كلمة التحرير ...
تطل علينا سنوياً ذكرى غالية عىل قلوب أبناء الوطن ،متثل إحدى أهم املحطات الرئيسة يف ترسيخ
ومتكني وطن الخري والعطاء وطن املحبة واإلخاء ،إمارات املحبة والسالم .ففي مثل هذا اليوم منذ ستة
وثالثني عاماً مضت ،صدر اإلعالن التاريخي بتوحيد القوات املس��لحة ،فتحققت األماين والتطلعات،
وتحققت الرؤى واإلنجازات تحت قيادة واحدة وعلم واحد تنطلق من إس��راتيجية متكاملة شاملة
تقوم عىل املواءمة بني بناء القوة العسكرية ودعم مجاالت التنمية املختلفة وتوسيعها.
لقد حظيت القوات املس��لحة منذ بداياتها باهتامم خاص من القائد املؤس��س املغفور له -بإذن
الله -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ،وقائد املسرية سيدي صاحب السمو الشيخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان ،رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" ،الذي حباها
بالكث��ري من الرعاي��ة واملتابعة ،وحرص عىل توفري كاف��ة اإلمكانيات املادية والفني��ة لها ،وتزويدها
بأحدث األس��لحة واملعدات ،وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا العس��كرية املتقدمة حتى أصبحت
قواتنا املس��لحة يف طليعة الجيوش الحديثة ،وأصبح لها مكانة متميزة ومتفردة نتيجة التزام قيادتنا
الرشيدة بتوفري كل السبل لنجاحها والوفاء برسالتها وأداء واجباتها ،وهذا ما عرب عنه سيدي صاحب
الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة يف حديثه بهذه
املناسبة حني قال" :إن التزامنا بتطوير قواتنا املسلحة وتوفري كافة املقومات التي تجعلها قادرة عىل
النهوض مبس��ؤولياتها ،وأداء واجباتها ،هو التزام ثابت ،يشكل رأس أولوياتنا الوطنية ،ونحن واثقون
بأن هذه القوات قادرة عىل استيعاب التقنيات الحديثة واألساليب الجديدة لتظل عىل مستوى عال
من الجاهزية واالس��تعداد ،اللذين يؤهالها لتحمل مس��ؤولياتها يف الدفاع عن الوطن وحامية أمنه
واستقراره".
اليوم ونحن نحتفل بذكرى توحيد القوات املس��لحة تصدر مجلة "درع الوطن" ملحقاً خاصاً بهذه
املناس��بة يتحدث من خالله س��يدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" إىل قادة وضباط صف وجنود القوات املس��لحة محيياً
ومهنئاً وموجهاً ،وينرش امللحق كلمة س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاة الله" والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد
آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ،وكلمة س��عادة الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة ،وكلمة س��عادة اللواء الركن عيىس س��يف محمد
املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة ،وكلامت رؤساء الهيئات وقادة الوحدات •

بقلم:
الرائد ركن /يو�سف جمعة احلداد
رئي�س التحرير
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أقوال

« حتية اإىل رج�ل ع�هدوا الله والوطن ب�أن يكونوا
الدرع الواقي وال�صي�ج احل�صني لوطنهم واأمتهم»

املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
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الوطن ،و�صون ً� ملكت�صب�ته ومقدراته»

خليفة بن زايد آل نهيان
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الأعلى كم� عهدن�كم رج�ل النخوة وال�صه�مة
والإيث�ر والعط�ء والإقدام»

محمد بن راشد آل مكتوم
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36

أقوال

36

«اأيها اجلنود البوا�سل...قرار توحيد
القوات امل�سلحة كان و�سيلة اإىل مزيد من
تدعيم االحتاد وتوطيد اأركانه ،و�سمانة
لالأمن واال�ستقرار ،و�سبيالً اإىل تاأكيد قيم
الوطنية واملواطنة»

محمد بن زايد آل نهيان
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كلمات

36

كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ

خليفة بن زايد اآل نهيان
رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"
إىل مجلة درع الوطن

مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة الـ 36

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة
"حفظه الله" كلمة ضافية إىل مجلة "درع الوطن" مبناسبة الذكرى السادسة والثالثني لتوحيد القوات
املسلحة معرباً من خاللها ألبنائه قادة وضباط وضباط صف وجنود قواتنا الباسلة عن سعادته وخالص
اعتزازه وتقديره ملا يبذلونه من جهد ذوداً عن حياض الوطن وصوناً ملكتسباته ومقدراته ،باعتبار
أن قرار توحيد القوات املسلحة كان محطة هامة يف املسرية االتحادية وضعها عىل درب التحديث
والتطوير ،واكتملت بصدوره كافة املقومات التي تجسد معاين االتحاد ،وتالياً نص الكلمة:
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كلمات
أبن��ايئ وبنايت ق��ادة وضب��اط وضباط صف
وجنود قواتنا املسلحة الباسلة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ...
يسعدنا ،ونحن نحتفل اليوم بالذكرى السادسة والثالثني
لتوحيــد قواتنا املســلحة أن نحييكم ،وأن نعرب لكم عن
خالص اعتزازنا وبالغ تقديرنا ملا تقدمونه من جهد ،ذودا ً
عن حياض الوطن ،وصوناً ملكتسباته ومقدراته؛ مؤكدين
إمياننا املطلق بأن مسريتنا املباركة ستميض قدماً لتحقيق
املزيد من الخري لشعبنا ،والتقدم واملنعة لوطننا.
إن قــرار توحيد القوات املســلحة ،كان محطة هامة يف
املســرية االتحاديــة ،قرار وضع تلك القــوات عىل درب
التحديث والتطويــر ،واكتملت بصدوره كافة املقومات
التي تجســد معاين االتحــاد ،وتوفرت من خالله عنارص
القــوة التي تحمي الكيان االتحادي ،وتســهم يف تثبيت
أركانه وتعزيز بنيانه ،كام أنه تجسيد صادق إلميان اآلباء
املؤسســني باالتحاد خيارا ً وهدفاً ،عرب عن قوة عزميتهم،
وهم يرســون دعائم االتحاد ،ويضعــون اللبنات األوىل
يف رصحه الشــامخ ،وإننا إذ نســتلهم من عملهم معاين إخواين وأبنايئ البواسل
اإلرصار ،وقــوة العزمية ،لنتوجــه إىل املوىل عز وجل ،أن إن التزامنــا بتطويــر قواتنــا املســلحة ،وتوفــري كافة
يشــملهم برحمته الواسعة ،وأن يسكنهم مسكن صدق املقومات ،التي تجعلها قادرة عىل النهوض مبسؤولياتها،
وأداء واجباتهــا ،هو التزام ثابت ،يشــكل رأس أولوياتنا
مع الشهداء واألبرار.
الوطنيــة ،ونحــن واثقون بأن هذه القــوات قادرة عىل
إخواين وأبنايئ البواسل
اســتيعاب التقنيات الحديثة واألساليب الجديدة ،لتظل
ٍ
إننا ونحن نتابع ما تشــهده قواتنا املســلحة من تطور عىل مســتوى عال مــن الجاهزية واالســتعداد ،اللذين
مســتمر ،وعطــاء مســتدام ،وجاهزية كاملة ،لنشــعر يؤهالهــا لتحمــل مســؤولياتها يف الدفاع عــن الوطن،
باطمئنان واعتزاز وافريــن ،إزاء ما تنجزه هذه القوات وحامية أمنه واستقراره.
يف مياديــن التدريب ،وما تكتســبه من مهارات ،تضعها
وتأكيــدا ً للتكامل بني كافة مكونــات العمل الوطني
يف مصاف الجيوش الحديثة تدريبــاً ،وتجهيزا ً ،مؤكدين ومؤسســاته ،كانت قواتنا املســلحة وال زالت ،تنشط يف
أن مــا اكتســبته قواتنا مــن قدرات علميــة وتدريبات مياديــن العمل الوطني ،تضع الخطــط ،وتنفذ الربامج،
ميدانيــة ،يؤهلها للقيام بالواجبات املوكلة لها يف الدفاع للقيــام بواجبهــا يف التنميــة املســتدامة للدولة ،يف أي
عن الوطن ،وحامية أمنه ،واستقراره بكل هم ٍة واقتدار ،وقت طلب منها ،ويف أي مــكان عىل أرض الدولة ،وقد
وترســيخ األمن اإلقليمــي والــدويل باعتبارهام مكملني أسهم التفاعل مع املؤسســات املدنية املختلفة ،وتبادل
لألمن الوطني.
الخربات معها كثريا ً يف توفري عوامل التنمية املســتدامة
لقد كان وما زال الدفاع عن الحق ،والذود عن املبادئ ،يف كافــة املجاالت االقتصادية واالجتامعية ،كام ســاهم
أمــى مــا لدينا من ســالح ،وأقوى ما منلــك من عتاد .يف اســتثامر الكوادر البرشية الوطنية ،مبا يتناســب مع
وانطالقــاً من ذلك ،حرصت قواتنا املســلحة عىل القيام مكانتها ،كمحور أساس يف عملية التنمية ،وبناء الوطن،
بــدور فاعــل يف محيطها اإلقليمي ،فجاءت مشــاركاتها وأمن املواطن ،إمياناً منا بأن حامية الوطن واملكتســبات
يف تنفيــذ واجبات قــوات درع الجزيــرة ،كأحد آليات واإلنجازات التي تحققت عىل أرض اإلمارات ،مسؤولية
التعاون العســكري بني دول مجلس التعاون الخليجي ،جامعيــة ،ينهض بها كل مواطــن يف مجال عمله ،تعبريا ً
كام حرصــت عىل النهــوض مبســؤولياتها الدولية ،من عن أصالة االنتامء ،وتأكيدا ً ملعاين الوفاء.
خالل مشــاركاتها يف قوات حفظ السالم الدولية ،وكانت
يف جميع هذه املشاركات منوذجاً يف االنضباط وااللتزام ،إخواين وأبنايئ
بحيث أعطت مساهامتها يف كافة ميادين العمل ،صورة إن مــا حققتــه قواتنا املســلحة خالل العقــود األربعة
ناصعة عــن الدولة وأبنائها ،وأضفت طابعاً إنســانياً ملا املاضيــة كان مبعث فخــر واعتزاز ،لكنــه أضاف أعباء
إضافية عىل كل من ينتســب إىل تلك القوات ،فالتطور
يتحلون به من صفات.
الــذي تحقق حتى اآلن ال يجب أن يكون نهاية املطاف،
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بــل هو حافــز ملزيد من العمــل ،وتحقيــق مزيد من
اإلنجــازات ،ويف ظــل التســارع الهائــل الذي تشــهده
التقنيــات العســكرية الجديــدة ،فــإن أي تهاون عىل
صعيــد التأهيل والتدريــب ،ال يعني فقط التخلف عن
الركــب ،وإمنا تآكل ما تحقق من إنجــازات أيضاً ،وإننا
إذ نشــاطركم اليوم االحتفال بعيدكم السادس والثالثني،
لندعوكم للمحافظة عىل املثابرة يف التدريب ،واالستزادة
من العلم ،لتظلوا مثالً ومنوذجاً لالقتدار والجاهزية.

أيها اإلخوة البواسل

ال يفوتنــا ونحــن نحتفل بهــذه املناســبة املجيدة ،أن
نوجــه التحية املباركــة ،والتهنئة الخالصــة إىل إخواننا
أصحاب الســمو أعضــاء املجلس األعــىل لالتحاد ،وإىل
كافة املؤسســات االتحادية واملحلية ،والهيئات الرسمية
واألهلية ،وأبناء شــعبنا الويف ،مبا حققته وأنجزته قواتنا
املســلحة ،كام نســتذكر بكل التقدير واإلكبــار الرعيل
األول من العسكريني ،الذين كانت ملساهامتهم بصامت
مؤثرة ،أغنت مســرية قواتنا املســلحة ،وأرســت دعائم
ثابتة لنموهــا وتطورها ،وإذ نرجــو الرحمة ملن انتقل
منهــم للرفيق األعــىل ،فإننا ندعو ملــن يعمل منهم يف
مؤسسات مدنية أو املتقاعدين مبوفور الصحة والعافية.
وفقكــم الله ،وســدد عىل طريــق الخــري خطاكم،
وأمدكم بالعزمية ،ملواصلة عطائكم لوطنكم وأمتكم •

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

36
قرار توحيد القوات
املسلحة حمطة
هامة يف املسرية
االحتادية واكتملت
بصدوره كافة
املقومات التي
جتسد معاين
االحتاد

نشعر باطمئنان
واعتزاز وافرين إزاء
ما تنجزه قواتنا
املسلحة يف
ميادين التدريب

إن ما حققته
قواتنا املسلحة
خالل العقود
األربعة املاضية
كان مبعث فخر
واعتزاز
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كلمات

36

كلمة �شاحب ال�شمو ال�شيخ

حممد بن را�شد اآل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"
إىل مجلة درع الوطن

مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة الـ 36
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
ديب كلمة إىل مجلة "درع الوطن" مبناسبة الذكرى السادسة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة أشاد
فيها بقرار السادس من مايو  1976قد جسد إميان اآلباء املؤسسني بأهمية االتحاد ،وأكد تصميمهم
عىل توطيد أركان اإلتحاد وتعزيز بنيانه ،وفيام ييل نص الكلمة:
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كلمات
إخواين وأبنايئ ضباط وجنود القوات املسلحة
أيها املواطنون الكرام
أبدأ بحمداللــه عىل فيض نعمه وكريم عطائه وهدايته
لنــا إىل جادة الحق والرصاط املســتقيم ،وتعمري قلوبنا
باإلميان ،وإلهامنا الحكمة والرشاد وبعد النظر ،ومتكيننا
من العمل ملا فيه مرضاته وتعمري أرضه وتحقيق مصالح
عباده.
وأحمده سبحانه وتعاىل أن قدر يل أن أشارككم اليوم
للمرة السادســة والثالثني االحتفــال بذكرى صدور قرار
توحيد قواتنا املســلحة ،وأشــكره عز وجل شكرا ً جزيالً
عىل مــا كتبه يل من ترشيف يف مواكبة مســرية توحيد
القوات املســلحة منذ انطالقها وحتى اكتاملها وترسيخ
بنيانهــا وتقويتــه وتطويــره إىل املســتوى الــذي يلبي
طموحات وطننا وقيادتنا.
لقد جسد قرار الســادس من مايو  1976إميان اآلباء
املؤسســني بأهمية االتحاد ،وأكد تصميمهم عىل توطيد
أركان اإلتحــاد وتعزيــز بنيانه ،فأغلقــوا بذلك صفحة
تشكيك املشككني ،وأالعيب الطامعني ،وتربص املرتبصني
بنموذجنا االتحادي الوليــد ،وحلمنا الكبري بدولة قوية
تجمــع وتحشــد الطاقات ،وتســابق الزمــن وتخترص
املســافات للحاق بالعــرص ،وتعوض شــعبنا عام فاته،
وتسري به إىل املستقبل بثقة وأمل وتفاؤل.
وجاء قرار التوحيد يف الوقت املناسب وقبل أن تكمل
الدولة االتحادية العام الخامس من عمرها املديد ،فمهد
لإلجراءات الدســتورية التي عززت القرار ووضعته عىل
طريــق التنفيذ ،حيــث تجلت حكمة اآلباء املؤسســني
يف اعتــامد آلية التنفيــذ املتدرج الــذي يضمن تحقيق
األهــداف املرجوة عىل أحســن وجه ممكــن .ومل تكن
عميلة توحيد القوات املسلحة لإلمارات سهلة ابدا ً.
كان الوعــي بأهميــة التوحيــد وحتميتــه موجودا ً،
وكانت اإلرادة السياســية متوفرة ،لكن الواقع كان يضج
بالعقبــات والتحديــات ،ومتثل التحدي األكرب يف شــح
املــوارد البرشية الوطنية املؤهلــة لقيادة وإدارة عملية
التوحيد ،ووضع وتنفيذ خطط بناء جيش وطني عرصي
يكون يف مســتوى تطلعات آبائنا املؤسسني واحتياجات
وطننا الدفاعية.
وهكــذا ،كان البد إلجراءات التوحيد أن تســري عىل
إيقاع إعداد وتأهيل مواردنــا البرشية الوطنية يف كافة
الرتــب والتخصصات ،وهو ما بدأ يف التحقق مع اكتامل
البنية األساســية العســكرية ،ويف القلب منها ،املدارس
والكليات العسكرية املتخصصة ،ومع كل دفعة جديدة
من الخريجني الضباط والجنود ،كانت مســرية التوحيد
تتقدم خطوات إىل األمــام ،إىل أن تحقق الهدف ،وأخذ
قرار الســادس من مايو كل تجلياته عــىل أرض الواقع،
وصارت قواتنا املسلحة ملء السمع والبرص ،درعاً قوية
للوطــن ،عىل أعىل درجات الجهوزية واليقظة والتأهب
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للــذود عن حياضه واســتقالله وســيادته ،تظلل وطننا
ومجتمعنا باألمن واألمان ،وتحمي استقراره ومكتسباته
وازدهــاره ،وتعزز ثقته باملســتقبل ،وتقــوي عزميته يف
ســعيه لتحقيق آماله وطموحاته يف تبوؤ املكانة الالئقة
التــي يرنو إليها بــني دول العامل املتقدمــة ومجتمعاته
الراقية.

