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االفتتاحـية

وأد الشائعـــــــات
الش��ائعة، كام يعرفها كثري من املختصني، هي مجرد رس��الة رسيع��ة االنتقال، الهدف منها 
إح��داث بلبلة أو ف��وىض لتحقيق أهداف وم��آرب يف غالبها أهداف هدام��ة؛ ألنها تلعب 
عىل وتر تطلع الجمهور إىل معرفة األخبار يف محاولة إلحداث التأثري املس��تهدف ملروجيها، 
والس��يام يف أوقات األزمات. كام تس��عى الش��ائعة إىل ترويج خرب ال أساس له من الصحة، 
وتعتمد املبالغة أو التهويل والتش��ويه يف رسد الخرب بأسلوب مغاير بقصد التأثري النفيس يف 

الرأي العام ألهداف متباينة. 
لقد أضحت وس��ائل التواصل االجتامعي من أهم األدوات التي تُس��تخدم بش��كل س��لبي 
يف نرش الش��ائعات، بدليل أن معدالت انتش��ار الش��ائعات تتناس��ب طردياً مع التقدم يف 
تكنولوجيا االتصال وانتش��ار معدالت وسائل التواصل االجتامعي بني أفراد املجتمع، حيث 
يلجأ مستخدمو هذه الوسائل من خالل التخفي أو الظهور بأسامء وهويات غري حقيقية إىل 
نرش بعض األخبار الكاذبة التي تجد رواجاً لدى الكثريين. والخطري يف األمر أن الش��ائعات 
تنترش هذه األيام بسهولة، ليس لتنامي مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي فقط، وإمنا 
ألن األحداث والتطورات املتصاعدة التي تش��هدها املنطقة من حولنا تجعل من األكاذيب 

بيئة خصبة للنمو والتأثري أيضاً.
لعل مس��ارعة الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 
القائد األعىل للقوات املس��لحة، إىل نفي الش��ائعات املرتبطة بصحة صاحب الس��مو رئيس 
الدولة، حفظه الله، خالل األيام املاضية )خليفة بخري( تقدم منوذجاً لكيفية التعامل الحاسم 
مع الش��ائعات، حيث كان رد سموه عىل هذه الش��ائعة بلغة قاطعة وواضحة يؤكد عمق 
إدراك س��موه لتأثريات انتشار مثل هذه الش��ائعة وغريها عرب وسائل التواصل االجتامعي، 
حيث يعد س��موه من الق��ادة الذين يتعاملون مع وس��ائل التواص��ل االجتامعي بانفتاح 
وإدراك لحجم انتشارها وكونها باتت إحدى أدوات العرص الحديثة، ومن الرضوري االنفتاح 
عليها وتوظيفها ملصلحة الوطن وتفادي تأثرياتها الس��لبية، كام يؤكد رد س��موه أن الترصف 
بفاعلية وبش��كل واضح مع الش��ائعات التي تنترش عرب وس��ائل التواص��ل االجتامعي بات 
أمراً رضورياً لوأدها. ولذا؛ كانت ترصيحات س��موه يف هذا الشأن منوذجاً حقيقياً لالشتباك 
اإليجايب مع الشائعات الضارة والقضاء عليها يف مهدها، حيث رضب سموه كعادته القدوة 
واملثل للمسؤولني يف كيفية التعامل مع هذه النوعية من األخبار وعدم تجاهلها أو انتظار 

انتهاء مفعولها.
م��ن ناحية أخرى ينبغي علينا جميعاً قبل الرتويج ألي خرب يأيت إلينا عرب وس��ائل التواصل 
االجتامع��ي أو هواتفنا الذكية رضورة العودة ملصادر األخبار الرس��مية يف الدولة، وتوخي 
الحيط��ة والتثبت يف نق��ل املعلومات واألنباء، ل��ي يتم قطع الطريق ع��ىل أولئك الذين 

يسعون إىل إثارة البلبلة والفوىض يف املجتمع.
إن ترويج الش��ائعات أمر مناٍف ملا جاء به ديننا اإلس��المي الحنيف؛ ألن الدين يحرص كل 
الحرص عىل سالمة املجتمع من كل ما يصيب أفراده من أخالق فاسدة أو عقائد باطلة أو 
س��لوك س��لبي، فقد حذر القرآن الكريم يف كثري من آياته، حيث قال تعاىل: "يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبّينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا عىل ما فعلتم نادمني". 
لذلك، ال يجوز تناقل الشائعات عرب مواقع التواصل االجتامعي وغريها، ويجب عىل املسلم 
أن يتثبت من األخبار ومصدرها والهدف منها قبل أن يعيد إرسالها ويسهم يف نرشها عمالً 

بقوله تعاىل:" فتبينوا".
وأخرياً، ينبغي عىل وسائل اإلعالم املحلية رضورة وضع اسرتاتيجية إعالمية وقائية من أجل 
توعية أفراد املجتمع مبفهوم الش��ائعات والظروف املرتبطة بنش��أتها وتطورها ومخاطرها 
واآلث��ار الناجمة عنها، كام ينبغي بذل املزيد من الجه��ود اإلعالمية لتوعية أفراد املجتمع 
بش��أن خطر تناقل الشائعات عرب وس��ائل التواصل االجتامعي، كام أنه من الرضوري تبني 
نهج إعالمي إيجايب مبادر، كام فعل س��مو ويل عهد أبوظبي حني قام بتكذيب الش��ائعات 
فوراً، وبكلامت واضحة ورصيحة، إلدراك سموه خطر ترك مثل هذه الشائعات تفعل فعلها 

يف املجتمع•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
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حممد بن زايد: خليفة بخري ويواصل ما أراده وحققه املؤسسون
خالل استقباله كبار قادة القوات املسلحة ووزارة الداخلية واخلارجية وعددًا من سفراء الدولة

أكد الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

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

الدولة "حفظه الله" بخري، وأن صحته ولله الحمد جيدة.

وقال سمو ويل عهد أبوظبي: إن صاحب السمو الشيخ 

خليفة ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة "حفظه الله"، 

مببادراته وتوجيهاته الدامئة يواصل ما أراده وحققه اآلباء 

املؤسسون لهذه الدولة يف أن يتحىل شعب اإلمارات بروح 

األرسة الواحدة املتمس��كة بتعاليم دينها السمحة وثوابتها 

الوطني��ة يف وج��ه كل ما يس��تهدف عقيدته��ا ووحدتها 

ونهجها اإلنس��اين يف حب الخري والسالم واألمن واالستقرار 

لإلنسانية جمعاء.

جاء ذلك، خالل استقبال سموه، مبجلسه بقرص البطني 

يف يوليو املايض، كبار قادة وضباط القوات املسلحة ووزارة 

الداخلية واألجهزة الرشطية واألمنية وكبار مسؤويل وزارة 

الخارجية، وعدداً من س��فراء الدولة يف البلدان الش��قيقة 

والصديقة، الذين قدموا للس��الم عىل سموه مبناسبة شهر 

رمضان املبارك.

وأكّد س��موه خالل حديثه للحضور أهمية األدوار التي 

تؤديها مؤسساتنا العسكرية واألجهزة الرشطية واألمنية يف 

الذود عن حياض الوطن، وترس��يخ ركائز األمن واالستقرار 

واألمان يف ربوعه، إىل جانب ما يلعبه رجال الدبلوماس��ية 

اإلماراتي��ة من دور مه��م يف تعزيز س��معة ومكانة دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة عىل الس��احة الخارجية وبني 

بلدان العامل.

وقال سموه: "كل منكم ميثل اإلمارات يف عمله ومجاله، 

وإتقانك��م لعملك��م وتفانيكم فيه م��رآة إلتقان اإلمارات 

كدولة ومجتمع لعملها وخطتها لتحقيق تطلعاتها، ونحن 

نع��ول عليكم، وعىل أمثالكم من رجال الوطن األوفياء يف 

أن تحتضنوا جيل الش��باب، وتفتحوا لهم األبواب وتصربوا 

عليه��م ومتدوهم بالثق��ة والعزمية، وتنقل��وا لهم املعرفة 

والخربة، وتع��ززوا لديهم قيم الوفاء والوالء وحب الوطن 

والتفاين يف خدمته ورفع ش��أنه، وأن يكون هذا جزءاً من 

منهجكم اليومي قوالً وفعالً".

مسرية التنمية
وطرح الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد رؤيته 

ملس��رية التنمية يف دولة اإلمارات، مؤكداً أننا جميعاً نصبو 

إىل أن نكون يف املوقع األول، ونريد لوطننا أن ينافس دوالً 

متقدمة، اس��تطاعت أن تحشد مواردها البرشية لتحقيق 

رسالتها الوطنية، مضيفاً سموه بأن عملنا وجهدنا يف هذه 

الفرتة هو الثمرة التي سيحصدها جيل أبنائكم وأحفادكم.

وتابع سموه: أمامنا فرصة تاريخية لنعزز التقدم الذي 

أحرزت��ه دولة اإلم��ارات إقليمياً، وعلين��ا أال نبخس حق 

وطننا وحق األجي��ال القادمة، ومن هذا املنطلق أدعوكم 

جميعاً وأنتم القيادات واملخزون البرشي الذي نعتمد بعد 

الله عليه أن تدركوا أن طموحنا يف متناول اليد، ويتطلب 

االلتزام والتعاون والتنس��يق م��ن قبلكم جميعا عزة لهذا 

الوطن ورفعة لهذه األرض الغالية.

كلنا رشكاء يف خدمة الوطن
وأضاف سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان قائالً: كلنا 

رشكاء يف خدم��ة ورفعة هذا الوط��ن، نحمل أمانة ثقيلة، 

ومس��ؤولية جليلة، ويجب علينا جميعاً تغليب املصلحة 

الوطنية العليا عىل ما سواها من املصالح الضيقة واملنافع 

الشخصية، سواء عىل مس��توى األشخاص واألفراد أو عىل 

مس��توى املؤسس��ات والهيئات، وهذا يقتيض املزيد من 

التعاون والتنس��يق ب��ني جميع الجه��ات، والعمل بروح 

الفريق الواحد يف سبيل األداء األمثل والعمل الخالق الذي 

يحق��ق ما نتطلع إلي��ه جميعا يف أن يك��ون وطننا الغايل 

دول��ة اإلمارات بع��ون الله منوذجاً ناجح��اً ورائداً لقيادة 

رك��ب التقدم والتط��ور والتنمية يف املنطق��ة، وصوالً إىل 

مصاف الدول املتقدمة.

وأردف س��موه قائالً: إن املرحل��ة القادمة التي تتطلع 

إليه��ا اإلم��ارات تحتم علين��ا جميعا أن نغلب التنس��يق 

وجامعي��ة العمل عىل الفردي��ة، وأن هذا النهج هو الذي 

س��يضمن لنا تحقي��ق أهدافنا يف الرقي بدول��ة اإلمارات 

ونجاحها، ويف تعزيز منوها وازدهارها.

وقدم سموه قراءة للتطورات واملتغريات التي تشهدها 

املنطقة، خاص��ة يف عدد من البل��دان العربية وصوالً إىل 

تزايد تهديدات التيارات املتطرف��ة والجامعات اإلرهابية 

محمد بن زايد يصافح رئيس األركان بحضور وكيل وزارة الدفاع

محمد بن زايد يصافح كبار ضباط القوات املسلحة
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املستغلة للدين يف املنطقة.

وق��ال س��موه: إن املنطق��ة مبا تش��هده م��ن تحوالت 

ومس��تجدات مقبلة عىل مرحلة جديدة م��ن التحديات، 

وإن دول��ة اإلم��ارات ليس��ت مبن��أى عن تأث��ريات هذه 

املتغريات التي تستدعي منا جميعاً عىل املستوى الداخيل 

أن نك��ون عىل أهب��ة االس��تعداد والجاهزي��ة ملواجهتها، 

ومواكبة تطوراتها وحسن التعامل مع تداعياتها إىل جانب 

أهمي��ة بناء أرضية جدي��دة للتعاون بني ال��دول العربية 

الراغب��ة يف صيانة األمن واالس��تقرار والحفاظ عىل وحدة 

الدول ومصالح ش��عوبها، وذلك من اج��ل تعزيز املوقف 

العريب ملواجهة األخطار املحدقة.

واختت��م س��موه حديث��ه بالق��ول: إننا ع��ىل يقني أن 

التحدي��ات املاثلة واألخطار املحدقة مه��ام تعددت، فإن 

ال��روح الوطنية املش��تعلة يف نفوس أبن��اء الوطن، والتي 

ملسناها من خالل اس��تجابة شباب الوطن يف االنخراط يف 

الخدمة الوطنية مؤخرا قادرة عىل التصدي لها ومجابهتها، 

وهي ل��ن تلهينا ع��ن مرشوعن��ا األهم، وهو بن��اء األمة 

اإلماراتية القادرة عىل حمل الراية والرسالة لتحقيق غايتنا 

املنشودة يف الحفاظ عىل هذا الوطن الغايل، وعىل مقدراته 

ومنجزاته ومكتسباته لألجيال الحالية والقادمة، ومبا يعزز 

لألمتني العربية واإلسالمية منعتها وقوتها ورفعتها.

الوالء للوطن
وأكد س��موه أن الوالء للوطن ه��و الوالء األعظم واألعمق 

ويسمو فوق أي والء لألرسة، أو القبيلة أو املنطقة.

فال والء أعىل من ال��والء لدولة اإلمارات وهو ما يجب 

علينا جميعاً أن نغرس��ه يف النشء لنعزز مس��ريتنا ونوحد 

صفنا.

حممد بن زايد: شهداء اإلمارات أحياء بيننا وكلنا أبناء زايد
أكد الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

أن ش��هداء اإلمارات أحياء بيننا، ويف وجداننا، وذكراهم 

باقي��ة يف قلوبنا، مبا قدموه من معاين التضحية والرشف 

والس��رية الطيبة التي تلهم األجيال، وتنري لهم الطريق، 

ومتدهم بالع��زم واإلرادة وقيم االنتامء والوالء التي من 

دونها ال تتحقق كرامة األوطان.

ج��اء ذل��ك، خالل اس��تقبال س��موه يف يوليو املايض 

مبجل��س قرص البط��ني، أرسة الش��هيد طارق الش��حي، 

حيث كرم س��موه أرسة الشهيد، وسلم ابنه محمد وسام 

اإلقدام، الذي منحه صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، للشهيد الرائد 

طارق محمد عيل الش��حي، تقديراً ملا قدمه من تضحية 

يف سبيل أداء الواجب الوطني.

وقال س��موه موجهاً حديثه إىل أرسة الش��هيد: »هذا 

الوسام رغم أنه يعترب تقديراً وتكرمياً من الدولة ألبنائها 

الربرة، غري أن ما نحمله للش��هداء يف قلوبنا أكرب وأعمق 

م��ن الفخر والح��ب والوف��اء«. وأضاف س��موه: »كلنا 

أبناء زايد، وكلن��ا أرسة واحدة، واليوم نلتقي كام تلتقي 

أي أرسة إماراتي��ة فقدت عزيزاً عليها تس��تذكر س��ريته 

وتس��تلهم تضحياته، ونؤكد يف الوقت ذاته أن ما يفقده 

الوط��ن من خ��رية أبنائه لي��س فقداً ألرسته فحس��ب، 

ب��ل هو فقد للبي��ت اإلمارايت املتوحد، وهو ما تجس��د 

يف املش��اعر الوطنية وااللتفاف الش��عبي الكبري يف هذا 

املص��اب، والذي كان مبع��ث اعتزاز وتقدي��ر وطني«. 

وأضاف س��موه »إننا لن ننىس تضحيات شهدائنا األبرار 

الذين س��طروا بدمائهم أروع التضحي��ات وأنصع صور 

العطاء، وهي محل فخر لنا جميعاً«، مؤكداً س��موه أن 

شعب اإلمارات لن ينىس مناذجه املضيئة، ويف مقدمتهم 

شهداء الوطن ألن عطاءهم ال يوصف، معاهدين املوىل 

عز وجل أال تصبح أس��امؤهم مج��رد صفحات يطويها 

كتاب، بل سلس��لة من املبادرات الوطنية املتواصلة عىل 

درب العطاء والبذل لوطن يرنو إىل أعىل مراتب الرفعة 

والتقدم واالزدهار.

واطأمن س��موه ع��ىل أح��وال أرسة الش��هيد طارق 

الش��حي التي ضمت أبناءه وأش��قاءه وأقاربه، وتبادل 

سموه معهم األحاديث الودية.

يذك��ر أن الش��هيد الرائد طارق محمد الش��حي كان 

يحم��ل رتبة م��الزم أول لدى استش��هاده م��ع رفيقيه 

البحريني��ني ضمن قوات حفظ النظ��ام خالل تصديهم 

ملجموع��ة إرهابي��ة يف منطق��ة الدية، يف إط��ار مهمة 

دعم األمن واالس��تقرار مبملكة البحرين، ضمن اتفاقية 

التعاون األمني الخليجي املشرتك.

محمد بن زايد يصافح عدداً من سفراء الدولة يف الخارج

محمد بن زايد يسلم وسام اإلقدام ملحمد طارق الشحي خالل استقبال سموه ألرسة الشهيد
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حمدان بن زايد: قواتنا املسلحة مبعث فخر واعتزاز
خالل زيارته لقاعدة ليوا اجلوية

أكد س��مو الش��يخ حمدان ب��ن زايد آل نهي��ان ممثل 

الحاكم يف املنطقة الغربية أن الدعم الذي تلقاه القوات 

املسلحة بقيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

"حفظ��ه الله"، وتوجيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد 

بن راش��د آل مكتوم نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، ومتابعة الفريق أول سمو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة أتاح ويتيح لها الحصول 

عىل أحدث األس��لحة واملعدات العس��كرية املتطورة يف 

الع��امل، والتي متكنها م��ن القيام بدوره��ا مدافعة عن 

الوطن ومساندة للسالم.

وقال س��موه، إن قواتنا املس��لحة أصبحت يف طليعة 

مؤسس��ات الدولة ويف مصاف الجيوش الحديثة بفضل 

من الل��ه ووضوح التوجيهات اإلس��رتاتيجية يف مجاالت 

التطوي��ر املختلفة، خاصة يف مجال التنظيم والتس��ليح 

والتدريب والقوى البرشية.

جاء ذلك، خالل الزيارة التي قام بها س��موه يف يوليو 

امل��ايض لقاع��دة ليوا الجوي��ة، حيث كان يف اس��تقباله 

كل م��ن الفريق الركن حمد محم��د ثاين الرميثي رئيس 

أركان القوات املسلحة، واللواء ركن طيار إبراهيم نارص 

العل��وي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، وعدد من 

كبار ضباط القوات املسلحة.

وأضاف س��مو الش��يخ حمدان بن زايد آل نهيان أنه 

عىل م��دى الس��نوات املاضية كانت القوات املس��لحة 

اإلماراتية، ومازال��ت مصنعاً لألبط��ال وعنواناً للوطنية 

اإلماراتي��ة والرصح الش��امخ الذي ينظر إلي��ه الجميع 

بكل تقدير واحرتام ويرون فيه تجس��يداً لقيم التضحية 

والتف��اين والش��جاعة وال��والء للوطن الغ��ايل والقيادة 

الرشيدة، وحصناً قوياً يدافع عن أرض الوطن.

ومثن سموه إس��هام قواتنا املسلحة بإيجابية وفعالية 

يف العديد من س��احات العمل اإلنس��اين العاملي لحفظ 

األمن واالستقرار يف مناطق مختلفة بالعامل.

شباب الوطن
وأعرب س��موه عن ارتياحه وسعادته البالغة ملا وصلت 

إليه القوات الجوية والدفاع الجوي من متيز واستعداد، 

وما يتح��ىل به ش��باب الوطن من عزمي��ة صادقة عىل 

البذل والعطاء وكفاءة عالية وإرادة قوية يف التعامل مع 

أحدث التقنيات وعلوم العرص العسكرية، مؤكداً سموه 

ثقته الراس��خة يف ش��باب الوطن وقدرتهم عىل مواكبة 

تطورات تقنيات الس��الح واكتس��ابهم املهارات الالزمة 

للتعامل مع التكنولوجيا العسكرية املتقدمة.

وكان س��مو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قد قام 

يف بداية الزيارة بالسالم عىل ضباط وضباط صف وأفراد 

قاعدة ليوا الجوية، ونقل لهم تحيات قيادتنا الرش��يدة، 

وتأكيده��ا ع��ىل رضورة االس��تمرار يف مضاعفة الجهد 

القوات املسلحة 
مصنع األبطال 

وعنوان الوطنية 
وحصن قوي يدافع 

عن الوطن

حمدان بن زايد يتوسط نسور اإلمارات يف قاعدة ليوا بحضور رئيس األركان وكبار الضباط
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ليكونوا عىل الدوام جنوداً أوفياء للعهد مقدرين حجم 

املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم، وأن يبذلوا األرواح فداء 

الوطن.

من جانبهم، جدد ضب��اط وضباط صف قاعدة ليوا 

الجوية العهد والوالء لصاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئيس الدول��ة القائد األعىل للقوات 

املسلحة حفظه الله، مؤكدين للقيادة الرشيدة حرصهم 

ع��ىل بذل األرواح فداء للوط��ن، وأن يظلوا عىل الدوام 

الدرع الواقية والعني الساهرة التي ال تنام.

رافق س��موه خ��الل الزيارة، محمد حم��د بن عزان 

املزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم يف املنطقة الغربية، 

وس��لطان بن خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل 

الحاك��م يف املنطقة الغربية، وعدد م��ن أعيان املنطقة 

الغربية وكبار املسؤولني.

ويف خت��ام الزي��ارة، تناول س��موه والحض��ور طعام 

اإلفطار الذي أقيم تكرمياً لسموه.

وتم التق��اط الص��ور التذكارية لس��موه مع ضباط 

وضب��اط صف وأف��راد القاعدة مبش��اركة رئيس أركان 

القوات املسلحة وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

تصوير:

محمود الرشفا

عبدالرحمن القبييل

حمدان بن زايد خالل الزيارة بحضور رئيس األركان وقائد القوات الجوية

حمدان بن زايد يصافح أحد الضباط

حمدان بن زايد متحدثاً إىل كبار الضباط خالل الزيارة
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حممد بن راشد: دولتنا بخري وخليفة رمز لإلجنازات الوطنية
تلقى تهاين القيادات العسكرية والشرطية واألمنية يف الدولة برمضان

أكد ص���احب السمو الش��ي���خ محم����د بن راشد 

آل مكت��وم نائب رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاك��م ديب "رع��اه الله"، أن دولتنا بخ��ري، بفضل تالحم 

ش��عبنا ووحدته الوطنية الراس��خة ويقظ��ة وجهوزية 

أجهزة دولتنا العسكرية واألمنية والرشطية تحت قيادة 

قائدنا ورئيس��نا صاحب السمو الشيخ خليف���ة بن زايد 

آل نهيان "حفظه الله".

ودعا الله أن يبارك يف صاحب الس��مو رئيس الدولة، 

وبكل خطواته وقيادته الحكيمة، واصفاً سموه بأنه رمز 

للنجاح واإلنج��ازات الوطنية التي تحققت لش��عبنا يف 

املجاالت كافة وعىل مختلف الصعد.

جاء ذلك خالل لقاء سموه، يف يوليو املايض، القيادات 

العس��كرية والرشطية واألمنية يف الدولة، والذين هنأوا 

سموه بشهر رمضان املبارك ودعوا الله العيل القدير أن 

يعيد هذه املناسبة املباركة عىل سموه وقيادتنا الرشيدة، 

وعىل رأس��ها صاحب السم���و الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة 

بالخري وموف��ور الصحة والعافية وع��ىل دولتنا الحبيبة 

وشعبنا العزيز بدوام التالحم واالستقرار والرخاء.

وتجاذب صاحب الس��مو الشيخ محم��د بن راش���د 

آل مكتوم بحضور س��مو الش��يخ حمدان بن محمد بن 

راش��د آل مكتوم ويل عهد ديب والفريق س��مو الش��يخ 

س��يف بن زاي��د آل نهيان نائب رئي��س مجلس الوزراء 

وزير الداخلية أطراف الحديث والحضور حول مس��رية 

دولتنا املظفرة منذ تأسيس��ها عىل ي��د املغفور له بإذن 

الل��ه تعاىل الش��يخ زايد طي��ب الله ث��راه بعون ودعم 

ومس��اندة أخيه املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ راشد 

طيب الله ثراه.

وتناول حديث صاحب الس��مو نائ��ب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب إىل القيادات العسكرية 

والرشطية واألمنية تحليالً لألوضاع السياسية واألمنية يف 

املنطق��ة وما يدور حولنا من متغريات تزعزع اس��تقرار 

املنطقة وأمنها. ودعا سموه محدثيه من القيادات وكبار 

ضباط القوات املسلحة والرشطة واألمن إىل التحيل دوماً 

بالصرب والثقة بالنفس واإلمي��ان بالله وبالوطن ملواجهة 

التحدي��ات بعزمية وإرصار منوهاً س��موه بتعلمه الصرب 

وس��عة الصدر والتح��دي وحب األرض والش��عب من 

قائدنا ومعلمنا الراحل الش��يخ زايد "طي��ب الله ثراه" 

الذي رافقته يف أس��فاره ورحالته داخل الدولة وخارجها 

وتعلم��ت منه رحمه الل��ه كيف يك��ون القائد حكيامً 

وصبوراً ومعطاء لش��عبه ولشعوب العامل الفقرية التي مل 

ينساها من عطفه وعطائه وأياديه البيضاء.

وأش��ار صاح��ب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 

آل مكت��وم يف خت��ام ح��واره والحض��ور إىل أن لقاءاته 

الرمضانية مع مختلف رشائح وفئات الشعب واملجتمع 

إمن��ا تؤك��د أهمية التواص��ل االجتامعي واإلنس��اين بني 

القيادة والشعب خاصة يف مثل هذه املناسبات الدينية 

والوطنية بعيداً عن الرسميات والربوتوكول.

حرض اللقاء س��مو الشيخ منصور بن محمد بن راشد 

آل مكت��وم، ومعايل الفريق ضاحي خلف��ان متيم نائب 

رئيس الرشطة واألمن العام يف ديب، ومعايل محمد أحمد 

البواردي وكيل وزارة الدفاع، والفريق الركن حمد محمد 

ث��اين الرميثي رئي��س أركان القوات املس��لحة، والفريق 

سيف عبدالله الش��عفار وكيل وزارة الداخلية، والفريق 

محم��د عبدالرحي��م العيل الوكي��ل املس��اعد يف وزارة 

الدفاع، وعدد من قادة أفرع ووحدات القوات املسلحة 

والرشطة واألمن•

محمد بن راشد وحمدان بن محمد وسيف بن زايد ووكيل وزارة الدفاع ورئيس االٔركان خالل اللقاء

رئيس االٔركان وضاحي خلفان وكبار القادة
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سيف بن زايد يشهد احلفل الرمضاين السنوي للوحدات املساندة
كرم األفراد واجلهات الراعية للمهرجان الثاين للرماية

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

آل نهي��ان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات 

املسلحة، ش��هد الفريق سمو الشيخ س��يف بن زاي���د 

آل نهي��ان، نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية، 

يف يولي��و املايض الحف��ل الرمضاين الس��نوي للوحدات 

املس��اندة ال��ذي أقيم يف مق��ر الوحدات املس��اندة يف 

معسكر آل نهيان يف أبوظبي.

وكان يف اس��تقبال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد 

آل نهيان لدى وصوله الحفل الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، واللواء الركن 

عبدالل��ه مهري الكتبي قائد الوحدات املس��اندة..بعدها 

صافح س��موه ع��دداً من كب��ار قادة ورؤس��اء الهيئات 

والتشكيالت العسكرية يف مختلف الوحدات العسكرية 

وقيادة الوحدات املساندة وكبار ضباط وزارة الداخلية.

وب��دأ الحف��ل بتالوة آيات م��ن الق��رآن الكريم، ثم 

كرم الفريق س��مو الش��يخ س��يف بن زاي��د آل نهيان 

أرسة الشهيد حمد راشد العلوي الذي وافته املنية أثناء 

تأديته الواجب خارج الدولة وتس��لم التكريم نيابة عن 

أرسته ابنه وشقيقه.

وكرم س��موه األفراد واملؤسس��ات والرشكات الراعية 

للمهرجان الثاين للرماية، الذي أقيم تحت رعاية الفريق 

أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان خالل الفرتة 

من التاسع حتى ال� 15 من شهر فرباير املايض يف ميدان 

صبخة الحفار يف أبوظبي، وشمل التكريم: البطل العاملي 

الرامي الش��يخ أحمد ب��ن حرش آل مكت��وم، وعبدالله 

محمد املسعود، نائب رئيس املجلس االستشاري إلمارة 

أبوظب��ي، ومجموع��ة قرق��اش ممثلة يف س��مري محمد 

قرقاش، وسعيد عبدالجليل الفهيم "الفهيم للسيارات".

ك��ام كرم س��موه اللواء الركن س��عيد ع��يل بن عابد 

العري��اين، نائ��ب قائ��د الوح��دات املس��اندة، تقديراً 

ملس��اهمته يف بناء وتطوير الرماية يف القوات املس��لحة 

عىل مدى تاريخ طويل وال زالت جهوده مستمرة، فضالً 

ع��ن دوره الكبري يف إنج��اح فعاليات مهرجان الوحدات 

املساندة للرماية الثاين.

وتضمن الحفل تكريم العميد الركن املتقاعد س��يف 

عيل الظاه��ري، قائد مرشوع اإلغاثة يف املخيم، والوكيل 

أول املتقاعد عيل البلويش تقديراً لدورهم الكبري والبارز 

يف املهام اإلنسانية التي تقدمها الدولة لخدمة األشقاء يف 

املخيم اإلمارايت األردين.

يذكر أن الوحدات املس��اندة حقق��ت خالل العامني 

املاضي��ني العديد م��ن اإلنجازات وش��اركت يف مختلف 

الفعاليات الوطنية واالجتامعية والتي عكس��ت أهمية 

دور الق��وات املس��لحة يف التفاع��ل املجتمعي والقدرة 

التنظيمية العالية يف مختلف املش��اركات مع الوحدات 

العس��كرية األخرى وتنفيذ بعض املهام اإلنسانية والتي 

كان له��ا األثر عىل املس��توى املحيل و ال��دويل وإقامة 

املهرجان الس��نوي للرماي��ة للمدني��ني وتدريب أجيال 

الغد•

تصوير:

أحمد البلويش

عبدالرحمن القبييل

سيف بن زايد يكرم ارٔسة الشهيد العلوي

سيف بن زايد يصافح أحد ضباط الوحدات املساندة خالل الحفل بحضور رئيس االٔركان
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ليلــة الوفــاء لزايــد العطـــاء...

عاشت دولة اإلمارات العربية املتحدة مناسبة وطنية وإنسانية، تحمل اسم »يوم 

زايد للعمِل اإلنساِن« وذلك ِف الذكرى السنوية العارشِة لرحيِل مؤسِس دولتنا، 

وباِن نهضتنا، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب اللُه ثراه« والذي يصادف 

التاسع عرش ِمن شهر رمضان املبارك.

زايد خالد يف قلوب اجلميع
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واجبنا نحن أبناء زايد أن 
نسري على خطاه فنحافظ 

على وحدة بيِتنا وتالحم 
جمتمعنا ونتمسك 

مببادئنا

وعّم��ت أرجاء الدول��ة، الفعاليات الس��نوية بذكرى يوم 

زايد للعمل اإلنس��اين، الذي يصادف اليوم العاملي للعمل 

اإلنس��اين، حيث أقام��ت العديد من الفعالي��ات املحلية 

واملؤسسات الرسمية والحكومية والقطاع الخاص أنشطة 

متنوعة، من ثقافية واجتامعية واقتصادية تخليداً لذكرى 

املغف��ور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

»طيب الله ثراه« مؤكدين أن زايد خالد يف قلوب الجميع، 

والخ��ر الذي زرعه فينا عم العامل أجمع، ونحن اليوم عىل 

النهج س��ائرون تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة »حفظه الله«.

