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قواتنا المسلحة الباسلة درع
الوطن الحصين وصمام أمانه

في كلمة لسموه بالذكرى الـ 45لتوحيد القوات المسلحة

أبوظبي-وام
أك ــد صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ خـلـيـفــة بــن زاي ــد آل نـهـيــان رئـيــس ال ــدول ــة الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات
الـمـسـ ّـلـحــة ،حـفـظــه الـلــه ،أن تــوحـيــد ال ـقــوات الـمـسـ ّـلـحــة ،تـحــت راي ــة وق ـيــادة مــركــزيــة واح ــدة
كان قــراراً حكيماً جسد الرؤية الثاقبة والنهج الرشيد الذي التزمه آباؤنا
المؤسسون إرساءً
ّ
لقواعد دولة اتحادية منيعة ،قادرة على تعزيز أمنها وصون ثرواتها والدفاع عن مصالحها.
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في كلمة له وجهها عبر مجلة «درع الوطن» في الذكرى
ّ
ّ
المسلحة« :إن ما ّ
حققته قواتنا
الـ 45لتوحيد القوات
المسلحة ،من مكانة مُتق ّدمة وجاهزية
ـأت مــن ف ــراغ وإنـمــا ثـمــرة خـطــة تـطــويــريــة
عــالـيــة وإن ـج ــازات داخـلـيــة وخــارجـيــة مـشـهــودة ،لــم ي ـ ِ
هــادفــة ،تـبـ ّنــاهــا الـمـغـفــور لــه بــإذن الـلــه الـشـيــخ زايــد بــن سـلـطــان آل نـهـيــان ،وعـلــى الـنـهــج ذاتــه
سرنا وإخــوانــي صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الــدولــة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى
لالتحاد حكام اإلمارات».

› ما حققته قواتنا المسلحة من مكانة
متقدمة وإنجازات مشهودة ثمرة خطة
تطويرية هادفة
› سيظل تحديث قواتنا وتطويرها هدفاً
استراتيجياً وأولوية قصوى

› قواتنا مدرسة وطنية لتعميق قيم
الوالء والفداء واالنتماء والهوية
الوطنية

أولوية

وأض ــاف س ـمــوه« :إن قــواتـنــا الـمـسـ ّـلـحــة الـبــاسـلــة هــي درع الــوطــن الـحـصـيــن ،وص ـمــام أمــانــه،
ّ
وحــامــي مكتسباته
وسيظل تحديثها وتطويرها ،هــدفــاً إستراتيجياً وأولــويــة قـصــوى ،نــزوّدهــا
ّ
بأحدث النظم والسالح والعتاد ،ونوفر لمُنتسبيها أعلى درجات التدريب والتأهيل والرعاية،
ولصناعاتنا الدفاعية الوطنية نولي فائق العناية واالهتمام».
وفيما يلي نص الكلمة..
ّ
«أبنائي قادة وضباط وضباط صف وجنود قواتنا
المسلحة الباسلة السالم عليكم ورحمة
ّ
الله وبركاته ،في الذكرى الـ 45لتوحيد قواتنا
المسلحة ،نتوجّ ه إليكم بتح ّية تقدير ،وأنتم
تؤدّون الواجب بكفاءة واقتدار وإخالص بناءً لقوة عسكريةُ ،تدافع عن الوطن و ُتحافظ على
أمنه وتحمي مُكتسباته ،و ُتسهم في بناء دولته االتحادية التي نحتفل مع نهاية هذه السنة
بــ«الـيــوبـيــل الــذهـبــي» لتأسيسها ،مُنطلقين ،بــرؤيــة إسـتــراتـيـجـيــة مستقبلية ،نـحــو الخمسين
المسلحة ،تحت رايــة وقـيــادة مركزية واحــدة ،قــراراً
ّ
سنة المُقبلة» .لقد كــان توحيد قواتنا
جسد الــرؤيــة الثاقبة والنهج الرشيد الــذي التزمه آبــاؤنــا
المؤسسون ،إرســاءً لقواعد
ّ
حكيماً ّ
دولــة اتـحــاديــة منيعة ،قــادرة على تعزيز أمنها وصــون ثــرواتـهــا والــدفــاع عــن مصالحها ،وما
حـ ّـقـقـتــه قــواتـنــا الـمـسـ ّـلـحــة ،مــن مـكــانــة ُمـتـقـ ّدمــة وجــاهــزيــة عــالـيــة وإن ـجــازات داخـلـيــة وخــارجـيــة
يأت من فراغ ،وإنما ثمرة خطة تطويرية هادفة ،تب ّناها المغفور له بإذن الله
مشهودة ،لم ِ

الشيخ زايــد بن سلطان آل نهيان ،وعلى ذات النهج سرنا ،وإخــوانــي صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات.

أبناء الوطن وحماته..

ُت ـص ــادف ه ــذه الـسـنــة ال ــذك ــرى الـ ــ 45لـتــوحـيــد قــوات ـنــا الـمـسـ ّـلـحــة ،فـيـمــا تـسـتـشــرف دول ـت ـنــا أفـقــاً
جــديــداً ،لنهضة شاملة تستهدف الــ 50سنة المُقبلة ،وذلــك بــرؤى وخطط استباقية بعيدة
ال ـم ــدى ،تـتـخــذ م ــن إن ـج ــازات مــرحـلـتــي الـتــأسـيــس والـتـمـكـيــن ق ــاع ــدة راس ـخ ــة لـعـمـلـيــة الـتـنـمـيــة
ـؤس ـســة
وال ـت ـط ــوي ــر وال ـب ـن ــاء ،وب ـم ـش ــارك ــة فــاع ـلــة م ــن م ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ــدول ــة ،وف ــي ُم ـق ـ ّدم ـت ـهــا ال ـمـ ّ
ً
ً
العسكرية التي ّ
ظلت منذ تأسيسها في مايو  ،1976رافدا مهما في التنمية ومنظومة البناء
الوطني ،وإلى جانب دورها األصيل في حماية الوطن ،وتوفير بيئة آمنة الستدامة مسيرته
الـتـنـمــويــة ،فـقــد تـحـ ّولــت قــواتـنــا الـمـسـ ّـلـحــة خــالل الـسـنــوات ال ــ 45الـمــاضـيــة ،إلــى مــركــز تــدريــب
وتــأهـيــل للشباب اإلمــاراتــي ،ومــدرســة وطنية لتعميق قيم الــوالء والـفــداء واالنـتـمــاء والهوية
ـؤس ـســة تــربــويــة لـتـقــويــة أواص ــر ال ـتــالحــم االج ـت ـمــاعــيُ ،ي ـض ــاف إل ــى دوره ــا ال ـبــارز
الــوط ـن ـيــة ،ومـ ّ
ّ
والمؤثر ض ّد التط ّرف واإلرهاب وكونها شريكاً قوياً في التحالفات اإلقليمية والدولية ،وإغاثة
ّ
المنكوبين ،وتقديم المساعدات،
وحل النزاعات ،وحفظ األمن والسالم الدولي.

المواطنون والمواطنات
فــي ه ــذا الـيــوم الـخــالــد ،نـتـقـدّم بــالـتـحـ ّيــة والـتـقــديــر ،ل ـلــرواد األوائ ــل مــن الـضـبــاط وضـبــاط الـصــف
وال ـج ـن ــود ،ال ــذي ــن أس ـه ـمــوا ب ــإخ ــالص ف ــي وض ــع الـلـبـنــات الـتــأسـيـسـيــة األول ــى لـقــواتـنــا الـمـسـ ّـلـحــة،
ســائـلـيــن الـلــه أن يـتـغـ ّمــد الــراحـلـيــن مـنـهــم بــواســع رحـمـتــه ،وأن ُيــديــم عـلــى األح ـيــاء مـنـهــم مــوفــور
الصحة والعافية ،وتح ّية خاصة للمرأة اإلماراتية ،وهي تؤدّي واجبها ومهامها بكفاءة واقتدار،
في ميادين العمل كافة شريكاً أصيال ً في التنمية الوطنية الشاملة ،والتقدير لشهدائنا األبرار،
ّ
الــذيــن قـ ّدمــوا األرواح والــدمــاء فــدا ًء للوطن ،ودفــاعــاً عـن أمـنــه ومُكتسباته،
ليظل اســم الــدولــة
عــالـيــاً وراي ـت ـهــا خـ ّـفــاقــة فــي ســاحــات الـمـجــد وم ـيــاديــن ال ـع ـ ّزة وال ـش ــرف ،فـمــن تـضـحـيــات شـهــدائـنــا
يـسـتـمـ ّد الــوطــن ع ـ ّزت ــه ،والـجـيــش قــوتــه ومـنـعـتــه .إن قــواتـنــا الـمـسـ ّـلـحــة الـبــاسـلــة هــي درع الــوطــن
الـحـصـيــن ،وصـمــام أمــانــه ،وحــامــي مـكـتـسـبــاتــه وسـيـظـ ّـل تـحــديـثـهــا وتـطــويــرهــا ،هــدفــاً إسـتــراتـيـجـيــاً
وأول ــوي ــة ق ـصــوى ،ن ــزوّده ــا بــأحــدث الـنـظــم وال ـس ــالح وال ـع ـتــاد ،ون ـ ّ
ـوف ــر لـ ُمـنـتـسـبـيـهــا أعـلــى درج ــات
ال ـتــدريــب والـتــأهـيــل وال ــرع ــاي ــة ،ولـصـنــاعــاتـنــا الــدفــاعـيــة الــوطـنـيــة ،نــولــي فــائــق الـعـنــايــة وااله ـت ـمــام.
حفظكم الله للوطن ،وحفظ الله الوطن بكم ،والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.
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محمد بن راشد:

قواتنا المسلحة درع وطننا وسيفه
البتار والسياج المنيع ألمننا واستقرارنا
› أنا على يقين بأن البناء سيعلو والتطور سيتواصل والقدرات ستتضاعف برعاية
أخي محمد بن زايد

› استشراف قواتنا المسلحة للمستقبل ومواكبتها للمتغيرات جزء من ثقافتها
› توحيد القوات المسلحة قرار تاريخي في مسيرة دولة االتحاد

› نفتخر بكفاءة قواتنا وجدارتها ونجاحها في استيعاب واستخدام أحدث األسلحة

› بناء اإلنسان اإلماراتي لم يكن مجرد شعار نرفعه بل عمل مخطط ودؤوب أثمر كوادر
وقيادات تتولى مسؤوليات جساماً
› التاريخ معلم كبير وتاريخنا في األعوام الخمسين الماضية حافل بالدروس والعبر

دبي  -وام
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،إن قرار توحيد
القوات المسلحة كان إنجازاً تاريخياً أكد عزم اآلباء المؤسسين على
المضي قدماً في استكمال أركان االتحاد وتعزيز مسيرته.
ّ
وأض ــاف سـمــوه ،فــي كـلـمــة وجـهـهــا عـبــر مـجـلــة «درع الــوطــن» في
الذكرى الـ  45لتوحيد القوات المسلحة ،أن احتفاءنا بهذه الذكرى
الغالية يكتسب أهمية استثنائية ألنه يأتي في «عام الخمسين» الذي
أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة
الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،حـفـظــه ال ـلــه ،لــاحـتـفــاء بــرحـلـتـنــا
اإلنسانية الفريدة في األعوام الـ  50األولى من تاريخ دولتنا واإلعداد
للتحول الفاعل والمستدام لألعوام الـ  50المقبلة .
ول ـف ــت س ـم ــوه إلـ ــى أن اس ـت ـش ــراف ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـل ـحــة لـلـمـسـتـقـبــل
وم ــواك ـب ـت ـه ــا ل ـل ـم ـت ـغ ـيــرات ج ــزء م ــن ث ـقــاف ـت ـهــا ،ودوره ـ ــا ف ــي ال ـس ـن ــوات
الخمسين المقبلة هو بطبيعة الحال امتداد لدورها منذ تأسيسها؛
درع وط ـن ـن ــا وس ـي ـف ــه ال ـب ـت ــار ،وال ـس ـي ــاج ال ـم ـن ـيــع ألم ـن ـن ــا واس ـت ـق ــرارن ــا،
والحافظ األمين لسيادتنا واستقالنا.
وفيما يلي نص الكلمة:
(بسم الله الرحمن الرحيم )
ضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة
أبناء وبنات اإلمارات الكرام
السام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحتفي الـيــوم بــالــذكــرى ال ـ  45لـصــدور قــرار توحيد قــوات اإلمــارات
ال ـم ـس ـل ـحــة وبـ ــركـ ــات ش ـه ــر رمـ ـض ــان ت ــزي ــدن ــا حـ ـم ــداً ل ـل ـم ــول ــى سـب ـحــانــه
وت ـعــالــى ،وش ـك ــراً عـلــى مــا أف ــاض بــه عـلـيـنــا مــن نـعـمــه ،وم ــا كـتـبــه لنا
من توفيق في أعمالنا ،ومن نجاح في تحقيق التنمية الشاملة في
بادنا.
ويكتسب احتفاؤنا بهذه الذكرى الغالية أهمية استثنائية ألنه يأتي
في «عــام الخمسين» الــذي أعلنه أخي صاحب السمو الشيخ خليفة
بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،رئـيــس الــدولــة الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات الـمـسـلـحــة،
حـفـظــه الـلــه ،لــاحـتـفــاء بــرحـلـتـنــا اإلنـســانـيــة الـفــريــدة فــي األع ــوام ال ـ 50
األولى من تاريخ دولتنا ،واإلعداد للتحول الفاعل والمستدام لألعوام
الـ  50المقبلة.
يدعونا «عام الخمسين» إلى التأمل في مسيرتنا؛ أين كنا؟ وكيف
أصـبـحـنــا؟ وكـيــف س ــارت حـكـمــة وعــزيـمــة وإرادة ورؤى آب ــاء الـتــأسـيــس
وآباء التمكين في بناء دولتنا ،حتى أصبحت في وقت قياسي واحدة
من أسرع دول العالم نمواً وتطوراً وتقدماً ومنعة وفاعلية.

أنموذج
ل ـقــد ح ـقــق آب ــاؤن ــا ال ـمــؤس ـســون ف ــي  2دي ـس ـم ـب ــر 1971أق ـص ــى م ــا يـمـكــن
تحقيقه ضمن معطيات الوقائع المحلية واإلقليمية والدولية ،كانوا
ي ــدرك ــون أن ـه ــم ي ـب ـن ــون ن ـم ــوذج ــاً ات ـح ــادي ــاً غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ف ــي الـمـنـطـقــة
الـعــربـيــة ،وأن الـنـجــاح فــي بـنــاء دولــة مـكــونــة مــن عــدة إم ــارات يتطلب
ال ـ ـتـ ــدرج وطـ ـ ــول ال ـن ـف ــس ،وكـ ــانـ ــوا يـ ــدركـ ــون أن إنـ ـج ــازه ــم ال ـت ــاري ـخ ــي
بــإقــامــة االتـحــاد ومــؤسـســاتــه وتـثـبـيــت حـضــوره فــي الـمـحــافــل اإلقليمية
الــدولـيــة هــو خـطــوة أول ــى ستتبعها خـطــوات أخ ــرى السـتـكـمــال أركــانــه
وتوطيد دعائمه ،وفي مقدمة هذه الخطوات توحيد قــوات اإلمــارات
الـمـسـلـحــة ،وه ــو م ــا انـطـلــق ف ــي مـثــل ه ــذا ال ـي ــوم مـنــذ  45ع ــام ــاً ،وقــد
تـشــرفــت بــالـمـشــاركــة ف ــي ه ــذه االن ـط ــاق ــة وم ــواك ـب ــة مـسـيــرتـهــا ف ــي كــل
مراحلها ،وما زالت تفاصيل تلك األيام حية في ذاكرتي.
كان الشيخ زايد ،ط ّيب الله ثراه ،قد ّ
شكل لجنة لدراسة واقتراح
إجـ ــراءات الـتــوحـيــد ،ورف ـعــت الـلـجـنــة تــوصـيــاتـهــا إل ــى الـمـجـلــس األعـلــى
لــاتـحــاد ال ــذي واف ــق عـلـيـهــا ،وت ــرأس الـشـيــخ زاي ــد اجـتـمــاعــاً للمجلس
األعلى للدفاع الذي يضم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
ووزراء الــدفــاع والـخــارجـيــة والــداخـلـيــة والمالية والـقــائــد الـعــام ورئيس
األرك ــان ،وأمــر بــوضــع خـطــة لتطوير «قــوة دفــاع االتـحــاد» الـتــي أصبح
اسمها «القوات المسلحة االتحادية» ،ورفع كفاءة أفرادها وتزويدها
باألسلحة المناسبة ،وفي  6مايو  1976عقد المجلس األعلى للدفاع
اج ـت ـمــاعــاً بــرئــاســة ال ـش ـيــخ زايـ ــد ،وأصـ ــدر ق ــرار تــوح ـيــد ق ــوات اإلمـ ــارات
المسلحة.

تحديات

ك ــان ق ــرار الـتــوحـيــد إن ـج ــازاً تــاري ـخ ـيــاً أك ــد ع ــزم اآلبـ ــاء الـمــؤسـسـيــن عـلــى
ال ـم ـض ـ ّـي ق ــدم ــاً ف ــي اس ـت ـك ـم ــال أرك ـ ــان االتـ ـح ــاد وت ـع ــزي ــز م ـس ـي ــرت ــه ،أم ــا
إجـ ـ ـ ــراءات ت ـن ـف ـي ــذ ال ـ ـقـ ــرار وصـ ـ ــوالً إل ـ ــى الـ ــدمـ ــج ال ـك ــام ــل ف ـق ــد ارت ـب ـط ــت
بقدرتنا على مواجهة التحدي الصعب الماثل في محدودية مواردنا
الـعـسـكــريــة الــوطـنـيــة ،كــان الـنـقــص فــادحــاً فــي كــوادرنــا الـمــؤهـلــة ،ولــم
تـكــن تـتــوفــر قــاعــدة بـشــريــة وطـنـيــة كــافـيــة فــي قــوات اإلم ــارات الـمــدعــوة
للتوحيد ،ولــم أكــن أتـصــور جيشاً حديثاً لدولتنا ال يـكــون المواطنون
قــادتــه وقــاعــدتــه العريضة ،وهــذا فــي واقــع األمــر مــا جعل الـتــدرج في
عملية التوحيد أمراً محتوماً.

ن ـع ــم ،كـ ــان ب ـن ــاء وت ـك ــوي ــن الـ ـكـ ــوادر وال ـق ـي ــادات ال ـع ـس ـكــريــة ت ـحــديــاً
ض ـخ ـم ــاً ،ول ـك ـن ـن ــا واج ـه ـن ــا هـ ــذا ال ـت ـح ــدي ك ـم ــا ي ـج ــب ،وب ـف ـض ــل ق ـي ــادة
الـشـيــخ زاي ــد ،طـيــب الـلــه ث ــراه ،وأخ ــي صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ خليفة
بن زايــد آل نهيان ،حفظه الله ،وأخــي صاحب السمو الشيخ محمد
بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،رع ــاه ال ـلــه ،نـجـحـنــا خ ــال س ـنــوات م ـع ــدودات في
تحقيق التوطين فــي رتــب قــواتـنــا المسلحة كــافــة ،وبــات عــديــد قواتنا
نخبة نفتخر بـكـفــاءاتـهــا وجــدارتـهــا وقــدراتـهــا ،ونـجــاحـهــا فــي استيعاب
واس ـت ـخــدام أح ــدث األسـلـحــة ،وإدارة أكـثــر مـنـظــومــات ال ـســاح تـقــدمــاً
وتطوراً.

