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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

القائـــــد ... القدوة
يحتـاج كـل منـا إلـى فهـم الطبيعـة البرشيـة لكـي نستطيـع االقتـراب مـن اآلخـر وفهـم وتحديـد 

وتحديـد  ودراسـة  مرؤوسيـه  طبيعـة  فهـم  للمسـؤول  ينبغـي  وعليـه  تحركـه،  التـي  الدوافـع 

ومعرفـة  عملهـم  مـع  تعاملهـم  طريقـة  مالحظـة  خـالل  مـن  وذلـك  تحركهـم  التـي  الدوافـع 

احتياجاتهـم وميولهـم  مـع األخـذ فـي االعتبـار االختالفـات الفرديـة فيمـا بينهـم، كمـا ينبغـي 

عليـه السعـي للوفـاء بهـذه االحتياجـات مـن خـالل املتابعـة املستمـرة وتكويـن فـرق العمـل، 

والعـدل  كـل العـدل بيـنهم وخلـق بيئـة حقيقيـة لإلبـداع واالبتكـار، وإرشاكهـم فـي عمليـة 

وخلـق  وبيـنهم،  بينـه  مـا  حقيقيـة  اتصـال  قنـوات  وإيجاد  املسؤوليـة،  وتحمـل  القـرار  صنـع 

واملتميزيـن  الناجحيـن  مـن  منـاذج  وخلـق  وقدراتهـم،  طاقاتهـم  الستخـراج  الحقيقـية  البيئـة 

واملعنويـة  املاديـة  الحوافـز  خـالل  مـن  الهمـم  وشحـذ  اآلخرون،  بهـا  ليقتـدي  املؤسسـة  فـي 

والتعامـل مـع األخطـاء علـى إنهـا فرصـة مثاليـة للتعلـم، وإشعـارهـم بأنـهم جـزء ال يتجـزأ 

مـن املؤسسـة التـي يعمـلون بـها وليـس مجـرد عامـلني فيهـا، مـع االعتـراف بجهـد اآلخريـن 

والثنـاء علـى نجاحهـم. فاملسـؤول الحقيقـي يبـادر باستمـرار بالثنـاء علـى نجـاح مـن يستحـق 

قالـوا:  وقدميـاً  يستحـق،  مـن  علـى  الثنـاء  التحفيـز  طـرق  أفضـل  مـن  ألن  مرؤوسيـه،  مـن 

بالتقديـر"، فتقديـر املسـؤول  الرغبـة والتطلـع للشعـور  البرشيـة  الطبيعـة  "إن أعمـق أسـس 

بقيمـة  شعورهـم  مـن  تُنمـي  ألنهـا  اآلخريـن  لتحفيـز  وسيلـة  وأقـوى  أنجـع  هـي  ملرؤوسيـه 

النفـس، وتقديـر الـذات، وتشعرهـم بالثقـة، وهـذا مـا أكـده سيـدي صاحـب السمـو الشيـخ 

محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولـة رئـيس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي -رعـاه 

املبدعيـن  تكافـئ  لـم  إذا  املوظفيـن  بيـن  تنافسيـة  بيئـة  خلـق  تستطيـع  لـن   " بقولـه:  الله- 

وبنجاحـات  بإنجازاتهـم  وتحتفـي  وحـدك،  لـك  وليـس  لهـم  النجـاح  وتنسب  عليهـم،  وتثنـي 

املؤسسـة ألنهـا نجـاح لهـم جميعـاً، وإذا رأى املوظفـون قائدهـم ينسـب النجـاح لهـم وليـس 

لـه، فإنـه يكبـر فـي نظرهـم ويتحـول مـن قائـد إلـى قـدوة".

فعندمـا يجـد املوظـف التقديـر والتحفيـز والتشجيـع واإلطـراء واالهتمـام، فإنـه حتمـاً سـوف 

مييـل بكـل مـا أوتـي مـن قـوة لإلستمـرار فـي عملـه، وتقديـم أفضـل مـا لديـه، وسيبـذل جهـداً 

مضاعفـاً للتطويـر واالبتكـار بـل واإلبـداع ، حتـى ولـو عرضـت عليـه فرصـة عمـل أفضـل وفـي 

إال  اجتامعيـة ومرضيـة سيـئة  بظـروف  ميـر  كـان  لـو  أحسـن، وحتـى  أكبـر ومبميـزات  مكـان 

أنـه سيسعـى صادقـاً ويجتهـد ويثابـر لتقديـم أفضـل مـا لديـه لعملـة وسيعمـل علـى تقديـم 

وأنـه  لنفسـه،  يعمـل  بأنـه  شعـر  باختصـار  ألنـه  الشخصيـة،  مصلحتـه  علـى  العمـل  مصلحـة 

مرتبـط عضويـاً  بعملـه الحالـي وسعيـد بـه ومطمـنئ. فاملوظـف حتمـاً سيكـون سعيـداً وفرحـاً 

اآلخريـن مبشاركـة مسؤولـه  أمـام  إيجابيـاً  أنـه سيتباهـى  كمـا  عنـه،  والسـؤال  بـه  باالهتمـام 

ألفراحـه وأحزانـه، وأهـم مـن ذلـك االستمـاع واإلنصـات إليـه،  فالتحفيـز هـو "املولـد الرئيسـي 

والنفسيـة  البدنيـة  حالتـه  تكـون  محفـز  بأنـه  شعـر  كلمـا  بطبيعتـه  اإلنسـان  ألن  للطاقـة" 

والذهنيـة فـي أعلـى مستوياتهـا والعكـس صحيـح.

وأخيـراً أقـول مـا قالـه سيـدي الشيـخ محمـد بـن راشـد: "القائـد الناجـح هـو الـذي يستمـع 

نفـس  فـي  العمـل  فريـق  ومكانـة  والتقديـر  االحتـرام  عـن  تعبيـر  االستمـاع  ألن  ملوظفيـه، 

القائـد"•
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حممد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ 22 للقــــــــــــــــــيادة واألركان املشرتكة 
شملت 100 ضابط بينهم 10 من الدول الشقيقة والصديقة

تصوير: سامل العامري
حممود الشرفا
عبدالرحمن بن عباد

شــهــد صاحب السمو الشــيـــخ محمد بن راشــد 

آل مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعــاه الله"، حفل تخريــج دورة القيادة 

واألركان املشــركة الثانية والعرشين يف كلية القيادة 

واألركان بالعاصمة أبوظبي.

وشــهد االحتفال الذي جرى يف يونيو املايض سمو 

الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار األمن الوطني 

نائب رئيــس املجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبي، 

والفريق ســمو الشــيخ ســيف بــن زايــد آل نهيان 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشــيخ 

الدكتور ســعيد بن محمد آل نهيان، ومعايل الشــيخ 

نهيــان بن مبــارك آل نهيان وزير الثقافة والشــباب 

وتنمية املجتمع، وســعادة الفريق الركن عبيد محمد 

عبدالله الكعبي وكيل وزارة الدفاع، وسعادة الفريق 

الركن حمــد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة.

كام حرض االحتفــال عدد من قــادة وكبار ضباط 

أفرع القوات املسلحة وأعضاء السلك الدبلومايس يف 

الدولة، وامللحقون العســكريون يف عدد من سفارات 

الدول الشقيقة والصديقة يف الدولة.

وبــدأ االحتفال لدى وصول صاحب الســمو راعي 

الحفل إىل مقر الكلية، حيث استعرض سموه ثلة من 

حرس الرشف الذي اصطف لتحية ســموه، ثم صافح 

كبار مستقبليه.

تخريج 100 ضابط
بعدها ألقى قائد الكلية العميد الركن أحمد بن عيل 

آل عيل كلمة رحب فيها بحضور صاحب السمو نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، ورعاية 

ســموه لحفل تخريج الدورة الثانية والعرشين التي 

انخــرط فيها أكــر من مائة ضابط مــن بينهم عرشة 

ضباط من بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأشــار قائد الكليــة يف معرض ترحيبــه بصاحب 

الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، إىل أن 

كلية القيادة واألركان تســتنري مبقولة سموه الوطنية 
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حممد بن راشد يشهد تخريج الدورة الـ 22 للقــــــــــــــــــيادة واألركان املشرتكة 

ومفادها التمكني والتعليم والتوطني، مؤكداً أن الكلية 

بتوجيهــات القيادة الرشــيدة وعىل رأســها صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املســلحة "حفظه الله"، تحرص 

عىل توفري كافة أســباب التقدم والتطوير والتحديث 

لقواتنا املســلحة، حيــث تعترب الكلية رافداً رئيســياً 

لجهة تأهيــل وتدريب وتدريــس ضباطنا لتمكينهم 

مــن القيـــــادة واإلدارة يف مختلف األفــرع الجوية 

والبحريــة والربيــة، واإلســهـــام بفاعلية يف تحديث 

قواتنا الوطنيــة لتواكب كـــل ما هــو جديد يف عامل 

التدريــب والتســليح والعلوم العســكرية، وتحقيق 

األمن واالستقرار والتنمية املستدامة يف دولتنا الغالية.

حترص القيادة على 
توفري كافة أسباب 

التقدم والتطوير 
والتحديث لقواتنا 

املسلحة

محمد بن راشد يتصفح مجلة درع الوطن باهتامم

جانب من  الحضور
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الكلية رافد رئيسي 
لتأهيل ضباطنا 
ومتكينهم من 
القيادة واإلدارة 

واإلسهام بفاعلية 
يف حتديث قواتنا

ثم قام صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتوم بتســليم الشهادات ملنتسبي الدورة الثانية 

والعرشين الذين تخرجوا متسلحني بالعلم واملعرفة، 

وأصــول القيــادة واإلدارة مرجمــني رؤيــة قيادتنــا 

السياســية العليــا املتمثلة يف تنمية املــوارد البرشية 

الوطنية يف كل قطاعات الدولة ومؤسساتها.

تهنئة الخريجني
وهنأ سموه الخريجني الضباط، متمنياً لهم مزيداً من 

التقدم عىل طريق تطوير مهاراتهم وقدراتهم العلمية 

والعسكرية للمســاهمة الفعلية يف تحديث وتطوير 

قواتنا املســلحة، التــي تعد الــدرع الحصني لحامية 

مكتســبات دولتنــا الوطنية والحضارية واســتقاللها 

وسيادتها الوطنية.

ويف ختــام الحفل، صافح صاحب الســمـــو نائب 

رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكم ديب 

ضيـــــوف االحتفال مــن مدنيني وعســكريني، وإىل 

جانبه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والفريـــق 

ســمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيـــان، ثم التقطت 

لســموهــم الصــور التذكاريــة مــع الخريجني وإىل 

جانبهــم وكيل وزارة الدفـــاع ورئيس أركان القوات 

املسلحة وقائد الكلية.

وودع صاحــب الســمو الشــيـــخ محمــــــد بن 

راشـــــد آل مكتـــوم مبثل ما استقبل به من حفاوة 

وتقدير واعتزاز•

 محمد بن راشد وهزاع بن زايد وسيف بن زايد ورئيس األركان وكبار ضباط القوات املسلحة يف صورة جامعية مع الخريجني

جانب من الحضور
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قائد الكلية العميد الركن أحمد آل عيل محمد بن راشد يكرم الحاصل عىل املركز األول

من فرنسا من دولة اإلمارات من دولة اإلمارات

من دولة اإلماراتمن دولة اإلمارات

من كوريامن الجمهورية اليمنيةمن وزارة الداخلية

من الكويت
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تخريج دفعات من برنامج البيارق يف عدد من املناطق التعليمية
شهد سمو الشيخ عامر بن حميد النعيمي ويل عهد عجامن 

رئيس املجلــس التنفيذي حفل تخريــج الدفعة األوىل من 

طلبة مــدارس التعليم الثانوي مبنطقة عجــامن التعليمية 

والبالــغ عددهم 440 طالباً ضمن برنامج البيارق للتدريب 

العسكري يف مايو املايض.

كام شــهد سمو الشيخ راشد بن ســعود بن راشد املعال 

ويل عهد أم القيوين مبدرســة الوطن للتعليم األسايس حفل 

تخريــج 338 طالبــاً مــن الدفعة األوىل من املنتســبني إىل 

برنامج البيارق مبنطقة أم القيوين التعليمية.

كام شهد الشيخ الدكتور سعيد بن محمد آل نهيان حفل 

تخريج دفعة جديدة من الطلبة املشاركني يف برنامج بيارق 

للتدريب العسكري لطلبة املدارس يف مدينة العني.

كام شهد الشيخ عبدالله بن حميد بن عبدالله القاسمي 

رئيس مكتــب صاحب الســمو حاكــم رأس الخيمة حفل 

تخريج الدفعة الثانية من برنامج البيارق للربية العسكرية 

لطلبة املرحلة الثانوية مــن منطقة رأس الخيمة التعليمية 

البالغ عددهم 2410 طالباً من 14 مدرســة، وذلك يف نادي 

ضباط الرشطة برأس الخيمة. 

والجديــر بالذكــر أن برنامج الربية العســكرية لطالب 

وطالبات املدارس الذي يــأيت من رؤية مخلصة وواعية من 

الفريق أول ســمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبــي نائب القائد األعىل للقوات املســلحة واســتجابة 

لتوجيهاته الســامية بــرضورة تعزيز قــدرات أبناء الوطن 

يف شــتى مناحي الحياة من خــالل االهتامم األمثل بالكادر 

البــرشي الذي يعــد املحرك الرئيــس للتنمية املســتدامة، 

وتدعيــم وتقويــة الجانــب االنضباطي واالنتــامء الوطني 

للنهوض مبســتوى الوعي العسكري لدى الطلبة انطالقاً من 

إميان ســموه العميق بأهمية تفعيل دور األبناء لالستفادة 

املرجوة التي تؤهلهم للقيام بدورهم نحو البناء والتقدم.

ويذكــر أن برنامــج البيــارق يعد مكســباً كبــرياً لطلبة 

املدارس، فمــن خالله يتم غرس القيــم واألخالق الحميدة 

لديهــم، وينمي املهــارات القيادية بشــخصيتهم، وهو من 

الربامج الرائدة التي تنفذها وزارة الربية والتعليم بالتعاون 

مع القوات املسلحة، كام يساهم يف إيجاد جيل من الشباب 

متسلح بالعلم وقوة الوالء واالنتامء للوطن وعىل قدر كبري 

من تحمل املسؤولية يف خدمة مجتمعه ووطنه.

ويل عهد عجامن يف صورة جامعية مع خريجي برنامج البيارق

حممد بن زايد يستعرض مع رئيس األركان الربيطاين تعزيز التعاون العسكري
اســتقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعىل للقوات املســلحة 

مببنــى املعمورة يف أبوظبي يف يونيو املايض الجرنال الســري 

نيكــوالس هوتون رئيــس أركان الدفــاع الربيطاين املكلف 

والوفد املرافق.

ورحــب ســمو ويل عهد أبوظبــي بزيارة رئيــس أركان 

الدفاع الربيطاين، ومشــيداً ســموه باملســتوى الرفيع الذي 

وصلت إليه العالقات بني دولــة اإلمارات العربية املتحدة 

وبريطانيا وما تشــهده هذه العالقات من تطور ومناء عىل 

الصعد كافة.

وجــرى خالل اللقاء اســتعراض ســبل تعزيــز التعاون 

املشــرك يف املجاالت الدفاعية والعسكرية يف ضوء الحرص 

املشرك عىل خدمة مصالح البلدين والشعبني الصديقني.

كام تم خــالل اللقاء تبادل الرأي حــول آخر التطورات 

محمد بن زايد يستقبل رئيس االٔركان الربيطاينواملستجدات الراهنة عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة »درع الوطن« واإلعالم االجتماعي

خرج��ت من تفاصيل ن��دوة "اإلعالم االجتامع��ي وتأثريه عىل اإلعالم العس��كري" التي نظمته��ا مجلة "درع 

الوطن" الشهر املايض؛ بأن اإلعالم العسكري يف دولة اإلمارات أصبح "العباً" أساسياً يف الساحة اإلعالمية، وأنه 

بات أحد األرقام الصعبة يف هذه املعادلة، وبالتايل لن يكون سهالً تجاوزه يف صناعة اإلعالم اإلمارايت. 

أبن��ي رأي��ي هذا من خالل املوض��وع املطروح، فتناوله به��ذه الجدية يعطينا تفاؤالً بأن إدراك املؤسس��ة 

العسكرية لدورها الوطني يتعدى الحفاظ عىل الوطن من خالل القتال التقليدي، إىل االهتامم بالتفاصيل التي 

تزعزع استقرار املجتمع، وبالتايل تناول هذه الندوة لهذا املوضوع يعترب رؤية مستقبلية تتجاوز املنتظر منها.

ال أدري إن كان املتحدثون يف الندوة يقصدون بأن نوعية الحرب القادمة س��تكون أدواتها وس��ائل اإلعالم 

االجتامعي، أم أنهم مل يقصدوا ذلك، بالنسبة للكثريين - وأنا منهم - هذا النوع من الحروب قادمة، بل هناك 

من يفرض اآلن هذه الحرب عىل اآلخرين، وكثرياً ما ينجحون سواء يف نرش آرائهم أو قناعاتهم عىل الناس، بل 

رأينا من يهدد مصالح املجتمعات والناس.

ما يتمناه الكثريون ممن حرضوا هذه الندوة – املتميزة- أن نس��تعد لهذه الحرب مبا تس��تحقه من أدوات 

ووس��ائل. هذه األمنية مبنية عىل بعض مام ش��هدناه خاصة خالل فرتة ما يعرف "بالربيع العريب" عندما كان 

الرصاع فيها يحس��م ملن ميلك وس��ائل التواصل االجتامعي، وبني من اعتمد عىل الوس��ائل التقليدية فرجحت 

كفة اإلعالم الجديد.

ووسائل الحرب الحديثة "اإلعالم االجتامعي" ال تنفع معها الحواجز الحدودية، وال متنعها املسافة الجغرافية 

يف التأثري عىل املجتمعات األخرى؛ لهذا تتناول القوات املسلحة اإلعالم باعتباره أحد األسلحة القادمة، لذا البد 

أن تك��ون هذه الندوة ملفتة ومهمة، رمبا التغطيات  اإلعالمية والحضور أكدوا أهميتها، كام أن حجم تأثريها 

مل يركز عىل الخسائر البرشية كام هو متعارف عليه يف القتال التقليدي، ولكن حجم تأثريها "قيمي" وهو أمر 

ال ميكن التقليل منه، بل إن تأثريها عىل االستقرار الداخيل للمجتمعات والدول يكون كبرياً.

هذا الس��يناريو املستقبيل ليس من وحي الخيال، بل ميكننا أن نس��تعرض حقائقه، ونستشهد بالعديد من 

األمثلة للتأكيد بأن من يجيد مهارة اس��تخدام وسائل التواصل االجتامعي الحديثة يستطيع أن يحقق انتصاراً، 

وهذه الحرب كادت أن تتس��بب يف أزمات سياسية بني الدول ومصالح األفراد، وال زالت قصة اعتقال املحامي 

املرصي يف مطار "جدة" بالسعودية حارضة يف األذهان خاصة ما تبعها من آثار كادت أن تتسبب يف أزمة.

وتش��ري الكثري من التفاصيل إىل أن تخوفات مقدمي األوراق يف الندوة حقيقية، خاصة وأن مؤرشات صعود 

هذه الحرب القادمة تشري إىل أنها يف تصاعد، وهو ما يثري القلق، وهذا فعالً ما يستشعره القامئون عىل تنظيم 

الندوة، خاصة وأن الورقة املقدمة من اإلعالم العس��كري والتي تناولت مس��ألة  إش��كالية العالقة بني اإلعالم 

العس��كري واإلع��الم الجدي��د مل تتضح، وهو أمر يكفي ليربر فك��رة االنتباه إليها قب��ل أن تتبلور تلك العالقة 

بالشكل الذي قد يحتاج إىل العمل الكثري لتكييفها لنا.

كلنا نعرف بأن الحروب التقليدية مكلفة من حيث االستعداد املادي والبرشي، بل إنها تحتاج إىل استعدادات 

ميدانية طويلة، ومعدات من طائرات ومدافع وجنود، لكن يف حرب وسائل التواصل االجتامعي ال نحتاج لكل 

ذل��ك، بل إن تكلفتها أقل، واألهم من كل هذا أن أهدافها ليس��ت كام ه��ي: فهي تدمر البنية التحتية للقيم 

املجتمعية واإلنسانية للمجتمعات، من خالل تخريب االستقرار والتأثري يف األفكار ويف العالقات اإلنسانية!!•

حممد بن زايد يستعرض مع رئيس األركان الربيطاين تعزيز التعاون العسكري



مسجد »شهداء القوات املسلحة« تكريــــــــــــــــــــــــــــــم من القيادة ألبنائها الشهداء
 شهداء الواجب ... رمــوزًا خالـدة فـــي تاريــخ الوطــن

تجسيداً للدور البطويل الذي قام به شهداء القوات املسلحة، تم إطالق اسم »شهداء القوات 

املسلحة« عىل مسجد مبدينة زايد يف املنطقة الغربية، علامً بأنه تم افتتاح عدد من املساجد يف  

مختلف إمارات الدولة، بالتعاون بني القوات املسلحة والهيئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، 

وتأيت هذه املبادرة لتنم عن إمتداد اإلهتامم الكبري من القيادة الرشيدة مبا قدمه الشهداء يف ميدان 

البطولة والرشف.

إعداد: أمل سامل احلوسني
تصوير: سامل العامري

|  العدد 498  |  يوليو 2013  |12

نحن والمجتمع



مسجد »شهداء القوات املسلحة« تكريــــــــــــــــــــــــــــــم من القيادة ألبنائها الشهداء

فقد افتتح سمو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان 

ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، مس��جد "شهداء 

القوات املس��لحة" مبدينة زاي��د يف املنطقة الغربية 

يف مايو املايض، ح��ر اإلفتتاح الفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة، 

والدكت��ور حمدان مس��لم املزروع��ي رئيس الهيئة 

العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف، وعدد من كبار 

املسؤولني بالدولة.

وقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بعد 

إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم 

املس��جد، بجولة تفقدية يف أروقة املس��جد والتقى 

خ��الل الجولة بعدداً من طلبة مركز تحفيظ القرآن 

الكريم، كام اطلع س��موه عىل املحطة األوىل لآلذان 

املوحد باملس��جد والتي تغطي مناطق مدينة زايد 

ولي��وا وبوحصا واملرفأ وجزيرة م��روح وأبو األبيض 

وطريف، كام أدى سموه والحضور صالة املغرب يف 

املسجد الذي يتسع ل� 2000 مصل.

اطالق » شهداء 
القوات املسلحة« 
على املساجد هو 

تثمني وتقدير للدور 
الذي قدمه الشهداء 

يف خدمة الوطن
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 حمدان بن زايد ورئيس األركان يزيحون الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم املسجد

املبادرة هي 
تقدير وتعزيز للدور 

احملوري للمساجد 
يف نشر الفضيلة 

واملعرفة يف 
اجملتمع

بعدها قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان 

الشكر إىل القيادة الرشيدة عىل اهتاممها الكبري ببناء 

املس��اجد ورعايتها وتشجيع أهل الخري عىل ذلك ملا 

للمساجد من دور محوري يف نرش الفضيلة واملعرفة 

يف املجتمع، كام أش��اد سموه باملبادرة املشرتكة التي 

أطلقتها القوات املس��لحة والهيئة العامة للش��ؤون 

اإلس��المية واألوقاف ببناء أو تخصيص مسجد يف كل 

إمارة من إمارات الدولة يحمل اسم "شهداء القوات 

املسلحة"، تثميناً وتقديراً للدور الذي قدمه الشهداء 

يف خدمة الوطن.

وبهذه املناس��بة وجه س��عادة اللواء مطر س��امل 

عيل الظاهري رئيس هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشية 

كلمة قال فيها: "إن مب��ادرة القيادة العامة للقوات 

املس��لحة بالتع��اون م��ع الهيئ��ة العامة للش��ؤون 

اإلس��المية واألوقاف بتخصيص أو بناء مسجد يف كل 

إمارة من إمارات الدولة يحمل إسم "شهداء القوات 

املس��لحة"، إمنا جاء انطالقاً م��ن توجيهات القيادة 

الرش��يدة، وحرصاً منها عىل تكريم الشهداء تقديراً 

للدور ال��ذي قدموه يف خدمة الوط��ن والذود عن 

مكتس��باته، وقد جاء اختيار املساجد لهذه املبادرة 

تقدي��راً وتعزيزاً للدور املحوري للمس��اجد يف نرش 

الفضيلة واملعرفة يف املجتمع.

الواجب األساسي  سموه خالل لقائه عدداً من طلبة مركز التحفيظ التابع للمسجد
لقواتنا املسلحة 

هو الدفاع عن 
الوطن وحماية 
أمنه والتضحية 

يف سبيل أمنه 
واستقراره
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شهداؤنا مل يغيبوا عنا وعن ذاكرتنا، وتضحياتهم ووالئهم للواجب 
الوطني حمـــل تقدير واعتزاز وفخـــر لوطنهــم وألسرهـــم، ألنهم 

رموزًا خالـــدة يف تاريــخ الوطن والقوات املسلحـة باألخص.

ونح��ن إذ نطل��ق اليوم ه��ذه املب��ادرة بتخليد 

ذكراهم خالل بناء مس��اجد يف الدولة تحمل "إسم 

الش��هداء"، إمن��ا نعزز باملث��ل حرصه��م وانتامئهم 

إىل س��لك الجندي��ة يف مدرس��ة ال��رشف والرجولة 

واعتزازهم بال��والء لقياداته��م واخالصهم لوطنهم 

ومتيزه��م بروح التضحية واإليثار والعطاء عن إميان 

قوي وبروح معنوية عالية ومناقب حميدة دفعتهم 

لينذروا أنفس��هم لقواتهم املسلحة حرصاً منهم عىل 

عزة الوطن وس��يادته وكرامته وقدم��وا بتضحيتهم 

يف س��بيل الوطن النموذج والقدوة، وجس��دوا بهذا 

معاين الخ��ري، وعربوا عن روح املبادرة وقوة اإللتزام 

التي أعطت العمل العسكري قيمته، كام أكدوا عن 

اعتقادهم بأن الواجب األسايس لقواتنا املسلحة هو 

الدفاع عن الوطن وحامية أمنه والتضحية يف سبيل 

علو شأنه وأمنه واستقراره"•

 بحنان األب يستمع سموه ألحد األطفال

 سموه وأداء صالة جامعية

 رشح واهتامم

 تدبر ومتعن

 حلقات ذكر ونور
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القوات املسلحة تكرم شركاؤها اإلعالميني 

أقام��ت القيادة العامة للقوات املس��لحة مؤخراً حفل تكريم نظمت��ه  "مجلة درع الوطن" 

ملختلف وس��ائل اإلعالم الت��ي كان لها دور بارز يف دعم وتعزيز مهام القوات املس��لحة من 

خالل تغطية األخبار والفعاليات واملناس��بات الخاصة للقوات املس��لحة، حيث قام س��عادة 

اللواء مطر سامل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بتكريم اإلعالميني خالل الحفل 

الذي أقيم بنادي ضباط القوات املس��لحة، وذلك بتاريخ 2013/5/29 بحضور عدد كبري من 

الضباط وحشد من اإلعالميني يف الدولة.

 ش��مل التكريم كل من ن��ارص التميمي من املجلس الوطني لإلعالم وس��امل النعيمي من 

وكالة أنب��اء اإلمارات، ومحمد الحامدي رئيس تحرير االتح��اد، وإبراهيم األحمد مدير قناة 

أبوظبي األوىل، وس��عيد خميس مس��ؤول الفعالي��ات الخارجية يف قن��اة أبوظبي اإلمارات، 

وعبدالرحي��م البطي��ح مدير مركز األخب��ار يف أبوظبي لإلعالم، وعب��د الرحمن الحاريث مدير 

ش��بكة أبوظبي اإلذاعية. ك��ام تم تكريم الدكتور حبيب الصايغ رئيس التحرير املس��ؤول يف 

الخليج، وظاعن ش��اهني رئيس تحرير البيان، وس��امي الريامي رئيس تحرير اإلمارات اليوم، 

ورشيف الباسل مدير تحرير الفجر، وعبد الرحمن الشمريي مدير تحرير صحيفة الوطن•  تكريم ظاعن شاهني »جريدة البيان«

 تكريم محمد الحامدي » صحيفة االتحاد« تكريم حبيب الصايغ »جريدة الخليج«
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  عبدالرحمن عوض من »شبكة أبوظبي اإلذاعية«

  عبدالرحيم البطيح من »قناة أبوظبي«

  سعيد خميس من »قناة اإلمارات«  سامل النعيمي من »وكالة أنباء اإلمارات«

  نارص التميمي من »املجلس الوطني لإلعالم«

  عبدالرحمن الشمريي من »جريدة الوطن«  رشيف الباسل من »جريدة الفجر«

 سامي الريامي من »االٕمارات اليوم«
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درع الوطن تنظم ندوة  "اإلعالم اإلجتماعـــــــــــــــــــــــــي " وانعكاساته يف اجملال العسكري 
مواكبـــــة إعالمنــــــا العسكـــــري لتطــــــورات عصـــــر التقنيـــــــة

انطالقاً من حرص قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« يف مواكبة آخر املستجدات والتطورات التقنية 

والتكنولوجيا الحديثة وتسخريها يف خدمة الدولة، نظمت مجلة »درع الوطن« يف 2013/5/29 

ندوة بعنوان »اإلعالم االجتامعي وانعكاساته يف املجال العسكري« بنادي ضباط القوات املسلحة، 

بحضور سعادة اللواء مطر سامل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية وعدداً من ضباط 

القوات املسلحة وحشد كبري من املختصني واملهتمني.

 
تغطية: حنان الذهب
تصوير: علي اجلنيبي
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درع الوطن تنظم ندوة  "اإلعالم اإلجتماعـــــــــــــــــــــــــي " وانعكاساته يف اجملال العسكري 

»إن��ه ملن دواع��ي رسوري أن أش��ارككم اليوم يف 
هذه الن��دوة املميزة، التي تناق��ش موضوعاً بالغ 
األهمية بالنس��بة لإلعالم العسكري، وهو عالقت��ه 
باإلع���الم الجديد، وأُطر ه��ذه العالقة والعوامل 
الحاكمة لها، واملؤثرة فيها مبا يفتح املجال العلمي 
أم��ام إعالمنا العس��كري ملواكبة تط��ورات عرص 
التقني��ة يف هذا املج��ال، ومبا يس��لط الضوء عىل 

جوانب هذا املوضوع الحيوي«.
وأض��اف: »إن انعقاد هذه الندوة يعد باألس��اس 
أح��د تجليات اهت��امم قيادتن��ا الرش��يدة وعىل 
رأس��ها س��يدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن 
زاي��د آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 
املس��لحة � حفظه الله � بالعلم، وبرضورة مواصلة 
تعزي��ز البناء املع��ريف جنباً إىل جن��ب مع التطور 
التكنولوج��ي يف قواتنا املس��لحة، وهو األمر الذي 
يؤكد عليه ويتابع تنفيذه دوماً سيدي الفريق أول 
س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة«.
ويف خت��ام كلمته قال: »أود أن أعرب لكم عن ثقتي 
يف أن نقاشاتكم ستقدم دعامً معرفياً نوعياً إلعالمنا 
العسكري، وتسهم يف تطوره وتقدمه، وكذلك إثراء 
النقاش��ات العلمية حول موضوع الندوة بش��كل 

عام«.

كلمة سعادة الفريق الركن 
حمد حممد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة

 شارك يف الندوة خرباء ومتخصصون يف الشأن اإلعالمي 

ومهتمون بدراس��ة إيجابيات وس��لبيات ظاهرة التأثري 

املتنام��ي لإلعالم اإلجتامعي يف القطاع العس��كري، إىل 

جانب حش��د كبري من أبناء القوات املس��لحة وطالب 

الكليات العسكرية يف الدولة.

وقد بدأت الن��دوة بكلمة ترحيبية ألقاها س��عادة 

اللواء مطر س��امل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى 

البرشية يف القيادة العامة للقوات املسلحة،  وأشار فيها 

بأهمية الندوة بالنس��بة لإلعالم العس��كري وعالقت��ه 

باإلع�الم الجديد، وهو ضمن اهتامم قيادتنا الرش��يدة 

التي تش��جع برضورة مواصلة تعزيز البناء املعريف جنباً 

إىل جنب مع التطور التكنولوجي يف قواتنا املسلحة. 

وقد اش��تملت الن��دوة عىل أربع جلس��ات حوارية 

تناولت األبعاد املختلفة للعالقة بني اإلعالم االجتامعي 

واملج��ال العس��كري، ك��ام ش��هدت تكريم ع��دد من 

املؤسس��ات اإلعالمية يف الدولة، فيام أكد املش��اركون 

الدور املؤثر لإلعالم االجتامعي يف كافة مجاالت الحياة 

ومنها املجال العسكري.

الثورة الحقيقية 
تناولت الجلس��ة األوىل والتي كانت بعنوان »وس��ائل 

اإلع��الم بني القدي��م والجديد« ورقة بح��ث للدكتور 

عيل قاسم الشعيبي أستاذ اإلتصال الجامهريي، وورقة 

لألستاذ محمد الحامدي رئيس تحرير جريدة االتحاد، 

وق��د أدار الح��وار املذي��ع بتلفزي��ون أبوظبي طارق 

الزرعوين.

تناولت ورقة األس��تاذ عيل قاسم الش��عيبي والتي 

كانت بعنوان »شبكات التواصل اإلجتامعي - السامت 

والخصائ��ص ومع��دالت اإلنتش��ار واألدوار املؤثرة« 

أه��م خصائص ش��بكات التواصل اإلجتامعي مش��يداً  

بفضل الفكر العس��كري يف تطوير الكثري من منتجات 

التواص��ل واالتص��ال وإن كان��ت الفكرة يف أساس��ها 

ألغراض االستعامل العسكري ولكنها وبتحولها ألغراض 

االس��تخدام املدين أحدثت ثورة حقيقي��ة يف عمليات 

جمع ونقل وإيصال املعلومات عىل نطاق دويل لتؤثر 

يف مالي��ني البرش، وتح��دث انقالب��اً يف منظومة القيم 

واألخالق وط��رق التعامل مع األحدث التي يعيش��ها 
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اإلعالم اجلديد يتجاوز 
سيطرة املؤسسات 
اإلعالمية التقليدية 
احملكومة بدرجة 
عالية من الهيمنة

  د. خليفة السويدي   د. عىل قاسم ورئيس تحرير االتحاد محمد الحامدي خالل الندوة 

  د. حصة لوتاه  

البرش يف كل مكان.

كام أش��اد الش��عيبي بدور الجيوش يف إثراء البرشية 

بكث��ري من املبتكرات التي تس��اعد ع��ىل الحياة يف ظل 

ق��در كبري من التواص��ل بني أقط��ار األرض، ومن ذلك 

ابتكار الش��بكة العنكبوتية، الذي كان يف األصل إحدى 

وس��ائل التواص��ل بني الق��وات املس��لحة، قبل طرحه 

ع��ىل املدنيني ليكون عنرصاً رئيس��اً يف حياتهم اليومية، 

وتطرق إىل اإلعالم الجديد منّوهاً إىل أن هذا النمط من 

اإلعالم يتجاوز س��يطرة املؤسسات اإلعالمية التقليدية، 

املحكوم��ة بدرج��ة عالية م��ن الهيمنة السياس��ية أو 

االقتصادية.

ولفت الش��عيبي إىل أن الح��روب مل تعد تعتمد عىل 

الرصاص والدبابات فحس��ب، مبين��اً أن البيان الدعايئ ال 

يقل أهمية عن األس��لحة املس��تخدمة يف الحروب، وإذا 

كانت الصورة تس��اوي ألف كلم���ة، فإن الفيديو يساوي 

مليون��اً، حيث ص��ارت الجيوش الحديثة تتطلب س��الحاً 

إعالمياً فاخراً وقادراً عىل التأثري يف الرأي العام.

وق��ال: إن فكرة الجندي األمّي البس��يط مل تعد قادرة 

عىل تلبية احتياج��ات الجي�����وش الحديثة، ألن جندي 

الي��وم يجب أن يك��ون ق��ادراً عىل التعام��ل مع أجهزة 

الحاسوب والكمبيوترات اللوحية وتحليل ورصد اإلشارات 

واخرتاق ش��بك�ات الع��دو لرسقة أو تدمري املعلومات أو 

اعرتاضها؛ كون األحداث اآلن تتطلب من الجندي يف قلب 

املعركة القدرة عىل تصوير األحداث ونقلها إىل اآلخرين، 

كام أضاف أنه يجب عىل املدونني ومنتسبي العالق���ات 

العامة يف الجيوش تط���وير مهاراتهم وأدائهم، مبا ميكنهم 

من التعامل مع التقنيات الحديثة بحرفية عالية.

وأكّد الش��عيبي أن الشبكات االجتامعية باتت عامالً 

مس��اعداً يف كل الح��روب وتؤثر عىل أط��راف املعركة، 

ورضب املث��ل بالعملي��ة التي ق��ام بها ما يع��رف بال� 

»ش��ادو« أو الظل، ومن خالل إح��دى التغريدات التي 

تم بثها عىل »تويرت«، اس��تطاع تكبيد االقتصاد األمرييك 

خس��ائر قدرت بنحو 140 ملي��ار دوالر، كام أوضح أن 

تحدي��د الجن��ود أماك��ن تواجدهم من خ��الل الصور 

املنشورة عىل مواقع التواصل يعرضهم للخطر، الفتاً إىل 

أن اإلع��الم الجديد ميثل أداة هامة للتعبئة السياس��ية، 

غري أنه مل يتم استغالله جيداً حتى اآلن. 

ويف نهاية ورقته حدد الشعيبي مجموعة من النقاط 

ينبغي ع��ىل العامل��ني يف اإلعالم العس��كري مراعاتها، 

ومنها تطوي��ر مهارة ف��ن كتابة الخرب واملق��ال )كتابة 

الرس��ائل النصية بش��كل ج��ذاب(، والتمكن من فنون 

التصوير ومعالجة الصور إلكرتونياً، وإتقان مهارة انتاج 

أفالم الفيديو القصرية باستخدام الهواتف الذكية.

حدود التأثري والتأثر 
وتح��دث محم��د الح��اّمدي رئي����س تحري��ر جريدة 

االتح��اد، يف املحور اآلخر م��ن الجلس��ة، وال��ذي دار 

ع��ن »اإلعالم التقليدي واإلع����الم االجتامعي - حدود 

التأثري والتأثر«، وق��ال: إّن هذا املوضوع يعترب حديث 

الس��اعة فاملنتديات أصبح��ت اآلن تتناول املدى الكبري 

للتأثري والتأث��ر باإلعالم االجتامعي، وهو ما يتضح من 4 

مليارات تغريدة شهرية، و200 مليون مستخدم للفيس 

ب��وك، وغريها من األرقام التي تدل بش��كل قاطع عىل 

حيوية هذا التأثري املتبادل.

وأشار الحامدي أن هناك نقاشاً مستمراً ومنذ سنوات 

عدي��دة حول إمكانية بقاء الصحف بش��كلها الحايل يف 

ظل هذا العدد املتزايد من شبكات التواصل االجتامعي 

وغريها من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي تطل علينا 

كل ع��دة أش��هر مبوقع اجتامعي جدي��د، كام لفت إىل 

أن هن��اك تناقصاً يف أع��داد قراء الصح��ف يف األجيال 

الجديدة، ففي أحد اجتامعاته مع الطالب اكتش��ف أن 

اثن��ني فقط يقرآن الصحف بانتظام من أصل 25 طالب 

إع��الم، فيام يس��تعيض اآلخ��رون عنه��ا ب�الفيس بوك 

والتوي��رت، وبالرغم من ذلك أك��د الحامدي أن الصحف 

سيكون لها مس��تقبل قوي عن طريق التفاعل بواقعية 

مع املس��تحدثات التقنية التي نعيش معها، مستشهداً 

بالتخوفات حول مصري اإلذاعة حني ظهر التلفزيون إىل 

الوجود، ولك��ن الواقع يثب��ت اآلن أن اإلذاعة ال زالت 
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تحتفظ بدورها القوي واملؤثر يف تشكيل وتوجيه الرأي 

العام.

ك��ام تناول الحامدي يف كلمته الس��باق املحموم بني 

اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد، مش��رياً إىل الكثري من 

إيجابيات اإلعالم التقليدي كونه إعالم مؤس��ي له آلية 

عمل ومس��ؤولية ودور، ويقوم به محرتفون، وهو إعالم 

ُمس��اءل يحافظ ع��ىل مصداقيت��ه، إىل جانب االهتامم 

باملواق��ع اإللكرتونية وم��دى تواصل الق��راء معها عرب 

وسائل التواصل االجتامعي.

وأضاف: أن كثرياً من محتوى اإلعالم اإللكرتوين مأخوذ 

من الصحف وغريها من وس��ائل اإلعالم التقليدي، غري 

أنّه يتميز برسعة وصول املعلومة والديناميكية والحّرية، 

م��ا يعطيه فرص��ة أك��رب وجامهريية واس��عة، وهو ما 

يجب عىل اإلع��الم التقليدي مراعاته واألخذ بأس��بابه 

حت��ى ال يواجه تحديات خطرية مس��تقبالً، وأضاف أن 

كثري من وسائل اإلعالم التقليدية نجحت يف التفاعل مع 

عامل التكنولوجيا املتطور باس��تمرار، ومن ذلك الربامج 

التلفزيوني��ة الكث��رية الت��ي تتفاعل م��ع الجمهور عرب 

وسائل التواصل.

السلبيات واإليجابيات
وج��اءت الجلس��ة الثانية بعنوان »اإلع��الم اإلجتامعي 

التأثريات واألطر واألدوار« ش��ارك فيها الدكتور خليفة 

الس��ويدي األس��تاذ بجامع��ة الش��ارقة، والدكتور عبد 

الرحم��ن عزي عميد كلي��ة االتصال بجامعة الش��ارقة 

والحاصل ع��ىل الدكتوراه يف الصحافة وسوس��يولوجية 

اإلع��الم، والدكتورة س��عاد املرزوقي العميد املس��اعد 

لش��ؤون الطلبة كلية العل��وم اإلنس��انية واالجتامعية 

بجامعة اإلمارات.

أكد الس��ويدي يف ورقته بعنوان »اإلعالم االجتامعي 

والهوي��ة الوطنية« أن ش��بكات التواص��ل االجتامعي 

هي املس��تقبل، موضحاً العديد م��ن إيجابيات اإلعالم 

الرقم��ي، ومنه��ا ضامن ح��ق املعرفة للجمي��ع، حرية 

اس��تقصاء املعلومات، زيادة فرص االبتكار، ردم الفجوة 

ب��ني الفق��راء واألغنياء ك��دول أو أفراد، زي��ادة الوعي 

الس��يايس واملشاركة لدى األفراد، س��هولة التواصل بني 

البرش والحضارات، تطور أدوات التعليم، زيادة فعالية 

مؤسسات املجتمع املدين.

وأش��ار إىل س��لبيات اإلعالم الرقمي والتي تتمثل يف 

وجود مش��اكل صحية مرتبطة باإلدمان، وأخرى نفسية 

مرتبطة باالنطواء والعزل��ة، وأخالقية كاألفالم اإلباحية، 

وفكرية مث��ل نرش األف��كار الش��اذة واملتطرفة، ونرش 

اإلش��اعات واملعلومات املضللة حول األفراد والقيادات، 

ك��ام تتضّم��ن اإلرضار مبصال��ح الغ��ري، وازدراء األديان 

والتش��كك فيها، وإث��ارة النعرات اإلقليمي��ة والعرقية، 

وتحريف الحقائق، والقذف والشتائم، والدعوة للخروج 

عىل الحاكم وثوابت املجتمع.

وح��ّدد السوي���دي مجموعة من األساليب للتعامل 

مع هذه التطورات التكنولوجية املتالحقة، منها تطوير 

نظري��ة التمدرس »أي جعل املدرس��ة يف طور جديد«، 

والتزكي��ة اإلمياني��ة »تقوية الوازع الدين��ي وإبراز دور 

جدي��د ملادة الرتبي����ة اإلس��المي���ة«، والتأكي���د عىل 

أن األرسة ه��ي األص�����ل يف أي عملي��ة توعوي��ة، إىل 

جانب مس��ؤولية اإلنسان حول نفس��ه وتط���وير ذاته 

واالستعداد لهذا التطور والدخول لهذا العامل الرقمي مبا 

يفيده ويفيد اآلخرين.

أطر قانونية وترشيعية 
وتناول��ت ورقة الدكتور عبد الرحمن عزي والتي كانت 

بعنوان »األطر الترشيعي��ة املنظمة لإلعالم االجتامعي 

محلي��اً وعاملياً« أه��م قوانني اإلع��الم الرقمي وعالقتها 

باإلع��الم االجتامعي مثل ش��بكات الفيس��بوك والتويرت 

وجوج��ل بلس، بناء ع��ىل التجربة األمريكي��ة، وأكد أن 

معظم مس��تخدمي هذه املواقع يرتبط��ون باتفاقيات 

قانونية معه��ا، عرب قبولهم برشط الدخ��ول عليها عند 

بداية التعامل معها، كام استعرض أنواع القوانني التي 

متس اإلعالم واإلعالم الرقمي أو تخصه بش��كل مبارش، 

محدداً إياه��ا يف القان��ون الجنايئ، والقان��ون املدين، 

والقانون الدس��توري، والقان��ون الترشيعي، والقانون 

اإلدراي، والقانون العام، والقانون االستثنايئ.

من إيجابيات اإلعالم 
التقليدي أنه إعالم 

مؤسسي له آلية 
عمل ومسؤولية 

ودور ويقوم به 
حمرتفون

  د. عبدالرحمن عزي ود.سعاد املرزوقي  

  د. إيهاب الحجاوي  
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ك��ام تطرق إىل القضاي��ا القانونية التي متس اإلعالم 

واإلعالم الرقم��ي، ومنها الجرمية وما يس��مى بجرائم 

اإلنرتنت مثل التهديد واالبتزاز، والقذف، والخصوصية، 

والعن��ف والجن��س، وامللكي��ة الفكرية، وق��دم عزي 

األس��س النظرية واملفاهيم املرجعية القانونية، إضافة 

إىل األمثلة العملية الحديثة من واقع التجربة األمريكية 

املذكورة.

آثار التواصل اإلجتامعي
وجاءت ورق��ة الدكتورة س��عاد املرزوقي ع��ن اآلثار 

النفس��ية الناجم��ة ع��ن اس��تخدام برام��ج التواصل 

االجتامعي بالنس��بة لألطف��ال واملراهقني والتي كانت 

بعن��وان »التأث��ريات النفس��ية واملجتمعي��ة لإلعالم 

اإلجتامع��ي«، حيث نبهت إىل رضورة عدم اس��تخدام 

األطفال لهذه التقنيات بأي حال قبل سن ست سنوات 

حت��ى ال تتأثر خالي��ا دماغ الطفل، حي��ث أن تخزين 

الخربات السيئة واملحاكاة والنزعة إىل تقليد الغري دومنا 

وعي له تداعيات نفس��ية س��لبية كب��رية عىل الطفل، 

وبالنسبة إىل املراهق ميكن أن تؤثر فيه فقد تحدث له 

ازدواجية يف الس��لوك بني البيت واألصدقاء وغريها من 

الس��امت التي تعكس خطورة هذه املرحلة وس��هولة 

تأثرها مبا يدور داخل شبكات التواصل االجتامعي.

وع��ن طرق الع��الج، أوضح��ت املرزوق��ي رضورة 

مواجهة املش��كلة وتحديد أسبابها، واللجوء إىل العالج 

النفي واإلرش��اد لحل املش��كالت النفس��ية، وإدراك 

أهمي��ة دور األه��ل يف التعدي��ل الس��لويك، والتدخل 

العالج��ي، واملراقبة عىل ه��ذه األجهزة، واملش��اركة، 

وتقنني عدد ساعات استخدامها.

زيادة عدد مستخدمي الشبكات اإلجتامعية
ش��هدت الجلس��ة الثالث��ة وال��تي كان��ت بعنوان 

»اإلعالم اإلجتامعي وانعكاساته املحتملة يف املجال 

العس��كري«، ورقة عمل لألس��تاذة الدكتورة حصة 

لوت��اه الحاصل��ة ع��ىل الدكتوراه يف الفلس��فة من 

جامعة أوهايو، واألستاذ الدكتور أيهاب الحجاوي، 

أستاذ القانون بكلية الرشطة بأبوظبي. 

أكدت األس��تاذة الدكتورة لوتاه يف ورقة بعنوان 

»مس��تقبل الدوري��ات العس��كرية املتخصصة يف 

ظ��ل انتش��ار اإلع��الم اإلجتامعي« أن الس��نوات 

األخرية ش��هدت تزايداً كبرياً يف أعداد املستخدمني 

لش��بكة اإلنرتنت، ومستخدمي ش��بكات التواصل 

االجتامع��ي، مثل الفيس��بوك ، وتوي��رت، وغريها يف 

املجتمعات العربية، وأش��ارت إىل دراس��ة صادرة 

ع��ن كلي��ة ديب الحكومي��ة والتي أك��دت أن عدد 

املس��تخدمني لش��بكات التواص��ل االجتامع��ي يف 

البل��دان العربية يصل إىل 53 مليون ش��خص، فيام 

زاد عدد املس��تخدمني لإلنرتنت يف تلك البلدان عن 

125 مليون��اً، معلق��ة بأن هذه أعداد ال يس��تهان 

بها، خاصة يف أوس��اط املهتمني والدارسني للظواهر 

االجتامعي��ة وتحليله��ا، م��ن أج��ل الوص��ول إىل 

مقاربات تفرس أس��باب انتشار مثل هذه الوسائل 

ومعرف��ة م��دى ونوعية تأثريه��ا، خاصة يف محيط 

الناشئة والش��باب، حيث متثل هذه الفئات العدد 

األكرب من املستخدمني.

وتح��دث الحج��اوي يف ورقة بعن��وان »اإلعالم 

االجتامع��ي والقوانني والترشيعات العس��كرية«، 

وتن��اول ماهية جرائ��م اإلع��الم االجتامعي، كأحد 

مستخدمي املواقع 
االلكرتونية يرتبطون 

باتفاقيات قانونية 
معها عرب قبولهم 

بشرط الدخول عليها 
لذا يجب احلذر

  د. عباس مصطفى صادق  

 ضاعن شاهني رئيس تحرير جريدة البيان  مشاركة الحضور يف طرح األسئلة خالل الندوة  

 طالب كلية رشطة أبوظبي يتصفحون مجلة »درع الوطن«
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األمناط املس��تجدة من الجرائم املستحدثة، وبحث 

كفاية النصوص الترشيعية )الجزائية، والعسكرية( 

املواجه��ة لجرائم اإلع��الم االجتامع��ي التي متثل 

اعتداء عىل املؤسس��ة العسكرية،  وخلصت إىل أن 

املسؤولية الجنائية ملزود الخدمة تنشأ عند امتناعه 

عن إتاح��ة بيانات مس��تخدمي اإلنرتنت للجهات 

القانونية، وملالك ومش��غل املوق��ع اإللكرتوين عند 

امتناعه عن حج��ب املحتوى غري القانوين، وللنارش 

اإللك��رتوين ح��ال قيام��ه بس��لوك إيج��ايب مجرم 

قانونياً يتمثل يف الس��ب والقذف والتشهري، ونرش 

الشائعات والجرائم املاس��ة بأمن الدولة، وأوصت 

بتدخل ترشيعي للنص عىل تجريم اإلساءة للقوات 

املسلحة باستخدام أي وس��يلة من وسائل تقنيات 

املعلومات. 

 وصايا التدخل الترشيعي للنص

أما الجلس��ة الرابعة واألخ��رية والتي كانت بعنوان 

املج��ال  وتأثريات����ه يف  اإلجتم���اع��ي  »اإلع��الم 

العسكري« فكان أطرافها الدكتورة أمينة خمي���س 

الظ���اهري األس��تاذ املس�����اعد بقس��م االتصال 

الجامه�����ريي بجامعة اإلم��ارات، والدكتور عباس 

مصطفى صادق الخبري اإلعالمي بتلفزيون أبوظبي.

وبين��ت الدكتورة أمينة الظاه��ري والتي كانت 

ورقتها بعنوان »اإلعالم اإلجتامعي وانعكاس��اته يف 

املجال العسكري - الس��لبيات واإليجابيات«، أننا 

الي��وم يف زمن االتص��ال التكنولوج��ي الذي يقدم 

لن��ا الجدي��د والجديد يف مجال االتص��ال مصحوباً 

بتغ��ريات يف العملي��ة االتصالية الت��ي جعلت من 

املتلقي للرس��الة صانعاً لها يف نفس الوقت، وهذا 

ال��دور األك��ر فاعلية ملتلق��ي الرس��الة اإلعالمية 

والعن��رص الذي طامل��ا كان دوره مح��دوداً، أصبح 

الي��وم ل��ه دور أس��ايس وأح��دث ث��ورة نوعية يف 

املحت��وى اإلعالمي متع��دد الوس��ائط الذي خرج 

ع��ن إطار الرقابة السياس��ية واالجتامعية والدينية 

وغريها من املجاالت. 

وقالت: وبالتايل أصبح��ت التكنولوجيا الحديثة 

ج��زءاً ال يتج��زأ من املج��ال العس��كري مبختلف 

فروعه، ويؤك��د أهمية التقنيات الحديثة يف تقوية 

املج��ال العس��كري ودور اإلعالم��ي االجتامعي يف 

دعم وتعزيز دور هذا املج��ال من خالل التواصل 

مع الجمهور وتقديم رؤية واضحة تس��هم يف خلق 

عالقة جيدة بني العسكر والجمهور.

ويف نهاية الجلسة عرض الدكتور عباس مصطفي 

ص��ادق تجارب محلي��ة ودولية ترك��ز عىل اإلعالم 

االجتامعي يف حياة العس��كري، وتكش��ف اهتامم 

الجيوش باإلعالم االجتامعي تأكيداً لدورها الدفاعي 

عن األوطان وتوضيحاً للحقائق للناس، ورفع الروح 

املعنوية للجنود، وإضعاف الروح املعنوية لألعداء، 

وطرح��ت كيفية مس��اعدة ه��ذه التكنولوجيا يف 

االتصاالت عرب اإلنرتنت، وب��ث األخبار والتوظيف 

عرب الشبكة، واس��تخدام وسائل اإلعالم اإلجتامعية 

كسالح يف الحرب النفسية ضد الخصوم، كام فرست 

الورقة اإلعالم اإلجتامعي من خالل س��ؤال وهو ما 

هو اإلعالم اإلجتامعي وكيف يعمل؟•

تزايد عدد مستخدمني 
شبكات التواصل 

االجتماعي يف البلدان 
العربية ليصل إىل 

53 مليون شخص  
واإلنرتنت 125 مليون

  د. أمينة الظاهري  

 طالب كلية رشطة أبوظبي ومشاركة فعالة خالل الندوة

 مشاركة فعالة من الحضور
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املدرسة الثانوية العسكريـة...جــــــــــــــودة ونوعية يف التعليم 
خمرجات تعليمية ومعايري قياسية ألهداف تربوية طموحة

يعترب التعليم يف القوات املسلحة الركيزة األساسية املهمة يف بنية القوات املسلحة 

الحديثة التي تستخدم العلوم املعارصة وتقنياتها يف كافة امليادين والصنوف 

العسكرية املختلفة.

إعداد: املدرسة الثانوية العسكرية
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املدرسة الثانوية العسكريـة...جــــــــــــــودة ونوعية يف التعليم 

ومن هذا املنطلق عملت املدرسة الثانوية العسكرية عىل 

أن تك��ون أحد الركائز التعليمية يف القوات املس��لحة منذ 

بداية تأسيس��ها يف العام 1992 وخالل مراحل تطورها عىل 

م��دى العرشين س��نة املاضية لرفد كافة صن��وف القوات 

املس��لحة بالطالب الخريجني املؤهلني علمياً وقيادياً وفقاً 

لرؤيته��ا وأهدافها املرس��ومة لها وانس��جاماً مع  تطلعات 

القيادة العامة للقوات املسلحة.

برامج متفردة
لقد متكنت املدرسة خالل س��نواتها األخرية ومنذ هيكلتها 

يف الع��ام 2006 من إحداث قفزة نوعية يف طبيعة برامجها 

املختلفة التي تقدمها لطالبه��ا وذلك من خالل مخرجاتها 

التعليمي��ة والرتبوي��ة والتدريبية التي تتكام��ل وتتضافر 

مكوناتها بش��مولية لتكوي��ن برنامج ي��كاد ينفرد من بني 

مناهج كافة م��دارس الدولة الحكومية منها والخاصة عىل 

وج��ه الس��واء، لذا فقد أعدت املدرس��ة برامج��اً تعليمية 

ذات طابع��ا خاصا ن��ال رىض واعرتاف الجه��ات التعليمية 

يف الدولة واعتامداً أكادميياً من مؤسس��ات معنية بالشؤون 

التعليمية العاملية والتي من بينها عىل سبيل املثال مؤسسة 

أدفانس��د )AdvancED( املمثلة يف جهتني تعليميتني هام 

 أعدت املدرسة 
براجمًا تعليمية 
ذات طابعًا خاصًا 

نال رضى واعرتاف 
اجلهات التعليمية 

يف الدولة

)CITA( و )NCA( ومؤسس��ة )NCPSA( األمريكيتني، 

ك��ام اعتمدت ومنذ العام 2006 أس��اليب مختلفة لتقييم 

مخرجات العملية التعليمية واملبنية عىل معايري اختبارات 

كف��اءة تعليمية محلية وعاملية، وهي أيضاً تنفرد يف كونها 

تش��رتط عىل طالبها أداء اختبارات الس��يبا )CEPA( التي 

تجريها وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي واختبارات 

الكف��اءة العاملي��ة: اللغوي��ة منه��ا يف اللغ��ة اإلنجليزية، 

 )IELTS( أو اآليلت��س )TOEFL( التوف��ل كاختب��ارات 

وكذلك اختبارات السات )SAT( يف الرياضيات والكيمياء.

ومن منطل��ق تكامل مكون��ات برامجه��ا فقد عملت 

املدرس��ة ع��ىل تحقي��ق أهدافه��ا الرتبوي��ة واألكادميي��ة 

والقيادي��ة املنش��ودة والرتكي��ز عىل غ��رس روح املواطنة 

الصالح��ة يف نفوس طالبها املتمثلة يف تجس��يد مبدأ حب 

الوطن والتضحية واإليثار يف سبيله، والوالء املطلق لقيادته 

الرش��يدة، وااللتزام يف ميثاق ودس��تور الرشف العسكري 

املتمث��ل يف طاع��ة الل��ه وحب الوط��ن وال��والء لقيادته 

الرشيدة.

تكامل وتوافق وترابط
أما في��ام يخص برامجها األخرى والتي تتكامل مع أهداف 

املدرس��ة فهي تشمل التدريب القيادي والعسكري والذي 

يرشف عليه ضباط ومدرب��ني متخصصني محليني وأجانب 

حيث يتدرب فيه عىل برام��ج الوظائف القيادية املقتبس 

من نظام معهد "نيومكس��يكو" األمري��ي وبرامج تدريب 

"روح املغام��رة" بالتعاون م��ع رشكات خارجية متخصصة 

كرشكة الش��اهني، وبرامج التدريب العس��كري الش��املة 

 رعاية واهتامم القيادة الرشيدة بأنشطة املدرسة

 متيز وتكريم ألداء املدرسة
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املق��ررة من مديري��ة التدريب يف القي��ادة العامة للقوات 

املس��لحة، كذلك فقد أنشأت املدرسة يف العام 2008 مركز 

متخصص��ا يف مجال الصحة العام��ة والطب الريايض حيث 

يقوم وبالتعاون مع أقسام املدرسة املختلفة بعملية توعية 

وتثقيف صحي ش��املة لطالب املدرس��ة من خالل تقديم 

مح��ارضات تخصصية يف مج��ال الصحة العام��ة والتغذية 

ومخاطر األمراض كالس��منة والسكري والقلب عىل الصحة 

العامة وكيفية الوقاية منها من خالل إعداد برامج رياضية 

متنوعة لتش��مل رياضات مختلفة حسب جداول ممنهجة 

يومي��ة تتواف��ق مع توجيه��ات القيادة العام��ة للقوات 

املسلحة ومبنية عىل معايري االختبارات الدورية املقررة. 

ويف هذا املجال فقد كانت املدرس��ة من طالئع املدارس 

يف الدولة يف تبني مامرسة رياضة الجوجيتسو واملشاركة 

فيها من خالل فريق طاليب مؤهل، حيث متكن من إحراز 

املراكز املتقدم��ة يف العديد من املنافس��ات والبطوالت 

الرياضية املحلية والعاملية التي أقيمت خالل الس��نوات 

األربع املاضية.

مرافق وامتيازات تلبي االحتياجات
وألجل تحقيق املدرس��ة رؤيته��ا املتمثلة يف "إعداد جيل 

من القادة املؤهلني علمياً وقيادي��اً واملتميزين باالنتامء 

لوطنه��م وال��والء لقيادته��م" ووفقاً ملا ذكر س��ابقاً من 

مخرجات تعليمية ومعايري قياس��ية ولتجس��يد أهداف 

املدرس��ة الرتبوية واألكادميية والقيادي��ة، وكونها الرافد 

األس��ايس ملجمل العملي��ة التعليمية بالقوات املس��لحة 

فق��د عملت ع��ىل توفري مراف��ق متكامل��ة حديثة من 

فصول دراسية ومختربات ومكتبة ومسارح مجهزة بكافة 

متطلبات العملية التعليمية، تكملها مرافق تشمل سكن 

الطالب، الن��وادي واملطاعم واملجم��ع الريايض املتعدد 

الرياضات، والنوادي الرتفيهية، مضافاً إليها القرية الرتاثية 

التي تعنى بالبيئ��ات البدوية والحرضية والبحرية، علامً 

أن جميع هذه املرافق يتم اإلرشاف عليها من قبل فريق 

متخصص مؤلف م��ن الضباط واملرشفني واملدربني الذي 

يقوم��ون مبتابعة الطالب عىل مدار الس��اعة ومن خالل 

نظام مراقبة وتحكم إلكرتوين حديث وذلك لتوفري األمن 

والراحة والسالمة لجميع الطالب.

كام وتوفر املدرس��ة الكث��ري من االمتي��ازات لطالبها 

حي��ث يتمتع جميع طالب املدرس��ة بحواف��ز ومكافآت 

مالي��ة ش��هرية للمتميزين ت��رف يف نهاي��ة كل فصل 

املدرسة هي الرافد 
األساسي جململ 

العملية التعليمية 
بالقوات املسلحة 

 مشاركات محلية لطالب املدرسة تكريم القادة املتميزيني من طلبة املدرسة
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درايس وعند التخرج وحس��ب نسبة نجاح الطالب، كام 

تتوفربرامج صيفية للس��فر خارج الدولة لرتفيه الطالب 

وتطوي��ر إمكاناتهم املعرفي��ة والثقافية واللغوية يف لغة 

التدري��س اإلنجليزي��ة ولإلط��الع عىل ع��ادات وتقاليد 

الشعوب األخرى.

ضوابط ومعايري
وتتويج��اً لعم��ل املدرس��ة ال��دؤوب يف تقدي��م خدماتها 

التعليمي��ة والرتبوية لطالبه��ا فقد عمل��ت قيادتها خالل 

السنوات املاضية عىل تقييم خدماتها املقدمة وفقاً ملعايري 

وضواب��ط تناف��س فيها مثيالته��ا من امل��دارس الحكومية 

والخاصة، وبن��اء عليه فقد تقدمت املدرس��ة خالل الفرتة 

املاضية للمشاركة باملنافسات والجوائز الرتبوية يف الدولة، 

وكان نتيجة مش��اركتها هو الفوز يف جائزة الشارقة للتفوق 

والتميز الرتبوي – فئة اإلدارة املدرس��ية املتميزة – الدورة 

التاس��عة عرش للع��ام ال��درايس 2013-2012، ويعترب هذا 

الف��وز تتويجاً لعمل املدرس��ة املتواص��ل يف تطوير آليات 

العم��ل والرق��ي باملس��توى التعليم��ي لطالب املدرس��ة 

وتأهيله��م وفق��ا للمخرج��ات التعليمي��ة والرتبوية التي 

تطمح القيادة العامة للقوات املسلحة لتوفريها يف خريجي 

املدرسة، وبهذه املناسبة السعيدة تتقدم قيادة املدرسة يف 

إهداء هذا الفوز إىل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املسلحة – راعي املدرسة وباين نهضتها الجديدة•

نلف��ت رعاية  وانتباه جمي��ع العاملني يف القوات املس��لحة ومن قراء 

املجلة من أن املدرس��ة تقوم حالياً بحملة لتجنيد طالب للدراس��ة فيها 

من كافة إمارات الدولة وفقا للرشوط والضوابط املعمول بها يف القوات 

املس��لحة والتي ميكن اإلطالع عليها من خالل زيارة موقع املدرس��ة أو 

االتصال بالتجنيد أو املدرسة عىل األرقام التالية:

هاتـف التجـنيد: 2222 -03-712

هاتـف متـحرك:  6134-751 -055 أو 751-2253 -055

هاتف املدرسة: 03-783-6661

فاكس املدرسة: 03-783-6699

www.mhschool.ae :موقع املدرسة االلكرتوين
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انعقاد مؤمتر الشرق األوسط لصيانة وإصــــــــــــــــــالح وترميم السفن يف أبوظبيي
سلط الضوء على حلول صيانة السفن ومتديد عمرها االفرتاضي

انعق��د مؤمت��ر ال��رق األوس��ط لصيان��ة وإصالح 

 Naval Maintenance Repair and وترمي��م الس��فن

Modernization Middle East يف أبوظب��ي بتاريخ 3 

يونيو املايض، واس��تقطب املؤمتر عدداً من املتخصصني 

والعامل��ني يف اإلمداد البحري واملهندس��ني وكبار ضباط 

الق��وات البحرية يف العامل، ويع��د املؤمتر ملتقى لتبادل 

األفكار ومناقش��ة كيفية الحفاظ عىل جاهزية الس��فن 

لتنفيذ مهام القتال، حيث تبحث القوات البحرية وخفر 

السواحل عن حلول طويلة األمد إلطالة عمر أساطيلها، 

كام تبحث أيضاً عن حلول ش��املة تساعدها يف عمليات 

إم��داد رسيعة وموثوق��ة لقطع الغي��ار، للحيلولة دون 

هدر الوقت الناجم عن ف��رات التوقف عن العمل، أو 

خفضه إىل الح��د األدىن، لضامن الحفاظ عىل مقّدراتهم 

وإمكانياتهم.

ويس��لط املؤمتر الضوء عىل الحلول والسبل الكفيلة 

بتحقي��ق أقىص اس��تفادة م��ن املُع��ّدات القدمية التي 

متتلكه��ا الق��وات البحري��ة، من خ��الل إطال��ة أمدها 

املس��تقبيل وزيادة دورة حياتها، األمر الذي من ش��أنه 

تأخري عمليات الراء الجديدة وتوفري املبالغ.

