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اليوم بالذكرى  القوات المســلحة  تحتفل 
39 إلعــالن توحيدها، والــذي جاء إضافة 
قوية لتكــون درعا للوطــن يحمي بنيان 
دولة االتحاد وترجمة للمبادئ الراســخة 
التــي حــرص عليهــا اآلباء المؤسســون، 
إيمانــاً بدولة الوحدة والعمل على تعزيز 
ركائزها كي تواصل مسيرة البناء والتطور 

والنهضة. 
وقواتنا المســلحة وهــي تحتفل بهذه 
المناســبة تســير بخطــى ثابتــة وعزيمة 
صادقــة، وإرادة صلبة مواكبــة للحداثة، 
وآخذة بزمام التطور في جميع مجاالتها، 
وهي تمضي قدماً إلى األمام برعاية ودعم 
صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات 
المســلحة، حفظــه اللــه، وبالتوجيهــات 
الســديدة لصاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكــم دبي، رعاه 
الله، وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب 

القائد األعلى للقوات المسلحة.
ويعد قرار توحيد القوات المسلحة من 
أعظم القرارات التي اتخذت في مســيرة 
الدولة ألنه كان البداية الحقيقية لمسيرة 
التطويــر والتحديث التي شــهدتها قواتنا 
المســلحة على المستويات كافة وفي كل 
أفرعها حتى أصبحت قوة ضاربة ومسلحة 
ومدربــة وفــق أحــدث نظــم التدريب 
والعتاد العســكري فــي العالــم لحماية 
المكتسبات وصنع السالم والمساهمة في 

حمايته وتحقيقه في المنطقة والعالم.
وتعــد هــذه الخطــوة التاريخيــة من 
جســدت  التــي  العمالقــة  الخطــوات 
عمــق اإليمان بتجربة الوحــدة والمصير 
المشــترك، فكانت اللبنة األساس واألهم 
في صرح دولة االتحاد، والبداية الحقيقية 
لمرحلة جديدة من العمل الجاد والدؤوب 
لبناء وتطوير قوات مسلحة إماراتية فاعلة 
وقادرة على حماية أمن الوطن والحفاظ 

على مكتسباته.
وأثبتــت قواتنــا المســلحة على مدى 
واحترافيتها  الممتــد جدارتهــا  تاريخهــا 
العالية فــي القيام بدورها كامــًال داخلياً 
وخارجياً بكل كفاءة واقتدار، وفي تحمل 
مســؤولياتها، واستعدادها للتضحية دفاعاً 
عن تــراب الوطــن وســيادته وإنجازاته 
بســواعد أبنــاء الوطــن وقدرتهــم على 
مواكبة أحدث تقنيات الجيوش في عالمنا 

المعاصر. 
وأســهمت قواتنا المســلحة في تعزيز 
حضــور الدولة إقليميــاً ودولياً من خالل 
القيام بدور فاعل وبّناء في عمليات حفظ 
السالم، والعمليات اإلنسانية تحت مظلة 
األمم المتحدة، وفي إطار مبادئ الشرعية 
الدوليــة، والحفــاظ على األمن والســلم 
الدولييــن، ورفض التدخل في الشــؤون 
الداخليــة للدول واحترام مبادئ حســن 

الجــوار ولعل آخر مــا قامت بــه قواتنا 
المســلحة المشــاركة في عملية «عاصفة 
الحزم» إلنقاذ الشرعية في اليمن الشقيق.

ومرت القوات المســلحة بعــدة مراحل 
منــذ البدايات وحتــى توحيدها كما جاء 
على الموقع اإللكتروني الرســمي لوزارة 
الدفــاع، ففي عــام 1951 كانــت مرحلة 
تأسيس القوة «TOL» تحت اسم بـ «قوة 
ســاحل اإلمــارات المتصالحــة» والثانية 
عام 1956 فتغير اســم القوة إلى كشــافة 
«TOS»، أي «كشــافة ســاحل اإلمــارات 
المتصالحــة» والثالثــة في 21 ديســمبر 
عام 1971 كانت بداية اســتالم القوة من 
الحكومة البريطانية، وتغيرت من مسمى 
«كشافة ساحل اإلمارات المتصالحة» إلى 
« قــوة دفاع االتحاد»، وبعد أســبوع من 

هذا التاريخ ســلمت الحكومة البريطانية 
قيادة القوة إلى وزير دفاع دولة اإلمارات 

العربية المتحدة. 

 وتشــكلت قــوة دفــاع االتحــاد في 27 
ديســمبر 1971 بقــرار مــن المغفور له 
بــإذن اللــه الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان، رحمــه اللــه، وعلى إثر تســليم 
الحكومة البريطانية لقوة ساحل اإلمارات 
المتصالحــة إلى حكومة دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة تشــكلت قــوة دفاع 
واإلشــراف  قيادتهــا  وأنيطــت  االتحــاد 
عليهــا بوزير الدفــاع، وكان تنظيم القوة 
يتكون من خمس ســرايا مشــاة، ســرية 
مدرعات العقرب، وسرية اإلسناد، وسرية 
التدريــب، وســرايا الخدمــات اإلداريــة 
والفنية والموســيقى العسكرية ومدرسة 

الصغار العسكرية، وتمركزت قيادة القوة 
فــي معســكر المرقاب بإمارة الشــارقة، 
واتخــذت مــن منطقة المنامــة بعجمان 
معسكراً للتدريب ومرت بمراحل التطور 
األولــى عــام 1971 وهي مرحلــة بداية 
اســتالم وتشــكيل قوة دفاع االتحاد من 
الحكومــة البريطانيــة والثانية عام 1974 
بتغيير مســمى «قوة دفــاع االتحاد» إلى 

«القوات المسلحة االتحادية». 

 وفــي عام 1974 وبقرار من وزير الدفاع 
تم تغيير مســمى قوة دفــاع االتحاد إلى 
«القوات المســلحة االتحادية»، مع تغيير 
شــعار وعلــم القــوة الجديــدة لتواكب 
التحديــث والتطوير في الدولة، مع إبقاء 
ومرتبات  والتنظيــم  والمهام  الواجبــات 
القوة البشرية والتسليح والمعدات نفسها 
ومواقــع التمركز لقيادة القوة والســرايا 
وتكونــت  نفســها،  التدريــب،  ومركــز 
القوات من ســبع ســرايا مشــاة، وسرية 
مدرعات العقرب، وسرايا اإلسناد، وسرية 
المظالت، وسرية األشبال، وسرية األوالد، 
وبقيت هذه القوات تحت إشراف وزارة 

الدفاع لدولة اإلمارات.

وكان ال بــد من أن يواكــب قيام االتحاد 
تطور كمي ونوعي في القوات المســلحة 
من وحدة صغيرة الحجم إلى قوة تضم كل 
تشكيالت القتال واإلسناد الناري واإلداري 
لتتناســب مع دورها الجديد، مع االلتزام 
بعقيــدة قتالية دفاعية ترتكز على مبادئ 
اإلسالم الحنيف، وكان ال بد لتحقيق ذلك 
مــن وجود قوات مســلحة موحدة تحت 

علم واحد وقيادة واحدة، ومن هنا جاءت 
الخطــوة التاريخيــة بقرار مــن المجلس 
األعلى لالتحاد بتوحيد القوات المســلحة 
في 6 مايــو عام 1976، وذلك في منطقة 
أبو مريخة وبرئاسة المغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، رحمه 
اللــه، حيث صــدر بيــان المجلس األعلى 
للدفاع والــذي نص «انطالقاً من ســعينا 
المستمر لدعم الكيان االتحادي، وتوحيد 
أركانه، وتعزيز اســتقراره وأمنه وتقدمه، 
وإيماناً بالمسؤولية التاريخية التي تفرض 
علينا العمل بروح التجرد واإليثار، وإذابة 
كل الحواجــز التي تعــوق تفاعلنا الذاتي، 
وتحقيــق االندمــاج الكامل لمؤسســات 
الدولة، واســتجابة لرغبة أصحاب السمو 
أعضــاء المجلــس األعلــى لالتحــاد من 
االنطــالق نحــو تحقيق آمــال وتطلعات 
الشــعب تم دمج القوات المسلحة تحت 
علم واحد وقيادة واحدة، لتكون الســياج 
القوي الذي يحمي الوطن وتؤدي دورها 

القوي كقوة للعرب».
وصدر القرار التاريخي لرئيس المجلس 
األعلى للدفاع رقم 1 لسنة 1976 في شأن 
توحيد القوات المســلحة الذي نص على 
توحيد القوات المســلحة البرية والبحرية 
والجويــة تحت قيــادة مركزيــة واحدة 
تسمى «القيادة العامة للقوات المسلحة» 
وقد شمل القرار على إنشاء ثالث مناطق 
العســكرية  «المنطقــة  هــي  عســكرية 
الشمالية» «القوة المتحركة برأس الخيمة 
ســابقاً» والمنطقــة العســكرية الغربيــة 
«قــوة دفــاع أبوظبي ســابقاً» والمنطقة 
العســكرية الوســطى «قــوة دفــاع دبي 
ســابقاً» وإنشــاء لواء اليرموك ويضم كل 
قوات جيش االتحاد والحرس الوطني في 

إمارة الشــارقة وحرس إمارة أم القيوين 
وقيــادة القوات البحريــة وقيادة القوات 
الجوية ومعاهد التدريب الرئيسية «كلية 
زايد الثاني العســكرية، ومدرسة المشاة، 
الدروع،  المظليين، ومدرســة  ومدرســة 
ومدرســة المدفعية» وتــم توحيد العلم 
العســكري والشــعار والزي العســكري، 

وأعالم القادة على مختلف مناصبهم. 

