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يحفل تاريخ االمارات ومسرية اتحادها مبواقف وقرارات تاريخية ومصريية ارتكز عليها البناء يف مرحلة 
التأسيس، ثم نهض بها ومن خاللها وتطور وارتقى ومتيز وينافس عاملياً يف مرحلة التمكني، ويف مقدمة 
حيث   ،١٩٧٦ مايو  من  السادس  يف  املسلحة،  قواتنا  توحيد  قرار  التاريخية  والقرارات  املواقف  هذه 
أدرك القائد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن البناء القوى املتني البد وأن 
واالتحاد،  الوحدة  إرادة  من  أقوى رسوخاً  ليس هناك  وأنه  متينة،  وركائز وأسس  قواعد  يتأسس عىل 
التي توجت بهذا القرار التاريخي لجيش أصبح من أقوى الجيوش العرصية مبا ميتلك من رجال وعدة 
وعتاد، ومنظومة قيم معنوية وأخالقية متثل روح االمارات وجوهرها اإلنساين النبيل القائم عىل التسامح 

واالنفتاح والتعايش.
مايو عام ١٩٧٦، هي مصنع  السادس من  توحدت عىل قلب رجل واحد يف  التي  املسلحة  قواتنا  إن 
الرجال مبا تغرس من روابط الوحدة والتالحم والتامسك الوطني، ومبا يجتمع عليه أبناء الوطن الوحد 
تحت لوائها يف رباط مقدس يغرس اسم االمارات يف قلب كل فرد من أفرادها، الذين ال يبخلون بالغايل 

والنفيس واألرواح الطاهرة والدماء الذكية يف سبيل رفع راية االمارات.
لقد أكدت قواتنا املسلحة عىل كفاءتها وجدارتها واحرتافيتها التنافسية العالية سواء يف مساعدة األشقاء، 
واألزمات،  الكوارث  مناطق  يف  واإلنسانية  االغاثية  واملساعدة  الدعم  وتقديم  والسالم  األمن  أو حفظ 
القائد املؤسس يف ربوع  التي غرسها  لقيم االمارات ومبادئها وأخالق شعبها،  العادة  فهي سفري فوق 
هذا الوطن، وهي خري عون لألشقاء يف الدفاع عن األمن واالستقرار والتصدي ملصادر الخطر والتهديد 
االسرتاتيجي، حيث متثل مشاركة قواتنا املسلحة الباسلة ضمن قوات التحالف العريب بقيادة اململكة 
الحق  للثبات عىل  ملهامً  الشقيق، منوذجاً  اليمني  الشعب  الدفاع عن  الشقيقة يف  السعودية  العربية 
واملبدأ ورباطة الجأش والصمود، وهو دور سيقف التاريخ أمامه ملياً بكل اعجاب وتقدير ملا حققته 
قواتنا املسلحة من بطوالت أسهمت يف توفري أسباب الحامية وتقديم يد العون للشعب اليمني الشقيق، 
وإنقاذ هذا البلد العريق من براثن مخطط انقاليب مل يزل يحاول نرش الفنت واالضطرابات والفوىض رغم 

ما حاق به من هزائم ساحقة ورضبات مؤثرة.
إن ما انجزته قواتنا املسلحة الباسلة خالل السنوات املاضية سواء عىل صعيد التدريب والتأهيل وتطور 
األفراد واملعدات، أو عىل صعيد الكفاءة القتالية والعملياتية والبطوالت التي سطّرتها بأحرف من نور 
التي تسهر  الرشيدة  قيادتنا  وحرفتها بدماء شهدائها األبرار، إمنا ميثل وفاء لوعد عاهدنا عليه جميعاً 
ومتطلبات  وعوامل  أسباب  كل  توفري  وتحرص عىل  الكريم،  لشعبنا  واالزدهار  الرفاه  توفري سبل  عىل 
ومتطور  حديث  هو  ما  بكل  وتزويدها  ورعايتهم  أفرادها  ودعم  املسلحة  قواتنا  تحديث  ومقومات 
وأحدث التكنولوجيا العسكرية، فضالً عن توطني هذه التكنولوجيا وتحويل دولتنا إىل واحدة من قالع 

الصناعات الدفاعية املتطورة عاملياً.
لقد كان أداء أبناء قواتنا املسلحة يف ساحات الحق والواجب مصدر فخر واعتزاز لكل أبناء وطننا الغايل، 
الوالء واالنتامء وفداء األوطان والتضحية من  املثل والقدوة يف  األبرار قد رضبت  وتضحيات شهدائنا 
أجلها بكل غال ونفيس، وستبقى كل نقطة دماء وكل روح طاهرة بذلها شهداء االمارات األبرار مثاالً 
ملهامً لنا جميعاً وألجيالنا املقبلة يف الدفاع عن الحق والثبات عىل املبدأ وتلبية نداء قيادتنا الرشيدة 
والتصدي  والرشعية،  الحق  عن  والدفاع  واألوطان،  األمم  بني  خفاقة  عالية  رايته  ورفع  الغايل  ووطننا 

بحسم ملختلف التهديدات التي تواجه األمن الوطني الخليجي.
حفظ الله االمارات قيادة ووطن وشعب وأدام علينا نعمة األمن والسالم واالستقرار....
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 43 الـ  الذكرى  مبناسبة  كلمة  يف   - سموه  وقال 
لتوحيد القوات املسلحة التي توافق يوم السادس 
املسلحة،  قواتنا  إن  عام  كل  من  مايو  شهر  من 
الوطن  حامية  يف  الرئيس  دورها  جانب  وإىل 
ومكتسباته والحفاظ عىل أمنه واستقراره، وتنفيذ 
سياسة الدولة دعام للشقيق والصديق، ومشاركة 
ومواجهًة  للنزاعات  حالً  جهوده  الدويل  املجتمع 
للكوارث، وتقدمياً للمساعدات اإلنسانية، وحفظاً 
لرتسيخ  مدرسٌة  فهي  والعاملي،  اإلقليمي  للسالم 
لتعزيز  واملواطنة، ومؤّسسة  واالنتامء  الوالء  قيم 
أوارص  وتقوية  الهوية  وتعميق  الوطنية  الوحدة 

التالحم الوطني.
صاحب  وجهها  التي  الكلمة،  نص  ييل  وفيام 

للقوات  األعىل  القائد  الدولة،  رئيس  السمو 
الثالثة  الذكرى  مبناسبة  اللـه»،  «حفظه  املسلحة 

واألربعيـن لتوحيـد قواتنـا املسلحــة :

يف الذكــرى الثالثــة واألربعــني لتوحيــد قواتنــا 
املســلحة، نتوّجه إليكم بتحيِة الفخــِر والتقديِر 
والعرفاِن وأنتم تبذلون الجهد، يف انضباٍط وكفاءٍة 
واقتــدار، تنفيذاً لواجبكم املقــّدس يف الذْود عن 
الوطن، وصوناً ملكتسباته ومنجزاِت شعبه ودولته. 

وباسمكم، 
وباسم 

جميعــاً،  املواطنــني 
نرتحم عىل آبائنا املؤّسسني 

بناة االتحاد وموّحدي جيشه، 
املغفور له الشــيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان وإخوانه حّكام اإلمارات أعضاء 
أول مجلــس أعىل لالتحاد «طيّــب الله ثراهم»، 
وتغّمدهم برحمتــه ومغفرتــه، وأثابهم عىل ما 
قّدموه لوطنهم، واإلجالل لشهداء الوطن، الذين 
جادوا بــاألرواح والدماء لتظّل راية الوطن عاليًة 
َخّفاقة، رمزاً للقوة والعزة والشــموخ، داعني الله 
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أن يســكنهم فســيح جناتــه، وأن يُلهم ذويهم 
الصــرب والســلوان، والتحيــة إلخــواين أصحاب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، 
والشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان، وّيل عهد 
أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املســلحة، 
والشيوخ أعضاء املجلس األعىل حّكام اإلمارات، 
الراعني يف قوٍة ملســرية تحديث قواتنا املسلحة 
وتطويــر قدراتها، وتعزيز جاهزيتها، بناًء لدولة 

قوية قادرة آمنة مصانة السيادة.
توحدت  الذي   ،1976 مايو  من  السادس  إن 

فيه قوى دفاع إماراتنا السبع تحت علم واحد 
يف  فارقة،  عالمة  هو  واحدة،  مركزية  وقيادة 
كيانها  وترسيخ  االتحادية  دولتنا  بناء  مسرية 
تنمية  فال  مؤّسساتها،  وتعزيز  إنسانها  ومتكني 
جيش  دون  أمن  وال  أمن،  دون  نهضة  وال 
املوّحدة  العسكرية  فاملؤّسسة  قوي،  وطني 
الكفاءة، هي مصدُر قوٍة وأمن، ومبعُث  عالية 
اطمئنان، ومكون أساس يف بناء الدولة، وتعميق 

قيم االنتامء للوطن.
الرئيس يف  املسلحة وإىل جانب دورها  وقواتنا 
أمنه  عىل  والحفاظ  ومكتسباته  الوطن  حامية 

واستقراره، وتنفيذ سياسة الدولة دعامً للشقيق 
جهوده  الدويل  املجتمع  ومشاركة  والصديق، 
وتقدمياً  للكوارث،  ومواجهًة  للنزاعات  حالٍّ 
للمساعدات اإلنسانية، وحفظاً للسالم اإلقليمي 
الوالء  قيم  لرتسيخ  مدرسٌة  فهي  والعاملي، 
الوحدة  لتعزيز  ومؤّسسة  واملواطنة،  واالنتامء 
الوطنية وتعميق الهوية وتقوية أوارص التالحم 

الوطني.
ابنة  باستيعاب  األدوار  هذه  تعّززت  لقد 
كافة  املسلحة  القوات  تشكيالت  يف  اإلمارات 
لتؤدي واجبها يف خدمة مجتمعها والدفاع عن 
بصدور  أكرث  األدوار  تلك  تعمقت  كام  وطنها، 
القانون االتحادي للخدمة الوطنية واالحتياطية 
لسنة 2014، الذي فتح املجال واسعاً أمام أبناء 
الحياة العسكرية  وبنات اإلمارات لالنخراط يف 
دفاعاً عن الوطن، مشّكلني سنداً حقيقياً لقواتنا 
السامية  قيمها  اكتسبوا من  ما  املسلحة بفضل 
إىل  اإليجابية،  وسلوكياتها  العريقة  وتقاليدها 

جانب االنضباط وتحّمل املسؤولية.
..

وراعيٌة  داعيٌة  للسالم،  محبٌة  دولٌة  نحن 
مبادئ  الخارجية  تتوّخى يف سياستها  للتسامح، 
أنعَم  أن  كثرياً  الله  ونحمد  والتعايش،  التعاون 
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عىل وطننا ومواطنينا واملقيمني معنا باالستقرار 
تام  وعي  عىل  أننا،  غري  والسعادة،  واالزدهار 
بأننا ال نعيش يف عزلة، نحن نؤثر ونتأثر، ونؤمن 
بأّي  ينفصل  ال  مواطنينا  وأمن  وطننا  أمن  بأن 
والعريب  الخليجي  األمن  عن  األحول  من  حال 
اإلميان  لهذا  وتجسيداً  والعاملي،  واإلقليمي 
قواتكم  وتشارك  شاركت  باستحقاقاته،  ووعياً 
املسلحة بفعالية يف تنفيذ مهام إنسانية وأمنية 
آلثار  درءاً  البالد  حدود  خارج  عدة  وعسكرية 
الحروب والكوارث ومواجهًة للمهددات األمنية 
والسالم  األمن  لجهود  دعامً  الخطر  ومصادر 
مبستوى  فخورون  ونحن  املشرتك.  والتعاون 
أظهرته  الذي  املتميّز  واألداء  العالية  الكفاءة 
الخارجية  مهامها  تنفيذ  يف  املسلحة  قواتكم 
الوطن،  وفخر  القيادة،  رضا  أكسبها  مبا  كافة، 
بها  نُباهي  قوات  إنها  وإعجابه..  العامل  وتقدير 
األمم وستظّل هذه القوات، ذراعاً قوية وحارساً 
أميناً ودرعاً واقية وسياجاً حصيناً لدولة االتحاد، 
كام أراد لها آباؤنا املؤّسسون، وسيظّل تسليحها، 
وتطويرها، وتدريبها، وتأهيل ورعاية منتسبيها، 
هدفاً اسرتاتيجياً لدولتنا وأولوية وطنية قصوى 
والتقنيات  العتاد  بأحدث  نزّودها  لحكومتنا، 
املامرسات  وأفضل  واإلدارية،  الدفاعية  والنظم 
القوات  تبّوؤ هذه  هادفني  العاملية،  العسكرية 

تسليحاً  العامل  أقوى جيوش  بني  متقّدماً  موقعاً 
وخربة.

..

بكفاءتكم،  فخورون  وقيادة،  شعٌب  إننا 
أدائكم،  عن  راضون  لجاهزيتكم،  مطمئنون 
والقوة  القدرة  نستلهم  لتضحياتكم،  مقّدرون 
والئكم،  وصادق  انتامئكم،  عظيم  من  واإلرادة 
الذي  اليوم  هذا  ذكرى  ويف  تضحياتكم،  وغايل 
التسامح»  «عام  بـ  بالدنا  احتفاء  مع  يتزامن 
والتآخي  السلمي  التعايش  ثقافة  وتعزيز 

للوالد  ودعاًء  ترّحامً  األيادي  نرفع  اإلنساين، 
املؤّسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان وإخوانه املؤّسسني الذين وضعوا اللبنات 
املتينة لهذا الجيش الوطني القوي حارس األمن 
فنحن  الطريق  ذات  عىل  وسرياً  واالستقرار، 
ماضون يف دعم قواتنا املسلحة، تنظيامً وتسليحاً 
التزام ثابت، ميثّل  وتدريباً ورعايًة شاملة، وهو 
والتقدير  التحية  وكّل  الوطنية،  أولوياتنا  رأس 
ألبناء وبنات وطننا العاملني يف جٍد وإخالص يف 

ساحات البذل والعطاء كلّها.
وفقنا الله وسّدد عىل طريق الخري ُخطانا ...
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وقال سموه، «حققنا اإلنجازات املشهودة يف بناء 
والجيش  التحتية  والبنية  واملؤسسات  اإلنسان 
يف  تقدمنا  وكام  املتخصصة،  واألجهزة  الوطني 
مؤرشات التنمية اإلنسانية كافة، تقدمنا يف ترتيب 
القوة  ترتيب  ويف  واستقراراً،  أماناً  األكرث  الدول 
والكفاءة العسكرية، وباتت قواتنا املسلحة محل 

تقدير واحرتام دول العامل، وانتزع ضباطنا وجنودنا 
وشجاعتهم  مبناقبهم  والبعيد  القريب  اعرتاف 
وكفاءتهم يف تنفيذ املهام التي يتصدرون لها سواء 
يف ميادين القتال أو ساحات الحفاظ عىل السلم، 
الوطن وسامئه ومياهه  تراب  أو يف صون حرمة 

اإلقليمية واالقتصادية».

الثالثة  الذكرى  أن  عن  النقاب  سموه  وكشف 
واألربعني لتوحيد قواتنا املسلحة تصطحب معها 
بنائها،  وثيقاً مبسرية  ارتباطاً  مناسبة مهمة ترتبط 
السمو  صاحب  اللتحاق  األربعون  الذكرى  وهي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
بصفوفها،  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
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حافلة  أربعة  عقوداً  كانت  «لقد  سموه  وقال 
ثاقبة،  الرؤية  كانت  والتميز..  والعطاء  باإلنجاز 
عفياً  الغرس  فجاء  مكيناً،  والعزم  قوية،  واإلرادة 
وكفاءة  قدرات  تجسده  وفرياً  والحصاد  طيباً، 
ومناقب ومكانة قواتنا املسلحة يف الذكرى الثالثة 

واألربعني لتوحيدها».
وفيام ييل نص الكلمة:

 ..
..

