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المـقـدمــــــة

هذا الكتاب هو اأحد اإ�س��دارات جملة "درع الوطن" التي اآلت على نف�س��ها مّد القارئ 
يف دول��ة الإمارات العربية املتحدة بزاد معريف يجمع اإلى العمق �س��هولة وب�س��اطة جتعله 
مفيداً للمخت�سني وكذلك للقراء العاديني الراغبني يف البقاء على متا�س دائم مع الق�سايا 

احليوية واملو�سوعات التي تهم دولة الإمارات العربية ومنطقة اخلليج العربي. 
ويغط��ي هذا الإ�س��دار الثاين من »درا�سات وبح��وث«، طيفاً وا�سعاً م��ن التخ�س�سات 
والفروع العلمية، ما بني ال�سرتاتيجية والعلوم الع�سكرية والأمنية والجتماعية وتقنيات 
املعلومات والبيئة والهوية الوطنية والتعليم واقت�ساد املعرفة، ويجمع بني هذه املو�سوعات 
اأن كاًل منه��ا يقدم جانباً من جوانب نه�سة دولة الإمارات العربية املتحدة، وُيطلع القراء 
ر يف خمتلف املجالت. وحتظى املو�سوعات  والباحثني واملهتمني على ما ت�سهده من تطوُّ
الع�س��كرية وال�سرتاتيجية بالن�س��يب الأكرب يف هذا الكتاب، بحكم طبيعة جملة "درع 
الوطن"، غري اأن اإدراكنا لفكرة الأمن مبعناها الأو�سع، اقت�سادياً واجتماعياً وبيئياً، يجعلنا 
داً يف زاوية الروؤية، ومن  نتناول الق�س��ايا الأخرى من زاويتنا اخلا�سة، مما ُي�سفي عليها تفرًّ

داً يف املعاجلة. ثم تفرُّ
اإن اأهمية  كتاب "درا�سات وبحوث" تكمن يف اختيار مو�سوعاته بعد درا�سة م�ستفي�سة 
ل بني اأع�س��ائها، واحلر�س ل��دى اإعداده على اأن يجمع  لهيئ��ة حترير املجلة، ونقا�س مطوَّ
بني املعاجلة الآنية للحدث مبا يلبي رغبة القراء، من املخت�سني وغريهم، يف الطالع على 
الق�س��ايا حمل الهتمام يف وقتها، ويف الوقت نف�سه التاأ�سيل الفكري والتناول العميق 
للمو�سوعات اأو الق�س��ايا حمل البحث، مبا يجعل املادة قادرة على تقدمي اجلديد لقرائها 
يف اأي وق���ت، ولي�س الوقت الذي ت�س��در فيها الكتاب فح�س��ب. ومن هن��ا فاإن اإتاحة 
ه�ذه املو�سوع�ات جمتمع�ة يف ك�تاب واحد، تنط�وي على قيم�ة م�ساف�ة، تتمثل فيم�ا 
ين�س���اأ بني مو�س���وعات��ه من روابط و�س���الت ح�ني قراءته�ا جمتمع�ة، بحي�ث يلق�ي 
بع�سه�ا الأ�س���واء على بع��س، ويكم�ل كل منه�ا الآخ�ر، انط�الق�اً من روح املعاجل��ة 
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الواح���دة والأف���ق الفك��ري الواح��د على الرغ��م من اخ�ت�الف املو�س��وع��ات.
اإن اإ�سدار هذا الكتاب، هو حماولة من جانب جملة "درع الوطن" لالإ�سهام يف م�ساعي 
دولة الإمارات العربية املتحدة اإلى اإعالء دور املعرفة والفكر يف اتخاذ القرار، وهي تتناغم 
مع جهود كثري من املوؤ�س�س��ات البحثية والعلمية الت��ي حتظى بكل الهتمام من قيادتنا 
الر�سيدة، وتنطلق من توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س 
الدولة، القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة، حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، و�سمو 
الفري��ق اأول ال�س��يخ حممد بن زاي��د اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائ��ب القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة. 
اإن جملة "درع الوطن"، وهي تقدم هذا الكتاب لقرائها الأعزاء من اأبناء القوات امل�سلحة 
لدول��ة الإم��ارات العربية املتحدة، وللباحثني واملخت�س��ني يف ال�س��وؤون ال�س��رتاتيجية 
والع�س��كرية والأمنية، ول��كل املعنيني بتعميق ثقافتهم وفكره��م داخل دولة الإمارات 
وخارجه��ا، ترجو له��م اأن يجدوا فيه ما ي�س��يف اإلى معارفهم، وما يلب��ي تطلعاتهم اإلى 
املعاجلة العميقة للمو�س��وعات املُختارة، واأن يكون مرجع��اً موثوقاً به لديهم، يجيب عن 

ت�ساوؤلتهم ب�سورة وافية ودقيقة.
كما يطيب لهيئة حترير "درع الوطن" اأن تتقدم بكل ال�س��كر لكل من اأ�س��هم يف �سدور 
ه��ذا العدد، ولكل العاملني يف املجلة على م��ا يبذلونه من جهد مقّدر يف خروجها على 
النح��و الذي نرج��و وناأمل، ومبا يليق بانتمائنا الذي نفخر به اإل��ى دولة الإمارات العربية 

املتحدة.
هذا، وباهلل التوفيق...

هيئة التحرير    
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القوة الناعمة لدولة اإلمارات 
العربية المتحــــــــــــــدة.. قراءة 

في األبعاد والتأثيرات 

ُتعترب القوة الناعمة للدول يف الع�سر احلديث مكوناً اأ�سا�سياً من مكونات القوة ال�ساملة، 
وُتع��دُّ دولة الإم��ارات العربية املتحدة من بني الدول التي متتل��ك قوة ناعمة موؤثرة على 
ال�سعيدين الإقليمي والعاملي، وتوفر لها هذه القوة جماًل وا�سعاً للتحرك وهام�س مناورة 
�سيا�س��ياً واقت�س��ادياً يتم توظيفه ب�سكل اإيجابي ووا�س��ح من جانب اجلهاز الدبلوما�سي 
للدولة، وعلى راأ�سه �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية. وعندما نتناول 
مو�س��وع القوة الناعمة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة، نعتقد اأن �سيا�س��ات الدولة 
وتوجهاتها التي اأ�س���س لها املغفور له باإذن اهلل تعالى، ال�س��يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
»طيب اهلل ثراه«، هي منوذج �س��اطع لتوظيف املوارد والإمكانات مل�س��لحة بناء �سيا�سات 
بالغة التاأثري قائمة على القوة الناعمة. وكانت هذه ال�سيا�س��ات مُتاَر�س على اأر�س الواقع 
من جانب الدولة منذ تاأ�سي�سها، وبوا�سطة موؤ�س�سات العمل اخلريي والإن�ساين املتعددة 
ر علماء ال�سيا�س��ة وخرباوؤها ملفهوم القوة الناعمة يف ت�س��عينيات  يف الدول��ة قبل اأن ُينظِّ
القرن الع�س��رين، اإذ ُتعدُّ دولة الإمارات العربية املتحدة وقيادتها الر�س��يدة، وعلى راأ�سها 
�س��احب ال�س��مو ال�س��يخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة، حفظه اهلل، يف �سدارة دول العامل من حيث تطبيق مفهوم القوة الناعمة وبناء 
�سورة منطية اإيجابية باتت تنعك�س يف خمتلف ا�ستطالعات الراأي التي جُترى يف خمتلف 
دول الع��امل، حيث يتطلع اجلميع اإل��ى زيارة دولة الإمارات العربي��ة املتحدة اأو الإقامة 
والعي�س فيها، نظراً ملا تتمتع به من �س��معة ح�س��نة و�س��ورة اإيجابية ومقومات فريدة يف 

الت�سامح والنفتاح الإن�ساين واحل�ساري.

ث
حو

وب
ت 

سا
درا
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ويف يوني��و من ع��ام 2012، واأثناء لقاء مع جمموعة من ال�س��باب اأ�س��حاب املبادرات 
التطوعية على و�س��ائل التوا�س��ل الجتماعي يف جمل�س �س��موه، اأكد �ساحب ال�سمو 
ال�س��يخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل���س الوزراء حاكم 
دبي، رعاه اهلل، اأن جمتمع دولة الإمارات العربية املتحدة ن�س��اأ وتاأ�س���س على حب اخلري 
وعمل املعروف للقريب والبعيد. واأ�س��ار �س��موه اإلى اأن دول��ة الإمارات العربية املتحدة 
متتلك قوة ناعمة دولية، نفخر بها بني الأمم، وهي مبادراتها الإن�سانية واخلريية والتطوعية 
التي ل تفرق بني جن�س اأو لون اأو دين، بل هي لالإن�س��ان املحتاج اأينما كان، وا�س��تفاد 
من مبادراتها التطوعية والإن�س��انية ع�س��رات املاليني حول العامل. وذكر �سموه اأن دولة 
الإمارات العربية املتحدة لي�س��ت مركزاً مالياً اأو اقت�س��ادياً فقط، بل هي حمطة اإن�س��انية 

رئي�سية على ال�ساحة العاملية.
وي�س��ري هذا الت�س��ريح بو�س��وح اإلى بع���س ركائز الق��وة الناعمة التي تتمت��ع بها دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة، حيث متثل قيم الت�س��امح وملف العمل اخلريي والإن�س��اين 
والإغاثي لدولة الإم��ارات العربية املتحدة موروثاً تراكمياً موؤثراً من القوة الناعمة، التي 
تدعمه��ا ركائز اأخرى لهذه الق��وة مثل الثقاف��ة والفنون والتقاليد والع��ادات والرتاث 

العربي الأ�سيل.

مفهوم القوة الناعمة
��ده من اأفكار  تعني القوة الناعمة اأن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خالل ما جت�سِّ
ومب��ادئ واأخ��الق، ومن خ��الل الدعم يف جمالت حقوق الإن�س��ان والبني��ة التحتية 
والثقاف��ة والف��ن، مما يوؤدي بالآخرين اإلى احرتام هذا الأ�س��لوب والإعجاب به ثم اتباع 
م�س��ادره. وُتعترب القوة الناعمة من اأف�س��ل الأ�سلحة ال�سيا�س��ية، اإذ اإنك ت�ستطيع اإقناع 
الآخرين مب�س��اركتك اأفكارك وتوجهاتك وقيمك واأهدافك من دون خو�س �س��راعات 

ع�سكرية اأو ممار�سات للقوة باأي �سكل من اأ�سكالها التقليدية.
وقد ا�س��تخدم جوزيف �س. ناي، املفكر الأمريكي املعروف والأ�ستاذ يف جامعة هارفارد، 
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م�س��طلح "القوة الناعم�ة" ابت�داًء من عام 1990 يف �سل�س��لة كتب كان اآخ�رها "القوة 
الناعم�ة: و�س��يلة النج�اح يف ال�سيا�س��ة الدولية" ال�س�ادر عام 2004. ولق�د ج�اء هذا 
��ح مفه�وم "الق�وة الناعم�ة" ويطّوره وي�س��رح�ه من خ�الل الأمثلة، لأّن  الكتاب ليو�سّ
الكثريي��ن ق��د تعاملوا مع املفهوم باعتب��اره دللة على تاأثري القيم والع��ادات الأمريكية 
التي انت�س��رت يف العامل مثل مطاع��م "ماكدونالدز" واملاركات ال�س��هرية من املالب�س 
واملاأكولت وامل�سروبات وغري ذلك. اأما التعريف الذي يقدم�ه جوزيف ناي يف الكتاب 
للق��وة الناعم���ة، فهو: "الق�درة على احل�س��ول على ما تري�د عن طري��ق اجلاذبية بدًل 
م��ن الإرغ�ام اأو دف�ع الأم�وال"، وهك�ذا فهي تختلف عن الق�وة ال�س��لب�ة املكون�ة من 
العت�اد الع�سكري والرثاء القت�س�ادي وا�ستعمالهما بالته�دي�د بالعق�وبات اأو ال�ستمالة 
بامل�س��اع�دات. اأْن متتلك ق�وة ناعمة يعني اأن جتع���ل الآخرين ُيعجب�ون بك ويتطلع�ون 
اإلى ما تق���وم به فيتخ�ذون موقف�اً اإيجابي�اً من ِقَيم��ك واأفك�ارك وبالتايل تتفق رغبتهم 

مع رغبتك.
ويوؤ�س��ل جوزيف ناي ملفهوم القوة الناعمة، معترباً اإياه يتمثل يف القدرة على التاأثري يف 
�سلوك الآخرين للقيام بعمٍل ما يتفق مع ما نريده. ويرى ناي اأن القوة ال�سيا�سية الناعمة 
لل��دول تعني اأن بل��داً ما قد يكون قوياً ذا تاأثرٍي يف ال�سيا�س��ة الدولي��ة »لأن هناك بلداناً 
اأخرى- معجبة مُبُثله، وحتذو حذوه، وتتطلع اإلى م�ستواه من الزدهار والنفتاح- تريد اأن 
تتبعه«، ما يعني اأّن القوة الناعمة تعتمد على قدرة الدولة على �سياغة رغبات الآخرين 
بعد اأن تكون مبنزلة قدوٍة لهم يتبنون ِقَيمها واأ�سلوب حياتها. ومن اأهم مزايا القوة الناعمة 
اأنها ُتغني عن ا�س��تخدام اأ�سلوب الع�س��ا واجلزرة. وهناك دول ل متتلك قوة ع�سكرية اأو 
اقت�س��ادية كبرية، لكنها تتمتع بقوة ناعمة ب�س��بب م�ساركتها يف ق�سايا عاملية جاذبة مثل 
حمادثات ال�س��الم ومبادرات احلف��اظ على البيئة ومكافحة الأمرا���س والأوبئة. ولكن 

ذلك ل يعني بالطبع التقليل من اأهمية القوة ال�سلبة.
وي�س��ري جوزيف ناي اإلى العديد من العوامل التي ميكن اأن تكون م�س��ادر رافدة للقوة 
الناعم��ة الأمريكي��ة. فمثاًل حتت��وي الوليات املتحدة الأمريكية عل��ى 62 % من اأهم 
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العالمات التجارية يف العامل، وبها 28% من جميع الطالب الدار�سني خارج بالدهم، 
وهي اأكرث دولة ت�س��تقطب املهاجرين وتن�سر الكتب واملوؤلفات املو�سيقية وتنتج البحوث 
العلمية، اإ�س��افة اإلى كونها اأهم م�س��در لالأفالم والربام��ج التلفزيونية. ولكن ناي يذكر 
��ح اأن وجود تلك امل�س��ادر  اأي�س��اً العوامل ال�س��لبية املنفرة من الوليات املتحدة، ويو�سّ
اجلاذب��ة ل يعني بال�س��رورة اإنتاج قوة ناعمة متحققة، لأنها يج��ب اأن تتناغم مع جاذبية 
ال�سيا�س��ة العام��ة للدولة. فمث��اًل، رغم الإعج��اب اجلماهريي العاملي بعل��وم الوليات 
املتحدة وتقانتها واأفالمها ومو�سيقاها، فاإنها خ�سرت كثرياً من جاذبيتها وقوتها الناعمة اأو 

قوة النموذج ب�سبب حرب فيتنام، وعند غزو العراق عام 2003.
وي�س��ري جوزيف ناي اإلى اأن الوليات املتحدة الأمريكية لي�س��ت مبفردها الدولة الرائدة 
يف كل نوٍع من م�س��ادر القوة الناعمة، فهناك املناف�س احلايل الأقوى لها: اأوروبا، حيث 
الفن��ون والآداب والأزي��اء والأطعم��ة الأوروبية تتمتع بجاذبية عاملية وا�س��حة، اإ�س��افة 
اإل��ى اأن الدول الأوروبية حتتل املراكز اخلم�س��ة الأولى يف ع��دد جوائز نوبل يف الأدب، 
واملراكز العليا يف مبيعات املوؤلفات املو�س��يقية ون�سر الكتب. هذا وتنفق الدول الأوروبية 
كمجموعة اأكرث مما تنفقه اأمريكا على م�س��اعدات التنمية الدولية والدبلوما�س��ية العامة، 
بالإ�س��افة اإلى جاذبية اأوروبا لكونها متيل اإلى ال�س��لم وتدافع عن ق�سايا حقوق الإن�سان 
واحلف��اظ على البيئة وغري ذلك، وكونها ذات خربة اأكرب واأف�س��ل من الوليات املتحدة 
يف اإدارة املوؤ�س�س��ات متعددة اجلن�س��يات. بعد ذلك يتحدث املوؤلف عن اآ�سيا، وخا�سة 
الياب��ان، الت��ي متتلك قوة ناعمة كبرية ب�س��بب كونها �س��احبة اأكرث ب��راءات اخرتاع يف 
العامل، ورائدة ال�س��ور املتحركة واألعاب الفيديو، واحتاللها املركز الثاين يف بيع الكتب 
واملو�س��يقى و�سادرات التقنيات احلديثة وا�ست�سافة املواقع الإلكرتونية، مع الإ�سارة اإلى 

امل�ستقبل الباهر الذي ينتظر ال�سني والهند. 

ماهية ال�صورة الذهنية
ظهر مفهوم ال�س��ورة الذهنية يف اأوائل القرن الع�س��رين، حيث اأطلق��ه »والرت لي�بمان«، 
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واأ�س��بح اأ�سا�س��اً لتف�س��ري الكثري من عملي��ات التاأثري الت��ي تقوم بها و�س��ائل الإعالم 
وت�س��تهدف ب�سكل رئي�سي ذهن الإن�س��ان. واإذا كانت الكلمة ب�سفة عامة و�سيلة لنقل 
املعنى اأو التعبري عن العواطف، واإذا كان هذا املعنى الذي حتمله الكلمة عر�س��ًة للتغيري 
اأو التط��ور، فاإن مقيا�س جناح الكلمة يف نقل املعنى يتمثل يف مدى قدرتها على ت�س��وير 
م��ا ت�س��ري اإليه من ه��ذا العامل يف داخ��ل العقل الب�س��ري. ومبعنى خمت�س��ر، فاإن جناح 
الكلم��ة يتوقف على قدرتها على ت�س��وير الع��امل ذهنياً. ويرى »روبن�س��ون« و»بارلو« اأن 
املفهوم الب�سيط مل�سطلح »�س��ورة املنظمة« يعني بب�ساطة ال�سورة العقلية التي تتكون يف 
اأذهان النا�س عن املنظمة واملنظمات اأو الدول والأفراد. وقد تتكون ال�س��ور من التجربة 
املبا�سرة اأو غري املبا�سرة. ويقول الدكتور علي عجوة يف تعريفه لل�سورة الذهنية، يف كتابه 
»العالقات العامة وال�سورة الذهنية«: »اإذا كان م�سطلح ال�سورة الذهنية ل يعني بالن�سبة 
ملعظم النا�س �سوى �سيء عابر اأو غري حقيقي اأو حتى جمرد وهم، فاإن قامو�س وب�سرت يف 
طبعته الثانية قد عر�س تعريفاً لكلمة Image باأنها ت�سري اإلى التقدمي العقلي لأي �سيء 
ل ميكن تقدميه للحوا�س ب�س��كل مبا�سر، اأو هي اإحياء اأو حماكاة لتجربة ح�سية ارتبطت 
بعواطف معينة، وهي اأي�س��اً ا�س��رتجاع ب�س��كل مبا�س��ر، اأو هي تخيل ملا اأدركته حوا�س 

الروؤية اأو ال�سمع اأو ال�سم اأو التذوق«.
فها اإمي��ان زكريا هي: »اخلريطة التي ي�س��تطيع الإن�س��ان من  وال�س��ورة الذهني��ة كما تعرِّ
نها  خاللها اأن يفهم ويدرك ويف�سر الأ�سياء«. اأي اإن ال�سورة الذهنية هي الفكرة التي يكوِّ
الفرد عن مو�سوع معني، وما يرتتب على ذلك من اأفعال، �سواء �سلبية اأو اإيجابية. وهي 
ز واملنظم، بحيث تت�سكل من  فكرة تكون عادًة مبنية على املبا�س��رة اأو على الإيحاء املركَّ
خاللها �س��لوكيات الأفراد املختلفة. وميكن اأن نقول اإن ال�س��ورة الذهنية هي عبارة عن 
ا�ستح�س��ار ذهني عقلي ميكن اإعادته وتعديله عن طريق العمليات الت�سالية الناجحة. 
وعادًة ما يقرتن احلديث عن ال�سورة الذهنية اأو النمطية لفرد ما اأو دولة معينة اأو منظمة 
اأو وظيفة اأو غري ذلك، بجهود تندرج �س��من ما ُيع��رف بعمليات التاأثري الإعالمي التي 
ُبذلت من جانب طرف ما لتكري�س �س��ورة ذهنية معينة اأو تعديل �س��ورة م�سوهة اأو غري 
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ذلك. وهذه اجلهود تفرز خربات تراكمية وت�سكل ت�سورات وانطباعات حمددة يف ذهن 
املتلقني عن مو�س��وع اأو اأمر ما، بحيث يكون هذا الت�س��ور يف النهاية اختزاًل لتفا�سيل 
واأحداث كثرية يف م�س��هد واحد يف اإطار مفهوم »ال�سورة النمطية«، واإذا كان »التنميط« 
بالأ�سا�س نتاجاً جلهود اإعالمية، فاإن ال�سورة النمطية الإيجابية التي حتظى بها اأي منظمة 
اأو دول��ة ما على امل�س��تويات كافة هي نتاج ل�سيا�س��ات واقعية اأف��رزت تراكماً هائاًل من 
ال�س��ور التي ت�س��تند اإليها املنظمة يف �سيا�ساتها. فال�س��ورة النمطية لأي منظمة اأو دولة 
هي خري �س��اهد وخري ثمرة حل�سن ا�س��تغالل الو�سائل الت�س��الية التي ُتعلي من �ساأن 
الدولة اأو تخف�س منه، ومن هنا تبدو �س��معة اأي منظمة اأو دولة مرتبطة بال�سورة الذهنية 
اأو النطباع الذهني لدى املتعاملني معها عن منتجاتها و�سيا�س��اتها و�سلوكياتها واأنظمتها 
من املوؤ�س�سات والأ�سخا�س الذين تت�سمنهم البيئة اخلارجية التي تتعامل فيها املنظمة. 
فلو ذكرنا ا�س��م الوليات املتحدة على �س��بيل املثال، فقد يتبادر اإلى ذهن اأحدنا اأفالم 
هوليوود، والآخر يتذكر فوراً �س��يارات فورد اأو اأي طراز اأمريكي اآخر، والثالث قد يتذكر 
ح��رب العراق، والرابع حرب النج��وم. وهكذا تتوقف ال�س��ورة الذهنية على اخلربات 
ال�سخ�سية واملدركات الفردية للفرد حيال الدولة اأو املوؤ�س�سة. وقيا�ساً على ذلك، فعندما 
ُي�سار يف اخلارج اإلى دولة الإمارات العربية املتحدة، يتذكر بع�س النا�س الأيادي البي�ساء 
وامل�س��اعدات الإن�س��انية، وي�ستح�سر اآخرون �س��ورة املغفور له باإذن اهلل، ال�سيخ زايد بن 
�س��لطان اآل نهيان حكيم العرب، ويتذكر فريق ثالث �س��ور امل��دن اجلميلة واملهرجانات 
والأ�س��واق التجارية الفخمة، ويذه��ب فريق رابع اإلى منتخب الإم��ارات الفائز بكاأ�س 
اخلليج لكرة القدم يف املنامة. وهكذا تتباين النطباعات وال�سور الذهنية التي تقفز اإلى 
الذهن مبجرد ذكر ا�س��م دولة اأو موؤ�س�س��ة اأو �سخ�س ما، وكلما جنحت الدولة يف تكري�س 
انطباعات اإيجابية و�س��حن الذاكرة اجلمعية لل�س��عوب واملجتمعات ب�سور اإيجابية عنها، 
فاإنها تنجح يف تكوين �سور ذهنية اإيجابية مميزة تدعم بالتايل قوتها الناعمة لدى ال�سعوب 

واملجتمعات والدول كافة.
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�صمات ال�صيا�صة اخلارجية ومرتكزاتها
تت�سم ال�سيا�س��ة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة بعدد من ال�سمات الرئي�سية، 

تتمثل فيما يلي:
� التوازن والعتدال: متثل العالقات املتوازنة �س��مة اأ�س��يلة يف �سيا�س��ة دولة الإمارات 
ع خيارات وم�س��ارات التحرك  د وتنوُّ العربية املتحدة على ال�س��عيد اخلارجي، مبعنى تعدُّ
اخلارج��ي وعدم ح�س��ره يف منطقة دون اأخرى، وهذا اأنتج عالقات دبلوما�س��ية اإماراتية 
قوي��ة وفاعل��ة مع اأوروبا واأمريكا واإفريقيا واآ�س��يا يف اآن واح��د، دون اأن تكون العالقة مع 
منطقة ما على ح�س��اب العالقة مع منطقة اأخرى، اأو اأن تكون العالقة مع طرف دويل اأو 
اإقليمي على ح�ساب العالقة مع طرف اآخر، حيث توؤمن دولة الإمارات العربية املتحدة 
باأن التوا�سل يظل دائماً ممكناً مع اجلميع، باعتباره الطريق احل�ساري والإن�ساين للتفاهم 

وحل النزاعات.
� ال�سمول: ال�س��مة الأخرى املهمة يف �سيا�سة دولة الإمارات العربية املتحدة اخلارجية، 
والتي اأ�س��ار اإليها �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة، لدى ت�سلمه اأوراق اعتماد ال�سفراء هي 
ال�س��مول، ويعني عدم ح�سر العالقات اخلارجية يف جانبها ال�سيا�سي فقط، واإمنا تنويعها 
لت�س��مل جمالت اقت�س��ادية وثقافية و�س��ياحية و�س��عبية وغريها. وهذا ينطلق من اإميان 
اإماراتي باأن كل هذه اجلوانب يخدم بع�س��ها بع�س��اً، وهي تقود اإلى هدف اأ�سا�س��ي، هو 
تعميق اأوا�سر ال�سداقة والتفاهم بني دول العامل املختلفة مبا حتققه من ترابط يف امل�سالح 

وتالقح بني الثقافات والأفكار واحل�سارات.
� الديناميكي��ة والفاعلي��ة: حي��ث اإن دول��ة الإمارات العربي��ة املتح��دة يف تعاملها مع 
خمتلف الق�س��ايا الدولية والإقليمية قد ات�سمت بال�ستجابة للمتغريات امل�ستجدة على 
ِمن لل�سيا�س��ة اخلارجية الإماراتية ن�ساطاً  ال�س��عيدين الدويل والإقليمي، وهذا الأمر �سَ

�س ح�سور الدولة دولياً وتعزيز مكانتها الإقليمية. وتفاعاًل مع كل الق�سايا. كما اأنه كرَّ
� النفتاح الثقايف واحل�ساري والإن�ساين: وهو ُيعدُّ من ال�سمات الأ�سيلة يف �سيا�سة دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة اخلارجية، وهذا يعك�س طبيعة جمتمعها املحلي الذي يت�س��م 
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بالنفتاح على الثقافات واحل�س��ارات املختلفة، كما يعك�س الر�سالة ال�سامية التي حتملها 
منذ عهد املغفور له باإذن اهلل تعالى، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وتتمثل يف الدعوة 
اإلى ال�س��الم العاملي والعمل من اأجله من خالل اإقامة عالقات وا�س��عة والتوا�س��ل مع 
دول العامل املختلفة يف ال�س��رق والغرب وال�سمال واجلنوب، من منطلق اإدراكها حلقيقة 
ق اأوا�سر ال�سداقة  اأن انفتاح الدول واملجتمعات على بع�س��ها البع�س من �س��اأنه اأن يعمِّ
�س ال�سور الإيجابية املتبادلة فيما بينها، وهذا يدعم اأجواء ال�سالم  والتقارب بينها، ويكرِّ
والتفاهم واحلوار على امل�س��توى العاملي ويقل�س نزعات ال�س��دام واملواجهة، فيما يوؤدي 
النغ��الق والتقوقع على الذات اإلى زيادة عوامل ال�س��دام واخلالف وتكري�س ال�س��ور 

النمطية ال�سلبية بني املجتمعات املختلفة.
� الطابع الإن�س��اين: ميثل البعد الإن�س��اين جانباً مهماً واأ�سا�س��ياً من جوانب ال�سيا�س��ة 
اخلارجي��ة لدولة الإمارات العربية املتحدة منذ ن�س��اأة الحت��اد يف عام 1971، وقد وجد 
ذلك ترجمته خالل ال�س��نوات املا�س��ية عرب اأدوار اإن�س��انية مهمة قامت بها يف اأكرث من 

منطقة من مناطق العامل، وحظيت باإ�سادة وتقدير كبريين على امل�ستوى الدويل. 
ويرتب��ط اهتمام دولة الإمارات العربية املتحدة بالبعد الإن�س��اين يف �سيا�س��تها اخلارجية 
بروؤيتها لطبيعة العالقات الدولية ب�س��كل عام، وهي روؤية ُتعلي من قيمة ال�سالم واحلوار 
والتفاهم كاأ�س��ا�س لهذه العالقات وللتعامل مع امل�سكالت والأزمات يف اإطارها، وتوؤمن 
باأهمية الت�س��امن الدويل يف مواجهة الكوارث والتحديات، واأن ثمة م�س��وؤولية اإن�س��انية 
ودينية واأخالقية تدفع اإلى �س��رورة التحرك ال�س��ريع والفاعل لتخفيف معاناة الب�سر يف 
مناطق ال�س��راعات واحلروب والكوارث؛ لأن من �س��اأن ذلك اأن يعزز التوا�سل والثقة 
ق من عوامل التفاهم على ح�ساب عوامل ال�سراع وم�سبباته، وهذا  بني ال�سعوب مبا يعمِّ
يخدم التنمية وال�س��الم وال�س��تقرار يف العامل كله. والر�سالة الإن�سانية لدولة الإمارات 
العربية املتحدة هي ر�سالة عاملية ولي�ست دينية اأو عرقية اأو مذهبية، فهي تدعو اإلى جندة 
وم�ساعدة املحتاجني يف اأي مكان يف العامل دون نظر اإلى دين اأو عرق اأو لون اأو مذهب، 
وهذا هو الذي جعلها عنواناً للخري والعطاء، واأك�س��بها، قيادة و�سعباً، التقدير والحرتام 
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على امل�س��توى العاملي. ومن اأهم الو�س��ائل التي تتبعها دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
يف تنفيذ �سيا�س��تها الإن�سانية، والتي حر�س��ت قيادتها على اأن تكون بعيدة عن الدعاية 

والإعالم، خا�سة اأن الهدف منها اإن�ساين الطابع واأخالقي التوجه، يربز الآتي:
* امل�س��اعدات الإن�س��انية ملواجهة الكوارث الطبيعية كالزلزل، وتتنوع بني امل�ساعدات 
العيني��ة كاملالب�س والأغطية ومراكز الإيواء والأدوية، بل واإر�س��ال اأطقم عالية التدريب 
للم�س��اعدة عل��ى اإنقاذ املنكوبني، ثم امل�س��اعدات املالية التي لي���س لها حدود، وترتكز 

اأ�سا�ساً يف عمليات اإعادة بناء ما مت تدمريه.
* امل�ساعدات الإن�سانية للمدنيني من منكوبي العمليات احلربية والقتالية، حيث تعمل 
الأجه��زة احلكومية املعنية يف دولة الإمارات العربية املتحدة بكل جد وب�س��رعة خيالية 
للقيام مبهام اإعادة الإعمار مبا فيها مطالب البنية التحتية وامل�ست�س��فيات واملدار�س، لرفع 
املعان��اة عن كاهل احلكومات الت��ي تاأثر مواطنوها من هذه احلرب، بل اإن �س��يوخ دولة 
الإمارات اأنف�س��هم و»اأم الإمارات« يبادرون اإلى تقدمي امل�س��اعدات املبا�سرة انطالقاً من 
تعالي��م حكيم العرب ال��ذي كان القدوة واملثل يف اإنكار ال��ذات ومد يد العون يف كل 

وقت.
* تق��دمي املنح ملختلف الدول ل�س��تكمال امل�س��روعات الوطنية التي تع��ود بالنفع على 
القت�س��اد الوطني، وتزيد من م�س��توى دخل املواطنني، خا�سة يف جمال الزراعة وتوفري 

املياه.
* الإ�س��راع بتقدمي الودائع لبن��وك بع�س الدول العربية للحفاظ عل��ى قيمة عملتها من 

جانب، وت�سجيع ال�ستثمار الداخلي يف هذه الدول من جانب اآخر.
* بناء املطارات املدنية التي ت�س��جع حركة التنقل من واإلى الدول التي تعاين توا�س��ع 
�سبكة مطاراتها اأو تدمريها من جراء ال�سراعات امل�سلحة، وذلك لت�سمن ا�ستمرار روابط 

هذه الدول مع العامل اخلارجي، وتوفر لها �سهولة نقل الب�سائع والحتياجات.
* امل�ساركة يف قوات حفظ ال�سالم اأو م�سروعات اإزالة الألغام، انطالقاً من قد�سية حقن 

الدماء الب�سرية، واحلد من اخل�سائر املادية واملعنوية.
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وتقدي��راً لهذه اجلهود الإن�س��انية، فق��د انطلقت من اأبوظبي يف نوفمرب 2008 املنا�س��دة 
الإن�س��انية املوحدة لالأمم املتح��دة لعام 2009، وهي مبادرة بداأته��ا املنظمة الدولية يف 
عام 1992، وظلت تطلقها ب�س��كل دوري على مدى ال�س��نوات املا�س��ية، وتهدف اإلى 
ح�س��د الدعم الدويل مل�ساعدة ماليني الب�سر يف العامل يف معاناتهم يف مناطق النزاعات 
وال�س��راعات والكوارث. وُتعدُّ هذه هي املرة الأولى التي تطلق فيها املنا�سدة من مدينة 
غ��ري جني��ف اأو نيويورك، منذ اإط��الق املبادرة، كما اأن هدف املنا�س��دة هو الأكرب حتى 

د ب�سبعة مليارات دولر. الآن، وقد ُحدِّ
ول �س��ك يف اأن اختيار الأمم املتحدة لأبوظبي لإطالق هذه املبادرة الإن�س��انية العاملية 
املهمة، لأول مرة من منطقة ال�س��رق الأو�س��ط، اإمنا ي�س��ري اإلى تقدير دويل وا�س��ح لدور 
دول��ة الإمارات العربية املتحدة احليوي يف جمال العمل الإن�س��اين العاملي، وحر�س��ها 
عل��ى التفاعل الإيجابي مع اأي مبادرات، اإقليمي��ة اأو عاملية، يتم طرحها يف هذا املجال. 
وقد اأ�س��ادت اللجنة املنظمة لفعاليات املنا�سدة يف ذلك العام باهتمام القيادة الإماراتية 
بفعالياتها وحر�س��ها على توفري كل الإمكانات لإجناحه��ا وحتقيقها للهدف املرجو منها، 
واملتابعة امل�س��تمرة من قبل �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء رئي�س هيئة الهالل الأحمر، لال�س��تعدادات اخلا�س��ة باملنا�سدة لكي تكون اأكرث 

متيزاً واأكرث عطاء.
وكان من �س��اأن اختيار اأبوظبي لإطالق املنا�س��دة الإن�سانية املوحدة لالأمم املتحدة لعام 
2009، اأن �س��اهم يف ك�س��ب مزيد من الدعم والتاأييد لها، ملا لدول��ة الإمارات العربية 

املتح��دة من ر�س��يد كبري يف جم��ال العمل اخلريي ال��دويل من ناحي��ة، وعمق البعد 
الإن�س��اين يف �سيا�س��تها اخلارجية من ناحي��ة اأخرى، وله��ذا فاإنه اختيار �س��ادف اأهله 
وانط��وى على ر�س��الة رمزية مهمة، لأن النداء الإن�س��اين حينما يخ��رج من اأر�س اخلري 
و�س��احبة الأيادي البي�س��اء وال�س��جل الكبري يف العمل اخلريي، فال �سك يف اأن وقعه 
�س��يكون كبرياً وتاأثريه نافذاً وممتداً، حيث متثل الإمارات العربية املتحدة منوذجاً ُيحتذى 
به يف روؤيتها الإن�سانية احل�سارية التي جتعلها حا�سرة بقوة لتخفيف املعاناة عن النا�س يف 
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اأماكن الكوارث وال�سراعات واحلروب ب�سرف النظر عن دينهم اأو جن�سهم اأو عرقهم اأو 
مكانهم، حتى غدت رمزاً للخري والعطاء و�سورة م�سرفة للعرب وامل�سلمني لدى �سعوب 

العامل املختلفة.
ول �س��ك اأن هذه ال�س��مات الأ�سيلة ل�سيا�س��ة دولة الإمارات العربية املتحدة اخلارجية 
)النفتاح والتوازن وال�س��مول والديناميكية والطابع الإن�ساين( هي التي �سمنت لدولة 
الإمارات العربية املتحدة ح�س��وراً �سيا�س��ياً واقت�س��ادياً وثقافياً فاعاًل على ال�س��احتني 
الإقليمية والدولية، وجعلتها عنواناً لالعتدال واحلكمة وال�سيا�س��ة املتزنة، وطرفاً مقبوًل 
باً به يف كل دول ومناطق العامل، لي�س فقط على امل�س��توى الر�س��مي واإمنا كذلك  ومرحَّ
على امل�س��توى ال�س��عبي، وحمطة مهمة يف زيارات امل�س��وؤولني العرب والأجانب ملنطقة 
اخلليج. كما تتعنيَّ الإ�س��ارة اإلى اأن ال�سيا�سة اخلارجية الإماراتية قد اكت�سبت مزيداً من 
الزخم والفاعلية والن�ش��اط والديناميكية منذ اأن تولى تنفيذها �ش��مو ال�شيخ عبداهلل بن 
زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، حيث اأ�س��في �سموه ب�س��مته ال�سخ�سية على اأداء اجلهاز 
الدبلوما�سي الإماراتي، الذي بات يت�س��م باملباداأة والفاعلية و�سرعة احلركة وال�ستجابة 
لالأح��داث يف خمتل��ف اأرج��اء الع��امل. وقد حتق��ق اإثر ذل��ك العديد م��ن الإجنازات 
الدبلوما�سية، مثل ا�ست�سافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة »اإيرينا«، كما باتت دولة 
الإمارات العربية املتحدة رقماً فاعاًل يف الأحداث الإقليمية، وقوة دفع ل ُي�ستهان بها يف 

حل الأزمات واحلفاظ على الأمن وال�ستقرار الإقليمي والعاملي.

ركائز القوة الناعمة الإماراتية
تتمت��ع دول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة بركائز ع��دة للقوة الناعمة، وه��ي الركائز التي 
اأ�ش��همت، ول تزال، يف بناء �ش��ورة منطية اإيجابية للدولة يف خمتلف الأو�شاط الإقليمية 
والدولية، ويف نظر جميع �سعوب العامل، اإذ ميكن ب�سهولة ر�سد نظرات التقدير والإعجاب 
بالنموذج التنموي و�سيا�سات دولة الإمارات العربية املتحدة يف جميع بقاع العامل، كما 
ميكن ب�سهولة اأي�ساً فهم مدركات ال�سعوب الأخرى عن دولة الإمارات العربية املتحدة، 
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حيث ُينظر اإليها بتقدير عال من قبل هذه ال�س��عوب. وهذا التقدير عائٌد بالأ�س��ا�س اإلى 
�سيا�ساتها الإن�سانية الداعمة لالأمن وال�ستقرار وال�سلم العاملي، وهذا ُيعترب بدوره مردود 
ا�س��تثماٍر تاريخٍي عميق يف العمل ال�سيا�سي واجلهد الإن�ساين منذ ن�ساأة دولة الإمارات 
العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب عام 1971، واأ�س�س له املغفور له باإذن اهلل تعالى، 
ال�س��يخ زايد بن �س��لطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، ووا�س��ل امل�س��ي على درب اخلري 
�س��احُب ال�س��مو ال�س��يخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، وفيما يلي 

ر�سد لأهم الركائز املكونة للقوة الناعمة الإماراتية:

اأوًل: امل�صاعدات الإن�صانية
ميث��ل العمل الإن�س��اين اأولوية متقدمة يف اهتمام��ات دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
ويعك�س روؤيتها احل�س��ارية التي متثل دعامة اأ�سا�س��ية ل�سيا�ستها اخلارجية يف هذا ال�ساأن، 
والتي تنطلق من الإميان باأن ثمة م�س��وؤولية اإن�س��انية واأخالقية تدفع اإلى �سرورة التحرك 
ال�سريع والفاعل لتخفيف معاناة الب�سر يف مناطق الكوارث والأزمات، لي�س فقط ملواجهة 
التحديات الإن�سانية واإمنا اأي�ساً من اأجل تعزيز التوا�سل والثقة والت�سامن بني ال�سعوب، 
ومبا يخدم التنمية وال�س��الم وال�س��تقرار يف الع��امل كله. وُتعدُّ دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة منذ تاأ�سي�سها على يد املغفور له باإذن اهلل تعالى، ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 
»طيب اهلل ثراه«، واأي�س��اً يف ظل قيادة �س��احب ال�سمو ال�س��يخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة، حفظه اهلل، منوذجاً يف العطاء الإن�ساين الذي ل يعرف احلدود اأو احلواجز، 
بعد اأن اأر�ست نهجاً متفرداً يقوم على املبادرة بتقدمي امل�ساعدات مل�ستحقيها دون متييز بني 
جن�س اأو عرق ودين، ولعل هذا ما ُيك�س��ب دورها الإن�س��اين على ال�ساحتني الإقليمية 
والدولية امل�سداقية والفاعلية، ويجعل منها ركناً مهماً وفاعاًل من اأركان العمل الإن�ساين 
الدويل ب�ش��هادة املنظمات العاملية املعنية بتقييم الن�ش��اط الإن�شاين والإمنائي يف العامل. 
ولق��د حلت دولة الإم��ارات العربية املتح��دة يف املرتبة ال�20 بني ال��دول الأكرث عطاًء 
على ال�س��احة الدولية عند مقارنة ن�س��بة امل�س��اعدات التنموية للدولة بالدخل القومي 
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الإجمايل، واملرتبة الثانية �سمن الدول املانحة غري الأع�ساء يف جلنة امل�ساعدات الإمنائية 
التابعة ملنظمة التعاون القت�سادي والتنمية يف عام 2011، ح�سب البيانات التي ن�سرتها 
اللجنة خالل �س��هر يناير 2013، متقدمة بذلك على عدد من الدول املانحة الرئي�س��ية 
يف العامل. الأمر الآخر واملهم الذي اأ�سار اإليه تقرير اللجنة هو اأن دولة الإمارات العربية 
املتحدة قدمت ن�س��بة 0.22 % م�س��اعدات اإمنائية عند ح�سابها مقارنة بالدخل القومي 
الإجم��ايل، وهو ما يف��وق الن�س��بة املتوافق عليها دولي��اً، والتي قررته��ا اجلمعية العامة 
لالأم��م املتحدة الأمم املتحدة، والبالغة 0.7 %، والتي حت��ث الدول املانحة على تقدمي 
امل�س��اعدات التنموية ل�سالح الدول النامية. وهذا يتوافق مع ما جاء يف التقرير ال�سنوي 
الأخري ملكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية الذي �سدر يف �سهر �سبتمرب املا�سي، واأ�سار 
اإل��ى اأن الإم��ارات العربية املتحدة اأنفق��ت 6.86 مليار درهم من اإجمايل امل�س��اعدات 
اخلارجية )7.74 مليار درهم( على امل�س��روعات التنموية يف الدول النامية، وهو ما يوؤكد 

من دون �سك اأن دولة الإمارات العربية املتحدة من اأكرث الدول املانحة عاملياً.
ومتثل دولة الإمارات العربية املتحدة ركناً اأ�سا�س��ياً يف اأي جهد دويل اأو اإقليمي مل�س��اعدة 
املت�سررين يف مناطق الكوارث والأزمات، وتتجه اإليها الأنظار عند مواجهة اأي حتدٍّ اإن�ساين، 
ودائماً ما كانت على قدر هذه امل�سوؤولية، وهذا ما يت�سح من مواقفها ومبادراتها الإن�سانية 
الأخرية. فقد �س��اركت يف نهاية �س��هر يناير املا�س��ي يف »املوؤمتر الدويل للمانحني« الذي 
ا�ست�س��افته دولة الكويت لدعم الو�سع الإن�س��اين يف �سوريا، وتعهدت بتقدمي م�ساعدات 
مادية قدرها 300 مليون دولر لهذا الغر�س، كما حتركت مل�س��اعدة ال�سعب اليمني على 
اأكرث من م�س��توى، فكانت مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل،، بتخ�س��ي�س مبلغ 500 مليون درهم ل�س��راء مواد غذائية ت�ستفيد منها 
نحو مليون اأ�س��رة على م�س��توى اجلمهورية اليمنية ال�سقيقة، هذا اإ�س��افة اإلى ما قدمته، 
وتقدمه، من م�ساعدات اإن�سانية واإمنائية للعديد من الدول العربية ال�سقيقة مل�ساعدتها على 
جتاوز الأزمات املختلفة التي تواجهها، كما تقوم بدور متميز يف تن�س��يق اجلهود الإقليمية 

والدولية اخلا�سة بربامج املعونات وامل�ساعدات لكل من اأفغان�ستان وباك�ستان.
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وقد بات الوجه الإن�س��اين والب�سمات الإغاثية لدولة الإمارات العربية املتحدة حا�سرة 
يف خمتل��ف مناط��ق الك��وارث والأزمات، من خ��الل مبادرات وخط��ط اإغاثية عاجلة 
تخفف من معاناة ال�سحايا، وت�ساعدهم على جتاوز الظروف ال�سعبة التي يعي�سونها. ويف 
هذا ال�سياق، وتنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة، حفظه اهلل، فقد قامت اإدارة امل�س��روع الإماراتي مل�س��اعدة باك�س��تان، وبالتعاون 
مع موؤ�س�س��ة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال الإن�س��انية، بتوزيع 20 األف �س��لة غذائية 
على الأ�س��ر النازحة من العمليات الع�سكرية يف اإقليم خيرب بختونخوا ومنطقتي �سمال 
وجنوب وزير�س��تان بجمهورية باك�س��تان الإ�س��المية، كما قامت هيئ��ة الهالل الأحمر 
الإماراتي برعاية م�سروع »اإفطار ال�سائم« الذي تنفذه يف باك�ستان يف اإطار اأعمالها اخلريية 
والإن�سانية، وجهودها يف اإي�سال م�ساعدات رم�سان اإلى ال�سرائح الفقرية والأيتام وذوي 

الحتياجات اخلا�سة والأ�سر ال�سعيفة.
ول �سك اأن املرتبة التي تتبووؤها دولة الإمارات العربية املتحدة على هذا ال�سعيد تعك�س 
ال�سيا�سات احلكيمة التي تنتهجها القيادة الر�سيدة للدولة على �سعيد العمل الإن�ساين، 
��د يف جمملها روح العطاء املتاأ�س��لة لدى �س��عب الإم��ارات العربية املتحدة،  كم��ا جت�سِّ
وجهود اجلهات املانحة واملوؤ�س�س��ات اخلريية القائمة يف الدولة، والتي ُت�س��هم بدورها يف 
تقدمي امل�س��اعدات التنموية من م�سروعات تعليمية و�سحية وبنية حتتية وج�سور وغريها، 
اإلى الدول النامية لتوفري حياة اأف�س��ل للمحتاجني واملعوزين من ال�س��عوب الأخرى يف 
خمتل��ف مناطق العامل. وهذه حقيقة ثابت��ة توؤكدها املبادرات الإن�س��انية الرائدة لدولة 
مت  الإمارات العربية املتحدة على ال�س��احة اخلارجية، فعلى مدار ال�س��نوات املا�سية قدَّ
الدولة م�س��اهمات رائدة ونوعية يف هذا املجال، لعل اأهمها تبني مفهوم �س��امل للعمل 
الإن�س��اين ل يق�سره فقط على تقدمي امل�ساعدة اأو املعونة واإمنا يدجمه �سمن جهد تنموي 
طويل الأجل ي�س��هم يف حتقيق التنمية ال�س��املة وامل�س��تدامة واملتوازن��ة يف املجتمعات 

الفقرية.
 يف الوقت ذاته، فاإن دولة الإمارات العربية املتحدة ل تكتفي بالتحرك الفردي اأو �سمن 
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الأطر اجلماعية جتاه املناطق التي ت�س��هد اأزمات اأو كوارث اإن�س��انية، واإمنا تدعو دائماً اإلى 
مزيد من اجلدية والفاعلية يف العمل الإن�س��اين ال��دويل حتى يكون قادراً على التعامل 
مع اأي حتديات اإن�س��انية حمتملة يف اأي منطقة م��ن العامل، من منطلق اإميانها باأن تعميق 
الأبعاد الإن�س��انية يف التفاعالت الدولية من �ساأنه اأن ُي�سيع جواً من ال�سالم وال�ستقرار 
يف العامل يخدم اجلميع، ويعمق روابط احلوار والتفاهم وامل�س��ري امل�س��رتك بني خمتلف 

ال�سعوب.
وقد اأ�سار التقرير ال�س��نوي ملكتب تن�سيق امل�ساعدات اخلارجية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة لعام 2011، اإلى ما قدمته دولة الإمارات العربية املتحدة من منح وم�س��اعدات 
خارجي��ة للعديد من الدول، وكذلك اإلى خمتلف الأن�س��طة الإن�س��انية التي قامت بها 
الدولة يف العديد من مناطق العامل. وي�س��ري ه��ذا التقرير اإلى اأن دولة الإمارات يف ظل 
قيادة �س��احب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، حتر�س 
على تعظيم ال�س��تفادة من امل�س��اعدات اخلارجية ب�سقيها الإن�س��اين والإمنائي، بحيث 
ُت�سهم يف معاجلة اآثار وتبعات الكوارث والأزمات الإن�سانية من ناحية، وت�ساعد على دفع 
جه��ود التنمية يف املجتمع��ات الفقرية من ناحية ثانية. ويذكر التقرير حتديداً اأنه مت اإنفاق 
6.86 ملي��ار درهم من اإجمايل امل�س��اعدات اخلارجية )7.74 مليار( على امل�س��روعات 

التنموية خالل عام 2011، ومبا ميثل ن�سبة 88.5 % من حجم امل�ساعدات الكلية، فيما 
مت تق�دمي 625.3 ملي�ون دره�م للم�س��اعدات الإن�س��انية، وبزي���ادة مق�دارها 54.2 % 
عن العام ال�س��ابق )2010(، ومّت اإنفاق253.1 مليون درهم للم�ساعدات اخلريية، بزيادة 
مة يف عام 2010، ويف الوقت ذاته، تلتزم دولة  مقدارها 36.9 % عن امل�س��اعدات املقدَّ
الإمارات العربية املتحدة بتقدمي 674.9 مليون درهم للم�سروعات امل�ستقبلية. ول �سك 
اأن هذه الإح�ساءات تعك�س اأموراً عدة، يف مقدمتها اأن هناك زيادة يف حجم امل�ساعدات 
اخلارجية خالل العام 2011، �س��واء كانت لأهداف اإمنائية اأو ملواجهة حتديات اإن�س��انية، 
كم��ا اأن هناك يف الوقت ذاته تاأكيداً على موا�س��لة دعم امل�س��روعات امل�س��تقبلية، وهذا 
الأمر ميكن تف�س��ريه يف �س��وء حترك دولة الإمارات العربية املتحدة الفاعل للتعاطي مع 
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التحدي��ات الإن�س��انية التي �س��هدتها العديد من دول املنطقة، �س��واء يف العامل العربي 
نتيجة الأزمات وال�س��راعات ال�سيا�س��ية التي ت�س��هدها بع�س الدول، اأو يف العديد من 
مناطق الكوارث والأزمات التي خّلفت وراءها اأو�س��اعاً اإن�س��انية �سعبة، كما يف منطقة 
الق��رن الإفريقي واأفغان�س��تان وباك�س��تان. والأمر الثاين اأن امل�س��اعدات اخلارجية التي 
مها دولة الإمارات العربية املتحدة ت�ستند بالأ�سا�س اإلى دعائم اأخالقية، جتد روافدها  تقدِّ
يف امل��وروث الثقايف واملجتمعي ل�س��عب الإمارات الذي يوؤمن بالت�س��امن والتكافل يف 
�س  م�س��اعدة املحتاجني، وت�س��تند كذلك اإلى تراث طويل من العطاء وعمل اخلري، اأ�سَّ
قه  له املغفور له باإذن اهلل تعالى، ال�س��يخ زايد بن �سلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، ويعمِّ
وي�س��يف اإليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل،، 
ال��ذي ُيعدُّ رمزاً للعمل الإن�س��اين، ملا يقوم به �س��موه من اأدوار رائ��دة يف خدمة العمل 
الإن�س��اين وتعظيم مردوداته الإيجابية على ال�س��عيدين الداخل��ي واخلارجي. ولعل ما 
يوؤك��د هذا البعد الأخالقي، ح�س��بما ج��اء يف التقرير، هو تعدد ال��دول واملناطق التي 
�س��ملتها امل�س��اعدات اخلارجية خالل العام املا�سي، حيث ا�ستفاد من هذه امل�ساعدات 
128 دولة، اإ�س��افة اإلى املنظم��ات والهيئات العاملة يف املجال اخلريي والإن�س��اين، ما 

ه للتخفيف من معاناة الب�س��ر يف اأي  يعن��ي اأنه��ا ل تتقيد بنطاق جغرايف معني، واإمنا ُتوجَّ
مكان، دون نظر اإلى لون اأو عرق اأو دين.

والأم��ر الثالث اأن دول��ة الإمارات العربي��ة املتحدة حتر�س على تعظيم ال�س��تفادة من 
م�س��اعداتها اخلارجية، بحيث ل تلبي فقط احتياجات اإن�سانية، واإمنا اأي�ساً، وهو عن�سر ل 
يقل اأهمية، ُت�سهم يف دفع عجلة التنمية الجتماعية وال�سحية والتعليمية يف املجتمعات 
حه التقرير بجالء، حني ي�سري اإلى اأنه كان ملبادرات دولة الإمارات  الفقرية، وهذا ما يو�سِّ
العربي��ة املتحدة التنموية يف عدد كبري من الدول حول العامل، دور مهم يف اإن�س��اء بنية 
حتتية اأ�سا�سية ت�س��مل الطرق واملدار�س وامل�ست�سفيات و�سبكات اإمدادات املياه، وذلك 

من اأجل تعزيز التقدم ال�سامل جلميع مواطني الدول التي مّت تنفيذ م�سروعات فيها.
ول �سك اأن الدور الإن�ساين الذي تقوم به دولة الإمارات العربية املتحدة، يحظى بتقدير 
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دويل متزايد، ملا يتميز به هذا الدور من فاعلية وبعد اإن�ساين واإح�سا�س عميق بامل�سوؤولية 
اجلماعي��ة امل�س��رتكة يف تخفيف معان��اة الفقر والت�س��رد واللجوء والعوز ملاليني الب�س��ر 
حول العامل، كما يعك�س قناعة دول��ة الإمارات العربية املتحدة بقيمة التوحد والتعاون 
والتن�س��يق الدويل ملواجهة التحديات التي تهدد الب�سر يف اأي بقعة من البقاع، وهذا ما 
عربَّ عنه بو�س��وح اأمني عام الأم��م املتحدة، بان كي مون، خ��الل زيارته للدولة، حينما 
اأ�س��اد بدور دولة الإمارات العربية املتحدة وموؤ�س�س��اتها اخلريية، يف م�س��اعدة ال�سعوب 
املحتاجة، وباملواقف الإن�س��انية واخلريية لقيادة الدولة، التي متد يد العون وامل�ساعدة اإلى 
كل من يحتاج اإليهما، منوهاً مب�ساعداتها القيِّمة خالل موؤمتر املانحني الذي ُعقد يف دولة 

الكويت مل�ساعدة ال�سعب ال�سوري.
اإن التقدي��ر ال��دويل املتزايد لدور دولة الإمارات العربية املتحدة الإن�س��اين مل ياأت من 
فراغ، واإمنا هو ترجمة ملا تقوم به حتت قيادة �س��احب ال�س��مو ال�س��يخ خليفة بن زايد اآل 
نهي��ان رئي�س الدولة، حفظ��ه اهلل، من جهود حثيثة للحد من اآث��ار وتداعيات الكوارث 
والأزمات الإن�سانية التي ت�سهدها العديد من دول العامل، والتخفيف من معاناة الفئات 
املت�سررة فيها، وم�ساعدتها على جتاوز الظروف ال�سعبة التي تعي�سها، ولذلك فقد اأ�سبح 
العمل الإن�س��اين الإمارات��ي منوذجاً للفاعلي��ة والكفاءة والإجناز، لأن��ه اأوًل يرتكز على 
موؤ�س�سات قوية حتظى بالدعم والرعاية من جانب القيادة الر�سيدة، وثانياً لأنه ينطلق من 
روؤية ح�س��ارية ترى اأن اأهداف العمل الإن�س��اين ل تقت�سر فقط على تقدمي امل�ساعدات 
اأو املعون��ات، واإمن��ا اأي�س��اً امل�س��اهمة يف حتقيق اأهداف التنمية ال�س��املة وامل�س��تدامة يف 

املجتمعات التي تتلقاها. 

ثانيًا: مكانة املراأة يف املجتمع
ُتع��دُّ املكانة الت��ي تتمتع بها املراأة يف اأي جمتمع موؤ�س��راً لنفتاح هذا املجتمع وحت�س��ره 
ومقدرته على ال�ستفادة من اأفراده يف حتقيق اأهدافه التنموية من دون اإق�ساء اأو تهمي�س 
لأ�س��باب ثقافية اأو ح�س��ارية اأو دينية اأو غري ذلك. ويف هذا الإطار متثل دولة الإمارات 
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العربي��ة املتحدة بوؤرة �س��وء نا�س��عة يف الع��امل اأجم��ع، ويف املنطقة العربي��ة على وجه 
اخل�س��و�س، حي��ث حتظى املراأة الإماراتية مبكانة بارزة يف عملي��ة التنمية. وقد نالت منذ 
تاأ�سي�س دولة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�سمرب عام 1971، كل الهتمام 
بف�س��ل دعم ورعاية رائدة النه�س��ة الإماراتية �سمو ال�س��يخة فاطمة بنت مبارك، رئي�سة 
الحتاد الن�سائي العام، الرئي�س الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية، رئي�سة املجل�س الأعلى 
لالأمومة والطفولة، »اأم الإمارات«، التي ُتعدُّ منوذجاً م�س��رفاً للم��راأة الإماراتية والعربية، 
ل الكثري من املفاهيم املغلوطة ب�ساأن املراأة الإماراتية واخلليجية  حيث ا�س��تطاعت اأن تبدِّ
والعربية، وتقدم �س��ورة اإيجابية نا�س��عة عنها على ال�س��احة الدولية جتمع بني التم�سك 
بالثوابت الدينية والثقافية واحل�سارية والتفاعل الإيجابي مع معطيات الع�سر ومتطلباته. 
وميثل تعليم املراأة هدفاً وغاية بالن�س��بة اإلى دولة الإمارات العربية املتحدة منذ ن�س��اأتها، 
وبف�س��ل دور املوؤ�س�سات القائمة على حتقيق اأهداف التنمية املتعلقة باملراأة، وعلى راأ�سها 
»الحتاد الن�س��ائي العام«، الذي يحظى برعاية كرمية من »اأم الإمارات«، احتل الهتمام 
بتعليم املراأة �س��دارة الأولويات التنموية للدولة منذ البداية، ومل يكن ذلك من منطلق 
اأنها ت�س��كل ن�سف املجتمع فقط، بل لأن تعليمها �سيكون له قيمة م�سافة يظهر ناجتها يف 
عملية التنمية، نتيجة لإ�سهام عنا�سر املجتمع كافة ومن دون ا�ستثناء يف العمل التنموي، 
وهذا ما بات املجتمع الإماراتي يح�سده يف ال�سنوات الأخرية من تزايد للتعليم واإ�سهام 

جاد وقوي للمراأة يف امل�سرية التنموية الناه�سة.
فبف�سل اجلهود املبذولة حققت املراأة الإماراتية جناحات كبرية على �سلم التعليم، حيث 
ت�س��ري الإح�س��اءات اإلى اأن الإناث ميثلن نح��و 52.7% والذكور نح��و 47.3 % من 
اإجمايل امل�سجلني يف مرحلة التعليم قبل اجلامعي، ما يعني اأن ن�سبة الإناث اإلى الذكور 
يف التعليم قد بلغت 111.5%. كما ت�س��ارك املراأة الإماراتية يف �سغل وظائف الهيئات 
التدري�س��ية، حيث تب�لغ ن�س��ب��ة املعلم���ات الإناث اإلى املعلم���ني الذك�ور يف احللق�ة 
الأول��ى من التعليم الأ�سا�س��ي بالدولة نحو 545.2%، وت�س��ل هذه الن�س��بة اإلى نحو 
133.7% يف احللقة الثانية من التعليم الأ�سا�س��ي، ونحو 118.6% يف احللقة الثانوية، 
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بح�سب بيانات »املركز الوطني لالإح�ساء«. كما حر�ست دولة الإمارات العربية املتحدة 
منذ ن�س��اأتها على توفري كل القوانني التي ت�س��من حقوق الأفراد يف املجتمع، دون متييز 
بني رجل وامراأة. وجاء د�س��تور دولة الإمارات العربية املتحدة مبيناً احلقوق والواجبات 
للجمي��ع دون متيي��ز، يف اإطار امل�س��اواة وتكافوؤ الفر�س والعدالة بني اجلن�س��ني. ومن بني 
الق�سايا املهمة يف هذا ال�ساأن، امل�ساواة بني اجلن�سني يف احلرية يف اختيار العمل واملهن.

واهتم��ت الدولة بتمكني املراأة، فق��د فتحت الباب لاللتح��اق بالوظائف العامة جلميع 
املواطنني، ن�س��اًء ورجاًل. وبف�سل اجلهود املبذولة، فاإن املراأة الإماراتية ت�سغل حالياً نحو 
66% من وظائ��ف القطاع احلكومي، من بينها 30% يف الوظائف القيادية املوؤثرة، ويف 

مواقع اتخاذ القرار يف املوؤ�س�سات التي يعملن بها. واأ�سبحت املراأة الإماراتية قادرة على 
امل�ش��اركة يف الن�شاط القت�شادي على امل�ش��توى الوطني، فارتفعت ن�شبة م�شاهمتها يف 
اإجمايل عدد امل�س��تغلني يف القطاعني احلكومي واخلا�س على م�س��توى الدولة، من نحو 
11.6% يف عام 1995 اإلى نحو 25% يف عام 2010. والأمر ل يقت�سر على الوظائف 
التقليدية، ففي املجال ال�سيا�سي ت�سغل املراأة الإماراتية نحو 30% من الوظائف القيادية 
العليا املرتبطة باتخاذ القرار يف الدولة، ونحو 10% من وظائف ال�س��لك الدبلوما�س��ي، 
وت�سغل �سبع�ة مق�اع�د يف املجل�س الوطني الحتادي، بن�سبة 17.5% من عدد املقاعد، 
بالإ�س��افة اإلى من�س��ب النائب الأول لرئي�س »املجل�س الوطني الحتادي«. كما اأن املراأة 
الإماراتية ت�س��غل حالياً اأربعة منا�س��ب وزارية، وتتولى من�س��ب الأم��ني العام ملجل�س 
ال��وزراء. وجممل هذه الإح�س��اءات والأرقام ُيعدُّ دعامة ل�س��ورة اإيجابي��ة بالغة التاأثري 
للمجتم��ع الإمارات��ي، ومتثل بدورها دعامة لق��وة النموذج التنم��وي يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

ثالثًا: التعليم
اجتهت دولة الإم��ارات العربية املتحدة منذ نحو عقد من الزمن اإلى الرتكيز على تطوير 
التعليم يف خمتلف مراحله، ويقود خطط الدولة يف هذا الإطار الفريق اأول �س��مو ال�سيخ 
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حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة رئي�س 
جمل���س اأبوظبي للتعليم، حيث يويل �س��موه التعليم اهتماماً بالغاً، ويحر�س على متابعة 
خطط تطويره وتطوره بال�ستفادة من خمتلف النماذج التعليمية الرائدة عاملياً. وي�سطلع 
�سموه بدور جمتمعي كبري يف اإطار احلث على الهتمام بالتعليم باعتباره ركيزة من ركائز 

التقدم والنه�سة، واأي�ساً باعتباره ركناً لقوة النموذج الإماراتي والقوة الناعمة للدولة.
م �س��نوياً  وعلى هذا ال�س��عيد، اأطلق �س��موه العديد من املبادرات واملكرمات التي ُتقدَّ
للط��الب املتفوقني يف ال�س��فني العا�س��ر واحلادي ع�س��ر، ومنه��ا توفري برنام��ج تدريبي 
�س��يفي باخل��ارج للمتفوقني من الطالب والطالبات، من خ��الل ابتعاثهم اإلى عدد من 
اجلامعات واملعاهد العاملية املتخ�س�س��ة ملدة 4 اأ�س��ابيع. وهذه املبادرة املهمة ل تركز فقط 
على تنمية مهارات تعلُّم اللغة الإجنليزية، واإمنا اأي�س��اً ت�س��عى اإلى اإك�س��ابهم مهارات يف 
القيادة والعتماد على النف�س، والتعرف عن قرب على ح�س��ارات وثقافات ال�س��عوب 
الأخ��رى التي �س��يزورونها. ويدرك املتابع له��ذا الربنامج منذ انطالقه ع��ام 2006، اأنه 
اأ�س��بح اإحدى املبادرات التعليمية والثقافية املهمة، بدليل تزايد اأعداد امللتحقني به من 
ع��ام اإل��ى اآخر، فقد ب��داأ ب��� 60 طالباً فقط اإلى اأن و�س��ل العدد ه��ذا العام اإلى 500 
طال��ب وطالب��ة، مت ابتعاثهم موؤخراً اإلى عدد من املعاهد املتخ�س�س��ة يف اململكة املتحدة 
واأيرلندا واأ�س��رتاليا ونيوزيلندا، ملدة اأربعة اأ�س��ابيع. واملوؤكد اأي�ساً اأن هذا الربنامج يت�سق 
مع جوهر ال�سرتاتيجية العامة يف جمال التعليم، وخ�سو�ساً فيما يتعلق برعاية املتميزين 
واملتفوقني من الطالب وت�سجيعهم والهتمام بهم منذ املراحل الدرا�سية الأولى وحتى 
تخرجه��م من اجلامعات واملعاه��د العليا، باعتبارهم ثروة وطني��ة وباعتبار رعايتهم واجباً 
وطنياً، وباعتبار اأن م�س��تقبل هذا الوطن مرتبط بهم اأكرث من �س��واهم. ول �سك اأن هذه 
املبادرة ل تنف�س��ل عن مبادرات اأخرى عديدة يتبناها الفريق اأول �س��مو ال�سيخ حممد 
ب��ن زايد اآل نهيان لرعاية الطالب املتفوقني، كمنحة املتفوقني من خريجي جامعة زايد، 
الذين يرغبون يف ا�س��تكمال تعليمهم العايل �س��واء يف جامع��ات الدولة اأو خارجها يف 
اأرقى اجلامعات العاملية. وتوؤكد هذه املبادرات واملنح يف جمملها اأن القيادة الر�س��يدة يف 
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دولة الإمارات حتتفي دوماً باأبنائها املتفوقني وترعاهم، ما ي�سب يف جممله يف خانة تدعيم 
ركائز النموذج الإماراتي التنموي وتعزيز �سمات القوة الناعمة الإماراتية اإقليمياً ودولياً، 
حي��ث يتحول التعليم يف دولة الإمارات العربية املتحدة تدريجياً اإلى منوذج ملهم لدول 

املنطقة و�سعوبها.

رابعًا: الثقافة والفنون
مل تُعد الثقافة والفنون يف دولة الإمارات العربية املتحدة قطاعاً تنموياً ثانوياً يف ال�سنوات 
الأخرية، بل حتولت اإلى قطاع رئي�س��ي وحيوي �س��من اخلطط التنموية. حيث ت�س��هد 
دولة الإمارات العربية املتحدة حراكاً ثقافياً وا�س��عاً وملحوظاً، وباتت مدن اأبوظبي ودبي 
وال�ش��ارقة عوا�ش��م ثقافية عاملية يف خمتل��ف الفنون والأمناط الثقافي��ة، من الكتب اإلى 

املتاحف واملهرجانات ال�سينمائية والفنون الت�سكيلية وال�سعر والغناء.
وت�س��هد العا�س��مة اأبوظبي على مدار الع��ام العديد من الفعالي��ات الثقافية التي باتت 
تعك�س مكانتها كوجهة عاملية للثقافة، ومن�سة لاللتقاء والتوا�سل بني الثقافات املختلفة. 
ومن ب��ني هذه الفعاليات، معر���س اأبوظبي الدويل للكتاب. ويف هذا ال�س��ياق، يجري 
العمل على اإمتام بناء »متحف اللوفر-اأبوظبي«، الذي ُيعترب اأول متحف عاملي يف العامل 
العرب��ي، وهو من اأبرز املوؤ�س�س��ات الثقافية الرائدة التي يج��ري تطويرها يف قلب املنطقة 
الثقافية يف جزيرة ال�سعديات. ومن املقرر اأن ي�سم املتحف، الذي ميتد على م�ساحة 25 
األف مرت مربع، �سالت عر�س فنية دائمة يتم فيها عر�س لوحات ور�سومات ومنحوتات 
وخمطوط��ات اأ�س��لية ومقتنيات اأثرية واأعمال ت�س��كيلية من خمتلف اأنح��اء العامل. اأما 
ال�س��الة املوؤقتة، ف�ستكون خم�س�سة لتنظيم املعار�س املوؤقتة �سمن اأعلى املعايري الدولية. 
وُي�س��اف »متحف اللوفر« اإلى متحفني اآخرين �س��يتم افتتاحهم��ا يف املنطقة الثقافية يف 
ال�س��عديات، هما: »متحف ال�س��يخ زايد الوطني«، واملتوقع افتتاحه عام 2016، والذي 
يعر���س تاريخ دولة الإمارات العربية املتحدة، و�س��رية موؤ�س���س الدول��ة املغفور له باإذن 
اهلل ال�س��يخ زايد بن �س��لطان اآل نهيان »طي��ب اهلل ثراه«، وال��رتاث الإماراتي، ومتحف 
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ع افتتاحه يف ع��ام 2017، ويقدم اأب��رز الإجنازات الفنية  »جوجنه��امي- اأبوظب��ي«، املتوقَّ
يف ع�س��رنا احلايل. وهناك اأن�س��طة ثقافية اأخرى عديدة مثل م�س��روع »كلمة« للرتجمة، 
الذي يفتح باباً وا�س��عاً للجمهور العربي لالطالع على جميع اأوجه احل�سارات الإن�سانية 
والثقافات املختلفة. وهذا امل�سروع م�سروع ح�ساري نظراً اإلى ما يوفره للمتلقي من فر�س 
اللتق��اء بالآخر املختلف دون اأن يتح��رك من مكانه، والطالع عل��ى مكونات ثقافته. 
وهذا امل�س��روع جنح منذ عام 2008 وحتى ع��ام 2011، بالتعاون مع اأكرث من 200 دار 
ن�س��ر عاملية، يف ترجمة اأكرث من 500 كتاب عن خمتلف لغات العامل، وهو ما ي�س��كل 
30% من اإجمايل عدد الكتب املرتجمة على م�س��توى الوطن العربي خالل ال�سنوات 

ال�ست املا�سية.
كما تربز اأي�س��اً جائزة ال�س��يخ زايد للكتاب التي تهدف اإلى تقدير املفكرين والباحثني 
موا اإ�س��هامات جليلة وابت��كارات يف الفكر، واللغة، والأدب، والعلوم  والأدباء الذين قدَّ
الجتماعية، ويف ثقافة الع�س��ر احلديث ومعارفه، اإ�سافة اإلى تكرمي ال�سخ�سيات الفاعلة 
الت��ي قدمت اإجنازات متميزة على امل�س��توى العربي اأو العامل��ي، وُتعترب واحدة من اأكرب 

اجلوائز يف العامل واأ�سهرها.
واإ�س��افة اإلى ما �سبق، هناك برامج فنية وثقافية ذائعة ال�سيت اإقليمياً، مثل برنامج �ساعر 
املليون ومهرجاين اأبوظبي ودبي لل�سينما اللذين باتا من اأبرز مهرجانات ال�سينما اإقليمياً 
يف ظل الأو�س��اع ال�س��عبة التي تعانيها مهرجانات قدمية مثل القاهرة ودم�سق وغريهما. 
وت�سيف هذه الأدوات الثقافية املزدهرة قوة ناعمة اأخرى للنموذج الإماراتي، بحيث مل 
تعد دولة الإمارات العربية املتحدة عبارة عن اقت�س��اد وبور�سات وا�ستثمارات فقط، بل 
حتولت اأي�س��اً اإلى قبلة للثقافة والفنون والإبداع الب�سري، مع احتفاظها بتوافق وان�سجام 
بني هويتها العربية الإ�س��المية وانفتاحها على ثقافات ال�سعوب الأخرى، بحيث غدت 
حلقة و�سل بني احل�سارات ومنرباً للحوار احل�ساري والفكر الراقي. وتتوقع تقارير دولية 
اأن ت�س��بح اأبوظبي �ساحبة الريادة الثقافية يف املنطقة يف امل�ستقبل القريب، وذلك نتيجة 
تبنيها لهذه امل�س��روعات الثقافية العاملية واملحلية، التي �س��ترثي امل�سهد الثقايف الدويل 
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والإقليمي، مبا يف ذلك اأي�س��اً تنظي��م املعار�س الفنية، مثل معر�س ف��ن اأبوظبي، الذي 
ي�ستقطب اأبرز �سالت العر�س الفنية يف العامل.

خام�صًا: منوذج التعاي�ش والت�صامح املجتمعي
ُيعدُّ منوذج الت�س��امح والتعاي�س الثقايف والإن�س��اين بني اأفراد املجتمع الإماراتي، وحيث 
يعي�س نحو 202 جن�س��ية يف واح��دة من اأكرث دول العامل اأمناً وا�س��تقراراً، دعامة بالغة 
التاأث��ري للقوة الناعمة الإماراتية، لكون��ه يتحقق يف وقت تعاين فيه معظم املجتمعات يف 
خمتلف اأرجاء العامل �سراعات عرقية ومذهبية واأيديولوجية وفكرية ُتدفع �سريبُتها غاليًة 
من اأمن املجتمعات وا�س��تقرارها. ويرتكز النموذج الإماراتي يف هذا ال�ساأن على موقف 
ثابت ومبدئي لدولة الإمارات العربية املتحدة، ينبذ التطرف والتع�سب اأياً كان م�سدره، 
وُيعلي قيم الت�سامح واحلوار بني الأديان والطوائف والثقافات املختلفة، باعتبارها املدخل 
الأمثل للتعاي�س امل�س��رتك وتعزيز اأركان ال�س��الم والأمن يف الع��امل. فاملعروف اأن دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة حاملة لر�س��الة العتدال، كما اأنها تنب��ذ الإرهاب والتطرف 
بكل �س��وره، وتهت��م اهتماماً بالغ��اً بحماية الأدي��ان جميعها واحرتامها وحرية ممار�س��ة 
ال�سعائر الدينية و�س��المة معتنقيها واحرتام الآخر. وهذا هو نهج دولة الإمارات الثابت 
دائماً، ففي كل مرة تربز فيها نزعات التع�س��ب، خا�س��ة التع�سب الديني، على ال�سطح 
يف العامل يكون ال�س��وت الإماراتي عالياً يف تاأكيد �س��رورة مواجهة مثل هذه النزعات 
والت�س��دي الق��وّي واجلاد لها من خالل املنظمات واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة املعنية، وعرب 
حتركات واعية وحكيمة. وحتر�س الدولة على توفري اأجواء التعاي�س وال�س��تقرار العاملي، 
اإدراكاً ويقين��اً منها اأن اأخطر ما ميكن اأن يواجه العامل هو النزلق اإلى �س��راعات ذات 
طاب��ع ديني اأو طائفي اأو عرق��ي، ملا قد يرتتب على مثل هذه ال�س��راعات من تداعيات 

خطرة على الأمن وال�سلم العامليني.
وتوؤمن دولة الإمارات العربية املتحدة وقيادتها الر�س��يدة باأن الختالف الثقايف والديني 
والعرقي ينبغي األ يكون م�س��دراً للعداء وال�س��راع بني الأمم واملجتمعات، واإمنا هو يف 
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الأ�س��ا�س دافع اإلى احل��وار والتقارب يف ما بينه��ا. فاإذا ما اآمن اجلميع بقيمة الت�س��امح 
التي ُتعدُّ من القيم امل�س��رتكة يف خمتلف الأديان ال�س��ماوية، اأ�سبح بالإمكان التعاي�س 
وقب��ول الآخر واحرتامه مهم��ا كانت درجة اخلالف معه، وله��ذا تدعو دوماً يف املحافل 
اء  املختلفة اإلى �س��رورة و�سع ا�س��رتاتيجيات حملية واإقليمية وعاملية تعزز قيم احلوار البنَّ
ب��ني الثقاف��ات واح��رتام املعتقدات والأديان ون�س��ر ثقافة ال�س��الم، بهدف الت�س��دي 
ملحاولت ت�س��ويه الأديان والتحري�س على الكراهية الدينية. كما تقف الإمارات دائماً 
�سد الإرهاب الذي ي�ستهدف الأبرياء يف كل مكان، ويهدد �سالم العامل ويعوق تنميته، 
��ر ويو�سح دعائم ومقومات  ويزرع بذور العداء واحلقد بني �س��عوبه. وهذا يف جممله يف�سِّ
النموذج الفريد يف الت�س��امح والتعاي�س الديني الذي ل ي�س��من للجن�س��يات املختلفة 
التي تعي�س على اأرا�س��ي الدولة ممار�س��ة �س��عائرها الدينية يف حرية تامة فقط، واإمنا يعرب 
اأي�س��اً عن روؤيتها احل�سارية الداعمة للحوار والنفتاح والتعاي�س بني خمتلف احل�سارات 
والأديان والثقافات ملواجهة كل مظاهر التع�س��ب والتطرف اأياً كان م�س��درها، والعمل 

على تكري�س اأجواء ال�سالم والوئام والأمن على ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

هل حتولت جتربة الإمارات التنموية اإلى منوذج؟
تق��ول الدكتورة فاطمة ال�س��ايغ يف مقال لها ن�س��ر موؤخ��راً، اإن دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة قد حتولت اإلى منوذج عاملي ملهم يف العديد من املجالت والقطاعات التنموية، 
واعت��ربت اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تقّدم النموذج والقدوة منذ تاأ�س��ي�س دولة 
الحتاد يف الثاين من دي�س��مرب عام 1971، حيث كان قيام الحتاد يف حد ذاته انت�س��اراً 
على ال�سائد واملطبَّق يف تلك الفرتة. وما جعله ن�سراً هو املكان والزمان. فلم تكن منطقة 
اخلليج باأ�س��رها تع��رف الحتادات اأو تعودت اأن ت��رى احتاداً قوياً وناجحاً وم�س��تمراً من 
حولها، ومل يكن الزمان يعرف الحتادات القوية الدائمة. لقد جذبت التجربة ال�سيا�سية 
الإماراتية الأنظار اإليها، لي�س بحكم كونها اأمنوذجاً فريداً لالأنظمة ال�سيا�سية اخلالقة فقط، 
ولكن لمتالكها كل عوامل النجاح وال�س��تمرارية اأي�س��اً. فا�ستقرارها ال�سيا�سي اأ�سهم 
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يف ا�س��تقرارها القت�سادي والجتماعي. وما �ساعد التجربة الإماراتية اأنها اأوجدت كياناً 
�سيا�س��ياً قوياً ترفده بنية حتتية متطورة. واأ�س��بحت الإمارات متثل لالآخر جناحاً �سيا�س��ياً 
مغايراً لل�س��ائد يف تلك املنطقة التي مل ُيَر فيها اإل الت�س��رذم وال�س��عف. لذا اأ�س��بحت 
التجربة ال�سيا�س��ية م�س��رباً لالأمثال يف الق��درة على الإتيان بامل�س��تحيل يف مدة زمنية 
ل �س��ناعات  ق�س��رية. واقت�س��ادياً، مل يَر الآخر يف منطق��ة اخلليج كلها اإل بئر برتول ميوِّ
الغرب وميده باحتياجاته من م�س��ادر الطاقة. ومل يكن يرى اإل اقت�ساداً ريعياً ن�ساأت من 
حوله م�سروعات طفيلية منت دون تخطيط اأو روؤية م�ستقبلية... اقت�ساداً اعتمد على مورد 
واحد ووحيد هو النفط. ولكن جتربة دولة الإمارات خالل العقود الأربعة املا�سية قلبت 
كل املوازين. باتت دولة الإمارات، بف�س��ل التخطيط اجليد والروؤية امل�س��تقبلية البعيدة 
الأمد، متتلك ثاين اأقوى اقت�س��اد يف منطقة ال�سرق الأو�سط. ومل يزل النفط ميثل مورداً 
مهم��اً للدخل القومي، ولكن بات��ت جتارتها اخلارجية تدر دخاًل كب��رياً عليها. وحتولت 
الإمارات اإلى مركز للمال والأعمال ي�س��اهي مراكز املال العاملية، مثل: لندن ونيويورك 
وهوجن كوجن و�س��نغافورة. ويف الإمارات اأي�س��اً بات�ت ال�سياح�ة متثل مورداً مهم�اً للدول�ة 
كله���ا ولكل اإم��ارة على ح��دة، فق��د زاره��ا يف عام 2012 مث���اًل نح�و 10 مالي�ني 
�س�ائ�ح، فاأ�س��بح�ت اأبوظب�ي ودبي وم�دن الإم�ارات الأخرى على خ�ارط�ة ال�سياح�ة 
الع�املي�ة بف�س��ل امتالكه�ا بني�ة حتتية متطورة وم�س��روعات �سياحية اأهلتها للتناف�س مع 

مدن ال�سرق الأو�سط الأخرى.
راً لها. كما  واأ�س��بحت الإمارات جاذبة لروؤو�س الأموال اخلارجية عو�ساً عن كونها م�سدِّ
اأ�س��بحت الإمارات مركزاً للريادة القت�سادية يف ال�سرق الأو�سط باأ�سره. فقد اأ�سبحت 
م�سروعاتها القت�سادية املتنوعة م�سرباً لالأمثال يف القدرة على الإجناز وحتدي امل�ستحيل، 
وبات��ت الإمارات ُتعرف باأنه��ا بلد املبادرات اخلالقة وامل�س��روعات املتط��ورة واملعار�س 
الدولي��ة الدائمة ومركز الريادة يف املنطقة يف كل �س��يء، بل باتت الإمارات ُتعرف باأنها 
اأمن��وذج للرفاهي��ة يف منط احلياة ويف املعي�س��ة وحتى يف ا�س��تهالك �س��لع الرفاهية. فطبقاً 
لالإح�س��اءات العاملية الأخرية ت�ستورد دولة الإمارات ما قيمته 30% من �سلع الرفاهية 
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كال�سيارات وال�ساعات وغريها يف منطقة ال�سرق الأو�سط. واأ�سبحت دولة الإمارات، يف 
فرتة زمنية ق�سرية من عمر الزمان، متثل لالآخر جناحاً اقت�سادياً باهراً وقدرة على الدميومة 
يف ظ��ل التجاذب��ات والتذبذبات العاملية. وثقافياً، مل يك��ن الآخر يرى يف الإمارات اإل 
�سحراء ت�سودها ثقافة البدو الرحل وتاريخاً قبلياً موغاًل يف القدم ي�ستمد قوته من جذوره 
ال�س��اربة يف عمق ال�س��حراء العربية وتاريخها العربي الإ�سالمي. ومل يكن الآخر يرى 
يف ثقافة الإمارات اأبعد من ذلك. اأدركت الإمارات اأن عليها واجباً وطنياً واإن�سانياً، وهو 
الرتويج لثقافتها وتراثها الوطني، لي�س جذباً لل�سياحة وال�سياح فقط، ولكن حفاظاً على 
ذلك الرتاث واإحياًء له لالأجيال القادمة وللذاكرة الإن�س��انية اأي�س��اً. فقامت بتاأ�س��ي�س 
املتاحف ومراكز الأبحاث والأر�س��فة الوطنية وتاأ�س��ي�س الهيئات الثقافية امل�س��وؤولة عن 
الثقافة والفنون ومرادفاتهما وجذب املتاحف العاملية ت�س��جيعاً للثقافة الإن�سانية، لكونها 
و�سيلة للتفاهم والتوا�سل الإن�ساين الفعال. وجنحت دولة الإمارات يف ذلك جناحاً كبرياً، 
واأ�سبحت يف فرتة ق�سرية قبلة ثقافية عاملية مميزة، فاأ�سبح الآخر م�سطراً اإلى تغيري وجهة 
نظره. اأ�سبحت الإمارات حالياً متثل لالآخر مركزاً ثقافياً عاملياً متوج فيه خمتلف التيارات 
الثقافية والفنية العاملية، واأ�سبحت متاحفها ومراكزها الثقافية قبلة للذائقة الفنية املحلية 

واخلارجية. فال غرو اأن حتتل الإمارات مركزاً ثقافياً مميزاً.
وتختتم الدكتورة فاطمة ال�س��ايغ روؤيتها قائلة اإن الإمارات، وبف�س��ل �سيا�س��اتها اجليدة 
والروؤية امل�ستقبلية الذكية، ا�ستطاعت اأن تغري وجهة نظر الآخر جتاهها. فعو�ساً عن كونها 
م�س��روعاً �سيا�سياً اأ�س��بحت فكراً �سيا�س��ياً، وعو�ساً عن كونها مالذاً �س��كانياً اأ�سبحت 
مركز جذب للعم�الة املاه�رة التي اأ�س��افت ر�س��ي�داً ب�س���ري�اً ق�وي�اً لها، وعو�س���اً عن 
كونها مك�اناً لتالقح الثق�اف�ات اأ�س��بح�ت قبلة ثقافي�ة تق�سدها الذائقة الثقافية والفنية، 
وعو�س��اً عن كونها م�ستورداً مل�س��روعات الآخرين ومنفذاً لها اأ�س��حبت مركزاً لالإبداع 
القت�س��ادي يق�سدها َمْن يريد حتويل حلمه اإلى حقيقة، حيث اأ�سبحت الإمارات متثل 
لالآخر احللم والنجاح، املال والأعمال، والثقاف�ة والتعاي�س ال�س��لمي بني اأعراق الب�س��ر 

املختلفة، ومزيجاً من كل تلك املفردات.
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مظاهر قوة النموذج الإماراتي
احتل��ت دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف عام 2013، ولل�س��نة الثاني��ة على التوايل، 
املرتبة الأولى كبلد الإقامة املف�س��ل بالن�سبة لل�سباب العربي على م�ستوى العامل باأ�سره 
وفقاً لنتائج ا�س��تطالع »اأ�س��داء بري�سون- مار�س��تيلر« ال�س��نوي اخلام�س لراأي ال�سباب 
العربي. واعترب غالبية ال�س��باب العربي امل�س��ارك يف ال�س��تطالع دول��ة الإمارات البلد 
النموذج��ي الذي ي��ودون لبلدانه��م الأم اأن حتاكيه وحتذو ح��ذوه. ويف تطابق مع نتائج 
رها  ا�ستطالع راأي ال�سباب العربي 2012، وا�سلت دولة الإمارات العربية املتحدة ت�سدُّ
قائمة البلدان النموذجية. وعند �س��وؤال ال�س��باب العربي عن ا�س��م البلد الذي يودون 
العي�س فيه، ف�س��لت غالبية امل�س��اركني دولة الإمارات العربي��ة املتحدة على غريها من 
بل��دان العامل. وجاءت دولة الإمارات على قائمة خيارات 31% من عموم امل�س��اركني 
يف ال�س��تطالع الذي �سمل منطقة ال�سرق الأو�سط و�س��مال اإفريقيا، تلتها فرن�سا بن�سبة 
18%، والوليات املتحدة الأمريكية وتركيا بن�س��بة 16%. ولدى �س��وؤال امل�س��اركني 

عن البلد الذي يتمنون اأن ي�س��بح بلدهم مثله، حافظت دولة الإمارات العربية املتحدة 
جمدداً على املرتبة الأولى بن�س��بة 30% من اإجمايل عدد امل�س��اركني. وعند ال�س��وؤال 
ع��ن الدولة التي يرغبون لبلدهم اأن يحذو حذوها كنموذج للنمو والتطور، احتلت دولة 
الإم���ارات العربية املتح�دة كذلك املركز الأول بني جمموع�ة اخليارات املتاحة بن�س��بة 
20%، وهي اأعلى ن�سبة ت�سويت من ناحية الثقة مُتنح لأي دولة، تلتها يف ذلك الوليات 

املتحدة الأمريكية وفرن�سا وال�سني بن�سبة 11% لكل منهما، وتركيا بن�سبة 9%، فاأملانيا 
بن�س��بة 7%. ولل�س��نة الثانية على التوايل، حلت فرن�س��ا يف مقدمة الدول التي يف�سلها 
ال�س��باب العربي خارج املنطقة، وتليها كل من اأملانيا وال�س��ني. وخالفاً لكل من فرن�س��ا 
واأملانيا وال�س��ني واململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية، �س��هدت الهند ارتفاعاً 
طفيفاً يف م�س��توى تف�سيل ال�س��باب العربي لها خالل الأ�س��هر ال� 12 املا�سية، حيث 
ارتفعت ن�س��بة ال�سباب العربي ممن و�سفوها باأنها »مف�سلة جداً« من 28% اإلى %29. 
واأ�س��ندت »اأ�سداء بري�س��ون  مار�ستيلر« اإلى �سركة »بني �س��وين اآند بريلند« العاملة يف 



38

جمال ا�س��تطالعات الراأي العام مهمة تنفيذ الن�س��خة اخلام�س��ة من ا�س��تطالع الراأي 
الأ�سخم من نوعه يف العامل العربي، حيث قامت الأخرية باإجراء ال�ستطالع يف الفرتة 
بني دي�سمرب 2012 ويناير 2103 مب�ساركة ثالثة اآلف �ساب و�سابة ترتاوح اأعمارهم بني 
18و24 عام��اً من دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية )الإمارات العربية املتحدة 

وال�س��عودية وقطر والكوي��ت وعمان والبحرين(، وم��ن العراق وم�س��ر والأردن ولبنان 
وليبي��ا وتون�س، بالإ�س��افة اإلى ثالث دول جديدة هي املغ��رب واجلزائر واليمن. ولدى 
�سوؤال امل�ساركني عن البلد الذي يتمنون اأن ي�سبح بلدهم مثله، حافظت دولة الإمارات 
العربية املتحدة جمدداً على املرتبة الأولى بن�س��بة 30% من اإجمايل عدد امل�س��اركني، 
تلتها فرن�س��ا بن�س��بة 17%، ومن ثم الوليات املتحدة الأمريكية وتركيا بن�س��بة %16، 
واحتلت ال�س��ني املرتبة اخلام�س��ة بن�سبة 13%. وعند ال�س��وؤال عن الدولة التي يرغب 
امل�س��اركون يف ال�س��تطالع لبلدهم اأن يحذو حذوها كنموذج للنم��و والتطور، احتلت 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة جم���دداً املركز الأول بني جمموع���ة اخليارات املتاحة 
بن�س��بة 20%، تلتها ال�سني وفرن�س��ا والوليات املتحدة الأمريكية باإعجاب كبري ل�دى 
امل�س���اركني بن�سب�ة 11% لكل منه�ا، ومن ثم تركي�ا بن�سب�ة 9%، واأملانيا بن�سبة %7. 
ووفقاً لنتائج ا�س��تطالع عام 2013، كانت الرغبة يف العي���س يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة اأكرث و�س��وحاً عند �س��باب اململكة العربية ال�س��عودية، حيث اأعرب 36% من 
ال�س��باب ال�س��عودي عن رغبتهم يف العي�س بدولة الإمارات العربية املتحدة، يتبعهم يف 
ذلك ال�س��باب امل�س��ري بن�س��بة 35%. وقال جوزيف غ�س��وب رئي�س جمل�س الإدارة 
والرئي�س التنفيذي ملجموعة "ميناكوم"، ال�س��ركة الإقليمية الأم ل� » اأ�س��داء بري�س��ون 
مار�س��تيلر« اإن دولة الإمارات العربية املتحدة حققت خالل ال�س��نوات املا�سية اإجنازات 
مثرية لالإعجاب عاملياً عرب جميع املوؤ�س��رات الرئي�سية، وُيعدُّ تركيزها على م�سائل التنوع 
القت�س��ادي والبتكار وتنمية القدرات الب�س��رية مبنزلة العامل الرئي�س��ي لتعزيز قدرتها 
التناف�س��ية عموماً، وهو ما يجعلها ت�ستحق اأن تكون منوذجاً يقتدى به بني الدول العربية 
الأخرى وعند ال�س��باب العربي يف املنطقة. وجاءت ال�س��عبية الوا�سعة لدولة الإمارات 
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العربي��ة املتحدة عند ال�س��باب العربي انعكا�س��اً ملا حققته الدولة من ازدهار وا�س��تقرار 
اقت�س��ادي. وفيما يتعلق بالأ�س��هر ال� 12 املا�س��ية، راأت الغالبية ال�ساحقة من ال�سباب 

الإماراتي اأن بالدهم قادرة على خو�س غمار املناف�سة العاملية.
وقال �س��ونيل جون الرئي�س التنفيذي ل�س��ركة "اأ�سداء بري�سون- مار�س��تيلر" اإن نتائج 
ا�س��تطالع "اأ�سداء بري�س��ون- مار�ستيلر" ال�سنوي لراأي ال�س��باب العربي لعام 2013، 
ُيع��دُّ دلياًل قوياً على منوذج التطوير الناجح الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية املتحدة 
لتحقيق روؤيتها لعام 2021، والرامية اإلى جعلها يف م�ساف اأف�سل دول العامل. وي�سكل 
املوقع ال�س��رتاتيجي املميز لدولة الإمارات العربية املتحدة بني ال�س��رق والغرب حمطة 
التقاء اأكرث من 2.5 مليار �سخ�س �سمن نطاق رحلة جوية ل تتعدى اأربع �ساعات، ناهيك 
عن احت�س��انها اأكرث من 200 جن�س��ية خمتلفة. وحتتل دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
املرتبة الأولى يف العامل العربي �س��من "تقرير ال�س��عادة العاملي 2012" ال�س��ادر عن 
الأمم املتحدة )املرتبة 17 عاملياً( واملرتبة الأولى �سمن "موؤ�سر الرفاهية 2012" ال�سادر 
ع��ن معهد ليجاتوم )املرتبة 29 عاملي��اً(. وحتتل دولة الإم��ارات العربية املتحدة كذلك 
املرتبة الأولى �سمن قائمة "فيوت�سر 15" ال�سادرة عن موؤ�س�سة "فيوت�سر براند"، وذلك 
يف �سدارة 15 دولة يف طريقها لكي تغري امل�سهد القت�سادي وال�سيا�سي والثقايف العاملي 
م�س��تقباًل. كم��ا حتتل دولة الإمارات العربي��ة املتحدة املرتبة الأول��ى يف املنطقة العربية 
على �س��عيد متكني املراأة بح�س��ب "التقرير العاملي للفجوة بني اجلن�س��ني"، ال�سادر عن 
"املنتدى القت�سادي العاملي 2012"، حيث ت�سكل املراأة الإماراتية نحو ثلثي حجم 
الق��وة العاملة يف القط��اع العام، وتتمتع بتمثيل قوي يف "املجل���س الوطني الحتادي". 
اأما على �س��عيد قدرتها التناف�س��ية القت�س��ادية، فاإن دولة الإمارات تقود العامل العربي 
من حيث �س��هولة تاأ�سي�س ال�سركات بح�س��ب تقرير "ممار�سة الأعمال 2013" ال�سادر 
ع��ن "البنك الدويل"، اإل��ى جانب ت�س��نيفها يف املرتبة 26 عاملياً، وهو م��ا ُيعترب تقدماً 
بف��ارق ثالث مراتب ع��ن عام 2012. كما حتتل دولة الإم��ارات العربية املتحدة املرتبة 
24 بح�سب »تقرير التناف�سية العاملية 2012-2013« ال�سادر عن "املنتدى القت�سادي 
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العامل��ي"، واملرتبة 16 يف "الكتاب ال�س��نوي للتناف�س��ية العاملي 2012" ال�س��ادر عن 
»املعهد الدويل للتنمية الإدارية«، متقدمًة بذلك 12 مرتبة عن عام 2011. ومن خالل 
ا�ست�سافتها ملقر »الوكالة الدولية للطاقة املتجددة« )اإيرينا( واإطالقها العديد من املبادرات 
ع حممد بن را�سد للطاقة ال�سم�سية"، تتبنى دولة  الواعدة مثل "مدينة م�سدر" و"جممَّ
الإم��ارات العربية املتحدة منوذجاً تنموياً فريداً يركز على مفهوم ال�س��تدامة. وباعتبارها 
دولة م�س��وؤولة عاملياً وملتزمة بق�سية ال�سالم الدويل، حتتل دولة الإمارات املرتبة ال�� 20 
بني اجلهات املانحة الأكرث �سخاًء يف العامل، حيث قدمت ما يزيد على 163 مليار درهم 

)45 مليار دولر اأمريكي( كم�ساعدات خارجية منذ تاأ�سي�س الدولة.

القوة الناعمة للإمارات... مظاهر وجتليات
قد يت�ساءل اأحدهم: ماذا تعني القوة الناعمة لنا كمواطنني ومواطنات؟ وما هي مظاهرها 
وجتلياتها؟ ويف هذا الإطار ن�سري اإلى اأن الركائز الواردة اآنفاً للقوة الناعمة جتد �سداها على 
اأر���س الواقع من خالل �س��واهد عدة، منها نظرة تقدي��ر للمواطن الإماراتي يف خمتلف 
مدن العامل، وهذه النظرة ي�سوبها يف اأحيان كثرية ح�سد على ما تنعم بها بالدنا من مظاهر 
تقدم ورخاء وتنمية وتطور. ومن مظاهرها اأي�ساً ح�سن ال�ستقبال واحلفاوة التي يقابل بها 
اأي مواطن اإماراتي يف اخلارج، اإدراكاً من اجلميع ملا متثله دولتنا من قيم اأخالقية ومبادئ 
�س��لوكية، بل اإن �سلوك الآخر جتاه مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة ميثل اأحياناً رّد 
جميٍل ملا قد يكون ا�ست�س��عره خالل زيارة اأو اإقامة يف دولة الإمارات. اأ�س��ف اإلى ذلك 
اأن القوة الناعمة هي بالأ�س��ا�س قوة تاأثري هائلة، وبالتايل ت�س��بُّ يف �س��لة حتقيق امل�سالح 
الإماراتي��ة وتنفيذها من بوابة الإقناع والقبول ل من بوابة ال�س��غط والإذعان والإرغام، 
وبالتايل فاإن القوة الناعمة ُتعترب هي الأكرث قبوًل لدى املجتمعات، واأكرث حت�سراً وتاأثرياً. 
وعلى اخللفية ال�سابقة ميكن القول اإن املواطن الإماراتي الذي يتميز ب�سكل عام ب�سلوك 
متح�س��ر اأثن��اء معامالته يف الداخل واخل��ارج، ميثل بدوره ركيزة ودعامة اأ�سا�س��ية لقوة 
النموذج الإماراتي، وي�سيف اإليه مزيداً من التاأثري على �سعيد القوة الناعمة. ول �سك 
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يف اأن كل م��ن زار دوًل اأجنبي��ة يدرك متاماً تاأث��ري القوة الناعم��ة الإماراتية، ويعرف اأن 
ال�س��ورة النمطية لالإمارات يف عيون الآخرين تختلف متاماً عن �س��ورة اأي دولة اأخرى، 
واأنه��ا حتظ��ى بتقدير واإعجاب من قبل العامل اأجمع، وه��ذا اأمر ل ميكن حتقيقه عرب زمن 
ق�س��ري اأو جهد قليل، بل يتطلب ا�س��تثماراً ممتداً عرب العقود وال�س��نوات، وجهداً ب�سرياً 
خارقاً كي تتكر�س ال�س��ورة الذهنية الإيجابية وت�س��ل اإلى ما و�س��لت اإليه من �سمات 

ومزايا اإيجابية باتت مثار حديث العامل اأجمع•

امل�صادر:
www.mofa.gov.ae :موقع وزارة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة -

- موقع املركز الوطني لالإح�ساء بدولة الإمارات العربية املتحدة :
www.uaestatistics.gov.ae

www.rcuae.ae :موقع الهالل الأحمر الإماراتي -
www.un.org/ar :موقع منظمة الأمم املتحدة، تقارير اإمنائية -

- جريدة الحتاد، الأر�سيف، اأخبار وتقارير.
- �سحيفة »البيان«، الأر�سيف، اأخبار وتقارير من�سورة.

- �سحيفة الإمارات اليوم، اأخبار وتقارير من�سورة.
- وكالة اأنباء الإمارات »وام«، اأخبار وتقارير.

- د. فاطمة ح�سن ال�سايغ، ماذا متثل الإمارات لالآخر؟، مقال من�سور باملوقع الإلكرتوين 
ملركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية، بتاريخ 2013/8/27.

- اأحمد ح�سن املعيني، عر�س كتاب »القوة الناعمة و�سيلة النجاح يف ال�سيا�سة الدولية« 
http:// :ل�جوزيف �س. ناي، مركز اآفاق للدرا�سات والبحوث على الرابط الإلكرتوين

aafaqcenter.com/index.php/post/979

http://ar.wikipedia.org/wiki :مو�سوعة ويكيبيديا على �سبكة الإنرتنت -
- ن�س��رة اأخبار ال�س��اعة، مرك��ز الإمارات للدرا�س��ات والبحوث ال�س��رتاتيجية، تقارير 

من�سورة.
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الملــــــــــف البيئــــــــي 
فـي دولـة اإلمـارات... أولوية 

استثنائية

منذ تاأ�س��ي�س احتاد دول��ة الإمارات العربية املتحدة يف الثاين من دي�س��مرب عام 1971، 
والبعد البيئي يحتل  اأولوية وا�سحة �سمن تخطيط ال�سيا�سات واتخاذ القرارات واآليات 
العم��ل، حيث تعترب الدول��ة حتقيق التوازن بني التنمية امل�س��تدامة والبيئة اأحد املبادئ 
الأ�سا�سية لعملها وبراجمها التنموية، مبا يحفظ لالأجيال املتعاقبة حقها يف التمتع باحلياة 
يف بيئة �س��حية واآمن��ة، وتتعامل اجلهات املعنية بالدولة مع ق�س��ايا حماي��ة البيئة لي�س 
باعتبارها ترفاً تنموياً واإمنا تنظر اإليها باعتبارها التزاماً جوهرياً وواجباً وطنياً يجب الوفاء به.
كم��ا اأن اهتم��ام دولة الإم��ارات بهذه الق�س��ايا لي�س اهتمام��اً عابراً، بل اإن ال�س��واهد 
واملوؤ�سرات تعك�س حجم الهتمام الر�سمي احلقيقي الذي يجد �سدى له جلياً يف الأطر 
املوؤ�س�س��ية والت�س��ريعات املتكاملة والآليات التنفيذية، التي اأثبت��ت كفاءتها وفاعليتها 

طوال العقود وال�سنوات املا�سية يف معاجلة ق�سايا ومو�سوعات امللف البيئي.
خالل زيارته اإلى جمهورية كازاخ�س��تان يف منت�س��ف اأكتوبر عام 2011، اأكد �ساحب 
ال�س��مو ال�س��يخ خليف��ة بن زاي��د اآل نهيان رئي�س الدول��ة، حفظ��ه اهلل، اأن العمل على 
امل�ستوى البيئي واحل�ساري يف الدولة يهدف اإلى حتقيق النه�سة ال�ساملة يف البالد، ويف 
هذا ال�س��دد اأي�ساً اأ�ساد الرئي�س الكازاخ�ستاين نور �س��لطان نزار باييف، مبا حققته دولة 
الإمارات من ا�س��تغالل اأمثل ملواردها من الطاقة والرثوات الطبيعية وتوظيفها بال�سكل 
ال��ذي يتالءم مع خمتلف اجلوانب، مب��ا فيها اجلوانب البيئية، مبا يت�س��من حماية البيئة 
واملحافظة عليها. ويوؤ�س��ر ذل��ك اإلى اهتمام تولي��ه القيادة الر�س��يدة يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة بامللف البيئي، كما يعك�س مدى اأولوية هذا امللف يف التخطيط ال�سيا�سي 

ث
حو

وب
ت 

سا
درا



44

وال�سرتاتيجي بالدولة، ما يربهن على اأن الإجنازات البيئية التي متكنت دولة الإمارات 
من حتقيقها خالل العقود املا�س��ية وبخا�سة منذ بداية الحتاد وعلى مدار العقود الأربعة 
املا�شية، مثلت نقاط متيز واأر�شية �شلبة �شاعدت على انطالق العمل التنموي يف الدولة 
دون توقف على مدار تلك العقود. ول�س��ك اأن امل�س��ي يف هذا التوجه البيئي بالدولة 
قد وفر حالة من التوازن بني اعتبارات النمو والتنمية القت�س��ادية يف �سورتها املادية من 
ناحية واعتبارات حماية البيئة وعدم ا�ستنزاف املوارد الطبيعية من ناحية اأخرى، وهو ما 
ياأتي �سمن امل�ساعي احلثيثة التي تبذلها الدولة من اأجل �سمان احلياة الكرمية لل�سكان 
احلاليني من ناحية، و�س��مان حقوق الأجيال امل�س��تقبلية يف امل��وارد الطبيعية من ناحية 

اأخرى.

اهتمام تاريخي بالبيئة
برز اهتمام املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�س��يخ زايد بن �س��لطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه«، 
بق�س��ايا حماية البيئة وتنميتها منذ اأمد طويل، وبف�سل جهوده اأ�سبحت دولة الإمارات 
مثاًل يحتذى به يف التحدي والت�س��ميم على حتقيق اإجنازات عمالقة يف جمالت البيئة 
املختلف��ة. وقد حظي اهتمام املغفور له ال�س��يخ زايد بالبيئة بتقدي��ر كل اجلهات العاملية 
املخت�س��ة يف هذا املجال، حيث ت�س��منت برامج وخطط التنمية درا�س��ات علمية حول 
الآث��ار القت�س��ادية والجتماعية مل�س��اريع التنمية والتطوير، فيما اأن�س��ئت املوؤ�س�س��ات 
والهيئ��ات اخلا�س��ة لإدارة وحماية البيئ��ة، ومت ر�س��م ال�س��رتاتيجيات البيئية وحتديد 
اأولويات العمل البيئي مثل مكافحة تلوث الهواء وتلوث املاء ومكافحة الت�سحر وتر�سيد 

ا�ستهالك املوارد الطبيعية.
وحر�س ال�س��يخ زايد »رحمه اهلل« خالل فرتة حكمه للمنطقة ال�س��رقية، التي بداأت يف 
العام 1946، على تنمية الإمكانيات الزراعية من خالل ا�ست�س��الح الأرا�سي الزراعية 
اجلديدة، وبناء الأفالج، واإن�س��اء القنوات، اإ�س��افة اإلى توفري املياه من دون مقابل، فيما 
حر���س منذ توليه مقاليد احلكم يف اإمارة اأبوظبي العام 1966 على الهتمام بالق�س��ايا 
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البيئية حيث حظر ال�س��يد يف اإمارة اأبوظبي منذ العام 1977، ف�س��اًل عن معجزة زراعة 
ال�س��حراء والتي تعترب اأحد اأهم الإجنازات اخلالدة لل�س��يخ زايد »طيب اهلل ثراه« حيث 
ا�س��تطاعت دولة الإمارات بف�س��ل �سيا�سته احلكيمة تروي�س ال�س��حراء والتغلب على 

طبيعتها القا�سية اجلافة، ودرجات احلرارة العالية لتتحول اإلى اأر�س خ�سراء.
كما ي�س��جل لفقيد الوطن حر�س��ه الدائم على اأن تتخذ دولة الإمارات جمموعة مهمة 
من الإجراءات، وت�س��ع برامج عمل ملكافحة الت�س��حر، منها: الهتم��ام باملياه اجلوفية، 
واإن�س��اء ال�سدود، وا�س��تخدام خم�س��بات الرتبة، واإن�ساء م�سانع الأ�س��مدة، والهتمام 
بالزراعات املقاومة للملوحة. كما عمل على ت�س��جري جانبي الطريق بني العني واأبوظبي 
وكان هذا امل�س��روع بداية جناحه »رحمه اهلل« يف معاجلته ق�س��وة ال�س��حراء، وبف�سل هذه 
التوجيهات انت�سر اللون الأخ�س��ر يف م�ساحات وا�سعة منها.  وات�سعت الرقعة اخل�سراء 
م��ن الغابات والنباتات واحلدائق، حيث متكنت دولة الإمارات من اإعادة اخل�س��رة اإلى 
املناطق ال�س��حراوية. واأ�س��اد املدير العام ملنظمة الأغذية والزراع��ة العاملية بجهود دولة 
الإم��ارات بقي��ادة املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�س��يخ زايد يف مكافحة الت�س��حر وحماية 
النباتات وقال: "اإن منظمة الأغذية والزراعة العاملية تبني كل ا�س��رتاتيجيتها على مبداأ 
التنمية امل�س��تدامة، واإن هذا املبداأ يتوافق مع الفكر البيئي الإمنائي لل�سيخ زايد "رحمه 
اهلل".  كم��ا اهتمت دول��ة الإمارات بتوجيهات ال�س��يخ زايد »طيب اهلل ث��راه« اهتماماً 
بالغاً بق�س��ية املياه حيث اأجريت العديد من الدرا�س��ات والأبحاث وفق اأ�س���س علمية 
بهدف اإيجاد و�سائل واآليات جديدة فاعلة حلماية املياه من كل عوامل الهدر وفتح اآفاق 
م�ستقبلية نحو م�سادر اإ�سافية جديدة، اإ�سافة اإلى تدعيم وحماية املخزون اجلويف املهم.

