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كلمة العدد
"أيها اإلخوة األعزاء ،ضباط املستقبل ...باسم الله ،وباسم الوطن أفتتح بكل فخر واعتزاز كليتكم العسكرية الجديدة؛ كلية زايد
بن سلطان الثاين ،لتكون رص ًحا من رصوح البناء ومصن ًعا للرجال".
باسم الله بدأت الكلية مسريتها تربكًا واستعانة ،إميانًا ويقي ًنا بأن منه سبحانه وحده الفضل والعون وعليه التوكل ،ثم باسم الوطن
انتام ًء وهوية ،والتزا ًما وتعه ًدا بتقديم األفضل يف مسرية العمل والتقدم.
"باسم الله ،وباسم الوطن" ...هكذا بدأها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  -حفظه الله  -يف كلمته االفتتاحية
لكلية "زايد الثاين العسكرية" ،يف  3مايو  1972بعد أن أصدر سموه قرار تأسيس الكلية يف وقت سابق بنا ًء عىل توجيهات من
املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله ثراه  -يف  1فرباير من العام نفسه ،كان ذلك يف مراحل
البناء األوىل ،حيث تم وضع األسس واملبادئ التي سار عليها املؤسسون األوائل لكلية عسكرية هي النواة الرئيسية لتشكيل قوات
مسلحة لدولة وليدة يف  2ديسمرب 1971؛ دولة اإلمارات العربية املتحدة .تزامن تأسيس كلية "زايد الثاين العسكرية" مع بداية
إعالن دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وإن ارتباطها هذا بإعالن الدولة يوحي بداللة اسرتاتيجية مهمة ،ورؤية حكيمة من القائد
املؤسس املغفور له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،صاحب املبادرات التي تصب يف خدمة الوطن واملواطن
وتهتم برعاية اإلنسان فك ًرا ووجدانًا.
كلية "زايد الثاين العسكرية" هي غرس زايد ألبناء الوطن إميانًا منه بقدراتهم وأنهم أصحاب الحق الذين سيحملون األمانة يف
الدفاع عن األرض وال ِعرض .ومنذ اللحظة األوىل لتأسيسها ككلية عسكرية بدأ العمل الجاد يف تطوير الدور املنوط بها ،انطالقًا من
الرؤية التي تب َّنتها بأن تكون إحدى الكليات العسكرية الجامعية الرائدة يف املنطقة ،واملتميزة عامل ًّيا يف مجال التدريب العسكري
والتعليم األكادميي بأعىل مستويات الجودة إلعداد ضباط متميزين يف خدمة الوطن ،وتحقيق الرسالة السامية برتسيخ مبادئ
االنضباط العسكري واكتساب املهارات والصفات القيادية ،والتطوير املتواصل ،معتمدة يف ذلك عىل قيم ال ُخلُق والرشف والوالء
واالحرتاف ،مبتابعة مستمرة ومبارشة من القيادة الرشيدة.
واليوم يتزامن احتفال الكلية مع احتفاالت الدولة مبناسبة مرور خمسني عا ًما عىل إعالن االتحاد ،وبهذه املناسبة تم اإلعالن عن
وثيقة (مبادئ الخمسني) يف  5سبتمرب  2021التي تُ َعد ضمن مشاريع الخمسني .تحمل الوثيقة بني ط ّياتها املسار االسرتاتيجي
لدولة اإلمارات خالل دورتها الجديدة يف املجاالت االقتصادية والسياسية والتنموية ،وتدعم "مبادئ الخمسني" توفري حياة أفضل
للمواطنني وللقاطنيني يف الدولة ،إذ تتناول الوثيقة  10مبادئ تقود الدولة إىل تحسني جودة الحياة فيها ،محورها األسايس استثامر
اإلنسان .وتأكي ًدا عىل ذلك قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله" :مصلحتنا العليا
والوحيدة والرئيسية توفري أفضل حياة لشعب االتحاد ولجميع من يقيم يف دولة االمارات".
قائل" :دولة اإلمارات وجهة واحدة ...اقتصاد
هذا وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  -رعاه الله  -عىل ذلك ً
واحد ...وعلم واحد ...ورئيس واحد ...وسيعمل الجميع كفريق واحد يف الخمسني املقبلة" .مضيفًا سموه أيضاً" :قيمنا خالل
الخمسني القادمة ستبقى كام أرادها املؤسسون ..الشعب األفضل واألنبل واألكرث عطاء".
أما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان  -رعاه الله ،فقد قال:
"املبادئ العرشة لدولة اإلمارات خالل الخمسني عا ًما القادمة ..تشكل مرج ًعا لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان االتحاد وبناء
اقتصاد مستدام ،وتسخري جميع املوارد ملجتمع أكرث ازدها ًرا".
إن االحتفال الوطني الخمسني للدولة يف  2ديسمرب 2021إمنا هو احتفال باإلنجازات التي تحققت يف الخمسني عا ًما األوىل من
تاريخنا ،وتجديد للعرفان واالعتزاز باملؤسسني األوائل الذين وضعوا حجر األساس وساروا عىل مبادئ وقواعد استمدوها من بيئتهم
ِّ
ملصاف الدول املتقدمة يف فرتة زمنية قصرية ،وإن العمل
العربية اإلسالمية القامئة عىل االنفتاح وتقبل اآلخر ،وصلت بالدولة
الدؤوب غري املنقطع هو خط الدفاع األول للحفاظ عىل هذه املكتسبات واإلنجازات ،وهو واجب وطني عىل أبناء اإلمارات ..وبهذا
االحتفال نبدأ نقطة التحول الفاعل واملستدام الذي ينتظرنا يف الخمسني عا ًما القادمة إن شاء الله ،نبدؤها باسم الله وباسم الوطن.
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كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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اليوبيل الذهبي

الصح العسكري الشامخ ،واملنارة
نحتفي اليوم بفخر واعتزاز بذكرى تأسيس "كلية زايد العسكرية"ُ ،مشاركني أبناء هذا ّ
األكادميية املرموقة ،احتفاله بـإنجازات  50سنة من العمل والنجاح وترسيخ قيم الوالء والتضحية يف الدفاع عن الوطن
ومكتسباته ،وتعزيز كفاءة أبنائه يف مختلف مجاالت العمل العسكري النبيل.
املؤسس ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
تعكس مسرية "كلية زايد العسكرية" اإلرادة القوية والعزمية الصادقة للوالد ّ
املؤسسني ،والتي أمثرت عن إنجاز ٍ
ات تُباهي بها دولة اإلمارات أمم العامل ،تحمي أمن
"طيّب الله ثراه" ،وإخوانه اآلباء ّ
رشقة لدولة واثقة من نفسها ،تسري بخطى ثابتة نحو الريادة يف جميع مجاالت
الوطن ،وتعزز تالحم أبنائه ،وتقدم صورة ُم ِ
التنمية.
ُعب عن فخرنا الكبري مبا ق ّدمته الكلية ال ّرائدة عىل م ّر العقود املاضية ،وما مثّلته أجيال الضباط املتخ ّرجني منها من مناذج
ن ّ
رشفة للكفاءات العسكرية الوطنية املؤ ّهلة وفق أحدث الربامج األكادميية ،وأكرث آليات التدريب العميل تطو ًرا وفاعلية؛
ُم ّ
لتدعم جيش الوطن بسواعد قوية وعقول ذكية ،ورؤى قيادية وأفكار خالّقة.
إن تزامن الذكرى الخمسني لتأسيس "كلية زايد العسكرية" مع اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات يحمل إشارة واضحة إىل
املؤسسة يف بناء رصح الدولة ومتكينه وضامن وحدته واستقراره ،والدفاع عن قضاياه العادلة ،ومواكبة
أهمية دور هذه ّ
الصعد ،كام يعكس هذا ال ّدور جوهر رسالة دولة اإلمارات الحضارية؛ الهادفة إىل بناء
مسرية تط ّوره امل ُتسارعة عىل مختلف ُ
مستقبل أكرث إرشاقًا وأم ًنا وسال ًما وتسام ًحا ألبنائها وشعوب العامل كافة.
تفرض اإلنجازات الكبرية والسمعة املتميزة التي تحظى بها الكلية الحفاظ عىل تف ّوقها وريادتها ،من خالل تزويدها
ّ
مصاف أكرث األكادمييات العسكرية العاملية تطو ًرا وحداثة ،وذلك
بأحدث الوسائل واإلمكانات لضامن مواصلة التق ّدم نحو
مبا ينسجم مع مبادئ "وثيقة الخمسني" التي ترسم مسار وطننا الغايل ونهجه القويم ،واملبني عىل توطيد دعائم التنمية
والسلم والسالم.
ّ
حفظ الله دولتنا وشعبنا العزيز ،وأدام نعم األمن واألمان والخري واالزدهار.

كلمة صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
نائـب رئيس الدولـة رئيس جملـس الــوزراء حـاكــم دبــي
مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس
كلية زايد الثاين العسكرية
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أبدأ بحمد الله وشكره عىل نعمه التي ال ت ُعد وال ت ُحىص ،وأسأله جل وعال أن يديم علينا التوفيق ،ويكتب ألعاملنا النجاح،
ويلهمنا الفالح والصالح ألنفسنا ووطننا وشعبنا وأمتنا.
وأتوجه يف ذكرى اليوبيل الذهبي لكلية زايد الثاين العسكرية ،والذي يتزامن مع احتفاالت الدولة بالذكرى الخمسني لقيام
االتحاد ،باإلكبار والعرفان إىل بُناة الوطن ،الذين شيدوا برؤيتهم وهمتهم وعطائهم رصح قواتنا املسلحة العايل ،املغفور
له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله ثراه ،وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس الدولة ،القائد األعىل للقوات املسلحة ،ونائبه وويل عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -حفظه الله.
لقد استرشف املغفور له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله ثراه  -املستقبل برؤية ثاقبة
وفكر مستنري ،فعمد إىل بناء قوات مسلحة لتصون األرض وتحمي الديار ،فكان البد لها من إمداد ومتوين بالرجال والعتاد.
فأدرك  -رحمه الله  -ب ُبعد نظره أقرص الطرق إىل بناء اإلنسان هو طريق العلم ،فبدأ بإنشاء الكليات واملعاهد العسكرية،
وكانت فاتحة الخري هذه الكلية والتي ترشفت بحمل اسمه  -رحمه الله  ،-وهذا الرشف ال يضاهيه رشف ،وقد حافظت
هذه الكلية عىل هذا اإلرث ،وكانت عىل قدر املسؤولية التي حملتها ،وجديرة باألمانة واالسم الذي تزينت به ...فكانت
مصن ًعا للرجال ،زودت قواتنا املسلحة بأفواج متالحقة من الخريجني الذين تب َّوؤوا مناصب عليا وكانوا من خرية رجاالتها.
وأود أن أشري بهذه املناسبة أيضً ا إىل وثيقة مبادئ الخمسني التي اعتمدها أخي رئيس الدولة  -حفظه الله ،وتركز يف
مبدئها األول عىل أن األولوية الرئيسية الكربى للخمسني عا ًما القادمة ستبقى تقوية االتحاد وترسيخ مؤسساته ،حيث أدت
مؤسساتنا العسكرية  -مبا فيها كلية زايد الثاين العسكرية  -دورها يف حامية االتحاد وتقويته خالل الخمسني عا ًما السابقة.
ونحن نُعول عليها وعىل قواتنا املسلحة يف االستمرار للخمسني عا ًما القادمة يف أداء هذا الدور العظيم يف خدمة االتحاد
وحامية شعب االتحاد.
وبهذه املناسبة الغالية  -مناسبة احتفال كلية زايد الثاين العسكرية بعامها الخمسني  -نتقدم بخالص التهنئة والتربيكات
غرسا ملبادئ العقيدة العسكرية
لهذا الرصح العمالق ،حيث ظلت عىل مدى نصف قرن تؤدي رسالتها يف تفانٍ وإخالصً ،
اإلماراتية ،وتجسي ًدا لق َيم التضحية والبذل والعطاء ،وتعميق الوالء واالنتامء للوطن ،وتثقيفًا للروح املعنوية ألفراد قواتنا
املسلحة املنترشة يف كافة ساحات الفداء.
كام نتقدم بالتهنئة لخريجي دورة املرشحني ،46/الذين تزامن تخ ُّرجهم ودولتُنا تحتفل بعيد اتحادها الخمسني ،عىل
وصولهم إىل هذه املرحلة يف مسريتهم العلمية والعسكرية ،وندعوهم إىل عدم التوقف عند درجة معينة من العلم
والتحصيل األكادميي والعسكري والتدريب ...فاليوم بدأ انتقالهم إىل مرحلة من العمل الجاد واكتساب الخربة واإلبداع يف
ميادين الرشف والرجولة.
نحن عىل ثقة أن كلية زايد الثاين العسكرية ستواصل مسريتها بكل جدارة ومسؤولية و مهنية ،وستبقى راف ًدا ال ينضب،
يصب يف رشيان قواتنا املسلحة ،مستعينة بدعم القيادة املظفرة التي لن تأل َو جه ًدا يف سبيل رفعتها وتقدمها ورقيها ،لتكون
ِّ
مصاف الكليات واألكادمييات العسكرية العاملية ،وجهود أبناء الوطن الغيارى الذين نذروا أنفسهم فدا ًء للوطن ودفا ًعا
يف
عن ترابه الطهور.
وستظل كلية زايد الثاين العسكرية مقص ًدا للطالب املبتعثني من الدول الشقيقة والصديقة ،تحتضنهم بكل املحبة واملودة،
متمثلة بحرص اإلمارات عىل نرش العلوم يف كافة أصقاع األرض .تحية تقدير إىل كل الذين أسهموا بالجهد والفكر والعمل
املخلص ،يف مسرية الكلية خالل العقود املاضية من عمرها ،متمن ًّيا لها املزيد من النجاح والتوفيق خالل مسريتها املقبلة.

