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االفتتاحـية

ومضــات مـن فكـر
لهـم  تحقـق  فإنهـا  النـاس،  لتسهيـل حيـاة  نفسهـا وخدماتهـا  الحكومـات  تطـور  عندمـا 

الراحـة والسعـادة، وعندمـا تعد الحكومـات وتوفر الفـرص ألبنـاء الوطـن، فإنهـا تحقـق 

لهـم السعـادة، وعندمـا تقـدم الحكومـات أفضـل أنظمـة التعليـم ألبنـاء الوطـن، فإنهـا 

الحكومـات  تقـدم  وعندمـا  سعـداء،  ليكونـوا  مستقبلهـم  بنـاء  أسلحـة  بأهـم  تزودهـم 

رعايـة صحيـة متميـزة فـال يشء أكثـر إسعـاداً للمريـض مـن الشفـاء والراحـة.

اإلبـداع هـو أصـل مـن أصـول أيـة مؤسسـة حكوميـة، فبغيـره ال يوجـد أي تطويـر أو 

تغييـر أو حتـى تحـًد، لن تستطيع تحـدي إنجازاتـك السابقـة بغيـر إبـداع، ولـن تستطيـع 

تغييـر واقعـك الحالـي بغيـر إبـداع، ولـن تسبـق اآلخريـن أيضـاً بغيـر إبـداع.

هـذه باختصـار "ومضـات مـن فكـر" سيـدي صاحـب السمـو الشيـخ محمـد بـن راشـد 

التـي  الله-  الـوزراء حاكـم دبـي -رعاه  الدولـة رئيـس مجلـس  نائـب رئيـس  آل مكتـوم 

ضمتهـا صفحـات كتـاب سمـوه والـذي تضمـن إضـاءات رسيعـة علـى مواضيـع متنوعـة 

ألسبابـه  ورؤيتـه  للنجـاح،  سمـوه  ونظـرة  الشخصيـة  والحيـاة  واإلدارة  القيـادة  فـي 

الخيـل وغيـر ذلـك  وطريقـة إدارتـه للوقـت وحبـه وكتابتـه للشعـر ومامرستـه لركـوب 

ممـا طـرح بيـن دفتـي هـذا الكتـاب النمـوذج.

زايـد  بـن  خليفـة  الشيـخ  السمـو  صاحـب  سيـدي  تقديـم  الكتـاب  هـذا  روائـع  من 

مشيـراً  لـه،  الله-  –حفظه  املسلحـة  للقـوات  األعلـى  القائـد  الدولـة  رئيـس  نهيـان  آل 

القمـة  التـي طرحهـا فـي  آرائـه وأفكـاره  أنـه "يلخـص فيـه مجموعـة مـن  إلـى  سمـوه 

بـن  محمـد  الشيـخ  ألخـي  الحواريـة  الجلسة  مبتابعـة  واستمتعـت  األخيـرة  الحكوميـة 

أفكـاراً  لـه  أضـاف  الـذي  كتابـه  مـن  األولـى  املسـودة  بقـراءة  أيضـاً  واستمتعـت  راشـد 

جديـدة وطـرح فيـه آراء ومواضيـع لـم يطرحهـا خـالل جلستـه الحواريـة وأمتنـى للجميـع 

االستفـادة مـن هـذا الكتـاب".

تنبـع أهميـة هـذا الكتـاب مـن مصداقيتـه ألنـه جـاء مـن تجربـة شخصيـة وتطبيـق 

عملـي، وألنـه سيصحـب الجميـع لرحلـة النجـاح، وسيضـع بيـن أيديهـم وصفـة حقيقـية 

وغرينـا  لفزنـا  الومضـات   هـذه  اتبعنـا  ولو  التميـز،  لطريـق  تأخذهـم  وممتعـة  سهلـة 

أسلـوب حياتنـا وأصبحنـا أكثـر إيجابيـة وانفتاحـاً وجذبـاً لفـرص النجـاح وحققنـا النجاح 

تلـو النجـاح.

أقـرأه وسأنصـح  أقـرأه وسأظـل  زلـت  ومـا  وتكـراراً  مـراراً  الكتـاب  هـذا  قـرأت  لقـد 

وأدعـو أبنائـي وأصدقائـي وكـل مـن أحـب علـى بقراءتـه، وسأقـوم بإهـداء كـل عزيـز 

أنشـد لـه السعـادة والنجـاح والتفـوق هـذا الكتـاب، ألنـه باختصـار زاد علـى الطريـق، 

وأسلوب حيـاة، وتجربـة غنيـة، وألننـي كلمـا قرأتـه أجـد فيـه الجديـد، أجـد فيـه اإلميـان 

بالله، وباملغفـور لـه الشيـخ زايـد بـن سلطـان آل نهيـان قـدوة ونرباسـاً، وباإلمـارات أرضـاً 

ووطنـاً، وبخليفـة أبـاً وقائـداً، أتعلـم منـه حـب الوطـن والقيـادة والتفانـي مـن أجلهمـا، 

وأملـس فيـه ومنـه وبـه ومـن خاللـه التالحـم الكبيـر بيـن القيـادة والشعـب وبيـن دولـة 

فـي  مـا  كـل  أجمـع  للعالـم  يعكـس  ألنـه  الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  ودول  اإلمـارات 

اإلمـارات مـن أمـل وأمانـي وآمـال.

العالـم أجمـع هـذه األيقونـة وهـذا  لـك سيـدي ألنـك أهديـت  وأخيـرا أقـول شكـراً 

ولبلـدك  لنفسـك  املقدمـة  بغيـر  تقبـل  ال  مبـدع  رجـل  فعـالً  فأنـت  النمـوذج،  الكتـاب 

ولشعبـك وألمتـك•
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قـــام صاحــب الســمــو الشيخ خليفة بن زايـــد 

آل نهيــان رئيــس الدولــة القائد األعــى للقوات 

املســلحة – حفظه الله- يف 30 إبريل املايض بزيارة 

رســمية للملكة املتحــدة تلبية لدعــوة من جاللة 

امللكة إليزابيــث الثانية ملكة بريطانيا اســتغرقت 

يومني.

ورافق صاحب الســمو رئيس الدولة وفد رسمي 

رفيع املســتوى ضم ســمو الشــيخ منصور بن زايد 

آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شــؤون 

الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس 

ديوان ويل عهد أبوظبي، وســمو الشيخ عبدالله بن 

زايــد آل نهيان وزير الخارجية وعدد من الشــيوخ 

والوزراء واملسؤولني.

وقــد أعرب صاحب الســمو رئيــس الدولة عن 

رسوره بالحفــاوة التــي قوبل بها والوفــد املرافق 

لسموه خالل الزيارة، شاكراً لجاللة امللكة إليزابيث 

الثانيــة دعوتهــا الكرمية لســموه لزيــارة اململكة 

املتحدة.

وقال ســموه يف كلمة خــالل مأدبة غداء أقامتها 

تكرمياً لســموه جاللة امللكة يف قرص ويندسور: "إن 

العالقات التاريخية التــي تجمعنا تتطور إيجابياً يف 

كل املجاالت، وأمثن بشكل خاص زيارة جاللتكم إىل 

دولة اإلمارات يف عــام 2010 والتي تركت أثراً طيباً 

علينا".

وأضاف ســموه: "سنســعى خالل الفرتة القادمة 

إىل تطويــر العالقات بني دولة اإلمــارات واململكة 
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املتحــدة يف املجــاالت كافــة، ومبا يحقــق مصالح 

الشعبني والبلدين الصديقني، ويف زياريت هذه توثيق 

لصداقتنا املمتدة عرب السنوات".

من جانبها رحبــت جاللة امللكة إليزابيث الثانية 

ملكــة بريطانيا بصاحب الســمو رئيــس الدولة يف 

قلعة ويندســور احتفاالً بزيارة رئيــس الدولة التي 

قام بها إىل اململكــة املتحدة، وقالت: "يرتبط بلدانا 

بعالقــات صداقة تعــود إىل ما قبل تأســيس دولة 

اإلمــارات عام 1971 تحــت التوجيهــات والقيادة 

الحكيمة لوالدكم املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان"، وأكدت جاللتها أن زيارة صاحب السمو 

رئيس الدولة لربيطانيا تهيئ فرصة االحتفال بعمق 

الرشاكــة القامئة بني بلدينا وهــي رشاكة تزداد منواً 

وقوة مع مرور الزمن.

لقــد رســمت زيــارة صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بن زايــد آل نهيان رئيــس الدولة – حفظه 

الله- مشــهداً جديــداً يف العالقات بــني البلدين يف 

إطار املوقع املهم الــذي تحتله دولة اإلمارات عى 

الخارطــة العاملية، وهي بدايــة ملرحلة جديدة من 

عمل مشرتك يف الســنوات املقبلة لتطوير العالقات 

الديناميكيــة بني البلديــن عى الصعد السياســية 

واالقتصادية والتجارية واإلسرتاتيجية وغريها•
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حممد بن زايد: أجــدادنا وآباؤنـــا قدمــوا تضحيــــــــــــــــــــــــــات كبرية حلماية الوطن
زار معسكر ثوبان وهنأ القوات املسلحة بذكرى توحيدها

أكد الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان 

ويل عهــد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املســلحة، 

أن قواتنا املســلحة هي العمود الفقــري لصون منجزات 

الدولــة، وحاميــة أمنهــا واســتقرارها وأن الحفاظ عى 

الجاهزية القتالية والبقاء عى أتم االستعداد يعدان ركيزة 

أساسية لضامن أمن الوطن وردع أي تهديدات محتملة.

جاء ذلك، خالل الزيــارة التي قام بها يف مايو املايض 

الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان إىل 

معســكر ثوبان مبناســبة احتفــاالت القوات املســلحة 

بالذكرى 37 لتوحيدها.

وقال سموه "إن املؤسسة العسكرية لها واجب وطني 

رئييس ومحوري يف الذود عن أرض الوطن والحفاظ عى 

مكتســباتنا وإنجازاتنا التنموية وتوفري الحصانة واملنعة 

لتجربتنا االتحادية"، مؤكداً ســموه أن قواتنا املســلحة 

مبا تحظى به من دعم من قبل صاحب الســمو الشــيخ 

خليفة بــن زايد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله"، 

تتمتع بجاهزية وكفاءة عاليتــني، ألداء الواجب واملهام 

املنوطة بها سواء يف الداخل أو يف الخارج.

وخاطــب ســمو ويل عهد أبوظبــي ضبــاط وأفراد 

املعســكر قائالً: "إن أجدادنا وآباءنــا قدموا التضحيات 

الكبــرية من أجل حاميــة األرض والدفاع عنهــا وقاموا 

بالواجــب املــرشف، وانتم اليوم أهل لهــذا الواجب يف 

تصوير: سامل العامري

  سموه يتفقد معروضات األسلحة مبركز التدريب القتايلمحمد بن زايد ويف استقباله عدد من ضباط وأفراد القوات املسلحة
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حممد بن زايد: أجــدادنا وآباؤنـــا قدمــوا تضحيــــــــــــــــــــــــــات كبرية حلماية الوطن
زار معسكر ثوبان وهنأ القوات املسلحة بذكرى توحيدها

املؤسسة العسكرية 
لها واجب وطني 

رئيسي يف الذود عن 
أرض الوطن

الدفاع عن أرضكم وأهلكم ومالكم وبلدكم فانتم حامة 

الوطن ودرعه الحصني".

وتنــاول ســموه التطــورات الراهنــة واألوضــاع يف 

املنطقة، وقال: "إن املنطقة واألوضاع يف الرشق األوسط 

غري مســتقرة وتتطلب منا الجاهزية واالســتعداد التام 

ملواجهة أية تحديات مقبلة".

وقال الفريـــق أول ســمو الشيــخ محمد بن زايـــد 

آل نهيان، إن التجارب واألحداث التي شــهدتها املنطقة 

يف فــرتات زمنية ليســت بعيــدة علمتنا أخــذ الحيطة 

والحذر واالســتعداد لكل االحتامالت، واملرحلة القادمة 

تتطلب منا أن نواصل العمل لتحقيق أعى مســتويات 

التفوق يف الكفاءة واألداء ورسعة االستجابة للتعامل مع 

مختلف املستجدات والتطورات.

وأكد ســموه أن خيار دولة اإلمارات يف بناء وتطوير 

قدرات القوات املســلحة قائم عى الكفــاءة والنوعية 

لــذا فإن العنرص البــرشي هو محور عمليــة التحديث 

    سموه يف حديث مع أحد الضباط خالل مأدبة الغداء بحضور رئيس األركان

   أثناء استامعه إىل رشح حول الخواص الفنية للمعدات واألجهزة القتالية خالل جولة سموه يف معرض األسلحة 

   سموه متحدثاً إىل أحد منتسبي مركز التدريبسموه خالل متابعته رشح عن إحدى املعدات
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والتطوير سواء عى املستوى العلمي أو التدريبي ونحن 

عــى ثقة كبرية بأن أبناء القوات املســلحة مبا يتمتعون 

به من مستويات رفيعة من التدريب والتأهيل قادرون 

عى مجابهة أكرب املخاطر وما يستجد من تحديات.

وهنأ ســموه جميــع أبنــاء القوات املســلحة بهذه 

املناســبة، مؤكداً ســموه ثقته بقدراتهــم وجاهزيتهم 

واســتعدادهم الدائــم يف أداء الواجــب لحامية الوطن 

ومكتسباته.

رافق سموه خالل الزيارة، سمو الشيخ نهيان بن زايد 

آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسســة زايد بن سلطان 

آل نهيان لألعامل الخريية واإلنســانية، وســمو الشــيخ 

عبداللــه بــن زايد آل نهيــان وزير الخارجيــة، ومعايل 

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب 

وتنمية املجتمــع، ومعايل عبدالله مهري الكتبي، ومحمد 

مبارك املزروعــي وكيل ديوان ســمو ويل عهد أبوظبي 

وجرب محمد غانم الســويدي مدير عام ديوان سمو ويل 

عهد أبوظبي.

وكان يف استقبال سمو ويل عهد أبوظبي لدى وصوله 

إىل معسكر ثوبان سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املســلحة، وعدد من قادة 

وكبار ضباط القوات املسلحة.

وتفقد ســموه خالل الزيارة مركــز التدريب القتايل 

الذي ضم معروضات ألحدث صنوف األسلحة واملعدات 

ومســتلزمات القتــال، واســتمع ســموه إىل رشح حول 

الخواص الفنية لهــذه املعدات واألجهزة، ودور العنرص 

البــرشي املتدرب واملؤهل يف رفع كفاءة األداء العمليايت 

حيث أبدى ســموه ارتياحه ملســتوى املهارات املتقدمة 

التــي يتمتــع بهــا املتدربــون وقدرتهم عــى التعامل 

واســتخدام التقنيــات املتطورة للمعدات العســكرية، 

معربا سموه عن شــكره لطاقم التدريب لجهودهم يف 

رفع قدرات ومستوى أداء املتدربني. وشارك الفريق أول 

ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد املرافق 

يف ختــام الزيارة، كافة منتســبي معســكر ثوبان مأدبة 

الغداء وتبادل ســموه مع ضبــاط وضباط صف وجنود 

املعسكر األحاديث حول رشف الجندية واالعتزاز مبعاين 

الوالء واالنتامء بأداء الواجب الوطني وتقديم التضحية 

واإلخالص لخدمة الوطن وقيادته •

سموه يتحدث لضباط وأفراد املعسكر بحضور نهيان وعبدالله بن زايد ونهيان بن مبارك ويف الصورة رئيس األركان وقادة القوات املسلحة

 سموه يتفحص إحدى املعروضاتسموه يستمع إىل رشح من أحد األفراد حول استخدام التقنيات املتطورة للمعدات العسكرية



13 |  يونيو 2013 |  العدد 497  |

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة لقاء "ثوبان"..!

وجدُت يف كلامت الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة حينام وقف بني أفراد من قواتنا املس��لحة يف معس��كر "ثوبان"، قيامً وطنية 

عالي��ة نحتاجها بني الح��ني واآلخر ليتذكر الجيل الحايل تضحيات األجداد واآلباء يف بناء اإلمارات. وقد 

اعتدنا من سموه - يف كل مرة - أن يبهرنا بالبساطة يف استخدام الكلامت ورقياً كبرياً يف املعاين بطريقة 

تعيد إىل األذهان صورة املؤسسني لالتحاد.

ركز خطاب س��موه عىل أن األمل يحدونا نحن يف اإلمارات بأن تش��هد دولتنا اس��تمراراً يف التنمية 

واستقرارنا ملنطقتنا، ألن هذا نهج اإلمارات منذ قيامها لكن أحياناً "الرياح" تأيت مبا ال تشتهي نفوسنا 

وأمانين��ا، وبالتايل عىل جنود اإلمارات )العمود الفقري لحامية الوطن( الدفاع عنها وذلك مبواكبة كل 

ما هو جديد يف عامل االستعداد العسكري.

ومس كالم س��موه أش��ياء ال ي��درك البع��ض حقيقتها فيام يتعل��ق باألخطار املحيط��ة باإلمارات 

وبالتجارب املريرة التي مرت باملنطقة؛ بعضها يف التاريخ القريب )كام قال سموه( وال يدرك األطامع 

التي واجهتها ومع ذلك هي مس��تمرة بنفس وتريتها يف التنمية وهذا األمر يعني أنه هناك من يعمل 

من أجل ذلك بصمت ودون ضجيج. وهناك أشياء أخرى منها أن بعضهم أعتقد خطأ بأن سياسة اليد 

املمدودة تعني "التهاون أو االستس��هال" يف زعزعة االس��تقرار وعندما حاولوا ذلك صدموا مبن يقف 

أمام أهدافهم التخريبية.

الدول أحياناً تجرب عىل س��لوكيات ليس يف نهجها وبالتايل فإن االس��تعداد لكل الخيارات أمر مهم 

خاصة يف إقليم ال يعرف لالس��تقرار معنى، وأن العامل األس��ايس يف حامية تلك املكتسبات يقع عىل 

عاتق أفراد القوات املسلحة باعتبار أنها مهمتهم األساسية.

اللقاء كان توجيهياً ولكنه يف الوقت نفس��ه كان تصحيحاً ملن تش��وش تفكريه وركز يف هذه النقطة 

تحديداً عىل االستعداد التدريبي ومتابعة كل حديث يف مجال التسلح العسكري باعتبار أن ذلك هو 

الس��الح الفعال يف الحفاظ عىل املكتسبات التنموية. إن اختيار مناسبة االحتفال بيوم توحيد القوات 

املسلحة كان أمراً موفقاً حيث أن هذه املناسبة تعترب واحدة من تلك اإلنجازات االتحادية التي تحتاج 

إىل خطابات تتوافق مع الحدث الكبري للوطن.

مثل هذه الكلامت التي تعودنا أن نس��معها من سموه يف مناسبات متكررة تربط مايض اإلمارات 

بالحارض وهي تجدد يف شباب اإلمارات روحها الوطنية وتوضح بأن القضايا الوطنية الكبرية تحتاج إىل 

"حامة للوطن" من أبناءها وأن هذه التحديات ليست دامئاً تأيت من الخارج وإن كان أغلبها ولكن رمبا 

تأيت من الداخل، وأن الدفاع ليس فقط من خالل القتال ولكن يف أكرث األحيان يكون اتضاح الرؤية.

حرص سموه أن يكون رصيحاً مع أبنائه يف العديد من النقاط ألن يف األمر من مل يعش التحديات 

التي واجهت قيام الدولة وألن هؤالء هم القوة الحقيقية الفاعلة. اللقاء كان محل غبطة من الشباب 

اآلخرين يف لقاء الش��خص الذي يحمل رسالة الوطن ومسؤولية الحفاظ عليه ومعروف أن لقاءاته يف 

األس��اس ليس لها مناسبة، وحديثه الوطني هو الدائم يف كل لقاءاته ومن يعرف الشيخ محمد يدرك 

ذلك بل إنه ال ميل وهو يذكرهم بإنجازات املؤسسني.

ألنه��ا اإلم��ارات التي بنيت بجهد املخلصني من أبناءها وألن ما نراه فيها من إنجازات تبهر الخارج 

قبل الداخل ومل تأِت بسهولة وبالتايل فإن "لقاء ثوبان" سيكون سجالً تاريخياً إماراتياً جديداً•
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حمدان بن زايد يشيد بدور القوات املسلحة الكبــــــــــــــــــــــري يف حماية تراب الوطن 
شهد البيان العملي للتمرين العسكري "قلعة اإلمارات 2013"

أشــاد ســمو الشــيخ حمدان بن زايد آل نهيــان ممثل 

الحاكم يف املنطقــة الغربية بالدور الكبري الذي تضطلع 

به القوات املسلحة يف حامية تراب الوطن والحفاظ عى 

املنجزات التي تحققت بفضل توجيهات صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بــن زايد آل نهيان رئيــس الدولة القائد 

األعى للقوات املسلحة "حفظه الله".

وأكد ســموه أن قواتنا املســلحة تحظى كذلك بدعم 

واهتامم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 

مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب "رعاه الله"، والفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعى 

للقوات املسلحة.

جاء ذلك خالل حضور سموه فعاليات اليوم الختامي 

للتمرين العســكري املشــرتك "قلعة اإلمــارات 2013" 

الذي نفذته القوات املسلحة نهاية مايو املايض مبشاركة 

كافة صنوف األســلحة واألفرع الرئيسية الربية والبحرية 

والجوية والدفاع الجوي وحرس الرئاسة.

وأثنى سموه عى كفاءة وقدرات ضباط وأفراد قواتنا 

املســلحة خالل التمرين، والتي عكســت مســتوياتهم 

وقدراتهم العملية يف امليدان، مشرياً سموه إىل أن نجاح 

مترين "قلعة اإلمارات 2013" جاء نتيجة طبيعية للعناية 

الخاصة، والرعاية الكرمية، والحرص الصادق واملســتمر 

لقواتنا املسلحة من قبل قيادتنا الرشيدة. 

شــهد الحفــل الشيــخ الدكتــور ســعيد بن محمد 

آل نهيان والشــيخ راشــد بــن حمدان بــن محمد آل 

نهيــان والفريق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة ورؤســاء الهيئات وقادة القوات 

الرئيســية وامللحقون العســكريون يف ســفارات الدول 

الشــقيقة والصديقة، وكبــار ضباط القوات املســلحة، 

ووزارة الداخلية وعدد من املدعوين.

وكان الحفــل قد بدأ بوصول ســمو الشــيخ حمدان 

بــن زايــد آل نهيــان إىل موقع االحتفــال حيث كان يف 

اســتقباله الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املســلحة، بعدها استمع سموه والحضور 

إىل إيجاز عام اشــتمل عى أهــداف التمرين ومراحله 

حمدان بن زايد يتابع التمرين ويف الصورة سعيد بن محمد ورئيس أركان القوات املسلحة ونائب رئيس األركان وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة

عرض عسكري ضمن التمرين

تصوير: أحمد البلوشي
هنيدي الصريدي
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حمدان بن زايد يشيد بدور القوات املسلحة الكبــــــــــــــــــــــري يف حماية تراب الوطن 
شهد البيان العملي للتمرين العسكري "قلعة اإلمارات 2013"

والوحدات والتشكيالت املشاركة فيه.

بعد ذلك قامت القوات املشاركة يف التمرين بتنفيذ 

البيــان العميل بالذخــرية الحية شــاركت فيه مختلف 

صنــوف األســلحة بقواتنا املســلحة والتــي متت بدقة 

متناهية أبرزت تعاون كافة الوحدات واألسلحة لتحقيق 

الهدف الرئييس من التمرين وعكســت ما وصلت إليه 

قواتنا املســلحة مــن اســتعداد وإمكانات عســكرية 

متطورة وقدرات عالية عى تطبيق خطة التمرين.

وقام ســموه بعد ذلك باســتعراض القوات املشاركة 

مصافحاً الضباط املشاركني يف التطبيق العميل.

ويأيت مترين "قلعــة اإلمارات 2013 " يف إطار تعزيز 

قدرة مختلف األسلحة والتشكيالت لقواتنا املسلحة عى 

القيام بالواجبات الوطنية واالســتعداد الدائم للتعامل 

مع مختلف التهديــدات املحتملة وتأمني أفضل حامية 

وسبل دفاع عن تراب الدولة وسيادتها واستقرارها.

واشــتملت فعاليــات مترين "قلعة اإلمــارات 2013 

"عــى سلســلة مــن التدريبات العســكرية املشــرتكة 

املدرجة يف الخطط التدريبية لقواتنا املسلحة، يف سبيل 

توحيد العمل املشــرتك بهدف التدريب عى التخطيط 

وتنفيــذ وإدارة العمليات املشــرتكة، وكيفية مامرســة 

القيادة والســيطرة، وتطوير مستوى التوافق العمليايت 

بني كافة أفرعها ورفع الجاهزية والكفاءة القتالية.

ويعد مترين "قلعــة اإلمارات 2013" تجربة ميدانية 

متميزة استخدمت فيها أحدث األسلحة وأكرثها تطوراً، 

وطبّق من خالله أحدث النظريات العسكرية مام حقق 

األهــداف املرجوة منــه عرب االرتقاء باملســتوى القتايل 

الذي عكس ما وصلت له قواتنا املســلحة من استعداد 

وقــدرات وإمكانــات عســكرية متطورة كــام أوضح 

الكفاءة القتالية التي ميتاز بها منتسبوها يف التعامل مع 

أحدث التقنيات واألسلحة.

جديــر بالذكر أن القوات املســلحة قــد دأبت عى 

تنفيــذ مثــل هــذه التامرين املشــرتكة بهــدف صقل 

القدرات واإلمكانات القتالية ملنتسبيها •

 مدرعات خالل التمرين

سفن حربية مشاركة يف التمرين

طائرات مقاتلة خالل عرض جوي

جناح مترين قلعة 
اإلمارات 2013 نتيجة 

طبيعية لرعاية 
القيادة الرشيدة 
لقواتنا املسلحة
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حممد بن زايد ووزير البحرية األمريكي يبحثان التعاون العسكري
اســتقبل الفريق أول ســمـــو الشــيخ محمد بن 

زايــد آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد 

األعى للقوات املسلحة يف مايو املايض يف املعمورة 

بأبوظبي راي مابوس وزير البحرية األمرييك. 

ورحب ســمو ويل عهد أبوظبي بوزير البحرية 

األمرييك والوفــد املرافق له وبحث معه العالقات 

الثنائيــة بــني دولــة اإلمــارات العربيــة املتحدة 

والواليــات املتحدة األمريكية خاصــة التعاون يف 

املجاالت العســكرية وســبل تعزيزهــا وتطويرها 

مبا يخــدم مصالح البلدين الصديقــني، إضافة إىل 

القضايا ذات االهتامم املشرتك.

حرض اللقاء محمد مبارك املزروعي وكيل ديوان 

سمو ويل عهد أبوظبي.

رؤساء أركان دول "التعاون" يبحثون التنسيق العسكري

محمد بن زايد خالل استقباله الوزير االٔمرييك

اســتقبل صاحب الســمو املليك األمـــري ســلامن بن حمد 

آل خليفــة ويل العهد نائب القائد األعــى مبملكة البحرين 

الشــقيقة، ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املسلحة، ورؤساء األركان بدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عى هامش مشاركتهم 

يف االجتامع التشــاوري الخامــس للجنة العســكرية العليا 

ألصحاب املعايل رؤســاء هيئة األركان بدول مجلس التعاون 

الخليجي الذي اســتضافته مملكة البحرين واختتم يف مايو 

املايض.

وكان ســعادة الفريــق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املســلحة قد اجتمع مع معايل املشــري 

الركن الشــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة 

دفــاع البحريــن. وجرى خــالل اللقاء اســتعراض العالقات 

األخوية املتميزة بني البلدين الشــقيقني، كام جرت مناقشة 

عــدد من املوضوعات املتعلقة مبجاالت التعاون والتنســيق 

العسكري املشرتك.

من جانبه، ترأس ســعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثــي رئيس أركان القوات املســلحة وفد دولة اإلمارات 

العربيــة املتحــدة يف االجتــامع التشــاوري الخامس للجنة 

العسكرية العليا، ألصحاب املعايل والسمو والسعادة رؤساء 

األركان بدول مجلس التعاون الخليجي. 

ويف بدايــة االجتــامع، ألقى معــايل اللواء الركن الشــيخ 

دعيج بن ســلامن آل خليفة رئيس هيئــة األركان البحريني 

كلمة رحب فيها بإخوانه أصحاب املعايل والسمو والسعادة، 

رؤســاء األركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

يف بلدهم الثاين مملكة البحرين. 

وأشــار معايل رئيس هيئــة األركان البحرينــي يف كلمته 

إىل أهميــة ما ســيتمخض عنه االجتامع مــن توصيات، تأيت 

تجســيداً لعرى التعاون العســكري وتدعيام ملسرية العمل 

العســكري املشــرتك بني الدول األعضاء، والتــي تهدف إىل 

تأكيد مبدأ األمن الجامعي املشــرتك مــن خالل العمل عى 

تطوير القدرات العسكرية وااللتزام بتعزيز وتطوير منظومة 

الدفاع املشــرتك، والدفاع عــن مقدرات ومكتســبات دول 

وشــعوب مجلس التعــاون الخليجي، والــذي دامئا يتطلب 

مزيدا من التكاتف والتعاون بني دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية، يف ظل املســتجدات واملتغريات التي مير بها 

العامل أجمع األمر الذي يستوجب النهوض مبستوى التعاون 

العســكري بني دول املجلــس، بهدف تدعيم اإلســرتاتيجية 

العسكرية املشرتكة وتطوير املنظومات الدفاعية يف القوات 

املســلحة بدول املجلــس، وتعميق آفاق العمل العســكري 

الجامعي ملــا لها من إيجابيات كثــرية تنعكس عى النهضة 

املباركــة التي تحياهــا دول مجلس التعاون لــدول الخليج 

العربيــة، يف ظــل الرعاية الدامئــة والرؤى النــرية ألصحاب 

الجاللة والســمو قادة دول مجلس التعــاون لدول الخليج 

العربية حفظهم الله ورعاهم. 

واســتعرض رئيس هيئة األركان البحريني ســبل التعاون 

بــني القــوات املســلحة يف دول مجلــس التعــاون من رفع 

الجاهزية القتاليــة لقوات درع الجزيرة املشــرتكة، وزيادة 

التامريــن والتطبيقــات املشــرتكة بني قــوات دول املجلس 

والعمل عى توحيد املفاهيم والجهود ضمن قيادة مشرتكة، 

وذلك يف إطــار ما يجمع دول مجلس التعاون من اتفاقيات 

الدفاع العسكري املشرتك. 

الرميثي ورٔوساء أركان دول التعاون خالل اإلجتامع التشاوري                                             تصوير: سامل العامري
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طحنون بن حممد: القوات املسلحة تضطلع بدور كبري يف حماية الوطن
شهد تخريج دورتي الضباط اجلامعيني والوكالء يف كلية زايد الثاين

شــهد سمو الشــيخ طحنون بن محمد آل نهيان 

ممثل الحاكــم يف املنطقة الرشقية، حفل تخريج 

دورة الضبــاط الجامعيني الـــ30، ودورة "الوكالء 

التأهيلية" الرابعة الذي نظمته القوات املســلحة 

يف مايو املايض يف كلية زايد الثاين العســكرية يف 

مدينة العني.

كام حرض الحفل، الشــيخ هــزاع بن طحنون 

آل نهيان وكيل ديــوان ممثل الحاكم يف املنطقة 

الرشقية، وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثــي رئيــس أركان القوات املســلحة، وكبار 

قادة أفرع القوات املسلحة، والخريجون وأولياء 

أمورهم. 

وأشاد ســمو الشيخ طحنون بن محمد بالدور 

الكبــري الــذي تضطلع بــه القوات املســلحة يف 

حامية تراب الوطن والحفاظ عى املنجزات التي 

تحققت يف عهد القائد املؤسس املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله 

ثراه"، وقائد املسرية صاحب السمو الشيخ خليفة 

بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد األعى 

للقوات املســلحة "حفظه الله"، واملكانة الرفيعة 

واملتقدمــة التي حققتها عى مــدى ثالثة عقود 

منذ توحيدها يف السادس من مايو 1976.

وبدأ الحفل بعزف الســالم الوطني، ثم تالوة 

آيــات من الذكــر الحكيم، بعدها ألقى ســعادة 

اللواء الركن ســامل هالل رسور الكعبي قائد كلية 

زايد الثاين العســكرية كلمة رحــب يف مقدمتها 

بســمو راعي الحفل ورئيس األركان وكبار القادة 

واملســؤولني والحضور، مشــرياً إىل تواجدهم يف 

مصنع الرجال، الكلية التي تحمل اســم مؤســس 

االتحــاد، وباين اإلمــارات املغفور له بــإذن الله 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وذكــر قائد الكليــة أن من بــني الخريجني يف 

الدورة إخــوة لنا من مملكــة البحرين واململكة 

األردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية. واستعرض 

يف كلمته املراحل التي مر بها الخريجون، والعلوم 

التي تلقوها واملهارات العسكرية التي تساعدهم 

عى تحمل مسؤولياتهم العملية والعسكرية.

وأشاد قائد الكلية مبا بذله الخريجون من جهد 

وتحمل ظــروف التدريب املتواصــل، والضغوط 

البدنية والنفســية بروح سادها الصرب والرغبة يف 

التحصيل العلمي والعســكري، مضيفاً أنهم اآلن 

يتقنون فن القيادة واســتخدام السالح، ويدركون 

أن القيادة علم وفن وموهبة.

ويف نهاية كلمة قائد كلية زايد الثاين العسكرية 

قال "ال يسعنا يف هذه املناسبة إال أن نرفع أسمى 

آيات التهاين والتربيكات لقيادتنا الرشيدة وقواتنا 

املسلحة، مبناســبة الذكرى الـ 37 لتوحيد القوات 

املسلحة وتخريج هذه الدورات، مجددين العهد 

والوالء لصاحــب السمو الشيـــخ خليفة بن زايد 

آل نهيــان رئيس الدولة "حفظه الله"، داعني الله 

تعاىل أن يديم عى ســموه الصحة والعافية، وأن 

يحفظ اإلمارات بلد املحبة والسالم".

طحنون بن محمد يف لقطة جامعية مع الخريجني

سموه خالل تكرميه أحد الخريجني

تصوير: زايد الشامسي
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القوات البحرية حتتفل بذكرى التوحيد ويوم القوات البحرية

أقامت قيــادة القوات البحريــة احتفاالً مبناســبة الذكرى 

السابعة والثالثني لتوحيد القوات املسلحة والذي تحقق يف 

اليوم السادس من شهر مايو 1976، واالحتفال بيوم القوات 

البحرية بحضور ســعادة اللواء الركن بحري إبراهيم ســامل 

املــرشخ قائد القــوات البحرية، وذلك مبقــر قيادة القوات 

البحرية يف أبوظبي.

بدأت فعاليات االحتفال بعزف السالم الوطني ثم تليت 

آيــات عطرة من الذكر الحكيم ألقى بعدها ســعادة اللواء 

الركــن بحري إبراهيم ســامل املرشخ قائد القــوات البحرية 

كلمة بهذه املناســبة رحب فيها بالحضور، واســتعرض فيها 

مسرية القوات البحرية منذ بداية تأسيسها مشيداً باالهتامم 

الدائم الذي تلقاه من قبل قيادتنا الرشيدة.

واســتعرض قائد القوات البحرية خالل كلمته عدداً من 

املشــاريع املســتقبلية التي تنوي القوات البحرية الحصول 

عليها، مشــرياً إىل أن عملية التدريــب والتأهيل يف القوات 

البحرية تســريعى قــدم وســاق، حيث حظيــت القوات 

البحرية مبؤسسات تدريبية متقدمة تضم كافة التخصصات 

للضباط واألفراد وفق معايري علمية عالية املستوى.

ويف ختــام االحتفــال قام ســعادة اللــواء الركن بحري 

إبراهيم سامل املرشخ قائد القوات البحرية بتكريم وحدات 

القوات البحرية ومنتسبيها املتميزين.

قائد القوات البحرية يكرم أحد املتميزين خالل االحتفال                                                   تصوير عيىس الزعايب

القوات اجلوية حتتفل بالذكرى 37 لتوحيد القوات املسلحة
اعترب ســعادة اللواء الركن طيار محمد بن ســويدان سعيد 

القمــزي قائــد القوات الجويــة والدفاع الجــوي أن ذكرى 

توحيد القوات املسلحة يعيد لألذهان تلك الحكمة والنظرة 

الثاقبــة لألمور من قبل املغفور له بإذن الله تعاىل الشــيخ 

زايد بن ســلطان آل نهيان "طيــب الله ثراه". ووصف قرار 

التوحيد للقوات املســلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

بالتاريخي واملصــريي، منوهاً إىل أن القرار يعد استشــعاراً 

جديداً لحجم املســؤولية الكبرية والجسيمة، والتي تتطلب 

تقديــم النفس فداء لهذا الوطــن قبل أي مطلب أو غرض. 

جــاء ذلك خالل احتفــال القوات الجويــة والدفاع الجوي  

مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة الـ 37.

بدأ االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم ألقى 

بعدها ســعادة قائد القوات الجويــة والدفاع الجوي كلمة 

قدم فيها التهــاين وصادق مواثيق العهــد والوالء لصاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعى للقوات املســلحة "حفظه الله"، وإىل صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، وإىل إخوانهام 

أصحاب الســمو أعضاء املجلس األعى حكام اإلمارات وإىل 

الفريق أول ســمو الشــيخ محمــد بن زايــد آل نهيان ويل 

عهد أبوظبي نائب القائد األعى للقوات املســلحة مبناسبة 

الذكرى الـ 37 لتوحيد القوات املسلحة.

بعدهــا توجــه ســعادة اللــواء الركن طيــار محمد بن 

ســويدان ســعيد القمزي بكلمته إىل ضباط وضباط صف 

وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي شــاكراً لهم كل جهد 

يبذلونه لخدمة هذا الوطن الغايل وداعياً لهم أن يظلوا دامئاً 

عى العهد يحرصون عى أداء واجباتهم بكفاءة وإخالص.

بعد ذلك تــم عرض فيلم وثائقي بني مدى التطور الذي 

واكب مســرية القوات الجوية والدفاع الجوي منذ نشــأتها 

وحتى اليوم تالها عدد من القصائد الشعرية.

تعاون بني القوات املسلحة والقيادة األمريكية
استعرض سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي 

رئيس أركان القوات املســلحة، عالقات التعاون القامئة 

بني دولة اإلمارات العربيــة املتحدة والواليات املتحدة 

األمريكيــة واملتعلقة بالشــؤون العســكرية والدفاعية 

وجوانب تفعيلها وتطويرها مبا يخدم املصلحة املشرتكة، 

خالل اســتقباله يف مايو املــايض يف مكتبه، الفريق أول 

لويد جيه أوسنت قائد القيادة املركزية األمريكية.

كام تم خــالل اللقــاء، الذي حرضه عــدد من كبار 

ضباط القوات املســلحة والوفد املرافق للضيف، بحث 

عدد من املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.

                                                                                رئيس االٔركان خالل استقباله قائد القيادة املركزية االٔمريكية                                              تصوير: سامل العامري
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أحمد بن طحنون يشهد تخريج دورات مستجدين
شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد 

آل نهيــان مدير التفتيش العام بالقيــادة العامة للقوات 

املســلحة االحتفال الذي أقامه مركز تدريب املستجدين 

يف القوات املســلحة يف مايو املايض، مبناسبة تخريج عدد 

من دورات املســتجدين التابعة للقوات املسلحة ووزارة 

الداخليــة، وذلك يف مقر املركز يف مدينــة العني، بحضور 

عدد من ضباط القوات املسلحة وأولياء أمور الخريجني.

بدأ االحتفال بتالوة عطرة آليات من الذكر الحكيم، قام 

بعدها معايل اللواء الركن طيار الشــيخ أحمد بن طحنون 

آل نهيــان يرافقــه قائــد التدريــب االنفــرادي بالقوات 

املسلحة بالتفتيش عى طابور الخريجني، ثم مرور طابور 

الخريجني أمام املنصة عى هيئة استعراض عسكري ألقى 

بعدها قائد التدريب االنفرادي بالقوات املســلحة كلمة 

بهذه املناســبة رحب فيها براعي الحفل والحضور، مهنئاً 

ومبــاركاً للجميع ذكــرى توحيد القوات املســلحة الـ 37 

ومستعرضاً منهاج الدورات التدريبي.

وتوجه قائد التدريب االنفرادي بكلمته للخريجني قال 

فيها "أبــارك لكم تخرجكم هذا اليــوم، واعلموا أن آمال 

قيادتكم فيكم كبرية، وأن املســؤولية امللقاة عى أكتافكم 

عظيمة، وأن املســتوى الذي وصلتم إليه هو مثرة جهدكم 

واجتهادكــم، وكونوا أبناء مخلصني لهــذا الوطن، وابذلوا 

الغايل والنفيس يف ســبيل دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

يف ظل القيادة الرشــيدة لســيدي صاحب السمو الشيخ 

خليفــة بــن زايد آل نهيــان رئيس الدولــة القائد األعى 

للقوات املسلحة حفظه الله"، ثم توجه بالشكر والتقدير 

لكل من ســاهم يف إنجاح العملية التدريبية، من مدربني 

وإداريني والوحدات املختلفة التي مل تألو جهدا يف تقديم 

العون واملساعدة.

ويف ختــام الحفل، قام اللواء الركن طيار الشيخ أحمد 

بن طحنــون بن محمــــد آل نهيان مديـــــر التفتــيش 

العام بتوزيــع الجوائز عى املتفوقني، وتسليم الشهادات 

للخريجني، وأخــذ الصور التذكارية معهــم مهنئاً ومباركاً 

لهم تخرجهم.

أحمد بن طحنون يكرم أحد الخريجني                                                                         تصوير زايد الشاميس

»كلية راشد بن سعيد البحرية« ثانيًا يف سباق األكادمييات اإليطالية
حقق فريق كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية 

املركز الثــاين يف الســباق الذي نظمتــه األكادميية 

البحريــة اإليطاليــة بدورته الثالثــني، والذي أقيم 

مبدينــة ليفورنو اإليطالية خــالل الفرتة من 20 إىل 

28 أبريل املايض.

وتأيت مشاركة فريق كلية راشد بن سعيد البحرية 

انطالقاً من حرص القيادة العامة للقوات املســلحة 

عى املشــاركة يف مثل هذه املسابقات والفعاليات 

الرياضية التــي تنظمها مختلف وحــدات القوات 

املســلحة الشــقيقة والصديقة عى مستوى العامل 

بهدف االحتكاك واملنافســة مع تلك الفرق العاملية 

التي تكتســب مــن خاللهــا املزيد مــن الخربات 

وتوطيد عرى التعاون فيام بينها. 

وشــهد السباق الذي شــاركت فيه 26 دولة من 

خــالل أبــرز فرقها املحرتفــة التابعــة لألكادمييات 

البحرية واملعاهد العســكرية يف العامل، تألقاً ملفتاً 

ألبناء اإلمارات حيث نجحوا باقتدار يف انتزاع املركز 

الثــاين معززين بذلــك موقفهــم يف الرتتيب العام 

للسباق. 

وأهدت القيادة العامة للقوات املســلحة ممثلة 

يف فريق كلية راشــد البحرية اإلنجــاز إىل صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

"حفظه الله" وإىل الفريق أول ســمو الشيخ محمد 

بن زايــد آل نهيان ويل عهد أبوظبــي نائب القائد 

األعى للقوات املسلحة تقديراً لالهتامم الذي توليه 

قيادتنا الرشيدة للرياضة والرياضيني.

الفريق البحري لكلية راشد بن سعيد خالل مشاركته يف البطولة



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية رئيس 

مجلس أمناء جامعة أبوظبي، شهد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب 

وتنمية املجتمع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي يوم االثنني املوافق 13 مايو املايض يف 

مركز أبوظبي للمعارض احتفال جامعة أبوظبي بتخريج الدفعة السابعة والتي تضم 990 خريجاً 

وخريجة من الحاصلني عىل درجتي البكالوريوس واملاجستري، من بينهم 142 من خريجي الربامج 

األكادميية العسكرية التي تطرحها الجامعة بالتعاون مع القيادة العامة للقوات املسلحة وكلية 

القيادة واألركان املشرتكة. 

تغطية: النقيب جميل خميس السعدي
تصوير: عبدالرحمن بن عباد

القوات املسلحة وجامعة أبوظبي حتتفـالن بتخــــــــــــــــــــريج عدد من خريجي الربامج األكادميية العسكرية  
إعداد ضباط القوات املسلحة ليكونوا قادة مزودين بالعلوم العسكرية واإلسرتاتيجية
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القوات املسلحة وجامعة أبوظبي حتتفـالن بتخــــــــــــــــــــريج عدد من خريجي الربامج األكادميية العسكرية  

حرض حفل التخريج عدد من أصحاب الس��مو الش��يوخ 

واملعايل الوزراء وكبار املس��ؤولني يف الدولة وس��عادة اللواء 

الركن طيار رش��اد محمد س��امل الس��عدي قائد كلية الدفاع 

الوطن��ي وعمداء الكلي��ات وأعض��اء الهيئتني التدريس��ية 

واإلدارية، وع��دد من كبار ضباط القوات املس��لحة وأولياء 

أمور الخريجني.

وأكد معايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة 

والش��باب وتنمية املجتمع نائب رئيس مجلس أمناء جامعة 

أبوظب��ي، حرص القي��ادة الرش��يدة عىل االرتق��اء بالتعليم 

ألهميته يف تحقيق التنمية املجتمعية.

وق��ال معاليه، يف كلمة خالل حفل التخريج: »إن جامعة 

أبوظبي منذ تأسيس��ها، تنطلق يف مس��رتِها من التوجيهات 

الحكيمة لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدول��ة »حفظه الل��ه«، حي��ث يؤكّد س��موه دامئاً 

أهمية التعليم ودوره الح��ارض واملرتَقب يف تحقيق التنمية 

املجتمعية الناجحة، وإننا نفتخر ونعتّز بأن هذه التوجيهات 

الصائب��ة تأخذ طريقها الصحي��ح والواضح يف تطوير العمل، 

وبَذل الجه��ود كافة، لتحقيق األه��داف والغايات املرجوة، 

نهيان بن مبارك: 
تخريج الربامج 

العسكرية من 
جامعة أبوظبي 

ميثل إضافة نوعية 
للتعاون املشرتك 

بني اجلامعة
والقوات املسلحة

 الشيخ نهيان بن مبارك يسلم الشهادة إىل عبدالله الزعايب 

 الشيخ نهيان بن مبارك يسلم الشهادة إىل راشد العرياين 
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والتي تُجّس��د رس��الة الجامعة، وترتقي بها دامئ��اً، وبصفة 

مستمرة«.

وأع��رب معاليه عن اعت��زاز الجامع��ة واملجتمع بتخرج 

الدفع��ُة الس��ابعة ممن حصل��وا عىل درج��ة البكالوريوس 

وعدده��م 649 خريج��اً وخريجة، كام تش��مل 341 خريجاً 

وخريج��ة من الحاصلني ع��ىل درجة املاجس��تر، وأن هذه 

الدفع��ة م��ن الخريج��ني، تض��م 142 خريجاً م��ن الربامج 

العس��كرية التي تطرحه��ا الجامعة، بالتعاون م��ع القيادة 

العامة للقوات املس��لحة، وحص��ل 130 من الخريجني، عىل 

بكالوري��وس العلوم واإلدارة العس��كرية، بين��ام حصل 12 

خريجاً عىل درجة ماجستر العلوم يف إدارة املوارد البرشية، 

ما ميثل إضافة نوعية للتعاون املشرتك بني الجامعة والقوات 

املسلحة.

وق��ام معايل الش��يخ نهيان بن مب��ارك آل نهيان بتكريم 

الخريجني، وتسليمهم شهادات التخرج، بحضور سعادة عيل 

س��عيد بن حرمل الظاهري رئيس مجل��س جامعة أبوظبي 

التنفيذي. 

وقد ضمت الدفعة السابعة مجموعة جديدة من الطالب 

العس��كريني من خريجي برنامج بكالوريوس العلوم واإلدارة 

العسكرية والذي تطرحه الجامعة بالتعاون مع كلية القيادة 

واألركان املش��رتكة، والذي يهدف إىل إع��داد ضباط القوات 

املس��لحة ألن يكون��وا ق��ادة عس��كريني مزودي��ن بالعلوم 

العس��كرية واملعرفة القانونية والسياس��ية واإلس��رتاتيجية، 

واألدوات العلمية والتكنولوجية واملهارات البحثية واإلدارية 

واللغوية.

طموح..نجاح وإنجاز
وكع��ادة »درع الوطن« ش��اركت الطالب العس��كريني من 

خريجي برنام��ج بكالوري��وس العلوم واإلدارة العس��كرية 

فرحته��م، لتتع��رف ع��ىل انطباعاته��م عن الربنام��ج، وإىل 

طموحاتهم املستقبلية التي دفعتهم إىل االلتحاق به.

قال درويش س��عيد الحس��اين: »أتوجه بجزيل الش��كر 

والتقدي��ر إىل القي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة إلتاحتها 

الفرص��ة لنا لاللتحاق به��ذا الربنامج، وه��ذا يعكس حرص 

القيادة الرشيدة عىل تأهيل أبناء الوطن لألفضل نحو التقدم 

والتط��ور ومواكب��ة عرص املعرفة، كام أهن��ئ نفيس وزماليئ 

الخريج��ني بهذا االنج��از، وأتقدم بخالص الش��كر والتقدير 

واالمتن��ان إىل قي��ادة كلي��ة القي��ادة واألركان وإىل جامعة 

أبوظبي عىل جهوده��م ومتابعتهم لبناء وتأهيل أجيال من 

الش��باب متس��لحني بالعلم واملعرفة، واإلميان بالله والوفاء 

للوطن والوالء للقيادة«.

وقال عبدالله بن يعقوب الزعايب: »اعرتافاً بالفضل ألهله 

فإن��ه يكون لزاماً علينا أن نتوجه بعظيم  الش��كر وأس��مى 

آيات التقدير  إىل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة وإىل القيادة العامة للقوات املسلحة وكلية القيادة 

واألركان املش��رتكة إلتاحة الفرص��ة لنا بعد التخرج من كلية 

القيادة واألركان مبواصلة التعليم وااللتحاق بجامعة أبوظبي 

والحصول عىل الشهادات العلمية العالية، وكلنا أمل وطموح 

بأن تت��اح الفرصة لنا إلكامل الدكت��وراه، وأن نجتهد ونثابر 

حتى نصل إىل مراحل كبرة يف التعليم يك نرد بعض الجميل 

لوطننا الغايل ونخدمه بعلمنا وعملنا«.

ومثن طاهر عيىس النعيمي دعم الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة وتقدير سموه لدور املتعلمني، وقال: »إن 

القيادة العامة للقوات املس��لحة وتحقيقاً لرؤية وطموحات 

قيادتنا الرشيدة بش��أن مواصلة االرتقاء بالعنرص البرشي يف 

مختلف وحدات القوات املسلحة وتزويده بأحدث املعارف 

والعل��وم واألس��اليب التقنية والعلمية دامئاً م��ا تتيح أمامنا 

فرصاً ال متناهية للنهل من بحر العلم واملعرفة لرفد مس��رة 

التنمية«. 

وأعرب عيىس راش��د املهريي عن سعادته إلتاحة الفرصة 

لضباط القوات املسلحة بتكملة دراستهم يف جامعة أبوظبي 

وذلك لزي��ادة االطالع وصق��ل العلوم املكمل��ة مع العلوم 

العسكرية التي لديهم قائال:ً » املعرفة لدى اإلنسان ال تقف 

عن��د حد معني، أتوجه بجزيل الش��كر إىل قيادتنا الرش��يدة 

 عييس املهريي

 خالد الشاميس سامل الظاهري عيل الشحي

 عبدالله الزعايب درويش الحساين

|  العدد 497  |  يونيو 2013  |22

نحن والمجتمع



والقي��ادة العامة للقوات املس��لحة ع��ىل إتاحتهم لنا هذه 

الفرص��ة ولدعمهم الكبر لهذا امل��رشوع الدرايس الذي أتاح 

للضب��اط زيادة املعرفة والوص��ول إىل هذه النتيجة املرشفة 

الت��ي يتمناه��ا كل ضابط يف القوات املس��لحة، كام أطالب 

الجمي��ع بأن ي��ردوا الجمي��ل إىل وطنهم بالعم��ل املخلص 

والج��اد، ومبواصلة التحصي��ل العلمي، يك يظل��وا جاهزين 

ومستعدين ألداء واجبهم الوطني بكفاءة عالية«.

وأش��ار راش��د عبدالله الحبيس إىل أنه ت��م تقييم مقدار 

التحصيل من العلوم العسكرية التي نالها الضباط امللتحقون 

بجامع��ة أبوظبي من الكليات العس��كرية وال��دورات وتم 

إعطاؤهم عىل ضوئها معلومات إضافية يف الجامعة ليحصلوا 

عىل الش��هادة العلمية الت��ي حصلوا عليها عن��د تخرجهم، 

معرب��اً عن س��عادته للحصول عىل هذه الش��هادة العلمية 

واملعلومات القيمة والتي تس��اعدهم يف تكملة مش��وارهم 

العسكري.

وقال سامل مطر الظاهري: »إن برنامج الدراسة يف جامعة 

أبوظبي يخدم العس��كريني ويرفع من مستواهم التعليمي، 

وه��ذا إن دل فإمنا يدل عىل اهتامم القيادة الرش��يدة برفع 

كفاءة منتس��بي القوات املس��لحة ورفع مستواهم الدرايس 

والذي بدوره يؤدي إىل زيادة املدارك«.

أما عيل س��ليامن الش��حي الطالب يف برنامج املاجستر 

- تخصص م��وارد برشية - فقد قال: »أض��اف هذا الربنامج 

ملنتس��بي القوات املس��لحة العديد من املهارات والتي يتم 

اس��تثامرها واالس��تفادة منه��ا يف مجال العمل العس��كري 

وتطوير الكفاءات واملهارات والقدرات، وأنصح جميع ضباط 

القوات املس��لحة باس��تثامر الوقت والفرصة للحصول عىل 

الشهادات العلمية العليا«.

وق��ال جمعة الطنيجي : »بفضل التوجيه الدائم من قبل 

قيادتنا الرش��يدة وحثهم عىل التعلم والعلم تم إلحاقنا من 

قب��ل القيادة العامة للقوات املس��لحة للدراس��ة يف جامعة 

أبوظب��ي للوص��ول إىل اله��دف الطموح، ومن ه��ذا املنرب 

ويف ه��ذا اليوم أح��ث جميع خريجي الكليات العس��كرية 

لالس��تفادة من هذه الفرصة وهذا العلم وتسخره ملصلحة 

الوطن وقواتنا املسلحة«.

وأضاف محمد حس��ن الش��مييل م��ن منتس��بي وزارة 

الداخلي��ة أح��د خريجي كلي��ة القيادة واألركان املش��رتكة 

والحاصل عىل ش��هادة املاجس��تر من جامعة أبوظبي قائالً: 

»بداية أتقدم بجزيل الش��كر والتقدير لسيدي الفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة عىل إتاح��ة الفرصة لضباط 

وزارة الداخلية لاللتحاق يف كلية القيادة واألركان املش��رتكة 

أس��وة بضب��اط الق��وات املس��لحة والتخرج منه��ا كضباط 

أركان، ومن ثم تكملة الدراس��ة ضم��ن الربنامج الدرايس يف 

إطار التعاون بني القيادة العامة للقوات املس��لحة وجامعة 

أبوظبي للحصول عىل الدرج��ات العلمية العالية«، وأضاف 

»أن جميع األمور كلها ولله الحمد ميرسة ومس��هلة مبتابعة 

من القيادة العامة للقوات املسلحة والدعم الال محدود من 

قيادة كلية قيادة األركان املشرتكة«.

وقال نارص مشبب العتيبي: »لقد كان الحصول عىل هذه 

الش��هادة العلمية حلمنا، وبفضل من الله س��بحانه وتعاىل 

والقيادة العامة للقوات املس��لحة أتيح��ت لنا الفرصة بعد 

هذا املش��وار العس��كري الطويل للدراسة يف رحاب جامعة 

أبوظبي والحصول عىل هذه الشهادة العلمية لتكون إضافة 

جيدة لخرباتنا«.

وق��ال خال��د ع��وض الش��اميس الحاصل عىل ش��هادة 

املاجس��تر: »نترشف جميعاً أن نكون من الدفعة األوىل من 

العس��كريني الحاصلني ع��ىل برنامج املاجس��تر من جامعة 

أبوظب��ي، وهذا ميثل قفزة نوعية متكننا من التس��لح بالعلم 

والخربة وصقل املهارات العسكرية«.

محم��د صال��ح الس��ويدي ق��ال: »قامت كلي��ة القيادة 

واألركان بعمل برنامج يواكب العسكريني الضباط لتأهيلهم 

ووضعهم يف الدرجات العلمية العليا، أما بالنسبة لطموحي 

بعد االنتهاء من ش��هادة املاجس��تر هذه، فأمتنى أن أكمل 

دراس��تي للحص��ول عىل درج��ة الدكتوراه، ومن ثم أس��خر 

علمي ومعرفتي لخدمة الوطن وتقديم الغايل والنفيس من 

أجله«•

 طاهر النعيمي

 محمد الشمييل محمد السويدي راشد الحبيس

 نارص مشبب العتيبي  جمعة الطنيجي
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انطالقاً من السياسة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف إعدادها للكوادر الوطنية 

االحتياطية يف املجال العسكري، شاركت القوات املسلحة مع وزارة الداخلية، ومجلس أبوظبي 

للتعليم، يف برنامج الرتبية الوطنية "البيارق" والذي يعترب األول من نوعه يف الرتبية العسكرية 

والعلوم الرشطية واملهارات الحياتية.

تغطية: مريــم الشحي، أسمـــاء احلمادي
تصوير: عبدالرحمن بن عباد، زايد الشامسي، هنيدي الصريدي

الرتبية العسكرية للطالبات....رؤى وتطلــــــــــــــــــــــعات خلدمة الوطن والذات 
البيارق الربنامج األول من نوعه يف الرتبية الوطنية

» الرتبية العسكرية نهج للتدريب والتهذيب واإلعداد وغرس الوالء للوطن، 

والثقة يف نفوس الناشئة، مع اإلحساس باملسؤولية «
 زايد بن سلطـان آل نهيان
 طيب اهلل ثراه
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الرتبية العسكرية للطالبات....رؤى وتطلــــــــــــــــــــــعات خلدمة الوطن والذات 
البيارق الربنامج األول من نوعه يف الرتبية الوطنية

 حيث يجس��د برنامج »البيارق« للرتبية العسكرية رؤية 

قيادتنا العليا يف تزويد جميع أبناء وبنات الوطن بالروح 

الوطنية والوالء واالنت��امء لديهم، كام أوجد تقديراً لرمز 

الوط��ن متمثالً بعل��م الدولة، باإلضاف��ة لخلق جيل من 

الش��باب قادر ع��ى تحمل املس��ؤولية والدفاع عن أمن 

ومكتسبات البالد. 

ما يعنيه برنامج »البيارق« 
إن تطبي��ق برنام��ج البي��ارق أو الرتبي��ة الوطنية، جاء 

ترجم��ة ميدانية لتوجيهات الفريق أول س��مو الش��يخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 

األعى للق��وات املس��لحة، حيث يح��رص الربنامج عى 

غرس الثقافة العس��كرية وحب الوطن ومبادئ االلتزام 

واالنضب��اط يف نفوس الطلبة املواطنني، إىل جانب تعزيز 

القيم الدينية والخلقية، وترس��يخ حب العمل الجامعي 

والتعاون.

الربنامج الذي بدأ تطبيق��ه يف املرحلة الثانوية للبنني 

واإلناث، يلقى تفاعالً كبرياً يف امليدان الرتبوي السيام من 

الطلبة الذين بدأوا تلقي دروس نظرية وتطبيقية بواقع 

حصة دراس��ية نظرية وأخ��رى عملية من كل أس��بوع، 

ابتداء من الصف العارش حتى الثاين عرش.

فاملواد الت��ي يتلقاها الطلبة أثناء تدريبهم، تش��تمل 

عى العل��وم واملعرفة يف املجاالت العس��كرية، والعلوم 

الرشطي��ة، والرتبي��ة البدني��ة، وامله��ارات املختلفة التي 

يحتاجها الطال��ب يف حياته اليومي��ة، باإلضافة إىل مبدأ 

مه��م، أال وهو تهذي��ب النف��وس يف األمور الس��لوكية 

واالنضباطي��ة التي يحث عليها ديننا اإلس��المي الحنيف 

وعاداتنا اإلماراتية العربية األصيلة.

والربنام��ج ترعاه القي��ادة العامة للقوات املس��لحة، 

متمثلة يف مديري��ة التدريب، ووزارة الداخلية، ومجلس 

أبوظب��ي للتعلي��م، وتق��وم بتنفي��ذه رشكة »ش��اهني«، 

وجميعها جهات ال تدخر جهداً يف سبيل االرتقاء بالربنامج 

والوصول به إىل مرحلة التميز، خاصة أنه مطبق يف كثري 

من الدول األوروبية املتقدمة.

أهداف برنامج البيارق 
يهدف الربنامج إىل تربية األجيال وإعدادها إعداداً تربوياً 

عس��كرياً عام��اً، والهدف اله��ام الذي تس��عى لتحقيقه 

الدولة بإدخال الرتبي�����ة العسكري����ة جنباً إىل جن��ب 

مع املناهج الدراسية، ه���و اختص���ار فرتات التدري���ب 

عند انخراطهم يف س��لك الق��وات املسلحة والرشطية، أو 

االلتح��اق مبج��االت التنمية األخرى أو البق��اء كاحتياط 

ُمدرب ميك���ن االستف���ادة منه عن���د الرضورة.

درع الوط��ن تلتق��ي ع��دداً من املس��ئولني 
العسكريني واألكادمييني والطلبة

بداي��ة التقت املجل��ة مع العقيد رك��ن حقوقي/ محمد 

محف���وظ الشحي من مديرية التدريب تحدث يف لقائه 

عن فكرة تدري��ب طالب امل�����دارس باملعس�������كرات 

) الربيع والصيف ( والتي بدأت يف عام 2007 بتوجيهات 

القي��ادة العليا إلعداد قوة احتياط عس��كرية مؤلفة من 

شباب الوطن يتم تأهيلها عن طريق معسكرات تدريبية 

خارجية، بقصد اس��تثامر إجازة الطال��ب لتعود بالفائدة 

عليه وعى املجتمع عى حد س��واء، مساهامً ذلك يف بناء 

شخصيته، وتنمية إحساس��ة باملسؤولية تجاه وطنه، كام 

تكسبه مهارات ميدانية وعسكرية، وتغرس روح التنافس 

والتع��اون والعمل ضم��ن روح الفريق م��ع زمالئه من 

الطلبة املتدربني.

وم��ن أجل ذلك يت��م تنظيم هذه املعس��كرات حالياً 

بع��دد )9( معس��كرات تدريبي��ة موزعة ع��ى قيادات 

القوات املس��لحة كل منها يقوم بتدريب من 600-100 

طال��ب ينتمون إىل عدد )55( مدرس��ة حكومية ومعهد 

التكنولوجي��ا التطبيقية، تس��تمر ملدة س��تة أس��ابيع يف 

الس��نة عى أن يكون أس��بوعان يف إجازة الربيع وأربعة 

أس��ابيع يف إجازة الصيف، وتطبق خ��الل فرتة التدريب 

منهاج مدروس ومصمم بشكل جيد يتناسب مع قدرات 

الط��الب، حيث تم وضعه من جه��ات مختصة بالقوات 

املس��لحة بهدف إيصال الطالب إىل مستويات عالية من 

التدريب األسايس. 

 وإذا قمن��ا باس��تعراض أع��داد امل��دارس الحكومية 

ومعاهد التكنولوجيا التي اس��تفادت من تدريب طالبها 
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يف ه��ذه املعس��كرات نجده��ا يف تزاي��د مس��تمر منذ 

الب��دء بإقامتها، حيث ملس��نا إلحاح الطلبة وتنافس��هم 

يف االلتح��اق به��ا، مام خل��ق بيئة تفاعلي��ة صحية بني 

القوات املس��لحة واملجتمع، ك��ام أن هناك توجه لزيادة 

عدد املعس��كرات لطالب امل��دارس الحكومية يف إمارات 

الدولة األخرى خالل الس��نوات القادمة، بحيث تستطيع 

اس��تيعاب األعداد املتزايدة للمدارس امللتحقة بالربنامج 

والتي يتوقع أن تصل إىل )79( مدرس��ة ومعهداً يف العام 

الدرايس القادم 2013 - 2014 .

 العقيد ركن محمد الشحي

فوائد الربنامج وأهميته
أض��اف العقيد محمد الش��حي أن هن��اك فوائد عديدة 

يجنيه��ا الطالب من التدريب أهمه��ا، قضاء وقت الفراغ 

أثن��اء اإلج��ازات بتعلم أمور تفي��ده وتفي��د وطنه، مع 

اكتساب مهارات فردية تتفاوت مستوياتها من طالب إىل 

آخر حسب قدراتهم واهتامماتهم، وأهم فائدة تذكر هي 

كيفية التعايش يف البيئة العس��كرية التي تتسم بالضبط 

والربط العس��كري وتنظي��م الوقت وتحمل املس��ؤولية 

وزرع روح التعاون والعمل بحامس وجد.

والربنامج يش��مل حالياً جميع م��دارس إمارة أبوظبي 

ورأس الخيم��ة وبعض م��دارس ديب والفج��رية وعجامن 

وأم القيوي��ن، ومعاهد التكنولوجي��ا التطبيقية ومدارس 

الثانوية التقنية يف جميع إمارات الدولة بنني وبنات.

وأكد أن هناك نظرة مستقبلية لتطوير الربنامج بحيث 

يش��مل كافة طالب مدارس الدولة، ويدمج يف إطار واحد 

م��ع فرتيت تدريب الربيع والصي��ف، ووضع حوافز مادية 

ومعنوية مدروسة ليستفيد منها الطالب بشكل أفضل.

مرشفة الرتبية العسكرية 
أك��دت مرشف��ة الرتبية العس��كرية عفاف الج��اوي بأن 

م��رشوع تدريب الطالبات اإلناث بدأ منذ أربع س��نوات 

يف م��دارس الثانوي��ة العامة للطالب��ات يف كالً من مدينة 

أبوظب��ي والعني، واملنطق��ة الغربية، باإلضاف��ة إىل إمارة 

عجامن، وتحدثت عفاف الج��اوي مرشفة برنامج الرتبية 

الوطني��ة » البيارق« للطالبات ع��ن بدايات إرشافها عى 

الربنام��ج ، موضح��ة الصعوبات الت��ي واجهتهم يف بداية 

األم��ر، وقالت: »بأن الربنام��ج وكأي برنامج جديد يطبق 

الب��د أن يواجه بعض الصعوبات الت��ي تلخصت يف عدم 

تقبل الطالبات وأولياء أمورهن لفكرة الرتبية العس��كرية 

وتطبي��ق الربامج العملي��ة والتدريبية، وع��دم االنضباط 

يف الحض��ور والغياب، وع��دم االلتزام بالزي العس��كري، 

والتقاع��س ع��ن أداء الواجب��ات، ولكن - ولل��ه الحمد- 

 الطالبات أثناء الرماية

رشوط االلتحاق ومكافآت االنتساب
وع��ن كيفية التح��اق طلبة امل��دارس الحكومي��ة بهذه 

املعس��كرات أش��ار العقيد محمد الش��حي أنها تتم عن 

طري��ق الضباط املرشفني عى امل��دارس الحكومية حيث 

يق��وم املرشف باملرور عى املدرس��ة ووض��ع إعالن ومن 

ثم يق��وم باإلج��راءات األخرى من طل��ب وثائق وعمل 

الفحوص��ات الطبي��ة الالزم��ة،  كام تقوم ش��عبة الرتبية 

العس��كرية بإصدار تعليامت متكامل��ة توزع عى طالب 

املدارس الحكومية واملعاهد واملدارس واملراكز العسكرية، 

وتح��دد واجبات ومهام كل مديري��ات ووحدات القوات 

املسلحة تجاه هذا املعسكر للعمل عى إنجاحه.

وأش��ار العقيد الش��حي أن مديري��ة التدريب تقوم 

مبتابع��ة التدري��ب يف كل جوانب��ه من حي��ث اإلرشاف 

وتقييم املس��توى وتقديم اإلس��ناد لرشكة »الش��اهني« 

عن طريق توفري مس��اعدات التدريب وتجهيز الطالب 

باحتياجاته��م جميعها كاملالبس واملهامت العس��كرية 

والتجهي��زات الالزمة لذلك، باإلضاف��ة إىل حجز ميادين 

التدريب ومرافقها.

وأوض��ح أن املديري��ة تق����وم أيضاً بعم��ل زيارات 

ميداني����ة للم��دارس الحكومي��ة وذل��ك إلب��راز دور 

ع��ى   للوق����وف  العس��كرية  الرتبي����ة  وأهمي�����ة 

الصعوب��ات واملشاكل التي تواجه تلك املدارس وتنسيق 

الجه��ود اليجاد الحلول املناس��بة له��ا، كام أن املديرية 

تقوم بب���ث روح املنافس��ة بني املدارس املش��اركة عن 

طري��ق تكريم م��دراء امل��دارس يف حفل نهاي��ة العام 

الدرايس للذي���ن متيزوا خالله برفع مس��توى التدريب 

والكف��اءة ب��ني طالبه���م ومدى اتقانه��م للمهارات يف 

العرض العس��كري، وال يستثنى من التكريم طالب ذوي 

االحتياجا���ت الخاصة املتميزين يف الرتبية العس��كرية 

عن طريق تحفيزهم ورفع مس��تواهم التدريبي لزيادة 

وع��ي واهتم��ام املجتم��ع باحتياجاتهم ، فهم عن���رص 

فعال يف املجتمع ال يقلون أهمية عن غريهم.

الرتبية العسكرية

نش��أت فكرة الرتبية العسكرية أبان حرب تحرير 
الكوي��ت به��دف اس��تثامر الدواف��ع الوطني��ة، 
وذل��ك عىل ش��كل تجرب��ة للتدريب العس��كري 
املنظ��م لطالب املرحل��ة الثانوية  نظ��راً إلمكانية 
إخضاعه��م ملنه��اج تدريب��ي منتظم خ��الل فرتة 
الدراسة، تأسست ش��عبة الرتبية العسكرية بداية 
الع��ام ال��داريس 1993-1994، التابع��ة للقيادة 
العامة للقوات املس��لحة ل��إرشاف عىل التدريب 
العس��كري، واحتضنت مدرس��ة خليفة بن زاي��د 
يف مدين�����ة أب��و ظبي التجرب��ة األوىل للتدريب 
العس��كري، وقد تم تخري��ج أول دفعة من طلبة 
امل��دارس تحت رعاية الفريق أول س��مو الش��يخ 
محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائ��د األعىل للقوات املس��لحة يف نهاي��ة العام 
الدرايس 1994، وقد بدأ تنظيم معسكرات للطلبة 
يف الربي��ع والصيف من أجل الوصول بالطالب إىل 
مس��توى فرد مقات��ل بالقوات املس��لحة منذ عام 
2007 إىل اآلن، ويف عام 2008 تم اسناد التدريب 
إىل رشكة ش��اهني ضم��ن برنامج الرتبي��ة الوطنية 

لطالب املدارس )البيارق(.
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تج��اوزت الطالبات تلك الصعوبات ش��يئاً فش��يئاً وذلك 

عن طريق ن��رش التوعية بأهمية الرتبية العس��كرية بني 

الطالب��ات وأولياء أمورهن، حتى أصبح الربنامج من أحب 

الربامج إىل الطالبات يف الوقت الحايل.