قصة
إن أجيالنا الناشئة التي تفخر بقواتنا المسلحة وتطمئن إلى جدارتها
وفــاعـلـيـتـهــا ،مــدعــوة ألن تـتـمـعــن فــي قـصــة تـكــويــن كــوادرنــا العسكرية
الوطنية التي تلخص بدقة مسيرة التنمية البشرية في بادنا ،وتشهد
أن ب ـن ــاء اإلن ـس ــان اإلم ــارات ــي ل ــم ي ـكــن م ـج ــرد ش ـع ــار ن ــرف ـع ــه ،ب ــل عـمــل
مخطط ودؤوب أثـمــر ك ــوادر وقـيــادات تـتــولــى مـســؤولـيــات جـســامــاً في
كل مواقع العمل الوطني ومراكز النشاط في بادنا؛ في الحكومة،
وف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وف ــي الـصـنــاعــات الـمــدنـيــة والـعـسـكــريــة ،وفــي
ع ـل ــوم وص ـن ــاع ــات ال ـف ـضــاء وال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة وال ـ ــذرة واسـتـخــدامــاتـهــا
السلمية.

تمكين
ال ـت ــاري ــخ م ـع ـلــم ك ـب ـي ــر ،وت ــاري ـخ ـن ــا ف ــي األع ـ ــوام ال ـ ـ  50ال ـم ــاض ـي ــة حــافــل
بالدروس والعبر ،وحاضرنا المزدهر مدين لجهود جبارة بدأها آباء
التأسيس وأضاف إليها آباء التمكين ،وإذا كان اإلنجاز واضحاً وجلياً
في مجال العمران ،فإن إنجازنا األكبر كان في مجال التنمية البشرية
وبناء اإلنسان اإلماراتي ،وهو ما يحتاج من مثقفينا وإعاميينا جهداً
أكبر لتبيانه وتوضيحه ،بخاصة ألجيالنا الناشئة والشابة.
وهـنــا يكفي أن نـتــذكــر واقــع أحــد الـمـحــركــات الــرئـيـسـيــة فــي التنمية
البشرية ،وهو التعليم ،ونقارنه بواقعنا اليوم.
ق ـب ــل  50ع ــام ــاً ك ــان ــت األمـ ـي ــة غ ــال ـب ــة وت ــزي ــد ن ـس ـب ـت ـهــا ع ـل ــى ،%80
وفـ ــي ال ـع ــام الـ ــدراسـ ــي  1970ـ  1971كـ ــان عـ ــدد طـ ــاب الـ ـمـ ــدارس فــي
جـمـيــع اإلم ــارات  16400طــالــب وطــالـبــة فـقــط 11« ،ألـفــاً فــي الـمــرحـلــة
االبـتــدائـيــة 4500 ،فــي الـمــرحـلــة الـمـتــوسـطــة 900 ،فـقــط فــي المرحلة
الثانوية» ،لم تصبنا هذه األرقام باإلحباط ،فهذا هو الواقع في بادنا
آنذاك ،وكانت استجابتنا لتحديات هذا الواقع بإطاق وتنفيذ خطط
نشر التعليم وبناء المدارس وإرســال البعثات وتأسيس الجامعات،
واليوم يسعدنا أن نسبة األمية في بادنا هي بين األقل عالمياً ،وأن
مستوى التعليم بين األفضل عالمياً.

إعداد عسكري
وأم ـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ـس ـك ــري ،ف ـق ــد كـ ــان ف ــي ب ــادن ــا قـبــل
االت ـح ــاد م ــدرس ــة عـسـكــريــة واحـ ــدة ت ـقــوم ب ــإع ــداد طــابـهــا لـلـخــدمــة فــي
قوة الكشافة التابعة للسلطة البريطانية ،ومهمتها الرئيسية حماية
منشآت النفط ومصالح بريطانيا ورعاياها ،وكانت استجابتنا لتحدي

التعليم العسكري بإنشاء الـمــدارس والكليات العسكرية الـتــي باتت
ت ـض ــاه ــي األف ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم ،وت ــرف ــد ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـل ـحــة ب ــال ـك ـف ــاءات
وال ـك ــوادر الــوطـنـيــة ف ــي جـمـيــع ف ــروع وع ـل ــوم ال ـس ــاح ف ــي ال ـبــر والـبـحــر
وال ـج ــو ،وت ــؤه ــل ال ـض ـب ــاط ل ـش ـغــل وظ ــائ ــف ال ـق ـي ــادة واألرك ـ ـ ــان ،وتـعــد
ال ـق ـي ــادات وت ــرف ــع ق ــدرات ـه ــا ع ـلــى ت ـحــديــد وتـقـيـيــم ت ـحــديــات األم ــن عـلــى
الصعد الوطنية واإلقليمية والــدولـيــة ،وإدارة وتوظيف مــوارد الدولة
لخدمة المصالح الوطنية العليا.
وقــد اكـتـمـلــت منظوماتنا الــوطـنـيــة بـبــرنــامــج الـخــدمــة الــوطـنـيــة الــذي
يــرســخ قـيــم ال ــوالء واالن ـت ـمــاء ل ــدى شـبــابـنــا ،وي ــزرع فـيـهــم روح الـنـظــام
واالنضباط والتضحية بما يمكنهم من خدمة وطننا على أفضل وجه،
فـلـيــس م ـثــل ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة م ــدرس ــة ل ـب ـنــاء الـشـخـصـيــة الــوطـنـيــة
وصـقـلـهــا وت ـعــزيــز وع ـي ـهــا بــالـقـضــايــا الــوط ـن ـيــة وال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجــه
مسيرة وطننا في دروب التنمية والتقدم.
أيها الضباط والجنود
أيها اإلماراتيون واإلماراتيات
ونحن نحتفي بذكرى توحيد قواتنا المسلحة مطمئنين لقدراتها،
فخورين بكفاءتها ،وبأدائها في كافة المهام المنوطة بها ،ال بد أن
نتوقف عند إنجاز كبير كان لقواتنا المسلحة دور رئيسي في تحقيقه
وهو الصناعات العسكرية اإلماراتية.
والواقع أن التفكير بالصناعات العسكرية كان حاضراً عند صدور
قــرار توحيد قواتنا المسلحة ،وكــان آنــذاك حلماً يبدو بعيد المنال،
لكن رؤيــة القيادة وخططها وسهرها ،وعزيمة الرجال حولت الحلم
إلــى واقــع مـعــاش ،بــاتــت معه صناعاتنا العسكرية مكوناً رئيسياً من
مكونات قوتنا الذاتية.
كنا ندرك أهمية بناء صناعة عسكرية وطنية ،ليس فقط لسد جزء
مــن احـتـيــاجــات قــواتـنــا ،بــل أيـضــاً لـتـعــزيــز اسـتـقــالـيــة قــرارنــا الـسـيــاســي،
ودع ــم جـهــودنــا لـتـنــويــع اقـتـصــادنــا ،ورف ــد الـمـجـتـمــع الـعـلـمــي اإلم ــارات ــي
ب ـك ـف ــاءات وخ ـب ــرات وط ـن ـي ــة ،فــال ـص ـنــاعــات ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ك ــل ال ــدول
ال ـم ـت ـق ــدم ــة ه ــي م ــن أه ـ ــم ح ــواض ــن ال ـب ـح ــث وال ـت ـط ــوي ــر واالخـ ـت ــراع ــات
واالبتكارات ذات االستخدامات العسكرية والمدنية.

معرفة

وكما واجهنا قبل خمسين عاماً تحدي ندرة الموارد البشرية ونجحنا

فــي مــواجـهــة هــذا الـتـحــدي ،واجـهــت خـطــط بـنــاء صـنــاعــاتـنــا العسكرية
ت ـحــدي اك ـت ـســاب ال ـخ ـبــرة ون ـقــل الـتـكـنــولــوجـيــا وتــوطـيـنـهــا ،وق ــد نـهـضـنــا
ل ـمــواج ـهــة ه ــذا ال ـت ـح ــدي ع ـبــر رب ــط ب ــرام ــج الـتـسـلـيــح ب ـب ــرام ــج الـتـصـنـيــع
ونقل المعرفة ،وعبر المعارض المتخصصة ،وفي مقدمتها معرضا
الطيران وآيدكس اللذان وفرا لنا فرصة االطاع على أحدث منجزات
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ف ــي دول ال ـع ــال ــم ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،وف ــرص ــة عـقــد
شــراكــات مــع أهــم المصنعين ،فـضـا ً مــن توفير نــوافــذ لتسويق إنتاج
مصانعنا.
ل ـق ــد م ـك ـنــت ص ـن ــاع ــات ـن ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة أب ـن ــاءن ــا وب ـن ــات ـن ــا م ــن االح ـت ـك ــاك
ال ـم ـب ــاش ــر م ــع أرف ـ ــع ال ـخ ـب ــرات وأح ـ ــدث ال ـت ـق ـن ـي ــات ،م ــا عـ ــزز ال ـق ــدرات
العلمية الوطنية ،وسرع في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتوطينها.
واليوم مصانعنا تنتج وتصدر العربات المدرعة ،ومركبات النقل

الـعـسـكــري ،والـقــذائــف بـكــل أنــواعـهــا وعـيــاراتـهــا ،واألسـلـحــة الـفــرديــة،
وال ـط ــائ ــرات ب ــدون ط ـي ــار ،وط ــائ ــرات ال ـتــدريــب والـمـنــاطـيــد ،وال ـطــائــرات
الـمـقــاتـلــة الـخـفـيـفــة الـتــي تـعـتـمــد تـقـنـيــة الـتـخـفــي ،والـسـفــن وال ـطــرادات
والـ ـ ــزوارق ال ـحــرب ـيــة ،وت ـق ـن ـيــات ال ـم ـســح ال ـج ــوي وج ـم ــع الـمـعـلــومــات،
وهكذا تكاملت صناعاتنا العسكرية مع صناعاتنا المدنية ،وأكملت
م ـن ـظــومــة ال ـت ـص ـن ـيــع ال ـم ـت ـق ــدم ف ــي ب ــادن ــا ،وب ــات ــت ع ــام ــة «ص ـن ــع فــي
اإلمـ ــارات» عـنــوانــاً لـلـجــودة واإلت ـق ــان ،وم ـح ـا ً لـلـثـقــة فــي جـمـيــع أنـحــاء
العالم.
أيها الضباط والجنود
أيها اإلماراتيون واإلماراتيات
لقد أنجزنا في األعوام الـ  50الماضية الكثير مما يشهد به القاصي
وال ــدان ــي ،وب ــات نـمــوذجـنــا اإلم ــارات ــي قــاعــدة قــويــة مـمـهــورة بــالـمـعــرفــة
والـخـبــرة النـطــاقـنــا بـثـقــة وخ ـطــوات ثــابـتــة نـحــو مـسـتـقـبــل أكـثــر ازده ــاراً
وم ـن ـع ــة وف ــاع ـل ـي ــة ،وأك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ال ـح ـي ــاة اآلم ـن ــة ال ــرغ ـي ــدة
ألجيالنا القادمة.
وم ـن ــذ أن أع ـل ـن ــت وأخ ـ ــي ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن زاي ــد
آل ن ـه ـي ــان الـ ـع ــام  2020عـ ــام اس ـت ـع ــداد ل ـل ـس ـن ــوات ال ـ ـ  50ال ـم ـق ـب ـلــة،
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األث ـق ــال ال ـتــي أل ـقــت بـهــا جــائـحــة ك ــورون ــا عـلــى بـلــدنــا
وعــالـمـنــا ،ق ــادت حـكــومـتـنــا ورش عـمــل كـبــرى أشــركــت فـيـهــا المجتمع
بكل فعالياته لوضع إطار إستراتيجي لعملنا في العقود الـ  5المقبلة،
وخطة تنموية واضحة األهداف واألولويات ومحددة البرامج الزمنية،
ورؤيـ ــة لـمـنـظــومــة ال ـع ـمــل ال ـح ـكــومــي لـت ـعــزيــز جــاهــزي ـت ـهــا لـلـمـسـتـقـبــل،
وقدرتها على استشراف التحديات والمتغيرات العالمية واتجاهاتها
الصاعدة ،لتكون حكومتنا األسرع واألكثر مرونة وقدرة على التكيف
م ــع ه ــذه ال ـم ـت ـغ ـيــرات وال ـت ـح ـســب الـمـسـبــق آلث ــاره ــا ،واغ ـت ـن ــام ال ـفــرص
المصاحبة لها.

مواكبة
وبــالـنـسـبــة لـقــواتـنــا الـمـسـلـحــة ف ــإن اسـتـشــرافـهــا لـلـمـسـتـقـبــل ومــواكـبـتـهــا
للمتغيرات هو جزء من ثقافتها ،ودورها في السنوات الـ  50المقبلة
هو بطبيعة الحال امتداد لدورها منذ تأسيسها  :درع وطننا وسيفه
البتار ،والسياج المنيع ألمننا واستقرارنا ،والحافظ األمين لسيادتنا
واستقالنا.
وإذ نـسـتـعـيــد ف ــي ال ـم ـنــاس ـبــة ال ـت ــي نـحـتـفــي ب ـهــا ال ـي ــوم م ـس ـيــرة بـنــاء
وتـطــور قــواتـنــا الـمـسـلـحــة ،فــأنــا عـلــى يـقـيــن بــأن الـبـنــاء سيعلو والـتـطــور
سيتواصل والقدرات ستتضاعف ،برعاية أخي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات
المسلحة.
فـ ــي ذكـ ـ ــرى ت ــوح ـي ــد ق ــواتـ ـن ــا ال ـم ـس ـل ـح ــة ،ن ـش ــد ع ـل ــى أيـ ـ ــدي جـمـيــع
مـنـســوبـيـهــا ،ون ـك ـبــر فـيـهــم شـجــاعـتـهــم وإخ ــاص ـه ــم ووف ــاءه ــم وص ــدق
والئ ـهــم وانـتـمــائـهــم ،ونـحـيــي مـعـهــم ش ـهــداءنــا الــذيــن ارت ـق ــوا إل ــى أرفــع
الدرجات أحياء عند ربهم يرزقون.
أسـ ــأل ال ـل ــه أن يــوف ـق ـنــا إل ــى م ــا ي ـحــب وي ــرض ــى ،وأن ي ـس ــدد خـطــانــا
ويلهمنا سواء السبيل ،وأن يحفظ وطننا وشعبنا ويديم علينا نعمة
األمن واالستقرار واالزدهار .والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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محمد بن زايد:

توحيد القوات المسلحة أحد القرارات
المصيرية والمفصلية في تاريخ وطننا
› في تاريخ األمم والشعوب محطات فارقة وقرارات مصيرية وقيادات فريدة
تصنع تاريخها
› اإلمارات راسخة البنيان قوية األركان تستند إلى أسس صلبة
ومرتكزات متينة

› قواتنا المسلحة حامي مسيرتنا التنموية الناجحة خالل العقود الـ  5الماضية

› قواتنا مصنع الرجال األقوياء المستعدين للدفاع عن الوطن بالمهج واألرواح

› الوطن سيظل على الدوام حصناً منيعاً في مواجهة المخاطر
بتضحيات أبنائه
أبوظبي-وام
أكــد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايــد آل نهيان ،ولــي عهد
أبــوظـبــي نــائــب الـقــائــد األعـلــى لـلـقــوات المسلحة ،أن قــرار توحيد
القوات المسلحة في الـ  6من مايو عام  1976كان أحد القرارات
المصيرية والمفصلية في تاريخ وطننا العزيز ،والتي عبرت عن
حكمة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
ط ـي ــب ال ـل ــه ث ـ ــراه ،وإخـ ــوانـ ــه م ــن الـ ـق ــادة ال ـم ــؤس ـس ـي ــن ،ووع ـي ـهــم
الـعـمـيــق وب ـعــد نـظــرهــم وإي ـمــان ـهــم بــالــوحــدة طــري ـقــاً نـحــو الـتـقــدم
والعزة لشعبنا في كل أنحاء الوطن .جاء ذلك في كلمة سموه
بـمـنــاسـبــة الــذكــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـقــوات الـمـسـلـحــة ،وفـيـمــا يلي
نصها« :أبـنــائــي الـضـبــاط وضـبــاط الـصــف والـجـنــود ..أبـنــاء الـقــوات
الـمـسـلـحــة ال ـبــاس ـلــة ،إن تــوح ـيــد ق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة ف ــي الـ ـ  6مــن
مــايــو ع ــام  ،1976هــو ال ـحــدث الــوطـنــي األك ـثــر أهـمـيــة وتــأث ـيــراً في
تــاريـخـنــا الـحــديــث ،بـعــد قــرار إنـشــاء دولــة االتـحــاد فــي الـثــانــي من
شهر ديسمبر عام 1971؛ ففي هذا اليوم المجيد انطلق اتحادنا
الـمـبــارك واث ـقــاً مـطـمـئـنــاً نـحــو الـمـسـتـقـبــل ،وت ـعــززت أركــانــه بــأحــد
أهم عناصر قوته ونجاحه ومنعته وهو وحدة قواته المسلحة،
وأرسل رسالة واضحة إلى العالم كله بأن دولة اإلمارات العربية
الـمـتـحــدة راسـخــة الـبـنـيــان قــويــة األرك ــان تستند إلــى أســس صلبة
ومــرت ـكــزات مـتـيـنــة ،وقـ ــادرة عـلــى مــواجـهــة الـتـحــديــات تـحــت رايــة
واحدة وبروح وطنية واحدة.

معان
ٍ

وأض ــاف س ـمــوه« :نـحـتـفــل ال ـيــوم بــالــذكــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد قــواتـنــا
المسلحة فــي «عــام الخمسين» ،مــا يعطي هــذه الــذكــرى رمزية
خــاصــة ويـمـنـحـهــا دالالت مـهـمــة وم ـعــانــي عـمـيـقــة؛ فـلـقــد كــانــت
قواتنا المسلحة حامي مسيرتنا التنموية الناجحة خالل العقود
الخمسة الماضية ،وأحد أهم مرتكزات هذه المسيرة وأعمدتها
الـصـلـبــة ،والـمــدرســة الـتــي عــززت قـيــم الــوحــدة وال ــوالء واالنـتـمــاء
وال ـت ـض ـح ـي ــة فـ ــي نـ ـف ــوس األج ـ ـي ـ ــال ،وم ـص ـن ــع الـ ــرجـ ــال األقـ ــويـ ــاء
الـمـسـتـعــديــن لـلــدفــاع عــن الــوطــن بــالـمـهــج واألرواح ،والـتـجـسـيــد
الحي لمبادئ دولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها وقيمهم
وأخالقهم في السلم والحرب».

