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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

قضيـــة ... وطــن
اإلمـــارات منـوذج عاملـــي فـي  تطبيق مبادئ العدالـة واإللتــزام بالنزاهـة فهـي دولـة 
القانـون وهـذا نهـج أرسـاه املغفـور لـه بإذن الله الشيـخ زايـد بـن سلطـان آل نهيـان 
"رحمــه الله" ضمـن دســتـور الدولـة وعبـر مختلـف مؤسســاتهـا حتـى بـات قضاؤنـا 
محـل إشـــادة مـن مختلـف املؤسســـات العامليـة ذات العالقـــة، فقـد أكـدت األمـم 
املتحـــدة أن دولـة اإلمـارات العربيـــة املتحـدة تتمتـع بقضـاء قـــوي ونزيـه، يعمـل 
علـى تحقيـق العدالـة بشكـل متسـاو دون أي متييـز بيـن مواطـن ومقيـم. كام صنفت 
الدولة يف املرتبة األوىل عىل صعيد منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف مؤرش سيادة 

القانون وشفافية النظام القضايئ.
لقـد أثبـت القضـاء اإلماراتـي مـن خـالل قضيـة التنظيـم السـري بـأن اإلمـارات دولـة 
قانـون ودولـة مؤسسـات تحتـرم حريـة وكرامـة اإلنسـان كمـا برهـن القضـاء اإلماراتـي 
مـــن خـالل هـذه القضيـة علـى نزاهتـه وحياديتيـه وعدالتـه وشــفافيتـه واســتقاللـه 
ومصداقيتـــه فـي كـل أحكامـه وهـذا كـان واضحـاً وبشــكـل جلـي مـن خـالل إعطـاء 
كافـــة املتهميـن طـوال الفتـرة املاضيـة الفرصـة الكاملـة ليدلوا بأقوالهم وليعبـروا عمـا 
يريـــدون وليقدمـوا مـا لديهـم مـن أدلـة حيـــال مختلـف االتهامـات املوجهـة إليهـم 
وليستقدمـوا مـن يثقـون بـه للدفـاع عنهـم وإعطائهـم الحريـة الكاملـة فـي تقديـم ما 
يثبـت براءتهـم قـوالً وكتابـة وبحضـور ذويهـم وجميـع منظمـات املجتمـع املدنـي فـي 
الدولـة ناهيـك عـن منـح الجميـع فرصـاً متســاويـة للحديـث وإبـداء الـرأي باإلضافـة 
إىل حقـــوق العـــالج والرعايـة الكاملـة بـــل ذهـب القضـاء اإلمـاراتـــي القائـم علـى 
أســـس الحريـات إلـى أبعـد مـن ذلـك حيـث كانـت معظـم الجلسـات علنيـة وتنشـر 

وتغطـى عبـر وسائـل اإلعـالم املتنوعة بكـل تفاصيلهـا وحيثياتهـا .
لقـد أســـدل الســتـار علـى قضيـة وطـن شــهـد العالـم أجمـع مـــن خاللهـا علـى 
استقالليـة ونزاهـة القضـاء اإلماراتـي وتفـرده عمـن سـواه بالعدالـة والحكمـة وحفـظ 
الحقـوق والحريـات واملســـاواة وســلطـة القانـــون واحتـرام حقـوق اإلنســـان إميانـاً 
بقولـه تعالـى "وإذا حكمتـم بيـن النـاس أن تحكمـوا بالعـدل"، وانطالقـاً مـن الدستـور 
اإلماراتـي الـذي ينـص علـى أن "العـدل أسـاس امللـك" حيـث برهـن القضـاء اإلماراتـي 
علـــى احرتافيتـه العاليـة ونزاهتـه الكبيـرة مســتنـداً فـي ذلـك علـــى الثقـة الكبيـرة 
وســعـة الصـدر التـي متتعـت بهـا هيـئة القضـاء والـتي كانـت محـط إعجـاب وتقديـر 

مـن كـل الفئـات داخـل الدولـة وخارجهـا. 
االرتيـــاح الشــعبـي الكبيـر ملـا وصلـت إليـه املحكمـة فـــي أحكامهـا يعكـس بكـل 
أمانـة مـدى الثقـة الكبيـرة مـن أبنـاء هـذا الوطـن واملقيميـن فيـه بالقضـاء اإلماراتـي 
الـــذي يقـدم دروســاً باملـجان للجميـع مســتنـداً فـــي ذلـك علـى تراثـه اإلســالمـي 
والعربـي وإنجـازات الدولـة الحضاريـة، وتوجيـه رســالـة مباشـــر للجميـع بـأن الكـل 
سواسيـة أمـام القانـون، وأن كـل مـن تسـول لـه نفسـه لإلسـاءة لهـذا الوطـن سيواجـه 

ال محالـة بسالح القانـون. 
وأخيـراً نقـول شــكـراً لقيادتنـا الرشــيـدة وعلـى رأســهـا ســيـدي صاحـب السمـو 
الشــيـخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئـيس الدولـة القائـد األعلـى للقـوات املســلحـة 
"حفظه الله" علـى اهتاممهـا الكبيـر واملميـز لضمـان مبـدأ ســيـادة القانـون وتحقيـق 
العـدالــة لجميـــع أفـراد املجتمـع، وشــكراً لهيئــة املحكمة لحياديتهــا ولتحقيق مبدأ 
املســاواة يف التعامل مع املدانني وحســن إدارة جلســات املحاكمة، وشكـراً ألبنـاء هـذا 
الوطـــن لتصديهـم ألي تدخـل خارجـي ولحرصهم عــىل املتابعة الحثيثة لكل مجريات 
هذه القضية واللتفافهـم حـول القيـادة الرشــيـدة والـوالء املطلـق لـها ألنهـا باختصـار 

قضيــة وطـن•
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حممد بن زايد يستعرض مع وزير الدفاع الفرنسي عالقات التعاون
استقب��ل الفري��ق أول س��مو الشيخ محمد بن 

زاي��د آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة يف يوليو املايض يف مبنى 

املعم��ورة بأبوظبي معايل جان اي��ف لو دريان 

وزير الدفاع الفرنيس. 

ورحب س��مو ويل عهد أبوظبي بوزير الدفاع 

الفرن��يس والوف��د املراف��ق له واس��تعرض معه 

عالق��ات الصداق��ة الت��ي تربط دول��ة اإلمارات 

وفرنس��ا ومس��توى التنس��يق املتميز بينهام يف 

ظ��ل حرص قياديت البلدين الصديقني عىل تعزيز 

وتطوير هذه العالقات إىل آفاق أرحب. 

وبح��ث الجانبان ع��دداً من مج��االت التعاون 

املش��ركة القامئة بني البلدين خاص��ة يف الجوانب 

العس��كرية والدفاعي��ة وس��بل دعمها مب��ا يخدم 

مصالحهام، كام تبادال وجهات النظر حول عدد من 

القضايا ذات االهتامم املشرك إضافة إىل التطورات 

محمد بن زايد خالل استقباله جان ايف لو دريانواملستجدات يف املنطقة والعامل.

حممد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا
وقعت دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة وجمهورية 

فرنس��ا، يف يوليو امل��ايض يف أبوظب��ي، اتفاقية للتعاون 

بشأن مبادرة القدرة الفضائية لرصد األرض.

ش��هد توقي��ع االتفاقية، الفريق أول س��مو الش��يخ 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهي��ان وزير الخارجية، ومعايل ج��ان إيف لودريان 

وزير الدفاع الفرنيس.

محمد بن زايد وجان إيف لودريان يشهدون توقيع االتفاقية

ح��ر توقيع االتفاقية، معايل خلدون خليفة املبارك 

رئيس جهاز الش��ؤون التنفيذي��ة، والفريق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، واالن 

ازواو سفري الجمهورية الفرنسية. 

وأصدر الجانبان بياناً مش��ركاً حول توقيع االتفاقية، 

أش��ارا فيه إىل أنه��ا تأيت يف إطار الرشاكة اإلس��راتيجية 

ب��ني البلدي��ن الصديقني، والتي عززت دعامئها جلس��ة 

املباحثات التي عقدها صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفرانس��وا 

هوالند رئيس الجمهورية الفرنسية، خالل زيارته لدولة 

اإلمارات يف يناير 2013.

ووقع االتفاقية عن الجانب اإلمارايت، اللواء الركن 

عيىس س��يف محم��د املزروعي نائ��ب رئيس أركان 

القوات املسلحة، وعن الجانب الفرنيس الفريق طيار 

أنطوان نوغييه مدير املكتب العسكري لوزير الدفاع 

الفرنيس، بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.

ولف��ت البيان املش��رك إىل أن ه��ذه املبادرة من 

ش��أنها دفع العالقات الثنائية الراس��خة بني البلدين 

نح��و عهد جدي��د واعد م��ن التعاون االس��راتيجي.  

وأوض��ح البيان أن توقيع االتفاقية جاء عقب اجتامع 

ضم كالً من الفريق أول س��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان، وس��مو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، 

وجان إيف لودريان. وأكد الجانبان أن دولة اإلمارات 

والجمهورية الفرنس��ية تتمتعان منذ ما يزيد عىل 4 

عقود بعالق��ة ثنائية متطورة وفاعل��ة يعززها تاريخ 

طوي��ل من التع��اون يف مجال الطاق��ة والدفاع، وقد 

ازدادت هذه العالقة رس��وخاً يف عامي 1995 و2009 

بتوقي��ع اتفاقيات دفاعية بني البلدين. وأش��ار البيان 

املش��رك إىل أن الجوانب الرئيس��ة األخ��رى للتعاون 

تش��مل مجاالت: السياسة، والدبلوماس��ية، والثقافة، 

والتعليم، واالقتصاد، والتجارة.
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حممد بن زايد يبحث مع وزير الدفاع الربيطاين تعزيز التعاون العسكري
التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف 

مقر إقامة سموه يف لندن يف يوليو املايض، معايل فيليب 

هاموند وزير الدولة لشؤون الدفاع الربيطاين.

وتناول اللقاء، الذي حرضه س��مو الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهي��ان وزير الخارجية، العالقات الثنائية القامئة 

بني دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة واململكة املتحدة 

وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها، مبا يخدم مصال��ح البلدين 

والشعبني الصديقني.

كام ج��رى خ��الل اللقاء، بح��ث آفاق التع��اون بني 

البلدي��ن، خاص��ة في��ام يتعلق بالش��ؤون العس��كرية 

والدفاعي��ة وتطلع الجانبني إىل تدعي��م وتنمية التعاون 

املشرتك بينهام مبا يحقق املصالح املتبادلة.

واستعرض الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات 

محمد بن زايد خالل لقائه فيليب هاموند بحضور عبدالله بن زايد

االهتامم املش��رتك وآخ��ر التطورات واملس��تجدات يف 

املنطقة والعامل.

حرض اللقاء، مع��ايل خلدون املبارك رئيس جهاز 

الشؤون التنفيذية، وسعادة محمد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي، وسعادة عبدالرحمن 

املطيوعي س��فري دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

لدى بريطانيا.

حممد بن راشد وحممد بن زايد يتقبالن 
التهاين من كبار ضباط القوات املسلحة

اس��تقبل الفري�ق أول سمو الش��يخ محم��د بن زاي��د 

آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة، يف يوليو املايض بق��ر البطني، أخاه صاحب 

السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، 

محمد بن زايد خالل سالمه  عىل كبار قادة القوات املسلحة

يرافق��ه سمو الش��ي��خ حم���دان بن محم�د بن راشد 

آل مكت�وم، ويل عه�د ديب، وس��مو الش��يخ حم�دان بن 

راشد آل مكتوم، نائب حاكم ديب وزير املالية.

وتبادل الجميع التهاين بحلول ش��هر رمضان الكريم، 

راجني من الله ع��ز وجل، أن يعيده عىل دولة اإلمارات 

وش��عبها بالخري واليمن والربكات، وأن يديم عىل بالدنا 

نعم��ة الرخ��اء والتق��دم واالزده��ار، يف ظ��ل القيادة 

الحكيمة لصاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وتقبل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، والفري��ق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل 

نهي��ان، ويل عهد أبوظبي نائب القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة، الته��اين والتربيكات بهذه املناس��بة الكرمية 

م��ن معايل ال��وزراء وأعضاء املجل��س التنفيذي إلمارة 

أبوظب��ي وكب��ار قادة القوات املس��لحة وكب��ار ضباط 

وزارة الداخلية ومسؤويل املجلس األعىل لألمن الوطني 

واألجهزة األمنية يف الدولة وكبار املس��ؤولني يف الهيئات 

واملؤسس��ات االتحادي��ة واملحلية، س��ائلني الله العيل 

القدير أن يعي�د هذه املناس��بة عىل س��موههام بدوام 

الصحة والعافية، وأن يديم عىل دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة، نعم��ة األمن واألم��ان، ويحفظ له��ا قيادتها 

الحكيمة برئاس��ة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة "حفظه الله"، لتواصل مس��رية 

الخري والتقدم والنامء. 

وقد أقام الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان، مأدبة إفطار لصاحب الس��مو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، والش��يوخ وكبار املسؤولني، وأدى 

الجميع صالة املغرب يف قر البطني.
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خالد بن حممد بن زايد يشهد حفل تخريج املدرسة الثانوية العسكرية

ش��هد الش��يخ خالد ب��ن محمد ب��ن زاي��د آل نهيان، 

االحتفال الذي أقامته املدرس��ة الثانوية العس��كرية يف 

يونيو املايض، مبناسبة تخريج الدفعة ال�18 من خريجي 

الثانوية العامة من القسم العلمي.

حر االحتف��ال الذي أقيم مبقر املدرس��ة يف مدينة 

العني، سعادة اللواء مطر سامل عيل الظاهري رئيس هيئة 

اإلدارة والقوى البرشية يف القوات املس��لحة، وس��عادة 

اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعب��ي قائد كلية زايد 

الثاين العسكرية، وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة. 

وألقى س��عادة العميد الركن محم��د عيل النعيمي 

قائد املدرسة كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف، 

مس��تحراً مآثر القادة املؤسسني، وعىل رأسهم املغفور 

ل��ه بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

"طيب الله ثراه"، الذين استطاعوا بإخالصهم بناء دولة 

االتحاد، وتشجيعهم وحثهم املستمر ألبناء الوطن عىل 

االلتح��اق بالقوات املس��لحة واالنض��امم إىل املدارس 

العسكرية.

وأش��ار قائد املدرسة الثانوية العسكرية إىل عدد من 

اإلنجازات التي حققتها املدرسة، ومنها التطور التعليمي 

واألكادميي، خاصة فيام يتعل��ق باالختبارات التكميلية 

املحلية والعاملية، مثل برنامج االيلس والسات والسيبا، 

إضافة إىل حصول املدرس��ة عىل جائزة الشارقة للتفوق 

والتميز- فئة اإلدارة املدرسية املتميزة.

ولفت النعيمي إىل اإلنجازات الرياضية والبدنية التي 

أحرزتها املدرس��ة يف رياضة الجيوجس��تو التي حققت 

فيها املدرسة املراكز األوىل يف مختلف املناسبات.

وهن��أ العميد الرك��ن محمد عيل النعيم��ي الطلبة 

الخريجون يف لقطة جامعية مع سفري الدولة وامللحق العسكريعىل تخرجهم، مثمن��اً جهودهم التي بذلوها، ودعاهم 

تصوير: سامل العامري
عبدالرحمن بن عباد

خالد بن محمد بن زايد يسلم الشهادات الٔحد الخريجني

خالد بن محمد بن زايد يف صورة جامعية مع الخريجني وضباط القوات املسلحة

إىل بذل املزيد م��ن العطاء لهذا الوطن العزيز بقيادة 

صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله". 

وقام الش��يخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، 

يف نهاية االحتفال، بتوزيع الشهادات عىل الخريجني 

والجوائ��ز ع��ىل املتفوق��ني، وهنأهم ع��ىل التخرج، 

متمني��اً له��م دوام التوفي��ق والنجاح يف مس��ريتهم 

العلمية والعملية.
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خالد بن حممد بن زايد يشهد حفل تخريج املدرسة الثانوية العسكرية

الطالب ميثلون نخبة 
من اخلريجني من 
حملة املاجستري 

والبكالوريوس 
والدبلوم العايل مبا 

يشكل رافدًا قويًا 
للقوات املسلحة

الخريجون يف لقطة جامعية مع سفري الدولة وامللحق العسكري

خالد بن محمد بن زايد يف صورة جامعية مع الخريجني وضباط القوات املسلحة

تخريج الدفعة السابعة عشر من الطلبة العسكريني يف اململكة املتحدة
احتفلت القيادة العامة للقوات املس��لحة - امللحقية 

العس��كرية يف اململك��ة املتحدة - بتخري��ج الدفعة 

السابعة عرش من الطلبة العسكريني الفنيني والطلبة 

الجامعي��ني وطلب��ة الدراس��ات العليا الدارس��ني يف 

اململكة املتحدة.

شهد الحفل س��عادة عبدالرحمن غانم املطيوعي 

س��فري الدولة لدى اململكة املتحدة، وسعادة العميد 

الركن طيار إسامعيل أمني العويض امللحق العسكري 

يف سفارة الدولة يف اململكة املتحدة، وسعادة العميد 

الركن عبدالرحمن سبت املري مدير اإلمداد بالقيادة 

العامة للقوات املسلحة.

كام حض��ر حف��ل التخريج س��ع��ادة محمد سامل 

الظاهري املدير التنف�ي��ذي لقطاع عمليات املدارس 

يف مجل��س أبوظب����ي للتعلي��م، وعدد م��ن كب��ار 

ضباط القوات املسلحة وأعضاء السلك الدبلوماس�ي 

يف الس��ف��ارة، وع��دد م��ن الش��خصيات الرس��مية 

واألكادميية العربية والربيطانية، وممثلو املؤسس��ات 

التعليمي��ة واالجتامعية الربيطاني��ة املختلفة، وذوو 

الخريجني واألرس الربيطانية املستضيفة للطالب خالل 

فرة دراستهم.

م��ن جانب��ه أع��رب س��عادة عبدالرحم��ن غانم 

املطيوعي س��فري الدولة عن س��عادته بتخرج هؤالء 

الطالب الذين ميثلون نخبة من الخريجني من حملة 

املاجستري والبكالوريوس والدبلوم العايل الذين سوف 

يكونون إضافة إىل إخوانهم ممن سبقوهم للعمل يف 

خدمة الوطن يف شتى املجاالت.

وعرب س��عادة العميد الركن طيار إس��امعيل أمني 

الع��ويض امللحق العس��كري ع��ن ش��كره وتقديره 

لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زاي��د آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله"، وإخوانه أصحاب السمو 

أعض��اء املجل��س األعىل ح��كام اإلم��ارات، والفريق 

أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، عىل 

من��ح الفرصة لش��باب وفتيات الوطن عىل دراس��ة 

التخصص��ات التقني��ة واملهنية يف اململك��ة املتحدة، 

مبا يش��كل رافداً قوياً للقوات املسلحة بشكل خاص 

والدولة بشكل عام.

وق��ام الس��فري يف نهاي��ة الحف��ل، بتكري��م الطلبة 

املتميزين ومصافحة جميع الخريجني، وكرم أيضاً األرس 

الربيطانية التي استضافت الطالب خالل فرة دراستهم.

وتقدم الخريجون جميعاً بأس��مى آيات الش��كر 

والتقدير لراعي نهضت�نا صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم 

ديب "رع��اه الله"، وإخوانهام أصحاب الس��مو أعضاء 

املجل��س األعىل حكام اإلمارات، والفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
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وضع حجر األساس ملستشفى زايد العسكري فرع مليحة

انطالق�اً من توجي�هات صاحب الس��مو الشيخ خليف�ة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة "حفظه 

الله" ومبتابعة حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

تم وضع حجر األس��اس ملستشفى زايد العسكري فرع مليحة يف 

4 يوليو املايض من قبل س��عادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين 

الرميثي رئيس هيئة اإلمداد بالقيادة العامة للقوات املسلحة.

ويأيت املرشوع تجس��يداً لالهتامم والرعاي��ة التي تحرص 

قيادتنا الرش��يدة ع��ىل توفريها من خالل التوس��ع يف تنفيذ 

املنش��آت الطبية للقوات املس��لحة وتعزي��زاً للعناية الطبية 

املتميزة ملنتس��بي القوات املسلحة وأرسهم كام أنها تساهم 

به��ذا يف دعم الخدم��ات الطبية بالدولة م��ن خالل تقديم 

املستش��فى للخدم��ات العالجية كافة لرشيحة واس��عة من 

منتسبيها وأرسهم باملناطق الشاملية من الدولة.

وراعت القيادة العامة للقوات املسلحة رضورة أن يكون 

املستش��فى مزوداً بأح��دث األجهزة واملع��دات الطبية مع 

ض��امن توفري التخصص��ات كافة مبا يواك��ب التطور الطبي 

العامل��ي، ك��ام حرصت القي��ادة عىل إعداد كف��اءات طبية 

مش��هود لها عىل املس��توى العامل��ي من الك��وادر املواطنة 

املؤهلة يف جميع التخصصات.

ويقع املستش��فى الجديد يف منطقة مليحة بإمارة الش��ارقة 

بقدرة استيعابية كبرية من األرسة توزع عىل التخصصات الطبية 

الرئيس��ة كاف��ة ويقام املستش��فى عىل مبنى متع��دد الطوابق 

إضافة إىل مواقف س��طحية تتسع لعدد كبري من السيارات، كام 

يحتوي املرشوع عىل مرافق خاصة ملحقة باملستش��فى لخدمة 

الكادر الطبي ويتوقع أن يس��تغرق العمل اإلنش��ايئ 24 ش��هراً 

لينتهي خالل مايو 2016.

الجدير بالذكر أن املستشفى يحتوي عىل عدد كبري من غرف 

العناي��ة الخاصة، منها وحدات لغرف الحروق ووحدات للعناية 

بالقل��ب وغرف للعناية املرك��زة إضافة إىل غ��رف عزل املرىض 

وصممت غ��رف املرىض بطريقة منوذجية ومناس��بة مع وحدة 

جن��اح تنويم منفردة مع القدرة ع��ىل إمكانية مضاعفة القدرة 

االستيعابية للمستشفى يف حاالت الطوارئ.

ويحتوي املستشفى عىل أجنحة لكبار الضباط وأجنحة طبية 

رئيسة تشمل الباطنية والجراحة العامة والعناية املركزية العامة 

وأقس��ام للحروق واألطفال والعناي��ة املركزية لألطفال والعظام 

وجراحة األعصاب وغسيل الكىل وأمراض القلب.

كام يحتوي املستش��فى عىل أقس��ام للعيادات الخارجية 

تضم عي��ادات القلب واألس��نان واألذن واألن��ف والحنجرة 

والط��وارئ وط��ب األرسة والجراح��ة العام��ة وجراحة املخ 

واألعص��اب والعمود الفق��ري والعيون والعظ��ام واألطفال 

وجراحة األطفال والعالج الطبيعي والصدر واملسالك البولية 

والنفس��ية إضافة إىل الخدمات املساندة الطبية والتخصصية 

مثل أقسام األشعة واملخترب والصيدلية. 

لوحة تذكارية احتفاالً بوضع حجر أساس املرشوع

تصميم مستشفى زايد العسكري يف مليحة

مناذج من التصميم الداخيل للمستشفى 

تصوير: أحمد الشامسي
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انطالق منافسات البطولة الرمضانية ملديريات القوات املسلحة

انطلق��ت يف يولي��و املايض منافس��ات ال��دورة الرمضانية 

ملديريات القيادة العامة للقوات املس��لحة يف خامس��يات 

كرة القدم مبشاركة 12 فريقاً. 

حر انطالق املنافسات � التي أقيمت بالصالة الرياضية 

ملركز الربية الرياضية العس��كري � س��عادة العميد الركن 

س��عيد أحمد بطي الف��اليس قائد مركز الربي��ة الرياضية 

العسكري وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة. 

وأكد العميد الركن الف��اليس أن القيادة العامة للقوات 

املس��لحة دأبت عىل إقامة هذه البطولة الرمضانية سنوياً 

لالس��تفادة من الش��هر الفضيل يف تنمية الروابط والتآلف 

بني منتس��بي القوات املس��لحة ورفع اللياق��ة البدنية مبا 

يحقق األهداف املنشودة من هذه التجمعات الرمضانية.

وأش��اد قائ��د مركز الربي��ة الرياضية العس��كري بدور 

الجمه��ور الذي كان له الدور الكبري يف رفع الروح املعنوية 

لدى الفرق املنافس��ة من خالل التشجيع والحضور الكبري 

مل��ؤازرة الفرق. جدير بالذكر أن املرك��ز يوفر جوائز قيمة 

للجامهري الحارضة للمنافسات.

إحدى منافسات البطولة الرمضانية

تصوير: أحمد البلوشي

تصوير: أحمد الشامسي

تخريـج طلبـة القـوات املسلحة يف التقنيـة العليا

رئيس هيئة االٕدارة ومحمد الشاميس خالل تخريج أحد منتسبي القوات املسلحة

ش��هدت كلية أبوظبي للط��الب يف يونيو املايض حفل تخريج 

الطالب من منتسبي القيادة العامة للقوات املسلحة بالدولة، 

الدارسني يف برنامج اللغات الذي تقدمه كليات التقنية العليا، 

بحضور سعادة اللواء مطر سامل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة 

والقوى البرشية بالقيادة العامة للقوات املسلحة.

حر الحف��ل، معايل محمد حس��ن عمران الش��اميس 

رئيس كلي��ات التقنية العليا، والدكت��ور طيب كاميل مدير 

كليات التقني��ة العليا، إىل جانب أرس الخريجني، وعدد من 

كبار الشخصيات من القيادة العامة للقوات املسلحة وكبار 

املس��ؤولني، وأعضاء هيئة التدريس يف كليات التقنية العليا 

ومركز التفوق لألبحاث التطبيقية والتدريب.

يذكر أن عدد خريجي برنامج اللغات بلغ 2240 خريجاً 

من��ذ إطالقه، فيام ضمت الدفعة هذا العام 19 خريجاً من 

برنامج اللغة الفرنسية.

ويت��م تقديم هذا املس��اق يف 3 مواق��ع للقيادة العامة 

للقوات املس��لحة، و5 م��ن كليات التقني��ة العليا يف العني 

وأبوظب��ي وديب والفجرية ورأس الخيمة، حيث يتم تدريس 

6 مستويات دراسية يف اللغتني اإلنجليزية والفرنسية لتلبية 

احتياجات القيادة العامة للقوات املسلحة.

وتوجه الدكتور طي��ب كاميل مدير كليات التقنية العليا 

إىل القيادة العامة بخالص الشكر عىل الفرصة التي أتاحتها 

لكليات التقنية العليا لتوفري التدريب ملوظفيها.

وق��ال إن كليات التقنية العلي��ا أقامت عالقة وثيقة مع 

القيادة العامة للقوات املسلحة خالل العقد املايض بهدف 

تنمي��ة وصقل مه��ارات الدارس��ني يف اللغت��ني اإلنجليزية 

والفرنس��ية، مبا يلبي املتطلبات العامة واملتطلبات املحددة 

للقيادة العامة.

وع��رب عن امتن��ان الكليات لت��ويل هذا ال��دور الهام يف 

تطوير مهارات قادة الغد من خالل هذه الربامج املتطورة.

وقام��ت كليات التقني��ة العليا، إضاف��ة إىل ذلك بتوفري 

املزيد من املس��اقات التدريبية ضمن هذا الربنامج، حيث 

بلغ إجاميل عدد املتدربني 1377 طالباً التحق منهم مبساق 

اختب��ار اللغة اإلنجليزي��ة 853 طالباً، و296 طالباً مبس��اق 

اختبار اآليلتس.
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معرض باريس الدويل للطريان 2013
طلبيات شراء طائرات تتجاوز 100 مليار

واس��تقطب املعرض يف نس��خته هذا الع��ام حضور 

املش��اهر، وتضمن اس��تعراضات جوية مث��رة، وعرض 

بعض الطائرات الغريبة املنظر ألول مرة.

الوفود والزوار
ش��هد املعرض يف نس��خته هذا العام حض��ور أكرب عدد 

من الزي��ارات يف تاريخه عىل اإلطالق بحضور 51 وزيراً 

أجنبياً، وشملت قامئة كبار الزوار: 17 وزيراً للدفاع، و17 

نائب وزير للدفاع، و14 وزيراً للنقل والطران املدين.

كام ش��ملت قامئة كبار الزوار الذين حرضوا املعرض 

رئيس فنزويال ورئيس وزراء أوكرانيا، ونائب رئيس وزراء 

رومانيا، باإلضافة إىل 45 رئيس��اً لألركان، و11 مس��ؤوالً 

عن املشرتيات العسكرية، 24 مديراً عاماً للطران املدين.

أبرز اللقطات
شملت قامئة الرشكات التي أبرمت صفقات كبرة رشكة 

إيرباص التي باع��ت 537 طائرة بقيمة تصل إىل حوايل 

70 ملي��ار دوالر، وباعت رشك��ة Embraer حوايل 381 

طائ��رة، وباعت رشكة بوينج لصناع��ة الطائرات النفاثة 

األمريكية 275 طائرة بقيمة تصل إىل حوايل 66.4 مليار 

دوالر، وباع��ت رشكة ATR الفرنس��ية لصناعة طائرات 

ال��ركاب ذات امل��راوح التوربينية 115 طائ��رة، وباعت 

رشك��ة Bombardier الكندية لصناعة الطائرات النفاثة 

72 طائ��رة، وباعت رشك��ة AgustaWestland لصناعة 

 Sikorsky الطائ��رات املروحية 54 طائرة، وباعت رشكة

حوايل 17 طائرة، بينام باعت رشكة Eurocopter حوايل 

10 طائرات.

Dassault Aviation رشكة
كان مع��رض باري��س ال��دويل للط��ران فرصة س��انحة 

 Rafale لع��رض طائرتها Dassault Aviation لرشك��ة

م��ن خالل اس��تعراض جوي أث��ار إعج��اب الحارضين 

حقق معرض باريس الدويل للطران 2013 نجاحاً ساحقاً 

م��ن حي��ث تحقيق رقم قي��ايس يف عدد طلب��ات الرشاء 

املؤكدة بقيمة تتجاوز 150 مليار دوالر، وتحليق الطائرة 

إيرباص A350 XWB يف الجو بعد أيام قليلة من قيامها 

برحلتها األوىل بحضور الرئيس الفرنيس فرانسوا هوالند.

وقد ق��ام رئيس وزراء فرنس��ا، جان - م��ارك إيرول 

بافتتاح الدورة الخمسني ملعرض باريس الدويل للطران 

الذي أقيم يف مرك��ز معارض لوبورجيه خالل الفرتة من 

17 إىل 23 يونيو 2013، واس��تقطب الرشكات الصناعية 

العمالقة عىل مس��توى العامل الس��تعراض قوتها وعرض 

أحدث ابتكاراتها التكنولوجية. ويعترب املعرض الذي بدأ 

مسرته منذ أكرث من مائة عام، أقدم وأكرب معرض جوي 

يف العامل، ومنذ قيامه كان املعرض يف قلب عملية تطوير 

صناعة الط��ران والفضاء يف العامل، ك��ام يفتح املعرض 

أبواب��ه للمتخصصني والجمهور عىل حد س��واء، وأصبح 

مصدر اهتامم كبر يف عامل الطران.

معارض ومؤتمرات
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وانبهاره��م. وع��رض جن��اح الرشكة حزم��ة كاملة من 

منتجاته��ا من الطائرات، حي��ث عرضت مناذج هيكلية 

 Falcon 7X, Falcon 2000LXS ,Falcon من طائرات

900LX ،Falcon 2000S باإلضاف��ة إىل من��اذج هيكلية 

 Rafale C, Rafale B and ،من الطائرات العس��كرية

 Mirage ع��الوة عىل مناذج من طائ��رات ،Rafale M

 2000-5, Falcon 2000MRA, Alphajet, ATL2

م��ن  ومن��وذج   ,Voltigeur and UCAS-FR/UK

. S3 project املرشوع

Cassidian رشكة
قامت رشك��ة Cassidian إح��دى ال��رشكات الدفاعية 

واألمني��ة التابع��ة لرشك��ة EADS، بتطوي��ر نظام ذيك 

لحامية الطائرات املدنية التجارية ضد أي هجوم بأنظمة 

Man- الصواريخ الدفاعية الجوية املحمولة عىل الكتف

 ،Portable Air-Defense Systems: MANPADS

وه��و النظام ال��ذي سيس��مح للطائرة بالط��ران فوق 

مناطق األزمات وباإلقالع والهب��وط يف مطارات مدنية، 

عالوة عىل التحليق يف املجال الجوي املدين.

 LBA أف��اد مسؤولون بالرشكة بأن سلطات الطران

وEASA وافقت بعد تحقيقات مطولة عىل التساؤالت 

املبدئية الت��ي قدمتها الرشكة، وهو م��ا يعني إمكانية 

دم��ج النظام الجدي��د يف طائ��رات بحج��م الطائرات 

التجاري��ة النفاثة خارج الحركة الجوية املجدولة. وهذا 

يخص رشكات تش��غيل الطائرات بص��ورة خاصة الذين 

يؤمنون النقل الج��وي إىل مناطق األزمات بالنيابة عن 

الدول أو منظامت املس��اعدات والت��ي تتعرض بصورة 

خاصة إىل الهجوم بالصواريخ الخفيفة املوجهة باألشعة 

تحت الحمراء. وتش��مل منتجات الرشكة منوذجاً معدالً 

 Airborne من نظ��ام الدف��اع الصاروخي العس��كري

Missile Protection System: AMPS، وه��و نظ��ام 

يقوم برصد األشعة فوق البنفسجية للصواريخ املقرتبة، 

وإطالق طلقات كاش��فة Flares لتغير مسار الصاروخ، 

وال يحت��اج النظام إال لبعض التعدي��الت الطفيفة عىل 

تصميم الطائرة والسامح بإطالق الطلقات الكاشفة، مع 

احتفاظ الطائرة بقدرتها عىل أداء املهام املدنية.

وعرض��ت الرشكة يف معرض باري��س الجوي منوذجاً 

للطائ��رة Barracuda UAS التي يصل طولها إىل مثانية 

أمتار، ويتجاوز طول جناحها س��بعة أمتار، ويصل وزنها 

اإلجاميل عند اإلقالع إىل حوايل ثالثة أطنان. وتس��تخدم 

 Pratt & الطائرة محركاً توربيني��اً نفاثاً من إنتاج رشكة

Whitney الكندي��ة، والذي تص��ل قوته إىل 14 عقدة، 

وأثبت��ت الطائ��رة قدرتها عىل العمل بصورة مس��تقلة 

أثناء الرحالت االختباري��ة، ومل يتم مراقبتها إال ألغراض 

السالمة الجوية.

رشكة بوينج
كان زوج من طائرة Dreamliners 787 الفائقة األداء 

أب��رز ما طرحته رشكة بوينج يف املعرض، وقامت إحدى 

الطائرت��ني بتقدي��م اس��تعراضات جوية يومي��ة، فيام 

اكتفت الطائرة األخرى - وه��ي طائرة تابعة للخطوط 

الجوية القطرية - بالوقوف يف صالة العرض.

كام ش��اركت يف املعرض الطائ��رة اآللية غر املأهولة 

ScanEagle م��ن إنت��اج رشكة بوينج، وذل��ك يف إطار 

العرض الذي قدم��ه U.S. Corral طوال أيام املعرض. 

قامت شركة 
Cassidian بتطوير 
نظام ذكي حلماية 

الطائرات املدنية 
التجارية ضد أي هجوم 

بأنظمة الصواريخ 
الدفاعية اجلوية 

احملمولة على الكتف

F-35 مذكرة تفاهم حول دعم وخدمات نظام التدريب Lockheed Martinو CAE وقعت رشكتا

نظام رشكة Cassidian لحامية الطائرات من الهجوم الصاروخي
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وخ��الل املعرض نجحت ثالث��ة خطوط جوي��ة عاملية، 

ورشكت��ان لتأج��ر الطائ��رات يف الحصول ع��ىل طلبات 

مؤكدة لرشاء 102 طائرة من طراز بوينج 10-787، ومن 

ثم إط��الق ثالث وأكرب عضو يف عائل��ة "طائرة األحالم" 

Dreamliner وق��د أعلن��ت رشك��ة بوين��ج والخطوط 

الجوي��ة القطري��ة ع��ن اتفاقيات لرشاء تس��ع طائرات 

 Extended ذات املدى الطويل Boeing 777-300ER

Range يف مع��رض باري��س ال��دويل للط��ران 2013. 

وشملت االتفاقيات طلبات مؤكدة لرشاء طائرتني سبق 

أن تعاق��د عليهام أح��د العمالء الذي��ن مل يفصحوا عن 

أسامئهم، باإلضافة إىل طلب لرشاء سبع طائرات إضافية.

European Male Drone الطائرة اآللية
 Finmeccanica Alenia Aermacchi دع��ت رشكات

وكله��ا   ،EADS Cassidianو  Dassault Aviationو

تتبن��ى وجهة نظر واحدة فيام يتعل��ق بالوضع الراهن 

يف أوروب��ا فيام يخت��ص بالطائرات اآللي��ة غر املأهولة 

 MALE دع��ت إىل إط��الق برنام��ج ،MALE drones

األورويب. ومن ش��أن ه��ذا الربنامج املش��رتك أن يدعم 

متطلبات القوات املسلحة األوروبية.

وس��تيم توجي��ه الربنامج نح��و دعم عملي��ة تط�وير 

التقني��ات املتط���ورة، واملس��اهمة يف دع��م الق��درات 

ال��دول  داخ����ل  الرئيس��ية  والوظائ���ف  والكف��اءات 

 Finmeccanica رشكات  أعلن��ت  وق��د  األوروبي����ة. 

 EADSو Dassault Aviationو Alenia Aermacchi

Cassidian اس��تعدادها للتنسيق بشأن هذا الربنامج مبا 

يلبي املتطلبات األمنية للدول والقوات املسلحة األوروبية.

Lockheed Martinو CAE رشكتا
وقعت رشكتا CAE وLockheed Martin مذكرة تفاهم 

حول دع��م وخدمات نظ��ام التدري��ب F-35، ويعكس 

التحال��ف الجديد ال��ذي أقمناه الدور الذي س��تلعبه يف 

تقديم الدعم الدويل ألسطول الطائرة F-35 خالل الثالثني 

عاماً القادمة وما بعدها". وخالل جلس��ة عقدت مبعرض 

باريس الدويل للطران، قام أوبراين وجني كوالباتيس��تو، 

 ،CAE رئيس املجموعة للشؤون الدفاعية واألمنية برشكة

 ،CAE بتوقيع مذك��رة تفاهم قامت فيه��ا بتعيني رشكة

ومقرها مقاطعة كيبيك الكندية، كرشكة موردة لخدمات 

دعم التدريب ودمج نظام التدريب والعمليات والصيانة 

.F-35 الخاصة بالطائرة

Thales و Airbus Military رشكتا
أعلنت رشكة Thales أن أول جهاز تشبيه كامل للطران 

قام��ت   A400M Full Flight Simulator: FFS

الرشكة بتصميمه وبنائ��ه لرشكة Airbus Military قد 

حصل ع��ىل موافقة الوكالة األوروبية للس��المة الجوية 

European Aviation Safety Agency ع��ىل أهليت��ه 

 Airbus للتدري��ب، وهي خط��وة مهمة تتيح لرشك��ة

 A400M إمكاني��ة الب��دء يف تدري��ب أطقم Military

الجوي��ة ع��ىل أداء مهامه��ا الصعب��ة يف بيئ��ة مأمونة. 

ويستخدم جهاز التشبيه أجهزة الطائرة وبرمجياتها اللتني 

متثالن الشكل املبديئ ملقصورة الطائرة A400M، ويقوم 

الجه��از مبحاكاة العملي��ات األرضية والجوي��ة للطائرة 

يف الظ��روف الطبيعي��ة والتكتيكية املختلفة. ويش��مل 

الجه��از نظاماً برصي��اً متطوراً ملج��ال الرؤية قادر عىل 

دعم التدريب يف كافة املن��اورات التي تنفذها الطائرة 

مثل إع��ادة التزود بالوق��ود أثناء الط��ران والعمليات 

التكتيكية عىل ارتفاعات منخفضة. كام يش��مل الجهاز 

نظام حركة بس��ت درجات، ومحطات تدريب مجوقلة 

وغر مجوقلة، ونظام تس��جيل وإعادة تشغيل األرشطة 

الفيديوية بهدف املس��اعدة يف تلقني طاقم الطائرة قبل 

الرحلة وبعدها. ومع توفر معلومات الطائرة الجديدة، 

يعمل فريقا رشكت��ي Airbus Military وThales عىل 

 Level D الحص��ول عىل ترخي��ص من الدرج��ة الرابعة

certification لجهاز الطران التشبيهي.

Embraer رشكة
فاج��أت رشكة Embraer معرض باريس الدويل للطران 

بإط��الق جيلها الثاين من الطائ��رة E-Jet، وهي الطائرة 

E2، حيث س��يتم تجهيز كافة طرازات الطائرة مبحركات 

 Geared Turbofan مزودة مب��راوح توربينية جدي��دة

 ،Pratt & Whitney من إنتاج رشكة (GTF) Engines

 Embraer عالوة عىل أجنحة جديدة. وقد وقعت رشكة

"خط��اب نواي��ا" مع خمس��ة خطوط جوي��ة مل تفصح 

عن اس��مها متثل قارات أفريقيا وآس��يا وأوروبا وأمريكا 

الالتيني��ة لتوريد 65 طائرة من ط��راز E-Jets E2 ومن 

 E190-E2 املقرر تس��ليم الدفع��ة األوىل من الطائ��رة

خ��الل الربع األول من عام 2018. ومن املقرر أن تدخل 

الطائرة E190-E2 والطائ��رة E175-E2 الخدمة عامي 

2019 و2020 ع��ىل التوايل. وقد قطعت الرشكة ش��وطاً 

طويالً يف مجال التطبيقات العسكرية والطائرات النفاثة 

الخاصة باملديرين ورجال األعامل، وحصلت عىل عقود 

A400M طائرة إيرباص العسكرية

معارض ومؤتمرات
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أعلنت الخطوط الجوية الكورية عن رشاء طائرات بوينج
كشفت رشكة MBDA النقاب عن نظامها الصاروخي

CVS 302 HOPLITE  

فاجأت شركة 
Embraer معرض 

باريس الدويل للطريان 
بإطالق جيلها الثاين 

E-Jet من الطائرة

بقيمة تتجاوز 9 مليار دوالر لتأمني 381 طائرة.

Selex ES رشكة
ويف مج��ال أنظم��ة ISR / ISTAR أيضاً، عرضت رشكة 

Selex ES أنظمة جرى طرحها يف األس��واق مؤخراً مثل 

 Compact ELINT / COMINT و   RWR SEER

SAGE اللذي��ن يعت��ران نظامني مثاليني بالنس��بة إىل 

الطائ��رات املروحي��ة وطائ��رات UAS األصغ��ر حجامً. 

 Miysis DIRCM ك��ام عرضت الرشكة نظام الحامي��ة

الذي يتميز بخفة وزنه وصغر حجمه وس��هولة دمجه، 

باإلضاف��ة إىل وصل��ة البيان��ات الجدي��دة ذات املوجة 

الطويلة الت��ي تتمتع بأداء متط��ور لتلبية االحتياجات 

املتزاي��دة لتحمي��ل البيانات واملعلوم��ات، والتي تعتر 

مفي��دة يف عمليات املراقب��ة التكتيكية واإلس��راتيجية 

امللح��ة اليوم.  كام عرضت الرشك��ة أيضاً النظام املبتكر 

VigilX ع��ن طريق دم��ج الصور الواردة من سلس��ة 

أنظمة االستشعار البرصية املوجودة عىل حسم الطائرة 

أو املروحي��ة، كام أن هذا النظام قادر عىل توفري الرؤية 

بزاوي��ة 360 درج��ة، وهي خاصة مهم��ة أثناء عمليتي 

اإلقالع والهبوط يف الظروف غري املأمونة أو عندما تكون 

الرؤية متدنية.

Sagem-Safran رشكة
عرضت رشكة Sagem -Safran خرتها الدولية يف مجال 

أنظمة الطائرات اآللية )غ��ري املأهولة( وأجهزة الطريان 

واملالح��ة الجوية واألنظمة اإللكرو - برصية واألس��لحة 

املوجهة. وقد ركزت الرشكة عىل أربعة مجاالت أساسية، 

هي األجهزة اإللكرونية الخاصة بالسالمة، وأمن الطريان 

والخدم��ات اإلدارية، وأنظمة التوجيه، واملراقبة الجوية. 

كام عرضت الرشكة املنتجات التالية: الجيل الرابع ألنظمة 

 Fadec 4 التحك��م الرقمية يف املحركات، وه��ي الوحدة

unit، ألول م��رة. وقد وقع االختي��ار عىل هذه الوحدة 

لخدم��ة CFM International LEAP التي س��تؤمن 

 A320neo, Comac C919 الطاق��ة للطائرات النفاث��ة

و  and Boeing 737 MAX single-aisle jetliners

GE Passport 20 التي ستوفر الطاقة للطائرات النفاثة 

 Global Express 7000 et 8000 business التجاري��ة

.jets

ك��ام عرضت رشك��ة Sagem أيض��اً العائل��ة الكاملة 

لصواري��خ AASM Hammer ج��و – أرض مثل نظام 

التوجيه بالليزر SBU-54 Hammer الذي يس��تخدمه 

س��الح الجو الفرنيس منذ ش��هر مايو ع��ام 2013. كام 

 AASM: عرض��ت الرشكة الط��رازات الثالثة للص��اروخ

Inertial-GPS, Inertial/GPS/infrared, Inertial/

 Dassault رشك��ة  أن  املع��روف  وم��ن   GPS/laser

Aviation  عرض��ت هذه األنظم��ة يف جناحها الخاص 

باملعرض، كام عرضتها وزارة الدفاع الفرنسية يف جناحها 

 ،Rafale الخ��اص بالطائ��رة املقاتل��ة املتع��ددة األدوار

 AASM املقاول الرئييس للصاروخ Sagem وتعتر رشكة

Hammer، ك��ام تق��وم حالياً بتطوير أنظم��ة التوجيه 

واملالحة الجوية للصواريخ التكتيكية املستقبلية.

Elettronica رشكة
حقق��ت رشك��ة Elettronica أح��دث إنجازاتها بطرح 

EW- وهو نظام ،Virgilius منتجاته��ا املتطورة مث��ل

 ELT/572 يض��م  متكام��ل   Architecture System

DIRCM وذلك للتصدي لتهديدات الصواريخ الدفاعية 

الجوية املحمولة عىل الكتف MANPADS. وتش��مل 

قامئة املنتجات األخرى التي تس��تخدم أحدث أساليب 

التكنولوجي��ا نظ��ام DASS POD الخ��اص بالطائ��رة 

Eurofighter Typhoon ونظ��ام ELT/568 املزود ب� 

.Escort Support Jammer solution ALQ-703
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حقائق وأرقام

الرشكات العارضة:
- 2215 رشك��ة عارض��ة )بزي��ادة %4 عن معرض 

2011( متثل 44 دولة.
- امتدت األجنحة عىل مساحة 52 ألف مرتاً مربعاً.
- 340 شاليه تغطي مساحة 37 ألف مرتاً مربعاً.

- تبلغ مس��احة املع��رض الخارجي��ة 43 ألف مرتاً 
مربعاً منها 25 ألف مرتاً مربعاً يف ش��كل منش��آت 

مبنية.
- 30 جناحاً وطنياً

الزوار:
- املتخصصون: 139273 زائراً )أقل من عدد الزوار 

يف معرض 2011 بنسبة 8 %(.
- الجمهور: 176299 زائ��راً )أقل من عدد الزار يف 

معرض 2011 بنسبة 13.5 %(.

الوفود وكبار الزوار:
ش��هد املعرض رئيس فرنس��ا، ورئيس وزراء فرنسا 
و11 وزيراً فرنس��ياً و 285 وف��داً منهم 151 وفداً 
رس��مياً مدعواً من وزارة الدفاع الفرنس��ية، و70 
وفداً ميثلون املؤسس��ات، و47 وفداً ميثلون وزارة 
النق��ل، و17 وفداً رس��مياً آخر ميثل��ون الرشكات 
الصناعية والفضائية، وبلغ إجاميل عدد كبار الزوار 

1835 زائراً، ومثل الحضور 102 دولة.
قيمة العقود: 150 مليار دوالر

عدد الصحفيني واملراسلني اإلعالميني: 3100
عدد الطائرات املعروضة: 150 طائرة

ك��ام عرضت الرشك��ة يف جناحها مناذج م��ن النظام 

Virgilius، وهو عبارة عن نظام إلكرتوين مرن متكامل 

ومتعدد املنصات مهمته تجهيز اإلشارات.

 Elettronica رد رشكة ELT/572 DIRCM وميث��ل

عىل أنظمة صواريخ الدفاع الجوي املحمولة عىل الكتف 

MANPADS وملواجه��ة هذا النوع م��ن التهديدات 

الجدي��دة طورت الرشك��ة ELT/572 DIRCM وتقوم 

تقني��ة Fiber laser املس��تخدمة يف ELT/572 بزيادة 

فعالي��ة DIRCM ع��ن طري��ق رف��ع مس��توى األداء 

وزي��ادة الفعالية والقدرة االعتامدي��ة والكفاءة، عالوة 

ع��ىل مواجهة األعطال التقليدية التي واجهتها األنظمة 

املش��ابهة يف مراحل س��ابقة، وذلك عن طريق تخفيف 

القيود الخاصة بعملية الرتكيب.

ALQ- أيضا نظام Elettronica وق��د عرضت رشكة

703، وه��و نظام تاب��ع لعائلة نظ��ام ELT/568 الذي 

يعترب مبثابة نظام تشويش.

Russian Helicopters رشكة
عرض��ت رشك��ة Russian Helicopters، وهي إحدى 

ال��رشكات التابعة لرشك��ة Oboronprom التي تعترب 

 State Corporation Rostec ���بدورها رشكة تابعة ل

and Rosoboronexport، عرض��ت أح��دث طائراتها 

.Ka-52 Alligator املروحية املقاتلة املعروفة باسم

وافتتح��ت املروحي��ة عرضها ال��دويل يف اليوم األول 

للمع��رض بربنامج حافل باملناورات االس��تعراضية التي 

كان��ت من أبرز فقرات املعرض. وقد كان العرض، الذي 

حرضه وزير الدفاع الرويس س��رجي ش��ويجو، واملدير 

التنفيذي لرشكة Rostec، س��رجي ش��يمزوف، حديث 

املع��رض، وأت��اح فرص��اً تصديرية جدي��دة أمام هذه 

الطائرة املروحية املتطورة، وهو ما يؤكد قدرة التقنيات 

العسكرية الروسية عىل املنافسة يف األسواق العاملية.

وتعترب املروحي��ة Ka-52 طائرة قتالي��ة قادرة عىل 

تنفي��ذ مهامها لي��الً أو نهاراً ويف ظل األح��وال الجوية 

املختلف��ة، والطائرة مصممة لتدم��ر األهداف األرضية 

املدرع��ة وغر املدرع��ة واألهداف الجوي��ة املنخفضة 

الرسع��ة وقوات االحتياط األمامية والتكتيكية املعادية، 

وتنفيذ مهام االس��تطالع واملراقبة وتنس��يق تشكيالت 

املروحي��ات العس��كرية. والطائ��رة Alligator مجهزة 

بتقنيات التسلل (الشبح) وأنظمة التشويش اإللكرتونية 

واألنظم��ة العامل��ة باألش��عة تح��ت الحم��راء، وهي 

مصمم��ة تبعاً للمقاييس الروس��ية والدولية املوضوعة 

للمروحيات القتالية.

ThalesRaytheon Systems رشكة
أطلق��ت رشك��ة ThalesRaytheon Systems منتجها 

 SkyView Compact والس��يطرة  للقي��ادة  املدم��ج 

املوض��وع داخل وحدات قابلة للنقل مبا يس��هل عملية 

نرشه��ا. والنظام SkyView Compact مصمم للعمالء 

الذين يحتاجون إىل تأمني الحامية الجوية عىل للمنشآت 

الحيوية وتحقيق السيادة الجوية يف نقاط محددة مدار 

الساعة، واستخدام القوة العسكرية يف مكافحة عمليات 

التهري��ب أو حامية ق��وات الط��وارئ. ويتصف النظام 

SkyView Compact موض��وع يف حقائ��ب ترانزيت، 

ويؤدي كافة املهام الرئيس��ية التي يؤديها مركز املراقبة 

والتحك��م املتط��ور، وهو يوفر للقوات املس��لحة جهازاً 

عىل درج��ة عالية م��ن األمتتة، باإلضاف��ة إىل مجموعة 

من األدوات التي تس��اعد أفراد التش��غيل يف استيعاب 

إجراءات التشغيل برسعة وتقليل أعباء العمل.

Rockwell Collins رشكة
 Rockwell Collins وقع اختي��ار الصني عىل رشك��ة

 A320s, 777s لتوريد أجهزة الطران الخاصة ب� 66 طائرة

and 737NG، ك��ام اختارت الخط��وط الجوية الصينية 

 737NG زيام��ن" الرشك��ة لتأمني 12 طائرة من ط��راز"

 MultiScan وتشمل هذه األجهزة نظام رصد التهديدات

GLU- وجهاز االستقبال  Threat Detection System

Multi-Mode Receiver: MMR 925، كام وقع اختيار 

 Rockwell عىل رشكة Iberia and SunExpress رشكتا

Collins لتوري��د أجه��زة الطران لتلبي��ة رشط االتحاد 

األورويب ال��ذي ينص عىل أن تك��ون كافة طائرات النقل 

الجوي الت��ي تحلق عىل ارتفاع أعىل م��ن 28500 قدماً 

مزودة ب� CPDLC مع حلول عام 2015 يف إطار برنامج 

.Eurocontrol’s Link 2000+

GE Aviation رشكة
حصل��ت رشك��ة GE Aviation ع��ىل عق��د من رشكة 

 Evergreen Aviation Technologies: EGAT

 CF6-80C2 لتوريد قط��ع غيار املحركات املس��تعملة

الخاص��ة بالطائ��رة MRO، ك��ام وقعت الرشك��ة أيضاً 

اتفاقيات إضافية مع رشكة Cathay Pacific لتوريد 12 

طائرة من طراز GEnx-2B، باإلضافة إىل رشكات أخرى 

 Air India for 96 CFM56-5Bs, and Japan مث��ل

Airlines for 24 GE90، وتقدر قيمة الصفقات األربع 

بحوايل 1.5 مليون دوالر.

P.1HH Hammerhead الطائرة
كش��فت رشك��ة Piaggio Aero Industries خ��الل 

املعرض النقاب ع��ن املركبة الجوية اآللية غر املأهولة 

Piaggio Aero P.1HH HammerHead، وهي عبارة 

ع��ن مركبة جوية آلية جدي��دة حديثة مصممة لتنفيذ 

مهام جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع ISR. وتعترب 

الطائ��رة P.1HH HammerHead وطائرة الدوريات 

املتع��ددة األدوار MPA أه��م برنامج ط��ران متطور 

.Piaggio Aero تنفذه رشكة

MBDA رشكة
 CVS302 النقاب عن نظ��ام MBDA كش��فت رشك��ة

HOPLITE ال��ذي يه��دف إىل توفر س��الح هجومي 

دقي��ق غ��ر مب��ارش لخدم��ة قط��ع البحري��ة الربي��ة 

والبحري��ة ع��ام 2035 وما بعدها، وميثل ه��ذا النظام 

راب��ع أحدث مرشوع س��نوي تنفذه الرشك��ة. ويتكون 

نظام HOPLITE م��ن نظام مراقبة املهام ونوعني من 

الصواري��خ HOPLITE- L وHOPLITE-S، وكالهام 

قادران ع��ىل التحليق برسعة 70 كيلوم��رتاً يف أقل من 

دقيقتني عىل ارتفاع منخفض، أو أكرث من 160 كيلومرتاً 

ع��ىل ارتفاع عال يف أقل من أرب��ع دقائق عندما يكون 

الطري��ق خالياً. ويتميز النظام بقدرته عىل عبور املجال 

الج��وي برسعة وبطريق��ة مأمونة، وتنس��يق عمليات 

اإلط��الق به��دف تقديم دعم ن��راين اس��تثنايئ للخط 

األمام��ي (خط املواجهة). كام يتمي��ز الصاروخ بقدرته 

عىل إصابة أهدافه بدق��ة، باإلضافة إىل تقليل املخاطر 

الناجم��ة عن إصاب��ة أهداف ثانوي��ة وخفض تكاليف 

املهمة•

املصدر والصور:

-www.businessinsider.com  

-www.paris-air-show.com 

معارض ومؤتمرات
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة اإلمارات وجرأة العمل

س��محت لنا املقابلة التي أجرتها مجلة "درع الوطن" مع اللواء الركن غريغ ف. مارتن، رئيس جامعة 

الدفاع الوطني األمريكية، بأن نس��مع رأياً متخصصاً من ش��خص ذي خربة يف مجال التعليم العسكري 

حول الخطوة اإلماراتية نحو إنشاء كلية مامثلة.

واس��تفاض الس��يد مارتن يف تعليقه عىل صح��ة الخطوة اإلماراتية وإيجابيتها، ب��أن قال: إن تفرع 

التخصص��ات الوظيفية مدع��اة إليجاد التخصصات العلمية، وبالتايل إنش��اء الجامع��ات التي تخرج 

املهنيني واملتخصصني. ويف استفاضته أيضاً، أكد أن كلية الدفاع الوطني ال تقترص عىل العسكريني فقط، 

وإن كان الرتكيز عليهم يف األساس، ولكنها أيضاً، ولدواعٍ وطنية، تصقل مهارات القيادات املدنية. لذا، 

فإنها تستقب�ل طالب�اً يعمل�ون يف القط�اع الدبل�وم�ايس أيض�اً وغريه من القطاعات.

يف املناهج البحثية واالس��تقصائية، تُعدُّ الحوارات من طرق جمع املعلومات حول قضية ما، وهي 

أيض��اً م��ن أدوات قياس خطوات حكومة معينة. وهذا هو ما فعلت��ه املجلة عندما أجرت الحوار مع 

ش��خصية عس��كرية وأكادميية، وأظن أن هذه الحوارات من أفضل الطرق للتأكد من صحة الخطوات 

الجديدة.

لن يكون السيد مارتن مجامالً يف رأيه؛ ألنه ليس هناك ما يدعوه إىل ذلك، بل إنه يعرف أن حديثه 

ليس للتعليق فقط عىل الس��ؤال املطروح، وإمنا هو طريقة لالس��تفادة من رأي متخصص يساعد عىل 

فه��م خطوتنا. بل إن التع��رف إىل "رؤى املتخصصني" من  الخطوات الت��ي تتخذها الحكومات ليتم 

تصحي��ح ما تفعله وتعديله، وإن اختيار املجلة من يتم الحوار معهم من دول س��ّباقة يف هذا املجال 

لهو أمر مقصود. وأشري هنا إىل أن كلية الدفاع الوطني األمريكية أُسست يف 1976.

 الفكرة التي ميكن الخروج بها من تفاصيل هذا الحوار، أن اإلمارات من الدول التي خطت لنفسها 

فكرة االستثامر يف املستقبل، وتحاول من دون حرج االستفادة من تجارب اآلخرين، وإن كانت أحياناً 

كث��رية تس��بقهم فيها، ولكن تؤمن بعدم ترك الش��عب ومصريه دون متابعة م��ا توصل إليه اآلخرون 

واإلفادة من تجاربهم، ونقل خرباتهم يف التعليم املتخصص.

اإلم��ارات ال تقف متفرجة - كام اعتاد الكثريون ممن ينتم��ون إىل إقليمنا - وبالتايل ال تفوت عىل 

اإلنسان اإلمارايت فرصة االستفادة من التنوع التخصيص والتعلم، ورمبا تكون كلية الدفاع الوطني من 

الش��واهد املهمة عىل ذل��ك، وأعتقد أن كلية الدفاع الوطني اإلماراتية جاءت لتس��د فراغاً علمياً من 

خ��الل صقل املهارات القيادية، وهذا أمر مهم جداً. لقد تعودنا من اإلمارات أال تضيع الوقت، بل إن 

قيادتها متتلك جرأة يف خوض التجربة والفعل، جعلتها من أوىل الدول يف افتتاح الكثري من املش��اريع 

االسرتاتيجية. 

التفكري اإلمارايت يف مجال االس��تثامر الحقيقي يؤكد وجود عقلية مختلفة تركز أساس��اً عىل أهمية 

التعليم، وهو دليل عىل مالحقة التطورات العاملية ومتغرياتها، وبالتايل فإن صناعة املستقبل تكمن يف 

اإلنس��ان، ويف اإلمارات قيادة سياس��ية واعية تعرف ماذا تريد ملستقبل شعوبها، وقد حملت تفاصيل 

الحوار بعض تلك األفكار.

أريد أن أش��ري إىل نقطتني ميكن اس��تخالصهام من الحوار مع اللواء مارتن: النقطة األوىل؛ أن تطور 

العلوم مل يعد أمراً يقترص عىل العلوم املدنية فقط، بل إن  العلوم العسكرية يف العديد من دول العامل 

ه��ي األكرث تقدماً، بل واألكرث متيزاً. النقطة الثانية؛ أن مفهوم الجيش مل يعد مقصوراً فقط عىل مجال 

القتال، بل أصبح هو املؤسس��ة الحقيقية يف كثري من الدول لبناء العقول الوطنية والقيادات ومن ثم 

إطالقها للعامل لتخدم الدول يف مجاالت بعيدة عن العسكرية•



18

أخبار الشركات

|  العدد 499  |  أغسطس 2013  |

UH – 72A Lakota طائرات عمودية لتايلند من الفئة
أفادت وكال��ة التعاون األمن��ي الدفاعي الكونغرس 

يف الس��ابع من يونيو 2013 عن صفقة بيع منتظرة 

 UH – تت��م مع "تايلند" حول الطائ��رات العمودية

72A Lakota واملعدات املصاحبة لها وقطع الغيار 

والربامج  التدريبة وبرامج اإلس��ناد، بتكلفة تصل 77 

مليون دوالر.

إطالق صاروخ ميتيور من املقاتلة جريبني
 Defence بالتعاون مع إدارة املواد الدفاعية السويدية

Materiel Administration: FMV  قام��ت رشك��ة 

س��اب بأول تجربة إطالق ناجحة لصاروخ ميتيور جو-

جو املوج��ه بالرادار، واملطور لإلنت��اج بالجملة، وبذلك 

تعترب جريبني الطائرة املقاتلة األوىل يف العامل التي متتلك 

القدرة عىل إطالق هذه النس��خة من ص��اروخ ميتيور 

التي تم تطويرها ملقاتلة جريبني يوروفايرت ورافال.

حيث ت��م مؤخراً إط��الق أول صاروخ��ني من طراز 

ميتي��ور من مقاتلة جريبني ع��ىل هدف يتم التحكم به 

عن بعد، وأظهرت تجربة اإلطالق االنفصال من الطائرة 

ووظيف��ة الربط ب��ني الطائرة والص��اروخ، وكذلك قدرة 

الص��اروخ عىل إصابة الهدف، كام تم اس��تخدام تجربة 

اإلط��الق أيضاً للتحقق من مس��اندة القي��ادة التي تم 

تطويرها للطيار.

يعترب ميتيور ص��اروخ جو-جو أبعد من مدى الرؤية 

وقد ت��م تطويره لالش��تباك مع أه��داف محمولة جواً 

وعىل مس��افات بعيدة، ويعترب الص��اروخ نتاجاً ملرشوع 

تعاوين أوريب ش��مل كالً من الس��ويد وفرنس��ا وإيطاليا 

وإس��بانيا وأملانيا وبريطانيا، وتتوىل بريطانيا املسؤولية 

عن العقود، ويقود العمل مؤسس��ة املشرتيات والدعم 

الدفاعي يف بريطانيا.

ورصح به لينارت سيندال، رئيس شؤون الطريان لدى 

املقاتالت جريبني

رشكة س��اب": من الواضح مرة أخ��رى أن جريبني هي 

املقاتلة الرائ��دة التي تنعم بفرص كربى إلضافة قدرات 

جدي��دة برسع��ة واس��تمرار وبتكلف��ة اقتصادية، مثل 

األسلحة وأجهزة االستشعار، وذلك بفضل طريقة عملنا 

الفعال��ة وتصميم جريبني االبتكاري. إن مقاتلة جريبني، 

م��ع رادار Saab PS05 وصاروخ ميتي��ور، متثل األفضل 

عىل اإلطالق يف العامل يف مجال الدفاع الجوي".

وق��د ض��م فري��ق االختب��ار ممثل��ني من س��اب 

 MBDAو FMV وإدارة امل��واد الدفاعية الس��ويدية

الربيطانية. وسوف يتم إجراء اختبارات إضافية خالل 

فص��ل الخريف ليك يتم تس��ليم الق��درات الجديدة 

خالل عام 2014.

وكان��ت حكومة تايلند قد طلبت هذه الطائرات 

ومع��دات  والربام��ج  الغي��ار  وقط��ع  العمودي��ة 

االتصاالت واملطبوعات املصاحبة ومعدات التدريب 

واملستندات ومحطة تخطيط املهام وعنارص اإلسناد 

الالزمة بالقيمة املذكورة.

وتس��هم ه��ذه الصفق��ة يف تنفيذ السياس��ة 

الخارجي��ة وتدع��م األم��ن القوم��ي األمرييك مبا 

يس��اعد يف تحس��ني الق��درات األمني��ة للواليات 

املتحدة األمريكية ولل��دول الصديقة من جنوب 

رشق آس��يا، وتعم��ل ه��ذه الربامج ع��ىل تطوير 

وتحدي��ث القوات العس��كرية بطائرات عمودية 

خفيفة عديدة املناف��ع تلبي املتطلبات، مع عدم 

تغيري صفقة بيع هذه الطائرات التوازن العسكري 

يف املنطقة.

 EADS North America وتتعاق��د رشك��ة 

املتعاق��د الرئيس يف هذه الربام��ج، وعدم وجود 

اتف��اٍق معني لدعم الربامج، ومع تحديث الربامج 

املقرتح��ة ضمن الصفقة، ولن يكون هناك أي أثٍر 

س��لبي عىل االس��تعداد األمرييك الدفاعي نتيجة 

لهذه الصفقة. UH – 72A Lakota الطائرة العمودية
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البحرية السلطانية العمانية تستلم أوىل السفن 
Khareef احلربية ضمن مشروع

جرى رس��مياً تسليم أول سفينة حربية قامت بتصنيعها 

رشكة "يب إيه إي سيس��تمز" لصالح البحرية السلطانية 

العامنية، كجزء من مرشوع Khareef لتصميم وتصنيع 

وتس��ليم ثالث س��فن حربية، وذلك يف احتفال أقيم يف 

.HM Naval Base Portsmouth قاعدة

وق��د رصح العمي��د رش��يد الرئي��ي م��ن البحرية 

الس��لطانية العامني��ة بقول��ه: "إننا عىل يق��ني من أن 

الشامخ ستكون مصدر إلهام لرجال البحرية السلطانية 

العامنية، وسوف تكون س��فينة القيادة وفخراً للقوات 

املسلحة السلطانية".