ر مدرسة أم عاماّ
 من خ��الل هذا التحقيق، التقين��ا مبجموعة من مديرات 

وطالب��ات مدارس أبوظبي لتس��ليط الض��وء عى مهامهم 

وأدوارهم يف برنام��ج »البيارق«، فتحدثت الدكتورة أمينة 

ر عن البداية قائلة: »أنه وقبل  املاجد مديرة مدرسة أم عاماّ

أربع سنوات طرح الربنامج كفكرة، ولكنه اليوم أصبح فعالً 

مامرساً وبرنامجاً مطبقاً، بُذلت فيه جهود متبادلة من قبل 

برنامج البي��ارق وإدارات املدارس والطالبات، فهو برنامج 

يستحق االهتامم والرعاية نتيجة للجهود املبذولة واملبالغ 

املادية التي رصفت عليه من الدولة ليحقق هدفه األسمى 

وهو حامية الوطن، وأوضحت أن املدرس��ة يف بداية األمر 

قد واجهت عدة صعوبات كتخوف أولياء األمور واعرتاضهم 

من تأثري الزي العسكري عى سلوكيات الطالبات وتشبههن 

بالرجال، ولكننا تقبلنا ذل��ك بصدر رحب، وقمنا  بتطبيق 

نظام��ني، األول تقديم دعوة عامة ألولي��اء األمور )أمهات 

وآباء( ل��رشح برنامج البيارق واله��دف منه واإلجابة عى 

جميع تساؤالتهم واستفس��اراتهم وتخوفاتهم، فيام يخص 

الزي العسكري وبأنه لباس ال يخالف تقاليد مجتمعنا، كام 

أن التدريبات العس��كرية تقام يف الس��احة املدرسية أو يف 

قاعات مغلقة عى أي��دي مدربات إناث، أما النظام الثاين 

فكان مقابلة أولياء األمور بشكل فردي ومحاولة امتصاص 

خوفهم بإبراز محاسن الربنامج وتأثريه االيجايب عى سلوك 

الطالب��ات، كام واجهتن��ا صعوبات أخرى م��ن الطالبات 

أنفسهن يف طريقة ارتداء الزي العسكري، ولكننا استطعنا 

حل تلك املشكلة مع الطالبات.

وت��رى الدكتورة أمين��ة املاجد،أنه م��ن الرضوري ألي 

مديرة ومدرس��ة اإلملام الكامل بكل تفاصيل الربنامج الذي 

يعط��ى للطالبات، عن طري��ق حضورها املفاج��ئ أحيانا 

للحصة ملعرفة املعلومات التي تتلقاها الطالبات واالجتامع 

بهن لقياس مدى اس��تفادتهن ورضاهن عن حصة الرتبية 

العسكرية، كام أنه من الرضوري االلتقاء مبدربات الربنامج 

ملعرفة الخطة األس��بوعية للربنامج والوقوف عى ما ميكن 

لإلدارة أن توفره وتقدمه من احتياجات وتسهيالت.

مدرسة القادسية
 تحدثت األستاذة سهيلة املحرييب مديرة مدرسة القادسية 

عن الربنامج قائل��ة:« طباّق برنامج البيارق عى املدرس��ة 

منذ ثالث س��نوات، تلبيًة لطلب مجلس أبوظبي للتعليم، 

واس��تبداالً لحصة الرتبي��ة البدنية وإح��دى حصص مادة 

اللغ��ة اإلنجليزية، حيث تم تنظيم الحصص مبا ال يتعارض 

م��ع الجدول ال��درايس، وهي ترى من وجه��ة نظرها »أن 

برنامج البيارق أضاف الكثري للميدان الرتبوي واملدرس��ة، 

فقد طور ش��خصية الطالب��ات لألفضل، كام ع��زز لديهن 

الش��عور بالوالء واالنتامء للوطن، وكان ذلك مالحظاً أثناء 

تحية العلم التي يؤدينها بحامس مع العروض العس��كرية 

الصباحي��ة، األمر الذي خلق نوع من الجذب والتش��ويق 

لجميع طالبات املدرسة .

مدرسة سالمة بنت بطي
وترى األس��تاذة مريم الش��اميس- مديرة مدرس��ة سالمة 

بنت بطي- أن فكرة تناول برنامج البيارق تجربة جديدة 

البد من األخذ بها ملعرفة محاسنها ومساوئها، وقد ملست 

نجاحها وتطورها خالل هذه السنوات، يف املقابل واجهت 

التخوف والحذر من قبل أولي��اء األمور والطالبات الذين 

يرفضون التغيري بسبب خوفهم من العواقب التي قد تأيت 

من جراءه فب��دأت بالتغلب عى ذلك عن طريق اجتامع 

تعريف��ي بربنامج البي��ارق، بحضور عدد م��ن القيادات 

النسائية من مدرسة خولة بنت األزور العسكرية واإلجابة 

عى التس��اؤالت وتصحي��ح بعض األف��كار الخاطئة التي 

تش��كلت يف أذهان األهايل عن الربنام��ج كونه قد يؤدي 

إىل االختالط بالش��باب، ورفضهم للزي العسكري الذي ال 

يتناس��ب مع الزي التقليدي للفتاة اإلماراتية املحتش��م، 

ومع مرور الوقت اس��تطاع الربنام��ج الحصول عى الرضا 

واالستحس��ان منه��م مبا وج��دوا فيه من نتائج حس��نة، 

وأكدت األس��تاذة الش��اميس عى أن الرتبية العس��كرية 

ليس��ت باللباس فق��ط؛ بل بالتدريب��ات والضبط والربط 

واملعلومات األمنية املرتبطة بالربنامج، األمر الذي سيؤدي 

لتأهي��ل الطالب��ات ليصبح��ن جنديات املس��تقبل ليكناّ 

قادرات عى حامية الوطن يف أي حال من األحوال.

الطالبات وتجربة الرتبية العسكرية
تحدثت الطالب��ة )العنود( بأن الربنام��ج واجه يف بدايته 

اع��رتاض م��ن الطالب��ات، ولك��ن بع��د وض��وح أهداف 

الربنام��ج والغرض األس��ايس منه وهو حامي��ة الوطن، تم 

تقبل الربنامج بحامس، أم��ا الطالبة )تهاين( أوضحت أنها 

تخوفت من الس��نة األوىل للعسكرية ملا تناقلته الطالبات 

من صعوبة الربنامج، ولكن تالىش هذا الخوف بعد خوض 

تجربة الربنامج، ورحبت الطالبة )صفية( بالربنامج قائلة: 

أن البيئة العسكرية ليس��ت بغريبة عليها،وذلك لنشأتها 

يف بيت عس��كري فوالدها عس��كري وبعض أفراد أرستها 

يعملون يف القوات املس��لحة، ووالده��ا يتخذ من متارين 

الضغ��ط عقاب إلخوانه��ا يف بعض األحيان، أم��ا  الطالبة 

)ن��ورة( والتي تعاين من زيادة الوزن غري أن األمر مل يقف 

عائقاً أمام مامرس��تها للتدريبات العس��كرية مبساع���دة 

فري��ق التدري��ب، حيث ت��م إعطائه���ا ع��دة محاوالت 

للوصول ملس��توى اللياقة املطلوب وذل��ك بالتدرج بأداء 

التامرين•

هدف الربنامج تنمية 
الوعي العسكري 

واالنضباط للطالب 
وتأهيلهم ليكونوا 

حماة للوطن

 تكريم ذوي االحتياجات الخاصة

 مديرة مدرسة أم عامر-أمينة املاجد
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وانطالق��اً من إلتزام مجل��ة "درع الوطن" بتغطية كافة 

أنش��طة وفعاليات القوات املسلحة يف الداخل والخارج 

كان م��ن الطبيعي وامللحقي��ات العس��كرية اإلماراتية 

تحتفل بالذكرى ال�37 لتوحيد القوات املسلحة أن تكون 

املجل��ة يف قلب الحدث تنقل لقرائه��ا ومتابعيها بالقلم 

والصورة فعاليات هذه االحتفاالت.

واشنطن
أقامت س��فارة الدولة لدى الواليات املتحدة األمريكية 

حفل اس��تقبال مبناس��بة الذكرى ال�37 لتوحيد القوات 

املس��لحة وذلك مبقر الس��فارة يف العاصم��ة األمريكية 

بواش��نطن، وذلك بحضور يوس��ف مانع العتيبة س��فري 

الدولة لدى الوالي��ات املتحدة األمريكية والعقيد الركن 

عبدالرحمن املازمي امللحق العس��كري للدولة، ضيوف 

الحفل من س��فراء الدول املعتمدين يف واش��نطن وكبار 

ضباط القوات املسلحة األمريكية وامللحقني العسكريني 

املعتمدين لدى الواليات املتحدة بجانب عدد من كبار 

املس��ؤولني يف الحكومة األمريكية ومن أعضاء السلكني 

الدبلومايس والقنصيل.

واس��تعرض س��عادة يوس��ف العتيبة خ��الل الحفل 

منجزات القوات املس��لحة اإلماراتي��ة وأدوارها الرائدة، 

معرب��اً عن فخره مبنتس��بي القوات املس��لحة، ومثن ما 

وصلت إليه القوات املس��لحة الت��ي أصبحت اليوم من 

أفضل الجيوش تجهيزاً ومن أكرثها تطوراً بفضل النظرة 

الثاقبة للقيادة الرش��يدة بالدولة برئاسة سيدى صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدول 

القائد األعىل للقوات  املسلحة.

من جانبه ق��دم العقيد الركن املازمي التهنئة لقيادة 

احتفاالت واسعة نظمتها 

امللحقيات العسكرية اإلماراتية 

مبناسبة الذكرى الـ37 لتوحيد 

القوات املسلحة، بحضور كبار 

املسؤولني وأعضاء السلكني 

الدبلومايس والقنصيل الذين قدموا 

التهاين باملناسبة إىل سيدي صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املسلحة -حفظه الله- 

وسيدي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب –رعاه الله- وسيدي 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة معربني 

عن متنياتهم لإلمارات قيادة وشعباً 

املزيد من التقدم واالزدهار. 

تغطية:الرائد ركن/ يوسف 
جمعة احلداد
تصوير: علي اجلنيبي

امللحقيات العسكرية حتتفل بذكرى توحيد القــــــــــــــــــــــــــــوات املسلحة الـ 37  
املدعوون يعربون عن أمنياتهم لإلمارات مبزيد من التقدم واالزدهار
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القوات املسلحة 
أصبحت اليوم من 

أفضل اجليوش 
جتهيزًا ومن أكرثها 

تطورًا بفضل النظرة 
الثاقبة للقيادة 

الرشيدة

امللحقيات العسكرية حتتفل بذكرى توحيد القــــــــــــــــــــــــــــوات املسلحة الـ 37  

الدولة الرشيدة بهذه املناسبة التاريخية، مرحباً بحضور 

الحفل من كبار املسؤولني والضباط من القوات املسلحة 

األمريكية، متطلعاً ملواصلة التعاون الوثيق بني اإلمارات 

والواليات املتحدة لتحقيق الهدف املش��رك واملتمثل يف 

تعزيز األمن والسلم مبا يحقق مصلحة البلدين.

لندن
أقامت امللحقية العس��كرية يف اململك��ة املتحدة حفل 

استقبال مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة السابعة 

والثالثني، وكان يف استقبال الضيوف سعادة عبدالرحمن 

املطيوعي س��فري الدولة ل��دى اململكة املتحدة وامللحق 

العس��كري العميد الركن طيار إس��اعيل أمني العويض 

والدبلوماس��يني العاملني بالس��فارة وع��دد من ضباط 

الق��وات املس��لحة ومجموعة م��ن الطلب��ة اإلماراتيني 

الدارسني يف بريطانيا.

ح��ر االحتفال مع��ايل فليب هامون��د وزير الدفاع 

الربيطاين وفليب دون وزي��ر املعدات الدفاعية والدعم 

والتكنولوجيا واندرو روبثان وزير الدولة لشؤون القوات 

املسلحة الربيطانية وعدد من كبار امللحقني العسكريني 

وس��فراء ال��دول العربي��ة واألجنبي��ة املعتمدين لدى 

اململكة املتحدة وعدد من كبار الش��خصيات السياسية 

واألكادميية واإلجتاعية ورجال األعال.

باكستان
أقامت امللحقية العسكرية لإلمارات يف إسالم أباد حفل 

اس��تقبال مبناس��بة الذكرى الس��ابعة والثالثني لتوحيد 

القوات املس��لحة، وكان يف اس��تقبال الضيوف س��عادة 

عيىس النعيمي س��فري الدولة يف إس��الم أب��اد، والعقيد 

الركن غان��م عيل آل ع��يل امللحق العس��كري وأعضاء 

السفارة وامللحقية العسكرية.

 امللحقية العسكرية يف اململكة املتحدة تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة

 سفارة الدولة لدى واشنطن تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة
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حر الحفل رئيس لجنة رؤساء القيادات العسكرية 

املش��ركة يف باكس��تان الفريق خالد ش��ميم ممثالً عن 

الق��وات املس��لحة الباكس��تانية، يرافقه رئي��س أركان 

القوات البحرية األمريال آصف س��انديال وعدد من كبار 

الق��ادة العس��كريني والس��فراء وامللحقني العس��كريني 

والشخصيات الباكستانية والطالب الدارسني يف باكستان.

وبهذه املناسبة قال الفريق شميم بأنه يشعر بالفخر 

واالعتزاز وهو يش��ارك اإلمارات احتفاالتها بيوم توحيد 

القوات املس��لحة، ووصفها بأنها أق��رب دولة إىل قلوب 

الباكستانيني وتربط البلدين عالقات مميزة ومثالية، كا 

أعرب عن تقديره للدور الرائد الذي تضطلع به القوات 

املس��لحة لدولة اإلمارات يف دعم السلم واألمن العاملي 

إىل جانب قيامها مبهام إنسانية.

برلني
أقام��ت امللحقي��ة العس��كرية لإلم��ارات يف جمهورية 

أملاني��ا االتحادية احتفاالً  بالذكرى ال�37 لتوحيد القوات 

املس��لحة، مببن��ى الس��فارة يف برلني، وكان يف اس��تقبال 

الضي��وف س��عادة جمع��ه الجنيبي س��فري الدولة لدى 

جمهوري��ة أملانيا االتحادية، العميد الركن عيىس راش��د 

آل عيل امللحق العس��كري وأعضاء الس��فارة وامللحقية 

العسكرية.

الدف��اع  وزارة  كب��ار ضب��اط  االحتف��ال  ش��ارك يف 

األملانية ورؤس��اء البعثات وأعضاء الس��لك الدبلومايس 

وامللحقون العس��كريون العرب واألجان��ب املعتمدون 

ل��دى الجمهوري��ة األملاني��ة وعدد كبري من املس��ؤولني 

يف املؤسس��ات الرس��مية اإلعالمي��ة األملاني��ة، باإلضافة 

إىل املواطنني والدارس��ني اإلماراتي��ني املقيمني يف أملانيا، 

الذي��ن عربوا جميعاً عن اعتزازهم بالدور الذي تقوم به 

اإلمارات بشكل عام، والقوات املسلحة بشكل خاص، يف 

دعم السلم والعدل واألمن العاملي.

الصني
أقامت س��فارة الدولة وامللحقية العس��كرية بجمهورية 

الصني الش��عبية حفل اس��تقبال مبناس��بة الذكرى ال�37 

لتوحي��د القوات املس��لحة بحضور س��عادة عمر أحمد 

البيطار س��فري الدولة لدى الص��ني والعميد الركن طيار 

خالد باحسني امللحق العسكري للدولة.

حر الحفل وفد عس��كري رفيع املس��توى من كبار 

قادة وضباط جيش التحرير الش��عبي الصيني برئاس��ة 

الفريق تش��انغ جيان بينغ نائب قائ��د القوات الجوية 

لجي��ش التحرير الش��عبي الصيني وأصحاب الس��عادة 

الس��فراء والدبلوماسيون وامللحقون العسكريون العرب 

واألجانب املعتمدون وطلبة الدولة الدارسون يف الصني.

أشار س��فري الدولة إىل أن عالقات الصداقة والتعاون 

القامئة ب��ني الصني واإلمارات ش��هدت تط��وراً ملحوظاً 

بفضل الجهود املخلصة لقياديت الدولتني وما زلنا نتطلع 

لقطف مزيد م��ن مثار هذا التعاون الذي غطى ش��تى 

املجاالت عىل أس��س االحرام املتبادل واملنفعة املشركة 

ما يبرش مبستقبل واعد للدولتني والشعبني.

أسبانيا
أقام��ت امللحقي��ة العس��كرية للدول��ة ل��دى اململكة 

اإلس��بانية بالتنسيق مع سفارة اإلمارات يف مدريد حفل 

استقبال مبناسبة الذكرى ال�37 لتوحيد القوات املسلحة. 

وكان��ت الدكتورة حصة العتيبة س��فرية الدولة، والعقيد 

طيار جاسم الجسمي امللحق العسكري وأعضاء السفارة 

وامللحقية العسكرية يف استقبال املدعوين.

ح��ر الحفل م��ن الجانب اإلس��باين مدي��ر مكتب 

املعلوم��ات الخارجية بوزارة الدفاع ممثالً عن الحكومة 

األس��بانية إىل جانب مس��ؤولني من وزارة الدفاع وهيئة 

أركان القوات املس��لحة األس��بانية وكبار الشخصيات يف 

املجاالت السياس��ية واالقتصادية واالجتاعية والثقافية 

ومنظ��ات املجتم��ع امل��دين ورج��ال األع��ال ورجال 

الصحافة واإلعالم، كا حر الحفل س��فراء دول مجلس 

التع��اون الخليج��ي والس��فراء الع��رب املعتمدون يف 

مدريد وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية 

باإلضافة إىل أفراد من الجالي��ة اإلماراتية املوجودين يف 

أسبانيا وعدد من أفراد الجالية العربية.

األردن
وس��ط حضور ع��ريب وأردين واس��ع احتفل��ت امللحقية 

 امللحقية العسكرية يف اسالم أباد تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة

 امللحقية العسكرية يف األردن تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة
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العس��كرية اإلماراتية يف األردن بالذكرى ال� 37 لتوحيد 

الق��وات املس��لحة، وكان يف اس��تقبال املدعوين س��فري 

الدول��ة يف اململكة األردنية الهاش��مية س��عادة الدكتور 

عبدالله نارص العامري وامللحق العسكري العميد الركن 

طيار س��عيد محم��د الطنيجي وكاف��ة أركان وموظفي 

امللحقية العسكرية لدوة اإلمارات يف عًان.

وح��ر االحتف��ال كب��ار ضب��اط القوات املس��لحة 

واألمن العام والدرك والدف��اع املدين األردين وامللحقون 

العس��كريون العرب واألجانب املعتمدون لدى األردن، 

كا حره عدد من الوزراء والنواب واألعيان واملسؤولني 

يف مؤسس��ات الدولة الرس��مية واملؤسس��ات اإلعالمية 

والصحفي��ة والثقافية، وكذلك رؤس��اء وأعضاء الس��لك 

الدبلومايس العريب واألجنبي وحش��د من من املواطنني 

اإلماراتي��ني املقيمني يف اململكة، الذين عربوا جميعاً عن 

تقديريه��م واحرامه��م للمكانة املتمي��زة التي تتبوأها 

القوات املس��لحة اإلماراتي��ة والدور الري��ادي يف دعم 

السلم واألمن العاملي عىل الس��احتني العربية والدولية 

ومد يد العون للش��عوب املنكوب��ة يف مناطق الكوارث 

والحروب واألزمات.

سيؤول
أقامت امللحقية العس��كرية للدول��ة يف كوريا الجنوبية 

بالتنس��يق مع س��فارة الدولة بس��يؤول حفل استقبال 

مبناس��بة إحياء الذكرى ال�37 لتوحيد القوات املس��لحة، 

وكان س��عادة عبدالل��ه خلف��ان الرميثي س��فري الدولة 

والعقيد محمد مطر آل عيل امللحق العس��كري وأعضاء 

السفارة وامللحقية العسكرية يف استقبال املدعوين، كا 

حر الحفل الس��فراء العرب املعتمدون لدى س��يؤول 

وأعضاء البعثات الدبلوماس��ية العربية، وعىل املستوى 

الش��عبي حر عدد م��ن املقيمي��ني اإلماراتني وممثيل 

الرشكات وطالب عدد من أفراد الجالية العربية.

بروكسل
احتفلت امللحقية العسكرية للدولة يف بروكسل بالذكرى 

ال�37 لتوحيد القوات املس��لحة، واستقبل سليان حامد 

املزروع��ي رئي��س بعثة الدول��ة لدى االتح��اد األورويب 

س��فري الدولة لدى اململكة البلجكية وامللحق العسكري 

املق��دم طيار أحمد الزعايب وأعضاء الس��فارة وامللحقية 

العس��كرية الفريق أول طيار جريارفان جايلنربغ رئيس 

أركان الدفاع البلجييك وعدد كبري من املدعوين.

ك��ا ح��ر الحفل كب��ار ضب��اط القوات املس��لحة 

البلجيكية وممثل��ون عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 

وم��ن الربمل��ان األورويب وامللحقني العس��كريني العرب 

واألجانب املعتمدين ل��دى بلجيكا وممثلون من حلف 

الش��ال األطليس النات��و وأعضاء الس��لك الدبلومايس 

الع��ريب واألجنبي ووفد كلية القيادة واألركان املش��ركة 

اإلمارايت الذي يزور بلجيكا.

 امللحقية العسكرية يف اسرتاليا تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة

 امللحقية العسكرية يف الصني تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة

 امللحقية العسكرية يف برلني تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة
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أسرتاليا
أقامت سفارة الدولة لدى أسراليا حفل استقبال مبناسبة 

الذكرى ال�37 لتوحيد القوات املس��لحة يف مبنى الربملان 

الفي��درايل األس��رايل بحضور س��لطان الياح��ي القائم 

باألعال باإلنابة والعميد الركن طيار عبدالله الهاش��مي 

امللحق العسكري وأعضاء السفار ة وامللحقية العسكرية 

ومجموعة من الطلبة الدارسني يف اسراليا.

ك��ا حر الحفل من الجانب األس��رايل الفريق أول 

ديفي��د هرييل رئيس أركان قوة الدفاع األس��رالية وعدد 

من القي��ادات العس��كرية االس��رالية وس��فراء الدول 

العربية واألجنبية وامللحقني العس��كريني لدى اس��راليا 

وكبار الشخصيات السياسية واالجتاعية ورجال األعال 

والثقافة واإلعالم يف أسراليا.

 إيطاليا
احتفل��ت امللحقية العس��كرية يف روما مب��رور 37 عام 

عىل توحيد القوات املس��لحة، وكان يف استقبال الحضور 

العميد الركن مهندس س��لطان أحمد السويدي والقائم 

باألعال ومس��اعدو امللحق العسكري وأعضاء السفارة 

وامللحقية العسكرية.

وحر الحفل من الجانب اإليطايل نيابة عن رئيس أركان 

الدفاع اإليطالية رئيس القسم السادس برئاسة أركان الدفاع 

الفريق طيار فرانكو جرياردي عالوة عىل مش��اركة عدد من 

القادة العس��كريني م��ن القوات الجوي��ة والربية والبحرية 

وكبار ضباط األجهزة األمنية يف إيطاليا وعدد من مس��ؤويل 

وزارة الخارجية والداخلية والدفاع.

امللحق العسكري اليمني بواشنطن
وجهه العميد الركن محمد زيد محمود امللحق العس��كري 

اليمني يف واش��نطن التهاين والتربيكات إىل صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة وش��عب دولة اإلمارات مبناس��بة ذكرى 

 امللحقية العسكرية يف روما تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة امللحق العسكري اليمني يف واشنطن

 امللحقية العسكرية يف بروكسل تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة

 امللحقية العسكرية يف مدريد تحتفل بذكرى توحيد القوات املسلحة
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 امللحق العسكري العراقي يف واشنطن

  نائب امللحق العسكري األردين يف واشنطن

 امللحق العسكري املرصي يف واشنطن

توحيد القوات املس��لحة ال�37، مؤكداً ب��أن دولة اإلمارات 

قطعت ش��وطاً كبرياً يف تطوير القوات املس��لحة اإلماراتية، 

وإنه عىل املستوى الشخيص سعيد للغاية باملشاركة يف هذه 

املناسبة الوطنية الكبرية، كا أشار سعادته باملكانة املرموقة 

الت��ي تحظى بها اإلم��ارات بني مختل��ف دول العامل والتي 

تكون مبنية عىل أسس االحرام والتقدير املتبادل.

امللحق العسكري املرصي بواشنطن
تق��دم اللواء الرك��ن محمد عبدالعزيز  امللحق العس��كري 

املرصي بهذه املناسبة باس��مى آيات التهاين والتربيكات إىل 

حكومة وش��عب دول��ة اإلمارات العربية املتحدة مبناس��بة 

ذكرى توحيد القوات املس��لحة ال�37 سائالً الله عز وجل أن 

يعيدها عليهم وعىل شعب دولة اإلمارات بالخري والربكات، 

مش��رياً إىل أن عدد الحضور الكبري يف هذه املناسبة إمنا يدل 

ع��ىل املكانة املرموقة الت��ي تحظى بها الدولة يف الوس��ط 

الدبلومايس العسكري يف الواليات املتحدة األمريكية.

امللحق العسكري العراقي بواشنطن
أك��د العميد الرك��ن ع��ىل العراقي امللحق العس��كري 

العراق��ي بأنه فخ��ور بوجوده يف هذه املناس��بة مقدماً 

خالص التهاين للقيادة اإلماراتية مبناس��بة الذكرى ال�37 

لتوحي��د القوات املس��لحة متمني��اً لإلم��ارات حكومة 

وش��عباً التط��ور والتق��دم، كا أش��ا بالحض��ور الكبري 

الذين حرصوا للحضور واملش��اركة يف هذه املناسبة من 

القيادات العس��كرية والدبلوماسية األمريكية  مختلف 

وس��فراء الدول العربية واألجنبية وامللحقني العسكريني 

املعتمدين ل��دى الواليات املتح��دة األمريكية، كا نوه 

بالعالق��ات الثنائية التي تربط دول��ة االمارات بالعراق 

خاصة فيا يتعلق بالجوانب العسكرية.

مساعد امللحق العسكري األردين بواشنطن
تقدم  املقدم الركن خالد محمد الدعجة مساعد امللحق 

العس��كري األردين بهذه املناسبة بأس��مى آيات التهاين 

والتربي��كات إىل قيادة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وش��عب دولة اإلمارات، مؤكداً بأن هذه املناسبة تسعد 

جميع األردنيني ومنتسبي القوات املسلحة األردنية.

وأش��ار إىل أن ه��ذا الجمي��ع الكبري وه��ذا التواجد 

املتن��وع إن دل عىل يشء فإمنا يدل عىل املكانة املتميزة 

التي تتمت��ع بها دولة اإلمارات وكذل��ك عىل الرابط ما 

بني مختل��ف امللحقيات العس��كرية بالواليات املتحدة 

األمريكية مع الس��فارة وامللحقية العس��كرية اإلماراتية 

حي��ث حرص الجميع ع��ىل الحضور واملش��اركة وتلبية 

الدع��وة احراماً وتقديراً لدولة اإلم��ارات وكذلك محبة 

الجميع لإلمارات والرابط الكبري الذي يربط الدولة بكل 

دول العامل.

قال اللواء ركن جورنس بأن هذا حدث عظيم، ويوم 

مهم بالنسبة لنا ونحن نشاركم االحتفال بالذكرى ال�37 

لتوحيد القوات املس��لحة، كا أنه من املهم أن يحتفي 

الرشكاء مبثل هذه املناس��بات األمر الذي يعزز من أمننا 

وتعاونن��ا، وأضاف أن هذا الع��دد كبري من الحضور من 

الضباط وموظفي الدولة والدبلوماسيني ورجال الصناعة 

الدفاعي��ة يعرب عن مدى أهمي��ة ومكانة دولة اإلمارات 

العربة املتحدة •

 درع الوطن تشارك يف احتفال امللحقية العسكرية يف واشنطن

 اللواء الركن جورنس
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معرض أبوظبي للكتاب اثراء للــفكــــــــــــــــــــر وترسيخ ملكانة القراءة

جلسات قدمها مركز اإلمارات يف مؤمتره السنوي الثامن عشر

درع الوطـــن تواجـــد متميـــز فــــي قلـــب احلــــدث

تحت رعاية الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، افتتح س��مو الش��يخ س��لطان بن 

طحن��ون آل نهيان، رئي��س هيئة أبوظبي للس��ياحة 

والثقاف��ة، فعاليات الدورة ال� 23 من "معرض أبوظبي 

ال��دويل للكتاب"  والذي انطلقت فعالياته من 24 إىل 

29 أبريل املايض يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ونظم معرض أبوظبي الدويل للكتاب، هيئة أبوظبي 

للس��ياحة والثقافة، وتم افتتاحه رسمياً بحضور عدد 

من الس��فراء واملس��ؤولني من منطقة الخليج العريب 

والدول العربية واألجنبية.

وعززت دول الخليج العريب حضورها خالل املعرض 

من خالل الرتكيز عليها كضيف الرشف للدورة الحالية.

مشاركة واسعة
وكانت إدارة معرض أبوظبي الدويل للكتاب قد أعلنت 

عن ُمش��اركة 1025 دار نرش عربية وأجنبية متثل 51 

دولة يف دورته الحالية ال� 23، والتي تشهد منواً بنسبة 

13 % يف عدد النارشين، و23 % يف املساحة اإلجاملية 

للمعرض التي قاربت 27 ألف مرت مربع، ومن بني دور 

النرش 708 دار نرش عربية، و317 دار نرش أجنبية.

فعاليات وملتقيات
تضمنت فعاليات املعرض العديد من األنش��طة التي 

اندرجت تحت برامج مث��ل الربنامج الثقايف والربنامج 

املهن��ي،  ورك��ن "تواقي��ع" الذي ج��ذب الجمهور يك 

يوق��ع كاتبهم املفضل عىل إصداره الجديد، وانطلقت 

أبوظبي تستقبل موعدها املتجدد من كل عام مع الكتاب والثقافة 

واإلبداع، لتحتفل بهذا امللتقى السنوي تحت عنوان "معرض 

أبوظبي الدويل للكتاب"، فهذا الحدث احتفالية ثقافية غري مقترصة 

عىل املثقف فحسب وإمنا ميتد وهجها للمجتمع اإلمارايت بكل 

رشائحه.
إعداد: أمل سامل احلوسني
تصوير: عبدالرحمن بن عباد

معارض ومؤتمرات
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معرض أبوظبي للكتاب اثراء للــفكــــــــــــــــــــر وترسيخ ملكانة القراءة

فعالي��ات دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعرض 

لتجربة األدب��اء والكتاب من الخلي��ج العريب، عىل أن 

تنتهي محارضاتهم بأمس��ية فنية تعرض لفلكلور دولة 

م��ن دول الخليج املش��اركة يومياً خ��الل املعرض، إىل 

جانب هذا واصل صالون بحر الثقافة، وصالون امللتقى 

األديب بفعاليته��ام التي تضم العدي��د من املحارضات 

والندوات وورش العمل املتعلقة. 

وقد صاحب��ة الفعاليات، واملتمثل��ة بتوزيع جائزة 

"الش��يخ زاي��د للكت��اب" ، وتوزيع "الجائ��زة العاملية 

للرواي��ة العربية البوك��ر"، و"مؤمتر أب��و ظبي الدويل 

للرتجمة"، وغري ذلك من فعاليات مصاحبة.

محمــد بن زايد يدعم الطلبــة بـ 3 ماليني 
درهم لرشاء الكتب

وجه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، 

رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، بتخصيص قسائم رشاء 

بقيم��ة تبلغ 3 مالي��ني درهم، إلتاح��ة الفرصة لطلبة 

امل��دارس القتناء الكت��ب من مع��رض أبوظبي الدويل 

للكتاب. 

وهذه املبادرة تس��هم يف تشجيع الطلبة عىل اقتناء 

الكت��ب ون��رش املعرفة وخلق جي��ل واع ومثقف ملم 

بأحدث املعارف والتقنيات، وتحفز الطالب والطالبات 

عىل الق��راءة والتزود باإلصدارات الجديدة يف مختلف 

العلوم. 

وجدير بالذكر إن الفريق أول س��مو الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان يطلق سنوياً مبادرات داعمة للقراءة 

جيل واع ومثقفمحمد بن راشد يدعوا لنهل املعرفة من منابعها
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يف امل��دارس، وذلك به��دف تعزيز الثقاف��ة يف اإلمارات 

ودع��م املكتبات العام��ة والخاصة يف الدول��ة، وقد تم 

توزيع القسائم عىل املدارس منذ افتتاح معرض الكتاب 

وإىل آخر يوم يف املعرض.

"رؤيتي " بلغة برايل
يعترب كتاب رؤيتي لصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راش��د آل مكت��وم نائب رئي��س الدول��ة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاكم ديب -رعاه الله- من أه��م الكتب الغنية 

مبضامينها والتي ترتكز عىل تجربة إنس��ان رافق مسرية 

دولة اإلمارات منذ قيامها وأس��هم يف بناء نهضتها وعزز 

كيانه��ا وأبدع يف تنمي��ة ديب حيث ارتقى بها إىل مصاف 

امل��دن العاملية يف املجال العم��راين والثقايف واالقتصادي 

واالجتامعي، وقد تكرم س��موه بتحمل نفقة طباعة هذا 

الكتاب بلغ��ة برايل ووضعه بني أي��دي املعاقني برصياً 

لالطالع عليه. 

لتمكني املعاقني برصياً من االطالع عىل الكتاب ونهل 

املعرفة والثقافة من منابعها الرثية التي اتس��م بها فكر 

سموه، ولفتح آفاق جديدة أمامهم ومساواتهم بأقرانهم 

يف اإلطالع عىل النتاج الثقايف واملعريف املتميز يف الدولة، 

ويقع الكتاب يف جزءين أثراهام س��موه مبقدمة موجهة 

إىل أبنائنا املعاقني لحضهم عىل التفوق واإلبداع، مخاطباً 

روح املبادرة واملثابرة لديهم للمساهمة يف بناء املجتمع 

عىل قدم املساواة مع أقرانهم.

"درع الوطن" للمرة االوىل يف املعرض
وللم��رة األول تواجدت مجل��ة "درع الوطن" يف معرض 

أبوظبي ال��دويل للكتاب 2013 ، حي��ث تم توزيع آخر 

إص��دار من مجل��ة "درع الوطن" وع��رض كتاب "درع 

الوطن ... مس��رية أربعني عاماً" ال��ذي حمل بني دفتيه 

رصداً ملسرية 40 عاماً ألهم األحداث التي غطتها املجلة 

منذ صدورها يف شهر أغسطس عام 1971، كام تم عرض 

اإلصدار الجديد ضمن سلس��لة دورياتها العلمية تحت 

مس��مى "دراس��ات وبحوث" الذي تناول قضايا العرص، 

وأحدث ما يتناوله الكتاب واالس��رتاتيجيني من دراسات 

وبحوث عسكرية واس��رتاتيجية، وتم عرض العدد األول 

م��ن كتاب "مقاالت" الذي حم��ل بني صفحاته املقاالت 

الت��ي نرشت باملجلة لع��دداً من الكتاب املش��هود لهم 

بالخ��ربة الطويلة يف مجال الكتابة، ومترس��هم يف أدبيات 

وفني��ات التحري��ر الصحف��ي، ومتيزهم بثقافة واس��عة 

وشاملة ومتنوعة.

 وتأيت مشاركة مجلة "درع الوطن" يف معرض أبوظبي 

ال��دويل للكتاب يف إطار س��عي املجلة إلث��راء املكتبات 

بالفكر العس��كري واالس��رتاتيجي، وانطالقاً من حرصها 

عىل املش��اركة يف ه��ذه االحتفالية الثقافي��ة التي تقام 

سنوياً يف أبوظبي، حيث ميثل املعرض لقاًء ثقافياً يسهم 

يف تعظيم قيمة القراءة وتش��جيع اقتناء الكتاب وتعزيز 

الحركة الثقافية يف املجتمع اإلمارايت.

درع الوطن .. التميز والريادة 
تحدث لن��ا اإلعالمي طالل الفليتي ع��ن انطباعه حول 

مش��اركة مجلة "درع الوط��ن" يف معرض الكتاب حيث 

ق��ال :" أهنئكم عىل ه��ذه الجهود واملش��اركة املميزة 

بالرغ��م أنها للمرة األوىل، وأدعوكم للتواجد واملش��اركة 

يف مثل هذه املع��ارض والفعاليات، وذلك إلظهار حجم 

اإلمكانات والجهود التي تقوم بها املجلة، وما تحويه من 

مواضي��ع وطنية مجتمعية هادف��ة، نحو طرح املحتوى 

اإلعالم��ي الوطن��ي والقضاي��ا املجتمعية التي تس��عى 

لالرتقاء بوطننا العزيز"

وأضاف: "لقد أطلعت عىل إص��دار  "درع الوطن ... 

مس��رية أربعني عام��اً" وكتاب مقاالت وكتاب دراس��ات 

وبحوث درع الوطن وحقيقة راودتني مشاعر السعادة 

ومعاين الفخر واالعت��زاز بقيادتنا ورجاله وإنجازاتنا وما 

حققته الدولة يف كافة املجاالت، وتتمثل كذلك يف قالب 

وشكل املجلة وثوبها الجديد، الذي يتوافق مع متطلبات 

الع��رص ومواكبة اإلنجازات والتط��ور اإلعالمي الحديث 

يف مج��ال اإلعالم املق��روء أو املدعومة بكاف��ة الوثائق 

والصور التاريخية والوطنية، ولكم مني خالص األمنيات 

بالتوفي��ق والتميز الدائم وفقنا الله جميعاً ملا فيه الخري 

والنامء لوطننا العزيز تحت ظل قيادتنا الحكيمة.

حرصت القيادة على 
أن تكون جملة "درع 
الوطن" أحد مسارات 

التوثيق ملسرية 
الوطن وجناحاته

درع الوطن حضور ومشاركة يف مختلف الفعاليات

معارض الكتاب تساهم بحركة الثقافة يف املجتمع

معارض ومؤتمرات
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وأش��اد املهندس عامد سعد مستشار بيئي وكاتب يف 

مجال االستدامة مبشاركة مجلة "درع الوطن" يف املعرض 

قائ��اًل: " يرشفن��ي أن أكون أحد الكت��اب املتعاونني مع 

املجلة يف العقد املايض، وقد واكبت مسرية املجلة خالل 

15 عاماً املاضية، إن ما مييز مجلة "درع الوطن" بش��كل 

ع��ام هو حرص إدارة املجلة عىل مواكبة التطور الرسيع 

لوس��ائل اإلعالم وتقني��ات اإلعالم، واملحت��وى اإلعالمي 

ضمن رؤية اس��رتاتيجية واضحة وناضجة للرس��الة التي 

تؤديه��ا، وهي أكرث حرفية وأك��رث مهنية، وأكرث جودة يف 

املحتوى والش��كل، مام يضفي عىل املجلة قيمة إضافية 

تس��تطيع أن تناف��س املج��الت املتخصص��ة يف مج��ال 

االسرتاتيجية العسكرية عىل املستوى العريب وليس فقط 

عىل املستوى املحيل.

وأض��اف: هن��اك قيم��ة إضافية تقدمه��ا املجلة من 

خالل كتاب "درع الوطن ... مسرية 40 عاماً" ومجموعة 

الدراس��ات املتميزة الت��ي تم نرشها خالل ه��ذا العام 

وجمعه��ا يف كتاب متخصص تش��كل قيم��ة إضافية يف 

الفكر العس��كري اإلس��رتاتيجي املتخصص، باإلضافة إىل 

انتق��اء أفضل املق��االت وجمعها يف كت��اب واحد تحت 

مق��االت درع الوطن، ه��ذه اإلصدارات تش��كل قيمة 

إضافية لتعزيز وتأصيل املعرفة باللغة األم أال وهي اللغة 

العربي��ة وأمتن��ى أن أرى املجلة ع��ىل املوقع االلكرتوين 

ويك��ون متجدداً دوم��اً وغني باملعرفة ، ألنن��ا اليوم ال 

نس��تطيع االس��تغناء عن مواكبة العامل وتقدمه، بهدف 

تعزيز الهوية واملعرف��ة إلمارة أبوظبي ولدولة اإلمارات 

العربية املتحدة بشكل عام عىل شبكة االنرتنت، فمجلة 

"درع الوطن" قيمة إضافي��ة لإلعالم العلمي املتخصص 

يف القضايا االسرتاتيجية العسكرية عىل مستوى املنطقة 

العربية.

ك��ام أضاف: درع الوطن أراها بحلة متميزة وناضجة 

مهني��اً، وأما كتاب "درع الوطن .. مس��رية أربعني عاماً" 

فأنا اراه متحفاً يحمل بني دفتيه تاريخ القوات املسلحة 

املرتب��ط بتاريخ الدولة، وأنا فخور به��ذا اإلنجاز، فهذه 

املس��رية التي عمرها أكرث م��ن 40 عاماً  مل تأيت من فراغ 

وأمنا من ح��رص القيادة عىل أن تواكب املجلة مس��رية 

الوطن وتكون أحدى مس��ارات التوثيق ملس��رية الوطن 

ونجاحاته عرب صفحاتها لتش��كل بذل��ك متحفاً معرفياً 

متواض��ع، ومتيز جناح "درع الوطن" بش��كله الرائع وأنا 

أشجعكم عىل املشاركة يف املعارض القادمة من منطلق 

واح��د وه��و يجب ك��رس الحاج��ز النفيس ب��ني الهيبة 

العس��كرية وأف��راد املجتم��ع تحت عنوان املس��ؤولية 

املجتمعي��ة لكل مؤسس��ة مهام كانت صغ��رية أو كبرية 

خصوصية أو معلنة لها مس��ؤولية تج��اه مجتمع اليوم 

يجب أن يس��قط هذا الخوف وأن تكون العالقة تتسم 

بالود واالحرتام والصداقة بني املجتمع بشكل راقي.

وعلقت أحالم س��عيد اللميك مدي��رة إدارة البحوث 

والتنمية باالتحاد النس��ايئ العام عن مش��اركة املجلة يف 

املعرض قائل��ة : "إن جناح مجلة "درع الوطن" متميز ، 

وجمي��ل أن تتواجد املجلة يف مث��ل هذا الحدث الثقايف 

من أج��ل التعريف باملجل��ة، ووجودها يش��كل قيمة 

إضافية لها بهدف تعريف الجمهور بها.

أما بالنس��بة لإلصدارات فقد أطلعت عليها مس��بقاً، 

وه��ذه اإلصدارات توضح التطور ال��ذي مرت به مجلة 

"درع الوط��ن" وكي��ف ارتقت من خ��الل إضافة أبواب 

جدي��دة وهذا دليل أن وراء هذه املجلة هيئة تحريرية 

تس��عى دامئاً إىل تطويرها وإثرائها مبوضوعات ليس��ت 

مقت��رصة فقط  ع��ىل الجانب العس��كري البحت، ومن 

خالل إطالعي عىل أب��واب املجلة فهناك أبواب متنوعة 

تجذب القارئ غري العسكري، فهي بشكل عام مطبوعة 

متميزة، أما بخصوص كتاب "درع الوطن ... مس��رية 40 

عام��اً" فأنا أراه توثيق ملس��رية 40 عاماً وهي أيضاً فكرة 

مميزة تخترص عىل القارئ أو الباحث الذي مل يطلع عىل 

األعداد الس��ابقة ويرى مسرية تقدم املجلة كيف كانت 

وكيف تطورت وكيف أصبحت اآلن، فقلام تجد مجالت 

توثق به��ذه الطريق��ة لتاريخ املجل��ة ، وأما بخصوص 

تجميع املقاالت والدراس��ات والبح��وث يف كتاب، فقد 

اخت��رص هذان اإلص��داران للباحث أو الق��ارئ ما كتب 

بطريقة س��هلة ميكن الرجوع إليها خاصاً بالنسبة إلدارة 

البح��وث فأنا أجد كل ما نرش من دراس��ات وبحوث يف 

كتاب يسهل علينا كباحثني الوصول للمعلومات مبارشة، 

فللمجلة أس��لوب متميز، فل��م أرى مجلة اتبعت هذه 

املنهجي��ة خاصة إذا ما قارناها باملجالت املحلية، ففكرة 

اإلصدارات ناجحة ولكم كل التوفيق.

ك��ام قالت: فاملجلة العس��كرية حينام نس��مع عنها 

يتب��ادر يف ذهننا الرتهب والرتدد ملا تحويه من مواضيع 

عس��كرية بحتة، وأن هذه املجلة العسكرية تهم قطاع 

مع��ني من القراء، لك��ن املتصفح ملجل��ة "درع الوطن" 

وخاص��ة يف حلته��ا الجديدة يجد أنه��ا متنوعة بأبوابها 

يجب كسر احلاجز 
النفسي بني الهيبة 

العسكرية وأفراد 
اجملتمع حتت 

عنوان املسؤولية 
اجملتمعية

اإلعالمي طالل الفليتي

املهندس عامد سعد

مقدم متقاعد عبدالله الكعبي



|  العدد 497  |  يونيو 2013  |38

املختلفة، فالتواجد يف املعرض فرصة للتسويق الرتويجي 

للمجلة وتعريف الجمهور بأنها ليس��ت مجلة عسكرية 

بحتة فقط وأمنا يس��تطيع االس��تفادة منها كافة رشائح 

املجتمع فهي تتناول دراسات مختلفة ومقاالت وأبواب 

متنوعة.

ومشاركة مجلة "درع الوطن" البد أن تستمر يف مثل 

هذه املعارض ألنها فرص��ة للتعريف بدور املجلة ونرش 

الثقافة واملع��رض فرصة لألجيال القادمة من الش��باب 

واألطف��ال أن يتعرفوا ع��ىل املجلة من خ��الل زيارتهم 

لجناح املجلة.

فأه��داف املش��اركة لها بعدين ه��و التعريف بدور 

القوات املس��لحة واملساهمة يف جذب الجمهور لإلطالع 

ع��ىل املجلة وما تحويه، فاملؤسس��ات العس��كرية ليس 

عملها عسكرياً بحت ففيها الجانب اإلعالمي واالجتامعي 

والخدمية لذلك تتجه إىل أن تكون مؤسسات مجتمعية 

قريبة م��ن أفراد املجتمع، فمع��رض الكتاب وغريه من 

املعارض تعطي هذه الفرصة للتواصل مع الجمهور .  

وقال مق��دم متقاعد عبدالله راش��د أحمد الكعبي : 

"انطباعي عن مش��اركة مجل��ة "درع الوطن" يف معرض 

أبوظبي الدويل للكتاب فإين أرى أنه من ذات أهمية أن 

تتواجد هذه املجلة يف كل محفل ثقايف وتاريخي ملا فيه 

من تعريف الجمهور بالتاريخ العس��كري للدولة الذي 

صان ت��راب هذا الوطن الغايل ومج��د قيادته الحكيمة  

وأس��هم يف ش��موخ راية الوطن وبقاءه��ا خفاقة عالية 

وكذل��ك أصبحت ه��ذه املجلة عاملي��ة فنجدها تحمل 

بني طياتها أحدث ما وصلت إليه املنظومة العس��كرية 

العاملية من تطور يف مجال التس��ليح العس��كري والذي 

يطرح��ه أفضل الكت��اب والباحثني يف ه��ذا املجال من 

شتى املؤسس��ات العاملية املهتمة بالبحوث والدراسات 

إىل جانب الباحث اإلمارايت املش��هود له يف هذا السياق 

والذي سطر بقلمه غذاء العقل البرشي بجانب السالح، 

إىل جان��ب ذلك اإلخراج الجميل الذي ظهرت به املجلة 

و باللغتني العربية واألجنبية ووجودها يف أسواق الدولة 

يف متناول يد الجمهور.

وأض��اف: أما كت��اب "درع الوطن .. مس��رية أربعني 

عام��اً" فهو اإلصدار الذي أس��عدنا يف صدوره ملا يحمل 

عىل غالفه م��ن صورة غالية عىل القل��وب وهي صورة 

رئي��س الدولة "حفظه الله" وه��و القائد األعىل للقوات 

املس��لحة الذي يس��ري عىل نهج والده "رحم��ه الله" يف 

تدعيم كيان القوات املس��لحة لتستطيع القيام بواجبها 

لحامية مكتس��بات الدولة، وكذلك يوضح هذا اإلصدار 

مراح��ل من حياة الش��يخ زاي��د "رحمه الل��ه" ورعايته 

ملنتس��بي الق��وات املس��لحة واهتاممه مبش��اركتهم يف 

الحياة العس��كرية  والثناء عليهم، وكذلك هذا اإلصدار 

هو أحد الشواهد عن مشاركات القوات املسلحة لصون 

وحامية األرايض العربية ومد يد العون اإلمارايت بسواعد 

عس��كرية إماراتية ش��هد لها العامل ببس��الة وش��جاعة 

الجندي اإلمارايت وتفوقه يف ش��تى امليادين، وكذلك هذا 

اإلصدار س��هل عىل القارىء والباح��ث واملطلع مجهود 

كب��ري حيث جمعت األع��داد الس��ابقة يف إصدار واحد 

والشكر الجزيل لصاحب الفكرة.

وأما كتاب دراس��ات وبحوث وكت��اب مقاالت فهذه 

اإلصدارات تعترب رافد ملجلة "درع الوطن" ومرجع مهم 

للباح��ث والكاتب عىل حد الس��واء ليتن��اول ما يبحث 

عنه من مواد يف مرجع واحد ش��امل سهل وسلس يوفر 

املعلومة املؤك��دة و الصحيحة مع��ززة مبصادر البحث 

الدقيقة. 

ويف الخت��ام أبع��ث ش��كري  تقدي��ري ألرسة تحرير 

املجلة وللقامئني عىل إصدارها برونقها الجميل ولجميع 

العامل��ني فيها من محرري��ن  ومخرجيني وفنيني وكتاب 

و مراس��لني، وأمتن��ى للمجلة االزده��ار والتقدم يف ظل 

القيادة الحكيمة لس��يدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املسلحة "حفظه الله" والفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة•

كسوة نادرة للكعبة يف املعرض

 عرضت "دار انتكواريات إنليربس للمخطوطات 
األثريــة" النمســاوية يف جناحهــا املختــص يف 
معرض الكتاب بأندر املخطوطات داخل معرض 
أبوظبي الدويل للكتاب، كســوة نــادرة للكعبة 
الرشيفة بعثها أشــهر ســالطني الدولة العثامنية 
السلطان ســليامن القانوين يف عام 950 هجرية 

من اسطنبول. 
وكســوة الكعبة الرشيفة، التــي ال تزال تحافظ عىل 
رونقهــا بعد مــرور 470 عاماً عــىل حياكتها، تقف 
شــاهداً عىل الفن اإلسالمي وتسابق ملوك املسلمني 

عىل الحصول عىل رشف كسوة الكعبة. 
وهي أقدم كسوة معروفة للكعبة بهذه الدرجة من 
الدقــة وأنها أفضــل حاالً من نظريتهــا املحفوظة يف 

متحف قرص توبكايب. 
كام أن الفحص الكربوين الذي أجرته جامعة تويبنجني 
األملانيــة، وهي أقــدم جامعة أملانيــة متخصصة يف 
التاريخ، قد أثبتت أن عمر الكســوة مطابق للتاريخ 
املكتــوب عليها، كــام أن خرباء الجامعة أشــاروا يف 
التقريــر إىل أن وجــود التطريــز الذي يحمل اســم 
الســلطان وتاريخ السنة الهجرية يجعل من الكسوة 

وثيقة تاريخية وليست فقط أثراً تاريخياً. 
وال توجــد أي كســوة مثبتــة حتــى اآلن أقدم من 
الكســوة التي عرضــت يف معرض أبوظبــي للكتاب 
حيث إن هناك ثالث كسوات من القرن الثامن عرش 
وباقي الكســوات من القرن التاســع عرش، كذلك ال 

يوجد لهذه الكسوة مثيل يف املتاحف العاملية.

القراءة زاد فكري لكل صغري وكبري

معارض ومؤتمرات
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وللغة يف حنايا الروح مكانة

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

كم هو جميل أن تشهد تجّمعاً من مثل تلك الفعاليات والتظاهرات الفكرية التي تغذي الروح والفكر معاً، 

والتــي تفتح اآلفاق أمــام ناظريك ليك ترى كل ما هو جديد يف عامل املتغريات، وتالقي الثقافات واالتجاهات 

واالهتاممات املتعددة تحت ســقف واحد، وكم هي رائعة تلك الحشود املتالقية واملتفاعلة مع الحدث وما 

ميثله ذاك الحدث بالنســبة لها من ثقل وأهمية وجدوى علمية وعملية يف آن، فمنتدى اإلعالم العريب الذي 

انتظم تحت رعاية كرمية من ســيدي صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، 

رئيــس مجلس الوزراء، حاكم ديب رعاه الله، وضمن فعاليات دورته الثانية عرشة كان هو الحدث األبرز عىل 

الســاحة اإلعالمية العربية، فهو تظاهرة فكرية ثقافية بينية، تســعى لفتح أفق الحوار والتبادل الفكري يف 

اتجاهات واهتاممات ومجاالت إعالمية شــتى، والتعاطي البّناء مع قضايا ذات قيمة نوعية يف برامج اإلعالم 

واللغة والفن وحتى السياســة، والتي تعج بها املنطقة والعامل دون حرٍص للقضايا يف  نطاق أو بيئة أو مجال 

بعينه.

واملنتدى الذي يســتقطب ســنوياً نخبة من صّناع الصحافــة واإلعالم وكّتاب الكلمة، وأبرز الشــخصيات 

والقيــادات الفكرية واألكادميية واإلعالمية وحتى السياســية واالقتصادية، إمنا يضع يف بؤرة االهتامم اإلعالم 

وصناعتــه، وأهــم النقاط واملتغريات واملحاور، واملثار من القضايا التــي قد تطرحها الظروف املتغرية يف ظل 

األحداث التي تشهدها مختلف القطاعات واملجاالت. 

وكان مــن روائع املنتدى تلك الكلمــة االفتتاحية التي ألقاها فضيلــة اإلمــام األكبـــر األســتاذ الدكتور 

أحمـــد الطــيِّب، شـــيخ األزهــر الشـريف والتي تحدث فيها عن أهمية اإلعالم يف عامل اليوم، وما يكتنف 

هذا اإلعالم اليوم من تسارع خطاه ومتغريات أحداثه، ورسعة انتشاره وتأثريه عىل الشعوب ومختلف رشائح 

املجتمع، وأكد فضيلته عىل ما للكلمة من أهمية عظمى يف لغة الخطابة والبيان والحوار، فهي املحرك واملؤثر 

القوي يف بناء املجتمعات أو هدمها، وعرج عىل ما للغة العربية من فضائل وشامئل وحرمة، داعياً إىل مراعاة 

قداسة هذه اللغة وصونها يف دارها، فهي لغة القرآن الصالحة لكل األجيال واألزمان.

بالفعــل إن ما طرح يف بعض جلســات املنتدى عن أهمية اللغة العربيــة ودورها يف الحراك اإلعالمي يف 

املجتمع وبكافة وسائله املقروءة واملسموعة واملرئية يعكس ويؤكد ما تزخر به هذه اللغة الفاضلة العظيمة 

مــن معان ومفــردات ومن أنها غري عصّية عىل الحداثة ومجاراتها يف علومهــا، وآدابها، وحتى فنونها وعاملها 

الرقمــي املتجدد املتغري، فاللغة العربية بحٌر زاخر برونق الكلم وجميل الجمل، وهي معجم اللفظ والقول، 

فال عجب أنها ال ولن تشتيك ذات يوم من عقم أو ضمور أو اضمحالل يف ألفاظها وترجامتها ملختلف العلوم 

الحديثة واآلداب واملعارف اإلنسانية واالجتامعية والسياسية واالقتصادية وغريها من كافة املجاالت.

داللة...

وللغة يف حنايا الروح مكانة ،  ولها يف النفس ولٌع وشــغف ووقع، فهي الوســيلة والغاية، وهي الرســم 

والداللة..

 يقول شاعر النيل العظيم حافظ ابراهيم يف رائعته " رجعت لنفيس":

 وِسعـُت ِكتــــاَب اللـِه لَفظــاً وغايـــــة ... وما ِضْقـُت عن آٍي بـه وِعظـــاِت

  فكيــف أِضيــُق اليوَم عن َوصِف آلـــة ... وتَْنِسيــِق أسمــــاٍء ملُْخرتَعـــــاِت

 أنـا البحر فـي أحشائـه الـدر كامــــــن ...  فهل ساءلوا الغواص عن صدقـايت

ومن هذه الداللة البالغة يف املعنى واملبنى، تتضح لنا رؤية أشد منها بالغة ومتانة، وهي أن اللغة العربية 

ســتظل املحور والهدف والركيزة املهمة يف كل قطاع وكل حديث ينطق بلغة الضاد، وأن ما تشــهده ساحات 

منتدياتنا وندواتنا، ودورات وورش عملنا، وحلقات ذكرنا وفكرنا، ومعارض علومنا وثقافاتنا، دليل دامغ عىل 

أنها ستبقى القلب النابض الذي تضخ منه دماء الحرف العريب يف كل شمل وحفل، رغم تناحر اللغات أمامها 

وتطاحنها، فهي املصونة املحفوظة، وهي الباقية الخالدة•
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IDEF’13 معرض الصناعات الدفاعية الدويل
يحقــق جناحــًا ساحقـــًا يف دورتــه احلاديـــة عشـــرة

جرى تنظيم معرض الصناعات الدفاعية الدويل IDEF’13 يف دورته الحادية عرش تحت رعاية ودعم 

 Turkish Armed Forces Foundation: "وزارة الدفاع الوطني و"مؤسسة القوات املسلحة الرتكية

TAFF، وذلك بالتعاون مع هيئة Tuyap للمعارض خالل الفرتة من7 إىل 10 مايو 2013. وقد اكتسب 

املعرض الذي يعقد كل عامني شهرته من إطالق التطورات التكنولوجية، وتنفيذ برامج املشرتيات، 

وعرض أحدث املعدات الدفاعية واملركبات العسكرية وأنظمة التسلح يف املنطقة، وقد عرض معرض 

IDEF’13 أنشطة الدعم ومواد املهامت واألدوات واألجهزة واملعدات الربية والبحرية والجوية 

والفضائية ومعدات النقل والعمليات اللوجستية.

إعداد: جي سرات

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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وم��ن املق��رر تنظي��م ال��دورة التالي��ة م��ن "امللتقى 

اليوروآسيوي" Eurasian Meeting للصناعات الدفاعية 

والبحرية والجوية يف عام 2015.

الرشكات العارضة
استقطب املعرض 255 رشكة وطنية و539 رشكة أجنبية 

متث��ل 52 دولة، ونجح يف لف��ت أنظار واهتامم الزائرين 

املحلي��ن واألجانب بفضل مش��اركة 25 رشك��ة محلية 

عرضت منتجاتها يف مساحة 98 ألف مرتاً مربعاً.

وق��د أثبت معرض الصناع��ات الدفاعية الدويل لعام 

2013 نفسه مرة أخرى كواحد من أهم املؤرشات يف عامل 

الصناع��ات الدفاعية، وذلك بفضل زيادة عدد الرشكات 

العارضة بنسبة 25 %، وزيادة مشاركة الرشكات املحلية 

بنسبة 30 % مقارنة مبعرض الصناعات الدفاعية الدويل 

لع��ام 2011. وخ��ال املعرض، نجح��ت املدمرات التي 

عرضت يف خليج Buyukcekmece يف جذب عدد كبري 

من الزائرين.

الوفود املشاركة
اس��تضاف معرض 105 وفداً يضمون 529 عضواً ميثلون 

81 دولة ومؤسستن عامليتن، ومن بن املسؤولن الذين 

ح��روا املعرض 22 وزي��راً و4 ن��واب وزراء و5 نواب 

لرؤس��اء األركان و7 قادة عملي��ات و8 وكاء للوزارات، 

وقد عقد أكرث من 1700 لقاء ثنايئ أثناء املعرض.

جناح اإلمارات
شهد املعرض مشاركة جناح اإلمارات ألول مرة يف تاريخ 

املع��رض، وأرشف ع��ى تنظيم الجن��اح مؤمتر ومعرض 

"آيدكس" بالتعاون مع الرشكات الدفاعية اإلماراتية مثل 

رشكة "توازن" القابضة، ورشكة "صوفيا" التجارية ورشكة 

Advanced Integrated Systems: AIS وقد عرضت 

منصة "ت��وازن" بعض أقس��ام ال��رشكات املختلفة مثل 

 Tawazun Dynamics, Jobaria Defense systems,

 Nimr Automotive, Caracal International,

 Tawazun Advanced Defense Systems, Burkan

 Munitions and caracal Light Ammunitions

وقد تس��نى لزوار جناح اإلمارات اإلط��اع عى أحدث 

املنتج��ات والتقني��ات الت��ي قام��ت رشكات إماراتي��ة 

بتطويرها وتصنيعها لتلبية املتطلبات الدفاعية واألمنية 

املحلية املختلفة.

 Embraer Defense & Security رشكة
ش��اركت رشك��ة Embraer Defense & Security يف 

الدورة الحادية عرش ملعرض IDEF’13 من خال جناحها 

رق��م 1205 بصال��ة 12، حي��ث عرض��ت مجموعة من 

الحلول املتكامل��ة التي تجمع بن التكنولوجيا املتقدمة 

والكفاءة التش��غيلية بأمثان وتكاليف تشغيلية زهيدة، 

وش��ملت هذه املجموع��ة الطائ��رة الهجومية الخفيفة 

A-29 Super Tucano وطائ��رة التدري��ب املتقدم��ة 

 ،KC-390 وطائرة النقل العس��كرية والتزوي��د بالوقود

وقد وقع اختيار مسؤويل برنامج الدعم الجوي الخفيف 

 Super التاب��ع لس��اح الج��و األمرييك ع��ى الطائ��رة

أجنحة الدول املشاركة

شهد املعرض مش��اركة أملانيا والواليات 
املتحدة وأس��رتاليا والنمس��ا واإلمارات 
وبلجيكا والبوس��نة والهرسك والربازيل 
التشيك والصني واندونيسيا  وجمهورية 
وفرنس��ا وجن��وب أفريقي��ا وهولن��دا 
وإنجلرتا وإس��بانيا والس��ويد وسويرسا 
وإيطالي��ا وكن��دا وكازاخس��تان وكوريا 
ورومانيا  وبولن��دا  وباكس��تان  ولتوانيا 
وروس��يا والسعودية ورصبيا وسلوفينيا 

وتركيا وأوكرانيا واألردن واليونان.

توازن توقع إحدى اإلتفاقيات عىل هامش املعرض

EMBRAER جناح رشكة

صالح املرزوقي مدير معرض آيدكس يتسلم  
جائزة أفضل تصميم للجناح اإلمارايت
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Tucano ألداء مهام مكافحة التمرد يف أفغانستان، وقد 

حصل��ت الطائرة KC-390، الت��ي مازالت قيد التطوير 

يف الوقت الحايل، ع��ى 60 خطاب من خطابات النوايا 

بقص��د الرشاء من س��ت دول، وم��ن املتوقع أن تطرح 

معي��اراً جديداً لطائرات النقل العس��كرية املتوس��طة 

الحج��م فيام يتعلق باألداء والقدرة عى الحمولة، ومن 

املق��رر أن تقوم الطائرة برحلتها األوىل عام 2014، عى 

أن يبدأ تسليمها اعتباراً من عام 2016.

 Embraer Defense كام تش��مل منتج��ات رشك��ة

والتنص��ت  املراقب��ة  طائ��رات  عائل��ة   & Security

واالس��تطاع، وأحدث التقنيات الخاص��ة بإنتاج أنظمة 

الرادار، واملركبات الجوية اآللية )غري املأهولة( وأنظمة 

املعلوم��ات واالتصاالت املتقدمة مث��ل أنظمة القيادة 

والتحكم واالتصاالت والحوس��بة واملعلومات واملراقبة 

.C4ISR واالستطاع

رشكة الصناعات الجوية الرتكية 
 Turkish تخط��ط رشك��ة الصناعات الجوي��ة الرتكي��ة

Aerospace Industries لاس��تفادة من العمل الذي 

 ،Anka تم إنجازه مع املركبة الجوية اآللية غري املأهولة

وم��ن ثم تطوير قدراتها الخاص��ة بجناحها الدوار، وقد 

اس��تكملت الطائرة Anka، التي تط��ري عى ارتفاعات 

متوسطة وتتميز بقدرتها عى الطريان لساعات طويلة، 

رحاتها التجريبية يف ش��هر يناير املايض بعد أن طارت 

أكرث من 140 س��اعة منذ انطاق رحلتها األوىل يف شهر 

ديسمرب 2010، وباستثناء بعض القضايا املتعلقة بنظام 

اإلقاع والهبوط اآليل ATOL، وخس��ارة طائرة يف شهر 

س��بتمرب 2012 بسبب خطأ رسعان ما اكتشفه مسؤولو 

الرشكة وعملوا عى إصاحه، فإن طائرة Anka نجحت 

يف إثبات نفسها، وتخطط رشكة صناعة الطائرات الرتكية 

حالياً لاس��تفادة من التطورات التقنية لهذا الربنامج يف 

تلبية االحتياجات املؤكدة واملتوقعة.

كام كشفت الرشكة أيضاً النقاب عن مفاهيم جديدة 

تتعلق بربنام��ج الطائرة املقاتل��ة الرتكية TF-X، وهي 

عبارة عن طائرة شبح من املتوقع أن تحل محل الطائرة 

F-16. وقد حصلت الطائ��رة عى عقد يف العام املايض 

للب��دء يف عملي��ة التصميم، وأف��ادت تقارير يف مطلع 

 Saab الع��ام الحايل أن الرشكة وقعت عق��داً مع رشكة

لتقديم املساعدة الفنية، وتعمل الرشكة السويدية منذ 

ف��رتة عى تصميم الطائرة املقاتل��ة املتقدمة من خال 

 FS2020 and generic future fighter )GFF( برامج

.programs

Cassidian رشكة
 COBRA and the SPEXER™ كان جه��ازا ال��رادار

 Cassidian 2000 أب��رز األجه��زة التي عرضتها رشك��ة

يف منصته��ا داخل املعرض، وال��رادار COBRA مصمم 

لرصد األهداف العرضية الصغرية داخل س��احة القتال 

ككل، وه��و ق��ادر أيضاً ع��ى تصنيف أن��واع الذخرية 

وأن��واع أنظمة اإلطاق مث��ل الصواريخ، ويف خال أقل 

من دقيقت��ن، ميكن للجهاز رصد أك��رث من 40 بطارية 

صواريخ سداس��ية الطلقات، ونقل هذه املعلومات إىل 

القيادة العليا، وبالتوازي م��ع وظيفة تحديد بطاريات 

الصواريخ، ميك��ن تكليف الرادار COBRA بتس��جيل 

 IDEF’13 معرض
يستقطب 794 عارضًا 

وخرباء صناعيني 
ميثلون 52 دولة

أطلق على معرض 
IDEF’13 "امللتقى 

اليورو آسيوي" 
للصناعات الدفاعية 

والبحرية واجلوية 
والفضائية العاملية

سلط املعرض الضوء عىل أحدث املعدات الدفاعية واملركبات العسكرية

معارض ومؤتمرات
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النريان الصديقة عن طريق تتبع قذائف النريان املضادة، 

وإعطاء اإلحداثيات الصحيحة.

ويعترب جهاز ال��رادار SPEXER™ 2000 جهازاً فائق 

القدرة ملراقبة الحدود، وهو يس��تخدم يف عملية الرصد 

والتصني��ف والتتب��ع اآليل لألهداف األرضي��ة والبحرية 

والجوي��ة الت��ي تحلق ع��ى ارتفاعات قليل��ة حتى 40 

كيلوم��رتاً )24.9 مي��ا أو 21.6 مياً بحرياً( حتى يف ظل 

أصعب الظروف الجوية، وقد جرى تطوير الجهاز أساساً 

لتلبية احتياجات معينة تتعلق بالس��يناريوهات األمنية 

الخاصة بالتهديدات غري املتكافئة.

Finmeccanica رشكة
أثبت��ت رشك��ة Finmeccanica، م��ن خ��ال رشكاتها 

 AgustaWestland, AleniaAermacchi, OTO

Melara, Selex ES, and WASS، حضوراً قوياً آخر يف 

 AgustaWestland وقد عرضت رشكة IDEF’13 معرض

 T129, مجموع��ة من املنتجات مثل الطائرات املروحية

.the AW169, the AW139 and the AW189

Alenia Aermacchi رشكة
تطرح تركيا توقعات تجارية قوية فيام يتعلق مبستقبل 

رشكة Alenia Aermacchi التي تقوم حالياً بتس��ويق 

قدراته��ا وإمكانياتها الصناعية والتقنية يف مجال أنظمة 

التدريب املتكاملة وإنتاج نس��خ خاص��ة من الطائرات 

)ألداء أدوار الدوري��ات البحري��ة والح��روب املض��ادة 

للغواصات( وطائ��رات النقل التكتيكي��ة، وميثل توريد 

طائ��رات ATR 72 ASW )الخاص��ة بالح��رب املضادة 

للغواصات( للبحرية الرتكية تعاوناً صناعياً مهامً يف مجال 

صناعة الطائرات، وتعترب الطائرة ATR 72 ASW، التي 

قامت رشكة Alenia Aermacchi بتصميمها وتطويرها 

 ATR وتصنيعها )استناداً إىل النسخة املدنية من الطائرة

72( لخ��وض الحروب ضد الغواصات، طائرة متوس��طة 

امل��دى وتتمتع بدرج��ة فائقة من الكف��اءة، كام تتميز 

بأس��عارها التنافس��ية وقلة تكاليف تشغيلها، فضاً عن 

قدرتها عى أداء مهام الدوريات البحرية.

وتعت��رب طائرة النقل التكتيكي��ة C-27J التي تنتجها 

رشك��ة Alenia Aermacchi ح��اً مثالياً بالنس��بة إىل 

أس��لحة الجو الت��ي تحت��اج إىل تنفيذ مهام عس��كرية 

ملحة، وإىل طائرات نقل اس��رتاتيجية أكرب حجامً، وهي 

MC- الخصائص الت��ي تتوافر حالياً يف نس��خة الطائرة

27J املتع��ددة املهام التي تس��تخدمها القوات الخاصة، 

كام تتميز الطائ��رة بقدرتها عى العمل بصورة متوافقة 

مع الطرازات األخرى، كام أن اس��تخدامها مبعرفة الدول 

األخرى األعضاء يف حلف شامل األطليس )الناتو( سيمنح 

س��اح الجو الرتيك طائرة نقل قوية قادرة عى املشاركة 

يف املهام املتعددة الجنس��يات مثل قوات حفظ السام 

وعمليات اإلغاثة والكوارث، ويف مجال أنظمة التدريب 

املتكامل��ة تع��رض رشك��ة Alenia Aermacchi أك��رث 

طائرات التدري��ب املقاتلة املتقدمة التي يجري إنتاجها 

حالياً، والجيل الجديد من طائرات التدريب التي يجري 

تحديثها ألداء هذا الدور.

Lockheed Martin رشكة
نجحت رشك��ة Lockheed Martin يف دمج إمكانيات 

نظام التسلح Aegis مع قدرات القتال البحري الخاصة 

بالرشك��ة الدفاعية الرتكية الرائ��دة HAVELSAN وقد 

 HAVELSANو Lockheed Martin وقع��ت رشكت��ا

 HAVA ELEKTRONIK SANAYI VE

TICARET A.S. مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال إنتاج 

أنظمة القت��ال البحري عام 2011، ومن��ذ ذلك التاريخ 

تعمل الرشكت��ان معاً يف تطوير الوصات املش��رتكة بن 

أجزاء األنظمة، وقامتا بدمج تقنياتهام داخل املختربات، 

وهو ما كشفت رشكة HAVELSAN النقاب عنه ألول 

.IDEF’13 مرة خال معرض

ومن املق��رر أن تحص��ل تركيا، وهي إح��دى الدول 

املش��اركة يف برنامج F-35 Joint Strike Fighter، ما ال 

يقل ع��ن 12 مليار دوالر مع انتهاء الربنامج عام 2039، 

وقد رصح س��تيف أوبرين، نائب رئي��س إدارة مرشوع 

تطوي��ر الطائ��رة F-35 برشك��ة لوكهيد مارت��ن، خال 

املع��رض بقوله "لقد خططنا إلنت��اج 3100 طائرة نفاثة 

بحل��ول عام 2039 يف إط��ار برنامج الطائرة F-35، وهو 

م��ا يدر عى تركيا حوايل 12 ملي��ار دوالر"، وتعترب تركيا 

إح��دى الدول التس��ع األعضاء يف الكونس��ورتيوم الذي 

 ،F-35 تقوده الوالي��ات املتحدة لبناء الطائ��رة املقاتلة

وهذه ال��دول هي بريطاني��ا وكندا وإيطالي��ا وهولندا 

وأس��رتاليا والرنويج والدمنارك، وإىل جانب املش��اركة يف 

برنامج الطائ��رة F-35، تعمل تركيا عى تنفيذ عدد من 

املش��اريع الدفاعية مثل املرشوع الذي يتضمن تصميم 

وإنتاج طائرة مقاتلة جديدة.

