طياتها  يف  التغريدات  وتضمنت  اطالقه، 
اإلمارات  دولة  بقادة  واإلعتزاز  الفخر 

العربية املتحدة وجنودها البواسل.
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خطباء املساجد « القوات املسلحة درع الوطن»

أدوا  قد  املسلحة  القوات  ضباط  من  عدد  وكان 
الدولة حيث  مساجد  من  عدد  الجمعة يف  صالة 
القوات   ” عنوان  حملت  التي  الخطبة  أكدت 
الرشيدة  القيادة  ان   ” الوطن  درع   .. املسلحة 
للدولة أدركت قيمة القوة يف بناء الوطن وحراسة 
منجزاته والحفاظ عىل استقراره فأنشأت القوات 
املسلحة التي نعيش يف هذه األيام ذكرى توحيدها 
تحت قيادة واحدة فتحققت نقلة نوعية يف كافة 
ودرعه  الساهرة  الوطن  عني  فجنودها  املجاالت 
الحصني وعملهم رفيع القدر وثوابهم عظيم األجر 
وكلام كانت املهمة أشد وأخطر كان األجر أعظم 
أفضل  الواحدة ألحدهم  الليلة  تكون  وأكرب حتى 

ثوابا من ليلة القدر.
املسلحة  قواتنا  أن  اىل  املساجد  خطباء   وأشار 
لتظل  والتضحيات  البطوالت  من  الكثري  قدمت 
أمورها  زمام  متتلك  قوية شامخة  عزيزة  اإلمارات 
وقد عربت عن ذلك بالفعل قبل القول يف محطات 

شاركت  فقد  واملنطقة  الوطن  تاريخ  من  مهمة 
القوات املسلحة يف التحالف العريب إلعادة الرشعية 
وإخامد الفتنة بعد استنفاد الحلول السلمية ألهل 
اليمن مبا يحقق لها االزدهار واالستقرار ويخلصها 
جنودها  من  زكية  دماء  قدمت  وقد  املكايد  من 
أفرادها  من  طاهرة  وأرواحا  أبنائها  من  وشهداء 

وضباطها ونبرش كل مصاب وجريح.
محط  اليوم  باتت  املسلحة  قواتنا  أن  اىل  ولفتوا 
األنظار عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل يف حفظ 
يف  املنكوبني  وإعانة  الدوليني  والسلم  االستقرار 
دفاع  قوة  املسلحة  فالقوات  والكوارث  الحروب 
األمل  وتعيد  مكتسباته  وتصون  الوطن  تحمي 

وترفع علم اإلمارات عاليا خفاقا.
وتوجه خطباء املساجد بالتحية والتقدير للقوات 
داخليا  واإلنساين  البطويل  دورها  عىل  املسلحة 
وخارجيا سائلني الله تعاىل أن يحفظهم ويرعاهم 
الجميع  يوفق  وأن  خطاهم  ويسدد  وينرصهم 
لطاعته وطاعة رسوله محمد صىل الله عليه وسلم 

وطاعة من أمرنا بطاعته.
الوطنية  الخدمة  قانون  أن  الخطباء  وأكد 

واملشاريع  اإلنجازات  من  يعترب  واالحتياطية 
الهوية  تعزيز  يف  جيل  دور  من  له  ملا  الجوهرية 
تتمتع  بكوادر  العسكرية  القوة  وإرفاد  الوطنية 
والفخر  باالعتزاز  ويشعر  يفرح  وما   ، بالجاهزية 
الواجب  نداء  تلبية  والتقدير  اإلجالل  ويستحق 
فور صدور القانون من الشباب لنيل رشف هذه 
حظي  ما  وهذا  النظري  منقطع  بشكل  الخدمة 
باإلشادة من القيادة الرشيدة  .. فهل نقدر نعمة 
القوات املسلحة اإلماراتية يف حراسة تراب الوطن 
ودورها اإلنساين؟ وهل نعلم بناتنا وأبناءنا الدعاء 

للقوات املسلحة عىل جهودها؟.

- محمد سعيد الطنيجي  - حسني املناعي
- خميس الحوسني         - عيل الجنيبي

- سامل العامري              - محمود الرشفا 
- محمد الخرض                - أحمد الشاميس
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إننا نشــعر بالفخــر واالعتزاز ونحــن نحتفل 
بذكرى وطنية عزيزة وغاليــة علينا جميعا ومتثل 
عالمة فارقــة يف تاريــخ وطننا الحبيــب وتحول 
جــذري يف جيــش اإلمارات، حيــث نحتفل اليوم 
بالذكــرى الحاديــة واألربعني عــىل توحيد قواتنا 
املســلحة وفاًء للعهد وعرفانا بالجميل ففي هذا 
اليوم اتخذ " املغفور له " الشــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان " طيــب الله ثــراه" وإخوانه أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعــىل لالتحاد 
حكام اإلمارات برؤيتهم الواضحة ملســتقبل هذا 
الوطن قرارهــم التاريخي يف الســادس من مايو 
عــام 1976م بتوحيــد القــوات املســلحة وبناء 
جيش موحــد يحمي تراب الوطــن ويصون أمنه 
واســتقراره وإنجازاته ومكتســباته ويرسخ  كيان 

االتحاد ويثبت أركانه.
يف هذه املناســبة الخالدة أتقدم بأسمى آيات 
التهــاين والتربيكات، إىل صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بــن زايد آل نهيان، رئيــس الدولة، القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة "حفظه اللــه"، وإىل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائــب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
ديب "رعاه الله"، وصاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة وإخواين أصحاب السمو 
الشــيوخ أعضاء املجلــس األعىل لالتحــاد حكام 

اإلمارات، وإىل شعب اإلمارات العزيز.
لقــد وضــع هــذا القــرار التاريخــي القوات 
املســلحة اإلماراتيــة يف مصاف الجيــوش القوية 

وجعلنا نشــعر بالفخر واالعتزاز أن لدينا جيشــا 
عرصيا مواكبا ملختلف التقنيات العسكرية وقادر 
عىل مواجهــة كافة التحديات واإلســهام بفاعلية 
مع قوات أشــقائنا بدول مجلــس التعاون وأمتنا 

العربية يف تحقيق األمن واالستقرار باملنطقة.
أخص يف هذه املناســبة العظيمة، أبناءنا جنود 
الوطن البواسل، أصحاب الفضل والرشف الجليل، 
ألهنــئ بذلهــم وإخالصهــم وعطاءهم، وأشــيد 
بشــموخهم وصمودهــم وشــجاعتهم يف ميادين 
العز والوغى، وإيثارهم املرشّف ونخوتهم الطيبة، 
وأبعــث لهم أصــدق مشــاعر الفخــر واالعتزاز 
بصنيعهم، وكل املحبــة والتقدير عىل تضحياتهم 

السامية. 
تحل علينا الذكــرى الحادية واألربعني لتوحيد 
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قواتنا املســلحة، وجنوُد الوطــن األبرار يقدمون 
الغــايل والنفيــس يف أرض اليمــن، ويســطرون 
مالحم املجد والتضحيــة والوفاء، ببذل أرواحهم 
الطاهرة ونفوسهم الطيبة ودماءهم الزكية، التي 
ارتوت بها األرض لتزهر ســنابل الكرامة والسالم، 
وتســتديم بها حياة البرشية يف ظل األمن واألمان 

وسعادة اإلنسان.
لقــد مرت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ 
توحيد القوات املسلحة اإلماراتية، مبراحل تاريخية 
سطرت فيها أمجاداً إنسانية، تنري بها طريق أبناء 

الوطن يف الســري عىل خطى املغفور له بإذن الله 
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أحيا 
قيم اإلخالص والبــذل والعمل، والتضحية بالغايل 
والنفيس لالرتقاء باإلنســان وحاميته، فقد قامت 
قواتنا املسلحة، بإغاثة املنكوبني يف مختلف دول 
العامل التي مرت بحروب وكوارث عصيبة، وقدمت 
قواتنا مناذج مرشفة يف التضحية والعطاء، وتقديم 
املساعدات اإلنسانية للمحتاجني وإيواء الالجئني 
من الحروب و معالجــة املصابني، وإعادة بناء و 
إعامر مــا خلفته آلة الحــروب ، و جعلها أرضية 

صالحة و بث الحياة فيها من جديد.
إىل جانــب ذلــك قامــت قواتنــا املســلحة 
مبســاندة حلفائهــا يف ردع كل معتــٍد غاشــم، 
وتتجىل تضحيات أبنائنا جنود الوطن البواســل، 
يف مشــاركتهم يف قوات الــردع العربية يف لبنان 
أثناء الحرب األهلية، ويف حــرب تحرير الكويت 
خــالل حــرب الخليــج، وتقديم املســاعدات يف 
املجاالت العسكرية والدبلوماسية واملالية، وأيضاً 
نزع األلغام وتشــييد املالجئ الحديثة سعياً منها 
ملســاعدة األمة العربية يف تخطي أزماتها، وتنربي 
يف هذه املشــاركات الطيبة، مقولة الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان طيب اللــه ثراه، حني قال: 

"النفط العريب ليس أغىل من الدم العريب".
وقد نجحــت دولة اإلمارات بفضل الله تعاىل، 
ثــم بفضل جهــود القــوات املســلحة واألجهزة 
األمنيــة األخرى ويقظــة أبناء الوطــن، يف دحر 
اإلرهــاب والقضــاء عــىل كافة أشــكال التطرف 
والوحشية، وذلك بتبنيها نهجاً اسرتاتيجياً مدروساً 
ملحاربة الفكر املتطرف، بالفكر املنري املتســامح، 
وتدعيم قيم الوســطية والتعايش، واالنفتاح عىل 
الثقافات اإلنســانية املختلفة، وطــرح املبادرات 
املبتكرة لتحقيق أهدافها الســامية، فقد أنشأت 
الدولة مراكز فكرية ملواجهة األنشــطة الدعائية 
واألفكار الكاذبــة املضللة للتنظيــامت الخبيثة، 
وأسســت أيضاً وزارة التســامح، وأنجزت العديد 
مــن املبــادرات املباركة لتعزيز القيم اإلنســانية 
الســمحة، وذلك كله يف إطار التعاون والتنسـيق 
مــع املجتمع الدولـــي؛ لتحقيق الســلم واألمن 

واالستقرار إقليميا ودوليا. 
يســارعون  الذيــن  بأبنائنــا  فخــورون  إننــا 
باالنتساب ملؤسســة القوات املسلحة إميانا منهم 
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باملســؤولية امللقاة عليهم و النظرة الوطنية التي 
يتحلون بها تجاه وطنهم وإحساسهم العايل برتاب 
أرضهم و مــدى حرصهم عىل خدمة حارضهم و 
مســتقبلهم و الحفاظ عىل املكتســبات ، و نشد 
عىل أيديهم ونوفر لهم كل السند والدعم للمزيد 

من االنجازات .  
إن شــهداء اإلمارات، هم أغــىل ما منلك، فهم 
أبناؤنــا الذيــن تربوا عــىل أرض بالدهم وقدموا 
أرواحهم الطاهرة نرصًة للدين والوطن والرشعية، 
وكــام نحزن عىل فراقهم، فإن فخرنا بهم أكرب من 
كل حــزن وكرب، ونغبطهم عــىل ما أكرمهم الله 
تعاىل به من عزة وكرامة ورشف عظيم، فالشهادة 
فضل كبري من الله ســبحانه وتعــاىل عىل عباده، 
لريفــع مكانتهــم يف الدنيا واآلخرة، ونســأل الله 
تعاىل أن يتقبلهم من الشــهداء األبرار مع النبيني 
والصالحــني، وأن يرفع درجاتهم يف عليني، ويغمد 

أرواحهم يف جنات النعيم.
وختامــاً، يف هــذه املناســبة الجليلــة، فإننــا 
نجــدد العزم عىل امليض قدماً يف مســرية الوحدة 
واالتحــاد وبناء وطن شــامخ، وأدعو أبناء الدولة 
إىل اإلخالص والوفاء، وصون مكتســبات اإلمارات 
وحاميتها، وذلك باكتســاب العلم النافع، والعمل 
الــدؤوب، وتحقيق األهداف التي ترفع من قيمة 

الوطن وتعيل شأنه بني األمم.



42

41

.

..
:



43

كلنــا فخر مبا تحققــه قواتنا املســلحة من 
نجاحات يف مهامتها املختلفة ، الساعية للحفاظ 
عــىل أمن واســتقرار وســالم وطننــا اإلمارات 
واملنطقــة، ومد يــد العون واملســاعدة نرصة 
للقضايا العربية وصوناً لألمن القومي الخليجي 
والعريب ، والوقوف كالبنيان املرصوص لصد ورد 
كل من تسول له نفسه املساس بأمن واستقرار 

دولتنا الغالية .

لقد أدرك الوالد املغفور له بإذن الله الشيخ 
زايــد بن ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثراه، 
وإخوانــه الحكام املؤسســني أهميــة بناء قوة 
عســكرية تذود عن الوطن وتصون مكتسباته 
ومنجزاته فكان قرارهم  يف الســادس من مايو 
عام 1976 بتوحيد القوات املســلحة التي متت 
يف الســادس من مايو عام 1976 ، قراراً عظيامً 
من رجــال عظامء حلمــوا وعملوا وجســدوا 

الحلم واقعاً يراه القايص والداين .
الــوالء  نجــدد  املناســبة  هــذه  ويف 
والعهد  لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيــس الدولة القائد األعىل للقوات 
املســلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، وإىل 
أخي صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
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نهيــان، ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املســلحة، وإخوانهم أصحاب السمو 
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد، حكام اإلمارات، 
ونتقــدم إليهم جميعاً بأســمى آيــات التهاين 
والتربيكات.. ســائلني الله عز وجل أن يحفظ 
دولتنا الحبيبة، وأن يديم عىل قواتنا املســلحة 

القوة واملنعة.
ويف الذكــرى الحاديــة واألربعــني لتوحيد 
قواتنا املســلحة الباســلة نرتحم عىل شهدائنا 
األبرار الذيــن قدموا أرواحهم فــداًء للوطن، 
ونرصة للحق، أولئك التاركني دنياهم ،وأرسهم، 
وحياتهــم لننعــم بحياة آمنة ومســتقرة، هم 
ســيبقون خالدين يف ســجل تاريــخ اإلمارات 
قيادة وشــعباً، ســيظلون يف القلب والذاكرة، 
وقد رضبوا املثل األعــىل يف التضحية والفداء، 
رشف  ونالــوا  الحــق  مياديــن  يف  وشــاركوا 
االستشــهاد وارتقت أرواحهم إىل مقاٍم ساٍم يف 

جنات الخلد.
كام نتوجه يف هذا اليوم الذي يحمل ذكرى 
عزيزة عــىل قلوبنا جميعــاً بالتحية واإلجالل 
ألبناء القوات املسلحة داخل وخارج اإلمارات، 



45

درع اإلمــارات وحصنه املنيــع، املرابطني عىل 
الحــدود، املخلصــني للوطــن، املدافعني عن 
حامه ، أولئك الذين قدمــوا منوذجاً مرشفاً يف 
حب الوطــن والتضحية وبذل الغايل والنفيس 
يف ســبيل الدفاع عنه . ليبقى البيت متوحداً ، 
محمياً من أبطاٍل يحمون مكتسباته ويصنعون 

السالم ويلبون نداء الواجب متى وأينام كان.
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إنــه  ملن حســن الطالــع أن نحتفــل يف هذه 
األيام بالذكرى الحادية و األربعني لتوحيد القوات 
املســلحة وهي ترابط يف جبهات الحق والكرامة  
للــذود عن حيــاض الوطــن ومكتســباته وترفع 
رايات الشــموخ والفخر واالعتزاز وتســطر يف كل 

يوم مالحم الوفاء للوطن والقيادة و ترتجم معاين 
االنتامء الوطني عــىل أرض الواقع معززاً بهامات 
عالية وقدرات نوعية شــهدت لها ميادين الفخر 

واالنتصارات .
إن ذكرى توحيد القوات املســلحة يف السادس 

من مايو 1976 هو يوم وطني خالد توحدت فيه 
قواتنا املســلحة تحت علم واحــد وقيادة واحدة 
وشهدت القوات املسلحة يف عهد القائد املؤسس 
املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان ... 
طيــب الله ثراه ، تطــورات تاريخية واكبت قيام 
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االتحاد واملهام الجديدة للقوات املســلحة بكافة 
صنوفها الربية والبحرية والجوية.

ويف عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان -  رئيس الدولة  - القائد األعىل للقوات 
املســلحة -  "حفظه الله " شهدت قواتنا املسلحة 
تفــرداً نوعياً يف اإلعداد والتجهيــز، وقامت بدور 
كبــرييف تعزيز األمن  واالســتقرار لــدول املنطقة 
باإلضافة إىل دورها اإلنساين يف مجال املساعدات 
اإلنســانية وتقديــم العــون واملؤازرة ســواء يف 
املناطق التي تشهد حروباً أو نزاعات باإلضافة إىل 

املناطق املترضرة من الكوارث الطبيعية .