ويذكر أن سفن Khareef الحربية مجهزة للدفاع ضد 

التهديدات الربية والجوية، مع خاصية التسلل ليك تقوم 

بعملياتها دون أن يتم كشفها، وتصميم إبداعي للهيكل 

ودف��ع كهرب��ايئ يجعلها تتمي��ز بقدرة اس��تثنائية عىل 

املناورة، وتتصف السفينة بالقدرة عىل القيام مبجموعة 

من العمليات مبا يف ذلك الدوريات الس��احلية، واإلغاثة 

أثناء الكوارث، والبحث واإلنقاذ، وعمليات الردع.

 AL الس��فينة  باس��تالم  إيذان��اً  االحتف��ال  كان 

SHAMIKH، حي��ث تم أثناءه تس��ليم الس��فينة إىل 

البحري��ة الس��لطانية العامني��ة، وم��ن املق��رر أن يتم 

التسليم األويل لل� AL RAHMANI، السفينة الحربية 

الثاني��ة يف مرشوع Khareef، يف وق��ت الحق من هذا 

 AL RASIKH العام، بينام يتم تسليم السفينة األخرية

يف عام 2014.

ومن املق��رر أن يتم التس��ليم النهايئ للش��امخ عام 

2014 بع��د أن يتم االنتهاء من تج��ارب الطقس الحار 

يف عامن حيث س��تثبت الس��فينة قدرتها عىل األداء يف 

درجات حرارة تزيد عن 45 درجة مئوية.

أعلن��ت CAE أنه��ا فازت بعق��ود عس��كرية بقيمة 

100 ملي��ون دوالر تقريب��اً من عم��الء يف أكرث من 15 

دولة، وهي تش��مل عق��داً لتصمي��م وتصنيع محايك 

طريان كام��ل CAE 3000 Series AW139 مع رشكة 

Coptersafety، وعق��د بي��ع عس��كري خارجي من 

البحري��ة األمريكي��ة لتقديم خدم��ات تدريب طاقم 

طائ��رة KC-130R وصيانة لقوة الدف��اع عن النفس 

البحري��ة الياباني��ة، وعق��د م��ن Havelsan لتزويد 

 T-129 محاكي��ات مهمة كاملة للمروحي��ة الهجومية

. CAE Medallion-6000 مبولد صور من طراز

قال جني كوالباتس��تو، رئي��س املجموع��ة: "إننا نركز 

عىل تنويع الفرص يف األس��واق العريقة والناشئة عىل 

حد س��واء، ويرسين أننا فزن��ا بربنامج جديد يف منطقة 

آسيا-املحيط الهادي يش��مل دوالً مثل اليابان وكوريا 

وسنغافورة والهند وغريها. إن امتدادنا العاملي الواسع 

وحضورن��ا الطويل األمد يف األس��واق الناش��ئة تجعل 

CAE متمي��زة ويوحي لنا بالثقة ب��أن بإمكاننا الفوز 

عىل الصعيد العامل��ي، وذلك بتمكني عمالئنا يف مجال 

الدفاع واألم��ن لزيادة اس��تخدامهم لحلول التدريب 

القائم عىل املحاكاة والتشبيه."

شركة CAE أرست عقودًا 
عسكريًا تقدر قيمتها بـ 100 

مليون دوالر تقريبًا

 Chalair Aviation و  DCI
ميتلكان حصص يف

Vigie Aviation 
تستمر كل من DCI، وهي رشكة تزويد بالخدمات 

يف س��ائر مج��االت الدف��اع واألم��ن الداخ��ي، و

Chalair Aviation، وهي رشكة طريان فرنس��ية، 

يف عمليات التطوير من خالل اإلعالن عن استثامر 

.Vigie Aviation يف

وته��دف هذه املش��اركة يف رأس املال إىل جعل 

Vigie Aviation كجه��ة مؤث��رة معرتف بها ملهام 

املراقبة الجوية يف فرنسا وخارجها.

 DCI يسهم هذا االندماج يف تعزيز العالقة بني

وVigie Aviation. وقد وقع��ت الرشكتان رشاكة 

تع��اون منذ عامني القرتاح تدري��ب ضباط الطريان 

يف مج��ال الدوري��ات البحري��ة وتنفي��ذ خدمات 

املراقب��ة الجوي��ة مقابل أس��عار مغري��ة، وبفضل 

دخول Chalair Aviation ستتيح الرشاكة للرشكة 

مجموع��ة أكرب من أنواع الطريان ملهامها يف املراقبة 

البحرية والربية.

مراسم تسليم السفينة شامخ

كش��ف رشك��ة Raytheon النقاب ع��ن نظم إطالق 

الصواري��خ Excalibur GPS عيار 155 ملم املوجهة 

بنظام تحديد املواق��ع  العاملي ونظام وحدة التوجيه 

GNU ونظ��ام الباحث اللي��زري SAL مؤخراً ليتيح 

الفرصة لقدرات تتبع األهداف ومهاجمتها مع إعادة 

تحديد وتتبع األهداف بعد إطالق الصواريخ.

ورصح مدي��ر الربام��ج Kevin Matthies بأن��ه ال 

توج��د ق��درات إطالق مدفعي��ة صاروخي��ة موجهة 

بنظ��ام تحديد املواقع GPS تش��به هذه القدرة التي 

توج��ز اإلمكانيات مع دقة العمل، كام تفعل األنظمة 

Excalibur والت��ي ينتظر انتقاله��ا بالتطوير ملراحل 

متقدمة أفضل وذلك لتصيب بدقة األهداف املتحركة، 

وه��ذه القدرة يف التوجيه بالنظ��ام GPS/ SAL هي 

األحدث عاملي��اً وتعمل مع املدفعيات عيار 155 ملم 

وعيار 5 بوصات 127 ملم وهي التي تصنعها الرشكة 

لتحقق إصاباٍت دقيقة يف األهداف املتحركة.

Raytheon تكشف النقاب عن نظم اإلطالق 
 GPS املوجهة بنظام حتديد املواقع
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"أدكوم" توقع صفقة "احتاد 40" مع وزارة الدفاع الروسية 

تلق��ت رشكة "أدكوم سيس��تم" طلبي��ات رشاء طائرات 

ب��دون طيار من 10 دول عىل رأس��ها الواليات املتحدة، 

كام أبرمت عقداً مع وزارة الدفاع الروس��ية لبيعها عدد 

من هذه الطائرات.

وستقوم الرشكة بعرض الطائرة خالل معرض الطريان 

بروس��يا نهاية أغس��طس من العام الحايل. كام س��تنجز 

تصني��ع أول دفعة مكونة من 15 طائرة بدون طيار من 

ط��راز "يبهون - اتحاد 40"، بنهاية العام الحايل، لتبدأ يف 

تسليمها إىل وزارة الدفاع الروسية.

ويف س��ياق متصل، قال مصدر يف مؤسس��ة التصنيع 

أعلن��ت رشكة ThalesRaytheonSystems عن توقيع عقٍد بقيمة 136 مليون يورو 

م��ع حلف الناتو NATO إلنتاج قدرة الس��يطرة وضبط م��رسح الدفاع الصاروخي 

الباليس��تي العملي��ايت، وذلك لتطوير نظم القي��ادة والس��يطرة املعروفة بالقدرات 

ACCS وه��ي قدرات القيادة الجوية للحل��ف، ونتج العقد عن حاجة قوات ودول 

حلف الناتو لهذا النظام.

ويع��رف العقد باالس��م ACCS TMDI والذي يوفر قدرات وبرامج الس��يطرة مبا 

يش��مل تطوير وتوف��ري رادارات إضافي��ة ومحطات أقامر صناعية م��ع زيادة قدرات 

االتصاالت ودعم مالمح التتبع ورصد األهداف.

وتح��دث Koen Gijsbers مدير عام وكالة االتص��االت واملعلومات يف قوات 

حلف الناتو قائالً: »إن هذه الربامج توفر املكونات ACCS والتي تؤس��س – عند 

تجهيزها – املوجودات الفعلية التي تجعل الناتو قادراً عىل السيطرة عىل مرسح 

عمليات الدفاع الصاروخي الباليس��تي«، وأضاف »أن رشك��ة TRS املذكورة أول 

الخرب، تلعب دور املتعاقد الرئيس الذي ميثل القاعدة الصناعية التي تضم 8 دول 

و 15 رشيكاً صناعياً«.

الطائرة بدون طيار يبهون اتحاد 40

العسكري الروس��ية لوكالة أنباء »نوفوستي« الروسية، 

"إن وزارة الدفاع الروس��ية تنوي رشاء طائرات يونايتد 

40 م��ن ن��وع بل��وك 5 من رشك��ة أدكوم سيس��تم يف 

اإلمارات".

وقال الخبري ال��رويس دينيس فيدوتينوف تعقيباً عىل 

هذا الخرب، إن روس��يا س��تكون أول من يطلب طائرات 

يونايتد 40 يف حال حققت وزارة الدفاع الروسية مرادها. 

وأض��اف أن "ما من أحد تس��لم طائ��رة يونايتد 40 

حتى اآلن"، وظهرت الطائرة للمرة األوىل يف معرض ديب 

للطريان عام 2011.

ومنذ ذلك الح��ني، دأبت الرشكة عىل تطوير أعاملها 

إىل أن أطلق��ت رحلة اختبار الط��ريان التجريبي األوىل 

للطائ��رة "يبهون - اتحاد 40" أو "يونايتد 40" يف مارس 

امل��ايض، حيث اجتازت مس��افة نح��و 200 كيلومرت يف 

أجواء إمارة أبوظبي.

وتس��تطيع الطائ��رة التحليق ألكرث من 100 س��اعة، 

وتحمل ح��وايل 10 صواريخ جو - أرض يصل مداها إىل 

60 كيلوم��رتاً، حيث يتم تزويده��ا بصواريخ "منرود 1" 

التي يتم إنتاجها يف الرشكة. 

TRS توقع عقدًا مع NATO إلنتاج ودمج  مسرح الصواريخ الباليستية

قام��ت رشك��ة Thales بتس��ليم أحدث 

 Air Traffic أنظمة ضبط الحركة الجوية

لس��لطات   Management: ATM

.CAAS الطريان املدين السنغافورية

 LORADS النظ��ام  تس��ليم  وكان 

11 م��ن رشك��ة Thales إىل الس��لطات 

الس��نغافورية CAAS مبثابة بدء تنفيذ 

الربام��ج الهام��ة وتطوير ق��درات ضبط 

الحركة الجوية واملطارات يف سنغافورة.

ويعتمد النظ��ام LORADS 11 عىل 

النظ��ام Top Sky – ATC الذي أنتجته 

رشك��ة Thales وه��و األح��دث واألكرث 

تط��وراً يف فئت��ه حت��ى اآلن، وهو نظام 

يعم��ل م��ع 130 مركز س��يطرة وضبط 

حركة جوية حول العامل.

وتنتج Thales مثل ه��ذه األنظمة 

الت��ي تدع��م أع��امل الفني��ني البرش 

حس��ب االحتياجات واملتطلبات دعامً 

 Chris لضبط الحركة الجوية، وتحدث

Jekins كب��ري الضب��اط التنفيذي��ني يف 

Thales األس��رتالية بقوله إن س��لطات 

الطريان املدين يف سنغافورة تعترب جيدة 

السمعة وهي رائدة يف مجال استخدام 

 ATM نظم ضب��ط الحرك��ة الجوي��ة

 ATM األنظم��ة  وه��ذه  وتقنياته��ا، 

مبثاب��ة ما يؤيد تواج��د القيمة العالية 

لهذه النظم واستخداماتها امتدادا من 

اسرتاليا وحول العامل.

Thales توفر أنظمة متطورة لضبط احلركة اجلوية لسنغافورة

خالل توقيع االتفاقية
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GA-ASI تطور منوذج الطائرة Predator B للوفاء مبعايري الناتو

 General Atomics Aeronautical أعلنت رشكة

وه��ي رشك��ة   ،Systems, Inc. GAaEUR'ASI

رائدة يف تصنيع الطائرات بدون طيار املوجهة عن 

بعد، والرادارات االس��تطالعية التكتيكية، وأنظمة 

املراقب��ة الكهرو-برصي، أنها بص��دد القيام بجهود 

أبحاث وتطوير مس��تقلة لتطوي��ر منوذج مختلف 

لطائرته��ا ب��دون طي��ار Predator® B RPA التي 

تتطب��ق عليه��ا متاماً متطلب��ات الج��دارة الجوية 

لدى القوات الجوي��ة األمريكية والعمالء األجانب 

املتوقع��ني يف حلف الناتو، كام أنه��ا تقدم قدرات 

محسنة لدمجها يف الطريان املحي والدويل.

م��ن املتوقع أن يحصل النظام عىل موافقة دول 

عدة، وسيتم اعتامده وتصديره استناداً إىل قدرات 

طائ��رة Block 5 Predator B، وتصمي��م محطة 

.GCS التحكم الربية بحجرة الطيار املتقدمة

ويف ه��ذا اإلط��ار قال نيل بل��و، الرئيس واملدير 

التنفي��ذي لرشك��ة GA-ASI: "إن طائرة بريداتور 

يب هي النظ��ام املواجه عن بعد األكرث فاعلية عىل 

صعيد التكلفة واألفضل عىل مستوى القيمة ضمن 

فئتها، كام أنها تلقى مستوى اهتامم عالياً من قبل 

حلفائنا يف حلف شامل األطلي.

وق��د وس��عت ج��رال أتومك��س إيرونوتيكال 

سيس��تمز GA-ASI مج��ال عملها م��ع رشيكتها 

األملاني��ة RUAG للخدم��ات الفضائي��ة الجوي��ة 

بهدف الس��امح بزيادة التع��اون يف مجال تحديد 

الحلول والتعزيزات الطويلة األمد لصالحية الطريان 

 STANAGs التفاقي��ات توحي��د املعايري الفني��ة

التابع��ة لحلف ش��امل األطل��ي، وتوحيد معايري 

الدفاع DEFSTANs الربيطانية. إن نظام بريداتور 

يب املتع��دد املهام هو عبارة عن طائرة موجهة عن 

Scan Eagle العني اجلديدة يف السماء للقوات البحرية امللكية الربيطانية
متث��ل Scan Eagle مركبة االس��تطالع الت��ي ميكن إطالقها 

من مؤخرة األس��طول املليك البح��ري القدرة الالزمة لتنفيذ 

مهام املعلومات ومسح املناطق العملياتية الواسعة لفائدة 

األسطول وسفنه املساعدة.

وتبنى ه��ذه املركبة التي متثل عيناً جديدًة يف الس��امء، 

رشكة Insistu وهي إحدى أفرع رشكة Boeing للصناعات 

الدفاعي��ة يف اململك��ة املتح��دة، وتعت��رب ه��ذه املركب��ة 

االستطالعية أوىل القدرات املخصصة لخدمة القوى البحرية 

من الجو توفرياً للمعلومات التي تساند العمليات البحرية.

 Eye in the sky وتعم��ل املركب��ة الع��ني الجدي��دة

لتكملة مهام االس��تخبارات واملراقبة واالس��تطالع والتي 

تتم خالل العملي��ات وبينها مهام الطائ��رات العمودية 

والرادارات بعيدة املدى.

واملركب��ة Scan Eagle بدون طيار ذات جناح بطوٍل يزيد 

ع��ن 3 أمتار وتزن 22 كل��غ وتطلق من عىل الس��فن بنظام 

اإلقالع Catapult لتخرتق األجواء وتصل للس��امء برسعة 60 

عقدة، مع التحكم فيها بواسطة فريٍق محرتٍف يوجد عىل ظهر 

السفينة التي تطلقها وهم الذين يحددون املهام للمركبة، مع 

التحكم يف طريانه��ا ومراقبة وتحليل املعلومات التي تجمعها 

املركبة بأنظمة استش��عار غاية يف الحداث��ة، ويف نهاية رحلة 

الطريان، تتم استعادة املركبة Scan Eagle للسفينة. 

ولقد رصح Ian Annelt والذي عمل يف مرشوع املركبة 

بقوله: إن هذه املركبة االس��تطالعية متثل اإلضافة الجديدة 

الالزمة للقوات امللكية البحرية لتنفيذ مهام االس��تخبارات 

واملراقبة واالس��تطالع، حيث تس��تطيع العم��ل ليل/ نهار 

لتمن��ح الق��ادة بقدرتها التقني��ة املتطورة ص��ورًة واضحًة 

للموقف العمليايت متى تطلب املوقف ذلك.

ورصح وزير املعدات الدفاعية Philip Dunne قائالً: 

»إن هذه املركبة توفر للقوات البحرية قدرة املراقبة التي 

ثبت نجاحها العمليايت خالل استخدامها يف عدة عمليات 

ومع عدة دول، مام يجعلنا نثق يف أنها نوعية متميزة«.

وتعمل ه��ذه املركبة بتقنيات ه��ي األحدث يف فئتها 

وميك��ن توفريها يف أرسع فرص��ٍة لتنضم للقوات البحرية، 

وأض��اف وزير املواد الدفاعية قائ��اًل: »إن املرشوع يجعل 

وزارة الدف��اع تس��تمر يف اس��تثامر نظ��م االس��تخبارات 

واملراقبة واالس��تطالع كنظم هامة تجعل القوات حديثة 

ومواكب��ة للتطور وتعم��ل بأحدث الق��درات وهذا ميثل 

اس��تثامراً مركزي��اً وهام��اً بالحصول عىل أح��دث وأكفأ 

املعدات خالل السنوات العرشة القادمة«.

Predator B منوذج الطائرة

بعد، تحلق عىل مس��توى متوسط ومرتفع وتتسم 

بق��درة عالية عىل الصمود يف الج��و، باإلضافة إىل 

أنها تس��تخدم للمراقبة ولالس��تطالع العس��كري 

ولتنفيذ مهام تحديد األهداف. تتميز هذه الطائرة 

الحربية بالقدرة عىل نقل حمولة كبرية تصل حتى 

850 رط��اًل )360 كل��غ( يف داخله��ا و3000 رطل 

)1361 كلغ(، كام أنه��ا تعمل مبحرك توربيني من 

إنتاج رشكة Honeywell وتحلق عىل ارتفاع يصل 

إىل 50000 قدم )15240 م��رتاً(، وهي قادرة عىل 

البقاء يف الجو ملدة تتخطى 27 ساعة.

تجدر اإلشارة إىل أن سالح الجو  األمرييك وسالح 

الجو املل��يك الربيطاين يس��تخدمان حالي��اً طائرة 

بريداتور يب تحت اسم MQ-9 Reaper، كام أنها 

موضوعة يف الخدمة أيضاً لدى سالح الجو اإليطايل 

 .MQ-9 تحت اسم
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نائـب رئيـس شركــة لوكهيـد مارتـن:
 نحـــن سعـــداء بإتاحـــة الفرصـــة لتطــوير عالقتــــنا مـع اإلمـــارات

حوار: شاكا برامود
يش��غل الس��يد ريتش��ارد اتش. إدواردز منصب نائب 

رئي��س مجل��س إدارة رشك��ة لوكهيد مارت��ن التنفيذي 

املسؤول عن إدارة الصواريخ والتحكم يف النريان، وتقوم 

ه��ذه اإلدارة بتطوير وتصنيع ودع��م األنظمة القتالية 

املتطورة وأنظمة الصواريخ واألنظمة الفضائية، وتقديم 

الخدم��ات الفنية والدعم اللوجس��تي الالزمني للعمالء 

العسكريني يف الواليات املتحدة وعرشات الدول األخرى، 

 MFC كام تط��رح إدارة الصواريخ والتحك��م يف النريان

أيضاً منتجات وخدمات ل��رشكات إنتاج الطاقة النووية 

ألغراض س��لمية، وقد أجرت مجلة درع الوطن لقاء مع 

السيد ريتشارد اتش. إدواردز، وفيام ييل نص اللقاء:

بصفتكم نائ��ب رئيس مجل��س إدارة رشكة لوكهيد 

مارت��ن التنفي��ذي املس��ؤول ع��ن إدارة الصواريخ 

والتحكم يف النريان، ما هي املهمة األكرث تحدياً التي 

تواجهونها يف عملكم؟

تع��د إدارة الصواريخ والتحكم يف الن��ريان مبنزلة هيئة 

يعم��ل به��ا أكرث من 16 ألف ش��خص يعمل��ون داخل 

ال��رشكات أو يف مواقع العمالء يف جمي��ع أنحاء العامل، 

وه��م يتمتعون مبه��ارات ومواهب عالي��ة، ويجمعهم 

أمر واحد، وهو تفانيهم الش��ديد يف أداء مهام عمالئهم 

بغ��ض النظر عن املوقع أو طبيعة املهمة التي يقومون 

بها. وبفضل هذا التفاين حققت الرشكة سجالً هائالً من 

حيث األداء ومن حيث الوفاء بالتزامهم بطرح تقنيات 

مبتك��رة جديدة، وأعتقد أن أهم مس��ؤولية هي طرح 

أه��داف واضحة للعمالء تتفق م��ع أولوياتهم وتتمىش 

مع بيئة العمل واملوارد املتاحة التي متكن إدارة التحكم 

يف الصواريخ والنريان من مواصلة أدائها املتميز، فاألداء 

هو ما يقودنا إىل تحقيق النجاح.

تق��وم إدارة الصواريخ والتحك��م يف النريان بتطوير 

وتصنيع ودعم األنظمة القتالي��ة املتطورة وأنظمة 

الصواري��خ واألنظمة الفضائي��ة، وتقديم الخدمات 

للعم��اء  الازم��ن  اللوجس��تي  والدع��م  الفني��ة 

العس��كرين يف الواليات املتحدة وع��رات الدول 

األخرى، فام مدى أهمية الرق األوس��ط، الس��يام 

اإلمارات، بالنسبة إىل الركة؟

متث��ل الربامج الخارجي��ة جزءاً مهامً م��ن عملياتنا يف 

إدارة الصواري��خ والتحك��م يف الن��ريان، حيث تحقق 

الرشكة أكرث من 30 % من مبيعاتها السنوية باالعتامد 

عىل عمالئها الخارجيني، وميثل الرشق األوسط أهمية 

خاصة بالنس��بة إىل رشكة لوكهيد مارتن، ولدينا برامج 

يف عدد كبري من دول الخليج التي تتمتع برشاكة أمنية 

قوية مع الواليات املتح��دة، وتترشف الرشكة بتقديم 

الدعم الالزم للقوات املس��لحة يف اإلمارات عن طريق 

تزويدها باملعدات والخدمات، ونس��تطيع أن نلمس 

وجود فرص كبرية لتوسع إطار الدعم املقدم من إدارة 

التحك��م يف الصواريخ والنريان إىل اإلمارات يف ش��كل 

أنظمة دفاعي��ة صاروخية ومنتجات أخرى، فضالً عن 

عالقتنا بالرشكات الصناعية املحلية. 

تط��رح إدارة الصواريخ والتحكم يف النريان منتجات 

وخدمات عىل رشكات إنتاج الطاقة النووية ألغراض 

س��لمية، فهل تلمس��ون وج��ود ف��رص جديدة يف 

املنطق��ة عموم��اً، واإلمارات خصوص��اً، التي تتبنى 

الطاقة النووية بشدة؟

تق��وم إدارة األنظمة والحلول النووي��ة بالرشكة بإنتاج 

أنظم��ة ومفاتيح األمان لرشكات تولي��د الطاقة النووية 

منذ أكرث من 55 عاماً، كام أن تاريخها الطويل يف مجال 

التصميم والتصنيع واإلنتاج والخدمات يحظى بسمعة 

عالية داخل األوس��اط الصناعية وداخ��ل وزارة الدفاع، 

ونتيجة لذل��ك، تعترب الرشكة مؤهلة متاماً لدعم صناعة 

الطاق��ة النووي��ة يف اإلم��ارات بالتكنولوجي��ا وقدرات 

التصنيع التي تتميز باألمان والقدرة عىل االعتامد عليها 

بش��دة، وتجري الرشكة حالياً محادث��ات مع عدة دول 

يف مناط��ق مختلفة من العامل حول كيفية إقامة رشاكة 

معها لضامن س��المة تش��غيل منش��آت تولي��د الطاقة 

لديها، ونحن نرحب بأي��ة فرصة لبحث كيفية التعاون 

مع اإلم��ارات يف تحقيق أهدافها في��ام يتعلق بالطاقة 

النووية.

حقق��ت الركة نجاحاً كب��رياً يف مهامها وعملياتها 

الس��ابقة، وه��و النج��اح ال��ذي جع��ل عملياتها 

الخارجية يف مجال الصواريخ التكتيكية )التعبوية( 

وأنظمة املناورة القتالية TM/CMS متثل نس��بة 

35 % م��ن مبيع��ات إدارة التحك��م يف الصواريخ 

والن��ريان، ف��إىل أي مدى نجح��ت الركة يف تكرار 

نفس النجاح يف املنطقة؟

تقوم ع��دة دول يف املنطقة حالياً باس��تخدام منتجات 

إدارة الصواري��خ والتحك��م يف الن��ريان التابع��ة لرشكة 

لوكهيد مارتن. ويلقى بعض هذه األنظمة، مثل الصاروخ 

Javelin، إقب��االً كب��رياً يف املنطق��ة بع��د أن رأت دول 

أخ��رى أداءها الفائق مع القوات املس��لحة األمريكية، 

وبعد أن تأكدت من فعاليتها وإمكانية االعتامد عليها. 

وأود أن أق��ول إنه باإلضافة إىل الربام��ج القامئة حالياً، 

عرضت الرشكة بعض أنظمته��ا من املركبات يف الرشق 

األوس��ط، مثل مركبة دعم مهام األف��راد غري  املأهولة 

 ،Unmanned Squad Mission Support System

كدليل وكمدخل إىل تنفيذ برامج جديدة محتملة.

كيف ميكن لدول مجلس التعاون الخليجي، مبا فيها 

اإلمارات، أن تتع��اون مع الواليات املتحدة لضامن 

األمن واالستقرار يف منطقة الخليج والعامل ككل؟

عادة ما تسري رشكة لوكهيد مارتن عىل خطى الحكومة 

األمريكية في��ام يتعلق بتحقيق التعاون األمني الدويل، 

وغالباً ما تلع��ب منتجاتنا دوراً مهامً يف عالقة الواليات 

املتح��دة بحلفائه��ا األمني��ني، وتركز السياس��ة األمنية 

األمريكي��ة ع��ىل ضامن تحقي��ق األمن واالس��تقرار يف 

املناطق التي متثل أهمية خاصة بالنس��بة إىل الواليات 

املتحدة مثل الرشق األوسط، ونحن نعتمد عىل الواليات 

املتحدة والدول األخرى يف تنفيذ هذه السياسة، ولكننا 

نفتخ��ر بق��درة رشكتنا ع��ىل أن تكون رشي��كاً يف دعم 

االستقرار اإلقليمي.

تعت��ر رشكة لوكهي��د مارتن رشكة عاملي��ة رائدة يف 

مج��ال األمن والفضاء، فإىل أي مدى تعتر منتجات 

إدارة الصواريخ والتحكم يف النريان مهمة بالنس��بة 

إىل منتجات الركة ككل؟

السيد ريتشارد اتش. إدواردز 

صواريخ THAAD و PAC-3 من إنتاج لوكيدمارتن
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نرحب بأية فرصة 
لبحث كيفية 

التعاون مع اإلمارات 
يف حتقيق أهدافها 

فيما يتعلق 
بالطاقة النووية

احتلت إدارة الصواريخ والتحكم يف النريان مكانة كبرية 

داخل رشك��ة لوكهيد مارتن، ونجح��ت اإلدارة يف فرض 

نفسها ككيان مستقل يف شهر يناير 2013، وذلك اعرتافاً 

وتقديراً بأهميتها بالنس��بة إىل الرشكة وعمالئها، وتعترب 

إدارة الصواريخ والتحكم يف النريان إحدى خمسة كيانات 

تابعة لرشكة لوكهيد مارتن، ونحن نقود أنش��طة الرشكة 

يف مج��ال الدف��اع الصاروخي االس��رتاتيجي والصواريخ 

التكتيكية )التعبوي��ة( واملركبات الربية وأنظمة التحكم 

يف الن��ريان ودعم قوات العملي��ات الخاصة، عالوة عىل 

مجموعة كبرية من األنشطة األخرى.

م��ن الواض��ح أن أنظمة الدف��اع الصاروخ��ي التي 

تنتجها الركة تحظى بإقبال ش��ديد هنا يف املنطقة، 

فهل ميكنكم تسليط الضوء عىل الدول املختلفة التي 

عرت عن اهتاممها بهذه األنظمة؟

تب��دي دول املنطق��ة اهتامم��اً متزاي��داً بالص��اروخ 

THAAD والص��اروخ PAC-3، وق��د حصلت رشكة 

لوكهيد مارتن عىل أول عقد خارجي لتوريد صواريخ 

THAAD يف شهر ديس��مرب عام 2011، وهو العقد 

الذي نص عىل توريد نظامني إىل اإلمارات، كام كانت 

اإلمارات أيضاً أول عميل للصاروخ PAC-3 يف الرشق 

األوس��ط، وقد عربت دول مجل��س التعاون الخليجي 

األخ��رى عن رغبته��ا يف رشاء ه��ذه الصواريخ أيضاً، 

وتدرك اإلمارات وحلفاؤنا اآلخرون يف مجلس التعاون 

 Hit-To-Kill الخليجي أهمية التكنولوجي��ا الفتاكة

Technology التي تتمتع بها صواريخ THAAD و

PAC-3 ونحن س��عداء للغاية إلتاحة الفرصة أمامنا 

لتطوير العالقة التي تجم��ع بني رشكة لوكهيد مارتن 

واإلم��ارات، وهي الدولة الت��ي نعتربها إحدى الدول 

الصديقة املهمة بالنس��بة إىل الواليات املتحدة، وأحد 

العمالء املرموقني لرشكتنا•

صواريخ THAAD و PAC-3 من إنتاج لوكيدمارتن
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L-3 WESCAM تطلق منتجات جديدة يف معرض باريس الدويل للطريان
جهاز MX-Emulator يؤمن عملية التوصيل لكافة أنظمة التحكم والسيطرة

أعلن��ت رشك��ة L-3 WESCAM عن إط��الق منتجني 

جديدي��ن يف مع��رض باريس الجوي ع��ام 2013، وهام 

جهازان يعمالن عىل خف��ض التكاليف املتعلقة بعملية 

اختب��ار ودعم أنظم��ة املراقبة والتصوي��ب اإللكرتونية 

البرصي��ة العاملة باألش��عة تحت الحمراء املس��تخدمة 

حالي��اً. ويق��وم جه��از MXTM-Emulator وجه��از 

ال��الزم  الدع��م  بتقدي��م  الجدي��دان   MXTM-Raid

ملجموع��ة أنظم��ة MXTM-Series التي تنتجها رشكة 

L-3 WESCAM لخدمة ق��وات الجيش وقوات األمن 

الداخيل وق��وات الرشطة املحمولة جواً املس��ؤولة عن 

تطبيق القانون.

خصائص ومميزات
ويتي��ح إط��الق الجه��از MX-Emulator ألجه��زة دمج 

النظ��ام System Integrators وأجه��زة OEM إمكانية 

خف��ض تكاليف التطوي��ر الخاصة مبخت��رب دمج األنظمة 

التكالي��ف  وه��ي   ،System Integration Lab: SIL

املتعلق��ة بعمليات الدمج الرئيس��ية املهم��ة. وقد جرى 

تصمي��م الجهاز MX-Emulator بحي��ث مياثل يف أدائه 

أداء أنظم��ة MX املنصوبة عىل األرض، وبحيث يس��هل 

عملي��ة التوصي��ل بكافة أنظم��ة املراقبة القياس��ية مثل 

أدوات التحك��م اليدوي��ة ووحدات املراقب��ة لدى طاقم 

التشغيل وعيص التحكم وأنظمة املهام. وقد عرضت رشكة 

L-3 WESCAM إمكانيات وقدرات إنتاجها الجديد من 

الجهاز MX-Emulator يف معرض باريس الجوي.

 L-3 WESCAM وقد رصح رود تيل، نائب رئيس رشكة

لخدم��ة العمالء ب��أن "الجه��از MX-Emulator يحقق 

عائداً استثامرياً رسيعاً عن طريق خفض تكاليف التطوير 

الخاصة مبخترب دمج األنظمة SIL، وذلك من خالل تقليل 

املخاط��ر الناتجة عن املش��اكل التي ميكن أن تنش��أ أثناء 

مرحل��ة دم��ج النظام الحيوي��ة. عالوة ع��ىل ذلك، ميكن 

الجهاز أنظمة MX والطائرات من التحرر من البيئة التي 

تفرضه��ا اختبارات مخترب دمج األنظم��ة، وتقديم الدعم 

الالزم لعمليات التشغيل".

MX-Raid جهاز
MX- جهاز L-3 WESCAM وبالتزامن، أطلقت رشكة

Raid – نس��خة اإلنرتن��ت – التي يتي��ح إمكانية عمل 

التش��خيص الالزم ع��ن بُعد بهدف تقيي��م أداء أنظمة 

املراقب��ة والتصوي��ب اإللكرتوني��ة البرصي��ة / العاملة 

باألش��عة تحت الحمراء املس��تخدمة حالياً. ومينح هذا 

 L-3 WESCAM الجهاز الحرصي عمالء أطلقت رشكة

س��هولة التواصل الف��وري مع فنيي املصن��ع القادرين 

تدعم أجهزة شركة 
  L-3 WESCAM
عمليات املراقبة 

والتصويب اإللكرتونية 
البصرية العاملة 

باألشعة حتت احلمراء

عىل عمل تش��خيص عن بُعد للمشاكل التي يتعرض لها 

الجهاز املستخدم.

وت��أيت خاصية االتص��ال باألق��امر الصناعي��ة - تلك 

الخاصي��ة الجديدة الت��ي تقوم عىل اإلنرتن��ت - لتوفر 

 L-3 WESCAM وصلة البيانات الالزمة بني فني رشكة

ونظام MX-Series املستخدم، األمر الذي يسمح بإجراء 

محادث��ة فيديوية حية عىل الهواء - بالصوت أو الصورة 

أو بنص��وص مدونة - وبث رشيط فيديو حي. وتس��مح 

تقني��ة MX-Raid بإع��ادة بعض األنظم��ة إىل حالتها 

التش��غيلية من امليدان، وتقليل عدد األنظمة التي يتم 

إرسالها إىل مرافق الخدمة دون وجود أعطال حقيقية•
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مصر التي يف خاطري

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

" واألذن تعش��ق قبل العن أحيانا" هي حقيقة واقعة وليس��ت مجرد كلامت قد قيلت يف مناسبٍة خصت لها 

وعرت.

واألذن حينام تعش��ق ملجرد الذكر والوصف والتعبري عن أمر غائب إمنا هو العش��ق من نوعٍ آخر، فيتولد 

فالنفس من الس��حر والخيال والجامل ماقد ال يتوفر مام ألفته العن ورأته، وهذا هو حايل مع مرص التي يف 

خاطري.

فالرغ��م من عدم رؤيتي وزياريت لهذه األرض العزيزة ذات يوم، إالّ أنها تبقى وس��تبقى يف نفيس كبرية، 

عظيمة، مهيبة، رفيعة مبجدها وذكرها وتاريخها، وأحسبها لدى كل العرب كذلك؟

فم��رص تاريخ ُمضاء من األلق واألنق، وهي سلس��لة متواصلة من الده��ور والعصور واألحداث والوقائع 

والقصص التي تروى والتزال حتى يومنا هذا، فتجد فيها كل ما قد يخطر بقلب كل سائل عنها، ومتحٍر لحالها 

وعوامله��ا، فهي البلد املجيدة التليدة الوليدة التي يتغنى بها العريب أينام وجد وكان، فهي كام قيل عنها" أم 

الدنيا"، وحاضنة العرب، وملهمة اإلحساس لكافة الناس عىل اختاف مشاربهم وأهوائهم وأقوالهم وأفعالهم، 

وحتى يف إنتاجهم ملسلساتهم وأفامهم.

ومل��رص ومل��ا لها من قيمة تاريخي��ة، وثقل حضاري، وجذور ضاربة يف العمق بعمق اس��مها ورس��مها يف 

القل��وب، كان له��ا مع اإلم��ارات حكاية..حكاية من نوع آخ��ر، فمع ما يحمله أبناء اإلم��ارات يف صدورهم 

من معزة ومكانة لهذا البلد، كان لهم يد الخري الس��باقة دوماً للخري بقيادة والدنا الش��يخ خليفة قائد الخري 

وحليفه، فانطلقت مع بدايات ش��هر الفضل والكرم، ش��هر الخري والعطاء، ش��هر رمضان املبارك حملة تزين 

عنوانها ب�" مرص يف قلوبنا"

نعم ..مرص يف قلوبنا، قلوب من عش��قها ومل يراها، وقلوب من أدمنها بعد أن رآها، وقلوب من تستش��عر 

القرب ال البعد لذكرها ومرآها.

إن حمل��ة " م��رص يف قلوبنا" ماه��ي إال ترجامن واضح ملا تحمل��ه هذه العاقات األخوية بن الش��عبن 

الش��قيقن املرتاصن يف حبهام لبعضهام البعض كالتصاق التوائم، فعىل الرغم مام مر عىل مرص يف لحظة من 

اللحظات من أهوال وأحوال وتقلب حال، مل تنىس دولة اإلمارات قيادًة وش��عباً هذا البلد العريق الش��قيق، 

فس��عت بكل خريها وطرقها ووس��ائلها ألن تقف بصف أختها العربية ، وتكون لها املعن يف محنها وعصيب 

أيامه��ا، فاإلم��ارات دوماً تس��تذكر ما ملرص العظيمة م��ن أدوار تاريخية، ووقفات بطولية يف حياة ش��عوب 

املنطق��ة، فكان النداء من القيادة نابعاً من إرث قديم يف ذاكرة اإلمارات وتاريخها مع مرص الش��قيقة، ومع 

عاقات متجذرة عميقة، قّوى أوارصاها ومّت حبائلها حكيم العرب املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان رحمه الله وطّيب ثراه، فليس إذاً غريباً عىل نهج القيادة أن تسلك مسلك القائد املؤسس 

رحم��ه الله، فهذا نهجها وهذا س��بيلها دوماً، فهي البلد التي ال يق��ف معن خريها عند حدود أو قيود، فمد 

يد الخري لكل شقيق وصديق هو من صميم سياستها الرامية لنر السام والوئام بن كل األطياف واألطراف 

والبلدان من أقصاها ألقصاها.

داللة...

إن انطاق هذه الحملة يف توقيت مناسب كهذا التوقيت، هو داللة واضحة عىل متانة الرباط بن البلدين، 

وصورة حّية ملا متثله هذه الروابط، ورداً رصيحاً لكل من أرعد وأزبد بترصيحاته وتلميحاته، فس��يظل دوماً 

م��ا ينفع الناس ماكثاً يف األرض الطيبة للبلدين، وس��تبقى ش��عوب العرب ترقب م��رص يف كل حالها ومآلها 

بقلب املحب، الذي يتمنى لها ولش��عبها كل خري وتوفيق وس��داد وعيش كريم هنيء فهي الباد التي قال 

عنها موالها"ادخلوا مرص إن شاء الله آمنن"، فهي مرص املحروسة املنصورة، وهي الدار اآلمنة، وهي األرض 

الكرمية، أرض الكنانة والكرامة.

حف��ظ الله مرص، وأبقى عليها مجدها وعزها، ويرس أمرها وعرسها، وجمع أفئدة أبنائها عىل كلمة الحق 

والخري، ملا فيه صاحهم ورفعتهم ورفاء مرص وشعب مرص.

فمرص يف قلوبنا وستظل، لها كريم املكانة واملحل، بن حنايانا واملقل•

L-3 WESCAM تطلق منتجات جديدة يف معرض باريس الدويل للطريان
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KC-46A شركة بوينج تبدأ جتميع أول طائرة متوين من طراز

ق��ام عامل رشك��ة بوين��ج يف مدين��ة Everett برتكيب 

األج��زاء األوىل متهيداً لبن��اء أول طائرة متوين جوي من 

طراز KC-46A تابعة لس��الح الج��و األمرييك من أجل 

إنت��اج وتس��ليم 179 طائ��رة متوين خالل ال��� 15 عاماً 

القادمة. والطائرة مصممة عىل غرار الطائرة املدنية من 

ط��راز 200ER-707 التي أثبتت نجاحها يف عامل الطريان 

التجاري والش��حن والتموين الج��وي. وقد قامت رشكة 

بوينج بتسليم أكرث من 1050 طائرة من طراز 767 عىل 

مستوى العامل.

وق��د رصح اللواء جون طومس��ون، املدير التنفيذي 

لربنامج طائرات التموين الجوي بس��الح الجو األمرييك، 

بأن "الس��الح يشعر بالسعادة حقاً مع بدء تنفيذ عملية 

تصنيع الطائ��رة، التي تأيت عىل رأس قامئ��ة أولوياتنا يف 

 .Everett الوق��ت الحايل، يف مصن��ع الرشكة يف مدين��ة

ويواصل فريق بيونج العمل عىل تحقيق تقدم ملموس 

."KC-46A يف برنامج تطوير الطائرة

تصميم متطور
ويصل ط��ول العارض��ة، التي تش��كل الج��زء الهيكيل 

الرئي��ي للجناح، إىل 82 قدم��اً و5 بوصات، وهو يقدم 

الدعم املهم ال��الزم للطائرة يف عملية تحميلها بالوقود، 

والالزم لوزن الجناحني عندما تكون الطائرة عىل األرض، 

ومن املقرر أن تبدأ املرحلة التعاقدية الرئيس��ية التالية 

من الربنامج يف الشهر املقبل.

ورصحت مورين دوغريت، نائ��ب رئيس رشكة بوينج 

ومديرة برنامج الطائ��رة KC-46A، بأن الرشكة "تعمل 

حالياً عىل االس��تفادة من الرشاكات القوية التي أقامها 

س��الح الجو ورشكة بوينج عىل م��دار العامني املاضيني. 

وس��تتمتع الطائرة، بفضل تصميمها املتطور، بإمكانيات 

وقدرات غري مس��بوقة ستمكنها من تفريغ كميات أكرب 

م��ن الوقود وحم��ل املزيد من الركاب ومواد الش��حن 

واملرىض املحتاجني للعالج".

كام يقوم موظفو رشكة بوينج أيضاً بإعداد خط إنتاج 

الطائرة 767 متهيداً لبدء مرحلة تجميع الجيل التايل من 

الرتكيب��ات الهيكلية األمامية والخلفية لجس��م الطائرة، 

وس��يتم تجمي��ع الطائرة يف نوفمرب ع��ىل أن تخرج من 

املصنع يف شهر يناير املقبل.

وأضاف س��كوت كامبل، نائب مدي��ر الرشكة ومدير 

عام برنام��ج الطائرة 767 ب��إدارة الطائ��رات التجارية 

برشكة بوينج، "أننا نش��عر بالفخر بسالح الجو األمرييك 

يف ظ��ل وجود خ��ط إنتاج يرك��ز عىل عوام��ل النوعية 

والكفاءة والسالمة".

أول رحلة
وم��ن املقرر أن تبدأ رشكة بوينج يف ش��هر يونيو القادم 

يف تركي��ب واختبار األنظمة العس��كرية عىل الطائرة يف 

"مدرج بوينج" يف سياتل األمريكية. ومن املقرر أن تبدأ 

أول رحل��ة للطائرة بع��د االنتهاء م��ن تجهيزها تجهيزاً 

من املقرر بدء أول رحلة لطائرة جمهزة جتهيزًا كامالً يف مطلع عام 2015
تتمتع الطائرة 

بفضل تصميمها 
املتطور بإمكانيات 

وقدرات غري 
مسبوقة متكنها 
من حمل املزيد 

من الركاب ومواد 
الشحن واملرضى 
احملتاجني للعالج

ستقوم بوينج برتكيب أنظمة عسكرية فريدة من نوعها عىل مت الطائرة

كامالً يف مطلع عام 2015، عىل أن يبدأ التس��ليم اعتباراً 

من عام 2016.

وتتوقع رشكة بوينج أن تنتهي من بناء وتس��ليم أول 

18 طائرة م��ن طراز KC-46 بحلول عام 2017، لريتفع 

الع��دد إىل 179 مع حلول عام 2027 يف حالة اس��تيفاء 

كافة الخيارات املنصوص عليها يف العقد•
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تصـــــل القيمـــــة اإلجماليــــــــة ملشاريـــــــع التحــــــــــــــــــــــــديث إىل 1.89 مليــــــار يـــــورو

تعتمد الدبابة 
 Leopard 2A7+
على التكنولوجيا 

الرقمية وتتميز 
بالقدرة على أداء 

عدة مهام خمتلفة

تعمل قط��ر حالياً عىل تحدي��ث قواتها الربية 

التي تض��م نحو 8500 جندياً، وتدير أس��طوالً 

م��ن الدباب��ات وقط��ع البحري��ة الت��ي يعود 

تاريخ إنت��اج بعضها إىل 40 عاماً مضت. لذلك، 

وقعت قطر عقداً مع الرشكة الدفاعية األملانية 

Krauss-Maffei Wegmann: KMW بغرض 

توريد 24 نظام��اً من أنظمة املدفعية من نوع 

PzH 2000، و62 دباب��ة قتال رئيي من نوع 

LEOPARD 2 وتص��ل القيمة اإلجاملية لهذه 

املش��اريع إىل 1.89 مليار يورو، وتشمل توريد 

املع��دات والتدري��ب والرتكي��ب، باإلضافة إىل 

الخدمات األخرى.

وتهدف األنظمة التي ستقوم الرشكة الدفاعية 

 Krauss-Maffei Wegmann: األملاني��ة 

KMW بتسليمها إىل قطر، تهدف إىل استبدال 

قطع البحري��ة والدبابات القدمية التي س��يتم 

االستغناء عنها.

Leopard 2A7+ الدبابة
 Leopard 2A7+ جرى تطوير وتأهي��ل الدبابة

بحي��ث تلبي متطلبات امله��ام الجديدة الخاصة 

بالقوات املس��لحة األملانية. وقد أثبتت مكونات 

الدبابة، الت��ي تم تطويرها بحيث تؤمن الحامية 

الكافي��ة لطاقمها، وهي تس��اوي قيمته��ا حقاً، 

بدليل استخدامها يف أفغانستان حالياً من جانب 

الق��وات الكندي��ة التابعة لقوات حلف ش��امل 

األطلي )الناتو(.

ومن بني الخصاص التي تتسم بها الدبابة:

- تأم��ني الحامية الكامل��ة لطاقم التش��غيل ضد 

التهديدات املختلفة مثل القنابل املفخخة واأللغام 

ونريان مدفع البازوكا.

- وج��ود نهايات طرفية تس��مح بتوصيل املعدات 

املختلف��ة مث��ل مع��دات الكش��ف ع��ن األلغام 

وإزالتها، وإزالة الرشاك الخداعية املفخخة، وإزالة 

ركام املباين التي تسد الطرق.

- وجود نظام تربيد خاص بربج وشاسيه الدبابة.

- زيادة مول��دات الطاقة اإلضافي��ة بهدف تنفيذ 

املهام الخاصة بنقاط التفتيش.

- وج��ود نهاي��ات طرفية خاص��ة باالتصاالت عىل 

الجسم الخارجي للدبابة لخدمة القوات الراجلة.

- وجود أجه��زة الرؤية الليلية الخاصة بالس��ائق 

)جه��از تصوير ح��راري/ جهاز تكثي��ف الصورة( 

لتوفري الرؤية األمامية والخلفية.

تتميز الدبابة +Leopard 2A7 مبقدرة وأداء عال يف العمليات القتالية 

شركــة Krauss-Maffei Wegmann تدعـــم عمليــــــــــــــــــــــة حتــــديث اجليـــش القطــــــــــري

LEOPARD 2



تصـــــل القيمـــــة اإلجماليــــــــة ملشاريـــــــع التحــــــــــــــــــــــــديث إىل 1.89 مليــــــار يـــــورو

شركــة Krauss-Maffei Wegmann تدعـــم عمليــــــــــــــــــــــة حتــــديث اجليـــش القطــــــــــري

- وج��ود أجهزة إلكرتو – برصية )ليلية ونهارية( بهدف 

أداء مهام االستطالع عىل مسافات طويلة.

- اعت��امد الدبابة ع��ىل التكنولوجيا الرقمي��ة، ومتيزها 

بالقدرة عىل أداء عدة مهام مختلفة.

سيطرة فائقة عىل الدبابة
تتميز الدبابة بتحقيق التفوق املطلق والس��يطرة الكاملة 

عىل س��احة القتال. وتعتمد الس��يطرة الفائقة التي تتمتع 

به��ا الدبابة LEOPARD 2 عىل الجم��ع بني التكنولوجيا 

الخاصة بطاقم الدباب��ة والتكنولوجيا املتقدمة املطورة يف 

أملانيا.

حقائق حول أجهزة التحكم يف الدبابة
.NEOps وجهاز تنفيذ العمليات C41 أحدث جهاز -

- نظام مالحي هجني )يعمل بالكهرباء أو البنزين(.

- جه��از رئيي مت��وازن للتصويب، وه��و جهاز مزود 

بإمكانية التصوير الحراري وجهاز ليزري لتحديد املدى.

- جهاز متوازن للمراقبة والتصويب باس��تخدام األشعة 

تحت الحمراء، وهو جهاز يحمله الضابط املسؤول.

- جهاز للرؤية الليلية عايل الوضوح لدى السائق.

- آلة تصوير عكسية.

حامية متوازنة
تتميز الدبابة بنسبة أمان وحامية عالية، حيث يؤدي 

التطوير املستمر ألنظمة الحامية الرئيسية والثانوية إىل 

حامية طاقم الدبابة وحامية الدبابة نفسها ضد أحدث 

أنواع الذخرية والتهديدات الجديدة. كام تحمل الدبابة 

أنظمة حديثة لتطوير األداء وتحسينه حسب رغبة عدد 

من العمالء الخارجي��ني، وحتى تصمن الرشكة محافظة 

الدباب��ة LEOPARD 2 ع��ىل تفوقه��ا يف أي اختب��ار 

تواجهه يف املستقبل•
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E-3D AWACS نورثروب جرومان تطرح نظام مؤشر الكميات خلدمة طائرات

أرست وزارة الدفاع الربيطانية عقداً عىل رشكة نورثروب 

جرومان لتصمي��م وتطوير ودمج واختبار ودعم "نظام 

 Fuel Quantity Indicator "م��ؤرش كمي��ة الوق��ود

اإلن��ذار واملراقب��ة  System: FQIS لخدم��ة طائ��رة 

 Sentry E-3D Airborne Warning and املجوقل��ة

Control System: AWACS املتمركزة بقاعدة س��الح 

.Waddington الجو املليك الربيطاين يف

وم��ن املقرر أن يبدأ العمل يف س��ياق "برنامج دعم 

 Whole Life Support االف��رتايض"  العم��ر  ط��وال 

 Sentry بالطائ��رة  الخ��اص   Programme: WLSP

E-3D الذي تنف��ذه رشكة نورث��روب جرومان. وتقدر 

قيمة تعديالت العقد الخاصة بنظام مؤرش كمية الوقود 

Fuel Quantity Indicator System: FQIS بأكرث من 

17 مليون دوالر عىل مدى ثالث سنوات.

 Sentry وقد رصح كيف��ن لونجامن، مدي��ر برنامج

التاب��ع للخدمات الفنية برشكة نوث��روب جرومان، بأن 

"فريق التصميم الخاص بالرشكة وعالقة الرشاكة القوية 

الت��ي تربطها ب��وزارة الدفاعية الربيطاني��ة كانا عاملني 

رئيس��يني مهمني بال ش��ك يف وقوع الخيار علينا كرشكة 

مس��ؤولة عن دمج "نظام مؤرش كمية الوقود" لربنامج 

Sentry وتأمل الرشكة يف تس��ليم ه��ذا النظام املتطور 

."AWACS الجديد الذي سيساهم يف دعم الطائرة

وس��يتم تنفي��ذ كافة العملي��ات الخاص��ة بتصميم 

وتطوي��ر ودم��ج النظ��ام يف قاعدة س��الح الجو املليك 

الربيط��اين يف Waddington بربيطاني��ا، ويف مصان��ع 

تطوير مهم يف جمال األمن والسالمة لطائرات اإلنذار املبكر

تقوم شركة نورثروب 
جرومان بتقدمي 

الدعم الالزم جلهاز 
الرادار واخلدمات 

الفنية الالزمة مثل 
تطوير الربجميات 

اخلاصة بجهاز الرادار

E-3D AWACS الطائرة

رشك��ة نورثروب جرومان يف "هرن��دون" بوالية فرجينيا 

األمريكية ومدينة ملبورن األسرتالية.

وق��د رصح النقي��ب آدم نورثك��وت- راي��ت، مدير 

التسليم بفريق برنامج Sentry Air ISTAR، بأن "هذا 

التعديل ميث��ل تطويراً مهامً يف مجال األمن والس��المة 

للطائرة AWACS، ويرسين أن أعرب عن سعاديت الكبرية 

بالرشاك��ة القامئة بني فريق برنامج Air ISTAR ورشكة 

نورثروب جرومان باعتبارها املقاول الرئيي".

الدعم والخدمات الفنية
وتقوم رشك��ة نورثروب جرومان بتنفي��ذ "برنامج دعم 

 Sentry E-3D طوال العمر االفرتايض" ألسطول طائرات

AWACS، وهي مرتبطة بعقد حتى عام 2025. وتعمل 

الرشكة بوصفها الرشكة املس��ؤولة عن التصميم وتقديم 

الدعم الفني الالزم يف بريطانيا للربنامج يف قاعدة سالح 

الج��و املل��يك الربيط��اين يف Waddington بربيطانيا. 

وبالتع��اون مع فريق برنام��ج Air ISTAR تقوم رشكة 

نورثروب جرومان بتأمني مجموعة كبرية من الخدمات 

طوال العمر االف��رتايض للطائرة من أجل تقديم الدعم 

الفن��ي الالزم لها حتى خروجه��ا من الخدمة. كام تقوم 

رشكة نورث��روب جرومان بتقديم الدع��م الالزم لجهاز 

الرادار والخدمات الفنية الالزمة مثل تطوير الربمجيات 

 Sentry الخاصة بجهاز الرادار. ويضم أعضاء فريق دعم

 BAE املش��رتك التابع لرشكة نورثروب جرومان رشكات

•Systems, AAR and MASS







بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

اخلليج وسقوط اإلخوان يف مصر

تفاج��أت دول الخلي��ج من التقارب بن حكوم��ة اإلخوان يف مرص والنظام اإلي��راين، فمنذ اليوم األول من 

وصول اإلخوان إىل الحكم يف مرص كان التساؤل الذي يطرح يف الخليج كيف ستكون عاقة هذه  الحكومة 

ب��ذاك النظ��ام؟ ويف بعض املواقف أعلنت الحكومة املرصية بأنها تقف إىل جانب دول الخليج وتس��اندها 

يف قضاياه��ا وحقوقها، ولكن ما حدث ع��ىل أرض الواقع كان مختلفاً عن ذلك متاماً فالتودد والعاقات بن 

البلدين أخذت منحناً تصاعدياً واضحاً، يف املقابل كانت العاقات بدول الخليج تس��وء، وتطورت العاقات 

مع إيران لدرجة أن قائد الحرس الجمهوري قام بزيارة إىل القاهرة يف ديسمر املايض وبعد زيارته بأقل من 

شهر وصل وزير الخارجية اإليراين إىل القاهرة ومعه وفد تجاري ضخم وتم االتفاق عىل مشاريع والحصول 

ع��ىل وعود يف مش��اريع مبليارات الدوالرات، كام بدأت الوفود الس��ياحية اإليراني��ة تصل إىل مرص ووفود 

مرصية تذهب إىل طهران، لذا كان من الطبيعي أن تقلق دول الخليج من حكم اإلخوان.

إن عم��ل دول الخلي��ج عىل دعم وجود نظام حكم عاقل يف مرص يب��دو مروعاً؛ فمرص هي التي متلك 

الثقل العريب الحقيقي لذا فمن غري الطبيعي أن يكون لها دور غري ذلك أو أن تكون س��بباً يف تقوية الدور 

اإلي��راين يف املنطقة عىل حس��اب دول الخليج، فج��اء دعم دول الخليج إلعادة م��رص إىل مكانتها ودورها 

اإلقليمي والعريب.

باإلضاف��ة إىل ذلك ف��إن تنظيم اإلخوان ال��دويل قام باإليع��از ألتباعه يف دول الخليج م��ن أجل القيام 

بتغيريات مش��ابهة للتغيريات التي شهدتها مرص وتونس وليبيا. ومحاوالت اإلخوان املستمرة لفرض التغيري 

السيايس يف دول الخليج مل يكن واقعياً؛ فقد أعتقد إخوان مرص وإخوان الخليج إن الفرصة أصبحت مواتية 

له��م للصعود، وقام إخوان مرص بتحريض أتباعهم يف الخليج بإتباع نفس األس��اليب من أجل الوصول إىل 

الحكم والتغيري، لكنهم مل يكونوا يدركون إن الواقع مختلف متاماً بن دول الخليج ومرص.

وكانت ردة فعل إخوان الخليج بعد س��قوط مريس مفاجئة للجميع، فحالة الغضب الهس��تريي والحزن 

الكبري الذي عاش��وه مثري للدهشة، وخطابهم وكأن رئيس دولتهم هو الذي عزل وليس رئيس دولة شقيقة 

متناس��ن أن قرار عزله جاء من الش��عب ومن خال تلك املاين التي خرجت وطالبته بالرحيل وليس من 

أح��د آخ��ر.. وكانت مفارقة كبرية بن موقف إخ��وان الخليج الذين يحتجون ع��ىل حكوماتهم يف كل يشء 

وال يعجبه��م منه��ا أي يشء وموقفهم من حكم مريس الذي أثبت فش��له ولكنه��م يرونه أفضل حاكم بل 

ويطالبون بعودته وكأنه ويل أمرهم!.

اإلخ��وان الذي��ن ال يعرتفون بالدميقراطي��ة وال بالتعددية ويقوم نظامهم عىل الس��مع والطاعة العمياء 

لقياداته��م، أصبحوا يتكلمون عن الدميقراطية ويتغنون بصنادي��ق االقرتاع ألنهم يرون أنها تعطيهم الحق 

والرعي��ة للوص��ول إىل الحكم، فأصبح��وا يتكلمون عن األغلبية وعن صناديق االق��رتاع ويرون أنها كافية 

يك يحكموا ويبقوا يف الحكم إىل األبد..وينس��ون أن الدميقراطية هي حكم الش��عب بالش��عب وليس حكم 

الش��عب بالجامعة!! األمر الذي أوص��ل مرص إىل مرحلة أصبحت فيها تُحكم م��ن مقر اإلخوان وليس من 

رئاسة الجمهورية!.

تفاصيل املوقف الخليجي تجاه حكم اإلخوان يف مرص كثرية وهاتن النقطتن تعتران األبرز بن األسباب 

الت��ي رأت دول الخلي��ج أن الواجب يحتم عليها أن تقدم الدعم املادي الذي يس��اعد التغيري عىل الصمود 

واالستمرار•

أعمــاق
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شركة Oshkosh Defense توفر مركبات لنقل املعدات الثقيلة والقوات

تعترب التهديدات الجديدة والطرق الوعرة غري املمهدة 

والتضاريس الطبوغرافية الصعبة من أصعب التحديات 

الجدي��دة التي تواجهه��ا الجيوش عند نق��ل املعدات 

الثقيلة وإيصال الق��وات إىل مواقعها، ومل يعد االعتامد 

عىل ش��احنات النقل التجارية يف أداء تلك املهام خياراً 

مطروحاً بالنس��بة إىل معظم جي��وش العامل التي بدأت 

تتحول إىل املركبات العسكرية التي ميكنها تأمني حامية 

أفض��ل لألفراد، عالوة ع��ىل تأمني ق��دراً أكرب من خفة 

الحركة ورفع درجة االستعداد.

وتم تصميم املركبات خصيصاً لالس��تخدام العسكري 

وألداء امله��ام ومواجه��ة الصعاب املحتملة يف س��احة 

القت��ال، لي��س يف الوقت الحارض فحس��ب، بل وخالل 

العقود القادمة أيضاً.

 Global Heavy وتعترب مركبة نقل املعدات الثقيلة

أنتجته��ا  الت��ي   Equipment Transporter: HET

رشك��ة Oshkosh مث��االً جي��داً للمركب��ات املصمم��ة 

لالس��تخدامات العس��كرية. وتعتمد القوات عىل تلك 

املركب��ة يف نق��ل أثق��ل املركب��ات واملع��دات وأنظمة 

املدفعي��ة ذاتية الحركة، عالوة عىل األفراد، ويتميز هذا 

الن��وع من املركبات بقدرته الفائقة عىل تنفيذ عمليات 

القطر ملس��افات طويلة بغض النظر عن طبيعة الطرق 

املس��تخدمة، مع توفري قدر كاف م��ن الحامية لراكبيها 

ضد أي تهديدات قادمة من ساحة القتال.

التصميم
 Global وقد جرى تصميم مركبة نقل املعدات الثقيلة

Heavy Equipment Transporter: HET اس��تناداً 

إىل مركب��ة نقل املعدات الثقيل��ة HET A1 املوجودة 

حماية احلمولة يف أصعب الظروف حتديًا يف العامل
يف صف��وف الخدمة لدى الجيش األمري��يك حالياً، وقد 

دخلت مركبات نقل املع��دات الثقيلة صفوف الخدمة 

لدى الجيش األمرييك يف مطلع التسعينيات، وخضعت 

لسلسة من التحديثات والتحسينات استناداً إىل الدروس 

العملية املستفادة. ولتحسني األداء يف املجال التكتييك، 

تضمنت أحدث التحس��ينات املدخل��ة عىل مركبة نقل 

املعدات الثقيل��ة HET A1 زيادة قوة حصان املحرك، 

وتحسني نظام التعليق، وتحس��ني الوصالت الكهربائية 

وتحديد األعطال ونظام التكييف.

وق��د جرى تصمي��م مركبة نق��ل املع��دات الثقيلة 

 Global Heavy Equipment Transporter: HET

بحي��ث تلب��ي احتياج��ات الجي��وش يف منطقة الرشق 

األوسط، ومن ثم جرى تجهيزها مبحاور خاصة وعجالت 

 HET وإطارات أك��رب حجامً من مركبة نق��ل املعدات

A1 بهدف تحس��ني األداء عن��د العمل يف بيئة رملية أو 

صحراوية، وتس��تخدم القوات املس��لحة يف السعودية 

واألردن والعراق ومرص واإلمارات مركبات نقل املعدات 

الثقيل��ة HETs التي تنتجها رشكة Oshkosh ألداء أكرث 

املهام العسكرية أهمية.

وميكن لألجيال الس��ابقة م��ن مركبات نقل املعدات 

الثقيلة HETs التي تنتجها رشكة Oshkosh االستفادة 

م��ن االبتكارات والتحس��ينات املس��تخدمة يف مركبات 

 Global Heavy Equipment نق��ل املعدات الثقيل��ة

Transporter: HET، وهو ما يس��مح بإضافة تقنيات 

جدي��دة إىل املركب��ة "القدمي��ة" مثل إضافة كش��افات 

إضاءة أقوى، وحزام أمان مثبت يف أربع نقاط، وتحسني 

قامشات الفرامل وتحسني نظام التعليق الهوايئ وتأمني 

حامية مصفحة أفضل وزيادة قوة املحرك.

وميك��ن إدخال تل��ك التحس��ينات يف مراكز الخدمة 

اإلقليمية التابعة لرشكة Oshkosh واملنترشة يف جميع 

أنح��اء الع��امل أو بالتعاون م��ع ال��رشكاء الصناعيني أو 

العسكريني يف منطقة الرشق األوسط.

وتتمت��ع رشكة Oshkosh بس��جل حافل يجمع بني 

إنت��اج مركبات فائقة األداء وبن��اء رشاكات صناعية مع 

املنتجني املحليني، وهو السجل الذي أضاف قيمة كبرية 

إىل االقتصادات املحلية واإلقليمية للعمالء العس��كريني 

الخارجيني، مع ضامن تجهيز القوات املس��لحة بأفضل 

معدات عسكرية جاهزة ألداء مهامها العاجلة وامللحة•

تعترب مركبة نقل 
املعدات الثقيلة 

HET التي أنتجتها 
 Oshkosh شركة

مثاالً جيدًا للمركبات 
املصممة 

لالستخدامات 
العسكرية

تعد مركبة نقل املعدات الثقيلة HET مركبة عالية االستجابة ورسيعة الحركة ألداء املهام

تقارير
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فقد األحبة
تذك��ر بع��ض كتب التاريخ أن الخليف��ة األموي يزيد بن عبدامللك كان يعش��ق جارية اس��مها حبابة، وذات ليلة 

كان يله��و معها ويأكان الرمان والعنب، حتى رشقت هذه الجارية بحبة عنب، فلفظت أنفاس��ها بن يديه، َفُجن 

ُجنونه عىل موتها بهذه الصورة املفجعة، فأبقاها ثاِث ليال وهو يذرف الدمع عىل فراقها، حتى عاب عليه أقاربه 

وحاشيته ما يصنع، ويقال إنه مكث بعدها أربعن يوماً، ثم لفظ أنفاسه حزناً عليها!

إن من أكر أسباب السعادة يف الدنيا، األحباب الذين يعينوننا عىل تحمل كبد الدنيا وعنائها، وهم الذين صفت 

نفوسنا مع نفوسهم، وخلقت متازجاً، حتى لتخالها نفساً واحدة. نغضُب لغضبهم، ونرىض لرضاهم، بسمتهم تفتح 

األب��واب املغلقة، وتقطيب حواجبهم يُحيل بياض الدنيا س��واداً، هم األهل واألحباب والخان، ولنئ كانوا يحتلون 

هذه املنزلة يف نفوسنا، فإن فقد أحدهم هو الرزية، وموتهم هو املصيبة.

وقد وثق شعراء العرب آالم فقد األحبة، شعراً يقطر دماً ألمله، وتكاد تقف عىل الغصة يف شطر أو عجز.

فقد أبو الحسن التهامي ابنه، الذي مات صغرياً فكتب قصيدة تقطر حكمة، قيل أنها أعظم ما قيل يف الرثاء:

ما ه�ذه الدنيا ب�دار ق�راِر حك�م املني��ة يف الري��ة ج���اِر     

حتى يُرى خراً من األخباِر بينا يُرى اإلنس�ان في�ها ُمخ��راً     

صفواً من األقذار واألكداِر طُبعْت عىل كدٍر وأنت تُريدها     

وُقتل صخر شقيق الخنساء بنت الريد، فحزنت عليه حزناً عظيامً، ورثته بقصيدٍة من عيون الشعر، ومنها قولها:

عىل إخوانهم لقتلُت نفيس ولوال ك��رثُة الباك���ن ح����ويل     

ولنئ كان الرضا، من أكرث أبواب السعادة، فإن الرضا بالقضاء، والصر عىل املصيبة، من أعظم أبواب األجر، وهو 

مظنة رجاحة العقل، وكامل التدبري.

الفق��د م��ؤمل، فمن فقد عزيزاً عليه، أبوه أو أمه، ابنه أو ابنت��ه، زوج أو زوجة، أخ أو أخت، صديق أو صديقة، 

وهو راٍض بقضاء الله وُمدركاً متاماً أن كل هذه العطايا والنعم التي كانت تحيط به، هي ودائع والبد أن تس��رتد 

يوماً ما، يكون عىل األقل قد وطن نفسه، وتهيأ للمصاب، فالبقاء لله وحده.

