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إلى مقام صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة "حفظه الله"
بمناسبة الثقة الغالية التي أواله إياها أصحاب السمو
أعضاء المجلس األعلى لالتحاد حكام اإلمارات
ً
رئيسا لدولة اإلمارات العربية المتحدة
بانتخابه
مع خالص تمنياتنا لسموه بالتوفيق
لما فيه خير لإلمارات وشعبها

اإلفتتاحية
حمد ثاني ...تكريم صادف أهله
خالل مسيرتها الحافلة باإلنجازات برز فيها مجموعة من الضباط القياديين الذين أسهموا في
تكريس السمعة الطيبة التي حققتها قواتنا المسلحة في جميع مهامها وأدوارها القتالية
منها واالنسانية واالغاثية التي اضطلعت بها داخل الدولة وخارجها ،سواء في حفظ السالم أو

تقديم العون واالغاثة االنسانية في مختلف المناطق في العالم .وقد نالت هذه المجموعة

المتميزة نصيبها من التكريم في أكثر من مناسبة ،وكانت ذكرى توحيد القوات المسلحة على
الدوام فرصة سنوية لالحتفاء بالمتميزين وأصحاب االنجازات ومنحهم األوسمة وشهادات
ً
تكريما لجهودهم الكبيرة التي بذلوها خالل سنوات خدمتهم.
التقدير والثناء

بقلم:
العقيد الركن /يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

حظيت القوات المسلحة بدولة
االمارات العربية المتحدة منذ
تأسيسها برعاية كريمة من
القيادة الرشيدة التي أولتها
ً
اهتماما ال حدود له ،سواء
على مستوى تزويدها بأحدث
األسلحة أو على مستوى
االرتقاء بكفاءة منتسبيها،
حتى غدت قوات متطورة
وقوة عسكرية مدربة تمتلك
األسلحة النوعية والمتطورة
ولديها من الخبرات القتالية
من خالل عقيدة عسكرية
تمكنها من االستجابة لمختلف
التحديات الحاضرة والمتطلبات
المستقبلية ،وتمتلك القدرة
على صناعة السالم وترسيخ
االستقرار وحفظ األمن
واالسهام الفاعل مع مختلف
الجيوش في عمليات بناء
الدول في مراحل ما بعد
الصراعات واألزمات.

إن ما تبديه القيادة الرشيدة من حرص على تكريم المتميزين من أبطال القوات المسلحة
ً
خاصة ،وأصحاب اإلنجازات الكبيرة من المواطنين
عموما يؤكد بوضوح وجالء إيمانها العميق
بأن التكريم والتقدير هما خير ما يعزز الدافعية نحو اإلنجاز ،ويسهم في تحفيز أبناء اإلمارات

على اإلبداع والتميز في مختلف المجاالت.

إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تقدم النموذج األكمل في تقدير أبنائها المخلصين الذين
يكرسون حياتهم وجهودهم من أجل رفعتها ونهضتها .وفي هذا اإلطار جاء تكريم المغفور
له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رحمه الله ،لمعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني

عبر
الرميثي ،رئيس أركان القوات المسلحة  ،بـ«وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري»ُ ،لي ِّ

عن تقدير القيادة الرشيدة لمسيرة مشرقة وسجل مشرف حافل باإلنجازات امتد إلى أكثر من
ً
عاما من التفاني واالخالص في خدمة الوطن وبذل الغالي والنفيس في ميادين
خمسين
العزة والكرامة.

لقد كانت لحظة فخر وعز لكل أبناء القوات المسلحة ،وهم يشاهدون سيدي صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس الدولة ،حفظه اللهُ ،يقلد معالي الفريق الركن حمد
محمد ثاني الرميثي الوسام الرفيع ،في المبنى ذاته «أبومريخة» الذي شهد توقيع اتفاقية
ً
عمقا ورمزية خاصة ،فقد كان
توحيد القوات المسلحة عام  ،1976الذي منح هذا التكريم
توحيد المسلحة أحد التطورات البارزة في مسيرة االتحاد ،ونقطة تحول في تاريخ قواتنا
ً
وأساسا لكل ما حققته هذه المؤسسة الوطنية من إنجازات وما سطرته من
المسلحة،

بطوالت في ميادين الواجب والشرف.

وكانت كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله،
ً
وساما آخر على صدر معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ،إذ
خالل حفل التكريم،
وصفه صاحب السمو بأنه «قامة كبيرة في األخالق والعمل العسكري ،ونموذج أصيل في

القيادة والتخطيط» ،وأشار إلى أن «األجيال تعلمت من خبرته وحنكته العسكرية والميدانية،
ً
عاما ..كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل..
خالل مسيرته العسكرية التي تقارب خمسين

ً
وهاديا لكل أبناء الوطن الذين
دليال
والتفاني في أداء الواجب» .وستبقى هذه الكلمات الخالدة
ً

يستلهمون من القوات المسلحة روح الجندية والفداء.

وال شك في أن تكريم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي هو تكريم لكل أبناء

القوات المسلحة ،ورسالة احترام وإكبار إلى المؤسسة التي أكدت أن أبناء دولة اإلمارات
قادرون على خوض أقسى المعارك بانضباط عسكري صارم ،وشجاعة ال يداخلها التردد،

وكفاءة واحتراف يتفوقان بهما على أعرق الجيوش والمؤسسات العسكرية في العالم .وكان
وراء ذلك رؤية القيادة وبصيرتها ،وسعيها إلى توفير أفضل الظروف التي تتيح للقوات
المسلحة المقتدرة والكفؤة أن تؤدي أدوارها وتنفذ مهامها بأعلى درجات اإلتقان .وتولى

تطبيق هذه الرؤية رجال مخلصون لوطنهم ،مؤمنون بدورهم ،وهو ما ظهرت ثماره في األداء
العسكري الباهر الذي أصبح محط اهتمام واحترام القادة والمخططين العسكريين وأساتذة
االستراتيجية والمختصين في العلوم العسكرية في العالم بأسره.

تصدر عن اإلدارة التنفيذية لإلتصال الدفاعي
وزارة الدفاع ـ االمارات العربية المتحدة
تأسست في أغسطس عام 1971

المحتويات
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قلده محمد بن زايد
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قلده محمد بن زايد ..

رئيس الدولة يمنح حمد محمد
الرميثي “وسام زايد العسكري”
منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ..معالي الفريق الركن حمد

محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة « وسام زايد بن سلطان آل نهيان العسكري « تقديرا

وتكريما لعطائه و جهوده المخلصة في خدمة الوطن خالل مسيرة حوالي  50عاما من البذل والعمل.
وقد قلد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

التي تقارب خمسين عاما ..كانت زاخرة بالعطاء والعمل المتواصل..

الركن حمد محمد ثاني الرميثي الوسام خالل مراسم أقيمت في “ أبو

“ هو تكريم لشخصه الكريم والمعاني والقيم التي يمثلها والمؤسسة التي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة ..في  12مايو الماضي معالي الفريق
مريخة “ المبنى التاريخي الذي شهد توقيع اتفاقية توحيد القوات المسلحة

في دولة اإلمارات والذي أعاد سموه افتتاحه .وأشاد سموه بجهود الرميثي
وإخالصه في خدمة وطنه ..وقال إنه قامة كبيرة في األخالق والعمل
العسكري ونموذج أصيل في القيادة والتخطيط  ..مشيرا إلى أن األجيال
تعلمت من خبرته وحنكته العسكرية والميدانية خالل مسيرته العسكرية

والتفاني في أداء الواجب .وأضاف أن تكريم الرميثي اليوم بــ “ وسام زايد
ينتمي إليها والعزيزة على قلوب الجميع ..مشيرا إلى أن أمثاله يفخر بهم
الوطن  ..وبإذن الله يستمر عطاؤه في خدمة وطنه ومجتمعه .من جانبه

أعرب معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي عن شكره وتقديره
لصاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان لهذا التقدير وتلك اللفتة الكريمة ..مثمنا توجيهات القيادة الحكيمة

درع الوطن ...مسيرة وطن

7

ولي عهد أبوظبي:
يعيد افتتاح مبنى
«أبومريخة» التاريخي
ويؤكد :الرميثي قامة
في األخالق والعمل
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محمــد بــن زايــد:
حمد الرميثي

نموذج أصيل يفخر

به الوطن

التي كان لها كبير األثر في تعزيز قيم الوالء واالنتماء والعطاء لخدمة

وطننا .وعبر عن فخره واعتزازه بكونه جزءا من هذه المؤسسة العسكرية

التي خرجت أجياال من الرعيل األول والجيل الحالي من خيرة أبناء الوطن
الذين شكلوا حصنا منيعا للحفاظ على أمنه واستقراره ومكتسباته ووحدته.
حضر االفتتاح ومراسم تقليد الوسام ..سمو الشيخ منصور بن زايد آل

نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حمدان

بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل
نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ

سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي

محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وقادة وضباط الوحدات

درع الوطن ...مسيرة وطن

9

العسكرية .وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والحضور

بجولة في أرجاء المبنى الذي أعاد افتتاحه في منطقة “ أبومريخة “ ..تزامنا
مع مناسبة الذكرى الــ  46لتوحيد القوات المسلحة التي احتفت بها الدولة

الشهر الجاري .واطلع سموه على أعمال التطوير والتحديث التي جرت في
المبنى ومرافقه ..واستذكر سموه والحضور اللحظات التاريخية الفارقة التي

شهدها المبنى وأهميته الرمزية والمعنوية لدى شعب اإلمارات عامة..
معربا عن شكره وتقديره لجهود جميع العاملين على هذا المشروع “ المبنى
“ في سبيل الحفاظ على المعالم والمواقع التي ارتبطت بأحداث شكلت

محطات مفصلية في تاريخ دولتنا وشعبنا لتروي حكايتها لألجيال المقبلة
ومدلوالتها.
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بتوجيهات محمد بن زايد  ..وزارة الدفاع
تعلن عن تعديل مدة الخدمة الوطنية
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات المسلحة  ،أعلنت وزارة الدفاع عن تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور لتصبح مدتها
ً
شهرا للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى و / 3 /سنوات للحاصلين على
/ 11 /

ً
شهرا للمجندات من اإلناث وذلك بموجب القرار رقم ()15
مؤهل أقل من الثانوية العامة ،و/ 11 /

لسنة  2022الصادر عن نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكم قرار نائب القائد

األعلى للقوات المسلحة رقم ( )6لسنة  2016بشـأن تعديل مدة الخدمة الوطنية .جاء هذا القرار
ً
ً
وتتويجا
انطالقا من حرص القيادة الرشيدة للدولة على تطوير برنامج الخدمة الوطنية واالحتياطية
لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج الخدمة الوطنية خالل السنوات الماضية والذي حقق نتائج
مشرفة ،حيث أن هذا التغيير نتج عن دراسات وقراءات مستمرة لتجارب الدول األخرى المطبقة للخدمة
الوطنية واالستفادة من خبراتها وتعلم الدروس المستفادة من الدورات السابقة للخدمة الوطنية في

الدولة .ويهدف برنامج الخدمة الوطنية بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين وإدراج
ً
سابقا وزيادة الواقعية في التدريب من خالل تكثيف التطبيقات
مواضيع جديدة لم تكن موجودة

والتمارين العملية األمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المجندين وإكسابهم المزيد من المهارات الالزمة
ألداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار .ويطبق هذا القرار بداية من الدفعات الالحقة لصدوره.

البواردي يبحث التعاون مع سفير التشيك
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع  -في

والعسكري وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع بما يحقق التنمية

لدى الدولة ،وذلك بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة

وسبل تعزيزها في مختلف المجاالت وخاصة الدفاعية والعسكرية .كما
ً
عددا من القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك
استعرضا

مكتبه بوزارة الدفاع  -سعادة بيري سالفيك سفير جمهورية التشيك

الدفاع وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة .ورحب معاليه في بداية
اللقاء بسعادة السفير  ..وأكد عمق عالقات الصداقة بين دولة اإلمارات

وجمهورية التشيك في مختلف المجاالت خاصة في المجال الدفاعي

واالزدهار للبلدين .وبحث الجانبان خالل اللقاء عالقات التعاون بين البلدين

وتبادال وجهات النظر حولها.

درع الوطن ...مسيرة وطن

11

محمد أحمد البواردي :اختيار محمد بن زايد
تعبير عن نجاح تجربة االتحاد
أكد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة

الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “ رحمه الله

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

بواسع رحمته وأن يأجره عن شعب دولة اإلمارات

لشؤون الدفاع أن االنتقال السلس للحكم واختيار
«حفظه الله» رئيسا للدولة  ..يعبر عن مدى نجاح
تجربة اتحادنا المتين وانسجام أعضاء المجلس
األعلى لالتحاد لما فيه خير لالمارات وشعبها،
ً
ً
مشيرا إلى أن هذا االختيار يأتي
وتقديرا من
عرفانا

ً
ً
وشعبيا ،لفضائل
دستوريا
الدولة بكامل أركانها،
ً
واستذكارا لمسار طويل من العطاء
هذا القائد الفذ
منذ أن تولى سموه والية العهد في إمارة أبوظبي.
وقال معالي البواردي “ اليوم وبعد رحيل فقيد

“ إلى جوار ربه ،ندعو المولى عز وجل أن يتغمده

واألمتين العربية واإلسالمية خير الجزاء عن كل ما
قدمه من إنجازات عظيمة لدولة اإلمارات العربية
المتحدة  .واختتم معالي البواردي بالقول  “ :إننا

في وزارة الدفاع نبايع صاحب السمو الشيخ محمد
ً
رئيسا للدولة فهو
بن زايد آل نهيان “حفظه الله”

وفاء لهذا القائد الذي
خير خلف لخير سلف وذلك
ً
نذر نفسه منذ ريعان شبابه لهذه الدولة وشعبها» .

البواردي يستقبل وزير الدفاع التركي

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع  -في ديوان

من مجاالت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ال سيما في المجال

يقوم بزيارة رسمية للدولة .حضر االستقبال معالي الفريق الركن حمد محمد

المشتركة ألمن واستقرار المنطقة .واستعرض الجانبان خالل اللقاء تطوير

وزارة الدفاع  -معالي خلوصي أكار وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له والذى

ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ،وسعادة مطر سالم الظاهري
وكيل وزارة الدفاع ،وعدد من كبار ضباط الوزارة .ورحب معالي وزير الدولة
لشؤون الدفاع خالل اللقاء بمعالي خلوصي أكار مؤكدا على أهمية العالقات

التاريخية التي تربط البلدين الصديقين والتي تعود إلي عقود من الزمن وال
سيما منذ بدايات التعاون المشترك عام  .1984وجرى خالل اللقاء بحث عدد

العسكري والدفاعي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بما يعزز المصالح
التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات
بما يحقق المصالح الوطنية للبلدين الصديقين .واختتم اللقاء بتنظيم زيارة

ميدانية لمعالي خلوصي أكار وزير الدفاع التركي والوفد المرافق لعدد من
الشركات االماراتية الواعدة بهذا القطاع الحيوي لالطالع على آخر المستجدات

والتقنيات التي وصلت إليها الصناعات والمنتجات العسكرية اإلماراتية.
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ً
رئيسا
رئيس األركان :انتخاب محمد بن زايد
للدولة يؤسس لحقبة جديدة في تاريخ اإلمارات
أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي

أساس متين من البناء السياسي واالجتماعي

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان « رحمه الله » كان

المجلس األعلى لالتحاد سيدي صاحب السمو

رئيس أركان القوات المسلحة أن المغفور له
قائدا وأبا للجميع.

واالقتصادي والعسكري» .وأضاف أن إنتخاب
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة ..

وقال معاليه في كلمة له  ”:ترجل عن الدنيا فارس

القائد األعلى للقوات المسلحة يؤكد عمق ثقة

الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته فقد كان

التي ستؤسس لحقبة جديدة في تاريخ الدولة على

من فرسان اإلمارات الشيخ خليفة بن زايد نسأل

قائدا وأبا للجميع أدى األمانة على أكمل وجه

وأسهم في إقامة دولة عصرية تحظى باحترام
الجميع وتواكب التطور في العالم قائمة على

أعضاء المجلس وشعب اإلمارات بقيادة سموه
صعيد األمن واالستقرار والبناء واالزدهار ..نسأل
الله له التوفيق والسداد وكلنا ثقة بأن بالدنا بخير

تحت قيادته الرشيدة.

الرميثي ورئيس هيئة أركان الدفاع الوطني
اليوناني يبحثان عالقات التعاون الدفاعي
والعسكري بين البلدين
استقبل معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات

والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها بما

المسلحة ،بمكتبه الفريق أول /كونستاندينوس فلوروس رئيس هيئة
ً
حاليا بزيارة
أركان الدفاع الوطني اليوناني والوفد المرافق له الذي يقوم
ً
معربا عن تطلعه ألن
رسمية للدولة.ورحب معاليه بزيارة الوفد اليوناني

التمارين المشتركة بين الجانبين بهدف تطوير وتأهيل القدرات البشرية

المجاالت.وأكد الجانبان خالل اللقاء على أهمية توطيد عالقات التعاون

البلدين

تسهم الزيارة في تعزيز العالقات بين البلدين الصديقين في مختلف

يحقق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين .و يرتبط البلدان بعالقات
تعاون عسكرية تركز على التنسيق في مجال التدريب وتبادل الخبرات وتنفيذ

وتعزيز الخبرات العسكرية والفنية التي تمتلكها القوات المسلحة في كال
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل السكرتير
الخاص للشؤون االستراتيجية بالرئاسة البرازيلية

استقبل سعادة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع الفريق أول بحري

فالفيو أوغستو السكرتير الخاص للشؤون االستراتيجية برئاسة الجمهورية
ً
حاليا .تناول اللقاء عالقات
البرازيلة والوفد المرافق الذي يزور الدولة

الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين دولة اإلمارات العربية المتحدة

وجمهورية البرازيل خاصة في ما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية
والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة .كما تناول

الجانبان تطورات عدد من القضايا والمستجدات اإلقليمية والدولية ذات

االهتمام المشترك

فريق وزارة الدفاع يحصد فضية بطولة العالم
العسكرية للقفز المظلي “السيزم” في كرواتيا
حصل فريق وزارة الدفاع للقفز الحر بالمظالت على المركز الثاني وتوج بالميدالية الفضية

خالل مشاركته في بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي «السيزم» والتي أقيمت في
كرواتيا في الفترة من  10الى  22من الشهر الجاري.

كما حصل الالعب يوسف حيدر قيزي صنقور على المركز الثاني والميدالية الفضية في
الترتيب الفردي.
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قائد العمليات
المشتركة يزور

وزارة الدفاع في
استراليا

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات

المشتركة في وزارة الدفاع كال من الفريق البحري دايفيد جونسون
نائب قائد قوات الدفاع األسترالية والفريق جريج بيلتون قائد العمليات

المشتركة خالل زيارته لوزراة الدفاع في استراليا .تأتي هذه الزيارة في
إطار التعاون العسكري المستمر بين البلدين الصديقين ،وسبل تعزيزها

وما تشهده من تطور على مختلف األصعدة خاصة ما يتعلق منها
بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين .وبحث
قائد العمليات المشتركة خالل اللقاء أيضا عالقات الصداقة وجوانب

التعاون والتنسيق المشترك بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وأستراليا
خاصة في الشؤون والمجاالت الدفاعية و العسكرية بجانب تناول عدد

من القضايا والموضوعات ذات االهتمام المشترك.

قائد القوات البرية يحضر االجتماع العشرين
لقادة القوات البرية بالقوات الـمسلحة بدول التعاون
حضر اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية،
االجتماع العشرين لقادة القوات البرية بالقوات الـمسلحة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،بمقر أمانة مجلس التعاون
الخليجي في الرياض ،بمشاركة قادة القوات البرية في دول

المجلس واألمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن

أحمد علي حميد آل علي ،وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.
وتناول االجتماع موضوعات تتعلق بالعمل العسكري الخليجي
المشترك بالقوات البرية بدول المجلس ،والطرق الكفيلة لتعزيز

هذا التعاون بما يعود بالنفع لرفع الكفاءة العالية للقوات البرية
بالقوات المسلحة بدول المجلس ،وتعزيز التعاون الخليجي

المشترك .ويأتي هذا االجتماع ضمن االجتماعات التشاورية بين

قادة القوات البرية بدول المجلس والمتعلقة بمجاالت العمل
العسكري المشترك والخاص بالقوات البرية ،التي تسهم في

تطوير القدرات واإلمكانيات العسكرية للقوات البرية لتحقيق

التكامل الدفاعي المشترك بين قوات دول المجلس.
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وفد من وزارة الدفاع يلتقي مستشار
األمن الوطني بالبحرين

التقى وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مسلم محمد الراشدي ..

الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين الشقيقين .وجرى خالل اللقاء ،بحث

الحرس الملكي في البحرين وذلك بحضور المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد

مكافحة اإلرهاب من خالل توحيد مفاهيم العمل العسكري المشترك
ً
تمهيدا لتنفيذ فعاليات تمرين عسكري مشترك بين البلدين
الموحد وذلك

اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار األمن الوطني قائد

آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة في البحرين  .ورحب مستشار
ً
مشيدا بعمق العالقات األخوية
األمن الوطني قائد الحرس الملكي بالوفد،

قائد الطيران المشترك
يشهد تخريج عدد من
الدورات التخصصية

شهد اللواء الركن طيار سعيد آل علي قائد الطيران المشترك حفل تخريج عدد من

الدورات التخصصية في معهد الطيران المشترك.

وأكد العميد الدكتور مهندس حمد الصيعري  -في كلمته ببداية الحفل  -أن
التدريب ُيعتبر مكونا أساسيا في نظام وزارة الدفاع ،فهو يضمن تحقيق المتدربين
المعايير األساسية للقيام بالواجبات الوظيفية ،كما أنه يحقق األهداف التي

وضعت من قبل وزارة الدفاع.

وأشار إلى أن معهد الطيران المشترك قد تمكن خالل فترة الدورات المختلفة من
تدريب وتأهيل وإعداد الضباط والفنيين من خالل مناهج وبرامج تدريبية محترفة
تسعى لتطوير وتنمية القدرات القيادية والتدريبية للضباط والفنيين ،ليصبح

الخريج في نهاية الدورة مؤهال للقيام بكافة الواجبات والمهام التي تُ سند إليه.

سبل التنسيق الدفاعي المشترك وتعزيز مختلف أوجه التعاون في مجال

الشقيقين خالل الفترة القادمة.
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قادة وكبار
ضباط وزارة
الدفاع يهنئون
الوحدات بعيد
الفطر السعيد

تبادل كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف

وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر السعيد .جاء ذلك خالل
الزيارات التي قاموا بها لمختلف وحدات وزارة الدفاع

ونقلوا فيها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط
وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة
حلول عيد الفطر السعيد .وتأتي هذه الزيارات
في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة

منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد
والمناسبات الدينية والوطنية بهدف
اإلطمئنان على سير العمل وتحقيقا
لمزيد من التالقي بين كبار الضباط

والمرؤوسين لما لها من أثر في رفع

الروح المعنوية لمنتسبي وزارة الدفاع.

فقد قام اللواء الركن حسن سلطان بني

حماد رئيس هيئة تطوير القوات بزيارة قيادة

القوات البرية حيث نقل تحيات وتهاني القيادة

الرشيدة إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات

المسلحة بمناسبة عيد الفطر .كما قام اللواء الركن سيف

علي اليماحي قائد قيادة قوة االحتياط بزيارة الى قيادة القوات البحرية

نقل خاللها تهاني القيادة الرشيدة لضباط وصف ضباط وأفراد القوات

البحرية ..متمنين لهم التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن المعطاء.
وقام اللواء الركن عامر محمد النيادي قائد كلية زايد الثاني
العسكرية بزيارة مماثلة لقيادة حرس الرئاسة التقى
خاللها مع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد
حرس الرئاسة وهنأهم فيها بعيد الفطر
السعيد ونقل إليهم تهاني القيادة الرشيدة.
وفي زيارة مماثلة قام اللواء الركن سالم
جمعة الكعبي رئيس اإلدارة التنفيذية
للقضاء العسكري بزيارة إلى قيادة
حماية المنشآت الحيوية والسواحل

وقدم تهاني العيد إلى ضباط وضباط

صف وأفراد حماية المنشآت الحيوية

والسواحل .كما قام اللواء الركن علي

سيف الكعبي نائب قائد حرس الرئاسة

بزيارة الى قيادة القوات الجوية والدفاع

الجوي هنأ خاللها ضباط وضباط صف وأفراد

القوات الجوية والدفاع الجوي بعيد الفطر السعيد

ونقل تهاني القيادة الرشيدة لهم بهذه المناسبة .. .راجيا

الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات

وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.
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اإلمارات تشارك في اجتماع “مجموعة
دراجون” بالمملكة المتحدة
شاركت دولة االمارات في اجتماع «مجموعة دراجون» الذي عقد في

المملكة المتحدة وضم عددا من رؤساء أركان دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية والمملكة األردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة

المتحدة .حضر االجتماع وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع يترأسه الفريق
الركن مهندس عيسى سيف بن عبالن المزروعي نائب رئيس أركان القوات
المسلحة ،حيث ناقش رئيس الوفد مع أعضاء “مجموعة دراجون” أوجه
التعاون المشترك بين الدول المشاركة وسبل تطوير القدرات واإلمكانات

العسكرية في الكثير من المجاالت .وعلى هامش االجتماع ،التقى نائب
رئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى سيف
بن عبالن المزروعي مع رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول بحري

السير انتونيو راديكن وناقشا سبل تطوير عالقات التعاون الدفاعي بين

البلدين الصديقين .كما قام الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبالن
المزروعي والوفد المرافق له بجولة في كلية ساندهيرست العريقة والتقوا
عددا من الطلبة والطالبات المرشحين من منتسبي الكلية ،وعبر عن فخره
وتقديره لمستوى التأهيل الذي وصل إليه المرشحون من أبناء اإلمارات،

قائال :إن ما وصلت إليه دولتنا من مكانة متقدمة من التطور واالزدهار
وعبر
ً
هو نتيجة غراس اآلباء المؤسسين وبسواعد أبنائها ،ولوال الدعم الالمحدود

من قيادتنا الرشيدة ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وحرصه على االستثمار في طاقات
وقدرات أبنائه ليس فقط في المجال العسكري ولكن في جميع المجاالت،

لما وصلنا إلى هذا المستوى العالي من الحرفية وال سيما العنصر النسائي
من بنات االمارات الالتي دخلن هذا المجال عن جدارة واستحقاق وأثبتن
ً
جنبا إلى جنب مع أخيها
قدرتهن على حماية مقدرات ومكتسبات الدولة
الرجل.

اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين
اإلمارات وأستراليا تناقش قضايا ذات اهتمام مشترك
عقدت اللجنة المشتركة للتعاون العسكري بين دولة اإلمارات العربية

المتحدة وأستراليا اجتماعها الحادي عشر خالل الفترة من  23حتى 27

مايو الحالي في العاصمة األسترالية كانبرا .ترأس وفد وزارة الدفاع سعادة
اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئيس اإلدارة التنفيذية لسياسات

الدفاع والشؤون اإلستراتيجية .وعقد الوفد خالل الزيارة عدة اجتماعات مع

كل من قائد قوة الدفاع األسترالي ونائبه ومع عدد من القاده والوكالء
المساعدين في وزارة الدفاع األسترالي حيث جرى بحث عالقات التعاون

المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجاالت الدفاعية،
إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات االهتمام المشترك .وقام الوفد
بزيارة النصب التذكاري األسترالي للحرب حيث تم وضع إكليل للزهور ضمن

المراسم الرسمية للزيارة بحضور سعادة نائب قائد قوة دفاع أستراليا .وفي

ختام الزيارة كرمت وزارة الدفاع األسترالية اللواء مبارك النيادي بنجمة األداء
ً
تقديرا لما قدمه من جهود متفانية
المتميز لوزارة الدفاع األسترالية وذلك
في تطوير التعاون المشترك بين البلدين.
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قادة العالم في
أبوظبي
وإذا كان من الطبيعي وعادي أن تودع دولة ما رئيسها ،بحالة وفاة ،أو أن يتم انتخاب رئيس
جديد في تلك الدولة كما حدث في دولة اإلمارات التي أعادت ابهار العالم من خالل طريقة

انتقال السلطة فيها (في  3دقائق ونصف) ،إال أن تسابق (وأعني الكلمة) قادة العالم إلى

بقلم :محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي
sowafi@hotmail.com

أن ينتقل المشهد
السياسي العالمي
كله ليكون في
العاصمة اإلماراتية
أبوظبي خالل
مراسم العزاء في
وفاة المغفور له
الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان الذي
كان في  13من
مايو  ،2022البد

أن يكون أمر الفت
وظاهرة سياسية تحتاج
إلى الوقوف أمامها
لمعرفة دالالتها وما
تحمله من إشارات.

أبوظبي أمر يتعدى الحدثين (الوفاة وانتخاب رئيس) إلى أبعاد سياسية أخرى خاصة أن البعض
منهم ممن كانوا يختلفون مع اإلمارات وقادتها في مواقف وأراء معينة كانوا من بين
الحضور.

الحضور والرغبة في التواجد في أبوظبي لم يقتصر على نوعية معينة من الوفود ،فبجانب

قادة الدول من السياسيين من كل أنحاء قارات العالم هناك وفود شعبية أو ممثلين عنهم

ووفود دينية ،ولو وسعنا الدائرة فإن تفاعالت الرأي العام العالمي في وسائل اإلعالم من
ً
افتراضيا،
مختلف الدول والثقافات اجتمعوا على الحدث اإلماراتي وسجلوا حضورهم ولو
من خالل التغريدات على وسائل التواصل االجتماعي.

وإذا كان الجانب اإلنساني في ذلك الحضور لتقديم واجب العزاء هو العامل األساسي

والمحرك الرئيسي األول والمبرر إال أن الجوانب األخرى المتعلقة بعالقات الدول وإدراكها
ً
غائبا بالكامل فيه أو علينا على
لمكانة دولة اإلمارات وقادتها في الساحة الدولية لن يكون
األقل أن نفترض تواجده وبشكل حقيقي.

المجاملة السياسية ،هي واحدة من أنواع الدبلوماسيات في عالم السياسة وتستخدم

في األوقات التي مرت فيها اإلمارات خالل حدثي التعزية والتهنئة ،وإذا حضر هذا الجانب
ً
تنمويا ومتوسطة الحجم في المقاييس
في أبوظبي خالل الشهر الماضي لدولة صاعدة
الجغرافية ،فإن المكانة الدولية من حيث التأثير وإدراك ماكنتها خاصة خالل الفترة الماضية
مع استشراف دورها المتوقع في الساحة الدولية من خالل شخصية رئيس دولة اإلمارات

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمر يفسر الكثير من تلك الزيارات خاصة من
ً
ً
وإقليميا ،فهو يحظى باحترام ومصداقية كبيرين لدى قادة العالم ومن
دوليا
الدول الكبرى
الرأي العام العالمي نتيجة لمواقفه اإلنسانية قبل السياسية.

الشيء الذي يتفق عليه أغلب المراقبين أن ذلك الحضور السياسي العالمي في أبوظبي لم
يكن وليد اللحظة أو أنها صدفة حدثت ،ولكنها نتاج رؤية سياسية ممتدة ألكثر من نصف

عقد من الزمن ،وهي خالصة قراءة واقعية للتحوالت الكبرى في العالم بدأت مع الوالد
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ثم سارت مع المغفور له الشيخ خليفة بن زايد

على نهجه فهو صاحب استراتيجية التمكين وشاركه في ذلك شقيق صاحب السمو الشيخ
فاعال
محمد بن زايد آل نهيان في العمل في العديد من الملفات الداخلية والخارجية وكان
ً

فيها فحققت الكثير من اإلنجازات تتعدى الزمن الحقيقي لعمرها وعجزت العديد من الدول

في العالم على تحقيقها مع أنها قد تكون أكثر وفرة في الثروات والمال.
ً
تحقيقا لمؤشرات التنمية واستدامتها ،وهي من
اإلمارات اليوم هي واحدة من أكثر دول

أنشط دول العالم في المجال الدبلوماسي في البحث عن حلول لألزمات المعقدة ،وهي
كذلك عضو قوي وشرس في محاربة اإلرهاب ومكافحة التطرف بكافة أنواعه وأشكاله،

سواء في المجال
كما أنها من الدول التي توصف أنها تعبر عن المستقبل بكل خصوصياته
ً
العلمي أو التحول التكنولوجي أو كونها بيئة مالئمة الستضافة الشعوب المحبة للعيش

والسالم.
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بدء المناورة العسكرية اإلسرائيلية «عربات النار»
بدأت قوات الدفاع اإلسرائيلية المناورة العسكرية «عربات النار» التي

تعتبر واحدة من أكبر المناورات العسكرية في تاريخ الدولة اليهودية .ومن
المقرر أن تستمر تلك المناورات على مدى شهر كامل من أجل شن عملية
تعدد األبعاد تضم األسلحة الجوية والبحرية واالستخبارات العسكرية

اإلسرائيلية ،باإلضافة إلى القوات البرية العاملة واالحتياطية.

المقرر أن تحاكي المناورة حربا على عدة جبهات ضد قوات معادية جوا
وبحرا وبرا على جانب حرب سيبرانية أيضا .وتهدف المناورة على تعزيز

قدرات الجيش اإلسرائيلي ودرجة استعداده.

وأكد العميد  ،Ran Kochavالذي يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم

قوات الدفاع اإلسرائيلية ،أن المناورة المذكورة تضم كافة وحدات الجيش
اإلسرائيلي ،وأنه “لن تكون هناك آية وحدة لن تشارك في هذه المناورة”.

وستجري المناورة المذكورة في إطار “عملية كاسر األمواج” ،وهي عبارة
عن عملية مستمرة تشارك فيها قوات الجيش والشرطة.

وقال المسؤول اإلسرائيلي في تصريح رسمي إنه “إلى جانب مناورة

“عربات النار” تعتبر المهمة الرئيسية لقوات جيش الدفاع اإلسرائيلي هي
حماية أمن المواطنين اإلسرائيليين ،وستواصل قوات الدفاع تنفيذ كافة

العمليات الهجومية للقضاء على اإلرهاب ،وسنعمل على تعزيز دفاعاتنا
بمحاذاة خط التماس في إطار عملية كاسر األمواج”.

مشروع «حافة الغد» اإلسرائيلي لتقوية المشاة
من المقرر أن يحصل الجنود المقاتلون

وكشف العدو ،enemy exposure

نظارات تعتمد على الواقع المعزز

والسيطرة ،وغيرها من القدرات األخرى

اإلسرائيليون

في

المستقبل

وتحليل األداء والمحاكاة ،والقيادة

على

بين الجنود المقاتلين في فيلق المشاة

ونظام البنادق الهجومية المعتمدة على

التابع لجيش الدفاع اإلسرائيلي.

الكمبيوتر ونظام العرض الرقمي المثبت

ويهدف المشروع إلى تعزيز االنسجام

على الرأس وغيرها من األنظمة األخرى

بين الجنود األفراد وفرقهم المختلفة

ضمن إطار مشروع «حافة الغد» الذي

عن طريق اعتماد نهج “الجندي كنظام

أطلقته مديرية البحث والتطوير الدفاعي

( )DDR&Dفي وزارة الدفاع وشركة
Elbit Systems

وقد عرضت إدارة البحث والتطوير لدى المديرية بالتعاون مع شركة Elbit ،

مؤخرا،
Systemsالمسؤولة عن تنفيذ المشروع ،والصناعات الدفاعية اإلضافية
ً

عرضت قدرات المشروع في مركز تدريب تابع لجيش الدفاع اإلسرائيلي (.)IDF

“ )Soldier as System (SASو
)System (PAS

“نهج الفصيلة كنظام” Platoon as

تم وضع البرنامج لبناء جنود المشاة في المستقبل ،ويتضمن تقنيات الحرب

المرتبطة بالشبكات ،بما في ذلك االتصاالت بالنسبة للجنود ومستوى الفريق

وشمل العرض البياني استجابة محاكاة  simulated responseألحد

باإلضافة إلى التطبيقات القائمة على  TORCH-Xتبعا لمستويات الفرق

النخبة التقنيات القابلة لالرتداء وأظهروا قدرات أولية في مجال القدرة على

أيضا تقنية الكشف عن الحرائق المعادية ،ونظام
كما تشمل التقنيات المختلفة ً

السيناريوهات العملياتية .واستخدم جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي من وحدات
الفتك والبقاء وزيادة التعاون واالنسجام.