عرضت رشكة TAI مختلف التقنيات

Cassidian جناح رشكة
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Eurocopter رشكة
عرضت رشك��ة Eurocopter من��اذج هيكلية للطائرات 

EC175, EC130 T2, and EC135 EMS، كام ُعرضت 

النس��خة العس��كرية من الطائرة EC635 وهي رابضة 

ع��ى األرض، كام أعلنت رشكة Eurocopter يف املعرض 

ع��ن التفاصي��ل الخاصة بالق��درات الجدي��دة للطائرة 

.EC635 T3/P3 الجديدة

وتتميز النس��خة املحدثة بتصمي��م جديد للمروحة 

وأنص��ال أطول ب��� 10 س��نتيمرتات، ونظ��ام برمجيات 

FADEC محدث وفتحات دخ��ول للهواء متوافقة مع 

أنظم��ة املرش��ح Inlet Barrier Filter Systems، وقد 

أدت ه��ذه التحس��ينات إىل زيادة الح��د األقىص لوزن 

الطائرة عند اإلقاع بنحو 30 كيلوجراماً ليصل إىل 2980 

كيلوجراماً.

وقد أصبحت زي��ادة الحمولة أكرث أهمية يف األجواء 

الحارة واألحوال الجوية القاس��ية، فع��ى ارتفاع 2134 

مرتاً يف األحوال الجوية القاسية )ISA+20( تقدر زيادة 

الحمولة ب��� 240 كيلوجراماً، بينام تص��ل هذه الزيادة 

إىل 270 كيلوجرام��اً عى ارتفاع يزي��د عى 914 مرتاً يف 

.)ISA+35( األحوال الجوية القاسية

Aselsan رشكة
كش��فت رشك��ة Aselsan النق��اب عن مدفع رش��اش 

جدي��د ذايت الحركة للدفاع الج��وي عيار 35 ملم مثبت 

عى مركب��ة مدرعة مجنزرة من ن��وع ACV-30 الذي 

أنتجت��ه رشكة FNSS الرتكية، وق��د نجحت الرشكتان يف 

تلبي��ة حاجة وزارة الدفاع الرتكي��ة إىل نظام دفاع جوي 

جديد  مزود بقدرات برمائية، ويتكون النظام من ثاث 

مركبات مجنزرة مجه��زة مبدفعن عيار 35 ملم ومركبة 

مجن��زرة للقيادة والتحكم، وقد ج��رى تصميم وتطوير 

مدف��ع الدفاع الجوي الذايت الحركة  )SPADGS( الذي 

أنتجته رشكة Aselsan ألغراض الدفاع الجوي املنصوب 

عى األرض ضد التهديدات الجوية الحديثة.

وقد جرى تصمي��م املركبة ذات املدفع عيار 35 ملم 

 FNSS ACV30 عى غ��رار املركبة املجنزرة الجدي��دة

 ACV-15 and املش��تقة من الشاس��يهن املجنزري��ن

ACV19 اللذين أثبتا نجاحاً كبريا. واملركبة مجهزة بربج 

آيل )غري مأهول(، مسلح مبدفعن أوتوماتيكين عيار 35 

ملم من إنتاج رشك��ة MKEK ويضم طاقم املركبة فرد 

مدفع، وقائد وسائق.

Terminator املركبة
تعترب املركبة القتالية الروسية الصنع BMPT املخصصة 

لدع��م الدباب��ات واملعروفة باس��م Terminator، وقد 

 ،IDEF’13 كانت إح��دى العامات البارزة يف مع��رض

حي��ث تؤمن الحامي��ة الكاملة للدبابات ضد األس��لحة 

املضادة للدبابات، وهي مزودة بأنظمة تس��لح للتعامل 

م��ع أفراد الع��دو، وتعترب هذه املركب��ة القتالية املركبة 

األفض��ل دون منازع عى مس��توى الع��امل، كام عرضت 

روس��يا أيضاً طائرات مروحية متع��ددة الوظائف مثل 

مروحية االس��تطاع الهجومي��ة Ka-52 ومروحية النقل 

العس��كرية املتعددة األغ��راض Mi-171Sh واملروحية 

 Mi-35M ومروحية النقل املقاتلة Mi-28NE املقاتلة

 Ansat and واملروحيت��ن الخفيفتن املتعدديت األغراض

Ka-226T، عاوة عى املركبات األخرى التي تلقى إقباالً 

شديداً يف األسواق العاملية.

Otokar رشكة
كش��فت رشكة Otokar الرتكية خال معرض الصناعات 

الدفاعي��ة الدويل لع��ام 2013 النقاب عن انضامم عضو 

جديد إىل عائلة COBRA، وهو COBRA II وتستعد 

مت تصميم املركبة 
ذات املدفع عيار 

35 ملم على غرار 
املركبة اجملنزرة 

 FNSS اجلديدة
ACV30

تلبي املركبة
COBRA II االحتياجات 

واملتطلبات العمالء 
يف أنحاء قارات العامل 

اخلمس

FINMECCANICA جناح رشكة

KMW دبابة رشكة

معارض ومؤتمرات



45 |  يونيو 2013 |  العدد 497  |

 COBRA الرشكة الستثامر النجاح الذي حققته املركبة

التي تس��تخدمها حالياً 15 دول��ة يف جميع أنحاء العامل 

.COBRA II باإلضافة إىل

وقد ج��رى تصمي��م املركب��ة COBRA II يك تلبي 

االحتياج��ات واملتطلب��ات املتزاي��دة لقاع��دة العماء 

الحالين املنت��رشة يف أنحاء قارات العامل الخمس، حيث 

تتمتع املركبة بنفس القدر من خفة الحركة التي تتمتع 

به��ا املركبة COBRA، ولكنها تتف��وق عليها من حيث 

قدرتها عى حمل أوزان أكرب، فضاً عن اتس��اع حجمها 

الداخ��ي مبا يائ��م األدوار املختلفة الت��ي تؤديها، وقد 

ج��رى تطوير املركب��ة COBRA II عى غ��رار املركبة 

COBRA الحالية، وهي مركب��ة تتمتع بخصائص فنية 

وتكتيكية عالية.

FNSS رشكة
أطلق��ت رشكة FNSS خال معرض الصناعات الدفاعية 

ال��دويل لعام 2013 منوذج��اً لحاملة األس��لحة املدرعة 

الخفيف��ة LAWC-T، وهي عبارة ع��ن منصة طورتها 

لتلبي��ة   FNSS Savunma Sistemleri A.S رشك��ة 

الحاج��ة إىل مركبة قتالية مدرعة جديدة خفيفة الحركة 

ميك��ن تعديلها بحي��ث تلبي متطلبات امله��ام املختلفة 

العدي��دة مث��ل التصفيح ضد األس��لحة املدرع��ة وأداء 

مه��ام االس��تطاع، وميكن تجهي��ز املركبة بع��دة نقاط 

لألبراج/األس��لحة تبع��اً ملتطلبات العمي��ل مثل األبراج 

املأهولة وغري املأهولة املزودة مبدافع اإلطاق الرسيعة 

ذات األع��رية املختلف��ة )24 إىل 40 ملم( وأبراج مضادة 

للمدرع��ات Anti Armor )ATGM( turrets مزودة 

مبجموعة من الصواريخ املختلفة.

Denel Dynamics رشكة
أطلقت رشكة Denel Dynamics املعروفة بابتكاراتها 

 IDEF’13 يف مج��ال الصواري��خ حمل��ة خال مع��رض

لتس��ويق برنامجه��ا لتطوي��ر صواريخ الدف��اع الجوي 

Marlin الصالحة لاستخدام يف جميع األحوال الجوية، 

وقد اكتس��بت الرشكة سمعتها العاملية بفضل مرشوعها 

املش��رتك A-Darter مع الربازيل إلنتاج صواريخ جو – 

جو، وهو املرشوع الذي دخل مرحلة التأهيل، ويوش��ك 

ع��ى االنته��اء مع نهاية ع��ام 2014، وق��د أدى  نجاح 

املرشوع إىل وضع حجر األساس ملزيد من برامج التعاون 

الدفاع��ي مع جنوب أفريقيا لتنفي��ذ برامج مثل تطوير 

صواريخ الدفاع الجوي Marlin الصالحة لاس��تخدام يف 

جميع األحوال الجوية، وهو عبارة عن صاروخ متعددة 

املهام لخدمة أسلحة البحرية والربية وساح الجو حيث 

يتحقق االنسجام من خال األنظمة الثانوية.

Sikorsky Aircraft Corp رشكة 
أعلنت رشكة Sikorsky Aircraft Corp خال املعرض 

 ®VIP S-92 أنها س��لمت أول مروحية م��ن املروحيتن

للرشطة الوطنية الرتكية لخدمة رئاسة الحكومة الرتكية، 

وذلك مبوجب عقد جرى توقيعه عام 2011، ومن املقرر 

أن تق��دم الطائرت��ان املروحيتان الدعم ال��ازم لفخامة 

رئيس الدولة الذي يس��تخدم حالي��اً طائرة مروحية من 

طراز S-92 تستخدمها الرشطة الوطنية الرتكية منذ عام 

.2005

ومن املقرر أن تنضم املروحيتان S-92 إىل األس��طول 

الحايل املكون من أكرث م��ن 140 طائرة من إنتاج رشكة 

Sikorsky تعم��ل داخ��ل تركي��ا، منه��ا أك��رث من 100 

مروحي��ة من طراز Black Hawk، كام تس��تخدم تركيا 

أيضاً املروحية التجارية املتوسطة S-76 وهي من إنتاج 

رشكة Sikorsky أيضاً.

ومن املتوقع أن يتم تس��ليم املروحي��ة S-92 الثانية 

 S-92 ه��ذا العام، وباإلضافة إىل تركي��ا، تقوم مروحيات

بخدمة انتقاالت رؤس��اء تس��ع دول أخرى، ومن املقرر 

أن تق��دم رشك��ة Sikorsky املروحية S-92 رس��مياً إىل 

الحكومة األمريكية التي تخطط الستبدال أسطولها من 

املروحي��ات Marine One التي تؤمن انتقاالت الرئيس 

األمرييك.

Thales رشكة
عرض��ت رشكتا Aselsan and Thales "نظام أسلس��ان 

 The Aselsan Missile Launching "إلطاق الصواريخ

System: MLS، وه��و عب��ارة عن نظام تس��لح يعمل 

 Remote-controlled Weapon بالتحكم ع��ن بُع��د

System: RWS مجهز بثامنية صواريخ LMM مصممة 

خصيصاً للسفن الصغرية.

ويصف الخرباء نظام التس��لح ال��ذي يعمل بالتحكم 

ع��ن بُعد RWS بأنه "نظام مدمج خفيف الوزن مصمم 

للصواري��خ االعرتاضية الرسيعة"، ويعترب خي��اراً دفاعياً 

بالنس��بة إىل منص��ات حفر النف��ط البحري��ة واملوانئ 

البحرية والقواعد البحرية.

ويعترب الص��اروخ الخفي��ف الوزن املتع��دد األدوار 

ال��ذي   Lightweight Multi-role Missile: LMM

تنتج��ه رشكة Thales عبارة ع��ن صاروخ قاذف خفيف 

الوزن قادر عى إصابة أهدافه بدقة، وقد جرى تصميم 

الص��اروخ بحيث ميك��ن إطاقه من ع��ى منت منصات 

تكتيكي��ة مختلفة مثل الطائ��رات املروحية أو املركبات 

الجوي��ة اآللي��ة ذات األجنح��ة الثابتة أو ال��دوارة، أو 

املركب��ات املدولب��ة أو املجن��زرة، أو ال��زوارق البحرية 

الرسيع��ة، ومن ب��ن األهداف التي يتعام��ل معها هذا 

الص��اروخ التهديدات الس��طحية مثل املنش��آت الثابتة 

والتهدي��دات غري املتكافئة والزوارق الهجومية الرسيعة 

واملركبات الجوية اآللية )غري املأهولة(.

وم��ن املقرر أن يصل وزن الص��اروخ الخفيف الوزن 

املتع��دد األدوار LMM إىل 13 كل��ج يف املراحل األوىل 

لإلنتاج، وأن يحمل صاروخاً ليزرياً يصل مداه إىل 8 كلم 

ويحمل رأس��اً حربياً يحتوي عى عبوة ناس��فة وزنها 3 

كيلوجرامات، وتصل رسعة تحليقه إىل حوايل 1.5 ماخ•

FNSS معروضات رشكة

أطلقت شركة 
 Denel Dynamics

حملة خالل معرض 
IDEF’13 لتسويق 
برناجمها لتطوير 

صواريخ الدفاع اجلوي 
Marlin
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 DCNS تسلم زورق الدورية Skjoldn FPB للبحرية الرنويجية

 Cassidian 
AFCEA تشــــارك يف معرض

وف��رت رشك��ة Cassidian تطبيق��اً لش��عارها: "توفري 

خدم��ات تقني��ة املعلوم��ات" IT Services أنظم��ة 

التدريب والتش��بيه والحلول ملراكز القيادة والس��يطرة 

والعملي��ات والتي عرضتها يف مع��رض AFCEA الذي 

أقي��م يف مدين��ة "باد غ��ود س��بريج" يف 24 و25 أبريل 

املايض.

 Armed Forces املع��رض  ويخت��ص 

 Communications & Electronics: AFCEA

بع��رض أح��دث صناع��ات االتص��االت واإللكرتونيات 

املخصصة للقوات املس��لحة مع عرض أنظمة التدريب 

والتشبيه والحلول األمثل التي تلبي احتياجات الزبائن.

وترتاوح منتجات رشكة Cassidian بني نظم القيادة 

والسيطرة ونظم املعلومات التي تفيد يف تلبية متطلبات 

القيادة املتحركة خالل العمليات.

وابتك��رت الرشكة ع��دة منتجات لس��د الثغرة التي 

ظهرت يف مجاالت التشبيه والتدريب خالل العديد من 

 Bertram Gorlo التامرين العملياتية، حسبام رصح به

.Cassidian رئيس قسم املبيعات األملانية يف رشكة

وعرضت الرشك��ة األنظم��ة: STAR وBRICKS يف 

معرض AFCEA وهي أنظمة تنفذ التدريب عىل شبكة 

اإلنرتن��ت، مع عرضها عدة أنظمة للمهام، وتتكون هذه 

األنظم��ة من عدة نظم صغرية مس��تقلة العمل وتعمل 

مع ع��دة عنارص مثل الكابينة والحواس��يب االنفرادية، 

وتنت��ج أنظم��ة تقني��ة املعلوم��ات IT العدي��د م��ن 

س��يناريوهات التدريب. كام عرضت الرشكة العديد من 

أنظمة القيادة والسيطرة وعدة منتجاٍت جديدة تعمل 

مع املقاتلني، مع عرضها نظم اليقظة VeSA التي تشمل 

عدة منتجات جديدة للبيانات واملعلومات التعبوية مع 

إيضاح مفاهيم االس��تخدام التي تتيح لألرتال واملركبات 

معرف��ة املوقف والحصول عىل الصور الواضحة يف أقرص 

وقت.

 Hochzen النظ��ام  أيض��اً   Cassidian وعرض��ت 

وه��و نظام ع��ايل خفة الحرك��ة ويعمل ش��بكياً مبوجة 

مشَفرة الصوت، مس��تفيدة من قدرات الراديو التعبوي 

Terrestrial Trunked Radio، وهذا النظام يعمل يف 

نطاق منطقة نصف قطرها حوايل 10 كلم.

س��لمت رشك��ة DCNS ورشكاؤه��ا املحلي��ون زورق 

الدوري��ة الرسيع Skjold الس��ادس للق��وات البحرية 

امللكية الرنويجية، وقد نفذت الرشكة الربنامج مع تجمع 

.DCNS رشكات ضم متعاقدين نرويجيني مع

وتثق السلطات الرنويجية يف الربامج Skjold والتجمع 

 Umoeو DCNS :الذي يصنعها ويضم املتعاقدين الثالثة

.Kongsberg Defence & Aerospace ورشكة Mandal

ويتم تصميم ال��زوارق Skjoldn خصيصاً لتوفري األمن 

البحري واملهام األمنية يف الس��واحل الرنويجية، حيث أنها 

مفصلة عىل أساس البيئات وأساس تقليص الطاقم. وتعمل 

هذه الزوارق بأنظمة اتصاالت ونظم استشعار تتالءم مع 

أعامل وأسلحة قوات حلف الناتو التي تقود املهام حيث 

تم تطوير هذه األنظمة حسب متطلبات املهام.

وال��زورق Skjold طول��ه 50 م��رتاً وهو مس��لح جيداً 

ومالمح��ه قتالية عالية الكفاءة بينها س��بعة نظم مضادة 

لصواريخ السفن الحربية ومدفع 76 ملم ميكنه شغل عدة 

أهداف يف ذات الوقت ومن مسافة تزيد عن 12 كلم.

وكان أول نظ��ام P 961 – Storm ق��د ت��م تس��ليمه 

للقوات البحرية امللكية الرنويجية يف س��بتمرب عام 2010، 

أما النوع الثاين املسمى P 962 – Skudd فتم تسليمه يف 

أكتوب��ر 2010 بينام تم تس��ليم الثالث P 963 – steil يف 

يونيو 2011 وتم تس��ليم الرابع وهو P 964 – Glimt يف 

 P 965 – Gnist مارس 2012، وتم تس��ليم الخامس وهو

يف نوفمرب 2012.

DynCorp تفوز 
بعقٍد قيمته 388.5 

مليون دوالر
منح��ت قيادة ط��ران الجي��ش وإدارة الصواريخ يف 
الجي��ش األمرييك رشك��ة Dyn Corp الدولية عقداً 
لتوفر خدمات الصيانة للط��ران يف املنطقة الغربية 

.RASM – W
ورصح Jim Myles نائ��ب رئي��س املجموعة الجوية 
يف رشك��ة DynCorp الدولي��ة ب��أن الرشك��ة تفتخر 
 RASM – W باستمرارها يف العمل باملنطقة الغربية
حيث يعم��ل فريق الرشكة بكل الخ��رات مع فريق 

العقد CFT كرنامج ناجح ومستمر.
وتوف��ر الرشكة لط��ران الجيش الصيان��ة وخدماتها 
مبس��توى رفيع يف املنطقة املذكورة ويف مواقع أخرى 
بينها مواق��ع FORT Hood وFORT Bliss وعدة 
 Killeen مواق��ع أخرى يف تكس��اس بينه��ا املوق��ع
 FORT Rileyو San Angeloو Temple واملوق��ع

يف كنساس.
ويتم العقد املمنوح للرشكة بس��عٍر ثابت وله س��نة 
أساس��ية يتم تنفيذه خاللها مع خيار س��نة إىل أربع 
س��نوات أخرى، وتبل��غ قيمة العق��د 388.5 مليون 

دوالر يف حالة تنفيذ الخيارات.

Skjold زورق الدورية الرسيع
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اختيار شركة Rockwell Collins لتطوير إمكانيات طياري C – 130 العمانية
 Rockwell ت��م اختيار أنظم��ة إلكرتوني��ات الط��ريان

 C – 130   لتنفي��ذ تطوي��ر  Collins Flight 2TM

التابعة للقوات العامنية، ويحصل طيارو القوات الجوية 

العامنية عىل اليقظة يف املواقف وعىل قدرات االتصاالت 

بأنظمة متطورة تضاف لثالث طائرات C – 130 حسبام 

أفاد به Troy Brunk نائب الرئيس واملدير العام لقسم 

توف��ري الحل��ول يف رشك��ة Rockwell Collins والذي 

أضاف ب��أن العمل مع رشك��ة ST Aerospace القوات 

الجوي��ة امللكية العامنية يه��دف لتوفري القدرات والتي 

تساعد طياري C – 130 لتنفيذ املهام خالل التطويرات.

 Rockwell Collins وينتظ��ر إللكرتوني��ات ط��ريان

Flight 2 أن توف��ر للقوات الجوي��ة العامنية وطائراتها 

C – 130 ق��درات التحك��م يف األج��واء بحصولها عىل 

االتصاالت وق��درات املالحة وق��درات املراقبة وتطبيق 

ضب��ط الحرك��ة الجوي��ة، وه��ي الق��درات املوجزة يف 

املصطلح CNS/ ATM ويعني مبتطلبات األجواء، ويتم 

تجهيز نظ��م العرض األولية وأحدث نظ��م إدارة املهام 

ونظام الطي��ار اآليل وأنظمة اتص��االت الراديو وأنظمة 

استش��عار املالحة ورادار كش��ف األجواء قوى املس��ح 

ونظ��ام تف��ادي التضاريس ونظام اإلن��ذار من املخاطر 

والخريطة الرقمية، وتحصل بذلك القوات العامنية عىل 

.C – 130   األحدث من حيث تطوير الطائرات

يذكر أن رشكة ST Aerospace تنفذ تركيب األنظمة 

ع��ىل الطائرات كمتعاق��د فردي وذل��ك يف مصانعها يف 

سنغافورة.

Eurocopter توفــر عموديـــات اإلسعــــاف لتـركـيـــــا 
ت��م اختي��ار تركي��ا لرشك��ة Eurocopter لتوفر لها 

الطائ��رات العمودي��ة ط��راز EC 135 لتنفي��ذ مهام 

النق��ل واإلخالء الطبي يف تركيا بأس��طول يتكون من 

17 طائرة منها ينفذ بها اتحاد الطريان الرتيك املهام يف 

شكل الذراع الجوي THK Gokcen التجاري، ويعترب 

ه��ذا مبثابة أحدث تعاقد مع ه��ذه الطائرات ثنائية 

املح��ركات يتم م��ع توفري خدمات الط��وارئ الطبية 

.EMS

وينتظر بدء العمليات يف ش��هر أغسطس بخمسة 

طائرات EC 135 تم اختيارها لهذه الخدمات ويؤدي 

 Saran ورشكة THK Gokcen به��ا فريق ذراع الجو

Holding والتي فازت بعقد توفري خدمات اإلسعاف 

لخمسة أعوام يف عطاء وزارة الصحة الرتكية.

 Eurocopter بأن رشكة Olivire Lambert ورصح

ملتزمة بإس��ناد تركيا بخدم��ات الطوارئ الطبية، كام 

رصح نائب رئيس قس��م املبيع��ات وعالقات الزبائن 

 THK Gokcen ب��أن الرشكة تفخ��ر بالعم��ل م��ع

لتحقيق االنفتاح يف الطائرات العمودية.

 Eurocopter بأنهم ينفذون مع THK وعلق رئيس

العق��د بغ��رض تعزيز الفوائ��د اإلس��رتاتيجية خالل 

التعاون مع الس��وق ال��رتيك الذي يعني تنافس��اً قوياً 

للرشكة، ويع��رف أن ما نس��بته 25 % من العموديات 

EMS ه��ي م��ن الفئ��ة EC – 135 والت��ي تم حتى 

اآلن توف��ري 500 منها لهذه الربامج وتعمل من ضمن 

1.095 طائ��رة EC – 135 حول العامل وهي طائرات 

ذات كابين��ة متمي��زة وأداء جيد وتحم��ل حموالتها 

ملدياٍت بعيدة.

EC 135 العمودية طراز

C-130 الطائرة
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Astrium توفر خدمات املوجات Ka – Band لــ"ياه سات"
أعلنت رشك��ة Astrium Americas أن فرعها املختص 

 Astrium Services يف توف��ري الخدم��ات للحكوم��ات

Government Inc. س��تقوم بتوف��ري الخدمات لرشكة 

Yahsat اإلماراتية وه��ي الخدمات التي تتيح للحكومة 

األمريكي��ة وال��وزارات ووزارة الدف��اع الحص��ول ع��ىل 

الق��درات Ka – Band التي تت��الءم مع القمر الصناعي 

Wideband Global Satellite: WGS لتوفري التغطية 

واالعتامدية عىل مستوى العامل.

ولقد ظل��ت Astrium تعمل كمتعاقد فردي يف بناء 

أسطول األقامر الصناعية Yahsat Satellite Fleet وهي 

التي توف��ر أيضاً القدرات Ka – Band  لتلبي متطلبات 

 ،FCSA خالل عقد املركبات كربامج DOD وزارة الدفاع

وبهذه الصفقة تصبح Astrium هي جهة توفري الخدمات 

 MILSATCOM والخدم��ات   COMSATCOM

 Yahsat بأن Bob Bakor للحكومة األمريكي��ة، ورصح

اختارت Astrium نس��بة للخربة الطويلة يف بناء األقامر 

الصناعية وبيع الخدم��ات Satcom للعديد من القوات 

املسلحة حول العامل، وللسمعة املتميزة وتاريخ العالقات 

مع الس��وق الحكومي األمرييك، وأض��اف بأن الخدمات 

Ka – Band العس��كرية الت��ي اختارته��ا "ياه س��ات" 

Yahsat تعني أداة أخرى تعزز تصميم الحلول السليمة 

التي تلبي متطلبات مهام الزبائن. 

شركة EADS تسلم العمودية Lakota رقم 250 للجيش األمريكي
س��لَمت رشكة EADS – ش��امل أمري��كا – الطائرة 

العمودية Lakota رقم 250 للجيش األمرييك، وتعترب 

الطائرة بأنها امتداد ملجموعة بدأ تس��ليمها منذ عام 

2006 وبينه��ا خم��س طائ��رات من نف��س الفئة تم 

إنتاجها ملدرسة طياري اختبار الطائرات البحرية، وقد 

تم تس��ليم هذه الطائرات يف الوقت املحدد وحسب 

امليزانية املرصودة وعم��ل املتقاعدون األمريكيون يف 

الربنامج ويبلغ عدده��م 50 % من القوة العاملة يف 

برامج الطائرات.

ولقد نف��ذت طائ��رات األس��طول Lakota حتى 

اآلن 150.000 س��اعة ط��ريان عمليايت م��ع التواجد 

والجاهزية بنس��بٍة بلغ��ت 90 %، حيث أنها أحدث 

طائرات عمودية تعم��ل مع الجيش األمرييك وتتميز 

بأقل تكلفة طريان.

 EADS وتصنع ه��ذه الطائ��رة العمودي��ة رشكة

North America يف مصانع Eurocopter األمريكية 

يف "كولومب��س"، ورصح Sean O’keefe رئيس رشكة 

EADS North America كب��ري الضباط التنفيذيني 

بقوله "إن بيئة ميزانية برنامج هذه الطائرات جعلت 

"البنتاغ��ون" يح��دد الحاجة مع قط��ع الوعد لدعم 

الربام��ج والتي تجع��ل الرشكة تفخ��ر بالتضامن مع 

الجيش األمري��يك لتجهيز الطائرات يف الوقت املحدد 

وبالتكلفة املحددة".

 David cheney ك��ام تحدث حول هذه الربام��ج

 Lakota UH – 72A مدي��ر برامج إنتاج الطائ��رات

قائالً أن برامج العمودية يس��تمر حسب جدولته ويف 

نطاق امليزانية ليوفر الطائ��رات التي تخدم املقاتلني 

ويرجع الفضل يف نجاح ه��ذه الربامج لعزم وتصميم 

هذه الرشك��ة وفريقها الهنديس وذلك لتوفري إس��ناد 

الجيش ومهام األمن القومي.

 Lakota وبات منتظراً تش��غيل الطائرة العمودية

رقم 250 يف مدين��ة "أوكالهوما" مع الحرس الوطني 

هن��اك، وهذه الطائرة ه��ي األحدث يف مجموعة 54 

طائرة م��ن نفس فئتها واملخصص��ة للعمل مع مهام 

"األمن واملساندة" التي تنفذها كتيبة األمن من خالل 

قدرات الطائرة Lakota، وهي املهام التي ترتاوح بني 

الكوارث وردود فعل مهام أمن الحدود.

وتشمل مهام األمن واملس��اندة أنظمة االستشعار 

Eo/IR ونظ��م تس��جيل الفيدي��و الرقمي��ة وأنظمة 

الرب��ط الرقمي ونظ��م اإلض��اءة للبح��ث واإلنقاذ، 

وتشغل وحدات الحرس الوطني بطول البالد وعرضها 

الطائ��رات Lakota املزودة بقدرات مهام املس��اندة 

 MEP العاملة مع الكتيبة، بغرض إنجاز جميع املهام

خالل العمليات الواسعة ومهام حامية الحدود وتوفري 

األم��ن ومكافحة تهريب املخ��درات ويتم أيضاً دمج 

عمليات املساندة CLS للقوات الربية وقوات الحرس 

الوطن��ي لتتمكن الوح��دات من تش��غيل الطائرات 

العمودي��ة Lakota م��ع تخطيط الربامج وس��اعات 

الط��ريان، ويقوم مكت��ب برامج الجي��ش والوحدات 

 EADS العس��كرية والفري��ق الصناع��ي يف رشك��ة

N.A. ورشك��ة Eurocopter األمريكية وفرق إس��ناد 

العموديات الدويل، بتنسيق الربامج املفَصلة خصيصاً 

للجي��ش والحرس الوطني وه��ي الربامج التي بدأت 

منذ عام 2006.

ولق��د حققت طائرات األس��طول Lakota تواجداً 

عملياتياً تزيد نس��بته بانتظ��اٍم لتصل أكرث من 90 % 

بالتواجد يف مختلف املواقع مع اإلسناد الكامل لدعم 

21 وح��دة مختلف��ة، مع وفرة قطع الغي��ار بتطبيق 

املفه��وم Hybrid – CLS م��ع إس��ناد 33 وح��دة 

مبتوسط إسناد نسبته 97 %.

ويتم تنفيذ الربامج UH – 72A – ACAT للقوات 

كأرسع برام��ج طائ��رات جدي��دة تتم خ��الل تاريخ 

الجي��ش األمرييك، مع توفري الطائ��رات التي تحل يف 

 OH – 58 الح��رس الوطني محل الطائرات املتقادمة

ودوارة الجن��اح UH – 1. وينتظر للطائرات العاملة 

مع الجيش من الفئة UH – 60 Black Hawks دعم 

الطائرات العمودية Lakota لتنفيذ جميع املهام.

أقامر ياه سات الصناعية توفر خدمات االتصاالت لحكومات الدول
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FOC فئة NH90 TTH اجليش اإليطايل يستلم أول طائرة عمودية
إح��دى رشكات   –  Agusta Westland أعلن��ت رشك��ة 

مجموعة Finmeccanica – عن تس��ليم الجيش اإليطايل 

 Find م��ن الفئ��ة NH90 TTH أول طائ��رة عمودي��ة

Operational Capability: FOC، وتم التس��ليم خالل 

.Venice Tessera احتفاٍل رسمي أقيم يف مصانع الرشكة يف

وبهذا التس��ليم يكون طريان الجيش اإليطايل قد استلم 

21 طائرة NH90 TTH من إجاميل 60 طائرة، وانفتحت 

5 طائرات للعمل يف أفغانس��تان حيث أكملت 470 ساعة 

ط��ريان بأداٍء جيد واعتامدية عالية وبتأثري أدايئ متميز ويف 

بيئاٍت قاس��ية، ويستفيد طريان الجيش اإليطايل من برامج 

العموديات NH90 والتي أكملت حتى اآلن 900 س��اعة 

طريان عمليايت.

وتوف��ر رشك��ة Agusta westland خدم��ات اإلس��ناد 

 Phased Logistic املتطور خ��الل برنامج يعرف مبصطلح

Support: PLS وهي الربامج التي تجعل الجيش اإليطايل 

.NH90 يحصل عىل التأثري العمليايت من األسطول

 Venice وتوف��ر الرشك��ة خدماتها م��ن مصانعه��ا يف

Tessera والتي تتواجد يف مساحة 24.000 مرت مربع ومتثل 

خ��ط اإلنتاج النهايئ لعدد 160 طائرة عمودية NH90 تم 

طلبها بواسطة الجيش اإليطايل والقوات البحرية بعدد 60 

طائرة م��ع 56 طائرة للبحرية و 20 طائ��رة لهولندا و 14 

طائرة للرنويج و10 طائرات للربتغال.

Cassidian تعزز أمن معلومات احلواسيب
 Arkoon Network Security يعرف أمن الشبكات باسم

كمرجعية أوروبية حيث يتم تأمني معلومات الحواس��يب 

وضبط خصوصية األجهزة الحاسوبية.

 Cassidian Cyber Security ولق��د وقع��ت رشك��ة

 Arkoon اتفاقية يتم مبقتضاها اقتس��ام أعباء األعامل مع

Network Security وهي واح��دة من كربيات الرشكات 

 Network "األوروبي��ة العاملة يف مجال "تأمني الش��بكات

Security ومج��ال حامي��ة املعلومات وضب��ط خصوصية 

األجهزة.

وظل��ت Arkoon منذ 16 نوفم��رب 2012 حيث ضمت 

إليها رشك��ة Netasq متثل الخطوة اإلس��رتاتيجية يف اتجاه 

توف��ري القاع��دة اإلس��رتاتيجية الصناعية الت��ي توفر أمن 

الحواس��يب والحلول. ويتم من خالل هذه القاعدة تأمني 

تقنية املعلومات IT وشبكاتها للجهات الحكومية والبنيات 

األساسية والصناعات اإلسرتاتيجية.

الضب��اط  كب��ري   Jean – Michel Orozco ورصح 

التنفيذي��ني يف Cassidian Cyber Security ب��أن تأمني 

الحواسيب عىل املستوى الدويل يفرض رضورة تواجد مدًى 

كبرياً من املنتجات والحلول لتلبية احتياجات الزبائن.

وأصبح توف��ري كل ذلك ممكناً بدم��ج الرشكات الثالث 

وتواجد النظم والحل��ول يف البعد الدويل مع توفري الحلول 

املضمونة التي تحتاجها أوروبا.

وأض��اف Theirry Rouquet رئيس مجلس إدارة رشكة 

Arkoon Network Security بقول��ه أن هذه األنش��طة 

متثل الجودة التي يطلبها الزبائن وتوفرها الرشكات لتدخل 

بها الس��وق الدولية، وتعمل ه��ذه الرشكة عىل تجهيز كل 

املطلوب لحامية املعلومات واالتصاالت والبنيات األساسية 

ومحطات العمل من خالل الحلول العديدة والتي تشمل:

•  "صن��دوق األم��ن" وهو عب��ارة عن عدة أجه��زة تلبي 

احتياج��ات الزبائن الالزم��ة لفرض الخصوصي��ة وتطوير 

حلول االحتياجات مع تخزين املعلومات بشكل آمن، ويتم 

اعتامد هذا الصندوق حسب النظام +EAL 3 لدى إجازته.

• "األنظم��ة" FAST 360 والتي تتك��ون من عدة تقنيات 

متثل ال��درع الواقي الذي تجهزه رشك��ة Arkoon لحامية 

الش��بكات واالتصاالت من الهجامت عالية التعقيد، وتجاز 

هذه التقنيات حسب النظام +EAL 3 ويطلق عليها االسم 

. FAST 360 التجاري

• "ال��درع الواق��ي" Storm – Shield والذي ميثل الحلول 

 Sky – Recon املصمم��ة للتأمني ويوزع هذا النظام رشكة

 Arkoon Network وهي فرع من رشكة صنع الش��بكات

Security املختص��ة بتجهي��ز التأمني الس��لويك الذي يوفر 

تأمني التطبيقات والبيانات يف نظم الحاسوب الشخصية.

ق��درات  تحدي��ث  Eurocopter يف  تعم��ل رشك��ة 
العموديات غر املأهولة "بدون طيارين" ضمن برامج 
تهدف لتوفر الطائ��رات OPVs التي تحدد لها خيار 
الطي��ار وتنفيذ برامج الع��روض واملخصصة للنموذج 
EC 145 والتي ينتظ��ر دخولها الخطوط والتي تنفذ 

االنفتاح بأوزاٍن أكرث مع تنفيذ برامج املراقبة.
وقد متت يف قاعدة Istres الجوية الفرنسية عمليات 
تجهيز الرامج التي يت��م فيها تجربة الطائرات بدون 
طيار، وهي الرامج التالية لسلسلة برامج تم تنفيذها 
أول أبري��ل، وقد تم تحدي��ث القدرات والتي جعلت 
رشك��ة Eurocopter تدخل الرام��ج OPVs وتتابع 
قدراته��ا لدخ��ول خ��ط اإلنت��اج بالفئ��ات الخفيفة 
واملتوس��طة وثقيلة قدرة النقل من هذه العموديات، 
م��ام يجع��ل الطائ��رات دوارة األجنحة تط��ر بدون 

طيارين أو بطيارين كخياٍر آخر.
وأكدت ابتكارات رشكة Eurocopter توسيع قدرات 
 Jean املهام يف الطائرات العمودية وهو ما علق عليه
Brice Dumont – كب��ر الضب��اط الفنيني يف الرشكة 
بقوله "إنها قدرات امله��ام التي أصبحت العموديات 
تتمَي��ز بها، كام ميك��ن لها العمل بالطي��ار اآليل وهو 
م��ا تم التوصل إليه خالل االس��تفادة من آلية العمل 

الدقيقة وتطوير النظام الهنديس".
ومت��ت تجربة قدرات الحمل عدة مَرات باالس��تفادة 
من الخطة رباعية األبعاد، وذلك يف قاعدة "ايسرتيس" 
 EC الجوية يف املم��ر رقم 33/15، وحلَق��ت الطائرة
145 بعد إقالعها من عدة نقاط تم تحديدها مسبقاً، 

ونجحت يف نقل الحمل الخارجي والهبوط آلياً.
ونف��ذت الطائرة التحميل مع متابعة املراقب األريض 
لسرها حتى نقطة إس��قاط الحمولة حيث أصدر لها 
أمر إلقاء حمولتها، وكانت قدرة الطران OPV قد تم 
تطويره��ا بتمويل داخيل يف رشك��ة Eurocopter مع 
التنس��يق مع فريق الرشكة مصان��ع "دونا وورث" يف 

أملانيا، وتم أيضاً تنفيذ الفحوص األولية هناك.

Eurocopter تعمل على 
حتديث قدرات العموديات

BAE Systems تفوز بعقٍد قيمته 27.4 مليون دوالر
حصل��ت رشك��ة BAE Systems ع��ىل عق��ٍد قيمته 27.4 

مليون دوالر من قيادة القوات البحرية األمريكية، لتستمر 

يف تش��غيل وصيانة القم��ر الصناعي وأنظم��ة االتصاالت 

األرضية الشبكية يف جزر هاواي.

وتظل الرشكة بناًء عىل هذا العقد مس��تمرًة يف توفري هذه 

 SATCOM الخدمات عىل مدار الس��اعة دع��امً لألنظمة

Wahiawa وه��ي أنظم��ة االتص��االت التعبوية املس��امة 

TSCOMM العامل��ة مع قاعدة القوات البحرية يف خليج 

Kaneohe Bay بهاواي، ومع نظام بث الراديو NRTF يف 

Lualualei ويف Waianae ويف Hawaii، وتشمل الخدمات 

التي توفره��ا الرشكة لألنظمة الصيان��ة واإلصالح واإلمداد 

والتدريب وإدارة أنواع االتصاالت املختلفة.
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شركة  Cassidian: تؤكـد التزامهـا القـوي جتـاه اإلمــارات

تعتششر رشكششة Cassidian، إحدى الششركات التابعة 

لركة EADS، من إحششدى الركات العاملية الرائدة 

يف مجال تأمني الخدمششات واألنظمة األمنية العاملية، 

حيششث تقششدم أنظمششة وخدمششات متكاملششة رائششدة 

لعمالئها املدنيني والعسششكريني يف جميع أنحاء العامل 

مثل األنظمششة الجوية )الطائششرات واألنظمة الجوية 

غري املأهولششة( واألنظمة الرية والبحرية واملشششركة 

وأنظمششة املراقبة والتنصششت واألمن السششراين )أمن 

املعلومششات اإللكرونية(، وتأمششني االتصاالت وأنظمة 

االختبارات والصواريخ وخدمات الدعم واملسششاندة. 

كام تعتر رشكة Cassidian، إحدى الركات العاملية 

الرائدة يف مجال الفضاء والدفاع والخدمات الفضائية 

واألمنيششة. وقد أجششرت مجلة "درع الوطششن" مقابلة 

مع برنارد جريورت، رئيششس املدراء التنفيذيني بركة 

Cassidian، الذي سششلط الضوء عششى وضع الركة 

العاملششي يف مجششال تقديششم الحلول األمنية املناسششبة 

للدول والظروف املختلفة.

قام��ت رشكة Cassidian بتس��ليم الطائرة املائة 

من طراز Eurofighter Typhoon لس��اح الجو 

األملاين عن طريق مركز األنظمة الجوية العسكرية 

التاب��ع للرشكة يف ميونيخ، وه��ي خطوة البد أنها 

تحظ��ى بفخر الرشك��ة واعتزازه��ا. فهل أصبحت 

الطائرة Typhoon الطائرة املفضلة بالنس��بة إىل 

معظم الدول، وملاذا؟

مششن املؤكد أننا نشششعر بالفخر عندما نقوم بتسششليم 

الطائرة Eurofighter إىل مشششريها من أسلحة الجو 

عى مسششتوى العامل، ولكن املؤكد أن تسششليم الطائرة 

املائة إىل سششالح الجو األملاين مناسششبة خاصة للغاية، 

حيششث أعششرب قائد السششالح عششن رضائه التششام عن 

أسششطوله من طائرات Eurofighter  وتعتر الطائرة 

Eurofighter مششن أهم الطائرات التي أنتجتها رشكة 

Cassidian وأحدث طائرة مقاتلة متاحة يف األسواق 

حالياً. وتعتر الطائرة منوذجاً ممتازاً للطائرات املميزة 

املتعششددة األدوار التششي يقف وراءها كونسششورتيوم 

صناعششي يتمتع بإمكانيات عاليششة، وأنا عى يقني من 

اسششتمرار قصة النجاح تلك بفضل التزام الدول السبع 

التابعة للكونسششورتيوم برنامج الطائرة، والذي تسلم 

طلبات لراء أكرث من 600 طائرة.

إىل أي حد تعت��ر اإلمارات رشي��كاً وعمياً مهامً 

بالنسبة إىل الرشكة يف منطقة الرشق األوسط؟

تؤكد الركششة التزامها القوي تجششاه املنطقة عموماً، 

وتجاه اإلمارات بصورة خاصششة، حيث تتمتع الركة 

بحضششور قوي يف اإلمششارات منذ فششرة طويلة قامت 

خاللها بتسليم طائرات متقدمة للدفاع عن اإلمارات 

وتأمششني حدودها، ويضطلع بهششذا الدور فرع الركة 

يف أبوظبششي الششذي يعتششر منصة قريبة مششن عمالئنا 

 Cassidian اإلقليميني. عالوة عى ذلك، تعمل رشكة

عى بناء الكوادر الوطنية عن طريق نقل التكنولوجيا 

والتعاون مع الجامعات والششركاء املحليني، ويف ظل 

املنتجششات الفائقة الجششودة التي تنتجهششا الركة يف 

مجال تأمششني الحامية لألفششراد واملناطق واملنشششآت 

الحيويششة الرئيسششية تسششتطيع الركششة تأمششني تلك 

االحتياجات باعتبارها رشيكاً اسراتيجياً لإلمارات عى 

املدى الطويل.

ما ه��ي خططكم لتعزيز العاق��ات التجارية مع 

اإلمارات؟ وما هي املجاالت التي ميكن من خالها 

أن تق��دم رشك��ة Cassidian خدماته��ا األمنية 

للمنطقة بصورة عامة، واإلمارات بصورة خاصة؟

ظلت رشكة Cassidian ملششدة طويلة املنتج الرئييس 

يف مجاالت عديدة مششن الخدمات الدفاعية واألمنية، 

سششواء كانششت أنظمششة جويششة عسششكرية أو أنظمة 

الطائرة Eurofighter Typhoon إحدى أبرز منتجات كاسيديان

حوار: شاكا برامود

 Cassidian برنارد جريورت، رئيس املدراء التنفيذيني برشكة

Eurofighter  طائرة
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استشششعار أو أنظمششة للقيششادة والسششيطرة أو األمن 

الحدودي املتكامل أو الحششرب اإللكرونية أو أنظمة 

االتصاالت. وباإلضافة إىل هذه املجاالت، تقوم الركة 

بتأمني خدمات متكاملة عالية الجودة يف مجال األمن 

السششراين )املعلومات اإللكرونية(، وهناك عدد كبري 

من املنتجششات التي تنتجها الركة التي تسششتخدمها 

القششوات املسششلحة يف اإلمششارات يف الوقششت الحارض، 

وأعتقششد أن هنششاك هدفاً واحششداً يجمششع بني رشكة 

Cassidian واإلمششارات، وهو إدراكهام املشششرك بأن 

املنتجات الحديثة والعالية الجودة هي أفضل وسيلة 

لتأمني الحامية الالزمة للمنشآت الحيوية الحساسة يف 

اإلمارات، خاصة يف مجال األمن.

تعتر رشك��ة Cassidian إحدى الرشكات العاملية 

الرائدة يف مجال إنتاج األنظمة الجوية العسكرية 

وأحدث التقنيات الخاصة بأجهزة الرادار، وتتمتع 

بوض��ع بارز يف مجال تأمني االتصاالت والخدمات 

األمني��ة. فام هو حجم النمو الذي حققته الرشكة 

عىل هذا الصعيد عىل مستوى العامل؟

تتمتششع رشكششة Cassidian بتاريخ طويششل يف مجال 

تكريس مشششاريعها يف أوروبا، ولكن هذه السياسششة 

سششتتغري بدرجة كبرية خالل السششنوات القادمة؛ فمع 

حلول عششام 2016 تعتزم الركششة الحصول عى 50 % 

مششن إيراداتها من مشششاريعها املنفذة خششارج القارة 

األوروبيششة، وتعتششر منطقششة الرق األوسششط أقوى 

منطقششة مسششاهمة، تليها آسششيا ثم أمريششكا الالتينية 

لتحقيق هششذا الهدف، فعمالؤنا عى مسششتوى العامل 

يبحثششون عن أحششدث أسششاليب التكنولوجيا ملواجهة 

تحدياتهم وتأمني النجاح يف املستقبل، وتقدم الركة 

حلوالً مستدامة لألنظمة وخدمات عالية الجودة، كام 

تحرص دامئا عى االبتكار والتميز يف منتجاتها، ويتمثل 

شعار الركة يف "نحن ندعم الشعوب الحريصة عى 

حامية العامل".

يعتر األمن السراين )أمن املعلومات اإللكرتونية( 

مجاالً رئيس��ياً جديداً عىل مس��توى العامل اليوم. 

فإىل أي حد تس��تطيع رشك��ة Cassidian بخرتها 

املعروف��ة بتطوي��ر الحل��ول املبتك��رة الجديدة 

وتسويقها يف منطقة الرشق األوسط؟

أعتقششد أن أقوى دليششل عى قدرة الركششة يف مجال 

األمن السششراين هو قيام رشكة EADS - الركة األم- 

بتكليفنششا بطرح مفهوم جديد لألمن السششراين يعمل 

عليششه 140 ألف موظف ويتوقششع أن يصل عائده إىل 

أكششرث من 56 مليار يورو، عالوة عى ذلك، ال يجب أن 

نتجاهل الخطر القادم من الشششبكة العنكبوتية عى 

مسششتوى العامل، وهو ما يعني أن التحدي املتمثل يف 

منع الجرائم السششرانية يف الرق األوسششط هو نفس 

التحدي الذي تواجهه أوروبا أو الواليات املتحدة.

وتتمتع رشكة Cassidian CyberSecurity بخرة 

طويلة يف مجششال مواجهششة التحديششات األمنية التي 

تواجههششا الركات واملؤسسششات يف الوقششت الراهن، 

وذلك عن طريق تقديم خدمات وأنظمة فعالة تعمل 

دون كلل أو ملل لتطويق التهديدات السرانية.

غالباً ما يكون املجال العسكري هو أول من يتأثر 

بالرك��ود االقتصادي، فام هي االس��رتاتيجية التي 

تتبعها الرشكة من أجل التغلب عىل هذا الركود؟

أعتقششد أن العكس هششو الصحيح بالنسششبة إىل رشكة 

Cassidian عى األقل، فعندما ننظر إىل أزمة منطقة 

اليورو عى سششبيل املثال، نرى أنها طالت أوالً البنوك 

واملؤسسششات املاليششة والقطاع الخششاص مثل رشكات 

صناعششة السششيارات، ثم امتد أثرهششا يف مرحلة الحقة 

ليطششال القطاع الدفاعي الذي يعتمد عى املشششاريع 

طويلششة األجششل، وهذا يعطينا فسششحة من الوقت يك 

نستعد، حيث اعتمدت رشكة Cassidian اسراتيجية 

عامليششة واضحة، باإلضافة إىل هذا، يعتر تأمني الدولة 

هدفاً رئيسششياً ألي حكومة، األمر الذي يعني أن كافة 

األنظمة املرتبطة بهذا الهدف البد من الحفاظ عليها 

وتطويرها بصورة مستمرة•

تعترب شركة 
Cassidian إحدى 

الشركات العاملية 
الرائدة يف جمال 
الفضاء والدفاع 

واخلدمات الفضائية 
واألمنية
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التقنيات املتقدمة لشركة Oshkosh: استباق التحديات الراهنة

تواجه الجيوش باسششتمرار تحديات بطرق شتى لتنفيذ 

مهامها مع الحفاظ عى سششالمة قواتهششا، وقد أصبحت 

املهام اللوجسششتية بصورة خاصششة تنطوي عى خطورة 

عاليششة مع تطششور ضبابيششة الخطوط األماميششة وظهور 

التهديششدات، فيام تتطلششب األرايض الوعششرة واملركبات 

املدرعششة الثقيلة اسششتخدام تقنيات تعليششق أكرث تطوراً 

وتقدماً.

عمليششات   Oshkosh Defense رشكششة  وتواصششل 

تصميم مجموعة كبرية من التقنيات املتقدمة املتعلقة 

باملركبات من أجل ضامن نجاح املهام.

أحدث التقنيات اآللية )غري املأهولة(
مع انتشششار التهديدات املختلفة مثل العبوات الناسفة 

التششي تتعرض لهششا املهششام اللوجسششتية والتكتيكية مثة 

حاالت قد تفضل فيها الجيوش إرسششال إحدى املركبات 

إىل منطقة شديدة الخطورة بأقل دعم بري ممكن.

وقد جششاء نظام املركبة الرية اآلليششة )غري املأهولة( 

 Unmanned Ground Vehicle )UGV( System

 ™Oshkosh Defense TerraMax الذي أنتجته رشكة

ليجعششل أداء هششذه املهششام املسششتقلة أمششراً ممكنششاً، 

ويجمششع نظششام TerraMax UGV بششني التكنولوجيا 

الحديثة وأجهششزة الكمبيوتر العسششكرية الفائقة األداء 

والتكنولوجيا اآللية، وهو مششا يقلل من إمكانية تعرض 

الششركاب للتهديششدات عن طريق إخراجهششم من املركبة 

وزيششادة الوعششي التكتييك، ويتميز نظششام املركبة الرية 

اآللية )غري املأهولة( بقدرته ومرونته الفائقتني، وميكن 

تشغيله أثناء املالحة املستقلة سواء كانت املهمة رئيسة 

أو ثانوية، وإمكانية اسششتخدام العنششر البري يف أي 

وقت.

وقششد قامششت رشكششة Oshkosh Defense بتجهيششز 

نظششام TerraMax UGV وتثبيتششه عششى بدائل املركبة 

 Medium Tactical Vehicle املتوسششطة  التكتيكيششة 

رشكششة  أنتجتهششا  التششي   Replacements: MTVR

Oshkosh Defense لتفعيل خطة سالح مشاة البحرية 

األمريكيششة )املارينز( لنظششام UGV الخاص بالشششحن. 

وقششد نجحت املركبششات اآللية )غري املأهولششة( يف تنفيذ 

 Representative Convoy عمليات القوافششل التمثيلية

Operations وأظهششرت كفاءتهششا يف تجنششب العوائششق 

واملوانششع، ووصلت رسعتها إىل أكرث مششن 55 كيلومراً يف 

السششاعة، وقد قامت الركة بتدريب األفراد عى كيفية 

استخدام ونر أنظمة UGV يف غضون أيام قليلة، وتلك 

 TerraMax شهادة أكيدة عى سهولة التحكم يف تقنيات

وانسايبية تصميمها بالنسبة إىل مستخدميها.

وقششد جرى تصميم نظششام TerraMax UGV الذي 

أنتجتششه رشكششة Oshkosh Defense كنظششام يسششمح 

بدمجششه مع املركبات املنتجة حالياً أو إعادة تثبيته عى 

املركبات املستخدمة، وال يأيت ذلك عى حساب الحمولة 

األصلية للمركبة وقدراتها األدائية، كام تستطيع املركبات 

املجهششزة بنظششام TerraMax UGV أيضاً إتباع القافلة  

من حيث املسششافة واألداء يف مختلف الظروف املناخية 

وبيئات التشغيل املختلفة، وال تحتاج سوى أقل القليل 

من التدخل البري أو تدريب أطقم التشغيل.

وميكششن أن تششؤدي األجششزاء املسششتخدمة يف نظششام 

أداء  زيششادة  إىل  أيضششاً  املسششتقل   TerraMax UGV

املركبة أثناء تشغيلها مبعرفة العنر البري عن طريق 

استخدام األجزاء املجهزة لالستخدام اآليل )غري املأهول( 

مثل املكابح املانعة لإلغششالق وجهاز التحكم اإللكروين 

يف اتششزان املركبة وجهاز التحكم يف رسعة املركبة وجهاز 

اإلنذار ضد االصطدام.

املركبات العاملة عىل الطرق الوعرة
ظلت عائلششة أنظمة التعليق املسششتقلة TAK-4® التي 

أنتجتها رشكة Oshkosh Defense يف طليعة املركبات 

ذات الخدمششة الشششاقة )العاملة عى الطششرق الوعرة( 

وتسششتخدم املركبات املتطورة مثل املركبة املحمية ضد 

الكامئن واملضششادة لأللغام والعاملة عى الطرق الوعرة 

 Mine-Resistant Ambush Protected )MRAP(

أنتجتهششا  التششي   )All-Terrain Vehicle )M-ATV

 TAK-4 تسششتخدم نظام Oshkosh Defense رشكششة

الذي يسششمح للمركبة بالتغلب عى الطرق الوعرة غري 

املمهدة، مع االحتفاظ بكامل حمولتها مع اسششتعدادها 

لتقبل املزيد من الحامية املدرعة.

وقششد جرى اسششتخدام نظام TAK-4 عششى أكرث من 

20 ألف مركبة عسششكرية حتى اآلن، وجرى استخدامه 

بكثافششة فوق الطرق الصحراوية والوعرة، وباإلضافة إىل 

دمج نظششام TAK-4 مع املركبششات الجديدة يف مرحلة 

التصميششم، قامت رشكششة Oshkosh Defense بتوريد 

عدة آالف من أنظمة التعليق TAK-4 لخدمة املركبات 

"القدمية" بهدف زيادة خفة حركتها بالنظر إىل أن تلك 

املركبات صممت أساساً للسري فوق الطرق املمهدة.

وقد جاء الجيل الجديد من نظام التعليق املسششتقل 

 Oshkosh رشكششة  أنتجتششه  الششذي   TAK-4i الششذيك 

 TAK-4 ليستثمر النجاح الذي حققته عائلة Defense

بهدف دعم املركبة التكتيكية القتالية الخفيفة املتطورة 

 Light Combat Tactical All-Terrain Vehicle

 TAK-4i التششي أنتجتها الركة، ويأيت نظام ))L-ATV

ليطششرح معايري جديدة بالنسششبة إىل املركبششات القتالية 

العاملة فوق الطرق الوعرة•

معايري جديدة للمركبات القتالية العاملة فوق الطرق الوعرة

مركبات مجهزة بأنظمة املركبات الرية اآللية غري املأهولةولة 

TerraMax UGVتستطيع املركبات املجهزة بنظام 
إتباع القافلة  من حيث املسافة واألداء

يجمع نظام 
 TerraMax UGV

بني التكنولوجيا 
احلديثة وأجهزة 

الكمبيوتر العسكرية 
الفائقة األداء 

والتكنولوجيا اآللية

oshkoshdefense.com
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Boeing توفر أول منوذج من الطائرة F-15SA للسعودية

 F - 15 أحدث منوذج مششن الطائرة Boeing توفششر رشكة

لدعم جهششود إنتاج قدرات املهام املعششززة وبأقل تكلفة 

خالل فرة الصالحية. أخرجت رشكة Boeing من خطوط 

إنتاجهششا النموذج األول من الطائششرة F - 15SA لتدخل 

يف مجال صنششع قدرات معززة مششن املقاتلة التي عملت 

الركة بهمٍة لتنتجها لصالح اململكة العربية السششعودية 

دعامً لقواتها الجوية.

ويعتر هذا النموذج من املقاتلة التي نجحت تجربتها، 

مبثابة ما يوفر األداء املحسششن وقدرٍة أطول بأقل تكلفة، 

ولهذه الطائرة منطقتان تعرفان باسم "محطات األجنحة" 

Wing Stations تم تصميمها لزيادة "قدرة الحمولة".

ورصح الفريق محمد بن عبدالله العايش قائد القوات 

الجوية امللكية السششعودية بأن القوات الجوية السعودية 

 F تتطلع السششتالم هذه القدرة املتطورة يف شكل املقاتلة

SA 15 – لتسششتمر يف توفري وحامية األمن واالستقرار يف 

اململكة العربية السعودية، مع تأكيد العالقة مع القوات 

الجوية األمريكية ورشكة Boeing التي تؤكد مسششاعدتها 

يف تزويششد القششوات السششعودية بأحدث تقنيششات القوى 

الجوية يف العامل.

وتزيششد بذلك عالقة رشكششة Boeing باململكة العربية 

السششعودية والتي طالت ملدة تصل 65 عاماً وهي عالقة 

متعششددة األبعاد، حسششبام رصح به السششيد أحمد جزار 

رئيششس رشكة Boeing فرع اململكة العربية السششعودية، 

والذي أضاف بأن الركة توفر للمملكة أحدث املنتجات 

والخدمششات التي تلبي كل املتطلبششات، باإلضافة لتطبيق 

مبادئ العالقة اإلسششراتيجية وتوفششري التعليم والتدريب 

بعيدي األمد تحقيقاً لألهداف الصناعية.

ولقد أسسششت رشكة Boeing عدة رشكات Offset يف 

اململكششة العربية السششعودية مبا يف ذلك "رشكة السششالم" 

والتي متلك فيها رشكة Boeing النصيب األكر. وأسست 

الركششة أيضاً "جامعششة امللك عبدالله" للعلششوم والتقنية 

مع تطوير عششدة مشششاريع تدريبية مثششل "مدينة امللك 

عبدالعزيششز" للعلششوم والتقنيششة وعدة مشششاريع تعاون 

تدريبي ووظيفي أخرى.

قدرات عملياتية
وينتظر للمقاتلششة F – 15 SA أن تدعم وتعزز األهداف 

األمنية السششعودية واألهداف األمريكية األمنية بقدرات 

عملياتية متالمئة مع توفري التدريب العام وإسناد القوات 

لدخششول القششرن 21 بكفششاءة واقتدار، حسششبام رصح به 

الفريششق C.D. Moore وهو جهة وسششلطة اتخاذ القرار 

لرنامج الطائرة يف القوات الجوية األمريكية•

تلبي الطائرة املهام العملياتية والتدريبية

F- 15  الطائرة

أخرجت شركة 
Boeing من خطوط 

إنتاجها النموذج 
األول من الطائرة 

F - 15SA لتدخل يف 
جمال صنع قدرات 

معززة من املقاتلة



Alenia Aermacchi حتتفل مبائة عام من التأسيس والنجاح

بلغ عمر رشكششة  Alenia Aermacchi مئة عام يف أول 

مايو 2013، ولقد ظلت طيلة هذه الفرة تعمل يف مجال 

الصناعات الجوية وتسششوقها بعالمتها التجارية، وكانت 

 Giulio الركة قد تأسسششت عام 1913 حينام وضع لها

Macchi حجششر األسششاس. وظهششرت العالمششة التجارية 

للركة حينام أصبحت جزءاً من قطاع صناعات الركة 

األم Finmeccanica اإليطاليششة املختصة يف الصناعات 

الجوية والدفاعية واألمنية.

وتششم يف أول ينايششر عششام 2012 تأسششيس واندمششاج 

 Aleniaو Alenia Aeronautica عششدة رشكات هششي

 Aermacchi فأصبحششت Alenia SIAو Aermacchi

تعنششي الخطوة األخششرية لهششذا التكوين والششذي بدأت 

عمليششات تطويره تتزايششد منذ منتصف السششتينات مع 

ازدياد العمليات وتطُور الحلول ودخول الركة السوق 

الدوليششة بقوة مششام وضع الركششة ومنتجاتها يف موقف 

قوي وبدأ بناء السمعة والنجاح.

ولقد منششت رشكششة Alenia Aermacchi من خالل 

أداء قششوًى برية تعدادهششا 12.000 فششرداً مؤهالً فنياً 

وعلميششاً، وبدأ العمششل أوالً ببناء فريٍق مكششَون من 10 

 Nicuport – أفششراد ألول طائششرة فرديششة املحرك هششي

Macchi Monoplane والتششي تششم صنعها عام 1913، 

تال ذلك العديد من النجاحات واإلنجازات يف القطاعات 

العسششكرية واملدنية، حتى أضحششت الركة تلعب دوراً 

بارزاً يف األسواق وقطاع صناعات الطريان.

وظلت أنشششطة الركة خالل القرن من الزمان تظهر 

مششن خششالل اندماج الششركات املذكششورة، حيث ظهرت 

العالمششة التجاريششة الحالية يف املنتجششات املتطورة التي 

يتششم بناؤهششا وتوفريها بجششودٍة عالية مع إسششناد هذه 

املنتجات والتششي بلغت 30.00000  طائششرة يف النوعني 

العسششكري واملدين، وتشششغل هذه الطائرات عدة قوات 

جوية والعديد من رشكات الخطوط الجوية والكثري من 

املشغلني من القطاع الخاص حول العامل. 

مائة عام..سجل حافل
ورصح Giusppe Giordo كبششري الضبششاط التنفيذيششني 

بقولششه إن أول "مائة عام" تعني السششجل الحافل الذي 

يحتششوي االنجازات التقنيششة عالية الجودة واملسششتوى، 

والتي تضم الكثري من التطويرات ونظاماً صناعياً متميزاً 

أدى لنجششاٍح صناعششي واقتصادي كبريين عى مسششتوى 

الدولششة، وتعتششر إيطاليششا حالياًَ واحدة مششن دول قليلة 

تتميز بالصناعات الجوية التي توفر للعامل أجمع أحدث 

الطائرات "املقاتلة" وطائرات "النقل التعبوي" وطائرات 

"نقل الركاب وكبار الشخصيات"، مع سمعٍة طيبة متيزَت 

بها الركة.

وبات من املنتظر تطوير عدة أنشششطة احتفاالً بقرٍن 

مششن العمل الجاد ويتم ذلك خالل األشششهر املتبقية من 

العششام 2013 الحششايل، مبا يلقى الضوء عششى الدور الذي 

لعبته الركة يف تطوير صناعات وتقنيات الطريان ودعم 

االقتصاد واملجتمع اإليطايل، وتعمل الركة التي بلغت 

مششن العمر "مئة عام" بنفششس االهتامم والحامس الذين 

بدأت بهام العمل أول مرة قبل قرن•

سجل حافل بالصناعات والتقنيات العسكرية واملدنية

 Alenia  تلعب شركة
Aermacchi دورًا 

بارزًا يف األسواق 
وقطاع صناعات 

الطريان
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 NG وشركاؤها يف اإلمارات يعلنون أسماء الفائزين يف مسابقة حتدي االبتكار

قدمششت رشكششة Northrop Grumman الجوائششز للفرق 

الفائزة من طلبة الهندسششة يف الكليششات التقنية العليا بعد 

انتهاء مسابقة االبتكار يف تطيري املركبات غري املأهولة التي 

اسششتغرقت يومني يف 23 و24 أبريل املايض وتم تنظيمها يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وترعى مسششابقة االبتششكار، التي هي يف سششنتها الثالثة 

هششذا العام، رشكششة Northrop Grumman بالتعاون مع 

الكليات التقنية العليا واسششتثامرات األنظمة املسششتقلة يف 

أبوظبششي وجمعية أنظمششة العربات الجويششة الدولية غري 

.AUVSI املأهولة

وقال جني فريششزر، نائب رئيس الركة للرامج والجودة 

والهندسششة يف رشكة نورثروب غرومششان: "إننا نهنئ جميع 

الفرق املتنافسششة ومرشششديهم الهندسششيني للعمششل الذي 

بذلششوه يف تصميششم وبناء الطائرات بششدون طيار عى مدى 

األشششهر القليلة املاضية. لقد كانت معايري التصاميم عالية 

للغاية، ونحن نتطلع إىل رؤية ما سششيحققه هؤالء الطالب 

املوهوبون يف السنوات القادمة".

الفائزون يف املنافسات
الفريق الفائششز وهو فريق "روبوتات اإلمششارات" من كلية 

التقنية يف ديب، والفريششق الثاين هو فريق "روح العني" من 

كليات العني، سيحصل عى رحلة مدفوعة جميع التكاليف 

إىل املؤمتر السنوي لجمعية أنظمة العربات الجوية الدولية 

غششري املأهولة يف واشششنطن العاصمة، يف شششهر أغسششطس 

املقبل. وسششتقوم الفرق الفائزة بعرض طائراتها بدون طيار 

ووصف عملية تصميمها أمام ممثششي الصناعة والحكومة 

الحارضين يف املؤمتر.

وسيحصل الفريق الذي احتل املركز الثالث، وهو فريق 

"النجوم السششبع" من كليششات العني هو اآلخششر عى رحلة 

مدفوعة جميششع التكاليششف إىل املؤمتر السششنوي لجمعية 

أنظمششة العربات الجوية الدولية غري املأهولة يف واشششنطن 

العاصمة، تدفع تكاليفها جمعيششة أنظمة العربات الجوية 

الدولية غري املأهولة.

وقششال الدكتور طيب كاميل مدير مجمع كليات التقنية: 

"إن مسششابقة االبتششكار هي فرصة ممتازة لطلبة الهندسششة 

وإلكرونيششات الطريان والطريان لدينا، الكتسششاب املهارات 

الجديدة يف الوقت الذي يطبقششون فيه تلك املهارات التي 

تعلموهششا خالل دراسششتهم. ويوضح هذا الحدث فلسششفة 

الكليششات التقنيششة العليششا املتمثلة يف "التعلششم عن طريق 

العمششل" التي تدعم كيف يتعلم طالبنششا، وتعدهم للمهن 

املسششتقبلية يف اإلمششارات العربيششة املتحدة. نشششكر رشكة 

نورثروب غرومان ملشاركتها يف هذا الحدث الهام"

وقششد عمل أحششد عر فريقاً مششن الفششرق الطالبية مع 

مهنديس رشكة نورثروب غرومان عى مدى أكرث من أربعة 

أشششهر لتصميششم وصناعة وتطيششري الطائرات بششدون طيار. 

وكجزء من منافسششة الطريان، ينبغي عششى هذه الطائرات 

أن تلبي معايري محششددة تتعلق بالرسعة والتحمل والوزن. 

ومن بني مكونات الحكم أيضاً قيام كل فريق بتقديم عرض 

شفوي عن مروعه أمام لجنة الحكم.

وقد بششدأت فكرة منافسششة الطريان عششر توقيع مذكرة 

تفاهم بني رشكة نورثروب غرومان وكليات التقنية العليا يف 

العام 2010 إلطالق مبادرات متعلقة بالعلوم والتكنولوجيا 

والهندسششة والرياضيات يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وقد أجريت املسابقة األوىل يف العام 2011 وتوسعت عى 

مدى العامني املاضيني لتشمل 11 فريقاً تضم يف مجموعها 

77 طالباً.

رشكششة نورثروب غرومان هي رشكة عامليششة أمنية بارزة 

توفر أنظمة مبتكرة، ومنتجات وحلوالً، يف ميادين األنظمة 

غري املأهولة، األمن السيري، السيطرة، التحكم، االتصاالت، 

الكمبيوتر، االسششتخبارات والرصد واملراقبة، واللوجستيات 

والتحديششث، للعمالء من الحكومششات والقطاع التجاري يف 

كل أنحاء العامل•

متيزت التصاميم مبعايري عالية ومبتكرة

خال تكريم الفرق الفائزة

عمل أحد عشر فريقًا 
من الفرق الطالبية 

مع مهندسي 
 Northrop شركة

Grumman على مدى 
أكرث من أربعة أشهر 

لتصميم وصناعة 
وتطيري الطائرات بدون 

طيار
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شركـة Eurocopter تفتتـح مركـز تطويــر الطائـرات العمـوديــة

افتتحت رشكششة Eurocopter رسششمياً مركزهششا الجديد 

Systemhaus Helicopter Development Center يف 

مدينششة Donauworth يف أملانيششا، بحضور رئيس الوزراء 

.Horst Seehofer البافاري

ويوفر هذا املركز فرصة تشششغيل 900 فرد مع مامرسة 

أنشششطة وقدرات االهتامم بالطائرات العمودية وتأهيلها 

يف املوقششع األملاين لهششذه الركة الرائششدة عاملياً، مع دعم 

إسراتيجية الركة وابتكاراتها لكل الزبائن يف العامل.

ويتيششح املركششز لركششة Eurocopter إدارة جميششع 

الطائششرات العموديششة وتأهيلهششا وصيانتهششا خششالل فرة 

عمرهششا االفرايض يف موقع أملاين واحد، مام يغطي جميع 

األنشششطة والبحوث والتطويرات وإنتششاج النامذج طيلة 

فرات التصنيع والتجميع النهايئ، مع تجهيز ودعم برامج 

التدريب والصيانة وتحسني اإلنتاج. وبات منتظراً تحويل 

900 فششرد من املوقع الحايل للعمل يف Ottobrunn قرب 

ميونخ مع رفع عدد العاملششة "دوناوورث" ليصل 6,500 

فرداً.

وتحدث Guillaume Faury كبري الضباط التنفيذيني 

يف رشكة Eurocopter قائالً إن املركز ميثل القرار والخطوة 

التي تدفع أعامل وإسراتيجية الركة آلفاق أرحب حيث 

ينتظر وببدء التشششغيل بلوغ قششدرات التطوير والتصنيع 

والصيانة يف "دوناوورث" مع توفري العديد من املزايا من 

حيث جودة اإلنتششاج وتطوير التقنيششات وبلوغ درجات 

االستثامر العالية مام يخدم الزبائن ويعزز قدرات الركة 

التي تدخل بها املنافسة يف السوق العاملي.

التطوير والتصنيع والصيانة
ويششؤدي الركيز عششى التطويششر والتصنيششع والصيانة يف 

"دونششاوورث" عى تقوية ودعم خرات الركة وتحسششني 

أدائها ودعم الصناعة الجوية البافارية، حسششبام رصح به 

رئيس وزراء بافاريا "سيهوفر" خالل زيارته املوقع الجديد، 

وأضاف قائالً إن السششباق مع الزمن نحو املستقبل يدعو 

دامئاً للعمل برسعة وبشششكٍل أفضل وابتكار أحدث، وقد 

أوضحت رشكة Eurocopter كيف يتم كل ذلك، كام وأن 

املركز الجديششد يعر عن االبتكارات حديثششة التقنية، مع 

الداللة عى أنه النموذج الجيد ملا تقدمه بافاريا والركة 

للصناعة الجوية.

ورصح Tom Enders كبششري الضبششاط التنفيذيششني يف 

رشكششة EADS بششأن املركششز الجديد الذي أسسششته رشكة 

Eurocopter يف Systemhaus ميثششل جزء من سلسششلة 

االستثامرات الكرى التي شجعتها رشكة EADS يف أملانيا 

وبشششكٍل واضششح يف بافاريا، كششام وأن وضششع "التصميم" 

ليكششون مع اإلنتاج يف موقع واحششد يجعل تحقيق العمل 

الشششبيك بشششكٍل أفضل بني االختصاص الششذي يتواجد يف 

هذه املنطقة يف شششكٍل مركٍز جديد والزبائن أمراً سششهالً 

وذو فوائد عديدة، وتششم وضع اعتبار خاص لرامج إنتاج 

عمودية رشكة Eurocopter الجديدة فئة X9 والتي يتم 

إنتاجها يف "دوناوورث".