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
أهنئكم بحلول الذكرى الثالثة واألربعني لتوحيد 
رمضان  شهر  بحلول  وأهنئكم  املسلحة،  قواتنا 
املبارك، وأسأل املوىل عز وجل أن يعينكم عىل 
وإماراتنا  وأنتم  عليكم  ويعيده  وقيامه،  صيامه 
واألمن  والسؤدد  العز  ثياب  ترفلون يف  الحبيبة 
واالستقرار.. وأسأله سبحانه وتعاىل أن يعزز يف 

نفوسنا فضائل هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

املسلمني  حياة  يف  رمضان  شهر  استقر  لقد 
وتهذيب  الرحم  وصلة  والجود  للصرب  مدرسة 
النفس وتطهريها وتعويدها عىل توخي التقوى 
الله  البالد والعباد، ومن فضل  والعلم ومصالح 
أبناء وبنات اإلمارات تالميذ نجباء يف  علينا أن 
حياتهم،  تفاصيل  يف  يتمثلونها  املدرسة،  هذه 
ويف قراراتهم وسلوكهم وعالقاتهم مع اآلخرين. 
ويقيني أن النموذج الساطع لهذا التمثل يتجىل 
يف نفوس منسويب قواتنا املسلحة وأجهزتنا األمنية 
وازدهار  واستقرار  سالمة  عىل  الساهرين  وكل 
والنموذج  للقسم،  األوفياء  وتقدم وطننا.. فهم 
للعطاء يف أعىل مراتبه، والتجسيد األسمى ملعنى 
واالستعداد  للوطن  واالنتامء  للقيادة،  الوالء 
الفتدائه بالغايل والنفيس واالستشهاد دفاعاً عن 

أمنه واستقراره ومكتسباته وعزته وكرامته.
كانت  ومجتمعنا  دولتنا  بناء  مسرية  ويف خضم 
قواتنا املسلحة ومازالت يف قلب هذه املسرية، 

وتواكبها  إليها،  وتضيف  معها  وتتفاعل  تحميها 
مجاالت  يف  ذاتها  وتطور  والتقدم،  اإلنجاز  يف 
الوطنية  الكوادر  وتكوين  والتسليح  التنظيم 

وتعظيم قدراتها ومهاراتها ومعارفها.
النهوض  مسارات  وتوازت  توازنت  وهكذا 
والتطوير والتحديث يف حقول التنمية الشاملة 
بناء  يف  املشهودة  اإلنجازات  وحققنا  كافة، 
والجيش  التحتية  والبنية  واملؤسسات  اإلنسان 
تقدمنا  وكام  املتخصصة،  واألجهزة  الوطني 
تقدمنا  كافة،  اإلنسانية  التنمية  مؤرشات  يف 
ويف  واستقراراً،  أماناً  األكرث  الدول  ترتيب  يف 
ترتيب القوة والكفاءة العسكرية، وباتت قواتنا 
املسلحة محل تقدير واحرتام دول العامل، وانتزع 
والبعيد  القريب  اعرتاف  وجنودنا  ضباطنا 
املهام  تنفيذ  يف  وكفاءتهم  وشجاعتهم  مبناقبهم 
القتال  ميادين  يف  سواء  لها  يتصدرون  التي 
صون  يف  أو  السلم،  عىل  الحفاظ  ساحات  أو 
اإلقليمية  ومياهه  وسامئه  الوطن  تراب  حرمة 

واالقتصادية.
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أيها الضباط والجنود.. أيها املواطنون واملواطنات.. 
إذ تحل الذكرى الثالثة واألربعون لتوحيد قواتنا 
املسلحة يف عام التسامح الذي أطلقه أخي صاحب 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
الله، فإين عىل ثقة بأن كل إمارايت وإماراتية يدرك 
أن التسامح هو مامرسة إرادية يحث عليها ديننا 
الحنيف وتتصف بها النفوس األبية املفطورة عىل 
مكارم األخالق، ولكن ال يتمتع بهذه املامرسة إال 
األقوياء القادرون، والشجعان الواثقون بأنفسهم، 
لهذه  أهل  وشعباً،  دولة  اإلمارات،  يف  ونحن 
والتزامنا  العميق  بإمياننا  أقوياء  ألننا  املامرسة، 
بصحيح ديننا، وحرصنا عىل وحدة بيتنا، ومتسكنا 
بقيمنا وعاداتنا، وحبنا لعمل الخري، ونبذنا للظلم، 
وتوخينا الدائم لتنمية مصادر قوتنا وتقدم دولتنا 

ورفاه شعبنا.
يف  أصيالً  جزءاً  التسامح  سيظل  الله،  وبتوفيق 

تكوين اإلمارات واإلماراتيني، وسنظل نعمل بكل 
إدامة مامرسته يف اآليت  جهودنا وإمكانياتنا عىل 
يف  جميعاً  مسؤوليتنا  وهذه  والسنني،  األيام  من 
واملدرسة  البيت  يف  نشاطنا  ومراكز  مواقعنا  كل 
واملصنع  والوزارة  والدائرة  واملسجد  والجامعة 
والحقل واملتجر، وهي مسؤولية مضاعفة لقواتنا 
قوتنا  بنية  يف  الرئيس  املكون  ألنها  املسلحة 
الذاتية، تحمي وطننا وتسهر عىل حرمته ومنعته 
وتقدمه،  تنميته  مظلة  وتؤمن  واستقراره،  وأمنه 

ورفاه وسعادة أبنائه.

اإلمارات..  وبنات  أبناء  والجنود..  الضباط  أيها 
تصطحب الذكرى الثالثة واألربعون لتوحيد قواتنا 
املسلحة معها مناسبة مهمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
اللتحاق  األربعون  الذكرى  وهي  بنائها،  مبسرية 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أخي 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
للقوات املسلحة بصفوفها، ففي مثل هذه األيام 

من العام 1979 انتسب سموه للسلك العسكري 
املرموقة  ساندهريست  كلية  من  تخرجه  فور 
والطريان  املدرعات  أسلحة  يف  دورات  وتلقيه 
الجو  وسالح  النخبة  قوات  يف  وتدرج  واملظالت، 
ورئاسة األركان، وصوالً عن جدارة واستحقاق إىل 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
ومنذ ذلك التاريخ، رافق سموه مسرية بناء وتقدم 
قواتنا املسلحة، وقاد عمليات تطويرها ومواكباتها 
التخطيط  مجاالت  العاملية يف  املامرسات  ألفضل 
االسرتاتيجي والهياكل التنظيمية وبرامج التسليح 

والتعليم والتدريب.
لقد كانت ثقة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وثقة 
بن  محمد  بالشيخ  الله،  حفظه  خليفة،  الشيخ 
زايد يف محلها، حيث أثبت بحق أنه قائد اإلنجاز 
هذه  يف  إنجازاته  حرص  يصعب  وإذ  والتطوير، 
عمليات  قاد  أنه  إىل  باإلشارة  أكتفي  العجالة، 
بني ضباطه  أيامه  امليدان، وعاش جل  البناء من 
خطط  عىل  مبارش  بشكل  وأرشف  وجنوده، 
وبياناتها  تنفيذها  وتابع  والتحديث  التطوير 
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املسلحة  قواتنا  مواكبة  عىل  وحرص  العملية، 
ملستجدات التكنولوجيا العسكرية، ورعى بنفسه 
بات  الذي  العسكري  التصنيع  وبرامج  خطط 
اقتصادنا،  وتنويع  قواتنا  لتسليح  مهامً  مصدراً 
له  ووفر  الوطنية  الخدمة  برنامج  عىل  وأرشف 
مقومات النجاح. وأخرياً وليس آخراً، أوىل اهتامماً 
حتى  الوطنية  العسكرية  الكوادر  لتكوين  فائقاً 
أسلحتها،  كل  يف  قواتنا  قوام  وبناتنا  أبناؤنا  بات 
ومن أعىل الرتب القيادية إىل أحدث خريج من 

مدرسة أو كلية عسكرية.
أخي  اإلمارات  وبنات  أبناء  كل  ومعي  أحيي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يف العام األربعني 
عقوداً  كانت  لقد  العسكري..  بالسلك  اللتحاقه 
كانت  والتميز..  والعطاء  باإلنجاز  حافلة  أربعة 
الرؤية ثاقبة، واإلرادة قوية، والعزم مكيناً، فجاء 
الغرس عفياً طيباً، والحصاد وفرياً تجسده قدرات 
وكفاءة ومناقب ومكانة قواتنا املسلحة يف الذكرى 

الثالثة واألربعني لتوحيدها.

وبنات  أبناء  املسلحة..  قواتنا  وجنود  ضباط 
وتفاؤل  بثقة  كعهدنا  منيض  بينام  اإلمارات.. 
خطط  وتنفيذ  الذاتية،  قوتنا  مصادر  تعزيز  يف 

لحظة  نغفل  ال  فإننا  الشاملة،  التنمية  ومشاريع 
لألوضاع  الكامل  واالنتباه  اليقظة  املتابعة  عن 
منطقتنا  يف  واالقتصادية  والسياسية  األمنية 
لتأثرياتها عىل وطننا  وعاملنا.. نرصدها ونتحسب 

ومصالحنا، ونعد ملواجهة احتامالتها كافة.
تقلباتها وال  وهذه األوضاع ليست جديدة ال يف 
عايشنا  فقد  املحتملة..  أخطارها  وال  تعقيداتها 
عديدة،  لعقود  بل  مديدة،  لسنوات  مثيالتها 
وطننا  مصالح  يحقق  مبا  دامئاً  معها  وتفاعلنا 
ثقة  أكرث  نحن  واليوم  واستقراره..  أمنه  ويحفظ 
بقدرتنا عىل مواجهة التحديات الناجمة عن هذه 
األخطار، أياً كان نوعها ومصدرها.. واعتامدنا بعد 

الذاتية،  قدراتنا  عىل  دامئاً  هو  الله  عىل  التوكل 
وسواعد وعقول أبنائنا وبناتنا، وخربتنا املكتسبة، 
الشقيقة  الدول  مع  وعالقاتنا  تحالفاتنا  وشبكة 

والصديقة.
ولعل من أبرز املستجدات يف املشهدين اإلقليمي 
للتكنولوجيا  املتعاظم  االستخدام  هو  والدويل، 
والتنافس  والرصاعات  النزاعات  يف  الرقمية 
قرصنة  فعمليات  والرثوة..  النفوذ  عىل  والتدافع 
املعلومات يف ازدياد، ومامرسات االحتيال الرقمي 
تستهدف  التي  الرقمية  والهجامت  ازدياد،  يف 
ازدياد.. مام يضع  مؤسسات حكومية وأهلية يف 
جدول  عىل  «السيرباين»  اإللكرتوين  الفضاء  أمن 

األمن القومي لكل دول العامل.
ملنصات  املتزايد  االستخدام  فإن  لذلك،  إضافة 
واملنافسات  املنازعات  يف  االجتامعي  التواصل 
اإللكرتوين  الفضاء  أمن  بني  االرتباط  عزز  قد 
ترتى  فاألبحاث  واالقتصادي..  االجتامعي  واألمن 
والوقائع  والخامس،  الرابع  الجيلني  حروب  عن 
نرش  إىل  تسعى  إلكرتونية  جيوش  عن  تتحدث 
يف  واالنقسام  والكراهية  الشكوك  وزرع  الفوىض 

مجتمعات الدول املستهدفة.
لهذه  مبكر  وقت  ويف  تنبهنا  اإلمارات  يف  ونحن 
االسرتاتيجيات  فوضعنا  الداهمة،  األخطار 
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اإللكرتوين،  لألمن  وطنية  هيئة  وأنشأنا  املناسبة، 
الجرائم  مكافحة  قانون  العام 2012  يف  وأصدرنا 
السياسات  من  مبجموعة  ودعمناه  اإللكرتونية، 
مستخدمي  لتمكني  التقنية  واملعايري  التنظيمية 
الفضاء اإللكرتوين ومقدمي الخدمات من حامية 
التحتية  والبنية  والبيانات  الحساسة  النظم 
اإللكرتونية  األخطار  مواجهة  وستظل  والرقمية.. 
تأهيل  وستواصل  حكومتنا،  اهتاممات  مقدم  يف 
األخطار،  هذه  جهود  لتقود  الوطنية  الكوادر 
الصناعية  الثورة  تطبيقات  يف  رواد  وإننا  بخاصة 
الرابعة والذكاء الصناعي، وبتنا أول مخترب مفتوح 
يف العامل الختبار وتطبيق تكنولوجيا هذه الثورة.. 
األشياء،  إنرتنت  نحو  العاملي  االتجاه  تعزز  ومع 
وما يصاحبه من تحرك للبيانات برسعة فائقة بني 
عدد ال يحىص من األجهزة واآلالت واألشياء، فإن 
الفضاء اإللكرتوين عىل موعد مع أمناط جديدة من 

املخاطر األمنية، ومع آليات جديدة ملواجهتها.

أيها الضباط والجنود.. أبناء وبنات اإلمارات.. يف 
املسلحة  قواتنا  لتوحيد  واألربعني  الثالثة  الذكرى 
بن  زايد  الشيخ  التوحيد  قائد  حضور  يتكثف 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستذكر سريته 
قيادته  يف  تجلت  التي  الحكمة  ونرى  ونهجه 
وسياساته، ونرى أكرث كم كان بعيد النظر يرى ما 
ال يراه اآلخرون، وكم كانت رؤيته ملتطلبات بناء 

دولة ذات شأن صائبة.
ونتوجه يف هذه الذكرى بتحية التقدير والعرفان 
إىل أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعىل لقواتنا املسلحة 
انطالقها  منذ  والبناء  التوحيد  مسرية  رافق  الذي 
موجهاً وراعياً وداعامً، والتحية موصولة إىل أخي 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 

الشيوخ  السمو  أصحاب  إخواين  وإىل  املسلحة، 
أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات، وإىل أبناء 

وبنات اإلمارات كافة.
وإخوانكم  املسلحة  قواتنا  منسويب  يا  أنتم  أما 
يف  سبقوكم  الذين  وزمالءكم  األمنية  األجهزة  يف 
واألمني،  العسكري  السلكني  يف  الخدمة  رشف 
فمكانتكم أثرية يف قلوب اإلماراتيني واإلماراتيات، 
فأنتم حارضون يف كل بيت وكل حي وكل بلدة 
وكل مدينة، تجسدون وحدة بيتنا، وعمق انتامء 
ووالء شعبنا لوطنه وقيادته، واليوم أقف معكم 
ومع كل مواطن ومواطنه تقديراً وفخراً واعتزازاً 
انتصاراً  بحياتهم  ضحوا  الذين  األبرار  بشهدائنا 
أمن  ويهدد  ينترش  أن  قبل  للرش  وإحباطاً  للحق 

واستقرار منطقتنا ووطننا.
والحمدلله أوالً وأخرياً عىل ما أفاض به من نعم 
علينا، وعىل ما كتبه لنا من توفيق يف خدمة وطننا 
يسدد  أن  الكريم  وجه  ونسأل  وأمتنا..  وشعبنا 
والسالم  ويرىض.  يحب  ما  إىل  ويلهمنا  خطانا 

عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الـ 43  وقال سموه، يف كلمة له مبناسبة الذكرى 
السادس  يوافق  الذي  املسلحة  القوات  لتوحيد 
من شهر مايو من كل عام، إن ما تشهده قواتنا 
األمن  مصلحة  يف  يصب  تطور  من  املسلحة 
عىل  كانت  فقد  املنطقة  يف  والسالم  واالستقرار 
أو  العريب  املستوى  عىل  ليس  سالم  قوة  الدوام 
املستوى  عىل  وإمنا  فحسب  األوسط  الرشق 

يف  والفاعلة  املهمة  أدوارها  خالل  من  العاملي 
عمليات حفظ السالم يف مناطق كثرية حول العامل 
اإلمارات  دولة  وجه  خاللها  من  جسدت  والتي 
مؤكداً  الدولية،  الساحة  عىل  واملرشق  الحضاري 
سموه أن دعم القوات املسلحة وتحديثها وتوفري 
لدى  جوهرياً  توجهاً  يعد  لها  اإلمكانات  كل 
الكاملة  الثقة  من  انطالقاً  الدوام  عىل  القيادة 

بأنها رمز عزتنا واألساس الصلب الذي تقوم عليه 
نهضتنا.

زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  وأضاف 
آل نهيان، أن دولة اإلمارات العربية املتحدة هي 
وطن الوفاء ال تنىس أبداً أبناءها املخلصني الذين 
رفعوا رايتها وقدموا التضحيات العظام يف الدفاع 
أبناءنا  نتذكر  العظيمة  الذكرى  هذه  ويف  عنها.. 
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التضحية  يف  األمثلة  أروع  الذين رضبوا  الشهداء 
والفداء وجادوا بأنفسهم من أجل أن يحيا الوطن 

عزيزاً آمناً وتظل رايته خفاقة يف السامء.
وأكد سموه أن هذه األرض الطيبة، أرض التسامح 
بحفظ  مستقرة؛  آمنة  ستظل  واملحبة  والتعايش 

الله تعاىل ثم بحكمة قيادتها وإخالص أبنائها.
6 مايـو سيبقى حافزاً للمزيد من العمل والجهد

صف  وضباط  ضباط  وأبنايئ  وأخوايت  إخواين 
وجنود قواتنا املسلحة الباسلة ..

قلوبنا  عىل  الغالية  الوطنية  الذكرى  هذه  يف 
قواتنا  توحيد  عىل  عاماً  جميعاً، ذكرى مرور 43 
وأؤكد  أيديكم،  عىل  وأشدَّ  أهنئكم،  املسلحة، 
مكتسباته  وصون  الوطن  حامية  يف  دوركم  أن 
القيادة  اعتزاز  محل  هو  حياضه  عن  والدفاع 

الحكيمة وفخر كل إمارايت وإماراتية.
يف هذا اليوم املجيد من أيام الوطن أرفع أسمى 
السمو  صاحب  املسرية،  قائد  إىل  التهنئة  آيات 
الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 
الله،  حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم ديب، رعاه الله، وإخوانهام أصحاب السمو 
اإلمارات  حكام  لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء 

وإىل الشعب اإلمارايت األصيل.
وتقدير  إجالل  بكل  نتذكر  املناسبة،  هذه  يف 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
الذين  اإلمارات  حكام  وإخوانه  ثراه،  الله  طيب 
اتخذوا القرار التاريخي يف السادس من مايو عام 
املسلحة تحت علم واحد  قواتنا  بتوحيد   ،1976
وهدف واحد وقيادة واحدة؛ وهو واحد من أهم 
القرارات يف تاريخ دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ 
وتعزيز  توحيد  من  عليه  ترتب  ملا  فقط  ليس 
لقدرات اإلمارات الدفاعية، وتشكيل جيش موحد 
ومتطور يستطيع مواجهة أي تحديات ميكن أن 
د مكتسبات هذا الوطن، والتصدي ألي قوى  تهدِّ
تحاول أن ترض مبصالحه الوطنية، وإمنا كذلك ملا 
أركانها، من  للوحدة ومتتني  تعزيٍز  إليه من  أدى 
اإلمارات،  أبناء  بني  األخوَّة  عالقات  تعزيز  خالل 
مشاعرهم  وتوحدت  قلوبهم  التقت  الذين 
وامتزجت دماؤهم تحت راية واحدة دفاعاً عن 

أرضنا ومصالح شعبنا.
صف  وضباط  ضباط  وأبنايئ  وأخوايت  إخواين 
دولة  إن   .. الباسلة  املسلحة  قواتنا  وجنود 
الوفاء؛  وطن  هي  املتحدة  العربية  اإلمارات 
ولذلك فإنها ال تنىس أبداً أبناءها املخلصني الذين 
رفعوا رايتها، وقدموا التضحيات العظام يف الدفاع 

أبناءنا  نتذكر  العظيمة  الذكرى  .. ويف هذه  عنها 
التضحية  يف  األمثلة  أروع  الذين رضبوا  الشهداء 
والفداء وجادوا بأنفسهم من أجل أن يحيا الوطن 
م  اقة يف السامء، نرتحَّ عزيزاً آمناً، وتظل رايته خفَّ
أن  وجل  عز  الله  داعني  الطاهرة  أرواحهم  عىل 
اإلمارات  أن دولة  األخيار، ونؤكد  يصطفيهم مع 
العربية املتحدة ستظل وفيّة دامئاً للمبادئ التي 
ضحى من أجلها أبطالنا الشهداء يف نرصة الحق 

ي للبغي والعدوان. والعدل والتصدِّ

..

إن التطوير املستمر لقواتنا املسلحة الباسلة، عىل 
مستوى التسليح والتدريب وغريهام، ميثل أولوية 
التنمية  بأن  إميانها  منطلق  من  للقيادة؛  قصوى 
القادرة عىل  الدول  قوة تحميها، وأن  إىل  تحتاج 
ميلء  عامل  ظل  يف  ومصالحها،  مكتسباتها  صيانة 
الدول  هي  والتحديات،  والتهديدات  باملخاطر 
مبنزلة  تكون  متطورة  عسكرية  قوة  متلك  التي 
الحصن الذي تركن إليه وهي متيض نحو التطور 

والتقدم.
فإنها  املسلحة؛  قواتنا  توحيد  من  وبعد 43 عاماً 
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منوذجاً  أبنائها،  وإخالص  القيادة  بدعم  غدت 
الحديثة  األسلحة  مجال  يف  بالبنان  إليه  يشار 
والفاعلية،  والتدريب  املتقدمة  والتكنولوجيا 
وأداء  متنوعة،  ميادين  يف  العمل  عىل  والقدرة 
ويحظى  واحرتافية،  بكفاءة  املهام  مختلف 
ويجسد  والعامل،  املنطقة  يف  واالحرتام  بالتقدير 
بوضوح ما تشهده دولة اإلمارات العربية املتحدة 
تشهده  ما  إن  كافة.  املستويات  عىل  تطور  من 
قواتنا املسلحة من تطور يصب يف مصلحة األمن 
واالستقرار والسالم يف املنطقة، وقد كانت قواتنا 
املسلحة عىل الدوام قوة سالم، ليس عىل املستوى 
عىل  وإمنا  فحسب،  أوسطي  الرشق  أو  العريب، 
العاملي أيضاً، من خالل أدوارها املهمة  املستوى 
مناطق  يف  السالم  حفظ  عمليات  يف  والفاعلة 
كثرية حول العامل، والتي جسدت من خاللها وجه 
اإلمارات الحضاري واملرشق عىل الساحة الدولية. 
وسيظل دعم القوات املسلحة، وتحديثها، وتوفري 
القيادة  لدى  هاً جوهرياً  لها، توجُّ كل اإلمكانيات 
عىل الدوام، من منطلق الثقة الكاملة بأن قواتنا 
املسلحة الباسلة هي رمز عزتنا، واألساس الصلب 
قواتنا  أبناء  أثبت  لقد  نهضتنا.  عليه  تقوم  الذي 
قدر  عىل  أنهم  الدوام  عىل  البواسل  املسلحة 
من  والثقة  للمسؤولية  أهل  وأنهم  ي،  التحدِّ
ذلك  عىل  برهنوا  شعبهم،  وأبناء  قيادتهم  قبل 
املسلحة  القوات  بناء  مللحمة  العظيم  بتصديهم 
كل  يف  ذلك  عىل  وبرهنوا  وتطويرها،  دة  املوحَّ
ساحات العز والرشف التي قاتلوا فيها دفاعاً عن 
خري  وكانوا  والعدل،  الحق  قضايا  وعن  وطنهم، 
كل  يف  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  سفراء 
وإرسائه  السالم  لحفظ  فيها  شاركوا  التي  املهام 

يف العامل.
املسلحة  القوات  صفوف  يف  املرأة  حظيت  كام 
صاحب  برئاسة  القيادة  ودعم  واهتامم  بثقة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
عىل  واملكانة  الثقة  لهذه  أهل  أنها  لتثبت  الله، 
فحققت  املثمر  الجاد  العمل  من  أعوام  مدى 
إنجازات وأظهرت كفاءة عالية وقدرة كبرية عىل 
والواجب  الكرامة  ميادين  يف  املسؤولية  تحمل 

الوطني.

..

األرض  هذه  إن 
التسامح  الطيبة، أرض 

ستظل  واملحبة،  والتعايش 
آمنة مستقرة؛ بحفظ الله تعاىل، 

أبنائها،  ثم بحكمة قيادتها وإخالص 
طليعة  يف  املسلحة  القوات  يف  وأنتم 

والوطنية  الشجاعة  قيم  تجسدون  املخلصني، 
وقوته.  الوطن  ملنعة  رمزاً  ومتثلون  واالنتامء، 

السادس من مايو كل عام حافزاً  يوم  ويظل 
تبقى  حتى  والجهد؛  العمل  من  للمزيد 

األمانة التي تركها لنا اآلباء واألجداد 
أرادها  كام  مصونة،  عزيزة 

الله،  رحمه  زايد،  الشيخ 
القادة  من  وإخوانه 

املؤسسني .. حفظ 
اإلمارات  الله 

وشعبها .
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وأضاف سموه - يف كلمة مبناسبة الذكرى الـ    43 
«درع  ملجلة  وجهها  املسلحة  القوات  لتوحيد 
القوات  وضع  التاريخي  القرار  هذا  أن  الوطن» 

القوية  الجيوش  مصاف  يف  اإلماراتية  املسلحة 
جيشا  لدينا  أن  واالعتزاز  بالفخر  نشعر  وجعلنا 
العسكرية  التقنيات  ملختلف  مواكبا  عرصيا 

واإلسهام  كافة  التحديات  مواجهة  عىل  وقادرا 
بفاعلية مع قوات أشقائنا بدول مجلس التعاون 
األشقاء  إىل  العون  يد  وتقديم  العربية  وأمتنا 
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وحفظ السالم واألمن واالستقرار محليا وإقليميا 
الكوارث  مناطق  يف  املنكوبني  ومساعدة  ودوليا 

والنزاعات يف شتى أنحاء العامل.
وفيام ييل نص الكلمة:

إننا نشعر بالفخر واالعتزاز ونحن نحتفل بذكرى 
عالمة  ومتثل  جميعا  علينا  وغالية  عزيزة  وطنية 
جذريا  وتحوال  الحبيب  وطننا  تاريخ  يف  فارقة 
بالذكرى  اليوم  نحتفل  اإلمارات، حيث  يف جيش 
الثالثة واألربعني عىل توحيد قواتنا املسلحة وفاء 

للعهد وعرفانا بالجميل. 
أتوجه إىل صاحب  أن  املناسبة  بهذه  ويطيب يل 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
حفظه  املسلحة«  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
الله» ، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ  السمو  وصاحب  الله،  رعاه  ديب،  حاكم 
محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املسلحة، وإخواين أصحاب 
لالتحاد  األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو 
حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات العزيز، بأسمى 

آيات التهاين، بهذه املناسبة التاريخية.
قدما يف مسرية  امليض  العزم عىل  نجدد  وختاما، 
التي تحققت  املنجزات  الوحدة واالتحاد وصون 
املسلحة  قواتنا  تظل  وأن  الكريم،  شعبنا  ألبناء 
الوطن  لهذا  الحصني  والحصن  الواقي  الدرع 

العزيز.
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وقال سموه يف كلمة وجهها عرب مجلة درع الوطن 
املسلحة  القوات  لتوحيد  ال 43  الذكرى  مبناسبة 
نحتفل  أن  واالعتزاز  الفخر  دواعي  من  إنه 

القوات  توحيد  لقرار  واألربعني  الثالثة  بالذكرى 
املؤسس  القائد  دعامئه  أرىس  الذي  املسلحة 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

وإخوانه املؤسسون، الذين رسخوا دعائم االتحاد.
وأضاف أن قواتنا املسلحة، التي هي مصدر فخر 
مستويات  إىل  وصلت  اإلمارات  ألبناء  واعتزاز 
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رفيعة، يف األداء والجاهزية بفضل العطاء املستمر 
ضباطاً  الجيش،  رجال  لكل  املتواصلة،  والجهود 
وأفراداً، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 
الله»  «حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل  زايد  بن 
أصبحت  حيث  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد 
عن  للدفاع  األول  الدفاع  خط  القوات،  هذه 
الوطن، ودرعاً يحمي مكتسباتنا الوطنية ويصون 
املتغريات  ظل  يف  املباركة  االتحادية  مسريتنا 

واملستجدات التي يعصف بها العامل.
وأكد أن ما يقوم به جنودنا البواسل، من بطوالت 
جانب  إىل  والوقوف  املظلوم،  لنرصة  مرشفة، 
من  ينبع  املنطقة،  يف  االستقرار  وزرع  الحق، 
تجسيد املبادئ السامية والراسخة، التي تأسست 
وقيادتها  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  عليها 
الحكيمة يف مد يد العون لألشقاء، ومساندتهم يف 
السلم والحرب، حيث رضب أبطال اإلمارات أروع 
الشقيق،  اليمن  يف  والفداء  التضحية  يف  األمثلة، 
تالحم  عىل  يدل  فإمنا  يشء،  عىل  دل  إن  وهذا 

شعب اإلمارات مع قيادته الرشيدة.
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وفيام ييل نص الكلمة التي وجهها صاحب السمو 
الوطن»  «درع  مجلة  عرب  القيوين  أم  حاكم 
قواتنا  لتوحيد  واألربعني  الثالثة  الذكرى  مبناسبة 

املسلحة: يطيب لنا يف هذا اليوم األغر يف تاريخ 
الفتية أن نستذكر بكل فخر واعتزاز يوم  دولتنا 
القائد  أعلن  1976، حني  عام  مايو  من  السادس 

نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  املؤسس 
وإخوانه املؤسسون - طيب الله ثراهم - توحيد 
قواتنا املسلحة والبدء يف إرساء قواعدها املتينة، 
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معززة بعقيدة الوالء للقيادة والتضحية يف حامية 
املكتسبات ونرصة الحق وحمل الرسالة اإلنسانية 
وطنية  بإرادة  مدعمة  خارجها  أو  الدولة  داخل 
شهدائنا  بتضحيات  ومعززة  النظري  منقطعة 

األبرار.
لقد حظيت قواتنا املسلحة عىل مر السنني بدعم 
كبري من لدن القيادة الرشيدة يف مجال التدريبات 
القتالية،  باإلمكانيات  وتجهيزها  العسكرية 

قدراتهم  وتطوير  املنتسبني  ثقافة  وتطوير 
وإمكانياتهم وفق أرقى املعايري العسكرية العالية 
املنوطة  باألدوار  للقيام  وكفاءتها  لرفع جاهزيتها 
بها داخل الوطن أو خارجه، باإلضافة إىل تطوير 
الصناعات العسكرية املحلية بالتعاون مع الدول 
املعايري  وفق  التجهيز  قدرات  لرفع  الصديقة 

العاملية.
وإن احتفالنا اليوم بذكرى توحيد القوات املسلحة 
ترجمة  هو  إمنا  الخالد  الوطني  اليوم  هذا  يف 
القدرات،  وبناء  املواطنة  مبادئ  لتأكيد  حقيقية 
وتطوير الذات لحامية الرصح الحضاري وتقديم 
األبرار  الوطن  بشهداء  واالعتزاز  التضحيات 
وعززوا  البطوالت  مالحم  سطروا  الذين  وأرسهم 

مفهوم التضحيات.
نستذكر  املجيدة  الوطنية  املناسبة  وبهذه 
عز  الله  إىل  ونترضع  األبرار  شهدائنا  تضحيات 
وأن  والشهداء  الصديقني  مع  يتقبلهم  أن  وجل 
يلهم آباءهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبناءهم الصرب 

والسلوان.
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جاء ذلك يف كلمة لسموه وجهها عرب مجلة «درع 
املسلحة  القوات  توحيد  ذكرى  مبناسبة  الوطن» 
 43 ال  بالذكرى  اليوم  نحتفل  نصها:  ييل  فيام 
لتوحيد قواتنا املسلحة والتي كانت وستظل درعاً 
للدفاع عن الوطن ورمزاً للوالء والعطاء واالنتامء 

لشعب  ومفخرة  للرجال  ومصنعاً  واالتحاد 
يف  املسلحة  قواتنا  توحيد  إن  حيث  اإلمارات، 
السادس من مايو عام 1976 تحت قيادة مركزية 
قراراً  شكل  واحد،  وشعار  واحد  وعلم  واحدة 
تاريخياً من أجل أن تصبح قواتنا املسلحة ركيزة 

للحفاظ  رئيساً  وداعامً  واستقرارها  دولتنا  ألمن 
عىل مكتسبات الوطن ومسرية التنمية والتطوير 