ويف افتتاح املؤمتر أكد اللواء )م( أحمد محمد السبب 

الطنيجي رئيس املؤمتر وقائد القوات البحرية اإلماراتية 

األس��بق عىل أهمية عمليات الصيانة واإلصالح للقوات 

البحرية وتزايد الحاجة لها، وذلك يف إطار بحث القوات 

البحرية ومحافظتها عىل قطعها ومعداتها، واستثامراً لها 

يف العملي��ات البحرية، مع تقليص األوقات املس��تغرقة 

يف عمليات اإلصالح وتقلي��ل قيمة وتكلفة صناعة قطع 

الغيار وذلك ملس��اعدة السفن عىل تحقيق مهامها طيلة 

عمرها االفرايض. كام يكتس��ب قط��اع صيانة وتحديث 

الس��فن البحري��ة أهمية متزايدة بالنس��بة ألس��اطيل 

القوات البحرية وحرس س��واحل دول الرق األوس��ط، 

خاص��ة بعد زي��ادة اإلقبال عىل رشاء الس��فن املتطورة 

واملزودة بأنظمة وأسلحة حديثة.

وأض��اف الل��واء )م( الطنيجي: إن الق��وات البحرية 

تحتاج لتحديث املعدات ملجابه��ة التحديات املختلفة، 

مع التطلع للتوصل لحلول جديدة لتصبح جميع السفن 

دامئة الجاهزية. كام أن القوى البحرية تحتاج إىل مبالغ 

كب��رية امليزانيات لراء الس��فن وبنائها خ��الل األعوام 

الس��تة أو الس��بعة املاضية، خاصة يف منطق��ة الخليج 

العريب. 

وأك��د عىل أن صيانة الس��فن وأنظمتها تتم مراعاتها 

دامئاً يف أس��س خط��ط رشكات النقل البح��ري والقوات 

البحري��ة ملا لها من أهمية، لذا دامئاً ما تس��عى القوات 

البحرية وحرس الس��واحل للحصول عىل حلول جديدة 

بعيدة األم��د لزيادة أعامر س��فنها، وتبحث عن حلول 

كلية ش��مولية من أجل تأم��ني حاجاتها من قطع الغيار 

وغريه��ا من املعدات بش��كل لوجيس��تي رسيع وآمن، 

والتقليل من زمن تعطلها وضامن استمرارية كفاءتها.

ويس��عى هذا املؤمتر إىل معالجة العديد من القضايا 

املتعلق��ة بالصيانة واإلصالح أهمه��ا: إطالة دورة حياة 

الس��فن، وتعديل وإصالح الس��فن لجعله��ا قادرة عىل 

التكيف م��ع التكنولوجيا املتغرية والت��ي تتطور بوترية 

رسيع��ة أو التكتيكات املس��تخدمة يف املعارك البحرية، 

وتطوير املعدات القدمية لضامن سفينة صالحة لإلبحار 

ومناس��بة ملواجهة التحدي��ات املع��ارصة، باإلضافة إىل 

االحتف��اظ بإم��دادات فعالة م��ن قطع الغي��ار وأجزاء 

املع��دات لضامن رسعة اإلص��الح وتقلي��ل زمن تعطل 

النظم والسفن إىل أدىن حد ممكن.

تغطية: الرائد 
جاسم البلوشي
تصوير: عبد الرحمن
 بن عباد

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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ناقش املؤمتر 
حلول إطالة دورة 

حياة السفن 
وتعديلها وإصالحها 

جلعلها قادرة 
على التكيف مع 

التكنولوجيا املتغرية 
واملتطلبات

املشاركون والحضور
ش��هد املؤمتر حضور أكرث من 50 وفداً، منها: القوات 

البحرية اإلماراتية وجهاز حامية املنشآت والسواحل، 

وق��وات خفر الس��واحل وقوات حامي��ة الحدود يف 

اململكة العربية الس��عودية، وترأس هذه الوفود كبار 

الضباط املسؤولني عن اإلمداد والصيانة.

كام ش��اركت يف املؤمتر جهات أخرى عديدة بينها 

الركات الرائدة يف مجال بناء السفن – وهي رشكات 

وطني��ة – مثل رشكة "أبوظبي لبناء الس��فن"، ورشكة 

"االتحاد لبناء الس��فن" املتخصصة يف تطوير األنظمة 

والصيانة.

وكانت هن��اك مش��اركة الفتة من خ��راء دوليني 

تراوح��ت فئاتهم بني كب��ار ضباط الق��وات البحرية 

العاملي��ة، والخ��راء العملياتيني من ع��دة دول مثل 

الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة والرتغ��ال وهولندا 

وإيطاليا وفيتنام. 

وتحدث يف املؤمتر القائد Arie Schaap مدير نظم 

األسلحة يف أحواض Landing Platform Docks يف 

القوات البحرية الهولندية بقوله إن البحرية والخرة 

الهولندية حصلت عىل منتجات جديدة من الس��فن 

وكيفي��ة تصميمه��ا وبنائه��ا. وأضاف ب��أن االهتامم 

املتزايد بتكلفة الس��فن طيل��ة عمرها االفرايض يوفر 

أفضل فرص تطويل عمر هذه الس��فن وتوفري مبالغ 

صيانتها.

وأوض��ح إيه��اب الريف م��ن وزارة الداخلية يف 

اململك��ة العربية الس��عودية بأن تحدي��ات املراقبة 

املطلوبة لحدود بحرية بط��ول 3,500 كلم بحري يف 

الخليج الع��ريب والبحر األحمر ه��ي تحديات كبرية. 

وأضاف بأن قوات خفر الس��واحل تس��تخدم إسناداً 

وتوفر الصيانة لعدد 11 سفينة عىل األقل.

وتحدث راش��د الحبيس الرئي��س التنفيذي لركة 

اإلم��ارات للتصنيف TASNEEF قائالً: إن التحديات 

الت��ي تجاب��ه مه��ام الحف��اظ ع��ىل املس��اهمني يف 

املروعات عديدة، بينها تجهي��ز التقنيات املتقدمة 

وكيفية تأكيد جاهزية القدرات ليتم توفريها للزبائن 

مع جعلهم يتمكنون من استخدام تلك التقنيات.

ورصح النقي��ب Bento M. Domingues م��ن 

الق��وات البحري��ة الرتغالية قائالً: ب��أن املؤمتر طرح 

العدي��د من املحاور واألفكار الت��ي وفرت الكثري من 

الحل��ول، وعىل س��بيل املث��ال الهوات��ف املتحركة ال 

تدوم ألربع سنوات بينام نتوقع أن تستمر فرة عمل 

السفن طيلة 40 عاماً.

اإلمارات مركز عاملي
يف ترصي��ح خاص ملجلة »درع الوطن« أكد اللواء )م( 

أحمد محمد الس��بب الطنيجي قائد القوات البحرية 

اإلماراتية األس��بق، رئيس مؤمتر الصيانة واإلصالح أن 

املش��اركة الواسعة يف مؤمتر الصيانة واإلصالح وغريها 

م��ن املعارض واملؤمت��رات والفعالي��ات التي تقام يف 

دولة اإلمارات م��ن مختلف دول العامل ومن كريات 

الركات العاملية املرموقة يؤكد الرؤية الثاقبة وصحة 

النهج الذي تسري عليه دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ملد جس��ور التعاون 

والصداقة مع مختلف الدول، وال تس��تهدف تحويل 

اإلم��ارات إىل مرك��ز إقليم��ي للمؤمت��رات واملعارض 

والفعاليات فحس��ب، بل وإىل مركز إقليمي لالقتصاد 

العامل��ي يف كاف��ة مجاالت��ه التجارية واالس��تثامرية 

والصناعية والتكنولوجية والعلمية.

وأضاف: ثقة الركات يف قدرات الدولة أمر يبعث 

ع��ىل االرتياح، واعتب��ار مثل هذه املؤمت��رات ملتقى 

لتب��ادل األف��كار واآلراء واملعلومات ب��ني املهتمني يف 

ه��ذا املج��ال الحيوي، إنن��ا نلمس التقدي��ر العاملي 

سواء عىل مستوى الدول أو الركات العاملية للنجاح 

املس��تمر ملختلف املعارض واملؤمترات التي تقام عىل 

أرض الدولة، وليس هذا مس��تغرباً يف دولة اإلمارات 

الت��ي تع��د اليوم وجه��ة عاملية لج��ذب العديد من 

االستثامرات حيث أن مقومات صناعة املعارض وعقد 

املؤمترات متوافرة ومهيأة إلنجاح هذا القطاع الحيوي 

الهام.

وأضاف: الشك أن املتابعة الحثيثة من قبل صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب "رعاه الله"، 

والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 

له��ا الفضل يف التقدير العاملي ال��ذي يعكس املكانة 

الرائدة التي وصلت إليها دولة اإلمارات ليس يف مجال 

صناعة املعارض فحس��ب، بل كدولة مضيفة يسودها 

األم��ن واالس��تقرار مام يع��زز عنرص الثق��ة بالدولة، 

يض��اف لهذا متانة اقتصادنا الوطني والقواعد القوية 

التي أس��س عليها وال يس��عنا هنا إال أن نشيد بكافة 

الجه��ود التي تبذل إلنجاح م��ا يعقد يف اإلمارات من 

مؤمترات ومعارض كام نش��يد بتناغم األداء وتنسيق 

الفعالي��ات بني كافة الجهات املعنية مام يؤدي ملزيد 

من النجاحات يف الحارض واملستقبل ومبا يليق مبكانة 

الدولة ويعزز دورها املميز يف املنطقة والعامل •

اللواء / م أحمد السبب الطنيجي
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 »سرتاتا« تسلم 103 شحنات من هياكل وأجزاء الطائرات ملصانع عاملية

الطائرة AMXs تنجز 200.000 ساعة طريان
احتفل��ت رشك��ة Alenia Aermacchi م��ع القوات 

الجوية اإليطالية بإنجاز الطائرة AMX ساعات طريان 

بلغت 200.000 س��اعة، وش��ملت الطريان االختباري 

والطريان العمليايت، وبدأت منذ عام 1984 وهو التاريخ 

الذي نفذ فيه النموذج االختباري الطريان األويل كطائرة 

 Alenia إس��ناد تعبوي، وتم تطويرها بواس��طة رشكة

Aermacchi بنس��بة 23.8 ورشكة Aeritalia بنس��بة 

46.5% والرشكة الربازيلية Embraer بنسبة 29.7 %.

 Ghibli والتي يطل��ق عليها لقب AMX والطائ��رة

ه��ي طائرة الهجوم واالس��تطالع الخفيفة ذات املحرك 

الواح��د والت��ي تنتجها إيطالي��ا مع الربازيل حس��ب 

مواصفات ت��م تحديدها عام 1981 بواس��طة القوات 

الجوي��ة اإليطالي��ة والربازيلية لتحل مح��ل اإليطالية 

G.91Y  يف إيطاليا، ولتوف��ر للقوات الجوية الربازيلية 

FAB النم��وذج التعبوي الجدي��د )والذي أطلق عليها 

الربازيلي��ون A – 1( و ه��و املطلوب ضمه ألس��طول 

الطائ��رات F-5s وMirage IIIEs والت��ي تعم��ل يف 

الربازيل كطائرات اعرتاضية.

وتم صنع س��تة مناذج )فق��د واحد منها يف حادث(، 

وقد تم طل��ب 136 منوذج��اً )110 ذات مقعٍد واحد، 

 AMX – T و26 ذات مقعدي��ن، وت��م إطالق االس��م

عىل ه��ذه املجموعة األخرية األقل(، وطلبت الطائرات 

الق��وات الجوي��ة اإليطالي��ة والربازيلية، وبدأ تس��ليم 

الطائرات منذ عام 1988.

ولقد عمل��ت الطائرات AMXs يف كوس��وفا وليبيا 

وال تزال تعمل يف أفغانستان منذ نوفمرب 2009، حيث 

نفذت 7.000 س��اعة طريان أو أكرث مام أثبت كفاءتها 

وقلة تكلفة تشغيلها وحسن تالؤمها مع السيناريوهات 

العدائية والتي تم صنع هذه الطائرات من أجلها.

Alenia Aermacchi  ويف عام 2012 أكملت رشكة

الربنام��ج املع��روف باس��م AMX ACOL – برنامج 

تطوير القدرات العملياتية وقدرات اإلس��ناد – بإعادة 

تس��ليم  52 طائرة مطورة )42 ذات مقعد واحد و10 

ذات مقعدين( للعمل مع القوات الجوية اإليطالية.

ومت��ت الربام��ج ACOL الهادف��ة لتطوي��ر قدرات 

العمليات واإلس��ناد بإنتاج الطائرات ذات نظام املالحة 

Inertial / GPS والنظام EGI – GPS/ Inertial من 

خالل تحس��ن 42 طائرة ذات مقع��ٍد واحد بحيث تم 

تطوير نظام االتصاالت ونظام تعريف العدو والصديق، 

.NVG وتم تطويرها جميعاً مع نظام الرؤية الليلية

ارتفع عدد الش��حنات التي سلمتها »سرتاتا« املتخصصة 

بتصني��ع أج��زاء وهي��اكل الطائ��رات ل��رشكات صناعة 

الطائرات التجارية العاملية إىل 103 شحنات خالل األشهر 

الخمس��ة األوىل من العام، بزيادة 120 % مقارنة بالفرتة 

ذاته��ا من العام املايض، بحس��ب بدر العل��امء، الرئيس 

التنفيذي للرشكة.

وق��ال العلامء ل��� إن القيم��ة اإلجاملية للش��حنات 

املص��درة العام الحايل ارتفع��ت إىل 66,1 مليون درهم، 

بنس��بة منو بلغت 153 % مقارنة ب���26,1 مليون درهم 

قيم��ة الش��حنات بالفرتة ذاته��ا عام 2012. وبحس��ب 

العلامء، تس��لمت "االتحاد للطريان" الش��هر املايض أول 

طائ��رة تحتوي عىل أجزاء ومكونات من صنع "س��رتاتا"، 

.A330 وهي من طراز إيرباص

ومن املقرر أن تس��لّم الرشكة الت��ي تتخذ من مدينة 

العن مقراً لها، نحو 300 شحنة لرشكات تصنيع الطائرات 

التجاري��ة حتى نهاي��ة العام، مقارنة ب�187 ش��حنة عام 

.2012

وأوض��ح العل��امء أن عدد خطوط اإلنت��اج يف مصنع 

الرشك��ة س��ريتفع إىل 9 خطوط مع نهاي��ة العام، مقارنة 

ب���5 خطوط إنت��اج يف 2012.  وتواصل الرشكة توس��عة 

ش��بكة عمالئها حول العامل، من خالل موثوقية وس��معة 

منتجاتها.

ويف هذا اإلطار، كش��ف العلامء أن "سرتاتا"، اململوكة 

بالكامل لرشكة املبادلة للتنمية، استطاعت مؤخراً اجتياز 

تدقيق اختب��ار جودة اإلجراءات ل��دى "بوينج"، ونالت 

شهادة إنجاز من قبل فريق مدققي الرشكة، الذين زاروا 

مصنعها ملدة أسبوعن.

 Northrop Grumman
توفر نظام تشبيه 

ذبذبات الراديو 
ت��م من��ح رشك��ة Northrop Grumman عقداً 
  GSA لتنفي��ذ برام��ج إدارة الخدم��ات العام��ة
األمريكية لتوفري نظام التش��بيه الكهرومغناطيس 
البيئ��ي CEESIM ملصلح�����ة مرك��ز اإلس��ن���اد 

.WR – ALC
ويعت��ر نظام التش��بيه البيئ��ي CEESIM نظام 
تش��بيه تقني متطور يولد بيئة كهرومغناطيس��ية 
تشبه ظروف الحرب الحقيقية ويعمل هذا النظام 
الجديد والذي يش��مل متطلبات املس��تخدم، عىل 

تنفيذ املهام املعقدة تلبية لهذه املتطلبات.
ويوفر النظام CEESIM تشبيه ذبذبات وتقنيات 
الرادي��و التي تش��مل ع��دة مراحل بينه��ا فروق 
التوقي��ت ووص��ول الذبذبات يف الوقت الحاس��م 
متاماً، وكل هذا ميثل الحل املالئم الذي يعمل عىل 
تطوير الش��بكات الحالية مع أع��ال نظم القتال 
االلكرتوين. كا يف ذلك حمل النظم عىل الطائرات 
C-130 وF-16 مع����� توف��ري تكلف����ة الرام���ج 

.WR – ALC

تسلمت االتحاد للطريان أول طائرة تحتوي عىل أجزاء ومكونات من صنع سرتاتا
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مقاتــــالت MIG 29 إىل صربيــــــــا

شركة Harris تفوز بعقد بقيمة 23 مليون دوالر لتوفري نظم االتصاالت  

MIG 29 M2املقاتلة متعددة املهام     

ناقش��ت كل من رصبيا وروسيا صفقة بيع 

محتمل��ة ملا يص��ل إىل 8 مقاتالت متعددة 

املهام من ط��راز MIG 29 M2، من إنتاج 

رشكة »ميكويان«، للقوات الجوية الرصبية.

وعق��د وزي��ر الدفاع الرصيب ألكس��ندر 

فوشيتش، أخرياً، اجتامعات عدة يف موسكو 

م��ع نظريه الرويس س��ريغي ش��ويغو، متت 

خالله��ا مناقش��ة رغبة بلغ��راد يف رشاء ما 

 MIG يرتاوح ب��ن 6 و8 مقاتالت من طراز

29، لتح��ل مح��ل طائراته��ا املتقادمة من 

.MIG 21 طراز

 Harris Corporation تلقت رشكة صناعات االتصاالت

واملختص��ة يف صنع تقنيات املعلوم��ات، طلباً قيمته 23 

مليون دوالراً من إحدى دول الرشق األوس��ط كجزء من 

برامج تحديث االتصاالت.

وأنظم��ة البيانات وتوفري خدمات اإلس��ناد كجزء من 

إعادة تأهيل نظم االتصاالت التعبوية واس��عة املوجات 

لتوفري قدرات قيادة وسيطرة ويقظة يف املواقف أكرث مام 

س��بق توفريه للقوات امليدانية م��ن خالل بث األصوات  

التعبوية ونتائج الفيديو والبيانات.

ويطور النظام الجديد أع��امل الراديو والبيانات التي 

 Harris Falcon يتم تعريفها من خالل نظم الرشكة فئة

III®  م��ن العائل��ة RF 7800 Family ، وهذا يش��مل 

النظم خفيفة الوزن RF – 7800S للموجات الواس��عة 

املتحرك��ة والش��بكات، مع توفري الربوتوك��والت والنظم 

ad – hoc والربوتوك��والت يف مجال ما بعد الرؤية خالل 

االتصاالت، ويشمل العقد أيضاً تجهيز املكونات الشبكية 

وملحقاتها وقطع الغيار.

وتوف��ر رشك��ة Harris للزبائ��ن منتجاته��ا من نظم 

االتصاالت التعبوية للعمل يف ش��بكات موسعة حديثة، 

حس��بام ذك��ره  Brendan O'Connellرئيس األعامل 

التجارية الدولية يف الرشكة، كام توفر هذه النظم لقوات 

األمن املعلومات التعبوية يف الوقت الحاسم متاماً يف كل 

األشكال الصوتية ونتائج الفيديو والصور وبيانات تحديد 

املواقع وتجهيز الخرائط.....إلخ.

 توفر رشكة هاريس للقوات امليدانية أنظمة البيانات واالتصاالت
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اس��تلمت رشكة الصناع��ات الدفاعية واألمنية الس��ويدية 

 AUV62 عق��داً لتوف��ري أنظمة مه��ام تحت امل��اء Saab

املخصصة لتنفيذ برامج التدريب، وتبلغ قيمة العقد املربم 

148 مليون كرون سويدي مع تحديد موعد توفري األنظمة 

خالل عام 2014.

ويش��مل العقد توفري النظ��م AUV62 وهي األحدث 

يف مركبات العمل تحت امل��اء لتحقيق األهداف التدريبية 

 Gorgen  ورصح .ASW لحرب الغواصات وهو التدريب

Johansson كب��ري نواب رئيس األع��امل التجارية يف رشكة 

Saab قائ��الً إن املكونات AUV62 متث��ل جزءاً من النظم 

املتط��ورة واملراد بها تعزيز وتقوية قدرات الزبائن العاملة 

تحت املاء.

وتعت��رب األنظمة AUV62 متط��ورة ومالمئة للعمل مع 

مركب��ات الح��رب التحتامئي��ة وتنتج يف من��اذج وتصاميم 

مختلف��ة، وقد ت��م اختيارها بواس��طة الزبائ��ن لحداثتها 

وكفاءتها، ولقد تم تزوي��د هذه النظم بعبوات قادرة عىل 

العمل تحت املاء، وتس��اند الغواصات بطرق تالئم أعامل 

الطوربيدات وأعامل الس��ونار مام هو متواجد يف األسواق 

حالي��اً. وتعمل ه��ذه األنظمة بدالً ع��ن النظم القدمية يف 

 SAS أدوار املن��اورات التدريبي��ة، ومتت إضاف��ة العبوات

الت��ي تعمل بالس��ونار لرف��ع كفاءة العم��ل والبحث عن 

األلغام البحرية وتنفيذ مهام االس��تطالع وتجهيز الخرائط 

 AUV62 من خالل األنظمة Saab البحرية، وتوفر رشك��ة

جهود األنظمة العاملة تحت املاء التي يطلبها الزبائن ملهام 

املستقبل، وتعتمد طبيعة هذه الصناعات عىل األحوال مام 

تحتاجه املنتجات ونظم املعلومات.

Saab تستلم طلبًا لتجهيـــــز األنظمة العاملة يف األعماق

 األنظمة AUV62 متطورة ومالمئة للعمل مع مركبات الحرب التحتائية

حج��زت رشك��ة Raytheon عقداُ ل��رشاء ذخائ��ر Paveway 11 بقيمة 106 ملي��ون دوالر – عائلة 

الذخائر املوجهة عالية الدقة – حيث تم منح الرشكة عرض مبيعات من زبون داخيل، ويشمل العقد 

املجموع��ات التي تحم��ل العالمة التجارية Paveway TM والخاص��ة بالذخائر زنة 500 رطل وهي 

GBU-12 والذخائ��ر زن��ة 250 رطل فئة GBU-58، وتش��مل املجموع��ات Paveway TM القنابل 

املوجهة عالية الدقة، وكان العقد قد تحدد مع الرشكة يف النصف الثاين من عام 2013.

ورصح Harry Schulte نائ��ب رئي��س رشكة Raytheon لألنظم��ة الصاروخية واألنظمة الحربية 

بقول��ه إن الزبائن حول العامل يرغبون يف حامية مقاتليه��م واملدنين، وإن العقد يعني التزام الرشكة 

طويل األمد تعاوناً مع الرشكاء الدولين.

وتس��تمر رشكة Raytheon يف تطوي��ر وإنتاج الذخائر Paveway لتلب��ي متطلبات مهام القوات 

األمريكي��ة وغريها. وتوفر هذه الذخائ��ر املوجهة عالية الدقة التالؤم العملي��ايت مع طيٍف كبريٍ من 

الرؤوس الحربية، وهناك األنواع املحس��نة من الذخائر Paveway والتي تش��مل نظام تحديد املواقع 

العاملية GPS ونظام التوجيه واملالحة INS كقدرات تدعمها، وتندمج هذه القدرات مع املرونة التي 

توفرها أنظمة الس��الح الليزرية وقدرات التوجيه GPS العاملة يف كل األحوال الجوية مام ينتج عنه 

عمل األسلحة القادرة مع رفع معدل نجاح املهام.

Raytheon بقيمة 106 مليون دوالر لشركة Paveway 11 ذخائر

Paveway الذخائر
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تق��ود رشك��ة General Dynamics جه��ود 
تطوير مركبات القتال ألمريكا الش��الية مع 
دعمه��ا بنظ��ام الحاية النش��ط APS، وقد 
عمل��ت الرشك��ة يف الف��رتة املاضي��ة يف إنتاج 
التصميم الحاس��م يف مرشوعها APS لتجهيز 
نظ��م الحاية. أم��ا الخطوة الك��رى التالية 
للمركب��ات   APS األنظم��ة بإنت��اج  فتهت��م 
الخفيف��ة  LAV III واملخطط إنجازها حتى 

نهاية العام الحايل.
ويع��زز نظام الحاي��ة APS حاية األنظمة 
ويحقق قدرات البقاء يف ميادين القتال ويرفع 
من مستوى اليقظة يف املواقف العملياتية ضد 
األس��لحة الت��ي تطلق من الكت��ف من خالل 
االعرتاض والدفاع ضد التهديدات قبل وصولها 
املركبة حيث تشكل خطراً عليها وعىل الطاقم، 
وميث��ل ذل��ك التقني��ة الوحيدة الت��ي تحمي 
املركب��ات وتحمي خف��ة حركتها حيث تتحرك 

بحرية وبدون خوف من أي تهديد.
ورصح Sonya Sepahban ب��أن الرشك��ة لها 
خرة تزي��د عن 20 عاماً م��ن تجهيز تقنيات 
نظ��م الحاي��ة APS وتطويره��ا ك��ا وأنها 
مس��تمرة يف تحض��ري الدراس��ات الصناعي��ة 
والبح��وث والتطوير، ك��ا رصح نائب رئيس 
قسم الهندس��ة يف رشكة GD نفسها باهتام 
الرشكة يف مواصلة التحكم يف زيادة الهندس��ة 
يف مج��االت هذه النظم، مع االس��تفادة من 
الخ��رات املرتاكمة املدعوم��ة باملعرفة الفنية 
بتقنيات نظم الحاي��ة APS لتطوير العديد 
م��ن القدرات للمنص��ات املختلف��ة، وينتظر 
قيام فرق الرشك��ة املختصة يف صنع التقنيات 
APS بعيداً عن املخاطر والتهديدات، وتعمل 
الرشك��ة عىل توف��ري امليزاني��ات لتجهيز هذه 
التقني��ات وإدارة الرامج وتطوي��ر التصميم 
وبناء أنظمة البيانات الالزمة وإس��ناد  إدارة 

كل برامج الزبائن حسبا يطلبون.

شركة Thales توفر نظام تعريف العدو و الصديق IFF للواليات املتحدة

 General Dynamics
تنتج مركبة القتال جتارب ميدانية هندية على مدفعي هاوتزر

بدأ الجيش الهندي، أخرياً، تجاربه امليدانية عىل مدفعي هاوتزر من إنتاج رشكتن متنافس��تن تأمالن يف تلبية 

حاجته طويلة األمد إىل 1580 مدفعاً مقطوراً من عيار 155 ملليمرتاً.

وقال مصدر بالجيش الهندي إن مدفعاً من طراز »تراجان«، من إنتاج رشكة »نكس��رت سيس��تمز«، وآخر من 

طراز »آثوس 2052«، من إنتاج رشكة »س��ولتام سيستمز«، يخضعان ملا يرتاوح بن 8 و10 أسابيع من التجارب 

خالل الصيف الجاري يف والية راجاس��تان الصحراوية. وينص العقد عىل تس��ليم 400 مدفع جاهز لالستخدام 

وإنتاج 1180 مدفعاً آخر يف الهند.

مت��ت إجازة نظ��ام تعري��ف الع��دو والصدي��ق IFF من 

إنتاج رشكة Thales املس��مى TSA 3522 بواس��طة الهيئة 

 Blue Gate وه��و نظام من عائلة البوابة الزرقاء ،AIMSI

 AIMSI لزبائنه��ا وتجهزه��ا هيئة Thales الت��ي تنتجه��ا

تأكيداً للت��الؤم العمليايت مع النظ��م األمريكية للعمل مع 

عدة منصات.

وتطور رشك��ة Thales وتصنع األنظم��ة IFF للطائرات 

ولنظ��م الدفاع الج��وي ونظم الرادارات والس��فن والقطع 

الجوية والغواصات، وتعمل م��ع األنظمة الرادارية لتوفري 

األم��ن واالعتامدية ولتطوي��ر عمليات القيادة والس��يطرة 

والتحكم للط��ريان املدين والعس��كري يف أوروبا والواليات 

املتح��دة األمريكي��ة وذلك خ��الل عملها مع الحواس��يب 

املختلفة.

وميث��ل النظام املذك��ور األداء الخارق ال��ذي يؤثر عىل 

العملي��ات املختلف��ة بع��د إجازته حيث اهتم��ت الرشكة 

بتحقي��ق كل ذل��ك يف زمن وجيز وذل��ك لتجهيز ما يدعم 

املجالن املدين والعسكري.

وتم ن��رش النظ��م TSA 3522 يف يوني��و املايض خالل 

التامرين املسامة Bold Quest 2013 والتي نفذتها قوات 

حل��ف الناتو يف الواليات املتحدة لتوفري فرص تأكيد التالؤم 

العملي��ايت لألنظمة IFF مع العديد من املنصات األمريكية 

وسواها يف ظروف عملياتية متفاوتة.

تجارب ميدانية للمدفعية
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شركة Thales حتصل على عقد خدمات البحرية

وقعت رشكة Thales UK عقداً مدة تنفيذه 10 سنوات 

م��ع وزارة الدفاع الربيطاني��ة وبقيمة 600 مليون جنيه 

إس��رتليني لتوف��ر خدمات فرتة عم��ل األنظمة للقوات 

امللكية البحرية وهي نظم االستشعار الكبرة.

وت��م االتفاق عىل مرشوع إس��ناد نظم االستش��عار 

 SSOP  الجدي��دة وهو املرشوع املش��ار له باملس��مى

ويعتم��د ع��ىل نجاح عقود اإلس��ناد التي س��بق لرشكة 

Thales تنفيذها من قب��ل بعقٍد تم توقيعه عام 2003 

وذل��ك لتوفر نظم الس��ونار ونظم الح��رب اإللكرتونية 

خالل األعوام العرشة السابقة.

وتم حالياً متديد خدمات اإلسناد تحت رشوط العقد 

SSOP لتش��مل تغطية خدمات نظ��م رؤية الغواصات 

جميعه��ا مب��ا يف ذل��ك بروس��كوبات الغواص��ات فئة 

Vanguard وفئ��ة Trafalgar مع خدماٍت يتم توفرها 

ألنظم��ة الص��واري Optronic masts للغواصات فئة 

Astute والتي كانت تت��م تحت بنود ترتيباٍت تعاقديٍة 

منفصل��ة متت مع رشكة Thales UK ألعامل البرصيات 

يف غالسغو.

ويعن��ي كل ذلك أن رشكة Thales توفر مس��تويات 

اإلس��ناد خالل ف��رتة خدم��ة األنظمة "لعي��ون وآذان" 

الغواص��ات – كل أجزائها – وكامل أس��طولها مع توفر 

الخدمات ألنظمة "السونار" ونظم "الحرب اإللكرتونية".

توقيع العقد
وينتظ��ر تنفيذ العقد م��ن قبل فريق إس��ناد املعدات 

Abbey Wood يف برس��تول، وت��م دعم ه��ذا الفريق 

مبهندس��ن يعملون يف رشكة J + S Ltd وتم العمل من 

ثالثة قواعد بحرية يف "بورتثاموث وبالمياوث وفاس��لن" 

لتأكيد االستشارة الفنية وتوفر خدمات اإلسناد البحرية، 

يف أوقات الحاجة لتأكيد استمرارية الربامج وتجهيز نظم 

االستشعار يف الدولة وخارجها.

 Philip Dunne ووق��ع وزي��ر الدف��اع للمع��دات

مس��ؤول برامج اإلس��ناد والتقنيات العقد خالل زيارته 

ملصان��ع رشك��ة Thales يف "غراويل"، حي��ث رصح بأن 

ه��ذا العقد يعني أخباراً طيبة ته��م وزارة الدفاع وتهم 

الصناعة يف اململكة املتحدة ليس فقط ألنها تؤمن فرص 

التوظي��ف، لكن لتوفر اإلس��ناد الالزم ملع��دات القتال 

والتي تس��اند مهام القوات البحرية وأس��طول الس��فن 

والغواصات والتي متثل مجتمعًة حدود التقنيات حيثام 

تواجدت األساطيل حول العامل.

الضب��اط  كب��ر   Victor Chavez أيض��اً  وتح��دث 

التنفيذين يف رشكة Thales يف اململكة املتحدة قائالً إن 

العق��د يعني بالقيم التي ميك��ن تحقيقها وتوفر املبالغ 

الطائلة خالل خدمات تدوم لفرتة طويلة خالل االتفاق، 

كام يعك��س النجاح الذي توفر لرشكة Thales UK من 

خالل��ه الناتج املطلوب لتوفر وتحس��ن خدمة معدات 

ونظم وأسلحة القتال مبا يساعد القوات البحرية وسفنها 

وغواصاته��ا لبلوغ قدراٍت تقنية عالية املس��توى لعرشة 

أع��وام، كام أن امل��رشوع يفتح الطريق أمام األس��اطيل 

ويع��زز موقفها مع تعزيز العالقات بن الرشكة والقوات 

امللكية البحرية.

وكانت مستويات تواجد املعدات خالل عقود اإلسناد 

الس��ابقة قد تحَس��نت بش��كل كبر م��ع تحقيق توفر 

املبالغ، حيث أن العقد SSOP الجديد يبنى عىل قاعدة 

متين��ة من الخربات والنجاحات مام يجعل وزارة الدفاع 

تس��تفيد من توف��ر مبالغها وتس��تمر يف توفر الرشكة 

خدماتها لألنظمة.

 :Thales وتش��مل قامئة املمولن الرئيس��ين لرشك��ة

 Mac Taggart يف ديف��ون، ورشك��ة J + S Ltd رشك��ة

Scott يف اس��كتلندا، ورشكة Atlas Electronic UK يف 

 Parkburn Ltd نيوبورت ساوثويلز يف دورسيت، ورشكة

يف تلف��ورد، ورشك��ة AB precision يف Poole، ورشكة 

Defence Thales UK والت��ي تس��اند امل��رشوع م��ن 

 Cheadle Health ورشكة ،Templecombe مواقعها يف

يف غالس��غو وكرويل، حيث تتم عملي��ات تطوير النظم 

الهامة والتحسينات عىل مستويات القدرة والوفرة•

تشمل السونار واالستشعار ونظم احلرب اإللكرتونية

 Thales توفر شركة
مبوجب العقد 

اإلسناد الالزم 
ملعدات القتال 

والتي تساند مهام 
القوات البحرية 

وأسطول السفن 
والغواصات

SSOP خالل تركيب نظم االستشعار
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باٌب للرحمة ...ال يُسد

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

أيام قالئل ويدنو لقاء جديد مع خريات حس��ان، وأعامل توزن يف موازين ثقال، أنه ش��هر الرحمة واملغفرة، 

شهر الصرب والرضوان، شهر الرب واإلحسان....إنه شهر رمضان املبارك.

ش��هٌر تتنزل فيه الربكات والرحامت، وتصعد فيه الطيبات الصالحات، ش��هر تتصاىف فيه القلوب وتتعانق، 

وتتآخ��ى النفوس وتتصال��ح، وتتعاىل الهمم وتتنافس يف س��باٍق نحو القمة.. والفوز، ونح��و االرتقاء والرقي 

لألسمى لألعىل بالروح والجسد.  

نح باملجان لكل من أراد الخري واالس��تزادة  إن ش��هر رمضان املبارك هو فرصة تتجدد يف كل عام، وعطاء يمُ

واالستفادة من نفحات ولحظات هذا الشهر الفضيل، فطوىب للمغتنمني املسارعني وحسن مآب.

ورمض��ان حين��ام يعود لنا يف كل عام، يأيت محّمالً باملعاين والعرب والذكري��ات العامة والخاصة، فمن كونه 

ش��هٌر للصيام والقيام، إىل كونه ش��هٌر للتاريخ املجيد من تاريخنا اإلس��المي العظيم، ففي هذا الشهر كانت 

هناك صوالت وجوالت لجيوش ومعارك وانتصارات حاس��مة يف ذاكرة التاريخ، فكانت يف نهاره بدر الكربى.. 

وفتح مكة العظمى... وهي من أمجاد الدعوة املحمدية الخالدة يف شهر النرصة والفوز، وكانت فيه القادسية 

وفتح بالد األندلس امتداداً لالنتصارات اإلسالمية العظيمة، كام كانت فيه عني جالوت، وانتصار املسلمني يف 

حط��ني يف عهد الكر والفر لنرصة املضطر، وكانت فيه حرب رمضان) أكتوبر( 1973 ومحاربة العدوان، وتلك 

كلها كانت وقائع وأحداث عسكرية خالدة، ومالحم بطولية، وتضحية وفداء من أجل أهداف سامية، وغايات 

عالية، هي نرصة الدين والحق.. ونرصة الوطن والشعب.

ولرمض��ان ذكريات أخ��رى باقية، ذكرياٌت خاص��ة، يحملها معه كلام عّنى قادماً إلين��ا، ذكريات للطفولة 

وّغ��ر األيام الس��الفة، وبدايات التدرب والتأقلم مع قصة الصيام، والرصاع م��ع الطعام وتركه، والهروب من 

الكبار واختالس اللقيامت رساً خلف األبواب املوصدة، ورشب زالل املاء بارداً سويعات الهجري الحارقة، فكان 

التغايض منهم رفقاً بالحال الجديد، وكان العتاب عىل الفعل عند ساعات اإلفطار يك ال يتكرر جنح النهار يف 

غٍد قريب...ولكنها تبقى ذكريات.

ولرمضان ذاكرة جميلة يف نفس كٌل منا، فحني يقدم رمضان تسبقنا مشاعر الطفولة عند عتباته، ونعيشها 

كلام تحلقنا أمام التلفاز يف أيامه، فكانت حلقات الرباعم، وقصص األطفال، وكرتون الصغار ما ييّز وقتنا بعد 

عودتنا من مدارس��نا، فكانت اللهفة والحنني، والتس��ابق والتالحق ألجل أن نس��تقبل ما كان موجهاً إلينا يف 

س��ني عمرنا املبكرة من شاشات التلفاز العامرة..فكان لها نكهة أخرى، ورونق خاص، ومذاٌق مميز، ال يبارح 

الذاكرة واملكان حتى اآلن.

ويأتين��ا رمضان اليوم، ونح��ن كبار، وقد وعينا ما معنى رمضان، وماذا يثل لن��ا يف حياتنا وتاريخنا وأيام 

عمرنا، يأيت ونحن ندرك قيمته الروحية واملعنوية والدينية....فهو ليس كباقي الشهور، إنه شهٌر قد مّيزه الله 

بأوقات قدسّية، وحباه الله أنواراً ساموية... فأضاء النفوس والوجوه، وأحيا القلوب والوجدان، وعاىف األبدان 

واألجساد...فكان بحق خري الشهور واأليام.

داللة...

سيبقى رمضان ما بقينا  أحياء، داللة عىل كل حب، وكل ود، وكل خري، وكل عطاء، وكل إحسان..فرمضان 

مب��ارٌك بنفحاته وآيات��ه، ومبارٌك بصيام يومه وقيام ليل��ه، ومبارٌك بَصالته وِصالته..فهو ش��هٌر أوله الرحمة، 

وأوسطه املغفرة، وآخره عتٌق من النريان.. فهو باٌب للرحمة ال يمُسد...فطوىب ملن أحسن فيه االستغالل.

ولكم ..وبحلول ش��هره الفضيل أبعث التحاي��ا والتهاين املباركة..فكل رمضان وأنت��م إىل الله أقرب.. وكل 

رمضان فضيل وأنتم بأتم صحة ومتام عافية ...ورمضان مبارك.
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MXTM – LVSS تكشف النقاب عن نظام املراقبة L-3 WESCAM

احلل النموذجي املالئم للعديد من املنصات

توفر األنظمة 
  MX – LVSS

حلول االستخبارات 
واملراقبة 

واالستطالع 
للمركبات الربية

كش��فت رشكة L – 3 WESCAM النقاب عن نظام 

 MXTM – LVSS مراقب��ة املركبات الربية املس��مى

يف املع��رض الدفاعي الكندي CANSEC، حيث مثل 

أح��د أفراد العائلة MX متع��ددة الطيوف وهي من 

فئة أنظمة الصور املتوازنة، وميثل الحل الجديد الذي 

أثبت قل��ة املخاطر ولكف��اءة العملياتي��ة مع عمله 

بأجهزة فرعية هي األحدث يف فئتها مام يعمل حالياً 

يف أصعب التضاريس واألحوال الجوية القاسية حول 

العامل.

 L الذي أنتجته رشكة MX – LVSS ويتكون النظام

3- من أجهزة املراقبة الراكبة عىل الصاري، مع وجود 

محط��ة التحكم العاملة مع املش��غل، وه��ذا النظام 

ال��ذي يعمل يف املناطق الوعرة يتالءم مع العديد من 

املنص��ات ويحصل عىل بيانات مراقبٍة دقيقة موقوتة 

متاماً حول التضاريس واملوجودات باملنطقة ليل/ نهار 

بينام يعم��ل يف حالتي الثب��ات والحركة برتكيبه عىل 

الصاري أو حت��ى يف حالة خلعه منه ويف كل األحوال 

الجوية.

حلول املراقبة واالستطالع
توف��ر األنظمة MX – LVSS العاملة من عىل املركبة 

الربية، حلول »االس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع« 

ISR، وتنف��ذ ه��ذه األنظم��ة »ق��درات امله��ام« يف 

الس��يناريوهات الحرجة ح��ول الع��امل حيث تكون 

 Paul Jennison املركبة متحركة، حس��بام رصح ب��ه

نائ��ب رئيس قس��م املبيع��ات الحكومي��ة واألعامل 

التجاري��ة يف رشكة L – 3 WESCAM والذي أضاف 

بأن مدى قدرات املراقبة وتعقيد املهام يجعل الرشكة 

توف��ر الحل��ول للزبائن وحس��ب املواصف��ات التي 

يحددونها وحس��ب امليزانيات، وتعترب هذه األنظمة 

مناس��بة للمنص��ات العدي��دة مثل املركب��ة املدرعة 

الخفيفة الكندية LAV ومثل مركبة نظام االس��تطالع 

.LRSS

ويعترب أداء املركبة MX – LVSS متالمئاً مع املهام 

متوس��طة املدى وقدراتها، مبا للمركبة من نظام بعيد 

املدى بعمل مع رادار املراقبة املتطور، ويتوسع مدى 

هذه املرونة مبا لنظام االستشعار من قدرة العمل يف 

املدى البعيد.

وتتم عمليات إدارة املهام لتس��اند جمع وتخزين 

وتحليل ودمج االستش��عار الرقمي لتتقاسم البيانات 

والصور خالل ساحة القتال لتعزيز اليقظة يف مختلف 

املواقف يف كل املستويات.

ومتثل رشكة L – 3 WESCAM الريادة العاملية يف 

تصميم وصن��ع نظم الصور الطيفية، وتوجد رئاس��ة 

ه��ذه الرشك��ة يف »نيوي��ورك« ويعم��ل به��ا حوايل 

51.000  فرد حول العامل، وهي رشكة تعمل كمتعاقد 

ف��ردي لألع��امل: القي��ادة – الس��يطرة االتصاالت – 

االس��تخبارات – املراقبة واالس��تطالع وتنتج أنظمتها 

التي تحتاجها املهام مع توفر حلول اإلس��ناد وحلول 

األمن القومي، وتعمل الرشكة كممول رئييس للعديد 

م��ن األنظم��ة اإللكرتوني��ة التي يتم اس��تخدامها يف 

املنصات العس��كرية والتجارية، ولقد أعلنت الرشكة 

أنها نفذت مبيعات بلغت قيمتها 13.1 بليون دوالراً 

عام 2012•

MX-LVSSنظام املراقبة الراكب عىل الصاري 
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 Oshkosh Defense تنتج املركبات التكتيكية متعددة االستخدامات
أداء متطور ألي أسطول قادر على التحمل

م��ن املتوق��ع أن تؤدي املركبات العس��كرية متوس��طة 

الحمول��ة املس��تخدمة اليوم ع��دداً متزايد م��ن املهام 

املختلفة التي تش��مل تأمن الحامية الالزمة للركاب ضد 

األخط��ار املتزايدة، والعمل يف ظ��روف وأحوال مناخية 

وتضاريس طبوغرافية مختلفة ومتباينة، وتلبية األخطار 

املتزاي��دة مث��ل تحريك الق��وات واإلمدادات وانتش��ال 

املركبات وأنظمة التسليح وقطر املعدات.

وق��د حاولت جيوش كثرة تلبي��ة متطلباتها املختلفة 

عن طريق االس��تعانة مبزيج م��ن املركبات املختلفة من 

مصادر تصنيع مختلفة، ولكن هذه االس��رتاتيجية تؤدي 

إىل قلة انس��جام املركبات م��ع بعضها البعض، فضالً عن 

تكلفته��ا العالية وصعوب��ة صيانتها وتجهيزه��ا. واليوم، 

توج��د حلول لدى رشكة مصنعة واحدة قادرة عىل تأمن 

الق��درة واألداء اللذين تحتاجهام الق��وات، مع الحفاظ 

عىل تكاليف الدورة الحياتية للمركبة.

وتعترب رشكة Oshkosh حالياً الرشكة الوحيدة املوردة 

 Medium Tactical للش��احنات التكتيكية املتوس��طة

Vehicles: FMTV لكاف��ة أف��رع الق��وات املس��لحة 

األمريكي��ة. وق��د أثبتت عائل��ة الش��احنات التكتيكية 

املتوس��طة قدرتها ع��ىل التحمل وأداءه��ا الفائق لتلبية 

متطلبات عدد كبر من املهام، وتعترب هذه املركبة مركبة 

مثالية بالنس��بة إىل الجيش األمري��ي والحرس الوطني، 

وه��ي تالئم متاماً العمليات املختلف��ة يف منطقة الرشق 

األوسط وش��امل أفريقيا، وتوجد سلس��لة من 17 طرازاً 

الت��ي ترتاوح حمولتها بن طنن وخمس��ة أطنان وعرشة 

أطنان، ويتمتع أس��طول املركبات التكتيكية املتوس��طة 

باالنس��جام بنس��بة 80 %، األم��ر الذي يس��هل عملية 

الصيان��ة والتدريب وإطالة العمر االفرتايض للش��احنة، 

فضالً عن خفض التكلفة اإلجاملية.

وقد حصلت رشكة Oshkosh حتى اآلن عىل طلبات 

ل��رشاء أك��ر م��ن 30 ألف ش��احنة تكتيكية متوس��طة 

ومقطورة، وتس��تعد اآلن لتس��ليم الشاحنة رقم 15000 

للجي��ش األمريي  بعد ب��دء اإلنتاج من��ذ عامن فقط. 

وتعن��ي أرقام اإلنتاج الكبرة تلك خفض تكاليف الرشاء، 

وق��د أدت ع��رشات اآلالف م��ن املركب��ات التكتيكي��ة 

املتوس��طة املوجودة يف الخدمة عىل مستوى العامل حالياً 

إىل إيجاد سلس��ة إنتاج قوية وتوافر قط��ع الغيار لفرتة 

زمنية طويلة.

الدروس املستفادة
جرى اس��تخدام املركبات التكتيكية املتوس��طة أساس��اً 

خالل التسعينيات، وتتميز املركبات التكتيكية املتوسطة 

الت��ي تنتجها رشك��ة Oshkosh بتطوره��ا الكبر إذا ما 

قورنت بالطرازات الس��ابقة، وذلك اس��تناداً إىل الدروس 

التي اس��تفادت منها الرشكة يف ه��ذا املجال، وأصبحت 

توجد اليوم طرازات جديدة مثل ش��احنة القاممة ذات 

العرشة أطنان، والشاحنة القابلة للتوسع ونظام التعامل 

م��ع الحمول��ة Load Handling System: LHS وقد 

جرى إعادة تصميم نظام انتش��ال الش��احنات املعطوبة 

Wrecker Retrieval System لدى الشاحنة التكتيكية 

املتوس��طة به��دف زيادة متانته��ا ودرج��ة توافقها مع 

أنظمة انتشال املركبات التكتيكية املدولبة.

وي��ؤدي نظام التصفي��ح داخل املصنع ل��دى املركبة 

 ،Oshkosh التكتيكي��ة املتوس��طة الت��ي تنتجها رشك��ة

والقدرة عىل إضافة دروع إضافية يؤدي إىل زيادة الحامية 

التي تتطلبها املواقف الخطرة املتغرة. كام يس��مح نظام 

التصفيح بنقل املركبة بأوزان أخف وإمكانية تحديثها يف 

املواقع املختلفة حس��بام تتطل��ب املهمة. ويعني وجود 

نظام التكييف القيايس ل��دى املركبة أن بإمكان القوات 

الوصول إىل مواقعها وهي يف كامل نشاطها واستعدادها 

للمهام بعد رحلة طويلة يف األجواء الحارة.

تكاليف الصيانة
ومثلام هو الحال بالنس��بة إىل كاف��ة املركبات التكتيكية 

املدولب��ة التي تنتجها رشكة Oshkosh، ميكن ألس��طول 

الرشك��ة م��ن املركب��ات التكتيكي��ة املتوس��طة دع��م 

منتج��ات الرشك��ة املتكاملة عىل مس��توى الع��امل مثل 

خدمات التدري��ب وتوريد قطع الغي��ار ودعم الصيانة 

 Field Service وتوف��ر من��دويب الصيان��ة امليداني��ن

اإلم��ارات  يف  والعملي��ات   Representatives: FSR

والس��عودية، األمر ال��ذي يتيح للرشك��ة إمكانية تقديم 

الدعم املحيل والحفاظ عىل درجات االستعداد يف أوجها 

طوال الدورة الحياتية لألسطول.

وس��واء كان التدريب يف مركز التدريب التابع للرشكة 

أو يف موق��ع العميل يف أي منطقة من العامل، تس��تطيع 

رشك��ة Oshkosh تقديم دوراته��ا التدريبية املتخصصة 

ألفراد تشغيل املركبة وفنييها للتدريب عىل كافة مركبات 

الرشك��ة وتقنياته��ا، األمر الذي يس��مح للجيوش بإجراء 

الصيانة محلي��اً لفرتات طويلة وبأق��ل التكاليف. عالوة 

عىل ذلك، بإم��كان مندويب الصيان��ة امليدانين التابعن 

للرشكة السفر حول العامل للتأكد من أن املركبات واألفراد 

يف قمة درجات استعدادهم من الناحية التشغيلية.

ويُطل��ب من الق��ادة العس��كرين ط��رح توقعاتهم 

ح��ول التكاليف وكيفي��ة التحكم فيها مس��تقبالً، ولي 

يتحقق هذا، عليهم أن يحس��بوا بدقة التكلفة اإلجاملية 

لألسطول، ومتنح املركبة التكتيكية املتوسطة التي تنتجها 

رشكة Oshkosh القوات املس��لحة األداء الذي تحتاجه 

دامئاً، وتأيت درجة التوافق العالية من حيث قطع الغيار، 

ومعدالت االس��تخدام واإلنت��اج العالي��ة، والدعم الذي 

تقدمه الرشكة عىل مس��توى العامل إلطالة عمر األسطول 

بأقل التكاليف وألطول فرتة زمنية ممكنة•

عائلة املركبات 
التكتيكية املتوسطة 

متنح دول الشرق 
األوسط وشمال 

أفريقيا استخدامات 
متعددة

الشاحنات FMTV قادرة عىل انتشال املركبات ذوات الحمولة الخفيفة واملتوسطة يف مختلف البيئات
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سانتوريني ووسيلة نقلها الفريدة!
زرت خالل هذا الصيف جزراً يونانية، بينها سانتوريني، جزيرة الربكان الساحرة، فلفت نظري أن الجزر 

التي تتكون من جبال بركانية، بنيت املدن عىل شواهقها، غري أن وسيلة الصعود للمدينة من الساحل، 

تكمن يف ثالث خيارات، بينها التلفريك، والسيارة، والحامر!

نعم، الحامر، أجلّكم الله.

وأق��ول أجلّكم الله، ألن ثقافتنا العربية بالرغم من اعتامدها، عىل الحامر كثرياً وبخاصة يف القديم، 

يف النقل، حتى أن الحامر كان هو الرفيق الدائم لإلنس��ان، وحامل املش��قة األول، إال أنها كانت تربط 

الحامر بالغباء، وإذا أراد أحد أن يهني غريه، سبه بأنه حامر!

مع أن ورود الحامر يف القرآن، مل يكن سلبياً بحق الحامر إجامالً، إمنا جاء ليؤكد أن أنكر األصوات هو 

صوت الحمري، ضمن نصائح لقامن الحكيم إلبنه، حاثه عىل أن يتأىن يف الكالم وال يرفع عقريته بالصوت 

العايل: )واقصد يف مش��يك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمري(، باإلضافة إىل اإلش��ارة 

لحمل الحامر لألس��فار دون وعي ملا فيها )كمثل الحامر يحمل أس��فاراً(، يف الحديث عن الذين ُحّملوا 

الت��وراة ثم مل يحملوها، غري أن التعبري القرآين، أش��ار إىل الحامر م��ع الخيل والبغال، باعتبارها مراكب 

لإلنس��ان، وسبباً التخاذها للزينة، والجامل واالس��تئناس بأشكالها، كام يف قوله تعاىل: )والخيل والبغال 

والحمري لرتكبوها وزينة ويخلق ما ال تعلمون(.

وم��ن الغرائب أن هناك من ينازع بقوة عىل التس��ليم بغباء الحامر، مؤك��داً ذكاءه، فنقل البضائع 

واملؤن، واألس��لحة، والتهريب بعامة، كان من أهم أدوار الحامر، حتى وهو يذهب ويعود دون حاجة 

إىل قائ��د أو مرافق، دون تربم أو تش��ٍك أو اعرتاض، وهو ما دفع الفن��ان املرصي الراحل زيك طليامت، 

لتأس��يس جمعية يف م��رص يف العام 1930، هي جمعية الحمري، هدفها، رف��ع الظلم عن الحمري، وهي 

تستبطن معاٍن أخرى دون شك!

وملا حاول بعض املرصيني قبل سنوات قليلة تجديد العهد، بجمعية الحمري، وإعادة إحيائها، رفضت 

الحكومة املرصية، ممثلة بوزارة الش��ؤون االجتامعية، معتربة االس��م غري مناس��ب، وأنه ينايف التقاليد 

املرصية، لكن املنع مل يطال الفنان املرصي الشعبي، سعد الصغري، وهو يصدح، وال أقول ينهق، بأغنيته 

التي اكتس��بت ش��هرتها من غرابتها: باحبك يا حامر، ولعلمك يا حامر، أنا بازعل انا أوي ملا حد بيقولك 

يا حامر!

وعن��د ذكر الحامر، ال بد أن نتذكر أحد أهم خلفاء بني أمية وآخرهم، وهو مروان بن محمد، الذي 

ُس��مّي مبروان الحامر، لصربه وقوته وكفاءته يف القتال، ولوال أن جنده خذلوه، ملا س��قطت الخالفة يف 

عهده كام قال ابن كثري!

ومن حكيم ما يروى عن مروان الحامر، أنه جلس يوًما َوَقْد أُحيط ِبِه، وعىل رأس��ه خادم لَُه، َفَقاَل 

لَ��ُه: أاَل ت��رى ما نَْحُن ِفيِه )يقصد زوال الخالفة(؟ لََهفي َعىَل يد ما ُذكرْت، ونِعمٍة ما ُش��كرت، ودولٍة ما 

نرُِصَْت، َفَقاَل لَُه: يا أمري الُْمْؤِمِنني! من ترك القليل َحتَّى يكرث، والصغري َحتَّى يكرب، والَخِفيَّ َحتَّى يظهر، 

وأخر فعل اليوم لَِغٍد، حل ِبِه أكرث من َهَذا، َفَقاَل: َهَذا القول أشدُّ عيل من َفْقِد الخالفة•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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بوينج تبدأ عملية التجميع النهائي ألوىل طائراتها من طراز درمياليرن 9-787
طائرة 787 اجلديدة تشّكل إضافة هامة لعائلة الطائرات فائقة األداء

أعلن��ت رشكة بوينج أنه��ا بارشت مبرحل��ة التجميع 

النهايئ للطائرة األوىل من ط��راز »درمياليرن 787-9«، 

وذلك يوم 30 مايو املايض يف إيفريت بوالية واشنطن، 

حيث بدأت بدمج األجزاء الكبرة للطائرة فائقة األداء 

التي تعد أحدث عضو ضمن عائلة 787.

ويف هذا الصدد، قال م��ارك جينكس، نائب رئيس 

برنام��ج تطوي��ر طائ��رات 787 يف بوين��ج للطائرات 

التجاري��ة: »منذ البداي��ة، ركز جمي��ع أعضاء فريق 

تطوير 9-787 عىل تنفيذ العمليات بدقة تامة للوفاء 

بالتزاماتن��ا تج��اه عمالئن��ا. ويعترب نجاحن��ا يف دمج 

طائرة 9-787 ضمن نظ��ام إنتاجنا يف الوقت املحدد 

إشارة واضحة عىل جاهزيتنا العالية واستعدادنا التام 

للميض قدماً يف أعاملنا«. 

وقام رشكاء بوينج العامليون بتسليم األجزاء األوىل 

من  طائرة 9-787 للب��دء بعملية التجميع النهايئ يف 

املوعد املحدد أو حتى قبله، وال يزال التقدم مستمراً 

بقوة، حي��ث تجري عمليات التجمي��ع الرئييس عىل 

طائرات أخ��رى مخصصة الختبار الرح��الت. ويقول 

جينك��ز: »إن التفاين، والكفاءة وامله��ارة التي يتمتع 

به��ا رشكاؤنا تس��هم بش��كل رئييس يف تعزي��ز أدائنا 

املنضبط«.

وتعتزم بوين��ج بناء أول ثالث طائ��رات من طراز 

9-787 يف مصنع اإلنت��اج املؤقت يف إيفريت لضامن 

دمج طائرات 9-787 بسالسة أكرب ضمن نظام اإلنتاج 

ومواصلة عمليات اإلنتاج ضمن برنامج 787.

طائرات 787-9..إضافة هامة
وس��وف تش��ّكل طائ��رات 9-787 إضاف��ة هامة إىل 

عائل��ة 787، حيث س��تزود رشكات الط��ران بالقدرة 

عىل توس��يع نط��اق الوجهات التي ت��م افتتاحها مع 

الطراز 8-787. ومن خالل زيادة طول جسم الطائرة 

مبقدار 20 قدماً )س��تة أمتار(، س��تتمكن 9-787 من 

استيعاب 40 مسافراً إضافياً والطران ملسافة إضافية 

تبل��غ 300 ميل بحري )555 كيلوم��رت(، بالتزامن مع 

استهالك كميات أقل من الوقود مبعدل 20 % مقارنة 

م��ع الطائرات األخ��رى من نفس الحجم. وتس��تلهم 

طائ��رات 9-787 تصميمها من تصميم 8-787، حيث 

توف��ر املزايا املفضلة لدى املس��افرين مث��ل النوافذ 

الكبرة العاكسة للضوء، وصناديق التخزين الواسعة، 

واإلض��اءة الحديث��ة LED، ونس��بة الرطوبة األعىل، 

وانخف��اض ضغط املقصورة، والهواء األكر نقاًء ومنح 

الركاب تجربة سفر أكر راحة.

يعكس س��طح املوازنة العم��ودي يف طائرة -787

9 الكس��وة الخارجي��ة الجدي��دة لبوين��ج للطائرات 

التجاري��ة، والت��ي تضف��ي مظهراً عرصي��اً عىل هذه 

العائل��ة من طائ��رات بوينج التي ب��دأت مع الطراز 

8-747 وتط��ورت إىل 737 ماك��س. وتظه��ر الكث��ر 

من مزايا كس��وة طائرات 787 األصلي��ة يف التصميم 

الجديد، ويساعد الرقم البارز عىل الذيل عىل التمييز 

بن النامذج املختلفة ضمن نفس العائلة.

وم��ن املق��رر أن تنطلق طائ��رة 9-787 يف رحلتها 

الجوي��ة األوىل خ��الل النصف الثاين م��ن عام 2013 

مع تسليم أول طلبية للخطوط النيوزلندية يف مطلع 

العام 2014. وقد تقدم 20 عميالً حول العامل بطلبات 

ل��رشاء 355 طائرة من ط��راز 9-787 متثل 40 % من 

إجاميل طلبات رشاء 787•

جتري عمليات 
التجميع الرئيسي 
على طائرات أخرى 
خمصصة الختبار 

الرحالت

 بوينج تبدأ عملية التجميع النهايئ لطائراتها األوىل من طراز درياليرن 9-787
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عبداهلل بن زايد: سيـاسـة االحتـــــــــاد اخلـارجيـــــــــــــــــــــــة تستهـدف حمـايــة وتعزيــز مصالــح اإلمـــارات
السياسيني والعسكريني شركاء يف الفكر والعمل حتت قيادة رئيس الدولة

مع شخصيات ال تعرف الكلل أو امللل، وال تبتغي شعاراً سوى النجاح يف العمل، ومع قادة مل 

يرتضوا سوى بالتميز والتفرد عنواناً ملسريتهم وسري عملهم، كان ملجلة درع الوطن صفحات مضاءة 

للقاء مع شخصية وطنية فّذة، ساهمت وال تزال يف دعم أمن وآمان وطنها، مبا تراه وتضعه من 

خطط طموحة تتسق والنهج الذي تتواله القيادة الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، إنه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل 

نهيان وزير الخارجية.

حوار: املقدم الركن/ جمال حممد راشد اخلاطري
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عبداهلل بن زايد: سيـاسـة االحتـــــــــاد اخلـارجيـــــــــــــــــــــــة تستهـدف حمـايــة وتعزيــز مصالــح اإلمـــارات
السياسيني والعسكريني شركاء يف الفكر والعمل حتت قيادة رئيس الدولة

دولة اإلمارات تعمل 
حتت توجيهات سيدي 

رئيس الدولة على 
احملافظة على 

روابط وثيقة مع 
جميع الدول وتسعى 

بأن حتل القضايا 
بالطرق السلمية

وتناول س��موه مس��ألة التصعيد اإليراين وموقفها تجاه 

الجزر املحتلة وبرامجها النووي، وما يش��كالن من تحد 

للدولة وللمجتمع الدويل ككل، وأش��اد من ناحية أخرى 

بالتجرب��ة الناجحة ل��دول مجلس التع��اون الخليجي، 

وش��مل الحديث التطرق لعدد كبري من القضايا املحلية 

واإلقليمية والعاملية، كام أشاد مبساهمة قواتنا املسلحة 

ضم��ن الجهود الدولي��ة وف��ق إرادة إماراتية حكومية 

وش��عبية. وش��ملت املحاور الرئيس��ة يف حديث سموه 

إضافة للسياس��ة الخارجية والقوات املس��لحة الش��أن 

العريب والسياس��ة الدولي��ة والداخلية، وعرب عن تقديره 

للمواط��ن اإلمارايت الذي يحب وطنه ويؤكد دوماً والءه 

لقيادته ووطنه. وفيام ييل نص اللقاء:

 مواقف الدولة السياس��ية تنبع من النهج القويم 

الذي أرس��اه املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهي��ان ويواصل الس��ري عليه صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة “حفظه الله” تجاه 

مجمل التط��ورات واألحداث الراهن��ة واملنطقة 

والع��امل، كي��ف نفهم النه��ج الس��يايس ملواقف 

عالقات الدولة؟

 تس��تهدف سياس��ة االتحاد الخارجية حامي��ة وتعزيز 

مصالح دولة اإلمارات وعىل رأس��ها أمنها واس��تقرارها، 

ونرصة القضايا العربية اإلسالمية وتوثيق أوارص الصداقة 

والتعاون مع جميع الدول والش��عوب عىل أس��اس من 

مب��ادئ ميثاق األمم املتحدة، واألخ��الق املثىل الدولية، 

وم��ن ه��ذا املنطلق فإن دول��ة اإلم��ارات تعمل تحت 

توجيهات س��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئي��س الدولة “حفظه الل��ه”، عىل املحافظة 

عىل روابط وثيقة مع جميع الدول، وتس��عى بأن تحل 

القضايا بالطرق السلمية، وتعمل عىل املشاركة يف ضامن 

بيئة إقليمية آمنة ومستقرة.

وم��ع كل التغي��ريات التي عصف��ت باملنطقة والعامل 

خالل ال��41 عاماً املاضية، فال تزال سياسة دولة اإلمارات 

تسري عىل النهج نفس��ه والذي ساهم يف خدمة مصالح 

الدولة ويف ضامن تأس��يس بيئة سمحت بتحقيق تطور 

كبري عىل الصعيدين اإلقتصادي واإلجتامعي.

وم��ا تغري يف مامرس��ة السياس��ية الخارجي��ة لدولة 

اإلمارات هي القضاي��ا والالعبني الدوليني الذين نتعامل 

معه��م مبثل املب��ادئ الس��امية والتي أثبت��ت فعاليتها 

ورسيانه��ا حتى يف القرن األكرث عوملة وهو القرن الحايل. 

كام توسعت شبكة عالقاتنا إقليمياً ودولياً كنتاج طبيعي 

لسياستنا امللتزمة والواقعية.

 م��ن جه��ة نظر س��موكم، م��ا ه��ي التوجهات 

الخارجي��ة  والسياس��ية  الوطني��ة  اإلس��راتيجية 

رئيس الدولة وزيارة تاريخية للمملكة

 محمد بن راشد يلتقي رئيس الوزراء الفرنيس يف باريس
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للدول��ة يف مواجه��ة أع��ال التصعي��د والتأزيم 

اإلي��راين ملش��كلة الج��زر املحتلة ب��ن التفاوض 

املبارش والتحكي��م الدويل؟ وكيف تم اس��تخدام 

الدبلوماس��ية أثناء زيارة الرئي��س اإليراين لجزرنا 

املحتلة؟ هل تلمس��ون س��موكم تغرياً يف املوقف 

اإليراين يف ه��ذه القضية ويف غريه��ا من القضايا 

املتعلقة باالستقرار اإلقليمي؟

إن اإلس��راتيجية والسياس��ة الوطنية التي تتبعها دولة 

اإلمارات يف مواجه��ة األعامل التصعيدية اإليرانية يف ما 

يتعلق مبس��ألة الجزر املحتلة، هي دع��وة إيران للحل 

الس��لمي عن طريق املفاوضات املبارشة أو التحكيم أو 

اللج��وء إىل محكمة العدل الدولية ملعالجة املس��ألة مبا 

يتوافق م��ع القانون الدويل، إال أن إي��ران رفضت كافة 

هذه املقرح��ات، ومبا يتعل��ق بزيارة الرئي��س اإليراين 

محمود أحم��دي نجاد االس��تفزازية لجزيرة أبو موىس 

املحتل��ة والت��ي صادفت فرة كان يج��ري الرتيب فيها 

لحوار جدي بني الدولتني بش��أن ه��ذه القضية، قامت 

الدولة باس��تنكار وشجب الزيارة، وكام قامت باستدعاء 

س��فري الدولة لدى طهران، وتقديم رس��الة احتجاج إىل 

األمم املتحدة، باإلضافة إىل إثارة املس��ألة لدى أصدقائنا 

لحش��د دعمهم، ولقد أع��رب بعض زع��امء العامل عن 

دعمه��م اإليج��ايب للدول��ة، ولق��د توجهن��ا إىل إطارنا 

اإلقليم��ي والع��ريب حول ذلك وتم تس��ليط الضوء عىل 

املسألة خالل االجتامع األخري لقمة الدول العربية ودول 

أمريكا الجنوبية ASPA التي عقدت خالل الفرة من 1 

إىل 2 أكتوبر يف ليام بجمهورية بريو. 