إخواين وأبنايئ الضباط والجنود

مــع كل عام جديد تكرب ذكرى هذا اليوم الوطني األغر،
وتتعمق معانيها ودروســها يف قلوبنا وعقولنا ،وســيظل
الدرس األهم الذي نســتلهمه من مســرية بنــاء دولتنا
مبــا فيها قواتنا املســلحة ،أن اإلنجــاز ،أي إنجاز ،مهام
صغــر أو كرب ،هــو رهن رؤيــة القيــادة املخلصة التي
تنذر نفســها وإمكانياتها لخدمة الوطن وتحقيق عزته
ورفعته وســعادة ورخــاء أبنائه ،ورهــن إرصارها عىل
تحقيق األهداف اعتامدا ً عىل التخطيط السليم والتنفيذ
الكفؤ ،بحشد املوارد وتنسيق الجهد الجامعي ،والوعي
باملتغــريات ،واســتيعاب املســتجدات ،وتوخي الجودة
واإلتقان وأفضل املعايري واملامرســات العاملية ،وامتالك
القدرة عىل التقييم ،والشجاعة عىل املراجعة والتصحيح
والتعديل.
ومــن دروس الذكرى املهمة التي باتت مبثابة الرشط
الوجــويب للنجــاح ،أن التطويــر ينطلق مــن الواقع ال
مــن الرغبات واألمــاين املجــردة ،وأن التقــدم بالواقع
ينطلق مــن داخله ،بكل ما يزخر بــه هذا الداخل من
معطيات وتفاعالت اجتامعية واقتصادية وسياســية ،ال
من تصورات نظرية مســبقة ،أو مناذج مســتوحاة من
واقــع آخر ،وأن حركة الواقــع تكون يف زمانه املتجه إىل
املستقبل ،ال يف أزمنة أخرى ،وأن األحالم مرشوعة فقط
للذيــن يعملون ويكــدون ويؤمنون بأن اإلنســان قادر
عىل اجرتاح املعجزات إذا ما توفرت له البيئة املناســبة،
ذلك أن القوة دامئاً يف الســاعد وليست يف السيف ،وأن
املعرفة هي أساس القوة ،وهي متاحة ملن يسعى إليها،
ويف عقيدتنا "وأن ليس لإلنسان إال ما سعى".

أيها الضباط والجنود

اعتزازي بكم ال تحــده حدود ،فقد صدقتم ما عاهدتم
اللــه عليه يف الجــد واإلخــالص والعطــاء واالنضباط،
وحفظتم يف صدوركم قسم الجندية وعشتموه يف صدق
انتامئكم لوطننا الغايل ،وعمق والئكم لقيادتنا الرشيدة،
وتنفيذكــم لكافة املهام التي تكلفون بها عىل أتم وجه،
واســتعدادكم للتضحية وتقديم الغــايل والنفيس لتظل
رأس الوطن مرفوعة ،وراياته خفاقة وكرامته محفوظة،
واستقالله مصاناً ،واستقراره موفورا ً.
أنا أعرف أيها األخوة واألبناء أن الرشف الذي يحظى
به املنتســبون للسلك العســكري ميألهم مبشاعر الفخر
واالعتــزاز ،فهنيئــاً لكم بهذا الــرشف ،وهنيئاً لكم برمز
هذا الرشف ،قائدكم األعىل أخي صاحب الســمو الشيخ

اعتزازي بكم ال
حتده حدود فقد
صدقتم ما عاهدمت
اهلل عليه يف اجلد
واإلخالص والعطاء
واالنضباط
أيها الضباط
واجلنود أنتم
قرة عني الوطن
واملواطنني
وستظلون
بتوفيق اهلل ورعاية
قائدكم األعلى كما
عهدناكم رجال
النخوة والشهامة
واإليثار والعطاء
واإلقدام
صارت قواتنا
املسلحة ملء
السمع والبصر
درعًا قوية للوطن

36

جسد قرار
السادس من
مايو  1976إميان
اآلباء املؤسسني
بأهمية االحتاد

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله"،
وهنيئاً لوطننا باهتامم ســموه ورعايته ومتابعته لكافة
شــؤون قواتنا املســلحة ،وحرصه عىل تزويدها بأحدث
منظومــات الســالح وتوفــري كل متطلبــات جهوزيتها
وتطويرها ورفع كفاءة منتســبيها وتأمــني احتياجاتهم
وراحتهم وعيشهم الكريم.
وأهنئكــم أيضاً مبا تحظون به مــن املتابعة الدؤوبة
واإلرشاف املبــارش مــن نائب القائد األعىل أخي ســمو
الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي،
وســيذكر وطننا دامئاً لســموه دوره الحيــوي يف تطوير
قواتنــا املســلحة إىل جيش عــرصي يف بنيتــه وثقافته
وانضباطه وتســليحه وبرامــج رفده باملــوارد البرشية
املؤهلة واملدربة ،وبرامج تكوين كوادره وأطره القيادية
الوطنية.

أيها الضباط والجنود

أنتم قــرة عني الوطــن واملواطنني ،وســتظلون بتوفيق
الله ورعاية قائدكم األعىل كــام عهدناكم رجال النخوة
والشــهامة واإليثار والعطاء واإلقــدام ،وكيل ثقة بأنكم
تســتيقظون كل فجر وأنتم أكرث متســكاً بقيم اإلخالص
والوفــاء والفــداء ،وأكــرث إرصارا ً عىل اإلتقــان والنجاح
والتفــوق ،وأكرث التزاماً بتنفيــذ املهام التي تكلفون بها،
وأكــرث رغبة يف اســتيعاب جديد الســالح وكافة العلوم
العسكرية والتكنولوجية.
حفظكم الله ووفقكم ،وحفظ وطننا وأدام عليه عزه
واستقراره وازدهاره •

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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كلمات

36

كلمة الفريق اأول �شمو ال�شيخ

حممد بن زايد اآل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة
إىل مجلة درع الوطن

مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة الـ 36
يف ذكرى توحيد القوات املسلحة وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،كلمة إىل مجلة "درع الوطن" أعرب فيها عن شعوره
العميق باالمتنان والعرفان للقائد املؤسس الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،ملا
بذله من فكر وجهد لتأسيس االتحاد وتوحيد قواتنا املسلحة ،وفيام ييل نص الكلمة:
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كلمات
اإلخوة الضباط وضب��اط الصف والجنود يف
قواتنا املسلحة الباسلة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يف املزيد من التالحم الوطني ليحمي مكاســب شــعبنا
ويدافــع عن حقوقــه .ولذلك توحدت قواتنا املســلحة
بقرار وجهد خالق أنجزه املؤسس الوالد الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،ومعه أشقاؤه أصحاب
السمو حكام اإلمارات.
ويف الواقع ،فإن عملية التحديث الكبرة التي شهدتها
القوات املسلّحة ،التي متثّل درع الوطن وسياجه األمني
املتــني ،كانت نتيجــة للجهود املتواصلــة والكبرة التي
بذلها ســيدي صاحب الســمو الشــيخ خليفـة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،القائد األعىل للقوات املســلّحة
"حفظــه الله" الذي وفّر كل اإلمكانات املطلوبة لتطوير
قواتنا املسلّحة وجعلها عىل أهبة االستعداد عىل الدوام
لحفظ أمن الوطن واملواطن ،وذلك يف إطار سعي سموه
املستمر إىل تحقيق التنمية الشاملة يف قطاعات الدولة
ومؤسساتها املختلفة كافة.

ميثل يوم ،الســادس مــن مايو  2012عالمــة مضيئة يف
تاريخ قواتنا املســلّحة ،ملا له من مكانة خاصة يف سجل
مســرتنا الوطنية الحافلة باإلنجازات واملكتسبات عىل
الصعيديــن الداخــي والخارجــي عىل ح ّد ســواء .فهو
يوافق الذكرى السادسة والثالثني لتوحيد قواتنا املسلحة
تحــت قيادة مركزية واحدة وعلم واحد وشــعار واحد،
لتكون درعاً قوية تحفظ أمن الوطن وسيادته واستقراره
وسالمة أراضيه.
لقد اتخذ أصحاب الســمو حــكام اإلمارات قبل أكرث
من ثالثة عقود ونصف العقد قرارهم التاريخي ،بتوحيد
قواتنا املسلحة ،موقنني بأنهم يضيفون إىل رصح االتحاد
ركنــاً من أهم أركانه ،ويســرون بركــب االتحاد خطوة أيها الجنود البواسل
عمالقــة إىل األمام ،ويقدمون لشــعب دولــة اإلمارات لقد كان توحيد القوات املســلحة غاية ووســيلة يف آن
العربية املتحدة أعظم إنجاز؛ أال وهو االســتقرار واألمن واحــد ،غايــة ألن كل دولــة تحتاج إىل قوات مســلحة
قوية وحديثة وقادرة عىل صيانة وســالمة وأمن الوطن
والسالم.
واملواطنني وحاميــة مقدراته وثرواته والدفاع عن أرضه
األخوة واألخوات
ومياهه وســامئه ضــد كل تهديد أو عــدوان .وكان كل
لقــد جاءت تجربتنا يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة إنجــاز حققنــاه معرضــاً للخطر إذا مل نحســن حاميته
اختيــارا ً طوعياً أقدم عليه الجميــع وهم عىل يقني بأن والدفاع عنه ،ولذلك كان قرار توحيد القوات املســلحة
يفعلــوا ما ميليه عليه واجبهــم التاريخي ،لذا مل نتعجل غاية نســعى إىل تحقيقها بكل ما أوتينا من قوة وإميان
خطوة توحيد قواتنا املســلحة أو نستبق الزمان وننتظر بحــق دولتنــا يف الحياة .ويف الوقت نفســه كان توحيد
الظروف املناســبة ،بل جاء هذا القرار تتويجاً للشــعور القوات املســلحة وســيلة إىل مزيد من تدعيم االتحاد
الوطني الصادق وتعبرا ً عن آمال شعب اإلمارات العزيز وتوطيد أركانه ،وضامنة لألمن واالســتقرار ،وســبيالً إىل
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وفر صاحب السمو
رئيس الدولة
كل اإلمكانات
املطلوبة لتطوير
قواتنا املس ّلحة
نقدر بكل
فخر مشاركة
ابنــة اإلمـــارات
باإلنتمـــاء للقوات
املس ّلحة
وتفانيها يف أداء
الواجب
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تأكيد قيم الوطنية واملواطنة.
ومــا أريد تأكيــده يف هذه املناســبة أن قرار توحيد
قواتنــا املســلّحة ،كان خطــوة مه ّمــة لتطويــر قواتنا
املســلّحة وتحديثها بشكل شــامل وجذري ،األمر الذي
أتاح لها اكتســاب أفضل املهــارات العلمية والعملياتية
التي تتفق مع أحدث املفاهيم واملعطيات العســكرية
والتقنية وتستوعبها.
ومام ال ّ
شــك فيه أن هذه الذكرى العزيزة ،تشكّل
مناســبة وتأكيــدا ً لتجديد الثقــة بقواتنا املســلّحة
الباســلة ،التي ســتظل عىل عهدها تجسيدا ً لالتحاد،
ورمــزا ً لوحدتنــا الوطنيــة ،وســندا ً وعوناً ألشــقائنا
وأصدقائنــا ،كام أنها تشــكّل مناســبة مه ّمة لتجديد
عزمنــا عىل مواصلــة تحديثها وتطويرهــا وإمدادها
بأمهر الكفــاءات والكوادر املواطنــة وبأحدث أنواع
األســلحة واملعــدات ،عــىل النحــو الــذي يؤ ّمن لها
جاهزية مســتمرة للقيام بدورها املتميّز عىل صعيد
أمن منطقة الخليج العريب ومحيطنا العريب ،واإلسهام
بدور فاعل تحت مظلة األمم املتحدة يف خدمة قضايا
األمن والسلم الدوليني.

إخويت وأبنايئ األعزاء

إن حرص قيادتنا عــىل توفر اإلمكانات املادية والتقنية
الحديثة للقوات املســلّحة ودعمهــا ،إمنا جاء مبنياً عىل
أســس من الركائز والقيم الراســخة التــي قامت عليها
تتجســد يف إمياننا
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي ّ
املطلق باألهميّة القصوى للعالقات الســلميّة بني الدول
واملجتمعات كافة .فقد كانت سياسة اإلمارات ،وستظل
عىل الــدوام ،مؤمنة بــرورة التعاون والحــوار ،ونبذ
بغض النظر
أشــكال العنف ،وباملصر املشرتك لإلنسانية ّ
عــن تعدّد أعراقها وأجناســها ودياناتهــا .ونحن يف هذا
الســياق نجدّد العهد لقيادتنا الرشيدة بأن تظل القوات
املسلّحة حصناً منيعاً يف مواجهة املخاطر والتهديدات.
وإنه ليســعدين يف هذه املناســبة أن أتقدّم بالتهنئة
إىل أبنــاء القوات املســلّحة ،مجدّدين الثقــة بقدراتهم
وجاهزيتهــم الدامئــة ،واســتعدادهم الكامــل لتح ّمل
املســؤولية والتضحية دفاعاً عن أمن الوطن وســيادته
الكاملــة عىل كل جزء من ترابه الوطني ،كام نقدر بكل
فخــر مشــاركة ابنة اإلمــارات بعد أن أثبتــت جدارتها
لالنتامء إىل القوات املسلّحة وتفانيها يف أداء الواجب.

ويف الختام ،يرشفني باســمي وباسم القوات املسلّحة
أن أرفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام سيدي
صاحب السمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس
الدولــة ،القائـد األعىل للقوات املســلّحة "حفظه الله"
وإىل أخيــــه صاحـب الســمـو الشــيــخ محمـد بــن
راشــــد آل مكتوم ،نائب رئيــس الدولة ،رئيس مجلس
الــوزراء ،حاكم ديب "رعاه اللــه" وإىل إخوانهام أصحاب
الســمو أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حــكّام اإلمارات
"حفظهــم الله" .كام أهنــئ كل مواطني دولة اإلمارات
العربية املتحدة بهذا اليــوم املجيد ،ولتكن دولتنا دامئاً
دولة للعز والفخر والتقدم •

وفّقنا الله جميعاً ملا فيه خري وطننا الحبيب
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته
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من الذاكرة

1976
القوات املسلحة
تشارك ضمن قوات
الردع العربية بلبنان
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من الذاكرة

1977
خليفة يشهد
مهرجان الرماية
السنوي باملنطقة
الغربية
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وكيل وزارة الدفاع:
أبناء القوات املسلحة
مثال للكفاءة واالنضباط والتضحية

أكد سعادة الفريق الركن عبيد
محمد عبدالله الكعبي وكيل
وزارة الدفاع يف كلمته التي
وجهها عرب مجلة "درع الوطن"
مبناسبة الذكرى السادسة
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املسلحة أن قرار التوحيد كان
بداية االنطالقة لبناء جيش
قوي يعتمد عىل أحدث
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ل��كل أمة أيام لها تاريخ ،ويوم الس��ادس من مايو لعام
 1976هو بال شك أحد هذه األيام املجيدة التي نحتفي
بها كل��ا حانت ذكراه ،وذلك تعزي��زا ً ملا تحقق خاللها
من إنجازات وتوطيدا ً ملا ترسخ من مفاهيم ،واستخالصاً
لعرب امل��ايض ولبناء الحارض الواعد واملس��تقبل املرشق،
وتاريخ قواتنا املس��لحة زاخر باإلنجازات منذ أن تالقت
إرادة اآلباء املؤسسني بقيادة املغفور له بإذن الله الشيخ
زايد بن س��لطان آل نهيان "رحم��ه الله" الذين تحملوا
املس��ؤولية التاريخية التي فرض��ت العمل بروح التجرد
واإليثار من أجل تحقيق آمال أمة وتطلعات ش��عب يف
دمج القوات املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة.
وكان توحيد القوات املس��لحة بداية االنطالقة لبناء
جيش قوي يعتمد عىل أحدث أس��لحة العرص ،ويساير
التق��دم التكنولوج��ي املتس��ارع يف مج��ال الصناعات
العس��كرية بكافة أفرعها ،واتخذت القيادة العس��كرية
من توجيهات س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة
ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات
املس��لحة "حفظه الله" وس��يدي صاحب السمو الشيخ
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس
مجل��س الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" ومتابعة س��يدي
الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة نرباساً
س��ارت عىل هديه لتأهي��ل وتدريب ال��كادر املواطن،
ما كان له أك��رب األثر يف خلق أجيال ذات كفاءة عالية
تحسن التعامل مع أحدث صنوف األسلحة ،ولها القدرة
عىل التكيف مع آخر ما وصلت إليه التقنية العس��كرية
من قدرات وإمكانيات.
لقد أثبت أبناء القوات املسلحة أنهم عىل قدر حجم
املس��ؤولية امللق��اة عىل عواتقهم من خالل املس��اهمة
يف القضايا األمنية واإلنس��انية عىل املس��توى اإلقليمي
والدويل ،وأنجزوا مهامهم بكف��اءة وحرفية عالية ،ومن
خالل املش��اركات الت��ي خاضتها قواتنا املس��لحة عىل
كافة األصعدة برهنت للعامل إن أبناء القوات املس��لحة

مثال للكفاءة واالنضباط والتضحية ،ويتميزون بقدرات
عالية عىل العمل ومواجه��ة التحديات والتغلب عليها،
والتعام��ل بوع��ي م��ع كل املواق��ف التي تط��رأ أثناء
العملي��ات م��ا جعلهم عىل قدم املس��اواة مع جيوش
الدول املتقدمة.
ونحن إذ نتابع عن كثب ما يجري حولنا من أحداث
وتغي��رات وانعكاس��اته ع��ىل منطقتنا نؤك��د لقيادتنا
الرش��يدة أننا ماضون يف بذل املزيد من الجهود والعمل
لتطوير قواتنا املس��لحة يف مختلف املجاالت التنظيمية،
والتس��ليحية والتدريبية والفكري��ة ويف إطار توجيهات
قيادتنا العس��كرية والسياسية الرش��يدة وصوالً بقواتنا
املس��لحة إىل املستوى الذي تس��تطيع من خالله تنفيذ
التزاماته��ا الدفاعية واألمنية وتحقي��ق األهداف العليا
للبالد ومواطنيها بكفاءة واقتدار.
وبهذه املناس��بة يس��عدين أن أرفع إىل مقام س��يدي
صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدول��ة القائد األعىل للق��وات املس��لحة "حفظه الله"
وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب وزير
الدفاع "رعاه الله" وإىل إخوانها أصحاب السمو أعضاء
املجلس األعىل حكام اإلمارات ،وإىل سيدي الفريق أول
س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أسمى آيات التهاين
والتربيكات ،داعني الله عز وجل أن يعيد هذه املناس��بة
عليه��م جميعاً وعىل الوطن باليم��ن والخر ،وأن يديم
لقواتنا املسلحة الرفعة والعزة واملنعة والسؤدد •

