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with wide-ranging capabilities, technological expertise and broad perspectives to solve sophisticated 

problems. Our global team has partnered with governments, industry and academia in the pursuit of 

regional security for over 50 years, and remains committed to approaching your challenges as our own. 

When it comes to success in dynamic environments, we know partnerships make a world of difference. 

Learn more at lockheedmartin.com.

Partnering for Security and Prosperity.

 قواتنا المسلحة الباسلة 
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أمانه وحامي مكتسباته
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In today’s evolving world, Saab’s innovative thinking is behind products and solutions, 
which are helping to safeguard people and society. We continuously develop, adapt 
and improve new technology to keep ahead of changes.

We are proud to partner with the UAE government and institutions to jointly use our  
unrivalled innovation, expertise and capabilities to create world-class Emirati defence  
and security solutions, for national needs as well as for the global market.

Learn more at saab.com/UAE
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القوات المسلحة .. 
والذكرى الـ 45 لتوحيدها

بقلم :
العقيد الركن / يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

لقد كان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يمتلك رؤية استشرافية عميقة لطبيعة دور القوات المسلحة 
تتجاوز بكثير المهام العسكرية والدفاعية إلى المهام اإلنمائية واإلنسانية، بل أنه كان يراها األقدر 
على إعداد أبناء الوطن وتأهيلهم جسديًا وتربويًا وثقافيًا، وأنها بحق »مصنع الرجال«، بما تمتلكه 
المواطنة  الكوادر  بناء  في  تسهم  متطورة  وأكاديميات  وعلمية  تدريبية  وخطط  مؤسسات  من 
وتأهيلها؛ كي تكون قادرة على قيادة مسيرة التنمية والدفاع عنها وتوفير ما تحتاجه من خبرات 
بشرية وإدارية وتخطيطية؛ بحكم أن المؤسسة العسكرية قائمة باألساس على مقومات وركائز 
وعوامل تؤهلها للعب هذه األدوار وأداء هذه المهام الوطنية، وهي نفس الرؤية التي تنطلق منها 
القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى 
المنيع في  الوطن وحصنه  درع  باعتبارها  المسلحة  القوات  إلى  تنظر  والتي  المسلحة،  للقوات 
مواجهة التحديات والمخاطر، ورمز قوته وعزته وعنوان منعته، وأنها الحامي األمين لمكتسبات 
التنمية، تصنع السالم وتردع المعتدين، كما أنها المظلة التي تدمج أبناء الوطن في بوتقة واحدة 
والتقريب فيما بينهم مما يعزز من اللحمة الوطنية ويعمق من تماسك الوطن وسالمة مجتمعه.
العام،  هذا  خاصة  أهمية  تكتسي  المسلحة  القوات  لتوحيد  واألربعين  الخامسة  الذكرى  إن 
التي تحتفل فيه بمسيرة حافلة من اإلنجازات  الذهبي لدولة اإلمارات  اليوبيل  تتزامن مع  ألنها 
والنجاحات التي تحققت خالل العقود الخمسة الماضية، كانت القوات المسلحة شريكًا رئيسيًا 
فيها، بما وفرته من أمن واستقرار شامل، وبيئة داعمة للتنمية، فقد مارست مهامها بكل كفاءة 
واقتدار كقوة دفاع عن أمن الوطن ومقّدراته، وقدمت نموذجًا ملهمًا في التضحية والتفاني في 
الوقت  المتقدمة. في  العمل من أجل تقدم ورقي اإلمارات وتعزيز مكانتها على خريطة األمم 
ذاته، فإن ما حققته القوات المسلحة من إنجازات منذ توحيدها تعد الوجه اآلخر لمسيرة التنمية 
والتطور التي شهدتها دولة اإلمارات خالل الخمسين عامًا الماضية، فما وصلت إليه من مستوى 
متطور وتحديث و تدريب وكفاءة واحترافية يضعها ضمن مصاف الجيوش المتقدمة في العالم 
النووية  المجاالت األخرى، كالفضاء والطاقة  الدولة في  التي حققتها  النجاحات  ال ينفصل عن 

والمتجددة، وتصنيفها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم في العديد من المؤشرات.
لقد كانت القوات المسلحة طوال العقود الخمسة الماضية الحارس األمين للمكتسبات التنموية 
والحضارية التي حققتها اإلمارات، وستظل القاطرة التي تقود مسيرتها في مشروعها النهضوي 
لتأسيسها، ألنها  المائة  الذكرى  العالم في  المقبلة، كي تكون من أفضل دول  للخمسين عامًا 
التكنولوجيا  استيعاب  مجال  في  فقط  ليس  االحترافية  للمؤسسات  نموذجًا  تقدم  أصبحت 
العسكرية المتقدمة، واالنخراط الفاعل في الصناعات الدفاعية والعسكرية والتكنولوجية، وإنما 
التميز  ثقافة  ترسيخ  على  والعمل  بقدراتهم،  واالرتقاء  لمنتسبيها،  المهارات  تنمية  في  أيضًا 

واالبتكار واإلبداع، لتكون سمة مالزمة لها منذ توحيدها وحتى يومنا هذا. 
يتضح بصورة  حولنا،  والعالم من  المنطقة  التي تشهدها  والمخاطر  التحديات  تعاظم  في ظل 
جلية أن قرار توحيد القوات المسلحة واالستثمار في تطويرها وتحديثها كان من أهم القرارات في 
تاريخ دولة اإلمارات، ألنه شكل األساس في بناء قوات مسلحة عصرية تدافع عن الوطن وتصون 
استثمار  أفضل  وسيظل  كان  القرار  هذا  فإن  ولهذا  المستقبلية،  طموحاته  وتواكب  منجزاته 
استراتيجي، ألنه استكمل أركان دولة االتحاد لتنطلق بأمان نحو البناء والتطور لتحتفل هذا العام 
بمسيرة خمسين عامًا من اإلنجازات، وهي في مصاف الدول المتقدمة، وتتطلع إلى مرحلة أكثر 

طموحًا تطمح فيها أن تكون في مقدمة دول العالم في الذكرى المائة لتأسيسها.

ذكرى توحيد القوات المسلحة 6
مايو

كلمــة

3

تحتفل اإلمارات اليوم بالذكرى 
الخامسة واألربعين لتوحيد القوات 
المسلحة، ففي السادس من مايو عام 
1976 اتخذ المغفور له بإذن هللا تعالي 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب 
هللا ثراه، وإخوانه حكام اإلمارات قرار 
توحيد القوات المسلحة ليستكمل بذلك 
أركان دولة االتحاد ويعزز من قوتها 
الشاملة، ويضعها على طريق البناء 
والتنمية والنهضة والعمران.
لقد كان هذا القرار نقطة انطالق 
لتحول نوعي واسع على صعيد انتقال 
القوات المسلحة من قوة صغيرة إلى 
جيش متطور وحديث يمتلك أسباب 
القوة والمنعة ويستطيع الحفاظ 
على المكتسبات الوطنية في الداخل 
والدفاع عن األشقاء وتحقيق أهداف 
السياسة الخارجية اإلماراتية في 
الخارج.



  ذكرى توحيد القوات المسلحة

قواتنا المسلحة.. مصنع 
الرجال ودرع الوطن والحافظ 

األمين لسيادتنا

الغالف

6
مايو

رئيس مجلس اإلدارة والمشرف العام
اللواء الركن/ سالم بن غافان الجابري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
العميد الركن/ غانم علي غانم آل علي

رئيس التحرير
العقيد الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير
المقدم/ جميل خميس السعدي

سكرتير التحرير 
حسين علي المناعي

اإلخراج والتصميم
موزة حسن آل علي
أحمد محمود أحمد 

اإلعالنات والتوزيع
ندى الشاطري
شـــاكا برامــود

اآلراء المتضمنة في المقاالت   •
المنشورة تعبر عن وجهة نظر كتابها 

وال تمثل بأي حال من األحوال رأي 
المجلة تحديدًا.

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

صفحاتها.
حقوق النشر محفوظة للمجلة.  •

نرحب بتغطية ونشر أخبار ونشاطات   •
الشركات والمؤسسات والتي تتوافق 

مع أهداف المجلة وتوجهاتها.
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تصدر عن مديرية التوجيه المعنوي 
في القيادة العامة

للقوات المسلحة ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

المحتويات

االعالنات

قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن 
الحصين وصمام أمانه وحامي مكتسباته

توحيد القوات المسلحة أحد القرارات 
المصيرية والمفصلية في تاريخ وطننا العزيز

توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي في 
مسيرة دولة االتحاد 

قواتنا البحرية تشهد تطورا متسارعا في منظوماتها 
وكفاءتها الدفاعية وفق أحدث التقنيات العالمية
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو
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قواتنا المسلحة الباسلة درع 
الوطن الحصين وصمام أمانه 

وحامي مكتسباته



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
صاحب السمو رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان

رئي�س الدولة - القائد الأعلى للقوات امل�سلحة » حفظه اهلل«

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى 
للقوات المسّلحة »حفظه الله« أن توحيد القوات المسّلحة، تحت راية وقيادة 
التزمه  الثاقبة والنهج الرشيد الذي  الرؤية  مركزية واحدة كان قراًرا حكيًما جّسد 
أمنها  تعزيز  على  قادرة  منيعة،  اتحادية  دولة  لقواعد  إرساًء  المؤّسسون  آباؤنا 
الدولة في  رئيس  السمو  وقال صاحب  والدفاع عن مصالحها.  ثرواتها  وصون 
كلمة له وجهها عبر مجلة )           ( في الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد 
ُمتقّدمة وجاهزية  المسّلحة، من مكانة  إن ما حّققته قواتنا  المسّلحة  القوات 
خطة  ثمرة  وإنما  فراغ  من  يأِت  لم  مشهودة،  وخارجية  داخلية  وإنجازات  عالية 
وعلى  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  المغفور  تبّناها  هادفة،  تطويرية 
النهج ذاته سرنا وإخواني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

قواتنا المسلحة الباسلة 
درع الوطن الحصين 

وصمام أمانه وحامي 
مكتسباته



9

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات. وأضاف سموه 
وحامي  أمانه،  وصمام  الحصين،  الوطن  درع  هي  الباسلة  المسّلحة  قواتنا  إن 
مكتسباته وسيظّل تحديثها وتطويرها، هدًفا إستراتيجًيا وأولوية قصوى، نزّودها 
بأحدث النظم والسالح والعتاد، ونوّفر لُمنتسبيها أعلى درجات التدريب والتأهيل 
والرعاية، ولصناعاتنا الدفاعية الوطنية نولي فائق العناية واالهتمام. وفيما يلي 
نص الكلمة .. ) أبنائي قادة وضباط وضباط صف وجنود قواتنا المسّلحة الباسلة 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته .. في الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد قواتنا 
المسّلحة، نتوّجه إليكم بتحّية تقدير، وأنتم تؤّدون الواجب بكفاءة واقتدار وإخالص 

بناًء لقوة عسكرية، ُتدافع عن الوطن وُتحافظ على أمنه وتحمي ُمكتسباته، وُتسهم 
الذهبي”  بـ”اليوبيل  السنة  نهاية هذه  نحتفل مع  التي  االتحادية  دولته  بناء  في 
لتأسيسها، ُمنطلقين، برؤية إستراتيجية مستقبلية، نحو الخمسين سنة الُمقبلة. 
حكيًما  قراًرا  واحدة،  مركزية  وقيادة  راية  تحت  المسّلحة،  قواتنا  توحيد  كان  لقد 
جّسد الرؤية الثاقبة والنهج الرشيد الذي التزمه آباؤنا المؤّسسون، إرساًء لقواعد 
دولة اتحادية منيعة، قادرة على تعزيز أمنها وصون ثرواتها والدفاع عن مصالحها، 
وما حّققته قواتنا المسّلحة، من مكانة ُمتقّدمة وجاهزية عالية وإنجازات داخلية 
تبّناها  يأِت من فراغ، وإنما ثمرة خطة تطويرية هادفة،  وخارجية مشهودة، لم 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلى ذات النهج سرنا، وإخواني 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله” وصاحب  “رعاه  دبي  حاكم  الوزراء 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء 
المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات. أبناء الوطن وحماته.. ُتصادف هذه السنة 
الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد قواتنا المسّلحة، فيما تستشرف دولتنا أفًقا 
الُمقبلة، وذلك برؤى وخطط  الخمسين سنة  جديًدا، لنهضة شاملة تستهدف 
استباقية بعيدة المدى، تتخذ من إنجازات مرحلتْي “التأسيس” و”التمكين” قاعدة 
راسخة لعملية التنمية والتطوير والبناء، وبمشاركة فاعلة من مؤّسسات الدولة، 
وفي ُمقّدمتها المؤّسسة العسكرية التي ظّلت منذ تأسيسها في مايو 1976، 
رافًدا مهًما في التنمية ومنظومة البناء الوطني، وإلى جانب دورها األصيل في 
حماية الوطن، وتوفير بيئة آمنة الستدامة مسيرته التنموية، فقد تحّولت قواتنا 
المسّلحة خالل السنوات الخمس واألربعين الماضية، إلى مركز تدريب وتأهيل 
للشباب اإلماراتي، ومدرسة وطنية لتعميق قيم الوالء والفداء واالنتماء والهوية 
الوطنية، ومؤّسسة تربوية لتقوية أواصر التالحم االجتماعي، ُيضاف إلى دورها 
البارز والمؤّثر ضّد التطّرف واإلرهاب وكونها شريًكا قوًيا في التحالفات اإلقليمية 
والدولية، وإغاثة المنكوبين، وتقديم المساعدات، وحّل النزاعات، وحفظ األمن 
والسالم الدولي. المواطنون والمواطنات في هذا اليوم الخالد، نتقّدم بالتحّية 
أسهموا  الذين  والجنود،  الصف  وضباط  الضباط  من  األوائل  للرواد  والتقدير، 
بإخالص في وضع اللبنات التأسيسية األولى لقواتنا المسّلحة، سائلين الله أن 
يتغّمد الراحلين منهم بواسع رحمته، وأن ُيديم على األحياء منهم موفور الصحة 
بكفاءة  ومهامها  واجبها  تؤّدي  وهي  اإلماراتية،  للمرأة  خاصة  وتحّية  والعافية، 
الشاملة،  الوطنية  التنمية  أصياًل في  كافة شريًكا  العمل  ميادين  واقتدار، في 
ـا  الذين قّدمــوا األرواح والدماء فــداًء للوطن، ودفاعـً والتقدير لشهدائنا األبرار، 
عـن أمنــه وُمكتسباته، ليظّل اسم الدولة عالًيا ورايتها خّفاقة في ساحات المجد 
وميادين العّزة والشرف، فمن تضحيات شهدائنا يستمّد الوطن عّزته، والجيش 
الحصين، وصمام  الوطن  درع  الباسلة هي  المسّلحة  قواتنا  إن  ومنعته.  قوته 
أمانه، وحامي مكتسباته وسيظّل تحديثها وتطويرها، هدًفا إستراتيجًيا وأولوية 
قصوى، نزّودها بأحدث النظم والسالح والعتاد، ونوّفر لُمنتسبيها أعلى درجات 
العناية  فائق  نولي  الوطنية،  الدفاعية  ولصناعاتنا  والرعاية،  والتأهيل  التدريب 
واالهتمام. حفظكم الله للوطن، وحفظ الله الوطن بكم، والسالم عليكم ورحمة 

الله وبركاته(.

ما حّققته قواتنا المسّلحة، 
من مكانة ُمتقّدمة وجاهزية 
عالية وإنجازات داخلية 
وخارجية مشهودة، لم يأِت 
من فراغ وإنما ثمرة خطة 
تطويرية هادفة
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كلمــة
صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 

12

الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  قال صاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« إن قرار توحيد القوات المسلحة 
كان إنجازًا تاريخيًا أكد عزم اآلباء المؤسسين على المضي قدمًا في استكمال 
أركان االتحـاد وتعزيز مسيرتـه. وأضـاف سمـوه في كلمــة وجههـا عبر مجلة 
)            ( في الذكـرى الـ 45 لتوحـيد القـوات المسّلحة أن احتفـاءنا بهذه 
الذكرى الغالية يكتسب أهمية استثنائية ألنه يأتي في “عام الخمسين” الذي 
القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  أعلنه صاحب 
الفريدة  اإلنسانية  برحلتنا  الله” لالحتفاء  المسلحة “حفظه  للقوات  األعلى 
الفاعل  للتحول  واإلعداد  دولتنا  تاريخ  من  األولى  الخمسين  األعوام  في 
استشراف  أن  إلى  ولفت سموه   . المقبلة  الخمسين  لألعوام  والمستدام 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم

نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي

توحيد القوات المسلحة 
قرار تاريخي في مسيرة 

دولة االتحاد 
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ثقافتها،  من  جزء  هو  للمتغيرات  ومواكبتها  للمستقبل  المسلحة  قواتنا 
ودورها في السنوات الخمسين المقبلة هو بطبيعة الحال امتداد لدورها منذ 
واستقرارنا،  ألمننا  المنيع  والسياج  البتار،  وسيفه  وطننا  درع   : تأسيسها 
والحافظ األمين لسيادتنا واستقاللنا . وفيما يلي نص الكلمة : // )بسم الله 
الرحمن الرحيم ( ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة أبناء وبنات اإلمارات 
الخامسة  بالذكرى  اليوم  نحتفي  وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السالم  الكرام 
واألربعين لصدور قرار توحيد قوات اإلمارات المسلحة وبركات شهر رمضان 
من  علينا  به  أفاض  ما  على  وشكرًا  وتعالى،  سبحانه  للمولى  حمدًا  تزيدنا 
نعمه، وما كتبه لنا من توفيق في أعمالنا، ومن نجاح في تحقيق التنمية 
الشاملة في بالدنا . ويكتسب احتفاؤنا بهذه الذكرى الغالية أهمية استثنائية 

ألنه يأتي في “عام الخمسين” الذي أعلنه أخي صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله” 
تاريخ  األولى من  الخمسين  األعوام  الفريدة في  اإلنسانية  برحلتنا  لالحتفاء 
 . المقبلة  الخمسين  لألعوام  والمستدام  الفاعل  للتحول  واإلعداد  دولتنا، 
يدعونا “عام الخمسين” إلى التأمل في مسيرتنا؛ أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟ 
وكيف سارت حكمة وعزيمة وإرادة ورؤى آباء التأسيس وآباء التمكين في بناء 
نموًا  العالم  دول  أسرع  من  واحدة  قياسي  وقت  في  أصبحت  حتى  دولتنا 
 2 في  المؤسسون  آباؤنا  حقق  لقد  وفاعلية.  ومنعة  وتقدمًا  وتطورًا 
المحلية  الوقائع  معطيات  ضمن  تحقيقه  يمكن  ما  أقصى  ديسمبر1971 
واإلقليمية والدولية، كانوا يدركون أنهم يبنون نموذجًا اتحاديًا غير مسبوق 
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إمارات  عدة  من  مكونة  دولة  بناء  في  النجاح  وأن  العربية،  المنطقة  في 
بإقامة  التاريخي  إنجازهم  أن  يدركون  النفس، وكانوا  التدرج وطول  يتطلب 
هو  الدولية  اإلقليمية  المحافل  في  حضوره  وتثبيت  ومؤسساته  االتحاد 
خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى الستكمال أركانه وتوطيد دعائمه، وفي 
مقدمة هذه الخطوات توحيد قوات اإلمارات المسلحة، وهو ما انطلق في 
مثل هذا اليوم منذ 45 عامًا، وقد تشرفت بالمشاركة في هذه االنطالقة 
ومواكبة مسيرتها في كل مراحلها، وما زالت تفاصيل تلك األيام حية في 
واقتراح  لدراسة  لجنة  قد شكل  ثراه”  الله  “طيب  زايد  الشيخ  كان  ذاكرتي. 
إجراءات التوحيد، ورفعت اللجنة توصياتها إلى المجلس األعلى لالتحاد الذي 
وافق عليها، وترأس الشيخ زايد اجتماعًا للمجلس األعلى للدفاع الذي يضم 
نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية 
والمالية والقائد العام ورئيس األركان، وأمر بوضع خطة لتطوير “قوة دفاع 
كفاءة  ورفع  االتحادية”،  المسلحة  “القوات  اسمها  أصبح  التي  االتحاد” 
المجلس  عقد   1976 مايو   6 وفي  المناسبة،  باألسلحة  وتزويدها  أفرادها 
األعلى للدفاع اجتماعًا برئاسة الشيخ زايد، وأصدر قرار توحيد قوات اإلمارات 
على  المؤسسين  اآلباء  عزم  أكد  تاريخيًا  إنجازًا  التوحيد  قرار  كان  المسلحة. 
المضي قدمًا في استكمال أركان االتحاد وتعزيز مسيرته، أما إجراءات تنفيذ 
القرار وصواًل إلى الدمج الكامل فقد ارتبطت بقدرتنا على مواجهة التحدي 
الصعب الماثل في محدودية مواردنا العسكرية الوطنية، كان النقص فادحًا 
في كوادرنا المؤهلة، ولم تكن تتوفر قاعدة بشرية وطنية كافية في قوات 
يكون  ال  لدولتنا  حديثًا  جيشًا  أتصور  أكن  ولم  للتوحيد،  المدعوة  اإلمارات 
المواطنون قادته وقاعدته العريضة، وهذا في واقع األمر ما جعل التدرج 
التوحيد أمرًا محتومًا. نعم، كان بناء وتكوين الكوادر والقيادات  في عملية 
العسكرية تحديًا ضخمًا، ولكننا واجهنا هذا التحدي كما يجب، وبفضل قيادة 
الشيخ زايد “طيب الله ثراه”، وأخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان حفظه الله، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رعاه 
قواتنا  رتب  في  التوطين  تحقيق  في  نجحنا خالل سنوات معدودات  الله، 
المسلحة كافة، وبات عديد قواتنا نخبة نفتخر بكفاءاتها وجدارتها وقدراتها، 
منظومات  أكثر  وإدارة  األسلحة،  أحدث  واستخدام  استيعاب  في  ونجاحها 
المسلحة  بقواتنا  تفخر  التي  الناشئة  أجيالنا  إن  وتطورًا.  تقدمًا  السالح 
وتطمئن إلى جدارتها وفاعليتها، مدعوة ألن تتمعن في قصة تكوين كوادرنا 
بالدنا،  في  البشرية  التنمية  مسيرة  بدقة  تلخص  التي  الوطنية  العسكرية 
عمل  بل  نرفعه،  شعار  مجرد  يكن  لم  اإلماراتي  اإلنسان  بناء  أن  وتشهد 
مخطط ودؤوب أثمر كوادر وقيادات تتولى مسؤوليات جسام في كل مواقع 
القطاع  وفي  الحكومة،  في  بالدنا؛  في  النشاط  ومراكز  الوطني  العمل 
الخاص، وفي الصناعات المدنية والعسكرية، وفي علوم وصناعات الفضاء 
والطاقة النظيفة والذرة واستخداماتها السلمية. التاريخ معلم كبير، وتاريخنا 
المزدهر  وحاضرنا  والعبر،  بالدروس  حافل  الماضية  الخمسين  األعوام  في 
مدين لجهود جبارة بدأها آباء التأسيس وأضاف إليها آباء التمكين، وإذا كان 
كان في مجال  األكبر  إنجازنا  فإن  العمران،  وجليًا في مجال  واضحًا  اإلنجاز 
مثقفينا  من  يحتاج  ما  وهو  اإلماراتي،  اإلنسان  وبناء  البشرية  التنمية 
والشابة.  الناشئة  ألجيالنا  بخاصة  وتوضحيه،  لتبيانه  أكبر  جهدًا  وإعالميينا 

وهنا يكفي أن نتذكر واقع أحد المحركات الرئيسية في التنمية البشرية، وهو 
التعليم، ونقارنه بواقعنا اليوم. قبل خمسين عامًا كانت األمية غالبة وتزيد 
طالب  عدد  كان   1970-1971 الدراسي  العام  وفي   ،80% على  نسبتها 
في  ألفًا   11( فقط،  وطالبة  طالب   16400 اإلمارات  جميع  في  المدارس 
المرحلة االبتدائية، 4500 في المرحلة المتوسطة، 900 فقط في المرحلة 
الثانوية(، لم تصبنا هذه األرقام باإلحباط، فهذا هو الواقع في بالدنا آنذاك، 
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التعليم  نشر  وتنفيذ خطط  بإطالق  الواقع  هذا  لتحديات  استجابتنا  وكانت 
أن  يسعدنا  واليوم  الجامعات،  وتأسيس  البعثات  وإرسال  المدارس  وبناء 
بين  التعليم  مستوى  وأن  عالميًا،  األقل  بين  هي  بالدنا  في  األمية  نسبة 
بالدنا  كان في  العسكري، فقد  التعليم  أما على مستوى  عالميًا.  األفضل 
للخدمة في قوة  بإعداد طالبها  تقوم  واحدة  االتحاد مدرسة عسكرية  قبل 
منشآت  حماية  الرئيسية  ومهمتها  البريطانية،  للسلطة  التابعة  الكشافة 

النفط ومصالح بريطانيا ورعاياها، وكانت استجابتنا لتحدي التعليم العسكري 
بإنشاء المدارس والكليات العسكرية التي باتت تضاهي األفضل في العالم، 
وترفد قواتنا المسلحة بالكفاءات والكوادر الوطنية في جميع فروع وعلوم 
القيادة  وظائف  لشغل  الضباط  وتؤهل  والجو،  والبحر  البر  في  السالح 
واألركان، وتعد القيادات وترفع قدراتها على تحديد وتقييم تحديات األمن 
الدولة  موارد  وتوظيف  وإدارة  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  الصعد  على 
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لخدمة المصالح الوطنية العليا. وقد اكتملت منظوماتنا الوطنية ببرنامج 
الخدمة الوطنية الذي يرسخ قيم الوالء واالنتماء لدى شبابنا، ويزرع فيهم 
روح النظام واالنضباط والتضحية بما يمكنهم من خدمة وطننا على أفضل 
الوطنية  الشخصية  لبناء  مدرسة  العسكرية  الخدمة  مثل  فليس  وجه، 
مسيرة  تواجه  التي  والتحديات  الوطنية  بالقضايا  وعيها  وتعزيز  وصقلها 
اإلماراتيون  أيها  والجنود  الضباط  أيها  والتقدم.  التنمية  دروب  في  وطننا 
واإلماراتيات ونحن نحتفي بذكرى توحيد قواتنا المسلحة مطمئنين لقدراتها، 
فخورين بكفاءتها، وبأدائها في كافة المهام المنوطة بها، ال بد أن نتوقف 
عند إنجاز كبير كان لقواتنا المسلحة دور رئيسي في تحقيقه وهو الصناعات 
العسكرية اإلماراتية. والواقع أن التفكير بالصناعات العسكرية كان حاضرًا 
عند صدور قرار توحيد قواتنا المسلحة، وكان آنذاك حلمًا يبدو بعيد المنال، 
لكن رؤية القيادة وخططها وسهرها، وعزيمة الرجال حولت الحلم إلى واقع 
قوتنا  مكونات  من  رئيسيًا  مكونًا  العسكرية  صناعاتنا  معه  باتت  معاش، 
الذاتية. كنا ندرك أهمية بناء صناعة عسكرية وطنية، ليس فقط لسد جزء 
ودعم  السياسي،  قرارنا  استقاللية  لتعزيز  أيضًا  بل  قواتنا،  احتياجات  من 
جهودنا لتنويع اقتصادنا، ورفد المجتمع العلمي اإلماراتي بكفاءات وخبرات 
أهم  من  هي  المتقدمة  الدول  كل  في  العسكرية  فالصناعات  وطنية، 
االستخدامات  ذات  واالبتكارات  واالختراعات  والتطوير  البحث  حواضن 
الموارد  ندرة  تحدي  عامًا  خمسين  قبل  واجهنا  وكما  والمدنية.  العسكرية 
صناعاتنا  بناء  خطط  واجهت  التحدي،  هذا  مواجهة  في  ونجحنا  البشرية 
العسكرية تحدي اكتساب الخبرة ونقل التكنولوجيا وتوطينها، وقد نهضنا 
ونقل  التصنيع  ببرامج  التسليح  برامج  ربط  عبر  التحدي  هذا  لمواجهة 
الطيران  معرضا  مقدمتها  وفي  المتخصصة  المعارض  وعبر  المعرفة، 
الصناعات  منجزات  أحدث  على  االطالع  فرصة  لنا  وفرا  اللذان  وآيدكس 
أهم  مع  شراكات  عقد  وفرصة  المتقدمة،  العالم  دول  في  العسكرية 
مكنت  لقد  مصانعنا.  انتاج  لتسويق  نوافذ  توفير  من  فضاًل  المصنعين، 
الخبرات  أرفع  المباشر مع  االحتكاك  وبناتنا من  أبناءنا  العسكرية  صناعاتنا 
نقل  في  وسرع  الوطنية،  العلمية  القدرات  عزز  مما  التقنيات،  وأحدث 
العربات  وتصدر  تنتج  مصانعنا  واليوم  وتوطينها.  المتقدمة  التكنولوجيا 
وعياراتها،  أنواعها  بكل  والقذائف  العسكري،  النقل  ومركبات  المدرعة، 
والمناطيد،  التدريب  وطائرات  طيار،  بدون  والطائرات  الفردية،  واألسلحة 
والطائرات المقاتلة الخفيفة التي تعتمد تقنية التخفي، والسفن والطرادات 
وهكذا  المعلومات،  وجمع  الجوي  المسح  وتقنيات  الحربية،  والزوارق 
منظومة  وأكملت  المدنية،  صناعاتنا  مع  العسكرية  صناعاتنا  تكاملت 
عنوانًا  اإلمارات”  في  “ صنع  عالمة  وباتت  بالدنا،  في  المتقدم  التصنيع 
للجودة واالتقان، ومحاًل للثقة في جميع أنحاء العالم. أيها الضباط والجنود 
الماضية  الخمسين  األعوام  في  أنجزنا  لقد  واإلماراتيات  اإلماراتيون  أيها 
الكثير مما يشهد به القاصي والداني، وبات نموذجنا اإلماراتي قاعدة قوية 
ممهورة بالمعرفة والخبرة النطالقنا بثقة وخطوات ثابتة نحو مستقبل أكثر 
ازدهارًا ومنعة وفاعلية، وأكثر قدرة على توفير الحياة اآلمنة الرغيدة ألجيالنا 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأخي صاحب  أعلنت  أن  ومنذ  القادمة. 
نهيان العام 2020 عام استعداد للسنوات الخمسين المقبلة، وعلى الرغم 

من األثقال التي ألقت بها جائحة كورونا على بلدنا وعالمنا، قادت حكومتنا 
ورش عمل كبرى أشركت فيها المجتمع بكل فعالياته لوضع إطار إستراتيجي 
األهداف  واضحة  تنموية  وخطة  المقبلة،  الخمسة  العقود  في  لعملنا 
الحكومي  العمل  لمنظومة  ورؤية  الزمنية،  البرامج  ومحددة  واألولويات 
لتعزيز جاهزيتها للمستقبل، وقدرتها على استشراف التحديات والمتغيرات 
العالمية واتجاهاتها الصاعدة، لتكون حكومتنا األسرع واألكثر مرونة وقدرة 
على التكيف مع هذه المتغيرات والتحسب المسبق آلثارها، واغتنام الفرص 
للمستقبل  استشرافها  فإن  المسلحة  لقواتنا  وبالنسبة  لها.  المصاحبة 
ومواكبتها للمتغيرات هو جزء من ثقافتها، ودورها في السنوات الخمسين 
المقبلة هو بطبيعة الحال امتداد لدورها منذ تأسيسها : درع وطننا وسيفه 
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لسيادتنا  األمين  والحافظ  واستقرارنا،  ألمننا  المنيع  والسياج  البتار، 
بناء  اليوم مسيرة  بها  نحتفي  التي  المناسبة  في  نستعيد  وإذ  واستقاللنا. 
وتطور قواتنا المسلحة، فأنا على يقين بأن البناء سيعلو والتطور سيتواصل 
والقدرات ستتضاعف، برعاية أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
المسلحة. في ذكرى  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد 
فيهم  ونكبر  منسوبيها،  جميع  أيدي  على  نشد  المسلحة،  قواتنا  توحيد 
وانتمائهم، ونحيي معهم  شجاعتهم وإخالصهم ووفاءهم وصدق والئهم 
شهداءنا الذين ارتقوا إلى أرفع الدرجات أحياء عند ربهم يرزقون. أسأل الله أن 
يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يسدد خطانا ويلهمنا سواء السبيل، وأن 

يحفظ وطننا وشعبنا ويديم علينا نعمة األمن واالستقرار واالزدهار.

