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حــن عــاد إىل بيتــه، مل ينــم تلــك الليلــة، ظــل يقــرأ يف مجلتــه 
ــاً، والســيام يف املوضوعــات التــي  حتــى كاد أن يحفظهــا غيب
تتحــدث عــن الوالــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 
نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، وصــار يســتلهم يف أحاديثــه منهــا، 
ــا،  ــا جــاء فيه ــه الدراســية مســتنداً إىل م ــب موضوعات ويكت
ــور املدرســة الصباحــي مبــا  ــاً دامئــاً يف طاب ــح خطيب ــل أصب ب
ــة، كان  ــر ومعرف ــة وفك ــن ثقاف ــة م ــه الحبيب ــبته مجلت أكس

يســتقي منهــا مفرداتــه وجملــه وتعابــره، وكانــت غالبــاً مــا 
تنجــده، فتظهــر صورتــه املحبــة للكلمــة والصــورة والتعبــر، 

تلــك الصــورة التــي بــدأت بالتكــون والتشــكل. 
القــت املجلــة هــوى يف قلــب ذلــك الفتــى، فلــم يقــف عنــد 
العــدد الــذي وقــع يف يــده مصادفــة، وصــار ينتظــر األســبوع 
األول مــن كل شــهر ليــزور قريبــه مــن جديــد ويحظــى بعدد 
جديــد مــن معشــوقته، ومــا هــي إال أشــهر حتــى تكّدســت 

يف ذلك اليوم القريب من الذاكرة، البعيد 
يف الزمن، وبينام كان الفتى الصغري الحامل 

مع والده يف مجلس أحد األقرباء، يتابع 
مسامرات األهل التي تزخر بأحاديث 

الثقافة والعلم وحب الوطن، يستمع إىل 
أحاديثهم الشيقة، لفتت أنظاره مجلة 

أنيقة المعة، لها هيبة من الصور املنشورة 
عىل غالفها، يشء غامض شّده إليها، 

راح يتفحصها يف البداية، فالحظ قريبه 
اهتاممه باملجلة، واقرتب منه وراح يرشح 

له عنها، وحني الحظ إعجابه وتعلقه 
الشديد بها، قدمها له هدية، وقال له 

إنه سيحرض له نسخة شهرية، إذا استمر 
بزياراته وحبه لتلك املجلة، مل يكن يعلم 

ذاك الفتى يف رحلة بحثه عاّم يريد أنه 
يبحث عنها، حملها من زيارته تلك، وآثرها 

عىل كّل ما بني يديه.

حين يغدو 
الحلم حقيقة..

بقلم: العقيد الركن/ يوسف الحداد
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ــه املتواضعــة. وكان  ــة فــوق رفــوف مكتبت أعــداد مــن املجل
الفتــى يكتشــف أن لــكل عــدد مــن أعدادهــا بريقــه الخــاص 
بفضــل تنــوع مضامينــه وأســامء كاتبيــه، مــا أعطــاه غنــى يف 
املوضوعــات التــي أخــذت توســع دائــرة اهتامماتــه، وتدفعــه 
إىل قــراءة املزيــد حــول املوضوعــات لتشــكل ركيــزة معرفيــة 

تناســب عمــره وخرباتــه وتــريض بعــض طموحاتــه.
ويشــاء القــدر أن ينتظــم هــذا الشــاب بعــد أكــر مــن عقــد 
ــة  ــه األنيق ــن يف الســلك العســكري، فغــدت مجلت ــن الزم م
ــى  ــرص ع ــا وح ــق به ــد التص ــة، فق ــه الثقافي ــة بوابت الغني
اعتبارهــا مرجــع ثقافتــه ومعلوماتــه األول، ومل يكــن يــدري 

مــا ســتخبئه األقــدار بشــأنها، 
ــن  ــع م ــي تنب ــة الت ــع إىل املعرف ــي يتطل ــاب وبق ــرب الش ك
ــة،  ــامل املعرف ــه إىل ع ــا زاد رحلت ــرى فيه ــة، ي ــه الحبيب مجلت
ــاب  ــة مــن الكتّ ــرأ لنخب ــا وهــو يق ــازداد غوصــاً يف أعامقه ف
مــا كان نهــم  إليهــم وإىل إســهاماتهم، وكثــراً  ويتعــرف 
ــه إىل البحــث عــن مقــاالت  ــة يقودان القــراءة وحــب املعرف
ــة  ــت بواب ــي كان ــة الت ــوار املجل ــارج أس ــاب خ ــك الكت ألولئ

ــاً. ــع مع ــم والواق للحل
ومــن غــر تخطيــط منــه وبــا موعــد، وجــد ذلــك الشــاب 
نفســه يف زيــارة ملقــر املجلــة التــي أحبهــا، يجــول ويتحــدث 
حكايتهــا  تتابعــان  عينــاه  كانــت  فيهــا.  العاملــن  إىل 
وتســرجعان ذكرياتــه الكثــرة معهــا، يخطــف ســمعه وبــره 
ــم، جــال  ــداه تلمســان حلمــه القدي ــا، وي ــا يقــال عنه كل م
املجلــة واملراحــل  آليــات والدة  املكاتــب وتعــرف إىل  يف 
ــه، وهــو الشــاب املتلهــف  التــي ميــر بهــا العــدد ليصــل إلي
لصــدور العــدد، املرقــب ملــا يحملــه يف طياتــه مــن معرفــة 

ومعلومــات.
ــة  ــه هــذه التحفــة األدبي  وحــده كان يعــرف مــاذا تعنــي ل
الفنيــة، كان يقــّدر دورهــا الكبــر يف صقــل قدراتــه ومهاراتــه 
ومــا قدمتــه لــه مــن توجيهــات وماحظــات ومعرفــة، وبينــام 
كان واحــداً مــن هيئــة تحريــر املجلــة يتابــع الحديــث 
والــرح، كان الشــاب يفكــر يف داخلــه: ليتهــم يعلمــون 
الــدور الكبــر الــذي رســمته هــذه املجلــة يف مســار حيــايت، 
ويتســاءل: هــل هنــاك فعــاً إشــارات خفيــة تســهم يف جذب 

املــرء أو قذفــه إىل أماكــن كانــت تنتظــره؟
ــا،  ــظ به ــي احتف ــداد الت ــب األع ــه، وراح يراق ــاد إىل مكتب ع

تحــدث إليهــا كــام فعــل ذلــك مــن قبــل، لكنــه هــذه املــرة 
ــب  ــن أح ــف م ــل يف تافي ــذي دخ ــارف ال ــث الع كان حدي

ــاً دورهــا يف تنشــئته. ــراً عالي ــدر تقدي وق
ويف دورة الزمــن، مل يــُدْر يف خلــد ذاك الفتــى أن املجلــة التــي 
ــا  ــد وكأنه ــن جدي ــتظهر م ــري س ــه الفك ــهمت يف نضج أس
تقــول لــه: أنــا قــدرك.. أنــا حلمــك. فبعــد نحــو ثاثــة عــر 
ــة  ــه الهدي ــدم ل ــه أن يق ــارة، يشــاء الل ــك الزي ــن تل ــاً م عام
األغــى، وأن تصبــح هــذه املجلــة التــي فتحــت روحــه 
ــاره ليكــون  ــم اختي للقــراءة واإلعــام تحــت إرشافــه، وأن يت

ــا. ــاً لتحريره رئيس
رحلــة اســتغرقت مــن العمــر أكــره مــا بــن قــراءة وانبهــار 
ودخــوٍل يف رحلــة املعرفــة واإلعــام، وبــن أن يصبــح الحلــم 
ــه  ــى عاتق ــل ع ــات يحم ــه، فب ــن يدي ــه وب ــل أمام الجمي
مســؤولية مجلــة تعاقــب عــى إداراتهــا قــادة وإخــوة 
أفاضــل أســهموا يف جعلهــا الحلــم الجميــل لــه ولعــدد مــن 
أقرانــه، وكان لهــم الفضــل يف بقائهــا شــابة ومنهــاً للمعرفــة 

ــة. ــو حلمــه، ويحمــل الراي ــوم يجل ــوم، وهــا هــو الي والعل
مــا بــن قــراءة الدهشــة وزيــارة املعرفــة ومســؤولية املتابعــة 
ــى  ــك الفت ــم ذل ــرة يف حل ــن، قص ــن الزم ــة م ــة طويل رحل
الــذي قرأهــا بحــب ونهــم، وهــو اليــوم يعاهدهــا أن يحافــظ 
ــاب يف  ــل إىل ش ــا تص ــم، لعله ــاً للعل ــدراً ومنه ــا مص عليه
مقتبــل العمــر يبحــث عــن ضالتــه يف املعرفــة، ويرقــى ســلم 
القــراءة والتنويــر، لعلــه يعشــق الــورق والحــرف والصــورة، 
ورمبــا يرســم لــه القــدر طريقــاً إىل الحلــم، فاجتــامع األحــام 
عــى القــراءة والعلــم واملعرفــة يصنــع مجلــة ومجــات، 
ــاً  ــي وطن ــاً، ويبن ــاً متطلع ــاً قارئ ــه مجتمع ويشــكل يف مجمل
مل يبخــل عــى أبنائــه بــيء، ويحقــق طمــوح قيــادة أرادت 

مجتمعــاً متطــوراً مختلفــاً وقــادراً، فــكان لهــا مــا أرادت.
اليــوم تكتمــل دورة الحلــم، وكّل أمــل أن تبــدأ رحلــة 
ــرواد،  ــدأه ال ــا ب ــع م ــد، تتاب ــل والتجوي ــن العم ــدة م جدي
ــدأ الخمســن  ــه يب ــة، لعل ــوق للمعرف تبحــث عــن شــاب يت
الجديــدة باملحبــة ذاتهــا التــي قادتنــي أنــا يوســف جمعــة 
الحــداد، ذلــك الفتــى الصغــر الحــامل، إىل خــوض رحلــة هــي 
األجمــل واألبهــى يف مســريت املهنيــة مــع معشــوقتي األوىل 
ــام، شــموعها  ــا، يف هــذه األي ــي تُــيء لن »درع الوطــن« الت

ــن.  الخمس
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سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم يف منطقة الظفرة 
خال استقباله هيئة تحرير مجلة »درع الوطن«
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كلمة رئيس الدولة



بمناسبة يوبيلها الذهبي ..

خليفة بن زايد : »درع الوطن« تحولت 
خالل خمسة عقود إلى مدرسة عربية 

رائدة في اإلعالم العسكري

إن هــذه املجلــة اإلماراتيــة العســكرية الرائــدة، ومنــذ 
صــدور عددهــا األول يف أغســطس عــام 1971، أبــدت 
قــدرة عاليــة يف إيصــال الرســالة اإلعالميــة العســكرية 
اإلماراتيــة الهادفــة، وذلــك رصــًدا ونــرشًا وتوثيًقــا 
القــوات  تشــهدها  التــي  والفعاليــات  لألنشــطة 
ــبيها،  ــارِف منتس ــز مع ــاًدا لتعزي ــعًيا ج ــلحة، وس املس
ــا،  ــالد وخارجه ــل الب ــام، داخ ــور الع ــا للجمه وتعريًف
مبــا تشــهده مــن تطــورات، ومــا يقدمــه جنودهــا 
ــًة  ــات حامي ــن تضحي ــل م ــا البواس ــا وقادته وضباطه
ــتقراره،  ــه واس ــباته، وأمن ــدوده ومكتس ــن يف ح للوط
إضافــة إىل مــا تؤديــه مــن دور مشــهود يف توثيــق 
مراحــل تطويــر قواتنــا املســلحة، وتســليط الضــوء 
عــىل النهضــة التنمويــة التــي تشــهدها دولتنــا يف 

ــات. ــة القطاع كاف

ويف هــذه املناســبة، وبالدنــا تحفــل باليوبــل الذهبــي 
لتأسيســها، يرسنــا أن نتقــدم بالشــكر والتقديــر لــكل 
ــي  ــة، الت ــر هــذه املجل مــن اســهم يف تأســيس وتطوي
تحولــت خــالل خمســة عقــود إىل مدرســٍة عربيــة 
خاصــة،  والتهنئــة،  العســكري.  اإلعــالم  يف  رائــدة 
ملديريــة التوجيــه املعنــوي يف القيــادة العامــة لقواتنــا 
املســلحة التــي أرشفــت عــىل إصــدار هــذه املطبوعــة 
ــة  ــا كاف ــت أمامه ــا األول، وفتح ــذ يومه ــزة، من املتمي
أبــواب النمــو والتطــور، داعــني للمجلــة باملزيــد مــن 

ــا. ــا وأداء وظيفته ــام بدوره ــاح يف القي النج

في عيد تأسيسها الخمسين، نتقدم بالتهنئة لمجلة »درع الوطن«، 
التي ظلت على مدى نصف قرن تؤدي رسالتها اإلعالمية 

العسكرية اإلستراتيجية في تفاٍن واخالص، غرًسا لمبادئ العقيدة 
العسكرية اإلماراتية، وتجسيًدا لممارسات التضحية والبذل 

والعطاء، وتعميًقا لقيم الوالء للقيادة واالنتماء للوطن، وتثقيًفا 
ورفًعا للروح المعنوية ألفراد قواتنا المسلحة المنتشرين في كافة 

ساحات الفداء، وما تقوم به من دور في نشر المعارف ورصد 
التطورات التي يشهدها القطاع العسكري على مستوى العالم.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

القائد األعلى للقوات المسلحة
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األخوة واألبناء في مجلة »درع الوطن«

أهنئكم بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس مجلتكم، 
وأشكركم على جهودكم في تطويرها والحفاظ 

على تميزها.

وبفضل جهودكم ومن سبقوكم تبوأت المجلة 
مكانتها المرموقة بين مثيالتها من المجالت 

العسكرية، فكانت إضافة نوعية إلعالمنا الوطني، 
وواكبت معه مسيرة بناء وتطور دولتنا وقواتنا 

المسلحة، وباتت شريكًا في حفظ ذاكرتنا الوطنية. 

أرجو لكم دوام التوفيق والنجاح

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة

رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي

بمناسبة يوبيلها الذهبي ..

محمد بن راشد : مجلة »درع الوطن«
إضافة نوعية إلعالمنا الوطني
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كلمة نائب رئيس الدولة
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كلمة ولي عهد أبوظبي



محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي

نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

وتكامــل دور املجلــة مــع دور الكليــات واملعاهــد 
واملعرفــة  الثقافــة  تعزيــز  يف  الوطنيــة  العســكرية 
لــدى أفــراد قواتنــا املســلحة للتوعيــة بالتطــورات 
واملســتجدات يف الشــؤون العســكرية يف العــامل، وهــو 
جانــب نوليــه أهميــة كبــرية يف إســرتاتيجيات التطويــر 
ــا املســلحة ســواء خــالل الســنوات  والتحديــث لقواتن

املاضيــة أو يف املســتقبل.
وأســهمت مجلــة »درع الوطــن« يف رفــد املكتبــة 
ــة  ــوادر وطني ــداد ك ــة وإع ــوم واملعرف ــف العل مبختل
متخصصــة، خاصــة مــن فئــة الشــباب، يف مجــال 
عامــة،  العســكرية  والشــؤون  العســكري  اإلعــالم 
ــال  ــث يف املج ــاء بالبح ــهامها يف االرتق ــة إىل إس إضاف
ــور  ــه وتبســيط األم ــارصه وفروع ــكل عن العســكري ب
ــىل  ــذ ع ــح النواف ــني، وفت ــري املتخصص ــكرية لغ العس
ــتويني  ــىل املس ــال ع ــذا املج ــد يف ه ــو جدي ــا ه كل م

اإلقليمــي والعاملــي.
ومل ينحــر اهتاممهــا بالجوانــب العســكرية مبعناهــا 
الضيــق فحســب وإمنــا امتــد إىل املجــاالت السياســية 
واالقتصاديــة والثقافيــة وغريهــا، ضمــن رؤيــة شــاملة 

ــه  ــاط عنــارصه ومكونات ــي وارتب ملفهــوم األمــن الوطن
ــا. وتفاعله

يشــهد املجــال العســكري يف العــامل مــن حولنــا تطــوراً 
متســارعاً، ســواء عــىل مســتوى التكنولوجيــا والتدريب 
أو عــىل مســتوى اإلســرتاتيجية  الدفــاع،  وتقنيــات 
والتكتيــك واإلدارة والفكــر العســكري عامــة.. ويُتوقــع 
ــالل  ــق خ ــتمرار وعم ــور باس ــذا التط ــد ه أن يتصاع
ــىل  ــرية ع ــؤولية كب ــع مس ــا يض ــة، م ــنوات املقبل الس
مراكــز األبحــاث واملجــالت املتخصصــة يف متابعتــه 

ــتقبل. ــترشاف املس ــل واس ــد والتحلي بالرص
أهنــيء هيئــة تحريــر مجلــة »درع الوطــن« والعاملني 
فيهــا، بالذكــرى الخمســني لتأسيســها، وأتوجــه بالتحيــة 
والتقديــر إىل كل الذيــن أســهموا بالجهــد والفكــر 
ــود  ــالل العق ــة خ ــرية املجل ــص، يف مس ــل املخل والعم
املاضيــة مــن عمرهــا، متمنيــا لهــا املزيــد مــن النجــاح 

والتوفيــق خــالل مســريتها املقبلــة.

واكبت مجلة »درع الوطن«، منذ نشأتها في شهر أغسطس من عام 
1971، المراحل المختلفة التي مرت بها دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وقواتنا المسلحة خالل العقود الخمسة الماضية وتفاعلت بإيجابية مع 

التطورات التي شهدتها كل مرحلة من هذه المراحل، من خالل بحوثها 
ودراساتها وتقاريرها العلمية.

بمناسبة يوبيلها الذهبي ..

محمد بن زايد : تمتلك »درع الوطن«  
رؤية شاملة لمفهوم األمن الوطني
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أبنايئ حامة الوطن:
ــد  ــا العــريب فلق ــدة مــن تاريخن ــرة مجي ــش اآلن ف ــا نعي إنن
الخطــوة األوىل يف طريــق  اللــه ورعايتــه،  بدأنــا بحمــد 
الوحــدة الكــربى بدأناهــا بعــد ســعي متواصــل، وجهــد كبــر، 
اســتغرق ثــاث ســنوات، ونحمداللــه تعــاىل، ان جعلنــا نصــل 
ــة  ــارات العربي ــا حــكام اإلم ــه مــع إخوانن ــا إلي ــا وصلن إىل م
الشــقيقة، مــن إتفــاق تــام عــى قيــام اإلتحــاد، قويــاً، متينــاً، 
راســخاً. إن إتحادنــا هــذا، هــو البــذرة األوىل لاتحــاد الكبــر 
الــذي هــو هدفنــا جميعــاً ،بــه نضيــف لألمــة العربيــة قــوة 

عــى قوتهــا ومناعــة عــى مناعتهــا ومجــداً ألمجادهــا.
أبنايئ الجنود:

إن اإلميــان، هــو أســاس لــكل عمــل ناجــح، وإذا كنــا جميعــاً 

القائد األعلى يتحدث إلى أبنائه الجنود
ــاس بالتحــل  ــدي أوىل الن ــإن الجن ــن بهــذا اإلميــان، ف مطالب
ــم،  ــم، بخلقك ــم بعلمك ــم بدينك ــاء بإميانك ــوا أقوي ــه فكون ب
بســاحكم. إن قوتكــم، هــي قــوة لوطنكــم وقــوة ألمتكــم، 
ألنكــم األمنــاء عــى مكاســب هــذا الوطــن، ومكاســب هــذه 
ــع  ــن جمي ــم م ــا يقويك ــكل م ــكم ب ــوا أنفس ــة. فحصن األم
النواحــي، ألن أمتكــم تريدكــم أقويــاء يف كل شــئ. إننــي 
أوجــه لكــم كلمتــي هــذه عــى صفحــات العــدد األول مــن 
ــوان  ــم كل أل ــتحمل إليك ــي س ــن« الت ــم »درع الوط مجلتك
ــم يف حاجــة  ــة العســكرية وغــر العســكرية، مــام أنت الثقاف

ــه باســتمرار. إلي
وأرجو أن يوفقنا الله جميعاً ملا فيه خر وطننا وأمتنا.
ولكم تقديري ومحبتي .. والسام عليكم ورحمة الله

كلمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ملنتسبي القوات املسلحة، 
يف العدد األول بتاريخ أغسطس 1971 صفحة رقم 4 مجلة »درع الوطن«





فرضت مجلة »درع الوطن« 
نفسها على الساحة 

اإلعالمية محليًا وإقليميًا 
ودوليًا بفضل مواكبتها 
للنهضة الشاملة للدولة

معايل/ محمد بن أحمد البواردي
وزير الدولة لشؤون الدفاع

يتزامن اإلحتفال بالذكرى الخمسني 
إلنطالق مجلة »درع الوطن« مع إطالق 

دولة اإلمارات العربية املتحدة رؤية 
الخمسني التي تتضمن آفاقاً مستقبلية 
واسعة ستكون »درع الوطن« شاهدة 

عليها وعىل تحويلها من خطط وتصورات 
إىل واقع عىل األرض يضم مزيداً من 

اإلنجازات إلعالء راية دولة  اإلمارات. 

»درع الوطن« المنبر إإلعالمي 
الملتزم بقضايا وطنه

وزير الدولة لشؤون الدفاع:
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ــال  ــه خ ــا أنجزت ــر مب ــن« أن تفخ ــة »درع الوط ــق ملجل يح
الســنوات الخمســن املاضيــة مــن عمرهــا، فقــد كانــت عــى 
الــدوام املنــرب اإلعامــي امللتــزم بقضايــا وطنــه، واســتطاعت 
أن تفــرض نفســها عــى الســاحة اإلعاميــة املحليــة واإلقليمية 
ــر  ــى تطوي ــا ع ــدؤوب وحرصه ــا ال ــل عمله ــة بفض والدولي
ــي  ــاملة الت ــة الش ــب النهض ــاً لتواك ــكاً ومضمون ــها ش نفس

ــة املتحــدة. ــارات العربي ــة اإلم شــهدتها دول
لقــد كانــت »درع الوطــن« عند حســن ظــن قيادتنا الرشــيدة 
التــي أولتهــا كل رعايــة وإهتــامم، فواكبــت املســرة املباركــة 
ــف  ــرة يف مختل ــا الكث ــرزت إنجازاته ــلحة، وأب ــا املس لقواتن

ــا، كــام قدمــت مــن خــال  ــة وخارجه املواقــع داخــل الدول
ــوي والنفــي ملنتســبيها،  ــي واملعن ــم اإلعام ــا الدع صفحاته
ــا  ــري مبقاالته ــم العســكري والفك ــد تأهيله وأســهمت يف رف
ــكرين  ــن العس ــة م ــا نخب ــهم يف كتابته ــي أس ــة الت الرصين

ــن. والخــرباء االســراتيجين واملفكري
ــى  ــون ع ــون والقامئ ــه املرف ــوم ب ــا يق ــيد مب ــي إذ أش وإنن
مجلــة »درع الوطــن« اليــوم، أتوجــه بالتحيــة والعرفــان لــكل 
ــذ تأسيســها يف  ــا من ــي أســهمت يف نجاحه ــل الت ــرق العم ف
ــق والنجــاح  ــا دوام التوفي ــاً له أغســطس ســنة 1971، متمني

ــة.   ــة والوطني ــالتها اإلعامي يف أداء رس

معايل وزير الدولة لشؤون الدفاع أثناء حواره مع رئيس تحرير مجلة »درع الوطن«
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إنه ملن حسن طالع مجلة »درع الوطن« 
أن يتزامن إحتفالها مبناسبة مرور 

خمسني عاماً عىل صدورها مع إحتفاالت 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بيوبيلها 

الذهبي، وهي املجلة التي واكبت تطور 
قواتنا املسلحة يف ظل إتحادنا املجيد 

ورعاية القيادة الرشيدة لها، فكانت املنرب 
اإلعالمي الذي نعتز به جميعاً. 

ما قدمته »درع الوطن« يمثل تجربة 
رائدة لإلعالم العسكري المسؤول

رئيس أركان القوات المسلحة :

أسهمت »درع الوطن« 
في تعزيز إنتماء منتسبي 

القوات المسلحة وزيادة 
وعيهم وحصيلتهم 

الفكرية والثقافية

معايل الفريق الركن/
حمد محمد ثاين الرميثي

رئيس أركان القوات املسلحة
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كلمة رئيس أركان القوات المسلحة



لقــد إرتبطــت مجلــة »درع الوطــن« منــذ تأسيســها  يف 
أغســطس 1971 بالقــوات املســلحة، وهــي تــؤرخ لخمســن 
عامــاً مــن عمرهــا الــذي هــو يف الحقيقة ســجل كامــل بالقلم 
ــات  ــل ملح ــد ويحل ــلحة، يرص ــا املس ــرة قواتن ــورة ملس والص
مضيئــة يف تاريــخ هــذه القــوات منــذ لحظــة تأسيســها ثــم 
تطويرهــا، ثــم متكينهــا، إىل أن أصبحــت مؤسســة عســكرية 
عزيــزة الجانــب برجالهــا ومعداتهــا تقــوم بعمليات مشــركة.

ــة »درع الوطــن« خــال خمســة عقــود  إن مــا قدمتــه مجل
العســكري  لإلعــام  رائــدة  تجربــة  ميثــل  عمرهــا  مــن 
املســؤول، فقــد غطــت نجاحــات قواتنــا املســلحة يف جميــع 
ــز إنتــامء منتســبي  املهــام التــي نفذتهــا، وأســهمت يف تعزي
القــوات املســلحة وزيــادة وعيهــم وحصيلتهــم الفكريــة 
ــور  ــوم الجمه ــف عم ــامً يف تعري ــة، وأّدت دوراً مه والثقافي

ــلحة. ــا املس ــازات قواتن بإنج
وإنــه ليطيــب يل يف هــذه املناســبة أن أتوّجــه بالتحيــة لــكل 

املرفــن والكــوادر اإلعاميــة الذيــن تعاقبــوا عــى العمــل يف 
»درع الوطــن« فكانــوا خــر مــن نهــض برســالتها اإلعاميــة، 
ــا  ــا وطنهــم. وإنن ــزام بقضاي ــاين واإللت ــل يف التف ــوا املث ورضب
عــى ثقــة بــأن املجلــة ســتمي يف أداء دورهــا عــى النحــو 
الــذي نتطلــع إليــه جميعــاً يف الســنوات الخمســن القادمــة 
ــة  ــا حكوم ــي وضعته ــة الت ــاملة والخط ــة الش ــن الرؤي ضم
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة لإلحتفــال مبئويــة اإلمــارات 

ســنة 2071.    

ستمضي »درع الوطن« 
في أداء دورها الذي 

نتطلع إليه في 
السنوات الخمسين 

القادمة

معايل رئيس أركان القوات املسلحة خال زيارته جناح مجلة »درع الوطن«
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إنهــا لســعادة كــربى، أن التقــي بكــم مــن عــى منــرب مجلتكــم »درع الوطــن« وإذا كان لــدي 
ــث  ــاه معــاً يف كل املناســبات، حدي ــذي تعودن ــب ال ــث القل ــو حدي ــا فه ــه لكــم هن ــا أقول م
ــز، وتوفــر لشــعبنا الطيــب،  ــا العزي ــة مراصــة تحمــي بلدن ــأن نكــون كتل العهــد الصــادق، ب
ــه مــن  ــاه ل ــا نتمن ــدة، نحــو م ــه مــن اإلســتمرار يف مســرته الرائ ــان لتمكين األمــان واإلطمئن
ــن ســلطان آل  ــد ب ــد الشــيخ زاي ــد املســرة، صاحــب الســمو الوال ــف قائ ــدم، خل ــي وتق رق

ــان حاكــم البــاد املفــدى. نهي
واننــي لواثــق مــن خــال مــا عهدتــه فيكــم، مــن انضباطيــة مرفــة، ومناقبيــة تحتــذى، انكــم 
لــن تكونــوا، اال كــام اردتــم أنفســكم، وكــام أردناكــم حــامة الديــار، تضحــون بحميــة وحــامس 
رائعــن، يف ســبيل إعــاء رايــة الوطــن، وحاميــة األرض التــي شــببتم عــى حــب فدائهــا، وعــى 

التفــاين يف الــذود عنهــا، واإلستشــهاد يف ســبيلها.
ــي  ــم الوطن ــم،  واجبك ــب أعينك ــن نص ــن واضع ــاال ميام ــروا، أبط ــه س ــركات الل ــى ب فع
الريــف، وكونــوا واثقــن، إن وراءكــم شــعب، يســهر باخــاص عــى حاميــة جبهتكــم الداخلية 

ــكل مــا يف كلمــة الوعــي مــن معنــى ومضمــون. ــه، ب .شــعب يقــوم بواجب
ــه  ــا وشــعبنا، والل ــا ومنطقتن ــه خــر بادن ــا جميعــاً ملــا في ــه واياكــم، وســدد خطان ــا الل وفقن

مــن وراء القصــد.

خليفة بن زايد
ويل العهد ورئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع واملالية

حديث من القلب
إلى حماة الوطن



كلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
يف العدد األول أغسطس 1971 صفحة رقم 7



سلطان بن أحمد القاسمي 
في حوار لـ مجلة »درع الوطن« 

بمناسبة يوبيلها الذهبي:

القطاع اإلعالمي 
في إمارة الشارقة 

يحظى بدعم 
متواصل من 
ِقبل الدكتور 

سلطان بن محمد 
القاسمي 

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم 
الشارقة، رئيس مجلس الشارقة لإلعالم، أن القطاع اإلعالمي يف 

إمارة الشارقة يحظى بدعم متواصل من قبل صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل 

حاكم الشارقة، ما إنعكس عىل إيجاد تجربة إعالمية رائدة 
وإيجاد مناخ إعالمي متميز، ونعمل عىل نقل رسالة الشارقة 

إىل العامل والتعريف بتطوراتها وصورتها املرشقة دامئاً.
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وقــال ســموه يف حــوار خــاص ملجلــة »درع الوطــن« مبناســبة 
ــارة الشــارقة نحــرص  ــا يف إم ــة، إنن ــي للمجل ــل الذهب اليوبي
كل الحــرص عــى أن تكــون الراكــة تكامليــة مــع املنظومــة 
اإلعاميــة االتحاديــة  انطاقــا مــن إمياننــا العميــق بــأن 
ــارات يعكــس صــورة  ــي عــى مســتوى اإلم ــل اإلعام التكام
إيجابيــة موحــدة للدولــة، لــذا نعمــل ضمــن منظومــة 

ــة. ــدم صــورة كامل ــة تق اتحادي
وأشــار ســموه  إىل أنــه يجــري العمل عــى مبــادرات تنظيمية 
تتعلــق بالتواصــل االجتامعــي واإلعــام بشــكل عــام يف إمــارة 
الشــارقة،  باإلضافــة إىل العديــد مــن الربامــج التدريبيــة 
ــن  ــد م ــاك العدي ــة، وهن ــات اإلعامي ــا املؤسس ــي تنفذه الت
املبــادرات التطويريــة للقطــاع اإلعامــي، منهــا: إصــدار دليــل 
»املوجهــات اإلعاميــة لحكومــة الشــارقة« مــن قبــل مجلــس 

الشــارقة لإلعــام ليشــكل مرجعــاً شــاماً للعمــل اإلعامــي.
ــكاً  ــزال رشي ــا ي ــارايت كان، وم ــام اإلم ــموه  أن اإلع ــد س وأك
أساســياً يف مســرة دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، واكــَب 
بحــرٍص كافــة الخطــوات الرصينــة التــي مضــت عليهــا 
الدولــة يف كافــة املياديــن، فــكان حليفــاً رئيســاً، دعــَم وكتــَب 
ــة،  ــة كامل ــع برعاي ــربى يف املجتم ــوالت الك ــَد كل التح ورص
ــادة  ــالة القي ــُس رؤى ورس ــت تعك ــي ظل ــرآة الت ــون امل ليك
ثقتنــا  ألبنــاء وبنــات املجتمــع، وكل  الرشــيدة، ومرجعــاً 
ــن  ــه م ــا ميلك ــه، مب ــف تخصصات ــارايت مبختل ــا اإلم يف إعامن

التكامل اإلعالمي على مستوى 
اإلمارات يعكس صورة إيجابية 

موحدة للدولة
ــل  ــى أكم ــة ع ــالتها اإلعامي ــة رس ــل لخدم ــات تتكام مؤه
ــة  ــد لتكمل ــي تجته ــدة الت ــة الواح ــالة الوطني ــه، والرس وج
إســتحقاقاتها الوطنيــة يف رصــد ومتابعــة التنميــة املســتدامة 

ــول. ــف الحق ــة يف مختل ــي للدول ــوق العامل والتف
وتطــرق ســموه إىل الحديــث عــن اإلعــام التقليــدي واإلعــام  
ــل  ــامل واملتكام ــي الش ــان اإلعام ــداً أن اإلنس ــد مؤك الجدي
يظــل هــو امليــزان الــذي تتــىء عليــه كل الجهــود البريــة 

يف التقــدم والتطويــر، وتاليــاً نــص الحــوار: 

صورة مشرقة

مــا هــي الخطــوات التــي اســتطاعت الشــارقة مــن خاللهــا 
تفعيــل أداء منظومــة اإلعــالم لتصبــح قــادرة عــىل أن 

تعكــس خصوصيــة اإلمــارة ووجههــا الحضــاري؟
يحظــى القطــاع اإلعامــي يف إمــارة الشــارقة بدعــم متواصــل 
ــن  ــلطان ب ــور س ــيخ الدكت ــمو الش ــب الس ــل صاح ــن ِقب م
ــارقة،  ــم الش ــى حاك ــس األع ــو املجل ــمي عض ــد القاس محم
ــورت  ــدة، تبل ــة رائ ــة إعامي ــا إنعكــس عــى إيجــاد تجرب م
إدراك  مــن  وانطاقــاً  متميــز،  إعامــي  منــاخ  إيجــاد  يف 
ــة اإلعــام ودوره يف مســاندة الربامــج  إمــارة الشــارقة ألهمي
ــة  ــّكل أولوي ــاع يُش ــذا القط ــح ه ــر، أصب ــة والتطوي التنموي

ــا. ــارة واهتامماته ــط اإلم ــن خط ضم
ويعمــل مجلــس الشــارقة لإلعــام الــذي تنــدرج تحــت 
ــة  ــارقة لإلذاع ــة الش ــام وهيئ ــارقة لإلع ــة الش ــه مدين مظلت
ــب اإلعامــي لحكومــة الشــارقة، بشــكل  ــون واملكت والتلفزي
متواصــل عــى تنظيــم العمــل اإلعامــي بالشــارقة وتطويــر 
ــارة  ــزات اإلم ــع قف ــق م ــا يتواف ــام مب ــكل ع ــة بش املنظوم

ــا. ــة ورؤيته النوعي
نحــن ننظــر إىل الواقــع اإلعامــي يف الشــارقة باعتبــار أن 

اإلعالم اإلماراتي 
كان وما يزال شريكًا 
أساسيًا في مسيرة 

اإلمارات 
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إىل  باإلضافــة  والــراث  والثقافــة  العلــم  إمــارة  الشــارقة 
خصوصيتهــا العامــة والواضحــة يف مجــاالت الــراث والبيئــة 
ــال  ــن خ ــل م ــن نعم ــادي، ونح ــو اإلقتص ــب النم إىل جان
ــى  ــة ع ــا املختلف ــا ومبادراتن ــي ومروعاتن ــا اإلعام منتجن
بتطوراتهــا  والتعريــف  العــامل  إىل  الشــارقة  رســالة  نقــل 

ــا املرقــة دامئــاً. وصورته

اإلعالم االتحادي

رغــم امتــالك منظومــة اإلعــالم بالشــارقة خصوصيــة واضحــة 
ــا اندمجــت يف إتســاق واضــح مــع  ــدة إال أنه وســامت فري

ــق أهــداف اإلتصــال  ــة لتحقي ــة اإلتحادي ــة اإلعالمي املنظوم
العليــا للدولــة، فــام هــي أبــرز عوامــل هــذا اإلندمــاج؟

مــع إثبــات تجربــة الشــارقة اإلعاميــة نفســها، وعــى كافــة 
ــا يف إمــارة الشــارقة نحــرص كل الحــرص  املســتويات، إال أنن
ــة  ــة اإلعامي ــع املنظوم ــة م ــة تكاملي عــى أن تكــون الراك
برامــج  تكامــل  عــى  مــع حرصنــا  بالتــوازي  اإلتحاديــة 
اإلتصــال الحكومــي والتــي متنحهــا اإلمــارة قــدراً كبــراً مــن 
اإلهتــامم والريــادة، إنطاقــاً مــن فلســفة أن اإلعــام الرســمي 
هــو الركــن الرئيــس الــذي يعــزز عاقــة الدولــة باملجتمعــات، 

ــة للتواصــل مــع األفــراد.  ويطــّور مــن أدواتهــا اإلعامي
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وضعــت ضمــن أهدافهــا 
وإســراتيجيتها العمــل اإلعامــي املوحــد ضمــن هويــة الدولة 
الواحــدة، وذلــك يف ســعيها ملزيــد مــن النمــو اإلعامــي 
والــذي يواكــب النهضــة الحضاريــة والقفــزات الكبــرة التــي 
تحققهــا غالبيــة القطاعــات يف الدولــة. ومــن هنــا كان لزامــاً 
عــى كل منظومــات اإلعــام يف اإلمــارات أن تكــون جــزءاً مــن 
ــة  ــن. وأن خدم ــو الوط ــس ه ــدف الرئي ــث أن اله كل، بحي
ــدة  ــم الفائ ــه بعظي ــي تكون ــزاء الت ــى األج ــود ع ــكل تع ال
املرجــوة، حيــث أن اإلعــام عمــٌل متكامــٌل يحقــق نجاحاتــه 

وأهدافــه يف التعــاون الوثيــق، واملنطلــق الواحــد. 
 ومــن خــال تجربتنــا وقيادتنــا للقطــاع اإلعامــي يف إمــارة 
الشــارقة، نعــرّب عــن إمياننــا العميــق بــأن التكامــل اإلعامــي 
يعكــس صــورة إيجابيــة موحــدة للدولــة، لــذا نعمــل ضمــن 
منظومــة إتحاديــة تقــدم صــورة كاملــة عــن الدولــة بشــكل 
عــام، وعــن إمــارة الشــارقة بخصوصيتهــا التــي تعكــس جــزءاً 

أصيــاً مــن تاريــخ وحــارض ومســتقبل الدولــة. 

تطوير المنظومة اإلعالمية

ــة  ــة اإلعالمي ــر املنظوم ــا لتطوي ــي تتبعونه ــة الت ــا الخط م
بالشــارقة لتتناســب مــع املســتجدات املتســارعة؟

حقــل اإلعــام ال شــك، ومنــذ أكــر مــن عقديــن مــن الزمــان، 
أصبــح مــن أكــر الحقــول التــي تحصــُد منــواً متســارعاً، 
ســواء عــى صعيــد اإلعــام التقليــدي يف الصحافــة واإلذاعــة 
والتلفزيــون، أو عــى صعيــد أدوات االتصــال الرقمي الحديث 
ومــا تبعهــا مــن وســائل ووســائط التواصــل االجتامعــي، 

نعمل على نقل 
رسالة الشارقة إلى 

العالم والتعريف 
بتطوراتها وصورتها 

المشرقة دائمًا

26

لقــــــاء العــــــــــدد



أضــف إىل ذلــك االهتــامم الفــردي مــن املجتمعــات باإلعــام، 
ــات  ــر القطاع ــد أك ــه أح ــام جعل ــه، م ــاركتهم في ــل ومش ب

ــي تتلقــى الرســائل واملتابعــة واالنتقــاد يف آٍن واحــد.    الت
وبــكل تأكيــد، فــإن املنظومــة اإلعاميــة يف الشــارقة، تعمــل 
ــة  ــو متابع ــن، األول ه ــن ومتجددي ــن متكامل ــن إطاري ضم
األعــامل اليوميــة، والثــاين العمــل عــى إنتــاج وابتــكار خطــط 
تنمويــة تطويريــة مســتقبلية تراعــي خصوصيــة اإلمــارة، ويف 
ــوادر  ــن التطــور للك ــد م ــت تعطــي الفرصــة ملزي ذات الوق
مــن جهــة، والربامــج واألدوات والوســائل مــن الجهــة األخرى، 
تكامــاً للعمــل اإلعامــي وإنجــازاً لــه، عــى وجــٍه يعطــي لــه 

الثقــة والقــدرة للمواصلــة والتغلــب عــى أيــة تحديــات. 
مــن  العديــد  هنــاك  الخاصــة،  املبــادرات  عــى صعيــد 
املبــادرات التطويريــة للقطــاع اإلعامــي، منهــا: إصــدار دليــل 
»املوجهــات اإلعاميــة لحكومــة الشــارقة« مــن قبــل مجلــس 
ــي  ــاً شــاماً للعمــل اإلعام الشــارقة لإلعــام ليشــكل مرجع
بجميــع تخصصاتــه وقنواتــه للعاملــن يف إدارات اإلعــام 
ــى  ــل ع ــري العم ــام يج ــارقة، ك ــة الش ــال يف حكوم واالتص
ــق بالتواصــل اإلجتامعــي واإلعــام  ــة تتعل ــادرات تنظيمي مب
ــة  ــد مــن الربامــج التدريبي ــة إىل العدي بشــكل عــام، باإلضاف
التــي تنفذهــا املؤسســات اإلعاميــة لتطويــر العمــل وتعزيــز 

ــة.  ــن الحــزم التطويري ــا م ــارات، وغره امله

الكوادر اإلعالمية

كيــف تقيمــون قــدرة أبنــاء إمــارة الشــارقة مــن العاملــني يف 
قطــاع اإلعــالم عــىل إســتيعاب التطــورات الراهنــة يف هــذا 
القطــاع ومــا هــي خططكــم لتعزيــز  مهاراتهــم وأدواتهــم 

بهــذا الصــدد؟

العمل على مبادرات 
تنظيمية تتعلق 

بالتواصل االجتماعي 
واالعالم بشكل عام 

في امارة الشارقة

سلطان بن أحمد يف حواره مع رئيس تحرير مجلة »درع الوطن«
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منــذ إطاعنــا مبهــام اإلعــام يف إمارة الشــارقة، كانــت الخطط 
ــة  ــوادر البري ــن الك ــل م ــات عم ــاء منظوم ــة يف بن واضح
ــة  ــالة اإلعامي ــذه الرس ــُل ه ــي تحم ــة الت ــة املتمّكن اإلعامي
ــرأي  ــى ال ــرة ع ــات املؤث ــم القطاع ــن أه ــا م ــي نعتربه والت
العــام واملجتمــع بشــكل عــام. والحمــد للــه ميكننــا القــول أن 
العاملــن يف اإلمــارة، يف مختلــف املؤسســات وبتخصصاتهــم 
ــم  ــؤدون أعامله ــؤولية، وي ــدر املس ــى ق ــم ع ــة، ه املتنوع
بــكل إحرافيــة وحــٍب للمهنــة، وهــو مــا يجعلنــا واثقــن مــن 

مخرجــات العمــل لديهــم. 
قطــاع اإلعــام، بــا شــك، قطــاٌع مهنــي لــه تنوعــه وفرادتــه، 
ــط  ــددة ترتب ــاٍح متع ــذ من ــه يتخ ــامم ب ــل اإلهت ــام يجع م
ــر العاملــن، وقيادتهــم إىل مزيــد مــن  إرتباطــاً وثيقــاً بتطوي
التقــدم والنجــاح يف إكــامل مهامتهــم حــارضاً ومســتقباً 
ــداً نلمســه  ــاً أكي ــراً للقــدرات وعزم ــا يتطلــب تطوي وهــو م
ــارقة،  ــارة الش ــام إم ــن يف إع ــة العامل ــد يف كاف ــكل تأكي ب
ــاً إىل جنــب مــع كافــة الربامــج املتقدمــة التــي تتيحهــا  جنب
ــو  ــم نح ــاً له ــتوى متكين ــى مس ــى أع ــاتهم ع ــم مؤسس له

ــام.  ــدرة يف اإلع ــوة والق ــاك الق امت

المنتدى الدولي

ــي  ــال الحكوم ــدويل لإلتص ــدى ال ــة املنت ــن تجرب ــا ع حدثن
يف دورتــه العــارشة التــي كانــت تحــت شــعار »دروس 
ــق  ــتطعتم تحقي ــف إس ــتقبل« وكي ــات املس املايض...تطلع

ــه؟ ــن خالل ــري م ــاح والتأث ــذا النج ه
ــدويل لاتصــال الحكومــي، التــي تُحظــى  ــة املنتــدى ال تجرب
ــمو  ــب الس ــر صاح ــور وفك ــامم وحض ــة واهت ــم ورعاي بدع
الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمد القاســمي عضــو املجلس 
األعــى حاكــم الشــارقة، تجربــة رائــدة، ذات خصوصيــة 
مختلفــة، تحمــُل لنــا فكــرة رؤيــة ســديدة بــدأت وواصلــت 

إكسبو 2020  ُيعد 
أحد الفرص العظيمة 

التي صنعتها 
اإلمارات لنفسها 

في صياغة وصناعة 
المستقبل 
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عملهــا بــكل نجــاح، وخــال عقــٍد مــن الزمــان آتــت أُكلهــا، 
ــاً مــن الشــارقة، عامــة فارقــة عــى  ليكــون املنتــدى إنطاق
مســتوى عــرات امللتقيــات العامليــة التــي تناقــش اإلتصــال 

ــه«.   ــق ب ــا يتعل الحكومــي وأداوره وكل م
املنتــدى الــدويل لاتصــال الحكومــي خــال دورتــه العــارشة 
هــذا العــام، عكــَس حجــم مــا عمــل املكتــب اإلعامــي 
ــه  ــل علي ــا نعم ــا ظللن ــه، وم ــى بنائ ــارقة ع ــة الش لحكوم
ــوع مــن  ــادة يف هــذا الن مــن أجــل أن يكــون للشــارقة الري
ــه  ــي نفس ــال الحكوم ــة االتص ــًة وأن تجرب ــرات، خاص املؤمت
مــا تــزال حديثــة عهــٍد يف املؤسســات الحكوميــة حتــى عــى 

ــام.  ــة بشــكل ع ــدان العربي ــداد البل إمت
ــت  ــدورة، كان ــذه ال ــة به ــات الخاص ــد اإلحصائي ــى صعي ع
ــكل  ــدى بش ــهده املنت ــذي ش ــاح ال ــاً للنج ــة تتويج الحصيل
ــة، و79  ــن 11 دول ــة م ــاركة دولي ــدت مش ــد حص ــام، فق ع
ــة  ــاٍت ملهمــة، و7 جلســات حواري مشــاركاً، قدمــوا 5 خطاب
أغنــت املنتــدى وأثــرت املحتــوى بدرجــة متميــزة، إىل جانــب 
تفاعليــة  تنظيــم 7 ورش عمــل متخصصــة، و12 منصــة 
ناقشــت العديــد مــن املوضوعــات، مبشــاركة 15 رشيــكاً 
ــة  ــدى 3243 تغطي ــد املنت ــة، وحص ــات املرموق ــن املؤسس م

ــات.  ــف اللغ ــامل ومبختل ــتوى الع ــى مس ــة ع إعامي
يعمــل املنتــدى وفــق خطــط مدروســة، واســراتيجية عامــة 
ــه تطبيقــات  ــاً متواصــاً طــوال العــام، ل تجعلــه عمــاً دؤوب
لتوصياتــه، وتواصــٌل مــع املؤسســات، وجائــزة دوليــة تكــرّم 
ــم،  ــق به ــر الائ ــزة التقدي ــارب املتمي ــاب التج ــح أصح ومتن
كــون كل هــذه الفعاليــات تشــّكل أركانــاً رئيســة يف مــروع 
تطويــر االتصــال الحكومــي، محليــاً وإقليميــاً وحتــى عامليــاً 

ــاً مــن الشــارقة، وهــذا هــو رس نجــاح املنتــدى. إنطاق

النظرة المستقبلية

اإلمــارات  دولــة  يف  اإلعالمــي  القطــاع  تقيمــون  كيــف 
العربيــة املتحــدة لتلبيــة اإلســتحقاقات الوطنيــة ونحــن يف 

عــام اإلســتعداد للخمســني ونظرتكــم املســتقبلية؟
ــياً يف مســرة  ــكاً أساس ــزال رشي ــا ي ــارايت وم ــام اإلم كان اإلع
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، وتابــع بإهتــامم، وواكــَب 
بحــرٍص كافــة الخطــوات الرصينــة التــي مضــت عليهــا 

الدولــة يف كافــة املياديــن، فــكان حليفــاً رئيســاً، دعــَم وكتــَب 
ــة،  ــة كامل ــع برعاي ــربى يف املجتم ــوالت الك ــَد كل التح ورص
ووفقــاً إلميــان أهلــه، ليكــون املــرآة التــي ظلــت تعكــُس رؤى 
ورســالة القيــادة الرشــيدة، ومرجعــاً ألبنــاء وبنــات املجتمــع 

ــة واملشــاركة.  للمتابعــة ونقــل املعرف
بــكل تأكيــد، خــال الخمســن عامــاً املقبلــة، يســتعد اإلعــام 
اإلمــارايت، وفــق رؤيــة وطنيــٍة خالصــٍة،  ملامرســة دوره 
ــة، دافعهــم يف  ــام بهمــٍة واســعٍة وعزميــة قوي املســتمر واله
ذلــك حبهــم ملجتمعهــم وإنجــازاً ملهامهــم، يعززهــم تجربــة 
إعاميــة كبــرة خــال األعــوام املاضيــة، كان فيهــا اإلعــام يف 
ــة، وكان  ــا الحديث ــع نهضــة دولتن ــذي تاب ــب ال ــة الرك مقدم
مــن أهــم األعمــدة التــي تســتند إليهــا الجهــود الحكوميــة 
وغرهــا ملقابلــة وتهيئــة املجتمــع للتقــدم والخطــط التنموية 
ــع  ــل م ــب التواص ــاق، إىل جان ــدم وس ــى ق ــري ع ــي تج الت
اإلعــام العــريب واإلقليمــي والعاملــي، مــام أســفر عــن تجربــٍة 
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ــو  ــاً نح ــتظل دافع ــارايت س ــام اإلم ــخت لإلع ــة ترّس متكامل
مزيــد مــن التطويــر. 