كلمة صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة
مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس
كلية زايد الثاين العسكرية
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ت ُعد كلية زايد الثاين العسكرية أحد أهم الرصوح العسكرية التعليمية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وأعرقها؛ حيث
واكبت إنشاء الدولة منذ البداية ،وجسدت رؤية القائد املؤسس املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله
ثراه  -بأهمية بناء قوات مسلحة عرصية وقادرة عىل حامية الدولة وصيانة مكتسباتها وتجربتها الوحدوية ،من خالل
رفدها بكل أسباب القوة والقدرة ،ويف مقدمتها املعارف والعلوم العسكرية الحديثة ،والجمع يف تكوينها بني األسلحة
املتطورة والتدريب املتقدم والخلفية العلمية املتميزة ملنتسبيها ،ولهذا مل يكن غريبًا أن يَصدر قرار إنشاء هذه الكلية بعد
نحو شهرين فقط من إعالن قيام دولة اإلمارات.
وعىل مدى السنوات املاضية قامت كلية زايد الثاين العسكرية ،مع غريها من الكليات واملعاهد واملدارس العسكرية يف
الدولة ،بدور مهم وأسايس يف مد قواتنا املسلحة بالكوادر العسكرية واإلدارية املدربة واملؤهلة يف مختلف التخصصات،
وتخريج أجيال من العسكريني املسلحني بالعلم والقيم واألخالق األصيلة للعسكرية اإلماراتية ،وذلك بفضل الدعم الكبري
الذي حظيت به ،وال تزال ،من ِق َبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،القائد األعىل للقوات
املسلحة  -حفظه الله  -وما شهدته من تطورات كبرية عىل مستوى املناهج وأساليب التعليم والتدريب وغريها ،وهو األمر
الذي جعلها إحدى أهم املؤسسات التعليمية العسكرية وأبرزها يف دولة اإلمارات واملنطقة.
ويف إطار رؤية الدولة واسرتاتيجيتها املستقبلية بشأن التطوير املستمر للقوات املسلحة بكل فروعها ،فإن دعم كلية زايد
الثاين العسكرية وغريها من املؤسسات املامثلة ،يُعد أولوية رئيسة ،لِام لها من أهمية كبرية يف ظل املستجدات والتحوالت
التي يشهدها الحقل العسكري يف العامل عىل جميع املستويات ،وما يتطلبه ذلك من دراسة دقيقة ومتابعة حثيثة حتى
تظل قواتنا املسلحة عىل اطالع دائم ومعرفة دقيقة بكل التطورات يف هذا املجال وقادرة عىل استيعابها واالستفادة
اإليجابية منها.
ومبناسبة مرور خمسني عا ًما عىل إنشاء الكلية ،أه ِّنئ القامئني عليها وأمتنى لهم دوام التوفيق والنجاح يف خدمة دولة
اإلمارات وقواتها املسلحة ،وأستذكر ،بكل تقدير وامتنان ،كل الذين أسهموا بجهدهم وفكرهم يف مسريتها الرثية خالل
العقود املاضية.
كام أهنئ خريجي دورة املرشحني رقم  46الذين يتزامن تخ ُّر ُجهم مع هذه املناسبة الوطنية الغالية ،وأدعوهم إىل مزيد
مستقبل مرشقًا يف أحد أهم ميادين البذل والعطاء من
ً
من الجهد والعمل املخلص والتطوير املستمر لقدراتهم ،متمن ًّيا لهم
أجل الوطن ومنعته.
وكل عام ودولة اإلمارات وشعبها وقواتها املسلحة بخري وسالم وعزة.
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كلمة معايل حممد بن أحمد البواردي  -وزير الدولة لشؤون الدفاع
مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس كلية زايد الثاين العسكرية
إن االحتفال بالذكرى الخمسني لتأسيس كلية زايد الثاين العسكرية ميثل برهانًا
ودليل ساط ًعا عىل أن العلم والتعليم هام من الركائز والثوابت التي يستند
متجد ًدا ً
عليها اتحادنا املبارك ،منذ انطالق مسرية الخري عىل يد القائد املؤسس املغفور له -
بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ حيث أدرك  -طيب الله ثراه  -منذ
البدايات األوىل لالتحاد رضورة تالزم وتوافر متطلبات التنمية والبناء والتأسيس ،وأن
الحفاظ عىل األمن يستلزم بناء جيش قوي يحمي مكتسبات التنمية ،وأن ذلك يتطلب
بدوره االعتامد عىل العلم واألكادمييات والكليات العسكرية من أجل بناء شخصية
فضل
الجندي املقاتل وتكوينه علم ًّيا ومعرف ًّيا وفق أسس العلوم العسكرية الحديثةً ،
عم تضطلع به األكادمييات والكليات من أدوار وطنية مشهودة يف تعزيز التامسك
ّ
والتالحم واالنتامء لألرض .لذا فإن تالزم انطالقة التعليم العسكري مع بدايات املسرية االتحادية ،إمنا يعكس إميان اآلباء
املؤسسني بالعلم ودوره يف بناء األوطان والدولة الحديثة التي طمحوا إليها وحلموا بها ،والتي تبهر العامل اليوم مبا حققت
وأنجزت حتى تقف شامخة تعتز بتاريخها وحارضها وترنو إىل مستقبلها وفق تخطيط علمي دقيق ورؤية اسرتاتيجية واعية.
إن رصيد كلية زايد الثاين يف تاريخنا الوطني والعسكري يشهد لها بالتفوق والريادة واإلسهام املعريف يف مسرية اإلنجازات
االتحادية التي تحققت طيلة الخمسني عا ًما املاضية ،فهي أحد مصانع الرجال وتسليح أبناء الوطن بالعلوم العسكرية
عظيم يف حامية األمن
والثقة بالنفس واالميان بالله وبالوطن ،ورفد مسرية التنمية بالكفاءات البرشية التي لعبت دو ًرا
ً
والحفاظ عىل السالم واالستقرار ،ليس بالدفاع عن حياض الوطن ومكتسباته فقط ،بل يف الدفاع عن القيم واملبادىء
وتطبيق قرارات الرشعية الدولية يف إطار مهام حفظ السالم دفا ًعا عن حق الشعوب يف حياة كرمية آمنة.
إن كلية زايد الثاين العسكرية هي حصن من حصون العلم واملعرفة العسكرية ،ليس يف دولة االمارات العربية املتحدة
فقط ،بل عىل الصعي َديْن اإلقليمي والدويل ،مبا ارتقت إليه من تطور معريف وعلمي وأكادميي ،ومبا تطبق من نظريات
حديثة متطورة يف التدريب والتأهيل العسكريني ،وقد كانت وستظل دامئًا موضع ثقة وفخر قيادتنا الرشيدة ،وعىل رأسها
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
نهيان ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب  -رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة .وإن مساهامت األجيال املتوالية من خ ّريجي هذا الرصح األكادميي
العسكري العظيم إمنا تشهد له بالدور الكبري الذي قام به يف مسريتنا االتحادية عىل مدى الخمسني عا ًما املاضية ،كام تشهد
بتفوقها ومتيزها يف تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة بالحفاظ عىل النهج الراسخ الذي رسمه القائد املؤسس ،ومواكبة
العرص بالتطور والتطوير املستمرين يف مناهج التعليم العسكري والعقائد القتالية ،والحفاظ عىل متطلبات التنافسية
واإلبداع واالبتكار والجودة وكافة املعايري التي باتت سمة أساسية من سامت الشخصية اإلماراتية يف مختلف املجاالت
والقطاعات عىل أرض الوطن الغايل.
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كلمة معايل الفريق الركن /حمد حممد الرميثي  -رئيس أركان القوات املسلحة
مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس كلية زايد الثاين العسكرية
إن امتالك أكادمييات عسكرية متقدمة ميثل أحد أهم معايري القوة الشاملة للدول
يف العرص الحديث ،فالعلوم العسكرية والبناء املعريف للضباط والقادة بات رضورة
للتطور التقني والتكنولوجي للجيوش املعارصة ،سواء عىل صعيد التدريب والتأهيل
البرشي أو عىل صعيد التعامل مع األسلحة والعتاد الحديث ،مبا يُسهم بالنهاية يف
عم ت ُسهم به
تحقيق طفرات نوعية كربى يف األداء العمليايت والقتايل للجيوشً ،
فضل ّ
العلوم العسكرية املتطورة يف تطوير النظريات القتالية والعقائد العسكرية للجيوش
الحديثة .ويف هذا اإلطار فإن كلية زايد الثاين العسكرية تقوم منذ إنشائها يف األول من
فرباير عام  ،1972بدور وطني عظيم ليس عىل صعيد قواتنا املسلحة فقط ،ولكن أيضً ا
يف تدعيم املسرية االتحادية وتقوية البناء وصهر الطاقات الوطنية ومتتني التامسك
االتحادي عىل املستوى الفردي واملؤسيس .إن مرور خمسني عا ًما عىل إنشاء كلية زايد الثاين العسكرية ،يعكس عراقة
هذا الرصح العسكري الوطني الكبري ،ويعكس تالزم مسريته مع مسرية البناء االتحادي ذاته ،ويؤكد أن هذه األكادميية
العسكرية العريقة تنطلق من روح اتحادنا املبارك متمسكة بنهج القائد املؤسس املغفور له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وماضية بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  -حفظه الله  -وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة .ويشهد املايض والحارض عىل أن كلية زايد الثاين العسكرية قد حققت خالل مسريتها الناجحة
الكثري من اإلنجازات واإلسهامات الوطنية ،كام نجحت يف تحقيق نقالت نوعية متواصلة ملواكبة العرص يف مجال التأهيل
العلمي والتدريب العسكري ،ووصلت بكوادرنا البرشية من الضباط إىل أرقي درجات الكفاءة القتالية التي يشهد بها جميع
نظرائهم أثناء العمليات ويف التدريبات املشرتكة مع جيوش الدول الصديقة والشقيقة .وإذا كان وطننا الغايل يحتاج إىل
كليات وأكادمييات عسكرية متطورة يف بدايات مرحلة التأسيس ،فإننا اليوم نرى لهذه الرصوح الوطنية ،ويف مقدمتها كلية
زايد الثاين العسكرية ،أهمية متزايدة يف عرص تتزايد فيه التحديات االسرتاتيجية واألمنية ،وتتالحق فيه األحداث وتحتدم
فيه الرصاعات ،ويحتاج فيه الحفاظ عىل األمن الوطني للدول إىل املزيد واملزيد من الجهود والعمل الدؤوب ،حتى أن
كم كبريا ً ومزي ًجا عميقًا من العلوم واملعارف العسكرية واملدنية عىل حد سواء.
مناهج الكليات العسكرية باتت تضم ًّ
وإذا كانت كلية زايد الثاين العسكرية تضطلع بدور جوهري ضمن منظومة أكادميياتنا العسكرية ،فذلك مبا متتلك من
خصوصية استثنائية اكتسبتها من بصامت وتوجيهات القائد املؤسس يف مراحل البدايات األوىل ،حتى تشكل لديها موروث
تاريخي هائل من القيم واملبادىء الوطنية والعسكرية التي تُضفي عليها هال ًة من التقدير واملكانة الوطنية ،وتضع عىل
كاهلها كذلك مسؤوليات كربى تضطلع بها وتنفذها عىل خري وجه .وإذ نعتز بإنجازات الخمسينية األوىل من عمر كلية
زايد العسكرية باعتبارها جز ًءا ال يتجزأ من إنجازات اتحادنا املبارك يف خمسينيته املاضية ،فإننا نؤكد أن اإلنجازات جميعها
تتداخل وتتضافر عىل املستوى املؤسسايت والقطاعي ،لتشكل هوية وطننا الغايل الذي يطمح إىل قمم التنافسية العاملية،
فكلياتنا وأكادميياتنا العسكرية ،ويف مقدمتها كلية زايد الثاين العسكرية ،هي جزء من سباق التنافسية الذي ترسم قيادتنا
الرشيدة له الطريق ويخوضه شعبنا بجهد وإرادة قوية من لدن أبنائه ومؤسساته كافة.
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كلمة سعادة  /مطر سامل علي الظاهري  -وكيـــــل وزارة الدفــــــــاع
مبناسبة الذكرى اخلمسني لتأسيس كلية زايد الثاين العسكرية
بعد مرور نحو شهرين من تأسيس اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين
من ديسمرب عام  ،1971بعزمية قوية وتخطيط محكم من املغفور له الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وإخوانه القادة املؤسسني ،جاء تأسيس كلية زايد
الثاين العسكرية يف األول من فرباير عام  1972ليؤكد أن البناء االتحادي يرتكز منذ
بدايته عىل وعي دقيق وفهم سليم ملتطلبات بناء الجيوش الوطنية القوية.
إن إدراك القائد املؤسس لقيمة العلوم وأهمية كافة التخصصات ،كان الدافع الرئييس
لتأسيس كلية عسكرية متخصصة لبناء الكوادر البرشية املواطنة والتي اعتربها -
طيب الله ثراه  -أغىل ثروة منتلكها ،فكان املزج بني الرثوات وحشد الطاقات ،البرشية
واملادية هي األساس املتني لبناء أمة نباهي بها األمم.
واليوم ،وبعد مرور خمسني عا ًما عىل تأسيس هذا الرصح العسكري األكادميي العريق ،يحق لجميع أبناء الوطن وقواتنا
املسلحة االحتفاء مبا وصلت إليه من تقدم يف مستويات الكفاءة التعليمية والتدريبية .فإن كلية زايد الثاين العسكرية هي
أحد مصانع الرجال ،وهي رافد حيوي رئييس يزود مؤسساتنا الوطنية بالقيادات القادرة عىل تحمل املسؤولية والتفاين
واإلخالص يف خدمة الوطن .فهي ترسخت بروح القائد املؤسس ونهجه وفلسفة عمله ،والتي ال تزال متثل نرب ًاسا للجميع
نستعني به ملواكبة تحديات العرص والسعي بكل عزمية لتحقيق معايري التنافسية واإلبداع واالبتكار من خالل التطوير
املستمر والتسلح باملعارف العسكرية واالنسانية ،والتمسك مببادئ دولة اإلمارات العربية املتحدة وما غرسته فينا جمي ًعا
من قيم وفضائل.
خمسون عا ًما من الخربات واإلنجازات هي بحد ذاتها معيار مؤسيس موضوعي ،يجعل من كلية زايد الثاين العسكرية
مصد ًرا عامل ًّيا للمعارف العسكرية ،ويُضفي عليها رمزية ومكانة وطنية تحظى بالدعم والتقدير من قيادتنا الرشيدة ،والذي
يواصل ما حظي به هذا الرصح العريق منذ تأسيسه عىل يد القائد املؤسس ،ويجسد دور العلم ومكانته يف بنية قواتنا
املسلحة.

الشيخ زايد شخصية تاريخية فذة

مالمح شخصية قيادية فريدة
يف طيات صفحات التاريخ اإلنساين تجد بصامت واضحة تركَتها شخصيات فذة ،بفضل ما وهبها الله من عزمية قوية وبصرية
نافذةً ،
فضل عن إميانها التام الذي ال يتزعزع بالرسالة اإلنسانية امللقاة عىل عاتقها .وقد استطاعت هذه الشخصيات أن
تجتاز تحديات كثرية عرب مراحل تاريخية مليئة باألحداث ..وعرب تاريخ البرشية فإن قليلني قد أدوا مثل هذا الدور ،ولنا
أن نقول إن عالَمنا املعارص مل يعرف إال عد ًدا ناد ًرا من هذه النوعية.
إعداد :املولودي املريب

وبكل موضوعية يُ َعد الشي ُخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله
أح َد هذه الشخصيات الفريدة ،فمن ناحية يُعد زعيام يحظى
بالحب والتقدير الكبريين ،ومن ناحية أخرى فهو رائد التطور
والتحديث ،إذ استطاع  -بفضل الله  -أن ينجح يف تحقيق نقلة
نوعية رائدة ملجتمعه من حياة بسيطة صعبة يف املايض إىل عهد
من التطور والرخاء غري املسبوق َْي ،وها نحن نرى اليوم دولة
موحدة تحيا يف استقرار وأمن يجعلها منوذجا يُحتذَى ،وذلك
بفضل بعد النظر الذي متيز به الشيخ زايد والجهود املضنية التي
بذلها وقدرته التي تستحق التقدير والتوقف عندها لدراستها
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واستخالص ال ِع َب منها ،نظرا ألنه نجح  -بفضل الله  -يف التوفيق
بني أمور تبدو متناقضة؛ كالتوفيق بني القبيلة والدولة ،وبني
اإلمارة واالتحاد ،وبني الرتاث والحداثة.
وتجدر اإلشارة إىل أن عنارص ثالثة كانت متيز سياسة الشيخ
زايد  -حسب رأي الخرباء  -وهي :االهتامم الدائم بالرفاهية
االجتامعية للشعب ،والسعي نحو الوحدة السياسية ،واالهتامم
بالبيئة واملوارد الطبيعية.
ليحقق كل ذلك لوال ما
وما كان الشيخ زايد  -رحمه الله -
َ
حباه الله تعاىل من حنكة يف القيادة ،وفطنة سياسية متأصلة،
وعزم ال يلني عىل تحقيق الوحدة والتنمية االقتصادية ،كل تلك
ِّ
مصاف الزعامء ال ِعظام الذين
اإلنجازات تضع الشيخ زايد يف
نجحوا عرب التاريخ يف بناء أممهم.
وإن من أسباب النجاح الكبري الذي حققه الشيخ زايد هو
ذلك االتصال الوثيق الذي بناه منذ مطلع حياته السياسية مع
القاعدة الشعبية التي أيَّ َدته ،وترابطه مع عامة الناس ومعايشة
همومهم وآمالهم وآالمهم ومتطلباتهم.
قيام االتحاد :اإلنجاز السيايس األكرب
ومام ال يُنىس يف هذا الصدد أنه  -رحمه الله  -سلك طريقا
شاقا وطويال من أجل تحقيق الوحدة الوطنية من خالل التنمية
االقتصادية والتكافل االجتامعي .ولنا أن نعترب إعالن قيام دولة
اإلمارات العربية املتحدة عام  1971اإلنجاز السيايس األكرب
الذي ت َّوج مسرية الشيخ زايد.
واللفت للنظر يف التاريخ الحديث لدولة اإلمارات وما حققته من
ّ
تطور مشهود  -ليس فقط أنها متثل املحاولة الناجحة الوحيدة
إلقامة اتحاد يف الرشق األوسط ب ُر ّمته ،أو أنها تحققت دون

إكراه فحسب  -وإمنا هو كون االتحاد قد اكتسب رشعية شعبية
مل تتحقق لكثري من التجارب األخرى .وقد شكلت الشخصية
القيادية للشيخ زايد وتشبته بالقيم األصيلة يف ال ُحكم واملجتمع
وحرصه الشديد عىل االرتقاء باملستوى املعييش ألبناء شعبه،
شكلت كلها األرضية املتينة لهذا النجاح .مع أن من يستعرض
تاريخ املنطقة واألوضاع التي كانت سائدة عند انسحاب القوات
الربيطانية سيالحظ أن فُرص قيام اتحاد مل تكن آنذاك كبرية،
ويف أوضا ٍع كهذه تدعو الحاجة إىل همة عالية تجسدها زعامة
ملهمة تستطيع تحويل حلم الوحدة إىل حقيقة واقعة ،وقد كان
الشيخ زايد هو تلك القوة الحافزة التي تصدت لذلك.
بناء القوات املسلحة
لقد كان قيام االتحاد حدثا جليال وبداية عهد جديد ،وكانت
فطنة الشيخ زايد  -رحمه الله  -ترى أنه ال بد لهذا االتحاد
من بناء قوة عسكرية متطورة تحمي الدولة الوليدة وتعزز
مكانتها ،وبدا واض ًحا أن بناء هذه القوة العسكرية سيكون عمال
ذا أبعاد عديدة؛ فهو من جهة يعزز الوحدة حديثة النشأة،
ومن جهة أخرى يكون قوة رادعة ضد أي عدوان محتمل ،وهو
وسيلة للتنمية الوطنية ،ومصدر للتقدم التقني يف دول ٍة مواردها
البرشية قليلة ،وكذلك هو أداة من أدوات السياسة الخارجية
للدولة .وفعال هذا ما كان ،فقد نجحت دولة اإلمارات يف بناء
قوة مسلحة يف فرتة ت ُعد وجيزة نسبيا ،ركزت الدولة جهودها
 يف بداية تأسيسها  -عىل بناء كادر وطني من الضباط لتويلمسؤولية القوات املسلحة ،وتنظيم نُظُم التدريب واإلسناد
اإلداري ،وتحديد األسلحة واملعدات التي تحقق األهداف
االسرتاتيجية للدولة ،فضال عن تفعيل روح العمل الجامعي يف
أداء أفرع القوات املسلحة.