و”حافة الغد» هو مشروع يركز على تطوير أحدث التقنيات الالزمة لتحسين
مجموعة من قدرات المهمة بما في ذلك القدرة على الفتك ،والوعي الميداني،
والقدرة على البقاء ،والقدرة على التحمل ،والحمل المعرفي ،cognitive load

والفصائل.

تتبع الموقع في البيئات المحرومة من نظام تحديد المواقع العالمي (،)GPS
واألكمام اللمسية  tactile sleevesللمالحة وإرسال األوامر ،ونظام األوامر
الصوتية (على غرار األنظمة المستخدمة في الهواتف الذكية).
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شركتا  Nexterو  Texelisتسلم أول دفعة من
المركبات المدرعة الخفيفة  SERVALإلى فرنسا
طبقا للعقد الموقع في عام

بتجهيز قوات الطوارئ الوطنية

الذي يضم كال من شركة

للتدخل في مناطق النزاع خالل

 ،2018قام المشروع المؤقت

Nexter

وشركة

،Texelis

المدرعة

الخفيفة

SERVAL

القوات

المسلحة

الفرنسية.

الفرنسية التي جرى تشكيلها
المراحل األولى من العمليات

العسكرية .وسيتم إلحاق المركبة

بتسليم أول دفعة من المركبات

بوحدات المشاة الخفيفة مثل
القوات الجبلية وأفراد المظالت.

ذات المهام المتعددة إلى وزارة

ويأتي وزن المركبة وحجمها

وسيتم تسليم  70مركبة مع

ليسهل عملية نشرها في مسارح

نهاية العام الجاري من بين

 364مركبة إجمالية من طراز

العمليات الخارجية حيث يمكن

لطائرة النقل من طراز A400M

 SERVALالتي طلبت وكالة المشتريات الدفاعية الفرنسية French Defence

حمل مركبتين من طراز  SERVALsمجهزتين بكامل أسلحتهما.

ومن الجدير بالذكر أن إنتاج المركبة  SERVALتحقق في وقت قياسي ،حيث

 GRIFFONومركبة االستطالع والقتال المدرعة  ،JAGUARوهي تعتمد

مركبات مدرجة على مشروع “سكوربيون” (العقرب) الذي يرمي إلى تجديد دماء

وبرج التسلح الذي يمكن التحكم فيه عن ُبعد وأجهزة رصد التهديدات و “نظام

 )Procurement Agency (DGAشراءها.

تعتبر المركبة المدرعة  SERVALذات الدفع الرباعي واحدة ممن بين أربع
الجيش الفرنسي من المركبات المدرعة المتوسطة الوزن .وستقوم المركبة

وتعتبر المركبة المدرعة  SERVALجزءا ال يتجزأ من حاملة األفراد المدرعة

على األجهزة المستخدمة في المركبة  ،SCORPIONالسيما األجهزة البصرية

المعلومات القتالية” )the combat information system (SICS

فرنسا تطلب قرون أوبترونية إضافية للطائرة رافال
حصلت شركة  Thalesمؤخرا على أمر مؤكد من وكالة مشتريات الدفاع
الفرنسية  )French defence procurement agency (DGAلشراء  21قرنا

أوبترونيا optronic podsإضافيا تستهدف نظام تحديد الهوية بعيد المدى
)Targeting Long-range Identification Optronic System (TALIOS

لتجهيز القوات الفرنسية .ومع أمر الشراء الجديد هذا ،ستكون هناك  67قرنا
أوبترونيا  TALIOSفي الخدمة لدى القوات الجوية والفضائية الفرنسية والبحرية
الفرنسية بحلول عام .2025

ومنذ إطالق برنامج نظام تحديد الهوية بعيد المدى  ،TALIOSخضع القرن

 podلسلسلة من التحسينات اإلضافية بغرض تحسين القدرات ،بما في ذلك

وظيفة “الرؤية الدائمة”  ،Vision Permanentووضع جديد لتمييز االشتباكات
جو -جو جديد ،ومستشعر ألوان  colour sensorوأوضاع استطالع جوي

تكتيكية جديدة تم طلبها كجزء من برنامج الطائرة  .Rafale F4ستدعم القرون

الـحادية والعشرين بهذا الترتيب اإلضافي كل هذه القدرات الجديدة .عالوة على

حاسما بالنسبة للقوات المسلحة في
هدفا
األهداف المعادية ذات االهتمام
ً
ً

تحديد الهوية بعيد المدى  TALIOSعدة مرات في مهام استكشافية منذ تسليم

وسيمكن نظام  TALIOSالطائرات القياسية من طراز  Rafale F4من أداء

ذلك ،يؤكد أمر الشراء المذكور استمرار ثقة القوات الفرنسية ،التي نشرت نظام

القرون األولى في عام .2019

جميع أنحاء العالم.

مهام االستطالع الجوي والهجوم األرضي/السطحي في بيئة تشغيلية متصلة

ومع تزايد التعقيدات الخاصة بمسارح العمليات ،أصبح الحفاظ على صورة

ببعضها البعض بشكل متزايد .ويوفر القرن  podقدرة بحث واسعة النطاق

والقادة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وتحقيق التفوق االستراتيجي.

وتتبعه .وتؤمن أجهزة االستشعار عالية الدقة صورة ملونة للوضع التكتيكي

دقيقة للوضع التكتيكي أمرا حاسما بشكل متزايد بالنسبة لقدرة الطيارين

ويعد اختصار الفاصل الزمني بين جمع المعلومات االستخباراتية والقضاء على
ُ

وتحديد الهدف ،ويمكن أن يتحول على الفور إلى وضع االستحواذ على الهدف
لتبسيط مهام طياري رافال.
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شركة ( )GA-ASIتبدأ تطوير طائرة  MQ-9Bقادرة على
اإلقالع والهبوط من مدارج قصيرة
طائرة قادرة على اإلقالع والهبوط من مدارج قصيرة  STOLعلى متن طائرة من

طراز  MQ-9Bوهي الطائرة التي وقع اختيار سالح الجو الملكي البريطاني ووزارة

الدفاع البلجيكية وحرس السواحل الياباني عليها.

وذكرت تقارير أن الطائرة  MQ-9Bالقادرة على اإلقالع والهبوط من مدارج
قصيرة ستتكون من جناح اختياري ومجموعة ذيل اختياريين اللذين يمكن

تركيبهما في أقل من يوم واحد ،فيما تظل الطائرة األساسية واألنظمة الثانوية
كما هي دون تغيير .ويستطيع مسؤولو التشغيل إدخال التعديالت الالزمة داخل

أعلنت شركة )General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI
مؤخرا أنها ستبدأ في تطوير طائرة  MQ-9Bقادرة على اإلقالع والهبوط من

مدارج قصيرة ،وذلك على غرار الطائرتين  SkyGuardianو .SeaGuardian

عنبر الصيانة أو على خط أحد خطوط إنتاج الطائرات ،ومن ثم طرح طائرة كان من
الممكن أن يكلف غيابها شراء طائرة جديدة تماما.

كما أن الطائرة  MQ-9Bالقادرة على اإلقالع والهبوط من مدارج قصيرة تمنح
العمليات المستقبلية على متن حامالت الطائرات أو سفن االقتحام البرمائية

وقد بدأت الشركة في تطوير الطائرة القادرة على اإلقالع والهبوط من مدارج

ذوات األسطح الكبيرة .كما أن الجناحين قابالن للطي حتى يتسنى صف الطائرة

موهافي”  .Mojave initiativeومن الجدير بالذكر أن الطائرة القادرة على اإلقالع

مثل بقية الطائرات البحرية األخرى .وعندما يحين موعد اإلطالق يبدا مسؤولو

قصيرة  STOLفي عام  2017ضمن إطار خطتها المعروفة باسم “خطة
والهبوط من مدارج قصيرة حلقت مبدئيا على متن طائرة معدلة من طراز Gray

 Eagleذات المدى الممتد في عام  ،2021ولكن الشركة بدأت اليوم في تطوير

على سطح حاملة الطائرات أو سفينة االقتحام أو داخل عنبر التخزين – تماما
التشغيل في تشغيل محرك الطائرة وفرد جناحيها ،ومن ثم إقالعها دون الحاجة

على أي نوع من أجهزة الرجم catapults

نظام الطائرات المضادة بدون طيار (C-UAS): MIDAS Touch
المدعوم بالذكاء االصطناعي لتحديد األهداف وتتبعها بشكل مستقل
أفادت التقارير أن شركة  ،Aurora Flight Sciencesوهي إحدى
الشركات التابعة لشركة بوينج ،نجحت في تطوير قدرات

نظام الطائرات المضادة بدون طيار ( )C-UASالخاص

بها .وقام مهندسو الشركة بتصميم وتنفيذ واختبار
التحسينات على جهاز االشتباك مع الطائرات بدون
طيار ،)drone engagement device (DED
واالستقاللية على متن الطائرة onboard

 ،autonomyوسرعة المركبة وقدرتها على
المناورة.

باستخدام معايير اختبار مماثلة لعرض توضيحي

سابق للمكتب المشترك لمكافحة )UAS (JCO

ومكتب القدرات السريعة والتقنيات الحساسة

للجيش األمريكي Rapid Capabilities and

 ،)Critical Technologies Office (RCCTOنجح النظام

 MIDASبشكل مستقل في إصابة  83%من أهداف UAS
أنظمة الطائرات بدون طيار الصغيرة.

تنطوي تقنية  Auroraالمضادة للطائرات بدون طيار على تأثيرات ثانوية

منخفضة للطائرة بدون طيار ،وأهداف جوية ذات األجنحة الثابتة

والمراوح المتعددة ،وبرامج محاكاة األجهزة hardware-in-
 .the-loop simulation softwareويتسم كل عنصر
من عناصر مجموعة أدوات مكافحة أنظمة الطائرات
بدون طيار بالمرونة وسرعة التطور لتلبية احتياجات
العمالء.

و  MIDASعبارة عن طائرة بدون طيار ذات مراوح
متعددة وتعتمد على الذكاء االصطناعي من
 Auroraمع أنظمة استشعار بصرية وأنظمة

مجوقلة قادرة على تدمير هزيمة العديد من

الطائرات بدون طيار الصغيرة لكل رحلة بتأثيرات

ثانوية منخفضة .ويتمتع نظام الطائرات المضادة

بدون طيار ( )C-UASباالستقاللية منذ اإلقالع وحتى

الهبوط ،وذلك بمساعدة الرادار وأدلة االستشعار البصرية

وصوال إلى الهدف ،ولها هدف دقيق ومستقل عن اتجاه

الطيران .عالوة على ذلك ،فهي تكلفة نظام منخفضة لها قابلية التشغيل

البيني للرادار األرضي وخوارزميات إثبات الذكاء االصطناعي المستقبلية.
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مشروع الغواصة البريطانية يحصل على أكثر من
ملياري جنيه إسترليني
أفادت تقارير أنه جرى ترسية عقود

و  ،Rolls-Royceوهو االستثمار

إسترليني لشركتي BAE Systems

مليار جنيه إسترليني المخصصة

عسكرية بقيمة تزيد على ملياري جنيه

و

Rolls-Royce

تمهيدا

المبدئي الذي يمثل جزءا من 10
لمرحلة التسليم ككل.

لبدء

المرحلة الثالثة لمشروع الردع النووي
لغواصة

المستقبل

وستشهد مرحلة التسليم الثالثة
خروج الغواصة األولى من بين

البريطانية

أربع غواصات ،وهي الغواصة

المعروفة باسم Dreadnought

ويساهم المشروع الكلي في إيجاد

 ،HMS Dreadnoughtمن ترسانة

في جميع أنحاء بريطانيا ،بداء من

االختبارات البحرية ،وهو ما يضع

 Barrow-in-Furnessتمهيدا لبدء

ودعم حوالي  30,00فرصة عمل

حجر األساس لدعم “الردع البحري

مرحلة التصميم وانتهاء بمرحلة

اإلنتاج ،وتمثل مرحلة التسليم الثالثة

أهم مرحلة في مشروع الغواصة

 Dreadnoughtحتى اآلن .ففي عام  2021وحده ،وفر المشروع حوالي 13,500

فرصة عمل في شمال غربي إنجلترا ،عالوة على  16,300فرصة عمل أخرى في
بقية أنحاء بريطانيا ،وهو ما يساهم بقوة في دعم الميزانية البريطانية.

ويمثل هذا االستثمار آخر التزام مالي بين وزارة الدفاع وشركتي BAE Systems

المتواصل” Continuous at Sea
استلزم الوضع األمني الدولي ذلك.

(CASD

)Deterrence

طالما

عالوة على ذلك ،تم ترسية عقد بقيمة  160مليون جنيه إسترليني على شركة

 Raytheon UKلتدريب طاقم الغواصة  Dreadnoughtفي قاعدة Clyde
البحرية ،األمر الذي سيعزز أهمية القاعدة ومشروع الغواصة .Dreadnought

شركة  BAE Systemsتكشف النقاب عن شاشة
العرض الرأسي LiteWave
أطلقت شركة  BAE Systemsفي اآلونة األخيرة ،الشاشة ، LiteWave

وهي عبارة عن شاشة عرض رأسية أمامية ( )HUDبحجم الكمبيوتر المحمول.

ويتم تثبيتها فوق رأس الطيار وتقدم معلومات مهمة ،مثل االتجاه واالرتفاع

ونظرا لكونها أصغر بنسبة  70في
والسرعة ،مباشرة على امتداد خط الرؤية.
ً
المائة وأخف وزنً ا من شاشة العرض األمامية التقليدية ،يمكن تركيب الشاشة

 LiteWaveفي الطائرات ذات مقصورات القيادة المحدودة .كما أنها أسرع في

التثبيت بنسبة تصل إلى  80في المائة ،وتصميمها البسيط يجعل الصيانة
أسرع وأرخص.

تقدم العرض الرأسية شاشة عرض بديهية مدعمة بواقع معزز توفر معلومات

مهمة متى وحيثما تكون هناك حاجة ماسة إليها .وتركز هذه الشاشة على تقليل

عبء العمل عن كاهل المستخدم من أجل التركيز على المهمة المقبلة ،ومنحه
مهما .وتقدم هذه الشاشة
الميزة األساسية التي يحتاجها ،حيث يكون ذلك
ً
معلومات الرحلة الهامة للطيار – بدءا من سرعة الطائرة واالرتفاع وخط األفق

مرورا بمسار الطائرة  ،flight path vectorوانتهاء بمؤشرات الدوران/الميالن

 ، turn/bank indicatorsوزاوية الهجوم  ، angle of attackوما إلى ذلك.

وقال  ،Lee Tomlinsonمدير منتجات  HUDفي شركة ’BAE Systems

لألنظمة اإللكترونية “يمكن تركيب الشاشة  LiteWaveفي أي قمرة قيادة على

تقريبا “ .وأضاف أن” مهندسينا نجحوا في ابتكار شاشة رقمية
مستوى العالم
ً
أصغر حجما وأخف ً
وزنا وتستخدم طاقة أقل من أي شاشة أخرى ،ولديها القدرة
على إحداث ثورة حقيقية في السوق وجعل تقنية  HUDأكثر سهولة“ .

وتمثل الشاشة  LiteWaveالمرحلة التالية في طرح أحدث التقنيات الرقمية

في السوق ،وهي متاحة اآلن لبدء تجارب الطيران للعمالء المستقبليين على

الطائرات التجارية والعسكرية على حد سواء.
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شركة  Leonardoتستعد لكشف
النقاب عن رادار تكتيكي متعدد المهام خالل
معرض Eurosatory

على هامش المعرض الدولي
للدفاع واألمن البري والجوي
 Eurosatory 2022القادم،
الذي يقام خالل الفترة من
 13إلى  17يونيو في باريس،
ستقدم شركة Leonardo
الرادار التكتيكي المتعدد
المهام TMMR (Tactical
)Multi Mission Radar
الجديد ،حيث يطبق مجموعة
كبيرة من التقنيات من أجل
الحصول على وعي ميداني
تام بما يحدث في ساحة
المعركة.

ورادار النطاق  Cالرقمي الجديد الذي يستخدم مصفوفة المسح

اإللكتروني النشط  )AESA (Active Electronically Scanned Arrayهو
نظام متعدد المهام مصمم لتقديم الدعم االزم للقوات البرية في مجال

رصد وتصنيف وتتبع األهداف الجوية الصغيرة والسريعة الحركة ،بما في
ذلك المركبات الجوية الصغيرة والدقيقة بدون طيار.

واألقاليم والبنى التحتية الحيوية.

ويمكن تمديد مجال التغطية حتى  360درجة .ويسمح نطاق الرصد ،الذي

يتطلب السياق الجيوسياسي الراهن والسيناريوهات التشغيلية المتطورة

وفقا لألهداف المختلفة ،بين  7إلى  25كيلومترا ،بالتحكم الكامل
يتراوح،
ً

الجوي وميدان المعركة البرية .وتواجه هذه األخيرة بشكل متزايد سلسلة

ويمكن بسهولة نقل الرادار الجديد ونشره في سياقات مرتجلة وسريعة التطور

باستمرار تقنيات قادرة على تحقيق الوعي الميداني الفوري والمتكامل للمجال

من التحديات والتهديدات الجوية الداخلية -سواء التقليدية وغير التقليدية،
المأهولة وغير المأهولة ،بما في ذلك الطائرات بدون طيار التكتيكية ،التي

أثبتت قدرتها على تغيير الظروف الحقيقية في مرحلة االستشعار والتخطيط
واالستجابة .وتعد قابلية التشغيل البيني والمرونة وسرعة االنتشار من

السمات الرئيسية الالزمة لتلبية االحتياجات المتطورة بشكل فعال.

وهنا يأتي دور الرادار التكتيكي المتعدد المهام  ،TMMRوهو عبارة عن

في التهديدات غير المتكافئة والتهديدات المتعددة المجاالت.

بفضل قلة وزنه وصغر حجمه واعتماده على تقنية االستهالك المنخفض؛

مثاليا بين األداء العالي وسهولة االستخدام.
تطابقا
وتحقق هذه المزايا
ً
ً

ويعتبر الرادار التكتيكي المتعدد المهام  TMMRمن أحدث التقنيات التي
ستسلط شركة  Leonardoالضوء عليها خالل المعرض الدولي للدفاع

واألمن البري والجوي  Eurosatory 2022القادم ،إلى جانب أنظمة القيادة

والتحكم واالتصال والحاسوب واالستخبارات C4I (Command, Control,

نظام مزدوج االستخدام ،يمكن استخدامه كنظام مضاد للطائرات بدون

 )Communication, Computer and Intelligenceلرقمنة ساحة المعركة

 ، Counter Rocket, Artillery and Mortarباإلضافة إلى كونه نظاما

واستخدام األنظمة الجديدة وتقديم حلول متطورة لإلدارة الفعالة للمراحل

طيار ( )C-UASومكافحة الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون ()C-RAM

للدفاع الجوي قصير المدى وتنفيذ المراقبة وحماية المركبات والحدود

وتبادل المعلومات التكتيكية بصورة فورية ،مما يثبت قدرة الشركة على دمج
التشغيلية على كافة المستويات المسؤولة عن اتخاذ القرار.
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ً
ً
عمليا للطائرة
عرضا
شركة  IAIتجري
بدون طيار البحرية Maritime Heron
في المملكة المتحدة

ً
مؤخرا
نفذت شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية ( )IAIوشركة 2Excel Aviation
ً
ً
ً
توضيحيا لطائرة  Heronبدون طيار البحرية التابعة لشركة  IAIفي
عمليا
عرضا
سلسلة من سيناريوهات البحث البحري المباشر فيما وراء خط الرؤية Beyond
 Visual Line of Sightونظام االستخبارات والمراقبة واالستطالع  .ISRوقد
انطلق االستعراض من مطار ويست ويلز في أبيربورث ،بمقاطعة ويلز.
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حضر العرض مراقبون شخصيون وافتراضيون من وزارة الدفاع البريطانية
والحكومة والقطاع المدني .وبعد العرض العملي ،تمت اإلفادة بأن

تلقتا مالحظات إيجابية من هيئة الطيران المدني
شركتَ ي  IAIو ّ 2Excel

في المملكة المتحدة.

كانت طائرة Heronجاهزة للطيران في غضون  36ساعة من وصولها إلى
مطار ويست ويلز ،وظلت صالحة للخدمة الكاملة طوال فترة االنتشار،

وأنجزت جميع سيناريوهاتها المخطط لها ،على الرغم من األحوال الجوية
الموسمية الصعبة .وقد أثبت النظام قدرته العالية في أداء المهام؛ بما في

ذلك البحث واإلنقاذ وحماية الحدود ودوريات مصايد األسماك والسالمة

في البحر واكتشاف القوارب الصغيرة ومراقبتها وغير ذلك من األنشطة.

من جانبه ،قال موشيه ليفي ،نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام

لمجموعة الطائرات العسكرية في شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية

(“ :)IAIيكمن السر وراء نجاح طائرة هيرون بدون طيار طوال العرض
العملي في التعاون بكفاءة وفاعلية مع شريك  IAIالعالمي المستوى وهو

شركة  .2Excelيدل هذا العرض العملي على الصلة المتنامية بين شركة
ً
ً
متطورا
نظاما
 IAIوالصناعة في المملكة المتحدة .تعتبر طائرةHeron

ً
مقرونا بتقنية جمع وتحليل البيانات الداعمة من ،IAI
بمقاييس عالمية،

حلوال مخصصة .وأنا على يقين بأن هذا العرض
حيث يقدم للعميل
ً
مساع مستقبلية ،وآمل أن نرى “هيرون” تطير مرة أخرى في
سيؤدي إلى
ٍ
ً
قريبا”.
سماء المملكة المتحدة
ً
شخصيا من تقديم طلبات ألجل هذه الطائرة ،حيث تم
تمكن الحاضرون

ومحرك معالجة البيانات إلنتاج ذكاء عملي ورؤى ووعي بحري .تم بث
ً
ً
وافتراضيا
شخصيا
البيانات التي تم جمعها في وقت واحد إلى الحاضرين

باستخدام أداة نشر البيانات الخاصة بشركة ( IAIبنظام Commander’s
.)Remote Imagery Situation Picture – CRISP

من جانبه أوضح آندي أوفر ،الشريك المؤسس ومدير ،2Excel Aviation
ً
معا أنهما قادرتان على تشغيل منصة
أن “شركتَ ي  2Excelو  IAIأثبتتا

متوسطة ،طويلة التحمل وذات قدرات عالية في المملكة المتحدة ضمن

نقلها مباشرة إلى محطة التحكم األرضية ( )GCSأثناء العرض التقديمي.
ً
وفقا إلى القواعد عبر أداة استثمار البيانات
كما تم عرض سيناريوهات

القيام باألشياء الصعبة بشكل متقن .كانت المالحظات الواردة من هيئة

بدون طيار Heronمتعدد المهام ومستشعر  EO / IRونظام  .AISثم تم

بشأن خارطة الطريق للعمليات غير المأهولة في المستقبل عبر مجموعة

بنظام  Starlightمن شركة  ،IAIحيث استقبلت معطيات من رادار الطائرة
إنشاء نقاط مهمة باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي ( )AIبنظام Starlight

قيود البيئة التنظيمية الحالية .وهذا مثال ساطع آخر على قدرتنا على

الطيران المدني في المملكة المتحدة إيجابية للغاية ،ونحن نشعر بالثقة
الخدمات الجوية التعاقدية الخاصة بنا”.
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بقلم ،Raphael Pascual :العالم النفساني الرئيسي،
و  ، Simon Bowyerالعالم النفساني الرئيسي
املتخصص يف علم النفس واألنظمة

أهمية توافر عنصر الثقة داخل أطقم
الدفاع المتعددة الجنسيات
تساهم الثقة في دعم كافة العالقات ،ليس أقلها داخل الجيش .وكما كتب رئيس أركان الجيش األمريكي
السابق ،الجنرال « ،Odiernoال مهنة بدون ثقة» .فقد عززت األبحاث على مدى العقود الثالثة الماضية الدور
الحيوي الذي تلعبه الثقة في فعالية الفريق .وكلما زاد االعتماد المتبادل بين أعضاء الفريق ،زادت أهمية الثقة،
مما يعكس أهميتها في التدريب العسكري والعمليات العسكرية.
ومع ذلك ،ومع زيادة األطقم المتعددة الجنسيات ،التي تنحدر من ثقافات
وطنية وتنظيمية مختلفة ،وباعتماد طرق وأساليب افتراضية ،فإن إيمان

تحديا.
األطقم بأهمية توافر هذه الثقة فيما بينها يمكن أن يمثل
ً

تعقيدا
أدى تطور األطقم إلى جعل التفاعل فيما بينها أكثر
ً

الفرق المشتركة هي تلك التي يتم تحديدها من خالل عضويتها السائلة

جزئيا أحيانً ا) ،مثلما هو الحال عندما يتم تشكيل فريق الصدمات
(المألوفة
ً
معا لتوفير عالج عاجل للمريض .ولم يعد تشكيل تلك الفرق عادة
الطارئة ً
يقوم على قرب المكان أو الوالء الراسخ.

أيضا بشكل حيوي بالنسبة للفرق االفتراضية  -ال
كما تعتبر الثقة مهمة ً

أصبحت األهداف المشتركة بين المنظمات والهيئات الدولية المختلفة

سيما بالنظر إلى تأثير زيادة العمل عن ُبعد أثناء الوباء .حتى قبل جائحة كورونا

تماما عن بعضهم البعض.
أعضاء فريقها ،عادةً  ،غرباء
ً
أيضا باسم «فرق بدء العمل السريع» Swift Starting
تُ عرف هذه األطقم ً

سيما فيما يتعلق بمدى استعداد األفراد لتبادل المعلومات والمعرفة ودعم
بعضهم البعض.

لتحقيق أهداف محددة قبل حلها  -على سبيل المثال ،تم جمع فرق

الثقة تحد عالمي

الجنسيات من األفراد العسكريين مع إلحاق موظفين مدنيين .وبالمثل ،فإن

التنظيمية والوطنية المتعلقة بطرق العمل .وفي السياق العسكري،

تتحقق في عالم اليوم بشكل متزايد عن طريق إنشاء أطقم متخصصة ،يكون

 ،)Action Teams (STATsويتم جمعها على جناح السرعة بطرق مبتكرة

معا لتطوير تقنية ما ،أو فرق متعددة
المشتريات المتعددة الجنسيات ً

رئيسيا لفعالية الفريق ،ال
 ،COVID-19وجد الباحثون أن الثقة تظل مكونً ا
ً

أيضا أن يتشكل أداء الفريق من خالل االختالفات الثقافية
من المحتمل ً
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يمكن أن ينعكس ذلك على شكل قوة متحالفة خفيفة الحركة مكونة من

بناء على «الدليل االجتماعي»
من معتقدات الثقة المبكرة وتعديلها
ً
‘ ’social proofوالتفاعالت مع اآلخرين .وبالتالي ،فإن الثقة السريعة

والمسؤوليات ،وانعدام التواصل ،مما قد يجعل تطوير الثقة أمرا صعبا،

الثقة القائمة على العمل الجماعي التي يمكن أن تتحقق في مرحلة الحقة.

عدة كيانات تتبع دول مختلفة (يمكن توزيعها أيضا) .ويمكن أن تؤدي هذه
المتطلبات المرنة واالفتقار إلى العالقات القائمة على سوء فهم األدوار

مما ال يثير الدهشة.

تقوم على الحصول على تأكيد أولي للكفاءة التقنية (الدور) ،مع تعميق
وينبغي النظر إلى القدرة على تنمية الثقة السريعة باعتبارها مهارة يمكن

يرى البعض أن الفرق المتعددة الجنسيات يمكن أن تجد صعوبة في العمل

إدماجها في التدريب العسكري .يجب أن تعتمد الفرق الحديثة مناهج تدريب

أو الصور النمطية والتحيزات حول المجموعات المتنوعة .وقد يكون لديهم

الثقة السريعة.

الجماعي إذا كان لدى األفراد ميولهم الخاصة داخل المجموعة أو خارجها،
أيضا تصورات وافتراضات خاطئة ومشتركة لطرق العمل المتوقعة ،ومن
ً
المحتمل أن تتفاقم حيث يتكون الفريق من فرق فرعية متعددة ،لكل منها

ثقافتها التنظيمية وعملياتها وتوقعاتها.

مبتكرة تركز على تعزيز سلوكيات ومواقف العمل الجماعي المرتبطة بآليات
لذلك يجب أن يساعد التدريب على العمل الجماعي الفرق المتخصصة

والمشتركة على فهم آليات الثقة السريعة وممارسة مهارات العمل الجماعي
األكثر عمومية .وتشمل هذه توفير منتديات مفتوحة لالتصال وردود األفعال

وبينما يمكن لقنوات االتصال المتقدمة أن تساهم بشكل متزايد يمكن في

الداخلية ،وكذلك طرق إدارة أي نزاعات ناشئة بين الفرق.

ثقافيا ألساليب
أن تتفاقم عندما يكون لدى الفرق االفتراضية طرق متنوعة
ً

الجماعي المتدهور أو المختل  -خاصة عند التطبيق.

مساعدة عملية التنسيق والقدرات التشغيلية ،نجد أن مشكلة الثقة يمكن
االتصال الضمنية مقابل الصريحة.

ثقة سريعة لفرق اليوم والغد المتنوعة

أيضا على ضبط أداء العمل
يجب أن يساعد التدريب السريع قادة الفرق ً

األفكار النهائية

يجب أن يكون هناك إجراء استباقي لتوليد الثقة لدى الفرق ،خاصة عندما

من المتفق عليه أن الثقة تعتبر عامال مركزيا ألداء الفريق .ومع ذلك ،هناك

تكون تلك الفرق قائمة على مستوى العالم ،وإال تعرضت فعالية تلك الفرق

يمكن  -أن يكون هو الحال .ومن الضروري أن تقوم الفرق المتخصصة النائية

فهم وإدراك التحديات الخاصة لبيئات العمل الجماعي عن ُبعد وممارسة

افتراض بأنها سمة ال يمكن تطويرها إال ببطء بمرور الوقت .هذا ليس  -وال
والمتزايدة التنوع بسرعة ببناء الثقة للعمل بفعالية.

للخطر .يجب أن تساعد إدارة التدريب الجماعي قادة وأعضاء الفريق على

السلوكيات المطلوبة لتكون فعالة ،سواء في بيئات التدريب االصطناعية

قد يساعد مفهوم «الثقة السريعة» في ضمان عامل الثقة .ففي نظرية

أو الواقعية.

لم يكن لديه سوى القليل من الوقت السابق للتواصل االجتماعي،

ممن خالل االطالع على تقرير «عامل الثقة»  ،The Trust Factorوهو عبارة

الثقة السريعة ،يجب على الفريق الذي تم تشكيله على عجل ،والذي

الحقا إلى التحقق
منفتحا على الثقة في البداية ثم يسعى
أن يكون
ً
ً

يمكن التعمق بصورة أكبر في أفكارنا حول أهمية الثقة في الفرق الدفاعية

عن سلسلة من المقاالت القصيرة حول هذا الموضوع.
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دمج الرادار البحري Seaspray V2
مع الطائرة  MQ-9Aالمسيرة عن ُبعد

نجحت شركة  )General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASIفي دمج الرادار البحري
 Seaspray 7500E V2من إنتاج شركة  Leonardoمع الطائرة  MQ-9A Block 5المسيرة عن ُبعد
 .)Remotely Piloted Aircraft (RPAكما يجري حاليا تجهيز الرادار البحري تمهيدا لتركيبه على الطائرة
 SeaGuardian RPA MQ-9Bالمسيرة عن ُبعد أيضا .وتم إجراء أول رحلة تجريبية بنجاح في  14إبريل.2021
ومن الجدير بالذكر أنه تم تصميم وتصنيع الرادار  7500E V2الذي أنتجته

والتي تعتمد على تقنية محدثة لجهازي المعالج واالستقبال من أجل

عائلة الرادار  Seasprayالناجحة للغاية التي تعتمد على مصفوفة

)Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR

شركة  Leonardoفي إدنبرة بالمملكة المتحدة ،وهو أحدث نسخة من

المسح اإللكتروني النشط ،)Active Electronically Scanned (AESA

تلبية المتطلبات المتطورة لمهام االستخبارات والمراقبة واالستطالع

ويتم تنفيذ وظائف الرادار  Seaspray 7500E V2المحسنة في البرامج
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يعتبر الرادار  7500E V2أحدث نسخة ضمن
عائلة الرادار  Seasprayالذي يعتمد على
مصفوفة المسح اإللكتروني النشط AESA

داخل معالج الرادار  V2المحسن .وتؤمن التطورات الجديدة في مؤشرات

التوربينية وتتميز بالمهام المتعددة بتمويل مباشر من شركة ،GA-ASI

الهدف المتحرك األرضي ( )GMTIو  Spot/Strip SARو  ISARوأنماط

وتم نقلها ألول مرة في عام  .2001وتمثل الطائرة »”MQ-9A «Reaper

االستثنائي للكشف عن األهداف البحرية الصغيرة في البيئات المحفوفة

 Predator RPAالتي أثبتت كفاءتها وجدارتها ،وهي تمثل نقلة نوعية كبيرة

المراقبة الجوية قدرة حقيقية متعددة المجاالت ،بما في ذلك األداء
بالفوضى العارمة.

تطورا كبيرا للغاية قائم على الخبرة المكتسبة من شقيقتها الطائرة المسيرة
إلى األمام من حيث األداء العام والموثوقية .وأطلقت الواليات المتحدة

وتسمح التحسينات التي طرأت على جهاز المعالجة بزيادة كبيرة في عدد

وسالح الجو الملكي البريطاني اسم “ ”Reaperعلى الطائرة ،MQ-9A

التلقائي واليدوي  ،automatic and manual track initiationويتبع

 Predator Bمجهزة باألسلحة.

األهداف التي تم تتبعها مقارنة بالمتغيرات السابقة ،مع دعم بدء المسار

الرادار  7500E V2عائلة الرادار  Seaspray AESAويعتبر الرادار األكبر
حجما واألكثر قدرة.

ويساهم الرادار  Seasprayبشكل كبير في تعزيز قدرات الطائرة ASI RP

المسيرة التي أنتجتها شركة ( )GA-ASIويستفيد من شراكة العمل الوثيقة
بين شركتي  GA-ASIو Leonardo

وصرح  ،Robert Schoefflingنائب رئيس شركة GA-ASI

ولكنه أصبح االسم الشائع المستخدم على نطاق واسع ألي طائرة من طراز

ويرمز حرف « »Mهي االسم الذي أطلقته وزارة الدفاع األمريكية على
المهام المتعددة ،بينما يركز الحرف « »Qإلى نظام الطائرات الموجهة عن

ُبعد .ويشير الرقم « »9إلى كون الطائرة التاسعة ضمن سلسلة أنظمة

الطائرات الموجهة عن ُبعد.
ويتم استخدام الطائرة  Reaperفي المقام األول كطائرة لجمع المعلومات

للتنمية

ثانيا ضد أهداف التنفيذ الديناميكية
االستخبارية ،ويتم استخدامها
ً
ونظرا للوقت الطويل الذي تستغرقه
.dynamic execution targets
ً

عالميا باألوضاع لدى طائراتنا
ستساهم في إضافة الوعي الميداني
ً
المسيرة عن ُبعد”.

االتصاالت المتعدد الوظائف واألسلحة الدقيقة ،تتمتع هذه الطائرة بقدرة
فريدة على الهجوم والتنسيق واالستطالع ضد األهداف عالية القيمة

المبيعات والرادار واالستهداف المتقدم“ ،إن قدرة الرادار  Seasprayعلى

ويمكن لطائرات  Reaperأيضا أداء المهام التالية :جمع المعلومات

االستراتيجية الدولية ،بأن «فوائد رادار الدورية البحرية هذا في بيئة
االستخبارات والمراقبة واالستطالع ( )ISRالساحلية والبحرية المعقدة

وأضاف  ،Tony Innesنائب رئيس مجلس إدارة شركة  Leojardpلشؤون

المراقبة البحرية واألرضية بعيدة المدى والواسعة النطاق تجعلها مناسبة
تماما للطائرة  ، MQ-9A MQ-9Bويوفر الرادار البحري  V2زيادة كبيرة من
ً

حيث النطاق بالنسبة لبعض الوظائف الحساسة ،وتحسين الرصد البحري
والقدرة على التعامل مع عدد كبير من األهداف ،مع تحسين أداء مجموعة

الرادارات المنصوبة فوق األرض التي أثبتت كفاءتها بالفعل“ .

تطور مذهل

جرى تطوير الطائرة المسيرة عن ُبعد  MQ-9A RPAالتي تعمل بالطاقة

الطائرة في عملية التحليق وأجهزة االستشعار واسعة النطاق وأنظمة

والعابرة والحساسة للوقت.