36
توحيد القوات
املسلحة بداية
االنطالقة لبناء
جيش قوي

أثبت أبناء القوات
املسلحة أنهم
على قدر حجم
املسؤولية
امللقاة على
عواتقهم

إننا ماضون يف
بذل املزيد من
اجلهود والعمل
لتطوير قواتنا
املسلحة يف
خمتلف اجملاالت
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رئيس األركان:
قــرار التـوحيــد
عالمة فارقة يف تاريخ الوطن

وجه سعادة الفريق الركن
حمد محمد ثاين الرميثي
رئيس أركان القوات املسلحة
كلمة إىل مجلة "درع الوطن"
مبناسبة الذكرى السادسة
والثالثني لتوحيد القوات
املسلحة أشاد فيها بقرار توحيد
القوات املسلحة والذي كان
مبثابة نقلة نوعية للمسرية
االتحادية ،وركيزة من ركائز
رسوخها ،وعالمة فارقة يف
تاريخ الوطن ،وفيام ييل نص
الكلمة:
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احتفل��ت القوات املس��لحة باألمس بالذك��رى األربعني
لقيام الدولة تحت شعار (روح االتحاد) ،ونحتفي اليوم
بالذكرى السادس��ة والثالثني لتوحيد القوات املس��لحة
تحت عل��م واحد وقيادة موح��دة تتويجاً لحرص اآلباء
املؤسسني عىل ترس��يخ الكيان االتحادي وتثبيت أركانه،
وكان قرار التوحيد مبثابة نقلة نوعية ملسرتنا االتحادية،
وركي��زة م��ن ركائز رس��وخها ،وعالمة فارق��ة يف تاريخ
الوطن ،وبداية ملرحلة جديدة يف مسرة قواتنا املسلحة
مهدت لعملية تطوير وتحديث جذرية وش��املة بنيت
عىل خطط علمية وعملياتية مدروسة.
وكان الس��ادس م��ن مايو لع��ام  1976يوماً من أعز
أيامن��ا ،وواحدا ً من أهم إنجازاتنا ،وأقوى ركائز مس��رة
اتحادن��ا ،إذ مل يكن بنيان دولتن��ا االتحادية ليكتمل من
دون سياس��ة دفاعية واحدة ،يتوالها جيش وطني واحد،
وأصبح��ت قواتنا املس��لحة بفضل الل��ه ،وبجهود قادة
ميامني ،قوات عرصية يف بنيتها وأطرها ،ونظم تسليحها،
وبرام��ج بناء كوادرها الوطنية ،واس��تطاعت اس��تيعاب
أحدث األنظمة واألس��لحة والتقنيات والعلوم العسكرية
املعارصة.
واليوم ونحن نستعيد هذه الذكرى البد من وقفة مع
النفس نس��رجع خاللها سنوات عامرة بالتجربة والجهد
والتج��رد ،حافلة بالجهد والعطاء لنتدارس ما تحقق من
انج��ازات ،ومنيض قدماً إىل غدنا ونحن أكرث ثقة ،وكفاءة
يف األداء ،نقف عىل أهبة االس��تعداد ملواجهة التحديات
واملس��تجدات ونتفاعل مع كافة املتغ��رات ،إن حرصنا
الدائم ع��ىل تزويد قواتنا املس��لحة بأحدث األس��لحة
واملع��دات والتجهيزات ال تعني ب��أي حال من األحوال
تغ��را ً أو تح��والً يف توجهاتنا الس��لمية ،ولكن��ه تأكيد
لرغبتنا يف الس��الم أخذا ً مببدأ (إذا أردت السلم فاستعد
للح��رب) متمس��كني بالثواب��ت التي تنتهجها سياس��ة
الدول��ة الخارجية ،القامئة عىل االلتزام بالحوار أس��لوباً،
وبالتعايش السلمي وحس��ن الجوار ،واالحرام املتبادل،
وتكري��س عالقات التعاون ،وعدم التدخل يف الش��ؤون

الداخلية لآلخر ،واعتاد الوس��ائل الس��لمية لتس��وية
الخالف��ات ،واالحت��كام للرشعية الدولي��ة ،دومنا إغفال
لحقن��ا يف الدفاع عن وطننا وبن��اء القوة لقطع الطريق
عىل كل من يحاول التعدي عىل مكاسبنا.
إن قواتن��ا املس��لحة ق��د أثبتت كفاءته��ا من خالل
االختبار الفع��يل والعميل األول باس��تضافة أول مترين
لقوة درع الجزيرة عىل أراضيها ،فكان هذا مبثابة تجربة
أكدت قدراتها الفائقة عىل التحرك والتحكم والس��يطرة
وحسن استخدام السالح ،كا أثبتت قدرتها عىل تحمل
املسؤولية يف حاية أمن املنطقة ضمن منظومة القوات
املس��لحة لدول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية،
وقامت قواتنا املس��لحة بدور م��رشف ضمن قوة الردع
العربية إلعادة الس��الم واألمن يف ربوع لبنان الش��قيق
ما أكسبها احراماً عىل الصعيد العريب ،كا قامت بنداء
الواج��ب باملش��اركة الفعالة يف ح��رب تحرير الكويت،
وخاض��ت معركة التحرير بكفاءة ،وش��اركت يف عملية
إعادة األمل للش��عب الصومايل تحت مظلة هيئة األمم
املتح��دة ،وكان الدور ال��ذي لعبته قواتنا املس��لحة يف
الس��احتني اإلقليمية والدولية مث��الً لالنضباط ،ومنوذجاً
للتفاين يف أداء الواجب ،وأعطت مساهاتها يف عمليات
اإلغاثة واملساعدات الطبية يف ميادين عملها كافة طابعاً
إنسانياً ملا تقوم به قواتنا من واجبات ومهام ،فكانت خر
ممثل لقيم دولتنا وثقافة وأصالة شعبنا ،مقدمة النموذج
والقدوة ،ومجسدة معاين الخر ،ومعربة عن روح املبادرة
وقوة االلتزام ،ومعززة السياسة الحكيمة لدولة اإلمارات
التي أملت هذا التوجه.
إن إسراتيجيتنا تتفاعل عضوياً ،وترتبط محورياً بأمن
األشقاء يف دول مجلس التعاون ،ومن هذا املنطلق جاءت
مش��اركاتنا يف تنفيذ واجبات قوة درع الجزيرة التي متثل
أحد أركان وآليات التعاون العسكري بني دول املجلس.
واليوم ونحن نحتفل بهذه املناس��بة م��ا تزال قواتنا
املس��لحة تواصل بدعم قيادتها الحكيمة تحقيق املزيد
م��ن التقدم والتطور يف كافة املجاالت من خالل امتالك
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السادس من مايو
أحد أهم إجنازاتنا
وأقوى ركائز
مسرية احتادنا
أثبتت قواتنا
املسلحة قدرتها
يف حماية أمن
املنطقة ضمن
منظومة جملس
التعاون

أفض��ل التقني��ات التكنولوجية العس��كرية مع الحرص
الدائم ع��ىل التدري��ب ومواكبة كل جديد الس��تيعاب
أح��دث النظ��م الدفاعي��ة والتجهي��زات التقنية لتظل
قواتنا دامئاً يف مصاف الجيوش الحديثة ،وتظل كعهدها
دامئاً ركناً أساس��ياً يف معادلة األمن واالستقرار باملنطقة
والرشق األوسط ،وهي دامئاً عىل أهبة االستعداد لحفظ
أمن الوطن واملواطن ،وقطع الطريق أمام أي محاوالت
تهدد حقوقها أو متس سيادتها ومكتسباتها.
وينبغ��ي أن يكون م��ا تحقق من إنج��ازات للقوات
املس��لحة يف ظل االتحاد دافعاً قوي��اً ومحفزا ً ملزيد من
العمل الج��اد واملثابرة ومضاعفة الجهود من أجل دوام
االرتق��اء أك��رث وأكرث بالجاهزي��ة والكفاءة العس��كرية
والقتالي��ة ،ومبا يواك��ب أفضل التطورات العس��كرية،
مع الحرص عىل دميوم��ة اليقظة ،والقدرة عىل التفاعل
الخالق مع كافة املتغرات اإلقليمية والدولية.
ويس��عدين يف هذه املناس��بة أن أرفع أس��مى آيات
الته��اين والتربي��كات إىل مقام س��يدي صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد
األع��ىل للقوات املس��لحة "حفظ��ه الله" وإىل س��يدي
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه

الل��ه" وإىل إخوانها أصحاب الس��مو أعض��اء املجلس
األعىل لالتحاد حكام اإلمارات وإىل س��يدي الفريق أول
س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أسمى آيات التهاين
والتربيكات س��ائلني الله أن يعيد عليهم هذه املناس��بة
باليمن والربكات ،وعىل القوات املسلحة بكل الخر ،وأن
يدي��م لها الرفعة والعزة واملنع��ة ،وإننا يف هذه الذكرى
املجيدة وإحساس��اً من��ا بأهمية مس��ؤوليتنا تجاه هذا
الوطن املعطاء نجدد العهد والوالء لقيادتنا الرشيدة بأن
نكون الجند األوفياء والدرع الواقي للوطن والعني التي
ال تنام •
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من الذاكرة

1978
خليفة يف اجتماع
مع ضباط القيادة
العامة
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1979
زايد يرعى حفل
تخريج الدورة
اخلامسة من كلية
زايد الثاين العسكرية
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من الذاكرة

1980
القوات املسلحة
جتري املناورة
السنوية بالذخرية
احلية
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1981
زايد يرعى حفل
تخريج دورة
املرشحني
السادسة يف كلية
زايد الثاين العسكرية

1982
إنشاء أول مدرسة
للطريان يف دولة
اإلمارات
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كلمات

نائب رئيس األركان:
قواتنا املسلحة
درع واق لوطن اخلري والعطاء

وجه سعادة اللواء الركن
عيىس سيف محمد املزروعي
نائب رئيس أركان القوات
املسلحة
كلمة إىل مجلة "درع الوطن"
مبناسبة الذكرى السادسة
والثالثني لتوحيد القوات
املسلحة أشاد فيها بوعي
القيادة الرشيدة وثاقب فكرها
ودعمها املادي واملعنوي لبناء
قواتنا املسلحة عىل أسس
علمية ووفق خطط إسرتاتيجية
األمر الذي أهلها ألداء دورها
الوطني والذود عن حياض
الوطن ،وفيام ييل نص الكلمة:
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يف هذا اليوم األغر الس��ادس من مايو عام  1976تالقت
إرادة املغف�ور ل�ه بإذن الل�ه الش��يخ زاي�د بن س��لطان
آل نهي��ان "رحم��ه الله" م��ع إخوانه أصحاب الس��مو
أعضاء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات يف قرارهم
الحكي��م والتاريخ��ي لتوحيد القوات املس��لحة تحت
عل��م واح��د وقيادة واح��دة ،وكان ذل��ك نتيجة عزمية
طموح��ة وإرادة صلب��ة ،وإميان قوي راس��خ بأن دولة
االتحاد يف حاجة إىل جيش قوي يحمي سيادتها ويصون
مقدساتها ،ويذود عن حياض الوطن ،وقد وعت القيادة
الرش��يدة بثاقب فكرها هذا التوجه فعمدت إىل تسخري
كل طاق��ات الدولة وإمكانياته��ا ،ووفرت الدعم املادي
واملعن��وي لبن��اء القوات املس��لحة عىل أس��س علمية،
ووفق خطط إس��راتيجية وضعت يف اعتبارها الظروف
واملتغ��ريات اإلقليمي��ة والدولية ،وما يس��تلزم ذلك من
س��عي دؤوب للحاق بركب التق��دم يف مجاالت العمل
العس��كري مبختلف أنشطته تخطيطاً وتنظيامً وتسليحاً
وتدريب��اً ،وخربة عملية ميدانية ،مع الركيز يف األس��اس
عىل بن��اء الفرد املقاتل وإعداده وفق أحدث أس��اليب
التدريب العس��كري ،وتأهيله مبا ميكن��ه من أداء دوره
الوطني ،وتوف��ري منظومات تس��ليح ذات كفاءة عالية
وفق أحدث ما توفره التكنولوجيا العسكرية العاملية مع
األخذ بعني االعتبار التكامل بني أفرع القوات املسلحة،
والعمل يف إطار األسلحة املشركة الحديثة.
والي��وم ونحن نحتف��ل بالذكرى السادس��ة والثالثني
لتوحي��د قواتن��ا املس��لحة نؤكد أن مس��ريتنا ماضية يف
طريقها إىل األمام يف س��عي مستمر لتواكب عىل الدوام
تقنية العرص من خالل تحديث السالح وتنمية القدرات،
ورفع الكفاءات القتالية ،عرب إسراتيجية محددة الخطى
واضحة املعامل لتحافظ قواتنا املسلحة عىل املكانة التي
بلغتها الي��وم ،ولتصبح بحق مصدر فخ��ر واعتزاز لكل
مواطن ،س��ندا ً لكل ش��قيق ،وعوناً لكل صديق ،ودرعاً
واقياً لوطن الخري والعطاء.
إن املس��رية التي قطعته��ا قواتنا املس��لحة ،والنقلة

ظل الشيخ خليفة
يتابع بكل دقة
وتفان مراحل
بناء وتطوير قواتنا
املسلحة
قواتنا املسلحة
مصدر فخر واعتزاز
لكل مواطن..
سندًا لكل شقيق
وعونًا لكل صديق
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النوعية التي واكبتها مل تكن وليدة صدفة ،وإمنا هي تتويج
لجهود س��يدي صاحب السم�و الشي�خ خليف��ة ب�ن زاي��د
آل نهي��ان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة
"حفظ��ه الله" الذي ظل يتابع بكل دقة وتفان مراحل بناء
وتطوي��ر هذه الق��وات ،وبذل كل الطاق��ات واإلمكانيات
حت��ى وصلت إىل م��ا نراه الي��وم من تفاع��ل إيجايب مع
تحديثات العرص وتحدياته ومستجداته ،ومبؤازرة من أخيه
س��يدي صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه
الله" واملتابعة الحثيثة لس��يدي الفريق أول س��مو الشيخ
محمد ب��ن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة.
ونحن إذ نسرجع اليوم ما حققته قواتنا املسلحة خالل
س��تة وثالثني عاماً إمنا نس��تلهم من ه��ذه الذكرى املعاين
الس��امية ،والس��لوك الوطن��ي املرشف الذي اتس��مت به
قواتنا املسلحة خالل مش��اركاتها العملياتية ،ومساهامتها
اإلنس��انية ،حي��ث هب��ت بتوجيه��ات القيادة الرش��يدة
للمش��اركة يف ق��وة الردع العربية لحفظ الس��الم يف ربوع
لبن��ان الش��قيق ،كام هب��ت لنج��دة الصومال الش��قيق
باملشاركة بقوة فاعلة يف عملية إعادة األمل ضمن القوات

الدولية يف نطاق عمليات األمم املتحدة ،ويوم استش��عرت
الخطر الذي يواجهه ش��عب كوسوفا مل يحل بعد املسافة
بني قواتنا دون أداء دورها اإلنس��اين هناك ،وقد سبق ذلك
وقفتها املرشفة ومس��اهمتها الفعال��ة يف تحرير الكويت،
ومبادرتها ضمن ق��وة درع الجزيرة لحامية أرض الكويت
من أي ع��دوان يهددها ،وأخريا ً ولي��س آخرا ً حيث قامت
بدورها يف مملكة البحرين ،وليبيا ،وقد عكس��ت كل هذه
العمليات واملس��اهامت اإلنسانية سامت القوات املسلحة
الباس��لة التي تتفاين يف أداء الواج��ب ،ورضب أبناء قواتنا
املس��لحة املثل األع��ىل يف الكفاءة واالنضباط والش��جاعة
واإلخالص والتجرد ونكران الذات.
ويرسنا يف هذه املناس��بة الخالدة أن نرفع آيات التهاين
والتربيكات إىل مقام س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة
ب��ن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة القائ��د األعىل للقوات
املس��لحة "حفظه الله" وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ
محم��د بن راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئيس
مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رع��اه الل��ه" وإىل إخوانهام
أصح��اب الس��مو أعضاء املجل��س األعىل لالتح��اد حكام
اإلمارات ،وإىل س��يدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات

املسلحة داعني الله س��بحانه وتعاىل أن يعيد عليهم هذه
الذكرى باليمن والربكات وأن يديم للقوات املسلحة الرفعة
والعزة واملنعة والسؤدد.
ويطيب لنا ونحن نحتفل بهذه الذكرى ،وإحساس��اً منا
بعظم مسؤولياتنا تجاه هذا الوطن الغايل أن نجدد العهد
والوالء لقيادتنا الرش��يدة بأن نكون دامئاً فداء لوطن الخري
والعطاء •
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كلمات

قائـد القـوات اجلويـة
والدفـاع اجلوي:
قرار التوحيد ..استشعار حلجم املسؤولية
وجسامة املهام
أكد سعادة اللواء الركن طيار
محمد بن سويدان سعيد
القمزي قائد القوات الجوية
والدفاع الجوي مبناسبة الذكرى
السادسة والثالثني لتوحيد
القوات املسلحة يف كلمته إىل
مجلة "درع الوطن" أن هذه
الذكرى تعيد لألذهان تلك
الحكمة والنظرة الثاقبة لألمور،
وعياً وإدراكاً منها مبقتضيات
الحاجة ومستلزمات الوقت،
إنها رؤية باين الوطن وعزته،
رؤية املغفور له بإذن الله تعاىل
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
"رحمه الله" ،وتالياً نص الكلمة:
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يطيب يل بدايةً ،باسمي وباسم جميع منتسبي القوات
الجوي��ة والدف��اع الج��وي ،أن أه��دي خال��ص األماين
والتهاين ،وصادق مواثيق العهد والوالء لسيدي صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" وإىل سيدي
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي���س الدول�ة رئيس مجلس الوزراء حاك�م ديب "رعاه
الل��ه" وإىل إخوانه��ام أصحاب الس��مو أعضاء املجلس
األعىل حكام اإلمارات ،وإىل س��يدي الفريق أول س��مو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة مبناسبة الذكرى العزيزة
عىل قلوبنا ذكرى توحيد القوات املسلحة.
ه��ذه الذك��رى التي تعي��د لألذهان تل��ك الحكمة
والنظ��رة الثاقبة لألمور ،وعي��اً وإدراكاً منها مبقتضيات
الحاج��ة ومس��تلزمات الوقت ،إنها رؤي��ة باين الوطن
وعزت��ه ،رؤية املغفور ل��ه بإذن الل��ه تع��اىل الش��يخ
زاي��د ب�ن سل�ط�ان آل نهيان "رحمه الله" ،إنها الرؤية
التي كان يُعرف بها ،الرؤية ألبعد مدى ،وألقىص حدود
الزمان واملكان ،إنها رؤية الوطن واإلنسان بأبهى الصور
وأفضل األحوال.
فمن وحي رؤيت��ه "رحمه الله" التي أرادت الوحدة
له��ذا الوطن بتحقيق حلم االتح��اد ،كانت رؤيته أيضاً
ترمي إىل وحدة جديدة تزيد من لحمة االتحاد وتآزره،
إنها وح��دة الصف والكلم��ة ،ووحدة الدف��اع والقوة
لهذا الوط��ن ،وملن يعيش عىل أرض ه��ذا الوطن ،إنه
قرار التوحيد للقوات املس��لحة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة والذي يعترب قرارا ً تاريخياً ومصريا ً جديد يضاف
لهذه األرض ومن عليها.
فب��دأ مع ه��ذا الق��رار ،استش��عا ٌر جدي��د لحجم
املس��ؤولية الكبرية والجسيمة ،والتي تطلب معها ليس
تضافر الجهود والهمم وحس��ب ،وإمن��ا تقديم النفس
فداء لهذا الوطن قبل أي مطلب أو غرض.
ٍ
فالوطن الذي صار منضوياً تحت لواء قيادة واحدة،