وصــدر قــرار رئيــس المجلــس األعلى 
للدفــاع رقم 1 لســنة 1978 في شــأن 
المســلحة  القــوات  تنظيــم  اســتكمال 
بالدولــة، حيث تناول اســتكمال وحدة 
القوات المسلحة وإعادة تنظيمها بدمج 
القوات البريــة والبحرية والجوية دمجاً 
كامــًال على جميــع المســتويات وإلغاء 
قيــادات المناطق العســكرية وتحويلها 
قواتها إلى ألوية وتشــكيالت عســكرية 
نظامية وتخويــل القيادة العامة للقوات 
الكاملة على  الســيطرة  المسلحة سلطة 
البريــة  القــوات والتشــكيالت  جميــع 
والبحرية والجويــة أينما وجدت وربط 
هذه القوات والتشــكيالت ربطاً عضوياً 
ومباشــراً بالقيادة العامــة وتعيين قائد 

عام للقوات المسلحة في الدولة.
ويكون التسلســل القيــادي في إدارة 
القوات المســلحة نائــب القائد األعلى 
الدفــاع  ووزيــر  المســلحة  للقــوات 
والقائــد العــام ورئيــس األركان العامة 
وقــادة األســلحة واأللويــة والخدمات 
وقادة الوحــدات، وتتولى وزارة الدفاع 
المســلحة  للقــوات  العامــة  والقيــادة 
إعــداد مشــروعات القوانيــن واألنظمة 
والقــرارات الخاصــة باســتكمال تنظيم 

لــم يقتصــر دور القوات المســلحة على 
األعمال العسكرية والدفاعية فحسب بل 
امتــدت أياديهــا البيضاء فــي زرع األمل 
والتفــاؤل والتخفيــف عــن المكلوميــن 
والثكالــى والقيــام بدور شــهد به العالم 
الجمع في الجهود اإلنســانية في العديد 
مــن دول العالم منذ ســنوات طويلة وال 
تزال تقــوم بهذا الدور في حاالت تعرض 
أي دولة شقيقة أو صديقة لحاالت طوارئ 
وأزمــات وكوارث، حيث تكــون القوات 

المسلحة أول من يلبي نداء الواجب.
وأبــرزت مشــاركات قواتنا المســلحة 
في عمليات حفظ الســالم الدولية وهي 
مشــاركات عديدة وفاعلة وتتســم بقدر 
هائل من اإليجابية خصوصاً لجهة تحقيق 
األهــداف المنشــودة مــن وراء عمليات 
حفظ الســالم الرامية إلــى تحقيق األمن 
واالســتقرار وتقديم العون والمساعدات 
واإلغاثــة اإلنســانية للبشــر فــي مناطق 
الصراعــات من دون تفرقــة بين لون أو 

دين أو عرق.

ومن مشاركات القوات المسلحة مشاركتها 

في قــوات الــردع العربية لبنــان، حيث 
شاركت قوة اإلمارات ضمن قوات الردع 
العربية فــي الجمهورية اللبنانية بموجب 
قــرار مؤتمر القمــة العربي االســتثنائي 
الــذي عقد في القاهــرة، وتكونت القوة 
مــن خمس دفعات بدأت مــن تاريخ 10 
نوفمبــر 1976 وحتى نهايــة مهمة القوة 

عام 1979، وشــكلت القوة المشاركة في 
هذه العملية، من ســريتي مشــاة وسرية 
مدرعات وسرية إســناد وفصيلة هندسة 
ميدان وفصيلة دفاع جوي وفصيلة إشارة 
ووحــدات اإلســناد اإلداري ومستشــفى 

ميداني. 
بفعالية  المســلحة  قواتنــا  وشــاركت 

فــي معركة تحرير الكويــت ضمن قوات 
التحالــف الدولــي ومــع قــوات مجلس 
مشــاركة  وتكونت  الخليجــي،  التعــاون 
اإلمارات من ثــالث مراحل اآلتية األولى 
مرحلــة عمليــة درع الصحــراء المرحلة 
الثانيــة عاصفة الصحــراء والثالثة مرحلة 

«وداعاً أيتها الصحراء». 

وبنــاء على التوجيهات الســامية لمد يد 
العــون إلعادة بناء مــا دمرته الصراعات 
ومــن أجــل وحــدة شــعب الصومــال 
واســتقراره، تقــرر إرســال كتيبــة مــن 
قواتنا المســلحة إلى الصومال للمشاركة 
في «عمليــة إعادة األمــل» ضمن نطاق 

األمــم المتحــدة بناًء على قــرار مجلس 
األمــن الدولي رقــم 814 بتاريخ 4 مايو 
1993 تحت اســم عملية األمم المتحدة 
اإلمــارات  قــوة  وتكونــت  بالصـومــال 
المشــاركة مــن أربع دفعــات بدأت من 
شهر يناير 1993 وحتى نهاية مهمة القوة 

في شهر أبريل 1994. 
ونتيجة العتــداء القوات الصربية على 
الشعب الكوسوفي المسلم وتزايد أعداد 
النازحين الكوســوفيين لجمهورية ألبانيا 
قــررت قيادتنــا وبتوجيــه مــن صاحب 
القائــد األعلى  الدولــة  الســمو رئيــس 
للقوات المسلحة التزام الدولة بمساعدة 
الشــعب الكوســوفي في حفــظ وإعادة 
األمن وحفظ السالم ضمن قوات بموافقة 
قيــادة حلف شــمال األطلســي، وكانت 
المشــاركة تتكون من مرحلتين ســبقتها 
مراحل تحضيرية خمس وهي «التخطيط، 
الخطط،  إعــداد  التنســيق، االســتطالع، 
والقــوات»، وكانت  الوســائل  وتجميــع 
منطقة كوسوفا قسمت إلى خمس مناطق 
أمنية هي منطقة القوات األميركية التي 
ضمنهــا قــوة صقــر اإلمــارات ومنطقة 
القــوات البريطانيــة ومنطقــة القــوات 
األلمانية ومنطقة القوات الفرنسية والتي 
تقع ضمنها قوة مجموعة المعركة لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 



القــوات المســلحة وتحديــد صالحيات 
القادة واختصاصاتهم.

وتتكون القوات المسلحة من تشكيالت 
تضم القــوات البرية والقــوات البحرية 
والقوات الجويــة والدفاع الجوي والتي 
تم تزويدها بأحدث األســلحة الدفاعية 
فــي العالــم وتأهيل وتدريــب أفرادها 
مــن ضباط وضباط صــف وجنود عليها 
وفقاً ألرقى المعايير العالمية المعول بها 
والمطبقة في أحدث جيوش العالم حتى 
بــات لدينا جيش وطنــي عصري مؤهل 
ومســتعد للذود عن الوطن ضد كل من 
تســول له نفســه النيل من مكتســباته 

وإنجازات الوطن.

 وتأسســت قيــادة القــوات البرية في 
5 مارس 1989 وكانت تضم تشــكيالت 
ألوية المشاة اآللية والمدرعة والمدفعية 
وهندســة الميدان واإلشــارة ووحدات 
الدعم الفنــي واإلداري، وتعتبر القوات 
البريــة من أقــدم التشــكيالت بالقوات 
المســلحة، حيــث أنشــئت أول وحدة 

مشاة نظامية باإلمارات عام 1951. 
ومــرت القــوات البريــة بمرحلتيــن 
للتطور األولى 5 مارس عام 1989 بداية 
تأســيس قيادة للقوات البرية والمرحلة 
الثانيــة 20 نوفمبر عام 1994، حيث قام 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيــان نائب القائــد األعلى للقوات 
المســلحة آنــذاك برفــع علــم القوات  
البرية وتفقد األســلحة والمعدات التي 

زودت بها القوات البرية حديثاً.

 واســتجابة للواقع التاريخــي الذي عرفت به 
دول الخليــج العربــي، والموقــع الجغرافــي 
للدولة التي تتمتع بشواطئ وامتدادات بحرية 
واسعة وجزر متعددة وثروات طبيعية مهمة، 
تطلب االهتمام بإنشــاء قــوات بحرية حديثة 
ومتطــورة تكــون قادرة على حمايــة وتأمين 

وسالمة السواحل والجزر البحرية بالدولة. 
لذا كان االهتمام بإنشــاء قوات بحرية أمراً 
مهمــاً وضرورياً، ففي أوائل عــام 1967 وجه 
المغفور له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان، وكان وقتها حاكماً إلمارة أبوظبي، 
إلــى قائد دفــاع أبوظبــي المقدم ويلســون، 
بوضع نواة إلنشــاء القوات البحرية، وبالفعل 
بدأت الفكرة بإنشاء جناح صغير سمي «جناح 
البحر» وكان تابعاً لقوة دفاع أبوظبي، وفي 16 
مارس من العام التالي 1968 عين المقدم ج م 
ب بول، أول قائــد لجناح البحر، ونصبت أول 

خيمة لتكون أول منشــأة في معســكر جناح 
البحر، وفي الموقع الذي اختاره ســمو الحاكم 
بنفســه، وكانــت هذه الخيمة تقــع في وقتها 
مكان مسجد القوات البحرية القديم، وتم بعد 
ذلــك إلحاق ثالثــة زوارق أميركية الصنع إلى 
جناح البحر وهي «عقاب - شــجاع – شاهين» 
وذلك لتدريب الضباط واألفراد، ثم تم إنشــاء 
قيادة جناح البحر، وضمت إليه سرية المراكب 

األميرية. 
وتوالى وصــول الزوارق ذات 40 قدماً إلى 
قيادة جناح البحر واستمرت في الخدمة حتى 
بداية الثمانينات ثم أحيلت إلى التقاعد ومنذ 
عــام 1969 زود جناح البحر بزوارق مســلحة 
عصريــة مازالت بالخدمة حتــى اآلن، وعندما 
قامت دولــة االتحاد المباركة فــي الثاني من 
ديســمبر من عــام 1971، تم تعديل مســمى 
«قيــادة جنــاح البحر» إلــى «قيــادة القوات 

البحرية». 

وفي عــام 1974 تشــكلت أول وحــدة دفاع 
جوي، وكانت عبارة عــن بطارية من المدافع 
ذات 20 ملــم ثالثــي لتكــون نواة لتشــكيل 
كتيبــة مدفعية مضــادة للطائــرات وفي عام 
1977 وتمشــياً مع التطور المتسارع لوحدات 
الدفاع الجوي تقرر إنشــاء قيادة ســميت في 
البداية بـ«مجموعة الدفاع الجوي» واستمرت 
حتى عــام 1980 وبعدها تغير المســمى إلى 
«قيادة الدفاع الجوي» وشملت هذه المرحلة 
تطوراً في المعدات وإعداد الكوادر البشــرية 

المواطنة. 

وفــي الســادس من يونيــو 1987 تــم دمج 
القوات الجوية والدفــاع الجوي تحت قيادة 
واحدة بوحداتهما المختلفة، واعتبر السادس 
مــن يونيو من كل عام يومــاً للوحدة، وبهذا 
الدمــج التاريخــي حققــت القــوات الجوية 
والدفــاع الجــوي نقلــة نوعية مهمــة على 
كل األصعــدة بمــا توفــر لها مــن إمكانات 
تكنولوجية متطورة وكوادر بشــرية مؤهلة، 
ووســائل دفاعيــة حديثة تمكنها من ســرعة 
االســتجابة بالنســبة للتعامل مــع األهداف 
الجوية المعاديــة، وأصبحت القوات الجوية 
والدفاع الجوي كوحدة واحدة القوة الرئيسة 
فــي الدفاع عن تــراب الوطن وســمائه في 
مواجهة التحديات المختلفة، والمســتجدات 
المتالحقة والعمود الفقري للقوات المسلحة 
في حماية المرافق الحيوية للدولة بما تملكه 
من أســباب التفوق والسيطرة ضمن مجالها 

الحيوي. 