وكانت حكمة ال�سيخ القائد وفطرته التي ارتبطت بالبيئة تنظر اإلى اأفق بعيد، ومل تقف 
عن��د حد حمايتها واإمنا اجتهت كذلك اإلى تنميتها وتطوير عنا�س��رها املختلفة، فقد اأقام 
عدداً من املحميات الطبيعية، من اأهمها حممية جزيرة �س��ري بني يا�س التي تعد واحدة 
م��ن اأكرب املحميات التي اأقامها الإن�س��ان يف �س��به اجلزيرة العربية من حيث امل�س��احة 
والنوعية، حيث ت�س��م اأنواعاً نادرة من احليوانات والطيور املهددة بالنقرا�س، فاأ�سبحت 

الملــف البيئـي فــــي دولـة اإلمـارات ... أولوية استثنائية
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مالذاً للحيوانات الربية والطيور، وب�سكل خا�س حيوانات الرمي والنعام والغزلن العربية 
واملها املعقوفة القرون. ويعود الف�سل يف جناح خطط وبرامج احلفاظ على املها العربية اإلى 
الهتمام ال�سخ�سي واخلا�س للمغفور له ال�سيخ زايد، حيث كان من اأوائل الذين تنبهوا 
يف بداية ال�س��تينات اإلى اأن املها العربية اأ�س��بحت مهددة بالنقرا�س، فاأ�سدر توجيهاته 
باأ�س��ر ما ميكن منها، حيث مت اأ�س��ر اأربعة منها، واأمر من اأجل احلفاظ عليها بتاأ�سي�س اأول 
حديق��ة حي��وان يف العني. وبعد بدء عمليات تطوير جزيرة �س��ري بنى يا���س بداأ برنامج 
توطني املها واأ�سفرت جهود الإكثار عن جناح منقطع النظري، فازدادت اأعدادها يف الدولة 
حتى اأ�سبحت دولة الإمارات الآن متتلك اأكرب عدد منها، وهو يزيد على 2500 حيوان. 
ويف جمال ال�سقارة واملحافظة على الطبيعة، ا�ستمرت جهود املغفور له ال�سيخ زايد، لي�س 
فقط بف�س��ل جهوده وم�ساريعه وتوجيهاته املبا�سرة فقط، واإمنا اأي�ساً لأنه كان م�سدر اإلهام 
ورعاي��ة ملبادرات عديدة اآتت اأكلها، و�س��اهمت بقدر كبري من العطاء على امل�س��تويات 
الوطني��ة والإقليمي��ة والعاملية. فوجه ال�س��يخ زايد يف العام 1977 باإكث��ار طائر احلبارى 
الآ�س��يوي يف الأ�س��ر يف حديقة حيوان العني حتى قبل اأن ي�س��بح مهدداً بالنقرا�س، 
حي��ث اأعلن يف عام 1982 عن تفقي�س اأول فرخ حبارى يف الأ�س��ر يف دولة الإمارات. 
ويف العام 1989، مت تاأ�س��ي�س املركز الوطني لبحوث الطيور الذي اأ�سبح فيما بعد جزءاً 
من هيئة البيئة - اأبوظبي، واأطلق برناجمه الطموح لإكثار احلبارى الآ�س��يوية الذي تطور 
من بداية متوا�س��عة لي��زداد بعدها الإنتاج باإعداد كبرية، وهو ي�س��ري باجتاه حتقيق هدف 
بعيد املدى حدده ال�س��يخ زايد، رحمه اهلل، باإنتاج 10 اآلف طائر حبارى اآ�سيوي �سنوياً 

على اأن يتم اإطالق معظمها لزيادة اأعداد املجموعات الربية.
ويعت��رب مركز الإمارات لتنمي��ة احلياة الفطرية "برنامج اإكثار احلبارى" مبي�س��ور باململكة 
املغربية الذي اأن�س��ئ بتوجيهات من املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�سيخ زايد، اأول مركز يف 
العامل ا�س��تطاع اأن يطبق ال�سرتاتيجية العاملية للحفاظ على احلبارى. ويقوم املركز منذ 
اإن�س��ائه يف العام 1995 باإكثار احلبارى يف الأ�س��ر ليتم اإطالق بع�س��ها يف الربية. واأحيا 
املغفور له ال�س��يخ زايد تقليد اإعادة اإطالق العديد من �سقوره اإلى الربية يف نهاية مو�سم 
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ال�س��يد، حيث بداأ برنامج زايد لإطالق ال�س��قور يف عام 1995. وبحلول العام 2004 
و�س��ل جمموع ال�سقور التي مت اإطالقها ما يقارب الألف من �سقور احلر وال�ساهني التي 
جنحت يف العودة اإلى حياتها الربية الطبيعية بعد اإطالقها على م�سار هجراتها الأ�سلية يف 
باك�ستان واأوا�سط اآ�سيا. و�سجع املغفور له ب�سورة فعالة ال�سقارين على ال�ستغالل الأمثل 
للطيور املنتجة يف الأ�سر، واعتمد �سموه نظاماً م�سدداً للرتخي�س با�ستخدام الطيور الربية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ورافق ذلك اإ�س��دار "جواز �س��فر ال�س��قر" الذي مت 
اعتماده بوا�س��طة التفاقية العاملية للنباتات واحليوانات املهددة بالنقرا�س )�سايت�س( مما 

كان له اأثر بالغ الأهمية يف التقليل من اأن�سطة ال�سيد غري امل�سروع يف الأقطار املجاورة.

ملمح وموؤ�صرات
برغم اأن دولة الإمارات اعتمدت على الإيرادات النفطية كم�س��در رئي�س��ي للدخل يف 
مراحله��ا التنموية املبكرة فاإنها انتقلت تدريجياً اإلى تنويع م�س��ادر دخلها عرب ا�س��تثمار 
الإيرادات النفطية نف�سها يف تطوير قطاعات اقت�سادية اأخرى بعيداً عن القطاع النفطي، 
كال�س��ياحة والعقارات والبن��ى التحتية والتجارة الداخلي��ة واخلارجية واخلدمات املالية 
وامل�س��رفية و�س��ناعات الأدوية والكيماويات وم��واد البناء، بل اإنها تطرق��ت اإلى ما هو 
اأكرث من ذلك بتو�س��عها يف ال�س��تثمار يف م�س��ادر الطاقة املتجددة، وهي ال�ستثمارات 
التي تهدف بجانب تنويع م�س��ادر الطاقة وزيادة م�س��تويات اأم��ن الطاقة يف الدولة اإلى 
حماية و�سون البيئة، عرب تقليل العتماد على النفط كم�سدر ملوث للبيئة والتو�سع يف 
العتماد على م�س��ادر الطاقة النظيفة كالطاقة ال�سم�سية، لتقليل انبعاثات ثاين اأك�سيد 
الكربون وما يرتتب عليها من م�س��كالت بيئية، لي�س اأقلها الحتبا�س احلراري وانت�س��ار 

بع�س الأمرا�س املرتبطة بزيادة هذه النبعاثات بني ال�سكان.
ولقد اأ�س��هم جناح  دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف جمال التو�س��ع يف العتماد على 
الطاقة النظيفة يف و�س��عها يف �س��دارة الدول ذات اخلربات والتج��ارب املميزة يف هذا 
ال�س��اأن، وهناك العديد من ال�س��واهد الدالة على ذلك، اأبرزها م�سروع مدينة "م�سدر"، 
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املدينة الأولى يف العامل التي تعتمد ب�سكل كامل على الطاقة ال�سم�سية وكذلك متكن 
دولة الإمارات من ا�ست�سافة املقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة املتجددة "اإيرينا"، وهي 
اخلط��وة التي ك�س��فت متيّز مكانة دولة الإم��ارات العربية املتح��دة وموقعها على خارطة 
العمل الدويل يف جمال الطاقة املتجددة، خ�سو�س��اً اأنها جنحت يف الفوز با�ست�س��افة مقر 
الوكالة الدولية الأحدث عاملياً بعد مناف�سة �سر�سة من جانب دول كربى لها باع وتاريخ 
وخ��ربات مهمة يف ه��ذا املجال. واملوؤكد اأن وجود مقر "اإيرين��ا" يف دولة الإمارات ميثل 
عامل ت�سجيع وجذب للدول كافة من اأجل الدخول يف �سراكات مع دولة الإمارات يف 

م�سروعات الطاقة املتجددة.

الطاقة النظيفة يف الإمارات
ي�سري م�ستوى التطور الذي يعك�سه واقع احلياة يف دولة الإمارات العربية املتحدة اإلى النمو 
املتزايد والتطور القت�س��ادي الذي متكنت الدولة من حتقيقه على مدار ال�سنوات املا�سية، 
وترافق مع هذا النمو والتنمية بالطبع زيادة ملمو�س��ة يف معدلت ال�س��تهالك املحلي من 
الطاقة، وبالتايل ارتفاع متو�سط ن�سيب الفرد يف الدولة من الطاقة امل�ستهلكة. واإذا ما اأُخذ يف 
العتبار اأن متو�سط ن�سيب الفرد من الطاقة امل�ستهلكة ي�ستخدم موؤ�سراً على م�ستوى التطور 
القت�سادي للدول، فاإن ارتفاع قيمته ب�سكل متوا�سل على مدار ال�سنوات املا�سية يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة يعرب بالتبعية عن م�ستوى التطور القت�سادي الذي حققته الدولة، 
لكن مع ا�ستكمال خمتلف اأجزاء هذا امل�سهد يت�سح اأن هذا املوؤ�سر لي�س خرياً يف جممله، 
حيث اإنه ت�سمن باملقابل اأو من ناحية اأخرى ارتفاع متو�سط ن�سيب الفرد يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة من انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون، لي�سبح من اأعلى املتو�سطات عاملياً.
ومع ا�س��تمرار النمو القت�س��ادي وزيادة معدلته بدولة الإم��ارات العربية املتحدة خالل 
ال�سنوات املقبلة اأ�سبح من املتوقع اأن تزداد تلقائياً معدلت الطلب املحلي على الطاقة، نظراً 
اإلى الحتياجات املتزايدة منها لال�س��تخدام يف الأغرا�س ال�س��ناعية والتجارية، وكذلك 
لتغطية معدلت الزيادة املتوقعة يف ال�ستهالك املنزيل للطاقة متا�سياً مع التح�سن املتوقع يف 
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م�ستوى معي�سة ال�سكان. ونتيجة لذلك فمن املتوقع اأن يزداد الطلب املحلي على م�س�ادر 
الطاقة الكهربائية من نحو 68 تريا واط/ �ش��اعة حالياً، اإلى نحو 95 تريا واط /�ش��اعة عام 

2019، بزيادة تقدرها بع�س املوؤ�س�سات العاملية املتخ�س�سة بنحو  %71.

ول يتوق��ع اخلرباء واملتخ�س�س��ون اأن جت��د دولة الإمارات العربية املتحدة �س��عوبة تذكر 
يف تاأم��ني احتياجاته�ا املتزاي�دة من الطاقة الكهربائي�ة م�س��تقباًل، ول�س��يم�ا اأن الدولة 
متتلك طاقات توليدية تكفي وتزيد عن احتياجاتها يف الوقت الراهن، بخالف اأنها تتبنى 
خطط��اً طموح�ة للتو�س���ع يف الطاق�ات التولي�دي����ة مبا يكفي لتغطي���ة النم�و املتوق�ع 
يف احتياجاتها امل�س��تقبلي�ة املتوقع�ة، وخا�س���ة اأن احلكوم����ة الحتادي��ة واحلكوم�ات 
املحلي��ة بالدولة متتلك ق���درات مالية ومتويلية اآمن�ة مبا يكفي لتنفيذ خططها الطموح�ة 

يف هذا  املجال.
ومع التحول الكبري لدولة الإمارات العربية املتحدة نحو تنويع م�س��ادر الطاقة امل�ستهلكة 
يف القت�س��اد الوطني، وحتول الدولة اإلى ع�سر الطاقة املتجددة كبديل للطاقة التقليدية 
امللوثة للبيئة واملعر�س��ة للن�س��وب يف نهاية املطاف، فمن املت�سور اأن ت�سبح امل�سادر غري 
التقليدية التي ت�سمل الطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح وطاقة الأمواج وطاقة باطن الأر�س 
وطاقة اأعم��اق البحار والطاقة احليوية والطاقة النووية ه��ي العمود الفقري لقطاع الطاقة 
بدول��ة الإمارات العربية املتحدة يف الأجل الطويل. ومتا�س��ياً مع النمو املتوقع يف الطلب 
املحلي الإماراتي على الطاقة الكهربائية فمن املتوقع اأن ت�س��بح امل�س��ادر غري التقليدية 
هذه هي امل�س��در الرئي�س��ي لتلبية هذه الزيادات املتوقعة يف الطلب املحلي على الطاقة 
خالل العقود املقبلة، ليرتاجع بذلك، وح�س��بما هو متوقع، اعتماد الدولة على م�س��ادر 
الطاق�ة التقليدي�ة من نفط وغاز طبيعي ب�س��كل كبري، و�س��يكون لهذا التح�ول العديد 
من الأبع�اد البيئي�ة والتنموي�ة حملي�اً، حيث �س��يوؤدي بال�س��رورة اإلى تراج�ع ن�س��يب 
الف��رد من انبع�اثات ثاين اأك�س��يد الكربون، ومن ثم حت�س��ني الب�س��مة البيئية للدولة ، 
كما �ش��يكون عاماًل حا�شماً يف الوفاء ب�شروط التنمية امل�شتدامة التي ت�شعى الدولة اإلى 

اإدراكها.
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اأبوظبي... منوذج لل�صتدامة البيئية 
ي�سري حتليل اخلطط وال�سيا�سات ال�سادرة يف اإمارة اأبوظبي خالل ال�سنوات الأخرية اإلى 
اأن الإمارة، بتوجيهات من الفريق اأول �س��مو ال�س��يخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة، ت�س��ع العتبارات البيئية ن�سب عينيها، 
وت�س��عى اإلى حتقيق التوازن بني النمو القت�س��ادي من جهة، واعتبارات حماية و�سون 
البيئ��ة كاأحد الأ�س���س املحورية التي تق��وم عليها خططها وبراجمه��ا التنموية من جهة 
اأخرى؛ فهي من ناحية ت�س��عى اإلى حتقيق معدلت منو اقت�س��ادي ت�س��عها يف م�س��اف 
املناط��ق والقت�س��ادات املتط��ورة، ويف الوقت نف�س��ه تراعي األ يكون ه��ذا النمو على 
ح�س��اب املقدرات البيئية، ول تعمد اإلى ما يعرف ا�س��طالحاً ب� "ال�س��تخدام اجلائر" 
للم��وارد البيئية لتحفظ لالأجيال املتعاقبة حقها يف التمتع باحلياة يف بيئة �س��حية واآمنة، 
كما اأنها ت�ش��عى اإلى ا�شتخدام هذه املوارد ب�ش��كل �شليم وعايل الكفاءة لتحقق �شروط 

ال�ستدامة، وتراعي مقت�سيات التوازن البيئي.
وي��درك املراق��ب مللف التطور البيئ��ي يف اإمارة اأبوظبي وجود حر���س على التعاطي مع 
م�س��األة حماية البيئة من منظور �س��مويل متكامل، يرتكز على اأطر موؤ�س�س��ية وت�سريعية 
تخ�س���س لها امليزانيات الالزمة لتحقيق الأهداف املتوخاة يف هذا ال�ساأن ب�سكل كامل 
ويف الوقت املنا�س��ب ل�س��مان الوفاء مبا التزمت به ال�س��لطات املحلية املخت�س��ة يف هذا 
املجال، مبا ل يدع فر�س��ة لظهور اأي تهديد قد يوؤثر �س��لبياً يف الت��وازن البيئي والطبيعي 
حا�س��راً اأو م�ستقباًل. ول�سك اأن املبادرات الكثرية واملتنوعة التي تنفذها اإمارة اأبوظبي 
يف جم��ال حماي��ة البيئة تعرب يف اأح��د جوانبها عن اأن الإمارة تتعامل مع ق�س��ية حماية 
البيئة من منظور وطني خال�س، يرى يف حماية البيئة م�ساألة ت�ستحق كل اهتمام والوفاء 
مبقت�س��ياتها والتزاماتها حفاظاً على حقوق الأجيال املقبلة و�سماناً مل�سايرة راكب العامل 

املتح�سر يف هذا ال�ساأن. 
وم��ن بني الأمور الدالة على اجلهود املحلية املبذولة يف هذا ال�س��اأن ميكن الإ�س��ارة اإلى 
حم��الت وخطط تقوم بها "هيئة البيئة باأبوظب��ي" و"جمعية الإمارات للحياة الفطرية" 
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للتوعية البيئية وتكري�س مفاهيم وممار�س��ات التنمية امل�س��تدامة وحتويلها اإلى منط للحياة 
واملعي�س��ة اليومية ل�سكان الإمارة، وزيادة وعي املجتمع بالق�سايا البيئية واأهمية املحافظة 
على البيئة وحمايتها من التلوث و�س��مان ا�س��تدامتها، كما ت�ستهدف هذه اجلهود اأي�ساً 
التوعية ال�س��املة باأ�س�س احلفاظ على البيئة و�سمان امل�ساركة الفعالة لل�سكان يف تر�سيد 
ا�س��تهالك املياه والطاقة وخف���س حجم النفايات املنزلية، ما ي�س��هم بالتبعية يف خف�س 

معدلت امل�سا�س بالبيئة ومقوماتها الفطرية.
ويدرك اخلرباء واملتخ�س�س��ون اأن اجلهود املجتمعية والر�س��مية التي تبذل على ال�سعيد 
التوعوي يف هذا الإطار توؤتي ثمارها، كون الإ�س��كالية تتعلق بالأ�س��ا�س ب�س��مان وجود 
وعي كاف لدى ال�س��كان بحماية املياه والطاقة من ال�ستهالك اجلائر، وتفكيك العالقة 
القائم��ة يف ذهنية الكثريين بني ارتفاع معدلت الدخل من ناحية وزيادة ال�س��تهالك 
من ناحية ثانية، كما ت�سهم هذه اجلهود يف دمج ال�سكان �سمن اجلهود الرامية اإلى احلد 
من امللوثات البيئية، ونقل مفاهيم وممار�سات حماية البيئة من اأطرها النخبوية والأكادميية 
والنظري��ة والإعالمي��ة املتداولة اإلى واقع احلياة و�س��لوكيات اجلمهور على اأر�س الواقع، 
الأمر الذي يعد يف حقيقته اأحد اأبرز موؤ�س��رات جناح الدول يف حماية البيئة وحت�س��ينها 
�سد ال�س��لوكيات ال�س��تنزافية على املديني القريب والبعيد، وخا�س��ة اأن ال�سكان هم 
الطرف املبا�س��ر يف التعاط��ي مع مفردات البيئة ب�س��تى مكوناتها من مي��اه وطاقة وتربة 
وزراعات واأ�سجار وهواء وثروات حيوانية وبحرية، وهم اأي�ساً منتجون رئي�سيون للملوثات 
البيئية من نفايات وعوادم �سيارات، وبالتايل فاإن �سلوكهم هو املحرك الرئي�سي لنجاح اأو 

اإخفاق اأي جهود على هذا ال�سعيد احليوي.
والأمر بطبيعة احلال ل يقت�س��ر على اجلانب املحلي يف اإمارة اأبوظبي، بل ميتد لي�س��مل 
ال�سيا�س��ات الحتادية على م�س��توى دولة الإم��ارات العربية املتح��دة كلها، حيث يربز 
التوج��ه الحتادي حلماي��ة مقومات البيئة من التلوث وغر�س ممار�س��ات ال�س��تدامة يف 
الوعي اجلمعي لل�س��كان، حيث ت�س��ع الدولة هذا الهدف ن�س��ب اأعينه��ا عند اإعداد 
املوازن��ات الحتادية وكذل��ك املحلية، ويتم توجيه جانب معترب من املخ�س�س��ات املالية 
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لال�س��تثمارات الوطنية لهذا الغر�س، من خالل ال�س��تثمار يف تنفيذ خطط رامية اإلى 
تطوير اآلي��ات العمل وتبن��ي التكنولوجيات الإنتاجية �س��ديقة البيئ��ة، والأقل اإنتاجاً 
لنبعاث��ات ثاين اأك�س��يد الكربون، وتعميم هذا التوجه يف املوؤ�س�س��ات احلكومية وحتفيز 
موؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�س اإلى الأخذ به، للم�س��اركة جنباً اإلى جنب مع املوؤ�س�س��ات 

احلكومية يف النهو�س بالواقع البيئي املحلي.
بجانب ذلك تقوم الدولة مبوؤ�س�ساتها احلكومية ذات الطابع الحتادي وكذلك املوؤ�س�سات 
احلكومي��ة املحلية بتنفي��ذ برامج توعية جمتمعية وا�س��عة النطاق، تغط��ي جميع اأقاليم 
الدولة، وت�س��تخدم كل و�سائل الإعالم، للو�س��ول اإلى �سرائح املجتمع كافة، وتوعيتهم 
بالق�سايا البيئية، ودجمهم يف اخلطة الوطنية ال�ساملة حلماية البيئة من التلوث، عرب حتفيز 
الأف��راد على تغيري اأمناط معي�ش��تهم اليومي��ة، بتغيري اأنظمة البناء والت�ش��ميم اخلارجي 
والداخلي للم�س��اكن وا�س��تخدام الأجهزة املنزلية �س��ديقة البيئة، وتقلي�س ا�ستعمال 
ال�س��لع ال�س��تهالكية التي تخلف وراءها مواد �س��ارة بالبيئة، كالأكيا�س البال�ستيكية 
واملبيدات والكيماويات ال�س��ارة، وتر�سيد ا�س��تخدام كل من الورق والطاقة الكهربائية 
والوقود وغاز الطبخ، هذا بجانب تر�س��يد ا�س��تخدام مياه ال�س��رب، �س��واء يف الأغرا�س 

املنزلية اأو الأغرا�س التجارية وال�سناعية.
ويدرك من يعا�س��ر الواقع الراهن يف دولة الإمارات العربي��ة املتحدة اأن هناك وعياً بيئياً 
متزايداً وملمو�س��اً يجد �س��دى له يف ال�س��لوكيات العادية لالأفراد والأ�س��ر والعائالت، 
�س��واء من املواطنني اأو املقيمني، ما يعني يف اأحد اأبعاده التحليلية جناح جهود الدولة يف 
تعبئة الطاقات املجتمعية وح�س��دها من اأجل تبني ه��ذا الهدف احليوي، مبا يدفع باجتاه 
اإمكانية توقع تراجع متو�سط ن�سيب الفرد يف دولة الإمارات العربية املتحدة من انبعاثات 
ثاين اأك�س��يد الكربون ب�س��كل لفت للنظر خالل ال�سنوات املقبلة، وهو ما �سيعد اإجنازاً 
بيئياً وتنموياً ي�س��تحق التقدير، وخا�سة اأن متو�سط ن�سيب الفرد الإماراتي من انبعاثات 
ث��اين اأك�س��يد الكربون هو من اأعلى املتو�س��طات عاملياً كما ذكرنا اآنف��اً، حيث ظل هذا 
املتو�س��ط من بني اأعلى خم�سة متو�سطات على م�ستوى العامل طوال ال�سنوات اخلم�س 
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التي �س��بقت "الأزمة املالية العاملية" وحتى عام 2008. وبرغم اأن النبعاثات قد تكون 
تراجعت بع�س ال�سيء خالل الأعوام التالية يف ظل تراجع اأحجام الأن�سطة القت�سادية 
بفعل الأزمة، فاإن املاأمول اأن ت�س��هد الب�سمة البيئية يف الدولة حت�سناً حقيقياً على �سعيد 
الرتتيب الدويل خالل ال�سنوات املقبلة لتتويج معامل التطور والتقدم بتحقيقه اأي�ساً على 
م�ش��ار احلفاظ على البيئة و�شيانتها واللتزام ب�ش��روط ال�شتدامة واحلفاظ على حقوق 

الأجيال املقبلة.

روؤى ومبادرات بيئية طموحة
ومن الأمور التي ت�س��تحق الإ�س��ادة والتقدير يف هذا ال�س��اأن اأن جه��ود دولة الإمارات 
العربية املتحدة وال�س��لطات البيئية املخت�سة مل ترتك الأمر للظروف، فقد �سبق اأن و�سع 
"جمل�س الإمارات لالأبنية اخل�سراء" روؤية طموحة يف هذا ال�ساأن، تق�سي بجعل دولة 
الإمارات واحدة من الدول اخلم�س الأكرث حت�س��ناً يف الب�سمة البيئية لالأبنية حتى عام 
2015، من خالل اإعادة �س��ياغة وت�س��كيل خطط البناء والتعمري القائمة، وحتويل هذه 

اخلطط باجتاه احلر�س على البناء �س��ديق البيئة، عرب اللت��زام بالبدائل واحللول البيئية 
املنا�س��بة التي تغذي هذا التوجه، مع النفتاح على التجارب العاملية الناجحة يف املجال 
نف�س��ه، وال�ستفادة مما توفره من درو�س ميكن تطبيقها يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
كما ت�سعى "هيئة كهرباء ومياه اأبوظبي"، اأي�ساً اإلى امل�ساركة يف حتقيق الأهداف البيئية، 
م��ن خالل تطوير املرافق والرتقاء بجودة اخلدمات العام��ة، وتبني احللول البيئية التي 
ت�س��هم يف تر�سيد ا�س��تهالك املياه والكهرباء، وت�سجيع ال�س��كان على التوجه نحو هذه 
احللول وا�س��تخدامها؛ ف�س��اًل عن اأن العديد م��ن الدوائر البلدي��ة يف خمتلف اإمارات 
الدولة تتبنى مبادرات طموحة ت�ستهدف النهو�س مبجالت اإعادة تدوير املخلفات، وهي 
مبادرات ت�س��هم بدورها يف حتقيق وفورات اقت�س��ادية من ناحية، كما ت�س��هم يف حماية 

البيئة من كثري من اأ�سباب التلوث من ناحية اأخرى.
ومن النماذج الدالة والعالمات الإر�س��ادية املنرية على درب اجلهود الرامية اإلى حتقيق 
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مفاهيم ال�س��تدامة البيئية يف دولة الإمارات العربية املتحدة اأي�س��اً، ميكن ر�سد مبادرة 
3 يونيو من كل عام  لتنفيذ مبادرة "يوم  يوم  باأبوظبي" ب�س��اأن تخ�سي�س  البيئة  "هيئة 
بال ورق"، وهي مبادرة ح�س��ارية وبيئية طموح" ت�ستهدف تخفي�س ا�ستهالك الورق يف 
اأماكن العمل يف ذلك اليوم، لتحويل اأماكن العمل اإلى مواقع �سديقة للبيئة وال�ستفادة 
من قدرات الدولة على �س��عيد التقنيات الإلكرتوني��ة عرب ما يعرف ب� "رقمنة" العمل 
الإداري واحل��د من ا�س��تهالك الورق، وهي مبادرة واعدة يتوق��ع الكثري من اخلرباء لها 
النج��اح حملياً وعاملي��اً خالل ال�س��نوات املقبلة، كونها تتما�س��ى مع توج��ه دويل قوي 
ي�س��عى اإلى خف�س ا�س��تهالك الورق �س��من دورات الأعمال الإدارية اليومية، حيث 
متث��ل خملفات الورق ثل��ث اإجمايل املخلفات تقريباً يف بع���س دول العامل، ويعترب هذا 
احلجم ال�س��خم الذي ت�سغله اأو متثله املخلفات الورقية موؤ�سراً على القيمة النوعية املهمة 
للمبادرات التي ت�ستهدف تر�سيد ا�ستهالك الورق حملياً وعاملياً، كما اأنه يوفر الكثري من 
الأموال املخ�س�سة ل�سراء الورق والأدوات املكتبية �سمن ميزانيات املوؤ�س�سات احلكومية 
واخلا�سة بالدولة، وتوجيه هذه املخ�س�سات كي تنفق يف اأوجه واأن�سطة اقت�سادية اأخرى 

مبا يعود على املجتمع والدولة ب�سكل عام بعوائد تنموية كبرية.

اأبعاد اأخرى للحماية البيئية
قد يعتقد البع�س اأن حماية البيئة ترتبط ببع�س اجلوانب والأن�س��طة فقط، ولكن الواقع 
وال�س��واهد توؤك��د اأن لها امت��دادات يف خمتلف جوان��ب احلياة وجمالتها اأي�س��اً، فقد 
ا�ست�س��افت العا�س��مة اأبوظبي يف نوفمرب عام 2010 "املوؤمتر واملعر�س العاملي لل�سياحة 
اخل�س��راء – اأبوظبي"، ال��ذي اأقيمت دورته الأولى خالل الف��رتة من 22-24 نوفمرب 
من ذل��ك العام يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س حتت رعاية معايل ال�س��يخ �س��لطان 
بن طحن��ون رئي�س هيئة اأبوظبي لل�س��ياحة، ومتحورت حول اأهمية تبني حلول تر�س��يد 
ا�س��تهالك الطاقة يف قطاع ال�سياحة يف منطقة ال�س��رق الأو�سط، ودورها يف دعم م�سرية 

منوه على ال�ساحة الدولية.



55

وقال لوي�س حكيم، رئي�س فيليب�س ال�س��رق الأو�س��ط ونائب رئي�س رويال فيليب�س، اأحد 
املتحدثني يف املوؤمتر، اإن �س��ناعة ال�س��ياحة الإقليمية يتحتم عليها اغتنام الفر�س املتاحة 
اأم��ام الوجهات وال�س��ركات الت��ي تعمل على التحكم مب�س��تويات انبعاث��ات الكربون 
الناجتة عن اأن�س��طتها وتقلي�س��ها، مبا ي�س��اهم يف تقليل اإنفاقها وزيادة دخلها، وي�س��اعدها 
على الدخول اإلى الأ�س��واق املتنامية لل�س��ياحة اخل�س��راء. وقال: "اأ�سبحت املبادرات 
البيئية اأحد املحاور الرئي�سية ل�سرتاتيجيات اأعمال موؤ�س�سات خدمات ال�سيافة، حيث 
يف�س��ل العمالء ونزلء الفنادق ال�ستمتاع باإقامتهم يف من�ساآت ذات تاأثري بيئي حمدود 
تلتزم بتخفي�س ب�س��متها الكربونية". واأ�سار اإلى اأن التقنيات احلديثة وفرت العديد من 
احللول التكنولوجية القادرة عل��ى حتقيق هذه الأهداف، ومنها تقنية LED التي تقدم 
اأنظمة اإ�س��اءة �سديقة للبيئة وعالية اجلودة مبتطلبات �سيانة حمدودة مع انخفا�س كلفتها 
الإجمالية. واأو�س��ح: "ت�س��هد �سناعة ال�سيافة ب�س��فة عامة طلباً متزايداً على التجارب 

ال�سياحية اخلالية من الكربون من خالل اعتماد هذه احللول البديلة".
واأ�س��اف حكيم: قطعت الإمارة خطوات مهمة على امل�س��توى احلكومي لتطوير وتنفيذ 
�سيا�سات بيئية فعالة يف �س��ناعة ال�سياحة من خالل تطبيق نظام لإدارة البيئة وال�سحة 
وال�س��المة مع حتديد اأهداف وا�سحة لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة اإلى جانب اإطالق معايري 
للمن�س��اآت الفندقية اخل�س��راء وتنظيم فعاليات دولية متخ�س�س��ة مثل "املوؤمتر واملعر�س 
العاملي لل�س��ياحة اخل�س��راء – اأبوظبي". ول�س��ك اأن تنظيم مثل هذا احلدث احليوي 
يوؤك��د م��دى حر�س اجله��ات املعنية بالدول��ة على حتقيق الت��وازن بني تطوي��ر القطاع 
ال�س��ياحي من ناحية و�سيانة البيئة من ناحية اأخرى، ما يجعل هذا الهدف ب�سكل عام 
متوافقاً مع امل�س��اعي الرامية اإلى حتقيق التوازن بني النمو القت�سادي من ناحية وحماية 

البيئة من ناحية اأخرى.

ال�صياحة اخل�صراء.. وجه اآخر لل�صياحة
من جانب اآخر، فاإن احت�سان اأبوظبي للرتويج لل�سياحة اخل�سراء، يعد مبادرة غري م�سبوقة 
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على امل�س��توى العاملي، وي�سهم بالتاأكيد يف جذب الأ�سواء حول مكانة اأبوظبي كوجهة 
�س��ياحية عاملية غري تقليدية، ومثل هذه املبادرات تنقل �س��ورة حول الواقع ال�س��ياحي 
املتميز لإمارة اأبوظبي، وت�سلط ال�سوء على ما توفره من خيارات وبدائل وحلول �سياحية 
تلبي تطلعات �س��رائح الزوار وال�س��ائحني من خمتلف دول العامل من �س��ياحة تاريخية 
و�سياحة تراثية و�سياحة ثقافية و�سياحة ترفيهية و�سياحة اأعمال وموؤمترات و�سياحة ت�سوق 
و�س��ياحة طبيعية، و�ست�س��م يف امل�س��تقبل املنظور ال�سياحة الف�س��ائية التي ل تتوافر اإل 
يف ع��دد قلي��ل من البلدان، واإذا اأ�س��فنا اإلى ذلك م��ا تتمتع به اإم��ارة اأبوظبي من بنية 
حتتية متقدمة و�سبكة نقل وموا�سالت وات�سالت على م�ستوى عاٍل من التطور والرقي، 
لأدركن��ا املكان��ة واملوقع املتميز ال��ذي ينتظر الإمارة على هذا ال�س��عيد، خ�سو�س��اً اأن 
ال�س��ائح بات ينظر اإلى معايري دقيقة من مثل ال�سحة العامة واحلفاظ على البيئة والوعي 
ال�سحي لدى ال�سكان، باعتبارها موؤ�سرات ت�سهم يف توجيه قراره اخلا�س باختيار وجهته 

ال�سياحية املف�سلة. 
ومن الأمور التي ت�س��تحق الإ�س��ادة والتقدير يف ملف اجلهود البيئي��ة لدولة الإمارات 
العربية املتحدة اأن الأمر ل يقت�سر على جمالت بعينها كما ذكرنا �سابقاً، بل ميتد لي�سمل 
مبادرات اإبداعية ذات طبيعة خالقة ت�سهم بدورها يف تطبيق معايري حماية البيئة و�سيانتها. 
ومن الأمثلة يف هذا الإطار قرار "هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�س" يف �سهر مار�س 
2012، ب�س��اأن حظر تداول الإطارات امل�ستعملة اأو املجددة يف الدولة، وهو قرار ذو اأبعاد 

بالغة احليوية والأهمية لأمن قائدي ال�س��يارات والأمن املروري ف�ساًل عن اأبعاده البيئية 
املهم��ة، وقد حددت الالئحة الفنية للقرار العمر الفرتا�س��ي لإطار ال�س��يارات بخم�س 
�س��نوات كحد اأق�س��ى، �س��واء كان الإطار يف حالة ا�س��تخدام فعلي اأو بقي يف املخازن، 
وقد منحت الهيئة التجار واملوؤ�س�س��ات العاملة يف قطاع الإطارات امل�ستعملة فرتة �سماح 
تبلغ �ستة اأ�سهر لتعديل اأو�ساعهم، �سواء ببيع الإطارات اأو ت�سديرها اأو اإعدامها يف اأ�سواأ 
الظروف، وينطبق هذا القرار على جميع �س��يارات الركوب اخلفيفة والدراجات النارية، 
وق��د انته��ت هذه الفرتة يف �س��بتمرب 2012، وبداأ �س��ريان تنفيذ القرار فعلي��اً. وهو قرار 
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ميثل يف حقيقة الأمر خطوة اإيجابية من قبل "هيئة املوا�س��فات واملقايي�س" تتما�سى مع 
الروؤية وال�سيا�سات العامة التي تطبقها وتتبناها دولة الإمارات يف جميع املجالت، والتي 
تتميز بالتوازن وال�س��عي الدائم نحو اإدراك التنمية واملحافظة على ا�ستدامة هذه التنمية، 
وم��ن ذلك احلفاظ عل��ى البعد البيئي، حيث ينط��وي هذا القرار عل��ى بعد بيئي ذي 
وجه م�سرق، �سواء جلهة اأن القرار �سيرتتب عليه اإطالة متو�سط فرتة ا�ستخدام الإطارات 
لكل �س��يارة، وبالتايل تقليل متو�س��ط عدد الإطارات الهالكة لكل �س��يارة، ما يعني اأن 
ذلك �سيوؤول يف النهاية اإلى  تخفي�س احلجم الكلي ل�ستهالك الإطارات على م�ستوى 
الدولة، وبالتايل تخفي�س اأعداد الإطارات الهالكة، اأو مبعنى اآخر تقلي�س اأعداد اإطارات 
ال�س��يارات الهالكة يف النفايات، والتي تعد واحدة من اأهم امللوثات البيئية وواحدة من 
اأكرث م�س��ادر اإنتاج النفايات غري الآمنة التي ي�س��عب التخل�س منها يف الوقت الراهن؛ 
وبخالف ذلك فاإن منع تداول الإطارات امل�س��تعملة داخل ال�سوق املحلية بالدولة يدفع 
التجار اإلى ت�س��ديرها بعد انق�س��اء عمرها الفرتا�سي، ما ي�سهم بدوره يف تقلي�س حجم 
النفايات من هذا النوع على م�ستوى الدولة، وهو ما ي�ساعد الدولة على اإحراز املزيد من 

النجاحات فيما يتعلق مبحا�سرة التلوث وحت�سني الب�سمة البيئية.
وت�س��ري تقارير اإعالمية اإل��ى اأن الإطارات التالفة متثل واحدة م��ن اأخطر اأنواع النفايات 
ح�س��ب خرباء يف البيئة، وذلك ب�س��بب �سعوبة التخل�س منها وعدم وجود قوانني فعالة 
تو�س��ح كيفية التعامل معها يف وقت ي�سعب فيه التخل�س منها بطرق غري �سارة بالبيئة. 
ومتثل اإطارات ال�س��يارات التالفة عبئاً بيئياً على الدول امل�س��تهلكة لها، لأنها ل تتحلل 
ملدة قد ت�سل اإلى اأكرث مئات ال�سنني، وت�سكل بيئة �سحية �سيئة يف حال حرقها بهدف 
التخل�س منها، حيث ينبعث منها العديد من الغازات ال�س��امة، مثل اأكا�سيد الكربيت 
والكربون والر�سا�س، ويزداد حجم هذه امل�سكلة يف الدول العربية مع الأعداد ال�سخمة 
التي ت�ساف اإليها كل �سنة. وت�ستهلك دولة مثل ال�سعودية 23 مليون اإطار �سنوياً، بينما 
ت�س��تهلك م�سر 20 مليون، كما ت�ستهلك دولة مثل الكويت عدد �سكانها لي�س بالكبري 

اأكرث من مليون اإطار �سنوياً.
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وق��ال خرباء ملوقع "اإي��الف" الإلكرتوين يف تقرير ن�س��ر بتاري��خ 28 نوفمرب 2012 اإن 
الإطارات القدمية متثل م�س��كلة كبرية لكل الدول خا�س��ة التي ت�س��تهلك عدداً كبرياً 
من الإطارات، حيث تلجاأ بع�س��ها اإلى دفنها مثل الوليات املتحدة، التي تدفن �س��نوياً 
280 ملي��ون اإط��ار، وهو ما اعتربوه ح��اًل غري عملي، لأن هذه الإط��ارات قد حتتاج ملدة 

ت�س��ل اإلى 600 �س��نة حتى تتحلل ب�س��بب احتوائها على الكربيت، ما يعطيها متا�سكاً 
ويجعلها غري قابلة للتحلل. واأ�س��ار اإلى اأنه يف حالة حرقها، تكون امل�س��كلة الأكرب حتى 
لو ذلك كان بهدف احل�سول على طاقة، حيث تنبعث منها مواد م�سرطنة نتيجة احلرق، 
من هيدروكربونات عطرية متعددة احللقات و»ديوك�س��ني« بخالف اأول اأك�سيد الكربون 
واأكا�سي��د النرتوجني والكربيت، وه��ي مركبات له��ا تاأثري مبا�سر وغري مبا�سر على املاء 
والرتبة والهواء والإن�س��ان، الذي ت�سيبه باأمرا�س الرب��و وال�سرطان واحل�سا�سية، وت�سبب 
اللتهاب��ات الرئوية و�سيق النف���س، كما تعترب �سارة اأي�ساً ملر�س��ى القلب، خا�سة كبار 
ال�س��ن منهم. واأ�ساف اخل��رباء اأن اأ�سرار حرق الإطارات عل��ى البيئة املائية، تتمثل يف 
اأن��ه يوؤدي اإلى حتلل حراري، ينت��ج مركبات �سائلة �سامة تت�سرب اإلى املياه اجلوفية، مثل 
الكادمي��وم والكروم والر�سا���س وال�سلنيوم والزنك، وتت�سب��ب يف تلوثها مبواد حم�سية 
تلح��ق �سرراً باحلي��اة الربية النباتي��ة واحليوانية، كما اأن خملفات احل��رق ت�سبب نوعني 
خمتلفني م��ن تلوث الرتبة، وهما تلوث مبا�سر ناجت عن حتلل ال�سوائل التي يف الرتبة اإذا 
كانت الرتبة ت�سمح بذلك، وتلوث تدريجي ينتج عن الرماد واملخلفات غري املحرتقة بعد 

�شقوط املطر عليها اأو اختالطها باملياه من م�شدر اآخر.
ويحذر خرباء اآخرون م��ن النتائج اخلطرية الناجمة عن حرق الإطارات واأثرها يف البيئة 
و�سح��ة الإن�سان، موؤكدين اأنها متثل جرمية بيئية مكتملة املعايري متار�س بانتظام يف العديد 
من الدول العربية، يف ظل عدم وجود قوانني تفر�س عقوبات رادعة على من يتعامل مع 
املخلف��ات ب�سكل ي�سر البيئة. وطالب اخلرباء بو�سع ا�سرتاتيجية واأفكار مبتكرة �سديقة 
للبيئ��ة لتدوير هذه الكمية الكبرية من الإطارات املطاطي��ة التي تتزايد �سنوياً للتخل�س 

من اأحد خماطر البيئة.
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�صراكات بيئية عاملية
وتاأكيداً لأولوية البعد البيئي يف �سيا�سات اإمارة اأبوظبي، فقد جددت هيئة البيئة اأبوظبي 
يف نهاي��ة مار�س املا�سي �سراكتها مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة، وتهدف ال�سراكة التي 
ت�س��رف عليها مبادرة اأبوظب��ي العاملية للبيانات البيئية اإل��ى موا�سلة العمل جل�سر فجوة 
البيانات بني الدول النامي��ة واملتقدمة، حيث ت�سارك الهيئة برنامج الأمم املتحدة للبيئة 
الهتم��ام بتي�سري الو�سول اإلى البيانات واملعلوم��ات البيئية املوثوقة يف الوقت املنا�سب 
لكل من يحتاجها. وتتيح التفاقية املوقعة من قبل اأكيم �ستايرن، املدير التنفيذي لربنامج 
الأمم املتحدة للبيئ��ة ورزان خليفة املبارك ، الأمني العام لهيئة البيئة - اأبوظبي الفر�سة 
ملب��ادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية لال�ستم��رار يف حتقيق املزيد من التقدم ب�س���اأن 
اللتزامات التي حتددت من خالل خمرجات موؤمتر الأمم املتحدة للتنمي��ة امل�ستدام���ة 

ريو 20+ من اأجل م�ستقبل اأكرث ا�ستدامة. 
وقال��ت رزان خليف��ة املبارك يف ت�سريح ح��ول املو�سوع ن�سرته �سحيف��ة الحتاد: "نحن 
ن�سعى من خ��الل هذه ال�سراكة اإلى مواجهة التحديات املتعلقة بتحقيق و�سول اأف�سل 
واأك��رب اإلى البيان��ات واملعلومات البيئي��ة لدعم عملي��ة �سناعة الق��رار املتعلقة بحماية 
ا�ستدام��ة البيئة لأجيال امل�ستقبل". وكانت دولة الإمارات ق��د اأطلقت مبادرة اأبوظبي 
العاملي��ة للبيانات البيئية بتوجيهات من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل، خالل القمة العاملية حول التنمية امل�ستدامة التي نظمتها الأمم 
املتحدة عام 2002 ا�ستجابة للطلب العاملي بالو�سول الفعال من حيث التكلفة واجلودة 
اإلى البيانات البيئية.. وقد اأر�ست املبادرة املبادىء والأهداف وفق مبادئ اإعالن قمة ريو 
الف�س��ل 8 و 40 من جدول اأعمال القرن احل��ادي والع�سرين. وتناولت اتفاقية التعاون 
ق�سي��ة تعزي��ز الو�سول اإل��ى البيانات لتطوير البل��دان على م�ست��وى العامل من خالل 
ال�ست�ساف��ة امل�سرتك��ة لقمة عني على الأر���س يف اأبوظبي يف دي�سم��رب 2011 وموؤخراً 
يف قم��ة الأمم املتح��دة للتنمية امل�ستدامة ريو20+ يف الربازي��ل يف يونيو 2012، حيث 
قدم��ت كّل من "هيئة البيئ��ة" يف اأبوظبي "ومبادرة اأبوظبي العاملي��ة للبيانات البيئية" 
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10 فعاليات جانبي��ة تتعلق مبخرجات قمة عني على الأر�س وكيفية تناول هذه الق�سايا 

للتح��دي العاملي ب�س��اأن التنمية امل�ستدام��ة يف امل�ستقبل.  ورحب اأكي��م �ستايرن وكيل 
الأم��ني العام لالأمم املتحدة واملدير التنفيذي لربنامج الأمم املتحدة للبيئة، بالتزام هيئة 
البيئ��ة يف اأبوظبي بهذه التفاقي��ة الثانية التي تدعم العديد م��ن الأن�سطة ومنها برنامج 

الأمم املتحدة للبيئة التفاعلي. 
و�سيكون برنامج الأمم املتحدة للبيئة املبا�سر مبنزلة منرب اإلكرتوين تفاعلي لربنامج الأمم 
املتحدة للبيئة ي�سلط ال�سوء على حالة البيئة ب�سكل م�ستمر وُيطلع احلكومات واملجتمع 
العاملي على خمرجات هذه النتائج. ويرتبط ابتكارها وجناحها بالعمل اجلاري مببادرة عني 
عل��ى �سبكة ال�سبكات التابعة لقمة عني على الأر�س، خا�سة اأن التفاقية تدعم العمل 
م��ع بلدان غرب اآ�سيا لبناء قدراتها الوطنية يف جمال جم��ع واإدارة بياناتها البيئية بطرق 
متكنه��ا من التكامل مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة املبا�سر. ومنذ اإطالق مبادرة اأبوظبي 
العاملي��ة للبيانات وبدعم من هيئة البيئ��ة - اأبوظبي وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة حتققت 
العدي��د من الإجن��ازات التي من خاللها ميكن توفري و�سول اأف�س��ل لبيانات بيئية ذات 
ج��ودة عالية يف املنطقة. وت�سم��ل جهود التعاون احلالية م�سروع��اً رائداً يف جمال تقييم 
واإدارة النظ��م البيئي��ة ال�ساحلية للكربون الأزرق بالإ�سافة اإل��ى م�سروع اأكرث تقنية وهو 
م�سروع تقرير حالة البيئة املبا�سر. ويهدف هذا امل�سروع اإلى حتويل الن�سخة املطبوعة من 
تقرير حالة البيئة اإلى منوذج اإلكرتوين يوفر اأداة اإلكرتونية مبا�سرة للتقارير ميكن حتديثها 
م��ن خالل امل�ستخ��دم النهائي كلما اقت�س��ى الأمر ذلك. وي�ساعد جتدي��د ال�سراكة يف 
تعزيز عملية تطوير هذه املبادرات التعاونية التي تتناول تبادل وم�ساركة البيانات البيئية 
يف امل�ستقب��ل م��ع الرتكيز على التطوير الإلك��رتوين وبناء القدرات لتب��ادل املعلومات 
البيئية ورفع التقارير اإلى اإم��ارة اأبوظبي وغرب اآ�سيا والتنفيذ امل�ستقبلي لل�سبكات وفق 
التوجيه���ات املذكورة يف وثيق��ة "امل�ستقبل الذي نريد" التي تعترب اأحد خمرجات قمة 
ري��و 20+. وتتخ��ذ "مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئي��ة" من هيئة البيئة - اأبوظبي 
مقراً لها، وتعمل عن كثب مع ق�سم الإنذار املبكر والتقييم يف مقر برنامج الأمم املتحدة 
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للبيئة يف نريوبي وكينيا واملكتب الإقليمي للربنامج يف غرب اآ�سيا والذي مقره البحرين. 

البيئة.. اأولوية اإماراتية ا�صتثنائية
ل�سك اأن معامل الهتمام بامللف البيئي يف دولة الإمارات العربية املتحدة تبدو وا�سحة 
للعي��ان، فاملمار�سات على اأر�س الواق��ع توحي بذلك، وال�سيا�س��ات التنفيذية تعك�س 
عم��ق القناعة الر�سمية باأولوية امللف البيئي وجتذر الهتمام به لدى �سانعي القرار، ويف 
مقدمته��م �ساح��ب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي��ان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل.
وي�س��ري العدي��د من الباحثني يف ذلك اإلى وجود حر���س �سخ�سي من جانب اأ�سحاب 
ال�سم��و ال�سيوخ يف دولة الإمارات العربية املتحدة عل��ى البيئة، واأن هذا احلر�س يفوق 
مبراحل اآليات القانون الدويل يف هذا املجال، باعتبار ذلك نابعاً من النظرة الرا�سخة لدى 
اإن�س��ان الإمارات بقيمة البيئة وال�سح��راء وولعه ال�سديد باحلي��اة الفطرية، ما يدفع اإلى 
الهتمام بها يف خمتلف اإمارات الدولة، وذلك يوفر اأي�ساً الفر�سة حل�سن تطبيق القوانني 
والقواع��د املنظمة حلماية البيئة يف الدولة، كون احلر�س على احلياة الفطرية يبدو التزاماً 
نقي��اً خال�ساً ل��دى املواطنني يف الدولة. وكل هذه املوؤ�س��رات وال�سواهد تدفع باجتاه بناء 
توقع��ات بحدوث حت�سن مت�سارع خالل ال�سن��وات املقبلة يف ملف الدولة البيئي الذي 
�سه��د اأموراً �سلبية كنتيجة منطقية للتطور التنموي الذي �سهدته العقود املا�سية، ولكن 
الدلئ��ل تب�سر بنج��اح اجلهود املبذولة على �سعيد حت�سني الو�س��ع البيئي والدفع باجتاه 

حت�سني موؤ�سرات ا�ستخدام املفردات البيئية مثل املياه والطاقة وغري ذلك.

البيئة يف الإمارات.. حمطات تاريخية
• تاأ�س�س��ت الهيئ��ة الحتادية للبيئة يف ع��ام 1993 لإدارة بيئة دولة الإمارات العربية 
املتح��دة ولإر�ساء القوانني البيئية. وتال ذلك تاأ�سي�س هيئة اأبحاث البيئة واحلياة الفطرية 
وتنميته��ا يف ع��ام 1996 )قان��ون رقم 4(، وقد اأن�سئ��ت حلماية ال��رثوة الطبيعية لإمارة 
اأبوظب��ي وللدعوة للتنمي��ة امل�ستدامة. كما مت اعتماد هيئة البيئ��ة لتكون اجلهة املخت�سة 
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بق�ساي��ا البيئ��ة واحلياة الفطرية يف اإمارة اأبوظبي كما �س��در يف القانون الحتادي رقم 23 
وقان��ون رقم 24 وق��د ن�س قانون رقم 16 لعام 2005 على اإع��ادة ت�سكيل هيئة اأبحاث 
البيئ��ة واحلياة الفطرية وتنميتها واإعطائها م�سوؤولي��ات اأكرب يف ال�سوؤون البيئية، كما ن�س 

على تغيري ال�سم لي�سبح "هيئة البيئة - اأبوظبي".
• تن�س وثيقة قيم و�سلوكيات املواطن الإماراتي التي مت اعتمادها من جانب جمل�س 
ال��وزراء يف دار الحتاد بتاري��خ 27 نوفمرب 2012، على بنود ح�ساري��ة تتعلق بالتزامات 
املواط��ن حيال البيئة املحلية، منها اللت��زام بالقوانني والتعليمات اخلا�سة باحلفاظ على 
البيئ��ة وال�سالم��ة العام��ة يف الدولة و�سحة اأفراده��ا، والعمل من اأج��ل حتقيق التنمية 
امل�ستدام��ة واحلفاظ على امل��وارد الطبيعية يف البيئة واللت��زام با�ستهالك الطاقة ب�سكل 

فعال وموؤثر والبتعاد عن الإ�سراف والتبذير.
بيئية خمتلفة،  مبنا�سبات  الع��ام  املتحدة على مدار  العربية  الإم��ارات  • حتتف��ل دولة 
منه��ا: ي��وم البيئة الوطن��ي يف الرابع من �سهر فرباي��ر، واأ�سبوع البيئ��ة اخلليجي خالل 
الف��رتة م��ن 17 � 21 فرباير، ويوم املياه العامل��ي يف 22 مار�س، و�ساع��ة الأر�س يف 26 
مار���س، وي��وم الأر�س يف 22 اإبريل م��ن كل عام، ويوم البيئ��ة الإقليمي يف 24 اإبريل، 
والي��وم العاملي للتنوع البيولوجي يف 22 مايو، ومبادرة يوم بال ورق يف الثالث من يونيو 
كل ع��ام، ويوم البيئة العاملي يف اخلام�س من يوني��و، واليوم العاملي ملكافحة الت�سحر يف 
17 يونيو، واليوم العاملي للحفاظ على طبقة الأوزون يف 16 �سبتمرب، ويوم الغذاء العاملي 

16 اأكتوبر.

- هن��اك العديد من الق��رارات الر�سمية التي ت�ستهدف احلف��اظ على البيئة يف الدولة، 
ومنها:

- قرار رقم )2( ل�سنة 2000 ب�ساأن نظام ال�سيد يف اإمارة اأبوظبي.
- قرار رقم )38( ل�سنة 2000 ب�ساأن اإيقاف ونقل ت�سجيل �سفن ال�سيد.

- ق��رار رقم )5( ل�سنة 1998 بحظ��ر ا�ستخدام ال�سنادل البحري��ة والناقالت وال�سفن 
كم�ستودعات عائمة.
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- مر�سوم اأمريي رقم )18( ل�سنة 2001 باإعالن منطقة مروح حممية بحرية.
- مر�سوم اأمريي رقم )33( ل�سنة 2005 باإعالن اليا�سات حممية بحرية.

- قرار رقم )2( ل�سنة 2004 بتعديل القرار اخلا�س ب�سيد الأ�سماك بوا�سطة القراقري يف 
اإمارة اأبوظبي.

- ق��رار رقم )4( ل�سنة 2005 اخلا���س ب�سيد الأ�سماك املهاج��رة بطريقة احلالق باإمارة 
اأبوظبي.

- قرار رقم )1( ل�سنة 2003 اخلا�س ب�سيد الأ�سماك بوا�سطة القراقري باإمارة اأبوظبي.
- ق��رار رقم )1( ل�سنة 2005 بتع�ديل الق��رار اخلا�س بتنظيم �سيد الأ�سماك بال�سكار 

والدفارة•

امل�صادر:
www.ead.ae :موقع هيئة البيئة � اأبوظبي �

www.moew.gov.ae :موقع وزارة البيئة واملياه � دولة الإمارات العربية املتحدة �
www.bee2ah.com :مو�سوعة البيئة �

� مو�سوعة ويكيبيديا، مفاهيم وم�سطلحات.
� وكالة ال�سحافة الفرن�سية، اأخبار وحتليالت من�سورة.

� �سحيفة ال�سرق الأو�سط، تقارير اإخبارية من�سورة.
� وكالة اأنباء الإمارات )وام(، تغطيات اإعالمية لالأحداث البيئية.

� �سحيفة الحتاد الإماراتية، تقارير واأخبار من�سورة.
� ن�س��رة "اأخبار ال�ساعة"، مرك��ز الإمارات للدرا�سات والبح��وث ال�سرتاتيجية، تقارير 

من�سورة.
� �سبكة "بي بي �سي" العربية ، تقارير واأخبار من�سورة.

� موق��ع "اإيالف" الإلكرتوين، تقري��ر من�سور بعنوان "اإطارات ال�سي��ارات التالفة خطر 
يهدد البيئة يف العامل العربي".
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اللغة العربية من ركائز 
الهوية الوطنيـــة فـــي دولـــة 

اإلمــــارات

ك��ان قرار �ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان رئي���س الدولة حفظه اهلل، 
تخ�سي���س ع��ام 2008 عاماً للهوي��ة الوطنية، اأحد اأب��رز جتليات هذا الهتم��ام الرفيع 
امل�ست��وى ال��ذي ي�ستهدف اأن يحف��ظ للوطن هويت��ه، وللمواطن خ�سو�سيت��ه الثقافية 
وللمجتم��ع متا�سكه، ثم ت��ال ذلك يف عام 2009 اإطالق �ساح��ب ال�سمو رئي�س الدولة 
مب��ادرة التالحم الوطني واملجتمعي بعد عام من اإع��الن �سموه عام 2008 عاماً للهوية 
الوطنية، واأعقب ذلك قرار جمل�س الوزراء يف عام 2010 بت�سكيل اللجنة الوزارية العليا 

لتنفيذ مبادرة تعزيز التالحم الوطني واملجتمعي.
وت�سع��ى "درع الوط��ن" يف هذا امللف اإلى ت�سليط ال�س��وء على اللغة العربية من حيث 
دوره��ا وتاأثريه��ا، والتحدي��ات الت��ي تواجهها، وجه��ود الدولة من اأج��ل مواجهة هذه 
التحدي��ات، وذلك انطالقاً من احلر�س والهتم��ام الر�سمي رفيع امل�ستوى على حت�سني 
مقوم��ات الهوي��ة الوطنية وحمايتها يف مواجهة اأي تهدي��دات ثقافية، ف�شاًل عن ارتباط 
مكون��ات الهوية الوطنية كافة بعوامل واعتب��ارات مهمة، مثل: الولء والنتماء الوطني 

والتما�سك الجتماعي، الذي نحر�س على متتني دعائمه وتقوية ركائزه.
�سه��دت دولة الإمارات العربية املتح��دة يف ال�سنوات الأخرية فعاليات واأن�سطة وحراكاً 
جمتمعي��اً وا�سعاً متحور يف الكثري من جوانبه حول الهتمام بدعم ركائز الهوية الوطنية. 
وك��ان املح��رك الأ�سا�سي له��ذا الهتمام هو احلر���س على تعزيز قيم ال��ولء والنتماء 
للقي��ادة الر�سيدة وللوط��ن الغايل لدى الأجيال ال�سابة، وحت�س��ني جمتمعنا يف مواجهة 
تيارات وموجات عوملة جارفة جتتاح العامل واملنطقة على حد �سواء؛ فبدًل من النغالق 

ث
حو

وب
ت 

سا
درا



66

عل��ى ال��ذات والأخذ بالبدائ��ل ال�سلبية يف مواجهة تي��ارات العومل��ة يف �ستى جتلياتها 
ومظاهره��ا، ي�سبح حت�سني املجتمع وتدعيم ركائز الهوية وقيم املواطنة هو اخليار الإيجابي 
واحل��ل الأمثل من اأجل �سم��ان التعاطي مع العامل والنفتاح عل��ى خمتلف الثقافات 

واحل�سارات من دون خوف اأو قلق.
وحتر���س موؤ�س�سات الدولة كافة، ول�سيما املوؤ�س�سات الثقافية والإعالمية والبحثية على 
تنظيم النقا�سات واحلوارات العلمية لتبادل الآراء والأفكار حول الُهوية الوطنية، و�سبل 
تعزيزها، ودور املوؤ�س�سات املعني��ة بالرتبية والتن�سئة الجتماعية على هذا ال�سعيد، بدءاً 
بالأ�س��رة، املكون الأ�سا�سي للتن�سئة الجتماعية، وانته��اًء باملوؤ�س�سات الإعالمية، مروراً 

بدور العبادة وقادة الراأي والفكر واملدار�س واجلامعات واملعاهد الرتبوية وغري ذلك.
وكم��ا �سبق، القول فاإن مو�سوع الهوية الوطنية ي�سغل حيزاً ا�ستثنائياً من اهتمام القيادة 
الر�سي��دة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زاي��د اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للق��وات امل�سلحة، حفظه اهلل، وينعك�س 
هذا الهتمام يف اخلطط وال�سيا�سات املتوازنة التي تتبعها دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وه��ي �سيا�سات اأثبتت جدواها واآتت ح�سادها مبرور ال�سنوات، ففي الوقت الذي ي�سيد 
فيه العامل اأجمع بكون دولة الإمارات متثل واحة للتعددية الثقافية والتعاي�س بني الأديان 
والثقافات كافة، جند حر�ساً كبرياً على التم�سك بخ�سائ�س الذات الوطنية واخل�سو�سية 
الثقافية، بكل ما تعنيه من عادات وتقاليد وقيم و�شلوكيات واأمناط حياتية، �شمن معادلة 
دقيق��ة قائمة عل��ى اأن التم�سك بالُهوي��ة ل يعني بال�سرورة النغ��الق على الذات، يف 
ع��امل حتول فعاًل اإلى مك��ون ات�سايل اأقل حجماً من القرية  الكونية ال�سغرية، التي راج 
احلدي��ث عنها يف ت�سعينيات القرن املا�سي، بفعل ما اأفرزته ثورة الت�سالت واملعلومات 

مبوجاتها املتوالية.
ول�س��ك يف اأن احلديث عن الهوية الوطنية ي�ستدع��ي بال�سرورة حديثاً ل غنى عنه يف 
هذا ال�سياق ح��ول م�سري اللغة، باعتبارها اأحد املكونات الرئي�سية للهوية الوطنية لالأمم 
وال�سع��وب، وما ي�ساعف اأهمية هذا املح��ور يف اأي نقا�سات ذات �سلة، اأن اللغة العربية 
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حتديداً تواجه اأ�شئلة م�شريية، وتزداد النقا�شات العلمية حول م�شتقبلها يف ظل ال�شغوط 
الت��ي حتيط بها وحتد من ارتباط الأجيال اجلديدة بها، والتحديات التي تواجها يف ع�شر 
الإنرتنت وو�سائل الت�سال الجتماعي، التي لعبت دوراً بارزاً يف اإ�سفاء الغمو�س على 
م�ستقبل اللغة العربية، واأثارت املخاوف حول هذا امل�ستقبل، ول�سيما يف ظل تاأثر اللغة 
العربي��ة و�سعف حمتواها يف املناهج التعليمية، حي��ث اأ�سبحت لغة ثانوية مقارنًة باللغة 
الإجنليزي��ة، وما ترتب على ذلك م��ن تاأثر الأجيال اجلديدة مبنظوم��ة القيم ال�سائدة يف 
املناه��ج التعليمية الأجنبية، وغري بالتايل م��ن اأولوياتهم وقيمهم، واأثر �سلبياً يف العادات 

والتقاليد املحلية.

حول اللغة العربية
تع��د اللغة العربية من اأكرث اللغات حتدثاً �سمن جمموعة اللغات ال�سامّية، واإحدى اأكرث 
اللغ��ات انت�س��اراً يف العامل، يتحدثها اأكرث من 422 ملي��ون ن�سمة، ويتوزع متحدثوها يف 
الوطن العرب��ي، بالإ�سافة اإلى العديد من املناطق اجلغرافية املجاورة. اللغة العربية ذات 
اأهمي��ة ق�س��وى لدى امل�سلمني، فه��ي لغة القراآن، وق��د اأّثر انت�سار الإ�س��الم، وتاأ�سي�سه 
دوًل، يف ارتف��اع مكان��ة اللغة العربي��ة، واأ�سبحت لغة ال�سيا�سة والعل��م والأدب لقرون 
طويل��ة يف الأرا�سي التي حكمها امل�سلم��ون، واأثرت العربية، تاأثرياً مبا�سراً اأو غري مبا�سر 
يف كث��ري من اللغ��ات الأخرى يف الع��امل الإ�سالمي، كالرتكية والفار�سي��ة والأمازيغية 
والكردي��ة والأردية واملاليزية والإندوني�سية والألباني��ة وبع�س اللغات الإفريقية الأخرى 
مثل الهاو�سا وال�سواحلي��ة، وبع�س اللغات الأوروبية وخا�سًة املتو�سطية منها كالإ�سبانية 
�س ب�سكل ر�سمي اأو غري ر�سمي يف الدول  والربتغالي��ة واملالطية وال�سقلية. كما اأنها ُتدَرّ
الإ�سالمي��ة والدول الإفريقية املحاذية للوطن العرب��ي، والعربية لغة ر�سمية يف كل دول 
الوط��ن العربي اإ�سافة اإل��ى كونها لغة ر�سمية يف ت�ساد واإريرتي��ا واإ�سرائيل. وهي اإحدى 
اللغات الر�سمي��ة ال�ست يف منظمة الأمم املتحدة منذ العرتاف بها يف املنظمة الدولية 
عام 1973. واللغة العربية من اأغزر اللغات من حيث املادة اللغوية، فعلى �سبيل املثال، 

اللغة العربية من ركائز الهوية الوطنيـة فـي دولـة اإلمـارات
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يح��وي معج��م ل�سان العرب لبن منظور، وهو من علماء الق��رن الثالث ع�سر امليالدي، 
اأكرث م��ن 80 األف مادة، بينما يف اللغة الإجنليزية ف��اإن قامو�س �سموئيل جون�سون، وهو 
من اأوائل من و�سع قامو�ساً اإجنليزياً، يف القرن الثامن ع�سر، يحتوي على 42 األف كلمة، 
وحتت��وي العربي��ة على 28 حرًفا مكتوب��اً. ويرى بع�س اللغويني اأنه يج��ب اإ�سافة حرف 
الهم��زة اإلى حروف العربية، لي�سب��ح عدد احلروف 29. وتكتب العربية من اليمني اإلى 
الي�س��ار مثلها مثل اللغة الفار�سية والعربية، على عك�س الكثري من اللغات العاملية، ومن 

اأعلى ال�سفحة اإلى اأ�سفلها. 
يف منت�سف �سنة 2010 اأ�سارت م�سادر اإلى تقرير خمت�س يذكر اأن اللغة العربية حققت 
منواً مرتفع��اً بوجودها �سمن قائم������ة اأكرث ع�����سر لغ��ات ا�ستعم����اًل يف الإنرتنت، 
حيث حّل������ت يف املرتب����ة ال�سابع����ة حمقق���ًة ن�سب���ة انت�س�����ار و�سل����ت اإلى 
17.5%، ومتفوق��ة على لغات حية اأخرى من بينها الفرن�سية. وحتتل اللغة العربية الآن 
املوقع الثالث يف لغات العامل، من حيث عدد الدول التي تقرها لغة ر�سمية، وال�ساد�س 
م��ن حيث ع��دد املتكلمني بها، والثام��ن من حيث متغري الدخ��ل القومي، يف العامل 
القت�سادي، وه��ي متاأرجحة من حيث املنزلة يف العوام��ل الأربعة الأخرى: )الثقايف، 
الل�ساين، القت�س��ادي، الع�سكري(. ففي جانب الن�سر الإجم��ايل من العامل الثقايف، 
حتت��ل عاملي��اً املرتبة 22، و42 يف الن�سر العلمي خا�س��ة، وتهيمن على جزء من الإعالم 
العربي، ولها ح�سور يف النظ��ام التعليمي، وح�سور اأقل يف النظام الإداري والتنظيمي، 
وبذل��ك فهي اإحدى اللغات الإحدى ع�س��رة الأكرث انت�ساراً يف العامل )بح�سب ترتيب 
عدد املتكلمني بها: ال�سينية، الإجنليزية، الإ�سبانية، العربية، الهندية، الرو�سية، الربتغالية، 
البنغالي��ة، الأملاني��ة، اليابانية، الفرن�سية(.  كم��ا اأن اللغة العربية م��ن اللغات الثماين، 
من ب��ني هذه اللغات الإحدى ع�س��رة، التي تكاد تقت�سم املعم��ورة فيما بينها، وحتتفظ 
كل منه��ا لنف�سها بقاع��دة جغرافية را�سخ��ة: )املاندرين يف اآ�سيا الو�سط��ى، والإ�سبانية 
والربتغالي��ة يف اأمريكا اجلنوبي���ة، والإجنليزية يف اأمريكا ال�سمالية، والعربي���ة يف �سمال 
اإفريقيا وال�س���رق الأدنى، والهندي����ة والبنغالية يف اأغلب القارة الهندية، والرو�سية يف 
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اأوروب��ا ال�سرقية(. كما اأنها من بني اللغ���ات ال�ست التي يعرف الناطق����ون بها تزايداً 
دميوغرافي��اً اأكرث من غي���رها، وهي بح�سب الرتتيب: الإ�سبانية والربتغالي���ة والعربي��ة 

والهندية وال�سواحلية واملاليزية.

واقع لغات العامل
وي�س��ري باحثون )مو�سلي واآ�سر يف اأطل�س لغات العامل ال�سادر عام 1994( اإلى اأن عدد 
لغ��ات العامل يبلغ 6796 لغة معروف��ة الأ�سماء، بينما يرى باحثون اآخرون اأن عددها ل 
يتج��اوز �ستة اآلف لغة تقريباً، وتذكر تقارير دولية اأن لغة واحدة اأو لغتني تقريباً تنقر�س 
�شهري��اً، ويرى خ��راء اأن هناك توجهاً دولي��اً نحو خف�ض عدد اللغ��ات، وتتبنى اأو�شاط 
بحثي��ة نظرية اللغة الوحيدة للم�ستقبل. اأما ع��ن توزيع اللغات على دول العامل فيوزعه 
ولي��م برايت يف املو�سوعة الدولية للغ��ات كالت���ايل: 4% يف اأوروبا و15% يف اأمريكا، 
و31% يف اإفريقي��ا، و50% يف اآ�سي��ا واملحيط الهادئ. اأم��ا اأكرث الدول من حيث عدد 
اللغات امل�ستخدمة فيها فهناك غينيا بي�ساو واأندوني�سيا، اإذ تبلغ الن�سبة يف هاتني الدولتني 

فقط 25% من اإجمايل اللغات املعروفة يف العامل اأي نحو 1529 لغة متداولة.
ويف درا�س��ة حول اللغات املوجودة على الإنرتنت ح�سب اإح�ساء اليون�سكو عام 2003 
كان��ت ن�سبته��ا كالت��ايل: الإجنليزي��ة 35%، وال�سيني��ة 11.9%، واليابانية %10،3 
وال�سباني��ة 8.1% والأملاني��ة 6.5% والكورية 4.2 % والإيطالي��ة 3.6% والفرن�سية 
3.3% والربتغ�الي���ة 2.8% والرو�سي�ة 2.7% واله�ولن�دي���ة 1.9% ولغ�ات اأخرى 

9.5%، وورد يف طبع���ة ع��ام 2002 من اأطل�س لغ�ات العامل اأن ن�س�ف لغ�ات الع�امل 

مه����ددة بالنق��را�س، اأم�ا عن موق��ع العربي���ة من بني لغ��ات الع�امل فهي تتع�ر�س 
مل��ا تتع��ر���س له اأك���رث من خم�س����ة اآلف لغ�ة خمتلف����ة مع عدد اأك���رب كث�رياً من 
اللغ����ات واللهجات املتفرع��ة منه�ا تتكلمه�ا �سع�وب الع�امل، والتي ق�ال الباحث��ون 
اإنه���ا تخ�س��ع لتاأثي��رات الع�ومل���ة التي تدف���ع باجت��اه عملي����ة �سيادة لغ��ة الطرف 
ال�س�ائ���د على بقي��ة اللغ���ات فيم�ا ي�سمي�ه البع�س بعملي��ة التوحيد اللغ�وي، حيث 

اللغة العربية من ركائز الهوية الوطنيـة فـي دولـة اإلمـارات
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اأ�سب��ح ينظ�ر اإلى  التن�وع اللغ��وي كعقب��ة اأم�ام التج��ارة وانت�س��ار املعرف��ة.

ماذا يعني موت اللغة؟
يع��رف الباحث��ون موت اللغة اإجرائي��اً باأنه حتول جمتمع ما عن ا�ستخ��دام لغته اإلى لغة 
اأخ��رى، اأي��اً كانت الظ��روف الكامن��ة وراء ذلك، واأي��اً كانت املكا�سب الت��ي يجنيها، 
م��ن ا�ستخدام اللغ��ة اجلديدة وقد يحدث ذل��ك ب�سبب النظام التعليم��ي اأو الظروف 
الجتماعي��ة الت��ي تقف يف �شف اللغ��ة اجلديدة، اأو ال�شغ��وط ال�شيا�شية التي ترد من 
خ��ارج املجتم��ع نف�سه، ومتوت اللغة ح��ني ل يتحدث بها اأحد فاللغ��ة اإذاً مرتبطة باأفراد 
ينطق��ون بها فاإن ذهبوا ذهب��ت. كما ي�سري باحثون اإلى اأن لغة ما تختفي، لي�س فقط لأن 
لغة اأخرى ت�سيطر عليها، ولكن اأي�ساً لأن الناطقني بها يقررون التخلي عنها ول ينقلونها 
لأولده��م ويتنب��اأ متخ�س�سون باأن 95% من كل اللغات احلي��ة �ستموت خالل القرن 

القادم، واأنه يف الوقت احلايل تختفي ع�سر لغات يف كل عام يف مكان ما من العامل.
 ويخت�س��ر الباحثون مراحل موت اللغة عندما تبداأ ثقافتان باحتكاك، وت�سيطر اإحداهما 
عل��ى الأخرى، فيحدث للثقاف��ة الأدنى ما ي�سمى بالتمثيل الثق��ايف، الذي يوؤدي اإلى 
ذوب��ان اأمناطها الرئي�شية يف اأمناط الثقافة الأق��وى، وتبداأ فقدان هويتها ومن ثم تذوب يف 
لغ��ة الثقافة الأقوى ولي�ست العربة بحج��م العدد الذي متثله الثقافة الأقوى، بل بقوتهم 

ونفوذهم احلقيقي. وتنق�سم هذه املرحلة بدورها اإلى خطوات عدة تبداأ كالتايل:
- اخلطوة الأولى: ال�شغوط التي متار�ض على اأفراد جمتمع ما للتحدث بلغة اأخرى، وهي 

�شغوط ثقافية اأو �شيا�شية اأو اقت�شادية اأو اجتماعية.
- اخلط��وة الثانية: ظهور ما يعرف بالثنائية اللغوية، ويحدث ذلك حني يتمكن اأ�سحاب 
اللغة الأ�سلية من ا�ستخدام مهارات اللغة الأخرى، ويحتفظون يف الوقت ذاته مبقومات 
لغتهم الأ�سلية، ولكن مع تراجع ا�ستخدامهم لها، وقد يكون ال�سبب يف ذلك الرغبة يف 
التوا�سل مع اأ�سح��اب اللغة الأقوى بغر�س جني مكا�سب معينة. والثنائية اللغوية هي 

و�سيلة تعاي�س بني اللغتني وتعد �سحية على قدر تعاون اللغتني ل تناف�سهما.
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- اخلطوة الثالثة: ظهور جيل جديد من الأطفال يجيد اللغة الأقوى بدرجة اأكرب، ويكرث 
من ا�ستعمالها تاركاً اللغة الأ�سلية لالآباء والأجداد، وي�سعر هذا اجليل بعدم مقدرة اللغة 
الأ�سلي��ة على تلبية احتياجاته املعرفية والثقافية فيبتعد متاماً عنها. واإجماًل يرى اخلرباء 
اأن قيمة اللغة ومقدرتها على البقاء ترتبط مبا يفعله بها متحدثوها، واأن تطورها رهن بتطور 
اأهلها الناطقني بها، لأنه ل وجود للغة دون املتكلمني بها ول حتيا اإل بحياة الناطقني بها.

 
اللغة العربية واملجتمعات املحلية

وتع��د اللغ��ة العربية اأحد مرتكزات الُهوي��ة، ويعد حتدي عوملة الثقاف��ة اللغوية من اأكرب 
التحدي��ات التي تواجه اللغ��ة العربية الت��ي تندفع يف اكت�ساح ج��ارف للخ�سو�سيات 
الل�ساني��ة واللغوي��ة والثقافية التي هي القاع��دة ال�سلبة للوجود امل��ادي واملعنوي لالأمة 
العربية، لت�سكل خطراً حمدقاً بالهوي��ة القومية باعتبارها وعاء للثقافة العربية وللح�سارة 
الإ�سالمي��ة، وهناك اأخط��ار تتفاقم باطراد، ولي���س من �سك اأن م�ستقب��ل اللغة العربية 
يف عامل متغ��ري تهيمن عليه اآليات العوملة و�سغوطها، يق��رتن بالتنمية ال�ساملة املتكاملة 
املتوازنة امل�ستدامة. وبح�سب باحث��ني كرث، ومنهم معمر خويل، فاإن اللغة العربية تعي�س 
اليوم اإ�سكالت العوملة بكل تعقيداتها فاملتتبع لأحوالها يف جميع اأقطار الوطن العربي، 
ي�ست�س��رف الأخطار الكبرية التي حتملها العوملة، عل��ى وجود العربية لغة حية يف جميع 
مناحي احلي��اة ال�سيا�سية والثقافية والعلمية والعملية. فقد اأق�سيت اللغة العربية عن اأن 
تكون لغة البحث العلم��ي والتدري�س اجلامعي يف معظم الأقطار العربية، ويرى باحثون 
اأن البتع��اد ع��ن اللغة الأم يبعد الع��رب عن امل�ساهمة يف املنج��زات الثقافية والعلمية 
للح�س��ارة يف ع�سرنا، فاملجتمع ال��ذي ل ينجز ذلك يف بلده بلغته، ل يتفاعل مع العوملة 
يف الواق��ع، ول يتطور معها، ومن ل يتفاعل مع العومل��ة، ول يجاري التطور يف القت�ساد 
والعل��م والفنون بلغته من خالل جماراتها للتطور، يبقى على هام�س احل�سارة الإن�سانية، 
ول ي�ساه��م فيها، بل اأكرث من ذلك اأي�ساً يحجب التط��ور عن لغته ذاتها. فاللغة، ومعها 
املفاهيم والثقافة، ل تتطور اإذا اأق�سيت من ال�ستخدام يف املجالت الديناميكية املتطورة 
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واملتغرية با�ستمرار، مثل العلوم والفنون والقت�ساد، واإذا اقت�سر ا�ستخدامها على الأدب 
واملقالة واخلطابة مثاًل.

ومن ناحية اأخرى ل حتا�سر اللغة العربية يف املوؤ�س�سات التعليمية فقط، واإمنا اأي�ساً يف معظم 
مناح��ي احلياة، فرنى نفراً من اأبناء الأمة يعتقد اأن ا�ستعم��ال اللغة الأجنبية دليل على 
التقدم والعلم، يف الوقت الذي يرى فيه اأن ا�ستعمال الل�سان العربي دللة على التخلف. 
وه��ا هو ذا املثقف يطعم كالمه بالكلمات الأجنبية دلل��ة على ثقافته الع�سرية، وها هي 
ال�سرك��ات على الأر�س العربية تعلن عن حاجتها اإل��ى موظفني يتقنون اللغة الأجنبية، 
وه��ا هي ذي املرا�سالت بني امل�سارف ت�ستعم��ل اللغة الأجنبية، وها هي ذي الإعالنات 
يف الطرق��ات ويف ال�ساح��ات العامة وعلى واجهات املح��ال التجارية ت�ستعمل الكلمات 

الأجنبية وميانع اأ�سحابها اإذا ما طلب اإليهم ا�ستبدال العربية بالأجنبية.
ونالح��ظ يف الوقت نف�سه اأن العاملني والعام��الت من اجلن�سيات الأجنبية على الأر�س 
العربية لي�سوا يف حاجة اإلى اأن يتعلموا العربية، لأنهم يق�سون حاجاتهم وينفذون متطلباتهم 
با�ستعمال الأجنبية مع اأبناء العربية، الذين تنازلوا عن لغتهم القومية ليتحدثوا مع هوؤلء 
بل�سانهم اأو بل�سان اأجنبي اآخر.كما نالحظ اأن املوؤمترات العلمية التي تعقد يف وطننا العربي 
ُت�ستعم��ل اللغ��ُة الأجنبية يف بع�سها، مع اأنها تعالج مو�سوع��ات عربية والذين يح�سرون 
غالبيتهم من اجلن�سية العربية. وقد تزايد ا�ستعمال اللغة الإجنليزية يف الوطن العربي، ومل 

يعد ا�ستعمالها حم�سوراً يف جمال التخ�س�سات العلمية مثل الطب والهند�سة.

اهتمام اإماراتي ر�صمي بالهوية الوطنية
وق��د ظهر الهتمام الر�سمي الرفيع امل�ستوى مبناق�سة مو�سوع الهوية الوطنية يف منت�سف 
اإبريل عام 2008، ح��ني افتتح �ساحب ال�سمو ال�سي���خ حممد بن را�س���د اآل مكتوم 
نائ��ب رئي���س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، اأعم��ال ملتقى الهوية 
الوطنية الذي نظمته وزارة الثقاف��ة وال�سباب وتنمية املجتمع بق�سر الإمارات بالعا�سمة 
اأبوظبي، انطالقاً من دعوة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
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القائ��د الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل، ب�ساأن تخ�سي�س 2008 عاماً للهوية الوطنية. 
وقد ناق�س املوؤمتر وقتذاك على مدى يومني 25 ورقة عمل حول حتديات الهوية الوطنية يف 
املجالت الأمنية والتعليمية والدينية، اإ�سافة اإلى التحديات التي تواجه دولة الإمارات 
كمجتم��ع مفتوح على العامل، واطلع �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
عل��ى اأهم حماور ومكون��ات اأول درا�سة علمية خا�سة بالهوي��ة الوطنية و�سبل تر�سيخها 
يف اأو�ش��اط جمتمع الإمارات اأعدتها وزارة الثقافة وال�شباب وتنمية املجتمع بالتعاون مع 
�سب��اب اجلامعات الوطنية و�سركة ا�ست�سارية عاملي��ة متخ�س�سة، حيث تناولت الدرا�سة 
البحث عن اأ�سباب وموا�سع اخللل اأو ال�سعف يف مرتكزات الهوية الوطنية و�سبل اإيجاد 
حل��ول ناجحة وفعالة لهذه الثغ��رات مع التاأكيد من خالل الو�سائ��ل الإعالمية، وكل 
الو�سائ��ل املتاحة على اأهمية تعميق روح النتم��اء الوطني لرتاب وتراث دولتنا احلبيبة 
وتر�سي��خ مفهوم املواطنة لدى كل فرد من اأف��راد جمتمعنا وترجمة ذلك �سلوكاً وممار�سًة 
وعط��اًء واإنتاجاً من اأجل بناء جيل يوؤمن بهويته، ويت�سم بالولء للقيادة الر�سيدة وثقافته 
العربية وكينونته الإ�سالمية وتاريخه املجيد. وركزت هذه الدرا�سة على كل ما من �ساأنه 
تعزي��ز مفهوم املواطنة والهوي��ة الوطنية على جميع ال�سع��د ويف خمتلف الجتاهات مع 
تاأكيد اأولوي��ة التنمية امل�ستدامة التي ت�ستهدف الإن�س��ان للو�سول بدولتنا اإلى م�ساف 
الدول املتقدمة وال�سعي اإلى تبووؤ املركز الأول يف هذا املجال، اإذا ما اأخذنا بعني العتبار 
فح��وى خط��اب �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليف��ة بن زايد اآل نهيان رئي���س الدولة القائد 
الأعل��ى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل، الذي اأكد اأهمية اإعطاء الأولوية للتنمية امل�ستدامة 
وحث جمي��ع اجلهات الر�سمية وال�سعبية على العمل وب��ذل اجلهود امل�سرتكة لتحقيق 
ه��ذا الهدف الوطني ال�سامي والنبي��ل. وكان �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل���س الوزراء حاكم دبي قد اأثنى على حماور و�سمولي��ة الدرا�سة وما حتويه من اأفكار 
خالقة تتطلب ت�سافر كل اجله��ود الفردية واجلماعية لبلورتها واإخراجها باأ�سلوب عملي 
وعلم��ي ح�ساري ميك��ن اأن تكون جتربة، ناجحة يعتد بها حملي��اً واإقليمياً كونها الدرا�سة 

العلمية الأولى على هذا امل�ستوى. 
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وك��ان تنظيم ملتقى الهوية الوطني��ة ي�ستهدف توعية املجتمع الإمارات��ي باأهمية الهوية 
الوطنية و�سبل احلف��اظ عليها وتعزيزها وتر�سيخ مفهوم الهوية الوطنية وتعريفها بال�سكل 
ال�سحي��ح، اإ�سافة اإلى تو�سيح مكونات وعنا�سر الهوية الوطنية وكيفية احلفاظ على كل 

عن�سر من عنا�سرها بال�سبل املنا�سبة.
واإذا كان��ت اللغ��ة العربية ه��ي من اأهم دعائم الهوي��ة الوطنية لدولة الإم��ارات العربية 
املتح��دة، فاإن الهتمام الر�سمي الرفي��ع امل�ستوى بتعزيز اللغة يع��رب بالفعل عن قيمتها 
وتاأثريها الثقايف واحل�ساري. ويف هذا الإطار اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكت��وم نائ��ب رئي�س الدولة رئي�س جمل���س الوزراء حاكم دبي، رع��اه اهلل، اأن اللغة 
العربي��ة هي لغة حياة نعي�سها تعرب عنا مبختلف حالتن��ا، ولي�ست ما�سياً مندثراً وتاريخاً 
ل ي�سل��ح لزمننا احلا�س��ر، م�سدداً �سموه عل��ى اأن املحافظة عليها ه��ي م�سوؤولية وطنية 
ودينية واأخالقية ل تقت�سر على بلد واحد، بل متتد لت�سمل الأمتني العربية والإ�سالمية. 
واأو�سح �سموه اأن اللغة العربية هي لغة القراآن الكرمي الذي خ�سنا به اهلل �سبحانه وتعالى 
ع��ن غرينا من الأم��م واملحافظة عليها هي م��ن احلفاظ على دينن��ا الإ�سالمي بتعاليمه 
ومبادئ��ه التي حتمل للعامل ر�سائ��ل حب و�سالم واأمان، كما اأنه��ا ج�سر يربطنا بجذورنا 
وتاريخنا والطريق الرئي�سي يف روؤيتنا للم�ستقبل. وقد جاءت هذه الت�سريحات الداعمة 
بقوة ملوقف املدافعني واحلري�سني على اللغة العربية خالل حفل ت�سلم �سموه »تقرير جلنة 
حتديث تعليم اللغة العربية« الذي حمل عنوان »العربية لغة حياة«، وقال �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم مبنا�سبة اإجناز »تقرير جلنة حتديث تعليم اللغة العربية«: 
نوؤم��ن باأن روؤيتنا وطموحاتنا مل�ستقبل اأف�سل لدولة الإمارات يبداأ من مدار�سنا و�سفوفنا 
ومناهجن��ا التعليمي��ة واأن الهتم��ام باللغة العربية وتطوي��ر طرائق واأ�سالي��ب تدري�سها 
وتعليمه��ا جزء ل يتجزاأ من ه��ذه الروؤية، ول يقل اأهمية عن الهتم��ام بالتعليم ب�ستى 
فروعه، فاللغ��ة العربية هي علم وهوية وقيمة، والهتمام به��ا م�سوؤولية وطنية وجمتمعية 
ت�سرتك فيها الأ�سرة واملوؤ�س�سات والهيئات التعليمية مبراحلها وم�ستوياتها كافة واملجتمع 
عموماً. ووجه �سموه املوؤ�س�سات التعليمية اإلى اأن تتبع اأ�ساليب مبتكرة يف التعليم جلعل 
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جي��ل امل�ستقبل يحب لغت��ه الأم وتدفعه لالإب��داع والبتكار، فاللغ��ة العربية لغة حياة 
وع�سرية غنية، والتقرير الذي بني اأيدينا اليوم هو نتاج جهد وبحث ودرا�سة والتو�سيات 
الت��ي يت�سمنها قيمة وت�ستحق العمل بها، و�سنبداأ باأنف�سنا، واأوجه وزارة الرتبية والتعليم 
والهيئات واملوؤ�س�سات املعنية بقطاع التعليم يف الدولة اإلى اأن تكون ال�سباقة بالأخذ بهذه 
التو�سيات، وخا�سة ما يتعلق بتعليم اللغة العربية باأ�ساليب مبتكرة وم�سوقة حتبب جيل 
امل�ستقب��ل بلغته الأم وتدفعه لالإبداع والبتكار، وقال �سموه: »بالن�سبة اإلينا، العربية لغة 
حياة لالإن�سانية جمعاء، فهي لغة الأجداد والآباء واأ�سا�س ح�ساراتنا ومعيار وحدتنا كاأمة 
عربي��ة، لذا فامل�سوؤولية التي تقع علينا اليوم هي م�سوؤولية وطنية ودينية واأخالقية وبلغتنا 
تتحق��ق عزتنا، وهي الت��ي تقودنا اإلى حتقيق نقلة نوعي��ة يف التعليم والإعالم والرتجمة 

والعلوم كافة، وتعزز مت�سك اأجيالنا بلغة ال�ساد «.
واأك��د �سموه اأن م��ا يت�سمنه التقرير من نتائج قيمة ي�س��كل املدخل الأ�سا�سي للمرحلة 
التنفيذي��ة الهادفة اإلى الرتقاء بجوانب تعليم اللغة العربية وا�ستخداماتها كافة يف العلم 
واملعرف��ة واملجتمع واملدر�سة واملن��زل، م�سيفاً �سموه اأن تعليم اللغ��ة العربية وتعلمها هو 
م�سوؤولي��ة فردية وجمتمعية لغر�س ح��ب اللغة العربية يف نفو�س الأبن��اء كقيمة اأ�سيلة. 
واأ�س��اف �سموه اأن روؤية الإم��ارات 2021 تهدف اإلى جعل الدول��ة مركزاً لالمتياز يف 
اللغة العربية واأن دولة الإمارات اأخذت على عاتقها رفع لواء املحافظة على اللغة العربية 
ودع��م كل املبادرات الهادفة للحفاظ عليها وجعلها متطلباً اأ�سا�سياً يف املراحل الدرا�سية 
ويف اجلامعات وحتديث اأ�ساليب تعليمها مبا ينمي القدرات اللغوية للطلبة وي�سكل حموراً 
ينه�س باحلركة التعليمية عموماً وعالقتها باللغة العربية. ولفت �سموه اإلى اأهمية اللغات 
بالن�سبة لالأمم باعتبارها الرثوة الأعظم قيمة لأن اللغة ركن اأ�سا�سي يف ح�سارات الأمم، 
ومل ت�سد اأمة ل ت�ستند يف تطوير علومها ومعارفها على لغتها الأم، فكيف اإذا كانت تلك 
اللغ��ة هي العربية التي مثلت ج�سراً لنقل الثقاف��ة والعلوم والآداب لي�س لالأمة العربية 
فق��ط واإمنا لأمم وح�سارات اأخرى عرب الق��رون؟ كما وجه �سموه ر�سالة اإلى ال�سباب يف 
دولة الإمارات والوطن العربي يحثهم فيها على التم�سك باللغة العربية واملحافظة عليها 
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باعتبارها لغة ع�سرية اإذا عرفنا كيف ن�ستخدمها ونتعلمها ونعلمها، وقال: »اأريد اأن اأوجه 
ر�سال��ة لأبنائي واإخواين يف الإمارات والوطن العربي واأقول لهم: احر�سوا على لغتكم 

العربية مثلما حتر�سون على النجاح والتفوق«.

مبادرات تاريخية وح�صارية
اأطل��ق »جمل�س حممد ب��ن را�سد لل�سيا�س��ات« لتعزيز التوا�سل م��ع املجتمع  مبادرات 
ع��دة لتعزيز مكانة اللغ��ة العربية. وقد اأكد �ساحب ال�سم��و ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكت��وم، نائب رئي�س الدول��ة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي اأن روؤية الإمارات 2021 
ته��دف اإلى جعل الدولة مركزاً لالمتياز يف اللغة العربي��ة، م�سدداً �سموه على اأن اللغة 
العربية هي اأداة رئي�سية لتعزيز هويتنا الوطنية لدى اأجيالنا القادمة لأنها املعربة عن قيمنا 
وثقافتن��ا ومتيزنا التاريخ��ي. وقال �سموه: »لغتنا العربية هي لغة حي��ة غنية ناب�سة باحلياة 
بقي��ت حمافظة عل��ى اأ�سالتها لأكرث من األفي عام وتتمي��ز بقدرتها على مواكبة احلا�سر 
وامل�ستقب��ل، وامل�ساهمة يف احلفاظ على اللغة العربية هي قيم��ة اإ�سالمية وفري�سة وطنية 
وتر�سيخ لهويتنا وجذورنا التاريخية. جاء ذلك مبنا�سبة اإطالق �سموه حزمة من املبادرات 
النوعي��ة الهادفة للحف��اظ على اللغة العربية وتعزيز مكانته��ا يف املجتمع، حيث �سملت 
املب��ادرات ميثاقاً للغ��ة العربية لتعزي��ز ا�ستخدامها يف احلياة العامة، وجمل�س��اً ا�ست�سارياً 
برئا�س��ة وزي��ر الثقافة لتطبيق مبادئ امليث��اق ورعاية جميع اجله��ود الهادفة لتعزيز و�سع 
اللغ��ة العربية. كما مت اإط��الق مبادرات تتعلق باإحياء اللغة العربي��ة كلغة للعلم واملعرفة 
واإب��راز املبدعني من الطلبة فيها، و�سملت املبادرات اإطالق كلية للرتجمة ومعهد لتعليم 
العربي��ة لغري الناطقني بها، بالإ�سافة اإلى مب��ادرة اإلكرتونية لتعزيز املحتوى العربي على 
الإنرتن��ت. وقد اأعلن �سموه عن املبادرات خالل تد�سينه اجلل�سة الأولى ملجل�س حممد 
ب��ن را�سد لل�سيا�سات الذي اأمر �سموه باإطالقه ليك��ون قناة جديدة للتوا�سل مع جميع 
فئ��ات املجتمع ومن�سة جديدة لطرح الأفكار الوطنية املبدعة، واأكد �سموه خالل كلمته 
اأن تعزي��ز مكانة اللغة العربية ميثل م�سلحة وطني��ة رئي�سية، لأن الهوية الإماراتية مرتبطة 
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ب�س��كل كبري باللغ��ة العربية »فاللغ��ة هي اأداة الفك��ر، وهي وعاء الثقاف��ة، وهي املعربة 
ع��ن قيمنا واأ�سالتنا وجذورنا العربي��ة والإ�سالمية، ول بد لأبنائن��ا اأن يرتبطوا بثقافتهم 
وجمتمعه��م وقيمهم«. كما قال �سم��وه: »اإن التحديات التي تواجه اللغة العربية كبرية، 
ونحن مدركون حلجم هذا التحدي، واأنا بطبيعتي اأحب احلديث عن احللول ولي�س عن 
امل�س��اكل فقط، وبطبيعت��ي اأنا متفائل، واأعتقد اأننا ن�ستطي��ع اأن نفعل الكثري خلدمة هذه 

اللغة العظيمة«.
لق��د ك��ان هناك مب��ادرات نوعي��ة لتعزيز و�س��ع اللغة العربي��ة اأطلقها �ساح��ب ال�سمو 
ال�سي��خ حممد بن را�س��د اآل مكتوم يف كلمته التي األقاه��ا يف جمل�س حممد بن را�سد 
لل�سيا�س��ات حزمة نوعية من املب��ادرات الهادفة لتعزيز مكانة اللغ��ة العربية، وكان اأولها 
»ميثاق اللغة العربية« والذي يهدف اإلى تعزيز و�سع اللغة العربية والرتكيز على مكانتها 
يف املجتم��ع وليكون مرجعا جلمي��ع ال�سيا�سات والقوانني املتعلق��ة بحماية اللغة العربية 
وتعزيز ا�ستخدامها يف احلياة العامة مثل ا�ستخدام اللغة العربية يف التعامالت احلكومية 
الداخلية واخلارجية ويف جميع اخلدمات احلكومية املقدمة للجمهور، واإعطاء الأولوية يف 
الربامج الإعالمية على القنوات املحلية للغة العربية، بالإ�سافة اإلى توفري املعلومات التي 
يحتاجه��ا امل�ستهلك باللغة العربية بالإ�سافة للغات الأخ��رى. اأما املجل�س ال�ست�ساري 
للغة العربية والذي اأطلقه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ف�سيكون م�سوؤوًل عن 
رعاي��ة ودعم اجلهود الرامية لتطبيق مبادئ وتو�سيات »ميثاق اللغة العربية« ويراأ�سه وزير 
الثقاف��ة وي�سم نخبة من العلم��اء والأكادمييني واملتخ�س�س��ني، و�سي�سرف املجل�س على 
تعزي��ز ورعاي��ة جهود احلفاظ على اللغ��ة العربية على م�ستوى دول��ة الإمارات وتن�سيق 

اجلهود احلكومية والأهلية يف هذا املجال.
كم��ا اأعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم عن ت�سكيل جلنة خرباء 
عربي��ة دولية تهدف اإلى اإعادة اإحياء اللغة العربية كلغة للعلم واملعرفة وحتديث اأ�ساليب 
تعليمه��ا، وتقدمي من��وذج ع�سري لتعليمها مبا يع��ود بالفائدة، لي�س عل��ى دولة الإمارات 
وحده��ا، بل على جميع ال��دول العربية، واللجن��ة برئا�سة الدكتور ف��اروق الباز وت�سم 
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اأع�س��اء بارزي��ن على امل�ستوى العربي م��ن العلماء والكتاب والرتبوي��ني بالإ�سافة اإلى 
�سخ�سيات عاملية م��ن اخلرباء باأ�ساليب تعلم اللغة العربية واللغات الأخرى، ومن اأولى 
مهامه��ا اإعداد تقرير يت�سمن مقرتحات تطوير تعلم اللغة العربية، ويكون مدخاًل لتطوير 
مناهج اللغة العربية واأ�سالي��ب تعليمها، وذلك بهدف اإحداث تغيري جذري و�سامل يف 
ه��ذه الأ�ساليب، وميكن لكل الدول العربية ا�ستخدام نتائج عمل اللجنة، وذلك بهدف 
اإع��ادة مكانة اللغة العربية كلغة ح�س��ارة وعلم وثقافة لهذه الأمة، وقد �سدر هذا التقرير 

فعاًل يف 14 مايو 2013. 
وم��ن �سمن املبادرات اجلديدة والهادفة لتعزيز اللغة العربية يف املدار�س اإعالن �ساحب 
ال�سم��و ال�سيخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم عن تنظيم م�سابق��ات مدر�سية يف املدار�س 
احلكومي��ة واخلا�س��ة ته��دف لإبراز املبدع��ني واملتميزي��ن يف اللغة العربية م��ن الطلبة 
ورعايته��م، و�ست�سم��ل امل�سابقات جم��الت الكتابة، واخلط العربي والق��راءة بالإ�سافة 
لل�سعر العربي. و�ست�سرف على هذه امل�سابقات وزارة الرتبية والتعليم �سمن �سل�سلة من 

الفعاليات ال�سنوية الرئي�سية خالل العام الدرا�سي. 
كما ت�سمل املبادرات التي اأعلن عنها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
اإط��الق معهد لتعليم اللغ��ة العربية لغري الناطقني بها عن طري��ق جامعة زايد، وهو اأول 
معهد �سيك��ون �سمن �سبكة من املعاهد، و�سيتم التعاون في��ه مع اجلامعات املتخ�س�سة 
حول العامل لإيفاد الطالب والبعثات لتعلم اللغة العربية يف الإمارات، حيث �سي�سكل 
املعه��د فر�سة جلميع املهتمني ح��ول العامل لالطالع على ال��رتاث العربي الغني، كما 
يه��دف املعهد اإل��ى تلبية الطلب املتنامي عاملي��اً لتعلم اللغة العربي��ة ولتكون الإمارات 
مركزاً رئي�سياً لذلك على م�ستوى املنطقة، كما اأعلن �ساحب ال�سمو يف كلمته عن اإن�ساء 
كلي��ة للرتجمة �سمن مظلة كلية حممد ب��ن را�سد لالإعالم يف اجلامعة الأمريكية بدبي، 
والت��ي تهدف لتخريج املرتجمني، والذين �ستتزايد احلاجة اإليهم وخا�سة مع ال�سيا�سات 
والقوانني اجلديدة التي �ستعزز من اللغة العربية يف املجتمع، كما تهدف الكلية اإلى تعزيز 
و�س��ع الإمارات كمرك��ز ح�ساري لرتجمة العلوم واملعرفة وحرك��ة التعريب يف املنطقة. 
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واأعل��ن �ساح��ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكت��وم يف ختام كلمته التي األقاها 
يف »جمل���س حممد بن را�س��د لل�سيا�سات« اأي�ساً عن مب��ادرة اإلكرتونية لتعزيز املحتوى 
العربي على الإنرتنت، حي��ث �سي�سرف "�سندوق الت�سالت ونظم املعلومات" التابع 
للهيئ��ة العامة لالت�سالت على هذه املبادرة التي ته��دف اإلى تطوير الأدوات والربامج 
التي �ستعمل على تعزيز املحتوى العربي على ال�سبكة العنكبوتية بالتعاون مع الباحثني 

واملهتمني يف هذا املجال من املوؤ�س�سات والأفراد.

خ�صائ�ش الهوية الإماراتية
يف درا�سة لها بعنوان »الف�سائيات الإماراتية والهوية الوطنية لل�سباب اجلامعي الإماراتي: 
تعزي��ز اأم تهدي��د؟«، حاولت الدكتورة ثري��ا اأحمد البدوي، الأ�ست��اذ امل�ساعد يف ق�سم 
الت�س��ال اجلماهريي يف جامع��ة ال�سارقة، اختب��ار عالقة امل�سم��ون الإعالمي الغربي 
ال��ذي يبث عرب الف�سائيات الإماراتية بالهوية الوطني��ة لل�سباب الإماراتي اجلامعي من 
خالل طرح �سوؤال رئي�سي موؤداه: هل يوؤدي العتماد على امل�سمون الغربي اإلى تدعيم 
الهوي��ة الوطنية اأم اإلى اإ�سعافها؟. وقد خل�ست الدرا�سة التي ا�ستعر�ست الدكتورة ثريا 
الب��دوي نتائجه��ا يف حما�سرة غطت تفا�سيلها �سحيفة »البي��ان« يف 18 �سبتمرب 2009 
اإل��ى وجود اإدراك اإيجابي من قبل ال�سب��اب لل�سخ�سية الإماراتية، واإلى مت�سك متو�سط 
امل�ستوى بالهوية الوطنية، ويتم ذلك بعيداً عن الف�سائيات الإماراتية، حيث توؤثر عوامل 
التن�سئ��ة الجتماعية يف هذا ال�سياق من خالل عملي��ات تربوية مرتبطة باأجيال تورث 
القيم والعادات والتقاليد. وحول مو�سوع الدرا�سة »غري املن�سورة« ذكرت الدكتورة ثريا 
البدوي يف حوار مع �سحيفة البيان وقتذاك اأنه يف حالة وجود دور للف�سائيات الإماراتية، 
فاإن��ه يت�س��م بال�سلبية حيث تهدد مت�س��ك ال�سباب بهويتهم من خ��الل عر�س م�سامني 
خمالفة لواقع املجتمع الإماراتي، وتكمن اخلطورة يف امل�سمون اخلليجي ب�سورة اأكرب من 
امل�سم��ون الغربي، حيث يعر�س الواقع اخلليجي على اأنه النموذج ال�سائد يف املجتمع مما 
يك�سب��ه م�سداقية لدى ال�سباب الذين ي�سعون اإلى تبني��ه وتطبيقه يف حياتهم العملية. 
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وقد اأظهرت الدرا�سة اأن امل�سامني الأمريكية -برغم انبهار ال�سباب وتاأثر البع�س بها- قد 
تخل��ق حالة من »التاأثري املرتد«، حيث ي��زداد التم�سك ببع�س مكونات الهوية مع زيادة 

التعر�س للم�سامني الغربية.
وق��د اأظهر ال�سباب اجلامعي اإيجابية يف التعامل مع املنتجات الإعالمية الأمريكية التي 
دفعت به نحو مرحلة التفاعل والتهجني بني قيمه وقيم الآخر. يف املقابل، اأعرب املثقفون 
ع��ن تبعي��ة ال�سباب لتلك امل�سام��ني بفعل عوامل ذاتية من جه��ة وجمتمعية من جهة 
اأخ��رى. وميكن الق��ول اإن الف�سائي��ات الإماراتية تقرب املواطن م��ن جمتمعه وق�ساياه 
يف ح��ني ت�سه��م يف تعزيز الهوي��ة الثقافية ب�س��ورة متو�سطة خا�سة فيم��ا يتعلق باملكون 
اللغ��وي والقيم��ي. يف�سر ذلك يف اإطار قل��ة الرقابة والهتم��ام بال�سالح اخلا�س، حيث 
تهت��م الف�سائيات بالربامج الرتفيهية التي تعود عليها بالفائ��دة، هذا بالإ�سافة اإلى عدم 
وجود »�سيا�سة« يف التلفزيون للنهو�س بالثقافة يف املجتمع، اأما عن معدل اإدراك ال�سباب 
الإمارات��ي ملعن��ى كلمة »هوية« فتق��ول الدكتورة البدوي: اإن عدداً كب��رياً من ال�سباب 
اجلامعي جمتمع الدرا�سة بلغت ن�سبته 96% يوؤكد اإميانه باأن كل جمتمع لبّد اأن يتمتع 
ب�سخ�سي��ة ذاتي��ة خا�سة ب��ه، متيزه عن غريه م��ن املجتمعات. وبالتطبي��ق على املجتمع 
الإمارات��ي، يرى 93.5% من عينة الدرا�س��ة اأن ال�سخ�سية الإماراتية تكت�سب اأ�سالتها 
من اأ�سالة املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، وتتمتع بعدة مزايا 
اإيجابية مثل التزان والتعاون والأمانة والكرم والتقدم والتطور، وقد جاءت �سمة التزان 
يف املرتب�����ة الأولى )53.5%( والكرم يف املرتبة الثاني��ة )41%( والتقدم والتطور يف 
املرتب��ة الثالث��ة )9.5%(، ويالحظ اأنها يف معظمها �سمات متي��ز املواطن الإماراتي كفرد 

ينتمي اإلى املجتمع. 
واإذا كان��ت الرتكيب��ة ال�سكانية تع��د من اأهم الأ�سب��اب التي توؤثر عل��ى هوية املجتمع 
الإماراتي، فاإن للمثق��ف الديني راأياً اآخر، فبالن�سبة اإليه تختلف الإمارات يف حمافظتها 
عل��ى الهوية الوطني��ة تبعاً لدرجة اختالطها باملدنية احلديثة وق��د تفقد جزءاً من هويتها 
وذلك بفقدانها للغة العربية التي تتمتع بها الدولة، حيث يوجد النا�س الذين يتكلمون 
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باللغ��ة الإجنليزية على م�ستوى املوؤ�س�سات الأهلي��ة واحلكومية والتعليمية. اأما الإمارات 
فم��ا زالت حمافظ��ة على هويته��ا ب�سكل كبري. من جه��ة اأخرى، يع��زو بع�س املثقفني 
اإ�سكالي��ة هوية املجتم��ع الإماراتي اإلى الأجواء املفتوحة م��ن ف�سائيات عربية واأجنبية.
وبالن�سب��ة اإليهم، تبث الف�سائيات م��واد اإعالمية يف اجتاه معاك�س للموروث ال�سعبي، مما 

يو�شح ارتباط مفهوم الهوية لدى مثقفي الدرا�شة بالبعد الثقايف والقيمي.
ومن جهة اأخرى، ارتبط مفهوم الهوية لدى املثقف اللغوي بعنا�سر املواطنة، حيث يربط 
ب��ني مفهومه للهوية ومدى قدرة املواطن على التحك��م يف بلده، ويف هذا ال�سياق، اأظهر 
معظ��م مثقفي الدرا�سة خوف��اً من وجود موؤ�سرات توؤثر يف الهوي��ة، اأو اأنها تكاد تفقد يف 
بع���س الإمارات دون غريها، وذلك برغ��م تاأكيدهم اأن دولة الإمارات »تكافح من اأجل 
احلف��اظ على هويتها، وتبقي على ال��رتاث وتهتم باللغة والتن�سئ��ة الدينية«، وا�ستندت 
النخب��ة الأكادميية يف تف�سري مواقفها عل��ى عدة اأ�سباب، ارتبط البع���س منها بالرتكيبة 
ال�سكاني��ة املتع��ددة وغ��ري املتجان�سة على امل�ست��وى الثقايف والديني والعرق��ي، مما يوؤثر 
يف ال�سع��ور بالولء للوطن ومن ثم ق��د تتاأثر الهوية الإماراتية به��ذه الفئات التي ترتمز 

ب�سخ�سية بلدها وحتاول اأن توجه الإمارات بفكرها.
وذك��ر تقرير ال�سحيف��ة يف خامتته اأن خطورة العمال��ة الوافدة تتمث��ل يف القيم والثقافة 
واملعتق��دات التي يحملونها، حيث ي�سكل الوافدون القادمون من بيئات ثقافية خمتلفة 
نوعاً من ال�سغط على القيم املتوارثة الأ�سيلة يف املجتمع الإماراتي، كقيمة الوفاء، وحب 
الوطن، والنتماء للغة العربية، وللقومية العربية، وال�سدق، واإغاثة امللهوف، حتى عالقة 

املراأة بالرجل اأ�سبح فيها كثري من ال�سروخ. وكذلك ظاهرة انف�سال الأبناء عن الآباء.