والتحديث.
ميادين  املسلحة يف  القوات  تحققه  مبا  فخورون 
الحق يف محيطنا الخليجي بل يف أي بقعة تصلها 
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واملظلوم،  للمحتاج  العون  يد  ملد  رجالنا  أيادي 
اكتسبته  الذي  االحرتام  إال  ذلك  من  أدل  وما 
قواتنا ملسلحة يف املهام التي اضطلعت بها خارج 
عالية  وكفاءة  أخالق  من  به  متيزت  ومبا  الوطن 
وقدرة عىل العمل يف كل الظروف والبيئات، وقد 
جدارتهم  للشك  مجاًال  يدع  ال  مبا  رجالنا  أثبت 
أو  األشقاء  مساعدة  يف  سواًء  العالية  وحرفيتهم 
يف  واملساعدة  الدوليني  واألمن  السالم  حفظ  يف 
ليقدموا  والكوارث  والحروب  النزاعات  مناطق 

بذلك صورة مرشفة ألبناء اإلمارات.
والتطور الذي تشهده قواتنا املسلحة بقيادة أخي 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  صاحب السمو 

رئيس الدولة «حفظه الله» القائد األعىل للقوات 
الدرع  باعتبارها  لتطويرها  سعى  الذي  املسلحة 
املكني لحامية الوطن، ومتثل ذلك يف أخي صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 

حيث أوىل اهتامًما بالًغا بالكوادر البرشية ودفع 
والتي  متقدمة  مراتب  نحو  القوات  مسرية هذه 
يشار إليها اليوم بالبنان يف ما تقدمه يف ساحات 
القتال من أجل الرشعية والعدل وإحقاق الحق.
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مجلة  عرب  التي وجهها  الكلمة  يف   - وقال سموه 
واألربعني  الثالثة  الذكرى  مبناسبة  الوطن»  «درع 
السادس  توافق  التي  املسلحة  قواتنا  لتوحيد 
التهاين  نرفع  عام:  كل  من  السادس  مايو  من 

والتربيكات مبناسبة الذكرى الـ 43 لتوحيد القوات 
بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إىل  املسلحة 
زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املسلحة، حفظه الله، وإىل صاحب السمو الشيخ 

الدولة  رئيس  نائب  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد 
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، وإىل 
نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ محمد  السمو  صاحب 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
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املسلحة، وإىل أفراد قواتنا املسلحة. 
املجيدة،  الذكرى  بهذه  نستعيد  سموه:  وأضاف 
كل مواقف الرشف والبطولة وواجب الدفاع عن 
مرشفاً  تاريخاً  لتتوج  والوطن،  والعرض  األرض 
وهي  يوم  بعد  يوماً  عاشته  املسلحة  لقواتنا 

اليوم من  لها، يف مثل هذا  أغىل ذكرى  تسرتجع 
كل عام. 

نجدد  عام،  كل  يف  قائالً:  كلمته  سموه  واختتم 
مثار  تقطف  وهي  املسلحة،  لقواتنا  الذكرى 
وحدتها الغالية، ونعرب عن فخرنا واعتزازنا بهذه 

شهدائنا  بطوالت  ونستذكر  الوطنية،  املؤسسة 
يف  التضحية  صور  أروع  قدموا  الذين  األبطال 
سبيل إعالء راية هذا الوطن، داعني الله سبحانه 
األمن  بنعمة  ودولتنا  أمتنا  عىل  ميّن  أن  وتعاىل 

واالستقرار والسالم.
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عرب  وجهها  التي  الكلمة  يف  سموه  وأضاف 
الرشيدة ممثلة  القيادة  أن  الوطن»  مجلة «درع 
بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ 
الدولة  رئيس  نائب  آل مكتوم،  راشد  بن  محمد 
الله،  رعاه  ديب،  حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل 
قواتنا  تطوير  أعينها  نصب  وضعت  املسلحة، 

املسلحة وتعزيز قدراتها. وأوضح أن بلوغ قواتنا 
والتطور  التقدم  من  عالية  مستويات  املسلحة 
ضمن  املستمرة  املضنية  للجهود  طبيعية  نتيجة 
اسرتاتيجية متكاملة لالرتقاء بها، وتعزيز قدرات 
أبطالنا البواسل الذين يلبون النداء عند الحاجة، 

وهم رهن إشارة القيادة الرشيدة يف كل وقت.
الذين  الوطن  بأبناء  اليوم  «نفخر  سموه:  وقال 
يتسابقون لالنتساب لقواتنا املسلحة إمياناً منهم 
والقيم  عاتقهم  عىل  امللقاة  املسؤولية  بحجم 

التــي  الوطنيـــة 
تجــاه  بها  يتحــلون 

ترابــه  وحاميــة  وطنهم 
وإنجازاته ومكتسباته».
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التي وجهها عرب مجلة  الكلمة  وقال سموه - يف 
«درع الوطن»، مبناسبة الذكرى الثالثة واألربعني 
لتوحيد قواتنا املسلحة - إن دولة اإلمارات متيض 
عىل خطى املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 

اسرتاتيجي  نهج  وفق  ثراه»  الله  «طيب  نهيان 
استقرار  عىل  للحفاظ  يسعى  قويم،  وسيايس 
صاحب  بقيادة  الجوار،  ودول  العربية  املنطقة 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 

«حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله»، 
مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم  آل 
الله»، وصاحب السمو  الوزراء حاكم ديب «رعاه 
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الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 
وإخوانهم  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب 
األعىل  املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب 
حكام اإلمارات. وعرب سمو ويل عهد الفجرية بهذه 
املناسبة عن فخره البالغ واعتزازه بأفراد القوات 
املسلحة الذين يقدمون الغايل والنفيس يف سبيل 
خدمة الوطن وصون حدوده، وقد بذلوا أرواحهم 

لتحقيق األمن والنعامء لبالدهم وأهلهم.
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الشيخ  السمو  ومثن سمو اهتامم ودعم صاحب 
القائد  الدولة،  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة 
وصاحب  الله،  حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 
الوزراء، حاكم ديب،  الدولة، رئيس مجلس  رئيس 
رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
القائد األعىل  نائب  أبوظبي  نهيان، ويل عهد  آل 
وتسخري  املسلحة،  للقوات  املسلحة،  للقوات 

مكانة  املسلحة  قواتنا  تبوأت  حتى  اإلمكانات 
املخلصني  أبنائها  جهود  بفضل  عاملياً  مرموقة 

الذين بذلوا كل غاٍل ونفيس.



643

2019 50



201951



643

2019 52

43

.

يسطر  الذي  الوقت  يف  العام  هذا  احتفاالت  وتأيت 
قوات  ضمن  بطولية  مالحم  البواسل  جنودنا  فيه 
عروبة  عن  دفاعاً  اليمن،  لتحرير  العريب  التحالف 
املنطقة من  واستقرار  أمن  الشقيق وحامية  اليمن 

املشاريع التخريبية.
ويشكل السادس من مايو من كل عام ذكرى فارقة 
حرص  راسخة  ملبادئ  وترجمة  اإلمارات،  مسرية  يف 
مطلق  إميان  من  انطالقاً  املؤسسون  القادة  عليها 
يك  واالتحاد،  الوحدة  دولة  ركائز  تعزيز  بأهمية 
تواصل دولة االتحاد مسرية البناء والتطور والنهضة.

الفعاليات  من  العديد  املناسبة  بهذه  وتقام 
االحتفالية عىل مستوى الدولة.

 43 طول  اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  وأثبتت 
الرجال  ومصنع  املنيع،  اإلمارات  حصن  أنها  عاماً 
وطنهم  عن  للدفاع  دامئاً  املستعدين  األقوياء 
قيادة  وعروبتهم بكل غاٍل ونفيس، بعد أن وفرت 
أعىل  عل  والتدريب  العتاد  القوات  لهذه  الدولة 
املستويات، لريتفع ترتيبه ضمن أقوى جيوش العامل 

تسليحاً وخربة.
اتخذ قرار توحيد  املجلس األعىل لالتحاد قد  وكان 
مايو   6 يف  تاريخية  جلسة  عقب  املسلحة  القوات 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  املغفور  برئاسة   1976

نهيان «طيب الله ثراه».
وحرصت قواتنا املسلحة يف كل مشاركاتها اإلقليمية 

بالجهد  العسكري  العمل  ربط  عىل  والعاملية 
هذا  يف  اإلمارات  تجربة  وباتت  واإلغايث،  اإلنساين 

الجانب مثار إعجاب وتقدير العامل أجمع.
اإلماراتية  املسلحة  القوات  أثبتت  توحيدها  ومنذ 
وتدافع  والسالم  االستقرار  تصنع  التي  القوة  أنها 
عن الحق يف العامل كله، لذلك اكتسبت تقدير العامل 
وإعجابه يف كل املهام التي قامت بها خارج الوطن 
مبا متيزت به من أخالق سامية وكفاءة عالية وقدرة 

عىل العمل يف كل الظروف والبيئات.
وأضحت القوات املسلحة اإلماراتية منوذجاً للجيش 
التي  والقدرات  واملهارات  باملعرفة  املعزز  العرصي 
االتحاد،  لدولة  وحامياً  للوطن  درعاً  منه  تجعل 
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السمو  صاحب  وقرارات  توجيهات  بفضل  وذلك 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
قادتها  التي  الله»  املسلحة «حفظه  للقوات  األعىل 
إىل إحداث نقالت نوعية يف أدائها واملواكبة الدامئة 

للتطور وملتطلبات العرص.
ما  أحدث  اقتناء  عىل  املسلحة  القوات  وحرصت 
العامل  يف  األسلحة  وتكنولوجيا  صناعة  إليه  وصلت 
أحدث  ما  وهو  الرشيدة  القيادة  توجيهات  حسب 
نقلة نوعية كبرية شهدتها القوات املسلحة يف أدائها 

كامً وكيفاً يف جميع أفرعها الربية والبحرية.

ويعترب صدور القانون االتحادي رقم 6 لسنة 2014 
تحول  نقطة  واالحتياطي  الوطنية  الخدمة  شأن  يف 
تاريخية يف مسرية تطور القوات املسلحة اإلماراتية، 
حيث فتح القانون املجال امام أبناء وبنات اإلمارات 
للتعبري عن انتامئهم ووالئهم للوطن وتأدية دورهم 
يف الدفاع عن مكتسباته الحضارية وحاميته يف وجه 

األطامع الخارجية.
سندا  الوطنية  الخدمة  دفعات  خريجو  وشكل 
حقيقيا للقوات املسلحة اإلماراتية يف جميع مهامها 
النفس  الدفاع عن  مهارات  اكتسبوه من  ما  بفضل 

واالنضباط وتحمل املسؤولية.

اإلمارات  لدولة  املسلحة  القوات  واضطلعت 
اآلن، مبهام  تأسيسها حتى  املتحدة، منذ  العربية 
العريب، والعامل، كام كان  حفظ السالم يف الوطن 
عىل رأس مهامها يف عملياتها الخارجية الدفاع عن 

الحق العريب

من منطلق حرص صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عىل 
ووفاء  األبرار تقديراً  الوطن  تخليد ذكرى شهداء 
ملا قدموه من تضحيات، بعدما جادوا بأرواحهم 
صاحب  أمر  الوطني،  للواجب  تأدية  الطاهرة 

43
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السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 
املسلحة يف  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
27 سبتمرب 2015 بإنشاء نصب تذكاري للشهداء 
الوطن  شهداء  ذكرى  لتظل  أبوظبي،  مدينة  يف 
الغالية،  بأرواحهم  وتضحياتهم  وبذلهم  البواسل 
العريب  التحالف  قوات  مع  مشاركتهم  خالل 
بقيادة  الشقيق  اليمن  يف  الرشعية  عن  للدفاع 
الشقيقة مثالً وقدوة  العربية السعودية  اململكة 
الدفاع  سبيل  بالنفس يف  التضحية  يف  لنا جميعاً 
عن مكتسبات دولة اإلمارات الحضارية، وباعتبار 
أن أمن اإلمارات جزء ال يتجزأ من أمن منظومتنا 
األجيال  تستلهم  وحتى  العربية،  الخليجية 
وأعاملهم  وبذلهم  عطاءهم  واملقبلة  الحارضة 
الجليلة، لتبقى راية وطننا الغايل عالية خفاقة يف 

سامء العز واملجد والرفعة والرقي
لوحاً   31 من  للشهيد  التذكاري  النصب  ويتكون 
من ألواح األملنيوم الضخمة التي يستند كل منها 
والتضامن يف  والتكاتف  للوحدة  رمزاً  اآلخر  عىل 
والتالحم  الوحدة  معاين  أسمى  عن  يعرب  مشهد 
بني القيادة والشعب، كام يرمز النصب إىل القوة 
والشجاعة التي تحىل بها شهداء اإلمارات العربية 
القوات  قسم  نقش  تم  وقد  وأبطالها،  املتحدة 
املسلحة لدولة اإلمارات عىل العمود الطويل يف 

الجزء الخلفي من نصب الشهيد.

القوات  اهتمت  الشاملة  الرؤية  هذه  وضمن 
املسلحة بدور املرأة اإلماراتية فاتخذت دوراً أصيالً 

عن  للدفاع  الدائم  واالستعداد  اإلعداد  مهمة  يف 
القوات  يف  املرأة  دخول  قرار  جاء  حيث  الوطن، 
يف  اإلمارات  ابنة  لتسهم  حكيامً  قراراً  املسلحة 
وذلك  الوطني،  بواجبها  والقيام  مجتمعها  خدمة 
إياها  توليه  الذي  املتواصل  الدعم  خالل  من 
االتحاد  رئيسة  مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
التنمية  ملؤسسة  األعىل  الرئيس  العام،  النسايئ 
والطفولة. لألمومة  األعىل  املجلس  رئيسة   األرسية، 

األزور  بنت  خولة  مدرسة  إنشاء  أسهم  وقد 
عمل  بطاقة  املسلحة  قواتنا  مد  يف  العسكرية 
القوات  روافد  من  رافداً  املدرسة  وغدت  إضافية، 
املواطنات  باملجندات  عام  كل  تزودها  املسلحة 
التخصصات. من  العديد  يف  للعمل   املؤهالت 

وأكرب دليل عىل قدرة املرأة اإلماراتية يف العطاء يف 
الطيارات اإلناث“  مختلف املجاالت تخريج «دورة 
يف  رائدات  ليكن  الجوية  زايد  بن  خليفة  كلية  يف 
الجو من بنات الوطن يدافعن عن أجوائه ويحمني 

ترابه ومياهه.

ديب  ومعرض  «آيدكس»  يف  املتواصل  التطور  إن 
يف  تسري  اإلمارات  أن  إىل  بوضوح  يشري  للطريان  
صناعة  تقع  التي  التنموية،  التطويرية  خططها 
املعارض يف موقع مميز فيها، إىل األمام بخطى ثابتة 
مهامً  رافداً  تعد  الدفاعية  املعارض  فإقامة  وواثقة، 
لالقتصاد الوطني، إذ يندرج هذا املعرض وغريه من 
ضمن  الدولة  وتستضيفها  تنظمها  التي  املعارض 
توجه اسرتاتيجي يستهدف تنويع االقتصاد، وإضافة 
االقتصاد  مفهوم  وتعزيز  إليه،  قوية  منو  محركات 
تسهم  املعارض  هذه  أن  كام  املعرفة.  عىل  املبني 
يف تطوير الصناعات الدفاعية والعسكرية الوطنية، 
إقامة  الوطنية  للرشكات  تتيح  ألنها  فقط  ليس 
رشاكات مع كربيات الرشكات الدولية العاملة يف هذا 
القطاع الحيوي، واالستفادة من خرباتها املتقدمة يف 
التكنولوجيا  هذا املجال، والسيام فيام يتعلق بنقل 
من  قاعدة  تدريب  يف  وإمنا  وتوطينها،  املتقدمة 
يف  لالنخراط  وتأهيلها  املتخصصة  املواطنة  الكوادر 
فإن «آيدكس»  ذاته  الوقت  أيضاً. ويف  القطاع  هذا 
ومعرض ديب للطريان  يعتربان  منصة دولية تجمع 
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كربيات الرشكات الدولية يف مجال التصنيع الدفاعي 
والعسكري، كام ميثل فرصة لتعزيز الرشاكات فيام 
بني دولة اإلمارات والعديد من دول العامل يف مجال 
والتكنولوجية،  والعسكرية  الدفاعية  الصناعات 
استثامرية واعدة يتم من خاللها  وهذا يوفر فرصاً 
نقل  يف  تسهم  نوعية  أجنبية  استثامرات  جذب 
التكنولوجيا وتوطينها، مبا يساعد عىل بناء القدرات 
وتطوير املهارات الوطنية يف مجال التصنيع الدفاعي 

والعسكري. 