ــف  ــارايت مبختل ــا اإلم ــا يف إعامن حــارضاً ومســتقباً، كل ثقتن
تخصصاتــه، مبــا ميلكــه مــن مؤهــات تتكامــل لخدمــة 
رســالتها اإلعاميــة عــى أكمــل وجــه. هــذه املؤهــات التــي 
تشــمل الكــوادر الوطنيــة، واملؤسســات العريقــة، والوســائل 
واإلمكانيــات والخطــط والــرؤى، والرســالة الوطنيــة الواحــدة 
رصــد  يف  الوطنيــة  اســتحقاقاتها  لتكملــة  تجتهــد  التــي 
ــة يف  ــي للدول ــوق العامل ــتدامة والتف ــة املس ــة التنمي ومتابع

ــاالت.  ــات واملج ــف التخصص مختل

اإلعالم الجديد

ــتوى  ــىل مس ــرية ع ــات كب ــدي تحدي ــالم التقلي ــه اإلع يواج
اإلنتشــار واإلعــالن، مــع تعاظــم دور اإلعــالم الجديــد، 
مــن وجهــة نظركــم، هــل مــا زال اإلعــالم التقليــدي مؤثــراً 
بالدرجــة التــي تجعلــه صامــداً أمــام اإلعــالم الجديــد، وهــل 
نجــح اإلعــالم التقليــدي يف تطويــع اإلعــالم الجديــد وأدواتــه 
ملصلحتــه، ومــا املطلــوب لإلســتفادة مــن الفــرص التــي 

ــد؟ ــالم الجدي ــا اإلع يتيحه
ــواء أكان  ــه، س ــق علي ــح يُطل ــام أصب ــدي، ك ــام التقلي اإلع
صحافــًة مكتوبــة أو إذاعيــة أو مرئيــة، ظــل منــذ قــرون 
ماضيــة منــذ أول مــادة مطبوعــة ليقرأهــا النــاس، يف تطــور 
مســتمر حتــى الســنوات األخــرة والتــي حدثــت فيهــا ثــورة 

غــر مســبوقة يف عــامل اإلتصــاالت والتكنولوجيــا اســتفاد منهــا 
قطــاع اإلعــام بشــكل كبــر، مــا جعلــه مؤثــراً ومرجعــاً أصيــاً 
للنهضــة العامليــة ملختلــف الشــعوب واألمــم، ولتاريــخ العــامل 

الحديــث عــى حــٍد ســواء. 
هــذه األدوار التاريخيــة لإلعــام التقليــدي ظلــت ومــا تــزال 
لصيقــة بالنــاس، تنقــل حارضهــم وتناقــش وتشــّكل ســاحة 
ــع  ــة م ــف بالتقليدي ــت وتُوص ــت تُنع ــي أصبح ــام الت اإلع
بدايــات ظهــور الوســائط الحديثــة عــرب الشــبكة العنكبوتيــة 
مواقعهــا  عــرب  االجتامعــي  التواصــل  ووســائل  العامليــة 

ــد. ــكل تأكي ــة، ب املختلف
لقــد تغــرت الخارطــة االســراتيجية التــي اســتند عليهــا 
اإلعــام التقليــدي مــن العوائــد املاديــة مــن اإلعانــات 
بصورتهــا التقليديــة أيضــاً، ولكــن مــن وجهــة نظرنــا نــرى أن 
كل تطــوٍر حــدث لوســيلة مــن وســائل اإلعــام، أحــدَث معــه 
ــم  ــذي ت ــدم ال ــات التق ــع متطلب ــامىش م ــاً يت ــوراً مامث تط
تحقيقــه، حيــث يظــل اإلنســان اإلعامــي الشــامل واملتكامــل 
ــة يف  ــود البري ــه كل الجه ــئ علي ــذي تتك ــزان ال ــو املي ه

القطاع اإلعالمي 
يحتاج إلى 

إستقطاب صاحب 
الموهبة مع 

المحترف الذي 
يمتلك أدوات 

التطوير الذاتي 
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ــدي  ــام التقلي ــك أن اإلع ــف إىل ذل ــر، نضي ــدم والتطوي التق
اســتفاد مــن اإلعــام الجديــد يف تطويــر مــا يقدمــه مــن مواٍد 
ــام  ــي، ك ــل اإلعام ــات التواص ــى منص ــد ع ــة، وتواج إعامي
ــق  ــا عــن طري ــة إىل عــرض خدماته لجــأت الصحــف العاملي
االشــراكات، وإن كانــت التجربــة مــا تــزال يف مهدهــا األول.
ــدرة  ــق بق ــي، ونث ــل اإلعام ــل األدوار يف الحق ــن بتكام نؤم
اإلعــام التقليــدي وتجربتــه الطويلــة عــرب الســنوات يف 
االســتفادة مــام توفــره وســائل النــر الحديثــة عــرب شــبكة 
عــرب  وغرهــا  رقميــة  ومنصــات  مواقــع  مــن  اإلنرنــت، 
التواجــد فيهــا، وابتــكار كل مــا مــن شــأنه تعزيــز دوره 
ــدوره  ــتمراراً ل ــراً واس ــع، تطوي ــايس يف املجتم ــن واألس الرص

الكبــر يف خدمــة البريــة. 

تطوير الكوادر

تشــتيك مختلــف املؤسســات اإلعالميــة يف الدولــة مــن 
مخرجــات املؤسســات التعليميــة وتحديداً الجامعيــة، وبأنها 
ال تخــرج الكفــاءات اإلعالميــة املطلوبــة، واملتحمســون مــن 
الشــباب املواطــن يــرون بأنهــم ال يجــدون التدريــب الــكايف، 
مــن وجهــة نظركــم كيــف ميكــن تطويــر الكــوادر اإلعالميــة 

اإلماراتيــة وننقلهــا مــن عــامل الهــواة إىل عــامل االحــرتاف؟
ــوم  ــن والعل ــن امله ــره م ــن غ ــز ع ــي، يتمي ــل اإلعام العم
بــأن املوهبــة تدخــل كجــزء مهــم يف تركيبــة مــن يــوّد 
خــوض غــامر هــذه املهنــة، ولكــن يبقــى للتعليــم والتأهيــل 
والتدريــب الــدور األكــرب يف تخريــج كــوادر متســلحة بالعلــم 
واملعرفــة الكافيــن لبــدء مســرة عمليــة ناجحــة. بــكل تأكيــد 
ــة  ــب املوهب ــتقطاب صاح ــي إىل اس ــاع اإلعام ــاج القط يحت
مــع املحــرف الــذي ميتلــك أدوات التطويــر الــذايت والرغبــة 
يف النجــاح، كــام أن املنــاخ اآلن متــاح للتعليــم املســتمر لــكل 
ــر يف  ــي حــٌظ أوف ــا يكــون لإلعام ــرد ويف كل مجــال، ورمب ف
متابعــة تحصيلــه وإثــراء معلوماتــه، كــون أن املهنــة نفســها 

تحــثُّ عــى ذلــك. 
ــة  ــا إىل تجرب ــة، يقودن ــات التعليمي ــن املؤسس ــث ع الحدي
ــث  ــارقة، حي ــة الش ــال بجامع ــة االتص ــا يف كلي ــة لن حقيقي
نــرأس املجلــس االستشــاري للكليــة، وملســنا الجهــود الكبــرة 
يف تطويــر مناهــج التعليــم والتدريــب، والحــرص عــى ارتباط 

ــات  ــن املؤسس ــد م ــع العدي ــة م ــامها املختلف ــة بأقس الكلي
العلميــة واألكادمييــة العامليــة، مــام يصــب يف صالــح الطلبــة 
والخريجــن مــن الكليــة وعــى العديــد مــن كليــات اإلعــام 
واالتصــال بالدولــة، حيــث نحــرص دامئــاً عــى تطويــر جــودة 
التعليــم. يبقــى أن نوجــه نصيحــة إىل أبنائنــا وبناتنــا ممــن 
ــروا  ــدوا وثاب يدرســون يف حقــول اإلعــام واالتصــال أن اجته
يف التحصيــل العلمــي، مــع التدريــب املســتمر، والبحــث 
عــن املعرفــة ألن مجــال اإلعــام فضــاٌء مفتــوح عــى اآلخــر، 
وبذلــك ميكننــا أن نضمــن أجيــال جديــدة متســلحة بالعلــم 

ــادة قطــاع اإلعــام يف املســتقبل.  ومســتعدة لقي

إكسبو 2020

ــف  ــبو ديب 2020، كي ــم إكس ــة بتنظي ــاالت الدول ــع احتف م
اســتفادت مؤسســاتنا اإلعالميــة مــن هــذا الحــدث العاملــي 

يف إيصــال رســائل اإلمــارات وتعزيــز صورتهــا اإليجابيــة؟
أكســبو ديب 2020 حــدث عاملــي ضخــم، تزامــن انطاقــه مــع 
ــة  ــل لكاف ــف الطوي ــد التوق ــاة بع ــة للحي ــودة التدريجي الع
األنشــطة والفعاليــات العامليــة بســبب جائحــة كوفيــد - 19، 
ــا  ــي صنعته ــة الت ــرص العظيم ــد الف ــد أح ــو يُع ــك فه وبذل
اإلمــارات لنفســها ضمــن اســراتيجية الدولــة العامــة يف 
صياغــة وصناعــة املســتقبل والتواجــد العاملــي والــذي تتبــوأ 

نمتلك خطط واضحة 
في بناء منظومات 

عمل من الكوادر 
البشرية اإلعالمية 

المتمكنة التي 
تحمل هذه الرسالة 

اإلعالمية
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مجلة درع الوطن
كيــف يقيــم ســموكم دور مجلــة درع الوطــن يف معالجة 

ــا الوطنية؟ القضاي
ــدة  ــة الرائ ــة درع الوطــن إحــدى الوســائل اإلعامي مجل
يف الدولــة، وتقــوم بواجباتهــا اإلعاميــة عــى أكمــل 
ــي تهــم  ــا العامــة الت ــد القضاي وجــه، خاصــة عــى صعي
كافــة املواطنــن، إىل جانــب املشــاركات الوطنيــة الكــربى، 

مــام جعلهــا إحــدى اإلصــدارات املوثوقــة واملرموقــة 
ــى  ــف ع ــة، ونضي ــارج الدول ــل وخ ــن داخ ــكل املهتم ل
ــدي-  ــام التقلي ــى أن اإلع ــاٌت ع ــن إثب ــك، درع الوط ذل
ــياً  ــاً أساس ــيظُل ركن ــه، وس ــد مكانت ــمى- مل يفق ــام يُس ك
ــف  ــتدامة، ويف التثقي ــة املس ــات التنمي ــن أركان عملي م
والتعريــف باملنجــزات الحقيقيــة للدولــة واملجتمــع. 

ــه.  ــم الل ــم ووفقك ــق يف مهامك ــم التوفي ــى لك نتمن

إماراتنــا فيــه مكانــة مرموقــة تســتحقها بــكل فخــر وتقديــر. 
ــن  ــتفادة م ــج واالس ــي والروي ــدور اإلعام ــد ال ــى صعي وع
الحــدث، فبــكل تأكيــد لعــب اإلعــام اإلمــارايت بكاملــه، دوراً 
كبــراً يف االســتثامر اإلعامــي ملختلــف األحــداث الكــربى 
التــي اســتضافتها الدولــة مــن قبــل، وكان خــر معــن لبقيــة 
األعــامل بحيــث كانــت كل تجربــة ســابقة حــدٌث متكامــل 
األركان، وهــذا مــا ينطبــق علىإكســبو ديب 2020، هــذه 
الفعاليــة التــي أظهــرت للعــامل مــدى التطــور الــذي تعيشــه 
ــم واملشــاركة يف  ــة يف التنظي ــا العالي ــدى قدراته ــة، وم الدول
صناعــة األحــداث اإليجابيــة الكــربى، إىل جانــب التغطيــات 
ــام  ــائل اإلع ــة وس ــاً، وبقي ــا محلي ــائل إعامن ــة لوس اليومي

مجلة »درع الوطن« 
ركنًا أساسيًا من 

أركان عمليات 
التنمية المستدامة 

في دولة اإلمارات

العامليــة، وهــذه الجهــود هــي رســائل إيجابيــة يقدمهــا 
ــة  ــم واملعرف ــكار والعل ــات االبت ــة ومناخ ــن الدول ــام ع اإلع

ــا.  املتاحــة هن

نائب حاكم الشارقة يتصفح العدد األول من مجلة »درع الوطن«
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ونحن إذ نهنئ القامئني عىل املجلة بهذه املناسبة 
عىل إصدارها كانت حافلة بالعطاء نقدر ونثمن 
دورها املميز يف تغطية أنشطة وفعاليات املرأة 

اإلماراتية منذ انطلق العمل النسايئ بالدولة عام 
1973 وحتى تشكيل اإلتحاد النسايئ عام 1975 

ليضم كافة الجمعيات النسائية بالدولة، وأسهمت 
املجلة بذلك يف تأصيل القيم الدينية وغرس التقاليد 

العربية األصيلة لضامن استمرارية األرسة ومتاسك 
املجتمع وتعزيز مكانة املرأة لتمكينها من اإلسهام 

الفعال يف حركة التنمية االقتصادية واالجتامعية، 

سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك

رئيسة اإلتحاد النسائي العام،
رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة،
الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية

ما زلت أذكر حن صدر العدد األول من مجلة »درع الوطن« يف مثل 
هذا العام من شهر أغسطس عام 1971 مبباركة من املغفور له )بإذن 

الله( الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان )طيّب الله ثراه( كحدث إعامي 
مهم وقتها، وأذكر أن عددها األول تصدرته كلمة لزايد إىل أبنائه البواسل 

يف القوات املسلحة حدد فيها أهداف املجلة يف نر الثقافة العسكرية 
ومستجدات العلوم العسكرية وغرها من علوم املعرفة والثقافة، مام 
رسم الطريق أمام املجلة، وكان له األثر الكبر يف نجاحها ومتيزها بن 

املجات العسكرية املتخصصة.

نقّدر ونثّمن دور 
مجلة »درع الوطن« 
في تغطية أنشطة 

وفعاليات المرأة 
اإلماراتية منذ انطالق 

العمل النسائي بالدولة



كام أسهمت يف إبراز املشاركة اإليجابية للمرأة 
يف عمليات البناء والتقدم وكافة أنشطة مؤسسة 

التنمية األرسية التي عربت باملرأة إىل مشارف 
القرن الحادي والعرشين، كام أبرزت املجلة ما 

نفذ من اسرتاتيجية للقضاء عىل األمية إدراكاً منها 
بأن التعليم هو الذي يجعل الفتاة عضواً فاعالً 

يف املجتمع، وكانت دامئاً تتابع فعاليات ومسرية 
التطابق بني أهداف وفلسفة املرأة والدور اإليجايب 

االجتامعي والتنموي لها يف بناء املجتمع.

أسهمت »درع الوطن« 
في إبراز المشاركة 

اإليجابية للمرأة في 
عمليات البناء والتقدم 
وكافة أنشطة التنمية 

األسرية



1971
1973

من التأسيس ..
إلى الخمسين



1971
1973

حرصت مجلة »درع الوطن« منذ صدورها 
على اإللتزام بالتوجيهات السامية من 

خالل ما تناولته من أحداث وموضوعات 
ليستطيع الجندي في وحدته تتبع 

أخبار رئيس الدولة وولي عهده األمين، 
ومن ثم يتابع صناعة التاريخ، ونقلت إليه 

فعاليات وأنشطة زمالئه في السالح 
مما يعمق لديه رابطة اإلنتماء للقوات 

المسلحة ليظل على العهد باقيا ووفيًا 
لها، وقدمت إليه كل أنواع الثقافة 

العسكرية وغير العسكرية لتحفزه على 
مواصلة اإلطالع والتثقيف الذاتي، 

ولتحثه على مواكبة الركب.
ولم تكتف المجلة بنقل الحدث، عسكريًا 

كان أو ثقافيًا أو إجتماعيًا، بل أجرت 
من اللقاءات والتحقيقات الصحفية 

والتغطيات ما كان له األثر الكبير في 
إثراء صفحات المجلة ..



درع الوطن لها بصماتها 
المضيئة في خدمة القوات 

المسلحة إعالميًا وفكريًا وثقافيًا

كبار قادة القوات المسلحة المتقاعدين

درع الوطن صوت القوات المسلحة ترصد 
نجاحاتها وإنجازاتها على الصعد كافة

سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان أثناء زيارته لجناح »درع الوطن« يف معرض »يومكس«

تحقيق: العقيد الركن/ يوسف الحداد
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الفريق الركن/ م عبيد محمد الكعبي

درع الوطن ليست مجّرد 
مجلة إعالمية بل جزء  من 

ذاكرة الوطن وسجل حفظ 
إنجازات القوات المسلحة

أكد عدد من كبار قادة القوات 
املسلحة املتقاعدين يف تحقيق 

خاص مبناسبة اليوبيل الذهبي ملجلة 
درع الوطن، بأن املجلة وعىل مدار 

الخمسني عاماً ماضية من عمرها 
قدمت منوذجاً مرشفاً لإلعالم املسؤول 

املدرك ملهمته الوطنية، وكرست نفسها 
منرباً إعالمياً يحمل عىل عاتقه االرتقاء 

بالوعي الفكري والثقايف ملنتسبي 
القوات املسلحة بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة. 

ذاكرة الوطن

ــة  ــي بالتهنئ ــد الكعب ــد محم ــن/ م عبي ــق الرك ــه الفري توج
ــا  ــارصت انطاقته ــي ع ــن« الت ــة »درع الوط ــة ملجل الصادق
قبــل خمســن ســنة، وكنــت حريصــاً عــى قراءتها واالســتفادة 
مــن الدراســات والتقاريــر واملقــاالت الجــادة والغنيــة التــي 

ــن. ــا مبســؤولية ووعــي كبري ــت تقدمه كان
مؤكــداً أن »درع الوطــن« ليســت مجــرد مجلــة إعاميــة 
فحســب، بــل هــي جــزء مــن ذاكــرة الوطــن، وِســجل حفــظ 
إنجــازات القــوات املســلحة بدولــة اإلمــارات وبطوالتهــا عــى 

مــدى العقــود الخمســة املاضيــة.
مضيفــاً بــأن املــادة املعرفيــة للمجلــة، ســواء كانــت تتعلــق 
بالعلــوم العســكرية أو غرها من العلوم اإلنســانية، أســهمت 
ــة، كــام  ــة واالجتامعي ــا العســكرية والفكري ــز ثقافتن يف تعزي
ــى غــدت  ــة إىل عمــوم القــرّاء حت أســهمت يف وصــول املجل

جــزءاً مهــامً مــن إعامنــا الوطنــي.

ــاركاً  ــة ومب ــر املجل ــة تحري ــر لهيئ ــة والتقدي ــاً بالتحي متوجه
ــرة أســهمت يف  لهــم نجاحهــم، مســتذكراً معهــم أســامء كث
ــاق »درع  ــذ انط ــراج من ــداد واإلخ ــر واإلع ــة والتحري الكتاب
الوطــن«، فلمــن ال يــزال منهــم حيــاً التحيــة والتقديــر، وملــن 
غادرنــا منهــم إىل الــدار اآلخــرة الدعــاء بالرحمــة واملغفــرة.
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الجاهزية المعنوية

ــه أكــد الفريــق الركــن/ م محمــد هــال الكعبــي  مــن جانب
فرحتهــا  الوطــن«  عــن ســعادته مبشــاركة مجلــة »درع 
بالذكــرى الســنوية الخمســن لتأسيســها، فهــي املجلــة التــي 
ــكري  ــام العس ــة يف اإلع ــة فارق ــون عام ــتطاعت أن تك اس
خاصــة، واإلعــام الوطنــي عامــة، وكان لهــا بصامتهــا املضيئــة 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  املســلحة  القــوات  يف خدمــة 

ــاً. ــاً وثقافي ــاً وفكري ــدة إعامي املتح
مضيفــاً بــأن القيــادة الرشــيدة أدركــت مــا لإلعــام العســكري 
ــراز  ــاً وإب ــلحة معنوي ــوات املس ــم الق ــم يف دع ــن دور مه م
ــايف  ــراء املخــزون الفكــري والثق ــا، وإث التطــور الحاصــل فيه
أســباب  كل  الوطــن«  »درع  ملجلــة  فقدمــت  ملنتســبيها، 
النجــاح منــذ تأسيســها، وحــرص قادتنــا عــى مخاطبــة 
أبنائهــم يف القــوات املســلحة مــن خــال صفحاتهــا، مؤكديــن 

ــز. ــي املتمي ــرب اإلعام ــذا املن ــم به اعتزازه

لقــد كانــت »درع الوطــن« عنــد حســن ظــن القيــادة 
الرشــيدة بهــا، فتحملــت مســؤوليتها اإلعاميــة بشــجاعة 
واقتــدار، وبــذل القامئــون عليهــا منــذ تأسيســها جهــوداً 
كبــرة لتقديــم املــادة اإلعاميــة املتميــزة التــي تواكــب نجــاح 
قواتنــا املســلحة وبطوالتهــا، وكان لهــا إســهاماتها املشــهودة 

ــه.  ــاء ب ــي واالرتق ــام الوطن ــن اإلع يف متك
مبعــراً عــن فخــره مبــا تقدمــه املجلــة مــن مقــاالت وتقاريــر 
ــم  ــدور امله ــك ال ــن دون ش ــزز م ــات تع ــات ودراس وتحلي
الــذي يضطلــع بــه االعــام العســكري، وتســهم يف رفــع 
الجاهزيــة املعنويــة ألبنائنــا يف القــوات املســلحة وهــي 

ــن. ــف امليادي ــة يف مختل ــا الوطني ــؤدي مهامته ت
كل عــام و”درع الوطــن” بألــف خــر، والتحيــة والشــكر 
والتقديــر لــكل مــن أســهم، وال يــزال يســهم، يف نجــاح هــذه 

ــدة. ــة الرائ املجل

ذاكرتنا العسكرية

ــي أن  ــف الرميث ــد خل ــعيد محم ــن/ م س ــق الرك ــال الفري ق
احتفــال مجلــة »درع الوطــن« بإشــعال شــمعتها الخمســن 
هــو مناســبة جميلــة لنعــرب عــن تقديرنــا لهــذه املجلــة 
التــي شــّكلت جــزءاً مــن ذاكرتنــا العســكرية والوطنيــة منــذ 
ــا  ــام أردن ــه كل ــأوي إلي ــذي ن ــق ال ــت الصدي تأسيســها، وكان
االســتزادة مــن املعرفــة، حيــث نجــد فيهــا املتعــة والفائــدة 

ــة. ــه مــن دراســات جــادة ومقــاالت رصين مبــا تحوي
ــوات  ــوت الق ــون ص ــن« أن تك ــتطاعت »درع الوط ــد اس لق

الفريق الركن/ م سيف مصبح املسافري  الفريق الركن/ م سعيد محمد خلف الرميثي الفريق الركن/ م محمد هال الكعبي

ما يمّيز درع الوطن 
مواكبتها للتطور 

الذي شهده قطاع 
اإلعالم بالدولة
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املســلحة بدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة، ترصــد نجاحاتها 
وإنجازاتهــا عــى مختلــف الصعــد، وتقــدم ملنتســبيها كل مــا 
هــو جديــد يف مجــال العلــوم العســكرية، وتنمــي معارفهــم 

العامــة فتزيــد مــن وعيهــم وترتقــي بفكرهــم.
ــا  ــو مواكبته ــن« ه ــز »درع الوط ــا ميي ــر م ــأن أك ــاً ب مضيف
للتطــور الــذي شــهده قطــاع اإلعــام يف دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، فكانــت عــى الــدوام تجــدد نفســها شــكاً 
ــواء  ــا، س ــراء إليه ــذب الق ــى ج ــادرة ع ــل ق ــاً لتظ ومضمون
كانــوا مــن أبنــاء القــوات املســلحة أو مــن عمــوم الجمهــور.
إننــا مدينــون بالشــكر لــكل مــن تعاقــب عــى إدارة تحريــر 
هــذه املجلــة الرائــدة، ولــكل الكتــاب الذيــن تركــوا بصامتهم 
ــا  ــة، وكلن ــا خــال الســنوات الخمســن املاضي عــى صفحاته
ثقــة بقــدرة املجلــة عــى متابعــة مســرتها املرّفــة بفضــل 

مــا ميتلكــه املرفــون عليهــا مــن كفــاءة عاليــة.

نموذج ُمشّرف

مــن جانبــه أشــار الفريــق الركــن/ م ســيف مصبــح املســافري 
ــن  ــاً م ــن عام ــدى خمس ــى م ــن وع ــة درع الوط ــأن مجل ب
ــدرك  ــام املســؤول امل ــاً لإلع ــاً مرف ــا، قدمــت منوذج عمره
ملهمتــه الوطنيــة، وكرّســت نفســها منــرباً إعاميــاً يحمــل عــى 
عاتقــه االرتقــاء بالوعــي الفكــري والثقــايف ملنتســبي القــوات 
ــن  ــاً ع ــدة، فض ــة املتح ــارات العربي ــة االم ــلحة بدول املس
تعريفهــم بــكل مــا هــو جديــد يف مجــال العلــوم العســكرية.

»درع الوطن« 
نموذج لإلعالم 

الوطني المسؤول

لقــد إســتطاعت »درع الوطــن« مــن خــال الكلمــة والصــورة 
تقديــم الصــورة املرفــة لقواتنــا املســلحة، فكانــت الســّجل 
ــرز  ــة، وأب ــة عالي ــا بإحرافي ــا ووثّقه ــظ إنجازاته ــذي حف ال
الدعــم الــذي أولتــه إياهــا قيادتنــا الرشــيدة منــذ عهــد 
ــن ســلطان آل  ــد ب ــد املؤســس الشــيخ زاي ــه الوال املغفــور ل

ــراه. ــه ث ــان. طيــب الل نهي
مضيفــا بــأن مــا قدمتــه، وال تــزال تقدمــه، مجلــة »درع 
الوطــن« مــن إثــراء إعامــي وعســكري وفكــري اســراتيجي 
عــرب صفحاتهــا هــو محــل تقديــر وإعجــاب، وأن قواتنــا 
املســلحة حريصــة كعادتهــا عــى تقديــم كل الدعــم املعنــوي 
ــل  ــى أكم ــامية ع ــالتها الس ــع رس ــى تتاب ــا حت ــادي له وامل

وجــه.
وإنــه ملــن دواعــي رسوري يل يف هــذه املناســبة الغاليــة عــى 
قلوبنــا جميعــاً أن أتوجــه بالتحيــة ألرسة تحريــر املجلــة، 
متمنيــاً لهــا دوام التوفيــق والنجــاح يف أداء دورهــا املــرّف 

الــذي نعتــز بــه جميعــاً.

وكيل وزارة الدفاع أثناء زيارته لجناح مجلة »درع الوطن« يف معرض ديب للطران
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اللواء الركن/ م سامل هال الكعبي اللواء الركن/ م خليفة مطر املزروعي اللواء الركن/ م هزاع الدرميك

عند حسن الظن

مــن جانبــه أكــد اللــواء الركــن/ م هــزاع الدرمــيك بــأن  ظهور 
ــا  ــان قيادتن ــة إلمي ــة فعلي ــن« كان ترجم ــة »درع الوط مجل
الرشــيدة بــدور اإلعــام عمومــاً واإلعــام العســكري خصوصــاً 
ــارات  ــة االم ــلحة بدول ــوات املس ــاء الق ــة أبن ــحذ هم يف ش
العربيــة املتحــدة، وقــد أدت مجلتنــا الغــراء دورهــا باقتــدار 
ــا  ــن به ــن الظ ــن حس ــت ع ــال، فكان ــذا املج ــاح يف ه ونج

وأكــر.
ــا »درع  ــي تقدمه ــر الشــهرية الت ــة التقاري ــأن كاف ــاً ب مضيف
ــا زاداً  ــة له ــة املرافق ــة النوعي ــاالت التثقيفي ــن«، واملق الوط
ــادة  ــاً مهــامً ملنتســبي القــوات املســلحة، أســهم يف زي فكري
وعيهــم بقضايــا وطنهــم وأمتهــم، وأكســبهم حصانــة معنوية 
كبــرة وهــم يــؤدون واجبهــم يف الدفــاع عــن وطنهــم وأمنــه 

الوطنــي.
وال يســعنا يف الختــام إال أن نتقــدم أجمــل التهــاين وأصــدق 
ــي  ــا وه ــن عليه ــن« والقامئ ــة »درع الوط ــكات ملجل التربي
التوفيــق  الذهبــي، متمنــن لهــا دوام  تحتفــل بيوبيلهــا 

ــاح. والنج

مهنية وإحترافية

ــأن »درع  ــة مطــر املزروعــي ب ــواء الركــن/ م خليف أشــار الل
ــة  ــة واالحرافي ــة العالي ــتطاعت بفضــل املهني الوطــن« اس

التــي متيــز بهــا القامئــون عليهــا أن تكــون املجلــة الرائــدة يف 
مجــال اإلعــام العســكري، وأن تفــرض نفســها عــى الســاحة 

ــة. ــة واإلقليمي املحلي
مضيفــاً بــأن املجلــة أدت دورهــا عــى أكمــل وجــه، ســواء يف 
متابعــة الجهــود الجبــارة التــي تقــوم بهــا القــوات املســلحة 
ــذي شــهدته  ــة املتحــدة والتطــور ال ــة االمــارات العربي بدول
أو يف إثــراء الجانــب الفكــري والتثقيفــي لجنودنــا البواســل.

الفعاليــات  كل  يف  حــارضة  الوطــن«  »درع  كانــت  لقــد 
ــي  ــوارات الت ــاءات والح ــت اللق ــة، وكان ــكرية اإلماراتي العس
ــادة  ــار الق ــع كب ــات م ــك الفعالي ــش تل ــى هام ــا ع تجريه
قرائهــا  جميــع  إعجــاب  محــط  العســكرين  والخــرباء 
للمعرفــة  تفردهــا  التــي  املســاحة  وكانــت  وتقديرهــم. 
ــوي  ــري واملعن ــوج لفك ــر يف النض ــرأي دور كب ــاالت ال ومق

القــوات املســلحة اإلماراتيــة. ملنتســبي 
التحيــة والتقديــر ألرسة تحريــر املجلــة وهــي  موجهــاً  
تحتفــل بالذكــرى الخمســن تأسيســها، مــع أطيــب األمنيــات 

ــار. ــدم واالزده ــدوام التق ب

مكانة مرموقة

ــل خمســن  ــي: قب ــواء الركــن/ م ســامل هــال الكعب ــال الل ق
ســنة، ســطع نجــم »درع الوطــن« يف ســامء اإلعــام اإلمــارايت، 
وإســتطاعت هــذه املجلــة أن تحتــل مكانــة مرموقــة خــال 
ســنوات قصــرة مــن عمرهــا بفضــل جهــود القامئــن عليهــا 
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اللواء الركن/ م عبدالسام حارب الرميثي

الذيــن آمنــوا برســالتها وبذلــوا جهــوداً جبــارة يف ســبيل 
ــا. تحقيقه

وقــد نجحــت مجلــة »درع الوطــن« يف إســتقطاب نخبــة مــن 
الكتــاب املحليــن والعــرب والعامليــن ليملــؤوا صفحاتهــا بكل 
مــا هــو جديــد يف مجــال العلــوم العســكرية، إضافــة إىل كل 
ــي  ــة األخــرى، والت ــول املعرف ــد يف حق ــع ومفي ــا هــو ممت م
شــكلت رافــداً معرفيــاً مهــامً لقرائهــا العســكرين واملدنيــن.  
ــذي  ــر ال ــة مــن رصــد للتطــور الكب ــه املجل إن مــا قامــت ب
شــهدته قواتنــا املســلحة ســيظل مرجعــاً مهــامً وملهــامً 
ــل  ــى العوام ــوف ع ــه للوق ــؤون إلي ــة، يلج ــا القادم ألجيالن
التــي كانــت وراء النجاحــات الكبــرة التــي حققتهــا القــوات 

ــة. ــلحة اإلماراتي املس

إستطاعت »درع الوطن« 
بفضل المهنية العالية 

واإلحترافية أن تكون 
المجلة الرائدة في 

مجال اإلعالم العسكري 
إقليميًا ودوليًا

»درع  لتأســيس  الخمســن  بالذكــرى  اليــوم  احتفالنــا  إن 
الوطــن« هــو فرصــة ســانحة لنوجــه الشــكر والتقديــر لهيئــة 
ــد  ــم املزي ــا وله ــن له ــا متمن ــن فيه ــة والعامل ــر املجل تحري

ــدم. ــاح والتق ــن النج م

شاهدًا على العصر

أكــد اللــواء الركــن/ م عبدالســام حــارب الرميثــي بــأن  
تزامــن االحتفــال بالذكــرى الخمســن النطــاق مجلــة »درع 
الوطــن« مــع إطــاق دولــة اإلمــارات رؤيــة الخمســن التــي 
تتضمــن آفاقــاً مســتقبلية واســعة ســتكون مجلــة درع 
الوطــن شــاهدة عليهــا وعــى تحولهــا مــن خطــط وتصــورات 
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ــاء  ــن اإلنجــازات إلع ــداً م ــع عــى األرض يضــم مزي إىل واق
ــارات.  ــة اإلم راي

مستشــعراً ســعادته وفخــره وهــو يهنــئ اليــوم مجلــة »درع 
ــاهداً  ــه كان ش ــن؛ ألن ــها الخمس ــرى تأسيس ــن« يف ذك الوط
عــى جــزء مــن تطورهــا الكبــر يف املحتــوى بحكــم متابعتــه 
الدوريــة لهــا، وطريقتهــا الشــيقة واملتنوعــة يف معالجــة 
املوضوعــات ســاعدتني كثــراً يف حيــايت العمليــة ويف تكويــن 
ــرباً  ــاً خ ــر يوم ــا مل تن ــاً أنه ــكرية؛ خصوص ــخصيتي العس ش

ــت عــدم صحتــه. ثبُ
مضيفــاً أن مجلــة »درع الوطــن« جــزء مــن تاريــخ اإلمــارات، 
ــا لحظــات الفخــر واالعتــزاز  ــجلت فيه ووثيقــة مهمــة س
بقواتنــا املســلحة، وبعمليــة التطوير املســتمرة التي تشــهدها 
بالشــكل واملضمــون، والتــي أثــق يف أنهــا لــن تتوقــف عــى 
اإلطــاق يف ظــل اإلرصار والعزميــة عــى تقديــم أعــداد أفضــل 

عامــاً بعــد اآلخــر.
ــن  ــة الذي ــع القامئــن عــى املجل ــر لجمي ــة والتقدي كل التحي
ــى  ــاهداً ع ــاره ش ــخ باعتب ــيذكره التاري ــداراً س ــرون إص يدي

ــا. ــا ونهضتن ــاً لتاريخن ــر وموثق الع

منارة علمية

مبناســبة مــرور خمســن عــام عــى إصــدار مجلــة »درع 
الســيد  الركــن طيــار/ م عبداللــه  اللــواء  الوطــن« عــرّب 
الهاشــمي عــن اعــرازه وفخــره الكبــر مبســرة القــوات 

اللواء الركن طيار/ م عبدالله السيد الهاشمي

املســلحة اإلماراتيــة، والــذي يوازيــه اعتــزازه وفخــره مبجلــة 
رافقــت  التــي  اإلســراتيجية،  العســكرية  الوطــن«  »درع 
مســرتنا العســكرية وكانــت منــارة علميــة صحفيــة مبدعــة 
تحليليــة تســلّط الضــوء عــى إنجــاز وتقــدم وتطــور قواتنــا 
املســلحة وقيادتهــا الحكيمــة وأبطالهــا البواســل، ومل تكتــف 
ــة  ــلحة بدول ــوات املس ــازات الق ــد إنج ــن« برص »درع الوط
االمــارات العربيــة املتحــدة، بــل كانــت لهــا متابعاتهــا 
املشــهودة لتطــور قواتنــا املســلحة يف دول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة وســائر الــدول العربيــة، انطاقــا مــن 

ــي. ــن الوطن ــوم األم ــاملة ملفه ــا الش رؤيته
ــا أن  ــت أرى دامئ ــم، كن ــع ومهت ــارك ومتاب ــب ومش وكمراق
مجلــة درع الوطــن، مل تقتــر عــى الجوانــب الصحفيــة 
التقليديــة يف نقــل األخبــار واألحــداث والوقائــع، بــل تعــداه 
إىل الجانــب التحليــل، فضــا عــن تخصيــص مســاحات 
صحفيــة كافيــة للجوانــب التثقيفيــة ومقــاالت الــرأي وغرهــا 
مــن املوضوعــات الحيويــة، مــا جعــل القــايص والــداين يشــهد 
ــكل مــا يحتاجــه  ــة ب ــة وثري ــة غني ــة متكامل ــا بأنهــا مجل له
القارئ العســكري وغر العســكري، من عســكرين وسياســين 
ومثقفــن وإعاميــن واقتصاديــن وغرهــم، فيحــرص الجميــع 

عــى متابعتهــا.
 ونحــن اليــوم إذ نشــارك مجلــة درع الوطــن إحتفالهــا 
بعيدهــا الخمســن، نتمنــى لهــا دوام التوفيــق والنجــاح، 
ونشــد عــى أيــدي املرفــن عليهــا ملواصلــة النجــاح الــذي 

بــدأه أســافهم منــذ انطاقهــا يف العــام 1971.

ما قامت به »درع الوطن« 
من رصد للتطور الكبير 

لقواتنا المسلحة سيظل 
مرجعًا مهمًا وملهمًا 

لألجيال القادمة
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(Israel Aerospace Industries)

إعداد: شارون بيتون
نائب رئيس مجلس اإلدارة لشؤون التسويق
Israel Aerospace Industries شركة

 )Israel Aerospace Industries) IAI تتطلع شركة“

للمشاركة في معرض دبي للطيران 2021 وتعزيز 
عالقتنا وتعاوننا مع الشركات والهيئات المحلية. 

إحدى الشراكات الجديدة المهمة التي نتطلع 
إلى تطويرها هي مجلة »درع الوطن«، تلك 

المطبوعة المتميزة ذات الجودة العالية التي 
منحتنا منصة مهمة اعرض منتجاتنا ومبتكراتنا في 

األسواق اإلقليمية المختلفة، وفرصة التواصل 
منع شركائنا الجدد. ومع تزايد التهديدات األمنية، 

نجد أنفسنا وجها لوجه أمام تحديات مشابهة 
للتحديات التي تواجهها دولة اإلمارات. ولهذا، 
نتطلع بكل الحماس إلى تعاون وتكاتف عقولنا 

وإمكانياتنا مع بحثنا عن حلول جديدة. وتعتبر 
شركة  Israel Aerospace Industries) IAI(  مجلة 

»درع الوطن« من أهم المنصات الداعمة لألوساط 

العسكرية في المنطقة، األمر الذي يجعلنا نتطلع 
إلى تكريس حضورنا داخل المجلة في المستقبل”. شارون بيتون
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1974
1976

الثقة..



1974
1976

تحت رعاية أصحاب السمو الشيوخ ومواصلة دعمهم الالمحدود 
للمجلة وبإشراف اللواء )م( سمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي 

رئيس األركان تميزت »درع الوطن« في مرحلتها الثانية باكتساب هوية 
وطنية ظهرت مالمحها ماديًا في نشر صورة للمغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان مع كلمات مضيئة موجهة للضباط والجنود واألفراد 
على صفحة الغالف الداخلية، وبتخصيص صفحة )صورة من بلدنا( في 

الغالف قبل األخير، ومعنويًا بعقد ندوات ينشر ملخص لها عن قضايا 
محلية لتكون منبرًا لكلمات أصحاب السمو الشيوخ في المناسبات.

وأجرت من التغطيات ما يشجع على توحيد القوات المسلحة، وما يربط 
الضباط والجنود واألفراد بإمارات الدولة وعالمهم الخليجي والعربي، 

وانتقلت المجلة نقلة نوعية من خالل ما حققته من سبق صحفي وما 
أجرته من لقاءات وتحقيقات.



أكد عدد من كبار قادة العسكريني بدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، يف تحقيق خاص مبناسبة اليوبيل الذهبي ملجلة درع الوطن، 

بأن النجاج الذي حققته املجلة يف تاريخها مل يكن وليد املصادفة، ولكن 
نتاج تخطيط ورؤية من اليوم األول لصدورها لتكون منرباَ إعالمياً مؤثراً.

كبار القادة العسكريين الخليجيين

بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في 
اإلمارات باتت درع الوطن واحدة من أهم 

اإلصدارات النوعية إقليميًا ودوليَا
تحقيق: العقيد الركن/ يوسف الحداد
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منبر إعالمي

تقــّدم معــايل الفريــق الركــن الدكتــور/ عيــد بــن عــواض عيــد 
الشــلوي، قائــد القيــادة العســكرية املوحــدة بخالــص التهنئــة 
ــتطاعت  ــي اس ــن« الت ــة »درع الوط ــى مجل ــن ع إىل القامئ
خــال تاريخهــا أن تكــون إصــداراً عســكرياً مهــامً يف العلــوم 
العســكرية، ومرجعــاً مذكوراً يف رســائل املاجســتر والدكتوراه 
يف العلــوم العســكرية، ووجهــًة تســتهدف الــركات الدوليــة 
املتخصصــة يف املعــدات والشــؤون العســكرية الوجــوَد فيهــا؛ 

ملــا تتمتــع بــه مــن مصداقيــة.
ــة »درع  ــه مجل ــذي حققت ــاح ال ــأن النج ــه ب ــاف معالي وأض
الوطــن« يف تاريخهــا مل يكــن وليــد املصادفــة أو الحــظ؛ ولكن 

ــون  ــا لتك ــوم األول لصدوره ــن الي ــة م ــط ورؤي ــاج تخطي نت
ــدار  ــنوات اإلص ــال س ــتطاعت خ ــراً، إس ــاً مؤث ــرباً إعامي من
ــا؛  ــع املتغــرات ومواكبته ــل م ــادرًة عــى التعام أن تكــون ق
األمــر الــذي أضفــى عليهــا طابعــاً متميــزاً وجعلهــا تســتمر يف 

الصــدور وتحظــى باالهتــامم.
ــة  ــر الثقاف ــة »درع الوطــن« يف ن ــأن نجــاح مجل ــاً ب مضيف
ــد  ــاً مبوع ــاك اهتامم ــل هن ــا جع ــف به ــكرية والتعري العس
صدورهــا ومــا تحتويــه أعدادهــا الجديــدة التــي تقــدم عرضاً 
وافيــاً متكامــاً مــن الناحيتَــن السياســية والعســكرية؛ وهــو 
ــرازه  ــة يف إب ــادات املجل ــه قي ــت في ــهاً، نجح ــس س ــر لي أم

ــة ومســتمرة. ــدة للغاي واالســتمرار يف تقدميــه بصــورة جي
ــة  ــون رحل ــة، أن تك ــي للمجل ــل الذهب ــع اليوبي ــاً م متمني
ــربز اإلنجــازات  ــم وثائقــي؛ لرصــد وي ــة موثقــة يف فيل املجل
والجهــود التــي حدثــت والــدور الــذي لعبتــه، ليكــون مبثابــة 
وثيقــة تاريخيــة إضافيــة لألجيــال القادمــة؛ للمحافظــة عــى 
ــم  ــوات بتقدي ــع دع ــات م ــن نجاح ــة م ــه املجل ــا حققت م

ــاء نحــو املســتقبل. ــد واالرتق املزي

اللواء الركن/ أحمد حميد آل عل الفريق الركن الدكتور/ عيد بن عواض عيد الشلوي

درع الوطن كسبت ثقة 
الجميع وغدت مرجعًا 
مهمًا لكل المهتمين 

بالشؤون الدفاعية

سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أثناء زيارته 
لجناح »درع الوطن« يف معرض »يومكس«
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مرجعًا مهمًا 

ــام  ــن الع ــل، األم ــد آل ع ــد حمي ــن/ أحم ــواء الرك ــد الل أك
املســاعد للشــؤون العســكرية باألمانــة العامــة ملجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بــأن مجلــة »درع الوطــن«  
شــّكلت منــذ تأسيســها مصــدراً موثوقــاً لعــرض أخبــار 
املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  املســلحة  القــوات 
ــم  ــة، وتقدي ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ودول مجل
الدقيقــة عــن كل مــا هــو جديــد يف عــامل  املعلومــات 
ــة إىل  ــاً، إضاف ــامً وعاملي ــاً وإقلي ــكرية محلي ــات العس الصناع
إهتاممهــا بالبنــاء النفــي واملعــريف لضبــاط وصــف ضبــاط 
ــدت  ــع، وغ ــة الجمي ــبت ثق ــلحة، فكس ــا املس ــراد قواتن وأف
أعدادهــا مرجعــاً مهــامً لــكل املهتمــن بالشــؤون الدفاعيــة.
مضيفــاً بأنــه ال ميكننــا، ونحــن نتحــدث عــن »درع الوطــن« 
أن نغفــل املاحــق والنــرات اليوميــة التــي كانــت تصدرهــا 
التــي  العســكرية  والفعاليــات  املعــارض  مــع  بالتزامــن 
كانــت تســتضيفها الدولــة، والســيام معــرض الدفــاع الــدويل 
“آيدكــس” ومؤمتــر الدفــاع البحــري “نافدكــس” ومؤمتــر 
األنظمــة غــر املأهولــة ومعــرض ديب للطــران، والتــي أبــرزت 
مــن خالهــا، وبحرفيــة عاليــة، الثقــة الكبــرة بدولــة االمارات 
وقدرتهــا عــى التصــدي لتنظيــم مثــل هــذه األحــداث 

ــة الكــربى.    العاملي
ــبة  ــا مبناس ــن« فرحته ــارك »درع الوط ــا أش ــعني وأن وال يس
ــة  ــي هيئ ــيها إال أن أحي ــى تأسيس ــنة ع ــن س ــرور خمس م

ــم  ــى أيديه ــد ع ــا، وأن أش ــع كوادره ــة وجمي ــر املجل تحري
ملواصلــة جهودهــم الرائعــة يف االرتقــاء بهــذه املجلــة التــي 

ــاً.    ــا جميع ــز به نعت

روح الفريق الواحد

ــدي،  ــن ســعيد املغي ــار الركــن / محمــد ب ــواء الطي أشــار الل
ملحاربــة  العســكري  اإلســامي  للتحالــف  العــام  األمــن 
اإلرهــاب أن للنجــاح عوامــل كثــرة تــؤدي إليــه، والتــي مــن 
ــق الواحــد. ــروح الفري ــا اإلرادة، والعزميــة، والعمــل ب أهمه
ــي،  ــا الذهب ــن« بيوبيله ــة »درع الوط ــل مجل ــام تحتف وحين
ــد مــن العمــل الجــاد،  ــخ مجي ــع ترســخ لتاري فهــي يف الواق
ــة املســتقبلية التــي يســترفها العاملــن  وتؤكــد عــى الرؤي
يف هــذه املجلــة العريقــة، حتــى أضحــت مــن املجــات 

ــريب. ــا الع ــدة يف عاملن ــة الرائ املرجعي
إن ســرب أغــوار الكتابــة يف عــامل االســراتيجية، واالحــراف 
امليــداين ليــس بالعمــل اليســر، ولكــن منهجيــة مجلــة 
»درع الوطــن« باســتكتاب خــرباء محرفــن ومرموقــن لهــم 
أســامئهم يف ذلــك املجــال أكســبها ثقــة علمية، ومكانة يشــار 
إليهــا بالبنــان، وعمــل كهــذا ال يتــأىت مــن فــراغ، وإمنــا بجهــود 

ــاً. ــاً، وتوزيع ــذاً، وإخراج ــاً، وتنفي ــا تخطيط ــن عليه العامل
مضيفــاً أن وجــود هــذه املجلــة العســكرية الرائــدة بثوبهــا 
القشــيب يف مختلــف املحافــل واملناســبات لهــو دليــل ســاطع 
ــب  ــة الجوان ــه يف كاف ــا نلمس ــذا م ــذ، وه ــة التنفي ــى دق ع

اللواء الركن/ سلطان مبارك العرياين اللواء الركن/ عبدالعزيز أحمد البلوي اللواء الطيار الركن / محمد بن سعيد املغيدي
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التنمويــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة الشــقيقة 
التــي تخطــو بثقــة وثبــات لتؤكــد عــى النهــج القويــم الــذي 
خطــط لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »طيــب اللــه 
ــم  ــربرة الكــرام يقــف إىل جانبه ــاؤه ال ــراه«، وهــا هــم أبن ث
ــاء  ــج العط ــون نه ــارايت يواصل ــع اإلم ــاف املجتم ــة أطي كاف

ــة. ــال القادم ــك الرخــاء لألجي ليتحقــق بذل
ــاز،  ــذا اإلنج ــن« ه ــة »درع الوط ــر مجل ــاً ألرسة تحري فهنيئ
ــى  ــاً ع ــن عام ــرور خمس ــرى م ــد ذك ــاء بتخلي ــذا الوف وه
ــذي  ــوق ال ــتوى املرم ــع باملس ــارك للجمي ــام نب ــها، ك تأسيس
وصلــت إليــه، وأنــا عــى يقــن تــام بــأن كافــة األخــوة 

العاملــن يف املجلــة ســيحافظون عــى  هــذا النســق والوهــج 
اإلعامــي الــذي تحقــق بفضــل اللــه ثــم بالعمــل الجــاد، وال 
يفوتنــي اإلشــارة هنــا بإتاحــة اإلطــاع عــى املجلــة بنســختها 
ــة  ــار متخطي ــة اإلنتش ــبها رسع ــا أكس ــذا م ــة، فه اإللكروني

ــع. ــاق أوس ــق إىل آف ــة للتحلي ــدود اإلقليمي الح

مهنية ومصداقية

ــه أكــد اللــواء الركــن/ عبدالعزيــز أحمــد البلــوي،  مــن جانب
الوطــن«  بــأن مجلــة »درع  الجزيــرة  قــوات درع  قائــد 
ــبب  ــال؛ بس ــف األجي ــن مختل ــزًة ب ــًة متمي ــبت مكان اكتس
متيزهــا يف املوضوعــات والتحليــات والــرؤى املختلفــة التــي 
توقيعــات شــخصيات  تحمــل  التــي  واملقــاالت  تعرضهــا 
متخصصــة بــارزة؛ وهــو مــا أضفــى عــى املجلــة مصداقيــة 
ــن  ــذا مل يك ــارات، ل ــارج اإلم ــل وخ ــتحقه داخ ــاراً تس وانتش
ــن  ــرى الخمس ــاً بالذك ــل مع ــوم لنحتف ــل الي ــاً أن نص غريب
إلصــدار املجلــة التــي ســبق صدورهــا إعــان االتحــاد بأشــهر.
عاليــة  مبهنيــة  الوطــن«  »درع  مجلــة  اتســمت  وقــال: 
ومصداقيــة جعلــت لــكل كلمــة تُكتــب فيهــا قيمتهــا، فمــن 

درع الوطن من أوائل 
اإلصدارات التي 

يحرص عليها صناع 
ومتخذي القرار 

ويتابعونها من خالل 
الرؤى التحليلية 

المتوازنة

الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي، رئيس هيئة األركان العامة بقوة دفاع 
مملكة البحرين خال زيارته لجناح مجلة »درع الوطن« مبعرض آيدكس
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ــرؤى  ــف وال ــرات املوق ــات وتقدي ــاالت والتحلي ــال املق خ
االســراتيجية حظيــت مبكانــة متميــزة لــدى القــارئ املهتــم 
ــدى  ــاع، ول ــية والدف ــكرية والسياس ــوم العس ــاالت العل مبج

ــاً. ــرار أيض ــع الق صان
ــرات  ــاً، التغ ــكاً ومضمون ــت، ش ــة واكب ــأن املجل ــاً ب مضيف
التــي حدثــت يف عــامل اإلعــام والصحافــة، وجــاءت نســختها 
ــن  ــن إضافيتَ ــا وجهتَ ــمي ليكون ــا الرس ــة وموقعه اإللكروني
ــدث  ــا يح ــة مل ــة رصين ــة دوري ــع مواكب ــوع م ــدد املطب للع
ــخت قيــَم املصداقيــة واملهنيــة التــي  حــول العــامل بصــورة رسَّ

ــا. ــر به ــا يُن ــة يف كل م ــا املجل تتبعه

ولدت قوية

ــد  ــاين، نائــب قائ ــارك العري ــواء الركــن/ ســلطان مب أشــار الل
ــه مل يكــن مــن املســتغرب  ــادة العســكرية املوحــدة بأن القي
أن تصــل مجلــة »درع الوطــن« إىل اليوبيــل الذهبــي وهــي 
ــة  ــدت قوي ــي ول ــة الت ــورات؛ فاملجل ــدث التط ــة ألح مواكب

اســتطاعت، بفضــل القامئــن عليهــا وحرصهــم عــى التطويــر 
التغــرات العريــة يف مجــال اإلعــام  الدائــم ومواكبــة 
ــة،  ــر، أن تكــون واحــدًة مــن أهــم اإلصــدارات النوعي والن
ليــس يف اإلمــارات فقــط ولكــن يف املنطقــة العربيــة بالكامل.