عبدالله بن زايد يشهد ليلة الوفاء 
ش��هد س��مو الش��يخ عبد الله ب��ن زايد آل نهي��ان وزير 

الخارجي��ة ليلة الوف��اء لزايد العطاء و»ي��وم زايد للعمِل 

اإلنس��ايِن«، مبناس��بة الذكرى العارشة لرحي��ل املغفور له 

بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 

الله ثراه« والتي نظمتها الهيئة العامة للش��ؤون اإلسالمية 

واألوقاف بجامع الشيخ زايد الكبر بأبوظبي. 

كام شهد االحتفال معايل الشيخ نهيان بن مب����ارك آل 

نهيان وزير الثقافة والش��باب وتنمي��ة املجتمع والدكتور 

حمدان مس��لم املزروعي رئيس الهيئ��ة، ومعايل الدكتور 

محم��د مخت��ار جمع��ة مربوك وزي��ر األوق��اف املرصي 

والدكت��ور مطر الكعبي مدير عام الهيئة والعلامء ضيوف 

رئي��س الدولة وحش��د من كب��ار الش��خصيات يف الدولة 

واإلعالميني واملدعوين واملصلني.

ويف كلمة الهيئة العامة للش��ؤون اإلس��المية واألوقاف 

التي ألقاها الدكتور حمدان مسلم املزروعي رئيس الهيئة 

ق��ال فيها »نحتفي اليوم بإنج��ازات قائد قل نظره، وباين 

دولة تتسامى بالبناء دوحًة لألصالة وللحداثة وللتميز« .

وأضاف »قام الش��يخ زاي��د رحمه الله ببن��اء مجتمعٍ 

متآلف متواد، متعاون متس��اند، فعم��ل رحمه الله عىل 

توحيد قلوب أهل هذه الدار، قبل توحيد الفيايف والقفار، 

فاجتم��ع من يف هذه الدولة كلّه��م جميعاً، عىل ما يريِض 

ربهم، ويُحقق مراَده منه��م، واتحدوا تحت راية واحدة، 

يقوده��ا رجال صدقُوا ما عاهدوا الله ثم الش��عب عليه، 

فانتظم عق��د هذه الدولة املتف��رد، والحت الخرات ِمن 

أُفقه، وتبدت طوالِع الس��عد من جوانبه، فعمرت البالد، 

وانترش عىل وجه البسيطة خرها، وامتدت أياديها البيضاء 

بالعطاء لإلنسانية كلها، موقناً "طيب الله ثراه" بأن األمم 

يف عط��اء م��ا كان العط��اء دأبها، وإس��عاد اإلنس��ان هو 

قصدها، فكان نعمة للزمان، وخراً عىل كل البلدان، ولقد 

س��ار أبناؤه الربرة، بس��فينة االتحاد نحو مس��تقبل زاهر 

باه��ر، ميتاز بالثب��ات، ووضوِح الرؤي��ة، وتحديد الهدف، 

اس��تلهاماً من الدين الحنيف، واستنطاقاً لروِح ترشيعاته 

وأخالقه وحضارته، وترس��امً لخطى املغفور لَه، وسراً عىل 

منهاج��ه، فق��د تفرعوا � حفظهم الله � من دوحة س��مو 

وس��ناء، ومعدِن خر وعطاء، أصل يف الفضل راسخ، وفرع 

باملكارم شاِمخ، متتَُّعوا بسجايَا والدهم وشيمه، واستمدوا 

الخَر ِمن غراِس فعله، فالعباد بفضلهم يش��هدون، ولثامر 

مرباته��م يجنون، واس��تطاعت دولتنا بفض��ل جهودهم، 

وكريم توجيهاته��م، تحويل األعامل اإلنس��انية والخرية 

إىل مؤسسات رسمية معتمدة، استدامة للخر، واستمراراً 

لبذله، وضامناً لإلحسان فيه، وتأكيداً لوصوله ملستحقيه«. 

وأضاف الدكت��ور املزروعي: »إن من واجبنا نحن أبناء 

زاي��د، أن نس��ر عىل خط��اه، فنحافظ عىل وح��دة بيِتنا، 

وتالحم مجتمعنا، وترابط أرُسنا، ونتمسك مببادئنا، فالريادة 

هدفنا، والطموح دأبنا، واملس��ؤولية عملنا، والتسامح من 

قيمنا، وإغاثة امللهوف من ش��يمنا، وصنائع املعروف من 

أخالقنا، والوفاء لنا ش��عار، والعطاء لنا دثار، وإننا لنعاهد 

الله تعاىل عىل الس��معِ والطاع��ة والدعاء والوالء لقيادتنا 

الرش��يدة، وأن نقف خلفهم وحدة متامسكة، وأن نعمل 

ما اس��تطعنا من أجل حامية ه��ذا الوطن وصيانة خراته 

ومقدراته«.

وتناولت الكل��امت التي ألقيت خالل األمس��ية حياة 

املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان عىل الصعيد 

اإلنساين والعريب واإلسالمي وحبه للخر، وساق املتحدثون 

من كبار الش��خصيات يف العامل اإلس��المي أدلة عىل حب 

املغفور له للعمل اإلنساين والخري. 

محطة وطنية رئيسة 
أكد س��مو الش��يخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس 

مجلس الوزراء، وزير ش��ؤون الرئاس��ة، رئيس مؤسس��ة 

خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنس��انية خالل فعالية 

يوم زاي��د للعمل اإلنس��اين التي أقامتها املؤسس��ة بهذه 

املناس��بة، أن دعم صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، واملتابعة املستمرة 

لصاحب الس��مو الشيخ محم���د بن راش����د آل مكتوم، 

نائ��ب رئيس الدول��ة، رئيس مجلس ال��وزراء، حاكم ديب 

»رعاه الله«، وأخيه الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان، ويل عه��د أبوظبي، نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، ملب��ادرة »يوم زايد للعمل اإلنس��اين«، 

جعلت منها محطة وطنية رئيس��ة يف األجندة الس��نوية 

عبدالله بن زايد يشهد أمسية حب ووفاء لزايد العطاء بحضور نهيان بن مبارك
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اإلنس��انية لدولة اإلمارات، ومناس��بة إلط��الق املبادرات 

الخرية واإلنسانية محلياً وعاملياً.

وأثنى س��موه عىل الجه��ات التي أطلق��ت املبادرات 

اإلنس��انية، وأس��همت يف إثراء فعاليات يوم زايد للعمل 

اإلنس��اين، وأبدى تفاؤله بتوس��عة رقعة العمل اإلنساين، 

لتش��مل جميع املؤسس��ات الحكومية والخاصة، وكذلك 

األفراد من الجنس��ني وم��ن كل األع��امر، ليصبح العمل 

اإلنس��اين منهج حياة، وليتحول مجتم��ع اإلمارات بفئاته 

كله��ا ورشائحه املختلفة إىل مجتمع خري بامتياز، يش��د 

بعضه��م أزر بع��ض، ويتس��ابقون يف خدم��ة مجتمعهم 

ووطنهم.

مناسبة استذكار لسرية زايد العطرة
وتحت شعار عرش سنوات من الوفاء أكد الشيخ ذياب بن 

محمد بن زاي��د آل نهيان رئيس جمعية »كلنا اإلمارات« 

أن يوم الوفاء للوالد املؤس��س الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان " طيب الله ثراه " هو مناس��بة الس��تذكار س��رته 

العطرة ومثله العليا، وعرفانا بدوره يف تأس��يس مس��رة 

العط��اء التي مازلنا ننه��ل من معينه��ا، وعملية التنمية 

والبناء التي مازلنا نسر بهديها.

وأضاف الش��يخ ذياب بن محمد بن زاي��د آل نهيان: 

»لق��د وضع زايد الخ��ر "طيب الله ث��راه" قواعد متينة 

وأسس راس��خة لعملية البناء والتنمية والتي تركزت عىل 

بناء اإلنس��ان باعتباره املحور الحقيقي للتنمية والتقدم، 

وأكد دامئاً أن اإلنسان هو أغىل ثروة ميتلكها الوطن.

وهو القائ��ل رحمه الله: »إن الدول��ة تعطي األولوية 

يف االهتامم لبناء اإلنس��ان ورعاي��ة املواطن يف كل مكان 

ربان العال

وم��ن جانب��ه غرد الش��يخ محمد بن راش��د آل 
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات رئيس مجلس 
ال��وزراء حاكم ديب عىل حس��ابه ف تويرت موجهاً 
حديثه للراحل الش��يخ زايد بن س��لطان.. “نَ�ْم 
َقري���َر العي�ِن بَْع����َد التََّع�ِب.. ي��ا أب�ي األك�رِب 
ِم����ْن بَْع�ِد أيب.. صان��ُع املَج��ِد وُربَّ���اُن الُعال.. 
وَفَت�ى الخي�ِر و زاك�ي النََّس�ِب.. أنْ�َت م�ا كُن�َت 

لَش�عبي قائ�داً.. ب�ْل َزعيم�اً لجمي�عِ الَع�رَِب”.

م��ن الدولة وأن املواطن هو ال��روة الحقيقية عىل هذه 

األرض«.

زايد وقصة توحيد القوات املسلحة
فعندم��ا فكر زاي��د يف توحيد القوات املس��لحة وجعلها 

تح��ت قيادة واحدة وعلم واح��د بدالً من أن يكون لكل 

إمارة قّوة مس��لحة، كام كان يف الس��ابق قبل 6 مايو عام 

1976. وج��د س��موه أن تحقيق ذلك قد اس��تغرق وقتاً 

طويالً ألس��باب كثرة .. لكن زايد ال��ذي كان يتفهم دامئاً 

طبائع األمور ويقدرها ويضع نفس��ه م��كان اآلخرين يف 

محاولة لتوس��يع صدر الطرف اآلخ��ر .. صرب كثراً وتأخر 

إعالن توحيد القوات املسلحة طويالَ.

وعندما سأل س��موه يومها ملاذا ال يفرض قراراً رئاسياً 

بدمج القوات املس��لحة يف اإلمارات خصوصاً وأنه يدرك 

م��دى أهمية وحيوية هذا القرار قال يل س��موه ، رحمه 

الله : إن األمور تحتاج إىل الصرب .. دعونا نتلَّمس األسباب 

واملربرات لدى الغر .. صحيح أن ذلك رمبا يستغرق بعض 

الوقت، ورمبا امتد هذا التأخر لعدة أش��هر أو حتى سنة 

كامل��ة، لكنني أفضل أن يكون الق��رار عن اقتناع وتفهم 

كام��ل ألبعاده .. حتى لو تأخرن��ا بعض الوقت عن بلوغ 

أهدافن��ا يف إقام��ة ق��ّوة فاعل��ة تتناس��ب وروح العرص 

والتحدي��ات الت��ي نواجهها يف هذه املنطق��ة من العامل. 

وأض��اف زايد: أنن��ي أتحدث مع إخ��واين الحكام أعضاء 

املجلس األعىل وهم يقدرون املسؤولية واستخدم معهم 

كل أس��اليب اإلقناع وواجبنا أن نغل��ب املصلحة العامة. 

وم��ن مل يقتنع حت��ى اآلن بص��واب القرار فإنه س��وف 

يستجيب غداً وحتامً وبكل آرائه.

رمز اإلنسانية
أص��در بريد اإلمارات مجموعة طواب��ع تذكارية من فئة 

واح��دة - 1 درهم - تحمل رمز اإلنس��انية الش��يخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ث��راه، هو فخر واعتزاز 

للمجموعة.

صحف وشخصيات دولية تشيد بأيادي زايد 
البيضاء

أش��ادت وكاالت األنب��اء والصح��ف وكبار الش��خصيات 

العاملية بأيادي املغفور له الشيخ زايد بن سلطان مؤسس 

الدول��ة ذات األي��ادي البيض��اء التي طال��ت املحرومني 

يف بق��اع األرض. وق��ال الرئيس األمرييك األس��بق جيمي 

كارتر: ما لفت نظري يف الش��يخ زايد هو شغفه مبساعدة 

اآلخرين وكرمه ال��ذي طال العديد م��ن املناطق النائية 

بدون دعاية. وع��رب جون ميجور رئي��س وزراء بريطانيا 

األس��بق عن إعجابه بالش��يخ زايد قائالً: قليلون يعرفون 

فعلياً حجم عطاء الشيخ زايد وأعامله الخرية التي تركت 

بصمة كبرة عىل حياة الكثري��ن حتى يومنا. فيام قالت 

صحيفة االيكونوميس��ت: الش��يخ زايد بن س��لطان قدم 

مساعدات إنس��انية وخرية مبليارات الدوالرات شملت 

أكر من 40 دولة حول  العامل. وقال جاري س��يك األستاذ 

يف جامعة كولومبيا: من املس��تحيل قي��اس أهمية وتأثر 

الش��يخ زاي��د فهو األب الفع��ي لكل اإلم��ارات. وقالت 

صحيفة نيويورك تاميز: »زايد بن سلطان ساهم بسخاء يف 

العديد من املبادرات واملش��اريع الخرية واإلنسانية التي 

شملت عرشات الدول•

 

F
G يوم زايد للعمل اإلنساين حمطة وطنية رئيسة يف األجندة

السنوية اإلنسانية لدولة اإلمارات

ف الذكرى العارشة لرحيله زايد وحد قلوب أهل الدار
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وما أدراك ما مواقع التواصل
فيام يخص اإلنرتنت ووس��ائل التواصل، ثم مواقع التواصل وش��بكاته العديدة، فهي بال ش��ك 
تؤرخ لتطور الحضارة اإلنس��انية وتدل عليه بشكل س��اطع، من هنا فإن الفالسفة واملفكرين 
وأس��اتذة اإلعالم وعلوم االتصال يعتربون الكتابة واخرتاع األبجدية أكرب وأهم أشكال التواصل 
وأكرب فتوحات الحضارة اإلنسانية، ثم اخرتاع الورق والعجلة واآللة البخارية والسيارة والهاتف 
والطائ��رة والصحيفة والبث اإلذاعي والتلفزيون وش��بكة اإلنرتن��ت، وصوالً إىل ما عرف بثورة 
التكنولوجي��ا وانفج��ار املعرفة واملعلوماتية، كل هذا مل يحدث م��ن باب الصدفة أو ألهداف 
عبثي��ة أو ملج��رد الرثثرة، فثم��ة ثرثرة متأل ما بني الس��امء واألرض دامئاً ومنذ خلق اإلنس��ان، 
لكن االكتش��افات العظيمة توجد لتعرب عن عظمة الفعل اإلنس��ان الراغب ف الذهاب لألمام 

وللمستقبل، وعن توظيف اإلمكانات واملوارد ملا فيه صالح اإلنسان!
هذه الثورة التقنية واملعرفية هي ف نهاية املطاف وجدت للفائدة واملنفعة وتيسري الحياة، 
وأيضاً للمتعة والتس��لية وإضفاء البهجة عىل مس��رية الحياة، وحني نحولها إىل ساحات للرصاع 
أو فضاءات لالنحراف والرذيلة أو حني ال نرى فيها إال الوجه الس��يئ والبش��ع، فذلك لعيب ف 
منهجية تفكرينا والزاوية التي ننظر من خاللها لألمور وليس لخلل ف املكتش��فات والتقنيات، 
فهذه أينام توجهها تتجه، موضوع ف محل مفعول به وليس فاعل، اإلنس��ان هو الفاعل وهو 
املحرك، وعليه أن يعرف ف أي اتجاه يفعل ذلك، وحني يشذ أو يشتط فإمنا ألنه انحرف أو فقد 

البوصلة ويحتاج ملن يأخذ بيده، خاصة حني يكون طفالً أو مراهقاً، أو غري واع.
إن ش��بكة اإلنرتنت ال تختلف عن التلفزيون، وشبكات التواصل ومواقع اإلعالم االجتامعي 
ش��بيه به��ذا وذاك، لها وجهها امل��رشق واإليجايب ولها مطباتها ومس��الكها الخطرية، وش��بكة 
اإلنرتن��ت تحت��اج إىل تقنني ووع��ي وتوعية، إن الكب��ار اليوم وليس الصغ��ار فقط قد فقدوا 
إحساسهم بالزمن وبالعالقات االجتامعية وبرضورة القراءة والتواصل اإلنسان الحقيقي بسبب 
اس��تالبهم وتهافتهم عىل مواقع التواصل ومتابعة صفحاتهم وحس��اباتهم الشخصية عىل هذه 
املواقع، حتى أنهم يديرون هذه الحس��ابات ويولونها من الحرص والعناية املستمرة ما يفوق 

اهتامماتهم بحساباتهم البنكية أو بعالقاتهم الحقيقية بأصدقائهم الحقيقيني!
لق��د احتل الصديق االفرتايض مكانة عالية ف اهتاممات إنس��ان هذا الزمن الذي يتدحرج 
حضارياً باتجاه الحالة االفرتاضية ألس��باب مختلفة تلعب فيها السياس��ة والس��وق والرشكات 
العمالقة العابرة للقارات دوراً كبرياً ألجل مصالحها وترويج منتجاتها، وتحديداً هذه املنتجات 
املتعلق��ة بعامل االتصال والتواصل، إن ماليني الهواتف الذكية تصنع وتوزع وتباع يومياً لتصب 
مليارات الدوالرات ف حس��ابات هذه ال��رشكات ورشكات االتصاالت العمالقة حول العامل، إن 
تغييب الناس عن مشاكلهم وما يدبر لهم هدف تتحمس له األنظمة السياسية التي تعيل شأن 
هذه التقنيات، ناهيك عن أن بعض الجهات مأخوذة وبانبهار شديد أمام التطور التقني الذي 

يرتاكض برسعة غري معقولة، فتجتهد لتطويره حباً ف العلم والتطور!
نحت��اج أن نع��رف كل يشء عن هذه التقنيات، ولهذه املواقع، فوائدها، مضارها، س��يئاتها 
وس��وءاتها يك نع��رف كيف نجنب أبناءن��ا منزلقاتها ومطباتها، ففي ثنايا ه��ذه املواقع عوامل 

سفلية فيها من الرش واالنحطاط ما ال يخطر عىل قلوب األمهات واآلباء البسطاء! •

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com
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أداء اخلدمــة الوطنيـــة وســـام شرف علــــــــــــــــــــى صدر كل مواطن إماراتي
أحمد بن طحنون: منتسبي خدمة االحتياط  سيخوضون جتربة فريدة وجديدة

لبى أبناء اإلمارات خريجي 

وخريجات الثانوية 

العامة لهذا العام األوامر 

والتوجيهات السامية من 

القيادة الرشيدة لالنخراط ف 

واجب الخدمة العسكرية، 

فاكتظت مراكز التسجيل بهم 

فرحني باالنتساب لواجب 

الخدمة.

إعداد : أمل سامل 
احلوسني
تصوير: حسني اليافعي

وقد أعلنت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عن فرتة 

تس��جيل خريجي الثانوية العامة لع��ام 2013 - 2014 

من 13 يوليو ولغاية يوم الخميس 24 من نفس الش��هر 

مبراكز التس��جيل األربعة عىل مس��توى الدولة بش��عبة 

تجنيد معسكر آل نهيان يف ابوظبي ومركز تجنيد العني 

مبعس��كر العني يف مدينة العني ومركز تجنيد الش��ارقة 

مبعسكر الرحامنية ومعسكر ليوا يف املنطقة الغربية.

زيارة تفقدية
ح��رص اللواء الركن طيار الش��يخ أحم��د بن طحن���ون 

آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عىل 

تفقد س��ر عمل تنفيذ قرار تس��جيل خريجي الثانوية 

العامة حيث قام بجولة تفقدية ملركز التجنيد يف ش��عبة 

تجنيد معسكر آل نهيان بأبوظبي.

واطل��ع رئيس هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية 

خ��الل الجول��ة عىل س��ر عملي��ات تس��جيل البيانات 

والفح��ص الطب��ي ملنتس��بني الدفع��ة األوىل للخدم��ة 

الوطني��ة، حيث أش��اد اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد 

ب��ن طحنون آل نهيان مبا ش��اهده من تعاضد املوظفني 

ومس��تحقي التجنيد وبالتنظيم الالف��ت يف اإلجراءات، 

وش��دد عىل أن ه��ذه هي الروح الوطني��ة العالية التي 

عهدناها لدى أبناء الوطن الذي لطاملا وعرب تاريخه لبى 

ن��داء الواجب بحامس قل نظره، كام أعرب عن امتنانه 

ملنتس��بي الدفعة األوىل للخدم��ة الوطنية عىل املعنوية 

العالية التي تحىل بها خريجو الثاين عرش لهذا العام.

ويف ختام جولته استمع إىل آراء الشباب وأولياء األمور 

الذين ع��ربوا عن مدى س��عادتهم وفخرهم كونهم من 

املش��اركني يف الدفعة األوىل من الخدمة الوطنية، واعداً 

الجمي��ع بأنهم س��يخوضون تجربة فري��دة وجديدة مل 

يعهدوا مثلها من قبل وسيحملونها معهم إىل مستقبلهم 

الواعد حني يبارشون حياتهم العملية.

مجالس رمضان والخدمة الوطنية
اس��تضاف الش��يخ مروان بن راش��د املعال رئيس دائرة 

األرايض واألم��الك يف أم القيوي��ن ورئي��س جمعي��ة أم 

القيوي��ن الخرية، املجل��س الرمضاين ال��ذي طرح عن 

الخدم��ة الوطني��ة حيث رحب الش��يخ م��روان املعال 

بالضيوف املش��اركني، قائ��الً إن القضية الت��ي يطرحها 

املجلس اليوم هي من أهم القضايا الوطنية التي يجب 

أن نطرحها دوماً، ألهميتها القصوى لكونها ترتبط بأهم 

التحدي��ات الوطنية أال وهي قضي��ة االنتامء إىل الوطن 

والدفاع عنه أمام أي عدوان، والحفاظ عىل مكتس��باته 

التي أرساها باين االتحاد الشيخ زايد طيب الله ثراه.  

وأوض��ح أن القانون االتحادي ال��ذي أصدره صاحب 

السمو رئيس الدولة بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

ج��اء ليؤكد أن الدفاع عن االتحاد فرض مقدس عىل كل 

مواطن، وأداء الخدمة العسكرية رشف للمواطنني.

وأوىص املش��اركون يف املجل��س الش��باب باالتج��اه 

نح��و االنضامم إىل طري��ق الوطن، وااللتح��ام بقضاياه 

واحتياجاته، مؤكدين أن شباب اإلمارات تربوا عىل حب 

وطنه��م وطاعة حكامه��م الذين ال يدخ��رون أي جهد 

يصب يف مصلحة الوطن.

وم��ن جانباً أخ��ر أكد معايل الفري��ق ضاحي خلفان 

نائ��ب رئيس الرشط��ة واألم��ن العام يف ديب مبجلس��ه 

الرمض��اين أن الخدمة الوطنية أصبح��ت محط اهتامم 

ال��رأي العام اإلمارايت وحديث املجالس واألرس اإلماراتية 

ألنها تجس��يد لتالحم الش��عب مع قيادته وعنوان عىل 
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الرتابط املجتمعي تحت مظلة الوطنية. 

وقال أنها تنمي روح الفري��ق الواحد، وتزيد التآلف 

بني أف��راد املجتم��ع، عالوة ع��ىل أنها تنمي ش��خصية 

املنتسب وتكسبه معارف ومهارات متميزة. 

كام تحدث  الحضور يف مجلس ابن حمودة الرمضاين 

يف أبوظبي ع��ن أهمية الخدمة الوطني��ة واالحتياطية، 

وق��ال غانم بن حم��ودة عندما زار الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة منزل شبيب الظاهري يف 

العني قلت لس��موه إنني مستعد عىل الرغم من عمري 

للتس��جيل واملش��اركة يف الخدمة الوطنية، فهذا وطني 

ومن واجبي خدمة الوطن، فرد الفريق أول سمو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان وقال يل: »أبناء وبنات الوطن 

يتسابقون للخدمة الوطنية«. 

وقد نظم منتدى الش��ارقة للتطوير مجلس��اً رمضانياً 

حول »دور الخدمة الوطني��ة يف تعزيز االنتامء الوطني 

للش��باب«، وتناول��ت يف محاوره��ا الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطي��ة بالدولة م��ن منطلق رؤي��ة املنتدى نحو 

أهمية االنتامء للوطن وغ��رس القيم اإليجابية لألجيال 

الجدي��دة والت��ي ته��دف إىل تكريس مفاهي��م تقديم 

الخدمة الوطنية والعمل واملش��اركة الفعالة يف الحفاظ 

عىل الوطن ومكتسباته. 

كام س��تقوم اللجنة العليا لفعالي��ات »صيف بالدي 

2014« بإع��داد برنامج لتوعية أكر من 30 ألف ش��اب 

وشابة وأولياء أمورهم بقانون الخدمة الوطنية اإللزامية 

واالحتياطي��ة وأهمية تأدية الواج��ب الوطني بالتعاون 

مع الجهات املعنية واملختصة، والتي س��تنطلق يف الثاين 

من أغسطس وحتى 30 من الشهر نفسه.

متديد التسجيل 
وقد أعلنت هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية متديد 

فرتة تس��جيل خريج��ي الثانوية العامة لع��ام 2013 - 

2014 لغاي��ة يوم الخميس 24 يولي��و، كام مددت أيضاً 

س��اعات الدوام اليومية، لتصبح من الس��اعة الس��ابعة 

صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر، ويف الفرتة املسائية من 

الس��اعة التاسعة والنصف مساًء وحتى الساعة الواحدة 

والنصف بعد منتصف الليل.

 وج��اء إعالن الهيئ��ة تعاوناً منها لتس��هيل عمليات 

تس��جيل األعداد الكبرة من املتقدمني الذين تستقبلهم 

مراكز التسجيل يومياً، علامً بأن أبواب التسجيل فتحت 

قب��ل املوعد املح��دد ببضعة أي��ام، نزوالً ع��ىل طلبات 

املتقدم��ني. وأش��ارت الهيئ��ة يف إعالن لها عرب وس��ائل 

التواص��ل االجتامع��ي إىل أنه يتوجب ع��ىل املتقدمني 

الصي��ام مل��دة ال تقل عن 8 س��اعات، قب��ل خضوعهم 

للفح��ص الطبي، إلمتام عملية الفح��ص بنجاح وإخراج 

النتائ��ج بكل دق��ة، كام تم تحدي��د الوثائق التي يجب 

عىل املتقدمني اصطحابها معهم، وتتضمن أصل خالصة 

القيد ونس��ختني عنها، وأصل جواز الس��فر وثالث نسخ 

عنه، وأصل بطاقة الهوية وصورة عنها، وش��هادة امليالد 

ونس��خة عنها، والش��هادة الدراس��ية مصدقة من وزارة 

الرتبية ونسخة عنها، وأربع صور شخصية حديثة.

في��ام فتح ب��اب التس��جيل لالن��اث الحاصالت عىل 

الثانوي��ة العامة الراغبات يف االلتحاق بالخدمة الوطنية 

من األحد 20 يوليو واستمر حتى الخميس 24 من نفس 

الش��هر مبراكز التس��جيل األربعة عىل مس��توى الدولة 

بش��عبة تجني��د معس��كر آل نهيان يف ابوظب��ي ومركز 

تجنيد العني مبعسكر العني يف مدينة العني ومركز تجنيد 

الش��ارقة مبعسكر الرحامنية ومعس��كر ليوا يف املنطقة 

الغربية.

والجدي��ر بالذكر أن مركز تجنيد الش��ارقة مبعس��كر 

الرحامنية ش��هد منذ س��اعات الصباح األوىل لفتح باب 

التس��جيل يف الخدمة الوطنية واالحتياطية تسجيل نحو 

6 طالبات يف الس��اعات األوىل من افتتاح باب التسجيل، 

علامً بأن قان��ون الخدمة الوطني��ة واالحتياطية لتأدية 

الخدمة العس��كرية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة، حفظه الله، 

مل يغفل حق امل��رأة يف االلتحاق بالخدمة العس��كرية، 

وجع��ل األمر من اختياره��ا، يف صاحبة الح��ق والقرار 

يف تأدي��ة هذه الخدمة م��ن دون إجبار وملدة تصل إىل 

تسعة أشهر.

رشوط
يف ح��ال حدوث أي طارئ لإلن��اث يتطلب خروجها من 

الخدمة فلهن مطلق الحرية فيرتكن الخدمة يف أي وقت 

دون أي رشوط وذلك بتقديم إش��عار خطي منها أو من 

ويل أمرها يوضح رغبتها بذلك.

وال يج��وز أن يلح��ق أي طالب مبؤسس��ات التعليم 

العايل داخل الدولة أو خارجها بعد بلوغه الثامنة عرشة 

م��ن عمره م��ا مل يكن لديه بطاقة الخدم��ة الوطنية أو 

إحدى الشهادات التي تحدد موقفه من التجنيد.

وأوضح��ت الهيئة أن الخدم��ة الوطنية تؤجل وقت 

الس��لم لطلب��ة املؤسس��ات التعليمي��ة يف الدولة أو ما 

يعادله��ا يف الخ��ارج لحني حصولهم ع��ىل املؤهل الذي 

أجل��ت الخدمة الوطنية م��ن أجله وذلك يف حالة توافر 

إحدى الحاالت اآلتية:

• أال تتجاوز أعامرهم تس��عة وعرشي��ن عاماً لطلبة 

الجامعات والكليات واملعاه��د ومراكز التدريب والتي 

تكون مدة الدراسة أو التدريب بها سنتني أو أكر.

• حصولهم عىل شهادة الثانوية العامة مبعدل ال يقل 

عن 90%.

• إذ بلغت س��ن الطال��ب الثامنة ع��رشة من عمره 

ومل يكمل الثانوية العامة ومازال مس��تمراً يف الدراس��ة 

الصباحية.

تح��دد القي��ادة العام��ة باالتف��اق مع املؤسس��ات 

التعليمي��ة كيفية وآلية إبالغ الجهات املختصة بالتجنيد 

بأس��امء الطلبة الدارس��ني أو املتدرب��ني وكل ما يتصل 

مبوقفهم من الدراس��ة أو التدريب حتى حصولهم عىل 

املؤهل أو بلوغ أعامرهم الحد األقىص املشار إليه.

تسهيالت وانجاز
وفرت الهيئة العامة للخدمة الوطنية واالحتياطية كافة 

وسائل الخدمة والراحة لجميع املسجلني يف مركز شعبة 

تجني��د معس��كر آل نهي��ان يف مدين��ة أبوظبي، حيث 
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نصبت خيم��ة كبرة مكيف��ة إىل جانب البن��اء املخصص 

لتس��جيل البيانات، بهدف اس��تيعاب األعداد الكبرة التي 

قدم��ت من��ذوا الي��وم األول، وق��د زودت ه��ذه الخيمة 

بطاوالت وكرايس مريحة تستوعب مئات األشخاص .

ومتيز العمل يف مركز ش��عبة تجنيد معس��كر آل نهيان 

بالرسعة واملرونة، حيث اس��تغرقت عملية تسجيل بيانات 

الطلبة الذين اس��توفوا كافة األوراق املطلوبة أربع دقائق 

فقط .

شباب الوطن ذخر الوطن
ع��رب عبدالرحمن وليد الحامدي أن ق��رار الخدمة الوطنية 

ق��رار اس��رتاتيجي مهم للغاي��ة، وإحدى الخط��وات التي 

تؤس��س لدولة حديثة وقوية ومرتابطة، فقد شهدت مراكز 

التس��جيل توافد أعداد كبرة جداً  وهذا دليل عىل حامس 

أبناء وبن��ات الوطن عىل حاميته والذود عنه، ولدليل عىل 

الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها أبناء شعب اإلمارات 

، ونحن أذ نعاهد أويل األمر باالجتهاد يف خدمة وطننا بكل 

السبل املتاحة والعمل من أجل رفعت الوطن وحاميته.

وقال عبدالرحمن عي الشحي إن االنضامم إىل الخدمة 

الوطني��ة اعتربه بالنس��بة يل جزءاً م��ن رّد الجميل للوطن 

والقيادة الرش��يدة الت��ي وفرت ألبنائها كل س��بل العيش 

الكريم والرفاهية حتى أصبحنا من أس��عد ش��عوب العامل، 

كام أنها تعّزز وترّس��خ داخل الشباب روح االنتامء والوالء 

للوطن، وتخلق جيالً قادراً عىل تحّمل املسؤولية واالعتامد 

عىل النفس باعتبار أن الحياة العسكرية تصقل الرجال.