تأسيس كلية زايد الثاين العسكرية
وألن التعليم كان من أهم أولويات الشيخ "زايد" ،فقد أمر -
رحمه الله  -بإنشاء املؤسسات التعليمية وتنظيم بعثات إىل
الخارج من أجل الدراسة وتنمية الذات ،ليسهموا يف إرساء
دعائم الدولة الحديثة .من هنا تبلورت فكرة تأسيس كلية
عسكرية تضطلع مبهمة تخريج كوادر وطنية ذات كفاءة قتالية
عالية تغدو  -بفضلها  -القوات املسلحة أكرث فعالية يف التعاطي
رص ميلء بالتحديات.
مع ع ٍ
يف مدينة "العني" تحولت فكرة تأسيس كلية عسكرية إىل حقيقة،
وذلك يف األول من فرباير عام  ،1972حيث قام الشيخ زايد
رحمه الله باإلرشاف عىل تأسيس كلية "زايد الثاين العسكرية"
بنفسه ،وتابع تطورها وسعى إىل توفريِ كل ما يعني عىل نجاحها
من إمكانات تصل بها إىل مستوى عا ٍل من الحرفية يف العمل
التدريبي والتعليمي.
ومنذ تأسيسها كان وال يزال لكلية "زايد الثاين العسكرية" دور
أسايس يف رفد القوات املسلحة بالضباط الذين شاركوا يف مهام
خارجية كثرية ،ويف أوقات الطوارئ واألزمات الحرجة ،وأبْ َد ْوا
مستوى عا ٍل من الجاهزية القتالية ،كام أظهروا مدى النقلة
النوعيــة التي متلكهـا القـوات املسلحـة اإلماراتية الباسلـة،
سـواء عىل مستـوى الـروح العسكرية العاليـة ،أو عىل املستـوى
املعريف.
وال يفوتنا هنا أن نستحرض مقولة الشيخ زايد رحمه الله بهذا
الصدد حني قال " :ال يسعني إال أن أُ َع ِّب عن اعتزازي وفخري
لِام شاهدته يف كلية زايد؛ مصنع الرجال من مستوى عالٍ من
التدريب والكفاءة ،وكذلك لِام ملسته من أبنائنا من منتسبي
هذه الكلية من روح عسكرية عالية".
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رئيس الدولة يصدر قرارًا باعتماد املبادئ العشرة لدولة
عاما القادمة
اإلمارات للخمسني ً
أعلنت دولة اإلمارات العربية املتحدة عن وثيقة "مبادئ الخمسني"؛ املرشوع األول ضمن "مشاريع الخمسني" ،التي و ّجهَ
بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،القائد األعىل للقوات املسلحة  -حفظه الله  -واعتمدها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة ،حفظه الله ،أن املسار
القادم لدولة اإلمارات اقتصادي ..ومنهجها السيايس قائم عىل
السلم والسالم والحوار ..وتنميتها شاملة يف كافة مناطقها
وعرب كافة قطاعاتها .وقال سموه" :مصلحتنا العليا والوحيدة
والرئيسية توفري أفضل حياة لشعب االتحاد ولجميع من يقيم
يف دولة اإلمارات".
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،رعاه
الله" :دولة اإلمارات وجهة واحدة ..اقتصاد واحد ..و َعلَم واحد..
ورئيس واحد ..وسيعمل الجميع كفريق واحد يف الخمسني
املقبلة".
وقال سموه" :ق َي ُمنا خالل الخمسني القادمة ستبقى كام أرادها
املؤسسون ..الشعب األفضل واألنبل واألكرث عطاء".
ود َّون سموه عرب "تويرت"" :بتوجيهات رئيس الدولة ..وبعد
التشاور مع أخي محمد بن زايد ..تعلن دولة اإلمارات وثيقة
مبادئ الخمسني ..والتي تحدد املسار االسرتاتيجي للدولة يف
دورتها التنموية القادمة يف املجاالت السياسية واالقتصادية
والتنموية الداخلية".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد" :املبادئ العرشة
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لدولة اإلمارات خالل الخمسني عا ًما القادمة ..تشكل مرج ًعا
لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان االتحاد وبناء اقتصاد مستدام،
وتسخري جميع املوارد ملجتمع أكرث ازدها ًرا ،وتطوير عالقات
إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس
السالم واالستقرار يف العامل".
وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة  -حفظه الله  -القرار رقم ( )15لسنة  2021بشأن اعتامد
املبادئ العرشة لدولة اإلمارات العربية املتحدة للخمسني عا ًما
ونص القرا ُر عىل توجيه جميع الوزارات والجهات
القادمةَّ .
واألجهزة الحكومية االتحادية واملحلية يف الدولة لاللتزام بهذه
املبادئ واالسرتشاد بها يف كافة توجهاتها وقراراتها ،والعمل عىل
تنفيذها عرب خططها واسرتاتيجياتها.
ومتثـل املبـادئ العشـرة مرج ًعا لجميـع املؤسسـات يف دولـة
اإلمـارات لتعزيـز أركـان االتحـاد وبنـاء اقتصـاد مستــدام،
وتسخيـر جميـع املـوارد ملجتمـع أكثـر ازدهـا ًرا ،وتطويـر
عالقـات إقليميـة ودوليـة لتحقيـق مصـالـح الدولـة العليــا
ودعم أسس السالم واالستقرار يف العامل ،وفيام ييل املبادئ
العرشة:

1

األولوية الرئيسية الكربى ستبقى تقوية االتحاد من مؤسسات وترشيعات وصالحيات وميزانيات ،وتطوير كافة مناطق
الدولة ،عمران ًّيا وتنمويًّا واقتصاديًّا ،هو الطريق األرسع واألكرث فعالية يف ترسيخ اتحاد دولة اإلمارات.

الرتكيـز بشكـل كامل خـالل الفتـرة املقبلـة عىل بنـاء االقتصـاد األفضـل واألنشـط يف العامل ،التنميـة االقتصاديـة للدولـة
هي املصلحـة الوطنيـة األعىل ،وجميـع مؤسسـات الدولـة يف كافـة تخصصاتها وعبـر مستوياتهـا االتحادية واملحلية ستكون
مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عاملية والحفاظ عىل املكتسبات التي تم تحقيقها خالل الخمسني عا ًما السابقة.

3

السياسة الخارجية لدولة اإلمارات هي أداة لخدمة األهداف الوطنية العليا وعىل رأسها املصالح االقتصادية لدولة اإلمارات،
هدف السياسة هو خدمة االقتصاد ،وهدف االقتصاد هو توفري أفضل حياة لشعب اإلمارات.

املحرك الرئييس املستقبيل للنمو هو رأس املال البرشي .تطوير التعليم ،واستقطاب املواهب ،والحفاظ عىل أصحاب التخصصات،
والبناء املستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ عىل تفوق دولة اإلمارات.

5

6

التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة اإلمارات سريسم حدودها التنموية واالقتصادية ،وترسيخها كعاصمة للمواهب
والرشكات واالستثامرات يف هذه املجاالت سيجعلها العاصمة العاملية للمستقبل.

منظومة القيم يف دولة اإلمارات ستبقى قامئة عىل االنفتاح والتسامح ،وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة ،وحفظ الكرامة
البرشية ،واحرتام الثقافات ،وترسيخ األ ُخ ّوة اإلنسانية واحرتام الهوية الوطنية ..وستبقى الدولة داعمة عرب سياستها الخارجية
لكل املبادرات والتعهدات واملنظامت العاملية الداعية للسلم واالنفتاح واأل ُخ ّوة اإلنسانية.

9

4

حسن الجوار أساس لالستقرار .املحيـط الجغـرايف والشعبـي والثقايف الذي تعيش ضمنـه الدولة يعتبـر خط الدفاع األول عن
أمنها وسالمتها ومستقبل التنمية فيها .وتطوير عالقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا املحيط يعترب
أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة.

ترسيخ السمعة العاملية لدولة اإلمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة .دولة اإلمارات هي وجهة اقتصادية واحدة ،ووجهة
سياحية واحدة ،ووجهة صناعية واحدة ،ووجهة استثامرية واحدة ،ووجهة ثقافية واحدة ،ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد
الجهود ،واالستفادة املشرتكة من اإلمكانيات ،والعمل عىل بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة دولة اإلمارات.

7

2

8

املساعدات اإلنسانية الخارجية لدولة اإلمارات هي جزء ال يتجزأ من مسريتها والتزاماتها األخالقية تجاه الشعوب األقل حظًّا.
وال ترتبط مساعداتنا اإلنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة ،واالختالف السيايس مع أي دولة ال يربر عدم إغاثتها
يف الكوارث والطوارئ واألزمات.

الدعوة للسلم والسالم واملفاوضات والحوار لحل كافة الخالفات هو األساس يف السياسة الخارجية لدولة اإلمارات ،والسعي
مع الرشكاء اإلقليميني واألصدقاء العامليني لرتسيخ السالم واالستقرار اإلقليمي والعاملي يعترب محركًا أساس ًّيا للسياسة الخارجية.
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زايد والكلية العسكرية

كان األول من فرباير لعام  1972يو ًما مشهو ًدا يف تاريخ الدولة الفتية وبداية لرحلة "األلف ميل" يف تأسيس كلية زايد
الثاين العسكرية ،فبميالد دولة اإلمارات العربيـة املتحـدة ِّ
وتول املغفورلـه  -بـإذن الله تعاىل  -الشيـخ زايـد بن سلطـان
آل نهيان رئاسة الدولة يف الثاين من ديسمرب عام  1971وضع يف مقدمة أولوياته العمل عىل إنشاء قوة عسكرية تكون در ًعا
للوطن؛ "ليس بغرض العدوان عىل الدول األخرى أو التوسع ننشئ جيشنا ،نحن ننشئ جيشنا للدفاع عن النفس فقط".

وقد أرىس الشي ُخ زايد  -طيب الله ثراه  -برؤيته الرشيدة
األسس السليم َة لتحقيق هذا الغرض ،وذلك من خالل افتتاح
َ
أكادميية عسكرية رفيعة املستوى تحت مسمى :كلية زايد الثاين
العسكرية ،التي تُعد أول كليات التدريب العسكري يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة" .شبابنا ثروة حقيقية ألمتنا ،شبابنا
درع وسيف أمتنا وهم ملتزمون بالدفاع عن أرضنا ضد األعداء
واملحتلني".
كان اختيار موقع الكلية يف مدينة العني مثاليًّا؛ وهي املدينة
ذات الواحات التي تزخر بالتاريخ واآلثارالعسكريَّ ْي ،وقد شكلت
طبيع ُة أرضها بيئ ًة مثالي ًة غني ًة للتدريب العسكري .وتُعد الكلية
اليوم واحدة من أقدم وأهم املرافق التعليمية يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،و َمعل ًَم وطنيًّا ها ًّما ،عالو ًة عىل ارتباطها الوثيق
باملغفور له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد ،وتوحيد اإلمارات.
يف األول من فرباير عام  1972و بتوجيهات سامية من املغفور
له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله
ثراه  -أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
القرار رقم ( )14إلنشاء كلية زايد الثاين العسكرية.
ويف العارش من أبريل عام  1973شهـد الشيخ زايد بن سلطان
تخريج أول دفعة من مرشحي كلية زايد الثاين
آل نهيان
َ
العسكرية ،وقد حرص  -رحمه الله  -عىل حضور حفل تخريج
عدة دورات وتسليم الهدايا بكل اعتزاز إىل األوائل ،كام واكبت
وسائل اإلعالم والصحف الرسمية ذلك الحدث وتصدرت أخبار
الكلية الصفحات الرئيسية منها.
وال زال حفل تخريج دورات مرشحي كلية زايد الثاين العسكرية
هو األكرث أهمية يف تقويم الكلية إىل اليوم ،حيث يرعى الحفل
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كل عام أحد القادة الكبار يف الدولة ،ويجتمع أصحاب السمو،
َّ
وكبار الشخصيات ،وأهايل الخريجني ،واألصدقاء يف ساحة
االستعراض العسكري ملشاهدة املرشحني يف التخريج النهايئ.

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،يرافقه قائد الكلية
األول :العقيد الركن صالح مصطفى أبو الهيجاء خالل حفل افتتاح
كلية زايد الثاين العسكرية يف  3مايو 1972

خرب افتتاح الكلية يف جريدة "االتحاد" يف  4مايو 1972

شعار كلية زايد الثاين العسكرية األول ( )1972-1981مع الصقر
وامليزان اللذيْن يرمزان للقوة والعدالة

خرب زيارة املغفور له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان للكلية يف  26يناير 1973

مبنى قيادة كلية زايد الثاين العسكرية األول

مرسوم القرار ( )14الخاص بالنظام الداخيل األول لكلية زايد الثاين
العسكرية اشتمل عىل خمسني مادة ،أصدره صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان يف  27سبتمرب 1972
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" إكسبو دبي "2020

إجنازات يف قلب احلدث

إنجازات تتبعها إنجازات ،يف دولة ال تعرف املستحيل ،هذا ما أجمع عليه مفوضو ومديرو األجنحة يف
"إكسبو  2020ديب" ،مع تأكيد أن هذا الحدث العاملي عزز مكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل
املستوى العاملي ،بسبب قدرتها العالية عىل تحويل التحديات إىل فرص ،حيث إن هذا الحدث ميثل محطة
فارقة يف إنجازات اإلمارات يف كل امليادين ،وذلك أنها مل تكن تتعاطى باحرتافية مع جائحة "كورونا" صح ًّيا
ووقائ ًّيا فحسب ،بل امتد هذا النجاح إىل معالجة آثارها االقتصادية واالجتامعية عىل العامل ،حيث قدمت
تجربة "إكسبو ديب" يف هذا الشأن برهانًا عىل جاهزيتها واستعدادها  -بفضل الله  -ملواجهة أي طارئ
بكفاءة عالية.

24

وبهذا الصدد يقول املرشح محمد الفاليس:
"كانت زيارتنا ملعرض إكسبو ديب  2020زيار ًة فريدة من نوعها،
مألَت قلبي فخ ًرا ببلدي اإلمارات ،حيث صار اسم دولتنا الحبيبة
حديث العامل مبا قد َمته من تنظيم عىل مستوى كبريٍ من الكفاءة
واالحرتافية ...ماليني من الناس  -من خارج البالد ومن داخلها
 حرضوا ليشاهدوا كيف اجتمعت أجناس متعددة وثقافاتمختلفة عىل بقعة واحدة يف سلم وسالم ووئام ،وهذه إحدى
الرسائل التي يريد بلدنا إيصالها إىل العامل أجمع يف الخمسني
عا ًما القادمة إن شاء الله".
ويقول املرشح محمد الكندي فيقول:
"لقد انبهرتُ حقا مبا رأيتُه يف معرض إكسبو ديب  2020من

تنظيم رائع ونجاح عىل كل املستويات ،خاصة أن تنظيم هذا
املعرض مل يكن يف األحوال العادية ،بل كان خالل جائحة كورونا،
ٍ
تحديات هائل ٍة ،لكن بفضل الله وبالسياسة الحكيمة
فرض
مم َ
ّ
للم َنظمـني رأينـا النـاس يأتـون أفوا ًجا ليشهـدوا هذا الحدث
الفريـد من نوعـه ،حتى أن الصحافـ َة العاملي َة كت َبت مبا مفـاده
نجاح إكسبــو هو إيذا ٌن بتعايف العامل من هذا الوباء ومن
أن َ
مخلفاتـه االقتصاديـة واملالية واالجتامعية ..لقد رأينا التزامــاً
تا ًّما باإلجـراءات االحــرتازيـة ،ورأينـا التعـدد الثقـايف املذهــل
يف هــذا املعـرض الذي برهـن عىل أن دولـ َة اإلمـارات قـادر ٌة
عىل مواكبـ ِة التحـديـات ،وعىل تحويـل هذه التحـديـات إىل
ٍ
فـرص".

25

قصيدة اخلمسني عامًا
كليــــة الـجـيــــــش وبنــــاهـــــــا

زايـــــــد بــالعــــزوم القــــويـــــة

خمسيـــن عـــام مـــن عـطـــاهــــا

وكــــل عـــام تعطينـــــا هــديـــة

للجيــش قـــادة مـــن أبنـــائــــهـــا

فــي كـــــل مـيـــــدان وســـريــة

شــبــــان شـجـعــــــان بـــوالهـــــا

ولــــــدار حـــــــراس وحميــــــة

بــالعلــــم عـــالـــي مستــواهــــــا

وبهـــم كـفـــو فــي كـــل حيــــة

قـــادة كتـــائـــب مـــع لـــواهـــــا

والجيــــش لـــه سمعــــة قـــويـــة

ان صــــــار حــــــرب أو لقـــاهــــا

تســـــابقــــــوا للبنــــدقيــــــــــة

اخــــــــوان شمـــــــا مبعنــــاهـــــا

يوردون يــــوم الشمــــس حيــــة

والجيــــش هيبـــه عـــن عـــداهـــا

درع الـوطـــن عـــن كــل بليــــة

الله يــــــرحـــم مـــــن بنــــاهـــــا

كليــــــــــة املجــــــد األبيــــــــة

اللواء الركن (م) سيف مفتاح النيادي
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أخبار الكلية

البواردي يشهد تخريج دورة الضباط اجلامعيني الـ38

يف كلية " زايد الثاين العسكرية"

شهد معايل محمد بن أحمد البواردي ،وزير الدولة لشؤون الدفاع ،صباح يوم األربعاء املوافق لـ2021 / 03 / 03 :
االحتفال الذي أقامته كلية "زايد الثاين العسكرية" ،مبناسبة تخريج دورة الضباط الجامعيني الـ 38التي أقيمت مبقر الكلية
يف مدينة "العني" ،وذلك بحضور عد ٍد من كبار ضباط القوات املسلحة.
وبدأت فعاليات االحتفال بعزف السالم الوطني ثم تُلِيت آيات
عطرة من الذِّكر الحكيم وألقى العميد ركن عامر النيادي ،قائد
كلية "زايد الثاين العسكرية" كلم ًة بهذه املناسبة رحب فيها
براعي الحفل ،شاكرا ً حضور معاليه ورعايته.
وقال" :بكل مشاعر االمتنان نرحب بكم سيدي يف ميدان
التطبيقات العملية بكلية "زايد الثاين العسكرية" ،وهي تحتفل
اليوم بتخريج دورة الضباط الجامعيني الثامنة والثالثني بعد أن
أكملوا جميع مراحل الدورة بنجاح".
قائل "إنها لَمناسبة كرمية لرفع أسمى آيات الشكر
وأضاف ً
والتقدير لقيادتنا الرشيدة عىل ما تقدمه لنا من دعم كبري
واهتامم بالغ لتأهيل وتدريب أبناء الوطن ،يف ظل قيادة
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة،
القائد األعىل للقوات املسلحة  -حفظه الله  ،-وبدعم من سيدي
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  -رعاه الله  ،-ومبتابع ٍة
من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل
عهد أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة ،معاهدين
الله تعاىل أن نكو َن عند حسن ظن قيادتنا بنا لتحقيق الغايات
املنشودة من هذه الدورات".
وأشار إىل أ َّن هؤالء الخريجني "الذين يقفون أمامكم اليوم
قد ألفوا بيئة التدريب التي تحيط بهم ،وتعلموا فيها مهارات
ومعارف جديدة ساعدت عىل صقل شخصياتهم القيادية،
وتزويدهم بال ِق َيم املنشودة يف الضابط اإلمارايت ،حتى أصبحت
معارفُهم العلمية مزيجاً متناغامً من الفكر األكادميي التخصيص
هاجسهم الكبري هو نرص َة
والفكر العسكري االحرتايف ،وصار
ُ
الحق يف شتى امليادين العلمية والعسكرية".