استشراف قواتنا المسلحة 
للمستقبل ومواكبتها للمتغيرات 
هو جزء من ثقافتها، ودورها 
في السنوات الخمسين المقبلة 
هو بطبيعة الحال امتداد لدورها 
منذ تأسيسها
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كلمــة
صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 

18

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان

ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

نائب  أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  أكد صاحب 
القائد األعلى للقوات المسلحة أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس 
من مايو عام 1976 كان أحد القرارات المصيرية والمفصلية في تاريخ وطننا 
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  حكمة  عن  عبرت  والتي  العزيز 
العميق وبعد  المؤسسين، ووعيهم  القادة  وإخوانه من   ،» ثراه  الله  » طيب 
أنحاء  كل  في  لشعبنا  والعزة  التقدم  نحو  طريقًا  بالوحدة  وإيمانهم  نظرهم 
القوات  لتوحيد   45 الـ  الذكرى  بمناسبة  كلمة سموه  ذلك في  جاء   . الوطن 
المسلحة وفيما يلي نصها : // أبنائي الضباط وضباط الصف والجنود .. أبناء 
القوات المسلحة الباسلة .. إن توحيد قواتنا المسلحة في السادس من مايو 
عام 1976، هو الحدث الوطني األكثر أهمية وتأثيرًا في تاريخنا الحديث، بعد 
1971؛ ففي هذا  عام  ديسمبر  الثاني من شهر  االتحاد في  دولة  إنشاء  قرار 

توحيد القوات المسلحة 
أحد القرارات المصيرية 
والمفصلية في تاريخ 

وطننا العزيز
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وتعززت  المستقبل،  نحو  واثقًا مطمئنًا  المبارك  اتحادنا  انطلق  المجيد  اليوم 
المسلحة،  قواته  وحدة  وهو  ومنعته  ونجاحه  قوته  عناصر  أهم  بأحد  أركانه 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  بأن  كله  العالم  إلى  واضحة  رسالة  وأرسل 
راسخة البنيان قوية األركان تستند إلى أسس صلبة ومرتكزات متينة، وقادرة 
اليوم  نحتفل  واحدة.  وطنية  وبروح  واحدة  راية  تحت  التحديات  مواجهة  على 
بالذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد قواتنا المسلحة في “عام الخمسين “، ما 
يعطي هذه الذكرى رمزية خاصة ويمنحها دالالت مهمة ومعاني عميقة؛ فلقد 
كانت قواتنا المسلحة حامي مسيرتنا التنموية الناجحة خالل العقود الخمسة 
والمدرسة  الصلبة،  وأعمدتها  المسيرة  هذه  مرتكزات  أهم  وإحدى  الماضية، 
األجيال،  نفوس  في  والتضحية  واالنتماء  والوالء  الوحدة  قيم  عززت  التي 
واألرواح،  بالمهج  الوطن  عن  للدفاع  المستعدين  األقوياء  الرجال  ومصنع 

وقيمهم  وشعبها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  لمبادئ  الحي  والتجسيد 
ستكون  المسلحة  قواتنا  أن  في  ثقة  وكلنا  والحرب.  السلم  في  وأخالقهم 
على العهد بها دائمًا خالل العقود الخمسة المقبلة .. رمزًا للبطولة والشجاعة 
والتضحية بال حدود، وعلى قدر المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، ألن 
ما يحكم عملها هو حب الوطن واالستعداد للذود عنه بكل غال ونفيس. أبنائي 
هذا  في  الباسلة..  المسلحة  القوات  أبناء  والجنود..  الصف  الضباط وضباط 
اليوم نستذكر بكل فخر وإجالل واعتزاز، األدوار الوطنية الكبرى التي قامت بها 
قواتنا المسلحة على مدى العقود الخمسة الماضية وعبر المراحل المختلفة 
والدفاع  الوطني  األمن  حفظ  على مستوى  العزيز، سواء  وطننا  بها  مر  التي 
عن المكتسبات التنموية وصيانة سيادتنا ومقدراتنا، أو على مستوى مساندة 
األشقاء والوقوف إلى جانبهم في أوقات األزمات والشدائد والمحن، وتعزيز 
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

أركان منظومة األمن القومي العربي في مواجهة المخاطر التي تتهددها، أو 
المشاركة  خالل  من  وعالميًا  إقليميًا  واالستقرار  السالم  دعم  مستوى  على 
ومكافحة  العالم،  حول  المناطق  من  العديد  في  السالم  حفظ  عمليات  في 
الجماعات  لمخاطر  للتصدي  الدولية  الجهود  في  الفاعل  واالنخراط  اإلرهاب 
اإلرهابية وفي مقدمتها تنظيما “ القاعدة “ و” داعش “، إضافة إلى تضحيات 
وتفان  بإخالص  لمسؤولياتهم  وأدائهم  لوطنهم  وحبهم  العظيمة  منتسبيها 
في كل المهام التي أوكلت إليهم سواء في الداخل أو في الخارج. وفي هذه 
الذكرى المجيدة نترحم على أرواح شهدائنا األبطال الذين ضربوا أروع األمثلة 
ومبادئها  العريقة  اإلماراتية  العسكرية  قيم  وجسدوا  والفداء،  التضحية  في 
ومستقبلها،  وحاضرها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  ماضي  في  ودورها 
المخاطر  مواجهة  في  منيعًا  حصنًا  الدوام  على  سيظل  الوطن  أن  ونؤكد 
والتهديدات بتضحيات أبنائه وشجاعتهم في الدفاع عنه في كل مكان وزمان. 

والبد أن أنوه، في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، بدور المرأة اإلماراتية الفاعل 
المهم والمؤثر ضمن صفوفها منذ سنوات  في قواتنا المسلحة وحضورها 
طويلة، وقدرتها على إثبات ذاتها ضمن أحد أهم مجاالت العمل الوطني وهو 
المجال العسكري، تجسيدًا لما تتمتع به من مشاركة بارزة في منظومة التنمية 
بتمكينها  القيادة من اهتمام كبير  تبديه  الوطنية بكل جوانبها وفروعها، وما 
الصف  وضباط  الضباط  أبنائي  المستويات.  جميع  على  مشاركتها  وتعزيز 
اإلمارات  دولة  تنظيم  كان  لقد   .. الباسلة  المسلحة  القوات  أبناء   .. والجنود 
معرضي الدفاع الدولي “ آيدكس “، والدفاع البحري “ نافدكس “ رغم ظروف 
جائحة “ كوفيد - 19” خالل شهر فبراير عام 2021، والمشاركة العالمية الكبيرة 
العالم في  ثقة  دليل على  .. هو  التي صاحبتهما  المهمة  والفعاليات  فيهما 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وفي قواتنا المسلحة ودورها في خدمة السالم 
واألمن واالستقرار على الساحتين اإلقليمية والدولية. وعلى مدى السنوات 
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الماضية، غدت الصناعات الدفاعية اإلماراتية إحدى الروافد المهمة لالقتصاد 
أكبر  مع  مثمرة  شراكات  إقامة  على  وقادرة  المعرفة،  على  المبني  الوطني 
شركات صناعة الدفاع في العالم .. ويظل تطوير صناعة دفاع وطنية حديثة، 
أحد العناصر الرئيسية في نظرتنا إلى قواتنا المسلحة وآليات تقويتها وتحديثها 
خالل السنوات المقبلة بما يعود بالخير على المستويين العسكري والتنموي. 
أبنائي الضباط وضباط الصف والجنود.. أبناء القوات المسلحة الباسلة.. لقد 
كان تطوير قواتنا المسلحة وتحديثها أولوية أساسية ضمن منظومة أولوياتنا 
الوطنية، منذ توحيد القوات المسلحة خالل عام 1976، وسيظل كذلك خالل 
العناصر  بكفاءة  المستمر  االرتقاء  شأنه  من  ما  كل  لتوفير  المقبلة،  العقود 
المسلحة  قواتنا  غدت  لقد  عالية.  بكفاءة  مهامها  أداء  على  وقدرتها  البشرية 
القدرات  ذات  العصرية  الجيوش  وأحد  للقوة،  رمزا  فروعها،  بكل  الباسلة، 
النوعية التي يمكنها تنفيذ مهامها الوطنية بكل كفاءة واحترافية، في الداخل 

والخارج، وهذا بفضل الدعم الكبير الذي تتلقاه منذ عهد المغفور له الشيخ 
عهد صاحب  إلى  امتد  والذي   ،“ ثراه  الله  “ طيب  نهيان  آل  بن سلطان  زايد 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، من منطلق 
االيمان بأن القوات المسلحة القوية والقادرة هي ضمان لألمن واالستقرار 
جميع  على  والتهديدات  واالضطرابات  بالمخاطر  يموج  عالم  في  والتنمية 
المستويات. وفي الوقت الذي نحرص فيه على تقوية قواتنا المسلحة ورفدها 
بكل عناصر القدرة والتميز في مختلف المجاالت، فإننا نعمل بقوة وثبات من 
أجل دعم السالم اإلقليمي، وسنستمر في هذا الطريق بإيمان وشجاعة من 
أجل صنع مستقبل أفضل لشعبنا وشعوب المنطقة كلها وتحقيق طموحاتها 
الحروب والصراعات.  التنمية واالستقرار والرخاء بعد سنوات طويلة من  في 
 .. الباسلة  المسلحة  القوات  أبناء   .. والجنود  الصف  الضباط وضباط  أبنائي 
في تاريخ األمم والشعوب محطات فارقة، وقرارات مصيرية، وقيادات فريدة، 
قرار  كان  وقد   .. ومستقبلها  لحاضرها  القوية  األسس  وتضع  تاريخها  تصنع 
توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976، أحد هذه القرارات 
المصيرية والمفصلية في تاريخ وطننا العزيز، التي عبرت عن حكمة المغفور 
القادة  الله ثراه “، وإخوانه من  زايد بن سلطان آل نهيان، “ طيب  له الشيخ 
نحو  طريقًا  بالوحدة  وإيمانهم  نظرهم  وبعد  العميق  ووعيهم  المؤسسين، 
التقدم والعزة لشعبنا في كل أنحاء الوطن. ونظل واألجيال من بعدنا مدينين 
لهؤالء القادة العظام الذين وضعوا األساس القوى لنهضتنا، وتركوا لنا وطنًا 
قويًا بشعبه وقواته المسلحة .. رحم الله الشيخ زايد وإخوانه وأسكنهم فسيح 
يمنحنا  ان  تعالى  الله  ونسأل  وشعبها،  اإلمارات  إلى  قدموه  ما  جزاء  جناته 
القوة والعزم على مواصلة مسيرتهم وصيانة أمانة الوطن التي تركوها لنا.. 
القوات  أبناء  والجنود..  الصف  الضباط وضباط  أبنائي  أمانة.  أثقلها من  وما 
المسلحة الباسلة.. ال يسعني في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل 
إماراتي، إال أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسّلحة “حفظه 
الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  الله” وصاحب 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وأصحاب السمو حكام اإلمارات، 
عام  وكل  الوفي.  اإلمارات  وشعب  الباسلة،  المسلحة  قواتنا  أبناء  كل  وإلى 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة في خير وسالم وتقدم ومنعة

دولة اإلمارات راسخة البنيان 
قوية األركان تستند إلى أسس 
صلبة ومرتكزات متينة، وقادرة 
على مواجهة التحديات تحت راية 
واحدة وبروح وطنية واحدة
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قواتنا المسلحة
جيش واحد يحقق إنجازات 
داخلية وخارجية مشهودة
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قواتنا
 المسلحة..

يمثل السادس من مايو من كل عام أحد األيام الخالدة في ذاكرة 
الوطن، ففي هذا اليوم من العام 1976 اتخذ المغفور له الشيخ 
أصحاب  وإخوانه  ثراه”،  الله  “طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
السمو حكام اإلمارات قرارهم التاريخي والمصيري بتوحيد القوات 
المسلحة، لتكون تحت قيادة مركزية واحدة وشعار واحد وعلم واحد، 
لتشكل أهم مرتكزات دولة االتحاد الفتية، ولتكون حصنها المنيع 
في مواجهة كل من تسول له نفسه تهديد أمنها واستقرارها. جاء 
ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ45 هذا العام متزامنا مع احتفال 
أسهمت  جديدة  لمرحلة  مقدمة  باعتباره  الخمسين  بعام  بالدنا 
في بداية عهد جديد نقلت معه القوات المسلحة لمراحل متتالية 
وصوال بها لأللفية الثالثة، وعالمة فارقة وذا رؤية واضحة في تاريخ 
دولة اإلمارات العربية المتحدة ومثل انطالقة لمرحلة من التطوير 
اليوم من  عليه  لما هي  المسلحة حتى وصلت  للقوات  المستمر 

تقدم وتطور. 

مصنع الرجال ودرع الوطن 
والحافظ األمين لسيادتنا
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كتب: حسين المناعي
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تنفيذ  جانب  إلى  المجال  ذلك  في  دورهم  المسلحة  القوات  لرجال  وكان 
العالم تجسد  العديد من المهام اإلنسانية واإلغاثية في مناطق شتى من 
رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون اإلمارات عونا للشقيق والصديق أينما نادى 
يجسد  المسلحة  القوات  توحيد  قرار  إن  اإلنساني.  وااللتزام  األخوة  واجب 
بوضوح قيمة الوحدة التي آمن بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان “طيب 
الله ثراه” ورسخها في وجدان أبناء القوات المسلحة، وأبناء الوطن بوجه عام، 
فهذا القرار ال يرمز فقط لوحدة القوات المسلحة، وإنما أيضًا يعبر عن تجذر 
قيم الوالء واالنتماء والوطنية التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعًا، 
بصفوف  االلتحاق  أجل  من  بينهم  فيما  يتنافسون  جميعًا  تجعلهم  والتي 
مصنع  باعتبارها  إليها  ينظرون  ألنهم  فيها،  والخدمة  المسلحة،  القوات 

وأكاديميات  وعلمية  تدريبية  وخطط  مؤسسات  من  تمتلكه  بما  الرجال؛ 
على  قادرة  تكون  وتأهيلها؛ كي  المواطنة  الكوادر  بناء  متطورة تسهم في 
المشاركة بفاعلية في مسيرة البناء والتنمية. إذا كانت كل دولة تحتاج إلى 
جيش قوي قادر على حماية مقدراتها وثرواتها والدفاع عن أراضيها ومياهها 
وسمائها ضد كل تهديد أو عدوان، فإن قرار توحيد القوات المسلحة شكل 
وعصري  متطور  وطني  جيش  بناء  نحو  االنطالق  نقطة 
على  الحفاظ  ويستطيع  والمنعة  القوة  أسباب  يمتلك 

في  الوطنية  الداخل والدفاع عن المكتسبات 
والمساعدة في  أهداف األشقاء  تنفيذ 

الخارجية  اإلماراتية في السياسة 
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

الخارج، وخاصة فيما يتعلق بتعزيز السالم واالستقرار واألمن والعدل على 
الساحتين اإلقليمية والدولية، باعتبار أن ذلك هو الطريق لتحقيق التنمية 
والرفاهية لشعوب العالم. ورسالة دولة اإلمارات العربية المتحدة للعالم كله 
هي رسالة سالم وتؤمن دائما بأن امتالك القوة هو أكبر ضمانة للحفاظ 
على هذا السالم ألن الضعف يغري بالعدوان ولهذا فإنها تنظر إلى تطوير 
وتحديث وتقوية قواتها المسلحة باعتبارها أولوية أساسية وسوف تمضي 
إلى  تحتاج  بالمنطقة  التي تحيط  التحديات والمخاطر  الطريق ألن  في هذا 
الشيخ محمد  السمو  واالستعداد.. وقال صاحب  اليقظة  أعلى مستويات 
المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  نائب  أبوظبي  نهيان ولي عهد  آل  زايد  بن 
الكامل  االستعداد  تمتلك  المسلحة  قواتنا  بأن  مطلقة  ثقة  نثق  نحن   “
الوطن  أمن  النيل من  نفسه  له  تسول  كل من  لتردع  القصوى  والجاهزية 
أو المساس بمكتسباته”.. ان ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور هو 

ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

 استعداد وجاهزية لردع كل من 
تسول له نفسه النيل من أمن 

الوطن والمساس بمكتسباته

28
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النظر  وبعيدة  عميقة  ورؤية  طويلة  مدى سنوات  على  بذل  كبير  جهد  نتاج 
ثراه” وسار  الله  نهيان “طيب  آل  زايد بن سلطان  الشيخ  له  المغفور  بدأها 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ خليفة  السمو  عليها وعززها صاحب 
“حفظه الله” وتقوم على االهتمام بالعنصر البشري المقاتل بحيث يمتلك 
كل المقومات التي تساعده على القيام بدوره في أداء واجبه المقدس في 
الدفاع عن الوطن وامتالك أحدث منظومات األسلحة و التكنولوجيا الدفاعية 
التدريب  برامج  أرقى  وتوفير  والبحرية  والبرية  الجوية  العالم  في  المتقدمة 
والمناورات المشتركة من خالل االحتكاك مع مدارس عسكرية مختلفة من 
المنطقة وخارجها. وبهذه المناسبة اعدت اإلدارة التنفيذية لالتصال الدفاعي 
المسلحة  التي قطعتها قواتنا  المسيرة  تقريرا تستعرض فيه  الدفاع  بوزارة 
والنقلة النوعية التي واكبتها في الكفاءة البشرية والفنية والتقنية وفي كافة 

مجاالت عملها. 

 أنشطة وفعاليات وزارة الدفاع و القوات المسلحة.. 
على  والفعاليات  األنشطة  من  العديد   2021 عام  من  األول  الربع  شهد 
احتفال  يناير  السادس من  الدفاع.. ففي  ووزارة  المسلحة  القوات  مستوى 
45 عاما على توحيدها وكان  الجوي بمناسبة مرور  الجوية والدفاع  القوات 
ما وصلت اليه القوات الجوية والدفاع الجوي من جاهزية عالية، واستعداد 
أبنائنا  أداء  مستوى  كان  العالم  من  مكان  أي  في  المهام  أصعب  لتنفيذ 
والخبراء  العريقة،  العسكرية  المؤسسات  كل  لدى  واالحترام  اإلعجاب  مثار 
والمحللين الذين أشادوا بما أظهره أبناؤنا من كفاءة ومهارة وشجاعة في كل 
المهام التي أسندت إليهم ويعود هذا المستوى المتميز إلى جهود القيادة 
أفضل  المسلحة  القوات  أفرع  مختلف  في  ألبنائها  وفرت  التي  الرشيدة 
منظومات  وأحدث  والتدريب،  واإلعداد  التأهيل  أشكال  وأرقى  الظروف، 
األسلحة في العالم، وذلك كله في إطار عملية مدروسة ومخططة التخاذ 

29
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
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% 96  
 نسبة رضا الزوار والعارضين 

لـ “آيدكس” و”نافدكس” 

آيدكس ونافدكس 

حرفية اإلمارات في صناعة المعارض العالمية

القرار السياسي والعسكري على النحو الذي يضمن تحقيق أفضل النتائج. 
والقدرة  اليقظة  درجات  بأقصى  تتمتع  اإلماراتية  الجوية  القوات  وأصبحت 
وباتت  واستقراره  ورخائه  أمنه  الوطن وصون  حياض  عن  للذود  والجاهزية 
الوطن  تراب  عن  والدفاع  الردع  على  قادرة  استراتيجية  ذات  ضاربة  قوة 
وسيادته، بل باتت تشارك بفاعلية كبيرة في مهمات إقليمية ودولية ولديها 
القدرة على مواجهة التحديات كافة بفضل ما تتمتع به من أسباب التفوق 
والسيطرة ومن كفاءة عالية تتيح لها استخدام مختلف األسلحة المتطورة 

من طائرات ومنظومات صاروخية من أحدث ما تنتجه تكنولوجيا العصر.

معرضا الدفاع الدولي “آيدكس” والدفاع البحري “نافدكس” 2021
الدولي “آيدكس” والدفاع  الدفاع  العليا المنظمة لمعرضي  اللجنة   أعلنت 
البحري “نافدكس” 2021 والذي أقيم خالل الفترة من 21 ولغاية 25 عن 
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قطاع  في  العالمية  النسب  أعلى  من  تعد  والتي   96% إلى  و”نافدكس” 
صناعة المعارض والمؤتمرات. كما القت البرتوكوالت الوقائية واإلجراءات 
االحترازية التي قامت بها أدنيك استحسان الزوار والعارضين والمتخصصين 
في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات. ونجح المعرضان في استقطاب 
العالم،  أنحاء  جميع  من  زائرا   62,445 عن  يزيد  ما  األخير  اليوم  نهاية  حتى 
واألمر الذي يعكس األهمية الكبرى التي يتمتع بها المعرضين على أجندة 
الفعاليات العالمية المتخصصة، وهو انجاز يتجسد في القدرة على الترحيب 
أحدث   2021 و”نافدكس”  “آيدكس”  معرضا  واستعرض  مجددًا.  بالعالم 
تكنولوجيا ومعدات متطورة  الدفاعية من  الصناعات  إليه قطاع  توصل  ما 
الدفاعية  الصناعات  قطاع  تطور  على  الضوء  تسليط  جانب  إلى  ومبتكرة، 
الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات 

المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات. 

اختتام دورتها الخامسة عشرة في أبوظبي والتي أقيمت تحت رعاية صاحب 
وجرى  الله”  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
خالل فعاليات اليوم الختامي اإلعالن عن قيمة الصفقات النهائية المبرمة 
مع الشركات الخارجية والمحلية على مدار األيام الخمسة للمعرضين بقيمة 
20.957 مليار درهم “نحو 5.7 مليار دوالر” في حين بلغت قيمة صفقات 
دوالر”  مليون   246.2 “نحو  درهم  مليون   904.2 واألخير  الخامس  اليوم 
توزعت على 20 صفقة بواقع 15 صفقة محلية و5 صفقات عالمية. وشهد 
هذا العام انعقاد دورة استثنائية من معرضي “آيدكس” و”نافدكس” والتي 
الظروف  رغم  العالم  استقطبت  متكاملة  كمنصة  مكانتها  بترسيخ  نجحت 
والتحديات التي فرضتها جائحة كوفيد – 19، حيث أثبتت الصناعات الدفاعية 
التي سلط المعرضان الضوء عليها أنها قاعدة األساس لتعزيز مسيرة التطوير 
الثورة  لتقنيات  بمواكبتها  المتقدمة  واالبتكارات  التكنولوجيا  في قطاعات 
الصناعية الرابعة في حين وصلت نسبة رضا الزوار والعارضين لـ “آيدكس” 
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6
مايو

وتطوير  بناء  في  االمارات  دولة  خيار  إن 
على  قائم  المسلحة  القوات  قدرات 
البشري  العنصر  فان  لذا  والنوعية  الكفاءة 
سواء  والتطوير  التحديث  عملية  محور  هو 
ونحن  التدريبي  أو  العلمي  مستوى  على 
المسلحة  القوات  أبناء  بان  كبيرة  ثقة  على 
من  رفيعة  مستويات  من  به  يتمتعون  بما 
أكبر  التدريب والتأهيل قادرون على مجابهة 
وحققت  تحديات.  يستجد من  وما  المخاطر 
مهمة  عسكرية  تطورات  المسلحة  القوات 
على طريق استكمال بناء قوتها الذاتية إلى 
جانب قوتها الدفاعية وذلك بتخريج دفعات متوالية من شباب الوطن من 
القوات  عمدت  حيث  لها  التابعة  والمعاهد  األكاديمية  الصروح  مختلف 
تقوم  التي  العسكرية  والكليات  والمدارس  المعاهد  إنشاء  إلى  المسلحة 
بتدريب وتأهيل الشباب تأهياًل عسكريًا يالئم متطلبات العصر ومستجدات 
األوضاع ، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع جامعات مدنية مرموقة لدعم 
بكافة  التعليمية  المعاهد  هذه  تزويد  على  وعملت  البشري.  العنصر 
اإلمكانات والعلوم العسكرية والتي تسمح بأن يتلقى الطالب العسكري 
على  قادرًا  يكون  ألن  تؤهله  والتي  الضرورية  العسكرية  العلوم  مختلف 
استيعاب ما يوكل إليه مستقبال من مهام تهدف في مجملها إلى خدمة 
الوطن. إن المعاهد والمدارس العسكرية والكليات بأنواعها المختلفة هي 
العسكرية  كوادرها  المسلحة  قواتنا  منه  تستمد  الذي  األساسي  الرافد 
التنشئة  التأهيل والتدريب ومن خاللها تتبلور عملية  فعن طريقها يكون 
العسكرية بصورتها الصحيحة وبمفهومها األصيل فينشأ العسكري بعد 
تاما  تأهيال  تؤهله  التي  القوية  النشأة  العسكرية  بالصفوف  انضمامه 
للقيام بدوره في تحمل المسؤوليات الجسام التي سوف تلقى على عاتقه 
فيما بعد من حماية للوطن وحفظ ألمنه واستقراره. وأصبحت مؤسستنا 
العسكرية اليوم في طليعة المؤسسات في الدولة كما أصبحت بفضل 
توجيهات ورعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة “حفظه الله” تواكب أحدث 

المؤسسات العسكرية المتقدمة في العالم.