وأض��اف محمد خليل الحامدي إن قرار إلزامية الخدمة 

الوطنية س��تكون لها انعكاسات ايجابية عىل شباب الوطن 

ومجتم��ع دولة اإلم��ارات  ألن الحياة العس��كرية تضبط 

س��لوك الفرد وتقومه وبالتايل تجنبه األمراض االجتامعية، 

وإن الخدم��ة الوطنية وس��ام رشف عىل جبني كل ش��اب 

إم��ارايت، وعرب��ون محبه ووف��اء نقدمه لدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة.

وأكد عبدالله محمد املنصوري نحن شباب هذا الوطن 

املعطاء لن نتأخر عن بذل كل غايل ونفيس يف سبيل تلبية 

نداء الواجب تج��اه دولتنا الغالي��ة، ورشف لنا إن نلتحق 

مبصنع الرج��ال واألبطال القوات املس��لحة وأداء الخدمة 

الوطنية وس��ام عىل صدر كل مواط��ن وبكوننا أول دفعة 

يتم قبولها ألداء هذا الواجب. 

الخدمة الوطنية مصنع الرجال 
وقد أش��اد أولياء األمور بق��رار الخدمة الوطنية معربني 

عن فخرهم أن التحاق أبناء اإلمارات بالقوات املس��لحة 

أم��ر يف غاية األهمي��ة وقضية يف غاية ال��رورة، كونها 

تغرس يف نفوس��هم حب الوطن وتعلمهم أن الحياة بال 

وط��ن بال حي��اة وأن الرجولة تعني يف األس��اس االلتزام 

وتحمل املسؤولية أمام املجتمع الذي تربينا فيه. 

وأن االلتح��اق بالق��وات املس��لحة ه��و يف حقيقته 

انتساب ملصنع للرجال، بكل ما تعنيه الكلمة من معان، 

فعندما يلتحق الش��باب مبعس��كرات القوات املس��لحة 

س��وف يتدربون عىل برامج خاصة باالنضباط األخالقي 

وااللتزام بأنواعه املختلفة التي تولد شباباً وطنياً بامتياز، 

وهو األمر الذي يس��عدنا كثراً أن نجد أبناءنا وش��بابنا 

يلتزمون مبقدرات الوطن واحتياجاته املقدسة والتي يأيت 

يف مقدمتها الدفاع عنه. 

وبخصوص مشاركة فتاة اإلمارات يف الخدمة الوطنية، 

أعرب أولياء األمور أن مش��اركة فتيات الوطن يف برامج 

الخدمة الوطني��ة املختلفة أمر محم��ود للغاية، خاصة 

أنهن حققن الكثر من اإلنج��ازات والنجاحات الوطنية 

يف مرشوع��ات وطنية عدة، وبالتايل يس��تطعن تحقيق 

اإلنجاز نفس��ه يف برامج الخدمة الوطنية، التي تناس��ب 

طبيعتهن األنثوية•

عبدالرحمن وليد الحامديأحمد بن طحنون يتفقد مركز التسجيل

عبدالله محمد املنصوريمحمد خليل الحامديعبدالرحمن عيل الشحي
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زايد و اخلدمة الوطنية
هل بالفعل ميكن الربط بني فكر زايد وبني الخدمة الوطنية؟ دعونا نرى.

يق��ول طيب الله ثراه "الرج��ال هم من يصنعون املصانع، و هم من يصنعون س��عادتهم، وهم من 

يصنعون حارضهم ومستقبلهم". 

عن أي رجال يتحدث طيب الله ثراه؟، وكيف هم وما هي صفاتهم؟

ال يس��ري فكر الش��يخ زايد بعيداً عن الصفات التي يويص بها ديننا الحنيف ويرتضيها الله س��بحانه 

وتع��اىل لعباده. يقول الله عز وجل ف كتابه العزيز )َفلَامَّ َجاَوزَُه ُهَو والَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه َقالُوا ال طَاَقَة لََنا 

ن ِفَئٍة َقلِيلٍَة َغلََبْت ِفَئًة كَِثريًَة ِبإْذِن اللَِّه  الُقوا اللَِّه كَم مِّ الَي��ْوَم ِبَجالُوَت وُجُنوِدِه َقاَل الَِذيَن يَظُنُّوَن أَنَُّهم مُّ

اِبِري��َن( صدق الله العظيم. وهنا يظهر املعنى الحقيق��ي لنوعية الرجال الذين جاؤوا ف  واللَّ��ُه َمَع الصَّ

ترصيح الشيخ زايد طيب الله ثراه.

فعندما توجه سيدنا طالوت ملواجهة جيش جالوت، كان معه ألوف من الجنود، وقد أراد الله سبحانه 

وتع��اىل أن يخترب هؤالء الجنود ومدى امتثالهم لألوامر. فإما الك��م الذي يختلط معه الصالح بالطالح، 

وإم��ا النوعية التي قد يكون عددها قليل، غري أنه��ا تتحىل بالصفات التي يتمناها أي قائد للوصول إىل 

الهدف املرجو. ولقد استطاع سيدنا طالوت االنتصار ف تلك املعركة بفضل من الله ثم بفضل تلك الفئة 

القليلة التي تحلت بصفات اإلميان والسمع والطاعة واليقني والوالء واالنصياع لألوامر. 

"الرجال هم من يصنعون املصانع"، إنها عبارة بال شك تختزل معها الكثري من األبعاد التي كان يرمي 

له��ا قائلها الش��يخ زايد طيب الله ثراه. فأولئ��ك  الرجال وما يحملونه من صف��ات الوالء والطاعة هم 

القادرين عىل النهوض بواجباتهم تجاه وطنهم ورفعته. 

واملتمعن لألهداف املرجوة من الخدمة الوطنية س��يتجىل له وبوضوح أنها تس��ري وفق فكر الش��يخ 

زايد. فبالنظر إىل البعد الوطني ف الخدمة الوطنية يتضح أن ذلك سينعكس عىل تعزيز مفاهيم الوالء 

واالنتامء وتحقيق مزيد من التالحم داخل املجتمع وتالحم الش��عب مع قيادته. ويأيت البعد االجتامعي 

لتم��ي الخدمة الوطنية ف زيادة التآلف بني أفراد املجتم��ع، وتنمية روح الفريق الواحد باإلضافة إىل 

تنمية ش��خصية املنتسب وإكس��ابه معارف ومهارات متميزة. كام س��يكون لقيم الضبط والربط أثرها 

اإليجايب عىل شخصية املنتسب وأداءه. 

وللخدمة الوطنية أثرها عىل البعد االقتصادي أيضاً وذلك من خالل دعم االستمرارية للمؤسسات ف 

القطاع��ات الحيوية من خالل الخدمة البديلة، وخلق فرص للعاطلني عن العمل وكذلك زيادة معدالت 

اإلنتاج من خالل تطوير وتحس��ني املهارات الشخصية عىل املستوى الفردي، والتعريف بأهمية التنمية 

املستدامة وسبل املحافظة واملساهمة فيها.

م��ام تقدم ميكنن��ا القول أن الخدمة الوطنية واألهداف املرجوة منها هي جزء من فكر الش��يخ زايد 

طي��ب الله ث��راه فصناعة الرجال والوص��ول إىل الكيف ف مقابل الكم يعد هدف س��امي لهذا الوطن. 

فه��ذا الوط��ن كام يقول طيب الله ثراه يحتاج إىل "جند قوي عزمي��ة، يفهم ما يتوجب عليه ف الحارض 

واملستقبل". 

وس��تأيت الخدمة الوطنية بوصفها رافد قوي معزز للعديد من القيم املتجذرة ف الش��عب اإلمارايت، 

دافعًة بدورها الجيل اإلمارايت الش��اب إىل مزيد من عم��ق الفهم لتلك القيم ودورها ف تنمية املجتمع 

وتعزيز أوارصه، وبالتايل انعكاس ذلك عىل معدالت التنمية املس��تدامة وبقاء دولة اإلمارات ف مصاف 

الدول التي تهفو لها األنفس وتتمنى العيش ف ربوعها.

يتساءل متسائل كيف سيكون الكيف ف مقابل الكم لو وضع الشعب اإلمارايت محل االختبار؟

اإلجابة ف أبسط صورها "عند الشدايد، ما لها إال رجال زايد"•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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تلقت رشك��ة الدفاع واألمن طلبية م��ن إدارة العتاد 

الدفاعي الس��ويدية FMV بش��أن خط��ط لتصميم 

طوربيد جديد خفيف الوزن NLT. وتش��ر الطلبية 

إىل الف��رة 2015-2014 وتبل��غ قيمته��ا  43ملي��ون 

كورونا س��ويدية. وهذه الطلبية هي جزء من خطاب 

نوايا بش��أن قدرات القوات املسلحة السويدية تحت 

املاء تم اإلعالن عنه مؤخراً.

وق��د تلقت Saab طلبية من إدارة العتاد الدفاعي 

الس��ويدية FMV بش��أن خطط التصميم للطوربيد 

الجدي��د الخفيف الوزن. وهذه ه��ي الخطوة األوىل 

يف تطوير طوربيد جديد خفيف الوزن. وس��وف يتم 

التسليم النهايئ لهذا النظام خالل عام 2015.

يق��ول جورجن يوهانس��ون، نائ��ب الرئيس األول 

 :Saab Dynamics ورئي��س منطقة األعامل لرشك��ة

»إنه ملن دواعي س��عادتنا واعتزازنا بأن نحظى بالثقة 

املستمرة لتقديم منظومات األسلحة الطوربيدية إىل 

FMV والبحري��ة الس��ويدية يف بداية العمل لتقديم 

بديل للطوربيد 45«.

ويق��ول اجنيت��ا كاميب��ي، نائب الرئي��س ورئيس 

وح��دة أعامل نظ��م تحت املاء: »لق��د أقامت رشكة 

Saab Dynamics عىل مر الس��نني تجربة وامتلكت 

خ��رات فريدة من نوعها يف تطوير أنظمة تحت املاء 

للمي��اه الضحل��ة وأنواع البيئات الت��ي توجد يف بحر 

البلطيق. ويعتر العدي��د من أنظمتنا رائدة عاملياً يف 

فئته��ا، وبهذه الطلبية س��نكون قادرين عىل الحفاظ 

عىل وضع الريادة العاملية لدينا واالس��تمرار يف تزويد 

السوق مبنتجات تنافسية«.

ق��ررت رشكتا DCI وChalair التحرك نحو التطوير 

من أج��ل إعطاء اتج��اه جديد لرشاكته��ام. ولذلك 

اش��رت رشكة DCI حصة تص��ل إىل 95 يف املئة من 

أسهم رشكة Vigie Aviation، وتقوم بتنفيذ رشاكة 

.Chalair تصدير إسراتيجية وتشغيلية مع رشكة

واعتب��اراً من اآلن، س��تقوم رشك��ة DCI بإعادة 

رس��ملة Vigie Aviation من أجل تطوير املفهوم 

املبتكر لحل فرنيس يس��هم يف تقديم أصول املراقبة 

الجوي��ة. وتعتمد خصوصيتها ع��ىل إدماج معدات 

مراقبة مواكبة ألحدث التطورات عىل منت الطائرات 

الخفيفة، مع خفض التكاليف يف الوقت نفسه.

وتطم��ح Vigie Aviation ألن تصب��ح صاح��ب 

الحصة الفرنسية الكرى يف مجال أنظمة االستخبارات 

واملراقبة واالستطالع الخفيفة ISR، األمر الذي يعود 

بالنفع عىل كل من القوات الفرنس��ية وقوات الدول 

الصديقة لفرنس��ا. وس��وف تأخذ الحل��ول املقرحة 

يف االعتب��ار القيود، وخاصة توقع��ات وزارة الدفاع 

والقوات الجوية. 

Vigie Aviation:خطوة أخرى لألمام

Saab تفوز بطلبية على منظومة أسلحة تعمل حتت املاء

 Moog Systems دعم شركة
ألسطول طائرات 787 لدى 

شركة سكوت
وقعت رشكت��ا Moog Inc. وScoot Pte Ltd. وهي رشكة 
تابعة لرشكة الخطوط الجوية الس��نغافورية، عقداً حرصياً 
مدت��ه 12 عام��اً للحصول ع��ى الدعم الش��امل من رشكة 
Moog Flight Control Systems ألس��طول Scoot من 
طائرات Boeing 787. وس��وف يش��مل الربنامج الصيانة 
ودع��م املخزون من خ��ال مواقع تخزين مختارة بش��كل 
اسرتاتيجي يف جميع أنحاء العامل تابعة لرشكة Moog، األمر 
الذي مينح رشكة Scoot عى مدار اليوم واألسبوع إمكانية 

الحصول عى قطع الغيار حيثام كان مكان طائراتهم.
وق��د قامت رشك��ة Moog – وهي م��زود ألنظمة التحكم 
بطريان النقل االبتدايئ والع��ايل عى طائرات 787 - مؤخراً 
بإط��اق مجموعة جديدة متام��اً من حلول دع��م ما بعد 
البيع. ويهدف برنامج Moog Total Support إىل تزويد 
رشكات الطريان مبجموعة ش��املة م��ن الخدمات ملنتجات 

Moog، مبا يف ذلك املخزون ودعم الصيانة. 
قالت كيت ش��ايفر، املدير الع��ام لخدمات موغ للطائرات 
التجارية: "إن من دواعي سعادتنا أن تختار Scoot برنامج 
Moog Total Support للخدمات اللوجستية عى املدى 
الطويل وصيانة منتجاتنا عى أس��طولها من طائرات 787، 
وس��وف يس��هم هذا العقد يف منح Scoot أقىص درجات 
املرونة واألم��ن املايل، مع املحافظة عى صات هندس��ية 
قوية كانت قامئة ب��ن Moog ومجموعة الخطوط الجوية 
الس��نغافورية لس��نوات عديدة. ونحن نتطل��ع إىل تقديم 
الدعم لرشكة Scoot مبستوى عال من الدعم داخل الباد". 
تعت��رب Scoot رشكة خطوط جوي��ة ذات ميزانية للرحات 
البعي��دة ومقرها س��نغافورة تم تدش��ينها يف عام 2012، 
وهي تقوم بتشغيل الرحات املتوسطة والطويلة املسافات 
بن سنغافورة وسيدين، وس��احل العاج، وبانكوك، وتايبيه، 
وطوكي��و، وتيانج��ن وش��نيانغ، ونانجين��غ، وتش��ينغداو، 

وسيول، وهونج كونج، وبريث.
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أكملت رشكة بوينج وس��الح الج��و املليك الكندي 

تسليم مروحية CH-147F 15 املتوسطة إىل الثقيلة 

النقل، لضامن القدرة التش��غيلية املتقدمة لألسطول 

.Chinook الكندي من طراز

قال العقيد أن��درو فليمنج، مدير الرنامج مبكتب 

إدارة مرشوع مروحية النقل الثقيلة املتوس��طة: »إن 

م��رشوع املروحية املتوس��طة إىل الثقيلة النقل ميثل 

مساهمة مثالية يف إس��راتيجية الدفاع األوىل لكندا، 

وإن الجه��ود املش��ركة للحكومة الكندي��ة وبوينج 

وجمي��ع ال��رشكاء املعنيني يف توريد ه��ذه القدرات 

الجديدة، يف الوقت املح��دد ووفقاً للميزانية، لتمثل 

منوذج��اً لعملي��ات اس��تحواذ الدف��اع الكندي��ة يف 

املستقبل«. 

تعتر طائرة CH-147F الكندية مروحية متقدمة 

متعددة امله��ام، تتميز بهيكل حديث وتتمتع بنظام 

وقود بعيد املدى، مام يس��مح له��ا بالطران ضعف 

مسافة مناذج املدى القيايس. ويسهم النظام الكهربايئ 

املط��ور يف تزويدها بقوة إضافي��ة، يف حني أن قمرة 

القي��ادة بنظام إلكرونيات الط��ران املتكامل ونظام 

التحك��م يف الط��ران اآليل الرقمي يس��هم يف تقليل 

عبء الحمولة وتوفر قدر أكر من الوعي الظريف. 

قال س��تيف باركر، نائب رئي��س بوينغ ملروحيات 

الش��حن ومدير برنام��ج H-47: »كان ه��ذا برنامج 

طائرات معق��د، إال أن الرشاكة والتعاون بني بوينج، 

العميل الكندي ورشكائنا يف الصناعة مكننا من تسليم 

جمي��ع الطائرات الخمس عرشة يف املوعد املحدد أو 

قبله، وس��وف تلبي التكنولوجي��ا املتقدمة يف طائرة 

ش��ينوك الكندية االحتياجات التشغيلية لسالح الجو 

املليك الكندي يف املستقبل البعيد، حيث تسمح لهم 

بنقل الجنود واملعدات، وتوفر الدعم لجهود اإلغاثة 

اإلنسانية، يف أي مكان يف العامل«. 

وتحوي الطائرة أيض��اً مجموعة معدات متقدمة 

للحفاظ عىل قدرة الطائرة عىل البقاء تش��مل نظام 

اإلجراءات املضادة االتجاهية باألشعة تحت الحمراء 

الذي يزيد من احتامالت سالمة الطاقم، مع السامح 

يف الوقت نفسه بإجراء العمليات يف مجموعة واسعة 

من بيئات التهديد. 

 CH-147F وتقدم بوينج دعامً يف املوقع ألسطول

ع��ىل مدى الس��نوات ال��� 20 املقبل��ة مبوجب عقد 

الخدم��ات اللوجس��تية القامئة ع��ىل األداء، مع دور 

رئييس للصناعة الكندية. 

س��وف تنضم آخ��ر طائ��رة CH-147F إىل رسب 

املروحيات التكتيكية املكون من 450 طائرة يف سالح 

 Wing 1 الجو املل��يك الكندي، تحت قي��ادة قاعدة

Kingston مبقاط��ع أونتاريو، وس��يكون مركزها يف 

.CFB Petawawa

وتعتر كندا من بني 18 بلداً يف العامل تقوم بتشغيل 

 H-47S طائرات من طراز شينوك. وقد نفذت طائرة

أيضاً عمليات الدعم اإلنساين، واإلغاثة من الكوارث، 

واإلنقاذ، ومكافحة الحرائق، ومهام بناء األمة يف ست 

قارات ويف كل املناخات والظروف.

 Boeing تسلم الطائرة املئة طراز EA-18G Growler إىل البحرية األمريكية

CH147-F Chinook تسلم طائرات من طراز Boeing

Rolls-Royce تدمج الشركات التابعة لها لتحسني األعمال

أعلنت رشكة Rolls-Royce دمج اثنتني من الرشكات 

 Aero Engine  التابع��ة اململوك��ة بالكامل، وه��ام

 Optimized Systems &و  Controls: AEC

Solutions: OSyS، لتكوي��ن أعامل جديدة وأنظمة 

تحك��م وخدمات بيانات CDS، س��وف تس��تمر يف 

 .Rolls-Royce العمل كجزء من مجموعة

وس��وف تجم��ع األع��امل الجدي��دة ب��ني أجهزة 

االستش��عار للمع��دات وأنظمة تحك��م ومراقبة، مع 

تحليل األداء وخدم��ات إدارة الصحة، وتقديم مزيد 

من معلومات االستخبارات عن األصول بوترة أرسع. 

قال كولني سميث، مدير الهندسة والتكنولوجيا يف 

Rolls-Royce: »إن كون رولز رويس رواداً عامليني يف 

أنظمة التحك��م وتحليل البيانات هو املفتاح يف دعم 

تعه��د رولز رويس بقوة أفضل لعامل متغر. وس��وف 

يس��اعد صنع أجهزة التحكم وخدمات البيانات رولز 

روي��س عىل توفر قدرات طولية مدمجة من ش��أنها 

تعزيز حلول إدارة دورة حياة األصول لدينا«.

وقال هاري هولت، رئيس أنظمة التحكم وخدمات 

البيان��ات: »يتمث��ل هدفنا يف أن نك��ون أفضل مزود 

يف العامل ألنظمة التحكم بنظ��ام الطاقة واملعلومات 

االس��تخباراتية. وس��وف يكون بإمكانن��ا - من خالل 

الرص��د، والتق��اط الص��ور، وتحلي��ل وإدارة بيانات 

املعدات -  تقديم رؤية متبرصة لتحسني تكلفة وأداء 

األصول.  وتتمي��ز كال الرشكتني OSyS وAEC براث 

ه��ام  فخوران به، م��ام مينحني الثق��ة القصوى بأن 

األعامل الجديدة مجتمعة س��تؤدي إىل تحقيق نتائج 

أك��ر يف مجال أنظمة التحكم الحساس��ة بالس��المة، 

وإدارة صحة املعدات، والكفاءة التشغيلية«.

سوف تعمل أنظمة التحكم وخدمات البيانات يف 

جميع قطاعات س��وق رولز روي��س، والطران املدين 

والدفاعي، والقوة الصناعية والبحرية. وسوف تواصل 

األع��امل دعم العم��الء الحالي��ني يف وظائف أنظمة 

السالمة العالية، والرصد، وحلول البيانات، األمر الذي 

يعزز العرض الحايل مع بناء قدرة جديدة متكاملة. 



أخبار الشركات

أول طائرة نفاثة من طراز A320neo تستعد لالنطالق

يعت��ر مرشوع طائرة )خيار املح��رك الجديد(  NEOذات 

املمر الواح��د، وذات الكفاءة العالي��ة، خطوة أخرى عىل 

وشك االنطالق مع الكشف عن طائرة A320neo األوىل – 

وهو معلم رئييس مع استمرار Airbus بالتقدي بالجدول 

الزمني ألول رحلة للطائرة. 

إج��امالً، س��وف يضم برنام��ج املصادقة عىل أس��طول 

اختبار الط��ران الدقيقA320neo  مث��اين طائرات. وهذا 

يش��مل طائرتني من طراز A320neos، وواحدة من طراز 

A319neo وواحدة من طراز A321neo لكل من خيارات 

 Pratt & م��ن صنع PW1100G-JM :املحرك الجدي��دة

 .CFM International من صنع LEAP-1Aو Whitney

وم��ام يس��هل برنامج املصادق��ة عىل أس��طول اختبار 

الطران الدقيق ألرسة الطائرة من طراز A320neo خاصية 

الطران بالسلك املش��ركة للطائرة النفاثة، وكذلك اختبار 

ديناميكيات الطران السابق خالل حملة Sharklet إلصدار 

الش��هادات، وقد أوضحت س��اندرا بور-ش��يفر، مهندسة 

مرشوع اختبار الط��ران لرنامج NEO يف ايرباص بقولها: 

»لقد قمنا بتحسني برنامج اختبار الطران، معتمدين عىل 

مفهوم أرستنا، للتقدم يف هذه العملية بالكفاءة املمكنة«. 

مبجرد أن تقلع طائرة MSN6101 فس��وف تبدأ رشكة 

إيرب��اص باختبارات التطوي��ر األويل واالختبارات اليدوية 

لرحالت الطائرة، قبل ال��رشوع يف حملتها مرحلة التطوير 

وإصدار الش��هادات والنضج A320neo، وذلك لضامن أن 

A320neo تلبي متاماً متطلبات العمالء يف دخول الخدمة، 

واملقررة خالل الربع الرابع من عام 2015.

لقد أح��رزت ايرب��اص بالفع��ل تقدماً جي��داً باختبار 

A320neo مقدم��اً، مبا يف ذلك ما يقرب من 250 س��اعة 

طران أجريت عىل طائرة الرشكة A320ceo )خيار املحرك 

الح��ايل( لتقيي��م األجهزة والرمجي��ات لقوانني التحكم يف 

.NEO الطران



 MQ-8C Fire املروحية
Scout تستعد لرحالت طريان 

من على منت السفن

Typhoon يف طائرات Brimstone 2 بدء الدراسة لدمج صواريخ

فازت رشك��ة BAE Systems برس��ية عقد الدراس��ة 

األولي��ة، الذي تبل��غ قيمته 5 ماليني جنيه اس��رليني، 

من قب��ل وزارة الدفاع الريطانية لتقييم عملية إدماج 

صواري��خ ج��و-أرض الدقيق��ة التصوي��ب يف طائرات 

.Typhoon

ويجري العمل حالياً يف وارتون، مبقاطعة النكش��اير 

لتقييم الخصائص الحركية الهوائية لحمل الس��الح من 

خالل سلسلة من اختبارات النفق الهوايئ. وإىل جانب 

تأمني طريق��ة فعالة لعملية دم��ج Brimstone 2 يف 

سالح الجو املليك الريطاين RAF بحلول عام 2018، تم 

البدء يف الدراس��ة أيضاً لتحقيق فوائد أوسع من خالل 

استكشاف أسلوب إطالق مشرك ميكن استخدامه أيضاً 

 SPEAR من أجل مخازن  أسلحة متعددة أخرى مثل

3. سوف متثل أسلحة Brimstone 2 إضافة إىل قدرات   

طائرات تايفون كطائرة متعددة األدوار. ويعتر س��الح 

Brimstone 2 فع��االً ضد معظم األهداف الش��ديدة 

الرسع��ة واملناورة، والتي تش��كل معظم التحدي، عىل 

األرض والبحر، وقد تم تجربة الس��الح يف أفغانس��تان 

وليبيا من قبل سالح الجو املليك الريطاين. 

وقد أوضح مارك بومان، رئيس االختبارات التجريبية 

ل��دى رشك��ة BAE Systems بقوله: »يتمتع  س��الح 

Brimstone 2  بس��جل حافل عىل طائ��رات تورنادو 

التابعة لس��الح الجو املليك الريطاين، وهو سالح يوفر 

دقة ثابتة وقدرة مرنة عىل مواجهة التهديدات الناشئة 

م��ن الح��روب الحديثة. وس��وف يتمتع قائ��د طائرة 

Typhoon بالقدرة عىل االش��تباك بثقة مع مجموعة 

واس��عة م��ن أن��واع األهداف، مب��ا يف ذل��ك املركبات 

 Brimstone الرسيع��ة الحركة. وعن��د دمج أس��لحة

2 فس��يكون ذل��ك مبثابة خطوة أخ��رى مهمة لتطوير 

الطائ��رة Typhoon، وتعزي��ز أوراق اعت��امد الطائرة 

ومالءمتها للميض قدماً يف ذلك«.

تعتر طائرة Typhoon بالفعل واحدة من الطائرات 

املقاتل��ة الرائ��دة املتعددة األدوار يف العامل، ويس��تمر 

الرنام��ج يف تقديم أحدث الق��درات لتلبية احتياجات 

بيئة معقدة ودامئة التغر.
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رئيس التعليم والتدريب يف قيادة الدفاع الفنلندي:

 يعترب التجنيد إلزاميًا لكل املواطنني وفقًا للدستور

العقيد هانو هيبونني رئيس التعليم والتدريب يف قيادة الدفاع الفنلدي

وفيام ييل نص الحوار ال��ذي أجراه املالزم/ 1 خلفان 

الكعب��ي من العاصم��ة الفنلندية هلس��نيك مع رئيس 

التعليم والتدريب يف قيادة الدفاع الفنلندي.

ما هي أهداف القانون فيام يتعلق بالخدمة الوطنية 

والعسكرية؟

وفقاً للدس��تور الفنلندي كل مواط��ن فنلندي ملزم 

باملش��اركة أو املس��اعدة يف الخدمة الوطنية منذ بلوغه 

س��ن الثامنة عرش إىل س��ن الس��تني وتنقس��م الخدمة 

الوطنية إىل خدمة عس��كرية مبعنى »التجنيد« وخدمة 

مدنية. والخدمة الوطنية الزامية بالنس��بة لكل مواطن 

ذك��ر بينام الخدم��ة العس��كرية »التجني��د« اختيارية 

بالنسبة إىل النساء.

متى يعفى الشخص من أداء الخدمة املدنية؟

يف الغال��ب يخت��ار %7 الخدم��ة الوطني��ة كبدي��ل 

ولف��رة متتد إىل 12 ش��هراً – ويتم اعفاء %10 ألس��باب 

صحي��ة يف الغالب. اإلعفاءات األخ��رى تصل يف الغالب 

إىل %10 أيضاً وتطبق عىل ش��هود ميوه، وسكان جزيرة 

أالند، وهن��اك ما يقرب من 450 ش��خصاً من متعددي 

الجنسية...الخ.

م��ا ه��ي الخط��وات املطلوب��ة  لالنض��امم للخدمة 

الوطنية؟

بعد بلوغ سن 18 عاماً يستدعى كل مواطن بلغ هذا 

العمر م��ن الذكور إىل البلدية املحلي��ة لتعزيز التعاون 

بني املواطنني والقوات املس��لحة، ويخضع قبل هذا كل 

فرد من هؤالء للكش��ف الطبي، وعند االستدعاء تجمع 

ع��ن كل فرد معلوم��ات حول ش��خصه ومكانٍة خدمته 

والفرع الذي يتبع له واملعلومات الخاصة بصحته، وييل 

ذلك يتس��لم كل مجند موقع خدمته »الخدمة/ الفرع/ 

الوحدة والتوقيت«.

م��ا هي املنافع واالمتيازات التي تعود عىل املجند يف 

الخدمة الوطنية؟

يتلقى املجند بدالً يومياً مبعدل 500 »165 يوماً، 8.35 

يورو« و«255 يوماً – 166 يورو« أو 11.70 يورو »265 

يوماً«، ويتلق��ى املجند من االمتي��ازات العالج الصحي 

املجاين، الطعام، السكن، املالبس إضافة إىل دخل يومي، 

الرعاية املنزلية، عالوة س��فر، بدل للطيارين والغواصني 

كام متنح املرأة عالوة تجهيزات ومعدات، السفر مجاناً، 

دعم للعمل، دعم نفيس، ودعم أرسي »كإعالة«.

هل تعترب ف��رة الخدمة الوطنية ج��زءاً من الخدمة 

الحكومي��ة؟ وما هي م��دة الخدمة الوطنية بالنس��بة 

للجنسني؟

حس��ب األنظمة واللوائح املعم��ول بها ال تعترب فرة 

الخدم��ة جزءاً من الخدمة الحكومية، كام يخدم املجند 

5 أش��هر ونص��ف أي ما يع��ادل »165 ي��وم«، ويخدم 

رجال الرشطة العس��كرية والجنود املهرة »مثل سائقي 

الدبابات 8.5 شهراً »255 يوماً« كام يتلقى ضباط الصف 

والضباط الطامحون خدمة 11.5 شهراً »347 يوماً«.

م��ا ه��ي الح��االت التي يس��تدعى فيه��ا املجندون 

للخدمة مرة ثانية؟

يتم اس��تدعاء االحتياطي لتدريب تنشيطي من قبل 

قوات الدف��اع وملزيد من التدريب تنش��يطي من قبل 

ق��وات الدفاع وملزيد من التدري��ب من قبل الرئيس أو 

للتعبئة من قبل الحكومة.

يف الخدمة االحتياطية يحصل الضباط وضباط الصف 

ع��ىل التدريب التنش��يطي ملدة 100 ي��وم كحد أقىص 

ويحص��ل الجنود الخرباء »مثل س��ائقي الدبابات« عىل 

750 يوماً كحد أقىص والجنود 40 يوماً .

أك��د العقي��د هانو هيبون��ني رئي��س التعليم 

والتدري��ب يف قي��ادة الدف��اع الفنلندي��ة أن 

التجني��د يف فنلندا يعترب  إلزامياً لكل املواطنني 

وفقاً للدس��تور وميك��ن أن يك��ون عىل هيئة 

وغالبي��ة  املدني��ة،  أو  العس��كرية  الخدم��ة 

املواطنني الفنلنديني مادون 30 سنة يخضعون 

للخدم��ة الوطني��ة بين��ام ي��ؤدي املواطنات 

الخدمة االختيارية.