مضيفــاً بــأن فريــق »درع الوطــن« إســتطاع جيــاً بعــد آخــر 
ــن  ــون م ــا، ولتك ــة يف محتواه ــز املجل ــى متي ــظ ع أن يحاف
أوائــل اإلصــدارات التــي يطَّلــع عليهــا صنــاع القــرار ويتابعون 
مــن خالهــا الــرؤى التحليليــة املتوازنــة، والتــي تحمــل آفاقــاً 
إســترافية للمســتقبل يتحقــق الجــزء األكــرب منهــا مــن 
ــا  ــو م ــع؛ وه ــن الواق ــدة ع ــات بعي ــزات أو مواءم دون تحي
جعلهــا تحتفــظ بثقــة قرائهــا ومتابعيهــا وســط العديــد مــن 

ــة. اإلصــدارات؛ ســواء أكانــت مطبوعــة أم إلكروني
إننــي أنتهــز هــذه الفرصــة وأتقــدم بخالــص الشــكر إىل 
ــرة  ــت فك ــذ أن كان ــة من ــى املجل ــم ع ــل القائ ــق العم فري
ــي هــو  ــل الذهب ــوم باليوبي ــاء الي ــوم؛ ألن اإلحتف ــى الي وحت
نتــاج تفــاين أجيــال متعاقبــة مــن أجــل إبقــاء »درع الوطــن« 

ــة. ــى باملصداقي ــداً يحظ ــاً فري ــداراً نوعي إص

اللواء الركن سامل هال الكعبي أثناء حفل تكريم الركاء االسراتيجين 2015
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بقلم: أنا- كارين روزن، 
مدير عام شركة Saab لدى اإلمارات

ــة  ــم كاف ــارات ودع ــة اإلم ــم دول ــى دع ــدة ع ــة بش ــت الرك ــد حرص وق
خطواتهــا ورؤيتهــا، وكانــت أشــد الحــرص عــى التعــاون املشــرك معهــا مــن 
ــة ودفعهــا  ــة الوطني ــة واألمني ــة مناســبة للصناعــات الدفاعي ــق بيئ أجــل خل

ــام. ــد خطــوة إىل األم خطــوة بع
وقــد تعــزز هــذا التوجــه يف عــام 2018 عندمــا قامــت رشكــة Saab بتأســيس 
أول مركــز للتطويــر واإلنتــاج لهــا يف مدينــة أبوظبــي داخــل “منتــزة “تــوازن” 
الصناعــي”. وتعكــس اســتثامراتنا داخــل دولــة اإلمــارات، التــي ترمــي لبنــاء 
قاعــدة صناعيــة مــن الطــراز األول، حرصنــا الشــديد عــى الوقــوف إىل جانــب 
ــة  ــة صناع ــرة يف إقام ــا الكب ــق طموحاته ــى تحقي ــاعدتها ع ــارات ومس اإلم

ومنظومــة بيئيــة دفاعيــة وأمنيــة.
ــة  ــا رشك ــي تنتجه ــة الت ــات واألنظم ــة املنتج ــر أن قامئ ــر بالذك ــن الجدي وم
Saab هــي أنظمــة القيــادة والتحكــم البحريــة وأنظمــة الــرادارات البحريــة 
وأنظمــة الحاميــة الذاتيــة وأنظمــة إدارة التوقيعــات وأنظمــة املراقبــة 
واإلدارة  واألمــن  التدريــب  وأنظمــة  امليدانيــة  واملستشــفيات  املجوقلــة 
واالتصــاالت. ونحــن نعتــز بصــورة خاصــة بأحــدث منتجاتنــا الرائــدة، وهــو 
ــر  ــذار املبك ــل لإلن ــام مجوق ــدث نظ ــرب أح ــي تعت ــرة GlobalEye الت الطائ
والتحكــم واألكــر تقدمــا عــى مســتوى العــامل. وتضــم هــذه الطائــرة مزيجــا 
مــن أنظمــة االستشــعار الفعالــة والســلبية الحديثــة، وهــي الطائــرة الوحيــدة 
يف األســواق التــي تســتطيع تنفيــذ مهــام املراقبــة الجويــة والبحريــة والربيــة 

ــا مــن منصــة واحــدة. ــة انطاق ــدة املــدى بصــورة فوري البعي
وترمــي رشكــة Saab إىل تعزيــز وضعهــا يف دولــة اإلمــارات بخطــى متســارعة 
ــارات  ــاء مه ــة وبن ــداد محلي ــة سلســلة إم ــة وإقام ــات متقدم ــر تقني وتطوي
التكنولوجيــا الحديثــة وضــخ  هندســية وخلــق فــرص عمــل يف مجــال 
ــة  ــى تنمي ــة ع ــرص الرك ــر. وتح ــوث والتطوي ــال البح ــتثامرات يف مج اس
وتطويــر املواهــب والكفــاءات املواطنــة وفتــح فــرص عمــل مجزيــة أمامهــم 
مــن خــال عــدة برامــج مختلفــة مثــل برنامــج “دعــم وتعزيــز التوطــن يف 
Sustain & Enhance Emiratization in De-  مجــايل الدفــاع واألمــن”

fence & Security )SEEDS( يف إطــار برنامــج “تــوازن” االقتصــادي.
ورغــم أن االحتفــال باليوبيــل الذهبــي يعتــرب مناســبة الســتعراض اإلنجــازات 
ــع إىل املســتقبل أيضــا عــن  ــة Saab تحــرص عــى التطل الســابقة إال أن رشك
طريــق إقامــة عاقــات تعــاون جديــدة وأكــرب حجــام بــن املؤسســات 
الخطــوات  تعزيــز  بهــدف  واألكادمييــة  الصناعيــة  والهيئــات  الحكوميــة 
ــز  ــكار والتنافــس مــن أجــل تعزي ــة تشــجع عــى االبت ــق بيئ ــة إىل خل الرامي
وضــع القطاعــات الدفاعيــة واألمنيــة يف اإلمــارات اســتعدادا للخمســن عامــا 

ــة. القادم

أنا - كارين روزن

دعم الطموحات 
الدفاعية واألمنية 

اإلماراتية

فيما تحتفل دولة اإلمارات العربية المتحدة بيوبيلها 
الذهبي، تود شركة Saab أن تنتهز هذه الفرصة 

لتتقدم بأحر التهاني وأخلص التبريكات لدولة اإلمارات 
بهذه المناسبة العزيزة. فما نجحت اإلمارات في 

تحقيقه على مدار خمسين عاما فقط ُيعد إنجازا كبيرا 
بكل المقاييس، وتعتز شركة Saab بالدور المحدود الذي 

لعبته في هذه الرحلة المثيرة منذ انطالقة الشراكة مع 
اإلمارات بدءا من حقبة الثمانينيات، حيث بدأت الشركة 
في تأمين أحدث األنظمة الدفاعية واألمنية في مجال 

البر والبحر والجو.
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1977
الثبات..1982

هذه المرحلة بدأت في أواخر السبعينيات، 
وأوائل الثمانينيات، وتميزت بالتجديد في أبوابها 

وموضوعاتها، واللقاءات والتحقيقات والتغطيات 
الصحفية، تحت إشراف القائد العام سمو الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان، كما تميزت هذه الفترة 

بتفاعل الضباط المواطنين حيث كانوا يكتبون 
بأقالمهم ويعدون موادًا عسكرية للنشر والطباعة، 

ومن أهم ما شهدته هذه الفترة من أحداث على 
صعيد القوات المسلحة قرار سمو الشيخ سلطان 

بن زايد آل نهيان بأن تحول قيمة إعالنات »درع 
الوطن« والتي كانت تتجاوز مليوني درهم في 
كل فترة إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات 

المسلحة، كمساهمة من دخل المجلة في 
المناسبات الخاصة كالزواج وغيرها.



1977
1982

والعطاء



يف األول من أغسطس عام 1971 ولدت مجلة 
»درع الوطن«، منرباً إعالمياً جديداً ينطق علامً 

ومعرفة وثقافة، ضمن رؤية عسكرية اسرتاتيجية 
بحثية، ألهمت مبحتواها املتميز صناع القرار 

واملسؤولني، وشكلت مبصداقيتها مرجعاً رئيسياً 
ملنتسبي الكليات واملعاهد واملدارس العسكرية، 
والخرباء واملختصني، يف املجاالت كافة، مستندة 
عىل خربتها الطويلة يف مد الدارسني باملعلومة 

العسكرية، بلمسة إعالمية متفردة باملعلومات 
املوثقة، إذ حرصت أن يكون املضمون يف كل 

صفحة لها ذو قيمة خربية غنية بالبيانات 
الدقيقة، ممهورة بأيدي أصحاب الشأن، ومربهنة 

تارة أخرى أهمية الحدث مبقاالت متخصصة، 
تشغل حيزا مهام من الجوانب الحياتية للناس، 

وبني كل ذلك تعكف يف كل مناسبة عىل أن 
تكون السباقة يف حمل راية الحدث، بفرد 

مساحات واسعة من صفحاتها لتربز أهمية 
املناسبة الوطنية ودورها يف الحفاظ عىل 

مكتسبات وإنجازات الوطن.

تحقيق: المقّدم / جميل السعدي

»درع الوطن« ..
القوات المسلحة 

في 50 عامًا

قصة نجاح المجلة يرويها قادة الكليات والمعاهد العسكرية
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عقاب العلي:
واكبت جياًل من 

اإلعالميين العسكريين 
المحترفين

جمعة الكعبي:
تبنت سياسة الدولة 

منذ إنشائها  

أثناء حصول مجلة »درع الوطن« عى شهادة اآليزو
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وخــال50  عامــا ســجلت مجلــة »درع الوطــن«، حضورهــا 
البــارز محليــاً ودوليــاً، وقدمــت للقــارئ العــام واملتخصــص، 
منوذجــاً إعاميــاً ناجحــاً وتطــوراً مســتمراً وشــاماً يف الشــكل 
ــاع الفكــر والباحثــن والعســكرين،  ــر صن واملضمــون، بتقدي
ــة،  ــم واملعرف ــن العل ــب م ــاً ال ينض ــم نبع ــي شــكلت له الت
فكانــت خــر جليــس لهــم يف األوقــات كافــة، واليــوم متــي 
املجلــة بــكل ثقــة وهمــة عاليــة لتقــدم يف اليوبيــل الذهبــي 
ــام  ــار الع ــه املس ــذو يف توجه ــر، يح ــامً أخ ــاً مله ــا، طابع له
ــة بالنظــر إىل املســتقبل،  ــة للدول ــاريع الخمســن املقبل ملش
ــتوى  ــى املس ــة ع ــن التنمي ــدة م ــة جدي ــدء مرحل ــرب الب ع

ــدويل. املحــل وال
والقــادة  الضبــاط  كبــار  يــرى  الخمســن  عيدهــا  ويف 
العســكرين، أن مجلــة »درع الوطــن«، كانــت عــن القــوات 
ــرب  ــامل، ع ــا للع ــالتها وصوته ــال رس ــا، إليص ــلحة ومنربه املس
وســيلة إعاميــة أبدعــت مبهنيــة مواضيعهــا وجديــة طرحهــا، 
ومواكبــة األحــداث املحليــة وربطهــا باألخبــار العامليــة، 

بصيغــة حرفيــة وابتكاريــة.

خط دفاع متقدم

قــال اللــواء الركــن جمعــة عبيــد الكعبــي رئيــس اإلدارة 
ــكل  ــاع، » تش ــوزارة الدف ــب ب ــم والتدري ــة للتعلي التنفيذي
املنابــر اإلعاميــة مبختلــف أنواعهــا خــط دفــاع متقــدم عــن 
ــا  ــا مب ــة ودعمه ــي مواقفهــا املختلف ــة وتبن ــية الدول سياس

ــة  ــة ثقافي ــاءات متنوع ــرات ولق ــاالت ون ــن مق ــره م تن
ــادات  ــر القي ــس فك ــكرية تعك ــية وعس ــة وسياس واجتامعي
ــه  ــكري وإبداعات ــر العس ــة للفك ــم املواكب ــات نظره ووجه
ــرب مــن هــذه  ــة »درع الوطــن« من ــرب مجل ــه، وتعت وابتكارات
املنابــر اإلعاميــة التــي تبنــت سياســة الدولــة منــذ إنشــاءها 
وســطوع نجمهــا، فكانــت درعــاً مــن دروع قواتنــا املســلحة 
مبــا تنــره مــن مقــاالت وعناويــن لكــوادر ورمــوز وعنــارص 

ــلحة«. ــا املس قواتن
وتابــع: »لقــد ســاهمت درع الوطــن يف نقــل الحــدث يف 
ــد  ــام.  فق ــائل اإلع ــن وس ــا م ــباقة لغره ــت س ــه وكان حين
غطــت درع الوطــن معظــم األحــداث التــي مــرت بهــا دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة ابتــداءاً مــن قيــام الدولــة مــروراً 
ــاال  ــا املســلحة ووصــوالً إىل التحضــرات احتف ــد قواتن بتوحي
ــه حــدث  بعــام الخمســن، ومنهــا عــى ســبيل الذكــر تغطي
عــودة أبطــال قواتنــا املســلحة بعــد أداء مهامهــم يف عاصفــة 

الحــزم«. 

العميد الركن بحري سعيد القايدي اللواء الركن عقاب العل اللواء الركن جمعة الكعبي

سعيد القايدي: 
قلعة إعالمية 

رفيعة المستوى
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وأكــد أن درع الوطــن قامــت ومازالــت تقــوم بــدور أســاس 
وفاعــل يف تفعيــل الحــدث ومواكبتــه مبصداقيــة عاليــة، 
ــاحات  ــرب مس ــه ع ــرة ونقل ــره يف الذاك ــى تجذي ــل ع والعم
صفحاتهــا املتنوعــة، وهــذا مــا تبنتــه درع الوطــن بكينونــة 
ــايض،  ــرن امل ــبعينات الق ــن س ــا م ــتمرت عليه ــة اس ودميوم
ــرة  ــل ظاه ــا أنب ــرب صفحاته ــت ع ــجلت وخط ــت وس فواكب
ــوم  ــع تباشــر الي ــزغ وأرشق فجرهــا م ــة معــارصة ب وحدوي
الثــاين مــن ديســمرب عــام 1971، ومــا كانــت سياســة املجلــة 
تقــف عنــد هــذا الحــد بــل أفــردت املجلــة مســاحات كثــرة 
عــرب صفحاتهــا لألقــام املشــاركة مــن أبنــاء قواتنــا املســلحة 
وقــد قامــت بتقديــم الحوافــز للمقــاالت املتميــزة ذات 

الخــربة التطويريــة واالبتكاريــة واإلبداعيــة والتــي تصــب يف 
ــلحة”. ــا املس ــة قواتن خدم

وختــم: »هنيئــاً لــدرع الوطــن ملــا اكتســبته مــن مكانــة عالية 
غــدت بهــا ومــن خالهــا املتحــدث بلســان قواتنــا املســلحة 
ــا نزفهــا  ــا إن نــزف هــذه التهنئــة إىل درع الوطــن، فأنن وإنن
قبــل كل يشء إىل قيادتنــا الرشــيدة صاحبــة النظــرة الثاقبــة 
ــوم  ــل الي ــي نحتف ــا والت ــادة دولتن ــذة يف قي ــرة الناف والبص

بيوبيلهــا الذهبــي واســتعداداً لعــام الخمســن«.

تطور مشهود

وهنــأ اللــواء الركــن عقــاب شــاهن عقــاب العــل قائــد كليــة 
ــن  ــة درع الوط ــأن مجل ــى ش ــن ع ــي القامئ ــاع الوطن الدف
ــذه  ــدار ه ــة إص ــى بداي ــاً ع ــون عام ــرور خمس ــبة م مبناس
ــة يف املجــات العســكرية  ــة فارق ــي تشــكل عام ــة الت املجل

ــة. املتخصصــة عــى مســتوى املنطق
وأشــار إىل أن املجلــة واكبــت جيــاً مــن املحرفن العســكرين 
ــة اإلمــارات مــن الضبــاط وضبــاط الصــف والجنــود،  يف دول
وشــكلت مصــدراً لصقــل مهارتهــم يف التكنولوجيا العســكرية 

أحمد المعال:
عالية المستوى ببعد 

إعالمي تخصصي

ملك البحرين خال زيارته لجناح »درع الوطن«
يف معرض »البحرين للطران«
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ــكرية  ــراتيجيات العس ــة باالس ــكرية الخاص ــاالت العس واملق
والعلميــة املتنوعــة، وهــي ال تــزال تــؤدي رســالتها الثقافيــة 
العســكرية مــع الجيــل الحــايل مــن القــادة ومنتســبي 

ــادات القــوات املســلحة. الوحــدات يف مختلــف قي
وأوضــح بأنــه مــن املتابعــن ملجلــة درع الوطــن عــى مــدى 
ســنوات خدمتــه العســكرية والحــظ التفاوت الكبــر وقفزات 
ــن  ــاالت م ــف املج ــة يف مختل ــهدتها املجل ــي ش ــور الت التط
حيــث شــمولية املواضيــع ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة 
املتســارعة يف مجــال التســليح يف عــامل اليــوم، إىل جانــب 
ــي  ــامم عــى املســتوى الوطن ــي تحظــى باالهت ــع الت املواضي

ــع أفــراد املجتمــع. ــا مهمــة لجمي ومتــس قضاي
ــتحق  ــي تس ــع الت ــن املواضي ــر م ــاك الكث ــاف: »إن هن وأض
القــراءة فاملجلــة تضــم العديــد مــن الكتـًـاب الذيــن يحضــون 

باالحــرام واألهليــة العلميــة واألكادمييــة«.
ــأن  ــة درع الوطــن املســتقبل املــرق دومــاً، وب ومتنــى ملجل
تقفــز إىل املراتــب املتقدمــة يف اإلنتشــار الصحفــي، وأن 
تســتمر املجلــة عــى نهجهــا ومواكبــة التطــور التكنولوجــي 
لفتــح آفــاق جديــدة لزيــادة حجــم انتشــارها والوصــول إىل 

ــات املســتهدفة. ــد الفئ ي

ابراز دور قواتنا المسلحة

ــة  ــد كلي ــادي قائ ــد الني ــر محم ــن  عام ــد الرك ــد العمي وأك
زايــد الثــاين العســكرية، أن مــا حققتــه دولــة اإلمــارات 

العميد الركن طيار بطي النيادي العميد الركن أحمد املعا  العميد الركن سعيد ساملن

بطي النيادي:
أثرت حصيلة 

منتسبي قواتنا 
المسلحة

مشاركة الفريق ركن مهندس عيىس بن عبان املزروعي نائب رئيس أركان 
القوات املسلحة يف إحدى ندوات مجلة »درع الوطن« بعنوان »قانون 

الخدمة الوطنية وتعزيز الهوية«
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العربيــة املتحــدة مــن إنجــازات يف زمــن قيــايس لَيُعــد مــن 
ــذا  ــا ه ــق له ــن ليتحق ــه، ومل يك ــر ومبهرات ــزات الع منج
ــود  ــوال وج ــمعة ل ــة والس ــذه املكان ــوض وه ــور والنه التط
ــام يجــود مبثلهــا الزمــان؛ املغفــور  شــخصية قياديــة فــذة قَلَّ
لــه - بــإذن اللــه تعــاىل - الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
طيــب اللــه ثــراه، املؤســس، البــاين، الحكيــم وقائــد التغيــر.
ــا أن نشــارككم احتفالكــم  ــن دواعــي رسورن ــه مل ــال: »إن وق
ــي  ــة »درع الوطــن«، والت ــرى الخمســن لصــدور مجل بالذك
رأى أول عــدد منهــا النــور يف شــهر أغســطس مــن عــام 
نــن مــا تبذلــون مــن جهــد يف إبــراز الــدور الــذي  1971، مثَمِّ
تضطلــع بــه قواتنــا املســلحة الباســلة، والتــي أصبحــت 
بفضــل القيــادة الرشــيدة مــن أقــوى املؤسســات العســكرية 
املتقدمــة يف العــامل بعــد أن تــم تزويدهــا بأحــدث األســلحة 
ــد  ــة تجي ــة عالي ــم إعــداد كفــاءات قتالي واملعــدات، ومــن ث
إســتخدام الســاح وتُحِســن التعامــل معــه، مواكِبــًة ملــا 
ــون  ــة فن ــي يف كاف ــدم تكنولوج ــن تق ــر م ــه الع ــل ب يحف

ــال«. القت
وأضــاف: »تحتفــل مجلــة »درع الوطــن« باليوبيــل الذهبــي 
ــاق  ــع انط ــا م ــها، تزامًن ــى تأسيس ــا ع ــن عاًم ــرور خمس مل
إحتفــاالت الدولــة بالخمســن عاًمــا ) اليوبيــل الذهبــي( 

لتأســيس دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، حيث يعــود متيز 
ــن  ــم الامحدوَديْ ــامم والدع ــن« إىل اإلهت ــة »درع الوط مجل
اللَذيْــن أَْوالهــام لهــا املغفــور لــه - بــإذن اللــه تعــاىل - 
ــراه -  ــه ث ــب الل ــان - طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
ــك الوقــت، ومتابعــة ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ  يف ذل
ــة، القائــد األعــى  خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدول
للقــوات املســلحة - حفظــه اللــه -، وتوجيهــات ســيدي 
ــان، ويل  ــد آل نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
عهــد »أبوظبــي«، نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة«.

وتابــع: »لقــد ظلــت مجلــة »درع الوطــن« ترصــد األحــداث 
القــوات  وأنشــطة  واحتفــاالت  فعاليــات  كافــة  وتُتابــع 
ــا  ــا وعربيًّ ــا وإقليميًّ ــدة، محليًّ ــع األصع ــى جمي ــلحة ع املس
بالقلــم  املجلــة - كعادتهــا دامئًــا  وعامليًّــا، كــام تســعى 
املحليــة  واملؤمتــرات  املعــارض  تغطيــة  إىل   - والصــورة 
ــرة  والعربيــة والعامليــة، وإلقــاء الضــوء عــى فعالياتهــا، موفِّ
بذلــك لقرائهــا آخــر األخبــار واألحــداث والفعاليــات، ونشــهد 
ملجلــة »درع الوطــن« أنهــا كانــت مــن املجــات الســبّاقة إىل 
الكتابــة عــن كليــة »زايــد الثــاين العســكرية« منــذ تأسيســها 
إىل يومنــا هــذا؛ تغطــي فعالياتهــا، وتشــيد بإنجازاتهــا، وتتابع 

ــا«. ــد أحداثه ــطتها، وترص أنش
وهنــأ أرسة التحريــر مجلــة »درع الوطــن« وجميــع العاملــن 
فيهــا، يف ذكــرى مــرور خمســن عاًما عــى إصدارها ملســتواها 
ــادة الرشــيدة لســيدي  ــوه، يف ظــل القي ــذي حقق ــز ال املتمي
صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
ــه  ــه الل ــلحة - حفظ ــوات املس ــى للق ــد األع ــة، القائ الدول
ورعــاه-. كــام أننــا نغتنــم هــذه املناســبة الســعيدة لنجــدد 
ــات  ــق تطلع ــد لتحقي ــار أي جه ــدم ادخ ــا بع ــا وعهدن والءن

عامر النيادي:
تابعت األحداث 
محليًا وإقليميًا 

ودوليًا
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تنفيــذ  فّعــال يف  بشــكل  الرشــيدة، واملســاهمة  قيادتنــا 
الخطــط املوضوعــة لتطويــر األداء، ومواجهــة التحديــات، 

ــة. ــا عــى مكتســبات الدول ــدؤوب؛ حفاظً والعمــل ال

تميز في المضمون والمحتوى

ــد  ــدي قائ ــامل القاي ــعيد س ــري س ــن بح ــد الرك ــال العمي وق
كليــة راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم البحريــة: »إننــا يف 
ــر  ــاعر الفخ ــا مش ــدة تغمرن ــة املتح ــارات العربي ــة االم دول
واالعتــزاز باالحتفــال باليوبيــل الذهبــي عــى قيــام الدولــة، 
والــذي يؤكــد عظمــة قادتنــا االســتثنائين الذيــن مترســوا يف 
اســتراف وصياغــة املســتقبل، محققــن إنجــازات أذهلــت 
العــامل وغــرت املعــادالت وجســدت ريــادة االمــارات قيــادة 
ومجتمعــا ودولــة اســتكامال بذلــك ملســرة البنــاء التــي صاغها 
اآلبــاء املؤسســون، ومــا يزيدنــا فخــرا وســموا أن يتزامــن هــذا 
ــة  ــام عــى اصــدار املجل ــرور 50 ع ــع م ــم م الحــدث العظي

ــة درع الوطــن«. ــاع »مجل ــوزارة الدف الرئيســية ل
الوطــن« قلعــة إعاميــة رفيعــة  وأكــد أن مجلــة »درع 
املســتوى، عاليــة املصداقيــة، متميــزة يف املضمــون واملحتــوى 
الهــادف جــاء إصدارهــا مــع إعــان تأســيس الدولــة، ليكــون 
تعبــرا صادقــا عــن املكانــة الرفيعــة التــي تجســدها حيــث 
ــت  ــي واكب ــاد الت ــة لاتح ــل األذرع اإلعامي ــن أوائ ــد م تع
وشــكلت  وســاهمت  والتنميــة  البنــاء  ملحمــة  ووثقــت 
ــة  ــربا للتوعي ــة من ــة والواعي ــة املتخصص ــتها التحريري بسياس
ــن  ــه م ــا تقدم ــكرية مل ــوم العس ــال العل ــف يف مج والتثقي
الفكــر  تــري  عســكرية  اســراتيجية  ودراســات  بحــوث 

العســكري.
وأضــاف: »إن إســتمرار صــدور املجلــة طيلــة 50 عاما يجســد 
بحــد ذاتــه النجــاح الــذي إســتطاعت الوصــول إليــه واملكانــة 
ــة  ــة خاص ــي يف الدول ــل اإلعام ــاحل العم ــى س ــزة ع املتمي
ــون  ــكل واملضم ــم والشــامل يف الش يف ظــل تطورهــا الدائ
مــام جعلهــا واحــدة مــن أهــم املجــات املتميــز والعريقــة 
ــة  ــي ملجل ــل الذهب ــة العســكرية، ويف اليوبي ــامل الصحاف يف ع
درع الوطــن واحتفاليتهــا بالذكــرى الخمســن إلصدارهــا، 
ــك  ــا، وكذل ــر لجهــود القامئــن عليه ــة والتقدي نتوجــه بالتحي
ــث  ــدة، حي ــة الرائ ــذه املجل ــراز ه ــاهم يف إب ــن س ــكل م ل
اســتطاعت عــى مــدار 50 عامــا رســم خــط تحريــر متميــز، 
أســهم يف تــرك بصمــة خاصــة لهــا بــن نظراتهــا مــن املجــات 
ــزة  ــة متمي املتخصصــة يف العمــل العســكري، وتبوؤهــا مكان

عــى خريطــة العمــل اإلعامــي«.

العميد الركن عفراء الفايس العميد الركن عامر النيادي

سعيد العلوي:
رسخت السمعة 

العالمية لدولة 
االمارات
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منبًرا للثقافة العسكرّية

وأكــد العميــد الركــن طيــار بطــي عــل النيــادي قائــد كليــة 
خليفــه بــن زايــد الجويــة، أنه كان ملجلــة )درع الوطــن( دوًرا 
ــتى  ــلحة يف ش ــا املس ــور قواتن ــتوى تط ــراز مس ــاًم يف اب عظي
املجــاالت العســكرية، وعكــس صــورة الــدور الوطنــي الكبــر 
ــة  ــن وحامي ــظ الوط ــلحة يف حف ــا املس ــه قواتن ــذي تلعب ال
ــة منتســبي  ــراء حصيل ــك اث ــه، وكذل ــه وســامة أراضي وحدت
ــد  ــو جدي ــا ه ــكّل م ــة ب ــة والفكري ــلحة الثقافي ــا املس قواتن
ومفيــد يف مجــال تطويــر قواتنــا املســلّحة عــى كافــة 
ــم  ــم، وإنتامئه ــم بربه ــزز إميانه ــا يع ــكل م ــتويات، وب املس

ــم. ــم لقيادته ــم، ووالئه لوطنه

ــر يف  ــا الكب ــّن دوره ــدد أْن أب ــذا الص ــرين يف ه ــال: »ي وق
تثقيــف أبنائنــا املرشــحن يف كليــة خليفــة بــن زايــد الجويــة؛ 
ــد  ــو 1982م( يعتم ــة يف )يوني ــذ أن تأسســت الكلي ــه من فإنّ
ثقافتهــم  تنميــة  يف  املرشــحن  والطلبــة  الكليــة  مرتــب 
العســكريّة عــى الكثــر مــن املجــات العســكريّة التــي 
تصــدر مــن داخــل الدولــة وخارجهــا -املتخّصصــة منهــا وغــر 
ــة )درع  ــة هــذه املجــات مجل ــأيت يف مقّدم املتخّصصــة- وي
الوطــن(؛ والتــي يعتربونهــا منــربًا للثقافــة العســكريّة، ورافــًدا 

مهــامًّ مــن روافدهــا«.
وأضــاف: »إنّنــا وبــكل فخــر نعتــز مبــا وصلــت إليــه املجلــة 
ــة،  ــة متناهي ــة، وحرفيّ ــة دامئ ــة، ومصداقي ــة عالي ــن مهنيّ م
ونثّمــن كّل جهــد يبذلــه القامئــون عليهــا يف ســبيل إخراجهــا 
يف هــذه الصــورة املرّفــة يف الشــكل واملحتــوى، والــذي 
يواكــب كّل جديــد يف املجــال اإلعامــّي بــكّل احرافيّــة، مــاّم 
جعلهــا تتبــوأ مكانــة مرموقــة إقليميًّــا وعامليّــا، فقــد أصبحت 
مرجًعــا مهــاّم لــكّل منتســٍب لقواتنــا املســلحة بــل وللمجتمع 
كافّــة. لــذا كان لزاًمــا علينا أن نشــكر هيئة التحريــر والقامئن 

عــى اإلخــراج الفنــي للمجلــة«.
ودعــا اللــه تعــاىل أن تبقــى مجلــة »درع الوطــن« دامئــاً 
ــا مــن املجــات العســكرية وتظــّل  ــن مثياته يف الصــدارة ب
واجهــًة مرّفــًة للوطــن والقــوات املســلّحة، ومصــدًرا أصيــاً 
لــكّل املتخّصصــن يف املجــال العســكرّي داخــل الوطــن 

عفراء الفالسي:
تسطر نجاحات 

دولتنا في مسيرة 
العطاء

هيئة تحرير »درع الوطن« خال عملهم التحريري 
إلصدار النرة اليومية ملعرض »آيدكس«
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ــا  ــبي قواتن ــا ملنتس ــا متيًن ــا وِدْرًع ــا حصيًن ــه، وِحْصًن وخارج
املســلّحة وألبنــاء الوطــن كافـّـة، مــن كّل ِفْكــٍر منحــرٍف هّدام 
ــة  ــى ملجل ــك نتمن ــا. وكذل ــا وإتحادن ــن وطنن ــل م ــد الني يري
درع الوطــن إســتمرار التميــز والتقــدم والتطــور عــى درب 
ــة  ــالتها الوطني ــادف ألداء رس ــام اله ــة واإلع ــة الصادق الكلم

عــى أكمــل وجــه.

مرآه لقواتنا المسلحة

ــة  ــد كلي ــوي، قائ ــاملن العل ــعيد س ــن س ــد الرك ــد العمي وأك
يلعــب يف حيــاة  اإلعــام  أن  املشــركة،  القيــادة واألركان 
الشــعوب واألمــم دوراً فاعــاً، فهــو املــرآة العاكســة لسياســة 
ــا.  ــي إلســراتيجيتها وعقيدته ــا، واملتبن ــة، ولســان حاله الدول
هكــذا كان الحــال ومــازال مــع مجلــة درع الوطــن، املجلــة 
ــاع.  ــن وزارة الدف ــدر ع ــي تص ــراتيجية الت ــكرية االس العس

متقدمــاً،  منــرباً  تعتــرب  الوطــن  درع  مجلــة  »إن  وتابــع: 
القــوات املســلحة مبــا تقدمــه  باســم  رســمياً  ومتحدثــاً 
ــي  ــا. فف ــال موضوعاته ــن خ ــا، وم ــرب صفحاته ــه ع وتطرح
ــه باليوبيــل الذهبــي عــى إنشــاء  ــذي نحتفــل في الوقــت ال
ــن أجــل  ــا نســتعد م ــة املتحــدة، إمن ــارات العربي ــة اإلم دول
إســتقبال الخمســن عامــاً القادمــة، وهنــا البــد مــن اإلشــادة 

ــى  ــاد ع ــرة اإلتح ــب مس ــذي واك ــي ال ــرب اإلعام ــذا املن به
ــا يف  ــح أن يواكبه ــث نطم ــت حي ــاً خل ــن عام ــدى خمس م

ــة«. ــاً املقبل ــن عام الخمس
وقــال: » إننــا ال نبالــغ إذا قلنــا إن درع الوطــن هــي مســرة 
الرشــيدة اســتقت مجلــة  القيــادة  وطــن، ومــن منابــع 
درع الوطــن فكرهــا ورؤيتهــا منــذ أن تأسســت يف األول 
ــات  ــدم املج ــن أق ــدة م ــام 1971، كواح ــطس ع ــن أغس م
العســكرية يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، والتــي 

ــاد«. ــام االتح ــل قي ــا قب ــا إىل م ــخ صدوره ــود تاري يع
ــة  ــن أن » درع الوطــن « واكبــت خــال مســرتها الحافل وب
كل األحــداث الوطنيــة الكــربى مبوضوعيــٍة وعمــٍق، والكثــر 
مــن موادهــا أصبحــت مبنزلــة الوثائــق املهمــة لدراســة تاريخ 
الدولــة وتطورهــا. وعــى خطــى قواتنــا املســلحة تســر درع 
الوطــن يف تطورهــا التقنــي وفــق ثوابــت القــوات املســلحة 
يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة التــي يعــد جيشــها اليوم 
مــن أحــدث الجيــوش العامليــة ودرع الوطــن جــزٌء مــن هــذه 
املؤسســة التــي تتطــور بثبــاٍت ومقــدرة، ولقــد عملــت مجلــة 
ــر نفســها خــال مراحــل صدورهــا  درع الوطــن عــى تطوي
لــريض طموحــات قرائهــا شــكاً ومضمونــاً، ونجحــت املحلــة 
ــاٍت  ــراد صفح ــراج وإف ــلوب اإلخ ــب وأس ــال التبوي ــن خ م
خاصــة تســتضيف فيهــا أبــرز القيــادات والخــرباء العســكرين 
وكان  العســكرية،  والصنــوف  القطاعــات  مختلــف  مــن 
ــام  ــن خــال قي ــر م ــب الواف ــادة واألركان النصي ــة القي لكلي
املجلــة بتغطيــة فعاليــات الكليــة ومواكبــة مســرتها وإفــراد 

مســاحاٍت لكتابــات منتســبيها. 
وقــال: »تعــد درع الوطــن منــرباً للتريحــات الرســمية 
ــوكاالت  ــدراً ل ــرب مص ــام تعت ــيدة، ك ــا الرش ــل قيادتن ــن قب م
ــن  ــن درع الوط ــل ع ــي تنق ــة الت ــف العاملي ــاء والصح األنب
الكثــر مــن التريحــات، وتحــرص درع الوطــن الراعــي 
ــل  ــة داخ ــارض املتخصص ــراز املع ــراتيجي إلب ــي االس اإلعام
الدولــة وخارجهــا، وكــام تعتــرب مــن أهــم املجــات العربيــة 
ــي رســخت  ــامل والت ــر انتشــاراً يف أنحــاء الع العســكرية األك
الســمعة العامليــة لدولــة االمــارات محققتــا املبــدأ الســادس 

ــن«.  ــر للخمس ــادئ الع ــن املب م
وختــم: »إننــا يف الوقــت الــذي نحتفــي فيــه إحتفــاالً بعــام 
اإلســتعداد للخمســن إمنــا نحتفــل مبســرة دولــة قــل نظرهــا 

المجلة درعًا 
من دروع قواتنا 

المسلحة بمحتواها

تؤدي رسالتها 
الثقافية العسكرية 

مع الجيل الحالي
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يف عاملنــا املعــارص مبــا حققتــه مــن حضــوٍر عــى املســتوين 
اإلقليمــي والعاملــي، وإن عــام الخمســن هــو فرصــة للتأمــل 
يف إنجــازات ومكتســبات خمســن عامــاً مــن التميــز واالبــداع 

واإلبتــكار، ودرع الوطــن جــزٌء مــن هــذه اإلنجــازات«.

مدعاة للفخر

وقــال العميــد الركــن مهنــدس أحمــد عبداللــه املعــا نائــب 
قائــد كليــة الحــرب: »إنه ملدعــاًة للفخــر واالعتــزاز أن يواكب 
العيــد الخمســن لتأســيس مجلــة درع الوطــن العريقــة 
إحتفــاالت الدولــة باليوبيــل الذهبــي لقيامهــا، والــذي ميثــل 
رت وامتــدت فيــه عوامــل وأســباب القــوة،  قصــة وطــٍن تجــذَّ
فكانــت مســرته زاخــرًة باإلنجــاز الــذي يشــهد لــه الجميــع؛ 
ــن هــذه املســرة  ــاً م ــه درع الوطــن جــزءاً ُمضيئ ــت في كان
ــادة هــذا الوطــن  ــث التحمــت وتشــاركت قي ــة، حي الوطني
ــاً  ــل 50 عام ــن، فقب ــوى واألم ــون األق ــه ليك ــعبه يف بنائ وش
وعندمــا اختــار ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة القائــد األعــى للقــوات 
للمجلــة، فقــد  وعنوانــاً  الوطــن« اســامً  املســلحة »درع 
حمــل هــذا املســمى مــن مقاصــد ومعــاين ســامية وعميقــة 
للصحافــة واإلعــام العســكري يف بُعَديـْـه الفكــري واإلخبــاري؛ 

يف  املســتوى  عاليــة  عســكرية  مجلــة  لصــدور  ــس  ليؤسِّ
أغســطس عــام 1971 ولتشــكل بعــداً إعاميــاً تخصصيِّــاً 

ــة«. ــكرية والدفاعي ــؤون العس ــاً يف الش ومهنيِّ
واملضمــون،  الشــكل  يف  املســتمر  التطــور  »إن  وأضــاف: 
واإلخــراج والعــرض اإلخبــاري، وخلــق بيئــة إعاميــة رقميــة 
تواكــب التطــورات الريعــة يف االتصــال اإلعامــي، هيَّــأ 
ــن يف  ــذب املهتم ــل وج ــباب التفاع ــن أس ــة درع الوط ملجل
ــة والعســكرية. كــام أن التناغــم مــع لغــة  الشــؤون الدفاعي
الحداثــة يف اإلنتــاج والنــر والتوزيــع ســاهم يف تكويــن 
رشيحــة عريضــة مــن الجمهــور فأصبحــت تغطــي طروحاتهــا 
مســاحات علميــة وفكريــة واســعة يف شــتى املجــاالت األمنية 
والعســكرية واالســراتيجية والثقافيــة، ليــس فقــط مــن 
خــال كتابــات كوادرهــا، بــل مــن خــال مشــاركات الكتــاب 
ــة  ــت املجل ــث أثبت ــن حي ــادة واملفكري ــن، والق واالختصاصي

ــة«. ــة واملحلي ــل الدولي ــف املحاف ــا يف مختل حضوره
ــد القــوات املســلحة فهــي تقــوم بــدور  ــع: »عــى صعي وتاب
مبســتوياتها  العســكرية  املعرفــة  نقــل  يف  وداعــم  كبــر 
ــاث  ــاءات واألبح ــدث اإلحص ــرَّاء بأح ــد الق ــة وتزوي املختلف
والدراســات املختصــة، باإلضافــة اىل دورهــا املتميــز يف نقــل 
وتغطيــة نشــاطات القــوات املســلحة يف األبعــاد العملياتيــة 
ــر  ــا مــن مراحــل التطوي ــا يرافقه ــة واإلنســانية وم والتدريبي

وزير الدفاع ورئيس األركان القربيص والوفد املرافق 
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والتحديــث، وال ســيام أيضــا تقديــم الصــورة اإليجابيــة عــن 
ــاً  ــن املتابعــن محلي ــض م ــور عري ــا املســلحة إىل جمه قواتن

ــاً«. ودولي
ــه  ــة توجي ــاء هيئ ــرب كأعض ــة الح ــن يف كلي ــاف: »نح وأض
ــا  ــة، فإنن ــرب الثالث ــاد دورة الح ــون انعق ــن، ويف غض ودارس
ــن مــا قدمــت ومــا زالــت تقدمــه لنــا مجلــة »درع  نثمِّ
ــوم  ــرب والعل ــوم الح ــع عل ــا يف مواضي ــا يفيدن ــن« مب الوط
ــال  ــن خ ــة م ــات اإلعامي ــاث واملتابع ــراتيجية واألبح االس
املقــاالت التــي تطرحهــا املجلــة يف اصداراتهــا والتــي تشــكل 
رافــداً معــززاً ملراجــع ومــوارد كليــة الحــرب حيــث تســاهم 
يف مســاعدة الدارســن يف إعــداد  أبحاثهــم وبنــاء توصياتهــم 
ومتكينهــم مــن  تقييــم وتحليــل البيئــة اإلســراتيجية والقضايا 
العامليــة واإلقليميــة بنــاًء عــى أحــدث املعلومــات، باإلضافــة 
ــن وأصحــاب  ــادة واملفكري ــه الق ــام  يتناول اىل االســتفادة  م
والتســليح  الحــرب  لشــؤون  تحلياتهــم  يف  االختصــاص 
والتكنولوجيــا واملعاضــل العملياتيــة واإلســراتيجية والــدروس 

ــكرية«. ــات العس ــن العملي ــتفادة م املس
وختــم: »يســعدين أن اهنــئ أرسة إدارة وتحريــر وإخــراج 
مجلــة درع الوطــن العريقــة بالعيــد الخمســن، مثمنــاً 
الــدور العظيــم للمجلــة يف إثــراء معرفــة أبنــاء القــوات 
ــتويات  ــة املس ــى كاف ــات وع ــف االختصاص ــلحة مبختل املس
كافــة؛ لتشــكل معينــاً معرفيِّــاً للمعاهــد والكليات العســكرية 
الوطنيــة والعامليــة، ونقــل وتوثيــق الصــورة املرِّفــة ملســرة 
ــاطاتها  ــلحة ونش ــا املس ــرة قواتن ــه، ومس ــاد وإنجازات اإلتح
الخــربة  إىل  يعــود  كلــه  الدولــة. وهــذا  داخــل وخــارج 
ــذي  ــم ال ــا، والدع ــاءة القامئــن عليه ــة وكف ــة للمجل املراكم
ــاً  توليــة وزارة الدفــاع؛ لتكــون “درع الوطــن “ منوذجــاً عامليِّ

ــتوى«.   ــة املس ــكرية رفيع ــات العس للمج

ريادة وتميز

وقالــت العميــد الركــن عفــراء الفــايس قائــد مدرســة خولــة 
بنــت االزور: »نبــارك ألنفســنا ونهنــي قيادتنــا وشــعب دولــة 
االمــارات العربيــة املتحــدة واملقيمــن عــى ارضهــا ومحبيهــا  
قصــة النجــاح التــي نجــد جذورهــا متأصلــة وعواملهــا 
ــادف  ــث يص ــاح حي ــل النج ــا مراح ــتلهمنا منه ــة اس مرابط
احتفــال مجلــة درع الوطــن بعامهــا الخمســن منــذ مولدهــا 
ــا  يف األول مــن أغســطس عــام 1971 يواكــب احتفــال دولتن
الغاليــة عامهــا الخمســن فرحتنــا كبــرة  فنجدهــا منــذ 
البدايــة وهــي تواكــب وتســطر نجاحــات دولتنــا يف مســرة 
العطــاء والتميــز تنقــل الحــدث بخــربة املخرضمــن مــن 
ــة  ترصــد  ــع بحيادي ــن بأقــام ســطرت الواق ــاب ومصوري كت
ــع األوقــات  ــع الحــدث وجودهــا يف كل مــكان ويف جمي تتاب
االمــارات   لدولــة  املســلحة  القــوات  إنجــازات  وســجلت 
بأســلوب اعامــي راقــي متــزن ورصــن ومحايــد عشــنا معهــا 

ــا«. ــة وخارجه ــل الدول ــار داخ ــداث واالخب االح
وبينــت أن املجلــة غطــت إغاثــة املنكوبن عى مســتوى دول 
ــوارث وغطــت املســاعدات  ــرت بحــروب وك ــي م ــامل الت الع
اإلنســانية التــي قــد متهــا الدولــة للمحتاجــن وايــواء الاجئن 
ــة يف  ــاركة الدول ــامر ومش ــادة االع ــن وإع ــة املصاب ومعالج
احــداث بشــكل عــام املشــاركة مــن ضمــن قــوات التحالــف  
العــريب والدفــاع عــن الرعيــة يف اليمــن واملشــاركة ضمــن 
ــوات درع  ــاركة يف ق ــان واملش ــة يف لبن ــردع العربي ــوات ال ق
الجزيــرة لتحريــر الكويــت االنضــامم لقــوات األمــم املتحــدة 
يف عمليــة إعــادة االمــل للصومــال وتقديــم املســاعدات 
للمرديــن واملحتاجــن يف إقليــم كوســوفا وتنفيــذ مــروع 
إزالــة األلغــام والقنابــل العنقوديــة مــن جنــوب لبنــان 
ــاركة يف  ــراق واملش ــامر الع ــادة اع ــود إع ــاركة يف جه واملش
عمليــات اإلغاثــة الكــربى للشــعب الباكســتاين خــال زلــزال 

ــن أفغانســتان«. ــة االخــاء م ــام2005 وعملي باكســتان ع
وقالــت: »ال ننــىس ريــادة درع الوطــن وحصولهــا عــى 
ــو املمنوحــة  ــة مــن جامعــة اين ــزه افضــل عامــة تجاري جائ
مــن منتــدى نوبــل للســام إضافــة اىل ســجلها الحافــل 
املتميــز مــن الجوائــز والشــهادات الدوليــة  وغطــت ايدكــس 
ومعــرض ديب لطــران  وبعــد اعــان ســيدي صاحــب الســمو 

ترصد تتابع الحدث 
ووجودها في كل 

مكان
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ــد  ــة القائ ــس الدول ــان رئي ــد ال نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
األعــى للقــوات املســلحة حفظــه اللــه بــان  عــام 2021 
عــام الخمســن وذلــك احتفــاء بالذكــرى الخمســن  لتأســيس 
ــات  ــط الذكري ــر رشي ــدة مي ــة املتح ــارات العربي ــة االم دول
كحلــم جميــل ومتــي ســنن العمــر بــن أيــام وترتهــا 
متســارعة يف دولــة االحــام الواقعيــة يف دولتــي الغاليــة دولــة 
االمــارات العربيــة املتحــدة حــن تعيــش انــت أيهــا االنســان 
هــذا الواقــع وتلمــس تلــك النجاحــات التــي تتحقــق وتــرى 
االمنيــات واالحــام واقــع عــى ارض الواقــع حــن تــرى 
خمســون عــام تســابق ايامهــا زمانهــا لتنافــس الكــرة األرضية 
حــن يكــون مــروع الخدمــة الوطنيــة واقــع مميــز واكســبو 
2020 عــى ارض االمــارات ومســبار االمــل واقــع يتحقــق مــن 

ــخ هــدف .  ــم املؤســس والوصــول اىل كوكــب املري حل
ــرى  ــة ن ــابقة للمجل ــداد الس ــح األع ــن نتصف ــت: »ح وأضاف
ــت االحــداث  ــا ودون ــب مــن نجــاح دولتن ــه نصي ــا ل نجاحه
ــر  ــاء والتقدي ــكر والثن ــا الش ــتحق عليه ــة تس ــفافية راقي بش

المجلة من أوائل 
األذرع اإلعالمية 

لإلتحاد
عالمة فارقة في 

المجالت العسكرية 
المتخصصة

قلــم وطــن حفظــت بــن دفتيهــا نجاحــات الوطــن وقواتــه 
ــلحة«. املس

أثناء حوار مع أحد كبار القادة العسكرين الزائرين ملعرض آيدكس
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قـيـــم مـشــتــر
أهـــداف مـشــتــر

المتحدث:
آالن ديفيس

الرئيس التنفيذي لشركة 
ريثيون اإلمارات المحدودة

تتوجه ريثيون اإلمارات بالتهنئة إلى مجلة »درع 
الوطن« بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين 
لتأسيسها، والتي تتزامن مع مرور نصف قرن 

أيضًا من عمر دولة اإلمارات العربية المتحدة هذا 
العام. لقد أثبتت »درع الوطن«، وهي واحدة من 
المجالت الرائدة المتخصصة بشؤون الدفاع في 
دولة اإلمارات، أنها منصة ال تقدر بثمن لقطاعنا 

وألصحاب المصلحة في مجتمع القوات المسلحة 
– ونحن على ثقة تامة أنه ستواصل دورها المتميز 

هذا على مدار السنوات الخمسين القادمة من 
مسيرة نجاح اإلمارات. 

ــا يف هــذه  ــاً، ومــى عــى انطــاق رشاكاتن ــل 96 عام ــون قب  تأسســت ريثي
املنطقــة أكــر مــن 50 عامــاً. واحتفلــت الركــة مؤخــراً بإنجــاز مهــم آخــر 
يف الدولــة مــع تأســيس رشكــة ريثيــون اإلمــارات التــي يقــع مقرهــا يف ســوق 
أبوظبــي العاملــي بجزيــرة املاريــة. وقــد كان ذلــك تتويجــاً لثاثــن عامــاً مــن 
ــة  ــا الدفاعي ــة احتياجاته ــط ملواكب ــس فق ــارات - لي ــة اإلم ــع دول ــة م الراك
واألمنيــة، وإمنــا أيضــاً لتحقيــق طموحاتهــا االقتصاديــة األوســع. ونحــن اليــوم 
ملتزمــون أكــر مــن أي وقــت مــى بدعــم الرؤيــة التنمويــة واألمنيــة للدولــة 
ــة يف  ــا، واملتمثل ــم األساســية لركتن ــل؛ خصوصــاً وأن القي عــى املــدى الطوي
الثقــة واالحــرام والتعــاون واالبتــكار واملســاءلة، تتكامــل إىل حــد بعيــد مــع 
قيــم دولــة اإلمــارات. ويحدونــا فخــر كبــر بدورنــا كــركاء لتقديــم األنظمــة 

والدعــم للمساعـــدة يف الحفــاظ عــى أمــن هــذه الدولــة. 
قطعــت ريثيــون اإلمــارات شــوطاً طويــاً يف رشاكتهــا مــع منظومــة التصنيــع 
والتوريــد املحليــة يف اإلمــارات؛ ونلتــزم يف رشاكاتنــا املحليــة باملســاهمة 
ــر  ــة تطوي ــة، ومواصل ــدرات املحلي ــاء الق ــن، وبن ــدرات املوردي ــر ق يف تطوي
ــجاماً  ــة. وانس ــاس املعرف ــى أس ــة ع ــة اإلماراتي ــوادر القيادي ــف الك وتوظي
مــع هــذا االلتــزام، يتــوىل اإلماراتيــون إدارة أعــامل األمــن الســيرباين واملــوارد 
البريــة والعاقــات الحكوميــة يف رشكتنــا، ونحــن متحمســون جــداً لربنامــج 
التدريــب الداخــل لركتنــا والــذي تخــّرج منــه 18 طالبــاً الصيــف املــايض.