سمحت «جائزة القوات املسلحة للتميز واإلبتكار» 
الوحدات  مختلف  بني  تنافيس رشيف  مناخ  بخلق 
عليهم  تنطبق  الذين  من  التنظيمية  العسكرية 
رشوط املشاركة، ومبا يؤهلهم لتمثيل الوحدة  حيث 
املبتكرين  املوظفني  من  كوكبة  الجائزة  اكتشفت 
فضال عن تسليط الضوء عىل العديد من املبادرات 
عىل  أو  وإقليميا  عامليا  الريادة  ذات  واملرشوعات 

املستوى املحيل
للتميز  املسلحة  القوات  «جائزة  استهدفت   حيث 
والجنود  الصف  وضباط  الضباط  واالبتكار» 

مجندي  جميع  إىل  إضافة  واملتقاعدين،  واملدنيني 
مختلف  من  واإلناث  الذكور  من  الوطنية  الخدمة 

التخصصات. 
وتهدف اىل تطوير وتعزيز مهارات االبتكار والبحث 
ومجندي  املسلحة  القوات  منتسبي  لدى  العلمي 
إنجاز  يف  القتالية  الكفاءة  لرفع  الوطنية  الخدمة 
املهام واالرتقاء مبستوى األداء والخدمات اللوجستية 
املسلحة  القوات  يخدم  مبا  املختلفة  واإلدارية 

ويتوافق مع املعايري العاملية.
كام تهدف إىل وضع أسس تحفيز االبتكار والبحث 
العلمي وغرس ثقافة اإلبداع والتطوير لدى منتسبي 
التنافس  روح  بث  إىل  إضافة  املسلحة..  القوات 
التحديات  من  للعديد  املبتكرة  الحلول  وتقديم 
واستثامرها  البرشية  والطاقات  املواهب  واكتشاف 

وهذا  املسلحة.  للقوات  اإليجايب  املردود  يحقق  مبا 
زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكده  ما 
األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  آل 
للقوات املسلحة، عىل حرص القيادة الحكيمة عىل 
املجاالت،  جميع  يف  واالبتكار  التميز  ثقافة  ترسيخ 
نهج  وتعزيز  املؤسيس  األداء  مبستوى  واالرتقاء 
ومحفزة  حاضنة  بيئة  لتكون  الحكومية  الجهات 
عهد  ويل  السمو  صاحب  وأعرب  واالبتكار  لإلبداع 
عن  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي 
اإلنجازات  أصحاب  بأبنائه  واعتزازه  الوطن  فخر 
الذين يرتقون مبستوى أداء مؤسسات الدولة املدنية 
والعسكرية وحث سموه الفائزين عىل مواصلة بذل 
الجهود والسعي دامئاً نحو التميز واالبتكار، متمنياً 

لهم مزيداً من التفوق والنجاح.
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صاحب  راية  وتحت  الرشيدة  القيادة  ظل  يف 
رئيس  نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو 
حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  الدولة 
لتوحيد  واألربعني  الثالثة  الذكرى  تأيت  الله، 
أبناء  ليفخر  التسامح،  عام  يف  املسلحة  القوات 

تطور  املسلحة من  القوات  مبا حققته  اإلمارات، 
كبري ومستوى متميز، مسجلة رصيداً مرشفاً من 
خالل  من  الدويل  املجتمع  خدمة  يف  املنجزات 
اإلنساين  العمل  صعيد  عىل  املتميزة  إسهاماتها 
واإلغايث، ونرصة قضايا الحق والعدل مع االلتزام 

بالرشعية الدولية، وسعيها لرتسيخ األمن والسالم 
إىل  العامل،  من  مختلفة  مناطق  يف  واالستقرار 
الدولة،  عن  الدفاع  يف  القتالية  كفاءتها  جانب 
لتصبح منوذجاً رائداً يف رسم السياسات الدفاعية 

وتنفيذ الخطط االسرتاتيجية واملهام العملياتية. 
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شهدت   1976 عام  مايو  من  السادس  ففي 
تاريخياً  يوماً  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
عظيامً عندما قررت القيادة توحيد ودمج قواتنا 
املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة، واضعة 
نصب أعينها املحافظة عىل أرض الوطن وحامية 
مكتسباته وإنجازاته، مؤكدة بذلك حكمة ورؤية 
نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور 
طيب الله ثراه، الذي أسس دعائم االتحاد ورسخ 
مبادئه ليبقى راسخاً شامخاً بجهود قادته وأبنائه 
ولتثبت  عدوان،  أي  لصد  وتعاونهم  وبتكاتفهم 
اإلمارات للعامل أنه بإمكان الحلم أن يصبح واقعاً 
التطلعات  أفعال وتصبح  إىل  اإلرادة  ترتجم  وأن 

إنجازات عظيمة.
وإىل جانب ما حققته قواتنا املسلحة من مستوى 
متميز وسمعة طيبة عىل الصعيد الدويل، تتألق 
يف  واملرشقة  املتعددة  مبنجزاتها  اإلمارات  دولة 
الدول  لتنافس  األخرى  الحياة  مجاالت  مختلف 
حضارياً  منها،  العديد  عىل  تتفوق  بل  املتقدمة 

واقتصادياً واجتامعياً وعلمياً وثقافياً.
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الرشيدة  قيادتُنا  تحتفل  مايو،  من  السادس  يف 
بيوم  الباسلة،  املسلحة  وقواتُنا  وشعبُنا  ودولتنا 
من أعظم أيام تاريخنا االتحادي، هو الذكرى الـ 
43 لتوحيد قواتنا املسلحة، نستذكر بكل إجالل 

وإكبار وفخر واعتزاز وطني جهود ورؤية القائد 
آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له  املغفور  املؤسس 
نهيان، وإخوانه املؤسسني، حيث أدركوا، «طيب 
الله ثراهم»، منذ إعالن اتحادنا املجيد أن التنمية 

وأن  يحميه،  وسيف  درع  من  له  البد  والبناء 
إلبراز  منها  البد  مسألة  املسلحة  قواتنا  وحدة 
أرقى  يف  االتحاد  فكرة  وتجسيد  الوطنية  الهوية 
خالل  من  االتحادية  الوطنية  صورها  وأبهى 

 ..
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وتدافع  االتحاد  منجزات  تصون  مسلحة  قوات 
الوطن  حياض  عن  وتذود  شعبه  مكتسبات  عن 
الداخل  يف  ومصالحه  وترابه  حدوده  وتحمي 
والخارج، وتحمل لواء الوطن وتصبح رمزاً لقوته 
اإلنسانية  قيمه ومبادئه  وعزته ومنعته وتعكس 
لبناء  أساساً  التاريخي  القرار  فكان  والحضارية، 
تواكب  متطورة  عرصية  وطنية  مسلحة  قوات 

تطور دولتنا وطموحات قيادتنا.
متثل قواتنا املسلحة الركيزة األساسية ألمن الوطن 
للوقوف يف وجه كل من تسول  الحصني  ودرعه 
كام  ومقدراتها،  الدولة  بأمن  العبث  نفسه  له 
الدولة  مصالح  يحمي  الذي  املنيع  الحصن  تعد 
من  ولهذا  والخارج،  الداخل  يف  االسرتاتيجية 
الشاملة  القوة  عنارص  أهم  تشكل  أن  الطبيعي 
للدولة، وتحظى بكل الدعم والرعاية من جانب 
جعلها  يف  جهداً  تألو  ال  التي  الرشيدة،  قيادتنا 
عىل  القادرة  املتطورة  العاملية  للجيوش  منوذجاً 
تنفيذ املهام التي توكل إليها بكل كفاءة واحرتافية 

يف الداخل والخارج.
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السمو  صاحب  بها  يقوم  التي  بالجهود  وأشادوا 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
من  مبؤازرة  الله،  حفظه  املسلحة،  للقوات  األعىل 
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أخيه 
الوزراء  مجلس  رئيس  الدولة  رئيس  نائب  مكتوم 
حاكم ديب، رعاه الله، واملتابعة الحثيثة من صاحب 
عهد  ويل  نهيان  آل  زايد  بن  محمد  السموالشيخ 
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة الذين 
واصلوا مسرية العطاء والبناء بعزمية ال تلني وإرصار 



643

2019 64

يف  املتمثلة  السامية  األهداف  بلوغ  عىل  مستمر 
املستوى  إىل  بها  واالرتقاء  املسلحة  قواتنا  تطوير 

املنشود.

مبناسبة  احتفاالً  الربية  القوات  قيادة  أقامت  فقد 
املسلحة  القوات  لتوجيد  واألربعني  الثالثة  الذكرى 
القوات  قائد  العامري  صالح   الركن  اللواء  بحضور 

الربية وعدد كبري من ضباط وأفراد القوات الربية.
وقد القيت خالل الحفل كلمة  أكدت عىل أن يوم 
السادس من مايو يعترب مناسبة من أغىل املناسبات 
الوطنية حيث نحتفل باالنجازات و منيض عىل درب 
ضحى  التي  االماين  تحقق  حتى  والوفاء  الكرامة 
وللقيادة  وللوطن  للعهد  وفاءاً  الشهداء  أجلها  من 
منتسبي   كل  أن  إىل  الكلمة  وأشارت  الرشيدة. 
و  الوحدة  لصانعي  إجالالً  يقفون   الربية  القوات 
روادها الذين ضلوا أوفياء لرسالة االمارات فضحوا 
حساسة  مرحلة  يف  العظيمة  مبادئها  أجل  من 
بعد  صالبة  و  بإميان  تجاوزوها  صعبة  وظروف 
نهضوا  و  املواقف  ووحدوا  الطاقات  حشدوا  أن 
مبسؤوليات البناء و التطوير وحاربوا الجهل ونرشوا 
العلم واملعرفة ومتسكوا بثوابت االمة وطموحاتها .

الربية « إن قواتنا املسلحة  القوات  وأضافت كلمة 
هي رمز قوتنا واعتزازنا وهيبتنا حتى نالت التفوق 
عىل الكثري من الجيوش املتطورة فهي ترسل رسائل 
العبث  نفسه  له  تسول  من  كل  إىل  تحذير  و  ردع 
كل  إىل  نرسلها  إكبار  فتحية  واستقرارنا  بأمننا 
منتسبي قواتنا املسلحة نرسلها إىل الجنود االبطال 
يف مواقعهم حيث يذودون عن الحمى ونقول لهم: 
أنتم اليوم تكتبون قصة املجد و البطولة يف ميادين 

الرشف و العزة فهنيئا للوطن بكم.
املتنوعة  الفعاليات  من  عدد  عىل  الحفل  واشتمل 
الفقرات  من  عدداً  تضمنت  املناسبة  بهذه  ابتهاجاً 
وتكريم  الشعرية  القصائد  وإلقاء  والفنية  الثقافية 

املتميزين من منتسبي هذه القيادة.

البحرية  القوات  قيادة  يف  املناسبة  بهذه  أقيم  كام 
وبحضور اللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن 
حمدان بن محمد آل نهيان، قائد القوات البحرية 
وعدد كبري من منتسبي القوات البحرية حفالً مميزاً، 
أن  عىل  أكدت  املناسبة  حول  كلمة  القيت  حيث 
توحيد قواتنا املسلحة جاء استجابة آلمال وتطلعات 
وتثبيت  االتحادي  الكيان  ترسيخ  يف  اإلمارات  أبناء 

أركانه وبناء مؤسساته وتنظيم هياكله بعد أن كانت 
مقسمة تعوزها اإلمكانات صدر قرار الدمج للقوات 
املسلحة وانطلقت مسرية املؤسسة العسكرية عىل 
درب التقدم والنامء، حيث شهدت القوات املسلحة 
عملية تطوير وتحديث شاملة بهدف تعزيز قدراتها 
جميع  يف  كبرية  نوعية  نقلة  وحققت  العسكرية 
هذه  ووجدت  والجوية  والبحرية  الربية  أفرعها 
القوات الدعم واالهتامم املتواصل من قبل القيادة 
القوات  دور  بأهمية  إميانها  منطلق  من  الرشيدة 
املسلحة كإحدى ركائز الدولة العرصية، وبعد ذلك 
توالت فقرات االحتفال حيث تم تكريم املتميزين 

من مختلف وحدات القوات البحرية.

شهد  الجوي  الدفاع  و  الجوية  القوات  قيادة  ويف 
قائد  العلوي،  نارص  إبراهيم  طيار  الركن  اللواء 
من  كبري  وعدد  الجوي  والدفاع  الجوية  القوات 
الجوي  والدفاع  الجوية  القوات  وأفراد  ضباط 

االحتفال الخاص بهذه املناسبة.
وقد بدأ الحفل بأيات من الذكر الحكيم ثم القيت 
الجوية  منتسبي  خاللها  أكد  املناسبة  بهذه  كلمة 
عىل أن االحتفال بذكرى توحيد القوات املسلحة الـ 
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مسرية  ترسيخ  يف  الفاصلة  االحداث  من  يعترب   43
النهضة  أسس  من  وأساساً  أركانه،  وتوطيد  االتحاد 
الذي  الطريق  املجاالت، وخطوة كربى عىل  كل  يف 
اإلمارات  دولة  لتصبح  املسلحة  القوات  قطعته 
وأماناً  أمناً  العامل،  دول  صدارة  يف  املتحدة  العربية 
ورخاًء واستقراراً وتنمية. وكلنا اليوم نشعر بالفخر 
حني نرى قواتنا املسلحة تحظى باإلعجاب والتقدير 
العامل، وتسجل اإلنجاز تلو اإلنجاز يف  يف كل أنحاء 

ميادين العزة والرشف.
وأضافت الكلمة، لقد كان هذا اإلنجاز املبكر، بعد 
نحو أربع سنوات من قيام االتحاد، مثرة جهد وعمل 
مخلص من جانب اآلباء املؤسسني، الذين اخترصوا 
الزمن، وأنجزوا خالل سنوات قالئل ما تُنجزه األمم 
يف عقود طويلة، ومل تعرف مسريتهم املباركة أي نوع 
بعزم نحو  تتجه يف طريقها  الرتاجع، بل كانت  من 

األمام دامئاً.
أنه  الجوي،  والدفاع  الجوية  القوات  كلمة  وأشارت 
الغالية  القوات املسلحة  يف احتفالنا بذكرى توحيد 
عىل نفوسنا جميعاً، نستذكر الوالد املؤسس املغفور 
له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 
الذين حققوا هذا اإلنجاز  وإخوانه حكام اإلمارات 
الرجال  الكوكبة من  لهذه  بالفضل  العظيم، وندين 

تاريخ  نور يف  بحروف من  أسامءهم  الذين سجلوا 
بالدهم ويف تاريخ اإلنسانية.

وأضافت، إننا يف هذا اليوم املجيد نستذكر شهداء 
والفداء،  الوطنية  أمثلة  أروع  رضبوا  الذي  الوطن 
وتسابقوا إىل خوض أصعب املعارك ال تعرف قلوبهم 
الرتدد أو الخوف، فسطروا ببطولتهم أعظم املالحم، 
طريق  عىل  فارقة  عالمات  الزكية  دماؤهم  وكانت 

النرص الذي ال نرىض به بدالً.
مدى  يوضح  وثائقي  فيلم  عرض  تم  ذلك  بعد 
منذ  املسلحة  القوات  مسرية  واكب  الذي  التطور 
قام  ثم  الخارجية  ومشاركاتها  اليوم  وحتى  نشأتها 
راعي الحفل بتكريم املتميزين من منتسبي القوات 

الجوية والدفاع الجوي.



643

2019 66

الدولة  سفارة  يف  العسكرية  امللحقية  أقامت  فقد 
استقبال  حفل  األمريكية  املتحدة  الواليات  لدى 
واألربعني  الثالثة  الذكرى  مبناسبة  السفارة  مقر  يف 

لتوحيد القوات املسلحة .
االحتفال  إىل  املدعوين  مستقبيل  مقدمة  يف  وكان 
لدى  الدولة  سفري  العتيبة  مانع  يوسف  معايل 
الركن  العميد  وسعادة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
العسكري  امللحق  عيل  آل  عبيد  راشد  عيىس 
بواشنطن إىل جانب دبلوماسيي امللحقية العسكرية 

والسفارة وموظفيها.
العربية  الدول  سفراء  من  عدد  االحتفال  وحرض 
بالواليات  والرشطة  العسكريني  القادة  وكبار 
املتحدة األمريكية، إىل جانب رؤساء وأعضاء السلك 

لدى  املعتمدين  العسكريني  وامللحقني  الدبلومايس 
الواليات املتحدة.