إن ما شــهدته القوات املســلحة مــن تفرد يف 
اإلعــداد واإلمكانيــات من لُدن صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة " حفظه الله 
" ، ومفاهيــم جديدة يف إطــار الخدمة الوطنية 
جســدت روح الوالء واالعتــزاز بالوطن والقيادة 
وحامية املكتسبات ، وعزز قانون الخدمة الوطنية 
رقم 6 لعــام 2014 هذه املفاهيــم ، التي دعت 
أبناء الوطن إىل االلتحاق بالخدمة العسكرية وقد 
أعرب أبناء االمارات من الجنســني عن اعتزازهم 
واســتعدادهم لنيل رشف الخدمــة الوطنية بكل 

1976
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اعتزاز وفخر وانتامء .
لقد أثبت أبنــاء االمارات بصورة عامة ورجال 
قواتنا  املســلحه من خالل مشاركتهم يف عاصفة 
الحزم ضمن قوات التحالــف إلعادة الرشعية يف 
اليمن ودعم حرية واســتقالل هــذا البلد العريب 
،. أن هــذه النخبــة مــن الرجــال الصناديد من 
أبنــاء االمارات هــم قوة النخبــة بكافة صنوفها 
وهــم أبناء هذا الوطن املعطاء وهم جنود الحق 
الذيــن لبوا نــداء القيادة بكل عــزم ووفاء ولقد 
ســطر شــهداؤنا األبرار بطوالت جمه عربت عن 
أصالتهم وانتامئهــم وامتزجت التضحيات بإرادة 
أرس الشــهداء وأمهاتهم وأبنائهم لتسطر ملحمة 
وطنية خالدة عربت عــن وحدة الوطن والقيادة 

والعزمية واالنتامء الوطني .
إن رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املســلحة ألبناءه يف القوات املسلحة قد 
ســاهمت يف خلق أجيال تستلهم عطاء الشهداء 

وتضحياتهــم ومثــاال صادقا للمواطنــة الصالحة 
وقــدوة للعطــاء يف ملحمــة الحــزم للدفاع عن 
الرشعيــة يف اليمــن وترســيخ مبادئ الســالم يف 

املنطقة . 
وبهــذه املناســبة الوطنية الخالــدة يرسنا أن 
نتقــدم بالتهنئــة والوالء لقيادتنا الرشــيدة وعىل 
رأســها صاحب الســمو الشــيخ خليفــة بن زايد 
آل نهيان رئيــس الدولة ، القائــد االعىل للقوات 
املسلحة "حفظه الله " وإىل أخيه صاحب  السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد ال مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكــم ديب " رعاه 
الله " ، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
ال نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد االعىل 
للقوات املســلحة " حفظه اللــه " . وإىل أصحاب 
الســمو الشــيوخ أعضاء املجلس األعــىل لإلتحاد 
وأولياء العهــود حكام األمــارات وإىل أرس وأبناء 

وأمهات الشهداء وشعبنا الويف .
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نحتفل اليــوم بالذكرى الـــ 41 لتوحيد قواتنا 
املســلحة والتي كانت وســتظل درعاً للدفاع عن 
الوطن ورمــزاً للوالء والعطــاء واالنتامء واالتحاد 
ومصنعا للرجال ومفخرة لشعب اإلمارات، حيث 
أن توحيد قواتنا املســلحة يف الســادس من مايو 
عام 1976 تحت قيادة مركزية واحدة وعلم واحد 
وشعار واحد شكل قراراً تاريخياً من أجل أن تصبح 
قواتنا املســلحة ركيــزة ألمن دولتنا واســتقرارها 
وداعام رئيســيا للحفاظ عىل متكســبات الوطن 
ومســرية التنمية والتطويــر والتحديث يف وطننا 

الغايل دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وإن القــرار التاريخــي الذي اتخــذه املجلس 
األعىل لالتحاد برئاســة املغفور له بإذن الله تعاىل 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" 
بتوحيد قواتنا املسلحة تحت قيادة واحدة وعلم 
واحد ثبت أركان دولة االتحاد وعزز مفهوم وحدة 
املصري املشرتك الذي تعمق يف عقول أبناء الوطن 
، فلقد كان اإلميان راســخاً لدى اآلباء املؤسســني 

لبنــاء دولة االتحــاد ولهذا ارشكوا بــأن االنطالق 
بالتعمــري البناء والتنمية يف كافة املجاالت لحامية 
املنجزات واملكتسبات وصيانة الوطن والدفاع عن 
ســيادته من خالل القوات املسلحة التي جمعت 
كوادر مواطنة  اتصفت باإلرادة والعلم والوطنية 

واالنتامء.
وعــىل مدى الســنوات املاضية أثبتــت قواتنا 
املســلحة أنها حصــن اإلمــارات الحصني ومصنع 
الرجال املســتعدين دامئاً للدفاع عن وطنهم بكل 
غــال ونفيس وأنهــا القوة التي تصنع االســتقرار 
والسالم وتدافع عن الحق ليس يف منطقة الخليج 
العريب أو املنطقة العربية فحســب، وإمنا يف كافة 
انحاء العامل، فقد اكتســبت قواتنا املسلحة تقدير 
واحرتام العامل وإعجابــه يف كل املهام التي قامت 
بها قواتنا املسلحة خارج الوطن مبا متيزت به من 
أخالق وكفــاءة عالية وقدرة عــىل العمل يف كل 

الظروف والبيئات. 
 لقد أثبتت قواتنا املســلحة جدارتها وحرفيتها 
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العاليــة يف العديــد من املهامت التــي قامت بها 
ســواء أكان ذلك يف مســاعدة األشقاء أم يف حفظ 
الســالم واألمن الدوليــني واملســاعدة يف مناطق 
النزاعــات والحروب والكوارث يف مختلف مناطق 

العامل ألنها قدمت صورة مرشفة ألبناء اإلمارات.
لقد حرص أخي صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة حفظه الله عىل تطوير القوات 
املســلحة بإعتبارها الدرع املكني لحامية الوطن ، 
وقد جسد ذلك أخي صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان نائب القائــد األعىل للقوات 
املســلحة ويل عهد ابوظبي رعاه الله ، حيث أوىل 
إهتاممــاً نوعيــاً بالكوادر البرشية ودفع مســرية 
هذه القــوات نحو مراتب متقدمة ثقافة وتدريبا 
ووعياً ، وهاهي القوات املسلحة يف دولة االمارات 

العربية املتحدة اليوم يشار إليها بالبنان ملا تقدمه 
من بطوالت يشهد لها القايص والداين وملا تحققه 
من إنجازات من أجــل الرشعية والعدل وإحقاق 

الحق . 
وبهذه املناســبة العزيزة عىل قلوبنا نســتذكر 
تضحيــات شــهداء قواتنا املســلحة الباســلة وما 
ســطروه من مالحم بطولية، فهي خري دليل عىل 
مدى تالحــم أبناء الوطــن مع قيادته الرشــيدة 
وإميانهم املطلــق بأن هذه القيادة مبا أوتيت من 
حكمة سياســية وعــدل ونهج متــوازن يف تقدير 
املواقف ملا فيه خري دولتنا واســتقرارها والحفاظ 
عــىل مقدراتها ومكتســباتها ترضب مثــالً واضحاً 
يف الحكمــة والعــدل والرأي الســديد لقد رضب 
أولئك األبطال أروع األمثلة يف التضحية بأرواحهم 
إلميانهم بأهمية الدفاع عن الوطن وعن الرشعية 

، وإلحقاق الحق ونرصته.
وبهذه املناسبة الوطنية العزيزة الذكرى الـ 41 
لتوحيد قواتنا املســلحة أرفع أسمى آيات التهاين 
والتربيكات إىل أخي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد األعىل 
للقوات املسلحة حفظه الله وأخي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكــم ديب رعاه 
الله وأخي صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل 
للقوات املسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام 
اإلمارات وإىل أبناء القوات املســلحة وإىل شعب 
االمارات وأعاد الله هذه الذكرى الغالية عىل دولة 
اإلمارات العربية املتحدة وقيادتنا الرشيدة بالعزة 

والقوة واإلزدهار.
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 كل التهاين والتربيكات اىل قيادتنا الرشيدة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة وصاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
وأخوانهام حكام اإلمارات، واىل قوات الشعب 
املســلحة يف بالدنا، وهــي متثــل رمــز العزة 
والكرامــة، وتعمــل جنباً اىل جنــب مع كافة 

القطاعات لحفظ األمن واإلستقرار.  
تهــل علينا الذكــرى 41 لتوحيــد القوات 
املســلحة هذا العــام وبالدنــا تنعــم باألمن 
والخــري والــربكات، وهي مســريٌة طويلٌة كان 
عنوانهــا األوحــد هــو الوحــدة، وأضالعهــا 
الرئيســة هي املجتمع ، وبداية إنطالقها كان 
توحيد كلمة الناس يف قواٍت مسلحٍة موحدة، 
تحمي املجتمــع الذي تنتمي إليــه، وتدافع 
عــن رشف الوطــن وعرضه بكامــل العزمية 
ونبيل التضحيات وعظيــم اإلنتامء. كل ذلك 
وهم يتســلحون بحب الوطن الذي يرعاهم 

وينتمون إليه. 
نحتفــي منذ أربعــة عقود مضــت بهذه 
الذكــرى العزيــزة علينــا جميعاً، ومناســبٍة 
عظيمٍة مثلــت صــامم األمــان األول لهــذا 
املجتمع والدولة منذ بدايات تأسيسها، لتمهد 
الطريــق أمــام القيــادة الرشــيدة واملجتمع 
لإللتفــات اىل التنمية والتطــور. وكان توحيد 

القــوات املســلحة درعــاً حصينــاً للمجتمع 
وأركانه، ليستشعروا أهمية الوحدة واإلتحاد، 
وأن ناتجهــام القوة واملنعــة والحصن األمني 
ملجمتع يعيش عىل قيم التســامح والســالم، 

يلتفت اىل العمل واإلجتهاد. 
إن مــن أهم مــا تدل عليه ذكــرى توحيد 
القوات املســلحة، هــو أنها من أغــىل األيام 
الوطنية التي يحتفي بها وطننا املوحد املتحد، 
فهــذه الذكــرى متثــل إنتصــاراً إلرادة بالدنا 
وشعبها يف السري عىل طريق الوحدة، وامليض 
بعزِم الرجــال األوفياء نحــو تطوير املجتمع 
فيي كافة املجــاالت، وتقديم التضحيات من 

اجل أرض الوطن الغالية، وأهلها األوفياء.
طوال أربعون عاماَ مضت، خّط فيها شباب 
الوطن أســامءه بأحــرف من نور يف ســجل 
القوات املســلحة املوحدة، فعملــوا يف كافة 
املجاالت والتخصصــات فيها، واضعني الوطن 
نصب أعينهم، ويف قلوبهم. إن ســجل قواتنا 
املســلحة املوحــدة ميتــيلء بأســامء العظام 
مــن رجال مجتمعنــا، الذين ظلوا يســهرون 
ويعملون يف ســبيل توفري األمن والدفاع عن 

أهلهم األعزاء أفراد مجتمعنا، فرداً فرداً. 
أربعون عامــاَ مضت، والقوات املســلحة 
املوحــدة تقدم كل معــاين التضحية والفداء، 
والذود عن الحمى والوطن، بكل نفس تعرف 

حب الوطن وتقدســه، يف سبيل دعم تعزيز 
إتحاد دولتنا العزيــزة، وتدعيم أركان إتفاق 
مجتمعها عىل أن الدولــة ال تبنى إال بوجود 
جيــش قوي موحــد عىل كلمــة واحدة هي 
حب الوطن. وأن التطور واإلســتقرار مرهون 
بشباب قلوبهم موحدة، فكان أن جاء توحيد 
القوات املســلحة تحت علــٍم واحد وهدٍف 
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واحد وعمٍل واحد.  
نذكر يف الســادس من مايــو من كل عام، 
ونحــن نحتفــي بذكــرى توحيــد القــوات 
املسلحة، نذكر شهداءنا األوائل الذين قدموا 
الغايل والنفيس يف ســبيل الوطن، نرتحم عىل 
أرواح كل شهداء الواجب من قواتنا املسلحة 
يف كافــة قطاعاتهــا. كام نرتحم عــىل اآلباء 
املؤسســون الذين عرفوا منذ البداية أهمية 
الوحــدة، وأن بداية الطريق اىل مجتمع آمن 
وموحد ميكن يف توحيــد أركانه، والتي متثل 

القوات املسلحة ضلعها الرئيس واألسايس. 
إن مــا تحقق ملجتمعنــا يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة من رخاٍء وتنميٍة مســتدامٍة 
هو املقابل الرئيس لتوحيد القوات املسلحة 
تحت رايٍة واحدة ووطٍن موحد متحد. فكان 
العمل جامعياً، والطريق واضح نحو تحقيق 
األهداف الســامية لخدمة الوطن والدولة يف 
كافــة املجاالت من تعليــم وصحة وإقتصاد 
وصناعة وغريها، فكانت املسرية املوقفة التي 

إنتظمت كل مكان.
يف ذكــرى توحيد القوات املســلحة، البد 
لنــا من وقفة نســرتجع فيها كافــة املواقف 
البطوليــة التي قدمتها القوات املســلحة يف 
ســبيل الوطن. وقفٌة تســتدعي معها كامل 
املحطات التي مرت بها قواتنا املسلحة حتى 
وصلت غىل ما عليه اليوم من إستعداٍد وقوٍة 
وترابــط ووحدة ومنعة. البــد أن نحيي كل 
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أؤلئك الذين يعملــون من اجل أن تكون لنا 
قوات مســلحة لها من العتاد والقوة الكثري. 
نحيي كل الذين يجتهدون من اجل أن تكون 
القوات املسلحة يف قمة إستعدادها، ويف أوج 
همتها الوطنية، شــعارها األوحد هو الدفاع 
عن الوطن واملوت يف ســبيله هو أغىل رشف، 
كام ظلــت دامئاً، رشيــكاً رئيســاً يف التنمية 
والنهضــة الحضارية، اىل جانــب واجباتها يف 

ميادين القتال والدفاع عن الوطن.





قلوبنا

شهداؤنا
   فـــــي
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حيث أكد (رحمه الله) «أننا ال نبني الجيش،  ال عن 
رغبة يف غزو أو محاربة دولة أخرى أو بهدف التوسع، 
وإمنا للدفاع عن أنفسنا». كام أكد أن «الحق والقوة 
هام جناحا طائر واحد، فال القوة وحدها يكتب لها 
الحياة ، وال الحق وحده دون القوة يكتب له البقاء» 
، و»إننا دولة تسعى إىل السالم ، وتحرتم حق الجوار 
القوي  الجيش  ، لكن حاجتنا إىل  الصديق  ، وترعى 
 ، ومستقرة  قامئة  تبقى  البالد  يحمي  الذي  القادر 
ونحن نبني الجيش ال عن رغبة يف غزو أو قتال دولة 
أخرى ، وليس استعداداً للتحرك يف الوقت املناسب 
أنفسنا  عن  الدفاع  إىل  نهدف  وإمنا  التوسع  بهدف 
عىل  اإلنسان  طبيعة  من  يوماً  العدوان  يكن  فلم   ،
أرض االمارات ، خاصًة وأننا محاطون بأشقاء تجري 

 ، ، ويحلمون نفس األمال  الدماء  يف عروقهم نفس 
ويواجهون نفس التحدي».

لتوحيد  واألربعني  الحادية  بالذكرى  االحتفال 
القوات املسلحة

عام  كل  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تحتفل 
بذكرى توحيد القوات املسلحة. ومبناسبة الذكرى 
الشيخ  السمو  صاحب  قام  واألربعني  الحادية 
حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله، 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل 
السمو  صاحب  و  الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، 
وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء املجلس 
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، باإلعراب عن بالغ 
تقديرهم للمجلس األعىل لالتحاد، بقيادة املغفور 
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عىل 
بدولة  املسلحة  القوات  بتوحدي  التاريخي  قراره 

اإلمارات العربية املتحدة منذذ أربعني عاماً.

توحيد الجيش: قرار ُملهم

إذا أردنا معرفة األسباب الحقيقية وراء القرار املُلهم 
القايض بتوحيد القوات املسلحة اإلماراتية املختلفة 
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تحت لواء جيش واحد موحد فمن الرضوري أن نبدأ 
بـ «كشافة ساحل عامن املتصالح» التي عملت لفرتة 
كانت  ولكنها  والنظام،  األمن  استتباب  عىل  طويلة 
تسليم  جرى  وقد  بريطانية.  عسكرية  قيادة  تحت 
بعد  اإلمارات  لدولة  العسكرية  القوة  هذه  قيادة 
تأسيسها عام 1971، وكان عددها ال يتجاوز ال 500 
يف عام 1955 ووصل إىل 2500 جندي يف عام 1971 
عندما أعيد تسمية هذه القوة العسكرية ك «قوة 
دفاع االتحاد» ، وقد غدت اآلن قوة قادرة عىل دعم 

املشاريع اإلنسانية العديدة يف أنحاء العامل. 
وخالل تلك السنوات كانت كل إمارة من اإلمارات 
العسكرية  أو قوتها  الخاص  السبع تحتفظ بجيشها 
املغفور  امللهم  القائد  دفع  الذي  األمر  بها،  الخاصة 
له بإذن الله تعايل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
املسلحة  القوات  لتوحيد  املبادرة  بزمام  األخذ  إىل 
سموه  وذكر  واحد.  جيش  لواء  تحت  املختلفة 
القوات  «بناء  أن  املسلحة  القوات  توحيد  مبناسبة 
أبنائه  عزيز عىل  إمنا هو عمل  بلد  أي  املسلحة يف 
عىل  للعمل  املاسة  الحاجة  دعتنا  املنطلق  ومن   ،
دمج قواتنا املسلحة يف دولة االمارات .وهذا االمل 
ظل يراودنا منذ البداية النه يعني بالنسبة لنا جمع 
الشمل، وتوحيد الكلمة، والتآزر بني إخوة تربطهم 

أوارص القرىب والدم والجوار ”.
القوات  الخاصة بتوحيد  املناقشات  وقد جرت أوىل 
مناقشات  وبعد   ،1975 عام  منتصف  يف  املسلحة 
مثمرة استغرقت ما يزيد عىل عام كامل تم اإلعالن 
اإلمارات  دولة  يف  املسلحة  القوات  تأسيس  عن 
العربية املتحدة ألول مرة وبصورة رسمية يف نهاية 
إىل  أبوظبي»  دفاع  «قوة  اسم  وتغري   .1976 عام 
املركزية  القيادة  ديب،  دفاع  قوة  الغربية،  القيادة 
وقوة إمارة رأس الخيمة املتحركة والقيادة الشاملية، 
«لواء  إىل  االتحاد»  دفاع  «قوة  تسمية  وأعيد 
بإمارة  الوطني  الحرس  دمج  تقرر  فيام  الريموك»، 

الشارقة مع قوات الرشطة االتحادية.
اإلمارات  بدولة  املسلحة  القوات  تجهيز  تم  وقد 
التسلح  أنظمة  أقوى  من  ببعض  املتحدة  العربية 
دول  عدة  من  رشاؤها  جرى  التي  تطورا  وأكرثها 
مختلفة. وقد تخرج معظم ضباط القوات املسلحة 
امللكية  العسكرية  هريست»  «ساند  أكادميية  من 
من  اآلخر  الجزء  تخرج  فيام  املتحدة،  اململكة  يف 
األمريكية  العسكرية  بوينت»  «ويست  أكادميية 
و  «دنرتون»  من  كل  يف  امللكية  العسكرية  والكلية 

«سان سري»، واألكادميية العسكرية الفرنسية.