وتتميــز ريثيــون بإنتــاج العديــد مــن أنظمــة الطــران والدفــاع ومــن 
ــادة  ــورة للقي ــة متط ــاع صاروخــي، وتقني ــة رادار دف ــا منظوم ــرز منتجاته أب
ــات  ــة. وتشــمل اإلمكان ــات االعــراض املتقدم ــن تقني ــد م والتحكــم، والعدي
ــوي  ــاع الج ــارات: الدف ــون اإلم ــة ريثي ــتويات لرك ــددة املس ــة متع الدفاعي
والصاروخــي املتكامــل، والســيطرة الجويــة، واألمــن الســيرباين، وأنظمــة 
الطائــرات املســّرة بــدون طيــار ومضاداتهــا، وأنظمــة الليــزر عاليــة الطاقــة، 

ــة.  ــام الفضائي ــم امله ــر، ودع ــذار املبك ورادارات اإلن
ويوفــر االندمــاج الــذي حــدث العــام املــايض بــن رشكتــي »ريثيــون« 
و«يونايتــد تكنولوجيــز« لتكويــن ريثيــون تكنولوجيــز فرصــة هائلــة يف هــذه 
املنطقــة ولدولــة اإلمــارات تحديــداً. حيــث تحقــق محفظتنــا املتنوعــة درجــة 
كبــرة مــن التــوازن بــن املنتجــات والتقنيــات الدفاعيــة والتجاريــة، ويتيــح 
لنــا ذلــك خلــق بيئــة مواتيــة تدعــم قــدرات الدولــة للحفــاظ عــى ســيادتها 

ــع اقتصادهــا. وتنوي
ختامــاً، اســمحوا يل أن أهنــئ »درع الوطــن« مجــدداً بالذكــرى الســنوية 
الخمســن لتأسيســها، وأتوجــه بالشــكر إىل كامــل فريــق عمــل املجلــة عــى 
دورهــم الكبــر يف عــرض أنشــطة ريثيــون املتنوعــة لركائنــا وموردينــا 

ــا. ــارات وخارجه ــة اإلم ــل دول ــة داخ ــاب املصلح وأصح

آالن ديفيس
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قـيـــم مـشــتــركــة.
أهـــداف مـشــتــركـــة.
 تعتبر شركة "ريثيون اإلمارات" ثمرة شراكة قوية مع دولة 

اإلمارات العربية المتحدة ألكثر من ثالثة عقود مبنية عىل القيم 
المشتركة؛ حيث تكرس جهودها لبناء مستقبل أكثر إشراقاً، 

ودعم أمن وسالمة المنطقة.



سلطان بن زايد..
ودرع الوطن

يعد املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، 
والذي وافته املنية يف الثامن عرش من نوفمرب 2019، أحد رموز 

الوطن الرثية، الذين ال يغيبون عن ذاكرة الشعب اإلمارايت 
ووجدانه، والذين سطروا أسامءهم بحروف من نور يف ذاكرة 

الوطن الخالدة، ملا متّيز به من خصال ومآثر، وما قدمه من 
عطاءات، وما مارسه من مهام وطنية أسهمت يف بناء ونهضة 

الوطن منذ مرحلة التأسيس ويف مرحلة التمكني.

بقلم : العقيد ركن/ يوسف الحداد
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الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان هــو أحــد األبنــاء 
املخلصــن يف مدرســة الوالــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه، وأحــد رجــال الوطــن 
الذيــن عــارصوا الســنوات األوىل لنشــأة دولــة  األوفيــاء 
االتحــاد، وعايشــوا مســرة كفــاح الشــيخ زايــد، وكيــف 
انتــر عــى التحديــات التــي واجهتــه، فتأثــر بــه، وتــرب 
منــه مبــا يتمتــع بــه القائــد مــن حنكــة وحكمــة يف مبــارشة 
مســؤولياته يف مختلــف مجــاالت العمــل الوطنــي، والتفاعــل 
مــع النــاس واالنفتــاح عليهــم ومشــاركتهم يف أفراحهــم 
وأحزانهــم، واســتفاد مــن نصائحــه ووصايــاه الثمينــة، والتــي 
انعكســت بصــورة جليــة عــى مامرســة املهــام واملســؤوليات 
التــي أوكلــت إليــه خــال مســرته الحافلــة بالعطــاء يف 

ــب. ــا الحبي ــة وطنن خدم
لقــد كان الشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، رحمــه 
ــة  ــة عميق ــه رؤي ــع، ولدي ــه، صاحــب فكــر عســكري رفي الل
ــا األمــن الوطنــي الشــامل، تجســدت بوضــوح خــال  بقضاي
فــرة إرشافــه عــى مجلــة »درع الوطــن« )1976-1982(، 
والتــي تحولــت خالهــا املجلــة إىل نافــذة مهمــة للفكــر 
االســراتيجي والعســكري، وشــهدت تجديــداً يف موضوعاتهــا 
وأبوابهــا ويف اللقــاءات والتحقيقــات الصحفيــة ، كــام متيــزت 
هــذه الفــرة الريــة بتفاعــل الضبــاط املواطنــن، حيــث كانــوا 
ــا عســكرية  ــة يف قضاي يســاهمون مبقــاالت وتحليــات رصين
وأمنيــة واســراتيجية. ويبقــى قــرار الشــيخ ســلطان بــن زايــد 
آل نهيــان، رحمــه اللــه، آنــذاك بــأن تحــول قيمــة إعانــات 
مجلــة »درع الوطــن«، والتــي كانــت تتجــاوز مليــوين درهــم 
يف كل فــرة، إىل ضبــاط وضبــاط صــف وأفــراد القــوات 
املناســبات  املســلحة، كمســاهمة مــن دخــل املجلــة يف 
ــى حســه  ــاهد ع ــا، خــر ش ــزواج وغره ــم، كال الخاصــة به
اإلنســاين الرفيــع، وأنــه بالفعــل يجســد مدرســة الشــيخ زايــد 

ــاً.  ــوالً وفع اإلنســانية ق
فقــد أكــد ســموه بــأن مجلــة »درع الوطــن« لهــا دور فاعــل 
يف كل مراحــل تطويــر القــوات املســلحة مــن خــال التوجيــه 
املعنــوي والتثقيــف واملتابعــة ناهيــك عــن دورهــا البــارز يف 

مجــال اإلعــام العســكري.
إن مجلــة »درع الوطــن« تعتــز بهــذه الفرة الريــة، وتعتربها 
ــداع، يك  ــز واإلب ــة التمي ــه يف مواصل ــى نهج ــر ع ــاً تس نرباس

تولى اإلشراف على مجلة 
»درع الوطن« خالل الفترة 

من 1976 إلى 1982
تحولت المجلة خالل 

إشرافه عليها إلى نافذة 
مهمة للفكر االستراتيجي 

والعسكري
ترســخ مكانتهــا ضمــن أرقــى املجــات العســكرية املتخصصــة 

يف املنطقــة والعــامل.
العظــامء ال ميوتــون، وتظــل أعاملهــم خالــدة يف ذاكــرة 
أوطانهــم، والشــيخ ســلطان بــن زايــد آل نهيــان، فقيــد 
اإلمــارات أحــد هــؤالء العظــامء، الــذي ســيظل صفحــة 
مضيئــة يف تاريــخ دولتنــا، ورمــزاً للتضحيــة والبــذل والعطــاء 

ــه. ــيح جنات ــكنه فس ــه، وأس ــه الل ــة، رحم واألصال
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1983
1994

االنتشار..
والمصداقية

يعود تميز »درع الوطن« في هذه المرحلة إلى اإلهتمام 
المتواصل بالمجلة من قبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان )طيب الله ثراه( وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان )حفظه الله( ودعمهما بتوفير كافة اإلمكانيات لها مع 
اإلستمرار في وضع رئيس تحرير المجلة ضمن الوفد الرسمي 

لزيارات أصحاب السمو للدول العربية واألجنبية،



1983
 وعزز من مكانة المجلة تولي رئاسة 1994

األركان في هذه الفترة الدكتور الفريق 
الركن/ محمد سعيد البادي، إذ أنه شجع 
إدارة المجلة على إستقطاب عدد مميز 
من الُكّتاب العرب واألجانب وحدد على 

أساس مكانة الُكّتاب ودقة وحداثة 
الدراسة أسس وضوابط تحديد صرف 

مكافآت الكتاب بعد أن رفع من قيمتها، 
ووافق على وضع أسس ومواصفات 

للمقاالت والبحوث والدراسات، مع 
مراعاة األصول الصحفية في الكتابة 

ونوعية المصادر المستقاة التي استند 
إليها الكاتب، ما ساهم كثيرًا في جعل 
المقاالت والبحوث على مستوى رفيع 

ينافس الصحافة العسكرية العالمية.
وكان من حسن الطالع أن تميزت هذه 
المرحلة بأحداث هامة، إذ على صعيد 

اللقاءات أجرت المجلة أول لقاء مع 
سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

)وكان برتبة نقيب( ثم بمناسبة ترفيعه 
إلى رتبة عميد، ورأيه عن تطور المجلة 

التي كان يرى فيها صورة للقوات 
المسلحة، وحفلت تلك الفترة بأحداث 

عسكرية محلية هامة، إذ شهدت إجراء 

أول تمرين خليجي مشترك في شهر 
أكتوبر من عام 1983 ، أال وهو تمرين 

)درع الجزيرة 1( وأول تمرين جوي ثالثي 
شاركت فيه وحدات من القوات الجوية 
لكل من اإلمارات والسعودية والكويت، 

وأول معرض عسكري للصور يتحدث عن 
تاريخ القوات المسلحة، وحظيت المجلة 
بأقوال عدد من كبار المسؤولين والقادة 

والكتاب يشيدون فيها بمستوى 
المجلة وتطورها، وأجرت المجلة لقاءات 

مع كل من مساعدي رئيس أركان 
القوات المسلحة، وكافة قادة الوحدات 

والتشكيالت العسكرية، واستضافت 
المجلة ضمن صفحاتها بموافقة سعادة 

رئيس األركان مجلة )حماة الوطن( 
الكويتية، وبدأت مرحلة توطين رئاسة 
التحرير، إذ عهد عام 1982 ألول رئيس 

تحرير مواطن، واستضافت المجلة 
على صدر صفحاتها عددًا من اللقاءات 

والتحقيقات والتغطيات الصحفية 
المميزة، مما أضاف لرصيدها وعزز من 

مكانتها.



أول من أشرف 
على »درع الوطن«

فيصل القاسمي:

درع الوطن 
أداة من 

أدوات القوة 
الناعمة 
لقواتنا 

المسلحة
أكد معايل الشيخ/ فيصل بن سلطان بن سامل القاسمي 

بان مجلة »درع الوطن« من أقدم املجالت يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وقد واكبت كل األحداث 
الوطنية الكربى مبوضوعية وعمق، وكثري من موادها 

مبنزلة الوثائق املهمة لدراسة تاريخ دولة اإلمارات 
وتطورها التنموية. ومتثل املجلة مدرسة تخرج منها 

عدد من األسامء الصحفية املرموقة يف اإلمارات.

حوار : العقيد ركن/ يوسف الحداد
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وقــال: درع الوطــن تســر عــى خطــى قواتنــا املســلحة التــي 
ــح  ــي أصب ــم«، والتطــور التقن ــل الك ــوع قب ــأن »الن ــن ب تؤم
ــارات،  ــة اإلم ــلحة يف دول ــوات املس ــت الق ــن ثواب ــزءاً م ج
ــور  ــي تتط ــة الت ــذه املؤسس ــن ه ــزء م ــن« ج و«درع الوط
ــاً.  ــور هدف ــذ التط ــة تتخ ــن منظوم ــزء م ــي ج ــات. وه بثب

ــص الحــوار: ــا ن وتالي

مرحلة التأسيس

بدأنــا يف التفكــر يف تأســيس مجلــة درع الوطــن، والتــي 
ــيخ  ــه الش ــور ل ــوس املغف ــد جل ــع عي ــا م تزامنــت تاريخي
زايــد بــن ســلطان طيبــه ثــراه يف أغســطس 1971 وهــو 
عيــد الجلــوس الســادس للقائــد املؤســس، ومل ميــر عــى 
عيــد الجلــوس وتأســيس درع الوطــن إال أربعــة أشــهر، 

ــن ديســمرب يف نفــس  ــاين م ــارات يف الث ــام اتحــاد اإلم إال وق
الســنة، وهكــذا شــهدت املجلــة خــال خطواتهــا األوىل أهــم 
ــاد. ــوم االتح ــوس وي ــد الجل ــم عي ــن وه ــبتن وطنيت مناس

طباعة المجلة

يف الســبعينات كانــت الطباعــة كلهــا باللــون األبيض واألســود، 

شهدت المجلة خالل 
خطواتها األولى مناسبتين 

وطنيتين عيد الجلوس 
وعيد اإلتحاد
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حتــى يف أكــرب وأعــرق الصحــف واملجــات، إال أن القائــد 
الشــيخ زايــد بــن ســلطان، طيــب اللــه ثــراه، كانــت لــه نظــرة 
مســتقبلية بعيــدة املــدى، أمــر أن يصــدر العــدد األول مــن 
ــة وتســبق  ــز املجل ــى تتمي ــوان حت ــة درع الوطــن باألل مجل
ــل  ــت ترس ــرة. فكان ــات الكب ــف واملج ــن الصح ــد م العدي
املــادة الصحفيــة إىل بــروت، ومــن ثــم تعــود النســخ امللونــة 
ــلحة ويف  ــوات املس ــل الق ــا داخ ــم توزيعه ــي، ويت إىل أبوظب
ــر الحكوميــة يف أبوظبــي، ويف أواخــر ســنة 1972 تــم  الدوائ
التنســيق مــع مطابــع بــن دســامل حتــى يتولــون مســؤولية 

طباعــة املجلــة.

مراحل المجلة

مــرت درع الوطــن مبراحــل متعــددة خــال رحلتهــا العمريــة 
بدايــة مــن مرحلــة النشــأة وحتــى إمتــام الخمســن يف رحلــة 
ــا  ــدت عــرب مراحــل مختلفــة، اذكــر منه ــة وشــاقة امت طويل
ــدأت عــام  ــي ب ــة التأســيس والت ــة األوىل وهــي مرحل املرحل
1971 وظلــت حتــى اواخــر عــام 1973، قدمــت خالهــا درع 
الوطــن كل أنــواع الثقافــة العســكرية مــع إجــراء مقابــات 
ــلحة  ــوات املس ــل الق ــارزة داخ ــخصيات ب ــع ش ــة م صحفي
وخارجهــا، وعمــل تحقيقــات صحفيــة، والجميــل أنــه وبرغــم 
ــرادات  ــق انف ــتطاعت أن تحق ــا إس ــر إىل أنه ــا القص عمره
صحفيــة، ثــم املرحلــة الثانيــة والتــي بــدأت عــام 1974 
- 1976 وكان الشــغل الشــاغل وقتهــا هــو إبــراز الهويــة 
الوطنيــة اإلماراتيــة ورصــد التطــورات التــي شــهدتها الدولــة 
خاصــة أنــه يف 6 مايــو 1976 تــم توحيــد القــوات املســلحة، 

ــن. ــا الخمس ــت إىل عمره ــذا إىل أن وصل وهك

تمثل »درع الوطن« 
مدرسة تخرج منها عدد من 

أهم األسماء الصحفية 
المرموقة في اإلمارات
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مدرسة صحفية

مجلــة »درع الوطــن« مــن أقــدم املجــات يف دولــة اإلمارات. 
وقــد واكبــت كل األحــداث الوطنيــة الكــربى مبوضوعيــة 
وعمــق، وكثــر مــن موادهــا مبنزلــة الوثائــق املهمــة لدراســة 
ــة  ــل املجل ــة. ومتث ــا التنموي ــارات وتطوره ــة اإلم ــخ دول تاري
مدرســة تخــرج فيهــا عــدد مــن األســامء الصحفيــة املرموقــة 
ــاك  ــة اإلمــارات الذيــن نفخــر بهــم دامئــاً، وليــس هن يف دول
مبالغــة يف القــول إنهــا تحتــل موقعــاً متميــزاً بــن املجــات 
املتخصصــة يف دولــة اإلمــارات، ويف الصحافــة اإلماراتيــة 

ــة بشــكل عــام. ــة والدولي والعربي

القّراء والمتابعين

رشيحــة قــراء مجلــة درع الوطــن هــي رشيحــة كبــرة 
وواســعة، حيــث يرتبــط باملجلــة أجيــال مــن القــراء الذيــن 
التحقــوا بالقــوات املســلحة طيلــة الســنوات الخمســن 
املاضيــة، ومــن ثــم فقــد كانــت الصــوت الــذي يعــرب عنهــم 
ويقــدم إليهــم زاداً معرفيــاً جــاداً وممتعــاً يف الوقــت نفســه، 
ــن  ــن ع ــن الباحث ــدداً م ــراًء ج ــة ق ــب املجل ــوم تكس كل ي

املعرفــة الجــادة والحقيقيــة، وهــم يجــدون يف تنــوع أبــواب 
املجلــة ومواكبتهــا للتطــورات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة 
مــا يجعلهــا مــن الوســائل اإلعاميــة التــي تلبــي تطلعاتهــم 
إىل املعرفــة واالطــاع عــى مــا يحــدث يف العــامل مــن حولهــم. 

التعاون اإلعالمي

وبــن  الوطــن  درع  مجلــة  بــن  التعــاون  يــزال  وال  كان 
وســائل اإلعــام املســموعة واملرئيــة واملقــروءة، وكذلــك 
مــع املؤسســات البحثيــة واألكادمييــة تعــاون كبــر ومتنــوع، 
حيــث تســتفيد األطــراف املعنيــة مــن خــربات وتجــارب 
بعضهــم البعــض. وهــذا التعــاون بــن املؤسســات جــزء مــن 
املامرســات اإلداريــة التــي تتميــز بهــا دولــة اإلمــارات العربية 
املتحــدة، فــا أحــد يعمــل مبعــزل عــن اآلخريــن، بــل يتعــاون 

ــاالت. ــع املج ــر األداء يف جمي ــع لتطوي الجمي

النوع قبل الكم

درع الوطــن تســر عــى خطــى قواتنــا املســلحة التــي تؤمــن 
بــأن »النــوع قبــل الكــم«، والتطــور التقنــي أصبــح جــزءاً مــن 

الشيخ فيصل القاسمي أثناء حوار مع رئيس تحرير »درع الوطن«
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ثوابــت القــوات املســلحة يف دولــة اإلمــارات، و«درع الوطن« 
جــزء مــن هــذه املؤسســة التــي تتطــور بثبــات. وهــي جــزء 
مــن منظومــة تتخــذ التطــور هدفــاً، ولهــذا وكام ناحــظ فقد 
ــة  ــام داخــل الدول ــائل اإلع ــن وس ــدداً م ــة ع ــبقت املجل س
ــدرت يف  ــي ص ــة الت ــي. إن املجل ــداد التقن ــا يف اإلع وخارجه
أغســطس 1971، أي قبــل االتحــاد بأربعــة أشــهر ظلــت 
دامئــاً يف ســباق مــع الزمــن، وقــد حفزهــا إىل التطور املســتمر 
محاولتهــا مواكبــة التطــور يف قواتنــا املســلحة التــي أصبحــت 
ــة. وكان مــن الطبيعــي  ــوش العاملي ــوم مــن أحــدث الجي الي
للمجلــة التــي تتوافــر لهــا كل اإلمكانــات املتاحــة مــن يــوم 
ــات،  ــاء أفضــل التقني ــن يف اقتن صدورهــا، أن تســابق اآلخري
مــع الحــرص عــى أن يواكــب ذلــك تنميــة مســتمرة يف 
مواردهــا البريــة، خاصــة وأن املجلــة يقــوم عــى تحريرهــا 
ــاً  ــاً ومعرفي ــاً علمي ــة تأهي ــة مؤهل وإخراجهــا كــوادر مواطن

مــن طــراز رفيــع.

المشاركات الخارجية

مــن أهــم واجبــات املجلــة منــذ صدورهــا تغطيــة فعاليــات 
وأنشــطة القــوات املســلحة يف الداخــل والخــارج، ومل تكتــف 
ــد  ــات واملعاه ــل يف الكلي ــاط الداخ ــة النش ــة بتغطي املجل
ــت  ــل ظل ــات، ب ــدورات العســكرية وغرهــا مــن الفعالي وال
ــاركتها الخارجيــة منــذ  ــلحة يف كل مش ترافــق قواتنــا املس
ــان  ــاع الخليجــي والعــريب يف لبن مهمتهــا ضمــن قــوات الدف
والبوســنة  أفغانســتان  يف  مشــاركتها  إىل  الســبعينيات  يف 
والهرســك، مــع تغطيــة شــاملة لــكل مشــاركاتها ضمــن 
ــل  ــادة األم ــزم وإع ــة والح ــرة«، وعاصف ــوات »درع الجزي ق
ــن املشــركة  ــن التامري ــك ع ــات،  ناهي ــن التغطي ــا م وغره

ــا. ــة وخارجه ــل الدول داخ

المعارض العسكرية

اإلعامــي  الراعــي  الوطــن«،  »درع  مجلــة  تعــد  كــام 
االســراتيجي منــذ بدايــة الــدورة األوىل ملعــرض ديب للطــران 
ــة  ــة كل أحــداث كاف ــم تغطي ــا تت و«آيدكــس«، ومــن خاله
ــي  ــة الت ــة عــرب النــرات اليومي املعــارض العســكرية الدولي
ــدد  ــن« يف ع ــارك »درع الوط ــك تش ــة. كذل ــا املجل تصدره
كبــر مــن املعــارض الدفاعيــة ومعــارض الطــران املتخصصــة 
عــى مســتوى العــامل، مــن خــال جنــاح تتهافــت عليــه 
ــرب  ــا ع ــر إعاناته ــدف ن ــة املتخصصــة به ــركات العاملي ال
ــة  ــة، باعتبارهــا مــن وأكــرب املجــاالت العربي صفحــات املجل

ذات االنتشــار يف مختلــف دول العــامل.

المالحق المصاحبة

ــث  ــة، حي ــدد األول للمجل ــذ صــدور الع ــك من ــدأ ذل ــد ب لق
ــان،  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــجل املغف س
ــن  ــة ب ــيخ خليف ــمو الش ــب الس ــراه، وصاح ــه ث ــب الل طي
زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، طيــب اللــه ثــراه، كلامتهــم 
عــرب املجلــة يف مختلــف املناســبات الوطنيــة، ومــن ثــم 
ــاء  ــكام وأولي ــيوخ الح ــمو الش ــاب الس ــامت أصح ــا كل تلته
ــوا  ــن بات ــؤولن الذي ــيوخ واملس ــن الش ــم م ــود وغره العه
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ــارئ  ــة. وظــل الق ــرب املجل ــم ع ــر كلامته ــى ن حريصــن ع
طــوال الســنوات الســابقة وحتــى يومنــا هــذا يتابــع كلــامت 
أصحــاب الســمو الشــيوخ عــرب مجلــة درع الوطــن، وأصبــح 

ــاً. ــك عرف ذل

الثقافة العسكرية

ــود إىل  ــنوات يع ــرب الس ــن ع ــاح درع الوط ــك يف أن نج الش
اهتاممهــا بــكل مــا هــو مفيــد ملنتســبي القــوات املســلحة، 
ومــا يضيــف صــدور كل عــدد جديــد مــن معلومــات يف عــامل 
التقنيــات االســراتيجيات والتســليح، ومــا ينقلــه للقــارئ مــام 
يســتجد يف مجــال العلــوم العســكرية. و«درع الوطــن« تعــي 
متامــاً أن منتســبي القــوات املســلحة أصبحــوا اليــوم يتميزون 
بثقافــة عســكرية عاليــة، وهــم عــى إملــام بجميــع صنــوف 
األســلحة، ويحرصــون عــى متابعــة كل مــا يســتجد يف عــامل 
اليــوم عســكرياً وثقافيــاً واقتصاديــاً، ويف جميــع أفــرع العلــوم 
الحديثــة؛ ولهــذا كان البــد مــن أن تواكــب املجلــة كل هــذا، 
ــا  ــل عليه ــة يقب ــن املعرف ــع م ــاق أوس ــو آف ــق نح وأن تنطل
ــه يف  ــة ثقافت ــن حصيل ــد م ــدين ليزي ــارئ العســكري وامل الق
ــوح  ــة درع الوطــن تتحــى بطم ــة. مجل ــون املعرف شــتى فن
ال حــدود لــه، وتســابق الزمــن لتكــون عــى الــدوام موضــع 

رضــا قرائهــا ومتابعيهــا وتطلعاتهــم.

مقار المجلة

للغايــة يف  الوطــن بســيطة  كانــت بدايــات مجلــة درع 
شــقة صغــرة يف منطقــة الخالديــة بإمــارة أبوظبــي، ثــم تــم 
االنتقــال إىل بنايــة إبراهيــم الســامان يف شــارع إلكــرا، ثــم يف 
بنايــة حمــد العفــاري يف شــارع املينــا، ثــم معســكر الحصــن، 

حتــى اســتقرنا يف معســكر املقطــع بــوزارة الدفــاع.

قوة ناعمة

أثبتــت مجلــة درع الوطــن خــال الخمســن ســنة مــن 
عمرهــا بأنهــا ليســت مجلــة إقليميــة يقتــر اهتاممهــا عــى 
منطقــة الخليــج العــريب )ال( طموحاتهــا امتــدت حتــى تكــون 
مجلــة عامليــة، فهــي مــن أهــم املجــات العلمية االســرايجية 
ــدول  ــرة جــداً يف مختلــف ال ــوزع بنســبة كب العســكرية، وت

العربيــة والعامليــة. 
ــة يف  ــوة الناعم ــن أدوات الق ــت أداة م ــن أصبح درع الوط
املجــال االســراتيجي الســيايس والعســكري، وهــي رصح 
إعامــي بحثــي كبــر. ودوركــم اآلن أن تكملــوا املســرة بنفس 
الخطــوات الناجحــة فدولــة اإلمــارات وقيادتهــا الرشــيدة 
وشــعبها يســتحقون دامئــا األفضــل، وأمتنــى أن تكون ســنواتك 
الخمســون القادمــة تحمــل املزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.
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1995
2005

بتولي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئاسة 
األركان شهدت مجلة »درع الوطن« عصرًا ذهبيًا .. 
إذ أوالها سموه عناية خاصة، ومن كلماته: )للحق 

أقول »درع الوطن« مجلة أفتخر بها باعتبارها الصورة 
األولى لقواتنا المسلحة(.

وشهدت المجلة تطورًا مرحليًا من حيث الشكل 
والمضمون وكان أحد مظاهره إدخال صفحات باللغة 

اإلنجليزية ضمن مواد المجلة من خالل نشر موضوعات 
كتبت أصاًل باإلنجليزية أو ترجمت بعض الموضوعات 

المختارة من العربية إلى اإلنجليزية.



1995
2005

وانطالقًا من التطور الكبير الذي شهدته 
القوات المسلحة تسليحًا وتنظيمًا 

وتدريبًا وحسن إدارة كان  ال بد لمجلة »درع 
الوطن« أن تواكب كعهدها دائمًا هذا 
التطور، وبناًء عليه صدر في عام 2003 

قرار الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 

األعلى للقوات المسلحة )رئيس أركان 
القوات المسلحة آنذاك( بدمج كل مجالت 

القوات المسلحة الجوية والبحرية والطبية 
ومجلة »منار اإلسالم« لتصدر جميعها 

ضمن مجلة »درع الوطن« وتحققت بهذا 
طفرة نوعية.

رؤية جديدة..
وطموحات

وحدد سمو رئيس األركان المهمة 
والهدف، حيث نص القرار على أن تكون 

مجلة »درع الوطن« مجلة عسكرية 
استراتيجية متخصصة تعنى بنشر 
الموضوعات والدراسات والبحوث 

االستراتيجية والمتخصصة في المجاالت 
العسكرية، وحدد أبوابها لتشمل 

الموضوعات الرئيسة التالية: آخر األخبار 
عن الصناعات والتقنيات العسكرية، 
تحقيقات ولقاءات العدد واألحداث 

الهامة، االستريجيات العسكرية، 
القوات البرية والبحرية والجوية، الدفاع 

الجوي، والقوات الخاصة من حيث تناول 
التكتيك، التنظيم، التسليح، واإلنتشار 

واالستخدام، إضافة إلى موضوعات أخرى 
عن االتصاالت، الصيانة، الحرب الكيماوية، 

الحرب اإللكترونية، اإلمداد، القيادة 
التدريب .. إلخ.



قامات وطنية 
عسكرية سّجل 

التاريخ أسماءهم 
بحروف من نور

رؤساء التحرير السابقون..

حظيت درع الوطن عرب تاريخها بقامات إعالمية 
وطنية عسكرية  تولّت رئاسة تحرير املجلة يف الفرتة 

املاضية وحملت مشعل ريادتها جيالً بعد جيل، 
عىل مدى خمسة عقود من التميز والتألق والحضور 

اإلعالمي عربياً وإقليمياً وعاملياً.
ومع استرشاف املجلة بداية عقدها الخامس، كان من 

األهمية مبكان، إلقاء الضوء عىل بعض من عطاءات 
هذه القامات االعالمية اإلماراتية، الذي سجل التاريخ 

أسامءهم بحروف من نور، وتعاقبت أدوارهم منذ عام 
1971 وحتى اآلن

تحقيق : حسين المناعي
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ــة »درع  ــأن مجل ــامدي ب ــل الح ــد ع ــد/ م أحم ــار العقي أش
الوطــن« بهــذه املرحلــة تحصــد مثــار نصــف قــرن مــن 
ــل  ــوم تحتف ــي الي ــر، فه ــكري املثم ــي العس ــل الصحف العم
ــل  ــخ الجمي ــي، خمســون شــمعة مــن التاري ــا الذهب بيوبيله
ــم  ــاء وعظي ــداع والعط ــع باإلب ــا املرص ــل تاريخه ــا أجم وم

ــاز. اإلنج
لقــد حققــت درع الوطــن فضــاءات صحفيــة عســكرية 
مميــزه خليجيــا وعربيــا وعامليــاً متجهــة للمزيــد مــن االبــداع 
ــون  ــداد خمس ــى امت ــن ع ــرب درع الوط ــام تعت ــور ك والتط
عامــا جــذوة مضيئــة يف التميــز قامــت عــى أســس صحفيــة 
ــزاء  ــوة اع ــا أخ ــل يف جنباته ــد عم ــة، فق ــة صحيح وإعامي

ــن  ــذ زم ــح من ــا األوىل لتصب ــع لبناته ــاهموا يف وض ــرب س ع
رفيقــة العســكري يف قواتنــا املســلحة خــرباً وحدثــاً وصــورة.
وأضــاف، تفــر هــذه املناســبة العاقــة الوطيــدة التــي 
تجمــع درع الوطــن بقرائهــا عــى مــدى خمســن عامــا منــذ 
ــرتها  ــور يف مس ــن تط ــأتها م ــل نش ــي مراح ــا وم صدوره
التحديــات ومــا حالفهــا مــن  العديــد مــن  ومواجهتهــا 
نجاحــات وإنجــازات وذلــك بجهــود املخلصــن الــذي يعــود 
ــة،  ــذ البداي لهــم الفضــل يف رســم خطــوات درع الوطــن من
ــر  ــة العســكرية يف اإلدارة والتحري ــا الوطني ــل كوادره وبفض
واإلخــراج والتصويــر، لــذا ال بــد مــن توجيــه التحيــة الخالصة 

العقيد/ م أحمد الحمادي:

درع الوطن أيقونة 
المجالت العسكرية 

المتخصصة

معايل أمل القبيي واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون أثناء 
مشاركتهم يف إحدى ندوات مجلة »درع الوطن«

العقيد/م أحمد الحامدي
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ــكل مــن غــادر ورحــل أو تقاعــد  ــر لهــم جميعــا ول والتقدي
ــل. وانتق

ــب  ــا القل ــض به ــي يفي ــب الت ــاعر الح ــا مش ــال: لتغمرن وق
الوطــن،  درع  يف  العاملــن  كافــة  اىل  بالتهنئــة  فنتوجــه 
ونســتذكر تلــك األيــام األوىل ملجلــة عســكرية متثل مؤسســتنا 
العســكرية وبدايــات العمــل الصحفــي مــن خــال مطبوعــة 
شــابة تنشــد التميــز وتعكــس ابــداع عامليهــا وكادرهــا 
ــرك  ــة يف مع ــة مضيئ ــل نقط ــن متث ــي، إن درع الوط الوطن
ــا  ــن رحمه ــد م ــي ليول ــكري الوطن ــي العس ــل الصحف العم
نخبــة مــن العســكرين واملدنيــن اإلعاميــن الذيــن رســموا 
معــامل التطــور اإلعامــي العســكري مــام ســاعدها عــى 
تبــوء مكانــة مميــزة بــن نظراتهــا مــن املجــات العســكرية 
والتفــرد بالبقــاء يف القّمــة، وخلــق بصــامت واضحــة قدمــت 
للعســكري داخــل القــوات املســلحة وخارجهــا املعلومــة 
العلــوم  كافــة  يف  واالســراتيجيات  البحــث  مــن  القيمــة 

العســكرية .
لقــد ترفــت باإلنتــامء اىل أرُسة درع الوطــن واملشــاركة 
ــت  ــث تولي ــا األوىل، حي ــاء وتشــكيل صفحاته يف مســرة البن
رئاســة تحريرهــا يف خــال الفــرة مــن أكتوبــر 1999 وحتــى 
يرافقــه  والطمــوح  الخطــوات  أوىل  كنــا يف  يونيــو 2003 
ــي  ــغف الصحف ــم والش ــة والتعل ــة املامرس ــاع وحيوي االندف
والتنافــس، وكان مــن يدفعنــا إىل هــذا ويوجهنــا أســاتذة لهم 
الفضــل يف رســم الشــخصية اإلعاميــة لدينــا آنــذاك، مل نكــن 
نشــعر أنهــم يبخلــون باملعلومــة ومل نكــن نشــعر بالفــوارق 
ــو  ــم ه ــاه منه ــم وكان أول درس تعلمن ــا وبينه ــة بينن املهني

ــر(. ــى أرسة التحري ــا معن )م
رحــم اللــه أســتاذي الفاضــل )محمــد املــرف خليفــة( 
ــي  ــذي علمن ــل ال ــذا الرج ــر اىل ه ــة أن أش ــي األمان لتقت
ــه  ــا فل ــاه جميع ــن فأحببن ــب درع الوط ــذي أح ــر، وال الكث

منــي كل التقديــر والعرفــان.
ــكرية  ــة عس ــة مؤسس ــي حكاي ــمعة ه ــون ش ــذه الخمس ه
متثــل )درع الوطــن( مرآتهــا هــي الســجل املرصــع بالعطــاء 
ــاء يف  ــور واالرتق ــة والتط ــة الحداث ــن مواكب ــت م ــد متكن فق
ــات  ــم املج ــن أه ــح م ــكري لتصب ــي العس ــل الصحف العم
العســكرية ومــا ذاك اال مجــاراة للتطــور العــام الــذي شــمل 

ــلحة. ــا املس كاف قواتن

ــخ القــوات  لقــد شــكلت درع الوطــن جــزء مهــام مــن تاري
املســلحة ومــا يــدل عــى ذلــك مــا يزخــر بــه أرشــيف 
املجلــة مــن حفــظ للتاريــخ العســكري لقياداتنــا السياســية 
املجــات  مــن  الوطــن  درع  تعــد  حيــث  والعســكرية، 
العســكرية األوىل التــي ســاهمت يف خلــق الصبغــة اإلعاميــة 
لــدى القــارئ يف القــوات املســلحة كمجلــة متنوعــة وقصتهــا 
بــدأت عندمــا ســعت القيــادة العامــة للقــوات املســلحة يف 
ــة  ــة والفني ــة والرياضي ــكرية و الثقافي ــة العس ــراز املعرف اب
والصحيــة فقــد شــكل محتواهــا مــواد دســمة مــن املعلومات 
املتنوعــة وبقيــت درع الوطــن محافظــة حتــى وقــت قريــب 
عــى هويتهــا قبــل ان تغــر سياســتها نحــو البحــث ومجــال 
اإلســراتيجيات العســكرية حيــث مل يغــر ذلــك مــن قيمتهــا 

كمطبوعــة عســكرية قيمــة.
وأضــاف الحــامدي .. تقتــي األمانــة أن نذكــر وبفخــر 
يف  متمثلــة  املســلحة  للقــوات  العامــة  القيــادة  جهــود 
مديريــة التوجيــه املعنــوي يف االرشاف عــى نشــأت درع 
الوطــن ومــا صاحــب مــن مجهــودات مــن القامئــن يف شــعبة 
اإلعــام العســكري قســم الصحافــة العســكرية واعــداد 
الــكادر الصحفــي مــن الضبــاط وضبــاط الصــف العســكرين 
ــة  ــم أمان ــى عاتقه ــوا ع ــن حمل ــن والذي ــن املؤهل واملدني
ــاط  ــن ضب ــال م ــه أجي ــي العســكري، لتتوارث ــل الصحف العم
وضبــاط صــف ومدنيــن أبدعــوا يف عملهــم اخاصــا ملجلتهــم 

درع الوطــن.
)درع الوطــن( انتــي أيقونــة املجــات العســكرية املتخصصــة 
العريــق املمتــد لخمســون عامــاً، ومــا زلــت  بتاريخهــا 
ــا  ــا وذاكرتنــا، تعيدين ــكنن قلوبن ــك وتس تتصدريــن نظرات
ــأ  ــن الخط ــوف م ــم والخ ــات القل ــات وأوىل رجف اىل البداي
والســعي للتميــز بــن نظرائنــا مــن املحرريــن، كل هــذا 

ــا. ــا ودورته ــاة وأدوارن ــا الحي ــه ولكنه ــتاق الي نش

تمّثل»درع الوطن« 
نقطة مضيئة في 

معترك العمل 
الصحفي العسكري 

الوطني

84

تحقيـــــــــــــــــق



يقــول العقيــد/ م طالــب أبــو طالــب: قبــل ســبعة وثاثــون 
ســنة أي يف عــام 1984 بعــد تخرجــي مــن جامعــة اإلمــارات 
ــت  ــن، كان ــة درع الوط ــكري مبجل ــلك العس ــت بالس التحق
الحاضــن األول يل وكانــت بدايــايت مــع القلــم مــع عــامل 
الصحافــة ويف الثــاين مــن ديســمرب مــن نفــس العــام كلفــت 
بكتابــة عــن شــخصية كــم أحببــت أن أعــرب عنهــا بــكل مــا 
أملــك مــن وجــدان وأحاســيس تجــول يف خاطــري، شــخصية 
مل أجــد صعوبــة يف التعبــر عنهــا ألنهــا متتلــك روح ووجــدان 
الــذي  املقــال  عنــوان  كان  ســني  يف  إمــارايت  شــاب  كل 
ــع،  ــي املتواض ــه قلم ــط ب ــا خ ــر( أول م ــد الخ ــه )زاي أخرت
ــح  ــة اىل أن أصب ــات الصحفي ــع والتغطي ــت املواضي ــم تتال ث
يل أســلويب اإلعامــي الخــاص مــن خــال بــاب )أضــواء عــى 
الطريــق( تناولــت مــن خالــه األحــداث املحليــة واإلقليميــة 
ــن  ــت يل م ــرة اتيح ــتمر لف ــط أس ــلوب مبس ــة بأس والعاملي
خالــه جوانــب عديــدة وتفتحــت لنــا آفــاق لإلطــاع عليهــا 
ــا أراء واتجاهــات  ــى أصبحــت لن ــرب، حت ــن ق ــا ع ومعرفته
ــا بأننــا  نقــف معهــا وبشــدة ونختلــف مــع اآلخريــن إلميانن
ــامل  ــرة يف ع ــة ومتغ ــداث متتالي ــت األح ــواب ، كان ــى ص ع
ــه اآلراء الن  ــر في ــام تتغ ــم ك ــه املفاهي ــر في ــرب تتغ مضط
األحــداث واملتغــرات يديرهــا بــر، مــا نكتبــه اليــوم منحــوه 
يف الغــد أو بعــد فــرة ألن الظــروف تتغــر والتحالفــات 
زادت  التحريــر  مديــر  الفــرة  تلــك  إســتلمت  تنهــار. 
ــدأ أســلوب التعامــل مــع اإلخــراج الصحفــي  مســؤوليايت وب
هــو  الخــرب  وكان  الخليجيــة،  لألحــداث  مجاريــا  رسيــع 
ــم يف  ــن ذاك تتحك ــارعة ح ــداث املتس ــى األح ــيطر ع املس

وتــرة مجــرى األحــداث اليوميــة، كان علينــا أن نبحــث عــن 
طريقــة تفاعــل القــراء ومشــاركتهم مــع املجلــة أو نقــدم مــا 
ــا  ــواب والقضاي ــوع يف األب ــن تن ــة م ــع علي ــتحق أن يطل يس
االجتامعيــة واالقتصاديــة واألدبيــة ألنهــا تلقــي بفكرهــا عــى 
مجتمــع عســكري ناقلــة وموضحــة بأســلوب يتقبلــه الجميــع 
وكان ذاك هــو اإلتجــاه الصحيــح يف تلــك الفــرة. إال إننــا 
ــة  ــذي ســارت عــى املجل ــي ال ــج اإلعام ــن املنه ــد ع مل نحي
ــا  ــال تناوله ــن خ ــراُ م ــا وفك ــابقة منهج ــرة الس ــوال الف ط
ــة، كــام  ــة عام ــة خاصــة والعربي ــة والخليجي ــا املحلي للقضاي
إنهــا كانــت تلقــي الضــوء عــى الجانــب العاملــي مــن حيــث 
األثــراء وزيــادة يف املعرفــة. رغــم أن مــن أهدافنــا الرئيســية 
ــز  ــا املســلحة وتعزي ــدي قواتن ــة ل ــروح املعنوي ــع ال هــي رف
ــؤدي  ــة درع الوطــن ت ــت مجل ــم، ظل ــة لديه ــروح الوطني ال
ــذ  ــم رســمة من ــذي ت ــر ال ــج والفك رســالتها عــى هــذا النه

ــطس 1971. ــا يف أغس انطاقه
وأضــاف العقيــد طالــب والــذي تــوىل رئاســة تحريــر املجلــة 
ــه  خــال الفــرة مــن إبريــل 1995 وحتــى ســبتمرب 1999 أن
وطــوال الســنوات التــي عمــل بهــا يشــعر بــكل فخــر بأنــه 
ســاهم يف بنــاء فكــر هــذا الــرح الكبــر، ومجاريــاً لألحــداث 
املحيطــة باملنطقــة، ناقــاً لهــا بــكل شــفافية، داعــامً لنهجهــا 
الفكــري، مطــوراً بأســلوبها العلمــي والعمــل، محافظــاً عــى 

هويتهــا بالتعــاون مــع فريــق عمــل املجلــة.

عقيد متقاعد طالب علي أبوطالب:

درع الوطن كانت 
الحاضن األّول لي

العقيد/م طالب عل أبوطالب
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العقيد / م عبدالكريم الحمر :

درع الوطن منبر 
الثقافة العسكرية

ــذي  ــر، وال ــم الحم ــد/ م عبدالكري ــار العقي ــه أش ــن جانب م
تــوىل رئاســة »درع الوطــن« خــال الفــرة مــن ينايــر 2007 
ــزاز أن  ــر واإلعت ــي الفخ ــن دواع ــه م ــبتمرب 2011 بأن إىل س
تقديــري  عــن   بالتعبــر  للمشــاركة  الفرصــة  لنــا  تتــاح 
ــرّاء  ــن الغ ــة درع الوط ــل مجل ــة مث ــة عريق ــزازي ملجل واعت
التــي كانــت ومــا زالــت منــرب الثقافــة العســكرية واملتنوعــة 
والــذي مــازال عطاءهــا متواصــل ومســتمر مواكبــاً  لنهضــة 
ــة مــن  ــا  لِبن ــف له ــا ملســلحة  الباســلة، لتضي وتطــور قواتن
لبنــات الحضــارة والتقــدم وهــذا أىت بفضــل اللــه الــذي قيــض 
لنــا قيــادة حكيمــة ورشــيدة أولــت جــّل اهتاممهــا بالنهــوض 
بقواتنــا املســلحة لرتقــي ملصــاف أحــدث الجيــوش العامليــة 
ــج  ــذا نه ــن إدارة وأداء وه ــاً وحس ــامً وتدريب ــوراً وتنظي تط
وغــرس بــاين الوطــن ومؤسســه املغفــور لــه بــإذن اللــه تعــاىل 

الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه رجــل 
ــه  ــى نهج ــار ع ــذي س ــامح وال ــام  والتس ــانية والس اإلنس
ســيدي صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان 
رئيــس الدولــة القائــد األعــى للقــوات املســلحة حفظــه اللــه 
ورعــاه وســيدي صاحــب الســمو  الشــيخ محمــد بــن راشــد 
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ال مكت
ــمو  ــب الس ــيدي صاح ــاه وس ــه ورع ــة الل ــم ديب حفظ حاك
الشــيخ محمــد بــن زايــد ويل عهــد أبوظبــي، نائــب القائــد 

األعــى للقــوات املســلحة.

العقيد/م عبدالكريم الحمر
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يقــول املقــدم/ م نــارص الظاهــري: يف منتصــف الســبيعنيات 
ــذاك،  ــر آن ــا الكب ــة درع الوطــن بحجمه ــت عــى مجل تعرف
والتــي كانــت تزيــن أحيانــاً أغلفتهــا رســوم وخطــوط الفنــان 
ــد الحليــم الربجينــي(،  املــري املثقــف والخلــوق جــداً )عب
ــوة  ــوراً لق ــها أو ص ــة ورئيس ــطة الدول ــوراً ألنش ــاً ص وأحيان
أدرس يف مدرســة  دفــاع أبوظبــي حينهــا، كنــت صغــراً 
أبوعبيــدة العســكرية حــن زارتنــا املجلــة تســتطلع نشــاطات 
ــن  ــنوات نح ــك الس ــل يف تل ــا نعم ــا، وكن ــا وفعالياته طابه

جامعــة اإلذاعــة املدرســية مجلــة تخصنــا نعلقهــا عــى 
الحائــط، وننوعهــا باألخبــار املســلية والطريفــة واملعلومــات 
ــرة،  ــامء كب ــات أس ــك املج ــل تل ــار ملث ــا نخت ــة، وكن الغريب
وتفيــض عــن حجمهــا الكرتــوين، مثــل “البــرق أو الشــعلة أو 
الفيحــاء” ففرحنــا ملــا زارتنــا مجلــة درع الوطــن يف مدرســتنا، 
ــن  ــا، لك ــورة فيه ــى بص ــيك نحظ ــا ل ــع مصوره ــا نتب وبقين
ــت  ــرة، متني ــوة صغ ــت يل كُ ــبة يل فتح ــارة بالنس ــك الزي تل
مــن خالهــا أن أطــل عــى بــاط صاحبــة الجالــة، فكانــت 
دعــوة خجولــة منــي لرغبــة التواصــل مــع مجلــة درع 
الوطــن التــي تعــد مــن أقــدم املجــات العســكرية، وتحظــى 
بدعــم ورعايــة مــن الجميــع، وصــربت ســنوات حتــى ظهــر يل 
مقــاالً فيهــا عــن معنــى الوطــن، وقيمــة االتحــاد، وذكريــات 
ــاين أو  ــا وكنــت رمبــا يف الث ــل االتحــاد، ونــرت يومه ــا قب م
الثالــث إعــدادي، بعدهــا بــدأت عاقتــي تتوطــد مــع املجلة، 
ــا،  ــا لغافه ــن غافه ــا م ــى قراءته ــرص ع ــلتها، والح ومراس
ألنهــا كانــت مجلــة متنوعــة، وثقافيــة، وفيهــا ثــراء البحــث 
ــاب،  ــا وكتّ ــن فيه ــامء ملحرري ــرف أس ــدأت أع ــوع، وب والتن
وزوايــا تخصهــم، كان بدايــة كل شــهر هــو موعــد للقــاء كان 
يفرحنــي، ويحمــل يل الكثــر، كانــت درع الوطــن حينهــا 

مقّدم / م ناصر الظاهري: 

درع الوطن عرفتني 
صغيرًا.. وعرفتها كبيرًا 

درع الوطن تؤدي رسالتها 
على هذا النهج والفكر 

الذي تم رسمة منذ 
انطالقها وحتى يومنا هذا

سعادة الفريق الركن مهندس عيىس بن عبان املزروعي، نائب رئيس 
أركان القوات املسلحة خال زيارته لجناح »درع الوطن«

املقّدم/م نارص الظاهري
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درع الوطن أيقونة 
المجالت العسكرية 

بتاريخها العريق الممتد 
لخمسون عامًا

ــة  ــوزع عــى املدرســة بأعــداد قليل ــر أول كل شــهر، وت تظه
نتخاطفهــا، لكنهــا تبقــى معــي مــدة أطــول، بعدهــا ظهــرت 
صــوريت للمــرة األوىل يف املجلــة، ضمــن صــورة جامعيــة 
للطلبــة املتفوقــن، وبعدهــا صــورة منفــردة للطالــب املثــايل 
ــي  ــل مع ــت أحم ــف كن ــأيت الصي ــام، وحــن كان ي آخــر الع
ــع  ــراءة بعــض املواضي األعــداد القدميــة إىل العــن إلعــادة ق
التــي يكتبهــا حينهــا الكاتــب الســوداين، مديــر التحريــر 
ــه( يف االســتطاعات،  »محمــد املــرف خليفــة« )رحمــه الل
ومواضيــع الجاسوســية والرجــامت أو مواضيــع الكاتــب 
املــري »عبــد الفتــاح الفيشــاوي« )رحمــه اللــه( يف الثقافــة 
ــواين  ــم املل ــد املنع ــب عب ــرة للكات ــة األخ ــن، والصفح والف
)أول رئيــس تحريــر ملجلــة درع الوطــن( ، وبعدهــا بســنتن 
ــدرس  ــا م ــة، جاءن ــوف الثانوي ــت إىل الصف ــد وصل ــت ق وكن
ــاً،  ــل صحفي ــول إىل أن يعم ــا تح ــان م ــة رسع للغــة العربي
وأظهــر ملحقــاً يف مجلــة درع الوطــن خاصــاً بطلبــة املــدارس 
العســكرية، رمبــا كان أســمه يومهــا »الجنــدي الصغــر« هــو 
ــل  ــا نتواص ــذي بقين ــي« ال ــف باق ــوري »واص ــب الس الكات
مــن خــال ملحقــه باملجلــة، ويف فــرة تعرفنــا عــى اإلعامــي 
الصحفــي واإلذاعــي النشــط دومــاً »هنيــدي الهنيــدي« 
ــن،  ــار الس ــع كب ــة م ــة خاص ــه الصحفي ــال مقابات ــن خ م
وذكرياتهــم الجميلــة، فكانــت مــادة قريبــة لقلبــي، وبعدهــا 
ــة املدرســية  ــة الصحاف ــن بعــض طلب ــاً م ــه فريق شــكلنا مع
ــل  ــيخ فيص ــا “الش ــس األركان وقته ــع رئي ــة م ــل مقابل لعم
القاســمي”، ومقابلــة أخــرى تاليــة مــع القائــد العــام “الشــيخ 

ــان”. ــد آل نهي ــن زاي ســلطان ب
أثنــاء مرحلــة الدراســة الجامعيــة انقطعــت عــن مجلــة درع 
ــن  ــي إال ب ــع ســنوات، وانقطعــت أعدادهــا عن الوطــن ألرب
الحــن والحــن أســعى لتكملــة أعدادهــا املتسلســلة والتــي 
أحتفــظ بهــا مــن األعــداد األوىل، وبعــد التخــرج انضممــت 
إىل مديريــة التوجيــه املعنــوي التــي أصبحــت مســؤولة 
ــي  ــل اإلعام ــت يف العم ــي رغب ــة، ولكنن ــدار املجل ــن إص ع
ــت  ــي، وظلل ــل الصحف ــاركاً العم ــيناميئ، ت ــوين والس التلفزي
اتعــاون مــع املجلــة مــن خــال نــر صــوري الفوتوغرافيــة 
ــدرت  ــى تص ــة حت ــبه محرف ــة ش ــروح فني ــا ب ــي التقطه الت
األغلفــة الداخليــة للمجلــة،  وكنت كذلك أنــر بعض قصيص 
يف القســم الثقــايف للمجلــة حيــث تعرفــت عــن كثــب عــى 

املحرريــن الذيــن كنــت أرى أســامءهم عــى صفحاتهــا وأنــا 
ــاروق  ــب صغــر، تعرفــت عــى الصحفــي الســوداين »ف طال
حامــد«، والفنــان الســوداين “عبــد القــادر”، وكاتــب وأديــب 
ســوداين آخــر كان يحــرر الصفحــات الثقافيــة “الفاتــح ميكا”، 
واملصــوران الباكســتانيان “كرمــاين” و”شــاهن”. ولكــن املجلة 
التــي تعــد مــن املجــات العســكرية املتخصصــة واألقــدم يف 
ــي مل  ــات الت ــأن املج ــل، كش ــا الره ــريب أصابه ــن الع الوط
تضــخ فيهــا دمــاء جديــدة واعــدة ومبتكــرة، فتعــرت، وتغــر 
توجههــا، وأصبحــت أكــر تخصصيــة منهــا صحافيــة شــاملة، 
ويف منتصــف التســعينيات توليــت إدارة تحريرهــا، وحاولــت 
ــرّت  ــي، فصغ ــل املهن ــت، والره ــار الوق ــا غب ــض عنه أن أنف
حجمهــا، وجعلتهــا أكــر عريــة، وأعطيــت للصــورة الفنيــة 
االحرافيــة حقهــا، وتواجدهــا يف املجلــة، وذهبــت باتجــاه أن 
ــة شــاملة كافــة مجــاالت املعرفــة، دون  ــة ثقافي تكــون مجل
ــراد  ــة ألف ــكرية، موجه ــة عس ــر مجل ــا يف اآلخ ــىس أنه أن أن
ــا  ــة قصــرة، ولكنه ــت تجرب ــوات املســلحة، كان ــاط الق وضب
فاعلــة، ألن املجلــة أتخــذت ذلــك الخــط، وســارت عليــه حيناً 
مــن الوقــت، غــادرت بعدهــا إىل باريــس لدراســة الصحافــة، 
ــهري  ــاب ش ــال ب ــن خ ــة م ــع املجل ــة م ــى صل ــت ع وبقي
ــداً  ــارة عــن إســتطاع يخــص بل أســميته »تذكــرة ســفر« عب
ــه،  ــه وأهل ــكان وتاريخ ــه امل ــرأ في ــاول أن أق ــة، أح أو مدين
وأبحــث عــن ثقافتــه وعاداتــه، ويكــون مرفقــاً بصــور فنيــة 
ــيا  ــو وفينيس ــارات إىل رساييف ــت زي ــي، فكان ــا بنف ألتقطه
واليمــن والقاهــرة وباريــس، ومــدن كثــرة، بقيــت عــى هــذا 
ــر،  ــق آخ ــاً يف طري ــا، ذاهب ــم ودعته ــنتن، ث ــا س ــاب رمب الب
وأماكــن صحفيــة أخــرى، مــع حنــن ســيظل ســاكناً الصــدر 
ــذ  ــدر التلمي ــي ص ــت تغط ــي كان ــرة الت ــة الكب ــك املجل لتل
الصغــر، وتحمــل لــه كل شــهر هدايــا جميلــة مــن املعرفــة.. 