م��ا هو تقييم س��موكم للربنامج الن��ووي اإليراين 

والتهدي��دات املمكنة من الربنامج النووي اإليراين 

عىل أمن الخليج العريب؟

 إن دول��ة اإلمارات ترتبط مع إي��ران بعالقات تاريخية 

وجغرافية واقتصادية قدمية، وتس��عى الدولة إىل إدارة 

عالقتها مع الجارة بش��كل متوازن، ولكن موقف إيران 

إزاء الج��زر املحتلة باإلضافة إىل الربنامج النووي اإليراين 

يشكالن تحدياً كبرياً ليس فقط للدولة بل أيضاً للمجتمع 

الدويل ككل، وعليه فإن الربنامج النووي اإليراين يش��كل 

خط��راً عىل األم��ن اإلقليمي، عل��امً بأن إي��ران ال تزال 

تواص��ل تخصي��ب اليورانيوم وال تتبع منهج الش��فافية 

الكافي��ة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن جانب 

آخر فإن دولة اإلمارات لديها رؤية واضحة تتمثل يف ما 

ورد يف معاهدة عدم االنتش��ار النووي وهي: “عامل خال 

من األسلحة النووية”.

 ما هي رؤية وتقييم سموكم للتوجه االسراتيجي 

ل��دول مجل��س التع��اون الخليج��ي للتحول من 

اس��راتيجية التعاون اىل االتحاد، وما الذي ينقص 

مس��رية التكامل بن دول مجل��س التعاون وهل 

هناك إش��كاليات تعوق ه��ذا التكامل يف تعاطي 

الدول الس��ت م��ع بعضها البعض عىل املس��توى 

الثنايئ والجاعي؟

 ت��رى دولة اإلم��ارات أن تجري��ة دول مجلس التعاون 

الخليج��ي تجربة ناجحة بوجه عام وقد ش��هدت هذه 

التجربة نق��الت نوعية مهمة يف العدي��د من املجاالت 

وعىل رأسها الجوانب االقتصادية واالستثامرية باإلضافة 

إىل األمور التي تؤثر بشكل إيجايب عىل املواطن الخليجي، 

كام أن التعاون يف الجوانب السياس��ية والعسكرية كان 

ويبقى مهامً خاص��ًة يف مفاصل حرجة يف تاريخ الخليج 

العريب واملنطقة العربية بشكل عام.

من ه��ذا املنطلق ترى دولة اإلم��ارات بأن تحديث 

وتعزيز عمل مجلس التعاون ميثل الخيار املناسب الذي 

يراع��ي التجربة الخليجية ويعزز مس��ارها ويضيف إىل 

رصيدها اإليجايب، ونس��عى من خ��الل هذه القناعة إىل 

تطوي��ر التكامل ب��ني دول مجلس التع��اون ضمن هذا 

اإلطار ونحن عىل قناعة بأن ذلك هدف واقعي وممكن 

وقريب املنال.

 أين تقف السياس��ة الخارجية لدولة اإلمارات يف 

ضوء تصاعد التيار اإلس��المي )اإلخوان املسلمن( 

وانعكاس��ه عىل األمن واالس��تقرار العريب بشكل 

عام/ الخليجي بشكل خاص؟

 تق��وم السياس��ة الخارجي��ة لدولة اإلم��ارت عىل مبدأ 

أس��ايس يرفض التدخل يف الشؤون الداخلية وتقوم قيم 

دولة اإلمارات عىل أسس واضحة صلبة أسسها الوسطية 

والتنمية وأولوي��ة املواطن يف العملي��ة التنموية، ومن 

ه��ذا املنطل��ق نرفض التح��زب الذي يس��عى إىل متييز 

مكون��ات املجتمع الواحد وتفتيت��ه، كام نرفض محاولة 

استغالل ديننا اإلس��المي السمح ألغراض سياسة حزبية 

ضيق��ة ويوماً بعد يوم يتضح لنا ولغرينا أن مقاربة دولة 

اإلمارات صحيحة وأن س��ري األحداث يف املنطقة يوضح 

ب��أن دولة اإلمارات مدركة يف سياس��تها ألهمية التوازن 

بني مختلف العوامل التي تنتج تجربة ناجحة.

ومن هذا املنطلق فنحن حريصون يف دولة اإلمارات 

ع��ىل أن نحمي منجزاتنا وأن ال نتدخل يف ش��ؤون الغري 

ومنيز جيداً بني الدول واألحزاب ونتعامل مع الدول من 

هذا املنطلق بكل إحرام ونتوقع من كافة الدول والتي 

مت��ر مبخاض صع��ب أن تحرم هذا املب��دأ يف العالقات 

الدولية أال وهو عدم التدخل يف الشأن الداخيل.

حركة اإلخوان املس��لمني هي اليوم متثل الحكومة يف 

بع��ض الدول ويصعب عليها أحيان��اً التمييز بني دورها 

الح��زيب والذي ال يراع��ي الحدود وب��ني دورها كحركة 

أخذت مواقع املس��ؤولية، وه��ذا الخلط هو الذي ينتج 

التوتر الذي نش��هده يف بعض العالقات العربية-العربية 

ومن هذا املنطلق أكرر بأن موقف دولة اإلمارات حول 

السيادة ميثل بوصلة عقالنية يف العالقات اإلقليمية.

القوات املسلحة

   م��ن وجه��ة نظر س��موكم ما هو ال��دور الذي 

ميكن أن يعول عليه فيا يتعلق بأعال التنسيق 

والتع��اون بن القوى السياس��ية والعس��كرية يف 

تأم��ن وحاية األمن الوطن��ي للدولة واملحافظة 

عىل استقالل وس��يادة دولة االمارات يف مواجهة 

التهديدات املتوقعة إقليمياً / دولياً؟

 م��ن منظورنا االس��راتيجي والبعد الس��يايس الذي 

يتمثل يف الحفاظ عىل الكيان الس��يايس الداخيل للدولة 

والبعد العسكري الذي يوفر تأمني املصالح والدفاع عنها 

فإنن��ا نعول الكثري عليهام حيث أن السياس��ة الخارجية 

لدول��ة اإلمارات مبنية عىل مب��ادئ وثوابت ومعطيات 

محمد بن زايد يف ضيافة البيت األبيض
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متعددة وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ويدافع عن 

قضاياها، وانتهاج سياس��ة عدم االنحياز وإقامة عالقات 

تعاون مع ال��دول الصديقة ولع��ب دور فاعل يف إطار 

املنظامت اإلقليمية والدولية، وتنشط هذه السياسة من 

خالل عدد م��ن الدوائر الخليجية، العربية، اإلس��المية، 

والدولي��ة، وبهذا فإن السياس��يني والعس��كريني رشكاء 

يف الفكر والعمل تحت قيادة س��يدي صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل القوات املس��لحة، الذي يحرص عىل بناء مواطن 

مبتكر عام��ل طموح يف املس��تقبل وللسياس��ة نصيب 

من هذا الجي��ل الذي يعم��ل يف الخارجية كام القوات 

املس��لحة. كام وأن الدولة  قد وفرت املعدات واألجهزة 

والتكنولوجيا التي باستخدامها الجيد نستطيع أن ندافع 

عن وطننا الغايل وكلن��ا يف النهاية علينا حق الدفاع عن 

ترابه ومكتسباته الوطنية.

   إن اهتام سموكم واضح بقواتنا املسلحة متجلياً 

بزياراتك��م املتكررة لها يف جمهورية أفغانس��تان 

اإلسالمية، ما هي نتائج مساهمة القوات املسلحة 

يف تنفيذ السياسة الخارجية؟

قواتنا املس��لحة مبنية عىل إسراتيجية عسكرية واضحة 

املع��امل يف دعم الجه��د الدبلوم��ايس، وجه��ود الدولة 

ومس��ئولياتها الداخلي��ة واإلقليمي��ة والدولية، وحجم 

قواتنا املس��لحة وتجهيزها هو نتاج مشاركاتنا اإلقليمية 

والدولي��ة بجانب واجبنا الرئييس يف حامية مكتس��بات 

البلد من رغبة وطنية صادقة يف توفري األمن واالستقرار، 

ونحن ولله الحمد تتوفر لدينا العزمية واإلرادة والتصميم 

املس��تمدة من أعىل الهرم يف قيادتنا العسكرية، ونفخر 

بأبناء الوطن يف تأيدهم للمه��ام التي يتم تكليفهم بها 

ومبهنيتهم وكفاءتهم العالية.

  مس��اهمة قواتن��ا املس��لحة يف تعزي��ز األم��ن 

واالستقرار الدولين كانت واضحة وجلية يف األونة 

األخرية كي��ف تقيمون س��موكم مش��اركة قواتنا 

املسلحة مع املجتمع الدويل يف املساهمة يف إعادة 

االستقرار إىل الجاهريية الليبية؟

 مشاركة القوات املسلحة ضمن الجهود الدولية وخاصة 

الجوية منها مل تأيت من فراغ فنحن نتحرك ضمن املجتمع 

ال��دويل ونش��ارك يف إط��ار قدراتن��ا وب��إرادة  إماراتية 

حكومية وش��عبية، وتأيت ضمن الخطوط املعدة مسبقاُ 

لتطوير الجاهزي��ة القتالية لقواتنا الجوية والتدريب يف 

بيئة جوية مختلفة وما وصل إليه املشاركون من كفاءة 

يف أس��اليب الجاهزي��ة واإلعداد والقت��ال يف وقفتنا مع 

الدول املشاركة يف العمليات سواء يف ليبيا أو أفغانستان 

ونح��ن فخورون بنتائ��ج الردود الدولي��ة اإليجابية عن 

مشاركة قواتنا املسلحة. ويف أدائنا لهذه املهمة عززنا من 

املكون العريب يف خروج الشعب الليبي من مأساة كبرية 

وتم إتاحة الفرصة أمامه لبناء مجتمع عرصي متفائل.

كيف ترون سموكم اتجاه العالقات اإلماراتية مع 

دول الربيع العريب خاصة جمهورية مرص العربية 

الت��ي كانت تعترب حليفاً مقرباً من اإلمارات خالل 

السنوات السابقة؟ 

عالقتن��ا م��ع كافة ال��دول تربطها مبادئ م��ن التواصل 

والتعاون وحس��ن الجوار وعدم التدخل، وهي العالقات 

التي نسعى إىل تعزيزها مع دول ما يعرف بالربيع العريب 

ونري��د لجمهورية مرص العربي��ة النجاح ألن مرص قلب 

العروبة الناب��ض، ونجاحها نجاح ل��كل عريب وال يخفى 

عليكم بأننا وخالل العقود األربع املاضية أسس��نا عالقة 

رائ��دة مع مرص بكل مكوناتها من س��يايس إىل اقتصادي 

إىل عالقات ش��عبية كبرية، ونتعامل مع مرص الدولة من 

ه��ذا املنطلق مدركني إننا أمام مش��هد س��يايس متنوع 

ورشطنا األس��ايس للمحافظة عىل وترية العالقات مع أي 

دولة كانت ه��و عدم التدخل يف ش��ؤوننا الداخلية مع 

األخ��ذ بعني اإلعتبار املواقف اإلقليمية وخاصًة تلك التي 

متثل أولوية لنا وعىل رأسها مسائل أمن الخليج العريب.

   ما هي يف تصور س��موكم اس��راتيجية السياسة 

الخارجية للدولة تجاه القضية الفلسطينية يف ظل 

سياسة االستيطان االرسائيلية واملاطلة يف عملية 

الس��الم؟ وما هو موق��ف الدول��ة يف دفع عجلة 

عملية السالم يف الرشق االوسط؟

إن دول��ة اإلم��ارات راضية عن مس��توى التق��دم الذي 

وصل��ت إلي��ه الس��لطة الفلس��طينية خالل الس��نوات 

األخرية وبش��كل خاص يف ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة 

واملكتس��بات األمنية التي حققته��ا، ويرسنا بأنه قد تم 

الرحي��ب بهذا التقدم بش��كل إيجايب م��ن قبل أعضاء 

املجتمع ال��دويل، ومن جانب آخر فإن التصويت األخري 

الذي جرى يف نوفمرب املايض يف األمم املتحدة بشأن منح 

فلس��طني صفة دولة غري عضو يف الجمعية العامة لألمم 
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املتحدة، تظهر ب��أن اإلجامع األخالقي الدويل يف طريقه 

نحو التقارب فيام يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وبالرغ��م م��ن ه��ذا التط��ور ال��دويل إزاء القضية 

الفلسطينية، ال يخفى عىل أحد بأن الوضع الفلسطيني 

اإلقليم��ي ال يزال معقداً، وأن حكومة نتنياهو تس��يطر 

عليه��ا العنارص الراديكالية املناهضة للس��الم، بش��كل 

واضح، وهذا يتمثل يف السياسات االستيطانية التعسفية 

التوسعية والعقوبات الجامعية ضد الشعب الفلسطيني، 

وال يخفى أن هذا التوجه اإلرسائييل يهدد حل الدولتني 

وبرغ��م أنه مصدر اجت��امع دويل إال أن التطورات عىل 

األرض تهدد بتقويضه.

تؤم��ن دولة اإلم��ارات بأن حل الدولت��ني هو الخيار 

الوحي��د القاب��ل للتطبيق للحصول عىل س��الم دائم يف 

فلس��طني. وعليه فإن دولة اإلمارات متارس دبلوماس��ية 

فعال��ة يف حث حلفائها الذين لديهم نفوذ عىل إرسائيل 

للتأكيد عىل إن مس��ألة بناء املس��توطنات تعترب العائق 

األكرب للسالم بني الطرفني ويجب أن توقف إرسائيل هذا 

العمل الغري قانوين فوراَ.

وترى دول��ة اإلمارات أهمية دعم ومتكني الوس��طاء 

الس��لطة  م��ن  بص��ورة مس��ؤولة  يتحرك��ون  الذي��ن 

الفلسطينية.

ويش��كل الوضع املايل الفلسطيني أكرب تحدي يواجه 

الس��لطة الفلس��طينية اليوم، وهذا الوضع ناتج بشكل 

كب��ري عن ع��دم رغبة إرسائي��ل عن اإلفراج ع��ن أموال 

الرضائب الفلسطينية تحت أحكام اتفاقية أوسلو.

وللتخفيف م��ن هذه األزمة، قام��ت دولة اإلمارات 

بالتربع للس��لطة الفلسطينية يف ش��هر نوفمرب من عام 

2011 مببل��غ قيمته 42 ملي��ون دوالر أمرييك، ويف هذا 

اإلط��ار نجدد حثن��ا للامنحي��ني الدوليني ب��أن يلتزموا 

بتعهداتهم املالية للسلطة الفلسطينية، وال بد يل من أن 

أضيف بأن تفرقة الصف الفلس��طيني ال يخدم القضية 

الفلسطينية ووحدة الصف رضورية يف هذه املرحلة.

  ما هي رؤية وتقييم س��موكم لألحداث الجارية 

يف ال��دول العربي��ة الش��قيقة وانعكاس��اتها عىل 

األمن العريب والخليجي يف املدى القريب والبعيد 

وتوازنات القوى إقليمياً/دولياً؟

س��تؤثر التحدي��ات الكبرية التي تواجهه��ا املنطقة عىل 

طبيعة العالقات واألمن، وس��تتحكم طريقة تعاطينا مع 

املس��ائل بتوجيه التغريات نحو نتائج إيجابية أو سلبية، 

وعليه فال توجد هناك نتائج حتمية.

ويف ض��وء إعادة الهيكلة السياس��ية التي تخضع لها 

العديد م��ن دول املنطقة، فإن هنال��ك قلق من إعادة 

ظه��ور السياس��ات الطائفية، والتي سيش��كل ظهورها 

مشكلة خطرية.

وتعم��ل دولة اإلم��ارات مع رشكائه��ا عىل ضامن أن 

تبقى السياس��ات يف املنطقة ش��املة لكاف��ة املجاالت، 

واألخ��ذ يف اإلعتب��ار كل من حق��وق امل��رأة واألقليات 

الديني��ة، األقل حظ��وة إقتصادياً، مع إح��رام الحقوق 

السيادية للحكومات الجديدة يف نفس الوقت.

إن تحقيق هذا التوازن يس��اهم يف ضامن إس��تجابة 

الحكوم��ات الجدي��دة يف املنطق��ة ملصال��ح مواطنيها 

جميعاً، والحكومات املتجاوبة واملس��وؤلة تس��اهم يف 

تحقيق االستقرار يف املنطقة.

وع��ىل كل حال البد من أن نحس��ن تدبري أمورنا من 

خالل التوازن الذي نس��ري عليه سواء من جهة اهتاممنا 

بأمننا واس��تقرارنا أو تعزيز وتطوي��ر التنمية وتحديث 

مؤسس��اتنا السياسية أو حس��ن إدارة عالقاتنا اإلقليمية 

والدولي��ة وال يخف��ى عليكم أن تكام��ل هذه الجوانب 

يحصن إتحادنا أمام التحديات اإلقليمية املحيطة. 

السياسة الدولية

   تحظ��ى دول��ة اإلمارات باح��رام وتقدير العامل 

نظ��راً لرؤية قيادتها الحكيمة وسياس��اتها املتزنة 

إضافة اىل الجه��د الدبلومايس ال��ذي تضطلعون 

به م��ا عزز مكانة الدولة إقليمي��اً ودولياً، كيف 

يضيف العمل الدبلومايس يف تعزيز صورة الدولة 

وتوطيد عالقات التعاون مع مختلف بالد العامل؟

 إن دول��ة اإلم��ارات تتمركز يف منطقة حساس��ة وعىل 

الرغم من ذلك فلقد متكنا من التطور اقتصادياً، وإنشاء 

بيئة آمنة ومس��تقرة، كام وتوف��ر دولة اإلمارات الفرص 

اإلقتصادية لش��عبها، ولقد ساهمت الدبلوماسية بشكل 

أسايس يف إنجاح ذلك.

وتنتهج دول��ة اإلمارات سياس��ة الحوار م��ع اآلخر، 

ويش��كل ذلك عنرص أس��ايس إلنجاح نهج دولة اإلمارت 

الدبلومايس.

ومن الس��هل التحدث مع االصدقاء، كام أن التحدث 

م��ع أولئك الذين يخالفونك ال��رأي أصعب ولكن يعترب 

أكرث فعالية، وساهمت الرغبة التي تبديها دولة اإلمارات 

يف اإلس��تامع اىل جميع األطراف يف تعزي��ز صورة دولة 

اإلم��ارات يف الخارج، فإننا نتوج��ه إىل رشكائنا باإلحرام 

املتبادل ويقدر الرشكاء الدوليني ذلك.

تشكل الدبلوماسية حجر األساس يف تعاملنا مع دول 

املنطق��ة وتقدر دولة اإلم��ارات املناب��ر الحوارية التي 

توفره��ا منظ��امت مثل كل من منظمت��ي دول مجلس 

التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.

وتشكل املنابر الحوارية التي توفرها هذه املنظامت 

جانب مهم من سياسة دولة اإلمارات، ولقد كانت هذه 

املناب��ر فعالة عىل مر الس��نوات، حيث وف��رت لدولة 

اإلمارات مساحة للتداول بشأن آثار املتغيريات اإلقليمية 

الراهنة مع الدول األخرى املتأثرة مبثل هذه التغريات.

إن العم��ل الدبلوم��ايس كذلك يلعب دوراً أساس��ياً 

يف التعري��ف بقي��م الدول��ة ومنجزاته��ا وخاص��ة عىل 

صعيد الدبلوماس��ية العامة والتي تق��وم عىل التواصل 

باملجتمعات التي توجد بها بعثات الدولة، ونس��عى إىل 

تعزيز هذا الجانب من جهودنا.

فوز اإلمارات بعضوية 
جملس حقوق 

اإلنسان الدويل 
يعكس احرتام 

وتقدير اجملتمع 
الدويل ملا حّققته 

الدولة بقيادة خليفة 
من إجنازات حضارية 

وتنموية
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  تش��هد الف��رة الحالي��ة توس��عاً يف العالق��ات 

الخارجية لدولة اإلمارات ش��ملت دوالً يف أمريكا 

الالتيني��ة وكذلك دوالً يف إفريقيا ما هي األهداف 

االس��راتيجية الخارجية التي يراها س��موكم لهذا 

التوسع؟

ل��دى دولة اإلم��ارات عالقات وطيدة م��ع دول أفريقيا 

وأمريكا الجنوبية لسنوات، لكن العالقة الزالت يف طور 

التطوي��ر مع تلك املنطقتني، ك��ام توجد هناك مجاالت 

عديدة وواعدة للتطوير بني الجانبيني يف املجاالت كافة 

وخاصة السياس��ية واالقتصادية، وتسعى دولة اإلمارات 

لتعزيز العالقات الثنائية بني تلك املنطقتني بش��كل أكرب 

لدفع القطاع االستثامري اإلمارايت لتلك املنطقتني، فمن 

الناحية السياسية، ركزت الدولة عىل دول املنطقتني عىل 

تعزيز العالقات الثنائية وتعزيز الفهم املش��رك للقضايا 

ذات األولوي��ة، وعلامً بأن هناك توجه ملحوظ من قبل 

املس��تثمرين اإلماراتيني نحو تلك األس��واق، وال يخفى 

عليك��م أن دولة اإلمارات ويف تعزيزها ملوقعها اإلقليمي 

أصبح��ت أك��رث مركزية وأهمي��ة للعديد م��ن املناطق 

الجغرافية كأفريقيا وأمريكا الالتينية.

روسيا والصن كان لها مواقف منذ نشوب األزمة 

يف سوريا هل يرى سموكم أن عالقات دول مجلس 

التعاون وخصوصاً اإلمارات قد تأثرت مع كل من 

روس��يا والصن بس��بب موقفها الداع��م لنظام 

بشار األس��د ماهي رؤية سموكم لدولة اإلمارات 

يف التحرك ودعم التع��اون مع دول الرشق األدىن 

وعىل رأس��ها )الص��ن( يف إطار إع��ادة التوازنات 

الدولية؟

 ل��دى دولة اإلمارات اختالفات يف الرأي عىل قضايا مثل 

القضية الس��ورية مع كل من روسيا والصني، ولكننا عىل 

إدراك تام بأهمية كال الدولتني عىل الساحة الدولية وإن 

فتح قنوات الحوار معهام لحل هذه اإلختالفات يف الرأي 

هي منهج دولة اإلمارات.

تلع��ب كل م��ن روس��يا والص��ني أدوار مهم��ة يف 

الدبلوماسية الدولية يف ما يتعلق بالشأن السوري ونحن 

نعمل عىل استقطاب جهودهام ليك تتوافق مع اإلجامع 

الدويل واإلقليم��ي يف ما يتعلق بإنهاء املأس��اة والدمار 

التي تشهدها سوريا الشقيقة.

وإن أه��م ما يجب أن يركز عليه املجتمع الدويل هو 

ضامن وصول املساعدات األساسية إىل الشعب السوري. 

ويعد الجانب اإلنس��اين من أهم أوليات دولة اإلمارات 

تجاه سوريا، حيث قدمت دولة اإلمارات منذ عام 2012 

مس��اعدات تتجاوز قيمتها ال�� 58 مليون دوالر أمرييك 

للشعب الس��وري، كام تعهدت دولة اإلمارات يف نهاية 

يناير 2013 بتقديم 300 مليون دوالر ملساعدة الالجئني 

السوريني.

وتجدر اإلشارة بأنه بالرغم من األهمية التي يشكلها 

الوض��ع الس��وري لدولة اإلم��ارات فإن ه��ذا ليس هو 

الجانب الوحيد لعالقتنا مع كل من روسيا والصني. 

فهناك مصالح أساس��ية وحيوية تجمعنا مع موسكو 

وبكني ونقدر بكل وعي حجمها الس��يايس يف عامل اليوم 

ويف ش��بكة العالق��ات الدولية، كام ن��درك أن التواصل 

والتفاعل هو أساس العمل السيايس الخارجي وهو الذي 

ميثل توجه دولة اإلمارات وسياستها الخارجية تاريخياً.

السياسة الداخلية

ي��رى البع��ض أن االضطراب��ات العربي��ة األخرية 

قد كش��فت عن حجم الوالء وااللتفاف الش��عبي 

القوي الداعم للقيادة يف اإلمارات، فهل تعتقدون 

س��موكم أن الدعم الش��عبي كفي��ل ببعث الثقة 

للم��ي يف خط��وات برنام��ج التمكن الس��يايس 

ومواصلة مس��رية التدرج يف اإلصالح السيايس وما 

هي رؤية وتوجهات س��موكم يف تطوير السياسة 

الداخلية للدولة؟

 إن حجم الوالء وااللتفاف الش��عبي القوي الداعم للقيادة 

يف دولة اإلمارات مل يفاجئني كام أنها مل تفاجئ أي مواطن 

إمارايت، فالذي أس��س له��ذه التجربة الخ��رية املرحوم له 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان الش��خصية التاريخية 

الفذة أس��س وطن وعزز يف هذا الوط��ن القيم اإليجابية 

لبيئته ومجتمعه ومع هذه الرشعية التاريخية نرى قيادتنا 

برئاس��ة صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

تسعى إىل تعزيز هذا النهج الخري من خالل برنامج تنموي 

يُبنى عىل الراكم الذي تحقق عرب الس��نوات، إن إنجازاتنا 

كب��رية ويدرك كل مواطن إم��ارايت قيمتها ويلمس معانيها 

وقد اس��تطاعت هذه النجاحات أن تحقق نقلة نوعية يف 

حياة املواط��ن ال ميكن أن تغيب عن أياً كان وإذا ما قارنا 

بني النجاح الذي تحقق يف دولة اإلمارات، يف منطقة صعبة 

من مناطق الع��امل ندرك متام اإلدراك أن التأييد واإللتفاف 

الش��عبي س��يكون بهذا الزخم الكبري وال ش��ك أن وجود 

وسائل اإلتصال الحديثة أعطت الفرصة للمواطن البسيط 

واملواطن غري العامل يف املجال اإلعالمي ليعرب عن مشاعره 

ب��كل أمانة وعفوية مكوناً صدى ش��عبي يع��رب عن حبه 

لدولة اإلمارات ووالئه لقيادتها وارتباطه بأرضها.

 عبدالله بن زايد مرأساً الوفد اإلماريت الجتاعات انضام األردن إىل مجلس التعاون الخليجي

رئيس بريو يستقبل عبدالله بن زايد
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تتع��رض دولة اإلم��ارات لهجم��ة إعالمية تحاول 

اإلس��اءة إليها وتش��ويه س��معتها، من قبل أفراد 

وجهات ومنظامت حقوقية ومواقع إلكرتونية، فام 

حقيقة هذه الهجمة يف نظر سموكم وكيف ترون 

الس��بيل األمثل ملواجهتها والتص��دي لها وما هي 

رؤية وتوجهات س��موكم ملنظومة اإلعالم الوطني 

الذي يلعب دوراً حيوياً يف مواجهة الحرب النفسية 

واإلعالم املضاد وحمالت الش��ائعات والتشويش. 

كيف تقيمون العمل اإلعالمي اإلمارايت يف الوقت 

الراهن؟

بداية، هذا الس��ؤال ال يُعبرِّ عن الواق��ع، وطرحه بهذه 

الص��ورة بعيد عن الحقيق��ة، فالواقع ع��ى عكس من 

ذلك متاماً، ويؤك��د أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

تتب��وأ اليوم مكان��ة إقليمية ودولي��ة مرموقة، ويحظى 

نهج سياس��اتها الوطنية والخارجية التي تتسم بالحكمة 

واالعتدال والش��فافية بتقدير املجتمع الدويل واحرتامه، 

بعد أن نجحت يف بناء عالقات تعاون ورشاكة متينة مع 

معظم دول العامل يف قاراته الست، كام أن دولة اإلمارات 

كرّس��ت دبلوماس��يتها لخدمة قضاي��ا التنمية واألوضاع 

اإلنس��انية يف الع��امل، بالتعاون والتنس��يق مع منظامت 

وهيئات األم��م املتحدة الدولي��ة املتخصصة، خاصة يف 

مجال العمل اإلنس��اين وصون الكرامة اإلنسانية، وكذلك 

اإلس��هام الفاعل والحضور اإليجايب يف القضايا اإلقليمية 

والدولية، مام أكس��بها املزيد من اإلح��رتام والتقدير يف 

العامل.

إنن��ا نرى أن ردود فعل ومامرس��ات بعض املنظامت 

الحقوقية والجه��ات، وهي كام تالحظون محدودة جداً 

ال يص��ل عددها إىل نصف أصابع اليد الواحدة، ُمجحفة 

وُمتحيزة وُمتحاملة وتُق��ورِّض من مصداقيتها واحرتامها، 

قة والظاملة ضد حقنا  خاصة وأن مثل تلك التقارير املُملَفَّ

الدستوري يف مامرس��ة س��يادتنا الوطنية، كانت تصدر 

عن عْم��د دون متحيص أو تحقي��ق، ودون الرجوع إىل 

السلطات املختصة يف الدولة للتحّقق منها وتوثيقها.

وبالنتيج��ة، فإن ه��ذه املحاوالت املُغرضة لإلس��اءة 

لدولة اإلمارات س��رتتد، مب��رور الوق��ت وتكرارها، عى 

ُمطلقيها وتُفقدهم اإلح��رتام واملصداقية، وقد بدا ذلك 

يظهر جلياً يف تجاهل وس��ائل اإلعالم اإلقليمية والدولية 

وع��دم تعاملها أو تناولها ملثل ه��ذه التقارير املُغرضة، 

ولع��ّل أصدق دليل عى ه��ذا، فوز دول��ة اإلمارات يف 

االجتامع الذي عقدته الجمعية العمومية لألمم املتحدة 

يف ش��هر نوفمب 2012 بعضوية مجلس حقوق اإلنسان 

الدويل ملدة ثالث س��نوات بعد حصولها عى 184 صوتاً 

مُتثل أعى نس��بة تصويت بني 21 دولة تنافست لشغل 

18 مقعداً شاغراً يف املجلس.

أن ه��ذا الف��وز، مبوافقة ه��ذه النس��بة العالية من 

ال��دول، يعكس اح��رتام وتقدي��ر املجتمع ال��دويل لاِم 

حّققته دولة اإلمارات، بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة “حفظه الله” 

م��ن إنجازات حضارية وتنموية عظيم��ة وتوفري الحياة 

الكرمية ملواطنيها واملقيمني عى أرضها وصْون حقوقهم 

األساس��ية، وصيان��ة وتعزيز الحري��ات العامة، وحامية 

حقوق املرأة والطفل.

كام أن دولة اإلمارات، التي تتميّز سياستها بالتسامح 

واالعتدال، تس��تضيف عى أراضيها املاليني من العاملني 

م��ن أكرث م��ن 200 جنس��ية يف مختلف ق��ارات العامل، 

ينعمون مع عائالتهم مبستوى جيد من اإلقامة والتعليم 

واملعيش��ة واألم��ن واالس��تقرار، ويتمتع��ون بحقوقهم 

كامل��ة الت��ي تُنظمها قوان��ني صارمة لعالق��ات العمل 

تتف��ق واملعاي��ري واملواثيق الدولية إضاف��ة إىل حريتهم 

يف مامرسة معتقداتهم وش��عائرهم الدينية بحرية تامة 

وأم��ان، وحقوقه��م يف تحويل مدخراتهم ب��ال قيود إىل 

أرُسه��م يف بلدانهم، والتي بلغ��ت نحو 43 مليار درهم 

يف العام 2012، لذلك، فإن فْوزنا بعضوية مجلس حقوق 

اإلنسان العاملي هو أيضاً تتويج ملامرساتنا وإنجازاتنا يف 

هذا املجال.

أما نحن، فنستمر يف نهجنا الذي حّددناه يف التنمية، 

وتقدي��م أرق��ى الخدم��ات وتحقي��ق الرخ��اء والرفاه 

االقتص��ادي واالجتامع��ي ملواطنينا، ويف الوقت نفس��ه 

نعمل عى تعزيز عالقات التع��اون والصداقة والرشاكة 

مع دول العامل كافة، ملا فيه مصلحة اإلنسانية والبرشية 

جمعاء.

كام سنس��تمر عى نهجنا يف االلتزام بنصوص دستور 

البالد وقوانينها، واتخاذ كل اإلجراءات الرضورية لحامية 

سيادتنا الوطنية وأمننا واستقرارنا.

ما ه��ي رؤية وتوجيه��ات س��موكم إىل املجلس 

الوطن��ي لإلع��الم ل��ي يلع��ب دوره املن��وط يف 

مواجهة الحرب النفسية واإلعالم املضاد وحمالت 

الشائعات والتشويش؟

م��رة أخ��رى، أعود وأك��رر إنن��ا ال نواجه حرباً نفس��ية 

وال إعالم��اً ُمض��اداً به��ذه الكيفية الت��ي تتحدثون عنها 

وتتصورونه��ا، وكام قُلت، فإن م��ا نتعرض له هو هجوم 

ُمغرض من جهات محدودة جداً، لن تؤثر محاوالتها عى 

مكانتنا املرموقة يف املجتمع الدويل.

يقوم املجلس الوطني لإلعالم  بدور حيوي يف التجاوب 

ومواكبة االهتامم العاملي املتزايد بدولة اإلمارات العربية 

املتحدة، ويعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوسائل 

اإلعالمي��ة الوطني��ة إلب��راز املنجزات الوطنية الش��املة 

للدول��ة، وتوفري كافة املعلومات الالزم��ة والتي تطلبها 

املؤسس��ات اإلعالمي��ة اإلقليمية والعاملية وقد أس��هم 

االستخدام الواسع للتطورات التقنية املذهلة واملتسارعة 

يف مجال تقنية املعلومات واالتصال يف إيصال ما تنرشه 

وتبثه وس��ائل إعالمنا املختلفة ع��ب مختلف النوافذ يف 

أن تصل رس��التنا وإنجازاتنا ومواقف دولتنا إىل مختلف 

أصقاع األرض وبش��كل فوري ومس��تمر وبأكرث من لغة 

وكذلك من خالل شبكة واس��عة من القنوات الفضائية 

والتلفزيونية واإلذاعية التي تتخذ من املناطق الحرة يف 

الدولة مقرات لها، إضافة إىل ش��بكة املراسلني املحليني 

من مختل��ف دول العامل، كام يس��هم اإلعالم الخارجي 

ب��دروه يف تعريف العامل بالهوية الوطنية املتامس��كة 

للمجتمع يف دولة اإلم��ارات وبيئته وقيمه االجتامعية 

والثقافي��ة وتاريخها وتراثها الحض��اري، وجهودها يف 

عبداهلل بن زايد يف سطور

يش��غل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان منصب 
وزير الخارجية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ 
فرباير 2006، ومنصب رئيس املجلس الوطني لإلعالم. 
وكان ق��د توىل قبل ذلك منصب وزير اإلعالم والثقافة 
خ��الل الفرتة من م��ارس 1997 وحت��ى فرباير 2006، 

ومنصب وكيل وزارة اإلعالم يف الفرتة 1997-1995.
وش��غل س��موه أيضاً منصب رئيس املجل��س الوطني 
لإلع��الم يف الفرتة من يوليو 2006 وحتى مارس 2008. 
كام كان رئيس��اً التح��اد كرة الق��دم يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة من 2001-1993.
وقد نال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان شهادة 
البكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة اإلمارات 

العربية املتحدة مبدينة العني عام 1995.
ق��اد س��موه باقت��دار فريق العم��ل الوطن��ي لدولة 
اإلم��ارات يف املعرك��ة الدبلوماس��ية الت��ي خاضته��ا 
الس��تضافة مق��ر الوكالة الدولي��ة للطاق��ة املتجّددة 
"إيرين��ا"، وقد كللت جه��وده بالنجاح؛ حيث اُختريت 
العاصم��ة اإلماراتي��ة أبوظبي الس��تضافة مقر الوكالة 
خالل االجت��امع التحضريي الثاين للوكالة الذي عقد يف 

عبدالله بن زايد ملقياً كلمته يف هيئة األمم املتحدةمدينة رشم الشيخ يوم 29 يونيو 2009.
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التواصل واالنفتاح عىل ثقافات شعوب العامل.

ويذك��ر أن وكال��ة أنباء اإلم��ارات ترتب��ط مبنظومة 

واس��عة من اتفاقيات التعاون والتب��ادل اإلخباري مع 

مثيالتها من وكاالت األنباء الوطنية يف أكرث من 40 دولة، 

مام أصبح يتيح للماليني من ش��عوبها الوقوف واإلطالع 

عىل الحقائق عرب اإلعالم اإللكروين وش��بكة )اإلنرنت( 

ملختلف الفعاليات واألنش��طة والسياسية واالقتصادية 

والس��ياحية والثقافي��ة والرياضي��ة ه��ذا باإلضافة إىل 

املوقع االلكروين للمجل��س الوطني لإلعالم الذي يوفر 

خدمة يومي��ة بخمس لغات أساس��ية مدعمة بالصور 

الفوتوغرافية والتلفزيونية.

أؤكد مرة أخرى إننا نعترب أن مختلف وسائل اإلعالم 

الخ��اص واإلع��الم اإللك��روين يف دولتنا رشيك أس��ايس 

ورئي��يس يف عملنا االعالمي ونحن عىل ثقة يف أنها تقوم 

بدوره��ا املنوط به��ا يف توضيح صورة دول��ة اإلمارات 

وإنجازاته��ا كالً بإمكانيات��ه املتاح��ة وأس��لوبه الخاص 

وخياراته التي يراها.

  كيف تُقيِّمون س��موكم العمل اإلعالمي اإلمارايت 

يف الوقت الراهن؟

لق��د بيَّْنت، يف أكرث من حدي��ث، أن قطاع اإلعالم، ومنذ 

قي��ام االتحاد قبل 41 عام��اً، كان وال يزال أحد مقومات 

التنمية املستدامة يف دولة اإلمارات، وبشكل عام، متيزت 

التوجهات الحكومية االتحادية واملحلية نحو اإلعالم منذ 

أربع��ة عقود بنظرة إيجابي��ة ومنفتحة، فعملت الدولة 

ع��ىل تطوير هذا القطاع والنهوض به من خالل إنش��اء 

بني��ة تحتية متكامل��ة للعمل اإلعالمي ُمس��تندة آلخر 

االتجاهات العاملية املهني��ة والتقنية، تُعزز دور اإلعالم 

يف إيصال اإلنج��ازات الحضارية للدولة للرأي العام عىل 

املس��تويني املح��يل والعاملي. كام أنن��ا نعمل عىل حفز 

ومس��اندة دْم��ج املواطنني يف العم��ل اإلعالمي، بحيث 

يك��ون هذا القطاع مصدر قوة لتعزي��ز الهوية الوطنية 

ملجتم��ع اإلم��ارات، وإيجاد صناعة متكاملة تس��هم يف 

رفْ��د االس��راتيجيات الحكومية، فضالً ع��ن إنتاج فضاء 

مفتوح مي��ارس من خالله األف��راد حريتهم يف إطار من 

املس��ؤولية األخالقية واالجتامعي��ة التي تنبثق من روح 

االنت��امء للوطن. وأكدنا، يف أكرث من مناس��بة، أن حرية 

التعبري مكفولة يف دس��تور الدولة ويف قانون املطبوعات 

والنرش.. ويتجىل كل ذلك يف عدم وجود رقابة مس��بقة 

عىل نرش أو بث املحتوى اإلعالمي، بحيث يكون القانون 

ه��و الحكم الفيصل يف كل ما يتعلق بهذا املوضوع بعد 

الن��رش أو البث، ووّجهنا املجل��س الوطني لإلعالم  ليك، 

يُحق��ق اإلع��الم الوطن��ي، دوره املنش��ود بالعمل عىل 

التنسيق مع املؤسسات اإلعالمية والجهات ذات العالقة 

عىل وضع األطر التنظيمية التي يس��ري عىل هديها قطاع 

اإلع��الم، مبا يضمن مصال��ح األف��راد واملجتمع ويحقق 

رس��الة اإلعالم يف تعزي��ز التنمية املس��تدامة والنهوض 

بدولة اإلمارات عىل املس��تويني املح��يل والعاملي، وإننا 

يف س��ْعينا لتطوير البنية التنظيمية لقطاع اإلعالم، عملنا 

عىل توفري بيئة تنظيمية مناسبة وُمشجعة لقيام صناعة 

اإلعالم من خالل القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء 

يف تنظيم خدمات الب��ث اإلذاعي والتلفزيوين وترخيص 

الصحافيني واملراس��لني األجانب وكذل��ك القرار الخاص 

بش��أن معايري املحتوى اإلعالمي، كام حرصنا يف املجلس 

ع��ىل قيام عالق��ات وثيقة مع املناط��ق اإلعالمية الحرة 

يف الدولة والتي تس��هم يف تعزيز مكان��ة الدولة كمركز 

إعالمي إقليمي بارز عرْب استقطاب املؤسسات اإلعالمية 

العاملي��ة التي تجد يف دولة اإلم��ارات منطلقاً لعملياتها 

اإلعالمية عىل املس��تويني اإلقليمي والدويل، كام وضعنا 

مواكبة مع التطورات الكبرية يف اإلعالم اإللكروين، رؤية 

واضحة ومناس��بة حول طبيعة الفض��اء اإلعالمي الذي 

نريد بش��كل يس��هم يف تعزيز فرص التعب��ري والتواصل 

البن��اء ع��رب توظيف الق��درات الهائل��ة ألدوات اإلعالم 

الجدي��د يف تعزيز التفاعل بني األف��راد، فنحن ندرك أن 

التغريات التكنولوجية والسياسية واالجتامعية من حولنا 

هي التي باتت تقود قاطرة وضع السياس��ات اإلعالمية 

واالتصال يف دول العامل، وهذا األمر يلزمنا أن نس��توعب 

تلك التحوالت وأن نضع السياسات اإلعالمية التي تراعي 

طبيعتها املتحولة، لتمكني األفراد من التفاعل معها، مع 

الحفاظ عىل مصالح الدولة واملجتمع.

يواك��ب  حضاري��اً  إعالم��اً  نري��د  إنن��ا 

املس��تجدات املهني��ة عىل املس��توى العامل��ي ويف ذات 

الوقت يس��تجيب لتطلعات األفراد يف التعبري، ويحرص 

ع��ىل حف��ظ مصال��ح الدول��ة واملجتمع، ومب��ا يضمن 

استدامة مسرية التطور وازدهارها، إعالماً يتمتع بحرية 

التعب��ري املبني��ة عىل االح��رام، بحي��ث ال تتعدى هذه 

الحريات ح��دود اآلخرين أو العادات أو أن تس��هم يف 

تفكيك الرابط املجتمعي• 

قطــاع اإلعــالم 
كـان وال يـزال أحــد 

مقومــات التنميــة 
املستـدامة يف 

دولــة اإلمــــارات

محمد وعبدالله بن زايد خالل تواجدها مع قواتنا املسلحة خارج الدولة

البعثــات الدبلوماسيــة

ترتبط اإلم��ارات بعالقات دبلوماس��ية مع 183 دولة 
ح��ول العامل، ويبلغ عدد س��فارات الدول��ة يف الخارج 
69 س��فارة، يف حن يبلغ عدد القنصليات خارجها 11 
قنصلي��ة، ومتثل البعثات الخارجي��ة الدامئة للدولة11 

بعثة. 
وأم��ا عىل صعي��د البعث��ات التمثيلية داخ��ل الدولة  
فيبلغ عدد الس��فارات داخل الدولة 94 سفارة، وعدد 
القنصليات داخل الدولة 75 قنصلية، ومتثل املنظات 

الدولية واإلقليمية 11 بعثة.
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إننــا علـى ثقـة بأن الكليـة ستكــون جاهــزة فـي سبتـمبـــر

ماهي رؤية ورس��الة مركز الرشق األدىن وجنوب 

آسيا للدراسات االسرتاتيجية )نيسا(؟

يعـد هـذا أهـم األسئلـة الجوهريـة، فمنـذ عاميـن 

عندمـــا جـــرت مقابلتـــي لتولـي منصـــب مديـر 

املركـز تـم توجيـه هذا الســــؤال يل عمـا إذا كنـت 

ســأغيـر الرؤيـة والرسالـة، فقلـت "ال"، وكـان رأيـي 

أن الرؤيـــة والرســالـة اللتيـن تـــم إقرارهمـا قبـل 

ثالثـة عشـر عامـاً كانـتا صحيحتيـن متامـاً، أمـا فيمـا 

يخـص سؤالكـم فتتمثـل رؤيـة مركـز الشـرق األدنـى 

وجنـوب آســيـا للدراســـات االســراتيجيـة "نيسا" 

فـي بنـاء مجتمعـات مشــاركـة مســتدميـة تتمتـع 

باألهميـــة وتقيـــم رشاكـات بيـــن االختصاصييـن 

والقـادة األمنييـن فـي املنطقـة، خاصة إن منطقتنـا 

متتـد مـن املغـرب إلـى بنغـالدش، أما رسالتنـا فهـي 

تعزيـز األمـن فـي الشـــرق األدنـى وجنـوب آسيـا 

وآسيـا الوسطـى مـن خـالل بنـاء عالقـات مستدميـة 

ذات منفعـة مشــركـة، وتعزيـز التعـاون اإلقليمـي 

فـي القضايـا األمنيـة، وتشــجيـع التـواصـل الفعـال 

والقـــدرات االســراتيجيـة عـــن طريـــق التفاعـل 

الرصيـــح فـــي بيئـــة أكادمييـة، كمـــا نعمـل فـي 

يشارك مركز الدراسات 

اإلسرتاتيجية للرشق األدىن 

وجنوب آسيا للدراسات 

االسرتاتيجية )نيسا( بعمق يف 

قضايا العامل العريب، حيث يسهم 

ذلك يف تعزيز األمن يف هذه 

املنطقة املرتامية األطراف، وذلك 

مبدئياً من خالل التعليم، ويعمل 

املركز بتعاون وثيق مع كلية 

الدفاع الوطني اإلماراتية التي 

يؤكد أنها ستكون املعهد األول 

من نوعه يف املنطقة، ويف هذه 

املقابلة يديل سعادة مدير مركز 

الدراسات اإلسرتاتيجية للرشق 

األدىن وجنوب آسيا للدراسات 

االسرتاتيجية معايل جيمس أ. 

الروكو برأيه وبنظرته الثاقبة يف 

أنشطة املركز يف واشنطن.

حوار:
الرائد الركن/ يوسف 
جمعة احلداد
مالزم أول/ خليل الكعبي
تصوير:
علي اجلنيبي
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إننــا علـى ثقـة بأن الكليـة ستكــون جاهــزة فـي سبتـمبـــر

الوقـت نفســـه علـى أن يقـوم كـل شخـص بتطويـر 

القـــدرة علـى التفكيـر البنـــاء، ونحـن نطلـق علـى 

هـذا "التفكيـر النقـدي" وهـــو عبـارة عـن القـدرة 

علـــى اســتقبـال املعلومـــات ومعالجتهـــا بحيـث 

تســتطيـع أن تـرى مـا هـو دور هـــذه املعلومـات 

بالنسبـة إليـك ولبلـدك ومنطقتـك والعالـم.

كيف يس��اهم املركز يف بناء وتعزي��ز العالقة بني 

الواليات املتحدة األمريكية وحلفائها؟

يعـّد هـــذا جـزءاً مهمـــاً للغايـة مـن رســالتنـا، إذ 

يقـوم املركـز بإعـداد برامـج تلـم شــمـل املشاركيـن 

فـي منطقـة مركـز الشـــرق األدنـى وجنـوب آســيـا 

للدراســـات االســراتيجيـة، وهـذا نتيجـــة اللتـزام 

جميـع دولنـا املشــاركـة التـي تبعـث بأفضـل وأملـع 

مـــن لديهـا إلـى حلقاتنـا الدراســيـة وورش العمـل 

لدينـــا، كمـا نقـــوم نحـن أيضـاً بـــإدارة مجموعـة 

واســعـة مـن الفعاليـات فـي املناطـق، وليـس هنـا 

فـي واشنطـن فحسـب، بـل وحتـى خـارج املناطـق، 

إننـــا متميـــزون، ألننـــا نوفـــر الرجمـــة الفوريـة 

باللغـات العربيـة والفرنسيـة والداريـة "األفغانيـة"، 

وكذلـــك الروســيـة، كمـا يوفـــر مكتبنـا لشـــؤون 

الخريجيـن أنواعـاً مختلفـة مـن املـوارد بعـد تخـرج 

طالبنـا مـن برامجنـــا، ولدينـا اآلن أكثـر مـن 4000 

خريـج، ولذلـك فإننـا نعتبـر – كجـزء مـن رســالتنـا – 

أنـه مـن املهـم بالدرجـة نفســهـا بالنسبـة إلينـا أن 

نبقـى علـى اتصـــال دائـم مـع خريجينـا مـن أجـل 

أن تستمـر الخبـرة التـي اكتسبوهـا هنـا، كمـا نقيـم 

أيضـاً فعاليـات للخريجيـن، ومـن األمثلـة عليهـا أننـا 

ســنقـوم بعـد فتـرة قصيـرة بجمـع الخريجيـن عنـد 

"البحـــر امليـــت" لحضـور برنامـج حلقـة دراســيـة 

تركّـز علـى أهم قضايـا مثـل سوريـا.

إىل أي م��دى تس��هم البيئة األكادميي��ة للمركز يف 

وضع الحلول ومواجه��ة التحديات التي تواجهها 

الدول الصديقة؟

ال أريـــد أن أذكـــر التفاصيـل فـــي مقابلـة عامـة، 

ولكـن هـــذا أمـر مهـم لشــبـه الجزيـــرة العربيـة 

وألصدقائنـــا فيهـــا، وهـــذا واحـد مـن األنشــطـة 

العديـدة جـداً التـي نشـارك فيهـا الـدول الصديقـة 

والحليفـة، والتـي ستسهـم فـي بنـاء عالقـات دامئـة 

وذات نفـــع مشــتـرك،  كمـا أنـه ســيعـزز التعـاون 

اإلقليمـي فـي القضايـا األمنيـة، ويشجـع االتصـاالت 

الفعالـة، ويبنـي القـدرة علـى حـل القضايـا، حيـث 

يستفيـد بعضنـا مـن البعـض اآلخـر ونتعلـم أفضـل 

املامرسـات، إنـه املجـال الـذي نستطيـع فيـه إجـراء 

تفاعـل صـــادق وتواصـل رصيـــح وودي جـداً فـي 

بيئـــة أكادمييـــة، ومـن ثـــم نأمـل أن يســتطيعـوا 

– مـن خـــالل التفكيـر الناقـــد – أن يقومـوا بحـل 

بعـض املشكـالت أو يطـوروا اسراتيجيـات يعـودون 

بهـــا إلـى حكوماتهـــم أو يطرحوهـا علـى قادتهـم، 

وميكننـا أيضـــاً اقتـراح اســراتيجيـات علـى قادتنـا 

األمريكييـن ملســاعدتهـم علـى الســعـي لتســويـة 

بعـض مـن القضايـا العديـدة التـي تشــكـل تحديـاً 

فـي هـذه املنطقـة الواسعـة. 

كيف تصفون العالقة ب��ني املركز  وجامعة الدفاع 

الوطني األمريكية؟

إننـــا كجيـــران، هنـــاك تعبيـر مأثـــور قديـم فـي 

الصيـن يقـول: "إنـك عندمـا تكـون بجـوار شــخـص 

مـا فإنـك تقـول إن ذلـك كالعالقـة بيـن الشــفتيـن 

واألســنـان"، وتلـك هـي حالنـا مـع جامعـة الدفـاع 

الوطنـــي، فهـــم لديهـم هـــذه املكتبـــة الرائعـة 

وقاعـــدة البيانـات التـي نســتفيـد منهـــا، وهنـاك 

عـــدد كبيـر مـن األســاتـذة الذيـــن نتبادلهـم، كام 

أننـا نعمـل فـــي رشاكـة اســراتيجيـة مـع جامعـة 

مركز “نيسا” يستضيف ممثيل “مجلة درع الوطن” ذ

املركز بيئة 
أكادميية للتواصل 

وخلق التفكري الناقد 
بني املشاركني

كلية الدفاع 
اإلماراتية ومركز 

"نيسا" مثال 
للتعاون بني 

اإلمارات والواليات 
املتحدة
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الدفـــاع الوطنـي فـي دعـــم وتطويـر كليـة الدفـاع 

الوطنـــي بـدولة اإلمـارات العربيـــة املتحـدة التـي 

تعمـل بالتعـاون مـع جامعـة الدفـاع الوطنـي التـي 

توفـــر دعـمها بهيئـــة التدريـــس والدعـم اإلداري، 

وســيكـون هنـاك عـدد مـــن مراكـز املتدربيـن فـي 

هيئـة التدريـــس مـن اإلماراتييـــن القادميـن مـن 

كليـة الدفـاع الوطنـي حيث سيأتـون إلـى واشنطـن 

ويعاملـون كجـــزء مـن هيئـــة التدريـس بجامعـة 

الدفـاع الوطنـي، وهـذه فرصـة كبـرى للتبـادل بيـن 

كليـة الدفـاع الوطنـــي اإلماراتيـة وجامعـة الدفـاع 

الوطنـــي هنـا، ومركـز الرشق األدىن وجنـوب آســيـا 

للدراسـات االسراتيجيـة أيضـاً.  

ه��ل مثة أي تعاون ب��ني الكلية هنا يف واش��نطن 

واملراك��ز التعليمية األساس��ية يف دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة؟

بالتأكيـــد، أنـــا أزور دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 

املتحـدة بيـن وقـت وآخر، ونحـن نعمـل مـع عـدد 

مـن املؤسســـات، كمـا نديـر مـا يســمـى بشــبكـة 

الدراســـات اإلسراتيجية، وهـي شــبكـة مؤسسـات 

بحثيـة وتعليميـة، ولدينـا اآلن 62 جمعيـة ومؤسسـة 

بحثيـة مـن ســائـر شبكات الدراسـات االسراتيجيـة، 

ومـــن األمـور التـي يتم الركيــز عليهـا قضيـة أمـن 

امليـــاه التـي تـم تصنيفهــا بأنهـا القضيـــة األولـى 

فـــي منطقتنـا كلهـا، وهنـــاك مجـاالت أخـرى هـي 

أمـن الطاقـة، وأمـن البيئـة، ومستقبـل أفغانستـان، 

وإيـــران ومـــا ســيحـدث هنـــاك، وهـــذه أمثلـة 

ملجـــاالت نتعـاون فيهـا مـع املؤسســـات اإلماراتيـة 

وغريهـا مـن املؤسسـات فـي مختلـف العالـم. 

ما ه��و مس��توى التعاون ب��ني مركز الدراس��ات 

آس��يا  وجن��وب  األدىن  لل��رشق  اإلس��رتاتيجية 

للدراس��ات االس��رتاتيجية يف الوالي��ات املتح��دة 

والكليات العسكرية األجنبية؟

إننـا نعتبـر أن مـن أهـم مهامنـا العمـل مـع كليـات 

عســكريـة أجنبيـة أخـرى، فالجامعـــات والكليـات 

ليسـت متشابهـة متامـاً، فهنـاك تباين فـي األهـداف 

مـن بلـد آلخـر، ونحـن نســعـى للركيـز علـى تلـك 

التـي تنســجـم مـع رســالتنـا، ولدينـا مـا نســميـه 

فـرق هيئـــة تدريـس متنقلـة، ونقـوم بزيـارة هـذه 

املؤسســـات مـرة فـي العـام علـى األقـل، كمـا أنـه 

لدينـــا فـي بعـض هـذه املؤسســـات برامـج تبـادل 

دامئـة، وكثيـــر منهـا تأتـي بكلياتهـــا بكاملهـا إلـى 

واشــنطـن، ونحـن نقـــوم بوضـع برنامـــج كامـل، 

ونقـوم بذلـك فـي عـدد مـن الـدول الخليجيـة.

إىل أي م��دى تواك��ب إصدارات مركز الدراس��ات 

اإلسرتاتيجية للرشق األدىن وجنوب آسيا للدراسات 

االسرتاتيجية وحلقاته الدراسية التغريات الجارية 

عىل الحلبة الدولية؟

فـي العالـم الـذي نعيـش فيـه اليـوم نـود أن نقـول 

إن دورة الخبـــر تســتغـرق ثانيـة واحـــدة أو أقـل، 

وعندمـا كنـت أصغـر ســنـاً كنـــا نقـول إنهـا كانـت 

تســتغـرق 24 ســاعـة، ومـــن ثـم أســبوعـاً ألجـل 

التحليـــل، واآلن إذا بحثـــت فـي شــبكـة اإلنرنـت 

فســـوف تـرى أن هنـاك 1000 قصـة إخبارية تظهـر 

خـالل دقيقـة واحـدة، وفـي غضـون دقيقتيـن يبـدأ 

أول تحليـــل فـي الظهـور، حتـــى إن لـم تكـن كـل 

الحقائـق صحيحـــة، وهنـاك املزيـــد واملزيـد ممـا 

نفعلـه مـــن خـالل فيســبـوك وتويتـــر، ومقـاالت 

ورســائـل نرســلهـا مـــن خـــالل وســائـل اإلعـالم 

اإللكرونيـة تأخـذ وقتـاً أقصـــر، كمـا أننـا لـم نعـد 

ننشـــر كثيـراً ممـــا نكتبـه فـي نســـخ ورقيـة، بـل 

يصـدر معظـم مـا نؤلفـه إلكرونيـاً.

يتقل��د العديد م��ن خريجك��م م��ن دول العامل 

وظائف قيادية مرموقة س��واء كانوا عسكريني أو 

مدني��ني، كيف تتواصلون مع مث��ل هؤالء وباقي 

الخريجني، وما هو الهدف من هذا التواصل؟

أجـل، إن الطـــالب يتواصلـون معنـــا ونحـن نتيـح 

لهـم كـل السبـل املمكنـة للبقـاء علـى اتصـال معنـا 

مـن خـالل فيســبـوك وتويتـــر والربيـد اإللكرونـي، 

إنهـــم يتمتعـــون بإمكانيـة الوصـــول إلـى قاعـدة 

بيانـات البحـوث هنـا علـى مـدار الساعـة.

تحرص الكثري من دول العامل عىل إرس��ال دارسني 

لاللتح��اق ب��دورات لديك��م، ما ه��و تقييمكم 

للمردود الذي يجنيه الدارس األمرييك من مشاركة 

زمالئه من باقي دول العامل؟

بالنســبـة إلـــى الطـــالب األمريكييـن تعـــّد هـذه 

فرصـة نـادرة لســمـاع وجهـات نظـــر هـذا العـدد 

الكبيـــر مـــن األشــخـاص، فكثيـر مـن منســوبـي 

قواتنـا العســكريـة هـم ضبـاط متوســطـو الرتـب، 

وهـــم يقضـون معظـــم أوقاتهـم فـــي التدريـب، 

ولكـن مـــا نفعلـه ليـس تدريبـاً، بـــل هـو تعليـم، 

فالتدريـب هـو أمر تقـوم بـــه مـرة تلـو املـرة، أمـا 

التعليـم فيمكـن أن يبقـى معـك مـدى الحيـاة، أمـا 

هـؤالء القادمـون مـــن الخـارج فهم أيضاً يتعلمـون 

مـن بعضهـم البعــض، فنظـرة املغربـي إلـى العالـم 

تختلـــف عـن نظـرة اإلماراتـي، وهـذا ينطبـق علـى 

جولة تعريفية يف أقسام املركز

نسعى يف املركز 
لإلستفادة من 

أشخاص ميتلكون 
أكرث من جمرد 

املعرفة
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الواليـــات املتحـدة األمريكيـة واإلمـــارات العربيـة 

املتحـدة أوثـق باســتمـرار، ومـــا نفعلـه مـع كليـة 

الدفـــاع الوطنـي اإلماراتيـة هـــو خيـر مثـال علـى 

هـــذا، إنهـا بدايـة انطـالق برنامـــج تبـادل يتعلـق 

بالتعليـــم والتدريـب وســيكـون واســـع النطـاق، 

ودورنـا هـو التعليـم والتبـادل.

كيف يس��اهم كب��ار القادة القادم��ني من وزارة 

الخارجي��ة والق��وات املس��لحة األمريكية – بعد 

التقاعد – يف رسالة مركز الدراسات اإلسرتاتيجية 

للدراس��ات  آس��يا  وجن��وب  األدىن  لل��رشق 

االسرتاتيجية؟

أنـــت تتحـــدث مـــع واحـــد منهـم، لقـــد كنـت 

دبلوماســيـاً ملـــدة 35 عامـــاً، وقـــد خدمـت فـي 

جميـــع أنحـــاء املنطقـة، مبـا فيهـا شــبـه الجزيـرة 

العربيـــة، ملـــدة مثانيـــة أعـــوام، تقاعـــدت مـن 

الوظيفـــة الحكوميـــة وانتقلـــت إلـــى هنـا منـذ 

أربـعــة أعــوام، ولدينـا فـي مركـز الشـــرق األدنـى 

وجنـوب آسيـا للدراسـات االسراتيجيـة عسكريـون 

متقاعـدون، ونحـن نسعـى لالستفـادة مـن أشخـاص 

ميلكـون أكثـر مـن مجـرد املعرفـة، إنهـم يتمتعـون 

بالخبـرة، وهنـــاك أيضـاً اختصاصيـون فـي جوانـب 

معينـة مـــن التعليـم العســكـري، بعضهـم خبـراء 

فـي محاربـــة اإلرهـاب، كام يوجــد لدينـا العديـد 

مـن املختصيـــن فـي قضايـــا ودول معينـة وأمـور 

جيوسياســيـة، إىل جانــب خبـراء فـــي أمـن امليـاه 

والطاقـة واملجـــاالت الوظيفيـة، وهنـاك مجموعـة 

متنوعـة مـن املتقاعديـن واألكادميييـن الذيـن نأتـي 

بهـم إلـى هنـا.

يع��د مركزكم من املراك��ز الهام��ة يف العامل التي 

تعنى بالدراس��ات اإلس��رتاتيجية يف العامل العريب، 

وأصب��ح هذا املرك��ز يعني باألنش��طة التعليمية 

العسكرية يف املنطقة، ما هي رؤيتكم املستقبلية 

لهذه الخطوة؟ 

إن مســتقبلنـا يحـدث اآلن، ســـوف نقـوم بإقامـة 

عالقـة أوثـق مـع مؤسســـات التعليـم العســكـري 

املهنـي فـي املنطقـة، وقـد جاءنـا العديـد مـن هـذه 

املؤسسـات مباشـرة لتسهيـل عمليـات التبـادل ومـا 

شابـه، علينـا أن نكـون انتقائييـن وأال ننفـذ األنـواع 

نفســهـا مـن الربامـج مـع كـل مؤسســـة عسكريـة 

مهنيـــة، ولكـن لدينـــا علـى أيـة حـــال عمليـات 

تبـادل نشــيطـة ألعضـاء هيئـة التدريـس، وسـوف 

ندعوهـــم للمشــاركـة فـــي حلقاتنـــا الدراســيـة 

وبرامجنـــا فـي املنطقـة، ولدينـا فـي الواقـع عالقـة 

جيـدة مـع جميـع الـدول فـي املنطقـة التـي لديهـا 

معهـد عســكـري، ونريـد أن نوســـع ذلـــك بغيـة 

تحقيـق املنفعـة املشركـة.

األفغانـــي واملصـــري، أو علـى الركـــي والعامنـي، 

إن النـــاس ينظـرون إلـى العالـــم بطـرق مختلفـة، 

ولكنهـم يـرون أيضـــاً أننـا جميعـاً مرابطـون فيمـا 

بيننـا، إن معرفـة شخـص مـا بشكـل شخصـي، حتـى 

إن لـم يكـــن هناك توافـق تـام، يعتبـــر أمـراً فـي 

غايـة األهميـة للتفاهـم املشتـرك، فاستثمـار صغيـر 

جـداً قـد يعـود مبـردود كبيـر جـداً، نـود القـول إن 

أقـوى األسلحـة فـي العالـم هو العقـل.

م��ا هي بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه 

الطالب الوافدين الذين يدرسون يف الكلية؟

عـادة تبـرز الصعوبـات فـي األيـام القليلـة األولـى، 

فهـم يعانـون اإلرهـاق مـن الســفـر عندمـا يأتـون 

ويذهبـون إلـى الفنـدق إذ يشعـرون بالتغييـر عـن 

املعتـاد، والصعوبـات هـي نفســهـا ألي مسافريـن، 

ونحـــن نفعـــل كـل مـا بوســعنـا لتوفيـــر الراحـة 

لهـم، ســـوف يخربكـم خريجونـا أنهـم شعـروا حقـاً 

بالرحيـب واالرتيـاح، ويفرض بالطـالب أال يشغلهـم 

التفكيـر بشـــأن كونهـم هنـا، بـــل عليهـم التفكيـر 

باملـواد واملوضوعـات فحسـب، قـد يكـون التواصـل 

بيـن اللغـات املختلفـة صعبـاً، وهـذا هـو الســبـب 

وراء توافـــر مرجميـــن شــفوييـن لدينـــا، فعـدم 

القـدرة علـى تغطيـة جميـع املوضوعـات بســبـب 

عامـل الوقـــت يعتبـر مشــكلـة، ولكـن ال بـد لـك 

مـن االختيـار. 

ك��ا تعلم��ون أن العالق��ة ب��ني دول��ة اإلمارات 

والوالي��ات املتح��دة بلغ��ت مرحلة م��ن النضج 

والتق��دم بحيث أصبح��ت منوذجاً مل��ا يجب أن 

تكون عليه العالقات ب��ني الكثري من دول العامل، 

كيف تس��اهم مؤسس��ات التعليم العسكري يف 

البلدين عىل اس��تثار هذا التط��ور يف العالقات 

لتعزيز تحقيق املصالح املشرتكة؟

يعتبـر هـذا ســـؤاالً مهمـاً جـــداً، ونحـن مـا نـزال 

فـــي البدايـة لنـرى نتائج هـــذه العمليـة، والزالت 

الطريـق أمامنـا طويلة، فقـــد غـدت العالقـة بيـن 

أقوى سالح 
نستطيع بيعه بني 
بعضنا هو الذي يف 

عقولنا

الروكو متصفح ملجلة “درع الوطن”ط
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جيمس ال روكو
انض��م جيم��س الروك��و إىل مرك��ز الدراس��ات 
اإلس��رتاتيجية لل��رشق األدىن وجن��وب آس��يا يف 
أغس��طس ع��ام 2009 بعد خدمت��ه أكرث من 35 

عاماً كدبلومايس.
• شغل خالل الخمسة عرش عاماً املاضية  مناصب 
قيادية رئيس��ية لها صلة مبنطقة الرشق األدىن، مبا 

يف ذلك:
• منص��ب مدير عام القوة املتعددة الجنس��يات 

واملراقبني )2004-2009(.
• املس��اعد الرئييس لنائب وزير الخارجية للرشق 

األدىن )2001-2004(. 
• س��فري الوالي��ات املتح��دة إىل دول��ة الكويت 

)1997-2001(
• نائب رئيس البعثة والقائم باألعال يف تل أبيب 

.)1993-1996(
• من مناصبه السابقة قبل ذلك:

- تعيينه وزيراً مستش��اراً للشؤون االقتصادية يف 
بيجني.