الطالب  تدريب  مجال  يف  الذايت  االكتفاء  تحقيق 
العسكريني لاللتحاق بأفرع القوات املسلحة الثالثة

يف  أبوظبي  يف  الوطني  الدفاع  كلية  تأسيس  تم 
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املتعلقة  االحتياجات  تلبية  بهدف   2013 عام 
عىل  اإلماراتيني  العسكريني  الطالب  بتدريب 
نجحت  وقد  الدولة،  داخل  الوطني  الدفاع  مهام 
التاريخ يف تخريج  الوطني منذ ذلك  الدفاع  كلية 
التدريب  من  عال  مستوى  طالب عسكريني عىل 
العربية  اإلمارات  دولة  لخدمة  ليس  والتأهيل، 
املتحدة فحسب، بل وخدمة دول مجلس التعاون 
ويف  البحرين.  دولة  مثل  أيضا  األخرى  الشقيقة 
من  التخرج  حفل  حرض   2016 عام  مايو  شهر 
الكلية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب (رعاه الله) وسمو الشيخ محمد بن زايد 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل 
شهادات  بتوزيع  قاما  حيث  املسلحة،  للقوات 
التخرج الخاصة ب 37 خريجا مواطنا الذين أنهوا 
برنامجا مدته عام للحصول عىل درجة املاجستري. 
كام حرصت دولة اإلمارات العربية املتحدة أيضا 
شهر  ففي  بأبوظبي.  البحرية  الكلية  إقامة  عىل 
بن  حمدان  الشيخ  سمو  شهد   2017 عام  مارس 
عهد ديب، حفل  مكتوم، ويل  آل  راشد  بن  محمد 
سعيد  بن  راشد  كلية  من   17 الـ  الدفعة  تخريج 
آل مكتوم البحرية بأبوظبي. ويتم تدريب الطالب 
الجوية،  زايد  بن  خليفة  كلية  يف  الجوية  للقوات 

ومقرها يف مطار العني الدويل مبدينة العني.

تنفيذ عمليات حفظ  اإلمارات يساهم يف  جيش 
السالم الدويل

قوة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  أصبحت 
التي  املكانة  وهي  السنني،  مرور  مع  اقتصادية 
تدفعها  التزامات ومسؤوليات  الدولة  تفرض عىل 
للعب دور عاملي عىل صعيد املشاركة يف مناطق 
النزاع بالتعاون مع الدول األخرة بغرض استعادة 
الدول  ومساعدة  واالستقرار،  والنظام  األمن 
املنكوبة يف حاالت الكوارث، فضال عن املشاركة يف 
التابعة لألمم املتحدة، عالوة  قوات خفظ السالم 
اإلنسانية.  األزمات  يف  املساعدة  يد  تقديم  عىل 
مؤهلة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعترب 
آنفا  املذكورة  املجاالت  فعال يف  قوي  دور  للعب 
واحد.  لواء  تحت  املسلحة  قواتها  انضواء  بفضل 
املسلحة  القوات  لعبته  الذي  الدور  لقي  وقد 
اإلماراتية ترحيبا وتقديرا كبريين من جانب األمم 
املستوى  عىل  سواء  األخرى،  والدول  املتحدة 

اإلقليمي أو الدويل.
بدولة  املسلحة  القوات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
اإلمارات شاركت يف حروب عديدة منذ تأسيسها. 
الخليج حرصت دولة اإلمارات عىل  فخالل حرب 
التابعة  الجزيرة»  «درع  قوات  إطار  يف  املشاركة 
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يف  نجحت  التي  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 
الطائرات  وقامت  الكويت،  مدينة  يف  التوغل 
من  انطالقا  العراقية  املواقع  بقصف  األمريكية 
األمريكية  السفن  شاركت  كام  اإلماراتية،  األرايض 
نفذ  كام  اإلماراتية.  واملرافئ  املوانئ  من  انطالقا 
القوات  ضد  قصف  عمليات  اإلمارايت  الجو  سالح 
العراقية، وكانت القوات املسلحة بدولة اإلمارات 
جزءا من القوات التي ساهمت يف تقديم الدعم 
معمر  العقيد  موت  بعد  الليبي  للنظام  الالزم 
ست  اإلمارايت  الجو  سالح  أرسل  كام  القذايف. 
«فالكون»  إف16-  طراز  من  عسكرية  طائات 
املقاتلة   «2000 «مرياج  طراز  من  طائرات  وست 
أرسلت  وقد  املهمة.  هذه  يف  للمشاركة  النفاثة 
مشاة  كتيبة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
رقم  الدويل  األمن  مجلس  إطارقرار  يف  للمشاركة 
(يونوسوم  بتسكيل قوات  الذي قىض  733 و746 
UNOSOM 1 1)التي تهدف يف املقام األول إىل 
النظام  وإعادة  اإلنسانية  اإلغاثة  عمليات  تنفيذ 
حكومته  انهيار  بعد  الصومال  إىل  واالنضباط 
باإلجامع  الدويل  األمن  مجلس  وافق  املركزية. 
عىل القرار رقم 794 يف 3 من ديسمرب عام 1992 
الذي  نص عىل تكوين قوة حفظ سالم بقيادة قوة 
األمريكية.  املتحدة  الواليات  بقيادة  سالم  حفظ 
املتحدة عىل  العربية  اإلمارات  دولة  كام حرصت 
والثالثني  الخامسة  امليكانييك  املشاة  كتيبة  إرسال 
الكويت  إىل  عسكرية  قوة  وإرسال  كوسوفا،  إىل 
ذلك، ساهمت  العراقية. عالوة عىل  الحرب  أثناء 
الخليج  املتحدة يف حامية  العربية  اإلمارات  دولة 
العريب ومضيق هرمز، وتعترب دولة اإلمارات رشيكا 
اإلرهاب،  ضد  الكونية  الحملة  يف  فاعال  رئيسيا 
يف  الالزمة  املساعدات  بتقديم  تبخل  ال  حيث 
كام  واملالية.  والدبلوماسية  العسكرية  املجاالت 
تحرص القوات املسلحة يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة عىل تقديم املساعدات اإلنسانية ملساعدة 

أبناء الشعب العراقي.
العربية  اإلمارات  دولة  شاركت   2015 عام  ويف 
اليمن  يف  العسكري  التدخل  عملية  يف  املتحدة 
أجل  من  السعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
األهلية  الحرب  نتائج  يف  املطلوب  التأثري  إحداث 
العربية  اإلمارات  الدائرة هناك. كام تشارك دولة 
املتحدة حاليا يف دعم العمليات اإلنسانية يف كل 

من أفغانستان واليمن.

املناورات العسكرية املشرتكة

منذ حقبة الثامنينيات يف القرن املايض أدى عدم 
االستقرار اإلقليمي وارتفاع أسعار النفط إىل اعتامد 
طموحة  خططا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
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الجوية  وقواتها  عموما،  املسلحة  قواتها  لتحديث 
املستوى  إىل  األداء  مستوى  رفع  بهدف  خصوصا، 

املعمول به لدى حلف شامل األطليس (الناتو).
اإلمارات  دولة  يف  املسلحة  القوات  دخلت  وقد 
من  وأصبحت  النضج،  مرحلة  املتحدة  العربية 
مستوى  عىل  تطورا  وأكرثها  الجيشو  أقوى 
مناورات  إجراء  عىل  حرصها  بفضل  وذلك  العامل، 
أو  الكربى  الدول  مع  سواء  مشرتكة،  عسكرية 
الدول اإلقليمية، عرب سنوات طويلة. ويتم تنظيم 
تلك املناورات العسكرية املشرتكة بني حني وآخر 
عىل مدار السنوات األخرية بالتعاون مع الواليات 
واململكة  وفرنسا  ومرص  وماليزيا  والهند  املتحدة 
وعامن  والكويت  واألردن  وأسرتاليا  املتحدة 
والبحرين واململكة العربية السعودية، عالوة عىل 

بقية الدول األخرى.

اإلمارات حليف اسرتاتيجي للواليات املتحدة

حليفا  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعترب 
اسرتاتيجيا للواليات املتحدة، حيث جرت فعاليات 
التي   ،«2 الحديدى  «املخلب  املشرتك  التدريب 
انطلقت ضمن التدريبات العسكرية املشرتكة بني 
الثاين  القوات األمريكية واإلماراتية يف أبوظبي يف 
من شهر ديسمرب عام 2016،. وتأيت هذه التدريبات 
التي استمرت ملدة خمسة أيام بهدف رفع الكفاءة 
واستيعاب   امليدانية،  الخربات  واكتساب  القتالية، 
املفاهيم والعقائد العسكرية حسبام أفادت وكالة 
التدريبات عىل  الرسمية. وحرصت  أنباء اإلمارات 
استخدام أكرث األسلحة واملعدات تطوراً بهدف رفع 
مستوى التنسيق بني الجيشني اإلمارايت واألمرييك، 

عالوة عىل رفع درجة االستعداد القتايل.
 

التعاون العسكري مع الهند

تتمتع القوات املسلحة يف دولة اإلمارات بعالقات 
الهند يف عدد كبري من املجاالت،  قوية متينة مع 
الحوار  نجح  وقد  العسكري.  التعاون  منها 
العالقات  دفع  يف  اإلمارايت-الهندي  االسرتاتيجي 
التعاون  صعيد  عىل  جديدة  آفاق  إىل  الثنائية 
املشرتك. فبعد أربعة أيام فقط من انعقاد الدورة 
اإلمارايت  الجانبان  وقع  املشرتك،  للحوار  األوىل 
الشاملة»  االسرتاتيجية  «الرشاكة  اتفاقية  والهندي 
يف شهر يناير 2017. وقد شارك فريق من القوات 
للهند  الوطني  اليوم  عرض  يف  اإلماراتية  املسلحة 
الشيخ  السمو  صاحب  كان  حيث   ،2017 عام 
محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 
اإلمارات  بدولة  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 

الضيف الرئييس يف الحفل.
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دولة  بني  الوثيقة  القوية  العالقات  تلقت  وقد 
كبرية  دفعة  والهند  املتحدة  العربية  اإلمارات 
باريكار  مامنوهان  الهندي  الدفاع  وزير  بزيارة 
أجرى  الزيارة  وعقب   ،2016 عام  يف  لإلمارات 
الصحراء – 2»  مناورة «صقر  الهندي  الجو  سالح 
بدولة  املسلحة  القوات  مع  بالتعاون  العسكرية 
اإلمارات. وقام سالح الجو الهندي بنرش مقاتالته 
يف  آي»  كيه  إم   30 «سوخوي  طراز  من  الحربية 
مايو   24 من  الفرتة  خالل  الجوية  الظفرة  قاعدة 
حتى الثالث من يونيو، فيام قامت دولة اإلمارات 
بنرش طائراتها من طراز «مرياج 2000-» و «إف-

16»، واعتمدت املناورة عدة سيناريوهات قتالية 
تشبيهية متعددة. وتأيت مناورة «صقر الصحراء – 
2» العسكرية بعد مثاين سنوات من إجراء مناورة 

«صقر الصحراء – 1».
من  مكون  أسطول  إرسال  تم  ذلك،  عىل  عالوة 
الخليج  مياه  إىل  هندية  حربية  بارجات  خمس 

العريب يف عام 2016 يف مهمة إطارها حسن النوايا، 
وتوقفت يف عدة مدن منها ديب.

بزيارة  مودي  ناريندرا  الهندي  الوزراء  رئيس  قام 
من  أغسطس  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
عىل  الزيارة  تلك  أثناء  االتفاق  وتم   ،2015 عام 
القومي  األمن  مستشاري  بني  الحوار  ترسيخ 
التعاون  تعزيز  تم  كام  الوطني،  األمن  ومجالس 
وكذلك  العسكرية،  والعالقات  البحري  األمني 

غقامة حوار أمني اسرتاتيجي.

التعاون املشرتك مع ماليزيا

اختتمت دولة اإلمارات العربية املتحدة وماليزيا 
مترينا عسكريا بريا مشرتكا، بعنوان «منر الصحراء 
بالذكر  الجدير  ومن   ،2017 إبريل  شهر  يف   «4
عبارة  هي  الصحراء»  «منر  مناورات  سلسلة  أن 
اإلمارات  دولة  بني  مشرتكة  سنوية  مناورات  عن 
املهني  املستوى  لرفع  وماليزيا  املتحدة  العربية 
اإلماراتية  الربية  القوات  لدى  الكفاءة  ودرجة 
ورفع درجة استعدادها القتايل. وقد شهد مناورة 
اللواء  سعادة  من  كل  األخرية   «4 الصحراي  «منر 
الركن صالح محمد صالح بن مجرن العامري قائد 
القوات الربية والفريق أول داتو رسي الكفل بن 
حاج قاسم قائد جيش القوات املسلحة املاليزية.   
الرغبة  إطار  يف   «4 الصحراء  «منر  مترين  ويأيت 
املستمرة للقيادة يف دولة اإلمارات بدعم وغقامة 
رشاكات متميزة بني دولة اإلمارات ودولة ماليزيا. 

املناورات العسكرية مع جمهورية مرص العربية

شهر  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  أرض  شهدت 
مارس املايض املناورة العسكرية املشرتكة «زايد 2» 
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املرصية  ونظريتها  اإلماراتية  املسلحة  القوات  بني 
وقد  الجانبني.  كال  من  رمزية  وحدات  مبشاركة 
تضمن التدريب سلسلة من التامرين العسكرية 
لتعزيز  موحدة  اسرتاتيجية  إطار  يف  املشرتكة، 
كل  يف  املسلحة  القوات  بني  العسكري  التعاون 
العمليات  توحيد  أجل  من  ومرص،  اإلمارات  من 
التدريبية  السبل  أفضل  إىل  والتوصل  املشرتكة 
ومواكبة  القتالية  القدرة  مستوى  رفع  بهدف 
العسكري  التدريب  . وقد شمل  العرص  تطورات 
التدريب  دورات  من  سلسلة   «2 «زايد  املشرتك 
التعاون  من  كجزء  ومرص  اإلمارات  بني  املشرتك 
التدريب  بهدف  وذلك  البلدين،  بني  العسكري 
عىل تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات العسكرية 
القوات  بني  موحدة  إجراءات  ووضع  املشرتكة 

املشاركة املختلفة.
العسكرية  املناورات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
تعكس  واملرصي  اإلمارايت  الجانبني  بني  التدريبية 
قدرة الجانبني عىل الوقوف صفا واحدا يف مواجهة 
كام  املنطقة،  واستقرار  بأمن  للعبث  محاولة  أي 
من  بيد  الرضب  عىل  العسكرية  القدرة  تعكس 
العبث  نفسه  له  تسول  من  كل  يد  عىل  حديد 

باألمن العريب واإلقليمي.

املناورات العسكرية مع اململكة املتحدة

والقوات  اإلمارتية  القوات املسلحة   بدأت 
«خنجر  املشرتك  العسكري  التمرين  الربيطانية 
إماراتية  قوات  التمرين  يف  وشارك  البحر2017». 
و «مجموعة مهام العمليات الخاصة» الربيطانية 
عىل مدار أسبوعني كاملني، وتضمن تدريبات عىل 
االستطالع الساحيل والقتال االلتحامي والتدريب 
عىل تفكيك املتفجرات وأعامل املراقبة والتسديد 
الجانب  ومن  والجرحى.  املصابني  وتطبيب 
الحربية  املدمرة  التمرين  يف  شاركت  الربيطاين 
التمرين عبارة عن هجوم برمايئ  «أوشن»، وكان 
من  مشرتكة  عنارص  نفذته  اإلمارات  ساحل  عىل 
الرئايس  والحرس  اإلماراتية   «الفرسان»  فرقة 
الخاصة»  العمليات  مهام  ومجموعة  اإلمارايت 

الربيطانية. 

املناورات العسكرية مع فرنسا

العسكري  التمرين  املايض  نوفمرب  شهر  شهد 
املسلحة  القوات  بني   “2016 ”خليج  املشرتك 
الخطط  ضمن  الفرنسية،  والقوات  اإلماراتية 
املرسومة للتمرين مسبقاً، ويأيت التمرين يف إطار 
واملعلومات  الخربات  وتبادل  والتنسيق  التعاون 
العسكرية، وضمن اتفاقية الدفاع املشرتك املوقعة 
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املهارات  مستوى  رفع  بهدف  وذلك  البلدي،  بني 
بني  التنسيق  عملية  وتعزيز  القتالية  والقدرات 

كافة أفرع القوات املسلحة.
ويأيت مترين ”خليج 2016“ ضمن سلسلة التامرين 
البلدين التي تقام كل أربعة أعوام،  املشرتكة بني 

كجزء من اتفاقية تعاون تم توقيعها عام 1995.

دولة اإلمارات العربني املتحدة: رشيك موثوق به 
يف الحرب ضد اإلرهاب

يف  به  موثوق  رشيكا  دامئا  اإلمارات  دولة  ظلت 
شاركت  حيث  اإلرهاب،  ضد  الكونية  الحرب 
املتحدة  الواليات  اإلماراتية  املسلحة  القوات 
والدول الغربية األخرى يف مكافحة قوى التطرف يف 
ليبيا وسوريا والعراق والدول األخرى عىل مستوى 
اإلماراتية  املسلحة  القوات  تبنت  وقد  العامل. 
السياسة العامة للدولة الرامية إىل احتواء اإلرهاب 

من أجل الحفاظ عىل األمن والسلم الدوليني.