وقال "إنهم تعلموا من خالل العمل واملامرسة م ًعا ِقيَم العمل
الجامعي وتحمل املسؤولية ،واتخاذ القرارات يف املعاضل
التعبوية الصغرى ،وتقدير املوقف إلنجاز املهام الرسيعة
والتكيف مع البيئات املختلفة ،واستخدام األسلحة والقدرات
العسكرية باألساليب املثىل".
وتوجه بالشكر إىل وزارة الدفاع التي مل ُ
تأل جهدا ً يف دعم
هذه الكلية ،وتوفري كافة املصادر واملوارد التدريبية والتعليمية
لتنفيذ مهم ِتها الرئيسة يف تخريج ضباط أكْفاء ،كام توجه
بالشكر لجميع املدربني بالكلية والعاملني فيها ملا يقومون به
من دور كبري يف تدريب وتأهيل املتدربني يف مختلف الدورات
املنعقدة فيها.
وخاطب الخريجني قائال "أيها الخريجون ،أبارك لكم هذا
اإلنجاز ،وأبارك إلخوانكم املشاركني لكم من اململكة األردنية
الهاشمية وجمهورية اليمن ،وأوصيكم بتقوى الله ،والسمع
والطاعة لقيادتكم ،ثم االستزادة من مختلف العلوم العسكرية
واألكادميية ،واعلموا أن عليكم أمانة عظيمة يف نقل هذه
املعارف واملهارات التي تعلمتموها إىل وحداتكم ،ومرؤوسيكم،
شعاركم الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة".
بعد ذلك تم عرض مريئ لنشاطات الدورة من بدايتها وحتى
التخرج من خالل برنامج التدريب والتامرين العملية.
ثم أدى الخريجون الق ََسم ،وأقسموا بالله العظيم بأن يكونوا
جنودا ً مخلصني لدولة اإلمارات ،ورئيسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان  -حفظه الله  ،-مطيعني لجميع األوامر

التي تصدر عن رؤسائهم يف الرب والجو والبحر ،يف كل الظروف
واألوقات داخل البالد وخارجها ،حامني َعلَم اإلمارات واستقاللها
وسيادة أراضيها ،محافظني عىل رشف السالح.
بعد ذلك ،كرم معايل محمد أحمد البواردي املتفوقني من
الخريجني ،وهنأهم عىل تفوقهم يف هذه الدورة.
وقدم قائد الكلية هدي ًة تذكاري ًة ملعاليه ،ثم التُ ِقطت الصور
التذكارية ملعايل راعي الحفل مع الخريجني.
كام أعرب الخريجون مبناسبة تخرجهم من كلية "زايد الثاين
العسكرية" عن سعادتهم الغامرة بتفوقهم ليساهموا مع
إخوانهم من الضباط يف املحافظة عىل املنجزات واملكتسبات
الوطنية التي تحققت عىل أرض الدولة.
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مقاالت العدد

إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــ

مجلة الكلية
مجلة ثقافية عسكرية تصدرها الكلية سنويًّا مبناسبة حفل تخريج دورات مرشحيها ،بدأت الكلية يف إصدارها منذ عام
 1982تحت مسمى مجلة "الجهاد" ،بعدها تحول مسامها إىل مجلة "الكلية العسكرية" يف إصدار عام  ،1985ثم مجلة
"كلية زايد الثاين العسكرية" يف إصدار عام  ،1992ثم مجلة "العزم" يف إصدار عام  2011وإىل اآلن.

صاحب السمو الشيخ
محمــــد بـــن راشـــــد
آل مكتوم يتصفح العدد
الثالث من "مجلة العزم"
يف حفل تخريج دورة
املرشحني 38/يف  29يناير
2014
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــخ

" أربعون عا ًما عىل تأسيس كلية زايد الثاين العسكرية "
إصدار خاص مبناسبة مرور أربعني عا ًما عىل تأسيس الكلية ،ويضم الكتاب مجموعة من الصور التي تحيك تاريخ الكلية.
تم إصداره وتوزيعه يف حفل مرور أربعني عا ًماعىل تأسيس الكلية عام .2012

قـادة الكليـة السابقــون
يتـصـفـحــون إصــدار:
"أربعـــون عــامـ ًـا عـىل
تأسيس كلية زايد الثاين
العسكرية" يف حفل مرور
أربعني عا ًما عىل تأسيس
الكلية يف  21فرباير 2012
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مقاالت العدد

إصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارات

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــ

" نشأة وتطور كلية زايد الثاين العسكرية"
2012 - 1972
إصدار خاص تم إصداره وإهداؤه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي ،نائب القائد
األعىل للقوات املسلحة ،مبناسبة زيارته للكلية ضمن احتفاالت الدولة باليوم الوطني الـ 41عام .2012
يُعد هذا الكتاب مبثابة أرشيف مصور لتاريخ الكلية وتطورها ورسد لدوراتها وأهم أحداثها منذ النشأة وحتى احتفالها
مبرور أربعني عا ًما عىل تأسيسها.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يتسلَّم إصدار
نشأة وتطور كلية زايد الثاين العسكرية كهدية تذكارية
مبناسبة زيارته للكلية يف  25نوفمرب 2012
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تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــخ

"عىل خطى قائد َّأس َس بنا َء أمة"
إصدار خاص مبناسبة "عام زايد" يف عام  ،2018وهو إصدار يتناول العالقة بني الكلية ومؤسسها املغفور له بإذن الله
تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله ثراه  ،-وقد تم توزيعه يف حفل تخريج دورة املرشحني.42/

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وسمو
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ،ومعايل الفريق الركن حمد
محمد ثاين الرميثي يتصفحون إصدار "عىل خطى قائد َّأسس
بناء أمة" يف حفل تخريج دورة املرشحني 42/يف  22يناير 2018
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التعليم عن بُعد يف كلية " زايد الثاين العسكرية"
جتربة ذكية متكاملة

آمن املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  -طيب الله ثراه  -بالدور االسرتاتيجي للتعليم يف بناء
فوضع الخطط
اإلنسان وصقل شخصيته ،وبكون اإلنسان املتعلم هو الرثوة الحقيقية للوطن ،وأساس نهضة األمم،
َ
والسياسات واملشاريع الالزمة لتطوير القطاع التعليمي ،وقد واصلت قيادتنا الرشيدة مسرية االهتامم املكثف والواسع
بتطوير التعليم عرب وضع اسرتاتيجيات ومبادرات متنوعة ركزت فيها عىل تحقيق تعليم متطور ومستدام ،معزز
بالتكنولوجيا والتقنيات الذكية ملواكبة التحديات والتغريات املتجددة.
إعداد :مريم الشاميس
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وانطالقًا من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم
ديب ،رعاه الله" :عامل جديد ينتظرنا يتطلب أدوات مختلفة..
وأولويات جديدة ..ودولتنا ستكون األكرث استعدا ًدا ..واألرسع
نهوضً ا بإذن الله" ،أثبتت كلية "زايد الثاين العسكرية" جاهزيَّتها
الستمرار العملية التعليمية والتدريبية يف ظل الجائحة دون
انقطاع ،وذلك باعتامد نظام التعليم الهجني القائم عىل أساليب
ومناذج تعليمية متنوعة يف املنظومة التعليمية تضمن سري
العملية التعليمية عىل النحو األمثل وفق سياسات وإرشادات
توجيهية وسيناريوهات مرنة تتالءم مع حاجات الطلبة والقدرة
االستيعابية للفصول الدراسية ،فتمكنت الكلية من تطبيق هذه
املنظومة التعليمية يف مختلف التخصصات الدراسية؛ حيث
حرصت عىل تطبيق أمناط مختلفة للتعليم عن بعد ،تتضمن
نظام التعليم اإللكرتوين املتزامن ( الذي يشمل البث املبارش بني
املعلم والطالب ،وتتم املناقشات بينهم بحيث يستخدم املعلم
أدوات التعليم اإللكرتوين كالسبورة الذكية والعروض التقدميية،
فيحصل الطالب عىل التغذية الراجعة الفورية ) ،ونظام التعليم
اإللكرتوين غري املتزامن ( الذي يعتمد عىل نقل املواد التعليمية
من املعلم إىل الطالب من خالل استخدام أدوات وبروتوكوالت
نقل امللفات ويشمل الكتب الدراسية اإللكرتونية واملواد
التعليمية املسجلة سواء الصوتية أو املرئية ).
كام قامت الكلية بالتنسيق والتعاون مع الجهات املعنية
بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتطبيق مجموعة من
التدابري واإلجراءات االحرتازية امله َّمة للوقاية من احتامالت
اإلصابة بفريوس (كوفيد)-19؛ تتض َّمن إجراء الفحص الدوري
الخاص بفريوس "كورونا" للطالب والفحص األسبوعي ملوظفيها
من الكوادر التعليمية واإلدارية أثناء الدوام املبارش يف الكلية،
باإلضافة إىل نرش التوعية والتثقيف وتشجيعهم عىل تلقي
اللقاح املضاد لكوفيد ،-19وأهمية ارتداء الكاممات ،والحرص
عىل التباعد االجتامعي وعدم التج ُّمع ،للحد من انتشار
الفريوس ولضامن بيئة تعليمية آمنة وصحية ،وكذلك اعتمدت
الكلية استخدام تطبيق "الحصن" للمرور األخرض ضمن التدابري
الوقائية لضامن الدخول اآلمن إىل مقر العمل.
التعليم عن بعد يف كلية "زايد الثاين العسكرية"
لقد كانت تجرب ُة
ِ
تجرب ًة ذكي ًة متكامل ًة وقامئ ًة عىل استمرارية التعلم وترسيخه
عرب استخدام التقنيات والربامج الذكية والحديثة التي ترثي
ثقافة الطلبة ومعلوماتهم ،وتكسبهم املهارات الالزمة ملواكبة
التحديات والتغريات املتجددة ،وت ِ
جيل متم ّك ًنا مدركًا
ُنشئ ً
ملتطلبات العرص الحالية واحتياجات دولة اإلمارات العربية

املتحدة املستقبلية.
وقد متيزت الكلية يف ظل هذه الجائحة بقدرتها عىل رسعة
التكيف واالستجابة للمتغريات التي فرضتها الجائحة عىل
جميع املؤسسات التعليمية ،حيث متكنت من "خلق" بدائل
وحلول ذكية قادرة عىل التوازن بني استمرارية التعليم ومراعاة
اإلجراءات الوقائية والتدابري االحرتازية التي تُسهِم يف الحد من
تفيش فريوس (كوفيد.)-19
وحول هذا املوضوع يقول املرشح عيل آل عيل:
"وعودتنا كلية زايد الثاين العسكرية عىل أنها دامئاً تكون يف
أول ،وبفضل
مستوى التحديات التي تواجهها ،وذلك بفضل الله ً
الجهود املبذولة من طرف القيادة الرشيدة ،ومن ذلك ما رأيناه
يف جائحة كورونا من جهود جبارة يف التصدي لهذا الوباء،
مثل الذي عشناه يف التعليم عن بُعد؛ فقد كانت تجربة ذكية
متكاملة ،حيث تم توفري األجهزة املتطورة املواكبة للتكنولوجيا
الحديثة ،مع االلتزام الكامل باإلجراءات االحرتازية لتفادي
اإلصابات؛ مام يدل عىل أن الكلية كانت عىل مستوى عا ٍل من
االحرتافية يف هذا الجانب".
أما املرشح عيل الكعبي فيقول:
"لقد فرض وباء كورونا منطًا جدي ًدا عىل الحياة البرشية جمعاء
يف كل املجاالت ،كبريها وصغريها ،ومن املجاالت التي شملها
هذا النمط الجديد من الحياة :التعليم ،فتج ُّنبًا لإلصابة بهذا
الفايروس ،وحرصا عىل سالمتنا كطالب يف كلية زايد الثاين
كل أسباب السالمة
العسكرية ،فقد وفرت لنا الجهاتُ املعنية َّ
مع عدم تعطيل الدراسة ،وأقصد بذلك ( التعليم عن بُعد )،
فقد رأينا تقنيات عالية من التكنولوجيا سهلت لنا تحصيل
العلم يف أمان".
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احلروب احلديثة والتسليح املناسب لها

أحدث تأثري التكنولوجيا الحديثة يف األسلحة وأنظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت ومجاالت اإلسناد القتايل والناري
واإلداري ثورة يف طبيعة الحرب املعارصة ،وأدت هذه التكنولوجيا إىل تغيريات جوهرية يف هيكل القوات الربية والعقيدة
املتب ّناة وأساليب تنفيذ العمليات القتالية لجميع صنوف القوات املسلحة ،وأسهم هذا التطور بشكل فعال يف نجاح
املعركة املشرتكة التي تشكل القوات الربية أحد أهم عنارصها.
إعداد :مقدم ركن /سيف البدواوي

لقد تغريت طبيعة الحروب املعارصة تغي ًريا جذريًّا ،كام تغريت
طبيعة التهديد تغي ًريا يفرض عىل القوات الربية فهم طبيعتها
واالستعداد للتعامل معها ،مام جعل القوات املسلحة  -بأفرعها
الرئيسية  -تهتم بالبحث عن كل جديد ي َؤ ِّمن ويضاعف
قدراتها عىل التعامل مع طبيعة الحرب الحديثة ،فقد أصبح
عامل ها ًّما وأساسيًّا ،وهذا يقتيض تطوير
امتالك السالح املتطور ً
وتحديث أسلحة القوات الربية واألسلحة املساندة واملنظومات
املستخدمة ملواكبة التطور والتحديث والتغيري يف مستويات
وطبيعة الحروب املستقبلية.
مفهوم الحرب الحديثة
هي الحرب التي تعتمد عىل االستخدام املكثف للقدرات
التقنية العالية ،ودمج قدرات القتال للقوات املشرتكة ،باإلضافة
إىل البعد الفضايئ لتقليل قدرات الخصم عىل رد الفعل ،وتدمريه
دون الحاجة إىل القوات التقليدية إال يف املراحل النهائية وبعد
إنهاك الخصم ،ويجري الرتكيز يف هذا النوع من الحروب عىل
"حرب املعلومات" أولً  ،ثم الرتكيز عىل األسلحة الذكية بعيدة
املدى ذات القدرات التدمريية الهائلة ،تحت مظلة التكنولوجيا
املتقدمة ج ًّدا.
التغيري يف الحروب الحديثة
تعتمد فكرة الحرب الحديثة عىل تسليح الجيش بأحدث
النظم ،وتخفيض أعداد القوات التقليدية ،وهذا يتطلب وجود
قوة نوعية صغرية الحجم عىل درجة استعداد عالية تكون
حجم ال تتمتع بهذه الخصائص ،لذا فإن
أفضل من قوة كبرية ً
استخدام وسائل النريان بعيدة املدى والطائرات املوجهة بدون
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طيار والقوات املحمولة ج ًّوا ،القادرة عىل خوض قتال يف أماكن
بعيدة ،وكذلك القوات الخاصة سوف متنح الجيش تفوقًا نسبيًّا
يف القوات ،وتدمري العدو قبل وصوله.
متطلبات الحروب الحديثة يف مجال التسليح
متطلبات القيادة والسيطرة للحرب الحديثة .توفر التطورات
التقنية يف اإللكرتونيات ،واالتصاالت ،واألجهزة اإللكرتوبرصية،
وأجهزة الحاسوب قدرات هائلة إلنجاز مهام القائد بصورة
ناجحة ،نظ ًرا لفعاليتها وكفاءتها يف الحصول عىل املعلومات
الدقيقة والحديثة التي تساعد القائد عىل بناء مفهوم حقيقي
عن ميدان املعركة.
امتالك ذخائر متطورة .سواء كانت ذخائر ذكية بعيدة أو
متوسطة أو قصرية املدى ،وسواء كانت مضادة للطائرات
أوالسفن ،أو األهداف الربية ،فهي تشكل أداة ال ميكن ألية قوات
مسلحة أن تستغني عنها ،وقد بدأت هذه الفكرة تحتل مكانة
متقدمة يف أولويات تجهيز الجيوش الحديثة التي تضطر يف كثري
من األحيان إىل االستغناء عن استخدام الذخائر التقليدية ،مام
يقلل من األعباء اللوجستية ويزيد من القدرة التدمريية ودقتها.
قوات آلية ومدرعة خفيفة الحركة ذات مديات كبرية .من
أبرز مميزات الحروب الحديثة رسعة وخفة الحركة والحاجة
إىل قوات آلية ومدرعة قادرة عىل استثامر نجاح الرضبات
الجوية والصاروخية برسعة كبرية ،وأن تحمل هذه القوات
أسلحة وذخائر ذات دقة عالية ج ًّدا ومديات بعيدة ،باإلضافة
إىل قدرات املالحة واالرتباط مبنظومات القيادة والسيطرة
ليل ونها ًرا ،ويف مختلف
واالتصاالت والحاسب اآليل وإىل العمل ً

ظروف الرؤية.
إسناد ناري دقيق كثيف ورسيع االستجابة .لقد ازداد اتساع
وعمق مسارح العمليات يف الحرب الحديثة ،وهذا يتطلب
وجود منظومات لإلسناد الناري قادرة عىل التعامل مع
األهداف املعادية ضمن املرسح ملديات بعيدة وبكثافة نريان
عالية باإلضافة إىل الدقة ،كام أن قدرة منظومات نريان اإلسناد
عىل الحركة ومواكبة حركة القوات أصبح من رضورات الحرب
الحديثة.
أسلحة م  /د متطورة ذات ذخائر ذكية .أصبح التعامل مع
اآلليات املقاتلة  -ومن ضمنها الدبابات  -يف الحرب الحديثة
متطل ًبا لجميع القوات الخفيفة كاملشاة والقوات الخاصة؛ فقد
أصبح باإلمكان أن تتعامل وحدة املشاة مع التهديد املدرع أو
اآليل بكفاءة عالية ج ًّدا إذا امتلكت قدرات متطورة للدفاع ضد
الدبابات.
متطلبات العمليات املشرتكة للحرب الحديثة .تتطلب العمليات
املشرتكة تكامل عنارص القدرات القتالية املتمثلة يف املعلومات
واالستخبارات ،حيث يُ َعد الحصول عىل استخبارات دقيقة يف
رصا رضوريًّا لنجاح جميع العمليات ،مام
الوقت املناسب عن ً
يجعل الحصول عىل املعلومات املطلوبة جه ًدا مشرتكًا بني جميع