ّ
مثل السادس
من مايو لعام
 1976قرارًا
تاريخيًا ومصريًا
جديد يضاف لهذه
األرض ومن
عليها

جنحت القوات
اجلوية والدفاع
اجلوي مبا
حققته من
تطلعات
القيادة العليا يف
تأسيس قاعدة
تكنولوجية
متطورة
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حتّم عليه إنش��اء وتأس��يس قوة دفاعية واحدة ،تحقق
اله��دف والغاية ،وهو الدف��اع والحامية ع��ن أراضيه،
وصون مكتسباته ومنجزاته التي تتواىل.
ومع توايل املنجزات عىل مر س��نني االتحاد األربعني،
ال تزال القوات املسلحة وتحت القيادة الرشيدة لسيدي
صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدول��ة القائد األع��ىل للقوات املس��لحة "حفظه الله"،
تعمل بتل��ك الرؤية التي وضعها املغف��ور له بإذن الله
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "ط ّيب الله ثراه"
فه��ي من حداثة إىل أحدث ،ومن تطوير إىل تطور أكرب،
إىل أن غدت قواتنا املسلحة وبفضل الرعاية التي توليها
قيادتنا الرشيدة من أفضل جيوش العامل تسليحاً وتحديثاً
وتطويرا ً.
ومن أجل متابعة ألفضل املامرسات والسبل الكفيلة
الت��ي تحق��ق مب��دأ النج��اح ،كان البد من مس��ؤولية
تتاب��ع عن كثب هذا التط��ور ،وتأخذ بيده نحو األفضل
دوماً ،إنها املس��ؤولية التي تكفلت به��ا الرعاية الدامئة
والتوجيهات املتواصلة لسيدي الفريق أول سمو الشيخ
محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املس��لحة ،والذي ال يألو جهدا ً يف املتابعة
والح��رص عىل توفري كل ما تس��تلزمه مراح��ل املواكبة
والحداثة.
والق��وات الجوية والدفاع الج��وي ،تعمل وفق هذا
النسق ومبدأ الرعاية والعناية ،فهي كغريها من قيادات
القوات املس��لحة ،متثل رافدا ً م��ن الروافد التي يعتمد
عليها يف توفريه��ا ألحدث النظم واملعدات وفق أحدث
الوسائل والتكنولوجيا املتطورة التي تعزز قدرات قواتنا
املسلحة ،إىل جانب عملها الدائب واملتواصل عىل توفري
وتطوير عنرصها الب��رشي املؤهل الذي يواكب الجديد،
ويس��تطيع بأدائه املتميز ،أن يق��وم باملهام والعمليات
املناطة به ،بكل كفاءة واقتدار.
وق��د نجحت الق��وات الجوي��ة والدف��اع الجوي مبا
حققت��ه من تطلعات القيادة العليا من تأس��يس قاعدة
تكنولوجي��ة متط��ورة تض��م ومتتلك أح��دث املعدات
واألس��لحة والطائ��رات يف املج��ال الج��وي إىل جان��ب
كوادره��ا املؤهلة ،وأن تكون عىل قدر املس��ؤولية التي
ألقيت عىل عاتقها حامية لسامء االتحاد.
فه��ي بصقورها املدربني واملؤهل��ني ،ومبا متتلكه من
ق��وة وعتاد ،ق��ادرة عىل اس��تيعاب متطلب��ات الوقت
ومستجدات العرص.
كام اس��تطاعت الق��وات الجوي��ة ومب��ا متتلكه من
حوافز ومقومات ،أن تكون عنواناً رئيس��اً ،وهدفاً مثالياً
الختيارات ش��باب الوطن الطامحني لاللتحاق بصفوفها،
فمن خالل مش��اركاتها يف حم��الت التجنيد والتوظيف؛
ثبت مبا ال يدع مجاالً للش��ك أنه��ا متثل حلامً يراود كل
راغب يف االنضامم إليها ،ليكون صقرا ً من صقور سامئها،
ك��ام أثبتت القوات الجوي��ة والدفاع الجوي ومن خالل
مش��اركتها أيضاً يف املعارض املحلية والدولية أنها جناح

من األجنحة البارزة التفاعل ،ذات الحيوية واألداء الذي
يشار إليه باملهارة العالية والتقانة املرتفعة.
ونح��ن إذ نغتن��م هذه الفرص��ة يف احتف��ال قواتنا
املس��لحة بالذك��رى  ،36نعلن ونعاهد ،ع��ىل أن نكون
دوماً وفق ما تنشده القيادة الرشيدة وأن تكون القوات

املس��لحة لدولتنا الغالية ،ذراعاً يط��وق الوطن بعناية،
ويدا ً متتد للخري بكل وسيلة وغاية.
ونج��دد عهدنا م��ن جديد ،يف أن نكون بواش��ق يف
س��امء مجد االتح��اد ،وبأن نكون صق��ورا ً تحمي غطاء
األرض ،لتبقى بلدنا بالد السالم ،تنعم باألمن واألمان •
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من الذاكرة

1983
زايد يرفع علم
القوات البحرية
على اول جمموعة
زوارق بحرية
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1984
خليفة يرعى حفل
تخريج الدورة
التاسعة لكلية زايد
الثاين

1985
تخريج دفعة
جديدة من طلبة
املدارس
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من الذاكرة

1986
خليفة يرعى تخريج
الدفعة السابعة
من خريجي الكلية
اجلوية
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1987
زايد يرعى حفل
تخريج الدورة الثانية
عشر من كليه زايد
ويسلم األعالم
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كلمات

قائــد القــوات الربية:
قواتنا املسلحة
درع واقي يحمي االحتاد وإجنازاته
وجه سعادة اللواء الركن جمعة
أحمد البواردي الفاليس قائد
القوات الربية كلمة إىل مجلة
"درع الوطن" مبناسبة الذكرى
السادسة والثالثني لتوحيد
القوات املسلحة أكد فيها أن
قواتنا املسلحة وبعد مرور ستة
وثالثون عاماً عىل توحيدها ،هي
يف تطور مستمر وعطا ٍء ال ينفد،
بفضل منتسبيها ضباط وضباط
صف وأفراد ،الذين يجددون
الوالء والطاعة لقائد املسرية
صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املسلحة
"حفظه الله" ،وفيام ييل نص
الكلمة:
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مرت ع��ى دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ذكرى
عزي��زة عى قل��وب أبنائها قياد ًة وش��عباً ،الذكرى
األربعون لقي��ام دولة اإلم��ارات العربية املتحدة،
ذكرى التضام��ن والوفاء ،ذك��رى اإلرادة الصادقة
الت��ي أرىس دعامئه��ا املغفور له بإذن الله الش��يخ
زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،وإخوانه
أعضاء املجلس األعى حكام اإلمارات.
لقد ترجم االتحاد مبادئ س��امية بفضل الرؤى
املوح��دة لقادته األوفياء ،بنا ًء ش��امخاً يتس��امى،
ُم ِ
��دالً بفخ�� ٍر واعت��زا ٍز باملكانة الس��امية املتميزة
الت��ي احتلتها دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بني
دول العامل املتق��دم بفضل وتوفيق من الله تعاىل،
وبالجهود الحثيثة الصادق��ة التي قدمها ويقدمها
قادة اإلمارات وعى رأس��هم سيدي صاحب السمو
الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة
القائد األعى للقوات املس��لحة "حفظه الله" الذي
كان وما يزال خري من اس��تلم األمانة وأداها ،حيث
س��ار بها عى نهج املؤسس ذي الفكر الثاقب ،وإىل
جانبه س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاك��م ديب "رعاه الل��ه" ،وأعضاء املجلس
األع��ى لالتحاد ح��كام اإلمارات "حفظه��م الله"،
وس��يدي الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد
آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعى
للقوات املسلحة.
إنج��ازات ال ح��ر له��ا تحقق��ت ع��ى مدى
أربع��ني عاماً يف كافة املج��االت ،يف املجال العلمي
واالجتامعي واالقتصادي ،وكان عى رأس��ها املجال
العسكري.
وكان الب��د لهذا ال��رح العظي��م واإلنجازات
الخرية ،م��ن قوة وطنية ق��ادرة تحميها ،وقد كان
ِ
له��ا م��ا أرادت ،لقد بنى االتحاد ق��وة للدفاع عن
الوطن ومقدراته ضمت جميع صنوف األس��لحة،
جوي��ة وبرية وبحرية ش��كلت بها ال��درع الواقي

الذي يحمي االتحاد وإنجازاته ،وقد استقطبت من
أجل ذلك الش��باب الواعي الذي تس��لح بالوطنية
الصادق��ة والعلوم العس��كرية الحديثة حيث أفاد
مام وصلت إليه أرقى وأق��دم الجيوش يف العاملني
العريب والغريب تس��ليحاً وتخطيطاً وتنفيذا ً ،ومهارة
يف استخدام األس��لحة واملعدات املتطورة وخربات
متنوعة يف كافة املجاالت العس��كرية ليشكل درعاً
قادرا ً عى حامية الوطن برا ً وبحرا ً وجوا ً.
لق��د تخرج يف مدرس��ة القوات املس��لحة خرية
الضباط واألفراد الوطنيون الصادقون الذين غرست
القيادة الرشيدة يف نفوسهم حب الوطن والتضحية
والفداء حرصاً عى أمن الوطن ومقدراته ،لقد رأى
املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل
نهيان بفك��ره النري واس��ترشافه مس��تقبل الدولة
الفتي��ة أن الدفاع عن الوطن ال يقتر عى س��الح
بعين��ه ،وإمنا هو عم��ل متكامل ال يحق��ق الغاية
املرج��وة من��ه إال بتوحيد القوات املس��لحة الذي
يرتج��م اإلرادة الوطنية الصادقة والفكر املس��تنري
الذي يحفظ لدولة اإلمارات العربية املتحدة كيانها
ومتاسكها ويدفعها نحو مسرية التقدم والبناء.
لقد غدت قواتنا املس��لحة بفضل ه��ذا القرار
كياناً يتميز عن املؤسسات الوطنية إعدادا ً وتجهيزا ً
وتأهيالً ،إىل قوة قادرة عى رد أي عدوان ميكن أن
تواجهه الدول��ة ،إىل قوة تواكب أحدث ما وصلت
إلي��ه الجيوش عل��امً وتدريباً من خ��الل الدورات
املتالحق��ة واملش��اركة يف التدريب��ات الداخلي��ة
والخارجي��ة ،واملس��اهمة مع الق��وات الدولية يف
حفظ األمن واالس��تقرار يف الدول أو املناطق التي
تشهد اضطرابات سياسية سعياً وراء الخربة وتأكيدا ً
للكفاءة العالية وتحقيقاً لألمن والس��الم العامليني،
والت��ي بفضلها اكتس��بت قواتنا املس��لحة املكانة
املرموقة بني دول العامل.
س��تة وثالثون عام��اً مضت عى توحي��د قواتنا
املس��لحة ،وهي يف تطور مس��تمر وعطا ٍء ال ينفد،
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تواكب قواتنا
املسلحة أحدث
ما وصلت إليه
اجليوش علمًا
وتدريبًا
توحيد القوات
املسلحة يرتجم
اإلرادة الوطنية
الصادقة والفكر
املستنري حلماية
الدولة

بفضل منتس��بيها ضباطاً وضباط صف وأف��رادا ً ،الذين
يجددون الوالء والطاعة لس��يدي قائد املس��رية صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة
القائد األعى للقوات املس��لحة "حفظه الله" ،ولس��يدي
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"،
ولسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املسلحة.
ولكن ما الذي تعنيه هذه املناس��بة ملنتسبي القوات
املسلحة اإلماراتية ،إنها تعني اإلبقاء عى الوالء والطاعة
لقادة الوط��ن وأبنائه ،تعني الحفاظ عى املكتس��بات
واإلنج��ازات العظيمة التي تحقق��ت ،واإلبقاء عى راية
الوط��ن عالية خفاقة يف س��امئه ،واملحافظة عى األمن
واألمان واالس��تقرار عى املس��تويني اإلقليمي والدويل،
واملساهمة الفاعلة يف التخفيف عن الشعوب املضطهدة
من منطق إنس��اين وبخاص��ة عند الك��وارث والحروب
والنكبات.
وتحقيقاً لتوجيهات س��يدي صاحب الس��مو الشيخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعى
للق��وات املس��لحة "حفظ��ه الله ورع��اه" ،حيث وضع
أمانة الوطن وأبنائه األوفياء يف عهدة القيادة الرش��يدة
تأكي��دا ً ملقولته الخال��دة التي وجهه��ا إىل أبناء القوات
املس��لحة ،حيث قال(:أنتم والوطن وديع��ة يف أعناقنا،
وعندم��ا يتعلق األمر مب��ا أودعه لنا اآلباء واملؤسس��ون
م��ن أمانة فنحن ال ن��رتدد وال نجامل وال نتهاون ،وبهذا
نص��ون اتحادنا وندافع عن هويتنا ونحمي دولتنا ،فمن

عزميتكم نستمد العزم ،ومن إرادتكم نستمد القوة ومن
انتامئكم نستمد األمل).
وتثميناً للجهود الجبارة املستمرة التي يبذلها سيدي
الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظب��ي نائب القائد األعى للقوات املس��لحة يف
متابعة تقدم القوات املس��لحة ورفدها بكل ما تتطلبه
لتغدو قوة متميزة قادرة عى تحقيق الغرض املنش��ود
الذي أنش��ئت من أجله ،ومسايرة لركب التقدم العاملي
يف كافة املجاالت.
فبإسمي واسم منتسبي القوات الربية ضباطاً وضباط
ص��ف وأفرادا ً أتقدم بخالص الش��كر واالمتنان إىل مقام
سيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدول��ة القائد األعى للقوات املس��لحة "حفظه
الله" ،وإىل س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن
راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدول��ة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل س��يدي الفريق أول
س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائ��د األعى للقوات املس��لحة ،ونؤكد لكم أننا
عى العهد باقون وال ًء وبيعة وتقدماً ،إننا نرخص نفوسنا
وأرواحن��ا من أجل أن تبقى راي��ة الوطن عالية خفاقة،
والوطن يحفه الخري واألمان.
حفظ الله س��موكم ذخرا ً لهذا الوطن الحبيب ،وطن
العزة والكرامة ،وس��دد خطاكم ملا فيه الرفعة والتقدم
واالزدهار ،وس��دد خطاك��م لتحقيق الحري��ة والكرامة
والخري ألبناء الوطن الحبيب والعامل أجمع •
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رئيس هيئة العمليات:
آمال املؤسسني الراحلني..
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أكد سعادة اللواء الركن
سيف مصبح عبدالله املسافري
رئيس هيئة العمليات يف كلمة
وجهها إىل مجلة "درع الوطن"
مبناسبة الذكرى السادسة
والثالثني لتوحيد القوات
املسلحة أن قواتنا املسلحة
وهي يف عجلة تطورها الدائم
ومسريتها الحافلة باملواقف
واالنجازات واملهام املتعددة،
ال تزال تحافظ عىل عنارص
ارتكازها ودعائم وجودها
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الكلمة:

58

ملحق توحيد القوات املسلحة  | 36مايو | 2012

نحتف��ل اليوم بذك��رى عزيزة عىل قلب كل عس��كري
بشكل خاص ،وكل مواطن عىل أرض هذا الوطن بشكل
عام ،إننا نحتفل ونحتفي بذكرى جمعت آحادا ً متفرقة
تحت راي��ة واح��دة ،ويف جامعة متعاض��دة ،يجمعها
الهدف الواحد ،واملصري الواحد ،والش��عب الواحد ،إنها
ذك��رى التوحيد لقواتنا املس��لحة ،ذكرى الس��ادس من
مايو لعام .1976
ه��ذه الذك��رى الت��ي تع��ود يف كل عام م��ن أعوام
مجده��ا ،ال نزال نتلم��س إنجازاتها يوماً بعد يوم ،فمع
ذكرياتها متر علينا نفحات من عبق التاريخ الذي رضب
مبتان��ة ج��ذوره يف عمق األرض ،يف عم��ر الزمن ،فامتد
بعيدا ً ،وامتد أثرا ً ،وأمتد معنى.
فامت��داده البعيد هو ذاك االمتداد الذي صار تاريخاً
نحتفل به كل عام ،فمعه نسرتجع رشيطاً من الذكريات
لحكايات م��ن الكفاح والنضال والصرب ،من أجل هدف
أعىل ،وغاية أسمى؛ إنها الوحدة والتالحم.
فبصرب وكفاح وآمال املؤسس��ني الراحلني ،وتطلعاتهم
التي عانقت هامات املجد ،استطاعوا تحقيق ما تصبوا
إليه أنفسهم وترجوه ،فكان لعملهم الدؤوب ،وجهدهم
املس��تمر ،نتيجة مبهرة ،وش��جرة مثمرة؛ ال زالت تؤيت
مثاره��ا حت��ى يومنا ه��ذا ،فاتحدت أياديه��م لتحقيق
الهدف ،وتوحدّت آمالهم لبلوغ غايات الوطن.
ف��كان له��م م��ا أرادوه ،وتحققت له��م طموحات
الوحدة يف مسريتهم الغراء نحو التالحم والتعاضد وبناء
الوطن واإلنسان.
ونح��ن الي��وم إذ نتش��ارك احتفال قواتنا املس��لحة
بذكرى توحيدها السادس والثالثني إمنا نستحرض املايض
بكل م��ا حمله من فخر ومناق��ب ،ونعيش الحارض مبا
نراه من منجزات ومفاخر ،ونرقب املستقبل بأمل يزهر
ويزخر بالخري والبرش لهذه الدولة الغالية.
وقواتن��ا املس��لحة وه��ي يف عجلة تطوره��ا الدائم
ومس��ريتها الحافل��ة باملواق��ف واالنج��ازات وامله��ام
املتع��ددة ،ال تزال تحافظ عىل عنارص ارتكازها ودعائم