قواتنا المسلحة رمز اإلرادة 
النطالقة تنموية أقوى

 المعاهد 
والمدارس 
والكليات 
العسكرية 
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احتفال القوات البرية بيوم الوحدة
احتفلت القوات البرية في 3 مارس2021 بيوم الوحدة الـ32 الذي أقيم 
في مدينة زايد العسكرية والذي جاء متزامنا مع تسليم واستالم قيادة 
القوات البرية، وافتتاح نصب الشهيد التذكاري، ومتحف القوات البرية 
والسماح لمجندي الخدمة الوطنية من طلبة 12 استكمال دراستهم 
ورعاية صاحب  بتوجيهات   2021 مارس   29 ففي  بعد  عن  الجامعية 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة ، أعلنت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، 
الجامعية  الدراسة  مشروع  إطالق  عن  والتعليم،  التربية  ووزارة 
لمنتسبي الخدمة الوطنية، والذي يسمح لجميع المنتسبين من طلبة 
الثاني عشر خريجي العام الدراسي -2020 2021، والذين سيلتحقون 
الجامعية،  التي تليها، بدراسة المساقات  16، والدفعات  الـ  بالدفعة 
بنظام التعليم عن بعد، وذلك بهدف ضمان مواصلة الطالب دراسته 
الجامعية أثناء فترة الخدمة. وتأتي هذه الخطوة، ضمن إطار توجيهات 
القيادة الرشيدة، والجهود الرامية إلى تطوير الكوادر البشرية الوطنية 
للمستقبل، من خالل الحرص على التحاقهم بالخدمة الوطنية، وفي 
الوقت ذاته مواصلتهم التعليم الجامعي بسهولة ويسر دون انقطاع. 
تتمثل  األهداف،  من  مجموعة  تحقيق  في  المشروع  هذا  ويسهم 
اتخاذ  من  وتمكينهم  الجامعية،  الدراسة  إلكمال  الطلبة  تحفيز  في 
القرارات السليمة فيما يتعلق بالتخصصات الجامعية، والحفاظ على 
األكاديمية  دراستهم  استمرارية  نحو  إيجابًا  والتأثير  الطالب  مصلحة 
في مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التكاملية بين برنامج الخدمة 
الوطنية ومنظومة التعليم الجامعي، واالستفادة من بعض المهارات 
أدائهم  تحسين  في  تدريهم  فترة  خالل  المجندون  يتعلمها  التي 

األكاديمي في التخصصات التي يرغبون بااللتحاق بها. 

توحيد القوات المسلحة أحد 
القرارات المصيرية والمفصلية 
في تاريخ وطننا

االهتمام بالعنصر البشري 
المقاتل بحيث يمتلك كل 
المقومات التي تساعده على 
القيام بدوره في أداء واجبه 
المقدس في الدفاع عن الوطن
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 دور القوات المسلحة كإحدى ركائز الدولة العصرية 
من  واهتمام  بدعم  بنائها  مراحل  جميع  في  المسلحة  القوات  وحظيت 
قيادتنا الرشيدة والتي حرصت على توفير كافة اإلمكانات للقوات المسلحة 
العسكرية  التكنولوجيا  إليه  وصلت  ما  وبآخر  األسلحة  بأحدث  وتزويدها 
طليعة  في  لتصبح  المتكاملة  القتالية  لكفاءتها  دعمًا  وذلك   ، المتقدمة 
النقلة  وجاءت  متالحقة  نوعية  نقالت  من  حققته  بما  الحديثة  الجيوش 
النوعية الكبيرة التي شهدتها قواتنا المسلحة كمًا وكيفًا في جميع أفرعها 
البرية والبحرية والجوية نتيجة خطط ودراسات متأنية ونتيجة دعم واهتمام 
المسلحة  القوات  دور  بأهمية  إحساسًا   ، الرشيدة  قيادتنا  من  متواصلين 
كإحدى ركائز الدولة العصرية. وقد واكبت هذه النقلة درجة عالية من التنظيم 
واإلعداد والتدريب للعنصر البشري واقتناء مدروس ألحدث ما توصلت إليه 
الحرب  مستلزمات  مع  تتالءم  ومعدات  أسلحة  من  العسكرية  التكنولوجيا 

الحديثة واالحتياجات الدفاعية للذود عن حياض الوطن.. 

بدعم متواصل من سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
المجلس  رئيسة  العام  النسائي 
والطفولة  لألمومة  األعلى 
لمؤسسة  األعلى  الرئيسة 
القوات  اهتمت  التنمية األسرية 
خدمة  في  المرأة  بدور  المسلحة 
اإلمارات  ابنة  وأثبتت  الوطن 
بقواتنا المسلحة أنها ، وكما قال 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو 

ظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة..
مستوى  على  وأنها  القوات  هذه  إلى  باالنتماء  جدارتها   “
وتحماًل  الواجب  أداء  في  وتفانيًا  وإنجازًا  عمال  المسؤولية 
الوطن  تراب  عن  دفاعا  والتضحية  واالستعداد  للمسؤولية 

وحريته وإنجازاته ومكتسباته”..
في  بدورها  تقوم  لكي  الفتاة  مشاركة  الضروري  من  وكان 
المسلحة  القوات  لصفوف  بانضمامها  الوطن  خدمة 
إلى  لالنضمام  وخبرة  كفاءة  نسائي ذي  كادر وطني  وإعداد 
عملية  في  المشاركة  حق  المرأة  وإعطاء  المسلحة  القوات 
األزور  بنت  خولة  مدرسة  أنشأت  فقد  الوطن.  عن  الدفاع 
مجتمعها  خدمة  في  اإلمارات  ابنة  لتساهم  العسكرية 
حيًا  مجااًل  المدرسة  وأصبحت  الوطني،  بواجبها  والقيام 
يعطي للمرأة اإلماراتية الفرصة الحقيقية للمساواة بالرجل 
رافدًا  المدرسة  وغدت  بالدولة  العمل  قطاعات  أهم  في 
بالمجندات  عام  كل  تزودها  المسلحة  القوات  روافد  من 
التخصصات  العديد من  للعمل في  المؤهالت  المواطنات 
واإلعالم  والكمبيوتر  اإلدارية  والشؤون  السكرتارية  كأعمال 
المرأة  النهاية في دعم حقوق  العسكري، مما يساهم في 

في المجتمع ومساواتها بالرجل.

   المرأة 
في القوات 
المسلحة 

 أثبتت المرأة في القوات 
المسلحة جدارتها وتميزها 
وقدرتها على تحمل كل ما أوكلت 
إليه من مهام ومسؤوليات
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 قدرة فائقة على تنفيذ المهام
عن  للدفاع  الصلبة  واإلرادة  الكاملة  الجاهزية  الباسلة  المسلحة  قواتنا  تمتلك 
تراب الوطن وصون أمنه ومصالحه العليا في أي وقت وفي أي مكان والمشاركة 
القوية في تدعيم منظومة األمن العربي ودعم األشقاء من منطلق االلتزامات 
والمسؤوليات العربية التي تؤمن بها دولة اإلمارات العربية المتحدة تحت قيادة 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” واثبتت 
بها  المنوطة  المهام  تنفيذ  على  الفائقة  قدرتها  الدوام  على  المسلحة  القوات 
أو مواجهة  الحق والعدل والشرعية  إلى جانب  العدوان والوقوف  رد  سواء في 
السالم واالستقرار في مناطق مختلفة من  أو صون  التطرف واإلرهاب  قوى 
كله  العالم  تقدير  بها  وتعمل  عملت  التي  المواقع  كل  في  واكتسبت  العالم 
التي  الرفيعة  والقيم  األخالق  العالية وكفاءتها ومنظومة  واحترامه الحترافيتها 
زمنية  فترات  في  المنطقة  شهدتها  التي  واالحداث  التجارب  ان  عملها  تحكم 
ليست بعيدة علمتنا أخذ الحيطة والحذر واالستعداد لكل االحتماالت .. والمرحلة 
في  التفوق  مستويات  أعلى  لتحقيق  العمل  نواصل  ان  منا  تتطلب  القادمة 
الكفاءة واألداء وسرعة االستجابة للتعامل مع مختلف المستجدات والتطورات.
ومرت دولة اإلمارات العربية المتحدة منذ توحيد القوات المسلحة اإلماراتية..
بمراحل تاريخية سطرت فيها أمجادا إنسانية..تنير بها طريق أبناء الوطن في السير 
على خطى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي أحيا قيم اإلخالص 
والبذل والعمل والتضحية بالغالي والنفيس لالرتقاء باإلنسان وحمايته .. فقد 
مرت  التي  العالم  دول  مختلف  في  المنكوبين  بإغاثة  المسلحة  قواتنا  قامت 
والعطاء  التضحية  في  مشرفة  نماذج  قواتنا  وقدمت  عصيبة  وكوارث  بحروب 
وتقديم المساعدات اإلنسانية للمحتاجين وإيواء الالجئين من الحروب ومعالجة 
المصابين وإعادة بناء و إعمار ما خلفته آلة الحروب وجعلها أرضية صالحة و بث 

الحياة فيها من جديد.
معتد  كل  ردع  في  حلفائها  بمساندة  المسلحة  قواتنا  قامت  ذلك  جانب  إلى 
غاشم.. وتتجلى تضحيات أبنائنا جنود الوطن البواسل في مشاركتهم في قوات 
الردع العربية في لبنان أثناء الحرب األهلية وفي حرب تحرير دولة الكويت خالل 
والدبلوماسية  العسكرية  المجاالت  في  المساعدات  وتقديم   “ الخليج  حرب   “
والمالية وأيضا نزع األلغام وتشييد المالجئ الحديثة سعيا منها لمساعدة األمة 

العربية في تخطي أزماتها.
ونجحت دولة اإلمارات بفضل جهود القوات المسلحة واألجهزة األمنية األخرى 
ويقظة أبناء الوطن .. في دحر اإلرهاب والقضاء على أشكال التطرف والوحشية 

كافة وذلك بتبنيها نهجا استراتيجيا مدروسا لمحاربة الفكر المتطرف..
على  واالنفتاح  والتعايش  الوسطية  قيم  وتدعيم  المتسامح  المنير  بالفكر 
أهدافها  لتحقيق  المبتكرة  المبادرات  وطرح  المختلفة  اإلنسانية  الثقافات 
واألفكار  الدعائية  األنشطة  لمواجهة  فكرية  مراكز  الدولة  أنشأت  فقد  السامية 
وأنجزت  التسامح  وزارة  أيضا  وأسست  الخبيثة  للتنظيمات  المضللة  الكاذبة 

العديد من المبادرات المباركة لتعزيز القيم اإلنسانية السمحة ..
السلم  لتحقيق  الدولـي  المجتمع  مع  والتنسـيق  التعاون  إطار  في  كله  وذلك 

واألمن واالستقرار إقليميا ودوليا.
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو
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سفن وزوارق وطائرات بحرية 
مزودة بمنظومات تسليح ذات 

كفاءة عالية
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

متسارعا  تطورا  تشهد  البحرية  قواتنا 
الدفاعية  وكفاءتها  منظوماتها  في 

وفق أحدث التقنيات العالمية

في ذكرى تأسيــــــــــسها الـ 53  
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في ذكرى تأسيــــــــــسها الـ 53  
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

مرت » القوات البحرية » منذ نشأتها عام 1968 بمراحل عدة وكانت الطفرة الحقيقية للقوات البحرية خالل الزيارة التي قام 
بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للقوات البحرية في الثاني من مايو عام 1983 لذا اعتبر هذا اليوم الذي 
يصادف الثاني من مايو يوما للقوات البحرية تحتفل به كل عام. و بهذه المناسبة أعدت اإلدارة التنفيذية لالتصال الدفاعي 
بالغ  الرئيسية لقواتنا المسلحة حظيت باهتمام  التي تعد أحد األفرع  البحرية  تقريرا بهذه المناسبة أكدت فيه أن القوات 
والزوارق  السفن  المسلحة  للقوات  العامة  القيادة  للتسلح فقد وفرت  الخطط اإلستراتيجية  إطار  من حيث تضمينها في 
والطائرات البحرية مع تزويدها بمنظومات تسليح ذات كفاءة عالية تحقق مطالب العمليات وفق أحدث ما توفره التكنولوجيا 
البحرية مع أفرع  تأخذ بعين االعتبار تكامل قواتنا  التسليح على دراسات فنية عميقة  العالمية حيث يقوم هذا  العسكرية 

القوات المسلحة األخرى والعمل في إطار معركة األسلحة المشتركة.

كتب: حسين المناعي
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بالعديد من  البحرية تحتفل بسنوات حافلة  القوات  أن  إلى  التقرير   و أشار 
اإلنجازات وذلك منذ أن آلت على نفسها أن ال يكون التحديث والتطور وقفا 
على سالح أو معدة بذاتها و أن يواكب هذا التطور في التسليح تطور في 
الفكر و االستيعاب وتطور في األداء حتى تظل القوات البحرية دائما على 
قدر حجم المسؤولية الكبيرة والمميزة الملقاة على عاتقها والقوات البحرية 
سائرة بخطى ثابتة وعزيمة صادقة وإرادة صلبة لتظل دائما مواكبة للحداثة 
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  لصاحب  الكريمة  بالرعاية  متمتعة 
أن  أكد  و   .« الله  حفظه   « المسلحة  للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس 
راسخا  يبقى  المنشود  المستوى  إلى  الوصول  البحرية في  القوات  طموح 
في الضمير العسكري للقوات البحرية كما هو راسخ في الضمير العسكري 
للقوات المسلحة.. و أوضح أن االهتمام وهذه المسؤولية من وزارة الدفاع 
واالجتهاد  والجد  والمثابرة  العمل  خالل  من  كبير  اهتمام  يواكبه  أن  البد 
ومتطورة  سريعة  وأحداثه  متغير  اليوم  فعالم  للتعلم،  الحثيث  والسعي 
أمانة  وطنكم  إن   « الدولة  رئيس  السمو  بقول صاحب  ملتزمين  باستمرار 
في أعناقكم فذودوا عن حياضه » وهذه مقولة واضحة وصريحة فالذود عن 
حياض الوطن مسؤولية كبيرة تحتاج إلى جد وعمل واجتهاد وتطور وطاعة 

أولي األمر. 

طموح القوات البحرية. 
الراسخ  نهجها  نفس  وعلى  طريقها  في  ماضية  العليا  العسكرية  القيادة  أن 
البحرية  القوات  قدرات  وتنمية  تحديث  خطط  تعزيز  و  دعم  على  الحريص 
والمعدات  األسلحة  من  العصر  في  ما  ألحدث  مواكبتها  استمرار  وضمان 
والتقنيات وكل ما من شأنه أن يعزز قدراتها للمساهمة في تعزيز سياسة دولة 
اإلمارات الداعية للسالم والوئام ونبذ العنف واإلرهاب والعدوان ومد جسور 
التعاون والتآلف بين دول العالم، واحترام حقوق الجوار مع التمسك بمبادئها 
التي تدعو لحل القضايا بالطرق السلمية وهي في قوتها سند للشقيق وعون 
البحرية في الوصول إلى المستوى المنشود  للصديق. وأن طموح القوات 
لتحقيق السيطرة البحرية على بحرنا اإلقليمي ومياهنا االقتصادية ومصالحنا 
الحيوية في البحر ثابت في الضمير العسكري للقوات البحرية وسيظل راسخا 

كما هو راسخ في الضمير العسكري لقواتنا المسلحة عامة. 

استراتيجية شاملة لتحديث القوات البحرية. 
وكفاءتها  منظوماتها  في  المتسارع  البحرية  قواتنا  تطور  التقرير  استعرض  و 
الدفاعية وفقا ألحدث النظم والتقنيات العالمية، وذلك ضمن استراتيجية شاملة 
لتحديث أسطولنا البحري وتعزيزه بصناعات وطنية متطورة . لقد شهدت إمكانات 
نظمتها  التي  البرامج  أعقاب  في  الوتيرة  سريع  تطورا  اإلماراتية  البحرية  القوات 

مؤخرا لالستحواذ على أحدث المعدات في قطاع التسليح البحري.
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

قال اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية .. تطل علينا ذكرى تأسيس القوات البحرية لهذا العام حاملة معها عبق 
الحكمة واإليثار واألصالة التي كان يتصف بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« ، فمع بداية شهر مايو من عام 1968 كان حكيم األمة ذا 
رؤية ثاقبة جعلته يصدر أوامره بإنشاء جناح البحر لمساندة قوة دفاع أبوظبي كنواة أولية للقوات البحرية الحالية، حيث بدأ جناح البحر عمله بزوارق دورية صغيرة هدية 
من القائد نفسه تحمل أسماء »شجاع وعقاب وشاهين«، وعلى أثرها وبعد فترة وجيزة بدأت البحرية الناشئة بزوارق دورية فئة 40 قدما، وزوارق دورية مسلحة فئة 
56 قدما، ثم تبعتها الزوارق المسلحة فئة 110 أقدام. وأضاف اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان في كلمة بمناسبة بالذكرى الثالثة 
والخمسين لتأسيس القوات البحرية.. »تتوالى نجاحات البحرية شيئًا فشيئًا، ويزداد معها الدعم الالمحدود من قيادتنا الحكيمة بالتوجيه واالشراف والتشجيع، حتى 
تطورت البحرية من قوة صغيرة محدودة اإلمكانات، مخصصة لحماية المنشآت االقتصادية القريبة من الساحل إلى ما أصبحت عليه اليوم، من قوة بحرية قادرة 
على حماية مصالح الدولة في جميع البحار، مزودة بأنواع السفن المسلحة ذات القدرات المتطورة، وتأسيس القواعد البحرية المنتشرة على سواحل الدولة.. ولقد 
تسلمت القوات البحرية في السنوات األخيرة عددًا من السفن والزوارق من مختلف االحجام، تقودها كوادر بشرية محترفة، مما يجعل من بحريتنا ستارًا واقيًا وسدًا 
منيعًا امام كل معتد. وال شك ان هذا التطور لم يأتي ُجزافًا، بل كان ثمرة لالستراتيجية بعيدة النظر التي وضعتها القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ان سخرت 
لها القيادة الرشيدة جميع االمكانات المادية المطلوبة، لتحقيق االهداف المرجوة وتمكين القوات البحرية من تنفيذ مهامها بما يتوافق مع طبيعة المهام ومصادر 
التهديد المحتملة«. وقال » محظوظة هي قواتنا البحرية في هذا العام الذي يصادف عيدها الـ53 احتفاالت دولتنا الحبيبة باليوبيل الذهبي لقيام اتحاد اإلمارات العربية 
المتحدة، وبهذه المناسبة نجدد فخرنا بقواتنا البحرية، وما وصلت إليه من تطور وامكانات مادية وتكنولوجية عالمية منافسة، مردها مبادرة المغفور له الشيخ زايد 
بن سلطان آل نهيان »طيب الله ثراه« والذي كان أول من وضع حجر األساس لبناء ما نلمسه اليوم من قوات بحرية قادرة على أداء واجبها بكل اقتدار«. وأضاف قائد 
القوات البحرية.. » لم يكن لدينا أدنى شك منذ التحاقنا بالقوات البحرية، بأننا سنجني ثمار تميز أداء هذه القوات في جميع المحافل الدولية، لما تتمتع به من عدة 
وعتاد وانضباط، وبالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها جميع منتسبي القوات البحرية نعاهد الله وقائدنا األعلى، أن نذود عن حياض هذا الحمى اإلماراتي الطاهر«. 
وقال » وكجزء ال يتجزأ من القوات المسلحة تسعى القوات البحرية على مدار الساعة للمحافظة على جاهزيتها القتالية، للقيام بأي واجب يطلب منها في حينه، بكل 
احترافية ومهنية عاليتين، وما التدريبات والمناورات التي تقوم بها قواتنا البحرية بين الحين واآلخر، إال استعدادًا لتلبية نداء الواجب في حينه«. واختتم اللواء الركن 
بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية قائال » بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ارفع باسمي واسم ضباط وضباط صف وأفراد 
القوات البحرية جميعا إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد االعلى للقوات المسلحة »حفظه الله« ، ونائبه سيدي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« ، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ، أسمى آيات التهاني والتبريك والعرفان في يوم القوات البحرية بمناسبة مرور 53 عاما على تأسيسها.. سائال 

المولى عز وجل أن يديم على إماراتنا السعادة والعز والتقدم«.

قادرون 
على حماية مصالح الدولة في جميع البحار

قائد القوات البحرية : 

سعيد بن حمدان آل نهيان

نجددفخرنا بقواتنا البحرية 
وما وصلت إليه من تطور 
وامكانيات مادية وتكنولوجية 
عالمية
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 أبرز السفن والزوارق الحديثة التي ضمن اسطولها البحري

» أبوظبي كالس«  سفينة »السعديات« اإلماراتية   الزورق »شجاع«

»شجاع«  الزورق  تدشين  تم  لقد 
الحيوية  المنشآت  حماية  لجهاز  التابع 
/ البحري  الدفاع  والسواحل، في معرض 
يعد  الذي  الزورق،  وسينضم  نافدكس/ 
مثاال مميزا على جودة الصناعات الحربية 
البحري  الوطني  األسطول  إلى  الوطنية 
اإلماراتية.  البحرية  القوات  قدرات  معززا 
ويبلغ طول »شجاع« الذي صنعته الشركة 
الوطنية »البواردي دامن« 50 مترا وتصل 

سرعته إلى 22 عقدة بحرية. 

تم تدشين سفينة »السعديات« اإلماراتية 
إلى  بانضمامها  إيذانا  المهام،  متعددة 
البحرية.  القوات  أسطول  في  الخدمة 
بتصنيعها  قامت  التي  السفينة  وتؤدي 
شركة مؤسسة »الفتان« الوطنية اإلماراتية 
لصناعة السفن العسكرية عدة مهام منها 
المجاميع  إلى  اللوجستي  الدعم  تقديم 
القوات  نقل  وتأمين  البحرية  والتشكيالت 
واإلمدادات البحرية واإلخالء الطبي، ويبلغ 

طولها 71 مترا وعرضها 14 مترا. 

السفن  لصناعة  الفتان  مؤسسة  أعلنت 
عن تسليم سفينة حربية تولت تصنيعها 
سفينة  وهى  المسلحة  القوات  لصالح 
»أبوظبي  تسمى  األغراض،  متعددة 
كالس« يبلغ طولها نحو 92 مترا، عالوة 
سفينتين  بتصنيع  الشركة  قيام  على 
تسمى  مترا   55 الواحدة  طول  آخريين 

»فلج 2«. 

فئة  بينونة  الزورق صواريخ 
كورفت » الهيلي«

نتاج  هو   « الهيلي   « صواريخ  الزورق  إن 
قوية  إماراتية  وسواعد  نيرة  وطنية  عقول 
وهو صناعة وطنية بامتياز تؤكد أننا أسياد 
السفن و  البحار منذ عقول طويلة ومهنة 
المراكب هي مهنة األجداد التي تظل رمزا 
خالدا وتراثا عريقا تفخر به دولتنا جيال بعد 
ويعتبر  مترا   72 الزورق  طول  يبلغ  جيل«. 
شمل  الذي  بينونة  مشروع  في  السادس 
بناء خمس سفن في السابق تم التحاقها 
المسلحة  بقواتنا  البحري  باالسطول 
ويحتوي على أنظمة نيران متقدمة ومزود 

بأحدث األنظمة القتالية متنوعة المهام.

التعاون  االقتصادي  توازن  اختار مجلس   
االستعانة  و  تاليس«   « مجموعة  مع 
التدريبات  محاكاة  مجال  في  بخبرتها 
إنشاء مركز  الماء من خالل  الحربية تحت 
التدريب  الماء في مدرسة  تحت  التدريب 
المركز  ويسعى  الطويلة.  في  البحري 
كونها  تاليس«   « إمكانات  توظيف  إلى 
أنظمة  مجال  في  عالميا  رائدة  شركة 
للقوات  المخصصة  والمنتجات  السونار 
خالل  من  أولي  تدريب  لتوفير  البحرية 
محاكي سونار عام )سفينة سطح وطائرة 
بحري  استطالع  وطائرات  هليكوبتر 

وغواصة(. 

 » زورق حميم «  

حماية  جهاز  في  القيادة  زورق  دشن 
الخدمة  يدخل  الذي  حميم«   « المنشآت 
حماية  بجهاز  المسلحة  القوات  لصالح 
المنشات الحيوية والسواحل وتم تصنيعه 
شركة  بين  استراتيجية  بشراكة  وتجهيزه 
الشركات  وإحدى  السفن  لبناء  أبوظبي 
صناعة  مجاالت  في  المرموقة  العالمية 

السفن العسكرية .

 مركز التدريب تحت الماء  
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الھیمنة البحریة المطلقة

 

Company General Use 

ً من الخبرة، حیث تتمیز بأكثر المحافظ االستثماریة 60تتمتع لیوناردو بأكثر من  عاما
شموالً وتكامالً في مجال منتجات الھیمنة البحریة لعمالئھا عبر العالم، وتشمل ھذه المحفظة 

، وأنظمة التحكم ورادارات التعقب)AESA(الرادارات ذات المسح اإللكتروني النشط 
البانورامیة والتعقب باألشعة تحت الحمراءأنظمة الكشفودة المستشعرات، باألسلحة المتعد

)panoramic IRST( وأنظمة اإلدارة القتالیة المتطورة، وذلك للتمتع بالتفوق المعلوماتي ،
المطلق في البحار.

تقوم بتصمیم تكنولوجیا المستقبل مستلھمًة الرؤیة وحب االطالع )Leonardoشركة (إن
من المبتكر العظیم "لیوناردو".واإلبداع 

Scan code to learn more
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)panoramic IRST( وأنظمة اإلدارة القتالیة المتطورة، وذلك للتمتع بالتفوق المعلوماتي ،
المطلق في البحار.

تقوم بتصمیم تكنولوجیا المستقبل مستلھمًة الرؤیة وحب االطالع )Leonardoشركة (إن
من المبتكر العظیم "لیوناردو".واإلبداع 

Scan code to learn more
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قواتنا المسلحة
جاهزية عاليــة وإنجــــــازات     

داخلية وخارجية مشهودة



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
صاحب السمو الشيخ عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 

48

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد �لقا�شمي

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة

عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور  الشيخ  السمو  صاحب  قال 
المجلس األعلى حاكم الشارقة إن قواتنا المسلحة ستبقى مصدر عز وفخر 
لحماية  معها  متكاتفين  وسنبقى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  لنا 

وطننا والدفاع عنه لننعم بفضل من الله باألمن والرخاء والتقدم.
جاء ذلك في كلمـة لسمـوه وجههـا عبر مجلة )             ( بمناسبة الذكرى 

الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها ..
ذكرى  وهي  قلوبنا  على  عزيزة  بذكرى  مايو  من  السادس  في  نحتفي   «  //
بمشاعر  المناسبة  هذه  نعيش   ،45 الـ  اإلماراتية  المسلحة  القوات  توحيد 
االعتزاز والفخر لما نراه من مستوى متقدم من الجاهزية والكفاءة العالية 
التي أصبحت عليها قواتنا المسلحة من خالل التأهيل والتدريب والتمارين 
التي نفذتها بالتعاون مع الجهات العسكرية على مستوى المنطقة والعالم.