وأشار إىل أنه يعترب مركز الخدمة املدنية مسؤالً 

عن تنفي��ذ التدريب األس��اس ويتم التخطيط 

ل��ه واإلرشاف علي��ه م��ن قب��ل وزارة الخدمة 

واالقتص��اد. وك��ام يتم تنفيذ الخدم��ة املدنية 

البديلة »مع اس��تثناء التدريب األس��ايس« من 

قبل وكاالت أو منظامت غري حكومية وبخاصة 

يف مج��االت ومناط��ق الخدم��ات االجتامعية 

والصحية.

حوار:
املالزم/1  خلفان الكعبي
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كل مواطن فنلندي 
ملزم باملشاركة 

يف اخلدمة الوطنية 
منذ بلوغه سن 
الثامنة عشر إىل 

الستني من عمره

ما ه��ي املكافآت واالمتيازات الت��ي متنح للمجندين 

غري املوظفني؟

الضباط وم��ا يس��مى بالضباط الخاص��ني مينحوا ما 

يع��ادل 63.85 يورو يف الي��وم الواحد، بينام مينح ضابط 

الص��ف60.90 يورو يومياً، ومين��ح الجندي 58.25 يورو 

يومي��اً، إضافة إىل ذلك مينح كل منه��م عالوة مبعدل 5 

يورو يومياً.

هل ميكن اس��تدعاء أي شخص للخدمة بدون تنسيق 

مس��بق بني صاحب العمل وسلطات التجنيد؟ وما هي 

اآللي��ة املتبعة عند احتس��اب الفوائ��د املالية لكل من 

العاملني يف القطاعني العام والخاص؟

حس��ب األنظمة واللوائح املعمول بها ميكن إستدعاء 

أي ش��خص للخدمة بدون تنسيق مس��بق بني صاحب 

العم��ل وس��لطات التجني��د، م��ن ناحية أخ��رى يعترب 

التدري��ب والتجني��د يف الخدم��ة الوطني��ة إلزامياً وال 

يتقاىض املوظف��ون أية منافع مادي��ة، ويحق للمواطن 

التق��دم بطلب متى م��ا أراد تأجيل الخدم��ة أو إعادة 

التدريب وذلك لس��بب واحد مفاده أن صاحب العمل 

سيرضر من ذلك كأن يؤثر فيه اقتصادياً.

هل ميكن تأجيل الخدمة الوطنية للذين يقيمون مع 

أقربائهم يف الخارج ولحني عودتهم؟

مب��ا أن الخدمة الوطنية إلزامية يج��ب تنفيذها ملن 

ه��م ما بني فئ��ة العم��ر 18 إىل 30 س��نة، إال أنه عند 

االس��تدعاء للخدمة ميكن طل��ب تأجيلها لفرة متتد من 

1 – 3 سنوات.

ما الخدمة البديلة وما هي طبيعتها وظروفها؟

يعت��رب مرك��ز الخدم��ة املدنية مس��ؤالً ع��ن تنفيذ 

التدري��ب األس��ايس ويتم التخطيط ل��ه واإلرشاف عليه 

تدريبات دقيقة الكتساب املهارات القتالية

خالل عملية التسجيل للتجنيد

من يوميات الحياة العسكرية
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حوار

م��ن قب��ل وزارة الخدم��ة واالقتصاد. وكام يت��م تنفيذ 

الخدمة املدنية البديلة »مع استثناء التدريب األسايس« 

من قبل وكاالت أو منظ��امت غري حكومية وبخاصة يف 

مجاالت ومناطق الخدمات االجتامعية والصحية »مثل 

املستشفيات« والخدمة التعليمية والثقافية مثل تعليم 

ذوي االحتياجات الخاصة، والخدم��ات املتصلة بالبيئة  

مث��ل »معالجة النفاي��ات«، أو خدم��ات الطوارئ مثل 

»فرق اإلطفاء« بينام تعترب الخدمة االحتياطية عسكرية 

فحسب إذ ال يوجد احتياطي مدين.

هل ميكن للمواطنني فوق س��ن الثالثني من االلتحاق 

بالخدمة الوطنية؟

رغم أن هذا ليس باإلمكان إال أنهم ميكن أن يشاركوا 

يف التدريب ضمن الدفاع الوطني التطوعي..

هل يسمح لخريجي املدارس الثانوية تأجيل الخدمة 

الوطنية لحني االنتهاء من الدراس��ة الجامعية يف حال ما 

إذا حصل عىل منحة دراسية خارج الدولة؟

نع��م إذ رغم أن الخدم��ة الوطني��ة الزامية ويجب 

أداؤها بني عمر 18 إىل 30 سنة إال انه يف حالة االستدعاء 

ميكن أن يتقدم بطلب لتأجيل الخدمة لفرة س��نة إىل 3 

سنوات.

ما هي ردود الفعل الش��عبية والوطنية تجاه صدور 

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية؟

عين��ت الحكومة لجنة برملاني��ة خاصة لتقوم بتنفيذ 

عمليات مس��ح واس��تطالع للرأي ب��ني املواطنني حول 

سياسة األمن الوطني والدفاع•

العقيد هانو هيبونني  مع مجلة درع الوطن

تدريبات عسكرية

يعترب مركز اخلدمة 
املدنية مسؤوالً 

عن تنفيذ التدريب 
األساسي ويتم 

التخطيط له 
واإلشراف عليه من 
قبل وزارة اخلدمة 

واإلقتصاد

التامرين الصباحية
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بـــــادر!
نعي��ُش حياتنا مرًّة واحدة؛ ويَلزم ذلك أن نُ��وليِ كل أمٍر َحقه، وأن نعرف أّن ما يأتينا اليوم قد ال يأتينا 

غًدا، وأن النَّدم تجارة الكُساىل اللذين ال يتقنون فّن الترصّف يف الوقت املناسب، ولعل من أبلغ ما قيل 

يف هذا الباب هو بيت الشعر اليتيم:

ضياٌع ليُِفرَصتيِهيِ      َحّتى إيِذا فاَت أَمٌر عاتََب الَقَدرا ُز الَرأييِ ميِ َوعاجيِ

ك��ر فطانته قال املازين "قرأت عىل الريايش  وش��اعره هو أبوالفضل الريايش موىل لبني رياش؛ ويف ذيِ

كتاب س��يبويه فاس��تفدت منه أكرث مام اس��تفاد مني"، وهذا البيت اليتيم ينسب أيًضا إىل الخليل بن 

أحمد الفراهيدي، ومعناه يحض عىل املبادرة، واغتنام الفرصة. وال يكون ذلك إال بالحزم. والحزم بضاعة 

والت��واين إضاعة؛ والح��زم صناعة؛ والعرب تقول أيًضا "الرأي كثري والح��زم قليل"،  ومثل ذلك قول ابن 

هندو:

ياُحَك َفايِغَتنيِمها...َفُعقبى كُّل خافيَِقٍة ُسكوُن إذا َهبَّت ريِ

َوال تَغَفل َعنيِ اإليِحسانيِ فيها...َفام تَدري الُسكوُن َمتى يَكوُن

...َفإيِنَّ الَدهَر عاَدتَُه يَخوُن رَت يَداَك َفال تَقرصرِّ إيِذا ظَفيِ

ومام يتداوله الناس يف ألسنتهم "افعل األمر واندم عليه..وال تهمله فتندم عىل أنك مل تفعله".

ويقول محمود سامي باشا البارودي، رائد مدرسة البعث واإلحياء:

زرِّ يف نَْيليِ الُْفرَْص بادريِ الفرصَة، واحذر فوتَها     َفُبلُوُغ الْعيِ

َبا       فهو إن زاَد مع الشيبيِ نَقص واْغَتنيِْم ُعْمرََك إيِبَّاَن الصرِّ

نَْيا َخَياٌل َعاريٌِض         قلَّام يبقى ، وأخباٌر تُقْص َا الدُّ إيِنَّ

لرِّ سجا ، ثمَّ قلص تارة ً تَدجو ، وطوراً تنجىليِ    عادة ُ الظيِ

ويف األثر "من ُفتح عليه باٌب فلينتهزه فإنه ال يدري متى يَُغلق عنه"، ويقول إبراهيم الغزي :

بادر فإّن الوقت سيٌف قاطع.. والعمر وقت والشباب أمري

واملبادرة، ليس��ت بالرضورة موقًفا نتخذه تجاه األشياء البعيدة، قد تكون الفرصة، فكرة تراودنا، أو 

بيت ش��عر يأتينا، فنؤجله، فيضيع، وبعدها نبذل الّندم الس��خني عىل ما ضيعناه وفوتناه، ومن أحسن 

ما قيل يف هذا الباب:

َباليِ الواثقْه العلُم صيٌد والكتابُة َقْيُده... َقيرِّْد ُصيوَدك بالحيِ

يَد غزالة ... وترتكُها بنَْيَ األوانيِس مطلقْه َن الَجَهالة أن تصيِ فميِ

بادر إىل األمر وابذل وسعك فيه، واصنع فرصك يف الحياة، وإن عجزت فال تُضع سانحات الفرص إن 

هّن أقبلن. ودع عنك التواين.. فالتواين هلكة والرتدد شؤم•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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اإلمـــــارات فـــــي املريـــــــــــخ
خليفة بن زايد وحممد بن راشد يعلنان إنشاء "وكالة اإلمارات للفضاء" 

دخل��ت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بش��كل 
رسمي السباق العاملي الستكشاف الفضاء الخارجي 
عرب إعالن صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زاي�د 
آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« عن إنش��اء 
وكالة الفض��اء اإلماراتية وبدء العمل عىل مرشوع 
إلرس��ال أول مسبار عريب وإسالمي لكوكب املريخ 
بقي��ادة فريق عمل إمارايت يف رحلة استكش��افية 
علمية تصل للكوكب األحمر خالل السبع سنوات 

القادمة وتحديداً يف العام 2021 .
وقد ج��اء اإلع��الن التاريخي لدول��ة اإلمارات 
ليش��كل منعطفاً تنموي��اً يف مس��رة الدولة عرب 
دخولها قط��اع تكنولوجيا الفض��اء واعتباره أحد 
املس��تهدفات لتضمينه يف االقتصاد الوطني خالل 
الس��نوات القادمة باإلضافة للعمل عىل بناء رأس 
م��ال إمارايت ب��رشي يف مج��ال تكنولوجيا الفضاء 
واملس��اهمة يف زيادة املعرفة البرشية فيام يخص 
استكش��اف الفضاء الخارجي واألجرام الس��اموية 

البعيدة.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان أن هدف دولة اإلمارات س��يكون دخول 

قطاع صناعات الفضاء واالس��تفادة من تكنولوجيا 
الفضاء مبا يعزز التنمي��ة والعمل عىل بناء كوادر 

إماراتية متخصصة يف هذا املجال«. 
مضيفاً س��موه بأن »هدفن��ا أن تكون اإلمارات 
ضم��ن الدول الكربى يف مج��ال علوم الفضاء قبل 
2021 ثقتنا بالل��ه كبرة وإمياننا بأبن��اء اإلمارات 
عظيمة وعزامئنا تسابق طموحاتنا وخططنا واضحة 

للوصول ألهدافنا بإذن الله«.
وقال صاحب الس��مو رئيس الدولة حفظه الله 
أن »املسبار الجديد سيكون أول مسبار يدخل به 

عاملنا العريب واإلس��المي عرص استكشاف الفضاء 
وسيتم إطالق املسبار بقيادة فريق إمارايت وهدفنا 
س��يكون بناء ق��درات علمية ومعرفي��ة إماراتية 
يف عل��وم استكش��اف الفضاء الخارج��ي وتقديم 
إس��هامات علمي��ة ومعرفية جدي��دة للبرشية يف 
مجال استكشاف األجرام الساموية البعيدة ووضع 
دولة اإلمارات يف مصاف الدول املتقدمة يف مجال 

علوم الفضاء خالل السنوات القادمة«.
من ناحيته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب »رعاه الله« بهذه مبناسبة إطالق 
هذا املرشوع التاريخ��ي »أن الوصول للمريخ هو 
تح��د كبر واخرتنا ه��ذا التح��دي ألن التحديات 
الكبرة تحركنا..وتدفعنا..وتلهمنا..ومتى ما توقفنا 
عن أخذ تحديات أكرب..توقفنا عن الحركة لألمام«.

وأضاف س��موه مبناسبة تأس��يس وكالة الفضاء 
اإلماراتي��ة بأن االس��تثامرات الوطني��ة الحالية يف 
الصناعات واملشاريع املرتبطة بتكنولوجيا الفضاء 
تتج��اوز 20 ملي��ار درهم وتش��مل أنظم��ة الياه 
سات لالتصاالت الفضائية وخدمات نقل البيانات 

خليفة بن زايد: 
هدفنا أن تكون 

اإلمارات ضمن الدول 
الكربى يف جمال علوم 

الفضاء قبل 2021 

مليار درهم إجمايل االستثمارات 
اإلماراتية احلالية يف برامج األقمار 

الصناعية واالتصاالت الفضائية
20

دول يف العامل بينها 
اإلمارات حتاول استكشاف 

الكوكب األحمر
09
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اإلمـــــارات فـــــي املريـــــــــــخ
والبث التلفزيوين عرب الفضاء باإلضافة لرشكة الرثيا 
لالتص��االت الفضائية املتنقلة الت��ي تغطي ثلثي 
العامل باإلضافة ملنظومة األقامر الصناعية ديب سات.
وذكر س��موه أن وكالة الفضاء اإلماراتية ستقوم 
ب��اإلرشاف عىل جمي��ع هذه األنش��طة وتنظمها 
وتط��ور القطاع وتعمل عىل نق��ل املعرفة الالزمة 
مبا يدع��م مكانة اإلمارات كالع��ب عاملي يف هذا 
املج��ال ويع��زز م��ن دور تكنولوجي��ا الفضاء يف 
االقتص��اد الوطن��ي«، وأضاف س��موه »رغم كل 
م��ا يحدث يف عاملنا العريب م��ن توترات ونزاعات 
نري��د أن نقول للعامل بأن اإلنس��ان العريب متى ما 
توفرت له الظروف املناسبة فهو قادر عىل تقديم 
إنجازات حضارية لإلنسانية ألن هذه املنطقة هي 
منطقة حضارات وهي قادرة عىل تقديم إسهامات 
معرفية جديدة للبرشية وق��در هذه املنطقة أن 

تعود لصناعة الحضارة والحياة«.
يذكر أن املسبار اإلمارايت من املقرر له الوصول 
لكوكب املريخ يف الع��ام 2021 تزامناً مع الذكرى 
الخمس��ن لقيام دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 
وسينطلق املسبار يف رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع 
خاللها أكرث من 60 مليون كيلومرت وستكون دولة 
اإلم��ارات ضمن 9 دول يف الع��امل فقط لها برامج 

فضائية الستكشاف الكوكب األحمر.
هذا وته��دف وكالة اإلم��ارات للفضاء التي تم 
اإلعالن عن إنشائها والتي تتمتع باالستقالل املايل 
واإلداري واألهلية القانونية الالزمة وتتبع ملجلس 
الوزراء إىل تنظيم ودع��م ورعاية القطاع الفضايئ 

الوطني ودعم االقتصاد املستدام املبني عىل املعرفة 
واملساهمة يف تنوع االقتصاد الوطني ونرش الوعي 
بأهمية القطاع الفض��ايئ وتنمية الكوادر البرشية 
املؤهلة يف مجال الفضاء وتشجيع وتطوير وتنمية 
استخدامات العلوم والتقنيات الفضائية السلمية 
يف الدول��ة وتقديم الدعم الفني واالستش��اري يف 

مجال الفضاء لجميع الجهات املعنية يف الدولة.
كام تهدف الوكال��ة كذلك إىل تطوير الرشاكات 
الدولية لتنمية القطاع الفضايئ الوطني واملساهمة 
يف نق��ل املعرف��ة يف مج��ال تكنولوجي��ا الفضاء 
إىل جانب متثي��ل الدولة يف االتفاقي��ات والربامج 
واملحافل الدولية يف مجال الفضاء واس��تخداماته 
الس��لمية عالوة عىل دعم املؤمترات والندوات يف 

مجال الفضاء داخل الدولة واملشاركة فيها.

ويعد الفضاء عام��الً مهامً ألمن واقتصاد الدول 
حي��ث تدخ��ل التطبيقات الفضائي��ة يف مختلف 
نواحي الحياة اليومية »االتصاالت واملالحة والبث 
اإلعالم��ي ومراقب��ة الطق��س ومراقب��ة الكوارث 
الطبيعي��ة وغره��ا« وذل��ك يف ظل س��باق دويل 
للسيطرة عىل الفضاء واستخداماته املتنوعة ومن 
ه��ذا املنطلق تق��وم العديد من ال��دول بجهود 
كبرة يف هذا الصدد وتنفذ برامج فضائية مختلفة 
األه��داف واالس��تخدامات وذلك م��ن خالل بناء 
مؤسس��ات متخصص��ة ورصد ميزاني��ات ضخمة 
لتنفيذه��ا يف ظل إحصاءات تق��در حجم القطاع 
الفض��ايئ الدويل حالي��اً بح��وايل 300 مليار دوالر 

سنوياً ومبعدل منو يقارب 8 يف املائة•

عامًا تنقضي على تأسيس الدولة 
عند انطالق املسبار يف 2021 50

مليون كيلو مرت يقطعها املسبار 60
خالل رحلة تستغرق 9 أشهر
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Northrop Grumman تفوز بعقد قيمته 3.6 مليارات دوالر
طائرات Hawkeye متقدمة من طراز E-2D 25 للبحرية األمريكية 

 Northrop أرس��ت البحري��ة األمريكي��ة عىل رشك��ة

Grumman Corporation عقداً بقيمة 3.6 مليارات 

ثابتة، ورس��وم حافزة لعدة سنوات لتسليم 25 طائرة 

Hawkeye متقدمة جديدة م��ن طراز E-2D، ليصل 

إجاميل عدد الطائرات يف العقد إىل 50. 

تعت��رب طائ��رة Hawkeye املتقدم��ة الجديدة من 

ط��راز E-2D، الطائرة الوحيدة يف العامل التي صممت 

باعتبارها طائرة إن��ذار مبكر أمريكية تعمل  خصيصاً 

بنظام اإلن��ذار املبكر والتحكم )أواك��س(، من تطوير 

ويس��هم   .Northrop Grumman رشك��ة  وإنت��اج 

التصميم املميز لهيكل طائرة Hawkeye املتقدمة من 

طراز E-2D – بقرصه��ا الدوار وتصميم ذيلها املؤلف 

م��ن أربع قطع عمودي��ة مثبتة لت��وازن الطائرة – يف 

متكينها من املراقبة والرصد غر املسبوقن بزاوية 360 

درجة.

منصة أساسية
قال النقي��ب البحري جون س. ليمون، مدير الربنامج: 

يف مكت��ب برنامج أنظمة البيانات التكتيكية املحمولة 

ج��واً E-2/C-2: "إن تعترب طائرة Hawkeye املتقدمة 

الجدي��دة م��ن ط��راز E-2D، هي املنصة األساس��ية 

املحمولة جواً لإلنذار املبكر ولقيادة والسيطرة يف إدارة 

 Hawkeye املعركة. وأن��ا واثق من أنه مب��ا أن طائرة

املتقدمة من طراز E-2D س��تبلغ القدرة التش��غيلية 

األولية يف وقت الحق من هذا العام، فس��وف تحتفظ 

E-2D بجاهزيتها ومالءمته��ا وقدراتها لعقود قادمة، 

وتس��تمر يف خدمة مجموعة الق��وة الضاربة امللحقة 

بالحاملة بامتياز". 

وباعتب��ار طائ��رة Hawkeye املتقدم��ة من طراز 

E-2D ه��ي منص��ة األواك��س الوحيدة م��ن تصميم 

واختب��ار وزارة الدف��اع وم��ن إنتاجها، فقد ش��هدت 

تغيرات كربى عن النامذج الس��ابقة لطائرة E-2، مام 

أدى إىل تطوير جذري لقدراتها. وقد ش��مل ذلك نظام 

ال��رادار الجديد األش��د ق��وة AN/APY-9، الحرصي 

لطائرة  Hawkeye املتقدمة من طراز E-2D، وهو ما 

ميثل قفزة تعادل جيلن يف تكنولوجيا الرادار، وتسمح 

للطائرة املقاتلة "برؤي��ة" عدد أكرب من األهداف عىل 

مس��افات أكرب كثراً، باإلضافة إىل إلكرتونيات الطران 

الجديدة وقمرة القيادة الزجاجية. 

الرئي��س،  نائ��ب  ج��رون،  ال  ب��ارت  رصح  وق��د 

 Northrop يف رشك��ة ،E-2 / C-2 لربام��ج طائ��رات

Grumman Aerospace Systems بقول��ه: "س��وف 

تس��تفيد املش��رتيات عىل مدى س��نوات ع��دة لهذه 

الطائرات اإلضافية من طراز E-2D من خطوط اإلنتاج 

 Northrop التي تتميز بالكفاءة واالستقرار لدى رشكة

Grumman ومورديها عىل حد س��واء، وسوف تؤدي 

إىل وف��ورات ك��ربى يف التكالي��ف لدافع��ي الرضائب 

وس��الح البحرية. "ان��ه أمر يف صال��ح الجانبن؛ حيث 

 AEW & س��تحظى طائراتنا الحربية بتقنية األواكس

C املتقدم��ة من خالل طائ��رات Hawkeye املتقدمة 

من طراز E-2D، وبتكلفة أقل لدافعي الرضائب."

فريق املوردين..األفضل يف الصناعة
بقي��ادة   "Hawkeye "فري��ق  املوردي��ن  فري��ق  إن 

رشك��ة Northrop Grumman يجم��ع ب��ن األفضل 

يف الصناع��ة، بحي��ث يضمن اس��تمرار نج��اح برنامج 

 Lockheed Martin املتقدم. ومتثل رشكة Hawkeye

 ،Naval Electronics and Surveillance Systems

AN/ يف سراكيوز، بنيويورك، املورد الرئييس لنظام رادار

 Northrop Grumman وتتعاون مع رشكة ،APY-9

ورشك��ة  بالتيم��ور،  يف   ،Electronic Systems

Raytheon’s Space and Airborne Systems ، يف 

 Rolls-Royce إل سيغوندو، بكاليفورنيا. وتقوم رشكة

)انديانابولي��س، بوالي��ة إنديان��ا األمريكي��ة( بتوريد 

 ،BAE Systems بينام تتوىل رشكة T-56-A مح��ركات

يف جرينلون، نيويورك، مس��ؤولية نظام متييز الصديق 

 L-3 Communications م��ن العدو، وقامت رشك��ة

ب��ارك،  مينل��و  Randtron Antenna Systems، يف 

بكاليفورنيا، بتطوي��ر مجموعة الهوائيات فائقة الرتدد 

املمسوحة إلكرتونياً. 

ق��ال الجرون: "منذ تس��ليم أول دفعة من طائرات 

Hawkeye املتقدم��ة م��ن ط��راز E-2D  عام 2007، 

ت��م تس��ليم كل الطائ��رات يف املوعد املح��دد ووفق 

امليزاني��ة، وهذا هو النوع من أداء الربامج التي أثبتت 

جدواه��ا والرشاك��ة مع عمالئنا التي ينت��ج عنها عقد 

 Hawkeye لعدة س��نوات، األمر الذي يؤكد أن طائرة

املتقدم��ة من ط��راز E-2D هي النظام املناس��ب يف 

الوقت املناسب وبالتكلفة املناسبة".

 Hawkeye يشمل برنامج البحرية القيايس لطائرات

املتقدمة من طراز E-2D عدد 75 طائرة، قامت رشكة 

Northrop Grumman بالفعل بتسليم 13 طائرة•

 Hawkeye تعترب
طراز E-2D الطائرة 

الوحيدة يف العامل 
التي صممت خصيصًا 
باعتبارها طائرة إنذار 

مبكر

E-2D طراز Hawkeye طائرة

ظلت شركة كراكال للذخائر الخفيفة منذ إنشائها في 
٢٠١٢ تبذل أقصى جهودها لتطوير منتجاتها لكي تلبي 
أعلى معايير الجودة العالمية. وقد أثمرت هذه الجهود 

بشكل جلي حيث نجحت الشركة في تكوين اسم مرموق 
لها وباتت واحدة من أفضل الخيارات في قطاعات 

وأسواق الذخائر الخفيفة في المنطقة والعالم.
 

ويقول محمد الفالسي الرئيس التنفيذي لشركة كراكال 
للذخائر الخفيفة أن الشركة ماضية في التطور وتسعى 
على الدوام للتعاون مع كبرى المؤسسات العاملة في 
المجال وذلك لتحقيق هدفها المتمثل في ريادة قطاع 
تطوير وتصنيع الذخائر الخفيفة مع ضمان أعلى معايير 

الجودة والسالمة لمنتجاتها.
 

وتتخصص كراكال للذخائر الخفيفة والتي عرفت سابقًا 
باسم أدكوم، وهي إحدى شركات مجموعة توازن، في 

إنتاج مختلف عيارات وأنواع الذخائر الخفيفة لألغراض 
العسكرية والمدنية على حد سواء.

 
وفي سعيها لتطوير جودة منتجاتها، أجرت الشركة مؤخرًا 

العديد من التغييرات والتحسينات على إجراءاتها 
ومنشآتها وذلك لتلبية المتطلبات ولتعزيز مكانتها من 

أجل اإليفاء بالطلب المتزايد في األسواق. وبدأت هذه 
اإلجراءات بتقييم شامل لعمليات التصنيع واآلليات 

والموارد للتعرف على أفضل السبل الكفيلة بتطويرها. 
ومن ثم أعيدت هيكلة تلك اإلجراءات الستيعاب 

األساليب الحديثة لإلنتاج وضمان الجودة.
 

ويضيف الفالسي أن الشركة تعكف على إقامة 
عالقات تعاون وثيقة مع المؤسسات العالمية الرائدة 
في مجال الذخائر الخفيفة وتبحث في إقامة شراكات 

استراتيجية ومشاريع مشتركة في هذا اإلطار. وكشف 
أن من ضمن المشاريع المقترحة منشأة إلنتاج ذخائر 

كراكال للذخائر الخفيفة 
تسعى للريادة العالمية

الشوزن وذلك بالتعاون مع شركاء متخصصين في 
هذا المجال. كما تنظر كراكال للذخائر الخفيفة في 

إمكانية فتح قنوات يتم من خاللها بيع الذخائر لألفراد.
 

وقد أنشأت كراكال للذخائر الخفيفة مؤخرًا قسمًا 
للتطوير واإلنتاج تتضمن بعض مهامه العمل على 

مواكبة التطورات في األسواق وتلبية المعايير 
العالمية وإجراء األبحاث حول المسائل المتعلقة 

بالجودة. وولتحقيق أهدافها في مجال البحث 
والتطوير، تسعى الشركة لرفد القسم بمعدات 

للتصوير باألشعة السينية ورادار دوبلر وكاميرات فائقة 
السرعة.

 
وفي إطار مساعيها لتحقيق أعلى معايير الجودة، 

حصلت شركة كراكال للذخائر الخفيفة على شهادة آيزو 
٩٠٠١: ٢٠٠٨ ألنظمة إدارة الجودة وشهادة آيزو ١٤٠٠١: 

٢٠٠٤ ألنظمة إدارة البيئة وشهادة إدارة الصحة 
والسالمة المهنية ١٨٠٠١: ٢٠٠٧. وتوجت كراكال للذخائر 

الخفيفة إنجازاتها بالحصول على جائزة الشيخ خليفة 
للصناعة.

 
وأمام الشركة، كما يذكر رئيسها التنفيذي محمد 

الفالسي، العديد من الفرص إلقامة مشاريع مشتركة 
مع الشركات العالمية المرموقة ومن ضمنها مشروع 

مشترك مع شركة إم بي ٣ إلنشاء قسم للناريات 
يطلق عليه اسم "كراكال للناريات".

 
ويضيف قائًال أن العمل على بناء قسم الناريات يسير 

وفق ما هو مخطط له ويتوقع أن يبدأ العمل بكامل 
طاقته بنهاية العام ٢٠١٥.
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ويضيف قائًال أن العمل على بناء قسم الناريات يسير 

وفق ما هو مخطط له ويتوقع أن يبدأ العمل بكامل 
طاقته بنهاية العام ٢٠١٥.
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 Boeing تعرض الطائرة الناقلة للوقود KC-46 على كوريا اجلنوبية
ميكنها العمل يف الظروف الكيميائية والبيولوجية والنووية

عرضت رشكة Boeing رس��مياً عىل جمهورية كوريا 

 ،KC-46 الجنوبية الطائ��رة الناقلة للوقود من طراز

وهي الجيل املستقبيل لناقلة الوقود لدى سالح الجو 

األمرييك، يف الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية 

للحص��ول عىل أرب��ع طائ��رات يف أول رسب ناقالت 

وقود لديها.

 :Boeing Korea ق��ال إريك جون، رئيس رشك��ة

"لقد كنا رشيكاً اسرتاتيجياً وصناعياً لجمهورية كوريا 

ألكرث من ستة عقود، ونبقى ملتزمن مبساعدة كوريا 

عىل تعزيز قدراته��ا الدفاعية وصناعة الطران فيها. 

سوف تس��اهم طائرة KC-46 يف إكساب كوريا قوة 

مضاعفة وقدرة عىل العمل بسالس��ة مع سالح الجو 

األمرييك أثناء القتال وعمليات اإلغاثة اإلنسانية."

قدم��ت بوين��ج العرض اس��تجابة لطل��ب كوريا 

لتقديم ع��روض لناقلة إعادة الت��زود بالوقود جواً. 

وم��ن املتوقع أن تس��تكمل إدارة الحي��ازة والربامج 

الدفاعية الكورية منافستها بحلول نهاية هذا العام.

الناقلة األكرث تقدماً
إن KC-46، الناقل��ة األكرث تقدماً عىل اإلطالق تعزز 

خ��ربات بوين��ج البالغ��ة 75 عاماً يف مج��ال أنظمة 

الت��زود بالوق��ود ج��واً. وباإلضاف������ة إىل مهم���ة 

التزود بالوقود، ميكنها نقل البضائ��ع والركاب ودعم 

عمليات اإلخالء الطبي الجوي.

س��وف تقوم رشكة Boeing ببناء وتس��ليم 179 

طائرة من طراز KC- 46A إىل س��الح الجو األمرييك 

بحلول ع��ام 2027 إذا متت مامرس��ة كل الخيارات 

مبوجب العقد.

وأضاف تش��اك جونس��ون، نائب رئي��س بوينج، 

لربام��ج الق��وات الجوية. "بناء عىل هي��كل الطائرة 

767 ال��ذي أثب��ت ج��دواه، وال��ذي يتميز بنس��بة 

جاهزية للخدمة تق��ارب 99 يف املئة بوصفها طائرة 

نقل ركاب، وطائرة شحن وناقلة وقود، سوف تكون 

KC-46 قادرة عىل الوفاء مبزيد من متطلبات املهام 

مع عدد أقل من الطائرات مام هو ممكن اليوم".

باإلضاف��ة إىل باب البضائع، تضم KC-46 س��طح 

طاب��ق البضائع الرئييس الذي ميك��ن إعادة تصميم 

شكله من قبل شخص واحد خالل ساعتن عىل األكرث 

أو شخصن يف ما ال يزيد عن ساعة واحدة الستيعاب 

أي مهم��ة. وباعتبار KC-46 فري��دة من نوعها بن 

الناقالت، فإن بإمكانها العمل يف الظروف الكيميائية 

والبيولوجية والنووية، وتتميز قمرة القيادة بتدريعها 

للحامية من نران األس��لحة الصغرة، كام ميكنها أن 

تعمل أيض��اً من أنواع مختلفة من املطارات األصغر 

حجامً وقواعد االنتشار األمامي.