مع ذكرى التوحيد
متر علينا نفحات
من عبق التاريخ
الذي ضرب مبتانة
جذوره يف عمق
األرض

أشد على أيدي
منتسبي قواتنا
املسلحة
وأذكرهم مبا
يحملونه من
أمانة غالية يف
أعناقهم

36

وجودها ،إنها الدعائم الت��ي تكفل لها تحقيق الغايات
واألهداف التي وجدت من أجلها ،إنها الحامية الكافية،
والوقاية الالزمة ،لوطن مس��تقر ينع��م باألمن واألمان،
ليتواصل م��ع عامله عرب جس��ور من الس��الم والتعاون
واالحرتام املتبادل.
وقد أثبتت قواتنا املس��لحة دورها الب��ارز والحيوي
يف عمليات تعترب من صميم عملها ومهامها العس��كرية
الدفاعي��ة ،فاألحداث التي مرت ،واملتغريات التي طرأت
عىل الس��احة العربية واإلقليمية والعاملية ،حتمت عىل
قواتنا أن تكون عىل قدر كاف من الجاهزية والتفاعلية
تحس��باً ألي طارئ ق��د يطرأ ،فكانت مش��اركات قواتنا
املس��لحة يف مختلف املحافل واألحداث العاملية ،كفيلة
ب��أن تثبت للعامل؛ بأن القوات املس��لحة لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،عىل قدر املس��ؤولية وبحجم املشاركة
الت��ي تضطلع وتق��وم بها يف مهام تعاونه��ا مع القوات
الشقيقة والصديقة األخرى.
ك��ام أن قواتن��ا ومبا تقوم ب��ه من عملي��ات لحفظ
األم��ن ون��رش الس��الم يف أقاليم عدّة م��ن العامل ،تحت
مظل��ة العمل الدويل لألمم املتح��دة ،قد أوصلت للعامل
رسالتها اإلنسانية التي تحملها وتؤمن بها ،واملنطلقة من

القاعدة الراسخة لسياسة وقيادة دولتنا الرشيدة املبنية
عىل االحرتام الدويل واملش��اركة اإلنسانية بكل ما تحمله
هذه الرسالة من معاين ومبادئ وقيم نبيلة سامية.
واليوم؛ وقواتنا املس��لحة يف ذكرى توحيدها املجيد،
لن تقف فق��ط عىل ما حققته من نتائ��ج يف عملياتها،
ومش��اركاتها الحافلة عىل مدى عقودها الس��ابقة ،فهي
عاقدة العزم دوماً عىل الس��ري قدم��اً نحو آفاق أرحب،
وغايات أس��مى ،ومش��اركات فاعلة هادفة ،تحقق لها
الخ��ربة الدولي��ة وتزيد م��ن رصيدها اإلنس��اين مفاخر
ومناق��ب ،متمثلة يف ما تقوم ب��ه من أداء ،رؤى القيادة
وسياس��تها الحكيمة ،يف نرش الس��الم واألمان ،وتحقيق
مبدأ املش��اركة والجاهزية يف كل قضية تتبناها ويف كل
مهمة تؤديها.
وال يس��عني ختاماً ،إالّ أن أش��د عىل أيدي منتس��بي
قواتنا املسلحة من ضباط وضباط صف وجنود ومدنيني،
وأذكره��م مبا يحملونه من أمان��ة غالية يف أعناقهم من
ال��ذود عن حياض وطنه��م وأمنه وأمانه ،ومش��اركتهم
الصادق��ة يف الدف��اع ع��ن قضاي��ا الحق والع��دل أينام
وجدت ،فأنتم تحملون رس��الة حق وس��الم ،وتعملون
بروح وث ّابة للمعاين ،متطلعة للخري ،مضطلعة بالواجب

وأدائ��ه ع��ىل أكم��ل وج��ه ،متفانني يف خدم��ة الوطن
والس��عي لعلو مج��ده يف مختلف الظ��روف واألحوال،
ومتثيله بأحس��ن الصور وأفضلها يف كل ميدان ومحفل،
وأذكره��م أيضاً ،ب��أن قيادتهم العليا لقواتهم املس��لحة
تفخر بهم وتش��يد بدورهم الحضاري واإلنساين املتميز
يف كل عملية ومهمة يقومون بها.
ويسعدين بهذه املناس��بة الغالية عىل قلوبنا جميعاً،
ذك��رى توحي��د قواتنا املس��لحة ،أن أزف أس��مى آيات
التهاين والتربيكات إىل مقام س��يدي صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد
األعىل للقوات املس��لحة "حفظه الله" وإىل س��يدي
صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم
نائ��ب رئي��س الدولة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم
ديب "رع��اه الله" وإىل إخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء
املجلس األعىل حكام اإلمارات ،وإىل سيدي الفريق أول
س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،وإىل جميع ضباط
وضباط صف وجنود ومنتس��بي القوات املسلحة ،وإىل
ش��عب اإلمارات الغايل ،وكل عام وقواتنا املسلحة ترفل
بالعزة واملنعة واملجد •
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احلرس األمريي
يحتفل مبرور
عشرين عامًا على
إنشأيه
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وصول الدفعة األوىل
من طأيرات مرياج
 2000لدولة اإلمارات
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إنشاء مدرسة
خولة بنت األزور
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من اإلسهام بإيجابية وفعالية
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يرشفني ونحن نحتفل مبناسبة الذكرى السادسة والثالثني
لتوحيد القوات املسلحة أن أتوجه بأسمى آيات التهاين
والتربي��كات إىل مقام س��يدي صاحب الس��مو الش��يخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل
للقوات املس��لحة "حفظ��ه الله" وإىل س��يدي صاحب
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" وإىل
إخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء املجلس األعىل حكام
اإلمارات وإىل س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة.
ويف هذه املناس��بة البد من وقفة شكر وعرفان لآلباء
املؤسس��ني ملا بذلوه من جهد لتأس��يس وتوحيد قواتنا
املس��لحة ،والعم��ل ع��ىل تطويرها وفق أح��دث ما يف
العرص من منظومات تسليح وفكر عسكري.
وتستدعي هذه الذكرى وقفة نسرتجع خاللها املايض
بكل م��ا بذل في��ه من جهد لبن��اء القوات املس��لحة،
والحارض بكل ما يش��هده من إنجازات ،واملستقبل بكل
ما يستوجب طرحه من إسرتاتيجيات لنبني عىل أساسها
تحدي��ث القدرات العس��كرية مبا يضمن ع��ىل الدوام
الحفاظ عىل أمننا الوطني ،ويهيئ لنا القدرة عىل الدفاع
عن قيمنا ووحدتنا وس��يادتنا ،مع رضورة العمل بشكل
مس��تمر ملواكبة كل جديد يف عامل التقنيات ،وما يقابله
م��ن تنظيم لل��دورات التدريبية لتطوي��ر املهارات ،مع
مراجعة إس��رتاتيجيتنا بني الحني واآلخر وفق ما يحدث
من مستجدات وتحديات ومتغريات يفرضها العرص.
لقد أثبت��ت األعوام التي مضت أن قواتنا املس��لحة
بفض��ل قيادتها الرش��يدة التي عم��دت لتطويرها وفق
تخطي��ط علم��ي مدروس ق��د حققت نقل��ة نوعية يف
تس��ليحها وكافة مجاالت عملها ،مام مكنها من اإلسهام
بإيجابية وفعالية يف العديد من ساحات العمل اإلنساين
العاملي ،واملش��اركة بكفاءة تحت علم األمم املتحدة يف
عمليات حفظ األمن والس��لم العامليني يف شتى املناطق
واملواقع ،وأصبح س��جلها حاف��الً بالنجاحات ،كام أصبح

أبناء القوات املسلحة محل تقدير وإشادة يف كل موطئ
ق��دم بفضل الكف��اءة يف األداء واالنضباط يف مامرس��ة
الواجبات.
إنن��ا إذ نحتف��ل به��ذه الذكرى املجي��دة نرى غرس
القي��ادة وقد تجس��د يف ك��وادر قيادي��ة مواطنة ذات
كفاءة عالية تحس��ن التعايش مع روح العرص ،وتواكب
أح��دث ما تنتجه مصانع الس��الح ،وخري ما تس��تخدمه
الجيوش العرصية من أسلحة ومعدات وأجهزة وآليات،
وإنن��ا لعىل ثقة أن نجاح ومتيز رجال القوات املس��لحة
س��وف يس��تمر ويتأكد ويتعزز يوماً بعد يوم ،ويف كافة
املجاالت ،وأن القيادة الرش��يدة برئاسة سيدي صاحب
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظ��ه الله" ورعايته،
وبتوجيهات س��يدي صاحب السمو الش��يخ محمد بن
راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدول��ة رئيس مجلس
الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" ،ومتابعة س��يدي الفريق
أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد
أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ماضية يف
طريقه��ا وعىل نفس نهجها الراس��خ الحريص عىل دعم
وتعزيز خطط تحديث وتنمية قواتنا املسلحة.
إن ما تحقق من إنجازات باهرة خالل س��تة وثالثني
عاماً ميلؤن��ا بالفخر واالعتزاز ،ونلم��س جانباً من هذه
اإلنجازات عىل صعيد اإلمداد بالقوات املس��لحة ،فلقد
كان لهيئ��ة اإلمداد نصيبها الوافر م��ن هذه اإلنجازات
الت��ي تحققت ومنتظر تحقيقها ب��إذن الله ،حيث بنت
خطته��ا يف التطوي��ر والتحدي��ث من منطل��ق رؤيتها
االس��رتاتيجية لحجم اإلمداد املتنامي يف قواتنا املسلحة،
وما يستلزمه ذلك من تطبيق أساليب علمية غري منطية
يف تدبري االحتياجات ،وتوفري كافة الخدمات عن طريق
اس��تخدام النظم اآللية الشاملة واملبنية عىل فكرة نظام
اإلم��داد املتكامل كقاعدة أساس��ية لدعم مطالب كافة
عن��ارص القوات املس��لحة بالرسعة املرج��وة ،والجودة
والدق��ة الالزمة يف كل األوقات ،ويف كافة املجاالت ،ومبا
يحقق خدمة األهداف االس��رتاتيجية للقوات املسلحة،
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ساهمت قواتنا
املسلحة بإيجابية
يف العديد من
ساحات العمل
اإلنساين

غرس القيادة
جتسد يف كوادر
قيادية مواطنة
ذات كفاءة عالية
حتسن التعايش
مع روح العصر

وم��ا يتوافق مع الخطط العس��كرية العليا ،مع االلتزام
دامئاً بن��رش ثقافة الج��ودة والتميز ،مع االس��تمرار يف
تعزي��ز الكف��اءة اإلداري��ة وامليدانية ،ووض��ع اآلليات
التي تجعل التطوير والتحديث مامرس��ة يومية راسخة
ومستقرة يف بنية هيئة اإلمداد.
إن الس��ادس من مايو س��يظل معلامً ب��ارزا ً وعالمة
مضيئة يف تاريخ القوات املس��لحة يؤكد س��عي القيادة
املستمر لدعم الكيان االتحادي وضامن أمنه واستقراره
وتقدم��ه ،وتعزيز قدرات القوات املس��لحة لتبقى عىل
ال��دوام درعاً واقياً يحمي األرض ويصون العرض ويذود
ع��ن حياض الوطن وس��ندا ً لكل ش��قيق ودع��امً لكل
صديق.
ويرشفن��ي أن أهنئ جميع األخ��وة القادة والضباط
وضباط الصف وأفراد القوات املسلحة سائالً الله العيل
القدير أن يوفقنا جميعاً ملا فيه الخري للوطن ،وأن يديم
عىل قواتنا املسلحة الرفعة والعزة واملنعة •
| مايو  | 2012ملحق توحيد القوات املسلحة 36

69

كلمات

رئــيـس هــيـئـة اإلدارة
والقــوى البشـريــة:
قواتنـا املسلحــة
يف طليعـة مؤسـساتـنـا الوطـنـيــة
أكد سعادة اللواء
مطر سامل عيل الظاهري رئيس
هيئة اإلدارة والقوى البرشية
يف كلمة وجهها إىل مجلة
"درع الوطن" مبناسبة الذكرى
السادسة والثالثني لتوحيد
القوات املسلحة أن املواطنة
الحقة هي ترجمة حقيقية
للوفاء للوطن ،والوالء للقيادة،
مع إميان بأن الجندي الذي
يستوعب معطيات عرصه،
ويواكب كل ما يستجد من
تقنيات ،هو العنرص الحاسم
يف صنع النرص ،وفيام ييل نص
الكلمة:
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انطالقاً من الس��عي املس��تمر لدعم االتح��اد ،وتوطيد
أركان الدولة ،وتعزيز أمنها واس��تقرارها وتقدمها تم يف
اليوم السادس من ش��هر مايو لعام  1976دمج القوات
املسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة لتكون السياج
القوي الذي يحم��ي الدولة ،والحصن املنيع الذي يذود
عن حياض الوطن.
والي��وم ونحن نحتف��ل بالذكرى السادس��ة والثالثني
لتوحيد القوات املس��لحة نش��عر بالفخ��ر واالعتزاز ملا
وصلت إليه قواتنا املس��لحة من تقدم جعلها يف طليعة
مؤسساتنا الوطنية ،تواكب أحدث املؤسسات العسكرية
املتقدم��ة يف العامل ،وما كان ه��ذا ليتحقق لوال الرعاية
الكرمية والدعم الال محدود من س��يدي صاحب السمو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد
األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله" وتوجيهات سيدي
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه
الله" ،ومتابعة س��يدي الفريق أول س��مو الشيخ محمد
ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل
للقوات املسلحة ،وإذا كانت املراحل األوىل قد استدعت
الرتكيز عىل تنويع التسليح مبا يتناسب مع طبيعة األرض
واملناخ واملوقع االس��رتاتيجي مع االهتامم بزرع مشاعر
التعاضد والتكاتف واإلحساس املشرتك بالهدف واملصري
الواحد ،فقد استدعى التطور االنتقال من مرحلة تقسيم
القوات إىل مناطق عس��كرية ،ومن ثم االنتقال منها إىل
األخذ بنظام التش��كيالت الحديثة ،وذلك بتقسيمها إىل
ألوية تواكب روح العرص وفقاً ألحدث نظم التشكيالت
العس��كرية يف العامل مام أفس��ح املجال أمام مزيد من
التوس��ع والتطور أخذا ً باالنفتاح الرشيد عىل منظومات
التس��لح العاملي��ة مبا متلك��ه من تقدم تقني عس��كري
للحص��ول عىل أح��دث أنظمة التس��ليح وفق تخطيط
علم��ي مدروس ،وقد روعي منذ البداية أن يواكب هذا
إع��داد وتأهيل للك��وادر الوطنية من الق��وى البرشية
لتصبح قادرة عىل العمل يف جميع املجاالت بكل كفاءة

واقت��دار ،وكان طبيعياً أن يقابل أبناء القوات املس��لحة
ه��ذا الدعم ال��ال محدود م��ن القي��ادة بالحرص عىل
التدري��ب املتواصل لصقل مهاراته��م القتالية ،وضامن
حس��ن استخدام الس��الح والتعامل معه ،مع االستفادة
من كل ما توفر لهم م��ن إمكانيات ليظلوا دامئاً مصدر
منعة وملج��أ أمن لصون ذرى الوط��ن ،واضعني نصب
أعينهم أن بالده��م هي أمانة يف أعناقهم ،وأن املواطنة
الحق��ة هي ترجم��ة حقيقي��ة للوفاء للوط��ن ،والوالء
للقيادة ،مع إميان بأن الجندي الذي يستوعب معطيات
عرصه ،ويواكب كل ما يس��تجد من تقنيات هو العنرص
الحاسم يف صنع النرص.
إن أبن��اء القوات املس��لحة قد أثبتوا عرب الس��نوات
أنهم عىل قدر حجم املسؤولية امللقاة عىل عواتقهم من
خالل مس��اهمة قواتنا املس��لحة يف قضايا وهموم دول
عاملنا الع��ريب ،وذلك ضمن قوة ال��ردع العربية إلعادة
األمن واالس��تقرار إىل ربوع لبنان الش��قيق ،وتلبية نداء
الواجب االنس��اين مبش��اركتها يف عملي��ات إعادة األمل
للش��عب الصومايل الش��قيق ضم��ن الق��وات الدولية،
وتح��ت مظلة هيئ��ة األمم املتح��دة ،والقي��ام باملهام
اإلنس��انية التي ش��هدتها ألبانيا وإقليم كوس��وفا ،وقد
كان لقواتنا املس��لحة وجودها الفاع��ل حيث تعاونت
مع القوات املس��لحة لدول مجلس التع��اون الخليجي
خالل مش��اركتها يف ح��رب تحرير الكوي��ت ،واملبادرة
لحامي��ة أرض الكويت م��ن أي عدوان ،وأخ��ريا ً وليس
آخ��را ً حيث قام��ت بدورها يف مملك��ة البحرين ضمن
ق��وة درع الجزيرة ،ويف ليبيا ،وجاءت كل هذه املواقف
لتعرب بصدق عن كفاءة أبناء القوات املس��لحة عىل كل
األصع��دة إقليمي��اً وعربياً وعاملي��اً ،وأصبحوا محل ثقة
وتقدير وإش��ادة يف كل موطئ قدم بفضل ما متيزوا به
من التزام وانضباط يف مامرسة الواجبات ،وإذا كانت كل
هذه العمليات واملس��اهامت قد عكس��ت سامت ابناء
قواتنا املسلحة الباسلة التي تتفاىن يف أداء الواجب ،فقد
كان لهذه املس��اهامت مردودها أيضاً إذ خرجت قواتنا
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أبناء القوات
املسلحة مصدر
منعة وملجأ أمن
لصون ذرى الوطن