- مدير املعهد األمرييك يف تايبي بتايوان.
- نائ��ب مدي��ر ش��ؤون أفغانس��تان وباكس��تان 

وبنغالدش يف وزارة الخارجية بواشنطن.
إىل جانب مناصب رئيسية يف السفارات األمريكية 

يف مرص والكويت واململكة العربية السعودية.
- غادر السلك الدبلومايس بالرتبة الشخصية وهي 
وزي��ر مهني التي تعادل يف املصطلح العس��كري 

األمرييك رتبة فريق.
- أثناء حياته املهنية فاز بالعديد من الجوائز منها 
جائزة الخدمة املتميزة التي تم منحها له من قبل 

وزير الخارجية آنذاك كولن باول.



ما هي طبيع��ة زيارة قائد كلي��ة الدفاع الوطني 

بدولة اإلمارات إىل مركزكم، وما هي النتائج التي 

ترتبت عليها حارضاً ومستقبالً؟

لقـــد زارنـــا اللـواء الركـن طيـار رشـــاد الســعـدي 

قائـــد كليـــة الدفـاع الوطنـــي هنـا عـــدة مـرات 

وســـوف يأتـي مـرة أخـرى، كمـا كنـت مؤخـراً فـي 

العاصمـــة أبوظبـي وعقـدت اجتامعـاً طويـالً معـه، 

حيـث استعرضنـا وضـع عملنـا معـاً واتخذنـا بعـض 

القـــرارات باملضـي قدمـــاً، وهـذه عالقـــة تعـاون 

مثمرة، إننـا نتصـدى للمشــكـالت ونحـن صادقـون 

فيمـا يتعلـق بهـا، كمـا أننـا نستلهـم رؤيـة الفريـق 

أول ســمـو الشــيـخ محمـد بـــن زايـــد آل نهيـان 

ولـي عهـد أبوظبـــي نائـب القائـد األعلـى للقـوات 

املســلحـة حيـال الكليـة، كمـا نذكّـر أنفســنـا دامئـاً 

مبـا نريـد إنجـازه فـي األعـوام القادمـة.

ما هي أوجه التعاون بينكم وبني الكليات األخرى 

عىل الصعيد العاملي؟ وما هو مستوى التعاون مع 

كلية الدفاع الوطني اإلماراتية، وما هو مس��تقبل 

التبادل بني الجانبني؟

إننـا نتجـاوز منطقـة مركـز الشـرق األدنـى وجنـوب 

آسيـا للدراسـات االسراتيجيـة إلـى املستـوى العاملـي، 

حيـث نبقـى علـى اتصـال مع الجميع، فالعالـم كلـه 

يتواصـل مـــع منطقتنـا اآلن، ونحـــن نتواصـل مـع 

العالـــم بأكمله، ونعمـل مبزيداً من الجهد فـي هـذا 

املجـال، وينطبـق األمـر نفســـه علـى كليـة الدفـاع 

الوطنـي اإلماراتيـة حيـث يتسـارع برنامـج التعـاون، 

إننـا علـى ثقـة مـن أن كـل شـــيء سيكـون جاهـزاً 

عندمـا يبـدأ العـام الدراسـي الجديـد فـي سبتمبـر، 

وســـوف نســيـر قدمـــاً فـــي الســنـوات القادمـة 

لضمـان أن تصبـح هـذه الكليـة املؤسسـة التعليميـة 

العسكريـة األولـى فـي املنطقـة.

ما ه��ي أبرز املرتك��زات التي تضعونه��ا يف بؤرة 

الرتكي��ز عىل ق��ادة املس��تقبل العس��كريني عند 

تخرجهم من املركز؟

هـــذا ســـؤال معقـــد، علينـــا أن نبـــدأ باملبـادئ 

األساسيـة، وأحدهـا هـو فكـرة التفكيـر الناقـد الـذي 

يعنـي أن يكونـوا منفتحيـن علـى األفكـار الجديـدة، 

فهـم يســتخدمـون املعلومـات ويستطيعـون تقييـم 

مـــا تعنيـه بالنســبـة إلـــى وطنهـــم، وفضـالً عـن 

التفكيـــر الناقـد هنـاك تبـادل األفكـار واالســتمـاع 

لآلخريـن، ومـن ثـم يأتـي السـؤال مـا هـي القضايـا 

االســراتيجيـة القصيـرة األمـد والطويلـة األمـد فـي 

املنطقـة؟ فقـد تكـون قضايـا مثـل عمليـة الســـالم 

أو اإلرهـاب أو التهديـدات غيـر التقليديـة كالفضـاء 

اإللكرونـي )اإلنرنـت( مثـالً، إننـا ننفـق كثيـراً مـن 

الوقـــت علـى إدارة النتائـــج والعواقـب التـي هـي 

من صميـم كيفيـــة التصـدي لألزمـات، فقـد تكـون 

كارثـة طبيعيـــة أو بيئيـة، أو اضطـرابات مدنيـة، أو 

مكافحـــة لإلرهـاب، أو حـوادث تحطـم طائـرات أو 

إىل غري ذلك من القضايا.

كا تعلم��ون، لقد وصلت العالقة ب��ني الواليات 

املتحدة األمريكي��ة واإلم��ارات العربية املتحدة 

إىل مرحل��ة من النضج والتق��دم بحيث أصبحت 

منوذجاً يحتذى ملا ينبغ��ي أن تكون عليه العالقة 

بني العديد من الدول، كيف تس��تطيع املؤسسات 

التعليمية العسكرية يف كال البلدين استغالل ذلك 

يف تعزيز املصالح املشرتكة؟

باإلمكـان أن تتـم بيننـا مبيعـات أســلحـة، وتدريـب 

علـــى األســلحـة، ومباحثـــات فـي اســراتيجيـات 

املوجهـــة  التهديـــدات  املشــتـرك ضـــد  الدفـــاع 

للواليـــات املتحـدة ودولة اإلمـــارات، ولكـن أقـوى 

سـالح نستطيـع بيعـه بني بعضنـا البعـض هـو الذي 

فـي عقولنـا ولـه عالقـة بالتعليـم، فســيكـون هنـاك 

دومـــاً تدريـب علـى املعـــدات والنظـم الجديـدة، 

غيـر أن التعليـم والنظـرة املســتقبليـة االسراتيجيـة 

همـا األهـم، وسـوف ميثـل التبـادل التعليمـي إطـاراً 

لدفـــع عجلـة املصلحـــة األمنيـة الوطنيـــة لدولـة 

اإلمـارات ولنـا أيضـــاً، فالتغييـر يحـدث، وال ميكننـا 

إيقافــه، غيـــر أننـا نريـد لذلـــك التغييـر أن يكـون 

بّنـــاء، وأنـا متحمـس فـي الواقـــع لجميـع الفـرص 

املتاحـة مـع دولـة اإلمـارات•

التعليـم والنظـرة 
املستقبليـة 

االسرتاتيجيـة همـا 
األهـم، وسـوف 
ميثـل التبـادل 

التعليمـي إطـارًا 
لدفـع عجلـة 

املصلحـة األمنيـة 
الوطنيـة

الروكو مع رئيس تحرير “مجلة درع الوطن” د

|  العدد 498  |  يوليو 2013  |56

لقاء العدد



األمـــن الوطنـــي

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

يعت��ر األمن الوطني أهم االعتبارات التي توليها الدول أهمية فائقة، فهو يرتبط بكينونة الدولة ووجودها. 

ورغم اختالف التعريفات ملفهوم األمن الوطني بني كُتاب ومختيص هذا املجال إال أنهم جميعاً يتفقون عىل 

أن األمن الوطني هو غياب التهديدات املهددة لكيان الدولة، أي أن الدولة تكون قادرة عىل العيش من دون 

وجود تهديدات تؤثر عىل وجودها ومؤسس��اتها املختلفة وعىل أرضها وش��عبها، يف مثل هذا الوضع نستطيع 

القول عندها أن الدولة تنعم بأمن وطني.

واألم��ن الوطني له عن��ارصه املختلفة التي تجتمع م��ع بعضها البعض لتكون ما يُع��رف باألمن الوطني، 

وهذه العنارص هي: األمن الس��يايس، األمن العس��كري، األمن املجتمعي، األمن الشخيص، األمن االقتصادي، 

األمن الغذايئ، األمن البيئي، واألمن الصحي. فاألمن الس��يايس يعتمد عىل قدرة الدولة يف تحقيق االستقرار 

للنظام السيايس القائم بحيث ال يكون هناك تهديد للنظام وطبيعته، واألمن العسكري مرتبط بقدرة الدولة 

ع��ىل ردع التهدي��دات الخارجية املهددة ألمن وإس��تقرار الدولة، واألمن املجتمع��ي مرتبط باملحافظة عىل 

هوية املجتمع ومتاس��كه من التهديدات التي من شأنها اإلرضار بوحدة املجتمع وتجانسه وبالتايل تهدد أمن 

الدولة واس��تقرارها، واألمن الش��خيص مرتبط بشعور الفرد بأنه يعيش بأمان من خالل حاية الدولة لحياته 

وممتلكاته وحقوقه يف العيش الكريم. واألمن اإلقتصادي مرتبط بقدرة الدولة عىل تحقيق الوضع اإلقتصادي 

الذي يوفر للدولة العوائد الكافية لتوفري الخدمات وتوفر فرص العمل ملواطني الدولة، واألمن الغذايئ مرتبط 

بق��درة الدولة عىل ضان توفر الغذاء واملاء لش��عبها بحيث ال تتع��رض حياتهم للخطر من جراء غياب تلك 

املوارد، واألمن البيئي مرتبط بتوفري البيئة املناس��بة التي يستطيع الفرد العمل من خاللها واإلنجاز من دون 

اإلرضار به، واألمن الصحي وهو املرتبط بضان صحة اإلنسان من األمراض واألوبئة التي من شأنها أن تهدد 

حياة الفرد.

كل تلك العنارص هي مكونات أساس��ية ملا يعرف باألمن الوطني الذي تعريه الدول أهمية كبرية وتجعله 

يرتأس س��لم األولويات، فاألمن الوطني ليس ش��يئاً واحداً بل هو مجموعة من األشياء إذا ما توافرت بشكل 

س��ليم عندها نس��تطيع القول بأن الدولة اس��تطاعت تحقيق أمنها الوطني، إال أن الدول ُملزمة هنا بوضع 

اإلس��رتاتيجيات واتباع السياسات التي من ش��أنها توفري األمن يف كل عنرص من العنارص املذكورة أعاله حتى 

يتحقق النجاح نحو تحقيق األمن الوطني. 

األم��ن الوطني بالطبع يختلف عن األم��ن اإلقليمي وعن األمن العاملي، فاألم��ن اإلقليمي يرتبط بإقليم 

معني حيث تعمل دول اإلقليم بش��كل مش��رتك من أجل تحقيق أمنها اإلقليم��ي بالتعاون فيا بينها لضبط 

األمن يف كافة العنارص املرتبط باألمن من أمن س��يايس، وعسكري، ومجتمعي، أما عن األمن العاملي فريتبط 

ب��دول العامل بأرسها حيث أن تعاونها رضوري من اجل مواجهة التهديدات املؤثرة عىل األمن العاملي يف ظل 

العنارص املذكورة سلفاً. 

فاألمن الوطني مهمة كل دولة عىل حدى التعامل معه وضان تحقيقه من خالل السياس��ات املتبعة من 

قب��ل كل دول��ة لضان أمنها، إال أن ذل��ك ليس يف جميع األحوال حيث أن األم��ر يتطلب يف بعض الحاالت 

تعاوناً مع أطراف إقليمية أو عاملية لضان تحقيق األمن الوطني للدول، فعىل س��بيل املثال قد يتأثر األمن 

الوطن��ي لدولة ما باألع��ال اإلرهابية، لكن ما تقوم ب��ه يف الداخل ملواجهة مثل ذل��ك التهديد ليس كفيالً 

بتحقيق أمنها الوطني فتلجأ للتعاون مع أطراف أخرى خارجية للمساعدة يف مواجهة هذا التهديد وتحقيق 

األمن الوطني لها•      
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مل تعد البطوالت الرياضية 

مجرد تعبري عن انتصار يف 

منافسات مناطقية أو قارية 

أو دولية، بل باتت انعكاس 

للتخطيط والتنمية واألداء 

االقتصادي للدول، كام أن 

الرياضة باتت مبنزلة "واجهة" 

لعرض اإلنجازات الحضارية 

للدول من خالل التغطيات 

اإلعالمية لهذه البطوالت، 

كام أن البطوالت الرياضية 

متثل فرصة للرتويج السياحي 

واالقتصادي واالستثامري 

سواء عرب استضافة هذه 

البطوالت أو عرب املنافسة 

القوية فيها، ناهيك عن الفوز 

بها وماينطوي عليه من فرص 

دعائية وتسويقية وترويجية 

كبرية.

إعداد: التحرير

البطـــــــوالت الرياضيـــــة... سيـاسة واقتصاد..... وأبعــــاد أخــــــرى 
صناعــة عمالقــة وقاطــرة للتنميــة يف خمتـلـف بلــدان العالــم

58

ملف العدد

|  العدد 498  |  يوليو 2013  |



البطـــــــوالت الرياضيـــــة... سيـاسة واقتصاد..... وأبعــــاد أخــــــرى 
صناعــة عمالقــة وقاطــرة للتنميــة يف خمتـلـف بلــدان العالــم

59 |  يوليو 2013 |  العدد 498  |



تلعب الرياضة والفوز بالبط��والت دوراً بارزاً يف إذكاء 

ال��روح الوطنية ودعم الوالء واالنتامء لدى الش��عوب، 

ورشيحة الشباب عىل وجه التحديد، وقد تابع الجميع 

كي��ف أن فوز "األبيض اإلم��ارايت" بكأس "خليجي 21" 

بكرة القدم مبملكة البحرين قد لفت االنتباه بقوة إىل 

منوذج العالقة التفاعلية الفريدة بني القيادة الرش��يدة 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والشعب الذي انتهز 

ه��ذه الفرصة ليعرب ع��ن التفافه ح��ول قيادته، التي 

بادلته حباً بحب.

سياسات واسرتاتيجيات رياضية
 تبلورت يف الس��نوات األخرية معامل اسرتاتيجية رياضية 

واضح��ة يف بع��ض دول مجلس التعاون ل��دول الخليج 

العربية، ويف مقدمتها دول��ة اإلمارات العربية املتحدة، 

وركي��زة هذه االس��رتاتيجية هي الرهان ع��ىل الرياضة 

كقطاع تنم��وي منتج قادر عىل ض��خ رشايني اقتصادية 

أخرى مثل الس��ياحة واالستثامر مبزيد من االستثامرات، 

واملؤك��د أن الرهان عىل الرياض��ة ينطوي عىل جوانب 

مختلف��ة منه��ا مايتعلق بالف��وز بالبط��والت الرياضية 

اإلقليمية والدولية، أو إعداد أجيال من الناشئني لخوض 

غامر املنافس��ات الدولية يف الرياضات املختلفة، وكذلك 

االس��تثامر يف رشاء األندية األوروبية الش��هرية كخطوة 

ذات مردود استثامري عال.

والشك أن الحديث عن العالقة بني الرياضة والسياسة 

قديم لدرجة أن هناك اس��رتاتيجيات وخطط سياس��ية 

تعتمد عىل أفكار رياضية مثل "دبلوماسية البينج بونج" 

التي اتبعه��ا وزي��ر الخارجية األمرييك الس��ابق هرني 

كيسنجر يف إذابة الجليد الذي كان يخيم عىل العالقات 

بني واش��نطن وبكني، حيث ال ي��زال الجانبان األمرييك 

والصين��ي يحتفالن بهذه الخطوة وتأثريها، حيث يجري 

س��نوياً االحتفال بذكرى دعوة 9 العبني أمريكيني لتنس 

الطاول��ة إىل بكني يف عام 1971 للمش��اركة يف مباريات 

واملساعدة يف كرس الجليد بني الواليات املتحدة والصني، 

ثم قام الرئيس األمرييك وقتئذ ريتشارد نيكسون بزيارة 

للصني يف عام 1972، ثم يف األول من يناير 1979 أقامت 

الصني والواليات املتحدة رسمياً العالقات الدبلوماسية.

وليس ببعي��د عن السياس��ة وتجلياتها تل��ك الروح 

الوطنية الطاغية التي غطت املشهد اإلمارايت عقب فوز 

املنتخب الوطني لكرة الق��دم )األبيض( بكأس خليجي 

21 التي أقيمت مبملك��ة البحرين، وهو الفوز الثاين يف 

تاريخه بعد انتصار مستحق عىل نظريه العراقي بهدفني 

لهدف يف مباراة امتدت إىل األشواط اإلضافية، حيث مثل 

هذا الحدث الكروي الريايض يف ظاهره محطة سياسية 

القيادة الرشيدة دعم وإهتامم ملختلف البطوالت واألنشطة الرياضية

 القوات املسلحة ومشاركة دامئة يف البطوالت الرياضية 

ال ميك��ن القفز عليها س��واء لجهة مظاه��رة االلتفاف 

والتالحم واالنس��جام الوطني بني الش��عب وجامهريه 

والقيادة السياس��ية التي حرضت وش��اركت وأسهمت 

يف تعب��ري الجمهور ع��ن فرحته ووالئ��ه وانتامئه لبلده 

ومنتخبه، إذ ال يغفل املراقب السيايس رمزيات السياسة 

يف مناس��بة رياضية كهذه، فالش��عور الوطني الجارف 

كان اس��تثنائياً لي��س يف التعبري ع��ن مظهر من مظاهر 

التعصب للمنتخب الوطني كام يحدث يف حاالت كثرية، 

بل يف التعبري عن الحب وااللتفاف وتبني املنتخب كرمز 

للوطنية وااللتفاف الش��عبي حول قيم الوالء واالنتامء 

والتامس��ك الوطني، ومايضاعف هذه الرمزية ودالالتها 

م��ن وجهة نظر التحلي��ل السوس��يولوجي أن البطولة 

تواكب��ت زمنياً مع اكتش��اف مخط��ط للتآمر عىل أمن 
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الرياضة يف اإلمارات تالحم وإنتامء بني الشعب والقيادة

الدولة واستقرارها من جانب عنارص تنتمي إىل جامعة 

متطرفة، وإذ بهذه الروح الوطنية الوثابة تجد متنفس��اً 

واس��عاً لها يف مدرجات وش��وارع العاصم��ة البحرينية 

لرتسم لوحة حب وعشق من الجمهور اإلمارايت املتنوع 

لبلده وقيادته.

الرياضة العسكرية يف قواتنا املسلحة
تحرص القوات املسلحة عىل تأهيل أفرادها وتطويرهم 

وإعداده��م بدنياً وجس��دياً وذلك من خ��الل توفري 

مراكز رياضية تدريبية تقوم بتأهيل الفرد للوصول إىل 

أهم البطوالت الرياضية العربية والعاملية، وكان إنشاء 

مركز للرتبية الرياضية العس��كرية ع��ام 1974 تأكيداً 

لهذه الرغبة، وقد حققت الرياضة العسكرية يف قواتنا 

املس��لحة العديد من النجاحات واالنجازات الرياضية 

املشهودة س��واًء عىل صعيد تنظيم وإقامة البطوالت 

واملس��ابقات الرياضي��ة العس��كرية املتنوعة، أو عىل 

صعي��د إعداد الخط��ط والربامج التدريبي��ة الرياضية 

والعس��كرية عىل مس��توى الوحدات العس��كرية أو 

الف��رق الرياضية والت��ي كان لها حضور مميز يف كافة 

الفعاليات واملنافس��ات الرياضية العس��كرية املحلية 

منها والخارجية، وس��جلت الرياضة العسكرية العديد 

م��ن األلقاب واإلنج��ازات يف جمي��ع املحافل الدولية 

املختلفة عىل صعيد البط��والت الدولية واإلقليمية يف 

مختلف األنشطة الرياضية.

ومنها ما كان ملشاركة مركز الرتبية الرياضية العسكري 

من أنشطة رياضية يف الفعاليات التي نظمتها اللجنة 

التنظيمية للرياضة العس��كرية لدول مجلس التعاون 

الخليج��ي والتي اس��تضافت دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة مقره��ا ع��ام 2002، حيث ش��ارك املركز يف 

العديد من الدورات كدورة اإلدارة والتنظيم للضباط، 

دورة التحكيم لأللعاب الجامعية ) قدم، طائرة، سلة(، 

دورة تحكيم الرماية الدولية ألسلحة الرصاص وضغط 

الهواء، بطول��ة مجلس التعاون الخليجي العس��كري 

ال��دوىل للرماي��ة، ن��دوة الط��ب الري��ايض، البطولة 

العس��كرية للتايكوان��دو، ال��دورة التدريبي��ة األوىل 

للتوجه بالبوصلة، البطولة العس��كرية األوىل أللعاب 

الق��وى، الدورة التدريبية والتحكيمية األوىل للخاميس 

العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي.
ك��ام ش��ارك املركز يف األنش��طة التي نظمه��ا االتحاد 

العريب للرياضة العس��كرية من خ��الل عّدة بطوالت 

منه��ا: البطول��ة العربية األوىل للضاحية العس��كرية، 

البطول��ة العس��كرية األوىل لك��رة الس��لة، البطول��ة 

العسكرية األوىل للتوجه بالبوصلة، البطولة العسكرية 

األوىل لإلع��داد الب��دين، والبطولة العس��كرية األوىل 

للهب��وط باملظالت، ومن جهة أخرى ش��ارك املنتخب 

العسكري للقفز الحر يف العديد من البطوالت الدولية 

والعس��كرية يف العديد م��ن بلدان الع��امل كاململكة 

املتحدة، أملانيا، النمس��ا، أس��بانيا، فرنس��ا، س��ويرسا، 

البطوالت الرياضية 
تسهم يف رفع 

الروح املعنوية لدى 
الشعوب وتعزز قيم 

املواطنة والفخر 
بالوطن

املغرب، الربازيل، كام شارك املنتخب يف بطولة السيزم 

يف تركيا، وش��ارك يف مهرجان املحبة والسالم يف سوريا، 

بطولة الجي��ش الربيطاين وبطوالت الراي��ن يف أملانيا، 

وبطولة العامل العسكرية يف سلوفينا. 

وقد أنشأ املركز وبناءاً عىل التوجيهات العليا الصادرة 

ع��ام  2006، برضورة إدخال نظ��ام تدريبات التحدي 

ضمن التدريبات العس��كرية للقوات املسلحة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة قسامً سمي بقسم " املغامرة 

والتح��دي"، حي��ث بدأ العم��ل عىل وض��ع القواعد 

واألسس التي تسري عليها التدريبات والسياسة العامة 

والخط��ط التدريبية التي يقوم عليها هذا النظام، ويف 

عام 2009 ت��م البدء يف تطبيق وتنفي��ذ أوىل دورات 

تدريب��ات املغام��رة والتح��دي، ومن ثم ت��م إدخال 

الفرق العسكرية الرياضية متيز وصدارة
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منصور بن زايد واستثامر ريايض مميز

تدريبات هذا النظام ضمن الربامج التدريبية ملرشحي 

الكليات العس��كرية واملس��تجدين األغ��رار، وطالب 

املدرس��ة الثانوية العس��كرية، وقد تم تنفيذ الربامج 

التدريبية يف املعسكر القائم مبنطقة الجزيرة الحمراء 

يف إم��ارة رأس الخيمة، بواس��طة مدربني مؤهلني من 

رشكة الشاهني أدفنترش، يف حني أوكلت مهمة اإلرشاف 

واملتابعة ملركز الرتبية الرياضية العسكري.

وعالوة عىل األنش��طة التدريبية الداخلية للقسم ، تم 

تنفيذ رحالت استكش��افية ناجحة خارج الدولة كانت 

أولها يف ش��هر أبريل 2010 لتس��لق قمة جبل "أيالند 

بيك" من سلسلة جبال الهياماليا يف جمهورية النيبال، 

تلتها رحلة استكش��افية يف ش��هر مارس 2011 لتسلق 

أعىل قم��ة يف العامل العريب وهي قم��ة جبل طوبقال 

باململك��ة املغربية، ويف س��بتمرب 2011 نظمت رحلة 

أخرى لركوب الدراجات يف املس��الك واملعابر الجبلية 

لجبل أنابورنا، أما يف مارس 2012 فكانت هناك رحلة 

استكش��افية للمس��ري عىل الزالجات الجليدية مبملكة 

الرنويج، ويف ش��هر سبتمرب 2012 متكن فريق املغامرة 

والتحدي من تس��لق أعىل جب��ل يف كينيا والذي يبلغ 

ارتفاعه )5199م(، وتسلق أعىل قمة أفريقية يف كينيا 

وتنزانيا وهي قم��ة كليمنجارو والت��ي يبلغ ارتفاعها 

)5895 مرت(.

وتكمن فائدة هذا النوع من الرحالت االستكش��افية 

الرياضية يف تحقيق عدد كبري من الفوائد للمش��اركني 

فيها منها اكتساب كامً هائالً من الخربات العملية التي 

تنعكس عىل األداء الف��ردي والجامعي هذا باإلضافة 

إىل تنمي��ة عدد من الصفات الش��خصية التي ال غنى 

عنه��ا يف الحياة العس��كرية منها مواجه��ة التحديات 

واملخاوف والتغل��ب عليها، وخ��وض التجارب الحية 

مع الزم��الء كفريق واحد، واتخاذ الق��رارات الصائبة 

يف ظ��ل الضغوط البدنية والنفس��ية التي يتعرض لها 

الفريق أثناء قيامه باملهم��ة وعمله يف بيئات جديدة 

وغري معتادة.

إن اله��دف من الرحالت االستكش��افية تكوين النواة 

األوىل لفريق التحدي للتسلق واملسري الجبيل استعداداً 

لتس��لق جبل إيفرست األعىل يف العامل والبالغ ارتفاعه 

8848 مرت وذلك عام 2016 حيث يتطلب تحقيق هذا 

الهدف الكثري من التدريب العميل يف البيئات الجبلية 

املرتفعة ودرجات الحرارة شديدة الربودة.

بطولة "خليجي 21"... معان ودالالت
البد أن يتوقف املراقب املوضوع��ي أمام حالة الفرحة 

الوطنية العارمة بفوز دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

ببطول��ة كأس الخلي��ج األخ��رية يف نس��ختها الحادي��ة 

والعرشي��ن، التي أقيمت يف مملكة البحرين الش��قيقة 

خ��الل الفرتة من 5 إىل 18 يناير 2013، حيث ش��هدت 

هذه البطولة تحديداً فرحة تفوق فوز املنتخب الوطني 

اإلمارايت بالبطولة ذاتها حني أقيمت يف أبوظبي )بطولة 

كأس الخلي��ج 2007 أو خليجي 18 رغم أن فوز األبيض 

بتل��ك البطول��ة كان للم��رة األوىل يف تاريخ��ه، إال أن 

روح االتحاد والتحام القيادة بالش��عب وسط الظروف 

اإلقليمي��ة املضطرب��ة التي تس��ود العديد م��ن الدول 

العربي��ة قد أضفت عىل الف��وز ببطولة خليجي 21 يف 

املنام��ة مذاقاً مختلفاً، حيث تح��ول الفوز إىل "أيقونة" 

ذات رمزية عالية لتجسيد عمق الوالء للقيادة الرشيدة 

وعىل رأسها صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئي��س الدول��ة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

حفظه الل��ه، وإخوانه أعضاء املجل��س األعىل أصحاب 

الس��مو حكام اإلمارات، وويل عهده الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة، وتحول العرس الكروي 

إىل احتفالي��ة وطني��ة تزخ��ر مبعاين الحب والتامس��ك 

والوح��دة واالنتامء، وكانت مس��ريات الف��رح والفوز، 

واحتف��االت التتوي��ج والتكريم، مناس��بات ومحطات 

مهمة للتعبري عن عمق الوالء، وتجسيد معاين االنتصار 

له��ذا الوطن ال��ذي مل يبخل عىل أي م��ن أبنائه، ووفر 

للجميع س��بل الرفاه واألمن واالستقرار، وماسبق يؤكد 

أن حالة االنتشاء الوطني التي تعقب الفوز بالبطوالت 

الرياضية، تس��هم يف رفع الروح املعنوية لدى الشعوب، 

وتعزز قيم املواطن��ة والفخر بالوطن، وهي يف مجملها 

مقومات وطنية ميكن أن تعد لها الخطط وينفق عليها 

ملي��ارات الدوالرات من دون الوصول إىل نتيجة تعادل 

مايتحق��ق عقب الفوز ببطوالت كربى، واألمر ال يقترص 

عىل ال��دول العربية فقط كام يح��اول البعض أن يردد 

اتفاقية الرشاكة بني معهد أبوظبي للتعليم والتدريب املهني ونادي بني ياس
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بل إن فرنس��ا عىل س��بيل املثال احتفلت كام مل يحتفل 

أح��د بفوز منتخبها لكرة القدم بكأس العامل عام 1998، 

وترصد الدراسات االجتامعية التي أعقبت هذا الحدث 

تراجع هائ��ل يف النعرات العنرصية تج��اه املهاجرين، 

بحكم مش��اركة العدي��د من الالعبني الفرنس��يني ذوي 

جنس��يات افريقية ضمن الفريق الفائ��ز بكأس العامل، 

أي أن البطولة أسهمت يف تغيري يف االتجاهات النفسية 

وأعادت تشكيل الصور الذهنية للرأي العام أو لرشيحة 

ليس��ت بس��يطة منه عىل األقل تجاه املهاجرين ونظرة 

املجتمع املحيل لهم.

محمد بن زاي��د: دعم خليف��ة للرياضة 
حقق إنجازات ومكتسبات مهمة

أك��د الفري���ق أول س��مو الش����يخ محمد بن زاي���د 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة أن اإلمارات لن تدخر جهداً يف دعم األنشطة 

والفعاليات الرياضية التي تس��هم يف رفع اسم اإلمارات 

عالياً يف املحافل الرياضية اإلقليمية والدولية. 

وأكد سموه أن اهتامم صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله، ودعمه للرياضة والرياضيني حقق 

إنجازات ومكتس��بات مهم��ة عىل الس��احة الرياضية، 

وأسهم يف تعزيز وتطوير املجاالت الرياضية، وحقق لها 

مزيداً من التقدم والريادة مع بقية القطاعات الحيوية 

يف الدولة، مشرياً سموه إىل حرص صاحب السمو رئيس 

الدول��ة الدائم ع��ىل االلتقاء بأبنائ��ه الالعبني ودعمهم 

ومساندتهم يف كافة املناس��بات الرياضية وتهنئتهم مبا 

يحققونه من انتصارات وإنجازات. 

خطوة إماراتية رياضية مهمة
شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب 

الرياضة أصبحت 
موضع اهتمام 

الساسة والقادة 
كونها وسيلة 

للتشارك مع الرأي 
العام يف اهتماماته 

وميوله الرياضية

رئيس مجلس الوزراء وزي��ر الداخلية رئيس نادي بني 

ياس، يوم الثالث والعرشين من شهر مايو 2013، توقيع 

اتفاقية رشاك��ة بني معهد أبوظب��ي للتعليم والتدريب 

املهني ونادي بني ياس، تقيض بإنشاء أكادميية رياضية، 

تتبع املنه��ج العلمي األكادميي متنح خريجيها ش��هادة 

تخصصي��ة يف العلوم الرياضية تع��ادل الثانوية العامة، 

وميكن للخريجني اس��تكامل مس��رية الدراسة الجامعية 

يف الكلي��ات العادي��ة، ويع��د هذا امل��رشوع األول من 

نوعه يف الرشق األوس��ط، ال س��يام أن دراس��ة الرياضة 

بش��كل أكادميي، بداية من املرحلة الثانوية مل توجد يف 

أي من املنش��آت التعليمية عىل مستوى املنطقة، وتأيت 

الخطوة املش��رتكة بني نادي بني ي��اس ومعهد أبوظبي 

للتعلي��م والتدريب املهني، متاش��ياً م��ع رؤية أبوظبي 

2030، الرامية لالعتامد عىل التعليم األكادميي يف ش��تى 

مجاالت الحياة، ال س��يام أن الهدف األس��ايس منها هو 

تخري��ج كوادر مواطنة قادرة عىل قي��ادة دفة الرياضة 

بشكل يقوم عىل أساس علمي دقيق، فضالً عن السعي 

لتخري��ج مامرس��ني رياضي��ني محملني بثقاف��ة الوعي 

الفكري، كل يف لعبته التي يحرتفها، وس��يتخذ املرشوع 

م��ن معهد أبوظبي للتعليم والتدري��ب املهني مقراً له 

يف البداي��ة، عىل أن يتم نق��ل األكادميية ملقر نادي بني 

ياس فور االنتهاء من بناء املقر الذي س��يتم تشييده يف 

الف��رتة املقبلة، وتبدأ الدراس��ة يف األكادميية من الصف 

العارش، ع��ىل أن يك��ون االلتحاق به��ا للحاصلني عىل 

الشهادة اإلعدادية، وأقرت اللجنة التعليمية القامئة عىل 

املرشوع عدداً من التخصصات الرياضية، منها التخصص 

يف كرة القدم، وكرة الس��لة وكرة اليد، فضالً عن اإلدارة 

الرياضية والتدريب، عىل أن تكون دراس��ة كل تخصص 

باستفاضة واسعة، من خالل دراسة أقسام اللعبة كافة، 

من مامرسة وتدريب واطالع عىل األمور كافة التي من 

ش��أنها أن تس��هم يف تخريج طالب ملم بكل ما يتعلق 

بطوالت رياضية مختلفة تستضيفها اإلمارات وترعاها كرياضة الجوجيتسو

مبجال تخصصه، وس��تكون الدراس��ة عىل ثالث مراحل، 

يتم تقس��يمها عىل العام الدرايس بش��كل عام، وتقدر 

ساعات الدراس��ة التخصصية لأللعاب الرياضية ب� 360 

ساعة، مبعدل ساعتني يومياً عىل صعيد التطبيق العميل، 

أما التطبيق النظري فهناك س��اعات دراسة خاصة بكل 

فئة وكل لعب��ة، ولن تقترص الدراس��ة يف أكادميية بني 

ياس التعليمية عىل املواد الرياضية، فهناك مواد علمية 

أساس��ية تدخل ضمن املنهج ال��درايس لضامن التوازن 

وااللتزام مبناهج وزارة التعليم، وأسس اعتامد الشهادة 

من قبل الجهات املعنية. 

أهمية استضافة البطوالت الرياضية
تس��تضيف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل أراضيها 

بطول��ة كأس الع��امل لكرة القدم تحت 17 س��نة، وهي 

إحدى أك��رب فعاليات ك��رة القدم الدولي��ة، وتقام كل 

عامني، وتعد أح��د أكرب األحداث الدولي��ة لكرة القدم 

يف الع��امل، حي��ث تجري خ��الل الفرتة ب��ني 17 أكتوبر 

و8 نوفم��رب 2013، وتضم ما مجموع��ه 52 مباراة عىل 

مدى 3 أس��ابيع يف 6 من أه��م وأكرب املالعب الرياضية 

يف اإلم��ارات العربية املتحدة، ك��ام نجحت الدولة من 

قبل يف استضافة كأس العامل للشباب 2003 وكأس العامل 

لألندية عام��ي 2009 و2010، كام نظمت أيضاً العديد 

م��ن البطوالت الدولية يف ألع��اب رياضية مختلفة مثل 

الفروس��ية والجوجيتس��و، كام تنظم بط��والت رياضية 

دولي��ة يف جميع األلعاب والرياض��ات عىل مدار العام، 

ويف ظ��ل الطف��رة التنموي��ة الحاصل��ة يف دول مجلس 

التعاون ل��دول الخليج العربية، ف��إن العديد من دول 

املنطقة تتنافس عىل تقاس��م كعكة استضافة البطوالت 

الدولية الكربى من أجل االستفادة من العائد الرتويجي 
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واالقتصادي واالس��تثامري لهذه البطوالت، فعىل سبيل 

املث��ال، نج��د أن دولة قطر الش��قيقة  قد س��عت إىل 

اس��تضافة وتنظيم العدي��د من البط��والت واألحداث 

الرياضية الدولية، وينتظرها يف عام 2022 حدث ريايض 

عاملي بال��غ األهمية وهو تنظيم نهائي��ات كأس العامل 

لكرة القدم للمرة األوىل يف الرشق األوسط، كام تستعد 

الس��تضافة بطولة العامل لكرة الي��د مطلع 2015، وقد 

أكد أمني عام اللجنة األوملبية القطرية الش��يخ س��عود 

ب��ن عب��د الرحمن آل ث��اين يف ترصيح صحف��ي بقوله 

"وضعن��ا هدفاً حتى 2020 بأن نس��تضيف 50 بطولة 

دولية سنوياً، اآلن وصلنا إىل 40 بطولة دولية سنوياً، مبا 

يحقق السياحة الرياضية وااللتزام بالرؤية االسرتاتيجية 

الت��ي وضعناها، ه��ذا باإلضافة إىل البط��والت القارية 

والعربية والخليجية، إذ أن سياس��تنا تقيض بأن نجعل 

م��ن قطر مرك��زاً للتمي��ز الريايض يف جمي��ع النواحي 

ليس يف اس��تضافة البطوالت بل يف االس��تثامر الريايض 

وغريه من األمور"، وكانت اللجنة األوملبية القطرية قد 

أعلنت إن قطر س��تنظم 81 بطولة وحدثاً يف املوس��م 

الري��ايض الجديد من 1 ابري��ل 2013 حتى 31 مارس 

2014، وتتضم��ن أجندة األحداث تنظي��م 78 بطولة، 

منها 40 بطولة عىل املس��توى الدويل، و11 بطولة عىل 

املس��توى اآلس��يوي، و8 بطوالت عىل املستوى العريب، 

ومثلها عىل املستوى الخليجي، و11 بطولة محلية، إىل 

جانب عقد 3 مؤمترات، وحس��ب هذه الروزنامة، فإن 

ع��دد البطوالت والفعاليات واألح��داث الرياضية التي 

تس��تضيفها قطر ارتفع بواقع 23 حدثاً وبطولة مقارنة 

بالعام املايض، وأبرز البط��والت الدولية والعاملية التي 

تس��تضيفها دولة قطر  خالل الفرتة املقبلة هي بطولة 

العامل لألندية يف كرة اليد السوبر غلوب )27 أغسطس 

حتى 1 س��بتمرب(، وبطولة قطر الدولية لقفز الحواجز 

يف الفروس��ية املؤهل��ة إىل كأس العامل ع��ن املجموعة 

العربية )من 19 إىل 22 ديسمرب(، وبطولة قطر الدولية 

للرج��ال يف كرة اليد )من 27 إىل 29 ديس��مرب(، ودورة 

قطر الدولية للرجال يف كرة املرضب )30 ديسمرب حتى 

4 يناير 2014(، ودورة قطر ماس��رتز للغولف )من 22 

إىل 26 يناير 2014( ودورة قطر الدولية للس��يدات يف 

كرة املرضب )من 10 إىل 16 فرباير 2014(.

وع��ىل صعي��د االس��تثامر الريايض تش��ارك كل من 

دول��ة اإلمارات العربية املتحدة وقط��ر يف رعاية أندية 

أوروبية كبرية س��واء من خالل رشائه��ا أو الرعاية التي 

تضم��ن لها دعاية توص��ف ب "الثمينة" من خالل تلك 

األندية، حيث برزت االستثامرات الخليجية يف السنوات 

األخ��رية بقوة ع��ىل املس��توى األورويب، م��ن صفقات 

أبرم��ت مع أندي��ة كبرية مثل نادي باري س��ان جرمان 

الفرنيس، وفرق ارسنال، ومانشسرت سيتي، وبورتسموث 

االنجليزية، وملقا وبرش��لونة األسبانيني، ميونيخ األملاين، 

بالريمو وأيه يس ميالن اإليطاليني وغريها ما فتح ش��هية 

مس��تثمرين عرب وخليجيني آخرين باالستثامر يف هذا 

املجال، ولقي��ت الصفقات العربية مع الفرق األوروبية 

اهتامم��اً إعالمياً دولياً واس��عاص خاصة عندما انتقلت 

ملكية نادي "مانشس��رت سيتي" إىل سمو الشيخ منصور 

ب��ن زايد آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 

شؤون الرئاسة، فضالً عن رعاية "طريان اإلمارات" لنادي 

ارس��نال اإلنجليزي، ورشاء مؤسس��ة قطر لالستثامرات 

الرياضية 70 باملائة من أسهم نادي "باري سان جرمان" 

الفرنيس.

بني الرياضة واالقتصاد والسياسة
مل تعد الرياضة بحسب جميع الخرباء واملتخصصني مجرد 

وس��يلة للرتفيه بل تحولت عىل صناعة عمالقة وقاطرة 

للتنمية يف العديد من مناطق العامل، بل أصبحت موضع 

اهتامم الساس��ة والق��ادة ليس فق��ط لكونها انعكاس 

ملس��تويات التقدم والتطور التنموي يف بالدهم، ولكنها 

أيضاً باتت وسيلة للتشارك مع الرأي العام يف اهتامماته 

وميول��ه الرياضية، ودعم الصور الذهنية للساس��ة عرب 

وجودهم يف مواقف ومناسبات تبدو قريبة عاطفياً من 

الش��عوب، كام أن تنظيم البطوالت الرياضية الضخمة 

والعاملية بات مناسبة الختبار واستعراض قدرات الدول 

سواء عىل مستوى تخطيط وتأهيل الكوادر البرشية أو 

عىل صعيد استعراض مدى كفاءة وتقدم البنى التحتية 

وقطاع��ات الس��ياحة والخدمات والفندق��ة ومقدرتها 

االس��تيعابية، فضال عن توفري فرصاً هائلة لرتويج املنتج 

واملقومات الس��ياحية ألي دولة عرب اس��تضافة عرشات 

اآلالف من املشجعني الذين ينقلون املشاهد والصور إىل 

بالدهم وميثلون قنوات ترويج مجانية ال ميكن توافرها 

ب��أي حال يف ظروف أخ��رى بالقدر ذاته م��ن الكفاءة 

والفاعلية واملصداقية، وهناك من املراقبني والخرباء من 

يرى يف إسناد تنظيم كأس العامل للكبار يف عام 2022 إىل 

دولة قطر دالالت سياسية مشريين إىل أن النظام العاملي 

الجديد يس��عى إىل ترس��يخ مفاهيم وقيم مس��تحدثة 

مس��تخدماً واحدة م��ن أبرز أدوات الق��وة الناعمة يف 

العرص الحديث، وهي الرياضة بصفة عامة وكرة القدم 

بصفة خاصة، واالس��تعانة بأقوى االتح��ادات الرياضية 

العاملي��ة، وهو االتحاد الدويل لكرة القدم "فيفا" والذي 

تفوق قوته ونفوذه أكرب وأقدم املؤسس��ات السياس��ية 

الدولية، ومربهنني عىل ذلك باختيار روس��يا الس��تضافة 

بطول��ة كأس العامل لكرة القدم ع��ام 2018، يليها قطر 

الس��تضافة البطولة التالية وهو مايعتربه بعض املراقبني 

إش��ارة ال تخطئها الع��ني عىل إعادة النظ��ر يف خارطة 

تنظي��م البط��والت العاملية ومنح وزن نس��بي ملناطق 

جغرافية، مثل الرشق األوسط، مل تكن تحظى باالهتامم 

ذات��ه من جانب االتحادات الدولية، فضالً عن أن حجم 

االس��تثامرات الهائل يف املنش��آت الرياضية الس��تضافة 

بطولة كأس الع��امل بقطر واملقدر بنحو 20 مليار دوالر 

تقريباً يعكس مدى تداخل الرياضة باالقتصاد مبا تعنيه 

ه��ذه امليزانية الهائلة التي تس��عى الرشكات الكربى يف 

مختل��ف أرجاء الع��امل للفوز بنصيب منه��ا عرب الفوز 

مبناقصات للبناء واإلنش��اء يف قطاع الرياضة والسياحة 

الدول املتقدمة 
تنظر إىل الرياضة 

كونها نشاط 
استثماري 

واقتصادي متنامي 
وحمفز ايجابي 
للتطور والرقي

املرأة اإلماراتية ومشاركة يف بطوالت رياضية مختلفة
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والبنى التحتية القطرية خالل السنوات القليلة املتبقية 

عىل البطولة.

اقتصاد الرياضة وصناعة البطولة
م��ن أج��ل التعرف عىل البع��د االقتص��ادي يف صناعة 

الرياضة يف العرص الراهن، نش��ري إىل بعض اإلحصاءات 

الت��ي تقول أن هناك نحو ملياري نس��مة )حوايل ثلث 

عدد س��كان األرض( قد تابعوا املب��اراة النهائية لكأس 

الع��امل األخرية يف كرة القدم، التي أقيمت منتصف عام 

2010 يف جن��وب إفريقيا، ووصل مث��ن نصف الدقيقة 

رياضة الفروسية أحد أهم ميادين البطوالت الرياضية

اإلعالنية يف التليفزيون الفرنيس عىل سبيل املثال خالل 

املب��اراة النهائي��ة إىل 255 ألف ي��ورو، وحصل االتحاد 

ال��دويل لكرة القدم )فيفا( عىل م��ا ال يقل عن 1.172 

ملي��ار يورو مقابل حقوق النق��ل التليفزيوين والرعاية 

اإلعالنية يف أملانيا، يف حني قدرت االستثامرات اإلعالنية 

املرتبط��ة بالتصفي��ات مب��ا يزيد ع��ن ثالث��ة مليارات 

ي��ورو، وهذه األمثلة القليلة م��ن األرقام تعكس حجم 

اقتصاد كرة القدم وحجم االس��تثامرات الهائلة يف هذه 

الصناعة الضخمة؛ كام يش��ري تطور مش��اركات الدول 

يف ال��دورات األوملبي��ة أيض��اً إىل مدى اهت��امم الدول 

بالرياض��ة كرمز للق��وة الناعمة ومك��ون من مكونات 

القوة الشاملة للدولة يف القرن الحادي والعرشين عىل 

األق��ل باعتبارها مرآة للتقدم والتط��ور التنموي، ففى 

ال��دورة االوملبية األوىل التي عقدت يف أثينا عام 1896 

مل تش��ارك سوى 13 دولة ومل يشارك سوى 285 رياضيا 

يف تس��ع رياضات، بينام يف أثينا 2004 بلغ عدد اللجان 

األوملبية املش��اركة نح��و 201 لجنة وش��ارك أكرث من 

10500 ريايض وش��اهدها نحو ثالثة مليارات نس��مة، 

ما يؤك��د أن الرياضة بش��كل عام تحول��ت إىل مظهر 

اجتامع��ي عاملي يتجىل فيه اإلنت��امء والهوية واملكانة 

السياس��ية واالقتصادية والتنموية للدول كافة، وتنظر 

الدول املتقدمة إىل الرياضة ليس فقط باعتبارها نشاط 

اس��تثامري واقتصادي متنامي بل أيضا باعتبارها محفز 

ايجايب للش��عوب عىل التطور والرقي من خالل ماتبثه 

الفعالي��ات الرياض��ة من قي��م أخالقي��ة ايجابية مثل 

التنافس الرشيف واح��رتام اآلخر والتزام القوانني وغري 

ذلك، كام أن هذه البطوالت تلعب دور العنرص املحفز 

عىل نرش الس��لوك الريايض وبالتايل خفض املخصصات 

املالية الالزم��ة لإلنفاق عىل الصح��ة وزيادة معدالت 

الرف��اه االجتامعي ما يعزز بالتبعي��ة معدالت التنمية 

البرشي��ة واالرتقاء برتتيبه��ا وتصنيفها وفق��ا للمعايري 

الدولية يف هذا الشأن.

الرياضة والشباب
الش��ك أن االهت��امم بالرياض��ة يلع��ب دوراً ايجابياً يف 

املجتمع��ات ع��ىل كافة الصع��د، األمني��ة واالجتامعية 

والعس��كرية وغري ذلك، فنرش الرياضة يؤدي بالرضورة 

إىل دع��م خطط مكافحة انتش��ار املخ��درات واإلدمان 

بأش��كاله كافة بني رشيحة الش��باب واملراهقني، ويعزز 

جه��ود الدول يف هذا الش��أن، وهي جزئي��ة تبدو عىل 

درج��ة عالية من األهمية يف دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية بش��كل عام، ودولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بش��كل خاص، كام يسهم أيضا يف تعظيم فرص 

االستفادة من دور رشيحة الشباب ضمن الهرم السكاين 

ودع��م هذا الدور عرب مش��اركة مزيد من الش��باب يف 

العمل الوطن��ي، كام أن الرياضة تؤهل الش��باب أيضا 

لاللتحاق بالخدمة الوطنية وتوفر قاعدة اختيار واسعة 

من الش��باب الذي��ن تحتاجهم األكادميي��ات واملعاهد 

العسكرية التي تضع رشوطاً ومعايري جسامنية محددة 

عن��د اختي��ار داريس بع��ض التخصص��ات العس��كرية 

الدقيق��ة مث��ل الطريان والق��وات الخاص��ة وغري ذلك، 

وبالتايل ف��إن الرياضة مل تعد مجرد قط��اع ترفيهي بل 

أصبحت قطاعات استثامرية مهمة لألمن الوطني ولكل 

خطط التنمي��ة البرشية يف ال��دول املتقدمة، مبا توفره 

لالقتصادات من مزايا نسبية داعمة للنشاط االقتصادي 

بشكل عام ولألنشطة السياحية والخدمية بشكل خاص.

وقد انتب��ه املتخصصون إىل عالقة الرياضة باالقتصاد 

عق��ب نرش أول دراس��ة يف هذا املجال ع��ام 1956 يف 

مشاركة متميزة لذوي االحتياجات الخاصة يف منافسات رياضية عاملية

65 |  يوليو 2013 |  العدد 498  |



مق��ال نرشته جريدة "اإليكونومس��ت"، ثم توالت فيام 

بعد الدراس��ات، ومع التحوالت االقتصادية الكربى التي 

ش��هدها العامل والتحول نحو اقتصاد الس��وق أصبحت 

الرياضة أح��د املجاالت األكرث جاذبية ل��رؤوس األموال 

والهتامم القوى االقتصادية، حيث تحولت الرياضة من 

فن ميارسه الهواة وتستمتع به الشعوب إىل صناعة تقوم 

عىل أسس علمية متخصصة يف علوم الرياضة والسياسة 

واالقتصاد واإلعالم، وتدر مئات املليارات من الدوالرات، 

بل وأصبحت متثل قوة دف��ع القتصاديات بعض الدول 

الفق��رية، ول��ذا فقد أصب��ح اختي��ار دولة م��ا لتنظيم 

نهائيات كأس العامل لكرة القدم أو تنظيم دورة األلعاب 

األوليمبي��ة الدولية يخضع لالعتب��ارات االقتصادية أكرث 

م��ام يخض��ع ألي اعتبار آخر م��ام يدف��ع مجموعات 

الضغط االقتصادية إىل التأثري بش��كل مبارش يف قرارات 

املؤسس��ات واالتحادات الرياضية الدولية الفاعلة، ففي 

مج��ال تنظي��م كأس الع��امل لكرة القدم تحديدا تش��ري 

التقدي��رات إىل أن كربيات الرشكات املتخصصة تتنافس 

عىل س��وق يق��در بثالث��ة ملي��ارات ي��ورو، وىف مجال 

النق��ل التليفزيوين وهو املجال األكرث نش��اطاً وتأثرياً يف 

االقتصاد الجدي��د تظهر تقديرات ص��ادرة عن االتحاد 

الدويل لكرة القدم أن قرابة ثالثة ونصف مليار ش��خص 

يتابع��ون املب��اراة النهائية ملنافس��ات كأس العامل عىل 

الهواء مبارشة وهى مناسبة القتصاد اإلعالنات وتقنيات 

السوق للمزيد من التأثري يف عادات املستهلكني وجذب 

الجمهور ملنتجاتها والرتويج لها يف مختلف أرجاء العامل، 

إذ يكفي أن تضع إعالناً ملنتج ما وس��ط استاد ملباراة يف 

قطر وانتظار الحدث األكرب 2020

نهايئ كأس العامل لتتيقن أن ثلث سكان العامل عىل األقل 

قد س��معوا بهذا املنتج ولنا أن نتخيل يف ضوء ذلك كم 

تبلغ تكلفة وضع هذا اإلعالن ورشاسة التنافس السعري 

عىل الفوز به، يف ضوء ماس��بق ذهب بعض الخرباء إىل 

أن  دورة بك��ني األوليمبية الت��ي أقيمت عام 2008 قد 

حملت "رأسامالً مستقبلياً" غري محدود وأسهمت بقوة 

يف دفع اقتصاد الصني لتحقيق ماوصلت إليه بكني اآلن 

بعد تلك الس��نوات القالئل، وقال نائب رئيس جمعية 

بحوث اقتصاد دورة بك��ني إن متائم الدورة عامل مهم 

الستكشاف أس��واق االوليمبياد مؤكداً أن إعالن التامئم 

وبيعها يف السوق يجعل الدولة شيئاً ملموساً يف متناول 

اليد، وأضاف أن التامئم الثالث ألوملبياد س��يدىن 2000 

حقق��ت 213 مليون دوالر أمرييك، ومتائ��م دورة أثينا 

حقق��ت 201 مليون دوالر أمرييك، فيام تجاوزت أرباح 

متائم بكني 300 مليون دوالر أمرييك. 

ك��ام بلغ عدد الس��ياح الذين اس��تقبلتهم بكني عام 

2008 س��تة ونصف مليون س��ائح منهم نح��و مليون 

خالل فرتة البطولة فقط، وقال ش��ياو هوان يوى مبعهد 

الرياض��ة البدنية بش��نغهاى: هناك عالق��ة وثيقة بني 

الرياض��ة واالقتصاد وأنهام يرتبط��ان ويكمالن بعضهام 

البعض فال تقدم وتط��ور لألندية الرياضية بدون املال، 

وتوصل املسئولون إىل أن العالقة بينهام اتخذت جوانب 

أخرى ال تق��ل أهمية للطرفني مثل النق��ل التليفزيوين 

ومصالح تجارية وصناعية وسياحية أيضاً. 

ول��ذا م��ن الصع��ب أن يخل��و مجال اقتص��ادي أو 

إعالم��ي من تأث��ري مبارش أو غري مب��ارش بقطاع ريايض 

ما، فال��رشكات الك��ربى وجدت يف مش��جعي الرياضة 

بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة العمالء الحقيقيني 

لبضائعه��ا وحرص��ت األقطاب التجاري��ة يف العامل عىل 

رعاية مصالحها التجارية عرب توس��يع أسواقها من خالل 

استقطاب الجامهري.

لقد أدرك الغرب املتق��دم أهمية الرياضة كعامل 

يف تفعي��ل االقتصاد، فهى كفيلة باملس��اهمة يف دفع 

االقتصادات إذا ما أحس��ن التخطيط لها واالستفادة 

منها كوسيط بني باقي مكونات االقتصاد، فاالستثامر 

يف املجال الري��ايض أثبت نجاح تجربت��ه، وىف العامل 

املتقدم أصبحت األندية الرياضية تعمل كمؤسسات 

اقتصادية وفق برامج وسياسات ممنهجة، ولذا فهي 

ال ترتدد يف رصف ماليني ال��دوالرات من أجل إنجاح 

برامجها، بحيث تش��رتى العباً مببلغ 50 مليون يورو 

ومتنح��ه مرتباً خيالي��اً، ليس فقط من أجل كس��ب 

بطولة ولكن ألن املكاس��ب املالي��ة املحققة تتعدى 

ذلك املبلغ بكثري. 

قطر واالستثامر الريايض
لقد ش��هد اإلعالم األورويب جدالً واسعاً عقب استحواذ 

مؤسس��ة قطر لالستثامر عىل نادي باريس سان جريمان 

الفرنيس بنس��بة %70، وم��ا أحدثته صفق��ات النادي 

الباري��يس م��ن ضج��ة عاملية واس��عة بس��بب األرقام 

الخيالية التى دفعتها اإلدارة القطرية من أجل استقدام 

أس��امء المعة عىل الس��احة الكروي��ة العاملية، وذكرت 

صحيف��ة "تليجراف" الربيطانية يف تقرير لها أن العوائد 

الت��ي تنتظرها قطر من ضخ كل هذه االس��تثامرات يف 

املالعب األوروبية، السيام وأن هذه االستثامرات امتدت 

إىل أندية أوروبية أخرى كرعاية نادى برش��لونة وملكية 

نادى ملقا، باإلضافة إىل امتالك قناة "الجزيرة الرياضية" 

التابع��ة لحكومة قطر حقوق أغل��ب وأقوى الدوريات 

والبطوالت األوروبية، هذه العوائد ترتكز بشكل أسايس 

عىل إيجاد بديل للسلعة اإلسرتاتيجية التي يعتمد عليها 

االقتصاد القطري بشكل أسايس وهو النفط. 

اقتصاد الرياضة ... طفرة علمية
لع��ل من الش��واهد الدالة ع��ىل تح��ول الرياضة نحو 

الدراس��ة والعل��م والتخصصية ه��و أن املؤمترات التي 

تعقد يف هذا املجال مل تعد تقترص عىل دراسة التدريب 

والتطوي��ر الريايض بل باتت ت��درس يف جوانب أخرى 

للرياض��ة، ومنها مؤمتر "س��بورت اك��ورد" الدويل الذي 

اس��تضافت مدينة ديب نسخته الثامنة خالل عام 2010 

، وهو يعد أكرب تجمع للش��خصيات الرياضية يف العامل 

ونظم للمرة األوىل يف الرشق األوس��ط، حيث ش��ارك يف 

املؤمتر ش��خصيات رياضية متثل مؤسس��ات واتحادات 

وهيئ��ات دولية وقاري��ة، يف مقدمتهم رئي��س االتحاد 

الدويل لك��رة القدم الس��ويرسي جوزي��ف بالتر، وقد 

انطلق هذا املؤمتر للم��رة األوىل عام 2002 ويتخذ من 

مدينة لوزان الس��ويرسية مقرا له، بعد مدريد ولوزان 

وبرلني وسيول وبكني واثينا ودنفر.

وعقد املؤمتر يف نسخته الثامنة تحت عنوان "التحول 

الجغرايف للرياضة العاملي��ة والدور الرئييس للرياضة يف 

األجندة العاملية"، وشهد محاور عدة منها جلسة تتناول 

اتجاهات األس��واق العاملية و"منتدى املدن" الذي يركز 

عىل احتياجات ومخ��اوف املدن العاملي��ة التي تتقدم 

الستضافة النشاطات الرياضية، كام ناقش املشاركون يف 

املؤمتر والبالغ عددهم قرابة 1500 شخص وأكرث من 70 

عارضا من 60 دولة، دور الرياضة يف التغيري االجتامعي 
والرياض��ة يف ال��رشق األوس��ط، وال��دور ال��ذي تلعبه 

الرياضة يف التنمية املستدامة واستقاللية الرياضة ودور 

الرعاي��ة، وتتضمنت الفعاليات أيض��ا معرضاً، وحفالت 

استقبال ومؤمترات رفيعة املستوى، إضافة لالجتامعات 

السنوية العامة للهيئات الرياضية.

األلعاب األوملبية
يق��ول "روب��رت بوالند"، أس��تاذ اقتص��اد الرياضة يف 

جامعة نيويورك تعليقاً عىل البعد االقتصادي لأللعاب 

األوملبية أنه "مل يعد من حدود أمام األلعاب األوملبية 

التي وصل��ت إىل قطاعات اقتصادية متعددة"، معترباً 

أن الحدث الريايض الدويل ميثل منصة عاملية لتسويق 
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املنتج��ات املختلفة والرتويج له��ا، باإلضافة إىل كونه 

فرصة للتواصل غري مس��بوقة عدا يف كأس العامل لكرة 

الق��دم، وهو م��ا يؤك��ده الخبري يف التس��ويق "روب 

برازم��ارك"، الذي س��اعد اللجنة األوملبي��ة الدولية يف 

اس��تحداث برنامج الجتذاب الرعاة خ��الل مثانينيات 

القرن املايض، مش��رياً إىل أن األلعاب األوملبية يف لندن 

درت تقريباً سبعة مليارات دوالر من مداخيل الرعاة 

وحقوق الب��ث التلفزيوين، باإلضاف��ة إىل بيع التذاكر 

وباقي األنشطة االقتصادية املرتبطة بالتظاهرة، وهذا 

دون احتس��اب القيمة االقتصادية غ��ري املبارشة مثل 

الرتويج الس��م لندن كمدينة عاملية للجذب السياحي 

مرتبطة باأللعاب الرياضية التي تابعها أربعة مليارات 

ش��خص حول الع��امل، ويضيف "برازم��ارك" قائالً "إن 

صناعة األلعاب األوملبية بات��ت اقتصاداً قامئاً بذاته"؛ 

ويف هذا الس��ياق أيض��اً يقول "بوالند" إن التس��ويق 

التج��اري لأللعاب األوملبية واجتذاب املداخيل مل يعد 

ق��ارصاً عىل الرعاة الذين يضعون أس��امءهم جنبا إىل 

جن��ب مع الرياضيني املش��هورين، بل امت��د أيضاً إىل 

املتقاعدي��ن من الرياضيني الذين يُحتفل مبش��وارهم 

الريايض يف محاولة الس��تقطاب املش��اهدين، ويؤكد 

"بوالند" أنه يف السابق كان أقىص ما يطمح له الريايض 

يف األلعاب األوملبية أن يش��ارك مرة، أو مرتني ليختفي 

بعد ذل��ك، "لك��ن اليوم هن��اك ما يكفي م��ن املال 

لدعم الريايض وضامن بقائه ملدة أطول عىل الس��احة 

الرياضية من خالل متويل التدريبات وغريها، وهو ما 

يفيد الريايض والقطاع التجاري يف نفس الوقت".

ويش��ري تقرير كتبه جون بودرو يف خدمة "إم. يس. 

يت. إنرتناش��ونال" إىل أن��ه فيام كان اعت��امد األلعاب 

لألوملبياد معنى 
آخر فهي مبنزلة 

جسر ثقايف مفتوح 
بني احلضارات 

والثقافات اخملتلفة 
يف العامل

ترتاوح بني 15 و20 مليار دوالر، وسعت لندن أيضاً إىل 

الرتويج ملنطقتها التكنولوجية الجديدة الشبيهة بوادي 

الس��يلكون يف الواليات املتح��دة، ومع أن لندن قد ال 

تتمكن يف امل��دى املنظور عىل األقل من تعويض تلك 

الكلفة الباهظة التي أنفقته��ا عىل األلعاب األوملبية، 

إال أنها تش��كل يف املقابل دفعة نفس��ية قوية ملدينة 

تعيش عىل وقع املصاعب االقتصادية وتعاين عىل غرار 

باقي أوروبا من ركود اقتصادي مس��تفحل، وتس��عى 

رشكات التكنولوجيا من تعظيم استفادتها هي األخرى 

من األج��واء االحتفالي��ة وأخذ حصتها م��ن الكعكة، 

وهو ما تحاول القيام به رشكة "سيس��كو" عىل سبيل 

املثال التي س��تتوىل إعداد الش��بكات الرضورية لنقل 

املعلومات واملعطيات املتدفقة عرب أجهزة الحاس��ب 

إىل املتابعني، وإىل جانب "سيس��كو" سيس��تفيد أيضاً 

موقع التواصل االجتامعي "فيس��بوك" دون أن ينفق 

س��نتاً واحداً، فاملوقع ومن خ��الل رشاكته مع محطة 

"إن. يب. يس" التلفزيوني��ة الت��ي س��تنفق 4.4 ملي��ار 

دوالر عىل حق��وق البث الحرصي للتظاهرة الرياضية 

حتى عام 2020 س��يحدث صفحة تعرض آخر األخبار 

املتعلق��ة بالتطورات الجارية يف املضامر، باإلضافة إىل 

تنزيل ص��ور وغريها من جوانب املحت��وى التفاعيل، 

كام ستقوم املحطة بعرض رشيط صغري يتابع النقاش 

الجاري عىل صفحة "الفيسبوك".

ويف أعقاب دورة بك��ني األوملبية ذكر تقرير نرشته 

صحيف��ة "الش��عب" الصيني��ة اليومي��ة إىل أن عبارة 

"االقتصاد األوليمبي" باتت ش��ائعة االستخدام عقب 

دورة بكني األوملبية، ونقلت الصحيفة عن ش��خصيات 

يف األوس��اط االقتصادية قولها أن بكني استفادت كثرياً 

من عملية استضافة األوملبياد. ونقلت وكالة "رويرتز" 

عن أن��دي رومثان االقتصادي لرشك��ة ليون املحدودة 

ل��ألوراق املالية يف ش��نغهاي قوله إن بكني قد أنفقت 

كث��ريا من األم��وال من أج��ل األوملبياد، م��ام قد فاد 

تنميتها االقتصادية،

وأش��ار رومث��ان إىل :" أن معظم النفق��ات املذكورة 

تم استثامرها يف منش��آت البنية التحتية، ومن الناحية 

البعيدة املدى، نرى أن هذه املش��اريع مفيدة لالقتصاد 

الصيني"، فيام نرشت صحيفة "س��اوث تشاينا مورنينغ 

بوست" الهونغ كونغية تعليقاً قالت فيه أن االقتصاديني 

قلام يتوقعون أن يظهر يف بكني انحطاط اقتصادي بعد 

األوملبي��اد، بل يعتق��دون أن األوملبياد ق��د حفز تنمية 

البناء األس��ايس والخدم��ات املالية وش��بكة االتصاالت 

والس��ياحة والفندقة ومن ش��أنه أن يأيت مبنافع طويلة 

امل��دى لتحدي��ث بكني، كام أش��ارت الصحيف��ة إىل أن 

األوملبياد تس��اعد الدولة املضيف��ة يف االرتقاء بصورتها، 

وأن االرتقاء بهذه " التأثريات الناعمة " س��وف يجتذب 

مزيداً من السياح واالستثامرات إىل املنطقة.