مسؤولية
وتــابــع سـمــوه« :وكـلـنــا ثقة فــي أن قــواتـنــا المسلحة ستكون على
ال ـع ـهــد ب ـهــا دائ ـم ــاً خ ــالل ال ـع ـق ــود الـ ـ  5ال ـم ـق ـب ـلــة ،رم ـ ــزاً لـلـبـطــولــة
والشجاعة والتضحية بال حدود ،وعلى قدر المسؤولية الوطنية
ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى ع ــات ـق ـه ــا ،ألن م ــا ي ـح ـكــم ع ـم ـل ـهــا ه ــو ح ــب ال ــوط ــن
واالستعداد للذود عنه بكل غال ونفيس».
أب ـن ــائ ــي ال ـض ـب ــاط وضـ ـب ــاط ال ـص ــف والـ ـجـ ـنـ ــود ..أبـ ـن ــاء ال ـق ــوات
المسلحة الباسلة..
ف ــي ه ــذا ال ـي ــوم نـسـتــذكــر بـكــل فـخــر وإجـ ــالل واع ـت ــزاز ،األدوار
الــوط ـن ـيــة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـل ـحــة ع ـلــى مــدى
ال ـع ـق ــود الـ ـ  5ال ـمــاض ـيــة وع ـب ــر ال ـم ــراح ــل الـمـخـتـلـفــة ال ـت ــي م ــر بـهــا
وطننا العزيز ،سواء على مستوى حفظ األمن الوطني والدفاع
عــن الـمـكـتـسـبــات الـتـنـمــويــة وصـيــانــة سـيــادتـنــا ومـقــدراتـنــا ،أو على
م ـس ـت ــوى م ـس ــان ــدة األشـ ـق ــاء والـ ــوقـ ــوف إلـ ــى جــان ـب ـهــم ف ــي أوقـ ــات
األزمـ ـ ــات والـ ـش ــدائ ــد وال ـم ـح ــن ،وت ـع ــزي ــز أرك ـ ــان م ـن ـظ ــوم ــة األم ــن
الـقــومــي الـعــربــي فــي مــواجـهــة الـمـخــاطــر الـتــي تـتـهــددهــا ،أو على
م ـس ـتــوى دع ــم ال ـس ــالم واالس ـت ـق ــرار إق ـل ـي ـم ـيــاً وعــال ـم ـيــاً م ــن خــالل
الـمـشــاركــة فــي عـمـلـيــات حـفــظ الـســالم فــي الـعــديــد مــن الـمـنــاطــق
حول العالم ،ومكافحة اإلرهاب واالنخراط الفاعل في الجهود
الــدولـيــة لـلـتـصــدي لـمـخــاطــر الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة وف ــي مقدمتها
تنظيما «الـقــاعــدة» و«داع ــش» ،إضــافــة إلــى تضحيات منتسبيها
ال ـع ـظ ـي ـمــة وح ـب ـه ــم لــوط ـن ـهــم وأدائـ ـهـ ــم ل ـم ـســؤول ـيــات ـهــم ب ــإخ ــالص
وتـفــان فــي كــل الـمـهــام الـتــي أوكـلــت إلـيـهــم س ــواء فــي الــداخــل أو
في الخارج.

تضحية
وأض ــاف سـمــوه« :فــي هــذه الــذكــرى الـمـجـيــدة نـتــرحــم عـلــى أرواح
ش ـه ــدائ ـن ــا األبـ ـطـ ــال ال ــذي ــن ض ــرب ــوا أروع األم ـث ـل ــة ف ــي ال ـت ـض ـح ـيــة
والـفــداء ،وجـســدوا قيم العسكرية اإلمــاراتـيــة العريقة ومبادئها
ودوره ــا فــي مــاضــي دول ــة اإلم ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة وحــاضــرهــا
ومستقبلها ،ونؤكد أن الوطن سيظل على الدوام حصناً منيعاً
في مواجهة المخاطر والتهديدات بتضحيات أبنائه وشجاعتهم
في الدفاع عنه في كل مكان وزمان.
وال بــد أن أن ــوه ،فــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة الــوطـنـيــة ال ـعــزيــزة ،بــدور
الـمــرأة اإلمــاراتـيــة الفاعل فــي قواتنا المسلحة وحـضــورهــا المهم
وال ـم ــؤث ــر ض ـم ــن ص ـفــوف ـهــا م ـن ــذ س ـن ــوات ط ــوي ـل ــة ،وق ــدرت ـه ــا عـلــى

› المرأة اإلماراتية لها دور
فاعل في قواتنا المسلحة
وحضورها مهم ومؤثر
ضمن صفوفها
› الصناعات الدفاعية
اإلماراتية أحد الروافد
المهمة لالقتصاد الوطني

إثـ ـبـ ــات ذاتـ ـهـ ــا ض ـم ــن أح ـ ــد أه ـ ــم مـ ـجـ ــاالت ال ـع ـم ــل ال ــوط ـن ــي وه ــو
الـمـجــال الـعـسـكــري ،تـجـسـيــداً لـمــا تـتـمـتــع بــه مــن مـشــاركــة ب ــارزة
في منظومة التنمية الوطنية بكل جوانبها وفروعها ،وما تبديه
القيادة من اهتمام كبير بتمكينها وتعزيز مشاركتها على جميع
المستويات».
أب ـن ــائ ــي ال ـض ـب ــاط وضـ ـب ــاط ال ـص ــف والـ ـجـ ـنـ ــود ..أبـ ـن ــاء ال ـق ــوات
المسلحة الباسلة..
ل ـقــد ك ــان تـنـظـيــم دول ــة اإلم ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة مـعــرضــي
ال ــدف ــاع ال ــدول ــي «آي ــدك ــس» ،وال ــدف ــاع الـبـحــري «نــافــدكــس» رغــم
ظ ـ ــروف ج ــائ ـح ــة «ك ــوف ـي ــد  »19خـ ــالل ش ـه ــر ف ـب ــراي ــر عـ ــام ،2021
والـمـشــاركــة الـعــالـمـيــة الـكـبـيــرة فـيـهـمــا والـفـعــالـيــات الـمـهـمــة الـتــي
صاحبتهما ،هو دليل على ثقة العالم في دولة اإلمارات العربية
المتحدة وفي قواتنا المسلحة ودورها في خدمة السالم واألمن
واالستقرار على الساحتين اإلقليمية والدولية.
وع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،غ ــدت الـصـنــاعــات الــدفــاعـيــة
اإلمــارات ـيــة أح ــد ال ــرواف ــد الـمـهـمــة لــالقـتـصــاد الــوطـنــي الـمـبـنــي على
المعرفة ،وقــادرة على إقــامــة شــراكــات مثمرة مــع أكـبــر شركات
صـنــاعــة ال ــدف ــاع ف ــي ال ـعــالــم .وي ـظــل تـطــويــر صـنــاعــة دف ــاع وطـنـيــة
حديثة ،أحد العناصر الرئيسية في نظرتنا إلى قواتنا المسلحة
وآل ـي ــات تـقــويـتـهــا وتـحــديـثـهــا خ ــالل ال ـس ـنــوات الـمـقـبـلــة بـمــا يـعــود
بالخير على المستويين العسكري والتنموي.
أب ـن ــائ ــي ال ـض ـب ــاط وضـ ـب ــاط ال ـص ــف والـ ـجـ ـنـ ــود ..أبـ ـن ــاء ال ـق ــوات
المسلحة الباسلة..
لـقــد ك ــان تـطــويــر قــواتـنــا الـمـسـلـحــة وتـحــديـثـهــا أولــويــة أســاسـيــة
ضمن منظومة أولوياتنا الوطنية ،منذ توحيد القوات المسلحة
خالل عام  ،1976وسيظل كذلك خالل العقود المقبلة ،لتوفير
ك ــل م ــا م ــن شــأنــه االرت ـق ــاء الـمـسـتـمــر ب ـك ـفــاءة الـعـنــاصــر الـبـشــريــة
وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة عالية.
ل ـق ــد غـ ــدت ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـب ــاس ـل ــة ،ب ـك ــل ف ــروع ـه ــا ،رم ــزا
ل ـل ـقــوة ،وأح ــد ال ـج ـيــوش الـعـصــريــة ذات ال ـق ــدرات الـنــوعـيــة الـتــي
ي ـم ـك ـن ـهــا ت ـن ـف ـيــذ م ـهــام ـهــا ال ــوط ـن ـي ــة ب ـك ــل ك ـف ــاءة واح ـت ــراف ـي ــة ،فــي
الــداخــل وال ـخــارج ،وهــذا بفضل الــدعــم الكبير الــذي تتلقاه منذ
عـهــد الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه الـشـيــخ زاي ــد بــن سـلـطــان آل نـهـيــان،
طـيــب ال ـلــه ثـ ــراه ،والـ ــذي ام ـتــد إل ــى عـهــد صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ
خ ـل ـي ـفــة ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـي ــان ،رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ،ح ـف ـظــه ال ـل ــه ،مــن
م ـن ـط ـلــق اإليـ ـم ــان بـ ــأن الـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـق ــوي ــة وال ـ ـقـ ــادرة هــي
ض ـمــان لــأمــن واالس ـت ـق ــرار والـتـنـمـيــة ف ــي عــالــم ي ـمــوج بــالـمـخــاطــر

واالضطرابات والتهديدات على جميع المستويات.
وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي ن ـحــرص فـيــه عـلــى تـقــويــة قــوات ـنــا الـمـسـلـحــة
ورفدها بكل عناصر القدرة والتميز في مختلف المجاالت ،فإننا
نعمل بـقــوة وثـبــات مــن أجــل دعــم الـســالم اإلقـلـيـمــي ،وسنستمر
في هذا الطريق بإيمان وشجاعة من أجل صنع مستقبل أفضل
لشعبنا وشعوب المنطقة كلها وتحقيق طموحاتها في التنمية
واالستقرار والرخاء بعد سنوات طويلة من الحروب والصراعات.

محطات فارقة
أب ـن ــائ ــي ال ـض ـب ــاط وضـ ـب ــاط ال ـص ــف والـ ـجـ ـنـ ــود ..أبـ ـن ــاء ال ـق ــوات
المسلحة الباسلة..
ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ األم ـ ـ ــم وال ـ ـش ـ ـعـ ــوب مـ ـحـ ـط ــات ف ـ ــارق ـ ــة ،وقـ ـ ـ ــرارات
مصيرية ،وقيادات فريدة ،تصنع تاريخها وتضع األسس القوية
لحاضرها ومستقبلها ..وقــد كــان قــرار توحيد الـقــوات المسلحة
في السادس من مايو عام  ،1976أحد هذه القرارات المصيرية
والـمـفـصـلـيــة ف ــي ت ــاري ــخ وط ـن ـنــا ال ـع ــزي ــز ،ال ـت ــي ع ـب ــرت ع ــن حـكـمــة
المغفور لــه بــإذن الـلــه الشيخ زايــد بــن سلطان آل نـهـيــان ،طيب
الـلــه ث ــراه ،وإخ ــوان ــه مــن ال ـقــادة الـمــؤسـسـيــن ،ووعـيـهــم الـعـمـيــق
وب ـع ــد ن ـظــرهــم وإي ـمــان ـهــم ب ــال ــوح ــدة طــري ـقــاً ن ـحــو ال ـت ـقــدم وال ـع ــزة
لشعبنا في كل أنحاء الوطن.
ونظل واألجيال من بعدنا مدينين لهؤالء القادة العظام الذين
وضعوا األســاس القوي لنهضتنا ،وتــركــوا لنا وطناً قوياً بشعبه
وق ــوات ــه ال ـم ـس ـل ـحــة .رح ــم ال ـل ــه ال ـش ـيــخ زايـ ــد وإخ ــوان ــه وأسـكـنـهــم
فسيح جناته جزاء ما قدموه إلى اإلمارات وشعبها ،ونسأل الله
تعالى أن يمنحنا القوة والعزم على مواصلة مسيرتهم وصيانة
أمانة الوطن التي تركوها لنا ..وما أثقلها من أمانة.

تهنئة
أب ـن ــائ ــي ال ـض ـب ــاط وضـ ـب ــاط ال ـص ــف والـ ـجـ ـنـ ــود ..أبـ ـن ــاء ال ـق ــوات
المسلحة الباسلة..
ال يـسـعـنــي ف ــي ه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة الــوط ـن ـيــة ال ـع ــزي ــزة ع ـلــى قـلــب
كــل إم ــارات ــي ،إال أن أرف ــع أسـمــى آي ــات الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات إلــى
صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان ،رئيس الدولة
ّ
القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،وصاحب السمو
الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس
مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،وأصحاب السمو حكام
اإلم ـ ــارات ،وإل ــى ك ــل أب ـن ــاء قــوات ـنــا الـمـسـلـحــة ال ـبــاس ـلــة ،وشـعــب
اإلمــارات الوفي .وكل عام ودولــة اإلمــارات العربية المتحدة في
خير وسالم وتقدم ومنعة.

عبر اإلمارات
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سلطان القاسمي:قواتنا المسلحة
ستبقى لنا مصدر عز وفخر

حميد النعيمي :توحيد قواتنا مرحلة
مهمة في توطيد أركان االتحاد

الشارقة-وام

عجمان-وام

قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
ع ـض ــو ال ـم ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ح ــاك ــم ال ـش ــارق ــة إن ق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة
ستبقى مصدر عز وفخر لنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وسـنـبـقــى مـتـكــاتـفـيــن مـعـهــا لـحـمــايــة وط ـن ـنــا وال ــدف ــاع ع ـنــه لـنـنـعــم
بفضل من الله باألمن والرخاء والتقدم.
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة «درع الوطن»
بمناسبة الذكرى الـ  45لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها:
«نحتفي في الـ  6من مايو بذكرى عزيزة على قلوبنا وهي ذكرى
توحيد القوات المسلحة اإلماراتية الـ  ،45نعيش هذه المناسبة
ب ـم ـش ــاع ــر االع ـ ـت ـ ــزاز وال ـف ـخ ــر ل ـم ــا ن ـ ــراه مـ ــن م ـس ـت ــوى م ـت ـق ــدم مــن
الجاهزية والكفاءة العالية التي أصبحت عليها قواتنا المسلحة
من خالل التأهيل والتدريب والتمارين التي نفذتها بالتعاون مع
الجهات العسكرية على مستوى المنطقة والعالم».

أكـ ــد ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ ح ـم ـي ــد ب ــن راش ـ ــد ال ـن ـع ـي ـمــي عـضــو
المجلس األعلى حاكم عجمان أن قرار توحيد القوات المسلحة
ف ــي ال ـس ــادس م ــن مــايــو ل ـعــام  1976ت ـحــت ع ـلــم واحـ ــد ،وق ـيــادة
مــركــزيــة واح ــدة ،يـمـثــل مــرحـلــة مـهـمــة فــي تــوطـيــد أرك ــان االتـحــاد
وتعزيز مسيرته المباركة.
جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها عبر مجلة «درع الوطن»،
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ف ــي م ــا يـلــي
نصها :يطيب لــي فــي الــذكــرى ال ـ  45لتوحيد قواتنا المسلحة أن
نستذكر القرار التاريخي واالستراتيجي للمغفور له ،بإذن الله،
ال ـش ـيــخ زايـ ــد ب ــن س ـل ـطــان آل ن ـه ـي ــان ،ط ـيــب ال ـل ــه ثـ ــراه ،وإخ ــوان ــه
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام
اإلم ـ ـ ــارات ف ــي  6م ــاي ــو عـ ــام  1976ب ـت ــوح ـي ــد الـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة،
والـ ــذي ن ــص ع ـلــى تــوح ـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ت ـحــت ع ـلــم واح ــد،
وقيادة مركزية واحدة ،تسمى القيادة العامة للقوات المسلحة
مــن منطلق الـسـعــي المستمر لــدعــم الـكـيــان االت ـحــادي ،وتوطيد
أركانه ،وتعزيز أمنه ،واستقراره.

تطور
وتـ ــابـ ــع سـ ـمـ ــوه« :إن مـ ــا ت ـح ـق ــق مـ ــن تـ ـط ــور ك ـب ـي ــر ع ـل ــى م ـس ـت ــوى
ق ـطــاعــات ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ك ــاف ــة ي ـنــم ع ــن الـتـخـطـيــط الـمـسـبــق
وال ـط ـم ــوح الـ ــذي وض ـع ـتــه ال ـق ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة م ـنــذ تــأس ـيــس دول ــة
اإلمــارات العربية المتحدة لالستثمار في السواعد الوطنية التي
ـان ع ــن هـ ــذه األرض ال ـط ـي ـبــة وكـ ــل مــن
س ـت ــذود ب ـك ــل ب ـس ــال ــة وتـ ـف ـ ٍ
ي ـق ـط ـن ـهــا .أث ـب ـت ــت ال ـت ـج ــارب والـ ـظـ ــروف ال ـم ـت ـغ ـي ــرة ال ـت ــي ت ـم ــر عـلــى
الـعــالــم كــافــة وقــوف قــواتـنــا المسلحة بشكل دائــم كصمام أمــان
وعون للمحتاجين كافة ،ولعل الجهود اإلغاثية اإلنسانية التي
تقدمها الدولة عن طريق أبطالنا في القوات المسلحة أبرز مثال
على ذلك وتعكس اإلرث الديني والقيمي الــذي تضعه اإلمــارات

موجهاً في مسيرتها التنموية».

مشرفة
عالمات
ّ
واخ ـت ـت ــم س ـم ــوه« :ومـ ــع ك ــاف ــة ال ـع ـط ــاءات ال ـج ــزل ــة ال ـت ــي تـقــدمـهــا
ال ـقــوات الـمـسـلـحــة مـنــذ إنـشــائـهــا البــد أن نـسـتــذكــر مــن قــدم أكـبــر
عطاء بالتضحية بنفسه للحفاظ على وطنه والذود عن حياضه
وال ــدف ــاع ع ــن كـلـمــة ال ـح ــق ،وهـ ــذه الـتـضـحـيــة خ ـل ــدت ف ــي تــاريــخ
الــدولــة كـعــالمــات مـشـ ّرفــة لـشـهــدائـنــا وذويـهــم وسـنـظــل نعتز بما
قدموه ونحيي ذكراهم في المناسبات والوسائل كافة .ستبقى
قواتنا المسلحة مصدر عز وفخر لنا في دولــة اإلمــارات العربية
الـمـتـحــدة وسنبقى متكاتفين معها لحماية وطـنـنــا والــدفــاع عنه
لننعم بفضل من الله باألمن والرخاء والتقدم».

تطوير
وتابع سموه« :وضعت القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو
الـشـيــخ خـلـيـفــة ب ــن زاي ــد آل نـهـيــان رئ ـيــس ال ــدول ــة ،حـفـظــه الـلــه،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس
الــدولــة رئيس مجلس ال ــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الـلــه ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بــن زايــد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي نائب
الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،نـصــب أعـيـنـهــا الـقـيــام بـتـطــويــر
ال ـج ـيــش ،م ــن خ ــالل ال ـن ـهــوض بــاسـتــراتـيـجـيــة مـتـكــامـلــة األركـ ــان،

تـنـسـجــم م ــع ال ـن ـه ـضــة ال ـشــام ـلــة وال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة ل ـلــدولــة،
وقامت بفضل السعي الحثيث باستقطاب الخبرات العسكرية،
وتوفير الـقــدرات المتطورة والتكنولوجية الفريدة لدعم القوات
المسلحة ،وإيجاد صناعة عسكرية على أرض دولتنا وبسواعد
رج ــال ـه ــا ح ـتــى أص ـب ـحــت ت ــدش ــن اآلل ـي ــات ال ـم ـت ـقــدمــة وت ـن ــاف ــس فــي
السوق العالمي».
ً
واختتم سموه« :يدرك العالم جيدا أن دولة اإلمارات العربية
المتحدة تعد أيـقــونــة ســالم وتـســامــح ،فلدولتنا مـبــادئ ال تحيد
عنها ،وتستشعر دوافــع االسـتـقــرار فــي كــل مـكــان وزم ــان ،فتمد
ي ــد ال ـع ــون وال ت ـتــوانــى ع ــن واج ـب ــات ال ـج ـيــرة ف ــي دف ــع األذى عــن
ال ـش ـعــوب وق ـضــايــاهــا ال ـعــادلــة حـتــى يـتـحـقــق االس ـت ـق ــرار وال ـســالم
والعدالة على األرض.