قواتنا المسلحة ستبقى 
مصدر عز وفخر وسنبقى 

متكاتفين معها لحماية 
وطننا والذود عنه
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إن ما تحقق من تطور كبير على مستوى قطاعات القوات المسلحة كافة 
منذ  الرشيدة  القيادة  وضعته  الذي  والطموح  المسبق  التخطيط  عن  ينم 
تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة لالستثمار في السواعد الوطنية التي 

ستذود بكل بسالة وتفان عن هذه األرض الطيبة وكل من يقطنها.
وقوف  كافة  العالم  على  تمر  التي  المتغيرة  والظروف  التجارب  أثبتت 
ولعل  كافة،  للمحتاجين  وعون  أمان  كصمام  دائم  بشكل  المسلحة  قواتنا 
الجهود اإلغاثية اإلنسانية التي تقدمها الدولة عن طريق أبطالنا في القوات 
المسلحة أبرز مثال على ذلك وتعكس اإلرث الديني والقيمي الذي تضعه 
التي  الجزلة  العطاءات  كافة  ومع  التنموية.  مسيرتها  في  موجها  اإلمارات 
تقدمها القوات المسلحة منذ إنشائها البد أن نستذكر من قدم أكبر عطاء 
بالتضحية بنفسه للحفاظ على وطنه والذود عن حياضه والدفاع عن كلمة 

الدولة كعالمات مشرفة لشهدائنا  تاريخ  التضحية خلدت في  الحق، وهذه 
وذويهم وسنظل نعتز بما قدموه ونحيي ذكراهم في المناسبات والوسائل 

كافة.
العربية  اإلمارات  دولة  في  لنا  وفخر  عز  مصدر  المسلحة  قواتنا  ستبقى 
المتحدة وسنبقى متكاتفين معها لحماية وطننا والدفاع عنه لننعم بفضل 

من الله باألمن والرخاء والتقدم »//.
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كلمــة
صاحب السمو عضو المجلس األعلى - حاكم عجمان

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 

52

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حميد بن ر��شد �لنعيمي

ع�سو املجل�س الأعلى - حاكم عجمان

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس األعلى حاكم 
عجمان أن قرار توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو لعام 1976 
تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة يمثل مرحلة مهمة في توطيد أركان 
االتحاد وتعزيز مسيرته المباركة. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة 
)                ( بمناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها 
: // يطيب لي في الذكرى الـ )45( لتوحيد قواتنا المسلحة أن نستذكر القرار 
التاريخي واإلستراتيجي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “ طيب 
الله ثراه” وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد 
حكام اإلمارات في 6 مايو عام 1976 بتوحيد القوات المسلحة والذي نص 
على توحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية واحدة تسمى 
القيادة العامة للقوات المسلحة من منطلق السعي المستمر لدعم الكيان 

قرار توحيد القوات 
المسلحة مرحلة مهمة 

في توطيد أركان االتحاد 
وتعزيز مسيرته
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االتحادي، وتوطيد أركانه، وتعزيز امنه، واستقراره. وضعت القيادة الرشيدة 
ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، نصب 
أعينها القيام بتطوير الجيش من خالل النهوض باستراتيجية متكاملة األركان 
بفضل  وقامت  للدولة  المستدامة  والتنمية  الشاملة  النهضة  مع  تنسجم 
المتطورة  القدرات  وتوفير  العسكرية  الخبرات  باستقطاب  الحثيث  السعي 
على  وإيجاد صناعة عسكرية  المسلحة  القوات  لدعم  الفريدة  والتكنولوجية 
أرض دولتنا وبسواعد رجالها حتى أصبحت تدشن اآلليات المتقدمة وتنافس 

معرضا  مقدمتها  وفي  المتخصصة  المعارض  وتعد  العالمي،  السوق  في 
اإلمارات،  تقام في  العالم  في  الدفاع  أهم معارض  وآيدكس من  الطيران 
إستراتيجية  وتعزيز  الدفاعية  األسلحة  وتقنيات  تكنولوجيا  أحدث  لعرض 
دأبت  الحكيمة  القرارات  مع  وبالتوازي   . السالح  تكنولوجيا صناعة  امتالك 
حكومتنا االتحادية على تمكين السواعد الشابة لالنخراط في العمل الصناعي 
العسكري واكتساب المزيد من الخبرات العملية االستثنائية ودفعت بأبطال 
المستقبل لالنضمام إلى الكليات الحربية، وأسست األكاديميات العسكرية، 
فصارت القوات اإلماراتية ومؤسساتها خالل سنوات قليلة مصدرًا لكثير من 
القيادات التي لم يظل دورها قاصرًا في الدولة على الحياة العسكرية، بل 
انتشرت في كافة مفاصل العمل المدني أيضًا. إن بلوغ القوات المسلحة 
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مستويات عالية من التقدم والتطور وتحقيقها االنجازات العظيمة لم يأت 
ضمن  لعقود  المستمرة  المضنية  للجهود  طبيعية  نتيجة  جاء  بل  صدفة، 
إستراتيجية تبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بجد واجتهاد ليخرج من صلب 
النداء وهم رهن إشارة  المستحيل ويلبون  أبطال بواسل ال يعرفون  دولتنا 
بمتانة  البدايات  منذ  جيشنا  عرف  وحين«.  وقت  كل  في  الرشيدة  القيادة 
المجتمعية  للخدمات  تمتد  العطاء  تأسيسه وأصبح منظومة متكاملة من 
واإلنسانية والخيرية إلى الدول الشقيقة والصديقة وتهيئة المناخ المالئم 
وتوطيد االستقرار عبر الحدود والمساهمة الفاعلة في إعادة بناء وإعمار ما 
الحياة فيها من جديد، وتميز جيشنا في مواقف  الحروب، وبث  آلة  خلفته 
الحروب  الالجئين من  إيواء  المضنية في  الجهود  الزاخر وبذل  كثيرة بعطائه 

تنهل  التي  الخيرية  الوطنية  الهيئات  مع  وتعاونا  تآزرا  المصابين  ومعالجة 
العالم  يدرك  ومستداما.  مثمرا  عمال  وتتخذه  الخير،  تنشر  التي  دولتنا  من 
جيدا أن دولة االمارات تعد أيقونة سالم وتسامح، فلدولتنا مبادئ ال تحيد 
عنها، وتستشعر دوافع االستقرار في كل مكان وزمان، فتمد يد العون وال 
العادلة  الشعوب وقضاياها  األذى عن  الجيرة في دفع  واجبات  تتوانى عن 
حتى يتحقق االستقرار والسالم والعدالة على األرض. وال ننسى في هذه 
التضحية  في  األعلى  المثل  ضربوا  الذين  البواسل  اإلمارات  شهداء  اليوم 
والفداء والصبر لنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإغاثة الملهوف وإعالء 

راية الدولة لتبقى اإلمارات بلد التسامح والتعايش والسالم // .

milsim@cae.com
 @CAE_Defence

cae.com/defence-security
 @CAE_Defence CAE

كاديمية CAE تراكس  أ
الشرق األوسط

كاديمية مبنيه على منح الطيارين المتدربين فرصة التدريب الذاتي  تعد تراكس CAE أ
من خالل سلسلة من التدريبات للطلبة المستمرة بواسطة الواقع االفتراضي وتحليل 

البيانات. ويمكنكم اآلن تجربة الطيران االفتراضي مع CAE سبرنت هنا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بمقر الشركة بأبوظبي.

وتتقدم شركة CAE بأطيب التهاني بمناسبة يوم توحيد القوات المسلحة لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الخامس واألربعون. 

CAETraxAcademy  
in the Middle East
The CAE Trax Academy is a self-paced training continuum enabling student 
pilots to Learn, Practice, and Perform in a fully immersive, digitally connected 
training environment. Come experience the CAE Sprint Virtual Reality (VR) 
trainer at our Abu Dhabi office.  

CAE offers its congratulations on the glorious occasion of the 45th Armed 
Forces Unification Day in the United Arab Emirates. 
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من خالل سلسلة من التدريبات للطلبة المستمرة بواسطة الواقع االفتراضي وتحليل 

البيانات. ويمكنكم اآلن تجربة الطيران االفتراضي مع CAE سبرنت هنا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بمقر الشركة بأبوظبي.

وتتقدم شركة CAE بأطيب التهاني بمناسبة يوم توحيد القوات المسلحة لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة الخامس واألربعون. 

CAETraxAcademy  
in the Middle East
The CAE Trax Academy is a self-paced training continuum enabling student 
pilots to Learn, Practice, and Perform in a fully immersive, digitally connected 
training environment. Come experience the CAE Sprint Virtual Reality (VR) 
trainer at our Abu Dhabi office.  

CAE offers its congratulations on the glorious occasion of the 45th Armed 
Forces Unification Day in the United Arab Emirates. 



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
صاحب السمو عضو المجلس األعلى - حاكم الفجيرة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�رشقي

ع�سو املجل�س الأعلى - حاكم الفجرية

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس األعلى حاكم 
الفجيرة أن السادس من مايو عام 1976 محطة فارقة ومفصلية ساهمت في 
ترسيخ أركان االتحاد وتوطيد وحدته وتثبيت دعائمه. جاء ذلك في كلمة سموه 
التي وجهها عبر مجلة )              ( في الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات 
المسّلحة فيما يلي نصها : // يطيب لنا في هذا اليوم العظيم في تاريخ دولتنا 
مايو  من  السادس  في  المسلحة  قواتنا  توحيد  يوم  نستذكر  أن  عام،  كل  من 
عام 1976، كمحطة هامة ومشرقة ساهمت في إرساء األمن واالستقرار حيث 
والتطوير  التنمية  مسيرة  ودعم  الوطن  مكتسبات  على  الباسل  جيشنا  حافظ 
القائد  أعلن  يوم  مضت،  عاما  وأربعون  خمس  اإلمارات.  دولة  تشهدها  التي 
المؤسسون  وإخوانه  نهيان  آل  بن سلطان  زايد  الشيخ  له  المغفور  المؤسس 

السادس من مايو محطة 
مفصلية وقواتنا المسلحة 
درع الوطن وسياجه المنيع
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توحيد القوات المسلحة والبدء بإرساء قواعدها المتينة، ومنذ ذلك الوقت تشهد 
قواتنا قفزات نوعية في درجة اإلعداد والتأهيل على المستويات كافة، وال تزال 
هذه المسيرة الظافرة تتقدم نحو األمام بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” الذي يحرص على توفير كافة التجهيزات 
العالمية في مجاالت  القوات المسلحة بما يضاهي المستويات  العالية لدعم 
الوطني  السياج  يمثل  اإلماراتي  الجيش  بات  لقد  والتسليح.  والتجهيز  التدريب 
وتكاتف  التفاف  بفضل  اإلمارات،  حققتها  التي  المكتسبات  لحماية  المنيع 
أبنائنا مع قيادتهم الرشيدة، لحماية مكتسبات الدولة ومقدساتها وتعزيز األمن 
وترسيخ  دعم  في  ودورها  رسالتها  تحقيق  إلى  إضافة  ربوعها،  في  واالستقرار 
األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي. وفي هذه المناسبة الجليلة أرفع أسمى 

آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  الله”وصاحب  “حفظه  الدولة 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة 
وشعب  اإلمارات،  حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  وأصحاب 
وشهدائها  المسلحة  قواتنا  رجال  تضحيات  معًا  مستذكرين  الكرام،  اإلمارات 
الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن األرض ووحدة ورفعة الوطن، وحفظ 
الشرعية والسالم في المنطقة كما نجدد في هذه المناسبة المجيدة عهد الوفاء 
والوالء للوطن وألبنائنا في القوات المسلحة، ونعاهدهم على مواصلة مسيرة 

النماء وتعزيز مكانة اإلمارات في مقدمة الدول التي تدعم السلم العالمي



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
صاحب السمو عضو المجلس األعلى - حاكم أم القيوين

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال

ع�سو املجل�س الأعلى - حاكم اأم القيوين

األعلى  المجلس  المعال عضو  راشد  بن  الشيخ سعود  السمو  أكد صاحب 
واحد  علم  تحت  الباسلة  المسلحة  قواتنا  توحيد  قرار  أن  القيوين  أم  حاكم 
وقيادة واحدة جاء لتكون الحصن الحصين لهذا الوطن العزيز وكفيلة بضمان 
أمنه واستقراره وسيادته على أرضه وسمائه وبحاره وسياجا منيعا لمنجزاته 
في كافة الظروف واألزمات التي قد تطرأ تحت أي ظرف استثنائي، وهذا ما 
أكدته الخطط والبرامج اإلستراتيجية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة عند إعداد 
والفني  األكاديمي  التطور  معايير  ألرقى  طبقا  وتدريباتها  الوطنية  الكوادر 
والتقني العسكري في ملحمة وطنية عززت من وحدة قواتنا المسلحة. جاء 
ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة )           ( بمناسبة الذكرى الـ 45 
لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها : // في يوم من أيام الوطن الخالدة 

قواتنا المسلحة الحصن 
الحصين لهذا الوطن العزيز
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المسلحة  قواتنا  لتوحيد  واألربعين  الخامسة  بالذكرى  الفتية  دولتنا  تحتفل 
الذي  التاريخي  القرار  إلى  استنادا  واحدة  وقيادة  واحد  علم  تحت  الباسلة 
أصدره المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه “ وإخوانه 
الحصن  لتكون   ، 1979م  عام  مايو  من  السادس  في  المؤسسون  القادة 
أمنه واستقراره وسيادته على  العزيز وكفيلة بضمان  الوطن  لهذا  الحصين 
أرضه وسمائه وبحاره وسياجا منيعا لمنجزاته في كافة الظروف واألزمات 
والبرامج  الخطط  أكدته  ما  وهذا  استثنائي،  ظرف  أي  تحت  تطرأ  قد  التي 
الوطنية  الكوادر  إعداد  عند  الرشيدة  قيادتنا  وضعتها  التي  اإلستراتيجية 
وتدريباتها طبقا ألرقى معايير التطور األكاديمي والفني والتقني العسكري 
في ملحمة وطنية عززت من وحدة قواتنا المسلحة وهيأت سبل تطويرها 

وساهمت في رفع قدراتها القتالية من حيث اإلمكانات والتدريب والتأهيل 
الوطن  أبناء  لدى  العسكرية  الثقافة  ونشر  األفراد  وزيادة  الصنوف  وتعدد 
دول  شؤون  في  تدخالت  ألي  للتصدي  احترافية  بكل  بواجباتهم  للقيام 
االستقرار  وإرساء قواعد  الدولي  والسلم  األمن  وتهديد منظومة  المنطقة 
المواقع وتحت مختلف الظروف. لقد ساهمت قواتنا المسلحة  في كافة 
بأن  القيادة  إيمان  من  انطالقا  الوطن  خارج  المهام  من  العديد  تنفيذ  في 
تكون قواتنا المسلحة داعمة ألي قرار يدعم السالم في العديد من الدول 
وتخفيف تبعات الكوارث الطبيعية ودعم الجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة 
اإلمارات انطالقا من دورها اإلنساني والريادي العالمي في مكافحة األوبئة 
إلى  باإلضافة  واللقاحات  والغذائية  الطبية  اإلمدادات  وتوفير  والجوائح 
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

أبناء  الدولية والتحالفات اإلقليمية للتصدي لالرهاب. لقد قدم  المبادرات 
قواتنا المسلحة مثاال طيبا في الوالء وتنفيذ المهام الوطنية وقدم شهداء 
الوطن األبرار النموذج الوطني في الهمم العالية والتضحيات التي يتميزون 
بها معززا بالروح والحس الوطني لدى أسر الشهداء الذين قدموا المثال الحي 
للوطنية الذي نفتخر به سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع 
المجيدة  الوطنية  المناسبة  . وبهذه  األبرار  وينزلهم منازل  رحمته ورضوانه 
يسرنا أن نتقدم بأسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”وصاحب السمو الشيخ محمد بن 
الوزراء حاكم دبي “رعاه  رئيس مجلس  الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم  راشد 
الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس 
األعلى حكام اإلمارات وإلى أبناء قواتنا المسلحة بكافة صنوفها، وإلى أسر 
الشهداء وشعب اإلمارات الوفي، داعين الله أن يعيد علينا هذه المناسبة 

بالنصر والسؤدد«.
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
صاحب السمو عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 

62

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم راأي اخليمة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى 
الركائز  أحد  هو  اإلماراتية  المسلحة  القوات  توحيد  أن  الخيمة  رأس  حاكم 
السالم  وتوفير  مقدراتها  وحماية  االتحاد  مسيرة  تعزيز  في  ساهمت  التي 
والطمأنينة لسكانها، وهو أحد الممكنات التي عززت مكانة اإلمارات واحة 
لألمن واألمان والتعايش السلمي في المنطقة. وقال سموه - في كلمة 
وجهها عبر مجلة )           ( في الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات 
السادس  في  المسلحة  القوات  بتوحيد  التاريخي  القرار  إن   - المسّلحة 
اآلباء  فكر  في  االتحاد  روح  عكس  واحدة  راية  تحت   1976 عام  مايو  من 
المؤسسين، وشكل منعطفًا مفصليًا استطاعت من خالله دولة اإلمارات 
تعزيز دورها المحوري على المستويين اإلقليمي والعالمي. وفيما يلي نص 
أسمى  أرفع   //  : المناسبة  بهذه  الخيمة  رأس  حاكم  السمو  كلمة صاحب 

قواتنا المسلحة الحصن 
الحصين لهذا الوطن العزيز
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التهاني والتبريكات إلى أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وأخي صاحب  الله”،  “حفظه  الدولة  رئيس 
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، 
أبوظبي  عهد  ولي  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأخي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، وإلى أفراد وضباط قواتنا المسلحة 
تمثل  التي  المسلحة  القوات  لتوحيد  واألربعين  الخامسة  الذكرى  بمناسبة 
اإلمارات  لدولة  واعتزاز  فخر  ومصدر  اإلمارات،  تاريخ  في  مضيئة  عالمة 
وشعبها. إن القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة في السادس من مايو 
عام 1976 تحت راية واحدة عكس روح االتحاد في فكر اآلباء المؤسسين، 
دورها  تعزيز  اإلمارات  دولة  استطاعت من خالله  وشكل منعطفًا مفصليًا 

المحوري على المستويين اإلقليمي والعالمي .. توحيد قواتنا المسلحة هو 
أحد الركائز التي ساهمت في تعزيز مسيرة االتحاد وحماية مقدراتها وتوفير 
السالم والطمأنينة لسكانها، وهو أحد الممكنات التي عززت مكانة اإلمارات 
المسلحة  قواتنا   .. المنطقة  في  السلمي  والتعايش  واألمان  لألمن  واحة 
هي سياج الوطن، ودرع االتحاد، وصمام أمان االستقرار واالزدهار، ومبعث 
قواتنا  أبناء  يجسد  الحبيبة.  إماراتنا  ربوع  في  بها  ننعم  التي  الطمأنينة 
األرض  هذه  أبناء  فهم  اإلماراتي،  اإلنسان  وأصالة  وثقافة  قيم  المسلحة 
الطيبة المعطاء، وهم سليل رجال وقادة لهم من الهمة والعزيمة واإلصرار 
ما يؤهلهم ليكونوا خير خلف لخير سلف، ويقدمون نموذجًا يحتذى به في 
التفاني بحب الوطن واالستعداد الدائم للدفاع عنه والذود عن حياضه .. وهم 
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مايو

يحملون في الوقت ذاته فكر ورسالة اإلمارات في بناء دولة السالم والعطاء 
اإلنساني وفي حمل رسالة اإلمارات وتعزيز دورها الرائد في اإلسهام الفاعل 
بتحقيق السلم واالستقرار اإلقليمي والعالمي .. واليوم تشارك في العديد 
حل  وفي  اإلنسانية،  المساعدات  تقديم  في  المتمثلة  النبيلة  المهام  من 
النزاعات، والمساهمة في إعادة األمل واالستقرار في العديد من المناطق 
حول العالم. رجال قواتنا المسلحة هم حماة دولة االتحاد وحدودها برًا وبحرًا 
ومستقبلنا،  وحاضرنا  طموحاتنا  تحرس  التي  الساهرة  العين  وهم  وجوًا، 
وقادتهم  وشعبهم  أهلهم  ظن  حسن  عند  أنهم  الدوام  على  أثبتوا  ولقد 
والدورات  التدريبات  خالل  من  مهاراتهم  تطوير  على  قدرتهم  وأكدوا  بهم، 
المستمرة الهادفة إلى تأهيلهم لمواكبة المستجدات في العلوم العسكرية 
أحدث  مع  للتعامل  واستعدادهم  العالية  جهوزيتهم  على  الحفاظ  وبالتالي 
مع  وتزامنًا  الغالية،  المناسبة  هذه  وفي  الحديثة.  والتقنيات  التجهيزات 
وإجالل شهداء  تقدير  بكل  نستذكر  المسلحة  قواتنا  توحيد  بذكرى  احتفالنا 
الوطن من أبناء القوات المسلحة األبرار، الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن 
لتبقى رايته خفاقة في سماء المجد وفي ميادين العزة والشرف. كل عام 
وقواتنا المسلحة بخير .. كل عام وشعب اإلمارات منعم باألمان واالستقرار
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قواتنا المسلحة 
درع حصين وعين ساهرة

 على أمن واستقرار الوطن



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
سمو الشيخ ولي عهد دبي

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم

ويل عهد دبي

أن  آل مكتوم ولي عهد دبي  راشد  بن  الشيخ حمدان بن محمد  أكد سمو 
قواتنا المسلحة الباسلة كانت وستظل ضمانة أساسية لتأكيد قدرة وطننا 
كافة  وجه  في  منعته  وترسيخ  التحديات  كل  فوق  االرتقاء  على  الغالي 
واألمن  لالستقرار  نموذجًا  الدوام  على  اإلمارات  دولة  لتبقى  المخاطر، 
المسلحة  القوات  وستبقى  الجميع،  الخير  فيه  يعم  بمستقبل  والتفاؤل 
المنيع لطموحات دولة  اآلمن والحصن  السياج  المخلصين  أبنائها  بعزيمة 
رخاء  يأمله شعبها من  ولما  ورفعة  تقدم  له من  ما تصبو  ولكل  اإلمارات 
وازدهار. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة )            ( بمناسبة 

الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها : 
// تتزامن الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة، مع استعداد 
خالل  المباركة  التنموية  مسيرتها  في  جديدة  مرحلة  لبدء  اإلمارات  دولة 

قواتنا المسلحة الباسلة 
السياج اآلمن والحصن 

المنيع لدولة االتحاد
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الخمسين عامًا المقبلة .. مرحلة نواصل فيها بقيادة صاحب السمو الشيخ 
الطموحات  تحقيق  الله”،  “حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة 
األولى في  اللبنات  المؤسسين عندما وضعوا  اآلباء  راودت  التي  العريضة 
أن  تأسيسها  اختارت منذ  إيذانًا بمولد دولة  رايته  االتحاد ورفعوا  بناء صرح 
والتميز  النجاح  يكون  وأن  والكرامة  العزة  مرفوعة في سماء  هامتها  تبقى 
سياسات  بتبّني  الرشيدة  قيادتنا  أكدته  ما  وهو  لها،  مالزمتين  صفتين 
أن يكون شعب اإلمارات  وإستراتيجيات ومشاريع تشترك في هدف واحد 
الرؤية  وفي ضوء  وِرفعة.  وتقدمًا  رخاًء  وأكثرها  األرض  أسعد شعوب  من 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  لصاحب  الطموحة 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، والمتابعة المستمرة من 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الشيوخ  السمو  أصحاب  إخوانهما  من  وبدعم  المسلحة،  للقوات  األعلى 
أعضاء المجلس األعلى ُحّكام اإلمارات، تواصل اإلمارات سعيها الحثيث نحو 
المستقبل بإنجازات تبرهن أننا نسير على الطريق الصحيح لبلوغ هذا الهدف، 
مطمئنين أن مقومات وركائز سالمة واستقرار دولة اإلمارات تحفظها قواتنا 
مقدراتها،  وتحمي  مكتسباتها  عليها  تصون  أمينة  بيد  الباسلة،  المسلحة 
وعين ال تنام سهرًا على أمن وأمان وطننا الغالي وكل من يعيش على أرضه، 
وعزيمة ال تلين ُتوطد أركان سيادته وهيبته وُتعلي رايته خفاقًة رمزًا لعزته 
وكرامته. فأمن األوطان واستقرارها هي الضمانة األولى والركيزة األساسية 
تحقيقه  في  المسلحة  قواتنا  نجحت  ما  وهو  وازدهارها،  وتقدمها  لنمائها 
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مايو

البناء والتطوير  الدولة لمهمة  الغالية على مدار عقود تفّرغت فيها  لدولتنا 
واالستثمار في طاقات أبنائها واالرتقاء بقدراتهم وتوسيع دائرة مشاركتهم 
وتأثيرهم اإليجابي، واستقطاب المواهب والعقول والطاقات المبدعة من 
كافة ربوع األرض تأسيسًا لنموذج فريد لنهج تنموي يضع مصلحة اإلنسان 
وسعادته ورفاهه في مقدمة األولويات. تحية إعزاز وتقدير لكل أبطال قواتنا 
المسلحة الباسلة في هذه الذكرى المجيدة التي نتوقف عندها في السادس 
من مايو من كل عام لنستحضر اإلنجازات التي حققها أبطالنا البواسل خالل 
مسيرة طويلة من العطاء والتضحيات لم يبخلوا فيها ببذل الغالي والنفيس 
في سبيل رفعة اإلمارات. وال يفوتنا في هذه المناسبة أن نوجه تحية تقدير 
وإجالل ألرواح شهدائنا األبرار الذين جادوا بدمائهم في ميادين الشرف دفاعًا 
عن الوطن وذودًا عن كرامته وتأكيدًا الصطفاف أبنائه في وجه كل من تسّول 

له نفسه أن يعبث بمقدرات الوطن أو أن يحاول النيل من هيبته ومكانته، 
وإقبالهم بكل الشجاعة واإلقدام على تلبية نداء الواجب في كل وقت وحين 
إلعالء كلمة الحق واالنتصار ألصحابه لكي تكون راية اإلمارات بقوة اتحادها 
ة والكرامة. قواتنا المسلحة  وصالبة عزيمة أبنائها دائمًا خفاقة في سماء الِعزَّ
ستبقى على الدوام محل فخر واعتزاز كل إماراتي وإماراتية بما وصلت إليه 
من جاهزية عالية وإمكانات دفاعية متطورة وقدرة رفيعة على القيام بكافة 
العالمية،  المقاييس  أرقى  وفق  األوقات  جميع  في  إليها  الُموكلة  المهام 
اإلمارات  اسم  حضور  وتؤكد  وإخالص،  وتفاٍن  إتقاٍن  بكل  دورها  لتواصل 
للدور  إقرارًا  العون،  يد  تنشد  التي  األرض  بقاع  لألمل في مختلف  كمنارة 
نفسها  على  الذي قطعته  والعهد  عاتقها  على  دولتنا  أخذته  الذي  التاريخي 
أن تكون دائمًا سببًا في إشاعة األمل بين الناس ومساعدتهم على تخطي 
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مختلف أشكال الِمَحن والملمات، بالمساهمة في إقرار األمن واالستقرار 
وتقديم المساعدة لكل محتاج في مناطق الصراعات حول العالم. لقد كانت 
قواتنا المسلحة الباسلة وستظل ضمانة أساسية لتأكيد قدرة وطننا الغالي 
المخاطر،  كافة  وجه  في  منعته  وترسيخ  التحديات  كل  فوق  االرتقاء  على 
والتفاؤل  واألمن  لالستقرار  نموذجًا  الدوام  على  اإلمارات  دولة  لتبقى 
بمستقبل يعم فيه الخير الجميع، وستبقى القوات المسلحة بعزيمة أبنائها 
المخلصين السياج اآلمن والحصن المنيع لطموحات دولة اإلمارات ولكل 

ما تصبو له من تقدم ورفعة ولما يأمله شعبها من رخاء وازدهار



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
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كلمــة
سمو الشيخ ولي العهد نائب حاكم الشارقة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شمو �ل�شيخ �شلطان بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي

ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب 
في  مهمة  خطوة  يمثل  المسلحة  القوات  توحيد  قرار  أن  الشارقة  حاكم 
فخر  ومصدر  الوطن  أبناء  نفوس  في  عزيزة  وطنية  وذكرى  اإلمارات  تاريخ 
وجههــا  لسمــوه  كلمــة  فـي  ذلك  جـاء  وشـعبهـا.  اإلمــارات  لدولـة  واعتزاز 
المسلحة  القـوات  لتوحـيد   45 الـ  الذكـرى  ( بمناسبـة            ( عـبر مجلـة 
القوات  توحيد  ذكرى  مايو  من  السادس  في  نحيي   //  .. نصها  يلي  فيما 
دولتنا  مسيرة  في  هامة  خطوة  تشكل  والتي   45 الـ  اإلماراتية  المسلحة 
حيث شكلت القوات المسلحة درعا حصينا لالتحاد وعينا ساهرة على أمن 