صدر في 28 ســبتمبر 1991 مرســوم القانون 

االتحادي رقم 9 سنة 1991 بإنشاء كلية القيادة 
واألركان لتكون أرفع كلية عسكرية في الدولة 
تتولــى إعــداد من يقــع عليهــم االختيار من 
الضباط لشــغل وظائف القيــادة واألركان في 
القيادات والتشكيالت والوحدات، ثم صدر في 
15 أكتوبــر 1991 م قرار نائــب القائد األعلى 
للقوات المســلحة في شــأن النظام األســاس 

لكلية القيادة واألركان.

بدأت كلية زايد الثاني العسكرية تشق طريقها 
وتــؤدي مهمتهــا عامــاً بعد عام، منــذ أن تم 
إنشاؤها بمدينة العين في األول من يناير عام 
1972 وسميت بهذا االسم تيمناً وعرفاناً بفضل 
المؤسس األول رحمه الله. ومع كل عام تضخ 
كليــة زايد الثاني العســكرية دماء جديدة في 
شــرايين القوات المســلحة، وذلك تمشياً مع 
سياسة التوطين لخلق جيل من الشباب القادر 
على حماية الوطن والمكتســبات، وتســتقبل 
الكليــة دورات الضبــاط الجامعيين ودورات 
المرشحين ويتلقى الدارسون المواد العسكرية 

األساسية في مجال العلوم العسكرية. 

 افتتحــت الكلية البحرية عــام 1999 لتدريب 
منتســبي الكليــة على التخصصــات المختلفة 
واســتخدمت فــي ذلــك أحــدث المعــدات 

والوسائل. 
وتعــد الكليــة البحريــة المرشــح للكفاءة 
القيادية بحيث تنمي فيه هذه الكفاءة وتوجهه 
التوجيه العســكري الصحيــح لكي يتمكن من 
تنفيذ المهام وتفهم المســؤوليات والواجبات 
التــي ســتوكل إليــه بعــد تخرجــه والتحاقه 
بالوحدات البحريــة، وال تغفل الكلية البحرية 
جانب الثقافة العســكرية العامــة والضرورية 

التــي تمكنــه مــن تنفيذ مــا يــوكل إليه من 
واجبــات بوعي وفهــم وإدراك لألمور، وتهتم 
الكلية أيضاً بالثقافة األكاديمية واللياقة البدنية 
ألنها ركيزة الكفاءة القتالية والوســيلة الفعالة 
إلعــداد المقاتــل الواثق من نفســه وقدراته، 

القادر على إعداد مهامه بكفاءة وتميز. 

 نظــراً للزيادة الكبيرة في أعداد المرشــحين 
وتزايد الحاجة إلــى تنمية إمكانيات التدريب 
كماً ونوعاً وتطوير فلســفة التعليم األكاديمية 
للطيــران تم تطوير مدرســة الطيــران لتصبح 
الكليــة الجويــة فــي أغســطس عــام 1984، 
حيث إنها تســهم فــي تدريب أعــداد كبيرة 
من المرشــحين الطيارين والمالحين من أبناء 
الوطن ومن الدول الشــقيقة. ووضعت الكلية 
مناهج وبرامج دراســية مســتندة على أفضل 
األســس وأكثرها تطوراً وحداثة وتوفير أرقى 
السبل في تدريب المرشــحين ليكونوا ضباطاً 
طيارين أكفاء في عملهــم في القوات الجوية 

والدفاع الجوي. 

 أنشئ معهد الدراسات الفنية عام 1991، إلمداد 
أفرع القوات المســلحة المختلفــة بالخبرات 
والكفاءات الفنيــة المتخصصة والمدربة على 
جميــع المهام من أجــل صيانة وإصالح جميع 
أنــواع األجهــزة والمعــدات المتوفــرة لدى 
القوات المسلحة، ولتحقيق ذلك فقد تم وضع 
المناهج الدراســية بواسطة خبراء متخصصين 
في شــتى مجاالت التقنية فشــملت المناهج 
تخصص الكهرباء واإللكترونيات، باإلضافة إلى 
تخصــص الميكانيــكا باعتبارهمــا التخصصات 
األساســية التــي تتفرع منهــا كل التخصصات 

األخرى في مجاالت الصيانة واإلصالح.
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جاء قانون الخدمــة الوطنية واالحتياطية 
وانخراط أبناء الوطن في التجنيد االلزامي 
للذكــور واالختياري لإلنــاث، إيذانا ببدء 
مرحلــة جديدة في حياة الوطن والقوات 
المســلحة، وإضافة حقيقية وقوية لبينان 

االتحاد.
وعلــى الرغم من قصر فتــرة التجربة 
التــي مرت منــذ إصدار القانــون وحتى 
التحــاق الدفعة الثالثة من المجندين الى 
الخدمــة الوطنيــة، إال ان النتائج المبهرة 
التــي تحققت حتى اآلن تؤكد بما ال يدع 
مجاًال للشــك أننا لسنا أمام تجربة حديثة 
لدولــة فتية، بــل تجربة لدولــة ناهضة 

صلبــة تقوم وتعتمد على ســواعد أبنائها 
الذي يشــكلون اليوم العناصر األساســية 
لجيــش دولة اإلمــارات الحديــث كأحد 
المواقع الرئيســية التي يلتحق بها الذين 
ينطبــق عليهم قانــون الخدمــة الوطنية 

واالحتياطية.
الوطنيــة  الخدمــة  قانــون  وحــدد 

واالحتياطية الشــروط الواجــب توافرها 
في من يجنــد بالخدمة الوطنية وهي ان 
يكــون من مواطنــي الدولــة، وان يكون 
قد أنهــى مرحلة الثانويــة العامة أو أتم 
الثامنة عشــرة مــن عمره أيهمــا اقرب 
علــى أال يجاوز عمره ثالثين عاماً، ويجوز 
لمن أتم السابعة عشرة من عمره وأنهى 

الثانوية العامة االلتحاق بالخدمة الوطنية 
بنــاء علــى اختياره وموافقــة ولي أمره، 
وان يكون حســن السير والســلوك، وان 
يكــون الئقا طبيــا، وأال يكون منتميا ألي 
تنظيم سياســي أو أي تنظيــم أو جمعية 
محظورة، وموافقة لجنة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية.

وارتــأت القوات المســلحة بــدء تطبيق 
الخدمة الوطنية بمعدل 3 دفعات سنويا 
بأعــداد تتــراوح بيــن 5 آالف و 7 آالف 
مجنــد لــكل دفعــة والتحقــت الدفعة 
األولى نهاية أغســطس الماضي والثانية 
20 ديســمبر الماضي والدفعة الثالثة في 

28 مــارس الماضي، وتم خصيص الدفعة 
األولــى للحاصلين علــى الثانوية العامة 
والدفعتيــن الثانيــة والثالثــة للموظفين 
فــي القطاعين الحكومــي والخاص، ومن 
الممكــن ان يتــم إجــراء تغييــرات في 

المستقبل حسب الظروف المحيطة.
وأوضــح القانــون ان الخدمة الوطنية 
تــؤدى فــي القــوات المســلحة ووزارة 
الدفــاع ووزارة الداخليــة وجهــاز أمن 
ذات  والمؤسســات  والهيئــات  الدولــة 
النظام العســكري وغيرهــا، والتي تحدد 
بقــرار من نائــب القائد األعلــى للقوات 

المسلحة.

وذكر القانون ان الخدمة الوطنية تشــمل 
عســكرية  وتماريــن  تدريبيــة  فتــرات 
وأمنية للمجند على األســلحة والعمليات 
العســكرية أو األمنيــة التــي تحددهــا 
اللوائح والقرارات واألنظمة المنفذة لهذا 
القانــون، وتحدد الالئحــة التنفيذية لهذا 
القانــون الخدمة البديلة للخدمة الوطنية 
وشروط وضوابط االلتحاق بها، والجهات 
التي تؤدي بها، واإلعفــاء منها للذين لم 
يســتوفوا شــرط اللياقة الطبية لاللتحاق 
بالخدمة الوطنية وكانت حالتهم الصحية 

تسمح لهم بااللتحاق بالخدمة البديلة.
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إعداد: عبد الفتاح منترص - غرافيك: أسيل الخلييل
مع مرور 39 عاماً عىل توحيد قواتنا املسلحة الذي شكل دعامة رئيسة للنهضة الشاملة التي تشهدها دولة اإلمارات، وبعداً اسرتاتيجياً مهامً لحارض ومستقبل وطننا الغايل، ازدان رصح االتحاد الشامخ مبكتسبات وإنجازات عديدة تضاف إىل رصيدها الوطني عىل مستوى 

التسليح والتدريب والتكنولوجيا العسكرية.
وبزغ خالل السنوات األخرية نجم عمالق يف سامء دولتنا الفتية .. «الصناعات العسكرية اإلماراتية»، وهو يزداد سطوعاً عاماً بعد عام يف رسالة إىل العامل بأن هذه الصناعات حلقت عالياً واليزال ينتظرها مزيد من النجاحات واإلنجازات التي ال تقترص أهميتها عىل كونها 

مؤرشاً للتقدم الصناعي والتقني فقط بل تعد قاعدة اسرتاتيجية وطنية لتوفري االحتياجات املطلوبة للقوات املسلحة.
ومتثل الصناعات العسكرية إضافة نوعية القتصادات الدول من خالل توسيع قاعدة التصدير وبناء شبكات التعاون مع الدول، حيث باتت اإلمارات محط أنظار الرشكات الصناعية العاملية مبا توفره من أفضل الحوافز للرشكاء واملستثمرين يف مجاالت التجارة والصناعة 

وبفضل السياسات املرنة واملشجعة التي وضعتها الحكومة وتهيئتها للمناخ االستثامري، مام جعلها مركزاً إقليمياً وعاملياً للمنتجات التصنيعية االسرتاتيجية.

كشفت القوات املسلحة اإلماراتية عن خطة اسرتاتيجية لبناء قاعدة صناعات عسكرية 
يف مختلف املجاالت بالدولة، وتحفيز املصّنعني اإلماراتيني عرب إبرام صفقات عدة 

معهم لتأسيس تلك القاعدة.