حمد الشرقي :السادس من مايو
محطة فارقة ومفصلية

سعود المعال :قواتنا المسلحة
الحصن الحصين لوطننا العزيز

الفجيرة-وام

أمالقيوين-وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ،عضو
المجلس األعلى حاكم الفجيرة ،أن الـ  6من مايو عام 1976
محطة فارقة ومفصلية ساهمت في ترسيخ أركــان االتحاد
وتوطيد وحدته وتثبيت دعائمه.

أكــد صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ سـعــود بــن راش ــد الـمـعــال ،عضو
الـمـجـلــس األعـلــى حــاكــم أم الـقـيــويــن ،أن ق ــرار تــوحـيــد قــواتـنــا
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـب ــاس ـل ــة ت ـح ــت ع ـل ــم واح ـ ــد وقـ ـي ــادة واح ـ ــدة ج ــاء
لتكون الحصن الحصين لهذا الوطن العزيز وكفيلة بضمان
أمنه واستقراره وسيادته على أرضه وسمائه وبحاره وسياجاً
مـنـيـعــاً لـمـنـجــزاتــه فــي كــافــة ال ـظــروف واألزم ــات الـتــي قــد تـطــرأ
تحت أي ظــرف استثنائي ،وهــذا مــا أكــدتــه الخطط والبرامج
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا ق ـيــادت ـنــا ال ــرش ـي ــدة ع ـنــد إع ــداد
الـ ـكـ ــوادر ال ــوط ـن ـي ــة وت ــدري ـب ــات ـه ــا ط ـب ـق ــاً ألرق ـ ــى م ـعــاي ـيــر ال ـت ـطــور
األك ــادي ـم ــي وال ـف ـنــي وال ـت ـق ـنــي ال ـع ـس ـكــري ف ــي مـلـحـمــة وطـنـيــة
ع ـ ــززت م ــن وح ـ ــدة ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـل ـح ــة .جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي كـلـمــة
لـسـمــوه وجـهـهــا عـبــر مـجـلــة «درع الــوطــن» بـمـنــاسـبــة الــذكــرى
ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـقــوات الـمـسـلـحــة فـيـمــا يـلــي نـصـهــا« :فــي يــوم
من أيام الوطن الخالدة تحتفل دولتنا الفتية بالذكرى الـ 45
لـتــوحـيــد قــواتـنــا الـمـسـلـحــة الـبــاسـلــة تـحــت عـلــم واح ــد وقـيــادة
واح ــدة اس ـت ـنــاداً إل ــى ال ـقــرار الـتــاريـخــي ال ــذي أص ــدره الـمـغـفــور
لــه ب ــإذن الـلــه الـشـيــخ زاي ــد بــن سـلـطــان آل نـهـيــان ،طـيــب الـلــه
ثـ ــراه ،وإخ ــوان ــه ال ـق ــادة ال ـمــؤس ـســون ف ــي الـ ـ  6م ــن م ــاي ــو عــام
 ،1979لتكون الحصن الحصين لهذا الوطن العزيز وكفيلة
بضمان أمنه واستقراره وسيادته على أرضه وسمائه وبحاره
وسـيــاجــاً مـنـيـعــاً لـمـنـجــزاتــه فــي كــافــة ال ـظــروف واألزم ــات الـتــي
قــد تـطــرأ تـحــت أي ظــرف اسـتـثـنــائــي ،وه ــذا مــا أكــدتــه الخطط
والـبــرامــج االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي وضـعـتـهــا قـيــادتـنــا الــرشـيــدة عند
إعداد الكوادر الوطنية وتدريباتها طبقاً ألرقى معايير التطور
األك ــادي ـم ــي وال ـف ـنــي وال ـت ـق ـنــي ال ـع ـس ـكــري ف ــي مـلـحـمــة وطـنـيــة
عـ ــززت م ــن وحـ ــدة ق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة وه ـي ــأت س ـبــل تـطــويــرهــا
وس ــاه ـم ــت ف ــي رف ــع ق ــدرات ـه ــا ال ـق ـتــال ـيــة م ــن ح ـيــث اإلم ـك ــان ــات

مناسبة
ج ــاء ذل ــك فــي كـلـمــة س ـمــوه ال ـتــي وجـهـهــا عـبــر مـجـلــة «درع
الـ ــوطـ ــن» فـ ــي الـ ــذكـ ــرى ال ـ ـ  45ل ـت ــوح ـي ــد ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
ف ـي ـمــا ي ـلــي ن ـص ـهــا« :ي ـط ـيــب ل ـنــا ف ــي ه ــذا ال ـي ــوم ال ـع ـظ ـيــم فــي
تــاريــخ دولـتـنــا مــن كــل ع ــام ،أن نـسـتــذكــر يــوم تــوحـيــد قــواتـنــا
ال ـم ـس ـل ـحــة ف ــي الـ ـسـ ــادس م ــن م ــاي ــو عـ ــام  ،1976كـمـحـطــة
هامة ومشرقة ساهمت في إرساء األمن واالستقرار ،حيث
حافظ جيشنا الباسل على مكتسبات الوطن ودعم مسيرة
ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـط ــوي ــر ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة
المتحدة».

قفزات نوعية

وت ـ ــاب ـ ــع س ـ ـم ـ ــوه 45« :ع ـ ــام ـ ــاً م ـ ـضـ ــت ،يـ ـ ــوم أع ـ ـلـ ــن ال ـق ــائ ــد
الـمــؤســس الـمـغـفــور لــه بــإذن الـلــه الـشـيــخ زايــد بــن سلطان
آل نهيان وإخــوانــه الـمــؤسـســون توحيد الـقــوات المسلحة
والبدء بإرساء قواعدها المتينة ،ومنذ ذلك الوقت تشهد
ق ــوات ـن ــا ق ـف ــزات نــوع ـيــة ف ــي درجـ ــة اإلعـ ـ ــداد وال ـت ــأه ـي ــل عـلــى
المستويات كافة ،وال تزال هذه المسيرة الظافرة تتقدم
نحو األمــام بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ،الذي يحرص على
تــوفـيــر كــافــة الـتـجـهـيــزات الـعــالـيــة لــدعــم ال ـقــوات المسلحة
بـمــا يـضــاهــي الـمـسـتــويــات الـعــالـمـيــة فــي م ـجــاالت الـتــدريــب

والتجهيز والتسليح».

تهنئة
واختتم سموه« :في هذه المناسبة الجليلة أرفع أسمى آيات
ال ـت ـهــانــي وال ـت ـبــري ـكــات إل ــى ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ خـلـيـفــة بــن
زايــد آل نهيان ،رئيس الــدولــة ،حفظه الله ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس
م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء ح ــاك ــم دب ـ ــي ،رع ـ ــاه ال ـل ــه ،وص ــاح ــب الـسـمــو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعـلــى لـلـقــوات المسلحة ،وأصـحــاب السمو الـشـيــوخ أعضاء
الـمـجـلــس األع ـلــى حـكــام اإلمـ ــارات ،وشـعــب اإلمـ ــارات ال ـكــرام،
مستذكرين مـعــاً تضحيات رجــال قــواتـنــا المسلحة وشهدائها
الــذيــن بــذلــوا أرواح ـه ــم فــي سـبـيــل ال ــدف ــاع عــن األرض ووح ــدة
ورفعة الوطن ،وحفظ الشرعية والسالم في المنطقة».

وال ـت ــدري ــب وال ـتــأه ـيــل وت ـع ــدد ال ـص ـنــوف وزيـ ــادة األفـ ــراد ونـشــر
الثقافة العسكرية لــدى أبناء الوطن للقيام بواجباتهم بكل
احترافية».
واختتم سموه« :بهذه المناسبة الوطنية المجيدة يسرنا
أن نـتـقــدم بــأسـمــى آي ــات الـتـهــانــي إل ــى صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ
خ ـل ـي ـفــة ب ــن زاي ـ ــد آل ن ـه ـي ــان ،رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة ،ح ـف ـظــه ال ـل ــه،
وصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم ،نــائــب
رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي ،رعاه الله،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
أبــوظـبــي نــائــب الـقــائــد األع ـلــى لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،وإخــوانـهــم
أصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات وإلى
أبـنــاء قــواتـنــا الـمـسـلـحــة بـكــافــة صـنــوفـهــا ،وإل ــى أســر الـشـهــداء
وش ـع ــب اإلم ـ ــارات ال ــوف ــي ،داع ـي ــن ال ـل ــه أن يـعـيــد عـلـيـنــا هــذه
المناسبة بالنصر والسؤدد.

سعود القاسمي :توحيد قواتنا عزز مكانة اإلمارات واحة لألمن واألمان
رأسالخيمة-وام

مــن مــايــو ع ــام  1976تـحــت راي ــة واح ــدة عـكــس روح االت ـحــاد في
فكر اآلباء المؤسسين ،وشكل منعطفاً مفصلياً استطاعت من
خــاللــه دولــة اإلم ــارات العربية المتحدة تعزيز دورهــا المحوري
عـلــى الـمـسـتــويـيــن اإلقـلـيـمــي والـعــالـمــي .تــوحـيــد قــواتـنــا المسلحة
ه ــو إح ـ ــدى ال ــرك ــائ ــز ال ـت ــي س ــاه ـم ــت ف ــي ت ـع ــزي ــز م ـس ـي ــرة االت ـح ــاد
وحـمــايــة مـقــدراتـهــا وتــوفـيــر ال ـســالم والـطـمــأنـيـنــة لـسـكــانـهــا ،وهــو
أح ــد الـمـمـكـنــات ال ـتــي ع ــززت مـكــانــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
واح ــة لــألمــن واألم ــان والـتـعــايــش الـسـلـمــي فــي الـمـنـطـقــة .قــواتـنــا
ال ـم ـس ـل ـحــة ه ــي س ـي ــاج ال ــوط ــن ،ودرع االتـ ـحـ ــاد ،وص ـم ــام أم ــان
االستقرار واالزدهار ،ومبعث الطمأنينة التي ننعم بها في ربوع
إماراتنا الحبيبة».

أك ــد ص ــاح ــب ال ـس ـمــو ال ـش ـيــخ س ـع ــود ب ــن ص ـقــر ال ـقــاس ـمــي عـضــو
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى حـ ــاكـ ــم رأس ال ـخ ـي ـم ــة أن ت ــوحـ ـي ــد الـ ـقـ ــوات
المسلحة اإلمــاراتـيــة هــو إحــدى الركائز التي ساهمت فــي تعزيز
مـسـيــرة االت ـحــاد وحـمــايــة مـقــدراتـهــا وتــوفـيــر ال ـســالم والـطـمــأنـيـنــة
لسكانها ،وهو أحد الممكنات التي عززت مكانة اإلمارات واحة
لألمن واألمان والتعايش السلمي في المنطقة.
وق ــال س ـمــوه فــي كـلـمــة وجـهـهــا عـبــر مـجـلــة «درع ال ــوط ــن» في
ّ
الذكرى الـ 45لتوحيد القوات
المسلحة إن القرار التاريخي بتوحيد
الـقــوات المسلحة فــي ال ــ 6مــن مــايــو عــام  1976تـحــت رايــة واحــدة
عكس روح االتـحــاد فــي فكر اآلبــاء المؤسسين ،وشـكــل منعطفاً
مـفـصـلـيــاً اسـتـطــاعــت مــن خــاللــه دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
تعزيز دورها المحوري على المستويين اإلقليمي والعالمي.

تهان
ٍ

وفيما يلي نص كلمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بهذه
الـمـنــاسـبــة« :أرف ــع أسـمــى الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات إلــى أخــي صاحب
السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئـيــس الــدولــة ،حفظه
الله ،وأخــي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نــائــب رئ ـيــس ال ــدول ــة رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه

قيم
ال ـلــه ،وأخ ــي صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن زاي ــد آل نـهـيــان
ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،وإلى
أف ـ ــراد وض ـب ــاط ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـم ـنــاس ـبــة ال ــذك ــرى ال ـخــام ـســة
واألربـعـيــن لتوحيد الـقــوات المسلحة التي تمثل عالمة مضيئة
ف ــي ت ــاري ــخ اإلمـ ـ ـ ــارات ،ومـ ـص ــدر ف ـخ ــر واع ـ ـتـ ــزاز ل ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات
وشعبها .إن الـقــرار التاريخي بتوحيد الـقــوات المسلحة في الـ6

وأضـ ــاف س ـم ــوه« :ي ـج ـســد أب ـن ــاء ق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة ق ـيــم وثـقــافــة
وأصـ ــالـ ــة اإلنـ ـسـ ــان اإلم ـ ــارات ـ ــي ،ف ـه ــم أبـ ـن ــاء هـ ــذه األرض ال ـط ـي ـبــة
الـمـعـطــاء ،وهــم سـلـيــل رج ــال وق ــادة لـهــم مــن الـهـمــة والـعــزيـمــة
واإلصرار ما يؤهلهم ليكونوا خير خلف لخير سلف ،ويقدمون
نموذجاً يحتذى به في التفاني بحب الوطن واالستعداد الدائم
للدفاع عنه والذود عن حياضه ،وهم يحملون في الوقت ذاته
فكر ورســالــة اإلم ــارات فــي بـنــاء دولــة الـســالم والـعـطــاء اإلنساني
وف ــي حـمــل رســالــة اإلمـ ــارات وتـعــزيــز دوره ــا ال ــرائ ــد فــي اإلس ـهــام

الفاعل بتحقيق السلم واالستقرار اإلقليمي والعالمي ،واليوم
ت ـش ــارك ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـه ــام ال ـن ـب ـي ـلــة الـمـتـمـثـلــة ف ــي تـقــديــم
الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة ،وف ــي حــل ال ـنــزاعــات ،والـمـســاهـمــة في
إعادة األمل واالستقرار في العديد من المناطق حول العالم».

مواكبة
وتــابــع سـمــوه« :رج ــال قــواتـنــا المسلحة هــم حـمــاة دولــة االتـحــاد
وحــدودهــا ب ــراً وب ـحــراً وج ــواً ،وهــم الـعـيــن الـســاهــرة الـتــي تـحــرس
طموحاتنا وحــاضــرنــا ومستقبلنا ،ولـقــد أثـبـتــوا على ال ــدوام أنهم
عند حسن ظن أهلهم وشعبهم وقادتهم بهم ،وأكدوا قدرتهم
على تطوير مهاراتهم من خالل التدريبات والــدورات المستمرة
الهادفة إلى تأهيلهم لمواكبة المستجدات في العلوم العسكرية
وبالتالي الحفاظ على جهوزيتهم العالية واستعدادهم للتعامل
مع أحدث التجهيزات والتقنيات الحديثة».
ً
واخ ـت ـتــم س ـم ــوه« :ف ــي ه ــذه الـمـنــاسـبــة ال ـغــال ـيــة ،وت ــزام ـن ــا مــع
احـتـفــالـنــا بــذكــرى تــوحـيــد قــواتـنــا الـمـسـلـحــة نـسـتــذكــر بـكــل تـقــديــر
وإجـ ــالل ش ـه ــداء ال ــوط ــن م ــن أب ـن ــاء ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة األبـ ــرار،
ال ــذي ــن ض ـح ــوا بـحـيــاتـهــم فـ ــداء ل ـلــوطــن لـتـبـقــى راي ـت ــه خ ـفــاقــة فــي
س ـمــاء ال ـم ـجــد وف ــي م ـيــاديــن ال ـع ــزة وال ـش ــرف .ك ــل ع ــام وقــوات ـنــا
ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـخ ـي ــر ..ك ــل عـ ــام وش ـع ــب اإلم ـ ـ ــارات م ـن ـع ــم ب ــاألم ــان
واالستقرار».
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حمدان بن محمد :قواتنا المسلحة السياج اآلمن لطموحات دولتنا
دبي  -وام
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد
دبــي ،أن قــواتـنــا المسلحة الباسلة كــانــت وستظل ضمانة أساسية
لتأكيد قدرة وطننا الغالي على االرتقاء فوق كل التحديات وترسيخ
منعته فــي وجــه كافة المخاطر ،لتبقى دولــة اإلمــارات على الــدوام
ن ـم ــوذج ــاً ل ــاس ـت ـق ــرار واألم ـ ــن وال ـت ـف ــاؤل بـمـسـتـقـبــل ي ـعــم ف ـيــه الـخـيــر
الـجـمـيــع ،وسـتـبـقــى ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة بـعــزيـمــة أبـنــائـهــا الـمـخـلـصـيــن
الـسـيــاج اآلمــن والـحـصــن المنيع لـطـمــوحــات دولــة اإلم ــارات العربية
الـمـتـحــدة ول ـكــل مــا تـصـبــو لــه مــن ت ـقــدم ورف ـعــة ول ـمــا يــأمـلــه شعبها
مــن رخ ــاء وازده ــار .جــاء ذلــك فــي كـلـمــة لـسـمــوه وجـهـهــا عـبــر مجلة
«درع ال ــوط ــن» بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة
فيما يلي نصها« :تتزامن الذكرى الـ  45لتوحيد القوات المسلحة،
مع استعداد دولــة اإلمــارات العربية المتحدة لبدء مرحلة جديدة
فــي مسيرتها التنموية المباركة خــال ال ـ  50عــامــاً المقبلة ،مرحلة
ن ــواص ــل ف ـي ـهــا ب ـق ـي ــادة ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ خ ـل ـي ـفــة ب ــن زاي ـ ــد آل
نـهـيــان ،رئـيــس الــدولــة ،حفظه الـلــه ،تحقيق الـطـمــوحــات العريضة
الـتــي راودت اآلب ــاء الـمــؤسـسـيــن عـنــدمــا وض ـعــوا الـلـبـنــات األول ــى في
ب ـنــاء ص ــرح االت ـح ــاد ورف ـع ــوا راي ـت ــه إي ــذان ــاً بـمــولــد دول ــة اخ ـت ــارت مـنــذ
تأسيسها أن تبقى هامتها مرفوعة في سماء العزة والكرامة ،وأن
يكون النجاح والتميز صفتين مازمتين لها ،وهو ما أكدته قيادتنا
ال ــرش ـي ــدة بـتـبـ ّنــي س ـيــاســات واس ـتــرات ـي ـج ـيــات وم ـش ــاري ــع تـشـتــرك فــي
ه ــدف واح ــد أن يـكــون شـعــب اإلمـ ــارات مــن أسـعــد شـعــوب األرض
وأكثرها رخاءً وتقدماً ورفعة.