يف ع��ام 2013، أنفقت رشك��ة Boeing أكرث من 

400 ملي��ون دوالر مع رشكة كوري��ة،  باملقارنة مع 

340 مليون دوالر يف عام 2012 - للحفاظ عىل مركز 

كوريا يف الربع األعىل من الدول التي تتعامل بوينج 

معها. وقد قدمت أكرث من 50 رشكة كورية منتجات 

وخدمات ألجل إنتاج بوينج وبرامج الدعم، والبحث 

والتطوير، ومجموعة واسعة من الخدمات الداخلية 

التي تدعم عمليات بوينج•

تتميز بانخفاض 
تكاليف دورة احلياة 
واالستعداد القتايل 

العايل والتنسيق 
بني العمليات 

)املشرتكة( مع 
سالح اجلو األمريكي

KC-46 الطائرة الناقلة للوقود
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تؤمن شركة Oshkosh Defense تكامل أنظمة القيادة والسيطرة 
واالتصاالت واحلاسب اآليل C4 للجيل التايل من العربات
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تقارير

لقد تغرت طبيعة الحرب، وس��وف يدخل ميادين القتال 

املستقبلية مزيجاً غر متوقع من التكتيكات والتهديدات 

والتضاريس. اآلن وأكرث من أي وقت مىض، تعترب الش��بكة 

العامة أمراً بالغ األهمية لنجاح املهامت. وقد أصبح لدى 

الق��وات العس��كرية يف الرشق األوس��ط متطلبات تزداد 

تعقيداً لنقل وتبادل املعلومات الصوتية والرقمية. وضامناً 

للحامي��ة، فإن القوات املقاتل��ة يف حاجة اليوم إىل أنظمة 

القيادة والس��يطرة واالتصاالت والحاسب اآليل، املعروفة 

باس��م C4، وأنظمة أخ��رى مثل االس��تخبارات واملراقبة 

.ISR واالستطالع

عند دمج هذه النظم يف العربات الربية، كانت الرشكة 

املصنعة تقليدي��اً للعربة تقوم بتوريد الش��احنة، ويقوم 

م��ورد آخر بدم��ج أنظمة ومع��دات القيادة والس��يطرة 

واالتصاالت والحاس��ب اآليل C4. وقد تبن أن هذا النهج 

الق��ايض بتفكي��ك العربة وإع��ادة تركيبه��ا يعترب باهظ 

التكلف��ة، ويضي��ع الوقت، ك��ام أنه محف��وف باملخاطر، 

حيث تصبح العربات العس��كرية أك��رث تعقيداً. أما رشكة    

Oshkosh Defenseبفضل فهمها الواسع لتصميم العربة 

وعملي��ات الدمج فيها، فإنها تس��تخدم عملية مبس��طة 

وانسيابية لبناء الشاحنة بالتزامن مع دمج أنظمة القيادة 

.C4 والسيطرة واالتصاالت والحاسب اآليل

تق��وم رشك��ة Oshkosh Defense بتنفي��ذ أنظمتها 

املتمي��زة C4 م��ع عملية دمج األنظمة م��ن أجل تجهيز 

الق��وات العس��كرية يف الرشق األوس��ط بإمكانية وصول 

استثنائية إىل املعلومات والتكنولوجيا الالزمة. ونظراً لعدم 

 Oshkosh الحاج��ة إىل مورد منفصل ألجل الدم��ج، فإن

تس��هم بذلك يف التعجيل بنزول املركب��ة إىل امليدان. وقد 

مك��ن ه��ذا الرشكة مبوجب ج��دول زمني لإلنت��اج فائق 

الرسع��ة من تس��ليم مركب��ات MRAP الصالحة لجميع 

أن��واع التضاريس إىل حكوم��ة الوالي��ات املتحدة، وهي 

جاه��زة إلضافة املعدات وأنظم��ة C4. وقد لعبت رشكة 

Oshkosh دوراً حاس��امً يف دع��م عملي��ة دم��ج أنظمة 

القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات 

C4I لدعم العميل الحكومي.

مرحلة التطوير والتصنيع
تشرتك رشكة Oshkosh Defense حالياً مع وزارة الدفاع 

األمريكية يف مرحلة تطوير الهندس��ة والتصنيع الخفيف 

املشرتك JLTV لعربتها القتالية الخفيفة الصالحة لجميع 

أن��واع التضاري��س L-ATV. وتعترب عرب��ة L-ATV من 

صن��ع رشك��ة Oshkosh حالً مصمامً لألنظمة يس��هم يف 

تعزيز تاريخ قدرات رشكة Oshkosh يف التصميم والدمج 

التكام��يل الذي أثبت جدارته، إلنجاز مس��تويات جديدة 

من قدرة التنقل املحمية بعربة خفيفة الوزن.

وباعتبار رشك��ة Oshkosh مصنعة للمعدات األصلية، 

فإن لديها فريقاً داخلياً من خرباء العربات وأنظمة القيادة 

والس��يطرة واالتصاالت والحاس��ب اآليل واالس��تخبارات 

واملراقبة واالس��تطالع C4ISR الذين صمموا حل أنظمة 

C4ISR لن��امذج عرب��ات JLTV متكامل��ة متاماً وقامت 

بتس��ليمها للربنامج. ومتثل منصة L-ATV من صنع رشكة 

Oshkosh Defense مزيج��اً فريداً من التكنولوجيا التي 

أثبت��ت جدواها، وتكام��ل النظم، واالس��تعداد للتصنيع 

بتكلفة معقولة. يس��هم تصميم عرب��ة L-ATV املدمج 

والخفي��ف ال��وزن يف تتويج عرش س��نوات م��ن البحث 

والتطوير، وهي عربة كانت بالغة األهمية سواء العمل يف 

امليدان أو الخربة يف أنظمة C4I أثناء النزاعات يف العراق 

وأفغانستان. 

تستخدم رشكة Oshkosh التصميم Modeling بنظام 

البُعد الثالث D-3 واملحاكاة، وهي عملية تصميم دقيقة 

لتطوي��ر عربات م��زودة باألنظمة والق��درات املطلوبة. 

وتس��هم عملية التصميم Modeling واالختبار االفرتايض 

يف التقلي��ل من التناقضات املحتملة يف النظام أو التداخل 

املبارش، قبل أن يتم إعداد من��اذج العربة أو يبدأ اإلنتاج. 

وتدي��ر رشكة Oshkosh مخترباً متط��وراً لتكامل األنظمة 

وذل��ك من أجل اختب��ار املعدات متاماً وتحس��ينها ألجل 

استخدامات محددة. ويعمل خرباء أنظمة C4ISR برشكة 

Oshkosh مبارشة مع العمالء ويقومون بتعزيز وتحسن 

تجربة املس��تخدم، مثل وضع مص��ادر الطاقة واملعدات 

األكرث ش��يوعاً يف االس��تخدام بشكل اس��رتاتيجي لتسهيل 

الوصول إليها واستخدامها.

ومع تزايد تطور أنظمة C4 للمعدات واألس��لحة، فإن 

التكامل الفعال لهذه التقنيات يعد أمراً بالغ األهمية. وأن 

يس��هم تكام��ل أنظمة C4 من قبل رشك��ة Oshkosh يف 

تحسن تجربة املستخدم، واختصار الوقت الالزم للتسليم 

وخف��ض التكاليف، وضامن قدر أكرب من التواصل وتبادل 

املعلومات بن القوات الصديقة يف ساحة املعركة• 

لعبت شركة 
Oshkosh دورًا 
حاسمًا يف دعم 

عملية دمج 
أنظمة القيادة 

والسيطرة واالتصاالت 
واحلواسيب 

 C4I واالستخبارات
لدعم العميل 

احلكومي العربة M-ATV متثل نظاماً متكامالً للعميل العسكري وتجربة متطورة للمستخدم
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جيدًا مبجموعة من اخليارات املالئمة لتنفيذ العمليات املطلوبة والتصدي للتهديدات بجميع مستوياتها. 

فكل مركبة من مجموعة مركبات Oshkosh® MRAP All-Terrain Vehicle (M-ATV) مت تصميمها وتصنيعها 
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املعركة واملعروفة بفاعليتها في هذا اجملال وبني األداء العالي للمركبة وحماية طاقمها لدعم قواتك في أي 

مكان تقوم فيه بتنفيذ أي عمليات.
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حمــــدان بـــن زايـــد:
خليفة بن زايد جعل من العمل اخلريي عمالً مؤسسيًا ومستدامًا

ندعم ونساند اجلهود اخمللصة لهيئة اخلدمة الوطنية واإلحتياطية
قطعنا شوطًا بعيدًا يف إحداث تغيريات جوهرية يف املنطقة الغربية
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لقاء العدد



أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد 
آل نهيان، ممثل الحاكم باملنطقة 
الغربية رئيس هيئة الهالل األحمر، 
أن ما وصلت إليه بالدنا اليوم من 
تقدم ورفعة وعزة هو مثرة مسرية 
طويلة متواصلة من التحديات 
والعمل الشاق الدؤوب والجهد 
واملثابرة، قادها املؤسس املغفور 
له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان، "طيَّب الله ثراه"، بحكمة 
وحلم وصرب، بعد أن سّخر كل 
ثروات البالد وإمكانياتها، ونذر 
نفسه وحياته لبناء نهضة الوطن 
وعزة املواطن، حتى بلغ وطننا ما 
هو عليه من تقدم ورقي ومكانة، 
وبات مواطنوه ينعمون باألمن 
واالستقرار واالزدهار.

حوار:
املقدم ركن / يوسف 
جمعة احلداد 

وأش��ار س��موه يف حوار م��ع مجلة درع الوط��ن، أجراه 

رئي��س تحريرها املقدم ركن يوس��ف جمعة الحداد، إىل 

أن الدولة قد أولت منذ قيامها، تأس��يس البنية األساسية 

لقطاعات التنمية االجتامعية أولوية قصوى، حيث كانت 

مشاريع البنية املتوافرة لهذه القطاعات املهمة محدودة 

العدد وضعيفة اإلمكانيات، بل كانت غري موجودة أصالً 

يف معظم مدن الدولة ومناطقها.

وقال سموه إن املكاس��ب الكبرية التي حصلت عليها 

املرأة اإلماراتية وطنياً، واملكانة الرفيعة التي وصلت إليها 

إقليمياً ودولي��اً، مل تتحقق مصادفة، بل هي نتاج الرؤية 

الثاقبة للقائد املؤس��س الوالد املغفور له الشيخ زايد بن 

س��لطان آل نهي��ان، »طيَّب الله ث��راه«، وإميانه بأهمية 

دورها املحوري إىل جانب الرجل يف بناء الوطن، وتتويج 

ملسرية طويلة من الدعم واملس��اندة للنهوض بأوضاعها 

ومتكينه��ا من مامرس��ة حقوقها كاملة، ومس��اواتها مع 

الرج��ل يف الحقوق والواجبات كافة، واملش��اركة الفاعلة 

يف املجتمع والتنمية.

وأش��ار سموه إىل أن اإلماراتيني ورثوا ُحب عمل الخري 

من املؤس��س القائ��د الوالد املغفور له الش��يخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان، رحمه الله، ال��ذي غرس فيهم الجود 

والنبل والكرم والعطاء اإلنس��اين، وأرىس أسس��اً راس��خة 

للعمل اإلنس��اين بعد أن تعددت قن��وات ينابيع خرياته 

وامتدت لتصل بعطاءاتها إىل جميع دول ومناطق العامل.

وأكّ��د ممث��ل الحاك��م يف املنطقة الغربي��ة أن دولة 

اإلمارات عملت بدعم مطلق من صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدول��ة القائد األعىل 

للق��وات املس��لحة »حفظه الل��ه«، والفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة، عىل بناء جيش عرصي 

ق��وي متكامل الع��دة والعتاد، ويتمتع بق��درات قتالية 

عالية وجاهزية واستعداد يف التعامل مع كل املستجدات 

التقنية العس��كرية العاملية للدفاع عن مقدسات الوطن 

وترابه وسيادته واستقالله ومكتسباته الوطنية.

وأكد س��موه دعمه ومساندته للجهود املخلصة لهيئة 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية والخطوات اإليجابية التي 

أنجزتها لتطبيق هذا القانون االس��راتيجي الذي يرس��خ 

قي��م الوالء واالنتامء يف نفوس ش��باب الوطن وش��اباته، 

ويزرع فيهم روح االنضباط والنظام واملسؤولية، ويصقل 

ش��خصيتهم الوطنية ليكونوا دوماً عىل أهبة االس��تعداد 

يف الخطوط األمامية للدفاع عن حياض الوطن وس��يادته 

وأمنه ومكتسباته الوطنية.

وفيام يأيت نص الحوار:

اإلمارات تبوأت مراكز 
الصدارة يف العطاء 

والعمل اإلنساين 
على املستووين 
اإلقليمي والدويل
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تهدف االس��راتيجية العامة للدول��ة إىل تحقيق التنمية 

املس��تدامة املتوازن��ة، وضامن توفري الرخ��اء للمواطنني 

وتعزيز مكانة الدولة إقليمي��اً وعاملياً.. فكيف تنظرون 

سموكم إىل ما تحقق يف مس��رية التنمية، وما تطلعاتكم 

املستقبلية يف ضوء مرحلة التمكني السيايس واالقتصادي 

التي أطلقها صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«؟

إن م��ا وصلت إلي��ه بالدنا اليوم من تق��دم ورفعة وعزة 

هو مثرة مس��رية طويلة متواصلة من التحديات والعمل 

الشاق الدؤوب والجهد واملثابرة، قادها املؤسس املغفور 

له الوالد الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان »طيَّب الله 

ث��راه«، بحكمة وحلم وص��ر، بعد أن س��ّخر كل ثروات 

البالد وإمكانياتها، ونذر نفسه وحياته لبناء نهضة الوطن 

وع��زة املواط��ن، حتى بلغ وطننا ما ه��و عليه من تقدم 

ورقي ومكانة، وبات مواطنوه ينعمون باألمن واالستقرار 

واالزدهار.

وتواصلت مسرية املنجزات التنموية الشاملة وتعالت 

رصوحها بفضل القيادة الحكيمة املعطاء لصاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة، »حفظه 

الله«، وأخيه صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكت��وم نائب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 

ديب، وإخوانهام أصحاب الس��مو أعض��اء املجلس األعىل 

لالتحاد حكام اإلمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، وبتضافر جه��ود املواطنني وتالحمهم 

الصادق مع قيادتهم املخلصة وثقتهم املطلقة فيها.

وحققت دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة، يف زمن 

قي��ايس وفقاً للمعايري الدولية، معدالت عالية من التنمية 

الش��املة يف ش��تى املجاالت، بعد أن قفز ناتجها القومي 

اإلج��اميل بصورة خيالية من 6,5 ملي��ار درهم فقط عند 

قيام االتح��اد يف عام 1971 ليصل إىل 1,5 تريليون درهم 

ه��ذا العام. فش��عب اإلم��ارات يعيش الي��وم يف ازدهار 

اقتص��ادي ورخاء اجتامعي، ويُع��د يف املركز األول عربياً، 

واملرتبة الرابعة عرشة عاملياً يف املسح الثاين لألمم املتحدة 

للعام 2013 ملؤرشات السعادة والرضا بني شعوب العامل.

وي��رين أن أنّوه بأن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

قد تب��وأت، خالل الس��نوات األخرية املاضي��ة، الصدارة 

يف العدي��د م��ن تقارير املؤسس��ات الدولي��ة واإلقليمية 

املتخصصة، والسيام يف مؤرشات تقارير التنافسية العاملية 

التي صنفتها يف قوائم أفضل دول العامل تقدماً يف مجاالت 

االقتص��اد واألعامل والبني��ة التحتية والتنمي��ة البرشية 

والس��ياحة واملواصالت والنقل واالتص��االت واملعلومات 

والثقافة والبيئة وغريها من مؤرشات التنمية املستدامة.

وال يفوتني أن أش��ري، يف هذا السياق، إىل املكانة التي 

وصلت إليها دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف املجتمع 

الدويل، والتي يعكسها فوزها التاريخي الكبري، عن جدارة 

واس��تحقاق وبأغلبية س��احقة من األصوات، باس��تضافة 

مع��رض )إكس��بو 2020( ألول م��رة يف منطق��ة الرشق 

األوس��ط، والذي يُعد م��ن أكر معارض الع��امل وأعرقها، 

ويعود تاريخه إىل عام 1851، ويس��تقبل عىل مدى ستة 

أش��هر من إقامته نحو 25 ملي��ون زائر من جميع قارات 

العامل.

إن تطلعات القيادة الحكيمة للمستقبل ال حدود لها، 

وطموحاتها كب��رية يف إنجاز املزيد من املكاس��ب لرفعة 

شأن الوطن وتحقيق سعادة املواطنني ورفاهيتهم.

وشهدت السنوات األخرية تنفيذ اسراتيجيات محددة 

وبرام��ج عم��ل جديدة أطلقها صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان »حفظه الله«، من بينها مرشوعا 

)النهضة( و)املستقبل( وتضمنتا خططاً للتمكني السيايس 

واالقتص��ادي واالجتامعي يف تفعي��ل التالحم االجتامعي 

وتعزيز الهوية الوطنية وتوظيف كامل القدرات الوطنية 

للمش��اركة الفاعلة يف التنمية املستدامة، وتحسني نوعية 

الحياة وفق رؤية مستدامة يف توفري التعليم عىل مستوى 

عاٍل من الجودة، واملس��كن الالئق واملس��تويات العالية 

من العناية الصحي��ة، وتوفري نظام رفاه اجتامعي لجميع 

املواطنني، واالستمرار يف تطوير البنية التحتية يف املناطق 

األق��ل منواً واالرتق��اء بالخدمات فيه��ا، وغريها من رؤى 

ش��املة يف املج��االت االقتصادية واالجتامعي��ة والثقافية 

والبيئية كافة.

إننا عىل ثقة بأن برامج العمل الوطني الطموحة التي 

يج��ري تنفيذها حالياً يف ش��تى املج��االت، وفقاً للخطط 

االسراتيجية املتكاملة للحكومة االتحادية بقيادة صاحب 

السمو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئي��س مجلس ال��وزراء حاكم ديب، س��تكون لها 

نتائ��ج إيجابية ُمبهرة يف تحقيق )رؤي��ة اإلمارات2021( 

واملستقبل الزاهر الذي نتطلع إليه جميعاً.

التعليم والصحة واإلسكان
ما تقويم س��موكم للمنجزات الحضارية الش��املة عىل 

صعي��د التنمية االجتامعية ومس��توى الخدمات العامة 

الت��ي تقدمه��ا الدول��ة للمواطنني يف ش��تى القطاعات 

الخدمية، وخاصة التعليم والصحة واإلس��كان والرعاية 

االجتامعية وغريها؟

يف البداية، ال بّد من اإلش��ارة إىل أن الدولة قد أولت منذ 

قيامها، أولوية قصوى لتأسيس البنية األساسية لقطاعات 

 اإلمارات أولت منذ 
قيامها أولوية قصوى 

لتأسيس البنية 
األساسصية لقطاعات 

التنمية االجتماعية

محمد وحمدان بن زايد ومتابعة دامئة لشؤون الوطن واملواطنني 
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التنمية االجتامعية، حيث كانت مشاريع البنية املتوافرة 

له��ذه القطاع��ات املهم��ة مح��دودة الع��دد وضعيفة 

اإلمكاني��ات، بل كانت غري موجودة أصالً يف معظم مدن 

الدولة ومناطقها.

وأنفقت الدولة يف مرحلة التأسيس لبناء نهضة الوطن 

بس��خاء يف تنفيذ مش��اريع طموحة للتنمية االجتامعية 

ش��ملت التعلي��م والصحة واإلس��كان والكهرب��اء واملاء 

وغريها من مش��اريع البنية التحتية األساس��ية، لتحقيق 

راحة املواطنني وسعادتهم.

وتتواصل، باستمرار، جهود الدولة يف التوسع يف إنشاء 

وإقامة املزيد من هذه املشاريع يف مدن الدولة وأنحائها 

كافة، وتحرص عىل أن يتم إنجازها عىل مستوى عاٍل من 

املواصفات واملعايري العاملية لضامن توفري أرقى الخدمات 

للمواطن��ني يف مختل��ف مج��االت وقطاع��ات التنمي��ة 

االجتامعية.

وأش��ري هنا عىل س��بيل املثال، إىل حج��م االعتامدات 

املالية الضخمة التي خصصتها الحكومة االتحادية لقطاع 

التنمي��ة واملنافع االجتامعية يف ميزانية عام 2013، والتي 

بلغ��ت 22,7 مليار درهم، وبنس��بة 51 باملئة من إجاميل 

امليزاني��ة العامة التي بلغت تقديراته��ا 44 ملياراً و600 

مليون درهم، ما يعك��س اهتامم الحكومة وحرصها عىل 

دعم املب��ادرات التطويرية والخطط املس��تقبلية لتنفيذ 

بنية تحتية ش��املة لهذا القط��اع يف جميع أنحاء الدولة، 

من أجل توفري كل مقومات الرخاء االجتامعي وتس��خري 

اإلمكانيات كافة لضامن تأمني أعىل مستويات الجودة يف 

البنية التحتية يف جميع أنحاء اإلمارات، وأفضل مس��توى 

للحياة الكرمية الرغدة للمواطنني.

متكني املرأة
خطت دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة، من��ذ قيامها، 

ثل  خط��وات واثقة عىل طريق متكني امل��رأة باعتبارها متمُ

نص��ف املجتمع، وأثبت��ت ابنة اإلم��ارات أنها عىل قدر 

املسؤولية وحققت نتائج مرشفة يف كل امليادين، فكيف 

تقوِّمون س��موكم تجربة امل��رأة اإلماراتية يف املش��اركة 

السياس��ية م��ن خ��الل عضويته��ا يف املجل��س الوطني 

االتح��ادي؟ وم��ا نظرتك��م املس��تقبلية لتعزي��ز دورها 

ومتكينها يف جميع املجاالت؟

إن املكاس��ب الكبرية التي حصلت عليها املرأة اإلماراتية 

وطنياً، واملكانة الرفيعة التي وصلت إليها إقليمياً ودولياً، 

مل تتحق��ق مصادفة، بل هي نتاج الرؤي��ة الثاقبة للقائد 

املؤس��س الوالد املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهيان، »طيَّب الله ثراه«، وإميانه بأهمية دورها املحوري 

إىل جان��ب الرجل يف بناء الوطن، وتتويج ملس��رية طويلة 

من الدعم واملس��اندة للنهوض بأوضاعه��ا ومتكينها من 

مامرسة حقوقها كاملة، ومساواتها مع الرجل يف الحقوق 

والواجبات كافة، واملشاركة الفاعلة يف املجتمع والتنمية.

حمدان بن زايد: املؤسسات التعليمية يف القوات املسلحة تقدم تعليامً متميزاً ورعاية شاملة ألبناء الوطن

زايد سخر كل ثروات البالد وامكانياتها لبناء نهضة الوطن وعزة املواطن
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كام كان لجهود رائدة العمل النس��ايئ س��مو الشيخة 

فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام، وإرادتها 

القوية وعزميتها الصلبة يف قيادة مس��رية التحديات التي 

واجهته��ا الحركة النس��ائية يف بدايات تأسيس��ها، الفضل 

والري��ادة يف تخطّ��ي كل العقب��ات واملصاعب، وتحقيق 

تقدم املرأة اإلماراتية.

ويُع��ّد العقد امل��ايض عقداً ذهبياً تحق��ق فيه للمرأة 

اإلماراتية مكاس��ب نوعية وإنجازات متميزة سبقت بها 

الكثري من النس��اء يف العامل، يف إطار برنامج التمكني الذي 

أطلقه صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة، »حفظ��ه الله«، الذي ش��هد إنجاز برامج 

اس��راتيجية طموحة لتمك��ني املرأة يف املج��االت كافة، 

لتصبح رشيكاً أساس��ياً يف قيادة مسرية التنمية والتطوير 

والتحديث من خالل مش��اركتها يف الس��لطات السيادية 

الثالث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إىل حضورها 

الفاعل عىل س��احات العمل النس��وي العريب واإلقليمي 

وال��دويل. وأصبحت املرأة اإلماراتية تش��غل اليوم أربعة 

مقاعد وزارية يف مجلس الوزراء، ما يعد من أعىل النسب 

متثيالً عىل املس��توى العريب، وتتمث��ل بثامين عضوات يف 

املجل��س الوطن��ي االتح��ادي يف دورت��ه الحالية من بني 

أعضائ��ه األربعني وبنس��به 22 يف املئ��ة، والتي تعد أيضاً 

من أعىل النس��ب عىل صعيد متثيل املرأة يف املؤسس��ات 

الرملاني��ة، إضافة إىل ش��ْغل أول ام��رأة منصب املندوبة 

الدامئ��ة للدولة لدى منظمة األمم املتحدة، ووجود ثالث 

س��يدات يعملن س��فريات للدولة يف إس��بانيا والس��ويد 

ومونتينغرو، إضافة إىل س��يدة رابعة تعمل قنصلة عامة 

بس��فارة الدولة يف هونغ كونغ، من بني 148 دبلوماسية 

تعمل��ن يف وزارة الخارجي��ة، بينهن ثالثون دبلوماس��ية 

تعمل��ن يف البعثات الدبلوماس��ية للدولة يف الخارج. كام 

تعمل امل��رأة بكفاءة عالية، يف الهيئ��ة القضائية والنيابة 

العامة والقضاء الرشعي، واقتحمت كذلك، مجال الطريان 

املدين والعس��كري والدفاع الجوي، باإلضافة إىل عملها يف 

مختلف أف��رع وحدات وزارة الداخلية. وتُش��كل املرأة، 

الي��وم بفضل هذا الدعم، مكون��اً مهامً يف خريطة القوى 

البرشي��ة يف القطاع الحكومي، حيث تش��غل 66 يف املئة 

م��ن الوظائ��ف الحكومي��ة، م��ن بينه��ا 30 يف املئة من 

الوظائف القيادي��ة العليا املرتبطة باتخاذ القرار، و15 يف 

املئة من الوظائف الفنية واألكادميية التي تش��مل الطب 

والتدريس والصيدلة والتمريض.

إننا ننظر إىل مشاركة املرأة يف العمل السيايس والنيايب 

باعتباره اإلنجاز األهم يف مس��رية متكينها، بعد أن أثبتت 

أنه��ا عىل ق��در املس��ؤولية يف توليها املناص��ب القيادية 

ومواق��ع اتخاذ الق��رار يف الدولة، ومش��اركتها اإليجابية 

الواس��عة، ترش��يحاً وتصويتاً، يف الدورت��ني اللتني أجريتا 

النتخ��اب منص��ب أعضاء املجل��س الوطن��ي االتحادي، 

وأس��فرتا ع��ن فوز ام��رأة يف كل دورة باس��تحقاق كبري. 

كام أعطت املش��اركة الواسعة للمرأة يف عضوية املجلس 

الوطني االتحادي ومناقش��اته مضمون��اً حقيقياً يف إثراء 

مداوالته وتنوع القضايا التي يتناولها، ملا فيه خري الوطن 

ومصلحة املواطنني.

وال يفوتن��ا، يف هذا الس��ياق، أن نش��ري إىل   

اإلنجاز ال��دويل البارز الذي حققته دول��ة اإلمارات هذا 

العام بتبّوؤها املرتب��ة األوىل عاملياً يف مؤرش احرام املرأة 

الذي أص��دره مجلس األجن��دة الدويل التاب��ع للمنتدى 

االقتص��ادي العامل��ي للع��ام 2014، م��ا يعك��س املكانة 

املرموقة الت��ي ارتقت إليها املرأة اإلماراتية ومش��اركتها 

اإليجابية وحضوره��ا الفاعل يف مختلف امليادين املحلية 

والعاملية.

ويُعد هذا اإلنجاز العاملي الكبري وساماً غالياً عىل صدر 

حمدان بن زايد يوىل أهمية خاصة للمرأة اإلماراتية

حمدان بن زايد أثناء زيارته للمواطنني يف مدينة زايد

 أثبتت املرأة اإلماراتية  
أنها على قدر 

املسؤولية يف توليها 
املناصب القيادية 

ومواقع اتخاذ القرار يف 
الدولة
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امل��رأة اإلماراتية التي أثبتت كفاءته��ا وتفوقها يف كل ما 

تولت من مهام ومس��ؤوليات، وتتويجاً دولياً ملا حصلت 

عليه ابن��ة اإلمارات يف الس��نوات األخرية من ش��هادات 

التقدي��ر اإلقليمي والدويل من منظ��امت األمم املتحدة 

ووكاالتها املتخصصة، ومن العديد من دول العامل، وكذلك 

انتخابها لعضوي��ة املجلس التنفيذي لهيئة األمم املتحدة 

للمساواة بني الجنس��ني ومتكني املرأة ملدة ثالث سنوات، 

وذل��ك تقديراً م��ن املجلس األممي مل��ا حققته املرأة يف 

دولة اإلمارات من منجزات نوعية، مقارنة مع مثيالتها يف 

العامل، خاصة عىل صعيد تحقيق املس��اواة بني الجنسني، 

وسّد الفجوة بينهام، والتقدم يف مجاالت التمكني السيايس 

واالقتصادي واالجتامعي، وغريها من املجاالت.

إن األب��واب جميعاً س��تظل مفتوحة باس��تمرار، كام 

أك��د ذلك صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهي��ان رئيس الدولة، »حفظه الله«، أمام املرأة اإلماراتية 

لتحقيق املزيد من اإلنجازات والتقدم والتطور يف ش��تى 

املجاالت، بعد أن أثبتت كفاءتها وقدرتها يف كل ما تولت 

من مهام ومسؤوليات.

العمل اإلنساين
ثل واحدة من  خط��ى اإلماراتيون عىل فعل الخري الذي يمُ

اللبنات األساسية يف ثقافتهم األصيلة، حيث دأبت دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة، وال تزال، قي��ادة وحكومة 

وش��عباً، عىل تقديم املساعدات اإلنسانية للمحتاجني يف 

مختلف أنحاء العامل، بل جعلتها إحدى الركائز األساسية 

لسياس��تها الخارجية، فكيف تنظرون س��موكم إىل هذا 

املوضوع؟ وكي��ف يكن أن تلعب الدول��ة دوراً أكرب يف 

مختل��ف مجاالت اإلغاثة والعمليات واإلعامر يف مناطق 

األزمات والرصاعات اإلقليمية؟

ورث اإلماراتيون ُحب عمل الخري من املؤسس القائد الوالد 

املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان رحمه الله، 

ال��ذي غرس فيهم الجود والنبل والكرم والعطاء اإلنس��اين، 

وأرىس أسساً راسخة للعمل اإلنساين بعد أن تعددت قنوات 

ينابي��ع خرياته، وامتدت لتصل بعطاءاته��ا إىل جميع دول 

ومناطق العامل، حتى غدت دولة اإلمارات العربية املتحدة 

الي��وم، لفاعليته��ا وتعدد مبادراته��ا، مركزاً رئيس��ياً لألمم 

املتحدة ومنظامتها اإلنس��انية لحش��د الدعم واملس��اندة 

للقضايا اإلنس��انية، ومحطة انطالق رئيسية تتخذ من ديب 

مق��راً له��ا لقيادة عملياته��ا اإلغاثية عر الع��امل يف حاالت 

الك��وارث واملحن والنزاعات املس��لحة والعنف والحروب، 

للحد من وطأة املعاناة البرشية وصون الكرامة اإلنس��انية. 

وتواصل ال��دور الريادي، الذي تضطلع ب��ه دولة اإلمارات 

العربية املتحدة يف ساحات العمل اإلنساين عىل الصعيدين 

اإلقليمي والدويل، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، الذي جعل من 

العمل الخريي اإلمارايت عمالً مؤسس��ياً، له طابع االستدامة، 

ومكوناً أساس��ياً م��ن مكونات التحرك الخارجي للسياس��ة 

الخارجية.

وإننا نش��عر بالس��عادة والفخر بأن الجهود واملبادرات 

اإلنس��انية الت��ي نّفذتها دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

وقيادتها الرشيدة عىل امتداد العامل، قد أصبحت من الركائز 

األساسية التي تدعم جهود منظامت األمم املتحدة املعنية 

يف مواجه��ة األزمات والكوارث واألخط��ار التي يتعرض لها 

البرش يف مختلف بقاع العامل.