ومنذ بدء إنشاء املركز الجديد Systemhaus يف يوليو 

عام 2011 اسششتثمرت رشكششة 1000Eurocopter 100 مليون 

يششورو يف تطويششر املركز، والذي تم تشششييده يف مسششاحة 

30.000 مششر مربششع وهو ميثششل أكر منشششأة أقيمت يف 

 Marignane اإلقليم، وهو يقارن مبنشأة كبرية أقيمت يف

Location قرب Marseille يف جنوب فرنسا حيث تنفذ 

رشكة Eurocopter مركزاً جديداً كجزء من إسششراتيجية 

االبتكار والتقنيات•

جتهيز ودعم برامج التدريب والصيانة وحتسني اإلنتاج

املركز اجلديد يتيح 
فرص إدارة برامج 

تأهيل وصيانة 
الطائرات العمودية 

طيلة فرتة العمر 
االفرتاضي يف موقع 

واحد

خال افتتاح مركز تطوير الطائرات العمودية
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EASA حتصل على شهادة Falcon طراز Dassault طائرات شركة

حلقششت الطائرة النموذجيششة Mystere 20 ألول مرة يف 4 

 Jean مع Rene Bigand مايششو عام 1963 حينام حلق بها

Dillaire، وهي الطائرة التي تم تصميمها بواسطة الفريق 

 Reneو Paul Dessaultو Paul Chassagne :املكون من

 Marcel Dassault عى أسششاس فكرٍة قدمهششا Lemaire

وطورها Serge Dassault وكانت هذه الطائرة مبثابة نواة 

.Falcon – Family عائلة الطائرات

وتششم خششالل األعوام الخمسششني تطوير 20 نوعششاً وبناء 

2,250 منوذجاً، وتعمل حالياً مع أكرث من 1,130  مشششغالً 

يف 83 دولة حول العششامل مام يجعل رشكة Dessault العباً 

رئيساً يف قطاع الصناعة الجوية.

واشششتهرت صناعة الطائرات Falcon حول العامل بأنها 

سششهلة التششداول ومريحة للغايششة ومتتاز باملرونششة والقوة 

والتقنيششات األحدث، مششام يجعل رشكششة Dessault العباً 

رئيساً يف قطاع الصناعة الجوية.

 Falconو  Falcon 2000S الطائرت��ان 
2000 LXS

 Falcon هاتششان الطائرتان متثششالن األحدث ضمششن عائلة

وهي عائلششة الطائرات النفاثة التجاريششة وقد حصلتا عى 

.EASA شهادة اإلجازة باملستوى

وتم كشف النقاب عن الطراز Falcon 2000S يف مايو 

عششام 2011 وهي أحدث طائششرة انضمت لعائلة الطائرات 

.Falcon Jet النفاثة

وتم تزويد الطائششرة Falcon 2000S  بكابينة HD مع 

نظششام ترفيه عششايل التقنيات وأنظمششة إلكرونيات الطريان 

EASY 11 Avionics، مششع حصششول الطائششرة عى كابينة 

جديششدة صممتهششا مجموعششة رشكات BMW يف الواليات 

املتحششدة األمريكية. وتعتر الطائششرة Falcon 2000S من 

قطاع الطائرات متوسطة الحجم الكابينة الواسعة املريحة.

وتتميششز الطائششرة Falcon 2000S بطششول 80 مر مع 

بلوغها مدى 3.350 ميششاًل، وتقلع من مدرج بطول 4.325 

قدماً بوزن 41.000 رطل مع التسششلق املبارش الرتفاع يبلغ 

45.000 قدم وبلوغ سقف ارتفاع يصل 47.000 قدم، كام 

تهبط مبدرٍج يبلغ طوله %95 من طول ممر اإلقالع وبوزٍن 

يصل 39.300 رطالً مع حملها الوقود اإلضايف.

ويضششاف لششكل ذلششك أن الطائششرة 2000S ميكششن لها 

االقراب من ممششر الهبوط برسعٍة ال تتجششاوز 107 عقدة 

لتهبششط يف ممراٍت قصششرية، ومن مزايا هششذه الطائرة أنها 

تحتاج ملمر ال يزيد طوله عن 2,315 قدم وهي بهذا أفضل 

من معظم الطائرات النفاثة متوسششطة الحجم وهي بذلك 

تقارن بالطائرات توربينية املحركات، وبات منتظراً تسليم 

هذه الطائرة يف الربع الثاين من عام 2013 الحايل.

 Falcon وتم يف أكتوبر عام 2012 اإلعششالن عن الطراز

LXS 2000 والتششي تتميز مثل 2000S بأنها تقلع من ممٍر 

 ،2000S قصري وهششي ذات مدًى عمليايت أبعد مششن مدى

وتظهر Falcon 2000 LXS مبالمح داخلية مامثلة للطائرة 

2000S مششع فتحششات يف األجنحة وتقلع مششن ممر طوله 

4,675 قدم بوزٍن يصل 42.800 رطل وتتميز بنفس خواص 

.2000S الطراز

وينتظر ظهور الطائرة Falcon 2000 LXS بالكرونيات 

الطششريان مششن الفئششة EASY 11 Avionics والكابينششة 

HD ونظششام الرفيه مع تطبيق خيششارات الزبائن لدواخل 

 Falcon بالطراز LX 2000 الكابينششات، وينتظر اسششتبدال

LXS 2000 يف نهاية عام 2013 الحايل.

ورصح John Rosanvallon رئيششس وكبششري الضبششاط 

التنفيذيششني يف رشكششة Dassault Falcon Jet بقولششه: إن 

الطائرات Falcon الجديدة توفر نفس مسششتويات الراحة 

املتميششزة مع األداء عايل الجودة والكفاءة التشششغيلية مام 

جعلهششا من أنجح النفاثات ثنائية املحركات كبرية الكابينة، 

وقد تم تسششليم حششوايل 500 طائرة منها منششذ طريان أول 

طائرة Falcon 2000  يف 4 مارس 1993•  

متتاز باملرونة والقوة والتقنيات األحدث

Dassault مجموعة من طائرات رشكة

مت كشف النقاب 
 Falcon عن الطراز

2000S يف مايو عام 
2011 وهي أحدث 

طائرة انضمت لعائلة 
الطائرات النفاثة 

Falcon Jet





+	 1,400 international exhibitors	-	an	
unrivalled	range	of	suppliers	from	
more	than	50	countries

+	 Specialised Air, Naval, Land, Security, 
Medical and Unmanned Zones

+	 Visiting naval ships	available	to	tour

+	 Live Waterborne and Unmanned 
Ground Systems Demonstrations

+	 Unbeatable networking -	the	entire	
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الرقص مع احلياة!
ينقل الدكتور مهدي املوسوي، يف كتابه املاتع )الرقص مع الحياة(، قصة رجل خرج يف سفٍر مع ابنه 

إىل مدينة بعيدة، وكان معهام حامر، وضعا عليه األمتعة، وبينا هام يسريان كُرست ساق الحامر يف 

منتصف الطريق، فقال الرجل: ما حجبه الله كان أعظم، فأخذ كل منهام متاعه عىل ظهره وتابعا 

املسري، وبعد مدة ُجرحت قدم الرجل، فام عاد يقدر عىل حمل يشء، وأصبح يجر رجله جّراً، فقال 

الرجل: ما حجبه الله كان أعظم! فتعجب االبن من كام أبيه، ومل يفهم مغزى ذلك، فحمل متاعه 

ومتاع أبيه عىل ظهره، وانطلقا يكمان املس��ري، ويف الطري��ق لدغت أفعى االبن، فوقع أرضاً وهو 

يتأمل، فام زال الرجل يقول: ما حجبه الله كان أعظم، وهنا تذّمر االبن وقال ألبيه: هل هناك أعظم 

مام أصابنا؟! فلم يعلق األب، وواصا املسري بصعوبة، حتى وصا إىل املدينة، فإذا بها وقد أصبحت 

أنقاضاً جّراء زلزال أبادها، فنظر الرجل إىل ابنه، قائاً: انظر يا ولدي! لو مل يكن قد أصابنا ما أصابنا 

يف رحلتنا، لوصلنا مبكرين وأصابنا ما هو أعظم وكنا مع الهالكني.

والحقيق��ة أن من يرتقون يف مراتب اإلميان واليقني، هم الذين يوقنون رصاحة بأن مقادير الله 

خريٌ كلها، فيتفاءلون باملستقبل، ويرضون بالواقع، ويصححون ما يرونه خطأ قد وقع يف املايض.

كان القائد الريطاين العظيم، والخطيب املَُفّوه، الس��ري ونستون ترششل )ت 1965(، أحد أهم 

زعامء العامل الحديث، وكان حكيامً، تنضح مقوالته بالدعوة للتفاؤل، فتأملوه وهو يقول: املتشائم 

يرى محنة يف كل منحة، واملتفائل يرى منحة يف كل محنة.

لق��د كان ترشش��ل عقانياً، وهو يتعامل مع التفاؤل مبنطق عق��ي محض، يوم قال: أنا متفائل 

دامئاً، فلم أجد فائدة تعود عي من كوين أي يشء غري ذلك.

وها هو الدكتور املوس��وي يعود بعبارته الرش��يقة ليعلق عىل قص��ة االبن مع أبيه، وما حجبه 

الله كان أعظم، معتراً من أس��باب الس��عادة، وأساليب الرقص مع الحياة أن يتقبل املرء لحظات 

الخس��ارة، مثلام يزهو بلحظات الفوز، يقول:"ارَض بالقليل مثلام تفرح عندما تغنم اليشء الكثري، 

فليس من اإلنصاف أن تفوز كل يوم وتربح كل س��اعة، بل اس��َع يف الحي��اة أن يكون الكل فائزاً، 

دع اآلخرين يفوزون ويفرحون مثلك واجعلهم يفتخرون بأنفس��هم مثلك، وعندما تخرس جزًء من 

أموال��ك فتقّب��ل ذلك، واعتر أن ذل��ك الجزء قد ذهب إىل من هو يف أم��ّس الحاجة إليه. وعندما 

يفوت��ك مرشوع مربح فتقبل ذلك راضياً وادُع للفائز بالتوفيق، كن ممتناً مبا تهبه لك الحياة حتى 

لو كانت نعامً صغريًة".

وقد صدق، فمن ال يستمتع باألشياء الصغرية، لن يجد طعامً لألشياء الكبرية•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شئ

+	 1,400 international exhibitors	-	an	
unrivalled	range	of	suppliers	from	
more	than	50	countries

+	 Specialised Air, Naval, Land, Security, 
Medical and Unmanned Zones

+	 Visiting naval ships	available	to	tour

+	 Live Waterborne and Unmanned 
Ground Systems Demonstrations

+	 Unbeatable networking -	the	entire	
defence	and	security	supply	chain	in	
one	place

+	 NEW medical seminars and exhibitors

+	 6 free seminar theatres offering	
educational	sessions	and	showcases

+	 Static vehicle displays	for	land,	air	and	
naval	sectors	-	our	biggest	offering	yet

+	 Unmanned focus	-	UAS	Conference	
and	Unmanned	Systems	Showcase
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 L-3 تختار Rockwell Collins لتطويــر الكرتونيــات الطيــران

 EC-130H GNS/ATM تهدف الرامششج املسششامة

.Ec-130 H لتطوير الكرونيات الطريان للطائرة

 Rockwell Collins رشكة L-3 ولقد اختارت رشكة

لتوفر أنظمششة الكرونيات الطريان كحل يوفر قدرات 

االتصاالت واملالحة واملراقبششة وضبط الحركة الجوية 

EC- لطائرة القوات الجوية األمريكية CNS/ATM

 .130 H

 EC-130 H GNS/ATM وتهدف هذه الرامششج

CNS/ لتطويششر الطائرة بتكلفة قليلة وباملسششتويات

ATM لتعمششل حتى عام 2020. وتلبششي الكرونيات 

الطريان متطلبششات تقليل مششوارد التصنيع للعرين 

عاماً القادمة.

الكرتونيات الطريان
ورصح Tray Brunk نائششب رئيس الركة مدير عام 

الحلول املحمولششة جواً بقوله إن حلششول الكرونيات 

الطريان التي يتم توفريها للطائرة EC-130 H بتكلفة 

قليلة لتلبيششة متطلبات املهام الحالية واملسششتقبلية، 

متثل أفضل الحلول.

وتعمششل رشكششة Rockwell Collins يف تطويششر 

الكرونيات الطريان، حيث جهزت أكرث من 125 طائرة 

لجهششات عديدة حششول العامل خالل األعششوام العرة 

EC- األخرية، وتوفر هذه الرامششج لطياري الطائرات

H 130 أكششرث قدرات االتصششاالت واملالحة حداثة مع 

توفري اليقظة يف املواقف خالل أداء املهام العملياتية.

 L-3 ويتششم بناءاً عى العقد بششني الركتني تضامن

EC- لتجهيششز األنظمة Rockwell Collins ورشكششة

H GNS/ATM 130 مششع القششدرات التششي تقلششل 

املخاطر. ولقد سششبق للركتني أن عملتا معاً لتجهيز 

الكرونيششات الطششريان العسششكرية وتطويششر األنظمة 

للزبائن حول العامل مام أكسششبهام خششرة العمل معاً 

لتوفري هذه الحلول للعديششد من برامج وزارة الدفاع 

األمريكية•

تلبي مهام االتصاالت واملالحة واملراقبة وضبط احلركة اجلوية
توفر هذه الربامج 

لطياري الطائرات 
EC-130 H أكرث 
قدرات االتصاالت 

واملالحة حداثة مع 
توفري اليقظة
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

قضاؤنــا بخيــر

يف الح��رب العاملية الثانية حينام دكت الطائرات األملانية املدن الربيطانية وأمعنت يف تدمري مدينة 

لندن، جاء إىل ترشش��ل رئيس الوزراء الربيطاين يف ذلك الوقت من يخربه مبا فعله األملان مبدينتهم 

التي يحبونها، فسأل من معه هل القضاء بخري؟ فقالوا نعم، رد عليهم ترششل: إذا نحن بخري.

ونحن نقول أن قضاءنا يف اإلمارات بخري لذا فنحن بخري.. نقول ذلك ألن قضاء اإلمارات يف األيام 

املاضي��ة تعاطى مع أكرث القضايا حساس��ية يف تاريخه، وبالتايل فإن البع��ض يعترب أن هذا القضاء 

يواجه أبرز تحد يف مس��ريته األم��ر الذي يجعله تحت مجهر املراقب��ني واملهتمني، وذلك ألن قضية 

"التنظي��م الرسي" أو ما يعرف مبجموعة "دعوة اإلصالح" املرتبطة بفكر جامعة اإلخوان املس��لمني 

أصبحت بني يدي القضاء.  

عىل مدى ثالثة أشهر تقريباً شهدنا جلسات محاكمة تقريباً 96 من املواطنني املتهمني يف تشكيل 

تنظيم رسي بهدف االس��تيالء عىل الحكم يف اإلمارات - حس��ب اتهام النيابة - وراقب الجميع أداء 

القضاء اإلمارايت وطريقة تعامله مع هذه القضية، ومن خالل حضوري لتلك الجلسات ال� 13 والتي 

كان آخرها يوم الثالثاء21 مايو املايض والتي قدم فيها دفاع املتهمني دفوعهم ومرافعاتهم، أستطيع 

أن أقول أن قضاءنا بخري ونحن ننتظر الحكم يف هذه القضية. 

لقد متيزت جلس��ات املحاكمة بالشفافية وروح التعاون وحكمة القايض فالح الهاجري واحرتامه 

الدائ��م للمتهمني وأقاربهم الذين يحرضون جلس��ات املحاكمة بالعرشات.. وكذلك س��امح القايض 

للمتهمني بعرض مش��كالتهم، وكذلك الدفاع عن أنفس��هم بالطريقة التي تناس��بهم وتريحهم كان 

واضح��اً، ف��كل من طلب الحديث تكلم، وكل من تكلم أس��هب يف الكالم فل��م يرجع ليجلس عىل 

مقع��ده أحد إال بعد أن قال كل ما لديه، واس��تمع إليه القايض بكل رحابة صدر.. ويف الجلس��تني 

األخريتني اللتني كانتا للدفاع عن املتهمني مل مينع القايض بعض املتهمني من انتقاد تحقيقات النيابة، 

بل بل��غ األمر بالبعض اتهام النيابة "بتزوير" التحقيقات.. فاس��تمع إليه��م القايض دون مقاطعة 

معطياً إياهم الحق يف إبداء رأيهم..وعقب يف النهاية أن الحكم س��يصدر عن املحكمة، ولن يكون 

راجع��اً إلن��كار ورفض املتهمني ملا وجه إليهم أو لتهم النيابة ألولئك األش��خاص وإمنا مليزان العدل 

والقضاء.

يف الثاين من يوليو املقبل ستصدر املحكمة االتحادية العليا قرارها وحكمها يف هذه القضية التي 

ش��غلت الرأي العام املحيل والخارجي، ومن خالل س��ري التحقيقات واملحاكمة ليس لدينا شك بأن 

قضاء اإلمارات س��يكون عادالً ومنصفاً، فمن يثبت عدم تورطه س��ينال حك��م الرباءة، ومن يثبت 

تورطه فإنه بال شك سينال جزاءه العادل.

وتبقى بعد ذلك املس��ؤولية عىل املجتمع وأفراده، وعىل املتهمني وأقاربهم للتعامل العقالين مع 

األحكام واحرتام كلمة القضاء، فالتحقيقات أخذت وقتاً طويالً، وجلس��ات املحاكمة كذلك حصلت 

ع��ىل الوق��ت الكايف، وكل طرف قدم أدلة االته��ام وأدلة الرباءة، وعندما نق��ر بأننا يف وطن قانون 

يساوي ويعدل بني أبنائه، وكذلك بني األغراب الذين يعيشون عىل أرضه فهذا يعني أننا نقبل حكم 

القضاء سواء كان عىل هوانا أو مل يتفق وتوقعاتنا•
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رئيـس أركـان اجليـش اللبنانـي: نتمـنى تأسيس منظومـــــة عربية أمنيـــــة مشرتكـــــة 
اإلمـارات استطــاعت خـــالل 37 عـــامًا أن تبنـــي جيشــــًا قويــــًا قــادرًا علـــــــــــــــــــــــــى حمايــة أمـنـــها وثرواتــــهـا ومقدراتــــــهـا

كام متنـى سعادتـه تأســيـس منظومـة أمنيـة مشرتكـة 

لتبـادل املعلومـات علـــى صعيـد الـدول العربيـة ألن 

أي أمــر يؤثـر علـى أي بلـد عربـي قد يؤثـر علـى كـل 

البلـدان العربيـة، كمـا أشـــاد رئيـــس أركـان الجيـش 

اللبنانـي باملعـارض الدفاعيــة الدوليـة التـي تعقـد يف 

اإلمـارات باعتبارها ظاهـرة حضاريـة تتميـز بهـا الدولة 

عـن غريهـا مـن الـدول، حيـث استطاعـت مـن خـالل 

مـــا تتميـز بـه مـــن بنـى تحتيـة اســتقطـاب الـدول 

العامليـة للمشاركـة فـي هـذه املعـارض، وهـذا وسـام 

يعلـق علـــى صـدر دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة، 

وفيام ييل نص الحوار.

ما الهـدف مـن زيارتكـم األخيـرة لدولـة اإلمـارات 

العربيـة املتحـدة؟

بدايـــة انتهـز هـــذه الفرصـة لكـي أتقـدم بالشــكـر 

والتقديـر لصاحـب الســمـو الشــيـخ خليفـة بـن زايـد 

آل نهيـــان رئيـــس الدولـــة القائـد األعلـــى للقـوات 

املســلحـة - حفظه الله- وللفريـق أول ســمـو الشيـخ 

محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبـي نائـب 

القائـــد األعلـى للقـــوات املســلحـة، والفريـق الركـن 

حمـد محمـــد ثانـي الرميثـي رئيـــس أركـان القـوات 

املسلحـة وأنقـل لهـم حكومـة وشعبـاً تحيـات القيـادة 

اللبنانيـــة وعلـى رأســهـا فخامـة رئيـــس الجمهوريـة 

العمـــاد ميشـــال ســليمـان، ودولـة رئيـــس مجلـس 

???????????????

مثـّن سعـادة اللـواء الركـن 

وليـد سليمـان رئيـس أركـان 

الجيـش اللبنانـي فـي حديـث 

خـاص ملجلـة "درع الوطن" 

العالقـة املتميـزة التـي تربـط 

دولـة اإلمـارات العربيـة 

املتحـدة والجمهوريـة 

اللبنانيـة، كام متنـى لدولـة 

اإلمـارات حكومـة وشعبـاً 

وللقـوات املسلحـة اإلماراتيـة 

دوام التوفيق والتقـدم 

واالزدهـار مبناسبـة ذكـرى 

التوحيـد الـ 37.

حوار:
الرائد الركن/ يوسف 
جمعة احلداد
تصوير:
 حسني اليافعي
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رئيـس أركـان اجليـش اللبنانـي: نتمـنى تأسيس منظومـــــة عربية أمنيـــــة مشرتكـــــة 
اإلمـارات استطــاعت خـــالل 37 عـــامًا أن تبنـــي جيشــــًا قويــــًا قــادرًا علـــــــــــــــــــــــــى حمايــة أمـنـــها وثرواتــــهـا ومقدراتــــــهـا

أي أمر يؤثـر علـى أي 
بلـد عربـي قد يؤثـر 
علـى كـل البلـدان 

العربيـة

النـواب ودولـة رئـيس مجلـس الـوزراء وقائـد الجيـش 

العمـاد جـان قهوجـي، ونحـــن دامئـاً متعـودون عـىل 

حســـن الضيافـة، وهـذا ليـس بجديـد أو غريب علـى 

دولـــة اإلمـارات، أمـا فيمـا يتعلـق بالســبـب الرئيـس 

لزيارتنـــا األخيـــرة لـدولــة اإلمـارات فهـــو للحضـور 

واملشاركـة يف مؤمتـر انرتناشونـال كوليتـي حيـث كنـت 

أحـد املتحدثيـن فيـه، وتحديـــداً يف موضـوع القيـادة 

والســيطـرة، وقد كـان املؤمتـــر ناجحـاً بكـل املقايـيس 

وكـان لـي شـــرف االلتقـــاء بســعـادة الفريـق حمـد 

محمد ثانـي الرميثـي رئـيس أركـان القـوات املسلحـة، 

وقـد تبادلنـا األحاديـث ذات العالقـة املشــرتكـة والتـي 

تهـم البلديـن الشقيقيـن.

كي��ف تنظرون إىل التطور الذي ط��رأ عىل التعاون 

العس��كري بني دولة اإلمارات والجمهورية اللبنانية 

يف السنوات األخرية، وهل هناك خطط لتعزيز هذا 

التعاون يف املرحلة القادمة؟

نحـــن حريصـــون فـــي الجمهوريـــة اللبنانيـة علـى 

تطويـــر العالقـــات مـع دولـــة اإلمـــارات علـى كـل 

األصعـــدة ومختلـف املســتويـات، أما فيمـــا يتعلـق 

بتطويـر العالقـات علـى مســتـوى القـوات املســلحـة 

بيـــن البلديـن فقــد تبادلنــا الحديـث مـــع الفريـق 

الركـــن حمـد محمــد ثانـي الرميثـي رئيـــس األركـان 

حـــول تعزيـز هـذا التعـاون العســكـري بيـن بلدينـا، 

حيـث لـــم تقصـر دولـــة اإلمـارات فـــي تقديـم يـد 

العـون واملســاعـدة للجمهوريـــة اللبنانيـة علـى كـل 

املســتويـات، وقـد أبـدى ســعـادة رئيـس األركـان كـل 

االستعـداد ملساعـدة الجيـش اللبنانـي، وكـان االجتمـاع 

مثمـراً بكـــل املقاييـس، فاإلمـارات وبــدون مجاملـة، 

لهـا فضـل علـى لبنـان واللبنانيـني، ونحـن نشــعرعنـد 

زيارتنـــا لإلمـارات وكأننـا فـي بلدنـــا، كمـا نتمنـى أن 

يعتبـر الشــعـب اإلماراتـي عنـد زيارتهـم للجمهوريـة 

اللبنانيـة وكأنهـم فـي بلدهـم.

كام تعلمون أن العالق��ة بني دولة اإلمارات العربية 

املتحدة والجمهورية اللبنانية قطعت ش��وطاً طويالً 

يف التق��دم، بحيث أصبح��ت منوذجاً مل��ا يجب أن 

تك��ون عليه العالق��ات بني الكثري م��ن دول العامل، 

كيف تساهم املؤسسات العس��كرية يف البلدين يف 

اس��تثامر هذا التطور يف العالق��ات لتعزيز وتحقيق 

املصالح املشرتكة؟

فـي الجمهوريـــة اللبنانيـة يوجـد أفرقـاء سياســيون، 

إال أن املؤسســـة العســكريـة اللبنانيـــة مبنـــأى عـن 

األجـواء السياســيـة فـي البلـد، فهـي ليسـت معزولـة 

عـــن البلـد، بـــل هـي جـــزء مـن الشــعـب، ولهـذا 

الســبـب فهـي مميـزة عـن غريهـا، فالقـوات املسلحـة 

اللبنانيـة موحـدة ومتينـــة وصلبـة، علمـاً بأننـا ليـس 

لدينـا عتـاد عســكـري حديـث ومتطـــور، لكنـه فـي 

الوقـت نفسـه لدينـا املميـزات املوجـودة باألشخـاص، 

كمـــا أن وحـدة الجيـش مهمـة، وهـــذا الـذي نعـول 

الفريق الركن حمد ثاين الرميثي خالل استقباله رئيس األركان اللبناين
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عليـــه لوحـدة البلـد، وهـي نقطـة مهمـة جـداً، ودور 

القـوات املســلحـة هو التقـريب بني الحكومـات مـع 

بعضهـا البعـض، فعندمـا تتعـزز العالقـات العسكريـة 

اإلماراتيـة اللبنانيـة يكـون هنـاك تقارب سيايس وهـذا 

الـذي نتمنـاه وننشـده علـى الـدوام.

تلعــب دولــة اإلمــارات دوراً محوريــاً يف تقديــم 

املساعدات اإلنســانية عىل املستوى العاملي، ما هو 

تقييمكم لهذا الدور؟

دولـة اإلمـارات ليسـت بحاجـة إلـى شهـادة منـا ألنهـا 

علـى الـدوام تقـدم املســاعـدات للجميـع، وهـي لـم 

تقصتـر علـى املســتـوى العربـي واإلقليمـي والدولـي 

مـن خـــالل تقدميهـا املســاعـدات لكـــل املحتاجيـن 

وخصوصـــاً الذيـــن تعرضـوا للكـــوارث الطبيعيـة، أو 

األحـداث املفاجئـة، ونحـن علـى إطـالع كامـل بحجـم 

الـــدور الكبيـر الـــذي تلعبـــه اإلمـــارات فـي هـذا 

االتجـــاه، وهـي مـــن خـالل هـذا الجهـد اإلنســانـي 

تدعـو للمحبـة والســـالم مختلـف دول العالـم بغـض 

النظـر عـن انتامءاتهـم وأجناسهـم. 

تعترب دولة اإلمارات العباً أساسياً يف مجال املعارض 

الدولية ففي فربايــر املايض نظمت أبوظبي معرض 

آيدكــس 2013، كيف تقيمون هــذا املعرض وماذا 

مييزه عن غريه من املعارض؟ 

حقيقـة لـم يتســنـى لـــي حضـور معـــرض آيدكـس 

2013 األخيـــر؛ ولكننـي أعـرف متامـاً بـأن الجمهوريـة 

اللبنانيـة كانـت تشـــارك باســتمـرار يف هـذا املعـرض 

العاملـي، مـن خـالل رئـيس األركـان الســابـق، وأعـرف 

متامـاً بـأن آيدكـس مـــن املعـارض املهمـة جـداً علـى 

خارطـــة املعـــارض الدفاعيـة العامليـة، وأنـا شــخصياً 

لـدي قـراءات كثيـرة مـن خـالل املجـالت العســكريـة 

املتخصصـة عـن مختلـف املعـارض العســكريـة التـي 

تعقـــد بـدولة اإلمـارات، فاملعـارض العســكريـة هـي 

مبثابـة ملتقـى عاملـي لكـل املعنييـن مـن قـادة وصنـاع 

قـرار فـي الحكومـــات والجيـوش والرشكـات العامليـة 

املتخصصـة مـن مختلـف دول العالـم، وتوفـر للجميـع 

فرصـاً حقيقيـة لإلطـالع علـى الجديـد والحديـث مـن 

التقنيـــات واملعـدات، مـن ناحيـــة أخـرى تعـد هـذه 

املعـــارض الدوليـة التـــي تعقـد باإلمـــارات ظاهـرة 

حضاريـة تتميـز بهـا اإلمـارات عـن غريهـا مـن الـدول 

حيـث اســتطاعـت الدولـة مـن خـــالل مـا تتميـز بـه 

مـن بنـى تحتيـة استقطـاب الـدول العامليـة للمشاركـة 

فـي هـذه املعـارض، وهـذا وســـام يعلـق علـى صـدر 

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة.

كيــف ميكــن لدولــة اإلمــارات أن تتعــاون مــع 

الجمهورية اللبنانية يف تكريس األمن والســلم عىل 

املستويني اإلقليمي والدويل؟

باختصـــار شــديـد مـــن خـــالل مســاعـدة القـوات 

املسلحـة اللبنانيـة، وهـذا مـا تحدثـت بـه مـع سعـادة 

الفريـــق حمـد محمد ثانـي الرميثـــي رئيـس األركـان 

ألن الجيـــش اللبنانـي هـو الجهـــة الوحيـدة املوثوقـة 

واملوحـدة علـى الصعيـد الوطنـي، واملساعـدة للجيـش 

هـو استثمـار، ألنـه كلمـا استثمرنـا يف القـوات املسلحـة 

فإننـا نســتثمـر فـي األمـن، وإذا تـم االستثمـار باألمـن 

تكـون قـد شجعـت الســياحـة واالقتصـاد واالستثمـار 

ورأس املـــال العربـــي، فنحـــن مـــن خـــالل تطويـر 

العالقـات الثنائيـة سنســعـى إلـى إرجـــاع لبنـان ألن 

تبقـى موضـع استقطـاب رأس املـال العربـي .

أنشــأت دولة اإلمارات مؤخراً كلية الدفاع الوطني، 

برأيكــم مــا أهمية هــذه الكلية يف خدمــة األمن 

سعادة رئيس األركان اللبناين يف حديث مع مجلة درع الوطن
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لقاء العدد

سرية ذاتية 

ولد اللواء الركن وليد ســلامن رئيــس أركان الجيش 
اللبنــاين يف 1954/8/8، يتقن من اللغات الفرنســية 
واإلنكليزية واإليطالية، حاصل عىل شــهادة إجازة يف 
التاريخ، وإجازة يف العلوم العسكرية، متزوج وله من 

األبناء ثالثة أوالد .

ترقيـاتـه:
تطــوع يف الجيش بصفــة تلميذ ضابــط والتحق يف 
املدرســة الحربيــة بتاريــخ 1973/10/1، وترقى يف 
رتبه العسكرية حتى وصل إىل رتبة لواء ركن بتاريخ 

. 2011/7/19

تشكيالته : 
تنقــل يف مواضع عســكرية عــّدة بدايــًة من موقع 
حامنا بتاريخ 1978/3/4 وحتى تعيينه رئيساً لألركان 

اللبنانية بتاريخ 2011/7/14.

دوراته :
تلقى العديد مــن الدورات منهــا الداخلية  كدورة 
مقتضبة عــىل الكمبيوتر، ودورة  يف اللغة اإليطالية، 
أمــا دوراتــه يف الخــارج فكانــت دورة يف الواليات 
املتحــدة األمريكية عــام 1980، دورة مراقب دويل 
يف فنلنــدا عــام 1998، ودورة أركان يف إيطاليا عام  
1999-2000 ودورة مع البوليس االملاين )BKA( يف 

بون عام 2004.

األوسمة :
 نــال العديد من األوســمة وامليداليات العســكرية 

منها:
وســام الحرب أربع مرات، وســام األرز الوطني من 
رتبة فارس، وســام االســتحقاق اللبناين من الدرجة 
الثالثة، وســام الوحدة الوطنية،وسام فجر الجنوب، 
وسام اإلســتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية، وسام 
التقدير العســكري من الدرجة الفضية، وسام األرز 
الوطني من رتبة ضابط، وســام االســتحقاق اللبناين 
مــن الدرجة األوىل، وســام األرز الوطنــي من رتبة 

كومندور.



لقـد شهدنـا 
وملسنـا خـالل 
زيارتنـا األخيـرة 

لإلمـارات النظـام 
وحسـن الرتتيـب 

واألمـن فـي كـل 
أرجـاء الدولـة

وهـي ســـالح ذو حديـن ميكـن أن نستفيـد منهـا كثيـراً 

وميكـن أن نتعـرض لإلختـراق ممـا يـؤدي إلـى ســحـب 

املعلومـــات ممـا ســيكـون لــه تأثيـر علـــى االقتصـاد 

وغيـره، وعليـه نتمنـى تأسيـس منظومـة أمنيـة مشرتكـة 

لتبـــادل املعلومـات علـى صعيـد الـدول العربيـة ألن أي 

أمــر يؤثـر علـى بلـد عربـي  قد يؤثـر علـى كـل البلـدان 

العربيـة وإنشــاء هذه املنظومة ســيـؤدي إلـى تحصيـن 

كـل الـدول العربيـة ضـد االختـراق.

احتفلت القوات املســلحة يف دولة اإلمارات يف مايو 

املايض مبناســبة مرور 37 عاماً عــىل توحيدها هل 

لديكم كلمة تودون توجيهها بهذه املناسبة؟

بدايـة أدعو بالرحمة واملغفرة للشيـخ زايـد بـن سلطـان 

آل نهيـان طيّب الله ثراه، هـذا اإلنسـان العظيـم الـذي 

نقـل دولـة اإلمـارات العربيـة املتحدة مـن وضـع إلـى 

وضـع آخـــر حديـث ومتطـور، واســتطـاع أن يضعهـا 

يف مصـاف الـدول املتقدمـة واملتطـورة، ولقـد شــهدنـا 

وملســنـا خـــالل زيارتنـا األخيـــرة لإلمـــارات الرتتيب 

وحســـن النظام واألمـن فـي كـل أرجـاء الدولـة، هـذه 

األمـــور وغريهـا زرعهـا املغفـور لـه الشــيـخ زايـد بـن 

سلطـان طيـب الله ثـراه، وسـار بحمـد الله علـى هـذا 

النهـج صاحـب الســمـو الشــيـخ خليفـة بـن زايـد آل 

نهيـان رئـيس الدولـة حفظه الله، والفريـق أول ســمـو 

الشيـخ محمـد بـن زايـد آل نهيـان ولـي عهـد أبوظبي 

نائـــب القائـــد األعلـى للقـــوات املســلحـة، وبهـذه 

املناســبـة وهـذا الحـدث املهـم جـداً نتمنـى للقـوات 

املســلحـة يف دولـــة اإلمـــارات كـل توفيـــق وتقـدم 

وازدهـار حيث اســتطاعت دولـــة اإلمـارات خـالل 37 

عـاماً أن تبنـي جيشـاً قويـاً قـادراً علـى صيانـة وسالمـة 

أمـن الدولـة وحاميـة ثرواتهـا ومقدراتهـا .

برأيكم ما هي أهمية اإلعالم العسكري؟

اإلعـالم العســكـري لــه أهميـة كبيـرة جـــداً باعتبـاره 

أحـد أهـم وســائـل االتصـــال، وملـا يلعبـــه مـن دور 

رئيـس يف متكيـن املؤسســـات العســكريـة والشعـوب 

علـــى التواصـــل اإليجابـي مـــع العالـــم الخارجـي، 

وكذلـك اإلعـالم العســكـري هـو جـزء مهـم جـداً مـن 

االعـالم بشكـل عـام، ويلعـب دوراً كبيـراً فـي التوجيـه 

داخـل القـوات املســلحـة، ويقـــوم بتقريـب وجهـات 

النظـر بيـن القـوات املسلحـة واملواطنني.

هل لديكـم كلمـة أخيـرة؟

أشــكـر دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة علـى حسـن 

الضيافـة والحفـاوة واالستقبـال والتكريـم، ونحـن دوماً 

ســنبقى أهـل جوار وأخـوة، وهـذا الحديث نابـع مـن 

القلـــب إلـى القلـب، وأمتنى لدولـة اإلمـارات حكومـة 

وشــعبـاً دوام التوفيـق والتقـدم واالزدهار، كمـا أمتنـى 

للقـوات املسلحـة اإلماراتيـة كـل نجاح وتطور•

واالســتقرار الوطني؟ وماذا ميكــن أن تقدمه هذه 

الكليــات لطموحــات القيــادة يف أي بلــد ؟ وهل 

سنشهد  تعاوناً بني اإلمارات ولبنان؟

مـــن خـــالل عملـــي الطويـــل بالجيـــش اللبنانـي 

عملـــت فـي مناصـب قياديـة متنوعـــة منهـا رئيـس 

هيئـــة التدريـــب بالجيـــش، وقائـد كليـــة حربيـة 

قبـل تعييـني رئيســـاً لألركـــان، وعليـه أعرف أهميـة 

كليـة الدفـــاع الوطنـي بإعتبارها كليـة مكرســة لرفع 

مســتـوى التخطيط االســرتاتيجـي للضبـاط، سيام وأن 

العمـل العســكـري يبنـى علـى اإلسرتاتيجيـة والفكـر 

وليـــس علـى العضـالت فقـط، فالفكـر اإلســرتاتيجـي 

اليوم هـو ما يديـر املعـــارك، فكليـة الدفـاع الوطنـي 

مهمـة جـداً يف أي بلـد ويف أي قـوات مسلحـة، ونحـن 

نحـيي ونشجـع هـذه املبـادرة املهمـة، ونحـن نطمـح 

قريبـــاً أن نحققهـا فـي الجمهوريـة اللبنانيـة، وأمتنـى 

لكليتكـم التوفيـق ألنهـا كليـة مهمـة جـداً علـى صعيـد 

القـــوات املســلحـة اإلماراتيـة، وهـــي كذلـك مهمـة 

علـى صعيـد التفاعـل بيـن العســكرييـن واملدنييـن، 

ألن كليـة الدفـــاع الوطنـي ال تلقـي محاضـرات علـى 

العســكرييـن فقـط؛ بل يشــتـرك فـي الدراسـة فيهـا 

جهـات مدنيـــة متنوعـة وتكمن أهميتهـا يف التفاعـل 

بيـــن القـوات املســلحـة واملســؤوليـن املدنييـن فـي 

الدولـة، وكذلـــك بيـن القـوات املســلحـة اإلماراتيـة 

والقـوات املســلحـة فـي الـدول الشقيقـة والصديقـة، 

ونتمنـى فـي املســتقبـل أن نبعـث طلبـة مـن لبنـان 

للدراسـة والتعليـم فـي هـذه الكليـة.

هل تعتربون أن حرب املعلومات متثل تحدياً إضافياً 

للقوات املسلحة بشكل عام؟

االهتمـام األساسـي اليـوم هـو فـي الحـروب السايبرييـة 

ألنـــه العالـم تطـــور كثيـراً فـــي مجـــال املعلومـات، 

سعادته يتصفح مجلة درع الوطن

جانب من التدريبات العسكرية اللبنانية
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ومتثل ه��ذه األكادمييات واملعاه��د، املختربات العلمية 

والبحثي��ة لبل��ورة النظري��ات القتالية الس��ائدة عاملياً، 

وتحليليه��ا ودراس��ة إمكاني��ات وفرص االس��تفادة من 

عنارصه��ا يف الجي��وش الوطنية، ومن ث��م بناء وتطوير 

النظري��ات القتالي��ة له��ذه الجيوش وفقاً ملس��تجدات 

العرص الحديث وتطوراته يف هذا الش��أن، فضالً عن أن 

هذه األكادمييات متثل مرتكزات حيوية عىل صعد أخرى 

مثل دورها يف بن��اء الهويات الوطنية للجيوش وصهرها 

مبا يسهم بشكل فاعل يف دعم مكونات الوحدة الوطنية 

وتدعيمها.

 ويف هذا امللف تس��عى »درع الوطن« إىل تس��ليط 

الضوء عىل الدور الذي تضطلع به األكادمييات والكليات 

واملعاهد العس��كرية يف دولة االمارات العربية املتحدة، 

باعتبارها من منظومات النجاح الداعمة ملسرية التنمية 

الشاملة يف الدولة.

 يش��ري التاريخ إىل أن القوس والس��هم كانا الس��الح 

األك��ر تقدماً يف ف��رة زمنية تعود إىل ع��رات اآلالف 

من س��نني مض��ت، ومن��ذ ذل��ك التاريخ ش��هد العامل 

تط��ورات يصعب حرصها يف األس��لحة وفن��ون القتال 

ونظرياته، مروراً بالخيول والسيوف واملقاليع واملركبات 

والفرس��ان، وظهور مفه��وم الجيوش والقط��ع الحربية 

والتحصين��ات القتالي��ة حت��ى ظهور املع��دات الثقيلة 

والبارود والتشكيالت القتالية املحرفة وتدريس العلوم 

العسكرية وظهور أسلحة الجو والرب والبحر، ثم القنابل 

بأجياله��ا املختلفة عىل املس��توى التدم��ريي، وهي يف 

مجملها مش��اهد تع��ود إىل حقب تاريخي��ة ضاربة يف 

أعامق املايض الس��حيق، ولكنها كان��ت متثل يف مجمل 

األح��وال ثقافات املناط��ق املختلفة من الع��امل، وتعد 

معياراً يشري إىل مستوى التقدم املعريف، الذي كانت أحد 

شواهده ومؤرشاته املعارك الحربية التقليدية.

ورمبا كان ما يعرف اصطالحاً بالحروب االس��تيطانية 

يف املجتمع��ات القبلي��ة، ه��ي الش��كل الب��دايئ األول 

تلعب األكادمييات واملعاهد 

العسكرية أدواراً اسرتاتيجية 

محورية  عىل مستويات عدة، 

بعضها يتصل بالتطور التقني 

والتكنولوجي للجيوش سواء 

عىل صعيد تدريب وتأهيل 

الكوادر البرشية الوطنية، أو 

عىل صعيد استخدام األسلحة 

القتالية املتقدمة مبا يعنيه ذلك 

من طفرات نوعية يف األداء 

العمليايت والقتايل للجيوش، 

وبعضها اآلخر يتعلق بالبناء 

املعريف والعلمي للنظريات 

والعقائد القتالية للجيوش 

الحديثة.

إعداد: التحرير
الجانب النظري للتدريب العسكري رضورة أساسية
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املعاهد 
واألكادمييات 

العسكرية متثل 
بيت اخلربة للجيوش 

احلديثة وبوتقة 
جتهيز وصهر 

العناصر القتالية 
وإعدادها بشكل 

احرتايف

للح��روب تاريخياً، وغالب��اً ما كانت تت��م باإلغارة عىل 

املجتمع��ات الس��كانية الجارة، واالس��تيالء عىل األرض 

والنساء والخريات من اآلخرين بالقوة. 

ورغم هذه التطورات التاريخية املتوالية، فقد كانت 

هناك محطات تاريخية يف مس��رية اس��تخدام األس��لحة 

وظهورها ودخولها إىل س��احات التأثري االس��راتيجي يف 

رصاعات الق��وى الدولية بعد أن انتقلت الرصاعات من 

دوائر صغرية )القبائ��ل واملجموعات غري املنظمة وغري 

ذلك( إىل مستوى الدول والجيوش والتحالفات النمطية، 

ويف هذا اإلطار ميكن اإلش��ارة إىل الحرب العاملية األوىل 

باعتبارها املحط��ة التاريخية األبرز يف الحروب العاملية، 

حيث ظهر املدفع الرش��اش يف الح��رب العاملية األوىل، 

وظه��رت كذلك الطائ��رات القتالي��ة يف صورتها األولية، 

الت��ي ابت��دأت بقصف خطوط األعداء ث��م تطورت إىل 

خ��وض رصاعات جوي��ة � جوية،  ثم ظه��رت حامالت 

الطائ��رات والقواعد الجوي��ة املتنقلة التي أصبحت من 

الرموز الحرصية للجيوش الكربى يف العرص الحديث، ثم 

توجت هذه الطف��رات املتالحقة بظهور القنبلة الذرية 

واس��تخدامها يف الحرب العاملي��ة الثانية منتصف القرن 

العرين.

املناهج العسكرية تتعدد وتتجدد دوماً يف دروسها ونظرياتها
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مبوازاة هذا التق��دم والتطور التاريخي املتالحق عىل 

مستوى األسلحة واملعدات، كان هناك تطورات متالحقة 

أيضاً عىل الصعيد املفاهيمي والنظري الخاص بنظريات 

القتال وإدارة الرصاعات العس��كرية، سواء بني املناطق 

الجغرافية املختلفة يف الزم��ن العميق، أو بني الدول يف 

العرص الحدي��ث، وهذه التطورات النظرية هي ما بات 

يعرف بالعلوم العس��كرية التي ت��درس يف األكادمييات 

واملعاهد العس��كرية املتخصصة يف معظم دول العامل يف 

الوقت الراهن.

وبعد أن اس��تمرت الحروب تعتمد ولفرات امتدت 

إىل ق��رون ع��ىل امله��ارات الحربي��ة الفردية للفرس��ان 

والكفاءة القتالية الش��خصية للق��ادة يف امليدان، برزت 

يف الع��رص الحدي��ث مفاهيم مث��ل العقي��دة القتالية 

للجيوش، والعقيدة العس��كرية، وهي مصطلح عسكري 

ع��ام لوص��ف أداء الوحدات والقوات خ��الل الحمالت 

والعمليات واملعارك واالش��تباكات العسكرية املختلفة، 

وهي تشكل خطوطاً عريضة يف إطار عمل قيايس موّحد 

داخل املؤسس��ة العس��كرية الواحدة تساعد عىل إمتام 

امله��ام املختلفة أكر من كونها مج��رّد قوانني ونظريات 

جام��دة، كام تعمل عىل الربط ب��ني النظريات والتاريخ 

والتجارب والخربات العملية، كام تهدف لتعزيز التفكري 

اإلبداعي االبتكاري داخل املؤسس��ة العس��كرية إليجاد 

حل��ول غري منطية يف مواجهة املواقف القتالية املتعددة، 

عالوة عىل إمدادها املؤسسات العسكرية بأساليب قيام 

القوات املس��لحة بتنفيذ العمليات املختلفة، ووضع ما 

يشبه الدستور املحدد يك يستخدمه القادة العسكريون 

وواضعوا الخطط القتالية أثناء إدارتهم للمعارك، ويعرف 

حلف ش��امل األطليس )ناتو( العقيدة القتالية للجيوش 

بأنها »ُمجمل املبادئ األساس��ية الت��ي تتخذها القوات 

العسكرية إلنجاز مهامها، وهي قواعد ُملزمة وإن ظلت 

املواق��ف القتالي��ة املختلفة الحكم األس��ايس إلتباع أي 

من قواعد العقيدة العس��كرية« يف حني يعرفها الجيش 

الكندي بأنها »مصطلح رس��مي لوص��ف ُمجمل األفكار 

واملعلوم��ات العس��كرية التي يقبل به��ا الجيش كإطار 

منظم للعمل خالل حقبة زمني��ة محددة نظرًا لطبيعة 

ال��رصاع الدائر يف ذلك الوقت، ومدى اس��تعداد القوات 

العسكرية له وطرق االش��تباك املفروضة من أجل إمتام 

املهامت، وهي يف األس��اس غري إلزامي��ة وإمنا توصيفية 

التدريب العميل أحد ركائز التعليم األكادميي العسكري

القوات املسلحة حققت تطورات مهمة بتخريجها دفعات متوالية من شباب الوطن

76

ملف العدد

|  العدد 497  |  يونيو 2013  |



ملُجمل األداء العس��كري، ومن ث��ّم تتطلب العقالنية يف 

إتباع ما متلي��ه املواقف املختلفة واملتغ��رية تباعاً خالل 

النزاع العس��كري الواحد، وعليه فهي ليست عقيدة يف 

ش��كلها اإللزامي، وال قامئة باملهام التي يتحتّم القيام بها 

قرًصا، وإمنا هي خطوط عريضة إلعطاء املبادئ األساسية 

ح��ول طريقة تفكري القوات املس��لحة خ��الل املواقف 

القتالية املتنوعة وليس كيفية القتال، وعليه يتحتم عىل 

العقيدة العسكرية أن تكون حاسمة يف أسلوب توصيف 

كيفية األداء العسكري، ويف نفس الوقت متنوعة بالقدر 

الذي يتيح لها استيعاب املواقف القتالية املختلفة«.

أدوار إسرتاتيجية لألكادمييات العسكرية
يف ضوء ماس��بق ميكن القول بأن األكادمييات واملعاهد 

العس��كرية متتل��ك أدواراً إس��راتيجية محوري��ة  عىل 

مس��تويات ع��دة، بعضه��ا يتص��ل بالتطوي��ر التقن��ي 

والتكنولوجي للجيوش سواء عىل صعيد تدريب وتأهيل 

الك��وادر البري��ة الوطني��ة أو عىل صعيد اس��تخدام 

األس��لحة القتالية املتقدمة مبا يعني��ه ذلك من طفرات 

نوعي��ة يف األداء العملي��ايت والقتايل للجي��وش، وبعضها 

اآلخر يتعلق بالبناء املعريف والعلمي للنظريات والعقائد 

القتالية للجيوش الحديثة، حيث متثل هذه األكادمييات 

واملعاهد املخت��ربات العلمية والبحثية لبلورة النظريات 

القتالية الس��ائدة عاملي��اً، وتحليلها ودراس��ة إمكانيات 

وفرص االس��تفادة م��ن عنارصها يف الجي��وش الوطنية، 

ومن ثم بناء وتطوي��ر النظريات القتالية لهذه الجيوش 

وفقا ملس��تجدات الع��رص الحديث وتطورات��ه يف هذا 

الش��أن، فضالً عن أن هذه األكادميي��ات متثل مرتكزات 

حيوي��ة عىل صع��د أخرى مثل دورها يف بن��اء الهويات 

الوطني��ة للجيوش وصهرها مبا يس��هم بش��كل فاعل يف 

دعم مكونات الوحدة الوطنية وتدعيمها.

وإذا كان��ت املعاه��د واألكادمييات العس��كرية متثل 

بي��ت الخربة للجي��وش الحديثة وبوتق��ة تجهيز وصهر 

العنارص القتالية وإعدادها بش��كل احرايف، فإن العقائد 

العس��كرية متثل بدورها محور عم��ل هذه األكادمييات 

واملعاهد العس��كرية، كون املناهج العلمية والتدريسية 

التي تطبقها هذه املؤسس��ات التعليمية العسكرية البد 

وأن تنطل��ق يف جوهره��ا من مبادئ وأس��س العقيدة 

العسكرية للجيوش الوطنية وتتامهى معها يف آن واحد، 

وبقدر مساحات التوحد واالتفاق بني النظرية والتطبيق 

تظهر فاعلي��ة األداء القتايل للجيوش، وتربز مس��احات 

االنس��جام بني الفكر القتايل والعملي��ايت واألداء امليداين 

س��واء خالل التدريب��ات واملناورات أو خ��الل الحروب 

الفعلية عىل أرض الواقع، إذ أن العقيدة العس��كرية يف 

جوهرها ووفقاً ملا ورد يف معظم التعريفات املفاهيمية 

واالصطالحية هي مجموعة املبادئ والسياسات واألسس 

والتكتيكات والتدريبات واألساليب املتبعة لضامن كفاءة 

تنظيم وتدريب وتس��ليح وإعداد وتوظيف املؤسسات 

العس��كرية، أي أنها تشمل الجوانب كافة من التدريب 

والتأهيل والتزويد حتى األداء التنفيذي.

األكادمييات العسكرية يف دولة اإلمارات
لقد متكنت القوات املس��لحة يف دولة اإلمارات العربية 

املعاهد 
واألكادمييات 

العسكرية متثل 
بيت اخلربة للجيوش 

احلديثة وبوتقة 
جتهيز وصهر 

العناصر القتالية

77 |  يونيو 2013 |  العدد 497  |



املتح��دة وخالل زمن قيايس وبفضل التخطيط والتنظيم 

واإلدارة بأس��س علمية س��ليمة من التعامل مع أحدث 

التقني��ات يف مجال العتاد والس��الح وبناء جيش عرصي 

ق��وي قادر عىل مواجهة التحدي��ات والدفاع عن الوطن 

وحامي��ة املكتس��بات الوطني��ة، وقد حظي��ت القوات 

املس��لحة يف عهد املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد 

آل نهيان رحم��ه الله، يف جميع مراحل بنائها وتطويرها 

بتوفري كافة اإلمكانات لها وتزويدها بأحدث ما توصلت 

إليه التكنولوجيا العسكرية املتقدمة يف العامل ، وقد أكد 

املغفور له بإذن الله تعاىل الشي����خ زاي�د بن سلطان آل 

نهي��ان طيب الله ثراه ، هذا التوجه بقوله :« لقد عمدنا 

لبناء جيش قوي ذو كفاءة قتالية عالية ال نعده من أجل 

غزو أحد، وإمنا ليحم��ي األرض، ويصون العرض، ويزود 

عن حي��اض الوطن، ويحق��ق ألبنائه الع��زة واطمئنان 

املواطنني عىل عيشهم يف أمن واستقرار«.

واعتمدت اإلس��راتيجية التي اختطتها القيادة العامة 

للقوات املس��لحة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة حفظه الله، عىل تحقيق نقالت نوعية 

متالحقة ملواكبة العرص عن طريق اقتناء أحدث أسلحة 

العرص، ومواصلة التدريب عليها لتحس��ني اس��تخدامها 

والتعام��ل معها، مع العمل الدائم ع��ىل تأهيل الكوادر 

الوطني��ة ووصوله��ا إىل أعىل درجات الكف��اءة القتالية، 

وكان طبيعياً أن يؤدي تنفيذ هذه اإلس��راتيجية إىل بناء 

قوات مس��لحة تتمتع بكفاءات عالية، متلك القدرة عىل 

املواجه��ة ومجابهة التح��ركات دفاعاً ع��ن الوطن بكل 

مقدساته ومكتسباته وتحقيقاً ألمنه واستقراره.

وق��د حققت الق��وات املس��لحة يف مج��ال التأهيل 

والتدريب تطورات عسكرية مهمة عىل طريق استكامل 

بن��اء قواتها الذاتي��ة إىل جانب قوته��ا الدفاعية، وذلك 

بتخريج دفعات متوالية من ش��باب الوطن من مختلف 

الكليات التابعة لها حيث عمدت القوات املس��لحة عىل 

إنشاء املعاهد واملدارس والكليات العسكرية التي تقوم 

بتدريب وتأهيل الشباب تأهيالً عسكرياً يالئم متطلبات 

العرص ومس��تجدات األوضاع، وعملت عىل تزويد هذه 

املعاهد التعليمية بكافة اإلمكانات والعلوم العس��كرية 

التي تس��مح ب��أن يتلقاها الطالب العس��كري مبختلف 

العلوم العس��كرية الرضورية، والت��ي تؤهله ألن يكون 

قادراً عىل استيعاب ما يوكل إليه مستقبالً من إسهامات 

تهدف يف مجملها خدمة الوطن. 

مناهج الكليات العسكرية وتحديات العرص
الش��ك أن التدريب والتأهيل العلمي أصبح مبدأ مسلامً 

به، وحقيقة متعارف عليها رغم ندرة البحوث واألدبيات 

املرتبط��ة بذل��ك يف دولن��ا العربية، كام ب��ات ينظر إىل 

الوظائف املهم��ة مثل القيادة عىل أنها ليس��ت عملية 

تلقائية ال تحت��اج إىل تدريب أو إعداد، أو أن الكفاءات 

القيادية تولد هكذا بوصفهم أصحاب موهبة فطرية يف 

ه��ذا اإلطار، بل أصبح ينظر إىل القيادة باعتبارها عملية 

تصنع وتنمي وفق إجراءات محددة، ويف معاهد وكليات 

يناط بها إعادة تش��كيل الس��لوك وتحس��ينه وتجويده 

وتطويره وف��ق قواعد علمية ومنهجي��ة متعارف عليها 

عاملي��اً، وهذا ما يقص��د بالتدريب والتأهي��ل للقادة يف 

املس��تويات الصغرى والوس��طى كعلم يستند إىل أسس 

منهجي��ة ونظريات تعلم تعتمد يف تطبيقها عىل قدرات 

ذاتية لدى كل من املتدرب واملدرب معاً، ووفقاً للخلفية 

السابقة فإن الكليات واملعاهد العسكرية بدولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة تعمل وفق منظ��ور علمي قائم عىل 

إعداد الضباط علمياً وبدنياً، متهيداً إللحاقهم بوحداتهم 

العس��كرية املختلفة وهم مزودون بشتى أنواع املعارف 

والعل��وم العس��كرية واملدنية، والت��ي تجعلهم قادرين 

عىل مس��ايرة وإدراك املفاهيم الحديثة واألفكار والرؤى 

التي تدعم خطط تطوير القوات املس��لحة وتجعل منها 

مؤسس��ة متطورة قادرة ع��ىل مواكبة مايجرى يف العرص 

الحدي��ث عىل الصعيد العس��كري، حي��ث أصبح العلم 

والتطورات التكنولوجية والتقنية س��مة مميزة للجيوش 

املتقدمة.

لق��د أصبح إعداد الضباط وضب��اط الصف يف العرص 

الحديث مسألة بالغة التعقيد واألهمية، حيث بات من 

املهارة واإلقتدار يف تدريبات امليدان ما يتطلبه التعليم العسكري
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الرضوري امتالكهم ق��درات ومهارات كثرية ومتنوعة ال 

تقف عند حدود امتالك املع��ارف العلمية والتطبيقية، 

فف��ي ع��رص تتالحق في��ه األح��داث وتتدف��ق رسيعاً 

وتحتدم فيه الرصاعات وتتزايد التحديات االسراتيجية، 

أصب��ح م��ن األهمي��ة مب��كان أن يتوافر ل��دى الضباط 

املقدرة عىل ترجم��ة املعارف العلمي��ة واألكادميية إىل 

ترصفات وس��لوكيات واقعية وخط��ط تنفيذية، باعتبار 

أن تفاعلية العمل العس��كري ورسعة إيقاعه ومتطلباته 

م��ن القدرة عىل اتخ��اذ القرار الس��ليم ورسعة اإلدراك 

وحس��ن الترصف، تجعل هذا العمل أكر شموالً من أن 

يخترص أو يختزل يف نطاق املناهج العلمية والتطبيقية، 

وبحي��ث أصبح التعليم يف األكادمييات العس��كرية أكر 

تنوع��اً وتعقيداً من التعليم العادي، حيث باتت الثقافة 

العامة مطلوبة جنب��اً إىل جنب مع الثقافة التخصصية، 

وأصب��ح أمراً حيوياً إملام طالب األكادمييات العس��كرية 

بأس��اليب اإلدارة الحديثة، وقواعد علم اإلسراتيجية مبا 

ينط��وى عليه من تفاصيل، مبوازاة إتقان مهارات وفنون 

القت��ال الحديثة واس��تيعاب نظرياته��ا والتدريب عىل 

أحدث معداتها، والشك أن تعقيدات بيئة الرصاع الدويل 

وتش��ابك العالقات الدولية يف الع��رص الحديث وتنامي 

التحديات اإلس��راتيجية وغري ذل��ك ينعكس بدوره عىل 

مناهج الكليات العسكرية التي باتت معقدة وتضم كامً 

هائالً من العلوم واملعارف العسكرية واملدنية عىل حد 

سواء.

كلية الدفاع الوطني..أيقونة قواتنا املسلحة
تعترب كلية الدفاع الوطني املؤسسة العسكرية األحدث 

من بني األكادمييات واملعاهد العس��كرية املتخصصة يف 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث أنش��ئت مبوجب 

املرس��وم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2012 الصادر عن 

صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدول��ة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة حفظ��ه الله، 

بشأن إنشاء  كلية تس��مى »كلية الدفاع الوطني« تتبع 

القيادة العامة للقوات املسلحة ويكون مقرها يف مدينة 

أبوظب��ي وتختص بإعداد وتأهيل القيادات العس��كرية 

واملدنية ورف��ع قدراتهم عىل تحدي��د وتقييم تحديات 

األمن الوطني واإلقليمي والدويل وفهم أسس ومتطلبات 

إدارة وتوظي��ف موارد الدولة م��ن أجل حامية املصالح 

الوطنية، ونصت املادة »2« عىل تشكيل املجلس األعىل 

لكلي��ة الدفاع الوطني من كل م��ن نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة رئيس��اً ووزير الداخلية عضواً ووزير 

الخارجية عضواً ووزي��ر التعليم العايل والبحث العلمي 

عض��واً ووزير ش��ؤون مجلس الوزراء عضواً ومستش��ار 

األم��ن الوطني عض��واً ورئيس أركان القوات املس��لحة 

عضواً واألم��ني الع��ام للمجلس األعىل لألم��ن الوطني 

عض��واً ومدير عام مركز اإلمارات للدراس��ات والبحوث 

اإلس��راتيجية عضواً وقائد كلية الدف��اع الوطني عضواً 

ونائ��ب قائد كلي��ة الدف��اع الوطني مق��رراً للمجلس، 

ونص��ت املادة »3« ع��ىل اختصاص��ات املجلس األعىل 

  املناهج العلمية 
والتدريسية التي 

تطبقها هذه 
املؤسسات 

التعليمية العسكرية 
البد وأن تنطلق يف 

جوهرها من مبادئ 
وأسس العقيدة 

العسكرية للجيوش 
الوطنية

التكنولوجيا املتطورة ما تطبقه القوات املسلحة يف أكادميياتها املتعددة

 إنشاء كلية الدفاع 
الوطني قرار 

إسرتاتيجي يلبي 
متطلبات القوات 

املسلحة، ويخدم 
املصالح العليا 

للدولة
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لكلية الدفاع الوطني وهي إقرار الخطط اإلس��راتيجية 

إلعداد وتأهي��ل القيادات العس��كرية واملدنية، وإقرار 

األنظم��ة واملناه��ج والربام��ج التعليمي��ة والتدريبي��ة 

وخطط تطويرها وفقاً للسياسة التعليمية للكلية، ورسم 

السياس��ة العامة للكلية فيام يتعلق بالقبول والتسجيل 

فيها، وتحديد األولويات اإلس��راتيجية والقضايا األمنية 

الوطنية واإلقليمي��ة والدولية واملطل��وب الركيز عليها 

وتضمينها يف منه��اج، والتصديق ع��ىل النتائج النهائية 

للدارسني واعتامد ش��هادات تخرجهم، ومراجعة وإقرار 

امليزانية السنوية للكلية، واملوافقة عىل توجيه الدعوات 

وقبول الدارسني من الدول الشقيقة والصديقة وتحديد 

ش��واغر الدارس��ني بناًء عىل احتياجات القوات املسلحة 

والقطاع��ات املدنية، ودراس��ة املقرح��ات والتوصيات 

املرفوعة من مجلس الكلية وإصدار التوجيهات بش��أنها 

ومراجعة واعتامد مشاريع االتفاقيات ومذكرات التفاهم 

والعق��ود التي أعدها مجل��س الكلية مع املؤسس��ات 

التعليمي��ة والبحثي��ة داخ��ل الدولة وخارجه��ا لتنفيذ 

الربامج التعليمية والتدريبي��ة للكلية، ومراجعة وإقرار 

التقارير الس��نوية العلمية والتدريبية واملالية املرفوعة 

م��ن مجلس الكلي��ة، وتضمنت امل��ادة »4« اجتامعات 

املجل��س األع��ىل وقرارات��ه بحي��ث يجتم��ع املجل��س 

األعىل لكلي��ة الدفاع الوطني مرة واح��دة يف نهاية كل 

ع��ام درايس بدعوة من رئيس��ه أو نائب��ه أو كلام دعت 

الحاجة إىل ذلك وال يك��ون اجتامعه قانونياً إال بحضور 

س��تة من األعض��اء عىل األقل عىل أن يك��ون من بينهم 

رئيس املجلس أو نائبه، وتصدر قرارات املجلس بأغلبية 

أصوات األعضاء الحارضين وعند تساوي األصوات يرجح 

رأي الجانب الذي صوت معه رئيس املجلس أو نائبه يف 

حالة عدم وجود رئيس املجلس.

ويخ��ول املجلس األعىل للكلية يف اس��تدعاء من يراه 

مناسباً من املستش��ارين والخرباء لالس��تعانة بخرباتهم 

الفني��ة والعلمي��ة للمعاون��ة دون أن يك��ون لهم حق 

التصوي��ت، ونص��ت امل��ادة »5« عىل أن تنظ��م الكلية 

وتدار ش��ؤونها من خالل مجلس وقائد الكلية، ويحدد 

النظ��ام األس��ايس مهام وأه��داف الكلي��ة باإلضافة إىل 

تشكيل مجلس الكلية وبيان اختصاصاته، ونصت املادة 

»6« عىل أن متنح كلية الدفاع الوطني درجة املاجس��تري 

أو الدكتوراه يف الدراسات اإلس��راتيجية واألمنية أو أية 

ش��هادة أو درجة علمية أخرى يتقرر استحداثها ومنحها 

يف املس��تقبل، ويجوز منح الدارس��ني الذي��ن ال تنطبق 

عليه��م رشوط القب��ول بالجامعة املتعاق��د معها درجة 

الدبلوم يف اإلدارة اإلسراتيجية ملوارد الدولة.

ويشري عنرصي التوقيت ومضمون املرسوم االتحادي 

وماتضمنه من مهام موكلة إىل هذه املؤسسة العسكرية 

الوليدة إىل دالالت اس��راتيجية ع��دة أهمها أنها ولدت 

كياناً علمياً ش��امخاً قوياً يستهدف اس��تكامل منظومة 

العم��ل التنموي ع��رب اإلس��هام جدياً يف بناء اإلنس��ان 

اإلم��ارايت املؤهل بأح��دث تقنيات العلوم العس��كرية، 

يك تواك��ب ما يتحقق عىل الصع��د التنموية األخرى يف 

الدولة، فكلي��ة الدفاع الوطني تعترب كام وصفها الخرباء 

واملراقب��ون مبنزلة قراءة إس��راتيجية واعي��ة ملتطلبات 

الع��رص الحدي��ث، وقد أش��ار خ��رباء إىل أن املرس��وم 

االتحادي بإنش��اء كلية الدف��اع الوطني يعكس يف أحد 

أبعاده مدى ش��مولية مفهوم األمن الوطني، بل يشمل 

مختلف الجوانب املش��ار إليها يف ه��ذا املجال، وبالتايل 

وجدت هذه الشمولية وعمق إدراكها من جانب قيادتنا 

الرشيدة وعىل رأس��ها صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، صدى وترجمة 

واضحة لها يف إنش��اء هذه الكلية الرائدة إقليمياً كونها 

األوىل من نوعها عىل مستوى دول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربية، وباتت أهميتها مضاعفة يف ظل اآلمال 

املعق��ودة عليها عىل صعيد بن��اء أجيال جديدة مدركة 

ألبعاد األمن القومي والعوام��ل املؤثرة فيه يف ظل عامل 

متش��ابك ومعقد تتداخل فيه املؤث��رات الخاصة باألمن 

الوطن��ي للدول، وعومل��ة متتلك من التأثري ق��دراً هائالً 

لتصبح عنرصاً فاعالً يف تش��كل الهويات الوطنية وتلقي 

بالتايل املزيد من املسؤوليات عىل عاتق األجهزة املعنية 

بالحفاظ عىل األمن الوطني للدول.

ويع��ول الخرباء الوطنيون عىل كلي��ة الدفاع الوطني 

يف توف��ري ك��وادر مواطنة مؤهل��ة لتحمل املس��ؤولية 

وتلبي��ة احتياج��ات القطاع��ات التنموي��ة املختلفة يف 

الدول��ة من املس��ؤولني والقي��ادات الق��ادرة عىل فهم 

بيئ��ة صناعة الق��رار الوطن��ي، والعمل وس��ط ظروف 

تنافس��ية رشس��ة، والحفاظ عىل الزخ��م التنموي وقوة 

الدف��ع التي تحتف��ظ بها املس��رية التنموي��ة الناجحة 

للدول��ة خالل الس��نوات املاضية، ومايلف��ت االنتباه يف 

الدور املنوط بهذه املؤسس��ة الطموحة أنها تتواءم مع 

متطلبات العرص ورضورة اضطالع الكوادر الوطنية بكل 

جوانب العملي��ة التنموية وقيادتها واإلرشاف عليها من 

منظور األم��ن الوطني الذي مل يع��د يقترص عىل األطر 

العسكرية التقليدية، بل امتد ليشمل مختلف مجاالت 

الحي��اة مثل الصحة والتعليم والبيئة والثقافة واالقتصاد 

والصناع��ة وغري ذلك، فضالً ع��ن أن األمن الوطني بات 

يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ عىل املكتس��بات املحققة، 

وتحقيق املزي��د للحفاظ عىل مكانة الدولة، وما ارتقت 

إلي��ه من مراتب خالل الس��نوات األخ��رية، ومبا يضمن 

اس��تمرارية التق��دم واالزده��ار والتطور خ��الل الفرة 

املقبل��ة، وهو الدور املرتقب م��ن كلية الدفاع الوطني، 

التي يتوقع أن تقدم إسهامات جدية يف ترسيخ مفاهيم 

األمن الوطني وتوسيع مدركات املجتمع حياله واالنتقال 

بهذه امل��دركات من األطر الضيقة إىل املفهوم األوس��ع 

واألش��مل الذي يطال مختلف جوانب الحياة كام ذكرنا 

آنفاً، ويف هذا اإلطار تحديداً ميكن اإلشارة إىل إن املرسوم 

االتحادي بإنشاء الكلية قد نص عىل أنها تختص بإعداد 

وتأهيل القيادات العس��كرية واملدني��ة، ورفع قدراتهم 

عىل تحديد وتقييم تحدي��ات األمن الوطني واإلقليمي 

والدويل، وفهم أس��س ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد 

الدولة من أجل حامية املصالح الوطنية.

وميكن اإلشارة أيضاً إىل أن إنشاء كلية الدفاع الوطني 

قرار إس��راتيجي يلب��ي متطلب��ات القوات املس��لحة، 

ويخ��دم املصالح العليا للدولة، إذ كان هذا املروع من 

ضمن خطط القوات املس��لحة اإلس��راتيجية املعتمدة 

من��ذ أعوام كث��رية، وتعد الكلية أرفع مراكز الدراس��ات 

العس��كرية يف م��ا يتعل��ق مبوضوعات األم��ن الوطني 

واإلس��راتيجيات الوطنية، إذ تعمل عىل توحيد وتطوير 

املفاهيم االس��راتيجية للدارسني العس��كريني واملدنيني 

الذي��ن يلتحقون به��ا، وإعدادهم ملواجه��ة التحديات 

والتهديدات التي تواجه األمن الوطني، وإيجاد الحلول 

املناسبة لها وفق نظرة شاملة ومنطقية تضم كل األبعاد 

السياسية والعسكرية واألمنية واالقتصادية واالجتامعية.

الضباط املتخصصون هو ما تحتاجه قواتنا املسلحة يف كافة مراحلها
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وم��ن زاوي��ة أخرى ميكن فهم إنش��اء كلي��ة الدفاع 

الوطني من منظور كونه اس��تكامل للرصوح التعليمية 

األكادميي��ة العس��كرية بالقوات املس��لحة عرب إنش��اء 

هذه الكلية املتميزة لتأهيل قيادات املس��تقبل وإجراء 

الدراس��ات والبحوث املتطورة يف مجاالت الدفاع واألمن 

والتخطيط اإلس��راتيجي الش��امل، وتأهي��ل القيادات 

العس��كرية واألمنية والقيادات العليا يف منظومة إدارة 

الدول��ة يف مج��االت التخطي��ط اإلس��راتيجي القومي، 

وإعداده��م لت��ويل الوظائف القيادي��ة العليا مع توفري 

ك��وادر قيادية متمي��زة يف مجال األم��ن الوطني إلدارة 

األزمات وصناعة القرار.