لقــد عرفتهــا صغــراً.. وعرفتنــي هــي كبــراً.
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جوناثان برد

دومينيك موريسيت

االحتفال بشراكة متميزة

تركز على األنظمة »المصنوعة 
في دولة اإلمارات«

قــال جوناثــان بــرد، مديــر رشكــة BAE Systems يف دولــة اإلمــارات، “يرنــا 
أن نتقــدم بأحــر التهــاين لكافــة مســؤويل اإلدارة والعاملــن مبجلــة »درع 

الوطــن« وهــي تحتفــل بذكــري مــرور خمســن عامــا عــى تأسيســها”.
وأوضــح بــرد أنــه “إنجــاز مميــز ولحظــة رائعــة أن نحتفــل بالتــزام وتفــاين 
ــي تحتفــظ بقصــب الســبق يف  ــة »درع الوطــن« الت ــن يف مجل ــة العامل كاف
ــات  ــة بالصناع ــار املتعلق ــدث األخب ــر أح ــال ن ــي ويف مج ــال اإلعام املج
الدفاعيــة وأحــدث املعلومــات والصــور وغرهــا مــن املــواد اإلعاميــة بصــورة 
دوريــة كل شــهر. هــذا، وتعتــز رشكــة BAE Systems براكتهــا مــع مجلــة 
ــة  ــك الراك ــتمرار تل ــع إىل اس ــة، وتتطل ــنوات طويل ــرب س ــن« ع »درع الوط

ــة”. ــة قادم لســنوات طويل

احتفظــت رشكــة Nexter Systems، إحــدى الــركات الرائــدة يف مجــال 
ــارات،  ــة اإلم ــع دول ــة م ــة طويل ــكرية، بعاق ــة العس ــة الربي ــع األنظم تصني
وهــي العاقــة التــي تضيــف إىل تاريــخ الركــة عقــب القــرار االســراتيجي 
الــذي اتخذتــه الســلطات عــى أعــى املســتويات يف إمــارة أبوظبــي يف عــام 

 .LECLERC ــي ــال الرئي ــة القت ــراء دباب 1993 ل
ــا  ــارات عاقته ــة اإلم ــلحة يف دول ــوات املس ــع الق ــة Nexter م ــبه عاق وتش
مــع الجيــش الفرنــي، وهــي العاقــة التــي ميكــن وصفهــا بأنهــا “خاصــة” 
ــادل مــع املســتخدمن النهائيــن  مــن حيــث مســتوى التفاعــل والفهــم املتب
حــول املوضوعــات املتعلقــة بدبابــة القتــال الرئيــي LECLERC. ويف هــذا 
ــن  ــتفادة م ــة االس ــا بكيفي ــن اعتزازه ــرب ع ــة أن تع ــر الرك ــياق، ي الس
ــة اإلمــارات عــى أرض الواقــع لبنــاء  الخــربة العملياتيــة التــي اكتســبتها دول

ــات. ــدرات مســتقبلية تعتمــد عــى الدباب ق
ــم الســلطات الفرنســية،  ــة تحظــى بدع ــركات طموحــات حقيقي ــدى ال ول
ــم  ــل بدع ــدى الطوي ــى امل ــة ع ــراتيجية قوي ــة اس ــة عاق ــي إىل إقام وترم
مــن مجلــس “تــوازن” االقتصــادي، وهــو مــا يــأيت يف إطــار حــرص أبوظبــي 
عــى االســتعانة باملورديــن املحليــن وتطويــر قطــاع البحــوث والتطويــر 
واألنظمــة “املصنوعــة يف اإلمــارات”. وتعتــرب رشكــة Nexter ، وســتظل، رشيكة 
اســراتيجية رئيســية يف مجــال الدفــاع الــربي. وقــد نجحــت الركــة يف عقــد 
سلســلة مــن ورش العمــل املتخصصــة يف إمــارة أبوظبــي حــول كيفيــة تســهيل 
 .LECLERC ــي ــال الرئي ــة القت ــة لدباب ــة الازم ــات الصيان ــع عملي وتري
وتتعــاون الركــة بصــورة وثيقــة مــع مجموعــة “إيــدج” EDGE التــي متثــل 
“مجموعــة األســلحة والذخــرة” “ammunition and weapons cluster” يف 
دولــة اإلمــارات، وذلــك ضمــن االلتزامــات التــي حددنهــا اتفاقيــة األوفســت 

التــي تنــص عــى بنــاء صناعــة محليــة.

ــب  ــها يف لع ــذ تأسيس ــت من ــن« نجح ــة »درع الوط ــد أن مجل ــن املؤك وم
ــن  ــا املحلل ــة بركائه ــة القــوات املســلحة اإلماراتي ــارز يف عاق دور محــور ب
ــة  ــكر ملجل ــل الش ــدم بجزي ــة Nexter أن تتق ــود رشك ــذا، وت ــب. ه واألجان
ــارات،  ــلحة يف اإلم ــوات املس ــم الق ــمي باس ــدث الرس ــن«، املتح »درع الوط
عــى الــدور الكبــر الــذي لعبتــه كوســيلة إعاميــة قويــة وفعالــة عــى مــدار 

ــة. ــك الســنوات الطويل تل

89ملحق خاص بمناسبة مرور 50 عامًا على إصدار مجلة درع الوطن



2006
2011

بتولى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي 
رئاسة أركان القوات المسلحة تميزت هذه المرحلة 
من تاريخ وتطور، إضافة لما رصدنا فيها من لقاءات 

وتحقيقات وسبق صحفي وتغطيات، بحدثين 
هامين: أحدهما يشير إلى تطور »درع الوطن« ..

مرحلة
التمكين



2006
2011

ونعني بذلك مرور 50 عامًا على صدور 
»درع الوطن« حيث شهدت كل هذه 

المراحل وهي تلقى الرعاية والدعم من 
أصحاب السمو الشيوخ، وتلقى العناية 

واإلشراف من كبار قادة القوات المسلحة 
الذين تولوا رئاسة األركان، إذ أن المهام 

التي ألقيت على عواتقهم لتطوير 
وتحديث القوات المسلحة لتواكب العصر 
وتواجه مستجداته وتغيراته وتحدياته لم 

تشغلهم عن العناية بالجانب المعنوي 
للقوات المسلحة الذي تمثل »درع 

الوطن« جزءًا هامًا وخاصًا منه.
أما الحدث الثاني والهام في تاريخ »درع 
الوطن« فيتمثل في أول نظام أساسي 

متكامل للمجلة، إذ أصدر الفريق الركن 
حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان 

القوات المسلحة النظام األساسي لـ 
»درع الوطن« الذي يحدد إصدار »درع 

الوطن« من قبل القيادة العامة للقوات 
المسلحة بصفتها شهرية متخصصة في 

الشؤون العسكرية واالستراتيجية، كما 
يحدد أهداف »درع الوطن« من خالل إثراء 

الفكر العسكري، وإبراز الوجه الحضاري 
للقوات المسلحة في مختلف المجاالت، 

والمساهمة في صياغة وبلورة رؤى 
واضحة لإلشكاالت والتحديات العسكرية 

واألمنية التي تواجه المنطقة والعالم، 
والنهوض باإلعالم العسكري على 

ُعد، وما وضع للمجلة من  مختلف الصُّ
مواصفات وأسس علمية وتحريرية، وما 

يحكمها من حيث سياسة النشر، واإللتزام 
بحماية المصنفات الفكرية، وحقوق 

المؤلف وإلى غير ذلك من إجراءات مالية 
وإدارية.

بهذا النظام األساسي إنتقلت »درع 
الوطن« إلى مرحلة جديدة في تاريخها 
وتصدرت صفحاتها الدراسات والبحوث 
اإلستراتيجية، واللقاءات والتحقيقات.



أكد عدد كبري من رؤساء التحرير ومسؤويل االعالم من مختلف 
دول العامل، يف تحقيق خاص مبناسبة اليوبيل الذهبي ملجلة درع 
الوطن، بأن املجلة حققت بإحرتافية ومهنية شديدة تحسب لكل 

القامئني عليها وجميع من عملوا فيها وانتسبوا إليها، املعادلة 
االصعب يف العمل اإلعالمي وهي معالجة قضايا متخصصة 

وإسرتاتيجية كربى قد تبدو بعيدة عن القاريء العادي وتحقيق 
االنتشار الواسع، وذلك بفضل قدرتها العبقرية عىل تزويد 

القاري أو الباحث بكنز من املوضوعات الحديثة والتاريخية 
فإنتقلت بسالسة شديدة من اإلعالم العسكري املتخصص 

إىل اإلعالم الشامل الذي يصل للقاريء أينام كان وأيا كانت 
اهتامماته ، بعد أن أبدعت درع الوطن يف استثامر التقدم 

التكنولوجي الهائل وحجزت لنفسها موقعا رياديًا يف الكثري من 
املنصات الرقمية اإلعالمية لتصل رسالتها اإلعالمية عىل اوسع 

نطاق ممكن ...

تحقيق: العقيد الركن/ يوسف الحداد

رؤساء تحرير وإعالميين من مختلف دول العالم

نهضت درع الوطن بـ التنوير 
االستراتيجي وحجزت مقعدها 

في مقدمة المجالت االستراتيجية 
والعسكرية عالميًا
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سعادة محمد جال الريي

خمسون مضنية 
بخمسين ُملهمة

التواصل مع الشركاء 
االستراتيجيين

قــال محمــد جــال الريــي، مديــر عــام وكالــة أنبــاء اإلمارات 
الخمســن  الذكــرى  الوطــن«   »درع  مجلــة  بــأن  )وام( 
ملجلــة درع الوطــن واكبــت قصــة دولــة اإلمــارات عــى يــد 
ــه  ــإذن الل ــه ب ــور ل ــة املغف ــا الحديث ــاين نهضته مؤسســها وب
ــه  ــب الل ــان )طي ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــاىل الش تع
ــة  ــام املضني ــن ع ــرتها يف الخمس ــرب مس ــزت ع ــراه(، فرك ث
ــاد  ــوة االتح ــى ق ــز ع ــل بالركي ــخ ومتأص ــاس راس ــى أس ع
ومتانتــه كنمــوذج وحــدي اســتثنايئ يف منطقــة عربيــة اعرتها 
ــة  ــية واالجتامعي ــات السياس ــرات والتقلب ــن التغ الكثــر م
واالقتصاديــة، وبقيــت إرهاصاتهــا تطــل بــن الحــن واآلخــر 

ــكان إىل آخــر. ــن م م
مضيفــاً بأننــا واثقــون بالخطــوات الثابتــة والرؤيــة الواضحــة، 
ــة درع الوطــن مســرتها  ــا مجل ــي ســتواصل مــن خاله والت
اإلعاميــة املتميــزة يف الخمســن العــام املقبلــة املُلهمــة، عــرب 

تقديــم محتــوى رصــن قوامــه وطــٌن ُمتحــد، واقتصــاد قــوي، 
وسياســة خارجيــة متزنــة، وســعي دؤوب يف تجذيــر ســمعة 
ــراز تفوقهــا الرقمــي والتقنــي،  ــة، وإب ــة للدول ــة إيجابي عاملي
وإعــاء قيمهــا اإلنســانية النبيلــة، والركيــز عــى مســاعداتها 
ــة، ونــر رســالتها الحضاريــة الداعيــة إىل التعايــش  الخارجي

والســام.

ــر  ــي املدي ــح النعيم ــم البطي ــد الرحي ــدم عب ــه ق ــن جانب م
العــام ألبوظبــي لإلعــام أجمــل الكلــامت والعبــارات إىل 
مجلــة »درع الوطــن« وفريــق عملهــا وجميــع منتســبيها يف 
ــا يف نقــل ورصــد وجمــع  ــي، وريادته ــا الذهب ــرى يوبيله ذك
األخبــار والتقاريــر الصحفيــة الخاصــة بالقــوات املســلحة منذ 
عهــد املغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل 

ــا هــذا.  ــراه إىل يومن ــه ث ــب الل ــان طيّ نهي
مؤكــداً بــأن قلــم مجلــة »درع الوطــن« ســاهم عــى مــدى 
ــلحة،  ــوات املس ــر الق ــل تطوي ــق مراح ــرن يف توثي ــف ق نص
ــدة  ــزاز واإلنجــازات العائ وتســجيله للحظــات الفخــر واالعت
لهــا ولقطاعاتهــا املختلفــة، ومشــاركاتها الداخليــة والخارجية. 

ومــن أهــم نقــاط القــوة التــي متيــزت بهــا مجلــة درع 
الوطــن عــى مــدى العقــود الخمســة املاضيــة، نجــاح إدارتهــا 
يف تفعيــل التواصــل مــع رشكائهــا اإلســراتيجين ومتتــن 
عاقتهــا بهــم والحــرص عــى االســتفادة مــن تجاربهــم 
وتبــادل األفــكار والخــربات معهــم، وهــو مــا وصــل باملجلــة 
إىل املكانــة الرفيعــة التــي تتبوأهــا اليــوم داخــل الدولــة ويف 

ــة.”  املنطق

عبد الرحيم البطيح النعيمي
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عاء ثابت

محمد الحامدي

خمسون عاما 
من التنوير االستراتيجي

قــال عــاء ثابت، رئيــس تحريــر جريــدة االهــرام.. بجمهورية 
مــر العربيــة  بــأن مجلــة »درع الوطــن« مــن خــال 
الخمســون عامــاً املاضيــة اســتطاعت أن تنهــض مبــا  ســامه 
ــة  ــارات العربي ــة اإلم ــس يف دول ــراتيجي”، لي ــر االس “التنوي
ــة  ــة العربي ــج واملنطق ــة الخلي ــل يف منطق املتحــدة فقــط، ب
ــز  ــن حج ــرة م ــك الف ــال تل ــتطاعت خ ــام. واس ــكل ع بش
مقعدهــا يف مقدمــة املجــات اإلســراتيجية والعســكرية 
العلميــة الرصينــة، التــي ال غنــى ألي باحــث جــاد أو مهتــم 
بالقضايــا اإلســراتيجية والعســكرية عــن اقتنائهــا واالســتفادة 
مــن موضوعاتهــا املتعــددة والقــادرة عــى تقديــم “بانورامــا” 
ــر  ــا بحــق نه ــة. إنه ــارات واملنطق ــة لألوضــاع يف اإلم حقيقي
مــن املعلومــات واألخبــار والتحليــات لــكل مــا يــدور 
ــور  ــق باألم ــام يتعل ــي في ــل واإلقليم ــتوين املح ــى املس ع

ــكرية.  ــراتيجية والعس اإلس
ــة ملســرة  ــع عــن متابعــة دقيق ــري الناب ــاً .. ويف تقدي مضيف
املجلــة املهنيــة والعمليــة فإن رس نجــاح املجلة واســتمراريتها 
يكمــن أوال يف اإلرادة السياســية املقــدرة لقيمــة وجــود مثــل 
هكــذا مجــات باللغــة العربيــة تضاهــي املجــات الدوليــة، 
وثانيــا يف قــدرة ورؤيــة كل مــن تــوىل رئاســة تحريرهــا عــى 
ــي  ــال الصحف ــواء يف املج ــورات س ــة التط ــد ومواكب التجدي
العلــوم  الدقيــق للمجلــة وهــو  التخصــص  أو يف مجــال 
ــة عــرب  ــع أعــداد املجل االســراتيجية والعســكرية. ومــن يتاب
نصــف قــرن مــن عمرهــا يســتطيع بســهولة أن يقــف عــى 
حقيقــة ذلــك التطــور والتحديــث الــذي طــال املجلــة. فكــام 
ــة اإلمــارات، فإنهــا ـ أي  ــة مســرة دول رافقــت مســرة املجل
املجلــة ـ حــذت حــذو الدولــة يف التطــور والتحديــث والنظــر 
ــس  ــة األب املؤس ــى رؤي ــئ ع ــة تتك ــن ثاقب ــتقبل بع للمس
ــرام  ــه واح ــه الل ــان رحم ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي الش
فكــرة تواصــل األجيــال والبنــاء عــى مــا تــم انجــازه لوضــع 
الدولــة يف املكانــة التــي تليــق بهــا، وهكــذا كانــت وأصبحــت 
وســتظل مجلــة »درع الوطــن«، مجلــة تليــق بتجربــة دولــة 

اإلمــارات. 
فــكل التهنئــة لـــ »درع الوطــن« وللوطــن نفســه )اإلمــارات( 
بالعيــد الذهبــي، واثقــا بــأن التجربــة مــا زالــت حبــى بالكثر 

ــراتيجي  ــر االس ــتمرار والتنوي ــد واالس ــور والتجدي ــن التط م
ــم القامئــن  ــن قبله ــة وم ــى املجل ــة وإرادة القامئــن ع برؤي

عــى دولــة اإلمــارات الشــقيقة. 

مصدر ثقة

ــد  ــن: لق ــة الصحفي ــس جمعي ــامدي، رئي ــد الح ــال محم ق
نجحــت درع الوطــن عــى مــدى خمســة عقــود أن تكــون 
لقــادة  واالســراتيجية  العســكرية  املصــادر  أهــم  أحــد 
ومنتســبي القــوات املســلحة، واســتطاعت أن تكــون مصــدر 
ــات  ــة الكلي ــور، وطلب ــح الجمه ــف رشائ ــة ملختل ــة عام ثقاف
واملعاهــد  والجامعــات ملــا تحويــه مــن معلومــات وأبحــاث 
عــن  ناهيــك  االســراتيجي،  والعمــق  بالحداثــة  تتســم 

ــز. ــي املمي ــا الرقم حضوره
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جميل الذيايب

محمد يوسف

قــال محمــد يوســف، اإلعامــي والكاتــب اإلمــارايت، بحثــت 
عــن العــدد األول ملجلــة »درع الوطــن« ووجدتــه بن األشــياء 
ــا  ــة عمره ــة طويل ــا رحل ــا، بينن ــظ به ــي أحتف ــة الت الثمين
خمســون ســنة، ومازلــت أبحــث بــن آالف املطبوعــات 

ــتيكية. ــات الباس ــرة يف الحاوي املنت
أردت أن أســرجع ذلــك اليــوم بــكل تفاصيلــه، بالنســبة 
يعشــق  ثانــوي،  الثالــث  مشــارف  عــى  يقــف  لطالــب 
الصحــف واملجــات، وهــي عــادة أحمــد اللــه أنهــا مل تضعف 
يومــاً، ألنهــا أثــرت يف حيــايت، وحــددت مســاري، ولهــا مكانــة 

ــي. ــزة يف قلب عزي

ذكرى عزيزة

وأضــاف بــأن مجلــة »درع الوطــن« أول مطبوعــة تهتــم 
ــرف إىل  ــا، وأتع ــرأ محتواه ــح وأق ــكري أتصف ــأن العس بالش
ــه  ــيكون ل ــامً س ــيئاً عظي ــأن ش ــي ب ــئ، كان يوح ــاع ناش قط
ــموخ إىل  ــر بش ــن ننظ ــد كان، فنح ــان، وق ــن الزم يف اآليت م
ــوم  ــذ ي ــذل من ــر ب ــد كب ــرة جه ــي مث ــلحة، وه ــا املس قواتن
ــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة  التأســيس واســتمر بقي
ــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة، حفظــه اللــه، واســتمر  بــن زاي
حتــى اليــوم برعايــة وإدارة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى 
للقــوات املســلحة، وبعطــاء قــادة تولــوا مســؤولياتهم بــكل 

ــاٍن. إخــاص وتف
الوطــن«، وكل  »درع  إدارة  والزميــات يف  للزمــاء  تحيــة 
التقديــر للذيــن مــروا عليهــا وحافظــوا عــى مكانتهــا طــوال 

ــا. ــم ولن ــة له ــت حافل ــود كان خمســة عق

نموذج إعالمي ملهم لألجيال 

أكــد جميــل الذيــايب، رئيــس تحريــر صحيفــة “عــكاظ”، 
ــأن  ــت” ب ــعودي غازي ــة “س ــام عــى صحيف ــرف الع وامل
مجلــة »درع الوطــن« كانــت ومــا زالــت مــن النــامذج 
اإلعاميــة املضيئــة يف دولــة اإلمــارات وخارجهــا، وذلــك نتــاج 
خــربات تراكميــة وجهــود عظيمــة لخدمــة اإلمارات وشــعبها. 
ومســرة تلــك العقــود داللــة عــى ثقــة كبــرة يف »درع 

ــة. ــا املرف ــا وإنجازاته ــا وقدراته ــر إمكاناته ــن« نظ الوط
وأضــاف بــأن احتفــال املجلــة مبــرور ٥٠ عامــاً عــى تأسيســها 
ــن  ــن مهم ــع حدث ــن م ــود يتزام ــة عق ــتمرارها لخمس واس
تشــهدهام اإلمــارات؛ اســتضافة معــرض “إكســبو” العاملــي، 
ــة  ــة واحــدة قوي ــاً كدول ــة بـــ 50 عام ــال الدول ــرب احتف وق

ــرة. ومؤث
مؤكــداً بــأن رحلــة »درع الوطــن« الطويلــة، ملهمــة لألجيــال، 
مــن خــال مــا قدمتــه مــن تضحيــات ونجاحــات وإنجــازات 
ومبــادرات إيجابيــة عــى أصعــدة عــدة، وليــس اإلعــام 
ــريب  ــعبها الع ــارات وش ــادة اإلم ــكات لق ــده.. كل التربي وح
ــد  ــن« باملزي ــقاء يف »درع الوط ــات لألش ــل، وكل األمني األصي

ــز والنجــاح. ــق والتمي مــن التأل
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ــب  ــة األصع ــت املعادل ــا، حقق ــبوا إليه ــا وانتس ــوا فيه عمل
متخصصــة  قضايــا  معالجــة  وهــي  اإلعامــي  العمــل  يف 
وإســراتيجية كــربى قــد تبــدو بعيــدة عــن القــاريء العــادي 
وتحقيــق اإلنتشــار الواســع، وذلــك بفضــل قدرتهــا العبقريــة 
ــات  ــن املوضوع ــز م ــث بكن ــاري أو الباح ــد الق ــى تزوي ع
مــن  شــديدة  بساســة  فانتقلــت  والتاريخيــة  الحديثــة 
اإلعــام العســكري املتخصــص إىل اإلعــام الشــامل الــذي 
ــد  ــه ، بع ــت اهتاممات ــا كان ــام كان وأي ــاريء أين ــل للق يص
ــي  ــدم التكنولوج ــتثامر التق ــن يف اس ــت درع الوط أن أبدع
الهائــل وحجــزت لنفســها موقعــا رياديًــا يف الكثــر مــن 
املنصــات الرقميــة اإلعاميــة لتصــل رســالتها اإلعاميــة عــى 

ــن . ــاق ممك ــع نط اوس
ــة  ــرتها الحافل ــد مس ــوم وبع ــن« الي ــأن »درع الوط ــد ب وأك
ــا هــي مرجــع عســكري  ــدى خمســن عاًم ــى م ــدة ع املمت
ــد أن  ــن يري ــن م ــكل م ــق  ل ــايت متدف ــز معلوم ــري وكن ث
اإلمــارات  العســكرية يف دولــة  القــوات  يستكشــف دور 
ــاع  ــذا القط ــور ه ــح تط ــل ومام ــدة ومراح ــة املتح العربي
املهــم، والتعــرف عــى كل األحــداث والتطــورات األمنيــة 

والعســكرية يف املنطقــة .
ويف الختــام ، ال يســعني إال أن أتوجــه بخالــص التهنئــة 
ــام  ــت منوذًجــا يــدرس يف اإلع إىل درع الوطــن التــي قدم
العســكري، ، متمنيــا لجميــع منتســبي املجلــة مواصلــة 

. وإبداعاتهــم  نجاحاتهــم 

مؤنس املردي

درع الوطن مرجع عسكري 
ثري وكنز معلوماتي 

متدفق  لكل من من يريد 
أن يستكشف دور القوات 

المسلحة في دولة 
اإلمارات 

مسيرة حافلة وعطاء مستمر

قــال مؤنــس املــردي، رئيــس تحريــر البــاد البحرينيــة: 
شــكلت انطاقــة »درع الوطــن« قبــل خمســن عاًمــا خطــوة 
ســباقة وملهمــة يف عــامل اإلعــام العســكري، كــام كانــت 
مســرتها طــوال هــذه الفــرة مســرة معطــاءة متميــزة وثرية 
إنتاجهــا اإلعامــي وغزيــرة يف معلوماتهــا وتحلياتهــا  يف 
ودراســاتها العســكرية ومتقدمــة يف أطروحاتهــا ورؤاهــا لــكل 
ــة  ــتويات املحلي ــى املس ــكري ع ــاع العس ــق بالقط ــا يتعل م

ــة . ــة والعاملي واإلقليمي
وهــا هــي مجلــة درع الوطــن تحتفــل اليــوم مبــرور خمســن 
عاًمــا عــى إصدارهــا، متكنــت خالهــا وبــكل كفــاءة وإقتــدار 
ــارات  ــة اإلم ــت يف دول ــكري ليس ــور العس ــد التط ــن رص م
العربيــة املتحــدة فقــط، بــل يف الخليــج والعــامل العــريب 
بشــكل عــام، كــام مل تركــن إىل املواضيــع العســكرية فقط، بل 
ذهبــت البعــد مــن ذلــك مــن خــال إصدارتهــا املتخصصــة 
ــوم العســكرية ودراســة الكثــر مــن املتغــرات التــي  يف العل
تطــرأ عــى العــامل وترصــد إنعكاســاتها عــى املنطقــة، فكانت 
عــى قــدر طمــوح القــاريء وتطلعاتــه وقــادرة عــى إشــباع 
نهمــه للعلــم واملعرفــة عموًمــا وجعلتــه قريبًــا مــن األحــداث 

ــا بتاثراتهــا وســيناريوهاتها . ملــاًم بأبعادهــا وواعيً
وأضــاف .. لقــد حققــت مجلــة درع الوطــن بإحرافيــة 
ومهنيــة شــديدة تحســب لــكل القامئــن عليهــا وجميــع مــن 
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ــا  ــت خطّه ــة ووضع ــت املجل ــي أسس ــدة الت ــة املتح العربي
ــن دراســات  ــا م ــر مضمونه ــت عــى تطوي ــري وعمل التحري
وبحــوث جمعــت بــن عمــق التحليل واســتراف املســتقبل.

دولــة  ولإلعــام يف  االماراتيــة  املســلحة  للقــوات  فهنيئــا 
االمــارات عــى هــذا املنجــز الهــام الــذي ميكــن املفاخــرة بــه، 
عــى أمــل أن تســتمر “ درع الوطــن “ لعقــود قادمــة و تظــل 

ــة الوطــن العــريب  . ــارات وكاف ــا لام ــا وفكري ــا اعامي درع

د. مرشد الدراجي

ز  درع الوطن نموذج مميَّ
للمجالت المتخصصة في 

مجال الدفاع من حيث المعرفة 
المتعمقة والتحليل التفصيلي 

للموضوعات األساسية

نصف قرن من التميز والعطاء

ذكــر الدكتــور مرشــد الدراجــي، رئيــس تحريــر صحيفــة 
»درع  ومجلــة  اليــوم  بــأن  املغربيــة  باململكــة  مراكــش 
الوطــن« تطــوي نصــف قــرن مــن مســرتها املتميــزة أقــف 
ــة األحــداث  ــر يف مواكب ــام دورهــا الكب ــر أم باحــرام وتقدي
السياســية والعســكرية مبهنيــة عاليــة بفضــل إرادة القامئــن 
عليهــا وطاقمهــا الخبــر ، لقــد ســاهمت بلغتهــا الريــة 
والعميقــة يف تكويــن وعــي صائــب لــدى الجمهــور و إدراك 
حقيقــة مــا يجــري يف الوطــن العــريب فعــى امتــداد خمســن 

ســنة صنعــت ملحمــة كــربى ملــروع هــو مــروع الوطــن 
العــريب فكانــت قضايــا كل االوطــان العربيــة محــط إهتــامم 
ــن  ــعا ب ــدى واس ــت ص ــي الق ــة الت ــي املجل ــن دفت ــم ب دائ

ــن.. ــن والباحث ــن واملثقف األكادميي
ــن حجــم  ــريب يف حاجــة ملــروع م ــاف أن الوطــن الع وأض
»درع الوطــن«  فهــي األفــق الرحــب الــذي تحتاجــه كل 
ــام  كل  ــع أم ــك  الحصــن املني ــة لتكــون ذل األوطــان العربي
مــا يربــص باملجتمــع العــريب مــن أفــكار مســتوردة هّدامــة.

 متمنيــاً ملجلــة” درع الوطــن”  دوام التألــق والعطــاء لتتابــع 
مســرتها يف العلــو والتميــز

درع الوطن حدث إعالمي مهم

قــال نجــم الديــن العــّكاري، رئيــس تحريــر جريــدة »االنوار« 
التونســية بــأن احتفــال “ درع الوطــن “ مبــرور نصــف قــرن 
ــاّم ، إذ  ــا مه ــا إعامي ــرب حدث عــى صــدور أول أعدادهــا يعت
ليــس ســها أن تواصــل دوريــة متخصصــة الصــدور بانتظــام 
ملــدة خمســن عامــا،  يف زمــن تراجعــت فيــه نســبة اإلقبــال 

عــى الصحافــة الورقيــة يف الوطــن العــريب والعــامل .
مضيفــاً بــأن صمــود مجلــة عســكرية واســراتيجية ، لخمســة 
عقــود متتاليــة،  يــدل عــى ثــراء مضامينهــا وعمق الدراســات 
والبحــوث التــي تقّدمهــا يف كل املجــاالت ، بأقــام مميزة ، ويِف 
ذلــك شــهادة نجــاح لــكل القامئــن عليهــا وملديريــة التوجيــه 
املعنــوي يف القيــادة العامــة للقــوات املســلّحة لامــارات 

نجم الدين العّكاري
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سر نجاح درع الوطن 
واستمراريتها يكمن 

في اإلرادة السياسية 
والعسكرية المقدرة 
لقيمة وجود المجلة 

والتي تضاهي 
المجالت الدولية

رائد برقاوي

مكرم الطراونة

درع الواجب

قــال رائــد برقــاوي، رئيــس التحريــر التنفيــذي لصحيفــة 
الخليــج بأنــه درجــت العــادُة أن تتبــادل اإلصــدارات التهــاين 
يف مناســبات تأسيســها، لكــن حــن يتعلــق األمــُر مبجلــِة 

ــب. ــادي إىل الواج ــاوز الع ــه يتج ــن«، فإن »درع الوط
مضيفــاً بأننــا لســنا أمــام اصــدار دوري متخصــص، إمنــا 
نحــن إزاء ســجل وطنــي يواكــب منــذ نشــأة الدولــة خطــى 
ــرتها  ــع مس ــدان ونتاب ــن ومي ــا يف كل زم ــز به ــة نعت مؤسس

ــرف. ــة وال ــز واملهاب ــرزة بالع املط
ــن  ــر م ــدٍر كب ــًة تنطــوي عــى ق ــة مهن ــت الصحاف وإذا كان
ــإن  ــة، ف ــن حراســة رشف الكلم ــا م ــم وتكتســب قيمته القي
مجلــة »درع الوطن«، بانتســابها إىل قواتنا املســلحة الباســلة، 
تظفــر، فــوق ذلــك، مبعــاين التضحيــة وبــذل الغــايل والنفيــس 
مــن أجــل اإلمــارات واملرابطــة بعــن ال تنــام عــى حدودهــا 

حاميــة ألهلهــا ومقدراتهــا.
ــع  ــارات م ــة اإلم ــت راي ــود تح ــا جن ــنا، وكلن ــيء أنفس نهن
اختــاف مواقعنــا، بــأن لدينــا مجلــة بقيمــة »درع الوطــن« 
التــي نراهــا درعــاً إعاميــة تنطــق بالحــق الــذي هــو صــوت 
ــام  ــا البواســل حيث ــا املســلحة الباســلة وصيحــة رجاله قواتن

كانــوا.

إثراء الفكر االماراتي والعربي

بــارك مكــرم الطراونــة رئيــس تحريــر الغــد األردنيــة ملجلــة 
»درع الوطــن« مــرور 50 عامــا عــى إصدارهــا األول يف شــهر 
اغســطس العــام 1971، وقــد متكنــت مــن أن تكــون بوابــة 
ــارات  ــة اإلم ــم دول ــي ته ــا الت ــن القضاي ــدد م ــة يف ع معرفي
ــليط  ــع تس ــام، م ــه ع ــريب بوج ــامل الع ــاص، والع بوجــه خ
الضــوء يف ذات الوقــت عــى قضايــا عامليــة، وتحديــدا يف 

ــراتيجية. ــكرية واالس ــاالت العس املج
وأضــاف، وإذ تحتفــل املجلــة بيوبيلهــا الذهبــي فإننــي أرجــو 
أن تواصــل تألقهــا وتحقيــق رؤيتهــا املســتقبلية يف كافــة 
ــال  ــن خ ــة م ــراتيجية والثقافي ــكرية واالس ــاالت العس املج
كوادرهــا املتخصصــة، يف كافــة صنــوف العمــل الصحفــي مــن 

لقــاءات وتحقيقــات وتقاريــر ودراســات وأبحــاث ومقــاالت، 
مــع أهميــة الركيــز عــى التقنيــات الحديثــة املرتبطــة 
بالصــورة والفيديــو، بهــدف إثــراء الفكــر االمــارايت والعــريب.
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صنـــــي جـــــروم

أالن بيفورد

نصف قرن من اإلنجازات

تاميــز  تحريــر  رئيــس  بيفــورد،  أالن  قــال  جانبــه  مــن 
ــل  ــل يف اليوبي ــاز املتمث ــأن  اإلنج ــة ب ــبيس الربيطاني ايروس
الذهبــي ألي مجلــة إمّنــا هــو أمــر جديــر باالحتفــاء، و»درع 
الوطــن« قــد قامــت بإنجــاز رائــع عــى مــدى نصــف قــرن؛ 
إْذ كانــت مجلــة حافلــة باإلنجــازات للقــوات املســلحة بدولــة 

ــدة. ــة املتح ــارات العربي اإلم
ــم  ــي تض ــر Times Aerospace الت ــس تحري ــي رئي وبوصف
 Times ــاة التلفزيونيــة ــة Arabian Aerospace  والقن مجل
Aerospace TV، ميكننــي القــول إننــا كثــراً مــا كنــا ميلؤنــا 
اإلعجــاب بعمــق معرفــة »درع الوطــن« وســعة شــمول 
تغطيتهــا للهيئــات واألنشــطة املشــركة بــن دولــة اإلمــارات 

ــن تعمــل معهــم. والحلفــاء الذي

نموذج متميز للمجالت 
المتخصصة

ــاع  ــر  أيرومــاج آســيا والدف ــر تحري ــي جــروم مدي أكــد صن
العــريب بأنــه ليــس مــن الســهل عــى أي مجلــة، مهــام كانــت 
ــاً، ال  ــن، أن تُكمــل 50 عام ــارة فائقت ــة ومه ــن براع ــه م علي
ــث  ــن حي ــربى، م ــؤولية ك ــا مبس ــد إليه ــا يُعه ــيام عندم س
ــة. وال  ــَة الرســميَة للقــوات املســلحة يف أي دول ــا املجل كونُه
ريــب أن اليوبيــل الذهبــي بالنســبة إىل مجلــة »درع الوطن« 
ــة العســكرية واالســراتيجية الصــادرة عــن  – بوصفهــا املجل
القيــادة العامــة للقــوات املســلحة بدولــة اإلمــارات العربيــة 

املتحــدة – يعــّد عامــة فارقــة أخــرى جديــرة باالحتفــاء بهــا.
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــدت دول ــد وع ــاف، لق وأض
ووفّــت بوعدهــا وأنجــزت، وحرصــت مجلــة »درع الوطــن« 
عــى الــدوام عــى تعريــف العــامل بإنجــازات الدولــة يف 
ــد  ــاً. لق ــن عام ــدى خمس ــى م ــران ع ــاع والط ــال الدف مج
ــزاً للمجــات املتخصصــة  كانــت »درع الوطــن« منوذجــاً مميَّ
يف مجــال الدفــاع؛ مــن حيــث املعرفــة املتعمقــة والتحليــل 
املناســبة،  هــذه  األساســية. ويف  للموضوعــات  التفصيــل 
Aero- ــاج”  ــْي “أيروم ــر يف مجلّتَ ــر التحري ــي مدي )وبوصف

العــريب” )Arabian Defense(، أوّد أن  mag( و “الدفــاع 
أتقــدم بأحــر التهــاين إىل مجلــة »درع الوطــن« وفريقهــا 
املتميــز، مــع أطيــب متنيــايت لكــم مبســرة مثمــرة وصــوالً إىل 

ــة. املئوي

»درع الوطن« نموذج 
مميز للمجالت 

المتخصصة في مجال 
الدفاع
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2012
2021

اإلستعداد 
للخمسين



2012
وضعت خطة إستراتيجية لإلستفادة من كافة 2021

أدوات الذكاء االصطناعي وتوظيفها لدعم المهام 
الصحفية المختلفة للمجلة، وتوسيع دائرة التغطية 

اإلعالمية وتحسين التغطية اإلخبارية وتزويد جمهور 
مجلة »درع الوطن« الداخلي والخارجي بالمحتوى 
اإلخباري حسب إهتمامه وتفضيالته مع اإلحتفاظ 

بقصب السبق في المجال اإلعالمي العسكري ونشر 
األخبار المتعلقة بالصناعات الدفاعية، كما تم في هذه 

المرحلة تعزيز عالقات التعاون مع مختلف شركات 
الصناعات الدفاعية على مستوى العالم من خالل 

جعل »درع الوطن« منصة مهمة لعرض المنتجات 
والمبتكرات والتقنيات الدفاعية كافة. 



أكد عدد من مدراء مراكز الدراسات والبجوث االسرتاتيجة داخل الدولة 
وخارجها، يف تحقيق خاص مبناسبة اليوبيل الذهبي ملجلة درع الوطن، بأن 

املجلة أثرت القراء واملتخصصني بكل جديد يف قضايا األمن والدفاع، ومل 
تتوقف دامئاً عن تطوير الشكل واملحتوى، ومل تتواَن يوماً عن الدفاع عن 

قضايا الدولة ، وكانت، وستبقى، ركناً جوهرياً، يف بناء املعرفة االسرتاتيجية 
والعسكرية والحفاظ عىل قوة االتحاد...

تحقيق: العقيد الركن/ يوسف الحداد

مراكز الفكر والدراسات االستراتيجية

»درع الوطن« في عمرها 
الخمسين أصبحت إحدى الدوريات 

االستراتيجية المهمة على 
الساحة العربية والدولية 

منصور بن محمد بن راشد أثناء زيارته لجناح
»درع الوطن« يف معرض »آيدكس«

102

تحقيـــــــــــــــــق



»درع الوطن« منهجية 
ومــواكبة

أكــد الدكتــور ســلطان النعيمــي، مديــر عــام مركــز اإلمــارات 
للدراســات والبحــوث االســراتيجية بــأن املتابــع ملجلــة »درع 
الولــوج اىل محتواهــا املهتــم بالشــٔوون  الوطــن« وقبــل 
العســكرية واالســراتيجية يــدرك مــدى أهميــة هــذه املجلــة 
بدايــة مــن نيــل رشف تســميتها عــى يــد املغفــور لــه الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان »طيــب اللــه ثــراه« مــروراً بتزامنهــا مــع 
قيــام اإلتحــاد وليــس انتهــاًء بارتباطهــا مبؤسســة تعتــرب 

ــا املعطــاء. الحصــن الحصــن لوطنن
ــة »درع الوطــن« يف تجســر  وأضــاف .. لقــد ســاهمت مجل
ــى  ــواء ع ــا س ــكرية وإنجازاته ــة العس ــن املؤسس ــة ب العاق

الدكتور  سلطان النعيمي

د. عل بن متيم

درع الوطن كّرست نفسها منبرًا إعالميًا 
وطنيًا مهمًا واستطاعت أن تقدم 

بمهنية إعالمية الكلمة الصادقة 
والهادفة والمسؤولة التي تعزز الوحدة 

الوطنية والتالحم المجتمعي 

الوالء والعطاء غير المحدود

ــور عــل بــن متيــم، رئيــس مركــز أبوظبــي للغــة  أكــد الدكت
ــاالت  ــن احتف ــع أن تتزام ــن الطال ــن ُحس ــه مل ــة بأن العربي
»درع الوطــن« مــع اإلحتفــاء بالذكــرى الخمســن لتأســيس 
ــا  ــذ يومه ــن« من ــت »درع الوط ــد دأب ــارات. فق ــة اإلم دول
ومنوهــا  املســلحة  القــوات  تطــور  متابعــة  عــى  األول 
ــا  ــن. وم ــاض الوط ــى حي ــاظ ع ــبيل الحف ــا يف س وتضحياته
ــوم .  ــال إىل  الي ــم لألجي ــو مله ــى نح ــك ع ــع ذل ــزال تتاب ت

فعــى إمتــداد خمســن عامــا  رســمت »درع الوطــن« هــذا 
ــارات وصــورت إنجــازات  ــخ اإلم ــن تاري ــب املــرق م الجان
القــوات املســلحة الفريــدة وقيمهــا النبيلــة  ورســمت معــامل 

ــر. ــتقبل الخ املس
ــر  ــب تغ ــن أن تواك ــتطاعت درع الوط ــد اس ــاف .. لق وأض
العــامل يف مجــال اإلعــام املقــروء مــن خــال الجهــد والعمــل 
ــرن  ــي املنظــم . كــام  إســتطاعت أن تعكــس نصــف ق املهن
ــه  ــن وتقدم ــن الوط ــى أم ــاظ ع ــازات للحف ــة باإلنج حافل

ــه. ونهضت
ــى  ــت ع ــي تأسس ــة الت ــوذج للصحاف ــن« من إن »درع الوط
أرض راســخة وهــي ترســم  املســتقبل الزاهــي الــذي تتحقــق 
فيــه اآلمــال والطموحــات، وهــي مثــال عــى الــوالء والعطــاء 

غــر املحــدود.
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املســتوى املحــل أو الــدويل واســهاماتها الخالــدة يف املجــال 
ــق  ــع لصي ــرب تتب ــدين ع ــع امل ــراد املجتم ــن أف ــاين، وب اإلنس
لهــذه اإلنجــازات وتســليط الضــوء عليهــا مــن خــال التقارير 
والدراســات عــرب أعــداد مجلــة درع الوطــن خــال الســنوات 

الخمســن القادمــة.
ــو  ــارت نح ــل س ــك ب ــن«  بذل ــة  »درع الوط ــف مجل مل تكت
ــا  ــز محتواهــا بالدراســات العســكرية واالســراتيجية م تعزي
ــر  ــدويل، لتس ــي وال ــام اإلقليم ــق بُعده ــاهمت يف تحقي س
نحــو الخمســن ســنة القادمــة معــززة بنضــج التجربــة 

ــربات. ــم الخ وتراك

الى األمام درع الوطن

بــارك الدكتــور فهــد الشــليمي، مركــز الــرق األوســط 
دولــة  لقيــادة  واإلســراتيجية،  السياســية  لإلستشــارات 
ــارات  ــة االم ــية والعســكرية ولشــعب دول ــارات السياس اإلم
العربيــة املتحــدة الشــقيقة الذكــرى الخمســن لتأســيس 
ــي  ــن باق ــزة ع ــارات متمي ــة االم ــل دول ــذي جع ــاد ال االتح
ــزا  ــا متمي ــيا واجتامعي ــا سياس ــق نظام ــرى وخل ــدول األخ ال
يشــهد الجميــع لــه وســاهم هــذا اإلتحــاد يف دعــم القضايــا 
العربيــة واإلســامية والخليجيــة.  يلعــب االعــام دورا رئيســا 
يف نقــل الرســائل اإلعاميــة واســتيعابها والتعليــق عليهــا    
ويشــكل اإلعــام العســكري أحــد أدوات القــوة الناعمــة 
للــدول ويشــكل درعــا ورافــدا معلوماتيــا للدولــة عــرب 
ــة ذات التأثــر الكبــر وهــي القــوات  أحــد مؤسســات الدول
الخمســن لصــدور مجلــة  الذكــرى  املســلحة. ومبناســبة 

فهد الشليمي

الدور التوعوي والثقافي 
الذي تقوم به مجلة »درع 

الوطن« وطاقمها المتميز 
يستحق التقدير والشكر 

مّنا كقارئين ومتابعين لهذا 
الصرح اإلعالمي العسكري
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درع الوطــن اإلماراتيــة الخليجيــة يطيــب لنــا أن نهنــئ 
قيــادة دولــة االمــارات السياســية والعســكرية عــى إصــدار 
ــه  ــز ب ــذي نفتخــر ونعت ــريف العســكري ال ــرح املع هــذا ال
ــة  ــر مجل ــم تحري ــدم لزمــايئ العســكرين وطاق واود ان اتق
درع الوطــن عــى جهودهــم ومــن ســبقوهم يف إصــدار 
املؤسســات  تخــدم  والتــي  والهادفــة  الجــادة  املواضيــع 
ــذي  ــايف ال ــوي والثق ــدور التوع ــة. إن ال ــكرية واملدني العس
تقــوم مجلــة درع الوطــن وطاقمهــا املتميــز يف نقــل رســائل 
ــم او خارجــه  ــة داخــل االقلي االمــارات االنســانية والعملياتي
ــة واملشــاركة  ــة العســكرية والثقافي ــدة االكادميي ونــر الفائ
ــا  ــر والشــكر من ــة عمــل يســتحق التقدي يف نشــاطات الدول
كقارئــن لهــذا الــرح اإلعامــي العســكري والشــكر موصــول 
للتوجيــة املعنــوي يف دولــة االمــارات الذي يســاهم مســاهمة 
فعالــة يف نقــل الرســائل اإليجابيــة للــدور الفعــال والحيــوي 
ــا  ــا انه ــة. حق ــلحة االماراتي ــوات املس ــه الق ــوم ب ــذي تق ال
ــراءه  ــذي نق ــاين ال ــكري واإلنس ــايف والعس ــن الثق درع الوط
ــارات  ــة االم ــربوك لدول ــول م ــه ونق ــاهده ونســتمع الي ونش
العربيــة املتحــدة يف عيدهــا الخمســن ومــربوك ملجلــة درع 

ــن. ــمعتها الخمس ــى ش ــن ع الوط

منبر إعالمي وطني مهم

ــي  ــذي لألرشــيف الوطن ــر التنفي ــه ماجــد، املدي ــد عبدالل أك
بــأن مجلــة »درع الوطــن« تعمــل منــذ صدورها يف أغســطس 

منصور النقيدان د. محمد عبدالله العل

ــراز  ــا الحكيمــة عــى إب 1971 وهــي تنهــل مــن رؤى قيادتن
الوجــه الحضــاري لقواتنــا املســلحة، فهــي املجلــة العســكرية 
واإلســراتيجية التــي تقــدم مــادة ثقافيــة ومتخصصــة تعكــس 
اســراتيجيات التطــور التقنــي الــذي يشــهده العــامل يف شــتى 
املجــاالت، وترصــد مــا حققتــه القــوات املســلحة اإلماراتيــة 
ــا  ــذا م ــز، وه ــب والتجهي ــد التدري ــى صعي ــور ع ــن تط م
القــوات  مســرة  يف  مهــامً  توثيقيــاً  دوراً  تــؤدي  جعلهــا 

املســلحة الباســلة.
وأشــار  .. لقــد كرّســت »درع الوطــن« نفســها منــرباً إعاميــاً 
وطنيــاً مهــامً، واســتطاعت أن تقــدم مبهنيــة إعاميــة الكلمــة 
الصادقــة والهادفــة واملســؤولة التــي تعــزز الوحــدة الوطنيــة 
والتاحــم املجتمعــي، وعملــت عــى تكريــس ريــادة االتحــاد 
ــى  ــا ع ــت جهوده ــة، وكان ــازات الوطني ــن اإلنج ــاره م ومث
مــدار نصــف قــرن تصــّب يف تكويــن الشــخصية العســكرية 

عبدالله ماجد

نحن على ثقة بأن درع الوطن 
سوف تتابع مسيرتها في 

الخمسين عامًا القادمة 
بإرادة وعزيمة خلف قيادتنا 

الرشيدة لتعزز مسيرة 
التنمية والتطوير المستدام
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ــال  ــن خ ــة م ــا املعرفي ــع مهارته ــكرية ورف ــة العس البري
ــي  ــي األدوار الت ــة، وه ــربات الحديث ــارف والخ ــم املع تقدي

ــدار.  ــاءة وإقت ــة بكف ــا املجل قامــت به
منــذ  الوطــن«  »درع  مجلــة  شــكلت  لقــد   .. وأضــاف 
صدورهــا مدرســة فريــدة يف اإلعــام العســكري، متيــزت 
ــم  ــا يه ــة كل م ــرة يف معالج ــة الكب ــة والدق ــة العالي باملهني
ــايف  ــري والثق ــم الفك ــزز وعيه ــلحة ويع ــوات املس ــاء الق أبن
وإنتامءهــم الوطنــي، مــا جعلهــا واحــدة مــن أهــم املجــات 

العســكرية إقليميــاً وعامليــاً.