وما املاُل واألهل�ون إال ودائ�ع         والبد يف يوم ترُد الودائُع   

وقد كان فقد األحبة سبباً لضياع بوصلة كثريٍ من الحكامء، الشجعان، أصحاب الخرة، ودونكم الفاروق، عمر بن 

الخطاب، ريض الله عنه، عندما تويف النبي صىل الله عليه وسلم، يقف شاهراً سيفه، قائًا: من قال أن محمداً مات، 

رضب��ت عنقه. إمن��ا ُرفع إىل ربه، كام ُرفع عيىس بن مريم. فا يُرده عن ذل��ك؛ إال أبابكر الصديق، ريض الله عنه، 

ُس��ُل أََفإِْن َماَت أَْو ُقِتَل انَْقلَْبُتْم َعىَلٰ أَْعَقاِبكُْم(،  ٌد إِال َرُس��وٌل َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ عندما قرأ قوله تعاىل: )َوَما ُمَحمَّ

وَذكرُه أبوبكر، بأن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. يقول عمر: كأين مل أسمع بها من قبل.

يُقال: "إن قطعة من الطن ميكنها أن تعكر كوبًا من املاء، ولكنها ال تستطيع أن تعكر املحيط..يأخذها املحيط، 

ويفرشها يف أعامقه، ويقدم لك ماًء رائًقا".

قل لنفس��ك ي��ا أخي املصاب بكل ثق��ة: أنا ال ميكن أن أضع��ف، وال ميكن أن تنهار معنوي��ايت، ومهام حدث، 

فس��أحاول أال أنفعل. وإن انفعلت، فس��أحاول أن أسيطر عىل انفعااليت..سأبتس��م للحياة، وسأكون بشوًشا أمام 

امللامت..وس��أثبت - بق��وة من الله - حتى متر العاصفة، وإن اش��تدت املصيبة فقد منحن��ا الله نعمة كبرية، هي 

نعمة النسيان.

إن االس��تغراب والتفكري يف املصيبة يكون أش��د إياًما ورضًرا من املصيبة ذاتها يف كثريٍ من األحيان، ولكننا بعد 

نزول املصاب بفرتة، طالت أو قرصت، نبدأ بامتصاص آثارها، ويتسلل إلينا النسيان.

يُقال إن اإلمام البخاري صاحب الصحيح، مل يكتب إال بيت شعر وحيد، عندما بلغه موت أحد أصدقائه:

وذهاُب نفِسك ال أبا لَك أفجُع                إن تبَق تُفجْع باألحّبِة كُلّهم             

أي أن مصابك يف نفسك وموتك هو أعظم من كل فقد، ألنها سنة الحياة

ولنتذك��ر "إن الح��زن والفرح، توأمان ال يفرتقان، إذا انفرد أحدهام بك عىل مائدة الحياة، فتذكر أن اآلخر يرقد 

يف فراشك"•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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التوطني وبناء القدرات الوطنية على رأس أولوياتنا وبراجمنا

???????????????

خص صاحب السمو الشيخ حميد بن 

راشد النعيمي عضو املجلس األعىل 

حاكم عجامن مجلة »درع الوطن« 

بحوار صحفي شامل ورصيح أكد من 

خالله أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

اعتمدت سياسة األبواب املفتوحة بني 

الحاكم والرعية، وذلك ليس مّنة، ولكنه 

واجب القيادة تجاه شعبها، وجزء 

أسايس من تفكريها وتوجهاتها أن يجد 

إنسان اإلمارات ما يتمناه، وأن تتيح له 

دولته بيئة العمل واإلبداع الخالق، كام 

أتاحت الفرصة واسعة أمام املواطنني 

للمشاركة يف مسؤوليات العمل الوطني. 

وأكد سموه أن اإلمارات ليست دولة 

شعارات براقة، بل أقوال تقرن باألفعال، 

وإنجازات تصل حد اإلعجاز، وقيادة 

تتبع نهج الشفافية يف التعامل مع كل 

القضايا الحياتية يف سبيل تحقيق رغبات 

وتطلعات املواطنني .

حوار:
الرائد الركن/ يوسف جمعة 
احلداد
رئيس حترير جملة درع الوطن
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ك��ا أكد س��موه ع��ىل رضورة املحافظ��ة عىل كل 

منج��زات الدولة وعىل رأس��ها: االس��تمرار يف توفري 

الحي��اة الكرمي��ة واملس��تقرة والهانئ��ة للمواطنني، 

واالهتام بالعنرص البرشي، وتوطيد استتباب األمن 

يف كل ربوع الدولة.

وق��ال لقد حظيت صحة املواط��ن واملقيم باهتام 

خاص، وأولوية قصوى من خالل إصدار الترشيعات 

القانوني��ة وبناء املرافق الصحي��ة وتوفري الخدمات 

الطبي��ة لتحقي��ق أع��ىل مس��توى لصح��ة  الف��رد 

واملجتمع، كا أن مبادرات رئيس الدولة تحرص عىل 

وصول خدمات الرعاية الصحية إىل جميع الس��كان، 

حتى يف املناطق البعي��دة، بغض النظر عن الكثافة 

السكانية بها. 

وأكد س��موه بأن املرأة يف دول��ة اإلمارات املكانة 

تش��ارك الرجل جنباً إىل جنب يف كل مواقع العمل، 

وه��ي تحظى بأكرب نس��بة عضوي��ة يف الربملان عىل 

مس��توى الوطن العريب، واخرتق��ت  معظم ميادين 

العم��ل، وأثبتت كفاءة وجلداً وق��درة عىل اإلنجاز، 

وذلك بفضل  دعم القيادة الرش��يدة لها؛ ما  زادها 

عل��اً و فكراً و انت��اًء لهذا الوطن ال��ذي أعطاها 

الكثري.

وأبدى س��موه إعجابه الش��ديد باعتاد مجلس 

ال��وزراء للميزانية يف موعد مبكر من كل عام معترباً 

ذلك أم��راً ايجابياً ج��داً، وهو دليل خري واس��تقرار 

وه��ذا األمر ينم عن فكر واع تجىل يف حكمة رئيس 

الدولة ونائبه ملا يعترب اس��تدراكاً للوقت لقطع أكرب 

ش��وط منه، وأن رصف امليزانية لجميع الوزارات يف 

وق��ت مبكر يرتك الفرصة الكافي��ة لإلعداد واعتاد 

املش��اريع ورصف ميزانيتها عىل اختالفها، وهذا يعد 

اس��ترشافاً للعام الجديد عىل نحو ميلء باإليجابية، 

معترباً ذلك عالمة بارزة يف حكومتنا الرشيدة.

وفيا يتعلق بتداعيات األزمة االقتصادية العاملية 

اإلمارات ليست دولة شعارات براقة، بل أقوال تقرن 
باألفعال، وإجنازات تصل حد اإلعجاز، وقيادة تتبع نهج 

الشفافية يف التعامل مع كل القضايا احلياتية يف سبيل 
حتقيق رغبات وتطلعات املواطنني
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أكد س��موه بأن القيادة السياس��ية يف الدولة تعاطت 

م��ع األزمة املالية العاملية بكثري من الواقعية واإلدراك 

املبك��ر لحقيقة تلك األزمة، واآلثار املرتتبة عليها، وقد 

جاءت املعالجة بحزمة من اإلجراءات املالية واملرصفية 

الجادة والفعالة، األمر الذي انعكس إيجاباً، وس��اعد 

عىل تجاوز الكثري من التداعيات السلبية لألزمة.

ومل يخِف س��موه تفاؤله باستضافة معرض إكسبو 

العامل��ي 2020 يف مدين��ة ديب والتي ه��ي جزء مهم 

يتمتع بالبني��ة التحتية املالمئة وله��ا نصيب كبري من 

التقدم التكنولوجي والجاهزية الشاملة التي يتطلبها 

إكس��بو 2020؛ فضالً عن أن اإلم��ارات تتمتع بتفوق 

اس��تثنايئ بالبني��ة التكنولوجي��ة لقط��اع االتص��االت 

وتكنولوجيا املعلومات، مقارن��ة بباقي الدول واملدن 

املتنافسة عىل استضافة مثل هذا الحدث الضخم.

وأكد س��موه بأن إمارة عجان تضع التوطني وبناء 

الق��درات الوطني��ة ع��ىل رأس أولوياته��ا وبرامجها، 

فالتوطني قضية وطنية تش��كل تحدياً كبرياً وهو محل 

اهتامن��ا وعنايتن��ا، وقد ظللن��ا نب��ذل املحاولة تلو 

األخ��رى ونقدم املبادرات الهادف��ة إىل إيجاد الحلول 

العملية التي تتناس��ب مع الواقع وتتسق مع الظرف 

االقتص��ادي والتنم��وي واالجتاع��ي الذي يعيش��ه 

مجتمعنا.  

وتالياً نص حديث صاحب السمو الشيح حميد بن 

راشد النعيمي عضو املجلس األعىل حاكم عجان: 

تعي��ش دولة اإلم��ارات العربية املتح���دة بقيادة 

صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زاي�د آل نهيان 

رئي�س الدول�ة القائ�د األعل�ى للق�وات املسلح��ة 

- حفظه الله- منعطفاً مهامً عل�ى طريق التمكي�ن 

الس��يايس وتعمي���ق املامرس��ة الدميقراطي���ة يف 

الدولة اس��تكامالً ملرحل�ة التأسيس، مباذا تصفون 

س��موكم ه���ذا التطور الس��يايس امله��م يف حياة 

ومستقبل الشع�ب والدولة؟

م��ن فض��ل الله تع��اىل أن م��ّن عىل دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة عرب تاريخه��ا التليد بوافر من النعم 

والخريات واإلنجازات، واختصها بقيادة رشيدة عنوانها 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة – حفظه الله – وأخوه صاحب الس��مو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس ال��وزراء حاكم ديب -رعاه الل��ه- اخترصت يف 

زم��ن قيايس عق��وداً م��ن التميز والنج��اح عىل كافة 

ع��د أبرزها العمل الس��يايس الحكي��م واملعتدل  الصُّ

الذي ي��زن األمور مبكاييل العدالة واملس��اواة، والذي 

هو أساس النهج الذي استقته القيادة الواعية، ووضع 

لبنته األوىل املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان - طيب الله ث��راه-  واتخاذ العمل 

الجاعي والشورى مبدأ.  

فقد اعتمدت دولتنا سياس��ة األبواب املفتوحة بني 

الحاكم والرعية، وذلك ليس مّنة، ولكنه واجب القيادة 

تجاه ش��عبها، وجزء أسايس من تفكريها وتوجهاتها أن 

يجد إنس��ان اإلمارات ما يتمن��اه، وأن تتيح له دولته 

بيئ��ة العمل واإلب��داع الخالق، كا أتاح��ت الفرصة 

واسعة أمام املواطنني للمشاركة يف مسؤوليات العمل 

الوطن��ي؛ كاملجلس الوطني، واملجالس االستش��ارية، 

إعتمدت دولتنا 
سياسة األبواب 
املفتوحة بني 
احلاكم والرعية 

وذلك ليس مّنة 
ولكنه واجب القيادة 

جتاه شعبها

رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وحكام اإلمارات مع أعضاء املجلس الوطني

صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن           تصوير/ هنيدي الرصيدي   



العمل لن يؤتى 
مراده قبل أن يصبح 
توظيف املواطنني 

هاجسًا لدى كل 
مسؤول
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واملجال��س التنفيذية، ومجالس اإلدارات، والجمعيات 

واألندي��ة وإتاح��ة الفرصة للمش��اركة الش��عبية يف 

اختيار من ميثلهم،  واس��تفادت الدولة من الكفاءات 

والخ��ربات الت��ي ميكن أن تعطي وتق��دم من األفكار 

الهادفة ما يؤدي إىل تطور ورقي املجتمع والدولة.

ته��دف االس��راتيجية العامة للدول��ة إىل تحقيق 

التنمية املس��تدامة واملتوازنة وضامن توفري الرخاء 

للمواطنني وتعزيز مكانة الدول��ة إقليمياً وعاملياً، 

كيف تنظرون سموكم إىل مسرية التنمية يف البالد؟ 

وما هي تطلعاتكم للمستقبل، خصوصاً وأن وطننا 

يخوض مرحلة جديدة من التنمية أساسها التمكني 

وتعزيز املنجزات؟

اإلمارات ليس��ت دولة شعارات براقة، بل أقوال تقرن 

باألفع��ال، وإنجازات تصل حد اإلعج��از، وقيادة تتبع 

نهج الش��فافية يف التعامل مع كل القضايا الحياتية يف 

سبيل تحقيق رغبات وتطلعات املواطنني.

الواق��ع املاثل اآلن يف دولة اإلم��ارات ال يحتاج إىل 

تأكي��د أو اىل براهني حتى نثبت أن اإلمارات يف خالل 

أربعة عقود حققت املس��تحيل وصنعت إنجازاً يفخر 

به كل مواطن ويجعله يزهو بوطنه ويترشف بقيادته.

اإلحصاءات والدراسات املستقلة تشري بلغة األرقام 

إىل أن دول��ة اإلم��ارات قد تبوأت املرك��ز األول عربياً 

والثام��ن عرش عاملياً ألفضل م��كان ميكن أن يولد فيه 

اإلنس��ان عام 2013.  ك��ا أن اإلم��ارات تحتل حالياً 

املرتب��ة الرابعة عاملياً بني أفض��ل  10 دول يف العامل يف 

تدين نس��بة الجرمية فيه��ا بالرغم من وج��ود العدد 

الهائ��ل من مختلف الجنس��يات يف الدول��ة. ونتطلع 

يف املس��تقبل اىل تحقيق رؤية االمارات 2021 لتكون 

دولتنا الرقم واحد يف كل املجاالت.

حققت حكومة صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاك�م ديب-رعاه الله-  إنجازات ملموس��ة 

للوطن واملواطن عىل مس��تويات عديدة، ما هي 

اآلف�اق والتطلعات التي ميكن أن تحققها الحكومة 

مستقبالً من وجهة نظر سموكم؟

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم 

نائ��ب رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب 

عرفنا فيه الشجاعة والرصاحة والصدق والعمل الجاد 

ألجل إعالء شأن  دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وإن حكومت��ه تس��تحق منا كل التقدي��ر والدعم 

واملس��اندة ملا تقوم به من جه��د كبري وعطاء وافر يف 

كل املج��االت ويف مختل��ف اإلمارات. كا أن س��موه 

دائ��م الحرص ع��ىل الوقوف ميداني��اً عىل كل صغرية 

وكبرية تهم الوطن واملواطنني. 

وإننا نتطلع اىل املحافظ��ة عىل كل منجزاتنا وعىل 

رأس��ها: االس��تمرار يف توفري الحياة الكرمية واملستقرة 

والهانئة للمواطنني، واالهتام بالعنرص البرشي، وهو 

الرهان الحقيقي يف تحقيق أي تقدم ننشده،  وخاصة 

فيا يتعلق بتيسري متطلبات الحياة. وتوطيد استتباب 

األم��ن يف كل ربوع اإلمارات، وبص��ورة قل أن توجد 

يف بلد آخر، بالرغم من تعدد الجنس��يات داخل أرض 

الدولة، وقد انعكس هذا االستقرار األمني مبارشة عىل 

ص��ورة اإلمارات بالخارج، والتي يش��هد لها العامل كله 

باإلرشاق والنقاء. 

وأتطلع اىل اس��تمرار مس��رية العم��ل يف بناء دولة 

عرصي��ة حديثة تجمع بني األصال��ة واملعارصة يف كل 

جوانب الحياة. 

كيف تقيِّمون تجرب���ة املجلس الوطني االتحادي 

خالل السنوات األخرية بعد أن شهد أول انتخابات 

برملاني��ة جزئي��ة ف���ي ديس��مرب 2006  لنص��ف 

أعضائ��ه؟ وما ه��ي رس��التكم ألعض��اء املجلس 

الوطني يف الدورة الحالية؟

متيز ع��ام 2006 يف دولة اإلم��ارات بنقله نوعية عىل 

املس��توى الس��يايس بإجراء أول انتخاب��ات »جزئية« 

برملانية، وهي خطوة ممتازة نحو إرس��اء مبدأ التعبري 

عن املشاركة الفاعلة من املواطنني، ناخبني ومنتخبني، 

ونتطلع نحن - كقيادة وشعب- إىل عطاء كبري يتحىل 

في��ه كل أعض��اء املجل��س الوطني بروح املس��ؤولية 

وصدق العزمية والعمل املخلص من أجل الوطن. 

محمد بن راشد وحميد النعيمي يدشنان مركز الخدمات اإلجتامعية بإمارة عجامن
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املجل��س  يك�����ون  كذل��ك  أن   ونتطل����ع 

أك��ر  فاعلي�����ة وتأثرياً عىل صعي��د الحي���اة العامة 

بعد أن عمل خالل الدورات الس��ابقة عىل إنجاز كثري 

من القوان��ني، وحل كث��رياً من القضاي��ا، وأدى دوره 

بصورة طي���بة كس��لطة اتحادي���ة عليها مسؤولي�ات 

وواجب���ات ضخم���ة عىل أكث���ر م���ن صعي��د.

هن��اك تلميح��ات إعالمي�ة ب��أن أف��راد املجتمع 

يفتقدون ن��زول أعضاء املجلس الوطني االتحادي 

إىل املي��دان ملعرف��ة احتياجاته��م، وأن املواطنني 

يلجؤون إىل وس��ائل اإلع��الم لتوصي��ل مطالبهم 

للقيادة، ما تعليق سموكم عىل ذلك؟

العامل يف تطور مس��تمر، وتلعب وسائل اإلعالم الدور 

املح��وري يف حياة الن��اس وزادت إلتصاق��اً بتفاصيل 

حياتهم وش��ؤونهم، وباتت جزءاً من الخطاب اليومي 

وما نبني عليه قراراتنا بالدرجة األوىل، كا أن الوسائل 

اإلعالمية تقدمت بش��كل كبري، وتداولها أصبح مشاعاً 

بني الجميع، فنحن يف عرص الرسعة والتكنولوجيا التي 

عززت م��ن التفاعل اليومي بني املواطنني فيا بينهم، 

وكذلك بني القيادة والحكومة والش��عب، ورغم ذلك 

تظل أبواب القي��ادة والحكومة مرشعة أمام املواطن 

لتنص��ت إىل صوت��ه وتلبي ن��داءه وتق��ي مصالحه 

وسواء كان نزول االعضاء عند حاجة الناس يف امليدان 

أو يف الفضاء اإللكرتوين فجميعها تعمل عمالً إيجابياً، 

وتدعم املصلحة العامة مبا يتناس��ب مع رسعة الوقت 

والتفاعل املنشود.

هل س��موكم راضون عن مخرجات التعليم العايل 

ومس��تواه يف الدول��ة؟ وم��ا هي نظرة س��موكم 

املستقبلية إىل هذا القطاع املهم يف البالد؟

الدور املنوط مبؤسسات التعليم العايل هو إعداد كوادر 

برشية مثقفة وتتمتع بش��خصية مصقول��ة متكاملة 

تتمي��ز بالحس الوطني ومبس��ؤولية املواطنة، وقادرة 

ع��ىل مواكبة تط��ورات املعرفة يف حق��ول التخصص، 

مبا يلب��ي احتياج��ات املجتمع الحالية واملس��تقبلية، 

ومبا يت��واءم مع تحقيق تنمي��ة اقتصادية واجتاعية 

ووطنية، وقدرة عىل املنافسة عىل املستويني اإلقليمي 

وال��دويل، وذلك من خالل  تقدي��م خدمات تعليمية 

متميزة وتخريج كفاءات تلبي احتياجات سوق العمل 

التي تطورت برسعة مؤخراً، وفتح تخصصات جديدة، 

واالهت��ام بعملي��ة التدري��ب واكتس��اب املهارات 

الرضورية، مث��ل إتقان اللغات األجنبية، والتعامل مع 

األجهزة العلمية واآلالت واملعدات الحديثة.

وعموم��اً فالتعلي��م منظوم��ة متكامل��ة الجوانب 

يتحقق فيها توازن اإلنس��ان وبناء ش��خصيته بشكل 

متكامل يس��اعده عىل العطاء واملش��اركة يف التنمية 

الشاملة.

وأرى أن جامعاتن��ا ومؤسس��ات التعلي��م الع��ايل 

عموماً تحاول أن تصل إىل املعادلة املطلوبة فلس��فة 

واس��رتاتيجية، وه��ي مالءمة ن��وع الخري��ج لحاجة 

السوق، بحيث يكون التعليم العايل طريق الوصول إىل 

التنوع والتباين يف املع��ارف واملهارات والتخصصات، 

واملساهمة يف تنمية املجتمع املحيل والوطن.

جملة درع الوطن 
تنهل من نبع رؤية 

القيادة الرشيدة

حاكم عجامن يتلقى هدية تذكارية من مجلة درع الوطن                                    تصوير/ هنيدي الرصيدي 

جامعة بدفورد شاير الربيطانية متنح حاكم عجامن الدكتوراه الفخرية يف القانون
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لق��د نال التق���دم الذي ظلت تش��هده الخدمات 

الصحي��ة يف الدول��ة عىل م��ر الس��نوات املاضية 

اعراف هيئات ذات وزن عاملي، وكثرياً ما وصفت 

اإلم���ارات بأنها تق��دم أرق�ى الخدم��ات الطبية 

ومبعاي��ري عاملي��ة، كيف يرى س��موكم مس��توى 

الخدمات الطبية؟ وما ه�ي الرس��الة التي تحبون 

أن توجهونه��ا ل��كل القامئني عىل مس��ؤولية إدارة 

الخدم��ات الصحي��ة يف وزارة الصح��ة والهيئ��ات 

الصحية يف مختلف إمارات الدولة؟

 الصحة ه��ي أغىل ما ميلك اإلنس��ان، وهي تاج عىل 

رؤوس األصح��اء، واملواطن الس��ليم املعاىف هو األكر 

عط��اًء واألوف��ر إنتاجاً والقادر ع��ىل تطوير مجتمعه 

والقيام بأعباء الحياة، كا أن رعاية االنس��ان بدءاً من 

العناية بصحته هي حق مرشوع وأس��ايس حثت عليه 

قيم الدين ومبادئ اإلنسانية.

وقد حظيت صحة املواطن واملقيم باهتام خاص، 

وأولوية قصوى من خالل إصدار الترشيعات القانونية 

وبن��اء املراف��ق الصحي��ة وتوف��ري الخدم��ات الطبية 

لتحقيق أعىل مس��توى لصحة الفرد واملجتمع، كا أن 

مب��ادرات رئيس الدولة تحرص ع��ىل وصول خدمات 

الرعاية الصحية إىل جميع الس��كان، حتى يف املناطق 

البعيدة، بغض النظر عن الكثافة السكانية بها. 

و أدى هذا النهج الحكيم إىل تعزيز وتطوير النظام 

الصح��ي مبعايري عاملي��ًة وفق سياس��ات وترشيعات 

ورشاكات فاعل��ة م��ع قطاع��ات الصح��ة املحلي��ة 

واالتحادي��ة واالقليمية والدولية. واعتربت دراس��ات 

دولي��ة أن اإلمارات واحدة من الدول التي نجحت يف 

خلق بيئة صحية وطبية مبواصفات حديثة. ونعترب ما 

تحقق يف دولتنا مدعاة للرضا والفخر. 

ورس��التي أن طموحاتن��ا كبرية يف املج��ال الصحي 

والطبي، وآمل أن نعمل س��وياً ع��ىل مواكبة الحدث 

الطب��ي العامل��ي وما يط��رأ من خدمات مس��تحدثة 

بداية من ترس��يخ البن��ى التحتية للوص��ول إىل بيئة 

جاذبة، واالستثار يف املؤسس��ات الطبية واألكادميية، 

واس��تقطاب رؤوس األم��وال والخ��ربات الطبي��ة، إىل 

جان��ب تأهي��ل الك��وادر الوطنية عىل نس��ق وطني 

يتفاع��ل مع رسعة اإلنجاز املأمول لتحقيق مس��تقبل 

مرشق وازدهار طبي.

خطت دولة اإلمارات منذ بداياتها خطوات واثقة 

عىل طري��ق متكني امل��رأة باعتباره��ا متثل نصف 

املجتم��ع، وأثبتت ابنة اإلم��ارات أنها عل�ى ق�در 

املس��ؤولية وحقق��ت نتائ��ج مرشف��ة يف امليادين 

كافة، كيف تقيمون تجرب���ة املرأة اإلماراتية ف�ي 

املشاركة السياسية من خالل املجلس الوطني؟ وما 

ه�ي نظرتكم املس��تقبلية لتعزي�ز دورها ومتكينها 

يف املجاالت والقطاعات كافة؟

إن م��ا تصبو إلي��ه قيادة الدولة ه��و إرشاك املرأة يف 

جوهر العم��ل الوطني واإلعالم��ي واالجتاعي، وإن 

مقياس التحرض ألي أمة وتطورها، وتطور أي ش��عب 

من شعوب األرض، يجد اختباره يف احرتام املرأة وتهيئة 

املستلزمات أمامها للقيام بواجباتها. وقياساً عىل ذلك 

ال بد أن نش��ري هن��ا إىل املكانة التي نالته��ا املرأة يف 

اإلمارات؛ فهي مش��اركة جنباً إىل جنب مع الرجل يف 

كل مواقع العمل. وهي تحظى بأكرب نسبة عضوية يف 

الربملان عىل مستوى الوطن العريب. واخرتقت  معظم 

ميادي��ن العمل، وأثبت��ت كفاءة وجل��داً وقدرة عىل 

اإلنجاز، وذلك بفضل دعم القيادة الرش��يدة لها؛ ما 

زاده��ا علاً و فكراً و انتاًء لهذا الوطن الذي أعطاها 

الكثري. 

واملطلوب منها ليس فقط املحافظة عىل ما تحقق 

ب��ل تحقي��ق املزيد من املكاس��ب التي - بال ش��ك - 

س��وف تعود عىل الوطن من خالل مش��اركاتها يف كل 

املنعطف��ات التي متر به��ا الدولة؛ م��ا يعطي دفعاً 

جديداً وقوياً ملسرية بالدنا نحو الرفعة والسؤدد.

كيف ي�رى سموكم تأثي�ر اعتم�اد مجل�س الوزراء 

للميزاني�ة االتحادي�ة ف���ي موع�د مبكر م�ن ك�ل 

ع�ام؟

يعت��رب االعتاد املبكر للميزانية االتحادية أمراً إيجابياً 

ج��داً وعىل غري الوقت االعتي��ادي ألي مجلس وزراء، 

وهو دليل خري واستقرار وهذا األمر ينم عن فكر واع 

تجىل يف حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدول��ة -حفظه الله- ورؤية صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب -رعاه الله- 

ملا يعترب اس��تدراكاً للوقت لقطع أكرب شوط منه، وأن 

تصبو القيادة 
إىل اشراك املرآة 
يف جوهر العمل 

الوطني واإلعالمي 
واإلجتماعي
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رصف امليزاني��ة لجميع ال��وزارات يف وقت مبكر يرتك 

الفرص��ة الكافي��ة لإلعداد واعتاد املش��اريع ورصف 

ميزانيته��ا ع��ىل اختالفها، وهذا يعد اس��ترشافاً للعام 

الجديد ع��ىل نحو ميلء باإليجابية، وهي عالمة بارزة 

يف حكومتنا الرشيدة، ألنها سباقة لتعزيز االسرتاتيجية 

العام��ة يف الدول��ة ومج��اراة عجلة التنام��ي العاملي 

والعم��ل ال��دؤوب الذي ت��م تخطيطه ع��ىل الورق 

وتحويله إىل واقع ملموس يف وقت قيايس.

يف رأي سموكم؛ ما الس�ر يف نج�اح دولة اإلم�ارات 

يف حامية نفس��ه�ا من تداعي���ات األزم�ة املالي�ة 

العاملي�ة؟ 

 األزمة االقتصادي��ة جاءت عاملية يف أبعادها، وجميع 

ال��دول تأثرت بها بش��كل أو آخر؛ لك��ن حجم آثارها 

يف دولتن��ا كان مح��دوداً ومل ي��ؤد والحم��د لل��ه إىل 

تعطيل املشاريع أو توقف الخطط والدليل عىل ذلك 

إن اقتص��اد اإلمارات ظل قويا مع��اىف. ولقد تعاطت 

القيادة السياس��ية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

م��ع األزمة املالية العاملية بكثري من الواقعية واإلدراك 

املبكر لحقيقة تلك األزمة، واآلثار املرتتبة عليها.

وقد جاءت املعالج��ة بحزمة من اإلجراءات املالية 

واملرصفية الجادة والفعالة، األمر الذي انعكس إيجاباً، 

وس��اعد عىل تجاوز الكث��ري من التداعيات الس��لبية 

لألزمة.

يف إط�ار االس��تثم�ار يف الطاق��ة املتجددة ول�دت 

يف اإلم�ارات مرشوع�ات عديدة؛ منها بناء مدين�ة 

مص�در، وهي مدينة منوذجي�ة بكل معان�ي الكلم�ة 

بسبب مراعاته�ا للبيئ�ة وفقاً ألحدث املعايي�ر، ما 

رأي س��موك�م يف مث�ل هذه املرشوع�ات الرائ�دة؟ 

وكي�ف ترون س��موك�م حظ�وظ دولة اإلمارات يف 

استضاف�ة مع�رض إكسب�و الدول�ي  2020؟ 

أصبحت رشك��ة أبوظبي لطاقة املس��تقبل »مصدر«، 

بعد ست س��نوات من إنشائها، إحدى أهم املبادرات 

العاملي��ة الرائ��دة يف دعم الطاق��ة املتجددة مبختلف 

دول الع��امل، وفق رؤية نابعة من إميان دولة اإلمارات 

بأهمي��ة دع��م املش��اريع التنموي��ة ذات األهداف 

االقتصادية والبيئية يف آن واحد.

إن دولة اإلم��ارات تخطو اليوم يف االتجاه الصحيح 

يك تصب��ح مرك��زاً عاملياً لالبت��كار يف أبح��اث الطاقة 

املتج��ددة وتطويره��ا يف مختلف مجاالته��ا وتعزيز 

انتشار مش��اريع الطاقة املتجددة واستحداث آليات 

جديدة للتموي��ل، وزيادة كفاءة امل��وارد والتخطيط 

املتكام��ل للترشيعات والسياس��ات، فضالً عن الفرص 

الكبرية لنمو قطاع الطاقة املتجددة يف الخارج.

وقد أصبحنا أكر تفاؤالً باس��تضافة معرض إكسبو 

العامل��ي 2020 يف مدين��ة ديب والتي ه��ي جزء مهم 

يتمتع بالبني��ة التحتية املالمئة وله��ا نصيب كبري من 

التقدم التكنولوجي والجاهزية الشاملة التي يتطلبها 

إكس��بو 2020؛ فضالً عن أن اإلم��ارات تتمتع بتفوق 

اس��تثنايئ بالبني��ة التكنولوجي��ة لقط��اع االتص��االت 

وتكنولوجيا املعلومات، مقارن��ة بباقي الدول واملدن 

املتنافسة عىل استضافة مثل هذا الحدث الضخم.

ُفط���ر اإلماراتيون ع��ىل فعل الخي���ر الذي ميثل 

واح��دة م��ن اللبن�ات األساس��ية ف���ي ثقافته�م 

األصيل���ة، حي��ث دأب���ت اإلم�����ارات وال تزال 

- حكوم��ة وش��عب�اً - ع��ىل تقدي�م املس��اع�دات 

اإلنسانية للمحتاجي�ن يف مختل�ف أنح�اء العال�م، 

بل جعل�تها إح�دى الركائ�ز األساس��ية لسياس��تها 

الخارجي���ة، كي��ف تنظ��رون س��موك�م إىل ه�ذا 

املوضوع؟

 العم��ل الخ��ريي ينطلق م��ن إمياننا الوثي��ق بقيمته 

الديني��ة، وه��و امتداد طبيع��ي لنهج قي��ادة دولتنا، 

وتصل مس��اعدات دولة اإلم��ارات الخارجية إىل أكر 

م��ن 102 ب��لد؛ أس��همت يف إي��واء املرشدين وتوفري 

الطع����ام للمحتاجني وف��ّض النزاعات دون النظر إىل 

جنس أو دين أو عرق أو طائفة؛ ما انعكس خرياً عىل 

سمعة ومكانة دولتنا كأبرز دول العامل يف هذا املجال 

ومكنه��ا من احتالل أعىل املراكز بني املانحني الدوليني 

للمساعدات الخارجية.

حقق��ت إمارة عج��امن الكث��ري م���ن املنج�زات 

االقتصادي��ة، ما هي - م�ن وجه���ة نظركم- أه�م 

املؤش�رات له�ذه املنج�زات خ�الل الع�ام 2012 ؟

 نش��عر بالرضا للتق��دم الذي حققته إم��ارة عجان، 

حيث متكنت من إنجاز العديد من املش��اريع والبدء 

يف تنفيذ مش��اريع أخرى الس��تكال البن��ى التحتية 

واالس��تفادة من أح��دث التقنيات وأفضل األس��اليب 

لتوفري حي��اة أفضل للمواطنني وجذب املس��تثمرين. 

وإن طموحنا يف خدم��ة أبنائنا املواطنني واملقيمني يف 

عجان ال ينتهي، ونحن نس��عى بش��كل مستمر إىل 

التوس��ع بالبنى التحتية، كا توس��عت مشاريع املاء 

وتعزيز شبك���ة الكهرب���اء، كا تم مد شبكة الرصف 

الصح��ي إىل 95% م��ن املناطق املش��مولة باالمتياز 

يف عج��ان، ه��ذا بجانب إنج��از بناء مقاّر مناس��بة 

وبتصاميم حديثة للدوائر الحكومية. كا نود التأكيد 

عىل أن خط��ط اإلمارة تهتم بتنمي��ة املناطق النائية، 

وخاص��ة مدينت�����ي املنام��ة ومصف��وت. إىل جانب 

تعزيز آليات الس��وق وتش��جيع روح املبادرة الفردية 

وتفعيل دور القطاع الخاص، وتعم���يق مناخ الحرية 

االقتصادية.

اإلمارات واملساعدات اإلنسانيةحاكم عجامن يف إحدى املناسبات الوطنية مع طلبة املدارس
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ما هي أب�رز خط�ط التوطي�ن بالقط�اع الحكوم�ي 

إلم�ارة عجامن ؟

إم��ارة عجان تضع التوطني وبن��اء القدرات الوطنية 

ع��ىل رأس أولوياتها وبرامجها، فالتوطني قضية وطنية 

تش��كل تحدياً كبرياً وهو محل اهتامنا وعنايتنا، وقد 

ظللن��ا نبذل املحاول��ة تلو األخرى ونق��دم املبادرات 

الهادف��ة إىل إيج��اد الحل��ول العملية التي تتناس��ب 

مع الواقع وتتس��ق مع الظ��رف االقتصادي والتنموي 

واالجتاعي الذي يعيشه مجتمعنا.   

هذا العمل ل��ن يؤىت مراده قبل أن يصبح توظيف 

املواطنني هاجس��اً لدى كل مس��ؤول، وأن يتم تحفيز 

الدوائ��ر واملؤسس��ات الحكومي��ة وش��به الحكومية 

ومنشآت القطاع الخاص عىل دعم مبادرات التوطني، 

وكذلك تحفيز املتميزين يف هذا الشأن من املسؤولني، 

وأن يكون هذا الحافز نابعاً من قناعة داخلية برضورة 

تشغيل أبناء الوطن وتدريبهم.

ويف ه��ذا الس��ياق فقد أصدرن��ا مؤخراً مرس��وماً 

بإنش��اء اإلدارة املركزية لتنمية املوارد البرشية بإمارة 

عج��ان، تكون مهمتها العمل ع��ىل توطني الوظائف 

يف املؤسس��ات الحكومي��ة وغري الحكومي��ة والقطاع 

الخاص كافة، وتنمية الكوادر املواطنة وتأهيلها لتكون 

قادرة عىل إدارة العمل، ورضورة االهتام بالش��باب 

وتدريبه��م لقيادة املهام وتحمل املس��ؤولية. وألحقنا 

ذلك بإطالق مبادرة التوط��ني يف اإلمارة يتم تنفيذها 

يف منشآت اإلمارة الحكومية وشبه الحكومية والقطاع 

الخ��اص كاف��ة، للعمل ع��ىل النه��وض بالدولة عامة 

واإلم��ارة خاصة من خالل خلق ك��وادر وطنية قادرة 

ع��ىل أخذ زمام التنمية، كا أنها وس��يلة مهمة لتوفري 

الوظائ��ف لخريج��ي الجامعات واملعاه��د والكليات 

واملدارس يف الدولة.

م��ا تعلي�ق س��موكم عىل ك���ون إم���ارة عجامن 

موق�عاً مثال�ياً للسياحة؟ وم�ا ه�ي أب�رز املشاريع 

الس��ياحية الت��ي تن��وي اإلم���ارة إقامته���ا ف�ي 

املستقبل القريب؟

للطف��رة الس��ياحية يف إم��ارة عج��ان دور كب��ري يف 

دف��ع عجلة التنمي��ة االقتصادية وتعزيز مس��رية منو 

القطاعات االقتصادية كافة يف اإلمارة، من خالل توفري 

بنية تحتية تسهم يف نجاح جميع األعال االقتصادية 

والصناعية وتقديم أفضل الخدمات للمس��تثمرين يف 

إيجاد ف��رص مميزة تضمن الدخ��ول بقوة يف تقديم 

رؤوس األموال وتنويع الخدمات السياحية؛ لتنال ثقة 

املس��تثمر والس��ائح معاً، ما اس��توجب من حكومة 

عجان تذليل العقبات وإدارة األزمات وطرح الحلول 

التي تضمن استثاراً يعود بالنفع عىل قطاع السياحة 

ملا يشكله من أهمية لرفد االقتصاد املحيل.

فاإلم��ارة الصغرية، جاذبية س��احرة وطبيعة خالبة 

وأرضي��ة مرتامي��ة األط��راف قابلة للتح��ول إىل جنة 

خرضاء، إذا ما أحسن اس��تغاللها بالطرق املثىل وبناء 

ما يتس��م بإبراز جالياتها الحديث��ة بصبغتها املحلية 

والرتاثي��ة، و ب��دا ذلك جلياً يف الط��راز العمراين الذي 

يستقي أصالته من التصاميم التاريخية، محافظة عىل 

أمجادها وبنائها املخرضم.

ويج��ري اآلن العم��ل بجد واجتهاد عىل مش��اريع 

س��ياحية؛ ومنه��ا عىل س��بيل املثال ال الحرص إنش��اء 

فن��ادق جديدة من فئة خمس نجوم ضمن مش��اريع 

الواجه��ة البحري��ة إلمارة عج��ان بإطاللة ش��اطئ 

عجان، وهي ما تعد كس��باً جديداً يضاف إىل سجل 

إنجازاتها يف هذا الرافد االقتصادي املهم، كا اختارت 

أكر املواقع جاذبية لتقدم تجربتها الخاصة يف إنش��اء 

مارينا عج��ان ومنطقة تراثية ع��الوة عىل الحدائق 

واملتنزهات وإقامة األنش��طة والفعالي��ات الرتفيهية 

والخدمي��ة  لتلبي��ة تطلعات الس��ائح املحيل واملقيم 

والزائر.

 نعتقد أن اإلمارات تس��تطيع أن تستوعب الكثري 

من أجه��زة اإلعالم املحلية، املقروءة واملس��موعة 

واملش��اهدة، مبا تتميز به من انفتاح عىل مختلف 

دول الع��امل وبتقدمها االقتصادي والتنموي، كيف 

تقيِّم��ون س��موكم دور وس��ائل اإلع��الم املحلية 

يف معالج��ة القضاي��ا الوطنية، ومنه��ا مجلة درع 

الوطن؟

اكتسبت دولتنا 
احرتام وتقدير العامل 

كله مبا اختطته 
من نهج معتدل 
ومواقف ثابتة يف 

سياستها اخلارجية 
تتسم باحلكمة 

واالعتدال والتوازن 
ومناصرة احلق 

والعدل

حاكم عجامن يطلع عىل مجسم أحد املشاريع اإلقتصادية يف إمارة عجامن
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لقاء العدد

برزت يف الس��احة اإلعالمية ع��دة قضايا باتت تحت 

التش��خيص وتس��ليط الض��وء عليه��ا، وتفاعلنا معها 

بإيج��اد الفرص للقيام مبا يلزم من قرارات ومراس��يم 

تعال��ج محاوره��ا وتجيب ع��ن حاجة الن��اس الذين 

تفاعل��وا معه��ا أو كان��وا ج��زءاً منها، وق��ام االعالم 

باستيعاب جميع أش��كال القضايا وامللفات الوطنية، 

واإلعالم املحيل إعالم شفاف ونحرتمه ونقدره.

وال يقترص دور اإلعالم املحيل عىل أداء مهمة آلية؛ 

بل يتعداه ألن تصبح الوس��يلة اإلعالمية نبض القيادة 

الحكيمة والحكومة الرشيدة وصوت الشارع وقضاياه، 

وأن تك��ون أداة إيصال الرس��الة الوطنية التي نحرص 

ع��ىل التجاوب معه��ا مبا يحقق التالحم ب��ني القيادة 

وأبناء الشعب الكريم.

وإنن��ا ع��ىل ثق��ة تام��ة بأهمي��ة الكلم��ة املرئية 

واملس��موعة وكذل��ك املق��روءة يف صحفن��ا املحلية 

واملجالت عىل اختالفها، ملا تتميز به من طرح ومواكبة 

لألحداث املحلية والعربية والعاملية وتنتقي الحقيقة 

وتتق��ى عنه��ا بحيادية كاملة. وخ��ري مثال مجلتكم 

)درع الوط��ن( الت��ي تنهل م��ن نبع رؤي��ة القيادة 

الرش��يدة لصاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئي��س الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

-حفظه الله-.

وإننا نثمن الجه��ود التي تقومون بها إلبراز دولتنا 

بصورته��ا الحقيقي��ة، من خ��الل مجلتك��م الرصينة، 

وه��ي تنطق بلغتها العربية األم منذ أن تأسس��ت يف 

الع��ام 1971م ومحتفظ��ة بهويته��ا األصيلة وتعكس 

الطموح��ات يف املج��ال العس��كري واالس��رتاتيجي و 

الثقايف بأفكار وأقالم محلية.

تحدي��داً، كي�ف ت��رون س��موكم دور اإلذاع�ات 

املحلي�ة خاص�ة ال�FM؟ وه�ل أنتم راضون عن ما 

تتناوله وسائل اإلع�الم م�ن نق�د وتقيي�م ومراقب�ة 

كسلطة رابعة ف�ي املجتمع؟

 للكلمة املسموعة أثر عميق يف النفس، وهي وسيلة 

أصيل��ة عارصت قضاي��ا الدولة منذ تأسيس��ها وحتى 

يومن��ا ه��ذا؛ ومل تتأثر بظه��ور الث��ورة التكنولوجية 

واإلنرتنت، بل واكبت هذا التطور، فاإلذاعة املسموعة 

وس��يلة تالزم املواطنني يف حلهم وترحالهم، ومازالت 

تحتفظ بقاعدة كبرية من املستمعني؛ ألنها من األسس 

اإلعالمي��ة األوىل، وت��ؤدي دورها املن��وط بها إعالميا 

وثقافياً واجتاعياً وتتبنى هموم وقضايا املواطن.

أنا شخصياً مع النقد البناء الهادف الذي يأيت صادقاً 

ومع��رباً يتناول مكام��ن الخطأ ويعرض��ه علينا نحن 

كمسؤلني. 

إمارة عجمان تضع 
التوطني وبناء 

القدرات على رأس 
أولوياتها
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نع��رف أن س��موك�م يش��جع النش��اط الش��بايب 

واأللعاب الرياضي�ة، كيف ترون الواقع الريايض يف 

الدول��ة؟ وملاذا غابت األندية الرياضية عن دورها 

الثقايف؟ وما هو السبيل لتفعيل هذا الدور؟

أصبح��ت الرياضية اليوم واح��دة من أهم القطاعات 

باملجتمع التي تلعب دوراً كبرياً يف عملية التواصل بني 

الناس، حيث مل يعد دورها يقترص عىل النشاط البدين 

ك��ا كان يف املايض، بل امتد ليش��مل الجانب الثقايف 

واالجتاعي وأيضاً السيايس.

و نفخ��ر مبا يحققه أبناؤنا الرياضيون من إنجازات 

رياضي��ة جعل��ت من الرياض��ة اإلماراتي��ة محل ثقة 

الجميع، وأصبحت لدين��ا أندية رياضية تنافس عاملياً 

وتصن��ع نجوماً رياضيني يحملون الش��علة يف املحافل 

الرياضية العاملية.

ويج��ب ع��ىل األندي��ة الرياضي��ة االهت��ام أكر 

بالجان��ب الثقايف، خاصة وأن عنوانها دامئاً : »ريايض ، 

ثقايف واجتاعي ». وأعتقد أنها تس��تطيع القيام بدور 

مهم يف هذا الخصوص وال س��يا أن مرتاديها من فئة 

الش��باب، الرشيحة الحية والفاعلة يف املجتمع . فقط 

يحتاج هذا ليك يتفعل للمزيد من االهتام. 

استطاعت دول�ة اإلمارات بفضل سياستها الحكيمة 

واملتوازنة أن تحق�ق معادل���ة مهمة يف العالقات 

الدولية تقوم عىل أساس العدل واإلخاء والتعاون، 

كيف تنظرون س��موكم إىل مكان��ة اإلم�ارات ف�ي 

ظ�ل هذه املعادلة ومس��تقبل عالقاته�ا اإلقليمي�ة 

والدولية ومكانتها العاملية؟

اهتمت دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة بالقضايا 

الخليجية والعربية والدولية بش��كل إيجايب، واتبعت 

يف سياس��تها الخارجية نهجاً متوازناً قوامه احرتام حق 

الجوار، وع��دم التدخل يف الش��ؤون الداخلية للدول 

األخرى، واحرتام سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وعدم 

اللج��وء للق��وة أو التهدي��د يف حل املنازع��ات، ونبذ 

العن��ف واإلرهاب، والتأكيد عىل أن اإلس��الم هو دين 

املحبة والتسامح. 

وقد اكتس��بت دولتنا احرتام وتقدير العامل كله مبا 

اختطته من نهج معتدل، ومواقف ثابتة يف سياس��تها 

الخارجية تتسم بالحكمة واالعتدال والتوازن ومنارصة 

الحق والعدل، والتفاهم بني األش��قاء واألصدقاء لحل 

الخالفات والنزاع��ات بالطرق الس��لمية والحوار بني 

الحض��ارات، لذا ظل��ت عالقاتنا الخليجي��ة والعربية 

والدولية تزداد رسوخاً وتتعزز كنموذج مرشف• 

نفخر مبا يحققه 
أبناؤنا الرياضيون 

من إجنازات رياضية 
جعلت من الرياضة 

اإلماراتية حمل 
ثقة اجلميع

حاكم عجامن يطلع باهتامم عىل كتاب درع الوطن مسرية أربعني عاماً                 تصوير/ هنيدي الرصيدي

حاكم عجامن أثناء استقباله السفري البلجييك

حاكم عجامن ودعم للرياضة اإلماراتية



يحتل ملف الهوية الوطنية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أولوية استثنائية، 

حيث حرصت قيادتنا الرشيدة وعىل رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله"، عىل 

تدعيم ركائز الهوية الوطنية واالهتامم بروافدها ودعامئها كافة.

إعداد: التحرير

ملف العدد
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كان ق��رار س��موه تخصي��ص ع��ام 2008 عام��اً للهوية 

الوطنية، أحد أبرز تجليات هذا االهتامم رفيع املستوى 

الذي يس��تهدف أن يحفظ للوطن هويت��ه، وللمواطن 

خصوصيته الثقافية وللمجتمع متاس��كه، ثم تال ذلك يف 

عام 2009 إطالق صاحب الس��مو رئيس الدولة مبادرة 

التالحم الوطني واملجتمعي بعد عام من إعالن س��موه 

ع��ام 2008 عام��اً للهوي��ة الوطنية، وأعق��ب ذلك قرار 

مجل��س الوزراء يف عام 2010 بتش��كيل اللجنة الوزارية 

العليا لتنفيذ مبادرة تعزيز التالحم الوطني واملجتمعي.

وتس��عى »درع الوط��ن« يف هذا امللف إىل تس��ليط 

الض��وء عىل اللغ��ة العربية من حيث دوره��ا وتأثريها 

والتحدي��ات الت��ي تواجهه��ا وجهود الدول��ة من أجل 

مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات وذلك انطالقاً م��ن الحرص 

واالهتامم الرس��مي رفيع املستوى عىل تحصني مقومات 

الهوي��ة الوطني��ة وحاميته��ا يف مواجه��ة أي تهديدات 

ثقافية، فض��الً عن ارتباط مكونات الهوية الوطنية كافة 

بعوام��ل واعتبارات مهمة مثل ال��والء واالنتامء الوطني 

والتامس��ك االجتامعي، الذي نح��رص عىل متتني دعامئه 

وتقوية ركائزه.

ش��هدت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف السنوات 

األخرية فعاليات وأنشطة وحراك مجتمعي واسع متحور 

يف الكث��ري من جوانبه حول االهتامم بدعم ركائز الهوية 

الوطنية، وكان املحرك األسايس لهذا االهتامم هو الحرص 

عىل تعزيز قيم الوالء واالنتامء للقيادة الرشيدة وللوطن 

الغايل لدى األجيال الشابة، وتحصني مجتمعنا يف مواجهة 

تي��ارات وموجات عوملة جارفة تجت��اح العامل واملنطقة 

عىل حد س��واء؛ فبدالً من االنغ��الق عىل الذات واألخذ 

بالبدائ��ل الس��لبية يف مواجهة تيارات العوملة يف ش��تى 

تجلياته��ا ومظاهرها، يصبح تحص��ني املجتمع وتدعيم 

ركائ��ز الهوية وقيم املواطنة ه��و الخيار االيجايب والحل 

األمثل من أجل ضامن التعاطي مع العامل واالنفتاح عىل 

مختلف الثقافات والحضارات من دون خوف أو قلق.

وتحرص مؤسس��ات الدولة كافة، الس��يام املؤسسات 

الثقافي��ة واإلعالمي��ة والبحثي��ة عىل تنظيم النقاش��ات 

والحوارات العلمية لتب��ادل اآلراء واألفكار حول الُهوية 

الوطني��ة، وس��بل تعزيزه��ا، ودور املؤسس��ات املعنية 

بالرتبية والتنش��ئة االجتامعية عىل ه��ذا الصعيد، بدءاً 

باألرسة، املكون األس��ايس للتنش��ئة االجتامعية، وانتهاًء 

باملؤسس��ات اإلعالمية، مروراً بدور العبادة وقادة الرأي 

والفكر وامل��دارس والجامعات واملعاه��د الرتبوية وغري 

ذلك.

وكام سبق القول فإن موضوع الهوية الوطنية يشغل 

حيزاً اس��تثنائياً من اهت��امم القيادة الرش��يدة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وعىل رأس��ها صاحب السمو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املس��لحة »حفظ��ه الله«، وينعكس هذا 

االهتامم يف الخطط والسياس��ات املتوازن��ة التي تتبعها 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهي سياس��ات أثبتت 

جدواه��ا وآتت حصادها مبرور الس��نوات، ففي الوقت 

الذي يش��يد فيه العامل أجمع بكون دولة اإلمارات متثل 

واحة للتعددية الثقافية والتعايش بني األديان والثقافات 

كاف��ة، نجد حرصاً كبرياً عىل التمس��ك بخصائص الذات 

الوطنية والخصوصية الثقافية، بكل ما تعنيه من عادات 

وتقاليد وقيم وس��لوكيات وأمناط حياتية، ضمن معادلة 

دقيقة قامئة عىل أن التمسك بالُهوية ال يعني بالرضورة 

االنغ��الق ع��ىل الذات، يف ع��امل تحول فع��الً إىل مكون 

اتصايل أقل حج��امً من القرية  الكوني��ة الصغرية، التي 

راج الحديث عنها يف تس��عينيات الق��رن املايض، بفعل 

ما أفرزته ثورة االتصاالت واملعلومات مبوجاتها املتوالية.

والش��ك أن الحدي��ث عن الهوية الوطنية يس��تدعي 

بالرضورة حديثاً ال غنى عنه يف هذا السياق حول مصري 

اللغة، باعتبارها أحد املكونات الرئيسية للهوية الوطنية 

لألمم والشعوب، وما يضاعف أهمية هذا املحور يف أي 

نقاش��ات ذات صل��ة، أن اللغة العربي��ة تحديداً تواجه 

أسئلة مصريية وتزداد النقاشات العلمية حول مستقبلها 

يف ظ��ل الضغ��وط التي تحيط به��ا وتحد م��ن ارتباط 

األجيال الجديدة به��ا، والتحديات التي تواجها يف عرص 

االنرتنت ووس��ائل االتصال االجتامعي، التي لعبت دوراً 

ب��ارزاً يف إضفاء الغموض عىل مس��تقبل اللغة العربية، 

وأثارت املخاوف حول هذا املستقبل، السيام يف ظل تأثر 

اللغ��ة العربية وضعف محتواه��ا يف املناهج التعليمية 

حيث أصبحت لغ��ة ثانوية مقارنًة باللغ��ة االنجليزية، 

وم��ا ترتب عىل ذلك من تأثر األجيال الجديدة مبنظومة 

القيم الس��ائدة يف املناه��ج التعليمي��ة األجنبية، وغري 

بالت��ايل من أولوياتهم وقيمهم وأثر س��لباً عىل العادات 

والتقاليد املحلية.

حول اللغة العربية
تع��د اللغ��ة العربية م��ن أك��ر اللغات تحدث��اً ضمن 

يحرص صاحب 
السمو رئيس 

الدولة  على تدعيم 
ركائز الهوية 

الوطنية واالهتمام 
بروافدها ودعائمها 

كافة

 يحرص رئيس الدولة عىل االهتامم بالثقافة وتكريم املثقفني
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مجموعة اللغات الس��اميّة، وإحدى أكر اللغات انتشاًرا 

يف العامل، يتحدثها أكر من 422 مليون نس��مة، ويتوزع 

متحدثوه��ا يف الوطن العريب، باإلضاف��ة إىل العديد من 

املناط��ق الجغرافية املجاورة. اللغة العربية ذات أهمية 

قصوى لدى املس��لمني، فهي لغة القرآن، وقد أثّر انتشار 

اإلسالم، وتأسيس��ه دوالً، يف ارتفاع مكانة اللغة العربية، 

وأصبحت لغة السياسة والعلم واألدب لقرون طويلة يف 

األرايض التي حكمها املس��لمون، وأث��رت العربية، تأثريًا 

مب��ارًشا أو غري مبارش عىل كثري م��ن اللغات األخرى يف 

العامل اإلسالمي، كالرتكية والفارسية واألمازيغية والكردية 

واألردي��ة واملاليزي��ة واإلندونيس��ية واأللباني��ة وبعض 

اللغ��ات اإلفريقية األخرى مثل الهاوس��ا والس��واحلية، 

وبع��ض اللغ��ات األوروبية وخاص��ًة املتوس��طية منها 

كاإلس��بانية والربتغالي��ة واملالطية والصقلي��ة. كام أنها 

تُدرَّس بشكل رس��مي أو غري رسمي يف الدول اإلسالمية 

وال��دول اإلفريقية املحاذية للوطن العريب والعربية لغة 

رس��مية يف كل دول الوطن العريب إضافة إىل كونها لغة 

رسمية يف تشاد وإريرتيا وإرسائيل. وهي إحدى اللغات 

الرسمية الس��ت يف منظمة األمم املتحدة منذ االعرتاف 

به��ا يف املنظمة الدولية ع��ام 1973. واللغة العربية من 

أغزر اللغ��ات من حيث امل��ادة اللغوية، فعىل س��بيل 

املث��ال، يح��وي معجم لس��ان العرب الب��ن منظور من 

الق��رن الثالث عرش أك��ر من 80 ألف م��ادة، بينام يف 

اللغة اإلنجليزية فإن قاموس صموئيل جونس��ون، وهو 

من أوائل من وضع قاموًس��ا إنجليزيًا، من القرن الثامن 

ع��رش، يحتوي عىل 42 ألف كلمة وتحتوي العربية عىل 

28 حرفً��ا مكتوبًا. ويرى بعض اللغويني أنه يجب إضافة 

ح��رف الهمزة إىل حروف العربية، ليصبح عدد الحروف 

29. وتكت��ب العربي��ة من اليم��ني إىل اليس��ار - مثلها 

اللغة الفارس��ية والعربية وعىل عكس الكثري من اللغات 

العاملية - ومن أعىل الصفحة إىل أسفلها. 

يف منتصف س��نة 2010 أش��ارت مص��ادر إىل تقرير 

مخت��ص يذك��ر أن اللغ��ة العربية حققت من��ًوا مرتفًعا 

بوجودها ضمن قامئ����ة أكر ع����رش لغات استعم����االً 

يف اإلنرتن��ت، حيث حلّ������ت يف املرتب����ة الس��ابع��ة 

محقق���ًة نس��ب���ة انتش�����ار وصل����ت إىل 17.5 %، 

ومتفوق��ة عىل لغات حي��ة أخرى من بينها الفرنس��ية. 

وتحتل اللغة العربية اآلن املوقع الثالث يف لغات العامل، 

من حيث عدد الدول التي تقرها لغة رسمية، والسادس، 

من حيث ع��دد املتكلمني بها، والثامن من حيث متغري 

الدخل القومي، يف العام��ل االقتصادي، وهي متأرجحة 

من حيث املنزلة يف العوام��ل األربعة األخرى: )الثقايف، 

اللس��اين، االقتص��ادي العس��كري(. فف��ي جانب النرش 

اإلجاميل من العامل الثقايف، تحتل عامليًا املرتبة 22، و42 

يف النرش العلمي خاص��ة، وتهيمن عىل جزء من اإلعالم 

العريب، ولها حضور يف النظام التعليمي، وحضور أقل يف 

النظ��ام اإلداري والتنظيمي، وبذلك فهي إحدى اللغات 

اإلحدى عرشة األكر انتش��اًرا يف العامل، )حس��ب ترتيب 

ع��دد املتكلمني به��ا: الصيني��ة، اإلنجليزية، األس��بانية، 

العربية، الهندية، الروسية، الربتغالية، البنغالية، األملانية، 

اليابانية، الفرنس��ية(.  كام أن اللغة العربية من اللغات 

الث��امين، من بني ه��ذه اللغ��ات اإلحدى ع��رشة، التي 

تكاد تقتس��م املعم��ورة فيام بينها، وتحتف��ظ كل منها 

لنفس��ها بقاعدة جغرافية راس��خة: )املاندرين يف آس��يا 

الوسطى، واألس��بانية والربتغالية يف أمريكا الجنوبي���ة، 

واإلنجليزية يف أمريكا الش��املية، والعربي���ة يف ش��امل 

إفريقيا والش���رق األدىن، والهندي��ة والبنغالية يف أغلب 

القارة الهندية، والروس��ية يف أوروب��ا الرشقية(. كام أنها 

من بني اللغ���ات الس��ت التي يع��رف الناطق����ون بها 

تزاي��ًدا دميوغرافي��ً���ا أكر من غي���رها، وهي حس��ب 

الرتتيب: )األسباني���ة والربتغالي���ة والعربي��ة والهندية 

والسواحلية واملاليزية(.

واقع لغات العامل
ويشري باحثون إىل أن عدد لغات العامل )موسيل وآرش يف 

أطل��س لغات العامل الصادر عام 1994( يبلغ 6796 لغة 

معروفة األس��امء، بينام يرى باحثون آخرون أن عددها 

ال يتجاوز ستة آالف لغة تقريباً، وتذكر تقارير دولية إن 

لغة واحدة أو لغتني تقريباً تنقرض ش��هرياً، ويرى خرباء 

محمد بن راشد يطلق حزمة مبادرات لتعزيز مكانة اللغة العربية

الوثيقة الوطنية

 أق��رت الوثيقة الوطني��ة لدولة اإلم��ارات العربية 
املتح��دة 2021 مفهوم��اً مح��دداً ودقيق��اً للهوية 
الوطنية، ينص عىل أن الهوية الوطنية هي مجموع 
الس��امت والصف��ات املعنوية واملادي��ة التي تحدد 
الص��ورة الش��املة للف��رد والوط��ن، كام اس��تقرت 
األدبيات املتخصصة عىل أن هناك مكونات أساسية 
للهوي��ة الوطنية هي اللغة والدين واألخالق والقيم 
والع��ادات والتقاليد والتاريخ، وق��د أظهرت بعض 
الدراس��ات التي أجرتها هيئات وطنية متخصصة يف 
الشأن الثقايف املحيل أن هناك عنارص ضمن مكونات 
الهوية الوطنية للدولة أكرث عرضة لألخطار الثقافية 
مقارنة بغريه��ا، ومن هذه العن��ارص اللغة العربية 

والعادات والتقاليد والدين.
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أن هناك توجهاً دولي��اً نحو خفض عدد اللغات وتتبنى 

أوساطاً بحثية نظرية اللغة الوحيدة للمستقبل، أما عن 

توزي��ع اللغات عىل دول الع��امل فيوزعه وليم برايت يف 

املوس��وعة الدولية للغا���ت كالت�����ايل: 4 % يف أوروبا 

و15 % يف أمري��كا، و31 % يف أفريقيا، و50 % يف آس��يا 

واملحي��ط الهادئ، أما أكر الدول من حيث عدد اللغات 

املستخدمة فيها فهناك غينيا بيساو وأندونيسيا إذ تبلغ 

النسبة يف هاتني الدولتني فقط 25 % من إجاميل اللغات 

املعروفة يف العامل أي نحو 1529 لغة متداولة.

ويف دراس��ة حول اللغ��ات املوجودة ع��ىل االنرتنت 

حس��ب إحصاء اليونس��كو ع��ام 2003 كانت نس��بتها 

كالت��ايل: االنجليزية 35 %، والصينية 11,9 %، واليابانية 

10,3 % واالس��بانية 8,1 % واألملاني��ة 6,5 % والكورية 

4,2 % واإليطالية 3,6 % والفرنس��ية 3,3 % والربتغالية 

2,8 % والروس��ية 2,7 % والهولندي��ة 1,9 % ولغ��ات 

أخ��رى 9,5 %، وورد يف طبع��ة ع��ام 2002 من أطلس 

لغات العامل أن نصف لغات العامل مهددة باالنقراض، أما 

عن موق��ع العربية من بني لغات العامل فهي تتعرض ملا 

تتعرض له أكر من خمس��ة آالف لغة مختلفة مع عدد 

أكرب كثرياً م��ن اللغات واللهجات املتفرعة منها تتكلمها 

ش��عوب العامل، والتي قال الباحثون أنها تخضع لتأثريات 

العومل��ة التي تدف��ع باتجاه عملية س��يادة لغة الطرف 

الس��ائد عىل بقية اللغات فيام يس��ميه البعض بعملية 

التوحي��د اللغوي، حيث أصبح ينظر إىل  التنوع اللغوي 

كعقبة أمام التجارة وانتشار املعرفة.

ماذ يعني موت اللغة؟
يع��رف الباحثون موت اللغة إجرائياً بأنه تحول مجتمع 

ما عن اس��تخدام لغته إىل لغة أخرى، أياً كانت الظروف 

الكامن��ة وراء ذل��ك، وأياً كانت املكاس��ب التي يجنيها، 

من اس��تخدام اللغة الجديدة وقد يحدث ذلك بس��بب 

النظام التعليم��ي أو الظروف االجتامعية التي تقف يف 

ص��ف اللغة الجديدة، أو الضغوط السياس��ية التي ترد 

من خارج املجتمع نفس��ه، ومتوت اللغة حني ال يتحدث 

به��ا أح��د فاللغة إذا مرتبط��ة بأفراد ينطق��ون بها فإن 

ذهبوا ذهبت. كام يش��ري باحثون إىل أن لغة ما تختفي 

لي��س فقط ألن لغة أخرى تس��يطر عليه��ا، ولكن أيضاً 

ألن الناطق��ون بها يق��ررون التخيل عنه��ا وال ينقلونها 

ألوالده��م ويتنبأ متخصصون بأن 95 % من كل اللغات 

الحية ستموت خالل القرن القادم، وأنه يف الوقت الحايل 

تختفي عرش لغات يف كل عام يف مكان ما من العامل.

اللغة العربية 
هي علم وهوية 

وقيمة واالهتمام 
بها مسؤولية 

وطنية وجمتمعية 
تشرتك فيها األسرة 

واملؤسسات 
والهيئات التعليمية

اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى العرب واملسلمني فهي لغة القرآن
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 ويخت��رص الباحثون مراحل م��وت اللغة عندما تبدأ 

ثقافت��ان باحت��كاك، وتس��يطر إحداهام ع��ىل األخرى 

فيحدث للثقافة األدىن ما يس��مى بالتمثيل الثقايف الذي 

ي��ؤدي إىل ذوب��ان أمناطها الرئيس��ية يف أمن��اط الثقافة 

األق��وى، وتبدأ فق��دان هويتها ومن ث��م تذوب يف لغة 

الثقافة األقوى وليس��ت العربة بحجم العدد الذي متثله 

الثقافة األقوى بل بقوتهم ونفوذهم الحقيقي. وتنقسم 

هذه املرحلة بدورها إىل خطوات عدة تبدأ كالتايل:

- الخط��وة األوىل: الضغ��وط الت��ي متارس ع��ىل أفراد 

مجتمع ما للتحدث بلغة أخرى وهي ضغوط ثقافية أو 

سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية.

- الخط��وة الثاني��ة: ظهور ما يع��رف بالثنائية اللغوية، 

ويح��دث ذلك حني يتمكن أصح��اب اللغة األصلية من 

اس��تخدام مه��ارات اللغة األخ��رى ويحتفظون يف ذات 

الوق��ت مبقوم��ات لغته��م األصلي��ة ولكن م��ع تراجع 

اس��تخدامهم لها، وقد يكون الس��بب يف ذلك الرغبة يف 

التواصل مع أصحاب اللغة األقوى بغرض جني مكاسب 

معينة. والثنائية اللغوية هي وسيلة تعايش بني اللغتني 

وتعد صحية عىل قدر تعاون اللغتني ال تنافسهام.

- الخط��وة الثالثة: ظهور جيل جديد من األطفال يجيد 

اللغ��ة األقوى بدرجة أك��رب ويكر من اس��تعاملها تاركاً 

اللغة األصلية لآلباء واألجداد، ويشعر هذا الجيل بعدم 

مق��درة اللغة األصلية ع��ىل تلبية احتياجات��ه املعرفية 

والثقافية فيبتع��د متاماً عنها. وإجامالً ي��رى الخرباء أن 

قيم��ة اللغة ومقدرتها عىل البقاء ترتب��ط مبا يفعله بها 

متحدثوها، وأن تطورها رهن بتطور أهلها الناطقني بها، 

ألن��ه ال وجود للغة دون املتكلمني بها وال تحيا إال بحياة 

الناطقني بها. 