ندعو ملواصلة
اجلهد من أجل
احلفاظ على أمن
الوطن واستقراره

املس��لحة بعدد كبري من الدروس املستفادة لعل أهمها
اكتساب رسعة االس��تجابة للمتغريات ،والتعامل مع كل
املواقف اإلنس��انية والقتالية بوعي وإدراك ،والتدريب
والتأقل��م عىل القي��ام مبهام وواجب��ات يف ظروف بيئية
ومن��اخ مختلف عام هو يف دولة اإلمارات مام أكس��بها
مهارات عالية ،وإضافة لتبادل الخربات واآلراء من خالل
االخت��الط بقوات التحالف ضم��ن نطاق عمليات األمم
املتحدة ،ومن خالل املش��اركة مع األشقاء يف مساهامت
إنسانية وعمليات قتالية أخرى ،مام أكسبها أيضاً سمعة
طيب��ة ومكانة عالي��ة لقيامها بواجباته��ا بكفاءة وروح
عالية من املسؤولية والحياد أسفرت عن تقدير وإشادة
املجتمع الدويل بأبناء قواتنا املسلحة.
إن ذكرى توحيد القوات املس��لحة تش��كل مناس��بة
متجددة ليك نعرب لكل منتس��بي القوات املسلحة عن
تقديرنا لجهودهم املخلصة يف االرتقاء بقواتهم املسلحة
وهي فرصة نجدد فيها اعتزازن��ا بهم ،وثقتنا بقدراتهم،
وننتهز هذه الفرصة لندعوكم مجددا ً ملواصلة اكتس��اب
املزيد من املعارف العسكرية والخربات وتطوير املهارات
ومواكبة آخر املستجدات العلمية والعسكرية ،ومواصلة

الجهد من أجل الحفاظ عىل أمن الوطن واستقراره.
ويس��عدنا بهذه املناس��بة الخالدة أن نرفع إىل مقام
سيدي صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه
الله" وإىل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء
حاكم ديب "رع��اه الله" وإىل إخوانهام أصحاب الس��مو
أعض��اء املجل��س األعىل لالتح��اد حكام االم��ارات وإىل
سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة
أس��مى آيات الته��اين والتربيكات س��ائلني الله أن يعيد
عليه��م هذه الذكرى باليمن والخري والربكات ،وأن يديم
عىل قواتنا املسلحة الرفعة والعزة واملنعة السؤدد •
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زايد يتفقد
قوة اإلمارات
يف الكويت
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ألركان القوات
املسلحة

74

ملحق توحيد القوات املسلحة  | 36مايو | 2012

36

1993
زايد وحكام اإلمارات
يشهدون العرض
العسكري مبناسبة
العيد الوطني
الثاين والعشرين
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مترين
درع االحتاد
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كلمات

قائد القوات البحرية:
ذكرى التوحيد..

إجالل واحرتام
يوم نقف له جميعًا وقفة
ٍ
أكد سعادة اللواء الركن بحري
إبرهيم سامل محمد املرشخ قائد
القوات البحرية يف كلمته إىل
مجلة "درع الوطن" مبناسبة
الذكرى السادسة والثالثني
لتوحيد القوات املسلحة أن
قواتنا البحرية ستار واقي
ضد أي تهديد وذلك بفضل
اإلسرتاتيجية التي وضعتها
القيادة العامة للقوات املسلحة
والتي سخرت لها قيادتنا
الرشيدة كل اإلمكانيات ليك
تحقق األهداف املرسومة ،وفيام
ييل نص الكلمة:
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تأتين��ا ذكرى التوحي��د ،وتطل علينا م��ن جديد ،وهي
تحم��ل يف طياتها دوم��اً رشيط الذكري��ات لعهد ليس
بالبعي��د ،العه��د الذي تأسس��ت معه اللبن��ات األوىل
لالتح��اد لتنطلق معه بدايات أخ��رى لضامن كيان هذا
اإلتح��اد ،إنه توحي��د القوات املس��لحة لدولة اإلمارات
العربية املتحدة.
لقد كان الس��ادس من مايو لعام  ،1976يوماً مجيدا ً
يف تاري��خ قواتنا املس��لحة ،يوماً نقف ل��ه جميعاً وقفة
إج��ال ٍل واح��رام ،وتقدي��ر وتكريم ،وم��ا ذاك اإلجالل
والتقدي��ر إال ملا حمله هذا اليوم من مضامني ومفاهيم
تع��دت الحديث عنه��ا مبا نتلمس��ه اليوم م��ن آثارها
الواضح��ة عياناً وبيان��اً ،لكل من وعى الق��ول واحتواه
بالفعل والعمل.
لق��د أىت التوحيد لهذا العام ليثب��ت أن ما وضع من
خطط وأهداف وأس��س أدت لتحقيق ما رسم من نهج
للقرار التاريخي واملصريي الذي أثبت جدارته يف حامية
اإلتحاد وتوطيد عرى أركان البالد.
لقد احتفلنا بأربعينية االتحاد ،ومعه تذكرنا مؤسسوه
الذين أقام��وا بجدهم وجهدهم كيان االتحاد ،فتمثلت
روحهم يف كل ما نراه من معامل يف هذا البلد ،ومبا حققه
من مفاخ��ر وإنجازات يف كل ناحية وش��ر من إماراتنا
السبع ،وليس ذاك فقط؛ بل تعداه إىل كل محفل محيل
ودويل.
ونحن يف قواتن��ا البحرية نصدق القول بالفعل ،ذلك
أن م��ا تحقق يعتر معجزة إذا ما قورنت بعامل الزمن،
فمن قوة محدودة القدرات لحامية املنشآت االقتصادية
القريبة من الساحل ،أصبح لدينا اليوم قوة بحرية قادرة
عىل حامية مصالح الدول��ة يف جميع البحار ،وذلك من
خالل أنواع الس��فن ذات التس��ليح والقدرات املختلفة
ك��امً ونوعاً ،ويف مج��ال الطريان البح��ري ،وعدة قواعد
بحرية منترشة عىل س��واحل الدولة ،ويف أقل من ثالثة
سنوات سينضم للقوات البحرية ما يزيد عن  30سفينة
وزورق م��ن مختلف األحجام واألنواع ،وباإلضافة لذلك

الكوادر البرشية التي أصبحت قادرة من خالل التدريب
والدورات مام يجعل قواتنا البحرية الس��تار الواقي ضد
أي تهديد من البحر.
كل ذلك مل يكن ليتأىت لوال اإلسراتيجية التي وضعتها
القيادة العامة للقوات املسلحة ،التي سخرت لها قيادتنا
الرشيدة كل اإلمكانيات ليك تحقق األهداف املرسومة.
وتتزام��ن ذكرى توحيد القوات املس��لحة لهذا العام
مع احتفال القوات البحرية بتخريجه��ا لل��دورة الثانية
عرش م��ن الكلية البحرية ،وهي بهذا العدد من دورات
التخريج ،توف��ر لكافة وحداتها األكادميية والتدريبية ما
يناسب الدارس من علوم عس��كرية شاملة ومتخصصة
يف العلوم العس��كرية البحري��ة ،وال تكتفي فقط بتوفري
الكادر املهني املتخصص وإمنا مت��ده بالعلوم التطبيقية
والتمثيلي��ة والتي يتس��نى م��ن خاللها إيص��ال املادة
العلمية بالصورة الصحيحة واملالمئة.
إن ما تنعم به قواتنا اليوم من أسباب املنعة والقوة،
إمن��ا مرده إىل القيادة الرش��يدة لدولتن��ا الغالية ،والتي
ترى دوم��اً بثاقب فكرها أن قيام ه��ذا االتحاد مل يكن
يوماً بتلك السهولة التي قد يتخيلها البعض ،مام اقتىض
وج��ود ق��وة تحميه ودرع يقيه وس��ياج يؤم��ن كل ما
فيه ،إنه درع القوات املس��لحة لدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وال يس��عني ختاماً ،إال أن أتوجه باسم القوات
البحرية وجميع منتس��بيها ،بخالص التهاين والتريكات،
وأخل��ص األماين وأصدقها إىل س��يدي صاحب الس��مو
الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه
الله" وإىل سي�دي صاح�ب السم�و الشيخ محم��د ب��ن
راش�����د آل مكتوم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس
ال��وزراء حاكم ديب "رعاه الل��ه" وإىل إخوانهام أصحاب
الس��مو أعضاء املجلس األع��ىل حكام اإلم��ارات ،وإىل
سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة،
مبناس��بة الذكرى ال��� 36لتوطيد قوى التالح��م والبناء،
ذكرى التوحيد لقواتنا املسلحة املجيدة •

36
احتفلنا بأربعينية
االحتاد ومعه
تذكرنا مؤسسوه
الذين أقاموا
بجدهم وجهدهم
كيان االحتاد
تسعى القوات
البحرية ومع
أخواتها من
القيادات والوحدات
العسكرية
األخرى إىل تطوير
قطاعاتها كمًا
وكيفًا
احتفال القوات
البحرية بتخريجها
للدورة الـ  12يثبت
بأن القوات البحرية
متثل خيارًا من
اخليارات املثالية
ملنتسبيها
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من الذاكرة

1995
خليفة يفتتح
معرض الدفاع
الدويل آيدكس

1996
زايد وحكام اإلمارات
يشهدون العرض
العسكري مبناسبة
اليوبيل الفضي لٕالحتاد
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36

1997
خليفة يدشن
الفرقاطة يف
أبوظبي
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36

1998
حممد بن راشد
يشهد افتتاح
قاعدة جبل علي

| مايو  | 2012ملحق توحيد القوات املسلحة 36

87

وفي عام  1991شاركت قواتنا المسلحة مع قوات الحلفاء في
تحرير الكويت .ثم عادت مرة أخرى في عام  2003لترسل فوجا هو
أول فوج يصل الكويت في إطار قوات درع الجزيرة من أجل الدفاع عنها.
وفي عام  1999قامت قواتنا ضمن إطار قوات حفظ السالم التابعة
لألمم المتحدة بتنفيذ مهام إنسانية لحماية الجئي كوسوفا ،وهي
المهمة التي أشاد بها كوفي عنان األمين العام لألمم المتحدة في
ذلك الوقت .وقد لعبت قواتنا المسلحة دورا رئيسيا في عمليات
اإلغاثة أثناء الزلزال الذي ضرب باكستان عام  ،2005كما ساهمت
مهندس /خلفان العبدان الشامسي

في حماية اليمنيين من الفيضانات عام .2008

المدير التنفيذي لشركة

وفي أفغانستان شاركت قوتنا المسلحة مع قوات "اإليساف" في

)Advanced Integrated Systems (AIS
كان يوم توحيد القوات المسلحة بدولة اإلمارات حدثا تاريخيا مهما

إيصال المساعدات اإلنسانية إلى أبناء الشعب األفغاني ،وفي
مشاريع إعادة اإلعمار وحفظ األمن واالستقرار .كما أرسلت اإلمارات
طائرات تابعة لسالح الجو للمشاركة في الدوريات الدولية في ليبيا،

شهد دمج القوات المسلحة في كيان واحد تحت قيادة واحدة بفضل تطبيقا لقرار األمم المتحدة ودفاعا عن المدنيين الليبيين.
الرؤية الثاقبة للوالد القائد المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل
وبهذه المناسبة المجيدة يشرفني أن أرفع ،باسمي وباسم
نهيان (طيب اهلل ثراه) وعزيمة وإصرار إخوانه أصحاب السمو أعضاء
العاملين بشركة  ،Advanced Integrated Systemsأسمى
المجلس االتحادي األعلى حكام اإلمارات .لقد كان حدثا تاريخيا في التهاني لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
تاريخ دولة اإلمارات ،ليس بالنسبة للقوات المسلحة فحسب ،بل الدولة القائد األعلى للقوات المسلحة (حفظه اهلل) ،وصاحب السمو
وبالنسبة لمواطني اإلمارات أيضا ،وهو ما ساعدنا في مواصلة
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
مسيرتنا الطويلة على طريق االتحاد.
الوزراء حاكم دبي ،وأصحاب السمو أعضاء المجلس األعلى لالتحاد
وقد جاء توحيد القوات المسلحة كشرط أساسي لنجاح اتحاد
حكام اإلمارات ،والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي
اإلمارات .وقد كان قرار دمج القوات المحلية في جيش وطني موحد
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ،سائلين المولى
تجسيدا حقيقيا لرغبة عارمة في تسخير كافة الجهود الوطنية نحو عز وجل أن يديم علي دولة اإلمارات الرخاء وعلى القوات المسلحة

مسار واحد ،وإلصرار قيادتنا وعزمها على بناء درع يحمي أراضينا
ومكتسباتنا ومصالحنا .وبعد انعقاد راية االتحاد قطعت قواتنا
المسلحة شوطا طويال على طريق التطوير والتسليح ،واتخذت
خطوات مهمة من أجل رفع مستوى قواتنا وكفاءتها.
وبمرور الزمن نجحت قواتنا في كسب احترام العالم بفضل
مساهماتها القيمة في مهام حفظ السالم وعمليات اإلغاثة .وفي
عام  1976قامت قواتنا المسلحة في إطار قوات الردع العربي
بتنفيذ مهامها في لبنان لدرء شبح الحرب األهلية .ثم عادت إلى
لبنان مرة أخرى عام  2001لنزع األلغام من أجل تخفيف معاناة
الشعب اللبناني.

التقدم واالزدهار.

خالد الملحي
الرئيس التنفيذي ،بيانات للخدمات المساحية
بكل فخر وإعتزاز ،يسعدنا أن نهنئ القوات المسلحة لدولة اإلمارات بمناسبة الذكرى  36لتوحيدها.
قبل نحو أربعة عقود تقريبا ،بزغ شعاع الحكمة بتوافق اإلرادة الصلبة للراحل الكبير والوالد المؤسس
(طيب اهلل ثراه) ،عندما أصدر هذا القرار التاريخي
المغفور له بإذن اهلل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ّ
بتوحيد قواتنا العسكرية تحت راية واحدة ولغاية عظيمة .واليوم ،ما كانت اإلمارات لتكون واحة لألمن
واألمان وسدا منيعا في وجه كافة التهديدات والتحديات لوال وجود قيادة عظيمة وإرادة صلبة ال تلين.
بهذه المناسبة تشرف شركة «بيانات للخدمات المساحية» بأن تكون شريكا إستراتيجيا للقوات
المسلحة لدولة اإلمارات ،كما تحرص على توظيف خبرتها الواسعة وامكانياتها المتخصصة في مجال
تقديم الخدمات الجيومكانية لتلبية احتياجات القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية االخرى في
هذا المجال .
لذا فإننا نؤكد التزامنا التام بتوظيف أفضل الخبرات وأحدث التقنيات لتجسيد أهداف وتطلعات قواتنا
المسلحة عبر تقديم خدمات متكاملة وفق أعلى مستويات الجودة والتميز .وستواصل «بيانات»
المساهمة بكل فخر بتعزيز أمن وإستقرار اإلمارات وحماية أبنائها ومكتسبات اإلتحاد واإلنجازات التي
تحققت على أرض الدولة في ظل قيادتنا الرشيدة من خالل توفير الخدمات والمعلومات الجيومكانية

تقرير

قواتنا املسلحة
الدرع احلامي والسياج املنيع للوطن
نحتفل اليوم جميعاً بيوم من أمجد
أيامنا الوطنية ونستعيد معاً بكل فخر
واعتزاز وإكبار ذكرى مرور ستة وثالثني
عاماً عىل توحيد القوات املسلحة تحت
علم واحد وشعار واحد وقيادة واحدة.
وبهذه املناسبة يتملكنا شعور عميق
باالمتنان والعرفان والتقدير للقائد
املؤسس املغفور له بإذن الله الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان الذي استطاع
مبؤازرة من أخوانه القادة املؤسسني
توحيد قواتنا املسلحة لتكون درعاً
حامية وسياجاً منيعاً يحفظ للوطن
سيادته وأمنه واستقراره ويدافع عن
إنجازاته ومكتسباته ومستقبل أجياله.