االستخباراتية والمراقبة واالستطالع ،والدعم الجوي القريب ،والبحث

واإلنقاذ العسكري ،وتوجيه الضربات الدقيقة ،وإراحة القوات الصديقة
والقوافل ومراقبة الغارات وفتح الطرق المغلقة وتطوير األهداف والتوجيه
الجوي في المراحل النهائية .وتتمتع الطائرة  MQ-9بقدرات تجعلها مؤهلة

بشكل فريد لشن عمليات حربية غير تقليدية لدعم أهداف القيادات
العسكرية المقاتلة.
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نظام  Sirius Compactمن شركة Saab
يكتشف التهديدات دون أن ُي َ
كتشف
ً
مؤخرا عن Sirius
أماطت شركة  Saabاللثام
Compact؛ وهو مستشعر سلبي خفيف الوزن للحرب
اإللكترونية .وهو يتصدى لتحديات المراقبة عبر جميع
مستويات العمليات التكتيكية ،من خالل تحديد موقع
التهديدات دون أن يتم اكتشافه.

ً
مقارنة
يوفر المستشعر إمكانات جديدة بفضل حجمه الصغير ووزنه وقوته،
ً
حجما .وبالنظر إلى سهولة إدماجه في
بالحلول الثابتة األكبر
الطائرات بدون طيار أو المركبات أو السفن أو الصواري

أو التطبيقات المحمولة ،يستطيع المستخدمون
نشر النظام بسرعة ،وتوسيع نطاق تغطيته حسب

متطلبات الموقف.

من جانبه قال كارل-يوهان بيرغولم ،رئيس

مراقبة منطقة األعمال في شركة “ :Saabتمثل

العمليات في الطيف الكهرومغنطيسي لساحة
ً
تحديا يتطور باستمرار .فالحاجة
المعركة الحديثة

إلى البقاء غير مكتشف ،في الوقت الذي يتم فيه

النشر بحذر ورشاقة كانت في صدارة األمور عند تطوير

نظام .”Sirius Compact
ً
وقابال للتطوير ،ويمكن استخدامه
معياريا
يعتبر المستشعر
ً

ً
ً
أساسيا في العمليات التكتيكية
أمرا
عد الوعي الظرفي
ُي ّ
في بيئة اليوم المزدحمة والحافلة بالنزاعات على نحو
متزايد .ومن األسئلة الشائعة اليوم :كيف يمكن للجيوش
مواجهة مثل هذا التحدي دون التنازل فيما يتعلق بالحاجة

إلى البقاء دون اكتشافها مع سرعة االنتشار وخفة الحركة؟

الحل هو االستشعار السلبي؛ أي مستشعرات صامتة
ً
تماما وال تصدر إشارات ،ولكن يمكنها اكتشاف االنبعاثات

الكهرومغنطيسية.

من جانبه يقول هامبوس ديلين ،رئيس االستراتيجيات والمحفظة

بصفة مستقلة ضمن شبكة من المستشعرات أو كمكمل ألجهزة االستشعار

االستثمارية ضمن وحدة األعمال «أنظمة الحرب اإللكترونية» في شركة

استشعار متعددة  -على سبيل المثال :سرب من الطائرات بدون طيار  -تحديد

على سبيل المثال ،يمكن استخدامه لحماية طائرة أو مروحية أو سفينة من

الموجودة .ومن الممكن من خالل حركة منصته الخاصة أو التفاعل مع أجهزة

الموقع الدقيق لإلشارة من خالل طريقة اإلحداثيات .كذلك يمكن أن يوفر
إمكانات اإلنذار المبكر ،وعادة ما يدعم الدفاع الجوي الموجود على األرض

“ :Saabباختصار ،يتعلق األمر باكتشاف أو تشويش البث الكهرومغنطيسي.

الصواريخ الموجهة بالرادار أو باألشعة تحت الحمراء ،كما يمكن استخدامه
للحماية عندما تتعرض لألذى ،أو التخاذ تدابير هجومية أثناء نزاع عسكري ،أو

( )GBADبمعلومات دقيقة عن الهدف.
ً
ً
مضاعفا للقوة ،يساعد المستخدمين على تحديد موقع
عامال
أيضا
وهو يعتبر
ً

إن  Sirius Compactعبارة عن مستشعر خفيف الوزن يمكن نشره وتوصيله

الظرفي ،وذلك من خالل تعزيز الوعي المكاني.

مواجهة تحديات المراقبة في سائر العمليات المختلفة ،كما يوفر معلومات

التهديدات ،دون أن يتم اكتشافهم ،كما يوسع مدى االستشعار ،ويعزز الوعي

قوة الصمت

أصبحت األنشطة الكهرومغنطيسية حاسمة في ساحة المعركة الحديثة؛ إذْ

للحصول على الوعي الظرفي أو المكاني في وقت السلم”.

بشبكة لدعم العمليات التكتيكية .يتمتع المستشعر السلبي بالقدرة على

فضال عن القدرة على تحديد موقع
حيوية لتحسين قدرات اإلنذار المبكر،
ً
التهديدات دون أن يتم اكتشاف المستشعر.
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 PC-7 MKXهي
نسخة حديثة من

Pilatus PC-7 MkII

طائرة التدريب  Trainer PC-7 MKXتوفر
قدرات تدريب ذكية
تعتبر طائرة التدريب  PC-7 MKXنسخة محسنة وحديثة من  ،PC-7 MkIIحيث تتوافر طائرة التدريب الذكية
األساسية الستقبال جيل جديد من الطيارين الطالب ،وتحويلهم إلى طيارين عسكريين من الدرجة األولى.
تسهم قمرة القيادة الزجاجية الجديدة ،وإلكترونيات الطيران الجديدة،
والتحسينات التي ُأدخلت لضمان راحة الطاقم ،وغير ذلك من االبتكارات
التقنية ،إلى جعل  PC-7 MKXتوفر قدرات تدريب ذكية على أحدث التقنيات

المتطورة في قطاع التدريب األساسي بتكلفة معقولة ،مع متانة وموثوقية
متميزتين؛ حيث قام المهندسون في شركة  Pilatusبإجراء ترقيات مختلفة
على التصميم وبعض األنظمة لضمان نجاح هذه الطائرة في توفير التدريب

األساسي للطيارين العسكريين الشباب لسنوات قادمة.

متطلبات عديدة

يجب أن تحقق الطائرة متطلبات عدة لتظل قادرة على المنافسة في هذا
القطاع من سوق التدريب؛ إذْ ينبغي أن تكون قوية في البداية؛ ألن الطيارين

العسكريين المتدربين في المراحل األولى من حياتهم المهنية قد يختبرون

درع الوطن ...مسيرة وطن
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تحتوي بعض
الشاشات على
وظيفة تعمل

باللمس مثل الهواتف
المحمولة
عن غير قصد مقدار معدل االنحدار الذي يمكن لمعدات الهبوط أن تتحمله

وفي قمرة القيادة.

كذلك ينبغي أن تتمتع طائرة التدريب األساسي الجيدة بنوع من التعامل يوفر

الوضوح؛ بحيث تساعد الطالب على الدخول بسهولة إلى عالم إلكترونيات

بالفعل.

تغذية راجعة مفيدة للطيار الطالب؛ بحيث تسمح له بتطوير «مهارات العصا
ً
ً
ً
ناجحا فيما بعد .وبمجرد استيعاب
عسكريا
طيارا
والدفة» الضرورية ليصبح

تضم قمرة القيادة ثالث شاشات تستخدم الجيل القادم من الشاشات عالية
الطيران الحديثة ،بينما يمارس مهارات الطيار الحيوية باستخدام هيكل طائرة

مزود بمزايا طيران حميدة وميسرة.

هذه المهارات ،يمكن للطيار التركيز بشكل كامل على ثروة المعلومات المتاحة

وفيما يتعلق بإلكترونيات الطيران ،يواجه الطيارون عند أداء المهام تحديات

من حسن األداء.

مهاراتهم أثناء التدريب األساسي .تحتوي بعض الشاشات على وظيفة شاشة
ً
أيضا تحسين مستوى راحة
تعمل باللمس مثل الهواتف المحمولة ،.كما تم

على شاشات العرض المختلفة في أشد المواقف التكتيكية المعقدة؛ مثل
االعتراض في الليل ،والتزود بالوقود ً
جوا ،حيث يتطلب ذلك الحد األقصى

شاشات عالية الوضوح

جديدة حاسمة؛ لذا من الضروري أن يتمكن الطالب الطيارون من صقل

الطاقم؛ إذْ تم تركيب مقاعد طرد من نوع  ،Martin-Bakerوإصالح نظام

تكييف الهواء لتوفير تصميم أكثر راحة لمكان عمل الطالب والمدرب.

تتميز  PC-7 MkIIبالفعل بميزات تشغيل مميزة؛ وهذا هو السبب وراء
إدخال تعديالت خارجية قليلة ً
جدا على  .PC-7 MKXومن خالل إلقاء نظرة

متطلبات كورونا الصارمة ،وعندما قدم فريق  Pilatusالطائرة لمدربي

الهوائية ،وقد تم تجهيز رؤوس األجنحة بجنيحات هوائية صغيرة ،كما تم إجراء

األيام األشد حرارة في العام تم التوصل إلى نتائج مهمة تسهم في التطوير

فاحصة يالحظ المرء أن المقدمة مدببة بدرجة أكبر وأفضل من حيث الدينامية
بعض التغييرات المهمة والجوهرية تحت الكسوة المصنوعة من األلمنيوم

اجتازت “ PC-7 MKXاختبار الحمض” في عام  ،2020على الرغم من

الطيران في أكاديمية القوات الجوية في العين بدولة اإلمارات في بعض
المستمر.
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()Raytheon

وكورد

( )Kord Kordتجريان تجارب
على قدرات ليزرية مضادة لقذائف
مدفعية الهاون
بعد أربعة أسابيع من التمارين بالذخيرة الحية المستمرة ،تمكن فريق تقوده
شركة  ،Raytheon Intelligence & Spaceالتابعة لشركة Raytheon
 ،Technologiesوشركة  ،Kordوهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة
 ،KBRمن التغلب على عدد من قذائف الهاون عيار  60مم باستخدام ليزر عالي
الطاقة من فئة  50كيلوواط ،مدمج في مركبة قتالية من طراز .Stryker
تمكن سالح الطاقة الموجهة – وهو جزء من الدفاع الجوي

لقد قدم لنا الجيش التحدي األصعب حتى اآلن؛ وهو مواجهة

األمريكي ( – )DE M-SHORADمن التسديد على عدة قذائف

على الطريق نحو توفير الدفاع الجوي قصير المدى الذي يحتاجه

قصير مدى المناورة ،والعامل بالطاقة الموجهة ،لدى الجيش

هاون وتعقبها واستهدافها ودحرها ،إضافة إلى نجاح العديد من
االختبارات التي تحاكي سيناريوهات العالم الحقيقي.

وفي الوقت الذي استمر فيه العمل حتى اختبار نظام DE

الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون ،واتخذنا خطوة أساسية

الجنود”.

وفي هذا السياق ،أفاد بايرون برايت ،رئيس شركة KBR
 ،Government Solutionsبأن “هذا الفريق دلل من جديد على
ً
تماما وجاهز
أن نظام سالح الليزر عالي الطاقة ( )HELمتكامل

 ،M-SHORADتضمن التقييم التشغيلي األخير في القاعدة
ً
أيضا دحر العديد من
العسكرية White Sands Missile Range

لتوفير الحماية ضد التهديدات المعقدة .كما أثبت هذا السالح

يتمثل الهدف من نظام  DE M-SHORADفي حماية الجنود

بدون طيار وقذائف الهاون؛ وذلك من خالل المخزن الفعال وغير

بدون طيار والطائرات ذات األجنحة الدوارة والصواريخ والمدفعية

يستعد فريق الصناعة المشترك  -الذي يضم عدة شركات:

الطائرات بدون طيار بأحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

من التهديدات الجوية المختلفة ،بما في ذلك أنظمة الطائرات

وقذائف الهاون.

جدواه بوصفه الرد على التهديدات غير المتكافئة ،مثل الطائرات

المحدود ،والتكلفة المنخفضة القريبة من الصفر لكل طلقة”.

 Rocky Researchإلدارة الطاقة والحرارة ،و General

تعمل شركة  Kordكخبير تكامل أساسي للنظام في المركبة

 Dynamics Land Systemsلمنصة  ،Strykerو Applied

 & Spaceوحدة سالح ليزر عالية الطاقة ( )HELمن فئة 50

وتسليم أربع وحدات من نظام  DE M-SHORADإلى فرق

القتالية  ،Strykerبينما توفر شركة Raytheon Intelligence

كيلو وات ،ونظام استهداف رادارات متخصص ،ونظام تحكم
في الحزمة ومستشعر استهداف.

 Technology Associatesللمستشعرات اإلضافية – إلنجاز
اللواء المقاتل في الجيش هذا العام.

تعمل أنظمة األسلحة الليزرية عالية الطاقة من  ،RI&Sوالمبنية

من جانبها أوضحت أنابيل فلوريس ،رئيسة أنظمة الحرب

في مدينة ّ
ماكيني ،بوالية تكساس ،على األرض وفي الجو

“يواجه الجنود في الميدان تهديدات متزايدة التعقيد ،كما أن

القواعد والمطارات والمالعب وغيرها من األصول العسكرية أو

اإللكترونية في شركة :Raytheon Intelligence & Space
المستشعرات والبرمجيات وأنظمة الليزر لدينا ،التي أثبتت
ً
جديدا من الحماية.
كفاءتها في القتال ،جاهزة لمنحهم مستوى

والبحر ،وتوفر تغطية بزاوية  360درجة ،حيث يمكنها حماية

المدنية عالية القيمة.

يمكن استخدام أسلحة  HELكنظم مستقلة بذاتها ،أو تركيبها
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بسرعة على مجموعة متنوعة من المنصات .يقع مقر

موردي النظام الرئيسيين في مدينة هنتسفيل بوالية
أالباما ،وألباكركي بوالية نيو مكسيكو ؛ وبورتالند
بوالية أوريغون ،وشرق جرانبي بوالية كونيتيكت،

ولوس أنجلوس بوالية كاليفورنيا.
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تعرض مجموعة Naval Group
ْ
تقنيات رائدة في معرض البحر

األسود للدفاع والفضاء واألمن ()BSDA

عرضت مجموعة  Naval Groupتقنياتها الرائدة المصممة لتلبية احتياجات البحريات الحديثة،
ً
ً
عالوة على حلول تتعلق بدورة حياة السفن
سفنا سطحية وأنظمة عالية التقنية،
واستعرضت
بكاملها ،وذلك أثناء معرض البحر األسود للدفاع والفضاء واألمن( )BSDAالمنعقد في
بوخارست ،في الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من مايو .2022
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تم عرض فرقاطة (كورفيت) من نوع  Gowindمن إنتاج المجموعة ،كان قد

وقع اختيار البحرية الرومانية عليها كحل مثالي لرومانيا من أجل تنفيذ مهامها

االستراتيجية كشريك رئيسي لحلف شمال األطلسي في البحر األسود،

ولتعزيز القدرات الدفاعية األوروبية.

يمكن استخدام الفرقاطة
 Gowindضد التهديدات الجوية

سوف تستفيد رومانيا من إرث مجموعة  Naval Groupمن حيث التميز

والبحرية وتحت المائية

 )Constantaفي عام  2019لبناء أربعة فرقاطات جديدة متعددة المهام من

المناطق الساحلية .يمكن تشغيل الطوربيد  ،MU90دون أي تراجع في أدائه،

والخبرة .فقد وقع االختيار على المجموعة وشريكتها SNC (Santierul Naval

نوع  Gowindلتحديث فرقاطات البحرية الرومانية من نوع  ،T22وإنشاء مركز

للصيانة والتدريب.

يقام معرض البحر األسود الدولي للدفاع والفضاء واألمن ( )BSDAكل عامين
من أجل جمع كافة حاالت العرض والطلب في المجاالت .وقد تأسس في

شكله األصلي في عام  ،2007وشهد باستمرار زيادة في عدد الحاضرين؛ الزوار
منهم والعارضين .ويستقطب الحدث العارضين والزوار المتخصصين والوفود

العسكرية الرسمية من جميع أنحاء العالم.

من أي نوع من المنصات؛ مثل السفن السطحية والطائرات ذات األجنحة
الثابتة والدوارة.

تم اختبار الطوربيد  MU90خفيف الوزن في أكثر من  350تجربة بحرية ،بما في

الحي في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي ،وأكثر من
ذلك عمليات إطالق النار
ّ
 1000وحدة تم إنتاجها لـ  12سالح بحرية ،مما يضمن له النضج التشغيلي

والموثوقية الكاملين؛ ومن ثم فهو يعتبر السالح الرادع الذي يوفر الحماية
للطرق البحرية وعمليات نشر القوات البحرية.

تعكس منصة عرض المجموعة  Naval Groupفي المعرض  BSDAعروضه

تم إنتاج أكثر من  1000وحدة من الطوربيد  ،MU90وهي تستخدم في

بما في ذلك:

واألسترالية.

الشاملة مع التركيز على السفن السطحية وحلول الحرب المضادة للغواصات

الفرقاطة Gowind

تعتبر الفرقاطة  Gowindبمثابة استجابة من المجموعة Naval Group

للتحديات األمنية والدفاعية في القرن الحادي والعشرين .فهي سفينة حربية
سطحية متعددة المهام بحجم الفرقاطة ،توفر قدرات وإمكانات في جميع
المجاالت .وهي مصممة ألداء مجموعة كاملة من عمليات الدفاع البحري

وأدوار األمن البحري ،مع ضمان أعلى مستويات األداء.

تسليح القوات البحرية الفرنسية واإليطالية واأللمانية والدنماركية والبولندية

اختراق تقني يتمثل في نظام CANTO

ً
اختراقا في مجال الدفاع ضد الطوربيدات .وباالستناد
يمثل نظام CANTO

إلى مفهوم اإلضعاف  /التشويش ،فهو يمثل الحل الوحيد القادر على حماية
ً
تقدما وطوربيدات الجيل السابق.
السفن السطحية من الطوربيدات األكثر

ً
ً
تماما
خالفا للشرك القائم على اإلغواء ،يعمل نظام  CANTOبشكل مستقل

عن الطوربيد (الطوربيدات) المهاجم(ة) .ويتمثل مبدأ عمله في تشبع سونار

وهي تتميز بالقوة والمتانة ،والتجهيز الجيد ،وسهولة المناورة ،وبالتالي فهي

الطوربيد ومعالجة البيانات عن طريق توليد صورة تكتيكية متجددة بشكل دائم

نظام إدارة القتال  SETISوالحلول الهيكلية المبتكرة التي تنتجها مجموعة

وبفضل محدودية عدد أنظمة  CANTOالالزمة لعملية اإلطالق ()salvo

تضمن التكامل بين أحدث جيل من المستشعرات واألسلحة؛ وذلك من خالل

تفضي إلى استنفاد طاقة الطوربيد.

وتعد الفرقاطة  Gowindمتعددة األغراض بحكم تصميمها،
.Naval Group
ّ
وبالتالي فهي تتمتع بقدرات لمواجهة التهديدات الجوية والبحرية وتحت

سفينة سطحية.

توفر المنصة  Gowindونظام القتال ،بما في ذلك نظام إدارة القتال

مجموعة من الخدمات

والمضادة للطائرات.

ابتداء من التصميم إلى البناء والصيانة والتفكيك .وتضم
الكاملة للسفينة،
ً
المجموعة أكثر من  5,000موظف في فرنسا وخارجها ،وهم مسؤولون عن

المائية ابتداء من الخطوات األولية للعملية الهندسية.

 ،SETISمجموعة شاملة من أحدث القدرات القتالية التي أثبتت كفاءتها
ً
وفقا لمعايير الناتو للحرب المضادة لسفن السطح والمضادة للغواصات

لقد أثبتت الفرقاطة  Gowindجدارتها في البحر ،وهي موجودة في الخدمة
ً
أيضا من قبل عدة دول أخرى.
بالفعل لدى البحرية المصرية ،وتم اختيارها
وهي تتمتع بنجاح تجاري كبير؛ إذْ تم بيع  12وحدة منها بالفعل ،ومعظمها
ً
محليا عن طريق نقل التكنولوجيا ،ومن خالل إقامة شراكات مع
تم بناؤه

الصناعة المحلية.

الطوربيد خفيف الوزن MU90

وتوافقها مع معظم قاذفات الشراك ،يمكن تثبيتها بسهولة على متن أي

ً
عددا من الخدمات التي تغطي دورة الحياة
تقدم مجموعة Naval Group

تصميم وإنتاج وتنفيذ الدعم اللوجستي المتكامل ،والدعم أثناء الخدمة،
وتحديث السفن ،والتدريب والمشبهات ،والبنى التحتية البحرية.
ً
حاليا بتنفيذ أكثر من  20برنامج دعم رئيسي
تقوم مجموعة Naval Group

أثناء الخدمة؛ حيث يتم في كل عام صيانة نحو  50سفينة سطحية وغواصة

في الخدمة في فرنسا وخارجها ،باالعتماد على الخبرات النادرة والشراكات
الصناعية عالية الجودة.

بعد إنتاج أكثر من  1000طوربيد خالل  10سنوات ،والمشاريع االستراتيجية

 MU90هو النموذج المرجعي للطوربيد خفيف الوزن ،تم تصميمه وبناؤه
ً
قادرا على مواجهة أي نوع من الغواصات
باستخدام تقنية متقدمة ،مما جعله

 Groupما يقرب من  300موظف في سان تروبيه وتولون ،أكثر من ٪ 50

المراوغة السريعة ،والتي تنشر مؤثرات مضادة للطوربيدات ،أو في قعر

مسيرة تحت الماء.
طوربيدات وإجراءات مضادة للحرب الصوتية ومركبات
ّ

ً
صوتيا ،أو التي تغوص لألعماق ،أو
النووية أو التقليدية ،وحتى المغلفة

قيد التنفيذ ،تضم وحدة أعمال األسلحة تحت المائية التابعة لمجموعة Naval
منهم من المهندسين .وتتخصص وحدة األعمال هذه في تصميم وإنتاج
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«فارس يحمل سراج أبيه»....القائـد
االنسـان على خطى الوالد المؤسس

مرحلة جديدة
في المسيرة
التاريخية:
االمارات في ظل قـيادة

محمـد بـن زايـد آل نهيان
في عملية انتقال سلس للسلطة كعهد العالم
بالممارسات السياسية التشاورية المتحضرة في دولة
االمارات ،انتخب المجلس األعلى لالتحاد ،صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ
ً
ً
خلفا للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ
رئيسا للدولة،
خليفة بن زايد آل نهيان ،الذي توفاه الله يوم الثالث
عشر من مايو عام  ،2022لتبدأ دولة االمارات مرحلة
جديدة في تاريخها يقودها «فارس يحمل سراج أبيه»
القائد المؤسس ،وتجمعت فيه صفات الكرم والنبل
والشجاعة والعدل والحكمة واالنسانية ،التي يحمل
بعضها في جيناته الوراثية (االبن سر أبيه) كامتداد
لزايد ،طيب الله ثراه ،بينما اكتسب بعضها اآلخر من
البيئة التربوية والتعليمية وخبراته الهائلة ومسيرته
العسكرية والسياسية التي لعبت الدور األبرز في بلوغ
دولة االمارات ما ارتقت إليه من تقدم وتطور.
إعداد :هيئة التحرير

درع الوطن ...مسيرة وطن
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محمــد بن راشــد:
ً
قائـدا  ..وبايعناه
عرفـناه
ً
رئيسـا

حكــام اإلمــارات:
محمـد بن زايــد امتداد
لمسيرة حضارية
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الرئيس بايدن:
لطالما كان محمد بن زايد في طليعة
المساهمين في بناء الشراكة بين اإلمارات
والواليات المتحدة أهنئ صديقي القديم
ً
رئيسا لإلمارات
على انتخابه

وفي هذا العدد تسلط «درع الوطن» الضوء على بعض المحطات

والمواقف المضيئة في مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
ً
ً
ً
جميعا
وحماسا وطاقة تدفعنا
استبشارا
نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله،

لمزيد من العمل والعطاء نتطلع إلى حلم جديد ومجد متجدد ينتظر االمارات
وشعبها الغالي في ظل قيادة سموه.

بين البلدين ،وبالمناسبة ذاتها ،قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين «أنا
على يقين أن نشاطك على رأس الدولة سيسهم في تعزيز عالقاتنا الودية

الروسية اإلماراتية والتعاون المشترك» ،بينما قام كل من الرئيس الفرنسي
ايمانويل ماكرون بزيارة لدولة االمارات لتقديم واجب العزاء واالعراب عن

دعمه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ،وكذلك

قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيارة مماثلة بينما قامت

يبدو تنوع السياسة الخارجية لدولة االمارات وحرصها على امتالك عالقات
ً
واضحا في رسائل النعي والعزاء
قوية مع القوى االقليمية والدولية كافة،

نائبة الرئيس االميركي كاماال هاريس بزيارة لإلمارات.

األمريكي جو بايدن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،وكذلك تقدم الرئيس

آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ على بناء عالقات متوازنة مع القوى

التي وصلت إلى أبوظبي من الدول كافة ،حلفاء وفرقاء ،حيث نعى الرئيس

الروسي فالديمير بوتين وملكة بريطانيا ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي
بينيت وكذلك الرئيس االيراني إبراهيم رئيسي ،الذي بعث ببرقية عزاء إلى

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ قدم فيها
تعازيه لدولة اإلمارات «الصديقة والشقيقة» ،حكومة وشعبا بوفاة رئيسها

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،كما بعث وزير الخارجية اإليراني ،حسين

أمير عبد اللهيان ،برقية عزاء الى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير
الخارجية والتعاون الدولي ،قدم فيها تعازيه الحارة لدولة اإلمارات الصديقة

والشقيقة ،حكومة وشعبا بوفاة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،ما
يعكس في مجمله تنوع عالقات االمارات الدولية وقدرتها على بناء التوازن
الصعب بين الشركاء والفرقاء .وتأكد األمر في تهنئة الرئيس األمريكي

جو بايدن لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة
ً
رئيسا ،حيث قال في بيان إن «االمارات
ـ حفظه الله ـ بمناسبة انتخابه
شريك أساسي للواليات المتحدة» ،مؤكدا أنه يتطلع الى «تعزيز العالقات»

وتعكس المؤشرات السابقة قدرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

الدولية كافة ،ووضع سياسة تنويع الشركاء موضع تنفيذ فعلي يضمن
لدولة االمارات تحقق مصالحها االستراتيجية ،كما يعزز مكانتها وثقلها

االقليمي والدولي بما يعزز قدرتها على لعب دور حيوي في تسوية األزمات

وانهاء الصراعات .وقد انعكست هذه النجاحات في محطات بارزة:

	•بناء شراكات استراتيجية مع روسيا وكوريا الجنوبية والصين والهند
ً
جنبا إلى جنب مع الواليات المتحدة.
وفرنسا
	•عقد اتفاق سالم مع اسرائيل من دون المساس بالحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني ،مع السعي لتفادي الصدام مع الجار االيراني.

	•بناء تحالف قوي مع المملكة العربية السعودية واالنخراط الفاعل في
التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة ،ما أسهم في الحفاظ
على عروبة الدولة اليمنية والحيلولة دون سقوطها في المخطط

الحوثي الذي يستهدف إخضاع اليمن للنفوذ االيراني.

ً
اقليميا
	•االنخراط الفاعل في جهود مكافحة تنظيمات االرهاب
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الرئيس بوتين:
أنا على يقين أن نشاط محمد بن
زايد على رأس الدولة سيسهم
في تعزيز عالقاتنا الودية الروسية
اإلماراتية والتعاون المشترك

ً
ودوليا ،ودعم كفاح الشعوب العربية للخالص من حكم هذه

ً
ً
مهما في احتواء خطر التطرف والتشدد واالرهاب،
دورا
السياسات

عام  ،2011وفتحت الباب أمام وصول بعض الجماعات االرهابية

اآلخر ،بكل ما يمتلك من جاذبية وقدرة على توفير األجواء الالزمة

التنظيمات عقب الفوضى واالضطرابات التي عمت المنطقة في
للحكم كما حدث في جمهورية مصر العربية ،بوصول تنظيم

“اإلخوان المسلمين” االرهابي للحكم ثم ثورة الشعب المصري على

حكم هذه الجماعة في الثالثين من يونيو عام  ،2013وهي الثورة
التي حظيت بدعم ومساندة دولة االمارات .وقد نجحت جهود دولة
االمارات بقيادة سموه في إفشال مخطط إخضاع المنطقة لحكم

التنظيمات المتطرفة.

والترويج لنموذج التعايش االماراتي القائم على االنفتاح وقبول

للتنميـة وصناعـة نمـوذج العيش الذي يحلـم به ويطمـح إليـه ماليين
الشباب في المنطقـة العربيـة والعالم.

ً
ورمزا
	•كما أصبحت االمارات أيقونة عالمية للتعايش والتسامح
للتعددية وملتقى لحوار األديان ،الذي يأتي في توقيت بالغ الدقة
ً
عالميا في ظل صعود التطرف والتشدد الديني وتفشي االرهاب في
مناطق شتى من العالم.

	•دور دولة االمارات الفاعل في مساندة ودعم الالجئين السوريين ثم

	•يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ
ً
رائدا للتحديث والنهضة في دولة االمارات ،حيث نجح
حفظه الله ـ

معارضة قوى كبرى كالواليات المتحدة للتوجه اإلماراتي في هذا

والعشرين من خالل سلسلة متالحقة ومتنوعة من االنجازات

إعادة بناء الجسور مع نظام الرئيس بشار األسد والسعي إلعادة دمج
ً
مجددا رغم
سوريا في محيطها القومي والنظام االقليمي العربي

في العبور بالدولة إلى أجواء التنافسية العالمية في القرن الحادي

فضال عن سعي دولة االمارات لتحقيق االستقرار في ليبيا
الشأن.
ً

التنموية الكبرى في مختلف المجاالت :استكشاف الفضاء ،الطاقة

والتصدي للتدخالت األجنبية في هذا البلد العربي.

النووية السلمية ،اقتصاد المعرفة ،التحول الرقمي ،التكنولوجيا

	•اتجاه دولة االمارات إلى تبني سياسة بناء الجسور مع القوى االقليمية

المتقدمة ،الطاقة المتجددة ،البنى التحتية ،وقد حقق سموه بموازاة

الخالفات مع تركيا ،وفتح باب الحوار مع إيران ،والسعي إلعادة بناء

خالل برنامج الخدمة الوطنية في القوات المسلحة ،والذي أحدث

بعد مضي عقد كامل من الخالفات والتوترات ،حيث تم طي صفحة
عالقات اقليمية قائمة على تبادل المصالح والنأي بالمنطقة عن

أسباب وعوامل الصراع والتوتر.

	•نجاح دولة االمارات في غرس سياسات قائمة على نشر التسامح
واالعتدال والتعايش في منطقة الشرق األوسط ،حيث لعبت هذه

ذلك كله طفرة هائلة في بناء الوعي الوطني لدى أجيال الشباب من

نقلة نوعية بالغة األهمية في تشكيل وتكوين وعي الشباب االماراتي

بأجندة وطنية والتحديات التي تواجه دولته وشعبه.

	•نجحت االمارات في التحول إلى عاصمة لالنسانية ،واعتالء عرش
ً
عالميا ،بما يضفي على سياستها
تقديم المساعدات االنسانية
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جوانب في شخصية القائد

خالل السنوات الماضية التي غيب المرض فيها القائد الراحل الشيخ خليفة

بن زايد آل نهيان ،برز دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة ـ حفظه الله ـ وتجلت سمات قيادته في جوانبها االنسانية والسياسية

والحضارية واالستراتيجية ،وهنا نشير إلى ومضات أو لقطات ال يمكن القفز
عليها خالل استقراء السمات القيادية لسموه:

الجانب االنسانيُ :يعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
بمبادراته اإلنسانية ،إذ أسهم في تعزيز الجهود الدولية الستئصال األمراض

المعدية مثل المالريا ودودة غينيا وغيرها من األوبئة الفتّ اكة ،ووفقا لما تم
اإلعالن عنه وما هو متوفر من أرقام ،فقد بلغت تبرعات صاحب السمو

أساسا لألطفال
الموجهة
الشيخ محمد بن زايد لدعم جهود الصحة العالمية
ً
ّ
خالل أقل من  5سنوات نحو  235مليون دوالر ُخصص منها  167مليون

دعما لجهود استئصال مرض شلل األطفال ،و 30مليون دوالر لدعم
دوالر
ً
جهود القضاء على مرض المالريا ،كما عززت مبادرات الشيخ محمد بن زايد

قدرات هيئة الهالل األحمر اإلماراتي حتى أصبحت واحدة من المنظمات

ودوليا ومكنتها من ترقية وتطوير
إقليميا
اإلنسانية الفاعلة والمؤثرة
ً
ً
أنشطتها وتعزيز مسيرتها اإلنسانية .وخالل ذروة تفشي فيروس «كورونا»
ً
عالميا ،وفي مايو عام  ،2020برز بعمق البعد االنساني لدى صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ حيث التقى سموه

إحدى الممرضات األجنبيات ،الالتي يتصدين لخطر فيروس «كورونا» في
مستشفيات دولة االمارات ،حيث تجلت في هذا اللقاء الفريد صورة القيادة

في بساطتها ومدى قربها من الجميع من دون استثناء ،ومدى احترامها

لقيمة العمل ،ورسالة مهمة من قائد يدرك حجم الجهود والمسؤوليات
التي تتحملها شريحة من السكان في مواجهة ظروف تفشي وباء «كورونا»،

وهي شريحة الممرضات الالتي يقفن في الصف األول في مواجهة الخطر،
ً
جميعا مسؤولية مواجهة الخطر ودعم ومساندة
ويتحملن بإخالص نلمسه

يجسد صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد
رئيس الدولة السمات

الفريدة لتجربة الحكم
التشاوري المتجزرة في دولة
اإلمارات

المصابين بالفيروس خالل رحلة العالج وحتى اكتمال الشفاء بإذن الله .حيث

عكس اللقاء وعي القائد بأهمية تحفيز العنصر البشري في هذه الظروف
ألداء مهامه بكفاءة عالية ،وبالتالي جاء اللقاء كرسالة دعم مؤثرة لتشجيع
آالف األطباء والممرضات العامالت في مستشفيات الدولة ،والحث على

مواصلة أداء رسالتهم االنسانية بالكفاءة والمثابرة التي تليق بدولة االمارات
وتقديرها واحترامها لالنسان ،وهذا ما قالته الممرضة الفلبينية بالفعل
«عندما قدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهودي ،شعرت أنه يقدر جهود
كل الممرضين الذين يزرعون األمل» ،.وأضافت “لقد ألهمتني كلمات الشيخ
محمد بن زايد آل نهيان أنا وزمالئي الممرضين لنشر األمل بين المرضى وفي

المجتمع ككل ،إذ شعرنا نحن الممرضين بأننا أبطال» .كما تابع الكثيرين مدى
انتشار التقدير الشعبي االماراتي والخليجي والعربي الواسع لمواقف سموه
ً
نفسيا بسبب
اإلنسانية حين قام بزيارة لمنزل طفلة استشعر أنها تأثرت
عدم تمكنها من مصافحة سموه أثناء مراسم استقبال ولي العهد السعودي

األمير محمد بن سلمان خالل زيارته إلى أبوظبي ،وكيف أن هذه الزيارة قد

عكست مدى ما تتمتع به القيادة اإلماراتية من جوانب إنسانية تجعلها مثار

الخارجية المزيد من االحترام والتقدير العالميين ،السيما أنها اثبتت

احترام وتقدير عالميين .كما انطوت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن

التي تترجم إلى خطط عمل لنشر األيادي البيضاء لمساعدة المحتاجين

الباكستانيين ضد مرض شلل األطفال على أهمية كبيرة ،ليس فقط ألنها

بالفعل قناعاتها بالمبادىء االنسانية والحضارية وتجذر هذه المبادىء
واغاثة الملهوفين من دون تفرقة بين لون وجنس وعرق ودين.

زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ الخاصة بتحصين ماليين األطفال

تعكس الوجه اإلنساني لدولة اإلمارات ،وتمثل ترجمة ميدانية لتوجيهاتها
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بتعزيز الجهود العالمية الرامية للحد من انتشار األوبئة والوقاية من التداعيات
ً
أيضا ألنها تجسيد واضح
الصحية السلبية التي يعانيها األطفال منها ،وإنما
اللتزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بالنهج والمبادئ اإلنسانية لمساعدة

الشعوب المحتاجة والفقيرة وتطوير برامج التنمية البشرية ،واالهتمام

بسالمة صحة اإلنسان وفئة األطفال المحتاجين للرعاية الصحية الوقائية
في مختلف دول العالم .وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

قد قدم منذ عام  2011مبلغ  167مليون دوالر مساهمة من سموه في دعم

الجهود العالمية الستئصال مرض شلل األطفال مع التركيز بشكل خاص

على باكستان وأفغانستان .وتأتي مساهمات سموه في إطار النهج اإلنساني

لدولة اإلمارات العربية المتحدة في التعاون مع المنظمات والمؤسسات
الدولية المعنية بتوفير الخدمات اإلنسانية والصحية للمجتمعات والشعوب

بات مجلس رئيس
الدولة بمنزلة خليط ما بين

المجالس التشاورية التقليدية
ومراكز الفكر العلمي ومطابخ
صنع القرار

المحتاجة وتقديم المساعدات لهم ،ودعم الجهود العالمية الستئصال
مرض شلل األطفال والتقليل من حاالت اإلصابة به بنسبة كبيرة في الدول

المستهدفة بالمبادرة وهي باكستان وأفغانستان .وقد عبرت تصريحات

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انعقاد قمة اللقاحات
في أبوظبي في أبريل  2013عن حس إنساني عميق ،وتجاوب كبير مع

التحديات التي تهدد حياة األطفال في العالم ،حينما قال سموه :إن «إنقاذ
األطفال من أمراض يمكن الوقاية منها عمل إنساني عظيم ،ال يتحقق إال
ً
دائما إلى إقامة شراكات
بتكاتف وتعاون الجميع ،وأن دولة اإلمارات تسعى

عالمية لحل هذه القضايا الدولية المهمة».

ً
قياسا إلى دخلها القومي اإلجمالي ،محققة
نسبة مساعداتها اإلنمائية
ّ
مرتبة متقدمة بين أعلى الجهات المانحة .وبذلك ،حلت اإلمارات في المرتبة
األولى ألعلى المانحين الدوليين للمساعدات اإلنمائية مقارنة بالدخل
القومي اإلجمالي ألربع مرات ،كما جاءت في المرتبتين الثانية والرابعة

أن المساعدات
لبعض السنوات خالل الفترة نفسها .وأشار تقرير رسمي إلى ّ

الخارجية اإلماراتية تندرج ضمن  3فئات رئيسية :تنموية وإنسانية وخيرية،

ّ
شكلت المساعدات التنموية نحو  87.7%من إجمالي المعونات
حيث

أيادي الخير البيضاء تمتد للجميع :االمارات هي رائدة العمل االنساني
ً
عالميا ،والدولة األكثر عطاء في العالم ،وتؤكد االحصاءات أن المساعدات

 9.9%و ..2.4%وقدمت نحو  59.1%من المساعدات الخارجية على شكل

بلغت نحو  206مليارات و 34مليون درهم ،بما يعادل  56.14مليار دوالر

تمويالتهم الداخلية وبنسبة بلغت  40.9%من إجمالي مدفوعات المعونات

الخارجية التي قدمتها دولة اإلمارات خالل الفترة من  2010وحتى  2021قد

أمريكي .وحافظت دولة االمارات على مدار األعوام الماضية على ارتفاع

الخارجية المقدمة ،بينما حصلت فئتا المساعدات اإلنسانية والخيرية على

منح ،بينما ّ
الميسرة للدول النامية دفعة قوية لحافظة
شكلت القروض
ّ
التنموية .وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للمساعدات الخارجية اإلماراتية في
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تبدو بصمات رئيس
الدولة واضحة على خطط
تطوير قواتنا المسلحة في
كافة المجاالت

تطوير نموذج الدواوين أو المجالس بكل ما يمتلك من جذور عريقة وتقاليد
وفلسفة عمل مستمدة من ثقافة البيئة المحلية  ،وإدارته عبر آليات غاية

في التقدم التقني والتكنولوجي ،تتضمن محاضرات وندوات تناقش أحدث
ما وصل إليه العلم والعلوم الحديثة في المجاالت التطبيقية واإلنسانية،

وخير مثال لذلك مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
ً
برنامجا للندوات والمحاضرات ،ويستضيف الخبراء العالميين
الذي يمتلك

المتخصصين في مختلف المجاالت إلثراء المجلس بأفكارهم ونقاشاتهم،
وبالتالي بات مجلس سموه بمنزلة خليط من المجالس التشاورية التقليدية
ومراكز التفكير العلمي ،ومطابخ صناعة القرار في موقع الحدث وغير ذلك من

مفاهيم مؤسساتية باتت تنصهر وتتجسد في مجلس ذي فاعلية ملموسة.

وال يكتفي سموه بجعل أبواب مجلسه مفتوحة أمام المواطنين ،بل يحرص

أن أفريقيا تلقت ما يقارب من
الفترة بين  ،2021 - 2010أوضح التقرير ّ
نصف اإلجمالي ،بينما حصلت الدول اآلسيوية على .40%

كذلك على الذهاب إليهم في مختلف إمارات ومناطق الدولة للتعرف على

أن هناك عالقة قوية للغاية تجمع بين شعب االمارات وصاحب السمو الشيخ

والزيارات الميدانية التي يقوم بها بهدف التعرف على األوضاع المعيشية

القبول الشعبي الواسع والعالقة القوية مع شعب االمارات :يالحظ الجميع
محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ منذ بدايات ظهور على

الساحة السياسية ،وقد تعمقت هذه العالقة بمرور الوقت والسنوات ،حتى
ً
ً
وملهما لشباب االمارات وشيوخها ،حيث
رمزا للوالء واالنتماء
أصبح سموه

يجسد سموه السمات الفريدة لتجربة الحكم التشاوري المتجذرة في دولة
االمارات ،وهي تجربة لها خصوصية سياسية فريدة ،رسم مالمحها ووضع

طبيعة احتياجاتهم على أرض الواقع ،وهذا يتجسد في الجوالت التفقدية
للمواطنين عن قرب ،والتوجيه باتخاذ السياسات التي تضمن االرتقاء بجودة

الحياة لهم على المستويات كافة.

التميز في االستثمار البشري :يمكن القطع بأن صاحب السمو الشيخ محمد
ً
متميزا في االستثمار
سجال
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ يمتلك
ً

في االنسان ،حيث كثفت الدولة في السنوات األخيرة جهودها الرامية إلى
تطوير منظومة التعليم بمراحلها المختلفة ،واعتمد مجلس الوزراء في عام

ركائزها المغفور له  -بإذن الله تعالى  -الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،حيث
ً
ً
ً
ً
متفردا في الحكم والعالقة بين
وأسلوبا
استثنائيا
نهجا
أسس طيب الله ثراه

 2019إنشاء صندوق دعم التعليم ،الهادف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع

وهدفها ،وما يعنيه ذلك من أبعاد إنسانية في ممارسة دور القيادة ،ويمضى

البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله .ويستهدف

ً
منطلقا من محورية دور المواطن باعتباره محور التنمية
القائد والشعب،
على هذا النهج الرشيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس

الدولة ـ حفظه الله ـ حيث يعمل سموه على تكريس هذا النهج وتعميقه
وتطويره من خالل الحرص على التواصل المستمر مع جموع المواطنين

وتلبية احتياجاتهم والتفاعل المباشر معهم ،دون أية قيود أو حواجز ،فأبواب
ً
دائما أمام المواطنين طوال العام .وقد نجح سموه في
سموه مفتوحة

الخاص ورجال األعمال لتطوير التعليم وتوفير موارد مالية إضافية تدعم
الصندوق ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم وسيتم
حوكمته من الجهات والوزارات المعنية في الدولة كما سيخضع للتدقيق

الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة .كما تم في العام ذاته االعالن عن تأسيس
“جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي” 2019 ،لتدشن مرحلة جديدة في
مسيرة العلوم والتكنولوجيا في دولة اإلمارات ،ليس فقط ألن هذه الجامعة
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تعد األولى من نوعها على مستوى العالم في الدراسات العليا المتخصصة
ً
أيضا ألنها تواكب النهضة الحضارية الشاملة
ببحوث الذكاء االصطناعي ،وإنما

لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وطموحاتها التنموية لمرحلة ما بعد النفط
التي ترتكز على اقتصاد المعرفة القائم على العلوم والمعارف والتكنولوجيا
العصرية الحديثة .وتواكب” جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي” جهود
اإلمارات الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي اإلنتاجية ،قائم على

االبتكار والبحث العلمي والتقنية الحديثة ،كما تواكب “جامعة محمد بن زايد
للذكاء االصطناعي” في أهدافها العامة التوجه العالمي المتنامي والمتسارع

نحو االهتمام بتكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،وتوظيف مخرجاتها في خدمة
التنمية والرفاه لشعوب العالم أجمع ،خاصة إذا ما تم األخذ في االعتبار

التقديرات التي تتوقع أن يسهم الذكاء االصطناعي في إحداث تأثير جذري في

االقتصاد العالمي بحلول عام  ،2030وأن حجم هذا اإلسهام قد يصل نحو 16

تريليون دوالر .ويمثل عام  2019نقطة فاصلة في تاريخ اإلنجازات اإلماراتية،

حيث كانت دولة اإلمارات على موعد مع المستقبل يوم الخامس والعشرين
من سبتمبر  ،2019حينما شارك هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي
في رحلة مركبة “سويوز إم .إس  ”15إلى محطة الفضاء الدولية  ،لتسطر

بذلك صفحة جديدة من تاريخها ،عنوانها عيال زايد يحققون حلم زايد بمعانقة
الفضاء .وفي الوقت الذي يؤكد فيه هذا اإلنجاز التاريخي أن ثروة اإلمارات

الحقيقية هي أبناءها المتسلحون بالعلم والمعرفة واإلرادة القوية القادرة
ً
أيضا مصدر إلهام لشباب اإلمارات ،ويرفع
على تحدي المستحيل ،فإنه يمثل

ً
دائما عند مستوى هذا اإلنجاز
سقف طموحاتهم من أجل أن تكون أحالمهم
ً
أيضا لمرحلة جديدة تضع فيها اإلمارات
الذي يعانق عنان السماء .وتدشن

العالمين العربي واإلسالمي بقوة على خارطة صناعة الفضاء العالمية،

بإسهامات نوعية تعزز من جهود البشرية لبلوغ هدفها في اكتشاف الفضاء

وتعزيز المعرفة بالكون من حولنا ،وكيفية توظيف علوم الفضاء في خدمة
مسيرة اإلنسانية وتنميتها المستدامة .ويعتبر القطاع الفضائي اإلماراتي
األكبر في المنطقة من حيث الحجم والتنوع واالستثمارات المباشرة ،ويتسم
القطاع بالحيوية والنشاط والتنظيم والخطط الواضحة للبرامج المستقبلية

األفكار وطرح المبادرات الخالقة في المجاالت التي تنمي معارف الشباب

حيث يضم منظومة تشريعية وتنظيمية تجعلها من القطاعات األسرع
ً
نموا ،فقد تم إصدار السياسة الوطنية للفضاء ،واعتماد القانون الفضائي،

المجلس إلى تحقيق مجموعة من األهداف ،أهمها اكتساب مهارات القرن

للعلوم والتقنيات واالبتكار الفضائي .وتولي دولة اإلمارات ضمن رؤيتها

واالبتكار إلعداد طالب قادرين على مواكبة العالم المتطور ،واالنفتاح على

إلى جانب اعتماد االستراتيجية الوطنية للفضاء والتي تمثل خارطة الطريق
التنموية المستقبلية ،اهتماما استثنائيا بإعداد القيادات الشابة في مختلف

مواقع العمل الوطني ،وتحرص على توفير البرامج التي تسهم في االرتقاء
بقدراتهم ،حتى يكونوا قادرين على المشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية

والتطور ،وتحمل مسؤولية القيادة في المستقبل .وهذا ما عبر عنه بوضوح

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ خالل حضوره
جانبا من فعاليات الدورة الثانية لـ”مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل”
التي عقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ،في شهر أكتوبر  2018حيث
قال سموه “ نثق بدور شباب اإلمارات الطموح ونؤمن بقدراتهم وإمكاناتهم

في صناعة حاضر ومستقبل البالد ،ونسعى دائما إلى تأهيلهم وتحفيزهم
وتمكينهم الستالم راية الوطن والمضي بها إلى فضاء المجد ترفرف في

مختلف الميادين” .و”مجلس محمد بن زايد ألجيال المستقبل” مبادرة نوعية
ملهمة تتجاوز كونها منصة للتفاعل بين الطالب ورواد العلوم والمعارف

العصرية والتكنولوجية الحديثة من دول العالم المختلفة ،إلى ملتقى إلثراء

وتسهم في تمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين ،حيث يهدف هذا
الحادي والعشرين من خالل تطوير استراتيجيات التعليم والمناهج الدراسية

الثقافات المختلفة ،والتفكير النقدي الخالق ،واستيعاب العلوم العصرية
الحديثة ،وامتالك أدوات التكنولوجيا المتقدمة .ومن المقوالت المأثورة

لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ تلك التي
تضمنتها كلمته الرئيسية في ختام فعاليات “مجلس محمد بن زايد ألجيال

المستقبل” ،في دورتها األولى في شهر مارس من العام الماضي ،2017
قائال ”:رحلتكم رحلة جيل من أجل وطن،
والتي خاطب فيها أبناؤه الطالب،
ً
عليه أن يجاهد ويتسلح بالعلم ثم يعود ليتسلم الراية ،أنتم جيل مهم”.

وهذه الكلمات العميقة في جوهرها والدقيقة في معانيها تؤكد بوضوح
أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ ينظر إلى

أجيال المستقبل باعتبارهم ثروة الوطن الحقيقية التي ينبغي االستثمار فيها
ً
جيدا من اآلن ،والعمل على تأهيلهم كي يكونوا قادة الغد الذين يتحملون
المسئولية في كل مواقع العمل الوطني ،والذين يمكن الرهان عليهم في

خوض غمار سباق التقدم  ،وتعزيز تنافسية اإلمارات على الصعيد العالمي.
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يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ بأن أي أمة
تريد أن تحجز لنفسها مكانة مرموقة
ً
ً
متميزا فإن عليها أن تضع
وموقعا

التعليم في مقدمة أولوياتها ،ألنه
هو االستثمار الحقيقي الذي يمكن
من خالله بناء أجيال المستقبل ،التي

تمتلك الطموح والقدرة على تحمل
أعباء القيادة وفي الوقت ذاته تعتز

بهويتها الوطنية .إنها رؤية قائد ملهم
ً
جيدا بأن قوة الدول والمجتمعات
يدرك

اإلمارات تمضي نحو
المستقبل وفق رؤى

استراتيجية مدروسة وأهداف
طموحة وفق وثيقة مبادئ
الخمسين

تكمن في إرادة أبنائها وما يمتلكونه

الحضاري أثناء العمليات العسكرية
بالتزامها بالمواثيق الدولية وقواعد

االشتباك المتفقة مع القانون الدولي
اإلنساني ،كما قادت عملية تأمين

وصول المساعدات اإلنسانية وتكفلت
بإيصالها إلى مختلف المناطق وأخلت

آالف الجرحى من مختلف المحافظات
للعالج في خارج اليمن كما أشرفت
على عملية تأمين وصول فرق الهالل

األحمر اإلماراتي والمنظمات اإلنسانية
العاملة إلى مناطق الصراع ،للتعرف
إلى احتياجات الناس واإلسهام في

َ
العاجلة
إعادة تأهيل القطاعات الخدمية ..كما قدمت المساعدات اإلغاثية

من مهارات ومعارف وعلوم وليس بحجم سكانها أو مساحتها الجغرافية،
ً
ً
ملهما في بناء أجيال المستقبل
نموذجا
ولهذا استطاعت اإلمارات أن تقدم

في المناطق المحررة إلى جانب فتح الطرقات والمعابر اآلمنة وتمشيط

عنوانها “اإلمارات قادرة بأجيال المستقبل على صنع المستحيل وخوض رحلة

حياتَ هم بالخطر .وقد كان للدور اإلنساني واإلغاثي الذي قامت به القوات

الذين يمكن الرهان عليهم في االنتقال إلى مرحلة ما بعد النفط ،مرحلة

التقدم اإلنساني والحضاري”.

المناطق ونزع األلغام والعبوات الناسفة التي تعيق تحركات المدنيين وتهدد
المسلحة في اليمن كان له عظيم األثر في التخفيف من معاناة الشعب

تطوير القوات المسلحة :تبدو بصمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

اليمني الشقيق ،خاصة أن هذا الدور تكامل مع الجهود والمبادرات التي
ً
ً
ً
بارزا
إيجابيا
دورا
تقوم بها الجهات والجمعيات الخيرية اإلماراتية ،التي لعبت

المسلحة ،حتى تجلى هذا التطوير في األداء البطولي لهذه القوات خالل

لألعمال اإلنسانية ،ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعمال الخيرية

آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ واضحة على خطط تطوير قواتنا المسلحة،

حيث قاد سموه جهود متابعة تكليفات القيادة الرشيدة بشأن تطوير قواتنا
جميع المشاركات الخارجية التي أسهمت فيها ،حيث كان أداء وسلوك أفراد

قواتنا المسلحة الباسلة ،مبعث فخر واعتزاز ليس فقط لشعب اإلمارات،

وإنما للشعوب العربية واإلسالمية قاطبة ،حيث أثبتت أنها قوة احترافية
قادرة على صون القيم والمبادىء ،والدفاع عن مصالح وأمن واستقرار

ومصالح الشعوب العربية ،و تثبيت أسس األمن واالستقرار في مناطق
األزمات والصراعات ،وردع أي تهديد ألمن المنطقة واستقرارها ،وكبح
سطرت القوات المسلحة لدولة اإلمارات خالل
جماح أي أطماع خارجية .وقد
ّ

مشاركتها في اليمن مالحم إنسانية عظيمة باتت نموذجا يدرس في التعامل

وما تزال ،كهيئة الهالل األحمر اإلماراتي ،ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان

واإلنسانية ،بجانب مؤسسات زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية
واإلنسانية ،ومؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان اإلنسانية والعلمية،

وسقيا اإلمارات ،والرحمة لألعمال الخيرية ،وبيت الشارقة الخيري ،وغيرها

من مؤسسات وجمعيات الدولة اإلنسانية ،حيث ساعدت القوات المسلحة
هذه الجمعيات والهيئات الخيرية على القيام بدورها اإلنساني في اليمن على

الوجه األكمل.
ً
ً
وعالميا:
اقليميا
تنويع التحالفات والعالقات الدولية وتعزيز مكانة االمارات
نجحت الدبلوماسية اإلماراتية خالل األعوام األخيرة في تحقيق حضور متزايد،
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ليس على الصعيد االقليمي فقط ،بل
ً
أيضا .ويتفق
على الصعيد الدولي
المراقبون والمتخصصون على أن
الدبلوماسية االماراتية قد استطاعت

أن تحقق أهداف الدولة في الخارج،
ً
ً
مؤثرا من خالل
حضورا
وضمنت لها

المشاركة في القمم واالجتماعات

الدولية الكبرى ،كما نجحت في
توظيف ثقل ومكانة دولة االمارات
ً
ً
واقتصاديا
تنمويا
كقوة صاعدة
ً
وتكنولوجيا من أجل لعب دور حيوي

نجحت الدبلوماسية
اإلماراتية في تحقيق حضور

متزايد على الصعيد اإلقليمي
والدولي واستطاعت أن تحقق
أهداف الدولة في الخارج

في ترسيخ أسس األمن واالستقرار

في المنطقة والعالم ،حيث أظهرت الدبلوماسية اإلماراتية قدرة كبيرة في
التعامل مع أزمات المنطقة ،والعمل على احتواء تداعياتها السلبية على

األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي ،وهو ما رسخ مكانة اإلمارات ضمن
حسابات العواصم الدولية الكبرى ،أو ما يعرف بعواصم صنع القرار العالمي،

حيث تحرص القوى الكبرى على التعرف على رؤى اإلمارات ومواقفها

المتوازنة تجاه مختلف القضايا ،واالستفادة منها في معرفة وتقييم تطورات

األوضاع في المنطقة .كما نجحت دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل
دبلوماسيتها النشيطة ،وعالقاتها القوية مع جميع دول العالم ،من دون

استثناء ،إلى جانب اعتمادها مبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية ،كأحد

المبادئ والثوابت في سياستها الخارجية ،في إثبات نفسها كإحدى أبرز القوى

الفاعلة ذات التأثير على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،وإحدى الدول ذات
ً
جليا في الدور
الدور الحيوي في إقرار السلم واألمن العالميين ،ويبدو هذا

ً
ً
دوليا
دورا
أبرزت هذه الوساطة الناجحة
ً
جديدا لإلمارات كصانع سالم ووسيط
دولي يعتد به ،كما ابرزت حكمة وحنكة
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

نهيان ومكانته السياسية الكبيرة لدى
قادة الدول األخرى.

دبلوماسية بناء الجسور :الشك أن

الطموحات

التنموية

الكبرى

التي

تمتلكها دولة االمارات ،تحتاج إلى بيئة
آمنة ومستقرة من أجل تهيئة األجواء
للعمل والبناء واالنتاج وتحقيق سقف

التطلعات ،الذي يتطلب بدوره تكثيف

معدالت التعاون والتواصل مع دول العالم كافة في مختلف المجاالت.

االمارات اآلن تمضي نحو المستقبل وفق رؤى استراتيجية مدروسة
ً
أهدافا طموحة للغاية تسعى الدولة لتحقيقها وفق وثيقة «مبادىء
تتضمن
الخمسين»وهي خارطة طريق استراتيجية للسنوات المقبلة ،وتتضمن

عشرة مبادىء رئيسية تحدد المسار المستقبلي للدولة .وتؤكد مبادئها على
أن «التركيز بشكل كامل خالل الفترة المقبلة على بناء االقتصاد األفضل
واألنشط في العالم .التنمية االقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية

األعلى ،وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها

االتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية
والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خالل الخمسين عاما السابقة»،

وأن «السياسة الخارجية لدولة اإلمارات هي أداة لخدمة األهداف الوطنية
العليا وعلى رأسها المصالح االقتصادية لدولة اإلمارات ،هدف السياسة هو

الذي تضطلع به في إدارة األزمات التي تموج بها منطقة الشرق األوسط

خدمة االقتصاد وهدف االقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب اإلمارات».
ً
حاليا على استراتيجية بناء الجسور ورأب الصدوعات
لذا تركز االمارات

نهيان ـ حفظه الله ـ في انهاء الصراع وحالة التأزم بين اثيوبيا واريتريا ،وقد

يضمن للجميع التطور والتقدم.

في المرحلة الراهنة.كما قامت الدبلوماسية اإلماراتية الهادئة بأدوار وساطة
فاعلة كتلك التي نجح من خاللها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل

والتعاون واالستفادة من المزايا النسبية والقدرات النوعية لكل الدول بما
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الرئيس الثالث في مسيرة االتحاد:

االمـــارات في

ظـل قـــيادة

محمد بن زايد  ..رؤية استشرافية واعدة

«محمد بن زايد هو ظل زايد وامتداده فينا ..ومؤسس مئوية دولتنا ..وحامي حمى اتحادنا .نبارك
له ،ونبايعه ،ويبايعه شعبنا ..وتنقاد له البالد كلها ليأخذها في دروب العز والمجد والسؤدد بإذن
بشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الله» ،هكذا
ّ
الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله ،شعب االمارات بانتخاب أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
ً
رئيسا للدولة .وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
آل نهيان ـ حفظه الله ـ
عن تقديره للثقة الغالية التي أواله إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس األعلى
ً
راجيا المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه مسؤولية هذه األمانة العظيمة
لالتحاد حكام اإلمارات
وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب اإلمارات الوفي.
بقلم العقيد الركن :يوسف جمعة الحداد
رئيس التحرير
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وقد جاء البيان الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بهذه المناسبة ،بمنزلة وثيقة تاريخية تنطوي على أبعاد عدة في مقدمتها

فضال عن
عمق االحترام والتقدير والود بين أصحاب السمو حكام االمارات،
ً
تواصل األجيال وتناقل السلطة بكل سالسة وهدوء ،حيث أكد سموه أن
االمارات وشعبها قد عرفت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ
ً
ً
رئيسا ،ليعكس واقع الحال
قائدا وبايعته
حفظه الله ـ “حامي حمى اتحادنا”،

الذي يستشعره الجميع على أرض دولة االمارات ،حيث برزت أدوار سموه

في مختلف مجاالت الحياة العامة بالدولة طيلة سنوات مرض القائد الثاني
لالتحاد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،حيث زخرت تلك السنوات

باختبارات معقدة وتحديات استراتيجية صعبة ،نجح خاللها صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حظفه الله ـ في قيادة سفينة الوطن وعبور
الصعب بل وتحقيق معدالت قياسية في التنمية والبناء والتطور الحضاري
لدولة االتحاد في مختلف المجاالت.

قراءة في مشهد التفاعل العالمي مع االمارات

القيادة في أوقات األزمات

المؤكد أن سمات القيادة الحقيقية تبرز في أوقات الشدائد واألزمات التي
تتعرض لها األوطان ،وفي مواجهة خطر تفشي فيروس «كورونا» المستجد

(كوفيدـ )19برز نموذج القيادة في دولة االمارات من خالل ما اتسمت به
من سرعة استجابة وقرارات مدروسة وحرص على التمسك بالقيم والمبادئ

االنسانية والحضارية األصيلة رغم ما يشهده العالم من انحسار للقيم

االنسانية في التعاطي مع هذه األزمة المعقدة ،كما تجلت كفاءة القيادة
وفاعلية دورها في وضوح الرؤية والوعي الشديد بأهمية دورها في بناء إجماع

طوعي وطني حول استراتيجيات التصدي لألزمة ،كما برز بقوة التأثير االيجابي
للتالحم والترابط بين القيادة والشعب ،والمخزون الكبير والرصيد المتراكم
من الثقة الشعبية الجارفة ،الذي يتمتع به صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان ـ رئيس الدولة ،حفظه الله ـ لدى شعب االمارات ،الذي استقبل

محمد بن زايد يعد نموذجاً

استثنائياً في استنهاض
الهمم الوطنية وحشد

الطاقات بما يجمع بين خصال
القيادة الفعالة والقيادة الملهمة
بوعي ويقين كبير رسائل سموه منذ بداية األزمة ،فكانت كلماته مصدر الثقة

األول الذي يبعث على الشعور باألمان واالحساس بالهدوء واالرتياح بين جميع

سكان الدولة ،مواطنين ومقيمين .وإذا كانت القاعدة تقول أن “الشدائد
تصنع الرجال” ،فإن األزمات كذلك تظهر قدرات القادة ومدى كفاءتهم من

خالل الطريقة التي تدار بها األمور في هذه األوقات الصعبة؛ وفي أزمة
ً
ً
ً
بسيطا ،فاألزمة ليست تقليدية وال
عاديا وال
أمرا
“كورونا” لم تكن القيادة
توجد سبل للخروج منها في إطار زمني محدد ،ولم تكن تلوح في األفق آليات
ً
عالميا ،وبالتالي
للحد من آثارها قبيل التوصل إلى أمصال أو عالجات معتمدة

لم تكن هناك مؤشرات واضحة للخروج من األزمة.

ويشير تحليل مسارات أزمة “كورونا” إلى أنها تسببت في انطفاء وهج وبريق

العديد من القادة حول العالم بسبب عدم قدرتهم على إدارة األزمة وفشلهم

في كسب ثقة شعوبهم ،وعلى الجانب اآلخر كشفت األزمة عن قدرات قادة
استطاعوا امتالك زمام المبادرة والقيادة واستطاعوا السيطرة على الموقف
في هذه األوقات العصيبة ،وبثوا رسائل األمل ليس لشعوبهم فقط بل

للعالم أجمع ،وفي مقدمة هؤالء يأتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
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آل نهيان ـ حفظه الله ـ حيث استطاع سموه منذ بدايات األزمة السيطرة على

الموقف وصياغة خطاب رزين هادئ بخالف معظم القادة والزعماء الذين
غلبهم االنفعال والتشنج ووقعوا في فخ نشر االحباط والخوف والقلق

بزعم الشفافية وتوضيح األمور ،حيث أدرك سموه منذ البداية النقاط
ً
منطلقا من البنية الديموغرافية
التي قد يستشعر الكثيرون القلق بشأنها
الفسيفسائية لسكان دولة االمارات ،والتي يغلب عليها المقيمون بطيف
ً
ً
ً
عميقا قام على
انسانيا
خطابا
ثقافاتهم الواسع ،ولذا فقد اعتمد سموه

ً
معلنا أن الدواء والغذاء خط أحمر
مخاطبة الجميع ـ مواطنين ومقيمين ـ
ً
ومؤكدا قدرة اإلمارات على تأمينهما إلى ما ال نهاية ،كما أعلن أن حماية

أهل دولة اإلمارات والمقيمين فيها هي أمانة في رقاب الدولة كما طالب

بأن تكون النظرة إيجابية في مواجهة هذا التحدي العالمي ،وهذه الرسالة

االتصالية كانت بالغة الذكاء ونجحت في احتواء أي شعور بالقلق ونشر
الهدوء والطمأنينة في ربوع االمارات ،وجاءت عبارة “ال تشلون هم” باللهجة
المحلية لتلعب الدور األبرز كشعار للمرحلة في الداخل والخارج ،وانطلقت

بعدها قوافل المساعدات اإلماراتية إلى أكثر من  53دولة حول العالم

ووصلت إلى قلب الوباء في إيطاليا وأوكرانيا وكولومبيا واليمن وإيران
وسوريا وكازاخستان وغيرهم ،فتحولت “ال تشلون هم” إلى رسالة أمل

تعكس مهارات القيادة االستثنائية التي استطاع من خاللها صاحب السمو

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بناء قنوات اتصال فاعلة قادرة على نشر األمل

وبث الطمأنينة في أرجاء مختلفة من العالم.

ً
عالميا ،عن سمات متجذرة لدى
وقد كشف أزمة تفشي جائحة “كورونا”

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـوهي سمات
يعرفها كل مراقب للتطور التنموي الهائل في دولة االمارات ونمط القيادة

فيها ،ولكن هذه األزمة قد عكست هذه السمات بوضوح ،ومنها انتماء

سموه إلى نمط القيادة الكاريزمية التي تحظى بحب والتفاف وتقدير الشعب
االماراتي والمقيمين وجميع دول وشعوب العالم ،ليس فقط لما يمثله
ً
أيضا للحس االنساني الرفيع الذي يتجسد في كل
من قيم التواضع بل
قرارات الدعم والمساعدة للشعوب كافة .وقد أسهم في تجذر هذه القيم
ً
ً
ً
وسياسيا في قلعة من قالع ومدارس
وتربويا
انسانيا
النشأة الثرية لسموه
القيم واالخالق والتقاليد العربية واالسالمية االصيلة في دولة االمارات

ومنطقة الخليج العربي وهو بيت المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة طيب الله ثراه ،.حيث ٌاصقلت خبرات

اليوم الذي تولى فيه

محمد بن زايد ركب التنمية
هو بداية مرحلة جديدة يقودها
أحد أمهر البناة والقادة في

تاريخ دولتنا الفتية لتبدأ معه وبه
اإلمارات وشعبها عصر نهضة جديد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ حفظه الله ـ لجهود دولة االمارات بشأن
التصدي لتداعيات أزمة تفشي فيروس “كورونا” على الصعيدين الوطني
تعددها األدبيات السياسية
والدولي ،أن القادة العظام يمتلكون خصال عدة ّ
المتخصصة ،ولكن األهم من بين تلك الخصال هو قدرتهم على إطالق

طاقات شعوبهم فالقائد الحقيقي هو من يستطيع حشد الهمم واستنهاض
يعرفها
الطاقات وشحذ االرادات الوطنية في مواجهة التحديات ،فالقيادة كما
ّ

علم النفس تعني القدرة على فهم الطبيعة البشرية والتأثير في السلوك

ً
مبكرا ،بحيث أصبح أكثر
سموه وقدراته في فنون السياسة والحكم واالدارة
ً
إلماما بتفاصيل العمل الوطني والسياسات الخارجية والعالقات الدولية

االنساني لتوجيه مجموعة من الناس نحو هدف مشترك بطريقة تضمن
ً
ً
استنثائيا
نموذجا
بهم طاعتهم وثقتهم واحترامهم وتعاونهم ،وسموه يعد

بناء عالقات دولية اماراتية متوازنة مع دول العالم أجمع .لذا فقط آمن
ً
مبكرا بالعلم والتخطيط كأساس الزم لعملية تنمية تنافسية تبلي احتياجات

الفعالة والقيادة الملهمة.
ّ

وتوافر لديه وعي استراتيجي مبكر لمستقبل التنمية في الدولة ومتطلبات

في استنهاض الهمم الوطنية وحشد الطاقات بما يجمع بين خصال القيادة

محمد بن زايد آل نهيان واألمن القومي العربي

المستقبل .والمؤكد أن سمات القيادة والزعامة ليست وليدة اللحظة وال
ً
ً
تفاعليا مع تداعيات أزمة “كورونا” بل تجسدت بقوة ووضح قبل ذلك
نتاجا

منذ الفترة األولى الندالع الفوضى واالضطرابات التي اجتاحت منطقتنا

المنطقة منذ عام  ،2011حيث تصدى سموه لحماية األمن الوطني االماراتي

مثل جمهورية مصر العربية الشقيقة ،ووقوع دول أخرى في صراعات أهلية

على المستويين الوطني والعربي خالل االضطرابات والفوضى التي عمت
والحفاظ على المكتسبات التنموية في مواجهة انتشار موجات الفوضى

واالضطرابات االقليمية وبرز كقيادي صاحب رؤية قومية وانسانية قادرة
على صون وحماية األمن القومي العربي واسهم بدور رئيسي في تحقيق

األمن واالستقرار بدول عربية رئيسية عدة .وقد أكدت قيادة صاحب السمو

العربية في عام  ،2011وتسببت في زعزعة استقرار دول محورية رئيسية
خطير مثلما حدث في سوريا واليمن ،بزر دور القائد بكل وعيه االستراتيجي

بخطورة ما يدور في منطقتنا ،حيث قام صاحب السمو الشيخ محمد بن

زايد آل نهيان ـ رئيس الدولة ،حفظه الله ـ بترجمة رؤية القيادة الرشيدة لدولة
االمارات وبناء حائط صد متين يواجه تيار الفوضى واالضطرابات والتدخل
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بقيم زايد ومبادئه ،ومن ذلك تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد

آل نهيان ـ حفظه الله ـ خالل االحتفاء بأبناء القوات المسلحة المشاركين
ضمن قوات التحالف العربي باليمن على أن «أبناء الوطن عبروا عن المعدن
األصيل لإلنسان االماراتي والقيم المترسخة التي زرعها المؤسسون األوائل
في هذا الشعب وهذه األرض في الوقوف إلى جانب الحق والعدل ونصرة
المظلوم» .وتوضيح سموه ألبعاد هذه المهمة القومية التي فرضتها
تحديات الواقع االستراتيجي بقوله «نحن دعاة سالم وخير ومحبة ،لكننا
في الوقت ذاته أصحاب عزم وهمة حينما يتعلق األمر بتهديد أمننا أو أمن

أشقائنا» .وهي المرتكزات األساسية التي تنطلق من الرؤية االستراتيجية

االماراتية وتستمد منها أهدافها .كما تمثل رؤية القيادة الرشيدة لدعم مصر

ومساندتها في أوقات المحن واألزمات نموذج آخر للوعي والمسؤوليات

في ظل انشغال الدولة

بالدفاع عن األمن القومي

الخليجي والعربي واصلت

الدولة مراكمة النجاحات التنموية

ونجحت في أرسال أول قائد فضاء

القومية التي تضطلع بها دولة االمارات ،حيث أكد صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان خالل زيارته لمصر لحضور افتتاح قاعدة «برنيس»
ً
جميعا ،فمصر هي ضمانة لألمن
العسكرية أن «قوة مصر هي قوة للعرب
القومي الخليجي والعربي» ،كما تعكس إشادة سموه بأداء القوات المسلحة
المصرية ،إدراك اإلمارات العميق ألهمية هذه القوات ،باعتبارها عامل توازن

وأمن واستقرار في المنطقة بأكملها ،ولهذا فقد أكد سموه على أن «تعزيز
القدرات العسكرية المصرية والعربية يسهم في حماية المكتسبات التنموية
لشعوب المنطقة ويوفر البيئة اآلمنة للتطور االقتصادي والحضاري وتعزيز
األمن والسلم ليس فقط على المستوى اإلقليمي وإنما على المستوى
العالمي كذلك بالنظر إلى ما تمثله المنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط

من أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى أمن العالم كله ومصالحه» .وهذه
الرؤية إنما تؤكد على وعي االمارات بمتطلبات األمن القومي العربي وركائزه

عربي إلى المحطة الدولية

وأهمية دوره في دعم هذه المتطلبات ورعايتها قدر االمكان .وفي سوريا

األجنبي في شؤون بعض الدول العربية ،وأسس سموه تحالف قوي مع
ً
مجسدا نهج
دول عربية شقيقة في مقدمتها المملكة العربية السعودية،

بالمسؤولية تجاه الشعوب العربية ،حيث نذكر مبادرة صاحب السمو الشيخ
ً
هاتفيا مع الرئيس السوري بشار األسد
محمد بن زايد آل نهيان للتواصل

الجهود من أجل استعادة وحدة الصف العربي ولملمة شتات ما تبقى من

السوري الشقيق في مواجهة ظروف هذا الوباء «حيث التضامن االنساني

القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،طيب الله ثراه ،في تعزيز

دول عربية تعرضت لتهديدات وتحديات هي األصعب واألخطر في تاريخها.
والالفت أنه في ظل انشغال دولة االمارات وقيادتها الرشيدة بالدفاع عن

األمن القومي الخليجي والعربي ،واصلت الدولة مراكمة النجاحات التنموية
حتى نجحت في إرسال أول رائد فضاء خليجي وعربي إلى المحطة الدولية في

كذلك نموذج آخر مشرف للوعي القومي واالحساس االماراتي العميق

ً
مؤكدا دعم دولة االمارات ومساعدتها للشعب
لبحث تداعيات أزمة كورونا،
في أوقات المحن يسمو فوق كل اعتبار» ،وتبقى عبارة سموه في تغريدته

مثاال على االحساس القومي «سوريا العربية الشقيقة لن تبقى وحدها في
ً
هذه الظروف الحرجة».