رؤية طموحة
وأض ـ ــاف س ـم ــوه« :فـ ــي ضـ ــوء ال ــرؤي ــة ال ـط ـم ــوح ــة ل ـص ــاح ــب الـسـمــو
ال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن راش ــد آل م ـك ـتــوم ،نــائــب رئ ـيــس ال ــدول ــة رئـيــس
مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعــاه الله ،والمتابعة المستمرة من
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي
ن ــائ ــب ال ـق ــائ ــد األع ـل ــى ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ،وب ــدع ــم م ــن إخــوان ـه ـمــا
أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات،
تواصل اإلمــارات سعيها الحثيث نحو المستقبل بإنجازات تبرهن
أننا نسير على الطريق الصحيح لبلوغ هــذا الهدف ،مطمئنين أن
مـقــومــات وركــائــز ســامــة واسـتـقــرار دول ــة اإلم ــارات تحفظها قــواتـنــا
الـمـسـلـحــة الـبــاسـلــة ،بـيــد أمـيـنــة تـصــون عـلـيـهــا مـكـتـسـبــاتـهــا وتـحـمــي
م ـق ــدرات ـه ــا ،وع ـي ــن ال ت ـن ــام س ـه ــراً ع ـلــى أم ــن وأم ـ ــان وط ـن ـنــا الـغــالــي
وكل من يعيش على أرضه ،وعزيمة ال تلين ُتوطد أركان سيادته
وهـيـبـتــه و ُتـعـلــي رايـتــه خـفــاقـ ًـة رم ــزاً لـعــزتــه وكــرامـتــه .فــأمــن األوط ــان
واس ـت ـق ــراره ــا ه ــي ال ـض ـم ــان ــة األول ـ ــى وال ــركـ ـي ــزة األس ــاس ـي ــة لـنـمــائـهــا
وتقدمها وازدهارها ،وهو ما نجحت قواتنا المسلحة في تحقيقه
ل ــدول ـت ـن ــا ال ـغ ــال ـي ــة ع ـل ــى مـ ــدار ع ـق ــود ت ـف ـ ّرغ ــت ف ـي ـهــا ال ــدول ــة لـمـهـمــة

الـبـنــاء والـتـطــويــر واالسـتـثـمــار فــي طــاقــات أبـنــائـهــا واالرت ـقــاء بقدراتهم
وتوسيع دائرة مشاركتهم وتأثيرهم اإليجابي ،واستقطاب المواهب
والعقول والطاقات المبدعة من كافة ربوع األرض تأسيساً لنموذج
فــريــد لـنـهــج تـنـمــوي يـضــع مـصـلـحــة اإلن ـس ــان وس ـعــادتــه ورف ــاه ــه فــي
مقدمة األولويات».

رفعة الوطن
وت ــاب ــع س ـم ــوه« :ت ـح ـيــة إعـ ــزاز وت ـقــديــر ل ـكــل أب ـط ــال قــوات ـنــا الـمـسـلـحــة
الباسلة في هذه الذكرى المجيدة التي نتوقف عندها في الـ  6من
مايو من كل عام لنستحضر اإلنجازات التي حققها أبطالنا البواسل
خال مسيرة طويلة من العطاء والتضحيات لم يبخلوا فيها ببذل
الغالي والنفيس في سبيل رفعة اإلمارات.
وال يفوتنا في هذه المناسبة أن نوجه تحية تقدير وإجال ألرواح
شهدائنا األبرار الذين جادوا بدمائهم في ميادين الشرف دفاعاً عن
الوطن وذوداً عن كرامته وتأكيداً الصطفاف أبنائه في وجه كل من
تسوّل له نفسه أن يعبث بمقدرات الوطن ،أو أن يحاول النيل من
هيبته ومكانته ،وإقبالهم بكل الشجاعة واإلقــدام على تلبية نــداء
الواجب في كل وقت وحين إلعاء كلمة الحق واالنتصار ألصحابه
لكي تكون راية اإلمــارات بقوة اتحادها وصابة عزيمة أبنائها دائماً
الع َّزة والكرامة».
خفاقة في سماء ِ

جاهزية عالية

› ذكرى توحيد قواتنا تتزامن مع استعداد دولتنا لبدء مرحلة
جديدة في مسيرتها التنموية

› دولتنا اختارت منذ تأسيسها أن يكون النجاح والتميز صفتين
مالزمتين لها
› مقومات وركائز سالمة واستقرار اإلمارات تحفظها قواتنا
المسلحة الباسلة بيد أمينة
› أمن األوطان واستقرارها الضمانة األولى والركيزة
األساسية لنمائها وتقدمها وازدهارها

› راية اإلمارات بقوة اتحادها وصالبة عزيمة أبنائها خفاقة
دائماً في سماء العزة والكرامة

وأض ـ ــاف س ـم ــوه« :ق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة سـتـبـقــى ع ـلــى ال ـ ــدوام مـحــل
فـخــر واعـتــزاز كــل إمــاراتــي وإمــاراتـيــة بـمــا وصـلــت إلـيــه مــن جاهزية
عالية وإمكانات دفاعية متطورة وقدرة رفيعة على القيام بكافة
الـمـهــام الــمُ ــوكـلــة إلـيـهــا فــي جـمـيــع األوق ــات وفــق أرق ــى المقاييس
ـان وإخـ ــاص ،وتــؤكــد
الـعــالـمـيــة ،لـتــواصــل دوره ــا بـكــل إت ـق ـ ٍ
ـان وت ـف ـ ٍ
حضور اسم اإلمارات كمنارة لألمل في مختلف بقاع األرض التي
تنشد يد العون ،إقــراراً للدور التاريخي الــذي أخذته دولتنا على
عــاتـقـهــا والـعـهــد ال ــذي قـطـعـتــه عـلــى نـفـسـهــا أن تـكــون دائ ـمــاً سـبـبــاً
فــي إشــاعــة األم ــل بـيــن الـنــاس ومـســاعــدتـهــم عـلــى تـخـطــي مختلف
أشكال المحن والملمات ،بالمساهمة في إقرار األمن واالستقرار
وت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدة ل ـك ــل م ـح ـت ــاج ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـص ــراع ــات ح ــول
العالم».
واخـتـتــم سـمــوه« :لـقــد كــانــت قــواتـنــا المسلحة الباسلة وستظل
ضمانة أساسية لتأكيد قــدرة وطننا الغالي على االرتـقــاء فــوق كل
الـتـحــديــات وتــرسـيــخ منعته فــي وجــه كــافــة الـمـخــاطــر ،لتبقى دولــة
اإلمــارات العربية المتحدة على الــدوام نموذجاً لاستقرار واألمــن
وال ـت ـف ــاؤل بـمـسـتـقـبــل يـعــم فـيــه الـخـيــر الـجـمـيــع ،وسـتـبـقــى ال ـقــوات
ال ـم ـسـلـحــة ب ـعــزي ـمــة أب ـنــائ ـهــا الـمـخـلـصـيــن ال ـس ـي ــاج اآلمـ ــن وال ـح ـصــن
ال ـم ـن ـيــع ل ـط ـمــوحــات دولـ ــة اإلم ـ ــارات ول ـك ــل م ــا تـصـبــو ل ــه م ــن تـقــدم
ورفعة ولما يأمله شعبها من رخاء وازدهار».

محمد البواردي :قيم قواتنا قائمة
على حب الخير والسعي للسالم
أبوظبي-وام
المشروعة ،وبهذا أُسندت للقوات المسلحة مهمة ضمان
األمن واالستقرار محلياً وإقليمياً ،على أن تبقى على أهبة
أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون االستعداد للدفاع عن الحق والشرعية الدولية ،كما أنها
الـ ــدفـ ــاع أن ال ـق ـي ــم والـ ـمـ ـب ــادئ ال ـت ــي ن ـش ــأت ع ـل ـي ـهــا ق ــوات ـن ــا تـشـكــل قــوة رادع ــة لـكــل مــن تـســول نـفـســه بــاالعـتــداء على
ال ـم ـس ـل ـحــة م ـنــذ تــأس ـي ـس ـهــا م ـس ـت ـمــدة م ــن ف ـكــر وتــوج ـهــات الدولة أو تهديد أمنها وسيادتها واستقالها ،عاوة على
ال ـق ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة ،وس ـيــاســة ال ــدول ــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى حـبـهــا م ـشــاركــات ـهــا ال ــدول ـي ــة ف ــي ج ـه ــود ب ـن ــاء وح ـف ــظ ال ـس ــام فــي
ل ـل ـخ ـي ــر وس ـع ـي ـه ــا لـ ـلـ ـس ــام ،واحـ ـت ــرامـ ـه ــا لـ ـسـ ـي ــادة ال ـ ــدول مناطق مختلفة من العالم وتقديم المساعدات اإلنسانية
والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ،وإيمانها بضرورة ونجدة الملهوفين والمنكوبين ،إلى جانب دعمها لجهود
التعاون الدولي المشترك لخير البشرية ،وإصرارها على ال ــدول ــة اق ـت ـص ــادي ــاً واج ـت ـمــاع ـيــاً ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى الـمـشــاركــة
ت ـســويــة جـمـيــع ال ـخ ــاف ــات وال ـن ــزاع ــات ب ـيــن األمـ ــم بــال ـحــوار الفاعلة في جهود إدارة الطوارئ واألزمات والكوارث».
ـدور مـتـمـيــز
والـتـفــاهــم بـعـيــداً عــن الـعـنــف أو الـلـجــوء إل ــى ق ــوة الـســاح
وأض ـ ــاف« :ل ـق ــد ق ــام ــت ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـل ـحــة ب ـ ـ ٍ
غير المشروعة ،وبـهــذا أُسـنــدت للقوات المسلحة مهمة ف ــي عـمـلـيــة ال ـت ـصــدي ل ـف ـيــروس كــوف ـيــد  19وف ــي مــواجـهــة
ضـمــان األم ــن واالس ـت ـقــرار مـحـلـيــاً وإقـلـيـمـيــاً .ج ــاء ذل ــك في الجائحة العالمية وذلك بالتعاون مع مؤسساتنا الوطنية
كـلـمــة مـعــالـيــه الـتــي وجـهـهــا عـبــر مـجـلــة «درع الــوطــن» في اإلن ـســان ـيــة وال ـص ـح ـيــة واألم ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة ب ـكــل ك ـفــاءة
ّ
الــذكــرى ال ــ 45لتوحيد الـقــوات
المسلحة فيما يلي نصها :واق ـتــدار ،وقــد كــرســت جـهــودهــا للتعامل مــع هــذه األزمــة
«على مــدى  45عــامــاً ارتبطت ذكــرى توحيد
الحقيقية بهدف تقليل تداعياتها الصحية
ال ـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـح ــة ب ــال ـم ـس ـي ــرة ال ـح ـض ــاري ــة
واالق ـت ـصــاديــة عـلــى الـمـجـتـمــع ،واالح ـت ـفــاظ
المباركة لدولة اإلمارات العربية المتحدة،
بـ ـ ـقـ ـ ــدر ك ـ ـب ـ ـيـ ــر م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــرونـ ـ ــة ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة،
وب ـي ـن ـم ــا ن ـح ـت ـف ــل ال ـ ـيـ ــوم بـ ـمـ ـنـ ـج ــزات ق ــوات ـن ــا
كـ ـمـ ــا سـ ــاهـ ـمـ ــت بـ ـتـ ـق ــدي ــم ال ـ ــدع ـ ــم ل ـل ـع ــدي ــد
الـمـسـلـحــة ال ـت ــي ســاه ـمــت ف ــي ت ـعــزيــز مـنـعــة
مـ ــن دول ال ـع ــال ــم فـ ــي م ــواج ـه ــة ال ـج ــائ ـح ــة
ورف ـع ــة ال ــدول ــة ع ـل ــى ال ـســاح ـت ـيــن الـعــالـمـيــة
ب ـهــدف ال ـم ـســاعــدة ف ــي اح ـت ــواء آث ــاره ــا عـلــى
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،فـ ــإن ال ـف ـض ــل ي ـع ــود إلـ ــى نـهــج
المستوى العالمي والتقليل من تداعياتها
محمد البواردي
على المجتمع الدولي من خال إمدادهم
قيادتنا الرشيدة لحرصها على توفير األمن
بمختلف الخدمات والمساعدات الطبية،
واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار وس ـع ـي ـه ــا ال ـ ـ ـ ــدؤوب ل ـت ـح ـق ـيــق
الخير والرخاء لشعب اإلمــارات وللمقيمين على أرضها ،األم ــر ال ــذي ســاهــم بـجـعــل اإلم ــارات تـحـتــل الـمــراكــز األولــى
ول ـكــون ـهــا تــرج ـمــة حـقـيـقـيــة ل ــرؤي ــة م ــؤس ــس ال ــدول ــة وبــانــي عالمياً فــي العديد مــن الـمــؤشــرات الخاصة بالتعامل مع
نهضتها الــراحــل الشيخ زايــد بــن سلطان آل نهيان ،طيب تفشي الفيروس على مستوى العالم».
ال ـل ــه ث ـ ــراه ،الـ ــذي آم ــن ب ــأن األمـ ــن واألم ـ ــان ي ـج ـل ـبــان الـخـيــر
واالس ـت ـق ــرار وي ــدف ـع ــان بـعـجـلــة الـتـنـمـيــة إل ــى األم ـ ــام ،وأن شموخ
ال ـســام والـتـســامــح والـتـعــايــش بـيــن ال ـنــاس هــي مــن ركــائــز واخ ـت ـت ــم« :ف ــي ذكـ ــرى تــوح ـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة نـتـضــرع
التقدم واالزدهار ،فذلك اليوم هو سيرة اإلمارات العطرة إل ــى ال ـل ــه ال ـع ـلــي ال ـقــديــر أن ي ــرح ــم ش ـه ــداء ال ــوط ــن اإلبـ ــرار
كما رآهــا وحققها زايــد الخير ،طيب الـلــه ثــراه ،وصورتها ال ــذي ــن ب ــذل ــوا أرواح ـه ــم ودم ــاءه ــم ف ــي سـبـيــل ال ـل ــه لـتـبـقــى
الحقيقية الـتــي انـعـكـســت مــن خــال مـنـجــزاتـهــا الـحـضــاريــة رايــة وطنهم مرفوعة وتبقى بادهم عزيزة وشامخة بين
الرائدة والتي جعلت من الدولة واحــة من األمــن واألمــان األم ـ ــم ،وأن يـسـكـنـهــم ال ـل ــه فـسـيــح ج ـنــاتــه وي ـل ـهــم أهـلـهــم
ً
وذوي ـ ـه ـ ــم ال ـص ـب ــر وال ـ ـس ـ ـلـ ــوان ،ك ـم ــا أتـ ــوجـ ــه ب ـت ـح ـي ــة ش ـكــر
ونموذجاً للعيش المشترك
ومنارة للعلم والتطور».
وامتنان ألبنائنا أبطال القوات المسلحة البواسل لدورهم
قيم ومبادئ
الـفــاعــل واشـتــراكـهــم ط ــوال الـسـنـيــن الـمــاضـيــة فــي الـعــديــد
وت ــاب ــع م ـعــال ـيــه« :إن ال ـق ـيــم وال ـم ـب ــادئ ال ـتــي ن ـشــأت عـلـيـهــا من العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من العالم
قـ ــواتـ ـنـ ــا ال ـم ـس ـل ـح ــة مـ ـن ــذ ت ــأس ـي ـس ـه ــا م ـس ـت ـم ــدة م ـ ــن ف ـكــر بـمـنـتـهــى الـحــرفـيــة ،ولــدورهــم ال ـبــارز فــي مــواجـهــة الـتـطــرف
وتوجهات القيادة الرشيدة ،وسياسة الدولة القائمة على واإلرهـ ــاب وال ــوق ــوف إل ــى جــانــب ال ـحــق ون ـصــرة الـمـظـلــوم،
حبها للخير وسعيها للسام ،واحترامها لسيادة الــدول ولمساهمتهم فــي جـهــود بـنــاء وحـفــظ الـســام فــي مناطق
والتزامها بالمواثيق والقوانين الدولية ،وإيمانها بضرورة عـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـع ــال ــم س ـع ـي ــاً ل ـت ـح ـق ـيــق األم ـ ــن واالسـ ـتـ ـق ــرار
التعاون الدولي المشترك لخير البشرية ،وإصرارها على المحلي واإلقليمي وتعزيز السلم الــدولــي ،باإلضافة إلى
ت ـســويــة جـمـيــع ال ـخ ــاف ــات وال ـن ــزاع ــات ب ـيــن األمـ ــم بــال ـحــوار ج ـه ــوده ــم ف ــي ت ـقــديــم ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة واإلغ ــاث ـي ــة
والتفاهم بعيداً عن العنف أو اللجوء إلى قوة الساح غير ودعمهم للعديد من الدول المحتاجة والمنكوبة».
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ولي عهد الشارقة:توحيد قواتنا
خطوة مهمة في تاريخ اإلمارات

ولي عهد عجمان:قواتنا عين ساهرة
على أمن المواطنين والمقيمين

الشارقة-وام

عجمان-وام

أك ــد سـمــو الـشـيــخ سـلـطــان بــن مـحـمــد بــن سـلـطــان الـقــاسـمــي
ولـ ــي ع ـه ــد ون ــائ ــب ح ــاك ــم ال ـش ــارق ــة أن ق ـ ــرار ت ــوح ـي ــد ال ـق ــوات
الـمـسـلـحــة يـمـثــل خ ـطــوة مـهـمــة ف ــي ت ــاري ــخ اإلم ـ ــارات وذك ــرى
وطنية عــزيــزة فــي نـفــوس أبـنــاء الــوطــن ومـصــدر فخر واعـتــزاز
لدولة اإلمارات وشعبها .جاء ذلك في كلمة لسموه وجهها
ع ـبــر مـجـلــة «درع ال ــوط ــن» بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـ ــ 45لـتــوحـيــد
الـقــوات المسلحة فيما يلي نصها« :نحيي فــي الــ 6مــن مايو
ذكرى توحيد القوات المسلحة اإلماراتية الـ 45والتي تشكل
خ ـط ــوة م ـه ـمــة ف ــي م ـس ـي ــرة دول ـت ـن ــا ،ح ـي ــث ش ـك ـلــت ال ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة درع ـ ــاً ح ـص ـي ـنــاً ل ــات ـح ــاد وع ـي ـن ــاً س ــاه ــرة ع ـل ــى أم ــن
واس ـت ـق ــرار ال ــوط ــن وم ــن يـقـيــم ف ـيــه م ــن مــواط ـن ـيــن ومـقـيـمـيــن
وزائرين».