وتع��د كلية الدف��اع الوطني مبنزلة اس��تكامل للهرم 

التعليمي يف مجال الدراس��ات اإلس��راتيجية العسكرية 

أيض��اً حي��ث س��بقها العديد م��ن امل��دارس واملعاهد 

والكلي��ات العس��كرية الت��ي وصل��ت إىل من��ح درجة 

البكالوريوس يف اإلدارة والعلوم العسكرية، وكذلك كلية 

القي��ادة واألركان التي متنح درجة املاجس��تري يف املوارد 

البرية، ومن ثم جاءت كلية الدفاع الوطني للبناء عىل 

ماسبق وتأهيل خريجي هذه املعاهد القامئة عىل ماهو 

أرفع من الدراسات الس��ابقة ليصبح خريجوها قادرون 

ع��ىل تويل امله��ام القيادي��ة وفق منظ��ور مالئم لألمن 

الوطني والعلوم الحديثة يف آن واحد.

ويف ه��ذا املجال كان قائد كلية الدفاع الوطني اللواء 

الركن طيار رش��اد محمد س��امل الس��عدي قد أشار إىل 

أن نق��ل تفكري القي��ادات العس��كرية إىل خارج املجال 

العس��كري يفتح أبواب املعرفة يف املجاالت السياس��ية 

واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة، ويس��اعد يف فه��م أك��رب 

للتحديات والتعامل معها بنظرة شمولية أوسع، وكذلك 

ع��ىل تقييم وتحديد التحديات األمنية من منظور األمن 

الش��امل، وتقييمها عىل املس��توى الوطن��ي واإلقليمي 

والدويل واقراح السياس��ات األمنية املناس��بة من خالل 

توظيف واستقالل موارد الدولة امليرسة من أجل حامية 

مصال��ح الدول��ة واملكتس��بات الوطنية، مش��رياً إىل أن 

»قيادتنا الرش��يدة وهي تصدر ه��ذا القرار قد وضعت 

العلم واملعرفة أسس التطور والتقدم يف كل مجال

كلية خليفة استطاعت أن تلبي احتياجات القوات الجوية من الطيارين املواطنني 
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يف الحسبان أن الدولة وهي تشهد تطوراً ومنواً اقتصادياً 

مذه��اًل يعترب من أع��ىل معدالت النم��و وفق تصنيف 

املؤسسات االقتصادية العاملية تواجه بنفس القدر جملة 

من التحديات واملهددات الت��ي فرضها الواقع اإلقليمي 

والرصاع الدويل يف منطقة الخليج العريب«.

كام أش��ار الل��واء الرك��ن طيار رش��اد محمد س��امل 

الس��عدي قائد كلية الدف��اع الوطني، إىل إن قيادة كلية 

الدفاع الوطني تويل توجيهات صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة حفظه الله، كل االهت��امم والتقدير، 

وتجعل من توصيات س��موه ركيزة لخطة إس��راتيجية 

للكلي��ة، مع��ززة مبنهاج ع��ىل أعىل مس��توى، ومحاور 

لدراس��ات منتقاة تعدها ملنتس��بيها، حي��ث تعترب كلية 

الدفاع الوطني مؤسس��ة أكادميي��ة وطنية لتنمية الفكر 

اإلسراتيجي يلتقي فيها العسكريون واملدنيون ليتبادلوا 

الخ��ربات واآلراء، س��عياً لبل��ورة رؤى وأفكار مش��ركة 

نحو تحقيق اس��راتيجية الدفاع الشامل وتحقيق األمن 

الوطني واملساهمة يف إعداد وصقل القيادات العسكرية 

واملدني��ة، لش��غل الوظائف القيادية العلي��ا يف القوات 

املس��لحة وأجهزة الدولة واملؤسسات والهيئات الوطنية 

التي لها دور يف منظومة األمن الوطني الش��امل، »وأكد 

إن إنش��اء كلية الدفاع الوطني يعترب ترجمة لطموحات 

قيادتنا الرش��يدة والحكيمة يف مواكب��ة متغريات البيئة 

االس��راتيجية، وإعداد قيادات الدولة عىل كافة الُصُعد، 

وع��ىل هذا األس��اس فإننا نأم��ل أن نوفق للمس��اهمة 

يف إع��داد ق��ادة قادرين ع��ىل التفاعل م��ع املعطيات 

اإلس��راتيجية واملتغريات املتالحقة وتفاق��م التحديات 

اآلخ��ذة بالتن��وع، وقادري��ن عىل املس��اهمة يف اقراح 

الحلول السليمة من منظور إسراتيجي رصف وبشمولية 

تنم عن نضج فكري متفتح«.

نصت امل��ادة ) 6( من املرس��وم االتح��ادي الصادر عن 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة � حفظه الله � بش��أن إنشاء كلية الدفاع الوطني  

ع��ىل أن متنح الكلي��ة درجة املاجس��تري أو الدكتوراه يف 

الدراسات اإلس��راتيجية واألمنية أو أية شهادة أو درجة 

علمي��ة أخرى يتقرر اس��تحداثها ومنحها يف املس��تقبل، 

ويج��وز منح الدارس��ني الذين ال تنطب��ق عليهم رشوط 

القبول بالجامعة املتعاقد معها، درجة الدبلوم يف اإلدارة 

االس��راتيجية مل��وارد الدول��ة، مايعني أن ه��ذا الرصح 

العلمي الجديد يفت��ح أبواب العلم عىل مرصاعيها أمام 

القيادات الوطنية يف مجال دراسات األمن الوطني، فضالً 

عن تأهيل الك��وادر القامئة عىل رأس عملها وتزويدهم 

باملعارف العلمية الالزمة لدعم صناعة واتخاذ القرار يف 

مجاالت العمل كافة ووفقاً ملقتضيات املصلحة الوطنية.

أكادميي��ات ومعاه��د وم��دارس عس��كرية 
إماراتية عريقة

كلية القيادة واألركان املشرتكة

صدر يف 28 سبتمرب 1991 م مرسوم القانون االتحادي 

رقم )9( س��نة 1991 م بإنش��اء كلية القي��ادة واألركان 

لتكون أرفع كلية عس��كرية يف الدول��ة تتوىل إعداد من 

يقع عليهم االختيار من الضباط لشغل وظائف القيادة 

واألركان يف القيادات والتش��كيالت والوحدات، ثم صدر 

يف 15 أكتوب��ر 1991 م قرار نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة يف شأن النظام األساس لكلية القيادة واألركان . 

افتتح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

آنذاك، كلي��ة القيادة واألركان يف يوم االثنني املوافق 20 

يناي��ر 1992 م ، يف ع��ام 1994 صدر قرار س��مو رئيس 

أركان القوات املس��لحة بتحويل الدورات التي تعقد يف 

الكلية من دورات قيادة و أركان عامة إىل دورات قيادة 

وأركان مشركة وذلك اعتباراً من الدورة الثامنة، وقد تم 

تعديل املنهاج إىل منهاج مش��رك يخدم جميع القوات 

الرئيسة للقوات املسلحة. 

مهام الكلية : 

- تأهيل الضباط لشغل الوظائف يف القيادة واألركان 

طبقاً للمناهج التعليمية املواكبة للعلم العسكري. 

- مضاعف��ة وتعزيز موضوعات الدراس��ات الوطنية 

والدولية واإلس��المية للضباط املنتسبني لدورات القيادة 

واألركان. 

أهداف الكلية: 

- تنمي��ة ملكة البح��ث والتحلي��ل والتقييم - تنمية 

القدرات عىل التخطيط والتنسيق والعمل املشرك. 

- إث��راء العملي��ة التعليمية من خالل لق��اءات كبار 

املس��ؤولني والقادة العسكريني وذوي الخربة العسكرية 

األكادميية وتأهيل الكوادر الوطنية. 

كلية زايد الثاين العسكرية

ب��دأت كلية زاي��د الثاين العس��كرية تش��ق طريقها 

وتؤدي مهمتها عاماً بعد عام، منذ أن تم إنشاؤها مبدينة 

العني يف األول من يناير عام 1972 وس��ميت بهذا االسم 

تيمناً وعرفاناً بفضل املؤسس األول رحمه الله.

ومع كل عام تضخ كلية زايد الثاين العس��كرية دماءاً 

جدي��دة يف رشايني القوات املس��لحة، وذلك متش��ياً مع 

سياس��ة التوطني لخل��ق جيل من الش��باب القادر عىل 

حامي��ة الوطن واملكتس��بات، وتس��تقبل الكلية دورات 

الضباط الجامعيني ودورات املرشحني، ويتلقى الدارسون 

املواد العسكرية األساسية يف مجال العلوم العسكرية. 

هدف الكلية:

إع��داد املرش��ح كقائ��د وم��درب ومقات��ل وإداري 

من خ��الل مجموعة م��ن املناهج الدراس��ية )النظرية 

والعلمية(. 

كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية 

تأسس��ت الكلي��ة البحري��ة يف فرباي��ر ع��ام 1999، 

بتوجيهات من القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املس��لحة حفظة الله، حيث جاء إنش��اء 

الكلية بن��اء عىل دراس��ة تبني حاجة الق��وات البحرية 

املتزايدة لضباط متخصصني يف العلوم البحرية، ومؤهلني 

للعمل وف��ق مهارات ومتطلبات خاص��ة لخدمة قواتنا 

املس��لحة، ففي األول م��ن فرباير ع��ام 1999 تم وضع 

اللبنة األوىل للكلية يف معسكر السعديات بصفة مؤقتة، 

ويف 26 من أغس��طس ع��ام 2006  انتقل��ت الكلية إىل 

موقعها الح��ايل يف منطق��ة الطويلة لتواك��ب التطوير 

الثانوية العسكرية رافد من روافد التأهيل والتدريب
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والتحدي��ث الفعيل الذي تحقق من حيث البناء املطور 

والحدي��ث ملبن��ى الكلية وملحقات��ه، والبن��اء النوعي 

للعملية التعليمية، وإدخال الوسائل واألسلحة الحديثة 

واملتطورة.

وعىل ضوء القرار الصادر من مكتب س��مو ويل عهد 

أبوظبي رقم 36 لس��نة 2012 بتاري��خ 7 نوفمرب 2013 

تم تعديل مس��مى الكلية البحرية ليكون كلية راشد بن 

سعيد آل مكتوم البحرية.

الهدف

ته��دف مناه��ج الكلي��ة إىل تخري��ج ضب��اط بحري��ني 

متس��لحني باملعارف العلمي��ة والتطبيقية التي تؤهلهم 

للعمل العس��كري االحرايف، حيث تق��دم الكلية تعليامً 

عسكرياً نوعياً يقوم عىل عدة مناهج أكادميية عسكرية 

تخصصي��ة، تس��اهم كل منها يف بناء ش��خصية الضابط 

القي��ادي وتضيف إليه عدة معارف ومهارات، ولتحقيق 

ذلك تم تقسيم املنهاج الدرايس إىل عدد من املواد وهي 

املواد األكادميية وتش��مل: الرياضي��ات للعلوم البحرية، 

والفيزي��اء يف التطبيقات البحري��ة، والهيدرودايناميك، 

والهندسة الوصفية، والرسم الهنديس، واللغة االنجليزية، 

والدراس��ات اإلس��المية، وتكنولوجي��ا املعلومات، املواد 

العسكرية وتشمل: تدريبات املشاة واألسلحة الخفيفة، 

العلوم العس��كرية، فن القيادة، اللياقة البدنية، اإلدارة 

واإلم��داد، الجيوجيتس��و، تليه��ا مواد العل��وم البحرية 

التخصصية وتش��مل: املواد البحري��ة التخصصية، املواد 

الفني��ة، القان��ون البح��ري ال��دويل، األرص��اد الجوية، 

العمليات بأنواعها:العمليات السطحية، العمليات تحت 

السطح، والعمليات الجوية.

ك��ام تتب��ع الكلية البحري��ة نظاماً وخططاً دراس��ية 

عامة وش��املة لكل ما يتعلق بعملية اإلعداد والتأهيل 

العس��كري، ليحوز املرش��ح عىل الصف��ات التي تؤهله 

ليكون ضابطاً كفؤاً يف مجال تخصصه .

لقد ح��ددت مدة الدراس��ة يف الكلي��ة بثالثة أعوام 

ونصف، موزعة عىل عامني دراس��يني يتم فيهام تدريس 

امل��واد األكادميية والتخصصي��ة البحرية والعس��كرية، 

والسنة والنصف الباقية تم تخصيصها للتدريب العميل 

عىل الوحدات والسفن البحرية وتدريس املواد البحرية 

التخصصية.

كلية خليفة بن زايد الجوية 

يف عام 1977 وبناء عىل توجيهات املغفور له الش��يخ 

زاي��د بن س��لطان آل نهيان رحمه الله، أعدت دراس��ة 

لتطوير الق��وات الجوية لدولة اإلم��ارات، والتي كانت 

منفصل��ة يف ذاك الوق��ت عن الدفاع الج��وي، وقد كان 

أحد مج��االت التطوي��ر يف القوات الجوية هو إنش��اء 

مدرس��ة للطريان تس��تطيع أن تلبي احتياجات القوات 

الجوي��ة من الطيارين املواطنني، ويف س��نة 1980 انضم 

الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

إىل الق��وات الجوي��ة بعد أن تخرج من أكادميية س��اند 

هريست، وأخذ عىل عاتقه مهمة إنشاء املدرسة الجوية، 

ويف س��نة 1981 بدأ سموه بالعمل عىل تجنيد مرشحني 

للمدرسة وتدريبهم عسكرياً وتهيئتهم لالنضامم للقوات 

الجوية، ونظراً للزيادة الكبرية يف أعداد املرش��حني فيام 

بع��د وتزايد الحاجة إىل تنمي��ة إمكانيات التدريب كامً 

ونوع��اً، وتطوي��ر فلس��فة التعليم األكادميي��ة للطريان، 

تم تطوير مدرس��ة الط��ريان لتصبح الكلي��ة الجوية يف 

أغس��طس عام 1984، حيث أنها تساهم اآلن يف تدريب 

أعداد كبرية من املرش��حني الطيارين واملالحني من أبناء 

الوطن ومن الدول الشقيقة، وقد وضعت الكلية مناهج 

وبرامج دراس��ية مس��تندة عىل أفضل األس��س وأكرها 

تطوراً وحداثة وتوفري أرقى الس��بل يف تدريب املرشحني 

ليكون��وا ضباط��اً طياري��ن أكفاء يف عمله��م يف القوات 

الجوية والدفاع الجوي. 

املدرسة الثانوية العسكرية

تعترب مدرس��ة أبو عبيدة العسكرية أول مدرسة من 

مدارس الثقافة العس��كرية يف تاريخ القوات املس��لحة، 

والتي افتتحت يف شهر أكتوبر من عام 1968، حيث تعترب 

املدرس��ة الثانوية العسكرية امتداداً لهذه املدرسة فهي 

إحدى املؤسسات الربوية والتعليمية يف قواتنا املسلحة، 

والت��ي تقدم تعلي��امً متميزاً ورعاية ش��املة لنخبة من 

أبن��اء الوطن إلعداد جيل من القيادات املتميزة ليكونوا 

حامة للوطن متحلني بالخلق والرف والوالء، ففي سنة 

1992 وبناء عىل قرار من صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املس��لحة حفظه الله، تم إنش��اء املدرسة تحت مسمى 

املدرس��ة الثانوية الجوية يف قاع��دة الظفرة الجوية يف 

أبوظب��ي لتخدم القوات الجوية والدفاع الجوي بتخريج 

طلب��ة حاصلني عىل الش��هادة الثانوي��ة العامة ومن ثم 

االلتحاق كمرشحني طيارين بالكلية الجوية.

ويف س��نة 1995 انتقلت املدرس��ة من قاعدة الظفرة 

مدرسة الدروع تقوم 
بتدريب وتأهيل ضباط 

وأفراد التشكيالت 
والوحدات املدرعة 

يف جمال االستخدام 
التخصصـي 

والتعبـوي

الجسم السليم رضورة العقل السليم يف التلقي والتمرين
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الجوي��ة إىل موقعه��ا الحايل يف مدين��ة العني، ويف نفس 

الع��ام، تول��د ل��دى القي��ادة العامة للقوات املس��لحة 

طموح بتطوير املخرجات التعليمية والربوية والقيادية 

والصحية لطلبة املدرسة، ولذلك وجه الفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة بدراسة تطوير العملية 

التعليمية يف املدرس��ة عن طريق البحث عن مؤسس��ة 

تعليمي��ة متمي��زة إلدارة الجان��ب األكادميي، ودراس��ة 

اقتباس تدريب برنامج التأهيل القيادي املطبق يف معهد 

نيو مكس��يكو األمري��ي بإرشاف ومتابعة مستش��ارين 

ومدربني م��ن الواليات املتح��دة األمريكية وتطبيقه يف 

املدرس��ة، وخلصت الدراس��ة إىل توصي��ات حازت عىل 

 Intered موافقة س��موه حيث ت��م التعاقد مع رشك��ة

لتطبي��ق برنامج أكادميي معرف ب��ه دولياً وهو برنامج 

مدارس الشويفات SABIS الذي يلبي متطلبات القيادة 

العام��ة للقوات املس��لحة، ك��ام تم التعاق��د مع فريق 

م��ن املدربني األجانب من الوالي��ات املتحدة األمريكية 

لتطبي��ق برنامج التأهي��ل القيادي للطلب��ة املعتمد يف 

معهد نيومكسيكو األمريي.

ويف س��نة 2006 وبناء عىل قرار من الفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة تم تغيري مسمى املدرسة 

من الثانوية الجوية لتصبح  املدرسة الثانوية العسكرية، 

لتكون الرافد لجميع صنوف القوات املسلحة.

األهداف

تس��عى املدرسة إىل تحقيق عدد من األهداف والخطط 

املس��تقبلية يف االستمرار بتخريج طلبة مؤهلني أكادميياً، 

س��لوكياً، قيادياً، وبدني��اً مام يحقق رؤي��ة وتوجيهات 

القيادة العامة للقوات املس��لحة، إىل جانب االس��تمرار 

يف رف��ع املس��توى األكادمي��ي وتحقيق النتائ��ج العالية 

يف االمتحان��ات التكميلي��ة العاملي��ة الخارجية، وتعميم 

اس��تخدام التقني��ات االلكرونية بأنواعها ومس��اعدات 

 ،SMARTBOARD الذكي��ة  املتط��ورة  التدري��ب 

وتطبي��ق أفضل التقنيات االلكرونية لنظام االمتحانات، 

واالس��تمرار يف تخري��ج طلب��ة قادرين ع��ىل االلتحاق 

بالجامعات العاملية بدون س��نة تحضريية، ورفع نس��بة 

القبول وأس��لوب االلتحاق يف املدرس��ة، واملش��اركة يف 

الجوائز العاملية التي تتم يف الدولة.

مدرسة سالح املدفعية 

جاءت فكرة تأس��يس مدرس��ة املدفعية كجناح تدريب 

بكتيبة حمدان بن زايد األول سنة 1972 بتوجيهات من 

القيادة العليا، ثم تطور ه��ذا الجن��اح وأطل��ق علي��ه 

اس��م مدرس��ة تدريب املدفعية، وتم فصلها عن كتيبة 

حمدان بن زايد األول بتاريخ 3/ 12/ 1973، أما املرحلة 

الثالثة فجاءت بتش��كيل املدرس��ة بتاريخ 1/ 2/ 1976، 

وجاء إفتتاح معس��ك�ر مدرس���ة املدفعية الحايل رسمياً 

يف 26/ 12/ 2001 تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله.

املهام 

تقوم مدرس��ة املدفعي��ة بتدريب الك��وادر من ضباط 

وضباط صف وأفراد طبقاً للمهنة التي س��يتم تصنيفهم 

عليها بعد تخرجهم من ال��دورة املقررة لهم حيث يتم 

توزيعهم عىل وحدات املدفعية عن طريق قيادة سالح 

املدفعية وحسب حاجة الوحدات.

األهداف 

تتمثل أه��م أهداف هذه املدرس��ة يف تدريب وتأهيل 

الضب��اط للقيام مبختل��ف الوظائف من مس��توى قائد 

قس��م حتى مس��توى قائد كتيبة مدفعية، باإلضافة إىل 

تدريب وتأهيل الضباط للعمل بوظائف الركن يف سالح 

املدفعي��ة وتدري��ب وتأهيل الضب��اط للعمل كمدربني 

ف�ي مدرسة ووحدات املدفعية وكذلك تدريب وتأهيل 

ضباط الص��ف وإعداده��م للعمل بامله��ن والوظائف 

املختلفة بوح��دات املدفعية، وتدري��ب وإعداد ضباط 

الصف من مختلف املهن للعمل كمدربني يف املدرس��ة 

والوح��دات، وتقوم املدرس��ة بإع��داد وتحديث مراجع 

التدريب بالتنس��يق مع الجهات املعنية، مع املش��اركة 

أكسبت الرتبية 
العسكرية الطالب 
مهارات علمية و 
ميدانية لالطالع 

على املصادر 
واملستجدات 

العصرية على اختالف 
أنواعها

للمرأة نصيب من التأهيل األكادميي العسكري
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يف إج��راء التجارب عىل األس��لحة واملع��دات املخطط 

استحداثها يف س��الح املدفعية وإعداد مناهج للتدريب 

عليها بعد إقرار اس��تخدامها وتقوم كذلك باملشاركة يف 

توحيد الكراسات عىل مستوى مجلس التعاون الخليجي 

)األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي(.

مدرسة سالح التموين والنقل

تأسس��ت مدرسة س��الح التموين والنقل يف عام 1981، 

وخ��الل الثالث��ة عق��ود املاضية ت��م تحدي��ث وتطوير 

املدرس��ة حتى وصلت إىل ما أصبح��ت عليه اليوم من 

مكانة مرموقة، حيث خرجت املدرس��ة الكوادر املؤهلة 

ومن جميع املهن اإلدارية يف القوات املسلحة.

ويف عام 1981 أنشئت املدرسة تحت مسمى مدرسة 

املس��تودعات العامة مبدينة العني كجناح تدريب مهني 

إلع��داد الك��وادر الفني��ة واإلدارية، وتم دمج مدرس��ة 

املستودعات العامة ومدرسة التزويد والنقل تحت اسم 

مدرس��ة الش��ؤون اإلدارية، ويف 1/ 10 / 1988 تم ضم 

املدرستني معاً، واستمر الحال حتى سنة 2004، وتحديداً 

يف 2004/4/23 حيث انضمت مدرسة الشؤون اإلدارية 

لس��الح التموين، وتم تعديل مس��مى مدرسة الشؤون 

اإلدارية ليصبح مدرسة سالح التموين والنقل حالياً.

املهام 

يت��م عقد ال��دورات التخصصية التأهيلية والتأسيس��ية 

واملتقدمة لجميع املهن املطلوبة لتش��كيالت ووحدات 

القوات املس��لحة، وتحمل املدرسة عىل عاتقها تدريب 

وتأهي��ل وإع��داد الكوادر البرية م��ن ضباط وضباط 

الصف واألفراد ومدنيي قواتنا املسلحة يف مجال اإلدارة 

واإلمداد وعلوم الحاسب اآليل وغريها.

مدرسة الدروع

تم تش��كيل أول خلية لل��دروع يف 15/2/ 1969 وذلك 

بإنشاء جناح للتدريب تابع للواء خالد بن الوليد املدرع 

مكون من جناحني رئيس��ني هام جناح املدفعية وجناح 

السواقة، ويف عام 1974 سميت املدرسة باسمها الحايل، 

وتش��كلت من قي��ادة وأربع��ة أجنحة وه����ي: جناح 

املدفعي��ة، وجن��اح الس��واقة والصيانة، وجن��اح م / د،  

وجناح الثقافة، ويف عام 1975 متت إضافة ثالثة أجنحة 

هي: اإلش��ارة والتعبئة وجناح التطوي��ر والتجهيز، ويف 

عام 1985 أصبحت مدرسة الدروع كياناً مستقالً، حيث 

اس��تقلت عن لواء خال��د بن الوليد امل��درع )مجموعة 

لواء راشد بن سعيد آل مكتوم /5 حالياً( وبقيت بنفس 

املس��مى والتنظيم، إال أنها م��ا لبثت أن انضمت ملعهد 

القوات الربية يف 1993، ثم انفصلت عنه يف س��نة 1996 

لتصبح مدرس��ة ال��دروع بنفس التنظيم الس��ابق، ويف 

ع��ام 1999 أضيف لها جناح املش��بهات وجناح البحث 

والتطوي��ر قب��ل أن يتم يف ع��ام 2000 تعديل كامل يف 

تنظي��م املدرس��ة بعد نقل قس��م الناق��الت و م/د من 

املدرس��ة لتصبح متخصصة يف الدباب��ات لوكلري، وأصبح 

التنظي��م يضم فقط: جن��اح الدبابات، جن��اح التعبئة، 

جناح املشبهات، جناح البحث والتطوير.

ويف 2003/9/28 ت��م إضاف��ة جن��اح التدريب العام 

الذي يتألف من قس��م الفروسية وقسم التدريب العام 

وقس��م امليادين وقسم الربية العس��كرية، ومن ثم تم 

إحالل جناح املشبهات ودمجه يف باقي األجنحة.

املهام 

تقوم مدرس��ة الدروع بتدريب وتأهي��ل ضباط وأفراد 

التش��كيالت والوح��دات املدرعة يف مجال االس��تخدام 

التخصص�ي والتعب�وي، م�ن مست������وى دورة تأسيسية 

دروع رتب أخرى، وحتى مس��توى ق��ادة كتائب دروع، 

باإلضاف��ة إىل دوريت أركان صغرى ودورة تأهيل مدربني 

ضب��اط دروع، وتقديم النصح للق��وات الربية يف مجال 

التس��ليح والتدري��ب، والتجهي��ز والتطوي��ر، والتقييم 

للوح�دات والضباط واألفراد يف تخصص الدروع.

مدرسة التمريض

تأسس��ت الخدم��ات الطبية تحت مس��مى »مدرس��ة 

التمري��ض« يف عام 1970 ، حيث كان يعقد فيها دورات 

قصرية يف التمريض وأساسياته، ثم تطورت تلك الدورات 

وأصبحت املدرس��ة مرك��زاً لتدريب الخدم��ات الطبية، 

وأعيدت تس��ميتها ) مبدرسة الخدمات الطبية ( يف عام 

 .1985

والهدف من إنش��اء هذه املدرس��ة هو إعداد الكادر 

البري العس��كري يف مجال املهن الطبية لتشمل دورة 

مم��رض قانوين ب��إرشاف كلية التقنية العلي��ا ملدة أربع 

س��نوات، دورات متهيدية للغة اإلنجليزية واملصطلحات 

الطبي��ة والعل��وم، ودورات ترفي��ع يف مهنة من ممرض 

عميل ومس��اعد ممرض، فني مخت��رب وغريها الكثري إىل 

جانب دورات يف الصحة العامة واإلسعافات األولية. 

مدرسة خوله بنت األزور

تم تأسيس مدرس��ة خوله بنت األزور يف عام 1990، 

حي��ث يش��مل برنام��ج التدري��ب موضوعات املش��اة 

واس��تخدام األس��لحة الخفيفة والرماية والربية البدنية 

واملهارة يف امليدان والتعبئة والخارطة والبوصلة واإلدارة 

العامة، ويش��مل املنهج إىل جانب الش��ؤون العسكرية 

الت��ي تهم املجن��دة بعد التخرج جان��ب أكادميي يهتم 

باألمور العلمي��ة البحتة مثل الحاس��ب اآليل والطباعة 

ومادة الثقافة العامة وغريها من املواد . 

الرتبية العسكرية باملدارس 

قام��ت القوات املس��لحة مب��د رافدها العس��كري إىل 

املدارس الحكومية لدولة اإلم��ارات، فجعلت من مادة 

الربية العس��كرية مادة ذات قيمة وهدف تدعو الجيل 

الواعد والصاعد لفهم مبادئها ومعرفة أساسياتها، حيث 

يحظ��ى طالب الثانوية يف امل��دارس الحكومية باهتامم 

خاص ألنه يعترب رافداً مه��امً يف عملية التنمية البرية 

يف الدول��ة ألنه الري��ان املغذي للجامع��ات واملعاهد 

والكليات، ولذلك حرصت القوات املس��لحة عىل إدخال 

م��ادة الربي��ة العس��كرية يف امل��دارس الثانوية لغرس 

األهداف الس��امية يف نفوس الط��الب، فانطلق مروع 

تطبيق مادة الربية العس��كرية كامدة أساس��ية ضمن 

خطة الدراسة لطالب املرحلة الثانوية. 

ويه��دف برنامج الربية العس��كرية بإطاره العام إىل 

غرس القيم واملبادئ الوطنية لدى الشباب لتهيئة وإعداد 

أجي��ال واعية بأهمية الوطن ورضورة حاميته وأمنه، يف 

إطار الرس��الة الوطنية الهادف��ة لتوحيد الجهود وغرس 

املبادئ الوطنية واألخالقية يف نفوس جيل املستقبل من 

الش��باب املواطن، وخفض معدالت االنحراف الس��لويك 

واالجتامعي ورفع معدالت التفوق العلمي. 

وأكس��بت الربية العس��كرية الطالب مهارات علمية 

وعملي��ة وميدانية، مبا يفتح أمام الطالب مجاالت أرحب 

التمريض أحد املعاهد املهمة يف العملية التعليمية العسكرية
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لالط��الع عىل املص��ادر املعرفية واملس��تجدات العرصية 

عىل اختالف أنواعها، كام أضافت للمؤسس��ات التعليمية 

بع��داً تربوي��اً يه��دف إىل صقل الش��خصية وتس��ليحها 

بالرجولة والحكمة واملعرفة ، وفيام يتعلق بالطالب فقد 

أوجدت الربية العسكرية لديه تجانساً عقلياً وعملياً مع 

الحياة العس��كرية، ومن أهم مثار ذل��ك التجانس الروح 

االنضباطي��ة ل��دى الطلبة، وحثهم ع��ىل التحيل باملبادئ 

والقيم الحميدة، والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد، 

واإلملام باملبادئ العسكرية األساسية. 

أكادمييات عسكرية عاملية شهرية
أكادميية »ساندهريست« العسكرية الربيطانية 

تع��د أكادميي��ة س��اند هريس��ت امللكية العس��كرية 

الربيطاني��ة إحدى أش��هر كليات العامل العس��كرية عىل 

املس��تويني األكادميي والعم��يل، وقد تخرج م��ن الكلية 

نخبة واسعة من قادة العامل، أبرزهم عىل املستوى املحيل 

صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب، والفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة. وكذلك 

أنجال صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د، الشيخ 

راش��د والش��يخ حمدان والش��يخ ماجد والشيخ منصور، 

وعىل املستوى اإلقليمي جاللة السلطان قابوس بن سعيد 

س��لطان عامن، والش��يخ حم��د بن خليف��ة آل ثاين أمري 

قطر، واملل��ك عبد الله الثاين بن الحس��ني عاهل األردن، 

وس��لطان بروناي حس��ن بلقية، وعىل املس��توى الدويل 

السري وينستون ترش��ل رئيس الوزراء الربيطاين األسبق، 

وأُنش��ئت األكادميية عام 1947 يف س��اند هريست، وهي 

بل��دة صغرية ال يس��كنها أكر من 22 ألف نس��مة وتقع 

جنوب غرب مقاطعة بريكش��اير الش��هرية، وقد درس أو 

تدرب يف ساند هريست � وهو االسم الذي يُطلق اختصاراً 

عىل األكادميي��ة � جميع ضباط الجي��ش الربيطاين وعدد 

كبري من قادة الجي��ش يف العامل، ودرس فيها األمري هاري 

أمري ويلز وشقيقه األمري وليام..

وساند هريست هي اآلن األكادميية الربيطانية الوحيدة 

املن��وط بها تدريب الضباط املبتدئني يف الجيش الربيطاين 

وذلك بعد إغالق كلية تدريب الضباط يف ألدرشوت.

ويتعني عىل معظم ضب��اط الجيش النظامي الربيطاين 

اجتياز املق��رر التعليمي يف األكادميية، والذي يُدرس عىل 

مدار 44 أس��بوعاً، وذلك قبل أن ينال��وا الدرجة العلمية 

التي تؤهلهم لاللتح��اق بالجيش، وعادة ما تيل الحصول 

ع��ىل هذا املق��رر دورة تدريبي��ة إضافية يحص��ل عليها 

الطلبة لتأهيلهم بشكل خاص.

وتوج��د بالكلية دورات تدريبي��ة اختصاصية أقرص يف 

مدته��ا، وتُخصص ملْن يطلق عليه��م »الضباط الفنيون«، 

من أمث��ال األطباء وأطباء األس��نان واألطب��اء البيطريني 

والقساوس��ة، وتُعقد تلك الدورات التدريبية عىل امتداد 

ثالثة أسابيع لكل دورة.

كام تقدم األكادميية تش��كيلة مختلف��ة من الدورات 

التدريبية األخرى للضباط، وتحتوي عىل أقس��ام أكادميية 

ذات سمعة معروفة عىل امتداد العامل يحارض فيها كوكبة 

من أس��اتذة الجامعات، وهي أقس��ام دراس��ات اإلدارة 

واالتصال وقس��م الش��ؤون الدولية والعس��كرية وقسم 

دراسات الحروب.

وتق��دم األكادميي��ة تش��كيلة متنوعة م��ن املقررات 

وال��دورات التدريبية تبدأ جميعها يف أش��هر يناير ومايو 

وس��بتمرب من كل عام، ويضم كل مقرر درايس نحو 270 

طالب��اً، ينضم كل طال��ب منهم إىل ما يطلق عليه اس��م 

رسي��ة، حيث توج��د عر رساي��ا يف األكادميية يرأس كل 

منها قائد عس��كري برتبة ميجور، ويطلق عىل كل رسية 

منها اس��م معركة ش��هرية ش��ارك فيها الجيش الربيطاين، 

مثل رسي��ة فوكالند ورسية مااليا ورسي��ة ووترلو ورسية 

غزة وغريها، وهناك قائد مس��ؤول مس��ؤولية كاملة عن 

األكادميي��ة، وهو يف الع��ادة يكون ضابط��اً برتبة ميجور 

جرنال ) لواء(.

تع��د األكادميي��ات واملعاه��دة العس��كرية يف دول��ة 

اإلمارات العربية املتحدة مع��امل بارزة من معامل النهضة 

وتط��ور مس��رية التنمية، وم��ؤرشاً واضحاً ع��ىل تكاملية 

الخط��ط التنموية وش��موليتها بحيث تضم��ن مختلف 

قطاع��ات العمل ومجاالت��ه يف الدولة، إذ ص��ار التعليم 

العسكري داعامً رئيس��ياً للتنمية عىل مستوى الخريجني 

املؤهل��ني يف املج��ال العس��كري، وأيض��اً عىل مس��توى 

مش��اركته يف تأهي��ل قيادات قادرة ع��ىل إدارة قطاعات 

العم��ل املدنية بكف��اءة واقتدار من خ��الل كلية الدفاع 

الوطن��ي وكلية القادة واألركان وغريهام من املؤسس��ات 

العسكرية رفيعة املستوى•

املصادر:

� وزارة الدفاع، دولة اإلمارات العربية املتحدة، املوقع 

االلكروين:

http://www.mod.gov.ae/ar/portal/army.  

union.aspx

- محمد خلفان الصوايف، مقال منشور   

بعنوان »كلية الدفاع الوطني واألمن الشامل«، صفحات 

وجهات نظر، صحيفة االتحاد بتاريخ 9/1/2013.

- عىل أبو الريش، عمود منشور بصحيفة   

االتحاد بتاريخ 7/1/2013.

•- صحيفة الوطن العامنية، افتتاحية   

منشورة بتاريخ 12/1/2013.

- حاتم حسني، تقرير منشور بصحيفة   

البيان بتاريخ 10/8/2006.

- معتز محمد السيد، تأثري أحداث 11   

سبتمرب يف املفهوم األمريي لألمن القومي، رسالة 

دكتوراه، جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم 

السياسية، 2008.

- خديجة عرفة محمد أمني، مفهوم األمن   

اإلنساين وتطبيقاته يف رشق آسيا، رسالة ماجستري، 

جامعة القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية، فرباير 

.2006

- د. عبد الرحمن العيسوي: إسراتيجية   

التدريب العسكري من املنظور السيكولوجي، مرص، دار 

الفكر الجامعي، الطبعة األوىل عام 2007.

- أ.د محمد شحاته ربيع: علم النفس   

العسكري، عامن، دار املسرية للنر والتوزيع والطباعة، 

الطبعة األوىل 2010.

- السيد ياسني، كتاب »إعادة اخراع   

السياسة من الحداثة إىل العوملة«، القاهرة: الهيئة 

املرصية العامة للكتاب، 2006.

- ارشف عالم، أمن املعلومات واألمن   

القومي، القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 2007.

http://  :موسوعة ويكيبيديا -  

ar.wikipedia.org/wik

- موسوعة الجندي العريب االلكرونية:   

http://defense-arab.com

- صحيفة البيان، دولة اإلمارات العربية   

املتحدة، تقارير منشورة، 31 /12/2012.

- صحيفة االتحاد، دولة اإلمارات العربية   

املتحدة، تقارير وأخبارمنشورة.

- صحيفة الخليج، دولة اإلمارات العربية   

املتحدة، تقارير وأخبار منشورة.

ص- صحيفة اإلمارات اليوم، تقارير وأخبار   

منشورة.

أكسبت الرتبية 
العسكرية الطالب 

مهارات علمية 
و ميدانية لالطالع 

على املصادر 
واملستجدات 

العصرية على اختالف 
أنواعها
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وستبقى املعاهد 
واألكادمييات العسكرية يف 
اإلمارات ... مصنعًا للرجال 

وفخرًا لألجيال... وحماًة 
لالحتاد

87 |  يونيو 2013 |  العدد 497  |



أمــن البـحــر األحـمــر وتـأثيـره علــــــــــــــــــــى دول اإلقلـيــم
تاريخ عريق وحلقة وصل  مهمة بني قارات العامل وبحاره

يتمتع البحر األحمر بأهمية اسرتاتيجية كبرية، إذ  كان من أبرز 

طرق املواصالت عىل مر العصور، وال يزال يربط بني الرشق 

والغرب وبشكل خاص بعد شق وفتح قناة السويس عام 1868، 

حيث يعترب من أهم ُعقد املواصالت بني الخليج العريب واملحيط 

الهندي والبحر األبيض املتوسط

إعداد: 
د.صالح اليف املعايطة

لقد أصبح البح��ر األحمر موضع اهتامم العامل وموضع 

الدراس��ات الجيوسياسية وخصوصاً بعد ظهور عدد من 

الدول املتهالكة والفاش��لة يف القارة األفريقية، وصعود 

إره��اب القرصنة البحري��ة عىل الس��واحل الصومالية 

والت��ي متت��د إىل آالف الكيلوم��رات، فأصبحت أهمية 

البح��ر األحمر وأمن املالحة البحرية فيه من املتطلبات 

األمنية لدول االقليم بش��كل خاص ودول العامل بشكل 

عام، خصوصاً يف مج��ال النفط والغاز؛ فأكرث من 90 % 

من صادرات النفط والغاز من الرشق األوس��ط متر من 

خالل البحار واملمرات املائية الدولية بواس��طة ناقالت 

النف��ط العمالقة ومن هن��ا جاءت أهمي��ة أمن البحر 

األحمر .

مميزات البحر األحمر
يتمي��ز البح��ر األحمر بأن��ه ارتب��ط حديث��اً باملصالح 
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أمــن البـحــر األحـمــر وتـأثيـره علــــــــــــــــــــى دول اإلقلـيــم
تاريخ عريق وحلقة وصل  مهمة بني قارات العامل وبحاره

واأله��داف واالس��راتيجيات اإلقليمي��ة والدولي��ة، مام 

جع��ل رصاعات املنطقة رصاعات متعددة األبعاد وذات 

مضامني خط��رة يف الحارض واملس��تقبل، فمع منتصف  

الق��رن املايض ب��دأت املنطقة تنفض عن نفس��ها غبار 

اإلس��تعامر لتتع��رض يف نفس الوقت لن��وع جديد من 

اإلس��تعامر، ممثالً يف أطامع القوى العظمى التي تحاول 

أن تسيطر عىل مصادر الطاقة والغذاء يف القارات الغنية 

بامل��وارد والرثوات الطبيعية كالق��ارة االفريقية ومنطقة 

الرشق االوسط ، وتحاول القوى العظمى  أن تحل مكان 

االس��تعامر القديم بوسائل مبتكرة، تأخذ شكل التواجد 

الكبر لقواها وأس��اطيلها البحرية الت��ي تجوب البحار 

ذهاباً وإياباً .

إن التنس��يق العريب للدول املطلة عىل البحر األحمر 

أم��ٌر حيوي ومهم ج��داً لألمن القوم��ي العريب، وأن أي 

تهدي��د للمالحة يف البحر األحمر إمنا يُعد تهديداً مبارشاً 

لألقطار العربي��ة مجتمعة، وألنه قد يدفع أطرافاً دولية 

جديدة لزي��ادة تواجده��ا يف املنطقة بحج��ة الحامية 

واالس��تقرار فيها، وعليه فإن التص��دي لهذه التحديات 

يتطلب وضع إس��راتيجية عربية ش��املة لتحقيق األمن 

واالس��تقرار يف هذه املنطقة الخطرة والحساسة، حيث 

أصبح أمن البحر األحمر يُشكل رضورة ملحة يف الوقت 

الحارض، وه��ذا ال ميكن أن يتحقق إال بالعمل والتعاون 

الجامعي . 

ملحة تاريخية 
لقد ع��رَف الجغرافي��ون القدامى م��ن إغريق ورومان 

البحر األحمر باسمني عربيني هام : بحر الحجاز والخليج 

العريب، والظاهر أن اإلش��ارة إىل هذين األس��مني جاءت 

م��ن واقع النش��اطات البحرية العربي��ة التي كانت لها 

الغلب��ة عىل حي��اة البحر األحمر، وللبح��ر األحمر أيضاً 

تسميات عديدة قدمياً فسمي )يم سوف( أي بحر سوف 

تعني بالعربية نبات الربدى، والذي يعرف باالنجليزية 

باس��م ) REED ( وعىل ذلك فإن البعض يرى تسمية      

Red Sea   ه��ي تحريف لكلمة )REED( أما فراعنة 

مرص فأطلق��وا عليه اس��م املحيط العظي��م أو الدائرة 

العظمى .

األهمية االسرتاتيجية للبحر األحمر
يعت��رب البحر األحم��ر ذا أهمية كب��رة، ولهذا نرى عىل 

امت��داد التاريخ أنه مح��ط رغبات الطامع��ني ألهميته 

اإلس��راتيجية، وكان للحقائ��ق واملعطي��ات الجدي��دة 

الت��ي ظهرت بع��د الحرب العاملية الثاني��ة آثار واضحة 

ع��ىل املنطقة، الزالت انعكاس��اتها مس��تمرة حتى اآلن 

كنتيجة حتمية لتعظيم قيمة املنطقة ووزنها يف موازين 

اإلسراتيجية العاملية، ومن أهم تلك الحقائق ما ييل :

- انقس��ام الع��امل يف خمس��ينات الق��رن امل��ايض إىل 

معس��كرين رئيس��يني متضادين ايديولوجياً ومتنافسني 

سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، مام أدى إىل اشتعال الحرب 

الب��اردة بينهام ومحاولة كل منه��ام الفوز مبناطق نفوذ 

جديدة، وبقيت األهمية الحالية نفس��ها عىل الرغم من 

القطبية األحادية التي تقود العامل حالياّ.

- تط��ور أس��لحة الدمار الش��امل التي متتلكه��ا الدول 

العظمى، وتق��ارب الق��درات التدمرية له��ذه الدول، 

وهو ما اصطلح عىل تسميته بتوازن الرعب النووي )يف 

ستينات القرن املايض( ، بعدها تراجعت خطورة الحرب 

الباردة وظهرت سياسة الوفاق الدويل أو االنفراج الدويل 

الت��ي أدت إىل ميل كل م��ن القوتني األعظم إىل التعقل 

يف سياساتهام.

- ظهور بعض حركات االس��تقالل والحرية لدى شعوب 

الع��امل الثال��ث يف محاول��ة للتخل��ص من االس��تعامر 

التقليدي.

- ظه��ور حركات متع��ددة أيضاً يف دول الع��امل الثالث 

مثل حركة عدم االنحياز وحركة التضامن األفرو-آسيوي 

البحر األحمر 
ارتبط حديثًا 

باملصالح واألهداف 
واإلسرتاتيجيا 

اإلقليمية والدولية
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بهدف ملء الفراغ الس��يايس ورمبا العسكري الناتج عن 

إخالء القوى االستعامرية التقليدية للمنطقة والحيلولة 

دون اندفاع تيارات االستعامر الجديد.

واملراك��ز  للقواع��د  اإلس��راتيجية  القيم��ة  تض��اؤل   -

اإلس��راتيجية البحري��ة والربية التقليدي��ة املجردة مثل 

جبل طارق، قناة السويس، وباب املندب ،وارتباط  قيمة 

هذه القواع��د بقيمة الظهر الربي املحيط بها، وهذا ما 

ظهر حديثاً يف مفهوم )مرشوع الرشق األوس��ط الكبر( 

ال��ذي اطلقته الوالي��ات املتحدة يف ع��ام  2002 حيث 

رك��زت الواليات املتحدة  واهتم��ت باملضائق واملمرات 

الدولية  بس��بب أهمية النفط والغاز،  بحيث أصبحت 

القوى العظمى ال تكتفي بالس��يطرة عىل ظهرها الربي 

الذي يش��كل عمقها اإلس��راتيجي بل تجاوزت ذلك إىل 

املجال البحري.

- ازدي��اد القيمة واألهمية الت��ي تتمتع بها مادة النفط 

عاملياً، م��ام يعني زيادة القيم الت��ي تتمتع بها مناطق 

إنتاجه ومس��ارب نقله، وزي��ادة التنافس والرصاع عىل  

املناطق واملسارب.

 وله��ذا فلقد كانت وما زال��ت منطقة البحر األحمر 

طيل��ة الفرة ما بني الحرب العاملي��ة الثانية ولغاية اآلن 

واحدة من مناط��ق التأثر املب��ارش بالعوامل والحقائق 

اآلنفة الذكر ومبجريات الرصاع العاملي الظاهر واملستر، 

إن متاخمة البحر األحمر لكيانات سياسية مختلفة سواء 

عىل الس��احل الرشقي األس��يوي وهي كيانات – بعضها 

متناف��ر إىل حد م��ا – ذات مصالح متضاربة، عالوة عىل 

مجاورة البحر األحمر لكثر من املناطق الحساسة ذات 

التأث��ر الحيوي عىل مصالح بعض ال��دول، فمثالً  يعترب 

البح��ر األحمر قريب من مناب��ع النيل وروافده، ثم أنه 

مع��رب دين��ي لألماكن املقدس��ة اإلس��المية، عالوة عىل 

سيطرته املبارشة عىل مناطق النفط إنتاجاً ونقالً.

أمن البحر األحمر والعامل العريب
 يلع��ب البحر األحمر دوراً مه��امً يف جميع أبعاد األمن 

القومي العريب )كالبعد السيايس والعسكري واالقتصادي 

والدين��ي(، وال يوجد هن��اك خالفاً ع��ىل أهمية البحر 

األحمر بالنس��بة لألمن العريب، فالبعد الس��يايس العريب 

يؤثر ع��ىل االس��تقرار يف البحر األحمر، وخ��ر مثال ما 

يحصل يف الصومال، وكذلك البعد االقتصادي يتأثر أيضاً 

بتعط��ل املالح��ة يف البحر األحمر، ويف غياب التنس��يق 

األمن��ي العريب وتوحي��د االس��راتيجيات األمنية للدول 

املطلة ع��ىل البحر األحم��ر، فإن هذا سيش��جع الدول 

العظم��ى للتواج��د  يف منطق��ة البحر األحم��ر والدول 

املحيطة، وقد يأخذ التواجد أش��كاالّ مختلفة كالتواجد 

االقتص��ادي )اس��تثامرات ورشكات نف��ط وفح��م( مثل 

الص��ني والهن��د وروس��يا، والتواجد العس��كري الغريب 

تحت مس��ميات كث��رة )التدريب، مكافح��ة االرهاب، 

واإلس��الم األصويل( وه��ذا واضح من خالل اس��تحداث 

 )Afri com( قيادة عس��كرية أمريكية للقارة االفريقية

حيث تتواجد هذه القيادة يف كينيا، وهناك أيضاً بعثات 

عس��كرية تدريبية واستش��ارية إرسائيلية يف بعض دول 

أفريقيا.....إل��خ، إن الخالف��ات البينية الحالية بني بعض 

ال��دول العربية  وخاص��ة بعد الح��روب املتعددة من 

ح��روب اقليمي��ة، وح��روب طائفية،  وح��روب موارد، 

ورصاع مصال��ح، وص��والً إىل ث��ورات الربي��ع الع��ريب، 

والتداعي��ات القامئة، واالهت��زازات واإلرتدادات.....الخ، 

غياب التنسيق 
األمني العربي 

وتوحيد 
اإلسرتاتيجيات 

األمنية تشجع الدول 
العظمى للتواجد 

يف منطقة البحر 
األحمر

التدريب العسكري أحد أشكال التواجد الغريب يف البحر األحمر
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تُح��ول وتُقلْل من فرصة الوصول إىل )الهدف املش��رك( 

وهو تحقيق األمن األقليمي املشرك للبحر األحمر إال أن 

التعمق باملوضوع يجعلن��ا ننتقل إىل مرحلة )اإلمكانية 

واألمل(، ومع التس��ليم بوجود التناقض��ات الحادة بني 

الدول املشاطئة للبحر األحمر فهناك خالفات حادة جداً 

وع��ىل رشعية الوجود لبعض الدول )إرسائيل( مثالً، إذن 

فنحن أمام ظاهرتني:

- خالفات جذرية وحادة عىل مس��توى الدول املشاطئة 

للبحر مبا فيه��ا إرسائيل إذ يس��تحيل معها الوصول إىل 

الهدف املشرك)األمن املشرك(.

- الخالفات البينية عىل مستوى الدول العربية املشاطئة 

للبح��ر األحمر والت��ي قد تُح��ول دون الوصول للهدف 

املش��رك )األمن اإلقليم��ي للبحر األحمر(، ف��إذا زالت 

أس��باب الخالف��ات البينية العربي��ة، وإذا أبعدت هذه 

ال��دول  مصالحها األمني��ة عن دائرة خالفاته��ا الدامئة، 

فهناك بديالن للخروج من هذه التناقضات وهي:

البديل األول : 

البقاء عىل الوضع القائم حيث ال يوجد  هدف مش��رك 

)اس��راتيجية  مشركة( وال يوجد أي دور محدد، وبعض 

الدول املش��اطئة للبحر األحمر التع��رف ماذا تريد من 

البح��ر األحمر، علامً أن جميع ال��دول اإلقليمية املؤثرة 

وال��دول الك��ربى حددت دوره��ا وحضوره��ا يف البحر 

األحمر، وخصوصاً يف منطقة السواحل الصومالية تحت 

غط��اء مكافحة القرصن��ة ومكافحة اإلره��اب البحري، 

إال أن دول الع��امل الع��ريب وخصوصاّ الدول املش��اطئة 

الت��ي الزالت تع��اين، فالكل يعمل ع��ىل تأمني مصالحه 

الشخصية وحسب متغرات البيئة االسراتيجية. 

البديل الثاين : 

اإلتفاق عىل الهدف املش��رك )األم��ن اإلقليمي( وذلك 

بتقدير املخاط��ر واملصالح املش��ركة، وإبعاد الخالفات 

األمنية عن دائرة الرصاع ، فالخالفات عىل املدى املنظور 

طاحنة والخصومة طويلة.

األمن االقتصادي العريب
 إن معادلة األمن االقتصادي لها طرفان هام :

مجموعة الدول النفطية )مجموعة اليُرس( أي الدول 

التي ال تعاين من صعوبات مالية واقتصادية.

مجموعة الدول الت��ي يعرب من خالل أراضيها النفط 

)مجموع��ة الُع��رس( التي تعتمد عىل املس��تحقات من 

مرور النفط .

والبد لطريف املعادلة أن يكون بينهام تنسيق وتفاهم 

وتع��اون، ف��ال فائدة من النف��ط إذا مل تت��اح له منافذ 

لتس��ويقه عاملياً، س��واء بالناقالت أو بخطوط األنابيب، 

وكقاعدة أساس��ية لتحقيق األمن االقتصادي العريب البد 

أن يكون هناك تفكر وتخطيط إس��راتيجي عريب حول 

إمكاني��ة م��رور النفط العريب  من خ��الل أرايض عربية 

سواء أكانت الوس��يلة هي األنابيب أو الناقالت، فإنتاج 

النف��ط يف الوقت الحايل يه��دد األم��ن القومي العريب 

البد أن يكون هناك 
تفكري وتخطيط 

إسرتاتيجي عربي 
حول إمكانية 

مرور النفط العربي  
من خالل أراضي 

عربية سواء أكانت 
الوسيلة هي 

األنابيب أو الناقالت

استثامرات النفط والغاز أحد أشكال التواجد اإلقتصادي
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لألسباب التالية :

- 90 % من النفط العريب يُنقل يف ناقالت نفط عمالقة 

مت��ر من خالل مضائق وممرات دولي��ة مهددة باإلغالق 

أو التلغيم، ك��ام أن عمليات القرصنة واإلرهاب البحري 

وخصوصاً عىل السواحل الصومالية التي أصبحت تشكل 

تحديات ملعظم الدول املطلة عىل البحر األحمر.

- تس��ويق هذا اإلنتاج ونقله يف بعض األحيان تُس��يطر 

علي��ه رشكات أجني��ة مت��ارس االحت��كار ورفع األس��عار 

واإلبتزاز أحياناً.

- األعت��امد عىل عملة واحدة لبي��ع النفط والغاز وباقي 

املشتقات األخرى يُتيح املجال لرشكات اإلنتاج والتصدير 

للتالعب باألسعار.

- يف ظل متغرات البيئة اإلس��راتيجية وتسارع األحداث 

س��يكون هناك قلق عىل األرص��دة العربية املوجودة يف 

البنوك الغربية.

- بع��ض الرشكات التي تق��وم بإنتاج النف��ط يف الرشق 

األوسط، وشامل أفريقيا، متارس اإلستنزاف الرسيع لهذه 

املوارد الطبيعية.

الجانب السيايس للبحر األحمر
الزال البحر األحمر وس��يبقى يُشكل أهمية إسراتيجية 

يف الجانب السيايس ليس عىل مستوى اإلقليم وإمنا عىل 

مستوى العامل؛ بسبب ربطه وارتباطه باملمرات واملضائق 

الدولية كقناة الس��ويس، ومضي��ق باب املندب، وهذه 

املم��رات الدولية تربطه ببحار ومحيطات كبرة كالبحر 

األبيض املتوسط، وبحرالعرب، والخليج العريب  واملحيط 

الهن��دي، وهذا يتطل��ب من الدول العربية املش��اطئة 

للبح��ر األحمر وغراملش��اطئة أن تجع��ل البحراألحمر 

بعيداً عن أي عواصف أو أزمات سياسية  ليكون البحر 

األحم��ر يف خدمة الجمي��ع، فخالفات األم��ن القومي 

العريب معظمه��ا مركبة ومعق��دة ومتداخل��ة إقليمياً 

ودولياً وال تُحل إال من خالل الحوار املبارش والفصل بني 

قضاي��ا األمن العريب والخالفات العربية، وأن ال تتعارض 

قضايا األم��ن العريب م��ع األهداف الوطني��ة العربية، 

فقضايا أمن الع��امل العريب تحتاج إىل وقت  طويل وقد 

تؤثر يف األجيال القادم��ة )تفكراً وعمالّ(،  ولهذا يجب 

عىل املخطط االس��راتيجي العريب  أن ال يُقحم القضايا 

األمنية يف القضايا االجتامعية واالقتصادية والسياس��ية 

للعامل العريب.

خالصة القول  وبعد إجامع املحللون االس��راتيجيون 

عىل أهمية البحراألحمر، كونه حلقة الوصل بني قارات 

وبح��ار، إىل جانب لعبه دوراً كب��راً يف تاريخ الحضارة 

اإلنس��انية قدميه��ا وحديثه��ا، كام أن الع��امل الصناعي 

واالقتص��ادي الغريب يعتربون البح��ر األحمر ذو أهمية 

أس��راتيجية كبرة؛ إذ يعتربونه الرئة التي يتنفس منها 

الع��امل، فإنهم ولن يس��محوا ب��أي حال م��ن األحوال 

وألي جهة كانت بالس��يطرة عىل ه��ذا البحر واملمرات 

واملضائق الدولية الت��ي ترتبط  به، وحجب اإلمدادات 

النفطية عن العامل الصناعي، لذا عىل العامل ودول اإلقليم 

أن يدرك��وا هذه الحقيق��ة ويعملوا مع��اً عىل صياغة 

اسراتيجيات أمنية واقتصادية وسياسية متكاملة لجعل 

البح��ر األحمر بعيداً عن الصدامات والنقاط الس��اخنة 

من منظور دويل•

املصادر:

الدكتورة اجيه يونان جرجس. البحر األحمر 

ومضايقه بني الحق العريب والرصاع العاملي .القاهرة، 

مكتبة غريب.

أمني هويدي. أحاديث يف األمن العريب. د.م.دار 

الوحدة.

عبدالله عبداملحسن السلطان. البحر االحمر 

والرصاع العريب االرسائييل : التنافس بني اسراتيجيتني، 

بروت، مركز دراسات الوحدة العربية.

د. محمد ابراهيم فضة. مشكالت العالقات الدولية 

معلومات عامة

الط��ول : 2.250 ك��م، و79 % م��ن رشق البحراألحمر 
يوجد به العديد من املداخل الساحلية.

أقىص عرض : 355-306 كم،مصوع  )أريرتيا(.
أقل عرض : 29-26 كم، مضيق باب املندب )اليمن(.

متوسط العرض : 280 كم.
متوسط العمق : 490 م.
أقىص عمق : 2.211 م.

املساحة : 438.000 - 450.000 كم2.
الحجم : 215.000 - 251.000 كم3.

حوايل 40 % من البحر األحمر تعترب مناطق ضحلة جداً 
)أقل من 100 م(، وحوايل 25 % عمقها تحت 50 مرتاً.

حوايل 15 % من البحر األحمر يزيد عمقه عن 1.000 م.
تشتهر املنحدرات القارية بالشعاب املرجانية.

للمنحدر الق��اري معلومات متغرية )عدة خطوات 
إىل 500 م(.

يف مرك��ز البح��ر األحمر ق��اع ضي��ق )1000 م وبعض 
األعامق تتجاوز 2.500 م(.

الزال البحر األحمر 
وسيبقى يُشكل 

أهمية إسرتاتيجية 
يف اجلانب السياسي 
ليس على مستوى 

اإلقليم وإمنا على 
مستوى العامل

رشم الشيخ املرصية إحدى املواقع املهمة عىل البحر األحمر
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ملاذا لن تتخلى أمريكا عن اخلليج؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

يتح��دث البع��ض عن إمكانية خروج الواليات املتح��دة من املنطقة الخليجية يف غضون العرشين س��نة القادمة، 

مربري��ن حججهم بنتائ��ج بعض التقارير األمريكية التي تقول بأن الواليات املتحدة س��تصبح مع سياس��ة أوباما 

لالكتفاء الذايت دولة مصدرة للنفط خالل العرشين سنة القادمة. أي أنهم يحاولون القول بأن املصلحة األمريكية 

يف منطقة الخليج س��تنتهي مع اكتفاء الواليات املتحدة نفطياً، األمر الذي س��يؤدي إىل تخيل الواليات املتحدة عن 

املنطقة الخليجية يف وجهة نظرهم.

قد تكون مسألة اإلكتفاء األمرييك يف مجال حاجتها من النفط عملية واردة مع سياسة الرئيس أوباما يف مجال 

اإلس��تثامر يف مجال الطاقة املتوفرة يف الواليات املتحدة، الس��يام مع التوجه نحو اس��تثامر النفط والغاز املتاح يف 

املي��اه األمريكي��ة، إال أن القول بأن ذلك س��يؤدي إىل خروج الواليات املتحدة من املنطقة وابتعادها عن مس��ألة 

حامية أمن الخليج هو أمٌر يف وجهة نظرنا مبالغ فيه. الواليات املتحدة تنظر إىل هذه املنطقة نظرة إس��رتاتيجية 

وليس��ت نظرًة تكتيكية، فالنظرة اإلس��رتاتيجية طويلة املدى يف حني أن النظرة التكتيكية قصرية املدى؛ وإن كانت 

واشنطن تربط مصلحتها بنفط املنطقة إال أن هذا الربط يأخذ بعني االعتبار أهمية النفط كامدة محركة لالقتصاد 

العاملي وليس فقط لالقتصاد األمرييك.

النظرة اإلس��رتاتيجية األمريكية تحركها مجموعة من املحددات اإلس��رتاتيجية الرئيس��ية املؤثرة عىل مصلحتها 

الوطنية، والنفط هو املحدد اإلس��رتاتيجي األهم يف السياس��ة الخارجية األمريكية تج��اه املنطقة الخليجية وذلك 

العتبارين رئيس��يني: األول هو أن أمريكا مس��تورد للنفط الخليجي وبنس��بة ال تقل عن 16 % من إجاميل حجم 

وارداته��ا من النفط األجنبي، لذلك فإن حاجتها من النفط تف��رض عليها اإلهتامم باملنطقة حامية ملصلحتها تلك، 

والث��اين هو أن االقتص��اد األمرييك يعتمد عىل االقتصاد العاملي يف ظل العومل��ة االقتصادية التي تقودها الواليات 

املتحدة، وأن النفط عنرص هام جداً يف دميومة قوة االقتصاد العاملي السيام لدول محورية فيه مثل الصني واليابان 

والربازي��ل والهند وبالطبع لل��دول األوروبية، لذلك فإن عامل الحاجة النفطي��ة الحالية للواليات املتحدة يجعلها 

تتمس��ك بأمن املنطقة لض��امن أمنها، ولكن عامل الحاجة النفطية املس��تمرة لالقتصاد العاملي يجعل واش��نطن 

تتمس��ك بش��كل أكرب بنفوذها ومكانتها يف املنطقة الخليجية بهدف ضامن تدفق نفط املنطقة بسالس��ة وس��عر 

مقبول عاملياً. 

إن الوالي��ات املتحدة دولة عظمى وتعلم أن هناك دول تعمل عىل منافس��تها ومحاولة زحزحة أو التقليل من 

نفوذها حول العامل، لذلك ال ميكن لواشنطن أن تسمح بذلك. عني واشنطن دامئاً عىل الصني، فهذه األخرية تعتربها 

واش��نطن املنافس الحقيقي لها، وبالتايل من الواجب عدم الس��امح لكل ما من ش��أنه أن يفتح املجال أمام الصني 

يك تخل��ق نفوذاً جديداً لها يف النظام الدويل، وحتى ل��و أصبحت الواليات املتحدة دولة مكتفية من حيث الطاقة 

إال أنها ال ميكن أن ترتك املنطقة الخليجية يف فراغ تعلم جيداً بأن الصني ستس��عى جاهدة إىل ملئه وبأرسع وقت 

ممكن، السيام وأن الصني دولة متعطشة للنفط الخارجي لسد رمق حاجتها املتزايدة منه والذي ال ميكنها أن تسده 

عرب االعتامد عىل ذاتها. إن معادلة الربح والخسارة هي التي تتحكم يف فلسفة الدول الكربى والسيام تلك الساعية 

للمنافسة عىل النفوذ والهيمنة والوصول أو البقاء يف نادي الدول العظمى. 

تعي��ش الواليات املتحدة يف الوقت الراهن حالة حرب باردة مع الصني؛ وتدرك واش��نطن أن بكني تس��عى إىل 

توسيع نطاق نفوذها عرب العامل الحتواء وتطويق النفوذ األمرييك، لذلك نجد واشنطن تعطي الصني أهمية قصوى 

يف ترتيباته��ا اإلس��رتاتيجية أمالً يف احتوائها والتقليل من نفوذها. نف��وذ الصني بالطبع مرتاجع يف الوقت الراهن يف 

املنطق��ة الخليجية نظراً لقوة النفوذ األمري��يك، لكن تراجع النفوذ األمرييك لن يعني إال دخول الصني يف املنطقة، 

وهذا ما ال ميكن للمخطط اإلسرتاتيجي األمرييك القبول به وهو ما أعلنت عنه خطط األمن الوطني اإلسرتاتيجي 

األمرييك منذ فرتة من الزمن. لذلك فإن الرتويج ألفكار خروج الواليات املتحدة من املنطقة أمر مبالغ فيه يف وجهة 

نظرنا، بل ومستبعد وفقاً للمعطيات اإلسرتاتيجية املحركة للسياسة الخارجية األمريكية•      
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أبعـاد زيـارة وزيـر اخلارجيـة اإليرانــــــــــــــــــــــي لـألردن..تطـورات وحتـاليـل
دبلوماسية إيران حتتاج إىل أدوات لتحويل جهودها إىل اجلانب العملي امللموس

جاءت الغارات اإلرسائيلية عىل سوريا 

يف الفرتة املاضية لتضع النظام اإليراين 

أمام ضغط يتوجب عليه بحكم قيادتها 

ملا تصفه بـ"محور املقاومة" أن تقوم 

بتسجيل موقف حياله، فإما املواجهة 

العسكرية بحكم اتفاقية الدفاع 

املشرتكة مع سوريا.وإما اتخاذ طرق 

أخرى تجنب إيران ونظام بشار األسد 

تبعات املواجهة العسكرية مع إرسائيل. 

إعداد: 
د. سلطان حممد
 النعيمي

 وم��ن خ��ال الزيارة التي ق��ام بها وزي��ر الخارجية 

اإليراين عيل أكرب صالحي وما سبقها، وتخللها، وتاها، 

م��ن ترصيحات ومواقف ملس��ؤويل النظ��ام اإليراين، 

ميكننا أن نستش��ف املوقف اإلي��راين تجاه مثل هذه 

املواقف. 

مستجدات الساحة اإلقليمية وتأثريها عىل 
إيران واألردن

يتزام��ن مع هذه الزيارة التي قام بها صالحي العديد 

من التطورات عىل الساحة اإلقليمية والتي لها تأثريها 

املبارش س��واء عىل إي��ران أو األردن ت��أيت عىل النحو 

التايل:

إيران
- اس��تمرار التهدي��دات اإلرسائيلية برضب املنش��آت 

النووية اإليرانية، مع استمرار العقوبات االقتصادية.

- األزم��ة الس��ورية والتخ��وف اإليراين من س��قوط 

الحليف االسرتاتيجي وبالتايل انهيار محور املقاومة.

- الجهود الدبلوماس��ية اإليرانية الناجحة للوصول إىل 

حل س��لمي   لألزمة الس��ورية يكفل معه بقاء نظام 

األس��د ونقصد بالناجحة هنا هي مقدرتها عىل جذب 

الجانب املرصي وتغيري مواقفه من األزمة السورية.

- الغ��ارات اإلرسائيلية األخرية عىل س��وريا واإلحراج 

الذي يتعرض له النظام اإليراين من ذلك.

األردن
- الضغوطات الداخلي��ة والحراك من قبل الجامعات 

اإلسامية.

- التدفق املس��تمر من قبل الاجئني السوريني والذي 

ناه��ز عددهم 517 أل��ف الجئ، والتبع��ات األمنية 

واالقتصادية له.

- تزايد الضغوط االقتصادية يف بلد شحيح املوارد.

 - التخوف األردين من انتقال املنظامت اإلرهابية إىل 

أراضيها. 

ترصيحات صالحي و أبعاد الزيارة
لقد كان للترصيح الذي أدىل به صالحي قبل مغادرته 

للعاصم��ة األردنية عامن أهمية لتحلي��ل أبعاد تلك 

الزيارة حيث جاء عىل النحو التايل: 

- اعت��رب أن الغارة اإلرسائيلية جاءت نتيجة النجاحات 

األخرية الت��ي حققها الجيش الس��وري التابع للنظام 

السوري.

- جاءت الغ��ارة اإلرسائيلية مكمل��ة للخطوات التي 

قام��ت به��ا ك��ام يصفه��ا وزي��ر الخارجي��ة اإليراين 

بالتنظيامت اإلرهابية يف سوريا.

- إي��ران ترى أن هناك تباين بني املعارضة الس��ورية 

الذي��ن ميثلون الش��عب الس��وري وب��ني الجامعات 

اإلرهابية.

- رضورة إص��دار بي��ان يف أرسع وقت من قبل حركة 

عدم االنحياز تدين هذه الغارات.

- التطل��ع ألن تتعاون دول املنطقة فيام بينها إليجاد 

حل سلمي للوضع يف سوريا.
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أبعـاد زيـارة وزيـر اخلارجيـة اإليرانــــــــــــــــــــــي لـألردن..تطـورات وحتـاليـل
دبلوماسية إيران حتتاج إىل أدوات لتحويل جهودها إىل اجلانب العملي امللموس

- عاق��ات إيران ب��األردن جيدة وتأيت ه��ذه الزيارة 

لبحث التعاون بني البلدي��ن وفيام يتعلق باألحداث 

األخرية.

وباإلضاف��ة إىل ذل��ك الترصيح ج��اءت ترصيحات 

من قبل املسؤولني اإليرانيني تعقيبا عىل أحداث تلك 

الغارات منها:

- وزي��ر الدف��اع اإلي��راين أحمد وحي��دي: مغامرات 

الكيان الصهيوين ستعجل بنهايته.

- قائد القوات الربية النظامية أحمد بوردستان: إيران 

عىل استعداد لتدريب عنارص الجيش السوري.

- رئيس الربملان اإليراين ع��يل الريجاين: هدف الغارة 

اإلرسائيلية إضعاف محور املقاومة.

 مستش��ار املرش��د للش��ؤون الدوليةعيل واليتي: 

إيران لن ترتك س��وريا وحيدة يف امليدان لكن طهران 

لن تكش��ف أوراقها مبا تفعله وستفعله لسوريا، لكن 

يجب أن ال يتوهم أحد أن إيران وس��وريا تريدان أن 

تنجر األمور إىل حرب إقليمية.

وبالرغم من ترصيحات املس��ؤولني العسكريني يف 

إيران إال أنه ميكن أن تستش��ف من خال ترصيحات 

وزير الخارجية ومستش��ار املرشد للشؤون السياسية 

وهو األقرب ملتخذ القرار يف إيران، محاولة إيران عدم 

جر نفس��ها يف مواجهة مبارشة م��ع إرسائيل، كام أن 

النظام الس��وري سوف لن يحقق نتائج تذكر يف حال 

مهاجمته إرسائيل، ل��ذا فإن ربط الغارات اإلرسائيلية 

األخرية بالقوى املسلحة السورية والتي تعتربها إيران 

أن جميعها تنظيامت إرهابية دون اس��تثناء، سيدفع 

إىل تحقيق نقطتني:

- تجن��ب تورط النظام الس��وري يف مواجهة مفتوحة 

مع إرسائيل.

- إبراز أن الحل الس��يايس الس��لمي هو الكفيل ملنع 

الغارات اإلرسائيلية والتي تراه��ا إيران داعمة لقوى 

املعارضة املسلحة. 

الحقيق��ة أن إيران تدرك أن دبلوماس��يتها األخرية 

والتي أس��فرت ع��ن قب��ول الجانب امل��رصي للحل 

الس��لمي وتجنب الحديث عن تنحي األسد واإللحاح 

املستمر من قبل إيران لعقد اجتامع اللجنة الرباعية 

التي تضم )الس��عودية،مرص،إيران،تركيا(، تحتاج إىل 

أدوات ملموس��ة لتحويل تلك الجه��ود من الجانب 

النظري إىل الجانب العميل امللموس، وتأيت األردن هنا 

بوصفه��ا أهم األدوات التي من ش��أنها تحقيق ذلك. 

لذا سعى صالحي من خال هذه املباحثات إىل:

- إقن��اع الجانب األردين بالتع��اون للوصول إىل الحل 

السيايس لألزمة السورية.

- التأكيد عىل خطورة التنظيامت اإلسامية املتشددة 

وانعكاس ذلك عىل األردن.