الخاتمة

عام  ،2019كما باتت الدولة تنافس على المراتب األولى في جميع مؤشرات
ً
ً
حلما لماليين الشباب من
عالميا ،وأصبح العيش فيها
التنافسية التنموية

إن «اليوم المشهود» في تاريخ دولة االمارات ،والذي تولى فيه صاحب

ومنذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل

التنمية ليصبح الربان الثالث في تاريخ مسيرة االمارات الحضارية ،هو بداية

بحزمة من القيم والمبادئ األصيلة ،ومنها ما يرتبط بعالقات دولة االمارات
ً
إيمانا
بأشقائها ومحيطها الخليجي والعربي ،حيث كان القائد المؤسس يؤمن
ً
راسخا بترابط المصالح وحدة المصير وبضرورة وقوف االمارات إلى جانب

ً
هائال ال
رصيدا
زايد ـ طيب الله ثراه ـ ومبادئه االنسانية واألخالقية ،ويمتلك
ً

حول العالم ،وليس من دولنا العربية فقط.

نهيان ـ طيب الله ثراه ـ في الثاني من ديسمبر عام  ،1971تؤمن دولة االمارات

ً
واضعا
الشعوب العربية من أجل تحقيق األمن واالستقرار والتنمية والتقدم،

األساس القوي الذي تمضي عليها الدولة ـ حتى اآلن ـ في بناء مواقفها

واتجاهاتها وسياساتها حيال الدول والشعوب العربية .وفي مناسبات عدة،
نستطيع أن نلمس حرص القيادة الرشيدة في دولة االمارات على التمسك

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ قيادة ركب

مرحلة جديدة يقودها أحد أمهر البناة والقادة في تاريخ دولتنا الفتية...وكفي
ً
َ
وعيا وذكاء ،وتشبع بقيم
قائدا تخرج من مدرسة أعظم القادة وأكثرهم
به

يفنى من حب شعب ،يستمد األمان من قيادته ويشعر باالستقرار والثقة
بالمستقبل في ظل رؤيته االستشرافية الواعية ،لتبدأ معه وبه االمارات
ً
ً
جديدا وعصر نهضة يستبشر به الجميع على أرض االمارات
تأسيسا
وشعبها
والمنطقة والعالم به كل الخير واالمن واالستقرار.
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قــادة االزمــــات:

كيف انعكست رؤية الشيخ
محمد بن زايد على إدارة أزمة “جائحة كورونا”
ساهمت جائحة كورونا فى إعادة النظر باإلسهام العلمي والعملي لما ُيعرف بـ«منهاجية إدارة األزمات» ،إذ ُيعد من
بين أهم التطورات التى شهدها حقل العالقات الدولية منذ سبعينيات القرن الماضي ،التطور الحادث في مجال
«إدارة األزمات» .حيث أمل المنظرون وكذلك صانعو القرار أن يؤدي االهتمام المكثف بكيفية إدارة األزمات إلى
إيجاد ما يشبه بـ «الدليل اإلرشادي» الذي ُيساهم في تبني سياسات أفضل في التعامل مع األزمات في المستقبل.

د .إيمان زهران

متخصصة فى العالقات الدولية واالمن االقليمي
الجدير بالذكر ،أن منهاجية «إدراة األزمات» من أكثر القضايا ذات األولوية

قادة األزمات:

«أزمات تقليدية» ،آلخرى «أزمات غير تقليدية» ،حيث تتمثل خصائص

على إدارة األزمات وتوجيه الموارد وتوظيفها لمواجهه وإحتواء تداعيات مثل

المتجددة ،وذلك بالنظر إلى حجم األزمات واإلنتقال المرن من كونها
األزمات بكونها :مفاجئة ،وتتطلب رد فعل سريع من قبل القادة ،وتضعهم

تحت ضغط شديد على اعتبار أنها تهدد مصالح شديدة الحيوية للدولة،

باإلضافة إلى إيجاد حالة من الاليقين فيما يتعلق بإمكانية نشوب

إضطرابات موازية لتلك األزمة.

وبالنظر إلى جائحة كورونا ،فثمة تساؤالت عدة حول ماهية دور القيادة

السياسية فى إدارة األزمة ،وذلك بالنظر لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وإدارته ألزمة الجائحة.

كشفت أزمة «كوفيد»19-عن الحاجة إلى نمط إستثنائى من القادة قادرون

تلك األزمات غير التقليدية ،والتى تضفى بطبعها المزيد من المسؤوليات
على القادة ،منها:

أ .إختيار السياسات األكثر مالئمة للتعامل مع األزمة ،ومدى إدراك القائد
وإدارته لها ،وحجم تحركاته ،وإختياره لمسارات إنفاق موارد الدولة.

ب .صياغة إستراتيجية وطنية متوازنة بين استنفار الشعوب وتوعيتها
ً
اختبارا
من ناحية ،وبث الطمأنينة من ناحية ثانية ،وهو ما يمثل أيضا
لـ”الوعي الشعبي”.
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الخطوات التقديرية لإللتزام برؤية القائد

فى السياق ذاته ،يكمن ثقل «قادة األزمات» ،فى أهمية تركيز «بوصلة

الخطوات التقديرية لإللتزام
برؤية القائد

الثقة» نحو اإللتزام الجماعى برؤية القائد ،وذلك فى إطار عدد من

الخطوات التعزيزية ،أبرزها:

.1

1مصــداقيــة القـــيادة :تتمثل في طبيعة العالقة بين القائد

مصداقية القيادة

والشعـب وذلك في إطار ما يتمتــع به القـائد من «كاريزمــا» تُ جذر

تلك المصداقيــة ،فاإلسـتجابــة الفاعلة لألزمـات مسألة تراكمية
ً
واختبارا لكفاءة مجمل
في مسيرة العالقة بين القادة والشعوب،

.2

سياسات القائد ،وقدرته على العمل في ظروف استثنائية.

البناء على ما سبق

2البناء على ما سبق :المعطيات الحاكمة إلدارة األزمة ،وذلك بالنظر
إلى التحركات السابقة للقيادة نحو تحديث البنى التحتية الصحية
والتكنولوجية ،فضال عن مرونه إدارة الموارد الوطنية وتطويعها في

.3

تنفيذ اإلجراءات والخطط الوقائية.

ترتيب األولويات

3ترتيب األولويات :تزداد صعوبة قرارات القيادة في األزمات
االستثنائية بالنظر إلى ضرورة الموائمة بين أولويات واعتبارات

عدة ،كحماية المواطنين وضمان األمن الصحي من ناحية ،والحد
من التداعيات االقتصادية السلبية الناجمة عن الوضع الطارىء من

.4

الرسائل االتصالية

ناحية آخرى.

4الرسائل االتصالية :تنصب على توافر رسائل إتصالية تتمتع
بكفاءة وفاعلية ،وتحظى بأعلى درجات المصداقية .لخلق ما يعرف

بـ«اإلجماع الطوعي».

مالمح اإلستجابة االماراتية:

إتسمت رؤية صاحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في

إدارته لألزمة بعدد من السمات والتي شكلت في ُمجملها المالمح الحيوية
لإلستجابة اإلماراتية في مجابهة الجائحة ،أهمها:

.1

المالمح الحيوية لالستجابة
اإلماراتية لمواجهة األزمة

1التحرك اإلستباقى :عبر ترسيم إستراتيجيات «اإلحتواء المرن»
المتخذة بالشكل الذي
للجائحة ،وذلك بالنظر إلى اإلجراءات التدريجية ُ

يتناسب وكل مرحلة ،مع تقييم لكافة الجهود والممارسات للبناء

التحرك
اإلستباقى

الفعال على ما تم إنجازه ،وتطوير ما يمكن أن ترنو إليه التحركات

المستقبلية ،كتفعيل مبادرات الحكومة اإللكترونية ،والحكومة

.2

الذكية.

2التحرك الشمــولى :عـبر التشبيك بين مختلــف األبعــاد المتعلقـة
بإدارة الجائحــة ،والتي تتقاطـــع بشكل مباشـــر مع التنـــاول
السيـاســي واالقتصــــادي والصحــي ،وتتشــــابك بشكل فعــال مع
المجتمـــع الدولـــى .مع تفعــيل األداة اإلعــالميـــة وتعـزيـــز «الوعــي

.3

1

المجتمعي».

التحرك
الشمولى

2

3التحرك التضامنى :عبر تكثيف دوائر التحرك واإلتصال مع أغلب
قادة دول العالم ،والتأكيد بـ«رسائل مباشرة»على تضامن دولة

اإلمارات مع الكافة ،وإستعدادها لتقديم كافة المساعدات الممكنة
لهذه الدول ،بالتزامن مع حالة اإلنحسار الدولي ،وسياسات اإلغالق

الكلي التى أعلنتها العديد من الدول.

اآلليات واإلجراءات

إستنادا إلى تلك التحركات النوعية  ،فثمة عدد من اآلليات واإلجراءات التي

التحرك
التضامنى

3
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اإلجراءات اإلماراتية المعاصرة لتداعيات جائحة كورونا

1

2

3

4

5

اإلحتواء
الوقائي

اإلحتواء
االقتصادي

اإلحتواء
اإلنساني

اإلحتواء
السياسي

اإلحتواء
المجتمعي

شرعت دولة اإلمارات للدفع بها لمحاصرة مختلف تداعيات جائحة كورونا،
منها:

.1

1اإلحتواء الوقائي :عبر تدشين منظومة إحترازية ووقائية كاملة وشاملة،

.2

المعتاد عليها بكافة دول العالم ،إذ تمثل نجاح
تتخطى التحركات ُ

يوم فقط إلنجاز حجم الطلب المتزايد على «الفحوصات المختبرية».

2اإلحتواء االقتصادية :حيث عمدت لموازنه تداعيات «االغالق العالمي»
على االقتصاد الوطني عبر تقديم خطط إنقاذ لدعم إقتصاداتها .ومع

اإلنخفاض التدريجي بأسعار النفط العالمية ،فقد إتخذت دولة اإلمارات
عدد من اإلجراءات اإلحتوائية ،فى مقدمتها :إعالن «مصرف اإلمارات

اإلمارات في ،أوال :تصدرها دول العالم من حيث إجراء الفحوصات

المركزى» عن خطة دعم اقتصادي شاملة بتكلفة  100مليار درهم

المختبرية لسكان الدولة ،والثاني :تأسيس أكبر مختبر لتشخيص

تستهدف الفئات األكثر تأثيرا بالتداعيات السلبية للجائحة ،فضال عما

«فيروس كورونا» في العالم خارج الصين ،وتفعيل العمل به خالل 14

أطلقتة كل من إمارتي دبي وأبوظبي من حوافز اقتصادية وعدد من
المشروعات والمبادرات لدعم األنشطة االقتصادية وتعزيز السيولة

.3

المالية ،على نحو ما بات ُيعرف بـ «إقتصاد األزمات».
3اإلحتواء اإلنساني :عبر تفعيل سياسات «اإلزاحة للخارج» ،إذ لم يقتصر
األمر على التحرك اإلماراتي إلنجاز متطلبات اإلحتواء للداخل اإلماراتي
فقط ،بل بادرت إلى تقديم المساعدات اإلنسانية خارج حدودها

الوطنية .مثل :نقل رعايا الدول األخرى من مدينة ووهان الصينية،

وإنشاء مدينة «اإلمارات اإلنسانية» ،وتقديم المساعدات إلى اليمن
.4

وعدد من الدول الفقيرة واألكثر هشاشة.

4اإلحتواء السياسي :عبر تكثيف التعاون والتضامن مع مختلف القوى
الدولية واالقليمية لتنسيق الجهود الرامية لمواجهه الجائحة .فعلى
سبيل المثال :شكلت مشاركة «بن زايد» ،فى قمة قادة مجموعة
العشرين االفتراضية ،التأكيد على النهج التعاوني والتضامني الذى

عمدت دولة اإلمارات على ترسيخة على كافة المستويات االقليمية
.5

والدولية.

5اإلحتواء المجتمعي :تنطلق تلك الفرضة من الرهان اإلماراتى على
درجة «الوعي المجتمعي» ،عبر توظيف األدوات اإلعالمية لتعزيز
درجات الوعي المجتمعي .فضال عن نجاح «التشبيك الجمعي» مع
مختلف مؤسسات العمل األهلي والخاصة والكيانات الفردية لتعزيز

جهود الدولة التوعوية ،مثل :إطالق الهيئة الوطنية إلدارة الطوارئ

واألزمات والكوارث للمنصة اإللكترونية الوطنية «وقاية» ،والتي
تكمن أهميتها في :تفعيل خاصية التعاون المؤسسي ،تعزيز الوعي

المجتمعي ،محاصرة الشائعات توحيد المصدر ،إبراز نمط المسؤولية
المجتمعية ،إعادة ترتيب األولويات األمنية.
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االستجابة المبكرة

الدروس المستفادة

تأسيسا على اإلستجابة المبكرة إلحتواء الجائحة ،فقد أعلن صاحب السمو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،يوم  6أكتوبر  ،2021خروج اإلمارات من

أزمة كورونا ،وبداية عودة الحياة إلى طبيعتها .إذ تجلى «نموذج القيادة» في
دولة اإلمارات في عدد من المشاهدات ،أبرزها :سرعة اإلستجابة،التمسك

تعزيز األطرر الوطنية

بالقيم والمبادئ االنسانية،وضوح الرؤية واألهداف ،حيث إنعكست تلك
السمات والمشاهدات على عدد من اإلجراءات ،مثلت بدورها مالمح

«اإلستجابة المرنة» إلحتواء تداعيات جائحة كورونا ،منها :تخفيف اإلجراءات
ً
تدريجيا ،تخفيف قيود السفر إلى الدولة.
االحترازية،عودة النشاط االقتصادي
أ.

ب.

تنويع الشراكات الدولية

رسائل متباينة :ثمة عدد من الرسائل المتباينة ،والتي يمكن إستلهامها

من نجاح رؤية الشيخ محمد بن زايد ،وإدارته الناجعة ألزمة جائحة كورونا
«كوفيد  ،»19حيث من أهمها:

إعادة األولوية
للتنظيمات اإلقليمية

فاعلية القيادة :فقد أثبتت القيادة اإلماراتية تحيزها التام للمواطنين
والمقيمين وإعالءها من القيم اإلنسانية ،وهو ما ظهر بشكل واضح

في رسائل القائد الرامية لبث «روح الطمأنينة» بالقدرة على مواجهة

الجائحة ،ولعل من أبرز العبارات المؤثرة في هذا السياق ،عبارة صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،في مارس « ،2020ال تشلون

جـ.

د.

هم».
ً
فاعلية الرسائل االتصالية :وذلك بدءا من اإلحاطات اإلعالمية ،وصوال
إلى إصدار األدلة والبروتوكوالت التي تستهدف توفير المعلومات

الالزمة للتعامل مع األوضاع االستثنائية التي فرضتها الجائحة.

فاعلية الوعي المجتمعي :بالرهان الصائب على «الوعي المجتمعي» ،إذ
أن نجاح الدولة فى إجتياز إختبارات الجائحة ،نتج بصفة رئيسية عن دائرة

متكاملة ومتصلة بين الحكومة والشعب ،فاإللتزام المجتمعي ساهم

هـ.

إشراك القطاع الثالث

بشكل رئيسي في إنجاح رؤية القيادة للخروج من األزمة.

فاعلية التحركات اإلنسانية :عبر إطالق العديد من المبادرات المرنة

أ.

ب.

لدعم العديد من الدول لمواجهة جائحة كورونا ،فعلى سبيل المثال:
أطلقت اإلمارات «إئتالف األمل» ،ومبادرة مركز طيران اإلمارات لتخزين
وتوزيع اللقاح ،وتحالف دبي اللوجستي لتسريع توزيع لقاحات ،ودعم

مبادرة كوفاكس ،ومبادرة الهالل األحمر.

الدروس المستفادة

ً
وطنيا
هناك عدد من الدروس المستفادة على المستويات المختلفة
ً
وإقليميا ،وذلك بالنظر لكيفية تفاعل «القائد» في إحتواء التهديدات التي
تتسم بـ«الاليقين» ،حيث:

تعزيز األطرر الوطنية :عبر تعزيز مفهوم المواطنة واالنتماء في ظل

عدم وجود آليات دولية مشتركة لمواجهة تلك األزمة ،والذي إنعكس

بصورة مباشرة في المبادرات التطوعية.

تنويع الشراكات الدولية :وذلك بالنظر لإلنعكاسات المتبايبنة
التي فرضتها الجائحة منذ بديتها وتأثيراتها المختلفة على التغير في

المعادالت الدولية ومراكز القوى .وما خلفتة من تحوالت نوعية
إلختبارات «التضامن الدولي».

جـ .إعادة األولوية للتنظيمات اإلقليمية :عبر تفعيل آلية «اإلعتماد
المتبادل» ،ففي ظل عدم قدرة المجتمع الدولي على مواجهة هذه
ً
مجددا إلعادة األولوية
بشكل جماعي ،فإن ذلك يمنح الفرصة
األزمة
ٍ

د.

للتنظيمات اإلقليمية لالضطالع بدورها في مثل هذه األزمات الطارئة.
ً
مجددا على
إشراك القطاع الثالث :أعادت هذه األزمة تسليط الضوء

دور المجتمع المدني والعمل التطوعي إبان األزمات ،وهو ما أظهره
تقييم العمل التطوعي في النموذج اإلماراتي.
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السياسة األمريكية تجاه الصراع
فاعل ِّ
لحله؟
في اليمن :هل من دو ٍر
ٍ

السؤال الرئيس لهذه المقالة يتعلق بما إذا كان للسياسة األمريكية تجاه الصراع الدائر في اليمن منذ
 2015دور فاعل في حله ،والتشديد واجب على وصف الدور بالفاعل ألن الدور موجود بطبيعة الحال
بسبب المكانة العالمية للواليات المتحدة واهتمامها سواء بالمنطقة التي يجري فيها الصراع عامة أو
مطروحا حول مدى فاعلية هذا الدور ،وهو سؤال تفترض المقالة أن
باليمن خاصة ،لكن السؤال يبقى
ً
هذه الفاعلية محدودة بسبب تذبذب السياسة األمريكية ،أو ارتباكها وعدم استقرارها ،نتيجة مجموعة
معقدة من العوامل الداخلية والخارجية.
أ .د .أحمد يوسف أحمد

استاذ العلوم السياسية -جامعة القاهرة
والحقيقة أن هذه السمات تبدو وكأنها ظاهرة بنيوية في السياسة الخارجية

عسكريا ،والملكيين الذين كانت
الجمهوريين الذين كانت مصر تساندهم
ًّ
السعودية تدعمهم ،اتبع «جونسون» الذي ّ
تولى الرئاسة بعد اغتيال «كيندي»

 1962التحوالت ذاتها ما بين واليتي الرئيسين «جون كيندي» و«ليندون

المصرية في اليمن ،وستحاول هذه المقالة إثبات فرضيتها من خالل عرض

األمريكية على األقل تجاه القضايا التي ال تحتل أولوية أولى في جدول أعمال
هذه السياسة ،فقد شهدت السياسة األمريكية تجاه الثورة اليمنية في عام

جونسون» رغم انتماء كليهما للحزب الديمقراطي ،فبينما اعترف «كيندي»
بالنظام الجمهوري الذي أسسته الثورة ،وسعى إلى فض االشتباك بين

تماما تقوم على تصعيد الدعم للملكيين ،واستنزاف القوات
سياسة مختلفة
ً

محددات السياسة األمريكية تجاه الصراع في اليمن أولاً  ،ثم تطور السياسة
ً
ثانيا.
األمريكية تجاه هذا الصراع
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أولاً  :محددات السياسة األمريكية

جرى العرف على تقسيم هذه المحددات إلى داخلية وخارجية أو محلية

وإقليمية وعالمية ،ورغم الوعي بهذا التقسيم وااللتزام به ،فإن تشابك هذه
المحددات وتفاعلها وعالقة التأثير المتبادل بينها تفرض عرضها وتحليلها
توخيا للوضوح ،واألصل في السياسة الخارجية ألي دولة
على نحو متداخل
ً
أنها تنبع من مصالحها ،والمصالح األمريكية المرتبطة بالصراع في اليمن
أكثر من واضحة لسبب بسيط وهو أن قوتين إقليميتين بالغتي األهمية
للمصالح األمريكية منخرطتان في هذا الصراع ناهيك باألهمية الذاتية

بدت السياسة األمريكية
تجاه الصراع في اليمن
متأرجحة مرة من تأييد التحالف
العربي المناصر للشرعية ثم إلى

لليمن ،فأما عن القوتين اإلقليميتين فإن السعودية تدعم معسكر الشرعية

إلغائها والتركيز على الحل السياسي

الدولتين حيوية ،فمكانة السعودية في إنتاج النفط وتصديره غير خافية،

الطرف اإلقليمي اآلخر في الصراع وهو إيران فال يخفى االهتمام األمريكي

اليمنية على رأس «التحالف العربي» ،بينما تكاد إيران تكون الداعم الوحيد
للطرف اآلخر في الصراع وهم الحوثيون ،والمصالح األمريكية في كلتا

وقد ثبت عبر الزمن أن هذه المكانة تُ ِ
كسب السعودية أهمية تتجاوز كل ما
قيل عن تراجع االعتماد األمريكي على نفط المنطقة ألسباب واضحة ،في
مقدمتها أن الواليات المتحدة حتى لو استغنت عن نفط المنطقة فإنها تبقى

بحاجة إلى أن تكون صاحبة تأثير على كبريات الدول المنتجة له ،ألنه عامل
بالغ الحيوية في الصراع على القمة الدولية ،فالصين تعتمد بشكل رئيس
تفجر في أوكرانيا منذ فبراير  2022أثبت
على هذا النفط ،كما أن الصراع الذي َّ

بها سواء لشعاراتها المعادية للمصالح األمريكية ،أو ألنشطتها اإلقليمية

التي تَ عدها الواليات المتحدة مزعزعة لالستقرار ،أو لموقفها المعادي

مهما في تطور العالقات
دورا
إلسرائيل ومشروعها النووي الذي لعب
ًّ
ً
األمريكية-اإليرانية ،واختلف تأثيره ما بين الرئيسين الديمقراطي والجمهوري.
وفقا لعاملين،
غير أن إدراك هذه المصالح شديدة الوضوح تباين عبر الزمن
ً
أولهما طبيعة النظام السياسي األمريكي الذي يتداول فيه على الحكم

أهمية نفط وغاز المنطقة في معركة العقوبات على روسيا ،وبعد النفط

حزبان رئيسان ،ناهيك عن دور جماعات المصالح واإلعالم ومنظمات حقوق

وحدهما في العقد الثاني من هذا القرن بأكثر من نصف إجمالي صادرات

رؤساء «باراك أوباما» الذي ينتمي للحزب الديمقراطي ،ثم الجمهوري «دونالد

تأتي مبيعات السالح األمريكية للمنطقة التي استأثرت السعودية واإلمارات

األسلحة األمريكية للعالم.

اإلنسان ،وقد تداول على الصراع في اليمن منذ تفجره في  2015ثالثة

ترامب» ،فالديمقراطي «جو بايدن» ورغم أن المفترض أن تكون هناك رؤية

ويضاف إلى النفط ومبيعات األسلحة محاربة الواليات المتحدة لإلرهاب في
ُ

جزئيا ،لكن التمايز
مشتركة لكيفية تحقيق المصالح األمريكية ،وهو ما تحقق ًّ

مالذ لتنظيمات إرهابية كتنظيم القاعدة الذي اتخذ من
مسرحا
أراض يمنية
ً
ٍ
ألنشطته ،ومن هنا كان التعاون األمريكي مع السلطات اليمنية -كما بدا

والرئيس الجمهوري ،أما العامل الثاني فكان تطور العمليات العسكرية.

العالم والمنطقة ،وهو الهدف الذي احتلت فيه اليمن مكانة خاصة كدولة

أساسيا لنجاح السياسة
واضحا في عهد الرئيس «علي عبد الله صالح»-
ًّ
ً

األمريكية لمحاربة اإلرهاب ،ناهيك بإشراف اليمن على مضيق باب المندب
يوميا قرابة  5ماليين طن من النفط الخام .أما بخصوص
الذي يمر منه
ًّ

الديمقراطيين
الرئيسين
واضحا في قضايا بعينها كما سيتضح بين
كان
ً
ْ
ْ

ثانيا :تطور السياسة األمريكية
ً

بدت السياسة األمريكية تجاه الصراع في اليمن متأرجحة كبندول الساعة
وفقا للتعقيدات السابقة ،فقد انتقلت غير مرة من تأييد التحالف العربي
ً
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ال يمكن تحديد الوزن
النسبي لجهود المبعوث
األمريكي في التوصل
إلى هذه الهدنة؛ خاصة أن
جميع المساعي األمريكية السابقة

لم تسفر عن أي تقدم

في السنة الثانية لواليته من االتفاق النووي معها ،وهكذا شهدت سنوات

واضحا في عالقته بالسعودية التي كانت المحطة
توثيقا
رئاسته منذ بدايتها
ً
ً

تعهد فيها بفتح فصل جديد من
األولى لزياراته الخارجية؛ حيث ألقى كلمة َّ

موضحا أنه لن يفرض نمط الحياة األمريكية على اآلخرين ،وقرر
العالقات،
ً
«ترامب» السماح ببيع األسلحة التي َّ
علق «أوباما» بيعها في الشهر األخير

من واليته ،مع استمرار الحديث عن إنهاء الحرب ،ومعالجة الوضع اإلنساني،
وختاما ،يمكن القول بأن التحليل السابق يشير
وحماية األراضي السعودية،
ً
إلى محدودية تأثير الدور األمريكي في مجريات الصراع الدائر في اليمن ،فال

المساعدات العسكرية أفلحت في حسمه لصالح الشرعية اليمنية والتحالف
العربي المساند لها ،وال المبادرات األمريكية المختلفة لتهدئة الصراع

وتسويته نجحت ،ويمكن أن تُ َرد هذه المحدودية لعدة عوامل منها  -بغض

النظر عن ترتيب أهميتها النسبية  -طبيعة السياسة األمريكية التي تنطوي

المناصر للشرعية ،إلى وضع قيود على هذا التأييد ،ثم إلى إلغائها والتركيز

على اختالفات قد تكون أساسية بين الحزبين الرئيسين ،خاصة وقد تعاقب

كامل في «عاصفة الحزم» ،إذ جاء اإلعالن عن بدء العمليات العسكرية على

استقطابا قد حدث غير
ثمة
ً
والثاني جمهوري والثالث ديمقراطي ،كما أن َّ
مرة بين مؤسستي الرئاسة والكونجرس ،وكذلك بين األولى والمنظمات

دائما على إعالن االلتزام بحماية أمن
على الحل السياسي ،مع الحفاظ
ً
السعودية وحلفائها ،فقد ظهر في البداية وكأن الواليات المتحدة شريك
يد السفير السعودي في واشنطن «عادل الجبير» ،وبعد ساعات قليلة صدر
بيان من البيت األبيض َّأكد دعم إدارة «أوباما» للتحالف العربي ،وتقديم

الدعم اللوجستي واالستخباراتي له ،وتأسيس خلية تخطيط مشتركة ،وبعد

أسبوعين َّ
تأكد هذا الموقف بتأييد اإلدارة لقرار مجلس األمن  2216الذي

انتصر للشرعية اليمنية على نحو مطلق في أبريل ّ .2015أدى فوز «دونالد
ترامب» بالرئاسة إلى ما يشبه الطفرة في العالقات األمريكية  -السعودية،
ففي إطار سياسة «أمريكا أولاً » ،كانت مبيعات السالح التي تخلق الوظائف
أهم بالنسبة له من قضايا حقوق اإلنسان ،خاصة أنه كان يرى أن وقف
هذه المبيعات أو حتى تخفيضها قد ال يترتب عليه سوى اتجاه السعودية

لروسيا والصين كخيار بديل ،كما ال يمكن إغفال التوافق على اعتبار إيران
ً
مشتركا ،بعد أن سعت إدارة «أوباما» للتفاهم معها،
تهديدا
وحلفائها
ً

وتوصلت إلى االتفاق حول برنامجها النووي ،بل ونصح «أوباما» الدول
العربية بالسعي إلى العيش المشترك معها ،وبالمقابل انسحب «ترامب»

على الرئاسة منذ بدء الصراع وحتى اآلن ثالثة رؤساء أولهم ديمقراطي

الحقوقية واإلعالم ،ومن الطبيعي أن تؤدي هذه االختالفات إلى ضغوط
على صناع السياسة األمريكية ،تفضي إلى عدم استقرارها ،وساعدت على

ذلك التداعيات اإلنسانية للعمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن،
والتي جعلت العالقة العضوية للحوثيين بإيران تتوارى إلى الخلف كمسبب
لعداء من دوائر أمريكية رسمية وغير رسمية لهم ،مع أن ممارساتهم ال يمكن

قبل بالمعايير الحقوقية األمريكية ،كذلك فإن صمود الحوثيين في وجه
أن تُ َ

دورا في التأثير على دفع السياسة
«التحالف العربي» ال شك في أنه لعب ً
األمريكية باتجاه عدم التمسك بقضية الشرعية لصالح التوصل إلى تسوية،
ومن غير المعروف بالتحديد الدور الذي لعبه التقدم في مفاوضات االتفاق

وأخيرا فإن أي مفاوضات
النووي اإليراني في تيسير التوصل إلى الهدنة،
ً
للتسوية تعقب الهدنة -بفرض صمودها -سوف تواجه عقبات هائلة يعرفها
كل مطلع على تعقيدات الصراع اليمني ،ومن َث َّم ال ُيعتقد أن السياسة
األمريكية على ضوء التحليل السابق سوف يكون لها دور فاعل في تخطيها.
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أحالم السيد بوتين
ً
ً
خلفا للرئيس يلتسين ،في آخر يوم من
عاما ،منذ تعيينه
السيد بوتين ،وخالل عشرين
ديسمبر  ،1999لم يتوقف لحظة واحدة عن التفكير في إعادة لحمة االتحاد السوفييتي،
ً
خوفا من «الناتو» وتمدده وزحفه المستمر نحو روسيا ،إنما حرصه الشديد ،الذي
ليس

بقلم :عبدالله السيد الهاشمي
لواء ركن طيار متقاعد

حين قال السيد بوتين لمجموعة
من الصحفيين األميركيين:
«جذوري العائلية تعود إلى القرن
السابع عشر ،حينها لم تكن
الواليات المتحدة األميركية قد
وجدت بعد ،وربما في هذا يكمن
الفارق بيننا وبينكم» ،كان يوجه
عدة رسائل لم يتمكن المحللون
والصحفيون األميركيون من
التقاطها ،وقد ذهب البعض
منهم للسخرية منها ،بناء على
تقارير كثيرة راحت تفبرك تاريخ
عائلة بوتين ،وتعبث به ،لكن
رسالته كانت تقول بوضوح:
الثقافة األميركية لن تهزم
الثقافة الروسية الممتدة جذورها
عبر التاريخ ،وستكون نتيجة أي
صراع ثقافي وحضاري بين
روسيا وأميركا لصالح روسيا،
ومع أنكم نجحتم في تفكيك
االتحاد السوفييتي ،الذي
ً
متحدا بثقافته وحضارته،
سيبقى
ً
ً
وسيعود
يوما ما أكبر
حتما
وأعظم ،فلن تنجحوا بتفكيك
تاريخنا والقضاء على قيمنا
ومبادئنا.

ظهر في معظم لقاءاته الصحفية والتلفزيونية ،وفي مذكرات السياسيين الذين كتبوا
عنه ،مثل مذكرات «الماراثون الرئاسي» ليلتسين ،على أن الهوية الروسية من أقصاها إلى
ً
أقصاها ،هي هوية مقدسة بالنسبة له ،يمنع المساس بها ،وأنه ومنذ كان
صغيرا
طفال
ً
ً
مجندا في البحرية السوفييتية ووالدته عاملة
في سانت بطرسبرج (لينينغراد) ،وكان والده

مصنع ،وكان يقرأ كتب ومقاالت ماركس ولينين وغيرهم ،كانت أحالمه ،تتكرر باستمرار،

طيلة حياته بعد ذلك ،في توحيد األمة الروسية ،وحمايتها من األخطار المحدقة بها،
ولتصبح القوة األعظم في العالم.

السيد بوتين ،ال يرى أنه يمكن تحقيق األحالم عن طريق القوة العسكرية ،بل يمكن
ً
أيضا عن طريق التسوية السياسية ،فحين سأل الصحفي «بافل زاروبين» السيد بوتين،
في برنامج «مباشر مع بوتين عام»  ،2019عن وجود صفقة كبيرة مع أميركا تؤدي إلى

ً
ً
تجاريا ،نحن ال نتاجر
مشروعا
الهدوء في سوريا ،قال« :ماذا تعني صفقة؟ سوريا ليست
مع حلفائنا أو مع مصالحنا أو مع مبادئنا ،لكن من الممكن التفاوض مع شركائنا على

حل بعض المشاكل الملحة ،ففي سوريا يجب حل القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية
فيها بالتفاوض وليس بالصفقات» ،وهذا يتعاكس مع ما نسمعه اليوم ،في تصريحات

وبيانات غربية وأميركية بأن روسيا ال تريد السالم في أوكرانيا ،بل تريد احتاللها فقط ،مع
أن الواقع ،حسب وجهة نظري ،أن روسيا تواقة للسالم في أوكرانيا ،وأن هذه الحرب
قريبا باتفاقية تاريخية تصب في مصلحة الروس واألوكرانيين في آن ً
ً
معا.
ستنتهي

إذا تخيلنا أن روسيا قد أوفت بكل متطلبات الغرب بشكل عام ،متفقة مع كل شيء ،هل
ً
أوال ،ماذا تعني كلمة «مصالحة»؟ لم
ستعطي
شيئا القتصادنا؟ فيجيب السيد بوتينً :
نتشاجر مع أي شخص ،وليس لدينا مثل هذه الرغبة  -للتشاجر مع شخص ماً ،
ثانيا ،ماذا
ً
وفقا لبيانات
ستعطي وما الذي ال يمكنك أن تقدمه ،وماذا نخسر في النهاية؟ انظر،

الخبراء ،نتيجة لكل هذه القيود المفروضة علينا ،منذ عام  ،2014خسرت روسيا بطريقة
ما حوالي  50مليار دوالر ،وخسر االتحاد األوروبي  240مليار دوالر ،والواليات المتحدة 17

ً
صغيرا ،وكذلك اليابان حوالي  27مليار دوالر ،كل هذا
مليار دوالر ،ألن لدينا حجم تجارة
ينعكس في الوظائف في هذه البلدان ،بما في ذلك دول االتحاد األوروبي :إنهم يخسرون
سوقنا ،وإذا احتسبنا خسائرنا التقريبية ،كان علينا (وقد فعلنا) تشغيل أدمغتنا حول ما

فمثال لدينا
وكيف يتعين علينا القيام به في قطاعات التكنولوجيا الفائقة في االقتصاد،
ً
برنامج ما يسمى بإحالل الواردات بقيمة  667مليار روبل ،حيث أجبرنا هذا على تطوير حتى

تلك المجاالت التي لم تكن لدينا فيها كفاءات من قبل ،مثل المحركات البحرية ،فوصلنا

إلى مرحلة تصنيع تتفوق على نظيراتها الغربية ،وكذلك في العديد من المجاالت األخرى:
على سبيل المثال :هندسة النقل ،وهندسة الطاقة ،ناهيك عن الزراعة ،وغيرها.