أكــد سمو الشيخ عـمــار بــن حميد النعيمي ،ولــي عهد عـجـمــان ،أن
الـقــوات المسلحة اإلمــاراتـيــة درع الــوطــن الحصين والعين الساهرة
على حفظ أمن المواطنين والمقيمين المتمتعين بنعيم االستقرار
والطمأنينة والثقة التامة بأنهم في حفظ أبطال القوات المسلحة
الــذيــن ال يـتــوانــون لـلـحـظــة عــن رصــد الـمـتـغـيــرات الـمـحـيـطــة والـشــرور
واألحقاد التي قد يفكر بها من يعادي دولة االتحاد ،وبين سموه أن
أبطالنا البواسل ال يهنأ لهم بال ما لم يتيقنوا أن كل فرد من أفراد
مـجـتـمــع اإلم ـ ــارات مـتـمـتــع بـنـعـيــم األم ــان وطـمــأنـيـنــة الـعـقــل والـقـلــب
وال ـب ــال .ج ــاء ذل ــك فــي كـلـمــة س ـمــوه ال ـتــي وجـهـهــا عـبــر مـجـلــة «درع
الوطن» في الذكرى الـ  45لتوحيد القوات المسلحة فيما يلي نصها:
«تـحــل عـلـيـنــا الـيــوم الــذكــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـقــوات الـمـسـلـحــة فــي ال ـ
أسـسـتــه قيادتنا
 6مــن مــايــو ،هــذا الـتــاريــخ الــذي سجل إنـجــازاً وطـنـيــاً ّ
الرشيدة ممثلة بمؤسسي دولة االتحاد الكرام على رأسهم المغفور
له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه».

بسالة
وأض ــاف س ـمــوه« :تـمـثــل ال ـقــوات الـمـسـلـحــة بـكــافــة قـطــاعــاتـهــا
ووحداتها وكلياتها مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حيث حققت إنجازات كبيرة في
مختلف المجاالت وأهلت أبناء الوطن الذين يعملون بكل
بسالة للدفاع عن وطنهم وغدت إحدى القوات المهمة في
المنطقة بمستواها العسكري المتقدم».

تضحيات جليلة
وتابع سموه« :مــع كافة الجهود الكبيرة التي بذلتها قواتنا

المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن كانت هنالك تضحيات
جليلة ألبـنــائـنــا مــن الـجـنــود الـبــواســل الــذيــن قــدمــوا أرواحـهــم
ف ــداء لـلــوطــن وارت ـق ــوا إل ــى ربـهــم ش ـهــداء لــم يــرهـبـهــم الـمــوت
عن الذود عن حياض وطنهم بل تقدموا بكل شجاعة ألداء
واجـبـهــم الــوط ـنــي ،وبـهــم نـفــاخــر ونـعـتــز فـبـطــوالتـهــم سـطــرهــا
الــوطــن نـجــومــاً تـضــيء تــاريــخ دولـتـنــا الـمـشــرف .ستظل قواتنا
الـمـسـلـحــة الـ ــدرع ال ـح ـص ـيــن الـ ــذي نـعـتــز ب ــه ون ـفــاخــر ب ـكــل مــا
تبذله مــن جـهــود لحماية وطننا ومكتسباته لينعم كــل من
يـقـطــن عـلــى أرض دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة بــاألمــن
واألمان والعيش الكريم».

ثقة
وت ــاب ــع س ـم ــوه« :ي ـط ـيــب ل ـنــا ف ــي ه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ال ـع ــزي ــزة أن نـتـقــدم
بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة
بــن زاي ــد آل نـهـيــان ،رئـيــس ال ــدول ــة ،حـفـظــه ال ـلــه ،وصــاحــب الـسـمــو
ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد ب ــن راش ـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــدول ــة رئ ـيــس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه ال ـل ــه ،وص ــاح ــب الـسـمــو الـشـيــخ
مـحـمــد ب ــن زاي ــد آل ن ـه ـيــان ،ول ــي عـهــد أبــوظ ـبــي نــائــب ال ـقــائــد األعـلــى
ل ـل ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ،وأص ـح ــاب ال ـس ـمــو ال ـش ـي ــوخ أع ـض ــاء الـمـجـلــس

األعـلــى لــاتـحــاد حـكــام اإلم ــارات ،وشـعــب اإلم ــارات والمقيمين على
أرض الدولة».

مسيرة االتحاد
وبمناسبة ذكــرى توحيد الـقــوات المسلحة نستذكر شـهــداء الوطن
األب ـ ــرار ونـسـتـحـضــر أس ـم ــاءه ــم وأم ـج ــاده ــم وب ـطــوالت ـهــم ،ون ــؤك ــد أن
ذك ــراه ــم خ ــال ــدة ف ــي ت ــاري ــخ ال ــوط ــن ال ـغ ــال ــي ،ف ـم ـه ـمــا طـ ــال ال ــزم ــان
وتغيرت األحــوال فإن مسيرة االتحاد ستبقى وفية لمن مضى على
نهجها وضحى بنفسه وروحه وماله وجهده وتعبه ،وعلمه وعمله
وخبرته في سبيل إكمال المسيرة.

محمد الشرقي:نفاخر بإنجازات
ومكاسب قواتنا المسلحة

راشد المعال :مناسبة غالية
نستذكرها بمشاعر الفخر واالعتزاز

الفجيرة-وام

أمالقيوين-وام

أك ــد سـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن حـمــد بــن مـحـمــد الـشــرقــي
ولــي عـهــد الـفـجـيــرة أن تــوحـيــد ال ـقــوات الـمـسـلـحــة ذكــرى
وط ـن ـي ــة ع ــزي ــزة ف ــي ن ـف ــوس أب ـن ــاء ال ــوط ــن وم ـص ــدر فـخــر
واعـ ـت ــزاز ل ــدول ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة وشـعـبـهــا،
وب ّين سموه أن قواتنا المسلحة الــدرع الحامية للوطن
والساهرة على أمنه وأمانه.

قــال سمو الشيخ راشــد بن سعود بن راشــد المعا ولي
ع ـهــد أم ال ـق ـيــويــن إن ذكـ ــرى تــوح ـيــد الـ ـق ــوات الـمـسـلـحــة
مـنــاسـبــة غــال ـيــة ع ـلــى قـلــوبـنــا نـسـتــذكــرهــا بـمـشــاعــر الـفـخــر
واالعـتــزاز لما وصـلــت إلـيــه قواتنا المسلحة مــن مستوى
عال من الجاهزية والكفاءة .جاء ذلك في كلمة لسموه
ٍ
وجهها عبر مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى الـ 45
لتوحيد الـقــوات المسلحة فيما يـلــي نـصـهــا« :فــي ذكــرى
ت ــوح ـي ــد الـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ن ـس ـت ـل ـهــم ال ـع ـب ــر ف ــي اإلرادة
السياسية وانطاق ملحمة بناء الدرع االتحادية لتعزيز
ق ــواع ــد األمـ ــن وال ـس ــام واالس ـت ـق ــرار وص ـيــانــة ال ـم ـن ـجــزات
ف ــي إط ـ ــار م ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ـم ــل ال ــوط ـن ــي ال ـت ــي ج ـم ـع ــت كــل
م ــؤس ـس ــات ال ــدول ــة ال ـع ـس ـكــريــة وال ـم ــدن ـي ــة ل ـل ـت ـعــامــل مــع
ال ـت ـح ــدي ــات وال ـم ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ق ــد ت ـن ـش ــأ ت ـح ــت أي ظ ــرف
ولتؤكد التكامل المؤسسي المدني والعسكري».

ذكرى
ج ــاء ذل ــك ف ــي كـلـمــة ل ـس ـمــوه وج ـه ـهــا ع ـبــر مـجـلــة «درع
ال ـ ــوط ـ ــن» ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـ ـ ـ  45ل ـت ــوح ـي ــد الـ ـقـ ــوات
الـمـسـلـحــة فـيـمــا يـلــي نـصـهــا« :نـحـتـفــل الـيــوم بــالــذكــرى ال ـ
 45لـتــوحـيــد قــواتـنــا الـمـسـلـحــة الـبــاسـلــة ،ال ــدرع الـحــامـيــة
لـلــوطــن وال ـســاهــرة عـلــى أمـنــه وأمــانــه تـحــت ق ـيــادة دولــة
اإلمــارات العربية المتحدة الرشيدة ،ورؤيتها الحكيمة
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرص عـ ـل ــى أبـ ـن ــائـ ـه ــا وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى م ـس ـي ــرت ـه ــا
الحضارية واتحادها الشامخ».

رمز العزة
وأضـ ــاف س ـم ــوه« :إن قــوات ـنــا الـمـسـلـحــة ه ــي رم ــز ال ـعــزة
والـ ـشـ ــرف ،ل ـم ــا ل ـه ــا م ــن ق ـي ـم ــةٍ غ ــال ـي ــةٍ ف ــي ن ـف ــوس أب ـن ــاء
اإلمارات منذ قيام االتحاد حتى يومنا هذا ،وتحت راية
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
ط ـ ّي ــب ال ـل ــه ث ـ ــراه ،وإخ ــوان ــه مــؤس ـســي وح ــدت ـن ــا الــوطـنـيــة
وبانيي حصنها األصيل.
إننا في هذه المناسبة الغالية ،نفاخر بإنجازات القوات
المسلحة اإلمــاراتـيــة ،وبمكاسبها الـمـقـتــدرة فــي الــدفــاع
ع ــن ال ــوط ــن وأب ـن ــائ ــه ،وإن ـج ــازات ـه ــا الـمـتـحـقـقــة بـفـضــل مــا
تملكه من خبرات عسكرية وتقنيات متقدمة وجاهزية
يشار لها بالبنان بين دول العالم ،وقو ٍة ال يستهان بها
في الجو والبر والبحر ،مشيدين باإلرادة والعزيمة التي
ال تـتــوانــى عــن رد ال ـحــق ،والـمـســاهـمــة فــي حـفــظ األمــن
والسام في المنطقة ،تجسيداً لقيم اإلنسانية واإلخاء
مع جميع الشعوب واألوطان».

عطاء
وتابع سموه« :كما أننا نستذكر بطوالت شهداء اإلمارات
وأبنائها البررة من أفراد القوات المسلحة ،الذين قدموا
أرواحـ ـه ــم فـ ــداءً ل ـلــوطــن ،ودافـ ـع ــوا ع ــن ال ـشــرع ـيــة وال ـحــق
حفظاً للسام واألمن ،تاركين نماذج خالدة في اإلنسانية
ـس ــدي ــن إرث هـ ــذه األرض األص ـي ـل ــة ال ـتــي
وال ـع ـط ــاء ،ومُ ـج ـ ّ
نشأوا عليها وتــر ّبــوا فيها ،مانحين أسماءهم خيوطاً من
ال ّنور ُتضيء طريق األجيال الاحقة».

تهنئة
واخـتـتــم س ـمــوه« :ونــرفــع فــي ه ــذا الـتــاريــخ الـمـجـيــد أسـمــى
آي ـ ــات ال ـت ـه ــان ــي وال ـت ـب ــري ـك ــات إلـ ــى ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـيــخ
خـلـيـفــة ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان رئ ـي ــس ال ــدول ــة ،ح ـف ـظــه ال ـلــه،
وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب
رئ ـيــس ال ــدول ــة رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه
ال ـلــه ،وصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن زاي ــد آل نـهـيــان
ولــي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة،
وإخ ــوانـ ـه ــم أصـ ـح ــاب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــوخ أعـ ـض ــاء الـمـجـلــس
األعلى لاتحاد حكام اإلمارات وشعب اإلمارات ومنتسبي
القوات المسلحة».

دعم
وتابع سموه« :لقد حظيت قواتنا المسلحة بدعم كبير
مــن قـيــادتـنــا الــرشـيــدة ســاهــم فــي تـطــويــر إمـكــانــاتـهــا ســواء
فــي مـجــال التصنيع أو التسليح والـتـجـهـيــز أو اسـتـخــدام
الــذكــاء االصطناعي أو التدريبات المشتركة مع العديد
من جيوش الدول الشقيقة والصديقة وإقامة فعاليات
م ـش ـتــركــة ت ـخ ــدم ب ــرام ــج ال ـت ــدري ــب وال ـت ــأه ـي ــل ال ـع ـس ـكــري
وإق ــام ــة م ـع ــارض ال ــدف ــاع ال ــدول ـي ــة ل ــاط ــاع ع ـلــى آخ ــر مــا
تــوص ـلــت إل ـي ــه ت ـق ـن ـيــات ال ـص ـن ــاع ــات ال ـع ـس ـكــريــة وال ـع ـلــوم
ال ـف ــردي ــة وال ـج ــاه ــزي ــة ال ـج ـم ــاع ـي ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي رفـ ــع مــن
ال ـ ـق ـ ــدرات ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـخ ـل ـي ــج وحـ ـق ــق 45
عـ ــامـ ــاً مـ ــن االسـ ـتـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـنـ ـم ــو االقـ ـتـ ـص ــادي،
وأمــن خطوط الماحة البحرية ،وعــزز الجهود الدولية
والتحالفات اإلقليمية والتصدي لإلرهاب ،وأضــاف ثقا ً
سياسياً للدولة على المستويين اإلقليمي والعالمي».

مالحم وبطوالت
وأض ــاف سـمــوه« :وال ـيــوم ونـحــن نـحـتـفــل بــالــذكــرى ال ـ 45

ل ـتــوح ـيــد ق ــوات ـن ــا ال ـم ـسـل ـحــة ال ـبــاس ـلــة ن ـس ـتــذكــر ب ـكــل فـخــر
واع ـت ــزاز الـمــاحــم وال ـب ـطــوالت الـتــي حـقـقـهــا أب ـنــاء الــوطــن
فــي كــل ال ـم ـهــام الـمــوكـلــة إلـيـهــم س ــواء داخ ــل ال ــدول ــة أو
خ ــارج ـه ــا ب ـك ــل ج ـ ــدارة واقـ ـتـ ــدار ون ـث ـم ــن ع ــال ـي ــاً تـضـحـيــات
شـهــدائـنــا األبـ ــرار ال ــذي ــن نـ ــذروا أنـفـسـهــم لـخــدمــة وطـنـهــم
الـ ـغـ ــالـ ــي ،داع ـ ـيـ ــن الـ ـلـ ــه أن ي ـت ـغ ـم ــده ــم بـ ــواسـ ــع رح ـم ـت ــه
ورض ـ ــوان ـ ــه وي ـس ـك ـن ـه ــم ف ـس ـي ــح ج ـن ــات ــه وي ـن ــزل ـه ــم م ـن ــازل
الشهداء والصديقين».

تهان
ٍ

واختتم سموه« :وبهذه المناسبة يسرنا أن نتقدم بأحر
الـتـهــانــي والـتـبــريـكــات إلــى صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ خليفة
بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،وصاحب
الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راش ــد آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس
ال ــدول ــة رئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء حــاكــم دب ــي ،رع ــاه الـلــه،
وصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن زاي ــد آل نـهـيــان ولــي
ع ـه ــد أب ــوظ ـب ــي ن ــائ ــب ال ـق ــائ ــد األعـ ـل ــى ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة
وإخ ــوانـ ـه ــم أصـ ـح ــاب ال ـس ـم ــو أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى
حـكــام اإلم ــارات وأول ـيــاء الـعـهــود ،وإل ــى شـعــب اإلم ــارات
الوفي وإلى أسر الشهداء».

يقدمون أروع األمثلة في الوالء
محمد بن سعود :منتسبو قواتنا ّ
رأسالخيمة-وام
أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ،ولي
عـهــد رأس الـخـيـمــة ،أن ال ـقــوات المسلحة اإلمــاراتـيــة ستظل
عـلــى ال ــدوام مـصــدر فـخــر واع ـت ــزاز ،كـمــا أن مـنـتـسـبــي الـقــوات
المسلحة يقدمون أروع األمثلة في الوالء واالنتماء والوفاء
للوطن.
جــاء ذلــك فــي كلمة وجهها عبر مجلة «درع الــوطــن» في
ذك ــرى تــوح ـيــد ال ـق ــوات الـمـسـ ّـلـحــة فـيـمــا ي ـلــي ن ـص ـهــا« :تـشـكــل
ال ــذك ــرى الـ ـ  45ل ـتــوح ـيــد الـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ل ــدول ــة اإلم ـ ــارات
العربية المتحدة مناسبة مهمة وغالية على قلوبنا جميعاً
تـعـكــس ق ــوة ومـنـعــة ات ـحــادنــا ال ــذي انـطـلــق فــي مـسـيــرتــه قبل
ن ـحــو  50ع ــام ــاً ح ــام ـا ً م ـشــاعــل األم ــل وأض ـح ــى ال ـي ــوم ع ـنــوانــاً
لريادة عالمية وإنجازات رائدة عانقت المريخ».
وأضــاف سموه« :نستذكر اليوم ما بذله القادة المؤسسون

في تأسيس االتحاد حتى بات رمزاً لإلرادة والعزيمة ونموذجاً
للبناء والتنمية ومصنع الرجال وعرين األبطال أبناء قواتنا
المسلحة».
وتابع سموه« :إن قواتنا المسلحة بقيادة صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله،
وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الــدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي ،رعاه
الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،ستظل
على الدوام مصدر فخر واعتزاز ورمز القوة واألمن والحصن
المنيع الذي يصون مكتسبات ومنجزات الوطن».

رؤية
وأضــاف« :إن احتفالنا الـيــوم بــالــذكــرى ال ـ  45لتوحيد القوات
الـمـسـلـحــة ي ـتــزامــن م ــع مـنــاسـبــة تــاري ـخ ـيــة نـعـيـشـهــا ب ـكــل فـخــر

وه ــي االح ـت ـفــاء بــالـيــوبـيــل الــذهـبــي وم ــرور  50عــامــاً عـلــى قـيــام
االت ـح ــاد ،فـعـلــى م ــدار  5ع ـقــود ق ـهــرت دول ــة اإلم ـ ــارات بــرؤيــة
قيادتها وعزيمة أبنائها التحديات ونجحت في تحويلها إلى
فرص وحققت اإلنجازات العالمية في مختلف المجاالت.
تـحـيــة تـقــديــر لمنتسبي ال ـقــوات الـمـسـلـحــة الــذيــن يـقــدمــون
أروع األم ـث ـلــة ف ــي الـ ــوالء واالن ـت ـم ــاء وال ــوف ــاء ل ـلــوطــن والــذيــن
حافظوا على رايــة الــوطــن خفاقة عالية فــي مختلف ميادين
الواجب وتحية تقدير واعتزاز لشهداء الوطن األبرار وأمهات
الشهداء وذويـهــم فتضحياتهم الخالدة ستظل على الــدوام
الـ ـنـ ـب ــراس الـ ـ ــذي ي ـن ـي ــر ل ـن ــا دروب ال ـت ـم ـي ــز واإلن ـ ـج ـ ــاز وي ـم ـن ـح ـنــا
ال ـعــزي ـمــة واإلرادة ل ـمــواص ـلــة م ـس ـيــرة اإلنـ ـج ــازات ال ـعــال ـم ـيــة».
واختتم سموه« :نجدد في هذه المناسبة الغالية عهد الوالء
والوفاء للوطن وللقيادة الرشيدة ،وسنعمل معاً من أجل
خمسين عــامــاً جــديــدة نحو مستقبل مـلــؤه الــريــادة والتفوق
والتفرد».
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حمدان بن زايد 6 :مايو عالمة فارقة
في مسيرة اإلمارات
أبوظبي-وام
أكــد سـمــو الـشـيــخ حـمــدان بــن زايــد آل نهيان،
ممثل حاكم أبوظبي فــي منطقة الظفرة ،أن
ق ــوات ـن ــا الـمـسـلـحــة س ـي ــاج مـنـيــع ل ـل ـح ـفــاظ عـلــى
مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره .وقال :إن
الـ  6من مايو من كل عام يشكل عامة فارقة
فــي مـسـيــرة دول ــة اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة
وترجمة لمبادئ راسـخــة حــرص عليها الـقــادة
المؤسسون انطاقاً مــن إيـمــان مطلق بأهمية
تعزيز ركــائــز الــدولــة كــي تــواصــل مسيرة البناء
والتطور.
وأضاف سموه في كلمة وجهها عبر مجلة
«درع الــوطــن» بـمـنــاسـبــة الــذكــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـقــوات الـمـسـلـحــة :إن
الـقــرار الــذي اتـخــذه مــؤســس الــدولــة الـمـغـفــور لــه بــإذن الـلــه الـشـيــخ زايــد
بــن سلطان آل نـهـيــان ،طيب الـلــه ثــراه ،بتوحيد قــواتـنــا المسلحة تحت
قيادة واحدة وعلم واحد ثبت أركان دولة االتحاد وعزز مفهوم الوحدة
الوطنية.