بعد دخول عرشات الرشكات اإلماراتية من 
القطاعني الحكومي والخاص بقوة ملجال 

التصنيع العسكري وتطوير وصيانة 
األسلحة الربية والبحرية والجوية 

خالل السنوات املاضية نجحت 
هذه الرشكات يف طرح منتجات 
وطنية متميزة متنوعة أشاد بها 

الخرباء واملختصني دولياً.

أعلنت «منر للسيارات» اإلماراتية لتصنيع املركبات العسكرية إحدى 
رشكات «إديك» سيتم تصنيع جميع آلياتها يف منشأة اإلنتاج الجديدة 

والفريدة من نوعها يف مبجمع توازن الصناعي بأبوظبي بعد أن عرضت 
آليتان حظيتا بشهرة كبرية وسمعة طيبة وهام اآللية الدفاعية 

«الحفيت» سداسية الدفع والتي تم تطويرها لتصبح آلية متعددة 
االستخدامات مزودة بأبراج تحكم تكتيكية ومدفع رشاش عيار 30 ملم 

وآلية «العجبان» التي تعد أحدث اآلليات غري املدرعة ذات الدفع 
الرباعي واملزودة بهيكل متعدد االستخدامات.

دشنت «فرونتريز» التابعة لرشكة أبوظبي لبناء السفن منصة «إي نايت» التي تعتمد عىل مفهوم «جندي 
املستقبل»، وتضم مصفوفة من املجسامت وأنظمة االتصاالت ملضاعفة وسائل القوة املستخدمة لدى سالح املشاة.

 

مبادلة
تعد «مبادلة للتنمية» داعامً رئيساً 

اسرتاتيجياً لقطاع الصناعات الدفاعية 
اإلماراتية والقطاعات املرتبطة من 

خالل امتالكها حصصاً مؤثرة يف رشكات 
مهمة تعمل بهذه القطاعات.

 «بياجيو آيروسبيس»
%98.05 حصة «مبادلة» بالرشكة فيام 

متتلك «بيريو فرياري» اإليطالية 1.95% 
من أسهمها، وتعمل بتصميم وتطوير 

وبناء وصيانة الطائرات واملحركات 
والهياكل للطائرات الخاصة وطائرات 

املهام الخاصة بأنظمة األمن واالستطالع.

 «الياه سات»
مملوكة بالكامل لـ «مبادلة»، وتوفر حلوالً 

متعددة األغراض (للقطاعات التجارية 
والحكومية) عرب األقامر الصناعية تشمل 

خدمات اإلنرتنت والبث التلفزيوين 
واالتصاالت.

«أبوظبي لبناء السفن»
%40 حصة «مبادلة» يف الرشكة فيام 
متتلك حكومة أبوظبي %10 و50% 

أسهم متداولة يف سوق أبوظبي 
لألوراق املالية، وتقدم خدمات 

إنشاء وتصليح وعمرة القطع 
البحرية املدنية والعسكرية.

«إنجازات»
تعود ملكيتها لـ «مبادلة»، وتعد رشكة 

رائدة يف املنطقة يف مجال خدمات أمن 
وتكنولوجيا معلومات األعامل.

40 عميل وأكرث من 40 ألف مستخدم 
نهايئ تقدم إنجازات خدماتها إليهم يف 

أهم املؤسسات الحكومية والخاصة.

 «فرونتريز»
تهدف ألن تصبح الرشكة الرائدة 
إقليمياً يف مجال تقنيات األنظمة 
املتكاملة، وتوفر حلوالً متخصصة 

وحديثة ومتكاملة للمنظومات 
األرضية والبحرية والجوية.

وقعت صفقات استحواذ وعقود واتفاقيات 
بلغ عددها 13 اتفاقية مع رشكات وطنية 
وأوروبية وأمريكية تخدم القطاع الدفاعي 

واألمني يف اإلمارات.
«أي جي جي إميريتس أدفانسد ترينينج»

رشكة جديدة تم إطالقها تابعة لـ 
«إنرتناشيونال غولدن غروب»، لتقديم 

االستشارات املهنية والتدريب املتخصص 
املتعلقة باألمن والسالمة والخدمات 

األمنية وأنظمة األمن.
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تم إطالقه قبل خمس سنوات لدعم التصنيع الدفاعي وتحول إىل «حاضنة 
متطورة» مبواصفات عاملية للصناعات الوطنية والرشاكات االسرتاتيجية بني 

الرشكات اإلماراتية وكربيات الرشكات العاملية.

أول سفينة حربية من الحجم الكبري يتم 
صناعتها بالكامل يف الدولة برشكة أبوظبي 

لبناء السفن بسواعد إماراتية وللمرة األوىل 
بالعامل العريب.

تصنعها رشكة بن هالل للمشاريع الوطنية بالكامل يف 
اإلمارات، وتتميز بقدرتها عىل التحليق وعىل متنها 

حمولة تتجاوز نظرياتها يف العامل بثالثة أضعاف، حيث 
ميكن للطائرة أن تحمل 120 كيلوغراماً.

«إديك»
شهد «آيدكس 2015» أول ظهور علني رسمي 
لرشكة اإلمارات للصناعات العسكرية «إديك» 
كمنصة أوىل من نوعها باملنطقة مبا تقدمه من 
خدمات عسكرية متكاملة، ويف مرحلتها األوىل 

انضوى تحت مظلتها 11 رشكة ارتفعت بعد 
ذلك إىل 16 رشكة.

وافق املركز العسكري املتقدم للصيانة 
واإلصالح والَعمرة (أمرُك) من حيث املبدأ 
عىل إبرام تحالف اسرتاتيجي مع «روكويل 
كولينز»، لتوفري خدمات الصيانة واالصالح 

والَعمرة مبجال األنظمة اإللكرتونية 
للطائرات العسكرية.

كيلومرتات مربعة املساحة التي يتم 
تطويرها ضمن املرحلة األوىل للمجمع.

نسبة اإلنجاز مبرشوعات 
البنية التحتية حتى 

.2015

كيلومرتاً املسافة بني املجمع وميناء 
خليفة وعىل نفس املسافة من مطار 

أبوظبي الدويل وعىل بعد 55 كيلومرتاً 
من جبل عيل ومطار آل مكتوم 

الدويل يف ديب.

مصنعاً العدد اإلجاميل 
املتوقع باملجمع بنهاية 

العام الحايل.

 10
 20

 12
 % 30

 % 37
 نسبة التوطني الحالية بإدارة 

املجمع مستهدف رفعها إىل
50 % بنهاية 2015.

رشكات من «توازن»رشكات من «مبادلة»

الدقة للذخائر املحمولة جواً.

الحرارية والطالء بالتكنولوجيا الحديثة.

رشكات من «اإلمارات املتقدمة لالستثامرات»
4 للحلول املتقدمة»

منصة واحدة
تجمع «إديك» مختلف القدرات والكفاءات بقطاع الصناعات 

العسكرية يف اإلمارات مبنصة موحدة ومتكاملة، لتحسني 
القيمة للعمالء واملساهمني والرشكاء وغريهم.

مع اكتامل مراحل الدمج سوف تضم «إديك» أصوالً يف مختلف 
قطاعات التصنيع والتدريب والخرائط والصيانة والخدمات 

اللوجستية والتطوير التقني واالتصاالت.  35



06

أكد أعضاء في المجلس الوطني االتحادي 
ومســؤولون، أن قــرار توحيــد القــوات 
المســلحة في الســادس من مايو 1976، 
جاء انطالقــاً من إيمان القيادة الرشــيدة 
بأن وحدة الوطن هي الضمان األساســي 
لتحقيق األمن واكتســاب القوة والمنعة، 
باعتبــار قواتنــا المســلحة درع الوطــن 
وحامي مكتسباته وإنجازاته التي شهدتها 
الدولة خالل الســنوات الماضية، معتبرين 
أن هــذا القرار التاريخي محطة مهمة في 
مســيرة االتحاد، ووضع قواتنا على طريق 
التحديــث والتطويــر، واكتملت بصدوره 
كل المقومات التي تجســد معاني االتحاد 
وتوافــرت مــن خالله عناصــر القوة التي 
تحمي الكيان االتحادي وتسهم في تثبيت 

أركانه.
وقالوا إن قواتنا المســلحة درع الوطن 
وشــهدت  وإنجازاته،  مكتســباته  وحامي 
خالل الســنوات الماضية تحديثاً وتطويراً 
أحــدث لها نقلة نوعيــة وكمية في أدائها 
لعملها والقيــام بدورها والمهام المنوطة 
بها على أكمل وجه ســواء الداخل لتأمين 
حــدود الوطــن، ضــد كل من تســول له 
نفســه النيل من الوطــن الغالي، وكذلك 
المهام اإلنسانية وحفظ السالم في الدول 
الشــقيقة والصديقــة في مختلــف بلدان 

العالم.

وقال علي عيسى النعيمي، عضو المجلس 
الوطني االتحادي: «نحتفل بذكرى توحيد 
القوات المســلحة ونحن نفتخر ونستشعر 
الطمأنينة واألمن ونعتز بما أنجزته قواتنا 
في تاريخها، بفضل ما اكتسبته من قدرات 
ومهــارات تجعلها قادرة علــى القيام بما 
يــوكل إليها من مهام وواجبات»، مشــيراً 
إلى أن الوطن ســيظل يفخــر بأبنائه في 
القــوات المســلحة، ألنهــم قــوة الوطن 
المجتمــع  وحصــن  االقتصــاد  ودعامــة 
وركيزة مسيرة الخير التي تسهم في تقدم 
وازدهــار الوطــن لتبقى اإلمــارات واحة 
للسعادة واألمن واألمان والحياة الكريمة 
لــكل مــن يعيش علــى أرضهــا مواطنين 

ومقيمين.
وأضــاف أن الدولــة نجحــت بفضــل 
قيادتهــا قبل 39 عاماً مــن توحيد القوات 
المســلحة، والذي كان يمثــل تحدياً كبيراً 
واجــه مؤسســي الدولة حينــذاك، ولكنه 
تحقق وأصبح لدينا قوات مســلحة نفخر 
ونتباهى بها بين األمم، ولكن الخطوة التي 
تلت عملية توحيد القوات المســلحة في 
األهمية هــي إقرار التجنيد اإللزامي على 
شــباب الوطن بموجب القانون االتحادي 
للخدمــة الوطنية واالحتياطيــة الذي أقر 
العــام الماضي بعد مناقشــته باســتفاضة 
مــن قبــل المجلــس الوطنــي االتحادي، 
وبــدأت بموجبه دفعــات المجندين من 
واختياريــاً  للذكــور  الجنســين«إلزامياً 
لإلنــاث» تتوافد على االلتحــاق بالخدمة 
الوطنيــة، لرفــد القوات المســلحة بأبناء 
الوطن الذين يحرصون على االنخراط في 
صفوفها، وأعتقــد أن التجنيد يعد خطوة 
في غايــة األهمية لدعم جيشــنا وقواتنا 
المســلحة في ظل التحديــات التي تواجه 

المنطقة والعالم من حولنا.