مهددات اللغة العربية 
ي��رى اخلرباء واملتخ�س�سون اأن اإهمال اللغة العربي��ة وا�ستبدالها بلغات اأخرى من �ساأنه 
التاأث��ري �سلبياً يف الهوي��ة الوطنية واإفقاد الإن�سان العربي ج��زءاً مهماً من مقومات هويته 
وذاته احل�ساري��ة، ويرى هوؤلء اخلرباء اأن الهتمام باللغة العربية هو م�سوؤولية الأ�سرة يف 
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املقام الأول ثم التعلي��م الأ�سا�سي وو�سائل الإعالم، وهذا يتطلب و�سع خطة جمتمعية 
متكامل��ة تتحمل فيه��ا كل موؤ�س�سة م�سوؤوليتها وتقوم بدوره��ا. وي�سدد كثري من اخلرباء 
على اأن تعلم اللغات الأجنبية ل يتعار�س مطلقاً مع الهتمام بدرا�سة اللغة العربية كما 
ه��و مطلوب يف الع�سر احلدي��ث، انطالقاً من اأن الطالع عل��ى الثقافات الأخرى كان 
وراء النه�س��ة التي حدثت يف احل�سارة الإ�سالمية، حيث اطلع امل�سلمون على الثقافات 
الأخرى، وترجموا منها، وح�سلوا على معارف، وبنوا عليها، واأ�س�سوا ثقافات قامت عليها 
ح�س��ارات حديثة، فيما يلف��ت خرباء اآخرون اإلى اأن اخلطر الثقايف على اللغة العربية ل 
ياأت��ي من لغات اأخرى، بل من ظاهرة »ازدواج اللغ��ة« اأو ما يعرف اإعالمياً ب�»العربيزية« 
وه��و م�سطلح يجم��ع بني كلمتي عربي واإجنليزي، ويجمع ب��ني اللغتني يف �سياق واحد، 
وقد اأ�شبحت اأمراً ماألوفاً يف ال�شنوات الأخرية بني اأو�شاط ال�شباب، بات ي�شكل تهديداً 
ثقافياً وح�سارياً للثقافة العربية الأ�سيلة، واملتتبع لهذه الظاهرة يرى مدى التاأثري ال�سلبي 
لها يف اللغة العربية كون اللغة الأجنبية هي الدخيلة، واأ�سبحنا نالحظ �سعف ا�ستخدام 
اللغ��ة العربية بني خمتلف الأجي��ال يف الوقت احلايل، الأمر ال��ذي يعترب موؤ�سراً خطراً 
بالتتاب��ع الزمني، كما اأن لذلك انعكا�سات كبرية على الهوية الوطنية يف املنطقة العربية 
ب�س��كل عام. ويقول الدكتور ب�سيوين حمادة عميد الأكادميية الدولية لعلوم الإعالم يف 
م�س��ر اأن هناك قلقاً حقيقياً وخماوف م�سروعة ب�س��اأن مكانة اللغة العربية كجوهر للهوية 
العربية الإ�سالمية، وهو قلق وخماوف يدعمها الواقع املعي�سي والتهديدات التي يحملها 
ب��ني طياته الإع��الم اجلديد ممثاًل يف الواقع الفرتا�سي لالإنرتن��ت والف�سائيات وو�سائل 
التوا�سل الجتماعي، و�سيط��رة العامية علي اللغة الف�سحى، وانت�سار التعليم الأجنبي 
علي ح�ساب اللغة العربية وغري ذلك كثري. فاللغة هي ال�سياج الذي تتح�سن به الثقافة 
ب��ل هي الثقافة ذاتها وه��ي ال�سياج الذي تتح�سن به الهوية بل هي الهوية ذاتها، فاللغة 
ه��ي اأ�سل الثقاف��ة والثقافة هي جوهر الهوي��ة وحتمل العوملة بني جنباته��ا وعلى راأ�سها 
الإنرتن��ت تهديداً حقيقياً للغة العربية، وذلك لهيمنة اللغة الإجنليزية علي لغة الإنرتنت 
ولغ��ة الإعالم اجلديد ولغة التخاطب الإعالمي وال�سيا�س��ي، وامل�سكلة لي�ست يف �سعة 
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انت�ش��ار اللغ��ة الإجنليزية وانح�شار العربي��ة، ولكن اخلطر يكمن يف ارتب��اط اللغة بالقيم 
واأمن��اط ال�شتهالك والزواج واملعي�شة والعالقات الجتماعية والأ�شرية والدين، ومن ثم 
اأثرها وتهديدها للهوية.  ويرى الدكتور ب�سيوين حمادة اأن ذلك ل يعني البتة اأن الهوية 
هي لغة ودين فقط، ولكنه��ا تراث اإن�ساين م�سرتك، والهوية لي�ست ما�سياً فقط، ولكنها 
م�ستقب��ل اأي�ساً وهي قابلة للتطور والتفاعل، املهم األ يكون ذلك على ح�ساب القوا�سم 

امل�سرتكة واجلذور التي يوؤدى اقتالعها اإلى �سياع الوجود. 

الهوية الوطنية واملناهج التعليمية
يبدي امل�سوؤولون يف دولة الإمارات العربية املتحدة اهتماماً وا�سحاً بدعم مكونات الهوية 
الوطني��ة وتر�سيخها. ويف هذا الإطار كان �سمو ال�سيخ ه��زاع بن زايد اآل نهيان م�ست�سار 
الأمن الوطني، ونائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، قد اأكد اأن »الهوية الوطنية 
ل ت�ستقيم ول تتما�سك دون مناهج تعليمية تنه�س بها وتر�سخ دورها ومكانتها« ما يعك�س 
اأهمية اأن ت�ساير املناهج التعليمية متطلبات الهوية الوطنية. كما تطرق �سموه خالل لقاء 
ج��رى اأوائل اإبريل 2013 مع بع�س امل�سوؤولني التنفيذيني يف اإمارة اأبوظب�ي اإلى اأهمي�ة 
اللغ��ة العربي��ة ودورها يف التعليم وتعزي��ز الهوي��ة الوطنية، م�سدداً �سموه على �سرورة 
اأن تلب��ي ال�سيا�سات التعليمي��ة متطلبات الهوي��ة الوطني����ة، واأن يكون التعليم معرّباً 
عن الهوي��ة الوطني��ة للجيل اجلديد وفقاً لثوابت الثقافة العربي��ة والإ�سالمي��ة ملجتمع 
الإمارات.  ويرى كثري من املراقبني اأن توجيهات �سمو ال�سيخ هزاع بن زاي���د اآل نهيان 
تعي��د ترتي��ب الأولويات يف ال�ساأن التعليمي من خالل الت�سدي��د على الهتمام باللغة 
العربي��ة واعتباره��ا دعامة التعليم ومكوناً اأ�سا�سياً من مكون��ات الهوية الوطنية. ويف هذا 
الإطار ي��رى الكاتب اأحمد املن�سوري يف مقال بعنوان »الهوي��ة والتعليم واللغة« ن�سرته 
�سحيفة »الحتاد« بتاريخ 9 اإبريل 2013، اأن برامج التعليم الأ�سا�سي يف املدار�س واأي�ساً 
التعليم اجلامعي ركزت يف ال�سنوات الأخرية على اللغة الإجنليزية ب�سكل مكثف كونها 
لغة العلم والتقنية يف الع�سر احلديث، وعلى اعتبار اأن اإتقان الإجنليزية يفتح املجال اأمام 
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الطال��ب للتفاعل والتوا�سل م��ع اآخر البتكارات والكت�ساف��ات العلمية، كما اأنها لغة 
ل غن��ى عنها يف عامل التجارة والأعم��ال وال�سناعة، وبرغم اأن اللغ��ة الإجنليزية و�سيلة 
ت�ساع��د اجليل اجلديد عل��ى التفاعل مع العلوم احلديثة والنهل م��ن املعارف الإن�سانية 
والتوا�سل احل�ساري، فاإنها لي�ست املكون الأ�سا�سي للثقافة الوطنية، ول ينبغي اأن تغلب 
على اللغة العربي��ة يف حياتنا اليومية، كما يقول املن�سوري، الذي ي�سيف قائاًل: هذا ما 
�ساهدن��اه يف ال�سنوات املا�سية من اإقحام لالإجنليزي��ة يف بع�س الأحيان اأكرث من الالزم 
يف التعلي��م، بحي��ث اأ�سبحت ن�سبة احل�س���س الدرا�سي��ة بالإجنليزي���ة �سعف العربية، 
كم��ا اأ�سب�ح اإتق��ان الإجنليزي��ة �سرطاً للقب�ول يف جامعاتنا الوطني��ة ولغ�ة التدري�س يف 
معظم التخ�س�سات. ويختتم الكاتب مقاله م�سرياً اإلى اأنن�ا »اأمام معادلة �سعب��ة عندما 
نتعام��ل مع ثالثي����ة الهوي��ة والتعليم واللغ�ة كوننا نعاين اأ�س��اًل من خلل يف الرتكيبة 
ال�سكاني��ة، حي��ث ت�سري التقديرات اإل��ى اأن ن�سبة املتحدثني بالعربي��ة يف الإمارات من 
مواطن��ني وعرب تقل عن الن�سف. وبداأت ثقافتن��ا التي كانت هي ال�سائدة يف املجتمع 
ترتاج��ع موؤخراً ل�سالح ثقاف��ة العوملة والنفتاح التي تفر�س على اجليل اجلديد ما حتمله 
م��ن قيم وعادات وممار�سات. والواق��ع اأن اللغة العربية التي تعد من اأهم مكونات الهوية 
تراجعت اأي�ساً يف ال�سنوات املا�سية ل�سالح اللغة الإجنليزية يف جمال التعليم والقت�ساد 
واحلي��اة العامة، بعد اأن هيمنت الأخرية على قطاعات حيوية من حياتنا العامة. ويبعث 
املن�س��وري يف ختام مقال��ه بر�سالة مهمة قائاًل: »اإن جمتمع الإم��ارات مت�سامح بطبيعته 
ويقب��ل الآخ��ر ويتعاي�س مع التغ��ريات، وا�ستطاع اأبن��اء الإم�ارات قب��ل ظه�ور النفط 
والرخاء اأن يعي�سوا يف و�سط متع�دد الثقاف�ات دون الذوبان يف قيم الآخ�ر، لأن ثقافتهم 
العربي�ة والإ�سالمي�ة كانت هي ال�سائدة، ولكن الآن يحق لنا اأن ن�سعر بالقلق واخل��وف 
عل��ى هويتنا الوطن�ية بعد اأن اختلت املعادلة ومل يعد اأبناء الوطن وما يحملونه من ثقافة 
ولغ��ة وهوية ي�سكل��ون اأغلبية، ومع تغّول قي��م العوملة يف حياتنا، ويف ظ��ل اجلفاء الذي 
مُيار���س يف حق اللغة العربية يف جم��الت التعليم وعامل الأعمال، ف��اإن الهوية الوطنية 
ق��د ترتاجع ما مل نت��دارك الأمر قبل فوات الأوان«. ول�سك يف اأن مثل هذه التخوفات 
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عل��ى الهوية الوطنية باتت اأمراً م�سروعاً ول غب��ار عليه، بل يكتنف العديد من املثقفني 
والنخ��ب يف دول غربية مثل فرن�سا وغريها من الدول الت��ي ت�سعر باخلطر وحتر�س على 
تعزي��ز موقع لغتها الوطنية، ومثل هذه الأ�سوات والدعوات متثل »ال�سمري الثقايف احلي« 
لالأمم وال�سعوب يف اأوقات التهديد الثقايف، ويعود الف�سل اإليها قد تنبيه املجتمعات من 

اأي مهددات قد جترف هويتها الوطنية يف حال تغافل اجلميع عنها.

موؤ�صرات مهمة
ك�سف تقرير واقع اللغ��ة العربية، اأن ن�سبة الطالب الذين ي�سك��ون من م��ادة النح���و 
يف الإم��ارات بل��غ 67%. مقارنة بن�سبة 59% من الط��الب يف الأردن، بينما تنخف�س 
الن�سب��ة اإل��ى 54% يف م�سر. وفيم��ا يتعلق بن�سب��ة املعلمني الذين ي�سك��ون من مادة 
النح�������و، فبلغت يف الإم��ارات 70%، و62% يف م�سر، بينم���ا تنخف�س يف الأردن 
اإل��ى 37%. ولف��ت التقري���ر، اإل��ى اأن 32% من الطالب يعتق��دون اأن لغة التحاور 
بينهم وبني املعلمني يف ال�سف، هي لغة ف�سيحة، بينما يرى 10% اأن اللغة امل�ستخدمة 
ه��ي لغ��ة عامية فقط، فيما يوؤك��د 56% من الطالب اأن اللغ��ة امل�ستخدمة مع املعلمني 
يف ال�س��ف خليط ب��ني الف�سيحة والعامية. وتاأت��ي اللغة العربية عل��ى م�ستويات اأرقاها 
الف�سيح��ة الت��ي تتجل��ى يف القراآن الك��رمي ويف عيون ال�سع��ر العربي ون��رثه يف ع�سور 
الف�ساح��ة الأولى. وي�ستخدم 64% من الط��الب- ح�سبما يعتقدون- اللغة الف�سيحة 
عند القراءة. ويف�سل 31% من الطالب القراءة واملطالعة يف ح�سة اللغة العربية مقارن�ة 
باملو�سوع�ات الأخ��رى. وبح�سب التقرير اأظهرت الدرا�س��ات امليدانية اأن ن�سبة %42 
م��ن الطالب يف الوط��ن العربي ميار�سون الق��راءة مرة واحدة اأو اأق��ل يف الأ�سبوع، واأن 
64% فقط من الط���الب الذين ميار�س�ون الق�راءة ي�ستخدم���ون اللغ�ة الف�سيح�ة، ما 

يف�س��ر تركيز اللجن�ة يف تق�ريرها على �سرورة و�س�ع ا�سرتاتيجي�ة ت�سمل اإ�سراك الأ�سرة 
واملدر�سة واملجتمع لرت�سيخ ثقافة القراءة.

وو�سع��ت اللجنة يف تقريرها ت�س��وراً لال�ستفادة من التط��ورات التقنية احلديثة، خا�سة 
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و�سائ��ل التوا�سل الجتماعي، يقوم على ا�ستخ��دام �سبكات التوا�سل الجتماعي يف 
الف�س��ل الدرا�سي وخارجه، واإن�ساء ن��واد ومكتبات اإلكرتونية، ون�س��ر اأعداد كبرية من 

الكتب الرقمية املوجهة للنا�سئة لت�سجيعهم على القراءة.
ك�س��ف تقرير واقع اللغة العربية، اأن 21% من الط��الب يف العامل العربي ي�ستخدمون 
العربي��ة الف�سيحة على �سبك��ات التوا�سل الجتماعي، وبلغ��ت ن�سبة الطالب الذين 
ي�ستخدم��ون العربي��ة الف�سيحة خ��الل ت�سف��ح الإنرتن���ت 31%، فيم��ا بلغت ن�سبة 
الط��الب الذين ي�ستخدم��ون العربية الف�سيحة يف مدوناته��م ال�سخ�سية على الإنرتنت 
28%، كما اأظهر التقرير تزايد ن�سبة املقبلني على تعلم اللغة العربية يف الوليات املتحدة 

الأمريكية يف الفرتة بني عامي 2000 – 2006.

اخلامتـة
يظ��ل احلفاظ على اللغ��ة العربية هدف��اً ا�سرتاتيجياً للمجتمعات وال��دول العربية برغم 
تباي��ن الآراء ووجهات النظر بني الباحثني واخلرباء حول كيفية حتقيق ذلك اأو اأولويات 
الأه��داف وال�سبل الكفيل��ة بتحقيقه، فاخلطر الأ�سا�سي الذي يه��دد الهوية الثقافية هو 
تراجع مكان��ة اللغة العربية، وتقل���س العتماد عليها، وتداوله��ا وتعجيمها و�سوًل اإلى 
التغلغل اإلى الفكر والوجدان ومنظومة القيم الأخالقية والفكرية والجتماعية ال�سائدة 
يف املجتمع��ات العربية، م��ن هنا تكمن اأهمية اجله��ود الر�سمية التي تب��ذل على اأرفع 
امل�ستوي��ات يف دول��ة الإمارات العربية املتحدة من اأجل حماي��ة اللغة العربية وحت�سينها 
واحلفاظ عل��ى مكانتها باعتبارها الوع��اء احلامل لثقافة املجتمع املحل��ي وح�سارته، وما 
ي�ساع��ف من اأهمي�ة ه���ذه اجله�ود اأنها تت�وازى مع جه���ود اأخرى تب�ذل يف م�سارات 
ذات �سل��ة باحلف�اظ على مكون��ات الهوي�ة الوطني�ة، رمبا ياأتي يف مقدمتها احلف�اظ على 
ال��راث وما يرتبط به م��ن قيم وع�ادات و�شناع���ات حرفي�ة وبيئي���ة واأمن�اط عمراني�ة 

واأدبي�ة وثقافية وغري ذلك•
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امل�صادر:
www.mcycd.gov.ae موقع وزارة الثقافة وال�سباب وتنمية املجتمع، الإمارات -

www.moca.gov موقع وزارة �سوؤون جمل�س الوزراء، الإمارات -
- ر�سدي اأحمد طعيمة، بحث بعنوان اللغة العربية بني مهددات الفناء ومقومات البقاء 
واجلدل ح��ول واقعها املعا�سر، )كتاب: اللغة العربية والتعلي��م روؤية م�ستقبلية للتطوير، 

النا�سر: مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية ، الطبعة الأولى 2008(.
- معم��ر خويل، مقال من�سور بعن��وان »اللغة العربية: رمز الهوي��ة ورهان التنمية« احلوار 

املتمدن، العدد 3671، 18 مار�س 2012.
- خال��د وليد حممود، املركز العربي لالأبح��اث ودرا�سة ال�سيا�سات بدولة قطر، مقالت 

وبحوث من�سورة.
- اإميان قنديل، تقرير من�سور، �سحيفة البيان، 18 مايو 2009.

- �سحيفة الحتاد، تقارير واأخبار من�سورة.
- �سحيفة »ال�سرق« القطرية، مقالت من�سورة.
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كان��ت الدورة الأخرية ملعر���س اآيدك�س هي الأ�سخم والأك��رب يف تاريخ املعر�س الذي 
انطل��ق قبل ع�سري��ن عاماً حيث �ساركت فيها 1112 �سركة م��ن 59 دولة، و38 جناحاً 

على م�ساحة عر�س �سافية ت�سل اإلى 133 األف مرت مربع.
و�س��ارك يف املعر�س اأكرث م��ن 77 وزير دفاع، و79 �سخ�سية ع�سكري��ة مهمة من روؤ�ساء 
الأرك��ان وقادة القوات، اإ�سافة اإلى وفود ع�سكرية م��ن 82 دولة على جميع امل�ستويات 
القيادي��ة، كم��ا �ساركت الإمارات باأكرب جناح وطني �سم اأك��رث من 140 �سركة وطنية، 
كما حظيت هذه الدورة باهتمام اإعالمي دويل وا�سح ووا�سع النطاق، وانعك�س ذلك يف 
الك��م الهائل من التغطيات الإعالمية التي انت�سرت يف خمتلف و�سائل الإعالم، حملياً 
واإقليمياً ودولياً، لتغطية جميع فعاليات املعر�س، واإجراء حوارات ولقاءات مع ال�سيوف 

رفيعي امل�ستوى الذين ا�ست�سافهم املعر�س و�ساركوا يف فعالياته.

دللت التفوق يف �صناعة املعار�ش
وقد عك�س جناح الدورة الأخرية ملعر�س اآيدك�س دللت عدة، اأولها اأن املعر�س يعك�س 
ق��وة القت�س��اد الإماراتي ومتانت��ة وقدرته على النم��و املتوا�سل وامل�ست��دام، فمعر�س 
اآيدك���س، وغريه من املعار�س الكربى التي ت�سرف على تنظيمه��ا اإمارة اأبوظبي، ودولة 
الإمارات بوجه عام، يندرج �سمن توجه ا�سرتاتيجي ي�ستهدف تنويع القت�ساد، واإ�سافة 
حمرك��ات من��و قوية له،  فكما هو معروف ف��اإن هذا املعر�س ميثل قيم��ة اقت�سادية مهمة، 
حي��ث ي�سهم ب�سكل فاعل يف تعزيز القت�س��اد الوطني من خالل العائدات الناجتة عن 
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اخلدمات التي تق��دم على هام�سه، والتي تن�سط  بدورها احلركة ال�سياحية والتجارية يف 
الدولة، كما اأن وجود هذا الكم الهائل من الوفود التجارية التي متثل ال�سركات العاملية، 

يتوج بالعديد من ال�سفقات الكبرية التي لها مردودها التجاري والقت�سادي املهم.
الأم��ر الثاين اأن املعر���س يعك�س ما تتمتع ب��ه دولة الإمارات من اأم��ن وا�ستقرار على 
امل�ستوي��ات كافة، فال �س��ك اأن حر�س ال�سركات الكربى يف جم��ال الت�سنيع الدفاعي 
عل��ى امل�سارك��ة يف "اآيدك�س" وعر�س منتجاتها خالله، اإمن��ا يعرب عن تقدير دول العامل 
اأجمع لدولة الإمارات، وملواقفها ول�سيا�ساتها الر�سيدة التي تعلي من قيم  البناء والتنمية 
والأمن وال�ستقرار يف حميطها الإقليمي والدويل. كما ميثل "اآيدك�س" م�ساهمة اإماراتية 
يف تعزي��ز عوامل الأمن وال�ستق��رار يف العامل كله، لأنه ميثل ناف��ذة مهمة لاللتقاء بني 
ال�سرك��ات املعنية مبعدات الدف��اع، واخلرباء املعنيني بهذا املج��ال، لتبادل الآراء حول 
اأف�سل ال�سبل ملواجهة الأخطار التي تهدد ال�سالم وال�ستقرار يف املنطقة والعامل، وهذا 
اأم��ر ينطوي على قدر كبري من الأهمية، خا�سة يف �س��وء تزايد م�سادر هذه الأخطار يف 

البيئتني الإقليمية والدولية.
الأمر الثالث اأن املعر�س يعك�س الطموح التنموي الكبري لدولة الإمارات، الذي يتجاوز 
املحلية اإلى الإقليمية والعاملية، فا�ست�سافة اأبوظبي ملعر�س"اآيدك�س"، وغريه من املعار�س 
والفعالي��ات الكربى، اإمنا جت�سد تفوقها و�سعيه��ا امل�ستمر اإلى حتقيق الريادة، لكي ت�سبح 
مرك��زاً اإقليمياً ودولياً متمي��زاً تتطلع اإليه الأنظار يف خمتلف املج��الت، ترجمة ل�"روؤية 
الإم��ارات 2021 " التي ت�سع��ى اإلى اأن تكون الإمارات من اأف�سل دول العامل بحلول 
عام 2021، حيث جن��ح معر�س "اآيدك�س" خالل ال�سنوات القليلة املا�سية، يف تر�سيخ 
مكانته على خريطة تنظيم املعار�س الدولية لل�سناعات الدفاعية يف العامل، وبات بالفعل 

ي�سكل اأحد معامل النجاح التي ت�سهدها م�سرية التنمية ال�ساملة يف دولة الإمارات.
ول�س��ك اأن معر�س "اآيدك�س"  من��ذ انطالقته الأولى ع��ام 1993، حقق العديد من 
الإجن��ازات، لي�س على ال�سعيد املحلي فح�سب، بل على ال�سعيدين الإقليمي والدويل 
عل��ى ح��د �س����واء، وب��ات واح����داً من اأك��رب املع��ار�س الع�سكري����ة يف الع��امل، 
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وت�حولت معه الإم��ارات اإلى مركز عاملي مهم للمعار�س واملوؤمت�رات الدولي�ة املتميزة.

اآيدك�ش 2013
وق��د �سكلت الدورة الأخرية م��ن اآيدك�س اأهمية ا�ستثنائية يف م�س��رية املعر�س وتطوره 
خ��الل ال�سنوات املا�سية، اإذ �سه��دت تطوراً كمياً ونوعياً، �سواء م��ن حيث امل�ساحة اأو 
ع��دد ال�سركات العاملية وال��دول امل�ساركة، اأو من حيث ما يتعلق بتقنيات اأنظمة الدفاع 
واملع��دات احلديثة التي يت��م عر�سها. ويبدو ذلك وا�سحاً ل��دى مقارنة الدورة الأخرية 
ب��دورة املعر�س الأول��ى التي اأقيمت عام 1993، حيث �سجل��ت م�ساركة 350 عار�ساً 
فق��ط، اأم��ا الدورة الأخرية للمعر�س فقد �ساركت فيه��ا 1112 �سركة من 59 دولة و38 
جناح��اً عل��ى م�ساحة عر�س �سافية ت�س��ل اإلى 133 األف مرت مرب��ع. ول�سك اأن هذه 
امل�سارك��ة الوا�سعة يف معر���س "اآيدك�س 2013" لها مردوداتها الإيجابية على الدولة، 
م��ن نواٍح ع��دة، منها املردود ال�سيا�س��ي، حيث يعترب املعر�س ناف��ذة لتو�سيح توجهات 
الدول��ة و�سيا�سته��ا اخلارجية، وهو ما �سب��ق اأن اأكده �ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة بن 
زاي��د اآل نهيان رئي�س الدول��ة حفظه اهلل، يف ت�سريحات خا�س��ة مبعر�س اآيدك�س، حني 
ق��ال: ''نحن نوجه من خ��الل هذه املعار�س الدفاعية ر�سالة �س��الم اإلى جرياننا ودول 
العامل الراغبة يف تعزيز اأمنها وا�ستقرارها، فهي دعوة اإلى ال�سالم ولي�س العك�س، لأنه ل 
يكفي يف الوقت احلا�سر اأن تكون م�ساملاً، بل يجب اأن متتلك قوة حتمي �سالمك و�سالم 
الآخرين واأمنك واأمن الآخرين، خا�سة ونحن نعي�س يف وقت ميوج بالتطرف والعنف''·
وهناك اأي�ساً املردود الدفاعي، حيث يعترب املعر�س اإحدى الآليات التي يتم من خاللها 
دع��م عالقات الدول��ة الدفاعية مع الع��امل اخلارجي، حيث ي�س��كل منا�سبة للتباحث 
م��ع الوف��ود الر�سمية )وزراء الدفاع( م��ن الدول امل�ساركة يف تعزي��ز العالقات الدفاعية 
والع�سكري��ة مع العامل اخلارجي. كما اأنه من ناحية ثانية يعد اإحدى الآليات التي حتقق 
الدول��ة من خاللها �سيا�س��ة تنويع ال�سالح التي تتبناه��ا، فاملعر�س يتيح فر�سة الطالع 
عل��ى اأحدث م��ا اأنتجته �سرك��ات ال�سالح العاملية والت��ي من �ساأنها تلبي��ة احتياجات  
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الق��وات امل�سلحة من مدرا�س خمتلفة، وذلك يف جمالت التخطيط والتنظيم والت�سليح 
والتدريب و�سناعة املعلومات، وذلك من اأجل احلفاظ على مكانتها بني اجليو�س. وياأتي 
بع��د ذل��ك املردود القت�س��ادي، اإذ  ي�سهم املعر�س ب�سكل كبري يف دف��ع عجلة اقت�ساد 
الدول��ة اإلى الأم��ام، فوجود هذا الكم الهائل من الوف��ود التجارية التي متثل ال�سركات 
العاملي��ة، يتوج بالعديد من ال�سفقات الكبرية الت��ي لها مردودها التجاري والقت�سادي 
املهم، ف�ساًل عن املردود ال�سياحي وال�ستثماري لل�سناعات الدفاعية التي تتقدم ب�سكل 
مطرد يف دولة الإمارات العربية املتحدة. وذكر تقرير �سادر عن دائرة التنمية القت�سادية 
يف اأبوظبي اأن التطور والنمو التدريجي الذي �سهدته �سناعة الأ�سلحة الدفاعية يف دولة 
الإم��ارات خالل ال�سنوات املا�سية يعك�س الأهمية الت��ي توليها القيادة الر�سيدة لهذه 
ال�سناع��ة، باعتباره��ا من ال�سناعات التي ميكن اأن حتقق جمل��ة من الأبعاد، والأهداف 

ال�سرتاتيجية، والع�سكرية، والقت�سادية.
وبالنظ��ر اإلى الأهمية القت�سادية، فاإن لل�سناع��ات الع�سكرية دوراً مهماً يف فتح اأ�سواق 
جدي��دة للمنتج��ات الوطنية، وتو�سيع الأن�سط��ة القت�سادية غري النفطي��ة، وفتح اأبواب 
جدي��دة لل�سناع��ات اللوج�ستية امل�سان��دة لل�سناعات الع�سكري��ة، وامل�ساهمة يف تطوير 
م�سروعات �سغ��رية ومتو�سطة ميكن اأن تتكامل راأ�سياً مع هذه ال�سناعات؛ حيث تعمل 
الكث��ري من املوؤ�س�س��ات ال�سناعية ال�سغرية واملتو�سطة على تزوي��د ال�سركات ال�سناعية 
الع�سكري��ة الكب��رية باأن�سطة مكملة يف جمال قطع الغيار، وامل��واد املعدنية، والكيميائية. 
كذل��ك، بح�سب التقرير، ف��اإن ال�سناعات الع�سكرية توفر فر�س��اً ا�ستثمارية واعدة، يتم 
م��ن خاللها جذب ا�ستثمارات اأجنبية نوعي��ة ت�ساهم يف نقل وتوطني التكنولوجيا، عن 
طريق اإقامة �سراكات ا�سرتاتيجية، وم�سروعات م�سرتكة بني ال�سركات الوطنية و�سركات 
عاملية رائدة يف هذا املجال، وما يرتتب على ذلك من نقل املعرفة والتكنولوجيا، وتدريب 
العمال��ة الوطنية على ه��ذه التكنولوجيا، مما يوفر فر�س عم��ل ملواطني الدولة، وي�ساعد 
على بناء القدرات وتطوير املهارات الوطنية يف جمال الت�سنيع الع�سكري. وميثل املردود 
الإعالمي والدعائي اإحدى النتائج املبا�سرة لآيدك�س، حيث يتيح املعر�س و�سيلة دعائية 
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مهمة للدولة،  لأنه حمط اأنظار و�سائل الإعالم الإقليمية والعاملية، الأمر الذي يجعل منه 
اإحدى قنوات الرتويج املهمة، ملا حققته الدولة من اإجنازات على خمتلف ال�سعد، وهذا 

قد يوؤدي اإلى جذب ال�ستثمارات للدولة، اأو الرتويج ملعامل الدولة ال�سياحية.
  

مردود اقت�صادي و�صياحي
اأف��اد خ��رباء وعاملون يف فنادق اأبوظب��ي اأنهم رفعوا �سعار "اإ�سغ��ال كامل" خالل فرتة 
معر���س اآيدك�س 2013 خالل الف��رتة ما بني 17-21 فرباي��ر 2013 يف مركز اأبوظبي 
للمعار���س، وذكر هوؤلء اأن الطلب املتزاي��د على الغرف الفندقية خالل تلك الفرتة قد 
دفع نحو رفع اأ�سعار الغرف بن�سبة 100%، بينما فاقت فنادق اأخرى هذه الن�سبة بداعي 
عملي��ة الطل��ب والعر�س خا�سة خالل ه��ذه الفرتة من العام. واأك��دت "هيئة اأبوظبي 
لل�سياحة والثقافة" اأن معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل "اآيدك�س 2013" �ساهم يف تن�سيط 
حرك��ة ال�سياح��ة يف الإمارة وزيادة م�ستوي��ات الإ�سغال الفندقي، اإل��ى جانب ما يقوم 
ب��ه امل�سارك��ون يف احلدث من اإنف��اق يف املقا�سد واملع��امل ال�سياحية ومراك��ز الت�سوق 
بالإمارة وهو ما يدعم اأعمال كل اجلهات العاملة يف قطاع ال�سياحة. واأو�سح مبارك حمد 
امله��ريي مدير عام الهيئ��ة اأن اأبوظبي قد حققت جناحات عدي��دة يف تنظيم وا�ست�سافة 
اأكرب املعار�س واملوؤمترات املحلية والإقليمية والعاملية، والتي ت�سلط ال�سوء على القدرات 
التنظيمي��ة والك��وادر الب�سرية والبنى التحتية من مرافق ومراك��ز للفعاليات يف الإمارة، 
م�س��رياً اإل��ى اأن معر�س "اآيدك�س" هو من اأب��رز هذه الفعاليات مل��ا ي�سهده من ح�سور 
اإقليمي وعاملي كب��ري وتغطية اإعالمية وا�سعة. وقال: "تعت��رب املعار�س املتخ�س�سة ذات 
ال�س��دى العاملي مثل "اآيدك���س" و"نافدك�س" من�سة مثالي��ة لتاأ�سي�س عالقات تعاون 
م�ستدام��ة مع ال�سرك��اء الدوليني، والت��ي ل تقف عند جم��الت تخ�س�سهم فقط، بل 
ت�سم��ل اآفاقاً اأخرى، منه��ا تقدمي وجهتنا ال�سياحية اإلى �سريح��ة مهمة من الزوار الذين 
تكت�س��ب تو�سيته��م واإ�سادتهم بها م�سداقي��ة كبرية كما اأنها ت�ساه��م يف تن�سيط حركة 
�سياحة الرتفي��ه، حيث يحر�س غالبية زوار الأعمال على العودة جمدداً برفقة عائالتهم 
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لتم�سي��ة عطالت اأط��ول يف اأبوظبي". وتوقعت درا�سة اإح�سائي��ة كلفت "هيئة اأبوظبي 
لل�سياح��ة والثقافة" بي��ت ا�ست�سارات متخ�س�س��اً باإجرائها، ارتف��اع العائد القت�سادي 

املبا�سر لفعاليات الأعمال يف الإمارة خالل ال�سنوات املقبلة.
وو�سع��ت الهيئة اأهداف��اً وا�سحة لقطاع �سياحة املوؤمت��رات واملعار�س واحلوافز والأعمال 
خ��الل ال�سن��وات الثماين املقبلة، وتاأمل اأن ت�سبح اأبوظب��ي بحلول العام 2015 وجهة 
اإقليمي��ة رائدة للموؤمت��رات والجتماعات، وم��ن بني اأف�سل 100 وجه��ة عاملية يف هذا 
املجال مع حتقيق زيادة قدرها اأربعة اأ�سعاف يف عدد فعاليات املوؤمترات واملعار�س واحلوافز 
والأعم��ال املقامة يف الإمارة، وم�ساعفة عدد زوار هذه الفعاليات وعوائدها القت�سادية. 
وتتوق��ع الهيئة خالل ال�سنوات اخلم���س املقبلة تر�سيخ مكانة الإم��ارة بو�سفها املق�سد 
املف�س��ل يف املنطق��ة مع ت�سجيل زي��ادة مبق��دار 10 اأ�سعاف يف ع��دد الفعاليات مقارنة 

بامل�ستويات احلالية، واأربعة اأ�سعاف يف عدد الزوار والعوائد القت�سادية الكلية.

اآيدك�ش واقت�صاد اأبوظبي
ت�سري اإمارة اأبوظبي بخط��ى ثابتة نحو تنويع اقت�سادها، وحتقيق التنمية امل�ستدامة انطالقاً 
م��ن الروؤي��ة ال�سديدة ل�ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي��ان رئي�س الدولة، 
حفظ��ه اهلل، وتوجيه��ات الفريق اأول �سمو ال�سي��خ حممد بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظب��ي نائب القائد الأعل��ى للقوات امل�سلح��ة، لتحويل اقت�ساد الإم��ارة اإلى اقت�ساد 
قائم على املعرفة، وتقليل العتم��اد تدريجياً على قطاع النفط كم�شدر رئي�شي للن�شاط 
القت�سادي وفق��اً للروؤية القت�سادية لعام 2030. ويف تقرير لها مبنا�سبة فعاليات معر�س 
وموؤمت��ر الدفاع الدويل "اآيدك�س" اأكدت دائرة التنمية القت�سادية باأبوظبي مدى اإدراك 
حكومة اإم��ارة اأبوظبي مبكراً لأهمية �سناعة الفعاليات، من معار�س وموؤمترات، يف دعم 
تو�سع الأن�سطة القت�سادية غري النفطية، وتنمية وازدهار العديد من القطاعات الإنتاجية 
واخلدمي��ة على حد �س��واء، واأ�سافت اأن ذلك دفع الإمارة اإل��ى ال�سعي الدائم لالرتقاء 
به��ذه ال�سناعة، وتوفري املقومات الالزمة لتطورها با�ستم��رار، خا�سة اأن لهذه الفعاليات 
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تاأث��رياً اإيجابي��اً يف تط��ور العديد م��ن الأن�سطة ال�سناعي��ة التي ترتبط باإقام��ة مثل هذه 
الفعالي��ات، ف�ساًل عن دورها يف تر�سيخ مكانة الإم��ارة باعتبارها الوجهة املثلى ل�سياحة 
الفعالي��ات يف املنطق��ة. وذكر التقرير اأن اأبوظبي ا�ستفادت م��ن موقعها اجلغرايف وبنيتها 
التحتية املتطورة يف تر�سيخ مكانتها كمركز اإقليمي وعاملي يف قطاع املعار�س يف ال�سنوات 
الأخ��رية؛ حيث حتظى الإمارة مبوقع ا�سرتاتيج��ي متميز يف قلب منطقة ال�سرق الأو�سط 
بالق��رب من الأ�سواق يف اإفريقيا وجنوب اآ�سي��ا، وترتبط على نحو جيد مبنطقتي ال�سرق 
الأق�سى واأوروبا. وخالل ال�سنوات املا�سية، قامت اأبوظبي بتطوير البنية التحتية ملوانئها، 
و�سبكات الطرق فيها، كما قامت اأخرياً بتطوير مطاراتها حتى ت�سمن ارتباطها على نحو 
اأف�سل مع خمتلف مناطق ودول العامل. وتتنوع املعار�س التي يجري تنظيمها يف اأبوظبي 
على مدار العام، وياأتي يف مقدمتها معر�س الدفاع الدويل "اآيدك�س" الذي يعقد ب�سكل 
دوري كل عام��ني منذ انطالقه عام 1993، ويع��د اأ�سخم معر�س دفاعي ثالثي اخلدمة 
يف الع��امل، كما يعد املعر�س الدويل الوحيد يف منطق��ة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
الذي يعر�س اأحدث التقنيات يف جمال الدفاع الربي والبحري واجلوي، ف�ساًل عن اأنه 
ميثل من�سة فريدة لإقامة وتقوية العالقات مع الإدارات احلكومية، وال�سركات، والقوات 
امل�سلحة على م�ست��وى املنطقة. وملعر�س الدفاع الدويل "اآيدك�س" اأهمية خا�سة �سمن 
خارط��ة املعار�س التي يج��ري تنظيمها يف اإمارة اأبوظبي، كونه ميث��ل من�سة مميزة للعديد 
م��ن ال�سركات الوطنية والعاملية، لزيادة ح�ستها من ال�سوق العاملي للمعدات الع�سكرية 
والأ�سلحة، وذلك من خالل اإتاحة الفر�س��ة لهذه ال�سركات لت�سويق منتجاتها وعر�س 
اأحدث ابتكاراته��ا، الأمر الذي يدعم القدرات الت�سويقي��ة وفر�س التو�سع للعديد من 
ال�سرك��ات الوطني��ة، وهو ما يخدم ا�سرتاتيجية التنويع القت�س��ادي التي تنتهجها اإمارة 
اأبوظب��ي باجت��اه حتقيق التنمي��ة امل�ستدامة وفقاً للروؤي��ة القت�سادية للع��ام 2030. وتعد 
�سناعات الط��ريان والف�ساء والدفاع من املحركات الرئي�س��ة التي حددتها روؤية 2030 
�سمن اثني ع�سر قطاعاً ميكن اأن حتقق اأهداف الإمارة يف جمال التنويع القت�سادي، وهي 
القطاعات الت��ي متتلك فيها اأبوظبي ميزات تناف�سية، وه��ي قطاعات كثيفة ال�ستخدام 
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لراأ�س املال، ومعظمه�ا موج��ه نح�و الت�س�دي��ر اإلى الأ�س��واق الإقليمي��ة والعاملي���ة.
وين��درج معر���س "اآيدك�س" وغريه م��ن املعار�س الكربى التي ت�س��رف على تنظيمها 
اأبوظب��ي خا�سة ودولة الإم��ارات بوجه عام، �سمن توجه ا�سرتاتيج��ي ي�ستهدف تنويع 
القت�س��اد، واإ�ساف��ة حمركات منو قوية له، وق��دم معر�سا "اآيدك���س" و "نافدك�س" يف 
دورتيهم��ا للعام احل��ايل منطقة جديدة خم�س�سة لالأنظمة غ��ري املاأهولة، ومنطقة لعر�س 
الطائ��رات املروحية و�سهدا اإقباًل كبرياً من اجلمه��ور. و�سملت عمليات تطوير املعر�س، 
اإج��راء حت�سين��ات وا�سعة �سمن معر���س "نافدك�س" مكنته م��ن ا�ست�سافة �ست �سفن 
حربية زائرة م��ن دول عدة، واإقامة عرو�س مائية حية مبهرة للجمهور، اإ�سافة اإلى ثماين 

�سفن حربية من دول خمتلفة را�سية على ر�سيف ميناء زايد.
ومتيز معر�س "اآيدك�س" ال��ذي ا�ستطاع اأن يثبت ح�سوره على خريطة املعار�س العاملية 
ع��ن غريه من املعار�س الدولية املماثلة بعرو�سه احلي��ة لأحدث التطورات التكنولوجية 
يف �سناعة الأ�سلحة الدفاعية الربية والبحرية واجلوية امل�ساندة، حيث يتم عر�س اأحدث 

التقنيات والتجهيزات ميدانياً يف اأكرث من ثالثة مواقع خم�س�سة لذلك.

التطور التاريخي لآيدك�ش
حققت معار���س الدفاع الدويل اآيدك�س منذ انطالقته��ا يف دورتها الأولى عام 1993، 
جناح��ات متوا�سلة، �س��واء من حيث الزيادة املّطردة يف امل�ساح��ة املخ�س�سة للعرو�س اأو 
ال��دول وال�سركات العاملية العار�سة لأحدث ما تو�سلت اإليه التكنولوجيا الع�سكرية يف 

�سناعة الأ�سلحة الربية والبحرية احلديثة.
فق��د انطلق��ت اأول دورة لفعالي��ات معر�س الدف��اع الدويل "اآيدك���س" يف �سهر فرباير 
1993، مب�سارك��ة نح��و 250 �سركة وطني��ة وعاملية من 34 دول��ة، وزار املعر�س نحو 35 

األف��اً من بينه��م وزراء دفاع وقادة ع�سكري��ون ومتخ�س�سون يف �س��وؤون ال�سرتاتيجيات 
الع�سكرية و�سناعة القرار.

و�س��ارك يف الدورة الثانية ملعر�س "اآيدك�س 95" 40 دولة و608 من ال�سركات الوطنية 



97

والعاملية العار�سة، والذي عقد عام 1995، وبلغ عدد زواره نحو 25 األف زائر متخ�س�س، 
ومت خالل هذه الدورة توزيع �سهادات تقدير وجم�سم عن املعر�س على روؤ�ساء الأجنحة 

امل�ساركة التي و�سل عددها اإلى 29 جناحاً.
20 مار�س 1997، و�سارك فيها نحو  واختتمت الدورة الثالثة ملعر�س "اآيدك�س 97" يف 
750 �سرك��ة م��ن 50 دولة، وبلغ عدد الزوار خالل اأي��ام املعر�س اخلم�سة نحو 25 األف 

زائر من خمتلف دول العامل، اإ�سافة اإلى الوفود الر�سمية وكبار ال�سخ�سيات والعار�سني 
والزوار.

كم��ا ارتفع عدد الدول وال�سرك��ات امل�ساركة يف الدورة الرابع��ة ملعر�س الدفاع الدويل 
858 �سركة من 41 دولة، فيما بلغ عدد زوار املعر�س من املخت�سني  99" اإلى  "اآيدك�س 

اأكرث من 40 األف زائر.
860 �سركة متثل 42 دولة. و�ساركت يف الدورة اخلام�سة ملعر�س "اآيدك�س 2001"، 

850 �سركة  وا�ستقطبت الدورة ال�ساد�سة ملعر�س الدفاع الدويل "اآيدك�س 2003" نحو 
وموؤ�س�سة وطنية وعاملية متثل 46 دولة.

ارتفاعاً يف عدد  و�سه��دت الدورة ال�سابع��ة ملعر�س الدفاع الدويل "اآيدك���س 2005"، 
امل�سارك��ني، اإذ بلغ ع��دد ال�سركات 905 �سرك��ات عاملية من 45 دول��ة عربية واأجنبية 

بح�سور اأكرث من 64 وزير دفاع و�سخ�سيات ع�سكرية و�سناع قرار.
و�سارك يف فعاليات الدورة الثامنة ملعر�س وموؤمتر الدفاع الدويل "اآيدك�س 2007" 862 

عار�ساً من 50 دولة.
وجنح معر�س اآيدك�س 2009 يف دورته التا�سعة والذي اأقيم يف "اأدنيك"، املركز اجلديد 
ل��� "اآيدك���س"، وبلغ ع��دد ال�سركات امل�سارك��ة 897 �سركة متثل 50 دول��ة، وبلغ عدد 
الأجنح��ة امل�ساركة 32 جناح��اً و150 وفداً، وزادت امل�ساح��ة الإجمالية بن�سبة %49 

لت�سل اإلى 108 اآلف مرت مربع.
وا�ستقطب��ت الدورة العا�سرة من معر�س "اآيدك�س" الت��ي اأقيمت عام 2011 اأكرث من 
50 األ��ف زائر من خمتل��ف اأنحاء العامل، حي��ث اأقيمت على م�ساح��ة 124 األف مرت 
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مرب��ع، فيم��ا �سارك فيها األف و�ست��ون �سركة متثل 53 دولة، و�سم��ت 32 جناحاً وطنياً، 
81 �سركة عاملية  فيم��ا ا�ستقطبت الدورة الفتتاحي��ة من "نافدك�س 2011" م�سارك��ة 
متخ�س�س��ة مب�ساركة اأرب��ع �سفن زائرة يف مر�سى "اأدنيك" من دول��ة الإمارات واململكة 

املتحدة واإيطاليا وفرن�سا.
املعر�سني على جميع  تاريخ هذين  الأكرب يف  وتعد دورة "اآيدك�س ونافدك�س 2013"، 
امل�ستوي��ات، حيث �س��ارك فيهما 1112 �سركة عار�سة من 59 دول��ة حول العامل، فيما 
�سهدت الدورة ح�سوراً جماهريياً كثيف��اً للفعاليات والعرو�س امل�ساحبة لهما، وحققت 
رقم��اً قيا�سياً على مر الدورات ال�سابقة، وبلغ ع��دد زوار املعر�س اأكرث من 80 األف زائر، 
كم��ا و�سلت القيمة الإجمالية لل�سفقات املربم��ة ل�سالح القوات امل�سلحة خالل الأيام 

اخلم�سة للمعر�س اإلى اأكرث من 14 مليار درهم عرب 55 �سفقة.

ال�صناعات الدفاعية الإماراتية 
ب��رز اهتمام دول��ة الإمارات ب�سكل ع��ام، واإمارة اأبوظبي ب�سكل خا���س، بتطوير قاعدة 
وطنية من ال�سناعات الع�سكرية خالل العقد املا�سي، حتى اأ�سحت الدولة من البلدان 
الت��ي لها وزنها يف جمال ال�سناعات الع�سكرية يف منطق��ة اخلليج العربي، يف ظل اإن�ساء 
العدي��د من ال�سرك��ات الوطنية التي تعمل يف ت�سنيع وتطوي��ر و�سيانة الأ�سلحة الربية، 
والبحرية، واجلوية، مثل �سركة "توازن القاب�سة"، الراعي الرئي�سي للمعر�س، وجمموعة 
من ال�سركات التابعة لها مثل "كاراكال الدولية"، و"توازن لالأنظمة الدفاعية املتطورة"، 
وكذل��ك �سركة "اأبوظبي لبناء ال�سفن"، املتخ�س�س��ة يف بناء واإ�سالح وتاأهيل وحتديث 

ال�سفن التجارية والع�سكرية... اإلخ.
ومت تاأ�سي�س �سركة "توازن القاب�سة" عام 2007، وهي �سركة لال�ستثمارات ال�سرتاتيجية 
تركز على تطوير الكفاءات الت�سنيعية والتكنولوجية ونقل املعرفة على املدى الطويل، مع 
الرتكي��ز ب�سكل حمدد على القطاعات الدفاعية، وتعمل ب�سكل رئي�س من خالل اإقامة 
م�ساري��ع من خالل ال�سراكات ال�سناعية وال�ستثم��ارات ال�سرتاتيجية التي ت�ساهم يف 
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تعزي��ز القدرات الت�سنيعية لأبوظبي يف جمالت الدفاع والت�سنيع الدفاعي وتكنولوجيا 
الت�سني��ع. ومتتلك "ت��وازن القاب�سة" عدداً من ال�سركات التابع��ة، منها: �سركة اأبوظبي 
ل�ستثم��ارات الأنظمة الذاتية، و�سركة "توازن لل�سناعات الدقيقة"، وكلتاهما تاأ�س�ست 
ع��ام 2007 اأي�س��اً؛ وتعمل �سركة "اأبوظب��ي ل�ستثمارات الأنظم��ة الذاتية" يف جمال 
تطوي��ر الأنظمة اجلوية والأر�سية والبحري��ة، وتقوم بت�سنيع الطائرات من دون طيار. كما 
تق��وم �سركة "توازن لل�سناع��ات الدقيقة" بتوفري املكونات لل�سناع��ات املرتبطة بالنفط 
والغ��از والطريان وال�سناعات الدفاعية، وتتمت��ع ال�سركة مبقدرات اإنتاجية وخدمية هائلة 
ت�سم��ل الت�سميم وت�سكيل املع��ادن، واملعاجلة ال�سطحية، والقولب��ة بحقن البال�ستيك، 
واختب��ار املع��ادن و�سيانتها. كذلك اأن�ساأت "ت��وازن القاب�سة" �سرك��ة "توازن لالأنظمة 
الدفاعي��ة املتقدمة" بهدف تطوير بن��ادق قنا�سة طويلة املدى بالتع��اون مع �سركة "تزار 

كانون" الرو�سية.
وهناك اأي�ساً �سركة "كراكال" وهي �سركة لت�سنيع الأ�سلحة اخلفيفة تاأ�س�ست يف اأبوظبي 
اأواخ��ر العام 2002، وقد قامت ال�سركة - بالتعاون مع القوات امل�سلحة لدولة الإمارات 
العربية املتحدة - بتطوير منظومة من امل�سد�سات احلديثة املرتبطة باأكرب م�سممي الأ�سلحة 
يف اأوروب��ا وم�ستخدميها، وت�ستمل منظومة "كراكال" عل��ى م�سد�سات كاملة ومدجمة 
ت�ستخدمها حالياً القوات امل�سلحة والأجهزة ال�سرطية والأمنية يف خمتلف اأنحاء العامل.
وتع��د �سركة "اأبوظب��ي لبناء ال�سف��ن" ADSB، التي تاأ�س�ست ع��ام 1996، ال�سركة 
الوحي��دة يف املنطقة التي لديه��ا القدرة على بناء، وجتديد، واإ�س��الح و�سيانة، وحتديث 
ال�سف��ن احلربية املتط��ورة، وتقوم ال�سركة بتق��دمي خدماتها لأربع��ة قطاعات خمتلفة يف 
ال�سوق كبناء ال�سف��ن البحرية / الع�سكرية )بدءاً من الزوارق الهجومية ال�سريعة بطول 
10 اأمت��ار اإلى ال�سف��ن احلربية من طراز "كورفيت" بطول 72 م��رتاً(، واإ�سالح وجتديد 

وحتديث ال�سفن البحرية )بدءاً م��ن الأ�سا�س و�سوًل اإلى اأنظمة املعارك املتطورة(، وبناء 
ال�سف��ن التجارية )من �سف��ن الإنزال "الإبرار" بطول 15 م��رتاً اإلى �سفن نقل الركاب 

والب�سائع بطول 50 مرتاً(.
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ويف ع��ام 2005 اأ�س�ست �سركة "اأبوظبي لبن��اء ال�سفن" بالتعاون مع �سركة "�سيليك�س 
�سي�ستيم��ي اإنتجرات��ي" الإيطالية �سركة "اأبوظبي �سي�ستم��ز اإنتجري�سن" ADSI التي 
بات��ت من ال�سرك��ات املتطورة يف دمج الأنظمة والتقني��ات يف جمالت الدفاع والأمن، 
وت�سميم النظ��م الإلكرتونية، وتطويرها، و�سيانتها، وتوفري نظ��م متكاملة رفيعة امل�ستوى 

من خالل تاأهيل الكفاءات املواطنة وتدريبها يف هذا املجال.

اآيدك�ش.. ر�صالة �صلم وتنمية
ق��ال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حاكم دب��ي، رعاه اهلل، اإن الإمارات ل تنظر اإل��ى معر�سي اأبوظبي الدويل للدفاع 
"اآيدك���س" و"دب��ي للطريان"، على اأنهما من�ستان للت�سلح، بل تنظر اإليهما من ناحية 
جتاري��ة و�سياحي��ة وتقنية بحتة، لعر�س كل م��ا هو جديد يف التكنولوجي��ا الع�سكرية من 
اأ�سلحة دفاعية حلماية الأر���س والرثوات الوطنية، ف�ساًل عن التنوع يف احل�سور وامل�ساركة 
يف هذي��ن املعر�شني، اللذين اكت�شبا �شهرة عاملية وا�شعة، وثقة كبرية يف اأو�شاط العار�شني 
وامل�ستهلكني، ما يجعل من الإمارات ملتقى للنا�س من خمتلف الأجنا�س، وبوابة عبور بني 
ال�سرق والغرب، ناهيك عن اخلربة واملعرفة اللتني يكت�سبهما رجال قواتنا امل�سلحة واأجهزتنا 
ال�سرطي��ة، الت��ي تتعرف عن ق��رب، اإلى العل��وم والتقنيات الع�سكري��ة، وحتتك باخلرباء 
واملدربني، الذين ياأتون من كل دول العامل امل�سنعة وامل�سدرة لهذه التكنولوجيا الع�سكرية.

اآيدك�ش يف عيون العامل
يحظ��ى معر�س "اآيدك�س" بتقدير واهتم��ام عامليني، ويت�سح ذلك من خالل حر�س 
كربي��ات ال�سركات العاملي�ة يف جمال ال�سناع���ات الع�سكري�ة على امل�سارك�ة في�ه، وقد 
ي�دل  ق�وياً  كان��ت م�سارك�ة جمهوري�ة ال�سني للمرة اخلام�س���ة يف "اآيدك�س" انعكا�ساً 
عل��ى مدى قناع��ة العامل �سرقه وغربه ب�س��رورة احل�سور القوي يف ه��ذا املحفل العاملي 
لعر�س اأح��دث تكنولوجيا ال�سناعات الدفاعية، حيث احتل جناح "الدفاع ال�سيني" 
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اأك��رب اأجنح��ة دول قارة اآ�سي��ا امل�ساركة يف ال��دورة احلادية ع�سرة للمعر���س، وبلغ عدد 
ال�س�ركات ال�سيني�ة امل�ساركة يف املعر�س 8 �س�ركات كربى متثل اأه�م �سركات الأ�سلح�ة 
والدف��اع الع�سك��ري، اإ�سافة اإلى عدد م��ن ال�سركات ال�سغ��رية واملتو�سطة املتخ�س�سة 
يف مالب���س اجلند، وعر�س��ت ال�سركات ال�سيني��ة امل�ساركة جمموعة م��ن التجهيزات 
الع�سكرية منها قاذفة �سواريخ متعددة ومركبات هجوم �سريع مزودة بعجالت، وناقالت 
جند مدرعة ونظام �سواري�خ متع�ددة بعيدة املدى، واأنظم�ة رادار حت�ديد مواقع املدفعية، 
ومدف��ع هاوتزر ذاتي احلرك�ة من عيار 105 مل��م، وط�ائرات ثابتة اجلناح�ني ب�دون طيار 
وغريها، واأغلبه��ا يعر�س للمرة الأولى يف منطقة ال�س��رق الأو�سط. ومن اأبرز ال�سركات 
ال�سيني��ة الت��ي �ساركت يف جن��اح الدفاع ال�سين��ي �سركة �سمال ال�س��ني لل�سناعات 
الع�سكرية احلديثة "نورنيكو"، حيث عر�ست ال�سركة للمرة الأولى يف اآيدك�س قاذفات 
)راجمات( لل�سواريخ العادية وال�سواريخ املوجهة ي�سل مداها اإلى 70 كلم، اإ�سافة اإلى 
راجم��ات اأخرى ي�سل مداها اإل��ى نحو 200 كلم. كما عر�ست ال�سركة راجمات مبدى 
ي�سل اإلى 15 كلم، واأو�سح اأن �سركة نورنيكو من اأهم واأبرز �سركات ت�سنيع الراجمات 
يف الع��امل، كما �س��م جناح ال�سركة دبابة من طراز 3000، وه��ي، كما قال واجن �سينج، 
دبابة رقمية تعمل ب�سكل اأوتوماتيكي كامل وت�ستطيع حمل مقذوفة موجهة بالليزر عيار 

125 ملم، مبدى ي�سل اإلى 5 كلم، وهي اأحدث دبابة يف ال�سني.

املعار�ش الدفاعية اإقليميًا وعامليًا
يحتل" اآيدك�س" مكانة بارزة على خارطة املعار�س الدفاعية يف العامل، ويدرك اخلرباء 
والتقنية  والقت�سادية  الت�سويقي��ة  املكانة  هذه  واملتخ�س�س��ون اأن "اآيدك�س" يكت�سب 
البارزة من خالل متانة القت�ساد الإماراتي وقوته، وما تتمتع به الدولة من اأمن وا�ستقرار 
م�سه��ود لهما، كم��ا يكت�سب هذه القيمة واملكانة اأي�ساً من خ��الل الدعم القوي الذي 
يحر�س الفريق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعل��ى للقوات امل�سلحة على توف��ريه للمعر�س مبتابعة �سموه امل�ستم��رة والدوؤوبة التي 
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تنعك���س بال�سرورة من خالل ح�سور �سموه فعاليات املعر���س على مدى اأيام انعقاده، 
وحر�سه على عقد لقاءات مبا�سرة مع ممثلي ال�سركات العاملية العار�سة وممثلي الكثري من 
الدول امل�ساركة باملعر���س. وعلى اخللفية ال�سابقة ميكن الإ�سارة اإلى اأن "اآيدك�س" جنح 
يف اأن يتب��واأ مكان��ة بارزة و�سط العديد م��ن املعار�س الإقليمية والعاملي��ة، ومنها معر�س 
معدات قوات العمليات اخلا�سة "�سوفك�س" الذي ُيعقد باململكة الأردنية، وهو معر�س 
متخ�س�س يف جم��ال العمليات اخلا�سة والأمن القومي، ومعر���س الدفاع وال�سناعات 
الف�سائي��ة الذي يق��ام بجنوب اإفريقي��ا كل عامني، ويعترب اأكرب معر���س دفاع جوي يف 
اإفريقيا، ومعر�س يورو�سات��وري لل�سناعات الع�سكرية الذي ينظم يف العا�سمة الفرن�سية 
باري���س، ومعر���س DefExpo الذي يعق��د يف الهند، ومعر���س MSPO يف كيل�سي 
ببولن��دا، ومعر�س لوبورجي��ه ال�سهري بفرن�س��ا لل�سناعات اجلوية والف�سائي��ة الع�سكرية 

واملدنية.

توقعات الإنفاق الدفاعي
توقعت �سركة "فرو�ست اآند �سوليفان" ال�ست�سارية، اأن يتجاوز اإجمايل الإنفاق الدفاعي 
يف دول املنطق��ة 100 ملي��ار دولر بحل��ول عام 2015، ومن املتوق��ع اأن تبلغ امليزانيات 
الدفاعي��ة ل��دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة والأردن نح��و 80 مليار دولر 
بحل��ول العام نف�سه. وياأتي التو�سع امل�ستمر يف معر�س الدفاع الدويل "اآيدك�س" لري�سخ 
مكانت��ه الرائ��دة باعتباره املن�سة الأول��ى للم�سنعني املهتمني ب�س��وق الدفاع يف املنطقة 
والع��امل، هذه ال�سوق التي ت�سهد منواً كبرياً ومطرداً، حيث تو�سح بيانات املعهد الدويل 
للدرا�س��ات ال�سرتاتيجية بلندن IISS اأن ح�سة منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 
بلغت نحو 8% من اإجمايل الإنفاق الدفاعي العاملي خالل عام 2011، كذلك تو�سح 
الأرقام والبيانات ال�سادرة عن جهات خمتلفة اأن �سوق الأ�سلحة العاملي، �سهدت تو�سعاً 
م�ستمراً خ�الل ال�سنوات القليلة املا�سية؛ حيث تفيد تقارير معهد بحوث ال�سالم العاملي 
با�ستكهومل باأن �سحنات الأ�سلحة التقليدية الرئي�سة ارتفعت بن�سبة 24% خالل الفرتة 
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)2007 � 2011( مقارنة بالفرتة )2002 � 2006(، ووفقاً خلدمة اأبحاث الكونغر�س فقد 
بلغت قيمة اتفاقات نقل الأ�سلحة مع البلدان النامية خالل عام 2011 اأكرث من �سعف 
الرق��م اخلا�س بعام 2010، حيث بلغت اأكرث من 71 مليار دولر، وزادت قيمة الت�سليم 
الفعلي بني الدول عام 2011 لت�سل اإلى 28 مليار دولر، حمققة بذلك اأعلى نقطة منذ 
2004، من ناحية اأخرى توقع تقرير �سادر عن �سركة "ديلويت تو�س تومات�سو" اأن ي�سهد 

قط��اع ال�سناعات الع�سكرية تراجعاً يف العوائد على امل�ستوى الدويل للعام الثالث على 
الت��وايل خالل العام 2013، بن�سبة 3.3 %، وذل��ك ب�سبب ا�ستمرار انخفا�س الإنفاق 
الع�سكري عاملياً، وخا�س��ة يف الوليات املتحدة ودول الحتاد الأوروبي، وياأتي ذلك مع 
و�س��ول الإنف��اق العاملي على الت�سلح اإلى 1.72 ترلي��ون دولر، لكن ويف املقابل، توقع 

التقرير اأن ي�سهد قطاع الطريان التجاري م�ستويات قيا�سية يف العوائد خالل 2013.
ولفت التقرير النظر اإلى اأن عوائد ال�سناعات الع�سكرية الأمريكية خالل اأول ت�سعة اأ�سهر 
من العام 2012 �سجلت تراجعاً بن�سبة 5% مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام 2011، 
حي��ث �سجلت 5 �سرك��ات فقط من �سمن اأك��رب 13 �سركة متعاقدة م��ع وزارة الدفاع 
الأمريكية من��واً يف عوائدها، وتوقعت �سرك��ة "ديلويت" اأن تتاأث��ر ال�سناعات الع�سكرية 
بالظروف القت�سادية العاملية، مم��ا ي�سكل �سغوطاً على العوائد وهوام�س الأرباح وتراجعاً 
يف العائ��د على راأ�س املال يف القطاع، مما �سيدفع ال�سرك��ات العاملة يف القطاع اإلى اإعادة 
دمج وهيكلة اآليات التكاليف لديها والبحث عن اأ�سواق خارجية جديدة، وياأتي ذلك يف 
�س��وء زيادة التناف�س على امل�ستوى الدويل. واأ�سار التقرير اإلى اأن ظروف ال�سوق وتراجع 
الإنف��اق الع�سكري احلكومي �سيدفعان ال�سركات العاملة يف قطاع ال�سناعات الع�سكرية 
اإلى الندماج فيما بينها، وتوقع تزايد عمليات الندماج بني ال�سركات العاملة يف القطاع 
خ��الل 2013. وك�سف اأن ال�سيولة املتوافرة يف قط��اع ال�سناعات الع�سكرية والطريان 
م��ع بداية العام 2012 بلغ��ت 47.1 مليار دولر، و�سجل الع��ام املا�سي �سعفي عدد 
عملي��ات الندماج وال�ستحواذ مقارنة مع 2011. ويتوق��ع التقرير تراجع الإنفاق عاملياً 
عل��ى العقود الع�سكري��ة بن�سبة 3.3 % خا�سة يف �سوء ا�ستم��رار خف�س ميزانية الدفاع 
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للوليات املتح��دة الأمريكية واململكة املتحدة وباقي ال��دول الأوروبية، وياأتي ذلك يف 
�س��وء ارتفاع حم��دود يف الإنفاق املجمع لدول مثل ال�سني ورو�سي��ا والهند وال�سعودية 
ودول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة والربازيل. ويق��در الإنفاق الع�سك��ري عاملياً خالل 
2011 ب���1.7 ترلي��ون دولر، وحتتفظ الوليات املتحدة بالن�سب��ة الأكرب من الإنفاق، 
حيث يبلغ خم�سة اأ�سعاف اإنفاق ال�سني، وتليها رو�سيا واململكة املتحدة وفرن�سا بح�سب 
التقرير، الذي اأ�سار اإلى اأن ال�سعودية تنفق جزءا مهماً من ميزانيتها ال�سنوية على الدفاع 
يف ظل ما تتمتع به من عوائد النفط، وتت�سدر اململكة باقي دول العامل يف ن�سبة النفاق 
الع�سك��ري من الناجت املحلي الإجمايل حيث يبلغ 8.4%، تليها اأمريكا ورو�سيا وكوريا 
اجلنوبية، ويبلغ املعدل العاملي 2.5%، وباعتبارها اأكرب م�ستهلك للمعدات والتجهيزات 
الع�سكري��ة يف الع��امل، ت�ستحوذ الولي��ات املتحدة على 50% من العق��ود الع�سكرية 
عاملي��اً، وبالرغم من تخفي�س ميزانيتها مبا يرتاوح بني 24 و 50 مليار دولر �سنوياً، تبقى 
اأمريكا متفوقة مبا يقارب �ستة اأ�سعاف اأقرب الدول اإليها من حيث الإنفاق الع�سكري. 
ونتيج��ة لذلك تتجه �سركات املع��دات الع�سكرية الأمريكية لتعزي��ز ح�ستها ال�سوقية 
وتناف�سيته��ا يف الأ�سواق النا�سئة وخا�سة يف الهند والربازيل وكوريا اجلنوبية، بالإ�سافة 
اإل��ى اليابان وال�سعودية وتايوان و�سنغافورة والإم��ارات، نظراً ملا ت�سهده هذه الدول من 
منو يف اقت�ساداتها بالتزامن مع تركيزها على مواجهة التحديات الأمنية املختلفة. وي�سار 
اإل��ى اأن منطقتي ال�سرق الأو�سط و�سم��ال اإفريقيا تتحولن ب�سكل مت�سارع اإلى لعب 
موؤث��ر يف �سوق املنتجات الع�سكرية وفقاً لتقرير �سادر عن املوؤ�س�سة ال�ستثمارية "املا�سة 
كابيتال"، والذي توقع اأن يرتفع اإنفاق املنطقة على املعدات والتجهيزات الع�سكرية من 
91 ملي��ار دولر عام 2010 اإلى 118.2 مليار دولر بحلول 2015، نظراً لإقبال الدول 

على ال�ستثمار يف اأنظمة الدفاع القوية بهدف حماية �سيادتها واأمنها.

مكا�صب نوعية لآيدك�ش 
اأحد جوانبه دورة تثقيفية مو�سعة لأفراد القوات امل�سلحة  ُيعترب معر�س "اآيدك�س" يف 
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وقادته��ا من خمتلف امل�ستوي��ات القيادية عل��ى اجلديد واحلديث يف تقني��ات الت�سلح 
الع�سكري، وهذا الأمر يعد مك�سباً بالغ الأهمية واحليوية كونه يهيىء هوؤلء القادة للتطلع 
اإيل كل م��ا هو جدي��د، ويحفز رغبتهم يف ال�ستفادة من �سفق��ات الت�سلح التي تعقدها 
الق��وات امل�سلحة �سواء من خالل املعر�س اأو عرب اآليات اأخرى، كما ي�سهم وجود هوؤلء 
الق��ادة خالل ف��رتة املعر�س واحتكاكهم بنظرائهم من دول خمتلف��ة بالرغبة يف التطوير 
والتحدي��ث ومواكبة الع�سر واأحدث تقنيات الدفاع، الأمر الذي ينعك�س بالتبعية على 
جاهزي��ة قواتنا امل�سلحة وم�ست��وى تاأهيل الأفراد وجاهزية املع��دات، بل اإن هذا املردود 
النوع��ي على م�ستوى تبادل اخلربات واملعارف الع�سكرية يتجاوز حدود دولة الإمارات 
العربية املتحدة لي�سل اإلى القادة من جيو�س دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
الذي��ن يحر�س��ون على امل�ساركة يف فعالي��ات معر�س "اآيدك���س" لال�ستفادة من هذا 

التجمع غري امل�سبوق لل�سركات الدفاعية من خمتلف اأرجاء العامل.
الع�سكري يف  وبالإ�ساف��ة اإلى م��ا �سبق، فاإن تنظيم معر�س "اآيدك�س" يوف��ر للمخطط 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة وبقية دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية فر�سة 
فري��دة لدرا�سة اجتاه��ات الت�سنيع الع�سك��ري يف العامل، وبالتايل بن��اء ت�سورات حول 
القدرات الع�سكرية للجيو�س احلديثة ور�سم �سيناريوهات اأقرب للدقة حول احتياجات 
قواتن��ا امل�سلح��ة من املع��دات والأ�سلحة يف �س��وء مقارن��ة واقعها بالجتاه��ات العاملية 
للت�سل��ح واأحدث التقنيات يف هذا املج��ال، كما يوفر الفر�سة اأي�س��اً لتبادل املعلومات 
ح��ول النظريات والعقائ��د الع�سكرية يف اجليو�س احلديثة، وكذل��ك يتيح املجال لتطور 
ال�سناعات الدفاعية يف دولة الإمارات العربية املتحدة وحتقيق طموحاتها لي�س فقط من 
خ��الل توفري بيئة تناف�سية قوية مع نظرياتها من خمتل��ف الدول املتقدمة يف هذا املجال 
احليوي، ولكن اأي�ساً من خالل التعرف اإلى اأحدث التقنيات املناظرة عاملياً، ف�ساًل عما 
يوف��ره املعر�س لهذه ال�سناعة الوطني��ة من فر�س ت�سويقية هائلة من خالل منحها اأولوية 
ا�ستثنائية يف الرتويج والت�سوي��ق والتعاقدات اخلا�سة بقواتنا امل�سلحة، التي حتر�س على 

�سد احتياجاتها من منتجات امل�سانع الوطنية.
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ول�س��ك اأن بديهي��ات املعار�س الدولي��ة الدفاعية ل تنطلق فقط م��ن قيمة التعاقدات 
البيعي��ة التي ت��ربم خالل فرتة املعر���س، ول تقت�سر على املكا�س��ب النوعية الإ�سافية 
الأخ��رى م��ن التنظي��م وال�ست�سافة، ولكن ينظر اخل��رباء اإلى مثل ه��ذه املعار�س من 
زاوي��ة كونها نقط��ة انطالق تفاو�سية ح��ول �سفقات ت�سلح حمتملة، مبعن��ى اأن املعر�س 
يوف��ر فر�ساً مثالية للتع��رف اإلى اأحدث التقنيات، ومن ثم اختي��ار اأن�سبها بحيث ميكن 
الق��ول اإن املعر�س ميثل نقطة انط��الق ملفاو�سات حول هذه ال�سفقات من خالل وجود 
البائ��ع وامل�سرتي وجه��اً لوجه يف بيئة تناف�سي��ة قوية، وبالتايل ف��اإن املعر�س ميتلك قيمة 
م�شاف��ة حقيقية اآنية واأخرى موؤجلة ي�شعب تتبع م�شاراتها بحكم ارتباط قرار التعاقدات 
الع�سكرية يف كثري من الأحيان بح�سابات امل�سالح ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية للكثري من 
ال��دول، اأ�سف اإلى ذلك اأن بع�س دول العامل تف�سل عدم الإعالن عن اإبرام �سفقات 
دفاعي��ة خالل ف��رتات املعار�س، وتوؤثر البتعاد عن الأ�س��واء يف مثل هذه الأمور �سواء 
حل�سابات ال�سيا�سة الداخلية اخلا�سة بها، اأو ل�سمان �سرية ت�سليح جيو�سها والإبقاء على 
اأك��رب قدر من الغمو���س حول اإنفاقها الع�سك��ري، كما اأن هن��اك دوًل تطلب جتهيزات 
معين��ة يف املعدات القتالية مبا يجعل من فرتة املعر�س الق�سرية فر�سة منا�سبة لإمتام مثل 
هذه املفاو�س��ات املاراثونية حول طبيع��ة التجهيزات ال�ستثنائي��ة املطلوبة، عالوة على 
املث��ل ي�سهم ب�سكل فاعل  م��ا �سبق ميك��ن القول اإن معر���س "اآيدك�س" على �سبيل 
يف بن��اء ال�سراك��ات ال�سرتاتيجي��ة بني دول��ة الإم��ارات العربية املتح��دة والعديد من 
دول الع��امل، كم��ا اأن جناحه ينعك���س بالتبعية على ال�سيا�سة اخلارجي��ة للدولة، باعتبار 
اأن �سناع��ة املعار�س ب�سكل عام تعد اإحدى دعائم الق��وة القت�سادية الناعمة الداعمة 
للن�ش��اط الدبلوما�ش��ي للدولة، كم��ا اأن حر�ض الدول كافة عل��ى امل�شاركة فيه ينعك�ض 
على �سرورة بناء قنوات توا�سل وات�سال دائمة مع دولة الإمارات العربية املتحدة، وكل 
ذلك يوفر للدبلوما�سية الإماراتية هوام�س حركة يف خمتلف الق�سايا الإقليمية والدولية، 
ويوؤهله��ا للعب دور مميز على ال�ساحة الدولية، �سيا�سياً واقت�سادياً واأمنياً، كما يجعل منها 

طرفاً حمورياً يف خمتلف احلوارات اجلارية حول الأمن وال�ستقرار العاملي.



107

بني التكنولوجيا الع�صكرية واملدنية
وبجان��ب ما �سب��ق كله، فاإن من ال�س��روري ال�سارة اإل��ى اأن التكنولوجي��ا امل�ستخدمة 
يف القطاع��ات الدفاعية، ت�سه��م يف تطوير ال�سناعات املدني��ة بقطاعاتها املختلفة، حيث 
�سه��دت الكث��ري من ال�سناعات الدفاعي��ة خالل الفرتة املا�سية حت��وًل يف ا�ستخدامها، 
وحيث دخلت العديد منها اإلى جمالت احلياة املدنية، ومتتد ا�ستخداماتها من ال�سيارات 
اإل��ى الإلكرتونيات واألعاب الفيديو وغريها، وحول ه��ذا املو�سوع نقلت تقارير �سحفية 
حملية ع��ن "جون يوريا���س" رئي�س �سركة اأو�سكو���س ديفين�س قول��ه اإن التكنولوجيا 
امل�ستخدم��ة يف ال�سناعات الدفاعية، اأ�سبح لها تاأثري وا�س��ح يف تنمية قطاع ال�سناعات 
املدنية احلديثة مثل تقنية املحرك��ات النفاثة والرادار ونظام حتديد املواقع GPS واأجهزة 
الكمبيوتر والإنرتنت وغريها، يتعل��ق باأهم التقنيات التي �سيكون لها الأثر الأكرب على 
القط��اع املدين، وقال يوريا�س اإنه "من وجهة نظر تقني��ة خال�سة، فاإن اأهم اأحد عرو�سنا 
ه��و تقني��ة TerraMax وهي نظام املركبة الربية غري املاأهول��ة التي ميكن دجمها يف اإطار 
اأي��ة مركبة برية لتتمكن من ال�سري ذاتياً". واأ�س��اف: "هذا النظام الذي يدير جمموعة 
م��ن اأنظمة ال�ست�سعار بالتكنولوجيا املتقدمة وتقنيات احلو�سبة، ي�سمح للمركبات ذاتية 
القي��ادة بت�سيري بع�سها البع�س، حيث ميكن اأي�ساً �سب��ط تكنولوجيا TerraMax عند 
و�سعية القيادة الذاتية ب�سكل كامل، لتتمكن املركبات من ال�سري على الطريق واجتياز 
العقب��ات على الطرق وعبور التقاطعات، وذلك ب�س��كل تلقائي ومتكامل". واأو�سح اأن 
ه��ذا النظام املتطور ي�سمح بنقل الإمدادات وامل��وارد احليوية عرب املناطق ذات اخلطورة 
العالي��ة مع تقليل عدد الأ�سخا�س الذين يتعر�سون للخطر، من خالل حترير هذه املوارد 
لأداء مه��ام اأخرى. وحول تاأث��ري هذه التقنيات على القطاع امل��دين على نطاق وا�سع، 
واأهميته��ا لل�سخ�س العادي، اأو�سح اأنه يتم يف الوقت احل��ايل فعلياً ا�ستخدام التقنيات 
الأ�سا�سي��ة املدجمة يف نظ��ام التحكم الذاتي TerraMax يف قط��اع �سناعة ال�سيارات 
املدني��ة بو�سفها اإحدى مميزات ال�سالم��ة. واأ�ساف: "ميكن مالحظة ذلك يف ال�سيارات 
املعرو�سة حالياً يف معار�س و�سالت عر�س ال�سيارات اجلديدة، حيث يتم تطبيق النظام 
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يف املكابح املانعة لالنغالق والتحكم الإلكرتوين بالثبات ونظام تثبيت ال�سرعة التكيفي 
ونظم الإنذار ملنع ال�سطدام، وهي تقنيات �سائعة الآن يف منطقة ال�سرق الأو�سط ودول 

العامل".
وتوق��ع يوريا�س اأن تتمكن هذه املركبات غري املاأهولة يف مرحلة متقدمة، من �سق طريقها 
يف احلياة اليومية، واأ�سار اإلى اأن الوليات املتحدة الأمريكية تتبنى بالفعل قوانني ت�سمح 
با�ستخدام املركبات ذاتية القيادة على الطرق بغر�س الختبار. واأ�ساف: "بالقدر الذي 
ميك��ن لتكنولوجيا TerraMax به تقليل تعر�س الق��وات املقاتلة للتهديدات وت�سهيل 
العملي��ات اللوج�ستي��ة الع�سكرية، فاإن مركب��ات التوجيه الذاتي عل��ى الطرق، �سوف 
تتمك��ن يف يوم ما من تقلي�س حوادث املرور والتنقل على الطرق ب�سكل اأكرث كفاءة". 
وق��ال يوريا�س اإن��ه على املدى القريب، ميك��ن اأن جتعل هذه التكنولوجي��ا عملية اإدارة 
الب�سائ��ع واملواد اأكرث اأمان��اً واأكرث كفاءة يف بيئات ميكن التحكم بها متاماً وال�سيطرة عليها 
ب�سكل �سبه تام، يف حني ميكن توظيفها لأداء مهام اأخرى مثل تنظيف ال�سوارع اأو جمع 
القمامة ب�سكل اآيل، وفيما يتعلق بالإطار الزمني املتوقع تقريباً لنتقال هذه التكنولوجيا 
م��ن القطاع الدفاعي اإلى املدين، قال اإنه من املنظ��ور التقني، ميكن اأن تتم هذه اخلطوة 
يف الوق��ت الراهن، فال�سيارات بدون �سائ��ق امل�ستخدمة يف البيئات امل�سيطر عليها و�سبه 
امل�سيط��ر عليها متاحة لال�ستخدام يف جمموعة وا�سعة م��ن مناحي احلياة الأخرى، من 
م�ساعدة املزارعني اإلى نقل الأحمال الثقيلة من املواد اخلام يف عمليات التعدين وغريها 

من املجالت.
وق��ال كلود األرب، نائ��ب الرئي�س واملدير الع��ام ملنطقة اأوروبا، وال�س��رق الأو�سط واإفريقيا 
يف �سرك��ة روكويل كولين��ز: "اإن اأحد املج��الت الرئي�سة للتطوي��ر يف القطاع الدفاعي 
وامل��دين يف الوقت احلايل هو جم��ال الت�سالت"، واأ�ساف: يق��وم القطاع الع�سكري 
بري��ادة هذا املج��ال، حيث اإّن جميع اجلن��ود يتم دجمهم يف �سبك��ة ات�سالت متطورة 
تكنولوجي��ا، وذلك من خالل خوذات ع�سكري��ة متطورة HMDs مع �سا�سات �سغرية 
متك��ن اجلنود من ا�ستط��الع اأر�س املعركة من الأعلى وتب��ادل املعلومات مع الوحدات 
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الع�سكرية الأخ��رى ومعرفة املواقع الدقيقة لرفاقهم. وق��ال: "تت�سابه هذه التكنولوجيا 
الع�سكري��ة املخ�س�سة للجنود مع منتج "جوجل جال�سي�س" الذي اأعلنت جوجل عن 
اعتزامه��ا اإطالق��ه يف عام 2014، حي��ث �سيكون هذا املنتج جياًل متط��وراً لتكنولوجيا 
اأجه��زة الهاتف الذكي��ة احلالية، و�سيوفر هذا املنتج الث��وري معلومات م�ستمرة حول ما 
يراه امل�ستخدم يف حياته اليومية"، وحول تاأثري التكنولوجيا على القطاعات املدنية، قال 
كلود: "اإن تطور اخلوذات الع�سكرية مع ال�سا�سات ال�سغرية قد اأثر يف القطاعات املدنية 
منذ الآن، وذلك من خالل تخفي�س التكاليف ورفع اأداء بع�س التطبيقات احلالية التي 
ُت�ستخ��دم يف برامج التدريب واملحاكاة، اإ�سافًة اإلى الأنظم��ة املرئية التي توفر معلومات 
فوري��ة حول امل�سائ��ل املعق��دة للم�ستخدمني". واأ�س��اف: "�ستوفر ه��ذه التكنولوجيا 
للم�ستخدم��ني اإمكانية الو�سول اإلى املعلومات املتعلقة بحياتهم اليومية، حيث �ستمثل 
ب�س��كل ما خريطة ملا يريد امل�ستخدم ا�ستطالعه على الهواتف الذكية، ولكن من خالل 
�سا�سات �سغرية تو�سع اأمام العني".  وقال: "اأعلنت بع�س ال�سركات منتجات م�سابهة 
لهذه املجالت، واأنا على يق��ني اأن التكنولوجيا امل�ستخدمة يف هذه املنتجات �ستعك�س 
جن��اح ا�ستخدامها يف العامل الع�سكري". وفيما يتعلق بانتق��ال التكنولوجيا من القطاع 
الع�سك��ري اإلى امل��دين، قال: "انتقلت ه��ذه التكنولوجيا بالفع��ل، حيث يوجد الآن 
خ��وذات متطورة HMDs ذات تكلفة منخف�سة يف �سوق األعاب الفيديو". وقال كلود: 
GPS، حيث قامت روكويل كولينز يف  الأمكنة  نظام حتديد  وهو  متميز  مثال  "هنالك 
ثمانينات القرن املا�سي بتطوير اأول جهاز GPS ع�سكري، واأ�سبحت هذه الأجهزة الآن 
يف متن��اول اجلميع ولها تاأثريها الكبري يف احلياة املدنية والتجارية اأي�ساً. من جهتها قالت 
جوديث ريبي من برنامج درا�سات ال�سالم يف جامعة كورنيل: "اإن اأحد الأ�سباب التي 
�ساع��دت الوليات املتحدة الأمريكية على التحك��م بالتكنولوجيا يف القطاعات املدنية 
ه��و تطور جمالت البحث والتطوير لقطاع الدفاع لديها". واأ�سافت: "من الأمثلة التي 
ا�ستف��ادت من امليزانيات ال�سخمة املخ�س�س��ة للبحث والتطوير اأو امل�سرتيات، جمالت 

ت�سميم الطائرات، وتكنولوجيا الف�ساء، والإلكرتونيات والكمبيوترات".
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اآيدك�ش..ق�صة جناح ومتيز
هناك العديد م��ن ال�سواهد واملوؤ�سرات والإح�ساءات التي تربهن بو�سوح على ت�ساعد 
منحن��ى النجاح ملعر�س "اآيدك�س"، �س��واء فيما يتعلق  بامل�ساركة الدولية الوا�سعة اأو يف 
حجم ال�سفقات التي مت اإبرامها، ف�ساًل عن اأن من بني اأبرز املوؤ�سرات يف هذا ال�سياق اأن 
اللجنة العليا املنظمة للمعر�س اأعلنت اأن ال�سركات العار�سة حجزت 50% من م�ساحة 
املعر���س لل��دورة املقبلة يف عام 2015، وهذا يف حد ذات��ه يعك�س الهتمام املتزايد من 
جان��ب ال�سركات العاملية الكربى، ومن قبل املتخ�س�س��ني يف جمال الدفاع الع�سكري 
باملعر���س واحلر�س على امل�سارك��ة يف فعالياته املختلفة، كما يوؤك��د الثقة الكبرية بدولة 
الإم��ارات واقت�سادها واإمكاناتها املميزة كمركز عاملي للمعار�س، اإذ اإن حجز نحو ن�سف 
امل�ساحة املخ�س�سة للعر�س قبل عامني من النعقاد و�سط الظروف املالية العاملية الراهنة 
يعك���س حجم الثقة الهائ��ل باقت�سادنا الوطني ومنوه خالل الأع��وام املقبلة، ف�ساًل عن 
الثق��ة باأجواء الأمن وال�ستقرار، مبا يعني اأن هذه احلج��وزات هي مبنزلة ت�سويت بالثقة 
عل��ى �سيا�سات القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة وعلى راأ�سها �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل•
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� �سحيفة الحتاد الإماراتية، تقارير �سحفية من�سورة.

� �سحيفة البيان الإماراتية، تقارير �سحفية من�سورة
� وكالة اأنباء الإمارات، الأر�سيف ال�سحفي.

� جملة "درع الوطن"، ن�سرات خا�سة خالل معر�س "اآيدك�س 2013".
� ن�سرة "اأخبار ال�ساعة"، مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية.

� �سبكة بي بي �سي، تقارير اأخبارية متفرقة.
� موقع "اإيالف" الإلكرتوين، تقارير واأخبار حول "معر�س اآيدك�س 2013".

� �سحيفة ال�سرق الأو�سط اللندنية، تقارير اإخبارية من�سورة.
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البطـــــــوالت الرياضيـــــة... 
سيـاسة واقتصاد ... وأبعــــاد 

أخــــــرى

ت��وؤدي الريا�س��ة والف��وز بالبطولت دوراً ب��ارزاً يف اإذك��اء الروح الوطني��ة ودعم الولء 
والنتماء لدى ال�سع��وب، و�سريحة ال�سباب على وجه التحديد، وقد تابع اجلميع كيف 
قد  البحرين  مبملكة  القدم  اأن ف��وز "الأبي�س الإماراتي" بكاأ�س "خليجي 21" بك��رة 
لف��ت النتب��اه بقوة اإلى منوذج العالق��ة التفاعلية الفريدة بني القي��ادة الر�سيدة يف دولة 
الإم��ارات العربي��ة املتحدة وال�سعب ال��ذي انتهز هذه الفر�سة ليعرب ع��ن التفافه حول 

قيادته، التي بادلته حباً بحب.

�صيا�صات وا�صرتاتيجيات ريا�صية
 تبلورت يف ال�سنوات الأخرية معامل ا�سرتاتيجية ريا�سية وا�سحة يف بع�س دول جمل�س 
التع��اون لدول اخلليج العربية، ويف مقدمتها دولة الإمارات العربية املتحدة، وركيزة هذه 
ال�سرتاتيجي��ة هي الره��ان على الريا�سة كقطاع تنموي منتج ق��ادر على تغذية �سرايني 
اقت�سادي��ة اأخرى مثل ال�سياحة وال�ستثمار مبزيد م��ن ال�ستثمارات، واملوؤكد اأن الرهان 
عل��ى الريا�سة ينطوي على جوانب خمتلف��ة منها مايتعلق بالف��وز بالبطولت الريا�سية 
الإقليمي��ة والدولي��ة، اأو اإعداد اأجيال من النا�سئني خلو�س غم��ار املناف�سات الدولية يف 
الريا�سات املختلفة، وكذلك ال�ستثمار يف �سراء الأندية الأوروبية ال�سهرية كخطوة ذات 

مردود ا�ستثماري عال.
ول�س��ك اأن احلدي��ث ع��ن العالقة ب��ني الريا�س��ة وال�سيا�سة ق��دمي، لدرج��ة اأن هناك 

ث
حو

وب
ت 

سا
درا
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ا�سرتاتيجي��ات وخططاً �سيا�سية تعتمد على اأفكار ريا�سية مثل "دبلوما�سية البينج بوجن" 
الت��ي اتبعه��ا وزي���ر اخلارجي�ة الأمريك�ي الأ�سبق ه�رني كي�سنج��ر يف اإذاب��ة اجللي�د 
الذي كان يخيم على الع�الق��ات بني وا�سنطن وبك�ني، ول ي�زال اجلانب�ان الأمريك�ي 
وال�سين��ي يحتف���الن به�ذه اخلط���وة وتاأث�ريه�ا، حي���ث يج�ري �س�نوي���اً الحتف��ال 
بذكرى دع��وة 9 لعب�ني اأمريكيني لتن�س الطاولة اإلى بك�ني يف عام 1971 للم�سارك�ة 
يف مباري���ات وامل�س�اع���دة يف ك�سر اجل�لي�د بني الولي�ات املتح���دة وال�س�ني، ثم ق�ام 
الرئي���س الأمريك���ي وقتئ��ذ ريت�س�ارد نيك�سون بزي����ارة لل�س��ني يف ع�ام 1972، ويف 
الأول م��ن ين�اي��ر 1979 اأق�ام�ت ال�س���ني والولي�ات املتح�دة ر�س�مي���اً الع�الق�ات 

الدبلوما�سي�ة.
ولي���س ببعيد ع��ن ال�سيا�سة وجتلياتها تل��ك الروح الوطنية الطاغي��ة التي غطت امل�سهد 
الإم�اراتي عقب ف�وز املنتخ�ب الوطني لكرة الق�دم )الأبي�س( بكاأ�س "خليجي 21 "
الت��ي اأقيمت مبملكة البحرين، وه��و الفوز الثاين يف تاريخه بع��د انت�سار م�ستحق على 
نظ��ريه العراقي بهدفني لهدف يف مب��اراة امتدت اإلى الأ�ش��واط الإ�شافية، حيث مثل 
ه��ذا احل��دث الكروي الريا�س��ي يف ظاهره حمط��ة �سيا�سية ل ميكن القف��ز عليها �سواء 
م��ن حيث مظاهر اللتف��اف والتالحم والن�سجام الوطني ب��ني ال�سعب وجماهريه، اأو 
من حي��ث القيادة ال�سيا�سية التي ح�سرت و�سارك��ت واأ�سهمت يف تعبري اجلمهور عن 
فرحت��ه وولئه وانتمائه لبلده ومنتخبه، اإذ ل يغف��ل املراقب ال�سيا�سي رمزيات ال�سيا�سة 
يف منا�سب��ة ريا�سية كهذه، فال�سعور الوطني اجلارف ك��ان ا�ستثنائياً لي�س يف التعبري عن 
مظه��ر من مظاه��ر التع�سب للمنتخ��ب الوطني كما يحدث يف ح��الت كثرية، بل يف 
التعب��ري عن احل��ب واللتفاف وتبني املنتخب كرمز للوطني��ة واللتفاف ال�سعبي حول 
قيم الولء والنتم��اء والتما�سك الوطني. وماي�ساعف هذه الرمزية ودللتها من وجهة 
نظ��ر التحليل ال�سو�سيولوجي اأن البطولة تواكبت زمنياً مع اكت�ساف خمطط للتاآمر على 
اأم��ن الدولة وا�ستقرارها من جان��ب عنا�سر تنتمي اإلى جماعة متطرفة، واإذا بهذه الروح 
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الوطني��ة الوثابة جتد متنف�ساً وا�سعاً له��ا يف مدرجات و�سوارع العا�سمة البحرينية لرت�سم 
لوحة حب وع�سق من اجلمهور الإماراتي املتنوع لبلده وقيادته.

الريا�صة الع�صكرية يف قواتنا امل�صلحة
حتر���س القوات امل�سلحة على تاأهيل اأفرادها وتطويرهم واإعدادهم بدنياً وج�سدياً، وذلك 
من خالل توفري مراك��ز ريا�سية تدريبية تقوم بتاأهيل الفرد للو�سول اإلى اأهم البطولت 
الريا�سية العربية والعاملية، وكان اإن�ساء مركز للرتبية الريا�سية الع�سكرية عام 1974 تاأكيداً 
له��ذه الرغبة، وقد حققت الريا�سة الع�سكري��ة يف قواتنا امل�سلحة العديد من النجاحات 
والإجن��ازات الريا�سية امل�سهودة، �سواء على �سعي��د تنظيم واإقامة البطولت وامل�سابقات 
الريا�سية الع�سكري��ة املتنوعة، اأو على �سعيد اإعداد اخلطط والربامج التدريبية الريا�سية 
والع�سكرية على م�ستوى الوحدات الع�سكرية اأو الفرق الريا�سية، والتي كان لها ح�سور 

مميز يف جميع الفعاليات واملناف�سات الريا�سية الع�سكرية املحلية منها واخلارجية. 
و�سجل��ت الريا�سة الع�سكرية العديد من الألقاب والإجنازات يف جميع املحافل الدولية 
املختلفة على �سعيد البطولت الدولية والإقليمية يف خمتلف الأن�سطة الريا�سية. ومنها 
م��ا ك��ان مل�ساركة مركز الرتبي��ة الريا�سية الع�سكري م��ن اأن�سطة ريا�سي��ة يف الفعاليات 
الت��ي نظمتها اللجن��ة التنظيمية للريا�س��ة الع�سكرية لدول جمل�س التع��اون اخلليجي، 
والت��ي ا�ست�سافت دولة الإمارات العربية املتحدة مقرها عام 2002، حيث �سارك املركز 
يف العدي��د من الدورات ك��دورة الإدارة والتنظيم لل�شب��اط، ودورة التحكيم لالألعاب 
اجلماعي��ة ) قدم، طائرة، �سلة(، ودورة حتكي��م الرماية الدولية لأ�سلحة الر�سا�س و�سغط 
اله��واء، وبطولة جمل���س التع��اون اخلليجي الع�سك��ري الدولى للرماي��ة، وندوة الطب 
الريا�سي، والبطولة الع�سكري��ة للتايكوندو، والدورة التدريبية الأولى للتوجه بالبو�سلة، 
والبطول��ة الع�سكرية الأول��ى لألعاب القوى، وال��دورة التدريبي��ة والتحكيمية الأولى 

للخما�سي الع�سكري لدول جمل�س التعاون اخلليجي.
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كما �سارك املرك��ز يف الأن�سطة التي نظمها الحتاد العربي للريا�سة الع�سكرية من خالل 
ع��دة بطولت، منها: البطولة العربية الأولى لل�ساحي��ة الع�سكرية، والبطولة الع�سكرية 
الأولى لكرة ال�سلة، والبطولة الع�سكري��ة الأولى للتوجه بالبو�سلة، والبطولة الع�سكرية 
الأولى لالإعداد البدين، والبطولة الع�شكرية الأولى للهبوط باملظالت. ومن جهة اأخرى 
�س��ارك املنتخب الع�سكري للقفز احلر يف العديد م��ن البطولت الدولية والع�سكرية يف 
العديد من بلدان العامل كاململكة املتحدة، واأملانيا، والنم�سا، واإ�سبانيا، وفرن�سا، و�سوي�سرا، 
واملغرب، والربازيل. كما �سارك املنتخب يف بطولة ال�سيزم يف تركيا، و�سارك يف مهرجان 
املحبة وال�س��الم يف �سوريا، وبطولة اجلي�س الربيطاين، وبطولت الراين يف اأملانيا، وبطولة 

العامل الع�سكرية يف �سلوفينيا. 
وق��د اأن�ساأ املركز، وبناًء على التوجيه��ات العليا ال�سادرة ع��ام  2006، ب�سرورة اإدخال 
نظ��ام تدريبات التحدي �سمن التدريبات الع�سكري��ة للقوات امل�سلحة لدولة الإمارات 
العربي��ة املتحدة، ق�سماً �سمي بق�سم " املغامرة والتحدي"، حيث بداأ العمل على و�سع 
القواع��د والأ�س�س التي ت�سري عليها التدريبات وال�سيا�سة العامة واخلطط التدريبية التي 
يقوم عليها هذا النظام. ويف عام 2009 مت البدء يف تطبيق وتنفيذ اأولى دورات تدريبات 
املغام��رة والتح��دي، ومن ثم مت اإدخال تدريب��ات هذا النظام �سم��ن الربامج التدريبية 
ملر�سح��ي الكليات الع�سكرية وامل�ستجدين الأغرار، وطالب املدر�سة الثانوية الع�سكرية، 
وق��د مت تنفيذ الربامج التدريبية يف املع�سك��ر القائم مبنطقة اجلزيرة احلمراء يف اإمارة راأ�س 
اخليم��ة، بوا�سطة مدربني موؤهل��ني من �سركة ال�ساهني اأدفنت�س��ر، يف حني اأوكلت مهمة 

الإ�سراف واملتابعة ملركز الرتبية الريا�سية الع�سكري.
وع��الوة على الأن�سطة التدريبية الداخلية للق�سم ، مت تنفيذ رحالت ا�ستك�سافية ناجحة 
خ��ارج الدولة كانت اأولها يف �سهر اإبري��ل 2010 لت�سلق قمة جبل "اأيالند بيك" من 
�سل�سل��ة جبال الهيمالي��ا يف جمهورية النيبال، تلتها رحل��ة ا�ستك�سافية يف �سهر مار�س 
2011 لت�سلق اأعلى قمة يف العامل العربي، وهي قمة جبل طوبقال باململكة املغربية. ويف 
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�سبتمرب 2011 نظمت رحلة اأخرى لركوب الدراجات يف امل�سالك واملعابر اجلبلية جلبل 
اأنابورن��ا. اأما يف مار���س 2012 فكانت هناك رحلة ا�ستك�سافي��ة للم�سري على الزلجات 
اجلليدي��ة مبملكة الرنويج. ويف �سه��ر �سبتمرب 2012 متكن فري��ق املغامرة والتحدي من 
ت�سلق اأعلى جبل يف كينيا والذي يبلغ ارتفاعه )5199 مرتاً(، وت�سلق اأعلى قمة اإفريقية 

يف كينيا وتنزانيا، وهي قمة كليمنجارو التي يبلغ ارتفاعها )5895 مرتاً(.
وتكم��ن فائدة هذا النوع من الرحالت ال�ستك�سافية الريا�سية يف حتقيق عدد كبري من 
الفوائ��د للم�ساركني، منها اكت�ساب كمٍّ هائٍل من اخل��ربات العملية التي تنعك�س على 
الأداء الف��ردي واجلماعي، هذا بالإ�ساف��ة اإلى تنمية عدد من ال�سفات ال�سخ�سية التي 
ل غن��ى عنها يف احلياة الع�سكرية، منه��ا: مواجهة التحديات واملخاوف والتغلب عليها، 
وخو���س التج��ارب احلية مع الزمالء كفري��ق واحد، واتخاذ الق��رارات ال�سائبة يف ظل 
ال�شغ��وط البدني��ة والنف�شية التي يتعر�ض له��ا الفريق يف اأثناء قيام��ه باملهمة وعمله يف 

بيئات جديدة وغري معتادة.
اإن اله��دف من الرح��الت ال�ستك�سافية هو تكوي��ن الن��واة الأولى لفري��ق التحدي 
للت�سل��ق وامل�س��ري اجلبلي ا�ستعداداً لت�سل��ق جبل اإيفر�ست الأعل��ى يف العامل والب�الغ 
ارتفاع���ه 8848 مرتاً وذل��ك عام 2016، حيث يتطل�ب حتقي���ق ه��ذا الهدف الكثري 
م��ن الت��دري�ب العم�ل��ي يف البيئ�ات اجلبلي��ة املرتفع��ة ودرج��ات احل��رارة �س�ديدة 

النخفا�س.

بطولة "خليجي 21"... معان ودللت
لبد اأن يتوقف املراقب املو�سوعي اأمام حالة الفرحة الوطنية العارمة بفوز دولة الإمارات 
العربي��ة املتح��دة ببطولة كاأ�س اخللي��ج يف ن�سختها احلادية والع�سري��ن، التي اأقيمت يف 
مملك��ة البحرين ال�سقيقة خالل الفرتة من 5 اإل��ى 18 يناير 2013، حيث �سهدت هذه 
البطولة حتديداً فرحة تفوق فوز املنتخب الوطني الإماراتي بالبطولة ذاتها حني اأقيمت يف 
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اأن فوز الأبي�س بتلك  18" برغم  "خليجي  اأبوظب��ي "بطولة كاأ���س اخلليج 2007" اأو 
البطول��ة ك��ان للمرة الأول��ى يف تاريخ��ه، اإل اأن روح الحتاد والتحام القي��ادة بال�سعب 
و�سط الظروف الإقليمية امل�سطربة التي ت�سود العديد من الدول العربية قد اأ�سفت على 
الف��وز ببطولة خليجي 21 يف املنامة مذاقاً خمتلفاً، حيث حتول الفوز اإلى "اأيقونة" ذات 
رمزية عالية لتج�سيد عمق ال��ولء للقيادة الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل، واإخوانه 
اأع�ساء املجل�س الأعلى اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات، وويل عهد اأبوظبي الفريق اأول 
�سم��و ال�سيخ حمم��د بن زايد اآل نهيان  نائ��ب القائد الأعلى للق��وات امل�سلحة، وحتول 
العر���س الكروي اإلى احتفالية وطنية تزخر مبعاين احلب والتما�سك والوحدة والنتماء، 
وكانت م�سريات الفرح والفوز، واحتفالت التتويج والتكرمي، منا�سبات وحمطات مهمة 
للتعب��ري ع��ن عمق الولء، وجت�سيد مع��اين النت�سار لهذا الوطن ال��ذي مل يبخل على 
اأي م��ن اأبنائه، ووفر للجمي��ع �سبل الرفاه والأمن وال�ستقرار، وم��ا �سبق يوؤكد اأن حالة 
النت�س��اء الوطني التي تعقب الفوز بالبطولت الريا�سي��ة، ت�سهم يف رفع الروح املعنوية 
لدى ال�سعوب، وتعزز قيم املواطنة والفخر بالوطن، وهي يف جمملها مقومات وطنية ميكن 
اأن تعد لها اخلطط وينفق عليها مليارات الدولرات من دون الو�سول اإلى نتيجة تعادل 
م��ا يتحقق عقب الفوز ببطولت كربى. والأم��ر ل يقت�سر على الدول العربية فقط كما 
يح��اول البع�س اأن يردد، بل اإن فرن�سا على �سبي��ل املثال احتفلت كما مل يحتفل اأحد 
بف��وز منتخبها لكرة القدم بكاأ���س العامل عام 1998. وتر�س��د الدرا�سات الجتماعية 
الت��ي اأعقبت هذا احل��دث تراجعاً هائاًل يف النعرات العن�سري��ة جت�اه املهاجرين، بحكم 
م�سارك��ة العديد من الالعبني الفرن�سيني ذوي "جن�سيات" اإفريقية �سمن الفريق الفائز 
بكاأ�س العامل، اأي اإن البطولة اأ�سهمت يف تغيري يف الجتاهات النف�سية، واأعادت ت�سكيل 
ال�س��ور الذهنية لل��راأي العام اأو ل�سريحة لي�ست ب�سيطة منه عل��ى الأقل جتاه املهاجرين 

ونظرة املجتمع املحلي لهم.
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حممد بن زايد: دعم خليفة للريا�صة حقق اإجنازات ومكت�صبات مهمة
اأك����د الفري�����ق اأول �سم��و ال�س��يخ حممد ب��ن زاي���د اآل نهي��ان، ويل عهد اأبوظبي 
نائ��ب القائد الأعلى للق��وات امل�سلحة، اأن الإمارات لن تدخر جه��داً يف دعم الأن�سطة 
والفعالي��ات الريا�سي��ة الت��ي ت�سهم يف رفع ا�سم الإم��ارات عالياً يف املحاف��ل الريا�سية 

الإقليمية والدولية. 
واأك��د �سموه اأن اهتم��ام �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان رئي�س الدولة 
القائ��د الأعلى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل، ودعم��ه للريا�سة والريا�سيني حقق اإجنازات 
ومكت�سبات مهمة عل��ى ال�ساحة الريا�سية، واأ�سهم يف تعزيز وتطوير املجالت الريا�سية، 
وحقق لها مزيداً من التقدم والريادة مع بقية القطاعات احليوية يف الدولة، م�سرياً �سموه 
اإل��ى حر�س �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة الدائم على اللتقاء باأبنائه الالعبني ودعمهم 
وم�ساندتهم يف جميع املنا�سبات الريا�سية وتهنئتهم مبا يحققونه من انت�سارات واإجنازات.