ً
مسبقا ،قد تكون تلك
اآلن تضاعفت العقوبات ،وال شك أن روسيا قد قامت بحساباتها
ً
جزءا من خطة موازية ،لالعتماد الكلي الذاتي ،ولتحفيز الصناعة والزراعة والتطور
أيضا

ً
جميعا ،في تحقيق أحالم السيد بوتين!
تصب
التكنولوجي الروسي ،والتي
ّ
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النظام العالمي في ضوء
الحرب الروسية

حربا عالمية ثالثة .ال يزال هذا هو االتجاه العام في مواقف ُمعلنة في واشنطن
ال أحد يريد ً
وعواصم أوروبية منذ أن بدأ هجوم القوات الروسية على أوكرانيا ،في  24فبراير  .2022عبارة
الحرب العالمية في حد ذاتها ُمخيفة تُ نذر بأخطار يصعب تصور مداها ،وتُ ِّ
ذكر بأهوال حربين أكل كل
منهما األخضر واليابس في أوروبا ،فضلاً عن خسائر متفاوتة في مناطق أخرى .وكان ذلك قبل أن
يبلغ التطور في نظم التسلح المستوى الذي وصل إليه اليوم .فكيف الحال إذا نشبت حرب ثالثة،
وقد أصبح في العالم من األسلحة االستراتيجية ما يكفي إللحاق دمار هائل بمناطق واسعة ،حتى
بدون استخدام القوة النووية.
د .وحيـــد عبد المجيـــد

مستشار مركز االهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
ولهذا أثار إعالن الرئيس الروسي «فالديمير بوتين» ،في  27فبراير الماضي،

حقيقي للعالقة بين الرغبة في تجنب حرب عالمية ،والقدرة على ذلك .وهي

شديدا ،برغم أنه ُف ِّسر في
قلقا
رفع حالة التأهب في «قوات الردع النووية» ً
ً
األغلب األعم بأنه محاولة للضغط على الواليات المتحدة وحلفائها بشأن

وهل ما زالت القوة العسكرية كافية إلحداث تغيير ملموس في هيكله أم أن

ولهذا تُ عد األزمة الروسية  -الغربية ،وقد َّ
تجلت في حرب أوكرانيا ،أول اختبار

للدولة.

مسار الحرب على أوكرانيا.

بالتالي اختبار كاشف لما سيكون عليه النظام العالمي في الفترة المقبلة،

أثرها بات أقل في ظل ازدياد أهمية عناصر أخرى في تكوين القوة الشاملة
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أولاً  :بين الحرب اإلقليمية والحرب العالمية

عندما بدأت الحرب الروسية  -األوكرانية ،بدأ القلق من احتمال تحولها
ً
واضحا ،األمر الذي دفع الواليات المتحدة وحلفاءها في
إلى حرب عالمية
حلف شمال األطلسي (الناتو) إلعادة تأكيد موقفها بشأن عدم إرسال

عضوا في هذا الحلف ،إذ بقي ملف
قوات لمساعدة أوكرانيا ،ألنها ليست
ً

انضمامها إليه مركونً ا منذ تقديمه عام .2008

ولم يكن هناك في الوقت ذاته ما يدل على استعداد روسيا لتوسيع نطاق

الحرب لتشمل ًّأيا من جيرانها األعضاء في الناتو ،وفق الحسابات السياسية
صدق في كل الحاالت.
األقرب إلى الرشادة ،والتي ال تَ ُ
بعيدا عن الواقع سيناريو تحريك قوات الجيش الروسي السادس،
وبدا
ً

سعيا إلى احتالل التفيا وليتوانيا
واألسطول الموجود في بحر البلطيق،
ً

وإستونيا ،قبل أن تصل قوات الناتو للدفاع عنها ،على أساس أن األمر
يتطلب ما بين  48و 72ساعة لتحقيق هذا االحتالل ،ومن َث َّم نقل المواجهة
واقعا في ظروف معينة،
خيال صار
إلى الساحل البولندي .ومع ذلك فكم من
ً
ٍ
وفق ما ُيستفاد من قراءة تاريخ الحروب.

إن نتائج الحروب تُ قاس

ولكن هل تُ عد هذه الحرب محض إقليمية ،أي أوروبية تشارك فيها قوى

بآثارها السياسية فالحرب
ليست غاية في ذاتها ،والنصر
حرز للتباهي به
فيها ال ُي َ

وتحديدا بالصراع على مستقبل النظام العالمي ،أو على
بالصراع الدولي،
ً

طريق الحرير القديمة ،ولكن في صورة حديثة وعلى نطاق أوسع ،فيما

دولية أخرى بأشكال غير مباشرة؟ وهل تبقى كذلك؟ وإذا كان هذا هو حالها،

فهل يمكن أن نعتبرها مجرد حرب إقليمية جديدة تُ ضاف إلى قائمة حروب
كثيرة من هذا النوع عرفها العالم منذ خمسينيات القرن الماضي في مناطق

عديدة؟

متوقعة قبل نشوبها
فيدا التعجل في إجابة أسئلة تثيرها حرب لم تكن
َّ
ليس ُم ً
بأشهر قليلة؟ وما يمكن أن نستنتجه في حدود معطيات قابلة للتغيير أنها
ً
ارتباطا
حرب مختلفة عن الحروب اإلقليمية السابقة كلها من زاوية أنها األكثر

واضحا
تأثيرا في هذا المجال من أي حرب إقليمية سابقة .فقد كان
األقل أكثر
ً
ً
جذريا ،والسعي
أوروبا
في
اإلقليمي
األمن
نظام
تغيير
هو
روسيا
أن هدف
ًّ

ولكن أال يحث التفاعل الدولي الواسع مع هذه الحرب بأشكال مختلفة

خالصة مشروعي االتفاقين اللذين قدمتهما موسكو إلى كل من الواليات

كثيرا عن الحربين اللتين عرفهما العالم في النصف األول
في صورة مختلفة
ً
من القرن الماضي ،وصار أي حديث عن حرب عالمية جديدة ُيقاس عليهما،

جزءا من االتحاد السوفيتي
إلى انتزاع اعتراف بنفوذها في الدول التي كانت ً
السابق ،أو دارت في فلكه وتحالفت معه في إطار حلف وارسو .وهذه هي
تغيير بهذا الحجم في نظام
المتحدة والناتو ،وطلبت توقيعهما .ومن شأن
ٍ
كبيرا في هيكل النظام العالمي الذي تتطلع
األمن األوروبي أن ُيحدث تحولاً
ً
تعدديا ،بحيث تغدو واحدةً من أقطابه .مثلما كان االتحاد
روسيا ألن يصبح
ًّ
السوفيتي السابق أحد قطبي النظام الثنائي القطبية منذ انتهاء الحرب

العالمية الثانية وحتى تفككه عام .1990

تسميه خطة «الحزام – الطريق» ،فضلاً عن تحولها إلى مركز عالمي لالبتكار.

ً
عالمية بالفعل ولكن
حربا
ودرجات متباينة على التفكير في إمكان أن تكون ً

ويفترض أنها ستكون مشابهة لهما؟ وأال يمكن أن نَ ُعد الحرب في أوكرانيا
عالمية من نوع جديد يختلف عن هاتين الحربين؟
تكمن فلسفة هذا السؤال ،الذي نطرحه للتفكير والبحث ،في أن العالم اليوم
ليس هو الذي كان عندما وقعت حربا  ،1918 - 1914و  ،1945 - 1939ألن

ونوعا مجمل التحوالت
حجما
التغيير الذي حدث فيه منذ انتهاء ثانيتهما يفوق
ً
ً

وبرغم أن الصين تسعى بدورها إلى تغيير هيكل النظام العالمي ،وإعادة

في القرون الثمانية السابقة على األقل.

األوكرانية ،واكتفت بإعالن تفهمها مخاوف روسيا األمنية ،ولكنها لم

ردعا متبادلاً  ،ألن استخدامها يمكن أن يدمر العالم ،أو يعيده قرنين
وجودها ً

بنائه على أساس تعددي ،فقد نأت بنفسها إلى حد ما عن الحرب الروسية-
تصطف معها.

الحسابات الصينية بشأن تغيير هيكل النظام العالمي مختلفة؛ إذ ال تعتمد
الصين في سعيها إلى تغيير هذا النظام على القوة العسكرية ،بل على

منظومة متكاملة من مكونات القوة الشاملة ،فعندما بدأت طريقها في

تأثيرا في كل
هذا االتجاه ،اختارت االستثمار في مصادر القوة األحدث واألكثر
ً

وقت ،وليس في أوقات الحروب فقط ،وهي االقتصاد والتجارة والتكنولوجيا
َّ
وتمكنت من أن تصبح قوة اقتصادية جبارة بقدراتها اإلنتاجية
تقدما.
األكثر
ً
والتصديرية الفائقة ،وبالفوائض المالية التي تُ حققها وتُ ِّ
مكنها من إحياء

عندما اندلعت هاتان الحربان ،لم تكن هناك أسلحة دمار شامل فرض
أو أكثر إلى الوراء ،فقد ُعرف السالح النووي في مرحلة متأخرة من الحرب
عجل
العالمية الثانية ،واستُ خدِ م حين اقتربت نهايتها أو أوشكت ،وربما َّ

بانتهائها ،فاألسلحة النووية يمكن أن تكتب نهايات أكثر مما تصنع بدايات،
واستخدامها اآلن ُينهي أي حرب في بدايتها ،ويدمر من يبدأ بإطالقها ،فال

منتصر وال مهزوم فيها.

وليست أسلحة الدمار الشامل هي الفرق الوحيد بين عالم اليوم وعالم

مختلفا
النصف األول من القرن العشرين ،فالزمن الرقمي الراهن جعل العالم
ً
تماما عما كان ،وإلى جانب الصراع السيبراني ،أصبحت هناك أدوات جديدة
ً
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ال تعتمد الصين في

سعيها إلى تغيير هيكل
النظام العالمي على القوة
العسكرية بل تعتمد على
منظومة متكاملة من مكونات
القوة الشاملة

وإذا انتهت الحرب دون تحقيق ما تسعى إليه روسيا ،وهو انتزاع قبول الغرب

بمطالبها ،فهذا يعني أنها لم تفتح الباب أمام تغيير في هيكل النظام العالمي،

فالعالقة وثيقة بين التغيير الذي تنشده روسيا في موقف الغرب تجاه دورها

في منظومة األمن اإلقليمي ،وفي هيكل النظام العالمي .واألرجح أن أحد
أهم ما ستسفر عنه هذه الحربًّ ،أيا تكون الطريقة التي ستنتهي بها ،هو
إعادة اكتشاف أن القوة العسكرية لم تعد كافية لدعم نفوذ الدولة التي
مختلفا عما كان
تملكها وموقعها في النظام العالمي ،بعد أن أصبح العالم
ً

في القرنين الماضيين.

ولهذا ربما يجوز أن نَ ُعد الطريقة التي انتهت بها الحرب الباردة دون قتال
عسكري كانت بداية التحول من االعتماد على حجم القوة العسكرية كمقياس

للمكانة والنفوذ والدور إلى حسابات القوة الشاملة للدولة؛ فقد ظهرت

حدود القوة العسكرية في الربع األخير من القرن الماضي ،عندما فشلت في
إخضاع أفغانستان ،واضطر االتحاد السوفيتي السابق إلى االنسحاب منها.
وتكرر ذلك في مطلع القرن الحالي؛ إذ أخفقت القوة العسكرية األمريكية في

للحرب االقتصادية يمكن أن تُ غني في بعض الحاالت عن القوة العسكرية.

مزدوجا لحدود
اختبارا
تحقيق ما فشلت فيه نظيرتها السوفيتية .وكان هذا
ً
ً

موجودا في الحربين العالميتين ،ولم تكن هناك مؤسسات مالية
المصارف
ً

لكن االعتقاد في أن القوة العسكرية تستطيع تغيير الموازين في النظام

وعلى سبيل المثال فقط ،لم يكن نظام «سويفت» للتحويالت المالية بين
أدوارا بالغة التأثير في االقتصاد العالمي ،وال منظمة تجارة يمكن
تلعب
ً
استخدامها في معاقبة دولة أو أخرى عن طريق حرمانها من مزايا تجارية
تفضيلية ،أو من وضع «األولى بالرعاية» ،على نحو ما حدث مع روسيا ضمن
العقوبات الغربية ضدها .كما لم يكن أثر اإلعالم بلغ مبلغه الراهن ،على
نحو أتاح تحويله إلى أحد أفرع القوات المقاتلة .وما نعرفه عن محاوالت وزير

بدائيا
الدعاية النازي «جوبلز» في هذا المجال خالل الحرب العالمية الثانية يبدو
ًّ
حين نقيسه بما يحدث في الحرب األوكرانية ،التي ُيستخدم فيها اإلعالم

كسالح على نطاق غير مسبوق.

ولهذا ،ولغيره ،أال يصح أن نتساءل عن منطقية قياس حرب عالمية في هذا
ً
عالمية
تماما ،وأال يجوز أن تكون الحرب في أوكرانيا
الزمن على عصر مختلف
ً
من نوع جديد ،وتصبح هي الحرب العالمية األولى في زمننا؟

وأيا يكون تكييف طبيعة هذه الحرب ،وهو ما نتوقع أن يصبح مجالاً للبحث
ًّ

في الفترة القادمة ،فالمهم هو آثارها المحتملة على النظام العالمي.

ثانيا :آثار الحرب على النظام العالمي
ً

تأثير القوة العسكرية السوفيتية ،ثم األمريكية ،على التوالي.

ً
وخاصة في ظل سعي روسيا إلى استعادة دور فقدته
مستمرا،
العالمي بقي
ً
ومكانة خسرتها منذ تفكك االتحاد السوفيتي السابق .فقد اعتمدت روسيا

تقريبا من أجل تحقيق هدفها في تغيير نظام
على هذه القوة بشكل كامل
ً
األمن األوروبي ،ومن َث َّم في هيكل النظام العالمي ،أو االقتراب خطوة في
الطريق إليه ،عن طريق محاولة دفع الواليات المتحدة وحلفائها إلى التراجع

عن المواقف المتصلبة التي اتخذتها تجاهها.

غير أن األثر األهم للحرب الروسية  -األوكرانية على مستقبل النظام العالمي

في المدى القصير يتوقف على كيفية تعامل الواليات المتحدة مع ٍّ
كل
من الصين وروسيا ،وقدرتها على المناورة بينهما ،وإلى أي مدى ستعمل

للبناء على عدم تفضيل بكين االصطفاف مع موسكو ،لكي تتجنب خوض
معا في الوقت ذاته ،وربما تضطر واشنطن إلى مراجعة
مواجهة ضدهما ً
بعض سياساتها تجاه بكين األقوى واألكثر قدرة على المنافسة الشاملة،

إلى أن تدرك ضرورة االعتراف بأنها أصبحت القوة الثانية ،أو «األولى ُمكرر»
إذا جاز التعبير في العالم ،وتتجه إلى التفاهم معها على هذا األساس وحل

المشكالت واألزمات بينهما ،سواء التجارية أو السياسية ،وفي مقدمتها

عندما نحاول معرفة اآلثار الفعلية للحرب على النظام العالمي ،يتعين التمييز

يؤسس لنظام عالمي ثنائي القطبية نتيجة هذا
مشكلة تايوان ،على نحو ربما
ُ

ملموسا في هيكل النظام العالمي؛ فهي ال تُ عد
أثرا
ً
تصور أن تُ حدث الحرب ً

سـيـكـون هـــذا الـتـطـــور الـمـشـــروط توقعه بمحافظة الصين على
وختاما،
ُ
ً

بين آثار قصيرة المدى ،وأخرى طويلة المدى؛ ففي المدى القصير ،يصعب

مقياسا لموازين القوة العسكرية ،ألن روسيا تخوضها ضد دولة أضعف
ً

بكثير ،أي في ظل اختالل شديد في ميزان القوى ،ولهذا كانت نتيجتها
سلفا ،برغم الصعوبات الكبيرة التي فاجأت موسكو،
العسكرية محسومة
ً

التفاهم ،ودون حاجة إلى حرب مدمرة.

مسافة كافية من روسيا ،واستمرار حرصها على التأثير في التفاعالت الدولية

من داخل النظام العالمي كما فعلت منذ الثمانينيات ،هو أهم اآلثار بعيدة

المتوقع أن تترتب على الحرب الروسية-األوكرانية من حيث
المدى للتفاعالت
َّ

كما أن القوة العسكرية صارت واحدة فقط من مكونات القوة الشاملة للدولة

ارتباطها بهيكل النظام العالمي.

سلفا لقطع خطوة باتجاه
نتائجها العسكرية
وال يكفي شن حرب محسومة
ً
ُ

الشيخوخة التي أصابته ،إلى أن تبلغ التفاعالت المبلغ الذي يدفع الواليات

تغييرا في تلك
شعورا باألمن من ذي قبل ،ولكنها ربما ال تُ حدِ ث
الحرب أكثر
ً
ً

أساسا النتقال النظام العالمي إلى مرحلة
طبيعة العالقة بينهما ،وتضع
ً

في هذا العصر.

هدف روسيا في تغيير منظومة األمن األوروبي ،إذ يمكن أن تجعلها هذه

المنظومة إال إذا قبلت الدول األوروبية أهم مطالب روسيا التي تعني في

خالصتها االعتراف لها بمجال حيوي في شرق أوروبا.

ولكن ظهور هذا األثر سيستغرق وقتً ا يبقى خالله النظام العالمي في حالة

المتحدة إلى التفاهم مع الصين على تسويات اقتصادية وسياسية تغير
جديدة أكثر توازنً ا.

درع الوطن ...مسيرة وطن
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زايد الخير وأبناءه  :تاريخ وانجازات
وبعد خمسين عام من تأسيس اإلمارات وحكم المغفور لهما باذن الله تعالى الشيخ زايد بن
سلطان آل نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  ،تحققت العديد من اإلنجازات التاريخية ومنها
على سبيل الذكر ال الحصر ؛بناء اقتصاد قوي نتج عنه تنويع مصادر الدخل ودعم المشاريع

المختلفة  ،واإلنجازات في مجال الصحة واإلسكان والبنية التحتية ،والمساعدات اإلنسانية،
ونشر األمن واألمان في الوطن ونشر ثقافة التسامح في ظل قوات مسلحة حديثة مرتبطة

بإنجاز مهم وهو تدشين الخدمة الوطنية بين شباب اإلمارات .أضف على ذلك السياسة الخارجية
ً
وعالميا ،وما تتميز به اإلمارات يمتد
العقالنية والمتوازنة والمتميزة بمجال القوة الناعمة عربيا

بقلم :د .مها الراشد

أكاديمية وكاتبة بحرينية
malrashid@uob.edu.bh

ً
تاريخيا ،أستطاع المغفور
له الشيخ زايد ن سلطان آل
نهيان منذ توليه حكم إمارة
أبوظبي في عام 1966
تعزيز الروابط مع بقية
اإلمارات وتشكيل االتحاد
الذي كان نواة للوحدة
العربية وحماية للمنطقة
والثروة النفطية من
المطامع الخارجية ،فمرت
جهوده رحمه الله وأسكنه
فسيح جناته بمراحل عديدة
وظلت مستمرة حتى عام
ً
تحقيقا إلرادة شعب
1971
اإلمارات واستجابة لرغباته،
لينتخب المغفور له الشيخ
زايد ليكون أول رئيس لدولة
اإلمارات العربية المتحدة.

ليشمل استراتيجياتها للثورة الصناعية األخيرة واالبتكار والذكاء االصطناعي  ،واألمن السيبراني

 ،واألمن المائي ،واالمن الغذائي .كما نجحت اإلمارات في اطالق العديد من االستراتيجيات

التي تسهم في تمكين المرأة والتوطين ورعاية المواهب الوطنية ودعم ذوي اإلعاقة وأصحاب
الهمم  ،األمر الذي يعكس اهتمام قادة اإلمارات لكل مافيه مصلحة لوطنهم وأبناءه لتضع
بذلك بصماتها الواضحة في المحافل الدولية بتحقيق مراكز متقدمة في كثير من المؤشرات

التنافسية العالمية وتصبح نموذجا مشرفا لدول وشعوب العالم.

مسيرة اإلمارات وانجازاتها مستمرة بإذن الله مستمرة بعد انتخاب الرئيس الثالث لدولة

اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،فسموه قائد تاريخي
من طراز رفيع  ،حقق العديد من اإلنجازات التي يشار إليها بالبنان على مستوى تعزيز السلم

واألمن ليس فقط على مستوى اإلمارات بل على مستوى المنطقة والعالم  ،أستطاع صنع
الفارق على المستوى المحلي وساهم في نشر مفاهيم التسامح والتعايش السلمي بين

األديان والمجمتعات ،داعم لتنويع األنشطة االقتصادية  ،ورائد من رواد العمل اإلنساني
والخيري على مستوى العالم .مستلهما توجيهات المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل

نهيان والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وخبرته الطويله التي شغل من خاللها مناصب قيادية

عدة في القوات المسلحة ،ساهم سموه في تطوير القوات المسلحة لدولة اإلمارات من

خالل التخطيط االستراتيجي والتدريب والهيكل التنظيمي وتعزيز القدرات الدفاعية للدول مما
جعل القوات المسلحة اإلماراتية مؤسسة مميزة تحظى بتقدير المؤسسات العسكرية الدولية.
كما تحفل مسيرة سموه بالعديد من المواقف التاريخية التي ما زالت تصب في مصلحة
تعزيز وتقوية الروابط والتضامن مع الدول العربية الشقيقة  ،حيث لم يتوان سموه في دعم

االستقرار اإلقليمي والتصدي لكل التهديدات والتحديات التي تمس أمن المنطقة.

خالصة القول ،لطالما ُعرفت اإلمارات العربية المتحدة بالخير ليس فقط ألبناءها وانما امتد
هذا الخير لكل دول العالم على كافة المستويات وأولها المستوى اإلنساني لتحتفظ بذلك على

مدار تاريخها العريق بوقفات وانجازات تاريخية مهمة ،رحم الله الشيخ زايد الخير الذي أنجب

لإلمارات العربية المتحدة وللمنطقة العربية رجال يحملون مسؤولية الوطن وهم المنطقة
العربية وتوحيدها والعمل على استقرارها ضمن نهج قوي ورؤية ثاقبة وخطط سديدة.
السطر األخير ...
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،

حاكم دبي
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المقاتلون األجانب في
أوكرانيا ..مصير محفوف بالمخاطر
لم يكد العالم يستفيق من جائحة كورونا التي ألمت بدوله جمعاء ،حتى بات على موعد جديد مع
حرب مستعرة في أوكرانيا ،تُ نذر القراءة األولية لمؤشراتها الراهنة بأن التداعيات الممتدة لها لن
سيما بعد أن ُأضيف إلى المعادلة متغير جديد ذو طبيعة إشكالية
تنحسر بين عشية وضحاها ،ال َّ
بالضرورة ،أال وهو «المقاتلون األجانب».

أ .هديـــر مصطفى

باحث سياسي مركز المعلومات ودعم القرار -مصر
فبعد أيام قالئل من اشتعال فتيل الحرب في أوكرانيا ،وفي ضوء رفض

وفي السادس من مارس  ،2022وبعد يوم واحد فقط من إطالق حكومة

الحرب األوكرانية وتحولها إلى حرب عالمية مجهولة المصير ،أعلن مكتب

صرحت وزارة الخارجية األوكرانية بأن إجمالي
تجنيد المتطوعين األجانبَّ ،

الدول األوربية والغربية إرسال قوات عسكرية إلى كييف خشية اتساع نطاق
الرئيس األوكراني «فولوديمير زيلينسكي» في السابع والعشرين من فبراير
 2022عن تشكيل «الفيلق الدولي للدفاع عن أوكرانيا” International
 ،Legion for the Territorial Defense of Ukraineوقوامه المواطنون

األجانب الراغبون في التطوع للقتال إلى جانب قوات الجيش األوكراني.

معنيا بتنظيم
خاصا بالفيلق الدولي؛ ليكون
موقعا
“زيلينسكي»
ً
إلكترونيا ًّ
ًّ
ً
المقدمة لالنضمام إلى الفيلق وصل إلى  20ألف طلب،
عدد الطلبات ُ
يشمل متطوعين من  52دولة  .وفي المقابل ،أكدت وزارة الدفاع الروسية

في الحادي عشر من مارس ،أن هناك نحو  16ألف متطوع في الشرق
األوسط مستعدين للقتال إلى جانب القوات االنفصالية المدعومة من
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روسيا في الشرق األوكراني  .

وال شك أن تدفق هذا الكم من المقاتلين األجانب إلى أوكرانيا يثير

جمة حول تأثير هؤالء األفراد على ميزان القوى في أرض
تساؤالت َّ

المعركة ،والتداعيات المحتملة التي قد تترتب نتيجة لذلك ،والموقف
وأخيرا االلتزامات التي تقع على عاتق المجتمع
القانوني لهؤالء المقاتلين،
ً

الدولي للحد من التداعيات السلبية المحتملة قدر المستطاع.

أولاً  :أي دور للمقاتلين األجانب في المعركة؟

ظاهرة التجنيد الجماعي للمقاتلين األجانب في جوهرها ليست بالظاهرة

الجديدة؛ حيث شهد العقد الثالث من القرن العشرين تدفق أكثر من 35000
متطوع حول العالم إلى إسبانيا؛ للمشاركة في الحرب األهلية اإلسبانية
ضمن األلوية الدولية « »The International Brigadeالتي تشكلت آنذاك

لمواجهة الجبهة القومية بزعامة الجنرال “فرانسيسكو فرانكو” ،بعدما

ألهبت رمزية “مناهضة الفاشية” حماس المتطوعين.

جددا على الصراع في أوكرانيا؛ إذ تشير
كما أن المقاتلين األجانب ليسوا
ً
التقديرات إلى أن المعارك في الشرق األوكراني بين االنفصاليين الموالين

لموسكو في دونباس وقوات الجيش األوكراني منذ عام  ،2014اجتذبت

أكثر من  17000مقاتل من  55دولة حول العالم.

وبشكل عام ،هناك عدد من المشكالت المرتبطة بتجنيد المقاتلين األجانب
ٍ
في أوكرانيا ،والتي قد تحد بدورها من أي تأثير بارز محتمل لهم في ميدان

المعركة ،في مقدمتها :ضعف المهارات القتالية للعديد من المتطوعين؛

حيث تشير الخبرات التاريخية إلى أنه حتى مع تلقي التدريب العسكري،

فعادةً ما يضيف المقاتلون األجانب القليل إلى القوة القتالية للجيوش
التي ينضمون إليها ،وهو ما ّ
تجلى في بعض الحاالت على وجه الخصوص،

كتجربة أفغانستان في الثمانينيات .هذا باإلضافة إلى الصعوبات اللغوية
التي قد تحول دون التواصل الجيد بين المقاتلين؛ إذ تتباين ألسنة

ٍ
يصعب معه تصور وجودهم في
لغات عديدة ،للحد الذي
المتطوعين بين
ُ
جنبا إلى جنب.
كتائب واحدة والقتال ً

ثانيا :تداعيات محفوفة بالمخاطر
ً

هناك حاجة إلى التعاون
بين سلطات األمن
واالستخبارات في البلدان
األصلية للمقاتلين من أجل
وضع استراتيجية لتعقب الذين
يسافرون إلى أوكرانيا أو يغادرونها

كييف .فرغم مساعي كييف لتجنب مخاطر التجنيد المباشر للمقاتلين من

أثبتت الخبرات التاريخية أن مشاركة المقاتلين األجانب في صراع ما ُيسهم

ِق َبل كتائب اليمين المتطرف في أوكرانيا ،من خالل مؤسسة عملية التطوع

وجه العموم ،وينطبق األمر ذاته على حالة المقاتلين األجانب في أوكرانيا،

صعوبة في ظل احتدام المعارك بالبالد .وفي هذا الصدد ،تجدر اإلشارة إلى

نحو خاص ،ويرتبط بمجموعة من التداعيات المقلقة على
في تعقيده على ٍ

وفيما يلي إشارة سريعة إلى أبرز هذه التداعيات على مختلف األصعدة:

تحت هيكل قيادة رسمي ،فإن السيطرة المركزية على القوات قد تصبح أكثر

ما رصدته مجموعة « - »SITE Intelligenceالتي تُ راقب أنشطة الجماعات

أ .عراقيل إضافية في مجال مكافحة اإلرهاب :تفرض تعبئة المقاتلين

المتطرفة  -من نشاط مقلق لبعض الميليشيات اليمينية المتطرفة من

إلى أن هؤالء المقاتلين عادةً ما يكتسبون خبرة قتالية إبان الصراع ،بما

االفتراضية ،مثل :تيليجرام  ،Telegramوالتي سعت خاللها إلى تجنيد

األجانب في أوكرانيا تحديات كبيرة في مجال مكافحة اإلرهاب؛ بالنظر

يزيد من احتمالية مشاركتهم في صراعات أخرى فيما بعد ،أو االنخراط في

أنشطة متطرفة بعد عودتهم إلى أوطانهم .وتشير القرائن إلى أن المقاتلين

األجانب على طرفي الصراع في أوكرانيا عام  2014شاركوا في صراعات
الحقة ،بما في ذلك القتال في سوريا والعراق ،كما ِ
عمل البعض كمرتزقة،

وانخرط آخرون في أنشطة مزعزعة لالستقرار في بالدهم.

الجدد في أوروبا وأمريكا الشمالية على حساباتها ببعض المنصات
النازيين ُ

األتباع للمشاركة في الصراع الدائر في أوكرانيا  .

آثارا ال تُ محى على
جـ  .بصمات ال تُ محى على المقاتلين :عادة ما تترك الحرب ً
المقاتلين ،فمن ناحية ،يتعرض كثيرون في ميدان القتال لأليديولوجيات
اليمينية المتطرفة ،بما ُيسهم في إنماء النزعات الراديكالية لديهم ،ومن

ناحية أخرى يعود البعض إلى أوطانهم بإصابات جسدية أو صدمات نفسية

ب .تحديات جسيمة لألمن األوروبيُ :يشكل الحشد الكثيف للمقاتلين

يصعب معها العودة إلى ممارسة أنشطة حياتهم اليومية في غياب برامج

تطرفا إلى ساحة المعارك في
حيث ال يوجد ضامن بألاّ تُ جتذَ ب عناصر أكثر
ً

د .تكاليف مرتفعة للبلد المضيف :حيث يمكن للمقاتلين األجانب أن

إضافيا لألمن اإلقليمي في أوروبا؛
تحديا
األجانب في جوار االتحاد األوروبي
ًّ
ً

إلعادة التأهيل واإلدماج.
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لم يكد العالم يستفيق
من جائحة كورونا التي
ألمت بدوله جمعاء ،حتى

بات على موعد جديد مع حرب
مستعرة في أوكرانيا والتي لن
تنحسر بين عشية وضحاها
يجعلوا األمور أسوأ بالنسبة للبلد الذي يستقبلهم ،فمن جهة ،يكون لهم

دور في إطالة أمد الصراع وتعقيده ،ومن جهة أخرى عادةً ما يرتبط انتشار
هؤالء المقاتلين في بلد ما بارتفاع معدالت العنف ضد المدنيين فيه؛

بالنظر إلى أنهم عادةً ما ال يكون لديهم عائالت أو أصدقاء في هذا البلد.

ً
ثالثا :تعقد الموقف القانوني للمقاتلين األجانب

.2

2أفراد المـيـلـيـشـــيــــات والـوحـــدات الـمـتـطـوعــــة األخرى ،على أن
يتوفر لديها الشروط التالية:

	•أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.

	•أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من ُبعد.
جهرا.
	•أن تحمل السالح ً
	•أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

ومع ذلك ،تبرز إشكالية أساسية فيما يتعلق بالحقوق القانونية للمقاتلين

األجانب في ميدان المعركة ،أال وهي :إمكانية تذرع بعض الدول إلنكار
حقوق هؤالء المقاتلين عند تعرضهم لإلصابة أو األسر من خالل نفي
صفة “المقاتل” عنهم ،وفي هذا الصدد ،يمكن التمييز بين صفتين

بارزتين لألفراد المتطوعين في النزاعات المسلحة خارج بالدهم ،وهما

ويعرفون بأنهم األفراد الذين ينضمون إلى نزاع مسلح
“المقاتلون”ُ :
ألسباب ودوافع ليست مادية أو مالية ،أيديولوجية كانت أو سياسية أو
قومية ،أو غير ذلك  .و»المرتزقة» :وهم األفراد الذين ُي َّ
جندوا للمشاركة في

نزاع مسلح مقابل وعد بتعويض مادي ،بحيث يكون المحرك الرئيس لهؤالء
َّ
ويتمثل الفارق
األفراد هو الرغبة في تحقيق مكاسب مادية أو شخصية .
ٍّ
لكل منهما في ميدان
األبرز بين المصطلحين في الحقوق التي تترتب

المعركة ،فبخالف حال “المقاتلين” ،تنص المادة ( )47من البروتوكول
األول اإلضافي لعام  1977على أن المرتزقة ال يتمتعون بوضع “أسرى

إحدى القضايا القانونية البارزة التي تُ ثيرها ظاهرة المقاتلين األجانب في

الحرب” .وهو ما يترك للحكومات حرية التعامل معهم على النحو الذي تراه

ميدان المعركة .وفيما يلي نظرة على كل منهما:

فقد بات بإمكان بعض الدول التذرع بتلك الصفة إلنكار حقوق المقاتلين

أوكرانيا ،هي مدى شرعية هذه الظاهرة ،والحقوق المكتسبة للمقاتلين في

أ .هل من شرعية للمقاتلين األجانب؟

ّ
تبنى مجلس األمن قرارين بارزين عام  2014بشأن ما أسماه “المقاتلين

اإلرهابيين األجانب” ،أولهما القرار رقم ( )2170الذي يدعو إلى وقف تدفق
“المقاتلين اإلرهابيين األجانب” إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق

والشام ،وجبهة النصرة وسائر الجماعات والتنظيمات والكيانات المرتبطة
بتنظيم القاعدة ،وتقديمهم إلى العدالة  .وثانيهما القرار رقم ()2178

مناسبا .ولما كان من الصعب إثبات أو دحض صفة “االرتزاق” ألي مقاتل،
ً
في ميدان المعركة عند تعرضهم للجرح أو األسر .وفي هذا الصدد ،يمكن

فهم خطورة تصريح وزارة الدفاع الروسية يوم  3مارس  2022بشأن
موقفها من األجانب المتطوعين للقتال في أوكرانيا ،باعتبارهم “مرتزقة”،

وليس “مقاتلين».

وختاما ،فإن التعامل األمثل مع ظاهرة المقاتلين األجانب في أوكرانيا
ً
يفرض على الحكومات النهوض بمسؤولياتها للحد قدر المستطاع من
التداعيات السلبية التي قد تنجم عن هذه الظاهرة ،وفيما يلي عدد من

الذين ّ
نطاقا من القرار سالف الذكر حول “المقاتلين
تعريفا أوسع
يتبنى
ً
ً

التوصيات المطروحة في هذا الصدد:

ويشمل“ :األفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو

على توجيه حماسهم إلى قنوات أخرى غير عنيفة ،مثل :تقديم التبرعات

اإلرهابيين األجانب” ،يتجاوز التركيز الضيق على جماعة أو تنظيم بعينه،

يحملون جنسيتها ،بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ،أو تدبيرها ،أو اإلعداد
لها ،أو المشاركة فيها ،أو تقديم تدريب على أعمال إرهابية ،أو تلقي ذلك

التدريب ،بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة»  .

ب .حقوق المقاتلين في ميدان المعركة

ستكون هناك حاجة إلى أن تشجع الحكومات الراغبين في مساعدة أوكرانيا
المادية ،والرعاية الطبية ،واألنشطة الخدمية األخرى؛ لمساعدة الالجئين

وغيرهم من الفئات السكانية المستضعفة خارج مناطق الحرب.

هناك حاجة إلى التعاون الوثيق بين سلطات األمن واالستخبارات في
البلدان األصلية للمقاتلين من أجل وضع استراتيجية شاملة لتعقب الذين

يسافرون إلى أوكرانيا أو يغادرونها؛ تسهيلاً لعودتهم فيما بعد ،أو لمالحقة

يكفل القانون الدولي اإلنساني الحماية القانونية للمقاتلين ،حال تعرضهم

من يرتكبون جرائم حرب خالل المعارك.