له  كلمة  يف  العتيبة  يوسف  السفري  معايل  وتقدم 
قيادات  وكافة  الحكيمة  الدولة  لقيادة  بالتهنئة 
وأفراد القوات املسلحة بهذه الذكرى العزيزة، معرباً 
التي  املسلحة  بقواتهم  الدولة  مواطني  فخر  عن 
بلغت مستويات مرموقة من التطوير والتحديث يف 
ظل قيادة الدولة الرشيدة وبفضل مثابرة القيادات 

العسكرية الحريصة عىل أمن الوطن واملواطن.
آل  عبيد  راشد  عيىس  الركن  العميد  سعادة  ونوه 

الكرمية  بالرعاية  بواشنطن  العسكري  امللحق  عيل 
الشيخ  السمو  صاحب  قبل  من  املسلحة  للقوات 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 
السمو  وصاحب  الله»  «حفظه  املسلحة  للقوات 
رئيس  نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه الله» 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
املسلحة  للقوات  األعىل  القائد  نائب  أبوظبي  عهد 
املجلس  أعضاء  الشيوخ  السمو  أصحاب  وإخوانهم 
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات، وترحم سعادته عىل 
أرواح شهداء الوطن الذين بذلوا أرواحهم رخيصة يف 
سبيل الدفاع عن الوطن وعن قضايا األمة اإلنسانية.

 وتم خالل االحتفال تقديم عرض فيديو للحارضين 
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املسلحة  القوات  تطور  مراحل  من  ملحات  تضمن 
العامل،  يف  العسكرية  التقنيات  ألحدث  ومواكبتها 
إىل جانب عرض مهامها اإلنسانية يف مختلف أرجاء 

املعمورة.

كام  احتفلت امللحقية العسكرية يف سفارة الدولة 
يف األردن بالذكرى الثالثة واألربعني لتوحيد القوات 

املسلحة.
االحتفال  اىل  املدعوين  مستقبيل  مقدمة  يف  وكان 
لدى  الدولة  سفري  الشاميس  سيف  مطر  سعادة 
الطيار  الركن  والعقيد  الهاشمية  األردنية  اململكة 
بعامن  العسكري  امللحق  املنصوري  سعد  مبارك 

وموظفي السفارة وامللحقية العسكرية.
 وحرض اإلحتفال اللواء الركن مصلح املعايطة ممثل 
هيئة أركان القوات املسلحة االردنية مساعد رئيس 
ضباط  وكبار  والتدريب  للعمليات  األركان  هيئة 
القوات املسلحة واألمن العام والدرك والدفاع املدين 

وكافة األجهزة االمنية األردنية.
وكبار  واألعيان  النواب  من  عدد  حرضه  كام   
مختلف  من  والعشائرية  الرسمية  الشخصيات 
الدبلومايس  السلك  وأعضاء  ورؤساء  املناطق 
األردنية  باململكة  املعتمدين  العسكريني  وامللحقني 

الهاشمية.
 وأكد امللحق العسكري العقيد الركن الطيار مبارك 
بني  املتميزة  الثنائية  العالقات  املنصوري عىل  سعد 
األردنية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
الهاشمية، خاصة يف مجال التعاون العسكري واألمني 
مشددا عىل الدور املرشف الذي تضطلع به القوات 
املسلحة يف حامية أمن الوطن وإستقراره وإنجازاته 

وكذلك الدفاع عن قضايا األمة اإلنسانية العادلة.
وتطرق اىل قرار توحيد القوات املسلحة الذي جسد 
التقت  البناء، حيث  الوحدة والتعاون  أسمى معاين 
املسلحة  القوات  توحيد  املؤسسني عىل  اآلباء  إرادة 
لتكون  واحدة،  وراية  واحدة  قيادة  تحت  لإلمارات 
التي  الخالدة  اإلمارات  أيام  من  يوم  املناسبة  هذه 

أحدثت تغيريا مميزا يف تاريخها ومن خاللها انطلقت 
جهود الدولة نحو البناء والتقدم واإلنجاز.. مستذكرا 
سبيل  يف  استشهدوا  الذين  البواسل  اإلمارات  أبناء 

خدمة الوطن الغايل والقضايا اإلنسانية والعادلة.
وامللحق  الشاميس  مطر  السفري  سعادة  ورفع 
العسكري التهاين والتربيكات لقيادة الدولة الحكيمة 
وضباط وأفراد القوات املسلحة مبناسبة الذكرى الـ 
43 لتوحيد القوات املسلحة .. وأكدا عىل التوجيهات 
السديدة والرعاية الكرمية من قبل صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 
وصاحب  الله»  «حفظه  املسلحة  للقوات  األعىل 
نائب  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب «رعاه 
آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  الله» 
نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 
املجلس  السمو أعضاء  املسلحة وإخوانهم أصحاب 

األعىل حكام اإلمارات.

43



643

2019 68

Saab

« »
« »

.

مجلس  رئيس  حارب، نائب  سمرية  وقالت 
الحكومية برشكة  العالقات  ورئيس  األقدم  اإلدارة 
نفخر  ”إننا  أبوظبي،  يف  األوسط  الرشق  ”ساب“ 
اليوم بقطف الثامر التي غرسها أباؤنا املؤسسون 
من  جهودهم  أقىص  بذلوا  الذين  الله“  ”رحمهم 
واحدة.  راية  تحت  املسلحة  القوات  توحيد  أجل 
وأمثرت رؤيتهم والقرارات الحكيمة التي اتخذوها 
جيش  إىل  املسلحة  قواتنا  تحويل  عن  املايض  يف 
من  العامل  دول  باعرتاف  يحظى  متكامل  عرصي 
العاملية  واملقاييس  املعايري  أعىل  تطبيق  حيث 

املعرتف بها“. 
الذكرى  هذه  ”مبناسبة  إنه  تقول  حارب  ومضت 
أبعث  أن  يرشفني  قلوبنا،  عىل  والعزيزة  املجيدة 
املسلحة  القوات  ألفراد  تحيايت  وخالص  بأبلغ 
،ضباطا وجنودا، يف دولة اإلمارات عىل جهودهم 
الضخمة وتضحياتهم الجليلة من أجل رفعة هذا 
ال  كام  خفاقة.  عالية  رايته  ورفع  املعطاء  الوطن 
يفوتني أيضا أن أعرب عن تقديري لدورهم البارز 
امللهمة  القيادة  تحت  املسلحة  قوتنا  تحديث  يف 
والحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» 
رشكة Saab أثبتت  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
حضورها يف دولة اإلمارات وخدمة قواتها املسلحة 
 2012 عام  ففي  املايض.  القرن  مثانينيات  منذ 

أسست رشكة Saab رشكة ”ساب“ الرشق األوسط 
محدودة)  مسؤولية  ذات  (رشكة  أبوظبي  يف 
بالتعاون مع أحد الرشكاء املحليني يف إطار مرشوع 
مشرتك، ويف عام 2018 بدأت رشكة Saab يف تنفيذ 
عمليات الرشكة يف مجمع ”توازن“ الصناعي الذي 
يُعد أحدث حلقة يف سلسلة التطوير واإلنتاج يف 
االسرتاتيجية  إطار  يف  يأيت  والذي  اإلمارات  دولة 
تكثيف  إىل  ترمي  رشكة Saab والتي  تتبعها  التي 
تعزيز  أجل  من  الدولية  الساحة  عىل  حضورها 
رشكة Saab يف  عمليات  ستساهم  كام  النمو. 
اإلمارات أيضا يف تكوين الكوادر وصقل املهارات 
أعىل مستوى  وإيجاد فرص عمل عىل  الهندسية  

من التقنية والحرفية داخل الدولة. 
التنفيذي  الرئيس  روزن،  كارين  آنا  ورصحت 
تسعى  ”الرشكة  بأن  لرشكة Saab املحدودة 
صناعية متجانسة  وإمكانيات  قدرات  لتطوير 
ستساهم  التي  الخطوة  وهي  اإلمارات،  دولة  يف 
القامئة عىل  تجاه رشكتنا  املشرتكة  رؤيتنا  يف دعم 
اساس التكنولوجيا وتعمل يف مجال تصميم وإنتاج 
األنظمة مع وضع السوق العاملية يف االعتبار. إن 
الهدف األسمى الذي نسعى إليه هو إقامة صناعة 

عسكرية وأمنية عىل طراز عاملي“. 
رشكة Saab الدائم  حرص  نتيجة  ذلك  جاء  وقد 
عىل خدمة وإرضاء رشكائها ومساهميها إىل أبعد 
الحدود وبكل طريقة ممكنة عن طريق التعاون 

الوثيق والتواصل املستمر. 
أن  «يرسين  قائلة  ترصيحها  حارب  واختتمت 
بخدمة  ورسوري  اعتزازي  بالغ  عن  أعرب 
إىل  باإلضافة  اإلمارات  دولة  يف  املسلحة  القوات 
والرشكات  الحكومية  واملؤسسات  الهيئات  كافة 
يف  التسويق  لشؤون  كنائبة  موقعي  خالل  من 
أقىص  بذل  طريق  عن  رشكة Saab املحدودة 
الجهود من أجل ترجمة وتنفيذ رؤية الدولة التي 
تركز عىل االستثامر العنرص البرشي وبناء الكوادر 
عىل  يعتمد  التقنية  مركز عايل  وإقامة  البرشية 

بروتوكول اإلنرتنت يف دولة اإلمارات“.

Sa
ab

سمرية حارب نائب رئيس مجلس اإلدارة األقدم ورئيس العالقات 
الحكومية برشكة ”ساب“ الرشق األوسط يف أبوظبي

Saab آنا كارين روزن - الرئيس التنفيذي لرشكة
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Saab is a Proud Partner of UAE
On behalf of SAAB we are honoured  
to extend our sincere greetings to 
H.H. Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, President of the United Arab 
Emirates and Supreme Commander 
of the Armed Forces, H.H. Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of 
the UAE and Ruler of Dubai and H.H. 
General Sheikh Mohammed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander of 
the Armed Forces. Furthermore, SAAB 
would like to wish to Their Highnesses 
the Supreme Council Members and 
Rulers of the Emirates and congratulate 
them on the 43rd anniversary of the 
unification of the Armed Forces.
“Today, we proudly reap the fruits of 
what our late founding fathers sowed 
by putting all their hard efforts into 
unifying the Armed Forces under one 
flag. Their wise vision and decisions 
taken in the past has developed our 
Armed Forces into an integrated 
modern army that is recognised 
as one that maintains the highest 
international standards,” says Samira 
Harib, Senior Vice President and Head 
of Government Relations at Saab Ltd.
“On this remarkable occasion, I gladly 
salute all the UAE Armed Forces’ officers 
and personnel for their hard efforts and 
sacrifices. I also proudly recognise their 
vital role in modernising the Armed 
Forces under the God gifted and wise 
leadership of our President,” Samira 
continues.
Saab has been present in the UAE and 
serving the UAE Armed Forces since 
the 1980s. In 2012, Saab established 
Saab Middle East LLC with a local 

partner as a joint venture, and in 2018 
Saab started its landed company Saab 
Limited at Tawazun Industrial Park. This 
latest establishment of development 
and production in the UAE is part of 
Saab’s strategy to increase international 
presence to enhance growth. Saab’s 
operations in the UAE will at the same 
time build engineering skills and create 

high-tech jobs in the country.
“We are developing an indigenous 
industrial capability in the UAE, which 
will support our common vision of a 
technology company designing and 
producing solutions with a global 
market in mind. A world-class emirate 
defence and security industry is what 
we are aiming for,” says Anna-Karin 
Rosén, CEO of Saab Ltd.
This has been a result of Saab’s 
continuous consideration to serve 
and fully satisfy its partners and stake 
holders in the best possible way by 
being available and close to them. 
“I am honoured and excited to serve the 
UAE Armed Forces and all government 
and business entities in my position 
at Saab Ltd to participate and put my 
hard efforts with the team to fulfil the 
vision of the country on building up 
the human capitalisation and forming 
a high-tech hub with UAE controlled IP,” 
Samira concludes. 

Samira Harib, Senior Vice President and 
Head of Government Relations Anna-Karin Rosén, CEO of Saab Ltd

UAE is part of 
Saab’s strategy 

to increase 
international 
presence to 

enhance growth
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Forces and marking with great dignity 
the martyrs’ sacrifices for the nation.
Also, the Naval Forces observed this 
cherished national occasion in the 
presence of Major General Sheikh Saeed 
bin Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, 
Commander of the UAE Naval Forces, 
and a large number of naval personnel.
During a special ceremony, a speech was 
delivered to note that the unification 
of the country’s Armed Forces was in 
response to the hopes and aspirations 
of the Emirati people to consolidate 
the federal entity by establishing its 
foundations and building its institutions 
along with organising its structures.
Major General Staff Pilot Ibrahim Nasser 
Mohammed Al Alawi, Commander 
of the UAE Air Force and Air Defence, 
along with a large number of officers, 
also marked the occasion with a 
ceremony and a speech noting the 
significance of this national occasion. 
The commemoration of the 43rd 
anniversary of the Unification of the 
UAE Armed Forces, it was noted, is 
considered to have been a decisive 
event in consolidating the Union’s 
march and fortifying its foundations.

Unification of the 
Armed Forces 

was in response 
to the hopes and 
aspirations of the 

Emirati people
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On this occasion, the Armed Forces 
hailed the remarkable efforts of 
President His Highness Sheikh Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of 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, who continued the process of 
giving and building with unswerving 
determination and will to achieve the 
lofty goals of developing the armed 
forces and equip them with the most 
modern weapon systems.
The Land Forces Command held a 
ceremony marking the 43rd anniversary 

in the presence of Staff Major General 
Saleh Mohammed Al Amiri, Commander 
of the UAE Land Forces, and a large 
number of officers.
During the ceremony, a speech was 
delivered to shed light on the importance 
of this national occasion, celebrating 
the outstanding achievements and 
accomplishments of the UAE Armed 

C -

UAE Armed Forces mark 43rd           



In a statement to ‘Nation Shield’, the 
UAE’s military journal, marking the 
43rd Anniversary of the UAE’s Armed 
Forces Unification Day, Al Rumaithi 
said, that on 6th May “Our honourable 
leadership, our nation, our people, and 
our valiant Armed Forces celebrate 
one of the greatest days of our federal 
history. We recall with great pride and 
patriotism the efforts and vision of the 
Founding Father, the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, and his founding 
brothers.
“Since the declaration of our glorious 
Union, our leaders realised that 
development and construction must 
be shielded and protected and that 
the unity of our Armed Forces is a must 
to highlight the national identity and 
reflect the idea of union.”
He added that this historic decision was 
the basis for building modern national 
Armed Forces that are in line with 
“the development of our country and 
the ambitions of our wise leadership, 
headed by President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces.”
“Our leadership has continued its 
march and completed its plans of 
incorporation with development and 

2019 37

modernisation strategies that have 
made our Armed Forces a model of 
modern and sophisticated armies,” Al 
Rumaithi noted.
The Armed Forces, he said, are the 
cornerstone of the homeland’s security 
and its shield to stand up against all 
those who wish to tamper its security 
and capabilities.
Lt. General Al Rumaithi added that 
the country’s Armed Forces also 
play a major role in advancing the 
comprehensive development process.
“Our Armed Forces also play a vital role 
in maintaining regional and global 
security and stability and combating 
terrorism and extremism, both through 
their participation in the Saudi-led 
Arab Coalition Forces or through their 
missions to maintain peace, security, 

stability and humanitarian assistance 
in various regions of the world, as a 
commitment to the country’s values 
and principles,” he went on to say.
Al Rumaithi added, “On this day, we 
always remember with gratitude and 
appreciation the martyrs of our Armed 
Forces who have sacrificed their lives 
for the homeland and the principles of 
the UAE to defend such as is righteous, 
contributing to the maintenance 
of peace and security in the region 
and the world. The UAE’s martyrs will 
continue to light up the homeland’s 
history throughout the ages.”
“On this national occasion, I extend my 
sincere congratulations to President 
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed 
Al Nahyan; His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
the Vice President and Prime Minister 
of UAE and Ruler of Dubai; His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi 
and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, and Their 
Highnesses, Members of the Supreme 
Council and Rulers of the Emirates.”
“May Allah the Almighty preserve 
the United Arab Emirates and uphold 
peace, security and stability on its land 
and shores,” he concluded.