م��ن جانبه��ا رأت مجل��ة "فورب��س" االقتصادي��ة 

املتخصصة أن  الفعالية االقتصادية ألوملبياد بكني تتمثل 

صناعة األلعاب األوملبية أصبحت اقتصاداً قامئاً بذاته

األوملبية ع��ىل املعلنني والرعاة جاري��اً به العمل منذ 

م��دة، ش��كلت األلع��اب األوملبي��ة لبك��ني يف 2008 

نقطة تحول أساس��ية بعدما ارتق��ى الجانب التجاري 

واالقتصادي لأللعاب إىل مس��تويات غري مسبوقة، إذ 

يف الوقت الذي س��لطت فيه تلك األلعاب الضوء عىل 

املكان��ة املهمة للص��ني كقوة عاملية صاع��دة، إال أنها 

أيضاً منحت فرصاً هائلة لل��رشكات الغربية والعاملية 

للتواجد عىل الساحة الصينية ودخول سوقها الكبرية؛ 

أما يف لندن فإن األلعاب األوملبية استخدمت إلنعاش 

اقتصاد املدين��ة املتداعي من خالل اس��تكامل بعض 

املش��اريع الكربى مثل املرافق الرياضية الراقية وبناء 

أك��رب مركز تجاري يف أوروب��ا، باإلضافة إىل إقامة بنية 

تحتي��ة جدي��دة يف مج��ال النقل، وذلك كل��ه بكلفة 
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يف تعزيز تحول الصني إىل دولة مستهلكة كبرية، ونقلت 

املجل��ة عن ماس��ايك ياماقوتيش رئيس ش��عبة التحقيق 

اآلس��يوية ملعهد البح��وث املالي��ة واالقتصادية لرشكة 

نامورا لألوراق املالي��ة قوله إن الصني اتخذت األوملبياد 

فرصة لتعمي��م الرياضة البدنية وس��ط الجامهري، وأن 

السوق الصيني للوازم الرياضية اتتسع إىل حد أكرب، وأن 

القطاع��ات األخرى مثل البيع باملفرق ومنش��آت البنية 

التحتي��ة لالتصاالت اس��تقبل أيضاً مرحل��ة من التنمية 

الرسيعة، وبالنس��بة إىل كث��ري من املاركات املش��هورة 

الصينية، كان األوملبياد " فرتة ذهبية " لتوس��يع تأثرياتها 

الدولية، ون��رش موقع صحيفة "فايننش��ال تاميز" مقاالً 

أشار فيه إىل أن رشكات صينية مثل لينوفو وهاير تبحث 

عن فرص الستخدام صفتها كمؤيدي األوملبياد إىل أقىص 

حد بهدف رفع مكانتها عىل الصعيد الدويل ورفع سمعة 

ماركاتها املش��هورة وحصصها الس��وقية يف الصني وسائر 

أنحاء العامل. 

وبشكل عام، فإن هناك الكثري من املعاين التي تتجاوز 

البطوالت والعام��ل االقتصادي لتط��ال جوانب أخرى، 

فمن خالل تنظيم حف��يل االفتتاح والختام توجه الدول 

املضيفة رس��ائل مهمة للعامل ذات بعد س��يايس ال ميكن 

تجاهل��ه، فالتنافس عىل املكانة والنفوذ يبدو حارضاً يف 

مثل هذه املناس��بات، إضافة إىل هذا املعنى الس��يايس 

فإن هناك معنى آخر له طابع ثقايف حيث كان األوملبياد 

مبنزل��ة جرس ثقايف مفت��وح بني الحض��ارات والثقافات 

املختلف��ة يف العامل الت��ي التقى أصحابها وتنافس��وا يف 

جو ريايض بعيداً عن مش��احنات السياسة ومشكالتها، 

ناهي��ك عن أن البعد الخاص بالص��ورة النمطية للدولة 

املضيفة باعتب��ار أن اإلنجازات الرياضي��ة العاملية ألية 

دول��ة ال تأيت من فراغ وإمنا تكون ترجمة لعوامل القوة 

األخرى يف مج��االت االقتصاد واإلدارة وغريهام وهذا له 

داللته املهمة يف النظر إىل عنارص القوة الشاملة للدول.

السياحة الرياضية
باتت الس��ياحة الرياضي��ة مكوناً رئيس��ياً من مكونات 

قطاع الس��ياحة يف العامل، خصوصا بالنس��بة إىل الدول 

املنظمة للمهرجانات الرياضية املحلية أو الدولية كرايل 

السيارات، أو رياضة الرمال،أو تنظيم االوملبياد،أو كأس 

الع��امل يف كرة الق��دم أو البطوالت القاري��ة وغري ذلك، 

كونها تؤمن موارد مالية إضافية للسكان يف البلد املنظم 

وتعمل عىل تحسني ميزان املدفوعات، وهي بذلك متثل 

إح��دى الصادرات الهامة غري املنظورة وعنرصاً أساس��ياً 

من عنارص النشاط االقتصادي، وترتبط بالتنمية ارتباطاً 

كب��رياً، كام تعمل عىل حل بعض املش��كالت االقتصادية 

الت��ي تواجهه��ا تل��ك الدول ومنه��ا عىل س��بيل املثال 

مش��كلة البطالة التي تعمل التنمية السياحية الرياضية 

عىل تخفيف حدة نس��ب تفاقمه��ا وذلك بقدرتها عىل 

خلق فرص عمل جديدة، س��واء يف املوس��م الريايض أو 

خارج��ه، عالوة ع��ىل دورها يف تطوي��ر املناطق واملدن 

التي تتمتع بإمكانات س��ياحية، من خالل توفري مرافق 

البُناء األساس��ية والتس��هيالت الالزمة لخدمة السائحني 

واملواطنني عىل حد سواء، ويرتتب عىل السياحة الرياضية 

مجموعة من التأثريات التنموية االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية والبيئية والسياس��ية يف املقصد الس��ياحي أي 

الدول املنظمة، ويؤثر رواج الس��ياحة الرياضية بشكل 

مبارش عىل اقتصاد ورواج الصناعات واألنشطة الناجمة 

عنها، فاإلنفاق عىل الخدمات والسلع املرتبطة بالحدث 

الري��ايض ي��ؤدي إىل زي��ادة اإلنفاق من خ��الل اإلقامة 

بالفنادق للفرق الرياضية املشاركة والجامهري، وال شك 

أنه كل��ام زاد تدفق حجم الحركة الس��ياحية الرياضية 

خاص��ة أثناء البط��والت الرياضية الدولي��ة زاد اإلنفاق 

العام ع��ىل الس��لع االس��تهالكية والخدم��ات املتصلة 

بصناعة الس��ياحة سواء بالطريق املبارش أو غري املبارش، 

ومن املسلم به يف نظرية االقتصاد أن كل استثامر جديد 

يولد عنه إنفاق جديد فينشئ دخوالً جديدة.

البطوالت الرياضية ... أبعاد سياسية
تعترب األلعاب الرياضية من األنشطة االجتامعية املؤثرة 

ىف العالق��ات الدولي��ة وتنبع تلك األهمي��ة من طبيعة 

األلعاب الرياضية ذاتها كظاهرة اجتامعية تتسم باتساع 

قاعدتها الجامهريي��ة، وبإمكانية متابعتها دون الحاجة 

إىل ق��در كبري من التعم��ق، وبتضمنها ق��دراً كبرياً من 

املنافس��ة مام يشبع لدى الجمهور النزعة البرشية نحو 

الرصاع واالنتصار.

وقد شهدت العقود األخرية تزايداً ملحوظاً يف أهمية 

البطوالت الرياضية وىف طبيعة الدور الذي تلعبه كعامل 

مؤثر يف العالقات الدولية ويرجع هذا التزايد إىل تفاعل 

عاملني أولهام تطور تكنولوجيا االتصال الدويل، مام أتاح 

للجمهور فرصة متابعة األنش��طة الرياضية يف مختلف 

أنح��اء العامل يف الوق��ت ذاته، وثانيهام تطور ورس��وخ 

التنظيامت الدولية العاملة يف ميدان األلعاب الرياضية، 

ونجاح تلك التنظيامت يف وضع قواعد محددة ملامرسة 

تل��ك األلعاب تطب��ق يف كل دول الع��امل، مام أدى إىل 

بروز ظاهرة � وحدة األنش��طة الرياضي��ة عرب الحدود 

السياس��ية الدولية كان من املتص��ور أن يؤدى تعاظم 

أهمي��ة األلعاب الرياضية إىل اتس��ام العالقات الدولية 

بطابع أك��رث تعاونية، وأق��ل رصاع��اً، فاملفهوم األصيل 

لأللع��اب الرياضي��ة كام حدده كوبر، مؤس��س الحركة 

األوملبي��ة الدولية، هو أنها أداة لتحقيق الس��الم الدويل 

م��ن خالل التعارف بني الش��عوب ولكن تعاظم أهمية 

األلعاب الرياضية صحبه يف أن واحد تحول يف وظيفتها 

بحي��ث أصبحت األلع��اب الرياضية ظاه��رة مؤثرة يف 

النظام الس��يايس ال��دويل، وتحولت لتصبح س��احة من 

س��احات الرصاع الدويل، وأداة من أدوات تنفيذ وتأكيد 

السياس��ة الخارجية، حتى اع��رتف اللورد كيالنني رئيس 

السياحة الرياضية باتت مكوناً رئيسياً من مكونات قطاع السياحة يف العامل
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اللجن��ة األوملبي��ة الدولية الس��ابق، ب��أن التداخل بني 

السياسة واأللعاب الرياضية أمر حتمى.

ويش��ري الدكت��ور محمد الس��يد س��عيد يف دراس��ة 

له نرشته��ا مجلة "السياس��ة الدولي��ة" إىل أن األلعاب 

الرياضية باتت أداة تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها. 

وتؤكد الدراس��ة أن تأثري البط��والت الرياضية امتد إىل 

س��احة العالقات الدولية وقد بدأ ه��ذا التأثري بالظهور 

من��ذ انعقاد الدورة األوملبية األوىل يف أثينا س��نة 1896 

وازداد هذا التأثري بعد نهاية الحرب العاملية الثانية فقد 

كان التصور الس��ائد عند انعقاد دوره أثينا س��نة 1896 

أن األوملبياد سيكون س��احة من ساحات التنافس الحر 

بهدف االرتقاء مبستوى األلعاب الرياضية والتقارب بني 

ش��باب العامل، وقد ع��رب دى كوبرتان ع��ن هذا التصور 

بقوله: " تنش��أ الح��روب ألن الدول تس��ئ فهم بعضها 

البعض ولن نحصل عىل الس��الم م��ا مل يتم القضاء عىل 

التعصب الذي يفصل بني مختلف األجناس وليك نحقق 

ه��ذا الهدف ينبغى أن نجمع ش��باب كل الدول معاً يف 

ف��رتات دورية ليك يقدموا عروضاً ودي��ة للقوة البدنية 

واإلتقان".

وترصد الدراس��ة بعض العوام��ل التي أدت إىل الربط 

بني السياس��ة والرياض��ة أهمها أن البط��والت الرياضية 

تتضم��ن بال��رضورة عنرص التناف��س والفوز والخس��ارة 

ولذل��ك فإنها حني تكون بني فرق رياضية تنتمي إىل دول 

مختلفة ترتبط مبش��اعر الكربي��اء الوطني، بحيث تصبح 

قدرة الفريق الريايض مبثابة فوز للدولة ذاتها، ثم طبيعية 

العالقات الدولية بعد الح��رب العاملية الثانية، حيث أن 

تزايد الدور الذي تلعبه البطوالت الرياضية يف العالقات 

الدولية يرج��ع إىل تغري طبيعة العالق��ات الدولية بعد 

الحرب العاملي��ة الثانية، وميكن أن نش��ري بالتحديد إىل 

ب��روز ظاه��رة ال��رصاع األيديولوجي بني املعس��كرين 

الش��يوعى والرأسامىل وظاهرة � الحرب الباردة � بينهام 

فقد وجد املعسكران واأللعاب الرياضية الدولية ميدانا 

مناس��با للتعبري عن الرصاع األيديولوجي بتوظيف تلك 

األلعاب إلظهار تفوق أيديولوجية كل معس��كر ولذلك 

ش��هدت دورة هلس��نىك لأللعاب األوملبية س��نة1952 

)وهى أول دورة يش��ارك فيها االتحاد السوفيتى( رصاعا 

ش��ديدا بني الفريقني األمرييك والسوفيتى، كذلك ميكن 

اإلش��ارة إىل ظهور الدول اإلفريقية واآلسيوية الجديدة، 

ودخ��ول تلك الدول معرتك األلع��اب الرياضية الدولية 

فنظرا ملحدودية أدوات السياسة الخارجية املتاحة لتلك 

الدول، وبال��ذات تلك األدوات املتعلق��ة باملوارد، فقد 

وجدت يف األلعاب الرياضية أداة س��هلة نسبيا للتعبري 

عن سياس��اتها الخارجية ومحاولة تنفيذها، والش��ك أن 

البطوالت الرياضي��ة أداة للدعاية السياس��ية الدولية، 

فمن خالل توظيفها سياسياً وإعالمياً تستطيع أي دولة 

أن تظه��ر لباق��ي دول العامل مه��ارة مواردها البرشية، 

ورس��وخ األيديولوجية السياسية التى تنظم تلك املوارد 

طبقا له��ا، وبالتايل ت��روج الدولة، من خ��الل األلعاب 

الرياضي��ة ملجموع��ة م��ن القيم السياس��ية يف امليدان 

الدويل وكانت اليونان أول من وظف األلعاب األوملبية 

ألغراض الدعاية السياس��ية حينام نظمت دول أوملبياد 

يف التاريخ املعارص سنة 1896، وقد كانت اليونان آنذاك 

مشتبكة يف رصاع سيايس وعسكري مع الدولة العثامنية 

ومن ثم حول��ت اليونان األوملبياد إىل س��احة للدعاية 

البطوالت الرياضية ستبقى دوماً ذات أبعاد مختلفة

السياسية عىل أس��اس أنها مهد الحضارة القدمية وأنها 

متفوقة ثقافياً عىل الش��عوب السالفية والعثامنية التي 

تعيش يف ظل االس��تبداد ولذل��ك، فقد قاطعت الدولة 

العثامنية أوملبياد أثينا سنة 1896 كذلك، فقد حشدت 

الوالي��ات املتحدة كل مواردها إلثبات إنها � كس��بت � 

دورىت 1904، 1932 م��ن األوملبي��اد، كام أن االتحاد 

الس��وفيتي الس��ابق اعت��رب مش��اركاته يف املباريات 

الرياضي��ة الدولية مبثاب��ة عامل هام يف سياس����ته 

الخارجية،وأداة ناجحة للدعاية يف الدول الرأساملية•
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جاء عنرص املفاجأة يف االنتخابات 

اإليرانية الحادية عرش ليدفع 

بحسن روحاين إىل سدة الحكم 

بفارق يزيد عن 12 مليون صوت 

عن أقرب منافسيه مع تحقيقه 

نسبة %51، وبذلك أصبح الرئيس 

اإليراين بني فيك رحى آمال تحقيق 

برنامجه االنتخايب وبني التحديات 

التي سيواجهها خالل رحلة تنفيذ 

ذلك الربنامج.

د. سلطان حممد النعيمي
 أكادميي وباحث إماراتي

روحاين... وبرناجمه االنتخابي... بني اآلمـــــــــال والتحـــــديات
التدبري واألمل هو هدف احلكومة يف القطاع االقتصادي ومنح االستقرار للشعب

 فيام ييل  اس��تعراض للس��رة الذاتي��ة للرئيس اإليراين 

وكي��ف آل به املط��اف ليحقق تلك املفاج��أة، وما هي 

جوانب برنامجه االنتخايب.

السرية الذاتية
ولد يف 1948/11/12 يف مدينة رسخة مبحافظة س��منان، 

مت��زوج وله أربعة أوالد، تدرج يف تحصيله العلمي حتى 

حصل ع��ى البكالوريوس من جامعة طهران يف القانون 

القضايئ عام 1972، كام حصل عى املاجستر بأطروحته 

بعن��وان )الس��لطة الترشيعي��ة م��ع اإلش��ارة للتجربة 

اإليراني��ة( من جامعة غالس��كو كالدونيان من بريطانيا 

ع��ام 1995، ثم حصل عى الدكتوراه من نفس الجامعة 

ع��ام 1999، ويتح��دث روح��اين )العربي��ة ،االنجليزية 

،األملانية ،الفرنس��ية ،الروس��ية( باإلضاف��ة إىل لغته األم 

الفارس��ية، وإىل جانب تحصيله العلمي، تدرج حس��ن 

روحاين كذلك يف تحصيله الديني. 

املناصب
 ش��غل حسن روحاين مناصب عدة حيث كان عضواً يف: 

مجلس الخرباء من��ذ عام 1999، وكذلك عضو يف مجمع 

تش��خيص النظام من��ذ 1991، كام أنه ممثل للمرش��د 

يف املجل��س األعى لألمن القومي أحد أهم املؤسس��ات 

املفصلي��ة يف إيران منذ 1989م ورئي��س مركز البحوث 

اإلس��راتيجية يف مجمع تش��خيص مصلح��ة النظام منذ 

1992، وكذلك نائب رئيس مجلس الش��ورى اإلس��المي 

)الربملان( لدورتني متتابعتني )الرابعة والخامسة(. 

كيف وصل حسن روحاين إىل سدة الرئاسة؟
يف الحقيقة أن فوز حس��ن روحاين يف انتخابات رئاس��ة 

الجمهورية كانت س��تكون مفاجأة بكل املقاييس لو مل 

تتكات��ف جهود التي��ار اإلصالحي فيام بين��ه ليك يتفرد 

حسن روحاين بالساحة االنتخابية للتيار اإلصالحي قبيل 

بدء االقراع لتنتقل املفاجأة ليس يف فوزه، ذلك ألن تلك 

الخطوات التي قام بها التيار اإلصالحي قد أعطت فرصة 

قوي��ة لروحاين لينافس يف الجول��ة األوىل بحيث يتمكن 

م��ن االنتقال إىل املرحلة الثاني��ة، وإمنا ظهرت املفاجأة 

حني اس��تطاع روحاين م��ن أن يحس��م االنتخابات من 

جولتها األوىل محققاً نسبة 51 % من املقرعني، وبالتايل 

الفوز بكريس الرئاس��ة، ولعل أهم العوامل التي جعلت 

من حس��ن روحاين رقم صعب من املمكن أن ينتقل إىل 

املرحلة الثانية لالنتخابات هي التايل:

• الجه��ود املضني��ة الت��ي ق��ام بها محم��د خامتي 

ورفس��نجاين لتقوية حظوظ التيار اإلصالحي عرب توحد 

هذا التيار خلف مرشح واحد.

• انس��حاب محمد رضا عارف من سباق االنتخابات 

الرئاسية لصالح روحاين.

• تع��دد مرش��حي التي��ار األص��ويل وإرصارهم عى 

االس��تمرار يف الس��باق الرئايس بالرغم م��ن التحذيرات 

والخوف من أن تخطف هذه االنتخابات من هذا التيار.

وي��أيت اندف��اع ما ميك��ن أن يطلق علي��ه باألصوات 

الصامتة باتجاه صناديق االقراع لتحقق املفاجأة ويكون 

العنرص الرئيس يف تحقيقها.

مزيد من املشاركة مزيد من الرشعية للنظام
ت��أيت مختلف االنتخابات التي تج��ري يف إيران بوصفها 

فرصة ليق��وم النظام اإلي��راين بتوظيفه��ا والتأكيد عى 

رشعي��ة وجوده وقيادته إليران، وملا كان األمر عى هذه 
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روحاين... وبرناجمه االنتخابي... بني اآلمـــــــــال والتحـــــديات
التدبري واألمل هو هدف احلكومة يف القطاع االقتصادي ومنح االستقرار للشعب

الش��اكلة فقد أطلق املرش��د األعى ع��يل خامني عى 

العام الفاريس الحايل عام »امللحمة السياس��ية وامللحمة 

االقتصادي��ة«، وب��دء مختل��ف املس��ئولني اإليراني��ني 

بتش��جيع عامة الشعب عى املشاركة الفعالة، ومل يكن 

العن��رص الديني مبعزل عن ذل��ك؛ فقد وصلت نداءات 

رجال الدي��ن يف إيران لدرجة أن اعترب أحدهم أن عدم 

املشاركة يف االنتخابات هي معارضة لإلسالم وللخميني، 

ك��ام أن العنرص الوطني كان ح��ارض وبقوة بحيث تأيت 

املش��اركة بوصفه��ا الوق��وف يف وجه ال��دول املعادية 

وإفش��ال خططه��م الرامية إىل عدم وص��ول إيران إىل 

مراتب متقدمة من التطور، وخالل عملية فرز األصوات 

وارتفاع نسبة املشاركة رصح املرشد أن كل صوت ذهب 

ألي مرشح هو يف نهاية املطاف ذاهب إىل إيران. 

برنامج حسن روحاين 
اهتم حسن روحاين يف برنامجه االنتخايب باالنفتاح عى 

الخ��ارج  ودعم اقتصاد البالد ال��ذي أنهكته العقوبات 

االقتصادية، ودعا لوضع ميثاق للحقوق املدنية، وغرها 

من الجوانب نذكرها يف التايل:

• الربنامج السيايس:

-االستعانة بالكفاءات والخرباء واملتخصصني.

- العم��ل ع��ى تحس��ني العالقات م��ع دول الجوار 

وإب��داء ع��دم الرضا عن السياس��ة الخارجي��ة الحالية 

متعهداً بتغيرها.

- ذك��ر أن حكومته س��تكون حكومة التدبر واألمل، 

واالستفادة من خربات حكومة خامتي ورفسنجاين.

طاول��ة  إىل  والع��ودة  تصالحي��اً  موقف��اً  اق��رح   -

املفاوضات، بالتعامل م��ع مجلس األمن مبارشة وليس 

م��ع دول الغ��رب ،حيث أك��د أن امللف الن��ووي هو 

الس��بب وراء املشاكل التي تعيش��ها البالد مع التأكيد 

عى الحفاظ عى حقوق ايران النووية.

• الربنامج االجتامعي:

اهتم حس��ن روحاين يف برنامج��ه االجتامعي باملرأة 

حيث وضع برنامجاً  للحكومة الحادية عرش  يضمن من 

خالل��ه عدم التمييز  ضد امل��رأة، حيث رصح بأن" هذا 

األمر ال ميكن قبوله "، ويف سياق حقوق القوميات تعهد 

حس��ن روحاين بتوفر األرضية لكل مكونات الش��عب 

اإليراين للمشاركة والحضور الفاعل يف حكومته.

• الربنامج االقتصادي.

- تقدي��م حزمة من الخطط املش��جعة يف حكومته 

بغرض تحس��ني مجال العمل وبتنفيذه��ا ميكن إيجاد 

تحرك اقتصادي يف إيران.

- إيج��اد آلي��ة تفاهم ب��ني البنك املرك��زي والبنوك 

األخ��رى إلع��ادة ت��داول الس��لع املخزن��ة يف الجامرك 

وإعادتها وضخها يف األسواق.

- إع��ادة مجل��س امل��ال واالعتامد التاب��ع للمجلس 

االقتصادي يف منظم��ة التخطيط وامليزانية إىل مكانتها، 

باإلضافة إىل تحقيق تحول اقتصادي يف زمن قصر.

- ه��دف الحكوم��ة ه��و التدبر واألم��ل يف القطاع 

االقتصادي ومنح االس��تقرار للش��عب وعدم إحساس��ه 

بالقلق إزاء السلع األساسية وتوفرها.

- تحقيق منو اقتصادي بنسبة 8 %.

- محارب��ة البطال��ة وتوزيع دعم س��لعي إىل جانب 

الدعم النقدي.

آمال تواجهها صعاب
"وع��ود، وراء وعود، وراء وع��ود، ومن ثم كذب يف 

كذب" عبارة رددها كث��ر من اإليرانيني يف تعبر واضح 

ع��ن تذمره��م لإلخفاقات الت��ي تعرضت له��ا الربامج 

االنتخابية للرؤس��اء اإليرانيني، ففي الوقت الذي كُبلت 

في��ه أيدي محم��د خامتي حتى بات عاج��زاً عن تنفيذ 

برامجه، جاء نجاد بالرغم من بعض الجوانب اإليجابية 

التي قام بها، إال أن االندفاع وراء السياسات الشعبوية، 

وعدم االس��تفادة من الخ��ربات االقتصادي��ة يف إيران، 

قد زادت م��ن الوضع االقتص��ادي تأزم��اً باإلضافة إىل 

العقوبات االقتصادية املفروضة عى إيران. 

من ه��ذا املنطلق فإن أم��ام الرئيس اإلي��راين الجديد 

حس��ن روحاين ترك��ة ثقيلة الب��د من اتخ��اذ العديد من 

الخطوات ليب��رص برنامجه االنتخايب النور تتمثل أهم تلك 

الخط��وات يف الظهور مبظه��ر الوس��طية واملحافظة عى 

مصال��ح القوى الفاعل��ة يف إيران، واالس��تفادة من أخطاء 

التي��ار اإلصالحي وتحقيق موامئة م��ع التيار األصويل، ويف 

نهاية املط��اف ال ميكن فصل الوضع الداخيل يف إيران عن 

الخارج، فإذا كان��ت املوامئة والتعاون ومحاولة الجمع بني 

التيار األصويل واإلصالحي الس��بيل لنجاح الش��ق السيايس 

والثق��ايف لربنامجه، ف��إن رفع العقوب��ات والتي لن تكون 

مبنأى ع��ن رضورة إيجاد حل للربنامج النووي اإليراين هي 

أقرص الطرق ملعالجة الوضع االقتصادي يف إيران•
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مصطلح "االستقرار 

االسرتاتيجي" ظل مثار نقاش 

يدور يف مجمله حول القضايا 

النووية ألكرث من نصف قرن 

من الزمان، ومع هذا ظل 

النجاح محدوداً ملن حاولوا 

تطوير مفهوم شامل له يف هذا 

العرص الذي تحكمه الريبة 

والشك.

بقلم:
 إلربيدج كولبي

وهذه الدراسة للكاتب واملحلل إلربيدج كولبي تتناول 

األبعاد املختلفة ملفهوم االستقرار االسرتاتيجي وتحاول 

أن متدن��ا ب��يء م��ن التفصيل عن موق��ف الواليات 

املتحدة األمريكية من هذا املوضوع الحيوي، مع وضع 

توصيات لكيفية توضيح مفهوم االستقرار االسرتاتيجي، 

ولن تكون هذه الدراس��ة هي األخ��رة يف تناول هذا 

املوضوع املتغر. وهناك أسئلة تطرح نفسها:

أوالً: ماهية االستقرار االسرتاتيجي؟

ثانياً: هل االستقرار االس��رتاتيجي أمر محمود دامئاً 

أو غالباً أم نادراً؟

ثالثاً: إذا كان االس��تقرار االس��رتاتيجي أمراً محموداً 

حقاً فكيف نحققه، وهل يتحقق نتيجة لتوفر السالح، 

أم كنتاج للدبلوماسية أم كنتيجة تفاهم مشرتك؟

الجدل حول االستقرار االسرتاتيجي
ب��رز االس��تقرار االس��رتاتيجي كمفهوم أثن��اء الحرب 

الباردة، باعتباره جزءاً من مسعى إليجاد أسلوب عمل 

للقوتني العظيمتني املتعاديتني. وكان أساس��ه املنطقي 

إش��اعة االس��تقرار والتوازن الثنايئ القطبية بضامن أن 

يك��ون لدى كل جانب القدرة عىل الرد بفاعلية، وكان 

لب املفه��وم وجوهره هو "اس��تقرار الرضبة األوىل"، 

وميك��ن القول إن وضعاً ما يعترب مس��تقراً عندما يرى 

كال الطرف��ني أن الب��دء باإلطالق عىل نطاق واس��ع – 

س��واء لتفادي التحييد أو سعياً وراء نزع سالح الخصم 

– س��يكون إما غر رضوري أو ترصف��اً أحمقاً، وبالتايل 

فقد أدى استقرار الرضبة األوىل إىل الرتكيز عىل زيادة 

إمكانية بقاء وس��المة القوات األمريكية والس��وفيتية 

عىل حد س��واء، ولهذه الغاية صب كال الجانبني موارد 

هائلة لضامن بقاء نظاميهام و – بصورة أعم – لضامن 

قدرتهام عىل االنتقام.

مثة فكرة ذات صلة وهي "اس��تقرار األزمة"، وهي 

من جنس اس��تقرار الرضب��ة األوىل نفس��ها، غر أنها 

ترك��ز عىل تخفي��ف أي ضغ��وط، مبا فيه��ا الضغوط 

النفس��ية التي تؤدي إىل خروج األزمة عن الس��يطرة، 

ويكمل هذه املفاهيم فكرة اس��تقرار س��باق التسلح، 

وه��و الطرح القائ��ل إنه ميكن تف��ادي االرتفاع الحاد 

والخطر يف س��باق التسلح إذا كانت تطورات األسلحة 

لكل طرف مصمم��ة بجالء بحيث تنس��جم مع واقع 

نقاط الضعف واالنكشاف املشرتك وليس مع املساعي 

الرامية للتفوق االسرتاتيجي.

هن��اك قلة ممن قالوا إن الحد من عدم االس��تقرار 

بش��أن الرضبة األوىل كان هدفاً مهامً، ولكن الخالفات 

نش��أت حول ما إذا كان استقرار الرضبة األوىل وحده 

يكفي لضامن وضع اسرتاتيجي مستقر فعالً، فقد رأى 
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برز االستقرار 
االسرتاتيجي 

كمفهوم أثناء احلرب 
الباردة باعتباره 

جزءًا من مسعى 
إليجاد أسلوب عمل 

للقوتني العظيمتني 
املتعاديتني

كث��رون أنه يكف��ي ردع خصوم الغ��رب، وهم قلقون 

م��ن أنه مبج��رد أن يتم كرس أو انته��اك الحاجز الناري 

فسوف تندلع حرب فاصلة، وقد ركزوا عىل إزالة الدافع 

وراء البدء باس��تخدام الس��الح النووي، أما آخرون فقد 

اعرتفوا بأن تجنب أي غاية عقالنية الس��تخدام السالح 

الن��ووي ميك��ن أن ينس��ف ردع العدوان غ��ر النووي 

القدي��م الطراز، وهناك آخرون رفضوا فكرة االس��تقرار 

االس��رتاتيجي من أساس��ها، حي��ث رأوا أنها وهم خطر 

سيسهم يف إضعاف الردع. وليس من املستغرب أن هذا 

الجدل والنقاش حول ما إذا كان االس��تقرار االسرتاتيجي 

مفي��داً، وبالتايل ما هو تعريف��ه، مل يجد حالً له، وهذه 

املناقش��ات واملداوالت مل تنت��ه – وإن كانت أقل بروزاً 

م��ام كانت عليه أثن��اء الحرب الب��اردة – بل آخذة يف 

اكتس��اب أهمية متجددة؛ ألن هامش القوة العسكرية 

التقليدي��ة األمريكية تضيق يف وجه نهوض الصني كقوة 

عظمى وانتش��ار األس��لحة النووية واألسلحة التقليدية 

املتقدمة.

تعريف االستقرار االسرتاتيجي
من املهم وضع تصور لالس��تقرار االسرتاتيجي ميكن أن 

يح��د من فرص اندالع حرب ك��ربى، مبا يف ذلك الحرب 

النووية، ب��ني الدول العظمى، مع ضامن قدرة الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة عىل تحقي��ق أهدافه��ا يف الردع، 

ويجب أن ميثل هذا التصور أساس��اً لتحديد ما إذا كان 

وض��ع قوة كل دولة م��ن الدول التي قبل��ت الواليات 

املتحدة األمريكية معها عالقة االستقرار االسرتاتيجي – 

وهذا ينطبق عىل روسيا والصني – يفيض إىل االستقرار. 

وينبغ��ي أن يكون هذا التصور أيضاً مرناً بحيث ينطبق 

ع��ىل دول إضافية يف حال قب��ول الواليات املتحدة مثل 

هذه العالقة مع دول أخرى، وإن كان مثل هذا التوسع 

يف العالق��ة غر رضوري أو محتمل اآلن، بل وحتى عىل 

دول أخرى ال تقبل الواليات املتحدة قيام عالقة استقرار 

معها؛ ألن��ه ال يوجد مربر لبل��وغ مرحلة ميكن أن تقع 

فيها حرب نووية غر مقصودة مع دول تسعى واشنطن 

للهيمنة عليها.

يف ضوء ذل��ك ينبغي فهم االس��تقرار االس��رتاتيجي 

73 |  يوليو 2013 |  العدد 498  |



عىل أنه حال��ة ال يوجد فيها لدى أي من األطراف دافع 

الس��تخدام األس��لحة النووية إال للدفاع ع��ن مصالحه 

الحيوي��ة يف الظ��روف القصوى. ففي الوضع املس��تقر 

اس��رتاتيجياً لن ترى دولة ما داعياً أو دافعاً ال س��تخدام 

األس��لحة النووية س��وى لإليضاح للخصم أنه قد تجاوز 

خط��اً أحمر يف منتهى الحيوية مع احتامل أنه س��يعاين 

خسائر قد تكون كارثية إن متادى يف عدوانه. والحقيقة 

أن حرب��اً ك��ربى لن تنش��ب يف الوضع املس��تقر إال إن 

سعى إليها أحد األطراف بالفعل، وليس بسبب خطأ يف 

الحس��ابات، وبالنظر إىل طبيعة الثورة النووية فإن ذلك 

يجعل نشوب حرب كربى أمراً مستبعداً جداً.

يتمثل جوهر هذا الفهم لالس��تقرار االس��رتاتيجي يف 

الجمع بني أهمية تقييد الرضبات أو الهجامت بحيث ال 

تتجاوز الطرف املستهدف وبني اعتامد االستخدام املميز 

لألسلحة النووية مبا يحمي املصالح الحيوية للدولة، غر 

أنه من الرضوري يف ه��ذا النقاش للرضبات النووية أن 

نض��ع يف االعتبار النقطة الجوهري��ة املتمثلة يف تطبيق 

تصور االستقرار االسرتاتيجي، وهي دفع جميع األطراف 

املعني��ة نح��و حالة من الت��وازن املس��تقر التي تحمي 

مصالحها الحيوية مع الحد يف الوقت نفس��ه من فرص 

نشوب حرب كربى.

اآلثار واالنعكاسات
مثة آثار وانعكاس��ات ملموس��ة ومتميزة تنشأ عن هذا 

التص��ور لالس��تقرار االس��رتاتيجي بالنس��بة إىل الوضع 

االس��رتاتيجي للوالي��ات املتحدة. أولها، ض��امن القدرة 

األساس��ية للقوة االس��رتاتيجية األمريكية عىل الرد بتأّن 

وبش��كل مدمر، أو – حس��ب تعبر األمرال آرليه بورك 

– متل��ك الواليات املتحدة "الق��درة اآلن عىل تدمر أي 

عدو يريد أن يهاجمنا، أو يهاجمنا بالفعل، بغض النظر 

عام يفعل��ه العدو، أو متى يفعل��ه، أو كيف يفعله، أو 

أي يشء آخر، وأمر آخر يتصف باألهمية نفس��ها، وهو 

أن يك��ون نظام القيادة والس��يطرة الوطن��ي للواليات 

املتحدة فعال وموثوق وم��رن دامئاً، ومن األمور املهمة 

أيضاً الحد من الجوانب املسببة لعدم االستقرار بالنسبة 

إىل القوة األمريكية، مبا يتناس��ب م��ع متطلبات الردع، 

وم��ن ه��ذا القبيل ق��رار إدارة بوش س��حب الصاروخ 

البالس��تي العاب��ر للق��ارات "بيس كيرب" م��ن الخدمة، 

وق��رار إدارة أوباما س��حب  الصواري��خ متعددة الرأس 

الهجومي املوجه��ة يف مرحلة االنقضاض التي عرفت ب� 

 Multiple Independently Targetable Reentry

Vehicle: MIRV. وال يعترب يف االس��تقرار االسرتاتيجي 

املس��اواة الحجمي��ة أو العددي��ة؛ إذ م��ا دام الطرفان 

ينرشان قوات يكفي حجمها لتس��ديد رضبات انتقامية 

مدم��رة ومجموعة كب��رة من الخي��ارات املحدودة فال 

يهم التس��اوي يف الحج��م، ومبوجب ه��ذا التصور فإن 

أية دفاعات صاروخية بالس��تية فعالة س��تكون مناسبة 

ض��د دول تصّنف خارج عالقة االس��تقرار االس��رتاتيجي 

م��ع الوالي��ات املتح��دة األمريكية، مثل إي��ران وكوريا 

الش��املية. ذلك أن الدفاعات الصاروخية ستساعد عىل 

رفع الحواجز أمام الدخول بالنس��بة للدول التي تسعى 

إلجبار الواليات املتحدة لقبول مثل هذه العالقة معها.

الواقع أن االنكشاف املتبادل – يف املستقبل املنظور – 

مع دول كروسيا والصني اللتان تستطيعان تطوير ونرش 

أعداد كبرة م��ن أعقد طرق إطالق األس��لحة النووية، 

هو حقيق��ة واقعة وليس مجرد خيار، وبالتايل فإن مثل 

هذه الدول تستطيع بسهولة وبفاعلية إغراق الدفاعات 

األمريكية أكرث مام تس��تطيع الوالي��ات املتحدة تطويره 

ونرشه، وبالنظر إىل هذه العوامل، وألن السعي لتطوير 

درع صاروخي كامل ضد روسيا أو الصني ميكن أن يدفع 

هات��ني الدولتني إىل اعتامد مواقف قوة أقل اس��تقراراً، 

وبالتايل أش��د خطورة، ليك تضمن��ا االخرتاق، فليس من 

الحكم��ة أن تس��عى الوالي��ات املتح��دة األمريكية إىل 

تطوير درع صاروخي اس��رتاتيجي ش��امل ضد روسيا أو 

الصني، بل قد يكون من الجدير باالهتامم تطوير دروع 

صاروخية محدودة ضد القوات ذات املدى االسرتاتيجي 

لهات��ني الدولتني. عىل س��بيل املثال، بإم��كان الواليات 

املتحدة تطوي��ر ونرش دفاعات صاروخي��ة للدفاع عن 

العق��د والقوات الحيوية C3 التي تعترب مهمة لالنتقام، 

مب��ا يف ذلك االنتقام املح��دود واملوجه، أو – إن كان مثة 

تفضي��ل لتقنيات معينة – فرض تكاليف تطوير أو نرش 

قوات عىل روس��يا والص��ني بغرض رصفه��م عن إنفاق 

املوارد عىل إمكانات وقدرات بطرق أقل فائدة للواليات 

املتحدة األمريكية.

م��ن األم��ور الرضوري��ة له��ذا التص��ور لالس��تقرار 

االس��رتاتيجي - وإن كان ال ينطب��ق متام��اً عىل القوات 

األمريكية الحالية أو املخطط لها - القدرة عىل تس��ديد 

رضب��ات نووية تكون قادرة ع��ىل التمييز ويكون ذلك 

الدرع النووي ونرش الصواريخ الباليستية مرادف لالستقرار اإلسرتاتيجي

متتلك الواليات املتحدة القدرة عىل توجيه رضبات وحامية مصالحها
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واضحاً للخصم، إن القوة االسرتاتيجية للواليات املتحدة 

إج��امالً متلك اليوم القدرة ع��ىل توجيه رضبات مميزة 

وجي��دة التخطيط وإطالق أس��لحة منخفض��ة املردود 

بدق��ة ضد أهداف مخت��ارة وفقاً له��ذه الخطة، وهذا 

يف حد ذاته يعد تحس��ناً متميزاً بالنس��بة إىل السنوات 

الس��ابقة، غر أن القوة األمريكية أقل قدرة عىل توجيه 

رضبات تتصف يف آن واح��د بالتمييز وبالتقييد؛ وذلك 

ألن الواليات املتحدة متلك عدداً من الخيارات للرضبات 

املقي��دة، وكل منها يتمي��ز ببعض الصف��ات اإليجابية 

ويفتق��ر إىل مزايا أخ��رى، والنتيجة ه��ي أن أي رضبة 

محدودة أو مقيدة ميك��ن أن تنفذها الواليات املتحدة 

اليوم من شأنها أن تس��بب مخاطر ميكن الحد منها لو 

أن الوالي��ات املتحدة امتلكت خي��اراً أو خيارات تجمع 

املزيد من هذه املواصفات اإليجابية.

خامتة
هل يتص��ف كل هذا باألهمية؟ قد يجادل كثرون بأنه 

لعل مثل هذا الخطاب كان له دوره املناسب يف السابق 

عندم��ا كان هن��اك نظام ثنايئ القطبي��ة، أما اليوم فقد 

أصبح ينطوي عىل مفارقة تاريخية. فبالكاد تبدو الدول 

النووي��ة الكربى – الواليات املتحدة األمريكية وروس��يا 

والصني – عىل استعداد لالنخراط يف حرب، وهي جميعاً 

لديها – عىل أية ح��ال - قيادات حكيمة تدرك مخاطر 

نش��وب رصاع واسع النطاق بينها، وبالتايل فلعله يكون 

كافياً االلتزام باس��تقرار اس��رتاتيجي يهدف ببساطة إىل 

تفادي الح��رب، خصوصاً الحرب النووية، أو اس��تقرار 

من املهم وضع 
تصور لالستقرار 

االسرتاتيجي ميكن 
أن يحد من فرص 

اندالع حرب كربى مبا 
يف ذلك احلرب النووية 

بني الدول العظمى

تسعى الصني اىٕل إحراز نفوذ عسكري متزايد يف آسيا

اسرتاتيجي يركز عىل إزالة الحوافز الداعية إىل استخدام 

األس��لحة النووية فحس��ب، يف مثل هذا العامل سوف ال 

يكون مثة داع للخيارات التمييزية فحسب، بل ستكون 

مث��ل هذه الخي��ارات ضارة من حي��ث إظهار نقص يف 

االلتزام بنظام أكرث سلمية.

لكن هذا التفاؤل ليس من الحكمة، فعىل الرغم من 

اس��تبعاد نش��وب حرب بني القوى العظمى، فقد يتغر 

هذا يف املستقبل، وال سيام مع تعرض بنية القوة العاملية 

خالل األعوام العرشين األخرة، التي قامت عىل التفوق 

العس��كري واالقتصادي األمرييك، لضغ��ط متزايد، ومع 

تاليش ذكريات فظائع الحروب العاملية واملخاوف النووية 

يف الحرب الباردة، وسوف يسهم صعود الصني يف تسليط 

ضغ��ط كبر ع��ىل البيئة األمني��ة يف رشق وجنوب رشق 

آس��يا، وما مل يتجه صعود الصني نح��و املحيط الهادي، 

فينبغي أن تتوقع الواليات املتحدة األمريكية وحلفاؤها 

يف املنطقة أن تس��عى الصني إلحراز نف��وذ متزايد عىل 

هذا الجزء األكرث حيوية يف املعمورة، وحتى إن تم إدارة 

هذه الدينامية مبهارة وسلمية فسوف تؤدي بشكل شبه 

مؤكد إىل تنافس اسرتاتيجي بني واشنطن وبكني قد يقود 

إىل الحرب، أضف إىل ذلك أن منو اقتصاد الصني وتوس��ع 

قوتها العسكرية وتحسن جودة مستواها سيشكل تحدياً 

متزايداً لهيمنة القوات العس��كرية األمريكية عىل مياه 

املحي��ط الهادي، مام يجعلها تواجه وضعاً طارئاً يجعلها 

ترى أنها كانت بحاجة إىل استخدام األسلحة النووية أوالً 

للدفاع عن مصالحها، والواقع أننا قد نكون بالفعل بدأنا 

نجد أنفس��نا يف مثل هذا الوض��ع، فاملخاطر املتمثلة يف 

ضعف روسيا واس��تيائها، مع نزوعها إىل االنتقام، حيث 

اعتم��دت بصورة متزايدة عىل القوى النووية يف وضعها 

األمن��ي، تلوح أيضاً يف أفق أوروبا املتفككة والس��اخطة 

عىل نح��و متزايد، ولذلك فإن م��ن الرضوري أن تعتمد 

الواليات املتحدة فهامً لالس��تقرار االس��رتاتيجي ميكن – 

عىل حد س��واء - أن يدعم الدفاع عن املصالح األمريكية 

ويقل��ل من فرص نش��وب حرب، وخاص��ة حرب نووية 

ب��ني الدول العظمى، وأن تطور واش��نطن وتنرش قوات 

اس��رتاتيجية تنس��جم مع هذا الفهم، وهذا هو السبيل 

الحكي��م الوحيد يف ع��امل تبقى فيه احت��امالت الحرب 

الكربى ماثلة عىل الدوام•
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اجتاهات تطوير سفن احلرب الربمائية
تتميـز مبواصفــات حمددة وقـدرة قتالـيــة عالـيــة

 Amphibious الحرب الربمائية

warfare هي عمليات عسكرية 

تقوم بها القوات البحرية والجوية 

والربية من أجل احتالل شاطئ معني 

أو منطقة ساحلية، وتُعترب من أعقد 

أشكال الحرب، مام أكد الحاجة إىل 

وجود منظومة سفن عسكرية مميزة، 

قادرة عىل أداء مهام متعددة، ضمن 

البيئات األمنية املعقدة.

 
إعداد:
د. علي حممد علي

والسفن الحربية املخصصة للعمل يف البيئة الساحلية 

يج��ب أن تتمتع مبي��زات ومواصفات مح��ددة، مثل 

القدرة ع��ى املن��اورة، وغاطس الس��فينة املنخفض، 

ورسعة االنسحاب العالية. وتاريخياً، استُخدم مصطلح 

الحرب الربمائي��ة، ألول مرة، يف الحرب العاملية األوىل، 

عند تنفيذ العملية املشرتكة بني جيوش الحلفاء الربية، 

وقواته��م البحرية، يف معرك��ة Gallipoli، عام 1915، 

ثم استخدمت الحرب الربمائية عى مدى واسع خالل 

الحرب العاملية الثانية، فعند دخول اليابان الحرب عام 

1941، استُخدمت القوات الجوية والربية والبحرية يف 

عمليات مشرتكة، لالس��تيالء عى الجزر ذات األهمية 

اإلس��رتاتيجية، مث��ل الفلب��ني وجاوا وس��ومطرة، وقد 

قوبل��ت عملي��ات اإلن��زال اليابانية مثل م��ا قوبلت 

قوات الحلفاء عند النزول عى س��واحل شامل أفريقيا 

يف نوفم��رب 1942 مبقاومات ضعيف��ة، فلم تُظهر تلك 

املع��ارك الجوانب الحقيقية للح��رب الربمائية. ولكن، 

اختلف األمر عند قيام قوات الحلفاء بعمليات اإلنزال 

الضخمة الس��تعادة أوروب��ا والجزر اإلس��رتاتيجية يف 

املحيط الهادي، حيث واجهت عمليات اإلبرار البحري 

خطوط دفاع س��احلية قوية للغاية، واستطاع الحلفاء 

التغل��ب ع��ى قوة ه��ذه الدفاعات وتنظيمه��ا ببناء 

س��فن خاصة أُطلق عليها "س��فن اإلنزال" أو "اإلبرار" 

Landing Ships. وبدأت العمليات الربمائية للحلفاء، 

بالقصف العنيف املس��تمر ضد الّدفاع��ات املعادية، 

وتبعه إب��رار القوات كاملة العتاد من س��فن اإلنزال، 

ومساندة القوات التي تم إبرارها يف مراحل العمليات 

األوىل، بن��ران مداف��ع الس��فن املرافق��ة واملعاون��ة 

لعمليات اإلنزال. ومتكنت قوات الحلفاء، مس��تخدمة 

هذا األس��لوب، من االستيالء عى جزر املحيط الهادي 

الحصين��ة، مثل: جزيرة "تراوا" عام 1943، و"س��يبان" 

عام 1944، و"أيووجيام "و"أوكيناوا" عام 1945.

ويف أوروب��ا اس��تخدمت العملي��ات الربمائية عند 

احت��الل الحلفاء لصقلي��ة ع��ام 1943، وإيطاليا عام 

1944، ولكن أش��هر وأكرب عمليات الح��رب الربمائية 

عرب التاريخ، كانت غزو الحلفاء للس��احل الفرنيس يف 

منطق��ة نورمان��دي، منطلقني من الس��احل الربيطاين 

يف 6 يونيو 1944، وقد عكس��ت هذه املعركة الصورة 

الكامل��ة ملعرك��ة برمائية، اس��تُخدمت فيه��ا القوات 

الجوي��ة والربية والبحري��ة بتناغم وتع��اون كبرين. 

واستخدمت بعد ذلك أعامل اإلبرار البحري يف الحرب 
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السفن احلربية 
اخملصصة للعمل 
يف البيئة الساحلية 

يجب أن تتمتع مبيزات 
ومواصفات حمددة 

مثل القدرة على 
املناورة

الكوري��ة عام 1950، والع��دوان الثاليث عى مرص عام 

1956، عندم��ا قامت القوات الفرنس��ية بعملية إنزال 

بحري عى س��واحل مدينة بورسعيد، كام استخدمت 

الح��رب الربمائي��ة عندما أع��ادت اململك��ة املتحدة 

سيطرتها عى جزر فوكالند عام 1982.

وتطورت س��فن الح��رب الربمائية خ��الل تاريخها 

الحديث نس��بياً، مقارن��ة باألنواع األق��دم من القطع 

البحرية مثل البوارج واملدمرات. ففي بادئ األمر كانت 

س��فناً ضعيفة التس��ليح، تحمل أفراد املشاة إىل أقرب 

نقطة من السواحل ثم أصبحت بعد ذلك تحمل قدراً 

مناسباً من التس��ليح مينحها الحامية الذاتية؛ وزودت 

بوس��ائل متطورة لتوصيل قوات املشاة واملدرعات إىل 

الس��احل، كام زودت بطائرات عمودي��ة، لتكون هي 

وسيلة الحمل الرئيسية للقوات من السفينة إىل الرب.

وهن��اك أن��واع كثرة من س��فن الح��رب الربمائية 

Amphibious warfare ships، فمنها سفن االقتحام، 

وس��فن القتال الساحيل، وس��فن اإلنزال، وسفن نقل 

البضائ��ع واملؤن والذخرة، وس��فن القيادة التي تقوم 

ب��دور مراك��ز االتص��ال لتنس��يق العمليَّ��ات الجوية 

واألرضية والس��احليَّة، ومعظم هذه الس��فن مجهَّزة 

للتعام��ل م��ع طائ��رات عمودية، من حي��ث إقالعها 

وهبوطه��ا، وتحت��وي عادة عى مداف��ع قصرة املدى 

فق��ط، ولكن يجهز بعضها مبنص��ات إطالق صاروخية 

لقصف الخطوط الساحلية.

سفن االقتحام الربمائية
 Amphibious تش��كل س��فينة االقتح��ام الربمائي��ة

Assault Ship القطع��ة املركزية يف مجموعة قتالية، 

تضم تش��كيالت من مشاة البحرية املعدة لإلنزال عى 

الشاطئ بواس��طة العموديات وزوارق اإلنزال، وتكون 

مهم��ة الس��فينة نقل وإن��زال قيادة تل��ك املجموعة 

والوس��ائط الربية الالزمة لدعمها من مدافع ودبابات 

ومركب��ات مدرعة، م��ع تأمني اإلس��ناد الجوى لعملية 

اإلنزال. وتفتقر السفن الهجومية من هذه الفئة، مثلها 

مث��ل حامالت الطائرات، إىل عنارص التس��ليح الكافية 

لتأمينه��ا، ولذلك، يلزمها أن تعم��ل ضمن مجموعات 

من س��فن القتال األخرى التي تس��تطيع أن توفر لها 

الحامية الالزم��ة، أو ميكنها اس��تخدام الطائرات التي 

تحملها عى ظهرها يف مهام الدفاع الذايت.

ومن هذه الس��فن ميكن ذكر فئة السفن األمريكية 

Iwo Jima class، التي أنتج منها سبع سفن، كل منها 

قادرة عى نقل أكرث من 1700 فرد من مشاة األسطول، 

كام��يل العتاد، إىل مناطق القتال، وإبرارهم بواس��طة 

الطائ��رات العمودي��ة، وهذا األس��لوب يطل��ق عليه 

"االنتشار الرأيس للقوات" الذي يحقق عنرصي املرونة 

واملفاجأة للقوات املهاجمة، وس��فن هذه الفئة قادرة 

عى إبرار ومساندة أعامل قتال كتيبة كاملة، من قوات 

مش��اة األس��طول، مدعمة بكافة األس��لحة الرضورية 

لتنفيذ مهامها، وتستخدم لعزل النقط القوية املعادية، 

وقطع املواص��الت، واالتصال بالقوات عى الّس��احل. 

وتس��تطيع س��فن تلك الفئة، كذلك، العمل يف كس��ح 

األلغام باس��تخدام طائرات عمودية مزودة بإمكانيات 

خاصة ملكافحة األلغام، إضافة إىل استخدامها يف إخالء 

الحاالت الحرجة يف مناطق االضطراب السيايس.

 Tarawa Class ومن سفن االقتحام األمريكية الفئة

- اسم جزيرة يف املحيط الهادئ - التي تم تطويرها بعد 

 - LHA-1 وبدأت أول س��فينة منها ،Iwo Jima الفئة

الرمز LHA يرمز إىل السفن التي تستخدم يف األغراض 

 USS العامة - الخدم��ة عام 1976، وتعترب الس��فينة

Peleliu إحدى الس��فن الهجومية األمريكية من هذه 
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الفئ��ة، وهي مصممة ل��ي تعمل منف��ردة أو ضمن 

مجموع��ة إبرار بحري هجومية وميكنه��ا القيام مبهام 

متع��ددة، مثل العم��ل كمرك��ز قيادة للق��وات عى 

الساحل، أو كسفينة قيادة ملجموعة اإلبرار البحري أو 

كحاملة طائرات عمودية، ك��ام ميكنها العمل كقاعدة 

لتش��غيل زوارق الهجوم البح��ري الرسيعة التي تزيد 

رسعتها عن 40 عقدة، وميكنها أيضاً العمل كمستشفى 

بحري متنقل، إضافة إىل إمكانية اس��تخدامها كسفينة 

إمداد للم��واد التمويني��ة والوقود، للق��وات العاملة 

عى السواحل. والس��فينة مزودة بإمكانيات متعددة 

ومتطورة للقيادة والس��يطرة، تتيح لقائد قوة الهجوم 

الس��يطرة الكاملة عى قواته، س��واء يف البحر أو أثناء 

عملي��ة اإلن��زال أو بعد اإلنزال عى الس��احل والعمل 

عى الرب، وكذلك رصد قوات العدو ومتابعة أنش��طته 

املختلفة، إضاف��ة إىل توجيه الن��ران والصواريخ التي 

تحملها الس��فينة نفس��ها أو الس��فن األخرى املرافقة 

للعملية الربمائية.

أما س��فن االقتح��ام الربمائي��ة األمريكي��ة من فئة 

WASP فق��د دخلت أول س��فينة منه��ا الخدمة عام 

1989، ويبل��غ طوله��ا 257.3 م��رتاً، وعرضه��ا 42.67 

م��رتاً، ورسعة إبحاره��ا القصوى 24 عق��دة، ويتضمن 

تس��ليحها الرئييس 3 مدافع "فاالنكس" عيار 20 ملم، 

ومنصتني تحمل كل منهام 8 صواريخ س��طح/جو طراز 

Sea Sparrow. وللسفينة سطح علوي إلقالع وهبوط 

العمودي��ات وطائ��رات الهب��وط واإلق��الع العمودي 

VSTOL، وه��و مقس��م إىل 9 مهاب��ط، وبه��ا حوض 

قادر عى اس��تيعاب 3 زوارق إنزال، وتختلف حمولة 

الس��فينة من العموديات حسب طبيعة املهمة، وهي 

قادرة عى حمل 30 عمودية متنوعة الطرازات.

سفن القتال الساحيل
 Littoral Combat Ships:  س��فن القتال الس��احيل

LCSه��ي فئة من س��فن الحرب الربمائي��ة، الصغرة 

الس��طح نس��بياً، والت��ي ميكنه��ا العم��ل بالقرب من 

الش��واطئ، وتتميز هذه السفن املتعددة املهام بخفة 

الحركة، فهي قادرة عى االنطالق برسعة تزيد عى 40 

عقدة بحرية، كام أنها قادرة عى تقديم قدرات كبرة 

ومميزة باالس��تعانة بطاقم صغر الع��دد من البحارة، 

وتعكس هذه السفن تصميامت الجيل املقبل للسفن 

الحربية القتالية يف املياه الضحلة، فهي تتمتع بقدرات 

كبرة إلط��الق منظومتها النارية عى نطاق واس��ع مبا 

يلبي املتطلبات التش��غيلية الحالية واملس��تقبلية، كام 

تتمتع بقدرة حمل عتاد عس��كري متنوع، يرتاوح وزنه 

بني 1800 و3500 طن.

وسفن القتال الساحيل قادرة عى أداء مختلف أنواع 

امله��ام، مبا فيها العمليات املض��ادة للهجامت الجوية، 

واملضادة لأللغام، واملضادة للس��فن القتالية البحرية، 

واملض��ادة للغواصات والح��رب اإللكرتونية، وذلك مع 

االحتف��اظ بقدرته��ا العالية لدعم عملي��ات مكافحة 

األنش��طة اإلرهابية، واملهام القتالية ملكافحة القرصنة، 

ومه��ام العمليات الخاصة، ومه��ام فرض مناطق حظر 

املالحة البحري��ة، وعمليات اإلغاثة اإلنس��انية. وتتيح 

التصمي��امت الحديثة إمكانية االس��تفادة من قدرات 

السفينة التفاعلية بالعمل مع مختلف أنواع األنظمة، 

مثل التواصل مع محطة ومنصات االتصاالت الالسلكية 

املش��رتكة، مثل األنظمة املركبة ع��ى العموديات من 

نوع MH-60R واملركبات متعددة املهام املتحكم بها 

عن بعد.

وتقوم رشك��ة Lockheed Martin األمريكية ببناء 

س��فن م��ن ط��راز Freedom لصالح س��الح البحرية 

أشهر وأكرب عمليات 
احلرب الربمائية عرب 

التاريخ كانت غزو 
احللفاء للساحل 

الفرنسي يف منطقة 
نورماندي

تطورت سفن الحرب الربمائية وزودت بوسائل متطورة لتوصيل قوات املشاة واملدرعات إىل الساحل
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 USS األمري��ي، حي��ث ت��م ن��ر الس��فينة األوىل

الس��نغافورية،  الس��واحل  Freedom LCS 1 ع��ى 

 USS ك��ام أدخل��ت البحري��ة األمريكي��ة الس��فينة

Fort Worth LCS 3 إىل الخدم��ة الفعلي��ة. ومتتلك 

دخ��ول  ق��درات   USS Independence الس��فينة 

األماكن الس��احلية الصعبة، وستخدم كسفينة رسيعة، 

ذات حركي��ة كبرة، مخصصة للعم��ل عى مقربة من 

السواحل، وهي مصممة للتغلب عى التهديدات غر 

املتامثل��ة Asymmetric، ومتثل هذه الس��فينة والدة 

س��اللة جديدة من سفن القتال الس��احيل، فاملقاومة 

املنخفضة للامء بواس��طة بدن السفينة الثاليث الهيكل 

تعطيها القدرة عى املناورة والثبات واإلبحار ملس��افة 

4300 مي��ل بح��ري، ك��ام أن م��ن الس��فينة الخاص 

بالطران هو أكرب من من أية سفينة أخرى.

سفن اإلنزال الربمائية
 Landing Platform )تتمتع سفن اإلنزال )أو اإلبرار

Dock: LPD بق��درات مميزة عى اإلبحار يف ظروف 

بحري��ة مختلفة، ك��ام أنها قادرة عى توصيل املش��اة 

واملدرع��ات إىل أق��رب ما يك��ون للس��واحل يف املياه 

الضحل��ة، وتوف��ر لهم س��بل ميرسة ملغادرة الس��فن، 

والوصول إىل السواحل. وتس��تخدم البحرية الفرنسية 

 )L9011( هام ،Foudre Class سفينتي إنزال من فئة

و)L9012(، وتس��تطيعان نق��ل فوج م��درع من قوة 

التدخل الرسيع الفرنسية، واملهام الرئيسية للسفينتني 

هي نقل أفراد املشاة ومركباتهم املدرعة إىل الشاطئ، 

وتقديم الدعم اللوجيس��تي للقوات البحرية، والقيام 

باملهام اإلنس��انية، كام ميكنها القيام مبهام طبية ومهام 

اإلخالء. وس��طح الس��فينة به ممر مساحته 1450 مرت 

 ،Super Puma مربع لهبوط حتى 7 طائرات من طراز

وميكن للسفينة تقديم دعم عى مدار 24 ساعة لعدد 

9 عموديات.

وتس��لّمت البحري��ة الفرنس��ية يف أبري��ل 2012، 

 Engin de الرسيع��ة  الربمائي��ة  اإلن��زال  س��فينة 

 ،Débarquement Amphibie- Rapide: EDA-R

التي تتميّز بقدرة نقل 80 طناًّ، وبرسعة تبلغ 18 عقدة 

بحمول��ة قصوى، ويس��تند مفهوم هذه الس��فينة إىل 

تصميم سفينة اإلنزال L-CAT املزدوجة الهيكل، وهو 

مفهوم فريد من نوع��ه يف العامل، فهي تنطلق برسعة 

كبرة أثناء اإلبحار، من خالل تصميم الهيكل املزدوج، 

لكنها تتحّول إىل س��فينة مس��طّحة من األس��فل أثناء 

اإلبرار عى الش��اطئ أو دخول املرآب الخلفي لسفن 

االنتش��ار والقيادة يف البحر، مع العلم أن كل س��فينة 

من سفن القيادة واالنتش��ار الفرنسية تستطيع حمل 

سفينتي إنزال برمائيتني يف قاعدتها.

وترتكز س��فن اإلبرار الروس��ية الكبرة واملتوس��طة 

يف أرب��ع فئات ه��ي: ROGOV وALLIGATOR و

ROPUCHA وPOLNOCNY، وتس��تطيع ه��ذه 

السفن نقل مش��اة البحرية واآلليات املدرعة، وكذلك 

العموديات القتالية والطائرات أيضاً. وكان القائد العام 

للقوات البحرية الروس��ية قد أكد مؤخراً احتامل رشاء 

س��فن مزودة بعموديات مخصصة لإلنزال من رشكات 

خارج روس��يا، وتعول قيادة البحرية الروسية عى أن 

رشاء مثل هذه السفن سيزيد كثراً من قدرة األسطول 

البحري الرويس يف ظروف عدم وجود حامالت طائرات 

روس��ية، وال يس��تبعد أن تهبط عى سطوحها طائرات 

"ميج" البحرية الجديدة.

اتجاهات التطوير والتحديث
تتمث��ل اتجاه��ات تطوي��ر وتحدي��ث س��فن الحرب 

الربمائية يف اآليت:

- تطوير نظم القيادة والسيطرة واالتصاالت.

- زيادة رسعة التحرك يف املاء.

- توفر األس��لحة الدفاعية املناس��بة واملضادة لكل 

وس��ائل التهديد، س��واء كان تهديداً برياً، أو بحرياً، أو 

جوياً، أو من تحت املاء.

- تنسيق التعاون بني القوات، براً، وجواً، وبحراً.

- توف��ر املعاونة النرانية لقوات اإلبرار، س��واء من 

املدافع والصواريخ التي عى الس��فن، أو من املعاونة 

الجوية.

- توفر وس��ائل اإلن��ذار املبكر التي تتيح لوس��ائل 

الدف��اع الج��وي والدفاع ضد الس��فن فرص��ة كافية 

ومناسبة لالشتباك.

- توفر أحدث األسلحة والصواريخ املضادة للسفن.

- تدري��ب القوات عى العمل عند فقد االتصال، أو 

تحت ظروف التشويش والخداع االلكرتوين.

- أن تظ��ل القوات بعد إبرارها يف مدى عمل طران 

األسطول•

املصادر:

 www.arabic-military.com

 www.sdarabia.com

www.globalsecurity.org

www.naval-technology.com 

http://4flying.realmsn.com

سفن القتال الساحيل من سفن الحرب الربمائية الصغرية السطح نسبياً ميكنها العمل بالقرب من الشواطئ

تعد السفينة 
الهجومية السريعة 

الساحلية من فئة 
Skjold من بني أسرع 

السفن احلربية يف 
العامل
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بعيداً عن الوقوع يف مطب الخوف النفيس الذي يتزايد مع تصعيد النزاعات القامئة، أو بروز 

نزاعات إقليمية غري محسوبة، ويف إطار املالحظة أن املواجهات العسكرية للسنوات العرشين 

األخرية، مل تشهد اللجوء املنظم إىل أي نظام من أسلحة الدمار الشامل، هناك حاجة أساسية، 

تدركها أكرث فأكرث القوات املسلحة، حول رضورة امتالك وسائط متطورة للحامية، وتجهيزات 

مالمئة، ووسائل دعم لوجيستي يف حاالت الطوارئ، مع األخذ بعني االعتبار ألي تهديدات ميكن 

أن تطرأ بصورة فجائية.

إعداد:
فكري حممد علي

تقنيــــات الوقـايـــــة والتطهيــــر مــــــــــــــــن أسلحـــة الدمــــار الشامـــــل
تساعد يف زيادة القدرة القتالية للجنود للعمل يف بيئة ملوثة
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 وانطالق��اً من ه��ذا الوعي اإليجايب، ط��ورت الرشكات 

الصناعية املختصة سلس��لة من التقني��ات العالية، للرد 

ع��ى أي تهديد نووي أو بيولوج��ي أو كيميايئ، وان مل 

يكن بالرضورة عى نطاق واسع.

صحيح، أن مقاومة الس��الح النووي، تفرتض اللجوء 

إىل وس��ائط إضافي��ة، كبناء مالجئ بالغ��ة التحصني يف 

نقاط حساس��ة معينة، أو إنتاج وس��ائل وقاية مناسبة 

ملواجه��ة تأثر التهديدات اإلش��عاعية. غ��ر أن النظم 

املض��ادة، عى خالفه��ا، مصممة باإلج��ال، من خالل 

جهاز موحد، أو أجهزة متناس��قة، ملجابهة خطر شامل 

مها كانت نوعيته املسيطرة.

تقنيات الوقاية الفردية
ق��د تتطل��ب العملي��ات أن تعمل الق��وات يف مناطق 

ملوثة ف��رتة من الوقت، وهذا بالتايل س��وف يؤثر عى 

كفاءته��ا القتالية، ما مل تتخذ اإلج��راءات الوقائية، عند 

العمل يف هذه املناطق، أو عند عبورها. وتتحقق وقاية 

القوات ضد املواد املش��عة، واملواد الكياوية الس��امة، 

وامل��واد البيولوجية، عند العمل يف أرض ملوثة بالرسعة 

واملهارة يف ارتداء مالبس الوقاية تحت ظروف التلوث، 

وهذا يتطلب أن تكون مالبس الوقاية متوفرة وجاهزة 

عى الدوام الستخدامها، واستمرار تدريب القوات عى 

رسع��ة وصحة ارتدائه��ا لفرتات طويل��ة، وتقليل وقت 

البقاء يف املنطقة امللوثة، وتجنب البقاء يف منطقة ذات 

إش��عاعات عالية، والس��يطرة عى الجرعة اإلش��عاعية 

مبراقبة وقياس كمية اإلش��عاعات الت��ي يتلقاها األفراد 

بحيث ال تزيد الجرعة اإلش��عاعية عن الحد املس��موح 

به، وعدم تناول الطعام والرشاب داخل املنطقة امللوثة.