ذلك مجموعة من الحقوق الممنوحة لهم ضمن وضع “أسرى الحرب”).

فهناك حاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم؛ بهدف تقييد قدرتهم على

لإلصابة أو األسر ،من االنتقام أو التعذيب أو المعاملة السيئة ،بما في

وسع المادة ( )4من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام
وتُ ِّ
 1949الفئات المتضمنة التي ينطبق عليها وضع أسرى الحرب ،لتشمل

من يقعون في قبضة العدو من الفئات التالية:
.1

1أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع أو الوحدات المتطوعة التي
جزءا من هذه القوات المسلحة.
تشكل ً

وبالنسبة للمتطرفين من ذوي التوجهات الراديكالية على وجه الخصوص،

السفر إلى ميدان المعركة ،أو على األقل إخضاعهم آلليات رقابة مشددة
عند مغادرتهم أوكرانيا.
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مـا الذي أوصلنا إلى هنا؟
فبالنسبة لقوى الوضع القائم تعتقد بان أفضل سبيل الستمرار األمن واالستقرار العالميين هو

باستمرار الوضع القائم على الهيمنة والسيطرة والنفوذ الغربي بقيادة الواليات المتحدة على النظام
العالمي ،وبالتالي ال تريد لهذا الوضع التغيير .أما قوى التغير فإنها تعتقد انها هي أيض ًا صاحبة حق

مشروع في أن تلعب دور عالمي في النظام العالمي ال يقل عن الدور الذي تلعبه الواليات المتحدة،
جزء من معادلة القوة والهيمنة
وبالتالي فهي تحاول تغير الوضع القائم وإنشاء وضع جديد تكون فيه ً

العالمية .وهذا ما ترفضه قوى الوضع القائم التي ترى بان بقاء الوضع القائم هو األسلم واألفضل

بقلم :د.محمد بن هويدن

أستاذ العالقات الدولية المشارك  -جامعة
اإلمارات العربية المتحدة
binhuwaidin@hotmail.com

يمر العالم اليوم بفترة من
الفترات العصيبة في العالقات
الدولية ،حيث تتشكل تفاعالت
دولية توثر بشكل مباشر
وغير مباشر على المعطيات
العامة لشكل النظام الدولي.
وعادة عندما تحدث مثل هذه
المعطيات يكون العالم أمام
مفترق طريق ،حيث أن مثل
هذه المعطيات من شأنها
السعي إلحداث تغيرات كبرى
من خالل تحدي األمر القائم
وإحالل واقع دولي بمعطيات
جديدة وربما بشكل جديد.
لذلك فإن العالم في وجهة
نظرنا بحاجة إلى قراءات
صحيحة تضع نصب عينها
االبتعاد عن فرص تشكالت
من شأنها اإلضرار باألمن
والسلم الدوليين .فقوى
الوضع القائم كالواليات
المتحدة ترفض ما تحاول
قوى التغير أن تفعله
كروسيا والصين.

لهيمنتها وسيطرتها العالمية.
لذلك فإن ما وصل إليه العالم اليوم من حالة توتر عالية جد ًا بين قوى الوضع القائم وقوى التغير

هو أمر طبيعي لطالما ان كل طرف يتمسك بحقه في الهيمنة والسيطرة على النظام العالمي أو
جزء منه .فالواليات المتحدة التي نجحت في اسقاط االتحاد السوفيتي وهيمنته على جزء من النظام
ترفض اليوم محاوالت البروز الصيني والروسي الساعية للعب دور عالمي ،وإبراز نفسها كدول ذات

نفوذ وهيمنة عالمية شأنها شأن الواليات المتحدة .هذه الموقف األمريكي ترجمه رفضها إنهاء
حلف الناتو بعد سقوط االتحاد السوفيتي وإصرارها على تمدده شرق ًا إلى مناطق النفوذ والسيطرة

التقليدية الروسية .وعليه كان من الطبيعي أن ترد روسيا بموقف حازم رافض لذلك المسعى .لذلك
تحركت نحو أوكرانيا من أجل إرسال رسالة واضحة للواليات المتحدة مفادها أن روسيا ترفض رفض ًا
قاطع ًا استراتيجية الناتو في التمدد شرق ًا واحتواء روسيا عبر إنشاء وجود عسكري للناتو على الحدود
القريبة لألراضي الروسية .هذه العقلية التي كانت سائدة في الحرب الباردة هي ذاتها التي تسود اليوم

في المخيلة األمريكية التي لم تتجاوزها نحو عقلية جديدة لفترة ما بعد سقوط االتحاد السوفيتي

ونهاية الحرب الباردة .لذلك فاستمرارية واشنطن بتلك العقلية جعلت قوى التغير تتبنى مواقف
متشددة موازية لمواقف الحرب الباردة للتعبير عن رفضها لما يحدث في النظام الدولي .أوكرانيا
كانت الضحية ،ولن تكون األخيرة.

لذلك نستطيع القول اننا أمام نظام دولي يدخل مرحلة عودة مالمح الحرب الباردة بين قوى الوضع
القائم وقوى التغير .هذه الحرب التي من شانها أن تُ حدث حالة من التوتر العالمي بين تلك القوتين،
وستلقي بضاللها على حالة األمن واالستقرار العالميين .وربما ان المخرج لهذه الحالة هو بقبولها
ومحاولة احتواء خطورتها أو بالتفكير خارج فكر الحرب الباردة والعمل على ربط اآلخرين بترتيبات

تدخلهم في منظومة االقتصاد والسياسة العالمية وعدم تهميشهم ومحاولة اخراجهم من هذه
المنظومة وجعلهم بالتالي أكثر قرب ًا مع بعضهم البعض وتعاون ًا لخلق شراكة تعمل على إحداث بدائل
للمنظومة العالمية القائمة حالي ًا .إذا لم يحدث ذلك فإن المنظومة الليبرالية العالمية ستكون أكبر

الخاسرين ،حيث ستخرج العديد من قوى التغير من تلك المنظومة أو ستعمل على خلق منظومة
بديلة تمكنها من تجاوز التزامات المنظومة الليبرالية القائمة حالي ًا .فمزيد من العقوبات على دول
كبرى كروسيا والصين من شانه أن يجعل مثل هذه الدول تبحث عن بدائل ،كالذي فعلته روسيا مؤخر ًا

بفرض عملية شراء الغاز من الدول األوروبية بالعملة الروسية وليس بالدوالر األمريكي ،حيث أن في

هذا األمر إضعاف للدوالر األمريكي باعتباره العملة المهيمنة على التبادالت االقتصادية العالمية

والسيما في مجال غاية في األهمية مثل مجال الطاقة.
ً
ً
إن الحل األمثل للخروج من األزمة العالمية الحالية هو التفكير بعيدا نوعا ما عن فكر الحرب الباردة،

واعتماد مقاربات جديدة قوامها أن النظام الدولي ال يمكن أن يستمر بسيطرة دولة واحدة ،بل البد
جزء من القيادة والهيمنة العالمية .فالحل في التعددية
من إشراك اآلخرين واعطاءهم الفرصة ليكونوا ً
بإشراك القوى العالمية في مشاكل وأزمات العالم وليس في القطبية التي كانت سائدة في زمن
الحرب الباردة .ولعل عودة روسيا والصين تشير إلى أن التاريخ لم ينتهي كما اعتقد فرانسيس فوكو

ياما ،بل انه حاضر وموجود وتعبر عنه االختالفات الحضارية والثقافية والسياسية بين دول العالم.
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عالم ما بعد األحادية القطبية:

جدلية العالقة بين االقتصادي والعسكري والسياسي

من يتعمق في قراءة تاريخ العالقات الدولية يخلص إلى أن هناك عالقة جدلية بين المتغيرات
االقتصادية والعسكرية والسياسية التي ِّ
تمكن الدول من تحديد مكانها ومكانتها في هيكل النظام
الدولي في كل مرحلة من مراحله؛ بحيث يصعب معها تحديد أي هذه المتغيرات هو العامل
اآلخرين وراءه ،ويمهد لهما الطريق.
المستقل ،وأيها هو العامل التابع ،وأي منها يقود
ْ
أ .د .نصر محمد عارف

استاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة
فقد تعودنا على قراءة أن القدرات العسكرية للدول هي التي تمهد للقوة

حفظ التاريخ الحديث لنا أن أهم مؤشرات سقوط االتحاد السوفيتي ،في

أو الهيمنة السياسية تمهد الطريق للشركات االقتصادية للتغلغل

كامل من أجل «ساندويتش ماكدونالد األمريكي» ،وكان هذا المشهد

تعمم حالة معينة على تاريخ التفاعالت الدولية المعقدة والمتشابكة.
ِّ

لتظهر للعالم فشل النظرية والتطبيق في الدولة االشتراكية األولى ،وقد

االقتصادية ،أو أن النفوذ االقتصادي يخلق التبعية السياسية،

والسيطرة ،ثم االستيالء والنهب المنظم ،وهذه جميعها قراءات تبسيطية

 26ديسمبر  ،1991كانت وقوف المواطنين في عاصمته موسكو ليوم
السريالي مع الكوكاكوال والبنطلون الجينز أهم وسائل الواليات المتحدة
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َّ
مثل هذا المشهد نهاية العالم ثنائي القطبية ،والدخول إلى العالم أحادي
القطبية في مطلع تسعينيات القرن الماضي ،وكان العامل الرئيس لهذا

التحول هو االقتصاد ،فقد قادت حرب أفغانستان إلى انهيارات اقتصادية

في االتحاد السوفيتي ،دفعت قيادته إلى تفكيكه والقضاء عليه بصورة
إرادية رغم قوته العسكرية ونفوذه السياسي العالمي.

وفي  8مارس  ،2022تعود ماكدونالد للمشهد مرة أخرى؛ حيث تقرر

فرعا لها في عموم روسيا االتحادية؛ في موقف يعكس
الشركة إغالق ً 850
عسكريا في حرب أوكرانيا التي
العجز األمريكي والغربي عن مواجهة روسيا
ًّ

اندلعت في  24فبراير الماضي ،فلجأت إلى العقوبات االقتصادية .ولكن

هذا المشهد بدوره يؤرخ لنهاية العالم أحادي القطبية ،والدخول إلى عالم
متعدد األقطاب ،سوف تصنعه القدرات االقتصادية ،كما سوف يتضح

في السياق اآلتي.

القدرات االقتصادية عادة
ما تكون هي العنصر
الحاسم الذي يحدد مدى
فعالية كل من القدرات السياسية
والعسكرية

هذه العالقة الجدلية بين القدرات الثالث للدول :االقتصادية والعسكرية
والسياسية ،تحددها ظروف الزمان والمكان ،ولكن هناك ًّ
خطا ثابتً ا فيها،

العالمي المنعقد في ميونخ بألمانيا ،قائلاً « :آمل أن يسعى القادة الذين

مدى فعالية كل من القدرات العسكرية والسياسية ،فعلى سبيل المثال،

ال بد أن يكون نظام ما بعد العالم الغربي «.”postwest world order

وهو أن القدرات االقتصادية عادة ما تكون هي العنصر الحاسم الذي يحدد

وضعا يعكس حجم هذه
لم تمنح القدرات العسكرية الهائلة كوريا الشمالية
ً
القوة العسكرية بسبب ضعف القدرات االقتصادية وتراجعها ،ولم تستطع

فرنسا رغم نفوذها السياسي الكبير أن تناطح الواليات المتحدة بسبب
الفارق الهائل في القدرات االقتصادية.

تحول النظام الدولي

مخاطبا قادة العالم الغربي في االجتماع الثالث والخمسين لمؤتمر األمن
ً

يشعرون بتحمل المسؤولية إلنشاء نظام دولي عادل ،وهذا النظام العادل
قالها “الفروف” بعد أن فعلها “بوتين” قبل ذلك التاريخ ،إن العالم يتجه

ُّ
التشكل ،تحمل العبء األكبر في هندسته
نحو نظام دولي جديد في طور

روسيا والصين ،ومعهما يدخل العالم بقوة إلى مرحلة ما بعد الغرب،
ً
رهينا للقوى الغربية التي فرضت نفسها على
بعد أن عاش قرنين كاملين

شعوب األرض بقوة السالح ،وسطوة االستعمار ،وبهما نهبت الثروات؛
فأسست نهضة حضارية وعلمية وصناعية غير مسبوقة ،جوهرها النهب

كبيرا في بنية النظام الدولي
والحقيقة أننا في عالم اليوم نشهد تحولاً
ً

فقرا شاملاً ؛ إذ كانت
والسرقة واالستيالء على ثروات اآلخرين ،وإفقارهم
ً

وذلك بفضل التحوالت الكبرى في موازين القوى االقتصادية في عالم

بمفاعيل الفساد والمالذات اآلمنة للفاسدين ،وتسرق العقول بتهجيرها

عاما،
ستقود إلى نهاية حالة القطبية الواحدة التي استمرت ألكثر من ثالثين ً

اليوم .في  18فبراير  ،2017وقف «سيرجي الفروف» وزير الخارجية الروسي،

تسرق الموارد الطبيعية بقوة السالح أو ترهيب السياسة ،وتنهب الثروات

وجذبها بإغراءات متعددة.
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إلى عالم ما بعد الغرب حقيقة صنعها االقتصاد قبل أن تقررها السياسة،
وترسخت في الواقع قبل أن تنطق بها ألسنة السياسيين.

االقتصاد األقوى

ولكي نعرف بدقة حركة مراكز الثقل االقتصادي في العالم؛ فلننظر إلى

االقتصادات األقوى عام  ،2050سنجد أن االقتصاد األول في ذلك

التاريخ سيكون االقتصاد الصيني بناتج محلي إجمالي  58تريليون دوالر،

يليه الهندي  44تريليون دوالر ،ثم الواليات المتحدة  34تريليون دوالر،
فإندونيسيا  10تريليون دوالر ،وبعد ذلك يأتي كل من البرازيل وروسيا
 ٧تريليونات دوالر ،ثم المكسيك واليابان وألمانيا  6تريليونات دوالر،
وبريطانيا  5تريليونات دوالر ،ثم تأتي تركيا وفرنسا والسعودية ونيجيريا

اقتصاديا
ومصر .هذه األرقام تقول لنا إنه من ضمن أقوى عشرة دول
ًّ
بإجمالي  183تريليون دوالر هناك  7دول خارج العالم الغربي ،بإجمالي 138

تريليون دوالر ،وثالث دول في العالم الغربي بإجمالي  45تريليون دوالر،
أي :إن نصيب الدول الغربية لن يتجاوز ربع االقتصادات العالمية الكبرى.

هذه الحقائق بدأت تنعكس على الواقع الدولي اآلن على مستوى
التحالفات الدولية ،وإعادة ترتيب مناطق مختلفة من العالم ،ومنها العالم

العربي ،وبدأت إرهاصات تنفيذها في منطقة الشرق األوسط ،وشرق
أوروبا ،وشرق آسيا ،وبدأت كل من روسيا والصين تتحركان بطريقة ثابتة

وهادئة ،ولكنها صارمة نحو تنفيذ هذا الهدف البعيد ،وهو االنتقال إلى
عالم ما بعد الغرب.

بدأت القوى الغربية
وخاصة أمريكا وفرنسا
وألمانيا وبريطانيا
تتحرك بصورة متناغمة

لعرقلة التوسع الصيني،
ومحاصرة نموها االقتصادي
المتسارع ،وفك االرتباط بينها
وبين روسيا

حين أدركت القوى الغربية أن القوة االقتصادية الصاعدة للصين سوف

اقتصاديا
خصوصا مع تمدد الصين
تنعكس على هيكل النظام الدولي،
ًّ
ً
في إفريقيا وأمريكا الجنوبية لشراء الموارد األولية والمعادن االستراتيجية
عاما ،وحين ظهرت
والنادرة بكميات هائلة ،ولمدد زمنية تزيد على العشرين ً
هذه الحقيقة واضحة ،ال سيما بعد األزمات المالية المتتالية منذ نهاية
 ،2008بدأت القوى الغربية ،خاصة أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ،تتحرك
بصورة متناغمة لعرقلة التوسع الصيني ،ومحاصرة نموها االقتصادي
المتسارع ،وفك االرتباط بينها وبين روسيا ،ذلك االرتباط الذي يؤشر إلى

بروز حلف استراتيجي يهدد نظام القطبية الواحدة المتمثل في الواليات
المتحدة ،وخلفها االنفراد الحضاري الغربي بالعالم.

رؤية استراتيجية جديدة

هنا برزت الرؤية االستراتيجية التي تهدف إلى نقل منطقة التوتر األشد
سخونة من الشرق األوسط إلى وسط آسيا ،مع الحفاظ على كم من

التوترات في العالم العربي يحقق بعض المصالح االستراتيجية الكبرى،

ويأتي هذا في إطار التحول االستراتيجي الكبير لإلدارة األمريكية من أوراسيا
إلى المحيط الهادئ ،وذلك بعد أن صارت المصالح الكبرى للعالم الغربي
تتمثل في احتواء الصين وروسيا والهند ،تلك القوى التي سوف تزيح

العالم الغربي بما فيه أوروبا وأمريكا من الصدارة ،وتعيد قيادة العالم إلى

قبل قرنين من الزمان ،كان مركز العالم في الشرق؛ إذ كان االقتصاد في

آسيا بعد أن انتقلت منها منذ قرنين من الزمان مع الثورة الصناعية إلى

الصناعية وحركة االستعمار تحول المركز إلى الغرب األوروبي ،وبعد الحرب

األمريكي المتعجل والعشوائي من أفغانستان ،وتسليمها عن عمد لحركة

الصين والهند ،والقوة العسكرية في الدولة العثمانية ،ومع انطالق الثورة

العالمية الثانية انتقل إلى العالم الجديد ،إلى أمريكا وريثة اإلمبراطورية

اقتصاديا ،فإن االنتقال
البريطانية .وكما كان االنتقال إلى عالم الغرب
ًّ

أوروبا وامتداداتها في أمريكا الشمالية ،وفي هذا السياق جاء االنسحاب
طالبان ،على أمل أن تخلق طالبان بؤرة توتر جديدة تجتمع فيها الحركات

اإلسالمية العنيفة التي سوف تربك الصين والهند وروسيا.
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أيضا كان التدخل األمريكي في إفريقيا؛ حيث ُن ِق َل تنظيما
وفي السياق نفسه ً
القاعدة وداعش إلى المناطق اإلفريقية التي توسعت فيها االستثمارات
الصينية؛ لخلق بؤر توتر تعرقل تمدد المصالح الصينية في مناطق مثل

دول الساحل (مالي ،وبوركينا فاسو ،والنيجر ،وتشاد)؛ لذا يمكن فهم تعدد
خصوصا تلك التي
االنقالبات العسكرية في دول الساحل وغرب إفريقيا،
ً

انخرطت قياداتها في عالقات عميقة مع الصين ،مثل :الرئيس الغيني “ألفا
انقلِ ب عليه في  5سبتمبر  ،2021بعد توقيعه عقد تصدير
كوندي” ،الذي ُ
طويل األمد لخام األلومنيوم مع الصين.

الحرب األوكرانية

ثم جاءت حرب أوكرانيا لتُ ربك التحول االستراتيجي األمريكي الكبير من

أوراسيا إلى الباسيفيك ،وتُ عيد الواليات المتحدة وبروكسل إلى البيت

ويصبح الهم األكبر لهما تأمين حدود حلف شمال األطلسي،
األوروبيُ ،
والحفاظ على مصادر الوجود ،مثل الطاقة والغذاء ،ويكتشف العالم أن

القطب العالمي األوحد غير قادر على ممارسة دوره؛ حيث َف َق َد قوة الردع
وف َق َد القدرة
التي كان يجب أن تمنع روسيا من شن حرب على أوكرانياَ ،

أيضا ،واكتفى بأضعف الوسائل وهي الحصار االقتصادي
على المواجهة ً

جاءت حرب أوكرانيا
لتربك التحول
االستراتيجي األمريكي
من أوراسيا والباسيفيك وتعد
الواليات المتحدة وبروكسل
إلى البيت األوروبي ويصبح
الهم األكبر تأمين حدود حلف
شمال االطلسي

واإلعالمي والثقافي ،وحتى في هذه كانت اآلثار السلبية للعقوبات الغربية
تأثيرا على االقتصادات األوروبية واألمريكية بدرجة تجعلها
على روسيا أشد
ً
سالحا ذا حدين ال يمكن استخدامه لفترات زمنية طويلة.
ً
في ضوء كل هذه التطورات يتزايد التقارب الروسي الصيني ،وتتوطد

ويعلن وزيرا خارجية الدولتين أن النظام العالمي أحادي
العالقات بينهماُ ،
القطبية قد انتهى ،وتشرع روسيا والصين في التحضير لعالم متعدد
األقطاب سوف تكون بداياته بفقدان الدوالر األمريكي هيمنته االقتصادية

على العالم ،ومعها يفقد االقتصاد األمريكي تفرده وصدارته ،ويفتح المجال
ً
مكانا في
أمام قوى دولية صاعدة ،مثل :الصين وروسيا والهند ،لتجد لها

قمة النظام العالمي ،ومعها سوف تسعى أوروبا إلى االستقالل العسكري
ً
موحدا؛ وبذلك تصبح أوروبا
جيشا
عن الواليات المتحدة األمريكية ،وتشكل
ً

تابعا للواليات المتحدة األمريكية.
قطبا
عالميا مستقلاً  ،وليس ً
ًّ
ً
في يوم األربعاء  30مارس  ،2022أعلن وزير الخارجية الروسي “سيرجي

الفروف” في مدينة “تونشي” بشرق الصين أن الصين وروسيا تعتزمان

قدما نحو نظام عالمي عادل ومتعدد األقطاب ،وقال“ :نحن مهتمون
السير ً

بأن تتطور عالقاتنا مع الصين بشكل ثابت ومستمر” ،وهو ما اتفق عليه
زعيما البلدين الرئيس “بوتين” والرئيس “شي جين بينج”؛ أن روسيا والصين

معا نحو نظام عالمي متعدد األقطاب وعادل بناء
وشركاءهما سيتحركون ً

مؤكدا
على نتائج “المرحلة الخطيرة التي يمر بها تاريخ العالقات الدولية”.
ً
مرة أخرى“ :نمر بمرحلة خطيرة للغاية في تاريخ العالقات الدولية ،وأنا

مقتنع بأنه في أعقاب هذه المرحلة ،ستتضح مالمح الوضع الدولي بشكل
كبير وسنتحرك معكم ،ومع شركاء آخرين في الرأي ،نحو نظام عالمي متعدد

األقطاب وعادل وديمقراطي”.

الخاتمة

إذا كانت الحـــرب العالميـــة األولى قد شهدت نهاية اإلمبراطورية األلمانية

واإلمبراطورية الروسية واإلمبراطورية العثمانية واإلمبراطورية النمساوية
المجرية ،وظهور نظام عالمي جديد متعدد األقطاب تقوده الدول

االستعمارية :بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ،وكانت حرب السويس  1956نهاية
لنظام عالمي متعدد األقطاب تقوده الدول االستعمارية األوروبية :بريطانيا
وفرنسا وإيطاليا ،وبداية لنظام القطبية الثنائية الذي قادته الواليات

المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي ،وكانت حرب أفغانستان خالل عقد
الثمانينيات من القرن الماضي نهاية لنظام القطبية الثنائية عام ،1991

وبداية لنظام القطب الواحد الذي انفردت به الواليات المتحدة األمريكية،
فإن حرب أوكرانيا  2022ستكون نهاية لنظام القطب الواحد ،وبداية لنظام
متعدد األقطاب؛ سيكون فيه لروسيا والصين واالتحاد األوروبي موقع

قيادي بجانب الواليات المتحدة .ويبقى السؤال المحوري الذي يحتاج إلى

أن تنصرف إليه عقول المخططين االستراتيجيين :أين موقعنا في هذه
التحوالت الكبرى؟
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لتأكيد قوة الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية..

كيف تستفيد المؤسسات
األمنية والعسكرية من الدراما؟
مما الشك فيه ،أن الدراما بمفهومها الشامل واألعم ،هي أحد أهم وسائل الترفيه واالتصال
ً
جليا
القوية لكافة الشعوب منذ آالف السنين ،ولكنها أيضا سالح قوي التأثير بزغ
في أعقاب الحرب الباردة بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية ،حيث عكف
المنظرون على تحليل وطرح مفاهيم جديدة ومختلفة للقوة ،من مصطلح قوة االستتباع غير
القهرية ،او «..»co-optive power
أ .دعاء حلمي

ناقدة وسيناريست  .المعهد العالي للسينما
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وتبلورت قوة االستتباع هذه فيما بعد ،بما عرف بالقوة الناعمة التي
أضحت أحد المفاهيم األساسية في علوم السياسة واالجتماع السياسي،

معلنة عن نفسها فيما بعد من خالل السينما األمريكية ،والتي باتت أكبر
داعم للتحركات السياسية األمريكية خارج حدودها ،وإعادة تجسيد تلك

األحداث الفارقة مثل حرب أمريكا في فيتنام ،والحرب العالمية الثانية،
وأعمال الحقة جسدت رؤسائها والشخصيات السياسية المؤثرة ،سواء

من خالل السينما أو عبر بوابة الدراما ،وبالتوازي مع أفالم عنيت ــــــ في
األساس ــــــ بتصدير الحلم األمريكي وصورة البطل األمريكي الخارق لما
ً
ً
وخارجيا ،وهو ما يعكس أهمية
داخليا
لتلك القوة من تأثير في المتلقي

استغالل الدراما من قبل الجهات المعنية والمنوط بها الحفاظ على األمن

القومي للدول داخليا وخارجيا ومواجهة كل ما يهدد مؤسساتها وأعمدتها

األساسية والتي هي هدف استراتيجي ألي عدو خارجي ضرب تلك
المؤسسات وتدميرها داخليا ..

الباحثة وأستاذة مادة التحليل الدفاعي في كلية الدراسات العليا للبحرية

األميركي ،آنا سيمونز ،عرفت القوة الناعمة بأنهاالجيل والنمط الرابع من

حروب المستقبل ،واستبدالها موازين الحروب العسكرية التقليدية،مؤكدة
أن عقل المواطن والتالعب به هو أهم مرتكزات الحروب المستحدثة لتدمير

المجتمعات من الداخل ،من خالل استحداث أدوات جديدة بين الناس
لفرض األفكار والتوجهات وأيديولجيات بشكل ناعم في عقول المتلقين.

وعلى مؤسسات الدولة ،أن تستغل وتستخدم تلك القوة حتميا ،لما لتلك

األعمال من قدرة على إثارة الحماسة الوطنية واالنتماء وزرع الوالء واحترام
األجهزة األمنية وتقدير دورها األمني والعسكري داخليا وخارجيا ،و الحفاظ

على الهوية ،والمقصود به كل ما رسخ في وعي الشعوب لكل دولة،

فالمسلسل الواحد بقيمة عشرات الكتب نظرا لعديد من العوامل أهمها
سرعة وقوة االنتشار والتأثير على حد السواء..

لقد بات لمفهوم الدراما دور محوري في حياتنا المعاصرة وسياقاتها

الثقافية المجتمعية ،حيث يعتبرها أغلب علماء علم االجتماع المعرفي
(ظاهرة من ظواهر التاريخ األدبي ،ووثيقة من وثائق التاريخ اإلنساني)،
ومع تجسد األحداث اليومية التي تشكل النواة األساسية للتاريخ اإلنساني،
أصبح السرد الدرامي هو البديل المثالي لتسجيل حركة التاريخ القادمة من

رحم تلك األحداث.

فالدراما وعاء تعبوي شامل يمكن مؤسسات الدولة من شرح المشاكل

واع يجعل استقبالها من
والقضايا والتحديات في إطار جذاب ومحتوى ٍ
مختلف الشرائح والطبقات أمرا غاية في األهمية لزيادة الوعي الجمعي
المجتمعي.

أيضا ،في أعقاب األحداث المؤثرة على
وظهر استخدام الدراما والسينما ً

المجتمعات ،كما حدث في أعقاب نكسة  67وحرب  6أكتوبر المجيدة
والصراع العربي اإلسرائيلي والحفاظ على األرض والتكاتف العربي إزاء حرب

أكتوبر ..وشرح مالبسات وأسباب وتأثير كل منهما في عديد من األفالم

والمسلسالت استطاعت نقل تلك المجريات بصورة جذابة ومؤثرة،من
خالل أعمال درامية أثرت في وجدان الشعب المصري والعربي على حد
سواء..

وفي كتابها «دراما المخابرات وقضايا الهوية الوطنية» ،الصادر عن دار

العربي للنشر بالقاهرة ،ترصد الدكتورة دعاء أحمد البنا ،مفهوم دراما
المخابرات كآداة إعالمية للحفاظ على الهوية الوطنية والتأكيد على قوة

على مؤسسات الدولة
أن تستغل وتستخدم
الدراما لما لها من قدرة
على إثارة الحماسة الوطنية
واإلنتماء وزرع الوالء واحترام
األجهزة األمنية وتقدير دورها
ً
ً
وخارجيا
داخليا
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المسلسل الدرامي
الواحد بقيمة عشرات
ً
نظرا للتأثير وسرعة
الكتب
وقوة اإلنتشار

الدولة وتقديم رموز وطنية وخلق مشاعر التوحد لتبني فكرة سياسية

واإليمان بها ،وتعزيز مشاعر االنتماء للوطن.

أدوات القوى الناعمة

غرس كل ما يحض على تقوية الوازع الوطني واالرتقاء بالشعور بالذائقة
الجمالية وتنمية الثقافة المعرفية بكل الشفافية بأوضاع الوطن وتحدياته
اآلنية والمستقبلية.

ولجأت الدراما لتقديم بطوالت حقيقية لرجال الظل من أبطال المخابرات

استكماال لهذا الدور المهم لها ،والذي غالبا ما يلقى أكبر األثر،
المصرية
ً
مثل ملحمتي (رأفت الهجان) و(جمعة الشوان) ،أو «دموع في عيون وقحة»،

وكذلك «السقوط في بئر سبع» أو «الحفار» أو «حرب الجواسيس» .وكلها
مسلسالت ساهمت في رفع الحس الوطني وترسيخ قيم االنتماء والهوية
ً
أحداثا تاريخية حقيقية من خالل
المصرية .وقد تناولت هذه المسلسالت

مثال على غرار «الحفار» أو قصة حقيقية من ملفات
تجسيد عملية حربية
ً
المخابرات المصرية مثل «رأفت الهجان» .كانت هذه المسلسالت لتجسيد

الواقع وساهمت في تأريخ مراحل مهمة من الحياة السياسية المصرية
ً
ً
ً
دورا في نقل ما حدث
كبيرا ألنها مارست
نجاحا
حققت كل هذه األعمال

الدراما باعتبارها من أهم أدوات القوى الناعمة في وقتنا الحاضر ،يفترض

على الشاشة ،وقد كانت مسلسالت مقنعة ألنها خاطبت عقل ووجدان

شأنه علو الشأن الوطني لصالح الوطن،

في نطاق ضيق ال يؤثر في األحداث الهامة ،حيث تهدف دائما إلى إضفاء

إخالصها في اختيار الموضوعات ذات الطابع االجتماعي المفيد الذي من

المشاهد ،حتى لو كانت هناك بعض التغييرات عن الواقع ،فإنها تبقى

وألنها تمتلك من عناصر الجذب واإلبهار مثل القصة اإلنسانية االجتماعية

الطابع الدرامي ،فدائما ما يلجأ المبدع بتأطير جانب معين من حدث تاريخي

وكلها عناصر تأثير تعيد تجسيد الحياة امام المتلقي وهو ما يكسبها تلك

برصد الحدث التاريخي بكافة تفاصيله ولكنه يختار زاوية محددة تعبر عن

والحبكة الدرامية واألداء الجيد للممثلين والمؤثرات الصوتية واأللوان
األهمية اآلسرة للقلوب والعقول معا ،فإنه يقع عليها عليها العبء األكبر

الخالقة لقوى الشباب ،عن طريق
في اتساع (مغناطيس الجذب) للطاقات
َّ
شن الحرب الثقافية العقالنية لتغيير المفاهيم الوطنية وتشذيبها من كل
ما يخالف المنطق والعرف في التراث الديني بالذات ـ وبخاصة نظريات

عدم قبول اآلخر سياسيا وعقائديا ـ وهى اللعبة التاريخية التي ينتهجها

الغرب منذ طرد االحتالل العسكري من الشرق األوسط ،فكان االلتفاف
عن طريق إثارة النعرات القبلية والطائفية والمذهبية بين الدول العربية

والعالم الثالث بوجه عام ..وتلك األفكار نتمنى تجسيدها واقعيا ألجل

أو لحظة تاريخية معينة أو شخصيات محددة ،فال يمكن أن يقوم المبدع

منظوره عن الحدث التاريخي نفسه.

وهو ما ظهر الحاجة الماسه إليه في أعقاب ثورة يونيو  2013لتأريخ وتوثيق

تلك المرحلة الهامة من عمر الوطن وسرد األحداث من زاويتها الحقيقية

لقطع الطريق أمام كل محاوالت تغيير الوقائع وحكيها بصورة مغايرة عما

حدث وهو ما تم بالفعل بعدد من االعمال منها مسلسل االختيار بأجزائه
الثالثة ،والذي يتناول فترة مهمة من تاريخ مصر المعاصر ..

«االختيار» يكتب التاريخ

درع الوطن ...مسيرة وطن

77
لقد تابع جموع المصريين مسلسل االختيار في جزئه األول الذى رصد

فترة مهمة من تضحيات رجال الجيش المصرى فى سيناء فى مواجهة
هذا اإلرهاب األسود من خالل تجسيد قصة الشهيد احمد المنسي ،ونقل

المخاطر والتحديات التي واجهها جنود مصر البواسل؛ ليستمر اإلبداع
بأحد أهم األعمال الدرامية في رمضان الماضي في االختيار  ،٢متناوال

حجم الخطر الذى كان يحيط بمصر والمصريين ،من خالل ملفات األمن
ً
دفاعا
الوطني واستعراض بطوالت رجال الشرطة وتعرضهم لالستشهاد
عن مقدرات الوطن.

أما جزئه الثالث فقد تناول المسلسل زاوية بالغة الخطورة والحساسية؛
ألنها قدمت كواليس حكم الجماعة اإلرهابية سواء من الجانب التوثيقي

القائم على تسجيالت ولقطات مؤرشفة حقيقية ومن خالل التقمص
المذهل الذي وصل إلى حد التجسيد من قبل ياسر جالل وأحمد بدير

وعبد العزيز مخيون وخالد الصاوي وعدم االعتماد على التقليد في تقديم
تلك الشخصيات الحقيقية خالل األحداث التي يسلط عليها الضوء في

المسلسل تحديدا في عامي  2012و 2013

كما تم تقديم كواليس عمل األجهزة األمنية خالل تلك الفترة والتي لم يكن

يعلم عنها جموع المصريين،شيئا؛ ألنها حدثت بعيدا عن متناولهم ليكشف
المسلسل جزءا من األخطار التي أحاطت باألمة المصرية ،في أخطر مؤامرة

هددت استقرارها وبقاءها على نفس القدر.

وتدلل كل تلك األحداث ،بما ال يدع مجاال للشك ،أهمية الدراما وخطورتها
في توثيق التاريخ لتكون خير شاهد ،ترقى الى مستوى الوثيقة التاريخية

يستخدمها األجيال كمرجع موثوق عن فترة ما من فترات التاريخ وتأكيد
على ضرورة وأهمية استغالل القوة الناعمة واستخدامها للحفاظ على

االمن القومي للدول داخليا وخارجيا لمواجهة كل ما يهدد الدولة وأعمدتها
واعتبارها وسيلة أخرى من وسائل الترويج والتسويق لصورة الدولة ليس

فقط من الناحية اللوجيستية ولكن أيضا استخدامها للترويج السياحي من
خالل التصوير في أماكن الجذب السياحي وكذلك تقديم صورة لترابطها
وتماسكها االجتماعي من خالل مسلسالت اجتماعية تهدف الى ترابط

األواصر االجتماعية.

رصد الكتاب
مفهوم دراما
المخابرات
كأداة إعالمية
للحفاظ على
الهوية الوطنية
والتأكيد على
قوة الدولة

العـدد  | 605يونيو 2022

تقنيات

78

المركبة  :MRZR Alphaمركبة تكتيكية
خفيفة مجهزة بهيكل صلب ومحرك قوي
تُ عد المركبة  MRZR Alphaمن إنتاج شركة  Polaris Government and Defenseمركبة تكتيكية خفيفة

( )LTVجديدة تتمتع بهيكل صلب ومحرك قوي ،وتتميز بقدرتها على تنفيذ العديد من المهام المتطورة والجديدة

التي تنفذها قوات العمليات الخاصة وقوات المهام الطارئة.
تمثل المركبة العسكرية المذكورة المركبة الحادية عشرة التي أنتجتها شركة

 Alphaلتدشن استخدام أحدث تكنولوجيا المركبات المستخدمة على الطرق

 Polaris Government and Defenseخالل السنوات االثنتي عشرة

الوعرة من أجل تحقيق أقصى معدل لخفة الحركة ،وهي التكنولوجيا التي

للجيش األمريكي وهي إحدى الشركات التابعة لشركة  .Polaris Incالرائدة في

البحوث والتطوير المتخصصة.

