كلمة اللواء الركن رشاد السعدي لمؤتمر الدفاع الخليجي
صاحب السمو  ،...أصحاب السمو والسعادة ،حضرات السفراء والمسؤولين والضباط ،أيها السيدات والسادة،
أرحب بكم في مؤتمر الدفاع الخليجي الذي يعقد تحت الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
نهيان القائد األعلى للقوات المسلحة رئيس دولة االمارات العربية المتحدة ،حاكم أبو ظبي.
أيها الحضور الكريم ،يأتي هذا المؤتمر في وقت تشهد المنطقة والعالم تحديات أمنية عدة وتشنجات سياسية
ومشاكل اقتصادية تتطلب من جميع الدول الصديقة والحليفة التآزر والتعاون فيما بينها لتثبيت االستقرار
ومواجهة التحديات كافة ،وفي طليعتها االرهاب .يتناول المؤتمر مواضيع عدة تشكل جميعها أهمية كبيرة
لدول الخليج العربي الغنية بالموارد النفطية الطبيعية ،وهي تعتمد على المنافذ البحرية بشكل أساسي لتصدير
النفظ والغاز واستيراد معظم حاجاتها .وعليه ،فان أمن الخليج العربي يشكل أهمية اقليمية ودولية على حد
سواء ،وبالتالي فان مسؤولية حفظه وتأمين سالمة ممراته البحرية ليست محلية فحسب وانما عالمية .وتعمل
قيادة دولة االمارات العربية المتحدة على مضاعفة جهوزيتها العسكرية واألمنية وتعزيز التعاون مع دول
الجوار والمجتمع الدولي لتعزيز السالم في المنطقة والعالم.
أيها السيدات والسادة ،بالرغم من أن القيادة السياسية لدولة االمارات انتهجت منذ استقالل الدولة مبدأ حل
نزاعاتها مع أي من جيرانها عبر الوسائل الدبلوماسية والسياسية ،اال أنها عمدت أيضا الى بناء قوات مسلحة
مجهزة بأحدث األنظمة الدفاعية من أجل تعزيز قدرات الردع لثني أي جهة خارجية عن تهديد الدولة .وتتابع
قيادة القوات المسلحة خطط طموحة تعتمد بشكل كبير على توفير أهم برامج التدريب لرفع مستوى القوى
البشرية التي تعتبر األساس في بناء الجيوش الحديثة .كما تعتمد القيادة استراتيجية توازن في بناء قدرات
قواتها البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والقتالية لقواتنا المسلحة .كما
أن القوات المسلحة ساهمت وتساهم بدعم قوات حفظ السالم بأماكن عدة من العالم ومستعدة دائما للمساعدة في
أعمال االغاثة في المناطق التي تشهد كوارث طبيعية حول العالم.
ان قرار عقد هذا المؤتمر يأتي ضمن اطار نقل المعرفة والخبرة من الدول الكبرى للصغرى ،وتبادل
المعلومات بين الدول الحليفة والصديقة ،واالطالع على التكنولوجيا الحديثة وكيفية تأمينها الحلول للكثير من
التحديات األمنية والعسكرية .التعاون والتدريبات المشتركة هي خير وسيلة لتعزيز العالقات مع حلفائنا في
الخليج العربي وخارجه.

آمل أن تجدو في محاضرات اليوم ما به فائدة للجميع .وبالنيابة عن القوات المسلحة االماراتية أتقدم من
الجميع بالشكر الجزيل لحضورهم الموتمر ،كما أرحب بضيوفنا العرب واألجانب وأتمنى لهم اقامة طيبة في
بلدهم الثاني االمارات العربية المتحدة ،ونشجعهم على حضور فعاليات معرض أيدكس وزيارة األماكن
السياحية في الدولة .وشكرا لحسن استماعكم والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