ولق��د كانت ح��روب العقدي��ن األخري��ن مرجعاً 

أساس��ياً لتطوير املالبس الواقية ض��د العوامل النووية 

والبيولوجي��ة والكيميائية، حيث وج��د أن ارتداء هذه 

املالبس فوق املالب��س العادية تحد من قدرات الجنود 

القتالية بشكل ملموس، خاصة بالنسبة للجنود الذين مل 

يتعودوا عى العمل يف مثل هذه الظروف. ويف املناطق 

الس��احلية، حيث الرطوبة العالية، ف��إن كفاءة األقنعة 

الواقي��ة تقل برسعة تش��بع املواد الكياوي��ة والفحم 

النبايت النش��ط ببخار املاء، فيقل مترير األكسجني النقي 

إىل الجهاز التنفيس، ك��ا تقل أيضاً يف درجات الرطوبة 

العالية قدرة األفراد ع��ى ارتداء مهات الوقاية  لفرتة 

طويلة ملا تسببه لهم من إجهاد وعدم تحمل.

وتركز الدراسات الحالية عى مجال الحاية الفردية 

تقنيــــات الوقـايـــــة والتطهيــــر مــــــــــــــــن أسلحـــة الدمــــار الشامـــــل
تساعد يف زيادة القدرة القتالية للجنود للعمل يف بيئة ملوثة

تتميز مالبس الواقية مبقاومة عالية للحرارة

باألقنع��ة واملالبس الواقية، ولكن القناع يس��بب ضيقاً 

يف التنف��س، ويؤثر عى الق��درة العملياتي��ة للمقاتل، 

خصوص��اً يف بيئ��ة ذات درج��ات ح��رارة مرتفعة. لذا، 

اتجهت األبح��اث حول تصنيع أقنع��ة مجهزة مبروحة 

تهوية. أما بالنسبة للمرشح Filter الخاص بالقناع، فإنه 

يش��تمل عى فحم للحاية ضد الغازات، وورق معالج 

ضد الجزيئات املش��عة والبكتريا التي ينبغي ترشيحها، 

مع الحفاظ عى انس��ياب الهواء بصورة مكثفة. وهناك 

اتجاه نح��و تطوير أنظمة متكاملة يراعي فيها تخفيف 

الضغوط والتأثرات الفس��يولوجية عى الجندي املقاتل 

أثن��اء ف��رتات ارتدائه له��ا، باإلضافة إىل إيج��اد تكامل 

بني نظام وقاي��ة الجهاز التنفيس وب��ني مالبس الوقاية 

املستخدمة، عى أن يتم ارتداء القناع الواقي يف زمن ال 

يزيد عى 10 ثوان.

املالبس الواقية
وتتميز املالبس الواقية الحديثة بتصنيعها من أقمش��ة 

له��ا مقاومة عالية للتأثر الح��راري الناتج عن العوامل 

الطبيعية، أو عن املواد الخاصة بأسلحة الدمار الشامل، 

باإلضافة إىل عدم القابلية لالشتعال. 

وبالنس��بة للمالب��س الواقية التي تس��مح مبقاومة 

الغازات والجزيئات املشعة بفاعلية، فإنها قيد التحسني، 

لتعدو أكرث فاعلية ضد البكتريا. لكن املش��كلة الكامنة 

يف هذه املالبس الواقية، رغم التحس��ينات الهامة لها يف 

األعوام األخرة، هي ش��به اس��تحالة القدرة عى القتال 

أثناء ارتدائها من قبل املقاتل الذي ال يس��تطيع تحمل 

حرارة الجو املرتفعة. والتحس��ني األه��م يتعلق بتربيد 

املالبس الواقية، وتعرض بعض الرشكات الصناعية حالياً 

أنظمة تربيد جاعية ملجموعة أفراد يعملون يف ظروف 

جوية عالي��ة الح��رارة. وتتجه الدراس��ات نحو تطوير 

مالب��س واقي��ة مربدة ذاتي��اً بصورة مس��تقلة، ال تحرم 

املقاتل من حرية حركته. ومالبس الحاية املس��تقبلية 

ق��د تتألف من قناع )وزن املروح��ة الخاصة به أقل ما 

ميكن(، ومالبس مربدة، ال تسبب للمقاتل سوى خسارة 

القدر اليسر من قدراته القتالية.

ونظراً ألنه ميكن امتصاص الغازات الحربية بواسطة 

الجلد، والوصول إىل التأثر املميت للعوامل الكيميائية 

أو البيولوجي��ة خالل دقيقتني فقط، ل��ذا، يجب توفر 

الحاي��ة للجس��م طوال الوق��ت، كا يج��ب أن تتيح 

مالبس وقاية الجلد إمكانية ارتدائها يف جميع الظروف 

املناخي��ة، مع تقليل الضغ��وط الحراري��ة الناتجة عن 
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ارت��داء الجندي لهذه املالبس، والتي ميكن أن تقلل من 

كفاءته القتالية، ومتنعه من االستمرار يف أداء مهامه.

وقامت بعض ال��رشكات املتخصص��ة بإنتاج مالبس 

وقاي��ة ذات خصائ��ص معين��ة، يحتوى نس��يجها عى 

الكربون املنش��ط، املصمم خصيص��اً ملواجهة التأثرات 

التي تنتج عن استخدام أسلحة الدمار الشامل، وتجمع 

ه��ذه املالبس الواقية ب��ني الحاية الكاملة والس��اح 

بدخ��ول اله��واء والرطوب��ة بكثاف��ة، لراحة الجس��م، 

وباإلضاف��ة إىل ذلك، فإن هذه املالبس تتميز أيضاً بأنها 

قابلة للتطهر وإعادة االس��تعال وفق أس��لوب سهل. 

وق��د القت مالبس الحاية، التي تس��تخدم فيها تقنية 

حبيب��ات الكربون املنش��ط، وتنتجها بع��ض الرشكات 

العاملية املتخصصة، نجاحاً كب��راً لدى الجيوش وفئات 

مح��دودة من املجتمع املدين، حي��ث أن هذه املالبس 

مصمم��ة للحاي��ة م��ن التل��وث الن��ووي والكيميايئ 

والبيولوج��ي. ك��ا تم تطوي��ر أقنعة التنف��س املعدة 

لالس��تخدام عى نطاق واسع، واملصممة ملكافحة املواد 

الخطرة، باإلضافة إىل تصنيع مالبس وقاية متوافقة مع 

هذه األقنعة.

وقام الجيش األمرييك، بالتعاون مع بعض الرشكات، 

بإنتاج مالبس واقية تستخدم بكفاءة يف ميادين القتال، 

وتحقق الوقاي��ة، حيث يتم تصنيع ه��ذه املالبس من 

نسيج يصنع من األلياف الصناعية، وميكن ارتداؤها فوق 

املالب��س العادية، وتتيح إمكانية إمت��ام عملية التنفس 

للجل��د، ما يحقق الراحة للف��رد. ويتم تغطية الطبقة 

املنف��ذة من هذا النس��يج بطبقات تالي��ة، لها خواص 

مش��رتكة يف العزل ونقل الرطوبة، كا اس��تمر التطوير 

لهذه املالبس الواقية لتتناس��ب مع مطالب االستخدام 

العس��كري، مثل تحس��ني خواص الغس��يل، والنفاذية 

لبخار املاء، والحاية من الظروف الجوية غر املناسبة، 

باإلضافة إىل تقليل تأث��ر الضوضاء، مع متتعها بخاصية 

حجز املواد امللوثة. ويحقق ارتداء هذه املالبس اإلخفاء 

عن الكشف باألش��عة تحت الحمراء، باإلضافة لحاية 

الفرد ضد العوام��ل الكيميائية والبيولوجية، س��واء يف 

الصورة الغازية، أو األيروس��ول، أو الصلبة، أو السائلة، 

وأثبتت نتائج األبحاث والدراسات أن التقنيات املطبقة 

يف تصنيع النسيج الخاص بهذه املالبس الواقية الحديثة 

تحق��ق الحاي��ة من الغ��ازات الحربية، مث��ل الزارين 

واملسرتد ألكرث من 48 ساعة. ووزن هذه املالبس، شاملة 

جمي��ع أجزائها التكميلية، يصل إىل 1.9 كجم، وحجمها 

يصل إىل 7000 سم مكعب، ما يحقق سهولة التداول 

والنقل، ك��ا أنه نظراً لصغر حجم الحقيبة الحاوية لها 

فإنه ميكن تثبيتها عى ظهر الجندي.

والجيل الجديد من أنظمة مالبس الوقاية الكيميائية 

والبيولوجية الحديثة يحقق املتطلبات التالية:

- الفاعلية الجيدة يف االستخدام، مع قلة التكلفة.

 - النفاذية لبخار املاء.

- ال تتأث��ر بامل��اء والري��اح، وتتحم��ل الظروف 

الجوية غر املناسبة.

� يتم تصنيعها من مواد ميكن غسلها وتطهرها.

- انخفاض الوزن اإلجايل عن أنظمة االمتصاص األخرى.

ومن املنتج��ات األساس��ية، التي تع��ود تصمياتها 

األوىل، إىل عقود أو سنوات، ميكن ذكر بدالت متخصصة 

ملقاومة التساقط اإلشعاعي، وألبسة مصنوعة من مواد 

محددة ملواجه��ة أي اخرتاق جرثومي أو مواد س��امة، 

وبالطب��ع، أقنع��ة تنفس تتميز بس��هولة االس��تخدام 

وخف��ة الوزن، وتكون مصممة لالس��تخدام العس��كري 

واملدين. وهذه البذالت واألقمشة املعنية، تتميز إجاالً 

مبقاوم��ة عالية للتأثر الحراري النات��ج من مواد نووية 

أو كيميائية وجرثومي��ة، كا أنها تتصف بعدم القابلية 

عى االشتعال. وعى سبيل املثال، تتمتع نوعية األلبسة 

SAFEGUARD م��ن إنتاج إحدى ال��رشكات األملانية 

املختص��ة بخصوصيات ممت��ازة للوقاية يف وقت واحد، 

من تأثرات الحرائق وقناب��ل النابامل والتلوث، وإضافة 

إىل أن هذه الفئة قابلة للتطهر وإعادة االستعال وفق 

أس��لوب س��هل وفعال معاً، فإن الرشكة نفسها، طورت 

كذل��ك معدات مكملة لتجهيز املستش��فيات امليدانية. 

ويف الس��ياق نفس��ه، ميكن التحدث أيض��اً، عن بذالت 

الحاية طراز MK-IV التي القت نجاحاً تصديرياً كبراً 

لدى الجيوش وفئات محددة من املجتمع املدين، ويشر 

PMK- األخصائيون أيضاً، إىل األلبس��ة الواقية من فئة

INBC التي تنتجها رشكة باكستانية.

األقنعة الواقية
وبالنسبة ألقنعة التنفس، املعدة نظرياً لالستخدام عى 

نطاق أوس��ع من األلبس��ة، واملصممة بدورها ملكافحة 

املواد الخطرة، ف��إن القناع الواق��ي FM35 هو القناع 

الوحيد من نوعه ال��ذي صمم خصيصاً  لتوفر الحاية 

من التهديدات املختلفة، وهو يلبي التحديات الحربية 

مي النفث املسجلني  الالمتاثلية الحالية، ومرد ذلك لصااّ

اللذين مينحا املستخدمني القدرة عى استعال الكامة 

تتميز املالبس 
الواقية احلديثة 
بتصنيعها من 

أقمشة لها 
مقاومة عالية 
للتأثري احلراري 

الناجت عن العوامل 
الطبيعية أو عن 

املواد اخلاصة 
بأسلحة الدمار 

الشامل
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الناتج��ة ع��ن ارتفاع درج��ات الحرارة، حي��ث أنه من 

ال��رضوري املحافظة عى درجة حرارة الجس��م، وذلك 

نظراً لتأثر الطاقة الشمس��ية ع��ى املركبات، والحرارة 

العالية التي ميكن أن تتولد داخل هذه املركبات.

كا تم تطوير وس��ائل الوقاي��ة الجاعية التي ميكن 

اس��تخدامها يف املنش��آت الحصين��ة، س��واء الثابتة، أو 

املحمولة رسيعة اإلنشاء، وتحقق هذه الوسائل إمكانية 

التخلص من املواد السامة يف املناطق امللوثة حتى ميكن 

لألف��راد العاملني يف هذه املناطق الحصول عى الراحة، 

واستعادة النش��اط، ويتم تزويد هذه املنشآت بأنظمة 

دخول محكمة الغلق ملنع ترسب الهواء امللوث داخلها، 

وبوحدات تكييف للهواء.

وتس��تخدم أنظم��ة الوقاي��ة الجاعي��ة الحديثة 

تقنية الرتش��يح للوقاية من تأثرات استخدام أسلحة 

الدمار الش��امل، وتبنى هذه التقنية عى مرش��حات 

الفحم املنش��ط. ورغ��م أن هذه املرش��حات تحقق 

أع��ى مس��توى م��ن الوقاي��ة، فإنه ال ميك��ن إعادة 

تجديده��ا مرة أخرى، وبالتايل، يجب اس��تبعادها يف 

حالة نفاذ طاقتها االمتصاصية واستعواضها مبرشحات 

جدي��دة، كا أن هذه املرش��حات ميكن اس��تهالكها 

نتيج��ة امتصاصها لرطوبة الجو، وفاعلية وعمر هذه 

املرش��حات يعتم��دان - بدرج��ة كبرة- ع��ى تركيز 

وطبيعة امللوثات، ويقدر عمر هذه املرشحات بعدة 

ساعات، عند التعامل مع العوامل الكيميائية.

واتجه��ت التطوي��رات الحديثة ملرش��حات الوقاية 

الجاعية للتغلب عى املصاعب واملش��اكل الس��ابقة، 

ومتثلت هذه التطويرات يف تحديث وحدات ملرشحات 

ضد أسلحة الدمار الشامل ميكن تجديدها. وتبنى تقنية 

إنت��اج مرش��حات الوقاية الجاعية، الت��ي ميكن إعادة 

تجديده��ا، عن طريق إعادة صالحية هذه املرش��حات 

باس��تخدام تقنية الرتشيح القائم عى االمتصاص، حيث 

يتم ملء هذه املرش��حات مبواد االمتصاص التي ميكنها 

القيام بامتصاص الغازات تحت ضغط، ثم التخلص من 

الغازات املمتصة يف حالة إزالة الضغط. ويش��تمل نظام 

املرش��حات الحديثة عى وحدتني من املرشحات، حيث 

يت��م يف إحداها امتصاص اله��واء امللوث تحت ظروف 

االمتصاص للغازات تحت ضغط، بينا الوحدة األخرى 

من هذه املرش��حات يتم إع��ادة تجديدها عن طريق 

س��حب الغازات امللوثة منها، باس��تخدام هواء مرش��ح 

نظيف وغ��ر مضغوط، وتعمل هذه املنظومة الحديثة 

بواس��طة نظام ترش��يح ذي تصميم خاص، يعتمد عى 

تقنية التحكم يف الهواء بالنظام املقفل.

وحديثاً، ت��م إدخال تطويرات جديدة عى وس��ائل 

الوقاي��ة الجاعية للمركبات عن طريق تزويدها بنظام 

مرش��حات تس��تخدم فيه مواد امتص��اص جديدة، تم 

تطويرها بحيث ميكن إعادة تجديدها وتحقيق إمكانية 

إزال��ة الرطوبة من الهواء املرش��ح، باإلضافة إىل تحقيق 

كف��اءة عالية يف فصل األترب��ة ذات الجزيئات الدقيقة 

واملواد البيولوجية.

أنظمة تطهري املركبات
إن إج��راءات التطه��ر املتاحة حالي��اً واملطلوبة إلزالة 

املواد الس��امة للمركبات الكبرة بعد الهجوم الكيميايئ 

تتطلب االس��تخدام املكثف بدرجة كب��رة لكياويات 

اتجهت األبحاث حول تصنيع أقنعة مجهزة مبروحة تهوية تصميم مالبس واقية قابلة للتطهري وإعادة االستخدام

كجه��از تنفس بضغط س��لبي أو ايجايب عرب ذراع ميكن 

الوصول إليه بسهولة عى وحدة مقاومة النفث املتغرة 

VREU، م��ا يجعل الدخ��ول إىل بيئ��ات التهديدات 

أم��راً ممكناً دون الحاجة إىل اس��تبدال املعدات، وتزود 

املستعمل بأعى مس��تويات الراحة، وهي متاحة مبزايا 

مختلف��ة. والقناع��ان FM35 وST35 يوف��ران حاية 

ضد العوام��ل التقليدي��ة الكيميائي��ة وعوامل الحرب 

البيولوجية، ويرش��حان املواد ذات األجسام الدقيقة، مبا 

فيها التهديدات التي يش��كلها الغبار اإلش��عاعي، وهذا 

يعني عامل حاية فائقة للش��خص الذي يضعه وراحة 

بال كاملة بالتايل. 

تقنيات الوقاية الجامعية
إن احتف��اظ املقاتل��ني بقدراتهم القتالي��ة وهم داخل 

املركبات يتطل��ب وجود تكامل بني نظ��ام الوقاية من 

التأثرات النووية والكيميائية والبيولوجية ونظام تحكم 

يف درج��ات حرارة الهواء داخل ه��ذه املركبات، أي أن 

نظام الوقاية الجاعية يجب أن يعتمد عى توفر بيئة 

نظيفة داخل الحيزات املغلقة للمركبات إلتاحة الفرصة 

لألفراد داخلها لتنفي��ذ مهامهم بدون االضطرار الرتداء 

مالبس الوقاية الفردية.

ولتوف��ر وقاي��ة جاعية فإن��ه جرى تطوي��ر معدات 

ترشيح تتناسب مع وحدات الضخ الهوايئ املصممة لتوفر 

حاية شاملة داخل املركبات والغرف املحصنة. وتجهيزات 

املركب��ات، الت��ي تعمل يف محي��ط قتايل متنق��ل، تتطلب 

أنظم��ة وقاية جاعي��ة من تصميم خ��اص، وقد نجحت 

بع��ض الرشكات العاملية يف تطوير أنس��اق حاية ملقاومة 

التأثرات النووية والكيميائية والبيولوجية مبا يتناسب مع 

األن��واع املختلفة من املركبات واآلليات املدرعة. وتتمحور 

الدراس��ات الجاري��ة حول املرش��حات والفح��م للتوصل 

إىل أوس��ع نطاق حاية ممكن. وبالنس��بة للفحم، تجري 

األبح��اث يف الوالي��ات املتح��دة األمريكية ح��ول الفحم 

املنشط، الخايل من الكروم، ألن الكروم عامل ملوث وضار 

بالصحة، كا تدور الدراس��ات حول تطوير املرشح بحيث 

يك��ون قادراً ع��ى الحاية ضد الجزيئ��ات ذات األحجام 

الصغ��رة جداً، باإلضافة إىل تطوير أجهزة للكش��ف داخل 

املركبات لإلنذار عند تشبع املرشحات.

وعند العمل داخل املركب��ات يف ميادين القتال، ويف 

حالة وجود تهديد باس��تخدام أس��لحة الدمار الشامل، 

فإن��ه يتم االحتفاظ بالحيزات املغلقة لهذه املركبات يف 

حال��ة ضغط عايل ثابت، ملنع ترسب امللوثات الخارجية 

إىل داخ��ل املركب��ات، باإلضاف��ة إىل قي��ام املرش��حات 

الجاعية، املزودة بها هذه املركبات، برتش��يح العوامل 

الخطرة لهذه األس��لحة من اله��واء، والتحكم يف درجة 

حرارة الهواء الذي تم ترش��يحه بواسطة استخدام نظام 

تكيي��ف للهواء. وتزويد املركبات بأجهزة تكييف الهواء 

املرش��ح يضمن املحافظة عى الق��درة القتالية لألفراد 

داخل مركباتهم، بدون تحمل الضغوط الفس��يولوجية 
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التطه��ر، م��ا ينتج عنه مش��اكل كث��رة، باإلضافة إىل 

الدم��ار البيئ��ي املحتمل نتيجة إج��راء عملية التطهر. 

وق��د قامت رشك��ة أملانية بإنتاج وتطوي��ر نظام تطهر 

للمركبات الكبرة باستخدام محرك تطهر نفاث، وميكن 

اس��تخدام هذا النظ��ام يف تطهر الدباب��ات واملركبات 

األخ��رى الكبرة، باس��تخدام غاز منظف وس��اخن يتم 

دفع��ه تحت ضغط عايل، وه��ذا النظام يحقق إمكانية 

تطبيق األس��اليب الرسيعة والحديث��ة لتطهر القوات 

واملعدات امللوث��ة، وهو يتضمن التنظيف باس��تخدام 

الضغط العايل، والتطهر باستخدام الغاز الساخن، سواء 

كان��ت عملية التطهر من امل��واد البيولوجية، أو عملية 

إزالة السمية للمواد الكيميائية، أو عملية إزالة التلوث 

اإلشعاعي. ويتم اس��تخدام نظام هيدرولييك حيث يتم 

دفع الغازات الس��اخنة ذات الضغط العايل من فتحات 

رأسية وعرضية متواجدة بالهيكل الخاص للنظام، وتصل 

إمكاني��ات هذا النظام إىل تطهر نح��و 18 مركبة قتال 

مدرعة أو 30 مركبة مدولبة خالل ثالث ساعات.

تطهري املعدات عالية الحساسية
توج��د حاج��ة ملحة إىل تطهر املس��احات الحساس��ة 

امللوثة، مثل تلك الت��ي تتواجد داخل الدبابات وكبائن 

املركب��ات والطائ��رات، باإلضافة إىل املع��دات الضوئية 

والكهربائية وإإللكرتونية... الخ. وقد وجد أن استخدام 

محاليل التطهر املائية وكياويات التطهر النش��طة يف 

تطه��ر مثل هذه املعدات الحساس��ة يعطي نتائج غر 

مقبولة، حيث يتطل��ب تطهرها معدات خاصة، وذلك 

بهدف إزالة العوام��ل الكيميائية وأي ملوثات من عى 

أس��طحها، باإلضافة إىل إزالة املواد امللوثة التي اخرتقت 

طبق��ة الطالء أو املواد البالس��تيكية، بدون أن تس��بب 

عملية التطهر دمار هذه األسطح.

قامت شركة أملانية 
بإنتاج وتطوير نظام 

تطهري للمركبات 
الكبرية باستخدام 

حمرك تطهري نفاث

وت��م تطوير أجهزة ن��رش ال��رذاذ Spray، وأجهزة 

الس��حب باله��واء الس��اخن، وأجهزة ن��رش محاليل 

التطه��ر، باإلضاف��ة إىل تطوي��ر تقني��ات التفري��غ 

وامليكروويف واملوجات فوق الصوتية، وتم استخدام 

هذه األنظمة يف تطهر مختلف أنواع املواد الحساسة، 

وطبقاً ملتطلبات التطهر.

وبالتعاون بني أملانيا وفرنس��ا، تم تطوير نظام تطهر 

للمواد الحساس��ة من ط��راز DSSM، والذي ميثل أول 

نظام عاملي يعم��ل يف هذا املجال، ويحقق أكرب فاعلية 

لعملي��ة التطه��ر لهذه امل��واد، وىف أقل زم��ن، وبأقل 

متطلب��ات لألفراد القامئني بتش��غيله، كا يلبي الحاجة 

لتقني��ة التطهر الصديقة للبيئة، وميكن اس��تخدامه يف 

إج��راء عملية التطه��ر البيولوجي، ك��ا ميكن تزويده 

مبول��د لأليروس��والت، حتى ميكن تنفيذ مه��ام التطهر 

للمعدات الحساسة. 

أما م��ن ناحي��ة التقني��ة، فبعد جيلني م��ن تطوير 

النظ��ام بات الحل الحايل، الذي يعتمد عى تقنية الغاز 

الس��اخن وتقنية الخواء Vacuum املتقنني فنياً، جاهزاً 

لإلنت��اج. وميثل الحص��ول عى نظم إزال��ة التلوث من 

املعدات الحساس��ة للجيش الفرنيس والقوات املسلحة 

الفديرالية األملانية إس��هاماً أساس��ياً لربط الفجوة التي 

أحدثه��ا الطلب الزائد عى إزال��ة التلوث من املعدات 

الحساسة، وقد يجري إزالة التلوث بشكل مستقل لدى 

إنزال النظام من املركبة الناقلة.

ونظراً ألن املعدات عالية الحساس��ية، مثل املعدات 

اإللكرتوني��ة والضوئي��ة، ال ميك��ن معالجتها بواس��طة 

محاليل التطه��ر النمطية، فإن تطبي��ق تقنية التفريغ 

تضم��ن عملية إزالة املواد الس��امة من عى األس��طح 

الحساسة بفاعلية كبرة، وذلك يف حالة تلوثها مبختلف 

أنواع الغ��ازات الحربية، وقد تم تطوي��ر هذه التقنية 

باستخدام نظام تسخني باألش��عة تحت الحمراء، حتى 

ميكن رفع درجة الحرارة حتى 200 درجة مئوية.

وتحت ظروف اس��تخدام أس��لحة الدمار الش��امل، 

النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو اإلش��عاعية، فإن 

اتخاذ إجراءات الوقاية بغرض الحاية من تأثرات هذه 

األس��لحة، وإجراء عمليات التطهر إلزالة اآلثار الناتجة 

عنه��ا، ميثل تحدياً كب��راً للقوات املقاتل��ة، ويحقق لها 

احتفاظه��ا بقدراته��ا القتالية يف ظ��ل املخاطر الناجمة 

عن استخدام مثل هذه األس��لحة، وقد ظهرت الحاجة 

إىل تطوير وس��ائل الوقاية والتطه��ر بنوعيها، الفردية 

والجاعي��ة، لزيادة القدرة القتالي��ة للجنود للعمل يف 

بيئة ملوثة•

املصادر:

-www.who.int 

-www.zhn.cz

-www.presidency.ucsb.edu 

-www.dtra.mil 

-www.istc.ru

مواد تطهري متوافقة مع البيئة

نتيجللة لزيادة الوعي البيئي خللالل اآلونة األخرية، فإن 
ذلك أظهر الحاجللة إىل تطوير مواد تطهري متوافقة مع 
البيئة، وخاصة خالل فرتة السلم، نظراً الستخدام املواد 
املطهرة يف مواجهة الترسبات للمواد النووية أو السامة 
أو الخطللرة الناتجة عن وقللوع الحوادث، أو يف حاالت 
الطللوارئ. وقد قامللت رشكة أملانية بإنتاج مسللتحلب 
التطهللري الجديد من طللراز TDE-2000، الذي يتمتع 
مبيزة توافقية مع البيئة بدرجة كبرية، باإلضافة إيل متتعه 
بخواص جيدة، بالنسبة للتخزين والتداول واالستخدام، 
ويعترب مللن محاليل التطهري القللادرة عىل إذابة جميع 
عوامل الحرب الكيميائية، سللواء اللزجة أو غري اللزجة، 
من عىل أسللطح املعدات امللوثة، كام أنه يشللتمل عىل 
مواد التفاعل النشللطة املؤكسللدة، باإلضافللة إىل مواد 
التفاعل األساسية، والتي تعطيه القدرة عىل إزالة سمية 
عوامل الحرب الكيميائية، باإلضافة إىل قدرته عىل إزالة 
سللمية مختلف املواد الكيميائية الصناعية السللامة، أو 

تحويلها إىل مواد أقل سمية.

تستخدم أنظمة الوقاية الجامعية الحديثة تقنية الرتشيح للوقاية من تأثريات استخدام أسلحة الدمار الشامل
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حلــم )االفتـــراس(! 
يف مقدمتلله كمرتجللم لكتاب )املياه كلها بلون الغرق( يقول التونيس آدم فتحي "لعلنا مل نر عتمة أشللد من هذه 

التي تحيط باإلنسانية من كل جانب يف بداية هذا القرن الواحد والعرشين، ونحن بني ألفية أُْسِكنت القرب وأخرى 

تنتفض كطائر يخرج من بيضته، ألفية مدججة بكل ما ورثته عن سابقتها من وسائل تدمري الروح والعقل والجسد 

والقيم والوجدان..يف مثل هذه العتامت نحتاج إىل كّتاب مثل إميل سيوران. 

وسلليوران هذا هو فيلسللوف ومفكر حقيقي حتى وإن كان يقول عن نفسلله أنه )فيلسوف بالصدفة( ولد يف 

رومانيللا عام 1911، ألب كاهللن وأم ال تؤمن بالدين، فكانت هذه أوىل مفارقللات حياته، يف العرشين من عمره 

انسلخ عن والديه نهائياً، ثم يف عمر السادسة والثالثني ترك رومانيا للدارسة يف باريس وهناك عاش يجوب أرياف 

فرنسللا وشللوارعها عىل دراجة نارية ويؤلف الكتب بلغته األم حتى اكتشف أن هذه الكتب ال يقرؤها أحد فقال 

"من األفضل أن يكون املرء مؤلف أوبريت عىل أن يكون صاحب سللتة كتب ال يفهمها أحد"، وهنا قرر االنسللالخ 

والخروج عن لغته وهويته الرومانية ليكمل حياته فرنسياً يؤلف باللغة الفرنسية وبها عاش بقية عمره.

إن أكللرث ما مّيز هذا الفيلسللوف هو أنه كان وفياً للفكرة ولفعل الكتابللة وليس للجمهور أو القراء، كان يؤلف 

وينللرش كثللرياً ودون توقف، وكانت كتبلله تلقى حفاوة كبرية مللن النقاد واملثقفني برغللم محدودية توزيعها، يف 

الحقيقة كان سيوران حريصاً عىل التواجد والحضور ولكن ليس عىل الظهور، الحضور الخايل من األضواء والبهرجة 

والفرجة، كان رجالً حريصاً عىل اإلقامة يف مناطق الظل بعيداً عن اإلعالم ووهم الشهرة، وهذا ما ال يستطيعه كثري 

من الكتاب، وهنا - يقول سيوران - يكمن الخطر، الشهرة كمني قاتل يقود إىل نهاية الكاتب!

كان يقول إن مشللكلة الكّتاب حرصهم عىل زيادة جامهريهم وبالتايل سللقوطهم يف فخ الكتابة لهذا الجمهور، 

مبعنللى إرضائه واالنقياد لرغباته، يك يتكرس مرجعية لهم وهذا ما كان يّشللكل رعباً حقيقياً له، هذا الرعب الذي 

دفعه لرفض جائزة بول موران عام 1988 خوفاً من نهاية ال تليق به كمفكر!

كنت أطالع كتابه "املياه كلها بلون الغرق" فلفتتني هذه العبارة "حني يُْشللِبع الطغاة رشاسللتهم يتحولون إىل 

رجال طيبني )!!!( وكان ميكن أن تعود األمور إىل نصابها لوال غرية العبيد، ورغبتهم يف إشللباع رشاسللتهم هم أيضاً، 

إن طموح الَحَمْل إىل أن يتقمص دور الذئب هو باعث أغلب األحداث، كل من ليس له ناب يحلم به، ويريد أن 

يفرتس هو أيضاً" هذه العبارة تحيل إىل حقيقتني: األوىل هي أن سيوران متأثر بشكل واضح بفكر هتلر وقد عاىن 

هو كثرياً من هذا األمر بقية حياته، والحقيقة الثانية أنها تفرس جزءاً من ضبابية املشللهد الذي يتخبط فيه العامل 

اليوم، هذا املشهد امللتبس واملختلط والذي ال يكاد الخيط األبيض فيه يبني من الخيط األسود!.

الذين ظلمتهم األنظمة وقمعتهم لسللنوات طويلة، أزاحوا التاريخ واسللتولوا عللىل واجهة املرسح، وأول فعل 

مارسوه هو ظلم اآلخرين وقمعهم وبأشد مام فعله أسالفهم، الطغاة ال يصريون رجاالً طيبون - من وجهة نظري - 

ذلك ليس خياراً تبسيطياً وعفوياً كام يقوله سيوران، الطاغية تركيبة نفسية وثقافية شديدة التعقيد ال ميكنه بقرار 

أن يصري مالكاً طيباً ألنه شبع من مامرسة الرشاسة، لذلك فكل طاغية مستعد ألن يفني كل يشء يك يستمر حتى 

لو قتل 93000 شللخص كام يف سللوريا، الحقيقة هي أن الطغيان لوثة قاتلة، والحقيقة أيضاً هي أن مصدر الرشور 

هو تلهف املظلوم إلشباع  نزعة التسلط واالنتقام، أي المتالك ناب يفرتس به كام أي طاغية حسب سيوران!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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CAESAR املدفــع ذاتــي احلركــة
يتميز مبستوى عال من خفة احلركة اإلسرتاتيجية والتعبوية

ظلت رشكة Nexter تعمل يف صناعة املنتجات الدفاعية لفرتٍة تزيد عن قرنني من الزمان وهي رشكة ذات 

شهرة عاملية يف صنعها مدًى واسعاً من األنظمة عالية الحداثة، وتغطي املعرفة والخربة الفنية التي تتمتع 

بها الرشكة كل احتياجات القوات الربية والبحرية والجوية يف العامل، ومنذ عام 1764 حيث أنتجت الرشكة 

أول مدافعها ظلت الرشكة تحقق ازدياداً يف املعرفة الفنية الصناعية يف مجال املدفعيات، وبقيت تطويرات 

األنظمة تتصف بأنها مرجعية عالية تظهر بها املدفعيات التي تعمل يف شكل مركبات املدفعية واملدافع 

.CAESAR فئة

إعداد: يل يادف
ترجمة: حممد سليمان

وتعمل رشكة Nexter عىل تحسيين معرفتها باالحتياجات 

العملياتييية واإلملام مبا هو مطلوب ميين خالل العالقات 

الوطيدة بكل مسييتخدمي األنظمة يف القوات املسييلحة 

املختلفيية، خاصييًة يف الجيييش الفرنييي، وظلت خربات 

القرنن من الزمييان تقود رشكة Nexter وجهودها لتحتل 

موقع الريييادة الحالية يف صنع أنظمة املدفعية، مام أتاح 

للرشكيية إنتاج العديد من األنظميية من املدافع والذخائر 

وتوفري بيئة اإلمداد لكتائب املدفعية وتجهيز الحواسيييب 

البالستية BACARA مع توفري برامج التدريب والصيانة 

وخدمات اإلسناد والحلول املختلفة.

 Nexter وتييربز كتائب املدفعية التييي تجهزها رشكة

تطوييير مدافع الرشكيية والتي تتواجييد يف الخدمة بكل 

أنواعهييا يف العديييد ميين الجيوش وهييي أنظمة أثبت 

نجاحها بتشغيلها يف العمليات:

- املركبيية القتالييية ذات العجالت ذاتييية الحركة من فئة 

تقنيات
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CAESAR املدفــع ذاتــي احلركــة
يتميز مبستوى عال من خفة احلركة اإلسرتاتيجية والتعبوية

CAESAR وهييي مييزودة مبدفييع عيييار 155 ملم/ 52 

والذي يوفر اإلسييناد بالنريان ملييدًى يصل 55 كلم وبدقٍة 

عالية.

 TRAJAN ويتوقييع نجيياح مامثييل للمدفع املجييرور -

والييذي يلبي الحاجيية العملياتية التييي تريدها القوات 

.TGS الهندية، باإلنتاج

- املدفييع الخفيييف LGI 105 عيييار 105 ملييم، ويلبي 

احتياجات تواجهه قوات الهجوم مع سييهولة االستخدام، 

وهييو عايل خفيية الحركة ومؤثيير ودقيق وميثل اإلسييناد 

النادي باملدفعية.

مدى الذخرية
تعترب رشكيية Nexter واحييدة ميين رشكات قليلة تصنع 

نظم املدفعية ومتلك قدرات إنتاج السييالح والذخرية مع 

التطويييرات، وهي بهذا توفر العديد من الذخائر وقنابل 

املدفعية والشييحنات ذاتية الدفع والذخائر الذكية، ومن 

.SPACIDO واألنواع BONUS مناذج ذلك األنواع

حلول السيطرة عىل النريان
ويف مجييال تحضييري احتياجات املسييتخدمن تقوم رشكة 

Nexter بتقييييم كل حاجيية عملياتية عىل حدة لتحضري 

تنسيق النريان والسيطرة عليها، مع توفري الحل الالزم:

- الحاسييوب سييهل الحمييل BACARA واملالئم لتنفيذ 

مهام إطالق نريان املدفعية.

- أنواع أخرى من نظم السيطرة عىل نريان املدفعية، هي 

األنظمة AFCS والتي يطلبها الزبائن.

اإلسناد عىل املدى البعيد
تهتم رشكة Nexter بتلبية رغبات وحاجات الزبائن ونتج 

عن ذلييك النظييام CAESAR – CTS مييع إنتاج نظام 

التدريب التشييبيهي CAESAR الرائييدًة يف فئتها وهي 

مثال البتكار رشكيية Nexter ومعرفتهييا الفنية يف مجال 

املدفعية، وهذه األنظمة تتكييون من املدافع 155 ملم/ 

52 كعيييار راكييب عىل بدن املركبيية x 6 6 لتوفري النريان 

وخفة الحركة يف آٍن واحد.

ويف هذا املجال ونسبة لفوائد هذه األنظمة العديدة 

متثييل النظم خييياراً بديالً لألنييواع الثقيليية من أنظمة 

املدفعية ذاتية الحركة، ويتم إدراج العديد من املعدات 

الحديثيية وعدة خييواص أخرى لهييذه األنظمة، لتصبح 

املدفعييية CAESAR دقيقة اإلصابة ومؤثرة حتى عىل 

املدى البعيد.

خفة الحركة اإلسرتاتيجية والتعبوية
تتميز األنظمة CAESAR مبستوًى عاٍل من خفة الحركة 

اإلسييراتيجية والتعبوية وهي أيضيياً مجهزة بحيث ميكن 

نقلها جييواً فهي بييوزن ال يتجاوز 15.9 طنيياً وميكن لها 

االنفتيياح بنقلها عىل الطائرة C – 130 والطائرة العمالقة 

A400M والطائرة "اليوشن" IL76، وتقطع مسافًة تصل 

تستطيع األنظمة 
CAESAR استخدام 

مدًى واسعًا 
متنوعًا من الذخائر 
للعمل ضد األهداف 

احملمية

600 كلم بينام تصل رسعتها عىل الطرق أكرث من 80 كلم/ 

السيياعة مام يربز أنها مرنة وفاعليية. ولقد صنعت رشكة 

Nexter األنظميية CAESAR بحيث أنها تكون متعددة 

الخييواص واملواهب بتطوير الشاسيييهات 6x6 التي يتم 

تجهيزها للرشكة يف رشكة Renault وهي شاسيييهات فئة 

SHERPA 6 x 6 وفئيية SOFRAME والتييي هييي من 

.Mercedes Unimog "النوع "مرسيدس

وتوفر هييذه الحلول التييي جاءت نتيجة مشيياركة 

مدنية لتحديييد املواصفات وتقليل التكلفة، واإلسييناد 

الييالزم لنظم املدفعية مع توفري قدرات الصيانة. وميكن 

أيضيياً تطوير عدة مناذج أخرى من الشاسيييهات حاملة 

املدفعية لإلجابة عىل متطلباٍت يحددها الزبائن حسب 

متطلبات قواتهم وحسب عدة دراسات.

التالؤم العمليايت مع قوات الناتو
تسييتطيع األنظمة CAESAR اسييتخدام مدًى واسييعاً 

املدفعية CAESAR دقيقة اإلصابة ومؤثرة حتى عىل املدى البعيد
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متنوعاً من الذخائر للعمل ضد األهداف املحمية، وذلك 

لتوفييري قدرة ردع املوانع التييي تعيق خفة حركة القوات 

واملعييدات ودحر مناورات العدو املدرعة وبغرض إضاعة 

املناطق لرؤية قطع وتحركات العدو.

وميكيين لألنظمة CAESAR إطالق النريان شييديدة 

االنفجار "الذخائيير HE" وطلقات املدفعية من الجيل 

الجديد والتي توفر دقة رضٍب عالية وتأثرياً شديداً عىل 

األهداف.

ويتييم تركيب النظييم CAESAR مييع املدافع عيار 

155/ 52 وهي الباليستية املشركة، مع قدرة استخدام 

ذخائر 155 ملم من مسييتوى ذخرية حلف الناتو )عيار 

 ،LU211 39 وعيار 52( وبصفة خاصة القنابل والدانات

 BONUS والقنابل ERFB مييع إمكانية إطالق القنابل

والذخائر VLAP مام يزيد املدى ليصل 55 كلم.

Ogre Shell القنابل
وهذه القنابل متثل سلسييلًة من اإلنتاج املخصص للجيش 

الفرني وهييي "مضييادة للدبابات" وانشييطارية "تنتج 

عدة شظايا مؤثرة" وتسييتخدم ضد املناطق غري املحمية 

وأهدافهييا مثل: مراكييز القيادة – بطاريييات املدفعية – 

املركبات املدرعة الخفيفة ومواقع اإلمداد.

وتنتييج القنابييل Ogre Shell قنيبييالٍت بعييدد 63 

قنيبليية ويتميز كل منهييا بآلية التدمييري الذايت – حتى 

ال يسييتفيد منها العدو عند عييدم االنفجار – وجميعها 

قييادرة عىل اخراق تدريع سييمكه يصل 90 ملم، ويتم 

إطالق القنابييل Salvo بعدد 6 قنابل كمجموعة تطلق 

معاً، ليتم انتشار 378 قنيبلة )63 من كل قنبلة( وذلك 

بغرض إشباع منطقة 3 هكتار ويف مدى 35 كلم.

وهناك الذخائر Bonus Rounds وهي ذات ذخائر 

فرعية ذكية وميكن اسييتخدامها بإطالقها ضد الدبابات 

وأنواع املركبات املدرعة املتوسييطة، ولقد طورت رشكة 

 Bofors الذخائر وتقنياتها يف فرنسا ومع رشكة Nexter

السويدية مختصة املدفعية والذخرية.

وتحمييل الذخائيير BONUS ذخائييراً فرعية ذكية 

تصييل مييدى 34 كلم، وتتوافيير العديد ميين املنتجات 

التي تسييتطيع االخراق بقوة "الفئة EFP" وهي عبارة 

عن رؤوس حربية warheads لرضب سييقوف ورؤوس 

دبابات العدو حيث أنها تسهل مهاجمتها يف هذا الجزء 

بتأثريٍ أكرث من األجناب واملقدمات قوية التدريع.

وهنيياك من القنابل القاعدية تنتج زيادة مداها من ملء 

الفراغ بالحشوات مع تقليل االضطراب يف املنطقة خلف 

املقذوف بدون فقدان عنرص الدقة.

األطقم
ويعمييل طاقم مكون ميين 5 أفييراد أو )أو 4 أفراد( من 

النظييام CAESAR ليتمكيين النظييام ميين العمل بدقة 

وجاهزييية تامة يف أقل من دقيقة واحدة، وميكن تجهيزه 

برسعة مام مينع تعرَضه لنريان مدفعية العدو.

C41 System النظام
ويحمييل النظييام CAESAR معه عييدد 18 طلقة، مع 

تزويده بوحدة املالحة الداخلية وحاسييوب باليستي، مع 

تركيب النظام C41 ويستطيع املدفع CAESAR العمل 

مع القوات الفرنسييية بتجهيزه بالوحدة ATLAS ونظام 

.AFCS التحكم يف النريان

ويتميز النظام بإطييالق معدل 6 طلقات يف الدقيقة 

لتصل هذه الذخرية مدًى يصل 42 كلم ERFB بإطالق 

هذه الفئة ميين القنابل باعتباره نظاميياً متميزاً بالدقة 

مييام يضعه يف مقدمة نظم األسييلحة، حيييث أن نظام 

CAESAR يتالءم متاماً مع العديد من املهام والعقائد 

العسكرية.

ردة الفعل..الدقة وقوة النريان
ويُعزى تأثري النظييام CAESAR لقوة نريانه، حيث متنح 

األنظميية عيييار 155/52 مييدًى أكرب من حيييث تغطية 

القنابل والطلقات أهدافها. وميكن كام أسييلفنا إطالق 6 

منهييا – Salvo – متثل قدرة البطارييية بعملها من موقعٍ 

آميين تطلق منه النييريان بعد احتالل هييذا املوقع خالل 

دقيقتن فقط – فرة احتييالل وتجهيز املوقع واملدافع – 

وهذا مينع التعرض ملخاطر نييريان العدو، وحتى يتم كل 

ذلك تتكون النظم CAESAR من:

- نظام السيييطرة عىل نريان املدافع، مع العمل بحاسوب 

يوضع عىل رأس النظام CAESAR ووجود نظام العرض 

إلبراز املعلومات يف املنطقة الخلفية من املدفع.

- وحييدة املالحة ثالثية املحاور إلتاحة الفرصة للتصويب 

اآليل.

- نظام التغذية بالقنابل اآليل.

ويلبييي النظام CAESAR احتياجييات الزبائن للحصول 

عىل "الدقة" وقييدرة النريان الرسيعة مييع تأمن الطاقم 

وتفادي التعرض للتدمري بواسطة العدو.

وحتى تتم تلبية هذه املتطلبييات جميعها يعمل النظام 

يلبي النظام 
 CAESAR

احتياجات الزبائن 
للحصول على 

"الدقة" وقدرة 
النريان السريعة 

مع تأمني الطاقم 
وتفادي التعرض 
للتدمري بواسطة 

العدو

تتميز املدفعية CAESAR بنظام التغذية بالقنابل اآليل
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CAESAR شبكياً مع أنظمة القيادة العليا "البطاريات – 

الكتائب – األلوية.. إلخ" وميكن تطوير العمل باسييتخدام 

 CAESAR كام ميكن للنظام C31 نظام التحكم يف النريان

تشغيل النظم اآللية لتأكيد العمليات اآلمنة.

مستوى استعداد عاٍل ونجاح عمليايت
ودخلت 180 نظاماً من األنظمة CAESAR الخدمة من 

ضمن مجموعيية 250 وحدة تم طلبها، وتسييتخدم هذه 

األنظمة القوات الفرنسييية يف أفغانسييتان لتوفري اإلسناد 

الناري حيث وفرت القدرات العملياتية وأثبتت نجاحها.

واسييتخدمت فرنسا هذه األنظمة ضمن عملها مع قوات 

األمم املتحدة يف لبنان كام تعمل األنظمة مع إحدى دول 

الرشق األوسييط، وتشييكل األنظمة أيضاً جزءاً من قدرات 

املدفعييية امللكية يف تايالند، وينفتييح الجيش الفرني يف 

 UNIFIL كام يعمل يف لبنان القوات ISAF أفغانسييتان

كييام انفتح مؤخييراً للعمل يف مييايل حيث أثبييت نجاحاً 

عملياتييياً لألنظميية CAESAR يف عملها مييع الوحدات 

هناك.

 TRFI 155 وينتظر لهذه األنظمة أن تحل محل النظم

والنظييم AUFI 155 التي ال تزال يف الخدمة، حيث تبقى 

فقط النظم عيار 155 ملم يف خدمة الجيش الفرني.

ومن األمور الهامة يف شأن الربامج CAESAR الجانب 

االقتصادي، وقد متت مراعاة تكلفة ملكية األنظمة والتي 

تبلغ الربييع مبقارنة تواجد مركبات قتييال املدفعية ذاتية 

الحركيية املدرعة، وحوايل خمسيين من تكلفيية املركبات 

املدرعة ذات العجالت العاملة مييع نظم املدفعية، بينام 

تساوي متاماً تكلفة املركبات املجرورة•

الوزن واألبعاد
• الوزن األقىص عند الجاهزية للقتال أقل عن 18 طن.

• الطول 10 مرت.
• العرض 3.7 مرت.

• االرتفاع 2.55 مرت.

الطاقم والكابينة
• طاقم من 5 أفراد، 3 عند الطوارئ.

• كابينة مكيفة الهواء وقليلة الضجيج.

خواص املدفع
• نظام املالحة والحاسوب الباليستي.

• رادار قياس رسعة الطلقات عند إطالقها من الفوهة.
• وميكن للنظام العمل مع أي نظام تحكم يف النريان.

خفة الحركة
.6x6 شاسيه •

• أقىص رسعة يف الطرق أقل من 50 ميل/ الساعة.
• أقىص رسعة يف املناطق خارج الطرق 30 ميل/ الساعة.

• املدى حوايل 370 ميالً.
• نظام ضغط اإلطارات املركزي.

• ميكن نقله عىل الطائرة C 130 تحميل نظام واحد فقط عىل 
الطائرة.

التسليح
• مدفع 155 ملم/ 52.

• يتالءم النظام مع ذخائر الناتو عيار 155 ملم.
• تعبئة القنابل والطلقات هيدروليكياً مع وجود نظام القاذف.

• تعئبة وتعمري آيل: سبطانة 14 عبوة.
• تجهيز البطارية وفكها: يف أقل من دقيقة واحدة.

• معدل النريان: 6 طلقات يف الدقيقة.
• املدى: من 2.8 إىل 26 ميالً.
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األمــــن أوالً..قبــــل النــــدم
مفارقــــات التعايـــــش مــــع القنبلـــــة

يتناول هذا الكتاب جملة من 

القضايا التي تصب كلها يف 

تعزيز اتفاقية منع االنتشار 

النووي، ومستقبل القوى 

النووية الحالية وتلك القادمة، 

ومخاطر استحواذ جامعات 

أو تنظيامت متطرفة عىل 

األسلحة النووية، ويف خطوة 

منهجية يحدد ثالثة عصور 

نووية: األول ينتهي بتفكك 

االتحاد السوفيتي ونهاية 

الحرب الباردة، والثاين ينتهي 

بتفجريات برجي التجارة يف 

الحادي من سبتمرب عام 2001، 

والثالث مايزال مستمراً.

مايكل كريبون

وينطلق من أن معاهدة عدم انتش��ار األسلحة النووية 

قد صممت أصالً لتتالءم وحقبة مبكرة، س��بقت انفراد 

قوة عس��كرية واحدة بالسيطرة، وظهور شبكات رسية 

للتجارة النووية، وخاليا إرهابية تس��عى للحصول عىل 

أسلحة نووية ومواد انش��طارية، ومن الواضح أن هذه 

املعاهدة كانت تس��تند إىل أس��س أقوى بكثري يف عامل 

ثن��ايئ األقط��اب، حني كان��ت القوى العظمى متس��ك 

جميعاً، بزمام الس��يطرة متى ما اتفقت فيام بينها عىل 

أم��ر ما، وكان واضح��اً أيضاً، أن الع���ر النووي األول 

ُع��ّد فرتة يتم خاللها "التم��رن" عىل تطبيق معايري منع 

االنتشار النووي وترس��يخها، وهي املعايري التي يّست 

كتاب

• العنــــوان:    األمن أواًل..قبل الندم

• اللغـــــــة:    العربية

• الطبعــــــة:    األوىل

• تاريخ النرش:  2013

• الصفحـات:   434

املخاطر النووية كان أبرز انجازات العر النووي األول 

هو تأسيس إطار لالمتناع عن استخدام األسلحة النووية 

يف الح��روب، حت��ى لو رُج��ح لعمل كه��ذا، أن يحقق 

مكاسب عىل املدى القصري، كام تم رسم خطط طموحة 

إلنش��اء هيئات للحوكمة العاملية، وأخرى لفرض رقابة 

مركزية عىل وسائل إنتاج األسلحة النووية. 

بدأ الع��ر النووي الث��اين ع��ام 1991، بعد تفكك 

االتحاد الس��وفييتي، وتط��ورت أدوار الوكال��ة الدولية 

للطاق��ة الذري��ة يف منع االنتش��ار الن��ووي، وإذا كان 

الع���ر النووي األول قد متيز باالنتش��ار العمودي من 

خالل قيام واش��نطن وموس��كو بإنتاج ع�رشات اآلالف 

من األس��لحة النووية، فإن الع��ر النووي الثاين، عرف 

تراجعاً واضحاً ملخزون هذه األسلحة يف هاتني الدولتني، 

وكذلك مخزون كل من بريطانيا وفرنس��ا، وقد اس��تمر 

االنتشار عمودياً ولكن هذه املرة مع دخول دول كالهند 

وباكستان والصني هذا امليدان، ومتيز دخول هذه الدول 

بتناف��س قوي بينها يف مجال تطوي��ر كل منها لربامجها 

النووي��ة؛ ولذا ميك��ن أن نقول إن االنتش��ار األفقي ال 

االنتش��ار العمودي كان هو محور االهتامم الرئييس يف 

العر النووي الثاين. 

ومصدر القل��ق اآلخر الذي متيز ب��ه العر النووي 

الث��اين، هو احتامل حيازة القنبلة أو عنارصها الرئيس��ة 

م��ن املتطرفني الديني��ني، أو من يس��مون "العدميني"، 

وقد بات هذا األمر مش�كلًة عابرًة للحدود والقوميات؛ 

وع��ىل أي ح��ال، ف��إن األدبي��ات األكادميي��ة املتعلقة 

باالنتشار النووي يف العر النووي األول مل ت�رش بش�يء 

إىل جامعات مس��تقلة، تعمل وفق��اً ألجنداتها الذاتية 

من خريج��ي املدارس الدينية، كام مل توفر الدراس��ات 

التي تناولت نظرية ال��ردع التقليدي، دعامً كافياً لتلك 

اإلضافات التي أدخلت عىل قوائم التهديدات واملخاطر 

ذات العالق��ة بذلك، كام تم خالل العر النووي الثاين، 

تحقيُق نجاحات مهمة يف مجال منع االنتش��ار النووي 

أكرث صعوبة؛ نظراً إىل أن االنتش��ار األفقي بات يصعب 

وقفه مقارنة إىل االنتش��ار العمودي، وبتعبري آخر، فإن 

وقف االنتش��ار الذي يراد به اس��تعراض العضالت بات 

أس��هل من وقف االنتشار الذي تدفعه هموم ومخاوف 

أمني��ة إقليمي��ة وتعصب دين��ي؛ ومن هن��ا كان عىل 

قدرات الدولة واألجهزة االس��تخبارية مواكبة األحداث 

يف الع���ر النووي الثاين، لكن ه��ذه األجهزة ُصممت 

أصالً ملواجهة تحديات االنتشار املألوفة املرتبطة بالبلد 

نفسه تحديداً، أما موضوع اإلرهاب النووي والخاليا غري 

املركزي��ة ف�يشء آخر، فبعد أن كان��ت حدود تحديات 

االنتش��ار الن��ووي خيطي��ة، يف الع�ر الن��ووي األول، 

تحولت يف العر النووي الثاين إىل "فريوسية" وخيطية، 

يف الوقت عينه.

إن من أسباب عدم حدوث كوابيس نووية حتى اآلن، 

أن األس��لحة النووية، متثل "جوهرة الت��اج" يف الربامج 

النووي��ة الوطنية، وه��ذه "الجوه��رة" ال تعرض للبيع 

أيضاً، مامرس��ة الضغوط عىل الدول التي فضلت اتخاذ 

موقف املتفرج وقت��ذاك، وعىل الرغم من أنها مل تحل 

دون انتهاك قواعد منع االنتشار ومبادئه، فإنها سّهلت 

أيضاً، فرض العزلة عىل القوى التي تخرق هذه القواعد، 

أو إيقاع العقاب به��ا، أما يف العر النووي الثاين فقد 

أص��اب الوهن تلك املعاي��ري، ومل يكن هناك قدر كاٍف 

من الضوابط والنظم الالزمة إلعادتها إىل س��ابق قوتها، 

أم��ا اليوم فهناك س��عي حثيث لص��وغ قواعد عاملية 

جدي��دة للحد م��ن اإلرهاب النووي، ك��ام أنه لن يتم 

التعام��ل وجميع الدول املالكة لألس��لحة النووية عىل 

قدم املس��اواة؛ فاملش��كلة مل تعد تكم��ن يف "القنبلة" 

ذاتها، وإمنا يف الطبيعة والسلوك لدى من ميلكها؛ فدول 

صديقة "مس��ؤولة" كالهند، ال يجوز تعريضها للعقاب 

جراء أفعال سابقة أو الحقة. 

سامت وشواهد وتطورات 
ش��هد العر النووي األول تحقيق كثري من اإلنجازات 

املهم��ة الكربى، أحده��ا تعاون الق��وى العظمى فيام 

بينها للحيلولة دون االنتشار النووي، ويف مجال تقليل 
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عادة؛ وبفضل املبادرات التعاونية للحد من التهديدات 

النووية، فإن األس��لحة واملواد الخطرية أمس��ت تحاط 

مبستوى أفضل من الحامية، وبات يصعب جداً الحصول 

عليه��ا ولو توافر من يقدم العون م��ن الداخل، وحتى 

لو أمكن رشاء األس��لحة النووية، فإنها تكون يف الغالب 

م��زودة بأجهزة تعط��ل عملها ملنع أي اس��تخدام غري 

مص�رح به، وقد أصبح الحص��ول عىل اليورانيوم العايل 

التخصيب أس��هل بكثري من رشاء أسلحة نووية، وبرغم 

تواف��ر املناف��ذ التي تتي��ح الحصول ع��ىل التصميامت 

األولية الالزم��ة لتحويل اليورانيوم العايل التخصيب إىل 

"س��حابة فطر"، فإن توظيف فرق العمل ذات املهارات 

املطلوبة لتنفيذ هذه العملية، ليس باألمر الس��هل، ثم 

إن السعي إىل ذلك الهدف ميكنه أن يوفر إشارات تنبيه 

للوكاالت االستخبارية العرتاض تلك الجهود. 

تنبؤات تسبق األحداث
إن م��ن األرج��ح أن يكون الح��دث التاريخ��ي القادم 

س��لبياً أكرث منه إيجابياً، فالتطورات النووية األكرث إثارة 

للقلق تنبئ ب�ع��ر نووي ثالث؛ ومن هذه التطورات: 

اس��تخدام الس��الح النووي من دولة م��ا يف حالة حرب 

فعلية، واس��تخدام السالح النووي من جامعة متطرفة، 

واس��تخدام األسلحة املش��عة، أو القنابل "القذرة" التي 

تشجع اآلخرين عىل شن هجامت مامثلة، وعودة عدد 

كبري من الدول إىل اس��تئناف التج��ارب النووية، انهيار 

الضوابط التي حددها النظام العاملي ملراقبة االنتش��ار 

النووي، ولعل الع�ر النووي الثاين ليس بحاجة إىل أن 

يقرتن - بالض�رورة - بهذه التطورات، فثمة سيناريوهات 

أكرث إرشاقاً ممكنة الح��دوث أيضاً، وهي التي ميكن يف 

إطارها إصالح نظام العالقات القامئة بني القوى الكربى، 

والتحكم يف برنامج األس��لحة النووية اإليراين، كام هي 

الحال اآلن يف كوريا الش��املية، كام ميكن متويل الربامج 

التعاونية بسخاء أكرب وتنش��يطها للحد من التهديدات 

النووي��ة، ورمبا لن يكون هناك داٍع إىل ظهور "س��حب 

فطر" جديدة يف املس��تقبل النووي، فامزال يف اإلمكان 

إحب��اط أعامل اإلره��اب الن��ووي أو تفاديها، وليس يف 

مقدور أحد التنبؤ مبا يخبئه املستقبل يف هذا املنعطف 

املضطرب املثري للقلق.

إن التط��ور اإليج��ايب اآلخر يف عرن��ا الراهن هذا، 

هو تزايد الخيارات العس��كرية التقليدية بالنس��بة إىل 

الق��وى العظمى؛ وهذا يعني إمكانية اس��تمرار تقلص 

األدوار املحتملة التي توكل إىل األسلحة النووية، وتشهد 

��خ ه��ذه النزعة فيها  الواليات املتحدة األمريكية، ترسُّ

أكرث م��ن أي مكان آخر، بعد أن أضافت واش��نطن إىل 

خططها الخاصة بالح��روب النووية، قدرات متّكنها من 

توجيه رضبات تقليدية آماداً طويلة، كام أن هناك قوى 

كربى أخرى تعكف حالياً عىل تحس��ني دقة منظوماتها 

التقليدية املامثلة، من حي��ث الدقة والقوة التدمريية؛ 

وهو ما يسهم يف تقوية هذا االتجاه. 

النظام العاملي ملنع االنتشار النووي
عىل الرغم من ح��االت عدم االكرتاث بأح��كام النظام 

العاملي ملنع االنتش��ار النووي، وه��ي التي تقع بني آٍن 

وآخر م��ن األطراف الرئيس��ة ذات املصلح��ة بإنفاذه، 

فإن ما يتس��م به ه��ذا النظام من مرون��ة وقدرة عىل 

التكيف، يشهد عىل أهميته الجوهرية، ومع أن مواطن 

الضع��ف املتعددة الكامن��ة يف االتفاقيات العاملية ملنع 

انتش��ار األس��لحة النووية مل تعد خافي��ة عىل أحد، إال 

أن الخط��وات والتدابري التصحيحية مات��زال يف متناول 

الي��د؛ فليس هناك نظام دويل آخر يرمي إىل التحكم يف 

أسلحة ومواد خطرية مثل هذه، كهذا النظام من حيث 

اتس��اع نطاق عضويته وعملياته التفتيش��ية املفاجئة، 

ولق��د باتت القوى العظمى مدرك��ة حجم األذى الذي 

ميك��ن أن يحدثه انهيار هذا النظام، بعد أن ضمن قيام 

التع��اون بني هذه القوى يف كث��ري من األزمات الصعبة، 

وإىل جانب ما تقدم، فإن إقرار الجميع تقريباً بأهميته 

، قد س��اعد أيضاً عىل تضييق نطاق االس��تثناءات التي 

تسعى القوى العظمى عادة للحصول عليها من قواعد 

هذا النظام وأحكامه. 

القوى املحركة
بالنس��بة إىل مس��تقبل نووي س��لبي فإن هن��اك قامئة 

للقوى املحركة التسع السيئة جداً، منها: 

- االس��تخدام املقبل ألسلحة نووية يف حرب تنشب بني 

الدول.

- اإلخفاق يف وقف برنامجي األس��لحة النووية: اإليراين 

والكوري الشاميل، أو قلب مقاصدهام الحالية.

- بناء املزيد من املنشآت واملراكز للتخصيب واملعالجة 

يف دول تح��اول تقليل احتامالت خس��ائرها، من خالل 

تبن��ي خيارات بديل��ة، وقد تتطل��ع إىل أن تكون قاب 

قوسني أو أدىن من امتالك "القنبلة".

- اإلخف��اق يف االحتف��اظ باألس��لحة الخط��رية واملواد 

النووي��ة التي ميك��ن اس��تخدامها يف تنفي��ذ عمليات 

إرهابية، يف أماكن آمنة، وحراستها بالشكل املناسب.

- اس��تئناف التجارب التي تُجرى عىل األسلحة النووية، 

وزيادتها.

- تواصل إنتاج اليوارنيوم والبلوتونيوم، بدرجة تخصيب 

عالية؛ لغرض تصنيع أسلحة نووية.

ولهذه األس��باب وغريها، تبدو إزالة األسلحة النووية 

كلي��اً من عىل وجه األرض؛ هي الغاية النهائية املتوخاة، 

ولكنها قد تُحول إىل غاية نهائية خطرية إن مل تقم الدول 

األخرى جميع��اً بإزالة هذه األس��لحة بصورة دامئة من 

باب التعامل باملثل، وعىل نحو ميكن التحقق منه؛ ولذا، 

فإن إلغاء األسلحة النووية، ميثل الخيار األفضل ملستقبل 

نووي بديل، وهو األصعب عىل التحقيق يف آٍن واحد. 

عنارص التعامل
لقد وظّف رؤس��اء أمريكي��ون خالل الح��رب الباردة، 

خمس��ة عنارص أساس��ية للتعام��ل مع"القنبلة"؛ وتلك 

ه��ي: ال��ردع، والقوة العس��كرية، واالحت��واء، والجهد 

الدبلومايس، ومراقبة األسلحة، ولكن السبيل إىل تحقيق 

هذه الدعامات األساسية كانت تفتقر يف بعض األحيان 

إىل التناغم والحكمة.

وع��ىل الرغم م��ن أن العنارص الخمس��ة الرئيس��ية 

السالفة الذكر، مل تكن دامئاً متداخلة بشكل كامل، فإنه 

مل يكن يف اإلمكان است�بعاد أي من�ها،؛ إذ كان من ش�أن 

ذل��ك أن يف�اقم املخ�اطر الن�ووي��ة: فالردع واالح�تواء 

تطلب��ا - ع��الوة عىل تواف��ر القوة العس��كرية - توافر 

تطمينات تنش��أ من اتص��االت وحوارات دبلوماس��ية، 

وعمليات تس��تهدف مراقبة األس��لحة كذل��ك، فالدول 

الجدي��دة التي تنش��د الحصول عىل القنبل��ة النووية، 

واملجموع��ات املتطرف��ة التي تعت��زم القي��ام بأعامل 

إرهابية نووية، تسعى جميعها المتالك املواد واملنتجات 

النهائية الجاهزة نفس��ها؛ ومن هنا، فإن أرسع أسلوب 

بالنسبة إىل الفئتني إلنجاح مساعيهام، يكمن يف وسائل 

اإلنتاج القامئة بالفعل يف الدول التي متتلك "القنبلة". 

وع��ىل أي ح��ال، ف��إن اعت��امد مفهوم إس��رتاتيجي 

جدي��د للحد من التهديدات الش��املة، لن يق�يض عىل 

مظاه��ر التوتر؛ ألن األخطار النووية أكرث تنوعاً ومنافاة 

للنظ��ام من إخض��اع التعامل وإياها للسياس��ات ذات 

"القياس الواحد" التي تصلح لحس��م املشكالت جميعاً 

مهام اختلفت، ولكْن، م��ا مل نحاول التوصل إىل مفهوم 

إس��رتاتيجي، فإن أي مب��ادرات تطرح يف ه��ذا املجال 

س��وف توصف بأنها غري متامس��كة، وقد تصبح كذلك 

بالفعل، فكلام كان املفهوم االس��رتاتيجي مرتابطاً وأكرث 

قب��والً، أصبح ممكن��اً - عندئٍذ - متريره م��ن إدارة إىل 

أخرى، واكتسابه املزيد من الدعمني املحيل والدويل•
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يعترب معهد حرس الرئاسة بالقوات املسلحة أحد املعاهد العسكرية التي متد قواتنا املسلحة بالعنارص 

املؤهلة واملدربة تدريباً حديثاً يواكب مستجدات العرص، ويأهلهم للعمل بكفاءة وإتقان يف كافة وحدات 

القوات املسلحة وحرس الرئاسة عىل وجه الخصوص، والذي بدوره يزود القوات املسلحة لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة بقدرات عسكرية ضاربة قادرة عىل القيام بعدة مهام يف وقت واحد مبرونة وكفاءة عالية، 

ولديها القدرة عىل تنفيذ نطاق واسع من الواجبات والعمليات للدفاع عن الوطن وحامية أمنه.