دعم الحكومة الرشعية يف اليمن

طليعة  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعترب 
الدول التي هبت ملكافحة اإلرهاب، حيث حرصت 
التصدي  أجل  من  العسكرية  قواتها  إرسال  عىل 
لتنظيم «القاعدة» اليمن. كام عملت عىل تنسيق 

يف  اإلرهايب  التنظيم  مالحقة  إىل  الرامية  الجهود 
ما  وهو  الجبال،  ويف  النائية  الصحراوية  املناطق 
املتمرسة يف  العربية  للقوات  أضاف زخام جديدا 
من  والصومال  أفغانستان  مثل  الحروب  مناطق 

أجل تنفيذ ومواصلة حملتها ضد اإلرهاب.
أجل  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  وتعمل 
اليمنيني يف هذا  املقاتلني  تدريب وإدارة وتجهيز 
االلتزام  عىل  اإلرصار  يعطس  ما  وهو  الصدد، 
بالحملة ضد اإلرهاب ومواصلة تلك الحملة التي 
وقد  قادمة.  طويلة  لسنوات  تستمر  أن  ميكن 
رصح الجرنال املتقاعد يف الجيش األمرييك أنتوين 
زيني، قائد القيادة املركزية األمريكية يابقا، لوكالة 

أهم  «أحد  اإلمارات  دولة  جيش  بأن  «رويرتز» 
أداء مهام  الجيوش» يف املنطقة، وأنه «قادر عىل 

أكرب بكثري مام يبدو عليه».

االعتامد عىل الذات يف مجال الصناعات العسكرية

إنتاج  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بدأت 
محاولة  يف  العسكرية  املعدات  من  أكرب  كمية 
وتشجيع  األجنبي،  املنتج  عىل  االعتامد  لتقليل 

الصناعات املحلية.
العسكرية  للصناعات  اإلمارات  رشكة  تعترب 
للصناعات  متكاملة  رائدة  وطنية  منصة  (إديك) 
والخدمات العسكرية، توفر مرافق عاملية املستوى 
من  الرشكة  تتخذ  الدعم.  وخدمات  والتكنولوجيا 
وهي  لها،  مقراً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
تجمع مختلف قدرات وكفاءات قطاع الصناعات 
العسكرية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ضمن 
تحسني  بهدف  ومتكاملة،  موحدة  منصة  إطار 
والرشكاء  واملساهمني  للعمالء  املقدمة  القيمة 
وغريهم من الجهات املعنية. ومن الجدير بالذكر 
رشكة  من   60% حصة  متتلك  مبادلة  رشكة  أن 

اإلمارات للصناعات العسكرية (إديك).
كبرية  مجموعة  السفن  لبناء  أبوظبي  رشكة  تنتج 
الرئييس يف  املقاول  وتعترب  البحرية،  املنصات  من 
لتصميم  برنامج  عن  عبارة  وهو  بينونة،  برنامج 
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وتطوير وإنتاج 6-5 زوارق ”كورفيت“ للعمل يف 
املياه الضحلة يف مياه الخليج العريب. كام أنتجت 
العسكرية  النقل  الذخرية ومركبات  مجموعة من 

واملركبات الجوية اآللية (غري املأهولة).
ويف عام 2007 تم طرح املسدس ”كراكال“، وهو 
اإلمارات  دولة  إنتاجه يف  يتم  أول مسدس صغري 
ومعرض  مؤمتر  هامش  عىل  للعرض  مرة،  ألول 
الرسمي  السالح  وأصبح  (أيدكس)،  الدويل  الدفاع 
للقوات املسلحة وقوات األمن يف دولة اإلمارات. 
ورسعان ما اعتمد الحرس الوطني يف دولة البحرين 
هذا املسدس  بعد ذلك بفرتة قصرية. كام طلبت 
األردن رشاء عدد غري محدد من هذا املسدس يف 
انعقاد معرض  عام 2008 خالل فرتة  إبريل  شهر 
قوات العمليات الخاصة (سوفيكس) يف العاصمة 
األردنية عامن. كام شكلت كل من دولة اإلمارات 
 17 يف  مشرتكة  لجنة  والجزائر  املتحدة  العربية 
«كراكال»  املسدس  الختبار   2008 عام  نوفمرب 

متهيدا لبيعه للجزائر يف مرحلة الحقة.
وجرى يف أبوظبي يف 28 نوفمرب عام 2007 توقيع 
اتفاقية مرشوع مشرتك بني رشكة «توازن» القابضة، 
برنامج  «مكتب  أسسها  استثامرية  رشكة  وهي 
 (Offset Program Bureau (OPB «األوفست
ومؤسسة الجابر التجارية (إحدى الرشكات التابعة 

ميونيشن  ”راينميتال  ورشكة  الجابر)  ملجموعة 
سيستمز“ لبناء مصنع ”الربكان“ إلنتاج الذخرية يف 

مدينة زايد العسكرية مبدينة أبوظبي.
تتخصص رشكة منر وهي جزء من رشكة اإلمارات 
للصناعات العسكرية (إديك) يف تصنيع مجموعة 
االحتياجات  لتلبية  الدفاعية  اآلليات  من  متنوعة 
الداخيل  األمن  وأجهزة  املسلحة  للقوات  املتنوعة 
بتطوير  الرشكة  وتقوم  العامل.  أنحاء  جميع  من 
طلب  حسب  للتعديل  قابلة  منصات  وإنتاج 

العميل ولتنفيذ عمليات مشرتكة.

األغراض  متعددة  اآلليات  استخدام  وميكن 
من  املجاالت،  من  العديد  يف  منر  تنتجها  التي 
والقاحلة  القاسية  البيئات  يف  التكتيكية  املهام 
التسلل  ومهام  املدن  حروب  إىل  الصحاري،  مثل 
اللوجستي  والدعم  الحدود  ومراقبة  واالستطالع 
ومكافحة الشغب ونقل األفراد. وتخدم آليات منر 
أدواراً مختلفة إذ ميكن استخدامها كناقلة تسليح 
أو آلية لوجستية أو سيارة إسعاف أو مركز قيادة 

وتحكم.
للسيارات،  منر  أعلنت   ،2012 عام  منتصف  يف 
عن حصولها عىل شهادة «STANAG 4569 من 
جهة  قبل  من  والصادرة  املرموقة   «3 املستوى 
عن  وذلك  اآلليات،  الختبار  ومعتمدة  مستقلة 
معايري  وتستند  األفراد 6×6.  لنقل  املدرعة  آليتها 
قبل  من  وضعها  تم  التي  تلك  اىل  الشهادة  هذه 
لتوحيد  (الناتو)  األطليس  شامل  حلف  منظمة 
منر  تقوم  الشهادة،  لهذه  ووفقاً  الفنية.  املعايري 
للمخاطر  دفاعية  حلول  توفر   6×6 آليات  بإنتاج 
الباليستية واأللغام من املستوى 3 مام يضمن أداء 
منظمة  معايري  بحسب  الظروف،  تلك  يف  مثالياً 
حلف شامل األطليس (الناتو). وقد دخلت مركبات 

منر يف الخدمة يف سائر دول الخليج العريب.
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« جيش ا�مارات هو درعها الواقي للحفاظ 

على التراب الوطني وصيانة ا3رواح وحماية 

ثروة هذا البلد وهو أيض: لمساندة ا3شقاء 

إذا احتاجوا إلينا » 
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معا7

.مد بن أحمد 
البواردي الفالسي

وزير دولة لشؤون الدفاع

41   « »

:
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حــامة الوطن .. جنودنا البواســل .. منتســبي 
ومنتســبات قواتنــا املســلحة نهنــئ الوطن بكم 
ونهنئكم مبناســبة ذكرى توحيد قواتنا املســلحة، 
أنهــا تحية فخــر واعتزاز أرســلها لكم يــا جنود 
الوطن وســياجه املتني.. أرسلها لكم يف هذا اليوم 
املجيد الذي نحتفل فيه بذكرى مرور 41 عاماً من 
اإلنجاز يف مســرية توحيد قواتنا املسلحة، نستذكر 
ونتذكــر اليوم يف الســادس من مايو هــذا القرار 
التاريخي الذي أســس لبناء قــوات موحدة مهابة 
عزيــزة الجانب تحت قيادة واحــدة وعلم واحد 
تدعم أركان دولة االتحاد وتحافظ عىل اإلنجازات 
واملكتســبات، أنها خطوة نجني اليوم مثارها قوة 
ومناعة وعزة، وجهوزية عالية املســتوى والكفاءة 
لقواتنا املسلحة من أجل تأدية دورها يف املحافظة 
عــىل مكتســباتنا الوطنية، لينعــم الوطن باألمان 

واالزدهار واالستقرار والسعادة والكرامة.
أصبحــت قواتنا اليوم مرضب املثل يف التضحية 
والوالء، وكلنا فخر واعتزاز بأبناء اإلمارات، جنودنا 
البواسل يف ســاحات الوغى الذين خاضوا املعارك 
بشــجاعة يشــهد لها الجميع، هم النواة األساسية 
والرثوة الحقيقية لقواتنا املســلحة التي أصبحت 
أيقونــة وطنية وقوة ال يســتهان بهــا يف املنطقة 
والعامل تؤدي دورها بفاعلية من خالل مساهامتها 

يف العديد من عمليات حفظ األمن والسالم.
اليــوم، وبعد 41 عامــاً من توحيدها تشــارك 
قواتنا املسلحة بكل قوة واقتدار يف عملية "إعادة 
األمل" ضمن التحالف العريب الذي تقوده اململكة 
العربية السعودية للوقوف مع الرشعية يف اليمن، 
بعد أن شــاركت بفعاليــة عملياتية متميزة وروح 
قتاليــة عالية الكفاءة يف عمليــة "عاصفة الحزم"، 
وسبق ذلك مشاركتها يف الجهود الدولية للتصدي 
لخطر تنظيم "داعش" اإلرهايب يف العراق وسوريا، 
وغريها الكثري من املشــاركات املشــهودة لقواتنا 
املســلحة إقليمياً ودوليــاً، والتي ترتجم سياســة 
دولة اإلمــارات العربية املتحدة ونهجها الراســخ 
يف التضامــن مع األشــقاء واألصدقــاء لحفظ أمن 
واســتقرار املنطقة. أن قواتنا املسلحة مبعث فخر 
واعتزاز وهي تدافع عن الحق والواجب تذود عن 
الشــقيق والصديق وتلبي النداء أينام اســتدعت 

الحاجة.
كان إعــداد جنــود اإلمارات وتأهيــل الكوادر 
الوطنيــة هو الهدف األســمى لقيادتنا الرشــيدة، 
أن جنودنا البواســل هم اللبنة األوىل واألساســية 
لتطويــر املؤسســة العســكرية، وال زالــت قواتنا 
املســلحة تحظى بدعــم ال محدود مــن القيادة 
الرشــيدة، حيث وفرت لها كل اإلمكانيات والسبل 
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الكفيلة لتطويرها وتعزيز كفاءتها القتالية لتكون عىل 
أهبة االستعداد للدفاع عن الوطن.

لقــد برهن رجــال اإلمــارات بأنهم الــرثوة األغىل 
للدفــاع عن ثرى هــذا الوطن الغايل، فبقــوة الرجال 
وإميانهــم تُبنى وتحمى األوطان، وهو ما أثبته جنودنا 
البواســل الذين قدموا أرواحهم فــداء للوطن وتلبية 
لنداء الحق والواجب، وقد سطرت تضحياتهم بحروف 
مــن نور يف ذاكرة الوطن وخلــدت بطوالتهم يف واحة 

تظللها الكرامة والعزة.
وبهذه املناســبة الغالية يسعدين أن أتقدم بالتهنئة 
إىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه 
الله"، وإىل صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتــوم، نائب رئيــس الدولة، رئيس مجلــس الوزراء، 
حاكــم ديب "رعاه الله"، وإىل صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن زايــد آل نهيان، ويل عهــد أبوظبي، نائب 
القائــد األعــىل للقوات املســلحة، وإخوانهــم أعضاء 
املجلــس األعىل حكام اإلمارات، وإىل قواتنا املســلحة 
مبعث فخرنا واعتزازنا وشــموخنا، وإىل جميع شــعب 
اإلمارات الــويف، أدام الله عز هذا الوطن الغايل تحت 

ظل قيادتنا الرشيدة.
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الفريق الركن

 Hحمد .مد ثا
الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة

41   « »

:
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نحتفــل اليوم بواحد مــن أيام عزتنــا ومجدنا 
ووحدتنــا الوطنية، حيث نحتفل بالذكرى الحادية 
واألربعــني لتوحيد قواتنا املســلحة، يــوم ينطوي 
عىل رمزية وطنية عميقة، بل يوم للفخر الوطني، 
يوم يجســد وحدتنا ومتاســكنا وقوة إرادة قيادتنا 
الرشــيدة وبعــد نظرها وصــواب رؤيتهــا ووعيها 
االسرتاتيجي. فاليوم نستحرض بكل شموخ واعتزاز، 
حكمة القائد املؤســس املغفور له بإذن الله تعاىل 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
وإخوانه حكام اإلمارات، الذين أسسوا دعائم هذا 
البناء االتحادي الراسخ، واتخذوا قرار توحيد قواتنا 
املسلحة الباسلة يف مثل هذا اليوم من عام 1976، 
يف خطوة ندرك اليوم قيمتها االســرتاتيجية الكبرية 
وأهميتها الفائقة، حيث باتت قواتنا املسلحة درعاً 
وسيفاً يحمي مكتسباتنا الوطنية، ويصون مسريتنا 
االتحاديــة يف مواجهة التحديات والتهديدات التي 

متوج بها منطقتنا والعامل أجمع.
إن قرار توحيد القوات املســلحة ميثل منعطفاً 
حيويــاً يف مســرية البناء االتحــادي، فقد كان هذا 
القرار تجسيد فعيل وحقيقي لوحدة اإلرادة، وقوة 
اإلميــان والعزم عــىل امليض متحديــن يف مواجهة 
تحديات تلك املرحلة والظروف الصعبة التي مرت 
بها مرحلة التأســيس،  وقد أثبتت األيام والخربات 
املتوالية والتجارب االقليميــة والدولية من حولنا، 
أن إميــان اآلباء املؤسســني باالتحاد كان تعبرياً عن 
رؤية تســبق عرصها، حيث تحولت هذه القناعة 
إىل قوة محركة قادت، وال تزال، دولتنا الفتية بكل 
ثقة واقتدار، فاتحادنا تجســد يف قواتنا املســلحة، 

التي تعد أحد أهم تجلياته ومظاهر نجاحه، حيث 
نجحــت اإلرادة الوطنيــة عرب قــرار توحيد قواتنا 
املســلحة يف بناء مؤسســة وطنية باتــت مصنعاً 
حقيقياً للرجال واألبطــال، ولعبت، وال تزال، دوراً 
مركزياً يف تعزيز التالحم والهوية الوطنية، والهوية 
واالنتــامء إىل األرض الواحدة والشــعب الواحد يف 
مواجهــة التحديات الواحدة، ومتتــني قوة االتحاد 
وتجسيدها يف مختلف املهام واألدوار التي تضطلع 
بها يف مناطق شــتى مــن العامل، حيــث كان أداء 
أبطال قواتنا املســلحة يف مختلف املهام االنسانية 
واالغاثية والقتالية مرشفــاً للغاية، وعىل قدر عال 
من االحرتاف واملهنيــة، وترجمة قيم االتحاد التي 
غرســت يف أرضنا الطيبة، وتحويلها إىل برامج عمل 
وخطط ينحني لها الجميــع تقديراً واحرتاماً ألبناء 

قواتنا املسلحة الباسلة.
إن العقيــدة القتاليــة لقواتنــا املســلحة، منذ 
توحيدهــا، اســتنبطت مــن سياســتنا الدفاعية، 
وأضحت رمزاً للقيم واملبادىء واالنســانية للدفاع 
عن الحق وغرس األمن واالستقرار والسالم وحفظ 
الحقوق وتحقيق العدل ورفع الظلم وعون األشقاء 
يف أوقــات األزمــات واملحــن، وتقديم املســاعدة 
والدعم االنســاين للملهوفني واملحتاجني أينام كانوا 
مــن دون تفرقــة بني لــون وجنس وعــرق، فقيم 
القوات املســلحة مستمدة من قيم دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، واملستمدة من مبادئ وقيم ديننا 

اإلسالمي الحنيف.
ويف الذكــرى الحادية واألربعــني لتوحيد قواتنا 
املســلحة، البد يل من التعبري عــن الفخر واالعتزاز 

بدور أبطالنا من منتســبي القوات املسلحة لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة املشــاركني ضمن قوات 
التحالــف العــريب، الذي تقوده الشــقيقة الكربى 
اململكــة العربيــة الســعودية، دفاعاً عــن الحق 
والرشعيــة الدســتورية يف اليمن الشــقيق؛ حيث 
يســطر أبطالنا البواســل أروع املالحم ويقدمون 
منوذجــاً مرشفاً للبطولة، حيث تجســدت يف هذه 
امللحمــة نتائــج ســنوات طويلــة مــن التدريب 
والتأهيل واالســتثامر يف العنــرص البرشي وتطوير 
مهاراتــه القتالية والتدريبية، حتــى أصبح أبطال 
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قواتنا املســلحة مبعث فخر وسند حقيقي لوطننا 
الغايل وشعوبنا الخليجية والعربية.