ومل يك��ن مصادف��ة أن حظيت بالدن��ا بتقدير املجتمع 

الدويل، وتبوأت مراكز الصدارة يف العطاء والعمل اإلنس��اين 

عىل املس��تويني اإلقليمي وال��دويل، وكان آخره��ا تبّوؤها 

املرتب��ة األوىل عاملي��اً كأكرث ال��دول املانحة للمس��اعدات 

اإلغاثي��ة، وفقاً لتقرير لجنة املس��اعدات اإلغاثية )دي إيه 

يس( التابع��ة ملنظم��ة التعاون االقتص��ادي والتنمية للعام 

2013، ُمحقق��ة بذلك قفزة تاريخية يف س��خائها يف مجال 

منح املس��اعدات الخارجية، صعدت بها من املركز التاسع 

عرش يف عام 2012 إىل املركز األول بجدارة يف عام 2013.

وبل��غ حجم املس��اعدات اإلغاثي��ة الت��ي قدمتها دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة يف ع��ام 2013 وحده، أكرث من 

5.2 مليار دوالر أمرييك، وتُعد من أكر نس��ب املساعدات 

اإلغاثية التي تقدمها دولة، مقارنة بدخلها القومي اإلجاميل.

مل يكن مصادفة 
أن حظيت اإلمارات 

بتقدير اجملتمع الدويل 
وتبوأت مراكز الصدارة 

يف العطاء والعمل 
اإلنساين

حمدان بن زايد يزور املستشفى اإلمارايت األردين اإلنساين مبنطقة املفرق األردنية

حمدان بن زايد يزور املستشفى اإلمارايت األردين اإلنساين باألردن
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إن تب��وؤ دولة اإلمارات لهذا املركز املتقدم يف صدارة 

كري��ات ال��دول املانحة للمس��اعدات، إمنا ه��و نتيجة 

طبيعي��ة لغرس زايد الخري رحمه الله، الذي كرس حياته 

لخدم��ة البرشية يف أي مكان يف العامل، وهو النهج الذي 

تسري عليه قيادتنا الحكيمة.

إن دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، بقيادة صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

»حفظه الله«، تواصل، يف س��ياق مس��ؤولياتها الدولية 

ورشاكته��ا املتميزة مع العام يف مجال العمل اإلنس��اين، 

االضطالع بدوره��ا الريادي يف العمل ال��دؤوب لتعزيز 

برامج اإلغاثة واملساعدات اإلنسانية واإلغاثية يف مواجهة 

األزمات والكوارث والنزاعات املسلحة والحروب وتلبية 

نداءات االستغاثة لكل محتاج.

إننا نتاب��ع بكل اهتامم وقل��ق، التحديات الكبرية 

الراهنة التي يواجهها العمل اإلنساين يف ظل األزمات 

والنزاعات املسلحة والحروب من جهة، وازدياد حدة 

الكوارث واتس��اع رقعتها وتضاع��ف أعداد املنكوبني 

واملترضرين م��ن جهة أخرى، ونرى أن هذه األوضاع 

املأس��اوية املؤس��فة تُحتم مضاعفة الجهود من قبل 

املجتم��ع الدويل ومنظامته اإلنس��انية ملواجهة هذه 

التحديات وحامية الحياة والكرامة اإلنسانية، خاصة 

بالنسبة إىل النس��اء واألطفال الذين يُعدون من أكرث 

الفئات التي تتأثر بأي كارثة أو نزاع.

التنمية البرشية
تعلمون س��موكم أن التنمية البرشية من املتطلبات 

األساس��ية ملواكب��ة ودع��م االس��راتيجية الوطنية 

للتقدم، فكيف ترون س��موكم اإلنس��ان اإلمارايت يف 

خريط��ة التنمي��ة، والجهود التي تب��ذل عىل صعيد 

للتنمية البرشية؟

تبنت دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، منذ قيامها، 

رؤية واضح��ة وبرامج طموحة، حدد أهدافها ووضع 

ركائزها مؤس��س الدولة املغفور له الوالد الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، »طيَّب الله ث��راه«، معلناً أن 

بناء اإلنسان هو أس��اس أي عملية حضارية. وواصل 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدول��ة »حفظه الله«، تنفيذ هذه الرؤية الثاقبة بأن 

وضع التنمية البرشية وإطالق طاقات املوارد البرشية 

املواطن��ة ومتكينها يف مقدمة أولويات اس��راتيجيات 

العمل الوطن��ي يف مختلف مراحله، لقناعة س��موه 

الراس��خة.. »إن الوطن دون مواط��ن ال قيمة له وال 

نفع منه، مهام ضمت أرضه من ثروات وموارد«.

وس��ّخرت الدولة كل إمكانياته��ا للنهوض باملوارد 

البرشية املواطن��ة وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها 

الفنية والتقنية، وذلك بتوف��ري وتطوير بنية تعليمية 

حديث��ة مبعايري عاملي��ة، وتوثيق الربط ب��ني العملية 

التعليمي��ة ومخرجاتها والحاجات التنموية يف ش��تى 

مجاالتها االقتصادية واالجتامعية والثقافية والسكانية 

واألمنية، ويف ظل الواقع الس��كاين الذي ندرك أبعاده 

أيضاً، ما يس��توجب منا العمل ال��دؤوب وفق برامج 

وخطط علمية آنية ومستقبلية لتعزيز ثروتنا الوطنية 

من رأس املال البرشي.

وتالحقت، تنفيذاً لهذه األه��داف، القرارات التي 

اتخذته��ا الدول��ة، خالل الس��نوات الث��الث املاضية، 

إط��ار  امليادي��ن، ويف  ش��تى  املواط��ن يف  لتمك��ني 

اسراتيجيات متكاملة لدعم سياسات التوطني.

ويف ه��ذا الصدد، أطلق صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله«، 

يف نوفم��ر 2011 مب��ادرة )أب��رش( لتعزيز مش��اركة 

الكوادر الوطنية يف س��وق العمل، والتي تس��تهدف 

توف��ري أكرث من 20 ألف فرصة عمل للمواطنني خالل 

السنوات الخمس املقبلة.

وأعلن صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، يف نوفمر 2012 قرار مجلس الوزراء بإعالن عام 

2013 عاماً للتوطني، تم خالله إطالق حزمة واس��عة 

من املبادرات والسياسات للتعامل مع قضايا التوطني 

كأولوية وطنية مطلقة عىل جميع املستويات. 

ووّجه صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، »حفظه الله«، بإنشاء هيئة تتبع 

مجل��س الوزراء تكون من مهامها الرئيس��ية التوطني 

يف القطاعني العام والخاص لتعزيز املشاركة اإليجابية 

للمواطنني وحضورهم القوي يف سوق العمل.

وكان مجل��س الوزراء قد اعتمد أيضاً، يف س��بتمر 

2011 الخط��ة االس��راتيجية لهيئ��ة تنمية وتوظيف 

املوارد الوطنية لألعوام )2013/2011(، والتي هدفت 

إىل تفعي��ل دور الهيئة يف التعامل مع قضايا التوطني، 

سّخرت الدولة كل 
إمكانياتها للنهوض 

باملوارد البشرية 
املواطنة وتطوير 

قدراتها العلمية 
ومهاراتها الفنية 

والتقنية

حمدان بن زايد يتفقد مرشوع »مرابع غيايث« السكني

42

ملف العدد

|  العدد 511  |  أغسطس 2014  |



ومتكني املوارد البرشية املواطنة من املشاركة الفعلية 

يف سوق العمل والحياة االقتصادية.

انجازات ومكتسبات
تتمتع دولة اإلمارات العربية املتحدة بسمعة إقليمية 

ودولي��ة متميزة بفضل قيادتن��ا الحكيمة وما حققته 

من منجزات تنموية وإسعاد مواطنيها واملقيمني عىل 

أرضها. ماذا تقولون س��موكم ألبن��اء الدولة من أجل 

املحافظة عىل هذه املنجزات ومكتسبات الوطن؟

ظلت دولة اإلمارات العربية املتحدة طوال س��نوات 

العق��ود املاضية، مبا حققته من مع��دالت عالية من 

التنمية الشاملة يف املجاالت كافة، محّط أنظار العامل، 

وتربّع��ت يف مراك��ز الصدارة يف العدي��د من تقارير 

املؤسس��ات اإلقليمية والدولية املتخصصة، خاصة يف 

مؤرشات تقارير التنافس��ية العاملية التي وضعتها يف 

قوائ��م أفضل دول العامل تقدم��اً يف مؤرشات التنمية 

املس��تدامة والتنمية البرشية املرتفعة جداً ملواطنيها 

واملقيمني عىل أرضها.

وتصدرت دولتنا طوال العقد املايض، تقارير التنمية 

البرشي��ة التي يصدرها س��نوياً برنامج األمم املتحدة 

اإلمنايئ، كان آخرها تقرير عام 2013 الذي حلت فيه 

يف املركز الثاين إقليمياً وال�41 عاملياً من بني 157 دولة 

يف العامل، وس��جلت معدالت مرتفعة جداً يف مستوى 

الحياة املديدة والصحة والتعليم واملعرفة واملس��توى 

املعييش ومعدالت دخل الفرد واملساواة بني الجنسني 

والرعاية االجتامعية واالتصاالت والتكنولوجيا.

إن الواق��ع امللموس يعكس بوض��وح أن مواطنينا 

يعيش��ون يف رفاهية ورخاء وسعادة وينعمون باألمن 

واالس��تقرار ومطمئن��ون عىل حياتهم يف املس��تقبل، 

والبد أن أش��ري هنا، إضافة إىل ذلك، إىل أن دولتنا قد 

حافظت عىل موقعها يف املركز األول عربياً، وتقدمت 

ثالث��ة مراكز عاملياً يف املس��ح الثاين الذي أجرته األمم 

املتح��دة يف ع��ام 2013 لقي��اس مؤرشات الس��عادة 

والرض��ا بني ش��عوب العامل، لتح��ل يف املرتبة الرابعة 

عرشة بعد أن كانت يف املرتبة السابعة عرشة عاملياً يف 

املسح األول للعام 2012.

وكان الفت��اً يف نتائج هذ املس��ح أن دولتنا أحرزت 

املرك��ز األول عربياً واملرتبة 19 عاملياً يف مؤرش التقدم 

االجتامعي والذي يقيس رفاهية الدول مبدى نجاحها 

يف تلبي��ة االحتياجات االجتامعية والبيئية األساس��ية 

ملواطنيها، وهو ما حققته القيادة الحكيمة ملواطنيها 

يف كل املجاالت.

إننا بال ش��ك، نش��عر بالفخر واالعتزاز مبا حققته 

دولة اإلمارات العربية املتحدة من منجزات حضارية 

عظيمة جعل��ت منها منوذجاً رائداً وعالمة بارزة عىل 

تق��دم الدول ورق��ّي األمم، بفضل القي��ادة الحكيمة 

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

رئيس الدولة، »حفظه الله«، وأخيه صاحب الس��مو 

الش��يخ محمد ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، وإخوانهام 

حكام اإلمارات، والفريق أول س��مو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، وإخوانه أولياء العهود.

إن م��ا حققناه من تقدم وع��زة ورفاهية وازدهار 

يلق��ي ع��ىل عاتقن��ا جميع��اً مبس��ؤوليات كبرية يف 

االس��تمرار ع��ىل نهجن��ا يف التمس��ك بالحفاظ عىل 

وحدتنا ومنوذجنا الفريد يف التالحم الوطني والتناغم 

يف العالق��ة الحميمية املتينة والثق��ة التي تربط بني 

القيادة والرعية، من أجل املحافظة عىل املكتس��بات 

الغالي��ة الت��ي تحققت، ومواصلة العم��ل بكل تفان 

وإخ��الص يف املش��اركة الفاعل��ة يف مختلف مجاالت 

العمل الوطن��ي وميادينه ومراحل��ه املقبلة، لتعزيز 

هذه املنجزات وإع��الء رصوحها، وتحقيق املزيد من 

العزة واالزدهار للوطن والسعادة واملستقبل املرشق 

لألجيال املتعاقبة.

خالل زيارة لقاعدة ليوا الجوية .. حمدان بن زايد يشيد بإسهامات قواتنا املسلحة يف ساحات العمل االٕنساين

حمدان بن زايد يطلع عىل سري العمل يف مرشوع اإلتحاد للقطارات
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قواتنا املسلحة صامم أمان
أضحت قواتنا املس��لحة، بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب 

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

القائد األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله«، متثل صامم 

أمان يف الدف��اع عن الوطن ومكتس��باته والحفاظ عىل 

املصالح والحقوق الوطنية، فكيف ترون سموكم دورها 

ومشاركتها الخارجية يف عمليات حفظ السالم واالستقرار 

العاملي؟

إن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة، دولة محبة وس��الم، 

وتنته��ج اس��راتيجيات ثابت��ة وواضح��ة يف سياس��اتها 

الخارجي��ة. وم��ن بني أه��م ثوابته��ا: إميانه��ا بالتعايش 

السلمي بني الدول والشعوب، ودعواتها دوماً إىل الحوار، 

واتباع الطرق الس��لمية يف حل أي خالفات أو نزاعات قد 

تنشأ بني الدول وذلك انطالقاً من التزامها مببادئ مواثيق 

األمم املتحدة والقوانني الدولية، وحرصها عىل دعم األمن 

واالستقرار والسلم العاملي.

وعملت دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة، يف الوقت 

ذات��ه، بدعم مطلق من صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املسلحة، »حفظه الله«، والفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، عىل بناء جيش ع��رصي قوي متكامل 

الع��دة والعتاد، ويتمتع بق��درات قتالية عالية وجاهزية 

واس��تعداد يف التعام��ل م��ع كل املس��تجدات التقني��ة 

العس��كرية العاملية للدفاع عن مقدس��ات الوطن وترابه 

وسيادته واستقالله ومكتسباته الوطنية.

وإنن��ا نتذك��ر هنا، ب��كل اعت��زاز وفخر، املش��اركات 

اإليجابية الفاعلة لقواتنا املس��لحة م��ع املجتمع الدويل 

يف ق��وات حف��ظ الس��الم الدولية يف العدي��د من الدول 

واألقاليم املضطربة، من بينها لبنان وكوسوفو وأفغانستان 

والصوم��ال وغريها من املناط��ق الت��ي كان ألداء قواتنا 

املس��لحة دور ملم��وس يف بس��ط األم��ن واالس��تقرار 

واملس��اهمة يف تقديم املس��اعدات اإلنس��انية واإلغاثية 

ونج��دة املنكوب��ني واملترضري��ن م��ن ج��راء الرصاعات 

والنزاعات املس��لحة والكوارث الطبيعية، وإعادة تأهيل 

وإعامر املناطق املنكوبة واملدمرة.

وقد حظيت هذه املشاركات بتقدير كبري من املجتمع 

الدويل تستحقه قواتنا املسلحة عن جدارة وكفاءة أثبتتها، 

إضاف��ة إىل ذل��ك يف رشاكتها الع��امل يف مكافحة اإلرهاب 

والقرصنة البحرية يف إقليمها الجغرايف وممراتها البحرية، 

ودعمه��ا ومس��اندتها للجه��ود الدولي��ة إلزال��ة األلغام 

والقناب��ل العنقودية يف جنوب لبن��ان يف عام 2007 التي 

خلفتها قوات الغزو اإلرسائييل.

حققت املنطقة الغربية، بجهود ومتابعة سموكم، الكثري 

من املنجزات التنموية وتش��هد حالياً تنفيذ العديد من 

املش��اريع التي اس��تقطبت للمنطقة رشكات استثامرية 

كبرية.. فام انعكاس��ات هذه التط��ورات عىل الحياة يف 

املنطقة؟

تعكس املنجزات الحضارية الشاملة التي حققتها املنطقة 

الغربية يف فرة وجيزة، الرؤية الحكيمة لصاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة »حفظه 

الله«، والتي تتمثل يف حرص��ه واهتاممه لتنمية وتطوير 

جميع املناطق يف أرجاء الدولة وتحويلها إىل مدن عرصية 

حديثة، انطالقاً من إميانه بأن مش��اريع التنمية والتطوير 

التي تم إنجازها أو يجري تنفيذها، اتحادياً أو محلياً، هي 

مكمل��ة لبعضها، وال ميكن أن تتج��زأ، وتصّب جميعها يف 

تعزيز رفعة الوط��ن وإعالء مكانة الدولة إقليمياً ودولياً، 

وتخ��دم مصال��ح املواطنني واملواطن��ات يف أي بقعة من 

أرض الوطن.

وش��هدت املنطقة الغربية، خالل الس��نوات الخمس 

املاضية، بدعم متواص��ل ومتابعة حثيثة من الفريق أول 

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

نائ��ب القائ��د األعىل للقوات املس��لحة رئي��س املجلس 

التنفيذي، طفرات كبرية متالحقة لالرتقاء ببنيتها التحتية 

يف جميع مناطقها، وتوفري مستويات عالية من الخدمات 

األساس��ية، خاصة يف قطاعات التعليم والصحة واإلسكان 

والتنمية االجتامعية الشاملة لتحقيق طموحات املواطنني 

وتطلعاتهم يف الحياة الكرمية الرغدة.

وتجاوزت قيمة املش��اريع االس��تثامرية التي أنجزت 

ويجري تنفيذها يف العديد من القطاعات التنموية، أكرث 

من 220 مليار درهم، حيث تتوزع هذه املشاريع يف عدد 

من م��دن املنطقة الغربية، خاصة يف م��دن زايد وغيايث 

واملرفأ والرويس وليوا والس��لع وصري بني ياس، لتش��مل 

حمدان بن زايد يشهد البيان العميل للتمرين العسكري  قلعة االٕمارات 2013  
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العديد من القطاعات الحيوية التي تس��هم بشكل فاعل 

وكبري يف تنمية املنطقة وتطويرها. وتبلغ تكلفة املشاريع 

الت��ي تم االس��تثامر فيها يف قطاع صناع��ة النفط والغاز 

يف املنطق��ة 125,73 ملي��ار دره��م، و57 مليار درهم يف 

قطاع الطاقة، كان من بينها تدش��ني محطة )الش��ويهات 

- 2( للطاقة يف ش��هر أكتوب��ر 2013 بتكلفة 10 مليارات 

درهم، ويص��ل إنتاجه��ا 1500 ميجاوات م��ن الكهرباء 

و100 ملي��ون جال��ون من املي��اه، إضاف��ة إىل 11 مليار 

دره��م يف قطاع البروكياموي��ات، و9,82 مليار درهم يف 

قطاع الكيامويات، و6,13 مليار درهم يف قطاع املشاريع 

متع��ددة االس��تخدامات، و4,68 مليار دره��م يف قطاع 

النقل واملواصالت الذي تشمل مرشوعاته )قطار االتحاد( 

وتطوي��ر وتحديث موانئ املنطقة، وافتتاح طريق مدينة 

زايد/غيايث بطول 80 كيلومراً وبتكلفة 480 مليون درهم 

ويخدم س��كان املدينت��ني واملناطق الصناعي��ة املحيطة 

واملنشآت البرولية يف املنطقة.

وش��هدت املنطق��ة كذل��ك رقيّ��اً ملحوظ��اً يف قطاع 

الخدم��ات األساس��ية للمواطن��ني بافتت��اح ع��دد م��ن 

املستشفيات واملراكز الصحية الجديدة، والتوسع النوعي 

واألفقي يف التعليم العام والعايل والتقني، وبناء مجمعات 

س��كنية عرصي��ة للمواطنني وتطوير وتحديث ش��بكات 

الطرق والنق��ل واملواصالت وغريها م��ن الخدمات التي 

جعلت منها مركزاً حضارياً يوفر للمواطنني واملقيمني فيه 

األمن واالستقرار واالزدهار والرخاء.

وأصبح��ت املنطق��ة الغربي��ة وجهة حيوي��ة ومركزاً 

مهامً لجذب االس��تثامرات املحلية والخارجية، ملا يتوافر 

فيها من فرص واس��عة ملش��اريع اس��راتيجية ضخمة يف 

مختل��ف القطاع��ات االقتصادي��ة، وخاص��ة يف مجاالت 

صناع��ة النفط والغاز والبروكياموي��ات والطاقة النووية 

والطاقة املتجددة واملواصالت والنقل والصناعات التقنية 

الحديثة، إضافة إىل االستثامر يف قطاع صناعة السياحة.

خطط طموحة ومشاريع تنموية
ما أبرز مالمح الخطة الش��املة لتنمية وتطوير املنطقة 

الغربية، والتي تتولون س��موكم متابع��ة تنفيذها.. وما 

الخطط املوضوعة ألبرز مشاريعها؟

انطلق��ت مب��ادرة خطة تنمية املنطق��ة الغربية يف إطار 

الخطة التطويرية الشاملة إلمارة أبوظبي حتى عام 2030 

التي تراوح حجم االس��تثامرات فيها ما بني 500 إىل 600 

مليار درهم، رصد منها أكرث من 100 مليار درهم لتطوير 

املنطقة الغربية.

وقد ترشفنا وس��عدنا كثرياً بالثق��ة الغالية التي أوالنا 

إياها صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة، »حفظه الل��ه«، بتعييننا ممثالً للحاكم يف 

املنطق��ة الغربية وبتكليفنا باملتابع��ة التنفيذية املبارشة 

للخط��ة الطموح��ة للمش��اريع التنمية الضخم��ة التي 

س��يجري تنفيذها يف املنطقة، بع��د أن اعتمدها املجلس 

التنفيذي برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املسلحة رئيس املجلس. 

وته��دف الخطة، يف أبرز مالمحه��ا، إىل االرتقاء بحياة 

مواطن��ي تلك املناطق م��ن خالل اس��راتيجية متكاملة 

تس��عى يف املق��ام األول إىل تطوي��ر القط��اع التعليمي 

العام والعايل، ورفع مس��توى الرعاي��ة الصحية وتوفريها 

مبقايي��س عاملية، فضالً ع��ن توفري أرق��ى املعايري للبنية 

أص��در صاح�ب السمو الشي�خ خليف�ة ب�ن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 
»حفظه الله«، قانون الخدمة الوطنية، مام كان له أطيب األثر يف قلوب املواطنني وتجسيد معاين التالحم 
الوطن��ي، فكيف تنظرون س��موكم إىل أهمية إص��دار وتنفيذ هذا القانون يف تعزي��ز االنتامء والتالحم 

الوطني؟

فرحنا كثرياً ونحن نش��اهد ونتابع الحامس��ة الالفتة واإلقبال الكبري ألبناء الوطن وتدافعهم منذ 
اليوم األول لبدء تطبيق قانون الخدمة الوطنية الذي أصدره صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 
زاي��د آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة »حفظه الله«، لاللتحاق بالخدمة 
الوطنية يف صفوف القوات املس��لحة والداخلية واألمن الوطني، مام جسد بجالء، حبهم للوطن 
وعم��ق انتامءهم الوطني وقوة تالحمهم بقيادتهم املخلصة واس��تعدادهم لتحمل املس��ؤولية 

بالتضحية والفداء من أجل حامية الوطن والحفاظ عىل إنجازاته ومكتسباته.
إن قانون الخدمة الوطنية هو قرار وطني هام يعكس النظرة الس��ديدة لصاحب الس��مو الشيخ 
خليف��ة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، »حفظه الله«، وأخويه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 
ديب، والفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل 
للقوات املس��لحة يف أن حامية الوطن واملحافظة عىل سيادته ومكتسباته الوطنية واجب مقدس 

عىل كل مواطن ومواطنة.
إننا، يف هذا السياق، نؤكد دعمنا ومساندتنا للجهود املخلصة لهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية 
والخط��وات اإليجابية الت��ي أنجزتها لتطبيق هذا القانون االس��راتيجي الذي يرس��خ قيم الوالء 
واالنتامء يف نفوس ش��باب الوطن وش��اباته، وي��زرع فيهم روح االنضباط والنظام واملس��ؤولية، 
ويصقل ش��خصيتهم الوطنية ليكونوا دوماً عىل أهبة االس��تعداد يف الخطوط األمامية للدفاع عن 

حياض الوطن وسيادته وأمنه ومكتسباته الوطنية.
إنن��ا نتطلع بكل ثقة إىل أن نرى تخريج أول دفعة من طالئع تش��كيالت قوة دفاعنا الوطني من 
ش��باب الوطن وشاباته الذين سيشكلون رافداً إضافياً مهامً يف دعم قواتنا املسلحة يف حاالت التعبئة 

العامة أو مواجهة أي أخطار قد تهدد سيادة الدولة وأمنها واستقرارها ومنجزاتها.

قانون اخلدمة 
الوطنية يرسخ قيم 

الوالء واالنتماء يف 
نفوس أبناء الوطن 

ويزرع فيهم روح 
اإلنضباط والنظام 

واملسؤولية

حمدان بن زايد يتصفح كتاب قانون الخدمة الوطنية  
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التحتية املس��تدامة، األمر الذي يسهم يف تحفيز معدالت 

النمو االقتصادي واالجتامعي وتريعها يف مدن املنطقة 

الغربية كلها.

وقطعنا شوطاً بعيداً يف إحداث تغيريات جوهرية عىل 

طري��ق التنمية الش��املة املس��تدامة يف املنطقة الغربية 

واالرتق��اء بواقعها من الجوان��ب كافة، ونجحنا يف جذب 

اهت��امم العديد من الرشكات واملؤسس��ات االس��تثامرية 

العاملي��ة الكرى الت��ي تدافعت للرشاكة معن��ا يف إقامة 

مرشوع��ات اس��راتيجية ضخمة يف املنطق��ة، من أهمها 

تنفيذ مرشوع الطاقة النووية يف منطقة )براكة(، ومرشوع 

محط��ة )ش��مس - 1( للطاق��ة الشمس��ية يف الروي��س، 

ومرشوع )قطار االتحاد(، ومرشوع الطريق االس��راتيجي 

الذي يربط بني املفرق والغويفات، وغريها من املش��اريع 

يف القطاعات االقتصادية والتجارية والبنية التحتية.

ك��ام حرصنا عىل حش��د جه��ود وطاق��ات الكفاءات 

الوطني��ة وعزمي��ة أبن��اء الوط��ن والجه��ات الحكومية 

والخاصة واملستثمرين من رواد األعامل، من خالل تنظيم 

منتدى )مؤمتر الغربية للتنمي��ة( بصورة منتظمة والذي 

عقد دورته الثانية يف 20 مايو 2014 املايض بعد أن نجح 

يف تحقي��ق أهدافه يف الرويج والكش��ف عن اإلمكانات 

الكبرية واملوارد املتعددة التي تتميز بها املنطقة والفرص 

الواس��عة املتاحة يف حزمة كبرية من املشاريع االقتصادية 

والتجارية.

ومن بني خططن��ا املوضوعة لتري��ع تنمية املنطقة 

الغربية وتطويرها، إنش��اء منطقتني صناعيتني يف كل من 

مدينتي الروس وزايد، عىل مساحة 16,4 كيلومراً مربعاً، 

وتوفران نحو 43 ألف فرصة عمل جديدة.

مشاريع سياحية
تمُعد املنطق��ة الغربية موقعاً مثالياً للس��ياحة، فام أبرز 

املشاريع الس��ياحية التي تم إنجازها، وما رؤية سموكم 

ملستقبل املنطقة عىل الصعيد السياحي؟

وضعنا القطاع السياحي ضمن أهم الركائز األساسية التي 

تق��وم عليها رؤية تنمية املنطق��ة الغربية وتطويرها، ملا 

تتمت��ع به املنطقة من موارد ومقومات س��ياحية فريدة 

وطبيع��ة س��احرة تجمع ب��ني اإلطاللة البحري��ة الزرقاء 

وش��واطئها بكثبانها الرملية الذهبي��ة والواحات الجميلة 

الخرضاء ورم��ال الصحراء الصفراء املمتدة إىل مش��ارف 

الرب��ع الخايل، إضافة إىل املناط��ق األثرية التاريخية التي 

يعود اكتشافها إىل ما قبل امليالد مباليني األعوام.

وأنجزنا خ��الل الس��نوات القليلة املاضي��ة عدداً من 

املشاريع الس��ياحية املتميزة مبواصفات عاملية، من بينها 

منتج��ع جزر الصحراء يف جزيرة ص��ري بني ياس، وفندق 

قرص الراب الرايث الس��ياحي يف لي��وا، وفندق تالل ليوا 

الذي يطل عىل مش��اهد طبيعية لصح��راء الربع الخايل 

والحدائ��ق الخرضاء التي تتميز بها منطق��ة ليوا، والذي 

أصبح يعد مرك��زاً لرواد محبي س��ياحة الصحراء والبيئة 

والطبيعة، إضافة إىل مركز )سيتي مول( العاملي.

وتش��هد املنطق��ة الغربي��ة حالياً تنظي��م العديد من 

الفعالي��ات واملهرجان��ات الس��ياحية املتنوعة عىل مدار 

الع��ام، والت��ي تجذب أفواج��اً متزايدة من الس��ياح من 

املنطقة والعامل، من بينه��ا: »مهرجان الغربية للرياضات 

املائية«، و«مهرجان ليوا الدويل« للس��يارات الالس��لكية، 

باإلضاف��ة إىل »مهرجان الظفرة ملزاينة اإلبل« و«مهرجان 

ليوا للرطب«، وغريها من الفعاليات الراثية.

ويُع��د مرشوع )جزر الصحراء( يف منطقة جبل الظنة، 

الذي يتجاوز حجم استثامرات القطاع العام والخاص فيه 

11,5 ملي��ار درهم، ويتألف من 8 ج��زر طبيعية وبوابة 

بحري��ة، يُعّد من أضخم مش��اريع املحمي��ات الطبيعية، 

ويت��م تنفيذه ع��ىل مراحل عدة متتد حت��ى عام 2020، 

ويش��مل يف محوره مرشوع )املنتزه العريب للحياة الرية( 

الذي س��يكون أكر محمية طبيعية يف املنطقة، ويُش��كل 

موطناً للعديد م��ن فصائل الحيوانات النادرة أو املهددة 

باالنقراض يف العامل.

إنن��ا نس��عى إىل أن نجعل من املنطق��ة الغربية قبلة 

س��ياحية ممي��زة ميكن الوص��ول إليها مبتعة عر ش��بكة 

واس��عة من املواصالت والنقل الج��وي والبحري والري، 

مبا يف ذلك الس��كك الحديدية، إضاف��ة إىل دعم وتطوير 

مرافق البنية التحتية السياحية بإقامة املزيد من الفنادق 

واملنتجعات الس��ياحية الراقية ومراكز التس��وق العاملية 

والرفيه وغريها من مرافق الجذب السياحي.

ويف هذا الس��ياق، أطلق )مؤمت��ر الغربية للتنمية( يف 

دورته الثانية يف مايو 2014 حزمة من مش��اريع الفنادق 

واملنتجعات واملرافق الس��ياحية الجديدة، يتجاوز حجم 

االس��تثامرات فيها 772 مليون دره��م، من بينها مرشوع 

فندق )ري��دج( العاملي يف الروي��س بتكلفة 500 مليون 

رئيس الدولة يفتتح مرشوع - شمس-1 للطاقة الشمسية املركزة يف املنطقة الغربية

نسعى إىل جعل 
املنطقة الغربية 

قبلة سياحية مميزة 
ميكن الوصول إليها 

عرب شبكة واسعة من 
املواصالت 
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درهم، وسلس��لة أخرى من الفنادق واملنتجعات يف مدن 

السلع والظفرة ودملا واملرفأ، باإلضافة إىل تطوير الواجهة 

البحرية ملدين��ة املرفأ وغريها من املش��اريع التي تدعم 

صناعة السياحة يف املنطقة.

الهالل األحمر
مرت أك��ر من ثالثة عق��ود عىل تأس��يس هيئة الهالل 

األحم��ر اضطلع��ت خالله��ا ب��دور ريادي مح��وري يف 

س��احات العمل اإلنس��اين العاملي، فكيف ترون سموكم 

مس��رية الهيئة خالل السنوات املاضية، والتحديات التي 

تواجهها يف املرحلة املقبلة، يف ضوء اتساع رقعة األزمات 

والكوارث اإلنسانية عىل الصعيدين املحيل والعاملي؟

يعكس تأس��يس هيئة الهالل األحمر يف الحادي والثالثني 

من ش��هر يناير 1983، ترجمة عملية صادقة لرؤية وفكر 

الشخصية اإلنس��انية املعطاء للمؤسس املغفور له الوالد 

الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، »طيَّ��ب الله ثراه«، 

والتي تتجس��د فيها كل معاين النبل وحب الخري، وتتميز 

بخصال الجو والكرم واألريحية والسخاء يف العطاء.