اللغة العربية واملجتمعات املحلية
وتع��د اللغ��ة العربية إح��دى مرتك��زات الُهوية، ويعد 

تح��دي عوملة الثقافة اللغوية م��ن أكرب التحديات التي 

تواج��ه اللغة العربي��ة التي تندفع يف اكتس��اح جارف 

للخصوصي��ات اللس��انية واللغوي��ة والثقافية التي هي 

القاعدة الصلبة للوجود املادي واملعنوي لألمة العربية، 

لتش��كل خطراً محدقاً بالهوية القومية. باعتبارها وعاء 

للثقاف��ة العربي��ة وللحضارة اإلس��المية، وهناك أخطاراً 

تتفاق��م باط��راد، ولي��س من ش��ك أن مس��تقبل اللغة 

العربي��ة يف ع��امل متغ��ري تهيم��ن عليه آلي��ات العوملة 

وضغوطه��ا، يقرتن بالتنمية الش��املة املتكاملة املتوازنة 

املستدامة. وبحس��ب باحثون كر، ومنهم معمر خويل، 

ف��إن اللغة العربية تعيش اليوم إش��كاالت العوملة بكل 

تعقيداته��ا فاملتتب��ع ألحوالها يف جميع أقط��ار الوطن 

العريب، يس��ترشف األخطار الكبرية التي تحملها العوملة، 

عىل وج��ود العربية لغة حية يف جمي��ع مناحي الحياة 

السياس��ية والثقافية والعلمي��ة والعملية. فقد أقصيت 

اللغ��ة العربي��ة ع��ن أن تكون لغ��ة البح��ث العلمي 

والتدري��س الجامعي يف معظم األقط��ار العربية، ويرى 

باحث��ون أن االبتعاد ع��ن اللغة األم تبع��د العرب عن 

املس��اهمة يف املنجزات الثقافي��ة والعلمية للحضارة يف 

عرصن��ا، فاملجتمع الذي ال ينج��ز ذلك يف بلده بلغته، ال 

يتفاع��ل مع العومل��ة يف الواقع، وال يتط��ور معها، ومن 

ال يتفاع��ل مع العوملة، وال يج��اري التطور يف االقتصاد 

والعلم والفنون بلغته من خالل مجاراتها للتطور، يبقى 

عىل هامش الحضارة اإلنسانية، وال يساهم فيها، بل أكر 

م��ن ذلك أيضا يحجب التطور ع��ن لغته ذاتها. فاللغة، 

ومعه��ا املفاهيم والثقاف��ة، ال تتط��ور إذا أقصيت من 

االس��تخدام يف املجاالت الديناميكية املتطورة واملتغرية 

باستمرار، مثل العلوم والفنون واالقتصاد، وإذا اقترصت 

استخدامها عىل األدب واملقالة والخطابة مثالً.

وم��ن ناحية أخرى ال تحارص اللغ��ة العربية فقط يف 

املؤسسات التعليمية فقط، وإمنا أيضاً يف معظم مناحي 

الحي��اة، فرنى نف��راً من أبناء األمة يعتقد أن اس��تعامل 

اللغة األجنبية دليل عىل التقدم والعلم، يف الوقت الذي 

يرى فيه أن استعامل اللسان العريب داللة عىل التخلف. 

وها هو ذا املثقف يطعم كالمه بالكلامت األجنبية داللة 

ع��ىل ثقافت��ه العرصية، وها هي ال��رشكات عىل األرض 

العربية تعل��ن عن حاجتها إىل موظف��ني يتقنون اللغة 

األجنبية، وها هي ذي املراسالت بني املصارف تستعمل 

اللغ��ة األجنبية، وها ه��ي ذي اإلعالن��ات يف الطرقات 

ويف الس��احات العامة وعىل واجهات املح��ال التجارية 

تستعمل الكلامت األجنبية وميانع أصحابها إذا ما طلب 

إليهم استبدال العربية باألجنبية.

ونالح��ظ يف الوقت نفس��ه أن العامل��ني والعامالت 

من الجنس��يات األجنبية عىل األرض العربية ليس��وا يف 

حاجة إىل أن يتعلم��وا العربية، ألنهم يقضون حاجاتهم 

وينف��ذون متطلباته��م باس��تعامل األجنبية م��ع أبناء 

العربي��ة، الذين تنازلوا عن لغتهم القومية ليتحدثوا مع 

هؤالء بلس��انهم أو بلس��ان أجنب��ي آخر.كام نالحظ أن 

املؤمترات العلمية التي تعقد يف وطننا العريب تُس��تعمل 

اللغ��ُة األجنبي��ة يف بعضها، مع أنه��ا تعالج موضوعات 

عربية والذين يحرضون غالبيتهم من الجنس��ية العربية 

لقد تزايد اس��تعامل اللغة اإلنجليزية يف الوطن العريب، 

ومل يع��د اس��تعاملها محص��وراً يف مج��ال التخصصات 

العلمية مثل الطب والهندسة.

اهتامم إمارايت رسمي بالهوية الوطنية
وقد ظهر االهتامم الرس��مي رفيع املس��توى مبناقش��ة 

موضوع الهوية الوطني��ة يف منتصف أبريل عام 2008، 

حني افتتح صاحب الس��مو الشي���خ محمد بن راش���د 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاك��م ديب »رعاه الله«، أعامل ملتق��ى الهوية الوطنية 

الذي نظمت��ه وزارة الثقافة والش��باب وتنمية املجتمع 

بقرص اإلم��ارات بالعاصمة أبوظب��ي، انطالقاً من دعوة 

صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدول��ة القائد األع��ىل للقوات املس��لحة »حفظه الله« 

بش��ان تخصيص 2008 عاماً للهوية الوطنية. وقد ناقش 

املؤمتر وقت��ذاك عىل مدى يوم��ني 25 ورقة عمل حول 

تحديات الهوية الوطنية يف املجاالت األمنية والتعليمية 

والدينية، إضافة إىل التحديات التي تواجه دولة اإلمارات 

كمجتم��ع مفتوح عىل الع��امل، وأطلع صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم ع��ىل أهم محاور 

ومكونات أول دراس��ة علمية خاص��ة بالهوية الوطنية 

وسبل ترسيخها يف أوساط مجتمع اإلمارات أعدتها وزارة 

الثقافة والش��باب وتنمية املجتمع بالتعاون مع ش��باب 

الجامعات الوطنية ورشكة استش��ارية عاملية متخصصة،    تهتم دولة اإلمارات باللغة العربية وتدعم كل املبادرات للمحافظة عليها
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حي��ث تناولت الدراس��ة البحث عن أس��باب ومواضع 

الخل��ل أو الضعف يف مرتكزات الهوية الوطنية وس��بل 

إيجاد حلول ناجحة وفعالة له��ذه الثغرات مع التأكيد 

م��ن خالل الوس��ائل اإلعالمي��ة، وكل الوس��ائل املتاحة 

عىل أهمية تعمي��ق روح االنتامء الوطني لرتاب وتراث 

دولتنا الحبيبة وترس��يخ مفه��وم املواطنة لدى كل فرد 

من أفراد مجتمعنا وترجمة ذلك سلوكاً ومامرسًة وعطاًء 

وإنتاجاً من أجل بناء جيل يؤمن بهويته، ويتسم بالوالء 

للقيادة الرش��يدة وثقافته العربية وكينونته اإلس��المية 

وتاريخه املجيد. وركزت هذه الدراس��ة عىل كل ما من 

شأنه تعزيز مفهوم املواطنة والهوية الوطنية عىل كافة 

الصع��د ويف مختلف االتجاهات مع التأكيد عىل أولوية 

التنمية املس��تدامة التي تس��تهدف اإلنس��ان للوصول 

بدولتن��ا إىل مص��اف ال��دول املتقدمة والس��عي لتتبوأ 

املرك��ز األول يف هذا املجال، إذا م��ا أخذنا بعني االعتبار 

فحوى خطاب صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

»حفظه الله«، الذي أكد أهمية إعطاء األولوية للتنمية 

املس��تدامة وحث جميع الجهات الرس��مية والش��عبية 

عىل العمل وبذل الجهود املشرتكة لتحقيق هذا الهدف 

الوطني الس��امي والنبيل. وكان صاحب الس��مو نائب 

رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم ديب قد أثنى 

عىل محاور وش��مولية الدراس��ة وما تحوي��ه من أفكار 

خالقة تتطل��ب تضافر كل الجه��ود الفردية والجامعية 

لبلورتها وإخراجها بأسلوب عميل وعلمي حضاري ميكن 

أن تك��ون تجربة ناجحة يعتد بها محلياً وإقليمياً كونها 

الدراسة العلمية األوىل عىل هذا املستوى. 

وكان تنظي��م ملتق��ى الهوي��ة الوطني��ة يس��تهدف 

توعية املجتمع اإلمارايت بأهمية الهوية الوطنية وس��بل 

الحفاظ عليها وتعزيزها وترسيخ مفهوم الهوية الوطنية 

وتعريفها بالشكل الصحيح، إضافة إىل توضيح مكونات 

وعن��ارص الهوية الوطنية وكيفية الحفاظ عىل كل عنرص 

من عنارصها بالسبل املناسبة.

وإذا كانت اللغة العربية هي أحد أهم دعائم الهوية 

الوطني��ة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، فإن االهتامم 

الرس��مي رفيع املس��توى بتعزيز اللغة يعرب بالفعل عن 

قيمته��ا وتأثريها الثقايف والحضاري، ويف هذا اإلطار أكد 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب »رعاه 

الله«، أن اللغة العربية هي لغة حياة نعيش��ها تعرب عنا 

مبختلف حاالتنا وليست ماضياً مندثراً و تاريخاً ال يصلح 

لزمننا الحارض، مش��دداً س��موه عىل أن املحافظة عليها 

هي مس��ؤولية وطنية وديني��ة وأخالقية ال تقترص عىل 

بلد واحد، بل متتد لتش��مل األمتني العربية واإلسالمية، 

وأوضح سموه أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم 

الذي خصنا به الله س��بحانه وتعاىل عن غرينا من األمم 

و املحافظة عليها هو من الحفاظ عىل ديننا اإلس��المي 

بتعاليم��ه ومبادئ��ه الت��ي تحم��ل للعامل رس��ائل حب 

وس��الم وأمان كام أنها جرس يربطن��ا بجذورنا وتاريخنا 

والطريق الرئيس يف رؤيتنا للمستقبل. وقد جاءت هذه 

الترصيحات الداعمة بقوة ملوقف املدافعني والحريصني 

ع��ىل اللغة العربية خالل حفل تس��لم س��موه »تقرير 

لجن��ة تحديث تعليم اللغة العربية« الذي حمل عنوان 

»العربي��ة لغ��ة حياة«، وقال صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد ب��ن راش��د آل مكتوم مبناس��بة إنج��از »تقرير 

لجنة تحديث تعليم اللغ��ة العربية«: نؤمن بأن رؤيتنا 

وطموحاتن��ا ملس��تقبل أفضل لدولة اإلم��ارات يبدأ من 

ما هي الهوية؟

الهوي��ة ه��و مصطل��ح يس��تخدم لوص��ف مفهوم 
الشخص وتعبريه عن فرديته وعالقته مع الجامعات 
)كالهوي��ة الوطنية أو الهوية الثقافية(، ويس��تخدم 
املصطل��ح خصوصاً يف علم االجت��امع وعلم النفس، 
وتلتف��ت إليه األنظار بش��كل كب��ري يف علم النفس 
االجتامع��ي، جاء مصطلح الهوي��ة يف اللغة العربية 
من كلم��ة: )هو(، والهوية بش��كل عام هي مجمل 
الس��امت التي متيز ش��يئاً عن غريه أو ش��خصاً عن 
غ��ريه أو مجموعة عن غريه��ا، كل منها يحمل عدة 
عن��ارص يف هويته. عن��ارص الهوية هي يشء متحرك 
دينامييك ميك��ن أن يربز أحدها أو بعضها يف مرحلة 
معينة وبعضها اآلخر يف مرحلة أخرى. ومن املعروف 
أن الهوية الش��خصية تعني تعرف ش��خصاً بش��كله 
واس��مه وصفاته وجنس��يته وعمره وتاريخ ميالده. 
أم��ا الهوية الجمعية )وطني��ة أو قومية( فتدل عىل 
ميزات مشرتكة أساسية ملجموعة من البرش، متيزهم 
ع��ن مجموعات أخرى. أفراد املجموعة يتش��ابهون 
بامليزات األساس��ية التي كونته��م كمجموعة، ورمبا 
يختلف��ون يف عنارص أخرى لكنها ال تؤثر عىل كونهم 

مجموعة.
وتع��رف الهوي��ة الوطني��ة عىل أنه��ا مجموعة من 
األفكار املبنية ح��ول مفهوم األمة املتعدد الجوانب 
وح��ول الطرق الت��ي يربط بها األف��راد والجامعات 
أنفس��هم بتلك األف��كار، وتحتوي الهوي��ة الوطنية 
نات ثابتة، وهي البيئة والتاريخ املش��رتك  ع��ىل مكوِّ

والدين.

تنظيم ملتقى 
الهوية الوطنية 
يستهدف توعية 

اجملتمع اإلماراتي 
بأهمية الهوية 
الوطنية وسبل 
احلفاظ عليها 

وتعزيزها وترسيخها

ويل عهد الشارقة يشهد احتفاالً مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية
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مدارس��نا وصفوفنا ومناهجنا التعليمي��ة وأن االهتامم 

باللغ��ة العربي��ة وتطوير طرائق وأس��اليب تدريس��ها 

وتعليمه��ا جزء ال يتجزأ من هذه الرؤية وال يقل أهمية 

ع��ن االهتامم بالتعليم بش��تى فروع��ه، فاللغة العربية 

هي علم وهوية وقيمة واالهتامم بها مس��ؤولية وطنية 

ومجتمعية تش��رتك فيها األرسة واملؤسس��ات والهيئات 

التعليمية مبراحلها ومس��توياتها كافة واملجتمع عموماً. 

ووجه س��موه املؤسس��ات التعليمية أن تتخذ أساليب 

مبتك��رة يف التعلي��م لجعل جيل املس��تقبل يحب لغته 

األم وتدفع��ه لإلبداع واالبتكار فاللغة العربية لغة حياة 

وعرصية غني��ة والتقرير الذي بني أيدينا اليوم هو نتاج 

جهد وبحث ودراس��ة والتوصيات الت��ي يتضمنها قيمة 

وتس��تحق العمل بها وس��نبدأ بأنفس��نا، وأوجه وزارة 

الرتبي��ة والتعليم والهيئات واملؤسس��ات املعنية بقطاع 

التعلي��م يف الدول��ة أن تك��ون الس��باقة باألخ��ذ بهذه 

التوصي��ات وخاص��ة ما يتعل��ق بتعليم اللغ��ة العربية 

بأس��اليب مبتكرة ومشوقة تحبب جيل املستقبل بلغته 

األم وتدفعه لإلبداع واالبتكار، وقال سموه: »بالنسبة لنا 

العربية لغة حياة لإلنس��انية جمع��اء فهي لغة األجداد 

واآلباء وأساس حضاراتنا ومعيار وحدتنا كأمة عربية، لذا 

فاملس��ؤولية التي تقع علينا اليوم هي مسؤولية وطنية 

ودينية وأخالقية وبلغتنا تتحقق عزتنا وهي التي تقودنا 

إىل تحقي��ق نقل��ة نوعية يف التعلي��م واإلعالم والرتجمة 

والعلوم كافة وتعزز متسك أجيالنا بلغة الضاد لغة«.

وأكد س��موه أن ما يتضمن��ه التقرير من نتائج قيمة 

يشكل املدخل األس��ايس للمرحلة التنفيذية الهادفة إىل 

االرتق��اء بجوان��ب تعليم اللغة العربية واس��تخداماتها 

كاف��ة يف العلم واملعرف��ة واملجتمع واملدرس��ة واملنزل، 

مضيف��اً س��موه أن تعلي��م وتعل��م اللغ��ة العربية هو 

مس��ؤولية فردية ومجتمعية لغرس حب اللغة العربية 

يف نفوس األبناء كقيمة أصيلة. وأضاف س��موه أن رؤية 

اإلمارات 2021 تهدف إىل جعل الدولة مركزاً لالمتياز يف 

اللغة العربية وأن دولة اإلمارات أخذت عىل عاتقها رفع 

ل��واء املحافظة عىل اللغة العربي��ة ودعم كل املبادرات 

الهادفة للحفاظ عليها وجعلها متطلباً أساسياً يف املراحل 

الدراس��ية ويف الجامعات وتحديث أساليب تعليمها مبا 

ينم��ي القدرات اللغوية للطلبة ويش��كل محوراً ينهض 

بالحرك��ة التعليمية عموم��اً وعالقتها باللغ��ة العربية. 

ولفت سموه إىل أهمية اللغات بالنسبة لألمم باعتبارها 

الروة األعظم قيمة ألن اللغة ركن أس��ايس يف حضارات 

األمم ومل تس��د أمة ال تستند يف تطوير علومها ومعارفها 

ع��ىل لغتها األم فكيف إذا كانت تلك اللغة هي العربية 

الت��ي مثلت جرساً لنقل الثقاف��ة والعلوم واآلداب ليس 

لألم��ة العربية فق��ط وإمنا ألمم وحض��ارات أخرى عرب 

القرون. كام وجه س��موه رس��الة إىل الش��باب يف دولة 

اإلمارات والوطن العريب يحثهم فيها عىل التمسك باللغة 

العربية واملحافظة عليها باعتبارها لغة عرصية إذا عرفنا 

كيف نس��تخدمها ونتعلمها ونعلمها، وق��ال: »أريد أن 

أوجه رس��الة ألبنايئ وإخواين يف اإلمارات والوطن العريب 

وأقول لهم: احرصوا عىل لغتكم العربية مثلام تحرصون 

عىل النجاح والتفوق«.

مبادرات تاريخية وحضارية
أطل��ق »مجلس محمد بن راش��د للسياس��ات« لتعزيز 

التواصل م��ع املجتمع  مب��ادرات ع��دة لتعزيز مكانة 

اللغة العربية، وقد أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب أن رؤية اإلمارات 2021 تهدف لجعل 

الدولة مركزا لالمتياز يف اللغة العربية، مش��دداً س��موه 

عىل أن اللغة العربية هي أداة رئيس��ية لتعزيز هويتنا 

الوطني��ة لدى أجيالن��ا القادمة ألنها املع��ربة عن قيمنا 

وثقافتنا ومتيزنا التاريخي. وقال س��موه: »لغتنا العربية 

هي لغة حية غني��ة نابضة بالحياة بقيت محافظة عىل 

أصالته��ا ألكر من ألفي عام وتتميز بقدرتها عىل مواكبة 

الحارض واملس��تقبل، واملس��اهمة يف الحفاظ عىل اللغة 

العربي��ة هي قيمة إس��المية وفريضة وطنية وترس��يخ 

لهويتنا وجذورن��ا التاريخية. جاء ذلك مبناس��بة إطالق 

س��موه حزمة من املب��ادرات النوعي��ة الهادفة للحفاظ 

ع��ىل اللغة العربية وتعزيز مكانته��ا يف املجتمع، حيث 

شملت املبادرات ميثاقاً للغة العربية لتعزيز استخدامها 

يف الحياة العامة، ومجلساً استشارياً برئاسة وزير الثقافة 

لتطبي��ق مبادئ امليث��اق ورعاية كافة الجه��ود الهادفة 

لتعزي��ز وضع اللغ��ة العربية. كام تم إط��الق مبادرات 

تتعلق بإحياء اللغة العربية كلغة للعلم واملعرفة وإبراز 

املبدع��ني من الطلبة فيها وش��ملت املب��ادرات إطالق 

كلية للرتجمة ومعهد لتعليم العربية لغري الناطقني بها، 

باإلضافة ملبادرة إلكرتوني��ة لتعزيز املحتوى العريب عىل 

اإلنرتنت، وقد أعلن س��موه عن املبادرات خالل تدشينه 

الجلسة األوىل ملجلس محمد بن راشد للسياسات الذي 

أمر سموه بإطالقه ليكون قناة جديدة للتواصل مع كافة 

فئ��ات املجتمع ومنصة جديدة لط��رح األفكار الوطنية 

املبدع��ة، وأكد س��موه خ��الل كلمته أن تعزي��ز مكانة 

أطلق حممد بن 
راشد حزمة من 

املبادرات النوعية 
الهادفة للحفاظ 

على اللغة العربية 
وتعزيز مكانتها يف 

اجملتمع

غرس حب اللغة العربية يف نفوس األبناء كقيمة أصيلة
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اللغة العربية ميثل مصلحة وطنية رئيس��ية.. ألن الهوية 

اإلماراتية مرتبطة بش��كل كبري باللغ��ة العربية »فاللغة 

ه��ي أداة الفكر..وهي وعاء الثقاف��ة، وهي املعربة عن 

قيمن��ا وأصالتن��ا وجذورن��ا العربية واإلس��المية، وال بد 

ألبنائن��ا أن يرتبطوا بثقافتهم ومجتمعهم وقيمهم«، كام 

قال س��موه: »بأن التحديات الت��ي تواجه اللغة العربية 

كبرية، ونحن مدركني لحجم هذا التحدي..وأنا بطبيعتي 

أح��ب الحديث عن الحلول وليس عن املش��اكل فقط..

وبطبيعتي أن��ا متفائل..وأعتقد أننا نس��تطيع أن نفعل 

الكثري لخدمة هذه اللغة العظيمة«.

مب��ادرات نوعية لتعزيز وض��ع اللغة العربية أطلقها 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم يف 

كلمته التي ألقاها يف مجلس محمد بن راشد للسياسات 

حزم��ة نوعية من املبادرات الهادفة لتعزيز مكانة اللغة 

العربي��ة، وكان��ت أولها »ميثاق اللغ��ة العربية« والذي 

يهدف لتعزيز وضع اللغة العربية والرتكيز عىل مكانتها 

يف املجتمع وليكون مرجعا لجميع السياس��ات والقوانني 

املتعلق��ة بحامية اللغة العربية وتعزيز اس��تخدامها يف 

الحياة العامة مثل استخدام اللغة العربية يف التعامالت 

الحكومي��ة الداخلي��ة والخارجية ويف كاف��ة الخدمات 

الحكومية املقدمة للجمهور. وإعطاء األولوية يف الربامج 

اإلعالمية عىل القنوات املحلي��ة للغة العربية. باإلضافة 

لتوفري املعلومات التي يحتاجها املستهلك باللغة العربية 

باإلضاف��ة للغات األخرى، أما املجلس االستش��اري للغة 

العربي��ة والذي أطلقه صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د فس��يكون مس��ؤوالً عن رعاية ودعم الجهود 

الرامي��ة لتطبي��ق مب��ادئ وتوصي��ات »ميث��اق اللغة 

العربية« ويرأس��ه وزير الثقافة ويضم نخبة من العلامء 

واألكادمييني واملتخصصني وسيرشف املجلس عىل تعزيز 

ورعاية جهود الحفاظ عىل اللغة العربية عىل مس��توى 

دولة اإلمارات وتنس��يق الجه��ود الحكومية واألهلية يف 

هذا املجال.

كام أعلن صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 

آل مكتوم عن تش��كيل لجنة خرباء عربية دولية تهدف 

إىل إع��ادة إحياء اللغ��ة العربية كلغة للعل��م واملعرفة 

وتحدي��ث أس��اليب تعليمه��ا، وتقديم من��وذج عرصي 
لتعليمه��ا مبا يع��ود بالفائدة ليس ع��ىل دولة اإلمارات 

وحده��ا بل عىل كاف��ة الدول العربية، وي��رتأس اللجنة 

الدكتور فاروق الباز وتضم أعضاء بارزين عىل املستويني 

الع��ريب من العل��امء والكتاب والرتبوي��ون باإلضافة إىل 

ش��خصيات عاملية م��ن الخرباء بأس��اليب تعل��م اللغة 

العربي��ة واللغات األخرى وس��تكون أوىل مهامها إعداد 

تقرير يتضمن مقرتح��ات تطوير تعلم اللغ��ة العربية، 

ويكون مدخالً لتطوير مناهج اللغة العربية وأس��اليب 

تعليمه��ا وذلك بهدف إحداث تغيري جذري وش��امل يف 

هذه األس��اليب، وميكن لكافة الدول العربية اس��تخدام 

نتائ��ج عمل اللجنة وذل��ك بهدف إع��ادة مكانة اللغة 

العربية كلغ��ة حضارة وعلم وثقافة له��ذه األمة. ومن 

ضمن املبادرات الجديدة والهادفة لتعزيز اللغة العربية 

يف املدارس أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم عن تنظيم مس��ابقات مدرس��ية يف املدارس 

الحكومية والخاصة تهدف إلبراز املبدعني واملتميزين يف 

اللغة العربية من الطلبة ورعايتهم، وستشمل املسابقات 

مجاالت الكتابة، والخط العريب والقراءة باإلضافة للشعر 

العريب. وس��ترشف ع��ىل هذه املس��ابقات وزارة الرتبية 

والتعليم ضمن سلسلة من الفعاليات السنوية الرئيسية 

خالل العام الدرايس. كام تش��مل املب��ادرات التي أعلن 

عنها صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

إط��الق معهداً لتعليم اللغ��ة العربية لغري الناطقني عن 

طري��ق جامع��ة زايد، وه��و أول معهد س��يكون ضمن 

شبكة من املعاهد، وس��يتم التعاون فيه مع الجامعات 

املتخصصة حول العامل إليف��اد الطالب والبعثات لتعلم 

اللغة العربية يف اإلمارات، حيث سيش��كل املعهد فرصة 

لجميع املهتمني حول الع��امل لإلطالع عىل الرتاث العريب 

الغني، كام يهدف املعه��د لتلبية الطلب املتنامي عاملياً 

لتعلم اللغة العربية ولتكون اإلمارات مركزاً رئيسياً لذلك 

عىل مستوى املنطقة، كام أعلن صاحب السمو يف كلمته 

عن إنش��اء كلية للرتجمة ضمن مظل��ة كلية محمد بن 

راش��د لإلعالم يف الجامعة األمريكي��ة بديب والتي تهدف 

لتخريج املرتجمني والذين ستتزايد الحاجة إليهم خاصة 

م��ع السياس��ات والقوان��ني الجديدة التي س��تعزز من 

اللغ��ة العربي��ة يف املجتمع، كام ته��دف الكلية لتعزيز 

وضع اإلمارات كمرك��ز حضاري لرتجمة العلوم واملعرفة 

وحرك��ة التعري��ب يف املنطقة، وأعلن صاحب الس��مو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم يف ختام كلمته التي 

ألقاها يف »مجلس محمد بن راشد للسياسات« أيضاً عن 

مبادرة إلكرتوني��ة لتعزيز املحتوى العريب عىل اإلنرتنت، 

حيث س��يرشف صن��دوق االتصاالت ونظ��م املعلومات 

التابع للهيئة العام��ة لالتصاالت عىل هذه املبادرة التي 

ته��دف لتطوي��ر األدوات والربام��ج التي س��تعمل عىل 

تعزيز املحتوى العريب عىل الشبكة العنكبوتية بالتعاون 

مع الباحث��ني واملهتمني يف هذا املجال من املؤسس��ات 

واألفراد.

خصائص الهوية اإلماراتية
يف دراس��ة لها بعن��وان »الفضائي��ات اإلماراتية والهوية 

الوطنية للش��باب الجامعي اإلمارايت تعزيز أم تهديد؟«، 

حاولت الدكتورة ثريا أحمد البدوي األس��تاذ املس��اعد 

يف قس��م االتص��ال الجامه��ريي يف جامع��ة الش��ارقة 

اختبار عالقة املضمون اإلعالم��ي الغريب الذي يبث عرب 

الفضائيات اإلماراتية بالهوية الوطنية للش��باب اإلمارايت 

الجامع��ي م��ن خالل طرح س��ؤال رئييس م��ؤداه: هل 

يؤدي االعتامد عىل املضم��ون الغريب إىل تدعيم الهوية 

الوطني��ة أم إىل إضعافها؟. وقد خلصت الدراس��ة التي 

اس��تعرضت الدكتورة ثريا الب��دوي نتائجها يف محارضة 

غطت تفاصيلها صحيفة »البيان« يف 18 س��بتمرب 2009 

إىل وج��ود إدراك إيجايب من قبل الش��باب للش��خصية 

اإلماراتية، وإىل متسك متوسط املستوى بالهوية الوطنية 

ويتم ذلك بعيداً ع��ن الفضائيات اإلماراتية، حيث تؤثر 

عوامل التنش��ئة االجتامعية يف هذا الس��ياق من خالل 

عمليات تربوية مرتبط��ة بأجيال تورث القيم والعادات 

والتقاليد. وحول موضوع الدراسة »غري املنشورة« ذكرت 

الدكتورة ثريا البدوي يف حوار مع صحيفة البيان وقتذاك 

أنه يف حالة وجود دور للفضائيات اإلماراتية، فإنه يتسم 

بالس��لبية حيث تهدد متسك الشباب بهويتهم من خالل 

عرض مضام��ني مخالفة لواقع املجتمع اإلمارايت، وتكمن 

الخطورة يف املضمون الخليجي بصورة أكرب من املضمون 

الغ��ريب، حيث يعرض الواقع الخليجي عىل أنه النموذج 
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السائد يف املجتمع مام يكس��به مصداقية لدى الشباب 

الذين يس��عون إىل تبنيه وتطبيق��ه يف حياتهم العملية. 

وقد أظهرت الدراسة أن املضامني األمريكية -رغم انبهار 

الش��باب وتأثر البعض بها- ق��د تخلق حالة من »التأثري 

املرتد«، حيث يزداد التمسك ببعض مكونات الهوية مع 

زيادة التعرض للمضامني الغربية.

وقد أظه��ر الش��باب الجامعي إيجابي��ة يف التعامل 

م��ع املنتج��ات اإلعالمي��ة األمريكي��ة الت��ي دفعت به 

نحو مرحل��ة التفاعل والتهجني بني قيم��ه وقيم اآلخر. 

يف املقاب��ل، أعرب املثقف��ون عن تبعية الش��باب لتلك 

املضام��ني بفعل عوامل ذاتية م��ن جهة ومجتمعية من 

جه��ة أخ��رى. وميكن الق��ول إن الفضائي��ات اإلماراتية 

تق��رب املواطن م��ن مجتمعه وقضاياه يف حني تس��هم 

يف تعزي��ز الهوية الثقافية بصورة متوس��طة خاصة فيام 

يتعلق باملك��ون اللغوي والقيمي. يف��رس ذلك يف إطار 

قلة الرقاب��ة واالهت��امم بالصالح الخ��اص، حيث تهتم 

الفضائيات بالربامج الرتفيهية التي تعود عليها بالفائدة، 

ه��ذا باإلضافة إىل عدم وجود »سياس��ة« يف التليفزيون 

للنه��وض بالثقاف��ة يف املجتمع، أما عن مع��دل إدراك 

الش��باب اإلمارايت ملعنى كلمة »هوي��ة« تقول الدكتورة 

الب��دوي: إن عدداً كبرياً من الش��باب الجامعي مجتمع 

الدراسة بلغت نسبته 96 % يؤكد إميانه بأن كل مجتمع 

الب��د وأن يتمتع بش��خصية ذاتية خاصة ب��ه متيزه عن 

غريه من املجتمعات. وبالتطبيق عىل املجتمع اإلمارايت، 

يرى 93,5 % من عينة الدراس��ة أن الشخصية اإلماراتية 

تكتس��ب أصالتها من أصالة املغفور له بإذن الله تعاىل 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، وتتمتع بعدة مزايا 

إيجابية مثل االتزان والتع��اون واألمانة والكرم والتقدم 

والتطور، وقد جاءت س��مة االت��زان يف املرتب���ة األوىل 

53,5 % والكرم يف املرتبة الثانية 41 % والتقدم والتطور 

يف املرتبة الثالثة 9,5 %، ويالحظ أنها يف معظمها سامت 

متيز املواطن اإلمارايت كفرد ينتمي إىل املجتمع. 

وإذا كانت الرتكيبة الس��كانية تعد من أهم األسباب 

التي تؤث��ر عىل هوية املجتمع اإلم��ارايت، فإن للمثقف 

الدين��ي رأي آخ��ر، فبالنس��بة له تختل��ف اإلمارات يف 

محافظتها ع��ىل الهوية الوطنية تبع��اً لدرجة اختالطها 

باملدني��ة الحديثة وق��د تفقد جزءاً م��ن هويتها وذلك 

بفقدانه��ا للغة العربي��ة التي تتمتع به��ا الدولة حيث 

يتواج��د الناس الذين يتكلمون باللغ��ة اإلنجليزية عىل 

مستوى املؤسس��ات األهلية والحكومية والتعليمية، أما 

اإلم��ارات فام زالت محافظة عىل هويتها بش��كل كبري، 

م��ن جهة أخرى، يع��زو بعض املثقفني إش��كالية هوية 

املجتم��ع اإلم��ارايت إىل األجواء املفتوح��ة من فضائيات 

عربي��ة وأجنبية، بالنس��بة لهم، تب��ث الفضائيات مواد 

إعالمية يف اتجاه معاكس للموروث الشعبي، مام يوضح 

ارتب��اط مفه��وم الهوية ل��دى مثقفي الدراس��ة بالبعد 

الثقايف والقيمي.

ومن جهة أخ��رى، ارتبط مفهوم الهوية لدى املثقف 

اللغوي بعن��ارص املواطن��ة، حيث يربط ب��ني مفهومه 

للهوية ومدى قدرة املواط��ن عىل التحكم يف بلده، ويف 

هذا الس��ياق، أظه��ر معظم مثقفو الدراس��ة خوفاً من 

وجود م��ؤرشات تؤثر يف الهوية، أو أنه��ا تكاد تفقد يف 

بعض اإلمارات دون غريها، وذلك رغم تأكيدهم عىل أن 

دول��ة اإلمارات »تكافح من أج��ل الحفاظ عىل هويتها، 

وتبق��ي عىل ال��رتاث وتهتم باللغة والتنش��ئة الدينية«، 

واستندت النخبة األكادميية يف تفسري مواقفها عىل عدة 

أس��باب، ارتبط البعض منها بالرتكيبة السكانية املتعددة 

وغري املتجانس��ة عىل املستوى الثقايف والديني والعرقي، 

مام يؤثر عىل الش��عور بالوالء للوطن ومن ثم قد تتأثر 

الهوي��ة اإلماراتية به��ذه الفئات التي ترتمز بش��خصية 

بلدها وتحاول أن توجه اإلمارات بفكرها.

وذكر تقرير الصحيف��ة يف خامتته أن خطورة العاملة 

الواف��دة تتمث��ل يف القي��م والثقافة واملعتق��دات التي 

يحملونها، حيث يش��كل الوافدون القادمون من بيئات 

ثقافية مختلف��ة نوعاً من الضغط ع��ىل القيم املتوارثة 

األصيل��ة يف املجتم��ع اإلم��ارايت، كقيمة الوف��اء، وحب 

الوط��ن، واالنت��امء للغة العربي��ة، وللقومي��ة العربية، 

والصدق، وإغاث��ة امللهوف، حتى عالق��ة املرأة بالرجل 

أصب��ح فيها كث��ري من الرشوخ. وكذل��ك ظاهرة انفصال 

األبناء عن اآلباء.

مهددات اللغة العربية 
يرى الخ��رباء واملتخصص��ون أن إهامل اللغ��ة العربية 

واستبدالها بلغات أخرى من شأنه التأثري سلباً يف الهوية 

الوطنية وإفقاد اإلنسان العريب جزءاً مهام من مقومات 

هويته وذاته الحضارية، ويرى هؤالء الخرباء أن االهتامم 

باللغ��ة العربية هو مس��ؤولية األرسة يف املقام األول ثم 

التعليم األس��ايس ووس��ائل اإلعالم، وهذا يتطلب وضع 

خط��ة مجتمعي��ة متكامل��ة تتحمل فيها كل مؤسس��ة 

مسؤوليتها وتقوم بدورها، ويشدد كثري من الخرباء عىل 

أن تعلم اللغات األجنبية ال يتعارض مطلقاً مع االهتامم 

بدراس��ة اللغ��ة العربي��ة كام ه��و مطل��وب يف العرص 

الحديث، انطالقاً م��ن أن اإلطالع عىل الثقافات األخرى 

كان وراء النهض��ة التي حدثت يف الحضارة اإلس��المية، 

حي��ث إنهم اطلعوا عىل الثقافات األخرى وترجموا منها 

وحصلوا عىل معارف وبنوا عليها وأسسوا ثقافات قامت 

املساهمة يف 
احلفاظ على اللغة 
العربية هي قيمة 
إسالمية وفريضة 

وطنية وترسيخ 
للهوية
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عليها حض��ارات حديثة، فيام يلفت خ��رباء آخرون إىل 

أن الخط��ر الثقايف عىل اللغ��ة العربية ال يأيت من لغات 

أخ��رى بل م��ن ظاه��رة »ازدواج اللغ��ة« أو ما يعرف 

إعالمياً ب�»العربيزية« وه��و مصطلح يجمع بني كلمتي 

عريب وإنجلي��زي، ويجمع بني اللغتني يف س��ياق واحد، 

وقد أصبحت أمراً مألوفاً يف السنوات األخرية بني أوساط 

الش��باب، بحيث بات يش��كل تهديداً ثقافي��اً وحضارياً 

للثقافة العربي��ة األصيلة، واملتتبع له��ذه الظاهرة يرى 

م��دى التأثري الس��لبي لها يف اللغة العربي��ة كون اللغة 

األجنبية هي الدخيلة، وأصبحنا نالحظ ضعف استخدام 

اللغ��ة العربية ب��ني مختلف األجي��ال يف الوقت الحايل، 

األم��ر الذي يعترب مؤرشاً خط��راً بالتتابع الزمني، كام أن 

لذلك انعكاس��ات كبرية عىل الهوية الوطنية يف املنطقة 

العربية بشكل عام. ويقول الدكتور بسيوين حامدة عميد 

األكادميية الدولي��ة لعلوم اإلعالم يف مرص أن هناك قلقاً 

حقيقياً ومخاوف مرشوعة بش��أن مكانة اللغة العربية 

كجوهر للهوية العربية اإلس��المية، وهو قلق ومخاوف 

يدعمه��ا الواقع املعييش والتهدي��دات التي يحملها بني 

طياته اإلعالم الجديد ممثال يف الواقع االفرتايض لالنرتنت 

والفضائي��ات ووس��ائل التواصل االجتامعي، وس��يطرة 

العامية عيل اللغة الفصحى، وانتش��ار التعليم األجنبي 

عيل حس��اب اللغة العربية وغري ذلك كثري. فاللغة هي 

الس��ياج الذي تتحصن به الثقافة بل هي الثقافة ذاتها 

وهي الس��ياج الذي تتحصن به الهوي��ة بل هي الهوية 

ذاته��ا، فاللغة ه��ي اصل الثقاف��ة والثقافة هي جوهر 

الهوية وتحمل العوملة بني جنباتها وعىل رأسها االنرتنت 

تهدي��داً حقيقي��اً للغة العربي��ة، وذلك لهيمن��ة اللغة 

االنجليزية عيل لغة االنرتنت ولغة اإلعالم الجديد ولغة 

التخاطب اإلعالمي والسيايس، واملشكلة ليست يف سعة 

انتشار اللغة االنجليزية وانحسار العربية، ولكن الخطر 

يكمن يف ارتباط اللغة بالقيم وأمناط االس��تهالك الحياة 

والزواج واملعيش��ة والعالقات االجتامعية واألرسية ويف 

الدين، ومن ثم أثرها وتهديدها للهوية.  ويرى الدكتور 

بسيوين حامدة أن ذلك ال يعني البتة أن الهوية هي لغة 

ودين فقط، ولكنها تراث إنساين مشرتك والهوية ليست 

ماضياً فقط ولكنها مس��تقبل أيضاً وه��ي قابلة للتطور 

والتفاع��ل، املهم أال يكون ذلك عيل حس��اب القواس��م 

املشرتكة والجذور التي يؤدى اقتالعها إىل ضياع الوجود. 

الهوية الوطنية واملناهج التعليمية
يبدي املس��ؤولون يف دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة 

اهتامم��اً واضح��اً بتدعي��م مكون��ات الهوي��ة الوطنية 

وترس��يخها، ويف هذا اإلطار كان س��مو الشيخ هزاع بن 

زايد آل نهيان مستش��ار األمن الوطن��ي، ونائب رئيس 

املجل��س التنفيذي إلمارة أبوظبي، ق��د أكد أن »الهوية 

الوطنية ال تس��تقيم وال تتامس��ك دون مناهج تعليمية 

تنهض بها وترس��خ دورها ومكانته��ا« ما يعكس أهمية 

أن تس��اير املناهج التعليمية متطلبات الهوية الوطنية. 

كام تطرق س��موه خالل لقاء ج��رى أوائل ابريل املايض 

م��ع بعض املس��ؤولني التنفيذيني يف إم��ارة أبوظبي إىل 

أهمي��ة اللغة العربية ودورها يف التعليم وتعزيز الهوية 

الوطنية، مشدداً سموه عىل رضورة أن تلبي السياسات 

التعليمية متطلب��ات الهوية الوطنية وأن يكون التعليم 

مع��رباً عن الهوية الوطنية للجي��ل الجديد وفقاً لثوابت 

الثقافة العربية واإلسالمية ملجتمع اإلمارات.  ويرى كثري 

من املراقبني إن توجيهات س��مو الشيخ هزاع بن زاي���د 

آل نهيان تعيد ترتيب األولويات يف الشأن التعليمي من 

خالل التش��ديد عىل االهتامم باللغة العربية واعتبارها 

دعام��ة التعلي��م ومكون أس��ايس من مكون��ات الهوية 

الوطنية. ويف هذا اإلط��ار يرى الكاتب أحمد منصور يف 

مقال بعن��وان »الهوية والتعليم واللغة« نرشته صحيفة 

»االتح��اد« بتاريخ 9 أبري��ل 2013، أن برام��ج التعليم 

األس��ايس يف املدارس وأيضاً التعلي��م الجامعي ركزت يف 

الس��نوات األخرية عىل اللغة اإلنجليزية بش��كل مكثف 

كونه��ا لغة العل��م والتقنية يف الع��رص الحديث، وعىل 

اعتب��ار أن إتقان اإلنجليزية يفتح املج��ال أمام الطالب 

للتفاع��ل والتواصل م��ع آخر االبتكارات واالكتش��افات 

العلمي��ة، ك��ام أنها لغة ال غن��ى عنها يف ع��امل التجارة 

واألع��امل والصناعة، ورغم أن اللغة اإلنجليزية وس��يلة 

تس��اعد الجيل الجديد عىل التفاعل مع العلوم الحديثة 

والنهل م��ن املعارف اإلنس��انية والتواص��ل الحضاري، 

ولكنها ليس��ت املكون األس��ايس للثقاف��ة الوطنية، وال 

ينبغ��ي أن تغلب عىل اللغ��ة العربية يف حياتنا اليومية، 

ك��ام يق��ول املنصوري، ال��ذي يضي��ف قائالً: ه��ذا ما 

ش��اهدناه يف الس��نوات املاضية من إقح��ام لإلنجليزية 

يف بع��ض األحي��ان أكر من ال��الزم يف التعلي��م، بحيث 

أصبحت نس��بة الحصص الدراس��ية باإلنجليزية ضعف 

العربي��ة، كام أصبح إتقان اإلنجليزي��ة رشطاً للقبول يف 

جامعاتنا الوطنية ولغة التدريس يف معظم التخصصات. 

ويختت��م الكاتب مقاله مش��رياً إىل أننا »أم��ام معادلة 

صعب��ة عندما نتعامل مع ثالثية الهوية والتعليم واللغة 

كونن��ا نعاين أصالً من خلل يف الرتكيبة الس��كانية، حيث 

تش��ري التقديرات إىل أن نس��بة املتحدث��ني بالعربية يف 

اإلمارات م��ن مواطنني وعرب تقل عن النصف. وبدأت 

ثقافتن��ا التي كانت ه��ي الس��ائدة يف املجتمع ترتاجع 

مؤخراً لصالح ثقاف��ة العوملة واالنفتاح التي تفرض عىل 

الجيل الجديد ما تحمله من قيم وعادات ومامرس��ات. 

والواق��ع أن اللغة العربية التي تع��د من أهم مكونات 

الهوية تراجعت أيضاً يف الس��نوات املاضية لصالح اللغة 

اإلنجليزية يف مج��ال التعليم واالقتصاد والحياة العامة، 

بعد أن هيمنت األخرية عىل قطاعات حيوية من حياتنا 

العامة. ويبعث املنصوري يف ختام مقاله برس��الة مهمة 

قائ��الً: »إن مجتمع اإلمارات متس��امح بطبيعته ويقبل 

اآلخ��ر ويتعايش مع التغريات، واس��تطاع أبناء اإلمارات 

قبل ظهور النفط والرخاء أن يعيش��وا يف وس��ط متعدد 

الثقاف��ات دون الذوب��ان يف قي��م اآلخ��ر، ألن ثقافتهم 

العربية واإلسالمية كانت هي السائدة، ولكن اآلن يحق 

لنا أن نش��عر بالقلق والخوف عىل هويتنا الوطنية بعد 

أن اختل��ت املعادلة ومل يعد أبن��اء الوطن وما يحملونه 

م��ن ثقافة ولغة وهوية يش��كلون أغلبي��ة، ومع تغّول 

21 % من الطالب 
يف العامل العربي 

يستخدمون العربية 
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قي��م العوملة يف حياتنا، ويف ظ��ل الجفاء الذي مُيارس يف 

حق اللغ��ة العربية يف مجاالت التعلي��م وعامل األعامل، 

ف��إن الهوية الوطنية قد ترتاج��ع ما مل نتدارك األمر قبل 

ف��وات األوان«. والش��ك أن مثل ه��ذه التخوفات عىل 

الهوي��ة الوطني��ة باتت أمراً مرشوع��اً وال غبار عليه بل 

يكتنف العديد من املثقفني والنخب يف دول غربية مثل 

فرنس��ا وغريها من الدول التي تش��عر بالخطر وتحرص 

ع��ىل تعزيز موقع لغتها الوطني��ة، ومثل هذه األصوات 

والدعوات متثل »الضمري الثقايف الحي« لألمم والشعوب 

يف أوقات التهديد الثق��ايف، ويعود الفضل إليها يف تنبيه 

املجتمع��ات من أي مهددات يف تجرف هويتها الوطنية 

يف حال تغافل الجميع عنها.

مؤرشات مهمة
كش��ف تقرير واقع اللغ��ة العربية، أن نس��بة الطالب 

الذين يش��ك��ون من م��ادة النح�����و يف اإلمارات بلغ 

67 %، مقارن��ة بنس��بة 59 % من الط��الب يف األردن، 

بينام تنخفض النس��بة إىل 54 % يف مرص، وفيام يتعلق 

بنس��بة املعلمني الذين يش��كون من م��ادة النح�����و، 

فبلغ��ت يف اإلم��ارات 70 %، و62 % يف م��رص، بينم���ا 

تنخف��ض يف األردن إىل 37 %. ولف��ت التقري���ر، إىل أن 

32 % من الطالب يعتقدون أن لغة التحاور بينهم وبني 

املعلمني يف الص��ف، هي لغة فصيحة، بينام يرى 10 % 

أن اللغة املس��تخدمة هي لغ��ة عامية فقط، فيام يؤكد 

56 % من الط��الب أن اللغة املس��تخدمة مع املعلمني 

يف الص��ف خليط ب��ني الفصيحة والعامية وت��أيت اللغة 

العربية عىل مس��تويات أرقاها الفصيحة التي تتجىل يف 

القرآن الكريم ويف عيون الش��عر العريب ونره يف عصور 

الفصاحة األوىل. ويس��تخدم 64 % من الطالب- حسبام 

يعتق��دون- اللغة الفصيحة عند القراءة. ويفضل 31 % 

من الط��الب القراءة واملطالعة يف حص��ة اللغة العربية 

مقارنة باملوضوعات األخرى. وبحس��ب التقرير أظهرت 

الدراس��ات امليداني��ة أن نس��بة 42 % م��ن الطالب يف 

الوطن العريب ميارس��ون القراءة م��رة واحدة أو أقل يف 

األس��بوع، وأن 64 % فقط من الطالب الذين ميارس��ون 

الق��راءة يس��تخدمون اللغة الفصيحة، م��ا يفرس تركيز 

اللجنة يف تقريرها عىل رضورة وضع اس��رتاتيجية تشمل 

إرشاك األرسة واملدرسة واملجتمع لرتسيخ ثقافة القراءة.

ووضعت اللجن��ة يف تقريرها تصوراً لالس��تفادة من 

التط��ورات التقني��ة الحديث��ة خاصة وس��ائل التواصل 

االجتامع��ي يق��وم ع��ىل اس��تخدام ش��بكات التواصل 

االجتامعي يف الفص��ل الدرايس وخارجه، وإنش��اء نواد 

ومكتب��ات إلكرتوني��ة، ون��رش أعداد كبرية م��ن الكتب 

الرقمية املوجهة للناشئة لتشجيعهم عىل القراءة.

كش��ف تقري��ر واقع اللغ��ة العربي��ة، أن 21 % من 

الطالب يف العامل العريب يس��تخدمون العربية الفصيحة 

عىل شبكات التواصل االجتامعي، وبلغت نسبة الطالب 

الذي��ن يس��تخدمون العربي��ة الفصيحة خ��الل تصفح 

اإلنرتن�����ت 31 %، فيام بلغت نس��بة الط��الب الذين 

يس��تخدمون العربية الفصيحة يف مدوناتهم الشخصية 

عىل اإلنرتنت 28 %، كام أظهر التقرير أن 172 % نسبة 

املقبلني ع��ىل تعلم اللغة العربي��ة يف الواليات املتحدة 

األمريكية يف الفرتة بني عامي 2000 – 2006.

الخامتة
يظ��ل الحفاظ ع��ىل اللغة العربي��ة هدفاً اس��رتاتيجياً 

للمجتمعات والدول العربية رغم تباين اآلراء ووجهات 

النظ��ر بني الباحثني والخرباء حول كيفية تحقيق ذلك أو 

أولويات األهداف والس��بل الكفيل��ة بتحقيقه، فالخطر 

األس��ايس الذي يهدد الهوية الثقافي��ة هو تراجع مكانة 

اللغة العربية وتقلص االعتامد عليها وتداولها وتعجيمها 

وصوالً إىل التغلغل إىل الفكر والوجدان ومنظومة القيم 

األخالقية والفكرية واالجتامعية السائدة يف املجتمعات 

العربية، م��ن هنا تكمن أهمية الجهود الرس��مية التي 

تبذل عىل أرفع املس��تويات يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة م��ن أجل حامي��ة وتحص��ني اللغ��ة العربية 

والحفاظ عىل مكانتها باعتباره��ا الوعاء الحامل لثقافة 

املجتمع املحيل وحضارته، وما يضاعف من أهمية هذه 

الجهود أنها تتوازى مع جهود أخرى تبذل يف مس��ارات 

ذات صل��ة بالحفاظ عىل مكون��ات الهوية الوطنية رمبا 

ي��أيت يف مقدمتها الحفاظ عىل ال��رتاث ومايرتبط به من 

قيم وعادات وصناعات حرفي��ة وبيئية وأمناط عمرانية 

وأدبية وثقافية وغري ذلك•

املصادر:

- موقع وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع، 

www.mcycd.gov.ae اإلمارات

- موقع وزارة شؤون مجلس الوزراء،   

www.moca.gov اإلمارات

- رشدي أحمد طعيمة، بحث بعنوان اللغة العربية 

بني مهددات الفناء ومقومات البقاء والجدل حول 

واقعها املعارص، )كتاب: اللغة العربية والتعليم رؤية 

مستقبلية للتطوير، النارش: مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجية ، الطبعة األوىل 2008(.

- معمر خويل، مقال منشور بعنوان »اللغة العربية: 

رمز الهوية ورهان التنمية« الحوار املتمدن، العدد 

3671، 18 مارس 2012.

- خالد وليد محمود، املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات بدولة قطر، مقاالت وبحوث منشورة.

- إميان قنديل، تقرير منشور، صحيفة   

البيان، 18 مايو 2009.

- صحيفة االتحاد، تقارير وأخبار منشورة.

- صحيفة »الرشق« القطرية، مقاالت منشورة.

ظاهرة ازدواج اللغة 
أو ما يعرف إعالميًا 

بالعربيزية باتت 
تشكل تهديد ثقايف 

وحضاري على اللغة 
العربية
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مفهـــوم القــوة يف السياسـة الدولــــــــــــــــية...أبعــاد ومكـونــات 
قـدرة الدولـة على استجــالب املـوارد هو مقيــاس لدرجــة تطورهــا 

إن مفهوم القوة من أساسيات العلوم االجتامعية مثل ما أن الطاقة 

من أساسيات علم الطبيعة، وهذا ما يقوله الفيلسوف الربيطاين برتراند 

راسل، ولكن ما املقصود بالقوة يف العالقات االجتامعية أو الدولية؟ 

يقصد بالقوة قدرة )س( عىل تغيري سلوك )ص( مبا يخدم مصلحة )س(. 

إعداد: د. بدر الشاطري
باحث وأكادميي إماراتي
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مفهـــوم القــوة يف السياسـة الدولــــــــــــــــية...أبعــاد ومكـونــات 
قـدرة الدولـة على استجــالب املـوارد هو مقيــاس لدرجــة تطورهــا 

تتجىل صور القوة يف ثالثة أوجه: األول يف عالقة قرسية 

بأن يص��در )س( أمراً ما إىل )ص( وينف��ذ األخري أوامر 

األول تحت طائلة التهديد باس��تخدام القوة، أما الوجه 

الثاين فهي م��ن خالل عالقة هيكلي��ة تتمثل يف توزيع 

القوة ب��ني )س( و)ص(، ففارق القوة بني اإلثنني يجعل 

الط��رف األضعف يترصف مبا تفرضه عليه هذه الرتكيبة 

س��لوكاً يتحاىش التصادم فيه م��ع العنرص القوي كام يف 

حالة الردع، وأخرياً، الوجه الثالث وهو أقواها رغم عدم  

إمكانية ضبطه كمفهوم وقياسه كمتغري، وهو التامهي 

ب��ني )س( و)ص(، مبعن��ى أخر أن الط��رف األضعف يف 

عالق��ة القوة يتامهى مع األقوى لحامية نفس��ه، وتبدأ 

الحال��ة بالتقم��ص أو التوحد م��ع الق��وي وتتمثل يف 

املحاكاة الالش��عورية حت��ى ترسي خصائ��ص وطبائع 

الق��وي وتنف��ذ إىل نفس��ية الطرف الضعي��ف وبالتايل 

يستكني ويأمن من سخط القوي. 

مكونات القوة يف الفضاء العاملي
ولكن ماذا بعد تجلي��ات القوة يف أبعادها الثالث؟ وما 

هي مكونات الق��وة خاصًة يف الفضاء العاملي؟ إن أهم 

هذه املكونات هي: 

- املؤسسات السياسية:

 فم��ن أهم مكون��ات القوة هي املؤسس��ات الوطنية، 

فالنظ��ام الس��يايس مينح ال��دول املختلفة ق��وة أو قد 

يعيق من قدراتها، فاألنظمة السياسية للدول املتقدمة 

تتميز مبؤسس��ات قوية وق��ادرة عىل الفعل عىل جميع 

األصع��دة، ولكن كيف لنا أن نع��رف ونقيس مقدرات 

املؤسس��ات السياس��ية؟ أن العملية ليس��ت سهلة كام 

يف العل��وم الطبيعية، فقياس الس��لوك اإلنس��اين بوجه 

عام  شائك بس��بب الفوارق البيئية والثقافية والسياق 

التاريخي لعموم السلوك البرشي، وعليه فإننا نستخدم 

مؤرشات لقي��اس هذه املق��درات، وي��أيت تركيزنا عىل 

املق��درات لهذه املؤسس��ات تفادي��اً للتحي��ز القيمي 

وال��ذي يصاحب هذه التحلي��الت، وعليه فإن مقدرات 

املؤسس��ات السياس��ية تتمثل يف قدرتها عىل استخراج 

أكرب قدر من املوارد املالية والتي تش��كل عصب القيام 

بأعامله��ا األمني��ة والعس��كرية، فق��درة الدولة لضبط 

أمنها الداخيل -عىل س��بيل املثال- يتطلب موارد مالية 

لتكوين رشطة فاعل��ة يف املجتمع، وللقيام بوظائفها يف 

الدف��اع عن حي��اض الوطن فإنها تحت��اج إىل ميزانيات 

ضخمة للتسلح واس��تقطاب أفراد قواتها املسلحة، ومبا 

أن كث��ري من الدول ال متتلك ثروات طبيعية مثل النفط 

واملعادن، فإن الرضائب تشّكل العمود الفقري ملواردها 

املالي��ة، فقدرة الدولة عىل اس��تجالب هذه املوارد هو 

مقياس لدرج��ة تطورها بل إمكانية تغلغلها يف طبقات 

املجتمع، وعدا عن مس��ألة الرضائ��ب فإن قياس تطور 

مؤسسات الدولة ميكن تحديدها مبخرجاتها الوظيفية، 

فاملؤسسات التعليمية لها مخرجاتها من الطلبة والذين 

ميكن قياس تحصيلهم من املواضيع األساس��ية باملقارنة 

م��ع أترابه��م يف الع��امل، كذل��ك املؤسس��ات الرشطية 

والعقابية ميكن قياس فاعليتها بتدين معدالت الجرمية، 

والحال كذلك بالنس��بة للمؤسسات الصحية ومعدالت 

الوفيات والس��يطرة عىل األوبئة، وغريها من مؤسسات 

الدولة وفاعليتها بالقياس مع أداءها، وس��رى الحقاً أن 

هذه املؤسس��ات تلع��ب دوراً مهام يف تش��كيل القوة 

اإلجاملية للدولة.   

  

- االقتصاد:

 يعترب االقتصاد عصب الحياة فال تس��تقيم الحياة للفرد 

والجامعة دومنا نش��اط اقتصادي س��واء كان النش��اط 

ب��دايئ مثل الصي��د والجمع أو الزراع��ة أو الصناعة أو 

اقتص��اد املعرف��ة، فاالقتصاد نش��اط يتعل��ق باإلنتاج 

والتوزيع والتجارة واستهالك هذه املنتجات والخدمات 

يف بلٍد ما، وتقاس اقتصاديات األقطار بإنتاجها اإلجاميل 

املحيل والقومي، والذي يشمل كل النشاطات اإلنتاجية 

والخدمي��ة، وغني عن القول أن كل��ام زاد حجم الناتج 

اإلجاميل للدولة كل��ام زادت قوتها االقتصادية وتأثريها 

ال��دويل، ب��ل أن كث��ري م��ن داريس العالق��ات الدولية 

يستخدمون الناتج اإلجاميل كمؤرش لقوة الدولة عموماً، 

ولعل مرد ذلك إىل أن حجم االقتصاد يؤثر بشكل مبارش 

ع��ىل الصحة املالية للدولة والتي يتس��نى لها أن تجني 

مداخيل أك��رب من اقتصاد نام��ي ومنتعش من اقتصاد 

راكد ومنحدر، ك��ام أن االنتع��اش االقتصادي وحجمه 

يس��هم يف إيجاد بنية تحتية قوية وتوفري كوادر وطنية 

متعلم��ة وعالية املهارة؛ ويس��اعد توفر امل��وارد املالية 

والعنارص البرشية املتدربة عىل إنش��اء قوة عس��كرية 

كبرية وتس��لح نوع��ي، كام أن القاع��دة الصناعية تتأثر 

بهذه العوامل وتؤثر يف تطورها، وهكذا دواليك. 

- العامل االجتامعي:

هناك أبعاد متعددة لهذا العامل يف تحديد قوة الدولة؛ 

فحجم السكان يحدد املصادر البرشية للدولة، والدولة 

تحتاج إىل من يشغل وظائفها البريوقراطية والعسكرية، 

كام أن زيادة السكان يعني زيادة يف النشاط االقتصادي 

واإلس��هام يف تحس��ني املس��توى االقتصادي وبالتايل يف 

القوة االقتصادية للبالد.

ولك��ن هناك تفصيل مهم يف ه��ذا الجانب، فنوعية 

السكان قضية ذات أثر بعيد يف تحديد إمكانية الدولة، 

االقتصاد نشاط يتعلق باإلنتاج والتوزيع والتجارة واستهالك املنتجات والخدمات يف بلٍد ما
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فالتوزيع الس��كاين من الناحية العمرية عامل رئيس يف 

توفر العنرص البرشي الفاعل، فالفئات العمرية )من 16 

إىل 65 س��نة( هي الفئات التي تزرع وتعمل يف املصانع 

وتقات��ل يف الجيوش؛ وم��ا دون ) 16 وما فوق 65 ( هي 

فئات يف الغالب مستهلكة. 

إن ال��دول املتقدم��ة تتمتع بقدر أك��رب من العنارص 

الفاعل��ة واملنتجة من الدول األقل من��واً، ويقيس خرباء 

السكان معدل اإلعالة يف املجتمعات كالتايل:

)مع��دل اإلعال��ة = < 16 + > 65 ÷ إج��اميل ع��دد 

الس��كان(، فكل��ام زاد املع��دل كلام زاد نس��بة اإلعالة، 

فعىل س��بيل املثال، تش��ري املصادر إىل أن معدل اإلعالة 

يف الوالي��ات املتحدة تص��ل إىل 0.50 بينام يصل املعدل 

يف إيران إىل 0.92. 

وهناك خاصية أخرى يف العامل االجتامعي ويتعلق يف 

أن املجتمعات املتقدمة تتمتع بدرجة عالية من الحراك 

االجتامع��ي، ويعرف األخ��ري مبدى تق��دم املجموعات 

واألفراد يف أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية، فبالنسبة 

للف��رد يقاس حراك��ه االجتامعي العم��ودي مبدى رقيه 

الوظيفي بالنس��بة لوالديه أو خ��الل دورة حياته، فإذا 

كان وال��ده مزارعاً وأصبح هو طبيب��اً، فيقال أنه ارتقى 

يف الس��لم االجتامعي. وبطبيعة الحال فإن املجتمعات 

املتقدم��ة متنح فرص أكرب من املجتمع��ات األقل تطوراً 

لهذا النوع من الحراك بسبب أنها مجتمعات أكرث رخاء 

وغنى. 

 

- الثقافة:

كام رأينا مام س��بق أن هذه األبع��اد تتعلق باملكونات 

املوضوعية للقوة فمؤسس��ات الدول��ة وحجم االقتصاد 

االنتعـاش 
االقتصادي وحجمه 

يسهم يف إيجاد 
بنية حتتية قوية 

وتوفري كوادر وطنية 
متعلمة وعالية 

املهارة
الدول املتقدمة تتمتع بقدر أكرب من العنارص الفاعلة واملنتجة

رسم توضيحي لنسبة الرضائب بالنسبة للناتج اإلجاميل املحيل
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رقم الدولة:الدولة:

1اململكة املتحدة

2الواليات األمريكية 

3أملانيا

4فرنسا

5السويد

6اليابان

7الدينمارك

8سويسرا

9أستراليا

10كندا

11كوريا اجلنوبية

12النرويج

13فنلندا

14إيطاليا

15نيذرالند

16أسبانيا

17البرازيل

18النمسا

19بلجيكا

20تركيا

ترتيــب الـدول حسـب قوتـهــا الناعـمــة

والرتكيبة السكانية أمور حس��ية ومادية وميكن قياسها 

بش��كل موضوع��ي وبكثري م��ن التج��رد، وال يختلف 

فيه��ام عاقالن، أما العامل الثقايف فهي مس��ألة يصعب 

ضبطها منهجياً رغم أن مدلوالتها وآثارها بادية للعيان، 

فاللغ��ة والتي هي عصب الثقاف��ة ورشيان التواصل يف 

أي مجتم��ع، هي الوع��اء لألفكار والت��ي تصاغ قوالب 

تعك��س قيم املجتمع، وانتش��ار لغة ما تكس��ب أهلها 

نفوذاً وتأثرياً كبرياً عىل العامل، فاالنتش��ار الواس��ع للغة 

اإلنجليزية عىل سبيل املثال، يكسب الناطقني بها مكانة 

متمي��زة وخاصة يف هذا العرص الرقم��ي، كام أن اللغة 

اإلنجليزية من أهم مرتكزات االنتش��ار الواسع للثقافة 

األمريكية وهيمنتها، وعىل املس��توى املحيل فإن اللغة 

متنح الدولة متاس��ك داخ��يل وتصيغ الهوي��ة الوطنية، 

كام تق��وي اللحمة الوطنية، ولهذا الس��بب فإن الدول 

حريص��ة عىل الحفاظ عىل لغتها الوطنية وحاميتها من 

الضي��اع يف مقابل غ��زو اللغات األجنبي��ة، فهناك دول 

قوية، ولغات لها تاري��خ، ومتثل حضارات عريقة بدأت 

تتخوف من طغيان اللغة االنجليزية كام هو الحال مع 

العامل الع��ريب والصني والهند وفرنس��ا، بيد أن الجانب 

األهم، بل األعمق، هو م��ا يتعلق بالتأثري الثقايف لجهة 

عالقات القوة بني الدول، وقد طّور الربوفيسور جوزيف 

ناي، أستاذ العلوم السياس��ية، مفهوم "القوة الناعمة"، 

والذي يعني القدرة عىل اجتذاب بدالً من إرغام الدول 

ع��ىل إتباع سياس��ات موامئة أو مفضلة له��ا، فالعوامل 

األخ��رى املتمثلة يف القوة العس��كرية واالقتصادية هي 

قوة خش��نة ألنه��ا تجرب الخص��م عىل إتباع سياس��ات 

معينة إما ع��ن طريق العقوبات االقتصادية أو الهجوم 

العسكري، ويقول ناي أن دولة ما تستطيع الوصول إىل 

نتائج ترغب فيها يف عالقاتها الدولية بس��بب أن الدول 

تعجب بقيمها أو بس��بب رخائه��ا أو أنها تراها منوذجاً 

ن��رت مجل��ة "مون��وكل" ترتيب لبعض ال��دول وذلك 
حسب قوتها الناعمة:

يحتذى به، وتتش��كل عنارص الق��وة الناعمة من ركائز 

جاذب��ة والتي ت��ؤدي إىل املوامئة، فك��ام يقول ناي فإن 

اإلغواء أقوى من اإلجبار وأن القيم األخالقية والسياسية 

والرم��وز الثقافي��ة وتجلياته��ا تغوي متلقيه��ا، وتتميز 

الواليات املتحدة بقدر كبري من القوة الناعمة بس��بب 

ثقافتها الش��عبية م��ن مطاعم املاكدنال��دز والوجبات 

الرسيعة ومرشوب الكوكاكوال وأغاين البوب وموس��يقى 

ال��روك اند رول وأفالم الهولي��وود إىل اللغة االنجليزية 

وعملتها الدوالر األش��هر دولياً، وجامعاتها والتي تحتل 

مكان��ة مرموقة ب��ني جامعات الع��امل، وإيديولوجيتها 

الثقافي��ة  العن��ارص  وتش��كل كل ه��ذه  الليربالي��ة، 

واالقتصادي��ة واإليديولوجية عوام��ل جذب لكثري من 

الشعوب نحو الواليات املتحدة. 