 
خطوة اإماراتية ريا�صية مهمة

�سه��د الفريق �سم��و ال�سيخ �سيف بن زاي��د اآل نهيان نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير 
الداخلي��ة رئي���س نادي بني يا�س، ي��وم الثالث والع�سرين من �سه��ر مايو 2013، توقيع 
اتفاقي��ة �سراك��ة بني معهد اأبوظبي للتعلي��م والتدريب املهني ون��ادي بني يا�س، تق�سي 
باإن�س��اء اأكادميية ريا�سية، تتبع املنهج العلم��ي الأكادميي متنح خريجيها �سهادة تخ�س�سية 
يف العلوم الريا�سية تعادل الثانوي��ة العامة، وميكن للخريجني ا�ستكمال م�سرية الدرا�سة 
اجلامعي��ة يف الكلي��ات العادية، ويعد هذا امل�سروع الأول م��ن نوعه يف ال�سرق الأو�سط، 
ول �سيم��ا اأن درا�سة الريا�سة ب�سكل اأكادميي، بداية من املرحلة الثانوية مل توجد يف اأي 
من املن�ساآت التعليمية على م�ستوى املنطقة. وتاأتي اخلطوة امل�سرتكة بني نادي بني يا�س 
ومعهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني، متا�سياً مع روؤية اأبوظبي 2030، الرامية لالعتماد 
عل��ى التعليم الأكادميي يف �ستى جمالت احلياة، ول �سيم��ا اأن الهدف الأ�سا�سي منها 
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ه��و تخريج كوادر مواطنة قادرة على قي��ادة دفة الريا�سة ب�سكل يقوم على اأ�سا�س علمي 
دقي��ق، ف�ساًل عن ال�سعي لتخريج ريا�سي��ني م�سلحني بالثقافة والوعي الفكري، كل يف 
لعبت��ه التي يحرتفها، و�سيتخذ امل�سروع من معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني مقراً 
ل��ه يف البداي��ة، على اأن يتم نق��ل الأكادميية ملقر ن��ادي بني يا�س ف��ور النتهاء من بناء 
املق��ر الذي �سيت��م ت�سييده يف الفرتة املقبل��ة، وتبداأ الدرا�س��ة يف الأكادميية من ال�سف 
العا�سر، على اأن يكون اللتحاق بها للحا�سلني على ال�سهادة الإعدادية. واأقرت اللجنة 
التعليمية القائمة على امل�سروع عدداً من التخ�س�سات الريا�سية، منها التخ�س�س يف كرة 
الق��دم، وكرة ال�سل��ة وكرة اليد، ف�ساًل عن الإدارة الريا�سي��ة والتدريب، على اأن تكون 
درا�سة كل تخ�س�س با�ستفا�سة وا�سعة، من خالل درا�سة اأق�سام اللعبة كافة، من ممار�سة 
وتدريب واطالع على كل الأمور التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف تخريج طالب ملم بكل ما 
يتعل��ق مبجال تخ�س�سه، و�ستكون الدرا�سة على ثالث مراحل، يتم تق�سيمها على العام 
الدرا�س��ي ب�سكل عام، وتقدر �ساعات الدرا�س��ة التخ�س�سية لالألعاب الريا�سية ب� 360 
�ساعة، مبع��دل �ساعتني يومياً على �سعيد التطبيق العمل��ي، اأما التطبيق النظري فهناك 
�ساع��ات درا�سة خا�سة بكل فئة وكل لعبة، ولن تقت�س��ر الدرا�سة يف اأكادميية بني يا�س 
التعليمية على املواد الريا�سية، فهناك مواد علمية اأ�سا�سية تدخل �سمن املنهج الدرا�سي 
ل�سمان التوازن واللتزام مبناهج وزارة التعليم، واأ�س�س اعتماد ال�سهادة من قبل اجلهات 

املعنية. 

اأهمية ا�صت�صافة البطولت الريا�صية
ت�ست�سي��ف دولة الإمارات العربية املتحدة على اأرا�سيها بطولة كاأ�س العامل لكرة القدم 
حت��ت 17 �سنة، وهي اإحدى اأكرب فعاليات كرة الق��دم الدولية، وتقام كل عامني، وتعد 
اأح��د اأكرب الأحداث الدولية لكرة الق��دم يف العامل، حيث جتري خالل الفرتة بني 17 
اأكتوب��ر و8 نوفم��رب 2013، وت�سم ما جمموعه 52 مب��اراة على مدى 3 اأ�سابيع يف 6 من 
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اأه��م واأكرب املالعب الريا�سية يف الإم��ارات العربية املتحدة، كما جنحت الدولة من قبل 
 2009 لالأندية" عامي  العامل  و"كاأ�س  يف ا�ست�سافة "كاأ���س العامل لل�سباب 2003"، 
و2010، كما نظمت اأي�ساً العديد من البطولت الدولية يف األعاب ريا�سية خمتلفة مثل 
الفرو�سية واجلوجيت�سو، كما تنظم بطولت ريا�سية دولية يف جميع الألعاب والريا�سات 
على مدار العام. ويف ظل الطفرة التنموية احلا�سلة يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربي��ة، فاإن العديد م��ن دول املنطقة تتناف�س على تقا�سم كعك��ة ا�ست�سافة البطولت 
الدولي��ة الكربى من اأجل ال�ستفادة من العائ��د الرتويجي والقت�سادي وال�ستثماري 
لهذه البطولت. فعلى �سبيل املثال، جند اأن دولة قطر ال�سقيقة  قد �سعت اإلى ا�ست�سافة 
وتنظي��م العديد م��ن البطولت والأحداث الريا�سية الدولي��ة، وينتظرها يف عام 2022 
ح��دث ريا�سي عاملي بالغ الأهمية، وهو تنظي��م نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم للمرة 
الأول��ى يف ال�س��رق الأو�سط، كما ت�ستع��د ل�ست�ساف��ة بطولة العامل لك��رة اليد مطلع 
2015. وق��د اأدل��ى اأمني عام اللجن��ة الأوملبية القطرية ال�سيخ �سع��ود بن عبد الرحمن 

اآل ث��اين بت�سريح �سحفي يو�س��ح اأهمية ذلك بقوله: "و�سعنا هدف��اً حتى 2020 باأن 
ن�ست�سي��ف 50 بطولة دولية �سنوي��اً، الآن و�سلنا اإلى 40 بطولة دولي��ة �سنوياً، مبا يحقق 
ال�سياح��ة الريا�سية واللت��زام بالروؤية ال�سرتاتيجية التي و�سعناه��ا، هذا بالإ�سافة اإلى 
البط��ولت القاري��ة والعربية واخلليجية، اإذ اإن �سيا�ستنا تق�س��ي باأن جنعل من قطر مركزاً 
للتميز الريا�سي يف جميع النواحي، لي�س يف ا�ست�سافة البطولت فقط، بل يف ال�ستثمار 
الريا�س��ي وغريه من الأمور". وكانت اللجنة الأوملبية القطرية قد اأعلنت اأن قطر �ستنظم 
81 بطولة وحدثاً يف املو�سم الريا�سي اجلديد من 1 اإبريل 2013 حتى 31 مار�س 2014، 

وتت�سمن اأجندة الأحداث تنظيم 78 بطولة، منها 40 بطولة على امل�ستوى الدويل، و11 
بطولة على امل�ستوى الآ�سيوي، و8 بطولت على امل�ستوى العربي، ومثلها على امل�ستوى 
اخلليج��ي، و11 بطولة حملية، اإلى جان��ب عقد 3 موؤمترات، وبح�سب هذه الروزنامة، فاإن 
ع��دد البطولت والفعاليات والأحداث الريا�سي��ة التي ت�ست�سيفها قطر ارتفع بواقع 23 
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حدثاً وبطولة مقارن��ة بالعام املا�سي، واأبرز البطولت الدولي��ة والعاملية التي ت�ست�سيفها 
دولة قطر  خالل الفرتة املقبلة هي بطولة العامل لالأندية يف كرة اليد ال�سوبر غلوب )27 
اأغ�سط�س حتى 1 �سبتمرب(، وبطولة قطر الدولية لقفز احلواجز يف الفرو�سية املوؤهلة لكاأ�س 
الع��امل عن املجموع��ة العربية )من 19 اإلى 22 دي�سم��رب(، وبطولة قطر الدولية للرجال 
يف ك��رة اليد )من 27 اإل��ى 29 دي�سمرب(، ودورة قطر الدولي��ة للرجال يف كرة امل�سرب 
)30 دي�سم��رب حتى 4 يناير 2014(، ودورة قطر ما�سرتز للغولف )من 22 اإلى 26 يناير 
2014( ودورة قطر الدولية لل�سيدات يف كرة امل�سرب )من 10 اإلى 16 فرباير 2014(.

وعل��ى �سعيد ال�ستثمار الريا�سي ت�سارك كل م��ن دولة الإمارات العربية املتحدة وقطر 
يف رعاي��ة اأندية اأوروبية، كبرية �سواء من خالل �سرائها اأو الرعاية التي ت�سمن لها دعاية 
تو�س��ف ب� "الثمينة" من خالل تلك الأندية، حي��ث برزت ال�ستثمارات اخلليجية يف 
ال�سن��وات الأخرية بقوة عل��ى امل�ستوى الأوروبي، من �سفق��ات اأبرمت مع اأندية كبرية 
مثل نادي باري�س �سان جرمان الفرن�سي، وفرق اأر�سنال، ومان�س�سرت �سيتي، وبورت�سموث 
الإجنليزي��ة، وملقا وبر�سلونة الأ�سبانيني، وبايرن ميونيخ الأملاين، وبالريمو واإيه �سي ميالن 
الإيطالي��ني، وغريها، ما فتح �سهي��ة م�ستثمرين عرب وخليجي��ني اآخرين لال�ستثمار يف 
ه��ذا املجال، ولقيت ال�سفقات العربية مع الفرق الأوروبية اهتماماً اإعالمياً دولياً وا�سعاً، 
خا�س��ة عندما انتقلت ملكية نادي "مان�س�سرت �سيتي" اإلى �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد 
اآل نهي��ان نائب رئي���س جمل�س الوزراء وزير �س��وؤون الرئا�سة، ف�ساًل ع��ن رعاية "طريان 
الإم��ارات" لن�ادي اأر�سنال الإجن�ليزي، و�سراء موؤ�س�سة قط��ر لال�ستثم�ارات الريا�سي�ة 

70% من اأ�سهم نادي "باري�س �سان جرمان" الفرن�سي.

بني الريا�صة والقت�صاد وال�صيا�صة
مل تع��د الريا�سة بح�سب جميع اخلرباء واملتخ�س�س��ني جمرد و�سيلة للرتفيه، بل حتولت  
اإل��ى �سناع��ة عمالقة وقاطرة للتنمي��ة يف العديد من مناطق الع��امل، واأ�سبحت مو�سع 
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اهتمام ال�سا�سة والقادة، لي�س فق��ط لكونها انعكا�ساً مل�ستويات التقدم والتطور التنموي 
يف بالده��م، ولكنه��ا اأي�ساً باتت و�سيلة للت�س��ارك مع الراأي الع��ام يف اهتماماته وميوله 
الريا�سي��ة، ودع��م ال�سور الذهني��ة لل�سا�سة ع��رب وجودهم يف مواق��ف ومنا�سبات تبدو 
قريب��ة عاطفياً من ال�سعوب، كما اأن تنظيم البط��ولت الريا�سية ال�سخمة والعاملية بات 
منا�سبة لختبار وا�ستعرا�س قدرات الدول، �سواء على م�ستوى تخطيط وتاأهيل الكوادر 
الب�سرية اأو على �سعيد ا�ستعرا�س مدى كفاءة وتقدم البنى التحتية وقطاعات ال�سياحة 
واخلدمات والفندقة ومقدرتها ال�ستيعابية، ف�ساًل عن توفري فر�س هائلة لرتويج املنتجات 
واملقوم��ات ال�سياحية لأي دولة ع��رب ا�ست�سافة ع�سرات الآلف م��ن امل�سجعني الذين 
ينقل��ون امل�ساهد وال�سور اإلى بالدهم وميثلون قن��وات ترويج جمانية ل ميكن توافرها باأي 
حال يف ظروف اأخرى بالقدر ذاته من الكفاءة والفاعلية وامل�سداقية. وهناك من املراقبني 
واخل��رباء من يرى يف اإ�سن��اد تنظيم كاأ�س الع��امل للكبار يف ع��ام 2022 اإلى دولة قطر 
دللت �سيا�سي��ة، م�سريين اإل��ى اأن النظام العاملي اجلديد ي�سعى اإل��ى تر�سيخ مفاهيم 
وقيم م�ستحدثة م�ستخدماً واحدة من اأبرز اأدوات القوة الناعمة يف الع�سر احلديث، وهي 
الريا�س��ة ب�سفة عامة وكرة القدم ب�سفة خا�سة، وال�ستعان��ة باأقوى الحتادات الريا�سية 
العاملي��ة، وهو الحتاد ال��دويل لكرة القدم "فيفا" والذي تفوق قوت��ه ونفوذه اأكرب واأقدم 
املوؤ�س�س��ات ال�سيا�سية الدولية، ومربهن��ني على ذلك باختيار رو�سي��ا ل�ست�سافة بطولة 
كاأ�س العامل لكرة القدم عام 2018، يليها قطر ل�ست�سافة البطولة التالية، وهو ما يعتربه 
بع���س املراقبني اإ�سارة ل تخطئها الع��ني على اإعادة النظر يف خارط��ة تنظيم البطولت 
العاملية ومنح وزن ن�سبي ملناطق جغرافية، مثل ال�سرق الأو�سط، مل تكن حتظى بالهتمام 
ذاته من جانب الحتادات الدولية، ف�ساًل عن اأن حجم ال�ستثمارات الهائل يف املن�ساآت 
الريا�سية ل�ست�سافة بطولة كاأ�س العامل بقطر، واملقدر بنحو 20 مليار دولر تقريباً، يعك�س 
م��دى تداخل الريا�سة بالقت�ساد، مبا تعنيه هذه امليزاني��ة الهائلة التي ت�سعى ال�سركات 
الكربى يف خمتلف اأرجاء العامل للفوز بن�سيب منها عرب الفوز مبناق�سات للبناء والإن�ساء 
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يف قطاع الريا�سة وال�سياحة والبنى التحتية القطرية خالل ال�سنوات القليلة املتبقية على 
البطولة.

اقت�صاد الريا�صة و�صناعة البطولة
من اأج��ل التعرف على البعد القت�سادي يف �سناعة الريا�س��ة يف الع�سر الراهن، ن�سري 
اإل��ى بع���س الإح�ساءات الت��ي تقول اإن هناك نح��و ملياري ن�سمة )ح��وايل ثلث عدد 
�سك��ان الأر�س( قد تابعوا املب��اراة النهائية لكاأ�س العامل الأخ��رية يف كرة القدم، التي 
اأقيم��ت منت�سف عام 2010 يف جنوب اإفريقيا، وو�س��ل ثمن ن�سف الدقيقة الإعالنية 
يف التليفزي��ون الفرن�س��ي على �سبيل املثال خالل املب��اراة النهائية اإلى 255 األف يورو، 
وح�سل الحتاد الدويل لكرة القدم )فيفا( على ما ل يقل عن 1.172 مليار يورو مقابل 
حق��وق النقل التليفزي��وين والرعاية الإعالنية يف اأملانيا، يف ح��ني قدرت ال�ستثمارات 
الإعالني��ة املرتبطة بالت�سفيات مبا يزيد عن ثالثة مليارات يورو، وهذه الأمثلة القليلة من 
الأرقام تعك�س حج��م اقت�ساد كرة القدم وحجم ال�ستثمارات الهائلة يف هذه ال�سناعة 
ال�سخم��ة. كم��ا ي�سري تطور م�سارك��ات الدول يف ال��دورات الأوملبية اأي�س��اً اإلى مدى 
اهتم��ام الدول بالريا�سة كرمز للقوة الناعمة ومك��ون من مكونات القوة ال�ساملة للدولة 
يف القرن احل��ادي والع�سرين على الأقل باعتبارها مراآة للتق��دم والتطور التنموي، ففي 
ال��دورة الوملبي��ة الأولى التي عق��دت يف اأثينا عام 1896 مل ت�س��ارك �سوى 13 دولة، 
ومل ي�س��ارك �سوى 285 ريا�سياً يف ت�سع ريا�سات، بينما يف اأثينا 2004 بلغ عدد اللجان 
الأوملبي��ة امل�ساركة نحو 201 جلنة و�سارك اأكرث من 10500 ريا�سي و�ساهدها نحو ثالثة 
ملي��ارات ن�سمة، م��ا يوؤكد اأن الريا�سة ب�س��كل عام حتولت اإلى مظه��ر اجتماعي عاملي 
يتجلى فيه النتماء والهوية واملكانة ال�سيا�سية والقت�سادية والتنموية للدول كافة، وتنظر 
ال��دول املتقدمة اإلى الريا�سة لي�س فقط باعتبارها ن�ساطاً ا�ستثمارياً واقت�سادياً متنامياً بل 
اأي�س��ا باعتبارها حمفزاً اإيجابياً لل�سعوب على التطور والرقي من خالل ماتبثه الفعاليات 
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الريا�سية من قيم اأخالقية اإيجابية مثل التناف�س ال�سريف واحرتام الآخر والتزام القوانني 
وغري ذلك، كما اأن هذه البطولت تلعب دور العن�سر املحفز اإلى ن�سر ال�سلوك الريا�سي، 
وبالت��ايل خف�س املخ�س�سات املالية الالزمة لالإنفاق على ال�سحة وزيادة معدلت الرفاه 
الجتماعي، ما يعزز بالتبعية معدلت التنمية الب�سرية والرتقاء برتتيبها وت�سنيفها وفقاً 

للمعايري الدولية يف هذا ال�ساأن.

الريا�صة وال�صباب
ل�س��ك اأن الهتمام بالريا�س��ة يلعب دوراً ايجابي��اً يف املجتمعات عل��ى ال�سعد كافة، 
الأمني��ة والجتماعية والع�سكرية وغري ذلك، فن�س��ر الريا�سة يوؤدي بال�سرورة اإلى دعم 
خطط مكافحة انت�سار املخدرات والإدمان باأ�سكاله كافة بني �سريحة ال�سباب واملراهقني، 
ويع��زز جه��ود الدول يف هذا ال�ساأن، وهي جزئية تبدو عل��ى درجة عالية من الأهمية يف 
دول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية ب�سكل عام، ودولة الإمارات العربية املتحدة 
ب�س��كل خا�س، كما ي�سهم اأي�س��اً يف تعظيم فر�س ال�ستفادة م��ن دور �سريحة ال�سباب 
�سم��ن الهرم ال�سك��اين، ودعم هذا الدور ع��رب م�ساركة مزيد م��ن ال�سباب يف العمل 
الوطن��ي. كما اأن الريا�سة توؤهل ال�سباب اأي�سا لاللتح��اق باخلدمة الوطنية وتوفر قاعدة 
اختي��ار وا�سعة من ال�سباب الذين حتتاجه��م الأكادمييات واملعاهد الع�سكرية التي ت�سع 
�سروط��اً ومعايري ج�سمانية حمددة عن��د اختيار دار�سي بع���س التخ�س�سات الع�سكرية 
الدقيق��ة مثل الطريان والقوات اخلا�سة وغري ذل��ك، وبالتايل فاإن الريا�سة مل تعد جمرد 
قط��اع ترفيهي، بل اأ�سبحت قطاع��اً ا�ستثمارياً مهماً لالأمن الوطني ولكل خطط التنمية 
الب�شري��ة يف ال��دول املتقدمة، مب��ا توفره لالقت�شادات م��ن مزايا ن�شبي��ة داعمة للن�شاط 

القت�سادي ب�سكل عام ولالأن�سطة ال�سياحية واخلدمية ب�سكل خا�س.
وقد انتبه املتخ�س�سون اإلى عالقة الريا�سة بالقت�ساد عقب ن�سر اأول درا�سة يف هذا املجال 
ع��ام 1956 يف مقال ن�سرته جريدة "الإيكونوم�ست"، ث��م توالت فيما بعد الدرا�سات. 
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وم��ع التحولت القت�سادية الكربى التي �سهده��ا العامل والتحول نحو اقت�ساد ال�سوق 
اأ�سبح��ت الريا�س��ة اأحد املج��الت الأكرث جاذبي��ة لروؤو�س الأم��وال ولهتمام القوى 
القت�سادي��ة، حي��ث حتولت الريا�سة من ف��ن ميار�سه الهواة وت�ستمتع ب��ه ال�سعوب اإلى 
�سناع��ة تق��وم على اأ�س�س علمي��ة متخ�س�سة يف عل��وم الريا�سة وال�سيا�س��ة والقت�ساد 
والإعالم، وتدر مئات املليارات من الدولرات، بل اأ�سبحت متثل قوة دفع لقت�ساديات 
بع�س الدول الفقرية، ولذا فقد اأ�سبح اختيار دولة ما لتنظيم نهائيات كاأ�س العامل لكرة 
الق��دم اأو تنظيم دورة الألع��اب الأوملبية الدولية يخ�سع لالعتبارات القت�سادية اأكرث مما 
يخ�س��ع لأي اعتب��ار اآخر، مما يدفع جمموع��ات ال�سغط القت�سادية اإل��ى التاأثري ب�سكل 
مبا�س��ر يف قرارات املوؤ�س�سات والحتادات الريا�سي��ة الدولية الفاعلة، ففي جمال تنظيم 
كاأ�س العامل لكرة القدم حتديداً ت�سري التقديرات اإلى اأن كربيات ال�سركات املتخ�س�سة 
تتناف���س على �سوق يقدر بثالثة مليارات يورو، ويف جمال النقل التليفزيوين وهو املجال 
الأك��رث ن�ساط��اً وتاأثرياً يف القت�ساد اجلدي��د تظهر تقديرات �سادرة ع��ن الحتاد الدويل 
لك��رة القدم اأن قرابة ثالثة ون�سف مليار �سخ�س يتابعون املباراة النهائية ملناف�سات كاأ�س 
الع��امل على الهواء مبا�سرة، وهي منا�سبة لقت�س��اد الإعالنات وتقنيات ال�سوق للمزيد 
م��ن التاأثري يف ع��ادات امل�ستهلكني وجذب اجلمهور ملنتجاته��ا والرتويج لها يف خمتلف 
اأرجاء العامل، اإذ يكفي اأن ت�سع اإعالناً ملنتج ما و�سط ملعب ملباراة يف نهائي كاأ�س العامل 
لتتيق��ن اأن ثلث �سك��ان العامل على الأقل ق��د �سمعوا بهذا املنتج، ولن��ا اأن نتخيل يف 
�س��وء ذلك كم تبلغ تكلفة و�سع هذا الإعالن و�سرا�سة التناف�س ال�سعري على الفوز به. 
ويف �س��وء ما �سبق ذهب بع�س اخل��رباء اإلى اأن  دورة بكني الأوملبي��ة التي اأقيمت عام 
2008 ق��د حملت "راأ�سم��اًل م�ستقبلياً" غري حمدود، واأ�سهمت بق��وة يف دفع اقت�ساد 

ال�س��ني لتحقيق م��ا و�سلت اإليه بك��ني الآن بعد تلك ال�سنوات القالئ��ل. وقال نائب 
رئي�س جمعية بحوث اقت�ساد دورة بكني اإن متائم الدورة عامل مهم ل�ستك�ساف اأ�سواق 
اُلوملبي��اد، موؤكداً اأن اإعالن التمائ��م وبيعها يف ال�سوق يجعل الدول��ة �سيئاً ملمو�ساً يف 
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متن��اول اليد، واأ�ساف اأن التمائم الث��الث لأوملبياد �سيدين 2000 حققت 213 مليون 
دولر اأمريك��ي، ومتائم دورة اأثينا حققت 201 مليون دولر اأمريكي، فيما جتاوزت اأرباح 

متائم بكني 300 مليون دولر اأمريكي. 
كم��ا بلغ عدد ال�سي��اح الذين ا�ستقبلتهم بكني عام 2008 �ست��ة ماليني ون�سف مليون 
�سائ��ح، منهم نحو مليون خالل فرتة البطول��ة فقط. وقال �سياو هوان يوى مبعهد الريا�سة 
البدني��ة ب�سنغهاي: هناك عالقة وثيقة ب��ني الريا�سة والقت�ساد، وهما يرتبطان ويكمالن 
بع�سهما البع�س فال تقدم وتط��ور لالأندية الريا�سية بدون املال، وتو�سل امل�سوؤولون اإلى 
اأن العالقة بينهما اتخذت جوانب اأخرى ل تقل اأهمية للطرفني مثل النقل التليفزيوين 

وم�سالح جتارية و�سناعية و�سياحية اأي�ساً. 
ول��ذا، من ال�سعب اأن يخلو جم��ال اقت�سادي اأو اإعالمي من تاأث��ر مبا�سر اأو غري مبا�سر 
بقط��اع ريا�سي م��ا، فال�سركات الكربى وجدت يف م�سجع��ي الريا�سة ب�سفة عامة وكرة 
القدم ب�سفة خا�سة العمالء احلقيقيني لب�سائعها، وحر�ست الأقطاب التجارية يف العامل 

على رعاية م�ساحلها التجارية عرب تو�سيع اأ�سواقها من خالل ا�ستقطاب اجلماهري.
لق��د اأدرك الغ��رب املتق��دم اأهمي��ة الريا�سة كعام��ل يف تفعيل القت�س��اد، فهي كفيلة 
بامل�ساهمة يف دفع القت�سادات اإذا ما اأح�سن التخطيط لها وال�ستفادة منها كو�سيط بني 
باق��ي مكونات القت�ساد، فال�ستثم��ار يف املجال الريا�سي اأثبت جناح جتربته، ويف العامل 
املتق��دم اأ�سبحت الأندية الريا�سية تعم��ل كموؤ�س�سات اقت�سادية وفق برامج و�سيا�سات 
ممنهجة، ولذا فهي ل ترتدد يف �سرف ماليني الدولرات من اأجل اإجناح براجمها، بحيث 
ت�س��رتى لعباً مببل��غ 50 مليون يورو ومتنحه مرتب��اً خيالياً، لي�س فق��ط من اأجل ك�سب 

بطولة، ولكن لأن املكا�سب املالية املحققة تتعدى ذلك املبلغ بكثري. 

قطر وال�صتثمار الريا�صي
لق��د �سهد الإع��الم الأوروبي ج��دًل وا�سعاً عقب ا�ستح��واذ موؤ�س�سة قط��ر لال�ستثمار 
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عل��ى نادي باري�س �س��ان جريمان الفرن�سي بن�سبة 70%، وم��ا اأحدثته �سفقات النادي 
الباري�سي من �سجة عاملية وا�سعة ب�سبب الأرقام اخليالية التى دفعتها الإدارة القطرية من 
اأجل ا�ستقدام اأ�سماء لمعة على ال�ساحة الكروية العاملية. وذكرت �سحيفة "تليجراف" 
الربيطاني��ة يف تقرير لها اأن العوائد التي تنتظرها قطر من �سخ كل هذه ال�ستثمارات يف 
املالع��ب الأوروبية، ول�سيما اأن ه��ذه ال�ستثمارات امتدت اإلى اأندي��ة اأوروبية اأخرى 
كرعاي��ة نادى بر�سلونة وملكية نادى ملقا، بالإ�سافة اإلى امتالك قناة "اجلزيرة الريا�سية" 
التابعة حلكومة قطر حقوق اأغلب واأق��وى الدوريات والبطولت الأوروبية، هذه العوائد 
ترتك��ز ب�س��كل اأ�سا�سي عل��ى اإيجاد بدي��ل لل�سلع��ة ال�سرتاتيجية الت��ي يعتمد عليها 

القت�ساد القطري ب�سكل اأ�سا�سي، وهي النفط. 

اقت�صاد الريا�صة ... طفرة علمية
لع��ل م��ن ال�سواهد الدالة على حت��ول الريا�سة نح��و الدرا�سة والعل��م والتخ�س�سية هو 
اأن املوؤمت��رات التي تعقد يف ه��ذا املجال مل تعد تقت�سر على درا�س��ة التدريب والتطوير 
الريا�س��ي، ب��ل باتت تدر�س جوان��ب اأخرى للريا�س��ة، ومنها موؤمتر "�سب��ورت اأكورد" 
ال��دويل الذي ا�ست�سافت مدينة دبي ن�سخت��ه الثامنة خالل عام 2010 ، وهو يعد اأكرب 
جتمع لل�سخ�سي��ات الريا�سية يف العامل ونظم للمرة الأول��ى يف ال�سرق الأو�سط، حيث 
�س��ارك يف املوؤمتر �سخ�سيات ريا�سية متثل موؤ�س�س��ات واحتادات وهيئات دولية وقارية، يف 
مقدمتهم رئي�س الحتاد الدويل لك��رة القدم ال�سوي�سري جوزيف بالتر، وقد انطلق هذا 
املوؤمتر للمرة الأولى عام 2002، وهو يتخذ من مدينة لوزان ال�سوي�سرية مقراً له. وقد ُعقد 
املوؤمتر يف ن�سخته الثامنة حتت عنوان "التحول اجلغرايف للريا�سة العاملية والدور الرئي�سي 
للريا�س��ة يف الأجندة العاملية"، و�سهد حماور عدة منها جل�سة تتناول اجتاهات الأ�سواق 
العاملية و"منتدى املدن" الذي يركز على احتياجات وخماوف املدن العاملية التي تتقدم 
ل�ست�ساف��ة الن�ساطات الريا�سية، كما ناق�س امل�سارك��ون يف املوؤمتر، والبالغ عددهم قرابة 
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1500 �سخ���س واأكرث من 70 عار�ساً من 60 دولة، دور الريا�سة يف التغيري الجتماعي 

والريا�س��ة يف ال�س��رق الأو�س��ط، والدور ال��ذي تلعبه الريا�س��ة يف التنمي��ة امل�ستدامة 
وا�ستقاللية الريا�سة ودور الرعاية، وت�سمنت الفعاليات اأي�ساً معر�ساً، وحفالت ا�ستقبال 

وموؤمترات رفيعة امل�ستوى، اإ�سافة لالجتماعات ال�سنوية العامة للهيئات الريا�سية.

الألعاب الأوملبية
يق��ول "روبرت بولند"، اأ�ستاذ اقت�س��اد الريا�سة يف جامعة نيوي��ورك تعليقاً على البعد 
القت�سادي لالألعاب الأوملبية اإنه "مل يعد من حدود اأمام الألعاب الأوملبية التي و�سلت 
اإلى قطاع��ات اقت�سادية متعددة"، معترباً اأن احلدث الريا�سي الدويل ميثل من�سة عاملية 
لت�سويق املنتجات املختلفة والرتويج لها، بالإ�سافة اإلى كونه فر�سة للتوا�سل غري م�سبوقة 
ع��دا يف كاأ�س العامل لكرة القدم، وهو ما يوؤكده اخلب��ري يف الت�سويق "روب برازمارك"، 
ال��ذي �ساعد اللجن��ة الأوملبية الدولي��ة يف ا�ستحداث برنامج لجت��ذاب الرعاة خالل 
ثمانيني��ات القرن املا�سي، م�سرياً اإلى اأن الألعاب الأوملبي��ة يف لندن درت تقريباً �سبعة 
ملي��ارات دولر من مداخيل الرعاة وحقوق البث التلفزيوين، بالإ�سافة اإلى بيع التذاكر 
وباقي الأن�سط��ة القت�سادية املرتبطة بالتظاهرة، وه��ذا دون احت�ساب القيمة القت�سادية 
غري املبا�سرة مثل الرتويج ل�سم لندن كمدينة عاملية للجذب ال�سياحي مرتبطة بالألعاب 
الريا�سية التي تابعها اأربعة مليارات �سخ�س حول العامل، وي�سيف "برازمارك" قائاًل :"اإن 
�سناع��ة الألع��اب الأوملبية بات��ت اقت�ساداً قائم��اً بذاته". ويف هذا ال�سي��اق اأي�ساً يقول 
التجاري لالألعاب الأوملبية واجتذاب املداخيل مل يعد قا�سراً  الت�سويق  "بولند" اإن 
عل��ى الرع��اة الذين ي�سعون اأ�سماءهم جنب��اً اإلى جنب مع الريا�سي��ني امل�سهورين، بل 
امتد اأي�ساً اإلى املتقاعدي��ن من الريا�سيني الذين ُيحتفل مب�سوارهم الريا�سي يف حماولة 
ل�ستقط��اب امل�ساهدين، ويوؤكد بولند اأنه يف ال�ساب��ق كان اأق�سى ما يطمح له الريا�سي 
يف الألع��اب الأوملبية اأن ي�س��ارك مرة، اأو مرتني ليختفي بعد ذل��ك، "لكن اليوم هناك 
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م��ا يكفي من املال لدعم الريا�سي و�سمان بقائه مل��دة اأطول على ال�ساحة الريا�سية من 
خ��الل متويل التدريب��ات وغريها، وهو ما يفي��د الريا�سي والقطاع التج��اري يف الوقت 

نف�سه".
وي�س��ري تقرير كتبه جون بودرو يف خدمة "اإم. �سي. ت��ي. اإنرتنا�سونال" اإلى اأنه فيما كان 
اعتماد الألعاب الأوملبية على املعلنني والرعاة جارياً به العمل منذ مدة، �سكلت الألعاب 
الأوملبية لبكني يف 2008 نقطة حتول اأ�سا�سية بعدما ارتقى اجلانب التجاري والقت�سادي 
لالألع��اب اإل��ى م�ستويات غري م�سبوق��ة، اإذ يف الوقت الذي �سلطت في��ه تلك الألعاب 
ال�س��وء على املكان��ة املهمة لل�سني كقوة عاملي��ة �ساعدة، فقد منحت اأي�س��اً فر�ساً هائلة 
لل�سركات الغربي��ة والعاملية للوجود على ال�ساحة ال�سينية ودخ��ول �سوقها الكبرية؛ اأما 
يف لندن فاإن الألعاب الأوملبي��ة ا�ستخدمت لإنعا�س اقت�ساد املدينة املتداعي من خالل 
ا�ستكمال بع�س امل�ساريع الكربى مثل املرافق الريا�سية الراقية وبناء اأكرب مركز جتاري يف 
اأوروب��ا، بالإ�سافة اإلى اإقام��ة بنية حتتية جديدة يف جمال النقل، وذلك كله بكلفة ترتاوح 
بني 15 و20 مليار دولر، و�سعت لندن اأي�ساً اإلى الرتويج ملنطقتها التكنولوجية اجلديدة 
ال�سبيه��ة بوادي ال�سيلكون يف الوليات املتحدة. وم��ع اأن لندن قد ل تتمكن يف املدى 
املنظور على الأقل من تعوي�س تلك الكلفة الباهظة التي اأنفقتها على الألعاب الأوملبية، 
فانه��ا ت�سكل يف املقابل دفع��ة نف�سية قوية ملدينة تعي�س على وق��ع امل�ساعب القت�سادية 
وتعاين على غرار باقي اأوروبا رك��وداً اقت�سادياً م�ستفحاًل، وت�سعى �سركات التكنولوجيا 
اإلى تعظيم ا�ستفادتها ه��ي الأخرى من الأجواء الحتفالية واأخذ ح�ستها من الكعكة، 
وهو ما حتاول القيام به �سركة "�سي�سكو" على �سبيل املثال التي �ستتولى اإعداد ال�سبكات 
ال�سروري��ة لنقل املعلومات واملعطيات املتدفقة عرب اأجه��زة احلا�سب اإلى املتابعني، واإلى 
جانب "�سي�سكو" �سي�ستفيد اأي�ساً موقع التوا�سل الجتماعي "في�سبوك" دون اأن ينفق 
�سنت��اً واح��داً، فاملوقع ومن خالل �سراكت��ه مع حمطة "اإن. بي. �س��ي" التلفزيونية التي 
�ستنفق 4.4 مليار دولر على حقوق البث احل�سري للتظاهرة الريا�سية حتى عام 2020 
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�سين�س��ىء �سفحة تعر�س اآخر الأخبار املتعلق��ة بالتطورات اجلارية يف امل�سمار، بالإ�سافة 
اإلى تنزيل �سور وغريها من جوانب املحتوى التفاعلي، كما �ستقوم املحطة بعر�س �سريط 

�سغري يتابع النقا�س اجلاري على �سفحة "الفي�سبوك".
ويف اأعقاب دورة بكني الأوملبية ذكر تقرير ن�سرته �سحيفة "ال�سعب" ال�سينية اليومية اأن 
عبارة "القت�ساد الأوليمبي" باتت �سائعة ال�ستخدام عقب دورة بكني الأوملبية، ونقلت 
ال�شحيف��ة عن �شخ�شيات يف الأو�شاط القت�شادي��ة قولها اإن بكني ا�شتفادت كثرياً من 
عملية ا�ست�سافة الأوملبياد. ونقلت وكالة "رويرتز" عن اأندي روثمان املحلل القت�سادي 
ل�سرك��ة ليون املحدودة ل��الأوراق املالية يف �سنغهاي قوله اإن بك��ني قد اأنفقت كثرياً من 
الأم��وال من اأج��ل الأوملبي�اد، مما اأف���اد تنميتها القت�سادي�ة. واأ�س��ار روثمان اإلى " اأن 
معظ��م النفقات املذكورة مت ا�ستثمارها يف من�س��اآت البنية التحتية، ومن الناحية البعيدة 
املدى، ن��رى اأن هذه امل�ساريع مفيدة لالقت�ساد ال�سيني"، فيما ن�سرت �سحيفة "�ساوث 
ت�ساينا مورنينغ بو�ست" الهونغ كونغية تعليقاً قالت فيه اإن القت�ساديني قلما يتوقعون اأن 
يظه��ر يف بكني تراجع اقت�سادي بعد الأوملبياد، بل يعتقدون اأن الأوملبياد قد حفز تنمية 
البن��اء الأ�سا�سي واخلدمات املالية و�سبكة الت�سالت وال�سياحة والفندقة ومن �ساأنه اأن 
ياأتي مبنافع طويلة املدى لتحديث بكني، كما اأ�سارت ال�سحيفة اإلى اأن الأوملبياد ُي�ساعد 
الدول��ة امل�سيف��ة يف الرتقاء ب�سورتها، واأن الرتقاء به��ذه " التاأثريات الناعمة " �سوف 

يجتذب مزيداً من ال�سياح وال�ستثمارات اإلى املنطقة.
م��ن جانبها راأت جمل��ة "فورب���س" القت�سادية املتخ�س�س��ة اأن  الفعالي��ة القت�سادية 
لأوملبياد بكني تتمثل يف تعزيز حتول ال�سني اإلى دولة م�ستهلكة كبرية، ونقلت املجلة عن 
ما�ساكي ياماقوت�سي رئي���س �سعبة التحقيق الآ�سيوية ملعهد البحوث املالية والقت�سادية 
ل�سرك��ة نامورا لالأوراق املالية قوله اإن ال�سني اتخ��ذت الأوملبياد فر�سة لتعميم الريا�سة 
البدنية و�سط اجلماهري، واأن ال�سوق ال�سينية للوازم الريا�سية ات�سعت اإلى حد كبري، واأن 
القطاع��ات الأخرى مثل البيع باملفرق ومن�ساآت البني��ة التحتية لالت�سالت ا�ستقبلت 
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اأي�ساً مرحلة من التنمية ال�سريعة، وبالن�سبة اإلى كثري من املاركات ال�سينية امل�سهورة، كان 
الأوملبياد " فرتة ذهبية " لتو�سيع تاأثرياتها الدولية، ون�سر موقع �سحيفة "فاينن�سال تاميز" 
مق��اًل اأ�سار فيه اإلى اأن �سركات �سينية مثل لينوف��و وهاير تبحث عن فر�س ل�ستخدام 
�سفته��ا كواحد م��ن رعاة الأوملبياد اإل��ى اأق�سى حد بهدف رفع مكانته��ا على ال�سعيد 
الدويل ورفع �سمعة ماركاتها امل�سهورة وح�س�سها ال�سوقية يف ال�سني و�سائر اأنحاء العامل. 
وب�س��كل عام، فاإن هناك الكثري من املعاين التي تتجاوز البطولت والعامل القت�سادي 
لتطال جوانب اأخرى، فم��ن خالل تنظيم حفلي الفتتاح واخلتام توجه الدول امل�سيفة 
ر�سائ��ل مهمة للع��امل ذات بعد �سيا�سي ل ميكن جتاهله، فالتناف���س على املكانة والنفوذ 
يب��دو حا�سراً يف مثل ه��ذه املنا�سبات. وبالإ�سافة اإلى هذا املعن��ى ال�سيا�سي فاإن هناك 
معنى اآخر له طاب��ع ثقايف، حيث كان الأوملبياد مبنزلة ج�سر ثقايف مفتوح بني احل�سارات 
والثقاف��ات املختلفة يف العامل التي التقى اأ�سحابها وتناف�س��وا يف جو ريا�سي بعيداً عن 
م�ساحن��ات ال�سيا�سة وم�سكالته��ا، ناهيك عن البعد اخلا�س بال�س��ورة النمطية للدولة 
امل�سيف��ة باعتب��ار اأن الإجنازات الريا�سية العاملية لأية دول��ة ل تاأتي من فراغ، واإمنا تكون 
ترجمة لعوام��ل القوة الأخرى يف جمالت القت�ساد والإدارة وغريهما، وهذا له دللته 

املهمة يف النظر اإلى عنا�سر القوة ال�ساملة للدول.

ال�صياحة الريا�صية
بات��ت ال�سياحة الريا�سية مكوناً رئي�سياً من مكونات قطاع ال�سياحة يف العامل، خ�سو�ساً 
بالن�سبة اإلى الدول املنظم��ة للمهرجانات الريا�سية املحلية اأو الدولية كرايل ال�سيارات، 
اأو ريا�س��ة الرمال،اأو تنظيم الوملبياد، اأو كاأ�س العامل يف كرة القدم اأو البطولت القارية 
وغري ذلك، كونها توؤمن موارد مالية اإ�سافية لل�سكان يف البلد املنظم وتعمل على حت�سني 
مي��زان املدفوعات، وه��ي بذلك متثل اإحدى ال�س��ادرات املهمة غري املنظ��ورة وعن�سراً 
اأ�شا�شي��اً من عنا�شر الن�شاط القت�شادي، وترتبط بالتنمية ارتباطاً كبرياً، كما تعمل على 
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ح��ل بع�س امل�سكالت القت�سادية التي تواجهها تلك ال��دول ومنها على �سبيل املثال 
م�سكل��ة البطال��ة التي تعمل التنمي��ة ال�سياحية الريا�سية على تخفي��ف حدة تفاقمها، 
وذل��ك بقدرتها على خلق فر���س عمل جديدة، �سواء يف املو�س��م الريا�سي اأو خارجه، 
ع��الوة على دوره��ا يف تطوير املناطق واملدن التي تتمت��ع باإمكانات �سياحية، من خالل 
توف��ري مرافق الِبناء الأ�سا�سي��ة والت�سهيالت الالزمة خلدم��ة ال�سائحني واملواطنني على 
حد �سواء، ويرتتب على ال�سياحة الريا�سية جمموعة من التاأثريات التنموية القت�سادية 
والجتماعي��ة والثقافية والبيئي��ة وال�سيا�سية يف املق�سد ال�سياح��ي، اأي الدول املنظمة، 
ويوؤثر رواج ال�سياحة الريا�سي��ة ب�سكل مبا�سر على اقت�ساد ورواج ال�سناعات والأن�سطة 
الناجم��ة عنها، فالإنفاق عل��ى اخلدمات وال�سلع املرتبطة باحل��دث الريا�سي يوؤدي اإلى 
زيادة الإنفاق من خالل الإقامة بالفنادق للفرق الريا�سية امل�ساركة واجلماهري، ول �سك 
اأنه كلما زاد تدفق حجم احلركة ال�سياحية الريا�سية، خا�سة يف اأثناء البطولت الريا�سية 
الدولية زاد الإنفاق العام على ال�سلع ال�ستهالكية واخلدمات املت�سلة ب�سناعة ال�سياحة 
�س��واء بالطريق املبا�سر اأو غري املبا�سر، ومن امل�سلم به يف نظرية القت�ساد اأن كل ا�ستثمار 

جديد ينجم عنه اإنفاق جديد فين�سئ دخوًل جديدة.

البطولت الريا�صية ... اأبعاد �صيا�صية
تعترب الألعاب الريا�سية من الأن�سطة الجتماعية املوؤثرة يف العالقات الدولية وتنبع تلك 
الأهمي��ة من طبيعة الألع��اب الريا�سية ذاتها كظاهرة اجتماعية تت�س��م بات�ساع قاعدتها 
اجلماهريي��ة، وباإمكانية متابعتها دون احلاجة اإلى ق��در كبري من التعمق، وبت�سمنها قدراً 

كبرياً من املناف�سة مما ي�سبع لدى اجلمهور النزعة الب�سرية نحو ال�سراع والنت�سار.
وق��د �سهدت العقود الأخ��رية تزايداً ملحوظاً يف اأهمية البط��ولت الريا�سية ويف طبيعة 
ال��دور الذي تلعبه كعام��ل موؤثر يف العالق��ات الدولية، يرجع هذا التزاي��د اإلى تفاعل 
عاملني اأولهما تطور تكنولوجيا الت�سال الدويل، مما اأتاح للجمهور فر�سة متابعة الأن�سطة 
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الريا�سي��ة يف خمتلف اأنحاء الع��امل يف الوقت ذاته، وثانيهما تط��ور ور�سوخ التنظيمات 
الدولي��ة العاملة يف ميدان الألع��اب الريا�سية، وجناح تل��ك التنظيمات يف و�سع قواعد 
حم��ددة ملمار�سة تلك الألعاب تطبق يف كل دول العامل، مما اأدى اإلى بروز ظاهرة وحدة 
الأن�سط��ة الريا�سية عرب احل��دود ال�سيا�سية الدولية. وكان من املت�س��ور اأن يوؤدى تعاظم 
اأهمي��ة الألعاب الريا�سية اإلى ات�سام العالقات الدولية بطابع اأكرث تعاونية، واأقل �سراعاً، 
فاملفه��وم الأ�سلي لالألعاب الريا�سية كما حدده كوبر، موؤ�س�س احلركة الأوملبية الدولية، 
ه��و اأنها اأداة لتحقي��ق ال�سالم الدويل من خالل التعارف ب��ني ال�سعوب، ولكن تعاظم 
اأهمية الألعاب الريا�سية �سحبه يف اآٍن واحد حتول يف وظيفتها، بحيث اأ�سبحت الألعاب 
الريا�سي��ة ظاهرة موؤثرة يف النظام ال�سيا�سي الدويل، وحتولت لت�سبح �ساحة من �ساحات 
ال�سراع الدويل، واأداة من اأدوات تنفيذ وتاأكيد ال�سيا�سة اخلارجية، حتى اعرتف اللورد 
كيالن��ني رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية ال�سابق، ب��اأن التداخل بني ال�سيا�سة والألعاب 

الريا�سية اأمر حتمى.
وي�سري الدكتور حمم��د ال�سيد �سليم يف درا�سة له ن�سرتها جملة "ال�سيا�سة الدولية" اإلى 
اأن الألع��اب الريا�سية بات��ت اأداة ت�ستخدمها الدول لتحقي��ق اأهدافها. وتوؤكد الدرا�سة 
اأن تاأث��ري البطولت الريا�سية امتد اإل��ى �ساحة العالقات الدولية، وق��د بداأ هذا التاأثري 
بالظه��ور منذ انعقاد الدورة الأوملبية الأولى يف اأثين��ا �سنة 1896 وازداد هذا التاأثري بعد 
نهاي��ة احلرب العاملية الثانية، فقد ك��ان الت�سور ال�سائد عند انعقاد دورة اأثينا �سنة 1896 
اأن الأوملبياد �سيكون �ساحة من �ساحات التناف�س احلر بهدف الرتقاء مب�ستوى الألعاب 
الريا�سي���ة والتق�ارب بني �سباب العامل، وق�د عرب دي كوبرتان عن هذا الت�س�ور بقوله: 
" تن�ساأ احلروب لأن الدول ت�سيء فهم بع�سها بع�ساً، ولن نح�سل على ال�سالم ما مل يتم 
الق�ساء على التع�سب ال��ذي يف�سل بني خمتلف الأجنا�س، ولكي نحقق هذا الهدف 
ينبغ��ي اأن جنمع �سباب كل الدول مع��اً يف فرتات دورية لكي يقدموا عرو�ساً ودية للقوة 

البدنية والإتقان".
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وتر�س��د الدرا�سة بع�س العوامل التي اأدت اإلى الربط بني ال�سيا�سة والريا�سة، اأهمها اأن 
البط��ولت الريا�سية تت�سم��ن بال�سرورة عن�سر التناف�س والف��وز واخل�سارة ولذلك فاإنها 
حني تك��ون بني فرق ريا�سية تنتمي اإلى دول خمتلفة ترتب��ط مب�ساعر الكربياء الوطني، 
بحي��ث ت�سبح ق��درة الفريق الريا�سي مبنزلة ف��وز للدولة ذاتها، ومن ب��ني هذه العوامل 
كذل��ك طبيعة العالق��ات الدولية بع��د احلرب العاملي��ة الثانية، حي��ث اإن تزايد الدور 
ال��ذي تلعبه البطولت الريا�سية يف العالق��ات الدولية يرجع اإلى تغري طبيعة العالقات 
الدولي��ة بعد احلرب العاملي��ة الثانية، وميكن اأن ن�سري بالتحديد اإل��ى بروز ظاهرة ال�سراع 
الأيديولوج��ي بني املع�سكرين ال�سيوعي والراأ�سمايل وظاهرة  "احلرب الباردة"،  بينهما 
فقد وج��د املع�سكران يف الألعاب الريا�سية الدولية ميدان��اً منا�سباً للتعبري عن ال�سراع 
الأيديولوج��ي بتوظيف تلك الألعاب لإظهار تف��وق اأيديولوجية كل مع�سكر، ولذلك 
�سهدت دورة هل�سنكي لالألعاب الأوملبية �سنة 1952 )وهى اأول دورة ي�سارك فيها الحتاد 
ال�سوفيت��ي( �سراعاً �سديداً بني الفريقني الأمريك��ي وال�سوفيتي، كذلك ميكن الإ�سارة 
اإل��ى ظهور ال��دول الإفريقية والآ�سيوية اجلديدة، ودخول تل��ك الدول معرتك الألعاب 
الريا�سي��ة الدولية. فنظ��راً ملحدودي��ة اأدوات ال�سيا�سة اخلارجية املتاح��ة لتلك الدول، 
وبال��ذات تلك الأدوات املتعلقة باملوارد، فقد وج��دت يف الألعاب الريا�سية اأداة �سهلة 
ن�سبياً للتعبري عن �سيا�ساتها اخلارجية وحماولة تنفيذها، ول�سك اأن البطولت الريا�سية 
اأداة للدعاي��ة ال�سيا�سية الدولية، فمن خالل توظيفها �سيا�سياً واإعالمياً ت�ستطيع اأي دولة 
اأن تظهر لباقي دول العامل مهارة مواردها الب�سرية، ور�سوخ الأيديولوجية ال�سيا�سية التي 
تنظم تلك املوارد طبقا لها، وبالتايل تروج الدولة، من خالل الألعاب الريا�سية ملجموعة 
م��ن القيم ال�سيا�سية يف امليدان الدويل، وكانت اليونان اأول من وظف الألعاب الأوملبية 
لأغرا���س الدعاية ال�سيا�سية حينم��ا نظمت الأوملبياد يف التاري��خ املعا�سر �سنة 1896، 
وق��د كانت اليونان اآنذاك م�ستبك��ة يف �سراع �سيا�سي وع�سكري م��ع الدولة العثمانية، 
وم��ن ثم حولت اليونان الأوملبياد اإل��ى �ساحة للدعاية ال�سيا�سية عل��ى اأ�سا�س اأنها مهد 
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احل�س��ارة القدمية واأنها متفوقة ثقافياً على ال�سع��وب ال�سالفية والعثمانية التي تعي�س يف 
ظل ال�ستبداد، ولذلك فقد قاطعت الدولة العثمانية اأوملبياد اأثينا �سنة 1896. كذلك، 
فقد ح�سدت الوليات املتحدة كل مواردها لإثبات اأنها ك�سبت  دورتي 1904و1932 
م��ن الأوملبياد، كما اأن الحتاد ال�سوفيت��ي ال�سابق اعترب م�ساركاته يف املباريات الريا�سية 
الدولية عاماًل مهماً يف �سيا�س��ته اخلارجية، واأداة ناجحة للدعاية يف الدول الراأ�سمالية•
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األكاديميـات العسكريـة في 
دولـة اإلمـــارات.. تطور نوعي 

وتقدم علمي
تلع��ب الأكادمييات واملعاهد الع�سكرية اأدواراً ا�سرتاتيجية حمورية  على م�ستويات عدة، 
بع�سه��ا يت�سل بالتطور التقني والتكنولوجي للجيو�س �سواء على �سعيد تدريب وتاأهيل 
الك��وادر الب�سرية الوطنية، اأو على �سعيد ا�ستخ��دام الأ�سلحة القتالية املتقدمة مبا يعنيه 
ذلك م��ن طفرات نوعية يف الأداء العملياتي والقت��ايل للجيو�س، وبع�سها الآخر يتعلق 

بالبناء املعريف والعلمي للنظريات والعقائد القتالية للجيو�س احلديثة.
متثل هذه الأكادمييات واملعاهد الع�سكرية، املختربات العلمية والبحثية لبلورة النظريات 
القتالي��ة ال�سائدة عاملي��اً، وحتليلها ودرا�سة اإمكانيات وفر���س ال�ستفادة من عنا�سرها يف 
اجليو���س الوطنية، ومن ثم بناء وتطوير النظريات القتالية لهذه اجليو�س وفقاً مل�ستجدات 
الع�س��ر احلديث وتطوراته يف هذا ال�ساأن، ف�ساًل عن اأن هذه الأكادمييات متثل مرتكزات 
حيوي��ة على �سع��د اأخرى، مثل دورها يف بن��اء الهويات الوطنية للجيو���س و�سهرها مبا 

ي�سهم ب�سكل فاعل يف دعم مكونات الوحدة الوطنية وتدعيمها.
 ويف ه��ذا املل��ف ت�سعى "درع الوطن" اإلى ت�سليط ال�س��وء على الدور الذي ت�سطلع به 
الأكادمييات والكليات واملعاه��د الع�سكرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، باعتبارها 

من منظومات النجاح الداعمة مل�سرية التنمية ال�ساملة يف الدولة.
 ي�س��ري التاريخ اإلى اأن القو�س وال�سهم كانا ال�سالح الأكرث تقدماً يف فرتة زمنية تعود اإلى 
ع�س��رات الآلف من �سنني م�س��ت، ومنذ ذلك التاريخ �سهد الع��امل تطورات ي�سعب 
ح�سرها يف الأ�سلحة وفنون القتال ونظرياته، مروراً باخليول وال�سيوف واملقاليع واملركبات 
والفر�س��ان، وظهور مفه��وم اجليو�س والقط��ع احلربية والتح�سين��ات القتالية حتى ظهور 
املع��دات الثقيلة والب��ارود والت�سكيالت القتالية املحرتفة، وتدري���س العلوم الع�سكرية، 

ث
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ت 
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وظهور اأ�سلحة اجلو والرب والبح��ر، ثم القنابل باأجيالها املختلفة على امل�ستوى التدمريي، 
وه��ي يف جمملها م�ساهد تع��ود اإلى حقب تاريخية �ساربة يف اأعم��اق املا�سي ال�سحيق، 
ولكنها كانت متثل يف جمم��ل الأحوال ثقافات املناطق املختلفة من العامل، وتعد معياراً 
ي�س��ري اإلى م�ستوى التقدم املع��ريف، الذي كان اأحد �سواه��ده وموؤ�سراته املعارك احلربية 

التقليدية.
ورمبا ك��ان ما يعرف ا�سطالحاً باحلروب ال�ستيطاني��ة يف املجتمعات القبلية، هوال�سكل 
البدائي الأول للحروب تاريخياً. وغالباً ما كانت تتم بالإغارة على املجتمعات ال�سكانية 

اجلارة، وال�ستيالء على الأر�س والن�ساء واخلريات من الآخرين بالقوة. 
وبرغ��م هذه التطورات التاريخية املتوالية، فقد كان��ت هناك حمطات تاريخية يف م�سرية 
ا�ستخ��دام الأ�سلحة وظهورها ودخولها اإلى �ساح��ات التاأثري ال�سرتاتيجي يف �سراعات 
الق��وى الدولية بعد اأن انتقلت ال�سراع��ات من دوائر �سغرية )القبائل واملجموعات غري 
املنظمة وغري ذلك( اإلى م�ستوى الدول واجليو�س والتحالفات النمطية، ويف هذا الإطار 
ميك��ن الإ�سارة اإلى احلرب العاملية الأولى باعتباره��ا املحطة التاريخية الأبرز يف احلروب 
العاملية، حيث ظهر املدفع الر�سا�س يف احلرب العاملية الأولى، وظهرت كذلك الطائرات 
القتالي��ة يف �شورته��ا الأولية، التي ابت��داأت بق�شف خطوط الأعداء، ث��م تطورت اإلى 
خو�س �سراعات جوي��ة � جوية،  ثم ظهرت حامالت الطائرات والقواعد اجلوية املتنقلة 
التي اأ�سبحت من الرموز احل�سرية للجيو�س الكربى يف الع�سر احلديث، ثم توجت هذه 
الطفرات املتالحقة بظهور القنبلة الذرية وا�ستخدامها يف احلرب العاملية الثانية منت�سف 

القرن الع�سرين.
مب��وازاة هذا التقدم والتطور التاريخي املتالحق عل��ى م�ستوى الأ�سلحة واملعدات، كان 
هناك تطورات متالحقة اأي�ساً على ال�سعيد املفاهيمي والنظري اخلا�س بنظريات القتال 
واإدارة ال�سراع��ات الع�سكرية، �سواء ب��ني املناطق اجلغرافية املختلف��ة يف الزمن القدمي، 
اأو ب��ني الدول يف الع�س��ر احلديث، وهذه التطورات النظرية ه��ي ما بات يعرف بالعلوم 
الع�سكري��ة التي تدر���س يف الأكادمييات واملعاهد الع�سكري��ة املتخ�س�سة يف معظم دول 

العامل يف الوقت الراهن.
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وبع��د اأن ا�ستم��رت احلروب تعتمد ولف��رتات امتدت اإلى قرون عل��ى املهارات احلربية 
الفردية للفر�سان والكفاءة القتالية ال�سخ�سية للقادة يف امليدان، برزت يف الع�سر احلديث 
مفاهيم مثل العقيدة القتالية للجيو�س، والعقيدة الع�سكرية، وهي م�سطلح ع�سكري عام 
لو�سف اأداء الوح��دات والقوات خالل احلمالت والعملي��ات واملعارك وال�ستباكات 
الع�سكري��ة املختلفة، وهي ت�س��كل خطوطاً عري�سة يف اإطار عم��ل قيا�سي موّحد داخل 
املوؤ�س�سة الع�سكرية الواحدة ت�ساعد على اإمتام املهام املختلفة اأكرث من كونها جمّرد قوانني 
ونظري��ات جامدة، كم��ا تعمل على الربط بني النظري��ات والتاريخ والتجارب واخلربات 
العملي��ة، كما تهدف اإلى تعزيز التفكري الإبداعي البتكاري داخل املوؤ�س�سة الع�سكرية 
لإيج��اد حل��ول غري منطية يف مواجه��ة املواقف القتالي��ة املتعددة، عالوة عل��ى اإمدادها 
املوؤ�س�س��ات الع�سكرية باأ�ساليب قيام القوات امل�سلحة بتنفيذ العمليات املختلفة، وو�سع 
م��ا ي�سبه الد�ستور املحدد كي ي�ستخدم��ه القادة الع�سكريون ووا�سعو اخلطط القتالية يف 
اأثن��اء اإدارتهم للمعارك. ويعرف حلف �سمال الأطل�سي )ناتو( العقيدة القتالية للجيو�س 
باأنه��ا »جُممل املبادئ الأ�سا�سية الت��ي تتخذها القوات الع�سكري��ة لإجناز مهامها، وهي 
قواع��د ُملزمة واإن ظلت املواقف القتالية املختلفة احلكم الأ�سا�سي لتباع اأي من قواعد 
العقي��دة الع�سكرية«، يف حني يعرفه��ا اجلي�س الكندي باأنه��ا »م�سطلح ر�سمي لو�سف 
جُمم��ل الأفكار واملعلومات الع�سكرية التي يقبل بها اجلي�س كاإطار منظم للعمل خالل 
حقب��ة زمنية حمددة نظًرا اإل��ى طبيعة ال�سراع الدائر يف ذل��ك الوقت، ومدى ا�ستعداد 
القوات الع�سكرية له وطرق ال�ستباك املفرو�سة من اأجل اإمتام املهمات، وهي يف الأ�سا�س 
غ��ري اإلزامية واإمنا تو�سيفية ملُجم��ل الأداء الع�سكري، ومن ثّم تتطلب العقالنية يف اتباع 
ما متلي��ه املواقف املختلفة واملتغ��رية تباعاً خالل النزاع الع�سك��ري الواحد، وعليه فهي 
لي�س��ت عقيدة يف �سكلها الإلزامي، ول قائمة باملهام الت��ي يتحّتم القيام بها ق�سراً، واإمنا 
هي خطوط عري�شة لإعطاء املبادئ الأ�شا�شية حول طريقة تفكري القوات امل�شلحة خالل 
املواقف القتالية املتنوعة ولي���س كيفية القتال، وعليه يتحتم على العقيدة الع�سكرية اأن 
تكون حا�سم��ة يف اأ�سلوب تو�سيف كيفية الأداء الع�سك��ري، ويف الوقت نف�سه متنوعة 

بالقدر الذي يتيح لها ا�ستيعاب املواقف القتالية املختلفة«.
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اأدوار ا�صرتاتيجية للأكادمييات الع�صكرية
يف �سوء ما �سبق ميكن القول اإن الأكادمييات واملعاهد الع�سكرية متتلك اأدواراً ا�سرتاتيجية 
حمورية  عل��ى م�ستويات عدة، بع�سها يت�سل بالتطوير التقن��ي والتكنولوجي للجيو�س، 
�س��واء على �سعي��د تدريب وتاأهيل الك��وادر الب�سرية الوطنية اأو عل��ى �سعيد ا�ستخدام 
الأ�سلح��ة القتالية املتقدمة، مبا يعنيه ذلك من طفرات نوعية يف الأداء العملياتي والقتايل 
للجيو���س، وبع�سها الآخر يتعل��ق بالبناء املع��ريف والعلمي للنظري��ات والعقائد القتالية 
للجيو�س احلديث��ة، حيث متثل هذه الأكادمييات واملعاهد املختربات العلمي��ة والبحثي��ة 
لبلورة النظريات القتالية ال�سائدة عاملياً، وحتليلها ودرا�سة اإمكانيات وفر�س ال�س�تفادة من 
عنا�س�ره��ا يف اجليو�س الوطني��ة، ومن ثم بناء وتطوي�ر النظريات القتالي�ة لهذه اجليو�س 
وفقاً مل�ستجدات الع��سر احلديث وتطورات�ه يف ه�ذا ال�ساأن، ف�ساًل عن اأن هذه الأكادميي�ات 
متث��ل مرتكزات حيوي�ة على �سعد اأخرى، مثل دورها يف بناء الهويات الوطنية للجيو�س، 

و�سهرها مبا ي�سهم ب�سكل فاعل يف دعم مكونات الوحدة الوطنية وتعزيزها.
واإذا كان��ت املعاه����د والأكادميي��ات الع�سكري��ة متثل بيت اخل��ربة للجيو�س احلديث��ة 
وبوتق��ة جتهي��ز و�سه��ر العنا�س��ر القتالي����ة واإع��دادها ب�س��كل احرتايف، ف��اإن العقائد 
الع�سكري��ة متثل بدورها حمور عمل هذه الأكادمييات واملعاه��د الع�سكرية، كون املناهج 
العلمي��ة والتدري�سية التي تطبقها هذه املوؤ�س�س��ات التعليمية الع�سكرية ل بد اأن تنطلق 
يف جوهره��ا من مبادئ واأ�س�س العقيدة الع�سكري��ة للجيو�س الوطنية، وتتماهى معها يف 
اآن واح��د، وبقدر م�ساحات التوحد والتفاق ب��ني النظرية والتطبيق تظهر فاعلية الأداء 
القت��ايل للجيو�س، وت��ربز م�ساحات الن�سجام ب��ني الفكر القت��ايل والعملياتي والأداء 
املي��داين �سواء خ��الل التدريبات واملن��اورات اأو خ��الل احلروب الفعلي��ة على اأر�س 
الواقع، اإذ اإن العقيدة الع�سكرية يف جوهرها، ووفقاً ملا ورد يف معظم التعريفات املفاهيمية 
وال�سطالحي��ة، هي جمموعة املبادئ وال�سيا�س��ات والأ�س�س والتكتيكات والتدريبات 
والأ�سالي��ب املتبعة ل�سمان كفاءة تنظيم وتدري��ب وت�سليح واإعداد وتوظيف املوؤ�س�سات 
الع�سكري��ة، اأي اإنها ت�سمل اجلوانب كافة من التدري��ب والتاأهيل والتزويد حتى الأداء 

التنفيذي.
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الأكادمييات الع�صكرية يف دولة الإمارات
لق��د متكنت الق�وات امل�سلحة يف دول��ة الإمارات العربية املتحدة خ��الل زمن قيا�سي، 
وبف�س��ل التخطي��ط والتنظي��م والإدارة باأ�س�س علمي��ة �سليمة من التعام��ل مع اأحدث 
التقني��ات يف جم��ال العت��اد وال�سالح وبن��اء جي�س ع�س��ري قوي قادر عل��ى مواجهة 
التحدي��ات والدفاع ع��ن الوطن وحماي��ة املكت�سب��ات الوطنية. وقد حظي��ت القوات 
امل�سلح��ة يف عه��د املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�سيخ زاي��د اآل نهيان رحمه اهلل، يف جميع 
مراحل بنائها وتطويرها، بتوف��ري جميع الإمكانات لها وتزويدها باأحدث ما تو�سلت اإليه 
التكنولوجيا الع�سكرية املتقدمة يف العامل. وقد اأكد املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�سي����خ 
زاي���د ب��ن �سلطان اآل نهي��ان »طيب اهلل ثراه« ، ه��ذا التوجه بقوله :" لق��د عمدنا لبناء 
جي���س قوي ذي كف��اءة قتالية عالية ل نعده من اأجل غزو اأح��د، واإمنا ليحمي الأر�س، 
وي�س��ون العر�س، وي��ذود عن حيا�س الوطن، ويحقق لأبنائه الع��زة واطمئنان املواطنني 

على عي�سهم يف اأمن وا�ستقرار".
واعتم��دت ال�سرتاتيجية التي اختطتها القي��ادة العامة للقوات امل�سلحة وفق توجيهات 
�ساح��ب ال�سمو ال�سيخ خليف��ة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدول��ة القائد الأعلى للقوات 
امل�سلح��ة حفظه اهلل، على حتقيق نق��الت نوعية متالحقة ملواكبة الع�سر عن طريق اقتناء 
اأحدث اأ�سلحة الع�سر، وموا�سلة التدريب عليها لتح�سني ا�ستخدامها والتعامل معها، مع 
العمل الدائم على تاأهيل الكوادر الوطنية وو�سولها اإلى اأعلى درجات الكفاءة القتالية، 
وك��ان طبيعياً اأن يوؤدي تنفيذ هذه ال�سرتاتيجية اإلى بناء قوات م�سلحة تتمتع بكفاءات 
عالي��ة، متلك القدرة على املواجهة وجمابه��ة التحركات دفاعاً عن الوطن بكل مقد�ساته 

ومكت�سباته وحتقيقاً لأمنه وا�ستقراره.
وق��د حققت القوات امل�سلحة يف جمال التاأهيل والتدريب تطورات ع�سكرية مهمة على 
طري��ق ا�ستكمال بناء قواتها الب�سرية اإلى جان��ب قوتها الدفاعية، وذلك بتخريج دفعات 
متتالي��ة من �سباب الوط��ن من خمتلف الكلي��ات التابعة لها، حي��ث عمدت القوات 
امل�سلحة اإلى اإن�ساء املعاه��د واملدار�س والكليات الع�سكرية التي تقوم بتدريب ال�سباب 
وتاأهيله��م تاأهياًل ع�سكرياً يالئم متطلبات الع�س��ر وم�ستجدات الأو�ساع، وعملت على 
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تزوي��د هذه املعاه��د التعليمية بكل الإمكانات والعلوم الع�سكري��ة التي ت�سمح باأن يلم 
الطال��ب الع�سكري مبختلف العلوم الع�سكرية ال�سروري��ة، والتي توؤهله لأن يكون قادراً 
على ا�ستيعاب ما يوكل اإليه م�ستقباًل من مهمات تهدف يف جمملها اإلى خدمة الوطن. 

مناهج الكليات الع�صكرية وحتديات الع�صر
ل�سك اأن التدريب والتاأهيل العلمي اأ�سبح مبداأ م�سلماً به، وحقيقة متعارفاً عليها برغم 
ن��درة البحوث والأدبيات املرتبطة بذل��ك يف دولنا العربية، كما بات ينظر اإلى الوظائف 
املهم��ة مثل القيادة عل��ى اأنها لي�ست عملية تلقائية ل حتتاج اإلى تدريب اأو اإعداد، اأو اأن 
ذوي الكف��اءات القيادية يولدون هكذا بو�سفه��م اأ�سحاب موهبة فطرية يف هذا الإطار، 
ب��ل اأ�سبح ينظر اإلى القيادة باعتبارها عملية ُت�سن��ع وتنَّمى وفق اإجراءات حمددة، ويف 
معاهد وكليات ين��اط بها اإعادة ت�شكيل ال�شلوك وحت�شين��ه وجتويده وتطويره وفق قواعد 
علمي��ة ومنهجي��ة متعارف عليه��ا عاملياً، وهذا م��ا يق�سد بالتدري��ب والتاأهيل للقادة يف 
امل�ستويات ال�سغرى والو�سطى كعلم ي�ستند اإلى اأ�س�س منهجية ونظريات تعلم تعتمد يف 
تطبيقه��ا على قدرات ذاتية لدى كل من املت��درب واملدرب معاً. ووفقاً للخلفية ال�سابقة 
ف��اإن الكليات واملعاه��د الع�سكرية بدولة الإم��ارات العربية املتح��دة تعمل وفق منظور 
علم��ي قائم عل��ى اإعداد ال�شباط علمي��اً وبدنياً، متهيداً لإحلاقه��م بوحداتهم الع�شكرية 
املختلف��ة وهم مزودون ب�ست��ى اأنواع املعارف والعلوم الع�سكري��ة واملدنية، والتي جتعلهم 
قادرين على م�ساي��رة واإدراك املفاهيم احلديثة والأفكار والروؤى التي تدعم خطط تطوير 
الق��وات امل�سلح��ة وجتعل منها موؤ�س�س��ة متطورة قادرة على مواكبة م��ا يجرى يف الع�سر 
احلديث على ال�سعيد الع�سكري، حيث اأ�سبح العلم والتطورات التكنولوجية والتقنية 

�سمة مميزة للجيو�س املتقدمة.
لق��د اأ�شبح اإعداد ال�شب��اط و�شباط ال�ش��ف يف الع�شر احلديث م�شاأل��ة بالغة التعقيد 
والأهمي��ة، حيث بات م��ن ال�سروري امتالكهم ق��درات ومهارات كث��رية ومتنوعة ل 
تقف عند حدود امتالك املعارف العلمية والتطبيقية، ففي ع�سر تتالحق فيه الأحداث 
وتتدف��ق �سريعاً، وحتت��دم فيه ال�سراعات، وتتزايد التحدي��ات ال�سرتاتيجية، اأ�سبح من 
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الأهمية مبكان اأن يتوافر ل��دى ال�شباط املقدرة على ترجمة املعارف العلمية والأكادميية 
اإلى ت�سرفات و�سلوكيات واقعية وخط��ط تنفيذية، باعتبار اأن تفاعلية العمل الع�سكري 
و�سرع��ة اإيقاعه ومتطلباته من القدرة على اتخ��اذ القرار ال�سليم و�سرعة الإدراك وح�سن 
الت�س��رف، جتعل هذا العم��ل اأكرث �سموًل م��ن اأن يخت�سر اأو يخت��زل يف نطاق املناهج 
العلمية والتطبيقية، وبحيث اأ�سبح التعليم يف الأكادمييات الع�سكرية اأكرث تنوعاً وتعقيداً 
م��ن التعليم الع��ادي، حيث بات��ت الثقافة العامة مطلوب��ة جنباً اإلى جن��ب مع الثقافة 
التخ�س�سي��ة، واأ�سبح اأم��راً حيوياً اإملام طالب الأكادميي��ات الع�سكرية باأ�ساليب الإدارة 
احلديث��ة، وقواعد علم ال�سرتاتيجية مبا ينطوى عليه م��ن تفا�سيل، مبوازاة اإتقان مهارات 
وفنون القتال احلديث��ة وا�ستيعاب نظرياتها والتدريب على اأحدث معداتها، ول�سك يف 
اأن تعقيدات بيئة ال�سراع الدويل وت�سابك العالقات الدولية يف الع�سر احلديث وتنامي 
التحديات ال�سرتاتيجية وغري ذلك ينعك�س بدوره على مناهج الكليات الع�سكرية التي 

باتت معقدة وت�سم كماً هائاًل من العلوم واملعارف الع�سكرية واملدنية على حد �سواء.

كلية الدفاع الوطني.. اأيقونة قواتنا امل�صلحة
تعت��رب كلية الدفاع الوطني املوؤ�س�سة الع�سكرية الأح��دث من بني الأكادمييات واملعاهد 
الع�سكرية املتخ�س�سة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث اأن�سئت مبوجب املر�سوم 
بقانون احتادي رقم 1 ل�سنة 2012 ال�سادر عن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، حفظه اهلل، ب�ساأن اإن�ساء  كلية ت�سمى 
»كلي��ة الدفاع الوطن��ي« تتبع القيادة العام��ة للقوات امل�سلحة، ويك��ون مقرها يف مدينة 
اأبوظب��ي وتخت�س باإعداد وتاأهيل القيادات الع�سكرية واملدنية ورفع قدراتهم على حتديد 
وتقييم حتديات الأمن الوطني والإقليمي والدويل وفهم اأ�س�س ومتطلبات اإدارة وتوظيف 
م��وارد الدولة من اأجل حماية امل�سالح الوطنية، ون�ست املادة »2« على ت�سكيل املجل�س 
الأعل��ى لكلية الدفاع الوطني من كل من نائ��ب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة رئي�ساً، 
ووزي��ر الداخلية ع�سواً، ووزي��ر اخلارجية ع�سواً، ووزير التعلي��م العايل والبحث العلمي 
ع�س��واً، ووزير �سوؤون جمل�س ال��وزراء ع�سواً، وم�ست�سار الأمن الوطن��ي ع�سواً، ورئي�س 
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اأركان الق�وات امل�سلح�ة ع�سواً، والأمني الع�ام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني ع�سواً ،
ومدير عام مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية ع�سواً، وقائد كلية الدفاع 
الوطن��ي ع�سواً، ونائب قائد كلية الدفاع الوطني مقرراً للمجل�س. ون�ست املادة »3« على 
اخت�سا�س��ات املجل�س الأعل��ى لكلية الدفاع الوطني وهي اإق��رار اخلطط ال�سرتاتيجية 
لإعداد وتاأهيل القيادات الع�سكرية واملدنية، واإقرار الأنظمة واملناهج والربامج التعليمية 
والتدريبية وخطط تطويرها وفقاً لل�سيا�سة التعليمية للكلية، ور�سم ال�سيا�سة العامة للكلية 
فيما يتعل��ق بالقبول والت�سجيل فيها، وحتديد الأولويات ال�سرتاتيجية والق�سايا الأمنية 
الوطني��ة والإقليمية والدولية واملطلوب الرتكيز عليه��ا وت�سمينها يف منهاج، والت�سديق 
عل��ى النتائج النهائي��ة للدار�سني، واعتماد �سهادات تخرجه��م، ومراجعة واإقرار امليزانية 
ال�سنوية للكلي��ة، واملوافقة على توجيه الدعوات وقب��ول الدار�سني من الدول ال�سقيقة 
وال�سديق��ة، وحتديد �سواغر الدار�سني بناًء على احتياجات القوات امل�سلحة والقطاعات 
املدنية، ودرا�سة املقرتحات والتو�سيات املرفوعة من جمل�س الكلية واإ�سدار التوجيهات 
ب�ساأنه��ا ومراجعة واعتم��اد م�ساريع التفاقيات ومذكرات التفاه��م والعقود التي اأعدها 
جمل�س الكلية مع املوؤ�س�سات التعليمية والبحثية داخل الدولة وخارجها لتنفيذ الربامج 
التعليمية والتدريبية للكلية، ومراجعة واإقرار التقارير ال�سنوية العلمية والتدريبية واملالية 
املرفوع��ة من جمل�س الكلية. وت�سمنت املادة »4« اجتماع��ات املجل�س الأعلى وقراراته 
بحيث يجتمع املجل�س الأعلى لكلية الدفاع الوطني مرة واحدة يف نهاية كل عام درا�سي 
بدعوة من رئي�سه اأو نائبه، اأو كلما دعت احلاجة اإلى ذلك، ول يكون اجتماعه قانونياً اإل 
بح�س��ور �ستة من الأع�ساء على الأقل، على اأن يكون من بينهم رئي�س املجل�س اأو نائبه، 
وت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�س��وات الأع�ساء احلا�سرين، وعند ت�ساوي الأ�سوات 
يرج��ح راأي اجلانب الذي �سوت مع��ه رئي�س املجل�س اأو نائبه يف حالة عدم وجود رئي�س 

املجل�س.
ويخ��ول املجل�س الأعل��ى للكلية يف ا�ستدعاء من يراه منا�سباً م��ن امل�ست�سارين واخلرباء 
لال�ستعانة بخرباتهم الفنية والعلمية للمعاونة دون اأن يكون لهم حق الت�سويت. ون�ست 
امل��ادة »5« على اأن تنظم الكلية وتدار �سوؤونها من خالل جمل�س الكلية وقائدها، ويحدد 



147

النظ��ام الأ�سا�سي مهمات الكلية واأهدافه��ا بالإ�سافة اإلى ت�سكيل جمل�س الكلية وبيان 
اخت�سا�سات��ه، ون�ست امل��ادة »6« على اأن متنح كلية الدفاع الوطن��ي درجة املاج�ستري اأو 
الدكتوراه يف الدرا�سات ال�سرتاتيجية والأمنية اأو اأية �سهادة اأو درجة علمية اأخرى يتقرر 
ا�شتحداثها ومنحها يف امل�شتقب��ل، ويجوز منح الدار�شني الذين ل تنطبق عليهم �شروط 

القبول باجلامعة املتعاقد معها درجة الدبلوم يف الإدارة ال�سرتاتيجية ملوارد الدولة.
وي�سري عن�سرا التوقيت وم�سمون املر�سوم الحتادي ومات�سمنه من مهام موكلة اإلى هذه 
املوؤ�س�سة الع�سكرية الوليدة اإلى دللت ا�سرتاتيجية عدة، اأهمها اأنها ولدت كياناً علمياً 
�ساخم��اً قوياً ي�ستهدف ا�ستكم��ال منظومة العمل التنموي ع��رب الإ�سهام جدياً يف بناء 
الإن�س��ان الإماراتي املوؤهل باأح��دث تقنيات العلوم الع�سكرية، ك��ي تواكب ما يتحقق 
عل��ى ال�سع��د التنموية الأخرى يف الدول��ة، فكلية الدفاع الوطني كم��ا و�سفها اخلرباء 
واملراقبون، ُتَعدُّ مبنزلة قراءة ا�سرتاتيجية واعية ملتطلبات الع�سر احلديث. وقد اأ�سار خرباء 
اإلى اأن املر�سوم الحتادي باإن�ساء كلية الدفاع الوطني يعك�س يف اأحد اأبعاده مدى �سمولية 
مفه��وم الأمن الوطني، بل ي�سمل خمتلف اجلوانب امل�سار اإليها يف هذا املجال، وبالتايل 
وجدت هذه ال�سمولية وعمق اإدراكها من جانب قيادتنا الر�سيدة، وعلى راأ�سها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، �سدى وترجمة وا�سحة 
له��ا يف اإن�س��اء هذه الكلية الرائدة اإقليمي��اً، كونها الأولى من نوعه��ا على م�ستوى دول 
جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية، وباتت اأهميته��ا م�ساعفة يف ظل الآمال املعقودة 
عليه��ا على �سعيد بناء اأجيال جديدة مدركة لأبعاد الأمن القومي والعوامل املوؤثرة فيه 
يف ظ��ل ع��امل مت�سابك ومعقد تتداخل في��ه املوؤثرات اخلا�سة بالأم��ن الوطني للدول، 
وعومل��ة متتلك من التاأثري قدراً هائاًل لت�سبح عن�سراً فاعاًل يف ت�سكل الهوي�ات الوطني�ة، 
وتلق��ي بالتايل املزيد من امل�سوؤولي�ات على عاتق الأجه�زة املعني�ة باحلف�اظ على الأمن 

الوطني للدول.
ويعول اخلرباء الوطنيون على كلية الدفاع الوطني يف توفري كوادر مواطنة موؤهلة لتحمل 
امل�سوؤولي��ة وتلبي��ة احتياجات القطاع��ات التنموي��ة املختلفة يف الدولة م��ن امل�سوؤولني 
والقي��ادات القادرة على فهم بيئة �سناع��ة القرار الوطني، والعمل و�سط ظروف تناف�سية 
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�سر�س��ة، واحلف��اظ على الزخ��م التنموي وقوة الدف��ع التي حتتفظ بها امل�س��رية التنموية 
الناجح��ة للدول��ة خالل ال�شن��وات املا�شية، وما يلف��ت النتباه يف ال��دور املنوط بهذه 
املوؤ�س�س��ة الطموحة اأنها تتواءم مع متطلبات الع�سر و�س��رورة ا�سطالع الكوادر الوطنية 
بكل جوانب العملية التنموية وقيادتها والإ�سراف عليها من منظور الأمن الوطني الذي 
مل يعد يقت�سر على الأطر الع�سكرية التقليدية، بل امتد لي�سمل خمتلف جمالت احلياة 
مثل ال�سح��ة والتعليم والبيئة والثقافة والقت�ساد وال�سناع��ة وغري ذلك، ف�ساًل عن اأن 
الأم��ن الوطني بات يرتبط ارتباطاً وثيقاً باحلفاظ على املكت�سبات املحققة، وحتقيق املزيد 
للحفاظ عل��ى مكانة الدولة، وما ارتقت اإليه من مراتب خ��الل ال�سنوات الأخرية، ومبا 
ي�سم��ن ا�ستمرارية التق��دم والزدهار والتطور خالل الفرتة املقبل��ة، وهو الدور املرتقب 
م��ن كلية الدفاع الوطني، التي يتوقع اأن تقدم اإ�سهامات جدية يف تر�سيخ مفاهيم الأمن 
الوطني وتو�سي��ع مدركات املجتمع حياله والنتقال به��ذه املدركات من الأطر ال�سيقة 
اإل��ى املفهوم الأو�سع والأ�سمل الذي ي�س��ل اإلى خمتلف جوانب احلياة كما ذكرنا اآنفاً.
ويف ه��ذا الإطار حتدي��داً ميكن الإ�سارة اإلى اأن املر�سوم الحت��ادي باإن�ساء الكلية قد ن�س 
عل��ى اأنها تخت���س باإعداد وتاأهي��ل القيادات الع�سكري��ة واملدنية، ورف��ع قدراتهم على 
حتديد وتقييم حتدي��ات الأمن الوطني والإقليمي والدويل، وفهم اأ�س�س ومتطلبات اإدارة 

وتوظيف موارد الدولة من اأجل حماية امل�سالح الوطنية.
وميك���ن الإ�س���ارة اأي�س���اً اإلى اأن اإن�س��اء كلية الدف��اع الوطني ق��رار ا�سرتاتيجي يلبي 
متطلبات القوات امل�سلحة، ويخدم امل�سالح العليا للدولة، اإذ كان هذا امل�سروع من �سمن 
خطط القوات امل�سلحة ال�سرتاتيجية املعتمدة منذ اأعوام طويلة، وتعد الكلية اأرفع مراكز 
الدرا�س��ات الع�سكرية يف ما يتعلق مبو�سوعات الأمن الوطني وال�سرتاتيجيات الوطنية، 
اإذ تعمل على توحي��د وتطوير املفاهيم ال�سرتاتيجية للدار�س��ني الع�سكريني واملدني�ني 
الذي��ن يلتحق�ون به��ا، واإع�داده�م ملواجه���ة التح�ديات والته�دي���دات التي تواج�ه 
الأم��ن الوطني، واإيج��اد احلل�ول املنا�س�ب��ة لها وف�ق نظ����رة �س�امل�ة ومنطقي��ة ت�سم 
كل الأبع��اد ال�س�يا�س��ي�ة والع�سكري��ة والأمني���ة والقت�س�ادي���ة والجتم��اعي���ة.
ومن زاوية اأخرى ميكن فهم اإن�ساء كلية الدفاع الوطني من منظور كونه ا�ستكماًل لل�سروح 
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التعليمية الأكادميية الع�سكرية بالق��وات امل�سلحة عرب اإن�ساء هذه الكلية املتميزة لتاأهيل 
قي��ادات امل�ستقبل، واإج��راء الدرا�سات والبحوث املتطورة يف جم��الت الدفاع والأمن 
والتخطي��ط ال�سرتاتيجي ال�سامل، وتاأهي��ل القيادات الع�سكري��ة والأمنية والقيادات 
العلي��ا يف منظومة اإدارة الدولة يف جم��الت التخطيط ال�سرتاتيجي القومي، واإعدادهم 
لت��ويل الوظائف القيادي��ة العليا مع توفري كوادر قيادية متمي��زة يف جمال الأمن الوطني 

لإدارة الأزمات و�سناعة القرار.
وتع��د كلي��ة الدفاع الوطن��ي مبنزلة ا�ستكم��ال لله��رم التعليمي يف جم��ال الدرا�سات 
ال�سرتاتيجي��ة الع�سكري��ة اأي�ساً، حيث �سبقها العديد م��ن املدار�س واملعاهد والكليات 
الع�سكري��ة التي و�سلت اإلى من��ح درجة البكالوريو���س يف الإدارة والعلوم الع�سكرية، 
وكذل��ك كلية القيادة والأركان التي متنح درجة املاج�ست��ري يف املوارد الب�سرية، ومن ثم 
جاءت كلية الدفاع الوطني للبناء على ما �سبق، وتاأهيل خريجي هذه املعاهد القائمة ملا 
هو اأرفع م��ن الدرا�سات ال�سابقة لي�سبح خريجوها قادرين على تويل املهام القيادية وفق 

منظور مالئم لالأمن الوطني والعلوم احلديثة يف اآن واحد.
ويف ه��ذا املجال، ك��ان قائد كلية الدفاع الوطني، اللواء الرك��ن طيار ر�ساد حممد �سامل 
ال�سعدي، قد اأ�سار اإلى اأن نقل تفكري القيادات الع�سكرية اإلى خارج املجال الع�سكري 
يفت��ح اأبواب املعرفة يف املج��الت ال�سيا�سية والقت�سادي��ة والجتماعية، وي�ساعد على 
حتقي��ق فهم اأكرب للتحدي��ات والتعامل معها بنظرة �سمولية اأو�س��ع، وكذلك على تقييم 
وحتدي��د التحديات الأمنية من منظور الأمن ال�سام��ل، وتقييمها على امل�ستوى الوطني 
والإقليمي والدويل واقرتاح ال�سيا�سات الأمنية املنا�سبة من خالل توظيف موارد الدولة 
املي�سرة وا�ستغالله��ا من اأجل حماية م�سالح الدولة واملكت�سب��ات الوطنية، م�سرياً اإلى 
اأن »قيادتن��ا الر�سي��دة وهي ت�سدر هذا الق��رار قد و�سعت يف احل�سب��ان اأن الدولة وهي 
ت�سه��د تط�وراً ومن���واً اقت�س�ادياً مذه�اًل، يعترب من اأعلى مع���دلت النمو وفق ت�سنيف 
املوؤ�س�س��ات القت�س�ادي����ة الع�املي��ة تواج����ه بالق�در نف�س��ه جم�ل��ة من التح�ديات 
وامله�ددات التي فر�سها الواقع الإقليمي وال�سراع الدويل يف منطق�ة اخللي�ج الع�ربي«.
كم��ا اأ�سار اللواء الركن طيار ر�ساد حممد �سامل ال�سعدي قائد كلية الدفاع الوطني، اإلى 
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اأن قي��ادة كلية الدفاع الوطني تويل توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهي��ان رئي�س الدولة القائد الأعل��ى للقوات امل�سلحة حفظه اهلل، كل الهتمام والتقدير، 
وجتع��ل من تو�سيات �سموه ركيزة خلط��ة ا�سرتاتيجية للكلية، مع��ززة مبنهاج على اأعلى 
م�ست��وى، وحماور لدرا�س��ات منتقاة تعدها ملنت�سبيها، حيث تعت��رب كلية الدفاع الوطني 
موؤ�س�س��ة اأكادميية وطني��ة لتنمية الفكر ال�سرتاتيجي يلتقي فيه��ا الع�سكريون واملدنيون 
ليتبادل��وا اخلربات والآراء، �سعياً لبل��ورة روؤى واأفكار م�سرتكة نح��و حتقيق ا�سرتاتيجية 
الدف��اع ال�سامل وحتقيق الأمن الوطني وامل�ساهمة يف اإعداد و�سقل القيادات الع�سكرية 
واملدني��ة، ل�سغل الوظائف القيادية العليا يف القوات امل�سلحة واأجهزة الدولة واملوؤ�س�سات 
والهيئ��ات الوطنية التي لها دور يف منظومة الأم��ن الوطني ال�سامل، واأكد اللواء الركن 
طي��ار ر�ساد حمم��د ال�سعدي اأن »اإن�س��اء كلية الدفاع الوطني يعت��رب ترجمة لطموحات 
قيادتن��ا الر�سيدة واحلكيم��ة اإلى مواكبة متغريات البيئ��ة ال�سرتاتيجية، واإعداد قيادات 
ُعد، وعلى هذا الأ�سا�س فاإننا ناأمل اأن نوفق للم�ساهمة يف اإعداد قادة  الدولة على كافة ال�سُ
قادرين على التفاعل مع املعطيات ال�سرتاتيجية واملتغريات املتالحقة وتفاقم التحديات 
الآخذة بالتنوع، وقادرين على امل�ساهمة يف اقرتاح احللول ال�سليمة من منظور ا�سرتاتيجي 

�سرف، وب�سمولية تنم عن ن�سج فكري متفتح«.
ن�ست املادة ) 6( من املر�س���وم الحت�ادي ال�س�ادر عن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زاي��د اآل نهي��ان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، ب�س��اأن اإن�ساء كلي�ة الدف���اع الوطني  على اأن 
متن���ح الكلي�ة درج�ة املاج�ستري اأو الدكت���وراه يف الدرا�س�ات ال�سرتاتيجي��ة والأمني��ة 
اأو اأي �سه��ادة اأو درج���ة علمي�ة اأخرى يتق�رر ا�ستحداثه��ا ومنحها يف امل�ستقبل، ويج�وز 
من��ح الدار�شني الذين ل تنطبق عليهم �ش��روط القب�ول باجلامع��ة املتعاق��د معها، درجة 
الدبل��وم يف الإدارة ال�سرتاتيجية ملوارد الدول��ة، ما يعني اأن هذا ال�سرح العلمي اجلديد 
يفت��ح اأبواب العلم على م�سراعيها اأمام الق�ي��ادات الوطني�ة يف جم�ال درا�س�ات الأمن 
الوطن��ي، ف�س��اًل عن تاأهيل الك���وادر القائمة عل��ى راأ�س عمله���ا، وتزويده�م باملعارف 
العلمي��ة الالزمة لدعم �سناعة واتخاذ القرار يف جمالت العم��ل كافة، ووفقاً ملقت�سيات 

امل�سلحة الوطنية.
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اأكادمييات ومعاهد ومدار�ش ع�صكرية اإماراتية عريقة
كلية القيادة والأركان امل�صرتكة

�س��در يف 28 �سبتمرب 1991 مر�سوم القان��ون الحتادي رقم )9( �سنة 1991 باإن�ساء كلية 
القيادة والأركان لتكون اأرفع كلية ع�سكرية يف الدولة تتولى اإعداد من يقع عليهم الختيار 
م��ن ال�شباط ل�شغل وظائف القيادة والأركان يف القيادات والت�شكيالت والوحدات، ثم 
�س��در يف 15 اأكتوب��ر 1991 قرار نائب القائ��د الأعلى للقوات امل�سلح��ة يف �ساأن النظام 

الأ�سا�س لكلية القيادة والأركان . 
افتت��ح �ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة بن زاي��د اآل نهيان ويل عهد اأبوظب��ي نائب القائد 
الأعل��ى للقوات امل�سلحة اآنذاك، كلية القيادة والأرك��ان يف يوم الثنني املوافق 20 يناير 
1992، ويف عام 1994 �سدر قرار رئي�س اأركان القوات امل�سلحة بتحويل الدورات التي 

تعقد يف الكلية من دورات قيادة و اأركان عامة اإلى دورات قيادة واأركان م�سرتكة وذلك 
اعتباراً من الدورة الثامنة، وقد مت تعديل املنهاج اإلى منهاج م�سرتك يخدم جميع الأفرع 

الرئي�سية للقوات امل�سلحة. 

مهام الكلية : 
- تاأهيل ال�شباط ل�شغل الوظائ��ف يف القيادة والأركان طبقاً للمناهج التعليمية املواكبة 

للعلم الع�سكري. 
- م�شاعف��ة وتعزي��ز مو�شوع��ات الدرا�ش��ات الوطنية والدولي��ة والإ�شالمي��ة لل�شباط 

املنت�سبني لدورات القيادة والأركان. 

اأهداف الكلية: 
- تنمية ملكة البحث والتحليل والتقييم 

- تنمية القدرات على التخطيط والتن�سيق والعمل امل�سرتك. 
- اإثراء العملي��ة التعليمية من خالل لقاءات كبار امل�سوؤولني والقادة الع�سكريني وذوي 

اخلربة الع�سكرية الأكادميية وتاأهيل الكوادر الوطنية. 
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كلية زايد الثاين الع�صكرية
ب��داأت كلية زايد الثاين الع�سكرية ت�سق طريقها وتوؤدي مهمتها عاماً بعد عام، منذ اأن مت 
اإن�ساوؤه��ا مبدينة العني يف الأول من يناير عام 1972، و�سميت بهذا ال�سم تيمناً وعرفاناً 

بف�سل املوؤ�س�س الأول رحمه اهلل.
ومع كل عام ت�سخ كلية زايد الثاين الع�سكرية دماًء جديدة يف �سرايني القوات امل�سلحة، 
وذل��ك مت�سياً م��ع �سيا�سة التوطني خللق جيل م��ن ال�سباب القادر عل��ى حماية الوطن 
واملكت�شب��ات، وت�شتقبل الكلية دورات ال�شب��اط اجلامعيني ودورات املر�شحني، ويتلقى 

الدار�سون املواد الع�سكرية الأ�سا�سية يف جمال العلوم الع�سكرية.
 

هدف الكلية:
اإعداد املر�سح كقائ��د ومدرب ومقاتل واإداري من خالل جمموعة من املناهج الدرا�سية 

)النظرية والعملية(. 

كلية را�صد بن �صعيد اآل مكتوم البحرية 
تاأ�س�س��ت الكلية البحرية يف فرباير ع��ام 1999، بتوجيهات من القيادة الر�سيدة متمثلة 
ب�ساح��ب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي���س الدولة القائد الأعلى للقوات 
امل�سلحة حفظة اهلل، حيث جاء اإن�ساء الكلية بناء على درا�سة تبني حاجة القوات البحرية 
املتزايدة ل�شباط متخ�ش�شني يف العلوم البحرية، وموؤهلني للعمل وفق مهارات ومتطلبات 
خا�س��ة خلدمة قواتنا امل�سلحة. ففي الأول من فرباير ع��ام 1999 مت و�سع اللبنة الأولى 
للكلي��ة يف مع�سكر ال�سعديات ب�سفة موؤقت��ة، ويف 26 من اأغ�سط�س عام 2006  انتقلت 
الكلي��ة اإلى موقعها احلايل يف منطقة الطويل��ة لتواكب التطوير والتحديث الفعلي الذي 
حتق��ق من حيث البناء املطور واحلديث ملبنى الكلي��ة وملحقاته، والبناء النوعي للعملية 

التعليمية، واإدخال الو�سائل والأ�سلحة احلديثة واملتطورة.
وعلى �س�����وء الق���رار ال�س����ادر من مكت��ب �سم���و ويل عه����د اأبوظب����ي رق��م 
36 ل�سن��ة 2012 ب�تاري���خ 7 نوفم��رب 2013 مت تع�دي��ل م�سمى الكلي����ة البح��ري��ة 



153

ليك���ون "كلي������ة را�س������د بن �سعي���د اآل مكت����وم البح���ري�����ة".

هدف الكلية
ته��دف مناهج الكلية اإلى تخريج �شباط بحريني مت�شلحني باملعارف العلمية والتطبيقية 
الت��ي توؤهلهم للعمل الع�سك��ري الحرتايف، حيث تقدم الكلية تعليم��اً ع�سكرياً نوعياً 
يق��وم على مناهج اأكادميي��ة ع�سكرية تخ�س�سية عدة، ُي�سهم كل منه��ا يف بناء �سخ�سية 
ال�ساب��ط القيادي وي�سيف اإليه معارف ومهارات عدة، ولتحقيق ذلك مت تق�سيم املنهاج 
الدرا�س��ي اإلى ع��دد من املواد، وه��ي املواد الأكادميي��ة، وت�سمل: الريا�سي��ات للعلوم 
البحري��ة، والفيزي��اء يف التطبيقات البحري��ة، والهيدروداينامي��ك، والهند�سة الو�سفية، 
والر�س��م الهند�سي، واللغة الإجنليزية، والدرا�سات الإ�سالمي��ة، وتكنولوجيا املعلومات، 
وامل��واد الع�سكرية وت�سمل: تدريبات امل�ساة والأ�سلحة اخلفيفة، والعلوم الع�سكرية، وفن 
القيادة، واللياق��ة البدنية، والإدارة والإمداد، واجليوجيت�س��و، تليها مواد العلوم البحرية 
التخ�س�سي��ة وت�سم��ل: املواد البحري��ة التخ�س�سية، وامل��واد الفني��ة، والقانون البحري 
الدويل، والأر�س��اد اجلوية، والعمليات باأنواعها:العملي��ات ال�سطحية، والعمليات حتت 

ال�سطح، والعمليات اجلوية.
كم��ا تتبع الكلي��ة البحرية نظام��اً وخططاً درا�سية عام��ة و�ساملة لكل م��ا يتعلق بعملية 
الإعداد والتاأهي��ل الع�سكري، ليحوز املر�سح ال�سفات التي توؤهل��ه ليكون �سابطاً كفوؤاً 

يف جمال تخ�س�سه .
لقد حددت م��دة الدرا�سة يف الكلية بثالثة اأعوام ون�سف، موزعة على عامني درا�سيني 
يتم فيهما تدري�س امل��واد الأكادميية والتخ�س�سية البحرية والع�سكرية، وال�سنة والن�سف 
الباقية يتم تخ�سي�سها للتدريب العملي على الوحدات وال�سفن البحرية وتدري�س املواد 

البحرية التخ�س�سية.

كلية خليفة بن زايد اجلوية 
يف ع��ام 1977 وبناء على توجيهات املغف��ور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، رحمه 
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اهلل، اأعدت درا�سة لتطوير القوات اجلوية لدولة الإمارات، والتي كانت منف�سلة يف ذلك 
الوق��ت عن الدفاع اجلوي، وقد كان اأحد جم��الت التطوير يف القوات اجلوية هو اإن�ساء 
مدر�سة للطريان ت�ستطيع اأن تلبي احتياجات القوات اجلوية من الطيارين املواطنني، ويف 
�سن��ة 1980 ان�سم الفريق اأول �سمو ال�سيخ حمم��د بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اإلى القوات اجلوية بعد اأن تخرج من اأكادميية �ساند 
هري�س��ت، واأخذ عل��ى عاتقه مهمة اإن�س��اء املدر�سة اجلوية. ويف �سن��ة 1981 بداأ �سموه 
بالعمل على جتنيد مر�سحني للمدر�س��ة وتدريبهم ع�سكرياً وتهيئتهم لالن�سمام للقوات 
اجلوي��ة، ونظ��راً للزيادة الكبرية يف اأع��داد املر�سحني فيما بعد وتزاي��د احلاجة اإلى تنمية 
اإمكانات التدريب كماً ونوعاً، وتطوير فل�سفة التعليم الأكادميية للطريان، مت تطوير مدر�سة 
الطريان لت�سبح الكلية اجلوية يف اأغ�سط�س عام 1984، حيث اإنها ت�ساهم الآن يف تدريب 
اأع��داد كبرية من املر�سحني الطيارين واملالحني من اأبن��اء الوطن ومن الدول ال�سقيقة، 
وق��د و�سعت الكلية مناهج وبرامج درا�سية م�ستندة اإل��ى اأف�سل الأ�س�س واأكرثها تطوراً 
وحداث��ة، ووّفرت اأرقى ال�سبل يف تدري��ب املر�سحني ليكونوا �سباط��اً طيارين اأكفاء يف 

عملهم يف القوات اجلوية والدفاع اجلوي. 

املدر�صة الثانوية الع�صكرية
تعت��رب مدر�سة اأبو عبيدة الع�سكري��ة اأول مدر�سة من مدار�س الثقاف��ة الع�سكرية يف تاريخ 
الق��وات امل�سلحة، والتي افتتحت يف �سه��ر اأكتوبر من ع��ام 1968، حيث تعترب املدر�سة 
الثانوي��ة الع�سكرية امتداداً لهذه املدر�سة، فهي اإح��دى املوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية يف 
قواتنا امل�سلحة، والتي تقدم تعليماً متميزاً ورعاية �ساملة لنخبة من اأبناء الوطن لإعداد جيل 
م��ن القيادات املتميزة ليكون��وا حماة للوطن متحلني باخللق وال�س��رف والولء. ويف �سنة 
1992 وبن��اء على قرار من �ساحب ال�سم��و ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 

القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، حفظه اهلل، مت اإن�ساء املدر�سة حتت م�سمى املدر�سة الثانوية 
اجلوية يف قاعدة الظفرة اجلوية يف اأبوظبي لتخدم القوات اجلوية والدفاع اجلوي بتخريج طلبة 
حا�سلني على ال�سهادة الثانوية العامة ومن ثم اللتحاق كمر�سحني طيارين بالكلية اجلوية.
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ويف �سن��ة 1995 انتقلت املدر�سة من قاعدة الظف��رة اجلوية اإلى موقعها احلايل يف مدينة 
الع��ني، ويف الع��ام نف�سه، تولد لدى القي��ادة العامة للقوات امل�سلح��ة طموح اإلى تطوير 
املخرج��ات التعليمية والرتبوية والقيادي��ة وال�سحية لطلبة املدر�سة، ولذلك وجه الفريق 
اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلح��ة بدرا�سة تطوير العملي��ة التعليمية يف املدر�سة عن طري��ق البحث عن موؤ�س�سة 
تعليمي��ة متمي��زة لإدارة اجلان��ب الأكادميي، ودرا�س��ة اقتبا�س تدريب برنام��ج التاأهيل 
القيادي املطبق يف معهد نيو مك�سيكو الأمريكي، باإ�سراف ومتابعة م�ست�سارين ومدربني 
من الوليات املتحدة الأمريكي��ة وتطبيقه يف املدر�سة. وخل�ست الدرا�سة اإلى تو�سيات 
ح��ازت موافق��ة �سموه، حي��ث مت التعاقد مع �سرك��ة Intered لتطبي��ق برنامج اأكادميي 
مع��رتف به دولياً، وه���و برنام�ج مدار���س ال�سويف�ات SABIS ال��ذي يلبي متطلبات 
القي��ادة العام��ة للق��وات امل�سلحة، كما مت التعاق��د مع فريق من املدرب��ني الأجانب من 
الولي��ات املتح��دة الأمريكية لتطبيق برنامج التاأهيل القي��ادي للطلبة املعتمد يف معهد 

نيومك�سيكو الأمريكي.
ويف �سن��ة 2006، وبناء على قرار من الفري��ق اأول �سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عه��د اأبوظبي نائب القائد الأعل��ى للقوات امل�سلحة، مت تغي��ري م�سمى املدر�سة من 
الثانوي���ة اجلوي�ة لت�سبح  املدر�سة الثانوية الع�سكرية، ولتكون الرافد جلميع اأفرع القوات 

امل�سلحة.

الأهـداف:
ت�سع��ى املدر�س��ة اإلى حتقيق عدد م��ن الأهداف واخلطط امل�ستقبلي��ة، متمثلة يف تخريج 
طلبة موؤهلني اأكادميياً، و�سلوكي��اً، وقيادياً، وبدنياً مما يحقق روؤية وتوجيهات القيادة العامة 
للقوات امل�سلحة، اإلى جانب ال�ستمرار يف رفع امل�ستوى الأكادميي وحتقيق النتائج العالية 
يف المتحان��ات التكميلية العاملي��ة اخلارجية، وتعميم ا�ستخ��دام التقنيات الإلكرتونية 
باأنواعها وم�ساعدات التدريب املتط��ورة الذكية SMARTBOARD، وتطبيق اأف�سل 
التقني��ات الإلكرتونية لنظ��ام المتحان��ات، وال�ستمرار يف تخريج طلب��ة قادرين على 
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اللتح��اق باجلامعات العاملية بدون �سنة حت�سريية، ورفع ن�سبة القبول واأ�سلوب اللتحاق 
باملدر�سة، وامل�ساركة يف اجلوائز العاملية التي تتم يف الدولة.

مدر�صة �صلح املدفعية 
ج��اءت فكرة تاأ�سي�س مدر�س��ة املدفعية كجناح تدريب بكتيبة حم��دان بن زايد الأول 
�سن�ة 1972، بتوجيه�ات من القي��ادة العلي��ا، ثم تط��ور ه��ذا اجلن��اح واأطل��ق علي��ه 
ا�س��م مدر�س��ة تدريب املدفعية، ومت ف�سلها عن كتيبة حم��دان بن زايد الأول بتاريخ 3/ 
12/ 1973. اأم��ا املرحلة الثالثة فج��اءت بت�سكيل املدر�سة بتاريخ 1/ 2/ 1976، وجاء 

افتتاح مع�سك�ر مدر�س�ة املدفعية احلايل ر�سمياً يف 26/ 12/ 2001 حتت رعاية �ساحب 
ال�سم��و ال�سيخ حممد بن را�س��د اآل مكتوم، نائب رئي�س الدول��ة رئي�س جمل�س الوزراء 

حاكم دبي، رعاه اهلل.

املهام: 
تق�وم مدر�ش�ة املدفعي�ة بت�دريب الكوادر من �شب�اط و�ش�باط �شف واأف�راد طبقاً للمهن�ة 
التي �سيتم ت�سنيفهم فيها بعد تخرجهم من الدورة املقررة لهم، حيث يتم توزيعهم على 

وحدات املدفعية عن طريق قيادة �سالح املدفعية وبح�سب حاجة الوحدات.