وتتب��وأ الهيئة اليوم مبا أنجزته خ��الل العقود املاضية 

من مس��ريتها، م��ن برامج يف س��احات العطاء اإلنس��اين 

والتي تواصلت، بتوجيهات ودعم صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والفريق أول سمو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، الصدارة والريادة يف إعالء 

القيم اإلنسانية وصون الكرامة البرشية، بوجودها القوي 

وحضورها الري��ع يف تلبية نداءات االس��تغاثة، ونجدة 

الش��عوب واملجتمع��ات املنكوبة والضعيفة واملهمش��ة 

ومساعدتها.

وبلغت تكلفة املش��اريع والرامج الخريية واإلنسانية 

التي نفذها الهالل األحمر، منذ تأسيسه حتى عام 2013، 

أكرث من مثانية مليارات درهم اس��تفادت منها نحو 100 

دولة حول العامل.

إن هذا الزخم الكبري يف مس��رية العطاء اإلنساين لدولة 

إلمارات العربية املتحدة ع��ر بوابة الهالل األحمر يعود 

الفضل فيه إىل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، وتفاعل 

أبناء الوطن من املحس��نني والخريي��ن واملتطوعني الذين 

ساندوا الهيئة ووقفوا بجانبها، وعززوا مسريتها اإلنسانية 

ورع��وا برامجها يف التخفيف من معان��اة البرشية يف كل 

م��كان وص��ون الكرامة اإلنس��انية، إضاف��ة إىل الرشاكة 

املثم��رة القوي��ة يف العمل اإلنس��اين الت��ي أقامها الهالل 

األحمر م��ع املنظامت الدولي��ة واإلقليمي��ة، ومن بينها 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني، ومنظمة األمم املتحدة 

للطفول��ة، وبرنام��ج الغ��ذاء العاملي، إضاف��ة إىل اللجنة 

الدولي��ة للصليب األحم��ر، واالتحاد ال��دويل لجمعيات 

الصليب األحمر والهالل األحمر.

إننا ننتهج اآلن يف مس��اعداتنا اإلنسانية، رؤية إنسانية 

طويلة األمد م��ن خالل تنفيذ برامج ومش��اريع تنموية 

تتج��اوز مرحلة اإلغاث��ة العاجل��ة إىل مرحل��ة التأهيل 

والتمك��ني والع��ودة باملجتمع��ات املنكوب��ة إىل حياتها 

الطبيعي��ة واالندماج االجتامعي واإلس��هام يف اس��تقرار 

وتنمية مجتمعاتها.

إنن��ا، يف ضوء التحديات الكبرية الت��ي يجابهها العمل 

اإلنس��اين نتيج��ة ح��دة األزم��ات والنزاعات املس��تمرة 

والحروب واتساع رقعتها وازدياد أعداد ضحاياها، والفقر 

واألم��راض يف العديد من ال��دول واألقاليم واملجتمعات، 

ندعو إىل حش��د الجه��ود الوطنية اإلقليمي��ة والدولية، 

مجتمع��ات ومنظامت، من أجل الح��د من أخطار هذه 

التحدي��ات والظواهر الس��لبية املدمرة الت��ي تفرزها يف 

إلحاق األذى والرضر بالكرامة اإلنسانية •

ننتهج رؤية إنسانية 
طويلة األمد من 

خالل تنفيذ برامج 
ومشاريع تنموية 

تتجاوز مرحلة اإلغاثة 
العاجلة إيل مرحلة 

التأهيل والتمكني

حمدان بن زايد يزور مركز الشيخ زايد لجراحات االٔطفال يف واشنطن

حمدان بن زايد يف حواره مع مجلة درع الوطن
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تنطوي على أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية
 وتؤثر يف أمن اجملتمعات واستقرارها

متثل دعوة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، والتي نفى فيها صحة ما تداولته 

وسائل التواصل االجتامعي بشأن صحة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعا من خاللها إىل توخي 

الحيطة والتثبت يف نقل املعلومات واألنباء عرب هذه الوسائل. متثل هذه الدعوة مدخالً حيوياً إلعادة النظر يف نهج استخدام الكثريين من أفراد 

املجتمع لوسائل التواصل االجتامعي، واالنتباه إىل ما تحدثه من آثار سلبية، وما ينطوي عليه تبادل األخبار ونرشها من دون التأكد من صحتها من 

بلبلة واضطراب يف األمن املجتمعي. ويف هذا العدد تفتح "درع الوطن" ملف الشائعات عرب وسائل التواصل االجتامعي وكيفية توظيف التقنية 

الحديثة من دون االنزالق إىل فخ اإلساءة إىل أمن الوطن واستقراره.

إعداد: التحرير

 "الشائعات" يف وسائــل التواصـل 
االجتماعي وتأثرياتها السلبية
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يف الوق��ت الذي أصبحت فيه وس��ائل التواصل االجتامعي 

إح��دى األدوات املهمة فيام يطلق عليه اإلعالم االجتامعي 

أو اإلع��الم الجديد أو البديل بالنظر مل��ا تقوم به من دور 

متعدد األبعاد، س��يايس واجتامعي وثقايف واجتامعي، فإنها 

تظل يف الوقت ذاته حاملة أو مروجة ألحد مصادر التهديد 

لألم��ن الوطني للدول واملجتمع��ات، يف ظل لجوء البعض 

إىل توظيفها بش��كل س��يئ يف نرش الش��ائعات واألكاذيب 

املغرضة. بل إن األمر الالفت للنظر أن الش��ائعة استفادت 

أك��ر م��ن أي وقت مىض من وس��ائل االتص��ال والتواصل 

الحديثة مثلام يحدث يف تداول الش��ائعات داخل أس��واق 

املال وغري ذلك عرب الرسائل اإللكرتونية والهاتف املحمول، 

حيث ميكن لش��ائعة أن تحدث انهياراً أو عىل األقل تراجعاً 

كبرياً يف أداء البورصات أو انهياراً ألس��هم رشكات بعينها يف 

البورصة.

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، ومب��ا متثله من منوذج 

ناج��ح يف الحكم والتنمية واإلدارة وس��وق املال، أصبحت 

عرض��ة يف اآلون��ة األخرية لش��ائعات متعددة تس��تهدف 

تش��ويه هذا النم��وذج أو هز صورتها يف الخ��ارج أو إثارة 

الف��زع والبلبلة يف الداخل بني فئات املجتمع املختلفة. من 

تابع وسائل التواصل االجتامعي يف األيام األخرية يتأكد من 

ذلك بوضوح، فقد انترشت بعض الش��ائعات املغرضة التي 

تستهدف رموز اإلمارات، حيث تم تداول أخبار ومعلومات 

كاذبة عن صحة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه 

الل��ه"، األمر الذي دفع الفريق أول س��مو الش��يخ محمد 

ب��ن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظب��ي، نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة إىل نفي هذه الش��ائعات، مؤكداً "أن ما 

تداولت��ه مواقع التواصل االجتامعي م��ن أنباء حول صحة 

صاحب الس��مو رئيس الدولة مؤخراً ع��ار عن الصحة، وال 

تعدو أن تكون ش��ائعات متناقلة، وأن سموه بخري وعافية 

وصحته ولله الحمد طيبة". ودعا س��مو الفريق أول الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي الجميع إىل 

توخي الحيطة والتثب��ت يف نقل املعلومات واألنباء ليكون 

اس��تخدامنا لوس��ائل التواصل االجتامعي لكل ما فيه خري 

مجتمعن��ا ووطننا، راجياً املوىل، عز وج��ل، أن يديم نعمة 

األمن واالس��تقرار والتقدم واالزدهار يف ربوع وطننا الغايل، 

وأن يش��مل برعايته وعنايت��ه قيادتنا الحكيم��ة، وجميع 

املواطنني واملقيمني عىل ه��ذه األرض العزيزة، وأن يحمي 

الجميع من رشور املرتبصني واملغرضني.

وإذا كان��ت ه��ذه الش��ائعة املغرضة اس��تهدفت رمز 

الدولة، ورئيس��ها، فإن هناك ش��ائعة أخ��رى انترشت عرب 

وس��ائل التواصل االجتامعي تتعلق باألمن الغذايئ، تتعلق 

بوج��ود لحوم س��ورية محقون��ة مبواد مرسطنة بأس��واق 

أبوظبي، وهي الش��ائعة التي كذبها جهاز أبوظبي للرقابة 

الغذائي��ة، نافي��اً وجود أي نوعية من اللحوم الس��ورية يف 

أسواق اإلمارة. 

انتشار هذه النوعية من الشائعات املغرضة يثري بدوره 

العدي��د من التس��اؤالت، حول ماهية الش��ائعة؟ وطبيعة 

تأثريه��ا عىل األم��ن الوطني للدول��ة مبفهومه الش��امل؟ 

وطبيعة الدور الذي تقوم به وس��ائل التواصل االجتامعي 

يف نرش الشائعات؟ وكيفية التصدي ملثل هذه الشائعات؟.

مفه��وم الش��ائعات ودور وس��ائل التواص��ل 
االجتامعي يف نرشها

الشائعة هي مجرد "رس��الة" رسيعة االنتقال، الهدف منها 

إح��داث بلبلة أو فوىض لتحقيق أه��داف يف غالبها تكون 

هدام��ة؛ ألنه��ا تلعب ع��ىل وتر تطل��ع الجمه��ور ملعرفة 

األخب��ار يف محاولة إلح��داث التأثري املس��تهدف ملروجيها 

خاص��ة يف أوقات األزمات. وبحس��ب كتاب س��يكولوجية 

الش��ائعة Psychology of Rumor فإن انتش��ار الشائعة 

يس��اوي أهمية املوضوع املتصل بالشائعة مرضوباً يف مدى 

الغم��وض حوله، األمر الذي يعني أن الش��ائعة تكون أكر 

انتش��اراً كلام كان املوضوع مهامً وكبرياً، ويش��غل حيزاً من 

اهتامم��ات الجمه��ور ال��ذي يتطلع إىل معرف��ة أي أخبار 

ح��ول هذا املوضوع. والعكس متاماً يحدث إذا ما فقد 

املوض��وع أهميت��ه أو كانت املعلوم��ات حوله 

واضحة وغري محددة، فإن الشائعة لن تجد 

من يبدي بها اهتامماً.

ويع��رف العل��امء والباحثون يف 

علم االجتامع "اإلشاعة" بأنها خرب 

أو مجموعة من األخبار الزائفة 

التي تنترش يف املجتمع بشكل 

رسي��ع وتداولها ب��ني العامة 

ظناً منه��م يف صحتها، ودامئاً 

ما تكون هذه األخبار ش��يقة 

ومثرية. وتفتقر هذه اإلشاعة 

ع��ادة إىل املص��در املوث��وق 

الذي يحم��ل أدلة عىل صحتها، وتهدف ه��ذه األخبار إىل 

التأثري عىل الروح املعنوية والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد 

تكون هذه اإلش��اعة ذات طابع "عس��كري أو س��يايس أو 

اقتصادي أو اجتامعي". وتعرف اإلشاعة أيضاً بأنها "ترويج 

لخرب ال أس��اس له من الواقع، وتعم��د املبالغة أو التهويل 

والتش��ويه يف رسد خ��رب أو التغليف عليه بأس��لوب مغاير 

بقص��د التأث��ري النفيس عىل الرأي الع��ام املحيل أو العاملي 

ألهداف اقتصادية أو سياس��ية أو اجتامعية أو عسكرية". 

ويتفق علامء النفس واملختصون والباحثون يف هذا املجال 

عىل أن اإلش��اعة تعد أحد أس��اليب الحرب النفسية، فقد 

ورد يف معظم كتب الحرب النفسية أن اإلشاعة أسلوب من 

أس��اليبها، أو هي وسيلة من أقوى وس��ائلها، مثلها يف ذلك 

مثل الدعاية وغسل الدماغ أو افتعال الفنت واألزمات وغري 

ذلك من األساليب الكثرية.

وع��ىل الرغم م��ن أن الش��ائعة ال تعترب م��ن الظواهر 



الحديث��ة يف عاملن��ا املع��ارص، كونها ظل��ت مالزمة لتطور 

املجتمع��ات والدول عىل مر العصور، فإنها يف وقتنا الراهن 

باتت من أخطر األس��لحة التي تهدد املجتمعات يف قيمها 

ورموزها، لدرج��ة أن هناك من يرون أن خطرها قد يفوق 

أحياناً أدوات القوة التي تس��تخدم يف الرصاعات السياسية 

بني الدول؛ بل إن بعض الدول تس��تخدمها كسالح فتاك له 

مفعول كبري يف الحروب املعنوية أو النفس��ية التي تس��بق 

تحرك اآللة العس��كرية؛ وال يتوقف خطرها عند هذا الحّد 

فحس��ب، بل إن لها تداعيات اقتصادية ومجتمعية هائلة 

خاصة يف ظل ثورة املعلومات والتكنولوجيا.

وتنترش الشائعات وينشط مروجوها خالل "أوقات توقع 

الخطر"، وه��ي أوقات الحروب والك��وارث والفوىض؛ ألن 

الن��اس يتوقعون حدوث الرش خالل ه��ذه األوقات، وهذا 

هو س��بب انتش��ار الش��ائعة ألن الناس، يف هذا التوقيت، 

حينام يسمعون أي معلومة يتناقلونها فيام بينهم من دون 

التحقق من صحتها خوفاً منهم عىل أبنائهم وممتلكاتهم.

وم��ن الناحي��ة النظرية كان م��ن املتوق��ع أن ترتاجع 

الش��ائعات مع هذا االنتش��ار الرهيب لوس��ائل االتصال، 

حيث مل يبق هناك يشء مخفّي. ولكن الواقع أن الشائعات 

تتزايد باس��تمرار، بل تس��تفيد من وسائل االتصال العادية 

واإللكرتونية يف مزيد من االنتشار، ما يعني سقوط رهانات 

كثري من الخرباء الذين كانوا يعتقدون أن انتش��ار وس��ائل 

االتصال والتقدم يف تكنولوجيا املعلومات سيؤدي إىل تراجع 

الش��ائعات، بل إن الالفت للنظر أن الشائعة استفادت من 

وس��ائل االتصال مثلام يحدث يف تداول الش��ائعات داخل 

أس��واق امل��ال ويف التنافس بني ال��رشكات الكربى يف مجال 

املال واألعامل وأسواق البورصة.

لقد بات واضحاً أن انتش��ار اإلشاعات بصورة واسعة يف 

املجتمعات هو إحدى س��امت عرص الث��ورة التكنولوجية 

وابتكار التقني��ات االتصالية الحديث��ة، ألن كل يشء يدور 

يف ه��ذا العامل االفرتايض يتم التعامل معه عىل أس��اس أنه 

معلوم��ة بغض النظر عن صحت��ه أو خطئه، وإذا ما كانت 

مفيدة أو غري ذلك. ك��ام أن املعلومة مل يعد إنتاجها حكراً 

عىل جهة معينة أو ش��خص محدد ميتهن إنتاج املعلومات 

كالصحفيني أو املؤسس��ات اإلعالمي��ة وفقاً ملعايري محددة، 

فق��د أصبح بإمكان أي ش��خص ميتلك الوس��يلة املناس��بة 

وبع��ض املهارات التقني��ة أن يكون بنفس��ه منتجاً ونارشاً 

للمعلومة. ويف ظ��ل هذه الوف��رة املعلوماتية وملحدودية 

مصادرها، فإن مش��كلة شديدة التعقيد ظهرت حني أصبح 

م��ن الصعب عىل من يتلقى ه��ذا الكم من املعلومات أن 

ميي��ز الصحيح من الخاطئ والجيد م��ن الرديء، والحقيقة 

من اإلشاعة. 

والجانب األخطر مام س��بق أن هناك شواهد عدة تشري 

إىل تح��ول اإلعالم يف بع��ض األحيان إىل مربع "الش��ائعة" 

مبعن��ى أن اإلعالم يتخىل عن دوره الحقيقي ليتداول وقائع 

وأحداثاً أقرب إىل الشائعات منها إىل األخبار، لدرجة انهارت 

معه��ا الحدود الفاصلة ب��ني فنون حديثة مث��ل "اإلعالن" 

و"الدعاية" من ناحية، والش��ائعات من ناحية ثانية بحيث 

زالت املس��افات وأصبح "اإلعالن" يف بع��ض األحوال نوعاً 

من الش��ائعات املقنن��ة، وكذلك تحّولت فن��ون "الدعاية" 

إىل مامرس��ات لنرش الشائعات التي ميكن أن تندرج ضمن 

مفهوم "الشائعة".

لقد باتت وس��ائل التواص��ل االجتامعي إحدى األدوات 

التي يتم استخدامها بشكل سلبي يف نرش الشائعات، بدليل 

تصريحات ويل عهد 
أبوظبي منوذج 

حقيقي لالشتباك 
اإليجابي مع 

الشائعات الضارة 
والقضاء عليها يف 

مهدها

محمد بن زايد: استخدام التقنية الحديثة وأدواتها يكون ملا فيه خري مجتمعنا وأوطاننا
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أن معدالت انتش��ار الشائعات تتناس��ب طردياً مع التقدم 

يف تكنولوجيا االتصال وانتش��ار وسائل التواصل االجتامعي 

بني أفراد املجتمع. حيث يلجأ مستخدمو هذه الوسائل يف 

التخف��ي أو من خالل هويات غ��ري حقيقية يف نرش بعض 

األخبار الكاذبة التي تج��د رواجاً لدى كثريين، وخاصة إذا 

ما تم األخذ يف االعتبار هنا أن سيكولوجية الشائعات تشري 

إىل انتفاء الفوارق الثقافية بني املتلقني عند تداول الشائعة، 

والتعاطي معها يف أحيان كثرية. 

الخطري يف األمر أن الشائعات تنترش هذه األيام بسهولة، 

ليس لتنامي مستخدمي وسائل التواصل االجتامعي فقط، 

وإمنا ألن األح��داث والتطورات املتصاعدة التي تش��هدها 

املنطقة من حولن��ا تجعل من األكاذيب بيئة خصبة للنمو 

والتكاثر أيضاً، خاصة إذا كانت هذه النوعية من الشائعات 

تس��تهدف رج��ال السياس��ة واإلع��الم، والش��ائعات حول 

األمراض واألوبئة، وغريه��ا من القضايا التي ال تنفصل عن 

األمور الحياتية ألفراد املجتمع. 

وميك��ن تصني��ف الش��ائعات ع��رب وس��ائل التواص��ل 

االجتامعي م��ن حيث أهداف نرشها إىل قس��مني: أولهام 

نرش شائعات مع س��بق اإلرصار والرتّصد. وهي املعلومات 

التي ينرشها أصحابها، وهم ع��ىل يقني ودراية تامة بكون 

هذه األخبار عارية عن الصحة. وعادة ما يكون لدى هؤالء 

هدف أو غرض محّدد من نرش هذه األخبار بحس��ب نوع 

الخرب وطبيعته. فإما أن يكون الغرض تجارياً بحتاً، يس��عى 

إىل زي��ادة اإلقبال ع��ىل منتج معني عن طريق اس��تخدام 

اإلش��اعة كآليّة تس��ويقية مبتكرة، أو لغرض التش��ويش أو 

اإلس��اءة إىل رشكة أو ش��خص منافس ع��ن طريق تحريف 

الحقائق. يف بعض الحاالت يت��ّم بناء مواقع كاملة، هدفها 

األول تس��ويقي، تُنسب ملجموعة هواة يف ما هي يف األصل 

من طرف الرشكات املعنية بهذه املنتجات نفس��ها. وهناك 

ش��ائعات يتم نرشها عن قلة دراية وضع��ف خربة، وهذا 

النوع من الش��ائعات ينترش بش��كل عف��وي غري مقصود، 

س��واء بسبب الترّسع يف نرش األخبار من دون التحقق من 

مصادرها األصليّة، أو عن طريق تحريف الكالم الصادر عن 

املصدر األصيل نتيجة التجزئة أو االقتباس املخّل باملعنى.

مدى انتشار الشائعات 
تش��ري نتائج دراسة س��عودية نرشتها جريدة "الرياض" إىل 

أن حوايل %82 من املشاركني يف الدراسة االستطالعية التي 

أجرتها وحدة اس��تطالعات الرأي يف "مركز امللك عبدالعزيز 

للح��وار الوطن��ي"، ح��ول واق��ع الش��ائعات يف املجتمع 

الس��عودي وشملت )1049( فرداً، منهم )740( من الذكور 

و)309( من اإلناث، يرون أن الرأي العام يتأثر بالشائعات، 

وش��دد )82.9 %( من املش��اركني عىل أن الش��ائعة تسهم 

يف التأثري ع��ىل الرأي العام، بينام أج��اب )17.1 %( منهم 

بالعبارة "ال". ورأى نحو )69.2 %( من أفراد عينة الدراسة 

إىل أن الشائعات واسعة االنتشار بني أفراد املجتمع، يف حني 

أكد نحو )23.1 %( منهم أنها متوس��طة االنتش��ار، ونحو 

)7.7 %( يرون أن انتش��ار اإلش��اعات يف أوس��اط املجتمع 

قليلة.

وع��ىل الرغم من فاعلية وس��ائل التواص��ل االجتامعي 

ودورها اإليج��ايب يف نرش األخبار وخدم��ة الجمهور، فإنها 

تلعب دوراً سلبياً موازياً يف نرش الشائعات واألخبار الكاذبة 

الت��ي ال ميكن تصنيفها كش��ائعات، ولكنها رمبا متتلك هي 

األخ��رى تأثريات س��لبية تف��وق الش��ائعات وإن اختلفت 

عنه��ا يف نوايا مصدر املعلومات. إذ متثل وس��ائل التواصل 

االجتامعي بطبيعتها بيئة خصبة لتناقل األخبار بغض النظر 

ع��ن صحتها كونها تعمل من كونها مواثيق رشف أو قواعد 

أو معايري، وال يخضع تناق��ل األخبار فيها غالباً إىل أي نوع 

من املساءلة القانونية.

الشائعات وتأثريها يف األمن الوطني للدول واملجتمعات

 وميك��ن تصني��ف الش��ائعات ع��رب ش��بكات التواصل 

االجتامع��ي من حي��ث أهداف نرشها إىل قس��مني: األول 

شائعات موجهة لهدف محدد، ينرشها أصحابها وهم عىل 

يق��ني ودراية تامة بكون هذه األخب��ار عارية عن الصحة، 

وع��ادة ما يك��ون لديهم هدف أو غرض مح��ّدد من نرش 

ه��ذه األخبار بحس��ب ن��وع الخرب واملجال ال��ذي يقع يف 

خانته، وهذا النوع من الشائعات ليس بالرضورة أن يكون 

تأث��ريه س��لبياً، فقد يأيت إما لغرض تس��ويقي أو إعالين، أي 

إن الش��ائعة هنا تقوم بوظيفة ما، ويس��عى مروجوها إىل 

تحقيق أهداف معينة من طرف جهات محددة. 

أما النوع الثاين من الش��ائعات فهو الذي يفرز تداعيات 

ع��ىل األمن الوطني للدول واملجتمع��ات، ويف الغالب فإن 

عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي يف اإلمارات يعترب من األعىل عاملياً

ترصيحات محمد بن زايد منوذج لكيفية التعامل الحاسم مع الشائعات والقضاء عليها
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هذه النوعية من الش��ائعات تتن��وع مصادرها وأهدافها، 

فق��د تكون نتاج أش��خاص أو جهات خارجي��ة أو رشكات 

ك��ربى، ويف الغالب فإن دواف��ع وأهداف هذه النوعية من 

الشائعات تتمثل يف اآليت: 

- زعزعة االس��تقرار الداخيل للدول واملجتمعات، خاصة 

إذا استهدفت هذه الشائعات رموز أو قيادات دولة ما، أو 

تطرق��ت إىل قضايا ترتبط باألم��ن املجتمعي للمواطنني يف 

دولة ما، هنا يظل تأثري الش��ائعة قامئاً ومس��تمراً لفرتة ما، 

خصوصاً يف زمن االتصال الرسيع والتواصل عرب الش��بكات 

االجتامعي��ة واملعلوم��ة اآلنية التي تنترش انتش��ار النار يف 

الهشيم.

- إثارة الف��نت والخصومات وتعمي��ق الخالفات القامئة 

ب��ني فئات املجتمع, والتي تعمل الش��ائعات عىل إيجادها 

محاولة اس��تغالل الظروف واملواس��م واملناس��بات بغرض 

الني��ل من س��معة الش��خص املقصود أو املس��اس مبركزه 

االجتامعي أو التعرض ملكانته.

- تهدي��د األم��ن االقتصادي للدول وال��رشكات الكربى، 

م��ن تركيز مروجي الش��ائعات عىل املنش��آت االقتصادية 

والتجمعات العاملية وأس��واق البورصة وغريها من السلع 

التي تلعب دوراً اسرتاتيجياً يف حياة الناس، بقصد خلق كل 

ما من شأنه إعاقة سري اإلنتاج والتنمية االقتصادية.

الشائعات إحدى أدوات حروب الجيل الرابع
متثل الش��ائعات إحدى أدوات الح��رب الحديثة، وتندرج 

ضمن ما يس��مى "الجيل الرابع" من الحروب، والذي تعد 

فيه اإلش��اعة أحد األس��اليب املهمة، وترويجها يف موضوع 

معني ال يتم بش��كل عش��وايئ، وإمنا قد تقوم أجهزة معينة 

تابعة لبع��ض الدول برتويج بعض اإلش��اعات عن قيادات 

دولة ما أو الوض��ع االقتصادي لدولة ما لتحقيق مجموعة 

من األهداف التي تخدم الدولة التي روجت هذه اإلشاعة، 

وتأثري هذه النوعية من اإلشاعات قد يكون شديد الخطورة 

عىل جميع النواحي سياس��ياً واقتصادياً، فقد يؤثر بالسلب 

عىل اقتصاد الدولة ويس��هم يف إعالن إفالس��ها، فضالً عن 

اإلش��اعات السياس��ية التي م��ن املمكن أن ت��ؤدى لتباين 

وجه��ات النظر واالس��تقطاب يف داخل ه��ذه الدولة. ويف 

اآلونة األخرية أضحت الشائعة أحد األدوات التي تلجأ إليها 

الدول لتربير سياستها الخارجية. 

وقد ظلت الحروب تدار بتكتيكات متعارف عليها خالل 

عقود القرن العرشين، إىل أن حدثت عدة حوادث تنبه لها 

»أندرو مارك« يف مقالة ش��هرية يف عام 1975 حول أسباب 

انتصار الدول الضعيفة عىل ال��دول القوية. وكان يتحدث 

بشكل مبارش عن سبب هزمية الواليات املتحدة األمريكية 

يف حربه��ا يف فيتن��ام، ورضب أمثل��ة متعددة م��ن تاريخ 

رصاع��ات كربى تنتهي بانتصار األضعف مادياً وتس��ليحياً. 

وترك س��ؤاالً لالس��رتاتيجيني، وه��و كيف تنج��ح الواليات 

املتحدة يف عالج هذه املعضلة؛ ألنها دامئاً ما ستكون األقوى 

عس��كرياً واقتصادياً وقد تنتهى إىل الهزمية؟ هناك عوامل 

متعددة ذكرها »أندرو مارك«، وكانت األس��اس ملا اصطلح 

الشائعات إحدى أدوات الحرب الحديثة وتندرج ضمن ما يسمى الجيل الرابع من الحروب

حروب الجيل الرابع تعتمد عىل مقاتلني مسلحني بوسائل التواصل االجتامعي
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عىل تس��ميته »الح��روب غ��ري النمطية«، الت��ي ال يكون 

الحسم فيها ملن ميلك قوة نريانية أكرب. وإمنا يكون الحسم 

فيه��ا ملن هو عىل اس��تعداد ملزيد من املعان��اة أو تحمل 

تكالي��ف أعىل، وع��ادة ما يكون األضعف أكر اس��تعداداً 

لتحم��ل الخس��ائر يف األرواح م��ن األقوى ال��ذي عادة ما 

يكون أكر انفتاحاً ودميقراطية، ما يجعل خسائره البرشية 

واملادية أداة ضغط عليه يف الداخل. كام أن األضعف عادة 

ما تكون له ارتباط��ات قوية بجهات أجنبية تكون صاحبة 

مصلحة يف استمرار الرصاع، كام أن العقيدة القتالية يف كثري 

من املعارك تكون محدداً مهامً لثبات األضعف.

كي��ف تت��رصف القوى الك��ربى والحال كذل��ك؟ كيف 

تردع ق��وة أضعف منه��ا ال تخىش الهزمي��ة ولديها ميول 

انتحارية؟ ما الفائدة لو كان الس��الح الذي معك هو قنبلة 

ذرية وأرست��ك مخطوفة يف كهف يف جبل؟ وكانت اإلجابة 

ه��ي أن نجعل العدو يقتل نفس��ه بنفس��ه. مل��اذا أقتله، 

وه��و ميك��ن أن ينتحر؟ ملاذا أوحّده ضدي، وانقس��امه يف 

مصلحتي؟ ملاذا أطلق عليه الرصاص والقنابل، يف حني أنني 

لو اس��تثمرت واحد باملئة م��ام أنفقه عىل اإلعالم الخبيث 

والش��ائعات املرضة لتم��زَّق؟ ومن هنا انطلق��ت الفكرة 

وبدأت وانت��رشت. وتعتمد تكتيكات حروب الجيل الرابع 

يف أغلبه��ا عىل حروب الدعاية والحروب الرسية عرب أفراد 

وجامعات مدربة إلحداث قالقل واضطرابات، والعمليات 

اإلرهابية والتفجريات وأنشطة التسلل والغزو الثقايف ونرش 

الش��ائعات وغري ذلك من أنشطة تعبوية قامئة عىل تدمري 

الروح املعنوية والتأثري نفسياً يف الخصم. ثم تطورت هذه 

املامرس��ات وأصبحت تش��كل نظريات لجي��ل جديد من 

الحروب الت��ي تدور بني الدول، أو ب��ني الدول وجامعات 

والعك��س، وتعتمد عىل كرس إرادة الطرف اآلخر وتحطيم 

معنوياته وإفش��ال مؤسس��ات الدول وإحداث قدر هائل 

من الفوىض واالرتباك والذعر الداخيل بحيث يس��مح ذلك 

بتدخ��الت خارجية لتحقيق وتنفي��ذ مخططات معينة، أو 

اس��تمرار هذه الفوىض الداخلية لشغل الدول عن الخارج 

تعتمد تكتيكات 
حروب اجليل 

الرابع على الدعاية 
واحلروب السرية 

عرب أفراد وجماعات 
مدربة إلحداث قالقل 

واضطرابات

ودفعها إىل االنكفاء عىل الذات واالنشغال داخلياً مبا يخدم 

أهداف قوى إقليمية أو دولية.  ويس��تند الجيل الرابع من 

الحروب عىل تش��تيت االنتباه واالتصاالت التي تعمل عىل 

إزالة جبهة القتال متاماً، واالكتفاء بالهجوم الثقايف اعتامداً 

عىل مقاتلني جدد عىل هذه الجبهة املستحدثة عرب وسائل 

اإلعالم مع ش��ن أعامل عنف مربمجة بدقة لش��ل اإلرادة 

واإلرباك ثم انهيار العدو الس��يايس، بدالً من الس��عي إىل 

عمليات قتالية حاسمة. 

ويتض��ح أن حروب الجي��ل الرابع تنط��وي عىل متغري 

حي��وي، ه��و أن التهديد ينبع م��ن الداخ��ل بحيث يتم 

توظي��ف عن��ارص وعوام��ل داخلي��ة معين��ة لتوظيفه��ا 

وتحريكها عن طريق الش��ائعات وغريه��ا من أدوات من 

أجل تحقيق أهداف ه��ذه الحروب والقامئني عليها. ومن 

هن��ا تنبع أهمية تعميق قيم ال��والء واالنتامء إىل الوطن، 

وتربز كذل��ك أهمية االلتف��اف والتوح��د وااللتحام حول 

راي��ة الوطن وقيادته، كام تتضح كذلك خطورة التنظيامت 

والجامعات عاب��رة الوطنية التي تتجاوز الوالءات الوطنية 

واالنتامءات الجغرافية ل��ألرض واملكان، حيث تصبح مثل 

هذه الجامعات أداة طيعة ميكن توظيفها بسهولة يف شن 

حروب ضد األوطان من الداخل.