الماضية ،وتعتبر هذه الشركة أكبر مورد للمركبات التكتيكية فائقة الخفة
مجال المحركات الرياضية العالمية .وتأتي المركبة التكتيكية الخفيفة MRZR

تستند إلى سنوات طويلة من االستثمارات التي تم ضخها لتمويل عمليات

وتمثل المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaالمركبة التكتيكية األعلى
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تماما من المركبات القابلة للنقل
أداء حتى اآلن ،وجاءت لتدشن ساللة جديدة
ً
ً

داخليا عن طريق الطائرة  V-22في إطار عملية محكمة لضمان نجاح المهمة.
ً

وتؤمن المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaالفوة والمتانة الالزمتين

لتأمين دورة حياة طويلة ،وتتميز المركبة برشاقتها على الطرق الوعرة من أجل
تقديم الدعم الالزم لمستخدميها ،فضال عن خفة وزنها التي تسمح بنقلها جوا
بواسطة الطائرات التكتيكية.

هيكل أكبر جديد

يؤمن الهيكل الجديد قاعدة دائمة أكبر ألحدث تصميمات المركبة التكتيكية

الخفيفة  ،MRZRوالذي يتم تشغيله بواسطة ناقل حركة سيارات عالي األداء

بثماني سرعات ومحرك توربيني يعمل بالديزل بقوة أربع ضربات بقوة 118

حصانً ا .ويؤمن هذا الهيكل  200قدم رطال من عزم الدوران الفعال الذي يوفر،
عند دمجه مع خزانة خاصة لالختيار لنظام القيادة الذي يعتمد على الدفع

الثنائي/الدفع الرباعي  ،2WD/4WDقدرة فائقة على المناورة على الطرق
تطلبا ،بما في ذلك الرمال العميقة.
الوعرة والتعامل في البيئات األكثر
ً

يمكن تجهيز المركبة
التكتيكية الخفيفة
 MRZR Alphaبـ “نظام
الدفاع الجوي البحري
المتكامل” ()MADIS

سيرا على األقدام.
سابقة ً
وتحافظ المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaعلى متطلبات النقل
الجوي الداخلي وتضيف القدرة على حمل حبال الطائرات المروحية ،مما يوفر

كما تتمتع مقصورة قيادة المركبة بقدرة أكبر على التصدير ،فضال عن اتساع

جديدا من الكفاءة ضمن بصمة طائرة تكتيكية من طراز  V-22قابلة
مستوى
ً
داخليا بواسطة طائرة من طراز  V-22والطائرات
للنقل .ويمكن نقل السيارة
ً

الخاصة األمريكية ( ،)USSOCOMوهي تدعم المتطلبات الالزمة لتوفير دورة

تخزين اإلطارات االحتياطية.

طريق الطائرات التكتيكية.

من الطائرات األخرى األكبر حجما .وتصطدم المركبات القابلة للنقل الداخلي

مقصورتها وإمكانية تعديلها بصورة أكبر.

تم تطوير المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZRمن أجل خدمة قيادة العمليات

حياة أطول مع زيادة األداء والحمولة والحفاظ على إمكانية نقلها داخليا عن

تعزيز التنوع وخفة الحركة

يتم تعزيز ميزة التنوع لدى المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaمن خالل

 H-47األكبر حجما من خالل االستفادة من  ROPSعديمة األدوات ومساحة

يشمل النقل الخارجي طائرات الرفع من طراز  H-60ذات األجنحة دوارة وغيرها

بعدة قيود من حيث الحجم والوزن ،لكن استثمار شركة Polaris Government

 and Defenseوالتطور على صعيد الهيكل والقيادة والتعليق وغيرها من
عال من المتانة واألداء والحمولة للمركبة
التقنيات سمحا لها بتوفير مستوى ٍ

الطاقة الموسعة القابلة للتصدير  .expanded exportable powerكما أن

التكتيكية الخفيفة  .MRZR Alphaوتم تصميم أنظمة المركبات مع ضرورة

الطائرات المروحية والتشغيل فوق التضاريس التي كان يتم اجتيازها في مراحل

الستيعاب وتطبيق التقنيات والقدرات الجديدة المتاحة داخل الشركة.

خفة وزنها وقدراتها الفائقة على الطرق الوعرة يجعالنها مركبة مثالية للنقل عبر

األخذ في االعتبار االبتكار على المدى القريب ،مع وجود مركبة جاهزة
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سعة الحمولة

تزداد حمولة المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaمن فئة المقعدين

واألربعة مقاعد إلى  1400و  2000رطل على التوالي ،ويزداد المدى على

ميال لزيادة مرونة المهمة.
صعيد الوزن اإلجمالي للمركبة ( )GVWإلى 225
ً

أجل زيادة أدوارها المحتملة في المهمة ليشمال أسلحة النيران غير المباشرة
 indirect fire weaponsوأنظمة التخلص من الذخائر المتفجرة explosive

 ordnance disposal (EOD) systemsوالشبكة أثناء التحرك network-

 on-the-moveواإلمدادات اللوجستية وإطالق الصواريخ .وتحتفظ المركبة

كما تتميز المركبة بقدرتها على العمل بالتوافق مع الوقود الثقيل  -بما في

بسعة سحب تبلغ  1500رطال ضمن عائلة المركبات التكتيكية الخفيفة

تزيد على  96.5كم/ساعة لدعم عمليات القوافل بينما الحد األقصى لمدى

وتأتي المركبة تتوفر تتوفر المركبة MRZR Alphaبفئتين ،وهما MRZR

ذلك أنواع الوقود  - DF1, DF8 and F24ويمكن أن تحقق سرعة قصوى
السيارة هو  362.1كم.

 ،MRZRباإلضافة إلى وضع التعتيم  blackout modeوسعة نقالتين.
 Alpha 2و  .MRZR Alpha 4وتحمل الفئة  Alpha 2فردين ،بينما توفر

وجرى زيادة قدرات المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaعلى الطرق

الفئة  Alpha 4مقاعد إضافية الستيعاب أربعة ركاب.

اإلجمالي للمركبة  ،GVWوخلوص عالي ثنائي الذراع األمامي والخلفي مع

مزايا النظام MADIS

الوعرة عن طريق إضافة  12بوصة من الخلوص األرضي على صعيد الوزن

تسوية الحمولة  ،payload levellingوإطارات قادرة على السير فارغة الهواء
فائقة الحركة مقاس  32بوصة مزودة بحواف قفل الخرز .bead-lock rims

ومنذ طرح المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaجرى تجهيزها بأنظمة

جوية مضادة بدون طيار ( ،)C-UASوأسلحة إلطالق النيران المباشرة،

يمكن تزويد المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZR Alphaمن إنتاج شركة

 Polaris Government and Defenseبـنظام جوي مضاد بدون طيار
(ُ )C-UASيطلق عليه اسم “نظام الدفاع الجوي البحري المتكامل Marine

 ،)Air Defense Integrated System (MADISفي “السرعة والتسلل

وأنظمة ليزر عالية الطاقة ،وأنظمة استخبارات ومراقبة واستطالع

والقدرة التدميرية الفتاكة” “ ”Swift, Silent, Deadlyهي الشعار المستخدم

ونظام تكتيكي للتزود بالوقود األرضي ،وأنظمة القيادة والتحكم وأنظمة

دون اكتشافه ،كل ذلك مع الحفاظ على الفتك ،وصفا مثاليا لقوات بحرية

،)intelligence, surveillance and reconnaissance systems (ISR

مستقلة  autonomy packagesونقاالت إلخالء الجرحى والمصابين
باإلضافة إلى أجهزة االتصال.

باإلضافة إلى دعم المشاة ،يأتي التصميم المحسن والحمولة المعززة
للمركبة من

عادةً لوصف مشاة البحرية االستطالعية .وتعتبر إمكانية دخول وخروج المرء

عملياتية تعمل داخل ساحة المعركة .من أجل تحقيق ذلك ،يجب أن يكون

مشاة البحرية مستعدين للمناورة في أي لحظة.

إن تعريف وزارة الدفاع األمريكية للنظام الجوي المضاد بدون طيار (،)C-UAS

يتلخص في أنه نظام قادر على رصد وتتبع وتحديد وتدمير النظام الجوي غير
المأهول .وتأتي إضافة النظام الجوي  C-UASإلى “نظام الدفاع الجوي
البحري المتكامل ( )MADISإلى زيادة قدرات النظام األخير مستقبال،
والتي تعزز قدرة مشاة البحرية الحاليين على مواجهة الطائرات المأهولة.
يسمح نظام  MADISلمشاة البحرية  LAADبالدفاع األرضي
الجوي وتوفير الحماية ضد الطائرات المعادية التي تحلق على
ارتفاعات منخفضة -كل ذلك دون أن يؤثر ذلك على خفة حركة
القوات وسرعتها .وتأتي هذه األنظمة ،المجهزة بقدرات
رادارية وحربية إلكترونية ،مثبتة على مركبة تكتيكية خفيفة
مشتركة .ويرمي نظام  MADISإلى التسديد قصير
المدى على األهداف المعادية من األرض إلى الجو
أثناء التحرك.

ويعتبر النظام  ،Light MADISأو ،LMADIS
أكثر إحكاما ،حيث يأتي منصوبا على المركبة
التكتيكية الخفيفة .Polaris MRZR

خصيصا لمنع
وقد تم تطوير النظام
ً

تطوير الطائرات بدون طيار التجارية

المسلحة ،وهو مزود بأحدث أجهزة
االستشعار واألنظمة البصرية لتتبع

ومراقبة األهداف على مساحات
واسعة،
الحركية

عالوة

على

capabilities

القدرات
kinetic

الالزمة لشل حركة أي نظام جوي
بدون طيار فعليا بمجرد اقترابها.
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منصة للتسلل

أسقط مشاة البحرية مع المجموعة اللوجستية البحرية الثالثة وفريق استطالع
القوة الثالثة المركبة التكتيكية الخفيفة  MRZRمن إنتاج شركة Polaris
 ،Government and Defenseألول مرة في  22مايو  ،2018على جزيرة Ie

 ،Shimaأوكيناوا اليابانية في إطار التدريبات الزمنية المقررة.

ووفقا لقائد كتيبة دعم النقل الثالثة ،أثبتت التدريبات فعالية منصة الحفر
ً
لـلمركبة  Polaris MRZRوقدرتها على تدريب الوحدة على الطرق اآلمنة
والسليمة للتعامل مع المعدات.

رشيقا للتحرك على الطرق الوعرة
تصميما
وتطرح المركبة Polaris MRZR
ً
ً

يمكن استخدامه للمهام التي تتراوح بين االنتشار السريع لألفراد والقيادة

والسيطرة وإجالء المصابين إلى إمداد مهام النقل.

أثبت هذا االسقاط جدارة المركبة  MRZRوأنها أكثر من مجرد مركبة

أيضا منصة للتسلل ومنصة للقيادة والتحكم
لوجستية/إعادة إمداد ،ولكنها ً
لدعم عمليات االستطالع.

عقد لمدة سبع سنوات

حاليا لعقد إدارة الخدمات العامة ( )GSAمن خالل
تخضع MRZR Alpha
ً
برنامج “المركبة التكتيكية الخفيفة الصالحة للسير فوق كافة التضاريس”

 .)Light Tactical All-Terrain Vehicle (LTATVوتصل قيمة العقد إلى
 109ماليين دوالر وتم منحه في  29مايو .2020

المتزايد للجيش األمريكي على مركبات الطرق الوعرة إلى أن تصبح شركة

 Polarisأول شركة مصنعة لمعدات  ATVاألصلية ( )OEMإلنتاج مركبات

عسكرية لخدمة قوات العمليات الخاصة األمريكية وجيش الواليات

وينص العقد ذو السنوات السبع على إنتاج مركبات ثنائية ورباعية المقاعد

المتحدة .ولخدمة عمالئها العسكريين بشكل أفضل ،تأسست شركة

ً
ً
هجينا يعمل بالديزل والكهرباء ،ومقاعد
محركا
Missionisation packages

كاملة للبرامج والدعم اللوجستي إلدارة البرامج التقليدية المسجلة للعمالء

تعمل بالديزل وإنتاج سبع فئات أو طرازات .وتشمل الفئات المكلفة بالمهام

مواجهة للخلف و ROPSخلفي ،ومنطقة شحن معيارية ،واستخدام أسلحة
مثبتة أعلى المركبة ،ومجموعة أدوات السقف  ،roof kitومجموعة أدوات

المقصورة أو الكابينة ،وحزمة التنقل في القطب الشمالي.

الدعم والتدريب

مثل جميع منصات  Polarisالعسكرية ،تواصل المركبة التكتيكية الخفيفة

 MRZR Alphaالجديدة إنتاج ً
إرث من المركبات العسكرية التكتيكية الخفيفة

عالميا ضمن بنية تحتية عالمية قائمة
التي يسهل تشغيلها وصيانتها ودعمها
ً
من شبكات توزيع قطع الغيار وخدمة الوكالء والموزعين.

يتم تبسيط الصيانة من خالل جهاز تشخيص األعطال المجوقل On-Board
 )Diagnostics interface (OBD-IIللحصول على تعليقات فورية حول حالة

األنظمة الفرعية للمركبة ودليل التشخيص الدقيق.

تدعم أنظمة المركبات الموجودة على متن الطائرة الصيانة المستقبلية
القائمة على الحالة  condition-based maintenanceوالتشخيص الموجه
.guided diagnostics

يتم تقديم مقاطع الفيديو التدريبية عبر اإلنترنت والتقنيات القائمة على

التطبيقات والنمذجة بمساعدة الكمبيوتر ضمن األدلة التقنية اإللكترونية

حاليا لوكالء وموزعي شركة  Polarisويمكن تعديلها بسهولة لتدريب الفنيين
ً
العسكريين اليوم.

شركة OEM

خالل حقبتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي ،أدى الطلب

 Polaris Defenseفي عام  .2005واليوم ،تمارس شركة  Polarisإدارة
المحليين والدوليين.

وتقوم شركة  Polarisبتصميم وهندسة وإنتاج مركباتها العسكرية MV850

 ATVو  MRZRو  DAGORفي الواليات المتحدة.

المواصفات الفنية
	•المركبة التكتيكية الخفيفة MRZR Alpha 4
	•سعة الصندوق 600 :رطال ( 272,2كيلوجراما)
	•الخلوص األرضي على صعيد الوزن اإلجمالي للمركبة
 GVW: 12بوصة ( 30,5سنتيمترا)
	•سعة الحمولة 2000 :رطال ( 907,2كيلوجراما)
	•سعة األفراد4 :
	•المدى على صعيد الوزن اإلجمالي للمركبة GVW: 225
ميال ( 362,1كيلوجراما)
	•اإلسقاط الجوي‘ :سقاط جوي من طائرة ذات سرعة
منخفضة ( ،)LVADنظام دقيق مشترك لإلسقاط الجوي
()JPADS
	•الطائرات ذات األجنحة الثابتة التي يمكن استخدامها في
نقل المركبة داخلياV-22, H-47, H-53 :
	•المعالق (حمالة التحميل) :نعم

عرض كتاب
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فن الحرب في عصر
السالم :استراتيجية
الواليات المتحدة
الكبرى وضبط النفس
أ .رانيا سليمان

مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار

تمتلك القوى العظمى في العالم
ما ُيعرف باالستراتيجية الكبرى،
والتي ترتب أولويات الدولة
وسياسيا
ودبلوماسيا
عسكريا
ًّ
ًّ
ًّ
واقتصاديا؛ لتحقيق مصالحها.
ًّ
وفي هذا السياق تناول «مايكل أوهانلون» -المتخصص في األمن
القومي وسياسات الدفاع -االستراتيجية األمريكية الكبرى بالتفصيل

في كتابه «فن الحرب في عصر السالم :استراتيجية الواليات المتحدة

الكبرى وضبط النفس الحازم» ليوضح األولويات والتهديدات التي تواجه
الواليات المتحدة األمريكية كقوة ُعظمى في الوقت الحالي ،وهو ما
سنعرضه فيما يلي:

أولاً  :التحديات التي تواجه الواليات المتحدة األمريكية

تناول “أوهانلون» في كتابه التحديات التي تواجه الواليات المتحدة
في الوقت الحالي ،والتي قد ِّ
سلبا على مكانتها االستراتيجية،
تؤثر
ً
َّ
وتتمثل التحديات الخارجية في :الصعود الصيني المتنامي ،وعودة
روسيا إلى الساحة الدولية بقيادة رئيسها «فالديمير بوتين» ،فضلاً

عن تراجع مصداقية واشنطن بين حلفائها .أما على الصعيد الداخلي؛
َّ
يتعلق بتمويل
وخصوصا فيما
تُ عاني واشنطن من نقص التمويل،
ً
البنية التحتية والتكنولوجية ،األمر الذي ُيثير القلق في الداخل األمريكي

هذا الكتاب
اسم الكتاب  :فن الحرب في عصر السالم:

استراتيجية الواليات المتحدة الكبرى وضبط النفس

جهة اإلصدارYale University Press :

سنة اإلصدار 2021 :

المؤلفMichael O’Hanlon :

الدولية تسبب في تعميق التنافس وتنامي صراع النفوذ بين الدول

عرض النظام الدولي الحالي للخطر،
الكبرى ،األمر الذي من شأنه أن ُي ِّ
ال سيما في ظل اندالع الحروب األهلية في العديد من دول العالم،

وخصوصا الشرق األوسط ،ومنطقة الساحل والصحراء اإلفريقية.
ً

وبناء على ما سبق ،على الواليات المتحدة وضع استراتيجية كبرى تشمل
ً

التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية ،وتنظم عالقاتها بحلفائها
العالميين ،ويحول دون
الغربيين ،بما يضمن تحقيق االستقرار والسلم
ْ

نشوب حرب عالمية جديدة.

ثانيا :االستراتيجية األمريكية الكبرى لضبط النفس
ً

تهدف االستراتيجية األمريكية الكبرى باألساس إلى ضبط النفس
ُ
 Restraint strategyوااللتزام بالدفاع عن األرض ،والسكان ،واألنظمة

السياسية للدول الحليفة ،فضلاً عن حماية األجواء المفتوحة والحرة،

وحركة المالحة في المحيطات التي يعتمد عليها االقتصاد العالمي ،ومن
َث َّم دعم جوهر النظام العالمي القائم على اتباع نظام ليبرالي طموح.

تزايد حدة
بشأن مستقبل األجيال القادمة .فيما يتمثل التحدي األكبر في ُ
االنقسامات الداخلية ،والتي َّ
تجلت في الهجوم على مبنى الكابيتول هيل،

يجب أن تعتمد باألساس على الدروس المستفادة من اندالع الحربين

نظاما للتحالفات
أسست
جائحة كورونا،
ً
مضيفا أن الواليات المتحدة َّ
ً

نظرا إلى موقعها الجغرافي ِ
وقيمها ونظامها
دعم النظام العالمي؛
ً

سلبا على النموذج األمريكي للقيادة
في  6يناير  ،2021األمر الذي َّأثر
ً
العالمية ،وأدى إلى إضعاف الشرعية الدولية األمريكية بالتزامن مع أزمة

وفي هذا السياق ،أشار الكاتب إلى أن استراتيجية ضبط النفس األمريكية

مضيفا أنه على الرغم من التحديات التي
العالميتين األولى والثانية،
ً
ْ
تواجه الواليات المتحدة ،فهي ال تزال الدولة الوحيدة القادرة على

درع الوطن ...مسيرة وطن
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الديمقراطي ،وفي هذا السياق تأتي أهمية العامل االقتصادي في

الوقت الذي يتعرض فيه النظام السياسي األمريكي لضغوط كبيرة على

المستوى المحلي ،مع األخذ في االعتبار أن استخدام القوة المفرطة في
السياسة الدولية سيؤدي إلى مزيد من تفاقم األزمات الداخلية.

ً
ثالث���ا :روس���ـيـا كـمـصــ���در لـتـهـديــ���د الوالي���ات المتح���دة
األمريكية

وسع عضويته بـ
أوضح الكاتب أن حلف شمال األطلسي (الناتو) قد َّ

 14دولة جديدة منذ انتهاء الحرب الباردة ،ليصبح عدد أعضائه  30دولة،
وذلك بهدف حماية وتعزيز الديمقراطية في أوروبا ،ومع ذلك لم تُ فكر
تهديدا للهيمنة األمريكية
واشنطن أن روسيا قد تعود كقوة كبرى وتشكل
ً

على النظام الدولي مرة أخرى ،األمر الذي كان يستدعي استقطاب دول
حلف وارسو السابقة ،ودول البلطيق ،والعديد من دول البلقان لحمايتها
من االنضمام إلى روسيا من جديد ،وبذلك فقد أسهمت واشنطن بشكل
غير مباشر في تفاقم التوترات مع روسيا ،بسبب الخلط بين الهدف

الرئيس لحلف الناتو ،وهو مواجهة التهديد السوفيتي ،والحاجة إلى أداة
عسكرية لتعزيز الديمقراطية.

وفي هذا السياق ،أوضح الكاتب أن تدخل واشنطن في شؤون بعض

نسبيا في أوروبا وآسيا ُيعد مجازفة بأرواح األمريكيين،
الدول الهامشية
ًّ
ألنه يمس الجوار الجغرافي المباشر لروسيا ،فضلاً عن أن بعض هذه
الدول تقع خارج نطاق عمل حلف الناتو ،فعلى سبيل المثال ،تسعى

ال تزال الواليات
المتحدة الدولة الوحيدة
القادرة على دعم النظام
ً
نظرا لموقعها
العالمي
الجغرافي وقيمها ونظامها
الديمقراطي
البحري

في

الممرات

شيرا إلى أن
المختلفةُ ،م ً
الجهود األمريكية حتى

اآلن ُم ِ
حبطة ومتأخرة ،كما

أنها ال تتسم بالشفافية؛

حيث إنه ال يوجد أي تقرير
-حتى اآلن -يشتمل على

واشنطن إلى ضم جورجيا للحلف ،وهي دولة تنتمي إلى القارة اآلسيوية،
ومن َث َّم فهي تقع خارج نطاق الحلف الذي ينص ميثاق تأسيسه على أنه

السفن األمريكية ،أو أعداد

كما أشار الكاتب إلى أن الرئيس الروسي “فالديمير بوتين” يرى أن

التي شاركت واشنطن في

السوفيت وإنهائهم للحرب الباردة بسالم ،فال تزال واشنطن تعمل على

منطقة المحيط الهادئ.

يعمل لتأمين مصالح أمريكا الشمالية وأوروبا فقط.

الواليات المتحدة تحاول إذالل روسيا بعد انتهاء الحرب الباردة ،رغم تنازُ ل

توسيع نطاق عمل حلف الناتو ،وتستخدم القوة العسكرية في الشرق
موضحا أن المنظور الروسي قد ُيعقد األمور بالنسبة لواشنطن
األوسط،
ً

شيرا إلى أن
في تطبيق هدفها الخاص بجعل أوروبا حرة وديمقراطيةُ ،م ً
هذا الهدف هو هدف مجرد،

رابع���ا :الصـيـــ���ن كـمـصـــ���در لتـهـديـــد الوالي���ات المتحدة
ً
األمريكية

أشار الكاتب إلى أهمية دول منطقة المحيط الهادئ والممرات البحرية
بها بالنسبة لواشنطن ،وبالتالي فهي سبب رئيس للتنافس بين بكين

وواشنطن؛ لذا تتحالف واشنطن مع عدد من دول المنطقة وعلى رأسها

كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ،كما تسعى لتوسيع نطاق نفوذها في
العديد من دول المنطقة،
يتضمن التحالف بين
موضحا أنه ال يجب أن
ً
َّ
ً
مشتركا من شأنه إلزام واشنطن بنشر قوات
دفاعيا
اتفاقا
هذه الدول
ً
ًّ

بيانات حديثة بشأن عدد

أي من سفن الدول األخرى

عبور الممرات البحرية في

وفيما

يخص
ُ

قضية

تايوان ،أوصى الكاتب أن

التدخل
تتبع واشنطن سياسة الحصار المضاد للصين ،وذلك من خالل
ُّ

في منطقة المحيطين الهادئ والهندي ،فضلاً عن منطقة بحر العرب
والخليج العربي؛ للتأثير على صادرات الصين من النفط والمواد الخام

األخرى ،مع االستعداد الستخدام األسلحة غير الفتاكة لتعطيل محركات
السفن والغواصات الصينية في أثناء دخولها أو خروجها من المواني،
ومن َث َّم اإلعالن عن وجود بدائل مختلفة للتعامل مع الصين في حال
هجومها على تايوان لردع الصين بصورة كبرى.

خامس���ا :الـتـهـديـــدات الـبـيـولـوجـيـــ���ة والنووية والمناخية
ً
والرقمية

أشار الكاتب إلى وجود مجموعة من التهديدات التي تواجه الواليات

خصوصا أن الجيش األمريكي غير قادر على
برية على أراضي هذه الدول،
ً
نظرا لوجود العديد من االلتزامات العسكرية
تلبية مثل هذا االتفاق؛
ً

موضحا أن
والبيولوجي والرقمي وكذلك في مواجهة تغير المناخ،
ً

وفي هذا السياق ،يرى الكاتب أنه عندما تمتلك قوة عظمى الكثير

الخارجية المستمرة من شأنه مفاقمة التهديدات المحدقة بها.

الحالية بالفعل التي تُ ثقل كاهله.

مناسبا لمضاعفة الوجود
من الموارد واألسلحة النووية ،يكون الوقت
ً

المتحدة ،على رأسها ضعف القدرات المحلية في المجال النووي
استمرار الضعف األمريكي في هذه المجاالت بالتزامن مع التهديدات
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استراحة العدد
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النافذة الدينية

سنن نبوية
الثناء
بالخير على
األموات

كان من هدي النبي َصَّلى َّ
الل ُه َع َل ْي ِه َو َسَّل َم أنه
يذكر محاسن من مات من أصحابه رضي الله عنهم

ولهذا فيجب ذكر محاسن من مات ونتغاضى عن ذكر

المسلمين .

أعلم بهم وأرحم بهم منا.

وكان يأمر الصحابة أن يثنوا خيرا على من مات من

وذلك ألن الثناء بالخير على المتوفى شهادة له أمام

الله تعالى وأمام الناس ليكون ذلك سببا في رحمة
الله تعالى له ومغفرة ذنوبه.
ُ
َ
ْ
س ْب ِن َمالِ ٍكَ ،ق َ
ةٍ
َ
نِ
الُ :مَّر ِب َجنازَ َفأث َي َعل ْي َها َخ ْي ًرا،
َع ْن َأنَ ِ
َّ
َ
َّ
َف َق َ
ال نَ ِب ُّي ِ
«و َج َب ْتَ ،و َج َب ْت،
الله َصلى ُ
الله َعل ْي ِه َو َسل َمَ :
َو َج َب ْت»َ ،و ُمَّر ِب َج َنازَ ةٍ َف ُأ ْثنِ َي َع َل ْي َها َشًّراَ ،ف َق َ
ال َن ِب ُّي ِ
الله

«و َج َب ْتَ ،و َج َب ْتَ ،و َج َب ْت»َ ،ق َ
ال
َصَّلى ُ
الله َع َل ْي ِه َو َسَّل َمَ :
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ةٍ
َ
نِ
ُع َم ُرِ :ف ًدى لك أ ِبي َوأ ِّميُ ،مَّر ِب َجنازَ َ ،فأث َي َعل ْي َها َخ ْي ٌر،
«و َج َب ْتَ ،و َج َب ْتَ ،و َج َب ْت»َ ،و ُمَّر ِب َج َنازَ ةٍ َ ،ف ُأ ْثنِ َي
َف ُق ْل َتَ :
«و َج َب ْتَ ،و َج َب ْتَ ،و َج َب ْت»؟ َف َق َ
ال
َع َل ْي َها َشٌّرَ ،ف ُق ْل َتَ :
َّ
َ
َر ُس ُ
ِ
ول ِ
«م ْن َأ ْث َن ْيتُ ْم َع َل ْي ِه
:
م
ل
س
و
ه
ي
ل
ع
الله
َ
الله َصَّلى ُ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ِ
تُ
َ
َّ
َخ ْي ًرا َو َج َب ْت ل ُه ال َجنةَ ،و َم ْن أثن ْي ْم َعل ْيه شًّرا َو َج َب ْت ل ُه
ِ
ِ
َّ
الله
ضَ ،أ ْنتُ ْم ُش َه َد ُاء
الن ُارَ ،أ ْنتُ ْم ُش َه َد ُاء
الله ِفي الأَْ ْر ِ
ضَ ،أ ْنتُ ْم ُش َه َد ُاء ِ
ض»رواه البخاري
الله ِفي الأَْ ْر ِ
ِفي الأَْ ْر ِ
ومسلم وأحمد
َ َ
َّ
َ
َ
الله َع َل ْيهِ
ِ
لِ
ِ
ول الله َصلى ُ
وع ْن أ ِبي ذَ ٍّرَ ،قال :قيل َر ُس ِ
َ
َ
ْ
ْ
الر ُج َل َي ْع َم ُل ال َع َم َل ِم َن ال َخ ْي ِرَ ،و َي ْح َم ُد ُه
َو َسَّل َم :أ َرأ ْي َت َّ
اس َع َل ْي ِه؟ َق َ
َّ
اج ُل ُب ْش َرى ْال ُم ْؤمـــ ِِن»
الن ُ
ـــــال« :تِ ْل َك َع ِ

رواه مسلم.

عثراتهم ألنهم قد أفضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى وهو
ومن هذا الباب فإننا نثني على المغفور له صاحب السمو
الشيخ خليفة بن زايد رحمه وطيب ثراه فهو األب الحاني

لهذا الوطن وقد حكم فعدل وأمر فرحم وأعطى فأجزل
العطاء.

فنسأل الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح

جناته وأن يجزيه عنا خير الجزاء بفضله وجوده وكرمه وأن

يوفق ولي أمرنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان رئيس الدولة وأن يجعله خير خلف لخير سلف

وأن يسدد خطاه على طريق الخير والعزة والكرامة لهذه
الدولة المباركة ولشعبها الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه
سبحانه وتعالى.

إعداد :د .ابراهيم آل حمد الجنابي

معلم
إسالمي

مسجد

الشيخ خليفة
في القدس
هو معلم حضاري إسالمي في عاصمة
فلسطين القدس الشريف ،حيث يعد
هذا المسجد أمبر المساجد في القدس
الشريف بعد المسجد األقصى.

ويقع هذا المسجد في منطقة العيزرية القريبة من
المسجد األقصى ،ويتسع لما يزيد على  6000من
المصلين ،وبني على مساحة تبلغ  4000متر مربع
ويقابل المسجد األقصى من الناحية الشرقية.
حيث اكتمل بناء المعلم الحضاري اإلسالمي
عام1436هـ الموافق لعام 2014م شهر نوفمبر
وتم افتتاحة برعاية كريمة من حكومة دولة اإلمارات
العربية المتحدة وتعاون من حكومة دولة فلسطين
الشقيقة.
وقد قامت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد لألعمال
اإلنسانية ببناء هذا المسجد ليكون منارة لإليمان
ومنبرا للعلم والهداية.
وتميز الطابع العمراني لهذا المسجد بالبهاء والروعة
حيث اشتمل على مئذنتين شاهقتين تعلوان
المسجد ليصدح فيهما األذان بذكر الله تعالى مناديا
إلى الصالة والفالح.
واشتمل المسجد على عدد من القباب الصغير

إضافة إلى القبة الرئيسية التي تعلو المسجد ببهاء
وجمال وروعة.
واستعملت األقواس في بناء المسجد وكسيت جدرانه
ومبانية بالحجارة مما زاد جمال المظهر الخارجي لهذا
المسجد المبارك في األرض المباركة.
وتزينت جدران المسجد بالزخارف والنقوش البديعة
والخطوط الجميلة باآليات القرآنية الكريمة.
ويبقى هذا المسجد عالمة مضيئة في سطور الزمان
للمغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل
وطيب ثراه.
نهيان رحمه الله
ّ
ً
رمزا للتسامح واإلخوة
ويمثل هذا المعلم الحضاري
اإلسالمية بين الشعوب والدول العربية الشقيقة حيث
ً
جسرا للتعاون والعطاء لهذه الدولة المباركة دولة
يمثل
ّ
ولحكامها الرحماء العادلين
اإلمارات العربية المتحدة
الذي نشروا المحبة والخير في أرجاء الدنيا لخير اإلنسانية
جمعاء .
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من الذاكرة

يونيو

إن القيادة والشعب عنصر وكيان واحد ،متكامل ،وغير قابل للتجزئة ،وال حواجز
ً
إطالقا بين الحاكم والمحكوم .

إن القائد الحقيقي هو الذي ينظر إلى شعبه نظرته إلى أفراد أسرته يالحظها
ً
دائما ويتابعه ويسأل عنها ومن البراهين الواضحة إلتقاء القائد بالشعب هو
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هذا الحوار المفتوح الذي أدعوا اليه.

إن الحاكم ـ أي حاكم ـ ما وجد إال ليخدم شعبه ويوفر له سبل الرفاهية والتقدم
ومن أجل هذا الهدف يجب أن يعيش بين شعبه.

ال غرابة في لقاء زايد بالشعب فهو إنما يلتقي بالمواطنين عن إيمان بأن هذه

والعجب فهو الداعي لسياسة الباب المفتوح والحوار المفتوح .

وفي جولة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة والقائد

ومن كلماته إن مبدأ الشورى الذي استمر في هذا البلد عبر مئات السنين
ً
باقيا أبد الدهر.
سوف يظل

أولهما :أن يقعد للناس على األرض بكل ما تحمل العبارة البليغة من معنى.

على متابعة تنفيذها على الطبيعة المن داخل الكاتب.

هي سمة القائد الحقيقي ومسؤولياته تجاه شعبه.

األعلى لقواتنا لمسلحة في اإلمارات الشمالية بل وفي كل لقاءاته حدد زايد
ً
لنفسه
أهدافا واضحة يمكن أن نجملها في ثالثة:

ثانيهما :التشاور وتبادل الرأي وهو هدف حدده زايد ومبدأ سار عليه  ،ابتداء

ثالثهما :تفقد المشاريع اإلنمائية التي تهم المواطنين وحس المسؤولين

من ذاكرة عدسة درع الوطن

المطبعة العسكرية
إنجاز مهم في قواتنا المسلحة
ً
علما وصناعة وتقنية يمارسها
الطباعة فن ومهارة ورسالة قبل أن تكون

محترفوها وأخصائيوها .وللطباعة دور كبير األثر في غذاء الفكر اإلنساني
حيث تساعد على إنتشار المد الثقافي عبر حروفها في جميع اآلفاق.

ً
تقريبا مع حملة
ومنذ أن دخلت المطبعة إلى العالم العربي منذ قرن ونصف
بونابرت إلى مصر ،أخذت ترسخ أقدامها ويستتب أمرها لتقوم بفعلها في

اإلسهام الحضاري ،بعطاءها الفريد ،وأسلوبها المتميز الذي ال يغنى عنه
شي آخر حتي اليوم.

مدير المطبعة :سنقوم بجولة فنية خاصة
لإلطالع على الطرق الحديثة وفي الطباعة
واقتناء أحدث المكائن
بأنواعها والتي تحتاجها قواتنا المسلحة إضافة إلي اضطالعها بعبء
المهمات الثقافية األخرى من منشورات وكتيبات ومؤلفات توجيهية،

أنشئت المطبعة العسكرية منذ  1980لتخطو الخطوات األولى نحو اإلكتفاء

عسكرية ودينية وعلمية وبطاقات المناسبات واألعياد والتهاني.

وطبع األجندات المكتبية والتقاويم السنوية ،والمطبوعات العسكرية

الفكر وتنشيط الذهن وتوسيع مدارك الجندي وكانت تلك الوالئد أول

الذاتي في المطبوعات وتشرع بالقيام بخدماتها العامة في مجال القرطاسية

ومما ال ريب فيه أن هذه المنشورات الثقافية والكتب عملت على تغذية
ثمرات نقطفها من جهود المطبعة التي بدأت تقف على قدميها آخذه

باإلتساع والتطوير في جميع االقسام.