حوار: النقيب جميل خميس السعدي
تصوير: زايد الشامسي

معهـد حـرس الرئاســة يواكــب مستـجـدات التــــــــــــــدريـب بكفــاءة وإتـقــان
ميد القــوات املسـلحــة مبقاتلـيــن مزوديـــن بقــدرات عسكـريــة ضاربـــة
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معهـد حـرس الرئاســة يواكــب مستـجـدات التــــــــــــــدريـب بكفــاءة وإتـقــان
ولنتعرف عىل واجبات ومهام معهد حرس الرئاس��ة عن ميد القــوات املسـلحــة مبقاتلـيــن مزوديـــن بقــدرات عسكـريــة ضاربـــة

ق��رب قامت مجلة "درع الوطن" بزيارة إىل مقر املعهد، 

تجول��ت من خالله��ا يف مختل��ف األجنحة واألقس��ام، 

والتقت مع العقيد الركن عبدالله محمد الظاهري قائد 

معهد حرس الرئاسة، وأجرت معه الحوار التايل:

هال تكرمت��م بإعطاء القارئ نبذة عامة عن تأس��يس 

معهد حرس الرئاسة؟

 بع��د ص��دور التوجيهات من قبل س��يدي الفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة باستحداث تنظيم 

حرس الرئاس��ة يف القوات املسلحة يف فرباير عام 2011، 

وبناءاً عىل دراس��ة عميقة ومطولة من قبل قيادة حرس 

الرئاس��ة تم التصديق عىل إنش��اء معهد حرس الرئاسة 

ليضم مدرس��تني هام مدرسة التدريب األسايس ومدرسة 

التدريب التقدمي، وتم ذلك بتاريخ 26 /6/ 2012.

ما هي الواجبات التي أسندت ملعهد حرس الرئاسة؟

من أه��م الواجبات التي أنيطت مبعهد حرس الرئاس��ة 

إعداد ضباط وضباط صف وأفراد مرتب حرس الرئاس��ة 

ليصبح��وا مقاتلني متخصصني قادرين عىل القيام باألداء 

العمليايت يف أي زمان وم��كان، وعقد الدورات املخطط 

لها سنوياً من قبل قيادة حرس الرئاسة، وكذلك اإلشرتاك 

املستمر يف تنسيق التدريب بني املعهد ووحدات حرس 

الرئاسة.

هل لنا أن نتعرف عىل خطة التأهيل املتبعة يف املعهد؟ 

اعتم��دت قيادة حرس الرئاس��ة خطة تأهي��ل الضباط 

وضباط الصف بناءاً عىل دراس��ة مستوفية بحيث يبدأ 

الف��رد بدورة املس��تجدين، ومن ثم الدورة التأسيس��ية 

لحرس الرئاس��ة، وهي الدورة التي تأهل الفرد والضابط 

ليصبح مقاتالً ذو كف��اءة عالية واقتدار، وبعداجتيازهم 

لهذه ال��دورات ينتق��ل املتدرب إىل مدرس��ة التدريب 

التخصيص حسب تخصيصهم لوحدات حرس الرئاسة.

كيف يت��م التعامل م��ع  املس��تجدين؟ وهل يخضع 

املس��تجد إىل أي��ة برامج معينة؟ وكي��ف يتم التعامل 

م��ع مرحلة تحويل��ه من الحي��اة املدني��ة إىل الحياة 

العسكرية؟

يتم اس��تقبال األفراد الذين يرغبون يف االلتحاق بحرس 

الرئاسة مبدرسة التدريب األس��ايس، ويحولون إىل قسم 

الطب الريايض ليخضعوا للفحوصات الجس��دية للتأكد 

من لياقتهم الصحية ومدى صالحيتهم للتدريب، ويقوم 

القس��م بقياس الطول والوزن ومحي��ط الخرص ومؤرش 

معدل كتلة الجس��م، ويقسمهم إىل مجموعات )نحفاء، 

عاديون، بدناء(، ويلحق البدناء بش��كل إجباري بالقسم 

للعمل عىل تخفيض أوزانهم حيث يتم ذلك وفقاً ألسس 

علمية دقيقة تب��دأ بالتغذية الس��ليمة وتدريبهم عىل 

معدات تتامىش مع أوزانهم، وتثقيفهم صحياً، وعالجهم 

نفسياً، وكل ذلك يتم مبتابعة يومية وتقارير دورية ترفع 

لقس��م التدريب عن م��دى تقدم كل ف��رد منهم حتى 

يصلوا إىل املس��توى الذي يؤهلهم، وم��ن ثم يلتحقون 

مبرحلة التش��كيل، والتي تسبق دورة املستجدين، وهي 

املرحلة التي يت��م خاللها رفع مس��توى اللياقة البدنية 

وتعل��م أساس��يات الحاس��ب اآليل واللغ��ة اإلنجليزية 

يسعى معهد حرس 
الرئاسة إىل إعداد 
فرد قوي مقاتل 

يستطيع العمل حتت 
أي ظرف ويف أي وحدة 

من وحدات  القوات 
املسلحة

تدريبات مهارية عالية

العقيد الركن عبدالله محمد الظاهري قائد معهد حرس الرئاسة
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وتوضي��ح املس��ار التدريبي لجميع املس��تجدين من 

بداية االلتحاق وحتى نهاية الدورات التي سيلتحقون 

به��ا، وكل ذل��ك يف بيئة عس��كرية منضبطة تهيؤهم 

وتعدهم لتلقي التدريب األس��ايس بحامس وانضباط 

ومعنويات عالية.

م��ا هو الدور ال��ذي يلعبه جناح إس��ناد التدريب يف 

العملية التدريبية باملعهد؟

يعترب جناح إس��ناد التدريب من األجنحة األساس��ية 

مبعه��د ح��رس الرئاس��ة حي��ث يحتوى ع��ىل عدة 

أقسام تعمل بشكل أس��ايس لتوفري جميع املتطلبات 

والظ��روف التي تجعل امل��درب منش��غالً بالعملية 

التدريبية فقط، حيث يق��وم الجناح بتجهيز الربامج 

للمدرب��ني بحيث يكون لكل م��درب برنامجه للعام 

بأكمل��ه، م��ع صالحي��ات بالدخ��ول عىل الش��بكة 

الداخلي��ة ملعرفة تفاصيل عمل��ه، باإلضافة إىل املواد 

التدريبية مشتملة عىل الربامج ومساعدات التدريب 

وفقاً لربنامجه الس��نوي، كام يقوم الجناح باستخدام 

األنظمة اإللكرتونية لتجهيز طلبات الدورات اإلدارية 

كالذخرية، األس��لحة، اآللي��ات، واملحارضين الزائرين 

وحج��ز ميادي��ن الرماي��ة ومناط��ق التدري��ب قبل 

بداي��ة العام التدريب��ي للتأكد من انس��ياب العمل 

للدورات بش��كل س��لس ودون ازدواجية أو تعارض 

يف اس��تخدام امل��وارد وامليادين مام ميك��ن املدربني 

من التف��رغ للتدريب فقط، كام يق��وم هذا الجناح 

بعمل بنك لألس��ئلة لجميع مواد الدورات، وينش��ئ 

االختب��ارات لجميع امل��واد الختيار أس��ئلة االمتحان 

املطل��وب إلكرتونياً بحيث ال تتكرر األس��ئلة وتتنوع 

م��ن حيث الس��هولة والصعوبة مبا يحقق املس��توى 

املطل��وب الوصول إليه من قبل الطالب، وبعد انتهاء 

االمتحان تس��لم الكشوفات والدرجات قبل أسبوعني 

م��ن نهاية ال��دورة بعد التأكد من دقتها وس��المتها، 

وتحفظ جميع الوثائق املتعلقة بالدورات )شهادات، 

نتائج، كشوفات، تقارير رسية( بالجناح بحيث ميكن 

الرجوع إليها متى ما دعت الحاجة.

حـــرس الرئاســــة

تعترب قيادة حرس الرئاسة من الوحدات التي تبتعد عن 
الوترية العامة أو السياق العام للقوات املسلحة التقليدية 
مثل الوحدات الرئيس��ة من قواٍت بري��ٍة وبحريٍة وجويٍة، 
وذل��ك من حيث التنظي��م والتس��ليح والتدريب واملهام 
املكلف��ة بها داخ��ل الدولة، وكانت فكرة تكوين وإنش��اء 
حرس الرئاس��ة التي لقيت منذ البداية عناية خاصة، حجر 
األس��اس للتطور الكبري الذي ش��هده حرس الرئاسة، ومن 
خالل اندماج بعض وحدات القوات املسلحة تحت قيادة 
واح��دة وعلم واحد يف الرب والبح��ر والجو، أمثر يف النهاية 
ع��ن إعالن قيام ه��ذه القوة الضاربة والت��ي أطلق عليها 

مسمى )حرس الرئاسة(.

تدريبات يف بيئة عسكرية منضبطة

كفاءة يف التدريب وتنفيذ املهام

مهارة واتقان يف الرماية
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ما هو أهمية وجود مكتبة مبستوى عاٍل يف معهد 

حرس الرئاسة ؟

تم إنش��اء مكتبة معهد حرس الرئاسة بقسميها بكل 

من مدرس��ة التدريب األس��ايس والتقدمي لتش��جيع 

الطالب عىل االطالع وزيادة املعرفة يف وقتهم الخاص 

للقراءة سواء كانت ورقية أو إلكرتونية، وتوجد برامج 

تعليمي��ة ذاتية متك��ن الطالب من رفع مس��تواه يف 

اللغة االنجليزية مع وجود معلم يساعد الطالب عىل 

تحسني مس��توياتهم، وكذلك برامج لتعلم الحاسوب 

ألفراد الدورات.

ما هو الدور الذي يقوم به قس��م اإلعالم واإلنتاج 

يف دعم العملية التدريبية للمعهد؟

يقوم القس��م بتطوير مس��اعدات التدري��ب ولوازم 

التعليم وتقديم اإلس��ناد اإلعالمي للدورات التدريبية 

التي يعقدها معهد حرس الرئاس��ة، وذلك إىل جانب 

أرش��فة وتوثيق فعاليات التدريب حتى تكون مبثابة 

مرجع مستقبيل للمعهد، ويقوم القسم بإنتاج فيديو 

تدريبي وتعريفي يعرض ألغراض اإليجاز عن أي دورة 

أو ألغراض التدريب، وبرامج العروض التفاعلية التي 

تدرب الطالب عىل املواضيع دون القفز عىل املراحل، 

وه��ي ثنائية األبعاد وميكن أن تك��ون ثالثية األبعاد، 

إضافة إىل ع��روض الباوربوينت ذات األبعاد الثالثية، 

وقبل التوجه للتدريب العميل تس��تخدم املش��بهات 

ملحاكاة الواقع حيث يستطيع املدربون اختيار مكان 

التدريب، ويقوم القسم بتحويله إىل مشبه ذو أبعاد 

ثالثية يتدرب الطالب بداخله بشكل يحايك الواقع. 

هل هناك تنسيق وتعاون بني معهد حرس الرئاسة 

واملعاه��د والكلي��ات املامثلة يف ال��دول العربية 

واألجنبية؟

لدى املعهد تعاون مع عدد من الكليات العس��كرية 

واملعاه��د داخل الدولة وخارجه��ا، حيث يتم تبادل 
الزيارات ع��ىل مختلف املس��تويات لتعزيز التعاون 

وتب��ادل الخربات واإلطالع عىل الربامج التدريبية، كام 

يت��م إلحاق عدد من املتدربني واملرش��حني الطيارين 

التابعني لحرس الرئاس��ة بالكليات يف عدد من الدول 

الصديقة؛ وذلك للتدريب تحت متابعة وإرشاف من 

قبل معهد حرس الرئاسة•

قائد املعهد: 
نسعى ألن نكون 
املعهد التدريبي 

ذو املرتبة األوىل يف 
العامل

خالل أحد التدريبات

قدرة عىل األداء يف كافة الظروفدرع الوطن خالل اللقاء مع قائد املعهد
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تزخر الساحة العلمية 

والعملية يف مختلف قياداتنا 

ووحداتنا العسكرية بالعديد 

من املواهب واإلبداعات  

حيث غدت هذه الوجوه 

املتميزة عالمة فارقة يف 

محيطها يشار إليها بالبنان، 

وعالوة عىل ذلك فهي تعد 

أثراً واضحاً يتجىل فيام ميكننا 

تسميته بـ"اقتناص الفرص" 

تلك الفرص الثمينة التي 

تتيحها القوات املسلحة 

ملنتسبيها من تعليم وتأهيل 

وتدريب ومتابعة حتى يصلوا 

إىل مستوى الطموح الكبري 

الذي تعول قيادتنا الرشيدة 

عىل أبنائها لينالوا به أعىل 

الرتب وأرقى املستويات 

العلمية والعملية.

حوار: جميلة الكعبي 
تصوير: عبدالرحمن بن 
عباد

يوسف احلوسني... أول طبيب مواطن يحـــــــــــــصد أعلى مؤهل علمي يف طب الصحة العامة
اخلدمات الوقائية يف القوات املسلحة تفوق مبستواها غريها من اجلهات

بداية هالّ تكرمت بالتعريف ببطاقتك الشخصية؟ 

اسمي يوسف اسامعيل الحوس��ني، مواليد دولة اإلمارات 

العربية املتحدة عام 1968، متزوج ولدي من األبناء س��تة، 

أعمل يف القوات املس��لحة منذ عام 1991، وأش��غل حالياً 

رئيس قس��م الصحة العام��ة واألمراض املعدية يف س��اح 

الخدمات الطبية مبستشفى زايد العسكري وذلك من شهر 

أكتوبر 2008 وحتى اليوم. 

ماهــي املراحل الدراســية واملؤهــالت األكادميية التي 

اجتزتها قبل التخصص؟

حصل��ت عىل  ش��هادة الدكتوراة ف��ي ط������ب الصح��ة 

العام��ة م��ن جامع��ة س���يدين باس��راليا يف ديس��مربعام 

2009  وكانت الرس��الة بعن��وان " تطوير، تطبيق، وتقويم 

اسراتيجيات لرفع نسبة استخدام حزام األمان يف أبوظبي، 

دولة اإلمارات العربية املتحدة"، كام عملت باحثاً رئيس��ياً 

يف مجال الس��امة املرورية يف معهد جورج للصحة العامة 

بجامعة س��دين يف الف��رة من يولي��و 2003 وحتى أكتوبر 

2008، كام عملت رئيس��اً لقس��م الطب الوقايئ واألمراض 

املعدية والتطعيم يف مديرية الخدمات الطبية بالقوات 

املسلحة يف الفرة من أكتوبر 2001 ولغاية يوليو 2003، 

وحصلت أيضاً عىل درجة ماجستري تنفيذي إدارة أعامل 

يف إدارة املنش��آت الصحية من لندن باململكة املتحدة، 

ونل��ت درجة املاجس��تري يف طب الصح��ة العامة عن 

رس��الة بعنوان"تقويم الخدمات املقدمة لألطفال من 

ذوي االحتياجات الخاصة" م��ن جامعة دبلن بايرلندا 

يوليو2001، وكنت قد حصلت عىل درجة البكالوريوس 

يف الط����ب والجراح�����ة العام�ة م��ن الكلية امللكية 

للجراحني بايرلندا نوفمرب عام 1995، وعملت باحثاً يف 

مجال الصحة العامة بجامعة دبلن بإيرلندا من سبتمرب 

2000 وحت��ى يوني��و 2001، كام كنت قائ��داً للرسية 

الطبية السادس��ة يف س��اح الخدمات الطبية يف الفرة 

من نوفمرب 1998 وحتى سبتمرب 2000، وعملت طبيباً 

مامرس��اً عاماً مبستشفى زايد العس��كري يف الفرة من 

يناي��ر 1998 وحتى نوفمرب 1998،وعملت أيضاً طبيب 

امتياز  بايرلندا يف عام1997 .
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يوسف احلوسني... أول طبيب مواطن يحـــــــــــــصد أعلى مؤهل علمي يف طب الصحة العامة
اخلدمات الوقائية يف القوات املسلحة تفوق مبستواها غريها من اجلهات

مــا الدواعــي أو الظروف التــي جعلتك تختــار هذا 

التخصص دون غريه؟

يعت��رب تخصص طب الصح��ة العامة والط��ب الوقايئ أحد 

ف��روع الط��ب املتخصص يف صح��ة املجتمع، ونظ��راً لقلة 

املختص��ني يف ه��ذا املجال ال��ذي ال يتج��اوز عددهم فيه 

عىل مس��توى الدولة 20 طبيباً، وندرتهم خصيصاً  يف قيادة 

ساح الخدمات الطبية، فقد تم اختياري و ابتعايث لدراسة 

املاجس��تري ىف الصح��ة العام��ة يف ايرلندا، وبعد املامرس��ة 

واكتس��اب الخربات الازمة تم إيفادي مرة أخرى لدراس��ة 

درجة الدكتوراه يف الصحة العامة بجامعة س��يدين باسراليا 

وكن��ت بذلك أول طبي��ب مواطن وعىل مس��توى الدولة 

يحص��ل عىل أعىل مؤه��ل علمي يف مج��ال طب الصحة 

العام��ة وهي ش��ه�ادة )DRPH(، والت��زال هناك حاجة 

إىل مزي��د من املتخصصني ىف مختلف ف��روع طب الصحة 

العامة. 

الطــب الوقايئ هو أحــد أفرع الطب املعنية بدراســة 

وإيجاد وتطبيق ُسُبل الوقاية من األمراض، فهال حدثتنا 

عن هذا العلم ، وإىل ماذا يهدف تحديداً؟

الصحة العام��ة أو Public health هي "علم وفن الوقاية 

م��ن األم��راض"، وهي ته��دف إىل إطالة الحي��اة واإلرتقاء  

بالصح��ة من خ��ال الجه��ود املتكاثفة للمجتمع بش��كل 

ع��ام  كاملنظ��امت واملجتمعات الخاص��ة والعامة واألفراد 

وذل��ك من أجل صحة البيئ��ة، ومكافحة األمراض املعدية، 

وتعليم األفراد الصحة الشخصية، والوقاية من األمراض 

)املعدي��ة و املزمن��ة( حتى ينعم الف��رد واملجتمع بأعىل 

املعايري الصحية .

وتعترب الصح��ة العامة مفهوماً حديث��اً، عىل الرغم من 

امت��داد جذوره إىل قدي��م التاريخ، فمن��ذ بداية الحضارة 

البرشي��ة ُع��رف أن املي��اه امللوثة ونق��ص إدارة املخلفات 

بأس��لوب مائم يؤدي إىل انتش��ار األمراض التواصلية )أي 

الت��ي تنت��رش بالتواصل م��ع اآلخرين(، ومع ب��دء مرحلة 

الوبايئ)epidemiological transition( وبسبب  االنتقال 

انتش��ار األمراض املعدية يف القرن العرشين، بدأت الصحة 

العام��ة بالركيز ومبزيٍد من االهت��امم عىل األمراض املزمنة 

مث��ل الرسطان وأمراض القلب والس��كري، حيث أس��فرت 

تل��ك الجهود واالهتاممات يف العدي��د من الدول املتقدمة 

 infant( ع��ن تناقص واض��ح يف معدل وفي��ات األطف��ال

mortality rate( م��ن خ��ال اس��تخدام وتطبيق الطرق 

الوقائية، كام يتمثل هدف تدخل الصحة العامة يف الوقاية 

من والتعامل مع األم��راض، كاإلصابات، والظروف الصحية 

األخرى من خ��ال املتابعة ومراقبة الح��االت هو اإلرتقاء 

بالس��لوكيات الصحية ودعمه��ا ، وناحظ أن هناك العديد 

من األمراض التي ميكن الوقاية منها من خال بعض الطرق 

البسيطة غري العاجية، فعىل سبيل املثال أظهرت األبحاث 

أن الترصفات البس��يطة لغسل اليدين بالصابون لها القدرة 

عىل الوقاية من العديد م��ن األمراض املعدية، ويف حاالت 

أخ��رى، قد يكون ع��اج املرض أو ضبط مس��ببات املرض 

والتحك��م فيه، عمليًة رضوريًة حيويًة للوقاية من انتش��ار 

املرض بني اآلخرين.

 األمراض التي يهتم الطــب الوقايئ مبعالجتها عديدة، 

فام هو تصنيف هذه األنواع؟

الطب الوق��ايئ جزء مكمل للطب العاجي والتش��خييص، 

وه��و ال يقوم مبعالج��ة املرض وإمنا يعم��ل وبالتعاون مع 

قس��م الطب العاجي بوضع السياس��ات الخاصة للوقاية 

من ظهور األمراض وطرق الوقاية منها، والتقليل من اآلثار 

الس��لبية الناجمة عن تفيش املرض، ومحاربة أمناط الحياة 

الغري صحي��ة، من خال التثقيف الصح��ي و البيئي ورفع 

مستوى الوعي لدى مختلف رشائح املجتمع، فهناك أمراض 

معدية و أمراض مزمنة وهناك برامج وقائية متعددة لكل  

من هذه األنواع.

مــا أبرز مهــام واهتاممــات الطب الوقــايئ، وما هي 

مستويات الوقاية عموماً؟

يتمثل محور اهتامم ط��ب الصحة العامة و الطب الوقايئ 

يف تحس��ني الصحة وجودة الحي��اة،  وذلك من خال رقابة 

ومتابعة الحاالت املرضي��ة، باإلضافة إىل االرتقاء باألداءات 

الصحي��ة املتنوعة، كام تعت��رب كل من س��لوكيات االرتقاء 

بعمليات غس��ل األي��دي والرضاع��ة الطبيعي��ة، وتوصيل 

التطعيامت أهم الربامج الوقائية للحد من األمراض املعدية 

والتقليل م��ن معدل الوفي��ات، وفيام يخص املس��تويات 

فهناك ثاثة مستويات للوقاية وهي:

الوقايــة األوليــة: وتش��مل كل اإلج��راءات املتخ��ذة 

ملن��ع حدوث األم��راض ونرش الوعي الصح��ي لدى العامة 

والتص��دي للعوام��ل والعادات الش��خصية التي تؤدي إىل 

حدوث األمراض كالتدخني والتعرض لإلش��عاعات ومخاطر 

العمل وغري ذلك.

الوقايــة الثانويــة: وته��دف إىل الكش��ف املبك��ر عن 

األمراض والعاج املبكر للحيلولة دون تطور املرض وتفاقم 

األع��راض، كالكش��ف املبكر ع��ن الرسطان��ات والفحوص 

املخربية الدورية.

املســتوى الثالث: ويهدف إىل الحد من تطور األمراض 

ويش��مل ذلك املداواة املبكرة لألمراض املزمنة كالس��كري 

وارتفاع ضغط ال��دم ملنع حدوث املضاعف��ات التي تهدد 

الحياة.

ما مدى ارتباط الطب الوقايئ بحياة اإلنســان بشــكل 

عام؟

اإلنس��ان هو محور جميع الخدمات الصحية سواء أكانت 

تش��خيصية، أو وقائي��ة أوعاجية، ألنه أس��اس املجتمع و 

اللبن��ة األوىل يف بنائ��ه، و بقدر ما يتمتع به اإلنس��ان من 

صحة جيدة متكاملة مبفهومها الشامل الذي يعني الصحة 

د. الحوسني يشري إىل إحدي املبادرات الصحية يف القسم
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الجس��مية والنفس��ية والعقلي��ة واملجتمعي��ة والعاطفية 

واالقتصادي��ة والروحي��ة وليس فقط الخل��و من املرض أو 

اإلعاق��ة وذلك حس��ب تعري��ف منظمة الصح��ة العاملية 

ملفه��وم الصحة عام 1948، ولذا نج��د أن املجتمعات التي 

تتمت��ع بخدمات صحي��ة عالية ومتكامل��ة تتمتع بالتطور 

االقتص��ادي واملع��ريف وينعكس ذل��ك بالت��ايل إيجاباً عىل 

حياة اإلنس��ان، وسامة املجتمع، وزيادة اإلنتاجية والتطور 

لدى املجتمعات، فكام نعلم أن العقل الس��ليم يف الجسم 

الس��ليم، و ال يتأىت ذلك إال من خال االهتامم بصحة الفرد 

واملجتمع، و باألخص الركيز عىل صحة املجتمعات،  وهذا 

م��ا حثنا علي��ه ديننا الحنيف و رشيعة اإلس��ام الغراء من 

املحافظة عىل اإلنس��ان من كل التهديدات واملخاطر التى 

تحي��ط به، ومن أهمها محافظة اإلنس��ان عىل نفس��ه من 

األمراض واألوبئ��ة الخطرية  باعتب��ار أن صحة األديان من 

صحة األبدان، وأن يف وقاية املجتمع حامية للدين.

هــل هناك فــرق يف مجال الطــب الوقايئ العســكري 

واملدين؟

مامرس��ة الط��ب الوقايئ س��واء يف املجتمع��ات املدنية أو 

العس��كرية هي بذات الط��رق واملبادئ، م��ع األخذ بعني 

االعتبار خصوصية املنظامت العس��كرية مل��ا تقوم به من 

واجبات أخرى تحتم عىل القامئني واملس��ؤولني العسكريني 

االهت��امم بصحة الفرد أثناء الس��لم والحرب، والركيز عىل 

الصحة النفسية والعقلية، والتهيئة النفسية ملا بعد الحروب 

واملهام العس��كرية، واالهتامم بصحة الفرد العسكري أثناء 

تأدية الواجب، ورعاية أرسته رعاية كاملة تضمن االستقرار 

النفيس والعاطفي للعس��كريني وعائاته��م، كذلك الصحة 

البيئية والس��امة ىف املعسكرات تختلف عن البيئة املدنية 

لخصوصية البيئة العسكرية ومامرستها ألعامل ال تقوم بها 

الجه��ات املدنية، ك��ام يعمل الطب الوقايئ بش��كل خاص 

عند أداء العس��كري مله��ام خارج موطنه ع��ىل التأكد من 

خل��و املنطقة امل��راد الذهاب إليها من األم��راض وإعطائه 

التطعيامت املناسبة واملامئة للمكان املرسل إليه.

ماهي مجاالت عمل الطب الوقايئ أثناء الحروب؟

الط��ب الوقايئ ل��ه دور كبري ىف حامية األفراد س��واء كانوا 

عس��كريني أو مدنيني أثناء الح��روب والكوارث، ومن أهم 

ه��ذه األدوار رف��ع الوع��ي الصح�ي لديه��م و حاميته�م 

و وقايتهم م��ن تفيش األمراض، و توفري غ��ذاء آمن ومياه 

نظيفة غ��ري ملوثة من خال الفحوص��ات الدورية ملصادر 

املياه واألغذية، وإعطاء التطعيامت الازمة، وكذلك التهيئة 

البيئي��ة والنفس��ية والعقلي��ة قب��ل وأثناء وبع��د الحرب، 

حت��ى ال تتأثر الق��وات املحاربة مبا يعي��ق أداء عملها ىف 

امليدان، و كذلك مكافحة القوارض والحرشات يف مختلف 

املعسكرات والبيئات حتى ينعم الجميع ببيئة صحية آمنة.

تظهر بني الفينة واألخــرى أوبئة وأمراض مختلفة عىل 

الســطح، وقد يكون لهــا تاريخ مــريض، فكيف ميكن 

الوقاية منها يف هذا العرص؟

إن الوقاي��ة من جميع األم��راض واألوبئة تتمث��ل ىف اتباع 

أمناط حياة صحية، وإتباع االرشادات الطبية التي تصدرها 

الس��لطات الصحي��ة املختصة، وعدم تجاه��ل التحذيرات، 

ومن أهم هذه األمورهي عناية اإلنسان بصحته الشخصية 

وبصح��ة أفراد أرسته، وإن كان مصاب��اً فيجب عليه اإلباغ 

الف��وري للجه��ات الصحي��ة املختص��ة حتى يتس��نى لها 

القيام بإصدار االح��رازات الوقائية الازمة، وتوفري الرعاية 

والحامية والوقاية يك ال ينترش الوباء يف املجتمع.

 مــا هــي طــرق الوقايــة أثنــاء األزمــات والحروب 

والطوارئ؟

ك��ام ذكرت س��ابقاً بأن عىل اإلنس��ان أن يتبع اإلرش��ادات 

الصحية، وطرق الوقاية من األمراض ىف جميع األوقات سواء 

يف الس��لم أو يف الحرب، أو أثن��اء حدوث الكوارث وحاالت 

الط��وارئ، ومن أه��م الربام��ج الوقائية التى يت��م الركيز 

عليها أثناء األزمات والحروب والطوارئ هي س��امة املياه 

واألغذية، وتوف��ري التطعيامت الازم��ة والكافية، والقضاء 

عىل القوارض والحرشات، وتوف��ري طرق آمنة للتخلص من 

النفايات، ونقل الجثث إىل املش��ارح ألقرب مكان، ويساعد 

فري��ق الطب الوقايئ عىل التعرف ع��ىل هوية الضحايا من 

خال البصمة الوراثية والحمض النووي، كام يعمل الفريق 

عىل توفري الدعم النفيس ألهايل الضحايا واملنكوبني.

هــل تختلــف وقايــة األفــراد عــىل مســتوى األرسة 

عــن وقايتهم عــىل مســتوى الجامعة يف املؤسســات 

والتجمعات الكبرية؟

الفرد جزء ال يتجزأ من املجتمع وبالتايل ما يصيب املجتمع 

س��يصيبه والعكس صحيح، فبقدر ما يتمتع األفراد بالصحة  

الجيدة الكاملة تكون صحة األرس واملجتمعات أيضاً جيدة، 

و لذل��ك يه��دف الطب الوق��ايئ إىل رفع مس��توى الوعي 

الصحي لدى مختلف رشائح املجتمع مع الركيز عىل األرس 

واملجتمعات ألنه يهتم بصحة املجتمع قبل الفرد.

الوقايــة قبل، ودرهــم وقاية خري من ألــف عالج، ما 

رأيك؟ وماهي إعدادتكم للوقاية قبل العالج؟

تتمت��ع الخدم��ات الطبية الوقائي��ة يف القوات املس��لحة 

مبس��توى متقدم يفوق تلك الخدمات الطبية الوقائية التى 

تق��دم من قبل جهات صحية أخرى يف الدولة، وهي تكمل 

املنظوم��ة الصحية مع تلك الجهات، ويقوم قس��م الصحة 

العامة والطب الوقايئ بقيادة ساح الخدمات الطبية بوضع 

مختل��ف الربامج الصحية للعاملني بالقوات املس��لحة التى 

من ش��أنها الحفاظ عىل صح��ة العاملني من خ��ال اتباع 

أمناط حي��اة صحية تس��اعدهم يف الحامية م��ن األمراض 

املزمن��ة كأم��راض القل��ب وتصل��ب الرشاي��ني والرسطان 

والس��منة وغريه��ا، و كذل��ك يقوم القس��م بوض��ع نظام 

رص��د ومراقبة لألم��راض املعدية وإعداد الك��وادر الطبية 

املواطن��ة املتخصص��ة يف الصح��ة العامة والط��ب الوقايئ، 

وقد تم اس��تحداث الكثري من الربام��ج الوقائية التي تنفرد 

به��ا الخدمات الطبية الوقائية يف القوات املس��لحة كربامج 

الوقاي���ة م�ن أم��راض القلب والرشايني ال��ذي تم تطبيقه 

و ذل��ك بالتعاون مع خرباء من اس��راليا والواليات املتحدة 

األمريكي��ة وأطباء س��اح الخدمات الطبي��ة، حيث يهدف 

الربنام��ج إىل الحد من جميع عوام��ل الخطورة التى تؤدى 

اجلــوائــــز وامليــدالــيــات

حصل الدكتور يوسف عىل العديد من الجوائز منها:
• جائــزة أبوظبــي للتميز الطبي- فئــة الصحة العامة 

والتنمية الصحية- أبوظبى فرباير 2013
•امليداليــة الذهبيــة ألفضل بحث يف طــب األطفال - 

مستشفى األطفال الجامعي - ايرلندا1995-
• امليداليــة الذهبيــة ألفضل بحث يف طــب العيون  - 

مستشفى العيون الجامعي - ايرلندا  1994
• أفضل بحث يف مجال طب أمراض النســاء والوالدة - 
مستشفى النساء والوالدة واألطفال الجامعي - ايرلندا 

1994 -
• املركــز الثالــث يف أفضــل البحوث الصغــرية - وزارة 

الرتبية والتعليم - اإلمارات العربية املتحدة- 1986 د. يوسف يعرض الجهاز املتطور إلكتشاف أمراض القلب
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إىل أمراض القلب والرشاي��ني واألوعية الدموية التي تعترب 

املس��بب األول للوفي��ات يف الدولة ويف القوات املس��لحة، 

وقد ت��م رشاء أجهزة متخصصة للكش��ف املبكرعن وجود 

احتاملي��ة اإلصابة بأمراض القلب، وتعترب الخدمات الطبية 

يف القوات املس��لحة ه��ي الجهة الصحي��ة األوىل والرائدة 

يف الدول��ة ويف منطقة الخليج الت��ي يتوفر لها هذا الجهاز 

املتط��ور، فق��د تم دمج ع��دة أجهزة متخصص��ة  يف هذا 

 )Heart SMART Diagnostics( الجهاز والذي يس��مى

إلج��راء عّدة فحوصات ىف جهاز واح��د، وهو جهاز متصل 

بكمبيوت��ر محمول لتحلي��ل جميع البيانات ال��واردة من 

الجه��از، ويتكون الفحص من بيانات الفرد الذاتية وأمناطه 

الس��لوكية الحياتية، والفحوصات املخربية واالنرثوبومرية، 

والس��رية املرضية العائلي��ة، مع الع��ادات الغذائية للفرد، 

و قياس ضغ��ط الدم،  وفحص ذبذب��ات الرشايني الطرفية 

بواس��طة محبس فائق الحساس��ية وعمل تخطيط للقلب، 

ومراقب��ة املوج��ات القلبية ملدة ث��اث دقائق، ومن خال 

ه��ذه الفحوصات يقوم الجهاز بحس��اب الضغط املركزي، 

ومس��توى تصلب الرشايني الرئيس��ية والطرفية، كام يقيس 

معدل اس��تهاك القلب لألكس��جني، ومدة النبض، ومعدل 

التغي��ري يف نبضات القل��ب، و بعد ذلك يق��وم الكمبيوتر 

بتحليل جميع البيانات و عرضها عىل ش��كل تقرير مفصل، 

وتحديد احتاملية الخطر باإلصابة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية حارضاً ومس��تقبًا خال السنوات العرش القادمة، 

و قد تم البدء يف عملية املس��ح املي��داين من الربامج التي 

تحتوي عىل مثانية مح��اور، و بعد قيامنا  بعملية التحليل 

وفرز النتائج ستتش��كل لدينا قاعدة بيانات ضخمة والتي 

من خالها س��يتم وض��ع الخطط واإلس��راتيجيات الازمة 

للحد من مثل هذه األمراض أو الظواهر.

كام يوجد لدى القس��م مبادرات وقائية أخرى كمرشوع 

املب��ادرة الرمضانية التي اطلقت قبل خمس��ة أعوام وهي 

اآلن ىف دورتها السادس��ة وهي مب��ادرة  تهدف إىل إنقاص 

الوزن وخفض دهون الجسم والدم، وزيادة اللياقة البدنية 

والصحية، وحفظ الصحة العامة ملنتسبي القوات املسلحة، 

حت��ى يتمتع منتس��بوا قواتنا بصحة كامل��ة ولياقة عالية، 

وقد فازت هذه املبادرة بجائزة أبوظبي للتميز الطبي عام 

.2013

كام يوجد لدينا قس��م للتثقي��ف الصحي املتواصل عىل 

مدار العام، وبرامج التطعيامت، وبرامج مكافحة القوارض 

والح��رشات،  وكل هذه املب��ادرات تعترب طرق وقائية تحد 

من انتشار األمراض املعدية أو املزمنة.

ماهــي  أبرز األمــراض املعدية املنتــرة يف اإلمارات، 

وماذا أعددتم لتجنبها أو الحد من خطورتها وانتشارها؟

تتمتع دولة اإلم��ارات بفضل الله ورعايته، ومن ثم بفضل 

قيادتنا الرش��يدة بأعىل املعايري الصحية التي تضاهي تلك 

املعدالت و امل��ؤرشات يف الدول املتقدمة، وال يوجد هناك 

بشكل عام أية أمراض معدية قد وصلت إىل مرحلة التفيش 

والوب��اء، ولكن هناك بعض األم��راض املعدية التي ال تكاد 

تخلو منها أية دولة يف العامل كالس��ل الرئوي، التهاب الكبد 

الوبايئ، وهناك برامج وقائية متكاملة عىل مس��توى الدولة 

للحد من مثل هذه األمراض. 

كونك أحد منتســبي القوات املسلحة فام مدى الدعم 

الذي حصلت عليــه يف تخصصك هذا من قبل القوات 

املسلحة؟ ماذا قدمت لك القوات املسلحة من دعم؟

لقد حصلت - ولله الحمد - عىل الدعم الكامل من القوات 

املس��لحة يف جميع مراحيل الدراس��ية من��ذ أن كنت رقيباً 

دارس��اً يف مرحلة بكالوريوس الط��ب و الجراحة العامة يف 

ايرلندا حيث تخرجت عام 1995 مروراً بدراستي املاجستري 

ع��ام 2000 - 2001، وانته��اًء بدراس��ة الدكتوراه يف الطب 

الوقايئ والصحة العامة  باس��راليا عام 2003 وحتى 2008 

،  ومن��ذ ذل��ك الوق��ت وأنا أعمل رئيس��اً لقس��م الصحة 

العامة واألمراض املعدية بش��عبة الش��ؤون الطبية، وخال 

هذه الفرة اس��تطعت وبدعم من قيادة س��اح الخدمات 

الطبي��ة من تأس��يس العديد م��ن الربام��ج الوقائية التي 

س��بق أن ذكرتها، إىل جانب تطوير الكف��اءات املواطنة يف 

القسم واس��تحداث برامج وأنش��طة تدعم أهداف الطب 

الوق��ايئ، ومل تبخل علينا قيادة اإلمداد املش��رك متمثلة يف 

قيادة س��اح الخدمات الطبية يف توفري الدعم اللوجستي، 

والك��وادر املؤهلة من املواطنني واملهن املس��اعدة األخرى 

للنه��وض بالخدم��ات الوقائية يف مستش��فى زايد وجميع 

أفرع الخدمات الطبية.

حصلــت عىل جائزة أبوظبي للتميــز الطبي 2013 عن 

فئة الصحــة العامة والتنمية الصحيــة املتميزة، فامذا 

تشكل لك هذه الجائزة يف مسريتك املهنية؟

تعت��رب هذه الجائزة أهم جائزة تق��دم للعاملني يف القطاع 

الصح��ي يف إمارة أبوظبي كونها حافزاً قوياً و داعامً معنوياً 

واعراف��اً بأهمية ط��ب الصحة العامة التي من ش��أنها أن 

تجعل املختص��ني يف الصحة العامة يف اس��تمرارية للعطاء 

و بذل املزيد م��ن الجهد والتنافس ب��ني مختلف مقدمي 

الرعاية الصحية.

 وبالنسبة يل  فقد شعرت بفخر كبري وأنا اتقدم الستام 

الش��هادة من سمو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان و كان 

فخ��راً عظيامً يل و إلخ��واين أطباء قيادة س��اح الخدمات 

الطبية، الذين ش��اركوين فرح��ة الفوز، و فوز عدد كبري من 

أطب��اء قيادة س��اح الخدمات الطبية بالجائ��زة ىف دورتها 

الثاني��ة، ه��و دليل عىل متيز م��ا لدينا من كف��اءات طبية 

مواطنة مؤهلة وسنستمر بإذن الله يف العطاء و التفاين من 

أجل وطننا الغايل، فكل ما حصلنا عليه  يعود للدعم الكبري 

من القيادة العامة للقوات املسلحة التى جعلت من أطباء 

قيادة ساح الخدمات الطبية منارة للعلم واملعرفة، يهتدى 

ويقتدى به��م جميع من يعملون يف الس��لطات والجهات 

الصحية بالدولة.

ماذا أضــاف فريق عمل الدكتور يوســف الحوســني 

مــن متيز لفئة الصحة العامــة والتنمية الصحية، أي ما 

املامرســات التي قمت بعملهــا أو إضافتها لتنال هذا 

التميز ؟

العمل ضمن فري��ق متكامل وملم باحتياجات العمل، هو 

أهم أس��باب النجاح يف أى مرشوع، ولقد كان فريق العمل 

يف قس��م الصحة العامة واألم��راض املعدية، فريق��اً مثالياً 

يحتذى ب��ه يف اإلبداع والتعاون،  ول��وال الجهود املتكاتفة 

من جميع القامئني عىل جميع الربامج الوقائية؛ ملا استطعنا 

الوص��ول إىل ه��ذه املرتبة فللفريق كل الش��كر والتقدير، 

واطالبهم باالستمرارية و املثابرة يف العطاء.

كلمة أخرية يف ختام هذه املقابلة؟

أشكر األخوة القامئني عىل مجلة "درع الوطن" التي أتاحت 

الفرصة لحامة الوطن به��ذه اللقاءات املتميزة، فاملبدعون 

يف قيادة س��اح الخدمات الطبية كث��ريون، ولكنهم جنود 

مجهول��ون، يعمل��ون يف كل امليادي��ن، وتح��ت مختل��ف 

الظ��روف، وه��ذه مبادرة تش��كر عليها مديري��ة التوجيه 

املعنوي و اإلعام العسكري و مجلة "درع الوطن" لتسليط 

الضوء عىل الكفاءات الطبية العسكرية املواطنة•

د. الحوسني أثناء تصفحه املجلة
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احلملة الفرنسية
نابليون بونابرت يتحدى املماليك واإلجنليز يف دخوله مصر 

بدأ التنافس بني فرنسا وإنجلرتا عىل املستعمرات يف الرشق يف القرن السابع عرش، واستمر طوال 

القرن الثامن عرش، ثم اتخذ بعداً جديداً بعد قيام الثورة يف فرنسا أول يوليو  1798 م، وكان 

البحث عن املستعمرات خارج أوروبا أحد خصوصيات العرص الحديث يف تاريخ أوروبا بعد 

انتهاء اإلقطاع وقيام الدولة القومية ووجود الرأساملية التجارية، وبعد قيام الثورة الصناعية 

أصبحت الحاجة إىل األسواق واملستعمرات أمراً أكرث حيوية للدول 

الرأساملية األوربية يف فرض النفوذ والسيادة عىل مناطق مختلفة يف 

العامل الجديد والرشق للحصول منها عىل موارد طبيعية رخيصة ثم بيع 

املنتجات األوروبية يف أسواقها.

إعداد: 
حنان الذهب

1801 -1798 
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1801 -1798 
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ترجصصع فكرة احتالل فرنسصصا ملصصرص يف العرص الحديث 

وبعد انتهاء الحروب الصليبية يف العصور الوسطى إىل 

القرن السصصابع عرش أيام حكم لويس الرابع عرش سنة 

1672م، وكان الغرض رضب التجارة الهولندية يف الهند 

التصصي متر عن طريق مرص، وتجددت الفكرة مرة أخرى 

أيصصام لويس الخامس عرش يف القرن الثامن عرش سصصنة 

1769م، ولكن ليس عن طريق إرسال حملة عسكرية، 

وإمنا كان ملك فرنسا يطمع أن تتنازل الدولة العثامنية 

لفرنسا عن مرص، وتكررت الفكرة مرة ثالثة أيام لويس 

السصصادس عرش لتسصصهيل اتصال تجارة فرنسصصا يف رشق 

آسيا عن طريق مرص بدالً من الدوران حول إفريقيا.

رسائل متهيدية للحملة عىل مرص
متهيداً لقيام الحملة الفرنسصصية قدم "شصصارل مجالون" 

القنصصصل الفرنيس يف مصصرص تقريراً لحكومتصصه بتاريخ 

9 فربايصصر 1798م يحرضها عصصى رضورة احتالل مرص، 

ويبني أهمية استيالء بالده عى منتجات مرص وتجارتها 

ويعدد لها املزايا التي ينتظر أن تجنيها فرنسا من وراء 

ذلصصك، وبعدها تلقت حكومة فرنسصصا تقريراً آخر من 

"تالصصران" وزيصصر الخارجية عرض فيصصه العالقات التي 

قامت من قديم الزمن بني فرنسصصا ومرص وبسط اآلراء 

التي تنادي مبزايا االسصصتيالء عى مصصرص، وقدم الحجج 

التي تبني أن الفرصة قد أصبحت سانحة إلرسال حملة 

لفتح مرص، كام تناول وسائل تنفيذ مرشوع الغزو من 

حيث إعداد الرجال وتجهيز السصصفن الالزمة لحملهم 

وخطة الغزو العسصصكرية، ودعصصا يف تقريره إىل رضورة 

مراعاة تقاليد أهل مرص وعاداتهم وشعائرهم الدينية، 

وإىل اسصصتاملة املرصيصصني وكسصصب مودتهصصم بتبجيل 

علامئهم وشصصيوخهم واحصصرام أهل الصصرأي منهم، ألن 

هؤالء العلامء أصحاب مكانة كبرة عند املرصيني.

قرار الحملة الفرنسية عىل مرص  1801-1798
نصصال موضوع غزو مرص اهتامم حكومة اإلدارة، وخرج 

مصصن مرحلة النظر والتفكر إىل حيصصز العمل والتنفيذ، 

وأصصصدرت قرارها التاريخي بوضع جيش الرشق تحت 

قيادة نابليصصون بونابرت يف 12 أبريل 1798م، وتضمن 

القرار مقدمة وسصصت مصصواد، اشصصتملت املقدمة عى 

األسصصباب التي دعت حكومة اإلدارة إىل إرسال حملتها 

عى مرص، ويف مقدمتها عقاب املامليك الذين أسصصاءوا 

معاملة الفرنسصصيني واعتدوا عصصى أموالهم وأرواحهم، 

والبحث عن طريق تجاري آخر بعد اسصصتيالء اإلنجليز 

عى طريق رأس الرجاء الصالح وتضييقهم عى السفن 

الفرنسصصية يف اإلبحار فيه، وبغصصرض جعل مرص قاعدة 

إسصصراتيجية تكصصون نصصواة لإلمرباطورية الفرنسصصية يف 

الرشق، وقطع الطريق ما بني بريطانيا ومسصصتعمراتها 

يف الهند، واستغالل مواردها يف غزوات أوروبا، وشمل 

القرار تكليف نابليون بطصصرد اإلنجليز من ممتلكاتهم 

يف الصصرشق، ويف الجهات التي يسصصتطيع الوصول إليها، 

وبالقضصصاء عى مراكزهصصم التجاريصصة يف البحر األحمر 

والعمل عى شق قناة السويس. 

جرت االسصصتعدادات لتجهيز الحملة عى خر وجه، 

وكان قائصصد الحملة الجرنال نابليصصون بونابارت يرشف 

عى التجهيز بكل عزم ونشصصاط، ويتخر بنفسه القادة 

والضبصصاط والعلصصامء واملهندسصصني والجغرافيني، وعني 

بتشصصكيل لجنة من العلامء عرفت باسم لجنة العلوم 

والفنون، وجمع كل حروف الطباعة العربية املوجودة 

يف باريس ليك يزود الحملة مبطبعة خاصة بها. 

أبحرت الحملة من ميناء طولون يف 19 مايو 1798م 

وكانصصت تتألف مصصن 35 ألف جنصصدي، تحملهم 300 

سفينة ويحرسها أسصصطول حريب فرنيس مؤلف من 55 

سفينة، ويف طريقها إىل اإلسصصكندرية استولت الحملة 

عصصى جزيرة مالطصصة يف 9 يونيو من فرسصصان القديس 

يوحنا آخصصر فلول الصليبيصصني، وأعصصادت تنظيم إدارة 

الجزيرة عى منط اإلدارة الفرنسية. 

وصول الحملة لإلسكندرية 
وصلت الحملة الفرنسصصية إىل اإلسكندرية ونجحت يف 

احتصصالل املدينة يف 2 يوليصصو 1798م بعد مقاومة من 

جانب أهلهصصا وحاكمها السصصيد محمصصد كريم دامت 

سصصاعات، وراح نابليون يذيع منشوراً عى أهايل مرص 

تحصصدث فيه عن سصصبب قدومصصه لغصصزو بالدهم وهو 

تخليص مرص من املتسلطني، وأكد عى احرامه لإلسالم 



أنشأ نابليون ديوان 
القاهرة من تسعة 

من كبار املشايخ 
والعلماء حلكم 
مدينة القاهرة 

كسلطة استشارية
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واملسصصلمني يف منشصصوره الذي بدأ بالشصصهادتني وحرص 

عى إظهار إسالمه وإسصصالم جنده، ورشع يسوق األدلة 

والرباهصصني عى صحة دعواه، وأن الفرنسصصيون هم أيضاً 

مسلمون مخلصون.

وأدرك نابليون قيمة الروابط التاريخية الدينية التي 

تجمع بصصني املرصيصصني والعثامنيني تحت لصصواء الخالفة 

اإلسصصالمية، فحصصرص أال يبصصدو يف صصصورة املعتدي عى 

حقوق السصصلطان العثامين، فعمصصل عى إقناع املرصيني 

بأن الفرنسصصيني هم أصدقاء السصصلطان العثامين، غر أن 

هصصذه السياسصصة املخادعة التصصي أراد نابليون أن يخدع 

بهصصا املرصيني ويكرس احتالله للبصصالد فلم ينخدعوا بها 

وقاوموا االحتالل.

دخول القاهرة وإنشاء الدواوين
ويف مسصصاء يوم 3 يوليصصو 1798م زحفصصت الحملة عى 

القاهرة، وسصصلكت طريقني بري وبحري، الطريق الربي 

الصصذي سصصلكته الحملة الرئيسصصية من اإلسصصكندرية إىل 

دمنهور فالرحامنية، فشرباخيت، فأم دينار عى مسافة 

15 ميصصاًل من الجيزة، والطريق البحري سصصلكته مراكب 

األسطول الخفيفة يف فرع رشصصيد لتقابل الحملة الربية 

قرب القاهرة.

ومل يكن طريق الحملة سصصهالً إىل القاهرة، فقد لقي 

جندها ألواناً من املشصصقة والجهد، وقابلت مقاومة من 

قبل أهصصايل البالد؛ فوقعصصت يف 13 يوليصصو 1798م أول 

موقعصصة بحرية بصصني مراكب املامليك والفرنسصصيني عند 

شصصرباخيت، وكان جموع األهايل من الفالحني يهاجمون 

األسصصطول الفرنيس مصصن الشصصاطئني، غر أن األسصصلحة 

الحديثة التي كان ميتلكها األسصصطول الفرنيس حسصصمت 

املعركصصة لصالحصصه، واضطر مراد بك قائصصد املامليك إىل 

التقهقر صوب القاهرة.

ثم التقى مراد بك بالفرنسصصيني عنصصد منطقة إمبابة 

يف 21 يوليو 1798م يف معركة أطلق عليها الفرنسصصيون 

معركصصة األهرام، وهناك قال لجنصصوده: "إن أربعني قرناً 

تتطلع إليكم" ومرة أخرى واجه الفرنسيون هذا الهجوم 

بطلقات املدافع والبنادق والحراب املثبتة فقتل سبعون 

فرنسياً، وألٌف وخمسامئة مملوك، وغرق كثرون منهم 

يف النيل يف أثناء هروبهم الطائش، ويف 22 يوليو أرسلت 

السلطات الركية يف القاهرة مفاتيح املدينة إىل نابليون 

مام يعني االستسالم، ويف 23 يوليو دخل نابليون املدينة 

من غر أن يواجه مقاومة.

وكانصصت القوات املرصية كبرة غر أنها مل تكن معدة 

إعصصداداً جيداً، فلقيت هزميصصة كبرة، وفر مراد بك ومن 

بقي معه من املامليك إىل الصعيد، وكذلك فعل إبراهيم 

بك شصصيخ البلد وأصبحت القاهرة بدون حامية، ورست 

يف الناس موجة من الرعب والهلع خوفاً من الفرنسيني.

دخل نابليون مدينصصة القاهرة تحوطه قواته من كل 

جانصصب، ويف عزمصصه توطيد احتالله للبصصالد بإظهار الود 

للمرصيصصني، وبإقامة عالقة صداقة مع الدولة العثامنية، 

وباحرام عقائد أهصصايل البالد واملحافظة عى تقاليدهم 

وعاداتهم؛ حتى يتمكن من إنشصصاء القاعدة العسكرية، 

وتحويل مرص إىل مسصصتعمرة قوية ميكنصصه منها توجيه 

رضبات قوية إىل اإلمرباطورية الربيطانية.

ويف يوليو سصصنة 1799م نظم املعهد العلمي املرصي 

مصصن علامء مصصرص وعلصصامء الحملصصة، وكان العلامء هم 

الذيصصن أعصصدوا أضخصصم أربعصصة وعرشين مجلصصداً التي 

مولتها ونرشتها الحكومة الفرنسية بعنوان وصف مرص 

1809م1828-م، وأحصصد هؤالء العلصصامء ال نعرف إال أن 

اسصصمه بوشصصار وجد يف سصصنة 1799 يف مدينة تبعد عن 

اإلسصصكندرية ثالثني ميالً، حجر رشيد عليه نقوش بلغتني 

وثالثة خطصصوط )الهروغليفية والدميوطيقية واليونانية( 

وقصصد مكنصصت هصصذه الكتابصصات كل من تومصصاس يونج 

وشامبليون فرانسيس وهو من وضع أسس منهج ترجمة 

النصصصوص الهروغليفيصصة، من فتح أبصصواب حضارة مرص 

القدمية املركبة والناضجة أمام أوروبا "الحديثة" بشصصكل 

يدعو إىل الدهشصصة، وكان هصصذا هو النتيجة الرئيسصصية 

لحملة نابليون عى مرص أو النتيجة الوحيدة املهمة.

موقعة أبو قري البحرية
عندمصصا ترك نابليون أسصصطوله يف اإلسصصكندرية متجهاً 

إىل القاهصصرة كان قصصد أمر )عى وفق روايصصة نابليون( 

نائصصب األدمصصرال Francois-Paul Brueys أن يفرغ 

كل حمولته من املصصواد الالزمة للجنود، ومن ثم يبحر 

بأقىص رسعة ممكنة إىل كورفر التي كان الفرنسيون قد 

استولوا عليها، كام أمره برضورة اتخاذ اإلجراءات كلها 

لتجنب تدخل الربيطانيني، لكن سصصوء األحوال الجوية 

أّخر إبحار األدمرال بروي، ويف أثناء فرة التأخر هذه 

رسا بأسصصطوله يف خليج أيب قر القريب، وهناك يف 13 

يوليو سنة 1798م رآه نيلسون وهاجمه برسعة، وبدت 

القوتصصان البحريتان املتواجهتصصان متكافئتني: فالقوات 

البحرية اإلنجليزية قوامها 41 سصصفينة حربية وسفينة 

بصاريني، والقوات البحرية الفرنسية قوامها 31 سفينة 

حربية وأربع فرقاطات، لكن البحارة الفرنسصصيني كان 

الحنني إىل العصصودة إىل بالدهم قصصد ازداد، ومل يكونوا 

متدربصصني مبا فيه الكفاية، أما البحارة الربيطانيون فقد 

كان البحصصر هو وطنهم الثاين ألفهم وألفوه، واآلن فإن 

تنظيصصم الربيطانيني األكصصر تفوقاً وبراعتهصصم البحرية 

وشصصجاعتهم سصصادت طوال النهار والليل ألن املعركة 

الدامية استمرت حتى فجر األول من أغسطس.

ففي السصصاعة العارشة من يصصوم 13 يوليو انفجرت 

سصصفينة القيادة التي بها 120 بندقيصصة، وقتل كل من 

كان عصصى متنها تقريباً مبن فيهم اللواء بحري نفسصصه، 

وكان يبلصصغ مصصن العمصصر خمسصصة وأربعني عامصصاً، ومل 

تسصصتطع الهروب سصصوى سفينتني فرنسصصيتني، وبلغت 

خسصصائر الفرنسصصيني ما يزيد عى 1750 قتيالً و1500 

جريصصح، أمصصا خسصصائر الربيطانيني فكانصصت 218 قتيالً 

و276 جريحصصاً )مبصصن فيهم نيلسصصون(، ومعركة أبوقر 

البحرية باإلضافة إىل معركة الطرف األغر 1805م هام 

آخصصر محاولتني قامت بهام فرنسصصا النابليونية لتحدي 

كرس أنف أبو الهول من قذيفة فرنسية



هو حجر نقش علي��ه نصوص هريوغليفية ودميوطيقية 
ويوناني��ة، كان مفت��اح حل لغز الكتاب��ة الهروغليفية، 
سمي بحجر رشيد ألنه اكتش��ف مبدينة رشيد الواقعة 
ع��ىل مصب فرع نه��ر النيل يف البحر املتوس��ط، حيث 
اكتش��فه ضابط فرنيس يف 19 يوليو ع��ام 1799م إبان 
الحملة الفرنس��ية، وقد نقش عام 196 ق.م. وقد صدر 
مرس��وم مليك له��ذا الحجر يف مدينة من��ف عام 196 
ق.م. أصدره الكهان تخليداً لذكرى بطليموس الخامس، 
وعليه ثالث لغات الهريوغليفية والدميوطقية )القبطية 
ويقصد بها اللغة الحديثة لقدماء املرصيني( واإلغريقية، 
وكان لغزاً لغوياً مل يفرس منذ مئات السنني، ألن اللغات 
الثالثة كانت وقته��ا من اللغات امليتة، حتى جاء العامل 
الفرنيس "جيان فرانسوا شامبليون" وفرس هذه اللغات 
بعد مضاهاته��ا بالنص اليوناين ونص��وص هريوغليفية 
أخ��رى، وهذا يدل عىل أن هذه اللغات كانت س��ائدة 
إب��ان حكم البطاملة ملرص ألكرث م��ن 150 عاماً، وكانت 
الهريوغليفية اللغة الدينية املقدسة متداولة يف املعابد، 
واللغة الدميوطيقية كانت لغة الكتابة الشعبية )العامية 
املرصية(، واليونانية القدمية كانت لغة الحكام اإلغريق.

Rosetta stone حجر رشيد
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السيادة اإلنجليزية عى البحار، وعندما وصلت أخبار 

هذه النكسة الكاسحة إىل نابليون يف القاهرة أيقن أن 

فتحصصه ملرص غدا بال معنى، فاملغامصصرون املرافقون له 

قد أحيط بهم اآلن براً وبحراً، وما من سصصبيل لوصول 

العصصون الفرنصصيس إليهم وأنهم رسعان ما سصصيصبحون 

تحت رحمة أهل البالد املعادين والبيئة غر املواتية.

ثورة القاهرة 
وتضاعفت األزمات عى نابليون وجيشصصه، فال يكاد مير 

يوم بال هجامت يشصصنها العرب أو الرك أو املامليك غر 

املؤتلفني مع سادتهم الجدد عى القوات الفرنسية، ويف 

16 أكتوبر قامت جامهر القاهرة بثورة عى الفرنسيني 

الذيصصن قمعوا الثائرين، وتخصصى نابليون لفرة عن دور 

الفاتح املتسامح وأمر بقطع أعناق كل ثائر مسلح.

معاناة حتى الوصول لسوريا 
عندما سمع نابليون أن األتراك يعدون جيشاً الستعادة 

مصصرص صمم عى مواجهة التحدي، فأعّد ثالثة عرش ألفاً 

من رجاله إىل سوريا، وانطلق يف 10 فرباير سنة 1799م 

واسصصتوىل عى العريش وأتم عبور صحراء سيناء، ويبني 

لنا خطاب كتبه نابليون يف 27 فرباير بعض جوانب هذه 

املحنصصة: "حرارة وعطش وماء غر عذب تعريه ملوحة، 

وأحياناً ال ماء أبداً، لقد أكلنا الكالب والحمر والجامل" 

ووجدوا يف غزة - ويا لسصصعادتهم - بعد معركة قاسصصية 

خرضاوات طازجة وبساتني ذوات فواكه ال مثيل لها.

استسالم يافا 
ويف 3 مارس توقفت القوات الفرنسصصية أمام مدينة يافا 

ذات األسصصوار والسصصكان املعادين، وحصصصن يدافع عنه 

2700 مقاتصصل تريك مصصن ذوي البأس، فأرسصصل نابليون 

يعصصرض عليهم رشوطصصاً لكنهم رفضوهصصا، ويف 7 مارس 

أحدث املهندسصصون العسكريون الفرنسصصيون يف أسوار 

املدينة ثغرة اندفع الجنصصود خاللها فقتلوا من قاومهم 

من السصصكان وسصصلبوا املدينة، وأرسصصل نابليون "يوجني 

دي بوهارنيصصه" إلعصصادة النظام يف املدينصصة فعرض حق 

الخروج اآلمن لكل من يستسصصلم، وسلم جنود الحصن 

أسصصلحتهم حتى ال يلحق الفرنسصصيون مزيداً من الدمار 

يف املدينة، وسصصيقوا أرسى إىل نابليصصون فرفع يديه فزعاً 

وتسصصاءل: "ماذا ميكننصصي أن أعمل معهصصم؟" فلم يكن 

نابليون يسصصتطيع أن يأخذ 4000 أسر معه يف مسرته 

تلك، فالرجال الفرنسيون بذلوا قصارى جهدهم ليجدوا 

الطعام والرشاب ألنفسصصهم، وال ميكنه تدبر عدد كاف 

مصصن الحصصراس الصطحاب هصصؤالء األرسى ليسصصجنوا يف 

القاهصصرة، وإذا هو أطلق رساحهم فام الذي مينعهم من 

حرب الفرنسصصيني ثانية، فعقد نابليون اجتامعاً عسكرياً 

وسصصألهم عن رأيهم يف هذه املشصصكلة، فصصكان رأيهم أن 

أفضل حل هو قتل هؤالء األرسى، فتم الصفح عن نحو 

300 منهم، وقتل 1442 طعناً بالحراب لتوفر الذخرة. 

حصن عكا يحطم آمال بونابرت 
وواصل الغزاة مسصصرتهم، ويف 18 مارس 1799م وصلوا 

إىل مدينة عكا شديدة التحصني، وكان يقود املقاومة 

الجزار باشصصا يسصصاعده أنطصصوان دي فيليبصصو - الذي 

كان زميصصاًل لنابليصصون يف الدراسصصة يف بريني، وحارص 

الفرنسيون املدينة دون مدافع حصار، ذلك أن مدافع 

الحصصصار التي كان قد تم إرسصصالها من اإلسصصكندرية 

بحراً استوىل عليها أسطول إنجليزي بقيادة سر وليم 

سصصدين وسصصلمها إىل حصن املدينة )عكا( وراح يزود 

حاميتها بالطعام واملواد الالزمة يف أثناء الحصار، ويف 

20 مايو بعد أن قىض الفرنسيون شهرين أمام أسوار 

املدينة وتكبدوا خسصصائر فادحة أمر نابليون بالعودة 

إىل مصصرص، وقد ذكر نابليون بعصصد ذلك متفجعاً: "إن 

فيليبو جعلني أتراجع عن عكا فلواله ألصبحت سيد 

مفتاح الرشق وألمكنني الذهاب إىل القسصصطنطينية 

واستعادة اإلمرباطورية الرشقية".

رحيل بونابرت عن مرص 1799م
وعى الرغصصم من إخامد ثصصورة القاهرة بقصصوة النار 

معركة أبو قري

والسصصالح، إال أن هزمية حصار عكا يف فلسطني وفقدانه 

ألسصصطوله يف البحر املتوسط قضوا عى حلم بونابرت يف 

السر عى خطى األسكندر األكرب يف إخضاع الرشق حتى 

الهنصصد، فقرر العودة إىل فرنسصصا لينقذ مصصا تبقى له من 

مجد يف أوروبا، بعد أن فشل يف مرص والشام، فعاد رساً 

إىل فرنسصصا يف 12 أغسصصطس 1799م  تاركاً وراءه كليرب 

ليقود الحملة يف مرص.

معاهدة العريش 1800م
ترك بونابرت مرص واألخطار تهدد الحملة الفرنسية من 

كل جانصصب، فالجيش يف تناقص عددي بسصصبب املعارك 

والحصصروب الداخليصصة والخارجيصصة، والدولصصة العثامنية 

أرسصصلت حملة أخرى إىل العريصصش ودمياط، واملامليك 

عادوا للمقاومة مرة أخرى، وتجددت ثورة املرصيني يف 

الرشقية وامتدت إىل وسط الدلتا وغربها.



على الرغم من 
إخماد ثورة القاهرة 

إال أن هزمية عكا 
وفقدانه ألسطوله 

قضوا على حلم 
بونابرت يف السري على 
خطى اإلسكندر األكرب
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أدرك كليرب صعوبة التغلصصب عى هذه األمور، ورأى 

أن من املصلحة مغصصادرة الحملة ملرص، وقرر عرض أمر 

الصلح عصصى الصدر األعظصصم للدولصصة العثامنية وقائد 

األسصصطول اإلنجليزي يف البحر املتوسصصط، عى أن يخرج 

جنوده إىل فرنسا عى نفقة الدولة العثامنية، وقد اتفق 

عصصى ذلك فعالً يف معاهدة عرفت مبعاهدة العريش يف 

أوائل سنة 1800م .

وملصصا علمصصت حكومصصة انجلصصرا مبضمصصون االتفاق 

اعرضصصت وطلبت استسصصالم الجيصصش الفرنيس، فرفض 

كليصصرب وقرر إلغاء املعاهدة، وأرسصصل إىل الصدر األعظم 

ليسحب جيشصصه الذي أرسله إىل مرص السرجاعها وفقاً 

للمعاهدة، ولكن يوسصصف باشصصا قائد الجيش العثامين 

رفض االنسحاب إىل الشام وعسكر يف املطرية.

فخرج كليرب عى رأس عرشة آالف جندي فرنيس وتقابل 

مع الجيش العثامين عند عني شمس وهزمه هزمية منكرة، 

وانسحبت القوات العثامنية إىل الشام مرة أخرى.

ثورة القاهرة الثانية 1800م
انتهز املرصيون يف القاهرة فرصة وجود الجيش العثامين 

يف العريصصش مام أعطاهم األمل يف إمكانية الخالص من 

الفرنسصصيني، فقاموا بالثورة يف مارس 1800م، وهاجموا 

معسصصكرات الجيش الفرنيس، لكصصن رسعان ما أخمدت 

القوات الفرنسية الثورة يف القاهرة وبعض بلدان الوجه 

البحصصري، أما الوجه القبيل فقد توصل الفرنسصصيون إىل 

إخضاعه باالتفاق مع مراد بك ليك يحكم الصعيد تحت 

حكم فرنصصيس، فقبل مراد بك حتى ال يعود األتراك مرة 

أخرى لحكصصم مرص، قتل كليرب يف 14 يونيو عام 1800م 

عى يد سليامن الحلبي أحد طالب األزهر، و تويل مينو 

أمور الحملة.