مصادر القوات الجوية والبحرية والربية ،وت ُد َمج ليك تستفيد
منها املكونات الثالثة .إن االستخبارات هي حصيلة جهود
املنظمة التي يضعها قائد قوة الواجب لجمع املعلومات عن
العدو ،ويجب أن تتم عملية االستخبارات قبل أو أثناء الحدث
القتايل أو بعده بقليل ،ومنع العدو من استغالل أنظمته الخاصة
باالستخبارات .لقد أصبح امتالك مجاميع األلوية لقدرات جمع
املعلومات رضورة عملياتية قصوى.
النظرة املستقبلية لتسليح القوات الربية .لقد تبنت قواتنا
املسلحة خطة لتطوير العقائد القتالية ملختلف صنوف
ومكونات القوات املسلحة ،ومن بينها القوات الربية ،وقد شمل
هذا التطوير إعادة التنظيم بنا ًء عىل العقائد الجديدة ،وكان
أبرز هذه التحوالت هو التوجه نحو تنظيم مجاميع األلوية
ومجموعات القتال وتغيري االرتباط واإللحاق لألسلحة العضوية
كالطريان الربي والطائرات امل َُس ّية وما إىل ذلك من تطورات
وتغي الظروف يف العديد من الدول
أ ْملتها الظروف األمنية ُّ
املحيطة ،األمر الذي فرض أسلوبًا جدي ًدا يف نظم التسليح،
وخاصة ما يتعلق باألسلحة الخفيفة وذخائرها؛ حيث تتطلب
العمليات املستقبلية استخدام ذخائر ذكية لسالح املدفعية
كتلك التي تُ َو َّجه مبنظومة املوقع العاملي.
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أهم الصفات القيادية التي يجب أن يتحلى بها املرشح

من أهم أهداف كلية "زايد الثاين العسكرية" تنمية قدرات القيادة لدى مرشحيها ،من أجل إعداد قادة عسكريني قادرين
عىل قيادة الرجال يف مختلف الظروف ،ومتمرسني عىل تحمل الصعاب ومقاومة أية تحديات تواجه وطنهم ،خاصة أننا
مم
اليوم نقف عىل عتبة مرحلة جديدة؛ هي أكرث تعقيدا وأكرب تحديا وأرسع وترية ،ونستعد للدخول إىل الخمسني الثانيةّ ،
يقتيض تهيئة القادة ملعاضل املستقبل التي تتطلب قوة بدنية وعقال ن ِّ ًَيا ونفسا طموحة ليكونوا قادة مبدعني ومقاتلني
محرتفني.
إعداد :املولودي املريب
من أهم الصفات القيادية التي يجب عىل املرشح أن يتحىل بها:
1.1الثقة بالنفس :وذلك بإميانه بقدراته ،وثقته يف إمكانية
توظيفها يف مواجهة العوائق التي تصادفه يف حياته
العسكرية .وتبدو هذه الصفة جلية يف أسلوب وترصفات
الشخص ،مثل طريقة السري أو الوقوف ،ونربة الصوت،
والحامس ،ويف كل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال.
2.2القدرة عىل اإلقناع :أي مخاطبة اآلخرين بهدف التأثري
اإليجايب عليهم .واإلقناع فن من فنون التعبري عن الذات
وإيصال األفكار والتواصل مع اآلخرين عرب الخطاب
املعتمد عىل طالقة اللسان والقدرة عىل التعبري والبيان
وترتيب األفكار وإيصالها يف الوقت املناسب.
3.3تح ُّمل ظروف العمل :من أهم التحديات التي تواجه
املرشح داخل الكلية أو خارجها تعامله مع كل ما يحيط
به من مواقف ويؤثر يف سلوكه وأدائه ويف ميوله تجاه
التدريب أو العمل ،وكذلك مع زمالئه املرشحني ،وذلك
يحفز العقل ل ُيظهِر املرشح قدراته وإمكاناته وخرباته.
4.4فن إصدار األوامر :عىل املرشح أن يعلم أن الطبيعة
البرشية متيل إىل عدم تقبل األوامر إال إذا كانت واضحة
ودقيقة وموجزة ،وأن يكون الشخص الذي يُصدر األمر
واثقًا من نفسه عند إصداره ومؤم ًنا به ،وأن يكون الهدف
من إصدار األمر هو االستفادة من قدرات املأمورين ،وأن
قابل للتنفيذ ومرتبطا مبقتضيات املوقف ،وألَّ
يكون األمر ً
يصدر نتيجة انفعال.
5.5االهتامم باملعرفة :املعرفة أساس من أسس العسكرية،
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ودعامة من دعامئها ،وهي تزيد من خربة املرشح؛ لذا عليه
مؤهل لكل الواجبات
ً
أن ينمي هذه الصفة حتى يكون
التي توكَل إليه ويستطيع إعطاء القرار الصحيح يف حياته
العسكرية.
6.6النشاط العقيل والبدين :عىل املرشح أن يكون دائم النشاط
العقيل والبدين ،وأن يصمد تحت ضغوط التدريب ،لِام
لذلك من أهمية كبرية يف الحياة العسكرية ومواجهة
املواقف الطارئة ،مام يُسهِم يف رفع الروح املعنوية عند
املرشحني ،وبالتايل القيام بواجباتهم بشكل جيد ،ويتطلب
الوصول إىل هذه الحالة جه ًدا بدنيًّا وانضباطا عقل ًّيا كبريين.
7.7فن االتصال :وهو من أهم املهارات يف الحياة العسكرية
التي يجب أن ميتلكها املرشح ،ألنه الطريقة التي ينقل
بها أفكاره إىل اآلخرين عن طريق املراسالت العسكرية
الكتابية ،أو الشفهية املصحوبة بتعبريات الوجه واللغة
السليمة الخالية من اللبس ،والشاملة للحقيقة.
8.8اللباقـة :وتعني اختيار أسلوب التعامل مع اآلخرين فيام
يتعلق بق َي ِمهم وأحاسيسهم وآرائهم مبا يحقق إيجابية
التواصل معهم ويراعي تلك الق َيم واألحاسيس لديهم.
9.9املبادرة :وهي القدرة عىل اتخاذ القرار الذي يحقق
األهداف يف الوقت املحدد دون انتظار األوامر والتوجيهات
من الجهات العليا.
1010القدوة :يجب عىل املرشح أن يكون مثاال وقدوة لآلخرين
يف كل ما يقول أو يفعل.
1111اإلرشاف :وهو القدرة عىل إيضاح املهام وإعطاء التعليامت

والتوجيهات التي تحقق التأثري املطلوب بالخطط بشكل
متوازن دون مبالغة أو تعقيد.
1212اإلملام باملوقف :وهو قدرة املرشح عىل اإلملام بكافة
املعلومات املتعلقة باملوقف والتي من شأنها مساعدته يف
وضع الخطط وتنفيذ القرارات بصورة أكرث دقة وفاعلية.
1313الدافعية :وتعني أن يكون لدى املرشح دافع ذايت قوي
ميَكِّنه من إنجاز املهام ويدفعه إىل تحقيق الهدف املطلوب.
1414الكفاءة التعبوية والتقنية :وهي اإلملام مبهام وواجبات
وظيفته وتنمية مهاراته القيادية عن طريق اكتساب
املعارف التعبوية والتقنية حتى يستطيع إنجاز املهمة
املوكلة إليه.
1515الكفاءة القيادية :وتعني القدرة عىل التأثري يف اآلخرين
ودفعهم إىل إنجاز املهمة باألسلوب األمثل ويف الوقت
املحدد.
كيفية تطوير القدرات القيادية لدى املرشحني
ومن األمور التي ت ُدرب عمل ًّيا عىل القيادة تنفيذ أنشطة تدريب
املخاطر ،مثل حل املعضالت ،مترين الصعود األول ،مترين اإلنقاذ
الجبيل ،مترين الكثبان الرملية ،مترين الحبال العالية واملنخفضة،
دخول الكهوف واستكشافها ،تسلق الجبال واألماكن العالية،
ركوب الدراجات الجبلية ،وتركيب الطوف واإلبحار بالقوارب،
وكذلك مامرسة رياضة "الجوجيتسو" التي تعزز الثقة بالنفس
والتحكم يف االنفعاالت والتدرب عىل الخطابة ...إلخ ،حيث
يكون كل مرشح مسؤولً عن تعليم نفسه خالل هذه الفرتة،
مام يشكل تحديا شخصيا له لبلوغ درجة النجاح .ويف كل هذه
األنشطة يعمل املرشح ضمن مجموعة صغرية لتنفيذ مهام
معينة أو القيام برحالت استكشافية قد متتد ليومني أو ثالثة
أيام ،مام يفرض عىل املرشح تحديات جسامنية وعقلية ونفسية.

وقد أدىل املرشح محمد الخاطري برأيه يف املوضوع مبا يأيت:
تعلمت من كلية زايد الثاين العسكرية أن القياد َة الناجح َة
"لقد
ُ
هي قدرة التأثري عىل اآلخرين وتوجيههم نحو الهدف املطلوب،
وأن الصفات الشخصية الناجحة للقائد العسكري هي من
اكتسبت من خالل
عوامل النرص األساسية يف الحروب ،وقد
ُ
العسكري واتباع
تدريب عىل القيادة الثق َة بالنفس واالنضبا َط
َّ
والتحمل وقيم َة الوقت واالعتام َد
َ
تعلمت الص َرب
التعليامت ،كام
ُ
عىل النفس".
وقال املرشح أحمد اليامحي:
"منذ أول يوم وصلت فيه إىل الكلية عرفت أن من أهم أهدافها
تنمية القدرات القيادة لدى طالبها بهدف إعداد قادة عسكريني
أكفاء ،يتحملون الصعاب يف سبيل الدفاع عن وطنهم ،لذلك
فقد استفدتُ الكثري من التعليم النظري والتدريب التطبيقي
عىل القيادة ،خاصة وأننا كنا نرى الصفات القيادية تتوفر يف
الضباط الذين يدربوننا ويعلموننا".

39

رياضة وصحة

الرياضة صيدلية احلياة

يتسبب الخمول يف العديد من األمراض ،مثل ارتفاع ضغط الدم ،السمنة ،زيادة نسبة الدهون يف الدم ،السكري ،ارتفاع
نسبة الكوليسرتول الضار ،والتوتر النفيس والعصبي ...وال بد ملن يريد أن يعيش مستمت ًعا بحياته عىل أتم وجه أن يكون
ذا صحة جيدة ،وتقوم الرياضة  -ومعها التغذية السليمة  -بدور هام لتحقيق ذلك ،خاصة يف عرصنا الحايل؛ عرص الرسعة
والتكنولوجيا ،حيث االعتامد  -شبه الكيل -عىل اآللة مع قلة الحركة والنشاط ،مام يرتتب عنه كرثة األمراض ،وبالخصوص
تلك املتعلقة بالدورة الدموية والجهاز الدوري التنفيس .ومن هنا تأيت أهمية الرياضة.
إعداد :أحمد الربهامي

الرياضة وفوائدها

للرياضة فوائد عديدة ،نذكر منها:
1 .1وقاية الجسم من كثري من األمراض وخاصة املتعلقة منها
بالدورة الدموية والجهاز الدوري ،أمراض القلب ،تصلب
الرشايني ،ضغط الدم ،السكته القلبية ،السكتة الدماغية،
باإلضافة إىل أمراض أخرى كالسكري ،آالم الظهر ،الروماتيزم
والصداع النصفي.
2 .2التخلص من اإلجهاد والتوتر ،وتحسني أداء العمل.
3 .3العمل بروح الفريق والتكيف مع الزمالء واكتساب الروح
الرياضية.
4 .4القدرة عىل اتخاذ القرار وحسن الترصف.
5 .5تحسني الصحة عرب متارين التحمل الهوائية (األيروبيك)،
وذلك بتحسني الجهاز الدوري التنفيس وإنقاص الوزن
وتقوية العظام واألربطة واألوتار واملفاصل ،واإلقالل من
فرص اإلصابة بأمراض القلب.
6 .6تجعل أجهزة الجسم تعمل بكفاءة أعىل.

الرياضة وقاية وعالج لكثري من األمراض

أ .الرياضة وأمراض القلب.
إن متاريـن (األيـروبيـك) مثـل املشـي ،وركـوب الدراجـات،
والسبـاحـة ال تقلــل مـن نسبـة اإلصابة بأمراض القلب
فحسب ،بل وتُ َحسن أيضً ا من اللياقة البدنية التي تساعد عىل
تجنـب العوامـل األخرى املؤدية إىل اإلصابـة باألمراض التي
سبق ذكرها.
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ب .الرياضة ومرض السكري.
ثبت أن الرياضة تساعد مرىض السكري كث ًريا يف التغلب عىل
املرض ،بل إن التامرين الرياضية املنتظمة تُجنب اإلصابة
أصل ،ألنها تقلل نسبة السكر يف الدم ،وتعمل عىل حرق
باملرض ً
السعرات الحرارية بالجسم ،وبالتايل نقصان الوزن.

جـ .الرياضة واالضطرابات العقلية.
ال يستفيد من التامرين الرياضية األصحاء فقط ،بل إنها أيضً ا
أساسية لعالج املصابني باألمراض العقلية مبختلف درجاتها؛ فقد
أثبت بعض علامء النفس ،ومنهم الدكتور (تادوس كاتوساال)،
بأنه تم عالج حاالت كثرية من أمراض االضطرابات العقلية
واالكتئاب وحاالت االنفصام واإلدمان عىل املخدرات بأنواعها
عن طريق التامرين البدنية.
د .الرياضة ومرض (الزهامير).

يرى بعض املتخصصني بأن رياضة امليش (نصف ساعة يوميًّا
عىل األقل) ،مع اتباع حمية غذائية خفيفة واالبتعاد الكيل
عن املرشوبات الكحولية تساعد يف الحد من تدهور القدرات
الذهنية ومرض "الزهامير" عند كبار السن ( 70سنة فام فوق)،
ألنها تزيد من معدالت الهرمونات الرضورية إلنتاج الخاليا
العصبية ،وتزيد من تدفق الدم إىل املخ.
هـ .الرياضة وتحسني املزاج.
تُ َحسن التامرين البدنية املزاج وتجعل اإلنسان أكرث نشاطا وأقل
توت ًرا وأقدر عىل الرتكيز يف عمله .وتزيد من وصول الدم إىل
املخ وتقلل من معدل األمالح يف الجسم ،كام تساعد عىل النوم
العميق واالسرتخاء والراحة.
و .الرياضة والحساسية الصدرية.
أكدت الدراسات العلمية بأن مريض الحساسية الصدرية ميكنه
االنتفاع من مامرسة الرياضة بأسلوب خاص يتوافق مع قدراته
البدنية ونوع الحساسية لديه .حيث أن كث ًريا ممن يعانون من
الحساسية حني مارسوا الرياضة بأسلوب صحيح قَلّت عندهم
نسبة األزمات الصدرية ،وإن ظهرت تكون أقل من غريهم ،كام
أن استخدامهم للعقاقري الطبية كان أقل من غريهم ممن مل
ميارسوا الرياضة.
ز .الرياضة والسمنة.
إن مامرسة التامرين البدنية التي تتميز بالشدة ،مثل الجري
وركوب الدراجات والسباحة ،مع اتباع نظام غذايئ صحي
يساعدان يف عالج السمنة امل ُس ِّببة الرتفاع ضغط الدم والسكري
وتصلب الرشايني.

حـ .الرياضة وتحسني القوام.
تعمل التامرين البدنية بصورة منتظمة عىل تحسني القوام،
وتقي من التشوهات الجسامنية التي قد تحدث جراء املامرسات
اليومية الخاطئة يف الجلوس أو امليش أو استخدام ذراع أكرث من
األخرى أو استخدام الهاتف والحاسوب.

فوائد رياضة امليش

وميكن تلخيص فوائد امليش يف اآليت:
•تقليـل دهـون الجسم وحـرق املزيــد من السعــرات
الحرارية.
•تخفيض معدل نبض القلب أثناء الراحة.
•خفض ضغط الدم ،وعالج مرض السكري.
•تحسني عملية التمثيل الغذايئ.
•زيادة كثافة وصالبة العظام.
•تحسيـن عنــاصـر الليـاقــة البـدنيـة (القـوة ،التحمــل،
املرونــة) والجهـــاز الدوري التنفــسـي واألجـهــزة
الداخليـــة.
•خفض التوتر والتعب ومفيد يف عالج مرض الزهامير ،خاصة
بعد السبعني.
•امليش ملسافة طويلة نسب ًّيا ( 90دقيقة عىل األقل) يعمل
عىل خفض مستويات الدهون يف الدم ،ويزيد مرونة
األوعية الدموية ويفيد عضلة القلب.