وقال مصبح سعيد الكتبي، عضو المجلس 
الوطنــي االتحادي، إن الســادس من مايو 
عام 1976 سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء 
اإلمارات كواحد من أعز وأهم األيام، ألنه 
اليوم الذي شــهد الوالدة الحقيقية لقواتنا 
المســلحة بعد أن التقــت اإلرادة الخيَّرة 
والعزيمة الصادقــة للمغفور له بإذن الله 
الشيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، بإرادة 
إخوانه أصحاب الســمو أعضــاء المجلس 
األعلــى لالتحــاد حــكام اإلمــارات، على 
توحيد القوات المســلحة تحت علم واحد 
لصــون وحمايــة أمن الوطن واســتقراره 

وإنجازاته ومكتسباته.
وأكد أن ذكرى توحيد القوات المسلحة، 
المؤسسين  مناســبة الســتذكار تضحيات 
األوائــل لدولــة الوحــدة، وجهودهم من 
أجل تحقيقهــا والحفاظ عليهــا، وتعكس 
الرؤيــة الثاقبة والحكمة التي اســتطاعوا 

من خاللها الســير بالتجربة إلى بر األمان، 
مشيراً إلى أنها مناسبة للفخر بما قامت به 
الماضية  القوات المسلحة خالل السنوات 
في خدمة الســالم والوقــوف إلى جانب 
الشــرعية الدولية في أكثر من مكان على 

صعيد العالم.
وأضاف أن قواتنا المسلحة درع الوطن 
وإنجازاته، شــهدت  وحامــي مكتســباته 
خالل الســنوات الماضية عمليات تحديث 
جذريــة أحدثــت نقلة نوعيــة كبيرة في 
أدائها، في جميــع أفرعها وإداراتها، األمر 
الــذي جعــل لدينا جيشــاً قوياً يســتطيع 
القيــام بــأي مهام توكل إليــه في الداخل 
لتأميــن حدود الوطن ضد كل من تســول 
له نفســه النيل من الوطن الغالي، وكذلك 
المهام اإلنسانية وحفظ السالم في الدول 
الشــقيقة والصديقــة في مختلــف بلدان 

العالم.

وقال خليفة ناصر السويدي، عضو المجلس 
الوطني االتحادي، إن ما وصلت إليه قواتنا 
المســلحة اليــوم من تطور بعــد 39 عاماً 

علــى توحيدها تحت علــم واحد، يعكس 
قدرتها علــى تحمل مســؤولياتها والقيام 
بمهامها بكفــاءة واحترافية كبيرة في أي 
موقــع وأي وقت، وإن اإلشــادة والتقدير 
عناصرهــا  وأخــالق  بدورهــا  الدولــي 
وانضباطهم في عمليات حفظ السالم التي 
شاركت وتشارك فيها في مناطق مختلفة 
حول العالم، إنما هي شــهادة للعسكرية 
اإلماراتية ونجاحها في إنجاز أي مهام يتم 
تكليفها بهــا، بفضل ما لديها من إمكانات 
كبيرة ســواء علــى مســتوى المعدات أو 

القوة البشرية المدربة.
وأكد أن الدعــم الالمحدود الذي تلقاه 
القوات المســلحة من القيادة الرشــيدة، 
ســاهم في حصولها على أحدث األسلحة 
والمعــدات العســكرية المتطــورة فــي 
العالم، والتي تمكنها مــن القيام بدورها 

في الدفاع عن الوطن.
وأشــار إلى أن الســادس من مايو عام 
1976 يشــكل عالمة فارقة ونقطة مضيئة 
في تاريخ الدولة الحديث، ففي هذا اليوم 
صدر قرار توحيد قواتنا المســلحة الباسلة 
تحــت علم واحد وقيــادة مركزية واحدة 

وشــعار واحد، لتكون درعــاً قوية تحمي 
أمن الوطن وتحفظ ســيادته واســتقراره 
وتصــون مكتســباته، ومنــذ ذلــك اليوم، 
شــهدت قواتنا المســلحة عملية تحديث 
وتطوير شاملة ومستمرة مبنية على أسس 
علميــة، مكنتها مــن أن تثبــت وجودها 
وتؤكــد جدارتها واحترافيتها العالية، ليس 
فقط في حماية أمن الوطن والمســاهمة 
في جهود تحقيق التنمية الشــاملة، وإنما 
أيضاً فــي تنفيذ العديد مــن المهام التي 
قامت بها، ســواء في مساعدة األشقاء أو 
في حفظ الســالم الدولي وفي تقديم يد 
العون والمســاعدة فــي مناطق الكوارث 

والنزاعات في مناطق العالم المختلفة.
قرار حكيم 

وقــال محمــد حســن الكمالــي، مدير 
إدارة االتصــال واإلعــالم باألمانة العامة 
للمجلــس الوطني االتحــادي، إن احتفالنا 
بالذكــرى التاســعة والثالثين لصدور قرار 
توحيــد القوات المســلحة، ليــس مجرد 
إحيــاء لذكرى قرار مفصلــي تاريخي في 
مســيرة دولتنا، لكنه احتفال بما تشــهده 
دولة اإلمارات اآلن مــن إنجازات وطنية 
علــى كل الصعد، ومســيرة بنــاء القوات 
المســلحة نموذج حي يلخص مسيرة بناء 
دولة اإلمــارات، مؤكــداً أن القــرار يعد 
من أعظــم القــرارات التــي اتخذت في 
مســيرة دولة االتحاد، حيــث كان تعبيراً 
عن اإليمان باألمــن الوطني الواحد الذي 
ال يتجــزأ، وبــأن الوحــدة هــي الضمان 
األساســي لتحقيق هذا األمن واكتســاب 
القوة والمنعة، وقرار التوحيد كان البداية 
الحقيقية لمسيرة التطوير والتحديث التي 
شــهدتها قواتنا المسلحة على المستويات 
كلهــا، وفــي كل أفرعها حتــى غدت قوة 
ضاربة ومسلحة ومدربة وفق أحدث نظم 
التدريب والعتاد العســكري فــي العالم، 

يفخر بها كل إماراتي.

وقــال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس 
الهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، 
إن لــكل دولة فــي العالم جيشــاً يحمي 
حدودها، ويصون كرامتها، ويصوغ قدرات 
الشــباب صياغــة ُموْجهــة لحماية الوطن 
ومنجزاته، وبتوفيق من الله وسهر قيادتنا 
الرشيدة، على رأسها صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، وأخوه صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، وصاحب الســمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلى للقوات المســلحة، 
وأصحاب الســمو حــكام اإلمــارات، بنوا 
للوطن هذه القوة العســكرية المتطورة، 
والتــي تمتلك أحدث ما توصل إليه الفكر 
العســكري مــن أنظمة ومعدات وســالح 
قادر على حماية الوطن وتأمين متطلبات 
البناء االســتراتيجي للدولة وللوطن، سيراً 
على نهج القائد المؤســس الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وكلمــا ازدادت قوة الدولة االقتصادية، 
والتنموية، ازدادت الحاجة لجيش يواكب 
هذا االزدهار، ويسهر على تأمين مساراته 
النهضويــة والحضاريــة، وهــذا ما تحقق 
لوطننــا العزيــز من جيش وقوة مســلحة 
متحــدة متطورة قادرة على إحقاق الحق 
ونجدة المظلوم وتدعيم الشرعية لألشقاء 

واألصدقاء.

وقــال محمد جالل الريســي، مدير إدارة 
االتصــال وخدمــة المجتمــع فــي جهاز 
أبوظبي للرقابة الغذائية، إن اإلمارات بلد 
األمن واألمان والخيــر بفضل الله تعالى، 
وبحكمــة وجهود قيادتنا الرشــيدة وعلى 
رأســها صاحب السمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 
آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي، رعــاه الله، 
وصاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، وستبقى بإذن 
الله بلد األمان والسالم والخير واالزدهار، 
بفضــل جهــود ويقظة حمــاة الوطن من 
أبناء القوات المسلحة الذين يكن لهم كل 
إماراتي ومقيم على أرض الدولة االحترام 
والتقدير واالعتزاز، ألنهم الحصن والدرع 

الذي يحمي ويذود عن وطننا الغالي.
وقال إن شــباب الوطن تســابقوا على 
نيل شــرف االنضمــام للقوات المســلحة 
اإلماراتيــة، بعــد تطبيق قانــون الخدمة 
الوطنية، فتلبية نداء الوطن واجب مقدس 
وشــرف ألبنائه الذيــن لن يتــرددوا في 
بــذل الغالــي والنفيس من أجــل رفعته 
وتقدمه وحماية أمنه وسالمته، مشيراً إلى 
أن شــباب الوطن هم خــط الدفاع األول 
عــن مقدراته ومكتســباته، ولــن يبخلوا 
بأرواحهم في سبيل حماية دولتهم الفتية، 
فانضمامهم للقوات المسلحة شرف، فهي 

مصنع الرجال واألبطال.

وقال عبدالرحيم حسين أهلي مدير إدارة 
الشؤون المالية واإلدارية في محاكم دبي 
في هذه المناســبة«أهنئ صاحب السمو 
الشــيخ خليفــة بن زايــد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو 
أعضــاء المجلس األعلى حــكام اإلمارات، 
لمناســبة ذكــرى توحيد قــوات اإلمارات 
المســلحة الذي يعتبر إنجازاً خالداً للقادة 
فــي  المســلحة  فالقــوات  المؤسســين، 

قــال الدكتور ســعيد الحســاني، وكيل وزارة 
التعليــم العالي والبحــث العلمي، إن القوات 
المســلحة مصــدر فخرنــا جميعاً نحــن أبناء 
اإلمارات، وتعجز الكلمات عن وصف مشــاعر 
التقديــر والعرفان واالعتــزاز والثناء ألبنائها، 
فبهم اشــتدت دعائم الدولــة، وبهم تتواصل 
مســيرة التنميــة واالزدهــار، وبهــم أضحت 
اإلمــارات الحصــن الحصيــن الــذي يتصدى 
لمطامــع الطامعيــن، فهنيئــاً لنا نحــن أبناء 
اإلمارات بقواتنا المســلحة، ودامت اإلمارات 
شــامخة يرعى مسيرتها حماة الوطن والقيادة 
الرشــيدة. وأضــاف: «إن أبناءنا فــي القوات 
المســلحة يؤدون دورهم على أكمل وجه في 
حماية أمن واستقرار وطننا الغالي والمنطقة 
بأســرها، ويســهرون على حماية مكتســبات 
الدولــة غير عابئين بمــا يواجهون من صعاب 
ومتاعــب وأخطــار، فهدفهــم األســمى هــو 
رفعــة الوطــن وتقدمه، ولهم منــا نحن أبناء 
الدولــة كل التقديــر واالحتــرام واالعتزاز». 