القوة الناعمة وتصنيف دولها
ك��ام هو واض��ح فإن الق��وة الناعمة وج��ه من أوجه 

الق��وة وألهمية املفهوم عمد الباحثون إىل قياس هذه 

القوة وتصنيف الدول حسب هذه املقاييس، وتتضمن 

مؤرشات جاذبية األقطار وبالتايل تأثريها يف العامل عىل 

األداء الحكوم��ي، والهيكل الدبلومايس العام والخاص، 

واإلنت��اج الثق��ايف واألديب والفن��ي، والتعلي��م، وعدد 

البعثات الثقافية، واالنجازات الرياضية مثل امليداليات 

األوملبي��ة ومعامر املدن، وعدد املاركات التجارية التي 

تستحوذها. 

يتب��ني م��ن النق��اش الس��ابق أن القوة له��ا أوجه 

متع��ددة وأبعاد مختلفة، وال ميك��ن حرصها يف عامل 

أو اثنني، ب��ل إن عوامل القوة متداخل��ة كام الحظنا، 

فالرتكيبة الس��كانية تتفاعل مع توف��ر املوارد البرشية 

والت��ي تؤث��ر إيجاباً وس��لباً عىل النش��اط االقتصادي 

وحج��م القوة العس��كرية، كام أن مؤسس��ات الدولة 

تلع��ب دوراً مهامً يف توفري األس��س املالية لألنش��طة 

االجتامعية واالقتصادية وإعداد كوادر وطنية مؤهلة، 

والتي بدورها تتفاعل مع عوامل القوة األخرى، وهكذا 

دوالي��ك، وأخرياً ولي��س آخراً، ال يج��ب إغفال عوامل 

القوة الناعمة والتي هي جزئياً نتاج للعوامل الخشنة، 

فاإلنت��اج الثق��ايف واألديب والفن��ي هي نت��اج لفاعلية 

مؤسسات الدولة وحجم السكان والتطور االقتصادي، 

ولكنها أيضا نتاج ملوروث حضاري وبيئي، ولعل خليطاً 

من القوة الخش��نة والناعمة تستطيع أن تحقق مآرب 

ال��دول من أي من هاتني القوت��ني مبفردهام: وهذا ما 

اصطلح عليه مؤخرا ب�"القوة الذكية"• 

حجم القوة العسكرية تعترب أحد أوجه القوة
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تأيت املؤسسات العسكرية يف 

مختلف دول العامل بوصفها 

املؤسسة املعنية بحامية حدود 

الدولة من األخطار الخارجية 

والضامن لتحقيق االستقرار 

واألمن، هذه املؤسسات تأيت دامئاً 

كجزء من حكومة الدولة بحيث 

يصبح الرئيس هو القائد العام 

للقوات املسلحة وتأمتر هذه 

األخرية بإُمرتِه

إعداد: 
د. سلطان حممد النعيمي
 أكادميي وكاتب إماراتي

أم��ا الوضع يف إيران فيأخذ بع��د وخصوصية مغايرة 

لذل��ك، فباإلضاف��ة إىل خصوصي��ة مكانة املرش��د يف 

النظام وكونه القائد األعىل للقوات املسلحة، نرى أن 

هذه الخصوصية تنس��حب بدورها لتطال املؤسس��ة 

العس��كرية، وميك��ن تلم��س ه��ذه الخصوصي��ة يف 

اتجاهني:

االتجاه األول ويظهريف انقس��ام املؤسسة العسكرية 

إىل:

الجي��ش النظام��ي: وال��ذي ج��اءت واجبات��ه يف 

الدس��تور اإليراين وف��ق املادة 143 عىل "مس��ؤولية 

الدفاع عن استقالل البالد ووحدة أراضيها وعن نظام 

الجمهورية اإلسالمية ".

الح��رس الث��وري: تقول امل��ادة الخمس��ون بعد 

املائة يف الدس��تور اإليراين "تبقى قوات حرس الثورة 

اإلس��المية التي تأسست يف األيام األوىل النتصار هذه 

الثورة راس��خة ثابتة من أجل أداء دورها يف حراس��ة 

الثورة ومكاسبها".

االتج��اه الثاين: وتظهر فيه الواجب��ات املنوطة بهذه 

املؤسس��ة وتحديداً الحرس الثوري، فحراس��ة الثورة 

ومكتس��باتها تأخذ أبع��اداً مختلف��ة وتأويالت عدة 

تدفع بالت��ايل إىل تنوع واجبات الح��رس الثوري من 

الواجب العس��كري إىل واجبات أخرى تطال الجانب 

االقتصادي واالجتامعي، حيث يأيت مقر خاتم األنبياء 

الهن��ديس التابع للحرس الثوري ليش��ارك بفعالية يف 

كثري من مشاريع البنية التحتية، وتشييد املستشفيات 

واملس��اكن، والوص��ول إىل املناط��ق النائية لتش��ييد 

املراكز الطبية والتعليمية لنستشف البعد االقتصادي 

واالجتامعي للمؤسسة العسكرية يف إيران.  

املؤسسة العسكرية والسياسة
يف الوق��ت الذي تس��تعني بع��ض القوى السياس��ية 

بترصيح س��ابق للخمين��ي يطالب في��ه عدم تدخل 

العس��كريني يف الحياة السياسية، يأيت التأويل ليعطي 

للمؤسس��ة العس��كرية املربرات الالزم��ة العتبار أن 

تدخله��ا ما هو إال جزء من الواج��ب الرئيس امللقى 

ع��ىل عاتقها، ويف هذا الش��أن طرح املحل��ل اإليراين 

"ع��ي ألفونه" يف دراس��ة له بعن��وان "تلقني الحرس 

الثوري" م��ا يعطي مؤرش ع��ىل دور التأويل يف منح 

مساحة للمؤسسة العسكرية للعب دورها السيايس، 

فقد طرح��ت الهيئ��ة العقائدية السياس��ية التابعة 

لوزارة الدفاع اإليرانية يف موقعها اإللكرتوين عينة من 

مواد التلقني بعنوان "أس��ئلة وأجوبة سياسية" ويأيت 

الجواب النموذجي للسؤال الذي يتعلق بتدخل قادة 

"الحرس الثوري" يف السياس��ة عىل عكس ما رصح به 

الخميني تأيت كالتايل: "إن ترصيحات الخميني والتي 

تخص حظ��ر تدخل القوات املس��لحة يف السياس��ة 
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تش��ري إىل انتامء أفراد القوات املس��لحة إىل األحزاب 

السياس��ية، أو االنحياز إىل حزب سيايس عىل حساب 

آخر أو ما إىل ذلك، أما أنش��طة "الحرس الثوري" فلها 

طابع مختلف، فعىل س��بيل املثال، إذا قامت إحدى 

املجموعات السياسية العاملة داخل الوطن بالدعوة 

إىل فصل الدين عن السياسة، أو إذا كان هناك حزب 

س��يايس يؤيد منح حكومة أجنبي��ة مزايا خاصة، فإن 

"الحرس الثوري"  يعترب نفس��ه مج��رباً عىل االعرتاض 

ونرش اعرتاضه عىل العلن ألن مثل عليا كمبدأ "والية 

الفقيه" و"سالمة أرايض الوطن" قد تعرضت للهجوم، 

مثل هذه األم��ور تقع ضمن إطار حامية املُثل العليا 

للث��ورة، لذا فال ميكننا أن نعترب ذلك مثاالً عىل تدخل 

القوات املس��لحة يف السياس��ة، وإمن��ا تقع يف حدود 

مس��ؤولية "الحرس الثوري"، به��ذا التأويل يصبح ما 

نراه من ترصيحات املس��ؤوليني العسكريني يف الشأن 

الس��يايس االيراين يأيت من منطلق حدود املسؤولية يف 

حامية الثورة ومنجزاتها وليس تدخل يف السياسة. 

أوجه مش��اركة املؤسس��ة العس��كرية يف 
الحياة السياسية

تتن��وع أوجه املش��اركة له��ذه املؤسس��ة يف الحياة 

السياسية، وتأيت بعض جوانبها عىل النحو التايل:

- التصويت: يف الوقت الذي مينع الدستور مشاركة 

العسكريني يف االنتامء ألي تنظيم سيايس أو التصويت، 

ميك��ن للمجندين يف ف��رتة الخدم��ة اإللزامية وأفراد 

البسيج الذين يشكلون قوة ضاربة املشاركة يف ذلك، 

ورمبا يؤدي ترجيح كفة مرتشح عىل اآلخر. 

- الترصيحات: الحقيقة أن الساحة السياسية تغص 

بالعدي��د من ترصيحات العس��كريني ع��ىل مختلف 

الُصع��د، وحني نتحدث عن العس��كريني ف��إن األمر 

ال ينحرص عىل م��ن هم بالصبغة العس��كرية ، وإمنا 

يطال كذلك ممثي املرشد يف هذه املؤسسة وهم من 

يلعبون دور عقائدي – أيديولوجي يف تلقني منتسبي 

هذه املؤسسة عن طريق الهيئة العقائدية السياسية.

ترصيحات إيرانية:
وفي��ام يي نس��تعرض بع��ض الترصيحات خ��الل فرتة 

االستعداد لالنتخابات الرئاسية التي ُعقدت يف منتصف 

يونيو 2013. 

يقول عيل سعيدي ممثل املرشد يف الحرس الثوري 

عن دور الحرس الث��وري يف االنتخابات "لدى الحرس 

واجباً أصيالً يف هندسة معقولة ومنطقية لالنتخابات"، 

وحني جاء االنتقاد لهذه الترصيحات من قبل الرئيس 

اإلي��راين الس��ابق أحمدي نجاد بقوله "لن يس��تطيع 

أحد أن يفرض إرادته عىل الشعب" جاء التأويل ليجد 

املربرات لذلك التدخل، حيث قال عي س��عيدي:"إن 

تسري املؤسسة 
العسكرية 

متخطيًة  أسوار 
معسكراتها لتصل 
إىل جوانب وحقول 

أخرى  والسيما 
السياسية 

 رحيم صفوي كبري مستشاري القائد األعىل للقوات املسلحةاللواء عيل جعفري قائد الحرس الثوريعيل سعيدي ممثل املرشد يف الحرس الثوري
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املقصود يف هندس��ة االنتخابات ليس التدخل املبارش 

فيها، وإمنا إبراز لرؤى الخميني". 

ترصيح الل��واء عيل جعفري قائ��د الحرس الثوري 

يتض��ح من خالل��ه جلياً أن هذه املؤسس��ة ليس��ت 

مقيدًة داخل أس��وار معس��كراتها بل متتد أذرعها ال 

لتطال الجانب االقتصادي فحس��ب، وإمنا لتس��ري يف 

أدق تفاصي��ل السياس��ة، حيث يذه��ب جعفري إىل 

مطالب��ة الرئيس القادم بالعديد من األمور فريى أنه" 

للخ��روج من الوض��ع الحايل يج��ب أن يكون رئيس 

الحكوم��ة القادم عىل خربة س��ابقة يف إدارة األزمات 

وتجارب اإلدارة يف ساحات األزمات، كام أن الحكومة 

مس��ؤولة ع��ن حل املش��كالت املعيش��ية للش��عب 

واملسائل التنفيذية يف البالد".

ضمن اإلشارة إىل صفات رئيس الجمهورية القادم 

يقول رئي��س أركان القوات املس��لحة اإليرانية اللواء 

ف��ريوز آبادي ع��ىل هامش لقائ��ه مع كب��ار القادة 

العسكريني: "إن إحدى النقاط املهمة التي حدثت يف 

إحدى الدورتني الس��ابقتني، اتخاذ رئيس الجمهورية 

قراراته بصورة فردية وهي أحد أس��باب قلق مرش��د 

الثورة اإلس��المية وأنه يجب ع��ىل رئيس الجمهورية 

القادم اتخاذ قرارات��ه بالعقل الجامعي، أي أن رئيس 

الجمهورية لديه حكومة ويجب عليه التش��اور معها 

واتخاذ القرارات بحكم��ة والعمل بخالف ذلك يعترب 

مخالف لل��رشع، وأضاف أن يج��ب أن يكون رئيس 

الجمهورية ش��عبي للتقليل ب��ني الفوارق الطبقية يف 

الش��عب والتعاون مع الس��لطات الثالث مع مراعاة 

القوانني". 

وي��رى حيدر محم��دي نائب املركز االس��رتاتيجي 

مبؤسس��ة التعبئ��ة أن املجتمع اإلي��راين  يف األوضاع 

الحالية يحتاج لخطاب الثورة، ويجب أن يعتمد عىل 

الش��خص امللتزم واملؤمن مبقام والية الفقيه والعارف 

باألعداء، ويكون أتباع��ه وأنصاره من الصالحني، وأن 

يك��ون من مميزاته أن يكون لديه إس��رتاتيجية محباً 

للعم��ل الجاد حكي��امً، ولديه برنام��ج وخطة إلدارة 

شؤون البالد.

ويف س��ياق املشاركة الش��عبية يقول فريوز أبادي: 

"امللحمة السياس��ية ستتحقق باملش��اركة الواسعة يف 

االنتخاب��ات القادمة ولذا يجب الذهاب وفق معايري 

املؤرشات التي حددها املرش��د واالتجاه إىل الرشوط 

التي أش��ار إليها املرشد"، و رصح اللواء رحيم صفوي 

مس��اعد وكب��ري مستش��اري القائد األع��ىل للقوات 

املسلحة والقائد السابق للحرس الثوري "أن املشاركة 

الواس��عة يف االنتخاب��ات القادمة واختيار الش��خص 

األصل��ح تحظ��ى بأهمية خاص��ة وس��تضمن األمن 

الوطني واستمرار تطور وأعامر البالد".

إذن يتضح من الترصيحات الس��ابقة والتي هي يف 

الواقع غيٌض من فيٍض أن املؤسسة العسكرية ليست 

غري بعيدة عن السياسة فحسب، وإمنا تغوص عميقاً 

يف دهاليزه��ا، لتتحدث عن تفاصي��ل ودقائق األمور 

وه��و ما يؤكد عىل أنها رق��م صعب يف معادلة مجرة 

النظام اإليراين.

وختام��اً فإن البي��ان الصادر م��ن كل من الجيش 

النظامي والحرس الثوري مبناسبة فوز روحاين وإعالن 

اس��تعدادهام للتع��اون مع الرئي��س املنتخب، تؤكد 

مبا ال يدع مجاالً للش��ك أن هاتني املؤسستني تسريان 

كتف بكتف مع السلطة التنفيذية التي سيأيت روحاين 

عىل رأس��ها، بل أنهام يتعديان هذه السلطة يف حال 

تض��ارب توجه��ات الرئيس م��ع ما تصب��وا له مجرة 

النظام اإليراين ومركزه• 

الساحة السياسية 
تغص بالعديد من 

تصريحات العسكريني 
على خمتلف الُصعد، 

و كذلك ممثلي 
املرشد يف هذه 

املؤسسة

خامنئي يتحدث إىل ضباط من املؤسسة العسكرية اإليرانية

املؤسسة العسكرية مشاركة يف الحياة السياسية
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الواليات املتحدة وحكم اإلخوان

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

إن ما حدث يف الثالثني من يونيو املايض يف مرص سيمثل نقطة تحول هامة يف تاريخ ذلك البلد العريب الكبري. فقد 

متكن الش��عب املرصي من اإلطاحة بالرئيس املرصي املنتخب محمد مريس، ووضع حداً لس��يطرة جامعة اإلخوان 

املسلمني عىل مفاصل الحكم يف مرص، ولعل الطريقة التي تم اإلطاحة من خاللها بالرئيس مريس � وذلك من خالل 

تدخل الجيش املرصي لحس��م املوقف لغري صالح الرئيس � أثارت ردة فعل س��لبية من قبل اإلدارة األمريكية، مام 

جعل الكثريون يف العامل العريب ينتقدون واشنطن عىل موقفها هذا. إال أننا نعتقد أن تلك االنتقادات وإن كان جزءاً 

منها منطقي وصحيح، إال أن القول الذي ذهب إليه الكثريون بأن اإلدارة األمريكية متحالفة مع اإلخوان املسلمني 

هو أمر مبالغ فيه وبعيد عن الصحة.

إن موقف اإلدارة األمريكية عرب عنه الرئيس األمرييك باراك أوباما الذي ذكر بأنه "قلق من الخطوة التي أقدم 

عليها الجيش املرصي بعزل الرئيس املنتخب وتعليق العمل بالدستور". هذا املوقف الرسمي ال ميكن أن يعرب عن 

وجود دعم أو تحالف أمرييك مع اإلخوان، وال ميكن أن يربر مستوى اإلنتقادات الحادة للرئيس األمرييك واملوقف 

األمرييك من قبل الشارع املرصي بشكل خاص والعريب بشكل عام املؤيد لخطوة تدخل الجيش. إن البيت األبيض 

األمرييك ميثل اإلرادة الش��عبية ورمز من رموز مبادئ الدميقراطية، وعليه ال يستيطع من هو يف البيت األبيض إال 

أن يخ��رج بترصيح يعرب من خالله عن قلقه عىل مس��رية الدميقراطية يف م��رص أو أي بلد يطيح الجيش بالعملية 

الدميقراطية فيه.

إن الوالي��ات املتحدة مل تكن يف يوم من األيام حليفة لإلخوان املس��لمني يف م��رص، بل من املعروف أن حليف 

واشنطن هي القوات املسلحة املرصية والدليل ال� 1.3 مليار دوالر أمرييك الذي تتلقاها القوات املسلحة األمريكية 

كمعونة، لكن التقارب األمرييك مع اإلخوان جاء كتقارب تكتييك مرده أن تيار اإلخوان املسلمني هو أبرز التيارات 

اإلس��المية وأكرثها تنظيامً عىل الس��احة العربية يف الوقت الراهن. واش��نطن  أدركت أهمية التعامل مع اإلخوان 

املس��لمني باعتبارهم يحكمون أكرب بلد عريب، وهم كذلك متواجدون بش��كل فاعل يف حكم تركيا، وهم قوة فاعلة 

يف كل من تونس واليمن واألردن واملغرب، ومن املتوقع أن يكونوا كذلك يف س��وريا ما بعد األس��د، لذلك عملت 

واشنطن عىل التعامل معهم وليس التحالف معهم.

منطقة الرشق األوسط مهمة للواليات املتحدة، واستقرارها مطلب أسايس لواشنطن يف الوقت الراهن مع رغبة 

الرئيس األمرييك التقليل من فرص التدخالت العس��كرية يف الخارج، فإذا كان اإلخوان هم بهذا الحجم يف املنطقة 

العربية فإن تأثريهم بالغ األهمية، لذلك وجدنا واشنطن تتقارب وتتعامل معهم.

باإلضافة إىل ذلك فإن واش��نطن ترى يف برجامتية اإلخوان فرصة للتعامل مع طرف غري متش��دد أو متزمت يف 

مواقفه تجاه القضايا التي تهم واشنطن ومصالحها يف املنطقة، ولعل حكم اإلخوان يف تركيا أعطى الواليات املتحدة 

درج��ة من الطأمنينة حول برجامتية اإلخوان وقدرتهم عىل التعامل مع األمور من منظور غري متش��دد، الس��ميا 

وأن البديل اآلخر املطروح عىل الس��احة هو بديل اإلس��الم الجهادي واملتشدد الذي ال تود واشنطن التعامل معه 

يف املنطقة وال ترغب أن تقوم له قامئة فيها، وعليه فإن موقف واش��نطن تجاه ما حدث يف مرص هو نتاج الرغبة 

يف إس��تقرار مرص وإبع��اد مرص عن التجاذبات التي من ش��أنها أن تؤدي إىل اإلرضار بأمن واس��تقرار أكرب حليف 

إس��راتيجي عريب للواليات املتحدة، فهي رس��الة واضحة للجيش املرصي برضورة إعادة األمور إىل نصابها الرشعي 

ب��أرسع وقت ممكن، وليس املقص��ود بالنصاب الرشعي هنا إعادة الرئيس مريس وإمنا إعادة العملية الدميقراطية 

إىل مرص بشكلها الحر والنزيه•      
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وسائل التواصل االجتماعي واجليش
اجليوش تسعى لتحويل اجلندي ملتعامل جيد مع وسائل اإلعالم اجلديدة

اذا كانت الجيوش يف كل 

األزمان هي خط الدفاع األول 

لحامية األوطان، ولهذا يجب 

د بالعتاد وترصد لها  أن تزوَّ

ميزانيات مليونية ألغراض 

التسلح والتدريب، وأن 

يختار لها من الرجال من 

يتوسم فيه الوالء والشدة 

واإلباء، فإىل جانب ذلك ال بد 

من التأكيد عىل أن جيوش 

اليوم مل تعد تلك الجيوش 

التقليدية.

 
إعداد:
د. علي قاسم الشعيبي

أستاذ اإلتصال 
اجلماهريي

ومل يعد الجندي ذلك الفرد الذي يجيد فقط اس��تخدام 

السالح، فقد أصبح عقل الجندي ومهاراته تحت اختبار 

وضغط كبريين للتعامل مع منتجات الثورة املعلوماتية، 

وخاصة تلك املعلومات الس��ابحة يف الفضاء، واملسافرة 

عرب الق��ارات، والق��ادرة عىل الوصول إىل  أي ش��خص 

ميتلك خط إنرتنت وهاتفاً ذكياً يستطيع به أن يختطف 

صاروخ��اً عاب��راً للق��ارات، أو أن يغ��ري إحداثيات خط 

سري س��فينة يف عرض البحر، أو أن يسيطر عىل العقول 

واألفئدة واألذواق وينسف توجهات الرأي العام. 

ملحة تاريخية
يف الب��دء يج��ب أن نعرتف بفضل الفكر العس��كري يف 

تطوير الكثري من منتجات التواصل واالتصال، حتى وإن 

كانت الفكرة يف أساس��ها ألغراض االستعامل العسكري، 

ولكنها وبتحولها ألغراض االستخدام املدين أحدثت ثورة 

حقيقي��ة يف عملي��ات جمع ونقل وإيص��ال املعلومات 

ع��ىل نطاق دويل؛ لتؤثر يف ماليني البرش وتحدث انقالباً 

يف منظوم��ة القيم واألخالق ومس��تويات التعاطي مع 

األحداث. 

عندما أطلق االتحاد الس��وفيتي قم��ره الصناعي 

األول »س��بوتنك« يف ع��ام 1957، ش��عرت الواليات 

املتحدة األمريكي��ة بخطورة هذه الخطوة العمالقة، 

وأحس��ت أنها تحتاج إىل إعادة تخطيط اسرتاتيجيتها 

لضامن التفوق.

كان ال��رد متمث��اًل يف إنش��اء وكال��ة ملرشوع��ات 

 Advanced Research Projects األبحاث املتقدمة

Agencyكإح��دى وكاالت وزارة الدف��اع األمريكية، 

وعه��دت إليه��ا مبهم��ة تحقي��ق التف��وق العلمي 

والتكنولوجي للقوات املسلحة األمريكية يف مواجهة 

االتحاد السوفيتي.

يف ع��ام 1962 عهدت الق��وات الجوية األمريكية 

ملؤسس��ة راند Rand Corporation، وهي مؤسسة 

حكومية متخصصة يف أنش��طة البح��وث والتطوير، 

بتنفيذ دراسة لتحقيق ضامن استمرار السيطرة عىل 

ترسانة الصواريخ والقاذفات، إذا ما تعرضت الواليات 

املتحدة األمريكية كلها أو جزء منها لهجوم نووي من 

جانب االتحاد السوفيتي.

وكان الح��ل املقرتح هو إنش��اء ش��بكة اتصاالت 

عس��كرية للس��يطرة والتحكم تعمل عىل أس��س ال 

مركزية، وبأسلوب يحقق استمرار عمل الشبكة حتى 

ولو تعرضت بعض العق��د املوجودة فيها إىل هجوم 

نووي، ومبا يضمن إمكانية الرد عىل هذا الهجوم.

وعندما أطلق الجي��ش اإلرسائييل موقع اإلنرتنت 

الرس��مي له منذ عدة أع��وام كان يعرف أن الحارض 

هو الش��بكات االجتامعية وأن املسارات تُحرك اليوم 

يف فض��اء مفتوح عىل كل االحت��امالت؛ إذ يكفي أن 

يرتس��ب إىل موق��ع يوتيوب فيلم جي��د الصنع حتى 

يصبح ه��ذا الفيلم أداة إعالم فاعلة ومؤثرة؛ ويكفي 

أن الجيش اإلرسائييل قد سوق نفسه باعتباره إنسانياً 

عندم��ا افتتح حس��اباً ع��ىل موقع توي��رت خاصاً من 

أجل تركيز املعلومات عن املهمة اإلنس��انية للقوات 

املوجودة يف اليابان بعد التس��ونامي؛ حس��اب واحد 

وأثر كبري. 

تضمن الفيل��م الذي تلقفته قن��اة يوتيوب رشحاً 

مبس��طاً لل��دور اإلنس��اين لعي��ادة صغ��رية للجيش 

اإلرسائييل يف منطقة نائية يف آس��يا. هذا الفيلم ترك 

انطباعاً إيجابياً لدى الجمهور يف جنوب رشق آس��يا، 

ب��ل يف العامل كل��ه لدى ماليني املبحرين يف الش��بكة 

العنكبوتية؛ ألنه إذا كانت الصورة الواحدة تس��اوي 

ألف كلمة، فإن مقطع فيديو يساوي مليوناً. 

من هذه الفك��رة أنطلق إىل حقيق��ة مفادها أن 

الجيوش مهام عظمت تسليحاً ومهام تدرب جنودها 

عىل فنون القتال واس��تخدام أعتى األسلحة، وأكرثها 

فتكاً - رغم أهمية هذا املعطَى - فإن حقائق الوجود 

تؤك��د أنه يف عرص االنفج��ار املعلومايت تبقى الكلمة 
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وسائل التواصل االجتماعي واجليش
اجليوش تسعى لتحويالجلندي ملتعامل جيد مع وسائل اإلعالم اجليدة

هي س��يدة املوقف، وتبقى ال��ذراع اإلعالمية قادرة 

ع��ىل تكون يداً ضاربة وقوي��ة يف تحقيق األهداف. 

لهذا فمن املهم جداً أال يوجد سالح جو وذراع برية 

متفوقان فقط، بل البد أيضاً من وجود س��الح إعالم 

قادر ومؤثر.

تُ��رى، كيف يفك��ر الجيش اإلرسائي��يل يف اإلعالم 

الجديد؟ لنتفكر قليالً يف املوضوعني التاليني: 

- أصبح ألفالم قناة الجيش اإلرسائييل يف اليوتيوب 

أكرث من 22 مليون مشاهدة. وعندما تقع حادثة يف 

املناطق الفلسطينية ويكون عند الجيش اإلرسائييل 

م��ادة مص��ورة يف اليوتي��وب فس��تكون دامئ��اً بني 

امل��كان األول والرابع يف عدد املش��اهدات العاملية. 

أما تويرت الجيش اإلرسائي��يل فيجري تحديثه يف كل 

بض��ع س��اعات، وله أكرث م��ن 15 أل��ف متابع، أي 

أكرث بضعفني مام يوجد للجيش الربيطاين. وس��ؤايل 

البس��يط: كم من املال والجهد يتطلبان للوصول إىل 

هذا العدد من املتعاطفني مع هذا الجيش؟ ماذا لو 

تم إهامل قوة وسطوة وسائل »اإلعالم الجديد«؟

يس��مى  م��ام  الجدي��د« ج��زء  »اإلع��الم  إن   -

»دبلوماس��ية الس��ايرب«. »أح��د أج��زاء العمل هو 

املوض��وع التقن��ي ال��ذي يتعلق بالربمج��ة وطرح 

املضام��ني، والجزء الثاين ه��و التفكري الخالق؛ كيف 

نبث الرسالة؟«، تقول ليفوفيتش، مسؤولة العالقات 

العامة يف الجيش اإلرسائي��يل: »إذا كان التصور عن 

الجي��ش اإلرسائي��يل يف العامل هو أن��ه جيش محتل 

وعنيف فسأحاول بواسطة قواعد اإلعالم الجديد أن 

أعرض الجيش باعتباره جسامً إنسانياً مفتوحاً«.

لنتمعن قليالً يف العب��ارة األخرية من هذا الطرح 

»سأحاول بواس��طة قواعد اإلعالم الجديد أن أعرض 

الجيش اإلرسائييل باعتباره جسامً إنسانياً مفتوحاً«.

إن هذا الطرح يؤكد مجموعة من النقاط الهامة 

الجديرة بالتوقف واملناقشة: 

أول هذه النقاط هو ذلك االعتقاد الراسخ بأهمية 

وس��ائل التواص��ل االجتامع��ي يف الفك��ر الجمعي 

العس��كري، وأهمية تبني سياس��ات جديدة لنسف 

املفاهيم التقليدي��ة، والبالية ألطروح��ات التوجيه 

املعن��وي يف الجيوش بأس��لوبها التقلي��دي، وكذلك 

إدارة األزم��ات إبان الحروب والتصدي للش��ائعات؛ 

فقد كانت الشائعة تحتاج إىل أيام أو  أشهر لتواصل 

التدح��رج لتصبح ككرة الثلج املدمرة...تُرى يف عرص 

اإلنرتنت والفضائي��ات ومواقع التواصل االجتامعي، 

كم ثانية تحتاجها الش��ائعة لتصل إىل ماليني البرش؟ 

يبدو أن السؤال أصعب من اإلجابة!

كم م��ن الجيوش والعت��اد والس��اعات نحتاجها 

لتدمري العدو؟

يف الس��ؤال قدر كب��ري من عدم الدق��ة أو  لنقل 

الكثري من الس��رييالية، ولكنها مهمة للولوج للفكرة 

التالي��ة: تُرى، ماذا لو قلبنا الس��ؤال، فقلنا: كم من 

الثواين أو التغريدات نحتاجها لتدمري اآلخر يف الواقع 

االفرتايض، باستخدام وسائل التواصل االجتامعي؟

استغرق األمر مجرد تغريدة واحدة عىل حساب 

»األسوش��يتد برس« لهز اقتصاد الوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة وتكبي��ده 140 ملي��ار دوالر كخس��ارة 

لحظية.

»كنا نع��رف مس��بقاً أن هذا االخرتاق س��يخلق 

فوىض كب��رية يف أمريكا، وهو م��ا حصل، ولذا نحن 

فخورون«. هكذا تحدى القيادي املزعوم يف معرض 

تربي��ره للهجوم الذي تق��ودة اآللة التقنية يف جيش 

األس��د، قائالً »لقد لعبت وسائل اإلعالم االجتامعية 

دوراً حاس��امً يف نرش املعلومات، وال يعتقد الجميع 

أن ه��ذا الفيضان من التقارير الس��ورية من خالل 

وس��ائل اإلعالم دقي��ق، نقوم به��ذه الهجامت عىل 

من املهم جدًا أال 
يوجد سالح جو وذراع 
برية متفوقان فقط، 

بل البد أيضًا من 
وجود سالح إعالم 

قادر ومؤثر

يجب أن يكون رجال 
القوات املسلحة 

على اطالع كاٍف 
وثقافة واسعة يف 

إطار فهم العالقات 
واالرتباطات القانونية 

الستخدام مواقع 
التواصل االجتماعي
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مواقع التواصل االجتامعية للوسائل اإلعالمية لجعلها 

مص��ادر غري موثوق��ة«، وأضاف »إنها ث��ورة وهمية، 

الحكوم��ة األمريكية أج��ربت وكاالت األنباء عىل نرش 

تقارير تدين النظام الس��وري؛ ما اس��تدعى تش��كيل 

الجيش السوري اإللكرتوين واتخاذ التدابري املضادة«.

 ه��ل إدارات العالقات العام��ة والتوجيه املعنوي 

يف جيوشنا مهيئة للتعامل مع هذا التحدي الجديد؟

بالقطع، فإن كل الجيوش تس��عى جاهدة لتحويل 

الجن��دي إىل متعامل جيد ومتقن مله��ارات التعامل 

مع وس��ائل اإلعالم الجديد وثورة املعلومات لخدمة 

العقيدة العس��كرية. ولتطوير مهارات التعامل هذه، 

أق��رتح مجموعة م��ن النقاط التي رمب��ا تكون فاعلة 

ومؤثرة، ومنها:

أوالً: التدريب عىل فن كتابة الخرب واملقال 
 حتى يس��تطيع القارئ استكامل ما يقرؤه، ال بد من 

أن يكون الخرب ممي��زاً وغري مكرر، ويف دنيا الصحافة 

واإلع��الم املفت��وح أصبح��ت األخبار تنتق��ل برسعة 

ش��ديدة، وأصبحت رسائل ال�� SMS ترسل فور بداية 

الح��دث، والقارئ يف هذه الحالة ل��ن يلجأ إىل قراءة 

خرب مكرر. 

م��ن هنا يتبني أن رجال الجي��ش يف حال تعاملهم 

مع املدونات - رغم الضوابط املفروضة عليهم - صار 

لزام��اً عليهم تطوي��ر مهارات الكتاب��ة، والقدرة عىل 

تغي��ري لغة الخطاب التي يتحدث��ون بها إذا ما أرادوا 

إرسال رسالة معينة.

ثانياً: التخصص 
 مل تع��د إدارات العالق��ات العام��ة يف الجيش جزراً 

معزولة عن حرك��ة املجتمع؛ ولهذا فإنه يجب اعتبار 

تطوير مهارات العاملني يف ه��ذه اإلدارات أمراً ملحاً 

وعاجالً، وتوّجب البحث ع��ن املتخصصني اإلعالميني 

للعمل يف أقسامها وإداراتها.

التخص��ص أمر مطلوب ب��ني املدونني من رجاالت 

الجي��ش؛ من هنا يصبح التخصص أمراً مطلوباً وفعاالً 

للغاي��ة؛ إذ إنه س��يجعل لكل مدون ش��كله الخاص 

ويحق��ق اله��دف املنش��ود للمجتمع امل��دين، وهو 

أن��ه مجموعة أجزاء يكمل بعضه��ا بعضاً، وال تعرف 

التنافس، كام أنه سيضيف إىل املدونني قيمة معنوية 

كب��رية للغاية، وإن كان التخصص أمراً معموالً به عىل 

أرض الواقع يف بعض املجاالت.

 ثالثاً: التصوير وفن عرض الصور 
 إن الص��ور من أهم وس��ائل التأثري ع��ىل القارئ أو 

املشاهد، ولكن ليس كل الصور مؤثرة.

من هنا تتضح رضورة وأهمية التدريب عىل فنون 

التصوير والتدريب عىل حس��ن اختي��ار نوع الصور 

املؤث��رة يف املواقف العديدة التي تختلف من موقف 

آلخر. كام أن الصورة ميك��ن أن تنقل الخرب بدون أي 

عرض أو نص كتايب، وأهميتها تزداد يف املدونات، كلام 

زاد علم املدون وخرباته بالتصوير.

 رابعاً: الفيلم وآلية صناعته
 يجب تطوير مهارات منتس��بي القوت املس��لحة يف 

مج��ال صناعة الفيلم ولو بأس��لوب مبس��ط للغاية؛ 

ذل��ك ألن الفيلم قد يكون جامعاً بني الكتابة والصور 

والتس��جيل الصويت والفيديو، وقد يش��مل فقرة وقد 

يجمع فقرتني أو ثالثاً، املهم يف النهاية أن الفيلم يجب 

أن تكون له رسالة، ويجب أن تكون هناك رؤية لدى 

املدون وخ��ربة يف آلية صناعة الفيل��م؛ إذ إن الفيلم 

يج��ب أن يكون قصرياً يف م��دة عرضه، وكلام قرصت 

م��دة العرض كان أفض��ل، إال أن لصناعة الفيلم آلية 

يجب أن يعلمها ويتقنها املدون من رجال الجيش.

كام أن آلية عرض الصور يف الفيلم يجب أن تكون 

مج��زّأة ومرتب��ة طبق��اً لألحداث؛ حتى يس��هل عىل 

املش��اهد فهم الرس��الة التي يريد املدون أن يوصلها 

إليه. وق��د تكون غري مرتبة، ويف ه��ذه الحالة يجب 

أن تكون مدعمة بالكتابة التي توضح س��ري الحدث؛ 

فق��د يكون لعدم ترتيبها وجهة نظر أفضل يف توصيل 

الرسالة.

ويج��ب أن تكون الكتابة يف الفيلم للتوضيح فقط 

أو لع��رض مص��ادر املعلومات، ول��و زادت العروض 

الكتابية يف الفيلم لزاد ملل املشاهد من الفيلم.

خامس��اً: زيادة الوعي القانوين الستخدام شبكات 

التواصل االجتامعي لدى منتسبي القوات املسلحة:

يج��ب أن يك��ون رج��ال الق��وات املس��لحة عىل 

اط��الع كاٍف وثقافة واس��عة يف إطار فه��م العالقات 

واالرتباط��ات القانونية الس��تخدام مواق��ع التواصل 

االجتامع��ي، تجنب��اً ألي خلل قانوين، رمب��ا يؤدي إىل 

اإلرضار بصورة املؤسس��ة أو الزج باسم املستخدم يف 

قضايا قانونية مختلف��ة، وهنا يقع الدور عىل اإلدارة 

القانونية لن��رش الوعي القانوين ألغراض االس��تخدام 

اآلمن للمواقع املختلفة•

يجب عىل رجال الجيش تطوير مهاراتهم يف استخدام وسائل التواصل االجتامعي

مراسلو حرب إلكرتونيون

ظهر مراس��لو حرب من نوع آخر يف املناطق املكسيكية 
املنكوبة بعنف تجار املخدرات، فهم مدونون ومغردون 
يتح��دون قانون الصمت ال��ذي فرضته الجرمية املنظمة 
عىل وسائل اإلعالم، حتى لو عرض ذلك حياتهم للخطر.

ويواجه هؤالء املراسلون عرب مواقع التواصل االجتامعي 
ع��ىل ش��بكة االنرتن��ت عصاب��ات الجرمي��ة املنظمة يف 
املكس��يك، فينرشون أخبار جرائم القت��ل وإطالق النار 
وتصفي��ات الحس��ابات، وهي أخبار انكف��أت الصحف 
املحلي��ة ع��ن تغطيتها خوفاً من االنتق��ام، وذلك إلعالم 
الرأي العام يف املكسيك باملخاطر املحدقة بهم كالخطف 
والحواج��ز املنصوب��ة عىل الطرق، وغريه��ا من األعامل 
الت��ي تكرث يف املناطق ذات النش��اط الواس��ع لعصابات 

املخدرات.
وميك��ن ملن يتتبع مواقع التواصل يف املكس��يك أن يعرث 
عىل كل��امت مث��ل "دوي" و"إطالق نار" و"اش��تباك"، 
وعب��ارات مثل "إطالق ن��ار يف ح��ي الزارو كاديناس..
تجنبوا التوجه إىل هذا املكان"، يف إش��ارة إىل أحد أحياء 
مدينة مونتريي الش��املية التي تهزها منذ سنوات حرب 

رضوس بني عصابات تجارة املخدرات يف املنطقة.
وب��دأ هذا النوع من اإلع��الم البديل بدأ ينترش بقوة يف 
املكس��يك ودول أخرى، حت��ى أن فريقاً من املتخصصني 
يف مجموعة مايكروس��وفت نرش مؤخراً دراس��ة بعنوان 
"املراس��لون الحربيون الجدد: صعود نجم املرشفني عىل 

مواقع التواصل االجتامعي يف الحروب".
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جمالس الوعي الرمضانية
ط��وال تاريخه القديم والحديث، منذ أيام البس��اطة واقتصاد الكفاف، وصوالً إىل حي��اة اليرس والتطور ومجتمع 

الحداث��ة واقتصاد النفط والعوملة، فإن مجتمع اإلمارات ظل محافظاً عىل الكثري من مالمحه وس��امته االجتامعية 

وتحديداً ما يخص املامرسات والطقوس االجتامعية ذات الخصوصية وما يتعلق مبامرسات العبادة وما يرتبط بها، 

وال ش��ك أن ش��هر رمضان طقس اجتامعي بامتياز وشهر عبادة له قدس��يته يف قلوبنا جميعاً ولقد ارتبط عندنا يف 

اإلمارات مبا يعرف باملجالس الرمضانية، التي وأن حاول البعض استبدالها مبا يسمى بالخيام الرمضانية إال أن هذه 

املجالس ال تزال تحتفظ بألقها وحيويتها عرب ما يدور فيها من نقاشات وسجاالت مهمة جداً.

ونظراً ألهميتها والدور الذي ميكن أن تلعبه يف جمع الناس وطرح القضايا ومناقشتها بوعي ومسؤولية وبالتايل 

نقل ثقافات ومبادئ مختلفة من خالل تلك النقاشات للحارضين ولبقية أفراد املجتمع، فإن مكتب ثقافة القانون 

التابع مبارشة ملكتب س��مو وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قد تبنت فكرة املجالس الرمضانية هذا 

الع��ام والعام امل��ايض لتنرش من خاللها ثقافة يحتاجها كل فرد يف املجتمع الي��وم، إنها ثقافة الحقوق والواجبات، 

ثقاف��ة االلتزامات واملس��ؤوليات، ثقافة الحرية املنضبطة بضوابط القان��ون وحقوق اآلخرين، فال حرية مطلقة يف 

أي مكان، وال يوجد فرد أو جهة تتشارك يف االمتيازات والتسهيالت والخدمات واألمان والرفاهية يف هذا املجتمع 

النبيل دون أن يرتتب عىل ذلك التزامها مبس��ؤوليات عليها أن تؤديها لتكتمل املعادلة ويس��تقيم البناء، من هذا 

املنطلق يدعم س��مو وزير الداخلية هذا املرشوع ويقف خلفه بقوة ويختار اإلعالميني ليكونوا الرافعة الحقيقية 

والرشكاء األوائل يف إنجاح هذه املجالس.

أن ه��ذه املجالس الرمضانية الت��ي يرعاها مكتب ثقافة القانون تعم��ل يف جوهرها عىل تخصيص موضوعات 

قانوني��ة تدور حولها نقاش��ات هذه املجالس، هذا التحديد أو التخصيص يب��دو مفهوماً ورضورياً ألن الفكرة تأيت 

بإرشاف مكتب ثقافة القانون التابع لس��مو وزير الداخلية أوالً، وأما ثانياً فألننا نعرب مرحلة مفصلية عىل مس��توى 

العامل واإلقليم من حيث انفجار ثورة املعلومات واالتصاالت واختالط الخاص بالعام وضبابية القوانني لدى البعض، 

وهذا كله يس��تدعي عمالً وطنياً جاداً لرشح هذه القوانني والتوعية بها عن طريق اإلعالم واإلعالميني وعىل رافعة 

اجتامعية يف مجالس املواطنني الذين تدور هذه النقاش��ات لديهم، ومن ثم تنقل إىل جميع البيوت عرب وس��ائل 

اإلعالم املختلفة. 

إن غرس ونرش ثقافة القانون واحدة من أبرز اهتاممات وزير الداخلية سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بدا 

لنا ذلك الحرص جلياً يف الجلسة التي جمعتنا بسموه ملناقشة فكرة هذه املجالس، لقد كان حريصاً جداً عىل إنجاح 

هذا املرشوع رغبة منه يف أن ميتلك كل مواطن ومقيم هذه الثقافة التي حّمل سموه اإلعالم مسؤوليتها املبارشة، 

ما يجعل من اإلعالم رشيكا رئيس��اً وحقيقياً تجاه املجتمع ليس بصفته جهة ترفيه وإخبار ومعلومات فقط، ولكن 

من حيث دوره يف نرش منظومة القيم القانونية واألخالقية، األمر الذي يعيد لإلعالم دوراً كان عىل وشك أن يفقده 

وسط تنامي خط الحرية والفردية املطلقة يف اإلعالم الجديد ومواقع التواصل االجتامعي.

إن نجاح هذه املجالس واملشاركة يف نقاشاتها، والتفاعل معها، يعترب نجاحاً حقيقياً لهدف اجتامعي يف  النهاية، 

ه��دف يعنين��ا جميعاً كباراً وصغ��اراً، إعالميني وأفراداً عادي��ني، حيث أننا كمجتمع منفتح ع��ىل جميع الثقافات 

والجنس��يات وكذلك عىل آخر التطورات واالخرتاعات يف عامل األفكار والتواصل واملواصالت يجعلنا عرضة للعديد 

من التجاوزات وااللتباسات واملخاطر، ونحن هنا نسعى بل طاقاتنا للحفاظ عىل التوحد  والتالحم الوطني واألمان 

واالس��تقرار االجتامعي وهي األفكار  التي متثل العمود الفقري لدولة اإلمارات وفكرة اتحادها الذي قامت عليه 

من��ذ أكرث من أربعني عاماً، أنها الفكرة التي تس��تحق منا جميعا العمل عىل تكريس��ها بالقانون والثقافة والوعي 

وصوالً لتحقيق أكرب قدر من  التامسك للحفاظ عىل كل هذه املنجزات التي حققناها•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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خماطر تعرض اجلنود لالنفجارات يف مــــــــيادين القتال
التشخيص السريع واإلسعافات األولية ضرورية إلنقاذ املصابني

ميكن تعريف االنفجار بأنه اندفاع 

الغازات فجأة وبعنف من حيز 

محصور، مصحوباً بحرارة عالية، 

وصدمة عنيفة وصوت عال، وتوليد 

الغازات واندفاعها بعنف هام 

املعياران الرئيسان لشدة االنفجار، 

وهام موجودان يف كل نوع من 

أنواع االنفجارات األساسية، ومنها 

االنفجار الكيميايئ الذي يتعرض له 

املقاتلون يف امليدان، والذي ينطوي 

عىل تحول رسيع جداً للامدة من 

حالة الصالبة أو السيولة إىل الحالة 

الغازية، ويكون حجم الغازات 

الناتجة أكرب بكثري من حجم املادة 

التي تولدت منها.

إعداد:
د. شريف علي حممد
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خماطر تعرض اجلنود لالنفجارات يف مــــــــيادين القتال
التشخيص السريع واإلسعافات األولية ضرورية إلنقاذ املصابني

ومع زيادة ق��وة االنفجارات زادت أخط��ار اإلصابات، 

وللب��دء بالتعامل مع هذا التح��دي كان من الرضوري 

تفهم تأثريات االنفجارات الت��ي يتعرض لها املحاربون، 

والتي تتسبب يف إحداث إصابات بعدة طرق، فاإلصابة 

األولية يف االنفجارات تحدث بسبب التأثري املبارش ملوجة 

الضغ��ط الناتجة عن االنفجار عىل الجس��م، كام ميكن 

أن تنتج اإلصاب��ات عن اخرتاق الش��ظايا املندفعة من 

مركز االنفجار ألجس��ام املصابني، أو عن اندفاع أجساد 

املصابني أنفس��هم ملسافات متفاوتة، وفقاً لبعدهم عن 

مركز االنفجار، واصطدامهم باألجسام الصلبة املوجودة 

يف البيئة املحيطة، وهذا يحدث نتيجة االندفاع الرسيع 

لكمي��ات ضخمة من الغازات بعيداً عن مركز االنفجار، 

وبالتايل، تدف��ع هذه الغازات األش��خاص القريبني من 

مركز االنفجار، أو الذين يعرتضون مس��ار هذه الغازات 

عند نقاط اله��روب الضيقة، مثل األب��واب أو النوافذ، 

وقد تحدث اإلصابات بس��بب الطاقة الحرارية الناتجة 

عن االنفج��ار والحرائق الناجمة عنه��ا، وتهدم املباين، 

واالختناق، واستنشاق الغازات املحرتقة والغبار.

وعندما يقوم طاقم طبي مؤهل بفحص أحد املصابني 

يف انفجار، يس��تفرس الطاقم عادة ع��ن حجم االنفجار 

ومكان وقوعه، وذلك نظ��راً ملا تعطيه هذه املعلومات 

من دالئ��ل حول حجم اإلصابة، ك��ام يتم فحص األذن، 

وقاع العني، والبطن، وإجراء أشعة سينية للصدر، وذلك 

لتقييم اإلصابات الناتجة عن موجة الضغط، والتي غالباً 

ما تكون غري ظاهرة خارجياً.

موجة الضغط
تنطل��ق موج��ة الضغ��ط من مرك��ز االنفج��ار برسعة 

ف��وق صوتية عىل نحو دائ��ري، وتفقد رسعتها وطاقتها 

تدريجياً، ولكن يف التفجريات تحت املاء ال تفقد موجة 

الضغ��ط قوتها برسعة، وتصل مل��دى بعيد، حيث يصل 

مداه��ا القات��ل إىل ثالثة أضعاف امل��دى القاتل لنفس 

الش��حنة املتفجرة يف الهواء، وي��زداد الضغط إىل أقىص 

درجة يف أجزاء من الثانية بعد لحظة االنفجار، وتعتمد 

قوة موجة الضغط عىل قوة الش��حنة املتفجرة والبعد 

عن مركز االنفجار، كام ي��ؤدي اصطدام موجة الضغط 

بأسطح صلبة مثل الحوائط، إىل انعكاس وارتداد موجة 

الضغط بقوة، ليزيد الضغ��ط عدة أضعاف يف املنطقة 

بني مركز االنفجار واألسطح الصلبة العاكسة، ولذلك قد 

يتسبب انفجار بسيط يف إصابات شديدة إذا ما تصادف 

وجود املصابني بني مرك��ز االنفجار وأحد الحوائط، كام 

هذه األعضاء تعترب األذن هي األكرث حساسية، والجهاز 

التنفيس هو األكرث خطورة.

إصابات األذن
 Ear بالنس��بة لإلصابات يف األذن، يعمل ص��وان األذن

Penna وقناة األذن الخارجية عىل تقوية موجة الضغط 

 Tympanic وتجميعه��ا لتص��ل لغش��اء طبل��ة األذن

Membrane، حي��ث تتح��ول موج��ات التضاغ��ط أو 

الضغط إىل طاقة حركية تنتقل لألذن الوسطى، وابتداء 

م��ن زيادة يف الضغ��ط، ال تتع��دى 0.34 ضغط جوي، 

يش��عر املصاب بأمل يف األذن، وال تتحمل أي أذن برشية 

زيادة تبلغ 1 ضغط جوي، حيث س��تتمزق طبلة األذن 

ل��دى معظم األف��راد الذي��ن يتعرضون له��ذه الزيادة 

يف الضغ��ط، وم��ع زيادة أك��رث يف الضغط ق��د تنخلع 

عظيامت األذن الوس��طى أو تنك��رس، وعىل الرغم من 

أن هذه الضغوط قد تبدو بس��يطة إال أن رسعة تكون 

ه��ذا الفارق يف الضغط، وعدم قدرة األذن عىل معادلة 

الضغط بنفس الرسعة هو الذي يتس��بب يف متزق طبلة 

األذن.

واألذن ه��ي األك��رث تعرضاً لإلصاب��ة يف االنفجارات، 

ويتس��بب مت��زق طبلة األذن يف س��امع املصاب لصوت 

صف��ري، وأمل، وفق��دان للس��مع، وميك��ن التعرف عىل 

مت��زق طبل��ة األذن من خالل وجود نزيف بس��يط من 

قناة األذن الخارجية، أو باس��تخدام منظار األذن، ولكن 

النزيف من قناة األذن الخارجية قد يحدث بسبب كرس 

يف قاع الجمجمة أيضاً، وهو وارد يف حالة االنفجارات.

أن الش��حنات املتفجرة البس��يطة تك��ون مدمرة إذا ما 

انفجرت يف أماكن مغلقة. 

أم��ا الغ��ازات املندفعة بعي��داً عن مرك��ز االنفجار، 

فتتحرك برسعة أبطأ من موجة الضغط وملسافة قصرية، 

ويرتكز تأثريه��ا التدمريي عىل املنطق��ة املحيطة مبركز 

االنفجار فق��ط، وهذا التأثري يزيد بش��كل محدود مع 

االنفجارات الكبرية.

ويعتق��د إن اإلصابات األساس��ية تنت��ج عن التعرض 

ملوج��ة الضغ��ط الفائ��ق الناجم ع��ن االنفج��ار ذاته، 

فموج��ات الضغط تنتقل برسعات فائق��ة جداً، وتتأثر 

بالبيئ��ة املحيطة بها، مثل الحيز املقف��ل داخل مركبة، 

ف��إذا كان الضغط ق��اٍس جداً يس��تطيع جعل األعضاء 

اململ��وءة بالهواء، مث��ل الرئة، تتداع��ى، أما التجاويف 

املليئة بالس��وائل، مث��ل الدماغ، فهي عرض��ة لإلصابة 

بشكل خاص. 

واإلصاب��ات الناتجة عن موج��ة الضغط تعترب األكرث 

تعقي��داً، عىل الرغم م��ن أن بعض اإلصاب��ات األخرى 

الناتجة ع��ن الش��ظايا واالصطدام باألجس��ام الصلبة، 

والحروق الناتجة ع��ن االنفجار قد تكون أكرث خطورة، 

إال أن كل ه��ذه اإلصابات ظاه��رة للعيان، عىل خالف 

اإلصاب��ات الناتجة عن موجة الضغط، التي قد ال تكون 

ظاه��رة، وع��ادة ما يج��ب البحث عنه��ا بدقة، وهي 

تحت��اج إىل أطباء متخصصني يف رعايتها وعالجها، وتؤثر 

اإلصاب��ات األولية الناتج��ة عن موج��ة الضغط العايل 

عىل أعضاء الجس��م التي تحتوي عىل غازات، وتحديداً 

األذن، والجه��از التنفيس، والجه��از الهضمي، ومن بني 

معالجة ميدانية لضحايا أصيبوا بجروح ناتجة عن انفجار
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إصابات الرئة
تتس��بب إصاب��ة الرئة نتيج��ة االنفج��ارات يف معظم 

حاالت الوفاة، حيث تحدث كدمات ش��ديدة ألنس��جة 

الرئ��ة، وتتمزق الجدران الرقيق��ة للحويصالت الهوائية 

والش��عريات الدموية التي تحيط به��ا، وبالتايل يحدث 

نزي��ف يف الرئ��ة، مع صعوبة ش��ديدة يف التنفس، وقد 

يتس��بب االنفجار يف كس��ور يف الضلوع، وترسب الهواء 

إىل داخ��ل الكيس البل��وري Pleural Sac الذي يحيط 

بالرئة، مبا يعيق عملية التنفس. 

ومثلام يس��مح مت��زق جدران الحويص��الت الهوائية 

بهروب الدماء إىل داخل هذه الحويصالت، فإنه يسمح 

أيض��اً به��روب الهواء إىل ال��دورة الدموي��ة، وهذا هو 

الس��بب الرئييس للوفيات التي تح��دث خالل ثوان أو 

دقائ��ق معدودة من وقوع االنفج��ار، والهواء املترسب 

إىل الدورة الدموية يتحرك يف ش��كل فقاقيع قادرة عىل 

س��د الرشايني الهامة يف الجسم، وقد يتسبب يف إيقاف 

وص��ول الدم��اء لرشايني الجه��از العصب��ي املركزي أو 

للرشايني التاجية املغذية للقلب.

وإصابة الرئة قد تتس��بب يف إحساس املصاب بضيق 

يف التنف��س، وأمل يف الصدر، وبص��اق دموي، ورسعة يف 

التنف��س، وقد يوضح الفحص الطبي الدقيق واألش��عة 

السينية عىل الصدر حجم اإلصابة ونوعها. 

إصابات الجهاز الهضمي
قد يتأثر أي جزء يحتوي عىل غازات يف الجهاز الهضمي 

من موجة الضغط، واألكرث ش��يوعاً ه��و إصابة األمعاء 

يراعى يف إسعاف 
مصابي االنفجارات 

عدم إعطاء كميات  
كبرية من احملاليل 

أو السوائل ألنها 
قد تؤدي إىل تفاقم 

حجم اإلصابة يف 
الرئة

املعاينة األولية )يجب قّص كل املالبس املعيقة(

اجملاري الهوائية

التنفس

الدورة الدموية

العجز

التعرض

األطراف

التحديد الرسيع للمجاري الهوائية املسدودة فعلياً أو افرتاضياً:

- انعدام الوعي أو درجة وعي متدنية.

- ج��رح يف الرأس، أو الوجه، أو الرقبة أو أع��ىل الصدر )إصابة كليلة، أو 

شظايا انفجار، أو جرح، أو حرق، أو رضح عظمي(.

الكشف عن مشاكل التنفس:

- مؤرشات الضائقة التنفسية االعتيادية.

- جروح الصدر )كدمات، كش��وط، جروح، جروح مخرتقة، صدر س��ائب، 

خلل يف جدار الصدر(.

- التحق��ق من وج��ود نزيف ظاهر: من الجروح، م��ن الدم الذي يلطخ 

مالب��س املصاب، م��ن الدم عىل أيدي املس��عف املحميتني بالقفازات 

عند فحصه للمصاب.

- التعرف عىل الصدمة )الناتجة عن نزيف داخيل غري مريئ(.

- التأكد من فقدان الوعي أو تحديد مستوى الوعي املتاليش.

- توق��ع وجود ج��رح يف العمود الفقري يف حال: الغي��اب عن الوعي أو 

تالشيه بعد إصابة كليلة يف الرأس، أو الوجه، أو الرقبة أو أعىل الصدر، 

إصابات التباطؤ )يف حوادث السري مثالً) أو الصدمة برسعة فائقة.

- الكش��ف عن جرح يف العمود الفقري عرب الطلب من املصاب بتحريك 

أعضائه وأصابع رجليه والشد عىل أصابعك.

التعرف عىل أهم الجروح والكسور والحروق

تذك��ر أن املصاب قد يك��ون أو يصبح بارداً كل املصاب��ني يفقدون من 

حرارة الجسم

الغليظ��ة، نظ��راً الحتوائها عىل قدر أكرب م��ن الغازات، 

مقارنة بباقي أعضاء الجه��از، ونادراً ما يحدث متزق يف 

الكبد أو الطحال نتيجة ملوجة الضغط االنفجارية فقط، 

دون وجود عالمات عىل إصابة مبارشة لهام تس��بب بها 

جس��م صلب، واإلصابات التي تحدث لألمعاء أو املعدة 

ترتاوح ب��ني نزيف من جدار األمع��اء أو متزق جدارها، 

وهذه اإلصابات أكرث خطورة من إصابات األذن، ولكنها 

أق��ل خطورة من إصابات الرئة، وتحتاج إىل رعاية طبية 

جيدة، ويف بعض األحيان، تتطلب تدخالً جراحياً إلصالح 

جدار األمعاء يف حاالت متزقه.

وإصابة الجه��از الهضمي قد ال تس��بب أي أعراض، 

أو قد تتأخر أعراضها لعدة س��اعات، أو حتى يوم، وقد 

تظهر يف صورة أمل ش��ديد يف البط��ن، وتحتاج إىل إجراء 

فحوصات وأشعة للتأكد من وجودها، وتحديد مكانها.

إصابات الدورة الدموية
يتس��بب ترسب الهواء إىل الدورة الدموية نتيجة إلصابة 

الرئ��ة، يف خ��الل ث��وان أو دقائق مع��دودة، يف أعراض 

مختلف��ة، وفقاً لألوعي��ة الدموية التي تأث��رت بوجود 

اله��واء، وميك��ن أن يفق��د املص��اب تركي��زه تدريجياً، 

ويصبح مش��تتاً، وغري قادر عىل متييز الظروف املحيطة 

ب��ه، ويغيب عن الوعي، إذا م��ا تأثرت الرشايني املغذية 

للجه��از العصبي املرك��زي، واملخ تحدي��داً، كام أن تأثر 

الرشايني التاجية يتس��بب يف أمل ش��ديد يف الصدر، مياثل 

األزمات القلبية، ولكن معظم األعراض املصاحبة لترسب 

اله��واء إىل الدورة الدموية تحت��اج إىل أطباء ذوى خربة 

لتمييزها والتعرف عليها.

اإلسعاف امليداين
متثل أع��راض اإلصابات الناتجة عن موجة الضغط جزءاً 

م��ن مجموعة أكرب من اإلصابات املتعددة، التي تحدث 

عادة يف االنفجارات، ويف حالة االنفجارات الكبرية تطبق 

نف��س القواعد األولي��ة لتقويم وإس��عاف أي نوع من 

اإلصابات أو الحوادث، و ترتيب هذه القواعد كام ييل:

- طلب النجدة أو العون من أفراد مدربني ومؤهلني طبياً.

- التأكد من سالمة مجرى الهواء.

- التأكد من تنفس املصاب تلقائياً.

- التأكد من وجود نبض، وقياس عدد النبضات يف الدقيقة.
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- إيقاف أي نزيف وتجبري أي كسور.

- نق��ل املصاب إىل أق��رب مركز يكون مؤه��الً لتقديم 

الخدمة الطبية له.

ولك��ن يراعى يف إس��عاف مصايب االنفج��ارات عدم 

إعطاء كميات  كبرية من املحاليل أو الس��وائل، ألنها قد 

تؤدي إىل تفاقم حجم اإلصابة يف الرئة، ومراعاة تحريك 

املصاب بحذر، وتحت إرشاف أفراد مؤهلني طبياً لذلك، 

نظراً ألن الكس��ور يف العمود الفقري والرقبة قد تتفاقم 

مع أي حركة غري س��ليمة، متسببة يف الشلل، أو الوفاة، 

كام يجب عدم الس��امح للمص��اب بالكثري من الحركة، 

حتى لو كان قادراً عىل ذلك، نظراً ألن املزيد من الجهد 

يزي��د م��ن احتامل حدوث ت��رسب لله��واء إىل الدورة 

الدموية، ويزيد النزيف داخل الرئة.

وترسب الهواء داخل الدورة الدموية ميكن أن يؤدي 

إىل وف��اة رسيعة يف خالل ث��وان أو دقائق، ولذلك فإنه 

يف حالة الش��ك يف حدوث ه��ذا الترسب يجب التعامل 

معه فوراً دون انتظار، حيث يوضع املصاب عىل جانبه 

األيرس، ويرفع جس��مه بالكام��ل بدرجة ميل 45 درجة 

ع��ن الوضع األفق��ي، مع وضع األرج��ل لألعىل والرأس 

لألس��فل، والظه��ر مس��تقيم، ويف ه��ذا الوض��ع يتجه 

الهواء لألعىل، أي يتجم��ع يف األوعية الدموية لألطراف 

الس��فلية، بعي��داً عن األوعي��ة الدموي��ة، التي تغذي 

األعضاء الحيوية الهامة.

ويج��ب نقل مص��ايب االنفجارات برسع��ة إىل نقاط 

خدم��ة طبية ومستش��فيات عالية التجهي��ز، نظراً ألن 

حالة ه��ؤالء املصابني ق��د تتدهور برسع��ة، وغالباً ما 

يعانون من إصابات متعددة، كام أن اس��تكامل العالج 

الدقي��ق لهم يحتاج إىل أطق��م طبية عىل دراية بأبعاد 

إدارة اإلصابات

- عىل املسعف أن يعتمد س��لوكاً آمناً ويكون مجهزاً 
بتجهيزات الحامية الالزمة.

- أن يضع أولويات لألعامل التي سيقوم بها.
- التقيي��م ع��رب املعاين��ة األولوية م��ن خالل فحص 
)املج��اري الهوائي��ة - التنف��س - ال��دورة الدموية - 

العجز - األطراف - التعرض(.
- العمل عىل تنفيذ اإلنعاش العاجل من خالل العناية 

الفورية وتطبيق إجراءات عاجلة إلنقاذ الحياة.
- التقيي��م عرب فح��ص كامل )من ال��رأس إىل القدم( 
ومالحظة الجروح والرض��ات يف العظام أو املفاصل، 
والح��روق واألذى ال��ذي تلحقه العوام��ل الطبيعية 

)درجات حرارة قصوى، شمس، مطر، رياح، ...إلخ(.
- العمل عىل تثبيت حالة املصاب )الرعاية اإلضافية(؛ 

التضميد وتثبيت الكسور..إلخ.
- تقيي��م إمكانية إخ��الء املصاب من خ��الل تحديد 

حالته وتحضريه لإلخالء.

جندي خالل معالجة أحد ضحايا جهاز االنفجار IED الذي أصاب قدمه

هذا النوع من اإلصابات، وذلك ألن الكثري من اإلصابات 

قد ال تكون ظاهرة. 

املعدات واملالبس الواقية من االنفجارات
عندم��ا يتعرض الجن��دي إىل تهديد ن��ريان العدو فإنه 

يجاب��ه أربعة أن��واع م��ن التهديدات، هي: الش��ظايا، 

والطلقات املبارشة، واالنفجارات املختلفة، ثم التأثريات 

الحرارية املصاحب��ة، وللحامية من هذا التهديد جربت 

القمصان املدرعة املصنعة م��ن الليف الزجاجي )فايرب 

جالس( املدعم بالصلب والنايلون، غري أنها كانت ثقيلة 

ومقي��دة للحركة لصالبتها بدرجة غ��ري مقبولة، وغريت 

الحرب العاملية الثانية صورة االستخدام إىل حد ما نتيجة 

التقدم يف صناعة السبائك، فتحسنت الوقاية للخوذات، 

ولكن استمرت عيوب سرتات )الليف الزجاجي(.

وبدأ التطور يف عامل اللدائن الستبدال سرتات الصلب 

الثقيلة، واس��تمر التط��ور بإدخال الزج��اج والكربون 

ضمن املكونات، إىل أن حدثت طفرة يف مجال التطبيق 

والحامية، والتأثري الفس��يولوجي لهذه السرتات يتمثل 

يف الح��رارة الناش��ئة بصورة ق��د ال يحتمله��ا الجندي 

ملدة طويلة، فهي تعزل الجن��دي عن الظروف الجوية 

املحيط��ة، وع��ىل ذلك ف��إن الق��درة ع��ىل تحملها يف 

الظروف الجوية الباردة ق��د تزيد، ولكن األمر يختلف 

يف الجو الحار، حيث أثبتت القياس��ات أن مدة التحمل 

مللبوس��ات أمريكية تزن 5.4 كيلو جرام وتغطي حوايل 

30 % من الجس��م ال تزيد ع��ن 100 دقيقة، وذلك يف 

الجو الحار الج��اف، ولكن بزيادة نس��بة الرطوبة فإن 

الق��درة عىل التحمل ال تتج��اوز 40 دقيقة، األمر الذي 

يؤدي إىل نوع من اإلجهاد ويقلل من الكفاءة القتالية.

ومن الطبيع��ي البحث عن توازن ب��ني القدرة عىل 

األداء ودرج��ة الحامية املطلوبة طبق��اً آلفاق التهديد، 

ومتثل ال��رأس والرقبة أهم املناطق التي يجب حاميتها 

وتأخ��ذ األولوية، يليه��ام الكتفان والي��دان حيث أكرث 

املناطق املعرضة للخطر مام تصل معه نس��بة التغطية 

املطلوبة إىل 30-35 % من الجسم.

وتعترب حامية الرأس من أهم الش��واغل يف مكونات 

الحامية، ففي الحرب العاملي��ة األوىل، كانت الخوذات 

هي وس��يلة الحامية الرئيس��ة، حيث صنع��ت لوقاية 

الجزء الهام من الجسم واألكرث تعرضاً للشظايا املختلفة، 

خصوصاً يف حرب الخن��ادق التي ميزت تلك النزاعات، 

غ��ري أن خوذات الصل��ب كانت ثقيلة فاس��تُبدلت بها 

خوذات من الفايرب التي توفر حامية أكرب ووزناً أصغر•

املصادر:

- كتاب اإلسعافات األولية يف النزاعات املسلحة، 

وغريها من حاالت العنف، اللجنة الدولية للصليب 

األحمر، 2009.