مجلة متكاملة

ــد منصــور النقيــدان، مديــر حــرف وفاصلــة لإلعــام، أنــه  أكّ
ــات  ــن نجاح ــن م ــة درع الوط ــه مجل ــا حققت ــر إىل م بالنظ
وأداء إعامــي متميــز، ال نســتطيع إال أن نســجل إعجابنــا 
ــارزة، ال ســيام وأنهــا  ــة الب ــا لهــذه الوســيلة اإلعامي وتقديرن
ــرة إهتامماتهــا، ومل تكتــف برصــد  اســتطاعت أن توســع دائ
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  املســلحة  القــوات  إنجــازات 
ــه  ــوم ب ــا تق ــهودة مل ــا املش ــت متابعاته ــل كان ــدة، ب املتح
ــدول الخليــج  ــاون ل قواتنــا املســلحة يف دول مجلــس التع
ــن  ــاً م ــة، وإنطاق ــة واألجنبي ــدول العربي ــائر ال ــة وس العربي

ــي. ــن الوطن ــوم األم ــاملة ملفه ــا الش رؤيته
ومل يكــن إهتــامم املجلــة مقتــراً عــى الجانــب اإلخبــاري، 
ــا  ــن تخصيصه ــاً ع ــل، فض ــب التحلي ــداه إىل الجان ــل تع ب
ــر  ــرأي، األم ــاالت ال ــب التثقيفــي ومق ــة للجان مســاحة كافي

الدكتور إبراهيم غايل

ــا  ــا وتفخــر بإخاصه ــزم بواجباته ــي تلت ــة الت ــة الواعي الوطني
لوطنهــا ووالئهــا لقيادتهــا. 

وأضــاف .. ونحــن عــى ثقــة بــأن مجلــة »درع الوطــن« 
ــإرادة  ــة ب ــاً القادم ــع مســرتها يف الخمســن عام ســوف تتاب
ــة  ــرة التنمي ــزز مس ــيدة، لتع ــا الرش ــف قيادتن ــة خل وعزمي
والتطويــر املســتدام، وتســهم يف تعزيــز أيديولوجيــا القــوات 
ــة ليســت  ــر برع ــذي يتغ ــا ال ــة يف عاملن املســلحة اإلماراتي

ــبوقة. مس
أصــدق التهــاين والتربيــكات ألرسة تحريــر املجلــة والعاملــن 
فيهــا وهــم يحتفلون بالذكرى الســنوية الخمســن لتأسيســها، 

متمنــن لهــم دوام التوفيــق والنجــاح والســداد. 

مدرسة فريدة في اإلعالم 
العسكري

ــه العــل، الرئيــس  ــور محمــد عبدالل ــال الدكت ــه ق مــن جانب
التنفيــذي ملركــز ترينــدز للبحــوث واالستشــارات بــأن مجلــة 
ــايض  ــرن امل ــف الق ــدى نص ــى م ــت ع ــن« قدم »درع الوط
منوذجــاً فريــداً ومتميــزاً يف العمــل الوطنــي واإلعامــي ليــس 
فقــط داخــل دولــة اإلمــارات، بــل أيضــاً عربيــاً ودوليــاً؛ فهــذه 
املجلــة العريقــة التــي تأسســت قبــل قيــام االتحــاد بأشــهر 
قليلــة مل تكــن فقــط شــاهداً حيــاً وصادقــاً عــى مــا شــهده 
ــة  ــار طيل ــة وإزده ــور ونهض ــن تط ــز م ــن العزي ــذا الوط ه
العقــود الخمســة املاضيــة فقــط، بــل كانــت أيضــاً تجســيداً 
ــيس  ــات التأس ــذ بداي ــة من ــادة اإلماراتي ــي القي ــاً لوع عملي
ــي  ــز الوع ــى تعزي ــل ع ــي يعم ــرب إعام ــود من ــة وج بأهمي
بــن املواطنــن كافــة، العســكرين منهــم واملدنيــن، بالــدور 
املهــم الــذي تقــوم بــه القــوات املســلحة يف خدمــة الوطــن 
وحاميــة أراضيــه ومكتســباته التنمويــة، وربــط القــوات 
ــة القــدرات  ــادة، فضــاً عــن تنمي املســلحة بالشــعب وبالقي

باتت »درع الوطن« في عمرها 
الخمسين إحدى أهم الدوريات 

اإلستراتيجية على الساحة 
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الدكتور محمد فايز

ــكري  ــارئ العس ــرص الق ــة يح ــة متكامل ــا مجل ــذي جعله ال
ــا. ــى متابعته ــكري ع ــر العس وغ

ونحــن اليــوم إذ نشــارك املجلــة احتفالهــا بعيدهــا الخمســن، 
نتمنــى لهــا دوام التوفيــق والنجــاح، ونشــد عــى أيــدي 
املرفــن عليهــا ملواصلــة النجــاح الــذي بــدأه أســافهم منــذ 

ــا عــام 1971. انطاقه

خمسون عامًا في خدمة 
المعرفة

أكــد الدكتــور إبراهيــم غــايل مديــر مركــز املســتقبل لألبحــاث 
والدراســات املتقدمــة بــأن املعرفــة قبــل القــوة املاديــة هــي 
ــوات املســلحة  ــادئ الق ــم ومب ــدرع األول للوطــن، وأن قي ال
هــي قــوة إلتحــاد دولــة اإلمــارات، وأن الثقافــة اإلســراتيجية 
ــاً عــن األســلحة والخطــط العســكرية،  ال تقــل مقــداراً ووزن
وأن التضحيــة والفــداء ألجــل الوطــن صــامم األمــن والتنميــة، 
ــظ  ــوة حف ــز ق ــن ركائ ــة م ــات الدفاعي ــر الصناع وأن تطوي
وأهــداف  رؤيــة  توجــز  وجميعهــا  واإلســتقرار..  األمــن 
ومبــادئ مجلــة »درع الوطــن« منــذ تأسيســها يف أغســطس 
ــة  ــذ البداي ــأ من ــاً أن ينش ــس غريب ــوم. ولي ــى الي 1971 وحت
هــذا الربــط املبــارش بــن قيــام إتحــاد دولــة اإلمــارات 
وبــن تأســيس معرفــة اســراتيجية وعســكرية، كانــت »درع 
الوطــن«، وال تــزال، رائــدة يف تطويرهــا، مــن خــال مجموعــة 
متميــزة مــن الخــرباء واملحللــن، الذيــن آمنــوا عــن يقــن بــأن 
قــوة املعرفــة هــي مــن صميــم قــوة اإلتحــاد، وأن العقيــدة 
العســكرية ال تشــتمل فقــط عــى الخطــط واإلســراتيجيات، 
بــل إنهــا أســاس بنــاء اإلنســان يف وطــن يســتمد عزتــه مــن 

ــه. ــة شــهدائه وأبنائ تضحي
وأضــاف، إن »درع الوطــن« يف عمرهــا الخمســن أصبحــت 
الســاحة  عــى  املهمــة  االســراتيجية  الدوريــات  إحــدى 
العربيــة، فقــد أثــرت القــراء واملتخصصــن بــكل جديــد 
ــر  ــن تطوي ــاً ع ــف دامئ ــاع، ومل تتوق ــن والدف ــا األم يف قضاي
الشــكل واملحتــوى، ومل تتــواَن يومــاً عــن الدفــاع عــن قضايــا 
ــاً،  ــاً جوهري ــة، وكانــت، وســتبقى، ركن ــة واألمــة العربي الدول
ــى  ــاظ ع ــكرية والحف ــراتيجية والعس ــة اإلس ــاء املعرف يف بن

ــاد. ــوة اإلتح ق

البقاء واالستدامة

أكــد الدكتــور محمــد فايــز، مديــر مركــز األهــرام للدراســات 
السياســية واالســراتيجية أن معايــر عديــدة ميكــن مــن 
ــرة.  ــة الكب ــة واألكادميي ــات الفكري ــم املروع ــا تقيي خاله
أحــد أهــم هــذه املعايــر هــو قــدرة »املــروع« عــى 
البقــاء واإلســتدامة. عاملنــا العــريب يشــهد طــرح العديــد مــن 
املروعــات الفكريــة واألكادمييــة، لكــن رسعــان مــا يختفــي 
بعضهــا لعوامــل مختلفــة، يتعلــق بعضهــا بعــدم قــدرة 
ــة  ــة واألكادميي ــاذ إىل الجامعــة العلمي »املــروع« عــى النف
ــذه  ــة ه ــة قناع ــع درج ــا براج ــق بعضه ــتهدفة، ويتعل املس

توفر »درع الوطن« أخبار 
آخر المستجدات، باللغتين 

العربية واإلنجليزية، 
لتمكين قرائها باستمرار 
من أن يكونوا على أهبة 

اإلستعداد التام للتصدي 
ألكبر التحديات التي 

تواجه الدولة والمنطقة
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ــة هــذا املــروع الفكــري وجــدواه. بعــض  الجامعــة بأهمي
هــذه العوامــل قــد يتعلــق أيضــا بارتبــاط املــروع الفكــري 
محــدد،  إيديولوجــي  أو  فكــري  بتيــار  عليــه  والقامئــن 
ــة  ــوالت الفكري ــروع بالتح ــذا امل ــتقبل ه ــن مس ــا يُره م
ــوف  ــن الوق ــي، ميك ــذا املعن ــارعة. به ــة املتس واإليديولوجي
ــا  ــن«، وقدرته ــة »درع الوط ــوة دوري ــادر ق ــد مص ــى أح ع
عــى البقــاء واإلســتدامة، وهــي مســألة ال ميكــن فهمهــا 
بــدون نجــاح هيئــة التحريــر، عــرب عقــود متتاليــة، يف تحييــد 
ــة.  ــة واأليديولوجي ــارات الفكري ــف التي ــن مختل ــة ع الدوري
لكــن األهــم هــو قدرتهــا أيضــا عــى تطويــر أجندتهــا 
العلميــة واإلشــتباك مــع التحديــات املتجــددة يف اإلقليــم ويف 
العــامل، وبنــاء كتلــة مهمــة مــن الباحثــن واملتخصصــن حــول 

ــة.  الدوري

نافذة موضوعية وموثوقة

أكــد اللــواء البحــري الدكتــور جــون ر. بــاالرد، قائــد الكليــة 
أنــه  األمريكيــة  املتحــدة  بالواليــات  التجاريــة  البحريــة 
يف عاملنــا املعقــد واملتغــر باســتمرار، متثــل مجلــة »درع 
الوطــن« نافــذة موضوعيــة وموثوقــة عــى التقنيات الناشــئة، 
واملعــدات املبتكــرة، وأفــكار رواد الفكــر، والقضايــا الحيويــة 
ــام تســهم »درع الوطــن«،  ــوم، ك ــا كل ي ــر يف أمنن ــي تؤث الت
العربيــة  باللغتــن  املســتجدات،  آخــر  أخبــار  توفــر  يف 
واإلنجليزيــة، لتمكــن قرائهــا بإســتمرار مــن أن يكونــوا عــى 

أهبــة االســتعداد التــام للتصــدي ألكــرب التحديــات التــي 
ــة. ــة واملنطق ــه الدول تواج

أنتهــز هــذه الفرصــة ألقــدم أحــر التهــاين لجميــع العاملــن 
يف »درع الوطــن« مبناســبة الذكــرى الخمســن لتأســيس 
املجلــة، ودورهــا املســاهم يف ســامة دور اإلمــارات العربيــة 
املتحــدة، كــام أهّنــى مواطنــي دولــة اإلمــارات جميعــاً عــى 
مســرة اإلنجــازات املتميــزة التــي حققتهــا الدولــة عــى مدى 
ــتقبل  ــات مبس ــب التمني ــع أطي ــة، م ــاً املاضي ــن عام الخمس

أكــر إنجــازاً خــال األعــوام الخمســن القادمــة.

اإلحترافية بأعلى مستوياتها

ومــن جانبــه قــال الدكتــور دانيــال بالروســايتس، عميــد كلية 
الدفــاع الوطنــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة أن مــن 
أهــم املتطلبــات األساســية ألي دولــة قوميــة ناجحــة إنشــاء 
مؤسســة عســكرية إحرافيــة ميكنهــا ضــامن الدفــاع والدعــم 
للمصالــح الوطنيــة للدولــة، وقــد كانــت »درع الوطــن«، 
منــذ قيــام دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، عنــراً مهــامً 
يف التطويــر اإلحــرايف املتخصــص للقــوات املســلحة للدولــة، 
كــام مثّلــت »درع الوطــن«، يف الذكــرى الخمســن لتأسيســها، 
شــعار إكســبو 2020 لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
»تواصــل العقــول .. وصنــع املســتقبل«، وال ريــب أن القــوات 
املســلحة لدولــة اإلمــارات تســاهم يف صنــع املســتقبل بفضل 

املســاهمة املهنيــة واإلســراتيجية مــن »درع الوطــن«
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إعداد: المهندس/ خالد جعفر، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
مهندسي التصاميم، شركة جدارا 
للمعدات واالنظمة الدفاعية

تعتــرب رشكــة جــدارا للمعــدات واالنظمــة الدفاعيــة رشكــة أردنيــة متخصصــة 
يف مجــال الصناعــات العســكرية، وهــي الركــة التــي صنعــت قصــة نجــاح 
ــة.،  ــة املحلي ــدرات الصناعي ــاء الق ــا وبن ــل التكنولوجي ــال نق ــزة يف مج متمي
ــرح  ــال ط ــن خ ــة م ــا الرك ــي حققته ــازات الت ــه اإلنج ــهد ب ــا تش ــو م وه
ــا  ــا أهله ــة، م ــواق العاملي ــة يف األس ــة الرك ــادة حص ــدة وزي ــات جدي منتج

ــن عــى حــد ســواء. لكســب ثقــة العمــاء والــركاء التجاري
وقــد بــدأت رشكــة جــدارا للمعــدات واألنظمــة الدفاعيــة يف تجميــع قــاذف 
القنابــل RPG-32 املضــاد للدبابــات يف عــام 2013 برعــة قصــوى تصــل إىل 
350 مــرا، وشــاركت يف تطويــر النظــار الخــاص بهــذا القــاذف. ويف عــام 2019 
طرحــت الركــة النظــام JADARA-Terminator وهــو عبــارة عــن صــاروخ 
موجــه بالليــزر مضــاد للدبابــات تصــل رسعتــه القصــوى إىل 2,5 كيلومــرات، 
ــن  ــؤول ع ــام املس ــزاء النظ ــم أج ــر معظ ــم وتطوي ــة بتصمي ــت الرك وقام

التوجيــه والتحكــم.
للمعــدات  التابــع لركــة جــدارا  والتطويــر  البحــوث  فريــق  ويعكــف 
واالنظمــة الدفاعيــة حاليــا عــى تطويــر قــاذف قنابــل جديــد مضــاد 
للدبابــات يتميــز بقدرتــه عــى تحقيــق مــدى أطــول مــن 350 مــرا، باإلضافــة 
إىل صــاروخ موجــه بالليــزر مضــاد للدبابــات تصــل رسعتــه القصــوى إىل 3,5 
كيلومــرات. وســتتوىل رشكــة جــدارا للمعــدات واألنظمــة الدفاعيــة مســؤولية 
ــن الســاحن. وتخطــط الركــة  ــاج أكــر ممــن %80 مــن هذي ــع وإنت تصني
مســتقبا لإلســتثامر يف تقنيــات جديــدة مثــل إنتــاج أنظمــة الصواريــخ 

ــادق. ــرى والبن األخ
وتعتــرب رشكــة جــدارا للمعــدات واألنظمــة الدفاعيــة، التــي بــدأت نشــاطها 
كخــط تجميــع واحــد، حاليــا مجمعــا صناعيــا عماقــا يضــم وحــدة للبحــوث 
والتطويــر ومصنعــا للبريــات اإللكرونيــة ومصنعــا لإلنتــاج الــرؤوس الحربية 
ومصنعــا إلنتــاج األليــاف الزجاجيــة ومصنعــا إلنتــاج الصواريــخ، باإلضافــة إىل 
عــدة ورش فنيــة متقدمــة تعمــل كلهــا تحــت إرشاف فريــق مــن املهندســن 
والفنيــن الذيــن يتمتعــون مبســتوى عــال مــن الخــربة واملهــارة. ومتثــل هــذه 
ــع  ــي يتمت ــة الت ــربة الفني ــة إىل الخ ــة، باإلضاف ــات الفني ــدرات واإلمكاني الق
ــزة كــربى تضمــن الحصــول عــى رضــا العمــاء  ــا، مي ــا مهندســونا وفنيون به
وتســويق منتجاتنــا يف األســواق املختلفــة، األمــر الــذي يجعــل رشكــة جــدارا 
ــامل،  ــة عــى مســتوى الع ــرا بالثق ــة اســام جدي ــة الدفاعي ــدات واألنظم للمع

وهــو مــا يعتــرب ترجمــة حقيقيــة لإلســم الــذي تحملــه الركــة.
وبإيجــاز شــديد، ميكــن القــول بــأن نجــاح رشكــة جــدارا للمعــدات واالنظمــة 
الدفاعيــة هــو نتيجــة طبيعيــة للتفــاين املهنــي الــذي ينعكــس عــى كفــاءة 
اإلنتــاج والتطويــر واإلدارة واملنتجــات املتطــورة التــي ميكــن االعتــامد عليهــا 
ــا. ف  ــع عمائن ــر م ــاون مثم ــة وتع ــات صحي ــة عاق ــاء وإقام ــم العم ودع
ــع  ــي تتمت ــركات الت ــؤدي إىل النجــاح« وجــدارا هــي إحــدى ال ــة ت »املهني

بأكــرب قــدر مــن املهنيــة واالحرافيــة.
قليلــة هــي تلــك املطبوعــات الصحفيــة التــي تســلط الضــوء عــى الصناعــات 
الدفاعيــة يف منطقــة الــرق األوســط، وتعتــرب مجلــة »درع الوطــن« واحــدة 
مــن تلــك املطبوعــات بفضــل مــا تتمتــع بــه مــن مهنيــة واحرافيــة وفريــق 
عمــل ممتــاز. وتســاهم مجلــة »درع الوطــن« يف دعــم وإبــراز دور الــركات 
ــة،  ــة والدفاعي ــات الفضائي ــال الصناع ــة يف مج ــة املتخصص ــة العاملي التجاري
ــدث  ــول أح ــر ح ــد آخ ــهرا بع ــا ش ــس معارفن ــاهم يف تكري ــذي يس ــر ال األم
ــا يف هــذه املناســبة  التقنيــات والتطــورات الجديــدة يف هــذا املجــال. ويرن
ــة  ــن مجل ــؤول ع ــر املس ــق التحري ــا لفري ــر تهانين ــدم بأح ــعيدة أن نتق الس

ــن«. »درع الوط

املهندس/ خالد جعفر

للمعدات واالنظمة الدفاعية
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إن مســرة مجلــة »درع الوطــن« هــي توثيــق تاريخــي ملســرة قواتنــا املســلحة منــذ أن كانــت 
قــوة محــددة العــدد والســاح، وبقــوة نريــان محــدودة، إىل أن أصبحــت مؤسســة عســكرية 
يحســب لهــا ألــف حســاب ملــا تتميــز بــه مــن كفــاءة وقــدرات قتاليــة ترقــى ملســتوى أحــدث 

جيــوش العامــل تنظيــامً وتدريبــاً وتســليحاً وحســن إدارة.
ومســرة »درع الوطــن« هــي تســــجيل موثــق لتاريــخ وتطــور القــوات املســلحة، بــدأت فكــرة 
إصدارهــا منــذ أن تســلم املغفــور لــه بــإذن اللــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب 
اللــه ثــراه مقاليــد الحكــم يف إمــارة أبوظبــي فأعطــى القــوة املحــدودة العــدد والعــدة املعنــى 
الحقيقــي لقــوة عســــكرية متطــورة تحمــي األرض ومــن عليهــا، وقــال محــدداً هدفهــا وهــو 
يخاطــب قادتهــا وجنودهــا: »عليكــم أنتــم تقــع مســــؤولية الدفــاع عــن كل شــــرب مــن تــراب 

هــذا الوطــن«.
ثــم ارتقــى بهــا إىل بعــد وطنــي قومــي لتكــون بحــق قــوة عســــكرية عزيــزة الجانــب لتشــكل 
نــواة لقــوات مســلحة تحمــي اإلتحــاد. وجــاءت كامتــه: »إن هــذه القــوة قــوة للوطــن واألمة، 

تيمنًا بمقولة المغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: 

»إن من ليس له ماض ليس له حاضر 
وال مســتقبل« نصدر هذا الكتاب الذي 

يسجل بالقلم والصورة مسيرة مجلة 
»درع الوطن« منذ األول من أغسطس 
لعام 1971 بمناسبة مرور 40 عامًا على 

صدورها.

درع الوطن..



مسيرة 
خمسين عام

أمينــة عــى مكاســب هــذا الوطــن وهــذه األمــــة«. ومــع تحديــد الــــدور كان البــد مــن تعزيــز 
الجانــــب املــادي، كام كان مــن الــــرضوري مراعــاة الجانــب املعنوي.

ــوات  ــور الق ــل تط ــب مراح ــن« لتواك ــة »درع الوط ــت مجلــ ــه انطلق ــذا التوج ــا وبهــ ــن هن مــ
املســــلحة، إذ أصــدر صاحــب الســــمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيان قــراره بصدورها لتســاهم 
يف الجانــب املعنــوي لهــذه القــوات مــن خــال انتامئهــا ودورهــا ضمــن مديريــة التوجيــه املعنــوي 
يف أغســــطس مــن عــام 1971 وتحــددت الرســــالة، وبوحــي مــن التوجهــات الســــامية وضعــت 

خطــة الســر التــي حــددت املســــار وانطلقــت »درع الوطــن« عــرب الســنوات عــى مراحــل.

سمو الشيخ
حمدان بن زايد آل نهيان

ممثل الحاكم في منطقة الظفرة
»درع الوطــن« ونحــن نراهــا بهــذه الحلــة التــي تحمــل ألــوان 
الوطــن، نــرى فيهــا مســريتنا املباركــة بــكل تفاصيلهــا وإنجازاتهــا 
وعبقريتهــا التــي ســطرتها إرادة اآلبــاء املؤسســني، وأبنــاء وطننــا 
الحبيــب، وأفــراد قواتنــا املســلحة، الــذي يقدمــون كل يــوم مثــالً 
ومنوذجــاً مرشفــاً يف العطــاء للوطــن واالنتــامء إىل ترابــه الغــايل 
ــا ولكــم .. بهــذه الــروح  ــاً لن ــه الرشــيدة .. هنيئ والــوالء لقيادت
ــن  ــا م ــر إىل إخوانن ــزاز وتقدي ــكل اع ــري ب ــة نش ــة الوثاب الوطني
ــوا عــىل إصدارهــا  ــن أرشف ــاط القــوات املســلحة الذي ــار ضب كب
منــذ إطالقهــا عــام 1971 ، رغــم األعبــاء امللقــاة عليهــم ملتابعــة 
مســرية قواتنــا املســلحة، وتركــوا بصامتهــم املضيئــة عــىل هــذه 
املســرية املرشقــة وعــىل تطــور »درع الوطــن« مــع هيئــة 
التحريــر الحاليــة بــكل أفرادهــا الذيــن يبذلــون الجهــد املخلــص 

لتكــون »درع الوطــن« يف هــذا املســتوى املتألــق.



مجلة درع الوطن 
في عيون منتسبي 

وزارة الدفاع
وأكدوا عىل أهمية الدور الذي تؤديه مجلة درع تحقيق : حسين المناعي

الوطن يف خدمة الثقافة العسكرية ونرشها باسلوب 
مميز..

وقالوا  بان مجلة درع الوطن  شهدت تطوراً كبرياً 
يف الشكل واملضمون، ونجحت بامتياز يف توظيف 

التقنيات الحديثة لخدمة املحتوى والوصول للقراء 
يف جميع أنحاء العامل، مشريين  اىل أن مسرية عطائها 
لن تقف، وأن العمل بجهد مستمر يف تطوير املجلة  

إىل األفضل ..

قدم عدد من ضباط وأفراد ومدنيي 
وزارة الدفاع التهنئة  ملجلة درع الوطن 

التي تطفيء شمعتها الخمسني هذا 
العام  من التميز واإلبداع  متزامنة مع 

احتفاالت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
باليوبيل الذهبي حيث أكدوا بأنه وعىل 
مدى خمسني عاماً واكبت مجلة »درع 

الوطن«، أخبار وأحداث قواتنا املسلحة، 
مسجلة بالقلم والصورة، ما وصلت له 

من تطور وإنجازات
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يف البدايــة بــارك العميــد الركــن غانــم آل عــل مديــر التوجيه 
املعنــوي لـــ »مجلة درع الوطــن« عامها الـــ 50، والتي عمرها 
مــن عمــر دولــة اإلمــارات، كــام عــرّب عــن اعتــزازه  مبــا حققته 
خــال مســرتها اإلعاميــة ونقلهــا للرســالة الصادقــة، ودورهــا 
ــا  ــة، مســطرة يف صفحاته ــة للدول ــراز الصــورة الحضاري يف إب
نشــأة حلــم اإلتحــاد لحظــة بلحظــة، ومعــربة عــن تطلعــات 
وآمــال شــعب اإلمــارات يف قيــام دولتهــم تحــت علــم واحــد 
ــة  ــام الدول ــت قي ــد، فوثق ــتقبل واع ــرك ومس ــر مش ومص
ــان  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــد املغفــور ل عــى ي
طيــب اللــه ثــراه، وإخوانــه أصحــاب الســمو حــكام اإلمــارات 

كــام وثقــت كافــة األحــداث العســكرية ومــن أهمهــا  قــرار 
توحيــد القــوات املســلحة يف الســادس مــن مايــو 1976، 
الــذي كان مــن أهــم القــرارات التــي تــم اتخاذهــا يف تاريــخ 
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ألنــه فتــح الطريــق أمــام 
بنــاء جيــش عــري قــوي يواكــب مســرة التنميــة الوطنيــة، 
كــام وثقــت دور القــوات املســلحة يف املهــام اإلنســانية ســواء 
كان يف الصومــال واليمــن وكوســوفا وتحريــر الكويــت ولبنــان 
وغرهــا مــن األحــداث باإلضافــة اىل التغطيــة املتميــزه 
وأصــدار النــرات اليوميــة للمعــارض العســكرية التــي تقــام 
يف اإلمــارات مثــل ايدكــس ومعــرض ديب للطــران ويومكــس 
 ودخولهــا اليــوم عامــاً جديــداً مــن اإلنجــاز والعطــاء، حيــث 
إننــا نفخــر مبســتوى املجلــة مهنيــاً وفكريــاً وبرعــة مواكبتها 
ــتجدات  ــع املس ــا م ــة وتكيفه ــة الحديث ــورات اإلعامي للتط

بحرفيــة عاليــة لخدمــة جميــع رشائــح قرائهــا.
ــام يف  ــي تق ــكرية الت ــدورات العس ــال ال ــن خ ــاف، م وأض
ــب  ــا يطل ــي فيه ــلحة  والت ــا املس ــدات قواتن ــف وح مختل
ــة درع  ــت مجل ــر كان ــوث وتقاري ــل بح ــن عم ــن الدارس م
الوطــن لهــم وللعديــد  مــن الدارســن يف املعاهــد والكليــات 
العســكرية  مصــدرا مــن مصــادر البحــث والتــي يحرصــون 
عــى االســتفادة منهــا العتامدهــا يف كافــة ابحاثهــم وال ننــىس 
ــدى  ــي ل ــة الوع ــكرية وتنمي ــة العس ــر الثقاف ــا يف ن دوره
ــد  ــكل جدي ــارئ ب ــد الق ــلحة وتزوي ــوات املس ــبي الق منتس
ــة  ــة والجوي ــة والبحري ــا العســكرية الربي يف عــامل التكنولوجي

ــركة. ــات املش والعملي

العميد الركن غانم ال علي
مدير التوجيه المعنوي 

نفخر بمستوى مجلة 
»درع الوطن« مهنيًا 

وفكريًا
العميد الركن غانم آل عل
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يقــول العقيــد عــل الزعــايب - املتحــف العســكري، أن مقولــة 
)مــن ليــس لــه مــايض ليــس لــه حــارض وال مســتقبل( 
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــه الش ــور ل ــة للمغف ــاملة وواضح ــة ش مقول
ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه ثــراه جمعــت األزمنــة الثاثــة 
ــن مل  ــة فم ــا يف الدالل ــع بعضه ــط م ــدة ترتب ــة واح يف مقول
ــي يف  ــور ويرتق ــن ان يتط ــايض ال ميك ــن دروس امل ــذ م يأخ
حــارضه ومســتقبله، ومــن هــذا املنطلــق بــرزت مجلــة درع 
ــا  ــت عــى عاتقه ــي حمل ــة العريقــة الت الوطــن هــذه املجل
ــكري  ــب العس ــق بالجان ــا يتعل ــق كل م ــراً يف توثي دوراً كب
للقــوات املســلحة لدولــة اإلمــارات منــذ بزوغهــا ألول مــرة، 
وجــاء إختيــار صاحــب الســمو رئيــس الدولــة الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان، بالتشــاور مــع املغفــور لــه )بــإذن اللــه( 
الشــيخ زايــد اســم »درع الوطــن« لتصــدر يف األول مــن 
أغســطس لعــام 1971، وتنطلــق منــذ ذلــك التاريــخ وتصبــح 
ــخ  ــق بتاري ــا يتعل ــع م ــق جمي ــذي يوث ــجل ال ــع والس املرج
القــوات املســلحة شــعارها املصداقيــة واالحــراف والشــفافية 
ــاً  ــكرية محلي ــؤون العس ــة بالش ــع املختص ــرح املواضي يف ط

ــاً. ودولي
ــة  ــها يف كلم ــذ تأسيس ــة من ــدة املجل ــادة به ــرزت أول إش ب
ــود  ــاَ جن ــراه مخاطب ــه ث ــب ال ــد طي ــه الشــيخ زاي املغفــور ل
الوطــن بقولــه )إننــي أوجــه لكــم كلمتــي هــذه عــى 
صفحــات العــدد األول مــن مجلتكــم درع الوطــن التــي 
وغــر  العســكرية  الثقافــة  ألــوان  كل  اليكــم  ســتحمل 

العســكرية مــام أنتــم يف حاجــة اليــه باســتمرار(.
ــل  ــعة داخ ــهرة واس ــن ش ــة درع الوط ــبت مجل ــد اكتس لق
للباحثــن  قبلــة  الــذي جعلهــا  األمــر  الدولــة وخارجهــا 

العقيد علي الزعابي

»درع الوطن« المرجع 
جل لقواتنا  والسِّ

المسلحة 

العســكري  املجــال  املوثقــة يف  الصادقــة  املعلومــة  عــن 
ــع  ــأتها جمي ــذ نش ــة من ــت املجل ــد واكب ــراتيجي، ولق واالس
األحــداث والتطــورات التــي مــرت بهــا قواتنــا ووثقــت 

والخارجيــة. الداخليــة  املشــاركات  جميــع 
ــة عــى هــذا الجانــب التوثيقــي فقــط  مل يقتــر دور املجل
بــل قامــت بإصــدار العديــد مــن املجــات الدوريــة واملقاالت 
والنــرات والكتــب وأصبــح لهــا رشاكات مؤسســية مــع 
ــراتيجية  ــداف االس ــق األه ــك لتحقي ــات وذل ــف الجه مختل
لهــذه املجلــة التــي حــوت جميــع املجــاالت العســكرية 

ــة. ــة والثقافي والعلمي
أن دور املجلــة مــن األهميــة التــي جعلــت جميــع وحــدات 
القــوات املســلحة توليهــا إهتاممــا كبــراً ألنهــا جمعــت 
ــذ  ــدات من ــذه الوح ــور ه ــرة وتط ــت مس ــت وحفظ ووثق

ــأتها. نش
ــاً  ــخ العســكري متمث ــز املتحــف والتاري ــارك مرك وأخــرا يب
الوطــن  درع  مجلــة  أرسة  منتســبيه  وجميــع  بقائــده 
لهــذه  الذهبــي  باليوبيــل  االحتفــال  وتشــاطرهم فرحــة 

املجلــة.

شعار »درع الوطن« 
المصداقية واإلحتراف 

والشفافية في طرح 
المواضيع المختصة 
بالشؤون العسكرية

العقيد عل الزعايب
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الرائد نجالء الزعابي

درع الوطن منصة 
الفكر الواعي 

توعويــا  دورا  زالــت  ومــا  الوطــن  درع  مجلــة  لعبــت 
تثقيــف  نحــو  نشــأتها واتجهــت  بدايــة  منــذ  واخباريــا 
ــكرية   ــور العس ــادي باإلم ــن الع ــص واملواط ــارئ املتخص الق
وإنعكاســاتها عــى املحــور املحــل والــدويل.  وإجتــازت 
مجلــة  كونهــا  واالخبــار  للمواضيــع  تناولهــا  بسالســة 
ــح مختلفــه مــن القــراء،  ــه لتجــذب رشائ عســكريه تخصصي
مــن قــارئ مثقــف يعــي بــأن أمــن االوطــان وتطورهــا يبــدأ 
مــن منظومــة عســكريه قــادرة وقويــة اىل شــخص عســكري 

يهمــه الجديــد يف هــذا املجــال.
مجلــة درع الوطــن تتميــز بأنهــا املجلــه التخصصيــه املتفــردة 
يف رصــد الســاحة العســكريه وتــكاد تكــون الوحيــده ايضــا يف 
اهتاممهــا بتقديــم تحليــات مدروســة ودقيقــه عــن الوضــع 

يف الذكــرى الخمســن لتأســيس مجلــة درع الوطــن نــود أن 
ــن  ــت م ــي تحقق ــات الت ــازات والنجاح ــك اإلنج ــر بتل نفتخ
خــال رؤيــة القامئــن عليهــا الذيــن ســخرو كل مــا أوتــو مــن 
ــبيها   ــاع ومنتس ــح وزارة الدف ــات لصال ــوة وإمكاني ــد وق جه
ــبة  ــذه املناس ــراف. ويف ه ــفافية و اح ــم بش ــراز دوره وإب
العظيمــة نــود دعــوة جميــع األفــراد للتأمــل مبــدى الجهــد 
و املثابــرة التــي بذلــت لتصــل هــذه املجلــة إىل مــا وصلــت 
إليــه مــن إبــداع واحــراف بدايــًة مــن نقــل الخــرب إىل نــره 
ــوا  ــا وصل ــوا إىل م ــل ليصل ــي الثقي ــبء األخاق ــل الع وتحم

ــر و احــراف و إنجــاز. ــة و تطوي ــه مــن تنمي إلي
ــة  ويف الســياق نفســه نــود شــكر القامئــن عــى هــذه املجل

العامليــه  الســيايس والعســكري واملســتجدات والتغــرات 
وانعكاســها عــى الســاحة املحليــه والدوليــة.

خمســن ســنة مضــت وهــي منصــة الفكــر الواعــي والتنــاول 
الشــأن  يخــص  مــا  كل  تقديــم  يف  واالبــداع  املــدروس 
ــق.  ــي ودقي ــذات الوقــت مهن العســكري بصــوره سلســه وب
نتمنــى لهــذا الرصــد االخبــاري والتوعــوي اســتمرارية التميــز 

ــداع. ــاء واالب والعط

املتميــزة عــى جهودهــم وإبــراز دور ســاح الخدمــات 
الطبيــة داخــل الدولــة و خارجهــا عــى أكمــل وجه و تســليط 
الضــوء عــى الفعاليــات و األنشــطة الصحيــة التــي تقــوم بهــا 
شــعبة الصحــة العامــة والركيــز عــى رفــع مســتوى الوعــي 
الصحــي لقســم التثقيــف الصحــي ونــر التوعيــة الصحيــة 
بــن أفــراد وزارة الدفــاع مــن خــال املقــاالت الصحيــة التــي 

يتــم نرهــا خــال هــذه املجلــة .

الرائد نجاء الزعايب

الدكتورة مرة الهندايس

الدكتورة ميره الهنداسي

نفتخر باإلنجازات والنجاحات 
التي حققتها »درع الوطن«
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لم يكن تأســيس مجلة »درع الوطن« التي 
تؤرخ لمسيرة وطن وأمة في أغسطس 1971 

مصادفة، ألن هذا الشــهر يؤرخ فعاًل لتاريخ 
ميالد وطن، ففي الســادس من أغسطس 

1966 تولى صاحب السمو الشيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - األب 

والقائد المؤســس، مقاليد الحكم في إمارة 
أبوظبي، بعد أن قدم نموذجًا متفردًا للقيادة 

الملهمة عندما كان مســؤواًل عن تصريف 
شــؤون المنطقة الشرقية لمدة تقارب 20 عامًا 

تحولت فيها أبوظبي إلى ورشة إعمار كبرى، 
وبدأت تبرز فيها مالمح الحضارة والعامرة بفضل 

رؤية زايد الحضارية بمفهومها الشــامل والتي 
نراها اليوم في إماراتنا الحبيبة تتحدث عن 

نفســها بكل اللغات.

مسيرة وطن



وتتعامــــل مــع العــامل بأدواتــه وفكــره بإنفتــاح وتطــور وحكمــة وتســــامح، دولة لهــا وزنها 
وكلمتهــا وفعلهــا الخــّر بقيــادة صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
الدولــة القائــد األعــى للقــوات املســلحة - حفظــه اللــه - يف ظــل مرحلــة التمكــن وتعزيــز 
اإلنجــازات التــي حققتهــا البــاد عــى مــدى الخمســن عامــاً املاضيــة، وهــذا أمــر طبيعــي 
ألن صاحــب الســــمو الشــــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان عــارص البدايــات، وعــاش مــع 
األب والقائــد املؤســــس مرحلــة التحــدي، يف ســــبعينيات القــرن املــايض، مل تكــن اإلمــارات 
وأبوظبــي بشــــكل خــاص كــام نراهــا اليــوم، الحيــاة كانــت صعبــة وشــاقة، ولكــن إرادة 
الرجــال والرؤيــة واألمــل يف الغــد الــذي غرســه زايــد يف النفــوس، والحــب والتواصــل بنــي 
القائــد وأبنــاء شــــعبه جعــل مــن املســــتحيل ممكنــاً، وقــد واكب صاحب الســــمو الشــيخ 
خليفــــة بــن زايــد آل نهيــان هــذه املرحلــة املفصليــة يف تاريــخ الوطــن، وكان حفظــه اللــه 
الســــاعد األمــن للوالــد القائــد فتــوىل يف تلــك املرحلــة املهمــة مــن تاريــخ الوطــن رئاســــة 
مجلــس وزراء إمــارة أبوظبــي إىل جانــب وزاريت الدفــــاع واملاليــــة، وبعــد أقــل مــن عقــد 
مــــن الزمــن بــدأت تظهــر إرادة الرجــــال وبصامتهــم عــى مامــح الوطــن لرســــم مســرة 
رائــدة وخالــدة هــي اليــوم منوذجــاً يحتــذى يف التطــور الحضــاري ويف العقيــدة العســكرية 

لقواتهــا املســلحة.

سمو الشيخ
طحنون بن محمد آل نهيان

ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية

إنني أطلع باستمرار عىل مجلة »درع الوطن« 
.. إنها وال شك تقوم بدور بارز ومتميز يف رفعة 

معنويات قواتنا املسلحة، ولقد استطاعت أن 
تأخذ دورها بجدارة بني املجالت العسكرية 

العريقة التي تصدرها جيوش ذات ماٍض مديد، 
ولكن مع تطور هذه القوات وتوسعها ال بد من 

إيجاد سبل إعالمية إضافية تساعد »درع الوطن« 
عىل تأدية الرسالة.



نثمن عاليًا عالقة التعاون 
المثمرة مع مجلة درع 

الوطن والتي تحظى 
بكل تقدير كمصدر موثوق 

به في عرض معلومات 
الصناعات الدفاعية

شركات الصناعات العسكرية في العالم: 

تحقيق: المالزم أول سعيد سيف الشامسي

أشاد عدد من رؤساء ومدراء رشكات 
الصناعات الدفاعية عىل مستوى 

العامل باملستوى االحرتايف العايل الذي 
تتمتع به مجلة درع الوطن ومستوى 

املعلومات املنشورة فيها، والذي جعل 
املجلة ليست مجرد مطبوعة ضمن 
مطبوعات كثرية يف منطقة الرشق 

األوسط فحسب، وإمنا العبة أساسية 
يف عامل االتصاالت الدفاعية...

118

تحقيـــــــــــــــــق



BAE Systems  شركة

تقــدم جوناثــان بــرد، مديــر رشكــة BAE Systems يف دولــة 
اإلمــارات، “بأحــر التهــاين لكافــة مســؤويل اإلدارة والعاملــن 
مبجلــة »درع الوطــن« وهــي تحتفــل بذكــري مــرور خمســن 

عامــا عــى تأسيســها”.
وأوضــح بــرد أنــه “إنجــاز مميــز ولحظــة رائعــة أن نحتفــل 
بالتــزام وتفــاين كافــة العاملــن يف مجلــة »درع الوطــن« 
التــي تحتفــظ بقصــب الســبق يف املجــال اإلعامــي ويف 
مجــال نــر أحــدث األخبــار املتعلقــة بالصناعــات الدفاعيــة 
وأحــدث املعلومــات والصــور وغرهــا مــن املــواد اإلعاميــة 
BAE Sys- ــة ــز رشك ــذا، وتعت ــهر. ه ــة كل ش ــورة دوري  بص
tems براكتهــا مــع مجلــة »درع الوطــن« عــرب ســنوات 
لســنوات  الراكــة  تلــك  اســتمرار  إىل  وتتطلــع  طويلــة، 

ــة”. ــة قادم طويل

Boeing Middle East شركة

قــال بــرين دن، مديــر رشكــة Boeing Middle East يف 
تركيــا وأفريقيــا يــرين ويرفنــي القــول بــأن رشكــة بوينــج 
تتمتــع براكــة قويــة مــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

منــذ أكــر مــن أربعــن عامــا، وهــي العاقــة التــي تأسســت 
ــرة  ــليم أول طائ ــة بتس ــت الرك ــا قام ــام 1978 عندم يف ع
مــن طــراز بوينــج لدولــة اإلمــارات كطائــرة مخصصــة لكبــار 

ــخصيات. الش
وأضــاف، لقــد ظلــت مجلــة »درع الوطــن« يف طليعــة 
ــاع  ــر حــول الطــران والدف ــة بنــر تقاري ــات املعني املطبوع
ــة  ــة مــع رشك ــة طويل ــة رشاك ــة، واحتفظــت بعاق يف املنطق
بوينــج. وباألصالــة عــن نفــي وعــن كافــة العاملــن يف 
رشكــة Boeing Middle East، يــرين أن أتقــدم بأخلــص 
التهــاين ملجلــة »درع الوطــن« مبناســبة مــرور خمســن عامــا 
ــدم  ــا دوام النجــاح والتق ــى له ــة، ونتمن عــى تأســيس املجل

ــار. واالزده

جوناثان برد

برين دن
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ــة  ــة العاملي ــركات التجاري ــراز دور ال ــم وإب الوطــن« يف دع
املتخصصــة يف مجــال الصناعــات الفضائيــة والدفاعيــة، األمــر 
ــا شــهرا بعــد آخــر حــول  الــذي يســاهم يف تكريــس معارفن
ــال.  ــذا املج ــدة يف ه ــورات الجدي ــات والتط ــدث التقني أح
ويرنــا يف هــذه املناســبة الســعيدة أن نتقــدم بأحــر تهانينــا 

ــة . ــن املجل ــر املســؤول ع ــق التحري لفري

شركة ليوناردو

ــويق يف  ــم التس ــس قس ــو، رئي ــكوال دي بارتولومي ــع باس رف
رشكــة ليونــاردو أســمى آيــات التهــاين ملجلــة »درع الوطــن« 
يف ذكــرى تأسيســها الخمســن. ويف هــذه املناســبة، يرنــا أن 
نحتفــي  مبــرور عــرات الســنن مــن الصداقــة املتميــزة مــع 

هــذه املجلــة الرائــدة.