قواتنا المسلحة درع 
حصين وعين ساهرة على 

أمن واستقرار الوطن



تمثل   . وزائرين  ومقيمين  مواطنين  من  فيه  يقيم  ومن  الوطن  واستقرار 
القوات المسلحة بكافة قطاعاتها ووحداتها وكلياتها مصدر فخر واعتزاز لكل 
مواطن في دولة اإلمارات حيث حققت إنجازات كبيرة في مختلف المجاالت 
وغدت  وطنهم  عن  للدفاع  بسالة  بكل  يعملون  الذين  الوطن  أبناء  وأهلت 
إحدى القوات الهامة في المنطقة بمستواها العسكري المتقدم. ومع كافة 
الجهود الكبيرة التي بذلتها قواتنا المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن كانت 
أرواحهم  قدموا  الذين  البواسل  الجنود  من  ألبنائنا  جليلة  تضحيات  هنالك 
فداء للوطن وارتقوا إلى ربهم شهداء لم يرهبهم الموت عن الزود عن حياض 

ونعتز  نفاخر  وبهم  الوطني،  واجبهم  بكل شجاعة ألداء  تقدموا  بل  وطنهم 
ستظل  المشرف.  دولتنا  تاريخ  تضيء  نجوما  الوطن  سطرها  فبطوالتهم 
قواتنا المسلحة الدرع الحصين الذي نعتز به ونفاخر بكل ما تبذله من جهود 
اإلمارات  دولة  أرض  على  يقطن  من  كل  لينعم  ومكتسباته  وطننا  لحماية 

العربية المتحدة باألمن واألمان والعيش الكريم« .
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كلمــة
سمو الشيخ ولي عهد عجمان

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شمو �ل�شيخ عمار  بن حميد �لنعيــمي

ويل عهد عجمان

القوات  أن  عجمان  عهد  ولي  النعيمي  حميد  بن  عمار  الشيخ  سمو  أكد 
أمن  حفظ  على  الساهرة  والعين  الحصين   )         ( اإلماراتية  المسلحة 
المواطنين والمقيمين المتمتعين بنعيم االستقرار والطمأنينة والثقة التامة 
بأنهم في حفظ أبطال القوات المسلحة الذين ال يتوانون للحظة عن رصد 
دولة  يعادي  من  بها  يفكر  قد  التي  واألحقاد  والشرور  المحيطة  المتغيرات 
االتحاد. جاء ذلك في كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة “درع الوطن” في 

الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة فيما يلي نصها : 
// تحل علينا اليوم الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة في 
قيادتنا  أسسته  وطنيا  إنجازا  الذي سجل  التاريخ  هذا   .. مايو  من  السادس 
الرشيدة ممثلة بمؤسسي دولة االتحاد الكرام على رأسهم المغفور له الشيخ 

قواتنا المسلحة درع 
الوطن الحصين والعين 
الساهرة على حفظ أمنه
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الذي غرس في نفوس حاملي  ثراه”  الله  نهيان “طيب  آل  زايد بن سلطان 
راية االتحاد من القادة الحكام والمواطنين معاني الوحدة الحقيقية وتشارك 
وحماية  عنه  والذود  الوطن  رفعة  سبيل  في  واإلمكانيات  والعقول  القوى 
المكتسبات واإلنجازات وإعالء شأن الوطن وأبنائه ونجاحاتهم الجليلة. يطيب 
لنا في هذه المناسبة العزيزة أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام 
الله”  الدولة “حفظه  زايد آل نهيان رئيس  صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة وأصحاب 
وشعب  اإلمارات،  حكام  لالتحاد  األعلى  المجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 

اإلمارات والمقيمين على أرض الدولة. لقد أثبتت قواتنا المسلحة أنها درع 
والمقيمين  المواطنين  أمن  حفظ  على  الساهرة  والعين  الحصين  الوطن 
التامة  والثقة  والطمأنينة  االستقرار  بنعيم  تعالى  الله  بحمد  المتمتعين 
بأنهم في حفظ أبطال القوات المسلحة الذين ال يتوانون للحظة عن رصد 
دولة  يعادي  من  بها  يفكر  قد  التي  واألحقاد  والشرور  المحيطة  المتغيرات 
من  فرد  كل  أن  يتيقنوا  لم  ما  بال  لهم  يهنأ  ال  البواسل  فأبطالنا  االتحاد، 
أفراد مجتمع اإلمارات متمتع بنعيم األمان وطمأنينة العقل والقلب والبال 
ومدرك أن لهذا الوطن رب يحميه وجنود أبرار سخروا نفوسهم وإمكاناتهم 
نستذكر  المسلحة  القوات  توحيد  ذكرى  وبمناسبة  والعباد.  البالد  لحفظ 
شهداء الوطن األبرار ونستحضر أسماءهم وأمجادهم وبطوالتهم ونؤكد أن 
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ذكراهم خالدة في تاريخ الوطن الغالي فمهما طال الزمان وتغيرت األحوال 
بنفسه  نهجها وضحى  لمن مضى على  االتحاد ستبقى وفية  فإن مسيرة 
وروحه وماله وجهده وتعبه، وعلمه وعمله وخبرته في سبيل إكمال المسيرة 
وتحريك عجلة التنمية الوطنية الشاملة وتأسيس حضارة اإلمارات بما فيها 
من إنجازات عمرانية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وتقوية مكانة الدولة 
بين مصاف الدول في المجاالت السياسية والتأثير العالمي على مختلف 
الدول لصنع السالم واستقرار الشعوب وتكوين سمعة طيبة في العالقات 

الدولية.
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�شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�رشقي

ويل عهد الفجرية

أن  الفجيرة  الشرقي ولي عهد  بن محمد  بن حمد  الشيخ محمد  أكد سمو 
توحيد القوات المسلحة ذكرى وطنية عزيزة في نفوس أبناء الوطن ومصدر 
فخر واعتزاز لدولة اإلمارات وشعبها. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر 
مجلة )           ( بمناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي 
الباسلة،  المسلحة  قواتنا  لتوحيد   45 الـ  بالذكرى  اليوم  نحتفل   //  : نصها 
الدرع الحامي للوطن والساهر على أمنه وأمانه تحت قيادة دولة اإلمارات 
الرشيدة، ورؤيتها الحكيمة في الحرص على أبنائها والحفاظ على مسيرتها 
والّشرف،  العّزة  رمز  هي  المسلحة  قواتنا  إن  الشامخ.  واتحادها  الحضارية 
حتى  االتحاد  قيام  منذ  اإلمارات  أبناء  نفوس  في  غالية  قيمٍة  من  لها  لما 
راية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب  يومنا هذا، وتحت 

قواتنا المسلحة الدرع 
الحامي للوطن والساهر 

على أمنه وأمانه
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إننا  األصيل.  حصنها  وبانيي  الوطنية  وحدتنا  مؤسسي  وإخوانه  ثراه،  الله 
اإلماراتية،  المسلحة  القوات  بإنجازات  ُنفاخر  الغالية،  المناسبة  هذه  في 
المتحققة  وإنجازاتها  وأبنائه،  الوطن  عن  الدفاع  في  الُمقتَدرة  وبمكاسبها 
لها  ُيشار  وتقنيات متقدمة وجاهزية  خبرات عسكرية  تملكه من  ما  بفضل 
بالَبنان بين دول العالم، وقوٍة ال ُيستهان بها في الجو والبر والبحر، ُمشيدين 
باإلرادة والعزيمة التي ال تتوانى عن رد الحق، والمساهمة في حفظ األمن 
والسالم في المنطقة، تجسيًدا لقيم اإلنسانية واإلخاء مع جميع الشعوب 
واألوطان. كما أننا نستذكر بطوالت شهداء اإلمارات وأبنائها البررة من أفراد 
القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداًء للوطن، ودافعوا عن الشرعية 
والحق حفًظا للسالم واألمن، تاركين نماذج خالدة في اإلنسانية والعطاء، 

وُمجّسدين إرث هذه األرض األصيلة التي نشأوا عليها وترّبوا فيها، مانحين 
هذا  في  ونرفع  الالحقة.  األجيال  طريق  ُتضيء  الّنور  من  خيوًطا  أسماءهم 
الشيخ  السمو  إلى صاحب  والتبريكات  التهاني  آيات  أسمى  المجيد  التاريخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”وصاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 
“رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانهم  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  نائب 
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات وشعب اإلمارات ومنتسبي 

القوات المسلحة//.



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
سمو الشيخ ولي عهد أم القيوين

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال

ويل عهد اأم القيوين

القيوين  أم  عهد  ولي  المعال  راشد  بن  بن سعود  راشد  الشيخ  قال سمو 
نستذكرها  قلوبنا  على  غالية  مناسبة  المسلحة  القوات  توحيد  ذكرى  إن 
بمشاعر الفخر واالعتزاز لما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مستوى عاٍل 
من الجاهزية والكفاءة. جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة )          ( 
بمناسبة الذكرى الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها .. // » في 
ذكرى توحيد القوات المسلحة نستلهم العبر في اإلرادة السياسية وانطالق 
ملحمة بناء الدرع االتحادي لتعزيز قواعد األمن والسالم واالستقرار وصيانة 
المنجزات في إطار منظومة العمل الوطني التي جمعت كافة مؤسسات 
التي قد تنشأ  التحديات والمخاطر  للتعامل مع  العسكرية والمدنية  الدولة 
لقد  والعسكري.  المدني  المؤسسي  التكامل  ولتؤكد  ظرف  أي  تحت 
الرشيدة ساهم في تطوير  بدعم كبير من قيادتنا  المسلحة  حظيت قواتنا 

توحيد القوات المسلحة 
مناسبة غالية نستذكرها 

بمشاعر الفخر واالعتزاز
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إمكاناتها سواء في مجال التصنيع أو التسليح والتجهيز أو استخدام الذكاء 
االصطناعي أو التدريبات المشتركة مع العديد من جيوش الدول الشقيقة 
والصديقة وإقامة فعاليات مشتركة تخدم برامج التدريب والتأهيل العسكري 
تقنيات  إليه  توصلت  ما  آخر  على  لالطالع  الدولية  الدفاع  معارض  وإقامة 
الصناعات العسكرية والعلوم الفردية والجاهزية الجماعية، األمر الذي رفع 
من القدرات العسكرية في منطقة الخليج وحقق خمسة وأربعين عاما من 
البحرية،  المالحة  خطوط  وأمن   ، االقتصادي  والنمو  السياسي  االستقرار 
وأضاف   ، لإلرهاب  والتصدي  اإلقليمية  والتحالفات  الدولية  الجهود  وعزز 
ونحن  واليوم   . والعالمي  اإلقليمي  المستويين  على  للدولة  سياسيا  ثقال 
نحتفل بالذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد قواتنا المسلحة الباسلة نستذكر 
كافة  في  الوطن  أبناء  حققها  التي  والبطوالت  المالحم  واعتزاز  فخر  بكل 

المهام الموكلة إليهم سواء داخل الدولة أو خارجها بكل جدارة واقتدار ونثمن 
الغالي  وطنهم  لخدمة  أنفسهم  نذروا  الذين  األبرار  تضحيات شهدائنا  عاليا 
يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته  أن  الله  ، داعين 
وينزلهم منازل الشهداء والصديقين . وبهذه المناسبة يسرنا أن نتقدم بأحر 
التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة “حفظه الله”وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
السمو  الله” وصاحب  “رعاه  الوزراء حاكم دبي  رئيس مجلس  الدولة  رئيس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات 

وأولياء العهود، وإلى شعب اإلمارات الوفي وإلى أسر الشهداء »//.



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
سمو الشيخ ولي عهد رأس الخيمة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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�شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي

ويل عهد راأ�س اخليمة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي 
الدوام  المسلحة اإلماراتية ستظل على  القوات  أن  الخيمة  ولي عهد رأس 
يصون  الذي  المنيع  والحصن  واألمن  القوة  ورمز  واعتزاز  فخر  مصدر 
عبر  وجهها  التي  سموه  كلمة  في  ذلك  جاء  الوطن.  ومنجزات  مكتسبات 
مجلة )         ( في الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة 
الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة لدولة  فيما يلي نصها : // تشكل الذكرى 
ومنعة  قوة  تعكس  جميعا  قلوبنا  على  وغالية  مهمة  مناسبة  اإلمارات 
اتحادنا الذي انطلق في مسيرته قبل نحو خمسين عاما حامال مشاعل األمل 
وأضحى اليوم عنوانا لريادة عالمية وإنجازات رائدة عانقت المريخ. نستذكر 
اليوم ما بذله القادة المؤسسون في تأسيس االتحاد حتى بات رمزا لإلرادة 
والعزيمة ونموذجا للبناء والتنمية ومصنع الرجال وعرين األبطال أبناء قواتنا 

قواتنا المسلحة رمز 
القوة والحصن المنيع 
لمكتسبات ومنجزات 

الوطن
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المسلحة. إن قواتنا المسلحة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه 
الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة ستظل على الدوام مصدر فخر واعتزاز ورمز 
القوة واألمن والحصن المنيع الذي يصون مكتسبات ومنجزات الوطن. إن 
الـ 45 لتوحيد القوات المسلحة يتزامن مع مناسبة  احتفالنا اليوم بالذكرى 
تاريخية نعيشها بكل فخر وهي االحتفاء باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على 
قيام االتحاد، فعلى مدار 5 عقود قهرت دولة اإلمارات برؤية قيادتها وعزيمة 
أبنائها التحديات ونجحت في تحويلها إلى فرص وحققت اإلنجازات العالمية 

في مختلف المجاالت. تحية تقدير لمنتسبي القوات المسلحة الذين يقدمون 
راية  والذين حافظوا على  للوطن  والوفاء  الوالء واالنتماء  األمثلة في  أروع 
الوطن خفاقة عالية في مختلف ميادين الواجب وتحية تقدير واعتزاز لشهداء 
على  ستظل  الخالدة  فتضحياتهم  وذويهم  الشهداء  وأمهات  األبرار  الوطن 
الدوام النبراس الذي ينير لنا دروب التميز واإلنجاز ويمنحنا العزيمة واإلرادة 
لمواصلة مسيرة اإلنجازات العالمية. نجدد في هذه المناسبة الغالية عهد 
الوالء والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة وسنعمل معا من أجل خمسين عاما 

جديدة نحو مستقبل ملؤه الريادة والتفوق والتفرد
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو
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قواتنا المسلحة 
قدمت صورة مشرفة 

على الساحة الدولية



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
معالي وزير دولة لشؤون الدفاع

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 

86

معايل حممد بن �أحمد �لبو�ردي �لفال�شي

وزير دولة ل�سوؤون الدفاع

القيم  أن  الدفاع  الدولة لشؤون  وزير  البواردي  أحمد  بن  أكد معالي محمد 
من  تأسيسها مستمدة  منذ  المسلحة  قواتنا  عليها  نشأت  التي  والمبادئ 
للخير  حبها  على  القائمة  الدولة  وسياسة  الرشيدة،  القيادة  وتوجهات  فكر 
والقوانين  بالمواثيق  والتزامها  الدول  لسيادة  واحترامها  للسالم،  وسعيها 
الدولية، وإيمانها بضرورة التعاون الدولي المشترك لخير البشرية، وإصرارها 
بعيدا  والتفاهم  بالحوار  األمم  بين  والنزاعات  الخالفات  تسوية جميع  على 
عن العنف أو اللجوء إلى قوة السالح غير المشروعة، وبهذا ُأسندت للقوات 
المسلحة مهمة ضمان األمن واالستقرار محليا وإقليمًيا. جاء ذلك في كلمة 
معاليه التي وجهها عبر مجلة )            ( في الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد 
القوات المسّلحة فيما يلي نصها: على مدى خمسة وأربعين عاما ارتبطت 

قواتنا المسلحة تأسست 
على قيم ومبادئ 
مستمدة من فكر 

وتوجهات القيادة الرشيدة
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ذكرى توحيد القوات المسلحة بالمسيرة الحضارية المباركة لدولة اإلمارات 
العربيةالمتحدة، وبينما نحتفل اليوم بمنجزات قواتنا المسلحة التي ساهمت 
فإن  العالميةواإلقليمية،  الساحتين  على  الدولة  ورفعة  منعة  تعزيز  في 
الفضل يعود إلى نهج قيادتنا الرشيدة لحرصها على توفير األمن واالستقرار 
على  وللمقيمين  اإلمارات  لشعب  الخيروالرخاء  لتحقيق  الدؤوب  وسعيها 
أرضها، ولكونها ترجمة حقيقية لرؤية مؤسس الدولة وباني نهضتها الراحل 
األمن  بأن  آمن  الذي  ثراه”،  الله  “طيب  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ 
وأن  األمام،  إلى  التنمية  بعجلة  ويدفعان  واالستقرار  الخير  يجلبان  واألمان 
واالزدهار،  التقدم  ركائز  من  هي  الناس  بين  والتعايش  والتسامح  السالم 
الخير “رحمه  زايد  العطرة كمارآها وحققها  اليوم هي سيرة اإلمارات  فتلك 

خالل  من  انعكست  التي  الحقيقية  وصورتها  جناته”،  فسيح  وأسكنه  الله 
منجزاتها الحضارية الرائدة والتي جعلت من الدولة واحة من األمن واألمان 
وفق  تصنيفها  ليأتي  والتطور،  للعلم  ومنارة  المشترك  للعيش  ونموذجا 
مؤشرات التنافسية العالمية في مقدمة الدول في العديد من المجاالت. إن 
القيم والمبادئ التي نشأت عليها قواتنا المسلحة منذ تأسيسها مستمدة 
من فكر وتوجهات القيادة الرشيدة، وسياسة الدولة القائمة على حبها للخير 
والقوانين  بالمواثيق  والتزامها  الدول  لسيادة  واحترامها  للسالم،  وسعيها 
الدولية، وإيمانها بضرورة التعاون الدولي المشترك لخير البشرية، وإصرارها 
بعيدا  والتفاهم  بالحوار  األمم  بين  والنزاعات  الخالفات  جميع  تسوية  على 
عن العنف أو اللجوء إلى قوة السالح غير المشروعة، وبهذا ُأسندت للقوات 
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ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

المسلحة مهمة ضمان األمن واالستقرار محليا وإقليمًيا،على أن تبقى على 
أنها تشكل قوة  الدولية، كما  الحق والشرعية  للدفاع عن  أهبة االستعداد 
رادعة لكل من تسول نفسه باالعتداءعلى الدولة أو تهديد أمنها وسيادتها 
واستقاللها، عالوة على مشاركاتها الدولية في جهود بناء وحفظ السالم في 
مناطق مختلفة من العالم وتقديم المساعدات اإلنسانية ونجدة الملهوفين 
والمنكوبين، إلى جانب دعمها لجهود الدولة اقتصاديا واجتماعيا باإلضافة 
لقد  والكوارث.  واألزمات  الطوارئ  إدارة  جهود  في  الفاعلة  المشاركة  إلى 
قامت قواتنا المسلحة بدوٍر متميز في عملية التصدي لفيروس كوفيد - 
19 وفي مواجهة الجائحة العالمية وذلك بالتعاون مع مؤسساتنا الوطنية 
اإلنسانية والصحية واألمنية واالقتصادية بكل كفاءة واقتدار، وقد كرست 
جهودها للتعامل مع هذه األزمة الحقيقية بهدف تقليل تداعياتها الصحية 
واالقتصادية على المجتمع، واالحتفاظ بقدر كبير من المرونة الوطنية، كما 
بهدف  الجائحة  مواجهة  العالم في  دول  للعديد من  الدعم  ساهمتبتقديم 
المساعدة في احتواء آثارها على المستوى العالمي والتقليل من تداعياتها 
على المجتمع الدولي من خالل إمدادهم بمختلف الخدمات والمساعدات 
في  عالميًا  األولى  المراكز  اإلماراتتحتل  بجعل  ساهم  الذي  األمر  الطبية، 
العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع تفشي الفيروس على مستوى 
ذكرى  في  المسلحة.  قواتنا  لصالح  تحسب  جديدة  إنجازات  وتلك  العالم، 
توحيد القوات المسلحة نتضرع إلى الله العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن 
وطنهم  راية  لتبقى  الله  سبيل  في  ودماءهم  أرواحهم  بذلوا  الذين  اإلبرار 
الله  يسكنهم  وأن  األمم،  بين  وشامخة  عزيزة  بالدهم  وتبقى  مرفوعة 
فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، كما أتوجه بتحية شكر 

وامتنان ألبنائنا أبطال القوات المسلحة البواسل لدورهم الفاعل واشتراكهم 
مناطق  في  العسكرية  العمليات  من  العديد  في  الماضية  طوااللسنين 
التطرف  البارز في مواجهة  الحرفية، ولدورهم  بمنتهى  العالم  مختلفة من 
واإلرهاب والوقوف إلى جانب الحق ونصرة المظلوم، ولمساهمتهم في 
جهود بناء وحفظ السالم في مناطق عديدة من العالم سعيًا لتحقيق األمن 
واالستقرار المحلي واإلقليمي وتعزيز السلم الدولي، باإلضافة إلى جهودهم 
الدول  من  للعديد  ودعمهم  واإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات  تقديم  في 
المحتاجة والمنكوبة. نحمد الله على ما حققته قواتنا المسلحة من مكانة 
العالمية، لتصبح مثااًل يحتذى  الجيوش  أرقى  مرموقة تضاهي بمستواها 
به بين األمم وبشهادة العديد من قادة الدول وكبار القادة العسكريين حول 
بأن تبقى قواتنا  الرشيدة وشعب اإلمارات  إذ نعاهد قيادتنا  العالم، ونحن 
المسلحة الدرع المنيع الذي يصون االتحاد ويحافظ على المنجزات. وبهذه 
المناسبة العزيزة على قلوبنا، أرفع إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة 
“حفظه  المسلحة  للقوات  األعلى  القائد   ، الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه  وإلى  الله”، 
الله” وصاحب السمو  الوزراء حاكم دبي “رعاه  الدولة رئيس مجلس  رئيس 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
حكام  األعلى  المجلس  أعضاء  السمو  أصحاب  إخوانهم  وإلى   ، المسلحة 
اإلمارات، وإلى شعب اإلمارات العزيز أسمى آيات التهاني والتبريكات داعيًا 
وقواتنا  وطننا وشعبنا  على  العزيزة  الذكرى  يعيد هذه  أن  وجل  عز  المولى 
البواسل  أبناءنا  الله  يحفظ  وأن  والبركات،  بالخيرواليمن  عام  كل  المسلحة 

ويسدد خطاهم ويجعل النصر حليفهم

لـــوكــهـــيـــد مـــارتـــن
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لـــوكــهـــيـــد مـــارتـــن



ذكرى توحيد القوات امل�سلحة 6
مايو

كلمــة
معالي الفريق الركن رئيس أركان القوات المسلحة

بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة 45 
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معايل �لفريق �لركن حمد حممد ثاين �لرميثي

رئي�س اأركان القوات امل�سلحة

القوات  أركان  رئيس  الرميثي  ثاني  محمد  حمد  الركن  الفريق  معالي  أكد 
المسلحة أن القوات المسلحة في كل مراحل تطورها قدمت صورة مشرفة 
واإلنسانية  العملياتية  المهام  في  الدولية  الساحة  على  وشعبها  لإلمارات 
العالم  في  مختلفة  مناطق  في  فيها  شاركت  التي  السالم،  حفظ  ومهام 
)         ( في الذكرى  . جاء ذلك في كلمة معاليه التي وجهها عبر مجلة 
الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسّلحة فيما يلي نصها: تحتفي دولة 
المجيدة،  الوطنية  مناسباتها  من  بواحدة  اليوم  المتحدة  العربية  اإلمارات 
وهي الذكرى الخامسة واألربعين لتوحيد القوات المسلحة، ففي مثل هذا 
اليوم، السادس من مايو عام 1976، اتفقت رؤى القادة المؤسسين على 
وضع قواتنا المسّلحة تحت قيادة واحدة، وعلم واحد وهدف واحد، لتكتمل 
البناء  من  جديدة  مرحلة  معها  ولتنطلق  الفتية،  االتحاد  دولة  أركان  بذلك 

قواتنا المسلحة قدمت 
صورة مشرفة على 

الساحة الدولية



91

اليوبيل  العام مع  والتنمية. يتزامن االحتفال بتوحيد القوات المسلحة هذا 
الذهبي لتأسيس دولة االتحاد الفتية، وما حققته من إنجازات ونجاحات خالل 
فيها،  ورئيسي  فاعل  دور  المسلحة  للقوات  كان  الماضية،  عامًا  الخمسين 
الوطن  أمن  للدفاع عن  وقوة  والمستدامة،  الشاملة  التنمية  ركيزة  فكانت 
ومقّدراته والحامي لمكتسباته وإنجازاته، وستظل درع الوطن ومصدر قوته 
ومنعته خالل القرون القادمة. لقد قدمت القوات المسلحة في كل مراحل 
المهام  الدولية في  الساحة  تطورها صورة مشرفة لإلمارات وشعبها على 
العملياتية واإلنسانية ومهام حفظ السالم، التي شاركت فيها في مناطق 
مستواها  بسبب  فقط  ليس  باإلشادة  حظيت  حيث  العالم،  في  مختلفة 
من  جسدته  لما  أيضا  وإنما  العملياتية،  وقدراتها  المتطور  االحترافي 

ممارسات وسلوكيات حضارية عبرت من خاللها عن معدن الشعب اإلماراتي 
األصيل، وقيمه اإلنسانية النبيلة التي تنحاز للحق وتساند الشعوب وتدعم 
اليوم  تدرك  المسلحة  قواتنا  إن  واالستقرار.  والتنمية  األمن  تطلعاتها في 
طبيعة التحوالت والتغيرات التي شهدها العالم منذ بدء جائحة كوفيد19-، 
والتي أعادت النظر في كثير من األولويات األمنية واالقتصادية والدفاعية 
العامة  استراتيجيتها  في  وتضمينها  مواكبتها،  على  وتعمل  العالم،  لدول 
من  ويعزز  للدولة،  الشامل  الوطني  األمن  يرسخ  بما  والتطوير،  للتحديث 
التحديات والمخاطر مهما كان مصدرها وطبيعتها. إن  قدرتها في مواجهة 
وأربعين  خمسة  بعد  المسلحة  قواتنا  إليها  وصلت  التي  المشرفة  الصورة 
عامًا من قرار توحيدها، وتزايد التقدير الدولي والثقة فيما تقوم به من أدوار 
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ومهمات تعزز من األمن والسلم إقليميًا ودوليًا هي نتاج الدعم الالمحدود 
الشيخ خليفة بن  برئاسة سيدي صاحب السمو  الرشيدة  من جانب قيادتنا 
الله،  حفظه  المسلحة،  للقوات  األعلى  القائد  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد 
التي وفرت لها كل مظاهر الرعاية، وعملت على تحديثها كي تمتلك أحدث 
منظومات األسلحة في العالم، وبما يعزز من تفوقها النوعي ويجعلها قادرة 
على تأدية المهام التي توكل إليها للدفاع عن المصالح الوطنية، والمشاركة 
بفاعلية مع أحدث جيوش العالم وأعرقها في عمليات مشتركة تحافظ على 
بكل  نستحضر  الوطن،  ذاكرة  من  اليوم  هذا  في  الدوليين.  والسلم  األمن 
فخر حكمة وعبقرية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله 
ثراه، وإخوانه حكام اإلمارات الذين اتخذوا قرار توحيد القوات المسلحة، هذا 
القرار المصيري الذي أسهم في ترسيخ أركان دولة االتحاد، ووفر لها مناخ 
األمن واالستقرار لكي تمضي قدمًا نحو االنطالق لمسيرة النهضة الشاملة 
للوطن، كما نستحضر بكل فخر واعتزاز التضحيات التي قدمها أفراد وضباط 
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الخالق عز وجل  إلى  بالدعاء  القتال، ونتضرع  المسلحة في ميادين  القوات 
أن يرحم شهدائنا ويسكنهم فسيح جناته. وفي هذه المناسبة يشرفني أن 
أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة، حفظه 
الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وسيدي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
منتسبي  جميع  أهنئ  كما  اإلمارات،  حكام  السمو  وأصحاب   ، المسلحة 
المجيد وكل  الوطني  اليوم  الوفي بهذا  المسلحة، وشعب اإلمارات  قواتنا 
عام ووطننا العزيز في أمن وأمان وشعبنا الغالي في ازدهار وسالم ، وقواتنا 
المسلحة نموذج لاللتزام والتضحية والفداء والعمل من أجل نهضة اإلمارات 

ورفعتها.
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الخامسة  بالذكرى  نحتفل  ونحن  واعتزازاً  فخراً  نزهو  أن  جميعاً  لنا  يحق 

واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة، بعد أن تحقق حلم قيام دولتنا الفتية عىل 

يد املؤسسني األوائل، يتقدمهم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه.