انتهاء الحملة الفرنسية 
بعصصد موت كليرب وفشصصل القصصوى الفرنسصصية يف مقاومة 

الجيوش القادمة من بريطانيا، قام الجرنال مينو بعد ذلك 

مصصن خرة الفنانني والرسصصامني والتقنيصصني الذين رافقوا 

القائصصد الفرنيس نابليون بونابصصرت يف مرص خالل أعوام 

1798/ 1801 مصصن كيميائيني وأطبصصاء وفلكيني، وكانت 

نتيجصصة مجهودهم "كتاب وصف مرص" وهو عبارة عن 

املجموعة املوثقة تضم 11 مجلداً من الصور واللوحات 

مملوكة ملكتبة اإلسكندرية، و 9 مجلدات من النصوص 

من بينهصصا مجلد خاص باألطالس والخرائط أسصصهم بها 

املجمصصع العلمي املصصرصي، وقام هصصؤالء العلامء بعمل 

مجهود غطى جميع أرض مرص من شصصاملها إىل جنوبها 

خالل سنوات تواجدهم، وقاموا برصد وتسجيل كل أمور 

الحياة يف مرص آنذاك، وكل ما يتعلق بالحضارة املرصية 

القدمية ليخرجوا إىل العامل 20 جزءاً لكتاب وصف مرص، 

ومتيز الكتاب بصور ولوحات شديدة الدقة والتفاصيل، 

ويعترب هذا الكتاب اآلن أكرب وأشصصمل موسوعة لألرايض 

واآلثار املرصيصصة كونها أكرب مخطوطصصة يدوية مكتوبة 

ومرسومة برسوم توضيحية، فتميزت بالدراسة العميقة 

للدارسصصني واألكادمييني الذين رافقوا نابليون، فيام نرش 

الكتصصاب بصصني عامصصي 1809-1829، كام تشصصتمل هذه 

املجموعصصة عى صور ولوحات ألوجه النشصصاط املرصي 

القديم لآلثار املرصيصصة وأيام الحملة والتاريخ الطبيعي 

املرصي، باإلضافة إىل توثيق كل مظاهر الحياة والكنوز 

التاريخيصصة والفنية والدينية املرصية وتسصصجيل جميع 

جوانصصب الحياة النباتيصصة والحيوانية والصصروة املعدنية 

آنذاك، وقد أصدرت مكتبة اإلسكندرية )نسخة رقمية( 

من هذا الكتاب )وصف مرص( عى أقراص مضغوطة.

ومن الجوانصصب العلميصصة التي اكتسصصبتها مرص خالل 

الحملصصة فكصصرة "حفر قناة السصصويس" فقصصد اقرح علامء 

الحملة توصيصصل البحرين األحمر واملتوسصصط فيام يعرف 

اآلن باسصصم "قنصصاة السصصويس"، ولكصصن الفكصصرة مل تنفصصذ 

وذلك بسصصبب اعتقاد خاطئ بأن البحصصر األحمر أعى يف 

املستوى من البحر املتوسط، إىل جانب اكتشاف الحضارة 

الفرعونيصصة وأرسار اللغة املرصيصصة القدمية من خالل فك 

رموز حجر رشيد حيث استطاع شامبليون يف تحديد اللغة 

إىل )الهروغليفيصصة – الهراطيقيصصة - الدميوطيقيصصة(، كام 

قامت الحملة برسم أول خريطة دقيقة للقطر املرصي.

وعى الصعيد السصصيايس سصصاعدت الحملة الفرنسية 

عى لفت أنظار العامل ملرص كدولة لها موقع اسراتيجي 

هام مام نتج عن محاولة غزو إنجلرا لها يف حملة فريزر 

الفاشلة عى رشيد 19 سصصبتمرب 1807م بعد أن تصدى 

لها املرصيون بعد ذلك بسنوات قالئل، إىل جانب إثارة 

الوعصصي القومي لدى املرصيصصني، ولفصصت انتباههم إىل 

وحدة أهداف املحتل عى اختالف مشصصاربهم، أال وهو 

امتصاص خر البالد والقدرة عى التصدي لهم بقوة•

املصادر:

- ويكيبيديا املوسوعة الحرة

-http//Egybthistory.net 

-www.marefa.org 

بتوقيع اتفاقية التسليم مع الجيش اإلنجليزي وخروجهم 

بكامصصل عدتهم من مرص عصصى منت السصصفن اإلنجليزية، 

فكذلك انتهت الحملة النابليونية عن البالد، بعد أن أثرت 

عى املسألة الرشقية وحولتها إىل مسألة أوروبية. 

نتائج الحملة الفرنسية 
اسصصتفادت مرص مصصن الحملصصة الفرنسصصية يف كثر من 

األمور خالل تواجد الفرنسصصيني يف مصصرص فعى الصعيد 

االجتامعي تعصصرف املرصيون عصصى الحضصصارة الغربية 

مبزاياهصصا ومسصصاوئها، كصصام تعرفوا عى بعصصض األنظمة 

اإلداريصصة عن الفرنسصصيني ومصصن بينها سصصجالت املواليد 

والوفيات، وكذلك نظام املحاكامت الفرنيس، وبرز ذلك 

يف قضية سصصليامن الحلبي، وهناك جوانب علمية كثرة 

اسصصتفادت مرص منهصصا خالل الحملة أولهصصا كان "كتاب 

وصف مرص" حيث قام العلامء الفرنسصصيني بتأليف هذا 

الكتصصاب الذي يصف مرص منذ قيام الحضارة الفرعونية 

إىل خصصروج الحملصصة مصصن مرص، فقصصد رافقصصت الحملة 

الفرنسصصية مجموعة من العلامء يف شتى مجاالت العلم 

يف وقتها، أكر من 150 عاملاً، وأكر من 2000 متخصص 

مقتل كليرب عىل يد سليامن



بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

إيـــران واألمــل "الروحــاين"

فوز املحافظ املدعوم من اإلصالحيني حس��ن روحاين، ليصبح الرئيس السابع للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 

أعط��ى العامل الغريب األمل يف مس��تقبل عالقته بإيران، فردود الغرب ع��ىل فوزه كانت تعكس مدى الرغبة 

الغربي��ة بالتمس��ك ولو بأمل مؤقت بنظام طه��ران، فعىل الرغم من التاريخ املع��روف لروحاين وارتباطه 

الوثيق مبؤسسة الحكم يف إيران وعالقته القوية باملرشد األعىل للثورة عيل خامنئي إال أن التفاؤل بوصوله 

للرئاسة كان واضحاً.

ويب��دو أن بع��ض الغربيني يربط ذهاب نجاد وق��دوم روحاين بتغريات قد تش��هدها إيران فيام يتعلق 

بامللف النووي وعالقة إيران بالحرب يف س��وريا واالضطراب��ات يف العراق باإلضافة إىل عالقاتها مع إرسائيل 

وفلسطني، ومن باب الواقعية يبدو أن "أمنيات" الغرب تبدو حاملة ألسباب يعرفها الجميع فروحاين مجرد 

بديل ألحمدي نجاد يف نظام ال تتبدل سياس��اته وتوجهاته بتغ��ريرّ رئيس وقدوم رئيس آخر، فمن يحكم يف 

نهاية األمر هو املرشد، وبالتايل وأن كان روحاين يبدو أكرث رصانة وهدوءاً ودهاًء ممن سبقه إال أن كل ذلك 

لن يجعلنا نفرط يف التفاؤل بالتغيري يف السياسة الخارجية لطهران وأن كنا نتمنى أن نشهد إيران جديدة.

السؤال املهم هل يختلف روحاين يف تطلعاته عن نظام الحكم واعتبار الوضع الذي متر فيه املنطقة هي 

الفرصة التاريخية املهمة الستعادة أمجادهم يف ظل سقوط بعض األنظمة العربية وضعف النظام العريب، 

واالنقض��اض عىل املنطقة؟ هذا بالطبع س��ؤال عميل وليس نظري وتقتيض اإلجاب��ة عليه أن يقوم الرئيس 

الجدي��د إليران بإيقاف تدخله يف املنطقة وس��حب نفوذه من العراق واليم��ن ولبنان والبحرين فضالً عن 

انسحابه من سوريا.

ما يصعب من مهمة روحاين أن وصوله إىل كريس الرئاس��ة يتزامن مع توس��ع التوتر الطائفي بني السنة 

والش��يعة يف املنطقة ووصول هذا التوتر إىل مس��تويات غري مسبوقة بسبب األزمة السورية، وهذا سيكون 

من أهم االختبارات للرئيس الجديد، فهل سيس��تطيع أن يوقف هذا التوتر أم إنه س��يزيد من خطره كام 

يرغب البعض. 

إن الخط��اب ال��ذي ألقاه روحاين بعد فوزه بأيام والذي كان موجه��اً إىل دول املنطقة ودول الجوار من 

املهم أن يقرتن باألفعال فالكالم الجميل يشٌء واألفعال الجميلة يشء آخر، ومن س��بقه مل يكن يتوقف عن 

الكالم الجميل لكن األفعال كانت عكس ذلك. 

روح��اين مطالب بأن يعيد العالقات الجيدة مع ال��دول العربية وخصوصاً دول الخليج، وأن يتعامل مع 

هذه الدول كرشكاء يف املنطقة ال أن يستمر يف فرض نفسه كرشطي عليها و"عمدة" يجب أن يكون له رأي 

يف كل شؤون املنطقة ويكون رأيه هو النافذ. 

كام أن عىل روحاين أن يوقف االستفزازات التي كان ميارسها سلفه فيام يتعلق بالجزر اإلماراتية املحتلة 

الثالث، طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موىس، فالتصعيد الذي تكرر خالل الس��نوات املاضية يجب أن 

يتوق��ف واالتفاقات التي متت بني اإلمارات وإيران يجب أن يلتزم بها الطرف اإليراين، واألهم من كل ذلك 

أن يقبل الرئيس الجديد التحكيم الدويل من أجل إنهاء هذه القضية التي مىض عليها أكرث من أربعني عاماً.

يف األول من أغسطس املقبل سيجلس روحاين رسمياً عىل كريس الحكم يف الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، 

ودامئاً يبقى التفاؤل باملس��تقبل هو ما نتمس��ك به، ورغم املعطيات األولية إال أننا سنبقى مرتقبني األشهر 

األوىل من حكم روحاين فقد تحدث مفاجأة جميلة تجعل من هذه املنطقة مكاناً أكرث هدوءاً. 

أعمــاق
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جرميـة اإلشاعـات الكاذبـة أو املغرضـة
تبث روح الذعـــر واليــأس يف نفــوس اجلنـــد والشعــــــب أثنــاء احلـروب

إعداد: يوسف جمعة احلداد

مل تعد الح��رب الحديثة تقترص عىل أس��لحة الدمار 

الت��ي تفتك باألنف��س وتحص��د األرواح، وإمنا تعمد 

الدول املتحاربة إىل اس��تخدام س��اح الدعاية املثرية 

وإذاعة اإلش��اعات الكاذبة للفتك يف معنويات قوات 

خصومها، وهذا ما يعرب عنه بعض الفقهاء بالتخريب 

املعن��وي يف مقابل التخريب امل��ادي املنصوص عليه 

يف املادة 167 م��ن قانون العقوبات اإلتحادي لدولة 

اإلمارات "يعاقب بالس��جن م��دة ال تزيد عىل عرش 

س��نوات كل من أذاع عمداً يف زمن الحرب أخباراً أو 

بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إىل دعاية 

مثرية وكان من شأن ذلك إلحاق الرضر باالستعدادات 

الحربي��ة للدفاع عن الدول��ة أو بالعمليات الحربية 

للقوات املسلحة أو أثارة الفزع بني الناس أو إضعاف 

الروح املعنوي��ة يف الدولة...."، وتواج��ه هذه املادة 

جرائم التخريب املعنوي، وأس��لحه الدعاية املثبطة 

للهم��م وبث روح الذع��ر واليأس يف نف��وس الجند 

والش��عب وترويج اإلشاعات املغرضة ونرش البيانات 

الكاذبة وغري ذلك من أساليب الحرب النفسية.

وأركان الجرمي��ة املنصوص عليه��ا يف املادة 167 

أربعة وهي:

• افرتاض وقوعها يف زمن الحرب

• إذاعة أخبار أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو القيام 

بدعاية مثرية.

• أن يكون من شأن ذلك إلحاق الرضر باالستعدادات 

الحربي��ة للدفاع ع��ن الباد أو بالعملي��ات الحربية 

للقوات املسلحة أو إثارة الذعر بني الناس أو إضعاف 

الروح املعنوية يف الدولة.

• القصد الجنايئ.

ويقص��د بإذاع��ة األخب��ار أو االش��اعات الكاذبة 

أو املغرض��ة، جعله��ا معلومة لعدد غ��ري محدد من 

األش��خاص وتداول روايتها أو بثه��ا وجعلها منترشة 

بني الناس، كام يقصد باإلش��اعة املغرضة أن تكون يف 

ظاهرها غ��ري مخالفة للواقع وإمن��ا صيغت بطريقة 

ملتوية بحيث تفيد غري الظاهر من روايتها أو عرضها 

وتعطي معنى خفي يدركه الغري عىل الرغم من عدم 

الترصيح به ويكون هذا املعنى مخالفاً للحقيقة.

ويشرتط يف الدعاية أن تكون مثرية، ويقصد بذلك 

أن يكون لها من األثر يف النفوس ما إلذاعة األخبار أو 

اإلشاعات الكاذبة أو املغرضة من حيث إلقاء الرعب 

بني الن��اس وبث الف��زع يف قلوبهم، وهذه مس��ألة 

موضوعية تخضع لتقدير محكمة املوضوع عىل ضوء 

ظ��روف الدعاية من حيث املكان والزمان واملوضوع 

وعقلية الجمهور الذي بث الجاين فيه دعايته.

وال يش��رتط حدوث الدعاية بوسيلة معينة فيصح 

أن تلق��ى إىل الناس رساً أو يف خطابات أو نرشات أو 

باستعامل إحدى وسائل العانية كالجهر والرتديد يف 

الطريق واالجتامعات واملحاف��ل والنرش يف مختلف 

وس��ائل اإلعام أو وسائل التواصل االجتامعي، كام ال 

يشرتط تكرار أفعال الدعاية.

أم��ا الركن الثالث يف ه��ذه الجرمية فهو أن يكون 

من ش��أن إذاعة األخب��ار أو البيانات أو اإلش��اعات 

الكاذبة أو املغرضة أو القيام بالدعاية املثرية، إلحاق 

الرضر باالس��تعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو 

بالعمليات الحربية للقوات املس��لحة أو إثارة الفزع 

بني الناس أو إضعاف ال��روح املعنوية يف الدولة، وال 

يش��رتط أن يتحقق ذلك بالفع��ل بل يكفي أن يثبت 

أن م��ن املحتمل أو من املمكن أن يؤدي فعل الجاين 

إىل إحدى النتائج الضارة•

استخدام سالح 
الدعاية املثرية 

وإذاعة اإلشاعات 
الكاذبة للفتك يف 

معنويات قوات 
خصومها
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  تعريفات قانونية
وسام اإلمارات العسكري - الطبقة األوىل

أوصافه:
 قرص مستدير مطيل 

 18 عي��ار  بالذه��ب 

 40 قط��ره  ق��رياط  

مل��م يتوس��طه قرص 

آخ��ر قط��ره 29 ملم 

يض��م ش��عار القوات 

املس��لحة عىل أرضية 

واملسافة  أسود،  لونها 

القرصني  محيطي  بني 

باللون األحمر، وعليها 

عبارة "وسام اإلمارات 

يحي����ط  العسكري" 

الخارج  م��ن  بالقرص 

س��بعة أشكال زخرفية عىل ش��كل زهرة كل منها ارتفاعه 

16 مل��م، وقاعدته 12 ملم، تعلوها ثاثة أش��كال زخرفية 

والفواصل بينها مطلية باللون األخرض.

رشيط الوشاح:
 من القامش الحريري بعرض 100ملم يتدىل منه الوس��ام، 

الوسط من الخيوط الحمراء بعرض 67 ملم، وعىل جانبي 

الوس��ط من الداخل للخارج لون أخرض يليه لون أسود ثم 

لون أبيض، وعرض كل منها 3 ملم.

شارة الوسام:
 من نف��س قامش الرشي��ط بطول 34 مل��م وبعرض 12 

ملم، ويتوس��ط  اللون األحمر قرص دائري بارز من نفس 

الخيوط عىل رشيط ذهبي.

أسباب املنح:
مينح هذا الوس��ام ملن أدى خدمات أو قام بأعامل متميزة 

أثن��اء خدمته للدولة، كام مينح ملن يؤرس أو يفقد أثناء أو 

بسبب الخدمة يف القوات املسلحة.

الطبقة األوىل:
للضب��اط من رتبة لواء فأعىل، وملن يعادلهم من املوظفني 

املتميزين .

قيمة املكافأة: 
مينح الوس��ام مقروناً مبكاف��أة قدرها 30,000 ثاثون ألف 

درهم .

تقليد الوسام:
يقوم نائب القائد األعىل أو الوزير أو من يفوضانه بتقليد 

هذا الوسام.

أوسمة وميداليات

قانون امللكية الفكرية يف اإلمارات ج/4
استعرضنا يف األعداد السابقة القوانني التي صدرت وعرضها 

وزير اإلعام والثقافة يف ش��ؤون امللكي��ة الفكرية للحفاظ 

عىل الحقوق اإلبداعية للمواطنني يف الدستور، عىل القانون 

اإلتحادي رقم )1( لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات 

وصاحي��ات ال��وزراء والقوانني املعدة له، وع��ىل القانون 

اإلتح��ادي رق��م )15( لس��نة 1980 يف ش��أن املطبوعات 

والنرش، وعىل القانون االتحادي رقم )40( لس��نة 1992 يف 

ش��أن حامية املصنفات الفكرية وحقوق املؤلف، ويف هذا 

العدد نستكمل تلك القوانني وهي كالتايل:

نطاق الحامية:

املادة  2

يتمتع بالحامية املقررة يف هذا القانون مؤلفو املصنفات 

وأصح��اب الحق��وق املج��اورة إذا وق��ع االعت��داء عىل 

حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص املصنفات اآلتية :

1-  الكتب والكتيبات واملقاالت وغريها من املصنفات 

املكتوبة.

2-  برامج الحاس��ب وتطبيقاتها ، وقواع��د البيانات، وما 

مياثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير.

3-  املحارضات والخطب واملواعظ واملصنفات األخرى 

التي لها طبيعة مامثلة .

4-  املصنفات التمثيلية واملصنفات التمثيلية املوسيقية 

والتمثيل الصامت.

5-  املصنفات املوس��يقية املصحوب��ة أو غري املصحوبة 

بكلامت.

6-  املصنفات السمعية أو البرصية أو السمعية البرصية.

البند النايف للمسؤولية العقدية:
هو البن��د الذي يدرج يف العقد والذي ينف��ي كلياً أو جزئياً 
املس��ؤولية العقدية فيام إذا تخلف أحد طرفيه عن التنفيذ 
الكيل أو الجزيئ للموجب��ات امللقاة عىل عاتقه، عملياً ميكن 
تصور ه��ذا البند يف العقود التي تتضمن عنرص املخاطرة أو 
املجازفة بحيث ال تك��ون إمكانية تنفيذ العقد قابلة للتوقع 

بصورة جازمة.

دعوى إبطال البيع للغلط:
يف دعوى إبط��ال البيع للغلط يكون العقد قد وقع فاس��داً 
لعيب اعرتى الرىض عن��د التعاقد، والغلط هو تصور اليشء 
عىل غري حقيقته، وقد نظم قانون املوجبات والعقود أحكام 
الغلط يف املواد 203 م و ع وما يليها وقد لوحظ حاالت عدة 

للغلط ترتيب عىل كل منها نتائج قانونية مختلفة.

الرضر اإلحتاميل:
إن ال��رضر اإلحتاميل هو رضر غري مؤكد الحصول، فقد يكون 

وقوعه موقوفاً عىل حصول بعض ظروف غري مؤكدة الوقوع، 
إذاً إن ما مييز الرضر املس��تقبيل عن الرضر االحتاميل هو أن 
األول مؤكد الوقوع ولدى القايض الوس��ائل الازمة لتقديره، 

أما الثاين فهو غري مؤكد الوقوع.

إنابة قضائية، استنابة:
تفوي��ض أو مذكرة أو طلب ق��اض أو محكمة إىل قاض آخر 
أو محكم��ة أخرى، يف مقر آخر ب��أن يجري تحقيقاً خاصاً يف 
م��كان ما، وميكن أن تكون هذه املحكمة محكمة اإلبتدائية 
أو التجارة إل��خ، وتكون اإلنابة القضائية واجبة عند الحاجة 
إلج��راء تدابري تحقيقي��ة خارج نطاق املحكم��ة، واختيارية 
عندم��ا يكون األفرق��اء أو أمكنة النزاع بعي��دة عن بعضها، 
وتعطي اإلنابة للمحكمة بكاملها أو لرئيس��ها، كام ميكن أن 
تحص��ل اإلنابة إىل الس��لطات األجنبية ع��ن طريق محكمة 

أجنبية بالوسائل السياسية.

إعداد: حنان الذهب

واملخطط��ات  والرس��وم  الع��امرة  مصنف��ات    -7

الهندسية.

8-  مصنفات الرسوم بالخطوط أو باأللوان، والنحت 

والنقش والطباعة عىل الحجر ، وعىل األقمشة وعىل 

الخش��ب وعىل املع��ادن وأية مصنف��ات مامثلة يف 

مجال الفنون الجميلة.

9-  املصنفات الفوتوغرافية وما مياثلها.

10- مصنفات الفن التطبيقي والتشكييل.

الجغرافي��ة  والخرائ��ط  التوضيحي��ة  الص��ور   -11

والرس��ومات التخطيطية واملصنف��ات ثاثية األبعاد 

املتعلق��ة بالجغرافي��ا أو الطبوغرافيا أو التصميامت 

املعامرية وغريها.

12- املصنفات املش��تقة دون اإلخ��ال بالحامية املقررة 

للمصنفات التي اش��تقت منها وتش��مل الحامية عنوان 

املصن��ف إذا كان مبتك��راً أم تش��مل الفك��رة املبتك��رة 

املكتوبة للربنامج اإلذاعي.

يتبع يف العدد القادم
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يعترب ش��هر رمضان من األش��هر التي تكرث فيه العادات 

الس��يئة يف التغذي��ة، ومريض الس��كري يتغ��ر نظامه 

الغذايئ يف رمضان مام يعرضه لخطر انخفاض أو ارتفاع 

الس��كر بالدم وكالهام خطر عىل صحته، فهناك نوعان 

من مرىض الس��كر، نوع يعتمد فيه عىل العالج »بحقن 

األنسولني« وهؤالء عىل قسمني اثنني قسم منهم يسمح 

لهم بالصيام وقسم ال يسمح لهم بالصيام، فالذي يسمح 

له بالصيام هو من يستخدم جرعة واحدة من األنسولني 

فق��ط، وهذا يحت��اج إىل تناول الغذاء بعد األنس��ولني 

بنصف س��اعة، وعليه أن يتنبه إىل وق��ت أخذ الحقنة 

فقبل رمضان كان يأخذها يف الصباح، أما يف رمضان فإنه 

يأخذ الحقنه قبل اإلفطار مبارشة، ويجب عليه يف هذه 

الحال��ة أن يقوم بزيارة طبيبه املعالج عدة مرات خالل 

األيام األوىل من الصيام لتحديد كمية األنسولني املثالية 

التي تتالءم مع مرض��ه وطعامه وعمله، وينصح هؤالء 

بقياس نسبة السكر يف الدم، فإن معرفة نسبة السكر يف 

الدم بش��كل منتظم يساعد عىل تفادي حدوث حاالت 

هبوط سكر الدم املفاجئ.

وأما القس��م اآلخر الذي ال يسمح لهم بالصوم وهم 

الذين يحتاجون إىل أخذ جرعتني من حقن األنس��ولني 

فأكرث، باإلضافة إىل إصابتهم بأمراض أخرى مثل القلب، 

ففي ه��ذه الحال��ة يجب عليه��م استش��ارة الطبيب 

املختص، ملعرفة قدرتهم عىل الصوم.

أما النوع الثاين الذي ال يعتمد عىل حقن األنسولني، 

فهؤالء أخف رضراً من النوع األول حيث يس��تخدمون 

أقراصاً منش��طة للبنكرياس، والت��ي بدورها تؤدي إىل 

إف��راز كميات من األنس��ولني تكفي حاجت��ه، وتجعله 

ميارس نش��اطه اليوم��ي يف نهار رمض��ان بحيوية، ولذا 

ف��إن من املفي��د لهم الصوم رشيط��ة أال تكون حالتهم 

تس��تدعي تعاطي األقراص املعالجة للس��كر باستمرار 

عىل مدى اليوم، وينصح هؤالء بتناول قرص مع اإلفطار 

وقرص آخر مع السحور، وهناك بعض الحاالت الخفيفة 

ميكنها أخذ قرص واحد يومياً مع وجبة اإلفطار.

وهناك حاالت مل نتعرض لذكرها كاملصابون بالس��كر 

وأعامرهم أقل من عرشين س��نة، أو الحوامل املصابون 

بالسكر، أو من يحمل مرض السكر مصحوباً مبضاعفات 

تؤث��ر عىل القلب والكىل، فعىل هؤالء مراجعة الطبيب 

املختص.

وصايا:
ومن الوصايا التي يجب أن يتبعها مريض السكر:

- عىل مريض السكري قبيل دخول الشهر الكريم أن 

يستشر طبيباً مختصاً يف ذلك لتشخيص حالته، وتنظيم 

يجب على مريض 
السكر أن يقوم 

بزيارة طبيبه 
املعالج عدة مرات 

خالل األيام األوىل 
من الصيام لتحديد 

كمية األنسولني 
املثالية

اإلفطار على التمر سنة وصحة

من الس��نة النبوية أن يفطر الصائ��م عىل العجوة، 

أو التمر، قال صىل الله عليه وس��لم: "من وجد متراً 

فليفط��ر عليه، ومن ال يجد فليفط��ر عىل املاء فإنه 

طَهوٌر" رواه أبو داود والرتمذي وابن ماجة.

 والثاب��ت عن رس��ول الل��ه صىل الله عليه وس��لم 

أن��ه كان يفط��ر ع��ىل رطبات قب��ل أن  يصيل، و يف 

إفطاره صىل الله عليه وس��لم عىل الرطب أو التمر 

م��ا يظهر نور النبوة وذل��ك ألن الصائم يعتمد عىل 

ما يوجد بجس��مه من سكر وخاصة املخزون منه يف 

الكبد، والس��كر املوجود يف طعام الس��حور يكفي 6 

ساعات وبعد ذلك يبدأ اإلمداد من املخزون املوجود 

بالكب��د، و من هنا فإن الصائ��م إذا أفطر عىل التمر 

أو الرطب، وهي تحتوي عىل سكريات أحادية، فإنها 

تص��ل رسيعاً إىل الكبد وال��دم الذي يصل بدوره إىل 

األعض��اء وخاصة املخ، أما الذي ميأل معدته بالطعام 

والرشاب، فيحتاج ملدة من ساعتني إىل ثالثة ساعات 

حت��ى متتص أمع��اؤه الس��كر، والتم��ر واللنب غذاء 

كامل متكامل، وكثري من البدو يعيش��ون عىل التمر 

املجفف ولنب املاعز، وهم ممشوقوا القوام، وأصّحاء، 

وأقل عرضة لألمراض، سواء املزمنة أو الخبيثة منها.

العــادات الصحيـــة ملرضـــى السكــر يف رمضــــان 
خطـــر اإلصابـــة بارتفـــاع أو انخفـــاض السكـــر

عالج السكر مبا يتناسب مع مواعيد تناول الطعام خالل 

هذا الشهر. 

- من الوصاي��ا الهامة للمريض بالس��كر أن يتجنب 

إجهاد نفس��ه يف ف��رات الصيام، وخاص��ة قبل اإلفطار 

بس��اعة أو س��اعتني، ألن يف ه��ذه الف��رة يحتم��ل أن 

ينخفض مستوى السكر لديه. 

- ومن األفضل يف حق املريض بالسكري تأخر وجبة 

السحور إىل ما قبل الفجر، حفاظاً عىل صحته• 
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أخبــار طبيـةأشعة الرنني املغناطيسي وأثـرها على قلوب األطفال

قال��ت "جاني��ت مورناغ��ان" أم لطفل��ة عمرها عرش 
سنوات مصابة مبرض ورايث يف والية بنسلفانيا األمريكية 
أن ابنتها تتامثل للش��فاء يف وحدة الرعاية املركزة بعد 
أن خضعت لجراح��ة زرع رئتني بعد العملية الجراحية 
التي اس��تغرقت ست س��اعات يف مستشفى األطفال يف 
فيالدلفيا، حيث رصحت بقولها: "أطباؤها سعداء للغاية 
بتحس��ن حالتها أثناء العملية الجراحية وفرص شفائها، 
وأن األطب��اء مل يج��دوا صعوبة كب��رية يف تعديل حجم 
الرئت��ني وهام م��ن متربع بالغ وزرعه��ام، وأن الجراحة 
متت بسالسة وأن ابنتها استجابت بشكل جيد للغاية".

نجاح عملية جراحية لزرع رئتني لطفلة أمريكية

إعداد: حنان الذهب 

كش��فت دراس��ة حديثة أنه ميكن الكش��ف املبكر عن 

الرضر ال��ذي قد يصيب قلوب األطف��ال عقب تلقيهم 

العالج الكيميايئ باس��تخدام أش��عة الرنني املغناطييس، 

وقال باحثون من جامعة ألربتا الكندية إنه حتى عندما 

تعمل وظائف القلب لدى األطفال بشكل طبيعي، فإن 

الرنني املغناطييس متكن من خالل أس��لوب جديد لرسم 

القلب من تحديد نوع الرضر الحادث ومل تظهره وسائل 

أخ��رى، وقال أحد أطباء القل��ب يف اململكة املتحدة إن 

ذلك جعل تأثر العالج باس��تخدام عقار األنرثاس��يكلني 

عىل قلوب األطفال مفهوماً، مضيفاً أن االكتشاف املبكر 

له��ذا الرضر يع��د أمراً مهامً للغاية، وم��ن املعروف أن 

العالج الكيميايئ باس��تخدام األنرثاس��يكلني أصبح فعاالً 

ض��د أنواع عدة من أمراض الرسط��ان، إال أنه ميكن أن 

يؤدي إىل التأثر ع��ىل عضلة القلب بصورة قد ال تظهر 

إال بعد سنوات عدة من العالج.

وذكرت الدراسة التي نرشت يف دورية القلب واألوعية 

الدموي��ة الربيطانية أن الباحثني قام��وا بإجراء فحوصات 

بالرن��ني املغناطييس عىل أطفال وش��باب تراوح أعامرهم 

بني 7 إىل 19 س��نة، خالل ف��رة راحة بعد خضوعهم لهذا 

النوع من العالج، باستخدام أسلوب جديد للفحص يُسمى 

Mapping T1 مكنهم من اكتش��اف اآلثار املبكرة للعالج 
الكيميايئ عىل قلوب امل��رىض، وأضافوا أن ذلك ظهر حتى 

يف األطف��ال الذين ب��دت وظائف القل��ب لديهم طبيعية 

باستخدام املوجات فوق الصوتية.

الوقاية املبكرة
وقال »كريس بالمر« استش��اري أمراض القلب مبستشفى 

فرميان مبدينة نيوكاسل إن اآلثار الجانبية للعالج الكيميايئ 

باس��تخدام األنرثاس��يكلني معروفة ج��داً، حيث أن العالج 

الكيمي��ايئ فعال جداً ضد مرض الرسط��ان، لكنه ميكن أن 

يك��ون مرضاً بع��ض اليشء للقل��ب، لذا علين��ا أن نبحث 

ع��ن طرق جديدة لوقاية القل��ب والتدخل املبكر يف حالة 

حدوث أي رضر، بيد أنه أش��ار إىل أن فحص قلب األطفال 

بالرنني املغناطييس مل يكن أمراً س��هالً عىل اإلطالق، إال أنها 

تعد أفضل طريقة للنظر إىل شكل القلب ووظائفه بشكل 

آمن متاماً، وهي طريقة ممتازة لرصد وظائف القلب لدى 

األطفال بشكل دقيق.

ذكرت دراسة أمريكية أن تناول األسربين بصفة يومية رمبا 
يس��اعد يف الحامية من الرسطان ولكن األثر يبدو أضعف 
مام كان يعتقد س��ابقاً، وأكد "ماي��كل ثون" من الجمعية 
األمريكي��ة للرسط��ان والذي عمل يف هذه الدراس��ة التي 
ظهرت يف دورية املعهد القومي للرسطان وشملت بيانات 
من أكرث من 100 ألف ش��خص عىل مدى عرش سنوات، أن 
األنباء املتعلقة باحتامالت استخدام األسربين عىل الرسطان 
كانت مش��جعة يف اآلونة األخ��رية، وأن األمور تتحرك إىل 
األم��ام ولكن م��ا زال هناك عمل يجري بهذا الش��أن، كام 
وج��دوا أن الناس الذين قالوا أنهم كان��وا يأخذون جرعة 
يومية من األس��ربين س��واء "أطف��ال" أو بالغني قل خطر 
وفاتهم من الرسطان بنس��بة 16 % باملقارنة مع األشخاص 

الذين مل يتعاطوا األسربين بشكل عام.

دراسة أمريكية: هل استخدام األسربين يومياً 
يساعد يف الوقاية من الرسطان؟

اكتشــاف الربوتيـــن واالحتفـــاظ بالذاكـــرة
ق��ال العل��امء الذي��ن نرشوا دراس��تهم يف مجل��ة »نيترش 

نيوروس��اينس« العلمي��ة إن املزيد م��ن البحوث يف الدور 

الذي يقوم ب��ه بروتني Arc قد يس��اعد يف التوصل لطرق 

جديدة ملواجهة األمراض العصبية والتوحد، وقال »ستيف 

فينكبايرن« أس��تاذ عل��م األعصاب وعل��م وظائف األعضاء 

بجامع��ة كاليفورنيا، وال��ذي قاد فري��ق البحث يف معهد 

جالدستون إن االختبارات التي أجريت يف املعامل أظهرت 

أن ه��ذا الربوت��ني له دور مهم جداً في��ام يتعلق بالذاكرة، 

وأنه يعمل مبثابة »املنظم الرئييس« للخاليا العصبية خالل 

عملية تش��كيل الذاكرة طويلة امل��دى، ألن فرئان التجارب 

التي كانت تفتقر إىل هذا الربوتني كانت تستطيع أن تتعلم 

مهاماً جديدة، لكنها فشلت يف تذكرها يف اليوم التايل«.

وأوضحت الدراس��ة أنه خالل عملية تش��كيل الذاكرة، 

هن��اك بعض الجين��ات التي تنش��ط وتتوق��ف عىل نحو 

متقطع يف أوقات مح��ددة من أجل توليد الربوتينات التي 

تساعد الخاليا العصبية يف إنتاج ذاكرات جديدة، وقد وجد 

الباحث��ون أن بروت��ني Arc هو الذي يوج��ه هذه العملية 

النواة  داخ��ل  من 

العصبية.

الدراسة  وتقول 

يف  الخل��ل  إن 

إنت��اج وتحرك هذا 

يؤثر  ق��د  الربوتني 

كبر  بش��كل  أيضاً 

التوحد،  م��رض  يف 

حيث يؤثر ه��ذا االضطراب الجيني، والذي يعرف باس��م 

متالزم��ة Fragile X ويع��د الس��بب الش��ائع يف كل من 

اإلعاقات العقلي��ة والتوحد، تأثراً مبارشاً عىل انتاج بروتني 

Arc يف الخاليا العصبية.

وق��ال فري��ق البح��ث إنه يأم��ل يف إج��راء املزيد من 

البحوث بش��ان الدور الذي يقوم به هذا الربوتني يف صحة 

اإلنس��ان ومرضه، وهو ما من شأنه أن يوفر معلومات أكرث 

عمقاً حول هذه االضطرابات، ويضع األساس السرتيجيات 

عالجية جديدة للتعامل معها.
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معركة بدر ... أشرقت بها شموس النصر

يوم قرع في��ه الحق الباطل فأزهقه، وانقش��ع ظالم 

الرشك بنور اإلميان فمحقه، فرفرت راية اإلميان عالية 

بأي��دي أصحابها، وكانوا أحق به��ا وأهلها، يوم التقى 

جمع املؤمنني األوائل يقودهم رس��ول الله صىل الله 

عليه وس��لم ومعه جربيل واملالئكة تقاتل، يوم وقف 

رسول البرشية يدعو ربه ويطلب نرصه ووعده، فهي 

أول مع��ارك اإلس��الم الخالدة فكم أرشق��ت بها من 

شموس النرص عالمات، وكم من هامة للرشك أذيقت 

الهالك، وذل��ك بأن الله أذن ألهل الحق بأن ينتصفوا 

ممن ظلمه��م )أُِذَن لِلَِّذيَن يَُقاتَلُوَن ِبأَنَُّهْم ظُلُِموا َوإِنَّ 

اللَّ��َه َعىَل نرَْصِِهْم لََقِدي��ٌر ( الحج:39، ذلكم يوم بدر 

يف السابع عرش من رمضان يف السنة الثانية للهجرة.

أسباب املعركة:
اعتدت قريش عىل ضعفاء املس��لمني يف مكة فقتلت 

ورشدت واس��تولت عىل أموالهم وبيوتهم وجعلتها يف 

قافلة للتجارة إىل الش��ام، فعلم النبي صىل الله عليه 

وسلم مبس��ر القافلة ووقت رجوعها من الشام فقرر 

التصدي لها السرتداد يشٍء من الحقوق املنهوبة.

قبل املعركة:
رصدت حركة القافلة من عيون املس��لمني وملا علموا 

بقربها نهض رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم ومن 

خلفه الصحابة إىل آبار بدر ليرتصد للقافلة، ولكن أبا 

س��فيان حاد عن الطريق بدهاءه وكان هو عىل رأس 

القافلة وأرسل يس��نتجد قريشاً فهبت قريش بجيش 

قوام��ه ألف أو يزيدون وانتظر رس��ول الله صىل الله 

عليه وس��لم إم��ا العر أو النفر، وهي��أ أرض املعركة 

مبش��ورة الحباب ب��ن املنذر ريض الله عن��ه فأفلتت 

القافلة ووصل النفر وكان أمر الله قدراً مقدوراً.

و نظ��ر النبي ص��ىل الله عليه وس��لم إىل أصحابه 

وهم ثالمثائة ونيف، ونظر إىل املرشكني فإذا هم ألف 

وزيادة، فاس��تقبل النبي صىل الله عليه وسلم القبلة، 

ثم مد يدي��ه، وعليه رداؤه وإزاره، ث��م قال: " اللهم 

أين ما وعدتني؟ الله��م أنجز ما وعدتني، اللهم إنك 

إِن تهلك ه��ذه العصابة من أهل اإلِس��الم، فال تعبد 

يف األرِض أب��داً "  فام زال يس��تغيث رب��ه عز وجل، 

ويدعوه حتى سقط رداؤه، فأتاه أبو بكٍر، فأخذ رداءه 

فرداه ثم التزمه من ورائه، ثم قال: يا نبي الله، كفاك 

مناشدتك ربك، فِإنه سينجز لك ما وعدك، وأنزل الله 

ع��ز وجل: }إِْذ تَْس��تَِغيثُوَن َربَُّكْم فَاْس��تََجاَب لَُكْم أَنيِّ 

َن الَْماَلئَِكِة ُمرِْدِفنَي{ األنفال: 9. كُْم ِبأَلٍْف ميِّ ُمِمدُّ

أحداث املعركة: 
هيأت الصفوف والتقى الفريقان وبدأ النزال وتصاول 

األبطال فرصع يف أول��ه ثالثة من رؤوس الكفر ولقوا 

حتفهم، وما هي إال س��اعة حتى ولت قريش األدبار 

وغنم املسلمون وسلموا، وانجىل الغبار عن نرص باهر 

من امللك الجبار للقلة املؤمنة عىل الكرثة الكافرة.

نتائج املعركة:
• نرص دوَّى يف جزيرة العرب وتناقلته األخبار إىل يوم 

الدي��ن قال تعاىل: "َولََقْد نرََصَكُُم اللَُّه ِببَْدٍر َوأَنْتُْم أَِذلٌَّة 

فَاتَُّقوا اللََّه لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن " آل عمران: 123.

• قتل من املرشكني س��بعون رج��الً فيهم من الرؤوس 

أبو جهل وأمية، وأرس منهم سبعون آخرون،  واسشهد 

من الصحابة بضعة عرش رجالً. 

• رد اعتبار للمستضعفني من املسلمني الذين سلبت 

بيوتهم وأموالهم .

دروس وعرب:
• أهمية االستطالع يف املعارك والحروب.

• وضع الخطة املحكمة لتحقيق النرص األكيد.

• االستعانة بالله والدعاء قبل املعركة.

• الش��جاعة واإلقدام فال يُهاُب الع��دو ولو كان أكرث 

عدداً وعدة.

• شهر رمضان شهر الجد والعمل.

• الن��رص والتأييد م��ن الله حق واق��ع ألهل اإلميان 

الصادقني•

فتــاوي 
س. ما معنى قوله تعاىل " َفَمْن 

َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًا أَْو َعَلى َسَفٍر 
ٌة ِمْن أَيَّاٍم أَُخَر" البقرة : 184؟  َفِعدَّ

ج : املقص��ود بهذه اآلية املعذورون عن الصيام 

بع��ذر مؤقت كاملرض الطارئ غ��ر املزمن، ومينعه 

هذا املرض من الصوم، وكالس��فر، فهذان يفطران 

ويقضي��ان بع��د ذلك وال إث��م عليه��ام وال كفارة 

وعليه��م القضاء فقط بعدد األي��ام التي أفطروها، 

ويدخ��ل يف حكمهم املرأة الحام��ل التي يرض بها 

الصي��ام وكذلك امل��رأة املرضع التي ي��رض الصيام 

بولدها فيفطران ويقضيان.

ج: املفطرات هي:

1- تناول الطعام أو الرشاب عمدا.ً 

2- تعمد القيء.

3 - الجامع.

4 - تعمد إنزال املني.

5 - أخذ ما ينايف الصوم كاإلبر املغذية.

س.  ما هي املفطرات؟

إعداد: د. إبراهيم الجنابي

ج : املع��ذورون ع��ن الصيام دامئاً ه��م صنفان : 

الصن��ف األول الرجل الكب��ر واملرأة الكب��رة الذين 

ال يس��تطيعان الصي��ام بس��بب ضعفه��ام فيفطران 

ويطعامن عن كل يوم مس��كيناً، وأم��ا الصنف الثان 

املريض مرضاً مزمناً ال يرجى ش��فاؤه وال ميكنه الصوم 

مع املرض فيفطر ويطعم عن كل يوم مس��كيناً، قال 

تع��اىل » َوَعىَل الَِّذيَن يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة طََعاُم ِمْس��ِكنٍي« 

البقرة :184.

س. من هم املعذورون عن الصيام 
دائمًا ؟

س. ما هي مكروهات الصيام؟

ج: مكروهات الصيام : 

1 - املبالغة يف املضمضة واالستنشاق.

2 - استخدام العطور. 

3 - ترك السحور.

4 - اللغو والرفث.

5 - الخصومة مع اآلخرين والجدال .

6 - السواك بعد الزوال.

  مخطط معركة بدر
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يَاُم كَاَم كُِتَب َعىَل الَِّذيَن ِمْن قَبْلُِكْم لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن"  البقرة: 183. "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُِتَب َعلَيُْكُم الصيِّ

إن رشيعة اإلس��الم الغرَّاء قد جاءت لتحقيق كامل اإلنس��ان س��لوكاً وأخالقاً وعقائد وعبادات ومعامالت، وبنظرة رسيعة 

ألحكامها اإلجاملية والتفصيلية يتجىل سمو الهدف من سائر تلك الترشيعات، وهو بلوغ اإلنسان أكمل حال من السلوك 

السوي املستقيم يف ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله، فيمثل حال الرقي البرشي والسمو اإلنسان، وهذه اآلية الكرمية يف سورة 

البقرة التي فيها ترشيع الصيام وبيان فرضيته عىل هذه األمة كام فرض عىل األمم السابقة، فقد ربط بني الصيام والتقوى 

التي هي حال زكيَّة تتصف بها النفوس العلييِّة الرضيَّة، وهذا يفرس ما وصف به صىل الله  عليه وسلم حال الصائم وفضل 

ْوَم فَِإنَُّه ِل  الصيام بقوله: " كُلُّ َعَمِل ابِْن آَدَم يَُضاَعُف الَْحَس��َنُة ِبَعرْشِ أَْمثَالَِها إىَِل َس��بِْعاِمئَِة ِضْعٍف، قَاَل اللَُّه تََعاىَل: إاِلَّ الصَّ

ائِِم  ائِِم فَرَْحتَاِن: فَرَْحٌة ِعْنَد ِفطْرِِه َوفَرَْحٌة ِعْنَد لَِقاِء َربيِِّه َولَُخلُوِف فَِم الصَّ َوأَنَا أَْجِزي ِبِه يََدُع َش��ْهَوتَُه َوطََعاَمُه ِمْن أَْجِل، لِلصَّ

يَاُم ُجنٌَّة َوإَِذا كَاَن يَْوُم َصْوِم أََحِدكُْم فاََل يَرْفُْث َواَل يصخب، فإن َس��ابَُّه أََحٌد أَْو قَاتَلَُه  أَطْيَُب ِعْنَد اللَِّه ِمْن ِريِح الِْمْس��ِك َوالصيِّ

فَلْيَُقْل إِنيِّ اْمُرٌؤ َصائِم " متفق عليه. 

وم��ن هنا ندرك حقيق��ة هذه العبادة العظيمة التي هي مدرس��ة يتعل��م فيها الصائم كيف يهذب نفس��ه ويزكيها من 

الشهوات والنزوات املحرمة ويرتقي بها يف معراج العبادة ليتقرب من ربه الكريم الحليم الرحيم .

 مصطلحـــات فقهيــــة

آيــة وتفـسـيــر

ِهبَاٌت ونََس��اَمت ومنح وعطايا عظي��امت، فأبواب التوبة 

مفتوحة عىل مصاريعها للتائبني، وأبواب الجنان مرشعات 

تنادي أهله��ا أن هلموا إل فقد تزينُت وتهيأُت لكم بكل 

ر؟ هل من طال��ب لجنى الجنان  طيّ��ٍب، فهل من ُمّش��ميِّ

الخال��دات؟ هل من راغٍب يف رحيٍق ه��و ألذ وأحىل من 

الش��هد ؟ ب��ل هو ف��وق ما يخط��ر عىل الب��ال، بل فوق 

الخي��ال، فأين أنتم يا أهل الصالح والف��الح ؟ أين أنتم يا 

أه��ل الصيام والقيام ؟ أين أنتم يا أه��ل الذكر والقرآن ؟ 

وا  وا العزم وجدًّ فه��ذا أوانكم، وق��د أرشق زمانكم، فش��دُّ

واس��معوا إىل البشارات من س��يد الربيات صىل عليه ريب 

أحس��ن الصل��وات، فقد صح يف الحدي��ث قوله صىل الله  

َدِت  عليه وس��لم: " إَِذا كَاَن أَوَُّل لَيْلٍَة ِمْن َشْهِر رََمَضاَن ُصفيِّ

يَاِطنُي َوَمرََدُة الِْجنيِّ َوُغليَِّقْت أَبَْواُب النَّاِر فَلم يفتح ِمْنَها  الشَّ

بَ��اب وفتحت أبواب الَْجنَِّة فَلَْم يُْغلَ��ْق ِمْنَها بَاٌب َويَُناِدي 

يِّ أقرص،  َولِلَِّه ُعتََقاُء  ُمَناٍد: يَا بَاِغَي الَْخْرِ أَقِْبْل َويَا بَاِغَي الرشَّ

ِمَن النَّاِر َوَذلَِك كُلَّ لَيْلٍَة ". رواه الرتمذي وابن ماجة.

في��ا لها من بش��ارة بفتح األبواب للجن��ان والعتق من 

الن��ران، ويا لها من منحة بغلق أب��واب الجحيم وتصفيد 

كل شيطان .

وأي��ن أنت يا من أرسفت عىل نفس��ك، فه��ذه عطيًُّة 

الرحمن تفت��ح لك أبواب املغفرة، ومتحو ما كان من زلل، 

وترفع ما وقع من خطل، فاس��مع لقول حبيبك رسول الله 

صىل الله عليه وسلم وهو يبرشك: "َمْن َصاَم رََمَضاَن إِميَانًا 

َم ِمْن َذنِْبِه. َوَمْن قَاَم رََمَضاَن إِميَانًا  َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

َم ِمْن َذنِْبِه، َوَمْن قَاَم لَيْلََة الَْقْدِر  َواْحِتَس��ابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

َم ِمْن َذنِْبِه" متفق عليه . إِميَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ

فتحلَّ وتزين بزينة اإلميان وُصْم هذا الشهر وقم لياليه 

وكأنها آخ��ر العهد ولتخلص لربك الفع��ل والقصد، فهذا 

   آداب احليـــاة اإلميانيـــة يف رمضــــان 
آداب إســـالمـيــة..

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

أوان ق��د أظلك، وقد فات عىل غرك مم��ن دفنوا يف هذا 

العام فأقبل قبل الفوات، فالبدار البدار. 

فحياتك يف رمضان بني غفراٍن وعتٍق وجناٍن، فام أجمل 

أن تح��وز الغنيم��ة كاملة، وتقبل  إىل رب��ك يف حلة رافلة 

فتتلقاك مالئكة الس��امء بأحىل صوت سمعته أذناك "هذا 

يَْوُمُك��ُم الَِّذي كُْنتُْم تُوَعُدوَن" األنبي��اء: 103، ويرتدد ذلك 

وا ِبالَْجنَِّة  الصدى العجي��ب "أاَلَّ تََخافُوا َواَل تَْحزَنُوا َوأَبْ��رِشُ

نْيَا  الَِّت��ي كُْنتُْم تُوَعُدوَن )30( نَْح��ُن أَْولِيَاُؤكُْم يِف الَْحيَاِة الدُّ

َويِف اآْلِخرَِة َولَُكْم ِفيَها َما تَْش��تَِهي أَنُْفُس��ُكْم َولَُكْم ِفيَها َما 

ُعوَن )31( نُزاًُل ِمْن َغُفوٍر رَِحيٍم )32(. فصلت. تَدَّ

الصيام : 
الصيام لغة: اإلمساك. 

الصي��ام رشع��اً : هو اإلمس��اك عن الطع��ام والرشاب 

والجامع وس��ائر املفطرات من طل��وع الفجر الصادق 

إىل غروب الشمس.

الوتر:
الوتر لغة: املفرد.

الوتر رشعاً:  صالة الوتر: الصالة املخصوصة التي تصىل 

بعد فريضة العش��اء، وهي أن يختم صالة  قيام الليل  

بركع��ة واحدة، قال صىل الله عليه وس��لم: " أوتروا يا 

أهل القرآن إن الل��ه وتر يحب الوتر"، حديث صحيح 

رواه  أيب داود و  اب��ن ماجه، وأقل الوتر ركعة واحدة 

وأكرثه إحدى عرشة ركعة، ويسمى ما قبل ركعة الوتر 

ش��فعاً س��واء كانت ركعتني أو أكرث  لقول��ه صىل الله 

عليه وسلم: "الَْوتُْر َركَْعٌة ِمْن آخر اللَّيْل" . َرَواُه ُمسلم، 

واملس��تحب أن يوتر أول الليل إن خيش أن اليستقيظ 

آخره، لقوله صىل الله عليه وس��لم: "َم��ْن َخاَف أَْن اَل 

يَُق��وَم ِمْن آِخِر اللَّيِْل فَلْيُوتِ��ْر أَوَّلَُه َوَمْن طَِمَع أَْن يَُقوَم 

آِخرَُه فَلْيُوتِْر آِخَر اللَّيِْل فَِإنَّ َصاَلَة آِخِر اللَّيِْل َمْش��ُهوَدٌة 

َوَذلَِك أَفَْضُل" َرَواُه ُمسلم.

االعتكاف: 
االعتكاف لغة: لزوم الشئ واإلقبال عليه.

االعت��كاف رشعاً: املكث يف املس��جد بنية القربة، 

ق��ال تعاىل )َوَعِهْدنَ��ا إىَِل إِبْرَاِهيَم َوإِْس��اَمِعيَل أَْن 

��ُجوِد(  طَهيِّرَا بَيِْتَي لِلطَّائِِفنَي َوالَْعاكِِفنَي َوالرُّكَّعِ السُّ

سورة البقرة :125.

وهو مستحب ويتأكد استحبابه يف رمضان وخاصة 

الع��رش األواخر، ألن صىل الله عليه وس��لم "كان 

يعتك��ف العرش األواخر من رمض��ان حتى توفاه 

الله ثم اعتكفت أزواجه من بعده" متفق عليه.

 ويستحب للمعتكف اإلنش��غال بالصالة، وتالوة 

الق��رآن، وبذك��ر الله تعاىل والتف��رغ لطاعة الله، 

واإلقبال عىل النفس وتزكيتها.

حياتك يف رمضان بني 
غفراٍن وعتٍق وجناٍن
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يوليو 1973 من الذاكرة

عدد  24- شهر يوليو - 1973 

االفتتاحية

عندم��ا انتهت االجتامعات الت��ي دارت بني اإلمارات وس��لطنة عامن 

الشقيقة وقف الصحفيون عىل األبواب يسألون هل هناك بيان رسمي 

عن املباحثات؟، ورد س��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان بقوله: ليس 

هن��اك بيانات فه��ذا اللقاء هو لق��اء أخوة يربطهم مصري واحد ومس��تقبل 

واحد، وال بد لألخوة أن يلتقوا ليناقش��وا أمورهم بال رس��ميات، وبال أشكال 

دبلوماسية.

ولقد كانت كلامت الش��يخ خليفة أبلغ تعبري عن طبيعة الزيارة التي قام 

بها س��موه لس��لطنة عامن، فقد اس��تغرقت هذه الزيارة أربعة أيام حافلة، 

وكان اس��تقبال جاللة الس��لطان قابوس بن سعيد لس��مو الشيخ خليفة بن 

زاي��د اس��تقباالً حاراً أقل ما يوصف به أنه اس��تقبال أخوي، وكان اس��تقبال 

شعب عامن لضيفها الكبري أكرث من رائع، عىل طول الطريق كنا نحس بدفء 

الرباط األخوي...عىل س��فح الجبل األخرض، يف صاللة، يف نزوى، يف مس��قط، 

يف كل مكان حل به وفد دولة اإلمارات العربية املتحدة كان االس��تقبال حاراً 

وصادق��اً، ولقد جاء ذلك ليؤك��د طبيعة الروابط التاريخي��ة والحضارية بني 

الدولت��ني، وليؤكد أيضاً وحدة األمل يف مس��تقبل أفضل يحقق أمجاد املايض 

العظيم.

إن ه��ذه الزيارة جاءت عىل طريق اختطته سياس��ة زايد قائد مس��ريتنا، 

وهي التي تحدد بكل وضوح أن عالقاتنا مع أخوتنا يف العروبة البد أن يكون 

طريقها التعاون الصادق يف سبيل مستقبل أفضل، ولعله أقرب إىل التصور أن 

تك��ون مثل هذه العالقات مع أخواننا التي تربطنا بهم صلة الجوار والتاريخ 

املشرتك.

تقبل صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

رئيس الدولة بقرص الرئاس��ة بأبوظبي أوراق اعتامد أربع 

سفراء يف الدولة من بريطانيا وأملانيا واليمن وتونس حيث 

رحب بهم كس��فراء يف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

ومتنى لهم التوفيق والنجاح يف مهامهم التي كلفوا بها.

خليفة يحرض حفل تخريج شقيقه سلطان
غادر أبوظبي صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد ويل 

عهد أبوظبي ورئي��س الوزراء متوجهاً إىل اململكة املتحدة 

يف زيارة تس��تغرق ع��دة أيام حيث يحرض س��موه حفل 

تخريج شقيقه سمو الش��يخ سلطان بن زايد من أكادميية 

س��انت هريست العسكرية، ويرافق سموه يف هذه الزيارة 

معايل حربوش وزير الدولة والعقيد الشيخ فيصل القاسمي 

وكيل وزارة الدفاع وعدداً من الش��يوخ وكبار الشخصيات 

يف الدولة.

اإعداد: حنــان الذهــب

حرية الرأي توصلنا دامئاً إىل الصواب رئيس الدولة يتقبل أوراق اعتامد 4 سفراء
اس��تقبل صاحب السمو الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئي��س الدولة بقرص البح��ر، وفد رابطة العامل اإلس��المي 

برئاسة فضيلة الشيخ حسنني مخلوف مفتي الديار املرصية 

س��ابقاً وق��د دار خالل املقابل��ة حوار رائع تن��اول أحوال 

املس��لمني يف مش��ارق األرض ومغاربه��ا ركز خالله س��مو 

الشيخ زايد عىل بعض النقاط الهامة التي يرى أنها األساس 

األول الذي يجب أن تقوم عليه نهضة العامل اإلسالمي وعزة 

وقوة املسلمني.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةيوليو 1973

 زايد يشهد العرض العسكري لقوة دفاع أبوظبي مبناسبة عيد الجلوس الخامس يف أغسطس 1971

 زايد يرعى تخريج الدفعة السابعة من مرشحي كلية زايد الثاين العسكرية يف أبريل 1982

  خليفة يشهد مترينا ميدانيا يف 1997

  افتتاح معسكر مدرسة سالح املدفعية  بالطويله يف 2001
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القهوة عنوان الكرم

مصطلحات عسكرية:

1. كم بلغ عدد األصوات التي حصلت عليها اإلمارات لتفوز بعضوية مجلس حقوق اإلنسان 

الدويل يف عام 2012؟

2. يف أي عام تم إنشاء مركز الرتبية الرياضية العسكرية؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )497( هي: 
 - السـؤال األول: زار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معسكر 

ثوبان مبناسبة إحتفاالت القوات املسلحة بالذكرى 37 لتوحيدها.

 - السـؤال الثاين: عدد خريجي الربامج األكادميية العسكرية 142خريج.

 الفائزان:
1. عبدالرحمن محمد عيل أحمد.

2. فاطمة خالد عيل عبدالله املرزوقي.

مسابقة العدد )498(

من الرتاث

القهوة عند العرب عنوان لألصالة والكرم، وهي تراث عميق ارتبط باإلنسان 

العريب يف حله وترحاله، غناه وفقره، أفراحه وأتراحه، وهي بطقوســها عادة 

لها احرتامها الذي يصل إىل حد القداسة. 

وســنة القهوة أو تقاليدها، أن يبدأ تقدميها للضيف أوالً، ثم للجالســن من 

عىل ميينه، أو للجالســن يف املجلس إن مل يكن هناك ضيوف، وأيضاً من عىل 

اليمن، ويحرتم هذه العادات الكبري والصغري.

و يقــدم املقهــوي القهوة للضيف باليــد اليمنى، وعىل الضيــف أن يتناول 

فنجــان القهوة بيده اليمنى، وعند صب القهوة يف الفنجان ال يتم ملؤه، وال 

يوضع فيه قــدر ضئيل جداً، بل هو ربع الفنجان فقط، ومبناســبة الفنجان 

ال يجــوز أبــداً تقديم القهــوة يف فنجان به ولو كرس بســيط، ألن ذلك يعد 

عيبــاً كبرياً، وعىل الضيــف أن يرشب القهوة، فإذا انتهــى منها يهز الفنجان 

للمقهــوي، وإال فمعناه أنه يريد املزيد، ويســتمر املقهوي يف تقديم القهوة 

لــه حتى يهز الضيف الفنجان هــزة خفيفة، فيعرف املقهوي أن الضيف قد 

اكتفــى، وعىل الضيف أن يســلم الفنجان للمقهوي بعــد اإلنتهاء من رشب 

القهوة، وال يضعه عىل األرض، ألن ذلك يعد عيباً يف حق املقهوي، حيث عىل 

الضيــف االحتفاظ بالفنجان يف يده حتى يعود إليه املقهوي ليأخذه منه إن 

كان قد إنشغل عنه بتقديم القهوة لآلخرين .

وال يجوز يف ســنة القهوة التخطي، مبعنى أن تقديم القهوة يكون من اليمن 

وحسب تسلسل الجالســن حتى وإن كان بينهم طفل صغري، إذ يجب عىل 

املقهــوي تقديم القهوة له فإن رفضها فله الحــق يف اإلنتقال ملن يليه، وإن 

قبلهــا فنعم ، ولــه الحق يف أن يتناول القهوة حتى يهــز الفنجان مثله مثل 

الرجل الكبري .

ومن سنة تقديم القهوة للضيف أن تقدم له ثالث مرات كأمر واجب، األوىل 

عنــد قدومه، والثانية بعد تقديم الفواكه، والثالثــة بعد وجبة الطعام التي 

يتــم بها إكرام الضيف ســواء أكانت غداء أم عشــاء، وليس معنى ذلك أنها 

ال تقــدم يف غري تلك األوقــات، بل تقدم بعدد غري محدود من املرات وأقلها 

تلك الثالث .

إعداد: أمل احلوسني

:Humanitarian intervention   التدخل ) لدوافع ( إنسانية
 التدخل القرسي يف الشؤون الداخلية لدولة ما لحامية انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكب 
عىل نطاق واسع بإستخدام القوات املسلحة من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة 

دولية من منطلق الدوافع اإلنسانية، بهذا املعنى يجب متييزه عن "املساعدة" اإلنسانية التي 

ال تنطوي عىل القرس، والتي تحدث عادة مبوافقة الدولة املعنية.

.
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استراحة العدد



حممد بن راشد آل مكتوم 

ه��ل رأيت الصخ��رة إذا اعرتض��ت ماًء 

يج��ري، هل يق��ف امل��اء؟ ال يقف بل 

يذهب مييناً أو يساراً ليتجاوزها، وهكذا 

اإلنسان صاحب الطاقة اإليجابية.

إشــراقـــات 

وطن الأوطان وطني

قائد إسالمي شهري هو قتيبة بن مسلم بن عمرو بن حصن بن األمري أبو حفص الباهيل ولد 669 

وتويف 715م، قاد الفتوحات اإلسالمية يف بالد آسيا الوسطى يف القرن األول الهجرى.

وقد نشــأ عىل ظهور الخيل رفيقاً للســيف والرمح، محباً للفروســية، وقد أبدى شجاعة فائقة 

وموهبــة قيادية فــذة، لفتت إليه األنظــار خاصة من 

القائــد العظيــم املهلب بــن أيب صفــرة، وكان خبرياً يف 

معرفة األبطال ومعادن الرجال، فتفرس فيه أنه سيكون 

من أعظم أبطال اإلسالم، فأوىص به لواىل العراق الشهري 

الحجــاج بن يوســف الثقفي الــذي كان يحب األبطال 

والشــجعان، والــذي أوكل إليه فتح خــوارزم وبخارى، 

وسمرقند، فأذعنت له بالد ما وراء النهر كلها حتى وصل 

إىل أســوار الصن، حارب خاللها ثالث عرشة سنة مل يضع 

فيها السالح، وأستشهد سنة 715 م، وعمره 48 سنة.

 همس القصيد

		 على	سطـح	القمر	بنشد	نشيدة	حب	وطنيه

على	سيـف	البحر	بكتب	نحبك	حب	املالييـن

		 لبوسلطـان	لي	طيبـه	غطى	حـدود	األرضيـه

لقايدنـا	وأبونـــا	عهـد	حـن	ملره	مطاعيــــن

		 		والئـي	كـل	يـوم	يزيـد	والئـي	عـف	ونشميـه

والئــي	خطـــه	األحمـــر	مجــاوز	قوانيـــن

		 أحبهـا	وافتـخـر	إسـمي	كتبته	بعز	جنسيـه

إمـاراتـــي	إمـاراتـــي	إمـاراتـــي	مـوافيـــن

		 علـم	نرفعــه	بالعالــي	سمــا	فــوق	علويـه

حـدود	الشمـس	ما	بالـغ	على	رفعه	مضاهني

		 وترويلـي	القصـص	أمي	بعد	كل	ليلـة	قمريه

عـن	شيخـن	وهب	شعبـه	خيـرات	ومحاسني																																							

فخر	األجيـال	هـو	زايـد	عبقـري	كـل	نظريــه											

بنـا	األنســان	وعــزه	عــن	دروب	اجلــاهليــن

		 مؤسـس	دولــه	تضاهـي	دول	هاليـوم	غربيـه

ألـف	رحمـه	وعسـى	يارب	مثـواه	الصـاحليـن

		 لبـو	راشـد	لنـا	منـه	قصيـدة	فخـر	نبطيــه

ينافـس	للرقـم	واحـد	وشعبـه	من	الناجحني

		 مـدراي	فـي	لغتنــا	األم	كلمــة	ضـاد	عربيـه

شايـل	همـوم	دولـه	وحـن	غـال	لـه	شايليــن

		 لبو	خــالد	لنـــا	منه	شهــادة	حب	فخريــه

وّحــد	البيت	بأفعالـه	فرج	هموم	محتاجيــن

		 علـى	راس	اليتامـى	لـه	أيـادي	بيـض	فـرعيـه

شجـر	ميسكـه	هو	يابس	تخضــر	البساتيــن

وكــــل	حكامنــا	ألهـم	قصــة	حـب	أزليـه	

وعلى	مصحف	كتاب	اهلل	تعاهدنـــا	مساعني

لبــو	سلطــان	أرد	وأقـول	لـه	الـروح	مفـديـه	

لــه	الـروح	وش	تسـوى	غـدا	ضـرب	امليـاديــن

		 وهـو	محظوظ	من	سمى	بإسمك	نال	شرفيـه

حلفـت	وأول	عيالـي	لسمـي	بإسمـك	وداريـن

وطـن	في	حبه	صابتني	هواجس	حاله	نفسيه	

نبـوس	ترابـــه	كـل	حلظـــه	سمونـا	مجانني

		 خليفـه	سـيدي	القائــد	خليفــة	روح	وطنيه

خليفـــه	يا	أبونا	الكـل	حبـك	حـب	املالييــن

خليفة روح وطنية

قادة من التاريخ

قتيبة بن مسلم الباهلي

AishaAAlNuaimi@  Aisha AlNuaimi 
الرهان يكون عىل النوع ال الكم، ويف مجال اإلعالم البد من وجود إسرتاتيجية 

وطنيه تؤسس لوجود اإلعالم اإلمارايت النوعي يف ظل واقع دينامييك متغري.

تغريــــــدات
Rashidbinhumaid@  Rashid Bin Humaid 

عندمــا يكون هاجس القيادة االطــالع عىل أحوال املواطنن عن قرب وتلبية 

احتياجاتهم فاعلم أنها مدرسة زايد الخري تجسدت يف شخصية الشيخ محمد 

بن زايد.

  MunaBusamra@  ُمَن�ى بُ�وَسْمرَْه
اختلــط باألشــخاص اإليجابين، ألنهم ســيؤثرون يف أفكارك وســلوكياتك، 

وستتحول لشخص إيجايب بشكل ال شعوري، ثم ستبدأ بالتأثري يف اآلخرين.

  SaeedHareb@  سعيد حارب
مــا ان تنتهى مرحلة من البناء تبدأ مرحلة ثانية أنها اإلمارات عجلة البناء 

التى التوقف من أجل مستقبل األبناء.

669 - 715 م

كلمات الشاعر: 
 علي حممد أحمد الزعابي
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