وحول هذا املوضوع يقول املرشح عيل الكعبي:
تعلمت من الكلية أن الرياض َة رضوري ٌة لعيش حياة صحية
"لقد
ُ
ملست الفوائد
خالية من األمراض ،خاصة يف عرصنا هذا .وقد
ُ
العديدة للرياضة ،فهي ت ُ َجنب اإلنسان اإلصابة باألمراض املزمنه
مثل السكري ،وارتفاع ضغط الدم ،كام تجنبه التوتر النفيس،
وتُكسبه الثق َة يف النفس .وإين عىل يقني بأنه ال تكتمل منافع
الرياضة إال باتباع تغذية سليمة ومتوازنة ،واالبتعاد عن العادات
الضارة مثل السهر والتدخني وغريهام".
بينام يقول املرشح مطر الظاهري:
"لقد غ َريت الرياضة حيايت بعد التحاقي بالكلية ،فقد رصتُ أكرث
تح ُّمال ،وأكرث ثق ًة يف النفس ،كام نق ََص وزين وزادت لياقتي ،وقد
ساعدتني الرياضة يف التداريب العسكرية مثل املشاة واملسري
الطويل ومترين املسري الجبيل وغريها ..والذي الحظته هو أن
كل ما نقوم به يف الكلية مرتابط ويُ َك ِّمل بعضُ ه بعضً ا ،فالحمد
لله أين التحقت بهذا الرصح العظيم".
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عزز مناعتك بغذائك

يُ َعرف األطباء املناعة بأنها تقنية متطورة ملواجهة أي مرض أو خطر يتعرض له الجسم البرشي ،وميكن أن يعزز الشخص
من مناعته ويرفعها بشكل طبيعي باتباع بعض السلوكيات الصحية مع تغذية سليمة.
إعداد :أخصائية تغذية /حصة الكعبي
متخصصا يف الدفاع عنه ضد
منح الله تعاىل الجسم جهازًا مناعيًّا
ً
العوامل الخارجية الخطرة ،مثل:
1 .1الكائنات الحية الدقيقة التي تُعرف باسم الجراثيم ،مثل
البكترييا والفايروسات والفطريات.
2 .2الطفيليَّات مثل (الديدان).
3 .3الخاليا الرسطانية.
4 .4األعضاء واألنسجة املزروعة.
تؤدي هذه العوامل إىل أعراض مختلفة وفقا لطبيعتها وقدرتها
عىل التأثري داخل الجسم.
اآلليات الدفاعية للجسم
يقوى الجهاز املناعي نتيجة االهتامم به يف مراحل العمر
املختلفة ،التي تبدأ منذ مرحلة الجنني .وتوجد لدى الجسم
سلسلة من اآلليات الدفاعية ،وتشمل:
1 .1الحواجز املادية مثل (الجلد وسالحه العرق ،قرنية العني
وسالحها الدموع ،األغشية املبطنة يف الجهاز التنفيس
والجهاز الهضمي).
2 .2خاليا ال َّدم البيضاء.
3 .3والجزيئات مثل األجسام امل ُضا َّدة ،والربوتينات املك ِّملة.
يعد الجهاز املناعي يف الجسم خط الدفاع ضد األمراض امل ُعدية،
وليك يعمل بكفاءة يحتاج إىل الغذاء السليم واملتوازن ومامرسة
الرياضة.
من مسببات ضعف الجهاز املناعي
تسهم بعض السلوكيات الضارة يف إضعاف الجهاز املناعي يف
الجسم .وسنشري هنا إىل بعضها مام يسمح به املقام:
1 .1التغذية السيئة
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السكريات
ترفع السكريات نسبة سكر الدم يف الجسم برسعة عالية ،ويتم
تخزين الزائد منها عىل شكل دهون ،باإلضافة إىل أنها فقرية من
حيث القيمة الغذائية (الربوتينات ،الفيتامني واملعادن) وترفع
دهون الدم والكوليسرتول وتثبط عمليات الجسم املناعية ،فكل
 75-50جرام من السكريات البسيطة تثبط عمل الجهاز املناعي
من  5إىل  10ساعات بعد كل وجبة.
املغذيات الصناعية املوجودة يف األطعمة
تحتوي األغذية املعلبة عىل مادة حمضية لحفظ الطعام
من العفن ،ويكرث استخدام امللح والسكر واملواد الحافظة يف
الخرضوات والفواكه املعلبة.
2 .2اإلرهاق وقلة النوم
إذا وجدت أنك تكافح من أجل البقاء مستيقظا فقد يتعرض
جهاز املناعة لديك للخطر ،وذلك ألن النوم والجهاز املناعي
لهام عالقة متبادلة؛ فاملرض أو اإلصابـة بعدوى فريوسية ميكن
أن تؤثر سلبـا عىل نومك ،بينام النوم الكايف املبكر يقوي جهاز
املناعة.
3 .3التوتر
يؤدي التوتر إىل تدمري صحتك ،فهو يؤثر عىل جسمك ومزاجك
وسلوكك ،واملستويات املزمنة واملرتفعة من هرمونات التوتر،
مثل الكورتيزول واألدرينالني والنورادرينالني ميكن أن تكون
مثبطة للمناعة ،مام يقلل من استجابات مكافحة العدوى مع
زيادة االلتهاب يف الجسم.
4 .4الخمول وعدم مامرسة الرياضة
الخمول والكسل وقلة الحركة وعدم مزاولة أي نشاط ريايض
يؤدي إىل ارتفاع معدل اإلصابة بارتفاع أمراض القلب ،وضعف

العضالت ،وارتفاع معدل السكر يف الجسم ،واضطراب عملية
حرق الدهون ،وزيادة الوزن ،وهشاشة العظام ،واضطراب
الجهاز الهضمي ،وآالم الظهر ،والسكتات الدماغية ،وضعف
الجهاز املناعي ،وغريها.
معززات املناعة
باإلضافة إىل مامرسة الرياضة والنوم الكايف املبكر والنفسية
املتفائلة السعيدة عىل اإلنسان أن يعتمد تغذية متوازنة
ومتكاملة ،ومام ينبغي أن تشمله تغذيتنا ما ييل:
1.1فيتامني يس (الطبيعي  90ملج)
يحفز الجسم عىل إنتاج كريات الدم البيضاء ،موجود يف (الفلفل
األخرض الرومي ،الربوكيل ،الكيوي).

2.2فيتامني دي
مسؤول عن الغدة الزعرتية التي تبني كريات الدم البيضاء ،من
مصادره( :األسامك الدهنية ،السلمون ،التونة والرسدين).
3.3الزنك ( 11ملج)
من منافعه تنشيط الخاليا اللمفاوية وتعزيز بناء كريات
الدم البيضاء ملقاومة امليكروبات ،وتعزيز الطعم والرائحة
لدى اإلنسان ،من مصادره( :املأكوالت البحرية مثل املحار،
والخرضوات الورقية).
4.4املغنيسيوم
يدعم عمليات الجهاز املناعي ،ويوجد يف (الخرضوات الورقية
الخرضاء كالسبانخ والكرنب ونبات السلق ،البقوليات مثل
العدس والفاصولياء والحمص والبازالء ،املكرسات مثل اللوز
والكاجو والفول السوداين ،البذور كبذور اليقطني ،الحبوب
الكاملة مثل القمح والشوفان والشعري ،واللنب خايل أو قليل

الدسم ،والشكوالته الداكنة ،واألفوكادو).
5.5أوميغا 3
يدعم الجهاز العصبي ،وهو موجود يف (البيض واألسامك
الدهنية).
6.6األحامض األمينية مثل (األرجينني)
يساعد عىل توليد أكسيد النيرتيك الداعم للخاليا املناعية ،من
مصادره( :بذور اليقطني ،والسمسم).
نصيحة غذائية
تأكد يف كل يوم من إضافة املرشوب األخرض إىل نظامك الغذايئ
مرشوب يحتوي عىل الخرضوات الورقية وبعض الفواكه الغنية
مبضادات األكسدة والفيتامينات التي تساعد الجسم عىل تعزيز
املناعة والتخلص من السموم يف الجسم ،وهو يتكون من ثالثة
عنارص:
•الخرضوات مثل (الكال ،السبانخ ،الجرجري ،الخيار،
والكرفس).
•الفواكه الغنية بالقيمة الغذائية ذات النسبة البسيطة من
السكر ،مثل التوت األزرق واألحمر.
•مضادات األكسدة مثل (الكركم  ،الزنجبيل ،والليمون).
وفيام ييل انطباع املرشح هادي األحبايب عن هذا املوضوع:
"تعلمنا الكثري من دروس التغذية الصحية ،ودورها يف تعزيز
املناعة ضد األمراض ،ومن بني األشياء التي تعلمناها أن هناك
بعض العادات الضارة التي ت ُسهم يف إضعاف جهازنا املناعي
للجسم وعلينا تجنبها ،مثل التغذية السيئة التي تفتقر إىل
املكونات املغذية املتوازنة ،واإلدمان عىل السكريات املوجودة
بشكل كبري يف املرشوبات الغازية ومرشوبات الطاقة ،وكذلك
اإلكثار من الدهون غري النافعة ،واألطعمة املعلبة التي تحتوي
عىل مستويات مرتفعة من األمالح ،إىل غري ذلك ،إضافة إىل
تجنب السهر الدائم ،والتدخني ،والكحوليات ،والقلق ،والكسل".
وحول نفس املوضوع يقول املرشح محمد الحبيس:
دروسا عن تقوية املناعة بالتغذية الصحيحة املتوازنة،
" تلقينا ً
لذلك أخذتُ عىل نفيس عه ًدا أن أتب َع نظا ًما غذائيًّا صح ًّيا،
أُقَلل فيه من السكريات والدهنيات الضارة وأتجنب الوجبات
الرسيعة واملرشوبات الغازية واملغذيات الصناعية ،ويف املقابل
وسأحرص  -إن شاء الله  -عىل اإلكثار من تناول الخضار والفواكه
ذات النسبة البسيطة من السكر ،والرتكيز عىل ما يقوي املناعة
من فيتامينات ومنغنسيوم وأوميغا  3والزنك واألحامض األمينية
واإلكثار من رشب املاء".
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يف ذكـــرى تأسيسهـــــــا اخلمسيـــــــن " كليــــة زايـــــــــ

1972

1972

1973

 1فرباير ،بتوجيهات سامية من املغفور له
بإذن الله تعاىل الشيـخ زايـد بـن سلطـان
آل نهيان ،أصدر صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان القرار رقم 14
إلنشاء كلية زايد الثاين العسكرية

 3مايو ،صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان يرعى االفتتاح الرسمي للكلية

 25يناير ،الزيارة التفقدية األوىل للمغفور
له  -بإذن الله تعاىل -الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان للكلية

1998

1995

1985

اللواء الركن (م) معضد الخيييل يتوىل قيادة
الكلية من خريجي دورة املرشحني 3/من
الكلية
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تشكيل أول كتيبة مرشحني يف الكلية

اللواء الركن (م) بطي العرياين أول قائد
مواطن يتوىل قيادة الكلية

حمطـــــات وإجنـــــازات
ـــــد الثـــانـــي العسكـريــــة" ...
ٌ

1973

 10أبريل ،الكلية تُ َخ ِّرج َ
أول دور ٍة تعقدها
من دورات املرشحني

1983

الكلية تعقد َ
أول دور ٍة للضباط الجامعيني عام
العسكري
التأهيل
ُ
 ،1983حيث أوكِ َل للكلي ِة
ُّ
ألصحاب الشهادات العلمية من خريجي
الجامعات ،وذلك للخدمة يف القوات املسلحة

1980

ألول مرة تستقبل الكلية دورت َْي
تدريبي واحد ،دورة مستجدة
ٍّ
املرشحني "7/ودورة متقدمة
املرشحني"6/

1982

عام
يف ٍ
"دورة
"دورة

 15أغسطس ،الكلية تستقبل ألول مرة
مرشحني من خارج الدولة ،بدفعة من
مرشحي دول مجلس التعاون الخليجي،
وذلك يف دورة املرشحني9 /

1981

الكلية تعقد أول دورة خاصة لسالح الجو
يف عام  1981وخر َجت ثالثَ دور ٍ
ات ،كان
آخرها يف عام 1983

1982

 19أبريل ،إصدار أول عدد من مجلة الكلية
تحت مسمى "الجهاد" يف حفل تخريج
دورة املرشحني7/
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يف ذكـــرى تأسيسهـــــــا اخلمسيـــــــن " كليــــة زايـــــــــ

2005

2009

2010

معايل الفريق الركن حمد محمد ثاين
الرميثي أول رئيس أركان للقوات املسلحة
من خريجي الكلية دورة املرشحني1/

الكلية تعقد أول دورة وكالء تأهيلية
لضباط ،وقد خ َّر َجت  10دورات ،كان
آخرها يف عام 2019

 11يوليو ،حصول الكلية عىل االعتامد
األكادميي لربنامج "البكالوريوس يف العلوم
العسكرية واإلدارة املتخصصة" ،وت َم تطبيقه
ألول مرة عىل دورة املرشحني37/

2022

2021

2018

 1فرباير ،اليوبيل الذهبي لكلية زايد الثاين
العسكرية
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 5فرباير ،تخريج أول رسية مرشحني يف
تخصص الهندسة بالتعاون مع جامعة
اإلمارات

تشكيل كتيبة املرشحني3/

حمطـــــات وإجنـــــازات
ـــــد الثـــانـــي العسكـريــــة" ...
ٌ

2012

2012

2014

 21فرباير ،سمـو الشيخ هزاع بن زايد
آل نهيان يرعى حفل مرور  40عا ًما عىل
تأسيس الكلية

 25نوفمرب ،الزيارة التفقدية لصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
خالل زيارته التفقدية للكلية

 29يناير ،صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم يدشن "موقع الكلية" عىل
شبكة التواصل يف القوات املسلحة خالل
حفل تخريج دورة املرشحني38/

2015

2015

2014

الكلية تعقد دورة ضباط الخدمة الوطنية
وتم عقد خمس دورات كان آخرها عام
2019

تشكيل كتيبة املرشحني2/

حصول الكلية عىل االعتامد املؤسيس
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صور من ذاكرة الكلية
خالل خمسني عامًا
2022-1972

صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان،
خالل افتتاحه للكلية يف
 3مايو 1972

صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان،
خالل زيارته التفقدية
للكلية يف  20سبتمرب 1972

املغفور له  -بإذن الله
تعاىل  -الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان،
خالل زيارته للكلية يف
 25يناير 1973
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من ذاكرة الكلية

املغفور لهام  -بإذن الله
تعاىل  -الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان وجاللة
السلطان قابوس بن سعيد
أثناء زيارتهام للكلية يف
 25مارس 1973

املغفور له  -بإذن الله
تعاىل  -الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان وصاحب
السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان ،خالل
احتفال الكلية بتخريج
دورة املرشحني األوىل يف
 10أبريل 1973

مشاركة مرشحي الكلية
يف احتفال الدولة باليوم
الوطني الخامس يف
 2ديسمرب 1976
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املغفور له  -بإذن الله
تعاىل  -الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان وصاحب
السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،خالل
احتفال الكلية بتخريج
دورة املرشحني 4/يف
 6ديسمرب 1977

املغفور له  -بإذن الله
تعاىل  -الشيخ سلطان
بن زايد آل نهيان ،خالل
افتتاحه لدورة املرشحني5/
يف  15فرباير 1978

احتفلت الكلية بتخريج
دورة الضباط الجامعيني
ودورت القوات
األوىل،
َْ
الجوية والدفاع الجوي
الثانية والثالثة يف
 19ديسمرب 1983
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من ذاكرة الكلية

صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان،
خالل احتفال الكلية
بتخريج دورة املرشحني10/
يف  4فرباير 1985

استضافت الكلية ندوة
القادة ومديري الكليات
العسكرية العربية يف
 23-20نوفمرب 1985

املغفور له  -بإذن الله
تعاىل  -الشيخ مكتوم بن
راشد آل مكتوم ،خالل
احتفال الكلية بتخريج
دورة املرشحني 16/ودورة
الضباط الجامعيني 8/يف
 6مارس 1991
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املغفور له  -بإذن الله
تعاىل  -الشيخ سلطان
بن زايد آل نهيان ،خالل
احتفال الكلية بتخريج
دورة املرشحني 17/ودورة
الضباط الجامعيني 9/يف
 3مارس 1992

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل
مكتوم وصاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،خالل احتفال
الكلية بتخريج دورة
الضباط الجامعيني 10/يف
 15ديسمرب 1993

سمو الشيخ طحنون
بن محمد آل نهيان،
خالل احتفال الكلية
بتخريج دورة الضباط
الجــامعييـــن 16/فـــي
 21مايو 2000
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من ذاكرة الكلية

صاحب السمو الشيخ
محمـــد بـــن زايــــد
آل نهيان ،خالل زيارته
التفقدية للكلية يف
 20ديسمرب 2000

صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان،
خالل احتفال الكلية
بتخريج دورة املرشحني29/
يف  15ديسمرب 2004

صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
وسمو الشيخ طحنون بن
محمد آل نهيان ،خالل
احتفال الكلية بتخريج
دورة املرشحني 33/يف
 18فرباير 2009
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سمو الشيخ هزاع بن
زايد آل نهيان ،خالل
احتفال الكلية مبرور 40
عا ًما عىل تأسيسها يف
 21فرباير 2012

صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان،
خالل زيارته التفقدية
للكلية يف  25نوفمرب 2012

مشاركة مرشحي الكلية
يف احتفاالت الدولة
باليوم الوطني 42 /يف
 28نوفمرب 2013
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من ذاكرة الكلية

نظمت الكلية املؤمتر
األول للكليات واملعاهد
العربية
العسكرية
بعنوان" :معايري األداء يف
الكليات العسكرية يف ظل
التحديات املعارصة" يف
 20-19أكتوبر 2015

اللواء الركن طيار الشيخ
أحمـــــد بـــن طحنـــون
آل نهيان ،خالل زيارته
التفقدية لدورة ضباط
الخدمة الوطنية يف
 31أغسطس 2016

الكلية
استضافت
البطولة األوىل لدرع
للكليات
التفوق
العسكرية للجوجيتسو يف
 8مايو 2018
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افتتحت الكلية املعرض التعريفي لوحدات القوات املسلحة يف  6يناير 2019
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دورة املرشحني 46