إعداد:
نازيل ناصر البلوشي

تقرير
آفاق��اً جديدة للتع��اون مع جي��وش الدول الش��قيقة
والصديق��ة وذل��ك ع��ىل مس��توى الزي��ارات املتبادلة
والدورات التدريبية.
فقامت قواتنا املسلحة بعدة متارين مشرتكة مع هذه
الدول اتس��مت بالجدية والكفاءة العالية التي عكست
م��ا مييز ضباط وأف��راد قواتنا املس��لحة من حرص عىل
حسن األداء واإلنضباط ،فكان من أحدث هذه التامرين
العس��كرية املش��رتكة مترين "خليج  "2012الذي جرى
ع��ىل أرض الدولة يف أبريل املايض بني قواتنا املس��لحة
والقوات الفرنسية.
ويأيت مترين "خليج  "2012بني دولة اإلمارات العربية
املتحدة والجمهورية الفرنس��ية ضمن سلسلة التامرين
املشرتكة بني البلدين ،والتي تقام كل أربعة أعوام ابتدا ًء
من ع��ام  ،1996بهدف التدريب ع��ىل تخطيط وتنفيذ
وإدارة العمليات املش��رتكة ،وفقاً ملا نصت عليه اتفاقية
الدفاع املش��رتك التي ت��م توقيعها بني دول��ة اإلمارات
العربية املتحدة وفرنسا عام .1995
ك��ام جرت عىل أرض الدولة يف فرباير  2011فعاليات
التمرين العسكري املشرتك بني قواتنا البحرية والقوات
البحرية لجمهورية مرص العربية الشقيقة وذلك يف إطار
التعاون والتخطيط املشرتك وتبادل الخربات يف املجاالت
العس��كرية بني البلدين الش��قيقني للمساهمة يف دعم
األمن واالستقرار باملنطقة والخليج العريب.
وي��أيت هذا التمري��ن ضمن الخطط املع��دة لتطوير
الجاهزية العملياتية ،وكذلك تبادل الخربات مع القوات
البحرية املرصية الش��قيقة لتلبي األهداف التي رسمتها
القيادتان يف البلدين الشقيقني فجاء هذا التمرين ضمن
سلس��لة التامرين التي تقوم بها قواتنا البحرية مع عدد
من بحري��ات الدول الش��قيقة والصديقة بغرض زيادة
التنسيق والتعاون فيام بينها من أجل تحقيق املحافظة
عىل األمن البحري يف املنطقة والخليج العريب.
إن خط��ط وبرام��ج اإلع��داد والتدري��ب مبختل��ف
صن��وف قواتن��ا املس��لحة تحظى باهت��امم بالغ ،وهي
تس��ري بخطوات رسيعة وكبرية ،مرتكزة عىل أرقى نظم
التدري��ب العس��كري املتقدم التي تق��وم عليها أحدث
النظري��ات القتالي��ة املع��ارصة ،وذلك من أجل إرس��اء
إس��رتاتيجية عس��كرية متكاملة وموحدة لتصبح قواتنا
املس��لحة س��دا ً قوي��اً منيع��اً يف وجه كاف��ة التحديات
املحدق��ة ،والتي تس��اهم يف توفري س��بل األمن واألمان
واالستقرار للمنطقة.

كان قرار توحيد القوات املس��لحة يف السادس من مايو
لع��ام  1976إيذان��اً مبرحلة جديدة أطلق��ت الطاقات
لعملية تطوير وتحديث شاملة مبنية عىل أسس علمية
بهدف تعزيز قدرات قواتنا املسلحة التي استطاعت أن
تثبت وجودها يف أكرث من معرتك سواء خالل مشاركتها
يف عمليات حفظ الس��الم أو مساهامتها اإلنسانية عىل
جميع األصعدة أو من خالل اش��رتاكها يف متارين ثنائية
أو جامعية مشرتكة .
وقد ش��هدت القوات املسلحة يف الس��نوات املاضية
عملي��ات تحديث جذري��ة أحدثت نقل��ة نوعية كبرية
يف أدائه��ا ك��امً وكيفاً يف جميع أفرعه��ا الربية والبحرية
والجوية.
فأصبح��ت القوات الربية حديثة التس��ليح والتنظيم
داعمة صنوف األسلحة األخرى لتحقيق الغاية املنشودة
التي تساير اسرتاتيجية القيادة يف رعاية الوطن وحاميته
حدودا ً وانجازات ،وعىل أهبة االس��تعداد للقيام بكافة
العملي��ات العس��كرية املحتمل��ة للدفاع ع��ن الدولة
وإنجازاتها  ،ومساندة األجهزة املدنية وفقاً لالسرتاتيجية
الت��ي تضعها الدولة مبا يتناس��ب والصالح العام لها ،إىل
جانب توفري القوى البرشية املدربة تدريباً كامالً لتشكل
القوة املستقبلية الصالحة للتعامل مع األزمات الطارئة
واملتوقعة وأنواع التهديدات .
ك��ام قطعت الق��وات البحرية ش��وطاً م��ن التغيري
والتحدي��ث ألهم م��ا ميكن تطوي��ره وتأهيله ،فأخذت
حامية س��واحل الدول��ة وثغوره��ا البحري��ة ومياهها
اإلقليمية حيزا ً هاماً ضمن االس��رتاتيجية الكربى للقيادة
العامة للقوات املس��لحة ،بهدف ضامن فرض الس��يادة
البحرية لدولة اإلمارات ع��ىل مياهها اإلقليمية ،الهدف
الذي تم ألجله توفري األسلحة البحرية املناسبة ،للتعامل
م��ع أيّة مخاطر محتملة يف ه��ذا االتجاه حامي ًة للمياه
اإلقليمية واالقتصادية للدولة ،والطرق التجارية املؤدية
من وإىل الدولة ،وحامية املصالح االقتصادية يف البحر .
ك��ام كانت أكرب عمليات التطوير والتحديث قد متت
يف القوات الجوية والدفاع الجوي والتي ش��هدت نقالت
عمالق��ة يف عملي��ات التطوير والتحدي��ث ،مكنتها من
الوصول إىل أع��ىل درجات التأهيل والتس��ليح؛ تحقيقاً
له��دف حامية أج��واء الدول��ة وأراضيه��ا ،حيث يرمي
برنامج التس��ليح االسرتاتيجي لهذه القوات إىل الحصول
عىل أح��دث تقنيات العرص يف مجال قدرات التس��ليح
الج��وي والطائ��رات متع��ددة االس��تخدام والطائرات
املقاتلة ومنظوم��ات الدفاع الجوي املتطورة ،فأصبحت
قوة اس��رتاتيجية ضاربة قادرة عىل ردع أي تهديدات أو القوات املسلحة عون للشقيق والصديق
يف إطار عقيدتنا العس��كرية القامئ��ة عىل صوت الحق
مخاطر تواجه الدولة.
والدفاع عنه واالحرتام الكامل للقوانني ،وااللتزام الثابت
التعاون العسكري والتامرين املشرتكة
باملبادئ ،جاءت مش��اركة قواتنا املس��لحة ضمن قوات
واصلت القوات املسلحة يف إطار خططها لتأهيل ورفع حفظ الس��الم الدولية التي تشكل إحدى أدوات حفظ
قدرات األفراد وإعدادهم إعدادا ً يتناسب مع التقنيات األمن والسلم الدوليني ،وكان الدور الذي لعبته قواتنا يف
الحديثة ،فاتس��عت دائرة التعاون العس��كري لتش��مل الساحتني اإلقليمية والدولية مثالً يف االنضباط ،ومنوذجاً
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رياح اخلير
تقدم مهمة "رياح الخري" دليالً واضحاً عىل رغبة دولة
اإلمارات وحرصها عىل دعم الشعب األفغاين يف إعادة
بناء دولت��ه عن طريق إعادة تش��ييد البنية التحتية،
ومس��اعدته يف التغلب عىل ظروفه املعيشية الصعبة
وتعزيز االستقرار السيايس واالقتصادي واالجتامعي.
ويب��ذل الجنود اإلماراتيون أق��ى جهودهم لتحقيق
االستقرار يف أفغانس��تان ومساعدة األفغان يف جميع
املج��االت مبا يف ذل��ك النواحي العس��كرية والتنمية
االقتصادي��ة ،وذل��ك يف محاولة للمس��اعدة يف النمو
االقتصادي يف بلد يعاين من تراث طويل من الحروب
األهلية والعنف وعدم االستقرار.
ومام الش��ك فيه أن املرشوعات اإلنسانية يف مجاالت
الرعاي��ة الصحي��ة والتعلي��م وتوفري البني��ة التحتية
األساس��ية للمجتمعات املحلية ال ميك��ن أن يحالفها
النجاح يف بيئة تتسم بعدم االستقرار وتردي األوضاع
األمنية.
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قواتنا املسلحة..أياد بيضاء ممدودة بالخري لجميع شعوب العامل
للتفاين يف أداء الواجب وأعطت مس��اهامتها يف عمليات
اإلغاثة واملس��اعدة الطبية يف ميادين عملها كافة طابعاً
إنس��انياً مل��ا تقوم ب��ه من واجب��ات ومهام ،وش��ملت
هذه املس��اهامت التي امتدت لس��نوات خارج الوطن
جمي��ع األصع��دة عربياً وإقليمي��اً ودولي��اً ،وقد كانت
أوىل املش��اركات عام  1976يف لبنان ضمن قوات الردع
العربية لدرء مخاطر تفجر حرب أهلية ،كام س��اهمت
قواتنا ضمن قوات درع الجزيرة يف تحرير دولة الكويت
ع��ام  ،1991وانضم��ت قواتنا مع ق��وات األمم املتحدة
يف عملي��ة إعادة األم��ل للصومال ع��ام  1992بعد أن
طحنت��ه حرب أهلي��ة ،كام قدمت املس��اعدات لآلالف
م��ن املحتاجني واملرشدين ،ويف أول مبادرة لها يف أوروبا
عام  1999أقامت قواتنا املس��لحة معسكرا ً إليواء آالف
الالجئني الكوس��وفيني الذين رشدته��م الحروب ،وذلك
يف كوك��س /بألباني��ا ،كام قامت باملش��اركة يف عمليات
حفظ الس��الم يف كوس��وفا ،كام عادت قواتن��ا ثانية إىل
لبن��ان ع��ام  2001لتخوض غامر تح��د جديد متثل يف

تطهري األرض يف الجنوب اللبن��اين من األلغام وتخفيف
معاناة السكان ،ويف محيطها اإلقليمي عام  2003كانت
قواتنا املس��لحة س��باقة إىل املش��اركة للدفاع عن دولة
الكويت وش��عبها ضمن قوات درع الجزيرة ،ويف نطاق
اإلنس��انية أيضاً تعاظم دور قواتنا املسلحة يف عمليات
اإلغاث��ة الكربى الت��ي نفذتها خالل زل��زال  2005الذي
رضب ش��امل جمهورية باكس��تان اإلس��المية ،ويف عام
 2008لعب��ت القوات املس��لحة دو ًرا حيوياً يف عمليات
إغاث��ة املنكوبني يف اليمن م��ن جراء ما لحقهم من أذى
نتيجة الظروف الطبيعية العنيفة والكوارث من السيول
والفيضانات ،ويف جمهورية أفغانستان اإلسالمية تلعب
قواتنا املس��لحة واملشاركة ضمن قوات (االيساف) دورا ً
هاماً وبارزا ً يف تامني وإيصال املس��اعدات اإلنسانية إىل
الشعب األفغاين ،باإلضافة إىل إعادة إعامر ودعم وتطوير
األمن واالستقرار ،والذي يعكس عىل الدوام حرص دولة
اإلمارات العربية املتحدة عىل دعم الش��عب األفغاين يف
مسريته إلعادة بناء دولته ومؤسساته الوطنية.

وضم��ن طالئ��ع من ق��وات درع الجزيرة املش��رتكة
بعثت القوات املسلحة يف  2011بقوة أمنية إىل مملكة
البحرين التزام��اً بالعهود واالتفاقيات األمنية والدفاعية
املش��رتكة ،وانطالقاً م��ن حرص دولة اإلم��ارات العربية
املتحدة عىل املس��اهمة يف أي جهد دويل تشارك قواتنا
املسلحة بطائرات من القوات الجوية للقيام بالدوريات
الدولية لتنفي��ذ حظر الطريان فوق ليبي��ا مبوجب قرار
مجلس األم��ن التابع لألم��م املتحدة م��ن أجل حامية
املدنيني من أبناء الشعب الليبي الشقيق.
وتلتزم القوات املسلحة اإلماراتية مبواصلة أداء مهامها
الوطنية ،يف ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ
خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل
للقوات املس��لحة "حفظه الله" ،وصاحب السمو الشيخ
محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" ،والفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائد األعىل للقوات املسلحة.
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مستشفى زايد العسكري ..ريادة طبية ومنوذج للعناية والرعاية

اسرتاتيجية القوات
املسلحة تتفاعل
عضويًا وترتبط
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األشقاء يف دول
جملس التعاون
تعد دولة
اإلمارات من أكرب
املساهمني يف
تقدمي املساعدات
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مستشفى زايد العسكري

ش��ملت مراحل التطور تعدد العيادات واملستشفيات،
وم��ن أهمها مستش��فى لواء الظف�رة اآليل ،مستش��فى
آل نهيان العس��كري ،ومستشفى الفالح العسكري التي
توجت جميعها بافتتاح مستش��فى زايد العس��كري يف
 1979/10/1ليكون رصحاً طبياً شامخاً.
وعىل مدى تلك السنوات ،لعب املستشفى دورا ً مهامً
يف تقديم الرعاية الطبية للكثري من املرىض العس��كريني
وعائالته��م ،باإلضاف��ة إىل أع��داد كبرية م��ن املواطنني
واملقيم��ني ومن أبناء ال��دول الش��قيقة والصديقة ،ومل
يقترص دور املستش��فى ع��ىل النطاق الجغ��رايف لدولة
اإلم��ارات العربية املتحدة ،بل امت��د بل امتد إىل خارج
ح��دود الدول��ة .لق��د كانت الري��ادة ملستش��فى زايد
العس��كري يف كثري من املواق��ف ،وكان له الفخر ليقدم
منوذج��اً للعطاء الذي تتميز به دول��ة اإلمارات العربية
املتحدة.

كان اهتامم املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان
آل نهي��ان " رحمه الله " بإع��داد وتدريب أبناء القوات
املس��لحة ،يقابله اهتامم باللياقة الصحية؛ ولهذا واكب
التدري��ب منذ البداية إعداد العي��ادات الطبية الالزمة،
التي تحولت فيام بعد إىل مستشفى زايد العسكري.
بدأ إعداد العيادات منذ  15يناير سنة  1966بعيادة
صغرية مبعسكر لواء الظفرة ،وأخرى مبدينة العني (مركز
تدريب األغرار) وكانت مبثابة مستش��فى ميداين ،وفيام
بعد تم افتتاح مستش��فى امليدان  2/مبعس��كر الفالح،
وتبع ذلك عدد من املراكز الطبية يف مختلف الوحدات.
ويف ع��ام  ،1979كانت هدية املغفور ل��ه بإذن الله
الش��يخ زايد ألبنائه ضباط وضباط صف وأفراد القوات
املسلحة وأرسهم ،هي افتتاح مستشفى زايد العسكري.
واعترب هذا االفتت��اح هو البداية الحقيقية للخدمات
الطبية ،ويف نفس العام تم تشكيل أول رسية ميدان طبية
لتعمل مع الوحدات املقاتلة ،وتالها فيام بعد تش��كيل الرياضة العسكرية
العديد من الرسايا الطبية ،بلغت أربع رسايا بحلول عام أس��همت الرياضة العس��كرية يف إعداد أف��راد القوات
 1980ملحقة مع التش��كيالت العسكرية املختلفة ،ويف املس��لحة اإلع��داد الب��دين الالئ��ق ال��ذي ميكنهم من
عام  1983تم تشكيل فريق جراحة امليدان املتحرك ،ويف القيام بواجباتهم التي يكلفون بها س��واء يف الس��لم أو
عام  1986تم تس��لم مدرسة الخدمات الطبية ،لتساهم الحرب عىل أكمل وجه وقد تنوعت األنش��طة الرياضية
يف تأهيل الكوادر الطبية املساعدة من فنيني وممرضني .العس��كرية الفردية منه��ا أو الجامعية ،والت��ي رافقها
ويف ع��ام  ،1991تم تش��كيل كتيبة املي��دان الطبية التوس��ع يف بناء وإنش��اء املراف��ق الرياضي��ة املختلفة
األوىل لتك��ون مرشف��ة عىل كل الرساي��ا الطبية امللحقة املجهزة بأحدث املستلزمات الرياضية .
فقد انتزعت الق��وات الربية يف فرباير املايض املراكز
بالتش��كيالت العس��كرية املرتبطة بالقوات الربية .وقد
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املتحف العسكري..شاهد عىل تاريخ وتطور القوات املسلحة

يسعى املتحف
العسكري إىل ضم
التاريخ العسكري
اإلماراتي إىل
املناهج الدراسية

األوىل يف س��باق العدو الريفي مبدينة زايد العس��كرية
ملسافة  4كيلو مرتات و 8كيلو مرتات ضمن أنشطة درع
التفوق العام للعام التدريبي .2013 / 2012
وحقق��ت الرياض��ة العس��كرية يف قواتنا املس��لحة
العديد من النجاحات واالنجازات الرياضية املش��هودة
س��وا ًء عىل صعيد تنظيم وإقامة البطوالت واملسابقات
الرياضي��ة العس��كرية املتنوع��ة أو عىل صعي��د إعداد
الخط��ط والربامج التدريبية الرياضية والعس��كرية عىل
مستوى الوحدات العس��كرية أو الفرق الرياضية والتي
كان له��ا حضور ممي��ز يف كافة الفعاليات واملنافس��ات
الرياضية العسكرية املحلية منها والخارجية كام سجلت
الرياضة العس��كرية العديد من األلقاب واإلنجازات يف
جميع املحافل الدولية املختلف��ة عىل صعيد البطوالت
الدولية واإلقليمية يف مختلف األنشطة الرياضية .