وهنأ الدكتور ســعيد الحساني دولة اإلمارات 
قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة ذكرى توحيد 
القوات المسلحة، مؤكداً أن القوات المسلحة 
ســتظل دوماً الدرع الواقــي الذي يحمل لواء 
الســالم، وفــي والوقــت ذاتــه ال يتوانى عن 
التصدي بكل حزم لكل ما من شــأنه أن يهدد 
أمن واســتقرار الوطن، لتتواصل مسيرة تنمية 

ورخــاء وتقدم الوطن في ظل رعاية واهتمام 
وتوجيهات سديدة من قيادة الدولة الرشيدة 
وعمل دؤوب وجهد متواصل من أبناء الوطن.

ووجه محمد الرميثي مدير فرع الهالل األحمر 
فــي أبوظبي، التهنئــة إلى القيادة الرشــيدة 

بمناســبة ذكــرى توحيــد القوات المســلحة 
اإلماراتيــة، وقــال إن هذه الذكــرى العزيزة 
علــى قلوبنــا جميعــاً تجعلنا نرفع رؤوســنا 
عاليــاً، فخراً واعتزازاً بجنــود الوطن وحماته. 
وأكــد مدير فرع الهــالل األحمر بأبوظبي، أن 
القوات المســلحة ســياج الوطن الذي يحمي 
الشعب ويحمي مكتسبات الدولة وما حققته 
من تنمية بشــرية واقتصاديــة وحضارية في 
مختلف المجاالت. وأوضح الرميثي أن قواتنا 
المسلحة وبفضل من الله أوًال، ومن ثم قيادتنا 
الرشــيدة، تحرص بشكل متواصل على تطوير 
هــذه القوات مــن تدريب للكوادر البشــرية 
إلــى توفير أفضــل المعدات التي تســهم في 
رفــع جاهزية هــذه القوات ورفــع كفاءتها. 
وأشار إلى أن انضمام أبناء الوطن وشبابه إلى 
القوات المسلحة أكبر عز وفخر لهم ألنه يعزز 
وطنيتهم وينمي انتماءهم تجاه الوطن ويعزز 
ســلوكياتهم اإليجابيــة من انضبــاط والتزام، 
وغيرها من المســلكيات التي يســتفيد منها 
الشــباب، مؤكداً أن هذا ما نلمســه دوماً من 

أبنائنا في القوات المسلحة.
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الدولة قامت ومــا زالت تقوم بدور كبير 
فــي حماية المنجــزات الوطنية لشــعب 
اإلمارات، وتحقيق األمن واألمان والراحة 
واالســتقرار للمواطنيــن والمقيمين على 
أرضها، بل وامتدت جهودهم خارج حدود 

اإلمارات».

وأضــاف «قدم أفــراد القوات المســلحة 
العــون والمســاعدة لمختلــف شــعوب 
العالم، وأســهموا إســهاماً كثيراً في حفظ 
األمن وإرساء الســالم، ونذكر على سبيل 
المثــال ال الحصر مشــاركتهم في عاصفة 
الحزم، لذلك نفخر بقواتنا المســلحة على 
مختلــف رتبهــم ومجــاالت عملهم، فهم 
حصــن المجتمع، وركيزة هذه المســيرة 

الخيرة، وبهم يتقدم الوطن ويزدهر».
عبداللــه  أحمــد  عبدالرحيــم  وقــال 
المعلومات،  إداره تقنية  المضرب مديــر 
إن توحيد القوات المســلحة يعكس رؤية 
وحكمة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيان، طيــب الله 
ثراه، وإيمانه بهــذا القرار الذي أثمر وما 
زال يثمــر نتائج كبيرة ليــس أقلها األمان 

واالستقرار اللذان تنعم بهما الدولة.

وقال موســى غانم شــومبي رئيس قسم 
القضايــا التجاريــة، إن القوات المســلحة 
هي مصنع الرجال واألبطال، وهي عنوان 
الــوالء واالنتماء لهــذا الوطــن ولقيادته 
الرشــيدة التــي كان لها الفضــل بعد الله 
في دعم تلــك القوات وتمكينها وتدريبها 
والخبرات  التكنولوجيــا  بأحــدث  ومدها 

العسكرية والدفاعية.
وأضاف «نســتمد من القوات المسلحة 
وهــي  واالطمئنــان،  والعزيمــة  القــوة 
عنــوان األمن واألمــان بالنســبة إلينا، ال 
ســيما في هــذا الوقت الذي تشــهد فيها 
المنطقة تغيرات وعدم استقرار يستدعي 
بقاء قواتنــا على أهبة االســتعداد للذود 
عن تراب هــذا الوطن، وتوفيــر الحماية 

والسالمة ألبنائه مواطنين ومقيمين.
الوالء  المســلحة رمــز  وزاد: «قواتنــا 
للوطــن وقيادتــه، ورمز لصــرح االتحاد، 
وهي مرتبة شــرف لــكل المنتمين إليها، 
ســائلين الله العلي القدير أن يحفظ هذا 
البلــد، والمدافعين عنه، وأن تبقى دولتنا 

تنعم باألمن واألمان واالستقرار». 

وعبر اإلعالمي طــالل الفليتي، عن فخره 
وكل أبنــاء اإلمــارات بقواتنــا المســلحة 
الباسلة التي تســتحق في ذكرى توحديها 
أن نؤكــد لهــا مكانتها في قلوب شــعب 
اإلمارات، وأن نتقدم بتحية إكبار وإجالل 
لمنتســبي قواتنا المســلحة مــن رجاالت 

الوطن األبطال.

وقــال مجاهد ســالم عبداللــه العامري، 
رئيــس قســم الخدمــات المســاندة في 
وزارة األشغال، إن مرحلة توحيد القوات 
المســلحة تمثــل بصمة مهمة فــي تاريخ 
الدولة ومبعث فخر واعتزاز، مشــيراً إلى 
أن توحيــد القوات المســلحة، خطوة لم 

تكــن لتتم لــوال الرؤيــة الثاقبــة والهمة 
العاليــة للمؤســس والباني لهــذه الدولة 
المغفــور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل 
نهيــان، رحمــه الله، ولــوال جهد بذل من 

القيادات المتعاقبة على هذه المؤسسة.
وأكــد العامــري أن توحيــد القــوات 
المســلحة كان مرحلة مهمة في تاريخها، 
مشــيداً في الوقت نفســه بجهود صاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 
رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعاه الله، التي ساهمت في االرتقاء 
بقواتنا المسلحة، لتصبح اليوم بين أفضل 
المســتويين  علــى  المتقدمــة  الجيــوش 

اإلقليمي والعالمي.

وقــال زايد عتيبة المزروعي، إن االحتفال 
بيوم القوات المسلحة إنما هو احتفال بما 
حققته القيادة الحكيمــة لدولة اإلمارات 
من إنجازات علــى جميع الصعد المحلية 
واإلقليميــة والدولية، وحرصــاً منها على 
إرســاء قواعــد األمــن واالســتقرار فــي 
المنطقــة العربية واإلقليمية، مشــيراً إلى 

أن عهد تأســيس هذا الوطــن، بدأ بقيادة 
باني نهضته، والدنا، المغفور له بإذن الله 
تعالى الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان، 
رحمــه اللــه، حيــث حرص علــى توحيد 
صفــوف االتحاد، وإرســاء دعائمه لتعزيز 
مســيرة التقدم، وذلك بإعالن قيام توحيد 
القوات المسلحة تحت علم واحد، وقيادة 

واحدة.
ورفــع المستشــار ســلطان بــن بطي 
المهيــري، أميــن عام المجلــس التنفيذي 
إلمارة الشارقة نائب رئيس مجلس إدارة 
جمعية الشــارقة الخيرية، آيــات التهاني 
والتبريــكات إلى صاحب الســمو الشــيخ 
خليفة بن زايد آل نهيــان، رئيس الدولة، 
حفظــه اللــه، وإلى أخيه صاحب الســمو 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
دبــي، رعــاه اللــه، وإلى صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيــان، ولي 
عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى للقوات 
المســلحة، وإخوانهمــا أصحــاب الســمو 
أعضــاء المجلس األعلى حــكام اإلمارات، 

بمناسبة توحيد القوات المسلحة.

وأكــد عبداللــه مبــارك الدخــان األمين 
العام لجمعية الشــارقة الخيرية، أن قواتنا 
المســلحة الباسلة فخر للمواطن والمقيم، 
مشــيراً إلى أن هــذه القوات المســلحة 
تعتبر من أفضل القــوات العالمية، حيث 

تمتلك أحدث األسلحة المتنوعة، 
وأوضح الدخان أن الوالء األكبر للدولة، 
ولصاحب السمو رئيس الدولة، وألصحاب 
الســمو أعضــاء المجلــس األعلــى حكام 
اإلمارات، وأشــاد عبدالله مبارك الدخان، 
بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلى للقوات المســلحة، والذي يحرص 
دائمــاً على الحضــور مع أبنائــه وحثهم 
المســتمر على الصبــر والمزيد من الجهد 
في ســبيل درء المشاكل عن الوطن، وفي 
دول مجلــس التعــاون الخليجي والوطن 
العربي، حيث رأيناه في عدد من المواقع 

العسكرية مع الجنود والضباط.
وأشار سلطان بن دلموك رئيس مجلس 
القرآن والسنة بالشارقة،  إدارة مؤسســة 
إلى أن قواتنا المســلحة تــزداد قوة عاماً 
بعد عام، ورفع بن دلموك الشكر والتقدير 
إلى كل جندي من أبناء القوات المســلحة 
الذي يبذلــون أرواحهم للدفاع عن تراب 
الوطن. وأشــاد عبدالله ســلطان بن خادم 
المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، 
بالدور الكبير الذي تلعبه قواتنا المسلحة 
ســواء داخل الدولة أو قواتنا المشــاركة 
ضمــن التحالف الدولــي والعربي، وهذا 
دليــل علــى أن قواتنــا المســلحة يعتمد 
عليها في كل المجاالت. ورفع علي محمد 
الراشــدي المدير المالي لجمعية الشارقة 
والتبريــكات  التهانــي  آيــات  الخيريــة، 
إلــى القيادة الرشــيدة، وإلــى أبنائنا في 
القوات المسلحة، مشــيراً إلى أن القوات 
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التضحيات للدفاع عن مكتسبات الدولة.