الأهـداف: 
تتمث��ل اأهم اأه��داف هذه املدر�شة يف تدريب وتاأهيل ال�شب��اط للقيام مبختلف الوظائف 
من م�ستوى قائد ق�سم حتى م�ست��وى قائد كتيبة مدفعية، بالإ�سافة اإلى تدريب وتاأهيل 
ال�شب��اط للعمل بوظائف الرك��ن يف �شالح املدفعية، وتدريب وتاأهي��ل ال�شباط للعمل 
كمدرب��ني ف���ي مدر�شة ووح��دات املدفعية، وكذل��ك تدريب وتاأهي��ل �شباط ال�شف 
واإعداده��م للعمل باملهن والوظائف املختلفة بوحدات املدفعية، وتدريب واإعداد �شباط 
ال�س��ف من خمتلف امله��ن للعمل كمدرب��ني يف املدر�سة والوح��دات. وتقوم املدر�سة 
باإع��داد وحتديث مراج��ع التدريب بالتن�سيق مع اجلهات املعني��ة، مع امل�ساركة يف اإجراء 
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التج��ارب على الأ�سلحة واملعدات املخطط ا�ستحداثها يف �سالح املدفعية واإعداد مناهج 
للتدري��ب عليها بعد اإق��رار ا�ستخدامها، وتقوم كذلك بامل�سارك��ة يف توحيد الكرا�سات 

على م�ستوى جمل�س التعاون اخلليجي )الأمانة العامة ملجل�س التعاون اخلليجي(.

مدر�صة �صلح التموين والنقل
تاأ�س�س��ت مدر�سة �سالح التموين والنقل يف عام 1981، وخالل العقود الثالثة املا�سية 
مت حتديث املدر�سة وتطويرها حتى و�سلت اإلى ما اأ�سبحت عليه اليوم من مكانة مرموقة، 

حيث خرجت املدر�سة الكوادر املوؤهلة ومن جميع املهن الإدارية يف القوات امل�سلحة.
ويف ع��ام 1981 اأن�سئت املدر�سة حتت م�سمى مدر�س��ة امل�ستودعات العامة مبدينة العني 
كجن��اح تدريب مهني لإع�داد الك�وادر الفني�ة والإدارية، ومت دمج مدر�سة امل�ستودعات 
العامة ومدر�سة التزويد والنقل حتت ا�سم مدر�سة ال�سوؤون الإدارية، ويف 1/ 10/ 1988 
مت �س��م املدر�ست��ني معاً، وا�ستمر احل��ال حتى �سنة 2004، وحتدي��داً يف 2004/4/23 
حي��ث ان�سمت مدر�س��ة ال�سوؤون الإدارية ل�سالح التموي��ن، ومت تعديل م�سمى مدر�سة 

ال�سوؤون الإدارية لي�سبح مدر�سة �سالح التموين والنقل حالياً.

املهام:
يت��م عقد ال��دورات التخ�س�سية التاأهيلي��ة والتاأ�سي�سية واملتقدمة جلمي��ع املهن املطلوبة 
لت�سكي��الت ووحدات القوات امل�سلح��ة، وحتمل املدر�سة على عاتقه��ا تدريب وتاأهيل 
واإعداد الكوادر الب�شرية من ال�شباط و�شباط ال�شف والأفراد ومدنيي قواتنا امل�شلحة يف 

جمال الإدارة والإمداد وعلوم احلا�سب الآيل وغريها.

مدر�صة الدروع
مت ت�سكي��ل اأول خلي��ة لل��دروع يف 15/2/ 1969، وذلك باإن�ساء جن��اح للتدريب تابع 
لل��واء خالد بن الوليد املدرع مكون من جناحني رئي�س��ني، هما: جناح املدفعية وجناح 
ال�سواق��ة. ويف ع��ام 1974 �سميت املدر�سة با�سمها احلايل، وت�سكل��ت من قيادة واأربعة 
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اأجنحة وه��ي: جناح املدفعية، وجناح ال�سواقة وال�سيانة، وجناح م / د،  وجناح الثقافة. 
ويف عام 1975 متت اإ�سافة ثالثة اأجنحة هي: الإ�سارة والتعبئة وجناح التطوير والتجهيز. 
ويف عام 1985 اأ�سبح��ت مدر�سة الدروع كياناً م�ستقاًل، حيث ا�ستقلت عن لواء خالد 
ب��ن الوليد املدرع )جمموعة لواء را�سد بن �سعيد اآل مكتوم /5 حالياً( وبقيت بامل�سمى 
نف�س��ه والتنظيم ذات��ه، اإل اأنها ما لبثت اأن ان�سمت ملعهد الق��وات الربية يف 1993، ثم 
انف�سل��ت عنه يف �سنة 1996 لت�سبح مدر�سة الدروع بالتنظي��م ال�سابق نف�سه. ويف عام 
1999 اأ�سي��ف لها جناح امل�سبهات وجناح البحث والتطوير قبل اأن يتم يف عام 2000 

تعديل كامل يف تنظيم املدر�سة بعد نقل ق�سم الناقالت وق�سم م/د من املدر�سة لت�سبح 
متخ�س�س��ة يف الدباب��ات لوكلري، واأ�سب��ح التنظيم ي�سم فقط: جن��اح الدبابات، جناح 

التعبئة، جناح امل�سبهات، جناح البحث والتطوير.
ويف 2003/9/28 مت اإ�ساف��ة جن��اح التدريب الع��ام الذي يتاألف م��ن ق�سم الفرو�سية 
وق�س��م التدريب العام وق�س��م امليادين وق�سم الرتبية الع�سكري��ة، ومن ثم مت حل جناح 

امل�سبهات ودجمه يف باقي الأجنحة.

املهام: 
تق��وم مدر�شة الدروع بتدريب وتاأهيل �شباط واأفراد الت�شكيالت والوحدات املدرعة يف 
جمال ال�ستخدام التخ�س�س�ي والتعب�وي، م�ن م�ست������وى دورة تاأ�سي�سية دروع رتب 
اأخ��رى، وحتى م�ستوى ق��ادة كتائب دروع، بالإ�سافة اإلى دورت��ي اأركان �سغرى ودورة 
تاأهيل مدربني �شباط دروع، وتقدمي الن�شح للقوات الرية يف جمال الت�شليح والتدريب، 

والتجهيز والتطوير، والتقييم للوح�دات وال�شباط والأفراد يف تخ�ش�ض الدروع.

مدر�صة التمري�ش
تاأ�س�س��ت اخل��دم�����ات الطبي��ة حت��ت م�سمى »مدر�س����ة التم�ري�س« يف عام 1970 
، حي��ث كان يعق���د فيه��ا دورات ق�س���رية يف التمري�س واأ�س�ا�س�ي�ات��ه، ثم تط��ورت 
تلك ال��دورات واأ�سبح�ت املدر�س��ة مرك��زاً لتدري��ب اخلدم���ات الطبي��ة، واأعيدت 
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ت�سميته����ا ) مبدر�س����ة اخل��دم���ات الطبي����ة ( يف ع���ام 1985. 
والهدف م��ن اإن�ساء هذه املدر�سة هو اإعداد الك��ادر الب�سري الع�سكري يف جمال املهن 
الطبية لت�سمل دورة ممر�س قانوين باإ�سراف كلية التقنية العليا ملدة اأربع �سنوات، ودورات 
متهيدي��ة للغة الإجنليزي��ة وامل�سطلحات الطبي��ة والعلوم، ودورات ترفي��ع يف مهنة ممر�س 
عملي وم�ساعد ممر�س، وفني خمترب وغريها الكثري، اإلى جانب دورات يف ال�سحة العامة 

والإ�سعافات الأولية. 

مدر�صة خوله بنت الأزور
مت تاأ�سي���س مدر�س��ة خوله بنت الأزور يف ع��ام 1990، حيث ي�سم��ل برنامج التدريب 
مو�سوع��ات امل�ساة وا�ستخ��دام الأ�سلحة اخلفيف��ة والرماية والرتبي��ة البدنية واملهارة يف 
املي��دان والتعبئة واخلارطة والبو�سلة والإدارة العامة، وي�سمل املنهج اإلى جانب ال�سوؤون 
الع�سكرية التي تهم املجندة بعد التخرج جانباً اأكادميياً يهتم بالأمور العلمية البحتة مثل 

احلا�سب الآيل والطباعة ومادة الثقافة العامة وغريها من املواد . 

الرتبية الع�صكرية باملدار�ش 
قام��ت القوات امل�سلحة مبد رافدها الع�سكري اإلى املدار���س احلكومية لدولة الإمارات، 
فجعلت من مادة الرتبية الع�سكرية مادة ذات قيمة وهدف تدعو اجليل الواعد وال�ساعد 
لفه��م مبادئها ومعرف��ة اأ�سا�سياتها، حيث يحظ��ى طالب الثانوي��ة يف املدار�س احلكومية 
باهتم��ام خا�س، لأنه ُيعت��رب رافداً مهماً يف عملي��ة التنمية الب�سري��ة يف الدولة باعتباره 
ال�سري��ان املغذي للجامعات واملعاهد والكليات، ولذلك حر�ست القوات امل�سلحة على 
اإدخ��ال مادة الرتبية الع�سكرية يف املدار�س الثانوي��ة لغر�س الأهداف ال�سامية يف نفو�س 
الط��الب، فانطل��ق م�سروع تطبيق مادة الرتبي��ة الع�سكرية كم��ادة اأ�سا�سية �سمن خطة 

الدرا�سة لطالب املرحلة الثانوية. 
ويه��دف برنام��ج الرتبية الع�سكري��ة يف اإطاره الع��ام اإلى غر�س القيم واملب��ادئ الوطنية 
ل��دى ال�سب��اب لتهيئة واإعداد اأجيال واعي��ة باأهمية الوطن و�س��رورة حمايته واأمنه، يف 
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اإط��ار الر�سال��ة الوطنية الهادفة لتوحيد اجله��ود وغر�س املبادئ الوطني��ة والأخالقية يف 
نفو�س جي��ل امل�ستقبل من ال�سب��اب املواطن، وخف�س معدلت النح��راف ال�سلوكي 

والجتماعي ورفع معدلت التفوق العلمي. 
واأك�سب��ت الرتبية الع�سكري��ة الطالب مهارات علمي��ة وعملية وميدانية، مب��ا يفتح اأمام 
الطال��ب جمالت اأرحب لالطالع عل��ى امل�سادر املعرفية وامل�ستج��دات الع�سرية على 
اخت��الف اأنواعه��ا، كما اأ�سافت للموؤ�س�س��ات التعليمية بعداً تربوي��اً يهدف اإلى �سقل 
ال�سخ�سي��ة وت�سليحها بالرجولة واحلكمة واملعرفة . وفيم��ا يتعلق بالطالب فقد اأوجدت 
الرتبي��ة الع�سكرية لدى الطالب جتان�ساً عقلياً وعملياً مع احلياة الع�سكرية، ومن اأهم ثمار 
ذل��ك التجان�س الروح الن�سباطي��ة لدى الطلبة، وحثهم على التحل��ي باملبادئ والقيم 
احلميدة، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، والإملام باملبادئ الع�سكرية الأ�سا�سية. 

اأكادمييات ع�صكرية عاملية �صهرية
اأكادميية »�صاند هري�صت« الع�صكرية الربيطانية 

تعد اأكادميي��ة �ساند هري�ست امللكي��ة الع�سكرية الربيطانية اإح��دى اأ�سهر كليات العامل 
الع�سكري��ة على امل�ستويني الأكادميي والعملي، وقد تخرج م��ن الكلية نخبة وا�سعة من 
قادة الع��امل، اأبرزهم على امل�ستوى املحلي �ساحب ال�سم��و ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، والفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، وكذلك 
اأجن��ال �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�س��د: ال�سيخ را�سد وال�سيخ حمدان وال�سيخ 
ماج��د وال�سيخ من�س��ور. وعلى امل�ستوى الإقليم��ي جاللة ال�سلط��ان قابو�س بن �سعيد 
�سلطان عمان، وال�سيخ حمد بن خليفة اآل ثاين اأمري قطر ال�سابق، وامللك عبد اهلل الثاين 
ب��ن احل�سني عاهل الأردن، و�سلطان برون��اي ح�سن بلقية. وعلى امل�ستوى الدويل ال�سري 
وين�ست��ون ت�سر�سل رئي�س الوزراء الربيطاين الأ�سبق. واأُن�سئت الأكادميية عام 1947 يف 
�ساند هري�ست، وهي بلدة �سغرية ل ي�سكنها اأكرث من 22 األف ن�سمة وتقع جنوب غرب 
مقاطع��ة بريك�ساي��ر ال�سهرية، وقد در�س اأو تدرب يف �سان��د هري�ست � وهو ال�سم الذي 
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ُيطل��ق اخت�ش��اراً على الأكادميية � جميع �شباط اجلي���ض الريطاين وعدد كبري من قادة 
اجلي�س يف العامل، ودر�س فيها الأمري هاري اأمري ويلز و�سقيقه الأمري وليام.

و�شان��د هري�ش��ت ه��ي الآن الأكادميية الريطاني��ة الوحيدة املنوط به��ا تدريب ال�شباط 
املبتدئني يف اجلي�ض الريطاين، وذلك بعد اإغالق كلية تدريب ال�شباط يف األدر�شوت.

ويتع��ني على معظ��م �شباط اجلي���ض النظام��ي الريطاين اجتي��از املق��رر التعليمي يف 
الأكادميي��ة، والذي ُيدر�س على م��دار 44 اأ�سبوعاً، وذلك قبل اأن ينالوا الدرجة العلمية 
الت��ي توؤهلهم لاللتح��اق باجلي�س، وعادة ما تلي احل�سول على ه��ذا املقرر دورة تدريبية 

اإ�سافية يح�سل عليها الطلبة لتاأهيلهم ب�سكل خا�س.
وتوج��د بالكلية دورات تدريبية اخت�سا�سية اأق�سر يف مدتها، وُتخ�س�س ملْن يطلق عليهم 
»ال�شباط الفنيون«، من اأمثال الأطب��اء واأطباء الأ�شنان والأطباء البيطريني والق�شاو�شة، 

وُتعقد تلك الدورات التدريبية على امتداد ثالثة اأ�سابيع لكل دورة.
كم��ا تقدم الأكادميية ت�شكيلة خمتلفة من الدورات التدريبية الأخرى لل�شباط، وحتتوي 
عل��ى اأق�سام اأكادميي��ة ذات �سمعة معروفة عل��ى امتداد العامل يحا�س��ر فيها كوكبة من 
اأ�سات��ذة اجلامعات، وهي اأق�س��ام درا�س��ات الإدارة والت�سال وق�سم ال�س��وؤون الدولية 

والع�سكرية وق�سم درا�سات احلروب.
وتق��دم الأكادميية ت�سكيلة متنوعة م��ن املقررات والدورات التدريبي��ة تبداأ جميعها يف 
اأ�سه��ر يناير ومايو و�سبتمرب من كل عام، وي�سم كل مقرر درا�سي نحو 270 طالباً، ين�سم 
كل طال��ب منهم اإل��ى ما يطلق عليه ا�سم �سرية، حيث توجد ع�س��ر �سرايا يف الأكادميية 
يراأ���س كل منه��ا قائد ع�سكري برتبة ميج��ور، ويطلق على كل �سري��ة منها ا�سم معركة 
�سه��رية �سارك فيها اجلي���س الربيطاين، مثل �سرية فوكالند و�سري��ة ماليا و�سرية ووترلو 
و�سري��ة غزة وغريه��ا، وهناك قائد م�سوؤول م�سوؤولية كاملة ع��ن الأكادميية، وهو يف العادة 

يكون �سابطاً برتبة ميجور جرنال )لواء(.
تع��د الأكادمييات، واملعاه��دة الع�سكرية يف دولة الإمارات العربي��ة املتحدة معامل بارزة 
م��ن معامل النه�سة وتطور م�سرية التنمية، وموؤ�سراً وا�سحاً على تكاملية اخلطط التنموية 
و�سموليتها بحيث ت�سمن خمتلف قطاعات العمل وجمالته يف الدولة، اإذ �سار التعليم 
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الع�سك��ري داعماً رئي�سياً للتنمية على م�ستوى اخلريجني املوؤهلني يف املجال الع�سكري، 
واأي�س��اً على م�ستوى م�ساركته يف تاأهيل قيادات قادرة على اإدارة قطاعات العمل املدنية 
بكف��اءة واقتدار من خ��الل كلية الدفاع الوطن��ي وكلية القادة والأرك��ان وغريهما من 

املوؤ�س�سات الع�سكرية رفيعة امل�ستوى•

امل�صادر:
� وزارة الدفاع، دولة الإمارات العربية املتحدة، املوقع الإلكرتوين:
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الصناعات العسكريـة في اإلمـارات...

مؤشرات وأبعاد استراتيجية

خ��الل �سه��ر فرباير 2011، ك�سفت الق��وات امل�سلحة الإماراتية ع��ن خطة ا�سرتاتيجية 
لبن��اء قاعدة �سناعات ع�سكرية يف خمتلف املجالت يف الدولة، وقال معايل اللواء عبيد 
احلريي �سامل الكتبي املتحدث الر�سمي با�سم معر�س الدفاع الدويل »اآيدك�س« اإن هناك 
خطة ا�سرتاتيجية لبناء قاعدة �سناعات ع�سكرية يف خمتلف املجالت يف الدولة، م�سرياً 
اإلى حتف�يز امل�سّنعني الإم�اراتي�ني عرب اإبرام �سفق�ات عدة معهم لتاأ�سي�س تلك القاعدة. 
وق��ال: »اإنن��ا ن�سجع ال�سركات الوطني��ة التي متتلك جودة ت�ساه��ي مثيالتها الأجنبية«، 
مو�سح��اً اأن الإمارات متتلك اأف�سل موقع على اخلارطة العاملية لتجربة الأ�سلحة اخلا�سعة 
للتج��ارب، واأن تلك التج��ارب والختبارات تدعم اخل��ربات الت�سنيعية للمواطنني يف 
املج��ال الع�سكري، وذك��ر اأن »القوات امل�سلح��ة الإماراتية حتر�س عل��ى ال�ستفادة من 
التقني��ات احلديث��ة، لتوفري اأكرب قدر م��ن احلماية الإلكرتونية لها، مث��ل غريها من دول 
الع��امل«، مبيناً اأن الإمارات » �ست�سبح يف امل�ستقب��ل القريب موقعاً مهماً لتوريد الأنظمة 
الع�سكرية على م�ستوى منطقة ال�سرق الأو�سط، بف�سل جودة منتجها، وتناف�سية اأ�سعارها، 

وما تقدمه ال�سركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع«.
ويعك�س الهتمام بتطوير ال�سناعات الع�سكرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة، العديد 

من الأبعاد احليوية، ومن اأهمها:
� متث��ل ال�سناعات الع�سكري��ة يف دولة الإمارات اأحد مظاهر التق��دم ال�سناعي والتقني 
الذي ت�سهده الدولة، حيث يعد هذا القطاع مكماًل ملنظومة التقدم والتطور يف الكثري من 
جمالت الت�سنيع املدين مبختلف املجالت، اإذ اأ�سبحت الإمارات قاعدة �سناعية ل�سلع 
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ا�سرتاتيجية عدة منها الأملونيوم و�سناعات البناء والت�سييد، والبرتوكيماويات وال�سناعات 
التقنية بالغة الدقة وغري ذلك، وبالتايل فاإن الهتمام بقطاع الت�سنيع الع�سكري اإمنا يندرج 

�سمن منظومة متكاملة للتطوير ال�سناعي والتقني يف الدولة.
� ميث��ل الت�سنيع الع�سكري البعد الآخر لال�ستف��ادة من الإجنازات النوعية التي حققتها 
الدول��ة يف حماور اقت�سادية اأخرى مثل �سناعة املعار���س، حيث يعد معر�س »اآيدك�س« 
اأح��د اأ�سخم واأهم الواجهات العاملية التي تتبارى كربيات ال�سركات الدفاعية يف عر�س 
منتجاتها من خالله، وبالتايل فاإن الت�سنيع الع�سكري يبدو مبنزلة خطوة لزمة لال�ستفادة 

من الفر�س التي توفرها الدولة لآخرين يف جمال الت�سنيع الع�سكري.
� ميكن النظر اإلى الت�سنيع الع�سكري باعتباره دعامة جديدة لربامج وخطط تنويع م�سادر 
الدخ��ل التي قطعت دولة الإمارات فيها �سوطاً كب��رياً وحققت اإجنازات نوعية يعتد بها، 

ومن �ساأن الت�سنيع الع�سكري اأن يعزز التقدم املحقق على هذا ال�سعيد.
� تع��د قاع��دة الت�سنيع الع�سك��ري مظهراً مهم��اً من مظاه��ر ال�سيادة الوطني��ة، وتوفري 
هام���س مناورة حقيقي ل�سناعة القرار ال�سيا�سي، لتبن��ي ال�سيا�سات املنا�سبة التي حتقق 
امل�شال��ح الوطنية، وبالتايل فاإن ال�شناع��ات الع�شكرية ذات ارتباط وثيق، بل قد انطلقت 
ا�سرتاتيجيات الت�سنيع الع�سكري من حماور عديدة، كان اأهمها تعزيز دور ال�ستثمارات 

الإماراتية وتوجهها �سطر ال�ستثمار يف قطاعات الت�سنيع الع�سكري.
� متتلك دول��ة الإمارات العربية املتحدة �سبكة عالقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة 
يف جمال الت�سنيع الع�سكري، ويف مقدمتها الوليات املتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرن�سا 
ورو�سي��ا، ف�ساًل عن عالقات التعاون القوية التي تربطها بدول اأخرى متفوقة تكنولوجياً، 
ومتتل��ك اأي�ساً ر�سيداً جيداً يف جم��ال الت�سنيع الع�سكري، مثل كوري��ا اجلنوبية والهند 
وغريهم��ا، وبالتايل ف��اإن فر�س بناء �سراكات قوي��ة مع هذه الدول قائم��ة، ما يعزز فر�س 
جن��اح هذا القطاع الوليد يف دولة الإمارات العربية املتحدة ويوفر له اآفاق النجاح وفر�سه، 
ول�سيم��ا اأن الدول��ة تتبنى �سيا�س��ات قائمة على ت�سجيع ال�ستثم��ارات يف هذا املجال 
احليوي، كما توفر اأي�ساً غطاء قوياً لل�سناعات الع�سكرية النا�سئة بالدولة من خالل منحها 
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اأولوي��ة تزويد الق��وات امل�سلحة الإماراتية باحتياجاتها من املع��دات الع�سكرية التي يتم 
ت�سنيعها يف م�سروعات داخل دولة الإمارات العربية املتحدة.

� اإن وج��ود مئات ال�سركات الدفاعية على اأر�س الإم��ارات كل �سنتني خالل فعاليات 
معر���س »اآيدك�س« ميثل اأف�س��ل فر�سة لالحتكاك باخلربات والتط��ورات التقنية العاملية 
يف ه��ذا املجال، كما ٌيع��د اأي�ساً فر�سة مثالية لل�سركات العاملي��ة للتعرف على اإمكانيات 
وق��درات دولة الإمارات، ما يول��د فر�ساً هائلة لإقامة �سراكات التعاون من خالل �سمان 

م�سالح م�سرتكة للجانبني.
� اإن التق��دم والتط��ور يف قط��اع ال�سناعات املدني��ة بدولة الإم��ارات يف جمالت كثرية 
�سينعك�س بالتبعية على ال�سناع��ات الع�سكرية القائمة يف الدولة، ويجعل تطورها ومنوها 

اأمراً بديهياً يف ظل بيئة العمل املحلية التي تتواجد بها.
� اإذا ك��ان امل�ستوى الثقايف والتاأهيل العلمي لأفراد القوات امل�سلحة حمدداً رئي�سياً ملدى 
قدرة اجليو�س على ا�ستيعاب التقنيات والعتاد الع�سكري احلديث وا�ستخدامهما بفعالية 
يف �ساحة املعركة، فاإن اهتمام القوات امل�سلحة الإماراتية بتاأهيل وتدريب اأفرادها، �سباطاً 
وجن��وداً علمياً ومعرفي��اً، يعظم فر�س ال�ستفادة من التط��ور احلا�سل يف جمال الت�سنيع 
الع�سك��ري بالدولة، ويجعل هذه ال�سناعات ت�ساير احتياج��ات القوات امل�سلحة واملهام 

ال�سلمية التي تقوم بها يف كثري من الظروف واملناطق اجلغرافية.

ال�صناعات الع�صكرية والتوجهات ال�صيا�صية
برغ��م اأن ال�سناعات الع�سكرية يف اأي دولة م��ن دول العامل ت�سب مبا�سرة يف �سلة دعم 
قدراته��ا الت�سليحية والقتالية والعملياتية، فاإن هذا الدعم النوعي ل يعني بال�سرورة ميل 
هذه الدولة اإلى تبني �سيا�سات عدوانية جتاه الآخرين، ول يعني اأي�ساً »ع�سكرة ال�سيا�سة« 
�س��واء من خالل فك��رة العتداد بالقوة الع�سكري��ة املتوافرة لدى الدول��ة، اأو بروز نفوذ 
جممعات الت�سنيع الع�سكري هائلة ال�ستثمار يف �سناعة القرار ال�سيا�سي وتوجيهه خلدمة 
م�سال��ح هذه ال�سناعات، فهناك العديد من ال��دول التي متتلك قاعدة ت�سنيع ع�سكري 
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قوية، وتتم�سك ب�سيا�ساتها ال�سلمية وحتر�س على دعم الأمن وال�ستقرار العاملي، ولذا ل 
ميكن اعتبار اهتمام دولة الإمارات العربية املتحدة بالت�سنيع الع�سكري مبنزلة توجه جديد 
من �ساأنه حدوث تعدي��ل اأو تغيري يف ال�سيا�سات اخلارحية، اإذ توؤكد دولة الإمارات دوماً 
حر�سها ال�سديد على الأمن وال�سلم العامليني، وحتر�س على اأن تكون منوذجاً يف اللتزام 
بالقانون والأعراف الدولي��ة، و�سيا�سة ح�سن اجلوار وعدم التدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
للدول، وبالتايل يبقى من البديهي القول اإن الإجنازات التنموية املحققة حتتاج اإلى داعم 
رديف من ال�سناعات الع�سكرية، واأي�ساً بالدرجة ذاتها من الأهمية اإلى غطاء قوي يردع 
الآخرين عن اأي تفكري يف النيل من التجربة التنموية املتميزة يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، اأو التاأثري فيها �سلباً باأي طريقة من الطرق. وهناك العديد من الرباهني والدلئل 
على ذلك منها اأن دولة الإمارات العربية املتحدة، وبرغم امتالكها منظومة ت�سلح متقدمة 
ج��داً مقارن��ة بالعديد من دول ال�سرق الأو�س��ط، ل متيل اإلى ا�ستعرا���س القوة والنفوذ 
مثلما يحدث ب�سكل معتاد من جانب بع�س الدول، ولجتري مناورات اأو تدريبات خارج 
الأطر املهنية الحرتافية التي ت�ستهدف تطوير القدرات العملياتية واخلططية والتكتيكية 
للقوات امل�سلحة، حيث يالحظ املراقب اأن ال�سيا�سات يف هذا ال�ساأن ل تنف�سل، فالهدوء 
والكيا�سة والر�سانة التي متيز ال�سيا�سة اخلارجية لدولة الإمارات العربية املتحدة هي اأي�ساً 
م��ا يحكم توجه��ات ومبادئ الفكر القت��ايل والتنظيمي والعقي��دة الع�سكرية املطبقة يف 

القوات امل�سلحة لدولة الإمارات.

طفرة نوعية يف ال�صناعات الع�صكرية الإماراتية
�سهدت ال�سناعات الع�سكرية الإماراتية تطورات فارقة يف ال�سنوات الأخرية، وبداأت يف 
الدخ��ول يف مناف�سة حقيقية مع نظرياتها على امل�ستوى العامل��ي، ويف هذا الإطار حتديداً 
ي�س��ار اإلى  »�سركة اأبوظبي لبناء ال�سف��ن« و�سناعة الأ�سلحة الفردية يف جممع »كراكال« 
وت�سنيع طائ��رات بدون طيار يف �سركة »اأدا�سي« و�سركة »برك��ان« لت�سنيع الذخائر، وقد 
يك��ون من باب املفارق��ة اأن غالبية هذه ال�سركات ميكن اأن تكون معروفة عاملياً، خ�سو�ساً 
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للمهتم��ني واخلرباء يف هذا املجال، ولكنها قد ل تك��ون على امل�ستوى ذاته من ال�سمعة 
وال�سه��رة على امل�ست��وى املحلي ب�سبب تخ�س�سية اإنتاجها، ولك��ن هذا ل ينفي قدراتها 
ومكانته��ا الت�سنيعية املتنامية، والت��ي و�سعتها يف م�سمار املناف�س��ة العاملية بني كربيات 

�سركات الت�سنيع الع�سكري يف العامل.
وقد بداأت دولة الإمارات العربية املتحدة يف اإنتاج اأكرب كمية من املعدات الع�سكرية، يف 
حماول��ة للحد من التبعية الأجنبية يف ه��ذا املجال ال�سرتاتيجي، وامل�ساعدة على تنمية 
الت�سنيع الوطني، فتمكنت �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن ADSB من اإنتاج جمموعة من 
ال�سف��ن، ولدى الإمارات برنام��ج خم�س�س لت�سميم وتطوير واإنت��اج 5 اإلى 6 اأنواع من 
ال�سف��ن احلربية املخ�س�سة لالإبح��ار يف مياه �سحلة يف اخلليج العرب��ي، كما اأنها اأنتجت 
وتنتج الذخائر، ومركب��ات النقل الع�سكرية، والطائرات التي تطري بدون طيار والأ�سلحة 
ال�سغرية، بالإ�سافة اإلى تطوير طائرة تدريب ومقاتلة خفيف��ة تعتم��د على تقني�ة التخفي 

.EADS تدعى »ماكو«، وذلك يف تعاون بني القوات اجلوية الإماراتية و�سركة
وكانعكا�س للتطور احلا�س��ل يف ال�سناعات الع�سكرية الإماراتية �ساركت دولة الإمارات 
باأك��رب جناح يف معر�س »اآيدك�س 2011« مب�ساحة جتاوزت 12 األف مرت مربع، حيث �سم 
اجلن��اح معظم ال�سركات الإماراتية امل�ساركة يف احل��دث، والتي بلغ عددها 169 �سركة، 
�سم��ت ت��وازن القاب�سة، و�سركة مبادل��ة للتنمية، وهيئة تنظيم الت�س��الت وغريها من 

ال�سركات الوطنية البارزة.
وكان من اأبرز ال�سناعات الع�سكرية الوطنية املعرو�سة يف »اآيدك�س 2011«، �سيارة النمر، 
التي اأنتجتها �سركة منر لل�سيارات التابعة ل�سركة توازن القاب�سة، لتكون اأول اآلية ع�سكرية 
م��ن هذا النوع يتم اإنتاجها يف الدولة، حيث تتمّيز باأدائها العايل يف الظروف ال�سحراوية 
ال�سعبة، وتتمتع بدفع �سدا�سي اأو رباعي، ويتم اإنتاج هذه ال�سيارة ل�ستخدامات القوات 
امل�سلح��ة بنوعني: مدّرع واآخر غري مدّرع، كما عر�س��ت �سركة كاراكال الدولية، املُ�سّنع 
الوطني الأول لالأ�سلحة اخلفيف��ة يف الدولة، جمموعة من اأحدث الأ�سلحة التي ت�سعها 
كمناف���س حقيقي لكب��ار منتجي الأ�سلح��ة اخلفيفة يف العامل، كم��ا عر�ست جمموعة 
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ال�سركات التابعة ل�»مبادلة« مثل »بيانات«، جمموعة من اأحدث التقنيات لتقدمي خدمات 
امل�سح اجلوي وجمع املعلومات، و»الياه �سات« التي ت�ستعر�س جمموعة ممّيزة من خدمات 

الت�سالت الف�سائية متعددة الأغرا�س لعمالئها يف املنطقة. 

ADSB صركة اأبو ظبي لبناء ال�صفن�
تاأ�س�س��ت �سركة »اأبو ظب��ي لبناء ال�سفن« يف عام 1996 ك�سرك��ة م�ساهمة عامة اإماراتية 
تعمل يف بناء واإ�سالح وترميم و�سيانة وتطوير ال�سفن احلربية التابعة لدول جمل�س التعاون 
ل��دول اخلليج العربية، ومتتلك حكوم��ة اأبو ظبي 10% من اأ�سه��م ال�سركة، فيما متتلك 
�سركة مبادلة للتنمية  40% اأما ال� 50% املتبقية فهي مملوكة لعدة اآلف من امل�ساهمني 
الأفراد، فيما ت�سكل �سناعة ال�سفن احلربية ما ن�سبته 80% من اإجمايل اأعمال ال�سركة.

وتدي��ر »�سركة اأبو ظبي لبناء ال�سفن« اأحد اأحدث اأحوا�س بناء ال�سفن احلربية يف منطقة 
اخلليج العربي؛ اإذ تتولى اإجناز اأكرث من 200 عملية اإ�سالح و�سيانة لل�سفن �سنوياً، ويرتكز 
معظمه��ا يف الأحوا�س اجلافة، فيما متتلك حو�س بناء ال�سف��ن الوحيد يف املنطقة القادر 
عل��ى توفري خدمات بناء وجتديد واإ�س��الح وحتديث ال�سفن احلربية املعقدة بطول يتجاوز 

80 مرتاً وعر�س يفوق 20 مرتاً.

وتق��وم ال�سركة ببناء الزوارق احلربية من فئة RHIB بطول 10 اأمتار، والطرادات احلربية 
من طراز Corvettes بطول 72 مرتاً، وخدمات اإ�سالح وجتديد وحتديث ال�سفن احلربي�ة 

ك�سيانة املن�سة الرئي�سية لالرتقاء مب�ستوى اأداء وكفاءة اأنظمة القتال.
وتتمت��ع �سركة اأبو ظبي لبناء ال�سفن مب�ستوى ع��ال من اخلربة الفنية، والقدرات املهنية، 
فيم��ا تعترب البحري��ة الإماراتية اأكرب زبائ��ن ال�سركة التي اأطلقت يف يولي��و 2009 فرعاً 
ج�دي�داً لها با�سم �سرك��ة »اخللي�ج للخ�دم�ات اللوج�ستي��ة والإ�س�ن�اد البح��ري«، من 
خ�الل حتال�ف مع »بي يف تي �سريفي�س فليت«، وت�سته�دف ال�سرك�ة املتف�رع�ة اجلديدة 
توف���ري حزمة متكامل��ة من اخل��دم��ات البحري����ة اللوج�ستية والفن�ي��ة والتدري��ب، 
اإ�ساف����ة اإلى ال�ست�س��ارات الفن��ية لدعم الأ�ساطي��ل البحري���ة، وحر�س ال�سواحل، 
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وال�سرط���ة البح��ري��ة، واجله���ات الأمني���ة، والق���وات اخلا�س��ة.
ويف الأول م��ن يوليو ع��ام 2011،  د�سنت »اأبوظب��ي لبناء ال�سف��ن« ال�سركة الرائدة يف 
جمال بناء ال�سف��ن وتوفري خدمات الدعم البحري يف منطقة اخلليج العربي، اأول �سفينة 
جمه��زة بال�سواري��خ من ط��راز »غناط��ة« Ghannatha ل�سالح الق��وات البحرية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة، وذلك يف حو�س بناء ال�سفن التابع لل�سركة يف منطقة امل�سفح 

يف العا�سمة اأبوظبي.
وكان��ت �سركة »اأبوظبي لبناء ال�سف��ن« قد ح�سلت على عقد تنفي��ذ املرحلة الثانية من 
برنام��ج »غناطة« يف العام 2009، وا�ستمل العق��د على بناء 12 �سفينة �سواريخ جديدة، 
وتطوير وحتديث ناقالت اجلنود املبنية يف املرحلة الأولى من الربنامج، وحتويلها اإلى زوارق 

قتالية وزوارق مدفعية.
وعل��ى غرار املرحلة الأولى من الربنام��ج، ت�سارك ال�سركة ال�سويدية »�سويد�سيب مارين« 
Swedeship Marine، وه��ي ال�سري��ك ال�سرتاتيجي ل� »اأبوظب��ي لبناء ال�سفن«، يف 

تط�وي�ر املرحلة الثاني��ة عرب بناء 3 �سفن �سواريخ من اأ�سل 12 �سفين�ة، يف حني تت�ول�ى 
»اأبوظ�بي لبناء ال�سفن« م�سوؤولي��ة اإن�ساء ال�سفن الت�سع املتبقي�ة، ونظراً للمع��دات القتالية 
املعقدة واملنظومة ال�ساروخية املتطورة املوجودة يف ال�سفن، ُتعنى �سركة »اأبوظبي �سي�ستمز 

اإنتجري�سن« ADSI باإجناز جميع عمليات مكاملة املعدات والأنظمة ال�ساروخية.
ويع��د برنام��ج تنفيذ املرحلة الثانية م��ن م�سروع »غناطة« ل�سالح الق��وات البحرية لدولة 
الإمارات اأحد اأهم م�ساريع بناء ال�سفن احلربية التي يجري العمل عليها حالياً يف املنطقة، 
وي�ستم��ل الربنامج على عمليات جتهيز ال�سفن باأحدث اأنظمة الدفع امل�ساعدة والتقنيات 
املتقدمة والأ�سلحة املتطورة، اإلى جانب اأجهزة ال�ست�سعار عن بعد ونظام الإدارة القتالية، 
م��ا يجعله�ا من اأبرز واأه�م املن�س�ات البحري�ة القتالي�ة ال�سغ�رية املدجم�ة املتاحة حالياً، 
وحتم��ل ال�سفن منظوم�ة �سواريخ ومدفعي�ة، ويت��م ت�سنيعه�ا بطول 27 مرتاً من �سبائك 
 MTU الألومني��وم املخ�س�سة لل�سناعات البح�ري��ة، كم��ا جُتهز مبحركي ديزل من طراز
بالإ�س�اف�����ة اإل��ى وح��دات نفث م�ائي م��ن Rolls Royce، وه��ي تعطي ال�سفين�ة 
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الق��درة على الإبح��ار ب�سرع�ة ت�سل اإلى اأك��رث من 23 عق��دة بح�ري��ة. 
وتعليقاً على تلك املنا�سبة، ق��ال حممد �سامل اجلنيبي، املدير التنفيذي ل�سركة »اأبوظبي 
لبن��اء ال�سف��ن«: »نفخ��ر باإطالق �سفين��ة حربية اأخ��رى ل�سالح الق��وات البحرية لدولة 
الإمارات، ويحظى م�سروع »غناطة« باأهمية خا�سة كونه ميثل مبادرة ا�سرتاتيجية اأحدثت 
نقل��ة نوعية على م�ست��وى املفاهيم والإمكانات البحرية، ونحن عل��ى ثقة باأّن بناء �سفينة 
حربية بطول يقل عن 30 مرتاً ومزودة مبدفعية ومنظومة �ساروخية �سيحظى باهتمام وا�سع 
م��ن قبل اأب��رز م�سغلي ال�سفن الإقليمي��ني، وميكن القول باأن هذا الن��وع  يطرح مفهوماً 
جدي��داً يف عامل ال�سف��ن احلربية، ومن املقرر اأن يتم ا�ستكم��ال وت�سليم ال�سفن الثنتي 
ع�س��رة ل�سالح القوات البحرية لدول��ة الإمارات تباعاً، على اأن يك��ون الت�سليم النهائي 

ل�سفينة ال�سواريخ الأخرية خالل العام 2014.

»اأدا�صي« م�صتقبل واعد يف ال�صناعات اجلوية
تع��د �سركة اأبوظبي ل�ستثم��ارات الأنظمة الذاتية »اأدا�سي« اإح��دى ال�سركات الفريدة 
يف جم��ال ال�سناعات الع�سكرية بدولة الإم��ارات العربية املتحدة، حيث يالحظ اخلرباء 
واملتخ�س�سون اأن ال�سركة حتقق قف�زات نوعية يف جمال عملها ب�سكل مدرو�س، اإذ انتقلت 
يف ال�سن��وات الأخ�رية من �سناع�ة الطائ�رات بدون طيار اإلى اأنظم�ة املناطيد عرب اإن�س�اء 
وح���دة لتزوي���د اأنظمة املناطيد، لتلبي���ة الطلب املتزايد على ه�ذا الن��وع من الأنظم�ة 
من قب��ل القطاع�ات احلكومي�ة واخلا�س�ة يف الدول���ة ويف منطق�ة جنوب اآ�سيا وال�سرق 
الأو�سط و�سمال اإفريق�يا. وقالت اأدا�سي، اململوك�ة بالكامل ل�سركة »ت�وازن« الإم�اراتي�ة 
القاب�س���ة، اإن ه��ذه اخلطوة قد ج��اءت كثمرة لتعاونه����ا مع عدد من اأب��رز املوؤ�س�سات 
املتخ�س�س�ة يف اأنظمة املناطيد يف اأوروبا واأمريك�ا ال�سمالي�ة، ويف اإطار توجه�ات ال�سرك�ة 
ل�ستثم��ار خرباتها املكت�سب��ة يف جم�ال الأنظم���ة الذاتي�ة من اأج��ل توف�ري خدم�ات 

متكاملة لعمالئها.
وقالت ال�سركة التي تتمتع بخربات وا�سعة يف ت�سميم وت�سنيع املناطيد الهوائية واأنظمتها، 
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اإن��ه �سوف يتم توفري املناطي��د، بحيث تكون جاهزة لال�ستخدام م��ع وحدة توجيه مثبتة 
على مقطورة و�ساحنة ل�سحب املقطورة، يتم ا�ستخدامها اأي�ساً حلمل قطع الغيار واملعدات 
الإ�سافي��ة وغ��از الهيلي��وم، اأما اخلدم��ات املقدمة للجه��ات احلكومية ف�س��وف ت�ستمل 
اأي�س��اً على �سيارة جمهزة لال�ستخدام كمحطة حتكم اأر�سي��ة، و�سممت املناطيد بحيث 
يتم ت�سغيله��ا بوا�سطة فريق من ثالثة. ويذكر اأن "�سرك��ة اأبوظبي ل�ستثمارات الأنظمة 
الذاتي��ة" هي �سركة تقوم بت�سنيع الطائرات ب��دون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد، 
ويت��م ا�ستخدامها يف احلالت التي يكون فيها وج��ود الإن�سان خطراً اأو غري ذي جدوى 

اقت�سادية. 
وتاأ�س�س��ت �سركة »اأدا�سي« يف مار���س 2007 ك�سركة مملوكة بالكام��ل لتوازن القاب�سة، 
ال�سرك��ة ال�ستثمارية ملكتب برنام��ج التوازن القت�سادي الإمارات��ي، وت�سمل منتجات 
ال�سركة الأنظم��ة اجلوية والأر�سية والبحرية، وتتع��اون ال�سركة ب�سكل وثيق مع القوات 
امل�سلح��ة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث تقوم بتطوير اأنظمة ذات قدرات عالية 
يف حق��ول ال�ست�سعار واملالحة والت�سنيف وتخطيط املهام، وه��ي تبحث حالياً اإمكانية 
اإقام��ة م�ساريع م�سرتكة م��ع عدد من ال�سرك��ات العاملية، واإط��الق منتجاتها يف ال�سوق 

العاملية. 

بركان ... اأول �صركة وطنية ل�صناعة الذخائر
تعت��رب »برك��ان ميوني�سن��ز �سي�ستمز«، اأول �سرك��ة وطنية متخ�س�س��ة يف �سناعة الذخائر 
املتو�سط��ة والثقيلة متعددة ال�ستخدامات. ويوؤكد اخل��رباء اأن النجاح الذي حققته هذه 
ال�سركة يف غ�سون �سنوات قليلة يعود بالأ�سا�س اإلى الدعم الذي تلقاه من جانب الفريق 
اأول �سم��و ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�سلح��ة، حيث يوج��ه �سموه دوماً ب�س��رورة الهتم��ام ببناء قاعدة �سناعي��ة وطني��ة 
ت�وف���ر متطل�ب��ات الق��وات امل�سلح��ة الإماراتي��ة. ووفق��اً لذلك تعمل �سركة »بركان« 
الآن على تلبي��ة احتياج��ات الق��وات امل�سلح�ة لدول�ة الإم��ارات العربي��ة املتحدة من 
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الذخ��ائر متعددة ال�ستخدامات، وتخطط ال�سركة لت�سدير منتجاته��ا اإلى دول جمل�س 
التع��اون لدول اخللي��ج العربي��ة، وال�سركة هي امل�سن��ع الأول من نوع��ه يف الإم��ارات 
ومنطق��ة اخلليج العربي الذي يقوم باإنتاج واختبار وجتمي��ع خمتلف اأنواع الذخائر، مبا يف 
ذل��ك قنابل الطائرات، و�سواري��خ وذخائر املدفعية، والهاون��ات، وذخائر امل�ساة والقوات 

البحرية.
ويوؤك��د م�سوؤولو ال�سرك��ة اأن منتجاتها عالية اجلودة، وتطابق املوا�سف��ات العاملية يف هذا 
املجال، وحتديداً فهي تقوم باإنتاج ذخائر طبقاً للموا�سفات املطبقة عاملياً، خا�سة موا�سفات 
حلف �سمال الأطل�سي )الناتو( فيما يتعلق بالذخائر التي ت�ستخدمها قوات احللف، كما 
يالح��ظ اأن هذه ال�سركة قد اقتحمت جماًل فريداً على �سعيد عملها املتخ�س�س، حيث 
تق��دم خدمة فري��دة من نوعها على م�ست��وى املنطقتني اخلليجي��ة والعربية، وهي خدمة 
تفكي��ك وتدوير الذخائر القدمية وغري ال�ساحلة با�ستخدام و�سائل حديثة و�سديقة للبيئة، 
كما تخطط ال�سركة لتلبية احتياجات القوات امل�سلحة الإماراتية لل�سنوات الع�سر املقبلة 

من الذخائر.
وبف�س��ل امتالك »برك��ان« منطقة خم�س�س��ة للتخل�س بيئي��اً من املتفج��رات والذخائر 
با�ستخ��دام اأحدث تقني��ات التخل�س احلراري من املتفج��رات، ي�سنف اخلرباء ال�سركة 
يف مقدمة ال�سركات العامل��ة يف هذا املجال، ب�سبب ا�ستخدامها اأف�سل اأنواع تكنولوجيا 
التدوي��ر والتخل�س من خملفات الذخائر، وكذل��ك مراعاة كل اجلوانب البيئية الناجمة 

عن عمليات التخل�س والتدوير.
ويذك��ر اأن �سرك����ة »برك����ان ميوني�سن��ز �سي�ستمز« ه��ي م�سروع م�سرتك ب��ني ت��وازن 
 Rheinmetall »القاب�س����ة، وموؤ�س�س��ة اجل�ابر التج��اري�ة، و»رينم�يتال وايف ميوني�سنز
Waffe Munitions الأملاني��ة، وتاأت��ي القوات امل�سلح�ة لدول���ة الإمارات يف مقدم�ة 

املتعاق�دي��ن وال�سركاء ال�سرتاتيجيني م��ع »برك��ان«، وهي اأهم عم���الء ال�سركة، فيما 
تعت��رب دول جمل�س التع�اون لدول اخلليج العربية من اأه��م الأ�سواق امل�ستقبلية لل�سركة 

يف املنطقة.



175

»كراكال«... ق�صة جناح اإماراتية  
تعد » منتجات »كراكال« من الأ�سلحة اخلفيفة منتجات وطنية 100%، وحتظى مبميزات 
تناف�سية عاملية من حيث اجلودة وال�سعر، ومنتجاتها حا�سلة على �سهادة اعتماد من الناتو، 
ومتث��ل الهدف من اإن�سائها يف ت�سني��ع منتج فريد وعايل اجل��ودة، ودخول جمال �سناعة 
الأ�سلحة اخلفيفة الت��ي عادة ما تقوم دول املنطقة با�ستريادها. وا�ستهرت ال�سركة اإقليمياً 
وعاملي��اً ب�سكل لف�ت للنظر بع��د اأن ذاع �سيت م�سد�س »كراك��ال« بو�سفه اأحد اأجود 
واأكف��اأ امل�سد�س��ات يف الع�امل، وق���د �سجلت مبيع�ات امل�سد�س الوطن��ي الذي تنتج�ه 
»كراك��ال«، اأول �سركة وطنية متخ�س�سة يف ت�سني��ع الأ�سلحة اخلفيفة يف الدولة، ارتفاعاً 
تلبية للطلب العاملي املتزايد، اإذ بلغ معدل الإنتاج ال�سنوي 40 األف م�سد�س ت�سدر اإلى  

اأ�سواق عربية وعاملية.
وكان��ت »كراكال« ق��د عقدت �سفقات خ��الل انطالقتها الأولى يف معر���س »اآيدك�س 
2007« اإذ ا�س��رتت الق��وات امل�سلح��ة الإماراتي��ة  10 اآلف م�سد���س، وا�سرتت وزارة 

الداخلية بدورها 10 اآلف م�شد�ض من هذا النوع، بعدما اعتمدته م�شد�شاً ر�شمياً ل�شباط 
ال��وزارة وق��وات الأمن الداخلي، كم��ا ا�سرتت وزارة الداخلي��ة يف مملكة البحرين 500 
قطع��ة. ومن الأمور الإيجابية يف هذا ال�سرح الوطني اأي�ساً اأن اإنتاج م�سد�سات »كراكال« 
يعتمد ب�سورة كبرية على ال�سواعد الوطنية من كوادر ال�سركة، اإذ ي�سكل املواطنون %80 
م��ن اإجمايل القوى العاملة ، كما ت�ستحوذ امل��راأة الإماراتية على وجود قوي وملحوظ يف 
ال�سرك��ة، خ�سو�س��اً يف ق�سم التجميع، ويف �سبتم��رب 2012، د�سن �سمو ال�سيخ حمدان 
ب��ن زايد اآل نهيان ممثل احلاك��م يف املنطقة الغربية رئي�س نادي �سقاري الإمارات، خالل 
افتتاح �سموه فعاليات املعر�س الدويل لل�سيد والفرو�سية، اخلط الإنتاجي اجلديد لذخائر 
»ال�س��وزن« ل�سرك��ة كراكال للذخائر اخلفيف��ة، حيث يعد الأول م��ن نوعه الذي يجري 
ت�سنيعه يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، وي�ستهدف اأ�سواق ريا�سة الرماية.
ويق��وم اأحدث خطوط اإنتاج ذخائر »ال�ش��وزن« التابعة »لكراكال« للذخائر اخلفيفة بتلبية 
احتياجات الرماة الريا�سيني، وت�ستهدف كراكال للذخائر اخلفيفة طيفاً وا�سعاً من العمالء 
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م��ن خالل هذا اخلط الإنتاجي اجلديد، وتت�سم��ن قائمة العمالء كاًل من نوادي الرماية 
والرماة املتخ�س�سني واملحرتفني، بالإ�سافة اإلى اأبرز ال�سخ�سيات املهتمة بريا�سة الرماية.

واأعلن��ت ال�سرك��ة منذ نحو عام تقريب��اً اأنها تخطط لرتياد الأ�س��واق بالوليات املتحدة 
الأمريكية، حي��ث قامت بتاأ�سي�س �سركة »كراكال USA« فيما تعكف حالياً على بلورة 
اتفاقيات مع موزعني اأمريكيني وتهدف ال�سركة الرائدة يف ت�سنيع الأ�سلحة اخلفيفة، اإلى 
بي��ع ع�س��رة اآلف قطعة من م�سد�ساته��ا املتطورة �سنوياً يف الولي��ات املتحدة، التي تعد 
اأك��رب �سوق يف العامل لالأ�سلح��ة املدنية، و�سوف تقوم »كراك��ال« مبدئياً بطرح اثنني من 
منتجاتها يف الأ�سواق الأمريكية، وهما امل�سد�س »كراكال اإف« وامل�سد�س »كراكال �سي«. 
ويذكر اأن »كراك��ال« التي تاأ�س�ست عام 2007 يف اأبوظبي مملوكة بالكامل ل�سركة توازن 
القاب�سة، وهي �سركة لال�ستثمارات ال�سرتاتيجية تركز على تطوير الكفاءات الت�سنيعية 
والتكنولوجية، ونقل املعرفة على املدى الطويل مع الرتكيز ب�سكل حمدد على القطاعات 

الدفاعية.

الياه �صات .... تقنيات متقدمة
من ال�سروري عند احلديث عن التطور احلا�سل يف قطاع ال�سناعات الع�سكرية الإماراتي، 
الإ�سارة اإلى اأن هذا القطاع ل ي�سمل ال�سناعات فقط، بل ي�سم اأي�ساً تقنيات الت�سالت 
احلديثة التي تلعب دوراً بارزاً يف ال�سرتاتيجيات الع�سكرية يف الوقت الراهن، ويتوقع لها 
اأن تك��ون حمور التخطيط الع�سكري م�ستقباًل، ويف ه��ذا الإطار ي�سار اإلى م�سروع »الياه 
�سات« وه��و م�سروع وطني اإمارات��ي، واأول منوذج من نوعه يخ��دم القطاعني الع�سكري 
واملدين يف منطقة ال�سرق الأو�سط حيث يركز على نقل املعرفة واخلربة الف�سائية، اإ�سافة 

اإلى �سراء الأنظمة و�سناعتها.
و ب��داأ تنفيذ هذا امل�سروع العمالق عام 2007 حي��ث راأت القيادة الر�سيدة اأن القوات 
امل�سلحة حتتاج اإلى اأداة ت�ساعدها يف اأداء عملها يف امل�ستقبل، وتكون يف ذات الوقت اأداة 

لال�ستخدامات الع�سكرية احلديثة.
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ويوؤكد خرباء ومتخ�س�سون اأن العمل الع�سكري ال�سبكي املركزي اأ�سبح له مفهوم جديد 
يبن��ى على املعلومات، وكيفية ا�ستغاللها وال�ستفادة منها يف خدمة اجلوانب الع�سكرية، 
ومتطلب��ات اجليو�س احلديثة، ولتبني هذا املفهوم يجب امتالك اأدوات ت�ساعد على نقل 
املعلومات وتربط وحدات القوات امل�سلحة ببع�سها البع�س �سواء داخل اأو خارج الدولة، 
بو�سيل��ة ات�سالت ماأمونة وم�ستقلة ووطنية تغني عن العتماد على الآخرين، وي�سار اإلى 
اأن��ه كان للقيادة العليا توجه باأن يكون هناك م�سروع وطني يخدم القوات امل�سلحة لدولة 

الإمارات، كما يخدم املنطقة ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وق��د وقعت القوات امل�سلحة و»مبادلة للتنمية« الذراع ال�سرتاتيجي ال�ستثماري لإمارة 
اأبوظب��ي اتفاقية مت مبوجبه��ا تاأ�سي�س �سركة »الي��اه �سات« لالت�س��الت الف�سائية لإدارة 
امل�س��روع، وتكون �سريكاً ا�سرتاتيجياً للقوات امل�سلحة، وقد مت بنجاح اإطالق القمر الأول 
ي��وم 23 اإبري��ل 2011 من حمطة »اإيريان �سبي�س« الف�سائي��ة يف مدينة »كورو« يف غوايانا 
الفرن�سي��ة، بينما مت اإطالق القمر الث��اين يف اإبريل 2012 بوا�سطة ال�ساروخ »بورتون« من 
قاعدة »بايكونور كوزمودروم« يف كازاخ�ستان، وي�سمل امل�سروع حمطات طرفية لال�ستخدام 

الع�سكري واملدين داخل وخارج الإمارات.
وتوف��ر الأقمار التي اأطلقتها »الياه �سات« خدمات حلول الت�سالت املدنية والع�سكرية، 
وتلب��ي احتياجات القوات امل�سلح��ة لدولة الإمارات، اإ�سافة اإل��ى دول جمل�س التعاون 
والدول ال�سقيقة وال�سديقة، ف�ساًل عن ربطه �سفارات الإمارات يف اخلارج، وتوفري و�سيلة 
ات�س��الت موؤمنة متكنه��ا من التوا�سل مع اأجه��زة الدولة، خا�سة يف ح��الت الطوارئ 
والكوارث التي قد تتعر�س لها الدول التي تتواجد فيها �سفارات الإمارات، ويوفر القمر 
حلول الت�سالت ال�سوتية واملرئية وات�سالت البيانات، ويوفر للجانب الع�سكري حلول 
الت�سالت الف�سائية الع�سكرية املوؤمنة التي ي�سعب التقاطها، وتكون بياناتها م�سفرة اإلى 
ح��د ما، وتتمتع مبوا�سف��ات ع�سكرية اأمنية ي�سعب اخرتاقها م��ن اأي جهة م�سادة، وقد 
ا�ستف��ادت القوات امل�سلحة من »الياه �سات« خ��الل م�ساركاتها اخلارجية يف مهام حفظ 
ال�س��الم والإغاثة الإن�سانية، حيث وفرت الت�س��الت املرتبطة بالأقمار ال�سناعية املرونة 
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و�سرعة الت�سال املاأمون للقوات املوجودة هناك بف�سل ا�ستخدام اأجهزة الت�سال الطرفية 
املحمول��ة على الظهر، اأو التي يتم تركيبها على الآلي��ات، ومن املعروف اأن الدول التي 
متتل��ك برامج ف�سائية واأقم��اراً �سناعية ت�سنف �سمن الدول املتقدم��ة، ويكون لها وزنها 
ال�سرتاتيجي و�سمعتها الطيبة يف جمال التكنولوجيا حيث تعد الربامج الف�سائية مقيا�س 

التقدم.
ويوؤك��د اخلرباء اأن دولة الإمارات تقود املنطقة اليوم يف جمال الربامج الف�سائية من خالل 
اأقماره��ا »الياه �سات« و»الرثي��ا« و»نظام دبي �سات«، ولكل قمر ميزات��ه، حيث يوفر »دبي 
�س��ات« احلل��ول للت�سوير الف�سائي، اأما »الي��اه �سات« و»الرثيا« فتوف��ران احللول يف جمال 
الت�س��الت، ويلبي قمر »الياه �سات« املتطلب��ات الع�سكرية العملياتية، ويتميز مبوا�سفات 
ع�سكرية تلبي حاجة القوات امل�سلحة ومتطلباتها على مدى 15 عاماً، ومت تطوير امل�سروع من 
خدمة الأغرا�س الع�سكرية فقط اإلى توفري اخلدمات التجارية متعددة ال�ستخدامات حيث 
يوفر القمر خدمة الإنرتنت والت�سالت للمناطق النائية غري املاأهولة، وت�ستفيد منه �سركات 
البرتول العامل��ة يف ال�سحراء، اأو امل�ست�سفيات واملدار�س والبي��وت الواقعة يف قرى بعيدة 
عن امل��دن، وتتميز اخلدمات باأ�سعارها املنخف�سة التكاليف، وقد اأنهت �سركة الت�سالت 
الف�سائية »ياه �سات« موؤخراً املرحلة الأولى من الدرا�سات الفنية املتعلقة باإطالق قمر اأبوظبي 
ال�سناع��ي الثالث املتخ�س�س يف قطاع التعلي��م والبحث العلمي واجلامعات بال�سراكة مع 
كربى اجلامعات العلمية الدولية يف بريطانيا والهند. يذكر اأن املرحلة الأولى من الدرا�سات 
الفنية للقمر ال�سناعي الثالث املتخ�س�س يف الأغرا�س العلمية والبحث والتطوير حددت 
اأهم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني على ال�سعيد املحلي املتمثلني يف جامعة خليفة، وهيئة تنظيم 
الت�سالت وعدد من اجلامعات الوطنية، فيما تدر�س املرحلة الثانية نوعية الأبحاث العلمية 
املطلوبة لتحميلها على القمر ال�سناعي الثالث، ف�ساًل عن املهارات الفنية والتقنية للعاملني 
عل��ى ت�سغيل القمر، اإلى جانب امل��دة الزمنية ملراحل الإط��الق والت�سغيل الفعلي واأهم 
الأبعاد ال�سرتاتيجية وتاأثر القطاع البحثي والعلمي بدولة الإمارات بعملية الإطالق والتي 

قد ت�ستمر لفرتة ثالث �سنوات مقبلة.
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وتاأت��ي تلك الدرا�سات الأولية لتوؤك��د اأن منظومة اإمارة اأبوظبي الف�سائية �ستحتل مكانة 
مرموقة يف قائم��ة الأنظمة العاملية العاملة يف جمال الت�سالت الف�سائية، والتي تخاطب 

جميع الفئات من العمالء �سواء على ال�سعيد احلكومي اأو ال�سركات اأو حتى الأفراد.
وتغط��ي املنظوم��ة الف�سائية ل�سركة »ياه �س��ات« اأكرث من 100 دول��ة ت�سمل كل الدول 
الأوروبي��ة والإفريقية وبع�س البلدان الآ�سيوية، وقد جنحت يف اإطالق العمليات التجارية 
يف خم�س دول حتى الآن هي اأفغان�ستان ونيجرييا وجنوب اإفريقيا والعراق واأجنول، ومن 
املتوقع اأن ت�سل خدمات الإنرتنت الف�سائي لأكرث من 28 دولة بحلول العام 2015، وقد 
ا�ستثمرت ال�سركة نحو 7.2 مليار درهم خالل اأربع �سنوات، ومن املتوقع اأن تباع خدمات 
تلك املنظوم��ة جتارياً بالكامل بحلول العام 2015، خ�سو�س��اً تلك اخلدمات املخ�س�سة 

لل�سركات التجارية واحلكومات والأفراد.

حتديات �صعبة
اإذا كان��ت املوؤ�س��رات ت�سري اإلى تطور نوعي يف ال�سناع��ات الع�سكرية يف دولة الإمارات 
العربي��ة املتحدة، فاإن ا�ستق�ساء الو�سع ب�سكل حتليلي عميق ي�سري اإلى وجود العديد من 
التحدي��ات الت��ي ينبغي التعاطي معها ب��كل اهتمام كي ميك��ن اأن يوا�سل هذا القطاع 
احلي��وي قفزاته النوعية حمقق��اً تطلعات القيادة الر�سيدة، وعل��ى راأ�سها �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، يف بناء قاعدة �سناعات ع�سكرية 

وطنية متقدمة، وفيما يلي ر�سد لأبرز هذه التحديات:
 يعترب نق��ل التكنولوجيا ثم توطينها اأحد اأبرز التحديات الت��ي تواجه القطاع ال�سناعي 
والتقن��ي يف دولة الإمارات ب�سكل ع��ام، حيث حتر�س الدولة على توفري ال�سبل لتوطني 
تكنولوجيا ال�سناعة واخلربات الفنية الالزمة، ومن املفيد الإ�سارة اإلى اأن الإمارات على 
وجه التحديد متتلك موروثاً هائاًل من خربات التعاطي مع ال�سركات العاملية الكربى عرب 
�سفق��ات وعقود املبادلة، حيث جنحت الدولة يف توظيف ورقة املغريات القت�سادية التي 
تتيحها اإمكانات  ال�شوق الإماراتية وقدراتها يف التفاق على ال�شروط املنا�شبة لالإمارات، 
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ول�سيما ما يتعلق بنقل التكنولوجيا وتدريب وتاأهيل الكوادر الب�سرية املواطنة. ويف هذا 
الإط��ار ميكن الإ�سارة اإلى اأن حتدي نقل التكنولوجيا �سيظل ماثاًل ولن يختفي يف املدى 
املنظ��ور؛ ل�سبب مبا�سر يتمث��ل يف اأن هناك اعتماداً كبرياً م��ن �سركات ت�سنيع ال�سالح 
الكربى يف العامل على التعاق��دات الواردة من دول ال�سرق الأو�سط، وبالتايل لي�س من 
ال�سه��ل توقع ا�ستجابة هذه ال�سركات ب�سهولة على �سعيد التعاون يف نقل التكنولوجيا، 
حي��ث ميكن اأن تنج��ح ال�سناعات الع�سكري��ة يف دولة الإم��ارات يف حرمان ال�سركات 
العاملي��ة الكربى من عقود �سخمة لي�س فقط يف دولة الإمارات، بل يف بقية دول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية اأي�ساً.
 يتع��ني على ال�سناعات الع�سكري��ة يف دولة الإمارات العربي��ة املتحدة بذل جهد كبري 
لك�س��ب ثقة العمالء يف اخلارج فيم��ا يتعلق بجودة املنتج، ومعايري اجلودة املطبقة يف هذا 
ال�س��اأن. ويف ه��ذا الإطار يالحظ اأن ال�سه��رة العاملية الوا�سعة الت��ي يحظى بها م�سد�س 
»كاراك��ال« قد حتققت بعد ثقة الأو�شاط الدولية املتخ�ش�ش��ة يف جودة املنتج، ومل يكن 
جناح��ه على  هذا ال�سعيد �سهاًل، بل خا�س م�سرية �ساقة لنتزاع املرتبة التي يرتبع عليها 

الآن عاملياً.
هن��اك حتد مهم يتعلق بطبيعة ال�ستثمارات يف ال�سناعات الع�سكرية ب�سكل عام، حيث 
يالحظ اأن اأغلب جممعات الت�سنيع الع�سكري حتظى برعاية احلكومات، بل تقوم اأحياناً 
بتوجي��ه �سيا�سات بع�س الدول من اأجل انت�سال بع�س �سركات هذا القطاع احليوي من 
ع��رثات اقت�سادي��ة. ورغم معدلت الأرباح العالية التي حتققه��ا �سركات هذا القطاع يف 
الع��امل، فاإن ا�ستمرار هذه املعدلت الربحية يظل رهن رعاية م�سالح هذه ال�سركات من 
جان��ب احلكومات، التي ميكن لها اأن توظف عالقاتها م��ع دول العامل يف عقد �سفقات 
الت�سل��ح وغري ذلك. ولك��ن املالحظ اأن ال�سناع��ات الع�سكرية يف دول��ة الإمارات قد 
اعتم��دت ب�سكل قوي على جودته��ا النوعية يف النت�سار والت�سوي��ق، ف�ساًل عن كونها 
تخت��ار اقتحام ميادين وجمالت ت�ستجيب لحتياجات الأ�س��واق املحلية، خ�سو�ساً يف 
دول اخلليج العربية من اأجل �سمان الت�سويق وانتزاع امليزة الن�سبية لها يف هذا امل�سمار.
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اآفاق م�صتقبلية
ي�س��ري حتلي���ل ال�سواه�د القائم���ة اإلى م�ستقبل واع��د لل�سناع��ات الع�سكرية يف دولة 
الإم��ارات ، فرغم احلديث عن التحديات ال�سابق ذكرها ف��اإن جتاوزها يف دولة الإمارات 
يبدو اأمراً ي�سرياً، خ�سو�س��اً اأن الدولة تبدي اهتماماً متعاظماً بهذا القطاع ال�سرتاتيجي 
وترب��ط اأهدافه بروزنامة ال�سيا�س��ات واخلطط العامة للدولة، وبالت��ايل ي�سبح توقع تطوره 
م�ساألة ل جدال فيها، ومن اأحدث ال�سواهد يف هذا امل�سمار، البيان ال�سادر عن اجلانبني 
الإمارات��ي والربيطاين يف ختام زيارة رئي�س الوزراء الربيط��اين ديفيد كامريون اإلى دولة 
الإم��ارات يف نوفمرب 2012 حيث اتفق الطرفان على »اإقامة �سراكة �سناعية دفاعية تقوم 
عل��ى التعاون الوثيق ب�ساأن مقاتالت يوروفايرت تايفون وعدد من ال�سناعات التكنولوجية 
اجلديدة«،كم��ا اأكد البلدان اأنهما اتفق��ا على »تنمية ال�ستثم��ارات الإماراتية يف البنية 
التحتية الربيطانية وال�ستثمارات الربيطانية يف الإمارات يف ال�سناعة اجلوية وتكنولوجيا 
املعلوم��ات والت�س��ال وامل�سروعات اخلدمية والت�سالت والذخائ��ر والقدرات وتو�سيع 
ال�سراك��ات ال�سناعية والتجارية بني ال�سرك��ات الإماراتية والربيطاني��ة مبا يدعم التنويع 
والتطوي��ر التكنولوجي«. اإ�سافة اإلى ذلك يوؤكد اخل��رباء اأن موا�سفات املنتج الع�سكري 
الإمارات��ي اأ�سبحت توؤهله لدخ��ول اأ�سواق خارجية، لفتني اإل��ى اأن ال�سوق املحلية ل 
ت�ستوع��ب املُنَتج الإماراتي كاماًل، لوجود نح��و 200 �سركة حملية عاملة يف هذا املجال، 
اإ�ساف��ة اإلى التناف�س مع ال�سركات الأجنبية، وحم��ددات الطلب. ويبدي هوؤلء اخلرباء 
تفاوؤله��م مب�ستقبل ال�سناعات الع�سكرية يف دول��ة الإمارات يف ظل حر�س �سركات هذا 
القطاع العاملة يف الدولة على التميز من خالل بع�س اخلدمات التناف�سية مثل خدمات 
ما بع��د البيع، وتوفري قطع غيار، وبرامج تدريب، و�سيانة باأ�سع��ار مناف�سة، ولو اأ�سفنا اإلى 
ذل��ك الدعم احلكومي القوي لهذا القطاع والت�سهيالت املالية التي يح�سل عليها وخلو 
بيئة ال�ستثمار من ال�سرائب، وتوافر اخلربات الفنية العالية، ف�ساًل عن مزايا اإ�سافية قوية 
ل ي�ستهان بها، وتلعب دوراً جوهرياً يف فتح الأ�سواق اخلارجية اأمام ال�سادرات الإماراتية 
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يف اأي جمال مثل ال�سيا�سة اخلارجية و�سبكات العالقات القوية التي تربط الدولة بجميع 
دول الع��امل، لأدركنا تعاظم الفر�س املتاحة اأمام هذا القطاع يف الدولة رغم قوة املناف�سة 

العاملية ال�سر�سة يف هذا املجال.
ولع��ل اأكرث ما يبعث على التفاوؤل مب�ستقبل ال�سناع��ات الع�سكرية يف دولة الإمارات اأن 
الكثري من اخلرباء يوؤكدون الهتمام ال�سديد والدعم القوي الذي حتظى به هذه ال�سناعة 
من لدن القيادة ال�سيا�سية يف الدولة، وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي��ان رئي�س الدولة، حفظ��ه اهلل، كما حتظى برعاية كرمية من جانب الفريق اأول �سمو 
ال�سي��خ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، 
حي��ث يرى اخلرباء اأن اأهم ما مييز ال�سناعة الإماراتية جناحها يف ا�ستقطاب اأف�سل اخلرباء 
والعق��ول النرّية يف املنطقة العربية، ويرى هوؤلء اخل��رباء اأن الإمارات تاأخذ على حممل 
اجلد م�ساألة اإتقان ال�سناعات الع�سكرية، ويف هذا الإطار ي�سري موقع الأمن والدفاع العربي 
SDA املتخ�س�س اإلى اأنه عند زيارة مرا�سله اإلى م�سنع م�سد�سات Caracal الإماراتية 

يف اأبوظب��ي يف �شباط/فراير 2009 لحظ مدى الدقة والهتم��ام والإتقان، وامل�ستوى 
الع��ايل من اخلربة والتدريب والتاأهيل الذي يتمتع به العاملون يف امل�سنع، بالإ�سافة اإلى 
التحكم الإلكرتوين والليزري يف �سري عملية الت�سنيع، وفح�س ومعايرة املنتجات ل�سمان 

ا�شتيفائها �شروط الإنتاج بح�شب اأعلى املوا�شفات العاملية.

حمطات مهمة
يف �سه��ر فرباير 2011 �سهد معر�س »اآيدك���س« اأول اآلية ع�سكرية يتم ت�سنيعها بالكامل 
يف دول��ة الإم��ارات، وهي النمر الإماراتي الت��ي تناف�س بقوة نظريتها م��ن طراز »الهمر« 
الأمريك��ي، حيث اأزاح  �ساح��ب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، يف معر�س اآيدك�س 2011 ال�ستار عن اأول اآلية 
ع�سكري��ة يتم ت�سنيعها بالكامل يف دول��ة الإمارات من نوع »النم��ر«، وتنتج هذه الآلية 
الت��ي لفت��ت اأنظار كبار امل�سوؤولني وال��زوار، �سركة منر لل�سي��ارات ومقرها اأبوظبي بهدف 
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توف��ري اأكرب قدر من املرونة واحلماية واحلركة املتعددة الأغرا�س. ومت اإنتاج نوعني من هذه 
ال�سيارة املخ�س�سة ل�ستخدامات القوات امل�سلحة باأيٍد اإماراتية 100%، ومنها طراز مدرع 
واآخر غري مدرع، وتفي جمي��ع اآليات النمر باملتطلبات ال�سارمة للحرب، وتت�سمن اإنتاج 
�سيارات بالدفع ال�سدا�سي والرباعي، وهي ذات قدرة عالية على الأداء، واإمكانات هائلة 
للتحميل والتنقل مل�سافات بعيدة. وبح�سب اخلرباء فاإن اآليات »النمر« التي ي�سنعها اأبناء 
الإم��ارات، تناف�س �سيارة »التايغر« الع�سكرية الأمريكية التي كانت ت�سنف باأنها الأولى 

يف العامل وهي »الهمر«.
ُيعت��رب »ياه �س��ات« الّنموذج الأول من نوعه الذي يخ��دم القطاعني الع�سكري واملدين، 
ويعترب امل�سروع الإماراتي الرائد مثاًل على الّتنوع القت�سادي وال�ستثمار يف التكنولوجيا 
املتطورة والف�ساء، وبداأ العمل يف هذا امل�سروع �سنة 2008 واأطلق القمر ال�سناعي الأول 
»ي��اه �سات 1« يف اإبريل 2011 ليحمل ا�سم الإم��ارات عالياً يف الف�ساء، بينما مت اإطالق 

القمر الثاين يف اإبريل 2012.
خ��الل نهاية �سه��ر يوليو 2012 متّكنت »ت��وازن القاب�سة« من دخ��ول �سوق ال�سناعات 
الدفاعية الإفريقية بتوقيعها اتفاقية م�سروٍع م�سرتك مع جممع ترقية ال�سناعات امليكانيكية 
GPIM، وه��ي �سرك��ة تندرج حتت مديري��ة ال�سناعات الع�سكرية التابعة ل��وزارة الدفاع 

الوطن��ي باجلزائر، وتن���س التفاقية على تاأ�سي�س �سركة متخ�س�س��ة يف ت�سنيع املركبات 
املدرع��ة يف اجلزائر، حتم��ل ا�سم »منر اجلزائر«، ويعد جممع تنمي��ة ال�سناعات امليكانيكية 
الذراع الت�سنيعي لالآليات الع�سكرية بوزارة الدفاع الوطني باجلزائر، وت�سري التفاقية التي 
�ست�سهد اإنتاج امل�سروع اجلديد ملركبات »منر« املدرعة امل�سممة اإماراتياً يف اجلزائر برتخي�ٍس 
من »توازن القاب�سة« اإلى اأن دولة الإمارات تقوم حالياً بت�سدير تقنياتها الدفاعية املتطورة 
واملجه��زة بامله��ارات واملعارف املطلوبة اإلى اأ�سواٍق اأخ��رى يف خمتلف اأنحاء العامل، كما 
ت�سّهل التفاقية و�سول »توازن« اإلى �سوق ال�سناعات الدفاعية الإفريقية عرب تقدمي فر�ٍس 
جتارية جديدة لل�سركة ال�سناعية ال�سرتاتيجية التي متتاز بنموها ال�سريع، وتهدف ال�سركة 
اجلدي��دة اإلى ت�سنيع ما يزي��د علي 200 مركبة مدرعة رباعية الدف��ع مبجرد النتهاء من 
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اإن�سائه��ا، وتعليقاً على التفاقية اجلديدة، قال �سعادة �سيف الهاجري، الرئي�س التنفيذي 
ل�سرك��ة »ت��وازن القاب�سة«: »يف ظل تنامي التناف�سية يف قط��اع ال�سناعات الدفاعية على 
امل�ست��وى العاملي، تربز اأهمية �سعي ال�سركات امل�سّنعة نح��و اإيجاد طرٍق جديدة لتو�سيع 
اأعماله��ا، وقد قمنا باختي��ار جمّمع تنمية ال�سناعات امليكانيكية ليك��ون �سريكاً لنا نظراً 
مل��ا يتمت��ع به من قدرٍة عل��ى اجلمع بني املعاي��ري العالية والقيم الت��ي تتما�سى مع قيمنا، 
وي�ساف اإلى ذلك كون اجلزائر بوابة طبيعية لالأ�سواق الإفريقية اجلديدة التي �ست�سمح لنا 
بالبحث عن فر�ٍس جتارية جديدة يف امل�ستقبل القريب«، واأ�ساف �سعادة الهاجري: »باتت 
املنتج��ات الدفاعية امل�سنوعة يف دولة الإم��ارات مرادفاً للت�سميم املبتكر واجلودة العالية 
ب�سرع��ٍة كبرية، الأمر الذي يع��ّزز ما ت�سهده الدولة من تطور وتنمي��ة، وتفخر �سركة »منر« 
بقدرته��ا على ت�سدير التقنيات املطّورة حمّلي��اً وامل�سممة لتوفر املعارف واملهارات التقنية 
املطلوب��ة يف الأ�سواق الأخرى �سمن ف��رتٍة زمنيٍة ق�سرية، ونحن على ثقٍة عالية من تعزيز 
»من��ر اجلزائر« لل�سمع��ة ال�ستثنائية التي تقوم ال�سركات الإماراتي��ة بتطويرها مع م�سرتي 
وم�ستخدم��ي املنتج��ات الدفاعية يف املنطقة وخارجها«. و�سوف يق��وم امل�سروع امل�سرتك 
باإنت��اج مركبات »من��ر« لتلبية متطلب��ات عمالء مثل الق��وات امل�سلح��ة اجلزائرية ووزارة 
الداخلي��ة، يف ظل القدرة على تزويد القوات امل�سلحة مبا ي�سل اإلى 2500 مركبة خالل 

الفرتة الزمنية املقبلة التي متتد بني 10 و15 �سنة.
اأك��د الفري��ق �سمو ال�سيخ �سيف بن زاي��د اآل نهيان وزير الداخلي��ة نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء اأهمية قيام �سناع��ة ع�سكرية وطنية يف دولة الإمارات، واأو�سح خالل زيارته اإلى 
جناح �سركة » كاراكال الدولية « مبعر�س الأمن الدويل ودرء املخاطر )اآي�سنار 2008 ( اأن 
»كاراكال« تعد اأول �سركة وطنية متخ�س�سة يف �سناعة الأ�سلحة اخلفيفة بدولة الإمارات، 
واأ�س��اد بال�سناعة الدفاعية املتطورة التي تنتجها �سركة » كاراكال الدولية « �سمن اأف�سل 
املوا�سف��ات واملعايري العاملية مما يوؤكد القدرات الكب��رية التي متتلكها الإمارات يف جمال 
الت�سنيع الدفاعي والع�سكري، واأكد �سم��وه دعمه وت�سجيعه لل�سناعة الدفاعية الوطنية 
القائم��ة، منوهاً باإمكانيات ومهارات الكوادر القادرة على تاأ�سي�س قاعدة �سناعية اإماراتية 



185

متطورة حتق��ق الكتفاء الذاتي ملتطلبات الأمن، وتفي باحتياج��ات دول املنطقة، واأثنى 
على جهود القائمني على ال�سركة وخربات فريق » كاراكال« يف الت�سنيع الدفاعي، معرباً 
ع��ن اأمله يف ا�ستمرار اإجنازات ال�سركة العاملية خالل املرحلة القادمة ورفع ا�سم الإمارات 

عالياً �سمن الدول املتقدمة امل�سنعة لالأ�سلحة الدفاعية•

امل�صادر:
� جملة "درع الوطن"، اأعداد �سابقة، مقابالت من�سورة.

� �سحيفة »الحتاد«، الأر�سيف الإلكرتوين، اأعداد متفرقة، اأخبار وتقارير �سحفية من�سورة
� �سحيفة »الإمارات اليوم« � الأر�سيف الإلكرتوين، اأعداد متفرقة.

� وكالة اأنباء الإمارات- تقارير من�سورة.
� �سحيفة ال�سرق الأو�سط اللندنية، تقارير من�سورة. 

http://www.sdarabia.com/print. العرب��ي  والدف��اع  الأم��ن  موق��ع   �
php?id=21778� تقرير بعنوان واقع واإمكانيات وم�ستقبل الت�سنيع الع�سكري العربي، 

من�سور بتاريخ 14/3/2011
http://www.arabic-military.com/t44204-topic  موقع �

� جملة جين�س ديفن�س ويكلي � تقارير وحتليالت متفرقة.
 � �سبكة BBC ، تقارير من�سورة. 

� �سبكة CNN  تقارير واأخبار. 
� موقع »ميدل اإي�ست اأونالين« ، تقارير من�سورة.
.http://www.zawya.com/story موقع �
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حتظى �سناعة الطائرات يف دولة الإمارات العربية املتحدة بدعم كامل من جانب القيادة 
الر�سي��دة، وعلى راأ�سها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة ب��ن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
حفظ��ه اهلل، باعتبار هذه ال�سناعة ت�سهم يف تنويع م�سادر الدخل، كما تتواكب مع توجه 
الدولة نح��و اقت�ساد املعرفة الذي يعتمد على اأحدث و�سائ��ل التكنولوجيا العاملية، ومبا 
يرتب��ط به من تاأهيل وتطوير الكوادر الب�سرية املواطنة والو�سول بها اإلى م�ستوى العاملية، 

ليكونوا جزءاً فاعاًل يف هذا القطاع احليوي.

بات��ت �سناع�ة الطائ���رات واح�دة من اأكرث ال�سن�اعات من���واً يف العامل، وتزايد الطلب 
عليه��ا ب�س��ورة لفت��ة يف ال�سنوات القليل��ة املا�سية، حت��ى اأن �سركة اإيربا���س ل�سناعة 
الطائ��رات يف اأوروبا اأ�سدرت تقريراً مهماً يف هذا ال�س��اأن عن الأعوام الع�سرين القادمة 
)2013 -2032( بعن��وان "رح��الت امل�ستقب��ل"، توقعت فيه منو الطل��ب على النقل 
اجل��وي، وتاأثري ذلك يف الطلب على الطائ��رات اجلديدة يف خمتلف مناطق العامل، كما 
توقعت اأي�ساً اأن العامل �سينفق نحو 4.5 تريليون دولر تقريباً على �سراء طائرات جديدة، 
واأن ي�ستمر الطلب على النقل اجلوي يف الزيادة مبعدل 4.7% يف املتو�سط يف امل�ستقبل، 
وخا�س��ة بني الدول املتقدمة وال��دول النا�سئة، وتوقعت اأي�س��اً اأن تكون اأكرب معدلت 
النمو املتوقعة خالل العقدين الآتيني يف منطقة ال�سرق الأو�سط، وذلك مبعدل %7.1، 

متفوقة على جميع مناطق العامل.
يرتب��ط من��و الطلب على �سناعة الطائ��رات يف العامل مبجموعة من العوام��ل، منها تزايد 

صناعة الطائرات في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة
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الرثوة يف دول كثرية ت�سعى اإلى توظيفها يف �سناعات نوعية حتقق لها عائداً تنموياً طويل 
الأجل، وكذلك بحركة النمو والتط��ور يف الكثري من القت�سادات ال�ساعدة والنا�سئة، 
والتي ت�سعى اإلى تعظيم مكانتها ونفوذها على خريطة القت�سادات العاملية، ويف مقدمتها 
دول اخللي��ج وال�سرق الأو�سط التي علق��ت اآمالها على �سناعة الطائرات بو�سفها املنقذ 
املحتم��ل ال��ذي �سيلي فرتة ما بع��د ازدهار الطاق��ة، فعلى �سبيل املث��ال، تقوم كل من 
ال�سعودية والبحرين وقطر باتخاذ خطوات لت�سجيع �سركات �سناعة الطائرات على اإقامة 
م�ساري��ع لل�سيان��ة، فيما اأ�سبحت دولة الإمارات من الالعب��ني الكبار يف هذه ال�سناعة 
التي �سهدت طفرات نوعية، �سواء على م�ستوى الت�سنيع اأو توافر البنية التحتية املتقدمة 

التي تخدم ال�ستثمار يف هذه ال�سناعة م�ستقباًل.
ومتث��ل �سناع��ة الطائرات يف الإم��ارات رافداً مهم��اً لدعم قطاعات القت�س��اد الوطني 
املختلف��ة، وخا�سة قط��اع ال�سياحة وثيق ال�سل��ة بهذه ال�سناعة املهم��ة. بل اإن حكومة 
اأبوظبي قد اأدركت مبكراً اأهمية �شناعة الطائرات بو�شفها واحدة من اخلطوط الأ�شا�شية 
لروؤيته��ا القت�سادية 2030، اإذ تعي اإمارة اأبوظب��ي جيداً اأنها ل ت�ستطيع اأن تعتمد على 
اإنت��اج النف��ط والغاز كم�سدر لرثوتها الوطني��ة اإلى ما ل نهاية. لذل��ك فقد بادرت اإلى 
تطبيق خطة دقيقة لال�ستثمار والتطوير يف ال�سناعات ال�سرتاتيجية التي �ستوفر وظائف 

لعدد متزايد من قوة العمل الإماراتية املتعلمة.

واقع �صناعة الطائرات يف الإمارات
تخط��ط دولة الإمارات لأن تكون من الدول القليلة يف العامل التي تناف�س يف مثل هذه 
ال�سناع��ة الثقيلة واملتقدمة تكنولوجياً يف امل�ستقبل القري��ب، ومبا يواكب ما ت�سهده من 
من��و وتطور يف املج��الت املختلفة، خ�سو�ساً اأن م�سرتياتها الكب��رية من الطائرات توؤهلها 
للدخ��ول يف �سراكة مع كربيات ال�سركات العاملية امل�سنع��ة، اإذ اإن تبادل امل�سالح يدفع 
ه��ذه ال�سركات اإلى اإقامة مثل هذه ال�سراك��ة، التي تعود بالنفع على الطرفني. وح�سب 
تقارير املنظمة العاملية للطريان املدين، فاإن دولة الإمارات اأ�سبحت القاطرة التي تقود منو 
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�سناعة الطريان يف املنطقة، وباتت من بني اأهم ع�سرة لعبني رئي�سني يف ال�سناعة عاملياً، 
واأك��رب م�س��رت للطائرات احلديثة والعمالق��ة، وعلى راأ�سها طائ��رات اإيربا�س اإيه )380( 

وبوينج )787(.
وقد حققت دولة الإمارات يف ال�سنوات القليلة املا�سية طفرة كبرية يف �سناعة الطائرات 
ب�سقيه��ا املدين والع�سكري، وذلك بتطوير �سناعة مكونات الطائرات املدنية امل�ستخدمة 
يف �سناع��ة الطائ��رات احلديث��ة املنتجة يف �سركت��ي "اإيربا���س" الأوروبي��ة و"بوينج" 
الأمريكي��ة، وكذلك الإجن��از الكبري الذي حققت��ه �سركة "اأدكو �سي�ست��م" باإنتاج اأول 
طائ��رة اإماراتية م��ن دون طيار، وبالإ�سافة اإلى هذه ال�سرك��ة تعمل يف هذا املجال �سركة 

و�سركة دبي ل�سناعة الطريان. "�سرتاتا" بالعني 

�صرتاتا وت�صنيع هياكل الطائرات
اأن�ساأت �سركة "مبادلة ل�سناعة الطريان" �سركة "�سرتاتا" ل�سناع�ة هياكل الطائ�رات يف 
مدين��ة العني، والتي تتطلع للفوز بح�س���ة كبي�رة من �سوق ت�سنيع هياكل الطائ�رات يف 
العامل واملناف�س��ة مع الالعب��ني العاملي��ني الك�بار يف ه�ذا املج��ال مثل ال�س�ني والهند 
والربازيل وغريها من الدول. وتاأ�س�ست �سركة "�سرتاتا" للت�سنيع، وهي �سركة م�ساهمة 
خا�س��ة لت�سنيع املواد املركبة لهياكل الطائرات يف العام 2009، وبداأت الإنتاج الفعلي 
ع��ام 2010، واأبرمت عق��ود �سراكة مع ع��دد من ال�سرك����ات العاملي��ة الك��ربى يف 
جم��ال ت�سني��ع مع���دات الطائ��رات الأ�سلي���ة، من بينه��ا بوين��ج واإيربا�س واألينيا، 
ف�س��اًل عن اأنه��ا املورد الأ�سا�س��ي ل�سركتي "اإف اإي��ه �سي �سي" و"�سابك��ا" ل�سناعة 

الطريان.
داً لربام��ج "اإيرب��ا�س اإي��ه 340/330"و"اإيربا�س  وُتع��د �س�ركة "�س�رتات��ا" الآن م�وِرّ
اإي��ه 380"، كما تعمل عل��ى توريد اأجزاء لطائرة "اإيربا�س اإيه XWB 350"، وكذلك 
اأنه��ا تقوم بالتوريد ل�سركة "األينيا" يف  لربناجم��ي "بوينج بي 777 و787"، ف�ساًل عن 
اإط��ار برنام��ج الطائرات "اإيه تي اآر". وُيتوقع اأن تق��وم �سرتاتا بتزويد الطائرات احلديثة مبا 



190

فيه��ا "درمي ليرن" بقطع الغيار، ومكونات الأجنح��ة يف العام القادم 2014، حيث يتم 
اإنتاج هذه املكونات وفق اآخر مبتكرات التقنيات احلديثة وامل�سنعة من املواد املركبة. ول 
�س��ك اأن جناح �سرتات��ا يف التعاقد مع هذه ال�سركات العمالقة �سيعزز من موقفها لت�سبح 
اأحد املوردين الرئي�سيني لهياكل الطائرات يف العامل، خا�سة اأنها ت�سعى لأن تكون املورد 
 ،2020 العام  املف�سل لعمالقي �سناعة الطائرات بالعامل "بوينج" و"اإيربا�س" بحلول 
م��ن خالل ت�سميم وتطوير وت�سنيع عنا�سر واأج��زاء رئي�سية من الهياكل مثل الأجنحة 

وذيل الطائرة واأجزاء اأخرى رئي�سية.

�صركة اأبوظبي لتقنيات الطائرات
تعد �سركة اأبوظب��ي لتقنيات الطائرات، واململوكة بالكامل من قبل مبادلة، املزود الرائد 
للحل��ول الفنية لقطاع الطريان يف منطقة ال�س��رق الأو�سط، حيث تقدم جمموعة �ساملة 
م��ن خدم��ات �سيانة واإ�سالح وعم��رة هياكل الطائ��رات وحمركاته��ا ومكوناتها. ومتتاز 
ال�سرك��ة مبوقعه��ا ال�سرتاتيجي يف و�س��ط منطقة ال�س��رق الأو�س��ط، وقدراتها اخلدمية 
العالية، ف�ساًل عن �سرعة وجودة اخلدمة، وتقدم ال�سركة خدمات اإ�سالح وعمرة هياكل 
الطائرات )الثقيلة، واخلطوط، والقاعدة(، وحمركاتها ومكوناتها، وخدمات الدعم الفني 
التي ت�سم��ل الهند�سة والتخطيط وخدم��ات املواد. وقد ح�سل��ت ال�سركة على جائزة 
"اأف�س��ل مزود خلدم��ات �سيانة واإ�سالح وعمرة هياكل الطائ��رات يف ال�سرق الأو�سط 
واإفريقيا"�سم��ن جوائ��ز هند�س��ة وتكنولوجيا و�سيان��ة الطائ��رات 2011، التي اأقيمت 
يف لن��دن، عا�سمة اململك��ة املتحدة. ويف اإطار ا�ستثماره��ا يف امل�ستقبل، د�سنت اأبوظبي 
لتقني��ات الطائرات حظرية جدي��دة بث�الث�ة م�س��ارات لطائ����رات A380، مما �سيتيح 
لل�سرك��ة م�ساعفة حجم اأعمالها يف جمال ال�سيان��ة الثقيلة. وي�ساعد ت�سميم احلظ��رية 
اجلدي��دة على تع�زي�ز مرون����ة العمل على جمموع��ة وا�سعة من الطائ��رات. وت�سعى 
ال�سرك��ة للبن��اء على مكانتها الرائدة ب��ني �سركات اخلدمات الفني��ة امل�ستقلة يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط.
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املركز الع�صكري املتقدم لل�صيانة والإ�صلح والعمرة
م��زود رائد خلدمات ال�سيانة والإ�سالح والعم��رة ملناطق جنوب اآ�سيا وال�سرق الأو�سط، 
و�سم��ال اإفريقيا، بدع��م من موارد م�سنعي املع��دات الأ�سلية ل�سركت��ي �سيكور�سكي 
ولوكهيد مارتن. وجنح املركز الع�سكري املتقدم لل�سيانة والإ�سالح والعمرة، بالتعاون مع 
مبادلة ل�سناعة الطريان، يف تكري�س معايري جديدة خلدمات ال�سيانة والإ�سالح والعمرة 
املتكاملة. وي�سم��ن املركز لعمالئه احل�سول على اخلدم��ات الفنية وخدمات حمركات 
ومكونات وهياكل الطائرات. وبال�ستفادة من اأف�سل القدرات يف القطاع، يوا�سل املركز 
تق��دمي حلول متكاملة ومتميزة، مع اإجن��از اخلدمة يف املوعد املحدد، واعتماد اأرقى معايري 
اجلودة وال�سالمة. ويقوم املركز بتطوير مركز رفيع امل�ستوى يف مدينة العني. و�سيقدم هذا 
املركز حل��ول �سيانة مبتكرة، وموثوقية عالية على اأ�سا���س الأداء، واإدارة جلميع مراحل 

دورة حياة املنتج، مع اأ�سعار تناف�سية، كل ذلك من موقع مركزي واحد.

�صركة " اأدكوم �صي�صتم" والطائرات من دون طيار
ال�سركات الإماراتية – العربية التجارية الكبرية  �سي�ستم"، هي جمموعة من  "اأدك��وم 
امل�سارك��ة يف اأن�سطة جتارية متنوعة ت�سمل، م��ن بني اأن�سطة اأخرى، ت�سنيع طائرات بدون 
طي��ار، والأهداف اجلوية، واأنظمة رادار مراقبة احلركة اجلوية، ونظم الت�سالت املتطورة. 
وتاأ�س�ست اأدكوم لالأنظمة قبل 20 عاماً، ومنذ ذلك احلني منت اإلى جمموعة ت�سمل اأكرث 
م��ن 20 �سركة رائ��دة يف املنطقة. وتقع املكاتب الرئي�سية لأدك��وم لالأنظمة يف العا�سمة 
اأبوظب��ي مبنطقة امل�سفح داخل مدينة اأبوظب��ي ال�سناعية. وُتدار املجموعة من قبل فريق 
متع��دد اجلن�سيات من ذوي اخل��ربة يف الإدارة يقودون اأكرث م��ن 600 موظف، كما اأن 
لديه��ا فروع��اً يف �ستى اأنحاء العامل. وجنح��ت �سركة "اأدكوم �سي�ست��م" يف اإنتاج طائرة 
متط��ورة من دون طي��ار "يونايتد 40"، والتي ت�ستطيع التحليق ملدة 100 �ساعة وحتمل 
10 �سواري��خ ج�و- اأر���س، ما ح�دا بع�سر دول، من بينه���ا دول متق�دم�ة يف �سن�اع�ة 
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الط��ريان، كالولي���ات املتح�دة ورو�س��يا اإل��ى طل�ب �س�راء ه���ذه الط�ائ�رة، ول تق�ل 
قيم��ة ال�سفق��ة الواح�دة عن ملي��ار دره��م )272 مليون دولر(.

فيما  الإمارات طفرة  هذا، وقد �سهد معر�س وموؤمتر الدفاع الدويل "اآيدك�س 2013" يف 
يتعل��ق بال�سناعة الع�سكرية الإماراتية التي متيزت بالقدرة على املناف�سة العاملية وجتاوزها 
اأحيان��اً، فتلك الطائرة الإماراتية املعروفة "اإت��رو اإك�س" ُتعترب من اأف�سل الطائرات بدون 
طي��ار من حيث املوا�سفات املتط��ورة التي تتميز بها، اإذ ميك��ن للطائرة اأن حتمل حمولة 
ر ب�� 120 كيلوجراماً، وهو ما يع��ادل 3 اأ�سعاف الوزن الذي ميكن لأي طائرة مماثلة  ُتق��َدّ
له��ا يف الع��امل حمله. واأهم ما مييز ه��ذه الطائرة هو امل�ساحة امل�ساعف��ة للحمولة ب�سبب 
و�س��ع املحرك يف اأعل��ى الطائرة، وهو ما اأف�سح للطائرة اأن حتمل الزيادة يف الوزن، مما يتيح 

للم�ستخدمني اختيارات اأو�سع لال�ستفادة وت�سغيلها ب�سكل اأكرب.
 

خطط طموحة لت�صنيع اأول طائرة ركاب وجتميع اأول طائرة جتارية
تخط��ط �سركة "مبادلة للتنمية"، لت�سني��ع اأول طائرة ركاب يف الإمارات يف غ�سون 10 
�سن��وات، وذلك بالتعاون مع جه��ات عاملية، و�ست�ستفيد من ال�سراك��ات املتعددة التي 
جنح��ت يف اإقامتها مع العديد من الدول املتقدمة يف جم��ال �سناعة الطائرات يف حتقيق 
هذا الهدف امل�ستقبلي. كما اأعلنت �سركة "مبادلة ل�سناعة الطريان" اأنها �ستكون قادرة 
ع��ام 2018، على جتميع اأول طائرة جتارية بالكام��ل يف الإمارات، وذلك ملواكبة الطلب 
العامل��ي املتزايد على هذه ال�سناعة، خا�سة اأن �س��وق الطائرات التجارية تت�سم مبردودية 
مالي��ة �سخمة. وتقّدر الطلبات على ه��ذا النوع من الطائرات بنحو 33 األفاً و500 طائرة 
ر بنحو  جتاري��ة حتى عام 2030، و�ستحظ��ى منطقة ال�سرق الأو�سط منها بطلبي��ات ُتقَدّ

2500 طائرة موؤكدة يف الفرتة ما بني 2011 و2030.

ال�صتثمار امل�صتقبلي يف �صناعة الطائرات 
ح�س��ب الت�سريحات الر�سمية ملعايل املهند�س �سلطان املن�سوري، وزير القت�ساد ورئي�س 
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جمل���س اإدارة الهيئة العامة للط��ريان املدين، فاإن دولة الإم��ارات �ست�ستثمر على مدى 
ال�سن��وات الع�س��ر املقبلة ن�س��ف تريليون دره��م )135 ملي��ار دولر( يف البنية التحتية 
للط��ريان، ه��ذا يف الوقت الذي يبل��غ فيه اإجم��ايل ا�ستثمارات جممع الع��ني ل�سناعة 
رت ا�ستثمارات املرحلة الأولى  الطائرات 10 ملي��ارات دولر )36.7 مليار درهم(. وُقِدّ
م��ن املجمع، اخلا���س بت�سنيع هياكل الطائ��رات، مبلي��اري دولر )7.3 مليارات درهم( 
�ستنته��ي عام 2015 لتب��داأ بعدها املرحلة الثانية التي ت�سته��دف ا�ستقطاب ال�سركات 
ال�سغ��رية واملتو�سط��ة يف �سناع��ة الطريان، بهدف جع��ل اأبوظبي مركزاً عاملي��اً ل�سناعة 

الطريان يف العامل.
 ويعم��ل يف ال�سوق الإماراتي��ة خم�س �سركات طريان هي: ط��ريان الإمارات، والحتاد 
للطريان، والعربية للطريان، وفالي دبي، و�سركة طريان راأ�س اخليمة، ف�ساًل عن �سركات 
ط��ريان متخ�س�س��ة يف ال�سحن، متتل��ك طلبيات تزيد على 350 طائ��رة معظمها عري�سة 
الب��دن. وبح�س��ب معلومات الهيئة العام��ة للطريان املدين، فاإن هن��اك طلبيات طائرات 
جدي��دة للناقالت الإماراتي��ة حتى عام 2018 ملواكبة حركة النم��و يف املالحة اجلوية، 
يف وق��ت تتوق��ع فيه الهيئة اأن ت��راوح ن�سبة النمو يف ا�ستثمارات الط��ريان، خ�سو�ساً يف 
تطوي��ر املطارات و�سراء الطائ��رات بني 6 و8% �سنوياً، فيما ترتف��ع ن�سبة ال�ستثمارات 
الكلية للقطاع اإلى 10% �سنوياً، يف الوقت الذي جتاوز فيه حجم ال�ستثمار الكلي على 

م�ستوى الدولة، وبح�سب امل�سروعات املعلنة، حاجز 250 مليار درهم.
وت�ستثمر الهيئة العامة للطريان املدين يف البنية التحتية للطريان من خالل تطوير اأنظمة 
املالح��ة اجلوية واإدارة احلركة اجلوية لت�سمن �سالمة وكف��اءة عمليات الت�سغيل، اإ�سافة 
اإل��ى التح�سينات امل�ستمرة الرامي��ة اإلى حتقيق ا�ستفادة مثلى للمج��ال اجلوي، كما اأن 
الهيئ��ة على ات�سال وثيق م��ع اجلهات الع�سكرية يف الدولة لتطوي��ر مفهوم ال�ستخدام 
امل��رن للمجال اجلوي )FUA(، كم��ا تعتمد ا�سرتاتيجيتها على اجله��ود املتكاتفة على 
امل�ستوىي��ن املحلي والإقليم��ي، والعمل جنباً اإلى جنب م��ع �سركائها ال�سرتاتيجيني 

لتوفري اأف�سل النتائج مل�ستخدمي املجال اجلوي.
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ه��ذا وتقوم الهيئ��ة العامة للطريان امل��دين بالإ�سراف الأمني وتق��دمي خدمات املالحة 
اجلوي��ة وتطبيق اأعل��ى املعايري الأمني��ة، مما ي�سج��ع امل�سافرين على ا�ستخ��دام مطارات 
الدول��ة. ومن الناحية الفني��ة والتقنية تقوم الهيئة بالإ�سراف عل��ى مطارات الدولة من 
خ��الل اإ�سدار الت�سريع��ات واللوائح التي تتعلق مبعايري ال�سالم��ة التي ت�سمل امل�ساريع 
واخلدم��ات امل�ستقبلية ملطارات الدولة، من خالل العمل والتعاون امل�سرتك مع �سركائها 
ال�سرتاتيجي��ني يف تطبيق اأعلى معايري ال�سالمة، وقام��ت الهيئة بت�سكيل جلان خمتلفة 
ت�سم��ل جميع مطارات الدولة، ومن اأبرزها جلنة عملي��ات املطارات الفنية التي ت�سرف 
عليه��ا الهيئة ويتم م��ن خاللها مناق�س��ة اأبرز امل�ساري��ع واخلطط امل�ستقبلي��ة للمطارات 
والتحدي��ات املتوقعة واحلل��ول املمكنة ملعاجلته��ا يف اإطار حتقيق اأف�س��ل �سبل ال�سالمة 

والتوافق مع املعايري الوطنية والدولية.

�صناعة الطائرات يف الإمارات و�صيا�صة تنويع الدخل
بات��ت �سناعة الطائ��رات يف الإمارات واحدة م��ن ال�سناعات املهم��ة يف �سيا�سة تنويع 
الدخ��ل، خا�سة اأن الإمارات متتل��ك العديد من املقومات املهمة الت��ي تتيح لها النمو 
ب�سكل م�ستدام، ومبا يجع��ل منها رافداً قوياً لدعم القت�ساد الإماراتي خالل ال�سنوات 
القليل��ة املقبلة، لك��ون هذه ال�سناعات ذات طابع ت�سدي��ري، فبالإ�سافة اإلى القطاعات 
املرتبط��ة بالنقل واخلدمات، كاخلدمات املالية وال�سياحة، والتي تطورت ب�سورة ملحوظة 
وت�سهم بن�سب مهمة يف الناجت املحلي الإجمايل، �ستعزز �سناعة الطائرات �سيا�سة التنوع 
يف م�سادر الدخل البديلة، وتتوقع املنظمة العاملية للنقل اجلوي "اآياتا" اأن تبلغ م�ساهمة 
قط��اع الط��ريان يف الناجت املحل��ي الإجمايل للدول��ة نحو 10%. ووفق��اً لالإح�ساءات، 
قدم��ت �سناعة الط��ريان وال�سناعات املعنية يف دبي اأكرث م��ن 250 األف وظيفة �سنوياً، 
حي��ث ي�سل دخل الطريان اإلى 22 مليار دولر، وهو ما يعادل 30% من الناجت املحلي 

الإجمايل بدبي.
وت�سع��ى وحدة »مبادل��ة« ل�سناعة الطريان اإلى تعزيز مكان��ة اأبوظبي كمركز عاملي لهذه 
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ال�سناعة، واأن تكون حجر الأ�سا�س يف ا�سرتاتيجية تنويع القت�ساد الإماراتي من خالل 
ا�ستثم��ارات ذات راأ�س مال كبري عل��ى املدى البعيد، كما تعل��ن ال�سركة على موقعها 
الإلكرتوين ويف بياناتها الر�سمية، وينطلق نهجها املتكامل يف قطاع الطريان من عمليات 
الت�سني��ع ال�ساملة وحتى خدمات ال�سيان��ة والإ�سالح والتجديد. كما تتبنى اإمارة دبي 
خط��ة كربى لتنمية �سناعة الطائرات، تتمثل يف م�سروع "دبي ورلد �سنرتال" الذي ل 
يتك��ون من مط��ار اآل مكتوم الدويل اجلدي��د فح�سب، بل يتكون م��ن مركز للخدمات 
اللوج�ستي��ة ومناطق جتارية و�سكنية وغريها من امل�ساري��ع الداعمة، التي �ستمثل اإ�سافة 

قوية لقت�ساد دبي.
ع��الوة على م��ا �سبق، متثل �سناع��ة الطائرات اأهمي��ة كبرية لباقي قطاع��ات القت�ساد 
الوطني، خا�س��ة قطاع ال�سياحة الذي اأ�سبح اأحد القطاع��ات املهمة يف دعم القت�ساد 
الوطني، حيث ت�سري التقديرات اإلى اأن مطارات الدولة املختلفة ت�ستقطب ما يفوق 70 
ملي��ون م�سافر �سنوياً )اآخر اإح�ساءات لعام 2011 ت�سري اإلى اأن مطار دبي الدويل �سجل 
51 ملي��ون م�سافر، و�سجل مطار اأبوظب��ي الدويل 4.12 مليون م�سافر، بينما �سجل مطار 

ال�سارق��ة الدويل 6.6 مليون م�سافر(. هذا وتتطلع دولة الإمارات اإلى ا�ستقطاب نحو 15 
مليون �سائح بحلول عام 2020، بفعل امتالكها بنية حتتية منوذجية لقطاع الطريان املدين 

واأ�سرع املطارات و�سركات الطريان منواً عاملياً.  
ونظراً لأن العالقات القت�سادية لدولة الإمارات العربية املتحدة تنمو مع العديد من دول 
العامل ب�سورة لفتة، فقد كان من ال�سروري اأن تتعدد الوجهات اجلديدة التي ت�ستهدفها 
الإم��ارات عرب �سركات طريانها الوطني��ة خالل الفرتة املقبلة، وله��ذا فقد اأعلنت هيئة 
الط��ريان املدين عن وجهات جديدة عدي��دة لل�سركات الإماراتية، يف زميبابوي ولو�ساكا 
يف زامبيا وبوين�س اأيري�س يف الأرجنتني، وريو دي جانريو يف الربازيل و�سان بطر�سربج يف 
رو�سيا ودال�س و�سيات��ل يف الوليات املتحدة ودبلن يف اإيرلندا، وهوت�سيمني يف فيتنام، 
وبر�سلون��ة يف اإ�سباني��ا، و�سنغه��اي يف ال�سني ونريوب��ي يف كينيا ولجو���س يف نيجرييا، 
وكامتان��دو يف نيبال وبانكوك يف تايلند، وه��ذا كله اإمنا ي�سري بو�سوح اإلى تو�سع ال�سركات 
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الإماراتي��ة العاملة يف جمال الطريان املدين لت�سمل ق��ارات العامل اخلم�س، وخ�سو�ساً 
الأمريكت��ني واإفريقيا، الأمر الذي اأ�سهم يف حتويل دولة الإمارات، لي�س اإلى مركز عاملي 
للنق��ل فح�س��ب، واإمنا اإلى منطقة ج��ذب �سياحي ي�سهل الو�سول اإليه��ا من كل اأنحاء 
الع��امل، وه��ذه ميزة مهمة ل تتوافر يف العديد من مناط��ق اجلذب ال�سياحي يف العامل، 

ويف ال�سرق الأو�سط حتديداً.