مايو  السادس من شهر  الباسلة، ومنذ توحيدها يف  املسلحة  القوات  ظلت 

مكتسباتها  وحارس  سيادتها،  وحامي  الحصني،  الدولة  درع   ،1976 عام 

األمني، ورشيكا أساسياً يف منظومة العمل الوطني املتكاملة لتحقيق التنمية 

املستدامة يف ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

ونعتز يف مجلس التوازن االقتصادي برشاكتنا الوثيقة وتعاوننا املتواصل مع 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي انعكس بوضوح يف 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  الذي  القرار 

بتكليف املجلس  القائد األعىل للقوات املسلحة مؤخراً  عهد أبوظبي نائب 

بهدف  وذلك  أبوظبي،  ورشطة  املسلحة  القوات  وعقود  مشرتيات  بإدارة 

دعم وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة عرب تبني أفضل املامرسات العاملية 

االسرتاتيجية  االستحواذ  عمليات  تنفيذ  أو  العقود  إدارة  عمليات  يف  سواء 

دفاعي  قطاع  بناء  إىل  وصوالً  التوريد  سالسل  ودعم  التكنولوجيا  نقل  أو 

وطني مستدام ومتطور يلبي احتياجات الدولة الدفاعية واألمنية.كام يفتخر 

مجلس التوازن االقتصادي بأن يكون رشيكاً أساسياً وطرفاً فاعالً ومؤثراً يف 

مسرية تطوير ومتكني القوات املسلحة إذ يسعى املجلس يف املرحلة املقبلة 

لقواتنا  النوعي  التفوق  الحفاظ عىل  تتمثل يف  رئيسية  أهداف  تحقيق  إىل 

املسلحة وأجهزتنا األمنية ، وضامن خطوط إمداد آمنة ومستقرة ومستدامة 

إىل  باإلضافة  والتطوير،  االبحاث  مجال  يف  النوعي  التفوق  ضامن  مع  لها 

املساهمة يف خلق فرص عمل للشباب اإلمارايت عن طريق التأهيل والتدريب 

التنافسية  العمل  بيئة  يف  للمشاركة  الالزمة  االحتياجات  بكل  وتجهيزهم 

املوجودة يف الدولة.

ويسعى املجلس من خالل التعاون والتكامل الوثيقني مع القوات املسلحة إىل 

يواكب  مبا  الدولة  يف  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  تطوير  يف  املساهمة 

الثورة الصناعية الرابعة ويعزز مشاركته يف بناء اقتصاد معريف مستدام من شأنه 

املساهمة يف مسرية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وإذ نفخر بكل ما قامت به القوات املسلحة عىل صعيد الوطن أمنا وحامية 

املسلحة  فقواتنا  الدويل.  الصعيد  عىل  دورها  أيضا  نستذكر  فإننا  وتنمية، 

الباسلة لها دور مؤثر ومحوري وبطويل يف التصدي لظاهرة اإلرهاب العاملي 

ونرصة األشقاء واألصدقاء واملساهمة بفاعلية وأمانة يف حفظ األمن والسلم 

البطولة  أروع قصص  أفرادها  وقد سطر  األرض.  بقاع  مختلف  الدوليني يف 

وأسمى معاين التضحية وأبهى الصور اإلنسانية املرشفة.

الوطني  الصعيدين  عىل  اليوم  املسلحة  قواتنا  به  تضطلع  الذي  الدور  إن 

حيث  من  إليها  وصلت  التي  املتقدمة  املكانة  بوضوح  يعكس  والدويل 

الجاهزية البرشية والتقنية التي حرصت القيادة الرشيدة عىل تعزيزها عىل 

بناء  يساهم يف  القوات املسلحة رصحاً وطنياً شامخاً  لتكون  مدار 45 عاماً 

الدولة ويدعم مسريتها نحو مزيد من التقدم والنجاح والتميز. 

كافة  عن  نيابة  بأسمي  أرفع،  أن  أترشف  فإنني  العظيمة،  املناسبة  وبهذه 

التهاين والتربيكات إىل  التوازن االقتصادي، أسمى آيات  العاملني يف مجلس 

مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله ، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 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 للقوات 

املسلحة، وإىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه املناسبة باليمن والربكات وأن يسدد عىل 

العربية  اإلمارات  دولة  لتظل  جهودهم  يبارك  وأن  خطاهم  الخري  طريق 

املتحدة يف طليعة دول العامل ومنارة للتقدم والحضارة.

كام نتقدم بالتهنئة لضباط وضباط صف وأفراد قواتنا املسلحة الباسلة داعني 

يف  الوطن  خدمة  يف  امليض  عىل  ويعينهم  وأبنائها  اإلمارات  يحفظ  ان  الله 

الله عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الذين  القيادة الرشيدة، سائلني  ظل 

جادوا بأرواحهم دفاعاً عن حياضه ومكتسباته ومصالحه وعن مبادئ الحق 

واإلنسانية يف كل مكان.

كلمة سعادة
طارق عبد الرحيم الحوسني

الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي
 مجلس التوازن فخور  برشاكته الوثيقة

مع القوات املسلحة

الخامسة  بالذكرى  نحتفل  ونحن  واعتزازاً  فخراً  نزهو  أن  جميعاً  لنا  يحق 

واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة، بعد أن تحقق حلم قيام دولتنا الفتية عىل 

يد املؤسسني األوائل، يتقدمهم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه.

مايو  السادس من شهر  الباسلة، ومنذ توحيدها يف  املسلحة  القوات  ظلت 

مكتسباتها  وحارس  سيادتها،  وحامي  الحصني،  الدولة  درع   ،1976 عام 

األمني، ورشيكا أساسياً يف منظومة العمل الوطني املتكاملة لتحقيق التنمية 

املستدامة يف ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

ونعتز يف مجلس التوازن االقتصادي برشاكتنا الوثيقة وتعاوننا املتواصل مع 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي انعكس بوضوح يف 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  الذي  القرار 

بتكليف املجلس  القائد األعىل للقوات املسلحة مؤخراً  عهد أبوظبي نائب 

بهدف  وذلك  أبوظبي،  ورشطة  املسلحة  القوات  وعقود  مشرتيات  بإدارة 

دعم وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة عرب تبني أفضل املامرسات العاملية 

االسرتاتيجية  االستحواذ  عمليات  تنفيذ  أو  العقود  إدارة  عمليات  يف  سواء 

دفاعي  قطاع  بناء  إىل  وصوالً  التوريد  سالسل  ودعم  التكنولوجيا  نقل  أو 

وطني مستدام ومتطور يلبي احتياجات الدولة الدفاعية واألمنية.كام يفتخر 

مجلس التوازن االقتصادي بأن يكون رشيكاً أساسياً وطرفاً فاعالً ومؤثراً يف 

مسرية تطوير ومتكني القوات املسلحة إذ يسعى املجلس يف املرحلة املقبلة 

لقواتنا  النوعي  التفوق  الحفاظ عىل  تتمثل يف  رئيسية  أهداف  تحقيق  إىل 

املسلحة وأجهزتنا األمنية ، وضامن خطوط إمداد آمنة ومستقرة ومستدامة 

إىل  باإلضافة  والتطوير،  االبحاث  مجال  يف  النوعي  التفوق  ضامن  مع  لها 

املساهمة يف خلق فرص عمل للشباب اإلمارايت عن طريق التأهيل والتدريب 

التنافسية  العمل  بيئة  يف  للمشاركة  الالزمة  االحتياجات  بكل  وتجهيزهم 

املوجودة يف الدولة.

ويسعى املجلس من خالل التعاون والتكامل الوثيقني مع القوات املسلحة إىل 

يواكب  مبا  الدولة  يف  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  تطوير  يف  املساهمة 

الثورة الصناعية الرابعة ويعزز مشاركته يف بناء اقتصاد معريف مستدام من شأنه 

املساهمة يف مسرية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وإذ نفخر بكل ما قامت به القوات املسلحة عىل صعيد الوطن أمنا وحامية 

املسلحة  فقواتنا  الدويل.  الصعيد  عىل  دورها  أيضا  نستذكر  فإننا  وتنمية، 

الباسلة لها دور مؤثر ومحوري وبطويل يف التصدي لظاهرة اإلرهاب العاملي 

ونرصة األشقاء واألصدقاء واملساهمة بفاعلية وأمانة يف حفظ األمن والسلم 

البطولة  أروع قصص  أفرادها  وقد سطر  األرض.  بقاع  مختلف  الدوليني يف 

وأسمى معاين التضحية وأبهى الصور اإلنسانية املرشفة.

الوطني  الصعيدين  عىل  اليوم  املسلحة  قواتنا  به  تضطلع  الذي  الدور  إن 

حيث  من  إليها  وصلت  التي  املتقدمة  املكانة  بوضوح  يعكس  والدويل 

الجاهزية البرشية والتقنية التي حرصت القيادة الرشيدة عىل تعزيزها عىل 

بناء  يساهم يف  القوات املسلحة رصحاً وطنياً شامخاً  لتكون  مدار 45 عاماً 

الدولة ويدعم مسريتها نحو مزيد من التقدم والنجاح والتميز. 

كافة  عن  نيابة  بأسمي  أرفع،  أن  أترشف  فإنني  العظيمة،  املناسبة  وبهذه 

التهاين والتربيكات إىل  التوازن االقتصادي، أسمى آيات  العاملني يف مجلس 

مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله ، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 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 للقوات 

املسلحة، وإىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه املناسبة باليمن والربكات وأن يسدد عىل 

العربية  اإلمارات  دولة  لتظل  جهودهم  يبارك  وأن  خطاهم  الخري  طريق 

املتحدة يف طليعة دول العامل ومنارة للتقدم والحضارة.

كام نتقدم بالتهنئة لضباط وضباط صف وأفراد قواتنا املسلحة الباسلة داعني 

يف  الوطن  خدمة  يف  امليض  عىل  ويعينهم  وأبنائها  اإلمارات  يحفظ  ان  الله 

الله عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الذين  القيادة الرشيدة، سائلني  ظل 

جادوا بأرواحهم دفاعاً عن حياضه ومكتسباته ومصالحه وعن مبادئ الحق 

واإلنسانية يف كل مكان.

كلمة سعادة
طارق عبد الرحيم الحوسني

الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي
 مجلس التوازن فخور  برشاكته الوثيقة

مع القوات املسلحة
الخامسة  بالذكرى  نحتفل  ونحن  واعتزازاً  فخراً  نزهو  أن  جميعاً  لنا  يحق 

واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة، بعد أن تحقق حلم قيام دولتنا الفتية عىل 

يد املؤسسني األوائل، يتقدمهم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه.

مايو  السادس من شهر  الباسلة، ومنذ توحيدها يف  املسلحة  القوات  ظلت 

مكتسباتها  وحارس  سيادتها،  وحامي  الحصني،  الدولة  درع   ،1976 عام 

األمني، ورشيكا أساسياً يف منظومة العمل الوطني املتكاملة لتحقيق التنمية 

املستدامة يف ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

ونعتز يف مجلس التوازن االقتصادي برشاكتنا الوثيقة وتعاوننا املتواصل مع 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي انعكس بوضوح يف 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  الذي  القرار 

بتكليف املجلس  القائد األعىل للقوات املسلحة مؤخراً  عهد أبوظبي نائب 

بهدف  وذلك  أبوظبي،  ورشطة  املسلحة  القوات  وعقود  مشرتيات  بإدارة 

دعم وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة عرب تبني أفضل املامرسات العاملية 

االسرتاتيجية  االستحواذ  عمليات  تنفيذ  أو  العقود  إدارة  عمليات  يف  سواء 

دفاعي  قطاع  بناء  إىل  وصوالً  التوريد  سالسل  ودعم  التكنولوجيا  نقل  أو 

وطني مستدام ومتطور يلبي احتياجات الدولة الدفاعية واألمنية.كام يفتخر 

مجلس التوازن االقتصادي بأن يكون رشيكاً أساسياً وطرفاً فاعالً ومؤثراً يف 

مسرية تطوير ومتكني القوات املسلحة إذ يسعى املجلس يف املرحلة املقبلة 

لقواتنا  النوعي  التفوق  الحفاظ عىل  تتمثل يف  رئيسية  أهداف  تحقيق  إىل 

املسلحة وأجهزتنا األمنية ، وضامن خطوط إمداد آمنة ومستقرة ومستدامة 

إىل  باإلضافة  والتطوير،  االبحاث  مجال  يف  النوعي  التفوق  ضامن  مع  لها 

املساهمة يف خلق فرص عمل للشباب اإلمارايت عن طريق التأهيل والتدريب 

التنافسية  العمل  بيئة  يف  للمشاركة  الالزمة  االحتياجات  بكل  وتجهيزهم 

املوجودة يف الدولة.

ويسعى املجلس من خالل التعاون والتكامل الوثيقني مع القوات املسلحة إىل 

يواكب  مبا  الدولة  يف  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  تطوير  يف  املساهمة 

الثورة الصناعية الرابعة ويعزز مشاركته يف بناء اقتصاد معريف مستدام من شأنه 

املساهمة يف مسرية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وإذ نفخر بكل ما قامت به القوات املسلحة عىل صعيد الوطن أمنا وحامية 

املسلحة  فقواتنا  الدويل.  الصعيد  عىل  دورها  أيضا  نستذكر  فإننا  وتنمية، 

الباسلة لها دور مؤثر ومحوري وبطويل يف التصدي لظاهرة اإلرهاب العاملي 

ونرصة األشقاء واألصدقاء واملساهمة بفاعلية وأمانة يف حفظ األمن والسلم 

البطولة  أروع قصص  أفرادها  وقد سطر  األرض.  بقاع  مختلف  الدوليني يف 

وأسمى معاين التضحية وأبهى الصور اإلنسانية املرشفة.

الوطني  الصعيدين  عىل  اليوم  املسلحة  قواتنا  به  تضطلع  الذي  الدور  إن 

حيث  من  إليها  وصلت  التي  املتقدمة  املكانة  بوضوح  يعكس  والدويل 

الجاهزية البرشية والتقنية التي حرصت القيادة الرشيدة عىل تعزيزها عىل 

بناء  يساهم يف  القوات املسلحة رصحاً وطنياً شامخاً  لتكون  مدار 45 عاماً 

الدولة ويدعم مسريتها نحو مزيد من التقدم والنجاح والتميز. 

كافة  عن  نيابة  بأسمي  أرفع،  أن  أترشف  فإنني  العظيمة،  املناسبة  وبهذه 

التهاين والتربيكات إىل  التوازن االقتصادي، أسمى آيات  العاملني يف مجلس 

مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله ، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 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 للقوات 

املسلحة، وإىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه املناسبة باليمن والربكات وأن يسدد عىل 

العربية  اإلمارات  دولة  لتظل  جهودهم  يبارك  وأن  خطاهم  الخري  طريق 

املتحدة يف طليعة دول العامل ومنارة للتقدم والحضارة.

كام نتقدم بالتهنئة لضباط وضباط صف وأفراد قواتنا املسلحة الباسلة داعني 

يف  الوطن  خدمة  يف  امليض  عىل  ويعينهم  وأبنائها  اإلمارات  يحفظ  ان  الله 

الله عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الذين  القيادة الرشيدة، سائلني  ظل 

جادوا بأرواحهم دفاعاً عن حياضه ومكتسباته ومصالحه وعن مبادئ الحق 

واإلنسانية يف كل مكان.

كلمة سعادة
طارق عبد الرحيم الحوسني

الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي
 مجلس التوازن فخور  برشاكته الوثيقة

مع القوات املسلحة
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الخامسة  بالذكرى  نحتفل  ونحن  واعتزازاً  فخراً  نزهو  أن  جميعاً  لنا  يحق 

واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة، بعد أن تحقق حلم قيام دولتنا الفتية عىل 

يد املؤسسني األوائل، يتقدمهم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه.

مايو  السادس من شهر  الباسلة، ومنذ توحيدها يف  املسلحة  القوات  ظلت 

مكتسباتها  وحارس  سيادتها،  وحامي  الحصني،  الدولة  درع   ،1976 عام 

األمني، ورشيكا أساسياً يف منظومة العمل الوطني املتكاملة لتحقيق التنمية 

املستدامة يف ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

ونعتز يف مجلس التوازن االقتصادي برشاكتنا الوثيقة وتعاوننا املتواصل مع 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي انعكس بوضوح يف 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  الذي  القرار 

بتكليف املجلس  القائد األعىل للقوات املسلحة مؤخراً  عهد أبوظبي نائب 

بهدف  وذلك  أبوظبي،  ورشطة  املسلحة  القوات  وعقود  مشرتيات  بإدارة 

دعم وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة عرب تبني أفضل املامرسات العاملية 

االسرتاتيجية  االستحواذ  عمليات  تنفيذ  أو  العقود  إدارة  عمليات  يف  سواء 

دفاعي  قطاع  بناء  إىل  وصوالً  التوريد  سالسل  ودعم  التكنولوجيا  نقل  أو 

وطني مستدام ومتطور يلبي احتياجات الدولة الدفاعية واألمنية.كام يفتخر 

مجلس التوازن االقتصادي بأن يكون رشيكاً أساسياً وطرفاً فاعالً ومؤثراً يف 

مسرية تطوير ومتكني القوات املسلحة إذ يسعى املجلس يف املرحلة املقبلة 

لقواتنا  النوعي  التفوق  الحفاظ عىل  تتمثل يف  رئيسية  أهداف  تحقيق  إىل 

املسلحة وأجهزتنا األمنية ، وضامن خطوط إمداد آمنة ومستقرة ومستدامة 

إىل  باإلضافة  والتطوير،  االبحاث  مجال  يف  النوعي  التفوق  ضامن  مع  لها 

املساهمة يف خلق فرص عمل للشباب اإلمارايت عن طريق التأهيل والتدريب 

التنافسية  العمل  بيئة  يف  للمشاركة  الالزمة  االحتياجات  بكل  وتجهيزهم 

املوجودة يف الدولة.

ويسعى املجلس من خالل التعاون والتكامل الوثيقني مع القوات املسلحة إىل 

يواكب  مبا  الدولة  يف  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  تطوير  يف  املساهمة 

الثورة الصناعية الرابعة ويعزز مشاركته يف بناء اقتصاد معريف مستدام من شأنه 

املساهمة يف مسرية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وإذ نفخر بكل ما قامت به القوات املسلحة عىل صعيد الوطن أمنا وحامية 

املسلحة  فقواتنا  الدويل.  الصعيد  عىل  دورها  أيضا  نستذكر  فإننا  وتنمية، 

الباسلة لها دور مؤثر ومحوري وبطويل يف التصدي لظاهرة اإلرهاب العاملي 

ونرصة األشقاء واألصدقاء واملساهمة بفاعلية وأمانة يف حفظ األمن والسلم 

البطولة  أروع قصص  أفرادها  وقد سطر  األرض.  بقاع  مختلف  الدوليني يف 

وأسمى معاين التضحية وأبهى الصور اإلنسانية املرشفة.

الوطني  الصعيدين  عىل  اليوم  املسلحة  قواتنا  به  تضطلع  الذي  الدور  إن 

حيث  من  إليها  وصلت  التي  املتقدمة  املكانة  بوضوح  يعكس  والدويل 

الجاهزية البرشية والتقنية التي حرصت القيادة الرشيدة عىل تعزيزها عىل 

بناء  يساهم يف  القوات املسلحة رصحاً وطنياً شامخاً  لتكون  مدار 45 عاماً 

الدولة ويدعم مسريتها نحو مزيد من التقدم والنجاح والتميز. 

كافة  عن  نيابة  بأسمي  أرفع،  أن  أترشف  فإنني  العظيمة،  املناسبة  وبهذه 

التهاين والتربيكات إىل  التوازن االقتصادي، أسمى آيات  العاملني يف مجلس 

مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله ، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 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 للقوات 

املسلحة، وإىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه املناسبة باليمن والربكات وأن يسدد عىل 

العربية  اإلمارات  دولة  لتظل  جهودهم  يبارك  وأن  خطاهم  الخري  طريق 

املتحدة يف طليعة دول العامل ومنارة للتقدم والحضارة.

كام نتقدم بالتهنئة لضباط وضباط صف وأفراد قواتنا املسلحة الباسلة داعني 

يف  الوطن  خدمة  يف  امليض  عىل  ويعينهم  وأبنائها  اإلمارات  يحفظ  ان  الله 

الله عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الذين  القيادة الرشيدة، سائلني  ظل 

جادوا بأرواحهم دفاعاً عن حياضه ومكتسباته ومصالحه وعن مبادئ الحق 

واإلنسانية يف كل مكان.

كلمة سعادة
طارق عبد الرحيم الحوسني

الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي
 مجلس التوازن فخور  برشاكته الوثيقة

مع القوات املسلحة

الخامسة  بالذكرى  نحتفل  ونحن  واعتزازاً  فخراً  نزهو  أن  جميعاً  لنا  يحق 

واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة، بعد أن تحقق حلم قيام دولتنا الفتية عىل 

يد املؤسسني األوائل، يتقدمهم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان طيب الله ثراه.

مايو  السادس من شهر  الباسلة، ومنذ توحيدها يف  املسلحة  القوات  ظلت 

مكتسباتها  وحارس  سيادتها،  وحامي  الحصني،  الدولة  درع   ،1976 عام 

األمني، ورشيكا أساسياً يف منظومة العمل الوطني املتكاملة لتحقيق التنمية 

املستدامة يف ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

ونعتز يف مجلس التوازن االقتصادي برشاكتنا الوثيقة وتعاوننا املتواصل مع 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي انعكس بوضوح يف 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  الذي  القرار 

بتكليف املجلس  القائد األعىل للقوات املسلحة مؤخراً  عهد أبوظبي نائب 

بهدف  وذلك  أبوظبي،  ورشطة  املسلحة  القوات  وعقود  مشرتيات  بإدارة 

دعم وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة عرب تبني أفضل املامرسات العاملية 

االسرتاتيجية  االستحواذ  عمليات  تنفيذ  أو  العقود  إدارة  عمليات  يف  سواء 

دفاعي  قطاع  بناء  إىل  وصوالً  التوريد  سالسل  ودعم  التكنولوجيا  نقل  أو 

وطني مستدام ومتطور يلبي احتياجات الدولة الدفاعية واألمنية.كام يفتخر 

مجلس التوازن االقتصادي بأن يكون رشيكاً أساسياً وطرفاً فاعالً ومؤثراً يف 

مسرية تطوير ومتكني القوات املسلحة إذ يسعى املجلس يف املرحلة املقبلة 

لقواتنا  النوعي  التفوق  الحفاظ عىل  تتمثل يف  رئيسية  أهداف  تحقيق  إىل 

املسلحة وأجهزتنا األمنية ، وضامن خطوط إمداد آمنة ومستقرة ومستدامة 

إىل  باإلضافة  والتطوير،  االبحاث  مجال  يف  النوعي  التفوق  ضامن  مع  لها 

املساهمة يف خلق فرص عمل للشباب اإلمارايت عن طريق التأهيل والتدريب 
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األمني، ورشيكا أساسياً يف منظومة العمل الوطني املتكاملة لتحقيق التنمية 

املستدامة يف ظل الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة.

ونعتز يف مجلس التوازن االقتصادي برشاكتنا الوثيقة وتعاوننا املتواصل مع 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي انعكس بوضوح يف 

ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أصدره  الذي  القرار 

بتكليف املجلس  القائد األعىل للقوات املسلحة مؤخراً  عهد أبوظبي نائب 

بهدف  وذلك  أبوظبي،  ورشطة  املسلحة  القوات  وعقود  مشرتيات  بإدارة 

دعم وتعزيز القدرات الدفاعية للدولة عرب تبني أفضل املامرسات العاملية 

االسرتاتيجية  االستحواذ  عمليات  تنفيذ  أو  العقود  إدارة  عمليات  يف  سواء 

دفاعي  قطاع  بناء  إىل  وصوالً  التوريد  سالسل  ودعم  التكنولوجيا  نقل  أو 

وطني مستدام ومتطور يلبي احتياجات الدولة الدفاعية واألمنية.كام يفتخر 

مجلس التوازن االقتصادي بأن يكون رشيكاً أساسياً وطرفاً فاعالً ومؤثراً يف 

مسرية تطوير ومتكني القوات املسلحة إذ يسعى املجلس يف املرحلة املقبلة 

لقواتنا  النوعي  التفوق  الحفاظ عىل  تتمثل يف  رئيسية  أهداف  تحقيق  إىل 

املسلحة وأجهزتنا األمنية ، وضامن خطوط إمداد آمنة ومستقرة ومستدامة 

إىل  باإلضافة  والتطوير،  االبحاث  مجال  يف  النوعي  التفوق  ضامن  مع  لها 

املساهمة يف خلق فرص عمل للشباب اإلمارايت عن طريق التأهيل والتدريب 

التنافسية  العمل  بيئة  يف  للمشاركة  الالزمة  االحتياجات  بكل  وتجهيزهم 

املوجودة يف الدولة.

ويسعى املجلس من خالل التعاون والتكامل الوثيقني مع القوات املسلحة إىل 

يواكب  مبا  الدولة  يف  واألمنية  الدفاعية  الصناعات  قطاع  تطوير  يف  املساهمة 

الثورة الصناعية الرابعة ويعزز مشاركته يف بناء اقتصاد معريف مستدام من شأنه 

املساهمة يف مسرية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وإذ نفخر بكل ما قامت به القوات املسلحة عىل صعيد الوطن أمنا وحامية 

املسلحة  فقواتنا  الدويل.  الصعيد  عىل  دورها  أيضا  نستذكر  فإننا  وتنمية، 

الباسلة لها دور مؤثر ومحوري وبطويل يف التصدي لظاهرة اإلرهاب العاملي 

ونرصة األشقاء واألصدقاء واملساهمة بفاعلية وأمانة يف حفظ األمن والسلم 

البطولة  أروع قصص  أفرادها  وقد سطر  األرض.  بقاع  مختلف  الدوليني يف 

وأسمى معاين التضحية وأبهى الصور اإلنسانية املرشفة.

الوطني  الصعيدين  عىل  اليوم  املسلحة  قواتنا  به  تضطلع  الذي  الدور  إن 

حيث  من  إليها  وصلت  التي  املتقدمة  املكانة  بوضوح  يعكس  والدويل 

الجاهزية البرشية والتقنية التي حرصت القيادة الرشيدة عىل تعزيزها عىل 

بناء  يساهم يف  القوات املسلحة رصحاً وطنياً شامخاً  لتكون  مدار 45 عاماً 

الدولة ويدعم مسريتها نحو مزيد من التقدم والنجاح والتميز. 

كافة  عن  نيابة  بأسمي  أرفع،  أن  أترشف  فإنني  العظيمة،  املناسبة  وبهذه 

التهاين والتربيكات إىل  التوازن االقتصادي، أسمى آيات  العاملني يف مجلس 

مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

حفظه الله ، وإىل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 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 للقوات 

املسلحة، وإىل أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، 

داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه املناسبة باليمن والربكات وأن يسدد عىل 

العربية  اإلمارات  دولة  لتظل  جهودهم  يبارك  وأن  خطاهم  الخري  طريق 

املتحدة يف طليعة دول العامل ومنارة للتقدم والحضارة.

كام نتقدم بالتهنئة لضباط وضباط صف وأفراد قواتنا املسلحة الباسلة داعني 

يف  الوطن  خدمة  يف  امليض  عىل  ويعينهم  وأبنائها  اإلمارات  يحفظ  ان  الله 

الله عز وجل أن يتقبل شهداء الوطن الذين  القيادة الرشيدة، سائلني  ظل 

جادوا بأرواحهم دفاعاً عن حياضه ومكتسباته ومصالحه وعن مبادئ الحق 

واإلنسانية يف كل مكان.