وقال منصور ســلطان بن راشد الخرجي، 
مدير عام دائرة التنمية االقتصادية في أم 
القيويــن، إنه في كل عــام نحتفي بذكرى 
توحيد قواتنا المسلحة في ظل مكتسبات 
وإنجــازات جديدة تضاف إلــى رصيدها 
الوطني على مســتوى التسليح والتدريب 
والتكنولوجيا العســكرية، مبيناً أن ذكرى 
هــذا العــام تجيء بعــد إقــرار المجلس 
الوطنــي االتحــادي للقانــون االتحــادي 
بشــأن الخدمــة الوطنيــة واالحتياطيــة، 
وهو القانون الذي ســيمد قواتنا المسلحة 
بالمزيد من الكوادر المواطنة، ويسهم في 
تعزيز انتماء الشباب إلى وطنهم وتعميقه 

وصقل قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم .
مــن جهته، قــال عبيد طويــرش مدير 
التخطيط والمســاحة، والقائم  عام دائرة 
بأعمال مدير دائرة البلدية في أم القيوين، 
إن ذكــرى توحيد قواتنا المســلحة، مثلما 
هي مناســبة لالحتفال والشــعور بالفخر 
واالعتــزاز، فإنها تعود بنا إلى الســنوات 
األولى لقيام دولــة الوحدة، وكيف واجه 
المغفــور له بإذن الله تعالى الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيــان، طيب اللــه ثراه، 
وإخوانه أعضاء المجلــس األعلى لالتحاد 
حكام اإلمارات، صعاب مرحلة التأســيس 
وتحدياتها بشــجاعة وإرادة قوية ال تلين، 
وقدرة علــى اتخاذ القــرارات التاريخية، 
وحكمــة فــي إدارة األمــور، وكيف كان 
تطويــر القوات المســلحة وتحديثها على 
قمة أولويــات القائد المؤســس وإخوانه 
أعضــاء المجلــس األعلى لالتحــاد حكام 
المنجــزات  أن  إلــى  الفتــاً  اإلمــارات، 
التاريخيــة التي تحققت فــي ظل االتحاد 
والنهضة الشــاملة التي نراها ماثلة أمامنا، 
ال بــد لها من جيش قــوي يحميها ورجال 
بواسل يقفون من حولها، وهذا هو الدور 

الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في 
الذود عن الوطن وحفظ إنجازاته.

ويقــول عبداللــه بوعصيبة مديــر المركز 
الثقافــي فــي أم القيوين، إنــه في ذكرى 
اإلماراتيــة،  المســلحة  القــوات  توحيــد 
البــد لنــا أن نثمــن ونقــدر دور الرعيل 
نفــذوا  الذيــن  العســكريين  مــن  األول 
رؤيــة القيادة الحكيمة فــي دمج القوات 
المســلحة بإخالصهم وتفانيهم في العمل 
وبإســهاماتهم الجليلة وتضحياتهم الجسام 
فــي خدمــة قواتنا المســلحة مــن أجل 
تثبيــت دعائم نموهــا وتطورهــا، مبيناً 
أن قواتنا المســلحة شــهدت منذ سنوات 
االتحــاد األولى قفزات نوعيــة كبيرة في 
التطور والتحديث على المســتويات كلها، 
اســتمرت هــذه القفزات تتوالــى بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بــن زايد 
آل نهيــان، رئيس الدولــة، حفظه الله، إذ 
يحرص ســموه على توفير كل اإلمكانيات 
وأرقى المستويات العالمية لها في مجالي 

التسليح والتدريب وغيرهما.

ويقــول الدكتــور جاســم خلفــان رئيس 
قسم العمليات بمركز الطوارئ واألزمات 
والكــوارث بــوزارة الصحة، إن مناســبة 
المســلحة تعد مناســبة  القوات  توحيــد 
عظيمــة ليســت ككل المناســبات، مبيناً 
أن قرار توحيد القوات المســلحة أرســى 
دعائم االتحاد وعزز مسيرته، وكان بمثابة 
األساس المتين الذي يعتمد عليه وكان له 
الدور الكبير في تطوير هذا الرافد المهم، 
وقد توحدت القوات المسلحة تحت علم 
واحــد وقيــادة واحدة، فســخرت لها كل 
اإلمكانات الالزمة وكل الطاقات البشــرية 
لتأسيســها وتحديثها وتطويرها على مدى 

سنوات طوال.

رفعت نخب مجتمعية أســمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة 
بــن زايــد آل نهيان رئيــس الدولــة، حفظه 
الله، وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي، رعاه الله، وإلى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى 
للقــوات المســلحة، وإلــى إخوانهم أصحاب 
الســمو حكام اإلمــارات، وإلى جميــع أبناء 
دولة اإلمارات، بمناسبة ذكرى توحيد القوات 
المسلحة، معربين عن تقديرهم للدور الرائد 
الــذي تضطلع به القوات المســلحة في دعم 
الســلم واألمن العالمــي إلى جانــب قيامها 
بمهام إنســانية عدة. وأشــاد ســعيد مصبح 
الكعبي رئيس مجلس الشــارقة للتعليم عضو 
المجلــس التنفيــذي بالمكانــة التي أصبحت 
علــى  للدولــة  المســلحة  القــوات  تحتلهــا 

الصعيديــن اإلقليمــي والدولــي، التي ترجع 
أساســاً إلــى التوجيهــات الحكيمــة للقيادة 
الرشــيدة، الســيما الدور اإلنســاني للقوات 
المســلحة والمشــهود لها عبر العالم، معبراً 
عن فخره لما وصلت إليه القوات المســلحة 
من تقدم وكفاءة جعلهــا من أفضل الجيوش 
تجهيزاً ومن أكثرهــا تطوراً. ووصف الكعبي 

القوات المســلحة بأنهــا درع الوطن وحامي 
حمــاه، الفتاً إلى دورهــا في حماية منجزات 
الدولــة وصوًال إلى ما وصلــت إليه االمارات 
من تقدم وتطور ورخاء. وتحدث الكعبي عن 
ســجل القوات المســلحة الحافل باإلنجازات 
اإلنسانية التي تظهر جليا من خالل إسهاماتها 
في عمليات حفظ السالم وإعادة األمل وإنهاء 

النزاعــات وتقديم يد العون لشــعوب كثيرة 
في شتى أنحاء العالم.

وأكــدت عائشــة ســيف أمين عــام مجلس 
الشارقة للتعليم أن قواتنا المسلحة هي فخر 
كل اماراتــي ومقيم علــى أرض الدولة، فهي 

التي تدافع عن تراب الوطن وتسهر على أمنه 
وأمن أبنائه، معتبرة القوات المسلحة مصنعا 
للرجال وخط الدفاع االول عن أمن واستقرار 
الدولة، وقالت ســيف إن القوات المســلحة 
حظيت باهتمام خــاص من المغفور له بإذن 
الله مؤســس دولــة االتحاد الشــيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي تمكن 

من تأســيس الدولة على قواعد الحق والعدل 
وســار علــى نهجه خيــر خلف لخير ســلف 
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظــه الله، وإخوانه أصحاب 
الســمو حكام االمارات، مؤكدة أن المدارس 
تحتفي بهذه المناســبة وتوليها اهتماما كبيرا 
وتحرص من خاللها علــى تعريف الطلبة بما 
تقوم به قواتنا المسلحة من جهود وتضحيات 
في سبيل رفعة الوطن وأمنه كما تعزز لديهم 

الشعور بالوالء واالنتماء الى أرض الوطن.

وقــال المحامــي يوســف البحــر إن قواتنــا 
المســلحة هي درع الوطن الحصين وسياجه 
المنيع وبفضل بسالة وشــجاعة أفراده ننعم 
باالســتقرار، حتى غدت االمارات واحة االمن 
واالمان. وتقدم البحر بالتهنئة لدولة االمارات 
حكومة وشــعبا بهذه المناســبة الغالية على 
القلوب، مؤكداً أن منتسبي القوات المسلحة 
علــى مختلف رتبهم ومواقع عملهم هم قوة 

الوطن ودعامة االقتصاد وحصن المجتمع.
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عبر مواطنون عن فخرهم واعتزازهم بقواتنا 
المســلحة، وأكــدوا أن جنودنــا األوفياء هم 
حصــن الوطــن المنيــع، الــذي تتحطم على 
جدرانه كل محاوالت النيل من صرح االتحاد 
الشــامخ، وأكــدوا أن ما يميز جنــود الوطن 
هــو حبهم الكبيــر لقادة الوطــن وإخالصهم 
لدولــة العــز، وأن كلمــات العــز والفخر لن 
توفي الجنود البواســل حقهــم. وأكد محمد 
خوري ضابــط التفتيش فــي جافزا بخصوص 
ذكرى توحيد القوات المسلحة، أن «الكلمات 
تعجز عن وصف مشاعرنا، التي يكللها الحب 
واإلخــالص والوفاء لمــا يقدمونــه لنا، فهم 
العين الســاهرة على راحتنــا وأمننا ورخائنا، 
فكل االســتقرار األمني والفكري والمعيشــي 

هم سببه.

ويبيــن المحامي هاني المال في ذكرى توحيد 
القوات المســلحة أنه وجب علينا كوننا شباباً 
أن نتذكــر دائمــاً المســؤوليات الملقاة على 
عاتق جنود الوطن، لهذا أدعو أن يحميهم الله 

من كل أذى أو ضرر.

وأشــار المواطن محمد ســيف السويدي أن 
توحيد القوات المسلحة ترتب عليه الكثير من 
الفوائد التي شــملت أرجاء الدولة، والقوات 
المسلحة جزء ال يتجزأ من عملية بناء وارتقاء 
الدولــة، وجاء قرار التوحيــد ليعكس حكمة 
ورؤيــة المغفــور له، بإذن الله، الشــيخ زايد 
بن ســلطان آل نهيان، إضافة إلى أن التوحيد 
يعكس حرصنا على حماية الوطن والمحافظة 

على مكتسباته.