خط��ورة اس��تمرار الوض��ع ع��ىل م��ا ه��و عليه 

واالنعكاسات السلبية عىل األردن.

تحقيق حل س��يايس من ش��أنه تخفي��ف الضغط 

االقتصادي واألمني عىل األردن مع عودة الاجئني إىل 

سوريا. 

التعاون يف الجان��ب االقتصادي مل يكن مبعزل عن 

هذه املباحثات بوصفه مدخل من ش��أنه أن يساعد 

الجانب اإليراين يف إقناع الجانب األردين.

وبالرغم من أن الترصيحات اإليرانية قد ش��ملت 

أه��داف أخرى لزي��ارة صالح��ي إىل األردن باإلضافة 

إىل األزمة الس��ورية، إال أن هذه األخرية تبقى الشغل 

الش��اغل والهدف الرئييس املنش��ود للنظام اإليراين، 

فالخط��وات اإليراني��ة الحثيثة إلحي��اء وعقد اللجنة 

الرباعية )الس��عودية، إيران، تركيا، مرص(، واستمرار 

الترصيحات القادمة من طهران والتي تصب ُجلِها يف 

تأكيد الدعم لنظام بشار األسد، باإلضافة إىل الرتحيب 

اإليراين بعقد مؤمتر جنيف- 2 لحل األزمة الس��ورية، 

واس��تباق ذلك املؤمتر بعقد مؤمتر ألصدقاء سوريا يف 

طه��ران أواخر ش��هر مايو، جميعها تؤك��د أن اإلبقاء 

ع��ىل النظام الحايل يف س��وريا هو ج��زء ال يتجزأ من 

إس��رتاتيجية النظام اإليراين أمًا يف استمرار ما تطلق 

علي��ه مبحور املقاومة وبالت��ايل املحافظة عىل النفوذ 

اإليراين يف املنطقة واس��تمرار كروت الضغط وتوسيع 

املحيط األمني لها

احملافظة على 
احلليف اإلسرتاتيجي 

)نظام األسد( وبالتايل 
احملافظة على ما 

يُطلق عليه بـ"حمور 
املقاومة" هو الهدف 

املنشود ألي حترك 
إيراين يف املنطقة يف 

الفرتة الراهنة

•

صالحي أثناء تحدثه يف مؤمتر صحفي مشرتك مع نظريه األردين
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التغطيــــة اإلعالميـــة للصـراعـــات املسلحـــــــــــــــــــــة ومـخـاطــرهــا
مقاتلون برتبة مراسلني عسكريني بالقلم والصوت والصورة

أثارت انتباه املجتمع الدويل 

املخاطر الكبرية التي يواجهها 

العاملون يف مختلف وسائل 

اإلعالم أثناء قيامهم بواجباتهم يف 

مناطق الرصاعات املسلحة، حيث 

مل يعد مرسح العمليات مقصوراً 

عىل رقعة محددة من األرض، بل 

أصبح يشمل كل أجزاء الدولة، 

ومن هنا كان عىل اإلعالم عند 

اندالع الحرب أن ينقل بالصوت 

والصورة كل ما يدور يف مجال 

الرصاع، سواء يف ساحة القتال، 

أو عىل الساحات السياسية 

واالقتصادية واالجتامعية، ومن 

ثم أصبح اإلعالم أداة هامة من 

أدوات الحرب، كام زاد حجم 

املهام امللقاة عليه، فأصبح 

مسؤوالً عن نقل كل ما يدور من 

أحداث، سواء عىل الجبهة أو يف 

عمق الدولة.

 
إعداد:
د. سامية حممد عزت
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التغطيــــة اإلعالميـــة للصـراعـــات املسلحـــــــــــــــــــــة ومـخـاطــرهــا
مقاتلون برتبة مراسلني عسكريني بالقلم والصوت والصورة

وقد اس��تخدم اإلعالم خالل الحروب املعارصة وس��ائل 

وأس��اليب اختلفت طبقاً لظروف تصاعد تلك الحروب، 

يف ض��وء سياس��ة كل دولة وأفكاره��ا األيديولوجية، بل 

وعقيدتها العس��كرية أيضاً، وذلك لنقل املشاهد الحية 

من وس��ط ميدان املعركة، هذا وتعت��رب االتصاالت عرب 

األق��ار الصناعي��ة يف الوق��ت الحايل من أه��م أدوات 

اإلع��الم، حي��ث ميكنها نقل ص��ورة م��رح العمليات 

مبارشة، ولهذا تأثريه الكبري يف تتبع الرأي العام للموقف 

بصف��ة مس��تمرة، ومن ثم ف��إن تطور عملي��ة االتصال 

الجاه��ريي بهذه الص��ورة، مكنها م��ن أن تتفاعل مع 

الحدث إيجابياً.

واإلعالم غري املتخصص قد يؤدي إىل نتائج عكسية، يف 

ظل التغطيات االجتهادية التي يقوم بها بعض املراسلني 

العس��كريني دون إدراك ملا يجب أن يتم بشأنها، حيث 

من خاللهم يش��اهد العامل ما يجري ويدور. ويف الوقت 

ال��ذي تحكم فيه القوات املس��لحة القبضة عىل دخول 

اإلعالميني س��احة املعركة خوفاً منهم وعليهم فإنه كان 

لزاماً إحداث قنوات يتم من خاللها التواصل، وبش��كل 

يومي، لرصد ما يحدث، وال��رد عىل العدو الذي يحاول 

تضلي��ل الرأي العام، من خالل بعض الرس��ائل املغرضة 

وغري الصحيح��ة، وخاصة يف ظل عدم وجود متخصصني 

يف اإلعالم العسكري يف معظم وسائل اإلعالم.

ومع حرص كل وس��يلة إعالمية عىل االنفراد والتميز 

يف ظ��ل ع��دم وجود بيان يومي رس��مي تح��اول بعض 

الوس��ائل اإلعالمية جاهدة أخذ املعلومة بطريقتها عرب 

مصادر معينة، وعىل الرغ��م من القيود التي قد تفرض 

عىل اإلعالميني يف تنقالتهم زم��ن الحرب إال أن بعضهم 

يرون أن ذلك أفضل من منعهم من التواجد بتاتاً، ويشار 

هنا إىل أن ظهور وسائل االتصال واإلعالم الحديثة، مثل 

القنوات الفضائية، يجعل هذا األمر محبذاً أحياناً يف ظل 

عدم القدرة عىل التحكم فيا ينقل بواسطتها.

وتعترب التغطية اإلعالمية لوقائع الحرب عملية خطرية 

يف ح��د ذاتها، وميكن القول إنه��ا إحدى أخطر املهن يف 

العامل، وهناك العديد من اإلعالميني الذين يتخذون قراراً 

ش��جاعاً بالتوجه إىل مناطق الرصاع، وذلك لنقل أخبارها 

وما تكلفه من أرواح برشية، إنهم يقومون بدور حيوي 

يتمث��ل يف إطالع ال��رأي العام بواقع ما يتم وراء س��تار 

دخان الحرب، ورغم هذا االهتام، فإن وس��ائل اإلعالم 

تواجه صعوبات لوجس��تية يف اس��تقاء املعلومات، ما 

يجعله��ا تلجأ إىل البحث عن وس��ائل أخرى، ومرد هذه 

الصعوبات هو العرف العس��كري الس��ائد بالتكتم عىل 

الخسائر والتقليل من شأن اإلصابات واإلخفاقات �� التي 

ق��د يكش��فها الخصم �� من أج��ل املحافظة عىل الروح 

املعنوية مرتفعة، واإلبقاء عىل متاس��ك الجبهة الداخلية 

املمثلة بالش��عوب وتأييده��ا ملهام قواته��ا الوطنية يف 

عملياتها العسكرية، ثم عدم تأليب الرأي العام العاملي 

ضد هذه الق��وات نظري األخطاء التي قد ترتكبها، عمداً 

أو عرضاً، كأخطاء حربية ال ميكن تجنبها.

دور املراسل العسكري
 Military العس��كري  املراس��ل  تعري��ف  ميك��ن 

Correspondent بأنه الش��خص ال��ذي توفده إحدى 

وس��ائل اإلع��الم إىل ميادين القتال بقص��د موافاتها عرب 

رس��ائل قصرية متتابعة بأخب��ار الرصاع، ونقل صور حية 

مب��ارشة عن مجريات��ه وم��ا يكتنفه من أح��داث، ومل 

يكتس��ب املراس��ل العس��كري تلك األهمية عىل نطاق 

العامل بش��كل ع��ام، إالّ بعد ظه��ور وانتش��ار القنوات 

الفضائي��ة التلفزيوني��ة، التي أصبحت ج��زءاً من حياة 

اإلنسان العادي، فقبل ظهور تلك القنوات، اقترص مجال 

عمل املراسل العس��كري عىل نقل أخبار الحرب بطرق 

بدائية لنرشها يف الصح��ف، أو بثها عن طريق املذياع، 

فوس��يلة نقل الخرب العسكري كانت يف املايض محصورة 

فق��ط يف الكلمة املكتوب��ة أو املنطوقة، ما جعلها أقل 

جاذبية وأضيق نطاقاً من حيث املتلقني لها.

وترتبط بوظيفة املراس��ل العس��كري أيض��اً وتكملها 

وظيفة املصور الفوتوغ��رايف أو التلفزيوين، الذي يلتقط 

الص��ور الثابتة أو املتحركة مبارشة م��ن ميادين القتال، 

فالص��ورة قد تكون أبل��غ يف الداللة عىل الخرب، وهي يف 

أحي��ان كثرية، قد تغني ع��ن الكالم الكث��ري أو التقارير 

املطولة.

وتاريخياً، فقد ُوجدت مالمح باهتة لوظيفة املراس��ل 

العس��كري يف الحضارات القدمية، ولكن يبدو من اآلثار 

املتخلّف��ة عن تلك الحضارات أن ه��ذه الوظيفة كانت 

مقصورة فقط عىل رّس��امي ونّحايت تلك األزمنة القدمية، 

فال تزال توجد لوحات مرس��ومة ع��ىل أوراق الربدي، أو 

منحوتة عىل الصخور، أو منقوش��ة عىل جدران املعابد، 

تصور املعارك والحروب الت��ي خاضها امللوك األقدمون 

ضد أعدائهم من الش��عوب واألمم األخرى، ويصور كثري 

من تلك اللوحات األرسى وهم مصفدون باألغالل. 

ومل تظهر وظيفة املراس��ل العسكري التي نعرفها إالّ 

يف عهد قريب نس��بياً، فمع بداية ح��رب القرم، يف عام 

1853، قامت بعض الصحف الربيطانية بإيفاد مراس��لني 

عنها لتغطي��ة أخبار الحرب التي كان��ت بريطانيا طرفاً 

فيها، ورغم أن العس��كريني مل يعرتفوا بهؤالء املراس��لني، 
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وكان��وا باألح��رى ميقتونهم وال يودون التع��اون معهم، 

إالّ أن��ه م��ن املؤك��د أن ه��ذه الح��رب أدت إىل ميالد 

وظيفة املراس��ل العس��كري بش��كلها الجديد. وعندما 

اندلع��ت الح��رب األهلية األمريكية يف ع��ام 1861 بني 

والي��ات الش��ال ووالي��ات الجن��وب، أخ��ذت وظيفة 

املراس��ل العسكري تلقى شيئاً من االعرتاف بها من ِقبَل 

العس��كريني، ولكن بعد إخضاعها لرقابة قانونية معينة، 

وكانت مهمة املراسل العسكري يف تلك األيام شاقة، وال 

توفّر تغطية ش��املة لوقائع الحرب، فقد كانت الوسيلة 

األرسع لنقل أخبار القت��ال آنذاك هي "املربقة"، وكانت 

بطيئة ومحدودة الكفاءة وال ميكن تش��غيلها يف امليدان، 

وكان من املألوف رؤية املراس��لني العس��كريني يومذاك 

وهم ميتطون صهوات جيادهم أو سائرين عىل أقدامهم 

لتغطي��ة أخبار الح��رب ومتابع��ة معاركه��ا، وإذا أراد 

املراس��ل نقل رسالة كان عليه أن يسافر إىل أقرب مدينة 

يوج��د بها مكتب تلغراف، أو يس��افر إىل مقر صحيفته 

ليك يروي لها مشاهداته ثم يقفل راجعاً إىل امليدان.

وخالل الحرب العاملية األوىل )1914 - 1918(، استمر 

وضع املراسلني العسكريني عىل حاله، ومل يطرأ عليه أي 

تغ��رّي، إذ كان م��ا يزال هناك قادة عس��كريون ينظرون 

إىل هؤالء املراس��لني بيشء من التوجُّس والريبة، وعندما 

اندلع��ت الحرب العاملية الثانية يف س��بتمرب عام 1939، 

أدرك الق��ادة العس��كريون أهمية الدور ال��ذي يلعبه 

املراسلون العس��كريون إذا أُحسن تدريبهم وتنظيمهم، 

واس��تخدموا كأدوات لرف��ع معنوي��ات الجن��د بإظهار 

الحقائق ودحض األكاذيب والش��ائعات التي قد يطلقها 

الع��دو، وقد بلغ م��ن أهمية هذا ال��دور وخطورته أن 

رّصح القائد العسكري دوايت أيزنهاور، الذي أصبح فيا 

بعد رئيس��اً للواليات املتحدة األمريكية، قائالً: "إن دور 

املراسلني العسكريني هو جزء من أركان حريب".

خصائص املادة اإلعالمية العسكرية
ومثلا تكون املوضوعات العسكرية ذات طبيعة خاصة، 

تكون املادة اإلعالمية التي تذاع عنها ذات طبيعة خاصة 

كذلك، وم��ن تلك الخصائ��ص دقة املعلوم��ات بحيث 

تص��ل إىل املتلقي مبا يجعله متفاعالً وواثقاً منها، وتعترب 

الرع��ة أحد خصائص امل��ادة اإلعالمية من أجل احرتام 

عقلية املش��اهد وتوصيل املعلومة إلي��ه وقت حدوثها 

ق��در اإلمكان، ومن مصدره��ا الحقيقي وبكل حقائقها، 

قبل أن تش��وه من خالل وس��ائل اإلعالم املضادة، ويتم 

استغالل التقنيات املتطورة لوصول الوسيلة اإلعالمية إىل 

مكان األحداث، ما يتيح نقل الحقائق بكامل تفاصيلها، 

ومن ثم تحقيق الهدف.

ويراع��ي معد املادة اإلعالمية العس��كرية مقتضيات 

األم��ن حتى ال تضار الدولة من جراء نقل معلومات قد 

تفي��د العدو بش��كل مبارش أو غري مب��ارش، ولذلك فإنه 

يف بع��ض الحاالت واألماكن، ال يس��مح لوس��ائل اإلعالم 

املدني��ة بالتواج��د، أو نقل أح��داث بعينه��ا، ومن ثم 

ف��إن هذا يعن��ي أهمية وجود اإلعالم العس��كري لنقل 

األحداث إىل املتلقي، ويجب أن تتس��م املادة اإلعالمية 

مواصفات املراسل العسكري

املراس��ل اإلعالم��ي بوج��ه ع��ام يج��ب أن تتوافر فيه 
مواصف��ات كثرية أهمه��ا: أن يكون مؤه��الً أكادميياً يف 
مج��ال اإلعالم، وأن تك��ون لديه املوهب��ة والقدرة عىل 
اس��تيعاب الجدي��د يف ه��ذا املجال، وأال تك��ون ثقافته 
سطحية، وأن يتمتع بالذكاء واللباقة وحسن الترصف يف 
املواقف الحرج��ة، باإلضافة إىل حضور البديهة، والقدرة 
عىل االتص��ال والتكيف م��ع الجمهور حس��ب الثقافة 
واملس��توى التعليمي والسن والجنس واللغة وغري ذلك، 
وبالنس��بة لرجل اإلعالم العسكري، بوجه خاص، يضاف 
لكل ما س��بق كفاءة علمي��ة وخربة ميداني��ة يف مجال 
اإلع��الم والتغطي��ات والتحليالت وتحري��ر األخبار فيام 
يخص املجال العس��كري، ورمب��ا يحتاج إىل معرفة بعض 
التفصيالت الفنية العس��كرية إلكساب تحليله أو خربته 

مذاقاً مميزاً.
م��ن هذه املنطلق��ات يجب أن يك��ون العامل يف حقل 
اإلعالم العس��كري متخصصاً يف حقل اإلعالم أوالً، إضافة 
للتخص��ص األكادمي��ي العس��كري من خالل مؤسس��ة 
عس��كرية متخصصة، فحينام يكون مطلع��اً أو متعمقاً 
يف مجال العلوم العس��كرية تكون رسالته أكرث وضوحاً، 
ويك��ون أقدر عىل إيصال رس��الته، وه��ذا أيضاً ينطبق 
عىل اإلعالمي الذي يغطي مواضيع عس��كرية يف وسيلة 

اتصال ما. 

تعترب التغطية 
اإلعالمية لوقائع احلرب 

عملية خطرية يف حد 
ذاتها وميكن القول 

إنها إحدى أخطر 
املهن يف العامل

ُوجدت مالمح تاريخية 
لوظيفة املراسل 

العسكري يف احلضارات 
القدمية وكانت هذه 
الوظيفة مقصورة 
فقط على رّسامي 
ونّحاتي تلك األزمنة

الكفاءة العلمية والخربة امليدانية من أهم مواصفات املراسل اإلعالمي العسكري
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باملوضوعي��ة إلقناع املتلقي مبا يتم عرضه دون تكرار أو 

إجب��ار، مع توفر املصداقية، وتحقيق التوعية الش��املة 

والتثقي��ف بحيث يس��تفيد منها املتلق��ي من مختلف 

الفئات والطبقات االجتاعية.

املراسل العسكري والقانون الدويل
رشع��ت ال��دول يف وضع القوان��ني التي تنظّم أنش��طة 

املراسلني العسكريني يف امليدان، وتضع الضوابط والقيود 

الت��ي تحافظ عىل رسي��ة بعض املعلومات العس��كرية 

التي قد يؤدي نرشها إىل اإلرضار باملركز العسكري لتلك 

الدول، والقوانني التي تنظّم نش��اط املراس��ل العسكري 

يف املي��دان هي قوانني ذات طبيعة مزدوجة، فمن جهة 

ق��د تكون قوان��ني دولية تدخل ضمن النظ��ام القانوين 

ال��دويل للحرب، وقد تك��ون قوانني وطنية تدخل ضمن 

النظ��ام القانوين ل��كل دولة، ومن جه��ة قوانني الحرب 

الدولية، ال تبدو أية مش��كلة بالنس��بة لألشخاص الذين 

يلتحقون بالجي��وش النظامية لخدمتها يف امليدان، مثل: 

األطباء والصيادلة واملمرضني، ورجال الدين واملرتجمني، 

فق��د نصت الئحة اله��اي للحرب الربية لس��نة 1907، 

عىل اعتبار هؤالء األش��خاص غري مقاتلني، فإذا س��قطوا 

يف األرس، فال يجوز معاملتهم كمجرمني أو كجواس��يس، 

وإمنا يعاملون كأرسى حرب، وباملقابل، فإنه ال يجوز لهم 

االشرتاك يف العمليات القتالية، وإن جاز لهم الدفاع عن 

النفس متى تعرّضوا ألي هجوم مبارش عليهم.

وتنطبق الالئحة املذكورة كذلك عىل املراسلني يف حالة 

ما إذا كانوا ملحقني بالجيش املقاتل كمراس��لني حربيني 

لخدمة وس��ائل إعالمية مملوكة للقوات املس��لحة التي 

يتب��ع لها ذلك الجيش، أو إذا كان��وا غري تابعني للجيش 

املقات��ل ولكنهم حصل��وا عىل ترصي��ح مبرافقة القوات 

كمراسلني عسكريني خدمة لوس��ائل إعالم مستقلة عن 

الجيش الذي يرافقون��ه، ويف هذه الحالة األخرية، يجب 

عىل املراس��ل العس��كري متى وق��ع يف أرس األعداء أو 

اعتق��ل، أن يربز الترصي��ح املذكور حتى تت��م معاملته 

كأسري حرب، أو يطلق رساحه.

ومتى حصل املراس��ل ع��ىل الترصيح، يت��م تزويده 

بنس��خة من القوانني التي س��وف يخضع لها يف امليدان، 

ومن ث��م التوقيع عىل إقرار خطي يتعه��د فيه باحرتام 

تل��ك القوان��ني والتقيُّد به��ا يف جميع األح��وال، فضالً 

عن االنصي��اع ألي أوامر قد تصدر إليه من الس��لطات 

العس��كرية بامليدان، ويجب عىل املراسل العسكري يف 

كاف��ة األوقات حمل الترصيح مع��ه، وذلك إلبرازه متى 

طُلب منه ذلك يف نقاط التفتيش، أو مراكز الحراسة، أو 

عند املعابر، أو لرجال الدورية، ولغرض متييزه، يجب أن 

يرتدي املراسل العسكري زياً رسمياً، وال يسمح له بحمل 

أي سالح يف امليدان.

الرقابة عىل املعلومات العسكرية
إن حصول املراس��ل العس��كري عىل الترصيح، ال يعني 

إطالق يده يف جمع ونرش ما يروق له من أخبار الحرب، 

وإمن��ا هناك قي��ود وضوابط الب��د من مراعاته��ا بدقة، 

وللسلطات العسكرية، فضالً عن مراجعة كل رسالة عىل 

حدة، أن تطلب مبوجب حقها يف الرقابة من املراس��لني 

العس��كريني عدم نقل أو نرش أية معلومات عن أش��ياء 

محددة بالذات.

ولفرتة طويلة، ظل الهدف من القوانني التي تصدرها 

الدول لتنظيم الرقابة عىل نرش املوضوعات العس��كرية 

ه��و حاية أمن الب��الد وأمن القوات املس��لحة، حيث 

تعترب وسائل اإلعالم مجاالً لجمع املعلومات عن القوات 

املس��لحة من خالل م��ا ينرش عنها يف الس��لم والحرب، 

وم��ع التطور يف مجاالت الحرب الحديثة وتعدد أدواتها 

تع��ددت أدوار أجه��زة الرقابة العس��كرية عىل النرش، 

وانتقلت من إطار اله��دف التقليدي وهو الرقابة بغية 

تأمني القوات املس��لحة إىل أهداف أخرى، حيث تتحكم 

يف تدف��ق األنباء العس��كرية وتوجيهها لتحقيق أهداف 

إس��رتاتيجية ال تقل خط��ورة التقص��ري يف تحقيقها عن 

األهداف العسكرية ذاتها. 

وبصفة عامة تتلخص أهداف الرقابة عىل املعلومات 

العسكرية يف حرمان العدو من الحصول عىل معلومات 

عن الق��وات الصديق��ة، وبينا تش��دد الرقابة يف زمن 

الحرب ق��د تكون هناك بعض املرونة يف مارس��ة هذا 

ال��دور يف زمن الس��لم ما يعطي اإلعالمي العس��كري 

الفرص��ة لتقديم املزيد من التفصي��الت التي قد يعتقد 

بحس��ن النية ع��دم فائدتها للعدو، وق��د تكون يف حد 

ذاتها غري مفيدة، إال أن خضوع وسائل اإلعالم وما ينرش 

فيه��ا للتحليل الدقيق بصفة كلي��ة، وعمليات املراجعة 

املطابق��ة واملقارن��ة، قد ي��ؤدي يف النهاي��ة إىل تكوين 

ك��م ضخم من املعلومات التي يعتق��د يف عدم فائدتها 

بجزئياتها الصغرية. 

اإلعالم أداة هامة من أدوات الحرب
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وإذا م��ا عرفن��ا أن ألجه��زة املخاب��رات وس��ائلها يف 

جمع ودراس��ة وتحليل املعلوم��ات واألخبار واإلعالنات 

والبيان��ات واإلحص��اءات التي تنرش يف وس��ائل اإلعالم، 

أدركنا طريقه��ا إىل الوصول إىل كثري م��ن الحقائق عن 

القوات املسلحة املعادية. 

وع��ىل الرغم م��ن أن اإلعالم يعترب حق��اً من حقوق 

املواطن، إال أن مارسة هذا الحق قد تتعارض يف بعض 

األحيان مع الخطوط اإلس��رتاتيجية لإلعالم عن املوقف 

العس��كري التي تخدم االتجاهات السياس��ية ومصالح 

الوطن العليا، وهنا قد تلجأ القوات املس��لحة إىل التزام 

الصم��ت نحو بع��ض املواقف العس��كرية، والتي يعترب 

ه��ذا الصمت بعداً م��ن أبعادها، يتفق م��ع األهداف 

اإلسرتاتيجية للدولة وقواتها املسلحة. 

وقد ترتب��ط الرقابة بفرتة زمنية مح��دودة، أو البعد 

الجغرايف حول ما يتم من عمليات أو مواقف عس��كرية 

فوق رقعة جغرافية معينة، أو البعد البرشي حول بعض 

الشخصيات العس��كرية املحددة بذاتها، وأجهزة الرقابة 

العسكرية، مبسؤولياتها يف املراجعة قبل النرش ومبا لديها 

من توجيهات وضوابط يف السياس��ة اإلعالمية، ميكن أن 

تكون مرشداً ملحرري الشؤون العسكرية يف هذا املجال، 

وإن كان ه��ذا ال يدخل يف صمي��م اختصاصاتها إال أنها 

كجه��ة مراجعة ميكن أن تس��هم يف تحقيق هذا الهدف 

إذا م��ا حاد املحررون ع��ن تنفيذه متأثري��ن باملواقف 

االنفعالية التي تس��بق تحرير وإعداد محتوى الشؤون 

العسكرية. 

وم��ن الطبيع��ي أن تض��ع الرقابة العس��كرية وهي 

متارس دوره��ا يف تحقيق أهدافها حظ��راً عىل نرش كل 

املوضوع��ات العس��كرية أو جزء منه��ا، وال ميكن وضع 

حدود ثابتة لهذا الحظر تعترب دستوراً يهتدي به محررو 

الشؤون العس��كرية، ذلك أن ما يقع يف الحظر يف وقت 

ما ق��د يخرج عن هذه الدائرة يف أوقات أخرى، ولذلك، 

فإن��ه ليس هناك حدود مطلق��ة للحظر تحدد ما يجب 

أن ينرش وما ال ينرش.

وهناك بعض األمثل��ة التي تقع يف دائرة حظر النرش 

عنها مثل: أماكن إجراء البيانات واملرشوعات التدريبية، 

والتوقيت��ات التفصيلي��ة لألعال العس��كرية املختلفة، 

واألس��اء الكاملة واأللقاب والرتب العسكرية بالنسبة 

للقادة واملعلومات الشخصية التي تعطي تحديداً دقيقاً 

لهؤالء الق��ادة ومتيزه��م لجهات معين��ة، والتفصيالت 

الدقيق��ة عن الوح��دات العس��كرية وأماك��ن متركزها 

وقوتها البرشية وإمكانياتها املادية من تسليح ومعدات 

عس��كرية، وتحركات الوحدات والتشكيالت، والتطوير 

املح��ي الس��تخدام األس��لحة املختلف��ة م��ن النواحي 

الفنية والتكتيكي��ة، والرموز واملصطلحات العس��كرية 

املستخدمة•

املصادر:

 www.swissinfo.ch

www.cnn.com

www.alsabaah.com

http://kamalalawneh.maktoobblog.com

http://rmiraq.com

 Powers of Persuation, History Today,

.10/1999

رضورة حمل املراسل ترصيح رسمي يضمن عدم تعرضه لألذى
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يف منتصف املسافة بني الطفلة..والقانون!!
"لقد كنا جميعاً أطفاالً يف يوم ما، ونحن نتقاس��م جميعاً الرغبة يف تحقيق رفاه أطفالنا، ذلك الرفاه الذي مل ينفك 

أبداً، وس��يظل يش��كل الطموح الذي تتعلق ب��ه البرشية قاطبة أكرث من أي طموح آخ��ر" جاءت هذه العبارة يف 

أحد تقارير األمني العام لألمم املتحدة الذي صدر مبناس��بة مؤمتر القمة العاملي من أجل الطفل الذي احتفت به 

اإلم��ارات دامئاً والتي أصدرت قانوناً لحاميته أطلقت عليه أس��م: طفلة راحت ضحي��ة والدها، فخلدت اإلمارات 

ذكرى مأس��اتها كام تفعل الدول املتحرضة، وأس��مت القانون ب� "قانون ودمية" الذي أكد عىل حامية األطفال من 

كافة أشكال التمييز، ومنحهم أولوية الرعاية واإلغاثة، وقدم مصلحتهم يف جميع اإلجراءات دون تساهل تجاه أي 

اخرتاق أو تجاوز أو إهامل بحقهم.

الي��وم نح��ن نبحث عن حامية أطفالنا وهويتهم، مل تعد الرفاهية هي املطلب األول والطموح األس��ايس الذي 

تبحث عنه األرسة اإلماراتية وال الحكومة ألطفالها، لقد تجاوزنا هذا الطموح، أو لنقل اكتفينا منه مبا يكفي، وفرنا 

ألطفالن��ا منازل جيدة، ومدارس محرتمة، ورعاية صحي��ة متاثل ما يتوافر ألطفال املجتمعات املتقدمة، كام وضعنا 

تح��ت ترصفهم ألعاباً كثرية، وحدائق ومنتزهات، ومربيات و..هل قلت مربيات؟ نعم هذه هي اإلش��كالية التي 

وقعنا فيها، فتحولت من رفاهية إىل أداة فش��ل تربوي يواجهنا بإخفاقنا كل لحظة، يف الحقيقة ال أحد يتوجب أن 

يدس أنفه أو يده يف تربية الطفل س��وى والديه، تلك قضية تربوية محورية نغفلها كثرياً، إما جهالً وأما استس��هاالً 

وإما ال مباالة!.

الطفل تحديداً ال يجوز أن تتالعب برتبيته أياد كثرية، حتى ال يصاب بدوار تربوي، أو بفقدان تربية أبدي، الفتاة 

الغريبة التي تأتينا من آخر الدنيا لتعمل براتب ألف درهم، ليست أكرث من امرأة محدودة التعليم والثقافة، ومن 

بيئة مناقضة )غالباً( لبيئتنا وثقافتنا وديننا يف معظم األحوال، هذه تأيت ملساعدة ربة البيت، ال لتحل محلها، تأيت 

لتعم��ل يف خدمة العائلة بش��كل ما، ال لتكون أماً ثاني��ة أو أوىل ألطفالنا، تلك كارثة قومية ال ننتبه لها، لكننا حني 

سننتبه سيكون الوقت قد فات حقاً!

ال يجوز لنا أن مننحها هذه املهمة الخطرية بهذه الطأمنينة الغريبة التي تجعلنا نضع إنساناً يف طور تشكل اللغة 

والثقافة والهوية وعموم الش��خصية بني يديها، لتنحته هي كام تش��اء، ولتعبث بلس��انه ومفرداته وكل شخصيته، 

فيتعلق بها وال يرى الحنان إال يف وجودها، فإذا عاد من أي مش��وار طار إىل أحضانها كعصفور أكرث مام يفعل إذا 

رأي أخته أو خالته أو عمته، تلك حالة انفصام يف الرتبية ليس الطفل س��بباً فيها، وال الخادمة مس��ؤولة عنها، إن 

األرسة هي التي تتحمل املسؤولية كاملة 100 %!.

ه��ذه قضي��ة محورية تحتاج فهامً مبدئياً واتفاقاً مبدئياً، ومبدأ أساس��ياً بني الوالدي��ن يحددان به مهمة هذه 

الخادمة ومدى قربها وبعدها من الطفل، وأين تبدأ الخطوط الحمراء وأين تنتهي، وإن أول من يجب عليه وعي 

ومعرفة واحرتام هذه الخطوط....ال ليست الخادمة، إنها األم، فهي أم ألنها مركز البيت وعموده ومرجعية حنانه 

ورعايته وأمومته، هي وليست الخادمة، وحني تفضل األم حريتها وحياتها الخاصة وصديقاتها عىل بيتها فإنها تفقد 

الحق الحرصي يف ذلك كله، فال تعود أماً باملطلق!.

إن "ودمي��ة" طفل��ة صغرية بريئة قتلتها أمها ي��وم تركتها متاما يف حياة رجل هو أبوه��ا انتزعها منها ليثبت لها 

رجولت��ه وقوته، فكانت ودمية وأختها ضحايا الخالفات والنزاعات والط��الق، ثم كانت للمرة الثانية ضحية إدمان 

والده��ا عىل املخدرات واملس��كرات، أما يف املرة الثالثة واألخرية فكانت ضحية ال إنس��انية والدها وصديقته حني 

حبست يف دورة املياه طيلة الليل فلفظت أنفاسها!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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األنظـمــة الراداريــــة لرصــــد مـصــــــادر نيــــــــــــــــــــــران الـمـدفـعـيـــة
عنصر مثايل ملراقبة تنفيذ اتفاقيات وقف إطالق النار ومهام حفظ السالم

تعترب أنظمة تحديد مصادر 

إطالق نريان املدفعية من 

أكرث األنظمة امليدانية أهمية 

يف املعارك الربية، ألنها تتيح 

القدرة عىل التحديد الدقيق 

لهذه املصادر، وميكن بالتايل 

إسكاتها بأرسع ما ميكن، ولعل 

التطور النوعي ىف املدفعية، 

والذي مل يتم دفعة واحدة، 

قد لعب الدور األسايس يف 

تطوير اإلجراءات املضادة التي 

استفادت إىل الحد األقىص من 

التقنيات الحديثة يف مجاالت 

التوجيه واالتصال، مع أن تقنية 

الرصد كمعطى قتايل تعترب قدمية 

العهد، ورافقت النشاط املدفعي 

منذ البداية.

 
إعداد:
 فكري حممد علي
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األنظـمــة الراداريــــة لرصــــد مـصــــــادر نيــــــــــــــــــــــران الـمـدفـعـيـــة
عنصر مثايل ملراقبة تنفيذ اتفاقيات وقف إطالق النار ومهام حفظ السالم

تتص��ف أنظم��ة رصد مصادر ن��ران املدفعي��ة بآليات 

معق��دة عىل املس��توى التقن��ي، تعوض عنها س��هولة 

االس��تخدام، وترج��ع الحاجة إىل ه��ذه األنظمة نتيجة 

لزيادة الفعالية القتالي��ة للمدفعية التقليدية، والتي ال 

تس��تند اآلن فقط إىل أنظمة توجي��ه فائقة الدقة، وإىل 

مقذوفات "ذكية"، بل تضم أنظمة إطالق أشبه ما تكون 

باألنظمة الصاروخية، ويف مجال التحديث الذي ش��هده 

الس��الح املدفعي بص��ورة مكثفة يف الس��نوات األخرة، 

عملت الرشكات الصناعي��ة الكربى عىل تطوير مفاهيم 

جديدة، بالغ��ة املرونة من جهة، وع��ىل إنتاج مدفعية 

خفيف��ة ال��وزن، وذاتية الحركة من جه��ة ثانية، ولذلك 

فإنه ينبغي ألنظمة تحديد مصادر نران هذه املدافع أن 

تتمتع- قدر اإلم��كان- بالدقة واملدى واألمان والحركية، 

تفاعالً مع أحداث س��احة املعركة الرسيعة التغر، ولعل 

هذه األنظمة هي العنرص املثايل ملراقبة تنفيذ اتفاقيات 

وقف إطالق النار، وكذلك مهام حفظ السالم. 

فكرة العمل
اس��تعمل ال��رادار لتتبع مص��ادر ن��ران مدفعية العدو 

منذ س��تينيات القرن العرشين، ويف البداية كان املشغل 

يتتبع يدوياً مسار املقذوفات، ويستخلص بالتايل مصادر 

إطالقها، ثم أصبحت أجهزة الكمبيوتر تقوم بهذا العمل 

ملعرفة مص��در اإلطالق يف غضون ثوان، وبالتايل املبادرة 

بإطالق النران املضادة.

وتستطيع أنظمة الرادار املسح يف جميع االتجاهات، 

أو املس��ح يف قطاع��ات معينة، وميك��ن أن تقوم بهذه 

املهم��ة عدة أن��واع من الرادارات الت��ي تتميز بالرسعة 

والدقة.

وتعتمد فكرة تحديد مصادر النران املعادية بواسطة 

ال��رادار عىل تحديد م��كان املق��ذوف يف نقطتني إبان 

مس��اره يف اللحظ��ات األوىل من خروجه من ماس��ورة 

)س��بطانة( املدفع املع��ادي، وبعد تحدي��د إحداثيات 

هات��ني النقطتني ميك��ن تتبع املق��ذوف بيانياً يف عكس 

اتجاه انطالقه حتى يالمس املنحنى البياين الذي يرس��م 

بهذه الطريقة مستوى األرض، ويكون مكان املدفع هو 

نقطة تالقي املنحنى مع األرض، ويتم إرس��ال إحداثيات 

هذا املكان إلكرتوني��اً إىل أنظمة إطالق النران املضادة 

الصديقة.

Firefinder النظام
يس��تخدم الجيش األمرييك النظ��ام Firefinder لتتبع 

مص��ادر النران املختلفة من مدفعي��ة وصواريخ، وأثناء 

عملية عاصفة الصحراء قام هذا النظام بتوفر معلومات 

دقيق��ة ع��ن مواق��ع املدفعي��ة العراقية ونق��ل هذه 

املعلوم��ات إىل قاذفات الصواريخ املتع��ددة الفوهات 

MLRS التابع��ة للجي��ش األمرييك وق��وات التحالف، 

 ،TPQ-37 والرادار TPQ-36 ويتكون النظام من الرادار

وال يحتاج أي منهام إىل أكرث من فرد واحد لتشغيله من 

خ��الل غرفة عمليات مدرعة محمولة عىل منت ش��احنة 

صغرة، والنظام بحد ذاته ميكن تحميله عىل الش��احنة 

وإنزال��ه ونقل��ه يف دقائ��ق معدودة، وبطاق��م محدود 

العدد، ويدمج الجيش األمرييك الرادارين املذكورين مع 

بعضهام البعض ليشكال معاً نظاماً رسيع الحركة لتحديد 

مص��ادر الن��ران ومعالجتها، فالرادار املقطور متوس��ط 

املدى  TPQ-36ميكن وضعه قريباً من س��احة املعركة، 

بينام الرادار TPQ-37 ميكن وضعه يف مكان أبعد داخل 

األرايض الصديقة.

وميت��از ال��رادار TPQ-36 برسع��ة تحدي��د مصادر 

الن��ران املعادية، وبصغر حجمه، وقدرت��ه العالية عىل 

الحرك��ة، وإمكاني��ة نقله جواً إلس��ناد قوات االنتش��ار 

الرسيع والقتال املب��ارش مع وحدات الخطوط األمامية، 

إذ يس��تطيع أن يحدد مصادر املدفعية أو الصواريخ أو 

مدافع الهاون عىل بعد حتى 24 كلم بصورة آلية كاملة، 

ك��ام يس��تطيع أن يحدد يف وقت واح��د مواقع مصادر 

النران من أسلحة متعددة، من أول طلقة، وميكنه أيضاً 

تتبع مقذوفات املدفعية التي تطلقها القوات الصديقة، 

مام يس��اعد عىل تصحي��ح إحداثيات ال��رب لتحقيق 

اإلصابة بشكل دقيق.

وتعتم��د فكرة عم��ل الرادار TPQ-36 عىل إرس��ال 

مجموعة من ح��زم الرادار الش��عاعية، وعندما يخرتق 

يشء ما هذه األش��عة الراداري��ة، فإن النظام يصدر فوراً 

شعاعاً تأكيدياً، ومبجرد اكتشاف املقذوف املخرتق، فإن 

النظام يرس��ل سلس��لة متوالية رسيعة من إش��عاعات 

التتبع، الس��تنباط خط س��ر املقذوف، ويحدد من ذلك 

موق��ع اإلطالق، وغالباً ما يت��م وضع مقطورة الهوايئ يف 

موق��ع يوفر تغطية رادارية فوق الق��وات املعادية، أما 

ملجأ مراقبة العمليات، الذي يحتاج تش��غيله إىل أفراد، 

فيوضع عىل مس��افة أقصاه��ا 50 م��رتاً، وميكن تجهيز 

النظام للعمل خالل 15 دقيقة، وللتحرك خالل 5 دقائق 

فقط بواسطة طاقم مكون من خمسة أفراد.

لكش��ف  املقط��ور   TPQ-37 ال��رادار  ويس��تخدم 

مص��ادر نران املدفعية بعيدة امل��دى، وبإمكانه تحديد 
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عرشة مص��ادر مختلفة يف غضون ث��وان، وتتبعها حتى 

م��دى يصل إىل 50 كلم، كام يس��تطيع أن يحدد مواقع 

الصواريخ سطح/ س��طح، ويف هذه الحالة ميسح الرادار 

نطاقاً عرض��ه 60 درجة، املتوقع من��ه التهديد، ويحدد 

بدقة إحداثي��ات هذه املصادر، ثم يق��وم بعرضها عىل 

عامل تش��غيل الرادار الذي يقوم بدوره بنقلها إىل مركز 

توجيه النران.

ومقطورة مع��دات هوايئ الرادار مركبة عىل عجالت 

قابلة للفك، وعادة تجر بش��احنة وزنها خمس��ة أطنان 

تحمل مولدات كهربائية، ويحمل ملجأ عامل التشغيل 

عىل مركبة زنه 1.5 طن، ويتمتع الرادار TPQ-37 مبيزة 

التخلص من تش��ويش األهداف األرضية، مع االحتفاظ 

بإمكاني��ة أداء عالي��ة اللتق��اط األه��داف الحقيقي��ة، 

ويستطيع أن يتتبع نران األسلحة الصديقة، مام يسمح 

بانج��از عمليات التصحيح، وأقىص م��دى لعمل الرادار 

50 كلم، ودرجة الدقة لإلحداثيات املس��تخرجة 50 مرتاً 

)عىل أقىص مس��افة(، وميكنه اكتشاف حتى 10 أهداف 

يف وق��ت واحد، مع إمكانية تخزين إحداثيات حتى 99 

هدفاً، وسهولة الرجوع ألي إحداثيات.

وس��وف تعمل التحسينات التي أدخلت عىل النظام 

Firefinder عىل زيادة اعتامديته، إىل جانب الس��امح 

للرادار مبواكبة التهديدات املتغرة والنشاطات املتزايدة 

للتدابر املعاكس��ة، وتشمل التحس��ينات زيادة قابلية 

التح��رك يف الرمال والوحل مع جنازير مطاطية جديدة، 

وتخفي��ض مع��دل اإلن��ذارات الكاذبة، وم��دى أطول 

يتجاوز 100 كلم، للس��امح باكتشاف إطالق الصواريخ 

الباليس��تية يف مرسح العمليات، وقابلية التحميل عىل 

TPQ- ويجري اس��تبدال النظام ،C-130 منت طائرات

37 بنظ��ام TPQ-47 Phoenix الذي يبلغ مداه لغاية 

300 كلم.

CYMBELINE النظام
يتك��ون النظ��ام الربيط��اين CYMBELINE من جهاز 

رادار س��نتيمرتي وجهاز حاسب محمولني عىل مقطورة 

تجرها مركبة "الندروفر"، ويس��تخدم يف تحديد مواقع 

هاونات العدو، واكتش��اف التحركات األرضية، والقيام 

باألعامل املس��احية الرسيعة، وتصحيح نران املدفعية 

الصديق��ة، ومراقبة وتوجيه الطائ��رات العمودية، وهو 

يتعام��ل مع املقذوفات ذات خط امل��رور العايل، وتقل 

دقة نتائجه كلام قل ارتفاع خط مرور املقذوف.

 CYMBELINE وهناك ثالث��ة أنواع م��ن رادارات

 MKI لتحدي��د أماك��ن اله��اون وهي: ال��رادار ط��راز

املقط��ور، وطراز MKII املثبت عىل ناقلة جند مدرعة، 

وط��راز  MKIII الذي ينتج إما مقط��وراً أو مثبتاً عىل 

مركب��ة مدرع��ة، وي��زن الط��راز MKI 980 كلج، وهو 

مثبت عىل مقطورته، وميكن نقله بس��هولة بالطائرات 

العمودي��ة، ويبل��غ امل��دى األقىص للطرازي��ن MKI و

MKII ح��وايل 20 كلم، إال أن ذل��ك يتوقف عىل عيار 

الهاون، وبالتايل حجم املقذوف، فبالنسبة إىل العيارين 

81 مل��م، و82 ملم، مثالً، ال يتع��دى املدى األقىص 20 

كلم، ولكنه يرتفع إىل م��ا بني 12 و14 كلم للعيار 120 

مل��م، وفعالية النظام ودقت��ه ال تتأثران بحالة الطقس، 

فه��و ال يحت��اج إىل معلومات عن الحال��ة الجوية، ويف 

الطراز MKIII ميكن وضع شاشات العرض عىل مسافة 

30 مرتاً من الرادار.

ومن أح��دث التعديالت التي أدخل��ت عىل النظام 

CYMBELINE يف اآلون��ة األخ��رة، وأكرثه��ا أهمية، 

توفر قدرة إضافية يف الكشف عن موقع مصدر متحرك 

إلطالق النران، عالوة عن التزود بوسائل فعالة ملقاومة 

الضجي��ج اآليت من مص��ادر خارجية، وأخ��رى ملواجهة 

اإلجراءات اإللكرتونية املضادة.

األنظمـة الشـرقيــة

إن تطوير ه��ذه الفئة من األجه��زة الرادارية املتقدمة 
يف الكش��ف عن مصادر املدفعية من طرازات وعيارات 
مختلفة، لي��س قارصاً ع��ىل أوروبا الغربي��ة والواليات 
املتحدة، فعىل سبيل املثال، تنتج أوكرانيا جهاز الكشف 
Iskra I1220-u ، ال��ذي مياثل، إىل حد كبري، يف مفهومه 
وفعاليته الفئة املوس��عة من نظام Firefinder، يف حني 
أن  ال��رادار ال��رويس Z00park يتمي��ز بعدة خصائص 
نوعي��ة ب��ارزة، مثل الق��درة عىل تحدي��د مصدر طلقة 
املدفعية األوىل يف س��ياق من القصف املتواصل، إضافة 
إىل أن��ه يعمل بصورة اندماجية مع هوائيات مثبتة عىل 

مركبات مجنزرة، أو عىل شاحنات مقطورة.
وطورت الصني الرادار Type 704 للكش��ف عن مصادر 
املدفعي��ة، ويتطلب تش��غيله تحري��ك مركبتني: األوىل 
لتثبيت الهوايئ وجهازي اإلرس��ال واالس��تقبال، والثانية 
لحمل معدات املراقبة، وتشري مصادر معلومات غربية، 
إىل أن��ه قادر عىل تحدي��د مصادر راج��ات الصواريخ 

الواقعة عىل مسافة 60 كلم.

أنظمة حتديد 
مصــادر إطـالق 
نريان املدفعية 

من أكثـر األنظمة 
امليـدانيـة أهمـيـة 
يف املعـارك البـريـة

يستخدم اجليش 
األمريكي النظام 
Firefinder لتتبع 

مصادر النريان 
اخملتلفة من 

مدفعية وصواريخ

تعمل التحسينات التي أدخلت عىل النظام Firefinder عىل زيادة اعتاديته
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COBRA النظام
بدأت الجيوش الربيطانية والفرنسية واألملانية استخدام 

النظام ال��راداري COBRA، الذي يس��تطيع العمل يف 

كاف��ة األحوال الجوية لي��اًل ونهاراً، ويس��تخدم تقنيات 

معقدة ملقاوم��ة الحرب اإللكرتوني��ة املعادية، ويحمل 

عىل شاحنة 6×6، ومن ميزاته سهولة تشغيله وصيانته، 

وهو يتضمن هوائياً نشطاً، يحتوي عىل 3000 مستشعر 

منخف��ض الطاق��ة، ويتميز ه��ذا الرادار برسع��ة تتبع 

األهداف وتحديد مصادرها، وتعيني األس��لحة املناس��بة 

للتعامل معها، مع سهولة التشغيل والصيانة، ويستطيع 

أن يكش��ف ويتعقب نران مدفعية الع��دو حتى 100 

ميل.

ويعت��رب نظ��ام COBRA أح��دث أنظمة ال��رادار، 

املصممة لتحديد مصادر إطالق ن��ران املدافع، ويزعم 

أنه أكرث الرادارات من نوعه تقدماً، ويعد بقدرات فعالة 

ستحس��ن أداء الجيوش التي تستخدمه، وميكن تشغيل 

النظ��ام خالل 15 دقيق��ة، وهو يراق��ب مصادر إطالق 

الن��ران من املدى البعيد، برسعة ودقة، حيث يحس��ب 

مسار الطلقة، ويكشف هدفها املنشود، فيشكل بالتايل 

نظ��ام إنذار رسي��ع، يف ح��ال توفرت ش��بكة اتصاالت 

تكتيكي��ة متط��ورة، ويق��وم النظام بتصنيف األس��لحة 

املعادية، س��واء أكانت مدفعي��ة، أم راجامت صواريخ، 

وتس��اعد هذه املعطيات عىل ضبط رماية نران القوات 

الصديقة، وتحديد أولوية أهدافها.

ويتمي��ز نظام "كوب��را" بالحركي��ة العالية، من خالل 

دم��ج النظ��ام بكامل��ه يف مركب��ة واحدة م��ن فئة 10 

أطن��ان، صالحة ل��أرايض الوع��رة، ويس��تخدم النظام 

مركزاً للمش��غل، محمي من األس��لحة الخفيفة وشظايا 

انفجارات املدفعية وأس��لحة الدمار الش��امل، أما نظام 

الرص��د، فهو عبارة عن رادار يعمل عىل النطاق الرتددي 

C-band، ويصعب كش��فه بسبب استخدام فرتات بث 

مقتضبة جداً، إضافة إىل املرونة يف اس��تخدام اإلجراءات 

اإللكرتوني��ة املض��ادة املدمجة فيه، م��ام يكفل حامية 

للنظام تعززها حركية املركبة.

ARTHUR النظام
 ،ARTHUR طورت الس��ويد النظام الراداري املتحرك

وه��و قادر ع��ىل العمل يف أج��واء إج��راءات الكرتونية 

مكثف��ة، ودون دعم من معدات خارجية، ويتم تحميل 

ال��رادار وأجهزة االتصال واألنظمة التابعة له عىل مركبة 

مجن��زرة مكون��ة من مقصورتني، وقادرة عىل الس��ر يف 

أصع��ب األرايض، وتنقل جميع معلومات الرادار آلياً إىل 

مركز القيادة، مام يزيد من رسعة ودقة الرمي وإسكات 

أسلحة العدو، وهو قادر عىل تحديد مواقع 100 هدف 

خالل دقيقة واحدة، وإعط��اء إحداثيات مثانية أهداف 

يف وقت واحد، ومن امليزات الخاصة بهذا الرادار قدرته 

ع��ىل متييز الهاونات عن املدافع حتى مس��افة 20 كلم، 

وتحديد مصادر الراجامت حتى 30 كلم.

اس��تعملت الق��وات الربيطاني��ة ه��ذا النظ��ام يف 

أفغانس��تان والع��راق باس��م ال��رادار "الج��وال ملراقبة 

املدفعية وميدان املعركة" MAMBA، ويستطيع فريق 

مدرب تجهيزه للخدمة يف غضون 5 دقائق، كام يس��هل 

نقل��ه يف طائ��رة C-130، ويعمل الرادار ع��ىل النطاق 

الرتددي C-band من خالل الهوايئ الشبيك.

األنظمة الصوتية
مازال��ت املستش��عرات الصوتي��ة ذات االلكرتوني��ات 

املتقدم��ة، املس��تخدمة لتحدي��د مواق��ع املدافع تجد 

له��ا مكاناً يف س��احة املعركة الحديث��ة، ويعتمد تحديد 

 Gun Sound مصادر نران املدافع بالصوت ال�الس��ليك

Ranging: GSR عىل التقاط املوجات الصوتية الناشئة 

م��ن صوت خ��روج الطلقة من املدفع بواس��طة قواعد 

ميكروفونية، ثم يتم تحديد األشعة الواصلة بني منتصف 

قواع��د امليكروفون��ات ومصدر الص��وت، وتلتقي هذه 

األشعة يف مصدر الصوت.

ويس��تخدم الجيش الربيطاين نظام  HALO املؤمتت 

بالكامل، وهو عبارة عن نظام س��معي س��لبي، خفيف 

الوزن نقال، سهل النرش، وجيد لالستعامل ضد األهداف 

املتحركة مث��ل الدبابات واملدفعية ذاتي��ة الحركة، فهو 

يوفر معلومات دقيقة عن مصادر إطالق نران املدفعية، 

ضمن مدى يرتاوح بني 30 مرتاً و15 كيلومرتاً، ويس��جل 

بيانات املصادر تلقائي��اً، ويجري عليها تحليالت رسيعة 

تتعلق بانتش��ارها، ويس��جل الوق��ت الحقيقي لوصول 

األصوات إىل املستشعرات، ثم يحسب الفرق بني موعد 

إطالق املقذوف وموعد وصوله إىل هدفه، وبذلك ميكنه 

تحديد إحداثيات موقع اإلطالق.

اتجاهات التطوير والتحديث
تتمث��ل أهم إتجاه��ات تطوير وتحدي��ث أنظمة رصد 

مص��ادر ن��ران املدفعي��ة يف خف��ض أوزان ال��رادارات 

تقني��ات  م��ن  واالس��تفادة  وأحجامه��ا،  وهوائياته��ا، 

االلكرتوني��ات الدقيقة، وتحس��ني ظ��روف العمل عىل 

املشغل عرب وضعها يف مستوعب خفيف الوزن، متعدد 

األغراض، يؤمن فس��حة تشغيل أوس��ع، ويحسن قدرة 

املعالجة الكمبيوترية، وقد تتوفر حامية النظام الراداري 

عرب تركيبه عىل املركبة املالمئة، ولزيادة حامية املش��غل 

ميك��ن تركي��ب الهوايئ يف مكان مناس��ب عىل بعد 100 

مرت من الرادار واستخدام شاشة طرفية للتحكم، ويشغل 

النظام من بعد، وبهذا ينأى الرادار واملشغل عن النران 

املعادية التي قد تس��تهدفه، وميكن تحميل الرادار فوق 

مركبة تغر موقعها بس��هولة، وميك��ن نرش الهوايئ فوق 

أرض مرتفعة مجاورة يس��تطيع ال��رادار منها أن يحقق 

تغطية واسعة دون تعريض املشغلني للخطر•

املصادر:

www.raytheon.com

 www.lockheedmartin.com

 www.state.nj.us

 www.saabgroup.com

http://en.wikipedia.org

تتمثل أهم إتجاهات تطوير وتحديث أنظمة رصد مصادر نريان املدفعية يف خفض أوزان الرادارات وهوائياتها
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تعترب الطائرة املروحية 

الهجومية املتعددة األدوار 

Mi-35M، التي تم تطويرها 

عىل غرار املروحية القتالية 

الشهرية Mi-24، طائرة فريدة 

بالنسبة إىل فئتها، ومن حق 

 Russian Helicopters رشكة

الروسية أن تشعر بالفخر بفضل 

اإلنجاز الذي حققته يف تطوير 

تلك الطائرة التي أصبحت 

عالمة بارزة يف صناعة الطائرات 

املروحية عىل مستوى العامل.

إعداد: يل يادف

 Mi-24 ميثل عام 2013 الذكرى األربعني إلنتاج املروحية

التي تعترب أول طائرة مروحية مقاتلة روس��ية متخصصة 

ج��رى تطويرها يف مصنع "روس��توف" للمروحيات الذي 

يحمل اليوم اس��م Rosvertol، وه��ي "رشكة املروحيات 

الروسية".

 Russian الروس��ية"  "املروحي��ات  رشك��ة  وتق��وم 

Helicopters بتوريد ع��دد متزايد من أحدث الطائرات 

املروحي��ة لس��اح الجو ال��رويس كل عام، وتعت��رب وزارة 

الدفاع الروس��ية م��ن أكرب وأهم عم��اء الرشكة، وخال 

العق��د الق��ادم، م��ن املق��رر أن تدخل أكرث م��ن 1000 

مروحية حديثة الخدمة يف صفوف س��اح الجو الرويس، 

 Ka-52 Alligator الجدي��دة  املروحي��ة  بينه��ا  م��ن 

واملروحي��ة الهجومية Mi-28N Night Hunter، وأنواع 

 Mi-35Mو Mi-8 جديدة من طائريت النقل العسكريتني

وطائرة النقل الثقي��ل Mi-26 وطائرة التدريب الخفيفة 

.Ansat-U

وق��د أثب��ت تصميم املروحي��ة الهجومي��ة ومروحية 

النقل Mi-24 نجاحاً باه��راً لدرجة أن الطرازات القدمية 

منها مازالت قيد االس��تخدام حت��ى اآلن، ويوجد حوايل 

1500 مروحية م��ن طراز M1-24 يف الخدمة يف صفوف 

القوات املس��لحة لدى 60 دولة عىل مس��توى العامل، ويف 

ع��ام 1978، حقق طي��ار االختبار للمروحي��ات والبطل 

الس��وفييتي Gurgen Karapetyan رقامً قياس��ياً عاملياً 

يف رسعة الطائرات املروحية بلغ 368.4 كيلومرتاً بالنسبة 

للمروحية Mi-24 ويعت��رب هذا الرقم القيايس قامئاً حتى 

اليوم بالنسبة إىل املروحيات الروسية الصنع.

وق��د ج��رى تطوي��ر املروحي��ة Mi-24، أول طائ��رة 

مروحي��ة تدخل الخدمة يف صفوف س��اح الجو الرويس 

كطائ��رة لاقتحام والنق��ل والقصف، اس��تناداً إىل نظام 

الدفع لدى الطراز Mi-8، وتش��مل قامئة املهام اإلضافية 

األخرى تقديم الدعم الجوي املبارش، واصطياد الدبابات، 

وتنفيذ الحراس��ة املس��لحة والقتال جو – ج��و، وقد تم 

استخدام املروحية بكثافة يف الحرب يف أفغانستان لتصبح 

الس��اح "املميز"، وتعترب املروحية Mi-24 طائرة شبيهة 

باملروحية األمريكي��ة AH-64 Apache ولكنها تختلف 

عنها وعن بقي��ة الطائرات املروحي��ة الهجومية الغربية 

بقدرته��ا عىل نقل 8 أفراد، وقد ق��ام الروس بنرش أعداد 

كبرية منها يف أوروبا، وج��رى تصديرها إىل عدد كبري من 

دول العامل الثالث.

تقنيات
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الطرازات
• Mi-24D/HIND D: لتقديم الدعم الجوي املبارش.

• Mi-24V/HIND E: لتقدي��م الدع��م الجوي املبارش، 

وهو الطراز األكرث انتشاراً.

 • Mi-24P/HIND F: لتقدي��م الدع��م الجوي املبارش، 

وهو مزود مبدفعي رش��اش ثابتني عىل الربج، ويصل وزن 

الطائرة وهي فارغة إىل 8200 كيلوجراماً، بينام يصل وزنها 

اإلجاميل عند اإلقاع إىل 12 ألف كيلوجرامات كحد أقىص.

• Mi-24R/HIND G-1: ه��ذا الط��راز مجه��ز ب��آالت 

للحصول عىل عينات م��ن االنبعاثات النووية والكياموية 

والبيولوجي��ة NBC والرتب��ة واله��واء، وترش��يح )فلرتة( 

الهواء، ووضع الطلقات املضيئة املحددة للمواقع.

• Mi-24K/HIND G-2: وهو طراز مجهز لاس��تطاع 

والتق��اط الصور، وتحديد مواقع قط��ع املدفعية، والطراز 

مجه��ز بآلة تصوير يف مقص��ورة القيادة ومدفع رش��اش 

وحاويات صواريخ، ولكنه ال يش��مل نظام التصويب عىل 

األهداف.

• Mi-25: يعترب هذا الطراز النسخة املعدة للتصدير من 

.HIND D الطراز

• Mi-35: يعترب هذا الطراز النسخة املعدة للتصدير من 

.Mi-24Vالطراز

• Mi-35P: يعت��رب هذا الطراز النس��خة املعدة للتصدير 

.HIND F من الطراز

• Mi-35M: هو النسخة املجهزة للهجوم اللييل واملعدة 

للتصدي��ر، وه��و مجه��ز بأح��دث إلكرتوني��ات الطريان 

املتقدمة وأنظمة االستش��عار، ومن بينه��ا أنظمة الرؤية 

الليلي��ة ونظام إيجاد املدى والبحث/التصويب اإللكرتو – 

 GLONASS/GPS ونظام املاح��ة GOES-342 برصي

وشاش��ات عرض إلكرتونية متعددة الوظائف، وحاس��وب 

مجوقل ونظام اتصاالت مضاد للتشويش، ويشمل الطراز 

Mi-35M مدفعاً رشاشاً مباسورتني عيار 23 ملم. ويُعرف 

.Mi-35M1 هذا الطراز أيضاً باسم

 Mi-35M وه��و طراز متط��ور من الطراز :Mi-35M2 •

املعد للجيش الفنزوييل.

Mi- وهو الطراز املعد للتصدير تحت اسم :Mi-35M3 •

.24VM

• )Mi-35M4 (AH-2 Sabre: يعترب هذا الطراز نسخة 

محدث��ة من الطراز Mi-35M املزود بالكرتونيات الطريان 

اإلرسائيلية، واملعد لساح الجو الربازييل.

 Mi-24VN هو النس��خة التصديرية للطراز :Mi-350 •

الذي يس��تخدم آلة التصوير املكس��يكية العاملة باألشعة 

تحت الحمراء، ويش��مل مقصورة قي��ادة زجاجية مجهزة 

بأحدث الكرتوني��ات الطريان واملاح��ة الجوية، ويقترص 

استخدام هذا الطراز عىل املكسيك فقط.

.Mi-24P هو النسخة التصديرية للطراز :Mi-35P •

• Mi-35U: ه��و نس��خة التدريب غري املس��لحة للطراز 

 .Mi-35

التصميم
تعترب املروحة الرئيس��ة ذات األنصال الخمسة مثبتة فوق 

الجزء األوس��ط من جس��م الطائرة، بينام نجد الجناحني 

القصريين الحاملني لألس��لحة مثبتني فوق الجزء األوس��ط 

من جس��م الطائرة، وهن��اك محركان توربيني��ان مثبتان 

فوق الجزء األوسط من جسم الطائرة، ومزودان بفتحتني 

لدخول الهواء مثبتتني ف��وق مقصورة القيادة متاماً، بينام 

نجد مخارج الع��ادم مثبتة عىل جانبي املحركني، ويتكون 

الطراز HIND D من جسم ضخم بيضاوي الشكل ومزود 

مبقصورة قي��ادة زجاجية، نجدها مدببة يف الخلف ناحية 

الذي��ل، ويحتوي الط��راز HIND D عىل مقدمة معدلة، 

أم��ا زعانف الذيل فتحتوي ع��ىل مروحة ناحية اليمني يف 

بعض الطرازات.

وهناك أماكن خارجية للتخزين مثبتة أسفل الجناحني، 

ويحت��وي كل جن��اح عىل نق��اط معينة تصل إىل س��ت 

نقاط، وعند استهداف التشكيات املسلحة يحمل الطراز 

مثاني��ة صواريخ AT-6 ATGM وصاروخني عيار 57 ملم، 

وتس��تطيع الطائرة تخزين ذخرية إضافي��ة داخل املخزن 

بدالً من األفراد، وتس��تطيع مقص��ورات القيادة املدرعة 

ورأس املروحة املصنوعة من التيتانيوم أن تتحما رضبات 

املدف��ع عيار 20 ملم، وكل طائرة م��زودة بنظام للضغط 

الزائ��د يتي��ح لها إمكاني��ة العمل يف الظ��روف واألحوال 

املناخية الصعبة.

وقد جرى اس��تخدام الط��راز Mi-24 كنموذج لتطوير 

الطراز Mi-35M الذي دخل الخدمة يف Rosvertol عام 

2005، وال��ذي يتمتع بإمكانيات طريان فائقة وقدرة عىل 

املناورة أكرب من سابقه، ويستطيع هذا الطراز تنفيذ املهام 

تنفذ الطائرة Mi-35 M املهام القتالية عىل مدار الساعة

 Mi-35M الطائرة
جمهزة بأسلحة 

متقدمة للتصويب 
الدقيق وميكن 

استخدامها ليالً أو 
نهارًا لتدمري األهداف 

املدرعة

ميكن إعادة تهيئة 
الطائرة لتكون 

طائرة مروحية 
قاذفة أو طائرة 

لالقتحام الربي أو 
اإلخالء الطبي أو 

النقل
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القتالية عىل مدار الساعة، ويف مناطق جغرافية وظروف 

جوية صعبة مثل األجواء الش��ديدة الح��رارة أو الربودة، 

واملواق��ع التي تقع عىل ارتفاع��ات عالية، وتلقى الطائرة 

Mi-35M طلباً ش��ديداً عىل مس��توى العامل، خاصة من 

جانب روس��يا وبقي��ة الدول األوروبية األخ��رى، وتنتظر 

الطائرة أس��واق جديدة يف أمريكا الجنوبية حيث بدأت 

دوله��ا يف إدخ��ال هذه الطائ��رة العس��كرية الفريدة يف 

أساطيلها.

Mi-35M الطراز
الطائ��رة Mi-35M مجهزة بأس��لحة متقدمة للتصويب 

الدقيق، وميكن اس��تخدامها لياً أو نهاراً لتدمري األهداف 

املدرعة، أو تقديم الدعم الجوي للعمليات الربية، وميكن 

إع��ادة تهيئة الطائرة لتك��ون طائرة مروحي��ة قاذفة أو 

طائرة لاقتحام الربي، أو اإلخاء الطبي أو النقل، وهو ما 

يجعلها، ليست فعالة فحس��ب، وإمنا منصة ذات أهمية 

كربى أيضاً، حيث ميكنها أن تحل محل عدد من الطائرات 

املختلفة ذات املراوح.

ومن أهم السامت األساسية للطائرة Mi-35M قدرتها 

ع��ىل تنفيذ امله��ام القتالية عىل مدار الس��اعة، والطائرة 

مجهزة بأجه��زة ماحة متقدمة، وشاش��ات عرض ملونة 

متع��ددة الوظائف، وأنظمة التنصت واالس��تهداف التي 

تشمل التصوير الحراري وقناة تليفزيونية، ونظام كشف 

امل��دى الذي يعمل بالليزر، ونظ��ام تحديد املواقع، األمر 

ال��ذي ال يقلل األح��داث الت��ي يواجهها طاق��م القيادة 

فحسب، بل يتيح أيضاً إمكانية استخدام األسلحة املوجهة 

وغ��ري املوجهة لدى املروحية يف أي وقت، كام أن الطائرة 

املروحية قادرة أيضاً عىل اإلقاع والهبوط يف املناطق غري 

املمهدة أو فقرية التجهيزات.

ويجري حالياً ش��حن الطائرات املروحية الروسية من 

ط��راز Mi-35M إىل الربازي��ل طبق��اً للعق��د املوقع بني 

الدولتني، وقد قامت روس��يا بتس��ليم 12 طائرة مروحية 

م��ن ط��راز Mi-35M Hind E إىل الربازي��ل حتى اآلن 

مبوجب العقد الذي وقعته الدولتان يف عام 2008 بقيمة 

150 مليون دوالر.

وتعت��رب املروحي��ة Mi-35M النس��خة التصديري��ة 

للطائرة املروحية Mi-24 Hind التي جرى اس��تخدامها 

بكثافة يف أفغانس��تان، وتعترب الطائرة Mi-24/35 طائرة 

فري��دة بني الطائرات املروحي��ة الهجومية بفضل قدرتها 

عىل نقل القوات، باإلضافة إىل تأدية املهام الهجومية.

وق��د أفادت التقارير بأن طائرات Mi-35 املصدرة إىل 

الربازيل س��يتم اس��تخدامها يف منطقة األمازون بالتعاون 

مع طائرات االس��تطاع األريض والربي الربازيلية من طراز 

 .Embraer

األسلحة الرئيسة
 М114, 9 9  تتكون األس��لحة الرئيس��ة من صواري��خ

М120, 9 М120 بح��د أق��ىص 8 صواريخ، وصواريخ 

قط��ر 80 مل��م من ن��وع S-8 بحد أق��ىص 80 صاروخاً، 

وصواريخ قطر 122 ملم م��ن نوع S-13 بحد أقىص 20 

صاروخاً، ومدفع رش��اش مزدوج عي��ار 23 ملم، ومدفع 

رش��اش متح��رك ومدف��ع عي��ار 23 مل��م، و450-470 

خرطوش، أما الخيارات اإلضافية فتش��مل نظام املاحظة 

والرؤي��ة OPS-24N ومحط��ة الس��ليك اختياري��ة غري 

روس��ية، وأجهزة طريان وماحة متقدم��ة، وأجهزة إنارة 

متوافقة مع NVG، ومروحة رئيس��ة متطورة، ومروحة 

ذيل عىل ش��كل حرف X وعجات هب��وط ثابتة، ونظام 

هيدرولي��يك متطور، ونظام ATGM متطور، ونظام رفع 

مواد الشحن.

نظام الدفاع الذايت
يتك��ون نظام الدفاع ال��ذايت من جهاز اس��تقبال اإلنذار 

ال��راداري، ونظ��ام إلطاق الطلق��ات الكاش��فة، ونظام 

تش��ويش يعمل باألش��عة تحت الحم��راء، وجهاز عادم 

املح��ركات الذي يعمل باألش��عة تحت الحم��راء، وتعدد 

األنظم��ة الرئيس��ة، والتصفيح املمتاز ملقص��ورة القيادة، 

وبقية األنظمة املهمة األخرى.

 HIND 22 % - 28 توف��ر أجنحة الطائرات من طراز

% من قوة دفع الطائ��رة، ولكن يف حالة الدوران برسعة 

جوية أبطأ ميكن أن يفقد الجناح السفيل االرتفاع بعكس 

الجناح العلوي، وميكن تدارك هذا األمر عن طريق زيادة 

الرسع��ة الجوية إىل األمام من أجل زي��ادة االرتفاع عىل 

الجناح السفيل.

الحرب يف أفغانس��تان )2001 – حتى الوقت 
الحارض)

يف عام��ي 2008 و2009 تربع��ت جمهوري��ة التش��يك 

بس��ت طائرات Mi-24 يف إطار "برنام��ج ANA للتربع 

بالطائ��رات"، ومن ثم أصبح س��اح الج��و التابع للجيش 

األفغاين قادراً عىل حراس��ة طائراته املروحية باس��تخدام 

الطائرات املروحية املس��لحة تس��ليحاً ثقياً، ويف الوقت 

الحايل، يقوم الربنامج بتش��غيل تس��ع طائرات هجومية 

من طراز Mi-35. ويف 13 س��بتمرب 2011، جرى استخدام 

مروحي��ة هجومي��ة م��ن ط��راز Mi-35 HIND تابعة 

للجيش الوطن��ي األفغاين يف منع الهجوم عىل املنش��آت 

التابعة لقوات "اإليساف" وقوات الرشطة.

وقد ش��اركت وح��دة املروحيات البولندي��ة بطائرات 

Mi-24 يف قوات اإليساف، وحصل الطيارون البولنديون 

عىل التدريب الازم يف أملانيا قبل الذهب إىل أفغانستان، 

ويتلقون حالياً تدريباً مع نظرائهم األمريكيني.

من أهم السمات 
األساسية للطائرة 
Mi-35M قدرتها 

على تنفيذ املهام 
القتالية على مدار 

الساعة

الطائرة Mi-35M مجهزة بأسلحة متقدمة للتصويب الدقيق
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الحرب يف العراق )مارس 2003 – 2010)
اس��تخدمت الق��وات البولندية يف العراق س��ت طائرات 

من طراز Mi-24D منذ ش��هر ديس��مرب 2004، وسيقوم 

الجي��ش البولندي برشاء طائرات Mi-35P جديدة "بديًا 

للطائرات املستهلكة أثناء العمليات الحربية" من طائرات 

Mi-24D التي تم استخدامها وتركها يف العراق.

الحرب يف الصومال )2006 – 2009)
 Mil Mi-35 يس��تخدم س��اح الجو اإلثيويب 3 طائ��رات

وعرش طائرات Mil Mi-24D يف الصومال.

الحرب يف تشاد )2008)
بع��د عودته��ا إىل مدينة أبتيش اضط��رت إحدى طائرات 

Mi-35 التشادية إىل الهبوط اإلضطراري يف أحد املطارات، 

وقيل وقتها إن السبب هو سقوط الطائرة عىل يد الثوار.