كلمة سعادة
طارق عبد الرحيم الحوسني

الرئيس التنفيذي ملجلس التوازن االقتصادي
 مجلس التوازن فخور  برشاكته الوثيقة
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أخلص التهاين 
لقيادتنا الرشيدة 

مبناسبة ذكرى توحيد 
القوات املسلحة



With the continuous support of Her Highness Sheikha 
Fatima bint Mubarak, Chairwoman of the General Wom-
en’s Union (GWU), President of the Supreme Council for 
Motherhood and Childhood, and Supreme Chairwoman 
of the Family Development Foundation (FDF), the Armed 
Forces has taken care of the role of women in serving the 
nation. Emirati women in our Armed Forces have proved, 
as His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
said, “their merit in belonging to these forces and that 
they are up to the task in terms of work, achievement, 
dedication to duty, bearing responsibility, readiness and 
sacrifice in defence of the nation’s soil, freedom, achieve-
ments and gains.” 
It is necessary for girls to have their role in serving the 
nation by joining the ranks of the Armed Forces so as 
to have a competent and experienced national female 
cadre in the armed forces and give women the right 
to participate in defending the homeland. The Khawla 
Bint Al-Azwar Military School was established in order 
for UAE’s daughters to contribute to the service of their 
community and fulfil their national duty. The school has 
become a living field that gives Emirati women a real op-
portunity for equality with men in the major sectors of 
work in the country. The school is also a source that pro-
vides the Armed Forces every year with qualified female 
recruits to work in many specialties such as secretarial 
work, administrative affairs, computers and military me-
dia, which ultimately supports women’s rights in society 
and their equality with men.

Women in the 
Armed Forces

Khawla Bint Al-Azwar 
Military School was 
established in order 
for UAE’s daughters to 
contribute to the service 
of their community 
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tional service programme and the university education sys-
tem; and making use of some of the skills that recruits learn 
during their training period to improve their academic per-
formance in the disciplines they want to join.

Getting Things Done
Our Armed Forces are fully ready and have solid will to de-
fend the nation’s soil and safeguard its security and supreme 
interests at anytime and anywhere. It is also ready to sup-
port the Arab security system based on its obligations and 
responsibilities that the UAE believes in under the leader-
ship of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. The 
UAE Armed Forces have always proven their extraordinary 
ability to carry out the tasks entrusted, whether in respond-
ing to aggression, standing by the right, facing the forces of 
extremism and terrorism, or maintaining peace and stability 
in different regions of the world. In all fields of work, the UAE 
Armed Forces has won the world’s appreciation and respect 
for its high professionalism, competence, and high ethics 
and values. The experiences and events already witnessed 

by the region have taught us to be cautious and ready for 
all possibilities. The coming stage requires us to continue 
working to achieve the highest standards of excellence in 
efficiency, performance and speed of response to deal with 
various developments.

Reaching New Heights
Since the unification of its Armed Forces, the UAE has gone 
through historical stages in which it achieved human glories 
that illuminated the path of citizens to follow in the foot-
steps of the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, who 
revived the values of loyalty, sacrifice, and work to advance 
and protect human beings. Our armed forces have provided 
relief to the afflicted in various countries of the world that 
were affected by wars and difficult disasters. Our forces have 
provided honourable examples of sacrifice and giving, pro-
viding humanitarian aid to the needy, sheltering refugees 
from wars, treating the injured, rebuilding and reconstruct-
ing what was destroyed by the war machine.
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In building and developing the capabilities of the Armed 
Forces, the UAE’s choice is based on competence and 
quality. Thus, the human element is the focus of the 
modernisation and development process, both at the 
scientific and training level. Everyone is quite confident 
that the personnel of the Armed Forces, with their high 
levels of training and qualification, are able to counter 
risks and new challenges.
The Armed Forces have accomplished important mili-
tary developments toward the building of its human 
force, alongside its defence strength, by graduating suc-
cessive batches of the nation’s youth from its various 
academic edifices and affiliated institutes. The Armed 
Forces have set up military institutes, schools and col-
leges that train and qualify youth militarily in line with 
contemporary requirements and developments. It has 
signed agreements with prestigious civil universities to 
support the human element. It has also worked to pro-
vide these educational institutes with all capabilities and 
military sciences that allow military students to learn the 
various necessary military sciences that enable them to 
grasp the tasks entrusted to them in future in service of 
the nation. 
The various military institutes, schools, and colleges are 
the main source from which our Armed Forces derive 
their military cadres. They provide the proper military 
training and preparation for young recruits to be able 
to protect their homeland and preserve its security and 
stability. Today, our military establishment is at the fore-
front of institutions in the country, and thanks to the 
directives, patronage and care of His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, it keeps up with the most 
advanced military institutions in the world.

Military Institutes, 
Schools and
Colleges
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The human element 
is the focus of the 
modernisation and 
development process, 
both at the scientific and 
training level 

mand, and the inauguration of the Martyrs’ Memorial and the Land 
Forces Museum.

National Service Recruits Complete Studies Online
On March 29, under the directives and patronage of His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, the National and Reserve Ser-
vice Authority and the Ministry of Education announced the launch of 
the university study project for National Service recruits. This project 
allows all 12th Grade graduates of the academic year 2020-2021, who 
will join the 16th batch and the following batches, to study university 
courses online, to ensure that students continue their university stud-
ies during the period of military service. 
This step comes under the leadership’s directives as part of the efforts 
aimed at developing national human cadres for the future, by ensur-
ing that they join the national service and, at the same time, continue 
their university education easily and without interruption.
This project will help achieve a set of goals, namely: motivating stu-
dents to complete their university studies; enabling them to make 
proper decisions regarding university majors; preserving students’ 
interest by helping them continue their academic studies in higher 
education institutions; achieving complementarity between the na-



This year witnessed the convening of an exceptional edi-
tion of the exhibitions, which succeeded in consolidating 
their position as an integrated platform that attracted the 
world despite the circumstances and challenges posed by 
the COVID-19 pandemic. The defence industries, which the 
two exhibitions highlighted, proved to be the basis for re-
inforcement of the development process in the advanced 
technology and innovation sectors by keeping pace with 
the technologies of the Fourth Industrial Revolution. The 
satisfaction rate of visitors and exhibitors at IDEX and NAV-
DEX reached 96 per cent, which is one of the highest global 
percentages in the sector of exhibitions and conferences. 
ADNEC’s preventive protocols and precautionary measures 

have also met with the approval of visitors, exhibitors and 
specialists in the exhibition and conference industry.
Until the end of the last day, the two exhibitions had at-
tracted more than 62,445 visitors from all over the world, 
which reflects the high importance of the two exhibitions 
on the agenda of specialised international events; it is an 
achievement that was reflected in the ability to welcome 
the world again.

The Land Forces Celebrate the Unification Day
On March 3, the ground forces celebrated the 32nd Unifica-
tion Day, which was held in Zayed Military City, coinciding 
with the hand-over and take-over of the Land Forces Com-
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Celebration by the Air Force and Air Defense
On January 6, the Air Force and Air Defense celebrated the 
45th anniversary of their unification as well as their high readi-
ness to carry out the most difficult tasks anywhere in the world. 
The performance of our soldiers was admired and respected 
by all prestigious military institutions, experts and analysts. 
They praised our soldiers’ competence, skill and courage in all 
the tasks assigned to them. This distinguished level is the result 
of the endeavours of the prudent leadership, which provided 
the various branches of the Armed Forces with the best con-
ditions, the finest forms of preparation and training, and the 
latest weapon systems in the world, all within the framework 
of a deliberate and planned process to achieve the best results.

IDEX and NAVDEX 2021
The Higher Organizing Committee of the International Defence 
Exhibition (IDEX) and Naval Defence Exhibition (NAVDEX) 2021, 
which were held from 21 to 25 February, announced the conclu-
sion of their 15th edition in Abu Dhabi, which was held under 
the patronage of His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE.
During the closing day activities, the value of the final deals 
signed with foreign and local companies over the five days of the 
two exhibitions was announced at AED 20.957 billion (about US$ 
5.7 billion). The value of the fifth and last day’s deals amounted to 
AED 904.2 million (about US$ 246.2 million) distributed among 
20 deals: 15 local deals and 5 international deals.
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its land, sea and air branches was the result of careful plans 
and studies, as well as the continuous support from our 
wise leadership, reflecting the importance of the role of the 
Armed Forces as one of the pillars of the modern state. This 
shift was marked by a high degree of organisation, prepara-
tion, and training of the human element, and a deliberate 
acquisition of the latest military weapons and equipment 
technology that is in line with modern warfare and defence 
technology to protect our homeland.
The Armed Forces is the symbol of the nation’s pride in the 
strength and power it has attained thanks to the insightful 
leadership’s thinking that aspires to accommodate the high-
est standards of military action in order to be in full swing 
with everything new and to achieve readiness, competence 

and ability to carry out tasks and duties. Why not? The land, 
air and sea forces have become one integrated and mutu-
ally supportive body in preparation, planning and imple-
mentation. These forces carry out the training courses and 
tasks jointly with each other at times, and with the armies of 
brotherly and friendly countries at other times, with the aim 
of benefiting from everything new and gaining and devel-
oping expertise and skills.

Activities and Events of the Ministry of Defense and the 
Armed Forces
The first quarter of 2021 witnessed many activities and 
events at the level of the Armed Forces and the Ministry of 
Defense.
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threatening the security and the gains of the country,” said 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces.
The development attained by our Armed Forces is the out-
come of a great effort over many years and a deep and 
far-sighted vision initiated by the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, and pursued and 
promoted by His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Na-
hyan, President of the UAE, may God protect him. This vi-
sion focuses on reinforcing Armed Forces personnel and 
fully enabling them to defend the country, through utilising 
the latest technologies and weapons, undergoing the best 
training, and taking part in military exercises with many 
armed forces from the region and the rest of the world.

On this occasion, the Executive Department of Defense 
Communication at the Ministry of Defense issued a report 
reviewing the quantum leap taken by our Armed Forces 
during its march in human, technical and technological 
competence and in all areas of their work.

The Armed Forces’ Role as a Pillar of the Modern State
Throughout all stages of its construction, the Armed Forces 
enjoyed the support and attention of our prudent leader-
ship, which was keen to provide it with all capabilities, the 
latest weapons and the state-of-the-art military technology. 
This aims to support the Armed Forces’ integrated combat 
efficiency in order to be at the forefront of modern armies 
with its successive qualitative shifts. The large quantitative 
and qualitative shift witnessed by our Armed Forces in all 
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The Armed Forces are fully ready and prepared to 
deter all those who seek to undermine the nation’s 
security or compromise its gains.

By: Husain Al Mannaee

The date May 6 is a glorious annual occasion in the nation’s memory. On 6th May 
1976, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rulers of the Emirates made a historic decision to unify 
the Armed Forces under one central command and one flag, strengthening the 
foundations of the Union.
This year, the 45th anniversary of the Armed Forces Unification Day will coincide 
with the country’s celebration of the 50th year, representing an important mile-
stone in the UAE’s history and the start of a new era. The Armed Forces play a key 
role in launching humanitarian and relief operations around the world, under-
scoring the vision of the UAE’s leadership to support friendly countries.

Loyalty and Belonging
The unification of the Armed Forces was a starting point in the establishment of 
a modern and advanced national army capable of protecting national gains and 
defending the UAE and fraternal countries, contributing to the implementation 
of the UAE’s foreign policy abroad, most notably in terms of achieving regional 
and international peace, stability, security and justice.
This decision not only symbolises the unity of the Armed Forces, but also ex-
presses the values of loyalty, belonging and patriotism rooted in the hearts of 
all people of the country, which makes them all compete with each other to join, 
and serve in, the ranks of the Armed Forces. They consider it a factory of men, 
as it has institutions, training and scientific plans and advanced academies that 
develop and prepare national cadres so as to actively contribute to the journey of 
construction and development.

A Message of Peace
The UAE’s message to the world is one of peace, due to its belief that being pow-
erful is the key guarantee to preserving peace. Therefore, the country always aims 
to strengthen and modernise its Armed Forces.
“We are confident in the fact that our Armed Forces are fully ready to deter those 
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Congratulations to the UAE as it marks the 45th Armed 
Forces Unification Day. We extend our sincere greetings 
to the nation’s leadership and to the brave men and 
women of the UAE Armed Forces for their remarkable ef-
forts to build a country capable of defending its interests 
with sophisticated military power.

At Lockheed Martin, we are proud to continue finding 
new ways to enhance the performance and capabilities 
of our UAE partners with the world’s most cutting-edge 
technologies. I take this opportunity to commend the 
significant steps the UAE’s leaders have taken to advance 
the defense industry by investing in people, systems, and 
training, to make the UAE a regional and global economic 
powerhouse.

Lockheed Martin Hails Successful 
Partnership on UAE Armed Forces 
Unification Day



ARMED FORCES UNIFICATION DAY

On the 45th UAE Armed Forces Unification Day, we at EDGE salute all those 
who have contributed to the safety and security of our nation. 
We honour the steadfast commitment made by the Armed Forces to ensure a 
strong and safe sovereign state as they risk their lives to protect us all. 
And we pay tribute to our founding father late Sheikh Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan and the leaders of the Emirates that took the wise decision to unify 
the Armed Forces and establish what is considered today, a distinguished 
military power in the Arab region. 
As we additionally celebrate the UAE’s remarkable journey over the last 50 
years, we extend our deepest respect to the UAE President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler 
of Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, for overseeing the continued modernisation of our country and 
guiding the Armed Forces in promoting peace and stability at the regional and 
international levels.       
At EDGE, a core part of our work is to support the Armed Forces in their 
endeavours for a secure future. Through agile, bold and disruptive solutions, 
we ensure they have products and services that lead to mission readiness and a 
competitive advantage through some of the most advanced technologies. 
With the incredible pace of technological advancement set to continue in this 
industry - on this historic day - we pledge to continue our search for the most 
leading-edge breakthroughs that can support our nation’s symbol of pride – 
the UAE Armed Forces. 

H.E. Faisal Al Bannai,
CEO & Managing Director, EDGE
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We are very pleased today to join in the celebrations for the 
45th anniversary of the UAE Armed Forces Unification Day. 
This important day reflects the realization of the dream of 
the Father of our Nation, the late Sheikh Zayed bin Sultan al 
Nahyan and his fellow founding fathers. 

Since unification in May 1976, the UAE Armed Forces have 
remained a loyal guardian of the country’s assets and a key 
partner in the comprehensive development drive, envi-
sioned by our prudent leadership.

We at Tawazun Economic Council are proud of our solid 
partnership and ongoing collaboration with the UAE armed 
forces. This cooperation has been recognised by the reso-
lution issued recently from His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Dep-
uty Supreme Commander of the UAE Armed Forces. As part 
of its new remit, Tawazun Economic Council is responsible 
for managing the procurement and acquisition process of 
the UAE Armed Forces and Abu Dhabi Police, covering all 
administrative, technical, contractual, legal and financial 
aspects in addition to following up and supervising their 
execution. The responsibilities also include approving and 
awarding projects and contracts, and undertaking relevant 
executive procedures on contracting and related matters.

We also look forward to continuing our work on a number 
of initiatives for the supply, co-production and integration 
of advanced systems for the land, air, and naval forces.

Tawazun has worked extensively to enable specialised de-
fence and security companies in the country to adopt the lat-
est technologies - such as artificial intelligence – and to effi-
ciently meet the requirements of the armed forces, in addition 
to creating multiple job opportunities for talented Emiratis. 

Statement of H.E.
Tareq Abdulraheem Al Hosani
CEO - Tawazun Economic Council

On the occasion of 45th Armed 
Forces Unification Day

It will continue to work closely with the Armed Forces to 
build on our collective strength and give a strong boost to 
national defence industries, promoting a culture of excel-
lence and competitiveness within the sector.

Since unification 45 years ago, the Armed Forces have played 
an active role in safeguarding our achievements, and par-
ticipating in international peacekeeping, supporting and 
strengthening countries affected by conflict and war.

Over that time, our armed forces have also developed tre-
mendous capability and readiness in the protection and de-
fence of the UAE’s security, supporting the development and 
growth of our inclusive, tolerant and prosperous nation.

I am extremely honoured to extend, on behalf of Tawazun 
Economic Council, greetings on this auspicious day to Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. 
We also congratulate Vice President, Prime Minister & Ruler 
of Dubai His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al 
Nahyan, Abu Dhabi Crown Prince & Deputy Supreme Com-
mander of the UAE Armed Forces and Their Highnesses the 
Supreme Council Members & Rulers of the Emirates. 

We take this opportunity to salute the officers, NCOs and 
other ranks of the Armed Forces who are actively involved 
in the efforts to modernize our forces and the continuous 
drive to ensure comprehensive and sustainable develop-
ment under our wise leadership. 

We also pray to Allah the Almighty to rest the souls of our 
martyrs in eternal peace and to reward them with Paradise.
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operations aimed at establishing global peace and security.
On this day, we proudly commemorate the wisdom of the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and the Rulers of the 
Emirates who decided to unify the Armed Forces. This pivotal 
decision, which strengthened the foundations of the Union 
and created an environment of safety and security, estab-
lished the process of comprehensive national development. 
We are also proud to commemorate the sacrifices of the offi-
cers and soldiers of the Armed Forces on the battlefields, and 
we pray to Allah Almighty to grant them mercy.

On this occasion, I proudly extend my best wishes and greet-
ings to President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed, and 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, and Their Highnesses Supreme 
Council Members and Rulers of the Emirates, and the offi-
cers and soldiers of our Armed Forces.”
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through its operations and humanitarian and peacekeeping mis-
sions in many regions around the world. The UAE Armed Forces 
received widespread international recognition, not only for their 
leading professional performance and capacities but also for 
their civilised practices and behaviour that underscore the true 
and traditional Emirati values.
Our Armed Forces are aware of the nature of transformations that 
occurred in the world since the outbreak of the COVID-19 pan-
demic, which changed many international security, economic 
and defence priorities. The Armed Forces adapted to these new 
realities, by revising and modernising their general strategy, re-
inforcing the country’s national security and maintaining their 
ability to address challenges and threats.
The honourable image presented by our Armed Forces 45 years 
after their unification, the growing international confidence and 
recognition they receive, and their valuable contributions to 
achieving regional and global peace and security are the out-
comes of the unlimited support of our leadership, led by Presi-
dent His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, who also assisted devel-
opment and supplied them with advanced weapons, enabling 
them to match the best armies from around the world in joint 

The UAE Armed Forces received 
widespread international 
recognition, for their leading 
professional performance and 
civilised practices and behaviour

Our Armed Forces are 
aware of the nature of 
transformations that 
occurred in the world
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The full speech is as follows: “The UAE is celebrating a glo-
rious national occasion, the 45th anniversary of the Armed 
Forces Unification Day. On 6th May, 1976, the Founding 
Leaders agreed to unify our Armed Forces under one flag 
and one goal, to strengthen the foundations of the Union 
and begin a new era of construction and development.
This year, the Armed Forces Unification Day celebrations 
coincide with the Golden Jubilee of our precious country 

and highlights our achievements and successes over the 
past fifty years. The Armed Forces played a key role in these 
achievements, being the foundation of the sustainable and 
comprehensive development process, as well as the nation’s 
shield and the protector of its gains and capabilities, always 
remaining the source of its strength in the coming centuries.
Throughout all phases of their development, the Armed 
Forces presented an honourable image of the UAE globally, 
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Lt. General Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi, Chief of 
Staff of the UAE Armed Forces, has said that the UAE Armed 
Forces are always presenting an honourable image of the 
UAE globally, through their humanitarian and peacekeep-
ing operations across the world.
He made this statement in his speech published in the Na-
tion Shield, the UAE’s military journal, on the 45th anniver-
sary of the Armed Forces Unification Day.

His Excellency             
Staff Lt Gen  Hamad Moham-

med Thani Al Rumaithi

UAE Armed Forces presented honourable image 
of UAE globally: Al Rumaithi

The Armed Forces has 
played a key role in UAE’s 
achievements

Chief of Staff of the UAE Armed Forces 
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military operations in different parts of the world with the 
utmost professionalism, and for their outstanding role in 
confronting extremism and terrorism, standing by justice 
and supporting the oppressed, and for their contribution 
in efforts to build and maintain peace in many parts of the 
world in pursuit of local and regional security and stability 
and the promotion of international peace, let alone their ef-
forts to provide humanitarian and relief assistance and sup-
port to the needy and afflicted countries.
We thank Allah for the prestigious position our armed forces 
have achieved, comparable to the level of the most presti-
gious global armies, to become an example to be emulated 
among nations and with the testimony of many states- and 

senior military leaders around the world. We promise our 
wise leadership and the people of the Emirates that our 
Armed Forces will remain the invincible shield that safe-
guards the union and preserves our achievements.
On this occasion, I extend my greetings to His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE 
and the Supreme Commander of the UAE Armed Forces, His 
Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu 
Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed 
Forces, Their Highnesses the Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates, and the people of the UAE.”
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Zayed bin Sultan Al Nahyan, who believed that security and 
safety bring goodness and stability and push development 
forward, and that peace, tolerance and coexistence among 
people are pillars of progress and prosperity.
The values and principles on which our Armed Forces have 
been brought up since their establishment are derived from 
the thoughts and directions of the wise leadership, the poli-
tics of the state based on its love for good and its pursuit 
of peace, its respect for the sovereignty of states, its com-
mitment to international conventions and laws, its belief in 
the need for joint international cooperation for the good of 
humanity.
Our Armed Force also constitutes a deterrent force for all 
who think of attacking our country or threaten its security, 
sovereignty and independence. In addition, our Armed Forc-
es participate internationally in peace-building and peace-
keeping efforts in various regions of the world, providing 
humanitarian aid and relief to the grieved and distressed, 
in addition to its support for the state’s efforts economically 
and socially in addition to the active participation in emer-
gency, crisis and disaster management efforts.
Our Armed Forces have played a distinguished role in deal-
ing with the COVID-19 pandemic in cooperation with our 
national humanitarian, health and security institutions, by 
reducing its health and economic repercussions on society, 
and maintaining a great deal of national resilience, as well as 
contributing to the provision of support for many countries 
around the world. This contributed to making the UAE oc-
cupy forefront positions in many international indicators for 
dealing with the outbreak of the virus at the global level.
On the anniversary of the unification of the Armed Forces, 
we beseech Allah the Almighty to have mercy on the righ-
teous martyrs of our country who have given their lives and 
blood for the sake of Allah so that the flag of their homeland 
remains raised and their country remains dear and proud 
among nations, and we pray to the Almighty to dwell them 
in his paradise and bestow their families and loved ones with 
patience and consolation.
I pay tribute to our sons, heroes of the Armed Forces, for their 
active role and participation, over the past years, in many 

Our Armed Force constitutes 
a deterrent force for all 
who think of attacking 
our country or threaten its 
security
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Day, Al Bowardi said that the values and principles on which 
the UAE Armed Forces have been brought up since their es-
tablishment are derived from the thoughts and directions 
of the wise leadership.
The full text of Al Bowardi’s statement: “For forty-five years, 
the anniversary of the unification of the Armed Forces has 
been associated with the blessed civilised march of the 
UAE and while we celebrate today the achievements of our 

Armed Forces, which contributed to the strengthening of 
the state’s resilience and supremacy on the global and re-
gional arenas, the credit is due to the approach of our wise 
leadership and its keenness to provide security and stability 
and its tireless endeavour to achieve good and prosperity 
for the people of the UAE and the residents on its territory, 
and for being a true translation of the vision of the founder 
of the state and the builder of its renaissance, the late Sheikh 
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His Excellency 
Mohammed bin Ahmed

 Al Bowardi

Mohammed bin Ahmed Al Bowardi, Minister of State for 
Defence Affairs, has said that the Armed Forces unifica-
tion anniversary is associated with the blessed civilised 
march of the UAE, and their achievements have contrib-
uted to the strengthening of the state’s resilience and 
supremacy on the global and regional arenas.
In a statement to the Nation Shield, the UAE Military 
journal, marking the 45th UAE Armed Forces Unification 

Armed Forces' achievements contributed to 
strengthening UAE's resilience, supremacy: 
Al Bowardi   

Minister of State for Defence Affairs

Our Armed Forces participate 
internationally in peace-
building and peacekeeping 
efforts in various regions
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Armed Forces are the nation’s shield and the protector of the 
Union, ensuring security, stability and prosperity.
“The officers and soldiers of the Armed Forces embody the 
traditional values and culture of the Emirati people and are 
the descendants of determinant and persistent leaders, rep-
resenting a model to be emulated of patriotism and readiness 
to sacrifice and defend the nation while playing a key role in 
building a nation of peace and human giving, and enabling 
the country to achieve regional and international peace and 
stability. Today, our Armed Forces are undertaking many 
noble missions, such as distributing humanitarian aid, resolv-
ing conflicts, and restoring peace and stability in many areas 
around the world.
“Our Armed Forces officers and soldiers are the protectors of 
the Union on land and sea, and they continue our ambitions 
both present and future, and they have always proven that 
they are worthy of our trust, both from the leadership and 
people. They have also proven their ability to develop their 
skills through continuous training on the latest developments 
in military sciences, as well as to maintain their readiness.
‘’On this precious occasion, we solemnly commemorate our na-
tion’s martyrs who sacrificed their lives to defend the country.
“May our Armed Forces be glorious every year, and may the 
Emirati people enjoy security and stability every year.’’

The officers and soldiers of 
the Armed Forces embody the 
traditional values and culture 
of the Emirati people
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and His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Mak-
toum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and 
His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, and the officers and soldiers of the 
UAE Armed Forces.
In his statement to the Nation Shield, the UAE Military jour-
nal, H.H. Sheikh Saud said, “The historic decision to unify the 

Armed Forces on 6th May, 1976, under one flag has high-
lighted the Union’s spirit in the approach of our Founding 
Fathers and enabled the UAE to enhance its regional and 
international presence. The unification of our Armed Forces 
has helped strengthen the journey of the Union, by protect-
ing its gains and providing its residents with peace and se-
curity while reinforcing the UAE’s stature as an oasis of sta-
bility, security and peaceful coexistence in the region. Our 
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H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ras Al Khaimah, has said the Armed 
Forces Unification Day is a bright milestone in the history 
of the UAE and a source of pride for the country and its 
people.
On the 45th anniversary of the occasion, H.H. Sheikh Saud 
bin Saqr extended his sincere wishes and greetings to Pres-
ident His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 

His Highness Sheikh 
Saud bin Saqr 

Al Qasimi

Armed Forces unification reinforces UAE’s 
stature as oasis of stability, security: RAK Ruler

Supreme Council Member and Ruler of Ras Al Khaimah

Our Armed Forces officers and 
soldiers are the protectors of 
the Union on land and sea
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On the UAE’s 45th Armed Forces Unification Day, 
we’re proud to celebrate the service and dedication 
of the men and women who protect our nation and 
defend our way of life.
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marking the day, Sheikh Saud said, “Our blessed country is 
celebrating the anniversary of the UAE Armed Forces Unifica-
tion Day under one flag and one leadership, under the historic 
decision issued by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahy-
an and the Founding Leaders on 6th May, 1976, to establish 
the Nation’s Shield, safeguarding national security, stability 
and sovereignty and protecting the country’s gains and ca-
pabilities at all times and against any events. This is further 
highlighted by the strategic plans and programmes drafted 
by the country’s leadership aimed at building the capacities 
of citizen cadres and training them in line with the highest 
standards of academic, technical and military development.”
He added, “Our Armed Forces have contributed to the launch 
of many missions outside the country, due to the leadership’s 
belief that our Armed Forces should support any decision 
aimed at maintaining peace in many countries, mitigating the 
effects of natural disasters and assisting the UAE’s significant 
efforts, under the framework of its global humanitarian role 
in addressing pandemics, offering medical and food supplies 
and vaccines to other countries, and participating in interna-
tional anti-terrorism initiatives and regional alliances.
“Our Armed Forces recruits are an honourable example of pa-
triotism and performing national duties. The nation’s glorious 
martyrs have set an example of sacrifice for the defence of the 
country, and their families are a model of patriotism. We pray 
to Allah Almighty to grant them serenity.”