تحصين
وأكــد سـمــوه :إن إنـجــازات قــواتـنــا المسلحة وتـطــورهــا مــا كــانــت لتتحقق
لــوال وج ــود قـيــادة حـكـيـمــة ت ــدرك أهـمـيــة ال ـقــوات الـمـسـلـحــة ودوره ــا في
ح ـمــايــة ال ــوط ــن ومـكـتـسـبــاتــه وتـحـصـيـنـهــا وع ـل ــى رأس ـه ــا ص ــاح ــب الـسـمــو
الـشـيــخ خليفة بــن زايــد آل نـهـيــان ،رئـيــس الــدولــة الـقــائــد األعـلــى للقوات

الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ،حـ ـفـ ـظ ــه ال ـ ـل ـ ــه ،وصـ ــاحـ ــب
الـ ـسـ ـمـ ــو الـ ـشـ ـيـ ــخ مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ــن راشـ ـ ـ ــد آل
مـ ـكـ ـتـ ــوم ،نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ــدول ـ ــة رئ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء حــاكــم دبــي ،رعــاه الـلــه،
وصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن زايــد
آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة .وأضاف :إن ما
تحققه قواتنا المسلحة من نجاحات في
مهماتها المختلفة العسكرية واإلنسانية
م ــا ه ــي إال ج ـه ــود ص ــادق ــة ي ـبــذل ـهــا أب ـن ــاء
المؤسسة العسكرية إيماناً منهم بأهمية
دورهــم في دعم مسيرة الوطن ونهضته
المباركة.

تطوير
وأك ــد س ـم ــوه أن قــوات ـنــا الـمـسـلـحــة أص ـب ـحــت ال ـي ــوم م ـف ـخــرة ت ـض ــاف إلــى
ال ـم ـف ــاخ ــر ال ـع ــدي ــدة ال ـت ــي ت ـح ـق ـق ـهــا ال ــدول ــة ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن اإلق ـل ـي ـمــي
وال ــدول ــي ودرع ـ ــاً وس ـي ـفــاً يـحـمــي مـكـتـسـبــاتـنــا الــوط ـن ـيــة وي ـص ــون مـسـيــرتـنــا
االتـحــاديــة الـمـبــاركــة فــي ظــل المتغيرات الـتــي يـمــوج بها الـعــالــم ،مشيراً
إلى أن قواتنا المسلحة سابقت الزمن وهي تمضي بكل جد في تطوير
قــدراتـهــا ورفــع جاهزيتها .وقــال« :نستذكر بكل فخر واعـتــزاز تضحيات
شهدائنا األبــرار الذين قدموا أرواحـهــم دفاعاً عن الوطن ،ونتضرع إلى
الـلــه عــز وجــل أن يتقبلهم مــع الـصــديـقـيــن والـشـهــداء وأن يـلـهــم أهلهم
وذويهم الصبر والسلوان».

هزاع بن زايد :قواتنا المسلحة قدمت
أعظم التضحيات لرفعة الوطن
أبوظبي-وام
أكـ ـ ــد سـ ـم ــو الـ ـشـ ـي ــخ ه ـ ـ ــزاع ب ـ ــن زاي ـ ــد
آل ن ـه ـي ــان نـ ــائـ ــب رئـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ــذي إلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارة أبـ ـ ــوظـ ـ ـبـ ـ ــي أن
الـقــوات المسلحة اإلمــاراتـيــة ،طــوال
مـسـيــرتـهــا ال ـم ـج ـيــدة ،ق ــدم ــت أعـظــم
الـتـضـحـيــات فــي سـبـيــل رفـعــة الــوطــن
وإعـ ــاء راي ـت ــه وح ـفــظ أم ـنــه وأم ــان ــه،
ف ــارت ـق ــت ف ــي ص ـف ــوف ـه ــا ك ــوك ـب ــة مــن
ال ـش ـه ــداء ،ال ــذي ــن ن ــوج ــه ألرواح ـه ــم
ال ـ ـخـ ــالـ ــدة وألس ـ ــره ـ ــم الـ ـك ــريـ ـم ــة كــل
ال ـت ـقــديــر واالم ـت ـن ــان ،مـتـعـهــديــن بــأن
نظل أوفياء لذكراهم الغالية وإرثهم الوطني المش ّرف.
جــاء ذلــك فــي كلمة سموه التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن»
ّ
في الذكرى الـ  45لتوحيد القوات
المسلحة فيما يلي نصها..
فــي ال ــذك ــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة اإلم ــارات ـي ــة ،تـمـلــؤنــا
مـشــاعــر الـفـخــر واالع ـتــزاز ،بــالــدور الـتــاريـخــي لـهــذه الـمــؤسـســة الوطنية
ال ـم ـج ـي ــدة ،الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ركـ ـنـ ــاً أسـ ــاسـ ــاً ل ــات ـح ــاد وم ـس ـي ــرة ال ـن ـه ـضــة
اإلماراتية ،متقدمين بأجمل التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مـكـتــوم نــائــب رئـيــس الــدولــة رئـيــس مجلس ال ــوزراء حــاكــم دبــي ،رعــاه

ال ـل ــه ،وص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ م ـح ـمــد بــن
زايــد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األع ـل ــى ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ،وإل ــى إخــوان ـهــم
أص ـح ــاب ال ـس ـم ــو أع ـض ــاء ال ـم ـج ـل ــس األع ـل ــى
حكام اإلمــارات ،معربين عن أسمى مشاعر
ال ـت ـقــديــر ل ـل ـق ــوات الـمـسـلـحــة ق ـي ــادة وض ـبــاطــاً
وأف ــراداً ،فهم حماة الــديــار وحــراس النهضة
ومدرسة الهوية الوطنية الراسخة.

إرث
ل ـقــد ق ــدم ــت ال ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة اإلم ــارات ـي ــة،
طوال مسيرتها المجيدة ،أعظم التضحيات
في سبيل رفعة الوطن وإعــاء رايته وحفظ
أم ـن ــه وأم ــان ــه ،ف ــارت ـق ــت ف ــي ص ـفــوف ـهــا كــوك ـبــة م ــن ال ـش ـه ــداء ،الــذيــن
نــوجــه ألرواحـهــم الـخــالــدة وألســرهــم الـكــريـمــة كــل الـتـقــديــر واالمـتـنــان،
متعهدين بأن نظل أوفياء لذكراهم الغالية وإرثهم الوطني المش ّرف.
وإذ ت ـحـ ّـل ال ــذك ــرى ال ـ  45لـتــوحـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ،فــإنـنــا نـنـظــر
إلــى المستقبل الـمـشــرق بـمــزيــد مــن الـثـقــة واإليـجــابـيــة ،حـيــث يـتـخـ ّرج
الشباب اإلماراتي ،ذكوراً وإناثاً ،من هذه المدرسة الوطنية العريقة،
م ــدرس ــة ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة ،مـتـسـلـحـيــن بــال ـقــوة وال ـعــزي ـمــة واإلرادة
الصلبة والعلم والمعرفة ،لكي يكونوا جزءاً ال يتجزأ من هذا البنيان
الحضاري الشامخ الذي يشكله اتحادنا المجيد الذي نحتفل جميعاً
ببلوغه  50عاماً ونستعد لـ  50عاماً مقبلة حافلة باإلنجازات.

طحنون بن محمد :قرار توحيد قواتنا
مرحلة مهمة في توطيد دعائم االتحاد
العين-وام
أش ـ ــاد س ـم ــو ال ـش ـي ــخ ط ـح ـن ــون ب ــن مـحـمــد
آل نهيان ممثل حــاكــم أبــوظـبــي فــي منطقة
الـ ـعـ ـي ــن ،ب ــرع ــاي ــة ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـي ــخ
خـلـيـفــة ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان رئ ـي ــس ال ــدول ــة،
ح ـف ـظ ــه ال ـ ـل ـ ــه ،وص ـ ــاح ـ ــب الـ ـسـ ـم ــو ال ـش ـي ــخ
مـحـمــد ب ــن راش ــد آل م ـك ـتــوم ،ن ــائ ــب رئـيــس
الــدولــة رئـيــس مجلس ال ــوزراء حــاكــم دبــي،
رعــاه الـلــه ،وصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد
بــن زاي ــد آل نـهـيــان ول ــي عـهــد أبــوظـبــي نــائــب
القائد األعلى للقوات المسلحة وإخوانهم
أصـ ـح ــاب ال ـس ـم ــو ح ـك ــام اإلمـ ـ ـ ــارات ل ـقــوات ـنــا
المسلحة ،وتــوفـيــر كــل اإلمـكــانــات حـتــى أصـبـحــت قــوة مسلحة عصرية
ذات ق ــدرات نــوعـيــة ومـ ــزودة ب ــأح ــدث الـنـظــم الــدفــاعـيــة الـمـت ـطــورة الـتــي
نفتخر بها بين دول العالم.
وقـ ـ ــال سـ ـم ــوه فـ ــي ك ـل ـم ــة ب ـم ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى  45ل ـت ــوح ـي ــد الـ ـق ــوات
الـمـسـلـحــة ،إن ق ــرار تــوحـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة فــي ال ـس ــادس مــن مــايــو
لـعــام  1976ال ــذي أق ــره الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه الـشـيــخ زاي ــد بــن سـلـطــان
آل نـهـيــان ،وأعـضــاء المجلس األعـلــى لــاتـحــاد تحت علم واحــد وقـيــادة
واحدة ،يمثل مرحلة مهمة في توطيد دعائم االتحاد ،وتعزيز مسيرته
الـمـبــاركــة وإزالـ ــة ال ـحــواجــز ال ـتــي قــد تـقــف فــي مـسـيــرة االن ــدم ــاج الـكــامــل
لـكــل مــؤسـســات االت ـح ــاد ،كـمــا أن ق ــرار تــوحـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة جــاء
مـلـبـيــاً ل ــرؤي ــة اآلبـ ــاء الـمــؤسـسـيــن وآلمـ ــال شـعـبـنــا ال ـعــزيــز وتـطـلـعــاتــه فــي

دمج القوات المسلحة تحت قيادة واحدة
ل ـت ـك ــون س ـي ــاج ــاً م ـن ـي ـعــاً ي ـح ـمــي وي ــداف ــع عــن
ال ــوط ــن والـ ـم ــواط ــن .وأضـ ـ ــاف ،أن اح ـت ـفــال
قواتنا المسلحة الباسلة اليوم بالذكرى 45
ف ــي «ع ــام الـخـمـسـيــن» ه ــي مـنــاسـبــة نـتـقــدم
فـيـهــا بــالـشـكــر وال ـت ـقــديــر ل ــآب ــاء الـمــؤسـسـيــن
الـ ـ ــذيـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـط ـ ــاع ـ ــوا بـ ــرؤي ـ ـت ـ ـهـ ــم ال ـح ـك ـي ـم ــة
وس ـع ـي ـه ــم ال ـ ـجـ ــاد والـ ـ ـ ـ ــدؤوب فـ ــي ت ـع ـم ـيــق
جذور الوحدة بين أبناء اإلمارات من خال
ق ــرار تــوحـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة الـتــي كــانــت
الـحــامــي لـلـمـسـيــرة الـمـظـفــرة خ ــال الـعـقــود
الخمسة الماضية ،وستظل بإذن الله على
العهد خال العقود القادمة.

فخر
وأكد أن الذكرى  45لتوحيد قواتنا المسلحة هي مناسبة نفتخر
فيها بــاإلنـجــازات الـتــي تحققت خــال الـعـقــود الـخـمـســة الماضية
ح ـت ــى أص ـب ــح وط ـن ـن ــا ال ـع ــزي ــز ي ـض ــاه ــي دول ال ـع ــال ــم ال ـم ـت ـق ــدم فــي
جميع المجاالت ،بل أصبح يتفوق على كثير من هذه الدول في
عدد من المؤشرات االقتصادية والتنموية ،وذلك بفضل الرؤى
الـحـكـيـمــة لـقـيــادتـنــا الــرشـيــدة وطـمــوحــات شعبنا الـكــريــم ،وكــذلــك
بـفـضــل قــواتـنــا الـمـسـلـحــة الـتــي آمـنــت بــالـتـضـحـيــة مــن أجــل الــدفــاع
عــن الـســام واالسـتـقــرار وحـمــايــة الـمـنـجــزات الــوطـنـيــة وال ــذود عن
تراب وطننا الغالي.

منصور بن زايد :ركن أساسي
في التحوالت المستقبلية
أبوظبي-وام
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
نــائــب رئـيــس مجلس ال ــوزراء وزيــر شــؤون
الــرئــاســة أن ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة اإلمــارات ـيــة
ركن أساسي في التحوالت المستقبلية،
ال ـت ــي ت ـس ـت ـشــرف ـهــا الـ ــدولـ ــة ،وش ــرع ــت فــي
االستعداد لها برؤى استراتيجية وأهداف
طموحة بعيدة المدى.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك فـ ــي ك ـل ـم ــة س ـ ـمـ ــوه ،ال ـت ــي
وج ـه ـه ــا ع ـب ــر م ـج ـل ــة «درع الـ ــوطـ ــن» فــي
ّ
الــذكــرى ال ــ 45لتوحيد الـقــوات
المسلحة
ف ـ ــي م ـ ــا يـ ـلـ ــي نـ ـصـ ـهـ ــا« :ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـيـ ــوم
ال ـم ـج ـي ــد ،الـ ــذي ت ـح ـت ـفــي ف ـي ــه دول ـت ـن ــا ب ــال ــذك ــرى ال ـ ـ  45لـتــوحـيــد
قــواتـهــا الـمـسـ ّـلـحــة ،أرف ــع أسـمــى آي ــات الـتـهـنـئــة والـتـبــريـكــات إلــى
صاحب السمو الشيخ خليفة بــن زايــد آل نهيان رئيس الدولة
ّ
القائد األعلى للقوات
المسلحة ،حفظه الله ،الذي قاد مسيرة
ّ
بناء قواتنا
المسلحة منذ توحيدها ،وصادق التقدير لصاحب
الـسـمــو الـشـيــخ محمد بــن راشــد آل مـكـتــوم نــائــب رئـيــس الــدولــة
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعـلــى لـلـقــوات الـمـسـلـحــة ،وأص ـحــاب الـسـمــو الـشـيــوخ أعـضــاء
المجلس األعـلــى لــاتـحــاد حـكــام اإلم ــارات ،لدعمهم المُستم ّر

ل ـقــوات ـنــا الـمـسـ ّـلـحــة و ُمـنـتـسـبـيـهــا،
ولــرعــايـتـهــم الـكــريـمــة ألبـنــاء وأســر
شهدائها األبـطــال ،الــذيــن قدّ موا
األرواح والــدمــاء الـغــالـيــة ،دفــاعــاً
عـ ـ ــن الـ ـ ــوطـ ـ ــن وت ـ ـ ــراب ـ ـ ــه ،وص ـ ــون ـ ــاً
لسيادته».

فخر
وأضـ ـ ــاف سـ ـم ــوه« :إن ال ـس ــادس
م ــن مــايــو ي ــوم خ ــال ــد ،نـسـتـحـضــر
فـيــه ،بالتقدير والـعــرفــان ،الـقــرار
الـتــاريـخــي الـحـكـيــم ،ال ــذي اتـخــذه
ـؤس ــس ال ـم ـغ ـفــور لــه،
ال ـق ــائ ــد ال ـم ـ ّ
بــإذن الـلــه ،الشيخ زايــد بــن سلطان آل نهيان ،وإخــوانــه القادة
ـؤس ـس ــون ،ب ـتــوح ـيــد ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـ ّـل ـح ــة ت ـح ــت راي ـ ــة وق ـي ــادة
ال ـم ـ ّ
م ــرك ــزي ــة واح ـ ـ ــدة ،ك ـم ــا ن ـس ـت ـع ـيــد ف ـي ــه ب ــال ـف ـخ ــر م ـس ـي ــرة ق ــوات ـن ــا
ظلت طوال مرحلتي التأسيس والتمكين درعاً
المسلحة ،التي ّ
ّ
ً
ً
ً
ً
حـصـيـنــة وحــارســا أمـيـنــا ،وشــريـكــا قــائــدا فــي جـمـيــع الـتـحــوالت،
التي شهدتها الدولة على مستوى التنمية البشرية واالقتصادية
وستظل هذه القوات ركناً
ّ
واالجتماعية وتطوير البنى التحتية،
أســاسـيــاً فــي الـتـحــوالت المستقبلية ،الـتــي تستشرفها الــدولــة،
وشرعت في االستعداد لها برؤى استراتيجية وأهداف طموحة
بعيدة المدى».