 Warfare Injuries. Bailey & Love's: Short -

.practice of surgery. 23rd edition

 History of Tactical Medics. Special -

.Response Team

www.1stcavmedic.com -

 A History of Military Medicine. By: -

 Richard A. Gabriel and Karen S. Metz. 551

  pp. in two volumes, New York, Greenwood

.Press, 1992

75 |  أغسطس 2013 |  العدد 499  |



استعمـال األسلحة الكيماويــة يف احلــــــــــــــــــرب البحـريــة
السفن السطحية احلديثة جمهزة بكواشف إنذار للعناصر الكيماوية

إن مرونة استخدام األسلحة 

الكياموية أصبحت اليوم متثل 

تهديداً ضد القوات البحرية، 

والتجارب املستقاة من الحروب 

الحديثة أظهرت وأثبتت الرضورة 

التى ميثلها تكيف القوات البحرية 

برسعة مع كافة أشكال التهديدات 

غري املتوقعة، أو التى تسميها 

األوساط العسكرية "التهديدات 

الخارجية"، التى تولد ىف املخيالت 

الخصبة لبعض القوى التى ال 

ترتدد عن تنفيذها، مستعينة بذلك 

مبعتقداتها.

 
إعداد:
لواء د. على حممد رجب

 بالرغم من عدم اس��تعامل األسلحة الكياموية حتى اآلن، 

ىف البحارفإن ذلك ال يش��كل سبباً إلهامل مخاطرها، خاصة 

وأن وس��ائل الحامية، سواء كانت جامعية أو فردية، تتميز 

اليوم بفاعلية اس��تثنائية، وبكلفات معتدلة، عند مقارنتها 

باملخاطر التى قد تؤدي إىل شل حركة العديد من الوسائل 

البحرية، بسهولة ورسعة، ال ميكن تصور تأثريها.

تس��تخدم األسلحة الكياموية يف الحروب بغرض قتل أو 

تعطيل أو إتالف اإلنس��ان أو الحيوان أو النبات، وتش��مل 

هذه األس��لحة عدة أنواع، أبرزها الغازات السامة، واملواد 

الحارق��ة، والدخ��ان، وتصن��ف عنارص الح��رب الكياموية 
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استعمـال األسلحة الكيماويــة يف احلــــــــــــــــــرب البحـريــة
السفن السطحية احلديثة جمهزة بكواشف إنذار للعناصر الكيماوية

وفقاً لتأثريها عىل مكونات جس��م اإلنس��ان، وأهمها الدم 

واألعصاب والجه��از التنفيس، واألس��لحة الكياموية تكون 

عبارة ع��ن مواد عضوية س��ائلة، أو ذرات صغرية، يحملها 

اله��واء، لتش��ّكل خطورة من جراء مالمس��تها الجس��م أو 

تنشقها.

وبين��ام تعت��رب الق��وات الربي��ة الطرف األك��ر احتامالً 

للتعرض لهجوم كي��اموي، فإن القوات البحرية التي كانت 

تقوم بعملياتها يف عرض البحر، باتت متارس نشاطاتها اآلن 

عىل الس��احل، أو قريب��ا منه، وهي بالت��ايل عرضة لتهديد 

أك��رب من العوامل الكياموية، ولقد ازداد تهديد اس��تعامل 

األس��لحة الكياموية يف األجواء البحري��ة ازدياداً كبرياً خالل 

الس��نوات القليل��ة املاضية بعد أن كان يعت��رب ثانوياً لفرتة 

طويلة، نتيجة للقدرات الحركية للسفن السطحية والبواخر 

الكربى من جهة، وبس��بب تأثريات األنواء الجوية من جهة 

أخرى، ونتجت هذه الزيادة من اإلمكانيات الجديدة لنرش 

املواد الكياموية من الجو، والتى تس��مح بتغطية مساحات 

واس��عة من املناطق البحري��ة واملحيطات، وقد أصبح هذا 

التهدي��د حساس��اً بش��كل خاص خ��الل ف��رتات التوترات 

الدولية، أو األزمات منخفضة الحدة.  

إن نرش مكونات أو عنارص كياموية من مس��افة بعيدة، 

وبالق��رب م��ن اله��دف املطل��وب وبش��كل رسي أو غري 

معروف، يش��كل عم��الً ال ميكن التنب��ؤ بحدوثه يف الوقت 

ال��الزم ملواجهت��ه كعمل مع��ادي، وهكذا، ف��إن مثل هذا 

العمل، أو أس��لوب الهجوم باألسلحة الكياموية غري املبارش 

والخفي ىف نفس الوقت، هو عمل ميكن اس��تعامله بشكل 

خاص ضد األهداف البحرية قليل��ة الحامية، والتى تتمتع 

بحرية مناورة منخفضة نس��بياً، مثل الس��فن الراس��ية، أو 

البواخر التي تقوم بعمليات بالقرب من السواحل )البحث 

عن األلغ��ام وتفجريها، أو العملي��ات الربمائية، والتموين، 

واإلخالء، واإلنزال، واإلسناد، وغريها من األعامل الروتينية(، 

والت��ي ميكن ابط��ال مفعولها مؤقتاً أو كلي��اً بأقل خطورة 

ممكنة بن��رش العن��ارص الكياموية عليه��ا، أو بالقرب من 

األماكن التى تعمل فيها بطريقة رسية.

أخطار األسلحة الكيمياوية
 تنج��م أخطار األس��لحة الكياموي��ة عن اس��تعامل مواد 

ومركب��ات كياموية يف الحروب والنزاعات املس��لحة بقصد 

القتل وش��ل وإعاقة البرش من خالل التأثري عليهم بطريقة 

تجعل األس��لحة الكياموية مواد عضوية س��ائلة، أو ذرات 

صغ��رية يحملها الهواء، وتس��تطيع التغلغل داخل كثري من 

املواد البوليمرية، وتتش��كل خطورتها عند التالمس، حيث 

يصعب إزالة هذه الخطورة، وميكن تكثيف عنارص األسلحة 

الكياموية لزيادة اس��تمرار آثارها، وذلك عن طريق إضافة 

مواد لزجة، تتميز برسعة تأثريها يف ميدان القتال.

وتُنرش امل��واد الكياموي��ة بعدة طرق، مث��ل الطائرات 

والصواري��خ وقذائ��ف املدفعية، وحتى القناب��ل اليدوية، 

وتك��ون حاويات امل��واد الكياموية أحادي��ة )تحتوي عىل 

عنرص واح��د(، أو ثنائية ) تحتوي عىل عنرصين(، وتختلط 

املكونات عند إطالق الس��الح، فالعن��ارص الخانقة تصيب 

األش��خاص الذين ليس��ت بحوزتهم معدات وأقنعة خاصة 

لحامية الجه��از التنفيس والرئتني، فف��ي الحاالت الخطرة، 
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تت��ورم الرئة، وتح��دث الوفاة، أم��ا غاز الفوس��جني مثالً، 

فإن��ه ميأل األكي��اس الهوائية يف الرئة بالس��وائل التي تطرد 

الهواء وتؤدي إىل املوت، نتيجة لفقدان عنرص األكس��يجني، 

وس��ينايد الهيدروجني هو من املواد رسيعة التبخر، وتؤثر 

عىل األعني والرئة، وتحدث بثوراً عىل الجلد.

وتعترب م��واد األعصاب أكر خطورة عىل الحياة، وأرسع 

فت��كاً من أنواع األس��لحة الكياموية األخ��رى، كونها تدمر 

الجه��از العصبي باس��تمرار، وهي تعم��ل برسعة، وميكن 

امتصاصه��ا من خ��الل الجلد والع��ني والجه��از التنفيس، 

وبالتايل، ف��إن النتيج��ة الحتمية لإلصابة مب��واد األعصاب 

هي الش��لل التام للجهاز العضيل التنفيس، وبالتايل، املوت 

املحقق.

الحامية الفردية والجامعية
تأخ��ذ الق��وات البحرية خط��ر التهديد الكي��اموى بنظر 

االعتبار، والحامية الفردية تس��مح باالحتامء من استنشاق 

أو ابت��الع املواد الكياموية، أو مالمس��ة هذه املواد لألجزاء 

املعرضة للهجوم، وخاصة الوجه واليدين، وتتضمن وسائل 

الحامية م��ن الهج��امت الكياموية قناع الغ��از، واملالبس 

الخاصة بالحامية، وهى الوسائل التى ميكن اعتبارها كبرية 

الحجم، وذات صفة غري عملية نسبياً، نظراً إىل إنها تقلل من 

القدرات امليدانية لألفراد عند اس��تعاملها بشكل جامعى، 

ولذلك وبالرغم من أن هذه الوس��ائل متثل رضورة ال غنى 

عنها، كوس��يلة أخرية لالحتامء، بالنسبة لألفراد العاملني ىف 

الخارج، فإن الحامية الجامعية متثل عموماً وس��يلة يفضل 

اللجوء إليها عىل منت السفن السطحية الحربية، مثلها مثل 

املنشآت الربية الثابتة.

ويجهز، ضمن هذا الس��ياق، جميع األفراد العس��كريني 

الذي��ن قد يتعرض��ون إىل القصف الكي��اموي، بقناع غاز، 

وببدل��ة للحامية م��ن القص��ف الن��ووي والبكرتيولوجى 

والكيمياوي، بين��ام يتم تزويد طواقم إزالة التلوث مبالبس 

خاص��ة للحامي��ة، مانع��ة الترسي��ب، وتتحق��ق الحامية 

الجامعية، إما بجعل املكان املطلوب حاميته مانعاً للترسب 

م��ن الخارج، ويك��ون االكتفاء ال��ذاىت من اله��واء عندئذ 

محدوداً، أو بتأمني تجهيز هذا املكان بتهوية مس��تمرة عرب 

"مرش��حات" Filters تحتوى عىل م��ادة الكربون الفعال، 

ويف ه��ذه الحالة، ميكن تحس��ني الفعالي��ة باملحافظة عىل 

املكان املطلوب حاميته يف وضع يكون فيه الضغط الجوي 

الداخيل أكرب من الضغط الج��وي الخارجي بقليل، بحيث 

يت��م توليد تيار يف املداخل، وبذلك ميكن تجنب أي دخول 

عريض للمواد الس��امة من الخارج، وعند وقوع هجوم ما، 

يعت��رب التطهري هو التحدي التايل، وق��د كان الرد التقليدي 

ع��ىل ذلك هو اس��تخدام كميات كبرية م��ن املاء بالضغط 

الع��ايل إلزالة م��واد التلوث، لكن ذلك لي��س متوفراً دامئاً، 

وملواجهة ذلك، ت��م إقامة مناطق محمية، مكيفة الضغط، 

كتدبري قيايس عىل العديد من سفن األسلحة البحرية، فإزالة 

التلوث عن س��فينة كاملة يعترب أمراً معقداً، أكر بكثري من 

تنظيف ألبسة الحامية، أو غسل املركبات باملاء املضغوط، 

والعديد من الس��فن مجهز بأنظمة غس��ل، عالية الضغط، 

تس��تخدم مياه البحر، غري أنه مع مبارشة الدول باستخدام 

أعداد متزايدة من السفن التجارية للدعم اللوجستي، فإن 

هذه السفن ال تحبذ هذا النوع من الحامية، وهي، بالتايل، 

أكر عرضة ملخاطر التلوث.

مفهوم مبدأ "القلعة"
أدت الزيادة يف استعامل نظام التهوية بعد الحرب العاملية 

الثانية )وه��ى الزيادة الناتجة ع��ن رضورة تربيد األجهزة 

اإللكرتونية( إىل االس��تغناء مؤقتاً عن مبدأ مفهوم الحامية 

املعروف باس��م "القلع��ة"، وكانت الحامية م��ن العوامل 

النووية التي كانت تعترب ذات أولوية عندئذ، تؤمن بواسطة 

وس��يلة منع الترسب الكامل، ونتيجة لتعميم نظام تكييف 

الهواء مع التهوية املربدة داخل دائرة مغلقة وموثوقة بهواء 

خارج��ي قليل الكمية، والتى ارتبطت بتصميم مرش��حات 

متينة، فقد تم التمكن اعتباراً من ستينيات القرن العرشين 

من اعتامد مب��دأ الحامية املعروف باس��م "قلعة الحامية 

من القصف النووي والبكرتيولوج��ي والكيمياوي"، والذي 

يؤمن تهوية مرشحة، وبضغط كاف، داخل املكان املطلوب 

حاميت��ه، ووضعه يف مأمن من أي هجوم بأس��لحة الدمار 

الش��امل، بدون س��ابق إنذار، وإذا كان مفه��وم "القلعة" 

يؤمن حامية تامة من االنتش��ار الجوي، فإنه ال يحمي من 

االخرتاق بواس��طة مقذوفات ذات حشوة كياموية، تنفجر 

يف الداخ��ل، ويتمثل الحل يف تنظيم الس��فينة عىل ش��كل 

"قالع فرعية" مس��تقلة بحيث يتم الحد من التلوث بإنشاء 

"حاجز من الغ��از" مامثل للرتتيبات العام��ة األمنية، التي 

تس��مح بتحويط الكارثة بانش��اء "حاجز ناري" أو "حاجز 

مايئ"، حس��ب الحالة، يؤدي إىل التضحية بجزء من املكان 

املطلوب حاميته، وبالتايل التمكن من إنقاذ جميع األجزاء 

املتبقية.

ويتم إكامل وسائل الحامية هذه بأنظمة كشف خاصة 

تسمح بالتمكن من اتخاذ إجراءات طارئة يف حالة حدوث 

غارات مفاجئة من جهة، وباعتامد الرتتيبات التي تس��مح 

باملحافظ��ة ع��ىل الصالحي��ة العملية للس��فينة، من جهة 

أخرى، وهكذا، نجد أن الس��فن السطحية الحديثة مجهزة 

مثال بكواشف Detectors إنذار للعنارص الكياموية، تعمل 

حال كشفها وجود مواد كياموية عىل سطح السفينة، أو يف 

أي مكان منها، كام أنها متتلك أنظمة كش��ف وتحليل لنوع 

التلوث الكياموى املس��تخدم، وقد أخذت السفن الصغرية، 

مثل كاس��حات األلغام، بتطبيق مب��دأ "القلعة"، الذى كان 

اس��تخدامه مقترصاً لفرتة غري بعيدة عىل الس��فن القتالية 

الكربى، وميكن تطبيق نظام الرتش��يح وزيادة الضغط الذي 

ال يكلف إال نس��بة قليلة من الكلفة اإلجاملية لإلنش��اءات 

الخاصة بالتهوية، عىل أي نوع من السفن، بفضل استخدام 

مجموع��ات تركيبية Modules قياس��ية، وباإلضافة لذلك، 

معاهدة األسلحة البيولوجية

كانت معاهدة من��ع تطوير وإنتاج وتخزين األس��لحة 
البكتريي��ة )البيولوجية( واألس��لحة الس��مية وتدمريها 
أول اتفاقي��ة متعددة األطراف ملن��ع إنتاج صنف كامل 
من األس��لحة، كانت هذه املعاه��دة مثرة جهود مطولة 
للمجتم��ع ال��دويل لصن��ع أداة جديدة تك��ون مكملة 
لربتوك��ول جني��ف للع��ام 1925، الذي منع اس��تخدام 
األس��لحة الكيميائية والبيولوجية لكنه مل مينع تطويرها 
وحيازتها، فقدمت بريطانيا مسودة للمعاهدة وأتيحت 
للتوقي��ع يف 10 أبري��ل 1972 ، وأصبح العمل  نافذاً بها 
يف 26 م��ارس1975 عندم��ا صّدقت ع��ى املعاهدة 22 
حكوم��ة، وتلزم املعاهدة حالًي��ا 165 دولة موقعة مبنع 
تطوير وإنتاج وتخزين األس��لحة البيولوجية والس��امة، 
ومع ذلك فإن غياب نظام رس��مي للتحقق من االلتزام 

باملعاهدة قد حد من فاعليتها.

طواقم إزالة التلوث تزود مبالبس خاصة للحامية 
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ف��إن هذا النظام قابل للتطبيق لحامية التحصينات ومراكز 

القيادة الربية، واملالجىء ذات الدفاع الساكن.

وتطلق عىل "القلعة" تسمية "القلعة الدامئة" عندما يتم 

اتخاذ ترتيبات الحامية ب��دون تحديد زمني، وتطلق عليها 

تس��مية "القلعة املرحلية" عندما تتخ��ذ ترتيبات الحامية، 

اس��تناداً إىل إنذار بوج��ود هجوم، وتعترب حامية الس��فن 

بواس��طة نظام "القلعة" بس��يطة وفعالة، يف نفس الوقت، 

فهي تضع الس��فينة يف مأمن من أغلب الغارات الكياموية 

التي قد تح��دث يف فرتات األزم��ة أو النزاعات املحدودة، 

وتكون الس��فينة القتالية املجهزة بنظ��ام "القلعة" محمية 

عندما تعمل مرش��حات هذا النظام، وه��ي الحامية التي 

تؤمن لها إمكانية كش��ف الهج��وم املباغت، مع االحتفاظ 

بكامل وس��ائلها، الهجومية والدفاعي��ة، ويتم إزالة التلوث 

الخارج��ي الطارئ يف طريقة الحامية هذه، بواس��طة نظام 

رش مكثف، عىل ش��كل مط��ر من املواد املزيل��ة للتلوث، 

والت��ي تقيض برسعة عىل كمية كبرية م��ن األجزاء امللوثة، 

وتس��تكمل هذه الطريقة، عند ال��رورة باللجوء إىل إزالة 

تل��وث دقيق بواس��طة وس��ائل خفيفة ومحمول��ة إلزالة 

التلوث، وق��د أظهرت التجارب أن نظام الرش عىل ش��كل 

مطر، واملصمم يف البداية إلزالة التلوث النووى، ميثل وسيلة 

فعالة للحامي��ة من املواد الكياموي��ة، وقد أخذت معظم 

األسلحة البحرية تعتمد استعامله يف سفنها السطحية، وقد 

اعتمدت البحرية الفرنس��ية اس��تخدام مبدأ "القلعة" عىل 

الفرقاط��ة "أكوني��ت " La frégate Aconit ، وعىل كافة 

الس��فن القتالية الكربى )الفرقطات املض��ادة للغواصات، 

وكاس��حات األلغام.... الخ(، ويتمثل الش��كل األكر تطوراً 

لهذا املبدأ يف االستعامل عىل سفن حاملة الطائرات "شارل 

ديج��ول" Charles de Gaulle، ويف الفرقاط��ات من نوع 

"كاس��ارد" Cassard وتعتمد البحري��ة األملانية هذا املبدأ، 

املعتم��د من قب��ل حلف ش��امل األطل��ى NATO، كام 

تعتم��ده أيضا البحري��ة الهولندية، واإليطالي��ة، والبحرية 

امللكية الربيطانية، أما بالنسبة إىل السفن الروسية، فإن كل 

الدالئل تش��ري إىل أن الس��فن حديثة الصنع مجهزة بنظام 

حامي��ة يعتمد عىل مب��دأ "القلعة"، وهو مس��تخدم، عىل 

األقل، يف األماكن الحساسة والحيوية داخل هذه السفن.

حامية بنية األساس الربية
متثل املنش��آت الربية، التابعة لسالح البحرية، بنية األساس 

الرئيسية لقيادة القوات البحرية، لذلك، فإن حاميتها تعترب 

مهمة أساس��ية، وبعد استخدام وسائل الحامية يف مختلف 

األس��لحة، أخذ س��الح البحرية يف العديد من الدول يكرس 

اهتامماً واسعاً إلنش��اء بنيات أساس متينة لحامية منشآته 

الربي��ة ضد تهدي��دات القص��ف الن��ووي والبكرتيولوجي 

والكيمي��اوي، إضاف��ة إىل تجهيز بعض منش��آت اإلس��ناد، 

والعمل عىل إنشاء معس��كرات ومستشفيات تحت سطح 

األرض للتمكن من التخلص من أثار مثل هذه التهديدات.

الحاجة اىل مستشعرات متطورة
إن ك��رة املواد الكياموي��ة وس��يناريوهات إطالقها تعقد، 

إىل حد بعيد، إمكانيات الكش��ف الكي��اموي، ألن النطاق 

الواس��ع للم��واد الت��ي يج��ب استش��عارها ومتييزها من 

كيامويات عادية ش��ائعة تفرض قيوداً عىل املستش��عرات 

التي ميكن اس��تخدامها للكش��ف والتحذير، وعىل وسائط 

الكش��ف أن تستهدف نطاقاً واس��عاً من األوزان الجزيئية 

للمواد الكياموية، ويجب أن يكون للمستشعرات معدالت 

إن��ذارات كاذب��ة منخفض��ة ج��داً إزاء الخلفي��ة املعقدة 

للكياموي��ات التي قد تتعامل معه��ا، واالهتامم مركز اآلن 

عىل أف��كار ميكنها الجمع بني هذه املزايا يف مستش��عرات 

تستطيع العمل برسعة كافية إلطالق إجراءات وقائية•

املصادر:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aconit 

www.netmarine.net

www.unidir.ch

www.hydro.gov.au  

 تنجم أخطار 
األسلحة الكيماوية 

عن استعمال مواد 
ومركبات كيماوية 

يف احلروب والنزاعات 
املسلحة

قناع الغاز واملالبس الخاصة بالحامية قد تقلل من القدرات امليدانية لألفراد

القوات البحرية تأخذ خطر التهديد الكياموي بنظر االعتبار
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CH-47F Chinook الطائرة املروحية
العمود الفقري للعمليات القتالية واللوجستية واإلنسانية

تعترب الطائرة CH-47F طائرة مروحية متقدمة متعددة املهام بالنسبة إىل الجيش األمرييك والقوات 

املسلحة األجنبية، وتحتوي عىل نظام رقمي متكامل إلدارة مقصورة القيادة، وأجهزة متطورة للتعامل مع 

مواد الشحن التي تأيت كعنرص مكمل للخصائص وأداء املهام واملناولة.

وتتلخص املهمة الرئيسية للطائرة يف نقل القوات وقطع املدفعية والذخرية والوقود واملياه ومواد املوانع 

واإلمدادات واملعدات الخاصة مبيدان القتال. أما مهامها الثانوية فتشمل اإلخالء الطبي ونقل مواد اإلغاثة 

يف حاالت الكوارث والبحث واإلنقاذ وانتشال الطائرات املعطوبة ومكافحة الحرائق وتنفيذ عمليات 

اإلسقاط باملظالت وأعامل اإلنشاءات الثقيلة وتطوير املدن.

إعداد: يل يادف

تقنيات
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CH-47F Chinook الطائرة املروحية
العمود الفقري للعمليات القتالية واللوجستية واإلنسانية

قام الجيش األمرييك ورشك��ة بوينج مؤخراً بتوقيع عقد 

بقيم��ة 4 مليار دوالر لعدة س��نوات إلنتاج 177 طائرة 

مروحي��ة من ط��راز CH-47F Chinook، مع احتفاظ 

الجيش األمرييك بحقه يف زيادة عدد الطائرات املطلوبة 

إىل 215 طائ��رة. ومن املق��رر أن تبدأ عملية التس��ليم 

مبوجب االتفاق، الذي يعترب بديالً اقتصادياً للتعقاد عىل 

تأجري الطائرات بصورة سنوية، اعتباراً من عام 2015.

وتعترب الطائ��رة Chinook ذات املروحيتني العمود 

الفقري للعمليات القتالية واللوجستية واإلنسانية التي 

يق��وم بها الجي��ش األمرييك وجي��وش 18 دولة أجنبية 

عىل مس��توى العامل، األمر الذي يوصل إجاميل مشرتيات 

 CH-47F الجي��ش األمرييك م��ن الطائ��رة املروحي��ة

إىل هدفه��ا املنش��ود وهو 464 طائرة، منه��ا 24 طائرة 

لتعويض الطائرات املس��تهلكة يف حرب االستنزاف وقت 

الس��لم. ويصل مخزون الجي��ش األمرييك حالياً إىل 241 

.F طائرة من الطراز

ويوج��د 15 وح��دة من وح��دات الخدم��ة الفعلية 

ووحدات الحرس الوطني التابعة للجيش األمرييك التي 

تستخدم الطائرة املروحية CH-47F، بينام يجري حالياً 

تجهي��ز الوحدة السادس��ة عرشة بنف��س الطائرة. وقد 

نف��ذت وحدات الطائ��رة CH-47F أك��ر من 86 ألف 

س��اعة قتال يف أفغانس��تان، ووصلت درج��ة جاهزيتها 

التشغيلية إىل أكر من 80 %، ونفذت عمليات مختلفة 

مث��ل الهج��وم الجوي والنق��ل واإلخالء الطب��ي ومهام 

الدعم.

النشأة والتطور
كان��ت طائرة النق��ل ذات املروحيت��ني YHC-1B أول 

طائرة يف طاب��ور طائ��رات Chinook الطويل، وبدأت 

عملها يف ع��ام 1961، وكانت مصمم��ة لخدمة الجيش 

 Chinook تعترب
أكرث طائرات النقل 

املروحية اعتمادية 
وكفاءة وقادرة على 
نقل حملة قد تصل 

إىل 24 ألف رطل

األمرييك وسالح الجو األمرييك كطائرة مروحية متوسطة 

إىل أن تطورت لتأخذ شكل نسخ عديدة.

دخلت طائرات Chinook املروحية صفوف الخدمة 

 CH-47 يف ع��ام 1962 ع��ىل ش��كل الطائرة املروحي��ة

Chinook، وجرى نرش النامذج A, B and C يف فيتنام. 

وباعتباره��ا أح��د منتجات برنامج التطوير الذي ش��مل 

تطوي��ر طائرات CH-47 املوج��ودة يف صفوف الخدمة 

حاليا، تم تس��ليم أول طائرات CH-47D يف عام 1982، 

وظل إنتاجها مستمراً حتى عام 1994. وقد كانت الطائرة 

إح��دى العنارص الرئيس��ية املحورية يف ح��رب الخليج، 

وحافظت عىل مكانتها كطائرة قياسية ثابتة بالنسبة إىل 

الجيش األمرييك يف حملته الكونية ضد اإلرهاب.

وقد جرى اس��تخدام طائرات Chinook املروحية يف 

عمليات قتالية ألول مرة يف عام 1964 أثناء حرب فيتنام. 

وخ��الل األيام األخرية للحرب، أفادت بعض التقارير قيام 

إح��دى طائ��رات Chinook بنقل 147 الجئ��اً يف نقلة 

 CH-47A, B and C واح��دة. وق��د أدت الط��رازات

مهامه��ا بامتياز عىل مدار عقد كامل م��ن الزمن إىل أن 

وضعت الحرب أوزارها يف عام 1975.

ويف ع��ام 2002 كانت رشكة بوينج تعمل عىل تطوير 

املروحي��ة CH-47F الت��ي كان م��ن املق��رر إنتاجها يف 

ع��ام 2004، وخضع��ت لعق��د لتحديث م��ا ال يقل عن 

300 طائرة وتطويره��ا إىل الطراز F الجديد الذي يتميز 

بقل��ة اهتزازاته، وباش��تامله عىل نظ��ام متكامل ملراقبة 

مقصورة القي��ادة، ومحركني أكر قوة، مع وجود مفاتيح 

رقمية للتحك��م يف الوقود. ومن املنتظ��ر أن تؤدي تلك 

التحس��ينات إىل جعل الطائرة Chinook متوافقة متاماً 

لتلبي��ة متطلبات التش��غيل وامله��ام القتالي��ة يف القرن 

الح��ادي والعرشي��ن، وتحس��ني أداء الطائ��رة وكفاءتها 

وفعاليتها.

التصميم
تعت��رب الطائ��رة Chinook أك��ر طائ��رات النق��ل 

املروحي��ة اعتامدية وكفاءة، وه��ي قادرة عىل نقل 

حملة ق��د تصل إىل 24 ألف رط��ل )10886 كلج(، 

ويصل الحد األقىص لوزنها اإلجاميل إىل 50 ألف رطل 

)22668 كلج(. كام توفر مروحيتاها مزايا استثنائية 

عند التشغيل، وتس��محان للطراز CH-47 بالعمل 

يف كافة الظروف واألح��وال الجوية وعىل ارتفاعات 

مختلف��ة ويف ظل الرياح املعاكس��ة، وهي الظروف 

التي متنع الطائرات املروحية األخرى من الطريان.

ويصل جس��م الطائرة إىل حوايل 50 قدماً تقريباً، 

CH- وطول املروحي��ة إىل 60 قدماً، وطول الطائرة

47 )عند إدارة ش��فرات املروح��ة( إىل 1000 قدماً 

تقريباً من أول نقطة عن��د املروحة األمامية وحتى 

آخر نقطة عند املروحة الخلفية.

وتصل أقىص رسعة جوية للطائرة إىل 170 عقدة 

تساهم الطائرة Chinook يف عمليات النقل العاملي والتجاري واملدين
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يف ظ��روف التحلي��ق العادي��ة التي تص��ل فيها الرسعة 

إىل 130 عق��دة، ولكن الرسعة تتباين بش��دة بني مهمة 

وأخرى تبعاً لنوعية الحمولة )داخلية أو خارجية(، وقت 

اإلقالع ليالً أو نهاراً، واألحوال الجوية املصاحبة.

ويصل الح��د األدىن لطاقم العملي��ات التكتيكية إىل 

أربعة أفراد: طي��اران ومهندس جوي ورئيس طاقم. أما 

بالنس��بة إىل املهام الصعبة مثل عمليات الرؤية الليلية 

NVG والهج��وم الجوي فقد يرى القادة العس��كريون 

إمكانية استخدام طاقم من خمسة أفراد بإضافة رئيس 

طاقم آخر.

 Chinook وقد جرى زيادة فعالية الطائرة املروحية

بص��ورة مس��تمرة من خالل سلس��لة من التحس��ينات 

 CH-47A, CH-47B, CH-47C, and املتالحقة مثل

CH-47D ويتوقف حجم الحمولة التي تستطيع طائرة 

الش��حن املروحي��ة حملها ع��ىل الطراز وكمي��ة الوقود 

املستخدمة واملس��افة التي ستقطعها الطائرة والظروف 

الجوية. وفيام ييل أنواع الطرازات من هذه الطائرة:

CH-47A الطراز
يف ش��هر يوليو عام 1962  قامت وزارة الدفاع األمريكية 

بإعادة تس��مية كاف��ة الطائرات العس��كرية األمريكية، 

CH- باالس��م HC-1B ومن ثم أعيد تس��مية املروحية

47A التي بدأ تش��غيلها ضمن "فرق��ة االقتحام الجوي 

الحادية ع��رشة" 11th Air Assault Division يف عام 

1963، ويف أكتوبر من العام نفس��ه، تم تعريف الطائرة 

رسمياً عىل أنها طائرة النقل املروحية املتوسطة القياسية 

بالنس��بة إىل الجيش األمرييك. وقد جرى نرش الطائرات 

املروحي��ة CH-47A يف فيتن��ام حيث ج��رى تجهيزها 

مبحرك��ني م��ن ن��وع Lycoming T55-L7 بقوة 2650 

حصان.

CH-47B الطراز
 CH-47B طرحت رشك��ة بوين��ج الطائ��رة املروحي��ة

CH- بع��د أن أنتجت أك��ر من 350 طائرة م��ن طراز

 Lycoming محركاً من نوع B 47  ويس��تخدم الطرازA

T55-L7C، وشاس��يهاً جوياً كبرياً، وشفرات مروحية غري 

متكافئ��ة Nonsymmetrical Rotor Blades ومخزناً 

خلفياً كبرياً لضامن تحقيق اس��تقرار أك��رب للطائرة عند 

التحلي��ق. وقد بدأت رشك��ة بوينج يف تس��ليم الطائرة 

املروحية من طراز CH-47B يف ش��هر مايو عام 1967، 

ووص��ل ع��دد الطائرات املنتجة من الط��راز B إىل 108 

.CH-47C طائرات قبل أن يتحول اإلنتاج إىل الطراز

CH-47C الطراز
يصل الحد األقىص لقوة خطاف رفع مواد الش��حن لدى 

الطائ��رة املروحي��ة CH-47C إىل 20 ألف رطل، ولدى 

الطائ��رة خطاف واحد لرفع مواد الش��حن وهو موجود 

أس��فل منتصف الطائرة. وعندما يق��وم خطاف الطائرة 

برف��ع حمولة واحدة يقوم الجنود باس��تخدام الخطاف 

الرئييس، وعليهم التنسيق بشكل وثيق مع طاقم الطائرة 

حول الخطاف الذي س��يتم استخدامه عند تحميل عدة 

حموالت مختلفة. وتصل ق��وة حمل الخطافني األمامي 

والخلف��ي إىل 10 آالف رط��ل ل��كل خط��اف. والطائرة 

مصممة لتلبية متطلبات الجيش األمرييك وحاجته لنقل 

حمل��ة زن��ة 15 ألف رطل يف مجال يص��ل قطره إىل 30 

مي��اًل، ويفخر الطراز C بقدرته ع��ىل نقل حمولة يصل 

وزنها اإلجاميل إىل 46 ألف رطالً، وبقدرته عىل استيعاب 

 Lycoming كمية أكرب من الوقود، وباس��تخدامه محرك

T55-L11 ال��ذي يول��د 3750 حصان��اً، باإلضاف��ة إىل 

احتوائه عىل تحس��ينات إضافية أخ��رى. وقد حلق أول 

منوذج من الطراز C يف الجو يف أواخر عام 1967، وأصبح 

العمود الفقري ألس��طول الجيش األمرييك من طائرات 

.CH-47D إىل أن تم طرح الطراز Chinook

الطول: الجسم: 52 قدماً )15.9 مرتاً(  
الطول مع إضافة املروحة: 99 قدماً )30.18 مرتاً(

العرض: 12.42 قدماً )3.78 أمتار(

ُقطر املروحة: 60 قدماً )18.28 مرتاً(

االرتفاع: 18.92 قدماً )5.77 أمتار(

قوة الدفع: محركان من نوع GA-714A-55 من إنتاج رشكة 
Honeywell بقوة 4733 حصاناً )3529 كيلو وات( لكل محرك

الرسعة: 170 عقدة )315 كيلومرت/ساعة(

الوقود: 1034 جالوناً )3914 لرتاً(

الحمولة: 24 ألف رطل )22886 كلج(

الحد األقىص للوزن اإلجاميل: 50 ألف رطالً )22668 كلج(

املهام: نقل األفراد وقطع املدفعية والذخرية والوقود واإلمدادات واملهامت واملياه 
بهدف تقديم الدعم الالزم للعمليات القتالية ومهام اإلغاثة املدنية واإلنسانية
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CH-47D الطراز
يعترب الطراز CH-47D مثرة عقد جرى توقيعه يف ش��هر 

يونيو ع��ام 1967 إلنتاج طائ��رة مروحية عرصية. وبعد 

حرب فيتن��ام، بدأت رشكة بوين��ج والجيش األمرييك يف 

التخطيط إلدخال تحس��ينات كربى عىل األسطول، وهي 

 CH-47D التحس��ينات الت��ي أدت إىل تطوير الط��راز

وقد خضع حوايل 500 طائ��رة من الطرازات القدمية إىل 

عملي��ة تحديث وتطوير مكثفة أدت يف النهاية إىل إنتاج 

أسطول جديد من طائرات CH-47D وقد انتهت رشكة 

بوينج من تس��ليم الدفعات األوىل من الطراز D يف عام 

1982، وانتهت من الربنامج يف عام 1994. ومل يجر سوى 

إنت��اج طائرتني CH-47D للجيش األمرييك الس��تعواض 

الطائرات التي فقدها الجيش أثناء حرب الخليج، وتعترب 

كاف��ة النامذج األخ��رى من الط��راز D طائرات عرصية 

محدثة.

وقد ش��ملت التحس��ينات تحديث مص��ادر الطاقة 

)املح��ركات( ونقل املراوح وتزييت وتربيد أنظمة النقل، 

وش��فرات املروحية املصنوعة من األلياف الزجاجية. أما 

بقية التحس��ينات األخرى فقد ش��ملت إع��ادة تصميم 

مقص��ورة القيادة لتخفي��ف األعباء امللق��اة عىل كاهل 

طاق��م القيادة، وزيادة وتحس��ني األنظم��ة الكهربائية، 

وإع��ادة تصميم األنظم��ة الهيدروليكي��ة ونظام مراقبة 

الرحلة املتطور وتحس��ني أجهزة الطريان. ولدى الطائرة 

Chinook مروحتان تحتوي كل منهام عىل ثالث شفرات 

)أنص��ال(، وه��ام مصنوعتان م��ن األلي��اف الزجاجية. 

 Allied محركني توربينيني CH-47D ويس��تخدم الطراز

Signal Engines T55-L-712 بق��وة 3750 حص��ان، 

وتص��ل رسعتها القصوى إىل 163 ميالً يف الس��اعة )142 

عقدة(. والطائ��رة CH-47D مجهزة بخرطوم لتزويدها 

 Air-To-Air Refueling الط��ريان  أثن��اء  بالوق��ود 

Probe، والطائ��رة قادرة عىل اس��تيعاب مجموعة كبرية 

م��ن الحموالت الداخلية املختلف��ة مثل املركبات وقطع 

املدفعي��ة وحمل ما بني 33 و44 ف��رداً أو حمل 24 لرتاً، 

باإلضاف��ة إىل فردين من أفراد الع��الج واإلخالء الطبي. 

وميك��ن تجهي��ز الطائ��رة Chinook مبدفعني رشاش��ني 

من ن��وع M60D عيار 7.62 مللمي��رت مثبتني عىل باب 

 M24 Armament الطائرة وعىل نظام التسليح الثانوي

System وس��ري Ramp لحمل مدفع M60D باستخدام 

  M41 Armament Subsystem نظام التس��لح الثانوي

ك��ام يعت��رب الطراز D ق��ادراً عىل حم��ل أوزان خارجية 

تزي��د عىل 26 ألف رطل. ولدى الطائرة CH-47D ثالثة 

خطافات للش��حن: واحد يف املنتص��ف )وميثل الخطاف 

الرئييس(، واثنان يف مقدمة ومؤخرة الطائرة.

وقد كانت الطائرة CH-47D عنرصاً رئيس��ياً بالنسبة 

لعملي��ات الجي��ش األمرييك أثناء ح��رب الخليج، حيث 

قام��ت أكر م��ن 160 طائ��رة Chinook بنقل القوات 

األمريكية وقوات التحالف لدحر الجيش العراقي وقطع 

الطريق عليه عن��د التقهقر من الكويت. ويف عام 2002 

س��اهمت الرسعة العالية والحمولة الكبرية لدى الطائرة 

Chinook يف منحها لقب طائرة النقل املروحية املتاحة 

األقل تكلفة من حيث الحمولة واملسافات املقطوعة.

CH-47F الطراز
يحتاج برنامج تحدي��ث الجيش األمرييك إىل 525 طائرة 

Chinook، وهو يشمل 464 طائرة جديدة وطائرة معاد 

تصنيعها من طراز CH-47F، و61 طائرة معاد تصنيعها 

م��ن طراز M-47G وقد أجاز الجي��ش األمرييك الطائرة 

املروحي��ة CH-47F Chinook كطائرة جاهزة للقتال، 

وج��رى نرشها م��ع أول وحدة عملياتية يف ش��هر يوليو 

ع��ام 2007. ومين��ح تصميم املروحة املزدوج��ة الطائرة 

مزايا اس��تثنائية يف عملي��ة املناولة والتعام��ل مع مواد 

الشحن، األمر الذي ميكنها من العمل يف األحوال الجوية 

والرياح العكس��ية غ��ري املواتية وع��ىل ارتفاعات عالية، 

وهي العوامل الت��ي تعيق أي طائرة مروحية أخرى عن 

الطريان.

آفاق املستقبل
CH- يج��ري حالي��اً تنفيذ برنام��ج تحدي��ث الطرازين

47F/MH-47G بكام��ل قوته اإلنتاجية، وس��يؤكد بقاء 

ه��ذه الطائ��رة املروحي��ة ذات الحمولة املتوس��طة يف 

أس��طول الجيش األمري��يك حتى ثالثينيات ه��ذا القرن 

عىل األقل. والقناعة الس��ائدة ه��ي أن الطائرة املروحية 

Chinook س��تظل من أهم أس��لحة الطريان العسكري 

ملائة عام قادمة أو أكر. عالوة عىل ذلك، قدمت الطائرة 

Chinook خدماته��ا للقوات املس��لحة يف أكر من 18 

دولة، كام س��اهمت يف عمليات النقل التجاري املدين يف 

جميع أنحاء العامل أيضاً•

تصل حمولة الطائرة Chinook إىل 24 ألف رطل
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انطالقاً من حرص القوات 

املسلحة عىل أن يواكب 

التطور العلمي ألبنائها 

مسرية التطور التكنولوجي 

والتقني يف مجال التسليح 

وغريه، وترجمة لخطط 

التنمية البرشية الطموحة 

التي تعد إحدى أبرز سامت 

مرحلة التمكني بقيادة 

صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة – حفظه الله –.

تأيت مناقشة موضوع "اإلعالم اإلجتامعي وانعكاساته 

يف املجال العس��كري يف إطار ندوة استضافتها مجلة 

"درع الوط��ن" وش��ارك فيها نخبة من أب��رز الخرباء 

واملتخصص��ن يف مختل��ف املج��االت ذات الصل��ة 

مبحاور النقاش األربعة التي متثلت يف: وسائل اإلعالم 

ب��ن القديم والجدي��د، واإلعالم التقلي��دي، واإلعالم 

اإلجتامعي، وحدود التأثري والتأثر، واإلعالم اإلجتامعي 

والهوي��ة الوطنية، وكان من الطبيعي أن يهتم اإلعالم 

العس��كري مبث��ل هذه التح��والت، ومب��ا أن األوراق 

البحثية للمش��اركن يف الندوة وم��ا متخص عنها من 

نقاش��ات متثل دعامً معرفياً نوعياً إلعالمنا العسكري 

وإس��هاماً يف تطوره وتقدمه وإثرائه، حرصت ش��عبة 

اإلعالم العسكري أن تصدر هذه البحوث املميزة عىل 

هيئة كتاب يحمل اسم: "اإلعالم اإلجتامعي، واإلعالم 

العسكري: آفاق مستقبلية".  

مايعنيه اإلعالم العسكري واإلجتامعي:
اإلعالم العس��كري هو اإلعالم الذي ميثل كل األنشطة 

االتصالية التي تس��تهدف تزوي��د الجمهور الداخيل 

والخارج��ي بجمي��ع الحقائ��ق واألخب��ار الصحيحة 

واملعلومات الدقيقة حول القوات املسلحة، من أجل 

تشكيل رأي عام صحيح لدى املتلقن حول مدى كفاءة 

هذه القوات وقدراتها، ويف الوقت نفس��ه يهدف إىل 

التصدي ألي إعالم مضاد كام يقوم اإلعالم العس��كري 

مبهمة تغي��ري القناعات وبناء االتجاهات حيال قضايا 

معنية من خالل أنش��طة اتصالية مدروس��ة قد تتم 

كتاب

• العنــــوان:    اإلعالم االجتامعي واإلعالم العسكري

• اللغـــــــة:    العربية

• الطبعــــــة:    األوىل

• إصـــــــدار: مديرية التوجيه املعنوي/ شعبة اإلعالم 

العسكري

• سنة اإلصدار:  2013

• الصفحـات:  180 صفحة

ع��ىل أوقات زمني��ة قريبة أو بعي��دة، ويعمد باملثل 

عىل غرس روح االنتامء للوطن، أما اإلعالم االجتامعي 

فهو مجموعة أنش��طة اتصالية تفاعلية تتم يف العامل 

االفرتايض، معتمدة عىل نظم املعلومات وتكنولوجيا 

ش��بكة املعلوم��ات وش��بكات املحمول، عرب إنش��اء 

مواقع إلكرتونية خاصة، أو استغالل تطبيقات املواقع 

املتاحة، بهدف نرش معلومات أو أخبار أو حقائق أو 

أفكار أو س��لوك أو آراء بش��كل سيساهم يف تشكيل 

اتجاهات وس��لوك وقرارات الجمهور تجاه قضية أو 

ح��دث أو واقع��ة أو موضوع معن مس��تخدمن يف 

ذلك النص، والصوت، والصورة، والفيديو، وقد أصبح 

اإلعالم االجتامعي األكرث عمقاً واس��تمرارية يف حياة 

الف��رد واملجتم��ع وإزداد تأثريه املتنام��ي مع زيادة 

أعداد مستخدمي هذه الشبكات.

تب��دأ مقدمة الكت��اب بكلمة للفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي 

نائ��ب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة حول خطط 

التطوي��ر والتحدي��ث التي متيض قواتنا املس��لحة يف 

تنفيذها كجزء من عملية التنمية الش��املة، وتتناول 

املقدمة الكلمة االفتتاحية لندوة انعكاس��ات اإلعالم 

االجتامعي يف املجال العسكري موضوع هذا الكتاب 

التي عرب فيها س��عادة رئيس أركان القوات املسلحة 

ع��ن أهمية الن��دوة ومحاوره��ا النقاش��ية وتنمية 

الوع��ي الجامع��ي وعن عالق��ة اإلعالم العس��كري 

باإلع��الم الجديد ك��ام تطرق ألهمي��ة البحوث التي 

متث��ل مبا تبعها من نقاش دعامً معرفياً نوعياً إلعالمنا 

العسكري.

وسائل التواصل االجتامعية والجيش
تح��ت ه��ذا العن��وان تط��رق الدكتور عيل قاس��م 

الشعيبي أستاذ االتصال الجامهريي من خالله لعدة 

محاور شملت الفكر العسكري وأثره يف تطوير الكثري 

من منتج��ات التواصل واالتصال وأك��د أن الجيوش 

مهام عظم��ت تس��ليحاً وتدريب��اً مع الق��درة عىل 

حسن اس��تخدام الس��الح فإن حقائق الوجود تؤكد 

أنه يف ع��ر االنفجار املعلومايت تبق��ى الكلمة هي 

سيدة املوقف، وتبقى األذرع اإلعالمية قادرة عىل أن 

تكون يداً ضاربة وقوي��ة يف تحقيق األهداف؛ ولهذا 

البد مع التس��ليح أن يكون هناك س��الح إعالم قادر 

ومؤثر، وساق عدداً من األمثلة لتوضيح وجهة نظره، 

كام أشار إىل رضورة زيادة الوعي القانوين الستخدام 

ش��بكات التواصل االجتامعي لدى منتس��بي القوات 

املسلحة.

عرض:
 حممد املشرف خليفة
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اإلعــالم االجتامعــي واإلعالم العســكري 
أمناط العالقة املستقبلية

اختار هذا العنوان للبحث كام اختاره لعنوان الكتاب 

الرائد يوسف جمعة الحداد رئيس تحرير مجلة "درع 

الوطن" وتطرق لع��دد من املوضوعات الهامة وعىل 

رأسها: اإلعالم الجديد – مدخل مفاهيمي -  وحدثنا 

يف تعري��ف أض��اف أن اإلع��الم الجديد ه��و منوذج 

اتصايل ولد من التزاوج بن تكنولوجيا االتصال والبث 

الرقمي والتقليدي مع الحاس��ب اآليل وشبكاته، كام 

ساق عدداً من التعريفات لعدد من املختصن يف هذا 

املجال قبل أن يتطرق إىل أش��كال اإلعالم الجديد ثم 

إىل عدد من املحاور وعىل رأس��ها اإلعالم العسكري: 

كمدخل مفاهيمي، واإلعالم العسكري والرأي العام، 

واإلعالم الجديد وأمن املعلوم��ات ثم تطرق لإلعالم 

الجديد واإلعالم العسكري: أمناط العالقة املستقبلية، 

وأنتهى إىل خالصة مفادها أن مصري اإلعالم العسكري 

لن يكون مهدداً بش��كل مطل��ق بالدرجة التي يبدو 

عليها اإلع��الم التقليدي، ثم تناول ع��دداً من الزوايا 

الت��ي تتطلب البحث والدراس��ة ومنها عىل س��بيل 

املثال: تأثريات اإلع��الم الجديد عىل الجوانب األمنية 

واملعلوماتي��ة يف املؤسس��ات العس��كرية، وكيفي��ة 

الس��يطرة عىل املعلومات يف ظل تط��ور التطبيقات 

الخاص��ة باإلعالم الجدي��د عىل األجهزة الش��خصية 

املحمول��ة، وفرص نجاح اإلعالم العس��كري يف تأدية 

الدور املنوط به يف ظل بيئة عمل تنافس��ية يسيطر 

عليها اإلعالم الجديد.

لإلعــالم  الناظمــة  الترشيعيــة  األطــر 
االجتامعي "محلياً وعاملياً"

تحت هذا العنوان تحدث��ت الدكتورة أمينة خميس 

الظاهري أستاذ مساعد بقس��م االتصال الجامهريي 

بجامع��ة اإلم��ارات ع��ن انع��كاس اإلع��الم الجديد 

أو م��ا يس��مى ب� "اإلع��الم اإلجتامعي" ع��ىل مجال 

حس��اس ومهم وهو املجال العسكري، وتناولت عدة 

محاور أهمها: اإلعالم الجديد والتعريف بالش��بكات 

االجتامعي��ة، تاريخ االتص��ال من منظور فلس��في، 

التعريف باإلعالم العسكري، ودور اإلعالم االجتامعي 

وانعكاساته عىل اإلعالم العسكري واألمني، وتطرقت 

الدكت��ورة إىل ع��دد م��ن التوصيات دع��ت فيها إىل 

رفع مس��توى املعرفة التكنولوجية ووسائل االتصال 

الحديث��ة بن أفراد املؤسس��ة العس��كرية ملس��ايرة 

التط��ور التكنولوجي العاملي ال��ذي أصبح رضورة ال 

غنى عنها.

والترشيع��ات  والقوان��ن  االجتامع��ي  اإلع��الم 

العسكرية

كش��ف الدكتور إيهاب الحجاوي أس��تاذ القانون 

بكلي��ة الرشط��ة "أبوظب��ي" يف ه��ذا البح��ث عن 

ماهية جرائم اإلعالم االجتامعي وتحديد املس��ؤولية 

الجنائية ملرتكبيها، وبحث كفاية النصوص الترشيعية 

املواجه��ة لجرائ��م اإلع��الم االجتامع��ي الت��ي متثل 

اعتداًء عىل املؤسس��ة العس��كرية وتط��رق إىل عدة 

محاور متثلت في��ام ييل:جرائم اإلع��الم االجتامعي، 

املسؤولية الجنائية، وجرائم اإلعالم االجتامعي املاسة 

باملؤسسات العسكرية، ورضب عدداً من األمثلة التي 

تعزز وجهة نظره، كام قدم عدداً من التوصيات.

مســتقبل الدوريــات العســكرية يف ظل 
اإلعالم االجتامعي

الدكت��ورة حصة لوتاه أس��تاذ االتص��ال الجامهريي 

بجامع��ة اإلم��ارات تناولت هذا املوض��وع الحيوي 

م��ن عدة محاور هامة حيث تحدثت بإس��هاب عن 

ش��بكات التواص��ل اإلجتامع��ي: ملحيط غ��ري متناه، 

اإلعالم العس��كري واإلعالم الع��ام، وأوصت برضورة 

فهم علوم اإلعالم وكيفية توظيفها إذا أردنا اكتس��اب 

الريادة يف هذا املجال.

اإلعالم االجتامعي يف حياة العسكريني
هذا املوض��وع تطرق إليه الدكت��ور عباس مصطفى 

الصادق الخب��ري اإلعالمي "بتلفزيون أبوظبي"، وبعد 

مقدمة طويلة عن اهتامم الجيوش باإلعالم ووس��ائل 

االتصال تأكي��داً لدورها الدفاعي عن األوطان ولرفع 

الروح املعنوية لدى الجنود وإضعاف الروح املعنوية 

للع��دو تطرق ألك��رث من محور أهمه��ا: فهم اإلعالم 

االجتامعي، منتديات االنرتنت البعد أإلعالمي اإلعالم 

الف��ردي، نظ��ام املدون��ات الصغرية، تجرب��ة تويرت 

"تغريد" وإشكاالت اس��تخدام اإلعالم االجتامعي يف 

الجيوش، ورضب عدداً م��ن األمثلة من بينها محاور 

تعامل الفلسطيني مع اإلعالم االجتامعي.

اإلعالم االجتامعي والقوانني والترشيعات 
العسكرية

تحدث يف هذه الورقة دكتور عبدالرحمن عزي عميد 

كلي��ة اإلتصال "جامعة الش��ارقة" وتن��اول مفردات 

أساس��ية حول قوانن اإلعالم الرقمي، أسس القانون 

الفلس��فية قوانن اإلعالم التقلي��دي يف ضوء اإلعالم 

االجتامعي، أن��واع قوانن اإلع��الم الرقمي، مجاالت 

قوانن اإلعالم الرقمي، والقذف، الخصوصية، امللكية 

الفكري��ة، الجرمية، الجنس، العن��ف، وقوانن اإلعالم 

الرقمي يف السياق الدويل، كام حدد تعريف الصحفي 

يف اإلعالم االجتامعي.

اإلعالم االجتامعي والهوية الوطنية
لع��ل م��ن أه��م البحوث الت��ي طرح��ت متثلت يف 

الورقة التي قدمها الدكتور خليفة الس��ويدي األستاذ 

بجامعة اإلمارات حيث تناول عدداً من املحاور ميكن 

تلخيصها فيام ييل:

• ما املقصود بقنوات التواصل االجتامعي؟

• ما هي اآلثار املتوقعة منها؟

• كي��ف نتعامل مع هذه التغ��ريات للحفاظ عىل 

هويتنا؟

ودع��ا الدكتور خليفة إىل إع��ادة النظر يف الرؤية 

التي ترسي يف إعالمنا، واقرتح العديد من األفكار منها 

عىل س��بيل املثال ال الحر، تطوير نظرية التمدرس، 

التزكية اإلميانية، القانون املنصف، األرسة هي األصل.

التأثــريات النفســية الناتجة عــن اإلعالم 
االجتامعي

يف ه��ذا البح��ث تحدثت الدكتورة س��عاد املرزوقي 

العميد املساعد بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

بجامعة اإلم��ارات، من أن الهدف م��ن الورقة التي 

قدمتها هو إلقاء الضوء عىل واقع اإلعالم االجتامعي، 

وتحديد أكرث أدواته اس��تخداماً، وكيف ميكن أن تؤثر 

عىل مس��تخدميها، وبال��ذات األطف��ال واملراهقن، 

وركزت عىل اآلثار النفس��ية والنفسجس��دية نتيجة 

استخدام الربامج االجتامعية، وتأثري ذلك عىل األرسة 

واملجتم��ع، ووضع��ت عدداً م��ن التوصي��ات لحل 

املش��اكل التي تنتج عن اس��تخدام برام��ج التواصل 

االجتامعي، ودعت ألن يعمق اآلباء عالقتهم بأبنائهم 

ويتحاوروا معهم، ويوجهونهم التوجيه السليم.

إن ه��ذه الكت��اب يعت��رب محصلة علمي��ة ملا تم 

طرحه خالل الندوة التي قدم من خاللها العديد من 

البحوث التي اس��تعرضت وطرحت ما يعنيه اإلعالم 

العس��كري واإلجتامعي بش��كل عام وم��ن مختلف 

وجهات النظر العلمية•

حقائـق الوجــود 
تؤكـــد أنـــــه يف 
عصــر االنفجــار 

املعلوماتي تبقى 
الكلمــة هــــي 
سيدة املوقف
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تعترب كلية الدفاع الوطني املؤسسة العسكرية األحدث من بني األكادمييات 
واملعاهد العسكرية املتخصصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث 
أنشئت مبوجب املرسوم بقانون احتادي رقم 1 لسنة 2012 الصادر عن صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعلى للقوات 
املسلحة "حفظه اهلل" بشأن إنشاء كلية تسمى "كلية الدفاع الوطني" 
تتبع القيادة العامة للقوات املسلحة ويكون مقرها يف مدينة أبوظبي .

حوار: الرائد الركن/ يوسف جمعة احلداد 
تصوير: أحمد الشامسي

تخت��ص الكلي��ة بإع��داد وتأهي��ل القي��ادات 

العس��كرية واملدنية ورفع قدراتهم عىل تحديد 

وتقيي��م تحدي��ات األم��ن الوطن��ي واإلقليمي 

والدويل وفهم أسس ومتطلبات إدارة وتوظيف 

موارد الدولة من أجل حامية املصالح الوطنية.

ويش��ر عنرصي التوقيت ومضمون املرسوم 

االتح��ادي وم��ا تضمنه م��ن مه��ام موكلة إىل 

هذه املؤسس��ة العس��كرية الوليدة إىل دالالت 

إس��راتيجية عدة أهمها أنها ولدت كياناً علمياً 

شامخاً قوياً يستهدف استكامل منظومة العمل 

التنم��وي عرب اإلس��هام جدي��اً يف بناء اإلنس��ان 

اإلم��ارايت املؤه��ل بأح��دث تقني��ات العل��وم 

العس��كرية، يك تواكب ما يتحق��ق عىل الُصعد 

التنموي��ة األخ��رى يف الدول��ة، فكلي��ة الدفاع 

الوطن��ي تعترب ك��ام وصفها الخ��رباء واملراقبون 

ق��راءة إس��راتيجية واعي��ة ملتطلب��ات العرص 

الحديث.

م��ن  األوىل  الدفع��ة  اس��تقبال  ومبناس��بة 

الدارسني بالكلية يف النصف الثاين من أغسطس 

الحايل التقت مجلة "درع الوطن" سعادة اللواء 

الركن طيار رش��اد محمد س��امل الس��عدي قائد 

كلي��ة الدفاع الوطني، وال��ذي رصح يف حديث 

خاص للمجلة بأن مرس��وم إنشاء الكلية تضمن 

العدي��د من امل��واد الهامة التي س��اعدت عىل 
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سمو الشيخ عبدالله بن زايد يستمع لرشح عن التعريف بالكلية من قبل قائد الكلية

قائد الكلية والوفد املرافق أثناء الزيارات الخارجية

املتطلبـات التـي أصـدر املرسـوم مـن أجلهـا؟

ص�در مرس���وم سيدي صاحب الس��مو رئي�س الدول�ة 

"حفظه الله" إلنش���اء كلي�ة الدف�اع الوطن�ي يف ش��هر 

أغسطس من العام املايض 2012، وهو املرسوم للقانون 

االتح��ادي رقم / 1 لع��ام 2012، وتضم��ن العديد من 

املواد الهامة التي س��اعدت عىل تصميم منهاج الكلية 

وتأسيس��ها ليك تتب��وأ مكانة تلي��ق بها وباس��م دولة 

اإلمارات بش��كل عام ومبكانة القوات املس��لحة بشكل 

خاص، إذ حظيت القوات املس��لحة بدعم وثقة القيادة 

الرش��يدة، وذلك أن مؤسسات التعليم العسكري العايل 

من هذا املستوى تفيد مؤسسات الدولة كافة، وترفدها 

مبس��تويات من الفكر االس��راتيجي النوعي الذي يدور 

تصميم منهاج الكلية وتأسيس��ها ليك تتبوأ مكانة تليق 

بها وباس��م دولة اإلم��ارات، كام أكد س��عادته بأنه تم 

التخطيط الس��تقبال دارس��ني من الدولة فقط يف هذه 

الدفعة التي س��تضم مدنيني وعس��كريني وفق رشوط 

محددة، كام أش��ار ب��أن الكلية من خ��ال تعاونها مع 

الكلي��ات العس��كرية والجامعات العاملية تس��عى إىل 

االستفادة من خربة وإمكانيات تلك املؤسسات، كام أكد 

بأنه تم االس��تعداد الستقبال العدد املخطط له كدفعة 

أوىل يف الوقت املحدد له، وقد جرت االس��تعدادات من 

الجوانب اإلداري��ة والفنية كافة بدعم كبر من القيادة 

العامة للقوات املس��لحة، وتالياً ن��ص املقابلة مع قائد 

كلية الدفاع الوطني:

متـى صـدر مرسـوم صاحب السمو رئيـس الدولـة 

إلنشـــاء كليـة الدفـاع الوطنـي بالدولـة، ومـا هـي 

اللواء الركن رشاد السعدي مع جيمس الروكو
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حول تحقي��ق الغاي��ات الوطنية العلي��ا والحفاظ عىل 

مصالح الدولة، لذلك أنش��ئت الكلية الس��تقبال دارسني 

من املؤسس��ات املختلفة بالدولة، س��واء كانت اتحادية 

أو محلية، ليدرس��وا جنباً إىل جن��ب مع زمائهم ضباط 

القوات املسلحة من رتبة عقيد أو عميد.

متـى سيتـم اســتقبـال الدفعـة األولـى مـن طلبـة 

الكليـة؟ وهـل تضـم هذه الدفعة طـالباً دارســيـن 

مـن خـارج الدولـة؟

ال ش��ك أن توقيت إنش��اء كلية الدفاع الوطني يعكس 

مس��توى قراءة قيادتنا الرشيدة الدقيقة ملعطيات البيئة 

اإلس��راتيجية وعنارصه��ا املختلف��ة، س��واء من حيث 

األح��داث أو امل��وارد وغرها من العنارص التي تش��كل 

يف مجملها بيئة وأدوات صنع القرار االس��راتيجي، ومن 

هنا فإن اس��تقبال الدفعة األوىل من الدارس��ني سيكون 

يف النص��ف الثاين من ش��هر أغس��طس 2013. وقد تم 

التخطيط الستقبال دارس��ني من دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة فق��ط يف هذه الدفع��ة التي س��تضم مدنيني 

وعس��كريني وفق رشوط محددة، وس��تظل الكلية عىل 

اس��تعداد لاس��تجابة ألي توجيهات علي��ا يف حال متت 

دعوة دارسني من دول أخرى يف السنوات القادمة.

مـا هـي رؤيـة الكليـة ورسالتهـا؟ أو بتعبري آخر مـا 

هـي أهـداف كليـة الدفـاع الوطنـي؟

تتبن��ى كلي��ة الدفاع الوطن��ي مجموعة م��ن األهداف 

تس��عى إىل تحقيقه��ا والعمل من أج��ل تحقيق الرؤية 

الت��ي تس��اعدنا عىل رس��م خططنا وبرامجن��ا وتحديد 

امل��وارد املناس��بة وذلك لض��امن تحقيق أفض��ل عائد 

ممكن من العملي��ة التعليمية، ذلك أن كلفة تش��غيل 

كليات وجامعات بهذا املستوى تكون عالية؛ مام يجعل 

التخطيط من أج��ل مخرجات ذات جودة عالية أمراً يف 

غاية األهمية، ولذلك فإن رؤية الكلية )كلية رائدة تعمل 

عىل تطوير الفكر والتخطيط والدراس��ات اإلسراتيجية 

واألمنية عىل املس��توى الوطني واإلقليمي والدويل( أما 

األه��داف فهي متعددة؛ ومنها دراس��ة وتحليل مفهوم 

األم��ن الوطن��ي وأبعاده اإلس��راتيجية، وإب��راز أهمية 

املوارد الوطنية والدفاعية ودورها يف خدمة اإلسراتيجية 

الوطنية وقضايا األمن الوطن��ي، وتوحيد املفاهيم لدى 

مبنى كلية الدفاع الوطني

إحدى القاعات الدراسية بالكلية
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العسكريني واملدنيني وتطوير الفكر االسراتيجي واألمني 

ومتطلب��ات صناعة القرار، وكذلك تطوير قدرات القادة 

يف البحث والتحليل والنقد ومهارات الحوار.

ما هـي أبـرز مالمـح تشكيـل مجلـس الكليـة؟ وما 

هـــي اختصاصاتـــه؟ وما هـي الدرجــات العلميـة 

التـــي متنحهـــا الكليـــة للطلبـة الدارســيـن بعـد 

تخرجهـم؟

تدار الكلية بأكرث من أسلوب؛ فهي تتبع تنظيمياً القيادة 

العامة للقوات املس��لحة حس��ب ما نص عليه مرس��وم 

التأس��يس؛ لذلك فإن لها موازنة وهي��كًا تنظيمياً كأي 

كلية أو جامعة عس��كرية، ولكن وبس��بب طبيعة عمل 

هذا النوع من املؤسس��ات حيث تعمل عىل املس��توى 

الوطني فقد ارتأت قيادتنا الرشيدة تشكيل مجلس أعىل 

عىل مس��توى عاٍل جداً تترشف الكلي��ة بأن يرأس هذا 

املجلس سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة، ويضم يف عضويته عدداً من أصحاب السمو 

الشيوخ وكبار املسؤولني بالدولة وقائد الكلية، ويختص 

املجلس برسم السياسات العليا للكلية ويوجه جهودها 

لخدمة اإلس��راتيجية الوطنية. أما عىل مس��توى الكلية 

فتت��م إدارة األمور االعتيادي��ة فيها من قبل قائد الكلية 

ومجلس داخيل يضم كبار الضباط واملعنيني يف الكلية.

بالنسبة للش��هادة فقد تقرر أن يتم منح الخريج درجة 

املاجس��تر يف الدراسات اإلسراتيجية واألمنية وذلك من 

قبل جامعة اإلمارات، وس��تتواصل الدراس��ة سعياً ملنح 

الف��رص لخريجي الكلية من أج��ل نيل درجة الدكتوراة 

مستقبًا يف مجاالت مناسبة.  

من املســلَّم بــه أن الكليـة ستســاهـم فـي إعـداد 

الخطـــط  برســـم  ســيقومـون  الذيـــن  القـــادة 

واالســراتيجيـات العليـــا ملؤسســات لدولـة، هـال 

حدثتمونـــا عن رؤيتكـم ملـا ســتقوم بـه الكليـة يف 

هـذا الجانـب املهـم؟

مبجرد صدور املرسوم وما تضمنه من مواد فقد نصت 

مادته األوىل عىل اختص��اص الكلية، وجاء القرار رقم 

)35( لس��نة 2012 الصادر عن س��يدي س��مو نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة ليوضح مهمة الكلية 

ورؤيتها؛ مام ش��كل لنا يف الكلية أرضي��ة صلبة لبناء 

منه��اج وبرامج تعليمية متطورة وف��ق التوجه الذي 

وجدت الكلية من أجله، كام أن العاقات والرشاكات 

مع جامع��ات مرموق��ة وكذلك اس��تقطاب كفاءات 

تعليمية مرموقة من ش��أن كل ذلك أن يوفر للدارسني 

املتطلب��ات التي تعينهم عىل تحقيق أقىص اس��تفادة 

خال تواجدهم يف الكلية.

مـا هـو مســتـوى التنســيـق والتعـاون بيـن كليـة 

الدفــاع الوطني وغريهـا مـن الكليـات العســكريـة 

خـــارج الدولـــة، وخاصـة جامعة الدفــاع الوطني 

األمريكيـة، لالرتقـاء مبستـوى املخرجـات األكادميية 

العسكرية للكليـة؟

تسعى الكلية من خال تعاونها مع الكليات العسكرية 

والجامعات العاملية كجامعة الدفاع الوطني األمريكية 

إىل االس��تفادة من خربة وإمكانيات تلك املؤسس��ات، 

ولك��ن عاقتن��ا الحالية م��ع جامعة الدف��اع الوطني 

متث��ل الخيار األفضل يف مرحلة التأس��يس، وذلك نظراً 

لعراقتها ومس��تواها، ناهيك عن درج��ة تجاوب تلك 

الجامعة مع متطلباتنا، وذلك بفضل العاقات املمتازة 

قائد الكلية مع مجلة درع الوطن

التي أوجدها قادتنا مع الواليات املتحدة وباتت تؤيت 

مثارها يف مجاالت شتى.