كلمة قائد الكتيبة
أيها الخريجون ،أبارك لكم هذه املناسبة السعيدة التي طاملا انتظرها كل
واحد منكم؛ مناسبة التخرجِ من هذه الكلية الرائدة :كلية زايد الثاين
العسكرية ،والتي دأبت كل عام أن تخرج كوكبة من الضباط ،ذوي كفاءة
احرتافية يف مجاالت عدة ،متصفني بقدرات مميزة ترشحهم ألن يكونوا يف
مقدمة من يحمون الوطن ،متحلني بصفات القائد العسكري القوي األمني،
متزودين بأحدث العلوم العسكرية واألكادميية التي تواكب التقدم العلمي
والعسكري والتقني الذي وصلت إليه دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف
ظـل القيــادة الرشيــدة لسيـدي صاحـب السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان ،رئيس الدولة ،القائد األعىل للقوات املسلحة ،حفظه الله ورعاه،
حتى يكونوا دامئًا يف مستوى املسؤولية امللقاة عىل كاهلهم ،وعىل أتم
النظم واألساليب واملعدات العسكرية
االستعداد للتعامل مع أحدث
ِ
والعلمية والتقنية واألقدر عىل مواجهة تحديات العرص.
وأنوه إىل أنه يسعدنا ويسعدكم أن يكون تخريج دورتكم – الدورة – 46
متزام ًنا مع االحتفال باليوبيل الذهبي (  50عا ًما ) لتأسيس الكلية ،وسيكون
بذلك تخريجا مثال َّيا ومختلفا عن الدفعات السابقة ،إذ ميكن – بنا ًء عىل
هذه املناسبة – اعتبار دفعتكم دفعة ذهبية يترشف كل مرشح بأن يكون
أحدَ خريجيها ،واضعني نُصب أعينيكم طموحات كبرية وأهداف عظيمة
استعدادا للدخول إىل الخمسني الثانية بإنجازات ج ّبارة تواجه تحديات املستقبل ،وتواكب الثورات العلمية يف شتى املجاالت؛ إذ أننا نقف
اليوم عىل عتبة مرحلة جديدة هي أكرب تحديا ،وتتطلب إعداد قادة مبدعني ومقاتلني محرتفني.
كام نأمل أن نكون قد حققنا مهمة الكلية املتمثلة يف تعليم وتدريب وتأهيل املرشحني ليكونوا ضباطًا أكْفاء ،يتحلون بال ُخلُق والرشف
واالحرتاف والوالء للوطن والقدرة عىل مامرسة القيادة لخدمة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ومثل كل دورة تتخرج من كلية زايد الثاين العسكرية ،فإننا نأمل أن تكونوا قد وضعتم نصب أعينكم تحقيق أهداف الكلية الساعية إىل
ترسيخ بعض املبادئ واملهارات مثل االلتزام بالقيم اإلسالمية واألخالق الحميدة ،القدرة عىل مامرسة القيادة ،معرفة العلوم العسكرية،
اكتساب اللياقة البدنية ،اإلملام بالعلوم العامة اإلنسانية والعلمية ،والتعليم الجامعي للمرشحني.
وأعظم ً
رص يتواصل فيه االبتكار
كل ذلك ابتغاء أن تكون قواتنا املسلحة أكرثَ كفاءة وأشدَّ م َنعة
تفاعل مع تحديات ما بعد الخمسني ،يف ع ٍ
َ
التقنيات كاف َة ميادين العمل العسكري.
ُ
واإلبداع وتسود فيه
وفقنا الله جمي ًعا لخدمة وطننا الغايل يف ظل قيادتنا الرشيدة.
املقدم الركن :سيف البدواوي
قـائـــد كتيبــــة الخريجيــن
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دورة املرشحني 46
علمتني الكلية

إنه لَرشف يل أن التحق بكلية "زايد الثاين العسكرية" هذا،
الرصح العظيم الذي ُسمي تيمناً مبؤسسه املغفور له -
بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة
الله عليه.
علمتني الكلية حب الوطن والدفاع عنه وحامية مكتسباته،
وإنه لرشف عظيم أن أدافع عن وطني الغايل .وقد علمتنا
الكلية قيام كثرية ،وهي :الرشف والوالء وحسن ال ُخلُق
والتعاون والصرب واالنضباط العسكري ،وهذه صفات
يتحىل بها كل عسكري يف القوات املسلحة .وتعلمت
كيفية الحفاظ عىل النفس والحفاظ عىل اللياقة البدنية،
وأن اللياقة رضورية لحياة صحية .وقد تعلمت األساسيات
واملبادئ التي يتحىل بها القائد العسكري من خالل العلوم
العسكرية التي يتحىل بها القائد العسكري وقت السلم أو
الحرب ،كام توفر الكلية دراسة العلوم األكادميية ،حيث
يستطيع املرشح التخصص يف إحدى التخصصات التي
تطرحها الكلية مثل :إدارة املوارد البرشية اإلدارة املالية
ونظم املعلومات اإلدارية وبرنامج الهندسة.

بحمد الله تحقق حلمي وتم قَبويل يف كلية "زايد الثاين
العسكرية"؛ كلية القائـد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان
آل نهيان  -طيب الله ثراه  -هذه الكلية العريقة التي
يتمنى أن يحظى برشف االلتحاق بها جميع الرجال وأن
يكونوا من خريجيها ،ينهلون منها العلوم العسكرية
ومبادئ االنضباط العسكري وكذلك العلوم األكادميية.
يبق منها
لقد مىض الكثري من أيامنا يف هذه الكلية ومل َ
إال القليل ،وسأحظى بالفخر والعز ألكون أحد خريجيها،
وسيبقى لدي منها الكثري من الذكريات الجميلة التي
سترتدد يف عقيل بني الحني واآلخر ،بعدها سوف أبدأ – إن
شاء الله  -مستقبيل الواعد الذي خططت له منذ صغري
بأن أكون ضابطا ،أخدم دولة اإلمارات العربية املتحدة
التي وفرت لنا الكثري وعلمتنا وجعلتنا من أفضل شعوب
العامل ،وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويعيننا يف خدمة هذا
الوطن كام ينبغي ،وكام قالها سيدي صاحب السمو الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان "الدول ال تقاس بالحجم ...الدول
تقاس برجالها".

املرشح /نارص النيادي

املرشح /جمعة الكعبي
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علمتني الكلية

62

يل بلحظة الوقوف هنا أمامكم
الحمد لله الذي أنعم ع َّ
بعد سنوات من التدريب والتأهيل التي مررت بها كمرشح
مهندس يف كلية "زايد الثاين العسكرية" الرائدة ،لقد
التحقت بهذه الكلية العريقة يف عام  2019وأنا مفعم
بالعزمية واإلرصار عىل أن أحقق حلمي بأن أصبح ضابطًا
يف القوات املسلحة لخدمة هذا الوطن الغايل .تحتفل كلية
"زايد الثاين العسكرية" يف هذا العام بيوبيلها الذهبي،
حيث أنه تم تأسيسها بتاريخ  ،1972/2/1وتعد معهدا
تعليميا وتدريبيا ،يرفد القوات املسلحة بالكوادر القيادية،
ويهيئ املرشح ليكون قائدا ومدربا ومقاتال وإداريا من
خالل مجموعة من املناهج الدراسية (النظرية والعملية)
التي تسهم يف تكوين ضباط املستقبل ،مؤهلني عسكريا
وأكادمييا ...أشعر يف هذا اليوم  -وأنا كيل فخر واعتزاز-
أنني بدأت أجني مثرة السنوات املاضية ،وأين أخطو أول
خطوة يف طريق تحقيق أهدايف ...لقد انطوت صفحة من
صفحات الحياة؛ صفحة كان فيها الجد واالجتهاد عىل
الدوام ...وحانت اللحظة التي أودع فيها الكلية كمرشح،
وجاء وقت الحصاد ..وها نحن اليوم بفضل الله ،ثم
مبساعدة قادتنا ومدربينا وأساتذتنا الذين قاموا جميعهم
بتأهيلنا لنصبح أكْفاء يف القوات املسلحة ...الحمد لله الذي
وفقنا لتحقيق حلمنا ،وها نحن اليوم نسجل يف التاريخ
بكل فخر واعتزاز بأننا خريجو عام الخمسني.

كان لدي حلم واحد منذ صغري ،وهو أن أخدم يف القوات
املسلحة ،ويرجع تعلقي بهذا الحلم إىل ما زرعه والدي
يف نفيس من حب الوطن ،وأن أكرس جهدي وروحي يف
خدمته والحفاظ عليه .كنت أحب االستامع إىل قصص
البطوالت العسكرية من والدي الذي كان يخدم يف القوات
املسلحة مع بداية تأسيس دولة اإلمارات ،كان لدى والدي
الكثري من القصص والخربات قبل قيام اتحاد دولة اإلمارات
وحتى عام  .1989لذا قررت أن أتبع خطى والدي وأكمل
مسريته العسكرية يف خدمة البالد ،وقد شاركت منذ
صغري  -وتحديدا منذ العارشة من عمري  -يف الدورات
الصيفية التي كانت تنظمها القوات املسلحة ،األمر الذي
لدي القيم العسكرية واالنضباط العسكري ،بعد
رسخ َّ
هذا أصبح دخول كلية "زايد الثاين العسكرية" حلم حيايت
والهدف الرئييس يل ،وقدمت أوراقي للكلية وبحمد لله
تم قبويل ألحظى برشف أن أكون من مرشحي الكلية التي
تحمــل اسـم الوالـد املؤسـس ،الشيـخ زايـد بـن سلطــان
آل نهيان  -طيب الله ثراه .-
وقد علمتني هذه الكلية أصول االنضباط العسكري
وتعلمت فيها العلوم العسكرية والعلوم األكادميية والقيادة
والعمل كفريق ،كام اكتسبت فيها اللياقة البدنية ،وأسأل
الله تعاىل أن يوفقني ويعينني عىل خدمة ورد املعروف
لهذا الوطن العزيز.

املرشح /بخيت الشاميس

املرشح /جامل القاسمي

إن الحياة العسكرية تختلف اختالفًا كليًّا عن الحياة
املدنية ،وال يوجد هناك وجه شبه أو مقارنة بينهام.
يف األسطر اآلتية أود أن أكتب لكم عن حيايت قبل وبعد
الكلية.
يف حيايت املدنية كنت ال أعتمد عىل نفيس يف معظم مهاميت
ومتطلبات حيايت إال مبساعدة غريي ،وكانت حيايت غري
منظمة وغري مرتبة ،وال أهتم بالوقت وال أستغله بشكل
صحيح ،حيث كانت حيايت تتسم بيشء من العشوائية...
وبعد أن أكملت الخامسة عرش من عمري بدأت أهتم
بنفيس ،ولكن ليس اهتامماً كل ًّيا ،وكان مستقبيل مجهوال.
بعد أن أكملت الثامنة عرش من عمري قررت أن التحق
بـ"مصنع الرجال" و"عرين األبطال" وكان هذا قرارا اتخذته
بنفيس بعد أن نظرت إليه نظرة مستقبلية .وهذا ما قمت
به يف عام  ،2019إذ التحقت بكلية "زايد الثاين العسكرية"
وإن حلمي اآلن هو أن أتخرج منها وأكون يف الصفوف
األوىل مع الذين يدافعون عن وطنهم.
تغريت حيايت تغي ًريا كليًّا ،فأصبحت أكرث اعتامدا عىل نفيس
يف كل يشء ،وتغريت نظرة املجتمع تجاهي ،فقد ساهمت
الحياة العسكرية يف بناء شخصيتي ،حيث علمتني الصرب
وقوة التحمل وحس املسؤولية ،وبدأت أهتم بالوقت
وأستغله بشكل صحيح ،وكان أهم يشء تعلمته يف الحياة
العسكرية هو فن القيادة.

إنه ملن دواعي الفخر واالعتزاز أن أتحدث يف هذه
السطـور عـن كلية "زايد الثاين العسكرية"؛ هذا الصـرح
العظيم الذي ُس ِّمي تيمنـاً وعرفانـاً باسم املغفـور له -
بإذن الله تعاىل  -الشيـخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمـة
الله عليـه.
تعد كلية "زايد الثاين العسكرية" من أعرق الكليات
العسكرية يف الدولة ،ومصنع الرجال وأساس االنضباط
العسكري ،حيث ترفع لديهم الروح املعنوية وروح القتال،
ويتم فيها تحول املرشح من الحياة املدنية إىل الحياة
العسكرية.
علمتني كلية زايد الصرب عىل الشدائد مهام كانت الظروف
ويف كافة األوقات واألحوال ،وهي تجعل من املرشح
شخصية قوية ،كام علمتني أن أكــون دامئا قائدا ناجحــا
يف جميـع املهــام ،وأالّ أتــردد يف أي قــرار أقـوم باتخــاذه.
علمتني الكلية أيضً ا أن أكرس حاجز الخوف وأن أكون دامئًا
شجا ًعا ،وأن أقود فريق العمل بروح معنوية عالية ،وأن
أشجعهم عىل العمل واملثابرة.
متفائل بالخري ،ال
ً
كام تعلمت يف الكلية أن أكون دامئًا
متشامئًا سلب ًّيا.

املرشح /عامر الحاج

املرشح /محمد الكعبي
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علمتني الكلية

أُ ِّس َست كلية "زايد الثاين العسكرية" يف عام  ،1972وهي
كلية عريقة لها تاريخ مرشف ،خ َّرجت رجالً يشغلون اآلن
أعىل املناصب يف قواتنا املسلحةُ .عرِفت كليتنا العريقة
بأنها مصنع الرجال وأساس االنضباط العسكري .وفيها يتم
تحويل املرشح من الحياة املدنية إىل الحياة العسكرية.
وإنه لرشف عظيم يل بأن ألتحق بهذه الكلية ،وأن أسعى
لبذل جهدي باستمرار لتنمية قدرايت ومهارايت القيادية
التي تسهم بتقوية شخصيتي وتنمية ثقافتي العلمية،
وبالتايل أنال االحرتام والتقدير .وال يسعني إال أن أ َع ِّب عن
اعتزازي وفخري بتخرجي من هذه الكلية العظيمة التي
أعدت جيشً ا يتحمل أعباء املستقبل ،وعىل أيديهم يتحقق
األمن واالستقرار.
املرشح /عيل الزيودي

64

إنه لَرشف كبري لنا أن نخدم الوطن يف مجال القوات
املسلحة ،والذي يعد من أرشف وأنبل ميادين العمل،
حيث نتعلم ونتمرن ونتدرب عىل حفظ األمن واالستقرار
وحامية الوطن.
العمل يف املجال العسكري واجب ورشف وتضحية ...وأنا
مرسور بهذا اإلنجاز ،وأسعى للتفوق يف أداء واجبايت اليومية
كمرشح حتى أتخرج وأستطيع أن أحقق طموح وال َد َّي،
وأن أرفع رأسهام بخدمتي لوطني بكل تفانٍ وإخالص.
املرشح  /راشد الغفيل