الحرب األهلية يف ليبيا )2011)
 Mi-24 قامت القوات الجوية الليبية باس��تخدام طائرات

التابعة لساح الجو الليبي يف الهجوم ضد املواقع املعادية 

أثن��اء الحرب األهلية الليبية ع��ام 2011. وقد وقع بعض 

هذه الطائرات يف األرس عىل يد الثوار الذين ش��كلوا ساح 

الج��و الليب��ي الحر بالتع��اون مع بقية األس��لحة الجوية 

األخرى التي تم االس��تياء عليها، وخال املعركة من أجل 

Mi- االس��تياء عىل مطار "بنينه" تعرضت إحدى طائرات

35 للتدم��ري ع��ىل األرض يف 23 فرباير 2011، فيام وقعت 

طائ��رة أخرى يف األرس عىل يد الث��وار، باإلضافة إىل طائرة 

أخ��رى من ط��راز Mi-14، وق��د تعرض��ت طائرتان من 

طراز Mi-35 تابعتان لس��اح الجو الليبي املوايل للقذايف، 

تعرضتا للتدمري عىل األرض يف 26 مارس 2011 من جانب 

الطائرات الفرنسية املراقبة ملنطقة حظر الطريان•

األداء:
 املحرك: محركان ТVЗ-117VМА أو VК-2500 بقوة 

2200 حصان لكل.
أقىص وزن عند اإلقالع: 11500 كلج

الوزن عند اإلقالع )وهي محملة): 12 ألف كلج
الحمولة: 2400 كلج

األسلحة الرئيسة:
- صواريخ  9M114 وصواريخ 9 

M120 بحد أقىص 8 صواريخ
- صواريخ قطر 80 ملم من نوع 

S-8 بحد أقىص 80 صاروخ.
- صواريخ قطر 122 ملم من نوع 

S-13 بحد أقىص 20 صاروخاً
- مدفع رشاش مزدوج عيار 

23 ملم، خزنتان، مدفع رشاش 
متحرك مزود مبدفع عيار 23 

ملم، 470-450 خرطوشاً.

االرتفاع: 6.5 م

طول الجناح: 6.5 م
الطول: 21.6 م )أثناء دوران املروحة)، و17.5 م )جسم الطائرة).

قطر املروحة: املروحية الرئيسة: 17.3 م، مروحة الذيل: 3.9 م

الرسعة:
الحد األقىص: 310 كلم/ساعة

الرسعة التطوافية: 260 كلم\ساعة
طاقم التشغيل: 2

الدول املستخدمة للطائرة

أرمينيا وأفغانس��تان والجزائر وأنجوال وروس��يا البيضاء 
وبلغاري��ا وكمبوديا وكوبا وجمهورية التش��يك وإثيوبيا 
وجورجيا وأملانيا واملجر وإيران والعراق وليبيا ومنغوليا 
وموزمبي��ق ونيكاراجوا وكوريا الش��الية وبريو وبولندا 

وسلوفاكيا واليمن وسوريا وأوكرانيا وفيتنام وغريها.
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»ومضات من فكر« حممد بن راشد آل مكتوم
كتــاب يجمــع جتارب وأفكــارًا إنسانيـــة لقائـــد عربـــي ناجـــح

أعرب صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة – حفظه الله – عن 

سعادته بالتقديم لكتاب 

"ومضات من فكر" لصاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب - رعاه الله- .

 وقال صاحب الس��مو رئيس الدول��ة يف مقدمة الكتاب: 

"أقول ألبنايئ الش��باب وإلخواين املس��ؤولني يف الحكومات 

ه��ذا الكت��اب الذي ب��ني أيديكم ه��و أيض��اً فرصة لكم 

لتتعلم��وا م��ن قائد عريب ناج��ح ذي تجرب��ة ثرية، وهو 

كتاب متنوع جمع بني تجارب حياتية وأفكار قيادية وآراء 

إنسانية جميلة، متنيايت للجميع اإلستفادة من هذا الكتاب 

ملا فيه خري الوطن واملواطنني".

والكتاب بحق عبارة عن إضاءات عىل مواضيع متنوعة 

يف اإلدارة والقيادة، ويف الحياة الش��خصية ملؤلفه ونظرته 

للنجاح ورؤيته ألسبابه. 

بالتواض��ع املع��روف عن صاحب الس��مو نائب رئيس 

الدول��ة اس��تهل الكتاب بقوله: "لس��ت عامل��اً وال أدعي 

الحكم��ة، بل هي رس��ائل قصرية ورسيع��ة وضعت فيها 

بعض التجارب، وحرصت فيها عىل رسد األفكار والخواطر 

يف شكل مبسط ورسيع، وما نريد بذلك إال خدمة أوطاننا 

ونفع إخواننا وأبنائنا".

وتحرضين هنا مقولة للكاتب والروايئ الربيطاين "جورج 

برينارد ش��و" إذ عندما س��ئل عن رس نجاحه يف إنتاج كل 

هذا العدد من الكت��ب والروايات التي يطرح من خاللها 

أفكاره قال الرج��ل: "رس كل ذلك أنني أفكر يف اليوم مرة 

أو مرتني".

كتاب

• العنــــوان:    ومضات من فكر

• اللغـــــــة:    العربية

• الطبعــــــة:    األوىل

• إصـــــــدار: دار كّتاب للنرش والتوزيع

• سنة اإلصدار:  2013

• الصفحـات:   144

ومضات فكر
وكل من قرأ كتاب "رؤيت��ي" ثم "ومضات من فكر" 

البد وأن يقرأ بني الس��طور أن صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راش��د آل مكت��وم رغم مش��اغله الكثرية 

يجلس إىل نفس��ه س��اعة من الزمن للفكر والتأمل، 

ويخ��رج إلينا بهذا الفي��ض من األف��كار، وأنظر إىل 

الفكر يتدفق مع كل معلومة، وهو القائل: "حكومة 

املس��تقبل حكومة مبدعة قادرة ع��ىل توليد األفكار 

بش��كل مس��تمر، س��واء من خالل موظفيها أو من 

خالل جمه��ور املتعامل��ني معها، خالل ع��ام 2012 

استطعنا يف حكومة اإلمارات توليد أكرث من 20 ألف 

فكرة إبداعية جديدة لتبس��يط الخدمات وتطويرها، 

هدفنا خلق بيئة متكامل��ة عن اإلبداع، تولد األفكار 

وتحتضنه��ا وتعمل ع��ىل تنفيذها وقي��اس فاعليتها 

باستمرار، اإلبداع هو رأس مال املستقبل".

اإلبداع
املؤل��ف زاده الفكر واإلبداع، وس��موه حني يتحدث 

عن حكومة املستقبل يقول: "هذه هي رؤيتنا للجيل 

الق��ادم من حكومات املس��تقبل، بدأن��ا العمل عىل 

كثري من هذه األفكار وخالل الس��نوات املقبلة بإذن 

الله سرياها الناس واقعاً ملموساً يف حياتهم، وعندها 

س��نبدأ بالتفكري يف تعريف جدي��د للنجاح يف تقديم 

الخدمات الحكومية".

ونلم��س ونحن نقرأ بني س��طور الكت��اب الفكر 

والتأم��ل ثم التح��دي فهو يق��ول: "واجهنا تحديات 

كثرية خ��الل حياتنا العملي��ة، ومل يهزمن��ا أي منها" 

ويعود س��موه إلس��لوبه يف رضب األمثلة من واقعنا: 

"ه��ل رأي��ت الصخ��رة إذا اعرتض��ت م��اًء يج��ري، 

ه��ل يقف امل��اء، ال يقف بل يذهب مييناً أو يس��اراً 

ليتجاوزها، وهكذا اإلنسان صاحب الطاقة اإليجابية 

يدرك متاماً أنه لن يوقفه أي تحد عن اإلستمرار وعن 

بلوغ الهدف".

ونع��ود للفكر مجدداً وروع��ة اإليجابية يف الفكر 

والعمل فيقول رعاه الله:

"أب��دأ يومك بتفاؤل وبطاق��ة إيجابية، وبفكرة 

إيجابية وبثقة يف نفس��ك"، "الطاقة اإليجابية تأيت 

من التف��اؤل، وعقلك وطريقة تفكريك هام اللذان 

يح��ددان العامل الذي تعي��ش فيه، وأنت تختار أن 

تعيش عاملك بطاقة إيجابية أو سلبية".

التمكني
ونقرأ م��ع التفك��ري والتأمل والتف��اؤل واإليجابية 

عرض:
 حممد املشرف خليفة
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لن تستطيع حتـدي 
إجنازاتـك السابقـة 

بغيـر إبـداع، ولـن 
تستطيـع تغييـر 
واقعـك احلالـي 

بغيـر إبـداع، ولـن 
تسبـق اآلخريـن 
أيضـًا بغيـر إبـداع

كلامت ال��ر الثالث لدى س��موه: التمكني والتعليم 

والتوط��ني، وه��و القائ��ل:" التمكني ه��و رؤية أخي 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد حفظه الل��ه ونحن اليوم يف 

مرحلة التمكني، متكني إنس��ان هذا الوطن، واملواطن 

القادر، وثقتنا يف أبنائنا كبرية".

والتعلي��م هو أولوية وطني��ة، والتوطني أولوية لدى 

رئيس الدولة، وأولوية لدى الحكومة، وأولوية يف جميع 

إمارات الدولة وحكوماتها املحلية..

"اإلبداع رديف الفكر، هو أيضاً من قاموس سموه 

وهو القائل فيه: " إذا عودت نفس��ك عىل اإلبداع يف 

األشياء الصغرية، فس��تبدع أيضاً يف األشياء العظيمة، 

اإلب��داع هو جزء م��ن تكوين اإلنس��ان وتفكريه، أن 

تبدع هو أن تضيف ش��يئاً جديداً للحياة، ال أن تكون 

إضافة أخرى لها".

ويف س��ؤال عن "روح اإلتحاد" أجاب سموه ملن سأله 

عن معنى روح اإلتحاد بالنسبة إليه، وهو الشعار الذي 

نس��تخدمه لإلحتفال باليوم الوطني لدول��ة اإلمارات: 

"روح اإلتح��اد هي تراب اإلتح��اد، وفرق عمل اإلتحاد، 

وعلم اإلتحاد، والشيخ خليفة بن زايد هو روح اإلتحاد".

وعن روح الريادة قال س��موه: "نري��د ملواطنينا أن 

يكونوا من أصحاب األعامل، وأهم من ذلك غرس ثقافة 

ريادة األعامل يف جامعاتنا ومدارسنا، نريد شباباً لديهم 

روح الريادة والعمل الجاد واإلبداع".

دروس وعرب
والكتاب س��جل حافل بالدروس والع��رب، وبرؤية قائد 

ينظ��ر للوط��ن واملواطنني بع��ني الحارض واملس��تقبل، 

وبتطلعات تكش��ف عن سيام الزعامة، ونقرأ هذا أيضاً 

يف ب��اب "متحدون يف الطم��وح والعزمية" وقبل هذا يف 

رؤية اإلمارات، تحت عناوين تتصدرها كلامت توجيه.

"ثق��وا بأنفس��كم وموظفيكم، وليك��ن لديكم إميان 

عميق بأننا نس��تطيع أن نكون من أفضل دول العامل". 

مع الحرص عىل طموحات تراع��ي نظاماً تعليمياً رفيع 

املس��توى، نظاماً صحي��اً مبعايري عاملي��ة، تنمية برشية، 

اقتص��اد معريف تناف��ي، بيئة مس��تدامة وبنية تحتية 

متكامل��ة، ومجتمع آمن، وقضاء ع��ادل، والطريق لكل 

ه��ذا معبدة يف ذهن ورؤية قائد يعرف أن املس��ؤولية 

عظيم��ة، والطري��ق واضح، والس��اعة ت��دق، والوطن 

سيكون شاهداً علينا".

ويف العمل يقول: "أن نستمر يف العمل بشكل أرسع 

وأكرب، ألن التنمية تعزز اإلستقرار، وألن املشاريع تقوي 

االقتص��اد املضط��رب، وألن الرتكيز ع��ىل التنمية أفضل 

بكثري م��ن الرتكيز عىل الحروب، وأن إطالق املش��اريع 

أفضل من إطالق الصواريخ، وأن بناء املس��تقبل يكون 

بالتوافق والتصالح والعمل بروح الفريق الواحد".

مواجهة التحديات
وكل ه��ذه اإلنجازات تواجهها تحديات، ومن األس��ئلة 

الت��ي راودت املؤلف: كيف ميكن أن نواجه التحديات؟ 

وج��اء الرد: "قلت للجمي��ع أن الحياة كله��ا تحديات، 

حي��اة آبائنا وحياتنا أيضاً منذ قي��ام اإلتحاد كانت كلها 

تحديات، ل��و وقفنا ع��ن مواجهة التحدي��ات لوقفت 

عجلة التقدم يف بالدنا".

قدوتنا يف دول��ة اإلمارات يف قه��ر التحديات: "هام 

الشيخ زايد والشيخ راشد طيب الله ثراهام، مل أر تحدياً 

مير عىل زايد رحمه الله إال واجهه وتحداه وغلبه، وكلام 

كرب التحدي كرب العزم والتصميم عنده أيضاً، وما يصنع 

الرجال العظامء هو حجم التحديات التي تغلبوا عليها".

حقيق��ة: أن القي��ادة فك��ر وده��اء وحكم��ة وقوة 

شخصية وتطلع دائم ملعايل األمور. 

هل تكفي الكلامت لتكش��ف عن مع��ادن الرجال؟ 

أنظر إىل قول س��موه: "أرسع وسيلة لتكون سعيداً هي 

أن تغرس السعادة يف نفوس الناس".

وقوله: "الش��يخ خليف��ة بن زايد ه��و صاحب اليد 

البيضاء، والقلب اإلنساين واملرهف.

وأخرياً وليس آخ��راً: "البداية كانت من زايد والجود 

أصل��ه وبدايته زاي��د، والعطاء الحقيقي له إس��م آخر 

يسمونه زايد". 

وبعد، "نحن عاصمة إنس��انية عاملية، ومحطة غوث 

رئيسة لكل محتاج، ال نتأخر يف دعم الشقيق والصديق 

واملنكوب واملحتاج أينام كان، هذه هي رس��التنا للعامل، 

وهذه هي دولة اإلمارات العربية املتحدة".

إن ه��ذا الكتاب ه��و بحق ومضات م��ن فكر قائد 

ولكشف مناقب هذا السفر فإن هذه السطور ال تكفي 

إذ يتطلب ذلك إصدار كتاب يغوص يف اإلعامق ليخرج 

كل هذه الدرر•

ومضات من فكر يف املكتباترئيس الدولة يستلم النسخة األوىل من كتاب ومضات من فكر
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وفـق رؤيـة تستشـرف املستقبـل، وتسعـى لتجـاوز املراحـل 

باالنطالق نحـو آفـاق أوسـع تخيـرت مجلـة "درع الوطن" أن 

يتعـدى هـذا الحـراك الصحفـي الحـدود اإلقليميـة إلـى العامليـة، 

وأسفر ذلـك عـن لقـاءات علـى مستـوى القيـادات العسكريـة 

واملدنيـة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة، وبهـذه املناسبـة التقـت 

املجلـة مبقـر جامعـة الدفـاع الوطنـي بواشنطـن دي يس اللواء 

الركن جريج ف.مارتن رئـيس جامعـة الدفـاع 

الوطنـي األمريكية، الـذي صـرح 

بـأن السبـب وراء تأسيـس 

الجامعـة هـو الحاجـة إلـى 

التعليـم العسكـري املتخصـص 

وتطويـر القـادة فـي القـوات 

املشرتكـة، وذلـك لجميـع أجهـزة 

وتشكيـالت القـوات املسلحة.

حوار: الرائد الركن 
يوسـف جمعه احلـداد
املالزم أول خليـل الكعبـي
تصوير: علي حمد اجلنيبي

رئيس جامعة الدفاع الوطني األمريكية: نحتــــــــــــــــرم اإلمارات ونشعر باإلمتنان ألن نكون أصدقاء
نشيـد بخطوتكم الكربى لتأسيس كلية الدفـاع لديكم ونتطلـع قدمًا للشراكة معكم

?????????????
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رئيس جامعة الدفاع الوطني األمريكية: نحتــــــــــــــــرم اإلمارات ونشعر باإلمتنان ألن نكون أصدقاء
وإمكان�ات االرتق�اء إىل املس��ت�وى التال�ي، وما نس��عى نشيـد بخطوتكم الكربى لتأسيس كلية الدفـاع لديكم ونتطلـع قدمًا للشراكة معكم

لفعل���ه له���ؤالء الطلبة ه��و البن�اء عل�ى م��ا لديه�م 

عندم�ا يأت���ون ب�ه إلينا وتطوي���ره، وإن م�ا نريده�م 

أن يخرج���وا به هو تصور غن�ي ومتط�ور يس��اعده�م 

يف إيج���اد ط���رق جدي���دة لح��ل ه�ذه املش��ك�الت 

املعق���دة، واإلبداع يف االبتك���ار، ومهارات متكنهم من 

العم�ل بفاعلي�ة عىل املس��توى اإلس��راتيج�ي البتك�ار 

إسراتيجي�ات وسياس�ات وأطر جديدة لألم�ن.

وأك��د بأن��ه يؤمن بق���وة ب���أن األم��ن الجامع�ي 

س��يتحق�ق ويتع�زز بتواف�ر كاف�ة الجوان�ب والعناص�ر 

املختلف���ة، مبا ف�ي ذل�ك القط�اع الخ�اص، وه�ذا ميث�ل 

أساس���اً لك�ل جان�ب م�ن جوان���ب التعلي�م والبحث 

والتوعي�ة لدين�ا ف�ي دراساتنا هن�ا.

ومل يخفي سعادته م�دى احت�رام الوالي�ات املتح�دة 

األمريكي�ة وتقديره�ا ل�دولة اإلم�ارات العربية املتح�دة، 

مؤكداً بأنهم يشعرون باالمتن�ان لكونهم أصدقاء لدولة 

اإلم��ارات، وأنهم يف جامعة الدف���اع الوطن�ي يقدرون 

مؤك��داً أن الجامع��ة ترك��ز تحدي���داً عل���ى التعليم 

العس��ك�ري املهن�ي املشت�رك ال�ذي يعترب مجاالً معقداً 

جداً لتعليم وتدري�ب القادة فيه، وعل�ى تطوي�ر الق�ادة 

الذين يتمتع�ون بق�درة التفكي�ر الناقد واملب�دع يف بيئة 

أمنية رسيعة التغي�ر.

وق�ال س��عادت�ه أنه�م يف الجامع���ة قام�وا بتطوي�ر 

ع�دد م���ن الربامج اإلبداعي�ة، وه��ي متنوعة، وتض�م 

نوع���اً من التعلي��م الداخل�ي أيضاً، وق���د تم تطعي�م 

امل��دارس التقليدي�ة بيشء من التعلي���م التكنولوج�ي 

املتط�ور، حي�ث يتم اس��تخدام التعلم عن بع�د، وأكد 

س��عادته بأن الهيئ���ة التدريس��ي�ة والهيئ���ة البحثية 

هام األس���اس ومرك�ز الثق���ل يف أي جامع�ة مرموق�ة، 

ونح�ن نسعى جاهدي�ن ألن يكون لدينا هيئ�ة تدريس 

متنوع�ة بالفع�ل، وتش��كيل�ة متمي���زة م�ن الباحثي�ن 

والعلم���اء املتعمقي���ن الذي��ن يتمتع��ون بالخربة يف 

الدراس�ات اإلقليمية واألم�ن والفض�اء اإللكرون�ي. 

كام أش��ار أنه��م يف الجامع��ة يس��تقبلون صف�وف 

طالبه��م قادة كب��اراً أمضوا ما يص��ل إىل 20 عام�اً ف�ي 

الخدم�ة باملس��ت�وى التكتيك�ي أو العمليات�ي، ولذل�ك 

ف���إن ه�ؤالء الطالب الذي�ن يأت�ون للجامعة يتمتع�ون 

مبخ���زون من املوهب���ة واإلخالص والخب���رة والطاق�ة 

ه�ذه العالق�ة أيض���اً، وتالياً نص حديث رئيس جامعة 

الدفاع الوطني األمريكية:

متى أنشئت جامعة الدفاع الوطني األمريكية؟ وما 

هي املتطلبات التي أنشئت ألجلها؟ 

أنش��ئ�ت جامع�ة الدف�اع الوطن�ي ع�ام 1976، وكان 

الس��ب�ب وراء تأسيس��ه�ا ه�و الحاج���ة إىل التعليم 

العس��كري املتخص���ص، وتطوير الق��ادة يف الق�وات 

املش��ركة، وذلك لجمي�ع أجه�زة وتشكي�الت الق�وات 

املس��لحة كالجي���ش والق���وات الجوي���ة والق�وات 

البحري�ة وق�وات مش�اة البحري�ة وح�رس السواح�ل، 

فض��الً ع��ن ال��وكاالت املش��ركة، ووزارة الخارجي�ة 

ووك�االت االس��تخبارات، وجمي��ع الجهات الحكومية 

واألجه��زة املتعددة الجنس��ي�ات، ومتتل���ك الكلي�ات 

جميع�اً تاريخه�ا وثقافته�ا وقدراته�ا الفري�دة الخاصة 

به�ا، ولكنه�ا كانت مستقل�ة قب�ل عام 1976.

ما هي رؤية الجامعة ورســالتها؟ أي مبعنى آخر ما 

هي أهداف جامعة الدفاع الوطني األمريكية؟

أعتقد أن جامعة الدف�اع الوطني موج�ودة كمؤسس�ة 

تتص�ور، ثم تبتك�ر، ثم تب��ذل بالفع�ل جه�وداً حثيثة 

?????????????
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لضامن تعزيز الس��الم، وتتمث�ل رس��الته�ا ف�ي إيج�اد 

بيئة أمنية دولي�ة أكث�ر اس��تقراراً وسالم�اً، ليك يعيش 

الناس يف سالم، ويسعوا لتحقيق أحالمه�م يف التعلي�م 

والرخ��اء االقتصادي والس��الم�ة واألم���ن، إننا نفع�ل 

ذل���ك من خ���الل التعلي���م، تعليم الط��الب الذي�ن 

يأت���ون إىل هنا واإليح�اء له��م وتطويره�م، إننا نركز 

تحدي�داً عل�ى التعليم العس��ك�ري املهن�ي املش��ت�رك 

ال�ذي يعترب مجاالً معقداً جداً لتعليم وتدري�ب القادة 

في��ه، كم�ا نركز عل�ى تطوي�ر الق�ادة الذين يتمتع�ون 

بق�درة التفكي���ر الناقد واملب�دع يف بيئة أمنية رسيعة 

التغي���ر، وتتمث���ل رؤيتن�ا ف�ي أن نك��ون األفضل يف 

العامل يف مجال التعلي�م املشرك وتطوير الق�ادة.

ال شــك أن الجامعــة تلعب أدواراً مهمــة يف إعداد 

القادة الذين يقومون برسم الخطط واإلسرتاتيجيات 

العليــا للواليات املتحدة األمريكيــة، هال حدثتمونا 

عــن رؤيتكم ملــا قامت وتقوم بــه الجامعة يف هذا 

الجانب املهم؟

األفكار مجتمعة هي منه�اج ش��ام�ل وواس���ع وقائم عىل 

التعاون، مبش��ارك�ة عدد كبري من املحارضي�ن واملفكري�ن 

واملامرس��ي�ن إلعط��اء الطلب�ة خ��ربات متنوع���ة ولكنه�ا 

متعمق�ة، وينصّب الركي��ز عل�ى األمن القومي والدول�ي؛ 

ألنه ال ميك��ن أن تحظ�ى أم�ة باألمن مبفردها، فام يحدث 

ف���ي دول�ة يؤث�ر ع��ىل بقية الدول عىل ه���ذا الكوك�ب، 

وس��وف يصب�ح كل من يتخ�رج من هنا خبي�راً مامرس�اً يف 

األم���ن، إن أه�م أم�ر هو ق�وة أفكارن�ا؛ فهي س��الحن�ا يف 

جامع�ة الدف�اع الوطن�ي.

 الهيئـة التدريسيـة 
والهيئـة البحثية 
األسـاس ومركـز 

الثقـل يف أي جامعـة 
مرموقـة

ما هي أبرز التطورات العلمية التي شــهدتها جامعة 

الدفــاع الوطني خالل فــرتة إدارتكم لهــا؟ وما هي 

نســبة الطالب الدارســن فيها من خــارج الواليات 

املتحدة األمريكية؟

ع��ىل الصعي���د التكنولوج���ي، قمنا بتطوي���ر ع�دد م�ن 

الربامج اإلبداعي�ة، وهي متنوعة، وتض�م نوع�اً من التعليم 

الداخيل أيضاً، وقد ت��م تطعي�م املدارس التقليدي�ة بيشء 

م��ن التعليم التكنولوج�ي املتط�ور، حي�ث يتم اس��تخدام 

التعلم ع��ن بعد، والتعل���م املختل�ط، ونح��ن نجمع بني 

التعلي�م التقليدي والتعليم اإللكرون�ي عن بعد.

 أم���ا اآلن فلدين�ا 118 طالب�اً مقيم�ون من 66 دول�ة عب�ر 

كلياتن��ا الخم�س. وإذا أضفت كل ما نفعل�ه هنا – دوراتنا 

التدريبية لنيل الشهادات وال�دورات البحثي�ة التي يقدمها 

مرك�ز الدراس�ات اإلسراتيجي�ة للش�رق األدىن وجنوب آسيا 

– فإن الع���دد يفوق ذلك كثي���راً، وإن نحو 200 طال�ب 

دول���ي م�ن أص�ل 1000 طال�ب، أي ما يقارب نس��بة 20 

باملئة، هم رشكاء دولي�ون.

ما هي أبرز مالمح تشكيل مجلس جامعة الدفاع 

الوطني؟ وما هي اختصاصاته؟ وما هي الدرجات 

العلميــة التي متنحها الجامعة للطلبة الدارســن 

بعد تخرجهم؟

لدينا عدد من األجه�زة واملجالس اإلداري�ة املختلفة، منها 

مجل�س البحوث، ومجل���س العمي�د األكادمي�ي، ومجلس 

للبحوث الجامعي�ة، واملجلس االستش�اري للكليات، وهناك 

ع�دد من الهيئ���ات واملجال�س التي تجتمع وتدير وتوجه 

لضامن حصولنا عىل أفض�ل األفك�ار فيام يتعل�ق مبختل�ف 

جوان���ب الحي�اة الجامعي�ة، وهي جميع�اً مس��ؤولة أمام 

املدي�ر فيام يتعل���ق بكافة الش���ؤون األكادميي�ة، وأم�ام 

مدير البح��وث فيم�ا يتعل��ق باألم�ور البحثي��ة، ورئي�س 

األرك�ان فيام يتعلق بأمور امل�وارد والبن�ى التحتي�ة.

جولة يف جناح إصدارات الجامعة

رئيس الجامعة يعرض صور كبار القادة األجانب الذين تخرجوا من الجامعة
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 أما بالنس��ب�ة إل�ى الق�رارات الكب���رى ال�تي نتخذه�ا 

عىل مس��ت�وى الجامعة فهي عائ�دة إل�ى الرئيس إلص�دار 

ق��رار فيه��ا، ولدين���ا نوع�ان م��ن درج�ات املاجس��تي�ر: 

ماجس��تي�ر آداب يف األمن واإلس��راتيجية وع�دة درجات 

ماجس��تري عل�وم. ولدينا أيضاً ع�دد من ال�دورات األقص�ر 

ولكنه�ا شهادات مهنية متقدم�ة ج�داً.

من وجهة نظركم، ما هي الجهات والخرباء الذين ميكن 

إرشاكهم يف العمليــة التعليمية يف الجامعة؟ ويف حالة 

وجود عدد من املتقاعدين يف العملية الدراســية وفقاً 

للمناهج املطلوب تطبيقها، فام هي النســبة املحددة 

إلرشاك هؤالء املتقاعدين وغريهم؟

تعترب الهيئ�ة التدريس��ي�ة والهيئ�ة البحثية األس�اس ومرك�ز 

الثق���ل يف أي جامع�ة مرموق�ة، ونح�ن نس��عى جاهدي�ن 

ألن يكون لدينا هيئ�ة تدريس متنوع�ة بالفع�ل، وتشكيل�ة 

متمي���زة م���ن الباحثي���ن والعلم���اء املتعمقي���ن الذين 

يتمتعون بالخربة يف الدراس���ات اإلقليمية واألم�ن والفض�اء 

اإللكرون���ي،  وهن���اك عدد م���ن الخب���راء األكادمييي�ن 

املتفرغي���ن م��ن حمل��ة الدكت���وراه، وكذل���ك ع��دد من 

االختصاصيي���ن اإلس��راتيجيي�ن املوج�ودي��ن يف الخدم�ة 

حالي�اً من املؤسسة العسكري�ة الرسمي�ة، ووزارة الخارجي�ة، 

ووكاالت االستخب�ارات، واألم�ن القومي، ومكتب التحقيقات 

الفيدرايل وغي�رها، وهناك هيئ�ة تدري�س من الزائري�ن من 

كلي���ات وجامع�ات مدني�ة من  جه���ات دولية، كام لدينا 

أساتذة مع�ارون من القط�اع الصناع�ي. 

ما هو مســتوى التنســيق والتعاون بن جامعتكم 

والكليــات العســكرية األخــرى داخــل الواليات 

املتحــدة األمريكيــة لالرتقاء مبســتوى املخرجات 

األكادميية العسكرية؟

يوج���د كثري م��ن التنس��يق والتع���اون واملحادث�ات بني 

اللواء جريج ف. مارتن

اللــواء جريج ف. مارتن هو الرئيــس الرابع عرش لجامعة 
الدفــاع الوطني، وقبل تســلمه هذا املنصب كان يشــغل 

منصب قائد الكلية الحربية للجيش األمرييك.
ولــد اللواء مارتن يف ماساشوســتس، وانتســب إىل هيئة 
تدريب ضباط االحتياط يف الجيــش بجامعة ماين، وبعد 
ذلــك تخرج من األكادميية العســكرية بالواليات املتحدة 
األمريكيــة بدرجــة البكالوريوس، وحمــل رتبة ضابط يف 
سالح املهندسن بالجيش عام 1979، وحصل فيام بعد عىل 
درجة املاجستري يف الهندسة املدنية وسياسات التكنولوجيا، 
وكذلك الدكتوراه يف اإلدارة الهندســية والسياسة العامة، 
وهــو خريج كلية القيادة واألركان العامة التابعة للجيش، 
وكذلــك كليــة أركان القوات املشــرتكة، كام تخــرج أيضاً 
من الكليتن الحربيتن البحريــة والربية، ويحمل درجات 

املاجستري يف الدراسات اإلسرتاتيجية من كليهام.
تشــمل املناصب القيادية املهمة التي شــغلها: منصب 
نائــب قائد عام الجيش الثالث والجيش املركزي األمرييك، 
الذي تم نرشه يف الكويت، وقبل ذلك شغل منصب القائد 
العــام ملركز التميز ملســاندة منــاورات الجيش األمرييك 
وفــورت ليونــارد وود، والية ميســوري، وقائد مدرســة 
املهندســن والفــوج التابعــن للجيش األمريــيك، ونائب 
القائد العام ومهندس فرقة يف ســالح املهندســن بالفرقة 
الشاملية الغربية يف بولندا، وقيادة لواء وإدارة املهندسن 
الـــ 130بوصفــه الفرقة الخامســة، وفيلق املهندســن يف 
أوربا والرشق األوســط خالل الفرتة مــن يونيو 2002 إىل 
يوليو 2004، ومن املناصب القيادية األخرى  قيادة كتيبة 
املهندسن الخامسة يف فورت ليونارد وود، والية ميسوري، 
وكتيبــة املهندســن التاســعة والســبعن يف كارلرسوهي 

بأملانيا.
مــن مناصــب اللواء مارتــن يف األركان: مســاعد نائب 
رئيس األركان )للعمليات والخطــط( يف الجيش األمرييك 
بأوربــا والجيش الســابع يف هيدلبــريج بأملانيا، ومهندس 
قوة الواجب مع قوة الواجب املشرتكة برافو يف هندوراس 
وأمريكا الوسطى، وضابط عمليات سالح املهندسن األول، 
وضابــط عمليات وضابط تنفيذي يف كتيبة املهندســن الـ 
864 يف فورت لويس، واشنطن، ومهندس مرشوع يف فرقة 

أوربا بسالح املهندسن يف كارلرسوهي بأملانيا.
أما تطــور اللواء مارتن يف املناصــب القيادية ومناصبه 
التعليمية فيشمل: منصب مدرس ومدير القيادة العليا يف 
الكلية الحربية للجيش، ومدرس وأستاذ مساعد لدراسات 
األمن القومي والعالقات الدولية والسياسية األمريكية يف 
قســم العلوم االجتامعية، وكذلك ضابط التجنيد والقبول 
يف األكادمييــة العســكرية األمريكيــة يف ويســت بوينت 

بنيويورك.
مــن بن الجوائز واألوســمة التي منحت للــواء مارتن: 
ميدالية الجيش للخدمة املميزة، ووســام االســتحقاق )3 
جوائــز(، وميداليــة النجــم الربونزي، وميداليــة الخدمة 
التقديريــة )8 جوائــز(، وميداليــة استحســان الخدمــة 
املشــرتكة، وميدالية االستحســان من الجيش )جائزتان(، 
وميداليــة الجيــش لإلنجــاز، ووســام املظلين، وشــارة 
الكوماندو )رينجر تاب(، ووســام األعــامل القتالية، وقد 
تم اختياره من قبل ســجل األخبار الهندســية لعام 2003 
"جائزة التفوق" بوصفه شــخصية العام للمهنة الهندسية 

عن دوره القيادي يف عملية حرية العراق.

مختل�ف عناص�ر الهيئ�ة التعليمي�ة العس��كري�ة، وتض�م 

جامعة الدف��اع الوطن�ي خمس كلي��ات، غي�ر أن رئي�س 

هيئ��ة األرك�ان املش��رك�ة، الجرنال دميبس���ي مس���ؤول 

عن جميع أقس���ام التعلي�م املش��ت�رك، وللق�وات الربي�ة 

والق�وات البحري�ة كلياته�ا ومدارس��ه�ا، وكذل�ك القوات 

الجوي�ة ومش���اة البحري�ة )املارين��ز( وقي�ادة العملي�ات 

الخاص��ة ووكال���ة اس��تخب�ارات الدف�اع لهم مدارس��ه�م 

الخاص�ة به��م، ويتمت�ع عدد كبي�ر م���ن ه�ذه املدارس 

بنق�اط ق�وة فري���دة، ولدين�ا مجل�س تنس��ي�ق التعليم 

العس��ك�ري الذي يتول�ى تطوي�ر العالق�ات، ويش�ارك يف 

أفض�ل املم�ارسات يف كيف�ة تبادل امل�وارد. 

وأود أن أضي�ف املزي�د من املعلومات فهن�اك مدارس 

تابع���ة ل��وزارة الخارجي�ة، ومدارس ملكت��ب التحقيقات 

الفيدرايل، وم�دارس متمي�زة للعديد من الهيئ�ات األخرى، 

جولة يف قسم اللغة العربية بالجامعة

رئيس الجامعة يتصفح مجلة درع الوطن
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إننا نتع���اون يف كاف�ة األوقات مع م���دارس من النوعية 

نفس��ه�ا يف جمي�ع أنح�اء العامل، ولدين���ا عملي�ات تبادل 

دولي�ة وما شاب�ه ذلك.

هــل تواكب املناهج الدراســية العلمية للجامعة 

التغريات التي تشــهدها الســاحة الدولية؟ وهل 

تستوعب مناهجكم الرصاعات والنزاعات مثل ما 

يحدث يف أفغانســتان، والربنامج النووي اإليراين، 

والربيــع العــريب، والتطــورات يف العــامل العريب 

بصورة عامة؟

الج�واب املختص�ر ع�ن جمي�ع ه�ذه األس��ئلة هو "نعم"، 

فمناهجن�ا دينامي�ة للغاي�ة، إنها مؤسس�ة ثوري�ة، أساسية، 

حي��ة، تتنف�س، وم�ن الواض�ح أن���ه يتعي�ن علي�ك تطوير 

مناهج���ك، ويك�ون لدي�ك بالت��ايل هيكلي�ة، لكننا ضمن 

ذل�ك كله نتمت�ع باملرون�ة الكافية – مع انتش��ار وتنام�ي 

الربي��ع العرب�ي -  لتكي�ف املؤسس���ة م�ع واق�ع العال�م 

الرسي��ع التغي���ر، لق�د طورن��ا طريق�ة تتج���اوز نط�اق 

الركي���ز العس��ك�ري إىل حي���ث أصب�ح لدي�نا أس��ل�وب 

ش��مول�ي للغاي�ة تجاه األم�ن يغ�وص بعم�ق ف�ي صمي�م 

الدبلوماسي�ة واالقتص�اد واملعل�ومات.

ما هي برأيكم املفاهيم التي استقر عليها أمر الدراسة 

بالجامعة؟ وهــل هي مقصورة عىل الدراســة أم أنها 

تغطي البحوث والدراسات يف املجاالت األمنية؟

مرة أخ�رى، تتمث�ل مهمتنا الرئيس�ة ف�ي التعلي�م األم�ني 

للق�ادة اإلسراتيجيي�ن، و لدي�نا بالتال�ي م�ن ضم�ن ذل�ك 

منهج أساس���ي يتكي�ف باس��تم�رار، إنن�ا نق�وم بتدري�س 

مجموع���ة واس��عة م��ن املق���ررات االختياري���ة، ويت�م 

إعط�اء ك�ل طال���ب الفرص�ة إلج�راء أبح�اث متعمق�ة يف 

موضوع�ات للخبي�ر اإلسراتيجي املتم�رس.

إن املتتبــع لجامعتكم املتميزة يرى أن هناك زيادة يف 

الطلب عىل كادركم التعليمي من مدنين وعســكرين 

داخل الواليات املتحدة وخارجها. ما هي أسباب ذلك، 

وهل ميثل ذلك تحدياً أمام الجامعة؟

نظ���راً للتعقي���د املتزاي�د ف���ي التكنولوجي���ا العاملية يف 

جميع قضاي�ا األم�ن – الس���الم والح�رب واألم�ن والرصاع 

– ف���إن ذل���ك الطل���ب يتزايد باس��تم�رار ف���ي جمي�ع 

أنح�اء العال���م، ولذل�ك ي�زداد الطل�ب عل�ى األش��خاص 

واألماك�ن واملؤسس���ات الت�ي تق���دم الخب�رات، أم�ا ف�ي 

داخ�ل الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة فنح�ن األفض�ل، إنن�ا 

جوه�رة الت���اج يف النظ�ام األمريك���ي، إنن�ا نرغ�ب ف�ي 

الرشاك�ة مع األش��خ�اص، غي���ر أن العقب�ة الوحي�دة هي 

امل�وارد والوق�ت وامل�ال واألشخ�اص.

تحــرص الكثــري من دول العامل عىل إرســال دارســن 

لاللتحــاق بــدورات يف كلياتكــم املختلفــة، مــا هو 

تقييمكــم للمردود الذي يجنيــه الدارس األمرييك من 

مشاركة زمالئهم من أنحاء العامل يف دراساتهم؟

هذا هو املس��تقب�ل، فنح�ن قري�ة عاملي�ة، وبالتال�ي ف�إن 

ه�ذه الفك�رة لبن�اء ذل�ك الفري�ق م�ن خ�الل الصداق�ات 

والعالق���ات بي�ن األش��خ�اص وبي���ن األس���ر، ومتابع�ة 

الجه�ود املش��رك�ة والتعلي�م واألم���ن الوطن�ي والدول�ي 

مع���اً ه�ي م�ن أق���وى األم�ور الت�ي ميكنن���ا القي�ام به�ا 

لتعزي���ز الس���الم واألم�ن والرخ�اء لألش��خ�اص ولألس���ر 

بشك�ل فعل�ي ف�ي أنح�اء البسيط�ة،  فق�د ب�دأ برنامجن�ا 

ب���دون وج�ود طلب�ة دوليي�ن، ث���م ب�دأ ع�ام 1978 رمب�ا 

باثني�ن فق�ط م�ن الطلب�ة الدوليي�ن م�ن دول أخ�رى، أم�ا 

اآلن فهن�اك 118 طالب�اً م�ن 66 دول�ة، وق�د أصب�ح لدين�ا 

اآلن أول طال�ب م�ن فيتن�ام. 

أرى أن هذا هو الس��بيل إىل املس��تقبل بهؤالء الطلبة 

جميعاً من مختلف الدول، وعىل املس��توى اإلس��راتيجي 

الذي س��يعمل فيه طلبتن��ا، تكون املش��كالت معقدة يف 

م��رات عديدة عىل نح��و ال يصدق، وق��د ال تعرف الحل 

ولذل��ك تق��ول: "أنا ال أع��رف، ولكن أخي م��ن اإلمارات 

العربية املتح��دة كان يف صفي بجامع��ة الدفاع الوطني، 

فس��وف أتصل به" قد يعرف ذلك الشخص وقد ال يعرف، 

ولكن��ه قد يقول: "كان لدينا زميل آخ��ر اتصل به أو بها،" 

ميكنك أن تعمل برسعة وثقة.

تعتمــد فلســفة التعليــم يف مدرســة أيزنهــاور عىل 

إسرتاتيجية إدارة املوارد وربطها باألمن القومي، كيف 

يتعامــل الطالب املدنيــون مع هذا املنهــاج؟ ما هي 

ردود أفعال املؤسســات التي ميثلها هؤالء الدارســون 

حيال ما تقدمه هذه املدرسة العريقة؟

ع��امل مختلط، إن���ه مش��ت�رك، عال�م عس��ك�ري متع�دد 

الوك���االت ومتع��دد الجنس��يات، إن���ه يض�م أش��خاص�اً 

من الصناع���ة والحكومة والجامع�ات، إن العس��كريي�ن 

يتعلم�ون كثي�راً م��ن مزاملته�م للصناعيي�ن، كم�ا يتعل�م 

الصناعي��ون كث��رياً أيض��اً م��ن احتكاكهم بالعس��كريي�ن 

املتخصصي�ن، إنه وضع مضم�ون في�ه الف�وز والنج�اح.

إن املؤهــالت األكادمييــة التي يحصــل عليها خريجو 

جامعة الدفاع الوطنــي معتمدة، ويعتد بها عاملياً، ما 

هــي فرص منح هذه املؤهــالت لخريجي الكليات أو 

الجامعات خارج الواليــات املتحدة األمريكية يف حال 

تطبيق منهاج يتم تطويره من قبل كوادركم التعليمية 

رئيس الجامعة مع مجلة درع الوطن
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نحـن فـي جامعـة 
الدفـاع الوطنـي ال 

منلـك الصالحـية 
مـن حكومتنـا 
أو وزارة الدفـاع 

ملنـح أي اعتمـاد، 
إننا نحصل علـى 

اعتمادنـا مـن احتـاد 
الواليـات الوسطـى

وإرشافهــم عليــه طبقاً ملعايــري االعتــامد األكادميي 

املطبقة لديكم؟ 

نح�ن ف�ي جامع�ة الدف���اع الوطن�ي ال منل�ك الصالح�ية 

م���ن حكومتن���ا أو وزارة الدف�اع ملن���ح أي اعتم�اد، إننا 

نحص��ل عل�ى اعتامدن�ا م�ن اتح�اد الوالي�ات الوس��ط�ى، 

وه�ذه ه���ي الطريق�ة الس��ائ�دة يف الوالي�ات املتح�دة، 

فه�و االعتم�اد اإلقليم�ي لدرج�ة املاجستي�ر.

يتقلد العديد من خريجــي جامعتكم من دول العامل 

وظائــف قياديــة مرموقة ســواء كانوا عســكرين أو 

مدنين، كيف تتواصل الجامعة مع هؤالء وغريهم من 

الخريجن؟ وما هي األهداف من هذا التواصل؟

ميتل���ك مكتبن�ا الدول���ي للطلب�ة ش��بك�ة كب�رى قام�ت 

جامع���ة الدفاع الوطن�ي ببنائه�ا رس��مي�اً، ولك�ن توج�د 

أيض�اً العديد من الشبك�ات غري الرسمي�ة تح�ت السط�ح، 

كام يوج�د كذل�ك ملرك�ز الدراس�ات اإلسراتيجي�ة للش�رق 

األدن�ى و جن�وب آس��يا مرك�ز شبك�ات كبي�ر للخريجي�ن، 

وتتمث���ل فكرتن�ا الكب�رى ف�ي أخ�ذ ش��بكة ه�ذا املرك�ز 

للخريجي�ن ودمجه�ا مع شبك�ة خريج�ي جامع�ة الدف�اع 

الوطن�ي، وم�ن ثم دمجه�ا م�ع املراك�ز اإلقليمي�ة األخ�رى 

بحي�ث يتم توسع�ة شبكتنا أو شبكاتن�ا.

 NESA يعــد مركــز الــرشق األدىن وجنــوب آســيا

مــن املراكز املهمــة يف العامل التي تعنى بالدراســات 

اإلســرتاتيجية يف العامل العــريب، وأصبح أيضــاً مهتامً 

باألنشــطة التعليمية العســكرية يف املنطقة، ما هي 

رؤيتكم املستقبلية حول هذه الخطوة؟

لدين��ا اتص�االت م���ع منظم�ة حل�ف ش��م�ال األطل�يس 

)النات���و(، وكذل�ك م���ع منطق�ة آس��يا-املحي�ط اله�ادي 

واملحي�ط الهن�دي، ولذل�ك فإنن�ا نتطل�ع دوم�اً إىل ط�رق 

لتطوي�ر اهتاممن�ا التعاوين املش��رك يف التعليم، وتطوي�ر 

الق�ادة واألم�ن والس�الم الدوليي�ن، إننا نبحث دوم�اً عن 

ط�رق للتعل�م م�ن املؤسس��ات األخ�رى، فنحن مؤسس�ة 

تعل�م، وفي��ام يتعلق باإلم�ارات العربي��ة املتح�دة فإنن�ا 

نهنئك���م ونش��ي�د بخطوتك���م الكب�رى لتأس��يس كلي�ة 

الدف���اع لديك��م. وإنن�ا نتطل���ع قدم��اً للرشاكة معكم 

والتع�اون إىل أقص�ى حد ممك�ن.

كيــف توضح العالقة بن مركــز الرشق األدىن وجنوب 

آسيا NESA وكلية الدفاع الوطني األمريكية؟

أود التأكيد عىل م���دى التقدي�ر ال�ذي نكن�ه لدولتكم 

وعل���ى صداقتن�ا ورشاكتنا معك���م، إن جامعة الدفاع 

الوطن��ي تعد ف���ي الواقع مؤسس���ة متمي���زة لبن�اء 

تل���ك الرشاكة يف مج�االت التعلي��م، وتطوير القي�ادة، 

وتقدي��م أفك�ار يف األم���ن يف ذل�ك املج���ال بكامل�ه، 

وقناة االتص�ال للقي���ادة يف بلدك�م مع جامع�ة الدفاع 

الوطن���ي ه�ي يف الواق�ع م�ن خ�الل مركز الدراس��ات 

اإلس��راتيجي�ة للش���رق األدىن و جن�وب آسيا، وتق�وم 

طبيع��ة تكوينن�ا وعملن�ا عىل أس���اس أن هذه املراكز 

اإلقليمية، مثل مرك�ز الدراس��ات اإلس��راتيجي�ة للرشق 

األدن���ى و جنوب آس��يا، تتمت�ع بصالحي���ات قانونية 

ومتويلي���ة داخ���ل نظامن��ا الحكومي، بحي��ث تعتب�ر 

مبثاب�ة املدخ�ل ملؤسس��تك�م )جامعة الدفاع الوط�ني(، 

ونح���ن نعم�ل كأعض�اء يف فريق، أو كرشكاء أو زم�الء، 

لك�ن لدينا تسلس�الت قيادة مختلف�ة.

ما هي أبرز املرتكزات التــي تضعونها يف بؤرة الرتكيز 

عىل قادة املســتقبل العســكرين عنــد تخرجهم من 

الجامعة؟  

إننا نس��تقب�ل بي�ن صف�وف طالبنا ق��ادة كباراً أمضوا ما 

يصل إىل 20 عام�اً ف�ي الخدم�ة باملس��ت�وى التكتيك�ي أو 

العمليات���ي، ولذل�ك ف�إن ه���ؤالء الطالب الذي�ن يأت�ون 

إلين�ا يتمتع�ون مبخ�زون من املوهب�ة واإلخالص والخب�رة 

والطاق���ة وإمكان�ات االرتق�اء إىل املس��ت�وى التال�ي، وما 

نس��عى لفعل�ه له�ؤالء الطلبة هو البن�اء عل�ى ما لديه�م 

عندم���ا يأت�ون ب���ه إلينا وتطوي�ره، إن م���ا نريده�م أن 

يخرج�وا ب��ه هو تصور غن���ي ومتط�ور يس��اعده�م يف 

إيج���اد ط�رق جدي�دة لحل ه�ذه املش��ك�الت املعق�دة، 

وإب���داع يف االبتك���ار، ومه��ارات متكنه��م م��ن العم�ل 

بفاعلي�ة عىل املستوى اإلسراتيج�ي البتك�ار إسراتيجي�ات 

وسياس�ات وأطر جديدة لألم�ن.

كلية الدفــاع الوطني بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

تتبــع القيــادة العامة للقــوات املســلحة، فهل هذا 

نظامكم أيضاً؟

نظامن�ا مشاب�ه متام�اً، إنن�ا تابع�ون لرئيس هيئ�ة األرك�ان 

املش��رك�ة، فه�و ف�ي الواق�ع رئيسن�ا، لكن�ه يتع�اون م�ع 

رئيس���ه وه�و وزي�ر الدف���اع، وم�ع الق���ادة القتاليي�ن 

العاملي���ن واإلقليميي�ن املختلفي���ن، فكلن�ا نعم�ل ل�دى 

رئي�س الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة.

يركــز املفهوم العــام لكليــات الدفــاع الوطني عىل 

الجانب األمني، ولكنها تســتوعب املدنين إىل جانب 

العســكرين، فهل تم توســعة هذا املفهوم ليشــمل 

العســكرين واملدنين أم أنها خصوصية  لكلية الدفاع 

الوطني بدولة اإلمارات العربية املتحدة؟

إننا نؤم�ن بق�وة ب�أن األمن الجامع�ي سيتحق�ق ويتع�زز 

بتواف���ر كاف�ة الجوان���ب والعناص���ر املختلف�ة، مبا ف�ي 

ذل�ك القط�اع الخ�اص، وه�ذا ميث�ل أساس���اً لك�ل جان�ب 

م���ن جوان�ب التعلي���م والبحث والتوعي���ة لدين�ا ف�ي 

دراساتنا هن�ا، إنن�ا نواف�ق عىل ذلك.

كــام تعلمون، لقــد بلغــت العالقة بــن الواليات 

املتحــدة األمريكيــة واإلمــارات العربيــة املتحدة 

مرحلــة من النضج والتطور غــدت فيها أمنوذجاً ملا 

ينبغي أن تكون عليــه العالقة بن العديد من دول 

العامل، كيف تســتطيع مؤسسات التعليم العسكري 

يف كال البلديــن اســتثامر هذا التطــور يف العالقات 

لتعزيز املصالح املشرتكة؟

املؤسس��تي�ن  بي���ن  العالق���ات  ه���ذه  أن  أعتق���د 

العسكريتي�ن، وه�ذه التب�ادالت، واملقاربة املشرك�ة إزاء 

ه�ذه القضاي�ا، والتعل�م واالستف�ادة م�ن بعضن�ا البع�ض، 

والشفافية، هي املستقب�ل، وهذا أم�ر سه�ل بالنسب�ة إىل 

دول تع���د أصدق��اء رائعي�ن كدول�ة اإلم���ارات العربي�ة 

املتح�دة والوالي�ات املتح���دة األمريكي�ة، وأرى أن ه�ذا 

ه�و السبيل إىل السري قدماً، وه�ذا مج�ال عظي�م القيم�ة 

الي�وم، ولكن�ه سي�زداد قيم�ة وأهمي�ة ف�ي املستقبل.

كلمة أخرية تحبون توجيهها عرب مجلة درع الوطن؟

أود أن أؤك��د عل�ى م�دى احت���رام الوالي�ات املتح�دة 

األمريكي�ة ف���ي الحقيق�ة وتقديره�ا ل�دولة اإلم�ارات 

العربي��ة املتح�دة، إننا نش��عر باالمتن���ان ألن نك�ون 

أصدق�اء لك�م، ونحن يف جامعة الدف�اع الوطن�ي نق�در 

ه�ذه العالق���ة أيض�اً، وأود أن أؤك���د م�دى تقديرن�ا 

للعالق���ات والش���راك�ات الت�ي ميكنن���ا تطويره�ا يف 

متابع�ة دراس��اتن�ا اإلس��راتيجي�ة ف�ي أمننا الجامعي، 

فاألم�ن القوم�ي الي�وم يعتب�ر أمراً واقعي�اً•
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الدعايــة للحــرب عبــر التاريـــخ
شهدت احلرب العاملية الثانية أكرب املعارك الدعائية يف تاريخ احلروب

العالقة بني الدعاية والحرب قامئة منذ زمان بعيد، فقد شكلت الدعاية أداة هجوم 

ودفاع يف الحرب، متساوية أحياناً من حيث التأثري مع أدوات القتل والتدمري، بل 

رمبا تتجاوز أعتى وسائل التدمري، لكونها قد تنفذ إىل العقول التي تتحكم بكل يشء، 

ومع بدء الحرب تطلق من جنباتها حمالت الرتهيب والتضليل والتشويه للحقائق، 

والتالعب املنظم بجميع مصادر املعلومات.

إعداد: 
لواء د.على حممد رجب
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 ومن ث��م تصبح الدعاي��ة جزءاً ال يتج��زأ من الحرب، 

وميك��ن الق��ول أن املقص��ود بالدعاي��ة الحربي��ة هو 

مجموعة األنش��طة التي تقوم بها القوات املس��لحة يف 

هذا الصدد عىل مس��توى الدعاي��ة املوجهة إىل القوات 

املعادية، قادة وجنوداً وعىل مس��توى القوات الصديقة 

نفس��ها، فيام يتعلق برفع الروح املعنوية وتحصني هذه 

القوات ضد الدعاية املوجهة إليهم من قبل العدو.

مل يح��دث يف تاري��خ العامل كل��ه أن حظيت الدعاية 

الحربي��ة باهت��امم الناس مثلام حدث خ��ال الحروب 

الحديث��ة، وذل��ك بس��بب تط��ور اإلمكان��ات التقنية 

والكف��اءات البرشية، حي��ث أصبح املدني��ون يجدون 

أنفس��هم أمام إع��ام يف الحرب، وكل طرف يس��تخدم 

أحدث ما وصل إليه العرص من األدوات والوسائل التي 

مكنت املتلقى من أن يصبح مشاركاً يف األحداث، وليس 

مجرد متابع سلبي، فأصبح قادراً عىل الدخول إىل قاعات 

صنع القرار، ووجد الناس أنفس��هم، ومن خال وسائل 

اإلع��ام املختلفة، يف قلب املعارك من خال التلفزيون، 

واألقامر الصناعية والشبكات اإلذاعية وشبكة االنرتنت.

ولق��د ش��هد القرن الع��رشون ظهور ن��وع مختلف 

اختافاً أساسياً من األعامل الحربية، وعىل الرغم من أن 

الحروب النابوليونية وحرب االس��تقال األمريكية كانتا 

نذي��راً بوصول هذه الظاهرة، بس��بب حجم ومس��توى 

املش��اركة الش��عبية، فإن الح��روب الحديث��ة يف القرن 

العرشين اختلفت بقدر ملحوظ عن الرصاعات السابقة، 

ليس فقط يف مدى اتس��اعها، وإمنا أيض��اً يف درجة تأثر 

املدنيني ومس��اهمتهم املبارشة يف أحداث خطها األول، 

وأصبح��ت الحرب ش��أناً يهم كل مواط��ن، ونضاالً من 

أجل البقاء القومي البد م��ن تعبئة جميع موارد األمة، 

العس��كرية واالقتصادية والصناعية والبرشية والنفسية 

بهدف تحقيق النرص فيه، أو تجنب الهزمية.

وفضًا عن ذلك، فقد رأى القرن العرشون أيضاً ظهور 

وس��ائل االتصال الجامهريي��ة الحديث��ة، حيث ظهرت 

إىل الوجود الوس��ائط الرئيس��ة لاتصاالت الجامهريية: 

الصحاف��ة، واإلذاع��ة، والفيلم الس��يناميئ، والتلفزيون، 

واإلنرتن��ت، فحققت ثورة االتصاالت بذلك قفزة فلكية، 

وكان امتزاج الحرب بوسائط االتصال الجامهريية هو ما 

أعطى الدعاية الحديثة للحرب أهميتها وتأثريها. 

الدعاية للحرب ىف الحروب القدمية
كان الب��رش األوائل، حتى قبل أن يتعلم��وا الكام بلغة 

ميكن التعرف عليها، كانوا يقدرون الحاجة إىل التواصل، 

س��واء ألغراض س��لمية أو حربية، وقد متكن اإلنس��ان 

القب��ي من ابت��كار أقنعة وصيحات الحرب وإش��ارات 

التهدي��د، س��واء ل��ي يخيف أع��داءه أو ل��ي يؤثر يف 

أصدقائه، وكانت تقام عىل بوابات املدن أو عىل الحدود 

أعمدة مرتفعة، ذات رؤوس مثلثة الشكل، عرفت باسم 

"النصب املنقوش��ة"، تصور امللك مع إلهه، أو مع عدوه 

امله��زوم، وغالباً ما تصحب الصورة نقوش مطولة، ومثل 

ه��ذه التذكارات، بطبيعتها االحتفالية، تش��ري إىل إدراك 

للدعاي��ة بعد وق��وع الحدث، أما الش��عارات والدروع 

املزخرفة وما يش��بهها فتظهر استخدام الدعاية يف أثناء 

املعرك��ة، وكان��ت النصب تقام غالباً عن��د نقاط دخول 

الغ��زاة ل��ردع الهج��امت يف املس��تقبل، والنصب كان 

يق��وم بتذكري الغ��زاة بقوة الجيش املدافع ووحش��يته، 

ويف منتصف القرن الراب��ع عرش قبل املياد، حينام كان 

األشوريون يتحدون البابليني عىل السيادة، جلبوا معهم 

الرتانيم والقصائد البطولية الحربية.

وكان الدين مبدئياً هو املصدر الذي اس��تمدت منه 

الدعاي��ة املتعلقة بالنتائج املتوقعة للحروب الوش��يكة، 

وكان اس��تحضار اآللهة وس��يلة مث��ىل للمحافظة عىل 

س��لطة ومكانة الكه��ان يف مجتمع تحكم��ه الخرافات، 

ولكنه أيضاً كان وس��يلة مناس��بة لرف��ع املعنويات قبل 

القتال إذا ما كان الكهنة وامللوك عىل رأي واحد، وكانت 

النقود املعدنية وس��يطاً مهامً من وسائط حمل الدعاية 

الرومانية، ووس��يلة مثينة لنرش صور مرئية لانتصارات 

الرومانية يف كل أنحاء اإلمرباطورية. 

الدعاية للحرب يف عرص البارود والطباعة
لقد ق��در لظهور الب��ارود يف نهاية الق��رن الرابع عرش 

أن يغ��ري وجه املع��ارك تغي��رياً عميقاً، غ��ري أن اخرتاع 

Gutenberg Johannes للمطبع��ة فتح البوابات أيضاً 

أمام فيض��ان النمو الهائل لكل أن��واع اإلقناع املكتوبة، 

التي مل تكن الدعاية للحرب أقلها أهمية، ويعود الفضل 

إىل الكت��ب حيث أصبحت "حقائق" الحرب أقرب مناالً 

للن��اس الذين مل يكونوا قد ألفوا الحرب كحقيقة فعلية، 

فق��د انترشت الص��ور للحرب وللعملي��ات الحربية بني 

جم��وع عريضة من القراء، لي تؤثر يف الخيال الجمعي 

بدرج��ة مل يك��ن أبداً يف مق��درة النص��ب التذكارية أو 

الرس��وم الجامدة الساكنة يف الزمان واملكان أن تحققها، 

فض��اً عن أنه أصبح باإلمكان إعادة إنتاج الصور املرئية 

بهدف نقل األفكار إىل جمهور أوس��ع بكثري من أي زمن 

س��ابق، وقد أدى طبع الخرائط وما تحقق من تقدم يف 

علم رس��مها إىل املزيد من اتس��اع آف��اق خيال الحكام 

واملحكومني معاً مام س��اعد عىل جعل األماكن البعيدة 

يف متناولهم.

كان القرن الس��ابع عرش قرناً م��ن التجديد واالبتكار 

بسبب حجم الدعاية الضخم فيه، وكانت حرب الثاثني 

عاماً خطاً فاصاً يف التاريخ بسبب ما شهدته من تهويل 

الدعاية، وكانت غالبية رصاعات القرن الس��ابق ما تزال 

عىل أشدها ومع هذا، فقد كانت أوروبا عىل عتبة ثورة 

يف املجال العس��كري، وكانت مفاهيم العصور الوسطى 

ع��ن العمليات الحربية قد اختفت م��ع مجيء البارود 

وتزايد دور رجال املدفعية ورم��اة البنادق، وعىل ضوء 

ه��ذه الخلفية  ينبغي أن ننظ��ر إىل الدعاية الحربية يف 

ح��رب الثاث��ني عام��اً )1618 - 1648( يف أوروبا، فإذا 

كانت أه��داف الحرب قد طرح��ت وراء القناع القديم 

للدي��ن، فابد أن يذهب الكث��ري من الفضل يف ذلك إىل 

الش��عراء وكتاب األغ��اين ومؤلفي الكتيبات والرس��امني 

الذي��ن وصل��ت أعامله��م إىل كل طبق��ة م��ن طبقات 

املجمتع تقريباً، وبعد ثاثني عاماً من الرصاع، كون القلم 

والس��يف تحالفاً قوياً، اعرتف فيه كل منهام بأن النجاح 

مستحيل أن يتحقق أليهام دون اآلخر، وعىل الرغم من 

أن��ه مل يكن مثة جديد يف هذا املزج بني األعامل القتالية 

والدعاي��ة، ف��إن ما ميز هذه املرحلة ه��و مدى العمق 

الذي وصله هذا التحالف، ومدى االتس��اع الذي حققه 

توزيع امل��واد الدعائية إىل درجة جعل��ت تلك املرحلة 

نقطة تحول مهمة يف تاريخ الدعاية للحرب.

الدعاية الحربية يف الحرب العاملية األوىل
انطلق��ت قاطرة التغ��ري التاريخي بكام��ل رسعتها عام 

1914 بالنس��بة لكل من الح��رب والدعاية، وكانت كل 

من بريطانيا وأملانيا هي أفضل رشيك تجاري بالنس��بة 

لألخرى، وعندما نشبت الحرب أصبح من الرضوري لكل 

119 |  يونيو 2013 |  العدد 497  |



منه��ام أن تعوض خس��ارتها عن طريق زي��ادة تجارتها 

وتبادله��ا التجاري مع أس��واق الواليات املتحدة رسيعة 

االتس��اع، أو األفضل م��ن ذلك كثرياً، إقن��اع األمريكيني 

مبش��اركتها قضيتها، ولي تش��ن هذه الحملة الدعائية 

البالغة الحساسية بهدف أن تضمن التعاطف األمريي، 

فق��د أقام��ت الحكوم��ة الربيطانية مكتباً رسي��اً إلدارة 

الدعاية الحربية، وكان��ت هذه اإلدارة هي أكرث الفروع 

أهمي��ة يف ش��بكة الدعاي��ة الربيطانية في��ام بني عامي 

1914 و 1917، وكان عمله��ا بال��غ الرسية، ولقد كانت 

الحكايات عن األعامل الوحشية من األساليب التي طاملا 

اس��تخدمها أبطال الدعاية الحربي��ة وقدروها، ومل تكن 

الحرب العاملية األوىل استثناء من هذه القاعدة.

وحامل��ا دخ��ل األمريكيون الح��رب، أقام��وا إدارتهم 

الدعائي��ة الخاصة باس��م "اللجنة العام��ة لإلعام" التي 

عرفت بالحروف األوىل من اسمها C.P.I  ، وكانت هذه 

الهيئة مسؤولة عن الرقابة والدعاية.

وقس��مت اللجنة إىل قس��مني: القس��م املحي الذي 

ح��اول تعبئة أمريكا من أج��ل الحرب، والخارجي الذي 

انقس��م بدوره إىل مكتب الصحاف��ة الخارجية ومكتب 

خدم��ة الاس��لي والربق، ومكت��ب األق��ام الخارجية، 

وأرشف القس��م الخارجي عىل مكاتب يف أكرث من ثاثني 

دولة وراء البحار، وتعامل أكرث من عرشين قسامً أخرى 

مع الجوانب التخصصية األخرى من العمل.

ومل��ا كان املذي��اع ما يزال - إىل ح��د كبري- يف مرحلة 

اإلرس��ال القائم عىل شفرة "مورس"، فقد أنشئت شبكة 

م��ن املتحدثني عرفت باس��م "رجال الدقائ��ق األربع"، 

الذي��ن تولوا إلق��اء مليون خطاب، م��دة كل منها أربع 

دقائ��ق، تص��ل إىل ما يقرب م��ن 400 مليون نس��مة، 

وق��د كانوا ناجح��ني نجاحاً باهراً يف إثارة املش��اعر ويف 

زيادتهم لنسبة ومس��توى املشاركة الشعبية يف الحرب، 

ويف ترويجهم ملبيعات س��ندات الحرب، والتشجيع عىل 

التط��وع والتجني��د يف الجيش، وتعرض��ت أمريكا أيضاً 

لقصف كثي��ف بامللصق��ات والصور واملع��ارض، بينام 

وظفت رشكات اإلعان األمريكية، التي كانت قد بذلت 

الكثري قبل الحرب، لي ترتاد طريق األس��اليب الحديثة 

يف التس��ويق والتوزيع، وظفت هذه الرشكات لي تضع 

خربتها املهنية فائقة االحرتاف يف خدمة الحرب.

وكان��ت صناع��ة الص��ور املتحرك��ة األمريكي��ة تربز 

برسع��ة بوصفها األكرث ق��وة يف العامل، نتيج��ة ملا أنزلته 

الحرب م��ن آثار بإنتاج األف��ام األوروبية، وكانت هذه 

الصناعة قد انتقلت من نيويورك إىل هوليوود، فغمرتها 

الس��عادة أن تتقدم ملس��اعدة الحكومة من خال لجنة 

صناع��ة الصور املتحركة للتع��اون الحريب، وجاءت أفام 

الجاسوسية بالتهديد األملاين إىل األرض األمريكية نفسها، 

بينام س��اعدت أفام عىل املحافظة عىل املناخ الش��امل 

للمشاعر املعادية لألملان، ومع وجود جمهور من النظارة 

يصل إىل 80 مليون نس��مة كل أسبوع، إضافة إىل تقدير 

متزايد لدور الس��ينام وقدرتها عىل اإلقناع واإلعام، فإن 

اللجنة العامة لإلعام مل يكن بوسعها أن تتجاهل رشائط 

الس��ينام باعتبارها وسيلة للدعاية، وفضاً عن ذلك فقد 

كانت الوس��يلة الرئيس��ية لتوزيع دعاية األعداء، حتى 

شهـد القــرن 
العشريــن ظهـــور 

نـوع خمتلــف اختالفًا 
أساسيــًا مــن 

األعمـــال احلربيــة

جوزيف غوبلز بني جموع من الناس يحيونه تعبرياً عن حبهم وتأيدهم لهاستخدمت القوات األمريكية ميدان القتال للدعاية املبارشة

كانت حرب الثالثني عاماً خطاً فاصالً يف التاريخ بسبب ما شهدته من تهويل الدعاية 
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قرب نهاية عام 1918 هي البالونات ال الطائرات.

وكانت الدعاية األملانية سيئة التنظيم والتنسيق منذ 

البداية، عىل رغم اس��تعداد أملانيا املسبق للحرب، وكان 

ملكتب الصحافة األملاين وظيفة مزدوجة تتمثل يف إمداد 

الصحافة األملانية بأنباء الحرب، وتنسيق عمليات رعاية 

املعنوي��ات واملحافظ��ة عليها يف الداخ��ل وبني الجنود، 

وعىل العكس مام فعل��ه الربيطانيون، الذين فصلوا بني 

اإلدارات القامئة بالعمل يف ه��ذه املجاالت التخصصية، 

كانت الهيئة األملاني��ة، بتكليفها املزدوج، مثقلة بالعمل 

دون تحدي��د لوظيفته��ا، فاختارت أن ترك��ز عىل أخبار 

الحرب بأكرث م��ن تركيزها عىل املعنوي��ات، األمر الذي 

أس��فر عن اكتش��اف أن املعنويات ق��د أهملت إهامالً 

خطرياً، وذلك حينام بدأت دعاية الحلفاء تتصاعد خال 

عام��ي 1917 و 1918 ولذل��ك فقد ج��اءت املحاوالت 

األملانية لشن حمات الدعاية املضادة متأخرة للغاية. 

الدعاية يف الحرب العاملية الثانية
ش��هدت الحرب العاملي��ة الثانية أكرب املع��ارك الدعائية 

يف تاري��خ الح��روب، فطوال س��ت س��نوات اس��تخدم 

جميع األطراف املش��اركة يف الحرب الدعاية عىل نطاق 

تتض��اءل باملقارنة مع��ه جميع الرصاع��ات األخرى، مبا 

يف ذل��ك الحرب العاملي��ة األوىل نفس��ها، وحينام دخل 

األمريكي��ون الح��رب أمك��ن للجنة التنفيذي��ة للحرب 

السياس��ية يف بريطانيا أن تحصل عىل جهاز قوي للبث 

اإلذاعي عىل املوجة املتوس��طة، وق��د أعان هذا الجهاز 

اللجنة عىل الوصول إىل أجهزة املوجة املتوس��طة األكرث 

ش��يوعاً بكثري بني غالبية الس��كان املدنيني األملان، عىل 

الرغم من العقوبات القاس��ية التي كانت توقع عىل من 

يلقى القبض عليهم لس��امعهم للدعاي��ة األجنبية، وقد 

حاولت اإلذاعات التي بثت عن طريق جهاز اإلرسال أن 

تنسف الوالء للنظام النازي عن طريق خفض ما يقدمه 

املدنيون للمجهود الحريب.

ولقد ميز األمريكيون بني الدعاية البيضاء والسوداء، 

ولهذا الس��بب فق��د أقاموا منظ��امت منفصلة، فاملادة 

الس��وداء يعالجه��ا ويتعام��ل فيه��ا مكت��ب الخدمات 

االس��رتاتيجية، أم��ا البيضاء فهي م��ن اختصاص مكتب 

االس��تعامات الحريب، وكان من الواض��ح أن األمريكيني 

كرهوا كلمة "دعاية" بقدر ما كان يحرتمها الربيطانيون، 

وق��د أفرد األمريكي��ون رسباًً خاصاً من الق��اع الطائرة 

للقيام فقط مبهمة ش��ن غارات إسقاط املنشورات، ويف 

نهاية الحرب كان األمريكيون يس��قطون أكرث من سبعة 

مايني نس��خة من املنشورات كل أس��بوع فوق أوروبا 

املحتلة، وقد مهدت هذه املنشورات طرق غزو كل من 

صقلية وإيطاليا، واستخدمت استخداماً واسعاً يف فرنسا، 

إضافة إىل "جريدة هوائية" أصدرها مكتب االستعامات 

الح��ريب بعنوان  "أمريكا يف الح��رب"، وقد تلقت املدن 

األملانية جريدة "العلم املزين بالنجوم"، وحظي التوزيع 

بدع��م قوي باخ��رتاع قنبلة مونرو، وه��ي جهاز يحمل 

أكرث من 80 ألف منش��ور تنطلق يف الهواء عندما تهبط 

القنبلة إىل ارتفاع ألف قدم، وكانت املنشورات والجرائد 

محملة بالحقائق إىل حد كبري، عىل رغم أن البعض منها 

كان يحم��ل خرائ��ط وأدلة إىل املم��رات والطرق اآلمنة 

لتش��جيع الجنود عىل االستس��ام أو الهرب من الخدمة 

العسكرية.