إىل أي حــد ســتواكب املناهج الدراســيـة بالكلية 

التـــي تشــهدها الســاحـة العربيــة  املتغيـــرات 

والعامليـة؟

إن أحد أهم معاير نجاح الدراسة يف جامعات وكليات 

الدف��اع الوطني أو )كليات الح��رب( يف العامل يتمثل يف 

ق��درة تلك الكلي��ات عىل مواكبة كل م��ا يحدث، ومن 

هن��ا فإنه ع��ادة ما يكون مج��ال البحث والدراس��ات 

من األنشطة الرئيس��ة، ويحظى بجل االهتامم، كام أن 

الكليات من هذا النوع تربم عاقات ورشاكات مع مراكز 

البحث والدراس��ات االس��راتيجية ومؤسس��ات اإلعام 

واملراك��ز البحثية التابعة لها؛ وذلك ليس ملجرد املواكبة 

فحسب، بل للبحث وصقل مهارات املشاركني يف الدورة 

يف مج��االت التحليل والتنب��ؤ والتفك��ر الناقد ووضع 

مقرحات الحلول لألزمات التي قد تنشأ وتهدد املصالح 

الحيوي��ة، أو الغتنام ف��رص قد تحق��ق مصالح وطنية 

وغاي��ات مرغوبة. وال يقترص ذلك محلياً بل يتعداه إىل 

املس��تويات اإلقليمية والعاملية. لذلك، فإن كلية الدفاع 

الوطني وضعت ضمن منهاجها وبرنامجها األكادميي ما 

يجعل مواكبة املتغرات املختلفة أحد املجاالت الخصبة 

التي تحفز الدارس عىل الخوض فيه وفق إطار أكادميي 

مدروس.

ما هو تقييمكـم للمردود الذي ســيجنيه الدارس 

املدين من مشــاركة زمالئه العسكريني يف الدراسة 

بالكلية؟

نح��ن عىل ثق��ة بأن املردود س��يكون مؤث��راً جداً عىل 

مس��توى وأس��لوب تفك��ر وأداء الدراس��ني املدني��ني 

والعس��كريني عىل حد س��واء بعد تخرجهم، وذلك من 

إحدى القاعات الدراسية بالكلية



قائد كلية الدفاع الوطني

- اللواء الركن طيار رشــاد محمد ســامل الســعدي 
انضم لخدمة القوات املسلحة  يف عام 1978م.

- حصل عىل شهادة الطريان التأسييس من مدرسة 
طريان الجيش الفرنيس / فرنســا 1979م، وقد بدأ 
حياته يف رسب الطائرات العمودية )الغزال( املضاد 

للدروع كطيار عمليات.
- حصــل عىل شــهادة مــدرب طــريان مؤهل من 
ـ بريطانيا  1985. القوات الجوية امللكية  )RAF(ـ 

- انضــم للعمــل عــىل الطائرات املضادة لســفن 
السطح ورسب طائرات الخدمة العامة. 

- حصل عــىل العديد من الدورات العســكرية يف 
الدولة ويف فرنســا ومرص وبريطانيا وأمريكا ومنها 
دورة الحــرب الجوية يف الجامعــة الجوية بوالية 

ألباما يف الواليات املتحدة. 
- شارك مع كبار ضباط القوات املسلحة واملسؤولني 
الحكوميــني يف الربامــج والنــدوات وورش العمل 
بجامعة هارفرد وجامعة الدفاع الوطني األمريكية.
- تدرج يف تقلد الرتب العسكرية والوظائف ضمن 
القوات الجويــة والدفاع الجــوي كطيار عمليات 
وقائــد رسب ويف قيــادة القوات الجويــة والدفاع 
الجــوي يف التدريب ويف مديرية العمليات، وقائداً 
ملعهــد القــوات الجوية والدفاع الجــوي ثم قائداً 

لقاعدة الظفرة الجوية.
- أصبــح قائداً لكليــة القيادة واألركان املشــركة 
ويشــغل حالياً منصب قائد كليــة الدفاع الوطني 

منذ 2 / 8 / 2012.  

أنا من متابعي 
جملة درع الوطن  
وهي من اجملالت 

التي أحرص على 
قراءة ما تطرحه 

من موضوعات 
وأتابع ما يطرأ عليها 

من حتديثات
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هال حدثتمونا عام تــم إنجازه من الناحيتني اإلدارية 

والفنية الستقبال الدفعة األوىل من الطلبة الدارسني؟

تم االستعداد الستقبال العدد املخطط له كدفعة أوىل 

يف الوقت املحدد لذلك، وقد جرت االس��تعدادات من 

الجوان��ب اإلدارية والفنية كافة بدعم كبر من القيادة 

العامة للقوات املس��لحة، وسيتم عقد الدورات األوىل 

يف أماك��ن مؤقتة يف مدينة أبوظب��ي إىل أن يتم إنجاز 

اإلنشاءات الخاصة بالكلية يف قلب العاصمة. وسيرشف 

ع��ىل تنفيذ الدورة األوىل هيئة توجيه من ذوي الخربة 

يف ذات املجال وبالتعاون مع كل من جامعة اإلمارات 

وجامعة الدفاع الوطني األمريكية.

ما هو الهدف من الزيارات التي قمتم بها ألصحاب 

السمو الشــيوخ وكبار املسؤولني بالدولة، وما هي 

النتائج املرجوة التي تحققت من أجلها؟

لقد نص املرس��وم بقانون اتحادي رقم / 1 لسنة 2012 

ضم��ن مواده عىل تش��كيل مجلس أع��ىل للكلية ضم 

يف عضويت��ه عدداً من أصحاب الس��مو واملعايل وكبار 

املس��ؤولني بالدولة، ل��ذا كان لزاماً عىل قي��ادة الكلية 

إطاعهم ع��ىل الجوان��ب املختلفة املتعلق��ة بالكلية 

وخط��وات التأس��يس، إضاف��ة إىل االسرش��اد بآرائهم 

وتوجيهاتهم ووضعها بعني االعتبار إىل أن تس��تقر آلية 

التواصل من خال اجتامع املجلس األعىل دورياً لرسم 

السياس��ات العامة للكلية وفق ما نص عليه املرس��وم 

الس��امي، وقد أمثرت تلك الزيارات عن نتائج إيجابية 

من ش��أنها أن تعزز مس��رة الكلية حارضاً ومس��تقباً. 

وأود أن أذك��ر هنا أن خطة ش��املة وضعت من أجل 

التعري��ف بالكلية من خال اس��تهداف فئات محددة 

وبوس��ائل معينة، وقد تولت وسائل اإلعام مراحل من 

هذه الخط��ة يف مراحل مختلفة من تأس��يس الكلية، 

وسوف نس��تمر بالتعريف بأنش��طة الكلية مبجرد أن 

تبدأ الدراسة يف أروقتها.

بعــد إصدار الدولة مرســوم إنشــاء كليــة الدفاع 

الوطني قامت العديد من الدول باملنطقة بإنشــاء 

كليات دفــاع وطني لديها، كيف تنظرون إىل هذه 

املســألة؟ وهل املنطقة تســتوعب هذا العدد من 

كليات الدفاع الوطني؟

إن وج��ود مث��ل هذه الكلي���ات يف الوق��ت الحاض�ر 

يعد م��ن الض�رورات القص���وى، وبالرغ�م من الكلفة 

العالية لتأس��يس وتشغيل هذه الكليات تبقى الحاجة 

إليه��ا ملح��ة. وبالفعل ف��إن املتتبع ي��درك أن كليات 

مامثلة س��رى النور يف املنطقة قريب��اً بعد أن صدرت 

التوجيهات بإنش��ائها أو تم اإلع��ان عنها، وتبقى تلك 

القرارات س��يادية للدول، حيث إنه��ا تخدم مصالحها 

الوطني��ة. أما من حيث اس��تيعاب املنطق��ة فإنه من 

املمكن أن يتم تأس��يس تلك الكليات بالحجم والقدر 

الذي يس���د االحتي�اج الفعيل ل��كل دول�ة عىل ح�دة، 

ولك���ن وج�ود كليات إقليمية تخ��دم تجمعاً معيناً قد 

يضيف ع��ادة بعداً آخ��ر تكون له فوائده وإن اتس��م 

تأس��يس الكليات اإلقليمية بنوع م��ن التعقيدات التي 

تحت��اج لخربات كبرة. وعىل س��بيل املث��ال يوجد لدى 

حلف ش��امل األطليس )ناتو( كلي��ة دفاع يف روما تخدم 

دول الحلف كافة.

استشعاراً ألهمية الدور الذي تضطلع به كلية الدفاع 

الوطني اإلماراتية قامت مجلة "درع الوطن" بإجراء 

عدد من اللقاءات مــع رئيس جامعة الدفاع الوطني 

األمريكية ومدير مركز الدراسات للرشق األدىن )نيسا( 

للتعرف عىل خرباتهم وتجاربهم يف هذا املجال، كيف 

تقيمون دور املجلة يف هذا االتجاه؟

حقيق��ة، البد من الثناء عىل القامئ��ني كافة عىل مجلتنا 

"درع الوطن"، وأنا من متابعي هذه املجلة العريقة منذ 

مثانيني��ات القرن املايض، وهي من املجات التي أحرص 

عىل قراءة م��ا تطرحه من موضوع��ات وأتابع ما يطرأ 

عليها من تحديثات مس��تمرة، وقد خطت املجلة أخراً 

خطوات كبرة تجعلها ضمن مجات الطليعة من نوعها، 

ومهام كان مجال القارئ فإنه يستفيد مبا تشمله املجلة 

من موضوع��ات ثرية ومتنوعة، وأنص��ح زمايئ وأبنايئ 

وبنايت منتس��بي القوات املس��لحة، خاصة العسكريني، 

بقراءة املجلة واملس��اهمة فيها بأقامهم وأفكارهم، ألن 

كل ذلك سيعود بالفائدة عليهم وعىل القوات املسلحة•

خ��ال التقائهم معاً لفرة ليس��ت بالقصرة ويف أجواء 

أكادميية تتس��م باملنهجية والرثاء الفك��ري يف بيئة تم 

إعداده��ا بعناية لتحقي��ق أفضل مخرج��ات ممكنة، 

يس��اعد عىل ذلك مستوى تعليم وتأهيل وخربة ونضج 

املنتس��بني لل��دورة، فك��ام نعل��م أن رشوط االلتحاق 

بالدورة التس��مح باالش��راك إال لفئ��ات معينة يجري 

إعدادها لش��غل وظائف قيادية يف مؤسس��ات تخدم 

املصالح العليا للوطن.
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إسرتاتيجيات يف عامل 
معقد

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

ndcdean@gmail.com 

توقعات 
إسرتاتيجية

إن عــامل اليوم مكان معقد؛ فوجود هــذا العدد الهائل من العالقات العاملية الجديدة يجعل من 

الرضوري فهم االنعكاســات اإلســراتيجية ألي حدث عاملي أن منلــك اآلن أكرث من مجرد قدرة 

عاديــة عىل إصدار الحكم. ففي مثال مخترص واحد فحســب، نجــد أن القيام باختيارات جيدة 

بشــأن أمــن املاء والغذاء اليــوم يف دولة اإلمــارات العربية املتحدة يتطلب من الشــخص فهامً 

لالنعكاســات األمنية للتجارة الدولية والطاقة املتجددة والجغرافيا والركيبة السكانية، مع بعض 

النظــرة الثاقبة عىل األقل يف االبتكارات يف مجال تكنولوجيا تحلية املياه؛ فاإلســراتيجية واألمن 

الوطني ليسا شأنني بسيطني مطلقاً.

إن هذه األمة محظوظة بأن قيض الله لها قيادات رشــيدة وخططاً إسراتيجية متميزة قامت 

الحكومة بتطويرها لرســم الســبل القومية للمســتقبل. ومع هذا فإنه ما تزال هناك حاجة إىل 

قاعدة معرفية متســعة باســتمرار، ومهارات التفكري النقدي القوي، وقدرة عىل تطبيق عمليات 

مجربة يف أوقات الغموض وعدم الوضوح، من أجل تحقيق الرؤية الكرمية التي رسمتها القيادة 

الرشيدة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

لقــد شــهد العامل منذ أواســط القرن املــايض منواً هائالً وتعــرض لتغريات كربى، فاســتخدام 

تكنولوجيــا األقامر الصناعية واإلنرنت والهواتف الخلوية ما هــي إال ثالث من األمور العديدة 

التي غريت العامل وحياتنا اليومية بطرق مل تكن متوقعة قبل حدوثها بعدة عقود. ومن األرجح أن 

العقود القليلة القادمة ستكون أكرث ديناميكية وستأيت معها بتحديات جديدة وفرص غري متوقعة 

عىل حد سواء ستسهم أيضاً يف تغيري حياتنا بطرق غري متوقعة أيضاً.

إن كلية الدفاع الوطني املؤسســة حديثاً لها رسالتها املتمثلة يف تأهيل القادة من العسكريني 

واملدنيني عىل حد ســواء، وهي مصممة لتحســني مهاراتهم يف تقييم التحديات الجديدة لألمن 

الوطنــي واإلقليمي والــدويل والتصدي لها، بحيث يســتطيع هؤالء القادة امتــالك فهم أفضل 

ملتطلبات إدارة موارد الدولة والدفاع عن مصالحنا الوطنية. وقد ســلط املؤلف املرموق، نســيم 

نيكــوالس طالب – يف كتابه الرائع "البجعة الســوداء: تداعيات األحداث غري املتوقعة" – الضوء 

عىل الصعوبات يف االستعداد لألحداث النادرة التي يصعب التنبؤ بها والتي ميكن أن تهدد األمن 

الوطنــي، ولكن حتى األنشــطة الروتينية جداً ميكن أن تكون لها آثار إســراتيجية مدمرة إن مل 

نحسن فهمها متاماً.

إن أي وصفــة لتطويــر مزيد من املرونــة داخل الدولة تتطلب مزيداً مــن الوعي بالقضايا – 

واألهم أيضاً – مزيداً من الفهم للطبيعة املتشــابكة ملصادر القلق اإلسراتيجية الوطنية. وسوف 

نقوم برعاية النقاش لبعض هذه القضايا اإلســراتيجية الديناميكية التي ميكن أن يكون لها آثار 

كــربى يف األمــن الوطني يف األعداد القادمة مــن "درع الوطن"، وبذلك فإننــا نهدف إىل زيادة 

الحوار، وتعميق الوعي، وتعزيز املصالح الوطنية•



وفـق رؤيـة تستشـرف 

املستقبـل، وتسعـى لتجـاوز 

املراحـل باالنطـالق نحـو 

آفـاق أوسـع تخيـرت مجلـة 

"درع الوطـن" أن يتعـدى 

هـذا الحـراك الصحفـي 

الحـدود اإلقليميـة إلـى 

العامليـة، وأسفـر ذلـك عـن 

لقـاءات علـى مستـوى 

القيـادات العسكريـة 

واملدنيـة بالواليـات املتحـدة 

األمريكيـة.

حوار: الرائد الركن/ 
يوسف جمعة احلداد 
املالزم/1 خليل 
الكعبي
تصوير: علي اجلنيبي

اللواء توين كوكولو...اإلمارات متثل عنصرًا مؤثـــــــــــــــــــــرًا ومهمًا يف املنطقة
نراجع باستمرار مناهجنا الدراسية ونقوم بتحديثها
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تسعـى الكلية إلـى 
حتقيـق املعرفـة 

املتقدمـة مـن 
خـالل البحـوث 

واملشاركـة فـي 
اخلطـاب الشعبـي
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وبهـذه املناسبـة التقـت املجلـة مبقـر الكليـة الحربيـة 
للجيـش األمريكـي  باللـواء الركـن تونـي كوكولـو قائـد 
كليـة الحـرب بالجيـش األمريكـي، الذي أكد بأن الكلية 
تسعى إىل إنتاج أفراد يتمتعون بالتفكري الناقد والقدرة 
عىل حل املشكالت الصعبة، ويستطيعون تقديم املشورة 
العســكرية املثىل عىل الصعيد االسرتاتيجي. مؤكداً بأن 
الكلية تســعـى إلـى تحقيـق املعرفـــة املتقدمـة مـن 

خـالل البحـوث واملشــاركـة فـي الخطـاب الشــعبـي 
ومناقشـة أناسـاً لهـم وجهـات نظـر مختلفـة ومتباينـة.

وقال ســعادته أنهم يف الكلية فـي هـذا العـام لدينا 
71 طالبـــاً دوليـــاً مـن أصـل 385 طالـــب، كام لدينـا 
رغبـــة فـــي أن يكـون لدينـــا 80 طالبـاً مـــن الـدول 
األجنبيـة مســتقبـالً. كام أشــار ســعادته بــأن العالقة 
اإلماراتية األمريكية نضجـت بطريقـة إيجابيـة ومميـزة 

للغايـــة، فهــو يـرى أن اإلمـــارات العربيـــة املتحـدة 
متثـل عنصـراً مؤثـراً ومهمـاً جـداً فـي املنطقـة، ومتثـل 
أهميـــة حيويـة بالنســبـة إلـــى الواليـــات املتحـدة 
األمريكيـة، ومل يخفي ســعادته إعجابة الشديد بالدور 
املميــز  الــذي تؤديـــة دولـــة اإلمـارات فـــي مجـال 
املســاعـدات اإلنســانـية علـى الصعيـد العاملـي دون 
متييــز بني عرق أو لـون والـــذي كـان وال يـزال لـه أثـر 

قائد الكلية يتحدث مع مجلة درع الوطن

املدخل الرئييس لكلية الحرب للجيش األمرييك
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طيـب، فاإلمـارات عندما تقـدم املساعـدات اإلنسانيـة 
للـدول الناميـة فإنهـا بذلـك تســاعـد علـى اســتقـرار 
املنطقـــة، وفيــام ييل نــص الحديث مع قائـــد كليـة 

الحـرب بالجيـش األمريكـي:

متــى تـم إنشـاء الكليـــة الحربيــــة؟ ومـا هــــي 
املتطلبـات التـي أنشئـت مـن أجلهــــــا؟

بدأنـــا عـام 1901، حيـث تأسســـت الكليـة علـى يـد 
وزيـر الحـــرب إليهـو روت، كجـــزء مـن اإلصـالحات 
العســكريـة للواليـات املتحـدة األمريكيــة لتحســيـن 
قدرتهـــا علـــى تنفيـــذ العملـيــات الخارجيـــة فـي 
الحـــروب الحديثـــة، وقــد أطلق عــىل االصطالحـات 
"املبـادئ الجذريـة" علمـا بأننـا يف عام 1902 لـم نكـن 
منتلــك مستــوى األركـان أو الفكـر العسكـري املهنــي 

املطلــوب فـي القـوات املسلحـة، ومل يكن الهدف من 
الكلية الحربية هو التشجيـع عىل الحـرب، وإمنا حفـظ 
السـالم وإضفـاء العلـوم العسكريــة وما كـان يسمـى 

بـ "القـيـادة املسؤولـية" علـى قضايـا األمـن القومـي.
فـــي البدايـة أصبحــت الكليـة جـــزءاً إضافـياً من 
أركان الجيــش، ثم ظهـــرت قيمتهـــا العظيمـة أثنـاء 
الحـــرب العامليـــة األولـــى؛ ألن خريجيـهـــا كانــوا 
ماهريـن يف العمليـات الواســعـة النطـاق ويدرســـون 
اإلسرتاتيجيـة ومـا شابههـا، وقـد منـت وتوسعـت بعـد 
الحـرب العامليـــة األولـى؛ ألننـا ملســـنا أهميتهـا فـي 
تخريـج طلبـة يســتطيعـون التفكيـر علــى املستـوى 
االسرتاتيجــي. وعلـى مـر السنني تغيـر هدفهـا، ولكـن 
ليـس كثيــراً، وعملـي اآلن شديـد الشبـه بالعمـل عـام 
1901؛ وهـو إنتـاج أفـراد يتمتعــون بالتفكيــر الناقـد 

والقــدرة عىل حـل املشكـالت الصعبـة، ويستطيعـون 
تقديـــم املشـــورة العســكرية املثــىل عــىل الصعيـد 

االسرتاتيجـي.

ما هــي رؤيــة الكليـة ورسالتهــا ومــا هــي أهـم 
أهدافهــــــا؟

رســالتنـا هـي تعليـم القـادة العســكرييـن واملدنيـن 
املســتـوى  علــــى  الخدمـــة  ألجـــل  وتطويرهـــم 
االسرتاتيجـي، وكذلـك املعرفـة املتقدمـة فـي استخـدام 
القـوة الربيــة وبصـورة أساســيـة الجيـــش واملارينـز 
وقـوات العمليـات الخاصـــة علــى الصعيـد العاملـي. 
إننـا نسعـى إلـى تحقيـق املعرفـة املتقدمـة مـن خـالل 
البحـوث واملشاركـة فـي الخطـاب الشعبـي ومناقشـة 
أناســـاً لهـم وجهـــات نظـر مختلفـــة ومتباينـة، مـن 
أجـــل أن نكـون ضمـن النقـــاش حـول الكيفيـة التـي 
تســتطيـع بهـا األمـة اســتخـدام قوتهـا العســكريـة. 
وبرصاحـــة تامـــة فـــإن الرؤيـــة تنطلـق مـــن هنـا، 
وهـي تقديـم تعليـم عسكـري متخصـص مـن الطـراز 
العاملـي وعلـى ذلـك املســتـوى االسرتاتيجـي. ومصنـع 
الفكـــر فـي جيـــش الواليـات املتحـــدة األمريكيـة – 
وليـس مؤسسـة بحثيـة – هـو املكـان الـذي ننتـج فيـه 
الفكـر والبحـوث علـى مستــوى اسرتاتيجـي ملساعـدة 

الجيـش األمريكـي.

ال شـــك أن الكليـــة تلعـــب أدواراً مهمـــة فـــي 
إعـداد القـــادة الذيـن يقومـون برســـم الخطـط 
اإلسرتاتيجيـة العليـا للواليـات املتحـدة األمريكيـة، 
هـــال حدثتمونـا عـن رؤيتكـم ملـــا قامـت وتقـوم 

بـه الكليـة فـي هـذا الجانـب املهـم؟
فضـالً عـن الهـدف األساســـي املتمثـــل فـي تخريـج 
قـادة اســرتاتيجييـن كـــل عـام، لدينـا عـــدة عناصـر 

إحدى القاعات الدراسية

املكتبة العامة للكلية
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هنـا إلـى جانـب مدرســـة القـوة الربيـة االسرتاتيجيـة 
املعنيـة بالتعليـم. وأحـد هـــذه العناصـر هـو معهـد 
الدراسـات االسرتاتيجيـة الـذي يعتبـر الـذراع البحثيـة 
ولـه دور مهـم، ليـس فـي البحـوث والتقـدم املعرفـي 
بشـــأن القـوة الربيـة فحســـب، بـل فـــي العالقـات 
الدوليـة أيضـاً؛ ألن هنـاك مؤسسـات بحـوث مشابهـة 
فـي دول أخـرى ونحـن نشــاركهـم. وباملناســبـة فـإن 
موقعهـــا اإللكرتونـــي يحصـــل علـــى مليونيـن مـن 

عمليـات التحميـل كـل عـام.
لدينـا هنـا فـي الكليـة أيضـاً مؤسسـة تدعـى مركـز 
القيـــادة والتطويـر االســرتاتيجـي، وهـــو عبـارة عـن 
عمليـة صغيـرة يتـم فيهـا القيـام بألعـاب حربيـة علـى 
املســتـوى االسرتاتيجـي، وتســمـى فـي الواقـع ألعابـاً 
حربيـــة، ولكنهـا فـــي الحقيقـة نقاشـــات أكادمييـة 
اســرتاتيجيـة مـــع أصحـــاب املصالـــح وشــخصيـات 
رفيعـة املستـوى مـن املنطقـة، للمشاركـة فـي بحـث 
الخطـط املستقبليـة املمكنـة، وفـي كـل ستـة أسابيـع 
نقـوم باختيـار موضـوع أو قضـية متثـل تحديـاً يواجـه 

الواليـات املتحـدة األمريكيـة فـي الوقـت الحاضـر.
فقـــد أجرينـــا مؤخـراً لعبـــة حـرب اســرتاتيجيـة 
املســتـوى حـول ســوريـا، ولعبـة حـرب اســرتاتيجيـة 
حـــول مالـــي، وأخـرى حـــول جمهوريـــة الكونغـو 
الدميقراطيـــة، وقـــد قمنـــا بإدارة لعبـــة حـرب فـي 

الفضـاء اإللكرتونـي وتأثريهـا علـى املؤسسـات املالـية 
األمريكيـــة، كمـا نفذنـــا لعبـة حـرب حـــول كوريـا 
الشــامليـة بـــدون قيـــادة. ولدينـا طلبـــة يتمتعـون 
بخبـرة واســعـة وضـباط دوليـــون متميـزون ميكنهـم 
املجـيء ومســاعـدة األمريكييـن علـــى رؤيـة األمـور 
مـن خـالل عدســـة مختلفـة، عدسـة إقليميـة، وليـس 

مجـرد وجهـة نظـر أمريكيـة.
مثـــة جهـــاز آخـر هـــو مركـــز الجيـــش للتـراث 
والتعليـم الـذي هـو أصـالً عبـارة عـن أرشيـف وطنـي 
للجيـش األمريكـــي، نحتفـظ فيـــه بالوثائـق واآلثـار 
مـن حـرب مـا قبـل الثـورة، فـي أوائـل القـرن الثامـن 
عشـــر وحتـى اليـوم، وهـو مكتبـــة بحـوث تاريخيـة 

عسكريـة رائعـة.
وهنـــاك أيضـــاً معهـــد عمليـات حفـظ الســـالم 
واالستقـرار، وهـو مؤسسـة صغيـرة مرتبطـة باالتـحاد 
الدولـي ملراكـز التدريـب علـى حفـظ السـالم، وتعتبـر 
بوابـــة الجيـــش األمريكـي إلـى حفـظ الســـالم عـن 
طريـق األمـــم املتحـدة، كـل مـن هـذه املؤسســـات 
الســالفـة الذكـــر تنضـوي تحـــت الكليـــة الحربيـة 

للجيـش األمريكـي.

مـا هـي نســبـة أو عـدد الطـالب الدارســيـن فـي 
كليتكـم مـن خـارج الواليـات املتحـدة األمريكيــة؟

فـي هـذا العـام لدينـــا بالكليـة 71 طالبـاً دوليـاً مـن 
أصـل 385 طالـب، وأعتقـد أنـه سيكـون لدينـا 78 فـي 
العـام القـــادم، ولدينـا رغبـة فـي أن يكـون لدينـا 80 

طالبـاً مـن الـدول األجنبيـة مستقبـالً.
مـــن ناحيـة أخـــرى دامئـــا يدعـو رئيـــس هيئـة 
أركـــان الجيــــش الـدول للمشــاركـة ويتوقـف األمـر 
علـــى رغبـة الدولـة فـي إرســـال من تـراه مناســبـاً. 
والجديـــر بالذكـر إنـــه ألمـر يعـد مصـــدر قـوة لنـا 
كأمريكييـن بـــأن يجلـس طالبنـا فـــي قاعـة الصـف 
مـع ضابـــط مـن دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة أو 
مـن بلغاريـا أو مـــن الربازيـل أو غريهـم مـن الـدول، 
فهـذا يجعـل عقولهـم منفتحـة، وقـد كـان لدينـا هنـا 
ضـباط وافـــدون منـذ عـــام 1978، وأصبـح بعضهـم 
قـادة للقـوات العســكريـة فـي بلدانهـم، ومعظمهـم 
يحتفظـــون بعالقـــات وثيقـــة مـــع كبـــار الضبـاط 
األمريكييـن، وبالتالـي إن حدثـت أزمـة وواجـه القـادة 
السياسيـون مأزقـاً فرمبـا يستطيـع القـادة العسكريـون 

مناقشـة املوقـف بفهـم أوضـح للوضـع.

مـا هـي الدرجـــات العلميـة التـي متنحهـا الكليـة 
للطلبـة الدارسيـن بعـد تخرجهـم؟

يعنـي دبلـوم الكليـــة الحربيـة للجيـش األمريكـي أن 
ضبـــاط القـوات املســلحـة األمريكيـة مؤهلـون علـى 

قائد الكلية يستعرض صوراً ألهم الشخصيات التي انتسبت للكلية



اللواء توين كوكولو

- هــو القائد التاســع واألربعون للكليــة الحربية 
للجيش األمرييك، وقبل وصولــه إىل ثكنة كاراليل 
أمىض عرشة شهور يف منصب مدير تطوير القوات 
لنائــب رئيس األركان، G- 8، يف مقر إدارة الجيش 

يف وزارة الدفاع )البنتاجون(. 
- أحدث منصب عمليايت للواء كوكولو جولة ملدى 
33 شــهر كقائد عام، وفرقة املشــاة الثالثة ومطار 
 Hunter Army Airfield/ Fort Stewart
يف جورجيــا، وذلك يف الفرتة مــن يوليو 2008 إىل  

أبريل 2011. 
- تــم تقليــده رتبة مالزم ثان مشــاة عــام 1979 
وخدم ملــدة 18 عاماً من أصل 33 عاماً املاضية يف 

فرق املشاة والفرق املدرعة. 
- شــملت مهامت األركان للجرنال كوكولو خدمته 
يف األركـــــان املشــرتكــة يف البنتاجـــون يف الفرتة 
2001-2003، ويف مديريــة العمليــات )J-3( بعد 
11/9، ثم يف مديرية االســرتاتيجيــة والسياســات 

)J-5( املعنية بالقضايا األوربية.
- خريج  مدرسة الحرب الربمائية يف سالح املارينز 
األمريــيك، وكلية قيــادة الجيــش واألركان العامة 
األمريكيــة، وخريج فخــري من الكليــة الحربية 
للجيــش األمرييك عام 1998، وهــو يحمل درجة 
البكالوريوس من األكادميية العسكرية األمريكية، 

ودرجة املاجستري من جامعة سان فرانسسكو. 
- متزوج وله ثالثة أوالد.
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مســتـوى عالـــي وخاصـة للرتـب العليـــا، وهـذا لـه 
الكثيـــر مـن الـدالالت للضـباط األمريكييـن، لكـن إن 
كـان ضابـط عسكـري أمريكـي برتبـة عميـد أو عقيـد 
أو قائـد بحـــري ويتوقـع أن يرتفـع فيتعيـن عليـه أن 
يحـوز علـى مؤهـــالت الكليـة العســكريــة للرتـب 

العليـا.
 أمـــا التعليـم العســكـري املشــتـرك فيعنـي أنـك 
إلتحقـــت فـي مدرســـة تتألـــف هيئـــة التدريـس 
فيهـا مـن ضـباط فـي الجيـــش والبحريـة والطيـران 
واملارينـــز ورمبـا حـرس الســواحـل، فهـي مدرســـة 
مشــرتكـة، ومعنـى ذلـك أنـك درسـت وتـم اختـبارك 
مـن خـالل منهـج معتمـد مـن قبـل أركاننـا املشرتكـة، 
وهـــو دليـــل علـــى إكتســـاب الطالـــب قـــدرات 
التخصصـات واألسلحـة األخـرى، وتعلـم قتـال الحـرب 
املشــرتكـة. وتعتبـر هـذه املجـاالت أعلـى مســتـوى 

تعليـم عسكـري.
كمـا إننـــا نقـدم للذيـن يتأهلـــون، وهـم قالئـل، 
دراســـة املاجســتيـر فـي الدراسـات االســرتاتيجيـة، 
ونحـــن معتََمـدون لـدى مؤسـســة تعليميـة مدنيـة 
تضمـــن حيازتـنــا ملســتـوى معيـن لتلـــك الدرجـة 
العلميـة. ولدينـا عـروض أخـرى؛ مثـل شهـادات قائـد 
لقيـادة قـوة واجـب مشرتكـة مبستـوى نجمـة واحـدة 

ونجمتيـن للضبـاط األمريكييـن وغـري األمريكييـن.
للجيـــش  االســرتاتيجيـة  الفنـــون  برنامـــج  إن 
األمريكـي مخصـص ملـن يرغـب فـي أن يصبـح خبيـراً 
اسرتاتيجيـاً، وهنـاك دورة ملـدة عـدة شهـور للتأهيـل 
للمســتـوى األساســـي، وهـــو مخصـــص ملســتـوى 
رتبـــة نقيـب أو رائـــد متخصـص، وبعـــد تأهيلهـم 
هنـــا ميكنهـم مباشـــرة حياتهـــم املهنيـــة كخبـراء 
اســرتاتيجيـني، كمـا لدينـــا برامـج مختلفـــة أخـرى، 
مثـل دورة شــهـادات لحفـظ الســـالم التابعـة لألمـم 

املتحـدة، ونحـن نستضيفهـا وال نديرهـا.

مـا هـو مستـوى التنسيـق والتعـاون بيـن كليتكـم 
والكليـات العســكريـة األخـــرى داخـل الواليـات 
املتحـدة األمريكيـة  وخارجهـا مـن أجـل االرتقـاء 

مبستـوى املخرجـات األكادمييـة العسكريـة؟
يوجـــد لـــدى هيئـة األركـــان املشــرتكـة األمريكيـة 
شــعبـة أركـــان تســمـى J7th  مختصـــة بالتدريـب 
والتعليـــم، تضمـن التـــزام كافـة مناهـــج الكليـات 
الحربيـة بتحقيـق مستـوى تعليمـي عسكـري مهنـي، 
غيـر أنهـا مـن حيـث املبـدأ تضمـن توافـر املســتـوى 
نفسـه مـن الفـرص التعليميـة فـي كافـة املؤسسـات، 
ونحـــن نتبـادل أوراقنـــا البحثيـــة وأبحاثنـا وأفضـل 
مـا لديـنا مـن أصـول ومامرســـات، وإذا خرجنـا إلـى 
املســـرح الدولـي، فهنـــاك تعـاون مـــع كليـة دفـاع 
الناتـــو وكذلـك كليـــة الدفـــاع البلطيقيـة، ومعظـم 

الـدول لهـا كلياتهـا الحربيـة.

هــل تواكب املناهج الدراســية بالكليــة التغريات 
التي تشهدها الساحة الدولية، وال سيام ما يحدث 
يف أفغانســتان والربنامج النــووي اإليراين وأحداث 
الربيع العريب، ومختلف التطورات يف العامل العريب 

بصورة عامة؟
متامـاً، سيكـون أمـراً بعيـداً عـن املسؤوليـة والقيـم أن 
يكـون لديـك منهـاج يعـود بـك إلـى القـرن العرشيـن، 
وال أظـن أن طلبتـنا فـي الكليـة الحربيـة سيتحملـون 
ذلـك؛ فهـؤالء مهنيـون ومهنيـات فـي سـن الثالثينـات 
واألربعينـات، واملهنيـون الناهضـون فـي هـذه األيـام 
بحاجـة ماســـة ألن يـروا انســجامـاً مـع مـا يفعلـون، 
ونحـن مسؤوليتنـا أن نجعلهـم يدرسـون مـا يطلبـون 
معرفتـــه ومعرفـــة أســبابـه، إننـا باســتمـرار نجـدد 
دراســـة الحـاالت والدراســـات اإلقليميـــة، آخذيـن 
فـي االعتبـــار الوضـع الراهـن، فهـــي عمليـة تعلـم 
تقودهـا هيئـة تدريســيـة، وهـي راهنـة بالنظـر إلـى 
املشاركيـن. فنحـن نراجـع باستمـرار مناهجنـا ونقـوم 
بتحديثهـا، ونحـن نبحـث دومـاً عـن فـرص إلرســـال 
هيئتنـا التدريســيـة إلـى مختلـــف املناطـق، ولدينـا 
بعـــض أعضـاء هـــذه الهيئـة الـذين عـــادوا مؤخـراً 
مـــن األردن واململكـة العربيـة الســعوديـة والـدول 
األفريقيـــة جنـوب الصحـراء الكبـــرى والعديـد مـن 

املناطـق األخـرى.

ما هـــي محـاور الدراســـات فـــي الكليـة؟ هـل 
الطـالب مقيـدون باملقـررات؟

إنهـا ليســـت مقيـدة علـى اإلطـــالق، ففـي املنهـاج 
األساســـي يـدرس الطـــالب مقـرراً اســمـه "التفكيـر 
االسرتاتيجـي فـي القيـادة"؛ وهـو مزيـج مـن التفكيـر 
النقـــدي والقيـــادة علـــى الصعيـد االســرتاتيجـي، 

مـا يكتشفـه الطالـب 
الضابـط أو الضابـط 

الكبيـر بالقـدوم إلـى 
املدرسـة األمريكيـة 

هـو إدراكهـم أنـه 
سيصبـح لديهـم 

أصدقـاء أمريكيـون 
مـدى احليـاة
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وعليهـم أن يدرســـوا "نظريـة الحـرب واالسرتاتيجيـة" 
وكذلـك "سياسـة األمـن القومـي"، وبعـد إمتـام املنهـاج 
األساســـي يبقـى لديهـم مـواد اختياريـة وفيهـا ميكـن 
دراسـة مجموعـة كبيـرة مـن املوضوعـات، وهناك كـل 
شـــيء مثل الـدروس التاريخيـة املستقـاة مـن القـوى 
العظمـــى إلـــى حفـظ الســـالم واالســتقـرار، وبنـاء 

قـدرات الرشاكـة، ودراسـات إقليميـة وغريهـا.

تحـرص العديـد مـن الـدول علـى ابتعـاث الطـالب 
إلـى كليتكـم، فمـا هـــو تقييمكـم للمردود الـذي 
يجنيـه الـدارس األمريكـي مـن مشــاركـة زمالئهـم 
مـن أنحـــاء العالـم فـــي دراســاتهـم؟ ومـا هـي 

الفوائـد املرجـوة مـن ذلـك؟
ال يقـــدر بثمـن، وعلينـــا دامئـاً وأبـداً التمســـك بـه، 
إن كلمـة "النمـو" هـي مفتـــاح ذلـك كلـه، فالفائـدة 
مـن تفاعـل األمريكييـــن مـع الضبـاط الوافديـن مـن 
الـــدول األخـرى وأرسهـــم كبيـرة جـــداً، خاصـة وأن 
واألســـر تكـون موجـودة هنـا إن رغـب الطـالب فـي 
إحضارهـــم، والغالبيـــة العظمـى يختـــارون إحضـار 
أرسهـم معهـم إلـــى الواليـات املتحـــدة األمريكيـة، 
وأوالدهـم مســجلـون فـي املـــدارس املحليـة، وقيمـة 
هـذا بالنســبـة إلـــى الضبـاط هنـا الذيـــن ينتقلـون 
إلـى املســتـوى االســرتاتيجـي فـي حياتهـم املهنيـة ال 
تقـدر بثمـن، فـإذا كنـت فـي طريقـك إلـى أن تصبـح 
مامرســـاً للتفكيـر النقـدي وحـل املشكـالت املعـقدة 
فيجـــب أن تكـون علـــى علـم بتصـــورات اآلخريـن 
وآرائهـم، والضبـاط الدوليـون يقـومون بإعـادة تقييـم 
أفكـار الضابـط األمريكـي بنـاء علـى مـا يعرفونـه ومـا 

يعتقـدون أنـه صحيـح.
أمـــا فيمـا يتعلـــق بفوائـد الدراســـة فـي الكليـة، 

فاألمـــر يتعلـق مبهنـــة الســـالح أو الجنديـة، فهـناك 
رابـط مشــتـرك ولغـة عامليـة للجنديـــة، وإننـا ننـذر 
حياتـنــا للدفـــاع عـن أمتنـا وشــعبنـا ونتبـــع أوامـر 
قادتنـا السياســييـن، ومـا يكتشــفـه الطالـب الضابـط 
أو الضابـط الكبيـر بالقـدوم إلـى املدرســـة األمريكيـة 
هـو إدراكهـم أنـه سيصبـح لديهـم أصدقـاء أمريكيـون 
مـدى الحيـاة، وسيساهمـون فـي تعليـم األمريكييـن، 

ورمبـا يقومـون بـدور سفـراء ألمتهـم.

مـا هـي أبـرز املرتكـزات التـي تضعونهـا فـي بـؤرة 
الرتكيـز علـى قـادة املســتقبـل العســكرييـن عنـد 

تخرجهـم مـن الكليـة؟
املرتكـــز الرئيســـي األول هـو التعليـم االســرتاتيجـي 
الـذي يؤهلـــك ألن تتمتـــع باملصداقيـــة والفاعليـة 
شــفويـاً وكتابيـاً، وهـذا يعنـــي أن تكـون قـادراً علـى 
الحديـــث والكتابـة لصنـاع السياســـات، أمـا املرتكـز 
الثانـي، هـو حـل املشكـالت بالتفكيـر الناقـد، بحيـث 
تنظـر فـي املشكلـة الصعبـة وتحللهـا وتضـع الحلـول 
املناســبـة لهـا، وهـو جـزء مـــن القـدرة علـى تحـدي 
اآلراء الســائـدة والفرضيـات، ونعتقـــد أنـه فـي هـذا 
طـَر  العالـم الرسيـع التحـول بصـورة مذهلـة حيـث ميمُ
صـناع السياسـات فـي املستـوى السياسـي اسرتاتيجيـاً 
باملعلومـــات، فإنهـــم يحتاجـــون إلـى مستشـــار أو 
قائـد إلـى جانبهـم يســتطيـع أن ينظـر فيمـا يقـال أو 
يمُفتـرض ويتحـداه. قـد يقال: "لعـل هـذا كـان صحيحـاً 
قبـل عشـــر ســنـوات، أمـا اآلن فمـن الضـروري فهـم 
بيئـة مـا، وذلـك املرتكـز هـو أن يقـف خريجـو هـذه 
املؤسسـة فـي غرفـة ويساعـدوا الـقادة علـى الفهـم".

بلغـــت العالقـة بيـن دولـــة اإلمـــارات العربيـة 
املتحـدة والواليـات املتحـدة مستـوى مـن النضـج 
ينبـغي أن يكـــون منوذجـاً للعديـــد مـن الـدول، 
كيـف ميكـن للمؤسســـات التعليميـة العســكريـة 
فـي كـال الدولتيـن االســتفـادة مـن هـذه العالقـة 

فـي تعزيـز أهدافهمـا املشرتكـة؟
 لقـــد نضجـــت العالقـــة بيـــن دولتينـــا بطريقـــة 
إيجابيـة ومميـــزة للغايـة، وبالحديـــث عـن عالقتنـا 
مـن منظـور عســكـري اســرتاتيجـي، أرى أن اإلمـارات 
العربيـة املتحـــدة متثـل عنصـراً مؤثـــراً ومهمـاً جـداً 
فـي املنطقـــة، ومتثـل أهميـة حيويـة بالنســبـة إلـى 
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، ولديـنــا مصلحـــة 
مشرتكـة فـي األمـن االقتصـادي واألمـن الفـردي، كمـا 
أن هنـــاك دوراً مميـــزاً تؤديـة دولـــة اإلمـارات فـي 
مجـال املساعـدات اإلنســانـية علـى الصعيـد العاملـي 
دون متييــز بني عــرق أو لـون والـذي كـــان وال يـزال 
لـــه أثـر طيـب، فاإلمـارات عندما تقـدم املســاعـدات 
اإلنســانيـة للـدول الناميـة فإنهـا بذلـك تساعـد علـى 
اســتقـرار منطقـة مـا أو منطقـة فرعيـــة تابعـة لهـا، 

وال يقتصـــر ذلـك علـى تقديـــم اإلغاثـة أو املعونـات 
املؤقتـــة، وأنـا بصفتـي مهتمـــاً باألمـن العاملـي أقـدر 

ذلـك كثيـراً.
إن هـــذا العالـــم املرتابـط املتشــابـك ســيحتـاج 
إلـــى عالقـات قويـــة قامئـة علـــى الثقـــة املتبادلـة 
واالتصـــاالت املفتوحـة، وأي شـــيء نفعلـــه لتعزيـز 
ذلـــك يعتبـــر ذا قيمـــة مضافـــة، وإن ممـــا يعـزز 
هـذه الثقـــة واالتصـاالت املفتوحـــة الرشاكـات بيـن 
املؤسســتيـن العســكريتيـن فـي البلديـن والعالقـات 
بيـن املؤسســـات التعليميـة فيهمـا، وكذلـك الضـباط 
األمرييكيـــون الدارســـون فـي اإلمـــارات، والضبـاط 

اإلماراتيـون الدارسـون فـي الواليات املتحـدة. 

لقد أنشـــأت دولة اإلمارات مؤخـــراً كليـة الدفـاع 
الوطنـي، فمـــا هـو مـدى أهميـة هـذه الكليـة يف 
دعم األمن واالســتقرار الوطنيني، وإلـى أي درجـة 
ميكـــن أن تســاعـد علـى الحفـاظ علـــى القيـادة 

والريـادة بيـن الـدول العربيـة؟
متثـل الكليـة مثـاالً علـى مصـدر االســتقـرار اإلقليمـي 
مـن خـــالل إحضـــار كبـــار األخصائييـــن األمنييـن 
والعســكرييـن مـن املنطقـة إلـى مكـــان مـا لتبـادل 
مبســتـوى  الراهنـــة  القضايـــا  ودراســـة  التجـــارب 
اســرتاتيجـي موجـه توجيهـاً جيـداً مـن خـالل منهـاج 
قـوي، وهـذا لـه آثـار وفـرص كبـرى ملنطقـة الشـــرق 
األوسـط ومـن ثـم للعالـم أجمـع فـي نهايـة املطـاف. 
أمـا فـــي الوقـت الحالـــي فهـذا لـه أثـر مباشـــر 
وإيجابـي فـي الشـــرق األوســـط، وأنـــا أرى الكليـة 
تســتقطـب اختصاصييـــن مهنييـن مـــن جميـع دول 
املنطقـــة وتحطـــم الحواجـــز مـن خـــالل التواصـل 

املبارش، وعليه فإن تبـادل األفكـار لـه أثـر قـوي.

هــل تـرى أن حـــرب املعلومـات ميثـل تحديــات 
إضافيـة للقـوات املسلحـة بصـورة عامــة؟

بالتأكيـــد، فهـي تضيـف درجـة كبـــرى مـن التعقيـد 
الـــذي يجـب أخـــذه فـي الحســبـان لـــدى إعـداد 
وتنفيـــذ كـــل عمليـة وفـــي نتائجهـــا املتوقعـة، إن 
حـرب املعلومـــات ميكـن أن تغيـر طبيعـة مـا تفعلـه 
وتؤثـر حتـــى علـى النتائـج املنشـــودة، لقـد أجربتنـا 
علـى التصـدي لهـــا بعمـق، وهـي جـزء مـن منهجنـا 
هنـــا حيـث نولـي اهتاممـاً لفهـــم حـرب املعلومـات 
وآلثارهـا، إنهـا فـي الواقـع جـزء مـن جميـع املناهـج، 
ومـا تتـم دراســتـه يشمـل كـل شـــيء مـن املقاربـة 
لحـرب املعلـومات نفســهـا إلـى تأثيـر وسائـل اإلعـالم 

واإلعـالم االجتامعـي علـى إدارة العمليـات• 

اإلمـارات  متثـل 
عنصـرًا مؤثـرًا 

ومهمـًا جـدًا فـي 
املنطقـة ولها 
أهميـة حيويـة 

بالنسبـة إلـى 
الواليـات املتحـدة 

األمريكيـة



ال يستطيع أحد أن يحدد 

أيهام ظهر أوالً طاوالت 

الرمل أو الخرائط، فقد 

بدأت الخرائط يف صورتها 

البدائية تُرسم عىل األرض 

ببعض الرمال والحىص، 

إىل أن تطورت إىل صورتها 

املعروفة اآلن. ولكن، مهام 

تقدمت الخرائط، فإن البعد 

الثالث وما ميثله من ارتفاع 

وانخفاض وتضاريس الجبال 

والهضاب، لن يظهر فيها، ومن 

هنا ظهرت أهمية طاوالت 

الرمل وما تتميز به من دقة، 

مصدرها الرئييس هو الخرائط 

بأنواعها املختلفة، ومن ثم 

فعىل دارس طاوالت الرمل 

أن يدرس أوالً نشأة الخرائط 

بأنواعها املختلفة وتطورها.

 

إعداد: 
حنان الذهب
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ضــرورة حيويـــة فـي املياديـــن العسكريــــة واملدنيــــة

وق��د تظهر الحاج��ة إىل إيضاح س��طح األرض أو 

أجزاء منه، مثل: دراسة الخطط الحربية يف رشيحة 

معينة من األرض، أو الدراس��ة التكتيكية لألرض، 

أو إج��راء بح��وث العمليات لتنفي��ذ املرشوعات 

بصوره��ا املختلف��ة، أو تنفيذ بع��ض موضوعات 

املساحة وغريها.

غري أن صناع الخرائط واجهوا مش��كلة رئيسية، 

وهي كيفية متثيل البعد الثالث "االرتفاع" للهيئات 

واملعامل الطبيعية والصناعية للقرشة األرضية عىل 

قطع��ة من الورق مس��توية الس��طح، وقد ُحلت 

هذه املش��كلة بالعودة إىل بداية نش��أة الخريطة 

يف صورته��ا الطبيعية؛ وهو م��ا يطلق عليه طاولة 

الرم��ل، املتمثلة يف إطار من الخش��ب أو الطوب، 

يش��كل يف داخل��ه من��وذج مصغ��ر لرشيحة من 

األرض، يوحي بش��كل التضاريس، م��ن ارتفاع أو 

انخفاض، ما يزيد من سهولة إيضاح بنية املنطقة 

التي متثلها الخريطة. 

وقد توض��ع عليها مع��امل أخرى غ��ري معقدة 

لس��هولة إدراك معامل سطح األرض، حتى لإلنسان 

الذي ال يجيد قراءة الخرائط، ثم تطورت بعد ذلك 

من حيث املواد املس��تخدمة يف تصنيعها، ووسائل 

اإليضاح، وس��هولة نقلها والعم��ل عليها، وكيفية 

إظهار الدروس املطلوب إبرازها، وهو ما يس��مى 

.Block Diagrams بالخرائط املجسمة

الخرائط وتطورها 
إذا كان التفك��ري الجغ��رايف قدمياً ِقدم اإلنس��انية 

نفسها، فإن تاريخ ما يُسمى "الخرائط"، هو أقدم 

من التاري��خ عينه؛ فقد س��بقت صناعة الخرائط 

اإلملام بالكتابة، وهذا ما أكده عديد من الرحالني، 

الذين طافوا مبجتمعات بدائية، عرفت فن رس��م 

الخرائط. فإذا ما سألوا أحد أفراد تلك املجتمعات 

ع��ن مكان ما يف نط��اق بيئتهم، س��ارع بحركة ال 

إرادية إىل تشكيل بعض األكوام من الرمال وبعض 

الحىص، راس��اً بها رس��اً تخطيطي��اً عىل األرض 

يوض��ح مقصده، والحقيقة تل��ك هي فكرة عمل 

طاوالت الرمل. 

والواق��ع أن معرف��ة املواقع وعم��ل الخرائط 

ه��ا اس��تعداد فط��ري ل��دى الجن��س البرشي، 

يتطور حس��ب متطلبات استخدامه مستفيداً من 

اإلمكانيات والخامات املتوافرة يف كل زمان ومكان، 

وق��د تعددت الخرائط خالل التاريخ والحضارات، 

ففي الحضارات القدمية كانت هناك خرائط بابلية 

دفعتهم حاجتهم لرس��م خرائط تفصيلية لسهول 

الع��راق حيث توجد اآلن أق��دم خريطة للبابليني 

يف متحف الدراس��ات السامية يف جامعة هارفارد 

يف الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة، وهناك الخرائط 

الفرعوني��ة وهي أول الخرائ��ط يف العامل حددت 

من خاللها مس��احات األرايض املزروعة فأول من 

رس��م خريطة لإلمرباطورية املرصي��ة القدمية هو 

رمس��يس الثاين، وأقدم خريطة مرصية مرس��ومة 

ع��ىل ورقة بردى ومحفوظ��ة يف متحف يف مدينة 

توري��ن بإيطاليا ترجع إىل ع��ام 1320 ق.م. وهي 

توضح أحد مناجم الذهب املرصية يف بالد النوبة، 

أم��ا الخرائط الصينية فبلغ��ت خرائطهم القدمية 

درجة كبرية من التق��دم واإلتقان يف الوقت الذي 

مل تك��ن أوروب��ا قد عرف��ت الخرائ��ط، وقد كان 

للعس��كريني الس��بق يف مجال الخرائط وطاوالت 

الرم��ل؛ فمنذ عام 500 ق.م. تخيل القائد الصيني 

العظيم Sun Tzu معركته التي س��تدار بني قواته 

والق��وات املعادي��ة، وصورها ع��ىل رشيحة أرض، 

مشابهة ملنطقة العمليات املقبلة بأشكال مصغرة، 

وب��دأ بتحريكها طبق��اً الحتاالت تط��ور أعال 

القتال، ومن ثم يكون Sun Tzu قد أنشأ بحاسته 

العسكرية أول منوذج صيني لطاوالت الرمل.

أم��ا الخرائط اإلغريقي��ة ب��دأت ببداية فكرة 

كروية األرض التي نش��أت كفكرة فلسفية تفتقر 

إىل املعلوم��ات الفلكي��ة، ونادى به��ا فيثاغورث 

واقتنع أحد الفالس��فة اإلغري��ق بذلك فصنع كرة 

أرضي��ة مجس��مة يتعام��د عىل س��طحها محيط 

اس��توايئ من الرشق إىل الغرب، وآخر من الشال 

إىل الجنوب، ويَُعدُّ اإلغريق أول من وضع أس��س 

رسم الخرائط وعلم الجغرافيا ، ولعل أقدم خريطة 

إغريقية هي خريطة Hecataeus التي رسمها يف 

نحو القرن الس��ادس قبل امليالد معتقداً أن العامل 

قرص مستدير تحيط به املياه من جميع الجهات، 

وقد صحح هذا االعتقاد فالس��فة ومفكرون، مثل: 

هريودوت إىل أن وصل عامل الرياضيات بطليموس 

إىل أق��رب التص��ورات للواقع، م��ن جهة أخرى مل 

يعنت الرومان بالجغرافيا الرياضية اعتناء اإلغريق 
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 به��ا، فل��م يهتموا برس��م خطوط الط��ول والعرض 

واألرص��اد الفلكي��ة فلم تك��ن الخرائ��ط يف نظرهم إال 

وسيلة تخدم األغراض الحربية واإلدارية، ومن الخرائط 

الروماني��ة القدمية خريطة ملونة مرس��ومة عىل رشيط 

طويل من الجلد الرقي��ق محفوظة بحالة غري جيدة يف 

مكتبة مدينة فيينا.

وهناك حقبة أخرى اهتمت بالخرائط وهي العصور 

الوس��طى يف الفرتة ما بني القرن الثامن ومنتصف القرن 

الخامس عرش وكان أولها الخرائط األوروبية فقد اقرتنت 

تلك الفرتة بتأخر النهضة العلمية وس��يطرة رجال الدين 

عىل كل نواحي الفكر والعلم، فامتازت الخرائط باملبالغة 

يف إظهار األماكن املقدس��ة، واتفق��ت هذه الخرائط يف 

إه��ال التفاصيل الداخلية املوجودة عىل اليابس، مثل: 

الجبال واملدن والطرق واألنهار الداخلية؛ إذ إن معظمها 

خرائط بحرية، ال يهمها س��وى شكل الساحل وما عليه 

من ظواهر تضاريسية تظهر للمبحرين.

 أم��ا الخرائط العربي��ة فبينا كان��ت أوروبا تعيش 

يف ظ��الم العصور الوس��طى، كانت ه��ذه العصور فرتة 

ازدهار بالنسبة إىل العرب، وكان النتشار اإلسالم واتساع 

الفتوح العربية واشتغال العرب بالتجارة بني جزر الهند 

الرشقية والهند ورشق إفريقيا وبالد حوض البحر األبيض 

املتوس��ط حتى األندلس غرب��اً، كان له أثره يف اتس��اع 

معرف��ة العرب بب��الد كثرية؛ ما حفزه��م إىل االهتام 

والتقدم يف فن الخرائط، وقد أدخل الجغرافيون العرب 

إضافات جديدة ومهم��ة إىل الخريطة املعروفة يف ذلك 

الوقت، عالوة عىل إضافة ثالث مناطق، مل تكن معرفتها 

مؤك��دة يف تلك العص��ور، وهي: منطقة نه��ر الفولجا، 

وبع��ض أجزاء من ش��ال أوروبا، إفريقي��ا التي مل يكن 

معروفاً منها سوى ساحلها الشايل، عالوة عىل اكتشاف 

جزيرة مدغش��قر، ومنطقة وسط آس��يا وجنوبها، حتى 

أرايض الصني، وقد ظهر يف هذه الفرتة بعض الجغرافيني 

الع��رب، الذين كان له��م أكرب األثر يف تق��دم الخرائط 

وصنعها، من بينهم اإلصطخري، واملسعودي. 

وهن��اك أيض��اً خرائط ع��رص النهضة والت��ي ترجع 

بعد فرتة العصور الوس��طى إىل ثالثة أس��باب ساعدت 

ع��ىل التطور الرسيع الذي طرأ ع��ىل فن صنع الخرائط 

وتطويره��ا، وهي: إحي��اء جغرافي��ة بطليموس خاصة 

مؤلفه املش��هور باس��م الجغرافيا، وذل��ك بعد تصحيح 

م��ا كان فيه من أخطاء، بوس��اطة الع��رب واألوروبيني، 

واخ��رتاع الطباع��ة ال��ذي كان له األثر الكب��ري يف تقدم 

الخرائ��ط خالل عرص النهضة، إذ كانت الخرائط تُرس��م 

حت��ى ذل��ك الوقت باليد م��ا جعلها مرتفعة األس��عار، 

وقليلة التداول، ويف العرص نفس��ه اطَّرد تطور الخرائط، 

فاتسمت بدقة متثيل املسافات واالتجاهات، والعالقات 

بني الظواه��ر املكانية، وإظهار التضاريس، واملناس��يب 

بدق��ة مقبول��ة، وبنهاية ع��رص النهضة، ش��هد القرنان 

التاس��ع عرش والعرشون تقدماً علمياً كب��رياً، جعل كل 

العلوم يف حاجة إىل استخدام الخرائط؛ فظهرت الخرائط 

الجيولوجية، واألطال��س املناخية والبرشية، وغريها من 

الخرائط املتخصصة. 

أم��ا الخرائط الحديث��ة فقد أصبح��ت اليوم رضورة 

حيوية يف ميادي��ن العمل، إذ ارتبطت بكثري من نواحي 

الحي��اة، العملية والعلمية؛ فهي الوس��يلة املثىل لتفهم 

أي حقيق��ة جغرافي��ة، وهي عون للجن��دي واملهندس 

والجيولوجي واملخطط واملستكشف والرحالة وغريهم، 

ونظراً إىل هذه األهمية، فإن استخدامها متنوع: خرائط 

كروكية بس��يطة، وخرائ��ط توضيحية للع��امل؛ وخرائط 

تفصيلي��ة، تتن��اول دقائق املعامل املوجودة عىل س��طح 

األرض، سواء كانت طبيعية أو برشية. 

الخرائط العسكرية وأنواعها
أن��واع: الخرائ��ط  العس��كرية إىل  وتقس��م الخرائ��ط 

اإلسرتاتيجية وهي الخرائط املستخدمة يف وضع الخطط 

اإلسرتاتيجية، وتوضيح املوقف العام للعمليات، وتتداول 

ه��ذه الخرائ��ط ع��ىل مس��توى القي��ادات. والخرائط 

التعبوية وتس��تخدم لتوضيح املوق��ف التعبوي، وتطور 

طاوالت الرمل من 
أهم الطرق املتبعة 

لدراسة املشكالت 
والصراعات وحتليلها
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املعركة والتحركات العس��كرية، وتتداول هذه الخرائط 

عىل مس��توى الفيالق والفرق، وهنال��ك أيضاً الخرائط 

التكتيكية وتس��تخدم لتوضيح خط��ط العمليات، عىل 

املس��توى التكتييك، وتوزيع الق��وات عىل أرض املعركة، 

باإلضافة إىل خرائط الس��ري وه��ي خرائط تبني خصائص 

الرتبة، وطبيعة سطح األرض؛ لبيان مدى صالحيتها لسري 

الحمالت واملركبات. 

وتقس��م الخرائط حس��ب أنواعها إىل خرائط عادية 

طبُوغرافية، خرائط مص��ورة تجمع من عدة صور حية، 

وخرائط مجسمة تتميز بالتمثيل الحي لشكل التضاريس 

األرضي��ة، وأخرياً طاوالت الرمل وه��ي صندوق أو إطار 

من الخش��ب أو الطوب، يُشكل يف داخله منوذج مصغر 

م��ن الرمل واملواد املس��اعدة، أو من الخش��ب، الفوم، 

أو اإلس��فنج؛ ليوض��ح طبيع��ة األرض يف املنطقة املراد 

إظهاره��ا، وهو أقرب ما يكون إىل الخرائط املجس��مة؛ 

ولكنه أكرث وضوحاً وتفصيال. 

طاوالت الرمل وأهميتها 
تَُع��د طاوالت الرم��ل ذات أهمية كربى م��ن الناحيتني 

املدنية والعسكرية؛ إذ إنها متثل سطح األرض بدقة فيا 

يتعلق بالشكل واملساحة ومقياس الرسم واالتجاه. وعىل 

ذلك، ميكن تعريفها بأنها منوذج مجس��م ميثل الش��كل 

الصحي��ح والدقي��ق لرشيحة من األرض، ُجِعل حس��ب 

مقياس رس��م محدد وحجم معني ميكن رؤيته والتعامل 

مع��ه يف آن واح��د، وه��ي تعتمد يف إنش��ائها بالدرجة 

األوىل ع��ىل الخرائط الطبوغرافية التي توضح الش��كل 

الطبيع��ي للتضاري��س أو الطبوغرايف لس��طح األرض يف 

منطقة ما بصورة مصغرة توضح الظواهر التضاريس��ية 

بأح��د أس��اليب تطبي��ق البع��د الثالث االرتف��اع مثل: 

الكنتورات، الهواشري، التلوين، التظليل، ونقط املثلثات، 

ونق��ط االرتف��اع، وطاوالت الرمل هي عملية اس��رتجاع 

للحقائق الطبيعية، بص��ورة مصغرة عن الواقع، ومكربة 

عن الرشيحة املطلوب دراستها أو تحليلها عىل الخريطة 

الطبوغرافية.

ومن ثم فإن الخطوة األوىل إلنشاء طاولة الرمل هي 

املعرفة الجيدة ألسلوب قراءة الخرائط، وخاصة الخرائط 

الطبوغرافي��ة، وهذا يعن��ي معرفة العالم��ات والرموز 

االصطالحي��ة املختلف��ة، التي يس��تخدمها الخرائطيون، 

والتي متثل اختزاالً للمعلوم��ات والحقائق الجيولوجية 

والظواهر الطبيعية، وعدم اإلملام بها يحول دون إنش��اء 

طاوالت الرمل بالصورة التي تحقق الغرض منها.

فإذا كان الهدف مثالً هو إنشاء طاولة الرمل لألغراض 

العس��كرية ف��ال بد م��ن إب��راز: طبيع��ة األرض ومدى 

صالحيتها لسري الحمالت، واإلخفاء، واالنتشار، وإمكانية 

االس��تطالع، والتعاون بني القوات، ومدى صالحية الرتبة 

ألعال الحف��ر، ومعرفة مدى تواف��ر الهيئات، الحيوية 

والتكتيكية، وط��رق االقرتاب إليه��ا، والهيئات الحاكمة 

عىل طرق االق��رتاب، ومدى توافر امل��وارد املحلية التي 

ميكن االستفادة منها. 

مراحل إنشاء طاوالت الرمل
- مت��ر ط��اوالت الرمل بع��دة مراحل يف إنش��ائها منها 

تصمي��م وتحدي��د املنطقة امل��راد متثيله��ا يف الخريطة  

كاملوق��ع، التضاري��س، الجيولوجيا، الترصي��ف النهري، 

طبيعة الس��احل، الظواهر البرشية كالزراعة، الصناعة، 

املواص��الت، التجمع��ات العمرانية، الخدم��ات العامة، 

الحالة الجوية.

- إس��قاط الجزء املراد من الخريطة ع��ىل طاولة الرمل  

يج��ب أن يتبع عدة طرق بعد أن يتم تجس��يم وتكبري 

الخريط��ة، وتتوق��ف دقة اإلس��قاط عىل م��دى املهارة 

يف رس��م الخرائط، وُحس��ن تقدي��ر األبعاد والنس��ب، 

وتس��تخدم آل��ة الع��رض وهو جه��از ع��رض الخرائط، 

ويفضل استخدام هذه الطريقة يف حالة طاوالت الرمل 

املطورة، واملصنوعة من الخش��ب أو الفوم أو اإلسفنج، 

وهكذا تُرس��م املالمح الرئيس��ية، والخطوط الخارجية، 

للظواهر املختلفة.

أدخل اجلغرافيون 
العرب إضافـــــات 

جديدة ومهمة إىل 
اخلريطة املعروفة يف 

ذلك الوقت

هي عبارة عن طاولة مغطاة بالرمال استخدمها طالب 

اإلغريق األوائل يف الدراس��ات مثل الكتابة والهندس��ة 

والحس��ابات الرياضية، وظه��رت طاول��ة الرمال قبل 

ظه��ور املع��داد، وكانت تُضاف أش��ياء مث��ل الحىص، 

للمساعدة يف العد ثم أضيفت أعمدة للقيام بعمليات 

حس��ابية جيدة، وعىل م��دار التاري��خ مل يتم تعريف 

الح��دود الفاصلة بني طاولة الرمال واملعداد، أضف إىل 

ذلك، أن التعريفات الحديث��ة لكلمة "املعداد" تصف 

املعداد عاملي��اً بأنه إطار بداخله قضب��ان وحبات من 

الخ��رز وال ينطوي هذا التعري��ف عموماً عىل تعريف 

"طاول��ة الرمال"، وكلمة Abax مش��تقة م��ن الكلمة 

اليوناني��ة القدمية الخاصة ب� "طاولة الرمال"، كام ميكن 

اس��تخدامها يف املراحل التدريس��ية املبك��رة لألطفال 

وذوي االحتياجات الخاصة.

 طاولة الرمال
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- طرق توضي��ح الهيئات وهي من أهم مراحل التجهيز 

وأدقها، ويتوقف عليها درج��ة دقة طاولة الرمل؛ إذ إن 

الخريطة لوحة مس��توية، متثل املسقط األفقي ملساحة 

م��ن األرض مبقياس رس��م معني، ورم��وز واصطالحات 

خاص��ة. وهي ال تقبل متثيل أكرث من بعدين فقط، بينا 

الهيئات والثوابت األرضية لها ثالثة أبعاد: طول، وعرض، 

وارتفاع.

- مقي��اس الرس��م مب��ا أن الخرائ��ط الطبوغرافية متثيل 

للتضاري��س املوج��ودة يف الطبيعة إمنا بص��ورة مصغرة 

عىل الورق وبنس��ب ثابتة تع��ادل مقدار التصغري لهذه 

املنطقة، فقد اعتمد يف رس��مها عىل ما يس��مى مقياس 

الرس��م، وهو نس��بة مس��افة معينة ع��ىل الخريطة إىل 

املسافة نفس��ها عىل الطبيعة، وعىل الرغم من أنها هي 

األس��اس يف رسم وإنش��اء طاوالت الرمل، إال أن مقياس 

رسم هذه الخرائط يجب عدم االلتفات إليه بعد إنشاء 

ط��اوالت الرمل، التي متثل عملية اس��رتجاع للطبيعة يف 

صورة مصغرة، أي عكس الخرائط؛ فيكون مقياس رس��م 

طاولة الرمل هو نس��بة تصغري املس��افة املقيس��ة عىل 

األرض، إىل ما مياثلها عىل تلك الطاولة. 