سهيل المزروعي :انطالقة
حقيقية نحو بناء دولة عصرية

حمد الرميثي :قواتنا قدمت
صورة مشرفة لإلمارات

فارس المزروعي :يوم مجيد
في تاريخنا

ق ــال مـعــالــي سـهـيــل ال ـمــزروعــي وزي ــر الـطــاقــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ،إن ذكــرى
توحيد القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،في السادس
من مايو عام  ،1976عزيزة على قلوبنا ،فهي لحظة تاريخية في مسيرة
اإلمارات الحافلة باإلنجازات ،وعالمة فارقة على تأكيد وجود كيان واحد
تـحــت ق ـي ــادة واحـ ــدة ف ــي ظ ــل دول ــة االت ـح ــاد ،ك ــي يـصـبــح جـيـشـهــا وقــواتـهــا
المسلحة صـمــام أمــان وخــط الــدفــاع فــي مــواجـهــة الـتـحــديــات والـمـخــاطــر،
من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة منذ قيام االتحاد
على يد اآلباء المؤسسين.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف م ـ ـع ـ ــال ـ ـي ـ ــه :كـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ــرار ت ــوحـ ـي ــد
ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة اإلم ــارات ـي ــة مــن أعـظــم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـتـ ــي ات ـ ـخ ـ ــذت ،حـ ـي ــث ش ـ ّـك ــل
ان ـط ــالق ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ن ـح ــو ت ـط ــوي ــر ال ـق ــوات
الـمـسـلـحــة اإلم ــارات ـي ــة ال ـت ــي ســاه ـمــت فــي
ب ـن ــاء دولـ ــة ع ـص ــري ــة ق ــوي ــة ذات س ـي ــادة،
يـتـمـتــع شـعـبـهــا والـمـقـيـمــون عـلــى أرضـهــا
سهيل المزروعي
بــالـطـمــأنـيـنــة واألم ــان واالس ـت ـقــرار ،كـمــا ال
نغفل دورها اإلنساني الداعم لألشقاء واألصدقاء ،إلى جانب مشاركتها
فــي حـفــظ الـســالم ومـســاعــدة الـمـحـتــاجـيــن أيـنـمــا تــواجــدوا دون الـنـظــر إلــى
العرق أو اللون أو الدين.
وتــابــع مـعــالــي وزي ــر الـطــاقــة والـبـنـيــة الـتـحـتـيــة« :تـحـظــى ال ـقــوات المسلحة
اإلماراتية بدعم القيادة الرشيدة ،من خالل توفير كل اإلمكانات الالزمة
لـلـقـيــام ب ــدوره ــا واالض ـط ــالع بـمـهــامـهــا االسـتــراتـيـجـيــة ف ــي ض ـمــان اسـتـمــرار
إنجازات الدولة النوعية ،ودورها الفاعل والمشهود له في حفظ السلم
ً
ً
إقليميا
ودوليا».
ورف ـ ــع م ـع ــال ـي ــه أس ـم ــى آي ـ ــات ال ـت ـه ــان ــي وال ـت ـب ــري ـك ــات ل ـل ـق ـي ــادة ال ــرش ـي ــدة،
ولـمـنـتـسـبــي ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة اإلم ــارات ـي ــة ال ــذي ــن ي ـس ـطــرون أروع مــالحــم
الشرف والوالء واالنتماء والوفاء للوطن( .دبي  -البيان)

أك ــد مـعــالــي ال ـفــريــق ال ــرك ــن حـمــد مـحـمــد ثــانــي الــرمـيـثــي رئ ـيــس أرك ــان
القوات المسلحة أن القوات المسلحة في كل مراحل تطورها قدمت
ص ــورة مـشــرفــة ل ــإم ــارات وشـعـبـهــا عـلــى الـســاحــة الــدولـيــة فــي الـمـهــام
العملياتية واإلنسانية ومهام حفظ السالم ،التي شاركت فيها.
جاء ذلك في كلمة معاليه ،التي وجهها عبر مجلة «درع الوطن» في
ّ
الذكرى الـ  45لتوحيد القوات
المسلحة في ما يلي نصها:
تـحـتـفــي دولـ ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـح ــدة ،ب ــواح ــدة م ــن مـنــاسـبــاتـهــا
الوطنية المجيدة ،وهي الذكرى الـ 45
لتوحيد الـقــوات المسلحة ،ففي مثل
هــذا الـيــوم ،ال ـ  6مــن مايو عــام ،1976
اتـفـقــت رؤى ال ـق ــادة الـمــؤسـسـيــن على
وضـ ــع ق ــوات ـن ــا ال ـم ـس ـ ّـل ـح ــة ت ـح ــت ق ـي ــادة
واح ـ ـ ــدة ،وع ـل ــم واح ـ ــد وه ـ ــدف واحـ ــد،
ل ـت ـك ـت ـم ــل ب ــذل ــك أرك ـ ـ ــان دول ـ ــة االتـ ـح ــاد
الفتية ،ولتنطلق معها مرحلة جديدة
حمد الرميثي
من البناء والتنمية.
يـتــزامــن االحـتـفــال بـتــوحـيــد ال ـقــوات الـمـسـلـحــة ه ــذا ال ـعــام مــع الـيــوبـيــل
ال ــذه ـب ــي ل ـتــأس ـيــس دولـ ــة االت ـح ــاد ال ـف ـت ـيــة ،وم ــا حـقـقـتــه م ــن إن ـج ــازات
ونـجــاحــات خ ــالل ال ـ  50عــامـ ًـا الـمــاضـيــة ،ك ــان لـلـقــوات الـمـسـلـحــة دور
فــاعــل ورئـيـســي فـيـهــا ،فـكــانــت رك ـيــزة الـتـنـمـيــة الـشــامـلــة والـمـسـتــدامــة،
وق ـ ـ ــوة لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن أم ـ ــن الـ ــوطـ ــن وم ـ ـق ـ ـ ّـدرات ـ ــه والـ ـحـ ــامـ ــي ل ـم ـك ـت ـس ـبــاتــه
وإنجازاته ،وستظل درع الوطن ومصدر قوته ومنعته ،خالل القرون
المقبلة.
لقد قــدمــت الـقــوات المسلحة فــي كــل مــراحــل تـطــورهــا صــورة مشرفة
لـ ــإمـ ــارات وش ـع ـب ـهــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ــدول ـي ــة ف ــي ال ـم ـه ــام الـعـمـلـيــاتـيــة
واإلن ـس ــان ـي ــة وم ـه ــام ح ـف ــظ الـ ـس ــالم ،ال ـت ــي ش ــارك ــت ف ـي ـهــا ف ــي مـنــاطــق
مختلفة في العالم( .أبوظبي  -وام )

أكـ ــد الـ ـلـ ــواء ركـ ــن ط ـي ــار ف ـ ــارس خ ـل ــف الـ ـم ــزروع ــي ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـشــرطــة
أب ــوظ ـب ــي ،أن اح ـت ـف ــال دول ـ ــة اإلم ـ ـ ــارات ب ــال ــذك ــرى ال ـ ـ  45ل ـت ــوح ـي ــد ال ـق ــوات
ال ـم ـس ـل ـحــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ف ــي الـ ـسـ ــادس م ــن م ــاي ــو ه ــو اح ـت ـف ــال ب ـي ــوم مـجـيــد
ولحظة تاريخية مهمة في الدولة تجسد الرؤية الثاقبة للوالد المؤسس
الـمـغـفــور ل ــه الـشـيــخ زاي ــد ب ــن سـلـطــان آل ن ـه ـيــان ،طـيــب ال ـلــه ثـ ــراه ،ال ــذي
آمــن بــأن امتالك القوة ركــن أســاس في بناء الــدولــة ،فجعل بناء القوات
الـمـسـلـحــة ه ـ ً
ـدف ــا اسـتــراتـيـجـ ًيــا وأول ــوي ــة ق ـصــوى انـعـكـســت ف ــي ب ـنــاء جـيــش
موحد متماسك أسهم بقوة في ترسيخ
ات ـح ــاد دول ــة اإلم ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة الـمـتـحــدة
ودعـ ــم األشـ ـق ــاء وح ـف ــظ األمـ ــن وال ـس ــالم
وتعزيز ريادتها محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأضــاف أن االحتفال بالذكرى الخامسة
واألربـ ـعـ ـي ــن ل ـت ــوح ـي ــد الـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة
ي ــأت ــي ف ــي عـ ــام ال ـخ ـم ـس ـي ــن ،وهـ ــو ال ـع ــام
ال ـ ـ ــذي ت ـح ـت ـف ــل فـ ـي ــه اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ب ــال ـي ــوب ـي ــل
فارس المزروعي
الذهبي ،وتستعد خالله ً
أيضا لالنطالق
إل ــى مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ف ــي مـسـيــرتـهــا ال ـت ـن ـمــويــة لـلـخـمـسـيــن ع ـ ً
ـام ــا الـمـقـبـلــة،
عـبــر اسـتــراتـيـجـيــة طـمــوحــة ت ـشــارك فــي تـنـفـيــذهــا كــافــة مــؤسـســات الــدولــة،
وفــي مقدمتها الـقــوات المسلحة الـتــي كــانــت على مــدار العقود الخمسة
الـمــاضـيــة أه ــم مــؤس ـســات دول ــة االت ـح ــاد ال ـقــويــة ،وأه ــم مــرت ـكــزات الـقــوة
الشاملة لدولة اإلمارات.
وأك ــد اع ـتــزاز دول ــة اإلمـ ــارات بــالـنـجــاحــات الـتــي حـقـقـتـهــا قـيــادتـهــا الــرشـيــدة
وال ـتــي انـعـكـســت فــي تـحـقـيــق الـتـطـلـعــات بـمـسـيــرة قــواتـنــا الـمـسـلـحــة الــرمــز
ً
الذي نعتز به للوحدة الوطنية والسند الدائم للشرعية الدولية،
مشيدا
بجهودها وعطاءاتها في سبيل الدفاع عن أمن اإلمارات وعزتها.
وأشار إلى أن توحيد القوات المسلحة عزز منجزات االتحاد في بناء دولة
عصرية قادرة على حماية مكتسبات الوطن( .أبوظبي  -البيان)

عبر اإلمارات
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صقر غباش :اإلمارات أنجزت التنمية
وحققت األمن والسعادة

محمد بن خليفة :قواتنا صمام أمان
الوطن وخط دفاعه األمامي

أك ـ ــد م ـع ــال ــي ص ـق ــر غـ ـب ــاش رئـ ـي ــس ال ـم ـج ـل ــس
الــوطـنــي االت ـحــادي ،أن الــذكــرى ال ـ  45لتوحيد
ق ــواتـ ـن ــا ال ـم ـس ـل ـح ــة م ـن ــاس ـب ــة وط ـن ـي ــة م ـج ـي ــدة
راس ـخ ــة ف ــي وجـ ــدان ش ـعــب االت ـح ــاد ،نـحـتـفــل
ب ـه ــا وقـ ــد أنـ ـج ــزت ب ــادن ــا مـ ـع ــدالت ع ــال ـي ــة مــن
التنمية المستدامة وحققت األمن واالستقرار
وال ـ ـس ـ ـعـ ــادة وال ـ ــرض ـ ــا وال ــرف ــاهـ ـي ــة ل ـم ــواط ـن ـي ـه ــا
وت ـب ــوأت ع ـلــى ال ـص ـع ـيــديــن اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي
م ـك ــان ــة م ـت ـق ــدم ــة وم ــرم ــوق ــة ف ــي خ ــارط ــة أك ـثــر
الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم.
وع ـبــر مـعــالـيــه ـ ف ــي كـلـمــة وجـهـهــا عـبــر «مـجـلــة
درع الــوطــن» بـهــذه الـمـنــاسـبــة الـتــي تــوافــق يــوم
السادس من شهر مايو من كل عام ـ عن أسمى آيات االعتزاز والفخر التي يحملها جميع أعضاء
المجلس الوطني االتحادي لقواتنا المسلحة .كما رفع معاليه ،نيابة عن كافة أعضاء المجلس،
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى جميع منتسبي القوات المسلحة ،وإلى
شعب اإلمارات الكريم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعاً داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه
الذكرى العزيزة على وطننا وشعبنا وقواتنا المسلحة بالخير واليمن والبركات( ..أبوظبي  -وام)

ح ّيا سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان،
ع ـضــو الـمـجـلــس الـتـنـفـيــذي إلمـ ــارة أبــوظ ـبــي،
الـقــوات المسلحة فــي ذكــرى تــوحـيــدهــا الــ45
وأدواره ــا الـبـطــولـيــة الـمـشـهــودة الـتــي سجلها
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ب ـ ـم ـ ــداد م ـ ــن ن ـ ــور دع ـ ـم ـ ــاً ل ــأش ـق ــاء
وح ـف ـظ ــاً ل ــأم ــن والـ ـسـ ــام ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوي ـيــن
اإلق ـل ـي ـمــي وال ـعــال ـمــي وال ـم ـه ــام ال ـتــي أنـجــزتـهــا
ع ـل ــى أك ـم ــل وج ـ ــه دفـ ــاعـ ــاً ع ــن أمـ ــن ال ــوط ــن
ومصالح اإلمارات العليا وشعبها.
وق ــال سـمــوه فــي كـلـمــة بـهــذه الـمـنــاسـبــة :إن
قواتنا المسلحة كانت وال تــزال صمام أمان
ال ــوط ــن وخ ــط دف ــاع ــه األم ــام ــي ف ــي مــواج ـهــة
المخاطر في مختلف الظروف حافظة لسيادة الدولة وأمنها ومكتسباتها التنموية المشهودة
على مدى عقود.
ون ــوه سـمــوه بــالــدور الـتــاريـخــي لـلـقــائــد الـمــؤســس الـمـغـفــور لــه ب ــإذن الـلــه الـشـيــخ زاي ــد بــن سـلـطــان آل
نـهـيــان ،طـيــب الـلــه ث ــراه ،فــي تــوحـيــد الـقــوات المسلحة وهــو الـهــدف الــذي أصــر عـلـيــه ،رحـمــه الـلــه،
منذ قيام االتحاد وعمل بدأب وإرادة قوية وبصيرة نافذة من أجل تحقيقه( .أبوظبي  -وام)

خليفة بن محمد:
أحد أغلى األيام الوطنية

شرطة دبي تهنئ قيادة وشعب
اإلمارات بالمناسبة

قـ ـ ــال الـ ـشـ ـي ــخ خ ـل ـي ـف ــة ب ـ ــن م ـح ـم ــد ب ـ ــن خ ــال ــد
آل نـ ـهـ ـيـ ــان ،رئـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ج ـم ـع ـيــة
واج ــب الـتـطــوعـيــة ،إن ذك ــرى تــوحـيــد الـقــوات
الـمـسـلـحــة ،ت ـع ـ ّد بـمـثــابــة وس ــام فـخــر واع ـت ــزاز
عـلــى ص ــدور جـمـيــع مــواط ـنــي اإلم ـ ــارات ،وهــي
أحد أغلى األيام الوطنية التي ترمز إلى الوحدة
والتماسك والعزيمة ومنبع االسـتـقــرار .وأكد
أن ال ـس ــادس م ــن مــايــو ي ــوم تــاري ـخــي مـشـهــود
سـطــر أس ـمــى مـعــانــي ال ـت ـع ــاون ،حـيــث الـتـقــت
إرادة اآلبـ ــاء الـمــؤسـسـيــن ع ـلــى تــوح ـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة اإلم ــارات ـي ــة ،ت ـحــت ق ـي ــادة وراي ــة
واحدة؛ إيماناً بأن االتحاد قوة ،والسياج اآلمن والحصن الحصين لحماية تراب الوطن،
وثروة البلد ،والدفاع عن كيانه ومصالحه ومستقبله( .أبوظبي -وام)

أع ــرب ــت ال ـق ـي ــادة ال ـع ــام ــة ل ـش ــرط ــة دبـ ــي عــن
خ ــال ــص ال ـت ـه ــان ــي وال ـت ـب ــري ـك ــات إلـ ــى ال ـق ـي ــادة
ال ـ ــرش ـ ـي ـ ــدة وش ـ ـع ـ ــب اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،ب ـم ـن ــاس ـب ــة
ذكـ ــرى تــوح ـيــد الـ ـق ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة .وثـمـنــت
الدور الكبير واالستثنائي للقوات المسلحة
فــي خــدمــة الــوطــن وإع ــاء كـلـمـتــه ،مـشـيــدة
بــال ـج ـهــود الـحـثـيـثــة ال ـم ـب ــذول ــة ف ــي ب ـن ــاء قــوة
عسكرية عصرية متطورة يفخر بها الجميع.
عبد الله المري
وق ـ ـ ــال مـ ـع ــال ــي الـ ـفـ ــريـ ــق عـ ـب ــد ال ـ ـلـ ــه خ ـل ـي ـفــة
ال ـمــري ،الـقــائــد الـعــام لـشــرطــة دب ــي ،إن تــوحـيــد قــواتـنــا الـمـسـلـحــة يــؤكــد حـكـمــة قـيــادتـنــا
الرشيدة ورؤيتها المستقبلية الثاقبة والتي لم تدخر جهداً في دعم القوات المسلحة
وتوفير كل ما من شأنه رفع كفاءتها وقدراتها القتالية والعملياتية( .دبي -وام)

٠٩

خليفة بن طحنون :توحيد
القوات المسلحة ثمرة
من ثمار االتحاد
ق ـ ـ ــال ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ خـ ـلـ ـيـ ـف ــة ب ــن
ط ـ ـح ـ ـن ـ ــون بـ ـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد آل
نـ ـ ـهـ ـ ـيـ ـ ــان ،مـ ـ ــديـ ـ ــر تـ ـنـ ـفـ ـيـ ــذي
مـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــب ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤون أس ـ ـ ـ ــر
الـ ـشـ ـه ــداء فـ ــي ديـ ـ ــوان ول ــي
ع ـ ـهـ ــد أب ـ ــوظـ ـ ـب ـ ــي ،إن قـ ـ ــرار
تــوح ـيــد ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة
ف ـ ــي دولـ ـ ـ ــة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات كـ ــان
ث ـ ـم ـ ــرة مـ ـ ــن ث ـ ـم ـ ــار االت ـ ـح ـ ــاد
الــذي شيده وأرســى دعائمه المغفور لــه الشيخ زايــد بن
سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» واآلباء المؤسسون.
وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعين
ّ
لتوحيد القوات
المسلحة ،إن قواتنا الباسلة استطاعت
خ ــال م ـس ـيــرة حــاف ـلــة ب ــاإلن ـج ــاز وال ـع ـط ــاء أن ت ـن ــال مـكــانــة
مرموقة بين جـيــوش المنطقة والـعــالــم بــأســره ســواء من
حـيــث الـجــاهــزيــة الـبـشــريــة أو الـجــاهــزيــة الـفـنـيــة والـتـقـنـيــة،
وذلك بفضل اهتمام وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،مؤكداً
أن الـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ك ــان ــت ع ـل ــى الـ ـ ــدوام درع ال ــوط ــن
وسياجه ،وحامي مصالحه والمدافع عن مبادئه وقيمه
النبيلة في كل مكان حول العالم.
وأشار إلى الدور الحيوي والبطولي الذي تقوم به قواتنا
فـ ــي ح ـف ــظ األم ـ ــن وال ـس ـل ــم ال ــدول ـي ـي ــن فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف ب ـق ــاع
األرض ،فسطر أفرادها أروع قصص البطولة والشجاعة
وأس ـمــى مـعــانــي الـتـضـحـيــة وال ـب ــذل وال ـع ـطــاء فــي مـيــاديــن
الشرف.
ورفــع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان بهذه المناسبة
إلــى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان
رئ ـي ــس الـ ــدولـ ــة «ح ـف ـظ ــه الـ ـلـ ــه» ،وص ــاح ــب ال ـس ـم ــو ال ـش ـيــخ
م ـح ـمــد ب ــن راشـ ــد آل م ـك ـت ــوم ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــدول ــة رئـيــس
مجلس ال ــوزراء حــاكــم دبــي «رعــاه الـلــه» ،وصــاحــب السمو
الـشـيــخ مـحـمــد بــن زاي ــد آل نـهـيــان ول ــي عـهــد أبــوظـبــي نــائــب
ال ـقــائــد األع ـل ــى ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة ،وإل ــى أص ـح ــاب الـسـمــو
أعـضــاء الـمـجـلــس األعـلــى لــاتـحــاد حـكــام اإلمـ ــارات ،أسـمــى
آي ــات الـتـهــانــي وال ـت ـبــري ـكــات ..داع ـي ـ ًـا ال ـلــه عــز وج ــل أن يعيد
هذه المناسبة على دولة اإلمارات العربية المتحدة بالخير
والـســداد ،وأن يـبــارك جهودهم لتظل اإلمــارات فــي طليعة
دول العالم ومنارة للتقدم والحضارة( .أبوظبي -وام)