نجحت درع الوطن في 
الحفاظ على أعلى 

مستويات الجودة 
في العمل الصحفي 
من حيث المصداقية 

والموضوعية
شارون بيتون

املهندس خالد جعفر

Israel Aerospace Industries شركة

ــون، نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــؤون  قــال شــارون بيت
التســويق بركــة Israel Aerospace Industries تتطلــع 
ــز  ــران 2021 وتعزي ــرض ديب للط ــاركة يف مع ــة للمش الرك

ــة.  ــات املحلي ــركات والهيئ ــع ال ــا م ــا وتعاونن عاقتن
ــع  ــدة املهمــة التــي نتطل وأضــاف، إحــدى الــراكات الجدي
ــة  ــك املطبوع ــن«، تل ــة »درع الوط ــي مجل ــا ه إىل تطويره
املتميــزة ذات الجــودة العاليــة التــي منحتنــا منصــة مهمــة 
لعــرض منتجاتنــا ومبتكراتنــا يف األســواق اإلقليميــة املختلفــة، 
 Israel وفرصــة التواصــل مــع رشكائنــا الجــدد.. وتعتــرب رشكــة
ــة »درع الوطــن« مــن  Aerospace Industries )IAI( مجل
ــة،  ــة لألوســاط العســكرية يف املنطق أهــم املنصــات الداعم
ــل  ــا داخ ــس حضورن ــع إىل تكري ــا نتطل ــذي يجعلن ــر ال األم

ــة يف املســتقبل. املجل

شركة جدارا للمعدات 
واالنظمة الدفاعية

ــس اإلدارة  ــس مجل ــب رئي ــر، نائ ــد جعف ــدس خال ــال املهن ق
للمعــدات  جــدارا  بركــة  التصاميــم  مهنــديس  ورئيــس 
واالنظمــة الدفاعيــة، قليلــة هــي تلــك املطبوعــات الصحفيــة 
ــة يف منطقــة  ــي تســلط الضــوء عــى الصناعــات الدفاعي الت
الــرق األوســط، وتعتــرب مجلــة »درع الوطــن« واحــدة 
ــة  ــن مهني ــه م ــع ب ــا تتمت ــل م ــات بفض ــك املطبوع ــن تل م
وإحرافيــة وفريــق عمــل ممتــاز. وتســاهم مجلــة »درع 
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وقــال، لقــد كانــت مجلــة درع الوطــن، طــوال هــذه األعــوام، 
القــدرات  عــن  معــرباً  موثوقــاً، وصوتــاً  رئيســياً  مصــدراً 
الدفاعيــة لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وحيــزاً مناســباً 
ــود رشكــة  ــن، ت ــاًء لهــذه الذكــرى واإلنجــاز املهّم ــا. وإحي له
ــن«  ــة »درع الوط ــاً ملجل ــكاً ثابت ــى رشي ــاردو« أن تبق »ليون

ــًة.      ــة قاطب وللدول

شركة »لوكهيد مارتن«

ــد  ــة »لوكهي ــذي لرك ــس التنفي ــاورد، الرئي ــرت ه ــد روب أك
مارتــن« الــرق األوســط عــى مــدى األربعــن عامــاً املاضيــة، 
ــارات  ــة اإلم ــع دول ــد م ــة األم ــة مزدهــرة وطويل ــا عاق بنين
ــه اآلن  ــذي بلغت ــوق ال ــتوى املرم ــدة إىل املس ــة املتح العربي

نفخر بعالقتنا القوية مع 
درع الوطن والتي تقدم 
خدمة غاية في األهمية 

للقراء على مستوى العالم 
وإطالعهم بشكل مستمر 
على آخر المستجدات في 

المجاالت الدفاعية

باسكوال دي بارتولوميو

روبرت هاورد
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كإحــدى أهــم رشاكاتنــا اإلقليميــة. لقــد قطعــت دولــة 
اإلمــارات شــوطاً واســعاً يف إنجازاتهــا، مســتلهمة رؤيــة 
ــه  ــب الل ــان، طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب املرحــوم الشــيخ زاي
ثــراه، خــال األعــوام املنرمــة منــذ تأسيســها. وقــد ارتقــت 
الدولــة إىل آفــاق شــامخة مــن خــال ترســيخ قيــم الوحــدة 
والســام والتســامح والتعايــش، كــام غــدت اإلمــارات مصــدر 
ــارة  ــامً للتج ــز مه ــا مرك ــامل بوصفه ــة والع ــام يف املنطق إله

ــال. ــياحة وامل ــفر والس والس

ــارات  ــة اإلم ــة دول ــم رؤي ــن بدع ــنبقى ملتزم ــاف، س وأض
املتمثلــة يف التنويــع االقتصــادي. وإننــا نتقــدم، مبناســبة 
بالتهنئــة   ، الوطــن«  »درع  الخمســن النطاقــة  الذكــرى 
لجميــع مــن ســاهموا يف دفــع عجلــة مســرة الخمســن 
عامــاً يف اإلمــارات نحــو املئويــة. كــام نتمنــى، باســم جميــع 
العاملــن يف »لوكهيــد مارتــن«، دوام النجــاح والتقــدم لدولــة 

ــدة. ــة املتح ــارات العربي اإلم

Nexter Systems  شركة

 ،  Nexter Systems قــال دومينيــك موريســيت مديــر رشكــة
إحــدى الــركات الرائــدة يف مجــال تصنيــع األنظمــة الربيــة 
العســكرية، احتفظــت بعاقــة طويلــة مــع دولــة اإلمــارات، 
وهــي العاقــة التــي تضيــف إىل تاريــخ الركــة عقــب 
ــى  ــى أع ــلطات ع ــه الس ــذي اتخذت ــراتيجي ال ــرار االس الق
ــة  ــراء دباب ــام 1993 ل ــي يف ع ــارة أبوظب ــتويات يف إم املس

 .LECLERC ــي ــال الرئي القت
منــذ  نجحــت  الوطــن«  »درع  مجلــة  أن  املؤكــد  ومــن 
تأسيســها يف لعــب دور محــوري بــارز يف عاقــة القــوات 
املســلحة اإلماراتيــة بركائهــا املحللــن واألجانــب. هــذا، 
وتــود رشكــة Nexter أن تتقــدم بجزيــل الشــكر ملجلــة »درع 
الوطــن«، املتحــدث الرســمي باســم القــوات املســلحة يف 
اإلمــارات، عــى الــدور الكبــر الــذي لعبتــه كوســيلة إعاميــة 

ــة. ــنوات الطويل ــك الس ــدار تل ــى م ــة ع ــة وفعال قوي

كارين روزن آالن ديفيس دومينيك موريسيت

تمتلك درع الوطن 
القدرة على الوصول 

صناع ومتخذي القرار ما 
مكننا من فتح أسواق 

جديدة لم يكن ليتسنى 
لنا الوصول إليهم دون 
جهود هذه المطبوعة 

المرموقة
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شركة ريثيون

توجــه آالن ديفيــس، الرئيــس التنفيــذي لركــة ريثيــون 
بالتهنئــة إىل مجلــة »درع الوطــن« مبناســبة الذكرى الســنوية 
الخمســن لتأسيســها، والتــي تتزامــن مــع مــرور نصــف قــرن 
ــذا  ــدة ه ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــر دول ــن عم ــاً م أيض

العــام. 
وقــال، لقــد أثبتــت »درع الوطــن«، وهــي واحــدة مــن 
املجــات الرائــدة املتخصصــة بشــؤون الدفــاع يف دولــة 
ــا وألصحــاب  ــا منصــة ال تقــدر بثمــن لقطاعن ــارات، أنه اإلم
القــوات املســلحة – ونحــن عــى  املصلحــة يف مجتمــع 
ــز هــذا عــى مــدار  ــه ســتواصل دورهــا املتمي ــة أن ثقــة تام
الســنوات الخمســن القادمــة مــن مســرة نجــاح اإلمــارات. 
بالذكــرى  اســمحوا يل أن أهنــئ »درع الوطــن« مجــدداً 
ــل  الســنوية الخمســن لتأسيســها، وأتوجــه بالشــكر إىل كام
فريــق عمــل املجلــة عــى دورهــم الكبــر يف عــرض أنشــطة 

ريثيــون املتنوعــة لركائنــا وموردينــا داخــل دولــة اإلمــارات 
ــا. وخارجه

 Saab شركــــــــة

قــال كاريــن روزن، مديــر عــام رشكــة Saab لــدى اإلمــارات 
ــي،  ــا الذهب ــن بيوبيله ــة درع الوط ــئ مجل ــعدنا أن نهن يس
ــف  ــن مختل ــزة ب ــة وممي ــة مرموق ــوء مكان ــا تتب ــث أنه حي
املطبوعــات املعنيــة بالشــؤون الدفاعيــة ليــس يف دولــة 
وبقيــة  األوســط  الــرق  يف  بــل  فحســب،  اإلمــارات 
ــة  ــة Saab بشــدة عــى الراك ــول رشك ــامل، وتع مناطــق الع
ــأنها  ــن ش ــي م ــن والت ــة درع الوط ــع مجل ــراتيجية م اإلس
الوصــول إىل صنــاع  املســاهمة يف مســاعدتنا إعاميــاً يف 
القــرار يف دولــة االمــارات والــرق األوســط، ونحــن نتطلــع 
ــاءه  ــرة والبن ــة املثم ــذه العاق ــتمرار ه ــدوام إىل اس ــى ال ع

ــة. ــنوات طويل ــا لس ــام بينن في
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ــة  ــاك املقومــات األساســية إلصــدار مجل ــبعينيات القــرن املــايض مل تكــن هن يف ســ
بقامــة »درع الوطــن«، فاملطابــع املوجــودة يف الدولــة جميعهــا كانــت أبيض وأســود، 
وصحيفــة االتحــاد التــي تأسســت يف أكتوبــر عــام 1969 كانــت يف ذلــــك الوقــــت 
تطبــع يف بــروت وتصدر أســــبوعياً بحجــم )تابلويد( وطاقم املجلــــة املحــدود الذي 
مل يتعــد الخمســــة أشــخاص، والــذي تلقــى األمــر الســــامي مــن صاحــب الســمو 
الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان بإنشــاء وإصــــدار املجلــة باأللــوان يعلــم ويعــي 
كل هــذه التحديــات، ولكنــه وافــق أن يخــوض هــذا التحــدي بــروح وثابــة وإرادة 
ــر  ــار مق ــد اختي ــق، وبع ــذي يلي ــكل ال ــدد األول بالشــ ــل يف إصــدار الع ــة وأم قوي
ــار  ــق العمــل الختي ــي، اجتمــع فري ــة يف أبوظب ــة الخالدي ــقة مبنطق ــة يف شــ للمجل
مطابــع ملونــة يف إحــدى الــدول الشــقيقة، وتــم اختيــار دولــة الكويــت الشــقيقة، 
وتوجــه وفــد مــن املجلــة لــيك يــربم اتفاقــاً عــى إنجــاز العــدد األول، رغــم العنــاء يف 
إعــداد املــواد ونقلهــــا إىل الكويــت إلصدار العــدد األول يف موعده 6 أغســــطس عام 
1971 كهديــة لــألب والقائــد املؤســــس الشــــيخ زايــد بن ســــلطان آل نهيــان، ولكن 
ــب  ــي طل ــي ال تلب ــد الت ــت نظــراً لضغــط املواعي ــق يف الكوي ــدد مل توف ــود الع جه
اإلصــدار يف 6 أغســطس، وضاقــت مطابــع الكويــت عــى اتســاعها وعددهــا إلنجــاز 
ــد  ــاه إىل بل ــن االتج ــد م ــهر، وكان الب ــدد كل شــ ــا املح ــة يف موعده ــة املجل طباع
شــقيق آخــر، فــكان االتفــاق عــى التوجــه إىل بــروت لطباعــة املجلــة هنــاك. ولكــن 
هــذه الفــرة مــن العنــاء ونقــل العــدد مــن أبوظبــي إىل بــروت مل تســتمر طويــاً؛ إذ 
بــدأت مطابــع أبوظبــي وديب تســاير التطــور املتســارع يف عامــل الطباعــة، واتفقــت 
املجلــة عــى أن تكــون الطباعــة يف مطابــع )بــن دســامل( بأبوظبــي، وبذلك كســــبت 
املجلــة مســاحة مهمــة مــن الزمــن ملواكبــة النقــات الكبــرة التــي تشــهدها قواتنــا 

المقومات



املســلحة مــن جهــة، والتطــور املتســارع الــذي تشــهده البــاد يف القطاعــات كافــة.
ومــــن جهــة أخــرى، كانــت »درع الوطــــن« هــي املجلــة الوحيــدة املتخصصــة يف 
البــاد، وســــبقتها طبعــاً مجلــة الــروق كمجلــة اجتامعيــة شــعبية ثقافيــة جامعــة، 
وهــذا الوضــع فــرض عى إدارة املجلــة املتواضعة، التــي ذكرنا أن طاقمهــــا التحريري 
ــة  ــا كمجل ــى صدارته ــظ ع ــة يك تحافــ ــات جم ــراد، تحدي ــة أف ــاوز خمســ مل يتج
ــم  ــاملة، فل ــاد مــن نهضــة شــ ــاً مبــا يجــري يف الب ــط ارتباطــاً وثيق متخصصــة ترتب
تكــن »درع الوطــن« مجلــة عســكرية مختصــة تخاطــب الجنــدي وتحــايك التطــور 
الحاصــل يف قواتنــا املســــلحة وحســــب، بــل تخطــت اهتامماتهــا هــذا املفهــوم إىل 

الدخــول يف صلــب التطــور االجتامعــي والحضــاري.

سمو الشيخ
هزاع بن زايد آل نهيان

نائب رئيس المجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي

أنتهــز هــذه الفرصــة ألهنــئ مجلتكــم الغــّراء 
ــة،  ــوء الدول ــت نش ــي واكب ــبة، والت ــذه املناس به
قواتنــا  وتطويــر  وتوحيــد  وبنــاء  وتأســيس 
املســلحة، ونبــارك لكــم جهودكــم، ونتمنــى لكــم 
التوفيــق واملــي قدمــاً لتمكــني النهــج اإلعالمــي 
الوطنــي وتطويــره، حتــى يعطــي الصــورة املثــىل 

ــة. ــة العاملي ــة املهني ــة الوطني ــن الصحاف ع
ــري،  ــعبها بخ ــا وش ــارات وقيادته ــام واإلم ــكل ع ف
باألمــن  ينعــم  اإلمــارات  وإتحــاد  عــام  وكل 
وعلــواً  رفعــة  ويــزداد  واالزدهــار  واالســتقرار 

وســمواً.



أكد عدد من أهم األكادميني والباحثني من مختلف دول العامل، 
يف تحقيق خاص مبناسبة اليوبيل الذهبي ملجلة درع الوطن، بأن 
املجلة  وعرب خمسني عاما من العمل الصحفي والفكري والبحثي 

املحكم واملتطور، استطاعت أن تحتل مكانة فريدة ومميزة يف 
عامل الصحافة، وأسست املجلة تلك املكانة وطورتها من خالل 

امتالكها رؤية واضحة، ومسار عمل متكامل، وفريق عمل عىل 
درجة عالية من االحرتافية واإلبداع ...

تحقيق: النقيب حسن حميد الزعابي

نخبة من أهم األكادميين والباحثين العالميين

تمثل درع الوطن الذراع الثقافي 
العسكري لجميع المهتمين 

بالشأن اإلستراتيجي والمرجع 
للباحثين  عن المعلومة والتحليل 

اإلستراتيجي الرصين

رئيس جمهورية ترستان أثناء زيارته لجناح
»درع الوطن« يف معرض »آيدكس«
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الدكتور البدر الشاطري الدكتور محمد بن هويدن

المجلة األولى

قــال الدكتــور البــدر الشــاطري، املستشــار بــوزارة الدفــاع 
بأننــا نحتفــي هــذا العــام باملولــد الخمســن ملجلــة فريــدة 
يف محتواهــا ويف توجههــا، كــام نحتفــي مبيــاد دولتنــا 
ــا؛  ــا وإنجازاته ــاب يف تقدمه ــي ســلبت األلب الخمســن والت
ــدول  ــي أخــذت ال ــا والت ــة قطعــت أشــواط يف تقدمه دول
ــعيدة  ــبات الس ــذه املناس ــي به ــرون. وإذ نحتف ــرى ق األخ
الوطــن  درع  الغــراء  نفخــر مبجلتنــا  املعطــاء،  لوطننــا 

ــائها.  ــى إنش ــا ع ــن عام ــرور خمس ــبة م مبناس
وأضــاف .. تعتــرب درع الوطــن املجلــة األوىل املتخصصــة يف 
شــؤون الدفــاع والقضايــا اإلســراتيجية. وتنبــع أهميــة هذه 
املجلــة يف يوبيلهــا الذهبــي أنهــا املصــدر األول يف تثقيــف 
املنتســبن للقــوات املســلحة وزيــادة وعيهــم بالقضايــا 
التــي تهــم القــوات املســلحة. وال يكتمــل عنــارص القــدرة 
ــل  ــب، ب ــاد فحس ــدة والعت ــب والع ــات بالتدري واإلمكاني
ــكرية  ــؤون العس ــاع والش ــم الدف ــل مفاهي ــا لصق يتعداه
ــان األول  ــرب صــامم األم ــي تعت ــاء هــذه املؤسســة والت ألبن

ــرة. ــه الكب ــن ومنجزات ــر للوط واألخ

ترجمة رؤية القيادة

تقــدم الدكتــور محمــد بــن هويــدن، اســتاذ العلوم السياســية 
بجامعــة اإلمــارات بخالــص التهنئــة إىل قيادتنــا الرشــيدة 
ولجميــع العاملــن يف فريــق مجلــة »درع الوطــن« عــى هــذا 
ــة االســراتيجية  اإلنجــاز الكبــر مبناســبة وصــول هــذه املجل
العريقــة إىل عامهــا الخمســن مواكبــًة عــام دولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة الخمســن. 
مضيفــاً بــأن مجلــة »درع الوطــن« متكنــت خــال كل هــذه 
الســنوات مــن ترجمــة رؤيــة القائــد صاحــب الســمو الشــيخ 
ــة  ــاه يف تنمي ــه ورع ــان حفظــه الل ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف
ــد  ــو جدي ــا ه ــكل م ــارايت ب ــكري اإلم ــر العس ــراء الفك وإث
مــن مواضيــع وتقنيــات وتحليــات يف املجــال العســكري 
واالســراتيجي. وإســتطاعت املجلــة أن متثــل الــذراع الثقــايف 
ــع املهتمــن بالشــأن اإلســراتيجي والســيام  العســكري لجمي
ــون  ــة، وأن تك ــلحة اإلماراتي ــوات املس ــراد الق ــادات وأف لقي
املعلومــة  عــن  الباحثــن  مــن  للعديــد  املرجــع  مبثابــة 
والتحليــل اإلســراتيجي الرصــن. إن تركيــز املجلــة عــى 
ــة خاصــة بــن  البعــد اإلســراتيجي العســكري يعطيهــا مكان
العــريب، ويؤهلهــا إىل أن  العــامل  املجــات املتخصصــة يف 
ــة  ــي تســتخدمها دول ــوة الناعمــة الت ــن أدوات الق تكــون م
اإلمــارات العربيــة املتحــدة يف التعريــف عــن نفســها كقــوة 

ــن.      ــتقرار الدولي ــام واالس ــق الس ــر وتحقي ــع للخ دف
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منصة استراتيجية 

ــز، الباحــث يف  ــد العزي ــارس عب ــور ي ــال الدكت ــه ق ــن جانب م
مجــاالت االتصــال واإلعــام: عــرب خمســن عامــا مــن العمــل 
الصحفــي والفكــري والبحثــي املحكــم واملتطــور، اســتطاعت 
ــامل  ــزة يف ع ــدة وممي ــة فري ــل مكان ــن« أن تحت »درع الوط

ــة. الصحاف
املكانــة  تلــك  الوطــن«  »درع  أسســت  لقــد   .. وأضــاف 
وطورتهــا مــن خــال إمتاكهــا رؤيــة واضحــة، ومســار عمــل 
متكامــل، وفريــق عمــل عــى درجــة عاليــة مــن اإلحرافيــة 

ــداع. واإلب
لقــد ترفــت بالكتابــة لتلــك املنصــة النوعيــة املميــزة 
عــى مــدى ســنوات، لكــن مداومتــي عــى قــراءة مــا ينــر 
بهــا مــن أعــامل أســهمت يف إثــراء معرفتــي بالشــؤون 
ــة، ومكنتنــي مــن اإلطــاع  اإلســراتيجية والعســكرية واألمني
عــى التطــورات واألفــكار الجديــدة عــى الصعيــد اإلقليمــي 

ــوي. ــال الحي ــذا املج ــي يف ه والعامل
مــع مطلــع كل شــهر أنتظــر نســخة جديــدة مــن هــذا 
العمــل العلمــي واإلبداعــي، وعــادة مــا أحصــل عــى أفــكار 

ــدة. ــة جدي ــا فكري ــي آفاق ــح أمام ــة تفت ــات نوعي ومعالج
مــا يقــوم بــه فريــق عمــل املجلــة بــدأب وبراعــة يســد فراغا 
ــن أســئلة  ــب ع ــة، ويجي ــة العربي ــاة الفكري واضحــا يف الحي
رضوريــة ملحــة تغيــب إجاباتهــا عــن املنابــر اإلعاميــة 

العامــة.

تحولــت »درع الوطــن« إىل منصــة اســراتيجية متجــددة 
ــريب. ــا الع ــة يف عاملن ــكرية واألمني ــارف العس ــزز املع تع

ــة صارمــة وإرصارهــا عــى  وبفضــل إتباعهــا معايــر مهني
طــرح كل جديــد وحيــوي يف مجــال تغطياتهــا، فإنهــا تعطينــا 
أصــدق الصــور عــن التطــور الكبــر الــذي حققتــه القــوات 

ــي الزاهــرة. ــا الوطن ــة يف مســرة عمله املســلحة اإلماراتي
»درع الوطــن« نجحــت نجاحــا باهــرا يف أن تقــدم الصــورة 
املرقــة للعســكرية اإلماراتيــة للخــارج، ويف أن تنقــل وتحلــل 
والعامليــة  اإلقليميــة  واألمنيــة  اإلســراتيجية  التطــورات 

ــارات. ــة اإلم ــلحة يف دول ــوات املس ــويب الق ملنس

زادًا معرفيًا

ــايض  ــة الق ــتاذ بجامع ــي، أس ــس لكرين ــور إدري ــد الدكت أك
عيــاض، باململكــة املغربيــة أنــه يف منتصــف عــام 2015 كان 
عــى موعــد مــع الدخــول يف تجربــة رائعــة ومفيــدة، تــرف 
ــن  ــة درع الوط ــرأي يف مجل ــاب ال ــه إىل كت ــا بانضامم خاله
ــزة  ــة محف ــت فرص ــث كان ــل، حي ــا املذه ــة تطّوره ومواكب
عــى املزيــد مــن البحــث واالطــاع العلميــن، وبخاصــة وأن 
األمــر يتعلــق مبنــرب علمــي متخصــص يف اإلعــام العســكري 
عــدد  عــى  منفتــح  العربيــة،  املنطقــة  يف  نظــره  قــّل 
ــن  ــة م ــة املتخصص ــة والتقني ــاءات الفكري ــن الكف ــر م كب
ــزة  ــات متمي ــت نقاش ــا فتح ــي طامل ــار، والت ــف األقط مختل
يف  الراهنــة  والقضايــا  املواضيــع  مــن  مجموعــة  بصــدد 
ــة  ــة واإلقتصادي ــة واإلســراتيجية والتكنولوجي أبعادهــا األمني

ــة. ــاح والّدق ــن اإلنفت ــار م ــة.. يف إط والتنموي

الدكتور يارس عبد العزيز

ما يقوم به فريق عمل المجلة 
بدأب وبراعة يسد فراغا واضحا 

في الحياة الفكرية العربية 
ويجيب عن أسئلة ضرورية 

ملحة تغيب إجاباتها عن المنابر 
اإلعالمية العامة.
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مشــراً إىل أن إدارة املجلــة إختــارت تســهيل الولــوج إىل 
أعدادهــا أمــام القــراء مــن خــال إتاحــة تحميــل أعدادهــا، 
وهــو مــا مثـّـل بالنســبة يل - بحكــم التخصــص - زاداً معرفيــا 
يف مجــاالت حيويــة واســراتيجية، ودفعنــي إىل حــث الطلبــة 
ــر  ــدر كب ــا بق ــي تطرحه ــع الت ــن املواضي عــى اإلســتفادة م

ــة. ــة األكادميي ــة والحري مــن املوضوعي

ديوان الحياة المعاصرة

مــن جانبــه أكــد الدكتــور أحمــد ســيد أحمــد، خبــر العاقات 
ــات  ــرام للدراس ــز األه ــة،  مبرك ــئون األمريكي ــة والش الدولي
ــذ  ــن« من ــة »درع الوط ــأن مجل ــراتيجية ب ــية واإلس السياس
تأسيســها ىف أغســطس 1971 شــكلت النبــض الحقيقــى 
ــز ىف دعــم مســرة التطــور  للوطــن لدورهــا الفاعــل واملتمي
ــدة  ــة املتح ــارات العربي ــة اإلم ــهدتها دول ــى ش ــدم الت والتق

الدكتور عصام نر سليم الدكتور أحمد سيد أحمد الدكتور إدريس لكريني

ــزة  ــا املتمي ــا مكانته ــوأت خاله ــى تب ــرن والت ــرب نصــف ق ع
ــة. ــة والعاملي ــة اإلقليمي ــى الخريط ع

وأصبحــت درع الوطــن مبثابــة ديــوان الحيــاة املعــارصة 
ــات عســكرية  ــا وتحلي ــن قضاي ــه م ــا تناولت ــارات, مب ىف اإلم
وإســراتيجية للقضايــا املحليــة واإلقليميــة والدوليــة شــكلت 
بوصلــة مهمــة لصانــع القــرار, وواكبــت املجلــة عــرب سياســتها 
ــامل التطــور العســكرى  ــد ىف ع ــزة كل جدي ــة املتمي التحريري
ــامل  ــى شــهدها الع التكنولوجــى والتغــرات اإلســراتيجية الت
وكيفيــة  ودوليــا  إقليميــا  وتداعياتهــا  األوســط  والــرق 
ــرض  ــامً لع ــرباً مه ــة من ــكلت املجل ــام ش ــا. ك ــل معه التعام
ــن.  ــن والدولي ــاب املحلي ــار الكت ــراتيجية لكب ــكار اإلس األف
لقــد أصبحــت درع الوطــن أحــد أفضــل املجــات العســكرية 
ــك  ــامل, ولذل ــرق األوســط والع ــة ال واإلســراتيجية ىف منطق
ــور  ــد التط ــد رواف ــا كأح ــؤدى دوره ــن ت ــتظل درع الوط س

والتقــدم ىف البــاد.

هيئة تحرير »درع الوطن« خال العمل اليومي إلصدار 
النرة اليومية ملعرض »ديب للطران«
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إنجــاز مــا، انظــر إىل مــا كان عليــه الزَّمــان واملــكان، ســتعرف 
قيمتــه، ومــا بـُـذل فيــه ِمــن جهــد وتضحيــة. قبــل أن أتصفــح 
مجلــة »درع الوطــن« عمــدُت إىل معرفــة تاريــخ تأسيســها، 
أو والدتهــا، فقــدرُت جيــداً مــاذا كانــت عليــه تلــك اللحظــة 
ــى  ــة الصــدور حتَّ )أغســطس 1971(، وكيــف ظلــت متواصل
ولــة نفســها. كل مــن  بلغــت الخمســن عامــاً، وهــو عمــر الدَّ
ــك، مل يكــن يف وســع أحــد أن  ــول ل ــك اللحظــة يق شــهد تل
يتخيــل، أن هــذه األرض، وهــي تبلــغ الخمســن، ستســتضيف 
»إكســبو«، املعــرض العاملــي، الــذي تنقــل بــن دول متقدمــة، 
ــأ  ــة، وسينش ــه )192( دول ــت في ــرة األوىل اجتمع ــا امل ورمب
ــا يصدهــا  ــي ال تجــد م فــوق الرِّمــال واألمــواج املالحــة، الت
أو يردهــا، عمــران مــن طــراز آخــر، وأرض ال يفكــر إنســانها 
بغــر صناعــة املســتقبل، دون أن يشــح بوجهــه عــن ماضيــه، 
ــي  ــداء ناصح ــاالً أش ــرز رج ــذي أف ــايض، ال ــك امل فلــوال ذل
الضامئــر والعقــول، مــا تأسســت دولــة، ســباقة إىل التقــدم. 
حكايــة »املواطــن« ِمــن حكايــة الوطــن، ولعــل عددهــا األول 
كان متخيــاً لاســتمرار، حتــى تنــاول إصدارهــا اليــوم العــدد 
الســتامئة، وبهــذه املناســبة اهنــئ القامئــن عليهــا وأترحــم 

عــى مــن وضــع لبنــة تأسيســها األوىل.

طرح رصين

ــال  ــام واالتص ــتاذة االع ــد اس ــا الراش ــورة مه ــدت الدكت أك
ــأن املتتبــع لتاريــخ مجلــة درع الوطــن  بجامعــة البحريــن ب
الكبــر  الــدور  يغفــل  أن  ميكنــه  ال  ملحتواهــا  والقــارئ 

الدكتور رشيد الخيُّون من أهم المجالت

ــال  ــة اإلتص ــد كلي ــليم، عمي ــر س ــام ن ــور عص ــد الدكت أك
بجامعــة الشــارقة ان مجلــة درع الوطــن هــي واحــدة 
مــن أهــم اإلصــدارات املتخصصــة يف الدراســات العســكرية 
ــد  ــاول العدي ــر يف تن ــي تســهم بشــكل كب واإلســراتيجية الت
ــارات  ــة اإلم ــم دول ــي ته ــات امللحــة الت ــا وامللف ــن القضاي م

واملنطقــة ككل .
مضيفــاً إن الطــرح الشــامل والدقيــق الــذي تتنــاول بــه 
املجلــة القضايــا و املوضوعــات، ووضعهــا تحــت املجهــر 
مــن منظــور عســكري وإســراتيجي إمنــا يضيــف ملثــل هــذه 
النوعيــة مــن املجــات العســكرية الفريــدة يف املنطقــة رافــدأ 

ــامً . ــداً ومه جدي
الصحفيــة  النواحــي  حيــث  مــن  املجلــة  شــمولية  وإن 
كالتغطيــات اإلخباريــة و طــرح قضايــا الوطــن مــن جوانبهــا 
اإلســراتيجية مــع تضمــن األعــداد ملفــات مهمــة إمنــا يرفعها 
ملصــاف أهــم املجــات املتخصصــة يف النواحــي العســكرية 

ــة ككل. ــية يف املنطق والسياس
مؤكــداً أن الجهــد املبــذول يف إصــدار هــذه املجلــة بأعدادهــا 
املنتظمــة الصــدور يعــد فعــاً مــن األعــامل الصحفيــة 

ــتوى. ــى مس ــى أع ــادة ع ــتحق اإلش ــي تس ــة الت اإلحرافي

حكاية وطن

مــن جانبــه أكــد الدكتــور رشــيد الخيُّــون، الباحــث يف 
الفلســفة اإلســامية، بأنــه عندمــا تريــد تقديــر أهميــة 

درع الوطن نجحت نجاحا باهرا في  
أن تقدم الصورة المشرقة للعسكرية 

اإلماراتية للخارج، وفي أن تنقل وتحلل 
التطورات اإلستراتيجية اإلقليمية 

والعالمية لمنسوبي القوات المسلحة 
في دولة اإلمارات.
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ــا ذات البعــد  ــة القضاي ــة كاف ــة يف تغطي ــه املجل ــذي تلعب ال
العســكري واإلســراتيجي لتشــكل بذلــك درعــاً منيعــاً بفريــق 
ــة  ــخ دول ــن تاري ــا ع ــا ودفع ــا، حب ــام كتابه ــا وأق تحريره
اإلمــارات العربيــة املتحــدة وعاقاتهــا اإلســراتيجية، ولتتميــز 
بطــرح رصــن ومواكــب ملجريــات األحــداث يف قوالــب 
ــات  ــري األدبي ــارئ وت ــر الق ــي بفك ــة ترتق ــة متنوع صحفي
ــخ  ــة يف تاري ــة هام ــب زمني ــت حق ــداد وثق ــكرية بأع العس
ــة يف  ــر الكتاب ــرف كب ــه ل ــة املتحــدة، وأن ــارات العربي اإلم
)درع الوطــن(  منــذ عامهــا الـــ٤٧ وحتــى احتفالهــا مبــرور ٥٠ 

ــا. ــى  إصداره ــام ع ع
 

معالجة القضايا الحاسمة

تقدمــت الدكتــورة نجــاة الســعيد اســتاذ االعــام واالتصــال 
ــكات،  ــاين والتربي ــص الته ــديب بخال ــة ب ــة األمريكي يف الجامع
ــة درع الوطــن،  ــاً عــى صــدور مجل ــرور 50 عام مبناســبة م
داعيــه إىل مواصلــة عملهــا مبزيــد مــن النجــاح والتألــق 
ومواصلــة دورهــا الريــادي يف تغطيــة القضايــا الجاريــة، الذي 
قدمتــه عــى مــدار الســنوات املاضيــة مــن بحــوث ودراســات 
والســيايس  واألمنــي  العســكري  املجــال  يف  إســراتيجية 

ــايس. والدبلوم
وقالــت: لقــد اســتفاد الباحثــن واألكادمييــن من مجلــة »درع 
الوطــن« مــام تقدمــه عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل من 
ــا  ــي تناولته ــات الت ــى الدراس ــاع ع ــاركة واإلط ــال املش خ

الدكتورة نجاة السعيدالدكتورة مها الراشد

ــوء  ــليطها الض ــامم تس ــذا اإلهت ــن ه ــذي زاد م ــة. وال املجل
عــى دراســات ومقــاالت ملكافحــة الجامعــات اإلرهابيــة 
ــا  ــل أيض ــكرية ب ــة العس ــن الناحي ــط م ــس فق ــة لي املتطرف
ــاج هــذه  ــت ع ــايل تناول ــة، وبالت ــة األيديولوجي ــن الناحي م
القضايــا الحاســمة ليــس فقــط عــى مســتوى القــوى الصلبــة، 
ــك  ــل كذل ــة ب ــكرية واألمني ــكات العس ــمل التكتي ــي تش الت
القــوى الناعمــة، التــي تشــمل الدبلوماســية العامــة والثقافــة 

واإلعــام. 
ــا  ــة »درع الوطــن« تناوله ــز مجل ــا ميي ــأن أهــم م ــدة ب مؤك
للمواضيــع مــن موقــع أكادميــي بحثــي ميثــل توفــر منتــدى 
ــي  ــا املهمــة املتعلقــة باألمــن الوطن علمــي ملناقشــة القضاي

ــا دوام التقــدم واالزدهــار.  ــن له متمن

مستشار ملك البحرين أثناء زيارته 
لجناح »درع الوطن«
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التوطين
وهنا البد أن نشير إلى سياسة التوطين 

التي إتبعتها المجلة منذ انطالقها وعلى 
مدى مسيرة خمسين عامًا من عمرها، حيث 

اســتطاعت وفقًا لسياسة تدريب وتأهيل 
واســتقطاب الكوادر الوطنية الشابة، وهي 

تضم كوكبة متميزة من أبناء الوطن ومن أبناء 
القوات المســلحـة، ويكفي أن نشير إلى أن 

طاقم المجلـة اليــوم بنســبة 98 ٪ من المواطنين 
في جميع األقســام: التحرير والتنفيذ واإلشراف 

وســكرتارية التحرير والتصوير الفوتوغــرافي 
والتلفزيوني، والمجلة اليوم بفضل هذه الكوادر 

تثبــت كل يوم أنها متجددة مواكبة تتحدث 
بلسان الوطن انطالقًا من رسالتها وثقافتها 

وقيمها الراسخة األصيلة.



وبعــد مســرة خمســن عامــاً ال منلــــك يف هــذه العجالــة إال أن نؤكــد عــى ثوابتنــــا 
ــدت يف  ــي تجســ ــة قبــل خمســن عامــاً، والت ــي انطلقــت عربهــا املجل ــة الت األصيل
املرســوم الســامي مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان رئيــس 
ــة  ــطس االنطاق ــه، يف أغس ــه الل ــلحة ،حفظ ــوات املس ــى للق ــد األع ــة القائ الدول
املباركــة تــؤرخ ملســرة وطنيــة حافلــة، مســـرة تــؤرخ مليــاد وطــن، ومجلــة تنطــق 
وتتحــدث لحــــامة الوطــن، والعقــود األربعــة املاضيــة أضافــت الكثــر للمجلــة، كــام 

أضافــت الكثــر للوطــن الــذي ميــأل الدنيــا اليــوم فخــراً وعــزاً وكرامــة.
ــة وتقطــف مثــار اإلنجــاز  ــة الثالث ــع وهــي تخــوض غــامر األلفيــ ــة تتطلــ واملجلــ
العظيــــم الــذي تحقــق عــى يــدي صاحــب الســــمو الشــــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
ــه  ــه( وإخوان ــه الل ــلحة )حفظ ــوات املس ــى للق ــد األع ــة القائ ــس الدول ــان رئي نهي
أصحــاب الســــمو أعضــاء املجلــس األعــى لاتحــاد حكام اإلمــارات، وصاحب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبــي نائــب القائــد األعــى للقــوات 
ــاً  ــي املتخصــص لتكــون دوم ــل العمــل الصحف ــد يف حق ــدم املزي ــلحة، أن تق املســ
ــاً  ــاً لنكــون جميع ــاء الوطــن جميع ــة بلســان أبن ــزة واملتحدث »درع الوطــن« املتمي

جنــوداً أوفيــاء للــذود عــن حيــاض الوطــن وحامتــه.

الفريق سمو الشيخ
سيف بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية

اســتطاعت مجلــة درع الوطــن أن تواكــب مختلــف اإلنجــازات 
الوطنيــة عامــاً تلــو العــام؛ لتنقــل صــورة واقعيــة ملســتوى تطور 
ــس  ــكرية، وأن تعك ــاالت العس ــتى املج ــلحة يف ش ــا املس قواتن
بجــالء صــورة الــدور الوطنــي الكبــري الــذي تلعبــه قواتنــا 
املســلحة يف حفــظ الوطــن وحاميــة وحدتــه وســالمة أراضيــه.

إن األمــل يحدونــا بــأن تســتمر »درع الوطــن« يف الســري قدمــاً 
بطريــق التحديــث املســتمر واملواكــب للتغــريات الرسيعــة 
التــي يشــهدها عــامل اإلعــالم الراهــن، مبــا يحملــه مــن تحديــات 
ــا عــىل  ــن خالله ــا، ونطــل م ــذة نفخــر به ــى ناف جســام، ولتبق
ــون يف  ــا العامل ــا إخوانن ــي يبذله ــود الت ــؤون والجه ــرز الش أب
ــن  ــع م ــم املجتم ــده عليه ــا يعق ــلة، وم ــلحة الباس ــا املس قواتن
آمــال ترنــو إىل دميومــة عــزة الوطــن وتكريــس رفعتــه وســيادته 

ــه. وكرامــة أبنائ



أكد رؤساء تحرير املجالت األمنية واملرشفون عليها بالدولة، 
بأن مجلة درع لوطن من اإلصدارات األوىل يف تاريخ اإلعالم 

الوطني والعسكري واألمني لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
وواجهة إعالمية متميزة ولدت يف األول من أغسطس 1971، 

وعكست منذ تأسيسها التوجهات االسرتاتيجية للدولة يف 
إيصال الرسائل الوطنية والعسكرية واألمنية، بتنميتها للوعي 
والثقافة والفكر العسكري، وإبرازها للوجه الحضاري للدولة 
وللقوات املسلحة مبا تقدمه من مضمون ثري يفي بتطلعات 

الجمهور داخل وخارج الدولة ...

رؤساء تحرير المجالت األمنية بالدولة

رسمت درع الوطن 
لمسيرتها نهجًا واضحًا 

للمساهمة في تقديم كل 
ما من شأنه تطوير مفاصل 

العمل بالقوات المسلحة
تحقيق: النقيب سالم سيف الزحمي

134

تحقيـــــــــــــــــق



رؤية مهنية واضحة

هنــأ العميــد عــارف حســن بــن هديــب رئيــس تحريــر مجلة 
ــادة العامــة لرطــة الشــارقة، القامئــن عــى  الرطــي بالقي
ــها،  ــي لتأسيس ــل الذهب ــبة اليوبي ــن مبناس ــة درع الوط مجل
ــداً مــن التطــور والتقــدم  ــق والســداد، ومزي ــاً  التوفي متمني
للمجلــة والقامئــن عليهــا، وأن يكــون التفــوق حليفــاً لهــم.

وقــال: خمســون عامــاً تســتدعي معهــا تاريخــاً ممتــًدا مــن 
العطــاء املعــريف الــذي إســتطاعت معــه مجلــة درع الوطــن 
الرائــدة أن تنجــح يف أداء رســالتها الوطنيــة يف تشــكيل الوعي 
ــل  ــا البواس ــا جنودن ــي يقدمه ــة الت ــداء والتضحي ــم الف بقي
حــامة الوطــن وحصنــه املنيــع.. خمســون عاًمــا تأخــذ معهــا 
ــام  ــطس ع ــة يف أغس ــذه املجل ــاق ه ــة انط ــاً إىل بداي جي
1971، حــن إختــار لهــا صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 
بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة القائــد األعــى للقــوات 
املســلحة “حفظــه اللــه” اســم »درع الوطــن« بعــد التشــاور 
ــلطان  ــن س ــد ب ــيخ زاي ــه( الش ــإذن الل ــه )ب ــور ل ــع املغف م
ــارئ  ــس كل ق ــود يلم ــة عق ــدار خمس ــى م ــان، وع آل نهي
ــع  ــة، وكان الجمي ــوى املجل ــذي شــهده محت هــذا التطــور ال
شــهوداً عــى التقــدم امللحــوظ يف صفحاتهــا التــي تضيــف إىل 
قرائهــا مــع كل عــدد قيمــة معرفيــة وذائقــة رفيعــة، بــكل مــا 

تطرحــه مــن معــارف يف مجــال الدفــاع واألمــن.
ــة درع  ــامم مجل ــا بحــرص شــديد إهت ــد تابعن  وأضــاف، لق
ــة  ــة مهني ــه مــن رؤي ــزت ب ــذ صدورهــا، ومــا متي الوطــن من
واضحــة ودقــة عاليــة يف إبــراز الــدور البطــويل لجنودنــا 
البواســل مــن رجــال القــوات املســلحة، وتســليط الضــوء عى 
ــبة  ــة املكتس ــم الثقافي ــر حصيلته ــة، ون ــم امليداني تجاربه
مــن أروقــة وقاعــات التعليــم األكادميــي، ومــن مياديــن 
ــه. ولعــل مــن  ــة  الوطــن ومقدرات العمــل البطــويل يف حامي
بــن األهــداف األساســية التــي يلمســها أي قــارئ لهــذه 
املجلــة الرائــدة، هــو رســالتها الوطنيــة يف تعزيــز قيــم الــوالء 

العميد عارف حسن بن هديب
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ــل  ــذي ميث ــي ال ــن دروع الوع ــكيل )درع( م ــي، وتش الوطن
ــبيل  ــروح يف س ــذل بال ــر الب ــاء وتقدي ــربى يف إع ــة ك أهمي
الوطــن، وفــاًء وانتــامًء ووالًء، فضــاً عــن نجاحهــا يف تجســر 
العاقــة بــن رجــال القــوات املســلحة وأفــراد الجمهــور، أي 

ــاء الوطــن واملرابطــن عــى ثغــوره. ــن أبن ب
وقــال، إن االحتفــال باليوبيــل الذهبــي ملجلــة درع الوطن هو 
ــع املراحــل واألحــداث  ــة لجمي ــات التوثيقي ــاء بالعملي إحتف
املعنيــة بالقــوات املســلحة، فقــد ســجلتها الكلمــة ووثقتهــا 
الصــورة ليعيــش القــارئ يف قلــب الحــدث وعمــق تفاصيلــه، 
ولتكــون صفحــات املجلــة مؤرخــاً أميًنــا يــدّون جهــود إحــدى 

ــاً  ــال تتويج ــأيت هــذا اإلحتف ــة، ولي ــرق مؤسســاتنا الوطني أع
ملرحلــة متوقــدة مــن الجهــد والعطــاء واإلنجــازات املتاحقــة 

التــي تــم تحقيقهــا وفــق خطــط طموحــة.
ولعــل مــا يزيــد مــن أهميــة احتفالنــا بهــذه املناســبة أنهــا 
تتزامــن مــع احتفــاالت الوطــن مبــرور خمســن عامــاً عــى 
ــه نبتهــل إىل املــوىل تعــاىل  ــة، وفي ــا الفتي ــام اتحــاد دولتن قي
ــروه، وأن  ــن كل مك ــعبنا م ــا وش ــا وقيادتن ــظ وطنن أن يحف
ــيخ  ــمو الش ــب الس ــادة صاح ــاء بقي ــرة العط ــتمر مس تس
ــه-  ــة -حفظــه الل ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب خليف

ــود. ــاء العه ــارات وأولي ــكام اإلم ــه ح وإخوان

تعاون مستمر ومثمر  

مــن جانبــه أكــد العقيــد عوض صالــح الكنــدي رئيــس تحرير 
مجلــة “999” الصــادرة مــن وزارة الداخليــة بــأن مجلــة درع 
الوطــن بلغــت يف عــام 2021  الذكــرى  الســنوية الخمســن 
مــن مســرتها العســكرية واالســراتيجية واإلعاميــة الرائــدة. 
وقــد  تأسســت املجلــة عــام 1971 يف عهــد القائــد املؤســس 
ــب  ــان “ طي ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــه الشــيخ زاي ــور ل املغف

سجلت »درع الوطن« الكلمة 
ووثقتها بالصورة ليعيش 

القارئ في قلب الحدث 
وعمق تفاصيله

معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش أثناء 
مشاركته يف إحدى مؤمترات مجلة »درع الوطن«
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ــمو  ــب الس ــة  صاح ــل  رعاي ــورت يف ظ ــراه”،  وتط ــه ث الل
ــد  ــة القائ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب الشــيخ خليف
األعــى للقــوات املســلحة )حفظــه اللــه( والــذي اختــار لهــا  
هــذا االســم الكبــر واملعــرب »درع الوطــن«،  ويف ظــل متابعــة 
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ويل عهــد 

أبوظبــي  نائــب القائــد األعــى للقــوات املســلحة.
ــى  ــة درع الوطــن نجحــت يف اإلضــاءة ع ــأن مجل ــار، ب وأش
الجهــود والتضحيــات الكبــرة  التــي تبذلهــا  قواتنــا  املســلحة  
الباســلة  يف حفــظ  حــدود الوطــن،  وتطويــر  قدراتهــا 
ــي  ــان الت ــن واألم ــرة األم ــز مس ــة، وتعزي ــة والتقني البري

ــر. ــم وزائ ــا  كل مواطــن ومقي ــم به ينع
ويف هــذه املناســبة الســعيدة، أود أن أنــوه بالتعاون املســتمر 
واملثمــر بــن مجلــة “ 999”   ومجلــة “ درع الوطــن “، وذلــك 
ــد  ــن زاي ــق ســمو الشــيخ ســيف ب ــذاً لتوجيهــات الفري تنفي
ــة،  ــر الداخلي ــوزراء وزي ــس ال ــس مجل ــب رئي ــان نائ آل نهي
واســم أرسة  باســمي  التهنئــة  عبــارات  بأجمــل  وأتقــدم 
مجلــة “999”  إىل أرسة مجلــة “درع الوطــن “  يف “يوبيلهــا 

ــز. ــا  دوام النجــاح  والتمي ــاً له ــي”، متمني الذهب

واجهة إعالمية مميزة

هنــأت منــال إبراهيــم مديــر إدارة اإلعــام األمنــي يف القيــادة 
الوطــن  القامئــن عــى مجلــة درع  العامــة لرطــة ديب 
مبناســبة اليوبيــل الذهبــي لتأسيســها عــن القــوات املســلحة.

منال إبراهيم العقيد عوض صالح الكندي

وأكــدت، أن املجلــة مــن اإلصــدارات األوىل يف تاريــخ اإلعــام 
العســكري واألمنــي لدولــة اإلمــارات، وواجهــة إعاميــة 
متميــزة ولــدت مــع قيــام االتحــاد وعكســت منــذ تأسيســها 
التوجهــات اإلســراتيجية للدولــة يف إيصــال الرســائل األمنيــة، 
للوجــه  وإبرازهــا  العســكري،  والفكــر  للوعــي  بتنميتهــا 
الحضــاري للقــوات املســلحة مبــا تقدمــه مــن مضمــون ثــري 

ــور. ــات الجمه ــي بتطلع يف
ــة التطــورات التقنيــة والفنيــة مــن  وأضافــت، تواكــب املجل
ــم  ــب الزخ ــوى، إىل جان ــم واملحت ــراج والتصمي ــث اإلخ حي
اإلعامــي مبــا متتلكــه مــن كادر مهنــي إحــرايف، وكتّــاب 
متميزيــن وباحثــن ودارســن يف شــتى املجــاالت العســكرية 
واإلســراتيجية والثقافيــة، نظــراً ملــا يقدمونــه مــن مضمــون 
ــوى.  ــه بإعــام متعــدد املحت ــارئ ويخاطب ــة الق يحــرم عقلي
ــن، واملســاهمة يف إدارة  ــيخ األم ــة يف ترس ــت دور املجل ومثن
األزمــات والكــوارث، وإيصــال املعلومــات بــكل شــفافية 
ومصداقيــة، ودحــض الشــائعات، وتعزيــز الطأمنينــة، يف 

شعار »درع الوطن« 
المصداقية واإلحتراف 

والشفافية في طرح 
المواضيع المختصة 
بالشؤون العسكرية

137ملحق خاص بمناسبة مرور 50 عامًا على إصدار مجلة درع الوطن



ســبيل خلــق مجتمــع واِع، يضمــن مشــاركته يف صناعــة 
ــة. ــق التنمي ــرار وتحقي الق

وبهــذه املناســبة التــي تتزامــن مــع احتفــاالت الدولــة مبــرور 
ــن  ــدة م ــا مدي ــن أعوام ــة درع الوط ــى ملجل ــاً نتمن 50 عام
التوفيــق والتميــز، يف تأديــة رســالتهم وسياســتهم اإلعاميــة 
ضمــن منظومــة أمنيــة شــاملة بخطابهــا األمنــي والتوعــوي 

ــاري. والتوجيهــي واإلخب

العمل اإلعالمي الهادف

مــن جانبــه أشــار الرائــد خالــد النقبــي رئيــس تحريــر مجلــة 
العــن الســاهرة بالقيــادة العامــة لرطــة رأس الخيمــة 
بــأن مجلــة درع الوطــن مــن بدايــة صدورهــا يف األول مــن 
أغســطس 1971  التزمــت بالقضايــا الوطنيــة، ورســمت 
ــن شــأنه  ــا م ــم كل م ملســرتها نهجــا واضحــا هــدف لتقدي
ــي دافعــت  ــا املســلحة، والت ــر مفاصــل العمــل بقواتن تطوي
عــن تــراب الوطــن وعــن الحــق والســام انطاقــا مــن نهــج 
املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان طيــب اللــه 

ــة. ــا الحديث ــاين نهضته ــة وب ــراه مؤســس الدول ث
مواكبــة  عــى  الوطــن«  »درع  حرصــت  لقــد  وأضــاف، 
كل التطــورات التــي أوجدتهــا حركــة الصناعــة الحديثــة 
والتكنولوجيــا العامليــة يف الجانــب العســكري، لتنقلهــا بأمانــة 
ــن  ــا م ــا متابعوه ــع عليه ــا ليطل ــى صفحاته ــة ع وموضوعي
أفــراد القــوات املســلحة بالدولــة والقــراء مــن داخــل وخــارج 
الدولــة،  كــام اســتطاعت وبفضــل تجربتهــا الطويلــة وكــوادر 
العاملــن فيهــا مــن صحفيــن ومهنيــن وإدارة رائــدة أن 
تضــع املجلــة مبكانــة متميــزة تســتحقها ملــا بذلتــه مــن جهــد 
ــارئ  ــدى الق ــا ل ــا محبب ــت انطباع ــل. وترك ــة يف العم ودراي

ــه وثقــة الجمهــور بشــكل عــام، متيــزت طــوال  أكســبها ثقت
مســرتها العمليــة يف ميــدان الصحافــة العســكرية واألمنيــة 
بشــكل أنيــق وحرفيــة بالعمــل  ودقــة مبواعيــد إصدارهــا، مــا 
ــا تحــرم القــراء وتقــدم  ــزة الرقــي والرفعــة كونه ــا مي منحه
لهــم مــادة تحضريــة ذات قيمــة عليــا تتوافــق ومســتجدات 

الحــدث.
ــة درع  ــأن مجل ــاهرة« ب ــن الس ــر »الع ــس تحري ــار رئي وأش
الوطــن حــازت الســبق مبــا انفــردت بــه يف مجــال التخصــص، 
كونهــا مجلــة تعنــى بالجانــب األمنــي والعســكري، وكرســت 
ــوادر مختصــة بالعمــل العســكري  ــا  الســتقطاب ك صفحاته
ــور  ــات التط ــدم عملي ــكار تخ ــم رؤى وأف ــل إىل تقدي لتعم
ــت  ــي بات ــث الت ــال الحدي ــاليب القت ــى أس ــب وحت والتدري
اليــوم علومــاً حيويــة يســتفاد منهــا يف عمليــات الدفــاع 
عــن الوطــن. كــام حظيــت مجلــة »درع الوطــن« بالتفاعــل 
الــذي تســتحقه مــن قبــل الجمهــور وأخــذت مكانتهــا 
عــى  األخــرى  اإلعــام  وســائل  وســط  تســتحقها  التــي 
ــد  ــة العدي ــاهمت يف تغطي ــي، س ــل واإلقليم ــتوى املح املس
ــت  ــة، وحظي ــام بالدول ــي تق ــات العســكرية الت مــن الفعالي
بإرشــادات عــدة تقديــراً لدورهــا الرائــد يف مجــال الصحافــة 

ــكرية. ــة والعس األمني
ــئ الزمــاء الكــرام القامئــن عــى إدارة درع الوطــن  وإذ نهن
الغــراء، ال يســعنا إال أن نشــد عــى أيديهــم ملــا قدمــوه مــن 
ــه  ــز ب ــع نعت ــرايف رائ ــل إح ــن عم ــن ، وم ــر ورص ــد خ جه

ونفخــر.