UAE Armed 
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In a statement to ‘Nation Shield’, the 
UAE’s military journal, to mark the 
occasion, Al Bowardi noted that this 
year the Unification Day coincides 
with the ‘Year of Tolerance’, which 
provides an opportunity to celebrate 
the numerous achievements made by 
the UAE Armed Forces in humanitarian 
arenas, as well as the efforts to align 
with righteous and just causes, to 
support international legitimacy and 
to promote peace and stability in 
various regions of the world.
“As we mark the 43rd Anniversary of 
the UAE’s Armed Forces Unification 
Day, we remember the historic decision 
taken on 6th May 1976 to establish 
the unified Armed Forces under one 
leadership and one flag, to support the 
pillars of the Union and safeguard the 
achievements and gains,” he said.
Al Bowardi continued, “We also 
remember the vision of the late Sheikh 
Zayed bin Sultan Al Nahyan, who laid 
the foundation for the Union. This 
Union will remain strong and coherent, 
thanks to the keen efforts of our 

Our modern, 
efficient armed 
forces are ready 

to safeguard 
nation's 

achievements 

leadership and our people.”
Al Bowardi said that, besides its 
remarkable advancement in all walks of 
life, the UAE under its wise leadership 
seeks to spread happiness and to 
promote the spirit of tolerance and 
fraternity among the mankind.
“The UAE has earned respect of the 
international community and become a 
role model for the nations of the world. 
This could have not been achieved 
without the firm commitment of our 
leadership.”
Al Bowardi added that since the 

establishment of the Armed Forces 
almost half a century ago, the UAE 
leadership has spared no effort to 
modernise them, to ensure that 
they are equipped with the latest 
technology and that the personnel are 
highly trained, qualified and prepared 
to face any challenges.
“Today, we have highly-equipped and 
efficient Armed Forces, which defend 
our national gains to ensure the 
security, welfare, stability, happiness 
and dignity.”
He also mentioned the leadership’s 
initiative of issuing the federal law 
on mandatory National Service and 
Reserve, aimed at instilling values of 
loyalty and sacrifice in the hearts of the 
citizens, and inculcating the spirit of 
responsibility and discipline, respect for 
law, and time.
Al Bowardi praised the steps being 
taken to advance defence industries in 
the UAE to support the modernisation 
and self-reliance of the UAE Armed 
Forces and to enable economic 
development.
He concluded his statement by 
renewing greetings to the leadership 
and people of the UAE. He prayed to 
Allah the Almighty to rest the souls of 
the nation’s martyrs in peace and to 
reward their bravery and sacrifices with 
the Paradise.
“On this occasion, I extend my greetings 
to President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, Vice President, 
Prime Minister and Ruler of Dubai, 
His Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum; His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and 
Deputy Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces; Supreme Council 
Members, Their Highnesses Rulers of 
the Emirates, and to the UAE Armed 
Forces, who are the guardians of our 
achievements.”
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In a speech delivered through the 
Nation Shield journal, marking the 
43rd anniversary of the unification 
of our Armed Forces, which falls on 
May 6 every year, HH Sheikh Sultan 
bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi 
said: “On the occasion of the 43rd 
anniversary of the unification of the 
Armed Forces, we would extend 
congratulations to President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, as well as His Highness Sheikh 
Mohammad bin Rashid Al Maktoum, 
Vice President and Prime Minister of 
UAE, and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 

Our Armed 
Forces protect 
the homeland 

and preserve its 
gains

Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, and the soldiers of our 

Armed Forces.
His Highness added, “On this 
glorious anniversary, we recall all the 
honourable and heroic stands of the 
Armed Forces and their performance 
of duty to defend their land, honour, 
and nation. This culminates a glorious 
history, which our Armed Forces have 
lived day after day as they recall the 
dearest of their memories on this day 
every year.”
His Highness asserted that our 
celebration of the unification of 
the UAE Armed Forces is a glorious 
national day that is celebrated by the 
community to commemorate the 
great efforts of the Founding Fathers 
to support this national institution. It 
also highlights the great development 
we are witnessing in the performance 
and readiness of the UAE Armed Forces 
and their high spirit of patriotism and 
determination to protect the homeland 
and preserve its gains.
He added that during the last decades 
of the history of the country, the only 
voice was that of the Union, and for 
that purpose came the unification of 
the Armed Forces. To this noble end, 
sincere efforts were exerted to develop 
the capabilities of the Armed Forces of 
the homeland and build a strong army 
that preserves the achievements and 
glories of the nation and protects its 
land.
His Highness concluded his speech by 
saying: “Every year, we commemorate 
this anniversary of our Armed Forces, 
which are harvesting the fruits of their 
precious unity. We would like to express 
our pride in this national institution and 
recall the heroic actions of our valiant 
martyrs who presented the finest 
pictures of sacrifice in order to uphold 
this nation’s banner. We pray to Allah to 
bestow upon our nation the blessings 
of security, stability and peace.”
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In a statement to ‘Nation Shield’, the 
UAE’s military journal, marking the 43rd 
Anniversary of the UAE’s Armed Forces 
Unification Day, to be celebrated on 
Monday, 6th May, Sheikh Saud bin Saqr 
said, “Today, we are celebrating the 
43rd anniversary of the creation of UAE 
Armed Forces, which is the country’s 
first line of defence and a symbol of 
loyalty, giving, belonging, union and 
pride of the Emirati people. The union 
of the UAE Armed Forces, on 6th May 
1976, under one central command, 
one flag and one slogan, is an historic 
occasion, and has become the 
cornerstone of the country’s security 
and stability, and ensured the country’s 
achievements and development.
“The UAE Armed Forces is the nation’s 
shield against its attackers, and its 
personnel are ready to defend their 
country. We thank them for our 

stability, peace and development.”
His Highness added, “We are proud 
of the regional achievements of our 
armed forces and its efforts to help 
the needy and aggrieved. Its missions 
outside the UAE are characterised by 
morals and efficiency, while working 
in all situations and conditions. Our 
personnel have proven their merit and 
professionalism, whether by helping 
others or in international peace and 
security operations in areas of conflict, 
wars and disasters, presenting an 
honourable image of the UAE’s children.
“The development witnessed by 
the UAE Armed Forces is due to the 
leadership of my brother, President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, Supreme Commander of the 
UAE Armed Forces, who has made the 
military the country’s main protector, 

as well as my brother, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, who has prioritised our 
military personnel, who are renowned 
today for fighting in the name of 
legitimacy and justice, and advanced 
the stature of our armed forces.”
“We will not forget the sacrifices of 
the nation’s martyrs, who defended 
the country by standing against its 
aggressors, highlighting the bravery of 
the UAE’s military personnel and their 
desire to do what is right. We will also 
not forget our soldiers in the fields of 
battle who are continuing the journey 
of our martyrs, until we achieve victory 
and return legitimacy, security and 
safety to the people of Yemen,” Sheikh 
Saud concluded.

UAE Armed 
Forces are a 
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In a statement to ‘Nation Shield’, the 
UAE’s military journal, marking the 
43rd Anniversary of the UAE’s Armed 
Forces Unification Day, to be celebrated 
on Monday, 6th May, Sheikh Saud 
said, “For years, our Armed Forces 
have been given the right attention 
by the leadership in areas of military 
training and combat capabilities and in 
developing the culture, capabilities, and 
skills of their members in accordance 
with the highest military standards, so 

as to raise their readiness and efficiency 
to carry out the roles entrusted to 
them inside or outside the country. In 
addition, the local weapons industries 
are being modernised in cooperation 
with friendly countries to develop our 
preparedness, according to the latest 
international standards.
“Our celebration on this occasion is a 
real translation of citizenship, capacity-
building, and self-development 
principles to protect our national gains 

Our celebration 
on this occasion 

is a real 
translation of 

citizenship, 
capacity-
building, 
and self-

development

and as a matter of pride in the martyrs 
and their families who have sacrificed 
their lives in the discharge of their 
heroic deeds.
“On this occasion, we remember the 
sacrifices of our martyrs and pray to 
Allah Almighty to rest their souls in 
Paradise and to grant patience and 
solace to their families,” Sheikh Saud 
concluded.
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In a statement to ‘Nation Shield’, the 
UAE’s military journal, marking the 43rd 
Anniversary of the UAE’s Armed Forces 
Unification Day, to be celebrated on 
Monday, 6th May, Sheikh Hamad bin 
Mohammed said, “The noble values of 
our Founding Fathers reflect a deep, 
strategic vision to create a unified and 
highly efficient national army that is 
a source of reassurance and a basic 
component in building the nation, 
deepening belonging to the homeland 
and loyalty to its leadership.
“It is a great honour to celebrate the 
43rd anniversary of the unification 
of the Armed Forces, established by 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, and the Founding Fathers, who, 
together, strengthened the pillars of the 
nation’s union.”
His Highness added, “Our Armed Forces 
- a source of pride for the UAE and its 
people - have reached high standards 
in performance and readiness, thanks 
to their continued efforts under the 
leadership of President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. 
The UAE Armed Forces are the 

homeland’s first line of defence, and 
represent a shield that protects our 
national accomplishments and our 
development.
“Our honourable soldiers continue to 
support the oppressed, and stand by 
the right and just, in a bid to obtain 
regional stability, embodying the core 
values in which the UAE was founded.
“Our nation’s heroes represent the finest 
examples of sacrifice and support in our 
brotherly Yemen. On the anniversary 
of this special occasion, we call upon 
Allah the Almighty to bestow his mercy 

UAE Armed 
Forces are 
a source of 
reassurance

on the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan, and his brothers the Founding 
Fathers, and to the nation’s righteous 
martyrs,” Sheikh Hamad concluded.
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In a statement to ‘Nation Shield’, the 
UAE’s military journal, marking the 43rd 
Anniversary of the UAE’s Armed Forces 
Unification Day, to be celebrated on 
Monday, 6th May, Sheikh Humaid said, 
“We celebrate the 43rd anniversary of 
the Unification of our Armed Forces in 
fulfillment of our pledge of allegiance 
and our gratitude to our homeland. 
On this day, the late Sheikh Zayed bin 
Sultan Al Nahyan and his brothers, 
Their Highnesses the Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates 
put their wise vision for the future of 
this country in practical steps by taking 
the historic decision on 6th May 1976, 
to unify the Armed Forces and establish 
one army for the nation that protects 
its soil and safeguards its security, 
stability, achievements and gains while 
consolidating the entity of the Union 
and stabilising its pillars.
I would like to convey my deepest 
congratulations, and appreciation to 
President His Highness Sheikh Khalifa 
bin Zayed Al Nahyan, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, the Vice President and Prime 
Minister of 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, along with Their Highnesses 
the Supreme Council Members and 
the Rulers of the Emirates, and the 
UAE people on this cherished national 
occasion, which takes place every year to 
commemorate the achievements of our 
brave UAE soldiers and armed forces in 
their long history, glorious present and 
notable future, completing the march of 
strength, union, pride and glory.
The Armed Forces are the source of 
strength and stability. The historic 
decision, to unite the country’s armed 
forces, positioned the UAE Armed 
Forces as one of the strong armies, 
which made us proud of having a 
modern army, equipped with the latest 
military technologies and capable of 
tackling all challenges and contribute 
effectively, with other GCC and Arab 
countries’ armies to maintain peace, 
security and stability locally, regionally 
and internationally.
The UAE Armed Forces provide support 
and relief to the victims of disasters and 
the underprivileged across the globe. 
They also provided the humanitarian 
aid to shelter refugees and the injured 
as well as contribute to reconstruction 
efforts in post conflict zones. By doing 
so, the UAE Armed Forces presented a 
picture of honour and pride of the UAE 
and Arab people.

UAE Armed 
Forces are 
a source of 
strength and 
stability

We are proud as well of our sons and 
daughters in the national service, who 
are joining the Armed Forces out of their 
feeling of belongingness and loyalty to 
the homeland as well as their keenness 
to serve their present and future and 
preserve the gains of their country.
On the occasion, we commemorate 
the martyrs of our nation and recall 
their names with glory and heroism. 
Our sons, who sacrificed for the 
sake of Allah, the homeland and 
humanity, have presented historical 
and illustrious examples of the nation’s 
march and values, based on tolerance 
and solidarity.
In conclusion, on this precious occasion, 
we renew our determination to move 
forward in the path of union and 
building the nation, calling the people 
of this country to continue to be faithful 
and loyal to protect the achievements 
of the UAE.” 
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have brought it glory and made 
great sacrifices to defend it. On this 
glorious occasion, we remember our 
fallen martyrs who are the epitome 
of sacrifice and heroism. They have 
fallen so the nation can rise and live in 
security. We pray to Allah for their noble 
souls to rest in peace, and may they be 
the chosen ones. We reiterate that the 
UAE shall firmly uphold the principles 
for which our heroic martyrs sacrificed 
their lives - justice, honour and the fight 
against tyranny and aggression.
Brothers and sisters, our sons the 
officers and soldiers of our brave 
Armed Forces: The continued 
development of our brave armed 
forces, in armaments and training, 
remains a priority. This stems from 
the leadership’s firm belief that 
development must be safeguarded, 
and that a country capable of 
defending its interests in a world full 
of risks, threats and challenges must 
have sophisticated military power to 
fortify itself on the path to progress 
and development.
The Armed Forces, 43 years after their 
union, have become a reference in 
state-of-the-art arms and technology 
and effective training, with the 
support of the leadership and the 
loyalty of its people. They are capable 
of operating in different terrains and 
perform various missions with a high 
level of efficiency and professionalism. 
They have won the respect and 
appreciation of the region and the 
wider world, and have become one 
more instance of the UAE’s all-round 
development.
The development of our Armed Forces 
helps secure the security, stability 
and peace of the region. The Armed 
Forces have always been a force for 
peace in the region and across the 
world. They have played an important 
role in peace-keeping efforts across 

UAE Armed 
Forces symbolise 
our Nation’s 
strength and 
might

Armed Forces: This beloved nation, 
the land of tolerance, co-existence and 
dialogue, shall always be secure and 
stable, with the grace of the Almighty, 
the wisdom of its leadership and the 
loyalty of its people. You, the Armed 
Forces, are at the forefront of loyalty, 
you personify bravery and patriotism, 
and are a symbol of the nation’s 
strength and might.
May 6th of every year will serve as an 
inspiration to safeguard the legacy of 
our fathers and forefathers, as desired 
by the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan and his brothers, the Founding 
Fathers. 
May Allah preserve the UAE and its 
people.