أما اإلنج��از العظيم اآلخر للمجهود الدعايئ األمريي 

يف زم��ن الحرب فيكمن يف املس��اهمة التي حظيت بها 

املعنويات األمريكية ومعنويات الحلفاء عىل السواء من 

جانب هوليوود، أو باألحرى م��ن جانب صناعة الصور 

املتحركة األمريكية، وحاملا أنش��ئ مكتب االس��تعامات 

الحربية يف ش��هر يوني��و عام 1942 أص��درت الحكومة 

األمريكي��ة دلي��اً موجه��اً إىل هولي��وود يض��م أن��واع 

املوضوع��ات التي ميك��ن أن تخدم املجه��ود القومي، 

وهي:

- توضيح وتفسري ملاذا يحارب األمريكيون

- تشجيع العمل واإلنتاج

- رفع املعنويات يف الجبهة الداخلية

- وصف األمم املتحدة وشعوبها

- تصوير بطوالت القوات املسلحة

وكانت الدعاية الس��وفييتية تقر م��ن خال املكتب 

الس��يايس للحزب الشيوعي لاتحاد السوفييتي، وترشف 

عليه��ا إدارة الدعاية واإلث��ارة التابعة للجن��ة املركزية، 

ويديره��ا مكت��ب االس��تعامات الس��وفييتي الحديث 

التأسيس، وكانت األفام ذات املوضوعات التاريخية مثينة 

بشكل خاص، وقد اس��تخدم جميع األطراف املتحاربني 

التاريخ بوصفه أداة لحمل الدعاية السينامئية، ولكن مل 

يفعل أحد ذلك بقدر ما فعله الروس.

يرجع سقوط األمريكيني فريس��ة للمفاجأة يف "بريل 

هاربور" إىل حملة املعلومات اإلعامية املضللة التي قام 

بها اليابانيون فيام بني عامي 1939 و 1941، وقد نفذت 

الدعاية اليابانية أو "حرب األفكار" كام يفضل اليابانيون 

أن يسموها، بواس��طة منظامت عدة )فلم تختلف عام 

كان قامئاً يف بريطانيا وروسيا والواليات املتحدة(، ووجد 

له��ذا الغ��رض "مكت��ب اإلرشاف عىل الفك��ر" يف وزارة 

التعليم منذ عام 1932.

ويف أملانيا النازية كان الس��كان املدنيون قد خضعوا 

ألك��رث حملة دعائية ش��موالً وعمقاً ش��هدها العامل عىل 

اإلطاق، وهي الحملة التي وصف��ت بأنها الحرب التي 

كسبها هتلر، ومع ذلك فمن الصعب كام يف حالة اليابان، 

التمييز ب��ني دور النزعة الوطنية وب��ني دور الدعاية يف 

اخرتاع جوتنربغ للمطبعة فتح املجال للدعاية املكتوبة يف الحرب

 Gutenberg اخرتاع
Johannes للمطبعة 

فتح األبواب أمام 
فيضان النمو الهائل 

لكل أنواع اإلقناع 
املكتوبة
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دفع الناس إىل القتال حت��ى النهاية املريرة. وكان هتلر 

قد أعلن يف عام 1923 بعد فشل "انقاب" ميونيخ الذي 

حاول القيام ب��ه، قائاً: الدعاية، الدعاي��ة، الدعاية، إن 

الدعاي��ة هي كل يشء"، وكان "العبقري الرشير" الكامن 

وراء كل ه��ذا ه��و بالطب��ع Goebbels  Josephالذي 

اعترب أن هتلر هو اإلنس��ان الوحيد غري القابل لإلفساد، 

فخلق أس��طورة "مب��دأ الزعيم" ونس��جها حول الرجل 

الذي قال عن��ه "إن كلمة واحدة كاذبة مضللة أو قذرة 

مل تع��رب ش��فتيه"، ومل يحدث إال ق��رب نهاية الحرب أن 

بدأت الش��كوك تراود عقله بش��أن احتامل خطأ خرافة 

الزعيم التي خلقها بنفس��ه، ويف مارس عام 1933 أصبح  

Goebbelsاملس��ؤول األول عن الوزارة الجديدة لشؤون 

الدعاي��ة والتنوير )R.M.V.P( ، وطوال األعوام الس��تة 

التالية قام بتنظيم وتنس��يق حملة دعائية اس��تهدفت 

الش��عب األمل��اين إلع��داده لتحقيق ه��دف وحيد هو 

اس��تعادة مكان أملاني��ا "الصحيح وامل��رشوع" يف العامل، 

ومن أجل الوصول إىل هذه الغاية امتدت فروع الوزارة 

الجديدة إىل كل جوانب الحياة األملانية.

ومن بني جميع وس��ائل االتص��ال الجامهريية كانت 

أفام الس��ينام هي محور اهتامم هتلر وجوبلز، وكانت 

الجرائد الس��ينامئية هي التي تولت عملية إقناع الناس 

بعدال��ة القضي��ة األملانية، وبأمجاد التفوق العس��كري 

األمل��اين يف س��نوات الحرب األوىل، وكان��ت املوضوعات 

الكربى للحم��ات الدعائية األوىل قد وجهت ضد أعداء 

أملانيا العس��كريني، وبوجه خ��اص إىل بريطانيا، وبذلت 

املحاوالت لبذر بذور الشقاق والخاف بني الحلفاء، مع 

إش��اعة اتهامات م��ن نوع "إن بريطانيا س��وف تحارب 

حتى آخر رجل فرنيس". 

الدعاية الحربية يف حرب فيتنام
مل يزح��ف ال��رصاع الفيتنامي عىل شاش��ات التلفزيون 

األمريي إال بالتدريج، وبش��كل يعكس خطوات التورط 

األمري��ي يف الحرب، ويف ع��ام 1963 كان يف فيتنام 16 

ألف جندي أمريي ونحو عرشين مراسًا حربياً، وعندما 

حل ع��ام 1968 كانت ه��ذه األرقام ق��د بلغت نصف 

مليون رجل و 637 مراس��اً، وكانت تلك هي أول حرب 

تدور أمام آالت تصوير التلفزيون، وكان تأثريها يف الرأي 

ع��ام األمري��ي "والعاملي" ويف الحكومات عىل الس��واء 

تأث��رياً عميقاً، لق��د ظهرت الص��ور التلفزيونية للرهبان 

املحرتقني واألطفال املقتولني بالنابامل ومقاتي الفيتكونج 

يف أثناء إعدامه��م، وظهرت كل هذه الصور وغريها كل 

ليلة يف غرف املعيش��ة يف منازل املدنيني البعيدة بعداً 

قصي��اً عن جبهة القت��ال، فجعلت الح��رب الفيتنامية 

أك��رث حرب "مرئية" يف التاري��خ، وحينام قام التلفزيون 

بتغطي��ة أول حروبه يف فيتنام، فق��د أظهر أن الحرب 

حقيق��ة مرعبة بدرجة مل تألفها البرشية، وقامت بذلك 

حالة جديدة البد من دراس��تها ب��كل تأكيد، وهي أن 

هذه التغطية اإلعامية للحرب كانت حاس��مة يف دفع 

األمريكيني إىل رفض هذه الحرب.

الدعاية الحربية يف الح��رب األمريكية عىل 
العراق 

يف نفس الوقت الذي بدأ فيه حش��د القوات األمريكية، 

توجهت مجموعة من خرباء ومخططي الدعاية الحربية 

والحرب النفسية، التابعني للمجموعة الرابعة للعمليات 

النفس��ية، لوضع خطط العمليات النفسية االسرتاتيجية 

والتكتيكية، التي س��تمهد لعملي��ات القتال وتصاحبها، 

وش��ارك يف وضع هذه الخطط - يف مرحلة من املراحل- 

عدد من الخرباء غري األمريكيني، وذلك للتنسيق وتوزيع 

األدوار، خاصة يف املوضوع��ات التي تتعلق بالقومية أو 

العروبة أو اإلسام....الخ، وهي موضوعات ما كان ميكن 

ألمري��كا تناوله��ا يف دعايتها املوجه��ة أو املضادة، وكان 

الهدف االس��رتاتيجي لخطة الدعاية والحرب النفس��ية 

تحطيم إرادة القوات العراقية عىل النحو الذي يس��لبها 

القدرة عىل االس��تمرار باملقاوم��ة، أي دفعها إىل اليأس 

الذي يؤدي إىل اإلحباط ثم االنهيار واالستسام، ولتحقيق 

ذلك قامت مجموعة العمليات النفس��ية التابعة لقيادة 

العمليات الخاصة بالدعاية املوجهة إىل صدام حس��ني، 

والتي تس��تهدفه باعتباره القائد العام للقوات املسلحة، 

وصاح��ب القرار يف كل ما يتعل��ق بعملياتها، إضافة إىل 

الدعاية املوجهة إىل القوات العراقية، والتي أطلق عليها 

"التخريب الدعايئ لرضب معنويات الحش��ود يف الجبهة 

املقابلة"، وكانت املهمة س��هلة ميسورة، خاصة بعد أن 

قامت طائرات ق��وات التحالف يف غاراتها األوىل بتدمري 

محطات الراديو والتلفزيون يف العراق، وبات العراقيون 

نهباً للشائعات.

وهناك عرشات القصص التي نرشتها وس��ائل اإلعام 

األمريكية )كقصة تلك القوة التي أرسلت الغتيال صدام 

حس��ني، ولكن س��وء األحوال الجوية حال دون ذلك....

ال��خ(، كان اله��دف منها هو " تخويف" صدام حس��ني 

م��ن خال التأكي��د له بأن املخاب��رات األمريكية تعرف 

كل يشء عنه، وتعرف تفاصيل حياته اليومية ودقائقها، 

كذلك اس��تخدمت الدعاية األمريكية أس��لوب التمويه 

والتضليل، كأن تقوم بنرش سيناريوهات الحرب وتكتيك 

العمليات ومحاور الهجوم، وذلك بقصد رصف العراقيني 

عن األهداف العسكرية الحقيقية للعمليات العسكرية 

للحلفاء.

واستخدمت القوات األمريكية ميدان القتال للدعاية 

املب��ارشة، وكان الرتكي��ز واضحاً عىل اس��تخدام مكربات 

الص��وت واملنش��ورات التي أس��قطتها الطائ��رات فوق 

الجن��ود العراقيني، تدعوه��م لاستس��ام، وتحدد لهم 

الطرق التي يس��لكونها للفرار، أما الرسومات والعبارات 

التي تضمنتها املنش��ورات فقد جرى تصميمها مبعاونة 

خرباء يجيدون اللغة العربية، والعبارات التي كانت تذاع 

من خال مكربات الصوت كانت تس��تخدم فيها أرشطة 

توزيع املنشورات عىل املواطنني كأحد خطط الدعاية الحربية

 كان الهدف 
االسرتاتيجي خلطة 

الدعاية األمريكية 
حتطيم إرادة 

القوات العراقية 
لسلبها القدرة على 

املقاومة
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 هو وزير الدعاية السياسية يف عهد أدولف هتلر وأملانيا 

النازية، ومؤس��س فن الدعاية السياسية ورفيق أدولف 

هتلر حت��ى الدقائق األخرية من حياته وأحد أبرز أفراد 

حكومته لقدراته الخطابي��ة، وهو أحد أبرز من وظفوا 

واس��تثمروا وس��ائل اإلع��الم يف الحرب، انض��م يف عام 

1922 للحزب النازي، والطريف أنه كان من املعارضني 

لعضوي��ة هتلر يف الح��زب عندما تق��دم األخري بطلب 

للعضوي��ة، إال أنه غري وجهة نظره تجاه هتلر فيام بعد 

وأصبح م��ن أنصاره ب��ل وأحد موظفي��ه، لعب غوبلز 

دوراً مهامً يف ترويج الفكر النازي لدى الش��عب األملاين 

بطريقة ذكية، وقبي��ل إقدامه عىل االنتحار ويف الفصل 

األخ��ري من الح��رب العاملية الثانية عين��ه هتلر ليكون 

مستشار أملانيا كام اتضح يف وصية هتلر الخطية، إال أن 

الحلفاء مل يعرتفوا بوصيته بعد سقوط الرايخ الثالث. 

ه��و الذي قال: "كلام س��معت كلمة مثق��ف أو ثقافة 

تحسست مسديس" كام إنه صاحب آلة الدعاية النازية 

وال��ذي صور أدولف هتلر لألملانيني عىل أنه املنقذ لهم 

وألملانيا، ويتعني اإلش��ارة إىل أنه مبامرساته شكل فصالً 

دموي��اً من فصول محاك��م التفتي��ش يف التاريخ، وهو 

صاحب شعار شهري يقول: "اكذب حتى يصدقك الناس" 

غري أن��ه كان صاحب الكذب املمنه��ج واملربمج يعتمد 

الرتوي��ج ملنهج النازي��ة وتطلعاتها، ويه��دف لتحطيم 

الخص��وم م��ن الجان��ب اآلخر، ورغ��م الع��داء الغريب 

للنازي��ة، إال أن جوبلز يعد مؤس��س مدرس��ة إعالمية 

مستقلة بذاتها.

جـوزيـــف غوبـلــز 

1945 - 1897

مس��جلة بأصوات عراقي��ة )م��ن األرسى أو املناهضني 

للنظام العراقي(، فضاً عن اس��تخدام اللغة اإلنجليزية، 

يف بعض الحاالت، وهذا األسلوب يف العمليات النفسية، 

نجح يف تحقيق الهدف منه إىل حد بعيد.

ومل تك��ن الدعاية العراقية املوجهة إىل قوات الحلفاء 

الغربيني مؤثرة، ذلك ألن الوصول إليهم مل يكن ميسوراً 

إال م��ن خال وس��يلة اإلذاع��ة بالرادي��و، وقد خصص 

العراقيون موجة إذاعية ناطقة باإلنجليزية، هي "صوت 

الس��ام"، أما الوس��ائل األخرى من مطبوعات وأرشطة 

مس��موعة أو مرئية، فلم يكن اس��تخدامها ممكناً، نظراً 

ألن العراقي��ني مل يكن باس��تطاعتهم توصيلها إىل قوات 

الحلفاء بأي طريقة من الطرق، وعىل ذلك ركزت الخطة 

األمريكي��ة للحيلول��ة دون وصول أي تش��ويش ذهني 

أو فك��ري لقواته��م، وقد كانت الوس��يلة إىل ذلك هي 

الرتكي��ز عىل تلبية احتياجات الجنود الش��خصية بتأمني 

كافة االحتياجات التي ترب��ط املحاربني بأرسهم وأرض 

الوطن، ومن ذلك خدمات الربي��د والهواتف، باإلضافة 

إىل هذا فقد خصصت وحدات الشؤون العامة عدداً من 

الفرق املوس��يقية، تم توزيعه��ا عىل عدد من الوحدات 

العس��كرية املختلفة، وقد نجح��ت تلك الفرق يف إقامة 

مئات الحفات الرتفيهية مع زيارات خاصة لنجوم الفن 

والغن��اء األمريكيني، وكان هناك نحو 2000 رجل وامرأة 

يعملون يف مجال التوجيه الديني.

كلمة أخرية
قد ال تستطيع الدعاية كسب الحروب، ولكنها تستطيع 

متهي��د الطري��ق إىل النرص، كام أنها ال تس��تطيع إخفاء 

الهزمية• 

املصادر:

فيليب تايلور-  ترجمة: سامي خشبة-  قصف 

العقول، الدعاية للحرب منذ العامل القديم حتى العرص 

النووي.

سامية أبو النرص، اإلعام والعمليات النفسية يف ظل 

الحروب املعارصة واسرتاتيجية املواجهة، دار النرش 

للجامعات.

 Powers of Persuation, History Today,- 

10/1999

www.alsabaah.com- 

http://kamalalawneh.maktoobblog.com- 

http://rmiraq.com- 

املنشورات التي كان لها األثر الكبري عىل الشعوب يف الحرب

جوزيف غوبلز يف أحد خطاباته الهامة
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احلماية القانونية حلقوق األطفال ذوي اإلعاقة
رعاية األطفال ذوي اإلعاقة أولوية يكفلها القانون

إعداد: يوسف جمعة احلداد

تش��كل الطفولة ج��زءاً كبرياً من املجتم��ع، و هي تعد 

فئ��ة ضعيفة من حيث أنها ليس لها القدرة عىل معرفة 

حقوقه��ا خاص��ة و أن خصائصها تقت��ي وضع أدوات 

رعاي��ة غري عادية، نظ��راً ألنها تتع��رض النتهاكات عىل 

مس��تويات عدي��دة، وإذا كان هذا يرتاف��ق مع الحالة 

العادي��ة، فإن ذلك يجد إط��اراً خاصاً غري ذلك املوجود 

يف الحال��ة العادية، فالطفولة التي تعاين من اإلعاقة لها 

خصوصيات تجعل وس��ائل الرعاي��ة والحامية مختلفة 

نظراً لعدم قدرتها عىل التكيف أو إنعدام إس��تعدداها 

لإلندم��اج داخل املجتم��ع مام يتطل��ب تضافر جهود 

وتع��اون جدي ب��ن جميع األط��راف س��واء األفراد أو 

املجتم��ع أو الدولة أو الهيئ��ات الدولية من أجل خلق 

بيئة مالمئ��ة تؤدي باألطف��ال ذوي اإلعاقة إىل التكيف            

واالندماج عىل جميع املستويات .

واقع الحامية القانونية لحقوق األطفال ذوي اإلعاقة

أن أي اس��رتاتيجية س��واء عىل املس��توى الدويل أو 

الوطني يجب أن ترتافق مع الوقوف عىل أهم العوائق 

التي تق��ف يف وجه الضامنات القانونية الالزمة لحامية 

املعاق��ن و الحفاظ عىل حقوقه��م خاصة و أن االتجاه 

الس��ائد يفرض الخروج من املقاربة اإلنسانية املعتمدة 

عىل اإلحس��ان و الرعاي��ة إىل املقارب��ة الحقوقية التي 

تستند عل اإللتزامات التي يفرضها القانون عىل األفراد 

و املؤسس��ات من أجل إعطاء ديناميكية تشجع حامية 

األشخاص ذوي اإلعاقة .

عوائق االندماج لدى األطفال ذوي اإلعاقة

تش��كل العوائ��ق املختلف��ة حج��ر األس��اس يف وضع 

اآلليات املناس��بة لرعاية األطفال املعاقن وذلك لوجود 

الصعوبات املختلفة والتي تتنوع بن املتصلة بخصوصية 

شخصية األطفال ذوي اإلعاقة واملتمثلة يف وجود بعض 

الفئات التي ليس لها القابلية عىل االندماج االجتامعي، 

مام يجعل ذل��ك يؤثر عىل آليات الحامية املتوفرة، كام 

أن العج��ز و تحديد نس��بته من ط��رف اللجان الطبية 

يعت��ر عائقاً يف تكييف الطفل املع��اق مع اإلحتياجات 

املتوفرة لديه خاصة يف مجال التعليم، أما عىل املستوى 

الترشيعي فإن أغلب القوانن املتصلة بالتكفل باألطفال 

ذوي اإلعاقة تجد إشكاليات متعددة يف كيفية تطبيقها، 

خاصة و أن القوانن األساسية تستدعي يف غالب األحيان 

نصوص تنظيمية لرشحه��ا وتحديد كيفية تطبيقها مام 

يتس��بب يف بطء صدورها أو تأخرها، وعىل املس��توى 

 أغلب القوانني 

املتصلة بالتكفل 
باألطفال ذوي 

اإلعاقة جتد إشكاليات 
متعددة يف كيفية 

تطبيقها

اإلداري فإن البريوقراطية التي تعاين منها اإلدارة تجعل 

رعاية األطف��ال ذوي اإلعاقة ليس من أولوياتها، خاصة 

أن ه��ذه الفئة يف غالب األحيان لي��س لها القدرة عىل 

التواصل مع اإلدارات س��واء املعني��ة بالحامية أو تلك 

التي تتصل ظروف معيشتها معها .

آفاق الحامية القانونية لألطفال ذوي اإلعاقة

إن مقتضيات التكفل باألطفال ذوي اإلعاقة تقي تضافر 

الجه��ود والتعاون يف جميع املجاالت، و ذلك من خالل 

تطوير آلي��ات االندماج االجتامعي و النفيس من خالل 

املراكز املتخصصة التي تعتمد عىل الدراسات والبحوث 

التطبيقية الناجحة وربطها بالجامعات ومعاهد البحث 

العلمي ليتم االستفادة من هذه التجارب.

 لق��د أصب��ح اإلط��ار الترشيع��ي املتص��ل بحامية 

األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل عام  واملنظم تحت إطاره 

حامية األطفال ذوي اإلعاقة باعتبارها تش��كل جزء من 

املجتم��ع غري مواك��ب لتطلعات هذه الفئ��ة، غري أنه 

ومواكبة للتطورات التي تعيش��ها هذه الفئة خاصة ما 

يتعلق باملساعدة االجتامعية والتأمن.

إن وض��ع سياس��ة تضامني��ة عن طري��ق الترشيع 

أصب��ح أولوية البد منها، و ذلك للخروج من سياس��ة 

الرعاي��ة واإلحس��ان إىل إطار قان��وين حقوقي يعطى 

لألطفال حقوقهم ويفرض التزامات عىل األفراد داخل 

املجتمع، وذلك يف اتجاه��ن أولها املجتمع من خالل 

آليات الوعي والثقاف��ة التضامنية، واتجاه ثاين يتصل 

باإلدارة و الهيئات ومؤسس��ات الدولة من أجل خلق 

بيئة تضامنية متكاملة•

|  العدد 497  |  يونيو 2013  |124

شؤون قانونية



  تعريفات قانونية
وسام التقديــر - الطبقة الثانية

أوصافه:
 قرص دائري من الرونز، 

قطره 45 ملم  وبسمك 

3 مل��م  مح��اط بإطار 

وبداخله ش��كل  ب��ارز، 

نجمة سباعية تدل عىل 

اإلم��ارات الس��بع ب��ن 

بارزة،  زخرفة  رؤوس��ها 

وبداخلها نجمة سباعية 

صغ��رية باللون األخرض، 

مكتوب عليها )التقدير( 

باللون الرونزي البارز.

ش��عار  الخل��ف  م��ن 

تعلوه  املسلحة  القوات 

اإلمارات  )دول��ة  عبارة 

العربي��ة املتحدة(، ومن األس��فل عبارة )القي��ادة العامة 

للقوات املسلحة( بالخط الديواين.

شـريط الوسـام:
 م��ن القامش الحري��ري عرض 34 ملم وبط��ول 40 ملم، 

وهو من الل��ون األخرض املخطط بالل��ون الرونزي، ومن 

أس��فله علمي اإلمارات معكوسن مع ساريتن من الرونز 

محاطت��ن بإطار رفيع برونزي، ويف أع��ىل الرشيط قطعة 

معدنية بعرض 12 ملم وباللون األخرض كتبت عليها عبارة 

)وسام التقدير( باللون الرونزي البارز.

شارة الوسـام:
 من نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، مستطيلة الشكل  

بطول 34 ملم وعرض 12 ملم.

تقليد الوسام: 
يق��وم وكيل ال��وزارة أو رئي��س األركان أو م��ن يفوضانه 

بتقليد هذا الوس��ام للممنوح ل��ه أو ألحد أفراد أرسته يف 

يوم توحيد القوات املسلحة.

أسباب املنح:
مينح ملن ق��ام بتوفري معلومات أمنية أو اس��تخباراتية أو 

اس��تطالعية عن العدو ونش��اطاته مام يؤدي أو يس��اهم 

يف إفش��ال خطط��ه أو إحباط تنفيذه��ا أو متكن األجهزة 

املختصة من كش��ف أي تنظي��م أو مخطط لإلرضار بأمن 

الدولة أو القوات املسلحة.

قيمة املكافأة: 
مينح الوس��ام مقروناً مبكافأة قدره��ا 10,000 عرشة آالف 

درهم.

أوسمة وميداليات

قانون امللكية الفكرية يف اإلمارات ج/3

اس��تعرضنا يف األعداد السابقة وعىل جزئن القوانن التي 

صدرت وعرضها وزير اإلعالم والثقافة يف ش��ؤون امللكية 

الفكري��ة للحفاظ عىل الحق��وق اإلبداعية للمواطنن يف 

الدس��تور، عىل القانون اإلتحادي رقم )1( لس��نة 1972 

بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء والقوانن 

املعدة له، وعىل القانون اإلتحادي رقم )15( لسنة 1980 

يف ش��أن املطبوعات والنرش، وعىل القانون االتحادي رقم 

)40( لس��نة 1992 يف ش��أن حامية املصنف��ات الفكرية 

وحقوق املؤلف، ويف هذا العدد نس��تكمل تلك القوانن 

وهي كالتايل:

تابع املادة 1

النسخ: عمل نسخة أو أكرث من مصنف أو تسجيل صويت 

أو برنامج إذاعي أو أي أداء يف أي ش��كل أو صورة مبا يف 

ذلك التحميل أو التخزين اإللكرتوين الدائم أو الوقتي وأياً 

ما تكون الطريقة أو األداء املستخدمة يف النسخ .

التس��جيل الصويت: أي تثبيت يخاطب الس��مع ملجموعة 

م��ن األصوات املؤدية ألداء معن بغض النظر عن طريقة 

التثبي��ت، أو الدعامة املس��تخدمة، ويش��مل التس��جيل 

الصويت عملية تثبيت األصوات مع الصورة إلعداد مصنف 

سمعي برصي، ما مل يتفق عىل غري ذلك .

منتج املصنف السمعي البرصي: الشخص الطبيعي أو 

االعتباري الذي يوف��ر اإلمكانيات الالزمة إلنجاز املصنف 

السمعي البرصي، ويضطلع مبسؤولية هذا اإلنجاز.

املصنف الجامعي: املصنف ال��ذي تضعه جامعة من 

إعداد: حنان الذهب

مستند إثبات:
هذه املستندات ال ميكن أخذها إال مبوافقة الشخص الذي 
يجري التحقيق عنده، وعندما يكتش��ف قايض التحقيق 
خ��الل تحرياته مس��تندات إثبات فإنه يض��ع جردة بها 
وتختم رس��مياً، وإذا كانت هذه املس��تندات ذات قيمة 

نقدية فإنه يأمر بوضعها أمانة يف صندوق املحكمة.

نزع اليد، رفع الحيازة:
هو االس��تيالء عىل األش��ياء الت��ي كانت بت��رصف الغري، 
ويحص��ل ذلك أما بالتعكري والنزاع ع��ىل حيازته مادياً أو 
قانوني��اً، وإن نزع الحيازة أو املطالبة بإعادتها لها رشوط، 
كام يكون بنزع رهن الحيازة س��واء يف األشياء املنقولة أو 
غري املنقولة، وميكن أن يحصل بخس��ارة عنرصي الحيازة 

معاً أي بخسارة الجسم وبالتخيل عن نية الترصف.

حجز اسرتدادي:
هو تدبري احتياطي يق��رره القايض بناء عىل طلب املالك 
أو الحائز ملال منقول انتزع أو رسق منه وهو يتمتع بحق 

التمت��ع ويقي بأن يوضع هذا ال��يء تحت يد العدالة 
لغاي��ة البت بحق��ه، وهدف هذا الحج��ز أن مينع إخفاء 

هذا املنقول أو الترصف به لغاية صدور القرار القضايئ.

الخوف االحرتامي:
هي الخش��ية املقرونة باح��رتام الوالدي��ن، ويعالج هذا 
املوض��وع اإلك��راه املعن��وي املمكن أن يؤدي إىل فس��خ 
العق��ود، وأكرث ما يصادف��ه الباح��ث يف مواضيع بطالن 
الزواج بس��بب الخ��وف االحرتامي تج��اه األهل، غري أن 
القان��ون ال يأخذ بالخوف االحرتامي إال إذا كان ناتجاً عن 

قرس وخوف شديد ميكن أن يؤثر عىل رضا املتعاقد.

شاهد العقد الرسمي:
هو الذي يطلب توقيعه وحضوره لتأمن وإثبات الحقيقة 
وحجي��ة الوثائ��ق واألع��امل التي يق��وم به��ا املوظفون 
الرسميون وهو بالتايل يتدخل بالعمل املوثق ليكون ضامناً 
لهوية أصحاب العالقة عندما يكون كاتب العدل ال يعرف 

هؤالء، ولذلك يدرج اسم الشاهد وتوقيعه وهويته.

إعداد: حنان الذهب

املؤلف��ن بتوجيه ش��خص طبيع��ي أو اعتب��اري، يتكفل 

بنرشه باس��مه وتحت إدارته ويندمج عمل املؤلفن فيه 

يف اله��دف العام الذي قصد إليه هذا الش��خص، بحيث 

يستحيل فصل كل مؤلف ومتييزه عىل حده .

املصنف املش��رتك: املصنف الذي يس��اهم يف وضعه 

عدة أش��خاص س��واء أمكن فصل نصي��ب كل منهم فيه 

أو مل ميكن والذي ال يندرج ضمن املصنفات الجامعية.

املصن��ف املش��تق: املصن��ف ال��ذي يس��تمد أصله 

م��ن مصنف س��ابق الوج��ود كالرتج��امت، ويعد كذلك 

مجموعات املصنفات األدبية والفنية ومجموعات التعبري 

الفلكل��وري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار 

محتوياتها. 

الفلكل��ور الوطني: كل تعبري من املأثورات الش��عبية 

الشفوية أو املوسيقية أو الحركية أو امللموسة يف عنارص 

متمي��زة تعكس ال��رتاث التقليدي الفني الذي نش��أ أو 

استمر يف الدولة والذي ال ميكن نسبته إىل مؤلف معلوم.

امللك العام: جميع املصنفات املس��تبعدة من الحامية 

بداية، أو التي تنقي مدة حامية حقوقها املالية.
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يحت��اج بع��ض املرىض الذي��ن يعانون م��ن تلف كبري 

بالكب��د لعملية زرع، فالكبد املصابة تعيد بناء نفس��ها 

أحيان��اً، واكتش��ف أطباء ذلك يف إحدى مستش��فيات 

العاصم��ة الربيطانية من خالل متابعة مجموعة مرىض 

أجريت لهم عملي��ة نقل كبد دون إزالة الكبد املصابة 

م��ن أجس��ادهم، ويف بع��ض األحي��ان متاثل��ت الكبد 

األصلية للش��فاء متاماً، وأشارت دراسة نرشت يف املجلة 

األمريكية لنقل األعضاء إىل أن األطباء بإمكانهم معرفة 

املرىض الذين ال يحتاجون إجراء عملية نقل كبد حيث 

تشفى أكبادهم.

وتحتضن مستشفى الكلية امللكية بلندن مركزاً رائداً 

يف جراح��ات نقل الكبد، وهو واحد من املراكز القليلة 

يف العامل التي تجري عمليات تسمى »بجراحات النقل 

املس��اعدة«، ويتم تنفيذ هذه العملي��ات يف الحاالت 

الطارئة التي تتعرض فيها الكبد لفش��ل مفاجئ بسبب 

تناول جرع��ات زائدة م��ن املواد الض��ارة أو العدوى 

الفريوسية.

وال يتم اللجوء كثرياً لعمليات النقل املس��اعدة التي 

يجري االحتفاظ فيه��ا بالكبد األصيل يف حاالت تعرض 

الكب��د للتلف ع��ى مدى طوي��ل أو بس��بب تعاطي 

الكحول، وعادة ما يت��م يف عمليات نقل الكبد، إخراج 

الكبد املصابة من الجسم ثم وضع الكبد األخرى، ولكن 

يف ه��ذه العملية املعقدة يتم وضع الكبد الجديدة إىل 

جوار املصابة.

ويف أعق��اب عملي��ات نق��ل الكب��د العادية يضطر 

املريض، بقية حيات��ه، إىل املواظبة عى تناول جرعات 

من األدوية املثبطة لجهازه املناعي، لئال يلفظ الجس��م 

الكبد الجديدة، وبس��بب هذه األدوية يكون الجس��م 

عرضة لإلصابة بأمراض أخرى.

ويتم إجراء عملية النقل هذه ملساعدة املريض عى 

تجاوز املرحلة الحرجة من امل��رض، ولكن تعايف الكبد 

املصابة ال يحظى به سوى بعض املرىض فقط، إذ تقول 

الدراس��ة إن عملية النقل مل يعد لها حاجة لسبعة من 

ب��ن كل أحد عرش مريضاً، ولجأ األطباء لتحليل كيمياء 

الكبد املريضة بص��ورة تفصيلية ملعرفة االختالف بينها 

وبن األكباد التي مل تتعاف.

الدكت��ور فارون��ا ألوفيهري ق��ال »وجدن��ا أن هناك 

اختالفاً كبرياً يف جس��يامت صغرية جداً يف دماء املرىض 

الذين متتلك أكبادهم القدرة عى التعايف خالل سنوات 

ث��الث مقابل أكباد اآلخرين«، وتلك الجزيئات الصغرية 

جداً هي التي تنظم طريقة منو الكبد.

وأردف »بع��ض ه��ذه األكب��اد ب��دأت بالفع��ل يف 

النم��و مجدداً، ولهذا فبإمكانن��ا أن نقرر مجموعة من 

 األطباء بإمكانهم 
معرفة املرضى 

الذين ال يحتاجون 
إجراء عملية نقل 
كبد حيث تشفى 

أكبادهم

أطبـاء بريطانيــون:الكبـــد التالفـة قد تتعافـى تلقائـــيًا
للكبــد الطبيعيــة القـــدرة على إعــادة توليــد خاليــاهـــا

إعداد: نازيل ناصر البلوشي

استئصال جزء كبري منها، ويحتاج البعض جراحة لزراعة 

الكبد بسبب سقوطهم يف دوامة الفشل الكبدي الحاد.

وحت��ى يف حال��ة تأكد األطب��اء م��ن أن أكباد بعض 

املرىض عى طري��ق االنتعاش، فه��م يكونون يف حاجة 

للتأك��د من أن املريض س��يظل عى قي��د الحياة لفرتة 

كافية حتى تع��ود أكبادهم منوذجية، ويش��ري الدكتور 

ألوفيه��ري إىل أن بق��اء املريض عى قي��د الحياة ممكن 

بالفعل ألن قس��طاً ضئيالً من وظائف الكبد يكفي ألن 

يغادر املريض املستشفى.

وأردف »أس��تطيع القول أن خمسة إىل عرشة مرىض 

س��نوياً ممن عى قامئة الط��وارئ يب��دأون يف التعايف، 

م��ع أنهم كانوا من املفرتض أنه��م بحاجة ملحة إلجراء 

جراح��ة نقل كبد رسيع��ا«، وأوض��ح أن هناك حاالت 

يف املستش��فى املل��ي تتعاىف خالل ف��رتة انتظار إجراء 

الجراح��ة، وهذا يش��ري إىل أن هناك حاج��ة إىل إجراء 

االختبارات لتحديد ذوي القدرة عى التعايف مجدداً.

ولي��س من املؤك��د حت��ى اآلن م��ا إذا كانت هذه 

االختبارات س��تنجح يف اختصار قامئ��ة انتظار جراحات 

نق��ل الكب��د، أم ال، وقد تلقى الفري��ق الطبي التمويل 

ال��الزم إلجراء الفحوص��ات التي تش��ري إىل االختالفات 

الكياموية يف الجسيامت من خالل تحليل دماء املرىض•

الفحوصات املخربية، تتيح لنا التعرف عى أولئك املرىض 

الذين لديهم بالفع��ل كبد تتعاىف تلقائياً، وبالتايل قد ال 

يكونون يف حاجة إلجراء جراحة لنقل عضو جديد«.

وأضاف »رمبا لدينا القدرة اآلن عى إسقاط مجموعة 

من امل��رىض من قامئة انتظ��ار جراحات نق��ل الكبد«، 

ولدى الكب��د الطبيعية بالفعل القدرة عى إعادة توليد 

خالياه��ا، ومتتلك كبد الش��خص الصحي��ح القدرة عى 

اس��تعادة بناء نفسها ذاتياً يف غضون شهر حتى وإن تم 
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منظمة الصحة العاملية حتذر من انتشار 
فريوس "كورونا"

أخبــار طبيـة

كش��فت دراس��ة حديثة أن الفوائد الصحية لتعرض الجلد 
لضوء الش��مس قد تف��وق كثرياً مخاط��ر اإلصابة برسطان 
الجلد فضالً عن املس��اعدة يف إطالة العمر وتشري الدراسة، 
الت��ي أجريت بجامع��ة أدنربه االس��كتلندية، إىل أن ضوء 
الش��مس يس��اعد يف تقليل ضغ��ط الدم، وخفض نس��بة 
اإلصاب��ة بالنوب��ات القلبي��ة ومخاطر الس��كتة الدماغية، 

باإلضافة إىل إطالة العمر.
وتوصلت الدراسة إىل أن األشعة فوق البنفسجية تطلق 
مركب��اً يعمل عىل خف��ض ضغط الدم، وق��ال باحثون إن 
هن��اك حاجة إلج��راء مزيد من الدراس��ات لتحديد ما إذا 
كان الوقت قد حان إلعادة النظر يف تقديم النصائح بشأن 
تعرض الجلد ألشعة الشمس، وهناك تقديرات تشري إىل أن 
أمراض القلب والس��كتة الدماغية املرتبطة بارتفاع ضغط 
ال��دم ت��ؤدي إىل حاالت وفاة أكرث بنح��و 80 مرة من تلك 

الحاالت املرتبطة برسطان الجلد يف بريطانيا.
وينفص��ل إنتاج املركب، ال��ذي يعمل عىل خفض ضغط 
الدم والذي يس��مى أكس��يد النرتيك، عن إنتاج الجس��م 
لفيتامني د، والذي تزيد نسبته بعد التعرض لضوء الشمس، 
وقال الباحثون إنه حتى اآلن، كان يعتقد أن فيتامني د هو 
وحده املسؤول عن تفسري فوائد الشمس لصحة اإلنسان.

وخالل فرتة البحث، درس أطباء األمراض الجلدية ضغط 
الدم ل��دى 24 متطوعاً تحت األش��عة فوق البنفس��جية 
وتحت حرارة املصابيح، ويف إحدى الجلس��ات، تم تعريض 
املتطوع��ني لكل من األش��عة ف��وق البنفس��جية وحرارة 
املصابي��ح، ويف جلس��ة أخرى تم تعريضه��م فقط لحرارة 

املصابيح وتم حجب األشعة فوق البنفسجية عنهم.
وأظه��رت النتائ��ج أن ضغط الدم انخفض بش��كل كبري 
ملدة س��اعة واحدة بعد التعرض لألشعة فوق البنفسجية، 
وه��و ما مل يحدث بعد جلس��ة التعرض لح��رارة املصابيح 
فق��ط، وق��ال العلامء إن هذا يش��ري إىل أن األش��عة فوق 
البنفس��جية للش��مس هي التي ت��ؤدي إىل فوائد صحية، 
كام أن مس��تويات فيتامني د ل��دى املتطوعني مل تتأثر بعد 

الجلستني.
وقال ريتش��ارد ويلر، كب��ري املحارضين يف طب األمراض 
الجلدية بجامع��ة أدنربه "نعتقد أن الفوائ��د التي تجلبها 
آش��عة الشمس لصحة القلب سوف تفوق مخاطر اإلصابة 
برسطان الجلد." وأضاف: "العمل الذي قمنا به يقدم آلية 
قد تفرس ذلك، كام يفرس السبب يف أن املكمالت الغذائية 
لفيتام��ني د وحدها لن تكون قادرة عىل أن تعوض النقص 

يف ضوء الشمس".

"التعرض للشمس يساعد يف إطالة العمر"

قال��ت منظم��ة الصحة العاملي��ة إن هن��اك احتامالت 

متزايدة النتقال الفريوس الجديد املعروف باسم كورونا 

بن الب��رش إذا حدث بينه��م اتصال مب��ارش، وقد جاء 

ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الفرنس��ية عن إصابة 

ش��خص ثان بالفريوس جراء إنتقال العدوى من شخص 

مصاب، وأعلن يف السعودية أخرياً عن حالتي وفاة جراء 

إصابتهام بهذا الفريوس.

ويعرف الف��ريوس الجديد "كورون��ا" بأنه يؤدي إىل 

اإلصابة بااللتهاب الرئوي وأحياناً الفش��ل الكلوي، وعرب 

املس��ؤولون يف منظمة الصحة العاملي��ة عن مخاوفهم 

من ارتفاع عدد اإلصاب��ات بالفريوس الجديد وإمكانية 

انتش��اره، وأكدت املنظمة أن 33 ش��خصاً أصيبوا بهذا 

الفريوس يف أوروبا والرشق األوسط يف عام 2012 ، تويف 

منهم 18 شخصاً.

وينتمي ف��ريوس "كورون��ا" إىل نف��س العائلة التي 

ينتم��ي إليها فريوس "س��ارس"، وقالت املنظمة يف بيان 

له��ا "ما يقلقنا أن حاالت اإلصابة يف العديد من البلدان 

تؤكد فرضية إنتقال الفريوس التاجي الجديد عن طريق 

"املخالط��ة عن ق��رب"، مضيفة " ه��ذه الفرضية تبقى 

مح��دودة لبعض الحاالت، إال أنه ليس هناك دليل عى 

قدرة الفريوس عى االنتشار يف املجتمعات.

العقل ال�سليم يف اجل�سم ال�سليم

م��ن جهة ثانية، أعلنت وزارة الصحة الس��عودية يف 

بيان لها عن ظهور 24 حالة مؤكدة منذ الصيف املايض 

تويف منهم 15، ويف فرباير، تويف مريض مصاب بالفريوس 

الجديد يف برمنغهام يف انجلرتا، بعدما أصيب ثالثة أفراد 

م��ن نفس العائلة بهذا الفريوس، ويعتقد أن املتويف زار 

منطقة الرشق األوسط وباكستان قبيل إصابته باملرض.

وينتم��ي الفريوس التاجي الجديد "كورونا" إىل نفس 

العائلة التي ينتمي إليها فريوس التهاب الجهاز التنفيس 

الحاد )س��ارس( الذي ظهر يف آس��يا يف ع��ام 2003، إال 

أن ف��ريوس "كورونا" و"س��ارس" مختلفان عن بعضهام 

البعض بحسب منظمة الصحة العاملية.

أمــل جديــد ملرضـــى الصـــرع
خلص عل��امء يف جامع��ة كاليفورنيا األمريكية بس��ان 

فرانسيس��كو إىل أمل جديد لعالج مرىض الرصع الذين 

ال يس��تجيبون للع��الج باألدوية عن طري��ق زرع خاليا 

خاصة يف الدماغ، 

ومتّكن الباحثون من إيقاف نوبات الرصع الش��ديد 

ل��دى الفرئان عن طريق زرع خالي��ا خاصة ملرة واحدة 

يف دماغه��م ومتكنت ه��ذه الخاليا من إيقاف مس��ار 

اإلش��ارات الصادرة ع��ن الخاليا املصابة والتي تس��بب 

نوبات الرصع، وذلك خالل البحث الذي نرُشت نتائجه 

يف مجلة العلوم العصبية الطبيعية. 

وقال س��كوت براهام، الباحث يف العل��وم العصبية 

املُ��رشف عى ه��ذا البحث: "ي��زداد الرتكي��ز اآلن عى 

أبح��اث زرع الخالي��ا يف الدماغ كعالج فّع��ال ملعالجة 

ال��رصع وذلك ألن األدوية الحالية تعالج األعراض فقط 

وال تعال��ج املس��بب، كام أّن الكثري م��ن حاالت الرصع 

ال ميكن عالجها باألدوية الحالية"، وأش��ار الباحث أيضاً 

إىل أن "النتائج الت��ي حصلنا عليها تحمل أمالً بإمكانية 

الس��يطرة عى نوبات ال��رصع والتخفيف من حدوث 

املشاكل العقلية لدى بعض املرىض".

وبيَّنت التجربة أيضاً أن الفرئان املعالجة بزرع الخاليا 

أصبح��ت أقل تهيج��اً كام خّفت عندها ف��رط الحركة، 

باإلضافة لتجاوزها بعض اختبارات الذكاء بشكل أفضل، 

وتعد هذه هي املرة األوىل التي تتمكن فيها تجربة من 

إيقاف النموذج البرشي لنوبات الرصع املحرّضة تجريباً 

عند الفرئان. 
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تبـوك .. آخر غزواته عليه السالم

وقعت غزوة تبوك يف رجب من الس��نة التاسعة 

للهجرة وه��ي موضع عىل الرشي��ط الحدودي 

بني الحجاز والش��ام، وتسمى غزوة العرسة ألنها 

كانت يف زمان عرسة من الناس.

 س��ببها أن��ه عليه الس��ام  بلغ��ه أن هرقل 

ملك الروم � وهي أكرب ق��وة عس��كرية يف ذلك 

الزم��ان � وم��ن معه م��ن الع��رب املتنرصة قد 

جمعوا جموعاً بالشام تقدر بأربعني ألف مقاتل 

ملواجهة املسلمني.

إعان االس��تنفار: كان من حكمته عليه السام  

إذا علم أن قوم��اً هموا بغزوه أن يبادئهم قبل أن 

يغزوه، وكان قلام يخرج لغزوة إال كنى عنها وورى 

بغريها ليعمي األخبار عىل العدو إال يف تبوك فإنه 

استنفر املسلمني وأعلمهم أنه يريد غزو الروم. 

الح��ث ع��ىل تجهي��ز الجيش: مل��ا كان املال 

رضوري��اً لتجهي��ز الجي��ش حض عليه الس��ام  

املورسي��ن عىل تجهي��ز املعرسين فق��ال: "من 

جهز جيش العرسة فله الجن��ة" فبادر الصحابة 

إىل تجهي��ز الجيش فكان أول م��ن جاء أبوبكر 

فأىت بكل ماله، ثم جاء عمر بنصف ماله، وجهز 

عثامن ثلث الجيش، فقال عليه الس��ام: ما رض 

عثامن ما فعل بعد اليوم. 

خروج الجيش: اس��تخلف عليه الس��ام علي��اً يف أهله 

وخرج يف جيش قوامه ثاثون ألفاً  قاصداً الروم يف الش��ام، 

وأعطى اللواء األعظم أبا بكر.

واستأذن املنافقون عن الخروج  فأنزل الله فيهم 

ًة َولَِك��ْن كَرَِه اللَُّه  وا لَُه ُعدَّ  "َولَ��ْو أََراُدوا الُْخ��ُروَج أَلََعدُّ

انِْبَعاثَُهْم فَثَبَّطَُهْم َوِقيَل اقُْعُدوا َمَع الَْقاِعِديَن".

 وليك ال يأىس املس��لمون عىل قعود املنافقني عنهم قال 

تع��اىل:  "لَْو َخرَُج��وا ِفيُكْم َما زَاُدوكُ��ْم إاِلَّ َخبَااًل َوأَلَْوَضُعوا 

ِخَالَُكْم يَبُْغونَُكُم الِْفتَْنَة" 

املتخلفون من غري نف��اق: وتخلف عن الجيش جامعة 

من املس��لمني ال يتهمون يف إميانهم ولكن كساًً ومياً إىل 

الراح��ة، فلحق منهم بالجيش أب��و خثيمة وأبو ذر، وبقي 

الثاثة املش��هورون الذي��ن تابوا توبة نصوح��اً قال تعاىل:   

"َوَع��ىَل الثََّاثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحتَّى إَِذا َضاقَْت َعلَيِْهُم اأْلَرُْض 

ِبَا رَُحبَْت َوَضاقَْت َعلَيِْهْم أَنُْفُس��ُهْم َوظَنُّوا أَْن اَل َملَْجأَ ِمَن 

اُب  اللَّ��ِه إاِلَّ إِلَيِْه ثُمَّ تَ��اَب َعلَيِْهْم لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّ��َه ُهَو التَّوَّ

الرَِّحيُم"  التوبة "118".

وصول الجي��ش إىل تبوك: بعد أن قط��ع الجيش آالف 

األميال يف جهد ش��ديد من قلة الظهر وشدة الحر والجوع 

والعطش وصل إىل تبوك فلم يجد أحداً، ألن الروم ملا بلغهم 

مسري الجيش كان ذلك صاعقة عليهم  فهربوا إىل الحصون  

يف الش��ام ورأوا أن الفرار غنيمة، حتى وإن سقطت هيبة 

الدولة العماقة، أمام الدولة اإلسامية الناشئة.

وبقي عليه السام يف تبوك بضعة عرش، أوعرشين يوماً، 

م��ع أنه كان من عادة الجيوش يف ذلك الزمن أن ميكثوا يف 

أرض املعركة ثاثة أيام فقط إلثبات جرأتهم عىل عدوهم، 

ولكنه عليه السام ضاعف املدة لضبط األمن يف املنطقة.

الن��رص العظيم: حقق املس��لمون ن��رصاً عظيامً حيث 

أرهبوا الجي��وش الروماني��ة التي كانت تحكم وتس��يطر 

عىل نصف مس��احة املعمورة تقريباً، وصار العرب املوالني 

للروم يهابونهم و يس��عون ملصالحتهم، ورجعوا من تبوك 

مظفرين، مل ينالوا كيداًً، وكفى اللَّه املؤمنني القتال،  وأكرم 

نبيه بعجزات باهرات تدل عىل صدق نبوته.

الدروس والعرب:
- أن القائد األعىل إذا اس��تنفر وج��ب النفري عىل كل من 

يس��تطيع القتال م��ع الجيش، ولذلك اش��تد غضب النبي 

صىل الله عليه وسلم عىل من تخلف.

- أن م��ن مل يس��تطع الخروج م��ع الجيش ش��اركه باملال 

والدعاء، لقوله عليه الس��ام لَُدعاؤهم أنفذ يف عدونا من 

ساحنا، يعني َمْن تخلف لعذر.

- عظم��ة أجر تجهيز الجي��ش عند الحاج��ة  لقوله عليه 

السام ما رض عثامن ما فعل بعد اليوم.   

- أهمية مشورة القائد لجنوده.

- أن الع��دو إذا هموا أن يغزونا يف بادنا بدأناهم بالغزو، 

ما يعرف اآلن بالحرب اإلستباقية.

فتــاوي 
س. ما هي األشهر احلرم؟  وهل 

العمل يضاعف فيها؟ 

ج. األش��هر الحرم هي املش��ار لها بقول��ه تعاىل:  )إنَّ 

عدَة الشهوِر عنَد اللِه اثَنا عرَش شهرًا يف كتاِب اللِه يوَم 

خلَق الس��امواِت واألرَض منها أربعٌة ُحرٌُم ذلَك الديُن 

الَقيُِّم فا تظلموا فيهنَّ أنفَسُكْم( التوبة" 36"

وهي أربعة: ثاثة منها رسد وواحد فرد.

فالفرد ش��هر رج��ب، والثاث��ة املتتالي��ة هي ذو 

القعدة وذوالحجة واملحرم.

أما مضاعفة العمل فيه��ا فقد نقل القرطبي وابن 

كثري عند تفسري اآلية ما يدل عىل أن األعامل تضاعف 

يف هذه األشهر الحرم.

 ويدل ع��ىل ذلك قوله تعاىل: "ف��ا تظلموا فيهنَّ 

أنفَسُكم".

ق��ال قت��ادة: "إن الظلم يف األش��هر الُح��رُم أعظم 

خطيئة وِوْزراً من الظلم فيام س��واها وإن كان الظلم 

عىل كل حال عظيامً".

ج. من أخ��ره لعذر رشعي فا حرج عليه وذلك كمن 

أصاب��ه مرض يف رجب أو ش��عبان ومتادى عليه حتى 

دخل رمضان.

ره لغري عذر فقد عىص ربه، وعليه التوبة   أم��ا من أخَّ

مع القضاء، وإطعام مسكني عن كل يوم. 

قال خليل: وإطعام مده عليه الصاة والسام ملفرط 

يف قض��اء رمضان ملثله: عن كل يوم ملس��كني، وال يعتد 

بالزائد إن أمكن قضاؤه بشعبان، ال إن اتصل مرضه.

ر قضاء رمضان  س. ما حكم من أخَّ
إىل ما بعد رمضان؟

إعداد: د. الحافظ العالم

ج. الكفارة الكربى خاصة بصيام رمضان.

 وعليه فمن أفس��د صوم قض��اء رمضان بجامٍع أو 

غريه من املفسداِت عمًدا من غريِ عذٍر رشعٍي فإنّه ال 

تلزمه الكفارة الكربى.

وإمنا يرتتُب عليه لحوق اإلثم، ووجوب القضاء.

واختلف الفقهاء ه��ل عليه مع ذلك قضاء القضاء، 

أي أنه يقيض يومني يوماً عن األصل ويوماً عن القضاء، 

ورجحوا أن عليه قضاء األصل فقط ألنه الواجب أصالة.

س. من تعمد إتيان أهله يف قضاء 
رمضان هل عليه الكفارة الكربى؟ 
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َهاَدِة فَيَُنبِّئُُكْم ِبَا كُْنتُْم تَْعَملُوَن" سورة  "َوقُِل اْعَملُوا فََس��رَيَى اللَُّه َعَملَُكْم َورَُس��ولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن َوَسرُتَدُّوَن إىَِل َعالِِم الَْغيِْب َوالشَّ
التوبة "105".

قوله تعاىل: "َوقُِل اْعَملُوا"، هذا خطاب للجميع.
وقوله جل وعا: "فس��ريى الله عملكم ورس��وله واملؤمنون"، فيه تخويف وتهديد، أي إن عملكم ال يخفى عىل الله، وال عىل 
رسوله وال عىل املؤمنني، فسارعوا إىل أعامل الخري، وأخلصوا أعاملكم لله عّز وجّل، وفيه أيضاً ترغيب وتنشيط، فإن من علم 

أن عمله ال يخفى سواء كان خرياً أو رّشاً رغب إىل أعامل الخري، وتجنب أعامل الرّش.
 ويف الخرب، لو أن رجًا عمل يف صخرة ال باب لها وال كوة لخرج عمله إىل الناس كائناً ما كان.

وما أحسن قول زهري: 
ومهام تكن عند امرئ من خليقة ... وإن خالها تخفى عىل الناس تعلم.

قال البخاري:  قالت عائش��ة، ريض الله عنها: إذا أعجبك حس��ن عمل امرئ، فقل: " اعملوا فس��ريى الله عملكم ورس��وله 
واملؤمنون".  

َهاَدِة فَيَُنبِّئُُكْم ِبَا كُْنتُْم تَْعَملُوَن"  وقوله سبحانه وتعاىل:"َوَسرُتَدُّوَن إىَِل َعالِِم الَْغيِْب َوالشَّ
 أي: فيخربكم به، ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خرياً فخري وإن رشاً فرش.

دلت هذه اآلية الكرمية عىل مكانة العمل يف اإلسام .
وع��ىل أن��ه يجب عىل املؤمن أن يُتق��ن عمله يف حالة إنفراده وغياب مس��ؤوله عنه، كام يتقنه تح��ت إرشافه، لينال بذلك 
محب��ة الل��ه تعاىل ومحبة خلقه، كام جاء يف الحديث عن النبي صىل الله عليه وس��لم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عماً 
أن يتقن��ه"، فاملؤم��ن يتحىل بالرقابة الذاتية، ألنه يستش��عر رقابة الله قبل رقابة اآلخرين، قال تع��اىل: "إن الله كان عليكم 

رقيباً"سورة النساء "1".

 مصطلحـــات فقهيــــة

آيــة وتفـسـيــر

لق��د أكرم الله األمة املحمدية بالقرآن املجيد، الذي ال 

يأتي��ه الباطل من بني يديه وال م��ن خلفه تنزيل من 

حكي��م حميد، وب��رش التالني له بالرحم��ة والغفران، 

والزيادة من فضله يف أعىل الجن��ان، فقال:"إِنَّ الَِّذيَن 

َاَة َوأَنَفُقوا ِمامَّ َرزَقَْناُهْم  يَتْلُوَن كِتَاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصَّ

رِسًّا َوَعَانِيًَة يَرُْج��وَن تَِجارًَة لَّن تَبُوَر لِيَُوفِّيَُهْم أُُجورَُهْم 

ن فَْضلِِه إِنَُّه َغُفوٌر َش��ُكوٌر" س��ورة فاطر  َويَِزيَدُه��م مِّ

"30-29"

قال الط��ربي: واختتام اآلية باس��م "الغفور" دليل 

عىل أن التالني للقرآن ممن يحظى بغفرة الله يف يوم 

الدين. وكان ُمطَرِّف يقول: هذه آية القراء.

وروى الرتمذي: »َمْن قََرأ َحرْف��اً ِمْن كِتَاِب اللِه فَلَُه 

َحَس��َنٌة، َوالَحَس��َنُة ِبَعرْشِ أْمثَالَِها،الَ أقول:)أمل( َحرٌف، 

َولِكْن:ألٌِف َحرٌْف َوالٌَم َحرٌْف َوِميٌم َحرٌْف«

فم��ن أراد أن ين��ال هذا الث��واب فعليه أن يتخلق 

بأخاقه ويتحىل بآدابه، ومن آدابه:

- أن يستحرض يف قلبه عظمة املتكلم سبحانه، ويعلم 

أن ما يقرأه ليس من كام البرش.

- إخاص النية لله عند تاوته.

- أن يكون عىل طهارة.

- أن يستاك، ويبتعد عن التدخني والروائح الكريهة.

- أن يخت��ار مكان��اً نظيفاً، وأفضل األماكن املس��جد، 

لكونه جامعاً للنظافة ورشف البقعة.

- أن يكون جالساً مستقبل القبلة إن أمكن.

- أن يتعوذ من الشيطان الرجيم عند بداية تاوته.

آداب التالوة
آداب إســـالمـيــة..

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

- أن يجتهد يف تجويده وترتيله.

- أن يحرض قلبه ويتدبر ما يقرأه.

- أن يق��رأه بني��ة العمل به، و يتص��ور أن الله تعاىل 

يخاطبه به.

- أن ميسك عن القراءة، عند التثاؤب.

- أن يعظم املصحف فا يضع عليه ش��يئاً، كالنظارات 

مثاً.

- أن ال يقل��ب أوراق املصحف بالريق كام يفعله كثري 

م��ن العوام، فق��د نص البناين والدس��وقي عىل حرمة 

ذلك.

إىل آخر آدابه املش��هورة  "َذٰلَِك َوَم��ْن يَُعظِّْم ُحرَُماِت 

اللَِّه فَُهَو َخرْيٌ لَُه ِعْنَد َربِِّه".

  والقرآن عظي��م لعظمة من تكلم به، وعظيم ملكانة 

من نزل به، وعظيم ملقام من أنزل عليه.

بيع النجش:
ِبَفتِْح النُّوِن َوُسُكوِن الِْجيِم.

قَاَل َمالِ��ٌك رحمه الله تعاىل: َوُه��َو أَْن يَِزيَد الرَُّجُل يِف 

لَْعِة َوُهَو اَل يُِريُد رِشَاَءَها.  السِّ

بل ليغرت به املش��رتي ويجره إىل الزيادة يف الس��عر 

فهو حرام ألنه خداع.

فِفي الُْمَوطَّأِ: )نََهى رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم 

َعْن النَّْجِش(.

وجاء يف الحديث الذي أخرجه البخاري يف صحيحه 

عن النبي صىل الله عليه وسلم: "ال تناجشوا" .

وهذا النهي يتعلق بالبائع أيضاً حيث علم بالناجش 

وإال تعلق بالناجش فقط.

هبة الثواب:
 هي الهبة التي يقصد الواهب من ورائها املكافأة 

واملكارم��ة، أي الهب��ة يف نظ��ري ع��وض م��ايل من 

املوهوب له. 

وسميت هبة الثواب ألن الواهب يطلب الثواب 

أي العوض من املوهوب له.

فإن مل تكن يف نظ��ري عوض مايل قيل لها صدقة، 

أو هبة لغري ثواب.

وهي جائزة وحكمها كحكم البيع، فيشرتط فيها 

ما يشرتط يف البيع.  

ف��إذا كان الواهب اش��رتط الع��وض أو جرى به 

العرف فإن هذه الهبة بيع.

وذل��ك مثل ما يفعل اليوم م��ن تبادل الهدايا يف 

املناسبات.

بيع العربون:
وهو أن يدفع املش��رتي للبائع جزء من الثمن بعد 

مت��ام عقد البيع، لضامن املبي��ع � لئا يأخذه غريه � 

عىل أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن 

مل يأخذها فللبائع أخذه مجاناً.  

وقد روى أحمد والنس��ايئ وأب��و داود عن النبي 

ص��ىل الله عليه وس��لم أنه نهى ع��ن  بيع العربان 

وبهذا الحديث استدل جمهور العلامء عىل أنه غري 

جائز ألنه من أكل أموال الناس بالباطل، وروي عن 

اإلمام أحمد رحمه الله تعاىل جوازه.

ا َمْن اْشرَتَى َشيْئًا  قال مالك رحمه الله تعاىل: َوأَمَّ

َوأَْعطَى ُعْربُونًا َعىَل أَنَُّه إْن رَِضيَُه أََخَذُه َوإِْن َسِخطَُه 

رَدَُّه َوأََخَذ ُعْربُونَُه فََا بَأَْس ِبِه .
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يونيو 1973 من الذاكرة

عدد  23- شهر يونيو - 1973 االفتتاحية

ال��ذي يتبع حرك��ة التاريخ يقف دامئ��اً أمام حقيقة مؤكدة وه��ي أن األيام 

والشهور يف عمر الشعوب ال تعترب مقياساً لحساب التقدم، ولكن هناك أيضاً 

يف التاريخ أمثلة عديدة عىل أن الشعوب دخلت مراحل رصاع كبرية وضاربة 

ضد التخلف ومحاولة األخذ بأسباب عرصها.

مراحل حاولت فيها الشعوب ونجحت يف اختصار الزمن، نجحت يف ذلك 

عندما دخلت يف س��باق مع نفسها لتلحق أهدافاً عظيمة وضعتها نرباساً لها، 

ويف التاريخ أيضاً ضمن كل هذه التجارب رجاالً قادوا شعوبهم محققني لهم 

القيادة الحكيمة التي أهلتهم لتبوؤ مكانتهم تحت شمس الحضارة واملدنية.

ولعل أرضنا تشهد هذه األيام واحدة من أروع التجارب التي يسطرها 

التاري��خ ونح��ن ال نريد هن��ا أن نقول كالم��اً يقع تحت ب��اب التضخيم 

والغ��رور بقدر ما نريد أن ندع األحداث وحدها هي التي تضع املؤرشات 

وتلقي الضوء عىل هذه الحقيقة.

ولنأخذ أحداث ش��هر مىض مجرد شهر واحد ميثل الشهر رقم 18 يف عمر 

دولتنا، كيف كانت حركتنا يف الداخل والخارج خالل هذا الشهر؟

لقد كانت قمة األحداث يف هذا الش��هر تقع يف عاصمة من عواصم 

العرب، هن��اك يف بريوت حيث كان الدم العريب يراق عىل أرض عربية، 

لق��د كان زايد اإلنس��ان والقائد يطلب كل ي��وم أن يعرف ماذا يحدث 

ع��ىل أرض لبنان، وعندما تفاقمت األزم��ة قال رئيس الدولة "لن نرىض 

باقتت��ال األخوة" وذهب وزير خارجيته إىل بريوت ومعه مش��ورة زايد، 

ذهب ليحمل صالحية كاملة تق��ول أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

رئيساً وشعباً مستعدة لبذل كل جهودها من أجل وقف ما يحدث من 

اقتتال ليس من منطق الوس��اطة بني طرفني ولكن أيضاً من منطق أننا 

هنا نحس بأننا جزء ال يتجزأ من األمة العربية.

قام صاحب السمو رئيس الدولة بجولة واسعة يف اإلمارات 

تفق��د خاللها عدداً من املرشوع��ات واجتمع مع أصحاب 

الس��مو الحكام، ك��ا ألتقى س��موه مع أبن��اء الدولة يف 

القطاعات املتعددة التي زارها سموه، منها افتتاحه ملعرض 

الرتبية الفنية لوزارة الرتبية والتعليم يف الدولة، حيث أقيم 

املعرض مبدرسة جال عبدالنارص الثانوية بديب.

توحيد العملة النقدية يف اإلمارات
انطلق أفراد الش��عب يف كافة مدن اإلم��ارات العربية املتحدة 

إىل البنوك يس��تبدلون العملة النقدي��ة القدمية بعملة جديدة 

وبذل��ك تحقق هدف من أهداف االتح��اد بتوحيد العملة بني 

اإلمارات، وقد سجلت عدسة "درع الوطن" هذه الصورة يف أول 

يوم لتغيري العملة يف الفجرية وقد امتأل البنك بالناس، هذا وقد 

تش��كل بالبالد وألول مرة مجلس للنقد بارش عمله يف األس��بوع 

األخري من شهر مايو.

اإعداد: حنــان الذهــب

خليفة يرعى تخري��ج دفعة جديدة من زايد يقوم بجولة تفقدية لإلمارات
الجنود األغرار

ش��هد سمو الشيخ خليفة بن زايد ويل العهد ورئيس 

الوزراء ووزير الدف��اع االحتفال بتخريج فوج جديد 

من جنودن��ا األغرار، حيث أقي��م االحتفال يف كتيبة 

التدريب مبدينة العني حرض الحفل عدد من الشيوخ 

وكب��ار الش��خصيات يف الدولة، وقام س��مو الش��يخ 

خليفة بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني كا حرض حفل 

الشاي الذي أقيم تكرمياً لسموه بنادي الضباط.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةيونيو 1973

خليفة يشهد تخريج الدورة الثانية بالكلية البحرية  2002

 محمد بن راشد ومحمد بن زايد خالل افتتاح ترايدكس 2000

 محمد بن زايد يزور قوات االٕمارات املشاركة يف عملية الصمود بالكويت 9 فرباير 2003

 عملية التضامن االٕمارايت الٕزالة االٔلغام  من جنوب لبنان 2001
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أكتب كل ما يقوله الناس 
ضدك يف أوراق

وضعها تحت قدميك 
فكلام زادت األوراق 

أرتفعت أنت

مسميات األلوان

مصطلحات عسكرية:

1. ما اسم املعسكر الذي زاره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبناسبة 

الذكرى 37 لتوحيد القوات املسلحة؟

2. كم عدد خريجي الربامج األكادميية العسكرية التي تطرحها جامعة أبوظبي بالتعاون مع 

كلية القيادة واألركان املشرتكة؟

مالحظة : إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )496( هي: 
 - السـؤال األول: كان مهرجــان قيــادة الوحــدات املسانـــدة للرمايــة

 يف منطقة سبخة الحفار .

 - السـؤال الثاين: تم تأسيس املركز الوطني لبحوث الطيور عام 1989.

 الفائزان:
1. سناء عبد السالم محمود قطب.

2. سعد محمد محمد.

مسابقة العدد )497(

من الرتاث

نظراً لبساطة الحياة قدمياً وإقتصارها عىل مجموعة بسيطة من املستلزمات 

يف جميع نواحي الحياة، مل يعرف إنسان اإلمارات الكثري من التنوع والتدرج 

يف األلوان مثل الوقت الحارض.. واقترص اســتعامله عىل مســميات مشــتقة 

من البيئة املحيطة به، وقد اســتخدمت مســميات خاصة ارتبطت بأشــياء 

مســتخدمة يف الحياة اليومية، وخاصة ما يتعلق منها بألوان املالبس.. ومنها 

عىل سبيل املثال:

• أملح: اللون الباهت.

• أغرب: الرمادي الفاتح.

• ساموي: األزرق الفاتح.

• نيــي: أزرق غامق وهو مشــتق من مادة النيل التي تســتعمل يف صباغة 

املالبــس، ويجلب النيل من الهند بإســم "نيلم" وتحور يف اللهجة الشــعبية 

إىل نيل أو نيله.

• كركمي: لون الكركم وهو بني األصفر والربتقايل.

• حمر: األحمر.

• عشبي: أخرض فاتح.

• قهوي: بني بلون القهوة.

• حمر يوخ: األحمر الغامق.

• دم الغزال: العنايب.

• صابوين: وردي فاتح.

• قرمزي: وردي غامق.

• بويص: وردي فاقع.

• جويتي: بنفسجي.

.)Orange( الرنجي: برتقايل .. مأخوذ من الكلمة اإلنجليزية •

• حليبي: وهو األبيض املطفي )off White( نسبة إىل لون الحليب.

• اليس: لون مييل إىل الصفرة.

• مدخس: اللون الغامق جداً.

إعداد: أمل احلوسني

إشــراقـــات 

: Deportation الرتحيل
هو نقل األجنبي بالقوة من دولة ألخرى إلســاءة ارتكبها بحق الدولة املضيّفة، 

عىل أن القانون الدويل ال يقتيض تقديم أسباب للرتحيل.
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وطن ن�سكنُه وي�سُكننا

هو امللك النارص أبو املظفر يوســف بن أيوب ولد يف عام 1138 وتوىف عام 1193 م، املشــهور 

بلقب صالح الدين األيويب، قائد مسلم عسكري أسس الدولة األيوبية التي وحدت مرص والشام 

والحجاز واليمن يف ظل الراية العباســية، وّوحد العامل اإلســالمي بقوة، ولد يف تكريت بالعراق، 

وهــو من أصل كــردي، ولقد حارب صالح الدين األيويب الصليبيــني يف حروباً كثرية فأوقعهم يف 

رش هزمية، ولقد ذاع صيت صالح الدين يف أرجاء العامل اإلســالمي، ملا قدم من إنجازات، ونجح 

بوقف الحملة الصليبية الثالثة بقيادة ريتشــارد قلب األســد ملك إنكلــرتا، ولقد عامل أعداءه 

بعطــف كام نال احرتام الغرب، وقد أصيب بالحمى الصفراء بعد عودته إىل دمشــق، ودفن يف 

املقربة بجوار املسجد الجامع يف دمشق، ولقد عاش حياة بسيطة فلم يرتك من بعده ثروة سوى 

دولة عاشت لعدة أجيال الحقة خلفه فيها أبناؤه وأحفاده.

 همس القصيد

اجليــش عــٍز للديـار وهيبه 

سيٍف على رقاب العدا نومي به   

يظـهر فعلهم والعلوم تبني 

واللـي نقولـه ضامنـه وادري به   

وان ثار قيدوم الرجـال محمد 

مصقـول للشـدات ما يتغمـد   

عني تباصـر بـه وعـني ترمـد

كـف يهلـي به وكف مصيبـه    

إحذر من سيوف صقلها زايد 

ما تنثلم يوم اصطـدام الكايد   

شبان يفدون العلـم والقايـد

   إذا عـوى سيــح املالقـا ذيبـه

دارٍ عطـايـاهـا ألهلـها بايـن 

حـرام يتنفـس هـواها خـايـن   

وان شاحت الدنيا بويه شاين

   ينفعك بن عمك ونسل تيبه

 كلمات الشاعر: 
جمعه بن مانع الغويص السويدي 

اجليش عٍز للديار وهيبه

قادة من التاريخ

صالح الدين األيوبي

 HH Sheikh Mohammed  @HHShkMohd 
لغــة القــرآن متكينهــا رشف لنا .. واســتخدامها تعزيــز لهوية 

مجتمعنا .. وحاميتها هي حامية لجذورنا وتاريخنا وثقافتنا ..

تغريــــــدات

  @AnwarGargash د. أنور قرقاش
كل الشــكر للمشــاركني يف )وقفــة رد الجميــل( أمام ســفارة 

االمارات يف القاهرة البارحة، مشــاعر الشــعب املرصي املحبة 

لإلمارات أقوى من ترصيحات املغرضني..

  @Maysa_Ghadeer ميساء راشد غدير 
كم من شــخص ضاعت ذاته بني ذوات ســعى لريضيها فلم ينل 

رضاها وال رىض نفسه

  @ABZayed عبدالله بن زايد   
قــال حكيم : " ال تحكم عىل اآلخريــن من أول نظرة فال يوجد 

فــرق بني لون امللح و لون الســكر و لكن ســتعرف الفرق بعد 

التجربة ".

@samialreyami سامي الريامي
الحمدللــه نحن يف بلد يحرص فيه املســؤولني عىل متابعة كل 

صغرية وكبرية تخص راحة ورفاه املواطن..وكل منا يقوم بدوره ..

  @malmarri 14h منى غانم املري  
عندمــا تضيق عليــك الدنيا..أرفع رأســك..وانظر عالياً للبعيد..

فليــس لألفق حدود..وال أحد يســتطيع أن يقف أمامك..حينها 

ستبتسم..ألنك ستعرف بأن الله معك
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