الرائد خالد النقبي

»درع الوطن« رسمت 
لمسيرتها نهجًا واضحًا 

هدف لتقديم كل ما من 
شأنه تطوير مفاصل العمل 

بالقوات المسلحة

138

تحقيـــــــــــــــــق



مقال من إعداد: بيرني دن
 مدير شركة Boeing Middle East في 
تركيا وأفريقيا

يــرين ويرفنــي القــول بــأن رشكــة بوينــج تتمتــع براكــة قويــة مــع دولــة 
اإلمــارات منــذ أكــر مــن أربعــن عامــا، وهــي العاقــة التــي تأسســت يف عــام 
1978 عندمــا قامــت الركــة بتســليم أول طائــرة مــن طــراز بوينــج لدولــة 
اإلمــارات كطائــرة مخصصــة لكبــار الشــخصيات ملحقــة باألســطول األمــري 

يف إمــارة ديب.
ــتخدم  ــث تس ــا، حي ــرب عمائن ــن أك ــدد م ــرا لع ــارات مق ــة اإلم ــرب دول وتعت
رشكات »اإلمــارات« و »االتحــاد للطــران« و »فــاي ديب« الطائــرات ذات 
الطــرازات العريضــة مثــل »درميايــر 777« و »درميايــر 787«، باإلضافــة إىل 

ــد. ــر الواح ــج 737 ذات املم ــراز بوين ــن ط ــرات م ــطول الطائ أس
رشاكــة  إقامــة  يف  الركــة  نجحــت  الدفاعيــة،  الصناعــات  مجــال  ويف 
اســراتيجية مــع وزارة الدفــاع وســاحي الجــو والبحريــة يف دولــة اإلمــارات. 
وقــد انطلقــت تلــك الراكــة يف منتصــف مثانينيــات القــرن املــايض بعــد أن 
ــن  ــة م ــرات املروحي ــراء الطائ ــب ل ــأول طل ــارايت ب ــدم ســاح الجــو اإلم تق

Apache طــراز
ــا  ــة اإلمــارات تقــوم حالي ومــن الجديــر بالذكــر أن القــوات املســلحة يف دول
 CH-47 و  AH-64 Apache مــن طــراز املروحيــة  الطائــرات  بتشــغيل 
 C-17 Globemaster االســراتيجي  الجــوي  النقــل  Chinook وطائــرات 
III، وكلهــا طائــرات تتمتــع بقــوة هجوميــة كبــرة والقــدرة عــى اســتعراض 
ــك  ــل. ومتتل ــل الثقي ــات النق ــذ عملي ــى تنفي ــدرة ع ــاوة عــى الق ــوة، ع الق
ــن  ــطولها م ــل أس ــا يجع ــو م ــات، وه ــن املروحي ــد م ــارات العدي ــة اإلم دول
ــاين أكــرب أســطول عــى مســتوى العــامل بعــد الواليــات  ــرات CH-47F ث طائ

ــدة. املتح
ــا«  ــة »الري ــامر االصطناعي ــاالت األق ــة اتص ــوم رشك ــك، تق ــى ذل ــاوة ع ع
بتشــغيل ثاثــة أقــامر اصطناعيــة مــن طــراز Boeing 702، كــام تعتــرب رشكــة 
“اليــاه ســات” إحــدى العمــاء البارزيــن الذيــن يســتخدمون نظــام الهــوايئ 
املمرحــل مــن الجيــل الرابــع الــذي يعتمــد عــى املصفوفــات النشــطة، وذلــك 

بعــد رشائهــا عــدة هوائيــات مــن الجيــل الثالــث.
وتقــدم رشكــة Boeing Global Services الدعــم اللوجســتي املرتبــط بــاألداء 
ــة اإلمــارات.  ــدى دول ــة مــن طــراز AH-64D Apache ل ــرات املروحي للطائ
أمــا بالنســبة ألســطول اإلمــارات مــن طائــرات C-17 فتقــدم الركــة خدمــات 
الدعــم والصيانــة الثقيلــة باإلضافــة إىل خدمــات التدريــب عــرب مركــز تدريــب 

.C-17 األطقــم الجويــة للطائــرة
ولــدى الركــة رشاكات بدعــم مــن رشكــة »تــوازن« مــن أجــل تأســيس أول 
 composite ــة ــة املصنوعــة مــن املــواد املركب ــاكل الجوي ــد الهي رشكــة لتوري
aero structures supplier يف املنطقــة مــن أجــل خدمــة رشكتنــا التجاريــة 
 Edge Precision Industries رشاكــة أخــرى مهمــة تتعلــق بركــة .Strata
ــة  ــع ملعالج ــدث مصن ــز أح ــم وتجهي ــا يف تصمي ــاون مع ــث نتع EPI(( حي

ــة، وهــو أول مصنــع مــن نوعــه يف املنطقــة. املعــادن الفضائي
ــة  ــارات، وتحــرص الرك ــة اإلم ــوي يف دول ــج بحضــور ق ــة بوين ــع رشك وتتمت
ــة  ــة والعســكرية يف دول ــع الســلطات املدني ــق م ــاون بشــكل وثي عــى التع

ــا. ــارات وأهدافه ــق طموحــات اإلم ــن أجــل تحقي ــارات م اإلم
ــر  ــة بن ــات املعني ــة املطبوع ــن« يف طليع ــة »درع الوط ــت مجل ــد ظل وق
تقاريــر حــول الطــران والدفــاع يف املنطقــة، واحتفظــت بعاقــة رشاكــة طويلة 
ــة  ــن يف رشك ــة العامل ــن كاف ــي وع ــن نف ــة ع ــج. وباألصال ــة بوين ــع رشك م
Boeing Middle East، يــرين أن أتقــدم بأخلــص التهــاين ملجلــة »درع 
الوطــن« مبناســبة مــرور خمســن عامــا عــى تأســيس املجلــة، ونتمنــى لهــا 

ــار. ــدم واالزده ــاح والتق دوام النج

برين دن

شغف بالنمو
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وكانــت الصحافــة العســكرية تقتــر يف بدايــة األمــر عــى تحقيــق هــدف 
متثــل يف نــر املعرفــة والثقافــة العســكرية بــن القــوات املســلحة، وبقصــد 
صقــل املعلومــات وتنميــة املعــارف، وهــي يف ســــبيل ذلــك تلجــأ إىل نــر 
أحــدث التطــورات يف فنــون الحــرب املختلفة ويف األســــلحة الحربية متاشــــياً 
مــع العــر، ونــــر دروس التاريــخ الحريب واملعــارك والحمات العســــكرية 
لجيــوش الــدول عــى مــر التاريــخ أو جيــوش العــامل الخارجــي لإلســــتفادة 
منهــا يف التــزود باملعرفــة العســــكرية ورفــع الكفــاءة القتاليــة، وإنطاقــاً مــن 
هــذا أصبــح لــكل ســــاح )وحــدة أو تشــكيل( مجلــة تنطــق بإســمه، وتعالج 

مشــكاته وتصــور التطــور الــذي يصاحــب قواتــه.
مــن هــذا املنطلــق أصبحــت الجيــوش املختلفــة تعمــل عــى إصــدار الصحف 
واملجــات العســــكرية التــي تحقــق هــذه األهــداف والتــي ال تقتــر فقــط 

عــى نــر املعــارف العســكرية وتدريــب القــوات ولكنهــا متتــد للتوعيــة.
ــذا  ــر أن ه ــدور غ ــرت يف الص ــد تأخ ــكرية ق ــة العســ ــت الصحاف وإذا كان
التأخــر عوضتــه بعــض الجيــوش العربيــة فيــام بعــد بتحقيــق قفــزة نوعيــة 

أول مجلة عسكرية 
خليجية ملونة

عرفــت الدول العربية الصحافة المطبوعة منذ بداية 
النصف األخير للقرن التاســع عشر، غير أنها لم تعرف 

الصحافة العسكرية إال بعد ذلك بحوالي قرن من الزمان، 
ويعزى ذلك إلى تأخير تأسيس وتنظيم الجيوش.

وكانت الصحافة العســكرية في تعريف موجز مهنة 
عســكرية يمتهنها عســكريون يقومون برصد األخبار 

وجمــع صور الموضوعــات بما يحقق وظائف الصحافة 
العســكرية من خالل نشرهــا في صحيفة تصدرها 

القوات المسلحة أو المجتمع العسكري.



ــة إىل إصــدار  ــذ البداي ــي عمــدت من ــدول الت ــك ال ــكرية، وبخاصــة تلــ ــة العســ يف الصحاف
ــاً. ــكاً وموضوع ــورة ش ــكرية متط ــف عس صح

تــأيت يف مقدمــة الصحافــة العســــكرية العربيــة مجلــة »درع الوطــن« إذ كانــت أول مجلــة 
عســــكرية خليجيــة ملونــة تصــدر عــن منطقــة الخليــج العــريب.

وإذا كانــــت »درع الوطــــن« قــد صــدرت يف مرحلة أوىل كمجلة عســــكرية ثقافيــــة، إال أنها 
راعــت كل هــذه التطــورات التــي شــــهدتها الصحافــة العســكرية العامليــة مــن خــال مســرة 

صحفيــة امتــدت خمســن عامــاً حتــى تاريخــه.

معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان

وزير التسامح والتعايش

ملجلــة »درع الوطــن« دوراً مهــامً للغايــة يف تســجيل 
ــلحة،  ــوات املس ــة يف الق ــور الخاص ــة األم ــل كاف وتحلي
إىل جانــب التوعيــة والتثقيــف واإلرشــاد لــكل أبنــاء 
املجتمــع، وذلــك بفضــل الخــربة الواســعة التــي تتوافــر 
لــدى أرسة تحريرهــا، ولعــل ســبب نجاحهــا الكبــر طوال 
تلــك الســنوات أنهــا مّســت مــن قــرب أهــم الجوانــب 
التــي تشــغل إهتــامم النــاس وتثــر شــوقهم إىل معرفــة 
كل جديــد ومســتجدات يف هــذا املجــال الحيــوي واملهــم.

إننــي شــخصياً حريــص عــى متابعــة كل عــدد مــن 
ــة، وأتابــع بإعجــاب تطورهــا الدائــم  أعــداد هــذه املجل
ــن  ــن« م ــة »درع الوط ــون، إن مجل ــكل واملضم يف الش
وجهــة نظــري لها أدوار متعــددة ومتجــددة؛ دوٌر إعامي 
يف إخبارنــا بــكل مــا يــدور يف هــذا القطــاع األهــم مــن 
قطاعــات الدولــة والوطــن، ودوٌر إيجــايب فاعــل ومؤثر يف 
تعزيــز دولــة اإلتحــاد، كــام أنــه دوٌر ريــادي يف تعميــق 
إىل جانــب  املســلحة،  القــوات  بإخواننــا يف  إرتباطنــا 
ــكرية،  ــارف العس ــتى املع ــا بش ــراء قراءه ــا يف إث دوره
مــا يجعلهــا مرجعــاً أساســياً يف معظــم مكتبــات العــامل، 
إننــي أكــرر تحيتــي وتهنئتــي لكافــة القامئــن عــى 
هــذه املجلــة والعاملــن بهــا، راجيــاً أن تظــل جهودهــم 
اإلعاميــة والوطنيــة منــاط فخــٍر واعتــزاز مــن الجميــع.



قال الصحايف هنيدي الهنيدي، أحد أوائل العاملني يف مجلة درع 
الوطن، يف حوار مع »درع الوطن« »مل يكن يدور يف خلدي يوماً 

أن ميد الله يف عمري ألحتفل مع آالف من القراء العسكريني 
واملدنيني باليوبيل الذهبي لدولة االمارات العربية املتحدة 

ومبرور خمسني عاماً عىل صدور مجلة »درع الوطن«..

هنيدي الهنيدي:
»درع الوطن« جزء من 

سنين حياتي أعيش مع 
صفحاتها وأتابع تطورها

حوار: حسين المناعي
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ــف  ــات ومواق ــا ذكري ــا مناســبة اســرجع فيه وأضــاف  »إنه
تــزرع يف نفــي ســعادة ال توصــف وأنــا اســتذكر تلــك 
الجديــد،  املولــود  التــي ســبقت صــدور هــذا  املراحــل 
فاألشــياء عــادة مــا تبــدأ بفكــرة وقــد ال يكتــب لهــا النجــاح 

ــور. ــرى الن ــا ال ت وحينه

فكرة التأسيس

إن فكــرة إنشــاء املجلــة تعــود إىل الشــيخ فيصــل بــن ســلطان  
ــوم كان  ــه ي ــادات مكتب ــى قي ــره ع ــرض الفك القاســمي، فع
ــتعراض  ــم اس ــاع فت ــوة الدف ــل وزارة ق ــب وكي ــوىل منص يت
بعــض االســامء االعاميــن والصحفيــن، وتــم طــرح عــدد مــن 

االســامء وكان مــن ضمنهــم عبداملنعــم امللــواين .
ــاء  ــره  انش ــمي فك ــل القاس ــيخ فيص ــرض الش ــم ع ــن ث وم
املجلــه  عــى صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل 
ــغل  ــذي كان يش ــه، وال ــه الل ــة، حفظ ــس الدول ــان، رئي نهي

ــي. ــارة أبوظب ــد ام ــب ويل عه ــا منص حينه

اختيار اإلسم

تــم اقــراح عــدة أســامء منهــا »حــامة الوطــن«، »الجنــدي«، 
ــرض  ــم ع ــن ث ــق«، وم ــوش الح ــل«، »جي ــا البواس »جنودن
الشــيخ فيصــل القاســمي تلــك األســامء عــى صاحــب الســمو 
ــذي  ــه، ال ــه الل ــان، حفظ ــد آل نهي ــن زاي ــة ب ــيخ خليف الش
ــان،  ــلطان آل نهي ــن س ــد ب ــيخ زاي ــى الش ــا ع ــادر بعرضه ب
طيــب اللــه ثــراه، فأبــدى مجــدداً ترحيبــه بإصــدار املجلــة.

ــيخ  ــا الش ــار له ــة، اخت ــميات املقرح ــن كل املس ــداً ع وبعي
ــرة  ــدأت الفك ــذا كان، وب ــن«، وهك ــم »درع الوط ــد اس زاي
ــت يف  ــن يف ذاك الوق ــه مل يك ــة أن ــع، خاص ــول إىل واق لتتح
إمــارة أبوظبــي أيــة وســيلة إعاميــة ســوى جريــدة االتحــاد، 
باإلضافــة إىل تلفزيــون وإذاعــة أبوظبــي، وأصبحــت درع 

ــارة. ــة يف اإلم ــن أول مجل الوط
 

هيئة تحرير المجلة

تــم تعيــن االســتاذ عبداملنعــم امللــواين رئيســا للتحريــر، 
واملحــرر أحمــد ماهــر الزفتــاوي ومحمــود عــارف ومجــدي 
أبــو شــقرا كمصوريــن.. ومتــت االســتعانة بعــدد مــن الكتــاب 
العســكرين يف مختلــف أرجــاء الوطــن العــريب لاســهام 

ــة. ــدار املجل ــن وإلص ــدرع الوط ــراً ل ــم ح مبقاالته
 

مقر المجلة

ــم  ــيد إبراهي ــع الس ــد م ــم التعاق ــل ت ــث الطوي ــد البح بع
الســامان الســتئجار شــقتن يف بنايتــه القامئــة يف شــارع الكــرا 
آنــذاك، ووزعــت الشــقتن كالتــايل شــقة للتحريــر واألخــرى 

لســكن العاملــن.

الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان هو من اطلق على 
المجله اسم »درع الوطن«

143ملحق خاص بمناسبة مرور 50 عامًا على إصدار مجلة درع الوطن



فرحة عارمة

ــام  ــد، في ــود الجدي ــة باملول ــة عارم ــع بفرح ــتقبلها الجمي اس
حملهــا األخ والزميــل عبــد املنعــم امللــواين إىل ســعادة الشــيخ 
ــوات  ــخصياً كل خط ــع ش ــذي كان يتاب ــمي ال ــل القاس فيص
املجلــة فــكان ســعيداً وهــو يقلــب صفحاتهــا ليضعهــا فيــام 
بعــد أمــام ناظــري صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد، 
ــه  ــا حملت ــدى ارتياحــه وســعادته مب ــذي أب ــه، ال حفظــه الل
املجلــة مــن رؤيــة واضحــة يف هدفهــا وعــى مســتوى 

ــا. ــا وإخراجه تحريره

ــد مجــدداً  ــن زاي ــة ب ــدى صاحــب الســمو الشــيخ خليف وأب
ــن  ــد ب ــيخ زاي ــد الش ــة أن القائ ــا وخاص ــل له ــه الكام دعم
ســلطان آل نهيــان، طيــب اللــه ثــراه أبــدى ارتياحــه ورضــاه 

ــة. ــات املجل ــب صفح ــا كان يقل عندم

توزيع المجلة

ــع  ــم توزي ــمي ت ــل القاس ــيخ فيص ــعادة الش ــن س ــر م بأم
ــاط  ــن ضب ــلحة م ــوات املس ــال الق ــة رج ــى كاف ــة ع املجل
الوقــت  ذلــك   يف  املختلفــة  النــوادي  وكذلــك  وأفــراد 
ــة باإلضافــة إىل الســفارات  ــوزارات واملؤسســات الحكومي وال

وغرهــا.
ــود  وأعــرب الكثــرون إعجابهــم ورضاهــم وســعادتهم باملول
الجديــد، ودارت بعدهــا رحــى طباعــة األعــداد التاليــة التــي 

فكره انشاء المجله تعود 
الى الشيخ فيصل بن 

سلطان القاسمي 
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ــة  ــا مــع كل عــدد، وخاصــة أن املجل ــت ترســم نجاحاته كان
ــا  ــت تحمــل يف طياته ــا كان ــا »عســكرية« إال أنه رغــم كونه
العديــد مــن املواضيــع الصحفيــة املدنيــة وأضــواء املجتمــع 
ومامــح تطــور اإلمــارة والدولــة االتحاديــة الجديــدة يف 

وقــت الحــق.

الوجوه الجديدة

انضــم يف وقــت الحــق، زمــاء جــدد إىل الهيئــة التحريريــة، 
ومنهــم الزميــل عــل منــر وعبدالفتــاح الفيشــاوي وفــاروق 
حامــد وإحســان عبيــد ونــادر جركــس، فيــام تــوىل اخراجهــا 
لفــرة مــن الزمــن واحــداً مــن أقــدر املخرجيــن الصحفيــن 
حــن ذاك الزميــل األخ  األديــب محفــوظ عطيــه وكان يعتــرب 

أحــد الرســامن املوهوبــن يف عــامل الكاركاتــر.
وأســندت ســكرتارية التحريــر إىل النقيــب محمــد اســامعيل 
شــديد الــذي تــدرج فيــام بعــد إىل رتبــة عقيــد حيــث كان يف 
ذلــك الوقــت عنــد نشــوء املجلــه مســؤالً عــن إدارة العاقات 
العامــة، وبــارشت اللجنــة إرشافهــا عــى إصــدار املجلــة، إىل 
أن تــم تعيــن األخ والصديــق محمــد جمعــة حايــز املحــريب، 
رحمــه اللــه، مســؤواًل عــن إدارة املجلــة بعــد أن متــت إعارتــه 
مــن وزارة اإلعــام وكان أول مذيــع إمــارايت يف إذاعــة أبوظبــي 
ومــن ثــم شــهدت املجلــة انضــامم مزيــًدا مــن نجــوم اإلعــام 

لتــويل إدارات مختلفــة يف املجلــة.
ويف هــذا الوقــت انضــم االخ والزميــل والفنــان القديــر 
ــه  ــوىل رئاس ــره ليت ــن القاه ــادم م ــي الق ــم الربجين عبدالحلي
القســم الفنــي وبــدأت مرحلــه جديــده يف مســره درع 

الوطــن بأنضــامم االخ والزميــل محمــد املــرف خليفــه 
رحمــه اللــه القــادم مــن الســودان رئيســا لتحريــر درع 
الوطــن، وبعــد ذلــك أنضــم اىل هيئــه التحريــر الزميــل ســيف 
ــعيد  ــل س ــل ع ــم الزمي ــي ث ــف باق ــل واص ــن والزمي الدي

ــه . ــه الل ــري رحم العام
وبعــد ذلــك انضــم اليهــا كوكبــه مــن الشــباب املواطــن بعــد 
ــه  ــارات العربي ــه االم ــام بجامع ــم االع ــن قس ــم م تخرجه
املتحــده منهــم نــارص الظاهــري، وخالــد الحوســني وحســن 
ــم  ــب وعبدالكري ــب بوطال ــا وطال ــد امل ــاب واحم عبدالوه
ــادي.  ــا وراشــد الني ــر وداوود ســليامن ومحمــد الرف الحم

 
ذكريات »درع الوطن«

الشــك ان درع الوطــن تتزاحــم فيهــا الذكريــات فقــد أتاحــت 
يل رشف مرافقــه صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان 
ــل  ــواء داخ ــه س ــه وجوالت ــن زيارات ــد م ــان يف العدي ال نهي
الوطــن أو خارجــه والتــي ســتظل يف ذاكــريت مهــام أمتــد يب 
ــت  ــي كان ــه الت ــود االعامي ــن الوف ــت ضم ــد كن ــر فق العم

ترافــق الشــيخ زايــد يف العديــد مــن دول العــامل.
ــه مــع  ــات التــي التنــىس قيامــي بأجــراء مقابل ومــن الذكري
ــان ويل  ــد ال نهي ــن زاي ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس صاح
عهــد أبوظبــي نائــب القائــد االعــى للقــوات املســلحه فــور 
تخرجــه مــن كليــه ساندهرســت والتحاقــه بالحــرس االمــري 
ــان عــام 1978 كــام أتاحــت يل درع الوطــن  ــه مــازم ث برتب
بجــوالت يف العديــد مــن الــدول الشــقيقه والصديقــه إللقــاء 
ــال  ــل املغــرب والســودان والصوم الضــوء عــى جيوشــها مث
واألردن وبريطانيــا وفرنســا وغرهــا مــام اتــاح يل إلقــاء 
الضــوء عليهــا وتعريــف قــراء درع الوطــن عــى ســر هــذه 

ــدول. ال
ــاة ال تتوقــف فربغــم مــن ابتعــادي  ــأن الحي ــول ب واخــر أق
ــن  ــزء م ــي ج ــي فه ــد عن ــا مل تبتع ــن لكنه ــن درع الوط ع
ــد  ــا مل تبتع ــا لكنه ــا له ــي حب ــت يف نف ــايت زرع ــنن حي س
عنــي أعيــش مــع صفحاتهــا وأتابــع تطورهــا وأســعد مبــا أراه 
مــن تطــور عــرب  مراحــل عمرهــا والتــي كانــت جــزءا كبــرا 

مــن عمــري.

درع الوطن كانت تحمل 
في كل عدد من أعدادها 

عطاء صحفي صادقا 
بإلقائها الضوء على مراحل 

وتطور القوات المسلحه 
وأنشطتها المختلفة 
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أغسطس 1971
إلى ديسمبر 1971

بين أغسطس 1971 الذي يشكل انطالقة 
»درع الوطن« وديسمبر 1971 أربعة أشهر 
سبقت إعالن اتحاد دولة اإلمارات العربية 

المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971، وهنا 
يجب أن نالحظ أن التأسيس واالنطالقة 

للمجلة كانت في أغســطس، وهو الشهر 
الذي تولي فيه األب والقائد المؤسس مقاليد 

الحكم، والثاني من ديسمبر هو تاريخ للبالد 
والوطن على يدي الوالد القائد المؤسس 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب اللــه 
ثراه- وإخوانه رواد االتحــاد.



وقــد حظيــت املجلــة يف هــذه االنطاقــة بالجمــع بــن حدثــن تاريخيــن يف 
ــرف الصــدور يف أغســطس  ــت ب ــة املتحــدة، حظي ــارات العربي ــة اإلم مســرة دول
1971 وكذلــك بــرف تســجيل وقائــع عيــد االتحــاد األول، وحمــل غافهــا الصــورة 
التاريخيــة للحــكام عنــد إعــان االتحــاد، وهــذا الربــط مل يكــن مصادفــة كــام ذكرنــا 
آنفــاً؛ فقــد أصــدر صاحــب الســــمو الشــــيخ خليفــة بن زايــــد آل نهيــان عندما كان 
وزيــراً للدفــاع يف تلــك الفــرة مرســوماً بإنشــاء مجلــة »درع الوطــن« لتمثــل خدمــة 
ــمو  ــب الســ ــويل صاح ــادس لت ــد الســ ــل يف العي ــا البواس ــة لجنودن ــة إعامي ثقافي
الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان القائــد األعــى للقــوات املســلحة مقاليــد الحكــم 
يف إمــارة أبوظبــي، وصاحــب الســــمو الشــيخ خليفــة مل يكــن بعيــداً عــن مشــاورات 
ــل كان  ــه الحــكام رواد االتحــاد، ب ــد مــع إخوان ــمو الوال ــات صاحــب الســ ومحادث
مشــاركاً فيهــا، فــأراد أن تكــون هــذه املجلــة حــارضة أيضــاً لتســــجيل ونقــل هــذه 
ــان مل تجتمعــا يف مطبوعــة، ســواء  ــان امليزت ــاد وطــن، وهات ــة ملي اللحظــة التاريخي

صحيفــة أو مجلــة يف البــاد.

معالـــــــــي
ريـــــــم الهاشمـــــــــي

وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي

ــة درع  ــري ملجل ــايب وتقدي ــن إعج ــرّب ع ــعدين أن أع يس
ــا  ــال الناطــق لقواتن ــزال املث ــت وال ت ــي كان الوطــن الت
باملعرفــة  قراءهــا  تــرثي  وهــي  الحبيبــة،  املســلحة 
يف شــتى التخصصــات العســكرية، ونحــن فخــورون 
مبواطنــي الدولــة العاملــني والقامئــني عــىل هــذه املجلــة، 
فأدعــوا اللــه العزيــز القديــر أن يوفقهــم لــكل مــا فيــه 

ــا. ــالح لبالدن ــري وص خ



ساهموا 
بأقالمهم 

وافكارهم 
ووثقوا بالقلم 

والصورة 
وقدموا نموذجًا 

رائدا للمجالت 
العسكرية 

العاملون السابقون  
في مجلة درع الوطن

تحقيق: حسين المناعي

يتفق الزمالء والزميالت  الذين عملوا 
مبجلة درع الوطن وساهموا بأقالمهم 

وافكارهم ووثقوا بالقلم والصورة مسرية 
تطور القوات املسلحة عىل أنها كانت 

مجلة متميزة بكل املقاييس وإحدى األذرع 
اإلعالمية يف دولة اإلمارات والتي ساهمت 

يف تأسيس الدولة وتوطيد أركانها فكانت 
خري عون للمؤسسني من خالل نرش الوعي 

بأهمية قيام الدولة ...
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يعقوب العوضي :
درع الوطن معين ال ينضب

من التألق و العطاء

عندمــا طلــب منــي الزمــاء يف مجلــة درع الوطــن املشــاركة 
يف تحقيــق مبناســبة مــرور خمســن عامــا عــى إصــدار مجلــة 
ــام  درع الوطــن انتابنــي حنــن شــديد وشــوق عــارم اىل االي
الرائعــة التــي قضيتهــا يف أروقــة مبنــى املجلــة والتــي كانــت 
تشــكل بالنســبة يل املــأوى  الــذي أخلــد إليــه  وأشــعر فيــه 

بالراحــة و الطأمنينــة.
كانــت تلــك األروقــة عبــارة عــن خليــة نحــل متألقــه مليئــة 
بالعمــل والجــد  والنشــاط الامتناهــي  يشــارك  فيــه الجميــع 
ــي   ــل جامع ــه عم ــاه، أساس ــرم اىل أدن ــة اله ــى قم ــن أع م
مبنــي عــى التفــاين يف االداء والــوالء املطلــق واالميــان بــدور 
ــي  ــي والصحف ــا االعام ــة دوره ــة يف تأدي ــة املؤسس واهمي

ــن يف أول  ــة درع الوط ــون مجل ــل ان تك ــن أج ــك م كل ذل
ــوا  ــن هــم بدورهــم كان ــا الذي ــدي متابعيه ــن أي كل شــهر ب
ــاف املجتمــع دون إســتثناء وليــس فقــط  ــون كافــة أطي ميثل

ــه. الجــزء العســكري من

يعقوب العويض
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لقــد اســتطاعت مجلــة درع الوطــن خــال الخمســن عامــا 
املاضيــة أن تحقــق نجاحــات اســتثنائية مل تتحقــق أليــة 
مجلــة عســكرية أخــرى، ومتكنــت مــن أن تتصــدر عــامل 
الصحافــة العســكرية عــى مســتوى العــامل العــريب، عــرب 
ــل  ــة مراح ــا لكاف ــاع ومواكبته ــا إنقط ــة ب ــا املتوالي إنجازاته
تطــور الصحافــة و ســعيها الــدؤوب للتجديــد املســتمر 
ــا  ــامل فض ــهدها الع ــي يش ــة الت ــورات الهائل ــة التط ومواكب
عــن مواكبتهــا ملعجــزة بنــاء هــذا الوطــن العمــاق بإنجازاتــه 
ــد  ــه الشــيخ زاي ــإذن الل ــه ب ــد املغفــور ل ــة عــى  ي ــة لبن لبن
بــن ســلطان ال نهيــان وإخوانــه مــن جيــل اآلبــاء املؤسســن 

ــا. ــه جميع ــم الل رحمه
ــة درع  ــاح مجل ــز أن  نج ــارئ العزي ــد للق ــىس أن نؤك وال نن
الوطــن يقــف خلفــه ملحمــة كبــرة أساســها الجهــد الــذي مل 
ينقطــع أبــداً طيلــة الخمســن عامــا املاضيــة وعــرٌق  تصبــب 
ــدور  ــدة ب ــن بش ــص  يؤم ــل مخل ــق عم ــن فري ــازال م وم
ورؤيــة ورســالة هــذا الــرح اإلعامــي الكبــر ويضــع عــى 

ــكل  ــارئ ب ــة إىل الق ــالة املجل ــال رس ــؤولية إيص ــه مس عاتق
ــة وصــدق. أمان

ــاً ال  ــا معين ــوال عمره ــن ط ــة درع الوط ــكلت مجل ــد ش لق
ينضــب مــن التألــق والعطــاء صاغتــه أنامــل ذهبيــة وجنــوداً 
مجهولــن وضعــوا نصــب أعينهــم خدمــة هــذا الوطــن 
ــه بثقافــة عســكرية إســراتيجية واملســاهمة  وتثقيــف اجيال
بتوعيتــه بالتطــورات و األحــداث العســكرية والسياســة 

ــامل. ــهدها الع ــي ش ــة الت ــراتيجية الهائل واإلس
ــل  ــدم بالشــكر الجزي ــام إال ان أتق ــذا املق وال يســعني يف ه
ايل كل مــن ســاهم و مــا زال يســاهم يف رحلــة منــاء وتطــور 
مجلــة درع الوطــن وأن يثيبهــم خــر الجــزاء عــل تضحياتهــم 
و مثابرتهــم، كــام وال ننــىس ان نشــكر وزارة الدفــاع التي كان 
لدعمهــا الدائــم واميانهــا املتجــذر بأهميــة الــدور اإلعامــي 

العظيــم الــذي تقــوم بــه مجلتنــا الحبيبــة درع الوطــن.

علي المزروعي :
مجلة درع الوطن

في يوبيلها الذهبي

العلميــة  املجــات  مــن  الوطــن«  »درع  مجلــة  تعتــرب 
ــهد  ــدر املش ــي تتص ــكرية وه ــؤون العس ــة يف الش املتخصص
اإلعامــي يف املجــات التخصصيــة عــى مســتوى الدولــة 
حيــث تأسســت يف شــهر أغســطس مــن عــام 1971 أي 

استطاعت مجلة درع 
الوطن خالل الخمسين عامًا 

الماضية أن تحقق نجاحات 
إستثنائية لم تتحقق ألية 

مجلة عسكرية أخرى
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قبــل قيــام اإلتحــاد بأربعــة أشــهر وتعــد واحــدة مــن 
منابــر اإلعــام التــي ســاهمت يف النهضــة الثقافيــة يف دولــة 

اإلمــارات والوطــن العــريب الكبــر.
مجلــة »درع الوطــن« كانــت وال زالــت املــرآة الحقيقيــة 
للقــوات املســلحة حيــث تنــر أخبارهــا واملواضيــع العلميــة 
ــع  ــاع وإســتراف املســتقبل وتطــرح املواضي يف مجــال الدف
التــي تهتــم باألمــن الوطنــي للدولــة ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي واألمــن القومــي العــريب، حيــث أصبحــت مرجــع 
علمــي تســتقي منــه املراكــز البحثيــة والباحثن عــن املعلومة 
ــع مراحــل تطورهــا أصبحــت  ــن، وم ــن عســكرين ومدني م
مصــدر مــن مصــادر األخبــار يف دولــة اإلمــارات التــي تنهــل 
منهــا مؤسســات اإلعــام أخبارهــا وأخبــار القيــادة السياســية 
ــة  ــوات املســلحة واألحــداث العســكرية املتاحق ــادة الق وق

واملواضيــع واألبحــاث العســكرية املتنوعــة.
ومــع احتفاالتنــا بالخمســون عامــاً للدولــة أصبحــت املجلــة 
مــن املجــات املتميــزة مقارنــة مــع نظراتهــا عــى مســتوى 
الوطــن العــريب والــدويل مــن حيــث املحتــوى العلمــي، 

ومســتوى التحريــر وجلــب أفضــل الكتــاب والباحثــن وعــى 
مســتوى التســويق والتوزيــع مــام جعلهــا تفــوز ببعــض 
ــدويل. ــريب وال ــى مســتوى الوطــن الع ــة ع ــز العلمي الجوائ

إبراهيم ثاني :
درع الوطن لؤلؤة

المجالت العسكرية

إن احتفــال مجلــة درع الوطــن جــاء مــع إحتفــاالت الدولــة 
االمــارات  دولــة  إتحــاد  مــرور  عــى  عامــا   50 مبناســبة 
العربيــة املتحــدة. إلتحقــت بالعمــل الصحفــي باملجلــة 
ــة درع  ــل يف مجل ــد العم ــام 2014 ويع ــام 1991 اىل ع يف ع
الوطــن بحــد ذاتــه كليــة مــن العلــوم املتنوعــة يف مختلــف 
ــي  ــد فه ــي يف آٍن واح ــي واإلعام ــل الصحف ــاالت العم مج
ــدد  ــرح املتج ــث الط ــن حي ــكرية م ــات العس ــؤة املج لؤل
فقــد  واملدنيــة،  العســكرية  واملوضوعــات  للمقــاالت 
ســاهمت مــع زمــايئ يف املجلــة يف إثــراء القــارئ العســكري 
واملــدين بتزويــده باملعــارف والخــربات مــن خــال اللقــاءات 
ــات العســكرية  ــادة ومــدراء الكلي ــار الق ــع كب العســكرية م
واملدنيــة واألبــواب الثابتــة، فمجلــة درع الوطــن تعــد مــادة 
ــور  ــات والص ــال املوضوع ــن خ ــي م ــث العلم ــمة للبح دس

ــا. ــورة فيه ــات املنش ــوث والدراس والبح
عــى  فقــد حملــت  منهــا،  األول  العــدد  ومنــذ صــدور 
املحليــة  الوطنيــة  االحــداث  توثيــق  سياســة  صفحاتهــا 

إبراهيم ثاين عل املزروعي

»درع الوطن« المرآة 
الحقيقية لقواتنا المسلحة 

داخل الدولة وخارجها
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واالحــداث العامليــة والعلميــة وعنــت عنايــة بــكل مــا يخــص 
مرحلــة البنــاء لدولــة االمــارات العربيــة املتحــدة. 

رايه المزروعي :
درع الوطن مرجع تاريخي مهم 
لألرشيف العسكري اإلماراتي

ــة درع الوطــن  ــاً عــى تأســيس مجل مبناســبة مــرور 50 عام
دولــة  إحتفــاالت  مــع  تزامنــا  يــأيت  والــذي  العســكرية 
ــم  ــل الذهبــي  حيــث  ت ــة املتحــدة باليوبي اإلمــارات العربي

إصــدار مجلــة درع الوطــن  املجلــة العســكرية التــي  تهتــم 
برصــد أخبــار قواتنــا املســلحة وتعنى بالشــؤون االســراتيجية 
والعســكرية ، ويف ذكــرى احتفــال مجلــة درع الوطــن مبــرور 
٥٠ عامــاً مــن مســرتها يف العطــاء لهــذا الوطــن وقواتــه 
املســلحة أفتخــر بــأين كنــت مــن أعضــاء أرسة التحريــر 
ــد  ــي تع ــاءة والت ــة املعط ــذه املجل ــرة ه ــاهمت يف مس وس
مــن أوائــل املجــات العســكرية يف الخليــج العــريب، وواكبــت 
تطــور قواتنــا املســلحة طــوال خمســن عامــاً ومــا زالــت كــام 
ــارايت. ــم لألرشــيف العســكري اإلم ــا مرجــع تاريخــي مه أنه

رايه املزروعي

ال يغيب عنا دور المجلة قبل 
إنتسابنا للقوات المسلحة 
في ثقافتنا المعرفية منذ 
الطفولة، إذ كانت مصدرًا 

لقراءتنا وإطالعنا على كافة 
العلوم
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جميلة سالم الكعبي:
درع الوطن  شّكلت بالنسبة لي 

حصيلًة معرفية في مسيرة عملي 
الصحفي

يطيــب يل بدايــًة أن أتوجــه بالتهنئــة الخالصــة للقامئــن 
عــى مجلــة »درع الوطــن« مبناســبة مــرور )50( عامــاً عــى 
ــًة  ــي شــّكلت بالنســبة يل حصيل ــة الت إصدارهــا، هــذه املجل
ــي، إذ كانــت البدايــات  معرفيــة يف مســرة عمــل الصحف
ــة يف العمــل  ــة بهــا، ومعهــا كانــت االنطاقــة الحقيقي املهني
اإلعامــي املتخصــص يف املجــال العســكري، وبهــا كانــت 
الخــربات والتــدرج املهنــي يف ســلم العمــل الصحفــي يف 

ــلحة. ــوات املس الق
واليغيــب عنــي أن أذكــر دورهــا الرئيــس قبــل انتســايب لها يف 
ثقافتــي املعرفيــة منــذ الطفولــة، إذ كانــت مصــدراً لقــراءايت 
وإطاعــي عــى علــوٍم مل أكــن ألتخيــل يومــاً أن أنتمــي 

أمل الحوسني جميلة سامل الكعبي

ملؤسســتها املوقــرة، هــا وقــد أصبحــت أحــد منتســبيها 
فيــام بعــد، وأحــد مــن نــال رشف الكتابــة يف أحــد أعمدتهــا 
ومقاالتهــا ومواضيعهــا ولقاءاتهــا وتحقيقاتهــا وتغطياتهــا 
لتلــك األحــداث التــي متــس املجــال العســكري أو تلــك التــي 

ــريف. ــي واملع ــب األديب واملجتمع ــى بالجان تُعن
ســتبقى مجلــة »درع الوطــن« مســرًة لوطن رصــدت أحداثه 
مبــا يليــق مبكانتهــا كونهــا أحــد املصــادر الثقافيــة العســكرية 
املعرفيــة املحرفــة يف املنطقــة، وســنبقى نحــن خريجــي 
مدرســتها عــى ذكــر فضائــل التأســيس يف ميدانهــا، ومنطلقــاً 
ــة يف املؤسســة العســكرية  ــه مســرتنا املهني ــت إلي ــا وصل مل
ــا  ــا له ــٍر بإنتامئن ــا فخ ــي نفخــر أمي ــا املســلحة، والت يف قواتن
وتحــت رايتهــا التــي يــرأس قيادتهــا ســيدي صاحــب الســمو 
ــد  ــة القائ ــس الدول ــان رئي ــد آل نهي ــن زاي ــة ب الشــيخ خليف

ــه ورعــاه. األعــى للقــوات املســلحة حفظــه الل

أمل الحوسني:
درع الوطن ترصد تاريخ ومسيرة 

وطن بالقلم والصورة

ــال  ــن خ ــن م ــة درع الوط ــتطاعت مجل ــرد اس ــز منف بتمي
مســرتها والتــي رافقــت قيــام االتحــاد أن ترصــد تاريــخ 
ومســرة وطــن بالقلــم والصــورة مدركــة باألمانــة واملصداقية 
التــي تحملهــا عــى عاتقهــا، ويســعدين مــن خــال صفحاتهــا 
أن أعــرب عــن عظيــم امتنــاين وشــكري يف هــذه األيــام 

ستبقى »درع الوطن« 
مسيرة لوطن ترصد أحداثه 

بما يليق بمكانتها كونها 
أحد أهم المصادر الثقافية 

في المنطقة
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العظيمــة للقيــادة الحكيمــة التــي آمنــت وســاندت ودعمــت 
ومكنــت املــرأة اإلماراتيــة لتقتحــم كافــة املجــاالت، وأخــص 
هنــا تقديــري لرجــال القــوات املســلحة الذيــن وقفــوا معنــا 
إلبــراز دورنــا كريــك فعــال يف تقدمهــا وحاميــة أمــن 
الوطــن ومكتســباته،  واليــوم يتزامــن إحتفالنــا بقيــام دولتنــا 
ــة املتحــدة ومــرور خمســن عامــا  ــة اإلمــارات العربي الحبيب
عــى إتحادهــا ووحدتهــا، وبــكل فخــر وعرفــان نجــدد العهــد 
ــد  ــى عه ــا ع ــم بإنن ــام ونقس ــادة الس ــن ولق ــوالء للوط وال
الوالــد املؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان رحمــه 
اللــه ماضــون نعــل هامــات الوطــن ليخطــو فــوق هامــات 

الســحاب.

إن إنتســايب بالعمــل بالقــوات املســلحة محطــة خالــدة 
ــرف وكان  ــدان ال ــاء يف مي ــن العط ــاً م ــايت، 22 عام يف حي
النصيــب األكــرب العمــل مبجلــة درع الوطــن 17 عامــاً، فشــكراً 
ــن.  ــم ال تل ــب وهم ــاء ال ينض ــم عط ــاح والقل ــاء الس لرفق

سعاد عبدالله النعيمي :
» درع الوطن« ترسيخ اإليمان 

بصنع المعجزات

ــك الوطــن  ــادة الرشــيدة ميتل ــات القي بفضــل دعــم وتوجيه
الكثــر مــن الــدروع التــي تتصــدى لــكل محــاوالت املســاس 
بأمــن ومكتســبات هــذه األرض الطيبــة، ومــن بينهــا مجلــة 
»درع الوطــن« تلــك املجلــة الرائــدة التــي أثبتــت جدارتهــا 
كمجلــة متخصصــة يف الشــؤون العســكرية اإلســراتيجية عــى 
مــدى 50 عامــاً، رصــدت مــن خالهــا بدقــة ومهنيــة املســرة 

الحافلــة باإلنجــازات لقواتنــا املســلحة وجنودنــا البواســل.
أشــعر بفخــر كبــر أننــي إبنــة هــذه املجلــة املعطــاءة 

نشعر بالفخر واإلعتزاز 
كوننا أبناء هذه المطبوعة 

الشامخة الراسخة في 
وجدان الوطن

حفل تكريم الركاء االسراتيجين )املؤسسات اإلعامية(

154

تحقيـــــــــــــــــق



ِعَوض عبدالرؤوف  سعاد عبدالله النعيمي

ــدة 18  ــي مل ــي احتضنتن ــن، والت ــدان الوط ــخة يف وج الراس
عامــاً عملــت مــن خالهــا بقســم األخــراج الفنــي وتعلمــت 
الكثــر عــى املســتوين املهنــي واإلنســاين، فهــي كانــت ومــا 

ــع. ــذي يتســع للجمي ــدايفء ال ــن ال ــزال الحض ت
ــام 2017 إال أن  ــة ع ــل يف املجل ــن العم ــادي ع ــم إبتع ورغ
ــدراً  ــاين ومص ــن كي ــزءاً م ــاً ج ــتبقى دامئ ــن« س »درع الوط
مســرة  مواصلــة  عــى  الوطــن  أبنــاء  بقــدرات  إلميــاين 

املعجــزات. اإلنجــازات وصنــع 

ِعَوض عبدالرؤوف 
ر  درع الوطن  مسيرة التطوُّ

والنهضة   
 

 نصــف قــرن منــذ قيــام االتحــاد، شــهدت خالــه اإلمــارات  
تطــّوًرا كبــرا يف شــتى مناحــي الحيــاة بجهــود قيادتنــا 
الرشــيدة و أبنائهــا امليامــن، كــام شــهدت القــّوات املســلّحة 
ــهده  ــذي ش ــار ال ــع االزده ــاوق م ــايس وبالتس ــٍن قي ويف زم
االتحــاد تطــوُّراً غــر مســبوٍق ويف زمــٍن قيــايس وبــكل 
أفُرعهــا مواصلــة لــكل الجهــود التــي تحققــت وحفاظــاً عــى 
املكتســبات العظيمــة التــي أحرزتهــا حاميــًة للوطــن والــذود 
ــة  ــوش الحديث ــة الجي ــا يف طليع ــاّم وضعه ــه م ــن حياض ع
تقّدًمــا وتســليًحا وتنظيــامً وإدارًة، و قــد اجتــازت خــال 
الســنوات املاضيــة نقــات نوعيــة بامتــاك أحــدث األســلحة 
والتقنيــات العســكرية والكــوادر الوطنيــة املؤهلــة عســكريًّا 

ـا، وقــد شــكلت الخمســون عاًمــا املاضيــة  وتقنيًّــا وفكريًـّ
عهــًدا مــن إرادٍة و صــرٍب و إرصاٍر  وعمــٍل دؤوب ومكتســبات 
غاليــة و عزيــزة وتحــوُّالت جذريــة يف زمــٍن قيــايس وأضحــت 
أكــر قــدرًة عــى اســتيعاب وحشــد الطاقــات وتوظيــف 
ــد  ــم، وق ــن األم ــز ب ــات إلعــاء شــأن الوطــن العزي اإلمكانيّ
ظلّــت القيــادة الرّشــيدة تضــع نصــب عينيهــا اإلرتقــاء 
بقدراتهــا وبــكل وحداتهــا ومســتوياتها ومبختلــف أنشــطتها 
ــي  ــط الت ــع الخط ــراتيجي ووض ــط اإلس ــال التخطي ــن خ م
تــؤّدي إىل تنميتهــا وتطويرهــا بوتائــر متصاعــدة و متســارعة.
ــًدا  ًرا مشــهوًدا ومتصاع ــوي تطــوُّ ــه املعن ــق التوجي ــد حّق وق
الصحفــي  املجــال  يف  وخاصــًة  أخــرى  دولــة  تشــهده  مل 
حيــث لعبــت املجــات التــي صــدرت منــذ البدايــات األوىل 
ر التــي شــهدته القــّوات املســلّحة وقــد  دوًرا بــارزًا يف التطــوُّ
صــدرت مجلــة درع الوطــن مــن بدايــة الســبعينيات لتلعــب 
دوًرا مهــامًّ يف تغطيــة أنشــطة القــّوات املســلحة ونــر الفكر 
العســكري، وأّدت دوًرا بــارزًا يف نــر الثقافــة العســكريّة 
وإســتقطاب أبــرز الكتّــاب يف املجــال العســكري وكانــت 
ــدول  ــن ال ــر م ــة وعــدد كب ــدول العربيّ ــَوّزع يف معظــم ال تُ
األجنبيــة، مــع إصــدار ماحــق الــركات العاملــة يف مجــال 
الصناعــات العســكريّة وإصــدار النــرات يف املعــارض، مجلـّـة 
ــارزًا يف التثقيــف  ــزال تلعــب دوًرا ب درع الوطــن التــي مــا ت
والوعــي واإلدراك يف أعــى املســتويات للعاملــن يف املجــاالت 

ــة. ــكريّة املختلف العس
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األرض التي يختار اإلنسان أن يُدفن فيها هي األقرب إىل روحه، وقد 
اختار الراحل العزيز عىل قلوبنا جميعاً األستاذ محمد املرشف خليفة 

أن يحتضن تراب اإلمارات جسده يف رقدته األخرية، لتكون هذه 
رسالة حب وعرفان إىل البلد الذي عاش فيه نحو خمسة وأربعني 
عاماً، أعطى فيها الكثري من جهده ووقته وخربته وموهبته وقلبه 
الطيب وحضوره العذب، ونال حباً خالصاً صادقاً ميازجه اإلحرتام 
والتقدير من أجيال متعاقبة من الصحفيني واإلعالميني والكتاب 
اإلماراتيني الذين زاملوه وتتلمذوا عىل يديه ونهلوا من معرفته 

وخربته الطويلة.

 رحيل المشرف ...
عميد الصحافة العسكرية
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وصــل املغفــور لــه محمــد املــرف خليفــة إىل دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة يف النصــف الثــاين مــن عــام 1973، يحمــل 
ــر  ــس  تحري ــاين رئي ــون ث ــاً، ليك ــاً مرموق ــاً مهني وراءه تاريخ
ملجلــة »درع الوطــن«، بعــد الراحــل األســتاذ عبداملنعــم 
ــدرع الوطــن، وليضــع هيكلهــا  ــر ل ــواين أول رئيــس تحري املل
ــربة يف  ــة معت ــا مكان ــن له ــذي ضم ــا ال ــا طريقه ــم له ويرس
ــى  ــة وع ــتوى الدول ــى مس ــة ع ــة املتخصص ــخ الصحاف تاري
ــها مــن أتيــح  املســتوى العــريب، وتــرك بصــامت ال يــزال يحسُّ

ــة »درع الوطــن«. ــوا مســرة مجل ــم أن يتابع له
كان املغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان ، طيــب 
اللــه ثــراه، يصطحــب معــه محمــد املــرف خليفــة يف كثــر 
مــن رحاتــه وســفراته وجوالتــه الداخليــة والخارجيــة يف 
هــذه الســنوات املبكــرة مــن عمــر االتحــاد، وقــد ســجل قلــم 
ــة  ــراً مــن هــذه الجــوالت بدق ــق الراحــل كث الصحفــي األني
وموضوعيــة ووعــي ميازجهــام حــب عميــق لهــذه األرض 
ــور يف  ــدم والتط ــى التق ــا ع ــق بقدرته ــن عمي ــة، ويق الطيب
كل املجــاالت، والســيام املجــال العســكري الــذي كانــت 
ــا »درع  ــوم، وتاحقه ــد ي ــاً بع ــواىل يوم ــه تت ــازات في اإلنج
الوطــن« بالتســجيل واملتابعــة والتحليــل واستكشــاف آفــاق 
ــكرين  ــور وللعس ــكرية للجمه ــة العس ــر املعرف ــور ون التط

عــى حــد ســواء.
ظــل محمــد املــرف خليفــة يعمــل حتــى وهــو عــى أعتــاب 
ــاءه  ــد يف عط ــر  ويجته ــل يكاب ــره، وظ ــن عم ــات م الثامنين
ونكرانــه لذاتــه رغــم اعتــال صحتــه، وظلــت »درع الوطــن« 
ــات  ــا املعلوم ــدم فيه ــي تُق ــة الت ــاهامته القيم ــى مبس تحظ
العســكرية يف قالــب أديب عــذب، ونفــس هادئــة هــدوء 
ــخ  ــع التاري ــع وقائ ــل م ــة يف التعام ــاملة، وساس ــه املس نفس
الــذي كان مــن بــن اهتامماتــه، يســتلهم منــه الــدروس 
والعــرب، ويتطلــع إىل املســتقبل مســلحاً مبعرفــة عميقــة 

ــتى. ــانية ش ــاالت إنس ــمل مج تش
ــة العســكرية،  ــد الصحاف ــرك محمــد املــرف خليفــة عمي ت
وراءه أصدقــاء وتاميــذ كثريــن، وأتــرف أن أكــون واحــداً 
ــه  ــه ومعرفت ــن خربت ــوا م ــه، ونهل ــى يدي ــذوا ع ــن تتلم مم
ــه  ــوا مع ــن عمل ــر مم ــاه الكث ــد رث ــة، وق ــة العميق الصحفي
منــذ ســنوات طــوال، بكلــامت مؤثــرة، اعرفــوا فيهــا جميعــاً 
بفضلــه وريادتــه. وقــد شــهد لــه كل مــن عرفــوه، إىل جانــب 
ــران  ــس، ونك ــب النف ــق وطي ــة الخل ــة، بدماث ــه العالي مهنيت
الــذات، واإلخــاص يف الصداقــة والعمــل، والحضــور الجميــل، 
فضــاً عــن حــس الدعابــة التــي تصــدر عنــه رائقــة وذكيــة 
جميلــة ال تجــرح وال تــيء، واألهــم ذلــك كلــه حبــه الكبــر  

لإلمــارات.
رحــل محمــد املــرف خليفــة يف شــهر رمضــان املبــارك، ويف 
يــوم الجمعــة، يف يونيــو 2017، وقــد صــى عليــه اآلالف مــن 
ــربة  ــن يف مق ــر ، ودف ــن عم ــب ب ــجد مصع ــن يف مس املصل
ــا  ــب م ــاركاً وراءه أطي ــي، ت ــة أبوظب ــاس يف العاصم ــي ي بن
يــرك اإلنســان مــن ســرة عطــرة، وقلــوب تُجمــع عــى حبــه، 
وألســنة تلهــج بالدعــاء لــه وتســأل اللــه لــه أن يجزيــه 
بأحســن مــا يجــزي بــه عبــاده الطيبــن املخلصــن. وســيبقى 
ــة  ــذي يســتحقه يف ســامء الصحاف ــه ال ــر مكان للراحــل الكب
اإلماراتيــة، ويف »درع الوطــن« التــي تذكــر لــه فضلــه، وتدين 
لــه ولروادهــا األوائــل مبــا تحققــه اآلن مــن نجــاح وتقــدم، 
وســيبقى اســمه رمــزاً لــألداء املهنــي الرفيــع، والخلــق الكريم، 
والتفــاين يف أداء الواجــب حتــى اللحظــة األخــرة. رحــم اللــه 
ــم  ــه، وأله ــيح جنات ــكنه فس ــة، وأس ــرف خليف ــد امل محم

ــه وأصدقــاءه وقــراءه الصــرب والســلوان. ــه ومحبي أهل

ستبقى »درع الوطن« 
مسيرة لوطن ترصد أحداثه 

بما يليق بمكانتها كونها 
أحد أهم المصادر الثقافية 

في المنطقة

محمــد املــرف خليفــة، مــن مواليــد الســودان -  الخرطــوم 
1933، حاصــل عــى درجــة الليســانس يف الحقــوق مــن 
جامعــة القاهــرة، وشــهادة جامعيــة مــن جامعــة كامربيــدج، 
عمــل رئيــس تحريــر مجلــة الحيــاة ومجلــة الخرطــوم، 
ــة درع  ــر مجل ــس تحري ــام، ورئي ــرأي الع ــر ال ــس تحري ورئي
ــن،  ــر درع الوط ــار تحري ــم مستش ــن )1978-1974( ث الوط
ــهر  ــاب أش ــا كت ــة، منه ــات العلمي ــن املؤلف ــد م ــه العدي ل

ــوالت. ــارك وبط ــاب مع ــيس، وكت الجواس

السيرة الذاتية
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