اإلخراج النهايئ لطاولة الرمل
ل��يك نصل لنهاية تحض��ري طاولة الرم��ل يجب مراجعة 

مناس��يب الهيئ��ات، طبقاً ملقياس الرس��م، واس��تخدام 

األل��وان املالمئ��ة يف تلوي��ن الهيئات، لتك��ون أقرب إىل 

الحقيقة، كا ميكن االستعانة ببعض األعشاب الصناعية، 

لتمثيل املناطق الزراعية واألش��جار والوديان والواحات. 

وتُكتب أس��اء املعامل عىل لوح��ات صغرية، وتثبت عىل 

املعامل الطبوغرافية، بطريقة تتيح قراءتها من غري اتجاه، 

ويجب ان يُراعى توجيه الطاولة قبل إنش��ائها يف اتجاه 

الشال مع عمل سهم اتجاه يوضع إىل جوارها، يشري إىل 

اتجاه الش��ال، ومن ثم تُرفع شبكة اإلحداثيات املنشأة 

بالخيط من عىل الطاولة، أيضاً ميكن االس��تفادة بناذج 

مبتكرة عىل هيئة مب��ان، وباقي املعامل املختلفة إلخراج 

الطاولة بطريقة تحقق الغرض منها.

طاوالت الرمل والتخطيط العسكري
اس��تخدمت ط��اوالت الرم��ال يف التخطيط العس��كري 

واأللع��اب الحربية عىل مدار س��نوات عديدة باعتبارها 

موافق��ة للطبيعة امليدانية وخريطة مقياس الرس��م ويف 

التدريب عىل األعال العس��كرية، ولق��د تم بناء قاعة 

طاول��ة رمال ع��ام 1890 يف الكلية العس��كرية امللكية 

بكن��دا لتس��تخدم يف تدري��س التكتيكات العس��كرية 

للمجندين الج��دد، ولقد حلت ه��ذه القاعة الجديدة 

مح��ل قاعة طاول��ة الرمال القدمية يف مبن��ى التدريب، 

حيث تدمرت األرضية نتيجة ثقل الرمال، ولقد انخفض 

معدل اس��تخدام طاوالت الرمال انخفاض��اً كبرياً لصالح 

الخرائط املتط��ورة، والصور الفوتوغرافية الجوية وصور 

األق��ار الصناعية، وأخرياً، املح��اكاة الرقمية للتضاريس 

األرضية، وتس��تخدم الي��وم طاوالت الرم��ال االفرتاضية 

والتقليدية يف التدريب عىل العمليات.

فف��ي عام 1991 اكتش��فت ف��رق الق��وات الخاصة 

منوذجاً لطاولة رمال تفصيلية يوضح الخطة العس��كرية 

العراقي��ة للدفاع ض��د مدينة الكوي��ت، ويف عام 2006 

وجد مستخدمو Google Earth الذين كانوا يشاهدون 

صور األقار الصناعية للصني، منوذجاً قياس��ياً ل� "طاولة 

رمال" ضخمة تبلغ مس��احتها ع��دة كيلو مرتات، واألمر 

املثري أنها مليئة بذكريات منطقة جبلية )أكساي تشني( 

التي تحتلها الصني عس��كرياً يف منطقة متنازع عليها مع 

الهن��د وتبعد 2400 كل��م من موقع النم��وذج، وهناك 

بعض اآلراء املتداولة التي تقول بأن التضاريس األرضية 

تستخدم يف تدريبات التعريف العسكرية.

طاوالت الرمل واألساليب الدراسية
 وتعترب طاوالت الرمل من أهم الطرائق املتبعة لدراسة 

املش��كالت والرصاعات وتحليله��ا، والوصول إىل الحلول 

واإلس��رتاتيجيات، التي يُتخذ من خالله��ا القرار املالئم، 

س��واء من الناحية العس��كرية أو الجوانب األخرى، كا 

متث��ل طاوالت الرمل أهم األس��اليب التطبيقية للعملية 

التعليمية، وخاصة يف مجال دراس��ة األعال املساحية، 

وأعال االستطالع، والطبوغرافيا، والفلك، والجيولوجيا، 

وق��راءة الخرائ��ط، والتاري��ن التكتيكي��ة والتعبوية، 

واملباري��ات الحربية، كتدريس مهارة تحديد االتجاهات 

األصلي��ة والفرعية، وتدري��س مهارة توجي��ه الخريطة 

باس��تخدام البوصلة وباملطابق��ة، وتوجه تدريس مهارة 

مقياس الرس��م، وق��راءة رموز الخريطة وق��راءة مفتاح 

الخريطة أو دليلها، واستخدام خطوط الكنتور والهاشور 

والتظليل كرموز، وتدريس مهارة تحديد األماكن.

وتع��ّد طاوالت الرمل من املوضوع��ات الحيوية التي 

يجب أن يل��م بها العس��كريون وخاصة الق��ادة، ومن 

يعمل��ون يف مج��ال االس��تطالع والعملي��ات، وبحوث 

العمليات، وتختلف طريقة إنش��ائها طبقاً للغرض الذي 

تُنش��أ من أجله، كا يختلف الحجم مع املستوى القائم 

بالدراس��ة أو التطوير، فتس��تخدم ط��اوالت الرمل من 

الناحية العسكرية يف عدة استخدامات:

الدراسة الطبوغرافية لألرض
متثي��ل دقيق لس��طح األرض بعنارصه الطبيعي��ة والبرشية، 

وتهدف الدراس��ة الطبوغرافية إىل استغالل إمكانات مظهر 

الس��طح يف كل التحلي��الت واالس��تنتاجات املتعلقة به أو 

بأحد العنارص املجس��دة والقامئة برشي��ة كانت أو حيوية، 

ويف وضعه��ا كإمكاني��ة أو عائ��ق، وتش��كل الطبوغرافي��ة 

أساس��اً خرائطياً لدراسة جل مشاريع التخطيط واالستصالح 

واس��تعال األس��طح، أي كل ما يتعلق باس��تعال خرائط 

مظاه��ر الس��طح مبا يف ذلك الهندس��ية املدنية واألش��غال 

العمومية والبناء واستعال األرض يف مختلف االختصاصات.

ومن أهم طرق اس��قاط مظاهر الس��طح عىل الخريطة 

الطبوغرافي��ة األل��وان فهي تس��اعد عىل فه��م التفاصيل 

املرسومة عليها بكل سهولة وتجعل الصورة التي متثلها أكرث 

وضوحا، وملظاهر السطح بالرموز االصطالحية الطبوغرافية 

أهميته��ا كذلك فهي تش��كل مجموع التفاصي��ل املنترشة 

عىل س��طح األرض س��واًء كانت طبيعية مثل مجاري املياه، 

وحافات البحريات، وشواطئ البحار، والغابات، وبرشية مثل 

تطور استخدام 
اخلرائط مع الزمن 

حتى اكتشاف طاوالت 
الرمال التي أخذت 

شكل آخر وبنفس 
الغرض

منوذج لطاولة رملية بأبعادها الثالثة
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خط��وط املواصالت كالطرق، الس��كك الحديدية والقنوات 

والبناءات من منازل ومساجد وجسور.

الدراسة التكتيكية لألرض
أظه��رت الح��روب الس��ابقة أهمي��ة دراس��ة الخصائ��ص 

التكتيكي��ة لألرض التي بناًء عليها تح��دد خطط العمليات 

والحجم األمث��ل للقوات لتحقيق مهامها، وتختلف األهمية 

التكتيكية للهيئات األرضية طبقاً ألهمية دورها بالنسبة إىل 

املعركة التي ستدور عليها، ولذلك تطلق أساء توضح مدى 

أهميتها بالنس��بة إىل خط��ط العمليات، ف��األرض الحيوية 

وهي ذلك الجزء من األرض الذي بنجاح املدافع بالتمس��ك 

ب��ه، أو نجاح املهاجم باالس��تيالء عليه، يفق��د الدفاع ثباته 

واتزانه، ويس��هل تطوير الهجوم، واس��تكال تدمري العدو 

وتخصص ملس��توى الفرقة. واألرض ذات األهمية التكتيكية 

تصلح التخاذ القوات مواق��ع الدفاع عليها، ويحقق الدفاع 

عنها، أو االستيالء عليها، ميزات تكتيكية. وتخصص ملستوى 

الل��واء، والهيئات الحاكمة والت��ي تتحكم يف طرق االقرتاب 

م��ن الهيئة ذات األهمية التكتيكية، فاألرض الحيوية. وهي 

تتحكم يف األرض املحيطة بها، باملالحظة والنريان. وتخصص 

ملستوى كتيبة فأقل. 

تنفذ الدراس��ة التكتيكية لألرض عىل طاولة الرمل بطرق 

عدة وهي دراس��ة األرض جيداً، داخل نطاق مهمة الفرقة، 

وتحديد األرض الحيوية، والتي بالتمس��ك بها أو االس��تيالء 

عليها، تتحقق مهمة الفرقة، أيضاً تحديد طرق االقرتاب من 

األرض الحيوية. وتحدي��د الهيئات ذات األهمية التكتيكية، 

والهيئ��ات الحاكمة املس��يطرة عىل طرق االقرتاب، س��واء 

باملالحظ��ة أو بالن��ريان. وتحديد الس��عة التكتيكية ملحاور 

االقرتاب "السعة التكتيكية للمحور: هي حجم ما يستوعبه 

املحور من قوات بالفواصل واألعاق التي متكنها من إدارة 

أعال قت��ال ناجح��ة"، وتحديد حجم الق��وات، التي يلزم 

دفعه��ا إىل املعركة، ع��ىل كل محور، حتى ميك��ن الوصول 

إىل الهدف الحيوي، أو التمس��ك بالهدف الحيوي، وتحديد 

النوعية املالمئة للقوات، طبقاً لطبيعة املحور. وأخرياً تحديد 

أفضل مهام، ميكن أن تخصص للقوات. 

تنظيم التعاون واختبار خطط العمليات
تُعدُّ ط��اوالت الرمل هي الطريقة الرئيس��ية إلجراء تنظيم 

التع��اون بني القوات املتحاربة، ولتحلي��ل الرصاع املحتمل، 

والوصول إىل البدائل واإلسرتاتيجيات التي من خاللها يُتخذ 

الق��رار عىل مس��توى الفرقة، ويجري تنظي��م التعاون عىل 

ط��اوالت الرمل، بهدف اختبار خطط العمليات وتوضيحها، 

وارتباطها بطبوغرافية األرض. وتدريب القادة عىل الترصف 

حي��ال املواقف املختلف��ة، أثناء إدارة املعرك��ة، ونقل خربة 

الق��ادة إىل هيئات القي��ادة، وتأكيد إملام الق��ادة وهيئات 

القي��ادة بخط��ط العمليات، والتدريب ع��ىل بدائل القرار، 

وخلق روح املبادأة واالبتكار وتبادل املعلومات. 

اختيار طاوالت الرمل إلجراء تنظيم التعاون
احتواؤه��ا عىل قوات متضادة قوت��ني أو أكرث ولها أهدافها 

املتعارضة، التي تسعى إىل تحقيقها، يف صورة رصاع مسلح. 

ويف هذا الرصاع تظهر املشاكل واملواقف املختلفة التي يلزم 

إيج��اد الحلول املالمئ��ة لها، وهو ما يس��مى مبواقف إدارة 

املعركة، ولذلك، تكتس��ب القيادة الخ��ربة الالزمة من دون 

التعرض لخس��ائر، فض��الً عن محدودية الخس��ائر التي قد 

يستنزفها تنفيذ ذلك عىل األرض، ويجب اختيار نوع طاولة 

الرمل طبقاً للمس��توى القائم بها، عىل حس��ب املس��توى 

التكتي��يك الذي يس��تخدم ط��اوالت الرم��ل املصنوعة من 

الخامات املحلية: طوب، رمل، حىص، وعىل حسب املستوى 

التعب��وي الذي يس��تخدم ط��اوالت الرمل عىل املس��توى 

التكتي��يك، أو املصنوع��ة م��ن الف��وم والفل��ني، إىل جانب 

املستوى اإلسرتاتيجي الذي يستخدم الخرائط املجسمة. 

تسلسل تنظيم التعاون عىل طاوالت الرمل
التجهي��ز العملي��ايت لطاولة الرمل من أه��م املراحل حيث 

يوض��ع امل��رشوع أو الخطة للقوات املتحارب��ة، عىل طاولة 

الرمل باألش��كال التي متثل االصطالحات والرموز العسكرية 

وذل��ك يف املرحلة الت��ي س��ينظم التعاون عليه��ا، ويتوىل 

املس��ؤول عن العمليات التوجيه الطبوغرايف والتكتييك فهو 

رضوري حي��ث يوجه الحارضين إىل اتجاه الش��ال ويقوم 

برشح مخت��رص ألوضاع الق��وات الصديق��ة، ويقوم برشح 

معلوم��ات عن العدو وأوضاعه، وم��ن ثم يتوىل القائد ذكر 

الق��رار، ويب��دأ بتنظيم التع��اون طبقاً للمراح��ل املختلفة 

كموضوع املرحل��ة، وتأكيد قرار القائد يف املرحلة، والهدف 

م��ن املرحل��ة، وأعال الع��دو املنتظرة، وأعال املس��توى 

األع��ىل، والجوار، ويُفرتض موق��ف عمليايت، ويوضح أعال 

الق��وات يف هذه املرحلة، كا يعلن القائد قراره يف املوقف. 

ويبادر املس��ؤولون إىل توضيح دورهم، وأسلوب تأمني قرار 

القائد، ويجري تأكيد أه��م نقاط التعاون يف هذه املرحلة، 

إىل جان��ب تكرار باق��ي املراحل، كا يق��وم القائد بتأكيد 

النق��اط التي يجب أن تتبعها القوات لنجاح املهمة النهائية 

بعد املرحلة األخرية •

املصادر:

www. muqatel.com  موسوعة مقاتل من الصحراء -

- ويكيبيديا. املوسوعة الحرة.

 Sun Tzu أنشأ
بحاسته العسكرية 
أول منوذج صيني 

لطاوالت الرمل

مجسم لطاولة رملية قيد اإلنشاء Sun Tzu  أنشأ أول منوذج صيني للطاولة الرملية 
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جرميــــــــة إفشـــــــاء أســـــــرار املهنـــــــة
غرامــات وعقوبـــات قانونيـــة ملعاقبـــة مرتكبيهـــا

إعداد: يوسف جمعة احلداد

تتك��ون جرمية إفش��اء األرسار من أربع��ة أركان األول 

فعل اإلفش��اء والثاين أن يكون األمر الذي أفىش به رساً 

والثالث صفة الجاين أي الشخص الذي أؤمتن عىل الرس 

والرابع القصد الجنايئ، وهذا ما نصت عليه املادة 379 

م��ن قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة "يعاق���ب بالحب�س م�دة ال تق�ل ع�ن س��ن�ة 

وبالغرام�ة الت�ي ال تق�ل ع�ن عرشي�ن أل�ف دره�م أو 

بإح�دى هاتي�ن العقوبتي�ن م���ن ك�ان بحك�م مهنت�ه 

أو حرفت�ه ووضع�ه أو فن�ه مس��ت�ودع س���ر فأفش���اه 

ف�ي غي���ر األح�وال املص�رح به�ا قانون�اً أو اس��تعمل�ه 

ملنفعت���ه الخاص�ة أو ملنفع�ة ش��خ�ص آخ���ر، وذل�ك 

م�ا ل�م ي�أذن صاح�ب الش���أن ف�ي الس�ر بإفشائ�ه أو 

اس��تعامل�ه. وتك�ون العقوب�ة بالسج�ن مل�دة ال تزي�د 

عل�ى خم�س س��ني�ن إذا ك�ان الجان���ي موظف�اً عام�اً 

مكلف�اً بخدم�ة عام�ة واست�ودع الس�ر أثن�اء أو بسب�ب 

أو مبناسب�ة تأدي�ة وظيفت�ه أو خدمت�ه".

أوالً: إفشاء الرس أو استعامله
إفش���اء الس���ر ه�و كش��ف�ه وإط���اع الغي���ر علي�ه 

ويتحق�ق إذا أعل�ن الس���ر بأي�ة طريق�ة كان�ت، ولك�ن 

العاني�ة ليس���ت مرشوط�ة ف�ي ه���ذه الجرمي�ة، ب�ل 

يق�ع اإلفش���اء ول�و مل يكاش���ف الجان�ي بالس�ر س�وى 

ش��خ�ص واح�د، وليس من الرضوري إفشاء الرس كاماً 

ب��ل تقع الجرمية ول��و أفىش جزء من��ه، كذلك يتحقق 

الركن امل���ادي يف الجرمي���ة إذا ما اس��تعم�ل الجان�ي 

الس�ر ملنفعت�ه الخاص�ة أو ملنفع�ة شخص آخر.

ثانياً: الرس
يج���ب أن يك���ون األم�ر ال�ذي حص�ل إفش���اؤه مم�ا 

يعتب�ر س���راً س��واء أكان مام يرض إفش��اؤه بس��مع�ة 

مودع�ه )املجن�ي علي�ه( أو كرامت�ه أو ك�ان مرشف�اً مل�ن 

يري�د كتامن�ه، كذل�ك ال يش��ت�رط أن يك�ون الس�ر ق�د 

أفض�ى ب�ه إل�ى م�ن أؤمت�ن علي�ه عل�ى سبي�ل املس�ارة 

م�ع توصيت���ه بكتامن�ه، ب�ل يع�د ف�ي حك�م الرس كل 

أم�ر يك�ون بطبيعت�ه أو بالظ�روف املحيط�ة ب�ه س���راً 

ول�و ل�م يطل�ب املجن�ي علي�ه كتامن�ه رصاح�ة.

ثالثاً: صفة مستودع الرس
يش��رط للعقاب عىل هذه الجرمي��ة أن يكون الرس قد 

أودع إىل ش��خص بحك��م مهنته أو حرفت���ه أو وضع�ه 

تقتضي مهنة 
األطبـاء واجلراحيـن 

والصيادلـة 
واحملاميـن أن 

يؤمتنـوا على أسرار 
األفراد

أو فن�ه، كاألطب�اء والجراحي���ن والصيادل�ة واملحامي�ن 

وغريهم من أصحاب الصناعات وامله�ن والحرف الذين 

تقتض�ي صناعته�م أو حرفته�م أو مهنته�م أن يؤمتن�وا 

ع��ىل أرسار األفراد. كذل���ك ينطب�ق النص عىل كل م�ن 

كان مستودع�اً لس���ر بحك�م وض�عه أو فن�ه كالخ�دم 

والس��كرترييي�ن الخصوصيي�ن وكتبة املحات التجاري�ة 

ومن ش��اكله�م، فهؤالء بحكم وضعهم ي��ؤدون أعامالً 

متكنه�م م��ن الوق�وف عل���ى أرسار البيوت والعائات 

وعىل األس�رار املالي�ة والتجارية وغريها، وتش�دد الفقرة 

الثاني���ة من امل�ادة 379 العق�اب ف�ي حالة ما إذا ك�ان 

الجان�ي موظف�اً عام�اً أو مكلفاً بخدمة عامة واست�ودع 

الس���ر أثناء أو بسب�ب أو مبناس��ب�ة تأدي�ة وظيفت�ه أو 

خدمت�ه.

وتجدر اإلش���ارة إىل أن املش�رع مل يتعرض يف امل�ادة 

املذكورة ألحك�ام ش��هادة الش��ه�ود أم��ام املحاك�م أو 

جه���ات التحقي�ق ممن يرخ�ص لهم يف أح�وال معين�ة 

بإفش�اء األس���رار، ولعل السب�ب يف ذلك يك�ون راجع�اً 

إىل قان���ون املرافع�ات وقان�ون اإلج���راءات الجنائي�ة 

اللذان ينظم�ان أحك�ام ش��ه�ادة الشه�ود واإلعف�اء من 

أداء الشه�ادة.

رابعاً: القصد الجنايئ
يشرط للعقاب عىل إفشاء األرسار أن يكون ذلك صادراً 

عن قصد جنايئ بأن يقدم الجاين عىل إفشاء الرس عمداً 

عاملاً بأنه يف��ي رساً مل يفض به إليه أو يصل إىل علمه 

إال عن طريق مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه.

ويشت�رط أيض�اً إل�ى جان�ب توفر هذا القصد الجنايئ 

العام أن يكون إفش��اء الرس يف غري األحوال املرصح بها 

قانوناً، فإذا كان إفش���اء الس�ر يف األح�وال املص�رح بها 

قانون���اً، فإن القص�د الجنائ�ي يك��ون منتفي�اً وبالتال�ي 

ف��ا جرمي�ة وال عق�اب، ومث�ال األح���وال التي يص�رح 

فيها بإفش�اء الس�ر، األح�وال التي يوج�ب فيه�ا القانون 

ع��ىل املوظف العام أو املكلف العام أو املكلف بخدمة 

عامة اإلخبار عن الجرائم التي اتصلت بعلمه.

كذلك ينتفي القصد الجنايئ إذا أذن صاحب الش��أن 

يف الرس بإفش��ائه أو اس��تعامله، ذلك أن صاحب الرس 

إذا أذن بإفش��اء الرس أو باس��تعامله فأن��ه يرفع عمن 

اس��تودعه هذا الرس واجب الكتامن ويبيح له إفش��اءه 

أو اس��تعامله، فاملتهم الذي يرى من مصلحته االعراف 

بجرميت��ه أمام القضاء يجوز ل��ه أن يأذن ملحاميه يف أن 

يقرر ذلك بلسانه أمام املحكمة •
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  تعريفات قانونية
وسام اإلمارات العسكري  

الطبقة الثانية

أوصافه:
 نف��س الوس��ام م��ن 

م��ن  األوىل  الطبق��ة 

حيث الش��كل عدا أن 

قطر القرص الخارجي 

36 م��م والداخيل 25 

م��م، ويكون الوس��ام 

من الفضة.

شـريط الوسـام:
الحريري  القامش  من 

بعرض 44 مم ويتدىل منه الوسام عند اللبس، ويف الوسط 

خي��وط حمراء بع��رض 30 مم، وعىل جانبي الوس��ط من 

الداخ��ل للخ��ارج لون أخرض فاتح ثم لون أس��ود ثم لون 

أبيض عرض كل منها 3 مم.

شـارة الوسـام:
م��ن نفس قامش الرشيط بط��ول 34 مم وبعرض 12 مم، 

ويف وس��ط الل��ون األحمر ق��رص دائري ب��ارز من نفس 

الخيوط مثبت عىل رشيط أحد طرفيه فيض واآلخر ذهبي.

أسباب املنح:
مينح هذا الوس��ام ملن أدى خدمات أو قام بأعامل متميزة 

أثن��اء خدمته للدولة، كام مينح ملن يؤرس أو يفقد أثناء أو 

بسبب الخدمة يف القوات املسلحة.

الطبقة الثانية:
للضب��اط من رتبت��ي عميد وعقي��د، وم��ن يعادلهم من 

املوظفني املدنيني.

قيمة املكافأة:
مينح الوس��ام مقروناً مبكافأة قدرها 20.000 عرشون ألف 

درهم.

تقليد الوسام:
يق��وم وكيل ال��وزارة أو رئي��س األركان أو م��ن يفوضانه 

بتقليد هذا الوسام.

أوسمة وميداليات

قانون امللكية الفكرية يف اإلمارات ج/5
اس��تعرضنا يف األعداد الس��ابقة القوان��ني التي صدرت 

وعرضها وزير اإلعالم والثقافة يف شؤون امللكية الفكرية 

للحفاظ عىل الحقوق اإلبداعية للمواطنني يف الدستور، 

ع��ىل القان��ون االتحادي رقم )1( لس��نة 1972 بش��أن 

اختصاص��ات ال��وزارات وصالحيات ال��وزراء والقوانني 

املعدة له، وعىل القانون االتحادي رقم )15( لسنة 1980 

يف شأن املطبوعات والنرش، وعىل القانون االتحادي رقم 

)40( لس��نة 1992 يف ش��أن حامية املصنفات الفكرية 

وحقوق املؤلف، ويف هذا العدد نس��تكمل تلك القوانني 

وهي كالتايل:

املادة 3
ال تش��مل الحامية األفكار واإلجراءات وأساليب العمل 

واملفاهيم الرياضية واملب��ادئ والحقائق املجردة لكنها 

تنطبق عىل التعبري املبتكرة عن أي منها، كذلك ال تشمل 

الحامية ما ييل:

- الوثائق الرس��مية أيا كانت لغتها األصلية، أو اللغة 

املنقولة إليها مثل نص��وص القوانني واللوائح والقرارات 

واالتفاقي��ات الدولي��ة واألح��كام القضائي��ة، وأح��كام 

املحكمني والقرارات الص��ادرة من اللجان اإلدارية ذات 

االختصاص القضايئ.

- األنباء وأخب��ار الحوادث والوقائ��ع الجارية والتي 

تكون مجرد أخبار إعالمية.

- املصنفات التي آلت إىل امللك العام.

املادة 4
تضع الوزارة نظاماً إليداع أو تس��جيل حقوق املصنفات 

أو ما يط��رأ عليها من ترصفات لدى الجهة املختصة بها 

وفق��اً ملا تقرره الالئحة التنفيذي��ة لهذا القانون، وتعترب 

س��جالت اإليداع أو تس��جيل الحقوق بال��وزارة مرجعاً 

لبيان��ات املصنف، وال يرتتب عىل ع��دم إيداع املصنف 

الجرم:
ه��و فعل ي��رض مبصلحة الغري عن قص��د ودون حق، أي 
يفرتض حص��ول الفعل الضار نتيجة لني��ة اإلرضار بالغري 
وق��د توفرت هذه الني��ة لدى من صدر عن��ه. مثالً يعد 
جرماً: التحقري، اإلغواء، واملنافس��ة غري املرشوعة، وفصل 
العامل بوقت غري الئق، إس��اءة اس��تعامل الحق، إتالف 

األمتعة.

شبه الجرم:
ه��و فعل ينال من مصلحة الغري دون حق ولكن عن غري 
قصد، مبعن��ى أن الرضر الالحق بالغري كان نتيجة إلهامل 
أو قلة احرتاز أو عدم تبرص، مثالً يعد ش��به جرم حوادث 

النقل، وحوادث العمل، وأخطاء رجال الفن.

القواعد القانونية:
إن القانون أو القواع��د القانونية هو النظام الذي تجري 
وفق��اً له عالقات األش��خاص يف املجتمع، أو هو مجموعة 
القواعد امللزمة التي تنظم س��لوك األش��خاص وعالقاتهم 

يف املجتمع.

القواعد األخالقية:
هي القواعد النابعة من الضمري اإلنس��اين، والتي يش��عر 
بها اإلنسان يف صميمه، فالقواعد األخالقية هي تلك التي 

تحض عىل عمل الخري وتنهى عن الرش.

إعداد: مرمي الرميثي

أو تس��جيل حقوقه أو ما يطرأ عليه من ترصفات إخالل 

بأي وج��ه من أوجه الحامية أو الحق��وق التي يقررها 

هذا القانون.

الفصل الثاين: حقوق املؤلف

املادة 5
يتمت��ع املؤل��ف وخلفه العام بحق��وق أدبية غري قابلة 

للتقادم أو التنازل عن املصنف وتش��مل هذه الحقوق 

ما ييل:

- الحق يف تقرير نرش املصنف ألول مرة.

- الحق يف نسبة املصنف إليه.

- الحق يف االعرتاض عىل تعديل للمصنف إذا كان يف 

التعديل تش��ويه أو تحريف للمصنف أو إرضار مبكانة 

املؤلف.

- الحق يف س��حب مصنفه من الت��داول، إذا طرأت 

أس��باب جدية تربر ذلك. ويبارش هذا الحق عن طريق 

املحكمة املختصة، مع إلزامه ب��أن يدفع تعويضاً عادالً 

مقدما إىل من آلت إليه حقوق االس��تغالل املايل وذلك 

يف األج��ل الذي تح��دده املحكمة وقب��ل تنفيذ الحكم 

بالسحب، وإال زال كل أثر للحكم.

يتبع يف العدد القادم
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يع��اين البعض من الحرقة يف املع��دة أو الحموضة مام 

يس��بب امتناعهم ع��ن أكل الطعام وخصوص��ا الحار، 

وترج��ع أس��باب الحموض��ة والحرقة يف املع��دة لعدة 

أس��باب وأولها ارتجاع الحامض وهي العصارة الهاضمة 

ل��أكل التي توج��د يف املعدة حيث تصع��د إىل املريء 

وهو القناة التي متتد من الفم إىل املعدة، وتشمل هذه 

العص��ارة حام��ض الهيدروكلوريك وهي مادة تس��بب 

الت��آكل، يف حني أن للمعدة بطان��ة حامية تحميها من 

ذلك عكس امل��ريء الذي ليس له مثل ه��ذه البطانة، 

ولهذا الس��بب فإن حامض املعدة ال��ذي يتحرك ألعىل 

املعدة يس��بب الحرقان وأحياناً يش��تد الحرقان لدرجة 

تجعل الشخص يشك بإصابته بأزمة قلبية.

وهناك أس��باب أخ��رى للحموضة منه��ا اإلفراط يف 

تن��اول الطعام فقد يندفع الحام��ض املعدي إىل املريء 

حينام يكون الطع��ام املوجود باملعدة كثري جداً، فكلام 

م��أت معدت��ك بالطعام كل��ام ارتدت كمي��ة أكرب من 

الحامض للمريء والرسعة يف األكل أيضاً قد تس��اعد يف 

الش��عور بالحموضة، كام أن النوم بش��كل مسطح قد 

يساعد الحامض لالندفاع إىل املريء لذا يجب أن يرتفع 

الش��خص قليالً أو يقوم برفع رأس الرسير مس��افة من 

عرشة سنتيمرتات إىل خمس عرشة سنتيمرتاً.

هن��اك مضادات للحموضة وعالج��ات كثرية تباع يف 

الصيدلي��ات دون وصف��ة طبية عادة ما تك��ون فعالة 

وآمنة، والتي تس��اعد يف التخفيف من حدة الحموضة 

 ال يفضل تناول  
مضادات احلموضة 

لفرتة تتجاوز الشهر 
أو الشهرين فقد 

تخفي وجود مرض 
يتطلب عناية الطبيب

أهــم مسببـــات احلموضـــة وطريقـــة عالجـــها
ارجتـــاع احلامــــض للمـــريء يسبــــب احلــــرقان

مريح��اً عند رشبهام ولكنها يحف��زان إفراز الحامض يف 

املعدة، لذا يجب تجنبهام، وهناك أطعمة أخرى تسبب 

إرخاء الحجاب الحاجز وينبغ��ي تجنبها للتخفيف من 

الحموض��ة أو الوقاي��ة منه��ا، كالطامطم والش��وكوالتا 

والكوال والقهوة والش��اي والتدخني، والفقاعات الغازية 

الصغرية املوجودة باملياه الغازية قد تس��بب أيضاً متدد 

معدت��ك، ويكون لها نفس أثر اإلف��راط يف الطعام، كام 

أن األطعم��ة الدهنية املقلية والتي تس��تقر يف املعدة 

لفرتة طويلة تزيد من إفراز املزيد من الحامض فتجنبها 

أفضل لصحة الفرد، عدم األكل خالل الساعتني والنصف 

الذين يس��بقان موعد النوم يس��اعد عىل النوم بارتياح 

دون الش��عور بالحامض، كام أن التوتر عامل مس��اعد 

للحموضة لذا ينصح األطباء يف بعض أساليب االسرتخاء 

الجيدة للتخفيف من حدته، كام تسمح بإعادة التوازن 

لكيمياء الجس��م، بقي أن نع��رف أن الربتقال والليمون 

قد تبدو وكأنها مس��ببة للحموضة، ولكن الحمض الذي 

تحت��وي عليه ه��ذه األطعمة ليس ل��ه عالقة بالحمض 

الذي تفرزه معدتك، ويق��رتح عليك أن تجعل معدتك 

هي التي تقرر تأثري هذه األطعمة.

 تحذير طبي قد تكون قرحة أو أزمة قلبية
من الواجب الحذر عند الش��عور بالحموضة بش��كل 

منتظ��م دون أي س��بب واض��ح، فهن��اك احتامل أن 

يتع��رض الش��خص ألزمة قلبي��ة أو قرح��ة يف املعدة، 

وأعراض األزمة القلبية املصاحبة للحموضة كثرية، منها 

وج��ود صعوبة أو أمل عند البل��ع، قيء مصحوب بدم، 

براز مصحوب بدم أو براز أسود، صعوبة التنفس، دوار 

الرأس، آالم يف الرقبة والكتف، أما بالنس��بة للقرحة يف 

املع��دة فالحموضة ع��ادة ما تزداد س��وءاً بعد تناول 

الوجب��ات، وإذا ازدادت الحموض��ة س��وءاً قبل تناول 

الطع��ام فرمبا تكون عرضة لإلصابة بقرحة املعدة، ويف 

كال األحوال يج��ب الذهاب لطبي��ب مختص لوصف 

العالج املناسب.

عالجات بديلة باألعشاب
بعض العالجات باألعشاب تريح الحموضة وتقي منها 

مثل ج��ذور الزنجبيل، النباتات املرة كجذور الجنتيان 

 واإلفسنتني والجولدن س��يل، كذلك النباتات العطرية  

مثل نعناع السنور والشمر.

وأخ��رياً يوج��د عالج ش��هري لح��االت الحموضة وهو 

ملعق��ة صغرية من خل التفاح يف نصف كوب ماء يتم 

ارتشافه أثناء تناول الطعام•

والحرقة، وع��ىل الرغم من أن هذه العالجات قد تخلو 

نس��بياً من أية آثار جانبي��ة إال أنه ال يفضل تناول هذه 

املضادات لفرتة تتجاوز الش��هر أو الشهرين، إنها فعالة 

جداً لدرجة أنها قد تخف��ي وجود مرض يتطلب عناية 

الطبيب، ويتف��ق الخرباء عىل أن مض��ادات الحموضة 

الس��ائلة، بالرغم من أنها ليست مناسبة مثل األقراص، 

إال أنها أكرث فاعلية بشكل عام.

االمتناع عن مسببات الحموضة
يويص البعض بتناول الحليب أو اللنب لعالج الحموضة، 

ولكن هناك مش��كلة بهذا الشأن فكالهام يرتك إحساساً 
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دراسة تكشف طريقة السرطان يف التغلب 
على العقارات الطبية

أخبــار طبيـة

نحو 5 آالف إصابة باألورام الرسطانية سنوياً بني األطفال، 
بس��بب األش��عة املقطعي��ة "يس يت" التي يج��ري العامل 
منه��ا نحو 4 ماليني أش��عة يف العام، هذا م��ا قاله باحثون 
أمريكي��ون تح��ت إرشاف ديان��ا ميجليوريت م��ن جامعة 
كاليفورنيا يف دراستهم التي نرشت نتائجها يف مجلة "جاما 
بيدياتركس" املعنية بطب األطفال فإنه من املمكن خفض 
عدد ه��ذه اإلصاب��ة الرسطانية، بواقع الثلث��ني إذا خفض 
األطباء كمية األش��عة التي يتعرض لها األطفال أثناء هذه 
األشعة وذلك من خالل االس��تغناء عن إجراء األشعة غري 
الرضوري��ة، وقال خبري أملاين إن��ه عىل الرغم من أن أعداد 
األش��عة املقطعية الت��ي تجري لألطفال يف أملانيا ليس��ت 
بهذه الكرثة إال أن��ه ال تزال هناك أيضاً فرص لخفض عدد 

اإلصابات الرسطانية بني األطفال.

أشعة التصوير تصيب آالف األطفال سنوياً 
بالرسطان

متك��ن باحثون بريطانيون من اكتش��اف كيف تعبث الخاليا 

الرسطاني��ة برتكيب��ة مورثاتها، لتنترش وتتغل��ب عىل مفعول 

العقارات الطبية، وميكن للخاليا الرسطانية أن تختلف بشكل 

كبري داخل ال��ورم الواحد، حيث ميكنها ذلك من إيجاد طرق 

تقاوم بها العقارات الطبية وتنترش يف كامل الجسم.

وأظه��رت دراس��ة نرشتها مجلة "نيت��رش" أن الخاليا التي 

تس��تنفد كل موادها األولية تواجه ضغط��اً مام يجعلها تقع 

يف أخط��اء أثن��اء قيامها باستنس��اخ ش��فرتها الوراثية، وقال 

العلامء إن تزوي��د األورام الرسطانية مبا ميكنها من النمو قد 

يتس��بب يف الحقيقة يف جعلها أقل خط��ورة، وتحتوي أغلب 

الخاليا الطبيعية يف جس��م اإلنسان عىل 46 مورثاً، أو حزمات 

الش��فرات الجينية، أما بعض الخالي��ا الرسطانية فيمكنها أن 

تحت��وي عىل ما يزي��د عىل 100 كروم��وزوم، كام أن األمناط 

متغاي��رة، فلو أخذت مجموعة م��ن الخاليا املجاورة لبعضها 

البعض، ستجد أن كل واحدة منها تحتوي عىل أعداداً مختلفة 

م��ن املورثات، ويس��اعد ذلك عىل جع��ل األورام الرسطانية 

قادرة عىل التكيف ومهاجمة أجزاء جديدة يف الجسم.

ويحاول العلامء يف مؤسس��ة أبح��اث الرسطان الربيطانية 

ومعه��د الرسطان التاب��ع لكلية لندن معرف��ة الطريقة التي 

تجع��ل األورام الرسطاني��ة متنوعة، وكان يعتق��د أن الخلية 

الرسطانية عندما تنقس��م إىل خليتني ال توزع املورثات بينهام 

بالتس��اوي، إال أن اختبارات كبري الباحثني "تش��ارلز سواننت" 

عىل رسطان األمعاء أظهرت "شواهد ضعيفة جداً" عىل صحة 

هذه الفرضية، وبدالً من ذلك أظهرت الدراس��ة أن املش��كلة 

تكمن يف نس��خ الش��فرات الجينية للخلي��ة الرسطانية فهي 

تدفع إىل استنساخ نفسها، ولكن عندما تستنفد كل ما لديها 

من مكونات لبناء حمضها النووي، ينشأ لديها ما يعرف باسم 

"الضغط الناجم عن استنس��اخ الحمض الن��ووي"، وأظهرت 

الدراس��ة أن ذل��ك الضغط أدى يف النهاي��ة إىل مجموعة من 

األخطاء وظهور أنواع مختلفة من األورام.

مادة يف كبد سمكة القرش تقي من فقدان البصر

تق��ي مادة يف كبد س��مكة القرش من فقدان البرص مع 

تق��دم العمر، حي��ث بينت قطرات ع��ني مصنوعة من 

مادة كيميائية موجودة يف كبد سمكة القرش فعالية يف 

الحامية من فقدان البرص مع التقدم يف الس��ن، هذا ما 

كشفت عنه دراسة نرشت يف دورية )ريتينا( األمريكية، 

حي��ث وجد باحثون من جامعة إنديان��ا األمريكية، أن 

قط��رات مصنوعة من م��ادة "س��كاالمني" التي تنتجها 

أسامك القرش يف كبدها، والتي تساعد يف وقاية السمكة 

من بع��ض االلتهابات، تس��اعد يف الوقاي��ة من فقدان 

البرص مع التقدم يف السن.

وأوضح الباحثون أن مادة "س��كاالمني" املصنعة، والتي 

تج��رى عليه��ا تج��ارب رسيرية كع��الج للضمور الش��بيك 

املرتب��ط بتقدم العمر، قادرة عىل الوقاية من الفريوس��ات 

القاتل��ة، وع��ىل الوقاية م��ن النمو غ��ري الطبيعي لرشايني 

الدم، وذلك من خالل منع الجس��م من إنتاج عوامل النمو 

التي تس��اعد رشايني الدم يف النمو، محذرين من أن النمو 

غري الطبيعي لرشايني الدم يش��كل أرضي��ة خصبة لأورام 

الرسطاني��ة، وأكّ��دوا أنه رغم أن األبح��اث عن هذه املادة 

كعالج للرسطان ال تزال يف مراحلها األوىل، غري أن الدراسات 

املتعلقة بقدرتها عىل الوقاية من فقدان البرص متقدمة.

إعداد: حنان الذهب

بنكرياس صناعي ينقذ مرىض السكري

نجح��ت ألول م��رة تجارب اختب��ار جه��از »بنكرياس 
صناعي« يف املنزل، األمر ميكنه تحسني حياة املاليني من 
الناس الذين يقاس��ون مرض السكري من النوع األول، 
وهم األش��خاص الذين يفش��ل البنكري��اس لديهم يف 
إنتاج ما يكفي من اإلنسولني، ما يطرح لديهم املخاوف 
املتعلق��ة بتوازن مس��تويات الس��كر يف ال��دم وكذلك 
مستويات األنس��ولني يف أجسامهم، والجهاز الذي عمل 
باحث��ون يف جامعة كامربيدج عىل تطويره ويس��تخدم 
بيانات األش��عة تح��ت الحمراء التي تنق��ل املعلومات 
إىل مضخة األنسولني املتصلة بجسم املريض، وذلك من 
أجل ضبط مس��توياتها، وه��ذه التقنية ميكن أن تتطور 
إىل حد يكف املرىض عن مراقبة مس��تويات السكري يف 

الدم يدوياً.
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فتح السند 90 هـ - 94 هـ

تعاظم خطر ملوك السند - عبدة األصنام 

النحاس��ية - ع��ى الخالف��ة األموي��ة، من 

مضايق��ات وتهديدات للق��رى الحدودية 

املجاورة، حتى وصل بهم األمر إىل مامرسة 

عملي��ات قرصنة وأرس للقواف��ل التجارية 

اإلس��المية، مام اس��توجب ع��ى األمويني 

تسيري الجيوش لفتح تلك البالد، وخصوصاً 

بع��د اس��تنجاد واس��تغاثة املس��تضعفني 

واألرسى املسلمني.

تشكيل الجيش:
أم��ر وايل الع��راق " الحجاج بن يوس��ف 

الثقفي " بتش��كيل جي��ش قوامه 20 ألف 

جندي يتقدمهم كب��ار التابعني واملحدثني 

والفقهاء والصالحني بقيادة  محمد بن القاسم الثقفي، 

وبالرغ��م من ك��ون األخري مل يتج��اوز 18 ربيعاً، إال أنه 

ُعرِف بالش��جاعة والتقوى والهيبة والصالبة يف الجس��م 

والرأي وحس��ن إدارة العمليات العس��كرية، فقد كان 

بحق معجزة حربية وقدوة للجيل املسلم.

الحشد والتقدم:
أراد محمد بن القاسم أن تكون خطته الهجومية رسيعة 

ومباغتة، فاتخذ من مدينة شرياز – 1300 كم عن إقليم 

الس��ند – معس��كره للتجمع، وقاعدته لالنطالق، عى 

أن يتم إرس��ال العتاد واملؤن الثقيلة عرب الخليج العريب 

لتسهيل وترسيع تقدم الجيش الربي.

مرحلة التعرض:
ب��دأ ابن القاس��م هجومه مبدين��ة الديب��ل – كراتيش 

حالياً– عاصمة إقليم الس��ند، وأك��رب مدنها، لعلمه أنها 

إذا س��قطت ستس��قط بقية املدن والق��رى تباعاً، لكن 

واجهت��ه صعوب��ة لفتحها، ذل��ك ألنها كان��ت مطوقة 

بحصن حصني، فأش��ار عليه الحجاج بن يوس��ف - بعد 

اطالعه عى مخطط املدينة عرب الربيد - بهدم أكرب برج 

باملدين��ة، والذي يضم أكرب صنم يعبده س��كان الديبل، 

فنصب ابن القاس��م منجنيقاً عظيامً يسمى " العروس " 

تع��داد طاقمه 500 مقاتل، فبدأت القذائف تنهال عى 

برج الصنم حتى سوته باألرض، فحينها هتف املسلمون 

عالي��اً : " الله أكرب " .. " الله أكرب " .. فانهارت معنويات 

جن��ود العدو، حت��ى إن كثرياً من س��كان الديبل طلبوا 

من ابن القاسم األمان ألنفسهم وأموالهم، فأعطاهم ما 

أرادوا، وهرب بقية الجن��ود وملكهم "داهر"، فتم فتح 

املدينة وبناء مسجد فيها.

فتح بقية املدن والقرى:
انطلق جيش ابن القاس��م مب��ارشة إىل فتح بقية املدن 

إلدام��ة الزخ��م وحرم��ان داه��ر وجنوده م��ن إعادة 

التنظيم، لكن اس��تطاع األخري يف ش��هر رمض��ان القيام 

بهجوٍم مضاد، فتصدى له املس��لمون بعزمية وش��كيمة 

حت��ى أردوه قتي��اًل، وتوَِّج ذلك بفت��ح بقية مدن إقليم 

الس��ند، ودخل أهلها اإلسالم وحس��ن إسالمهم ملا لقوه 

من معاملة حس��نة من قبل املسلمني، وانترش خرب فتح 

بالد الس��ند عرب البالد اإلس��المية، واس��تبرش املسلمون 

بنرص الله - سبحانه وتعاىل.

الدروس والفوائد املستخلصة:
أثر أخالق املس��لمني الحسنة يف إسالم غالب أهل إقليم 

السند.

- أهمية طاعة والة األمر حتى وإن كان القائد صغرياً 

كمحمد بن القاسم "18 سنة ".

- الس��بب الرئي��ي لالنتصار هو: إخ��الص التوحيد 

لله - س��بحانه وتعاىل، وكذلك الس��بب الرئيس للهزمية 

والخرسان هو: الرشك بالله - سبحانه وتعاىل.

- أهمي��ة وج��ود الفقه��اء والصالح��ني يف صفوف 

املسلمني لرفع املعنويات وشحذ الهمم.

- أهمي��ة الطلعات االس��تطالعية وجمع املعلومات 

عن العدو قبل اتخاذ أي قرار•

فتــاوي 
س.  ما مقدار زكاة الفطر، ومتى 

تخرج، وملن تعطى؟ 

ج. مقدار زكاة الفطر ثالث��ة كيلوجرامات تقريباً من 

ق��وت أهل البلد كاألرز، ووقته��ا ليلة عيد الفطر إىل 

م��ا قبل صالة العيد، ويج��وز تقدميها يومني أو ثالثة، 

وتعطى لفقراء املسلمني يف بلد مخرجها، ويجوز نقلها 

إىل فقراء بلد أخرى أهلها أش��د حاجة، ويجوز توكيل 

ذوي األمانة بجمعه��ا وتوزيعها عى الفقراء، عى أن 

تصل إىل مستحقيها قبل صالة العيد.

ج. صيام األيام الس��تة من شوال عبادة مستحبة غري 

واجب��ة، فليس عليه قضاء حت��ى وإن تركها متعمداً، 

وله أجر ما صام منها ويرجى له أجرها كاملة إذا كان 

املانع من عذٍر رشعي، لقوله – عليه الصالة والسالم : 

"إَِذا َمرَِض الَعبُْد أَْو َس��افََر كُِتَب لَُه ِمثُْل َما كَاَن يَْعَمُل 

ُمِقيامً َصِحيحاً" متفق عليه.

س. رجل بدأ يف صيام الستة من 
شوال لكنه مل يستطع إكماله حتى 

انتهى شهر شوال، فهل عليه 
قضاء؟

إعداد: النقيب / خلف سعيد 
أحمد الكويتي

ج. عليه أن يك��رب تكبرية اإلحرام أوالً، ثم يتابع اإلمام 

فيام بقي، ويس��قط عنه ما مىض من تكبريات العيد، 

ألن تكبريات العيد الزوائد س��نة وليست بواجبة، وال 

تبطل الصالة برتكها عمداً وال سهواً .

س. رجل أدرك اإلمام وهو يصلي 
العيد وكان يكرب تكبريات العيد، هل 

يقضي ما فاته أم ماذا يعمل؟ 

إخالص التوحيد هلل سبب النصر
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" إِنَّا َجَعلَْنا َما َعَى األرِْض ِزيَنًة لََها لَِنبْلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَمالً * َوإِنَّا لََجاِعلُوَن َما َعلَيَْها َصِعيًدا ُجُرزًا" الكهف:7.

جعل الله – سبحانه وتعاىل – الحياة الدنيا وما حوت من نعيٍم وزينة فتنًة واختباراً، فإن الدنيا دار ممر، واآلخرة 

ه��ي دار املقر, ألن الله – س��بحانه وتعاىل – أخرب بعد ذلك أن الدنيا مصريه��ا إىل الهالك والفناء : "َوإِنَّا لََجاِعلُوَن 

َما َعلَيَْها َصِعيًدا ُجُرزًا "، والصعيد هو: األرض املستوية، والُجُرز هي: األرض اليابسة التي ال نبات بها وال زرع.

ويف ه��ذه اآلية الكرمية أك��رب موعظة للناس، وأعظم زاجر ع��ن اتباع الهوى، وإيثار الفاين ع��ى الباقي، ولذا قال 

نْيَا ُحلَْوٌة َخِضٌَة، َوإِنَّ اللََّه ُمْس��تَْخلُِفُكْم ِفيَها، فَيَْنظُُر كَيَْف تَْعَملُوَن، فَاتَُّقوا  النبي - صى الله عليه وس��لم: "إِنَّ الدُّ

نْيَا .." رواه مسلم. الدُّ

وتأمل قول الله – سبحانه وتعاىل: "أَْحَسُن َعَمالً " ومل يقل : " أكرث عمالً " ألن العربة باألحسن ال باألكرث، وعى هذا 

لو صى اإلنس��ان أربع ركعات، لكْن عى يقني ضعيف أو عى إخالل باتباع الرشع، وصى آخر ركعتني بيقني قوي 

ومتابعٍة قوية فأيهام أفضل ؟ الثاين بال شك أحسن وأفضل، ألن العربة بأحسن العمل وإتقانه إخالصاً ومتابعة.

 مصطلحـــات فقهيــــة

آيــة وتفـسـيــر

إن زيارة املريض فضل وأجر عظيم، فقد قال صى الله عليه سالم: "ما من مسلم يعود مسلامً 
غدوة إال صى عليه سبعون ألف ملٍك حتى ميي، وإن عاده عشية إال صى عليه سبعون ألف 

ملٍك حتى يصبح، وكان له خريف يف الجنة" والخريف هو : الثمر املخروف، رواه الرتمذي.
وعن��د زي��ارة املريض البد من مراعاة ع��دة نقاط، وهي أن ال تدخل علي��ه مبارشة إال بعد 
اس��تئذان ومعرف��ة مواعيد الزيارة، وأن ت��دق الباب برفق ولني، ويفضل الوق��وف بعيداً عنه، 
وتس��لم عليه باإلشارة ما أمكن لك ذلك، حتى ال تشق عليه كتغري جلسته وهيئته، ومن األمور 
املهمة تغليب جانب البرشى واألمل عنده، وإن اس��تطعت أن ترقيه فحس��ن كس��ورة الفاتحة 
واألدعي��ة املأثورة، وأال تتبع النظر إىل أثاث غرفته ولباس��ه الذي ه��و فيه، وأال تطيل الجلوس 
عنده، فقد يكون يف حاجة إىل خدمة أهله أو املعالجني فتحجبهم عنه، وال بأس من زيارة مرىض 

غري املسلمني، لهدايتهم وتأليف قلوبهم.
وحكم زيارة املريض يف األصل الندب، وقد تصل إىل الوجوب يف حق بعض دون بعض، فعن 
الرباء بن عازٍب - ريض الله عنهام، قال : "أمرنا رس��ول الله - صى الله عليه وس��لم - بعي��ادة 

املريض" متفق عليه.

زيارة املريض
آداب إســـالمـيــة..

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

املِرَْفِق:

َراِع َوالَعُضِد، َوِفيِه لَُغتَاِن : َمرِْفٌق ؛ ِبَفتِْح   َما بنَْيَ الذِّ
املِيِم وَكَرْسِ الَفاِء. َوِمرْفٌَق : ِبَكرْسِ املِيِم َوفَتِْح الَفاِء، 

قال الله - تعاىل : "َوأَيِْديَُكْم إىَِل الَْمرَاِفِق".

الَبرَاجم:

وهي مفاصل األصابع يف ظهر الكف، ويف الحديث 
: "َعرْشٌ ِمْن الِْفطْرَِة : - إىل أن قال .. َوَغْسُل 

الرَْبَاِجِم".

اْلُْنَُلِة:

َرأُْس اأْلُْصبُعِ, ويف األثر: )يف كل أمنلة ثلث دية 
اإلصبع(. ويف اأْلمُْنُلَِة تسع لغات: أمَْنَلة، أمَْنُلة، أمَْنِلة، 

أمُْنَلة، أمُْنُلة، أمُْنِلة، إمِْنَلة، إمِْنُلة، إمِْنِلة، وقد يضاف 
أمُْنُولة.

العقب:

مؤخر عظم القدم، والعرقوب : هو الَوتَُر الذي 
َخلَْف الَكْعبَنِي وهو من اإلنسان فَُويَق الَعِقِب، 
ويف الحديث : )أَْسِبُغوا - يَْعِني الُْوُضوَء - َويٌْل 

لِلَْعرَاِقيِب ِمَن النَّاِر(، ويف لفظ آخر: ) َويٌْل لأِلَْعَقاِب 
ِمَن النَّاِر(.

الكعب:

العظم الناشز فوق قدم اإلِنسان، والجمي���ع : 
." كِعاب ، قال الله - تعاىل:"َوأَرُْجلَُكْم إىَِل الَْكْعبَنْيِ

الخمص:

باطن القدم وما رق من أسفلها.

الكوع:

طرف الزَّند الذي ييل اإلبهام.

الكرسوع:

، ويسمى كذلك  طَرَُف الزَّنِْد الَِّذي ييَِل الِخْنرَصَ
الكاع.

البوع:

َعظَْمة تيل إبهام الرجل.
إذاً فالُكوُع : ِمْن ناِحيَة اإِلبَْهاِم، والُكرُْسوُع  من 

، والبوع : يف الرجل. ناِحيَِة الِخْنرَصِ
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أغسطس 1973 من الذاكرة

عدد 25 أغسطس 1973

الشضضك أن أبرز أحضضداث بالدنا يف الشضضهر الذي مضضى كان اجتامعات 

املجلضضس األعىل لإلتحضضاد، ودون التعرض للتفاصيضضل ودون أن نخوض 

يف متاهضضات األلفضضاظ، ميكننا أن نحضضدد بدقة النتيجضضة النهائية لهذه 

االجتامعضضات يف جملة واحدة، وهضضي أن إرادة البناء والعمل املخلص 

الجاد يسضضتطيعان قهر أي تحد، والتفسضضر بسضضيط وواضح ويكمن يف 

سضضطور البيان التاريخضضي الذي صدر عن هضضذه االجتامعات، إن نظرة 

واحدة ملجموعة القرارات التي اتخذت يف هذا االجتامع تحدد بوضوح 

كامضضل ودون لبس، الخطوط العريضة التضضي تؤكد اإلرصار الكامل عىل 

بناء الدولة الحديثة ومواجهة تحديات العرص بكل اإلمكانيات املتاحة، 

هضضذه الخطضضوط العريضة متثلضضت يف ثالثة اتجاهات رئيسضضية، الدولة 

وأجهزتها، الدولة واملواطن، الدولة وعالقاتها الخارجية.  

ويحمضضل البيان التاريخي قراراً من أخطر قرارات املواجهة الرصيحة 

كل تحضضد يضضرز عىل طريق مسضضرة الدولة وتعني بهذا القضضرار اللجنة 

التي شكلت لدراسة الوسضضائل الكفيلة بتحقيق أهداف االتحاد ودعم 

أجهزته، وأن التقرير الذي سضضوف تتقدم به اللجنة قبل نهاية الشضضهر 

الحايل سضضيكون من أبرز معامل املستقبل، إذ أنه سيضع بوضوح وأمانة 

طريق املسضضتقبل بكل ما يكتنفه من آمضضال وتحديات، ونحن قادرون 

عضضىل تحقيق اآلمال وقهر التحديات ما دمنا دامئاً نضع اإلخالص والثقة 

يف قيادتنا نراساً أمامنا ينر لنا الطريق.

أعلضضن البيان الذي صضضدر عن نتائج اجتامعضضات املجلس 

األعىل لالتحاد التي عقدت برئاسضضة صاحب السمو الشيخ 

زايد بن سضضلطان آل نهيان رئيس دولضضة اإلمارات العربية 

املتحضضدة أن املجلس بحث يف هذه االجتامعات السياسضضة 

العامة لالتحاد واستعراض املنجزات التي تحققت يف ضوء 

التقرير الشضضامل الذي أعده مجلس الضضوزراء خالل الفرتة 

منذ تشكيل الحكومة.

تخريج دفعة جديدة يف الالسليك
احتفلت مدرسضضة الالسضضليك بقوة دفاع أبوظبي بتخريج دفعة 

جديضضدة مضضن طالبهضضا، بعد أن أنهضضوا دورة يف الالسضضليك حرض 

االحتفال الرائد مطر سامل، ومن املعلوم أن أفراد هذه الدورات 

يتعلمضضون خالل الدورة عىل مختلف أنواع األجهزة الالسضضلكية 

وكيفية اسضضتعاملها بصورة جيضضدة مع أصول املخابضضرة بالكالم 

واملفتاح وكيفية تشضضغيل موتورات التعبئضضة وأنواع البطاريات 

األولية والثانوية، هذا وقد احتفلت املدرسة أيضاً بتخريج دفعة 

جديدة من دورات اإلشارة. 

اإعداد: حنــان الذهــب

املجل��س األع��ىل لالتح��اد يواف��ق عىل 13 
ترشيع جديد

تخريج دورة اللغة اإلنجليزية
احتفلضضت كتيبة التدريضضب يف العضضن بتخريج دورة 

اللغضضة اإلنجليزية األوىل التي عقضضضدت يف مدرسضضة 

الثقافضضضضة، حضضضضضر االحتفال املقدم عبيضضضد راشضضد 

العرطي وسضضعادة األسضضتاذ عبدامللضضضك الحمر وكيل 

وزارة الرتبيضضة والتعليم، وقد ألقى املقدم عبيد كلمة 

بهذه املناسضضبة وقام بعد ذلضضك بتوزيضضضع الجوائضضضز 

عضضىل املتفوقضضضضن، وقضضد حققضضضت الضضدورة جميع 

أهدافها املطلوبة. 

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةأغسطس 1973

 يونيو 1979 زايد يرعى حفل تخريج الدورة الخامسة من كلية زايد الثاين العسكرية

 يناير 1981 رئيس االٔركان يرعى حفل يوم املدفعية

 فرباير 1980 القوات املسلحة تجري املناورة السنوية بالذخرية الحية

 مارس 1996 خليفة يشهد تخريج دوريت مرشحني وضباط جامعيني بكلية زايد الثاين العسكرية
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"إذا عودت نفس���ك عل���ى اإلبداع 
في األش���ياء الصغيرة، فستبدع 

أيضًا في األشياء العظيمة"

مح���مد بن راش��د آل مكتوم

1. متى تم إنشاء كلية الحرب للجيش األمرييك؟

2. يف أي عام تم االعرتاف باللغة العربية يف منظمة األمم املتحدة؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف.

 
عىل الربيد االلكرتوين: 

nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )498( هي: 
 - السـؤال األول: بلغ عدد األصوات التي حصلت عليها  دولة اإلمارات العربية املتحدة 

لتفوز بعضوية مجلس حقوق اإلنسان الدويل يف عام 2012 ،184 صوتاً.

 - السـؤال الثاين: تم إنشاء مركز الرتبية الرياضية العسكرية عام 1974.

 الفائزان:
1. عدنان إبراهيم خليل الصايغ.

2. هيا مهدي هادي.

مسابقة العدد )499(

من الرتاث

لعبت البيئــة وعنارصها األولية دوراً ملحوظاً يف تحديــد نوع الصناعات والحرف 

التي امتهنها اإلنسان اإلمارايت قدمياً.

وتتــم صناعة الشاشــة من خالل تنظيــف جريد النخل من الخوص والشــوك 

والزوائــد، ويُــرتك حتى يجف، ثم يوضــع يف ماء البحر ليوم كامــل، بعدها يؤخذ 

ويُــرص جنباً إىل جنب وميــرر حبل رفيع داخل العيص، ويشــد يف أماكن متعددة 

ليحفــظ الجريد مرتاصاً، ثــم تُركب جوانب الشاشــة وقاعهـا، ويتــم جمعها من 

الداخــل "بالكرب"، وهو الجزء األدىن من الســعفة وهي عريضــة وغليظة ويبلغ 

طولها 3 إىل 4 أمتار من أصول الكرب عىل الجزع، أيضاً يُستخدم الجريد يف تصنيع 

ظهر الشاشة، وقد تستغرق عملية التصنيع هذه ثالثة أيام، كام تحتاج إىل شخصني 

لصنعها.

 ومن املســميات البحريــة كلمة "النوخذة" وهي ربان الســفينة، و"الجعدي" 

وهو مساعد الربان، و"املجدمي" آمر العاملني عىل السفينة، والغواص، و"السيب" 

الذي يسحب الغواصني، و"الرضيف" وهو الصبي الذي يقل عمره عن أربعة عرش 

ســنة، و"التباب" وهو الذي مل يتجاوز العــارشة، و"الجالس" وهو البحار االحتياط، 

و"العزال" وهو الغواص الذي يغوص عــىل اللؤلؤ ملصلحته فقط، و"النهام" مغني 

الســفينة و"السكوين" وهو ماســك دفة السفينة، و"راعي الشــرة" وهو املسؤول 

عن املرساة.

وهنــاك قوانني وأعراف ملزمة للمتعاملــني يف مهنة الغوص، فمثالً إذا أراد أحد 

البحارة أن يرتك صاحب العمل املتعاقد معه ســابقاً فيجب عليه دفع الحق الذي 

عليه لصاحب العمل املتعاقد معه. وكان النواخذة أيام زمان يطلقون عىل النوخذة 

املاهر، الذي يستطيع قيادة سفن الغوص إىل املغاصات "رسدال"، ويجب أن يكون 

الــردال من أكفأ النواخــذة وأقدمهم وأكرثهم خربة ودرايــة، وهو الذي يعطي 

األوامر ببدء موســم الغوص ونهايته، وجميع السفن تلتزم باملواعيد التي يحددها 

"الردال" بـ"الركبة"، أي يف بدء موسم الغوص وكذلك بـ"القفال".

إعداد: أمل احلوسني

مالمح بحرية

درر الكـــالم
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مصطلحات عسكرية

وطن واحد ... �شعب واحد

قائــد أوزبيك مــن القــرن الرابع عرش 

ومؤسس الســاللة التيمورية يف وسط 

آسيا، وأول الحكام يف العائلة التيمورية 

الحاكمــة والتــي اســتمرت حتى عام 

1506 م. وتعني كلمة "لنك"  "األعرج" 

نتيجــة إلصابتــه بجرح خــالل إحدى 

معاركــه، أمــا كلمــة تيمــور فتعنــي 

باألوزبكيــة "الحديد"، ولــد يف إحدى 

قــرى مدينة "كــش" ومدينة كش هي 

اليوم مدينة "شــهر ســبز"، أي املدينة 

الخــراء، وتقــع جنويب ســمرقند يف 

أوزبكســتان ، كان تيمورلنــك قائــداً 

عســكرياً فذاً قــام بحمالت توســعية 

رشسة، ركز تيمورلنك يف إخضاع القبائل 

املجاورة لســيطرته، ثم اتجه نحو بالد 

فارس وسيطر عىل إيران وميسوبوتامبا 

وبالد الرافدين وأرمينيا وجورجيا، وغزا 

تيمورلنك الهند دون مربر واضح سوى 

حبه للقتال، وقبــل وفاته كان يخطط 

سميت بالله اليل خلق اإلنس والجان
أن يحمي وطنا من أصحاب املصايب

يالله يامعبود ياخالق يف املاء لؤلؤ ومرجان
تـــروي وطنـا مـــن هميـــل السحايب

دار سكنها شيوخ أكرم هم العرب وفخر األوطان
وشعباً نييب يحمل والهم وصادق عهوده يف النوايب
ونحن شهدنا زايد يبني رصح الحضارة وذخر األوطان

نحن حرسناها وربك حامها من املصايب
كم طابت الدنيا بحكمه وسعادة يف كل األوطان
ريب عىس الفردوس مأواه ومرضاة ريب والثوايب

من فضل ريب ثم من جود ميناه هذه عوايد آل نهيان
يا بوخالد نحن عىل العهد باقني يف صفوف الكتايب

يا ليث الوطن لك علينا عهود وميامني عىل مر األزمان
لنا سوابق يف فنون القيادة يف زمن املهامت والكرايب

صقـــور جوارح تحمـــي سامنـــا واألوطان
أدك العـــدو مثـــل رعـــود السحايــــب

وأسود الرباري مكرشة بأنيابها لكل غدار وخوان
أسئل خليج العرب ومحيطه كم كانت سفنا عىل العدو لهايب

أطلب املوىل يجعل وطنا مثل روضات األجنان
ويسعــــد نفوس الطيبـــني بنسيـــم الهبايب
صلـــوا عىل النبي املختــار من نســل عدنـان

عـــدد نفـــات املـــطر مـــن السحايــب

 كلمات الشاعر: 
مهري عبيد مبارك الكتبي

ذخر األوطان

قادة من التاريخ

تيمــــورلنـــك

   @ShlBinfaraj سهيل محمد املزروعي
همنا الشــاغل هو خدمة الوطن واملواطن، ولن نرتقي إال بفتح 

األبواب ومناقشة سبل التطوير املؤسيس مبوضوعي.

تغريــــــدات

  @aishaaltenaij-Aishaعائشة الطنيجي
القانون ليس مجرد دراســة أكادميية فهو يفتح لك آفاق ويوسع 

مدارك العقل ويصقل الشــخصية ويجعل اإلنســان قادراً عىل 

إدارة أمور حياته.

   Fadheela Almuaini  @Fadheelalmuaini 
جيل يعشق وطنه ويقدر قادته، يفنى وميوت و ال يتفوه بكلمة 

تيسء إىل املبادئ األساسية، عاش أينام عاش.

   @alamodiali عيل العمودي
مــع ضوء كل يوم جديد، تحمد الله وتشــكره إنك يف اإلمارات، 

فكل يوم هناك لبنة جديدة تضاف لرصحنا الشامخ بفضل الله 

وجهود قيادة حكيمة وشعب ويف".

1405-1336

لشــن غزو للصني وكان الجو شــديد الربودة حني 

خرج لغزوته األخــرة لكنه عانــد نصائح اطباءه 

واستمر بحملته، وعاىن جيشه قسوة الربد والثلج، 

ومل تتحمــل صحته هــذا الجو القــارس، فأصيب 

بالحمــى التــي أودت بحياته، ومــازال قربه حتى 

اليــوم يعد مــن أروع اآلثار املعامريــة يف مدينة 

سمرقند.

:Blockade الحصار
إجــراء يرمــي إىل منع الوصول إىل أرايض العدو أو الخــروج منها، وهو عادة حصار بري أو بحري 

لكنــه قد ينطبق أيضاً عىل القوات الجوية، ويســتخدم الحصار عادة يف حالة الحرب حيث ترمي 

أهدافه إىل حرمان قوات العدو أو سكانه املدنيني من املوارد والغذاء.
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