إن دور قواتنا املسلحة لتقديم قدرات عسكرية 
نوعيــة مميزة لتحقيــق أهدافها االســرتاتيجية يف 
مختلــف املهام املنوطة بها، يدعم مســرية التنمية 
املســتدامة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
يثبــت أبطالنــا البواســل، جنــوداً وضبــاط صف 
وضباطاً، أنهم دامئا عند حســن الظن بهم، قادرون 
عــىل تحقيق مايناط بهم من مهــام، مبادرون إىل 
رضب أروع األمثلــة يف الفــداء والتضحيــة والوالء 
واالنتامء، يك يظــل علم دولة االمارات عالياً خفاقاً 

يف ساحات الحق والواجب.
يف هــذه الذكــرى الوطنية الغالية عــىل قلوبنا 

جميعاً نقف وقفة إجالل وإكبار ألرواح شــهدائنا 
األبطــال، الذيــن ســيظل عطائهــم وتضحياتهــم 
مشــاعل مضيئة تنــري حارضنا ومســتقبلنا، وتقدم 
ألجيالنــا الحاليــة واملقبلــة القــدوة والنموذج يف 
الوالء واالنتامء لوطننا وقيادتنا الرشــيدة. ألن دماء 
شــهدائنا األبرار قد سطّرت تاريخاً جديداً للوطنية 
والفــداء، وأعادت تعريف مفهوم التضحية والوالء 
واالنتــامء لنا جميعــاً، فقد كتب هــؤالء األبطال 
أســامئهم بحــروف من نــور يف ســجل الوطنية ، 
وستظل بطوالتهم نرباساً يىضء لنا وألجيالنا املقبلة 
دروب األمل واملســتقبل، ليســتقوا من ســريتهم 
العطــرة وبطوالتهــم النــادرة دروس حب الوطن 
واالنتــامء لألرض والدفاع عنها بــكل غال ونفيس، 

ويدركــون كيــف أن الذود عن كل شــرب من أرض 
إماراتنا الغالية فريضة، وأن ورفع علمها يف ساحات 
الحق وميادين الواجب والبطوالت رشف وفخر ما 

بعده فخر.
إن تقدير قيادتنا الرشيدة ودولتنا الغالية لقيمة 
الشــهداء، واعتزازها بقواتنا املســلحة قد انعكس 
بوضوح يف توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد 
األعىل للقوات املســلحة، حفظه الله، التي أعلنها 
خالل شــهر مارس املايض، وسيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 
بشــأن تخصيص "عام الخري" مببادراته ومرشوعاته 
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وبرامجه كافة لشــهداء الوطن، تخليــداً لذكراهم 
وتقديراً لتضحياتهم، وترسيخاً لقيم البذل والعطاء، 

التي يجسد شهداؤنا أروع مناذجها.
وإننــا إذ نحتفــل بالذكرى الحاديــة واألربعني 
لتوحيــد قواتنا املســلحة نجــدد ثقتنــا يف إرادة 
األبطال، ونؤكد لقيادتنا الرشــيدة أننا متمســكون 
بالوعد والعهد، وعىل درب الوالء واالنتامء ماضون، 
واإلمارات ســتظل يف قلوبنــا، والحفاظ عىل ترابها 
الوطنــي ومصالحهــا االســرتاتيجية والــذود عــن 
مكتسبات شــعبنا األيب ســيبقى أبد الدهر نصب 
أعيننا، وســيظل تنفيذ توجيهات قيادتنا الرشــيدة 

نهجاً يقودنا إىل غايتنا أينام كنا.
إن البنــاء والتنمية البــد لهام من قوة تحميهام 

وتوفر لهام عوامل االنطالق واالستمرار واالستدامة، 
والحــؤول بينها وبني من يعيق مســريتها. ويف هذا 
اإلطار، أتوجــه بخالص التحية والتقدير إىل قيادتنا 
الرشيدة، وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
للقوات املســلحة ، حفظه الله، وســيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيــس الدولة رئيــس مجلس الــوزراء حاكم ديب، 
رعاه الله، وســيدي صاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة، حيــث تضافرت إرادتهم 
والتقــت رؤيتهم منذ بدايــة مرحلة التمكني، عىل 
جعل قواتنا املســلحة ســياجاً قوياً يحمي مسريتنا 

التنمويــة، ويعــزز أمننا واســتقرارنا، فاســتمرت 
وتواصلت خطط تطوير قواتنا املسلحة وتحديثها، 
وتأهيــل كوادرهــا البرشية املواطنــة يف مختلف 
مجاالت التعليم العســكري الحديــث والتدريب 
والتأهيــل املتطــور والتســليح، وبأرقــى املعايري 
العامليــة، حتى رســخت نفســها عنواناً للشــموخ 
الوطني، وباتت حاميــة للمبادئ والثوابت والقيم 
والركائز التي تأســس عليها اتحــاد دولة االمارات 
العربيــة املتحدة، ويف مقدمة ذلك يأيت دعم األمن 
الوطني لدولتنــا واغاثة امللهوف والوقوف بجانب  
لكل األشــقاء ضد كل من تســول له نفسه تهديد 
أمن واســتقرار دولنا الخليجية والعربية، إمياناً من 
قيادتنا الرشــيدة بأن األمن القومــي العريب كل ال 
يتجزأ، وأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي من 

أمن دولة اإلمارات العربية املتحدة.
يف هذه الذكــرى الوطنية الغاليــة، نجدد عهد 
الوفاء والوالء لقيادتنا الرشــيدة وعىل رأسها سيدي 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة حفظه الله، وســيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، 
وسيدي صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املســلحة، وعهدنا الدائم أن نكون عند حسن ظن 
قيادتنا الرشيدة بنا، وأن نكون أوفياء للوعد، أمناء 

عىل أرضنا الطيبة وشعبنا الغايل.
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قواتنا المسلحة..
تضحية .. ووالء.. وفخر واعتزاز 



83



84

سعادة

مطر ساK علي 
الظاهري

وكيل وزارة الدفاع

41   « »

:



85

إنــه ملن دواعــي الفخر يف هذا اليــوم املجيد، يوم 
االحتفال بالذكــرى الحادية واألربعــني لتوحيد قواتنا 
املســلحة، أن نتقدم لكم جميعاً منتسبي وزارة الدفاع 
وقواتنا املســلحة وجنودنا البواســل بخالــص التحية 
والتقديــر عىل ما تبذلون من جهــود دفاعاً عن وطننا 
الغايل ومكتســباته وحاميــة مســريتنا التنموية، فقد 
كنتم، وال زلتم، عند حسن الظن بكم، أبطاالً مخلصني 
ترفعون علم اإلمارات عالياً خفاقاً وتواجهون الصعاب 
والتحديات، وتســهرون عىل صون  األمن واالســتقرار 
وتحقيــق الســالم ونرش الخــري والعطــاء يف مختلف 

ميادين الواجب الوطني داخل الدولة وخارجها.
إننــا اليوم، نســتذكر بكل فخــر واعتــزاز اإلرادة 
والعزميــة والرؤية املســتقبلية الواعية التــي امتلكها 
القادة املؤسسيني لدولتنا، والتي أضحت بفضل قرارهم 
التاريخــي بتوحيد القوات املســلحة، منوذجاً يحتذى 
للتنمية والبناء، وواحة لألمن واألمان واالســتقرار، فقد 
كان قــرار املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيــب الله ثــراه، وإخوانه حكام 

اإلمارات، الركيزة األساســية النطالق املسرية االتحادية 
عىل دروب التنمية والبناء بقوة وثبات.

إن توحيــد قواتنــا املســلحة ووصولهــا إىل هــذا 
املســتوى املرشف من الجاهزية واالستعداد والتأهيل 
والتسليح والقدرات القتالية العالية، قد تحقق بفضل 
توجيهات ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيــس الدولة القائد األعــىل للقوات 
املســلحة، حفظه الله، ودعم ورعاية ســيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم ديب، رعاه الله، 
وســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان، ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات 
املسلحة، الذين مل يدخروا جهداً يف سبيل تطوير قواتنا 
املسلحة، وتحويلها إىل قوة حديثة تضاهي من حيث، 
الكفاءة القتالية والتأهيل العلمي والتسليح والتطوير، 
نظرياتهــا يف الــدول املتقدمة، وباتــت مصنعاً للرجال 
ومدرســة للقيادة واإلدارة، وعنوانــاً للوحدة واالنتامء 
والوالء للقيادة والرتاب الوطني، ورمزاً ملبادئ اإلمارات 

وثوابت سياســتها الخارجية، فصارت قواتنا املســلحة 
الباسلة عوناً لألشقاء ودعامً لألصدقاء يف أوقات املحن 
واألزمات، وبات دورهــا يف مكافحة اإلرهاب وتقديم 
املساعدات اإلنســانية واالغاثية وحفظ السالم مبعث 

فخر لنا جميعاً.
ويف هذا اليوم، نسجل بكل فخر أن قواتنا املسلحة 
الباســلة قد حققت منذ توحيدها إنجازات مشهودة 
ال تعد وال تحىص ســواء يف مشــاركاتها الدولية ضمن 
قــوات حفظ الســالم الدولية يف مناطق شــتى، أو يف 
العمليات اإلغاثية واإلنســانية، أو يف أدوارها البطولية 
ضمن التحالــف الدويل ملكافحة اإلرهــاب، أو ضمن 
قوات "التحالف العريب" الذي تقوده اململكة العربية 
الســعودية، دفاعاً عن الرشعية الدســتورية يف اليمن 
الشــقيق، فضالً عن دورها التنموي الداخيل، الســيام 
يف مجــال تطوير الصناعــات الدفاعيــة، والتحول إىل 
بناء قاعدة تصنيع دفاعي قادرة عىل االســهام بقوة يف 
االقتصاد الوطني، ودعم خطط تنويع مصادر الدخل.

وبهذه املناسبة، أتقدم بالشــكر والتقدير لقيادتنا 
الرشــيدة، ملــا تبذلــه من جهــود يف تحديــث قواتنا 
املســلحة، وتطوير املعاهد واألكادمييات العســكرية، 
التــي باتــت رصوحــاً رائــدة يف العلوم العســكرية 
الحديثــة، وكذلــك إلقــرار قانــون الخدمــة الوطنية 
واالحتياطية، الذي ســاهم بشكل كبري يف تزويد جيش 
اإلمارات بأكفأ العســكريني الذين اتخذوا من "نفديك 
باألرواح يا وطن" أجمل وأصدق شــعار، وأثبتوا أنهم 
قوة احتياطية ال يســتهان بها، تدفعهم مشاعر الوالء 

وحب الوطن ألداء الواجب والدفاع عن الحق.
إنجازاتكــم وبطوالتكــم وتضحياتكــم متثــل  إن 
صفحــة ناصعــة يف تاريخ قواتنا املســلحة الباســلة، 
وســيظل عملكم املخلــص الدؤوب عنوانــاً للوطنية، 
وســتظل تضحيات شهدائنا األبرار مصدر إلهام وقدوة 
لنــا جميعــاً، فدمائهم قد ســجلت بأحــرف من نور 
تضحياتهم يف ســجل الرشف والفخر الوطني، ســائلني 
املوىل عز وجل، أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، 

ويسكنهم جميعاً فسيح جناته.
وبهذه املناسبة الغالية نعاهد قيادتنا الرشيدة عىل 
أننا ســنظل حامة الوطن، وحصنه الحصني وســياجه 
املتني وركيزته نحو التقــدم وتحقيق أهداف التنمية. 
كام أتقدم بخالص التهاين والتربيكات إىل مقام سيدي 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، 
وســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب "رعاه الله"، وإىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعــىل للقوات املســلحة وإخوانهم أصحاب الســمو 
حكام االمارات، واىل جميع قادة وضباط وضباط صف 

وجنود قواتنا املسلحة الباسلة.
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بفضــل إميــان ال يتزعــزع بأهميــة دور القوات 
املسلحة يف حامية وصون مسرية التنمية وتوفري الدرع 
الحامــي لها يف أوقات الشــدائد واملحــن ، التقت يف 
مثــل هذا اليــوم من عــام 1976، إرادة قادتنا وآباؤنا 

املؤسسني عىل توحيد قواتنا املسلحة الباسلة.
واحــد وأربعــون عامــاً منــذ بداية املســرية التي 
توشــحت بالتطويــر والتحديث يف قواتنا املســلحة، 
حيث األكادمييات واملعاهد العسكرية املتقدمة، التي 
أصبحت منارات وأكادمييات عاملية للتعليم العسكري 
الحديث، يشار لها بالبنان إقليمياً ودوليا، باإلضافة إىل 
تطــور خطط التدريب والتأهيــل واالرتقاء بالقدرات 
القتاليــة ألبطال قواتنا املســلحة، فضالً عن اســتمرار 
خطط التحديث والتطوير يف العتاد والتسليح ، والتي 
ترتكــز عىل قاعــدة وطنية ذات كفــاءة عالية تفتخر 
بها الصناعة العســكرية اإلماراتية، والتي تتحول عاماً 
تلو اآلخر إىل منافس قــوي وحقيقي لقالع الصناعات 

العسكرية يف الدول املتقدمة.
وبهــذه املناســبة العزيزة عىل قلوبنــا نتقدم لكم 
جميعــاً أبنــاء قواتنا املســلحة ومنتســبيها وأبطالها 
البواســل بخالص التهنئة والتقدير والشــكر والعرفان 
عــىل ما قدمتمــوه، وال زلتــم، لوطننا الغــايل، فأنتم 
مصدر فخرنــا وعزتنا وقوتنــا وهيبتنا، وأنتم الســند 
والعون لشعبنا ولشعوبنا الخليجية والعربية الشقيقة، 
وقدركــم أيهــا األبطــال أن تكونوا يف هــذه املرحلة 

التاريخيــة يف مقدمة الصفــوف مدافعني عن الحق، 
صامديــن يف مواجهة قــوى البغي والعــدوان والرش 
واالرهاب، وسيذكر التاريخ لكم ويسجل بحروف من 
نور دوركم يف مواجهة قوى الظالم والعدوان، وبالقدر 
ذاته ســيحفظ لكم أدواركم االنسانية واالغاثية، التي 
جســدتم فيها قيم االمــارات االنســانية والحضارية، 

فكنتــم مبنزلة ســفراء لهذه القيم أينــام حللتم طيلة 
ســنوات وعقود مضت، من أفغانســتان إىل الصومال 
ولبنان وكوســوفا وانتهاء باليمن الشــقيق، حيث كان 
دعمكم اإلنساين واالغايث لهذه الشعب الشقيق، تعبري 
قوي عن روابط تاريخية وأخوية تجمعنا وتربط بيننا 
بوشــائج قوية نثق أنها تعززت بفضل أدائكم املرشف 
ملهامكــم اإلنســانية واإلغاثيــة والدفاعيــة عن حق 

األشقاء يف العيش بأمان واستقرار.
إن ذكرى توحيد قواتنا املسلحة، متثل عالمة مضيئة 
نســتمد منها الدروس واملبادئ، فالوحدة هي جوهر 
اتحادنا ومسريتنا الوطنية، وهي فلسفة عملنا، وركيزة 
التفكــري والتخطيط االســرتاتيجي، الــذي جعل قواتنا 
املســلحة واحدة من أرقى املؤسســات العسكرية يف 
املنطقــة والعامل،  ونحــن عىل ثقة بأن أبطــال قواتنا 
املسلحة قادرون عىل الوفاء بعهدهم وتلبية تطلعات 
شــعبنا وقيادتنا الرشيدة، فمســرية التنمية يف دولتنا 
الغاليــة متــيض بخطى متســارعة، ونحــن يف القوات 
املســلحة نواكب كل تطور وتحديث يف الدولة والعامل 
اجمع، تعليامً وتدريبــاً، انطالقاً من قناعتنا بأن األمن 
هــو زاد التنمية ودرعها الواقي، فأي تنمية ال تســتند 
عىل قوة مسلحة تحافظ عليها، لن تستطيع االستمرار، 
ولن تحقق أهدافها التي تكمــن يف رفاهية املواطنني 
وتعزيز السعادة وتكريس منوذجنا الحضاري واإلنساين 

وتطويره والحفاظ عليه.
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إن احتفالنا بذكرى توحيد القوات املسلحة 41 هو 
تجديــد للعهد والــوالء لقيادتنا الرشــيدة ، بأن نكون 
دامئــا يف مقدمة الصفوف للدفاع والذود عن مقدرات 
وطننــا الغــايل وأن نقف باملرصاد لكل من تســول له 
نفســه ولو للحظة واحدة أن يهدد أمننا الوطني، كام 
أنه رســالة لقوى الرش واإلرهاب بأننا لن نألو جهدا يف 
ســبيل القضاء عليها يف أوكارها مهام تطلب األمر من 

مال ونفس.
أخريا يرشفني أن أتقدم بخالص التهاين والتربيكات 
إىل مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املســلحة 
ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب رعاه الله، وإخوانهام أصحاب السمو حكام 
االمارات، وإىل صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ويل عهد أبو ظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املسلحة حفظه الله، وإىل شــعبنا الغايل، الذي يساند 
قواته املسلحة ويقدر دورها ويدعمها ويساندها بكل 

قوة.
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واليوم، تنضم ‘منر للســيارات’ إىل باقي مكونات وطننــا لالحتفال بالذكرى الـ41 
لتوحيد القوات املســلحة اإلماراتية. ومتثّل هذه الذكرى مناسبة هامة لنا لتكريم 
اإلنجــازات الرائدة لجنود قواتنا املســلحة، والتضحيات الكبرية لشــهدائنا الذين 

قدموا أغىل ما ميلكه اإلنسان يف سبيل وطننا.
 منذ تأســيس ‘منر للسيارات’، حظينا برشف تقديم مساهمتنا املتواضعة يف دعم 
قواتنا املســلحة، وهو ما ميثــل مصدر فخر وإلهام لنا، أن نكــون جنباً إىل جنب 
مع قواتنا املســلحة، يف تصميم أحدث اآلليات العســكرية املتخصصة وتطويرها 
وصناعتها، بحيث تلبي احتياجاتها املتنوعة، وتســهم يف حامية جنودنا البواســل 

ومنحهم التفوق امليداين عىل أرض املعركة.
 وكان لنا عظيم الفخر برؤية جنودنا الشــجعان عىل منت اثنتني من أحدث آليات 

‘منر’ خالل املســرية العســكرية التي نظمتها القوات املسلحة مبناسبة اليوم الوطني 
اإلمارايت يف ديسمرب املايض، وهام آلية املهام الخاصة LRSOV من فئة العجبان، وآلية 
جيــس القتالية املحمية ضد األلغام والعبوات املتفجــرة. وتم تصميم هذه اآلليات 
الحديثة لتكون يف خدمة قواتنا املسلحة حتى يف أقىس التضاريس والظروف البيئية، 
ولحامية أرواح أبطالنا يف وجه مختلف التهديدات التي يتعرضون لها يف أرض املعارك 

الحديثة.
وستبقى ثقة القوات املسلحة اإلماراتية بآلياتنا ومنتجاتنا مصدر فخر كبري لنا يف ‘منر 
للسيارات’، وسنعمل عى الدوام لتطوير أفضل املعدات العسكرية والتجهيزات التي 
تليق بجنودنا وباســم اإلمارات، يف مســاهمة متواضعة منا لدعم قواتنا املسلحة يف 