وقال المواطــن محمد بن خليفة القمزي في 
ذكــرى توحيد القــوات المســلحة، أن هذه 
المبادرة كانت من المبادرات األساســية بعد 
توحيــد الدولــة في عــام 1971 والجيش في 
1976 بعد أن أمر المغفور له بإذن الله الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان بذلك التوحيد.

وأوضــح المواطن أحمد الريــس فيما يخص 
ذكــرى توحيــد القــوات المســلحة أن قرار 
التوحيــد كان صائبــاً فهو يصــب في مصلحة 
وحماية الوطن، خاصة أنه يخلق شــعوراً من 

الوالء واالنتماء للوطن الغالي.

وأشــار خالد المال في ذكرى توحيد القوات 
المســلحة، أن ما قامت به القيادة الرشــيدة 
من حثنا ودعمنا على حمل مسؤولية الوطن، 
وأثبت منتســبو قواتنا المســلحة أنهم على 
قــدر حجم ما يوكل إليهم من مســؤوليات، 
حيث ثقتنا بهم ال يمكن أن يمسها أحد، فهم 
يقومــون بدورهم بهمــة وعزيمة وإخالص 

تجسيداً لالتحاد وتأكيداً للتالحم الوطني.
وقــال المواطــن فريد جمعــة إن ذكرى 
توحيد القوات المسلحة اإلماراتية، هو يوم 
فخــر وعز لــكل مواطن يعيــش على هذه 

األرض الطيبة،
وأوضح عبد الرحيم الهياس مدير تنفيذي 
في شــركة اتصــاالت أن احتفــاالت الدولة 
بهــذه الذكــرى المهمة هي فرصــة لتذكير 
الجميع بذكــرى توحيد القوات المســلحة، 
والجهــود والتضحيــات التي بذلتهــا ابتغاء 

رفعة الوطن.

وذكر المواطن أحمد عبد الرحمن  أن القوات 
المســلحة اإلماراتية هي أحــد أهم الدعائم 
التي تعتمد عليهــا الدولة للوصول إلى آفاق 

من التطور واالزدهار.
وقال إبراهيم الهاشــمي إنه مهما بذل من 
تضحيات، لكي يوضح فضل القوات المسلحة 
اإلماراتيــة على حمايــة الوطــن، فلن يوفي 

حقها.
ولفت أحمد البلوشــي أنه ككل الشــباب 
اإلماراتــي يتمنى خدمة الوطن في أي مكان، 
وأن ذكرى توحيد القوات المسلحة اإلماراتية 
هــي ذكــرى لالعتبار والتعلــم بأنه يجب أن 

نعمل للمستقبل، وأن نعتمد على أنفسنا في 
كل شيء.

وقــال المواطــن راشــد محمــد إن القــوات 
المسلحة بذلت الكثير من الجهود في الجانب 
اإلنساني، ولم يتواَن رجالنا في يوم من األيام 
عن إغاثــة المنكوبين في الخــارج، واألمثلة 
علــى ذلك تبــدو كثيــرة، منذ قيــام االتحاد 

وحتى الغد
وأضاف المواطن طارق خميس، إن نعمتي 
األمــن واألمان، ال تقدران بثمن، وبفضل الله 
ســبحانه وجنودنا البواسل ال نشعر بخوف أو 

خطر، فهؤالء الرجال هم العين الساهرة التي 
ال تنــام، من أجل توفير راحة األمن لشــعب 
اإلمارات والمقيمين على هذه األرض الطيبة.

وأكــد المواطن ســعيد الجابــري أن القوات 
المســلحة تميــزت بإنجــازات رائعــة علــى 
الصعيديــن المحلــي والعالمــي، ولعل آخر 
العمليات التي أثلجت قلوبنا مشــاركتهم في 
عاصفــة الحزم، والتضحية بأرواحهم من أجل 

دفع الظلم عن المظلومين.
وأشار المواطن حميد الحمر إلى أن التحاق 
أبناء دولة اإلمــارات بالخدمة الوطنية، دليل 

ومؤشر واضح على مدى استعداد المواطنين 
للتضحية من أجل الوطن الغالي

وشكر المواطن عامر حسن قواتنا المسلحة 
على جميع ما بذلــوه من أجل خدمة الوطن 

وراحة شعبه.

وأكد محمد معين آل علي، مدير المواصالت 
المدرســية، أن القوات المســلحة تعد إحدى 
مؤسســات الدولة الوطنية االتحادية المهمة 
والرائــدة، التي كان ومازال وســيبقى دورها 
محورياً فــي تعزيز اســتقرار الدولة وحماية 
أمنهــا. ويوضح محمد الحــدادي، مدير مركز 

العين التابع لدار زايد العليا للرعاية اإلنسانية 
وذوي االحتياجات الخاصــة، بأن يوم توحيد 
قواتنا المسلحة كان يوماً استثنائياً وخالداً في 

تاريخ دولة اإلمارات العربية المتحدة.

وأوضــح محمــد المزروعــي، موظــف، بأن 
لقواتنــا المســلحة اإلماراتية مهامــاً عدة في 
داخــل الدولة وحتى خارجهــا، وال ينكر أحد 

مواقفها المشرفة في مختلف المحافل. 
ويــرى ســالم  الرفاعــي، موظــف، إن ما 
اإلماراتيــة من  المســلحة  القــوات  حققتــه 
مشاركات ونتائج مشــرفة ودقة قتالية عالية 
أثنــاء عملية عاصفة الحــزم كان أكبر مفخرة 

لكل إماراتي.
ونوه ســالم الرفاعي إلــى أن رجال قواتنا 
المسحلة يستحقون كل تكريم وشكر وتقدير 
علــى جهودهــم في ســبيل خدمــة ورفعة 
الوطــن، وتطــرق أحمد محمد حســين، إلى 
نقطــة مفادهــا أهمية إقرار مشــروع قانون 
الخدمــة الوطنية واالحتياطية الخاص بالدولة 
والــذي تم إقراره مؤخراً، ألنه يشــكل نقطة 
مضيئة ومهمة على طريق الجهود التي تبذلها 
القيــادة الحكيمــة التخــاذ كل ما من شــأنه 
حماية الوطن. وأشــار عمــار الكعبي، إلى أن 
توحيد القوات المســلحة يحظى بتقدير كبير 
وله شــأن عظيم لدى الدولة قيادة وحكومة. 
فــال يخفــى على أحــد ِعظم رســالة القوات 
المســلحة وأهدافها، وما تقــوم به من جهد 

رائد في التنمية الوطنية.

وهنــأ المواطن محمد كاســين رجال القوات 
المسلحة بذكرى التوحيد، مؤكداً أن ما يبذله 
رجال القوات المســلحة مقدر ومشــكور من 
كل مواطنــي الدولــة، تحــت قيــادة ورعاية 
دائمة مــن القيادة الرشــيدة، وقال المواطن 
عبــد الله محمد الدنكي بــأن الرخاء والنماء 
واألمن واألمان الذي يعيشــه مواطنو الدولة 
والمقيمــون فيهــا، ما هــو إال نتيجة طبيعية 
لالستقرار الذي تتمتع به الدولة والذي تعتبر 
القوات المسلحة إحدى األذرع التي ساهمت 

في ترسيخ هذه الحقيقة على وجه األرض
وعبر ســلطان ديدي الشــحي عــن فخره 
وســعادته ودعمه الالمحــدود لجميع رجال 
القوات المسلحة، الذين يتحملون كل الظروف 
الصعبة إلنهاء أعمالهم على أكمل وجه. وذكر 
جمعة عالي الشحي أن المسؤوليات الجسام 
الملقاة على عاتق القوات المسلحة، تستدعي 
أن نقول لهم شــكراً وألف شــكر، ليس على 
لســاننا فقط بل على لســان الكثير من دول 
العالم التي تعرضت لنكسات وجاءت وقفات 
القوات المسلحة في دولة اإلمارات كالبلسم 

الشافي والدواء الشافي لجروحهم.

التواصل  تفاعــل مغردون علــى موقــع 
توحيــد  بذكــرى  تويتــر،  االجتماعــي 
أنشــأوا  أن  بعــد  المســلحة،  القــوات 
وســماً حمــل عنــوان (#ذكرى_توحيد_

المنصة  ليكون  القوات_المســلحة_39)، 
التــي يعبرون مــن خاللها عــن فخرهم 

واعتزازهم بهذا الحدث الكبير. 

وليــس هذا غريبــاً على شــعب اإلمارات 
ومواطنيها في نسبة هذا االنجاز لقائدهم 
الملهم ومؤســس دولة اإلمارات المغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان آل 

نهيــان، رحمه الله؛ بتغريدات جمعت بين 
حروفها كلمة «زايد»، كالذي دونه الوالء_

لإلمــارات: «نقول لضبــاط وضباط صف 
وأفراد القوات المســلحة، شــكًرا لكم من 
القلــب ألنكم أنتم مــن يحافظ على أمننا 

يا عيال زايد».

ودون ســعيد مفتخــراً بالمناســبة «قرار 
توحيــد قواتنا المســلحة قبــل 39 عاما 
القادة  قرار استشــرافي وحكيم اتخــذه 
المؤسســون لدولتنــا». وغــردت وفــاء 
المــال: «إنجازات في عهد والدنا ومعلمنا 
وقائدنا وباني نهضة دولتنا. كان هذا حلم 
زايد االتحاد فــي جميع المجاالت فهنيئا 
لنا». وشــاركه بو فاطمة «كانت رســالة 

أبينا زايد وأبينا راشــد طيب الله ثراهما 
االتحاد ألنه في االتحاد قوة».

وهنــاك مــن كتب الشــعر بمناســبة 
الذكــرى، ومنهم من شــارك رجال قواتنا 
المسلحة الحب والوفاء واالخالص، حيث 
ســجل محمد الظهــوري: «قالها ســيدي 
صاحب الســمو الشــيخ محمــد بن زايد 
ضباط وجنود افتخر في لحاكم يا عزوتي 
يا فخر نفســي مع النــاس»، وغرد حربي 
العامري «نفخر برجال القوات المســلحة 
فهم أبناء الوطن االوفياء الذين يحفظون 
حــدود الوطن وأرضه وبحره وجوه بكل 

تفان وإخالص». 
ودون علــي العبدولي «أبناء اإلمارات 
مستعدون لخدمة وطنهم.. في أي مكان.. 

وزمان.. والتضحية بالغالي والنفيس».
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