Our citizen cadres are trained 
in line with the highest 
standards of academic, 
technical and military 
development
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programmes drafted by the country’s leadership to build 
the capacities of citizen cadres and train them in the highest 
standards of academic, technical and military development, 
he added.
Marking the 45th anniversary of the UAE Armed Forces Uni-
fication Day celebrated on 6th May, Sheikh Saud bin Rashid 
extended his sincere greetings to President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and His Highness 

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forc-
es, and Their Highnesses Supreme Council Members and 
Rulers of the Emirates, and Armed Forces, and the families 
of the martyrs, and the people of the UAE.
In a statement to Nation Shield, the UAE’s military journal, 
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H.H. Sheikh Saud bin Rashid Al Mu’alla, Supreme Council 
Member and Ruler of Umm Al Qaiwain, has said that the 
decision to unify the Armed Forces under one flag and one 
leadership was made to protect the country and maintain 
its security, stability and sovereignty, as well as to safe-
guard its gains and overall capacities and ensure its ability 
to handle future events.
This fact was further highlighted by the strategic plans and 

Decision to unify Armed Forces was made to 
protect country, maintain its security, stability, 
sovereignty: UAQ Ruler

His Highness Sheikh 
Saud bin Rashid 

Al Mu’alla
Supreme Council Member and Ruler of  Umm Al Qaiwain 

Our Armed Forces support 
any decision aimed at 
maintaining peace 
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wishes and greetings to His Highness Sheikh Khalifa, and 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai, and His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of 
the UAE Armed Forces, and my brothers, Their Highness-
es Supreme Council Members and Rulers of the Emirates, 
and all Emirati citizens, as we commemorate together the 
glorious sacrifices of our Armed Forces recruits, who have 
sacrificed their lives to defend the country and protect le-
gitimacy and peace in the region.”
“On this occasion, we reiterate our loyalty and devotion to 
our country and Armed Forces, and pledge to continue the 
development journey and advance the UAE to the fore-
front of countries supporting global peace,” Sheikh Hamad 
said in conclusion.

The UAE Armed Forces protect 
the UAE’s successes, an 
outcome of the collaboration 
between Emirati citizens and 
the country’s leadership to 
strengthen its security and 
stability
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Leader, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and the 
other Founding Leaders declared the unification of the UAE 
Armed Forces and began establishing its solid foundations. 
Ever since, our Armed Forces have reached key milestones 
in terms of preparation and training. Today, the process of 
developing our Armed Forces is continuing under the lead-
ership of President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, who is keen to provide it with all means of advance-

ment, in line with international standards.
The UAE Armed Forces protect the UAE’s successes, an out-
come of the collaboration between Emirati citizens and the 
country’s leadership to protect the country’s achievements 
and strengthen its security and stability, as well as to sup-
port its role in maintaining regional and international secu-
rity and stability, the Fujairah Ruler noted.
He continued, “On this glorious occasion, I extend my best 
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H.H. Sheikh Hamad bin Mohammed Al Sharqi, Supreme 
Council Member and Ruler of Fujairah, has said that the 
unification of the UAE Armed Forces established the foun-
dations of the country’s security and stability and support-
ed the development process.
In a statement marking the 45th anniversary of the Armed 
Forces Unification Day, Sheikh Hamad stated, “Some 
45 years have passed since the day when the Founding 

UAE Armed Forces established 
foundations of UAE's security and 
development: Fujairah Ruler

His Highness Sheikh
 Hamad bin Mohammed Al 

Sharqi

Our Armed Forces have 
reached key milestones 
in terms of preparation 
and training

Supreme Council Member and Ruler of Fujairah
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international defence events, such as the International De-
fence Exhibition and Conference (IDEX) and MILCON, which 
showcase the latest technologies and defence systems 
and promote the weapons industry ownership strategy, 
coinciding with the decisions of the Federal Government 
to enable youth to engage in military industries, acquire 
the necessary expertise and encourage young citizens to 
enrol in military colleges. Subsequently, the country has 
established leading military academies, enabling the UAE 
Armed Forces to graduate many leaders, not only in the 
military field, but also in the civil action field.
‘’Our Armed Forces have reached advanced levels and 
achieved great accomplishments, under the framework of 
a strategy adopted by His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed to train our Armed Forces recruits and produce gal-
lant heroes who can defy the impossible and fulfil their call 
of duty at all times.”
Sheikh Humaid went on to say, ‘’Since its inception, our 
Armed Forces have always been known for their solid foun-
dations, by setting an example of giving and offering com-
munity, humanitarian and charitable services to friendly 
countries, as well as maintaining stability across borders 
and rebuilding areas affected by wars. Our Armed Forces 
are known for their significant efforts to shelter refugees, 
treat the injured and cooperate with national charitable 
institutions.
‘’The world is aware that the UAE is an icon of peace and 
tolerance, is committed to its principles and is keen to 
maintain stability everywhere at all times. The UAE sup-
ports its neighbours and their peoples and helps in achiev-
ing stability, peace and justice around the world.”
Sheikh Humaid concluded, ‘’On this day, we solemnly re-
member the nation’s martyrs have made the ultimate sac-
rifice to maintain justice, protect the oppressed, while rais-
ing the country’s flag high to remind of the UAE’s status as 
a nation of tolerance, coexistence and peace.’’
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In a statement to the Nation Shield, marking the 45th UAE 
Armed Forces Unification Day, Sheikh Humaid said, “The 
country’s leadership, led by President His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed Al Nahyan, and His Highness Sheikh Mo-
hammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President, Prime Min-
ister and Ruler of Dubai, and His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Depu-
ty Supreme Commander of the UAE Armed Forces, are keen 

to advance the Army by drafting a comprehensive strategy, 
in line with the process of national sustainable develop-
ment, as well as to attract military expertise, utilise the most 
advanced capabilities and leading technologies to support 
the Armed Forces, and establish a national military industry 
in the UAE, developed by Emirati cadres.”
He added, ‘’Today, our country produces advanced equip-
ment, competes in global markets, and hosts and organises 
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H.H. Sheikh Humaid bin Rashid Al Nuaimi, Supreme Council 
Member and Ruler of Ajman, has expressed his delight to re-
member the historic and strategic decision of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan and his brothers, Their Highness-
es the Sheikhs and Members of the Supreme Council of the 
Union and Rulers of the Emirates, in May 1976 to unify the 
Armed Forces under one flag and one central leadership, the 
General Command of the Armed Forces.

His Highness Sheikh
 Humaid bin Rashid 

Al Nuaimi

The world is aware that 
the UAE is an icon of 
peace and tolerance

UAE Armed Forces protects regional stability, 
peace and justice: Ajman Ruler

Supreme Council Member and Ruler of Ajman 
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planning of the wise leadership, since the inception of the 
United Arab Emirates, to invest in the national army sectors, 
which would later defend our beloved country and all its 
inhabitants.
Over the past year or so, the transformative experiences and 
circumstances that have swept over the world have proved 
that our Armed Forces stand as a source of safety and sup-
port for all those in need. The nation’s humanitarian relief 
efforts being provided through our heroes in the armed 
forces are the clearest example of this role and reflect the 
religious and value-based legacy of the UAE as a key guide 
in its development process.
Every year as we celebrate this historic day, we recall the 
noble efforts of the armed forces since its inception, and our 
martyrs who sacrificed themselves to preserve the home-
land. These sacrifices were immortalised in the UAE’s history 
as statements honouring our martyrs and their families. We 
will continue to be proud of their work and honour them on 
all occasions and on various platforms.
Our Armed Forces will remain a source of pride and honour 
for us in the UAE and we will continue to work with them 
to protect and defend our country to ensure its long-term 
security, prosperity and progress.

As we celebrate this 
historic day, we recall 
the noble efforts of the 
armed forces since its 
inception
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fessional excellence that our Armed Forces have embraced.”
The full statement of H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad 
Al Qasimi: 
On May 6th, we celebrate the UAE Armed Forces Unification 
Day. We commemorate this special day with pride as we see 
the advanced level of readiness and professional excellence 
that our Armed Forces have embraced.
The achievement of this extraordinary preparedness and 

ability has come through training and exercises that our 
armed forces continue to carry out.
These efforts have contributed towards the protection of 
the nation and raising its capabilities through work and our 
youth, as well as cooperation with the military authorities at 
the regional and global levels.
The significant development achieved across all sectors of 
the Armed Forces demonstrates the efficient and ambitious 
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UAE Armed Forces a source of pride and 
honour for UAE: Ruler of Sharjah

His Highness Dr. Sheikh 
Sultan bin

 Muhammad Al Qasimi 

Our Armed Forces have 
embraced advanced 
level of readiness and 
professional excellence

H.H. Dr. Sheikh Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Supreme 
Council Member and Ruler of Sharjah, has said the significant 
development achieved across all sectors of the Armed Forces 
demonstrates the efficient and ambitious planning of the 
wise leadership since the UAE’s establishment.
In a statement on the 45th anniversary of the UAE Armed Forc-
es Unification Day, he said, “We commemorate this special day 
with pride as we see the advanced level of readiness and pro-

Supreme Council Member and Ruler of Sharjah
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mental priority within our national priorities system, since 
the unification of the Armed Forces in 1976, and will remain 
so in the coming decades, to provide everything that would 
continuously improve the efficiency of human resources.
Our courageous Armed Forces have become a symbol of 
strength, and one of the modern armies with qualitative 
capabilities that can carry out national tasks efficiently and 
professionally, at home and abroad, thanks to the great 
support they have received since the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, followed by President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, out of the belief that 
strong and capable Armed Forces are a guarantee of secu-
rity, stability and development in a world full of dangers at 
all levels.
My sons, officers, non-commissioned officers, soldiers, and 
children of the valiant Armed Forces, We will remain indebt-

ed to those great leaders who laid the foundation for our 
renaissance and left us with a strong home with its people 
and Armed Forces.
May Allah have mercy on our Founding Father, the late 
Sheikh Zayed bin Sultan and his brothers, praying to Al-
lah Almighty to rest their souls in Paradise, and grant us 
strength and determination to continue their march.
My sons, officers, non-commissioned officers, soldiers, and 
children of the valiant Armed Forces, On this glorious day 
in the history of the nation, I would like to congratulate 
President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan; 
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai; and their 
brothers, Their Highnesses, Members of the Supreme Coun-
cil and Rulers of the Emirates; and to all the sons of our val-
iant Armed Forces, and people of the UAE.
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the unity of its armed forces. It sent a clear message to the 
whole world that the UAE is well-established, based on 
solid foundations, and capable of facing challenges under 
one banner and with a single national spirit.
We are fully confident that, during the next five decades, 
our Armed Forces will be a symbol of heroism, courage 
and sacrifice without limits, and will be up to the national 
responsibility entrusted to them, because what governs 
their work is their love for the nation and their willingness 
to defend it at any cost.
My sons, officers, non-commissioned officers, soldiers, 
and children of the valiant Armed Forces, On this day, we 
proudly recall the major national roles that our Armed 
Forces have played over the past five decades and through 
the various stages that our dear nation has gone through. 
They have and still are preserving the national security, 
defending development gains, preserving our sovereignty 
and our capabilities. They have also supported other na-
tions and stood by them in times of crises, adversity and 
tribulations, and strengthened the pillars of the Arab na-
tional security system in facing the dangers that threaten it.
Our Armed Forces have supported regional and global 
peace and stability through participation in peace-keep-
ing operations around the world, combating terrorism 
and actively engaging in international efforts to address 
the dangers of terrorist groups, foremost of which are “Al 
Qaeda” and “Daesh”, in addition to the great sacrifices of its 
affiliates, their love for their country, and their responsibili-
ties with sincerity and devotion in all the tasks entrusted to 
them, whether at home or abroad.
On this dear national occasion, I must commend the ac-
tive role of Emirati women in our Armed Forces and their 
influential presence within their ranks for many years, and 
their ability to prove themselves within one of the most 
important areas of national work, which is the military 
field, embodying their outstanding participation in the 
development system.
My sons, officers, non-commissioned officers, soldiers, and 
children of the valiant Armed Forces, The UAE’s organisa-
tion of the international defence exhibitions “IDEX” and 

“NAVDEX” - despite the COVID-19 pandemic circumstances 
in February 2021 - and the large global participation in 
them is evidence of the world’s confidence in the UAE and 
in our Armed Forces and their role in serving peace, secu-
rity and stability on the regional and international arenas.
Over the past years, the UAE defence industries became 
one of the most important tributaries of the national econ-
omy based on knowledge, capable of establishing fruitful 
partnerships with the largest defence industry companies 
in the world.
The development of a modern national defence industry 
remains one of the main mechanism to strengthen and 
support our Armed Forces during the coming years.
My sons, officers, non-commissioned officers, soldiers, and 
children of the valiant Armed Forces, The development and 
modernisation of our Armed Forces have been a funda-
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founding leaders, their deep awareness, farsightedness, and 
their belief in unity as a path towards progress and pride for 
the nation.
This was stressed in Sheikh Mohamed’s speech on the occa-
sion of the 45th anniversary of the Unification of the Armed 
Forces, below is the full text: 
My sons, officers, non-commissioned officers and soldiers ... 

children of the valiant Armed Forces, The unification of our 
Armed Forces on 6th May, 1976, is the most important and 
influential national event in our modern history, after the 
decision to establish the Union on 2nd December, 1971. On 
this glorious day, our union set out towards the future, and 
its pillars were strengthened by one of the most important 
elements of its strength, success and prevention, which is 
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His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed

 Al Nahyan

Unification of Armed Forces is crucial, decisive 
decision in history of our nation: Mohamed bin Zayed 

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown 
Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, has affirmed that the decision to unify the 
UAE Armed Forces on 6th May, 1976, was one of the crucial and 
decisive decisions in the history of the country.
The decision to unify the Armed Forces reflected the wisdom of 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, and his brothers the 

Our courageous Armed 
Forces have become a 
symbol of strength

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces  
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Today, our factories produce and export armoured vehicles, 
military transport vehicles, missiles of all types and catego-
ries, individual weapons, unmanned aerial vehicles, train-
ing aircraft and airships, light stealth aircraft, ships, cruisers 
and warships, aerial surveillance and information-gathering 
equipment.
Officers and soldiers, Emirati citizens, over the past 50 years, 
we have accomplished significant achievements recog-
nised by everyone. The Emirati model has become a leading 
benchmark enabling us to advance steadily towards a more 
prosperous future.
Since my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed, 
and I declared 2020 as the Year of Preparations for the Next 
50 Years, and despite the repercussions of the coronavirus 
(COVID-19) pandemic on our country and the entire world, 
our government organised key workshops that engaged 
the community in establishing a strategic framework for our 
work over the next 50 years, as well as in drafting a develop-
ment plan with clear objectives, priorities and timeframes, 
and a vision for the government action system to ensure its 

readiness for the future and its ability to foresee internation-
al challenges and developments, to make our government 
the fastest and most flexible and adaptable.
The ability of our Armed Forces to foresee the future and 
keep pace with changes is part of its culture. Its role over the 
next fifty years will naturally be to continue its work since its 
inception as our nation’s shield and protector, ensuring our 
security, stability, sovereignty and independence.
As we celebrate the journey of the establishment and ad-
vancement of our Armed Forces, I am confident that they 
will continue to develop and strengthen their capabilities, 
under the leadership of my brother, His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed.
On the anniversary of the Armed Forces Unification Day, we 
salute its recruits and cherish their courage, loyalty and pa-
triotism, and we solemnly honour our martyrs who passed 
away while defending our country, and we pray to Allah 
Almighty to grant us further success and inspire us to con-
tinue our journey, as well as to bless our nation and people 
and maintain our security, stability and prosperity.
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our Armed Forces with citizen cadres in all branches of the 
military.
Our national system was completed by the establishment 
of the National Service Training Programme, which instils 
the values of patriotism and loyalty among our youth and 
promotes discipline and sacrifice, so that they can serve 
their country with dedication and devotion.
Officers and soldiers, Emirati citizens, as we celebrate the 
anniversary of our Armed Forces Unification Day and ap-
preciate their efficiency and capabilities, we should high-
light a major achievement of our Armed Forces, which is 
the establishment of Emirati military industries.
Upon the issuance of the decision to unify our Armed Forc-
es, the Founding Fathers thought about military industries, 
but that was just a dream back then. However, the wise vi-
sion of the country’s leadership and its plans and efforts, 
as well as the determination of our country’s citizens, have 
made this dream come true. Today, our military industries 
constitute a key element of our strength.
We were well aware of the importance of establishing our 
national military industry, not only to meet the needs of 
our Armed Forces, but also to reinforce the independence 
of our political decision-making process, support our ef-
forts to diversify our economy, and supply the Emirati 
scientific community with citizen expertise and capacities. 
Military industries in advanced countries are key platforms 
for research, development, inventions and innovations in 
military and civil areas.
In addition to successfully addressing the scarcity of hu-
man resources 50 years ago, our plans for establishing mili-
tary industries in the country have solved the challenge of 
acquiring expertise and transferring and Emiratising tech-
nology, through linking arms programmes to manufactur-
ing and transfer of knowledge programmes, as well as by 
organising specialist exhibitions, most notably the Dubai 
Airshow and International Defence Exhibition & Confer-
ence (IDEX).
Our local military industries have enabled our sons and 
daughters to directly interact with the best expertise and 
utilise the latest technologies, strengthening our national 
scientific capacities and accelerating the process of trans-
ferring and Emiratising technology.

The Emirati model has 
become a leading benchmark 
enabling us to advance 
steadily towards a more 
prosperous future

We solemnly honour our 
martyrs who passed away 
while defending our country
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advanced weapons.
The young generations who are proud of their Armed Forces 
are required to contemplate the story of the establishment 
of our national military cadres, which accurately summarises 
the process of national social development. This story proves 
that developing Emirati human resources was not just a slo-
gan, but rather a well-planned process that produced quali-
fied cadres and leaders who assumed significant responsi-
bilities in all areas of national action, including in the govern-
ment, the private sector, civil and military industries, space 
sciences and industries, the clean energy sector, and the 
nuclear energy sector and its peaceful deployment.
History is a great teacher, and our history over the past 50 
years is full of lessons, and our prosperous present is the 
outcome of the significant efforts started by our Found-
ing Fathers. If our achievements in urban development are 
obvious, our greatest achievement is in the areas of social 
development and Emirati human resources. Our intellectu-
als and journalists are required to exert significant efforts to 
highlight this fact to future generations.
In this regard, we need to analyse the progress of one of the 

key drivers of our social development, which is education, 
and compare it to the current situation.
Fifty years ago, the illiteracy rate was more than 80 percent. 
During the 1970-1971 academic year, the total number of 
school students was only 16,400, with 11,000 being in pri-
mary education, 4,500 in preparatory education and 900 in 
secondary education. These figures did not discourage us, 
as this was the reality in our country. However, our response 
to this challenge consisted of launching and implement-
ing plans aimed at promoting education, building schools, 
dispatching educational missions abroad and establishing 
universities. Today, the national illiteracy rate is amongst the 
lowest globally, and the quality of our education is among 
the best in the world.
In terms of military education, before the Union came into 
existence, there was only one military school in the coun-
try that prepared its students to serve in the British Scout 
Forces. Their main mission was to protect oil facilities and 
British interests and citizens. We addressed the military 
education challenge by establishing military schools and 
colleges, which became the best in the world and supplied 
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This year, our celebration of this precious occasion has ac-
quired exceptional importance, as it falls on the “Year of 
the 50th”, which was announced by my brother, President 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Supreme 
Commander of the UAE Armed Forces, to celebrate our 
unique journey over the first 50 years of our nation’s history, 
as well as to prepare for our sustainable transformation over 
the next 50 years.
“Year of the 50th” requires us to think about our journey and 
ask ourselves, “Where were we? What have we achieved? 
and what were the outcomes of the wisdom, perseverance 
and visions of the Founding Fathers for building our country 
and making it one of the world’s fastest-growing, develop-
ing and progressing countries in record time?”
On 2nd December, 1972, our Founding Fathers achieved 
the best possible outcomes, given the local, regional and in-
ternational situations back then. They were aware that they 
were establishing an unprecedented federal model in the 
Arab region, and patience and resilience are required to es-
tablish a nation made up of several emirates. They were also 
aware of the fact that their historic achievement in establish-
ing the Union and its institutions and reinforcing its regional 
and global presence was the first step and will be followed 
by further steps to strengthen its foundations. The unifica-
tion of the Armed Forces 45 years ago was at the forefront of 
these steps, and I was honoured to play a part in this event 
and the subsequent journey.
The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan formed a com-
mittee to study and propose the unification procedures, 
which submitted its recommendations to the Supreme 
Council of the Union for approval. Sheikh Zayed chaired 
the meeting of the Supreme Council of Defence, which 
included the country’s Vice President, Prime Minister and 
ministers of defence, foreign affairs, interior and finance, as 
well as the Supreme Commander and Chief of Staff. During 
the meeting, Sheikh Zayed drafted a plan to assemble the 
“Union Defence Force”, which was later known as the “Fed-
eral Armed Forces”, to improve the capacities of recruits and 
supply them with adequate armaments. On 6th May, 1976, 
the Supreme Council of Defence held a meeting, which was 
chaired by Sheikh Zayed, and issued the Armed Forces Uni-
fication decision.

The decision was a historic achievement that underscored 
the perseverance of the Founding Fathers and their deter-
mination to advance and establish the Union’s foundations. 
The related implementation procedures also highlighted 
our ability to address a difficult challenge, considering our 
limited military resources. We suffered from a significant 
shortage of qualified personnel and there was an insuffi-
cient number of available personnel to be unified. I would 
not imagine the modern army of our country to not include 
citizens among its leaders and officers. Therefore, the grad-
ual unification of our Armed Forces was inevitable.
The training of military leaders and cadres constituted a 
significant challenge. However, we have addressed this 
challenge, and due to the leadership of the late Sheikh Za-
yed, my brother, President His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, and my brother, His Highness Sheikh Mo-
hamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forc-
es, we succeeded, in only a few years, in Emiratising our 
Armed Forces’ ranks, and we are proud of their capacities, 
performance and abilities, as well as their success in using 
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Founding Fathers and their determination to advance and 
establish the Union’s foundations.”
His Highness also spoke of the importance of establishing 
the UAE’s military industry, explaining how it helps “rein-
force the independence of the UAE’s political decision-mak-
ing process, support its economic diversification efforts, and 
supply the Emirati scientific community with citizen exper-
tise and capacities.”

Sheikh Mohammed’s statement in full:
Officers and soldiers of our gallant Armed Forces, my sons 
and daughters,
Today, we celebrate the 45th anniversary of the Armed Forc-
es Unification Day during the Holy Month of Ramadan, and 
we express our gratitude to Allah Almighty for our blessings, 
achievements and successful process of national sustain-
able development.
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Armed Forces unification a historic 
achievement: Mohammed bin Rashid

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid

 Al Maktoum

His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 
President, Prime Minister and Ruler of Dubai, has said that Armed 
Forces unification was a historic achievement that underscored 
the perseverance of the Founding Fathers and their determina-
tion to advance and establish the Union’s foundations.
In a statement to Nation Shield, the official journal of the UAE 
Armed Forces, Sheikh Mohammed said that “the decision was a 
historic achievement that underscored the perseverance of the 

History is a great 
teacher, and our history 
over the past 50 years is 
full of lessons  

MESSAGE

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



9



8

ARMED FORCES Unification Anniversary6
MAY

which were all the outcomes of a development plan adopted 
by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan and continued 
by my brothers, His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President, Prime Minister and Ruler of Dubai; His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince 
of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces; and Their Highnesses Supreme Council Members 
and Rulers of the Emirates.
Emirati citizens and the nation’s defenders, this year, the 45th 
anniversary of the unification of our Armed Forces, coincides 
with a new era as the country is foreseeing new horizons and es-
tablishing a new comprehensive development goal for the next 
50 years, through proactive long-term plans and visions.
Since its establishment in 1976, the military has been a key 
driver of the national development process and has defended 
the country and created a safe environment for maintaining this 
process. Over the past 45 years, our Armed Forces have trained 
the Emirati youth, promoted the values of patriotism, loyalty 
and sacrifice, and reinforced the national identity among them.
The Armed Forces also play key roles in combatting extremism 
and terrorism, taking part in regional and international alliances, 
rescuing victims, providing aid, resolving conflicts and peace-
keeping.
Emirati citizens, on this glorious day, we salute our officers and 
soldiers who have contributed, with loyalty and devotion, to es-
tablishing the foundations of our Armed Forces. I pray to Allah 
Almighty to have mercy upon those who have passed away and 
grant those who are still among us health and wellness. A spe-
cial salutation to Emirati women, who are performing their roles 
and duties with devotion and efficiency in all areas of work as 
key partners in the education process. We solemnly commemo-
rate our martyrs who passed away while defending the country, 
its gains and capabilities.
Our Armed Forces are the nation’s shield and protector of its 
gains. Supporting and advancing the Armed Forces and defence 
industries remain a strategic priority.
May Allah Almighty protect you for our nation and protect our 
nation for you. Peace be upon you.
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The full text of the President’s statement follows:
My sons, the officers and soldiers of our gallant Armed Forc-
es, peace be upon you.
On the 45th anniversary of our Armed Forces Unification 
Day, we salute you with much appreciation, as you are per-
forming your duties with efficiency, capacity and devotion 
in creating a military force that can defend the country, its 
gains and capabilities and build the federal union, whose 

Golden Jubilee will be celebrated by end of this year.
The decision to unify the Armed Forces under one flag and 
one central leadership was a wise one and underscored the 
vision of our Founding Fathers to establish the foundations 
of a strong federal nation capable of maintaining its security 
and defending its interests. The Armed Forces have reached 
an advanced stature and a high level of readiness while 
being recognised for their local and global achievements, 
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MESSAGE
Supporting Armed Forces, a 
strategic priority: President

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed

 Al Nahyan   

President His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan has 
said that supporting and advancing the UAE Armed Forces and 
defence industries will remain a strategic priority.
In a statement to mark the 45th anniversary of the Armed Forces 
Unification Day, carried by the Nation Shield journal, His High-
ness Sheikh Khalifa bin Zayed paid tribute to the officers and 
soldiers “who have contributed, with loyalty and devotion, to 
establishing the foundations of our Armed Forces.”

The Armed Forces have 
reached an advanced stature 
and a high level of readiness

 President of the UAE and Supreme Commander of 
the Armed Forces
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On May 6, 1976, the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, may God rest his soul in peace, and his brother’s 
rulers of the emirates, issued the decision to unify the Armed 
Forces. This aimed to complete the pillars of the Union 
State, reinforce its overall power, and set it on the road to 
construction, development and progress. This decision 
marked a broad qualitative shift in terms of the transition 
of the Armed Forces from a small force to an advanced and 
modern army that possesses power and resilience and is able 
to preserve the national achievements, defend Arab brothers 
and achieve the objectives of the UAE foreign policy abroad.
Sheikh Zayed, may God rest his soul, had a deep forward-
looking vision of the role of the Armed Forces that goes far 
beyond the military and defence tasks to development and 
humanitarian tasks. He deemed the latter tasks as most 
capable of preparing the people of the nation physically, 
educationally and culturally.
This same vision is upheld by the prudent leadership of His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, President of 
the UAE and Supreme Commander of the Armed Forces, 
which views the Armed Forces as the impregnable fortress 
for the homeland against challenges and dangers, the 
symbol of its strength and pride and the title of its might. 
It is also the umbrella that integrates and brings together 
the people of the nation, thereby strengthening national 
cohesion and entrenching the solidarity of the nation and 
safety of its society.
The 45th anniversary of the Armed Forces unification is of 
particular importance this year, because it coincides with 
the golden jubilee of the UAE, which celebrates a journey 

EDITORIAL
ARMED FORCES Unification Anniversary

The Armed Forces… 
and the 45th 
Anniversary of its 
Unification
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full of achievements and successes made over the past five 
decades. With the comprehensive security and stability 
and development-supportive environment it guaranteed, 
the Armed Forces has been a major partner in those 
achievements. It has performed its tasks quite efficiently and 
capably as a force defending the security of the homeland. 
It has also provided an inspiring example of sacrifice and 
dedication to the advancement and strengthening of the 
UAE’s position on the map of developed nations. 
Meanwhile, the achievements of the Armed Forces since its 
unification have been the other aspect of the development 
process in the UAE during the past 50 years. The advanced 
levels of modernisation, training, competence and 
professionalism of the Armed Forces are on  par with the 
advanced armies of the world and are inseparable from the 
successes achieved by the UAE in other fields, such as space, 
nuclear and renewable energy.
Throughout the past five decades, the Armed Forces has 
been the faithful guardian of the developmental and 
civilisational gains achieved by the UAE. It will remain 
the locomotive that leads the country’s advancement 
project for the next 50 years so that it will be one of the 
best countries in the world on the 100th anniversary of 
its founding. The Armed Forces has become a role model 
for professional institutions, not only in accommodating 
advanced military technology, and actively engaging in 
the defence, military and technological industries, but 
also in developing the skills of its members, upgrading 
their capabilities, and entrenching a culture of excellence, 
innovation and creativity.

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