عملها الشجاع لحامية أمننا وضامن مستقبلنا.
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الــدويل (آيدكــس) 2017، اإلعالن عــن عدد كبري 
من أنواع األســلحة اإلماراتية املتطورة التي تثبت 
أن الدولة تســري بخطى ثابتة يف هذا املجال. وبناء 
الصناعة العسكرية املحلية هو عنرص قوة للقوات 
املسلحة، يزيد من كفاءتها ويدعم أداءها لدورها.
والعنــرص الرابــع هــو التامســك املجتمعــي 
واالصطفاف وراء القيادة ومشاعر الوالء واالنتامء 
التي تعرب عن نفسها يف كل املناسبات، وقد كشف 
قــرار «الخدمة الوطنية» عــن عمق الوالء للوطن 
يف نفــوس شــبابه، حيــث قوبل برتحيــب وتأييد 
وحامســة وطنية عارمة، وشهدنا حاالت كثرية من 
تقدم أشــخاص ال يشملهم قانون الخدمة الوطنية 
بطلبات لالنضامم إىل القوات املسلحة، رغبة منهم 
يف التعبري عن حبهم لبالدهم، وإعالناً الستعدادهم 

للتضحية بأرواحهم من أجل وطنهم.
وهنــاك عنارص أخرى قد ال تســمح املســاحة 
املتاحة باالستفاضة فيها، لكنني أستطيع القول إنها 
تضافرت جميعاً لتجعل القوات املسلحة اإلماراتية 
مؤسســة قوية كفؤة تحظى بالحب والتقدير. ومل 
يكن غريباً أن يُرتجم هذا كله يف جميع املهام التي 
اضطلعت بها، ســواء يف املهام اإلنسانية واإلغاثية 
منذ اللحظة االوىل لقيام الدولة، أو املهام القتالية 
عــىل النحو الذي وصــل إىل ذروته يف مشــاركتنا 
ضمــن التحالف العريب يف اليمن، وهي املشــاركة 
التي أثبتت تفوق العســكرية اإلماراتية وقدراتها 
غــري املحــدودة، كــام كشــفت عــن روح الفداء 

والتضحية التي ميثلها شهداء الوطن األبرار.
أســتطيع أن أقول مطمئنــاً إن هذه اإلنجازات 
جميعهــا، انطلقت مــن الخطــوة العمالقة التي 
اتُّخذت يف الســادس من مايو 1976، وهي توحيد 
القوات املســلحة، وهذا هو مغزى االحتفال بتلك 
الذكرى الخالدة يف القلــوب. ويف هذا اليوم، أرفع 
التهنئة إىل قيادتنا الرشيدة، وأهنئ نفيس وإخواين 
يف القوات املسلحة ومواطني الدولة جميعاً، داعياً 
للجميع ولدولة اإلمــارات باألمن واألمان والرخاء 

واالزدهار والنرص املبني.

تحتفل دولة اإلمارات العربية املتحدة بالذكرى 
الحاديــة واألربعــني لتوحيــد القوات املســلحة 
اإلماراتيــة بطريقتها الخاصة، وهــي صنع املزيد 
من اإلنجازات التــي ال تنفصل عن إنجازات دولة 
اإلمارات العربية املتحــدة ككل، وما كان للقوات 
املســلحة اإلماراتيــة أن تصل إىل مــا وصلت إليه 
لوال املحيط الداعم لهــا، واإلطار املجتمعي الذي 
يوفر لها كل عنــارص التفوق والقوة. وأول عنارص 
هذا اإلطار هو القيادة السياســية التي تنطلق من 
رؤية واضحــة، وتتخذ القرار املناســب يف الوقت 
املناســب، ومتنح القوات املســلحة كل اهتاممها 
ورعايتها إدراكاً منها لدورها املحوري يف أي تجربة 
تنمويــة تتم يف ظروف عامليــة وإقليمية ضاغطة، 

ويف منطقة يخيم عليها االضطراب وعدم اليقني.
وثاين هذه العنارص هــو العنرص البرشي الذي 
اعتربتــه الدولة أغــىل ثرواتهــا وأمثــن مواردها، 
فاســتثمرت يف تعليمه وتدريبــه وتوفري كل فرص 
النجــاح لــه ليصبــح قوة دافعــة للتقــدم يف أي 
موقــع، وطاقة عمــل وإنتاج وابتــكار، مدنياً كان 
أو عســكرياً. ونوعية العنرص البرشي وكفاءته هي 
األساس فيام حققته القوات املسلحة اإلماراتية من 
تطورات هائلة جعلتها تحظى باإلعجاب واالحرتام 

يف أعني العامل بأرسه.
ويرتبط بالعنرص البرشي هنا، إنشــاء سلســلة 
متكاملــة من املدارس والكليات العســكرية التي 
تقــدم أرفع أنــواع التأهيــل، وتتوافــر لها أفضل 
املناهج وأفضل األكادمييني واملدربني العســكريني 
وأجود أشــكال املرافق الالزمة يف مثل هذا النوع 
من التعليم. كذلك تتيح فكرة «التدريب املستمر» 
و«التعلم املســتمر»، التي تُنفذ يف كل مكان عىل 
أرض الدولــة، كســب خربات جديــدة عن طريق 
التدريبات والتامرين املشــرتكة مع أقوى الجيوش 
وأفضلها، كام تتيح الفرص لالبتعاث ونيل الدرجات 
التخصصــات  مختلــف  يف  الرفيعــة  الجامعيــة 

العسكرية وما يرتبط بها من فروع علمية.
ويرتبط باســتثامر العنرص البــرشي ما نجحت 

فيــه دولة اإلمــارات مــن تعميــق دور املرأة يف 
القوات املســلحة واالســتفادة من طاقاتها، ولقد 
أثبتت نســاء اإلمــارات أنهن قــادرات عىل األداء 
بكفــاءة منقطعة النظري، ليس يف املجاالت املدنية 
أو اإلداريــة يف القوات املســلحة فقط، بل وصلن 
إىل االشــرتاك يف أصعب املواجهات والعمليات براً 
وبحراً وجواً، وســوف يُذكر للقيادة الرشــيدة أنها 
كانت قادرة عىل اتخاذ مثل هذه القرارات الرائدة 
والثقة يف قدرة املرأة اإلماراتية عىل إثبات كفاءتها 

وقدراتها.
والعنــرص الثالث يرتبــط بتوفري أفضــل أنواع 
الســالح ومنظوماتــه، وتزويد القوات املســلحة 
باحتياجاتهــا الدفاعيــة من أي مــكان من العامل، 
والقدرة عىل تنويع مصادر الســالح ليك ال تُرتهن 
إرادتنا لطرف واحد. وقد تكلل ذلك بإنشاء صناعة 
عســكرية تتواىل إنجازاتهــا ومنتجاتها التي تراعي 
أعىل املعايــري العاملية. وقد شــهد معرض الدفاع 



 .
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وترمــي دولة اإلمارات باعتامدها عىل برنامج شــامل 
لتعزيــز الصناعات العســكرية املحلية عــىل التأكيد 
الشــديد عــىل رضورة نقــل املعرفة وتزويــد الجيل 
الجديد من شــباب اإلمارات باملهــارات الالزمة التي 
تضع الدولة عىل أعتاب مســتقبل مســتدام. وهذا ما 
أكد عليه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ويل عهد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات 
املســلحة، قائــال «... نحن نحتــاج إىل تخصص علوم 
الهندسة وهو تخصص ملســتقبل أمة رغم احتياجاتنا 

لتخصصات أخرى ”.
ومن الجدير بالذكــر أن تدريس العلوم والتكنولوجيا 
والرياضيــات يف مــدارس الدولة هو إحــدى األدوات 
املهمــة التي تعتمد عليهــا دولة اإلمارات لتشــجيع 
املواطنني الشــباب عىل التخصص يف مجال الهندسة، 
وتعتــرب توعية شــباب اإلمــارات بالفــرص الوظيفية 
العديدة التــي ميكن أن يؤمنها التخصــص يف العلوم 
والتكنولوجيــا والرياضيات خطــورة رضورية لتبديد 
األوهــام واألفكار املغلوطة الراســخة يف إذهان بعض 

الشباب حول هذه التخصصات.
وقد أثبتت االستثامرات الضخمة التي ضختها اململكة 
املتحــدة يف برامج العلــوم والتكنولوجيا والرياضيات 
نجاحهــا يف تغيري املفاهيم الراســخة يف أذهان أولياء 

األمــور حول انخراط أبنائهم يف دراســة هذه الربامج. 
وقد أجرت رشكة «يب إيه إي سيســتمز» مؤخرا بعض 
األبحاث التي أثبتت أن أكرث من نصف أولياء األمور يف 
بريطانيا (%51) يشــجعون أبناءهم عىل االنخراط يف 

مجاالت عملية مثل الهندسة.
ويعترب هذا التحول يف املواقف أمرا مشــجعا، ويثبت 
حــدوث تغــري حقيقــي يف املفاهيــم العامــة حول 
التخصصات الهندســية. ونحن حريصون عىل التعاون 
مع دولة اإلمارات العربية املتحدة وبقية دول مجلس 
التعــاون الخليجي األخــرى إلحــداث تغيري حقيقي 
مامثل فيها. إن رشاكتنا مــع مجلس أبوظبي للتعليم 
ورشكة «ســرتاتا للتصنيع «، من أجــل «مواجهة هذا 
التحدي» يف دولة اإلمارات تجســد مثاال حيا وناجحا 

حول كيفية التغلب عىل هذا التحدي.
ولكن من الرضوري االستمرار يف تدريس برامج العلوم 
والتكنولوجيا والرياضيات عىل املســتويات التعليمية 
األعــىل أيضا. ويعترب التدريــب والتطوير عنرصين يف 
غاية األهمية لكل طالب يفكر يف االنخراط يف الوائف 

التي تعتمد عىل تلك الربامج.
لقــد حرصنا عــىل ضخ اســتثامرات ضخمــة يف تلك 
الربامج يف اململكة املتحدة، كام حرصنا أيضا عىل إبراز 
أهميــة الدور الذي يلعبه التدريــب ونقل املعرفة يف 

تنشــيط مجال التصنيع العســكري، وذلك عن طريق 
بنــاء مركــز بتكلفــة 15,6 ماليني جنية إســرتليني يف 
مدينة «سيميلزبري» الربيطانية بهدف تنمية مواهب 

وتدريب الشباب الربيطاين يف مجال الفضاء.
وقد اســتقطب هــذا املركــز الجديــد بالفعل بعض 
املتدربني مــن دولة اإلمارات، وذلــك يف إطار برنامج 
االبتعــاث الــذي يجري تنفيــذه بالتعــاون مع رشكة 
«مبادلة»، وهو التعاون الــذي نفخر به كثريا. ويعترب 
برنامج التدريب الذي يســتمر ملدة 16 أســبوعا جزءا 
أساســيا من خطتنــا الرامية إىل دعم دولــة اإلمارات، 
حيث نستغل ملكيتنا الفكرية يف تكريس عملية نقل 
املعرفــة وتدريب الكــوادر، ومن ثــم تعظيم قاعدة 

الكوادر الصناعية العاملة يف دولة اإلمارات.
إن تســهيل عمليــة نقل التكنولوجيا مــن هذا النوع 
خطوة نوعيــة مكملة للربامج التي يتم تدريســها يف 
دولة اإلمــارات بغرض تطوير القطاعات العســكرية 
ودعم الصناعات الفضائية والدفاعية التي من شــأنها 
أن تســاهم يف منــو االقتصــاد الوطني اإلمــارايت. كام 
تعمل أيضا عىل تعزيز القدرات واإلمكانيات الدفاعية 
واألمنية يف دولة اإلمارات، ومن ثم املساعدة يف حامية 
شعب اإلمارات وتحقيق التفوق العسكري الالزم عىل 

أي جهة معادية يف املستقبل.
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تهــل علينا يف الســادس من مايو هــذا العام 
الذكــرى الحاديــة واألربعــون لتوحيــد القوات 
املســلحة اإلماراتيــة، وهي مناســبة لهــا مكانة 
ومنزلــة كبرية يف قلب كل فــرد من أفراد القوات 
املســلحة، ألنها كانت االنطالقة الحقيقية لكل ما 

تشهده قواتنا املسلحة اآلن من تطور وتقدم.
وال ميكننا ونحن نعيش هــذه الذكرى الغالية 
إال أن نتذكر ما بذله آباؤنا املؤسســون من جهود 
كبــرية لبنــاء القــوات املســلحة وتطويرها، وأن 
نستمطر شآبيب الرحمة للوالد املؤسس، املغفور 
له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، واملغفور 
له الشيخ راشــد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهام 
حــكام اإلمارات الذين أدركــوا مبكراً رضورة بناء 
جيش قوي يصون دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ويحميها براً وبحراً وجواً.
إن ما حققته دولــة اإلمارات العربية املتحدة 
من منــاء وازدهار وتطور خــالل العقود األربعة 
املاضيــة من عمرهــا يف جميع املجــاالت ظاهر 
للعيــان، وكان للقوات املســلحة نصيب كبري من 
هــذا التطور إميانــاً من قيادتنا الرشــيدة بأن أي 
تنميــة يف الدولــة ال ميكن أن تتــم من دون قوة 
تحميها وتحقق األمن واالســتقرار فيها. ومن هذا 
املنطلق تــم االهتامم ببناء جيــش قوي موحد، 
وكان التخطيط يجري عىل قدم وساق لجعله من 
أفضل الجيوش، ســواء من حيث تأهيل منتسبيه 
وكوادره تأهيالً علمياً عىل غرار ما يتم يف الجيوش 
املتقدمــة يف العامل، أو مــن حيث إمداده بأفضل 

األسلحة وأحدث التقنيات.
إن القــوات الجوية والدفــاع الجوي هي ركن 
مهم من أركان القوات املســلحة اإلماراتية، وقد 
كانت عىل الــدوام موضع رعاية واهتامم قيادتنا 
الرشــيدة التي تحرص دامئاً عىل توفري كل ســبل 

لهــذه  النجــاح 
القوات، والســيام يف ظل التطورات 

التقنية الهائلة التي يشــهدها سالح الجو عاملياً، 
األمر الذي يتطلب منا تحديث الربامج التدريبية 
والتأهيلية بشكل مستمر حتى نظل قادرين عىل 
مواكبــة العرص والتعامل مع كل ما يحفل به من 

تطورات ومتغريات بكفاءة عالية وذهن متقد.
إننــا قواتنــا الجوية تخــوض اليــوم مهامت 
عــدة، داخل الدولة وخارجهــا، وتثبت يف جميع 
تلــك املهامت أنها قادرة عــىل أداء ما تكلف به 
بدقة وانضباط تاّمني، وأنها تتمتع بأعىل درجات 
اليقظة والجهوزية، وأنها غدت قوة متلك القدرة 
عىل مواجهة جميــع التحديات، وذلك بفضل ما 
متلكــه من عوامــل النجاح والتفــوق وما تتلقاه 
من تدريب مستمر، فضالً عن الرعاية واالهتامم 

املعنويني من لدن قيادتنا الرشيدة.
ويســعدين يف هذه املناسبة أن أتقدم باسمي 
وباســم ضباط القوات الجوية وأفرادها بأصدق 
التهــاين والتربيكات إىل ســيدي صاحب الســمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة 
القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، وإىل 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، رعاه الله، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد 
األعىل للقوات املســلحة، رعاه اللــه، وإخوانهم 
أصحاب الســمو أعضاء املجلــس األعىل لالتحاد 
حكام اإلمارات. معاهدين إياهم أن نبذل أقىص 
جهودنا حتى نظل عند حســن ظنهم بنا، وحتى 

تبقى راياتنا ترفرف بعزة وشموخ.
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 علـــي محمد صادق البلوشـــــي
 رئيــــس مجلــس اإلدارة



44444444444444444444444
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات

إلى مقام
صاحب السمو 

الشيخ خليفـــــــة بن زايـــــد آل نهيــــــــان
رئيس الدولة القائد ا)على للقوات المسلحة - حفظه ا� -

وإلى 
صاحب السمو 

الشيخ محمــد بن راشـــــد آل مكتـــــــوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه ا� -

وإلى
صاحب السمو

الشيــخ محمـد بن زايـــــد آل نهيـــــــــــــان
ولى عهد أبوظبي نائب القائد ا)على للقوات المسلحة

وإلى 
إخوانهم  أصحاب السمو 

أعضاء المجلس ا(على ل&تحاد حكام ا"مارات
بمناسبة الذكرى الحادية وا)ربعين لتوحيد القوات المسلحة

مع تمنياتنا بمزيد من التقدم واFزدهار تحت قيادتهم الرشيدة.
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جــاء توحيــد القــوات املســلحة اإلماراتية يف 
الســادس من مايو عام 1976 ليعرب عن تطلعات 
شــعب دولة اإلمارات العربية املتحدة وآماله يف 
إمتــام اإلنجاز الذي بدأ مع قيام دولة االتحاد عىل 

يد اآلباء املؤسسني سنة 1971.
وال أبالــغ بالقــول إن قلــت إن قــرار توحيد 
القــوات املســلحة كان أهم قرار اتخــذه حكام 
دولــة اإلمارات العربية املتحــدة، ألنه كان عامالً 
مهامً جداً يف ترســيخ كيان االتحاد وتقوية أركانه، 
وهو قرار يعكس بال شــك ما كان يتميز به آباؤنا 
املؤسســون، وعىل رأســهم املغفور له، بإذن الله، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

من نظرة ثاقبة ورؤية اسرتاتيجية، 
وقــد أوىل ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان، رئيــس الدولة القائد 
األعــىل للقــوات املســلحة، حفظه اللــه، تطوير 
قواتنا املســلحة أهمية كــربى، وحرص عىل تأمني 
كل متطلبــات هذا التطوير، ووضع اســرتاتيجية 
متكاملــة لــه، بالتزامن مع مســرية التنمية التي 

تشهدها قطاعات الدولة كافة، 
وعىل مدى الســنوات املاضية، نهضت القوات 
املســلحة اإلماراتية مبهامت عدة، تخطى بعضها 
حدود دولتنا الغالية، وأســهمت يف تحقيق األمن 
واالستقرار يف املنطقة، بل تعدى ذلك إىل مهامت 
خارجيــة يف أماكــن مختلفة من العــامل. وهي ال 
تزال تقوم بهذه املهامت بقوة واقتدار، والســيام 