الرجل العظيم هو الشخص الذي يبني طموحه وآماله
ويسعى دامئا ألن يكون األفضل وال يرىض بالقليل ،يحب
التميز والنجاح وأن يبهر العامل بأفعاله وإنجازاته النافعة.
سأتحدث بشكل مخترص عن حيايت بني املايض القريب
والحارض ،كنت طالبا مجتهدا يف املدرسة ،متخطيا كافة
الصعاب التي واجهتها خالل دراستي ،وبعد ما تخرجت
من الثانوية العامة بدأت بالتفكري بشكل مختلف ،بدأت
أتساءل عن مختلف الوظائف وعن طبيعتها ،وأدرس ميويل
املستقبلية ومكاين بني هذه الوظائف.
أنهيت الثانوية العامة  -ولله الحمد  -وظللت أبحث عن
الوظيفة التي تليق يب ،حاولت أن التحق بعدة مؤسسات،
منها طريان االتحاد ،حاولت جاه ًدا أن أصبح طيارا ،لكني
مل أنجح يف ذلك ،فرتاجعت عن قراري.
مل متر فرتة زمنية بسيطة حتى التحقت بالخدمة الوطنية...
كانت تجربة جديدة يف حيايت ومختلفة رغم األشياء املتعبة
التي كنت أواجها ،ومن األشياء التي كنت أستمتع بها كثريا
العلوم العسكرية والتعامل مع األسلحة ومامرسة الرياضة
التي تبني اللياقة البدنية ..يشء ممتع وجميل ،فانتابني
شعور أن هذا هو املكان الذي يليق يب ،وأين إذا التحقت به
فسأكون من املبدعني ،سألت عن طريقة االلتحاق ،وكانت
األجوبة كلها كلية "زايد الثاين العسكرية".
سعيت جاه ًدا يف السؤال عن كيفية االلتحاق بكلية "زايد
الثاين العسكرية" وعن كل يشء فيها إىل أن وفقني الله
ونجحت يف الفحص الطبي واملقابلة الشخصية والتحقت
بالكلية ،وها أنا اليوم يف املكان الذي أرى فيه بغيتي،
وسأحاول بتوفيق من رب العاملني أن أكون مبدعا فيه وأن
أكون يف أعىل املناصب.
املرشح /عيل الجابري
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كنت أمتنى أن ألتحق بالقوات املسلحة منذ صغري ،وبات ذلك حلام أمتنى تحقيقه ،وكان ذلك من خالل التحاقي بالخدمة
الوطنية عند االنتهاء من مرحلة الثانوية العامة ،وبالفعل التحقت بالخدمة الوطنية وبدأت أتدرب وأتعلم األساسيات
العسكرية ،بد ًءا من املشاة  -التي تعد ركيزة مهمة يف حياة العسكري  -ثم الرماية والسباحة ومتارين اللياقة البدنية
والتامرين العسكرية.
ومرت الشهور ،وجاء وقت ترشيح املجندين لاللتحاق بالكليات العسكرية ،حينها طلبت من الله تعاىل أن يجعل يل نصي ًبا
يف كلية "زايد الثاين العسكرية" ،التي كان والدي يعزز فكرة التحاقي بها بشكل مستمر ،ولله الحمد تم استكاميل للرشوط
ٍ
وعندئذ فقط عرفت بأن حياة املرشح العسكرية التي يعيشها يف الكلية يف ظروف شديدة
املطلوبة وتم قبويل كمرشح فيها،
وتدريبات شاقة بعيدا عن الحياة املدنية لن يعرف مدى نفعها إال َمن مر بها وجربها ،فقد غرست فينا الصرب والتحمل وحب
الوطن وفدا َءه بأرواحنا.
وها هي دولتنا الرشيدة وكليتنا العزيزة تفتخران بالـيوبيل الذهبي للكلية ،وتحتفل بتخريجها لصفوة من الضباط ،الذين
حملوا راية الوطن وشعار الدولة ،يجعلون شعار القوات املسلحة فوق رؤوسهم ،هم أمل هذا الوطن والغرس املبارك ،ال
تنحني هاماتهم إال للواحد القهار ،شعارهم" :الله الوطن ثم رئيس الدولة".
املرشح /خالد العامري
ت ُعد كلية "زايد الثاين العسكرية" من أهم وأعرق الكليات عىل مستوى الوطن العريب ،وهي تحمل اسم القائد املؤسس
املغفور له  -بإذن الله  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،وإن هذه الكلية رمز للفخر ملا قدمته من إنجازات
وريادة وسمو ورفعه للدولة.
هذه الكلية التي تعد أساس القوات املسلحة ،هي رافد أسايس لقادة املستقبل ،املتسلحني بالعلوم العسكرية واألكادميية،
وعىل مستوى عا ٍل من الكفاءة واملهارة ليصبحوا حصنا منيعا للدولة .ويرشفني أن أكون أحد مرشحي كلية زايد وأنتمي إىل
الدفعة ( )46التي يتزامن تخريجها مع االحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الكلية ،ما يعني خمسني عا ًما من البذل والعطاء
ورفد كوكبة من القادة املخلصني لوطنهم وحكومتهم الرشيدة ،يسعون لحامية أرض الوطن واملحافظة عىل أمنه واستقراره.
املرشح /سامل الكتبي
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الحمد لله الذي أنعم عىل بلدنا باألمن واألمان واالزدهار ،نسأل الله الرحمة واملغفرة ملؤسيس دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،وحفظ الله شيوخنا وجعلهم ذخ ًرا وسن ًدا لهذا البلد وألبنائه املخلصني.
التحقت بكلية "زايد الثاين العسكرية" ليك أتعلم وأتخرج منها ضابطًا ،أحمي بلدي وأحافظ عىل أمنه وسالمة أراضيه وأساهم
يف بنائه ،وأميض قد ًما عىل خطى املغفور له  -بإذن الله تعاىل  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه.
وقليل من كثري ...تعلمت
كثري ٌة هي الدروس التي تعلمتها من حيايت العسكرية ،والذي أذكره هنا ماهو إال غيض من فيضٌ ،
منها تحمل املسؤولية ،القيادة ،التعاون ،البذل ،العطاء ،الحزم ،الشدة ...وغريها من مقومات الحياة ،وأشياء ال ت ُعد وال تحىص.
ولطاملا تساءلت كيف كانت ستبدو حيايت لو مل أ ُخ ْض هذه التجربة الفريدة التي دفعتني إىل التقدم والتميز ،تخدمني يف
كافة مجاالت الحياة ؟!
واليوم ،أقولها وكيل فخر واعتزاز بكوين أحد خريجي ضباط الدفعة الذهبية لكلية "زايد الثاين العسكرية" ،ألن تخرجنا
سيكون ممي ًزا عن بقية األعوام السابقة ،إذ أنه يتزامن مع مرور خمسني عا ًما عىل تأسيس هذه الكلية العريقة (اليوبيل
الذهبي) ،وبهذا اليوم العظيم نبعث تهنئة من هنا؛ من ميادين الرشف والبطولة إىل سيدي صاحب السمو الشيخ خليفـة
بن زايـد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه الله ورعاه ،وإىل إخوانه أصحاب السمو الشيوخ ،حكام اإلمارات ،وإىل مجتمع دولة
اإلمارات من ُمواطن ومقيم عىل حد سواء.
املرشح /محمد العلوي
أكتب اليوم عن خواطر املرشح وحياته يف كلية "زايد الثاين العسكرية" ،إن الكلية تقوم عىل منهج وأسس يجب اتباعها
للوصول إىل الهدف املراد تحقيقه ،وهو إعداد ضابط ،قادر ،مسؤول ،وملم بأساسيات العسكرية.
مير املرشح بالكثري من الضغوطات أثناء مراحل التدريب وأداء املهام العسكرية يف فرتة التحاقه بها ،إذ يبدأ يومه يف الصباح
رضا ومستعدا ألداء مهامه اليومية واملتطلبات العسكرية التي تتطلب جهدا بدنيا وعقليا
الباكر بكل نشاط وحيوية ،حا ً
وإخالصا فيه ،وأنا كمرشح مررت بهذه الصعوبات والضغوطات ،ولكني تحملت وصربت ألحقق حلمي،
ونفسيا؛ حبًّا لعمله
ً
وهو أكون أحد كبار ضباط القوات املسلحة يف املستقبل إن شاء الله ،وأعود بالنفع عىل وطني.
ويفخر مرشحو الدفعة ( ،)46حيث أ َّن تخر َجهم يأيت بالتزامن مع االحتفال باليوبيل الذهبي للكلية ،إذ أكملت كلية "زايد
الثاين العسكرية" عامها الـ  ،50حاملة إنجازاتها منذ تأسيسها إىل يومنا هذا بقيادة رجالها املخلصني ،الذين أوفوا بوعدهم
للوالد املؤسس ،الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،حيث أقسموا بالواحد القهار عىل الحفاظ عىل رشف الوطن
وسالمة أراضيه وأمنه واستقراره ،رافيعن شعار " :الله الوطن ثم رئيس الدولة" .وحققوا اإلنجازات التي أسهمت يف إبراز
مستوى الدولة يف املجال العسكري.
املرشح /راشد الشاميس
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إن مام مييز حيا َة املرشح يف كلية "زايد الثاين العسكرية" أنها حيا ٌة نظامية تهدف إىل أن تجعل من املرشحني ضباطًا أكفاء،
يتسلحون بالعلم والوالء والكفاءة واالحرتاف واألخالق النبيلة منذ بداية املسار التدريبي؛ حيث يقوم املرشح بتأدية الق ََسم،
ومن ثم يبدأ ينهل من العلوم األكادميية والعلوم العسكرية عىل حد سواء ،كام يتعلم حسن املظهر والسرية والسلوك ،وكيفية
اتخاذ القرارات من خالل تدريبه عىل تنفيذ مهام ووظائف عسكرية وقيادية.
ويف هذه السنة يتم االحتفال مبرور خمسني عا ًما عىل تأسيس كلية "زايد الثاين العسكرية" ،وأنا أحمد الله العيل القدير أن
جعلني من الدفعة  46املحظوظة؛ إذ سيتزامن تخريجها مع عام "اليوبيل الذهبي" للكلية ،وإين كيل فخر واعتزاز بأنني
سوف أكون من ضمن الفاعلني يف منظومة قواتنا املسلحة.
املرشح /زايد الجسمي
إن خدمــة الـوطــن شــرف كبيـر لشعـب دولـة اإلمـارات ،وهـو واجـب علينـا ملـا قدمتــه لنـا القيـادة الرشيـدة ،وإن
لنـا الرشف كمنتسبي كليـة "زايد الثاين العسكرية" اللتحاقنـا بكلية عسكريـة تحمل اسم املؤسس املغفـور له  -بإذن الله
تعاىل  -الشيـخ زايـد بن سلطـان آل نهيـان  -طيب الله ثراه ،التي تُعد من أعرق وأهم وأفضل الكليات العسكرية عىل
مستوى الوطن العريب.
إنني فخور اللتحاقي بكلية "زايد الثاين العسكرية" ،ألنه ليس من السهل أن تنطبق جميع الرشوط املطلوبة عىل كافة
املتقدمني ،فهناك رشوط اللغة اإلنجليزية ،واجتياز اختبارات الرياضة واملقابالت الشخصية ،حتى يتمكن املرشح من خوض
هذه التجربة العسكرية الفريدة ،وأن يتخرج كضابط ويحقق أمنيته ويسعد والديه ،وقد كان والدي ينصحني منذ الصغر
أن أتفوق يف دراستي وأن أصبح أحد كبار الضباط ،أحمي وطني وأسعى ألمنه واستقراره.
وإن دولتنــا الحبيبــة مقبلــ ٌة عىل احتفاالت اليوبيـل الذهبـي ،وهـو مـرور  50عا ًما عىل تأسيسهـا واتحادهـا ،وتشهـد
كليـة "زايــد الثاين العسكريـة" كذلـك احتفـاالت خـاصـة بتخريـج الدفعـة ( ،)46وسيكـون تخريجـا مثـاليـا ومختلفـا عـن
الدفعـات السابقة.
املرشح /عبد العزيز الساعدي
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عيل الجابري

عيل الكعبي

عيل الساعدي

عمر املزروعي

عمر االحبايب

مبارك املنصوري
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اخلريجون
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محمد الطنيجي

هادى االحبايب

هادي االحبايب

أحمد الرييس

أحمد الكتبي

أحمد الهاميل

هزاع النعيمي

حمد القبييس

حمد اليامحي

حمد الحساين

حمد املنصوري

حميد السويدي

خالد الدهامين

خليفة الجهوري

راشد الغفيل

زايد املنصوري

سعيد املعمري

سعيد الحبيس

سيف النيادي

عبدالله النيادي

عبدالله الراشدي

عبدالله املزروعي

عبدالله النقبي

عبدالله املسافري

عشري العامري

عيل الزيودي

عيل الرشياين

عيل العسريي

عيل املسافري

عيل الكعبي

فاضل املحرزي

فيصل الكعبي

محمد املرر

محمد آل محمد

مطر املسافري

نارص االحبايب

نايل الحسوين

أحمد الظاهري

أحمد الكعبي

أحمد الكتبي
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اخلريجون

110

حمد الدهامين

حمد املنصوري

حميد النعيمي

خالد العامري

خليفه الطنيجي

راشد الكعبي

راشد الشاميس

زايد املرر

سامل الكعبي

سعيد الرميثي

سعيد العامري

سلطان املازمي

سهيل الشاميس

سيف الطنيجي

سيف العامري

عبدالعزيز الخاطري

عبدالله النعيمي

عبدالله الحمودي

عبدالله الظهوري

عبدالله الحمريي

عبدالله العامري

عيل النعيمي

فيصل البادي

ماجد الظهوري

محسن الحاريث

محمد املزروعي

محمد الجنيبي

محمد املقبايل

معيصم الكتبي

منصور الكعبي

أحمد الهاميل

حمد النيادي

حمد املنصوري

خرباش بن خرباش

خليفة الجابري

راشد املنصوري

سامل الشاميس

سامل الكتبي

سعيد االحبايب

سعيد الدرميك
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اخلريجون
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سعيد السويدي

سيف السويدي

سيف البلويش

عامر الصويدر

عبدالرحمن العويض

عبدالعزيز العرياين

عبدالله البدواوي

عبدالله الشاميس

عبدالله املزروعي

عبيد الكعبي

عبيد الحفيتي

عيل الشاميس

عيل الزعايب

عيل الخاطري

عيل الكتبي

مبارك املنصوري

محمد العامري

محمد الخرويص

محمد الجنيبي

محمد الكتبي

مطر الكتبي

منصور النيادي

منصور املنصوري

وليد الزعايب

أحمد الكثريي

أحمد الرميثي

حمد النعيمي

حمد الساعدي

حمدان املنصوري

حمدان املزروعي

خليفه الكتبي

راشد البلويش

راشد الشحي

راشد الهاجري

سامل الخاطري

سعيد النيادي

سعيد الخاطري

سلطان النعيمي

سلطان الكعبي

سلطان الشحي
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اخلريجون

114

سهيل العامري

سيف النيادي

شاهني الشحي

عبدالرحمن الشاميس

عبيد الكتبي

عبيد الكعبي

عيل العفاري

عمر الحبيس

مايد الطنيجي

محمد التميمي

محمد السبويس

محمد الشحي

محمد العلوي

معيض املزروعي

منصور النيادي

نارص املرشدي

هادي املنصوري

هويدن الكتبي

أحمد الهاميل

بطي الرميثي

حمد الجنيبي

حمد الزحمي

حميد العتيبة

خالد الجنيبي

خلفان املزروعي

خليفة الحبيس

راشد الغفيل

زايد الجسمي

سامل الكتبي

سعيد الشاميس

سعيد املنصوري

سعيد الكندي

سهيل الكتبي

سيف الشاميس

سيف العفاري

سيف النيادي

عبدالعزيز الساعدي

عبدالله الشحي

عبدالله البلويش

عبدالله االحبايب

115

اخلريجون
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عبدالله آل عيل

عبدالله الزعايب

عتيق الظاهري

عيل الدرميك

عمر العامري

محمد الكعبي

محمد الخوري

محمد العامري

محمد االحبايب

منصور الكتبي

خريجو دورة املرشحني 46
من الدول الشقيقة

عبدالله املناعي
مملكة البحرين

جرب الدورسي
مملكة البحرين

راكان الذكري
مملكة البحرين

محمد الفضالة
مملكة البحرين

عامر الحاج
جمهورية السودان

اسيدهم اقريب
الجمهورية املوريتانية

كبود يحي
الجمهورية املوريتانية

أحمد حمود
الجمهورية اليمنية

محمد طارق
الجمهورية اليمنية

محمد عبدالويل
الجمهورية اليمنية

بكيل كامل
الجمهورية اليمنية

اوسان عيل
الجمهورية اليمنية

عبدالله عمر
الجمهورية اليمنية

خالد احمد
الجمهورية اليمنية

117

الشهداء

شهداء تخرجوا من كلية زايد الثاين العسكرية

تعرِض املجلة لقرائها الكرام  -يف هذا اإلصدار الذهبي املم َّيز مبناسبة احتفال الكلية مبرور  50عا ًما عىل تأسيسها  -مقتنيات
من متحف الكلية ،تعود لثالثة شهداء تخرجوا من دورة املرشحني 38 /عام َ ،2014د َّونوا فيها طموحاتِهم لِام بعد التخريج،
طموحات عاهد فيها هؤالء الرجال املخلصون اللهَ تعاىل والوط َن أن يبذلوا أرواحهم ودماءهم يف سبيل نرصة الحق
وإخالصهم ،فجزاهم عىل ذلك مبنزلة الشهداء ،وخلد الوطن ذكراهم
والدفاع عن الوطن ورفعته ،فعلِم الله صدقهم
َ
وتضحياتهم يف أنصع صفحات سجالته الوطنية ،ليظلوا وسام رشف عىل صدور أجياله ً
جيل بعد جيل.

الشهيد عبدالعزيز رسحان الكعبي
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الشهيد عبدالله خليفة مطر النعيمي

الشهيد سعيد راشد مبارك النيادي

119

الشهداء
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شهداء تخرجوا من كلية زايد الثاين العسكرية

الشهيد عميد ركن
سلطان محمد عيل الكتبي
خريج دورة املرشحني 17
استشهد يف تاريخ 2015/12/14

الشهيد عقيد ركن
جامل ماجد سامل املهريي
خريج دورة املرشحني 18
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد رائد
محمد هزاع نارص املنصوري
خريج دورة املرشحني 4
استشهد يف تاريخ 1986/12/18
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الشهيد عقيد (م)
عبدالحميد سلطان عبدالله الحامدي
خريج دورة الضباط الجامعيني 3
استشهد يف تاريخ 2017/01/10

الشهيد رائد
محمد سعيد راشد الرصيدي
خريج دورة املرشحني 25
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد مقدم ركن
عتيق هالل عبيد الخاطري
خريج دورة املرشحني 5
استشهد يف تاريخ 1998/02/28

الشهيد رائد
أحمد خليفة سامل البلويش
خريج دورة املرشحني 34
استشهد يف تاريخ 2017/08/11

الشهيد رائد
سعيد أحمد راشد املنصوري
خريج دورة املرشحني 36
استشهد يف تاريخ 2019/09/13

الشهيد نقيب
عبدالله سعيد شيخان الكلباين
خريج دورة املرشحني 35
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد نقيب
حمود عيل صالح العامري
خريج دورة املرشحني 34
استشهد يف تاريخ 2015/10/23

الشهيد نقيب
عبدالله محمد سعيد اليامحي
خريج دورة املرشحني 36
استشهد يف تاريخ 2016/06/13

الشهيد نقيب
راشد أحمد عبدالله الحبيس
خريج دورة املرشحني 36
استشهد يف تاريخ 2016/09/05

الشهيد نقيب
جاسم صالح راشد الزعايب
خريج دورة املرشحني 35
استشهد يف تاريخ 2017/08/11

الشهيد مالزم1/
عيل عبدالله عيل الشحي
خريج دورة املرشحني 6
استشهد يف تاريخ 1984/10/23

الشهيد مالزم1/
خليل إبراهيم جمعة املرزوقي
خريج دورة املرشحني 8
استشهد يف تاريخ 1986/12/18

الشهيد مالزم1/
سيف أحمد محمد الشحي
خريج دورة املرشحني 8
استشهد يف تاريخ 1987/12/22

الشهيد مالزم1/
خلفان حامد مران الظاهري
خريج دورة املرشحني 13
استشهد يف تاريخ 1992/11/06

الشهيد مالزم1/
سعيد إبراهيم محمد الظاهري
خريج دورة املرشحني 26
استشهد يف تاريخ 2004/05/01

الشهيد مالزم1/
سعيد نارص حمدان الشاميس
خريج دورة املرشحني 30
استشهد يف تاريخ 2007/03/23

الشهيد مالزم1/
عبدالعزيز رسحان صالح الكعبي
خريج دورة املرشحني 38
استشهد يف تاريخ 2015/07/16

الشهيد مالزم1/
سعيد راشد مبارك النيادي
خريج دورة املرشحني 38
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد مالزم1/
عبدالله خليفة مطر النعيمي
خريج دورة املرشحني 38
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد مالزم1/
عبدالله محمد سيف النقبي
خريج دورة املرشحني 24
استشهد يف تاريخ 2000/04/29
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شكر وتقدير
تهديكــم كــلية "زايـــــــد الثاين العسكريــة" خـــالص تحياتـها وجزيل شكرها عىل
تواصلكم البناء واملثمر مع الكلية ،وعىل الجهود املبذولة من أجل توطيد أوارص التعاون
املشرتك ،وتبادل الخربات ،وهو ما تحرص وزارة الدفاع أن يكون ُمتمثالً بني املؤسسات والدوائر
الحكومية يف الدولة.
كام تتوجــه كـــلية "زايـــــد الثاين العسكـريـــة" بالشكـــــر والتقـــدير إىل كـل من
استجاب وأسـهم ووافـانـا وزودنـا باملعلومـــات والصـور والوثائق واألفــالم التي تـــوثق
األحـداث التاريخية املصـاحبة لنشأة وتطور الكلية منذ التأسيس وحتى اآلن.
والشكــــر موصـــول يف هذا الصدد إىل وزارة شؤون الرئاسة واملتمثلة يف "األرشيف الوطني"،
وإىل "املكتب اإلعالمي" لحكومة ديب ،وإىل "مديرية الشؤون العامة لالتصال".
كام نتقــدم بخالص الشكر إىل ضباط ومدريب ومرشحـــــــي الــــدورة  46الخـريجـة
للمساهمة يف إثراء هذا العدد من مجلة "العزم".
أرسة مجلة العزم