�صناعة الطائرات ودعم �صيا�صة التوطني
متثل �سناعة الطائرات يف الإمارات اأهمية كربى ل�سيا�سة التوطني، فمنذ �سروع الإمارات 
يف ه��ذه ال�سناع��ة حر�ست على اأن يكون القائمون عليها م��ن املواطنني، ولهذا عملت 
عل��ى اإعداد الكوادر املواطنة الق��ادرة على النخراط يف هذه ال�شناعة، �شواء من خالل 
اإن�س��اء املوؤ�س�سات التعليمية املختلفة املعنية ب�سناع��ة الطائرات يف الدولة، اأو من خالل 
الهتم��ام بالدورات التدريبية عرب التو�س��ع يف �سيا�سة البتعاث للخارج، ما يعني اإتاحة 
الفر�سة اأم��ام املواطنني لي�س لكت�ساب هذه التقنيات فح�سب، واإمنا تطويرها وامل�ساهمة 
يف توط��ني تكنولوجيا �سناعة الطائرات املتقدمة يف الدولة. يف هذا ال�سياق قامت �سركة 
"�سرتاتا" بتدريب وتوظيف ما يزيد على 170 مواطناً، اأغلبهم من الإناث. وتوفر ال�سركة 
برناجماً تدريبياً مكثفاً ملدة 22 �سهراً على ثالث مراحل، متتد الأولى 4 اأ�سهر، وتت�سمن 
ا�ستكم��ال دورات الط��ريان التاأ�سي�سية يف جامع��ة الإمارات، فيما متت��د املرحلة الثانية 
6 اأ�سه��ر، وتت�سم��ن ا�ستكم��ال دورات تدريبية يف جامعة الإم��ارات يف ت�سنيع هياكل 
الطائ��رات م��ن املواد املركبة التي قدمته��ا �سركة "لوكهيد مارتن". اأم��ا املرحلة الثالثة، 
فتت�سم��ن التدريب العملي يف امل�سن��ع، ومن ثم يتحول املت��درب اإلى موظف دائم يف 
�سرك��ة "�سرتاتا". ويعمل لدى "�سرتاتا" 533 موظفاً، منهم نحو 170 مواطناً ومواطنة، 
ميثل��ون نح��و 32% من العدد الإجم��ايل للموظفني يف ال�سركة. وته��دف ال�سركة اإلى 
رف��ع ن�سب��ة التوطني لت�سل اإل��ى 50% يف العام 2015، علماً ب��اأن 120 من املواطنني 
يعمل��ون حالي�اً يف عملي���ات الإنت��اج )ق�سم الت�سنيع(. وكان��ت ال�سرك�ة ق�د رفع�ت 
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ن�سب�ة التوط��ني خ��الل الع�ام الأول لت�سغ�يل عملي�اته�ا من 1% اإلى %30.

�صناعة الطائرات واقت�صاد املعرفة يف الإمارات
ُتعترب �سناعة الط��ريان اأحد املخرجات الرئي�سية لتوجه دول��ة الإمارات العربية املتحدة 
نحو اقت�ساد املعرفة، الذي يتم من خالله توظيف املعرفة والتكنولوجيا يف تقدمي ُمنتجات 
اأو خدم��ات متميزة ومبتكرة، مُيكن ت�سويقها وحتقيق النتعا�س القت�سادي من خاللها. 
فاملعرفة يف هذا الع�سر اأ�سبح��ت مبثابة املحرك الأ�سا�سي لالإنتاج والنمو القت�سادي يف 
العامل، حيث مت توظيف التقنية يف اإنتاج وتوزيع وت�سويق ال�سلع واخلدمات وحتويلها اإلى 
اقت�ساد معريف، اإما بتحوي��ل املعلومات اإلى �سلع وخدمات، واإما بتطوير ال�سلع التقليدية 
ع��ن طريق ا�ستخ��دام التقني��ة وال�ستفادة منها يف جت��اوز احلدود اجلغرافي��ة وعمليات 

الت�سويق والإنتاج لل�سلع باأنواعها.
القت�ساد املع��ريف ل يقت�سر حتققه على توافر اأحد عوامله كالبنية الأ�سا�سية لتكنولوجيا 
املعلوم��ات والت�سال والتقنيات احلديثة فح�س��ب، بل هو منظومة متكاملة من العنا�سر 
الواجب توافرها، ومن اأهمها املوارد الب�سرية املوؤهلة ذات املهارات التقنية العالية، والتي 
يعتمد بناوؤها على ن�سر ثقافة الإبداع والبتكار، من خالل نظام تعليمي متني وفعال ذي 
خمرج��ات من�سجمة مع متطلبات النمو يف الدولة. وُتعُدّ كلية الإمارات للطريان واحدة 
م��ن ال�سروح اجلامعية اجلاذب��ة للمهتمني ب�سناعة الطريان مبختل��ف التخ�س�سات التي 
توؤهل الطلبة للعمل على منت الطائرات يف اجلو اأو على الأر�س �سمن تخ�س�س هند�سة 
الطائرات و�سيانتها وغريه��ا من وظائف تخ�س�سية يف جمال الطريان. كما حتظى الكلية 
بال�سب��ق والريادة يف تقدمي برامج اأكادميية عدة يف قطاع الطريان اأهلتها لالنفراد خليجياً، 
مم��ا جعل دوًل جماورة، منها البحرين وُعمان، تبتع��ث طلبتها للح�سول على تعليم ذي 

معايري عاملية.
يف الوقت ذاته، اأبرمت �سركة مبادلة ل�سناعة الطريان اتفاقات تعاون مع �سركات طريان 
عاملية امل�ستوى لرفدها باخلربات الالزمة لتاأ�سي�س قاعدة متكاملة للتكنولوجيا والت�سنيع 
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تعتم��د تقني��ة عالية، وتقدم يف الوق��ت ذاته مرافق عالية امل�ست��وى وذات ح�سور عاملي 
وا�س��ع. اإ�سافة اإلى ذلك، تقوم الأكادميية املتكامل��ة لتدريب الطيارين، املدعومة بربامج 
متمي��زة يف التعليم، والتدري��ب، والبحث والتطوير، مب�ساعدة ال�سرك��ة على تطوير راأ�س 
امل��ال الب�سري وقاعدة املواهب الوطنية التي حتت��اج اإليها ل�سمان ا�ستفادة مواطني دولة 
الإم��ارات م��ن فر�س العمل املتميزة الت��ي توفرها يف قطاع التكنولوجي��ا العالية. وُتعُدّ 
الأكادميي��ة الدولي��ة للطريان »اأفق« موؤ�س�س��ة مملوكة بالكامل ل�"مبادل��ة"، وهي اأكادميية 
لتدريب الطيارين على الطائرات التجارية والع�سكرية وتقع يف مطار العني الدويل، وتعد 
الأولى يف منطقة ال�سرق الأو�سط التي حت�سل على �سهادة "متطلبات  "اأفق" الأكادميية 
الطريان امل�سرتك" املرموقة، كما ُتعترب اأول اأكادميية اإماراتية لتدريب الطيارين على قيادة 
املروحي��ات يف املنطقة، ويت��م التدري�س للطيارين وتدريبهم وف��ق املعايري املعتمدة لدى 

هيئة الطريان الأوروبية امل�سرتكة.
وم��ع النمو الكب��ري املتوقع يف �سناع��ة الطريان، توا�س��ل اأكادميية اأف��ق تو�سيع خرباتها 
التدريبي��ة وحمفظة عمالئه��ا. ويف اإطار �سعيها اإلى اأن ت�سب��ح املوؤ�س�سة الرائدة لتدريب 
الطيارين يف جنوب اآ�سيا وال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، تو�سع الأكادميية ن�ساطها نحو 
اأ�سواق جنوب اآ�سيا، لتوفري خربتها التدريبية لقاعدة اأكرب من العمالء. كما تطور �سركة 
والتطوير ملوظفيها ب�سكل م�ستم��ر، ل�سمان جودة الإنتاج،  للتدري��ب  "�سرتات��ا" برامج 
فق��د قامت باإر�سال جمموعة من الفني��ني للح�سول على برامج تدريب مكثفة يف مدينة 
"نان��ت" الفرن�سية، فيما عادت من املدينة ذاتها املجموع��ة الثانية من الفنيني املبتعثني 

لاللتحاق بالعمل يف م�سنع "�سرتاتا" وتطبيق ما تعلموه من خربات.

قاعدة �صناعات ع�صكرية اإماراتية
وقد ك�سفت القوات امل�سلحة الإماراتية يف منت�سف فرباير 2011، عن خطة ا�سرتاتيجية 
لبن��اء قاع��دة �سناع��ات ع�سكرية يف خمتل��ف املجالت يف الدول��ة، موؤك��دة اأن اإبرام 
ال�سفق��ات م�ستمر حتى اللحظات الأخرية من فعالي��ات معر�س "اآيدك�س"، ومعر�س 
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الدفاع البحري "نافدك�س"، اللذين ُعقدا يف ذلك العام.
وك�سف��ت القوات امل�سلح��ة عن خطة ا�سرتاتيجي��ة لبناء قاعدة �سناع��ات ع�سكرية يف 
خمتلف املجالت يف الدولة، وحتفيز امل�سّنعني الإماراتيني عرب اإبرام �سفقات عدة معهم 
لتاأ�سي���س تلك القاع��دة. ويف هذا الإطار قال اللواء عبيد الكتب��ي، رئي�س اللجنة العليا 
ملعر�س وموؤمتر الدفاع الدويل "اآيدك�س"، واملتحدث الر�سمي با�سم املعر�س: "اإننا ن�سجع 
ال�سرك��ات الوطنية التي متتلك جودة ت�ساهي مثيالتها الأجنبية"، مو�سحاً اأن الإمارات 
متتلك اأف�سل موقع على اخلريط��ة العاملية لتجربة الأ�سلحة اخلا�سعة للتجارب، واأن تلك 
التج��ارب والختبارات تدعم اخل��ربات الت�سنيعية للمواطنني يف املج��ال الع�سكري. 
واأف��اد باأن "القوات امل�سلحة متتلك جلان��اً فنية متخ�س�سة للتفاو�س مع ال�سركات املحلية 
والعاملي��ة”، وذكر اأن "القوات امل�سلحة الإماراتية حتر���س على ال�ستفادة من التقنيات 
احلديثة، لتوفري اأكرب قدر من احلماية الإلكرتونية لها، مثل غريها من دول العامل"، مبيناً 
اأن الإم��ارات "�ست�سبح يف امل�ستقبل القريب موقع��اً مهماً لتوريد الأنظمة الع�سكرية يف 
منطق��ة ال�سرق الأو�سط، بف�سل جودة منتجه��ا، وتناف�سية اأ�سعاره، وما تقدمه ال�سركات 

الوطنية من خدمات ما بعد البيع.

خامتـــة
متث��ل �سناعة الطائرات يف دول��ة الإمارات العربية املتحدة داعم��اً رئي�سياً للتنمية، لي�س 
فق��ط ملردودها القت�سادي، ولك��ن لكونها بوابة لتوطني التكنولوجي��ا املتقدمة يف اأحد 
اأب��رز القطاع��ات ال�سناعي��ة، وهو �سناعة الط��ريان، التي متثل ع�س��ب �سناعات حيوية 
اأخ��رى عديدة، ف�س��اًل عن كونها تعك���س التطور التنم��وي احلا�س��ل يف الدولة، كما 
ل دولة الإمارات  اأن ه��ذه ال�سناعة بات��ت متثل اأماًل جدي��داً للت�سنيع الع�سكري وحت��ُوّ
العربي��ة املتحدة م�ستقباًل اإلى قاعدة لل�سناعات الدفاعي��ة، �سواء لتزويد قواتنا امل�سلحة 
باحتياجاتها يف هذا املجال اأو دعم القت�ساد الوطني برافد جديد ي�سهم يف تو�سيع قاعدة 

تنويع م�سادر الدخل القومي•
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قــوات »درع الجزيـــرة«..
مهـــــام حيـــــويــة وأدوار 

استـراتيـجـيــــة

ميثل جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية منذ انطالقه يف اأبوظبي يوم اخلام�س والع�سرين 
من مايو عام 1981، جت�سيداً لوحدة الهدف وامل�سري وامل�سالح امل�سرتكة بني �سعوب دول 
املجل�س ال�ست، ويف هذا الإطار تعد قوات "درع اجلزيرة" انعكا�ساً حقيقياً لهذه القناعة 
اخلليجي��ة املتج��ذرة، التي تتطلب بدورها بذل كل جهد ي�س��ب يف اجتاه حتقيق اأهداف 
جمل���س التعاون، وتفر���س كذلك �سرورة الحتاد يف مواجه��ة اأي حتديات اأو تهديدات 
ا�سرتاتيجية لالأم��ن وال�ستقرار، �سواء على امل�ستوى اجلماعي لدول املجل�س اأو اأي من 
دوله. ويف هذا امللف، نحاول ت�سليط ال�سوء على قوات "درع اجلزيرة" ودورها واأهدافها 
وتاأثريه��ا يف حتقيق الرتابط والتكامل والتعا�سد ب��ني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربي��ة. منذ انطالقه يف اخلام�س والع�سرين من مايو عام 1981، واجه جمل�س التعاون 
ل��دول اخلليج العربية العديد من املواقف والظروف ال�سعبة التي كانت مبنزلة اختبارات 
ق��وة له، جنح يف جتاوزها، ب��ل اأ�سهمت يف حتقيق خطوات كبرية اإل��ى الأمام على طريق 
الت�سام��ن والوحدة، وا�ستطاع اأن يحافظ على وج��وده ويعمق ح�سوره على ال�ساحتني 
الإقليمي��ة والدولية. وعلى الرغم من التحديات الت��ي اعرت�ست م�سريته املوؤ�س�سية فاإن 
جمل���س التع��اون ا�ستط��اع اأن يواجهها مبوقف واح��د وروؤية مت�سقة، م��ا اأ�سهم يف تعزيز 
القتن��اع ال�سعبي باأهمية دوره كم�سدر لقوة دوله واإط��ار لتعميق الو�سائج بني �سعوبها. 
وق��د اأثبتت التط��ورات الإقليمية التي �سهدته��ا املنطقة العربي��ة يف ال�سنوات الأخرية 
املا�سية فاعلية دور جمل�س التعاون وعك�ست املوقع املحوري الذي اأ�سبح يحتله يف اإطار 
تفاع��الت املنطقة والعامل، حيث اأ�سبح املجل�س لعباً ا�سرتاتيجياً موؤثراً يف اإدارة ال�ساأن 
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الإقليم��ي، والبحث عن حلول وخمارج لالأزمات العديدة الت��ي متر بها املنطقة ب�سكل 
عام، والعديد من دولها كل على حدة.

ول �س��ك يف اأن فاعلي��ة دور جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي��ة، �سواء على م�ستوى 
اإدارة العالق��ات اخلليجية-اخلليجي��ة، اأو التفاع��الت الإقليمية والدولي��ة، مل تاأت من 
ف��راغ، واإمنا من العديد م��ن املنطلقات الأ�سا�سية، يف مقدمتها ال��روؤى احلكيمة والثاقبة 
لقادة دوله وقدرته��م الوا�سحة على القراءة العميقة وال�سحيح��ة للمتغريات الداخلية 
واخلارجي��ة، واإميانهم القوي الذي ل يتزعزع باأهمية الت�سامن والتعاون اخلليجي باعتباره 
�سمان��ة اأ�سا�سية لتحقيق امل�سال��ح امل�سرتكة ل�سعوب دول املجل�س، كما اأن من بني هذه 
املنطلقات اأي�ساً اخلطوات النوعية التي اتخذها املجل�س على طريق التكامل القت�سادي 
وتعمي��ق املواطنة اخلليجية، مثل الحت��اد اجلمركي اخلليجي ال��ذي ُد�سن عام 2003، 
وال�س��وق اخلليجي��ة امل�سرتكة ع��ام 2008، وغري ذل��ك من اخلطوات والق��رارات التي 
�سبت يف الجتاه ذاته، ثم جاءت خطوة غاية يف الأهمية جلهة ا�ست�سعار املواطن اخلليجي 
لأهمي��ة الدور املوؤ�س�سي ال��ذي ي�سطلع به جمل���س التعاون، وهي تعمي��ق الإح�سا�س 
بالأم��ن اخلليج��ي امل�سرتك من خالل ما اأب��داه املجل�س من فاعلي��ة يف مواجهة م�سادر 
اخلط��ر التي ته��دد اأمن دوله وجمتمعاته��ا وا�ستقرارها. وقد حتقق ه��ذا الهدف احليوي 
حتدي��داً عرب ترجمة اأه��داف املجل�س على اأر�س الواقع من خ��الل اإر�سال قوات "درع 
اجلزي��رة" اإلى مملك��ة البحرين يف عام 2011، للم�ساهمة يف حف��ظ ا�ستقرارها الداخلي 
والت�س��دي ملحاولة النيل من �سالمها الجتماعي، م��ا اعُترب موؤ�سراً مهماً على امل�ستوى 
الذي و�سل اإليه العمل اخلليجي امل�سرتك يف تطبيق مفهوم الأمن اجلماعي وتكري�سه.

واملوؤكد اأن قوات "درع اجلزيرة" تعربِّ بالأ�سا�س عن روؤية �ساملة ملفهوم الأمن اجلماعي، 
وتعك�س اأموراً مهمة عدة، منها:

اأوًل: اإدراك دول املجل���س لطبيعة التغريات وامل�ستجدات التي ت�سهدها املنطقة العربية 
ومنطق��ة ال�سرق الأو�سط، واأهمية التفاعل الإيجابي معها والتعامل الفّعال مع معطياتها 

واأبعادها.
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ثانياً: حر�س جمل�س التعاون اخلليجي على التعامل مع م�سادر اخلطر املختلفة التي ميكن 
اأن تهدد اأمن دوله، اأو تنال من �سالمها الجتماعي، و�سد اأي منافذ ميكن اأن ت�ستخدمها 

بع�س القوى اخلارجية لتهديد ال�ستقرار الذي تتمتع به هذه الدول.
ثالث��اً: اإميان دول جمل���س التعاون باأن اأمنها مرتابط ول يتج��زاأ، واأن العمل على �سمان 
هذا الأمن وحمايته ل يتم اإل من خالل اإطار جماعي وروؤية م�سرتكة؛ لأن اخلطر الذي 

يتهدده ي�ستهدف جمل�س التعاون اخلليجي كله، ولي�س دولة دون اأخرى.
 رابع��اً: اإدراك العالق��ة الوثيقة بني م�ستوى التكامل ب��ني دول جمل�س التعاون وحماية 
اأمنه��ا وا�ستقرارها، واأن ال�سري خطوات جديدة على طري��ق الوحدة يعني اإ�سافة لبنات 
قوي��ة اإلى ال�سياج احلامي لأمن دول املجل���س ومكت�سباتها التنموية. ول �سك يف اأن ما 
حققت��ه دول جمل�س التع��اون خالل ال�سنوات املا�سية من تق��دم كبري على امل�ستويات 
املختلف��ة وما اأ�سبحت تتميز به من جتارب تنموية مميزة ي�سار اإليها بالبنان اإقليمياً وعاملياً، 
مل يكن ليتحقق اإل يف اإطار ا�ستقرار �سيا�سي واجتماعي، ولذلك فاإن ال�سمانة الأ�سا�سية 

للمحافظة على هذه املنجزات هي تدعيم ركائز الأمن اخلليجي ال�سامل.
ومل يقت�س��ر الأمر عل��ى �سعيد التكامل اخلليجي يف املج��الت ال�سيا�سية والقت�سادية 
والأمنية على موقف جمل�س التعاون حيال الأمن وال�ستقرار يف مملكة البحرين، ول دعم 
ال�ستقرار يف دولة الكويت ال�سقيقة فقط، بل يقدم جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
دعماً مطلقاً لدولة الإمارات العربية املتحدة يف موقفها العادل واحلكيم واحل�ساري ب�ساأن 

جزرها الثالث املحتلة، اأبومو�سى وطنب الكربى وطنب ال�سغرى.
ويف ه��ذا ال�سياق �سدرت عن اجتماعات قادة جمل�س التع��اون واأي�ساً على امل�ستويات 
الوزاري��ة العديد من البيانات التي اأكدت يف جمملها اأم��وراً عدة بالغة الأهمية، تتعلق 
مبوقف دول جمل�س التعاون اإزاء ق�سية اجلزر املحتلة من ناحية، وروؤية دول املجل�س مل�ساألة 

الأمن اجلماعي اخلليجي من ناحية اأخرى، فكان منها:
- دع��م دول جمل���س التعاون لدولة الإم��ارات العربي��ة املتحدة يف اإدارته��ا للم�سكلة 
وتعامله��ا معها، ودعوتها اجلانب الإيراين اإلى التج��اوب مع الدعوات الإماراتية لإيجاد 

قــوات »درع الجزيــرة«.. مهـــام حيــوية وأدوار استـراتيـجـيـــة
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ح��ل �سلمي وعادل لق�سية اجل��زر املحتلة عن طريق املفاو�س��ات الثنائية اأو اللجوء اإلى 
حمكمة العدل الدولية.

- تاأكي��د الأمن اجلماعي وامل�سرتك لدول جمل���س التعاون اخلليجي، وهذا ما و�سح من 
اإ�س��ارة البيانات اخلليجية اإلى اأن العتداء على ال�سيادة والتدخل يف ال�سوؤون الداخلية 
لأي دولة من دول املجل�س ُيعدُّ تدخاًل واعتداء على دول املجل�س كافة. ول �سك يف اأن 
هذا ينطوي على ر�سالة مهمة؛ هي اأن جمل�س التعاون اخلليجي منظمة اإقليمية متما�سكة 
وق��ادرة على الدفاع عن �سي��ادة اأع�سائه��ا وم�ساحلها يف مواجهة اأي اأخط��ار داخلية اأو 
خارجية، مبا خطته من خطوات نوعية متميزة على طريق التكامل يف املجالت املختلفة، 

وما تتطلع اإليه من النتقال من مرحلة التكامل اإلى مرحلة الوحدة. 

دعم الأمن وال�صتقرار يف مملكة البحرين
ول �س��ك يف اأن احلدي��ث عن الدور احلي��وي الذي قامت به ق��وات "درع اجلزيرة" يف 
مملك��ة البحرين قد حظي بر�سد املراقبني واخل��رباء واهتمامهم على امل�ستويني الإقليمي 
وال��دويل. ويف هذا الإط��ار، وحتت عنوان "الأم��ن اخلليجي امل�س��رتك"، ذكرت تقارير 
�سحفية اأن قوات "درع اجلزيرة" التي و�سلت اإلى مملكة البحرين يف عام 2011 تهدف 
اإل��ى امل�ساركة يف حتقيق الأمن وال�ستقرار ل��كل البحرينيني، ولي�ست موجهة اإلى اأحد 
يف داخ��ل الب��الد اأو خارجها، ول تنطوي على اأي ر�سائل �سلبي��ة لهذا الطرف اأو ذاك، 
حيث ج��اء تدخلها بعد اأن بداأت الأمور تاأخذ اجتاه��ات خطرة وبدا املجتمع البحريني 
�س��اً ل�سدام طائفي مقيت، وبعد اأن تعرثت كل حماولت احلكومة  الثنائي املذهب ُمعرَّ
م��ن اأجل اإقامة حوار وطني على الرغم من اأنها قدم��ت ال�سمانات الكافية لنجاح هذا 
احلوار، وقالت اإن الق��وى ال�سيا�سية كلها مدعوة اإلى امل�ساركة فيه واإن الق�سايا وامللفات 
جميعه��ا مطروحة للنقا�س على طاولته. وقد كان قرار دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 
العربية ب�ساأن اإر�سال قوة تابعة ل�"درع اجلزيرة" للحفاظ على الأمن وال�ستقرار الداخلي 
يف مملك��ة البحرين، هدفاً حيوياً جنحت من خالل��ه هذه القوات يف تاأكيد اأهميتها وقيمة 
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دورها ال�سرتاتيج��ي الفاعل، ول�سيما اأن الرتكيبة املذهبية احل�سا�سة يف مملكة البحرين 
ل تتحم��ل اأي توت��رات طائفية ميكن اأن توؤدي اإلى عواق��ب وخيمة، كما ل تتحمل اأي 
تباط��وؤ اأو ته��اون يف مواجهة اأي حماولة لإث��ارة الفتنة الطائفي��ة اأو تهديد كيان املجتمع 
البحرين��ي واأمنه وا�ستق��راره الداخلي. وم��ا يوؤكد اأهمية هذا التدخ��ل الذي حتقق يف 
توقي��ت حا�سم، ما يحدث يف العديد من الدول العربي��ة التي تقدم اأمثلة على �سخامة 
فات��ورة ال�سراعات الداخلية والفنت الطائفية، وما ميكن اأن تدفعه ال�سعوب جراء اندلع 
مث��ل ه��ذه ال�سراعات. وق��د اأكد الدكت��ور اأنور حممد قرقا���س، وزير الدول��ة لل�سوؤون 
اخلارجي��ة، عند اإعالنه قرار دولة الإمارات العربية املتحدة اإر�سال قوة اأمنية �سمن قوات 
"درع اجلزيرة" لالإ�سهام يف حفظ الأمن والنظام يف مملكة البحرين، اأكد اأمرين مهمني 
يرتجم��ان النظرة الإماراتية اإلى هذه اخلطوة، اأولهما اأن اأمن دول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية وا�ستقرارها يف هذه املرحلة التاريخية يتطلب من دوله الوقوف �سفاً واحداً 
حمايًة للمكت�سبات ودرءاً للفنت وتاأ�سي�ساً للم�ستقبل، والأمر الثاين اأن اأمن دول جمل�س 
التعاون لدول اخلليج العربية وا�ستقرارها كل ل يتجزاأ، ومن ثم يتم التعامل مع اأي خطر 

يتهدد دولة من دوله على اأنه خطر ي�ستهدف اجلميع.
وجتدر الإ�سارة هنا اإلى اأن حترك دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باإر�سال قوات 
الطارئ  البحرين، قد حظي بدعم عربي عربَّ عنه الجتماع  "درع اجلزيرة" اإلى مملكة 
ملجل�س "جامعة الدول العربية" على م�ستوى املندوبني الدائمني الذي ُعقد يف القاهرة 
ح��ول الأحداث يف مملكة البحرين، حيث اأكد جمل���س اجلامعة العربية اأموراً عدة على 
درجة كب��رية من الأهمية، اأهمها الرف�س التام لأي تدخل اأجنبي يف ال�سوؤون الداخلية 
ململكة البحرين، كما اأكد جمل�س اجلامعة �سرعية دخول قوات "درع اجلزيرة" اإلى مملكة 
البحرين انطالقاً من التفاقيات الأمنية والدفاعية املوقعة بني دول جمل�س التعاون لدول 
اخللي��ج العربية. ول �س��ك يف اأن الدعم العربي ملوقف جمل�س التع��اون جتاه الأحداث 
يف مملك��ة البحرين ومواجهة حماولت زعزع��ة اأمنها وا�ستقراره��ا والتدخل يف �سوؤونها 
الداخلية، يعك�س اإدراكاً عربياً خلطورة امل�سار الذي كانت ت�سري فيه الأمور على ال�ساحة 
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البح�ريني��ة وتداعي�ات��ه ال�سلبي�ة املوؤث�رة يف �سالم��ة الن�سي�ج الجتم�اعي للمملك�ة.
وق��د اأثبتت ق��وة "درع اجلزيرة" اأنها بالفعل متثل "�سمام اأم��ان" لدول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية يف مواجهة اأي ا�سطرابات داخلية اأو تهديدات خارجية قد تتعر�س 
لها اإحدى دول املجل�س ال�ست، وذلك انطالقاً من مبداأ الأمن اجلماعي املتكامل لدول 
املجل�س التي تعتمد من خالله على الإمكانيات الذاتية للدول الأع�ساء لغر�س الدفاع 
عن كيان هذه الدول ومقوماتها وم�ساحله��ا واأرا�سيها واأجوائها ومياهها الإقليمية. وتعد 
قوة "درع اجلزيرة" اأح��د جتليات التعاون والتن�سيق والتفاهم وتر�سيخ امل�سالح امل�سرتكة 

ومبداأ وحدة الهدف وامل�سري بني �سعوب دول جمل�س التعاون.

تاريخ ن�صاأة قوة درع اجلزيرة
يعود تاريخ اإن�ساء قوة "درع اجلزيرة" اإلى مرحلة تاأ�سي�س جمل�س التعاون، حيث وافقت 
دول املجل�س يف دورة النعقاد الثالثة بالعا�سمة البحرينية املنامة عام 1982، على اإقرار 
ه��ذه القوة، "درع اجلزي��رة"، وت�سكيلها وحتديد مهامها، لتتكام��ل بعد ذلك هذه القوة 
امل�سرتك��ة من جميع دول املجل���س وتلتئم يف مقرها مبدينة حفر الباطن �سمال ال�سعودية 
�سن��ة 1985. وت�سكل��ت القوة يف البداي��ة من 5 اآلف �سخ���س، معظمهم من اململكة 
العربي��ة ال�سعودي��ة، وتزايد عدد اأف��راد تلك القوة بعد ذلك حت��ى تعدت حاجز ال�40 
األ��ف فرد من جميع دول املجل�س، وكان��ت اأول مهمة حتققت على اأر�س الواقع ل�"درع 
اجلزيرة" �سنة 1986، بعد اجتياح القوات الإيرانية ملنطقة الفاو العراقية يف اأثناء احلرب 
العراقية-الإيرانية، ع��الوة على ت�ساعد التهديدات على احل��دود اليمنية–ال�سعودية، 
وم��ع الت�سل�سل الزمني بعد ه��ذه الأحداث وما تبعها م��ن ا�سطرابات اأخرى جتلت يف 
ح��رب اخلليج الثانية �سنة 1990 و1991، ك��ان ل�"درع اجلزيرة" مواقف م�سهودة، فقد 
حقق العمل اخلليجي امل�سرتك يف املجال الع�سكري نقلة نوعية، حيث حددت اتفاقيات 

املجل�س العديد من مرتكزات التعاون الع�سكري ومنطلقاته واأ�س�سه واأولوياته.
ويف اإط��ار تعزيز القوات امل�سلحة لأم��ن دول جمل�س التعاون وق��وة "درع اجلزيرة"، اأقر 
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املجل���س الأعل��ى ملجل�س التع��اون لدول اخللي��ج العربية يف الع��ام 1995، الدرا�سات 
املتعلق��ة مب�سروع حزام التع��اون والت�سالت املوؤمنة واخلط��وات التنفيذية لهما، حيث 
يه��دف امل�سروع اإلى ربط مراكز عمليات القوات اجلوي��ة والدفاع اجلوي بدول املجل�س 
نة، وذلك  اآلي��اً، اإ�سافة اإلى ربط الق��وات امل�سلحة يف دول املجل�س ب�سبكة ات�سالت موؤمَّ

من خالل اإقامة كيبل األياف ب�سرية بداأ العمل به اأوائل العام 2001.
وتق��وم الق��وات امل�سلح��ة يف دول املجل�س، اإلى جانب ق��وة "درع اجلزي��رة"، بتمارين 
م�سرتك��ة ثنائية وثالثية بحرية وجوية، وو�سل��ت اإلى تنفيذ متارين جوية م�سرتكة ومتارين 
بحري��ة بني دول املجل�س كله��ا. ووحدت دول اخلليج اأكرث م��ن 100 كرا�سة ع�سكرية، 
كم��ا مت توحيد اأك��رث من 100 منهج من مناه��ج الدورات الع�سكري��ة املختلفة ملدار�س 
التدري��ب الع�سكري ومراك��زه يف دول جمل�س التعاون لدول اخللي��ج العربية. وي�سمل 
التع��اون الع�سكري بني دول املجل�س جمالت عدي��دة اأخرى من اأبرزها ال�ستخبارات 
الع�سكري��ة، وامل�ساحة الع�سكرية، واخلدمات الطبية، ومنظوم��ة ال�سالح، والت�سالت، 
والق��وات اجلوية، والقوات البحرية، والأمن البيئي، والدف��اع �سد الأ�سلحة الكيماوية، 

واحلرب الإلكرتونية، والدفاع �سد ال�سواريخ البالي�ستية.

مغالطات اإعلمية 
ويف اإطار الرد على بع�س املغالطات الإعالمية التي ن�سرتها بع�س و�سائل العالم، التي 
�سع��ت اإل��ى الت�سكيك يف طبيعة مهمة قوة "درع اجلزي��رة" يف مملكة البحرين وحاولت 
تاأليب الراأي العام البحريني والعاملي �سد قرار دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
ب�س��اأن تقدمي الدعم وامل�سان��دة لتحقيق الأمن وال�ستقرار يف مملك��ة البحرين، قال قائد 
ق��وات "درع اجلزيرة" اللواء الركن مطلق الأزميع يف ت�سريحات اإعالمية ُن�سرت وقتذاك 
اإن كل ه��ذه الأقاوي��ل والتهم زائفة ومبنية عل��ى الكذب الذي متار�س��ه بع�س و�سائل 
العالم، يف حني اأن قوات "درع اجلزيرة" مل تتدخل يف ال�ساأن الداخلي للبحرين باأي 
�س��كل م��ن الأ�سكال، ومل مت�س اأي مواطن اأياً كان، واأنه��ا مل توجد اأ�ساًل داخل املدن 
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اأو اأماك��ن النا�س، واأن "درع اجلزيرة" ت�سطلع مبهام م��ن �ساأنها الت�سدي لأي تدخل اأو 
ع��دوان خارجي، وحماية من�ساآت ومواقع ا�سرتاتيجية خالل ان�سغال القوات البحرينية 

باإعادة الن�شباط وال�شتقرار الأمني اإلى البالد. 
وحول الأحداث التي �سهدتها البحرين يف عام 2011، والتي و�سلت خاللها املظاهرات 
والحتجاج��ات اإلى املجمعات التجارية والأ�سواق، قال اللواء الأزميع: "مملكة البحرين 
ح�سن من ح�س��ون جمل�س التعاون املنيعة، ولديها اأم��ن من�سبط وجي�س قوي و�سعب 
اأ�سيل خمل���س، واحلكمة واحللم وبعد النظر ل متار�سه��ا اإل الأنظمة القوية الواثقة باهلل 
كالقي��ادة يف البحرين، وهي بحول اهلل لن تكون اإل عربي��ة خليجية خليفية ما دام اأبناء 

عمومتهم يف اجلزيرة واخلليج". 
وح��ول ا�ستمرارية وجود قوات "درع اجلزيرة" يف البحري��ن، قال: "القيادة املتقدمة يف 
البحري��ن باقية، وم�ستعدون لفتح قيادات اأخ��رى يف دول اأخرى من دول املجل�س وفق 
املوق��ف واحلاجة. واأم��ا التعاون الع�سكري، فيم�سي بخط��وات مدرو�سة ومبا يحقق اأمن 
اأوطانن��ا ول ي�سر بجرياننا، ونتمنى اأن يكون التناف�س وال�سباق يف منطقتنا واإقليمنا بعدد 
اجلامع��ات واملراك��ز العلمية وال�سحي��ة والتنموية؛ ل بعدد ال�سواري��خ واأدوات الدمار، 

وح�سبنا منها ما يكفي حلماية اأوطاننا ومكت�سباتنا". 
وكان��ت قوات "درع اجلزيرة" قد دخلت البحرين يف �سهر مار�س من عام 2011 بدعوة 
من العاهل البحريني جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة؛ لأن بالده ع�سو موؤ�س�س 
لتلك الق��وات، والتفاقيات تخول لها ال�ستعانة بها لتعزي��ز دفاعاتها وحمايتها من اأي 
تدخ��ل خارجي يف ظ��ل الن�سغال بال�س��اأن الداخلي على خلفي��ة ال�سطرابات التي 
�سهدتها مملكة البحرين خالل الن�سف الول من عام 2011، واأدت اإلى توتر الأو�ساع 
وزعزع��ة الأمن يف البالد. وكثرياً م��ا كانت بع�س و�سائل الإع��الم تزعم تدخل قوات 
وهو  بال�سالح،  للمتظاهرين  ومواجهتها  الداخلي،  البحريني  ال�ساأن  اجلزيرة" يف  "درع 
م��ا تنفيه القوات اخلليجي��ة ب�سكل دائم، موؤكدة اأن مهامه��ا تنح�سر يف حماية املن�ساآت 

احليوية والدفاع عن البحرين �سد اأي عدوان خارجي.
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وق��د اأكدت �سحف �سعودية عدة �سرعية وجود قوات "درع اجلزيرة" يف مملكة البحرين 
للحفاظ على اأمنها وا�ستقراره��ا طبقاً لتفاقية الدفاع امل�سرتك وحماية اأي دولة خليجية 
تتعر���س لأي تهدي��د اأمني اأو خارجي، وهو ما اعتربته ينطب��ق على واقع البحرين التي 
تواج��ه حالياً تدخاًل اإيرانياً يف �سوؤونها الداخلي��ة. وراأت �سحيفة "اجلزيرة" اأن البحرين 
تق��ع يف اخلط الأمامي ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ولذا فاإن حترك قوات "درع 
اجلزيرة" للقيام مبهامها حلماية املواقع ال�سرتاتيجية وم�ساعدة القوات البحرينية يف اإعادة 
الأم��ن والهدوء ملناطق البحرين و�سوارعها التي تتعر�س للتخريب والإرهاب ُيعدُّ عماًل 
دفاعي��اً وحماية لي�س ململكة البحرين فح�سب – على الرغم من اأنه يعد واجباً م�سروعاً 
- ب��ل اأي�س��اً للدفاع عن منطقة اخللي��ج العربي. واأ�سارت ال�سحيف��ة اإلى منطقة اخلليج 
الت��ي تهددها املخاطر م��ن خالل حماولة قوة اإقليمية انتهازي��ة ا�ستغالل الأو�ساع التي 
مت��ر بها املنطقة العربية لتحقيق اأطماعها التقليدية باأدوات حملية، من خالل انحياز هذه 
الأدوات املحلية اإلى انتماءاتها الطائفية �سد امل�سالح الوطنية العليا. واأ�سافت ال�سحيفة 
اأن تاأ�سي���س جمل�س التعاون ع��ام 1981، والذي ت�سكل ق��وات "درع اجلزيرة" ذراعه 
الع�سكرية، كان ترجمة لتحالف دفاع��ي خليجي �سد الدعوات والتحركات والأطماع 
الإقليمي��ة، وبالتحديد الإيراني��ة. ولفتت ال�سحيفة اإلى اأن فعالي��ة هذه القوات ظهرت 
بو�س��وح يف اأثناء العدوان العراقي عل��ى الكويت، حيث �ساركت قوات "درع اجلزيرة" 
يف عمليات حترير دولة الكويت من القوات العراقية، ف�ساًل عن اإ�سهامها يف حترير مدينة 
اخلفجي ال�سعودية، موؤكدة اأن التفاقيات الأمنية والع�سكرية بني دول املجل�س ت�سمنت 
بنوداً كث��رية، �سكلت اتفاقية التعاون الع�سكري امل�سرتك اإط��اراً قانونياً لها لتعطيها دوراً 
كما لقوات دول املجل�س الأخرى عند تعّر�س اأي دولة من دول جمل�س التعاون ال�ست 
لأي تهدي��د اأمني اأو خارجي. واعت��ربت �سحيفة "الريا�س" تظاهرات البحرين وعمان 
اإنذاراً مبكراً لدول جمل�س التعاون اخلليجي، ودعت اإلى اإعادة النظر يف بناء درع اجلزيرة 

الع�سكري على اأعلى امل�ستويات. 
اأم��ا �سحيف��ة "اليوم" التي ت�سدر م��ن املنطقة ال�سرقي��ة ال�سعودية، ف��راأت اأن القوات 
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اخلليجي��ة ذهبت ن�سرة للبحرين الواح��دة امل�ستقلة، ومل�ساعدة ق��وات الأمن البحرينية 
يف حف��ظ النظام، و�سيانة املمتلكات، وحماي��ة اأرواح املواطنني البحرينيني بكل فئاتهم 
وطوائفهم بعد اأن اختطفت تيارات متطرفة ال�سوت البحريني حل�سابات اأخرى ل عالقة 
له��ا بالبحري��ن ول مبواطنيها، ومت��ادت يف عنفها واإقدامها على العت��داء على املواطنني 
البحريني��ني واملقيم��ني وطالب اجلامع��ات واإغالق ال�س��وارع والإ�ساءة اإل��ى امل�ساجد 
والأبرياء. واعت��ربت ال�سحيفة اإر�سال قوات "درع اجلزيرة" اإل��ى دولة البحرين تتويجاً 
لرابط��ة الإخاء اخلليجي��ة وحلماية �سع��وب دول جمل�س التعاون، م�س��رية اإلى ترحيب 
البحريني��ني بهذه القوات التي جاءت للم�ساعدة عل��ى حفظ الأمن واإعادة الأمور اإلى 
حالته��ا الطبيعي��ة، حيث الن�شباط و�شي��ادة القانون واحرام حق��وق جميع املواطنني 

البحرينيني الذين يرف�سون اأن يوؤجروا ولءهم لالآخرين.
ويف الدوحة اعترب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية القطري ال�سابق ال�سيخ حمد بن 
جا�سم بن جرب اآل ثاين اأن اإر�سال قوة "درع اجلزيرة" قوات اإلى مملكة البحرين ياأتي يف 
اإط��ار اتفاقية الدفاع امل�سرتك بني دول جمل�س التعاون اخلليجي والتزامات قانونية معينة 

بني دول املجل�س.

دور اإماراتي فاعل 
يف الن�س��ف الثاين م��ن فرباير 2013، حققت الق��وات امل�سلحة لدول��ة الإمارات عرب 
دولة  اأقيم يف  م�ساركته��ا باملرحلتني الأول��ى والثانية يف مترين "درع اجلزي��رة 9" الذي 
الكوي��ت، متيزاً كب��رياً ودوراً فاعاًل، وذلك م��ن خالل تنفيذ التدري��ب الحرتايف ذي 
الكف��اءة العالية الذي يدل على مدى اجلاهزي��ة القتالية التي تتميز بها جميع وحدات 
القوات امل�سلحة الإماراتية واأ�سلحتها، و�ساركت قواتنا امل�سلحة باأفرعها املختلفة يف مترين 
"درع اجلزيرة /9" �سمن قوات "درع اجلزيرة" امل�سرتكة، ومب�ساركة قوات دول جمل�س 
التع��اون لدول اخلليج العربية الت��ي تاأتي �سمن توجيهات ق��ادة دول جمل�س التعاون، 
وتنفي��ذاً لقرارات جمل�س الدفاع امل�سرتك بتفعيل التعاون الع�سكري بني دول املجل�س، 
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وزي��ادة التجان�س بني قوات جيو�س دوله��ا، واإيجاد روح العمل امل�س��رتك املوحد. وقام 
رئي�س الأركان العامة للجي�س الكويتي الفريق الركن خالد اجلراح، بزيارة ميدانية ملواقع 
القوات الإماراتية امل�سلحة يف التمرين، وذلك للوقوف على جمريات مترين "درع اجلزيرة 
9"، وا�ستم��ع اإل��ى �س��رح مف�سل عن��د زيارته لكل قوة من قب��ل قادتها بالواجبات 

املوكل��ة واملحددة لها يف تنفيذ هذا التمرين امل�س��رتك واملختلط ح�سب تطورات املوقف 
العمليات��ي، وكيفية و�سع احلل��ول املنا�سبة للمع�سالت التعبوي��ة والإدارية يف عمليات 
التق��دم والدف��اع والهجوم، واأبدى رئي���س الأركان العامة للجي���س الكويتي اإعجابه مبا 
�ساه��ده من تنظيم وتن�سيق وعم��ل م�سرتك ي�سهم يف اإجناح هذا التمرين امل�سرتك الذي 

ُيعترب من اأهم التمارين واأكربها.
وق��د اأكد قائد قوات "درع اجلزيرة" امل�سرتكة اللواء الرك��ن مطلق بن �سامل الأزميع، اأن 
متارين متت برجمتها م�سبقاً حتى �سنة  �سل�سلة  متاري��ن "درع اجلزيرة 9" مدرجة �سمن 
2024، ونفي يف ت�شريحات �شحافية ما يردد حول وجود اأي عالقة اأو ارتباط بني تلك 

التمارين واأي اأحداث اإقليمية اأو �سيا�سية ت�سهدها املنطقة، معترباً اأن مترين "درع اجلزيرة 
الب�سرية  القوة  اجلزيرة" من حيث  "درع  قوات  بها  تقوم  التي  التمارين  اأكرب  9" من 

امل�ساركة والآليات الع�سكرية امل�ستخدمة.
وكان اأفراد القوات امل�سلحة الإماراتية الذين �ساركوا يف �سمان الأمن وال�ستقرار مبملكة 
البحري��ن ال�سقيقة قد قاموا به��ذه املهمة التاريخية يف مار���س 2011، انطالقاً من مبداأ 
وح��دة امل�سري وترابط اأمن دول جمل���س التعاون على �سوء امل�سوؤولي��ة امل�سرتكة لدول 
املجل���س يف املحافظة على الأمن وال�ستقرار التي هي م�سوؤولية جماعية باعتبار اأن اأمن 
دول جمل���س التعاون كلٌّ ل يتجزاأ، وذلك وفقاً ملا ذكرت��ه وكالة اأنباء البحرين وقتذاك. 
وقد نوهت الوكالة يف ال�سياق نف�سه مبا ت�سمنه بيان املجل�س الوزاري اخلليجي من وقوف 
دول جمل�س التعاون �سفاً واحداً يف مواجهة اأي خطر تتعر�س له اأي من دوله. وقد اأعلن 
جمل�س الوزراء ال�سعودي وقتذاك جتاوب اململكة مع طلب البحرين للدعم، وتزامن ذلك 
م��ع اإعالن وزير الدولة لل�سوؤون اخلارجية معايل الدكت��ور اأنور قرقا�س اأن دولة الإمارات 
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العربي��ة املتحدة اتخ��ذت قرار اإر�س��ال قوة اأمني��ة للم�ساهمة يف حفظ الأم��ن والنظام 
بالبحرين ا�ستجاب��ة لطلبها امل�ساعدة وامل�ساهمة يف اإر�ساء الأم��ن وال�ستقرار الداخلي. 
واأكد قرقا�س يف بيان اأوردته وكالة اأنباء الإمارات اأن بالده اتخذت هذه اخلطوة "جت�سيداً 
للتزاماتها جتاه اأ�سقائها �سمن منظومة دول جمل�س التعاون وتعبرياً ب�سورة ملمو�سة عن 
اأن اأمن املنطقة وا�ستقرارها يف هذه املرحلة يتطلب منا جميعاً الوقوف �سفاً واحداً حماية 

للمكت�سبات ودرءاً للفنت وتاأ�سي�ساً للم�ستقبل".
وك��ان �ساح�ب ال�سم��و ال�سيخ حمم��د ب����ن را�س��د اآل مكتوم، نائ��ب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، قد قام يف نهاية دي�سمرب 2012 بزيارة اإحدى 
وحدات قوات "درع اجلزيرة" امل�سرتكة التابعة لقواتنا امل�سلحة يف مملكة البحرين، يرافقه 
الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية، 
و �سم��و ال�سي��خ عبداهلل بن زايد اآل نهي��ان، وزير اخلارجية، وك��ان يف ا�ستقبال �ساحب 
ال�سم��و ال�سي��خ حممد بن را�سد اآل مكت��وم ومرافقيه لدى و�سوله املوق��ع، القائد العام 
لقوة دفاع البحرين، امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة، الذي رحب بزيارة 
�سموه الكرمي��ة التي اعتربها تكرمياً لقوات "درع اجلزي��رة" امل�سرتكة. وا�ستهل �ساحب 
ال�سم��و نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي الزيارة الكرمية بال�ستماع 
اإل��ى اإيجاز ع�سكري حول عدد م��ن املوا�سيع واملهام الع�سكري��ة للقوات امل�سرتكة، ثم 
حت��دث �شموه اإلى �شب��اط الوح��دة الع�شكرية واأفراده��ا، منوهاً ب�شجاعته��م واأهليتهم 
الع�سكري��ة والتدريبية للقيام بواجبهم الوطني بنجاح وكفاءة عالية، موؤكداً �سموه خالل 
كلمته التوجيهية لإخوان��ه اأن "مملكة البحرين دولة �سقيقة وعزيزة علينا، ملكاً وحكومة 
و�سعباً، فهم اأهلنا واإخواننا. وفقكم اهلل ملا فيه خدمة وطنكم ودول جمل�س التعاون لدول 

اخلليج العربية وخدمة ال�ستقرار وال�سالم لدولنا و�سعوبنا وللمنطقة والعامل".

حتديات ا�صرتاتيجية م�صرتكة
يف مواجه��ة التحديات والتهدي��دات ال�سرتاتيجية التي تواجه الأم��ن وال�ستقرار يف 
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دول جمل���س التعاون على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي، ت�سعى دول املجل�س ال�ست 
ب�سكل دائم اإلى تطوير قدراتها الع�سكرية الذاتية، مبوازاة امتالك منظومة تعاون ع�سكري 
م�سرتك ممثلة يف قوات "درع اجلزيرة"، وتهدف اإلى حفظ الأمن وال�ستقرار بها والدفاع 
عن اأمن اخلليج وردع اأي اعتداء خارجي والتاأكيد على الأمن اجلماعي وحماية مقّدرات 
دول املجل���س، وق��د اأن�سئت هذه القوات بق��رار من قبل ق��ادة دول املجل�س يف قمتهم 
الثالثة الت��ي ُعقدت باملنامة عام 1982، وبداأت اأولى اخلط��وات باإن�ساء فرقة م�ساة اآلية 
كاملة. ويف ع��ام 1986 متركزت يف حفر الباطن �سمال �سرق اململكة العربية ال�سعودية، 
ومنذ عام 2000 وافق قادة املجل�س على زيادة عدد القوات وتطويرها ورفع كفاءتها، ومت 
التوقيع على معاهدة الدفاع امل�سرتك. ويف عام 2006 دعت ال�سعودية من خالل مبادرة 
املل��ك عبداهلل اإلى �س��رورة تو�سيع قدراتها واإن�س��اء نظام م�سرتك للقي��ادة، ومت التفاق 
عل��ى متركز هذه القوات يف بلدانها الأ�سلية ودعمها بق��وات بحرية وجوية لرفع كفاءتها 
وتعزيزه��ا بقوة تدخل �سريع ع��ام 2009. ولعل بناء قوة "درع اجلزيرة" يهدف يف املقام 
الأول اإلى التاأكيد على مبداأ الأمن اجلماعي امل�سرتك، ومن اأهم التحديات التي كانت 
تواجهه��ا كيفية تطوير قدراتها القتالية وتطوير منظومة الدفاع امل�سرتك يف ظل املتغريات 
وامل�ستج��دات والتحديات التي مير بها الع��امل، اإل اأن حر�س القيادة ال�سيا�سية يف دول 
املجل���س والتعاون البناء ب��ني القادة الع�سكريني جعلهم ي�سع��ون ا�سرتاتيجية ع�سكرية 
موحدة من خ��الل برامج زمنية حمددة، بالإ�سافة اإلى توحي��د املفاهيم وال�سرتاتيجية 
الدفاعي��ة، واإن�س��اء �سبكة ات�س��الت ع�سكرية موؤمن��ة لتبادل املعلوم��ات، وربط مراكز 
عملي��ات القوات اجلوي��ة، والدفاع يف القوات امل�سلحة ب��دول املجل�س وحتديثها ب�سكل 
م�ستم��ر، ولعل واحداً من اأهم التحديات التي تواجه ق��وات "درع اجلزيرة" يتمثل يف 
قل��ة عددها، وهو ما فت��ح الباب ل�سد النق�س يف القوى الب�سري��ة من خالل فتح املجال 
لأ�سح��اب اخلربات والكفاءات الع�سكرية من املتقاعدين بدول املجل�س؛ لأن اخلربات 
ل تتقاع��د. ويف اأول اختب��ار حقيقي لق��وات "درع اجلزيرة" ا�ستعان��ت مملكة البحرين 
به��ا لتاأمني من�ساآتها عق��ب الحتجاجات من قبل قوى املعار�س��ة، واإن�ساء مقر دائم لها 
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بالبح�رين حلف�ظ الأم�ن وال�س�تق�رار حت��ت قي�ادته���ا وفق��اً لالتف�اقي��ات املوقع��ة. 

العمل الع�صكري..البدايات والأهداف
حظ��ي العم��ل الع�سكري اخلليج��ي امل�سرتك باهتم��ام اأ�سحاب اجلالل��ة وال�سمو قادة 
دول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية من��ذ بداية امل�سرية املباركة للمجل�س، وذلك 
انطالق��اً من قناع��ة را�سخة بوحدة اله��دف وامل�س��ري، بالإ�سافة اإلى حقائ��ق اجلغرافيا 
والتاري��خ امل�سرتك. وقد ُعقد بناء على طلب املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون الجتماع 
الأول لروؤ�س��اء اأركان القوات امل�سلحة ب��دول املجل�س يف مدينة الريا�س يف عام 1981، 
لبح��ث جمالت التعاون الع�سكري، ومت رفع عدد من التو�سي��ات لبناء وتعزيز التعاون 
الع�سك��ري فيما بني القوات امل�سلحة بدول املجل�س. وب��دءاً من ذلك التاريخ، وخالل 
ثالثة عقود، وبتوجيهات حثيثة من اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وزراء الدفاع بدول جمل�س 
التعاون، مت اإقرار العديد من الدرا�سات والأنظمة وال�سرتاتيجيات التي �سملت العديد 
من جم��الت التعاون الع�سكري والدف��اع امل�سرتك، ولقد كانت تل��ك القرارات قائمة 
على اأ�س�س منهجية ومرتكزات علمية حم��ددة، اآخذًة يف احل�سبان الإمكانات املتوافرة، 
واملتطلب��ات الدفاعية، وم�س��ادر التهديد وحجمها، وخمتلف اأ�سك��ال املخاطر وتنوعها، 

وجميع التحديات التي قد تواجه دول املجل�س.

مكت�صبات واإجنازات
اأوًل: اتفاقية الدفاع امل�صرتك ملجل�ش التعاون

اإدراك��اً م��ن دول املجل�س ملا يربط بينها من عالقات خا�س��ة، و�سمات مت�سابهة اأ�سا�سها 
العقي��دة الإ�سالمي��ة، وانطالقاً م��ن ال�سيا�سة الدفاعية ملجل�س التع��اون التي تقوم على 
مب��داأ الأمن اجلماعي املتكامل، جاء توقي��ع اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س 
التع��اون، على اتفاقية الدف��اع امل�سرتك يف ال��دورة احلادية والع�سري��ن ملجل�س التعاون 
)املنام��ة، دي�سمرب 2000(، اإيذاناً ببدء مرحلة جديدة م��ن العمل الع�سكري امل�سرتك، 
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حي��ث مت التحول م��ن مرحلة التعاون الع�سك��ري التي دامت عقدين م��ن الزمن اإلى 
مرحل��ة الدفاع امل�سرتك بني دول جمل�س التعاون، كما اأنه وبتوقيع التفاقية حتقق للعمل 
الع�سكري امل�سرتك مكا�سب واإجنازات جماعية كثرية ونوعية، حيث اإن التفاقية �سملت 

وحددت العديد من مرتكزات الدفاع امل�سرتك ومنطلقاته واأ�س�سه واأولوياته.
وق��د اأكدت الدول الأع�س��اء يف التفاقية التزامها بالنظام الأ�سا�س��ي ملجل�س التعاون، 
واحرتامه��ا مليثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم املتح��دة، كما اأكدت عزمها على 
الدف��اع عن نف�سها ب�سورة جماعية، انطالقاً م��ن اأن اأيَّ اعتداء على اأيٍّ منها هو اعتداء 

عليها جمتمعة، واأن اأي خطر يهدد اإحداها اإمنا يهددها جميعاً.
ون�س��ت التفاقية على اعتزام الدول الأع�ساء تعزيز التعاون الع�سكري فيما بينها، ورفع 
قدراتها الذاتية واجلماعي��ة لتحقيق اأعلى م�ستوى من التن�سيق ملفهوم الدفاع امل�سرتك، 
وال�ستم��رار يف تطوير قوات "درع اجلزيرة" امل�سرتكة، ومتابعة تنفيذ التمارين امل�سرتكة، 
واإعطاء اأهمي��ة لتاأ�سي�س قاعدة لل�سناعة الع�سكرية وتطويره��ا، وت�سجيع القطاع اخلا�س 

لال�ستثمار يف هذا املجال.

ثانيًا: ال�صرتاتيجية الدفاعية لدول جمل�ش التعاون
�سكل��ت موافقة اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون، يف الدورة الثالثني 
)الكويت، دي�سمرب 2009( على ال�سرتاتيجي��ة الدفاعية ملجل�س التعاون لدول اخلليج 
العربي��ة، اإجنازاً وخطوة هامة على طريق بناء املنظومة الدفاعية امل�سرتكة ملجل�س التعاون، 
وقد حددت ال�سرتاتيجية وفقاً ملا ت�سمنته روؤية وا�سحة تعمل دول املجل�س من خاللها 
على تن�سيق وتعزي��ز تكاملها وترابطها وتطوير اإمكانياتها للدفاع عن �سيادتها وا�ستقرارها 
وم�ساحله��ا، وردع العدوان والتعاون ملواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خالل 
البناء الذاتي والعمل امل�سرتك و�سوًل للتكامل الدفاعي. كما اأكدت ال�سرتاتيجية على 
الأ�س�س والثوابت التي تنطل��ق منها، وحددت الأهداف الدفاعية ال�سرتاتيجية وطرق 
وو�سائ��ل حتقيقها، اإلى جانب تاأكيدها اأهمية اإجراء التقييم ال�سرتاتيجي ال�سامل للبيئة 
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الأمنية ال�سرتاتيجية، والتهديدات ال�سرتاتيجية والتحديات واملخاطر ب�سفة دورية.

ثالثًا: القيادة الع�صكرية املوحدة
مت�سي��اً مع ما ت�سهده م�سرية جمل�س التع��اون من تطوير م�ستمر، و�سعي حثيث نحو اإقامة 
وح��دة متما�سكة يف خمتلف املج��الت، فقد �سادق املجل�س الأعل��ى يف دورته الثالثة 
والثالث��ني )مملكة البحرين، دي�سمرب 2012( على قرار جمل�س الدفاع امل�سرتك يف دورته 
احلادية ع�س��رة )الريا�س، نوفمرب 2012( باإن�ساء قي��ادة ع�سكرية موحدة لدول املجل�س 

والنتهاء من درا�سة خمتلف جوانبها.
وم��ع مطلع العام احلايل 2013، ب��داأت اللجان الع�سكرية املخت�س��ة يف درا�سة اجلوانب 
القيادية والتنظيمي��ة واملالية لتلك القيادة، متهيداً لرفعها اإلى املجل�س الوزاري ملراجعتها 

ورفع ما يراه ب�ساأنها اإلى مقام املجل�س الأعلى.

رابعًا: قوات درع اجلزيرة امل�صرتكة 
اإن وج��ود قوات ع�سكري��ة م�سرتكة لدول جمل���س التعاون يعترب اأح��د الأ�س�س املهمة 
لإن�س��اء منظومة دفاعية م�سرتك��ة، تهدف اإلى توفري اأمن دفاع��ي جماعي فاعل حلماية 
دول املجل���س والدفاع ع��ن ا�ستقاللها وحماية مقدراته��ا ومكت�سباتها. ويف عام 1982 
كان��ت اأولى اخلط��وات املهمة لت�سكي��ل الق��وات الع�سكرية امل�سرتكة ل��دول جمل�س 
التع��اون، حيث �سدر ق��رار اإن�ساء قوة "درع اجلزيرة"، وتال ذل��ك القرار �سدور العديد 
م��ن القرارات لتطوير هذه الق��وة، مبا يتنا�سب مع املتغريات يف البيئ��ة الأمنية، وم�سادر 
واأن��واع التحديات واملخاطر والتهدي��دات التي قد تواجه دول جمل�س التعاون، ويف عام 
2006، مت تطويرها اإلى قوات "درع اجلزيرة" امل�سرتكة، وُعززت بجهد بحري وجوي وفقاً 

للمفه��وم العملياتي املعتمد، وذلك لرفع كفاءتها القتالية مب��ا يكفل تنفيذ مهام التعزيز 
والإ�سن��اد للقوات امل�سلحة الوطنية لدول جمل�س التعاون ب�سورة كاملة. ويف عام 2009 
مّت تعزي��ز قوات "درع اجل�زي���رة" امل�سرتك�ة بق�وة تدخ�ل �سري��ع، ويجري العمل حالياً 
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على درا�س�ة تطوي��ر ق�وات "درع اجل�زي��رة" امل�سرتك�ة من حي�ث احلج�م والتنظي�م.

نة خام�صًا: الت�صالت املوؤمَّ
نة ومتطورة ب��ني القوات امل�سلحة  حظ��ي مو�سوع اإن�ساء �سبكة ات�س��الت ع�سكرية موؤمَّ
ب��دول املجل�س باهتمام خا�س، وذل��ك �سعياً منها اإلى رفع الق��درات اجلماعية لأنظمة 
القي��ادة وال�سيط��رة وتبادل املعلومات فيم��ا بينها، ويف دورته ال�ساد�س��ة ع�سرة )م�سقط، 
دي�سم��رب 1995( اأقّر املجل�س الأعل��ى الدرا�سات املتعلقة مب�س��روع الت�سالت املوؤمنة 

واخلطوات الرامية اإلى ربط القوات امل�سلحة يف دول املجل�س ب�سبكة ات�سالت موؤمنة.
وب��داأ الت�سغيل الر�سم��ي للم�سروع يف عام 2000، واأن�سئ مكت��ب خا�س لإدارته، ول 
نة تعد اإحدى الدعائ��م الرئي�سة لبناء  �س��ك يف اأن �سبك��ة الت�سالت الع�سكري��ة املوؤمَّ
املنظوم��ة الدفاعي��ة امل�سرتكة، و�سعياً م��ن دول جمل�س التعاون ل�سم��ان مواكبة �سبكة 
الت�س��الت املوؤمنة للتط��ورات املت�سارعة يف جم��ال التقنية الرقمي��ة واملعلومات، فاإنه 
يج��ري ب�سفة م�ستمرة اإدامة الق��درات والإمكانيات لل�سبكة وتطويره��ا، بالإ�سافة اإلى 
رب��ط وزارات اخلارجية، ووزارات الداخلي��ة، واجلهات الأمنية بدول املجل�س من خالل 

هذه ال�سبكة.

�صاد�صًا: ربط مراكز عمليات القوات اجلوية والدفاع اجلوي
يف ع��ام 1997 وافق اأ�سح��اب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل���س التعاون، على تنفيذ 
م�سروع منظومة حزام التعاون، وهو م�سروع م�سرتك لربط مراكز عمليات القوات اجلوية 
والدف��اع اجل��وي يف الق��وات امل�سلحة بدول املجل���س، ومت ت�سغيل املرحل��ة الأولى من 
امل�سروع نهاية ع��ام 2001، وجتري ب�سورة م�ستمرة عمليات الإدامة والتحديث لأجهزة 
الت�سغيل ملنظومة حزام التعاون لتواكب التطور املت�سارع يف جمال اأنظمة القوات اجلوية 

والدفاع اجلوي، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية. 
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�صابعًا: اخلدمات الطبية للع�صكريني التابعني لدول املجل�ش
يف �س��وء ق��رار املجل�س الأعلى يف دورته التا�سعة )املنام��ة، دي�سمرب 1988(، باأن ُيعاَمل 
مواطن��و دول املجل���س املقيمون والزائ��رون لأي دولة معاملة مواطن��ي الدولة نف�سها يف 
ال�ستف��ادة من املراكز ال�سحي��ة وامل�ست�سفيات العامة، فقد �س��ادق املجل�س الأعلى يف 
دورت��ه الثالثة والثالث��ني )مملكة البحري��ن، دي�سمرب 2012( على ق��رار جمل�س الدفاع 
امل�س��رتك يف دورته احلادية ع�سرة، باملوافقة على ع��الج منت�سبي القوات امل�سلحة لدول 
املجل�س وعائالتهم، املنتدبني يف مهام ر�سمية، اأو امل�ساركني يف دورات تدريبية يف الدول 

الأع�ساء يف امل�ست�سفيات الع�سكرية لتلك الدول.
ثامنًا: التمارين امل�صرتكة

تنفي��ذاً لتوجيه��ات اأ�سحاب اجلاللة وال�سم��و قادة دول جمل�س التع��اون، ب�ساأن اتخاذ 
جمي��ع الإجراءات الالزمة جلعل الق��وات امل�سلحة بدول املجل�س اأك��رث جتان�ساً وتوافقاً 
خ��الل تنفيذ العملي��ات امل�سرتكة، فاإنه يتم وب�سورة دوري��ة ووفقاً لربامج زمنية حمددة، 
تخطيط وتنفيذ العديد من التمارين امل�سرتكة بني القوات الربية واجلوية والدفاع اجلوي، 

والقوات البحرية، ووحدات اخلدمات الطبية، وقوات درع اجلزيرة امل�سرتكة.

تا�صعًا: الإدارة والقوى الب�صرية
لق��د اهتم اأ�سحاب اجلالل��ة وال�سمو قادة دول جمل�س التع��اون، اهتماماً خا�ساً باملوارد 
الب�سرية وتنميتها وتدريبها وتاأهيله��ا، ووجهوا باتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سهيل تنقل 
الكفاءات الع�سكري��ة واملدنية املوؤهلة العاملة بالقوات امل�سلحة يف دول جمل�س التعاون، 
واإيج��اد بيئة عمل م�سرتكة. وقد اعتم��د املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون يف هذا املجال 
يف ع��ام 2010 النظام املوحد ملد احلماية التاأمينية للع�سكريني من مواطني دول جمل�س 
التعاون، كما وافق يف عام 2011 على ال�سماح بال�ستفادة من ذوي اخلربات والكفاءات 
من الع�سكري��ني واملدنيني املتقاعدين من مواطني دول املجل���س للعمل يف املوؤ�س�سات 
واجلهات احلكومية و�سبه احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�س بدول املجل�س الأخرى.
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عا�صرًا: جمالت العمل الع�صكري الأخرى
�سعي��اً من القوات امل�سلحة بدول جمل�س التعاون اإلى جعل العمل الع�سكري اخلليجي 
امل�س��رتك اأكرث توافقاً وتكاماًل، والعم��ل على تعزيزه يف جمالته كافة، فقد مت اتخاذ عدد 
م��ن اخلط��وات البناءة لتحقي��ق تلك الأهداف، حي��ث مت توحيد وو�س��ع اآليات عمل 
م�سرتكة لتبادل امل�ساندة الفنية يف جمال الإمداد والتموين وال�سيانة والتزويد الفني بني 
القوات امل�سلحة بدول املجل�س، كما مت يف جمال البيئة و�سع عدد من املفاهيم والأ�س�س 
اخلا�س��ة بتقري��ب ال�سيا�سات البيئية، وتوحي��د الأنظمة والت�سريع��ات وتعزيز القدرات 
الوطني��ة والإقليمية، وتنمية املوارد الب�سرية، ورفع م�ست��وى الوعي البيئي للحفاظ على 
املوارد الطبيعية يف نط��اق القوات امل�سلحة بدول املجل�س. ويف جمال التدريب والتعليم 
الع�سك��ري، مت توحيد العديد من الكرا�سات الع�سكري��ة، ومناهج الدورات الع�سكرية، 
بالإ�ساف��ة اإل��ى تنظي��م وو�سع اآلي��ات ال�ستف��ادة املتبادلة م��ن الإمكان��ات التدريبية 
الع�سكري��ة املتوافرة يف املدار�س واملعاهد والكليات الع�سكرية بدول املجل�س. اأما جمال 
الريا�س��ة الع�سكرية فق��د لقي دعماً كبرياً خالل ثالثة عقود، وذل��ك اإمياناً باأهمية تعزيز 
اأوا�س��ر الأخّوة بني منت�سبي القوات امل�سلحة بدول املجل�س، من خالل اإقامة البطولت 
وامل�سابق��ات وال��دورات الريا�سية بني منت�سبي القوات امل�سلحة ب��دول املجل�س ب�سورة 

دورية.

مواقف �صيا�صية مهمة ملجل�ش التعاون
ا�ستمرت الجتماعات واللقاءات الدورية بني قادة دول جمل�س التعاون من دون انقطاع 
على الرغم من الظروف ال�ستثنائية التي متّر بها املنطقة العربية ومنطقة ال�سرق الأو�سط 
ب�س��كل عام، وهي الظروف التي ك�سفت بو�سوح عن ق��وة "جمل�س التعاون" ومتا�سكه 
وقدرته على توجي��ه الأحداث والتفاعالت مبا ي�سمن اأم��ن دوله و�سالمها الجتماعي 
ويدع��م ال�ستقرار الإقليم��ي. كما ك�سف جمل�س التعاون خ��الل الفرتة الأخرية، عن 
مواقف �سيا�سية اإزاء امل�سكالت والق�ساي��ا والأزمات التي جتتاح املنطقة العربية، موؤكداً 

قــوات »درع الجزيــرة«.. مهـــام حيــوية وأدوار استـراتيـجـيــة



222

اأن��ه القوة العربي��ة ذات الفاعلّي��ة والتاأثري الأك��رب يف اإطار التح��ّولت والتغرّيات التي 
ت�سهدها املنطقة، وا�ستطاع التحّرك باإيجابية يف العديد من امللفات والأزمات وكان حتّركه 
ل اإلى اتفاق اإنهاء  حا�سم��اً يف توجيه اأحداثها وتفاعالتها، ولعّل دوره الكب��ري يف التو�سّ

الأزمة ال�سيا�سية يف اليمن يقدم مثاًل بارزاً يف هذا ال�ساأن.
وم��ن الأم��ور التي ت�ستح��ق الإ�سارة بالن�سب��ة اإلى البع��د ال�سيا�سي اأي�س��اً اأن جمل�س 
التع��اون قد كر�س خ��الل ال�سنوات الأخ��رية الإح�سا�س بالأم��ن اجلماعي اخلليجي، 
�س��واء عرب دعمه ال�سيا�سي والقت�سادي ململكة البحري��ن و�سلطنة ُعمان، اأو من خالل 
حتّرك��ه الفاعل والقوي لتقدمي امل�ساع��دة ململكة البحرين يف مواجه��ة حماولت النيل 
م��ن ا�ستقرارها الداخلي، ووّجه املجل�س من خالل هذا التح��ّرك ر�سالة قوية مفادها اأنه 
ل��ن ي�سمح بالإ�س��اءة اإلى ا�ستقرار اأيٍّ من دوله اأو التدّخل يف �سوؤونها الداخلية من قبل 
اأّي ط��رف حتت اأّي ذرائ��ع اأو م�سّوغات، ول �س��ك يف اأن الفاعلّي��ة الكبرية التي بدت 
يف ن�ساط��ات "جمل�س التعاون" وحتّركات��ه خالل الفرتة الأخرية حلماي��ة ا�ستقرار دوله 
وا�ستق��رار املنطقة العربية ب�سكل عام، عّمقت اإميان ال�سعوب اخلليجية به ك�سياج يحمي 
م�ساحله��ا ومكت�سباتها التنموية، واإط��ار لتحقيق الت�سامن والتكاف��ل يف ما بينها، وهذا 
ميّثل قوة دف��ع مهّمة لأعمال القمم اخلليجية واللق��اءات الدورية اخلليجية الأخرى من 
اأج��ل التحّرك نحو مزيد من التكامل والتطوير يف م�سار العمل اخلليجي امل�سرتك. وكان 
ك��الم الأمني العام ل�"جمل���س التعاون"، عبداللطيف الزياين، مع��رّباً يف هذا ال�سدد، 
حينم��ا قال اإن لقاءات قادة دول املجل���س متّثل "مو�سماً للح�ساد وجني ثمار ما مّت زرعه 
من م�سروعات م�سرتكة توؤ�ّس�س للو�سول اإلى التكامل املن�سود يف املجالت جميعها".

ويوؤكد اخل��رباء واملراقبون اأن "جمل�س التعاون" قد اأثبت خالل الفرتة املا�سية، اأنه قادر 
على �سمان اأمن دوله وم�ساحلها يف اأوقات ال�سطراب والأزمات الإقليمية، وهذا الأمر 
يكت�سب اأهمية ا�ستثنائية يف ظل الظروف املتغرّية واملتحّولة التي تعي�سها املنطقة العربية 
والأو�س��اع ال�سبابي��ة التي مل تت�سح معاملها بع��د، والتي تك�سف بدوره��ا بيئة اإقليمية 
مفتوح��ة على كل ال�سيناريوه��ات والحتمالت اأي�ساً. ولذل��ك تتوّجه اأنظار ال�سعوب 
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العربي��ة جميعها، ولي�س اخلليجية فقط، اإل��ى جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واإلى 
نقا�سات��ه وما يتخذه من قرارات ومواقف جتاه م�سهد عربي م�سطرب وواقع اإقليمي متوتر 
تبع��ث �سواه��ده وموؤ�سراته عل��ى القلق وت�ستدع��ي اأكرب قدر ممكن م��ن وحدة ال�سف 
واملوق��ف داخل "جمل���س التعاون"، وهذا ما يدركه قادة املجل���س ويعرّبون عنه بالقول 

والعمل.
ولق��د ا�ستط��اع جمل�س التعاون لدول اخللي��ج العربية يف دورته احلادي��ة والثالثني التي 
راأ�ستها دولة الإمارات العربية املتحدة حتقيق العديد من الإجنازات يف املجالت الأمنية 
وال�سيا�سي��ة والقت�سادية، والتي ت�سب يف �سال��ح املواطن اخلليجي، وتعمق من م�سرية 
التكام��ل اخلليجي. وقد اأ�ساد معايل الدكت��ور عبداللطيف الزياين الأمني العام ملجل�س 
التع��اون لدول اخلليج العربي��ة يف ت�سريحات قبل بدء اأعمال ال��دورة الثانية والثالثني 
للمجل���س الأعلى لأ�سح��اب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل���س التعاون لدول اخلليج 
العربي��ة بالدور الفاعل واملتميز ال��ذي ا�سطلعت به دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
ظ��ل قيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة  القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة، حفظه اهلل،  للدورة احلادية والثالثني للمجل�س الأعلى، والتي اأ�سهمت 

يف دفع م�سرية املجل�س اإلى الأمام وحتقيق املزيد من الإجنازات.

الروؤية الإماراتية لتفعيل العمل اخلليجي
اإن جن��اح جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية يف دورته احلادي��ة والثالثني ُيعدُّ ترجمة 
وا�سحة لروؤية دولة الإمارات لتفعيل العمل اخلليجي امل�سرتك، وهي الروؤية التي تنطلق 
م��ن اأهمية التكامل اخلليج��ي و�سرورته، لي�س فقط لتحقيق اآم��ال وتطلعات ال�سعوب 
اخلليجية، ب��ل اأي�ساً ملواجهة التحديات امل�سرتكة عل��ى امل�ستويات الأمنية والقت�سادية 
وال�سيا�سية وغريها، وهذا ما اأكده �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة القائد الأعلى للقوات امل�سلحة "حفظه اهلل"، يف العديد من املنا�سبات. ففي لقاء 
�سم��وه معايل الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون لدول 
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اخللي��ج العربية يف نوفمرب 2010، اأ�س��ار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
اإل��ى حر�س دول��ة الإمارات على دع��م م�سرية جمل�س التع��اون يف خمتلف املجالت، 
معرب��اً عن متنياته لقمة الريا�س بالتوفيق والنجاح والتو�سل اإلى قرارات وتو�سيات تلبي 
طموحات اأبناء �سعوب دول جمل�س التعاون، وحتقيق مزيد من الإجنازات يف اإطار الروؤى 

الواحدة وامل�سري امل�سرتك.
 وخ��الل لقائه اأ�سح��اب ال�سمو واملع��ايل وزراء الدفاع يف دول جمل���س التعاون لدول 
اخللي��ج العربّية، يف �سهر نوفمرب املا�س��ي، اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل 
نهي��ان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، مبداأين اأ�سا�سيني يحكمان نظرة دولة الإمارات العربية 
املتح��دة اإل��ى العمل اخلليجي امل�س��رتك: املبداأ الأول هو اأن التع��اون بني دول جمل�س 
التع��اون هو الأ�سا�س الذي ي�ستند اإليه اأمن املنطق��ة وا�ستقرارها؛ لأن قوة دول املجل�س 
يف متا�سكه��ا ووحدتها يف مواجه��ة التحديات امل�سرتكة التي تواجهه��ا على امل�ستويات 
كاف��ة، ول�سيما امل�ستوى الأمني. واملبداأ الثاين ه��و العالقة الوثيقة بني ا�ستقرار املنطقة 
وتنميتها، وهذا ما اأ�سار اإليه �ساحب ال�سمو رئي�س الدولة من خالل تطلعه اإلى اأن ي�سود 
الأم��ن وال�ستقرار ربوع املنطق��ة، الأمر الذي يحقق لدولها املزيد م��ن التقّدم والرخاء 

والزدهار مل�سلحة �سعوبها. 
وترجم��ة لهذه الروؤية، حتر�س دولة الإمارات دوماً على تفعيل العمل اخلليجي امل�سرتك، 
ودفعه قدماً اإلى الأمام، ولعل ما يوؤكد ذلك اأنها تاأتي يف املرتبة الأولى بني دول املجل�س 
يف تنفيذ القرارات امل�سرتكة، كما اأنها الدولة الوحيدة التي لي�س لديها متاأّخرات يف تنفيذ 
القرارات اخلليجية امل�سرتكة من��ذ عام 1981، عالوة على دعمها امل�ستمر للم�سروعات 
اخلليجية امل�سرتكة التي من �ساأنها تطبيق مفهوم املواطنة القت�سادية اخلليجية، وت�سجيع 
ال�ستثمار والتنمية القت�سادية امل�ستدامة من خالل تبادل اخلربات والروؤى القت�سادية 
لدول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية. واإ�سافة اإلى م��ا �سبق، فاإن دولة الإمارات 
حري�س��ة على امل�سارك��ة بفاعلية يف جميع الجتماعات واملوؤمت��رات والفعاليات اخلا�سة 
بدول جمل�س التعاون، وتقدمي الروؤى واملقرتحات التي ت�سهم يف تفعيل العمل اخلليجي 
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امل�سرتك، كي يعرب عن اآمال ال�سعوب اخلليجية، وطموحاتها.
ول ميكن النظ��ر اإلى قوات "درع اجلزيرة" مبعزل عن بقية جم��الت التعاون والتن�سيق 
رفي��ع امل�ست��وى بني دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية، فرغ��م اأن الأدوار التي 
ا�سطلع��ت بها هذه القوات توفر رمزية هائلة ملبداأ وحدة امل�سري بني �سعوب دول جمل�س 
التع��اون، ف��اإن وجود هذه الق��وات اأي�ساً ُيع��دُّ ا�ستجابة مهمة لالأو�س��اع ال�سرتاتيجية 
احل�سا�س��ة يف منطقة اخلليج العربي، اإذ اإن الإ�سكاليات الأمنية التي تعانيها هذه املنطقة 
احل�سا�س��ة من العامل، تتطلب قدراً هائاًل من التع��اون بني دول جمل�س التعاون، بل اإنها 
جتعل م��ن التعاون والرتاب��ط م�ساألة حتمية للحف��اظ على مكت�سب��ات التنمية والأمن 
وال�ستق��رار التي حققتها الدول ال�ست طيلة العق��ود املا�سية، والتي جعلت منها واحة 
لالأم��ن واأ�سهم��ت يف بناء منوذج تنموي ُيقتدى به يف خمتل��ف مناطق العامل، ول�سيما 

جلهة توظيف املوارد مل�سلحة ال�سعوب وتوفري متطلبات احلياة الكرمية لها•

امل�صادر:
www.gulfsecurity.org 

- هدى احل�سيني، مقال راأي، �سحيفة ال�سرق الأو�سط.
- �سحيفة الحتاد، مقالت وتقارير من�سورة.

- وكالة اأنباء الإمارات، الأر�سيف الإعالمي.
- جملة "درع الوطن" ملفات �سابقة.

- مو�سوعة "املقاتل":
www.moqatel.com 

- موقع جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على الرابط الإلكرتوين: 
www.gcc-sg.org

- ن�سرة "اأخبار ال�ساعة" ال�سادرة عن مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث ال�سرتاتيجية، 
www.ecssr.com :على الرابط الإلكرتوين

قــوات »درع الجزيــرة«.. مهـــام حيــوية وأدوار استـراتيـجـيــة
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االتفـاقيـة األمنيـة الخليجيـة..
تمتين الروابـط وتعميـق 

األواصـر

وقع وزراء داخلية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف منت�سف نوفمرب 2012، 
يف العا�سمة ال�سعودي��ة الريا�س، ومب�ساركة الفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان 
نائ��ب رئي�س جمل�س الوزراء وزي��ر الداخلية، التفاقية الأمنية بني دول املجل�س؛ وجرى 
التوقي��ع بح�سور رئي�س ال��دورة احلالية ملجل�س وزراء الداخلية ب��دول املجل�س �ساحب 
ال�سم��و امللك��ي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز وزي��ر الداخلية ال�سعودي، ووزراء 
داخلية دول املجل�س، ومعايل الدكتور عبداللطيف الزياين الأمني العام ملجل�س التعاون، 

وذلك على هام�س م�ساركتهم يف الجتماع ال�31 لوزراء الداخلية بدول املجل�س.
وق��ال الفريق �سم��و ال�سيخ �سيف بن زاي��د اآل نهيان نائب رئي�س جمل���س الوزراء وزير 
الداخلي��ة، يف كلمته بهذه املنا�سبة: "حني اأطلع على الأرقام والتقارير الإح�سائية التي 
يعده��ا العامل��ون يف وزارة الداخلية الإماراتية حول خمتلف جم��الت التعاون الأمني 
وال�سرطي بني دول املجل�س، ي�ساورين ال�سعور بالبهجة والر�سا ملا و�سلنا اإليه من �سالبة 
يف التع��اون بني وزارات الداخلية اخلليجية ت�سمن لنا جميعاً ال�ستمرار بقوة يف العمل 
امل�س��رتك ملواجهة خمتل��ف التحديات"، وقال �سموه: "اإن ه��ذا التفاوؤل هو ما يجعلني 
اأق��ول اليوم اإن اجتماعنا احلادي والثالثني لي�س اجتماعاً دورياً يخرج بتو�سيات دورية، 
بل هو ور�سة عمل بني اأ�سقاء عقدوا العزم على و�سع �سيا�سات اأمنية موحدة عرب خطط 
وبرام��ج تواكب م�ستج��دات احلياة فت�سهم يف تعزي��ز م�سرية الأم��ن وال�ستقرار ومعها 

م�سرية النه�سة والبناء، اللتني تطمح اإليهما بالدنا على حد �سواء".
وتعت��رب التفاقي��ة التي وق��ع عليها موؤخ��راً وزراء داخلي��ة دول جمل�س التع��اون لدول 

ث
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اخلليج العربي��ة تعدياًل لالتفاقية املوقعة يف هذا ال�ساأن، والتي اأقرت عام 1994، بهدف 
ال�ستجاب��ة ملتطلبات املرحلة الراهنة التي تهدف اإل��ى توفري الأمن واحلماية ملكت�سبات 
دول جمل���س التعاون وفقاً ملا اأعلنه عب��د اللطيف بن را�سد الزياين الأمني العام ملجل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية.
واأ�س��اف الزي��اين اأن "توقيع التفاقي��ة الأمنية بني دول املجل�س ميث��ل خطوة مهمة من 
�ساأنه��ا اأن ت�سهم يف تعزيز جهود دول املجل���س لتو�سيع اآفاق التعاون والرتابط والتكامل 
بينه��ا يف جميع املجالت الأمنية"، ول �سيما اأنها تواج��ه م�ساكل اأمنية واأعمال عنف، 

خ�سو�ساً يف البحرين حيث قتل اآ�سيويان مطلع نوفمرب 2012 يف املنامة.
واأو�س��ح اأن "الوزراء اأدان��وا ب�سدة التفجريات الإرهابية الت��ي وقعت يف مملكة البحرين 
موؤخ��راً، وراح �سحيته��ا ع��دد م��ن الأبرياء م��ن املدني��ني ورجال الأم��ن"، جمددين 
"ت�سامنهم مع مملكة البحرين و�سعبها ال�سقيق يف كّل الإجراءات التي تتخذها اململكة 
حلماية اأمنه��ا وا�ستقرارها واحلفاظ على مكت�سبات �سعبها". واأ�ساف اأن "الوزراء اأكدوا 
اأهمي��ة ا�ستمرار التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني الأجهزة الأمنية يف دول املجل�س"، كما 

اأنهم "ناق�سوا م�سروع اإن�ساء جهاز لل�سرطة اخلليجية لدول املجل�س".
كما ناق�س وزراء الداخلية ل��دول جمل�س التعاون م�سروع اإن�ساء جهاز لل�سرطة اخلليجية 
ل��دول املجل�س، وا�ستكم��ال درا�سة هذا امل�س��روع احليوي من جميع جوانب��ه القانونية 
والفنية، بالإ�سافة اإلى درا�سة الروؤية املقدمة من وزارة الداخلية مبملكة البحرين واملتعلقة 

باأحداث "العنف والإرهاب واملخاطر والتهديدات الأمنية".

تاريخ التعاون الأمني اخلليجي
ي�س��ري موقع الأمان��ة العامة لدول جمل�س التع��اون لدول اخلليج العربية اإل��ى اأنه اإدراكاً 
م��ن اأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل���س اأن النمو والزدهار القت�سادي الذي 
تنعم به دول املجل�س ل ميكن اأن يتحقق ويتطور اإل يف ظل بيئة اآمنة وم�ستقرة، وانطالقاً 
من املب��داأ الرا�سخ باأن اأم��ن دول املجل�س كل ل يتجزاأ، �س��درت التوجيهات ال�سامية 
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لأ�سح��اب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية بدول املجل�س بالت�سال والتن�سيق لعقد لقاء 
لهم للتباحث وتدار�س متطلبات واآليات التن�سيق والتعاون الأمني بني الدول الأع�ساء، 
وبهدف التهيئة والتح�سري لالجتماع، ت�سكل فريق عمل من اخلرباء الأمنيني يف وزارات 
الداخلية، لإع��داد م�سروع جدول اأعمال لالجتم��اع الأول لأ�سحاب ال�سمو واملعايل 
وزراء الداخلي��ة، تن��اول اإر�ساء اأ�س���س وقواعد تن�سيق وتعاون اأمن��ي هادف بني الدول 
الأع�س��اء يحقق الأهداف ال�سامية لقيام املجل�س. وقد عقد الجتماع الأول لأ�سحاب 
ال�سم��و واملع��ايل وزراء الداخلية بدول املجل���س يف الريا�س يوم��ي 29 ربيع الأول و1 
جم��ادى الأولى 1402ه� املواف��ق 23 و 24 فرباير 1982م، وكان هذا الجتماع بداية 
انطالقة التن�سيق والتعاون الأمني بني دول املجل�س، حيث ت�سكلت العديد من اللجان 

الأمنية املتخ�س�سة يف خمتلف جمالت التن�سيق والتعاون الأمني.
ولقد حدد الجتماع الأول منطلقات ومبادئ واأهداف التعاون الأمني بني دول جمل�س 
التع��اون يف التفاق على توقي��ع اتفاقية اأمنية �ساملة بني ال��دول الأع�ساء، واأكد البيان 
ال�س��ادر ع��ن الجتماع على وح��دة وترابط اأم��ن دول جمل�س التع��اون، ومبداأ الأمن 
اجلماع��ي، بالن�س عل��ى اأن " اأمن دول املجل�س كل ل يتج��زاأ واأن اأي اعتداء على اأية 
دول��ة من ال��دول الأع�ساء هو اعتداء عل��ى الدول الأخرى واعتب��ار م�سوؤولية مواجهة 
العت��داء عل��ى اأي دولة م�سوؤولية جماعي��ة يقع عبوؤها على جميع ال��دول الأع�ساء"، 
واأ�س��اف: "اإن التدخ��ل من قبل اأية جهة كانت يف ال�س��وؤون الداخلية لإحدى الدول 

الأع�ساء هو تدخل يف ال�سوؤون الداخلية جلميع دول املجل�س".
وتوا�سلت اجتماعات اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية ب�س�كل دوري )�سنوي( 
ر لالجتماع��ات ال�سنوية لوزراء  ت�سبقه��ا اجتماعات اللجان الأمني��ة املتخ�س�سة، وحت�سّ
الداخلية جلنة حت�سريية مكونة م��ن اأ�سحاب املعايل وال�سعادة وكالء وزارات الداخلية، 
وقد تخل��ل مواعيد اجتماعات وزراء الداخلية عقد اجتماعات ا�ستثنائية ملوا�سيع اأمنية 
يتطل��ب املوقف التن�سيق والت�ساور حولها، كما اتف��ق وزراء الداخلية على عقد لقاءات 
ت�ساوري��ة بدون جدول اأعمال حم��دد وليوم واحد يف منت�سف ف��رتة عقد اجتماعاتهم 
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الدوري��ة ال�سنوية، كما مت اإقرار عقد اجتماع �سنوي لأ�سح��اب املعايل وال�سعادة وكالء 
وزارات الداخلية لبحث الأمور الطارئة وامل�ستجدة، ي�سبق عقد اللقاء الت�ساوري.

وت�س��ري الأمان��ة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربي��ة يف موقعها الإلكرتوين اإلى 
اأن التفاقي��ة الأمنية لدول جمل�س التع��اون  عبارة عن مواد قانونية تعالج ق�سايا التعاون 
الأمن��ي ب��ني دول املجل����س، وت�سبح هذه التفاقي��ة �س�ارية املفعول بع��د م�سي �س�هر 
م��ن تاريخ اكتمال ت�سديق ثلثي ال�دول املوقع�ة، وف��ق ن�سو�س موادها، وقد وقع عليها 
اأ�سح��اب ال�سمو واملع��ايل وزراء الداخلية يف كل من دولة الإم��ارات العربي�ة املتحدة، 
ومملكة البحرين، واململكة العربية ال�س�عودية، و�س�لطنة عمان، ودول�ة قط�ر، ومبوجب قرار 
اأ�سح��اب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية يف اجتماعه��م التا�سع والع�سرين )الكويت - 
نوفم��رب 2010 م( مت حتديث وتطوير التفاقية الأمنية، ووافق عليها، يف �سيغتها املعّدلة، 
وب�سورة مبدئية اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية يف اجتماعهم الت�ساوري الثالث 
ع�سر )الريا�س - 2 مايو 2012(. و�سرتفع التفاقية لأ�سحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول 
املجل���س ملباركتها، ثم �سيتم التوقي��ع عليها خالل الجتماع الق��ادم لأ�سحاب ال�سمو 
واملع��ايل وزراء الداخلي��ة، وبتوقيع اأ�سحاب ال�سمو واملع��ايل وزراء داخلية دول جمل�س 
التع��اون لدول اخلليج العربي��ة على التفاقية املعدلة يف منت�س��ف نوفمرب 2012 تكون 
ه��ذه التفاقية هي اخلط��وة الأكرث تقدم��اً يف م�سرية التعاون الأمن��ي بني دول جمل�س 
التع��اون بعد اأن �سادقت عليها دولة الكويت الت��ي مل تكن قد �سادقت على التفاقية 
قب��ل التعديل الأخري؛ الأمر الذي ي�سري اإلى دخ��ول التعاون الأمني بني دول جمل�س 
التع��اون مرحلة متقدمة واأكرث اقرتاباً ومتا�ساً مع الأهداف املتوخاة من التن�سيق والتعاون 

بني الأ�سقاء ال�ستة.

اأبعاد التعاون الأمني واأهميته
متث��ل التفاقية الأمني��ة امل�سرتكة بني دول جمل���س التعاون لدول اخللي��ج العربية لبنة 
اإ�سافي��ة وركيزة جديدة من ركائز التعاون بني دول املجل�س ال�ست، وتتوج م�سرية طويلة 
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من العمل امل�س��رتك يف خمتلف املجالت، وتكت�سب هذه التفاقية حتديداً اأهميتها من 
اعتبارات عدة ميكن اإيجازها فيما يلي:

� يلع��ب التوقي��ت دوراً حيوياً يف اإ�سفاء قدر ا�ستثنائي م��ن الأهمية على هذه التفاقية 
لكون دول جمل�س التعاون باتت بحاجة متزايدة اإلى "ماأ�س�سة" التعاون الأمني ملواجهة 
الأخطار والتحدي��ات الأمنية املتزايدة �سواء على ال�سعي��د الإقليمي اأو العاملي، حيث 
�سهدت ال�سنوات الأخ��رية ت�ساعداً ملحوظاً يف التهدي��دات الإرهابية واجلرمية املنظمة 
وتهريب املخدرات ون�شاط ع�شاب��ات الجتار بالب�شر، ناهيك عن تهديدات اأمنية اأخرى 
ل تقل خطورة وتاأثرياً مثل التنظيمات املوؤدجلة العابرة للحدود التي تتناقل فكراً متجاوزاً 

للحدود الوطنية وال�سيادية للدول.
� هناك حاجة ما�سة لتعميق اأطر التعاون الأمني بني جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي 
ملواجه��ة الأن�سطة الإجرامية، وما يتطلبه ذلك م��ن تعاون وتن�سيق اأمني ومعلوماتي بني 
خمتل��ف الأجهزة الأمنية، حي��ث اأ�سبحت دول املنطقة حمط��ة ا�ستهداف للع�سابات 
والتنظيم��ات باعتب��ار ذلك فات��ورة غري مبا�سرة للنج��اح التنم��وي والقت�سادي الذي 

ت�سهده املنطقة ما يجعلها بالتبعية �سمن بوؤرة ا�ستهداف ع�سابات اجلرمية.
� اأ�سبح التن�سيق الأمني ال�سرتاتيجي بني خمتلف الدول حموراً مهماً من حماور اإدارة 
العالق��ات الدولية، حتت وطاأة تزايد التهديدات وعوامل اخرتاق ال�سيادة الوطنية �سواء 
من خالل املهددات التقليدية اأو الأطر امل�ستحدثة مثل التهديدات املعلوماتية واحلروب 

الإلكرتونية وغري ذلك.
� ت�سهم التفاقيات الأمنية يف تعزيز قدرات الأمن الوطني لدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربي��ة يف مواجهة التطورات املت�سارعة الت��ي ت�سهدها جمالت اجلرمية املنظمة 
وقطاعات املعلوماتية وغري ذلك، ولعل هذه النقطة حتديداً ت�سهم يف بناء القدرات الوطنية 
جلميع دول املجل�س با�ستفادة الدول ال�ست من بع�سها البع�س، وتقدمي امل�سورة والدعم 
الفني والعلمي، خ�سو�ساً اأن بع�س دول جمل�س التعاون قطعت �سوطاً هائاًل يف جمالت 
مواجهة اجلرمية، وو�سع اآليات وقائية ت�سبه حوائط ال�سد املنيعة يف مواجهة الأن�سطة غري 
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القانونية جميعها، وبلورة اآليات اإنذار مبكر متقدمة يف هذا الإطار، ومن هذه الدول على 
�سبيل املثال دولة الإمارات العربية املتحدة، التي �سهدت يف ال�سنوات الأخرية تطورات 

هائلة وقفزة نوعية كبرية يف اأداء الأجهزة الأمنية على امل�ستويني الحتادي واملحلي.
� ميث��ل التعاون الأمني مدخ��اًل حيوياً للتعاون يف خمتلف جم��الت عمل هذا القطاع 
ال�سرتاتيج��ي، حيث يفتح باب التعاون بني الأكادميي��ات واملعاهد الأمنية يف خمتلف 
دول جمل���س التعاون، كما يعزز اآلي��ات التعاون البحثي والعلم��ي ملناق�سة التهديدات 
امل�سرتكة و�سب��ل مواجهتها، وو�سع ا�سرتاتيجيات خليجي��ة وطنية م�سرتكة للتعامل مع 
املتغريات الأمنية كافة، وتقدمي امل�سورة والدعم الفني لالأجهزة الأمنية يف خمتلف دول 
املجل���س مبا ي�سب بالنهاية يف �سلة تعزيز الأمن اجلماعي امل�سرتك لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية.
� توف��ر التفاق��ات الأمنية البدائ��ل واحللول امل�سبق��ة لأزمات حدودي��ة حمتملة اأو قد 
تط��راأ عل��ى خلفية املمار�سات الأمني��ة ال�سيادية للدول على حدوده��ا، مثل املطاردات 
واملالحقات الأمنية وتعقب الأ�سخا�س املطاردين يف حال اجتيازهم احلدود وغري ذلك.
- يف ظ��ل ثورة املعلومات والت�سالت واتفاقيات التجارة احلرة بني الدول والتجمعات 
والكت��ل القت�سادية، وما يرتبط بها من ارتفاعات قيا�سية يف معدلت التبادل التجاري 
والعتم��اد املتب��ادل وغريها من �س��ور التعاون ال��دويل، بات العامل عب��ارة عن �سبكة 
 Transnational عنكبوتي��ة من امل�سالح امل�سرتكة التي تتعدى احلدود الوطنية للدول
م��ا يجعل التن�سيق الأمني م�ساألة ملح��ة للحفاظ على الأمن القومي للدول من ناحية، 

واحلفاظ على هذه امل�سالح ال�سرتاتيجية احليوية للدول والتكتالت الإقليمية.
 � ل تتوق��ف اأهمي��ة التع��اون الأمن��ي والتفاق��ات يف ه��ذا ال�ساأن عند ح��د مواجهة 
التحدي��ات والأخطار، بل ت�سم��ل اأي�ساً ا�ستثمار الفر�س التنموي��ة وتعظيم املكت�سبات 
املحقق��ة ل�سعوب دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، حيث متثل التفاقية املعنية 
غط��اء حيوي��اً للتن�سيق والت�سامن اخلليج��ي يف جمالت عدة للتع��اون الأمني، تتعلق 
بت�سهي��ل حياة املواطن��ني يف مو�سوعات مثل التاأ�سريات وعبور احل��دود ونقل الب�سائع 
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وال�سي��ارات وتنظيم حرك��ة الدخول واخلروج والتجارة ب��ني دول املجل�س ما يعمق اأطر 
التعاون، ويرتجم رغبة وطموحات �سعوب الدول ال�ست يف مزيد من الندماج والوحدة 
وامل�سال��ح امل�سرتك��ة وتقوي��ة اأوا�سر املحبة التي جتم��ع هذه ال�سع��وب، ول�سك اأن اأي 
م�ست��وى م�ستهدف من م�ستويات التقارب والندم��اج ال�سيا�سي بني ال�سعوب يتطلب 
ركي��زة اأ�سا�سية قوية من التعاون على م�ستوى الإج��راءات التي ت�سنف تقليدياً �سمن 
مه��ام الأجهزة الأمنية، وبالتايل فاإن وجود اتفاقات اأمني��ة منظمة للعالقات متثل قاعدة 
اأ�سا�سية وبنية حتتي��ة ت�سريعية وتنظيمية واإجرائية ل غنى عنها لتعميق التعاون بني دول 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

اأهمية ا�صتثنائية ومنعطف حيوي
يكت�س��ب التوقيع على تعديالت التفاقية الأمني��ة يف نوفمرب 2012 بعداً بالغ الأهمية، 
ك��ون هذه التعديالت الت��ي اأقرت على التفاقية الأولى املوقع��ة عام 1994، قد نالت 
موافق��ة دولة الكوي��ت بعد حتفظات د�ستورية حالت دون ان�سم��ام الكويت اإلى اتفاقية 
التع��اون الأمني بني دول جمل�س التعاون لدول اخللي��ج العربية طيلة ال�سنوات املا�سية 
منذ توقيعه��ا للمرة الأولى، وبرغم التخوفات التي اأث��ريت يف بع�س التقارير الإعالمية 
ح��ول تطبيق بنود التفاقية، وما ميك��ن اأن ي�سفر عنه من حتفظات يف بع�س دول جمل�س 
التع��اون، ول�سيما فيما يتعلق بالتعاطي مع �سبك��ات التوا�سل الجتماعي، فاإن اأولوية 
احلف��اظ على ال�ستقرار الأمني والجتماع��ي والأ�سري يف دول املجل�س ال�ست ينبغي 
اأن تف��وق م��ا عداها م��ن اعتبارات اأخ��رى يجري تداوله��ا من جانب بع���س املحللني 
واملراقبني، خ�سو�ساً اأن جتارب التغيري ال�سائدة يف كثري من دول الإقليم ال�سرق اأو�سطي 
تدع��و اإلى �سرورة منح الأم��ن وال�ستقرار يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
اأولوي��ة ق�س��وى، لي�س فقط من جانب حكومات دول املجل���س، ولكن اأي�ساً من جانب 
القوى العظم��ى والدول الكربى بحكم الأهمية ال�سرتاتيجية ملنطقة اخلليج العربي يف 

ح�سابات الأمن وال�ستقرار العامليني.

االتفـاقيـة األمنيـة الخليجيـة.. تمتين الروابـط وتعميـق األواصـر



234

اأبرز م�صادر التهديد الأمني يف دول جمل�ش التعاون
تتن��وع التهدي��دات الداخلية واخلارجي��ة قريبة املدى وبعيدة امل��دى، واملحتملة بن�سب 

�سعيفة واملحتملة بن�سبة اأكرب، وميكن اإيجازها يف التايل:
� امت��داد ال�سطرابات ال�سيا�سية والأمنية احلا�سلة يف املنطقة اإلى دول جمل�س التعاون، 
وم��ا يرتبط بذلك من �سرورات احلفاظ على ال�ستقرار يف مواجهة التدخالت اخلارجية 

املحتملة يف �سوؤون دول جمل�س التعاون.
� خط��ر التم��دد الإقليم��ي للجماعات والتي��ارات الديني��ة املت�س��ددة، اأو التي متتلك 
م�سروعات مناه�س��ة لالأمن وال�ستقرار يف دول جمل�س التع��اون لدول اخلليج العربية، 
و�سع��ي بع�س هذه التنظيمات اإلى ت�سدير اأفكارها وممار�ساتها وتوظيف الثقل ال�سيا�سي 
ال��ذي ح�سلت عليه يف بع���س دول املنطقة من اأجل انتزاع مكا�سب �سيا�سية موازية يف 

بع�س دول جمل�س التعاون، اأو ابتزاز ال�سلطات �سيا�سياً وال�سغط عليها.
�  تدخ��الت حمتملة من قوى اأجنبي��ة لتحري�س فئات اأو جمموعات داخل بع�س دول 
جمل���س التعاون لإثارة ال�سطرابات الداخلية، والقي��ام باأعمال عنف من �ساأنها زعزعة 
ا�ستقرار دول جمل�س التعاون والتاأثري �سلبياً يف الثقة العاملية باأجوائها القت�سادية ومناخها 

ال�ستثماري.
� تزاي��د احتم��الت اندلع حرب اإقليمية، وما ينتج عن ذل��ك من تاأثريات �سلبية على 

القت�سادات الوطنية لدول جمل�س التعاون، وحركة ال�سياحة وال�ستقرار الداخلي.
� تفاق��م خل��ل الرتكيب��ة ال�سكانية يف بع���س دول جمل�س التعاون وما يف��رزه ذلك من 
تاأث��ريات �سلبية على املجتمعات، وما يتطلبه من اآلي��ات ملواجهة تبعات هذا الو�سع، اإذ 
يعد اخللل يف الرتكيبة ال�سكانية من بني امل�سكالت الأ�سا�سية التي تعانيها دول جمل�س 
التع��اون اخلليجي، حيث يرتتب على العتماد املكثف عل��ى العمالة الوافدة من دول 
خمتلفة ارتف��اع ن�سبة الوافدين اإلى عدد ال�سكان، ومثل هذا اخللل يولد اأعباء و�سغوطاً 
اأمني��ة وثقافية و�سيا�سية واقت�سادية واجتماعية، وعلى الرغ��م من اأن العمالة الوافدة قد 
لعب��ت دوراً مهماً يف عملية البناء والتنمية والتحديث يف دول املجل�س، فاإنها اأخذت مع 
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مرور الزمن ت�سكل عبئاً وا�سحاً على اقت�سادات دول اخلليج، واأدى العتماد عليها منذ 
منت�سف �سبعينيات القرن املا�سي حتى الآن اإلى خلق �سل�سلة من الختاللت متخ�س 
عنه��ا عدد من الآثار ال�سلبية واخلطرية يف خمتلف املجالت، ما يتطلب تعاوناً اأمنياً رفيع 

امل�ستوى بني جميع دول جمل�س التعاون ملواجهة اإفرازات هذا الواقع.
� التهدي��دات املتزاي��دة التي تواجه الهوي��ة الثقافية لالأجي��ال النا�سئة يف دول جمل�س 

التعاون.
� الهجم��ات الإلكرتونية التي ميك��ن اأن تتعر�س لها البنى التحتي��ة واملن�ساآت النفطية 

وال�سرتاتيجية يف خمتلف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
�  بيئ��ة ال�سط��راب الإقليمي الناجمة ع��ن تنامي الطموحات النووي��ة لبع�س القوى 
الإقليمية، وما ينتج عن ذلك من تفاعالت اأمنية من �ساأنها التاأثري �سلبياً يف مناخ الأمن 

وال�ستقرار بدول جمل�س التعاون.
� غي��اب ال�ستق��رار الأمني والجتماعي عن دول اإقليمية عدة مب��ا يوؤثر �سلبياً يف اأجواء 
ال�ستقرار الداخلي بدول جمل�س التعاون، ويتطلب ذلك تن�سيقاً اأمنياً رفيع امل�ستوى بني 

دول املجل�س ملواجهة تبعات مثل هذا الو�سع.
� التاأث��ريات املحتمل��ة يف حال ن�س��وب اأي اأزمات داخلية من اأي ن��وع يف اأي من دول 

جمل�س التعاون.
� تاأث��ريات تفاق��م الأزمة املالية العاملي��ة، وما يرتبط بذلك من تاأث��ريات اجتماعية جراء 

تراجع البور�سات واأ�سواق املال وانتقال عدوى هذه الأزمات لالأ�سواق اخلليجية.
� مواجه��ة التحالف��ات الإقليمية اجلدي��دة خ�سو�ساً بني دول ما يع��رف بالربيع العربي 

وقوى اإقليمية تقليدية.
� ن�س��وب �سراعات حمتملة يف اجلنوب الآ�سيوي بني الهن��د وباك�ستان، مبا يوؤثر يف بيئة 
ال�ستق��رار داخل اأي من دول جمل���س التعاون يف ظل وجود اأعداد مليونية من العمالة 

الوافدة من الدولتني تقيم يف دول جمل�س التعاون.
� ا�ستم��رار خطر تنظيم القاعدة الإرهابي، وفروع التنظيم مثل "القاعدة يف �سبه اجلزيرة 

االتفـاقيـة األمنيـة الخليجيـة.. تمتين الروابـط وتعميـق األواصـر



236

العربي��ة"، حيث يالحظ تزايد العمليات الإرهابية يف بع���س دول جمل�س التعاون بعد 
احلرب الأمريكية على العراق يف العام 2003 ، وكانت بع�س هذه العمليات تهدف اإلى 
ال�سغ��ط على احلكومات يف دول جمل�س التعاون لتغيري �سيا�ساتها جتاه كل ما يجري يف 
العراق واملنطقة، فقد ا�ستهدفت املراكز التجارية والتجمعات ال�سكنية وال�سعبية. وحتى 
املدار�س الأجنبية حلقتها بع�س العمليات التفجريية والتخريبية لإثارة الذعر واخلوف بني 
املواطنني، فقد تعر�ست على �سبيل املثال عدة مدن يف اململكة العربية ال�سعودية، ل�سل�سلة 
م��ن التفجريات التي اأ�سابت ع��دداً من التجمعات ال�سكني��ة وال�سناعية التي يقطنها 
اأجان��ب، وغريها، واأدت هذه العمليات اإلى �شقوط عدد من القتلى واجلرحى، وامتدت 
ه��ذه الظاهرة اإلى باق��ي دول اخلليج حيث �سهدت الكويت ح��وادث عنف وعمليات 
تفج��ري منذ ع��ام 2001 ، وتعر�ست كذلك قط��ر اإلى هجوم يف مار���س 2005 ب�سيارة 
مفخخ��ة ا�ستهدفت مدر�سة بريطانية يف الدوحة،  وم��ن الوا�سح اأن اجلماعات الإرهابية 
و�سعت الأمن الوطني هدفها ال�سرتاتيجي الذي تعمل على �سربه نظراً ملعرفتها بقيمة 
وحجم التاأثري الذي ميكن اأن يحدثه ذلك، فقد تنوعت اأهداف العمليات الإرهابية من 
من�س��اآت واأهداف اقت�سادية وجتارية كبرية، كمناط��ق اإنتاج وتكرير النفط، وم�سانع تنتج 
�سلع��اً ا�سرتاتيجية، وخرباء عاملني يف جم��ال ال�سناعة، باعتبار اأن �سرب هذه الأهداف 
يكون له اآثار �سلبية على الإنتاج القومي يف هذه الدول، واآثار الإرهاب ال�سلبية ل تقت�سر 
على زعزعة الأمن وال�ستقرار فقط، واإمنا تنعك�س على جميع جوانب احلياة يف املجتمع، 
لأن الأم��ن هو عم��اد واأ�شا�ض كل جهد تنموي، و�شرط �ش��روري ل�شتقرار املجتمعات 
واإعمارها. وتربز اآثار الإرهاب على القت�ساد والتنمية يف الكثري من املجالت من خالل 
�سياع الأموال التي تخ�س�س ملكافحة الإرهاب، واإتالف املن�ساآت واملمتلكات، وزعزعة 
ثقة اأ�سحاب روؤو�س الأموال وامل�ستثمرين، وهروب ال�ستثمارات املحلية والأجنبية، ول 
�س��ك اأن الإرهاب ي�سكل حتدياً رئي�ساً لدول جمل�س التعاون اخلليجي، لأن الإرهاب ل 
يقت�س��ر على دولة بعينه��ا، بل اإن انعكا�ساته وتاأثريه يط��ال جميع دول جمل�س التعاون، 
وخ�سو�س��اً يف حال ا�ستهداف املن�س��اآت النفطية، وهي احللق��ة الأخطر يف نظام الأمن 
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اخلليجي، كونها ت�سكل بوؤرة امل�سالح القت�سادية لدول جمل�س التعاون.
� حتديات جمتمعية تقليدية تهدد الأمن املجتمعي يف دول جمل�س التعاون، مثل الإدمان 
وتهري��ب املخدرات والجت��ار بالب�سر، وع�ساب��ات ممار�سة الدجل وال�سع��وذة، والن�سب 
والحتي��ال، وكذلك العنو�س��ة والطالق والزواج من اأجنبي��ات، وتزايد العتماد على 

اخلادمات وغري ذلك.