من خالل مشــاركتها مع قــوات التحالف العريب 
يف إعــادة الرشعية يف اليمن الشــقيق، وكذلك يف 

التحالف الدويل للقضاء عىل اإلرهاب. 
إن مــا تحققه قواتنا املســلحة الباســلة ليس 
إال حصيلــة لرعايــة كرمية من قيادتنا الرشــيدة، 
وخطة اســرتاتيجية شــاملة ال تزال مستمرة منذ 
أربعة عقود، وجهوداً جبارة يبذلها أبناء زايد من 
ضباط وضباط وصف وأفراد يف مختلف الوحدات 

والقطاعات.
تعد قيــادة قوة االحتياط والتي تم تشــكيلها 
مــع بداية هــذا العام واحــدة من أهــم نتائج 
الخطــط االســرتاتيجية الشــاملة التــي وضعتها 
املؤسســة العســكرية برؤيتهــا الثاقبــة لتطوير 
قــدرة قواتنــا املســلحة يف أداء مهامهــا القتالية 
والواجبــات املطلوبــة منها، حيــث تهدف هذه 
القيادة لالستثامر األمثل لفرتات استدعاء مجندي 
االحتياط للتدريب املركز عىل كل ما هو رضوري 
وجديد الســرتجاع املعلومات واملهارات املكتسبة 
ومامرســة املهن التخصصية، واملشــاركة الفعلية 
والفعالة يف مختلف أنــواع التامرين التي تضمن 
إكســابهم الخــربة الالزمــة ألداء مختلــف املهام 

القتالية املنتظرة.
إن قواتنــا املســلحة ســتظل كام أكّد ســيدي 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعــىل للقوات 
املســلحة، رعــاه اللــه، "الحصن املنيــع للوطن 

والحامــي ملكتســباته ومنجزاتــه الحضاريــة يف 
ظل بيئــة إقليمية ودولية تتســع فيهــا مصادر 
االضطــراب والخطر". وهذا ما يتطلب منا تعزيز 
قدراتنــا وتطويرهــا وعدم الركــون إىل ما وصلنا 
إليه، فنحن أبناء دولة ال تعرف حداً لطموحاتها. 
وإن أبناءنا الذين يتسابقون لنيل رشف االلتحاق 
بالقوات املســلحة، ســواء من خالل االنتســاب 
إىل إحدى الكليات العســكرية أو تأدية الخدمة 
الوطنية، يثبتون يوماً بعــد يوم والءهم لقيادتنا 
الرشــيدة وانتامءهم لوطننا الغايل وأنهم خري من 
يحمي تراب دولتنا الحبيبة ويدافع عن مصالحها، 
ويقيها ّرش التحديات واملخاطر، والســيام يف هذه 
األيام الني تشــهد فيهــا املنطقة اضطرابــاً كبرياً 

ورصاعات حادة تهدد دولها كافة.
وال يســعني يف الختــام إال أن أجــدد العهد، 
باســمي وباســم أبناء القــوات املســلحة كافة، 
لقيادتنا الرشــيدة، ويف مقدمتها ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة القائــد األعىل للقوات املســلحة، حفظه 
اللــه، معاهديــن ســموه أن نكــون عــىل أهبة 
االســتعداد دامئــاً للدفاع عــن أرضنــا وحقوقنا 
ومصالحنا حتى نكون أهالً للثقة التي أولتنا إياها 

قيادتنا الحكيمة. 
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إن ليوم الســادس مــن مايو مكانــة كبرية يف 
نفوس شــعب اإلمارات، والســيام أبنــاء القوات 
املسلحة، ألنه كان نقطة تحول تاريخية يف مسرية 
دولتنــا الحبيبة، حيث وضعت يف مثل هذا اليوم 
البنية األساســية لقواتنا املسلحة حني تم اإلعالن 
عن توحيدها ســنة 1976، تحقيقاً آلمال شــعبنا 

وتطلعاته نحو بناء دولة قوية محصنة. 
لقــد كانت هــذه الخطوة التــي أنجزها باين 
دولة اإلمارات ومؤسســها، املغفور له، بإذن الله 
تعاىل، الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، طيب 
الله ثراه، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس 
األعىل لالتحــاد حكام اإلمــارات، منطلقــاً لبناء 
قوة عسكرية تســتطيع الدفاع عن دولة االتحاد 

وتحمي إنجازاتها وتعزز األمن واالستقرار فيها.
إن احتفالنــا بالذكــرى الحاديــة واألربعــني 
لتوحيد قواتنا املسلحة مناسبة طيبة لنتذكر بكل 
فخــر الجهود الكبرية التي بذلها ســيدي صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة القائــد األعىل للقوات املســلحة، حفظه 
الله، يف بناء القوات املسلحة اإلماراتية وتطويرها 
وتحديثهــا، وكذلك جهود أخيه صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلــس الوزراء حاكــم ديب وزير 
الدفــاع، رعاه اللــه، يف االرتقاء بقواتنا املســلحة 

وتعزيز بنيتها. كــام أننا فخورون جميعاً بالرعاية 
الكبــرية واالهتــامم الالمحدود لســيدي صاحب 
السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
أبوظبــي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
والذي يحرص دامئاً عىل أن تكون قواتنا املســلحة 
يف أعــىل درجات الجهوزيــة وأفضلها حتى تقوم 

بأداء مهامتها عىل أكمل وجه.
إن ما غرســه فينــا آباؤنا املؤسســون وقيادتنا 
الرشــيدة من حّب للوطــن يدفعنا اليوم، ويف كل 
حني، للذود عن حمى دولتنا، والدفاع عن كل ذرة 
من ترابها، وتلبية نداء قادتنا ألداء أي مهمة تخدم 
مصالحنا وتسهم يف تحقيق األمن واالستقرار عىل 
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املســتوى اإلقليمــي، كــام أننا لن نألــو جهداً يف 
نجدة أشــقائنا وأصدقائنا إذا ما أصابتهم امللامت 
واشتدت عليهم األزمات، وسنظل مند يد التعاون 
للمنظامت الدولية التي تعمل يف مجال الحد من 
مخاطر الحــروب والتخفيف عن ضحايا الحروب 

واألزمات والكوارث الطبيعية. 
لقــد باتــت قواتنا املســلحة، بفضــل الله عز 
وجــل، تحظــى مبكانة دوليــة مرموقــة بعد أن 
أثبتت قدرتهــا عىل التعامل مع مختلف املهامت 
يف الحرب والســلم، األمر الــذي جعلها محل ثقة 
املجتمع الــدويل واحرتامه، ومل يكن ذلك ليتحقق 
لوال الدعــم املعنــوي واملادي اللذيــن تقدمهام 
قيادتنا الرشــيدة، ســواء فيام يتعلــق باالهتامم 
بالعنرص البرشي من خالل التدريب والتأهيل، أو 
فيام يتعلق بتزويدها بأحدث األسلحة واملعدات. 
إننــا فخورون مبا وصلنــا إليه بفضل التخطيط 
السليم، غري أننا تعلمنا من قادتنا أال يكون هناك 
حد لطموحاتنا، ولذلك فإن أبناء القوات املسلحة 
اإلماراتيــة يعاهدون اللــه والوطن عىل مضاعفة 
الجهود للحفــاظ عىل ما حققناه من مكاســب، 

والبنــاء عليهــا واالنطــالق منها نحــو مزيد من 
التقدم والجهوزية، حتى نظل عىل أتم االستعداد 

لتلبية نداء الواجب يف أي وقت.
إن دولة اإلمــارات العربيــة املتحدة ال ترىض 
بغــري مواقع الصدارة والتقــدم، ونحن يف القوات 
املســلحة ال نرىض كذلك إال بــأن نكون يف موقع 
الصــدارة، وأن نثبــت لقيادتنا الرشــيدة أننا عىل 
قدر الثقة التــي أولونا إياها، ونعاهدهم عىل أن 
نكون باملرصاد لكل من تســول له نفسه أن ميس 
بأمنه الوطن وأمانه، وأن نبقى يف أعىل مستويات 
الجاهزيــة والكفاءة ألداء كل ما يُســند إلينا من 
مهام يف أي مكان من العامل ترى القيادة الرشــيدة 
أننا يجــب أن نكون فيه، لعلنــا بذلك نرد بعض 
جميــل الوطن وفضلــه علينا، ونكــون جديرين 

برشف االنتامء إليه.
حفظ اللــه قيادتنا الرشــيدة، وحمــى دولتنا 
الحبيــة، وأســبغ عليهــا نعمــة األمن والســالم 

واالستقرار.
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قواتنا المسلحة...
ال نرضى إال أن نكون في الصدارة
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اللواء الركن طيار الشيخ

أحمد بن طحنون بن 
.مد آل نهيان
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تحتفــل القــوات املســلحة لدولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة يف الســادس مــن مايو من كل 
عام بذكرى وطنية وعسكرية خالدة يف الوجدان 
وهي ذكرى توحيد القوات املسلحة الذي صادف 
يــوم الســادس من مايــو من العــام 1976 هذا 
التاريــخ الوطني الذي مر عليــه واحد وأربعون 
عاماً استطاعت قواتنا املسلحة خالله التحول من 
مجرد وحدات عسكرية متفرقة إىل جيش وطني 
موحــد تحت قيــادة واحدة وعقيدة عســكرية 
وعلــم واحد وقد حقق هــذا الجيش بفضل الله 
والقيادة الرشــيدة انتصارات عســكرية وانسانية 
عظيمة ومرشفة عىل املستوى الوطني واإلقليمي.

إحدى وأربعــون عاماً مــن التخطيط والبذل 
والعطاء والعمل املخلص الــدؤوب الذي قدمته 
الكــوادر البرشية العاملة يف قواتنا املســلحة من 
عسكريني ومدنيني أثبتت من خاللها للعامل أجمع 
أن دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة دولة قوية 
وقــادرة عىل حاميــة أراضيها وحدودهــا الربية 
والجويــة والبحرية وفوق ذلــك أنها دولة داعية 

وداعمة للسالم ومتمسكة به.
إن قرار توحيد القوات املســلحة من القرارات 
االســرتاتيجية الحاســمة التي أثبتت بحق حكمة 
مؤســس دولة االتحاد املغفور له بإذن الله تعاىل 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان ونظرته الثاقبة 
التــي اســترشفت مســتقبل األوضاع السياســية 
واألمنية يف منطقة الخليج العريب إذ وضع (رحمه 
الله) أمن وحامية واســتقرار دولة االتحاد نصب 
عينه وسخر يف سبيل تحقيق ذلك كل اإلمكانيات 
املادية التي من شــأنها تعزيز القدرات الدفاعية 
لقواتنا املســلحة وقد أكمل هذه املسرية سيدي 
صاحب السمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان 
- رئيس الدولة - القائد األعىل للقوات املســلحة 
وسيدي صاحب السمو الشــيخ/ محمد بن زايد 
آل نهيان - ويل عهد أبوظبي - نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة من خــالل تبني اســرتاتيجية 
عســكرية وأمنية طويلة املــدى تحقق الحامية 
الالزمة لالتحاد وتوفر غطاًء أمنياً قوياً لإلنجازات 

واملقدرات واملكتسبات الوطنية.
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لقد أثبتت قواتنا املســلحة وعــىل مر العقود 
األربــع املنرصمة بأنها ماضية بــكل عزم وقوة يف 
تطوير وتعزيــز قدراتها الدفاعيــة والوقوف مع 
القضايــا العادلة يف إطار الرشعيــة الدولية وأنها 
لن تتنــازل أبداً عن مبدئهــا الثابت يف املحافظة 
عىل كيــان االتحــاد وأمنــه واســتقراره وحامية 

اإلرث الوطنــي العظيم الــذي تركه الرعيل األول 
ولعل األحداث السياسية املعقدة والشائكة التي 
تشــهدها دول العــامل وتحديــداً منطقة الرشق 
األوســط والتي ســاهمت يف تغيري معامل خارطة 
األمــن العاملي عموماً وأمــن دول الخليج العريب 
عىل وجــه الخصوص مل تنث قواتنا املســلحة عن 

القيــام بدورها وواجبها يف الدفــاع عن منظومة 
األمن لدول الخليج العريب باعتبارها جزء ال يتجزأ 
من هذا النســيج الجغرايف والتاريخي والحضاري 
ولعــل دخول دولة االمــارات يف التحالف العريب 
الذي تقــوده اململكــة العربية الســعودية يعد 
واحــداً مــن اإلنجازات العســكرية واإلنســانية 
لقواتنا املســلحة الذي أثبت أن العمل والتعاون 
العــريب املشــرتك هــو الطريــق ملحاربــة أعداء 
الرشعيــة واالنســانية والســبيل للمحافظة عىل 
منظومة األمن العريب من أي مساس خارجي وقد 
قامت قواتنا املســلحة ضمن هذا التحالف بدور 
عظيــم يدعونا جميعاً للفخر واالعتزاز مبا وصلت 
إليه من استعداد وجاهزية وقوة وعزمية ومتسك 
بالطموحات الوطنية والقومية الرامية إىل اكامل 

مسرية التنمية والتقدم واالستقرار. 
ورسالتي يف هذه املناسبة العسكرية والوطنية 
الغاليــة علينــا جميعــاً أتوجــه بها إىل شــهداء 
الوطن (رحمة اللــه عليهم جميعاً) الذين غابت 
أجســادهم عنا وبقيت أرواحهم الطاهرة الحرة 
األبيــة ترفــرف بعــزة ورشف بيننا لتذكرنــا بأّن 
للوطن رجاالً وأســوداً تحميه ولتؤكد لنا أن حب 
الوطن يحتاج إىل بذل وعطاء وتضحيات عظيمة 
ألن الوطــن ال يقدر بثمن وأّن نيل الشــهادة يف 
ســبيل الدفاع عنه رشف عظيم ال يوفق لنيله إال 
الصادقني املؤمنني املخلصني ، كام أتوجه بالشكر 
والتقدير ألمهات الشهداء هذه النامذج النسائية 
املرشفــة العظيمة الثابتــة القوية التي ســهرت 
وتعبت وربت وصنعت رجاالً ليســوا كأي رجال 
والشــكر كذلك موصول آلباء الشهداء وزوجاتهم 
وأبنائهم مهنئاً إياهم بالرشف العظيم الذي نالوه 
باستشــهاد أبنائهم الذين صدقــوا الله فصدقهم 
مؤكداً لهم بأننا جميعــاً ضباطاً وجنوداً أبناءهم 
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وأن أبنائهم قد ســطروا بدمائهــم الطاهرة فصالً 
جديداً من فصول العزة والكرامة لدولة االمارات 
العربية املتحدة ومنطقــة الخليج العريب وأهنئ 
كذلــك العاملــني يف املؤسســة العســكرية من 
عســكريني ومدنيني بهــذه الذكــرى منوهاً بأن 
ذكرى توحيد القوات املســلحة هي املحطة التي 
ال بــد أن نقف عىل اعتابها لنقيم جهودنا ونقوي 
هممنا ونجدد والءنا وطاعتنا لوالة أمرنا وقيادتنا 
الرشــيدة ونجــدد متســكنا املطلق بشــعار(الله 
ثــم الوطن ثم رئيس الدولــة) هذه املحطة هي 
املحطة التــي نعقد فيها العزم ملواصلة املســرية 
األمنية والعســكرية بقــوة وثبات من خالل بذل 
كل ما بوســعنا لتحقيق أمن وأمان واستقرار هذا 
الوطن العظيم بقيادته وشعبه وانجازاته وتاريخه 
املرشف مؤكدين بأن أي إنجاز يف املســرية األمنية 
ســيؤمن مســتقبالً مرشقاً وآمناً ألبنائنا ولألجيال 

القادمة من بعدنا.
كام وأتوجه برســالة إىل شــباب الوطن ذكوراً 
وإناثاً ُمذكراً إيّاهــم بأن برنامج الخدمة الوطنية 
واالحتياطية هو فرصة استثنائية وضعتها القيادة 
الرشــيدة أمامهم بغرض إعادة بناء شــخصيتهم 
ومهاراتهــم  قدراتهــم  وتعزيــز  واســتثامرهم 
العسكرية وزيادة ثقافتهم األمنية ومنحهم رشف 
الدفــاع عن الوطــن ألنهم األحــق واألوىل بذلك 
مؤكداً بأن القيادة الرشــيدة قــد راهنت عليكم 
وبإذن الله تعاىل ستكســب الرهان وسيكون لكم 

دور كبري يف الدفاع عن وطنكم وحاميته.
وأخرياً يرشفني بهذه املناســبة أن أرفع أسمى 

آيات التهــاين والتربيك إىل مقام ســيدي صاحب 
الســمو الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس 
الدولة - القائد األعىل للقوات املســلحة (حفظه 
الله )، وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ / محمد 
بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة – رئيس 
مجلس الــوزراء - حاكــم ديب (رعــاه الله) وإىل 

ســيدي صاحب السمو الشــيخ / محمد بن زايد 
آل نهيان - ويل عهد أبوظبي - نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة وإىل إخوانهــم أعضاء املجلس 
األعىل حــكام اإلمارات ، وإىل الشــعب اإلمارات 

الويف.
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« إن الدفاع عن االتحاد فرض 
مقدس على كل مواطن، وأداء 

الخدمة العسكرية شرف »
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اللواء الركن

.مد مراد حسن 
البلوشي

رئيس هيئة ا@مداد
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سيســجل التاريخ ذكرى الســادس مــن مايو 
1976 بحــروف من نور، فهو اليوم الذي توحدت 
فيه القــوات املســلحة لدولة اإلمــارات العربية 
املتحدة، وهي تخطو بثبات بعد خمس ســنوات 
من تأسيســها نحــو التطــور والرخــاء والتنمية، 
وتحقــق آمال أبنائهــا وطموحاتهــم إىل ميادين 
الفخر والعزة. ولقد أكدت هذه الخطوة العمالقة 
أن أبنــاء الدولــة جميعاً عىل قلــب رجل واحد، 
يدفعون اتحادهم املبــارك قدماً، ويوثقون عراه، 
ويوطــدون أركانه لينهض البناء الوطني شــامخاً 
يســتظل الجميــع بظلــه، وينهلــون مــن خريه، 
وينعمــون بأمنه وأمانه، ويفخرون مبا يتحقق كل 

يوم من إنجازات.
إننا يف هــذا اليوم، وبعد واحــد وأربعني عاماً 
مــن الذكــرى املحفــورة يف قلوبنا، نتذكــر اآلباء 
املؤسسني، ونرفع األكف مخلصني ضارعني إىل الله 
أن يجزيهم عنا وعن األمة خري الجزاء، ونســتلهم 
الدروس التي قدمها لنا املغفور له بإذن الله تعاىل 
الشــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه املغفور 
له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمهام الله، 
وإخوانهام حكام اإلمارات الذين كزســوا حياتهم 
وجهدهــم ووصلــوا الليــل بالنهار مــن أجل أن 
يحيا أبناء الدولة كراماً شــامخني مرفوعي الرأس، 

يباهون األمم مبا يحققون من إنجازات.
لقد خطت القوات املسلحة اإلماراتية خطوات 
عمالقــة، ومل يكن أي من هــذه الخطوات ممكناً 
بغــري الخطــوة األهــم، وهــي توحيــد القوات 
املســلحة، ولذا فإن الســادس مــن مايو هو يوم 

االنطالقة الحقيقية، واألســاس الصلب الذي بُني 
عليه رصح اإلنجازات الشامخة لقواتنا املسلحة.