the world, thus reinforcing the UAE’s 
international credentials.
The leadership is keen on supporting 
the Armed Forces and providing them 
the necessary capabilities. It regards 
the Armed Forces as the symbol of our 
pride and the basis of our progress.
Our Armed Forces have always been 
up to the challenge and worthy of the 
responsibility and trust bestowed upon 
them by our leadership and people. 
They have fought to defend their nation 
and all that is right and just, and have 
been fitting ambassadors of the UAE 
in all the peace-keeping missions they 
have been part of around the world.
Women in the Armed Forces have 
earned the trust and support of the 
leadership under President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan and 
Supreme Commander of the Armed 
Forces. They have demonstrated they 
are worthy of this trust and privilege over 
years of hard work. Women have made 
great achievements and demonstrated 
competence and the ability to assume 
responsibility in various areas of national 
duty.
Brothers and sisters, our sons the 
officers and soldiers of our brave 
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In a speech marking the 43rd 
Unification Day of the Armed Forces, 
His Highness Sheikh Mohamed bin 
Zayed said the development of the 
Armed Forces was helping to secure 
the stability and peace of the region. 
He said the Armed Forces had been a 
force for peace across the world and 
had played an important role in peace-
keeping efforts globally.
Sheikh Mohamed bin Zayed said the 
leadership was keen on supporting the 
Armed Forces and providing them the 
necessary capabilities, and regarded 
them as the symbol of national pride 
and the basis of the country’s progress.
His Highness said the UAE would 
always be grateful to its loyal sons 
who had brought it glory and made 
great sacrifices to defend it. He said the 
nation remembered its fallen martyrs 
who laid down their lives so that the 
UAE could be secure. Sheikh Mohamed 
said the country would firmly uphold 
the principles for which its heroic 
martyrs had sacrificed their lives - 
justice, honour and the fight against 
tyranny and aggression.
The UAE - the land of tolerance, co-
existence and dialogue - would always 
be secure and stable, with the grace 

of the Almighty, the wisdom of its 
leadership and the loyalty of its people, 
Sheikh Mohamed said. He said the 
Armed Forces were at the forefront 
of loyalty, personified bravery and 
patriotism, and symbolised the nation’s 
strength and might.
Sheikh Mohamed concluded by saying 
that 6th May every year would serve as 
an inspiration to safeguard the legacy 
of UAE’s fathers and forefathers.
The full text of His Highness Sheikh 
Mohamed bin Zayed’s statement is as 
follows: 
Brothers and Sisters, our sons the 
officers and soldiers of our brave 
Armed Forces: On this national 
occasion that is dear to our hearts, on 
the occasion of the 43rd Unification 
Day of the Armed Forces, I congratulate 
you from my heart, and highlight 
your role in protecting the nation and 
safeguarding its accomplishments and 
in doing so, becoming a source of pride 
for every Emirati.
On this glorious day in the history of the 
nation, I would like to congratulate our 
leader along this journey, President His 
Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, as well as His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

Vice President, and Prime Minister 
of UAE and Ruler of Dubai, and their 
brothers, Their Highnesses, Members of 
the Supreme Council and Rulers of the 
Emirates.
On this occasion, we fondly remember 
the late Sheikh Zayed bin Sultan Al 
Nahyan and his brother Rulers of 
the Emirates, who made a historical 
decision on 6th May 1976 to unite the 
Armed Forces under one flag, one goal 
and one leadership. It was one of the 
most important decisions in the nation’s 
history, not only because UAE defence 
capabilities were consolidated, but also 
because it led to a unified, sophisticated 
army capable of countering any 
threat and confronting those trying 
to undermine the country’s interests. 
Moreover, this decision helped foster 
and strengthen the Union. As a result, 
the people of the UAE developed 
bonds of brotherhood, and their hearts 
and sentiments united, and together 
they shed their blood in the service of 
one flag, to protect our nation and its 
interests.
Brothers and sisters, our sons the 
officers and soldiers of our brave 
Armed Forces: The UAE will forever 
be grateful to its loyal sons who 
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security risks, as well as new ways of 
facing them,” he noted.
“On this day, we remember the leader 
of unification, the late Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan whose vision led 
to building a modern and progressive 
country.”
Sheikh Mohammed extended 
greetings to President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, His 
Highness Sheikh Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan, Abu Dhabi Crown Prince 
and Deputy Supreme Commander 
of the UAE Armed Forces, Their 
Highnesses the Supreme Council 
Members and Rulers of the Emirates, 
and to the people of the UAE.
He saluted the servicemen and 
expressed pride in their loyalty and 
gallantry.
He concluded by praying to Allah 
Almighty to rest the martyrs’ souls in 
Paradise and grant solace and patience 
to their families.
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security forces. They are true to their 
oath, the example of giving, patriotism 
and sacrifice in defence of their nation 
and its achievements.”
Sheikh Mohammed said the Unification 
Day is celebrated this time in the year 
declared by President His Highness 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan as 
the ‘Year of Tolerance’.
“I am confident that every Emirati 
believes in tolerance as an instinctive 
virtue encouraged by our tolerant faith. 
Yet, only the brave and strong can put 
this virtue into practice. Tolerance has 
always been an integral part of our 
community and we will do our best to 
sustain it in everything we do.”
The Vice President, and Prime Minister 
of UAE and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, said, “We are maintaining, 
with confidence and optimism, 
the sources of our own strength, 
and implementing comprehensive 
development plans and projects. We 
have not lost sight of the political and 
economic conditions of our region and 
the rest of the world. We are monitoring 
them and assessing their effects on our 

nation and interests, and are preparing 
to face all possibilities.”
“These circumstances are not 
unique, in terms of their volatility, 
complications and risks. We have faced 
similar situations for many years, even 
decades, and we have always overcome 
them, to achieve our nation’s interests 
and preserve its security and stability. 
Today, we are more confident in our 
ability to face challenges resulting from 
these risks, regardless of their type or 
source, due to our connection to Allah 
Almighty, the arms and minds of our 
sons and daughters, our expertise, and 
our alliances and relations with friendly 
countries,” he added.
“The most notable current regional and 
international issue is the growing use 
of digital technology in conflicts and 
crises, and the scramble for power and 
money. Instances of data theft, digital 
fraud and digital attacks targeting 
government and civil institutions 
are increasing, making the safety of 
cyberspace a national security priority 
for all countries. The use of social media 
in conflicts and wars has also reinforced 
the connection between cyberspace 

security and social and economic 
security,” he added.
“We, in the UAE, realised these dangers 
at an early stage. So, we adopted the 
appropriate strategies, established a 
national authority for cyber security, 
and issued, in 2012, a law to combat 
cyber-crimes. We also implemented 
a series of regulatory policies and 
technological standards to enable users 
of cyberspace and service providers 
to protect their data infrastructure 
and digital systems. Facing electronic 
dangers will remain a priority of our 
government, which will continue to 
train specialists to lead in countering 
these risks, especially as we are pioneers 
of the fourth industrial revolution and 
artificial intelligence. We are the first 
open laboratory in the world to test and 
adopt technologies for this revolution, 
by encouraging the use of the internet 
and ensuring the smooth transfer of 
data between countless devices and 
computers. Cyberspace creates new 
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In a statement to ‘Nation Shield’, the 
UAE’s military journal, marking the 43rd 
Anniversary of the UAE’s Armed Forces 
Unification Day, to be celebrated on 
Monday, 6th May, Sheikh Mohammed 
bin Rashid said, “The Armed Forces 
continue to protect the nation and 
participate in its growth by maximising 
their own military prowess, skills and 
knowledge.”
“We have achieved remarkable 
strides in building human resources, 
institutions, infrastructure, military 
capabilities, all of which were noted 
in various development indicators. 
We have progressed as one of the 
safest and secure nations globally. 
Our Armed Forces have also garnered 
global respect, and our brave soldiers 
have left a positive mark on those near 
and far, showcasing their courage and 
efficiency in carrying out their missions 
to preserve peace, and safeguarding 
the territorial integrity of neighbouring 
nations and our beloved homeland.”
“The 43rd anniversary of our Armed 
Forces unification is closely linked to 

another milestone,” His Highness said, 
adding that 40 years ago, His Highness 
Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy 
Supreme Commander of the UAE 
Armed Forces, first joined the Armed 
Forces ranks.
“These  four  decades of service 
represent triumph, generosity and 
excellence,” Sheikh Mohammed 
affirmed, adding that in these four 
decades, the Armed Forces had an 
insightful vision, a strong will, and 

determined ambition, all culminating 
in the prestige of the our Armed 
Forces on the 43rd anniversary of its 
unification.
He said that the UAE continues to 
monitor and anticipate regional and 
global security, political and economic 
conditions and fluctuation, and their 
impact on the homeland.
Sheikh Mohammed affirmed his 
confidence in the nation’s ability 
to face challenges, noting the skills 
and ambitions of the UAE people, 
and the network of alliances with its 
neighbouring and friendly countries.
Sheikh Mohammed also extended 
greetings on the advent of the holy 
month of Ramadan.
“In the hearts of the Muslims, the holy 
month of Ramadan represents a school 
for patience, generosity, spirituality and 
piety. Thanks to Allah the Almighty, the 
people of the UAE are ardent disciples 
of this school and one can see that 
in their day today life. This spirit also 
is obviously seen among our armed 
forces and other law enforcement and 

UAE Armed 
Forces is at the 
heart of Nation's 
development 
march
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Vice President and Prime Minister 
of the UAE, and Ruler of Dubai

His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid

 Al Maktoum

-
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our Armed Forces have shown in 
undertaking overseas missions, which 
have earned them the satisfaction of 
the leadership, the pride of the nation 
and appreciation from the international 
community. We feel proud of our 
Armed Forces before the whole world.
Our Armed Forces will always remain 
the strong arm and guard as well as 
the protective shield of the Union 
State as the founding fathers desired 
it to be. Armament, modernisation, 
training, rehabilitation and care for 
their personnel is a strategic goal 
and a top national priority for our 
government. We will supply them 
with the most sophisticated weapons 

and technologies, advanced defence 
and administrative systems and best 
international military practices, so 
as these forces can occupy a leading 
position among the world’s most 
strongest armies.
Dear officers and soldiers, we as 
people and as leaders are proud of your 
efficiency, satisfied with your readiness, 
pleased with your performance and 
have appreciated your sacrifices. We 
also draw strength, determination and 
will from your sincere loyalty, your firm 
belonging and your ultimate sacrifices. 
On the anniversary of this spectacular 
day, which coincides with the ‘Year of 
Tolerance’, which promotes the culture 

of peaceful coexistence and human 
fraternity, we pray to Allah that He may 
shower His mercy on the souls of the 
late founding father, Sheikh Zayed bin 
Sultan, and his fellow founding fathers, 
who laid the solid building blocks of this 
army, the protector of our security and 
stability. Staying the same course as our 
founding fathers, we will continue to 
support the Armed Forces in the areas 
of organisation, weaponry, training and 
care, in an unequivocal commitment to 
our top national priority. Our heartfelt 
greetings and appreciation go to our 
faithful men and women operating in 
the fields of giving and sacrifice.
May Allah guide us to the righteous path.

There is no 
development 
without security 
and no security 
without a strong 
national army
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structure, empowering its people and 
consolidating its institutions. There is 
no development without security and 
no security without a strong national 
army. A united and high professional 
and competent military is a source 
for security and safety and a core 
component in the building of the state 
and deepening the values of loyalty to 
the homeland.
Apart from their key mandates 
of defending the nation and its 
security and stability and preserving 
its gains, implementing the state 
policy in supporting sisterly and 
friendly countries, engaging in 
international efforts aimed at settling 
disputes and confronting disasters, 
offering humanitarian assistance and 
participating in regional and global 
peace-keeping missions, our Armed 
Forces remain a school for deepening 
the values of loyalty, belonging and 
citizenship, and an institution for 
cementing national unity and enhancing 
national identity and solidarity.
The issuing of the Federal Law on 
National and Reserve Service in 2014 
expanded the role of the Armed Forces, 
and opened the door before our sons 
and daughters to engage in military life 

in defence of their nation and to form 
a real back-up to our Armed Forces, 
given the noble values and authentic 
traditions and positive behaviour they 
gained from the military in addition to 
the discipline and responsibility they 
learned.
Dear citizens, we are a peace-loving 
nation, advocate and sponsor of 
acceptance, adopting principles of 
cooperation and coexistence in our 
foreign policy. We also thank Allah 
for granting our nation, people 
and residents the grace of stability, 
prosperity and happiness.
We are also completely conscious that 
we are not living in an isolated world 

as we affect others and are being 
affected by others. We also believe that 
the security of our country and people 
- in any case - forms an integral part 
of the Arab, Gulf, regional and world 
security. In accordance with this belief 
and its obligations, our Armed Forces 
have been and are still participating in 
several foreign humanitarian, security 
and military missions to mitigate 
the impacts of wars and disasters 
while confronting security risks and 
the sources of threats in support of 
international joint security, peace and 
cooperation.
We are proud of the high standards of 
efficiency and excellent performance 
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Speaking to the military journal, 
‘Nation Shield’, on the occasion of the 
43rd anniversary of the UAE Armed 
Forces’ Unification Day, His Highness 
Sheikh Khalifa stated that there is no 
development without security and 
no security without a strong national 
army. A united and high professional 
and competent military, he added, is 
a source for security and safety and 
a core component in the building of 
the state and deepening the values of 
loyalty to the homeland.
The full text of the President’s statement 
follows: 
Commanders, officers, non-
commissioned officers and soldiers 
of our gallant Armed Forces, 
Assalamu’alaikum warahmatullahi 
wabarakatuh.
On the 43rd anniversary of the 
Unification of our Armed Forces, we 
salute you and express our pride, 
gratitude and appreciation for the 
great efforts you are making through 
discipline, efficiency and competence 

to perform your sacred duty of 
defending the nation, safeguarding 
the gains and achievements of its state 
and people. On behalf of you all, we pray 
the Almighty Allah to shower His mercy 
on the souls of our Union’s founding 
fathers and the leaders behind the 
unification of our Armed Forces - the 
late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan 
and his brothers, the first members and 
rulers of the Supreme Council, and to 
reward them for what they offered to 
their nation. We also express respect 
and reverence to our martyrs who 
offered the ultimate sacrifice with their 
lives to keep the UAE’s flag high as a 
symbol of force, dignity and pride. We 
also ask Allah to make Paradise their 
eternal abode and grant patience and 
solace to their families.
We also extend our greetings to His 
Highness Sheikh Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of UAE and Ruler of 
Dubai, His Highness Sheikh Mohamed 
bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of 

Abu Dhabi  and Deputy S u p re m e 
Commander of the UAE Armed Forces, 
and Their Highnesses the Supreme 
Council Members and Rulers of the 
Emirates, who oversaw the process of 
modernisation and development of 
the capabilities of our Armed Forces 
and enhancement of their readiness, 
and their tireless efforts in building a 
strong safe and sovereign state.
The 6th of May 1976, on which the 
defence forces of the seven emirates 
united under one flag and central 
command, is an important milestone 
in the journey of building our 
federal state and strengthening its 
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-

President of the UAE and Supreme 
Commander of the Armed Forces 

His Highness Sheikh 
Khalifa bin Zayed

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

The history of the United Arab Emirates and the march of its federation is 
abound in historic and momentous positions and decisions, which were the
cornerstone for building the nation in the foundation stage, and then they
constituted the basis of progress, development, and global competitiveness 
in the stage of empowerment. In the forefront of these historic decisions 
was the decision to unify our Armed Forces on 6 May 1976. The founding 
Father, late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, may God rest his soul, 
had recognised that the strong and solid building must be based on solid 
foundations and pillars, and that there is nothing stronger than the will of 
unity and union. This was crowned by this historic decision for an army that 
has become one of the strongest modern armies with its men, equipment 
and ammunition, as well as with a system of moral and ethical values that 
represent the spirit of the UAE and its noble, humanitarian essence based on 
tolerance, openness and coexistence.
Our Armed Forces, which united on the heart of one man on May 6, 1976, 
is a factory of men, inculcating the bonds of national unity, cohesion and 
solidarity. The sons of the nation are united under one flag by a sacred bond 
that instills the name of the UAE in the heart of each and every one of its 
citizens, who do not refrain from sacrificing everything precious and noble 
in order to raise the banner of the UAE.
Our Armed Forces has affirmed its efficiency, professionalism and competitive 
edge, whether in helping our brothers, maintaining peace and security, or 
providing relief and humanitarian assistance in disaster and crisis areas. Our 
Armed Forces is an extraordinary ambassador to the values, principles and 
morals of the UAE, instilled by the founding leader in this country. It has been 
of greatest help in the defense of the security and stability of our brothers 
and addressing the sources of danger and strategic threat. The participation 
of our valiant Armed Forces within the Arab coalition forces, under the 
leadership of the sisterly Saudi Arabia, in defending the brotherly Yemeni 
people is an inspiring example of steadfastness and firm commitment to 
help the brotherly people of Yemen, and to save them from the clutches of a 
coup plot that is still trying to spread disorder and chaos.
The achievements of our brave Armed Forces over the past years - whether 
in terms of training, preparation and development of personnel and 
equipment, or at the level of combat and operational efficiency and heroic 
actions that it has inscribed in letters of light by the blood of its valiant 
martyrs - are a fulfillment of the promise we have all pledged to our wise 
leadership.
The performance of the heroes of our Armed Forces in the fields of duty is a
source of pride for all sons of our dear homeland. The sacrifices of our 
martyrs have exemplified loyalty and belonging. Every drop of the blood 
of our righteous martyrs is an inspiring example for us and for our future 
generations to be steadfast in their defence of right and responding to the 
call of our wise leadership.
May Allah preserve the UAE, its leadership and people.

May 6 .. The Spirit of 
the UAE
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