مفهوم الأمن .. وتطور مراحله
يع��د ال�سعي نحو احلف��اظ على الأمن �سلوكاً قدمياً ارتبط بوج��ود الإن�سان، وانتباهه اإلى 
الأخط��ار الوجودية على حيات��ه، والتهديدات التي تواجه بقاءه م��ن جوانب �ستى، ما 
حفزه اإلى البحث عن �سبل وو�سائل للدفاع عن اأمنه، واحلفاظ عليه بطرق وقائية واأخرى 
عالجية، وجميعها ت�ستهدف الو�س��ول اإلى م�ستوى الإح�سا�س بالأمان الذاتي، واإبعاد 
�سب��ح اخلوف ودرء م�سادر التهديد واخلطر، اأو على الأق��ل ال�سيطرة عليها اأو احلد منها 
اإل��ى اأدنى امل�ستويات املمكنة. و�سع��ى الإن�سان با�ستمرار لتحقي��ق ال�ستقرار والأمن، 
وحت�س��ني البيئة التي يعي���س فيها بالتعاون مع غريه ممن ي�سرتك��ون معه ب�سالت القرابة 

واجلوار، �سواء داخل املجتمع املحلي الواحد اأو على م�ستويات اأكرث ات�ساعاً.
وم��ع تطور احلياة، بات طبيعياً اأن تتطور ب�سكل مواز اآليات وو�سائل احلفاظ على الأمن، 
حي��ث انتقلت املهمة م��ن الفرد واجلماعة اإلى الدولة التي اجته��ت اإلى منح هذا البعد 
اأهمي��ة متزايدة، وبات اأحد مهامها الرئي�سة �سمن ركائز العقد الجتماعي، وقد انعك�س 
ذل��ك بطبيعة احلال على ال�سعي��د التعليمي والتثقيفي من خ��الل اهتمام املوؤ�س�سات 
واجلامع��ات واملعاه��د الأكادميية، بتدري�س اجلوان��ب الأمنية والبحث فيه��ا، ولذا يوؤكد 
الكث��ري من الباحث��ني اأن مفهوم الأمن ب�سكل��ه املعا�سر ارتبط بظه��ور الدولة احلديثة، 
واحلكوم��ات املركزي��ة وما ارتبط بها م��ن اأمور �سيادية يف ال�ساأن الع��ام من مثل قرارات 

ال�سيا�سة واحلرب واحلفاظ على الأمن.
وهناك وجهات نظر واآراء عدة يف مناق�سة ماهية ومفهوم الأمن القومي، ولكنها باخت�سار 
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تنق�س��م وفقاً للزاوي��ة التي ينظر به��ا اإلى املتغري الأمن��ي، الذي يبق��ى بالأخري مو�سع 
اتف��اق بني خمتلف املدار�س الفكري��ة والبحثية بو�سفه اأحد اأهم الحتياجات واملطالب 
الأ�سا�سية للمجتمعات الب�سرية كافة، وعلى هذا الأ�سا�س هناك مدار�س فكرية تنظر اإلى 
الأمن م��ن منظور ع�سكري بحت يركز على اجلوانب والأط��ر الع�سكرية للمفهوم، وهو 
مفه��وم اأو زاوية ارتبطت بحقبة زمنية حم��ددة طغى عليها التوجه العاملي اإيل الأحالف 
الع�سكري��ة، ول�سيم��ا اإبان حقبة احل��رب العاملية الثانية، حيث غل��ب على معظم دول 
الع��امل ال�سعي نح��و بناء حتالف��ات ع�سكرية ت�سته��دف حماية تلك ال��دول، واحلفاظ 
عل��ى م�ساحله��ا واأمنها القومي يف مواجه���ة متدد قوى ع�سكرية معادي��ة، اأو تتبنى فكراً 
اأيديولوجي��اً مغايراً، ويالحظ اأن هذا املفهوم ارتب��ط باملتغريات املوؤثرة يف الأمن القومي 
لل��دول وقته��ا، مبعنى اأن م�سادر التهدي��د اآنذاك تكاد تنح�سر يف م�س��ادر ع�سكرية من 
خالل تهديد الأمن وامل�سالح عن طري�ق احل�روب واملمار�س�ات الحتاللي�ة لدول �سد 
اأخ��رى، ومن ثم طغى هذا البع�د الع�سكري ب�سكل ف�اق م��ا ع�داه، ومع ا�ستبع�اد اأي 
موؤث���رات اأخ���رى يف الأمن القومي لل�دول ب�سكله املتكامل ال��ذي هو بالأخ�ري نت�اج 
تفاعالت �ستى ب��ني موؤث�رات خمتلف��ة ترتاوح بني الداخل�ي واخلارج�ي. ولكن معظم 
ه�ذه املوؤث�رات مل تكن فاعل���ة بالدرج�ة ذاتها التي ات�سحت يف �سنوات تالي�ة لنتهاء 

حقب�ة احل�رب العاملي�ة الثانية.
وظه��رت خالل تلك الفرتة يف الأدبيات ال�سيا�سية وال�سرتاتيجية تعريفات عدة لالأمن 
لعل من اأهمه��ا تعريف مو�سوعة العلوم الجتماعي�ة لالأم��ن القومي، الذي يركز على 
الناحي���ة الع�سكري��ة "وينظر اإل��ى الأمن من منطلق ق���درة الأمة عل��ى حماية قيمها 
الداخلي��ة من التهدي��دات اخلارجية"، وتعرف دائرة املع��ارف الربيطانية الأمن القومي 
باأن��ه "حماية الأمة من خط��ر ال�سيطرة بوا�سطة قوة اأجنبية". وي��رى الكاتب الأمريكي 
وال��رت ملان اأن الدولة تكون اآمن��ة طاملا اأنها لي�ست يف خطر الت�سحية بالقيم الأ�سا�سية اإذا 
ا�سط��رت اإلى جتنب حرب ما، واأنها ق��ادرة اإذا مت حتديها على �سيانتها بالنت�سار يف تلك 

احلرب.
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الأمن ... �صمات ومناذج
وم��ع تطور املجتمعات وتبدل الروؤية ملفهوم الأمن وتزايد النتقادات املوجهة اإلى النظرة 
الواقعي��ة التي غلبت البع��د الع�سكري يف تعري��ف الأمن، ظهرت تعريف��ات تاأخذ يف 
العتبار خمتلف الأبع��اد الجتماعية املوؤثرة اأمنياً، وقد اأبرز كتاب روبرت مكنمارا وزير 
الدفاع الأمريكي الأ�سبق "جوهر الأمن" The Essence Of Security ال�سادر عام 
1968، املفه��وم الجتماعي لالأمن، مركزاً على البعد التنموي كركيزة لتحقيق الأمن، 

بل يربط بني التنمية والأمن ويجعلهما وجهني لعملة واحدة، حيث يقول:"الأمن لي�س 
ه��و املعدات الع�شكرية واإن كان يت�شمنها، والأمن لي�ض هو الن�شاط الع�شكري واإن كان 
قد ي�سمله. اإن الأمن هو التنمية، وبدون التنمية ل ميكن اأن يوجد الأمن، والدول النامية 

التي ل تنمو يف الواقع، ل ميكن بب�ساطة اأن تظل اآمنة".
وتالحقت بعد ذلك التعريفات الت��ي ربطت بني الأمن واجلوانب الجتماعية املختلفة 
لياأخ��ذ هذا املفهوم بعداً متكاماًل �سار معتم��داً وجوهرياً يف خمتلف الأدبيات البحثية، 
وق��د ذهب اأحد اأبرز فقه��اء العلوم ال�سيا�سية العرب وهو الدكتور علي الدين هالل اإلى 
الق��ول باأن الأمن القوم��ي عبارة عن "تاأمني كيان الدول��ة واملجتمع �سد الأخطار التي 
تهدده��ا داخلياً وتاأمني م�ساحلها وتهيئة الظروف املنا�سب��ة اقت�سادياً واجتماعياً لتحقيق 

الأهداف والغايات التي تعرب عن الر�سا العام يف املجتمع".
ويالح��ظ اأن هذا املفهوم الأ�سم��ل لالأمن ارتبط بالطف��رات القت�سادية والتكنولوجية 
الت��ي حققتها املجتمع��ات، ول �سك اأن مناق�س��ة مفهوم الأمن يف اإط��اره اخلليجي رمبا 
تب��دو منوذجاً مثالي��اً للتداخل يف احل�سابات والعتبارات الت��ي يرتكز عليها اأمن الدول 
واملجتمعات، حيث يرتبط الأمن يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية على وجه 
التحدي��د بروزنامة معقدة ومتداخلة ومت�سابكة م��ن التفاعالت والرتباطات الع�سكرية 

وال�سكانية واجلغرافية والقت�سادية والتكنولوجية.
ويتف��ق اخلرباء على اأّن اأمن دول جمل�س التعاون يتوق��ف على مقدرة هذه الدول على 
حت�س��ني نف�سها يف مواجهة خمتل��ف م�سادر اخلط��ر والتهديد، وتنمي��ة قدراتها ب�سكل 
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جماع��ي يف جميع املج��الت القت�سادي��ة والجتماعية وال�سيا�سي��ة والع�سكرية، وهنا 
ميك��ن القول اإن التفاقية الأمنية املوقعة ب��ني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
تعت��رب الآلية التي ت�سمن حتقيق الهدف اخلا���س بتحقيق الأمن اجلماعي للمجتمعات 

اخلليجية.
وم��ع تطور التكنولوجيا وجت�سيد ما ب��ات يعرف ا�سطالحاً بالقرية الكونية ال�سغرية، ظهر 
اإل��ى الوجود تعريف اخلبري الأمريكي توما�س بارنت القائ��م على مرادفة الأمن القومي 
للدول بالعوملة، معترباً اأنه اإذا اأردنا معرفة �سمات منوذج الأمن القومي اجلديد فينبغي اأن 
األ نذهب لكي نتناق�س مع خرباء الدفاع، ولكن لنذهب ونتناق�س مع خرباء التكنولوجيا 
والت�س��ال، وهو منوذج يبدو بالفعل متماهي��اً مع حتولت الع�سر التقنية، ولكنه ميايز بني 
ال��دول املنخرطة بقوة يف موج��ات العوملة، وتدور �سمن ترو�سه��ا وفلكها، والدول التي  
تدور �سمن ما يعرفه بارنت بدول الهام�س التي ل تزال مت�سي بعيداً عن تاأثريات العوملة 

وموجاتها وجتلياتها يف �ستى املجالت.

ركائز الأمن القومي للدول
- البعد الع�صكري:

برغ��م تداخل عنا�سر رئي�سية اأخرى يف تكوين منظومة الأمن القومي للدول، فاإن البعد 
الع�سك��ري ل ي��زال يحتل موقع ال�سدارة �سم��ن اأولويات الرتتي��ب والهتمام �سمن 
ركائ��ز الأمن القوم��ي للدول، فهو البعد ال��ذي يقي�س موؤ�سرات الق��وة وال�سعف، ويف 
ح��ال تعر�سه لأي اهتزاز اأو تاأثري �سلبي وا�سح رمبا يوؤدي مبا�سرة اإلى ا�سمحالل الدول 
وتراجع قوتها ال�ساملة، وتعر�سها اإلى ته�ديدات واأخط�ار وجودي�ة ق�د ت�سفر عن تقوي�س 
�سي��ادة الدولة على مقدراتها واأرا�سيها، ومع ذلك يرتبط ه��ذا البعد بباقي اأبعاد الأمن 
القوم��ي ارتباطاً وثيقاً، حيث اإن �سعف اأي من الأبعاد الأخ��رى يوؤثر �سلبياً بالتبعية يف 
الق��وة الع�سكرية ويت�سبب يف تدهورها، بينما ق��وة هذه الأبعاد تزيد من القوة الع�سكرية 

للدولة.
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- البعد ال�صيا�صي:
متث��ل ال�سيا�سات الداخلية واخلارجية للدول ركيزة مهمة من ركائز اأمنها القومي، حيث 
تلع��ب ال�سيا�سات الداخلية وم��ا يرتبط بها من اأمور هيكلي��ة وتنظيمية من مثل النظام 
ال�سيا�س��ي و�سكل نظام احلكم وغ��ري ذلك، دوراً حيوياً يف الأم��ن وال�ستقرار، كما اأن 
ال�سيا�س��ات الداخلي��ة املتبع��ة تلعب دوراً حموري��اً يف متا�سك اجلبه��ة الداخلية، وتفتح 
قن��وات التوا�سل والر�سا املجتمعي بني ال�سعب وقيادته، م��ا ي�سب بالتبعية مبا�سرة يف 
�سلة تعزيز الأمن القومي للدولة، اأما ال�سيا�سة اخلارجية فهي متثل كيفية ترجمة مكونات 
الق��وة ال�ساملة للدولة مبختل��ف مرتكزاتها )القوة الناعمة وال�سلب��ة اأو اخل�سنة( يف ر�سم 
�سيا�س��ات الدولة و�سياغتها حيال العامل اخلارجي، ومن ث��م حتديد مقدرة الدولة على 
حتقي��ق م�ساحلها واأهدافها املبتغاة من التحرك��ات الدبلوما�سية والعالقات ال�سيا�سية مع 

خمتلف دول العامل.

- الركيزة القت�صادية:
يلع��ب القت�ساد دوراً ل يقل اأهمية وتاأثرياً عن العامل��ني ال�سابقني يف تاأمني ال�ستقرار 
الداخلي ومواجهة م�سادر التهديد القائمة واملحتملة لالأمن القومي للدول، حيث ميثل 
تطوير اخلطط وال�سيا�سات القت�سادية مبا يحقق القدر امل�ستهدف من الأمن القت�سادي 
واملعي�سي والجتماعي للدول، اأولوية ق�سوى لأن الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة 
طبق��اً ملا ا�ستقرت عليه الأدبي��ات ال�سيا�سية يف فرتة من الفرتات التاريخية، ولأن حتقيق 
ه��ذا الهدف ي�شمن للدولة ما ترجوه من ال�شيادة الوطنية، ويجنبها اأي �شغوط خارجية 
وتدخ��الت اأجنبية مبا�سرة اأو غري مبا�س��رة يف اإدارة �سوؤونها، اأو حتقيق م�سالح الآخرين 

مقابل احل�سول على م�ساعدات ومنح وهبات مادية.

- العوامل اجليو�صيا�صية:
تلع��ب اجلغرافي��ا ال�سيا�سية يف كثري م��ن الأحيان الدور الأبرز يف حتدي��د قوة الدول، اأو 
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عل��ى الأقل تعزيز هذه القوة بعامل اإ�سايف نوعي ي�سهم يف متتينها وتدعيمها، حيث ميثل 
التكوي��ن اجلغرايف للدولة عاماًل مهماً ي�سهم يف ر�سم �سيا�سات الدفاع الع�سكري، وبناء 
�سبك��ات الطرق واملوا�سالت، ويح��دد مكانة الدولة على خارط��ة الطرق واملوا�سالت 
العاملية، وبالت��ايل حتديد مواردها القت�سادية من التجارة العاملية، وعلى خارطة ال�سياحة 
والط��ريان، كما ي�سهم يف حتديد مكانتها ال�سرتاتيجية �سمن ح�سابات القوى العظمى، 
ويح��دد تاأثريها يف معادلة الق��وة، وبالتايل فاإن خمتلف املظاه��ر اجليوبوليتيكية قد حتدد 
مواطن القوة وال�سعف يف الدول، اإذ اإن هناك كثرياً من الدول تكت�سب اأهمية ا�ستثنائية 
يف احل�ساب��ات ال�سرتاتيجي��ة فق��ط لكونها حتتل موقع��اً جغرافياً متمي��زاً على اخلارطة.
وبالت��ايل ي�سب�ح الره�ان احلقيق���ي متوقفاً على مق�درة ه��ذه الدولة على توظيف هذه 
الورق��ة احليوي��ة كي ت�سبح نقطة ق��وة نوعية ملكانته��ا، بدًل من اأن ت�سب��ح نقطة �سعف 
وتتح��ول الدولة اإلى مو�س��ع نزاع لحتاللها اأو ال�سيطرة عل��ى مقدراتها لال�ستفادة من 

موقعها اجلغرايف.

- العامل الدميوجرايف:
برغ��م تراجع اأهمية عدد ال�سكان يف ح�سابات القوة ال�ساملة للدول، فاإن باإمكان الدول 
ذات الع��دد ال�سك��اين الكبري ن�سبياً حتويل هذا العدد اإلى قيم��ة نوعية م�سافة، والقيام 
بتعزيز هائل للق��وة املركزية للدولة يف حال جنحت يف و�سع ال�سيا�سات واخلطط الكفيلة 
بال�ستف��ادة من الطاقات واملوارد الب�سرية التي متتلكه��ا لزيادة الدخل القومي، وبالتايل 
متتني القت�ساد واجلي�س، وحت�سني الدولة يف مواجهة اأي م�سادر تهديد حمتملة، ويت�سل 
بالعامل الدميوجرايف اأي�ساً اعتبارات عدة حتدد اأهميته وال�ستفادة منه وحدودها، حيث 
ل يقت�س��ر الأمر على التع��داد الإجمايل لل�سكان، ولكن يتوقف اأخرياً على عوامل من 
مث��ل معدل النمو ال�سكاين، وتوزيع ال�سكان على البقعة اجلغرافية، واإمكانية ال�ستفادة 
من هذا التوزيع، وتاأثري ذلك يف قدرات الدولة للدفاع عن حدودها اجلغرافية، واملعدلت 
العمرية ومعدلت الوفاة والفئات العمرية لل�سكان، حيث يختلف تقييم املعدلت التي 
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تطغى عليها �سريحة كبار ال�سن عن تلك املناظرة التي تطغى عليها �سريحة ال�سباب من 
�سغار ال�سن.

- القوة املعلوماتية:
ظهر يف ال�سنوات الأخرية م��ن القرن الفائت مفهوم تكنولوجيا املعلومات، والتي تعني 
الزي��ادة املطردة يف حج��م املعلومات اإلى ح��د ت�ساعفها، مما اأدى بها اإل��ى اأن اأ�سبحت 
ث��روة قومية، واأ�سبحت ال�سيطرة عليها وتوظيفها مل�سلحة التنمية ق�سية مهمة ت�سغل بال 
اخل��رباء، ول �سيما اأن الإنتاج مبختلف اأنواعه اأ�سب��ح يعتمد على املعلومات، وبالتايل مت 
ت�سنيفها ك�سلعة اقت�سادية، لذلك ظهرت �سناعة جديدة ت�سمى �سناعة املعلومات، وقد 
اأ�سبح��ت تكنولوجيا املعلومات اإحدى ركائز القوة لل��دول، بل قد ت�سبح يف امل�ستقبل 
الركي��زة الأه��م لهذه القوة يف ح��ال حتول احل��روب ال�سيربانية اإلى واق��ع اأكرث خطورة 
عل��ى الأمن القومي للدول، وتلع��ب املعلوماتية دوراً حيوياً �س��واء على �سعيد الدخل 
القومي للدول، اأو على م�ستوى حتديد مقدرة الدول على مواجهة الأخطار املماثلة على 
ال�سعي��د ذاته، والت�سدي لها بالكفاءة املرجوة، كما اأن القدرات املعلوماتية متكن الدولة 
من حماي��ة اأ�سرارها الدفاعي��ة وال�سرتاتيجية، بل ال�سناعية، خ�سو�س��اً يف ظل انت�سار 
موجات التج�س���س ال�سناعي الذي ي�ستهدف تتبع اأ�سرار التقدم ال�سناعي والتقني يف 
ال��دول املتقدمة، كما اأن التقدم يف قطاع املعلوماتية يوف��ر النطاق للدول، ويفتح املجال 
اأمامها للتقدم يف جمالت اأخرى منها جمال ال�سناعات الع�سكرية. ويف هذا الإطار يربز 
النم��وذج الإ�سرائيلي الذي ي�ستغل التقدم يف �سناع��ة املعلوماتية الإ�سرائيلية لتحقيق 
تق��دم مواز يف �سناع��ات ع�سكرية تتطلب تقدماً تقنياً هائاًل مث��ل �سناعة الطائرات من 
دون طي��ار، وبرامج ال�سواريخ الذكية، وغري ذلك من �سناعات تعتمد ب�سكل كبري على 
برامج اإلكرتونية بالغة التقدم. وقد جاء يف ن�سرة "فورين ريبورت" الربيطانية املتخ�س�سة 
يف ال�س��وؤون الع�سكرية: اإن اأقمار اإ�سرائيل ميكنها بف�سل اأجهزة ال�ستطالع وال�ست�سعار 
املتطورة والدقيقة التج�س�س على كل �سرب داخل الدول العربية ومنطقة ال�سرق الأو�سط.
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م�صادر تهديد الأمن القومي
وق��د اختلفت م�سادر تهديد الأمن القوم��ي يف ظل ع�سر املعلومات، حيث اإنها مل تعد 
مق�سورة على اجلوا�سي�س الذين يجري ن�سرهم هنا وهناك، اأو الأجهزة واملوؤ�س�سات التي 
تتلقف املعلومات املن�سورة وتخ�سعها للبحث والتحليل اأو غريها من و�سائل تهديد اأمن 
املعلوم��ات العتيقة املتعارف عليها، بل اأ�سبح لها مظاهر رقمية اإلكرتونية غري م�سبوقة يف 
�سمولها وعمقها واختالفها وات�ساع نطاق تغطيتها واأ�سرارها وذكاء منفذيها وتعقد اآلياتها 
وتوا�س��ل هجماتها، فقب��ل ظهور الأدوات احلديثة املعتمدة عل��ى تكنولوجيا املعلومات 
والإلكرتوني��ات والت�سالت كان��ت هناك الو�سائ��ل التقليدية جلم��ع املعلومات التي 
تعتمد ب�سكل كب��ري على العنا�سر الب�سرية من اجلوا�سي�س وجمموعات ال�ستطالع من 
عنا�سر املخابرات الذين يعملون داخل �سفوف العدو من اأجل نقل املعلومات الالزمة.
وم��ع تطور تكنولوجي��ا املعلومات اأ�سبح العمالء يقومون لي�س فق��ط باإر�سال معلومات، 
ولك��ن مبهمات اأخرى منها مث��اًل و�سع م�ست�سعرات واأجهزة متقدم��ة جداً يف الأماكن 
احليوي��ة وال�سرتاتيجية، كما ت�ساهم يف حتديد الأهداف والت�سويب جتاهها ب�سكل اأدق، 
كم��ا اأن هناك اأي�ساً تتبع املعلومات العلنية املتاحة م��ن قبل العدو، وهي اأداة تقوم على 
عنا�سر ب�سرية مدربة ت�ستعني باحلا�سبات وتكنولوجيا املعلومات يف ر�سد ما تن�سره هيئاته 
وموؤ�س�سات��ه املختلفة، وي�سري بع�س اخلرباء اإل��ى اأن ن�سبة كبرية من املعلومات املخابراتية 
امل�ستخدم��ة ع�سكرياً تاأتي من م�س��ادر علنية، ولعل من اأبرز و�سائل ال�ستطالع احلديثة 
الأقم��ار ال�سناعية وال��رادارات التي ميكنه��ا التج�س�س على الت�س��الت والتحركات 

املعادية، كما ت�سمل امل�ست�سعرات واأدوات الت�سوير اجلوي والطائرات بدون طيار.
تزاي��دت العالقة م��ا بني التكنولوجيا والأمن لرتباط ال��دول بها يف عمليات الت�شال 
والإنت��اج واخلدمات، مبا يجعله��ا يف الوقت ذاته تعتمد على اأنظم��ة معلومات قد تكون 
هدف��اً �سهاًل للهجمات الإرهابية، ويتزامن هذا م��ع حماولة الإرهابيني امل�ستمرة للحفاظ 
عل��ى حتديث اأ�سلحتهم وا�سرتاتيجياتهم، كما ظهرت احل��روب اجلديدة يف �سياق دويل 
يغل��ب عليه الطابع التكنولوجي، وذلك بخالف احلروب القدمية بني الدول، والتي كان 
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هدفه��ا حتقيق اأكرب درجة من ال�سرر للخ�س��م، وال�ستخدام املنظم للقوة يف مواجهة قوة 
اأخ��رى، وهذه احلروب تتم داخل �سبكات متعدية احلدود، وقد ت�سمل دوًل واأطرافاً من 
غري الدول، ويكون هناك عدم اعتماد كامل على املعارك الع�سكرية التقليدية، بل تاأخذ 
�سوراً للتناف�س وال�سراع على املعطيات التكنولوجية، وباخت�سار فقد اأدت ثورة املعلومات 
اإلى جعل تكنولوجيا املعلومات مبنزلة اجلهاز الع�سبي لالأجهزة الأمنية والأجهزة املعنية 

بالأمن القومي، الأمر الذي اأدى اإلى تغري يف �سكل التهديدات ومنطها.
ويف ظ��ل انت�سار ظاهرة الإره��اب ومتددها وخطر التنظيمات املت�س��ددة ي�سبح التن�سيق 
الأمن��ي بني دول جمل���س التعاون ل��دول اخلليج العربي��ة يف غاية الإحل��اح والأهمية، 
حي��ث ت�ستخدم هذه التنظيم��ات �سبكات املعلوم��ات واأجهزة الكمبيوت��ر والإنرتنت 
م��ن اأجل ن�سر اأفكارها، وجتني��د الأن�سار والأتباع، وحماولة تغي��ري القناعات، وت�سكيل 
اجتاه��ات اجلمه��ور مل�سلحتها، خ�سو�س��اً اأن غالبية مرتادي املواق��ع الإلكرتونية من فئة 
ال�سب��اب واملراهقني �سغار ال�سن الذي��ن ي�سهل ا�ستهواوؤه��م وا�ستمالتهم، ولو لفرتات 
زمنية حم��دودة. وميثل الإره��اب الإلكرتوين اأح��د مظاهر توظي��ف التقنيات احلديثة 
يف جم��الت الت�سالت، واملعلوماتي��ة يف جمال ن�سر الفكر، وهي ظاه��رة تعد من اأبرز 
التجلي��ات ال�سلبي��ة التي ي�سع��ب تفاديها للعوملة، حي��ث اأ�سبح��ت التكنولوجيا من 
الو�سائ��ل الداعم��ة للعمل الإرهابي، وامل�ساهم��ة يف زيادة ديناميكيت��ه، و�سهولة انت�سار 
واأثره وتعاظمه، كم��ا اأن التاأثري الإيجابي لتكنولوجيا املعلومات والت�سالت من حيث 
تق�سري امل�ساف��ة وتقليل الزمن اأعط��ى الفر�سة لالإرهابيني لتح�س��ني ات�سالهم ببع�سهم 
بع�س��اً بهدف تدفق الدعم والتن�سيق م��ع الأتباع، والو�سول اإلى جمهور �سخم، وجتنيد 
اأع�س��اء جدد. وقد طرحت وزارة الدفاع الأمريكية تعريف��اً لالإرهاب الإلكرتوين مفاده 
ينتج  با�ستخدام احلا�سبات وو�سائل الت�سالت،  له  الإعداد  يتم  اإجرامي  "اأن��ه عمل 
عن��ه عنف اأو تدمري اأو بث اخلوف جتاه تلقي اخلدمات مبا ي�سبب الرتباك وعدم اليقني، 
وذلك بهدف التاأثري على ال�سكان اأو احلكومة لكي متتثل لأجندة �سيا�سية اأو اجتماعية 
اأو فكري��ة معينة"، وقد وفرت �سبكة الإنرتنت �ساحة بديلة لأتباع واأن�سار تنظيم القاعدة 
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لتبادل املعلومات والأخبار، وخو�س احلرب النف�سية �سد حماولت ن�سر فكر العتدال 
وك�سف التط��رف، حيث جنحت القاعدة يف تطوير قدراتها الأمنية واأدواتها التقنية على 
الإنرتنت عرب ع�سرات املواقع التابعة اأو املتعاطفة مع التنظيمات املتطرفة، واأ�سهمت تلك 
املواق��ع املنت�سرة على �سبكة الإنرتن��ت يف بناء خمازن من الذخائ��ر والأ�سلحة الفكرية 
واخلربي��ة والإعالمية للقاع��دة، وقد بلورت تلك العمليات منوذج��اً جديداً غري تقليدي 
لالإره��اب يرهق اأقوى الأجهزة ال�ستخباراتي��ة التي اعتادت اأن تتعامل مع عدو وا�سح 
املع��امل، وتنظيمات حمددة وقي��ادات ورموز واقعية، وعلى النقي���س من ذلك ل يقوم 
النم��وذج اجلدي��د على اجلماعات املنظم��ة ول على القيادات الواقعي��ة، ولذا يربز دور 
التن�سيق والتعاون الأمني يف مواجهة هذا التهديد املتنامي الذي يتكاثر عنقودياً ب�سكل 
ي�سعب على اأي جهاز ا�ستخبارات مالحقته ب�سكل منفرد، ومن دون دعم معلوماتي من 

�سبكات التعاون ال�سرتاتيجي عرب الأجهزة املناظرة الداعمة له.

مظاهر التعاون الأمني اخلليجي
� اأق��رت ال�سرتاتيجية الأمنية ال�ساملة ل��دول جمل�س التعاون يف الجتماع ال�ستثنائي 
الث��اين ل��وزراء الداخلي��ة ال�ذي عق��د يف م�سقط بتاري��خ 15 فرباي��ر 1987، و�سادق 
عليه��ا املجل�س الأعل��ى يف دورته الثامنة يف الريا�س، وهي عبارة ع��ن اإطار عام للتعاون 
الأمن��ي بني الدول الأع�ساء مبفهومه ال�سامل. وله��ذه ال�سرتاتيجية اأهداف عامة، كما 
ح��ددت و�سائ��ل تنفيذها. وتعزي��زاً للتن�سيق والتع��اون يف املجال الأمن��ي، ولتحديث 
الآلي��ات والتدابري امل�سرتكة لالأجهزة الأمنية بالدول الأع�ساء، وملواكبة التطور املتنامي 
للجرمي��ة مبختلف اأنواعها، والتي اأ�سبحت عابرة للح��دود الوطنية، وّجه اأ�سحاب ال�سمو 
واملع��ايل وزراء الداخلية يف لقائهم الت�ساوري الثام��ن )الريا�س - مايو 2007( مبراجعة 
ال�سرتاتيجية الأمنية ال�ساملة لدول املجل�س بهدف حتديثها من قبل جلنة خمت�سة، وقد 
اأق��ّر اأ�سحاب ال�سمو واملع��ايل وزراء الداخلية يف لقائهم الت�س��اوري التا�سع )الدوحة - 
ماي��و 2008( م�سروع حتديث وتطوير ال�سرتاتيجية الأمنية ال�ساملة، ورفعه اإلى املجل�س 
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الأعلى لعتماده، حيث قرر املجل�س الأعلى املوقر، يف دورته التا�سعة والع�سرين )م�سقط 
- دي�سمرب 2008( اعتماد وحتديث وتطوير ال�سرتاتيجية الأمنية ال�ساملة لدول جمل�س 
التع��اون لدول اخللي��ج العربية، كما مت اإقرار جلنة التخطي��ط ال�سرتاتيجي بحيث جتتمع 

�سنوياً ملتابعة تنفيذ ال�سرتاتيجية الأمنية ال�ساملة.
� الت�س��دي لظاهرة الإرهاب من خالل اجله��ود الإقليمية والدولية: اأقرت دول جمل�س 
التع��اون ال�سرتاتيجي��ة الأمنية ملكافحة التطرف امل�سح��وب بالإرهاب يف عام 2002 ، 
واأ�س��درت يف الع��ام ذاته اإعالن م�سقط ب�س��اأن مكافحة الإره��اب، ولقد تو�سلت دول 
املجل���س يف الع��ام 2004  اإل��ى التوقيع عل��ى اتفاقي��ة دول جمل�س التع��اون ملكافحة 
الإره��اب، كما مت يف العام 2006 ت�سكيل جلنة اأمني��ة دائمة خمت�سة مبكافحة الإرهاب 
تعقد اجتماعاتها ب�سكل دوري )�سنوي( كاإحدى اللجان الأمنية املتخ�س�سة. ويف جمال 
تعزي��ز التعاون واجلهود ب��ني دول املجل�س مع حالت النزوح الب�س��ري عند احلروب اأو 
الك��وارث الطبيعية فقد مت يف الجتم��اع ال�سابع والع�سرين لأ�سح��اب ال�سمو واملعايل 
وزراء الداخلية بدول املجل�س )الدوحة - 2008( اإقرار اخلطة امل�سرتكة ملواجهة حالت 

النزوح الب�سري الطارئة.
� املوافق��ة على م�سروع��ي "النظام املوحد للدف��اع املدين"، و"النظ��ام املوحد للتطوع 
واملتطوعني" كنظامني ا�سرت�سادي��ني وذلك يف الجتماع الثاين ع�سر لأ�سحاب ال�سمو 
واملعايل وزراء الداخلية )اأبوظبي - نوفمرب 1993(، حيث ُيعنى "النظام املوحد للتطوع 
واملتطوع��ني" بال�ش��روط والواجبات واحلق��وق للمتطوعني باأجهزة الدف��اع املدين عند 
حدوث الطوارئ اأو الك��وارث. وتعزيزاً للتعاون يف هذا اجلانب اأقّرت خطة تنفيذ متارين  
م�سرتكة ملواجهة حالت الطوارئ، ومت و�سع بنود دائمة على جداول اأعمال اجتماعات 
املديري��ن العامني للدفاع املدين ُتعن��ى بتنظيم دورات تدريبية م�شركة. لتوحيد �شروط 

ال�سالمة والإ�سراف الوقائي.
�  املوافق��ة على الت�سريع النموذجي املوحد ملكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية يف عام 
1998، لك��ي ت�ستفيد منه الدول عند حتديث اأنظمتها، ويت�سمن الت�سريع مواّد م�سددة 
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العقوب��ة على مهربي املخدرات ومروجيها، ويف ع��ام 2005  مت اتخاذ قرار ال�ستمرار يف 
العمل بالنظام ملدة خم�سة اأعوام قادمة.

بالإ�ساف��ة اإل��ى ذل��ك، اأق��ّرت خطة التدري��ب امل�سرتك��ة للعاملني يف جم��ال مكافحة 
املخ��درات، كما اأنه��ى الفريق املكلف باإع��داد درا�سة عن تداب��ري خف�س الطلب على 

املخدرات واملوؤثرات العقلية اأعماله.
�  اعتم��اد النظام الأ�سا�سي ملركز املعلوم��ات اجلنائية ملكافحة املخدرات ملجل�س التعاون 
ل��دول اخلليج العربية، من قب��ل املجل�س الأعلى يف دورته التا�سع��ة والع�سرين )م�سقط 
- دي�سم��رب 2008(، ومتت امل�سادقة عليه من قبل جمي��ع الدول الأع�ساء، ودخل حيز 

النفاذ بتاريخ 23 اإبريل 2010.
� حماي��ة دول املجل���س ومواطنيه��ا من خماطر الك��وارث الإ�سعاعي��ة والنووية، وقد مت 

التو�سل يف هذا ال�ساأن اإلى ما يلي:
* حتدي��د متطلب��ات اخلط��ة ال�سرت�سادي��ة امل�سرتكة ل��دول املجل�س ملواجه��ة املخاطر 

الإ�سعاعية والنووية.
* العم��ل على ربط غ��رف العمليات اخلا�سة مبواجهة الط��وارئ الإ�سعاعية والنووية يف 

دول املجل�س. 
* توحي��د اأ�ساليب التعام��ل مع الك��وارث الإ�سعاعية والنووية ق��در الإمكان يف دول 

املجل�س.
* التدريب لتاأهيل الكوادر ملواجهة الكوارث الإ�سعاعية والنووية.

* اإع��داد برام��ج توعي��ة لإيجاد ثقاف��ة وطنية وخليجي��ة يف جمال الوقاية م��ن املخاطر 
الإ�سعاعية والنووية.

* اإن�ساء جلان طوارئ وطنية يف دول املجل�س للحوادث الإ�سعاعية والنووية.
- يف جمال التحقيق�ات واملباحث اجلنائي�ة، تو�سلت دول جمل�س التعاون اإلى ما يلي:
* اإق��رار ال�سيغة النهائية للقانون )النظام( ال�سرت�س��ادي املوحد لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية ب�ساأن ذوي اخلطورة الإجرامية وامل�سبوهني واملت�سردين.
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* التدري��ب يف جمال املراقبة والبحث واملكافحة للجرائم القت�سادية و�سرورة التن�سيق 
بني املعاهد امل�سرفية وموؤ�س�سات النقد بالدول الأع�ساء مع وزارة الداخلية يف كل دولة.
* هن��اك درا�سة لإن�ساء قاع��دة معلومات اأمنية حتقق الرب��ط الآيل بني دول املجل�س يف 

جمال التحقيقات واملباحث اجلنائية.
* يجري العمل على متكني دول املجل�س من ا�ستخدام املنظومة )I 24 � 7( املعمول بها 

يف املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية )الإنرتبول(، فيما بني دول املجل�س فقط.
* العمل على اإيجاد، وا�شراط، اأف�شل املوا�شفات حلماية املركبات والتقليل من جرائم 

�سرقتها، مبا يف ذلك تركيب )�سريحة( يتم من خاللها حتديد موقع املركبة.
* درا�سة م�سروع ال�ستمارة اخلليجية املوحدة للمركبات.

* يجري العمل على اإيجاد قانون ا�سرت�سادي لدول املجل�س ملكافحة اجلرائم الإلكرتونية.
� يف جم��ال حر�س احلدود وخفر ال�سواحل، اأقّر اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخلية 

العديد من القرارات، من اأبرزها ما يلي:
* خطة التدريب التي اأعدتها املديرية العامة حلر�س احلدود يف اململكة العربية ال�سعودية 

لتدريب من�سوبي حر�س احلدود وخفر ال�سواحل يف دول املجل�س.
* مناذج موحدة خا�سة بتبادل املعلومات بني غرف عمليات اأجهزة حر�س احلدود وخفر 

ال�سواحل يف دول املجل�س.
* القواعد والإجراءات املوحدة ملعاجلة جتاوزات قوارب ال�سيد والنزهة العائدة ملواطني 

دول املجل�س للمياه الإقليمية بني الدول الأع�ساء والتي اأعدتها الأمانة العامة.
* ال�سوابط املوحدة للتفتي�س واملراقبة على ال�سفن اخل�سبية بدول املجل�س.

* ال�ستعان��ة بخطة البحث والإنقاذ البح��ري كاأ�سا�س لالإجراءات التي حتقق التن�سيق 
والتع��اون بني الدول الأع�ساء لعمليات امل�ساندة وامل�ساعدة يف حالت البحث والإنقاذ 

البحري.
* اأعدت وزارة الداخلية بدولة الكويت درا�سة حول ظاهرة الت�سلل وكيفية معاجلتها.

* مت تطبي��ق متارين بحري��ة ثنائية م�سرتكة بني كل من اململك��ة العربية ال�سعودية ودولة 
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الكوي��ت، وكذلك بني مملكة البحرين ودولة قطر، وبني دول��ة الإمارات العربية املتحدة 
و�سلطنة عم��ان، ويجري العمل حالياً على تطبيق متاري��ن بحرية ثالثية م�سرتكة، بعدها 

�سيتم اإجراء مترين بحري م�سرتك جلميع دول جمل�س التعاون.
�  تطوير الريا�سة ال�سرطية و�سقل املواهب الريا�سية: قرر اأ�سحاب ال�سمو واملعايل وزراء 
الداخلية ا�ستحداث جلنة اأمنية تعنى بكل ما يتعلق بعمل الحتادات الريا�سية ال�سرطية 

بدول املجل�س، تعقد اجتماعاتها �سنوياً.

روؤية م�صتقبلية
ي�سري ا�ستق��راء م�ستوى التعاون الأمني بني دول جمل�س التع��اون لدول اخلليج العربية 
خ��الل املرحل��ة الأخ��رية، ول�سيما بع��د توقيع تعدي��الت التفاقية الأمني��ة بني دول 
املجل���س، اإل��ى بلوغ هذا التع��اون م�ستويات حقيقي��ة اأكرث عمق��اً تتنا�سب وطموحات 
�سع��وب دول التعاون ال�س��ت يف بناء منظومة خليجية واحدة ق��ادرة على حتقيق الأمن 
وال�ستق��رار ل�سعوبه��ا، وترجمة اآمال هذه ال�سعوب يف التق��ارب والن�سهار، ف�ساًل عن 
اأن تعاظ��م التحديات الأمنية التي تواجه ال��دول ال�ست يف هذه املرحلة التاريخية على 
وجه التحديد ي�ساعف املردود الإيجابي املتوقع من توقيع هذه التعديالت، حيث ت�سهد 
املنطقة حتديات غري م�سبوقة تاريخياً، وتتطلب ا�ستجابة مدرو�سة و�سريعة ودقيقة، ومبوازاة 
ذلك تتطلب اأي�ساً تن�سيقاً اإقليمياً م�سرتكاً حيث اأثبتت التجربة اأن الإمكانات والقدرات 
الذاتي��ة للدولة الواحدة قد ل ت�سعفها يف بع�س الأحيان يف مواجهة حتد اأمني ما، لي�س 
ل�سعف يف الإمكانات والقدرات، بل حلاجة ملحة اإلى جوانب داعمة قد ل تتوافر لدى 
اأي دول��ة مبفردها، مهما بلغت اإمكانياتها مثل املعلومات املتكاملة من م�سادر عدة حول 
تنظي��م ما اأو ن�شاط اإرهابي يت��م التخطيط له، حيث يلعب التن�شي��ق وتبادل املعلومات 
وتع��اون الأجهزة الأمنية يف معظم الأحيان الدور الأب��رز يف و�سع تقييم دقيق للموقف 
والتعاط��ي معه، مب��ا يتنا�سب مع خطورت��ه واأهميته والنتائج املرتتبة علي��ه. ومن الأهمية 
مبك��ان الإ�سارة اإلى اأن التفاقية الأمنية بني دول جمل���س التعاون لدول اخلليج العربية 
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هي ترجم��ة حقيقية مل�سرية التع��اون امل�سرتك بني الدول ال�ست، حي��ث يعترب التعاون 
الأمن��ي انعكا�ساً مبا�سر لعمق العالقات والثق��ة املتبادلة واحلر�س امل�سرتك على �سمان 
الأم��ن وال�ستقرار والتفرغ للتنمية مبا يحق��ق طموحات ال�سعوب اخلليجية يف ا�ستدامة 

الرفاه الجتماعي لالأجيال املقبلة•
امل�صادر:

www. ،املوق�ع الإلكرتوين لالأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية �
gcc-sg.org، مت الطالع بتاريخ 24 يناير 2013.

� مق��ال "الف�ساء الإلكرتوين وتهديدات جديدة لالأمن القومي"، عادل عبد ال�سادق، 
جملة ال�سيا�سة الدولية، العدد 180 )القاهرة: اإبريل 2010(.

� كتاب "اأمن املعلومات والأمن القومي،" اأ�سرف عالم، الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، 
القاهرة، 2007.

� جريدة "الحتاد"، اأخبار وتقارير.
� موقع "اإيالف" الإلكرتوين، تقارير اإخبارية من�سورة.

� �سبكة BBC، تقارير من�سورة.
� �سبكة CNN، تقارير من�سورة.

� �سحيفة احلياة اللندنية، اأخبار متفرقة.
� �سحيفة ال�سرق الأو�سط اللندنية، تقارير اإخبارية من�سورة.
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 بق��در ما تنطوي التطورات املعا�سرة يف القرن احل��ادي والع�سرين على فر�س اقت�سادية 
و�سيا�سية وعلمية وتكنولوجية واعدة، فاإنها ت�ستمل اأي�ساً على عوامل تهديد عدة لالأمن 
القوم��ي للدول كاف��ة، بل قد يكون من باب املفارقة اأنه كلما ازداد تقدم الدول وتطورها 
تنموي��اً يف املجالت كاف��ة، ازدادت بالتبعي��ة املهددات والتحدي��ات الأمنية. ويف هذا 
الإط��ار، تواجه الدوائر والأو�شاط ال�شيا�شية الر�شمية امل�شوؤولة عن حماية م�شالح الدولة 
بيئ��ة ا�سرتاتيجية �سديدة التعقي��د واخلطورة، واأكرث غمو�ساً وتباين��اً قيا�ساً اإلى الظروف 

ال�سابقة. 
 ويف ه��ذا الع��دد، ت�سع��ى "درع الوطن" اإلى فت��ح ملف الأمن الوطن��ي للتعرف على 
ه��ذا املفهوم واأبعاده ومرتكزاته والعوامل املوؤثرة في��ه، والتطورات التي طراأت على هذا 
املو�س��وع احليوي يف ظل التحولت التكنولوجي��ة املت�سارعة التي تركت ب�سماتها على 

خمتلف املجالت، مبا يف ذلك الأمن الوطني للدول كافة.
لق��د اأكد الفريق �سمو ال�سيخ �سيف ب��ن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية »اأن اللحمة الفريدة القائمة بني ال�سعب الإماراتي وقيادته احلكيمة تعد الركيزة 
الك��ربى لكل ما نلم�سه يف واقعنا الي��وم من تقدم ورفاه واأمن وا�ستقرار عز نظريه«. جاء 
ذل��ك يف حما�سرة األقاه��ا �سموه يف نهاية �سبتمرب املا�سي ح��ول الأمن الوطني يف كلية 
الدف��اع الوطني باأبوظبي. واأ�سار �سموه اإل��ى اأن م�سوؤولية الأمن وحتققه على نحو �سامل 
ودائم يف ربوع الوطن ل تقت�سر على املوؤ�س�سات الع�سكرية وال�سرطية ح�سراً، بل اإن جميع 
القطاع��ات املدنية واخلا�سة معنية بهذا الأم��ر، لفتاً اإلى اأهمية التن�سيق الدائم والفعال 

األمن الوطني .. المفهوم 
واألبعاد والمرتكزات
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بني خمتلف تلك املكونات لتحقيق املنجز العام. واأعرب �سموه عن ثقته باأن هذه الكلية 
)كلي��ة الدفاع الوطني(، والتي ي�سرف جمل�سها الأعلى برئا�سة الفريق اأول �سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، �ست�سبح 
حتم��اً رافداً جدي��داً من روافد ال�ستقرار والأمن والرخاء الت��ي ت�سهدها البالد بف�سل 
القي��ادة احلكيمة حل�سرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، 
القائ��د الأعلى للقوات امل�سلح��ة، حفظه اهلل، اإلى جانب اأخيه �ساح��ب ال�سمو ال�سيخ 
حمم��د بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي���س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل. وق��ال �سموه: »ي�سرين اأن اأرى اليوم اإحدى الثمرات التي غر�ستها اأيادي القائد يف 
اأر���س الوطن من خ��الل روؤيتي لهذا ال�سرح الأكادميي املتميز وه��و ي�سع ن�ساطاً لتقدمي 
امله��ارة واملعرفة احلديثة لنخبة من اأبناء الوطن وم��ن �ستى القطاعات واجلهات، فيعمل 
عل��ى تاأهيله��م و�سقلهم ليكونوا يف طليع��ة �سفوف حماة الوط��ن القادرين على حتديد 
حتديات الأم��ن الوطني وتقييمها، والغيورين على عزته وجم��ده، وال�ساهرين على اأمنه 
ورخ��اء �سعبه، واملدافعني عن طه��ارة اأر�سه واإ�سراقة رايته زاهية يف �سمائه وبحره«. وقدم 
�سموه مدخاًل تاريخياً ا�ستق�س��ى فيه اأبرز التطورات واملراحل التي مر بها مفهوم الأمن 
الوطن��ي متوقفاً بالدرا�سة والتحليل عند اأه��م الآراء التي قالها اخلرباء واملخت�سون بهذا 
اخل�سو���س، كما تطرق اإلى الأحداث العاملية الك��ربى التي اأثرت فيه وتاأثرت به �سلبياً 
واإيجابي��اً. وتناول �سم��وه جملة من املحاور واملو�سوعات املتعلق��ة مبفهوم الأمن الوطني 
كاأهميته وركائزه واأبعاده ال�سرتاتيجية، ومدى الإدراك املجتمعي لطبيعته، و�سبل تعزيز 
قيم ال��ولء والنتماء اإلى الوطن، واملحافظة على منجزات��ه ومكت�سباته وم�ساحله العليا، 
وذل��ك عرب ا�ستقراء �سموه لعموم امل�سه��د املحلي واأبرز التحديات والآمال التي ت�سغل 
القائم��ني على ه��ذا ال�ساأن، مبا ي�سمن ل�سعب الإمارات م�ستقب��اًل زاهراً، ينعم فيه مبزيد 
م��ن التقدم والرفاه. وقد �سلطت هذه املحا�سرة املهم��ة ال�سوء على العديد من الق�سايا 
ذات ال�سلة بالأمن الوطني ب�سكل عام، والأمن الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة 

على وجه التحديد.
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ويف هذا امللف نناق�س هذا املو�سوع احليوي من خمتلف جوانبه واأبعاده ومرتكزاته.

مفهوم الأمن الوطني
الأمن يف اإطاره اللغوي هو نقي�س اخلوف، حيث يقال: اأَِمَن مبعنى �َسِلَم، واأَِمَن البلد يعني 
�َصَنِة َفَلُه َخرْيٌ ِمْنَها َوُهْم ِمْن َفَزٍع  اطم��اأن به اأهله، يقول �سبحانه وتعالى: {َمْن َجاَء ِباْلَ
ــوَن} )�سورة النمل: الآية 89(. ولقد ك��ان الأمن هو هاج�س الإن�سان منذ  ــٍذ اآِمُن َيْوَمِئ
فجر التاريخ، بل اإن علماء النف�س يعتربونه �سرورة من �سرورات احلياة ومتطلباتها، �ساأنه 
�س��اأن الطعام وال�سراب وغري ذلك من الحتياجات الأ�سا�سية. وبتقدم احل�سارة، اأ�سبح 
اأمن املجتمع والدولة هو اأ�سا�س اأمن املواطن. وتقدم الأمن اجلماعي )اأمن الوطن( على 
الأمن الذات��ي )اأمن الفرد(. وبتعدد احتياجات املواط��ن ومطالبه، و�سعوره بالقهر عند 
حرمان��ه منها، ظهرت اأهمية تاأمني الدولة لتل��ك املطالب والحتياجات، لينعم املجتمع 
بالأم��ن يف الوطن. ويكمل م�سطل��ح »الأمن«، م�سطلح »الوطن��ي«، وهي �سفة لالأمن، 
حت��ى يتحدد بال�سكل املطل��وب التطرق اإليه. وبذلك، يكون مفه��وم »الأمن الوطني« 
لغوياً: �سالمة املكان، اأي اإنه املكان الذي ي�ستقر فيه جمع من النا�س، يف �سالم من دون 
خ��وف. وبهذا الفكر الب�سيط، ي�سبح مفهوم الأم��ن الوطني هو: »كل ما يبعد الأخطار 
ع��ن مكان العي�س و�سبله«. وي�سبح حتديد هذه الأخطار وم��ا يتاأثر بها، هو املع�سلة التي 

يجب البحث والدرا�سة فيها، لتحقيق ال�ّسالمة والأمن.
وتعرف دائرة معارف العلوم الجتماعية »الأمن الوطني« باأنه »مقدرة الدولة على حماية 
قيمها الداخلية من التهديدات اخلارجية«. وهناك اجتاه اآخر لتعريف الأمن، حيث يعرف 
لورن���س كروز، وجوزيف ناي الأمن باأنه »غياب التهدي��د باحلرمان ال�سديد من الرفاهية 
القت�سادي��ة«. غ��ري اأن الجتاه الأهم الذي يرب��ط الأمن بالقت�ساد ه��و تعريف روبرت 
ماكنم��ارا الذي يقول: »اإن الأمن هو التنمية، ومن دون التنمية ل ميكن اأن يكون هناك 
اأمن«. ويرتبط بهذه التعريفات اأبعاد الأمن القومي، التي متثل بدورها جمموعة العنا�سر 
الت��ي يوؤدي وجودها اأو غيابها اإلى ا�ستقرار الأمن القومي للدول اأو تدّنيه، وهو ما يرتبط 
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اأ�س��اًل بوجودها وقدرتها عل��ى حماية ال�سعب �سد اأي اعت��داءات داخلية اأو خارجية، 
وي�سمن �سالمة الدولة �سد املعتدين اخلارجيني اأو من الداخل، ومنها البعد الع�سكري، 

وال�سيا�سي، والقت�سادي، والجتماعي، والثقايف، واجليوبوليتيكي، والدميوغرايف.
ثمة عوامل واأبعاد عدة توؤثر يف الأمن الوطني، واأهمها البعد القت�سادي، حيث العالقة 
قوية بني القت�ساد والأمن الوطني، ويت�سح هذا من اجتاه تعريف بع�س املفكرين والأدباء 
وربط التنمية بالأمن، وم��دى اأهمية تاأثري التنمية وحفاظها على الأمن، واأي�ساً من كون 
ق��وة القت�ساد الوطني اأحد الثوابت لدعم الأمن الوطني وا�ستقراره يف الدولة. وتتمثل 
العالقة غري املبا�سرة بني القت�ساد والأمن الوطني يف تاأثري البعد القت�سادي على باقي 
اأبعاد الأمن القومي، الأمر الذي يوؤثر بدوره يف الأمن الوطني للدول. فعلى �سبيل املثال 
يتاأث��ر البعد الع�سكري مبدى قوة القت�ساد الوطن��ي، الذي يوؤثر بدوره يف حجم الإنفاق 
على هذا القطاع يف اأي دولة. واإذا نظرنا اإلى البعد ال�سيا�سي فاإن القت�ساد عامل مهم يف 
احلف��اظ على النظام ال�سيا�سي، كما اأن الرفاهية والزدهار القت�سادي من عوامل ثبات 
الدول��ة وا�ستقراره��ا، اإ�سافة اإلى اأن ال�سيا�سة اخلارجية للدول��ة ودورها اخلارجي يقومان 
ب�س��كل كبري على اقت�سادها. واأما عن عالقة القت�س��اد بالبعد الجتماعي فاإن التعليم 
وجودته مرتبطان بالعن�سر القت�سادي، وهما من عنا�سر البعد الجتماعي التي توؤثر يف 
الأم��ن الوطني ب�سكل غري مبا�سر. وبالطبع هن��اك اأي�ساً تاأثري البعد القت�سادي يف باقي 

الأبعاد الأخرى مثل البعد الثقايف، واجلغرايف، والدميوغرايف.

م�صادر تهديد الأمن الوطني
هن��اك م�س��ادر تهديد عدي��دة لالأمن الوطن��ي لأي دولة، منها ما هو داخل��ي، ومنها ما 
ه��و خارجي، وهناك اأي�ساً تهديدات داخلية لالأمن الوطن��ي ترتبط بعوامل خارجية، مما 
ي�ستدع��ى تدخل الدولة يف دول اأخرى حلماية اأمنها الوطني، ما يعني اأن مفهوم الأمن 
الوطن��ي لدولة ما اأ�سبح ميت��د لي�سمل الأمن القومي لدول اأخرى، مثلما يحدث حينما 
تعت��رب الوليات املتح��دة الأمريكية على �سبيل املث��ال اأمن بع�س ال��دول وا�ستقرارها 
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ج��زءاً من اأمنها القوم��ي. ويف العقود ال�سابقة كان مفهوم الأم��ن الوطني ي�سري تقليدياً 
اإلى الأحداث الع�سكرية والتوازن��ات ال�سرتاتيجية و�سراعات القوى على ال�سعيدين 
الإقليم��ي والدويل، ولكنه ب��ات ي�سمل ما يعرف بالتهديدات اجلدي��دة اأو التهديدات 
غري التقليدية، حتى اأ�سبحت العالقة بني الإن�سان والطبيعة تندرج �سمن هذا املفهوم. 
وعل��ى �سبيل املثال جند اأن زح��ف ال�سحراء على بع�س مناطق ال��دول النامية ي�سكل 
خطراً كبرياً على اأمنها القومي على نحو اأعظم من اخلطر الذي ي�سكله الغزو الع�سكري 
لأر�سه��ا. اأما بالن�سبة اإلى ال��دول ال�سناعية املتقدمة فاإن ن�س��وب م�سادر الطاقة وعدم 
تاأم��ني م�س��ادر كافية تواكب الحتياج��ات امل�ستقبلية من الطاق��ة الالزمة لهذه الدول 
يع��د م�سدر تهدي��د ذا اأولوية ق�س��وى لأمنها القوم��ي. كما ت�ستمل ه��ذه التهديدات 
اجلدي��دة على ال�سغط الب�سري املتزايد عل��ى املوارد الطبيعية، ما يفرز اإ�سكاليات �سعبة 
مثل نق�س الغذاء ون�سوب م�س��ادر الطاقة والحتبا�س احلراري. وكل هذه التهديدات 
ترجم بدورها اإلى �شغوط اقت�شادية على املجتمعات الب�شري���ة مثل الت�شخم والبطالة 
ونق���س راأ�س امل��ال، الأمر الذي يوؤدي بالتبعية اإلى قل��ق وا�سطرابات اجتماعية يعقبها 
توتر �سيا�س�ي وعدم ا�ستقرار ع�سكري. ويف مواجهة مثل هذه التهديدات فاإن اخليارات 
الع�سكرية ل ت�ستطيع اأن حتل مبفردها هذه الأزمات الجتماعية وال�سيا�سية، فال ت�ستطيع 
عل��ى �سبيل املثال اأن تعمل على حل اإ�سكاليات اأزمات نق�س الغذاء احلاد والوقود، اأو 

احلد من تزايد اأزمة البطالة.

التطور التاريخي للمفهوم
جت��در الإ�سارة اإل��ى اأن مفهوم الأمن القوم��ي National Security قد ظهر تاريخياً 
نتيج��ة لقيام الدول��ة القومية يف القرن ال�ساد���س ع�سر امليالدي، وحتدي��داً عقب توقيع 
معاه��دة و�ستفاليا ع��ام 1648، وتلته م�سطلحات اأخرى مثل �سي��ادة الدولة وامل�سلحة 
القومي��ة والإرادة الوطنية. واأول تعريف حديث لالأمن القومي كان مرتكزاً على مقدرة 
الدول��ة على حماي��ة اأرا�سيها وقيمها الأ�سا�سي��ة واجلوهرية من التهدي��دات اخلارجية، 
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ول�سيما الع�سكرية منها، باعتبار اأن تاأمني اأرا�سي الدولة �سد العدوان الأجنبي وحماية 
مواطنيها �س��د حماولت اإيقاع ال�سرر بهم ومبمتلكاته��م ومعتقداتهم وقيمهم يندرجان 
�سم��ن مفهوم الأمن القومي. ومع تطور مفهوم الدولة وما تتمتع به من مقدرات وموارد 
ات�س��ع مفهوم الأمن القومي لي�سمل جميع الق��درات ال�ساملة للدولة واملوؤثرة يف حماية 
قيمه��ا وم�ساحلها م��ن التهديدات اخلارجي��ة والداخلي��ة، ومنها الق��درات الع�سكرية 

وال�سناعية والقت�سادية والأمنية والثقافية والتعليمية وقوتها الب�سرية.
ويرتب��ط ظهور مفهوم الأمن القومي مبعاهدة و�ستفالي��ا منت�سف القرن ال�سابع ع�سر كما 
ذكرنا اآنفاً، اأي بداية ع�سر التفكري العقالين والنه�سة احل�سارية احلديثة يف اأوروبا. ويعترب 
هذا امل�سطلح من امل�سطلحات ال�سيا�سية التي مل يكتمل معناها وعنا�سرها بعُد، وهو مل 
يتوق��ف عن التطور، �سواء على م�ستوى التعريف املفاهيم��ي اأو املمار�سة التطبيقية، فما 
زال��ت الدرا�سات ت�سيف اإلى مفهوم الأمن القومي عنا�س��ر واأبعاداً ومتغريات جديدة 
تط��راأ مبرور ال�سنوات والتجارب الواقعية لل��دول. ول�سك اأن الظروف تلعب دوراً كبرياً 
يف ه��ذا التط��ور، وخ�سو�ساً اإذا ما نظرنا اإلى عامل التوقي��ت الذي برز فيه مفهوم الأمن 
القوم��ي يف اأوروبا يف الف��رتة ال�سابقة على الث��ورة الفرن�سية وبعدها، مب��ا ا�ستملت عليه 
م��ن متزق للمناطق الأوروبية، واحلروب الكث��رية، التي خا�ستها القارة يف نهاية ع�سورها 
الو�سطى وبداية ع�سرها احلديث، فقد كان ذلك كله �سبباً يف اإعالء �ساأن اجلانب الأمني 

اأو طغيانه على مفهوم الأمن القومي.
وا�سُتخ��دم م�سطل��ح الأمن الوطن��ي ب�سكل ر�سم��ي، يف نهاية احلرب العاملي��ة الثانية، 
وحتديداً عام 1947،حيث ظهر تيار من الأدبيات يبحث يف كيفية حتقيق الأمن وتاليف 
احلرب، وكان من نتائجه ب��روز نظريات الردع والتوازن، ثم اأن�سئ جمل�س الأمن القومي 
الأمريك��ي عام 1974م، ومنذ ذلك التاري��خ انت�سر ا�ستخدام مفهوم »الأمن« مب�ستوياته 
املختلف��ة طبقاً لطبيعة الظ��روف املحلية والإقليمية والدولية. وق��د و�سع ذلك الهتمام 
بامل�سائ��ل الأمنية، اخلط��وة الأولى لهتم��ام ال�سيا�سيني من �سانعي الق��رار ال�سيا�سي 
بالأمن الوطني، باعتباره ظاهرة �سيا�سية حتليلية، يتحقق من خاللها، ما ي�سعون اإليه، اأي 
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يف�سرون من خاللها، تلك الأعمال التي يرون �سرورة القيام بها، واإن كانت غري عادلة.
وق��د ارتبط مفهوم الأمن القومي خ��الل الفرتة من احلرب العاملي��ة الثانية حتى انهيار 
الحت��اد ال�سوفيتي ال�سابق بال�سراعات الأيديولوجية ب��ني القطبني العامليني امل�سيطرين 
يف تل��ك احلقبة، وهما الوليات املتحدة الأمريكي��ة والحتاد ال�سوفيتي ال�سابق، وخ�سع 
لتلك ال�سراعات التي حددت اأطر هذا املفهوم وممار�ساته واأبعاده ومرتكزاته خالل تلك 
احلقب���ة يف �س�وء نتائج ال�سراع��ات الدائ�رة خ�الله�ا �سواء عل��ى ال�سعد الإقليمية اأو 
الدولي��ة. واعتب�اراً من نهاي�ة الثمانيني���ات، وعلى اإثر انه�يار الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق، 
ث��م انه�يار الكتل�ة ال�سيا�سي�ة املوؤي�دة ل��ه التي كانت تع�رف بالكتلة ال�سرقي�ة، وتفكك 
حل��ف وار�سو، الذي ك��ان ي�سم دول اأوروب��ا ال�سرقي�ة، بداأت حقب���ه جدي�دة �س�ادها 
نظ���ام عاملي ج�دي�د، و�سع�ور بالفو�سى العاملي�ة، والقطبي���ة املنفردة للوليات املتحدة 

الأمريكية.
وق��د بداأت الأط��راف املختلفة، يف درا�سة مبادئ جديدة لالأم��ن القومي وتطبيقها، من 
خ��الل م�ساحلها الذاتية، فاجتهت القوى الكربى اإل��ى التنظيمات الدولية لأ�سفاء قوه 
وفاعلي��ة عل��ى دورها يف النظ��ام العاملي اجلديد، بينم��ا حتاول الق��وى الإقليمية اختبار 
م��دى �سالبة هذا النظام، وتتلم�س ح��دود دورها ومقدرتها على ال�ستفادة مما يوفره من 

اإمكانيات وهام�س مناورة �سيا�سي واقت�سادي واجتماعي وع�سكري.

اأبعاد الأمن القومي
البعد الع�صكري

وه��و اأكرث اأبعاد الأم��ن القومي فاعلية وو�سوحاً، كما اأنه البع��د الذي ل ي�سمح ب�سعفه 
اأبداً؛ لأنه يوؤدي اإلى انهيار الدولة وتعر�سها لأخطاٍر وتهديدات عنيفة قد ت�سل اإلى حد 
وقوعه��ا حتت الحتالل الأجنبي، اأو اإلغائها متاماً و�سمه��ا اإلى دولة اأخرى، اأو تق�سيمها 
اإل��ى دويالت �سغ��رية، اأو اقت�سامها مع الآخرين، ويرتبط هذا البع��د بباقي اأبعاد الأمن 
القوم��ي ارتباطاً وثيق��اً؛ لأن �سعف اأي من الأبع��اد الأخرى يوؤثر يف الق��وة الع�سكرية 
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وي�سعفها، بينم��ا قوة هذه الأبعاد تزيد من القوة الع�سكرية للدولة التي هي جوهر اأمنها 
الوطن��ي. ومن ناحية اأخرى يت�سف امليزان الع�سكري لأي دول��ة بالن�سبية، فمكانة اأي 
دول��ة ونفوذها يتغريان تبعاً لتغري موقعها يف ذلك امليزان واملوؤ�س�سة الع�سكرية التي متلك 

القدرة والقوة التي يعتد بها.

البعد ال�صيا�صي
يرك�ز على ال�سيا�س�ة الداخلي�ة واخلارجي�ة واملوؤ�س�سات ال�سيا�سي�ة، فال�سيا�س�ة الداخلي�ة 
هي املتعلق�ة بالنظ�ام ال�سيا�سي و�سكل نظ�ام احلكم، ويف ه�ذا ال�س�دد فاإن الر�سا لدى 
اجلم�اه��ري يوؤدي اإلى حتق�ي��ق درج�ة من التما�س�ك والتع��اون الداخلي مما يعزز الأمن 
القوم��ي. اأما البعد اخلا���س بال�سيا�س�ة اخلارجي���ة فهو يركز على اجله���د الدبلوما�سي 
للدول��ة واإمكاني�ات�ه واأ�س�لوب ا�ستخ�دام الدول�ة مل�س�ادر ق�وته�ا، واملنظم�ات الدولي�ة، 
وال��راأي الع��ام، و�سيا�س�ات ال��دول الأخ��رى ذات امل�سال�ح احليوي���ة يف املنطق�ة، ثم 
تاأث��ري ذلك يف ق���درة الدولة على تو�س�ي��ح اأه�دافه�ا للمجتم�ع ال��دويل. وهناك اأي�ساً 
املوؤ�س�س��ات ال�سيا�سية التي تركز بدورها على اجت�اه�ات الق�ي��ادة ال�سيا�سي�ة وخرباتها، 
وم��دى ق�درته�ا على التاأثري يف اجلماه��ري والتنظيمات ال�سيا�سية، ودور و�سائل الإعالم 
يف �س��رح اأه��داف احلكومة، ثم تاأث��ري ذلك يف مدى قدرة الدولة عل��ى ح�سد اجلماهري 

خلف �سيا�ستها.

البعد القت�صادي
ويق�س��د به التنمية وحتقيق الرفاهية، ويعت��رب هذا البعد اأن التنمية والأمن وجهان لعملة 
واح��دة، واأن تاأمني املوارد القت�سادية احليوية التي حتق��ق م�ستوى منا�سباً من الكتفاء 
لتجن��ب اإمكاني��ة ال�سغط عليها من اخلارج �سروري لأمن ال��دول. كما يعترب اأن املوارد 
القومي��ة الت��ي تخ�س�س لتحقيق الأمن القومي ل تعد خ�س��ارة، حيث اإن العائد الذي 

يعود على الدولة نتيجة لتحقيق اأمنها هو عائد جمٍز.
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البعد اجليوبوليتكي ال�صرتاتيجي
فالطبيعة اجليوبوليتكية للدولة ذات اأهمية ق�سوى بالن�سبة اإلى �سيا�سات الأمن القومي، 
حي��ث اإن العوامل اجلغرافية ت�سيف اإلى قوة الدولة ومركزها يف النظام الدويل، ويتمثل 
تاأثري هذا البعد يف حجم و�سكل الدولة اجلغرايف، حيث يتم التعرف على حجم الدولة 
و�سكله��ا، والعالقة بني احلجم وال�س��كل والعمق ومدى تاأثريه��ا يف تنظيم الدفاع عن 
العمق، والتما�سك ال�سيا�سي والقت�س��ادي والنقل واملو�سالت. كما يرتبط هذا البعد 
اأي�ساً بالت�ساري�س من حيث مدى وجود موانع طبيعية، وحماية طبيعية يف مناطق احلدود 
واملناطق احليوية. واإلى جانب ما �سبق، هناك اأي�ساً املوقع الن�سبي للدولة ومدى عالقتها 
بالدول املجاورة ومنافذها البحري��ة والربية وتاأثري ذلك يف التجارة والنقل، واأهمية موقع 

الدولة بالن�سبة اإلى الدول ذات امل�سالح احليوية يف املنطقة.

البعد الدميوجرايف
يعد من الأبعاد املهمة، حيث اإن تكوين وكثافة ال�سكان وطبيعة موجات الهجرة توؤثر يف 
الأمن الوطني، فالعوامل الجتماعي��ة الإيجابية توؤثر تاأثرياً اإيجابياً، وجتعل الدولة قادرة 
عل��ى مواجهة اأي تهديدات داخلية وخارجية مت���س الأمن الوطني. واأهم موؤ�سرات هذا 
البع��د ال�سكان من حيث العدد والنوع ومعدل النمو وتوزيع ال�سكان اجلغرايف والكثافة 
ال�سكاني��ة، وكلها عوامل توؤثر مبا�سرة يف التنمية القت�سادية والدفاع عن حدود الدولة، 
اأي الق��وة الع�سكرية املتاحة للدولة. كما يرتبط به��ذا البعد اأي�ساً مدى اندماج املجتمع 
ومتا�سك��ه وطبيعة ال�سراعات داخله وطبيعة تكونيه العرق��ي واملذهبي ومدى التوافق اأو 

التنافر داخل هذا التكوين ال�سكاين.

البعد املعلوماتي
تعد املعلومات واحدة من اأبرز حمددات توزيع القوى يف العالقات الدولية يف ال�سنوات 
الأخرية، ونظراً اإلى اأهمي��ة املعلومات املتعلقة بالأمن الوطني للدولة و�سالمتها اعتادت 
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الدول ا�ستبعاد جمموعة منه��ا من نطاق املعامالت غري املبا�سرة، �سواء داخل الدولة اأو 
خارجها، وتفر�س عليها نطاقاً من ال�سرية والكتمان، وهذه املعلومات ذات ال�سبغة ال�سرية 
ه��ي: املعلومات الع�سكري��ة، وبع�س املعلوم��ات ال�سيا�سية والدبلوما�سي��ة والقت�سادية 

وال�سناعية.

متطلبات الأمن الوطني
يتطلب الأمن الوطني متتني العالقة واأوا�سر الثقة بني املواطن من جهة وم�سالح ال�سرطة 
وموؤ�س�سات الق�ساء من جهة اأخرى. هنا تطرح م�ساألة متركز اأو مركزية القرار حول الأمن 
مقارن��ة مبفهوم الالمركزية واملحلية؛ فقد يتم تكري�س البعد الوطني لالأمن على ح�ساب 
الأمن املحلي، اأو تغليب البعد الوطني لالأمن مع تقلي�س البعد الدويل. ولذا فاإن حتقيق 
الأم��ن بني املواطنني يتطل��ب احلوار بني م�سال��ح الأمن والع��دل وموؤ�س�سات املجتمع 
ال�سيا�س��ي واملجتم��ع امل��دين املمثل من ط��رف اجلمعيات واملنظمات غ��ري احلكومية. 
كما اأن انت�س��ار اجلرمية العابرة للحدود وجتارة املخ��درات والتنظيمات الإرهابية وجرائم 
الإنرتنت وغري ذلك، يحتاج اإلى معاجلات حديثة تراعي هذه املتغريات، كما ت�ستوجب 
تعاوناً بني الأجهزة املعنية والأفراد ومنظمات املجتمع املدين ملحا�سرة هذه الظواهر، كما 

تتطلب كذلك تعاوناً دولياً وثيقاً ملكافحتها وجتفيف منابعها.

الأمن الوطني يف ع�صر املعلومات
لق��د جعلت ث��ورة املعلومات من العامل قرية �سغرية تتاأثر ب�س��كل تفاعلي مت�سارع، ومل 
يعد احلديث عن ق�سايا معزول��ة على ال�سعيد الأمني اأو ال�سيا�سي اأو الع�سكري م�ساألة 
واردة، وق��د اأدت الثورة احلا�سلة يف تكنولوجيا املعلومات اإلى حدوث حتول نوعي هائل 
يف الدرا�س��ات الع�سكرية والأمنية فيما يتعلق بتاأثريها على عمليات مرتابطة تبداأ بجمع 
املعلوم��ات وحتليله��ا، و�شنع القرار، والتخطيط الع�شكري، كم��ا اختلفت م�شادر واأمناط 
تهديد الأمن الوطني يف ظل ثورة املعلومات حيث اأنها مل تعد مق�سورة على اجلوا�سي�س 
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التقليديني اأو الأجهزة واملوؤ�س�سات الت��ي تتلقف املعلومات املن�سورة وتخ�سعها للبحث 
والتحلي��ل اأو غريها م��ن و�سائل تهديد اأمن املعلومات التي �س��ادت طيلة قرون م�ست، 
ب��ل اأ�سبح لها اأوجه رقمية اإلكرتونية غري م�سبوقة يف �سمولها وعمقها واختالفها وات�ساع 

نطاق تغطيتها وتعاظم اأ�سرارها وذكاء منفذيها وتعقد اآلياتها وتوا�سل هجماتها. 
قب��ل ظه��ور الأدوات احلديث��ة املعتمدة عل��ى تكنولوجي��ا املعلوم��ات والإلكرتونيات 
والت�س��الت كانت هناك الو�سائل التقليدي��ة جلمع املعلومات التي تعتمد ب�سكل كبري 
على العنا�س��ر الب�سرية من اجلوا�سي�س وجمموعات ال�ستط��الع من عنا�سر املخابرات 
الذي��ن يعمل��ون داخل �سف��وف العدو م��ن اأجل نق��ل املعلومات الالزم��ة، ومع تطور 
التكنولوجي��ا املعلوم��ات اأ�سبح العمالء يقوم��ون لي�س فقط باإر�س��ال معلومات، ولكن 
مبه��ام اأخرى منها مث��اًل و�سع م�ست�سعرات واأجه��زة متقدمة ج��داً يف الأماكن احليوية 
وال�سرتاتيجي��ة، كما ت�سهم يف حتديد الأهداف، والت�سويب جتاهها ب�سكل اأدق، كما اأن 
هن��اك اأي�ساً تتبع املعلومات العلنية املتاحة من قبل الع��دو، وهي اأداة تقوم على عنا�سر 
ب�سري��ة مدرب��ة ت�ستعني باحلا�سب��ات وتكنولوجيا املعلوم��ات يف ر�سد م��ا تن�سره هيئاته 

وموؤ�س�ساته املختلفة.
وي�س��ري بع�س اخلرباء اإلى اأن ن�سبة كبرية من املعلوم��ات املخابراتية امل�ستخدمة ع�سكرياً 
تاأت��ي من م�سادر علنية. ولعل اأب��رز و�سائل ال�ستطالع احلديثة ه��ي الأقمار ال�سناعية 
وال��رادارات العمالقة الت��ي ميكنها التج�س�س عل��ى الت�سالت والتحرك��ات املعادية 
كم��ا ت�سمل امل�ست�سعرات واأدوات الت�سوي��ر اجلوي والطائرات بدون طيار. كما تزايدت 
العالق��ة ما بني التكنولوجيا والأمن لرتباط الدول به��ا يف عمليات الت�شال والإنتاج 
واخلدم��ات مبا يجعلها يف الوقت ذاته تعتمد عل��ى اأنظمة معلومات قد تكون هدفاً �سهاًل 
للهجمات الإرهابية، ويتزامن ه��ذا مع حماولة الإرهابيني امل�ستمرة احلفاظ على حتديث 
اأ�سلحته��م وا�سرتاتيجيته��م، كما ظه��رت احلروب اجلديدة يف �سي��اق دويل يغلب عليه 
الطابع التكنولوجي، وذلك بخالف احلروب القدمية بني الدول والتي كان هدفها حتقيق 
اأك��رب درجة من ال�سرر للخ�سم وال�ستخدام املنظ��م للقوة يف مواجهة قوة اأخرى، وهذه 
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احل��روب تتم داخل �سبكات متعدية للحدود،  قد ت�سم��ل دوًل واأطرافاً اأخرى من غري 
ال��دول، ويكون هناك عدم اعتم��اد كامل على املعارك الع�سكري��ة التقليدية، بل تاأخذ 
�س��وراً للتناف�س وال�سراع عل��ى املعطيات التكنولوجية. وقد اأدت ث��ورة املعلومات اإلى 
جع��ل تكنولوجيا املعلومات مبنزلة اجله��از الع�سبي لالأجهزة الأمني��ة والأجهزة املعنية 

بالأمن القومي، الأمر الذي اأدى اإلى تغري يف �سكل التهديدات ومنطها.

ع�صكرة الإنرتنت
ك�س��ف املدير ال�سابق لوكالة الأمن القومي الأمريكي ووكالة ال�ستخبارات الأمريكية، 
ماي��كل هايدن، اأن خدمة جوج��ل للربيد الإلكرتوين Gmail تعت��رب اخلدمة املف�سلة 
لتب��ادل املعلوم��ات والر�سائل بني الإرهابيني من جميع اأنح��اء العامل. وقد جاء ت�سريح 
هاي��دن يف معر�س حديثه عن العالق��ة املتوترة بني احلرية والأم��ن يف اإحدى الندوات 
العامة بكني�سة �سان جونز يف العا�سمة الأمريكية وا�سنطن يف منت�سف �سبتمرب 2013، 
موؤكداً اأن اأ�سباب تف�سيل الإرهابيني خلدمة Gmail يرجع اإلى اأنها جمانية واأنها الأو�سع 
انت�س��اراً. وبح�س��ب �سحيف��ة وا�سنطن بو�ست فق��د دافع هايدن عن مفه��وم »ع�سكرة« 
الإنرتن��ت الذي اتبعته وكالة الأمن القومي الأمريكي موؤك��داً اأن له ما يربره، نظراً اإلى 
اأن تداول اأغلب البيان��ات على الإنرتنت يتم عرب خوادم اأمريكية، واأي�ساً لأن الإنرتنت 
اخ��رتاع اأمريكي �سيذك��ر العامل كله اأمريكا لأجله. ويعترب »هاي��دن« من اأبرز املدافعني 
ع��ن اأ�ساليب الأجهزة الأمنية الأمريكي��ة يف جمع املعلومات والتج�س�س على املكاملات 
خ�سو�ساً بعد ف�سيحة عمليات التج�س�س الوا�سعة لوكالة الأمن القومي على يد املوظف 
ال�ساب��ق يف الوكالة اإدوارد �سنودن. ومن املتوق��ع اأن تغ�سب ت�سريحات هايدن الأخرية 
كربى �سرك��ات التكنولوجيا يف اأمريكا مثل ياه��و ومايكرو�سوفت وجوجل وفي�سبوك؛ 
اإذ اإن عملي��ات التج�س�س التي تقوم به��ا ال�سلطات الأمريكية على بيانات العمالء توؤثر 
قطع��اً يف �سمعة ال�سركات واأ�سهمها يف الأ�سواق. وتوق��ع تقرير حديث ملوؤ�س�سة الإبداع 
وتكنولوجي��ا املعلومات »اآي. تي. اآي. اإف« اأن تخ�سر كربى �سركات احلو�سبة ال�سحابية 
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يف الولي��ات املتحدة الأمريكية ما بني 21 و35 مليار دولر يف ال�سنوات الثالث املقبلة 
نتيجة لف�سح برامج التج�س�س الأمريكية.

وكانت �سحيفة وا�سنط��ن بو�ست قد ن�سرت منذ فرتة افتتاحية قالت فيها اإنه يف اأعقاب 
احل��رب العاملي��ة الثانية، و�س��ف ال�سرتاتيجي برنارد ب��رودي القنبل��ة الذرية بال�سالح 
املطل��ق. وح��ذر يف عام 1946 من �سرع��ة اندلع حرب نووية مدم��رة ت�ستطيع اأن تغري 
�ساح��ة ال�س��راع الع�سكري اإلى الأبد. وحتول التهديد جم��دداً بعد حوايل ع�سرة اأعوام 
عندم��ا اخرتع��ت ال�سواريخ العاب��رة للقارات، واأ�سب��ح ميكن اإي�س��ال الروؤو�س النووية 
ال�سغرية اإلى الهدف ع��رب املحيطات يف اأقل من �ساعة. وت�سري ال�سحيفة اإلى اأن العامل 
ي�سه��د حالياً ب��زوغ فجر جديد من التغي��ري ال�سريع يف جمال الأ�سلح��ة والتكنولوجيا، 
وظهور �سراع الإنرتنت. لقد جنحت الثورة الرقمية يف تغيري التجارة العاملية والت�سالت 
والثقافة، ولكنها وفرت اأي�ساً و�سيلة جديدة للتدمري تتمثل يف الهجمات على ال�سبكات 
احلا�سوبية والبنية التحتية احليوية التي تقع يف جوهر املجتمع احلديث. وتو�سح ال�سحيفة 
اأن �س��ت دول، من بينها الوليات املتحدة وال�س��ني ورو�سيا، قد طورت بالفعل قدرات 
اإلكرتونية للهجوم الع�سكري، ورمبا توجد 30 دولة اأخرى ت�سعى اإلى حتقيق ذلك. ومن 
ث��م فاإن �سباق الت�سل��ح الإلكرتوين قطع �سوطاً كبرياً على الرغم م��ن اأنه كثرياً ما يلقى 
اهتماماً اأقل من عمليات ال�سرق��ة الإلكرتونية والتج�س�س والقر�سنة املتزايدة. واأ�سارت 
ال�سحيف��ة اإلى الأدلة اجلديدة ب�س��اأن تطور �سباق الت�سلح كم��ا ك�سفت تقارير اإعالمية 
اأخرى عن جهود بحثية جديدة يف وزارة الدفاع الأمريكية لتطوير تكنولوجيات ل�ساحة 
املعركة الإلكرتونية. وذكرت اأن ثمة خماطر كبرية وجمهولة لع�سر ال�سراع الإلكرتوين، 
حيث تكون �ساحة املعركة غري متماثلة، ويف كثري من الأحيان لن يكون حجم الوليات 

املتحدة وقوتها ميزة لها.
وحتت عنوان »تزايد وج��ود اجلهاديني على مواقع ال�سبكات الجتماعية« ذكرت �سبكة 
بي بي �سي يف تقرير لها اأن منتديات النقا�س على الإنرتنت ا�ستمرت لفرتة طويلة الأداة 
الرئي�سي��ة للجهاديني على �سبكة الإنرتنت لتوف��ر لأن�سار تنظيم القاعدة منرباً للتوا�سل 
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ومنف��ذاً ميكن العتماد علي��ه للدعاية لأنف�سه��م. وقد دفع الرتف��اع الأخري يف �سعبية 
�سبك��ات التوا�سل الجتماع��ي مثل الفي�سبوك وتويرت يف الع��امل العربي، مع ما عرف 
بحرك��ات »الربيع العربي« حيث اأثبتت قدرتها على احل�سد، اإلى بدء اجلهاديني النقا�س 
عل��ى الإنرتنت ح��ول كيفية ا�ستغالل ه��ذه املنابر وتوظيفها. ومن��ذ ذلك احلني برزت 
دلئل على اأن اجلهاديني عل��ى الإنرتنت يحاولون زيادة وجودهم على هذه ال�سبكات. 
وي�س��ري التقرير اإلى اأن اأن�س��ار اجلهادية العاملية قد وطدوا موطئ قدم كبرياً لهم على كل 
من في�سب��وك وتويرت، وهذه املواد تنت�سر ب�سكل كبري عل��ى �سفحات الفي�سبوك وتويرت. 
وي�ستخ��دم اجلهاديون في�سبوك وتويرت كمدونات �سغ��رية، لن�سر اآرائهم وتعليقاتهم على 

الق�سايا ال�سيا�سية والدينية على �سكل »حتديثات احلالة« اأو »تويتات« ق�سرية.

الروب ال�صايربية والأمن القومي
ويف ظل تنامي القلق ب�ساأن تهديدات حرب ال�سبكات احلو�سبية اأو ما يعرف ب� »احلروب 
ال�سايربي��ة«، ذك��ر تقرير ن�سرت��ه وكالة »روي��رتز« اأن املوؤ�س�سات الع�سكري��ة حول العامل 
تت�سابق على ا�ستقطاب متخ�س�سني يف جمال الكومبيوتر؛ لأنها تعتقد اأنهم قد ي�سبحون 
عن�س��راً حيوياً يف ال�سراعات يف القرن احلادي والع�سرين، يف حني اأن هناك متوياًل وفرياً 
ل�ستقطاب ق��وات جديدة من »املقاتلني ال�سايربيني«، غري اأن جذب متخ�س�سني فنيني 
و»هاك��رز« اإلى الرتب الع�سكرية الهرمية اأمر اآخر، كما اأن اإيجاد من يقودهم اأمر �سعب. 
وبرغم انكما�س امليزانيات الع�سكرية الغربية وتقلي�سها يف الفرتة احلالية، فاإن متويل الأمن 
ال�ساي��ربي يرتفع ب�سورة هائلة. ويف �سهر دي�سم��رب، اأعلن اجلي�س الأمريكي عن ت�سغيل 
اأول »ل��واء �سايربي«، فيما اأعلنت البحرية والقوات اجلوي��ة الأمريكية عن »الأ�ساطيل« 
و»الأجنح��ة« ال�سايربية اخلا�سة بهم��ا. ومهمة هذه الفرق ل تقت�سر على حماية الأنظمة 
وال�سبك��ات الع�سكرية الأمريكية الرئي�سية فح�سب، بل تعمل اأي�ساً على تطوير قدرات 
هجومي��ة ياأمل القادة الأمريكيون اأن متنحهم تفوقاً يف اأي �سراع م�ستقبلي. وت�سمل هذه 
الق��درات تطوير قدرات قر�سنة وتدمري اأنظمة �سناعية وع�سكرية مثل اأنظمة التحكم يف 
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امل��رور و�سبكات الكهرباء. ويف هذا الإطار، قال اجل��رنال مايكل هايدن، املدير الأ�سبق 
لوكال��ة ال�ستخب��ارات الأمريكية اإن فك��ر الع�سكرية الأمريكية هو »ال��ذي يقود« فكر 
املجتم��ع الأمريكي فيما يتعلق بتطوير الأم��ور اخلا�سة ب�سبكات الكومبيوتر. والوليات 
املتح��دة الأمريكية لي�ست ال�ستثناء يف ذل��ك، فالدول الأوروبي��ة، واأمريكا الالتينية، 
وال��دول الآ�سيوية وال�سرق اأو�سطية، وغريها من ال��دول تنتهج امل�سار ذاته. واملوؤ�س�سات 
الع�سكري��ة التي مل تفكر يف الإنرتنت اإل منذ �سنوات قليلة، ت�سيد الآن مراكز جديدة، 
وت��درب مئاٍت بل اآلفاً من اجلنود على ذل��ك. وتويل رو�سيا وال�سني هذا املجال اأهمية 
اأك��رب، وتاأمل الدولتان م��ن خالل ذلك مقاومة الهيمنة الع�سكري��ة التقليدية الوليات 
للمتحدة الأمريكية. ومع ذلك، يخ�سى البع�س من اأن كثرياً من تلك ال�ستثمارات قد 
تذهب اأدراج الرياح. اإذ يرى رالف لجنرن، وهو خبري اأملاين يف الأمن ال�سايربي اأن هناك 
موؤ�س�سات ع�سكرية كربى ت�سلك ب�سب��ب فكرتها ال�سعيفة عن ماهية احلرب ال�سايربية 
نهج��اً تقليدياً، وت�سعى اإلى التدريب على اأكرب عدد من مه��ارات القر�سنة. ورمبا يكون 

الهدف هو »اإظهار قوة �سايربية افرتا�سية تبنى على جمرد العدد«.
وي��رى كثري من اخلرباء اأن العامل الرئي�سي ل�س��ن عمليات �سايربية ناجحة، مثل هجوم 
»�س�ستاك�سن��ت« الذي ا�ستهدف الربنامج النووي الإيراين، يكمن يف النوع، ل يف عدد 
املتخ�س�س��ني الفنيني وكّمهم، واأن الأمر ل يتعل��ق باإنفاق مبالغ طائلة ووجود عدد كبري 
م��ن املتخ�س�س��ني، بل يف عدد �سغري، لكنه م�ستمر م��ن ذوي اخليال والإرادة وكذلك 
التفوق التكنولوجي. اإلى ذل��ك، ي�سري القادة اإلى اأنهم يحاولون تغيري القواعد والقيود 
املتعلق��ة با�ستقطاب ه��وؤلء املتخ�س�سني مث��ل اللياقة البدنية وطول ال�سع��ر. وبرغم اأن 
الق��وات اجلوي��ة والبحرية الأمريكي��ة �سهلت كثرياً م��ن تلك املتطلب�ات ف��اإن اجلي�س 
الأمريكي ل ي��زال ُيلزم »املقاتل���ني ال�سايربي�ني« باخل�س��وع للتدريب����ات الأ�سا�سي�ة 
الدورية. ويوؤك�د م�س�وؤول�ون اأوروبي��ون اأنه�م يواجه��ون �سع�وب��ة يف اإيج��اد جمندين 
من�ا�سب�ني ب�سبب املناف�س�ة ال�سر�س�ة من القط�اع اخل�ا�س، ول�س�يم�ا �سركتي »جوجل« 

و»مايكرو�سوفت«.
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وم��ن ناحية اأخ��رى، ي�سدد بع�س اخلرباء عل��ى �سرورة اأن ترك��ز املوؤ�س�سات الع�سكرية 
ب�س��كل عام وكبار القادة ب�سكل خا�س، على تعلم دمج الأدوات والتهديدات اجلديدة 
يف فهمه��م الأو�س��ع لل�س��راع والتدريب��ات اخلا�سة بذل��ك. ويف كلية احل��رب البحرية 
الأمريكي��ة، يتم اإ�ساف��ة الُبعد ال�سايربي للتدريبات واملن��اورات الع�سكرية التي يجريها 
ال�شب��اط ذوي الرتب املتو�شط��ة. اإذ تنطوي املناورات على تعطي��ل الأنظمة احلو�شبية، 
و�سبك��ات الإمداد، واإف�ساد املعلومات اأو م�سحها. ويخل���س التقرير اإلى اأن فهم احلرب 
ال�سايربي��ة يف الدوائر الع�سكرية ي�سبه تقريباً فهم اأهمية القوة اجلوية يف فرتة الثالثينيات 

من القرن املا�سي، ول�سيما اأن هذه احلروب اأمر ل غنى عنه يف اأي �سراع م�ستقبلي.

و�صائل حتقيق الأمن الوطني
هناك حدود لقدرات الدولة، للت�سدي للمخاطر التي تهدد الأمن الوطني، وطبقاً لتلك 
احل��دود، ترتبط الدولة مع اآخرين، لهم م�سالح م�سرتك��ة معها، لإقامة جتمع ما )حلف � 
معاه��دة � منظمة(، ميكن عن طريقه تقوية الأبع��اد الأمنية، ودعم قدراتها، لتتمكن من 
ردع املخاطر، والت�سدي لها. وهناك ثالثة مناذج لو�سائل حتقيق الأمن الوطني، كل منها 
يحت��اج اإلى ق��درات معينة، حيث ُيْخَتار اأي منها بناء عل��ى املفا�سلة مع القوى املهددة 
لالأم��ن الوطني، لإيجاد القدرات املنا�سب��ة ملجابهتها، على اأن تتوافر الإمكانات اخلا�سة 

بتجميع تلك القوى:
1. نظ��ام الأم��ن الذات��ي Self Security: هو اأول درجة من درج��ات حتقيق الأمن 
الوطني، واأكرثه��ا اأهمية، حيث ت�سعى الدولة اإلى حتقيق اأمنها الوطني، بالعتماد على 
قواه��ا وقدراتها الذاتي��ة فقط، وهو ما يحقق اأعلى درج��ات ال�ستقالل واحلماية لالأمن 
الوطني، دون تدخل عنا�سر خارجية، �سواء كانوا اأعداء اأو حلفاء. ويتطلب هذا النموذج 
اأن توؤمن الدولة القدر املنا�سب ملتطلبات اأمنها الوطني، بجهدها، وقدراتها الذاتية، فقط، 
وه��و ما ي�سعب حتقيقه، اإل بوا�سطة دول��ة عظمى، اأو دولة اإقليمية كربى، مدعومة بقوى 
عظمى. وتتوقف درجة جناح الدولة يف حتقيق اأمنها الوطني، بوا�سطة تلك ال�سرتاتيجية، 
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عل��ى عوامل ع��دة، منها: ق��درة الدولة على حتقي��ق اكتفاء ذاتي يف جمي��ع متطلباتها 
واحتياجاته��ا، وطبيع��ة النظام بالدول��ة، ومنط توزيع الق��وة ال�سائد بها، والق��وة الن�سبية 

حل�سابات القوى ال�ساملة، يف مواجهة الدول الأخرى.
2. نظ���ام الأم��ن دون الإقليمي/ الإقليم��ي/ القومي: وهي الدرج���ة التالية لتحقيق 
��ر موارد الدولة وقواه��ا وقدراتها الذاتية، عن  الأم��ن الوطن��ي. ويلجاأ اإليها، عندما تق�سّ
الوف��اء مبتطلب��ات اأمنها الوطن��ي؛ ول توجد دول��ة ا�ستطاعت، اأن حتق��ق اأمنها، باجلهود 
الذاتي���ة فقط، اإل فيم���ا ندر، اأو مب�سان�دة ق���وى عظمى. وترتب��ط الدول�ة بتجم�ع من 
ع���دة دول م�سرتكة امل�سال�ح، حيث تن�سق ال�سيا�س��ات الأمني�ة فيم�ا بينها، لتجمي��ع 
قواه�ا، مبا يهيئ لها التوازن )اأو التفوق الن�سبي(، �سد القوى الأخرى املتعار�سة معها يف 
امل�سال��ح الأمنية. ويحقق هذا النظ��ام اأمنه، بتحقيق توازن يف عالقات القوة التي ت�سود 
النظ��ام الإقليمي، الذي تق��ع الدولة يف دائرته، وهو حيوي )مه��م( لتحقيق ال�ستقرار 

الأمني لالإقليم.
3. نظ��ام الأم��ن اجلماعي: هو اأعلى نظ��م حتقيق الأمن الوطن��ي، اإذ يغطي كل اأبعاده. 
ويه��دف هذا النظ��ام اإلى حتقيق الأمن، بالتزام كل ال��دول يف امل�ساركة يف �سمان اأمن 
جمي��ع الدول، من خالل حترك��ات وقرارات املجتمع الدويل كله، �س��د اأي دولة تهدد 
النظام القائم، اأو حتاول ا�ستخدام القوة مببادرة فردية منها. وقد ُطبق هذا النظام يف حرب 
اخللي��ج الثاني��ة نتيجة للتغريات التي حدث��ت يف النظام الدويل باختف���اء اأحد قطبي�ه 
)الحت��اد ال�سوفيتي ال�ساب��ق(. وقد اأعطى النظ��ام الفر�سة للمجتمع ال��دويل، لتطبيق 
ال�سرعية الدولية، والتي كان النظام الدويل الثنائي القطبي�ة يعطلها. وُطبق ه�ذا النظ�ام، 
م��ن اآن لآخر، بتدخ�ل من النظام الأمني اجلماعي، لتحقيق ال�ستقرار، باإع�ادة النظام 
ال�سرع��ي للدولة، التي ُهدد اأمنها اأو حلمايت�ه، اإل اأن معظم هذه احلالت، كانت مرتبطة 
باهتمام الدولة العظمى اأو الدول الكربى يف النظام الدويل، مبنطق�ة الأح�داث، وهو ما 
مل يح�دث بالق�وة نف�سها يف اأح�داث تق�ع يف مناطق اأخرى، لي�ست لها الأهمية ذاتها. 
ويقوم ه�ذا النظام الأمني على مبداأ �سيا�سي اأ�سا�سي، ويتمثل يف اح�رتام الدول �سيادة 
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كل دول��ة على اإقليمها وحدوده���ا، واإنهاء كل اأ�سكال ال�سراع بني الدول الأع�ساء، يف 
املنظمة الواحدة، واملحافظة على الو�سع ال�سيا�سي القائم.

و�صائل حماية الأمن الوطني
املق�س��ود بو�سائل احلماي��ة لالأمن الوطني، هو ما ت�ستخدمه الدول��ة من و�سائل واأدوات 
لتحقيق مفهوم الأمن الوطني، واإبالغ القيادة ال�سيا�سية يف الوقت املنا�سب، بالأحداث 
املوؤث��رة يف الأمن الوطني، كذلك الإج��راءات التي تتخذ للت�س��دي لتلك الأحداث 
ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف املجالني الداخلي، واخلارجي. وتقوم على و�سائل حماية 
الأمن الوطني داخلياً، حيث تن�سئ الدول عادة اأجهزة خا�سة للعمل على حماية اأمنها 
الوطني داخلياً، ت�سمل و�سائل اأكادميية نظرية، وعنا�سر علمية، واأخرى عملية مثل مراكز 
البحوث واملعلوم��ات، واأجهزة الأمن، وال�ستخبارات واإن�س��اء جمال�س الأمن الوطني، 
ف�ساًل عن العتماد على النظ��م املجتمعية اخلا�سة يف املجالت ال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية.
اأم��ا و�سائل حماي��ة الأمن الوطن��ي خارجياً فله��ا اأدوات واآليات عدة، منه��ا الأدوات 
الدبلوما�سي��ة انطالق��اً من اأن الدبلوما�سية ه��ي الأداة الرئي�سي��ة يف ال�سيا�سة اخلارجية، 
وحتق��ق الدولة م��ن خاللها الأه��داف ال�سيا�سي��ة والوطني��ة وقت ال�سل��م، وتدير عن 
طريقه��ا الأزمات لتتجنب احلرب، والأداة الع�سكرية متمثلة يف امتالك الدولة لقدرات 
ع�سكري��ة عالي��ة وكافية لتحقيق اله��دف، ب��ردع الآخرين عن تهدي��د الأمن الوطني 
للدول��ة، دون ا�ستخدام تل��ك الأداة. لذلك، فاإن الأداة الع�سكري��ة، ُتعد الأداة الثانية 
- بع��د الدبلوما�سي��ة - يف و�سائ��ل حماية الأم��ن الوطني اخلارجية، وه��ي عن�سر دعم 
م�سان��د للقوة ال�سيا�سية والقوة القت�سادي��ة واأدواتهما، مبا يحقق اأهداف الأمن الوطني. 
وُت�ستخ��دم الأداة الع�سكري��ة كبديل، عندم��ا تف�سل الأدوات الأخ��رى، وعلى راأ�سها 
الأداة ال�سيا�سي��ة، والأداة القت�سادية؛ على اأن يبداأ ا�ستخدام الأداة الع�سكرية بالردع 
املعن��وي، وُيخط��ط ل�ستخ��دم الأداة الع�سكرية، يف ت�ساعد حم�س��وب، يتدرج يف بناء 
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الق��وة الع�سكرية املزمع ا�ستخدامها، يف خطوات متعاقبة، حتى ت�سل اإلى احلجم والقوة 
النهائي��ة، يف قرار الو�سول اإلى ال�سراع امل�سلح. ويجب اأن تكون ح�سابات تكوين القوة 
الع�سكرية والت�سعيد، دقيقة للدرجة التي تعطي موؤ�سراً مقنعاً، بحتمية الو�سول اإلى هذا 
امل�ستوى، و�سرورت��ه، على �سوء حتليل �سليم ملعطيات املوق��ف ال�سيا�سي، والع�سكري، 
وال�سرتاتيج��ي، الذي يعد الأم��ن الوطني هو العامل احلاكم يف كل منها، لتغليب قرار 

احلرب، اأو الرتاجع عنه.

حماية الأمن الوطني الإماراتي
م��ن خالل تتبع الأطر النظري��ة ال�سابق عر�سها يف هذا امللف ميكن فهم ا�سرتاتيجية دولة 
الإمارات العربية املتحدة القائمة على اأن التنمية والأمن الوطني هما وجهان لعمة واحدة، 
وفقاً لأحدث مفاهيم الأمن الوطني وتعريفاته يف الأدبيات ال�سيا�سية املعا�سرة. وقد قامت 
دول��ة الإمارات العربية املتح��دة يف ال�سنوات الأخرية بتاأ�سي���س املجل�س الأعلى لالأمن 
الوطن��ي، ثم هيئة الط��وارئ والأزمات. ويف العام املا�سي اأ�س��در �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليف��ة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، مر�سوماً بقانون احتادي رقم )3( ل�سنة 
2012، باإن�س��اء الهيئة الوطنية لالأم��ن الإلكرتوين، وتهدف الهيئة وفق املادة الرابعة من 
الق��رار اإلى تنظيم حماية �سبكة الت�سالت ونظ��م املعلومات يف الدولة، وتطوير وتعديل 
وا�ستخدام الو�سائل الالزمة يف جمال الأمن الإلكرتوين، وهي تعمل على رفع كفاءة طرق 
حف��ظ املعلومات وتبادلها لدى جميع اجلهات بالدولة، �سواء عن طريق نظم املعلومات اأو 
اأي و�سيل��ة اإلكرتونية اأخرى. وحددت املادة اخلام�س��ة تخ�س�سات الهيئة، والتي ت�سمل 
اق��رتاح �سيا�سة الدولة يف جمال الأمن الإلكرتوين، وتنفيذها بعد اعتمادها من املجل�س، 
وو�س��ع املعايري الكفيلة بتوف��ري الأمن الإلكرتوين يف الدول��ة، والإ�سراف على تنفيذها، 
واإعداد خطة وطنية ملواجهة اأي اأخطار اأو تهديدات اأو اعتداءات على الأمن الإلكرتوين 
بالتن�سي��ق مع اجلهات املعنية، والتاأكد من فاعلية عمل اأنظمة حماية �سبكة الت�سالت، 
ونظم املعلومات لدى اجلهات احلكومية واخلا�سة العاملة يف الدولة، والإ�سراف على مدى 



272

الت��زام اجلهات املعني��ة بتنفيذ متطلبات الأمن الإلكرتوين ال�س��ادرة عن الهيئة ومتابعة 
تنفيذه��ا، ومكافح��ة جرائم احلا�س��ب الآيل وال�سبكة املعلوماتية وتقني��ة املعلومات على 
اخت��الف اأنواعها، والتن�سيق م��ع اجلهات املعنية والإقليمي��ة والدولية فيما يتعلق مبجال 
عم��ل الهيئة، وتقدمي الدعم الفني وال�ست�ساري جلميع اجلهات املعنية يف الدولة، وتلقي 
ال�سك��اوى واملقرتحات املتعلقة بالأمن الإلكرتوين يف الدولة، واإعداد ومتويل الدرا�سات 
والبح��وث الالزمة لتطوير الأمن الإلكرتوين بالتن�سيق م��ع اجلهات املعنية. وتعترب هذه 

الهيئة مواكبة للتطور العاملي يف جمال الأمن وتعريفاته وم�سادر تهديده.
وقد اأ�س��ار معايل �سيف �سلطان العرياين الأمني العام للمجل�س الأعلى لالأمن الوطني، 
يف كلمت��ه مبنا�سب��ة اليوم الوطني الأربعني ع��ام 2011 اإلى اأن اإن�س��اء املجل�س الأعلى 
لالأم��ن الوطني قد ج��اء ا�ستكماًل مل�سرية النم��و والتقدم والزده��ار. ويف هذا الإطار 
ج��اء قرار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي��ان رئي�س الدولة القائد الأعلى 
للق��وات امل�سلحة، رئي�س املجل�س الأعلى لالأمن الوطني، حفظه اهلل، عام 2006 باإن�ساء 
املجل���س الأعلى لالأمن الوطني. وقد اأكد اأن اإن�ساء املجل�س الأعلى لالأمن الوطني جاء 
انطالق��اً من روؤي��ة قيادتنا الر�سيدة للتطور الذي �سهده مفه��وم الأمن الوطني واملتزامن 
م��ع القفزات النوعية التي واكبتها الدولة يف كل اجلوانب والقطاعات، حيث ات�سع اإطار 
عم��ل املجل�س الأعلى لالأم��ن الوطني منذ قيامه لي�سمل اجلوان��ب ال�سيا�سية والأمنية 
والقت�سادي��ة والع�سكري��ة والجتماعية والعلمية والثقافية والبيئي��ة، وهذا ما ن�س عليه 
مر�س��وم اإن�س��اء املجل�س. م�سيفاً اأن دول��ة الإمارات العربية املتحدة ق��د متكنت بتوفيق 
من اهلل تعال��ى وبف�سل الروؤية ال�سديدة لقيادتنا الر�سيدة م��ن حتقيق الأهداف الوطنية 
العلي��ا التي مت و�سعها وفق ا�سرتاتيجية وطنية �ساملة خالل فرتات زمنية حمددة، حيث 
حر�س��ت الدولة يف حتديدها لتلك الأهداف والغايات عل��ى اأن تتوافق مع الإمكانيات 
والقدرات الوطني��ة املتاحة، كما و�سعت يف العتبار الظروف والتطورات التي ت�سهدها 

ال�ساحتان الإقليمية والدولية.
واعترب معاليه اأن الدولة قد واجهت خالل الأعوام الأربعني املا�سية العديد من املعوقات 
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والتحدي��ات التي كانت تنطوي عل��ى تهديد مبا�سر لالأمن الوطن��ي، فتمكنت بف�سل 
العزمي��ة والإ�سرار اأن تواجه عقبات وحتديات كل مرحلة بحكمة وب�سرية حمققة اأهدافها 
وغاياته��ا العليا، وذلك وفق ال�ستثمار الأمث��ل لالإمكانيات والقدرات الوطنية املتاحة. 
لقد كان��ت مرحلة الن�ساأة خالل �سبعينيات القرن املا�س��ي وما �ساحبها من حالة عدم 
ال�ستقرار عقب الفراغ الأمني على اأثر الن�سحاب الربيطاين املفاجئ من املنطقة، وبروز 
حتدي بناء دولة احتادية حديثة من اأكرث املراحل التي واجه خاللها الأمن الوطني للدولة 
تهدي��داً حقيقياً، وقد كان ذلك كفياًل باأن يعوق حتقيق حلم الحتاد، ولكن بعزمية الآباء 
املوؤ�س�سني يف تلك املرحل��ة وبف�سل اللتحام القوي بني ال�سعب والقيادة متكنت بالدنا 
م��ن جتاوز تلك املرحلة واخل��روج منها اأكرث قوة ومتا�سكاً. وقد حر�س��ت قيادتنا الر�سيدة 
على بناء قوات م�سلحة قادرة على حماية الإجنازات واملكت�سبات الوطنية، و�سون الوطن 
وال��ذود عن ترابه. ولتحقيق ذل��ك قدمت الدولة كل اأ�سكال الدع��م املادي واملعنوي 
لقواتنا امل�شلحة لتمكنها من القيام بدورها املهم املنوط بها، فتّم و�شع �شيا�شات الت�شليح 
احلديثة املتوافقة مع التطورات اجلديدة يف جمالت الأ�سلحة واملعدات الع�سكرية، والتي 
روع��ي فيها تنوع م�سادر ال�س��الح لتحقيق اأكرب قدر من الكفاءة العالية والأداء الفعال، 
وتزامن ذلك م��ع و�سع برامج تدريب وتاأهيل حديثة جلميع منت�سبي قواتنا امل�سلحة من 
�شباط و�شباط �شف واأفراد ليتمكنوا من اأداء مهماتهم الوطنية النبيلة يف خدمة الوطن 
يف اإطار املبادئ التي حددتها العقيدة الدفاعية لقواتنا امل�سلحة. واأولت الدولة القطاعات 
الأمنية الأخرى يف الدولة اهتماماً مماثاًل لتقوم بدورها يف حفظ الأمن الداخلي، وحتقيق 
ال�ستق��رار؛ فتمكنت ال�سواعد الإماراتية املخل�سة من اأن تكون عند ح�سن ظن القيادة 
الر�سي��دة، واأ�سبحت دولتنا واحة لالأمن وال�ستقرار الذي ينعم به كل من يعي�س على 

هذه الأر�س الطيبة.