إن أبنــاء القــوات املســلحة اليــوم يصنعون 
التاريــخ، ويكتبونــه بقدراتهم التــي يقف العامل 
منبهراً بها، وبصالبتهم وبطوالتهم التي يسجلونها 
كل يــوم يف مياديــن القتــال، وبكفاءتهــم التي 
يربهنــون عليهــا يف أصعب املواقــف، وبيقني ال 
يهتز بالنرص الذي ال يرضون به بديالً، وبانتامئهم 
الصادق لوطنهم، ووالئهم لقيادتهم الرشيدة التي 
تضع أبناء الوطن املدافعني عنه يف أجّل وأســمى 

مكان.
إن أبنــاء القــوات املســلحة اليــوم يصنعون 
التاريــخ بتضحياتهــم وبدمائهم الطاهــرة التي 
مل تزدهــم إال إرصاراً عــىل النرص املبــني، وإننا إذ 
نلمس تســابق أبناء القوات املسلحة إىل الخدمة 
يف مناطق العمليــات ويف أصعب املواقع وأكرثها 
خطراً، وتنافســهم عىل االلتحــاق بإخوانهم عىل 
خطوط املواجهات امللتهبة، نشعر أن هذا الوطن 
الغايل ال بد أن يفخر بأبنائه، ونوقن أنه ســيبقى 
آمناً عزيزاً وســتبقى رايته خفاقة، فام كان لوطن 
هؤالء هــم أبناؤه إال أن مييض واثقاً باملســتقبل، 
مطمئناً إىل أنه ال بــد أن يكون يف موقع الجدارة 

والصدارة.
يف هذا اليوم البارز يف تاريخ الوطن ويف تاريخ 
القوات املســلحة، أتوجه بالتهنئة إىل مقام سيدي 
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيــس الدولة القائــد األعىل للقوات املســلحة، 
حفظه الله، وإىل ســيدي صاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإىل 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ويل عهد أبوظبــي نائب القائد األعىل 
للقوات املســلحة، وإىل أصحاب الســمو أعضاء 
املجلس األعــىل لالتحاد وأوليــاء عهودهم، وإىل 
أبنــاء شــعبنا الــويف العظيم، وإىل كل منتســبي 
القوات املسلحة اإلماراتية يف كل موقع من مواقع 
العمــل والعطاء. وليحفــظ الله دولتنــا وقادتنا 

وشعبنا، إنه نعم املوىل ونعم النصري.
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السادس من مايو واحد من األيام التي نتوقف 
عند معناها طويالً يف القوات املســلحة، ونحرص 
عــىل أن تكون دروســه واضحة لكل منتســبيها. 
والدرس األول مأخوذ من تجربة الدولة نفســها، 
وهو أن الوحدة واالتحاد رشط التطور، فكام كان 
قيــام االتحاد هو الخطوة التــي ترتب عليها كل 
مــا وصلت إليــه دولة اإلمارات مــن نجاح، كان 
توحيد القوات املسلحة عام 1976 الخطوة األوىل 
التي ترتبت عليها كل اإلنجازات التالية يف املجال 
الدفاعي، ودليالً عىل أن مفهوم االتحاد يف الدولة 
آنذاك قد بلغ غاية نضجــه واكتامله، عىل النحو 
الذي ســعى من أجله املغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الذين 
اتحدت إراداتهم وقلوبهم لخري هذا البلد وأهله. 
ونحن اليــوم نذكر لهم بكل العرفــان ما فعلوه، 
وندعو الله أن يتغمدهم برحامته ويجزيهم الله 

أحسن ما عملوا .
إن دولــة اإلمارات العربيــة املتحدة أصبحت 
رقــامً عامليــاً مؤثراً، وال يــكاد مير يــوم دون أن 
يظهر اســمها يف املواقع املتقدمة جداً باملؤرشات 
العامليــة اقتصاديا وسياســياً واجتامعياً، والقوات 
املســلحة جزء مــن ذلــك النجاح، فهــي موقع 
متقدم جــداً إقليمياً وعاملياً، ويف كل الدراســات 
العســكرية املتخصصــة، ويف متابعــات املحللني 
العسكريني وتعليقاتهم ومقاالتهم، نجد إشادات 
باالسرتاتيجية التي اتبعتها القيادة الرشيدة يف بناء 
القوات املســلحة حتى احتلت مكانتها املتقدمة 
الحاليــة، وباحرتافية القوات املســلحة اإلماراتية 
وكفاءتها، وبقــدرات منتســبيها ومهاراتهم التي 

يثبتونها يف كل املهام التي يضطلعون بتنفيذها.
إن مــا ننعم به من خــري وما تحظى به الدولة 
من تقــدم وازدهــار ونجاح اقتصادي وســيايس 
يحتاج إىل قوة لحاميته، وخاصة يف ظل ما تعانيه 
املنطقــة مــن اضطرابات وأزمات وحــروب، وما 
يتصاعــد حولنا من تهديدات بســبب الرصاعات 
الداخلية يف دول عدة، وبســبب سياســات بعض 
الــدول اإلقليمية التــي تســعى إىل الهيمنة عىل 
املنطقة عرب التخويف واالبتزاز وإشعال الرصاعات 
ونــرش الفوىض. وكل هذا يحتــم علينا يف القوات 

املســلحة أن نكــون يف 
درجــات  أعــىل 

االســتعداد لحاميــة مقدراتنا وثرواتنــا وحامية 
نجاحاتنــا مــن أي تهديــد، ألن كل مــا حققناه 
يعتمد عىل ركن أســايس ال غنى عنه، وهو توفري 
األمن الذي يضمن اســتدامة الرخــاء واالزدهار 

وتحصينه ضد محاوالت األعداء والطامعني.
إننا، بفضل من الله تعاىل، وبدعم من القيادة 
الرشــيدة التي استثمرت أفضل استثامر يف إعداد 
القوات املســلحة لتكون جاهزة لكل التحديات، 
قادرون عىل حفظ أمننا والدفاع عن وطننا الغايل 
ودحر كل من يتوهم أنه قادر عىل املســاس بنا، 
وقد أثبتت مشــاركتنا يف التحالــف العريب الذي 
يــؤدي مهمة بطولية عىل أرض اليمن الشــقيق، 
أن كل طامع أو متآمر ســوف يلقى عقاباً قاســياً 

ويدفع مثناً باهظاً ألي مغامرة يُقدم عليها.
يف هذا اليوم التاريخي، نقول لقيادتنا الرشيدة 
إن اآلالف من أبنائكم يف القوات املســلحة طوع 
بنانكــم، يقفون عىل أهبة االســتعداد لتلبية أي 
إشــارة منكم، حاملني أرواحهم عىل أكفهم، لرفع 
راية الوطــن يف أي مكان، ال يهابــون الخطر وال 
يبالون بالصعــاب، وال يعرفون غــري النرص غاية 

وهدفاً.
حفظ الله صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعىل 
للقوات املسلحة، وأدام عىل دولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة 
والعــزة  واألمــان  األمــن 

والفخر إىل أبد اآلبدين.
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نَِعيُش اليَْوَم ويَعيُش أبنــاُء اإلماراِت العربيِة 
املُتحدِة ِذكَْرى َحــَدٍث عزيٍز َعىل قُلوِبنا َجميعاً، 
َحــدٌث َصنعُه املُؤسســون، وباركــُه اللُه جلّت 
قُدرته، وعاشــُه ويَعيشــُه اتحاُد دولِتنا الحبيبة، 
يــوٌم ألقى فيــِه كلُّ واحٍد من أبنــاِء الوطن من 
كلِّ قبيلِة وإمارٍة بسالِحِه يف َمرْجٍل واحد، َمرِجِل 
دولــِة اإلمــاراِت العربيــة املتحدة، لِــيك تُْصَهَر 
يُف الذي َحَمل  َجميعها يف سيٍف واحٍد، هو السَّ
وَحَمى َعلََم االتحاد، فأَصبحوا ســيفاً يف الخارج، 
ِدْرعاً يف الداخل، وَسْهامً يف قلِب كلِّ َحاقد، وهو 
الســيُف الذي اجتمَع عــىل َحْملِه أبنــاُء قواتِنا 

املسلحة.
يَِقُف رجاُل الوطن اليــوَم وقفَة َعرْفاٍن لألِب 
الراحِل والقائِد املَؤســس املغفوِر لــُه بِإذِن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيــان، يف الذكرى 
الحاديِة واألربعني لتوحيِد القواِت املسلحة، التي 
كانت منُذ تأسيســها وتوحيدها رَمــزاً من رُموِز 
شــموِخ اإلمارات ووَساماً نَْفَخُر بِه َجِميعاً، وهي 

رمُز قوِة االتحاِد وِعزَّتِه وُشُموِخه.
كُلُّ ســنٍة مَتُرُّ من عمِر تَوحيِد قواتِنا املسلَّحِة 
ــُخ فينا َجميعا أبناَء دولــِة اإلماراِت  األبيــة، تُرسِّ
العربيِة املتحدة ُروَح الَجسِد الواحد، وتُِضيُف إىل 
لنا أَمانًة فوَق أَمانة،  َمْوُروثِنا َعزْماً َوَعِزميًة، وتُحمِّ
ومسؤوليًة تضاُف إىل َما نَحمله من مسؤوليات، 
ولن نكــوَن قادريَن أبداً عىل ردِّ الَجميِل والَوفَاِء 
مبا نَديُن به لوطِننــا وقيادتِنا، ولكنني عىل يقنٍي 
من أَن كلَّ فرٍد يف قواتِنا املســلحة لبنٌة متينٌة يف 
هذا البناء، وأَننا َجميعا كأبناء القواِت املســلحة 
َســنبني عىل ما بَنى الَّذيَن ســبقونا، وَســُنطوِّر 

ونَتَطَور، حتى نصَل إىل ما تصبوا إليِه قيادتُنا من 
االحرتاِف واملهنية.

لقد َوَصلــت قواتُنا املســلحة، ِبعــزِم رجالِها 
ووالئِهــم، إىل درجــٍة مــن الكفــاءِة واالحرتاف 
تــرس الصديق، فََوقَفْت مع الشــقيِق يف ِمحنتِه، 
َوتَقاَســَمت َرشََف الدفاِع عن األخوة، وهي ذاتُها 
مــن َحَمَل األَمــل إىل العديِد من بقــاِع األَرض، 
فكانَــت نَجدًة للصديــِق َوبَيْتاً للنَّــازِِح واملَُرشَّد، 
وَعْوناً للمريِض واملُحتاج، وقد لبَّت نداَء الواجِب 
فََحَمــل أبناُؤَهــا َعزَْمهــم، وتَســلَُّحوا بإرادتِهم، 
ٍة  وقَاتَلــوا يف ســبيِل اللِه مدافعنَي عــن رشِف أُمَّ
ُموا  تََجــرَّأ عىل ِحاَمها الخوارُج ومن واالُهم، وقَدَّ
هادِة والعزِّ  كيَّة ليَُسطِّروا َملَْحَمة الشَّ ِدماَءُهم الزَّ

والَفْخر لُِكلِّ واحٍد فينا. 
لن يكوَن توحيُد قواتَِنا املسلحِة ِذكرى لَِنْحتَِفَل 
ِبها فََحْســب، لكنَّها َرشٌَف نَِعيُشــه كُلَّ يوم وُمنذ 
لَحظِة التوحيد، وأَمانًة نَحِملُها إىل األَبد ليَِك يَبَْقى 
ادُس ِمن مايو  االتحاُد قويَّاً َعِزيزاً، وَســيَبْقى السَّ
اتِنا املســلحِة يَوَماً لتَجديِد َعْهدنَا  يوَم توحيِد قُوَّ
الــذي قَطَعنــاُه عىل أنُفِســنا وســيحملُه أبناُؤنا 
مــرياَث رشٍف ووَســاَم عزٍة، ونعاهــُد الله جلَّت 
قُدرتــه أن نَبْقى الجنوَد األَوِفيَــاَء لقائِدنا وراعي 
اتحاَدنا سموُّ رئيِس الدولِة القائِد األَعىل للقواِت 
املسلحِة الشيخ خليفة بن زايد حفظُه الله ورعاُه 

َوَرعى إماراتِنا الحبيبة.
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ســيظل يوم السادس من مايو يوماً خالداً من 
أيام دولة اإلمــارات العربية املتحدة، يضاف إىل 
أيامها الغراء التي يبتهج املرء وهو يحيي ذكراها، 
ففي هذا اليوم قبل واحد وأربعني عاماً اجتمعت 
كلمة اآلباء املؤسسني عىل القيام بخطوة تاريخية 
تعزز خطوتهم األوىل التي أعلنوا فيها قيام دولة 
االتحاد، وقد متثلت هذه الخطوة يف قرار توحيد 
القوات املســلحة اإلماراتية وجمعها تحت راية 

واحدة،   
لقد القت هــذه الخطوة املباركة ترحيباً كبرياً 
من كل اإلماراتيني الذين كانوا مؤمنني بحاجتهم 
إليها كونها تشــكل خطوة مهمة يف ســبيل دعم 

دولة االتحاد وتعزيز أمنها واستقرارها، 
لقد أدرك آباؤنا املؤسسون أنهم لن يستطيعوا 
امليض قدماً يف عملية البنــاء والتنمية ما مل تكن 
هناك قوة موحدة تحمي الحصون وتسد الثغور 
وتشــكل الدرع الواقي لدولــة اإلمارات من كل 
خطــر قائم أو محتمل. ونحــن اليوم نجني مثار 
تلك الخطوة العظيمة، فقواتنا املســلحة باتت، 
ولله الحمد، قادرة عىل حامية ترابنا والدفاع عن 
مصالحنا وقضايانــا العادلة، بل إنها تعدت ذلك 
إىل أداء مهامت خارجية، سلمية وحربية، يف أكرث 

من بقعة من بقاع العامل.
إن البطــوالت التــي يحققهــا أبنــاء زايد يف 
املعــارك التي يخوضونها ضمــن قوات التحالف 
العريب إلعادة الرشعية يف اليمن، مل تكن لتتحقق 
لوال ذلك القــرار الذي اتخذ قبــل أربعة عقود، 
حيــث بدأ اإلعداد لجيش قــوي مزود بالخربات 
البرشية املؤهلــة من جهة، وبأحدث األســلحة 

والذخائر من جهة ثانية. 

إن ما بدأته دولة اإلمارات عىل يد مؤسســها 
وبانيها، املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان، رحمه اللــه، وإخوانه أصحاب الســمو 
أعضــاء املجلــس األعىل حــكام اإلمــارات، كان 
االنطالقة الحقيقية لقواتنا املسلحة التي حظيت 
بعد ذلك بدعم ومســاندة قوية من من قيادتنا 
الرشــيدة، وعىل رأســها ســيدي صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، القائد األعىل 

للقوات املسلحة، رئيس الدولة، حفظه الله.
وقد سابقت القوات املسلحة اإلماراتية الزمن 
وهي متيض بــدأب وجدٍّ يف تطوير قدراتها ورفع 
جاهزيتهــا، فاجتازت خالل فــرتة قصرية مراحل 
مهمــة، وحققــت إنجازات شــهد بهــا القايص 
والداين، فغــدت رافداً من روافــد التنمية التي 
تشــهدها الدولــة، إضافــة إىل أنهــا باتت متلك 
القدرة عىل مد يد املســاعدة واملعونة لألشــقاء 

واألصدقاء. 
إننــا يف هذا اليوم املجيــد ال بد أن نذكر بكل 
اعتــزاز وفخر البطوالت التي ســطرها، وال يزال 
يســطرها، أبناؤنا يف أرض اليمن الشــقيق، عمالً 
بتوجيهات قيادتنا الرشــيدة، ووفــاء إلخوة لهم 
ضحوا بأرواحهــم يف معركة الدفــاع عن عروبة 
اليمن ووحدته، وقدموا دروساً كبرية يف البطولة 
واإلقــدام والتضحية، ونحن عــىل ثقة بأن النرص 
سيكون حليف أبنائنا وهم يتابعون معركة إعادة 

األمل يف اليمن بشجاعة واقتدار.
وإنــه ليطيب لنا، ونحــن نحيي هذه الذكرى 
الغاليــة عىل قلوبنا جميعــاً، أن نرفع إىل قيادتنا 
الرشــيدة، ويف مقدمتها ســيدي صاحب السمو 
الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة، وأخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة حاكــم ديب وزير الدفاع، وصاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 
أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
أصــدق التهاين وأطيبهــا، معاهدين إياهم عىل 
متابعة املســرية ومضاعفة الجهود لتظل قواتنا 
املسلحة السياج الحامي والحصن املنيع لدولتنا 

الغالية وشعبنا األيّب.