املتحف العسكري

أنش��ئ املتحف العس��كري بقرار من الفريق أول سمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ع��ام  2000حيث تم
وبالتعاون والتنس��يق مع هيئة الس��ياحة يف أبوظبي يف
وضع واعتامد الدراسات اإلنشائية للمتحف.
وقد تم جمع مقتنيات عس��كرية تجاوزت  100ألف
قطع��ة مخزنة يف ظروف مدروس��ة للحفاظ عىل جودة
تل��ك املقتني��ات ،و  % 99من املقتني��ات تم تجميعها
من وحدات ب��ر وبحر وجو ،إضاف��ة إىل أنواع متعددة

م��ن الطائ��رات العس��كرية العمودي��ة واملقاتلة ،ومن
ضمن املرشوع تأس��يس متاحف صغرية متخصصة تتبع
للمتح��ف الرئييس يف إم��ارات مختلف��ة بالدولة حيث
تخضع عدد من املتاحف لعمليات الرتميم.
و من ضمن الخطط للمتحف العسكري ربط املناهج
املدرس��ية باملتحف م��ن خالل ضم التاريخ العس��كري
اإلم��ارايت إىل املناهج وتطبيقها عملي��اً من خالل زيارة
الطلب��ة للمتحف حيث أن املتحف ق��ادر عىل تدريب
املدرسني عىل آليات ربط املناهج بعلوم املتاحف.
ويعتم��د املتح��ف برام��ج خاص��ة باملتقاعدين من
القوات املس��لحة الذين يقومون برسد وقائع قتالية من
واقع خربتهم يف معارك كان لهم رشف املشاركة فيها.
وتش��مل األسلحة مبختلف أنواعها واآلليات والوثائق
واملجس��امت والس��يوف وال��دروع والس��هام والحراب
والرماح ،وذلك مث��رة للتعاون الكبري الذي أبدته العديد
من صنوف القوات املسلحة واملتاحف بالدولة.
وق��د ت��م توقي��ع اتفاقيت��ني واح��دة م��ع املتحف
العس��كري البلجي��ي يف مدينة بروكس��ل ،واألخرى مع
املتحف العس��كري األملاين يف مدين��ة (كوبلنلر) ،لتبادل
القطع املتحفي��ة النادرة واألصلي��ة للعمل عىل تجديد
روح املتحف ،واستقطاب املزيد من الزوار والعمل عىل
تنش��يط نقل تكنولوجيا العرض املتحفي ،والتدريب يف
مجال علوم املتحف وتسويق املتاحف ،وبرامج املتاحف
الخاصة باألطفال واملتقاعدين يف س��بيل االس��تفادة من
أفض��ل التج��ارب والخربات العاملي��ة يف مجال املتاحف
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أثبتت إبنة اإلمارات
يف قواتنا املسلحة
جدارتها وأنها
على مستوى
املسؤولية عمالً
وإجنازًا وتفانيًا

القواتالعامل.
العسكرية يف
املسلحة
املرأة في

املرأة يف القوات املسلحة..أصبحت رافداً من روافده الفاعلة
98

ملحق توحيد القوات املسلحة  | 36مايو | 2012

بدعم متواصل من س��مو الش��يخة فاطمة بنت مبارك
رئيس��ة االتحاد النس��ايئ العام الرئيس األعىل ملؤسسة
التنمي��ة األرسي��ة رئي��س املجل��س األع��ىل لألموم��ة
والطفول��ة ،إهتمت القوات املس��لحة ب��دور املرأة يف
خدمة الوطن وأثبتت إبنة اإلمارات يف قواتنا املس��لحة
جدارته��ا باإلنتامء إىل هذه القوات وأنها عىل مس��توى
املسؤولية عمالً وإنجازاً وتفانياً يف أداء الواجب وتحمالً
للمس��ؤولية واالس��تعداد والتضحية دفاع��اً عن تراب
الوطن وحريته وإنجازاته ومكتسباته.
وقد أسس��ت مدرس��ة خولة بنت األزور يف أغس��طس
من عام  1991وبذلك تم فتح طريق ومجال عمل آخر
إلبنة اإلمارات لتساند أخاها الرجل يف املجال العسكري
وكان اله��دف منها ه��و إعداد كادر وطني نس��ايئ ذو
كفاءة وخربة لالنضامم يف صفوف القوات املسلحة ،وقد
أنشئت مدرس��ة خولة بنت األزور العسكرية لتساهم
إبن��ة اإلم��ارات يف خدم��ة مجتمعها والقي��ام بواجبها
الوطني حيث كان من الرضوري مشاركة الفتاة بدورها
يف خدمة الوطن بإنضاممها لصفوف القوات املس��لحة
وإع��داد كادر وطني نس��ايئ ذو كفاءة وخربة لالنضامم
إىل القوات املس��لحة ،فكان إعطاء املرأة حق املش��اركة
يف عملي��ة الدفاع عن الوطن هو بداي��ة خطواتها عىل
طريق املش��اركة بفاعلية ،باإلضافة إىل استفادة الحقل
العس��كري من بعض التخصص��ات العلمية لخريجات
الجامعات والكليات املختلفة.
وأصبحت مدرس��ة خولة بنت األزور مجاالً حياً يعطي
للمرأة اإلماراتية الفرصة الحقيقية للمساواة بالرجل يف
أهم قطاع��ات العمل بالدولة ،وغدت املدرس��ة رافداً
من روافد القوات املس��لحة تزودها كل عام باملجندات
املواطن��ات املؤهالت للعمل يف العديد من التخصصات
كالهندس��ة والط��ب وأعامل الس��كرتارية والش��ؤون
اإلدارية والحاس��ب اآليل واإلعالم العسكري مام يسهم
يف النهاية يف دعم حقوق املرأة يف املجتمع ومس��اواتها
بالرجل.
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اهتامم القوات املسلحة بأبنائها انعكس يف احتضانها لألعراس الجامعية
ومن املقتني��ات ذات القيمة التاريخية التي يحتويها
املتح�ف العس��كري ،س��يارة ران�ج روفر الت�ي استقل�ها
امل�غ�ف�ور ل�ه ب�إذن الل�ه الش��يخ زاي�د ب�ن س��لط��ان
آل نهيان"طيب الله ثراه" ،خالل تفقده قوات اإلمارات
املشاركة يف حرب تحرير الكويت يف عام  1991والطائرة
املروحية "الغازيل" التي اس��تخدمها الفريق أول س��مو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب
القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ،خ��الل تفقده قوات
اإلمارات املش��اركة يف كوسوفا ،والعربة املدرعة "بنهارد
 "4×4التي اس��تخدمتها قوات اإلم��ارات يف قوة حفظ
السالم يف الصومال ،باإلضافة إىل عدد كبري من السيوف
والرم��اح والحراب وال��دروع التي اس��تخدمت منذ ما
يقارب  3000عام تم الحصول عىل بعض منها سواء من
مالكيها أو رشائها من املتاحف العاملية.

املعارض العسكرية  ..دعامة اقتصادية

وصلت دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل مرحلة الريادة
يف تنظي��م املعارض العس��كرية واملتخصصة املتمثلة يف
مع��رض ومؤمتر الدف��اع الدويل"آيدك��س" ومعرض ديب
للطريان وكان للقوات املسلحة دور بارز يف هذا التنظيم
واإلرشاف ع��ىل إنجاح مثل هذه املعارض التي تصب يف
صالح االقتصاد الوطني للدولة من خالل اإلعداد الراقي
والدقة واالنضباط والتعامل مع كل املتغريات.
ويعترب مع��رض آيدكس الذي يجري تنظيمه مرة كل

عامني ،أك��رب معرض دفاعي وأمن��ي يف منطقتي الرشق
األوسط وشامل أفريقيا ،وشارك يف آيدكس للعام املايض
 1060رشك��ة عارضة متثل  53دولة وحرض املعرض أكرث
من  60ألف زائر و  150وفدا ً رسمياً للمشاركة يف نسخة
 2011التي أثبتت أنها أكرب نس��خة منذ نش��أة املعرض
عام .1993
وش��هد معرض "آيدكس" نقلة نوعية غري مس��بوقة
ويرجع الفضل يف ذلك لتوجيهات القيادة الرشيدة التي
تعم��ل دامئاً عىل تعزيز مكانة الدولة وقواتها املس��لحة
وتحرص عىل إظهار املعرض بالصورة التي تعزز الش��هرة
التي اكتسبتها دولة اإلمارات يف مجال صناعة املعارض .
ويع��د مع��رض آيدكس مبا يش��مل م��ن معروضات
متنوع��ة باإلضافة ملعرض "نافدك��س" الذي تزامن معه
فرص��ة نادرة لضباط وأفراد القوات املس��لحة تتيح لهم
االط��الع عىل أحدث التقنيات يف أح��د أهم التجمعات
العاملية يف مجال الصناعات الدفاعية .
ويف نوفم��رب  2011متيز مع��رض ديب الدويل للطريان
إىل جانب حس��ن التنظي��م واإلدارة بعدة عوامل أخرى
تضاف��رت جميعه��ا لتحدث نقل��ة نوعي��ة تجعل هذا
املع��رض حدث��اً رئيس��ياً وهام��اً عىل خارط��ة معارض
الط��ريان العاملية وقد متثل ذلك يف اس��تقطاب املعرض
ل��رواد صناعة الطريان والخ��رباء املتخصصني ،ويف إتاحة
فرصة ن��ادرة لإلطالع ع��ىل أحدث التقني��ات يف مجال
تكنولوجيا الطريان ،ولكون املعرض يعد ملتقى منوذجياً

لكل املهتم��ني بقطاع الطريان يف الع��امل ،وباعتباره أكرب
تجمع من نوعه وفرصة نادرة أمام دول مجلس التعاون
الخليج��ي وال��دول العربي��ة لاللتقاء وتب��ادل األفكار،
واالحت��كاك بالخرباء واملصنعني ،إضاف��ة إىل أن املعرض
يحظ��ى بتواج��د أرفع الش��خصيات الرس��مية واملدنية
والعس��كرية من أصحاب الق��رار ،واملعرض يعترب بحق
ناف��ذة إىل أحدث م��ا وصلت إليه عل��وم الطريان ،وكل
تلك الفعاليات االقتصادية إمنا هي دليل عىل بيئة األمن
واالس��تقرار الذي تنعم به الدولة وتسهر قواتنا املسلحة
عىل حفظها وترسيخها.

العرس الجامعي..تكامل اجتامعي

بتوجيه���ات صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة
"حفظ��ه الله" وتحت رعاية الفريق أول س��مو الش��يخ
محم��د ب��ن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب
القائد األعىل للقوات املس��لحة نظم��ت القيادة العامة
للقوات املسلحة يف عام  2010و 2011العرس الجامعي
ملنتسبيها من الضباط وضباط الصف واألفراد واملدنيني.
وانطالقاً من حرص القيادة العامة للقوات املس��لحة
بإعتبارها إحدى مؤسس��ات الدولة الفاعلة لتعزيز مبدأ
الرشاك��ة املجتمعية ،وس��عياً منها لبن��اء أرسة إماراتية
متامس��كة ومس��تقرة بعيدة عن أعباء وتكاليف الزواج
الباهظة ،تأيت أهمية هذه املبادرة لتضمن تحقيق مزيد
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قواتنا املسلحة..در ٌع للوطن..وحامي ٌة لألرض واإلنسان
م��ن التكامل االجتامع��ي يف صفوف القوات املس��لحة
بقصد التيس��ري والتخفيف من أعب��اء وتكاليف الزواج
ملنتس��بيها ومبا يس��هل عليه��م بناء حياته��م وتحقيق
االس��تقرار املعييش له��م بعيدا ً عن الدي��ون والتكاليف
الباهظ��ة التي تكون لها تداعيات س��لبية عىل حياتهم
األرسية يف املستقبل.
وجاءت فك��رة الع��رس الجامعي ملنتس��بي القوات
املس��لحة متوافقة مع اإلس��رتاتيجية العليا للدولة وهي
االهت��امم بالعن��رص الب��رشي ودعمه وتنميت��ه يف كافة
املجاالت ومنها توفري االس��تقرار املادي ،الذي يؤدي إىل
االستقرار النفيس واالجتامعي والذي بال شك سينعكس
إيجابياً عىل تحصيله العلمي وعطائه العميل.

تأهيل الكوادر الوطنية

ويف مج��ال تأهيل وتدريب وتس��ليح الك��وادر الوطنية
فإن القوات املس��لحة حققت تطورات عسكرية مهمة
عن طريق اس��تكامل بناء قوتها الدفاعية وذلك بتخريج
دفعات متوالية من ش��باب الوطن من مختلف الرصوح
األكادميي��ة والجامع��ات واملعاهد التابع��ة لها مزودين
بأحدث العل��وم العس��كرية واإلداري��ة والفنية ،وتعد
املعاهد واملدارس العسكرية والكليات بأنواعها املختلفة
هي الرافد األس��ايس الذي تس��تمد منه قواتنا املسلحة
كوادرها العسكرية.
وقد حقق��ت القوات املس��لحة تطورات عس��كرية
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مهمة عىل طريق استكامل بناء قوتها الذاتية إىل جانب
قوتها الدفاعية وذلك بتخريج دفعات متتالية من شباب
الوطن من مختلف الرصوح األكادميية واملعاهد التابعة
لها حيث عمدت القوات املس��لحة إىل إنش��اء املعاهد
وامل��دارس والكلي��ات العس��كرية التي تق��وم بتدريب
وتأهيل الش��باب تأهيالً عسكرياً يالئم متطلبات العرص
ومس��تجدات األوضاع باإلضافة إىل توقيع اتفاقيات مع
جامعات مدنية مرموقة لدعم العنرص البرشي.
وعمل��ت عىل تزويد هذه املعاه��د التعليمية بكافة
اإلمكانيات والعلوم العس��كرية والتي تسمح بأن يتلقى
الطالب العسكري مختلف العلوم العسكرية الرضورية
والتي تؤهله ألن يكون قادرا ً عىل استيعاب ما يوكل إليه
مستقبالً من مهام تهدف يف مجملها إىل خدمة الوطن.
إن املعاهد واملدارس العس��كرية والكليات بأنواعها
املختلفة هي الرافد األس��ايس الذي تس��تمد منه قواتنا
املس��لحة كوادره��ا العس��كرية فع��ن طريقه��ا يكون
التأهي��ل والتدريب ومن خاللها تتبلور عملية التنش��ئة
العس��كرية بصورتها الصحيحة ومبفهومها األصيل فينشأ
العسكري بعد انضاممه إىل الصفوف العسكرية النشأة
القوي��ة التي تؤهله تأهيالً تام��اً للقيام بدوره يف تحمل
املسؤوليات الجس��ام التي سوف تلقى عىل عاتقه فيام
بعد من حامية للوطن وحفظ ألمنه واستقراره.
وقد ش��هدت القوات املسلحة عددا ً من التخريجات
لل��دورات والكليات العس��كرية ،حيث ش��هد صاحب
الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب " رعاه الله " يف
ديسمرب  2011حفل تخريج الدورة ال�  36من املرشحني
الضباط يف كلية زايد الثاين العسكرية يف مدينة العني.
وش��ه�د الفريق أول س��مو الش��يخ محم�د بن زاي�د
آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات
املس��لحة يف ديس��مرب  2011االحتفال مبناس��بة تخريج
دوريت املرش��حني الطياري��ن ال� 41واملرش��حني الجويني
الثامن��ة بكلي��ة خليفة بن زاي��د الجوي��ة مبدينة العني
بحضور سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل
الحاكم يف املنطقة الرشقية .
وكام ش��هد معايل الش��يخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزي��ر التعليم الع��ايل والبح��ث العلمي نائ��ب رئيس
مجلس أمن��اء جامع��ة أبوظبي يف فرباي��ر  2012حفل
تخري��ج الدفع��ة األوىل من الطالب العس��كريني بكلية
القيادة واألركان املشرتكة.
حيث ضم  90خريجاً من بكالوريوس العلوم واإلدارة
العس��كرية والذي تطرحه جامعة أبوظبي بالتعاون مع
كلية القيادة واألركان املشرتكة.
كام ش��هد سمو الش��يخ حمدان بن محمد بن راشد
آل مكت��وم ويل عهد ديب يف م��ارس  2012حفل تخريج
الدورة الثانية عرشمن املرشحني البحريني يف مقر الكلية
البحري��ة ،ومتث��ل الكلي��ة رصح وطني لتخري��ج كوادر
مؤهلة ق��ادرة عىل حامي��ة الوطن ومياه��ه اإلقليمية
ومنجزاته الحضارية.
ومن جهة أخرى ش��هد س��مو الش��يخ هزاع بن زايد
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املسلحة
متوافقة مع
اإلسرتاتيجية العليا
للدولة

آل نهيان مستش��ار األمن الوطني نائب رئيس املجلس
التنفي��ذي إلمارة أبوظبي يف فرباي��ر  2012احتفال كلية
زايد الثاين العس��كرية بالذكرى  40لتأسيس��ها وذلك مبقر
الكلية مبدينة الع��ني ،وعىل مر أربعة عقود مثلت الكلية
كفاءة أكادميية تزود قواتنا املسلحة بكوادر وطنية مؤهلة.

الوفاء ألهل الوفاء

تلك بعض املحطات الراصدة يف مسرية قواتنا املسلحة
خ��الل الفرتة األخرية  ،ضمن الجهود الجبارة التي بذلت
لتطوي��ر وتحديث هذه القوات من��ذ انطالقتها املظفرة
بعد قرار التوحيد الذي أصدرته القيادة الرش��يدة آنذاك
موكب��اً لقي��ام الدولة ،ويه��دف حامية الدول��ة الوليدة
وصوت انجازاتها ومكتسباتها التي ظلت متصاعدة منذ
 36عام��اً حت��ى بلغت هذه القوات درج��ة من التطور
وضعته��ا يف مصاف القوة الحديثة من حيث التس��ليح
والتدريب واالستعداد القتايل وامتالك ناصية املبادرة يف
الدفاع عن الوطن الغايل .

بتوجيهات من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد
آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة
"حفظه الله" ،ويف ظل االهتامم البالغ الذي يوليه سموه
لتهيئة س��بل العيش والحياة الكرمي��ة ألبنائه املواطنني،
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حامة االتحاد ودرع الوطن
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة والي��وم ومب��رور  36عاماً من التوحي��د حققت القوات
يف م��ارس  ، 2011قرارا ً بش��أن تعديل بعض األحكام يف املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة تطورا ً مدهشاً
شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملني بوزارة الدفاع من��ذ بداياتها املتواضعة األوىل ل��دى قيام دولة االتحاد،
والق��وات املس��لحة يقيض بزي��ادة املع��اش التقاعدي لتصب��ح اليوم ق��وة عس��كرية عرصية عالي��ة التأهيل
للعسكريني من وزارة الدفاع والقوات املسلحة املحالني والتجهي��ز ق��ادرة عىل حامية أرض الوط��ن والذود عن
إىل التقاع��د قبل تاريخ  2008 /1/ 1بنس��بة  70باملائة ،مواطني��ه ،يف الوقت الذي تس��هم في��ه يف توفري األمن
واالس��تقرار عىل مس��توى املنطقة ،لتظل ع��ىل الدوام
وذلك اعتبارا ً من األول من مارس .2011
وي��أيت قرار زي��ادة روات��ب املتقاعدين العس��كريني حامية لالتحاد ودرعاً للوطن •
من وزارة الدفاع والقوات املس��لحة (اس��تمرارا ً للعطاء
واملواق��ف الثابتة لقيادتنا الرش��يدة ع��ىل الصعد كافة،
والت��ي تدل ع��ىل االهتامم برفع مس��تويات املعيش��ة
وتقدي��را ً ملا أداه املتقاعدون م��ن خدمات جليلة طوال
فرتة عملهم).
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