اأبرز التهديدات التي تواجه الأمن القومي الإماراتي
� احتم��الت اندلع ح��رب اإقليمية وما ينت��ج عن ذلك من تاأث��ريات �سلبية على 
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القت�ساد الوطني وحركة ال�سياحة والتجارة.
� خلل الرتكيبة ال�سكانية.

� التهديدات التي تواجه الهوية الثقافية لالأجيال النا�سئة.
� الهجمات الإلكرتونية التي ميكن اأن تتعر�س لها البنى التحتية واملن�ساآت النفطية.
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الحـــروب السايبريــة... من الخيــال 

العلــمي إلى أرض الواقــــع

اأدت تكنولوجي��ا املعلومات اإلى حدوث حتولت نوعية هائل��ة يف املجالت كافة، ومنها 
بطبيع��ة احلال املجال الع�سكري على ال�سعيدي��ن التخطيطي والعملياتي، حيث اأثرت 
املعلوماتي��ة يف م�س��ارات جمع املعلوم��ات وحتليلها وبالت��ايل التخطي��ط و�سناعة القرار 
الع�سكري، كما اأ�سبحت املعلوم��ات واحل�سول عليها مفاتيح اأ�سا�سية يف حتقيق الن�سر، 
ل�سيم��ا يف احلروب غري املتماثلة، التي اأ�سبحت اأحد اأبرز التحديات التي تواجه خطط 
التطوي��ر الع�سك��ري للجيو�س املتقدمة؛ وجتل��ت هذه التكنولوجي��ا يف مظاهر عدة منها 
الطائرات من دون طيار والهجمات الإلكرتونية اأو احلروب ال�سايربية، التي باتت حقيقة 
واقع��ة يف ال�سن��وات الأخرية، و�سوًل اإل��ى جيو�س حمارب��ني اإلكرتونيني خالل املدى 
املنظ��ور، ورغ��م ما يعنيه ذلك من تقدم وتط��ور تقني، فاإنه يوؤث��ر بالتاأكيد ب�سكل �سلبي 
يف الأم��ن القومي للدول م��ا مل توؤخذ التطورات احلديث��ة يف تكنولوجيا املعلومات يف 
احل�سبان. وباتت حروب املعلومات تهديداً حقيقياً ل يقل خطورة عن احلروب التقليدية 
املحتمل��ة، ورمبا يفوق يف تاأثريه التدمريي مبراح��ل التاأثري الناجم عن احلروب التقليدية، 
حي��ث باتت البنى التحتي��ة والقطاعات القت�سادية احليوية تعتم��د اعتماداً وثيقاً على 
تكنولوجي��ا املعلومات، وبالتايل اأ�سبحت هدفاً حمتماًل لأي هجمات �سايربية. وب�سكل 
ع��ام ميكن الق��ول اإن الطفرة النوعي��ة يف تكنولوجيا املعلومات قد فتح��ت املجال اأمام 
احتم��الت اخرتاق �سيادة ال��دول، كما اأتاحت لأطراف خارجي��ة القدرة على توجيه 
مواطن��ني داخل الدول اخل�سم ب�سكل يهدف اإلى اإث��ارة البلبلة اأو تنفيذ عمليات ت�سر 
بالأم��ن القومي للدول، حتى اإن بع�س اخلرباء يرون اأن ال�سيادة على �سبكات الإنرتنت 
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املحلي��ة للدول باتت جزءاً ل يتج��زاأ من "�سيادة الدولة"، واأن اخرتاق هذه ال�سيادة قد 
يكون مدع��اة حلروب بالو�سيلة ذاتها، وتوؤكد ال�سواه��د اأن احلروب ال�سايربية اأو حروب 
الفريو�س��ات الإلكرتوني��ة قد انتقل��ت يف الآونة الأخ��رية من الفريو�س��ات التي تطلق 
�س��د �سبكات احلا�سب الآيل ب�سكل عام، لت�سبح م�سمم��ة بحيث ت�ستهدف �سبكات 
احلا�س��ب يف قطاع��ات و�سناعات حمددة، ما يعني اأن الع��امل ب�سدد موجة جديدة من 
احل��روب ال�سايربية التي اأ�سبحت تهديداً حقيقي��اً لالقت�سادات، ويف هذا امللف ت�سلط 
"درع الوطن" ال�سوء على تطورات احلروب ال�سايربية واأبعادها واأخطارها، و�سيناريوهات 

امل�ستقبل.
من��ذ اأن اجتاحت ثورة املعلومات العامل كافة، اأ�سب��ح للمعرفة قيمة نوعية هائلة، حيث 
اأ�سبحت الع�سب الفاعل لقت�س��ادات العامل، اإذ يجمع اخلرباء على اأن النفوذ العاملي 
مل يع��د مرتبطاً بالهيمنة الع�سكرية والقت�سادي��ة التقليدية، بل بات يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بامتالك املعرفة واملعلومات. ومع حتول العامل من الواقع املادي يف مقومات القوة والنفوذ 
اإل��ى الطابع الفرتا�س��ي، ومن ثم انتقال الثق��ل ال�سرتاتيجي احلقيق��ي اإلى قطاعات 
تكنولوجيا املعلومات، بات ال�سراع حول مفتاح القوة اجلديد حمتدماً، ما اأدى اإلى بداية 
حقب��ة تت�شكل حالياً اأبرز مالحمها يف حدوث تغريات هائلة يف اأمناط ال�شراع واحلروب، 
واأ�سبح��ت التهديدات املوؤثرة تنجم عن اخرتاقات اإلكرتونية وهجمات �سايربية، مما اأفرز 
واقع��اً جديداً يحمل معه روزنامة التحديات ال�سرتاتيجية الهائلة للدول كافة، خ�سو�ساً 
املتقدم��ة منها يف جم��ال تكنولوجيا املعلومات، مث��ل دولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
وبقي��ة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، التي تتبواأ موقعاً متقدماً على ال�سعيد 

املعلوماتي.

اإطار مفاهيمي
ا�ستق��ت كلمة "معلومات" لغوي��اً من كلمة "علم" وترجع كذل��ك اإلى كلمة "معلم" 
اأي الأث��ر الذي ي�ستدل به على الطريق، وتعرف املعلومات على اأنها البيانات التي متت 
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معاجلتها بحيث اأ�سبحت ذات معنى، وباتت مرتبطة ب�سياق معني، يف حني يعني مفهوم 
تكنولوجي��ا املعلومات الزيادة املطّردة يف حج��م املعلومات اإلى حد ت�ساعفها مما اأدى بها 
اإلى اأن اأ�سبحت ثروة قومية، واأ�سبحت ال�سيطرة عليها وت�سخريها ق�سية هامة ت�سغل بال 
العلم��اء واملتخ�س�سني، خا�سة اأن الإنتاج مبختل��ف اأنواعه اأ�سبح يعتمد على املعلومات 
وبالت��ايل مت ت�سنيفه��ا ك�سلعة اقت�سادي��ة، لذلك ظهرت �سناعة جدي��دة ت�سمى �سناعة 
املعلومات. وتعتمد تكنولوجيا املعلومات على كل العنا�سر واملقومات املتداخلة يف هذه 
التكنولوجي��ا من برجميات واأجهزة وخربات ب�سرية وغ��ري ذلك، ويرى بع�س الباحثني 
اأن تكنولوجيا الت�سال وتكنولوجيا املعلومات هما وجهان لعملة واحدة لأن تكنولوجيا 
الت�سال قد �س��ارت بالتوازي مع تكنولوجيا املعلومات وكانت نتيجة لها، ويقول العامل 
الأمريك��ي يف الدرا�سات امل�ستقبلي��ة األفني توفلر يف كتابه "حتّول ال�سلطة": لقد تخل�س 
الع��امل من ع�س��ر ال�سيطرة عرب العنف وامل��ال، و�سيكون مكع��ب ال�سيا�سة الدولية يف 
امل�ستقب��ل يف يد الأ�سخا���س الذين يتمتعون ب�سلطة قوية، حي��ث �سي�ستخدمون �سلطة 
حتكمهم يف الإنرتنت وحقوق بثهم للمعلوم��ات، وا�ستغالل اللغة الإجنليزية، هذه اللغة 
الثقافية ذات املميزات القوية، للو�سول اإلى اأهداف ل ميكنهم الو�سول اإليها عرب العنف 
اأو امل��ال". ويف �سيف عام 2011 ك�سف جوليان اأ�سان��غ، موؤ�س�س موقع "ويكيليك�س" 
اأن اأجه��زة ال�ستخب��ارات الأمريكية ميكنها احل�سول عل��ى معلومات عن اأي م�ستخدم 
ملواق��ع الإنرتن��ت الكبرية يف اأي وق��ت تريده، كما و�سع��ت وكالة البح��وث الدفاعية 
املتطورة ومركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية يف الوليات املتحدة الأمريكية �سمن 
موؤ�س�سات اأخرى ج��زءاً مهماً من اأ�س�س احلروب عرب ال�سبكة العنكبوتية، وهكذا باتت 
احلرب الإلكرتونية ال�سكل الرائ��ج والأكرث فعالية يف حروب القرن احلادي والع�سرين، 
وهن��اك العدي��د من اأنواع الهجوم يف حرب الإنرتنت. والقائم��ة التالية مرتبة من الأقل 

خطراً اإلى الأ�سد خطورة:
- تخري��ب املواق��ع: الهجمات التي ت�سوه �سفح��ات على الإنرتن��ت اأو تدمرها اأو تغري 

طبيعتها، وهذا النوع من الهجمات عادة ما يُ�رد ب�سرعة، و�سرره حمدود.

الحـــروب السايبريــة... من الخيــال العلــمي إلى أرض الواقــــع
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- الدعاية ال�سلبية: ر�سائل �سيا�سية ميكن ن�سرها لأي �سخ�س ي�ستخدم الإنرتنت.
- جم��ع البيان��ات: مبعن��ى اأن املعلومات ال�سرية غ��ري املحفوظة باأمان ميك��ن اعرتا�سها 
والتقاطه��ا بل تعديلها، مما يجعل التاآم��ر يف هذه احلالة ممكناً حتى من اجلانب الآخر من 

العامل.
- �سن هجمات �سد اأنظمة حا�سوبية حمددة اأو غري حمددة يف بلد اآخر عرب اأعداد كبرية 

من احلوا�سب يف بلد واحد .
- تعطي��ل املع��دات الع�سكرية: الأن�سطة الع�سكرية الت��ي ت�ستعمل احلوا�سب والأقمار 
ال�سناعي��ة للتن�سيق هي يف خط��ر من هذا النوع من الهجم��ات، حيث ميكن اعرتا�س 

الأوامر والت�سالت اأو ا�ستبدالها مما يعر�س حياة اجلنود للخطر.
- مهاجم��ة البنى التحتي��ة احل�سا�سة: �سبك��ات الكهرباء واملاء والوق��ود والت�سالت 
واملوا�س��الت كلها معر�سة حلروب الإنرتنت، هذا هو ما ميثل التدمري القت�سادي الأ�سد 

وطاأة يف حالته الق�سوى.

هجوم اأرامكــــو ورا�ش غـــــاز
جر�ش اإنذار حقيقي

يف نهاي��ة اأغ�سط�س 2012 تعر�ست اأنظمة احلا�س��ب الآيل ل�سركة "را�س غاز" القطرية 
لهج��وم اإلكرتوين بعد اأيام قليل�ة من تعّر�س �سركة البرتول العمالقة "اأرامكو" لهجوم 
مماث��ل، وجاءت الهجمات بع��د اأن حذر خرباء من احتمال ا�سته��داف قرا�سنة لقطاع 
الطاق��ة والبرتول؛ وقالت ال�سركة، التي تعد م��ن اأكرب منتجي الغاز ال�سائل، اإن الإنتاج 
مل يتاأثر بالهجوم حيث جلاأت اإلى اإغالق خدماتها الإلكرتونية منذ بداية الأ�سبوع حتى 
يت��م التعامل مع الفريو���س. وجاءت هذه التقارير عقب ك�س��ف �سركة اأرامكو للبرتول 
ع��ن متكنها م��ن ال�سيطرة على الهج��وم الإلكرتوين الذي تعر�ست ل��ه نحو 30,000 
م��ن اأجهزة احلا�س��ب الآيل لديها، وك��ان اخلرباء قد ح��ذروا من فريو�س��ي "�سامون" 
و"دي�س��رتاك" امل�سممني ل�سته��داف �سركات الطاقة والب��رتول، وعلى غري العادة، ل 
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يقوم ه��ذان الفريو�سان ب�سرقة البيانات بل مب�سحها نهائي��اً و"بال رجعة"، وهما يتنقالن 
بني الأجهزة التي ترتبط ب�سبكات داخلية بح�سب اخلرباء.

تعليقاً على الهجوم الذي تعر�ست له �سركة اأرامكو كتب بليك كليتون اخلبري يف �سوؤون 
اأمن الطاقة والأمن القومي مبجل�س العالقات اخلارجية الأمريكي مقاًل ن�سرته جملة "ذا 
نا�سيون��ال اإنرت�ست" منت�س��ف نوفمرب 2012 قال فيه: اإن ع�سر انع��دام اأمن الطاقة قد 
اأطل، ففي اأغ�سط�س 2013 وقع هجوم اإلكرتوين مدّمر هّز �سركة اأرامكو ال�سعودية التي 
ُتع��د واحدة من اأق��وى �سركات النفط يف العامل، حيث عّط��ل حوا�سيبها البالغ عددها  
30,000 حا�سوب، وي�سيف الكاتب باأن ذلك مل يكن خرقاً عادياً لالأمن الإلكرتوين، 

وقد و�سفه وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، باأنه رمبا يكون اأ�سد الهجمات الإلكرتونية 
تدمرياً بني الهجمات الت��ي �سهدها هذا القطاع يف العامل حتى الآن، وي�سيف الكاتب 
اأن م��ا يث��ري الكثري من القل��ق جتاه هذا النوع م��ن الهجمات هو املخاط��ر التي ي�سكلها 
لأ�سع��ار الطاقة، ومن ثم القت�ساد الأمريكي والعاملي. اإن توقف اإنتاج النفط يف اململكة 
العربي��ة ال�سعودية ميكن اأن يوؤدي اإل��ى كارثة فقدان اإمدادات النف��ط، فانقطاع الإنتاج 
ول��و لفرتة ق�سرية ميكن اأن يجعل الأ�سعار تت�ساعد اإلى م�ستويات خارجة عن ال�سيطرة، 
الأم��ر الذي يوؤدي اإلى تدافع حمموم ل�سراء النفط حت�سباً ل�ستمرار نق�س املعرو�س، ومبا 
اأن �س��وق النف��ط عاملية يف طبيعتها، فاإن انقطاع الإنتاج يف مك��اٍن ما ميكن اأن يوؤدي اإلى 
ارتفاع اأ�سعار النفط يف جميع اأنحاء العامل. ويرى الكاتب اأن على امل�سوؤولني الأمريكيني 
النتب��اه اإل��ى اأن اأي تهديد �سايربي ل�سركة رئي�سية وحيوي��ة ل�سوق الطاقة العاملية، مثل 
�سركة اأرامكو ال�سعودية، ي�سّكل خطراً كبرياً لالزدهار القت�سادي يف الوليات املتحدة، 

وي�سيف اأن من املرجح اأن تكون اإيران متورطة يف ذلك الهجوم.
يو�س��ح الكاتب اأن �سرك��ة اأرامكو ال�سعودية مل تكن ال�سحي��ة الوحيدة، فقد تعر�ست 
�سركة "را�س غاز" القطري��ة اأي�ساً لهجوم بفريو�س اإلكرتوين م�سابه بعد وقت ق�سري من 
الهج��وم الذي اأ�س��اب �سركة اأرامكو، وجتدر الإ�سارة اإل��ى اأن �سركة "را�س غاز" تعمل 
يف جم��ال الغاز الطبيعي، ومتثل ثاين اأكرب منت��ج للغاز الطبيعي امل�سال يف العامل، ورغم 
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الهج��وم الذي عطل بع�س حوا�سيبها، اأعلنت �سركة "را�س غ��از" اأن اإنتاجها مل يتاأثر. 
وي�س��ري الكاتب اإل��ى اأن اخلرباء خل�سوا اإلى اأن هذه الهجمات كان م�سدرها اإيران على 
الأرجح رداً على فريو�س "�ستاك�سنت" الذي �سرب مفاعل "ناتانز" النووي يف اإيران.

ي�سي��ف كاتب هذا التقرير املهم، اأن �سركات النفط والغاز والبرتوكيماويات متثل اأهدافاً 
�سائع��ة لقرا�سنة الإنرتنت، الذين �سّعدوا هجماتهم على هذه ال�سركات خالل العامني 
املا�سي��ني، ومعظم هذه الهجمات يهدف اإلى احل�سول على معلومات، مثل احتياطيات 
النفط وا�سرتاتيجي��ات العطاءات النفطية والبنية التحتي��ة احل�سا�سة، ويرى الكاتب اأن 
الهجوم على �سركة اأرامكو يختلف عن هذا النوع من التج�س�س ال�سايربي التقليدي يف 
جان��ب مهم؛ فهو مل يكن متعلقاً باحل�س��ول على معلومات، بل كان يهدف اإلى تعطيل 
عملي��ات ال�سركة واإنتاجه��ا. ويذكر الكات��ب اأن الوليات املتحدة رمب��ا تكون قد جنت 
باأعجوب��ة من كارثة حمققة عندما تعر�ست �سرك��ة اأرامكو ال�سعودية للهجوم ال�سايربي، 
لأن �س��وق النفط العاملي�ة ت�ستجيب على الفور لأي اأنب�اء عن اإنت�اج النفط ال�سع�ودي، 
واأي كلم���ة تاأتي من الريا�س حول زيادة اإنت�اج النفط يف امل�ستقبل اأو تخفي�س�ه ي�سري 
تاأثريه��ا ف��وراً يف الأ�سواق النفطية، لك��ن حل�سن احلظ مل يتاأثر اإنت��اج النفط ال�سعودي 
بتعطيل حوا�سيب �سركة اأرامكو، ولو كان تدفق النفط ال�سعودي قد توقف ب�سبب ذلك 
الهج��وم لأحدث ذل��ك ارتفاعاً كب��رياً يف الأ�سعار ولتاأثر القت�س��اد الأمريكي. ويقول 
الكات��ب اإن احل��رب ال�سايربية على �سرك��ات الطاقة لن تتوقف قريب��اً، ويدرك قرا�سنة 
الإنرتن��ت اأن تعطيل اإنتاج النف��ط يحدث اأثراً ل يختلف عما حتدث��ه اأعمال الإرهاب، 
واأي هج��وم ناجح على هذه ال�سركات �سي�سر بالدول امل�ستهلكة يف جميع اأنحاء العامل، 
وي�سي��ف الكاتب اأنه لي�س م�ستغرباً اأن اأ�سام��ة بن لدن حدد من�ساآت ال�سناعة النفطية 
ح��ول العامل كاأهداف حيوية مر�سح��ة للتدمري منذ زمن بعيد، ويرى الكاتب اأن حماية 
�سركات الطاق��ة الكربى يف العامل من تهديدات الهجم��ات ال�سايربية لن تكون مهمة 
ي�سرية، لكنها �سرورية، ول ميكن الق�ساء على هذه املخاطر وا�ستئ�سالها، لكن ل بد من 

الت�سدي لها. 
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تطوير القدرات الع�صكرية ال�صايربية
يف ع�س��ر ينذر بح��روب "�سايربي��ة" مل يعد تطوير ق��درات دفاعية �سايربي��ة من قبيل 
الرفاهية، بل �سار حتمية يفر�سها الواقع، واأ�سبح عن�سراً اأ�سا�سياً يف اجليو�س ومكوناً هاماً 
يف املن��اورات، بل دخلت الدول يف �سباق حمموم لتطوير ق��درات هجومية عّلها متنحها 
تفوقاً يف اأي �سراع م�ستقبلي. ويف ظل تنامي القلق، قال تقرير ن�سرته وكالة "رويرتز" يف 
ن�سختها الإجنليزية اإن املوؤ�س�سات الع�سكرية حول العامل تت�سابق ل�ستقطاب متخ�س�سني 
يف جمال الكمبيوتر، على اعتقاد اأنهم قد ي�سبحون عن�سراً حيوياً يف ال�سراعات الدولية 
يف القرن احلادي والع�سرين، يف حني اأن هناك متوياًل وفرياً ل�ستقطاب قوات جديدة من 
"املقاتلني ال�سايربيني"، اإل اأن جذب متخ�س�سني فنيني وهاكرز اإلى الرتب الع�سكرية 
الهرمي��ة اأمر اآخر، واإيجاد من يقوده��م اأمر �سعب، ورغم انكما���س وتقلي�س امليزانيات 
الع�سكري��ة الغربية يف ال�سنوات الأخرية حتت وطاأة الأزمات املالية املتوالية التي تعانيها 
القت�س��ادات الكربى، فاإن معدلت متويل الأمن ال�ساي��ربي ترتفع ب�سورة هائلة. ومنذ 
نحو عامني تقريباً، اأعلن اجلي�س الأمريكي عن ت�سغيل اأول "لواء �سايربي"، فيما اأعلنت 
البحرية والق��وات اجلوية الأمريكية عن "الأ�ساطي��ل" و"الأجنحة" ال�سايربية اخلا�سة 

بهما.
مهم��ة هذه الفرق الأمريكي��ة ال�سايربية املقاتلة � اإن �سح التعبري � ل تقت�سر على حماية 
الأنظم��ة وال�سبك��ات الع�سكري��ة الأمريكية الرئي�سي��ة فح�سب، بل تعم��ل اأي�ساً على 
تطوي��ر قدرات هجومية ياأمل القادة الأمريكي��ون اأن متنحهم تفوقاً يف اأي �سراع �سايربي 
م�ستقبل��ي، وت�ستمل هذه الق��درات على تطوير قدرات قر�سنة وتدم��ري اأنظمة �سناعية 
وع�سكرية مثل اأنظمة التحكم يف املرور و�سبكات الكهرباء. ويف هذا الإطار اعترب اجلرنال 
ماي��كل هايدن املدير الأ�سبق لوكال��ة ال�ستخبارات الأمريكية خالل م�ساركته يف موؤمتر 
اأمني عقد يف ميونخ باأملانيا، اأن فكر املوؤ�س�سة الع�سكرية الأمريكية هو "الذي يقود" فكر 
املجتم��ع الأمريكي فيما يتعلق بتطوير الأم��ور اخلا�سة ب�سبكات احلا�سب الآيل، كما اأن 
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الولي��ات املتحدة الأمريكية لي�ست هي ال�ستثناء يف ذلك، فالدول الأوروبية، واأمريكا 
الالتيني��ة، وال��دول الآ�سيوية وال�س��رق اأو�سطية، وغريها من الدول تنته��ج امل�سار ذاته، 
واملوؤ�س�س��ات الع�سكرية الت��ي مل تفكر يف الإنرتنت اإل منذ �سن��وات قليلة، ت�سيد الآن 
مراك��ز تدريب جديدة يف هذا املج��ال، وتدرب مئات بل اآلفاً م��ن اجلنود على ذلك، 
ويف ه��ذا الإطار ميكن الإ�سارة اإلى اأن كاًل من رو�سيا وال�سني تويل اأهمية اأكرب للحروب 
ال�سايربية التي تاأمل اأن حُتقق فيها تفوق�اً، اأو على الأقل موازنة التطور الأمريكي يف هذا 
القط��اع، من اأجل مقاومة الهيمن��ة الع�سكرية للوليات للمتح��دة الأمريكية يف جمال 
الت�سلح التقليدي وجت��اوز الفجوة بني اجلانبني. ومع ذلك يخ�سى البع�س من اأن الكثري 
من تلك ال�ستثمارات قد يذهب اأدراج الرياح، اإذ يرى رالف لجنرن، وهو خبري اأملاين يف 
الأم��ن ال�سايربي اأن هناك موؤ�س�س��ات ع�سكرية كربى ت�سلك - ب�سبب روؤيتها املحدودة 
وفهمه��ا ال�سعيف ملاهية احلرب ال�سايربية - نهجاً تقليدياً وت�سعى لتدريب اأكرب عدد من 
الأف��راد على مهارات القر�سنة الإلكرتونية، ورمبا يك��ون الهدف هو "اإظهار قوة �سايربية 
افرتا�سية تبنى على جم��رد العدد"، ولكن التطور احلا�سل يف تكنولوجيا املعلومات قد 
ينه��ي هذه الت�سورات بحيث يفاجئ اجلميع باأن امل�ساأل��ة جتاوزت القر�سنة الإلكرتونية 
واحل��روب ال�سايربية التقليدية الت��ي تتم الآن عرب فريو�سات متقدم��ة تخرتق �سبكات 

عمالقة يف دول اأخرى، اأو �سركات عابرة للقارات.
ولك��ن هناك خ��رباء يجادلون باأن احل��ل يف مواجهة الطفرات النوعي��ة املتوالية يف هذا 
املج��ال ل��ن تتحقق عرب ا�سرتاتيجي��ة النتظار، فال منا�س من مواكب��ة ما يحدث بغ�س 
النظ��ر عن حجم الإنف��اق واجلهود واخلطط، ومن دون التفكري كثرياً يف اأن ما هو اآت قد 

يق�سي على ما هو قائم.
وي��رى فريق ثالث من اخلرباء اأن العامل الرئي�سي ل�س��ن عمليات �سايربية ناجحة، مثل 
هجوم "�ستاك�سنت" الذي ا�ستهدف الربنامج النووي الإيراين موؤخراً، يكمن يف النوع 
ل يف ع��دد وك��م املتخ�س�سني الفني��ني، واأن الأمر ل يتعلق باإنف��اق مبالغ طائلة ووجود 
ع��دد كبري من املتخ�س�سني، بل يف عدد �سغري لك��ن م�ستمر من ذوي اخليال والإرادة 
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وكذلك التفوق التكنولوجي. اإل��ى ذلك ي�سري القادة اإلى اأنهم يحاولون تغيري القواعد 
والقي��ود املتعلق��ة با�ستقطاب هوؤلء املتخ�س�س��ني، وعلى الرغم م��ن اأن القوات اجلوية 
والبحري��ة الأمريكية �سهلت كثرياً م��ن تلك املتطلبات فاإن اجلي���س الأمريكي ل يزال 
ُيل��زم "املقاتلني ال�سايربيني" باخل�سوع للتدريب��ات الأ�سا�سية الدورية، ويوؤكد م�سوؤولون 
اأوروبي��ون اأنهم يواجهون �سعوبة يف اإيجاد جمندين منا�سبني نظراً للمناف�سة ال�سر�سة من 

القطاع اخلا�س، ول�سيما من جانب �سركتي "جوجل" و"مايكرو�سوفت".
من ناحية اأخرى، ي�سدد بع�س اخلرباء على �سرورة اأن تركز املوؤ�س�سات الع�سكرية ب�سكل 
ع��ام، وكب��ار القادة ب�سكل خا�س، عل��ى تعلم دم��ج الأدوات والتهديدات اجلديدة يف 
فهمهم الأو�سع لل�سراع والتدريبات اخلا�سة بذلك، ويف كلية احلرب البحرية الأمريكية، 
يت��م اإ�شافة الُبعد ال�شايري للتدريب��ات واملناورات الع�شكرية التي يجريها ال�شباط ذوو 
الرتب املتو�سطة، اإذ تنطوي املناورات على تعطيل الأنظمة احلو�سبية، و�سبكات الإمداد، 
واإف�س��اد املعلومات اأو م�سحها، ويخل�س خرباء اإل��ى اأن فهم احلرب ال�سايربية يف الدوائر 
الع�سكري��ة ي�سبه تقريباً فهم اأهمية القوة اجلوي��ة يف فرتة الثالثينيات من القرن املا�سي، 
ولك��ن ل منا�س عن م�سايرة الواق��ع، لكونه اأمراً ل غني عن��ه يف اأي �سراع م�ستقبلي، 
اإذ يعتق��د اخل��رباء ب�سكل متزاي��د اأن حروب الإنرتن��ت اأو احل��روب ال�سايربية �سترتكز 
يف ال�سن��وات القادم��ة يف حماولة حماية اأو ن�سر معلوم��ات ح�سا�سة، وكذلك التخطيط 

لهجمات اإلكرتونية على البنى التحتية الوطنية احليوية للدول.
وم��ن املع��روف اأن حروب املعلوم��ات واحلروب النف�سي��ة لي�ست �سيئ��اً جديداً، حيث 
ي�ستخدم اخل�سوم اأي و�سيلة متاحة لل�سيطرة على املعلومات ون�سر املعلومات امل�سللة منذ 
ق��رون، لكن ع�سر املعلومات يتيح اإمكانيات جديدة كثرية. ويعتقد على نطاق وا�سع اأن 
ن�سر ويكيليك�س لوقائع ف�ساد وقمع يف تون�س كان عاماًل �ساهم يف اإ�سعال املظاهرات هناك 
قبل نحو عام، مما اأجج الحتجاجات التي �ساهمت يف بدء موجة تغيري وا�سعة يف اأنظمة 
احلك��م يف ال�سرق الأو�سط.  وي�سري البع�س يف دوائ��ر املخابرات الغربية منذ فرتة طويلة 
اإلى اأن الن�سر املنظم لتفا�سيل حمرجة عن املوارد املالية اأو غريها من جوانب حياة زعماء 
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م�ستبدين من املمكن اأن يكون �سالحاً �سد خ�سوم حمتملني مثل رو�سيا وال�سني، ويف 
وق��ت �سابق مت الك�سف عن قيام من ي�ستبه يف اأنهم مت�سلل��ون �سينيون باإن�ساء ح�ساب 
با�س��م القائد الأعلى حللف �سمال الأطل�سي الأم��ريال جيم�س �ستافريدي�س على موقع 
في�سب��وك، على اأمل اأن يقوم رفاقه بالت�سال به وتب��ادل معلومات �سرية معه فيما يبدو، 
وك�سفت عملية اخرتاق الربيد الإلكرتوين ل�سرتاتفور - التي ا�ستولت خاللها جمموعة 
اأنونيما�س على نحو خم�سة ماليني ر�سالة اإلكرتونية، ف�ساًل عن تفا�سيل بطاقات ائتمان 
واأ�سماء م�ستخدم��ني وكلمات مرور - اأنه حتى ال�سركات التي تركز ب�سكل معلن على 

الأمن ميكن اأن تكون معر�سة لالخرتاق.
وق��د تفاوتت الن�س��ب والتقديرات ح��ول تاأّثر الربنام��ج النووي الإي��راين بالهجمات 
ال�سايربية، لكن امل�سوؤولني يف الإدارة الأمريكية يعتقدون اأنهم جنحوا بتاأخري الربنامج بني 
18 �سه��راً و�سنتني، لكن باملقابل هناك بع�س اخلرباء الذين ي�سككون يف ذلك ويقولون 

اإن الربنامج النووي الإيراين مل يتاأذ كثرياً، واإن اإيران م�ستمرة بتطويره بالوترية نف�سها.
وت�س��ري تقاري��ر اإعالمية غربية اإل��ى اأن عملية »الألعاب الأوملبية« الت��ي ا�ستهدفت �سن 
ح��روب �سايربية �سد اإيران منها الفريو�س �ستاك�سنت، ل ت�سبه الخرتاقات التي قامت 
به��ا ال�ستخبارات الأمريكي��ة لبع�س اأجهزة الكمبيوتر اخلا�سة بق��ادة تنظيم »القاعدة« 
مثاًل، كما اأنها تختلف عما قامت به احلكومة الأمريكية خالل الهجوم الأطل�سي الأخري 
على ليبيا، حيث عطلت الربامج امل�سوؤولة عن الطريان الدفاعي الليبي. وذكرت �سحيفة 
التامي��ز اأن »الألعاب الأوملبية« هو هجوم »مّك��ن الوليات املتحدة من حتقيق ما مل يكن 

ليتحقق �سوى بق�سف اإيران مبا�سرة اأو باإر�سال عمالء لزرع املتفجرات يف البلد«.
ويقول الباحث يف »اجلرمية املعلوماتية« الفنلندي، ميكو هيبونيم، اإن »الهجمات املعلوماتية  
ناجعة وزهي��دة الثمن، وميكن نفي القيام بها، لهذا تف�سله��ا الدول«، ويخل�س الباحث 
اإل��ى اأن »اجلا�سو�سي��ة العاملية باتت رقمي��ة، واأن حرباً معلوماتية اأطلق��ت ول نعرف اإلى 
اأي��ن �ستاأخذنا«. وبرزت بع�س الآراء التي اأيدت »الهجمات املعلوماتية« على قاعدة »اأن 
منافعه��ا كبرية جداً مقارنة باملخاطر ال��واردة يف كل الأحوال«. املوؤيدون راأوا يف »احلرب 
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املعلوماتي��ة« حرباً »بديلة« من دون م�ساهد تعذيب وقتل ودمار، فيما راأى البع�س الآخر 
اأنه »ل يجب على الوليات املتحدة اأن تعتمد على احلرب املعلوماتية ك�سالح هجومي، 
مب��ا اأنه��ا غري قادرة على الدف��اع عن نف�سها �س��د ال�سالح ذاته«، وه��ي التي ترتبط كل 

اأ�سواقها املالية واأنظمتها الدفاعية باأجهزة رقمية.

اإح�صاءات مهمة
من��ذ ف��رتة اأ�سار ناطق با�سم وزارة الدف��اع ال�سينية، اإلى اأن ال�س��ني تعد اإحدى �سحايا 
القر�سن��ة الإلكرتوني��ة، وقال اإن موقع وزارة الدفاع ال�سيني��ة وموقع اجلي�س ال�سيني قد 
تعر�س��ا اإلى اأكرث من 80 األف هجوم اإلك��رتوين �سهرياً من خارج ال�سني خالل الفرتة 
م��ا بني يناي��ر ومار�س من ع��ام 2012. ويف اأثناء موؤمتر �سحفي، ط��رح اأحد ال�سحفيني 
�س��وؤاًل عن راأي اجلانب ال�سين��ي يف النتقادات التي توجهها و�سائل الإعالم الأجنبية 
للجي�س ال�سيني بدعمه جمموعات قرا�سنة اإلكرتونيني للقيام بهجمات اإلكرتونية على 
�سرك��ات التكنولوجيا العالية وم�سنعي ال�سالح واملواق��ع الإلكرتونية والأجهزة املالية، 
والعديد من املج��الت واملن�ساآت غري الع�سكرية لبع�س ال��دول الأجنبية، وتوقعت اأن 
يكون باإمكان اجلي�س ال�سين��ي التحكم يف تكنولوجيا قطع �سبكات الت�سال للجيو�س 
الأجنبي��ة وتعطيل عمل الأقم��ار ال�سناعية وغريها من الق��درات الهجومية عرب �سبكة 
الإنرتنت بحلول عام 2020. ورداً على هذا ال�سوؤال قال الناطق الع�سكري ال�سيني، اإن 
الهجم��ات الإلكرتونية تتميز بكونها عابرة للحدود وجمهولة امل�سدر، واأن اإ�سدار احلكم 
على م�سدر الهجمات دون اإجراء حتقيقات كاملة و دون الإم�ساك بقرائن دالة، يعد اأمراً 

غري مهني وغري م�سوؤول.
ومين��ع القانون ال�سيني كل املمار�سات التي من �ساأنها اأن تخرب اأمن الإنرتنت، ويفر�س 
عقوبات �سارمة على املجرمني. اإن ال�سني نف�سها تعد �سحية لهجمات القرا�سنة، وهناك 
ك��م هائل م��ن احلقائق التي تربهن على اأن �سبكة املعلوم��ات ال�سينية تعد �سحية ملثل 
هذه املمار�سات. ووفقاً لإح�سائيات، فاإن ال�سني �سهدت خالل عام 2011 �سيطرة 47 
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األف عن��وان من خارج ال�سني على 8.9 مليون حا�سوب داخل ال�سني، ووفقاً ملا تظهره 
عناوي��ن IP، فاإن موقع وزارة الدفاع الوطن��ي ال�سينية وموقع اجلي�س ال�سيني قد تعر�سا 
اإلى اأكرث من 80 األف هجوم اإلكرتوين �سهرياً خالل الفرتة ما بني يناير ومار�س من عام 

.2012

ت�صاعد الهجمات الإلكرتونية �صد البنى التحتية الأمريكية 
ذك��رت �سحيفة "نيوي��ورك تاميز" يف تقرير لها نقاًل عن م�س��وؤول الدفاع الأمريكي �سد 
الهجمات الإلكرتونية يف اجلي�س الأمريكي اأن الهجمات �سد البنية التحتية الأمريكية 
الت��ي ت�سنها الع�سابات الإجرامية وال��دول املعادية قد تزايدت بن�سبة 17 �سعفاً خالل 
الف��رتة ب��ني عام��ي 2009-2011، وينظر اإل��ى التقييم ال��ذي قدمه اجل��رنال كيث 
األك�سن��در رئي�س وكالة الأمن القومي والوكالة التي اأُن�سئت حديثاً للت�سدي للهجمات 
الإلكرتوني��ة باعتباره اأول اعرتاف ر�سمي بوت��رية الهجمات التي تعر�ست لها �سبكات 
الكهرب��اء واملي��اه واحلا�سب الآيل والهوات��ف اخللوية وغريها من عنا�س��ر البنية التحتية 
الأمريكية. وتع��د هذه الهجمات اأ�سد خطورة من عملي��ات التج�س�س على احلا�سبات 
الآلية اأو اجلرائم املالية، ومل يذكر اجلرنال األك�سندر عدد الهجمات التي وقعت يف تلك 
الفرتة، ولكنه قال اإن��ه يعتقد اأن تزايد الهجمات ل يتعلق بتطوير الفريو�س الإلكرتوين 
املعروف با�سم "�ستاك�سنت"، والذي كان ي�ستهدف من�ساأة تخ�سيب اليورانيوم الإيرانية 
يف ناتان��ز، وعندم��ا اأ�سبح هذا الفريو���س معلناً دون ق�سد اأع��رب العديد من امل�سوؤولني 
الأمريكي��ني واخلرباء الأجانب عن قلقهم من احتم��ال اأن يتم عك�سه وا�ستخدامه �سد 
اأه��داف اأمريكية، ولكن اجل��رنال األك�سندر اأكد اأنه ل ي��رى دلياًل على حدوث ذلك.
وي�س��ري التقرير اإلى اأن اجل��رنال األك�سندر، بو�سف��ه رئي�ساً لوكالة الأم��ن القومي، كان 
لعب��اً اأ�سا�سياً يف برنامج اأمريكي �سري يدعى "الألع��اب الأوملبية" ا�ستهدف الربنامج 
الن��ووي الإيراين. وق��ال األك�سندر اإن ما يثري القلق حول تزاي��د الهجمات الإلكرتونية 
اخلارجي��ة �س��د الوليات املتحدة هو اأنه��ا ت�ستهدف عدداً متزايداً م��ن عنا�سر "البنية 
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التحتي��ة احليوية"، واأن الولي��ات املتحدة ل تزال غري م�ستعدة ل��درء اأي هجوم كبري، 
كم��ا اأ�سار اإل��ى اأن الإدارة الأمريكية ل ت��زال تعمل على القواع��د اخلا�سة بالرد على 
الهجمات الإلكرتونية، فهناك حاجة اإلى بع�س الدفاعات الأوتوماتيكية، بالإ�سافة اإلى 
م�سارك��ة الرئي�س يف اأية ق��رارات ب�س��اأن الرد على نح��و وا�س��ع النطاق. وقال املكتب 
القومي ملكافح��ة التج�س�س وهو ذراع للمخ��ابرات الأمريكية يف تق�ري��ر للكوجنر�س يف 
اأكتوبر 2011 اإن ال�سني ورو�سيا كانت�ا يف طليع�ة ال�سرقة الإلكرتونية لأ�س�رار التج��ارة 
والتكنولوجي��ا الأمريكي��ة لتعزيز ثرواتهم�ا على ح�س��اب الوليات املتحدة، ومل يتهم 
التقرير ال�سري غري رو�سيا اأو ال�سني، ومل يوج�ه اللوم لأي بلد اآخر بال�سم ل�ستهداف 
البني�ة التحتي�ة الأمريكي��ة مثل �سبكات الكهرباء ومراكز النقل و�سبكات الت�سالت.

اإيران والتخطيط لهجوم اإلكرتوين على الوليات املتحدة 
ت�سعى اإيران اإل��ى اكت�ساب املهارة التقنية ال�سرورية ل�سن هجوم على الوليات املتحدة 
وحلفائها يف جم��ال الإنرتنت، وذلك وفق ما اأعلن خرباء اأمام الكونغر�س الأمريكي يف 
وا�سنط��ن منت�سف العام املا�سي، حيث اأعلن اإيالن برمان نائب رئي�س مركز الدرا�سات 
الداخلي يف جمل�س  فرعية لالأمن  لل�سيا�سة اخلارجية" اأمام جلنة  الأمريكي  "املجل�س 
الن��واب "خالل ال�سنوات الثالث الأخرية اأن النظام الإيراين قد ا�ستثمر ب�سكل كبري 
يف قدرات��ه الهجومية والدفاعية يف جم��ال املعلوماتية"، واأ�ساف قائ��اًل: "اإن امل�سوؤولني 
)الإيراني��ني( يعتربون حرب الإنرتنت اأكرث و�سيلة عم��ل قوية �سد الوليات املتحدة".
وق��د اأيد الرئي���س اجلمهوري لهذه اللجن��ة باتريك ميهان هذا الك��الم، واأ�ساف حول 
ه��ذا املو�سوع: "بينما يوا�سل الربنامج النووي الإي��راين غري القانوين تاأجيج التوترات 
بني طه��ران والغرب، �سدمت لن�سوء نوع اآخر من العت��داء الآتي من الإيرانيني، وهو  
احتم��ال اأن يتمكنوا من �سن هج��وم معلوماتي �سد الأرا�س��ي الأمريكية"، وبح�سب 
ميه��ان فاإن هن��اك معلومات تفيد باأن طه��ران ا�ستثمرت مليار دولر لزي��ادة قدراتها يف 
جم��ال الهجم��ات املعلوماتية، واأو�سح خ��رباء اأن اجلمهورية الإيرانية ق��د تراودها فكرة 
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توجيه �سربات �سد الوليات املتحدة عرب هجمات بوا�سطة الإنرتنت رداً على الفريو�س 
املعلومات��ي �ستاك�سنت الذي ا�سته��دف حوا�سيب الربنامج الن��ووي الإيراين، والذي 
ن�سبته طهران اإلى الوليات املتح��دة واإ�سرائيل، اإذ يلعب النظام الإيراين وي�ستعد على 

جبهتي الربنامج النووي والهجمات املعلوماتية و"يعد جوابه"، بح�سب برمان.

حقبة الروب ال�صايربية 
ذك��رت �سحيف��ة وا�سنطن بو�س��ت اأنه يف اأعقاب احل��رب العاملية الثاني��ة و�سف اخلبري 
ال�سرتاتيج��ي برنارد برودي القنبلة الذرية بال�س��الح املطلق، وحذر يف عام 1946 من 
�سرع��ة اندلع حرب نووية مدم��رة ت�ستطيع اأن تغري معادلت ال�س��راع الع�سكري اإلى 
الأبد، وحتول التهديد جمدداً بعد حوايل ع�سرة اأعوام عندما ُاخرتعت ال�سواريخ العابرة 
للق��ارات، واأ�سبح اإي�سال الروؤو�س النووية ال�سغ��رية اإلى الهدف عرب املحيطات يف اأقل 
من �ساعة ممكناً. وت�سري ال�سحيفة اإلى اأن العامل ي�سهد حالياً بزوغ فجر جديد من التغيري 
ال�سريع يف جمال الأ�سلحة والتكنولوجيا، وظهور حروب الإنرتنت، اأو احلروب ال�سايربية، 
اإذ جنحت الث��ورة الرقمية يف تغيري حقائق التجارة العاملية والت�سالت والثقافة، ولكنها 
وفرت اأي�ساً و�سيلة جديدة للتدمري تتمثل يف الهجمات على ال�سبكات احلا�سوبية والبنية 
التحتي��ة احليوية التي تقع يف جوهر املجتمع احلدي��ث. وتو�سح ال�سحيفة اأن �ست دول 
من بينها الوليات املتحدة وال�سني ورو�سيا قد طورت بالفعل قدرات اإلكرتونية للهجوم 
الع�سكري، ورمبا توجد 30 دولة اأخرى ت�سعى لتحقيق ذلك، ومن ثم فاإن �سباق الت�سلح 
الإلكرتوين قطع �سوطاً كبرياً على الرغم من اأنه كثرياً ما يلقى اهتماماً اأقل من عمليات 
ال�سرقات الإلكرتونية والتج�س�س والقر�سنة الإلكرتونية املتزايدة. وت�سري ال�سحيفة اإلى 
الأدلة اجلديدة ب�ساأن تط��ور �سباق الت�سلح التي وردت يف مقال ن�سرته �سحيفة نيويورك 
تامي��ز حول دور الرئي�س الأمريكي ب��اراك اأوباما يف الإ�سراف على اإن�ساء وتوجيه فريو�س 
اإلك��رتوين ي�ستهدف تدمري جهاز الطرد املرك��زي النووي الإيراين لتخ�سيب اليورانيوم 
وعرقل��ة برنامج اإيران ل�سنع قنبلة نووية، كما ك�سف��ت �سحيفة "وا�سنطن بو�ست" اأي�ساً 
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عن جهود بحثية مكثف��ة وجديدة تبذل يف وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( لتطوير 
تكنولوجي��ا خم�س�سة ل�ساحة املعركة الإلكرتونية. وتق��ول ال�سحيفة اإن نتائج اأو مردود 
الهجم��ات الإلكرتونية لتعطيل اأجهزة الطرد املركزي املخ�س�س��ة لتخ�سيب اليورانيوم 
يف املفاع��الت النووية الإيرانية، والت��ي تعاونت فيها اإ�سرائيل مع الوليات املتحدة، تعد 
اأف�سل بكثري من نتائ��ج الهجوم الع�سكري التقليدي الذي يهدد بن�سوب حرب وا�سعة 
النط��اق يف منطقة جغرافية ذات ح�سا�سي��ة بالغة. ومع ذلك ثمة خماطر كبرية وجمهولة 
لع�س��ر ال�سراع الإلك��رتوين، حيث تكون �ساح��ة املعرك�ة غري متماثل��ة، ويف كثري من 
الأحي��ان لن يكون حجم وقوة الوليات املتحدة ميزة لها. فوفقاً ملقال �سحيفة "نيويورك 
تامي��ز" ت�سرب الفريو�س امل�ستخدم يف الهج��وم على اإيران اإلى العامل الرقمي وانت�سر يف 
جميع اأنحاء العامل، مما ك�سف عن ال�سفرة التي ت�ستخدمها الوليات املتحدة يف مثل هذه 
الهجمات، ومن ناحية اأخرى ي�ستطيع القرا�سنة الإلكرتونيون والإرهابيون والهاكرز �سن 
هجم��ات اإلكرتونية دون اإمكانية التمييز بينه��م، وغني عن الذكر اأن احلروب ال�سايربية 
م��ن هذا الن��وع، �سواء كانت �سد حمطة للطاق��ة النووية اأو �سوق ل��الأوراق املالية، فاإنها 
تهدد بن�سر الفو�س��ى وال�سطراب، وتكبد اخل�سائر املالي��ة والقت�سادية الباهظة، ولعل 
ه��ذه املخاطر تف�سر ما يرتدد يف تقارير �سحفية ب�س��اأن �سرورة اأن تطور الوليات املتحدة 
دفاع��ات اإلكرتونية قوية لوقف الهجم��ات الإلكرتونية امل�ستمرة التي كانت تتعر�س لها 

طيلة ال�سنوات املا�سية اأو احلد منها.

برنامج كمبيوتري للتعامل مع حرب الع�صابات
ظ��ل قادة جيو�س العامل املتقدمة على مدار العقد املا�سي يعتمدون على توقعات دقيقة 
ب�س��اأن نتائج احلروب التقليدي��ة، وقد طور معهد Dupuy يف وا�سنط��ن برناجماً ُيدعى 
الالزمة حول ظروف  باملعلومات  تغذيته  التكتيكي" ميكن  الرقمي  التحدي��د  "منوذج 
الأح��وال اجلوية وطبيعة الأر�س وع��دد اجلنود والت�سليح واملواق��ع والتدريب وم�ستوى 
ال��روح املعنوية، الأمر الذي ي�ساعد القادة يف معرف��ة ا�سم الرابح الأوفر حظوظاً لك�سب 
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احلرب، ومتى ميكن ح�سم املعركة، بل حجم اخل�سائر الب�سرية اأي�ساً.
هذا فيم��ا يتعلق باحلرب النظامي��ة املفتوحة، ولكن ماذا عن ح��رب الع�سابات؟ تقول 
جمل��ة "الإيكونومي�ست" يف تقرير ن�سرته خالل �سهر اإبريل املا�سي اإن توقع �سري ونتائج 
ح��رب الع�سابات اأ�سعب كثرياً من توقع نتائج احل��روب التقليدية، والأ�سعب من هذا 
وذاك هو التنبوؤ مبا ميكن اأن ت�سفر عنه حركات الع�سيان املدين، الأمر الذي ي�سع القادة 
الع�سكري��ني يف ماأزق حقيقي عل��ى اأ�سا�س اأن الع�سيان امل��دين اأ�سبح ال�سكل الأكرث 
�سيوع��اً، كما اأن برامج الكمبيوتر تواجه �سعوب��ة �سديدة يف التنبوؤ بنتائج تلك احلركات 
مبا لها من اأبعاد اجتماعية ي�سعب على "الآلة" ر�سدها وا�ستباق نتائجها، فر�سد وحتليل 
درجة �سخونة حركة ع�سيان ما على مواقع التوا�سل الجتماعي مثل الفي�سبوك والتويرت 
اأو حت��ى املكاملات الهاتفية مهمتان اأ�سعب من مهمة حتليل املعلومات الفيزيائية املتعلقة 
مب�سام��ري رم��ي الدباب��ات، اأو خمزون اجلي�س م��ن الذخرية والوقود، فه��ي مهمة �سعبة 
بالتاأكي��د، ولكنه��ا لي�ست م�ستحيلة، حي��ث تعكف عقول فذة داخ��ل غرف الألعاب 
احلربية ومراكز البحوث لدى الدول الغنية املتقدمة ع�سكرياً على كيفية ت�سميم برنامج 
ق��ادر على ر�س��د حركات التمرد واحلروب غ��ري النظامية وا�ستب��اق نتائجها. وخطوات 
النج��اح قد تكون بطيئة ولكنها مطردة، وهو ما ميكن اأن ي�ساعد رجال ال�سيا�سة واحلرب 

على فهم طبيعة التمرد ب�سورة اأف�سل. 
ومن اأبرز امل�ساريع املعروفة برنامج SCARE الذي طوره فريق من الباحثني تابع للكلية 
احلربي��ة الأمريكية يف وي�ست بوينت بقيادة الرائد باولو �ساكريان الباحث املتخ�س�س يف 
عل��وم احلا�سب الآيل، ويركز الربنامج عل��ى املواجهة التي ميكن اأن حتدث بني ع�سابات 
م�سلح��ة غري نظامية من ناحي��ة، وقوات نظامية تابعة جلي�س م�سل��ح ت�سليحاً جيداً، على 
غرار املوق��ف الذي تعر�ست له الوليات املتحدة يف فيتنام والع��راق واأفغان�ستان. وقام 
�ساكري��ان وفريقه بتحليل النظام ال�سلوك��ي لدى الع�سابات امل�سلحة يف كل من العراق 
واأفغان�ستان، ويعتقد اأع�ساء الفريق اأنهم جنحوا يف فهم هذا ال�سلوك مبا يكفي لو�سع مناذج 

ميكن العتماد عليها.
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اأهم ما تو�سل اإليه الفريق هو ال�سبغة املحلية التي يت�سم بها ال�سراع يف هاتني الدولتني، 
فالقناب��ل التي ت�ستهدف قوات الحتالل عادة م��ا يتم زرعها يف الأماكن التي �سنعت 
فيها، اأو بالقرب من الع�سرية اأو الطائفة الدينية التي ينتمي اإليها زارع القنبلة، وهذا اأمر 
طبيع��ي، لأن الع�س��رية اأو الطائفة الدينية هي اأقوى حليف ميك��ن الوثوق به يف حروب 
تتع��دد فيها الروؤى والأهداف بتع��دد جماعات الع�سابات املختلف��ة التي رمبا توحدت 
والتفت حول ه��دف م�سرتك واحد، وهو طرد قوات الحت��الل. وقام الفريق بح�ساب 
اإحداثيات املواق�ع التي تعر�ست لتفج��ريات �سابق�ة وح�ساب املعلوم�ات الطبوغرافي�ة 
)الت�ساري�س( وخرائط ال�سوارع ودرا�س�ة املعلومات اخلا�س�ة بال�سمات العرقي�ة واللغوي�ة 
)اأي خريط��ة الأر���س الب�سرية(، ومن ثم تط�وي�ر برنام��ج SCARE الذي اأ�سبح قادراً 
عل��ى التنب��وؤ مبواقع التفجريات املحتمل��ة ب�سكل قد ل يكون دقيق��اً بن�سبة مائة يف املائة 

ولكنه مفيد.

بدايات الروب ال�صايربية
نقلت مذكرة دبلوما�سية اأمريكية �سرية تعود اإلى �سهر يناير 2010 ن�سرها موقع ويكيليك�س 
عن م�سوؤول يف احلكومة الأملانية قوله اإن برناجماً "للتخريب ال�سري" �سد اإيران، ي�سمل 
التفج��ريات وقر�سنة احلوا�سي��ب واحلوادث املدب��رة، "�سيكون اأكرث فعالي��ة من �سربة 
ع�سكري��ة ميكن اأن تكون اآثاره��ا مدمرة على املنطقة"، ومل تذك��ر املذكرة اأية تفا�سيل. 
وعل��ى الرغم من اأن امل�ساألة ن��ادراً ما ُتناق�س علناً يف واقع الأمر، ف��اإن الوليات املتحدة 
قد تك��ون الدولة الرائدة يف الع��امل يف الفن ال�سري للتخري��ب ال�سناعي للتكنولوجيا 
الفائق��ة، وبح�س��ب تاريخ ر�سمي لوكالة املخابرات املركزي��ة الأمريكية، فقد كانت اإدارة 
الرئي���س الأمريكي الأ�سبق رونالد ريغان على اقتناع باأن الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق كان 
م�سارك��اً يف ال�سرقات الكبرية لالأ�س��رار التكنولوجية الغربية، فق��د رتب ل�سحن رقائق 
الكمبيوتر املتالعب بها، والتوربين��ات واملخططات الأولية اإلى الحتاد ال�سوفيتي حيث 
مت تخري��ب الإنت��اج يف بع�س امل�سان��ع الكيماوية وم�سنع للج��رارات. وعندما ح�سلت 
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املخاب��رات ال�سوفيتي���ة KGB على خطط ملكوك الف�ساء التاب��ع لوكالة "نا�سا" اأكدت 
وكال��ة املخابرات املركزية الأمريكية اأن املخططات كان��ت لت�سميم متخلى عنه. وكتب 
Thomas C. Reed الع�س��و ال�ساب��ق يف جمل�س الأمن القوم��ي يف اإدارة ريغان، يف 
كتاب��ه ال�سادر عام 2004، اأنه خالل احلرب الب��اردة تالعبت وكالة املخابرات املركزية 
الأمريكي��ة ب�سفرة الكمبيوتر الت��ي كانت جزءاً من املكونات الكندي��ة املتعلقة ب�سبكة 
جدي��دة لأنابيب الغ��از عابرة ل�سيبريي��ا. ويف عام 1982 ت�سبب ارتف��اع يف ال�سغط يف 
ح��دوث انفجار بقوة 3 ميغا ط��ن يف غابات �سيبرييا لدرجة اأنه مت��ت روؤيته من الف�ساء. 
ويتفق امل�سوؤولون واخلرباء ال�سابقون ب�سفة عامة على اأن فريو�س �ستاك�سنت كان حماولة 
لتخري��ب اأجهزة الط��رد املركزي اخلا�س��ة بتخ�سي��ب اليورانيوم يف اإي��ران، التي ميكن 
ا�ستخدامها لإنتاج وقود للمفاعالت اأو مواد من الدرجة امل�ستخدمة يف الأ�سلحة ل�سناعة 
قناب��ل ذرية، ويق��در خرباء غربي��ون اأن الربنامج دمر األف جهاز ط��رد مركزي يف حمطة 
ناتان��ز الإيرانية يف العام املا�سي. وقال بع�س امل�سوؤولني الأمريكيني ال�سابقني اإن الوحدة 
الإ�سرائيلي��ة 8200، وهي وحدة املخابرات الإلكرتونية التابعة للجي�س الإ�سرائيلي، رمبا 
كان��ت يف طليعة مطوري �ستاك�سنت، مب�ساعدة الوليات املتحدة ورمبا دول اأخرى. وقال 
اآخ��رون اإنهم ي�ستبهون ب��اأن الوليات املتحدة كانت هي املط��ور الرئي�سي ملا و�سف باأنه 
اأول �س��الح على الإنرتنت يف الع��امل للدمار ال�سامل. وقال Ralph Langner خبري 
�ستاك�سن��ت الأمل��اين اإن مثل تلك الربامج املتقدم��ة مت تطويرها من قبل م��ا �سماه قوة 
عظم��ى يف جمال الإنرتنت، وقال لجنرن: "هناك ق��وة وحيدة وهي الوليات املتحدة". 
وق��ال Art Keller وه��و �ساب��ط متقاعد بوكال��ة املخابرات املركزي��ة الأمريكية عمل 
بال�سرق الأو�سط وجنوب اآ�سيا اإن اآلية التدمري الذاتي يف �ستاك�سنت، وتركيزها املجتهد 
عل��ى هدف واحد ومالمح الأم��ان الأخرى كلها ت�سري اإلى اأن الربنامج متت درا�سته من 
قبل حمامي احلكومة الأمريكية احلري�سني على احلد من الأ�سرار اجلانبية، وقال: "كل 

هذه هي ب�سمات عمل �سري اأمريكي".
واأو�سح لوران هي�سلو مدير تقنيات الأمن لدى �سركة �سيمانتيك املتخ�س�سة يف احلماية 
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املعلوماتي��ة اأن الفريو���س "�ستاك�سنت" الذي �سرب اإيران ه��و "برنامج خبيث" يت�سم 
مب�ست��وى تعقيد "غ��ري م�سبوق" ي�سري  اإل��ى اأنه لي�س "من فعل قر�س��ان �سغري". ومن 
املع��روف اأن الغالبية الكربى من "الربامج اخلبيثة" تهدف اإلى �سلب اأموال وح�سابات 
م�سرفية وهويات. لكننا هنا اأمام �سيء خمتلف متاماً، اإذ اإن الهدف الأخري، ولو اأنه لي�س 
وا�سح��اً متاماً، يق�سي على ما يبدو ب�سرب عدد من الأنظم��ة الآلية للتحكم ال�سناعي، 
ومعظ��م هذه الأنظم��ة يديرها برنامج معلوماتي اأنتجته �سرك��ة �سيمنز، والهدف يف نهاية 
املط��اف هو ا�ستخدام ه��ذه الو�سيلة كاأداة للت�سلل اإلى الأنظم��ة الآلية التي تتحكم يف 
كل م��ا يتعلق باملي��اه والطاقة من حمطات وخط��وط اأنابيب. ملاذا؟ يبقى ه��ذا ال�شوؤال 
غام�س��اً لأن اأنظمة القيادة الآلية ميكن اأن تتحكم على �سبيل املثال يف اأنظمة تربيد )يف 
املحط��ات النووية( اأو يف اأنظمة ل�سبط ال�سغط، وي�س��ري اخلرباء اإلى اأن الغالبية الكربى 
م��ن الإ�ساب��ات الرامي�ة اإلى اإحلاق ال�س��رر بالأنظمة الآلية للتحك��م ال�سناعي، اأي ما 
ي��وازي 60% منها، كان��ت يف اإيران، مقابل نح��و 20% يف اندوني�سي��ا و8% يف الهند 
وم��ن الوا�سح اأن الإ�ساب��ات اأكرث انت�س��اراً يف اإيران منها يف بل��دان اأخرى، ولكن من 
ال�سع��ب معرفة التاأثري الفعلي، لأن "التلوث الإلكرتوين" يح�سل يف بلدان لن تف�سح 
ع��ن معلومات، وق��ال حمللون اإن قدرة اإيران حمدودة على ال��رد باملثل على هجوم عن 
طري��ق الإنرتنت �سد اأجهزة الكمبيوتر يف حمطة بو�سهر النووية، ولكن البع�س يقلقه اأن 

ت�سعى للرد بو�سيلة اأخرى.

كيف ترد اأمريكا على حروب الإنرتنت؟
يف �سه��ر يوني��و 2012، قال وزي��ر الدفاع الأمريكي روب��رت جيت���س اإن اأنظمة الدفاع 
الأمريكي��ة تتعر�س ب�سكل م�ستمر للهجوم فيم��ا يطلق عليه حرب الإنرتنت، واإن وزارة 
الدف��اع الأمريكية البنتاجون تعم��ل على التعرف على القرا�سن��ة الذين �سرتد عليهم 
بهج��وم مماث��ل اأو بعمل ع�سك��ري تقليدي. وك��ان جيت�س يتحدث يف ح��وار �ساجنريال 
ب�سنغاف��ورة بعد اأيام من اإعالن جوجل عن عرقلتها حماولة ل�سرقة كلمات املرور ال�سرية 
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ملئات من ح�ساب��ات م�ستخدمي الربيد الإلكرتوين اخلا�س به��ا، ومن بينهم م�سوؤولون 
كبار يف احلكومة الأمريكية ونا�سطون �سينيون و�سحفيون. وكانت تلك املحاولة اأحدث 
حلق��ات الهجم��ات الإلكرتونية التي ا�ستهدف��ت اأي�ساً �سركة لوكهي��د مارتن امل�سنعة 
لل�س��الح و�سركة "�سوين". وقالت جوجل اإنه يبدو اأن من�ساأ الهجوم الأخري يف ال�سني، 
لكن ال�سركة واحلكومة الأمريكية مل تقول اإن احلكومة ال�سينية �سالعة يف الهجوم، غري 
اأن وزارة اخلارجي��ة الأمريكي��ة طلبت من ال�سلطات يف بك��ني التحقيق يف الأمر، وقال 
جيت���س: "نح��ن نتعامل مع التهديد عل��ى الإنرتنت بجدية �سدي��دة، ونتوقعه من عدة 
م�سادر، ولي�س فقط من دولة واحدة اأو اأخرى"، وقال: "اإحدى م�ساكل الهجمات على 
الإنرتن��ت هو اأن الو�سول اإلى م�سدرها ميثل م�سكلة �سعب��ة اأحياناً، ورمبا ي�ستغرق الأمر 

وقتاً طوياًل ملعرفة م�سدر الهجوم".
واأ�س��اف جيت���س اأن البنتاج���ون يتعام��ل م��ع الته�دي���دات على الإنرتن��ت يف اإطار 
امل�سوؤولي��ات الدفاعي���ة، وقال: "لي�س هن��اك �سك يف اأن اأنظمتن���ا الدفاعي�ة تتع�ر�س 
للهج�وم ط��ول الوقت. ما الذي تعتربه احلكومة عماًل عدائياً ؟ وما الذي ميكن اأن ميثل 
عم��اًل من اأعمال احلرب من خ��الل الإنرتنت؟ ويتطلب قدراً من ال��رد �سواء باملثل اأو 
حركي��اً ؟ ميكننا تف�ادي بع�س التوترات الدولية اخلط��رية يف امل�ستقبل اإذا اأمكننا و�سع 
بع�س القواع�د على الطريق مبكراً ق�در الإمكان كي يعرف النا�س اأي الهجم�ات يكون 
مقب��وًل واأي الأفعال ل يكون مقبوًل واأي الأفعال من املمكن حقاً اأن يكون من اأعمال 

احلرب".

خماوف من التج�ص�ش الإلكرتوين ال�صيني
الالف��ت للنظر اأن املخاوف من الهجمات ال�سايربية والتج�س�س الإلكرتوين واملعلوماتي 
مل تقت�سر على البن��ى التحتية احليوي�ة، بل طالت ال�سخ�سيات املهمة يف الدول، وهذا 
معن��اه اأنه ل اأحد يف ماأمن من الخرتاق الإلكرتوين ملعلوماته وبياناته ال�سخ�سية، التي 
ق��د تكون هي نف�سه��ا بيانات تتعلق اأو ترتب��ط بالأمن القومي لل��دول. ويف هذا الإطار 
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قال��ت �سحيفة ذي اأ�سرتالي��ان الأ�سرتالية، اإن وزير الدفاع الأ�س��رتايل �ستيفن �سميث 
ت��رك جهاز الكمبيوت��ر ال�سخ�سي املحمول )الالبتوب( وهاتف��ه املحمول يف هوجن كوجن 
لتف��ادي التج�س�س الإلكرتوين يف ال�س��ني حني كان ذاهباً كي يجري حمادثات دفاعية 
يف بكني. واأ�سافت ال�سحيفة اأن هذا الإجراء الحرتازي لتفادي التج�س�س، وهو اإجراء 
نادر احلدوث يف زيارات الوزراء الأ�سرتاليني اإلى دول اأخرى، قامت برتتيبه وزارة الدفاع 
الأ�سرتالية يف اأعقاب مزاعم باأن اأجهزة كمبيوتر وهواتف حممولة جرى التن�ست عليها 
يف اأثن��اء زيارات وزارية �سابقة اإل��ى ال�سني. وامتنعت متحدثة با�سم مكتب �سميث عن 
التعقي��ب على التقري��ر اأو ذكر ترتيبات حمددة للزيارة. ويف وق��ت �سابق من هذا العام 
منع��ت اأ�سرتاليا �سركة �سينية لالت�سالت من تقدمي عر�س يف مناق�سة لل�سبكة الوطنية 
خلدمات الإنرتنت الفائقة ال�سرعة )الربوباند( م�سرية اإلى اعتبارات اأمنية. ومن املعروف 
اأن ال�س��ني هي اأكرب �سريك جتاري لأ�سرتاليا واأك��رب متلق لل�سادرات الأ�سرتالية، ويبلغ 
حج��م التجارة الثنائية حوايل 105 ملي��ارات دولر اأ�سرتايل �سنوياً، ويف 2011-2010 

بلغت قيمة �سادرات اأ�سرتاليا اإلى ال�سني 65 مليار دولر اأ�سرتايل.

 بريل هاربور اإلكرتونية
اخرتاق جدار  ي�ستهدف  مدمر  �سايرباين  لهجوم  املتحدة  الوليات  تتجهز  اأن  "يجب 
حماي��ة املوؤ�س�س��ات احليوية الأمريكي��ة احل�سا�سة، وهذا الهجوم ي�ستغ��رق اأقل من 15 
". هذا  دقيقة، وميكن اأن يوؤدي اإلى اأ�سرار مماثلة لهجمات 11 �سبتمرب 2001 اأو رمبا اأ�سواأ
التحذير احلاد والالفت للنظر اأدلى به اخلبري الأمريكي البارز يف �سوؤون الإرهاب ريت�سارد 
ك��الرك، امل�ست�س��ار ال�سابق للرئي�س الأ�سب��ق بيل كلينتون، وكذل��ك للرئي�س الأ�سبق 
ج��ورج دبليو بو�س، وق��د اأكد كالرك اأن عدم وج��ود تدابري اأمني��ة اأمريكية كافية �سد 
مث��ل هذه الهجمات ميكن اأن يوؤدي اإلى "بريل هاربور اإلكرتونية"، وهذه ال�ستنتاجات 
وردت يف كتاب ريت�سارد كالرك الأخري "حرب الف�ساء الإلكرتوين" )�سايربوور(. وقد 
ب��داأت الإدارة الأمريكية يف التعامل م��ع هذه التحذيرات مبنتهى اجلدية. وقال م�سوؤول 
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يف جمل���س الأمن القومي الأمريكي اإن الإنرتنت اأك��رب لغز للحرب، وهو ما ل ت�ستطيع 
�سده، وميكن اأن يوجه اإليك دون طائرات اأو �سفر اأو قنابل ومن اأي مكان يف العامل:"اإذ 
بينم��ا يقوم الإرهابيون ب�سرب ال�س��اي واأكل الب�سكويت تبداأ املوؤ�س�سات ال�سرتاتيجية 
الأمريكية بالنهيار واحدة تلو الأخرى. وعلى وجه اخل�سو�س، يقول كالرك: اإن الهدف 
الأول للهج��وم ال�سايرباين �سيكون �سبك��ة كمبيوتر وزارة الدفاع، بعد ذلك �سوف يوؤثر 
يف بقية ال�سبكة الكهربائية الفيدرالية للوليات املتحدة، ومن ثم  �سوف يوؤدي هذا اإلى 
انفجارات يف خطوط الأنابيب، وميكن اأن ُيلحق اأ�شرراً بنظام الطاقة باأكمله من حمطات 
و�سبك��ات توزيع، ثم البدء با�ستهداف املوؤ�س�سات املالي��ة من خالل خلط بني البيانات 
املالي��ة بحيث ل��ن نعرف ما ميلك ومن ميل��ك". ول بّد اأن نق��ول اإن ا�ستعداد الوليات 
املتح��دة حلرب اإلكرتونية هجومية بداأ ياأخذ منحى جدي��اً وخطرياً لأن القوة الع�سكرية 
لن تنفعها يف �سد الهجوم، فلن تنفعها قنابلها النووية التي يبلغ عددها 5113 قنبلة نووية 
لأنه��ا �سوف ت�ستخ��دم �سدها، وهي ل متلك �سيا�سة حقيقي��ة متكنها من الدفاع ب�سكل 
فع��ال �سد هجمات قرا�سنة الكمبيوتر. ويق��ول املراقبون اإنه على الرغم من اأن حكومة 
الولي��ات املتحدة قد اتخذت تدابري حلماية �سبك��ات الكمبيوتر يف البالد، فاإن هذا ل 

يكفي ملنع وقوع هجوم. وقد توقع املحللون اأن يكون الهجوم يف فرتة العامني القادمني.
ق��د تبدو هذه املوؤ�سرات بدايات ملوجة من احلروب اجلدي��دة املدمرة لالقت�ساد العاملي، 
فم��ن خ��الل غرف �سيقة من اأح��د املنازل يف اإفريقي��ا اأو اآ�سيا اأو اأوروب��ا ميكن اأن تدار 
ح��روب، قد تكون اأك��رث فتكاً مما تفعل��ه جيو�س ج��رارة، فهل ت�سهد ال�سن��وات املقبلة 
تغ��رياً يف خارطة القوى بتطور تقني��ات الفريو�سات الفتاكة؟ تق��ول �سركة »�سمانتيك« 
للفريو�س��ات والفريو�سات امل�سادة من مقرها الرئي�سي يف ولي��ة كاليفورنيا، اإنها طورت 
فريو�سات م�سادة تتولى توزيعها على زبائنها. وقال خرباء كمبيوتر يف الوليات املتحدة، 
ورو�سي��ا، و�سرق اأوروب��ا، ودول اأخرى، اإن فريو�س »فليم« الأخري �س��د املن�ساآت النووية 
الإيراني��ة متط��ور 20 مرة باملقارنة م��ع فريو�س »�ستاك�سنت«، الذي عط��ل اأجهزة الطرد 
املرك��زي يف من�ساأة نووي��ة اإيرانية من قبل. لكن، عك���س »�ستاك�سنت« الذي ي�ستعمل 
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للتدم��ري، ي�ستخدم »فلي��م« للتج�س�س، وي�سم��ى اأي�ساً �سكاي وايرب )ما�س��ح ال�سماء(، 
يف اإ�س��ارة اإل��ى قدرته على التج�س�س رمب��ا على اأي �سيء، وهو مي�س��ح الأر�س وال�سماء 
مبيكروفونات وكامريات جه��از الكمبيوتر الذي يدخله وي�سيطر عليه، وهو اأكرب فريو�س، 
واأك��رث تعقي��داً من اأي فريو�س اآخر.  وعلى الرغم من ع��دم اإعالن اأي م�سوؤول اأمريكي 
ملكي��ة احلكومة الأمريكية له��ذا الفريو�س، قال هوؤلء اخل��رباء العامليون اإنهم يعتقدون 
اأن ال�ستخبارات الأمريكية، بالتعاون م��ع ال�ستخبارات الإ�سرائيلية، هي التي اأنتجت 
الفريو���س، واأنه��ا فع��اًل ت�ستعمله منذ �سن��وات، يف »غ��زو« كمبيوترات اإي��ران، خا�سة 
الكمبيوت��رات احلكومي��ة والع�سكرية والنووي��ة، ويقول اخل��رباء  اإن الفريو�س هو اأقوى 
�س��الح يف احلرب الإلكرتونية التي اأعلنتها احلكوم��ة الأمريكية �سد اإيران، واإنه مل يعد 
�سراً التع�اون الأمريكي الإ�سرائيلي يف هذه احلرب، واإن بع�س اخل�سائ�س امل�سرتكة بني 
»�ستاك�سنت« و»فليم« توح��ي باأن الدولة التي وراء »�ستاك�سنت« هي اأي�ساً وراء »فليم«. 
وبح�سب التقرير ال�سرتاتيجي ال�سنوي الذي اأ�سدره البنتاغون يف ال�سنة املا�سية، �سار دمج 
التقنيات الكمبيوترية يف الهيكل الر�سمي للقدرات الع�سكرية الأمريكية هو »اأهم تطور يف 
العملي��ات الع�سكرية الإلكرتونية منذ �سنوات«. واأ�سار التقرير اإلى اأنه، قبل اإعالن احلرب 
التقليدي��ة، ل بد للع�سكريني من احل�سول على موافقة رئي���س اجلمهورية، والذي بدوره، 
بح�سب الد�ستور، عليه احل�سول على موافقة الكونغر�س. لكن التقرير قال اإن الع�سكريني 
ل يحتاجون اإلى موافق�ة من هذا النوع لخ�رتاق ال�سبكات اخلارجي�ة الإلكرتوني�ة. وعن 
ه�ذا قال م�سوؤول ا�ستخب�اراتي اأمريكي لتلفزيون »�سي اإن اإن«: »يف احلرب التقليدي�ة، نعم، 
املوافق�ة مهم�ة. لكن، يف احل�رب الإلكرتوني�ة، نق�در اأن نفعل كل ما نري�د من دون موافقة 
اأح���د«. ويعني ه�ذا اأن حرباً اإلكرتوني�ة ميكن اأن تن�سب من دون اأن ي�سمع بها اأح�د، واأن 
دوًل ميكن اأن »تغزو« اأو »تنت�سر« اأو »تنهزم« من دون اإراقة دماء، ومن دون اإطالق ر�سا�س�ة 
اأو مدف���ع اأو �ساروخ، وق��ال امل�سوؤول: "الوليات املتح�دة تعم��ل يف ن�شاط على تط�وي�ر 
وتنفي���ذ هذه الق���درات الإلكرتونية"، والهدف ه��و "ردع اأو من�ع اأي ع�دو حمتمل من 

ا�ستخ�دام اأنظمت�ه الكومبيوتري�ة للهج�وم على الوليات املتحدة". 

الحـــروب السايبريــة... من الخيــال العلــمي إلى أرض الواقــــع



300

دور اإ�صرائيل يف الروب ال�صايربية
يف اأواخ��ر الت�سعيني��ات جن��ح خب��ري يف الكمبيوت��ر يعمل يف جه��از الأم��ن الداخلي 
الإ�سرائيل��ي )�سني بيت( من خالل تقنيات القر�سنة يف اقتحام نظام الكمبيوتر اخلا�س 
مب�ست��ودع "بي جالوت" للوق��ود �سمايل تل اأبيب، وكان الهدف اإج��راء اختبار روتيني 
لتداب��ري احلماية باملوقع ال�سرتاتيجي، لكن هذه العملي��ة نبهت الإ�سرائيليني اأي�ساً اإلى 
الإمكاني��ة التي توفرها هذه الت�سل��الت عالية التقنية للقيام باأعم��ال تخريبية حقيقية. 
وقال م�سوؤول متمر�س عن التجربة التي قام بها جهاز الأمن الداخلي: "حني دخلنا اإلى 
نظ��ام بي جالوت اأدركنا فجاأة اأنه بخالف الطالع عل��ى البيانات ال�سرية ن�ستطيع اأي�ساً 
تنفي��ذ تفجريات متعمدة مبج��رد برجمة تغيري يف م�شار خط��وط الأنابيب"، وبالتايل بداأ 
م�سروع لإطالق حرب على الإنرتنت يتوقع خرباء م�ستقلون اأن ت�سبح بعد ع�سر �سنوات 
على الأرج��ح يف طليعة اجلهود الإ�سرائيلي��ة ملواجهة اإيران. وذكرت م�س��ادر اإ�سرائيلية 
اأن الهجم��ات ع��ن طريق الإنرتنت اكت�سب��ت جاذبية خا�سة نظ��راً لالإمكانية املت�سائلة 
ل�س��ن غارات جوية تقليدية على املن�س��اآت النووية الإيرانية البعي��دة واملح�سنة، واأي�ساً 
نظ��راً لإحجام الوليات املتحدة عن ت�سجيع ح��رب مفتوحة اأخرى يف ال�سرق الأو�سط 
بح�س��ب رويرتز. وق��ال ع�سو متقاع��د من جمل�س ال��وزراء الإ�سرائيل��ي امل�سغر املعني 
بال�س��وؤون الأمنية: "خل�سنا اإل��ى اأن نقطة �سعف اإيران الرئي�سي��ة تكمن يف املعلومات 
الإلكرتونية وهو م��ا يفيد اأغرا�سنا" م�ستخدماً تعبرياً عاماً ي�سري اإلى ال�سبكات الرقمية، 
واأ�س��اف "ت�سرفن��ا وفقاً لهذا". وفرق حروب الإنرتن��ت متغلغلة يف وكالت املخابرات 
الإ�سرائيلي��ة التي تتمتع بخربة ثرية يف تقنيات التخري��ب التقليدية وهي حماطة ب�سرية 
ورقاب��ة ب�سكل ر�سم��ي، وميكن لهذه الف��رق ال�ستفادة من خ��ربة املوؤ�س�سات التجارية 
الإ�سرائيلي��ة، وهي من بني املوؤ�س�سات عالية التقنية يف العامل، وكثرياً ما يكون العاملون 
بها م��ن العنا�سر املخ�سرمة بوحدات الكمبيوتر رفيعة امل�ستوى يف املخابرات الع�سكرية 
الإ�سرائيلي��ة. ويق��ول �سكوت بورج مدي��ر الوحدة الأمريكية لتبع��ات الإنرتنت: "من 
خ��الل تعاملي مع اخلرباء الإ�سرائيليني يف منتديات دولي��ة متنوعة ميكن بالقطع اعتبار 
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اأن اإ�سرائي��ل تتمتع بقدرات متقدمة ل�سن هجوم م��ن خالل الإنرتنت"، و�سنف معهد 
"تكنوليتيك�س" وهو معهد ا�ست�ساري اأمريكي، اإ�سرائيل العام املا�سي على اأنها �ساد�س 
اأك��رب "تهدي��د يف حرب الإنرتن��ت" بعد ال�سني ورو�سي��ا واإيران وفرن�س��ا و"اجلماعات 
املتطرفة والإرهابية".   وتقوم الوليات املتحدة باإن�ساء "قيادة اإلكرتونية" لالإ�سراف على 
عمليات وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( غري اأن م�سوؤولني و�سفوا التفوي�س املمنوح 

لها باأنه يهدف للحماية اأكرث مما يهدف اإلى الهجوم.
 وح��ني طلب منه ت�س��ور الكيفية التي ميكن اأن تلجاأ اإليه��ا اإ�سرائيل ل�ستهداف اإيران، 
ق��ال بورج اإنه م��ن املمكن ا�ستخ��دام ما ي�سمى  بالربام��ج اخلبيثة لإف�س��اد اأو اإعطاب 
اأجهزة التحكم يف املواقع احل�سا�سة مثل حمطات تخ�سيب اليورانيوم اأو ال�سيطرة عليها. 
واأ�ساف اأن هذه الهجمات ميكن اأن تكون فورية، اأو رمبا تكون كامنة، حيث تظل الربامج 
اخلبيثة موجودة دون اأن يراها اأحد يف انتظار حمفز خارجي، اأو يتم �سبطها م�سبقاً لتعمل 
تلقائياً حني ت�سل املن�ساأة امل�ستهدفة التي يكمن فيها هذا الفريو�س اخلبيث اإلى م�ستوى 
اأك��ر خطورة من الن�ش��اط. ويرى بورج اأنه مب��ا اأن الأ�شول النووية لإي��ران �شتكون يف 
الغال��ب مبعزل عن اأجه��زة الكمبيوتر اخلارجي��ة، فلن يت�سنى للقرا�سن��ة الإلكرتونيني 
اقتحامه��ا مبا�شرة، و�شيكون على ال�شباط الإ�شرائيليني د�ض الرامج اخلبيثة يف الرامج 
الت��ي ي�ستخدمه��ا الإيراني��ون اأو يزرعونها يف اأجه��زة حممولة يدخلها فني��ون دون علم 
الإيرانيني. وق��ال بورج "اأي وحدة تخزين بيانات متنقل��ة )يو.اإ�س.بي( ملوثة تكفي"، 
وك��ان علي ع�ستاري وهو رجل اأعم��ال اإيراين اأعدم العام املا�س��ي لتهامه بالتج�س�س 
حل�س��اب اإ�سرائيل ق��د اأدين باإم��داد اأحد امل�ساري��ع الع�سكرية ال�سري��ة لإيران مبعدات 
ات�س��ال ملوثة، ونقلت و�سائل اإعالم اإيرانية ع��ن م�سوؤول اأمني قوله اإن ما فعله ع�ستاري 
اإ�سرائيل  "اأدى اإلى اإجها�س امل�سروع لت�سببه باأ�سرار ل ميكن اإ�سالحها". واأحجمت 
عن التعليق عل��ى الق�سية وقتها، وقال بورج: " حرب الإنرتنت لها ميزة ال�سرية وميكن 
اإنكارها" م�سرياً اإلى ما ت�سعه اإ�سرائيل يف العتبار يف مواجهة الربنامج النووي الإيراين، 
 وا�ستطرد قائاًل: "لكن من ال�سعب قيا�س مدى فعاليتها لأن ال�سبكة امل�ستهدفة كثرياً ما 

الحـــروب السايبريــة... من الخيــال العلــمي إلى أرض الواقــــع
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ت�ستطيع اإخفاء حجم ال�س��رر اأو حتى اإظهار اأعرا�س زائفة لالأ�سرار، وعلى النقي�س فاإن 
الغ��ارات الع�سكرية لها تاأثري مادي قابل للقيا�س الفوري" ورمبا تكون اإ�سرائيل م�ستعدة 
لنوعية اأك��رث �سراحة من حرب الإنرتنت، ون�سبت  جملة "جينز ديفين�س" اإلى م�سادر 
اإ�سرائيلي��ة قوله��ا اإن ق�سف اإ�سرائيل ع��ام 2007 ملفاعل نووي مزع��وم يف �سوريا �سبقه 

هجوم عرب الإنرتنت عطل اأجهزة الرادار الأر�سية والبطاريات امل�سادة للطائرات.
ويف كتاب "حالة حرب" الذي �سدر عام 2006،  حتدث موؤلفه جيم�س ريزن ال�سحفي 
يف جريدة "نيويورك تاميز" عن خطة مل تدم طوياًل و�سعتها املخابرات املركزية الأمريكية 
)�شي.اآي.اأي��ه( واملخاب��رات الإ�شرائيلية )املو�ش��اد( لتدمري خط��وط الكهرباء لإحدى 
املن�ساآت النووي��ة الإيرانية با�ستخدام جهاز مهرب للذبذبات الكهرومغناطي�سية، وميكن 
تنفي��ذ هجوم كبري ي�سمل اأنحاء اإيران كلها با�ستخدام الذبذبات الكهرومغناطي�سية عن 
طري��ق تفجري جهاز نووي يف الطبقات العليا للغ��الف اجلوي. لكن يف حني يفرت�س اأن 
اإ�سرائي��ل هي الدولة الوحيدة الت��ي متتلك اأ�سلحة نووية يف املنطق��ة، فاإن معظم اخلرباء   

يقولون اإنها لن ت�ستخدمها اإل كمالذ اأخري يف احلرب.

اإيران.. قدرات �صايربية متقدمة
بح�سب كت��اب »�سايربوور« فاإن تعريف هذا النوع من احل��روب اأنه »عمليات اإلكرتونية 
تق��وم بها دول��ة للتغلغل داخل الأجه��زة الإلكرتونية للدولة اأخرى به��دف التدمري اأو 
التج�س���س«، وعل��ى الرغم من اأن هذه احلرب بداأت يف عه��د بو�س البن، فقد تكثفت 
يف عه��د الرئي�س باراك اأوباما، ففي �سن��ة 2009 )اأول �سنة له يف البيت الأبي�س( اأعلن 
اأن ح��رب الإنرتنت �سارت »جزءاً م��ن التخطيط ال�سرتاتيج��ي الوطني«. وبعد ذلك 
ب�سنة، اأ�س�س البنتاغون »يو اإ�س �سايربكوم« )قيادة الوليات املتحدة الإلكرتونية(، ولأن 
البنتاغون ل يقدر د�ستورياً على العمل داخل الوليات املتحدة، فاإنه يركز على احلروب 
اخلارجية، �سواء للتدمري اأو التج�س�س، بينما تركز وزارة الأمن الداخلي على الدفاع عن 

الوزارات، واملوؤ�س�سات، وال�سركات الأمريكية �سد الهجمات اخلارجية.
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ومل يع��د �سراً اأن دوًل اأخرى، وخا�سة رو�سيا وال�سني، دخلت هذه احلرب الإلكرتونية، 
وق�سمتها اأي�ساً اإلى دفاع وهجوم وتخريب وجت�س�س، و�ساأنهم �ساأن الأمريكيني، ل يعرتفون 
ر�سمي��اً بالعمليات الهجومية التي يقومون به��ا؛ وحتى اإيران نف�سها، وبح�سب معلومات 
جمل��ة »اإيكونومي�س��ت« الربيطانية، تق��ول اإنها متلك ثاين جي���س هجومي اإلكرتوين يف 
العامل، وقالت املجلة اإن »القرن احلايل، القرن احلادي والع�سرين، �سيكون قرن ال�سني يف 
قيادة احلرب الإلكرتونية، والنت�سار فيها«، وفعاًل ب�سبب هذا اخلطر الإلكرتوين ال�سيني 
)والرو�س��ي(، بداأت الولي��ات املتحدة تن�سق مع دول الحت��اد الأوروبي، وكاأن احلرب 
الب��اردة عادت يف �سورة جديدة، وخطرية. وقب��ل �سنتني، حذر مايكل هايدن، هو مدير 
�ساب��ق لوكالة ال�ستخبارات املركزية )�س��ي اآي اإيه( من اأن الوليات املتحدة حتتاج اإلى 
املزي��د من ال�ستع��دادات ملواجهة احلرب اجلديدة. وقال اإن هن��اك األف تقني اأمريكي 

فقط متخ�س�سني يف هذا املجال، بينما هناك حاجة اإلى ثالثني األفاً. 

كيف تفكر اإيران يف الرب ال�صايربية؟
هن��اك طوق اإلكرتوين يفر�س��ه النظام الإيراين على ال�سع��ب بالف�سل بني م�ستخدمي 
الإنرتن��ت داخل اإيران وبقي��ة اأنحاء العامل عرب فر�س ما ي�سم��ى بالإنرتنت "احلالل"، 
واأن�ساأت اإيران �سبكة اإنرتنت قومية مغلقة من �ساأنها اأن تعزل الإنرتنت الإيراين عن بقية 
العامل، خ�سي��ة انت�سار النفوذ الغربي عرب الإنرتنت، وك�س��ف تقرير ل�سحيفة "�سنداي 
تلج��راف" اأن اإيران ا�ستخدمت بالفع��ل اأجهزة مراقبتها حلجب مواق��ع في�سبوك وبريد 
جوجل"جي ميل" ومواقع اإخبارية اأجنبية، وذكر التقرير اأن "اخلطط الطموحة �ستذهب 
اإل��ى ما هو اأبعد م��ن حجب املواقع الإعالمي��ة الأجنبية ومواقع الربي��د الإلكرتوين"، 
واأ�س��اف التقري��ر اأنه �ستكون هناك ن�سخ��ة اإيرانية من في�سبوك وخدم��ة بريد اإلكرتوين 
جدي��دة �ست�سمى )اإيران مي��ل(، واإذا حاول امل�ستخدم الدخول على موقع في�سبوك من 
عل��ى خط الإنرتنت العادي فاإن��ه �سيعاد توجيهه اإلى �سفحة ماألوفة ملن ت�سفح الإنرتنت 
يف اإيران من قبل، تقرتح هذه ال�سفحة جمموعة من املواقع التي تقرها احلكومة الإيرانية، 
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والت��ي قد ي��ود امل�ستخ��دم جتربتها بدًل م��ن في�سبوك، اأوله��ا موقع اإلك��رتوين للقراآن، 
وتق��ول ال�سفحة اإن املواقع املحجوبة هي تل��ك التي تعترب اإجرامية وتنتهك "املقد�سات 
الإ�سالمي��ة" اأو ته��ني م�سوؤول��ني حكوميني، لك��ن بالن�سبة اإيل الكثري م��ن الإيرانيني 
ف��اإن تف��ادي الرقابة احلكومية اأمر ي�س��ري،  مثله مثل فتح جه��از الكمبيوتر، ويتعني على 
م�ستخدم��ي هذه املواق��ع ت�سجيل عناوينهم ورقم الأم��ن الجتماعي اخلا�س بهم لدى 
ال�سرطة، واأ�سدرت ال�سرطة الإيرانية املخ�س�سة ل�سوؤون الإنرتنت قوانني جديدة فر�ستها 
عل��ى اأ�سحاب مقاه��ي الإنرتنت، ومنح ه��ذا الدليل الإر�سادي املك��ون من 20 نقطة 
املقاهي مهلة 15 يوم��اً لرتكيب كامريات اأمنية والبدء بجمع معلومات �سخ�سية مف�سلة 
ح��ول الزبائن. وحازت اخلط��ة الإلكرتونية يف حرب اإيران الناعمة م��ع العامل م�ساندة 
املر�س��د الأعلى علي خامنئي، وع��اد الكاتب اإلى ت�سريح خامنئ��ي الرجل الأقوى يف 
اإي��ران ح�سب و�سفه، الذي عد �سبكة الإنرتنت و�سيلة من و�سائل الغرب ل�سن "حرب 
مم امل�سروع لتزويد ال�سلط��ات الإيرانية ب�سيطرة  ناعم��ة" عرب غزو الثقاف��ة الإيرانية، و�سُ
اأكرب على الإنرتنت، ويقول املحللون اإن هذه النظام �سبيه بالأنظمة امل�ستخدمة يف ال�سني 
وكوري��ا ال�سمالية. وكان وزير الت�سالت والتكنولوجيا الإي��راين ر�سا تقي بور قد قال 
اإن الإنرتنت القومي التي وعدت اإيران باإن�سائها منذ اأوائل عام 2006 �سوف تنطلق يف 

الفرتة ما بني مايو ويونيو 2012. 
وتعزز اإيران قوتها على الف�ساء الإلكرتوين من خالل قيامها بالتخطيط لت�سكيل جي�س 
متخ�س���س يف هذا ال�س��دد من اأجل مواجهة اأي تهديد حمتمل �س��د من�ساآتها النووية 
من جانب الوليات املتحدة والدول الأخرى، وقال رئي�س اإدارة الدفاع املدين الإيراين 
غالم ر�س��ا جليلي: "اإن الوليات املتحدة تقل�س حجم جي�سه��ا من اأجل زيادة بنيتها 
التحتي��ة للدف��اع الإلكرتوين، الأم��ر الذي يحتم عل��ى دول مثل اإي��ران تعزيز وتطوير 
دفاعه��ا على ال�سبكة العنكبوتية واتخاذ العديد من اخلطوات ومن بينها ت�سكيل جي�س 
اإلك��رتوين"، واأو�سح جليلي اأن  اإيران كانت اإحدى الدول امل�ستهدفة من قبل هجمات 
القرا�سن��ة على �سبكة الإنرتنت خالل العام��ني املا�سيني، برغم اأنه اأكد اأن املراكز التي 
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مت��ت مهاجمتها مل تتاأث��ر، ومن الآن تتخذ طه��ران اإجراء كبرياً من �ساأن��ه مواجهة هذا 
الن��وع من الهجمات، وكانت طهران قد اأعلنت اخلطوط العري�شة مل�شروع جهاز مكافحة 
القر�سن��ة عل��ى ال�سبكات املعلوماتية منذ نحو عامني، وقد عك��ف على درا�سة امل�سروع 
املجل�س الأعلى لالأمن الوطني والقوات امل�سلحة الإيرانية، وكان جليلي قد اأ�سار اإلى اأن 
املهام املكلف بها جهاز مكافحة القر�سنة الإلكرتونية هي مراقبة التهديدات الإلكرتونية 

املوجهة للموؤ�س�سات احلكومية وحتديد م�سدرها والقيام بهجمات م�سادة. 
وق��د ن�س��ر مرك��ز بحوث التنمي��ة ال��دويل ICD يف لندن تقري��راً خا�ساً تن��اول فيه ما 
�ّسم��اه ب� "اجلي�س الإلك��رتوين" الإيراين، وهو عبارة عن اأربع وح��دات خا�سة مكونة 
م��ن اأربعة اأق�سام ت�ستعد لإط��الق "اجلهاد الإلكرتوين" �سد ال��دول الغربية، بح�سب 
تعب��ري التقرير الذي اأ�سار اإلى ا�ستثمار اإيران مئات ماليني الدولرات لبناء هذا اجلي�س 
مب�ساعدة رو�سيا وكوريا ال�سمالية، وجاء يف التقرير حتت عنوان "نظرة من خلف كوالي�س 
اجلي���س الإلك��رتوين الإيراين": انته��ت اجلمهورية الإ�سالمي��ة يف الآونة الأخرية من 
اإع��داد منظومة من مقاتل��ي "ال�سبكة" الذين ي�ستعدون ل�سن هج��وم اإلكرتوين وا�سع 
�س��د اأهداف ومن�ساآت ح�سا�سة يف الغرب �سمن ما ي�سمونه باجلهاد الإلكرتوين، وجزم 
التقري��ر باجتياز اإيران املرحلة الأخرية على طريق �سن ح��رب اإلكرتونية �سد الوليات 
املتح��دة والدول الغربي��ة وقال: "اأقام احلر�س الثوري جي�ساً م��ن القرا�سنة ي�سم اآلف 
اخل��رباء يف جمالت احلرب الإلكرتوني��ة وذلك كجزء من ا�سرتاتيجي��ة اإيرانية جديدة 
تعكف اإيران على بلورتها منذ عام 2010". كما جاء يف ن�س التقرير الذي تناول اأدق 
تفا�سي��ل الربنامج الإيراين الإلكرتوين وفقاً ملا يدعي��ه اأن اجلي�س الإلكرتوين الإيراين 
ينق�س��م  اإل��ى عدة خاليا بينها، خلية متخ�س�سة يف الدف��اع و�سد اأي هجوم اإلكرتوين، 
وتخت�س باملتابعة والر�سد ووقف حماولت الت�سلل ل�سبكة احلوا�سيب الإيرانية، وجنحت 

هذه الوحدة باكت�ساف العديد من الفريو�سات وحماولت الت�سلل الإلكرتوين.
ثم��ة خلي��ة اأخرى تخت�س بالتكتي��ك الهجومي وتهدف اإلى تطوير ق��درات متكنها من 
�س��رب من�ساآت ح�سا�سة، خا�سًة يف قطاع الطاق��ة واملياه واملوانئ واملطارات، كما يهدف 
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اجلي�س الإلكرتوين لخرتاق و�سرب املفاعالت النووية واملوؤ�س�سات املالية والقت�سادية.
وي�س��م اجلي�س الإلك��رتوين الإيراين وفقاً للتقرير وحدة متخ�س�س��ة بفك رموز ال�سفرة 
الإلكرتوني��ة، والتي جنحت يف فك رمز �سفرة الطائرة الأمريكية دون طيار التي اأ�سقطت 
داخ��ل الأرا�س��ي الإيرانية عام 2011 على ي��د اجلي�س الإلكرتوين الإي��راين، اإ�سافة 
اإل��ى وحدة متخ�س�س��ة بال�سيطرة على موجات بث الأقم��ار ال�سناعية التي ت�ست�سيف 
حمطات التلفزة يف ال�سرق الأو�سط، واّدعى التقرير اأن ال�سلطات الإيرانية متنع مواطنيها 
من تلق��ي خدمات الربيد الإلكرتوين م��ن م�سادر اأجنبية، وجتربه��م على التعامل مع 
مزودي��ن حمليني فقط، فيما جن��ح اجلي�س الإلكرتوين بالعمل �س��د و�سائل اإعالمية يف 

ال�سرق الأو�سط.
ومل يغف��ل التقري��ر ما اأ�سماه دور حلفاء اإيران ) رو�سي��ا، وال�سني، وكوريا ال�سمالية ( يف 
تطوير الق��درات الإلكرتونية الإيراني��ة اخلا�سة، وجاء يف ن�س��ه: "ا�ستفادت اجلمهورية 
الإ�سالمية من التعاون الع�سك��ري مع هذه الدول لتطوير ا�سرتاتيجية جديدة يف جمال 
احل��رب الإلكرتونية وامتالك قدرات دفاعية اإلكرتونية، وتخطط حالياً لنقل هذه املعرفة 
ل��دول اأخرى معادي��ة للوليات املتحدة وحلفائه��ا، كما تدر�س نقل ه��ذه املعرفة اأي�ساً 

ملنظمات )اإرهابية( تعمل �سد الغرب مثل تنظيم القاعدة"، بح�سب ادعاء التقرير.
ويف النهاية حذر التقرير من ا�ستمرار تطور القدرات الإيرانية قائاًل: "اإذا ا�ستمرت اإيران 

يف تطوير قدراتها الإلكرتونية ف�سيكون من ال�سعب اإحلاق ال�سرر بها يف هذا املجال".

مناورات اأمريكية ـ �صينية للحروب ال�صايربية
ك�سف��ت �سحيف��ة "الغارديان" اأن الولي��ات املتحدة وال�سني منخرطت��ان يف مناورات 
�سرية للت��درب على حرب الإنرتنت، وقالت ال�سحيفة، يف عددها ال�سادر يف 17 اإبريل 
2012، اإن م�سوؤول��ني م��ن وزارتي اخلارجية والدفاع الأمريكيت��ني انخرطوا مع نظرائهم 

ال�سيني��ني يف مناورت��ني اإلكرتونيتني العام املا�س��ي )2011(، بهدف منع وقوع ت�سعيد 
ع�سك��ري مفاجٍئ بني اجلانبني اإذا ما �سعر كل واحد منهما باأنه م�ستهدف، واأ�سافت اأن 
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املناورات نظمها مرك��ز الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولي��ة يف وا�سنطن، ومعهد ال�سني 
للعالقات الدولية املعا�سرة يف بكني، حيث �سمحت للم�سوؤولني احلكوميني الأمريكيني 
ووك��الت ال�ستخبارات الأمريكية باإجراء ات�سالت مع نظرائهم ال�سينيني يف بيئة اأقل 
ر�سمية، واأ�سارت ال�سحيفة اإلى اأن املدير يف مركز "الدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية"، 
جي��م لوي�س، اأكد اأن ال�سني "و�سلت اإلى ا�ستنتاج مفاده اأن موازين القوة تغريت، واأن 
التغرّي �س��ب يف �ساحلها"، ون�سبت اإلى لوي�س الذي نظ��م الجتماعات بني امل�سوؤولني 
الأمريكيني وال�سينيني، يف بكني ووا�سنطن، قوله: "اإن جي�س التحرير ال�سعبي ال�سيني 
مع��اد للغاية، وينظ��ر اإلى الوليات املتحدة كه��دف ويعتقد اأنها يف انح��دار، وي�سعر اأن 
لديه مربراً لأفعاله؛ وقمنا بتن�سيق املناورات مع وزارتي اخلارجية والدفاع يف وا�سنطن"، 
واأ�س��اف لوي�س اأن امل�سوؤولني الأمريكيني "بدوؤوا ب�سفة مراقبني، ثم اأ�سبحوا م�ساركني، 
وان�سحب الأمر على نظرائهم ال�سينيني، لأن املناورات جرى تنظيمها من قبل موؤ�س�ستني 
بحثيتني"، ويعتقد لوي�س اأن الوليات املتحدة تتجه لأن تكون اأكرث عدوانية جتاه ال�سني، 
كا�سف��اً ع��ن اأن الرئي�س باراك اأوباما كّلف جمموعات عم��ل داخلية يف البيت الأبي�س 
للنظ��ر يف فر�س عقوبات اأكرث �سرام��ة �سدها.  وقالت "الغاردي��ان" اإن وزارة اخلارجية 
الأمريكي��ة رف�س��ت التطرق اإل��ى مناورات ح��رب الف�ساء الإلكرتوين ب��ني الوليات 
املتح��دة وال�س��ني، واأعلن متحدث با�سمها اأن وا�سنط��ن "منخرطة على نطاق وا�سع مع 
احلكومة ال�سينية حول ق�سايا الف�ساء الإلكرتوين، لإيجاد اأر�سية م�سرتكة بينهما حول 

هذه الق�سايا التي تتزايد اأهميتها يف عالقاتهما الثنائية".

كوريا اجلنوبية تعزز دفاعاتها
ت�سابق كوري��ا اجلنوبية الزمن حلماية اأنظمة الكمبيوتر بع��د تعر�س الوكالت احلكومية 
واملوؤ�ش�ش��ات املالية لهجمات ك�شفت ع��ن نقاط �شعف يف دولة تتعر�ض لعدد هائل من 
عملي��ات الخرتاق عرب الإنرتن��ت، حيث كلفت قوة عمل حكومي��ة مبهمة و�سع خطة 
اأمني��ة كربى لالإنرتنت تتعامل م��ع املخاطر القائمة، وقال م�سوؤول��ون اإنهم �سيخ�س�سون 
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ميزانيات جديدة وم��وارد ب�سرية لتعزيز حماية القت�ساد القوم��ي واملن�ساآت ال�سناعية، 
وتتعر���س ال�سرك��ات احلكومية واملتع��ددة اجلن�سي��ات واملوؤ�س�س��ات العاملية لهجمات 
متالحقة على اأنظمة الكمبيوتر، ويقول م�سوؤولون اإن موقف كوريا اجلنوبية،  وهي ر�سمياً 
يف حال��ة حرب مع كوري��ا ال�سمالية لنتهاء احلرب بينهما باتف��اق هدنة ل اتفاق �سالم 
يعت��رب ه�س��اً نتيجة لعمليات الخ��رتاق الكبرية التي تتعر�س لها م��ن خالل الإنرتنت 
ولأنه��ا هدف مرجح من جانب خ�سمها ال�سم��ايل ال�سيوعي املنعزل.  وقال م�سوؤول يف 
جهاز مراقبة الت�س��الت: "�سمان الأمن الإلكرتوين مل يعد م�ساألة اختيار، بل ق�سية 
بالغ��ة الأهمية توؤثر يف الأمن القومي". واأ�سيبت �سبكات الكمبيوتر يف بع�س الأجهزة 
احلكومي��ة مبا يف ذلك البيت الأزرق مق��ر الرئا�سة يف كوريا اجلنوبي��ة ووكالة املخابرات 
بال�سل��ل اأو البطء ملدة �ساعات خ��الل هجوم وقع عام 2009 بع��د اأن اأغرقت �سفرات 
خبيث��ة ال�سبك��ة بطلبات دخول وهمي��ة، وتكرر هجوم مماثل بعد ذل��ك، واإن كان تاأثريه 
حمدوداً بعد اأن متكن خراء اأمن الإنرنت يف احلكومة والقطاع اخلا�ض من تتبع واإحباط 
الربنام��ج، وعانى م�سرف نوجنهيوب، وهو بنك جتاري كبري،  تعطاًل �ساماًل يف �سبكته يف 
اإبريل 2013، وهو ما اأثر يف ماليني امل�ستخدمني وك�سف خطورة و�سع اآلف املوؤ�س�سات 
املالية التي تعتمد بدرجة كبرية على �سبكاتها لإدارة رابع اأكرب اقت�ساد يف اآ�سيا، وبف�سل 
ال�ستثمارات احلكومية الكبرية يف ال�سبكات زادت ن�سبة ال�سرتاك الدائم يف الإنرتنت 

على 95% من الأ�سر الكورية اجلنوبية•
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مـــــع حتيــــــ�ت

مديريـــــــة التوجيــــــــه املعنـــــــــــوي

�سعبـــــــة الإعــــــــالم الع�سكـــــــــــــري