ملاذا تستهدف الشائعات دولة اإلمارات؟
دولة اإلمارات العربية املتحدة، كام س��بقت اإلش��ارة متثل 

منوذجاً ناجحاً يف التنمية والحكم الرش��يد واإلدارة الفاعلة، 

وله��ذا فإنها ومبا تش��هده من انفتاح كب��ري ومبا تتبناه من 

حرية اقتصادية تتي��ح ملئات الرشكات العاملية العمل عىل 

أراضيه��ا، تكون أكر عرضة للش��ائعات التي تحاول التأثري 

يف هذا النموذج. 

لقد نجحت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف غضون 

س��نوات قليلة يف تحقي��ق خطوات متقدم��ة عىل طريق 

ردم الفج��وات االقتصادي��ة واالجتامعي��ة والتقني��ة م��ع 

الع��امل املتقدم نتيجة تحس��ني مناخ االنفت��اح االقتصادي 

وتبن��ي التكنولوجي��ا املتطورة وتحويل تقني��ة املعلومات 

واالتصاالت إىل القطاع االقتصادي، ما أس��هم يف بناء أجواء 

مثالي��ة وجاذب��ة لألع��امل يف مختلف مكون��ات اقتصاد 

الدولة. وأسهمت االستثامرات الضخمة إلنشاء بنية تحتية 

حديث��ة وتوفري جو انفتاحي مث��ايل باملنطقة يف خلق بيئة 

معيشة جذابة تجعل الكثري من الرشكات العاملية تتنافس 

في��ام بينها عىل إقامة فروع له��ا يف دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة. ك��ام أدى االهت��امم بتوفري معظ��م الخدمات 

األساسية إلكرتونياً إىل جعل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

أكر ال��دول اإللكرتونية يف املنطقة تفاعلي��ة وديناميكية، 

وهذا م��ا تؤكده امل��ؤرشات املختلفة الخاصة باس��تخدام 

تقني��ة املعلوم��ات واالتص��االت يف مجال امل��ال واألعامل 

وقطاعات العمل الحكومي املختلفة. وبحسب العديد من 

التقديرات فإن عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي 

يف دول��ة اإلمارات العربية املتحدة يعترب من األعىل عاملياً، 

وذل��ك نتيجة فئة كبرية من الش��باب الذين يس��تخدمون 

وس��ائل التواص��ل االجتامع��ي، وتتصدر دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة دول منطقة الرشق األوس��ط يف استخدام 

وسائل التواصل االجتامعي إحدى األدوات التي يتم استخدامها بشكل سلبي يف نرش الشائعات

53 |  أغسطس 2014 |  العدد 511  |



موقع التواصل االجتامعي "فيسبوك" مسجلة نسبة انتشار 

بلغ��ت 41 % مقاب��ل، 39.2 % يف األردن التي حلت ثانياً، 

ونحو 35.2 % يف لبنان التي جاءت يف املرتبة الثالثة عربياً، 

بحس��ب تقرير اإلعالم االجتامعي الذي أصدرته كلية ديب 

الحكومية العام املايض. عالوة عىل ما س��بق، فإن اإلمارات 

تأيت يف ص��دارة دول املنطقة من حيث التواصل الحكومي 

عرب وس��ائل التواصل االجتامعية، حيث كانت املؤسسات 

املحلي��ة واالتحادية يف الدولة س��باقة يف الوجود والتفاعل 

مع الجمهور إلكرتونياً عرب موقع��ي "فيس بوك" و"تويرت" 

وغريها من وسائل التواصل االجتامعي الحديثة.

له��ذا كله، فإن البيئة الداخلية يف اإلمارات، س��واء تلك 

الخاصة مبناخ االنفتاح والحرية االقتصادية أو تلك املتعلقة 

بالبنية التحتية اإللكرتونية املتقدمة أو تلك املتعلقة بتزايد 

مستخدمي وس��ائل التواصل االجتامعي، تسهم يف انتشار 

الشائعات بدرجة كبرية بني أوساط املجتمع املختلفة.

وبالفعل كانت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عرضة 

لشائعات كثرية، بعضها اس��تهدف رموز الدولة وقياداتها، 

كتلك املتعلقة بصح��ة رئيس الدولة، وخاصة بعد العارض 

الصحي الذي أمل به مطلع العام الجاري 2014 نتيجة جلطة 

أصي��ب بها وأجريت ل��ه عملية جراحي��ة ناجحة يف ذلك 

الوقت، وبعضها اآلخر تعلق بقضايا مجتمعية واقتصادية، 

والبعض الثالث انرصف إىل موضوعات متس األمن الصحي 

والغ��ذايئ يف الدولة، من خالل بث ش��ائعات تتحدث عن 

تلوث بعض السلع أو حقنها بفريوسات مميتة، كتلك التي 

انترشت قبل أيام حول "وجود لحوم سورية محقونة مبواد 

مرسطنة بأس��واق أبوظبي". وهو ما نف��اه جهاز أبوظبي 

للرقابة الغذائية يف بيان قال فيه "ال صحة لوجود أي لحوم 

مستوردة مرسطنة أو موبوءة أو مريضة يف أسواق اإلمارة 

س��واء كانت واردة من س��ورية أو غريها من الدول". كام 

أوضح أيض��اً أن "اللحوم ال ميكنها نقل الرسطان ألنه ليس 

مرضاً معدياً أو فريوس��اً ميكن أن ينترش إضافة إىل أنه ليس 

اإلمارات أكرث 
الدول اإللكرتونية 

يف املنطقة 
تفاعلية 

وديناميكية

من األمراض املش��رتكة بني اإلنس��ان والحيوان والتي ميكن 

أن تنتق��ل إليه نتيجة التالمس أو التغذية". وأش��ار إىل أن 

"مفتيش الجهاز يس��تخدمون تقني��ات حديثة خالل إجراء 

الجوالت التفتيش��ية ع��ىل محال اللحوم تس��اعد يف منع 

عمليات الغش والتالعب يف جودة وصالحية اللحوم سواء 

كان ذلك بطريقة مبارشة أو غري مبارشة".

وهذه مل تكن الش��ائعة األوىل يف هذا الس��ياق، فخالل 

األع��وام القليلة املاضي��ة انترشت معلومات ت��م تداولها 

عرب الرس��ائل النصية والربيد اإللك��رتوين، ومواقع التواصل 

االجتامعي حول ش��ائعة إغالق بعض املؤسسات الغذائية، 

رغم أن األجهزة املعنية يف الدولة تعلن مبارشة عرب وسائل 

اإلع��الم عن املؤسس��ات الغذائي��ة التي يت��م إغالقها مع 

توضيح األسباب، إىل جانب الشائعات بشأن املواد الزراعية 

املحلية واحتوائها عىل نس��ب عالية من املواد الكياموية، 

برغم تأكيد الدراس��ات العلمية أن الخ��رضاوات والفواكه 

املحلية مطابقة للمواصفات املعتمدة واملتعلقة مبتبقيات 

املبيدات. 

ويف عام 2009، انترشت ش��ائعات عىل وسائل التواصل 

االجتامع��ي تش��ري إىل تع��رض ثالثة من العب��ي منتخب 

اإلمارات للشباب ملرض أنفلونزا الخنازير، وذلك يف أوساط 

بطولة كأس العامل للشباب التي استضافتها جمهورية مرص 

العربية. وتبني فيام بعد أن مصدر هذه الش��ائعة صحفي 

ع��ن طريق إح��دى القن��وات الفضائية كان ح��ارضاً أحد 

التمرينات.

تأث��ري الش��ائعات يف األمن الوطن��ي لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة

ه��ذه النوعية من الش��ائعات التي اس��تهدفت اإلمارات 

مؤخراً وخالل السنوات القليلة املاضية متثل تهديداً مبارشاً 

لألمن الوطني لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف مفهومه 

الشامل، السيايس واالقتصادي واالجتامعي والغذايئ، وذلك 

عىل النحو اآليت:

1-إثارة الهلع والفزع يف نف��وس أفراد املجتمع، خاصة 

أن هناك نوعية من الش��ائعات ترتبط بقضايا متس الحياة 

اليومية للمواطنني، تنترش كالنار يف الهشيم يف وقت قيايس 

بني أوس��اط املجتمع املختلفة، وتجد من يصدقها ويضيف 

إليها، ما يجعلها أقرب إىل الخرب أو الواقعة. 

اإلمارات منوذج ناجح يف التنمية وسوق املالتستهدف الشائعات زعزعة األمن االقتصادي من خالل بث معلومات مضللة عن سوق املال
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2-التأث��ري يف متاس��ك النظ��ام الس��يايس، خاصة حينام 

تتعلق الش��ائعة برموز الدولة، وقياداتها السياس��ية، فإن 

تأثريها يكون أقوى، والسيام إذا كانت هذه الرموز تحظى 

بحب جارف من جانب الشعب بفئاته املختلفة، كصاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان، رئيس الدولة، 

حفظ��ه الله. هنا يتع��دى هدف الش��ائعة التأثري النفيس 

والس��يكولوجي إىل محاولة زعزعة االستقرار الذي تشهده 

الدولة عىل املستويات كافة، ورمبا هذا األمر يفرس االستياء 

الش��عبي غري املسبوق إزاء الشائعات التي تستهدف رموز 

الدولة وقياداتها الرشيدة. 

3- محاول��ة زعزعة األمن االقتصادي للدولة، وذلك من 

خالل ب��ث معلومات مضللة عن أس��واق املال والبورصة، 

فهذه الشائعات تس��بب خسارة كبرية قد تصل إىل ماليني 

الدراهم، كام أنها ترض بس��معة بعض الرشكات وقد تؤدي 

إىل انهيارها. وهذا يؤكد أن الش��ائعات تس��تخدم كإحدى 

األدوات يف الح��روب االقتصادية، ليس بني الرشكات فقط، 

الشائعات خطر 
يهدد األمن 

الوطني للدولة 
والتصدي لها 
ضرورة ملحة

وإمن��ا بني الدول أيضاً، لإلرضار اقتصادياً باملنافس��ني ضمن 

الرصاع عىل نصيب من كعكة "التجارة الدولية" يف س��لعة 

ما، أو الفوز بصفقة ما.

4-محاوالت تش��ويه صورة الدولة أمام العامل الخارجي، 

وذلك من خالل بث إش��اعات مغرضة عن أوضاع العامل 

األجان��ب يف الدولة، أو ن��رش معلومات مضللة عن أوضاع 

حقوق اإلنس��ان والحري��ات العامة يف الدول��ة، وإيصالها 

إىل املنظ��امت الدولي��ة التي تس��تخدم ه��ذه املعلومات 

املشوهة )اإلشاعات( يف التقارير التي تصدرها وتقيم فيها 

تطور حقوق اإلنس��ان أو الحري��ات يف الدولة، ما يؤكد أن 

اإلشاعات باتت أيضاً تستخدم كأداة للضغط السيايس من 

خالل تشويه صورة الدولة يف الخارج. 

كيفية التعامل مع الشائعات واحتواء تأثرياتها 
نظ��راً ملا متثله الش��ائعات من خطر يه��دد األمن الوطني 

لدولة اإلمارات، فإن هن��اك رضورة ملحة للتعامل الفاعل 

والرسيع مع أي شائعة، والعمل عىل وقف انتشارها، وهذا 

يقتيض التحرك عىل املستويات اآلتية:

1-املس��توى الرس��مي، وذلك بصدور بي��ان من الجهة 

املختصة، لتوضيح طبيعة هذه الش��ائعة)صادقة/كاذبة(، 

فإذا كانت لها أس��اس ينبغ��ي رضورة توضيح ما متثله من 

خطورة عىل املجتمع واس��تقراره، وإن كانت كاذبة ينبغي 

املسارعة بنفيها، ولعل مس��ارعة الفريق أول سمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهي��ان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة إىل نفي الشائعات املرتبطة بصحة 

رئي��س الدولة خ��الل األيام املاضية تق��دم منوذجاً لكيفية 

التعامل الحاس��م مع مثل هذه الش��ائعات. وهذا ينبغي 

أن يكون النهج الذي تتعامل به مختلف مؤسسات الدولة 

الرس��مية مع مختلف الشائعات، والرد عليها برسعة حتى 

ال تجد من يصدقها بني أفراد املجتمع، ولذا فإن رد س��موه 

عىل هذه الشائعة بلغة قاطعة وواضحة يؤكد أموراً عدة، 

من بينها عمق إدراك س��موه لتأثريات انتش��ار مثل هذه 

الشائعة عرب وسائل التواصل االجتامعي، حيث يعد سموه 

من القادة الذين يتعاملون مع وسائل التواصل االجتامعي 

بانفتاح وإدراك لحجم انتش��ارها وكونها باتت أحد أدوات 

العرص الحديث وتقنياته االتصالية، ومن الرضوري االنفتاح 

عليها وتوظيفها ملصلحة الوطن وتفادي تأثرياتها الس��لبية. 

كام يؤكد هذا الرد أيضاً أن الترصف بفاعلية وبشكل واضح 

مع الش��ائعات التي تنترش عرب وسائل التواصل االجتامعي 

ب��ات أم��راً رضورياً لوأده��ا، ولذا فقد كان��ت ترصيحات 

س��موه يف هذا الشأن منوذج حقيقي لالشتباك اإليجايب مع 

الش��ائعات الضارة والقضاء عليه��ا يف مهدها، حيث رضب 

س��موه بذلك القدوة واملثل للمسؤولني يف كيفية التعامل 

مع مثل هذه النوعية من األخبار وعدم تجاهلها أو انتظار 

انتهاء مفعولها؛ ألن انتش��ار وس��ائل التواصل االجتامعي 

والهوات��ف الذكي��ة قد جعل م��ن تبادل األخب��ار وأحياناً 

الشائعات مادة مسلية للكثريين.

2-املس��توى الش��عبي، ويتعل��ق هذا الجان��ب بأفراد 

املجتم��ع، إذ عليهم قب��ل ترويج أي خرب ي��أيت إليهم عرب 

وس��ائل التواصل االجتامعي أو هواتفه��م الذكية رضورة 

العودة ملصادر األخبار الرسمية يف الدولة، وتوخي الحيطة 

والتثب��ت يف نق��ل املعلوم��ات واألنباء، حت��ى ميكن قطع 

 تتمتع اإلمارات ببنية تحتية حديثة وبيئة جذابة للمعيشة واالستثامراتاإلمارات منوذج ناجح يف التنمية وسوق املال
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الطريق عىل أولئك الذين يسعون إىل إثارة البلبلة والفوىض 

يف املجتمع. كام يتعني عىل أفراد املجتمع أيضاً، أن يتعاملوا 

مع استخدام وس��ائل التواصل بحذر ومسؤولية اجتامعية، 

وبوعي بخطورة تأثريها السلبي، ألن ما ينرشونه قد يحدث 

أرضاراً بالغة باملجتمع، أو يس��هم يف استرشاء بعض األمور 

الس��لبية. واملؤك��د أن ال��والء واالنتامء يف دول��ة اإلمارات 

عامالن حيويان من ش��أنهام اإلس��هام بفاعلية يف الحد من 

آثار الشائعات واحتوائها، ولكن يبدو أن جزءاً ما من تبادل 

هذه األخبار السلبية يعرب عن قلق ورغبة يف معرفة األنباء 

فضالً عن امليل الفطري لإلنس��ان يك يضطلع بدور إعالمي، 

وهذا امليل هو السبب املبارش يف كثري من األحيان يف رغبة 

البعض يف لعب دور العامل ببواطن األمور، ولكن هذا امليل 

رسعان ما يتم وأده يف حال قامت الجهات الرسمية املعنية 

بتوضيح حقيقة أي أخبار أو شائعات.

3-املس��توى األمني، وذلك من خالل تش��ديد الجهات 

املعنية عىل مالحقة مروجي هذه الش��ائعات عرب وس��ائل 

التواصل االجتامعي وتقدميهم للمحاكمة؛ ألن ترك مروجي 

الش��ائعات من دون مالحقتهم قد يغري اآلخرين بإطالق 

ش��ائعات جديدة تهدد أمن املجتمع واس��تقراره. ونالحظ 

أن اإلع��الم األمني يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يبيل 

بالء حسناً يف مجال التواصل الجامهريي والتوعية بأهداف 

وب��كل ما يحقق أم��ن املجتمع واس��تقراره، وميكن القول 

إن اإلع��الم األمني يف الدولة ميثل منوذج��اً يف الوجود عىل 

الساحة اإلعالمية والجامهريية.

4-املستوى الترشيعي والقانوين، ويكون ذلك من خالل 

الح��زم يف تطبيق أق��ى العقوبات التي يقرره��ا القانون 

اإلمارايت عىل مروجي اإلش��اعات، س��واء بقصد أو من دون 

قصد، لينال��وا جزاءهم العادل جراء ما أقدموا عليه، فوفقاً 

للقانون اإلمارايت تعترب الش��ائعات بالغات كاذبة، ويعاقب 

مروجوها بالس��جن مدة تصل إىل عرش سنوات، خاصة إذا 

تعلق��ت بأمن الدولة، وأرضت مبصالح الوطن العليا، حيث 

نصت املادة )276( من قان��ون العقوبات عىل أنه يعاقب 

بالحب��س والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من أبلغ 

كذباً أو بس��وء نية، الس��لطة القضائية أو الجهات اإلدارية 

بارتكاب ش��خص أمراً يستوجب عقوبته جنائياً أو مجازاته 

إداري��اً . في��ام تعاقب املادة )275( م��ن قانون العقوبات 

االتح��ادي صاح��ب البالغ ال��كاذب بالحبس م��دة ال تقل 

عن 6 أش��هر وغرام��ة 3 آالف درهم أو بإحدى العقوبتني . 

عالوة عىل ما س��بق، فإن املادة رقم )5( من قانون الجرائم 

اإللكرتونية لع��ام 2012، حددت عقوبة الحبس ملدة تصل 

إىل عرش سنوات، وغرامة مالية تصل إىل ربع مليون درهم، 

ضد كل من يقوم � إلكرتونياً � بإطالق ش��ائعات متس أمن 

الدول��ة، أو الحياة الخاصة، وخصوصاً أن أثر الش��ائعة قد 

يدف��ع املجني عليه��م إىل االنتحار أحياناً. ولع��ل التوعية 

بتجريم نرش الش��ائعات يس��هم كثرياً يف الح��د منها نظراً 

إلحس��اس البعض بع��دم خطورة تبادل ما يص��ل إليه عرب 

الهواتف الذكية ووس��ائل التواصل االجتامعي من شائعات 

أو أكاذيب.

5 -املس��توى الديني واألخالق��ي، وذلك من خالل مزيد 

م��ن التوعية الدينية ألف��راد املجتمع، وذل��ك من منطلق 

أن الش��ائعات أمر مناف ملا جاء به الدين اإلسالمي جملة 

وتفصيالً، ألن الدين يحرص عىل سالمة املجتمع من كل ما 

يصيب أفراده من أخالق فاس��دة أو عقائد باطلة أو سلوك 

س��لبي، والش��ائعات حذر منها القرآن الكريم يف كثري من 

آياته، كام حذرت منها السنة النبوية، حيث قال الله تعاىل: 

"إن الذين جاؤوا باإلفك عصبة منكم ال تحس��بوه رشاً لكم، 

بل هو خري لكم، لوال إذ س��معتموه قلت��م ما يكون لنا أن 

نتكلم بهذا، س��بحانك هذا بهتان عظي��م، يعظكم الله أن 

تع��ودوا ملثله أبداً إن كنتم مؤمنني". وق��ال تعاىل أيضاً "يا 

أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاس��ق بنب��أ فتبينوا أن تصيبوا 

قوماً بجهالة فتصبح��وا عىل ما فعلتم نادمني". وقال النبي 

صىل الله عليه وس��لم: "املس��لم من س��لم املسلمون من 

لس��انه ويده" فنبّه إىل اللس��ان قبل اليد ألنه من املعروف 

أن "جروحات السنام لها التئام وال يلتئم ما جرح اللسان".

6- املستوى اإلعالمي، والسيام أن بعض املنافذ اإلعالمية 

تحول يف اآلونة األخرية من دون قصد إىل مروج للشائعات، 

بتداولها معلومات غ��ري موثقة. وهذا يتطلب: أوالً رضورة 

تدقيق وس��ائل اإلعالم من صح��ة املعلومات التي تنرشها 

وذلك من الجهات الرسمية، وثانياً وضع اسرتاتيجية إعالمية 

وقائية تس��تخدم وسائل اإلعالم كافة من أجل توعية أفراد 

املجتم��ع مبفهوم الش��ائعات والظروف املرتبطة بنش��أتها 

وتطوره��ا واملخاطر واآلثار الناجم��ة عنها, وكيفية تحليلها 

للكش��ف عام تتضمنه من أكاذيب ومغالطات. كام ينبغي 

بذل مزيد من الجهود اإلعالمية لتوعية األفراد بشأن خطر 

تناقل الش��ائعات عرب وس��ائل التواصل االجتامعي، حيث 

يق��وم كثريون بتناقل ما يصل إليهم من دون تثبت وإدراك 

لحجم انتش��ار هذا املحتوى وتأثريه الس��لبي، س��واء عىل 

صعي��د إثارة البلبلة أو تحقيق أه��داف الجهة التي قامت 

بنرش ه��ذا املحتوى للم��رة األوىل. كام أن م��ن الرضوري 

أيض��اً تبني نهج إعالمي إيجايب مبادر، كام فعل س��مو ويل 

عهد أبوظبي حني قام بتكذيب الش��ائعات فوراً، وبكلامت 

واضح��ة ورصيح��ة؛ إلدراك س��موه خطر ت��رك مثل هذه 

الشائعات تفعل فعلها وسط الجمهور• 

 

املصادر:

- صحيفة االتحاد، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

تقارير وأخبار منشورة.

- صحيفة البيان، دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

تقارير وأخبار منشورة.

- موقع صحيفة الرياض السعودية، استطالع رأي حول 

انتشار الشائعات يف اململكة العربية السعودية:

http://ijnet.org/ar/blog/198550   

- مجلة "درع الوطن"، أعداد سابقة، ملف "حروب 

الجيل الرابع".

 الوالء واالنتماء يف 
اإلمارات عامالن 

حيويان من 
شأنهما اإلسهام 

بفاعلية يف احلد 
من آثار الشائعات 

واحتوائها
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ينفي إشاعة اللحوم السورية املرسطنة
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نبض 
الديــــرة

املصداقية اإلعالمية..!
ذكرتني ش��ائعة أطلقتها بعض املواقع اإللكرتونية عن الوضع الصحي لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يف بداية ش��هر رمضان ال��ذي غادرنا قبل أيام، بندوة "اإلعالم 

االجتامعي وتأثريه عىل اإلعالم العس��كري" التي نظمتها مجل��ة "درع الوطن" العام املايض. يومها حذر 

ضيوف الندوة من مخاطر هذا اإلعالم عىل االس��تقرار الداخيل للدول التي ميكن أن يتس��بب فيها من 

ناحية تناقل املعلومات والتأثري عىل اتجاهات الرأي العام، خاصة إذا كانت املعلومة قد تم ترسيبها من 

جهات تحاول اإلرضار باملجتمع.

وأذكر يومها أنه تم التطرق أيضاً إىل أن نوعية الحرب القادمة ستكون إحدى أدواتها وسائل التواصل 

االجتامعي، األرخص تكلفة واألقوى تأثرياً، وأن هناك من سيفرض هذه الحرب عىل اآلخرين، ورمبا ينجح 

البعض فيها، لكن عىل الجميع االستعداد لها. وهناك محاوالت لزعزعة استقرار الدولة بتداول الشائعات، 

إم��ا من دول إقليمية أو من جامعات تواليها. ولكن هذه "الش��ائعة" تم القض��اء عليها "باملصداقية"، 

)وهي األسلوب الوحيد ملواجهة مثل هذه الحرب( وعىل أعىل مستوى سيايس يف اإلمارات، عندما خرج 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، وأنهاها بقوله: "رئيس الدولة بخري".

هذه الش��ائعة، ومعها ذلك الخرب الذي زعمت فيه "قناة الجزي��رة" أن اإلمارات اتفقت مع إرسائيل 

ع��ىل القضاء عىل حركة املقاومة اإلس��المية "حامس"، يدعونا إىل األخذ ببع��ض األفكار التي طُرحت يف 

الندوة باالس��تعداد للحرب القادمة. واملؤرشات تقول إن الدولة بدأت تستعد لذلك، وهي ال تحتاج إىل 

ش��جاعة مقاتل أو قوة عضالت بقدر ما تعتمد ع��ىل املعلومة، خاصة أنها متر عرب الحدود والحواجز وال 

ها أو إيقافها، فالعامل االفرتايض اليوم يُثبت أنه األقوى. ويش��كك كثريون يف مصداقية وس��ائل  ميكن صدُّ

التواصل، وهو أمر يكاد يكون متفقاً عليه نظرياً، ولكن من حيث الواقع فإن بني َمن يس��تخدمون هذه 

الوس��ائل رؤس��اء تحرير صحف مطبوعة وأوجه إعالمية كبرية وش��هرية، ومن هنا فقد أصبح للوسائل 

الجدي��دة مصداقية عن��د الرأي العام أكرث من اإلعالم التقليدي الذي اخت��ار أن يثبت عىل ما هو عليه. 

ويتابع الخليجيون مجريات األحداث يف دولهم ومس��ارات العالقات فيام بينها من خالل هذه املواقع، 

بل إن ما يتداولونه يلقى صدى أكرب مام يتم تناوله يف الصحافة التقليدية.

وبالع��ودة إىل الن��دوة، فإن التعامل م��ع هذا اإلعالم ينبغي أن ينطلق من كون��ه خطراً قامئاً ومؤثراً، 

وليس خطراً مستقبلياً مل تظهر تهديداته بعد!!.

إن إشكالية "املصداقية" يف اإلعالم العريب يدور الحديث حولها مطوالً، وتُناقش حاليا وكأنها مل تناقش 

من قبل، وهذا أمر طبيعي، نتيجة للتأثريات السلبية التي تركتها األوضاع السياسية واألمنية التي تعيشها 

العديد من الدول العربية. والواقع أن هذه اإلش��كالية ليس��ت جديدة يف اإلعالم العريب، ولكن رسختها 

بع��ض الترصفات اإلعالمية الصبيانية التي متارس��ها بع��ض القنوات مثل "الجزي��رة". لذا ازدادت هذه 

األي��ام، بعدما صارت ه��ذه املواقع مصدر معلومات لإلعالم التقليدي. إن املؤرشات عىل األرض تؤكد ما 

تم طرحه يف تلك الندوة، من أن أكرث املستفيدين هم الخارجون عىل القانون، فهم أكرث استخداماً لهذه 

الوس��ائل، وبالتايل فقد اإلعالم التقليدي ومعه القامئون عليه دورهم األس��ايس يف أن يكونوا أداة ضبط 

إعالمية، بل انجروا معه.

لقد أصبح اإلعالم ساحة ل�"حرب فكرية" استطاع كثريون استغاللها لتخريب العالقات الخليجية. كام 

يحاولون بقوة تحقيق األهداف نفس��ها من خالل تش��ويه الحقائق والتالعب فيها مستغلني ما يتمتعون 

به من تأثري يف الرأي العام•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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يف الوق��ت ذاته، تتح��ول موازين الق��وة العاملية من 

خالل بروز العبني ُجدد لديهم الرغبة يف تحدي الوضع 

الراهن، مام يؤدي إىل نش��وب نزاعات وتوترات بدءاً 

م��ن رشق أوروب��ا وحتى بحر الص��ني الجنويب، وعىل 

الرغ��م من ع��دم تعرض دولة اإلم��ارات لتحٍد مبارش 

من تلك التغيريات يف القوة الدولية، إال أن حالة عدم 

االس��تقرار الناجمة عنها تؤدي إىل آث��ار جانبية قوية 

متتد إىل أرجاء املنطقة كافة.

تُعزز تل��ك التغ��ريات اإلقليمي��ة والعاملية بعضها 

بعضاً، م��ن خالل العمل عىل تعميق الش��عور بعدم 

اليق��ني ب��ني الالعبني الدولي��ني واإلقليمي��ني، مام قد 

يشجع سياسة تصعيد املوقف، ويضاعف من خطورة 

الحس��ابات الخاطئة، فدولة اإلم��ارات ودول الخليج 

العريب متأثرة بش��كل عميق بتلك التهديدات األمنية، 

م��ام يعزز الحاجة إىل العمل عىل إعادة تقويم اإلطار 

األمني للمنطقة باستمرار. 

دعائم االستقرار
يرتكز نهج دولة اإلمارات يف التعامل مع أمن املنطقة 

عىل س��تة مرتكزات أساسية من ش��أنها أن تُعزز من 

اس��تقرار املنطق��ة وازدهارها، وتوفر األس��س إلقامة 

عالق��ات ودية مع جريانها، كام توف��ر تلك املرتكزات 

األس��اس ألمننا املش��رك وتس��اعد عىل تعزيز النمو 

والتنمية يف أرجاء املنطقة كافة.

القوة املحلية
إن لع��ب دور فاعل وبّناء يف قضاي��ا األمن اإلقليمي، 

يتطل��ب قب��ل كل يشء التمتع بالقوة والتامس��ك يف 

الداخ��ل، وللوصول لهذه الغاية، ف��إن دولة اإلمارات 

تحتاج للمحافظة عىل قوتها وديناميكيتها االقتصادية 

التي تعترب عامالً مهامً للتامس��ك الداخيل واالستقرار 

اإلقليمي، وتُعد قوتنا االقتصادية عامالً أساسياً ألمننا، 

ك��ام يتحتم عىل دولة اإلم��ارات املحافظة عىل قوات 

عس��كرية تتمت��ع بالكفاءة، والقدرة عىل االس��تجابة 

الرسيع��ة ملختلف حاالت الط��وارئ األمنية، ويف حني 

تستطيع دولة اإلمارات االعتامد عىل الحلفاء األقوياء 

لصون األمن اإلقليمي، فإنها تحتاج إىل املحافظة عىل 

قدرة الرد بقوة عىل كافة التهديدات املحلية.

االعتدال
تُن��ارص دولة اإلم��ارات أجن��دة معتدل��ة يف الداخل 

والخ��ارج، تع��زز التصالح وتناه��ض التطرف بجميع 

أش��كاله، فعىل النط��اق الداخيل، ف��إن مجتمع دولة 

اإلمارات املتس��امح يقوم عىل احرام األديان األخرى 

والبرش ويناهض كل أش��كال التميي��ز. وإن االعراف 

بدور دولة اإلمارات القيادي الخاص بحقوق املرأة يف 

املنطقة لهو ش��هادة عىل ثقاف��ة االعتدال تلك. وعىل 

النطاق الخارجي فإن دولة اإلمارات تسعى إىل تعزيز 

االعت��دال من خالل العمل مع ق��وى معتدلة، ودعم 

الجهود الدولية من أجل مكافحة التطرف العنيف.

الشؤون الداخلية
تتبن��ى دولة اإلمارات مبدأ عدم التدخل يف الش��ؤون 

الداخلية، وذل��ك عىل النحو املنصوص عليه يف ميثاق 

األم��م املتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وتحرم 

سيادة البلدان األخرى وس��المة أراضيها، وهذا يعني 

بشكل رئييس أن دولة اإلمارات تعترب الشؤون العربية 

أوالً وقبل كل يشء مسألة من اختصاص جامعة الدول 

العربي��ة، وعليه فإن الدولة تُعارض التدخل الخارجي 

غري املربر يف العامل العريب، حيث إن املس��ائل العربية 

يجب أن تُحل من قبل العرب أنفسهم، كام أن الدولة 

ترى وج��وب امتناع الدول العربي��ة عن التدخل غري 

املرح��ب به يف الش��ؤون الداخلية لش��قيقاتها الدول 

العربي��ة، س��واًء كان ذلك عن طري��ق دعم املعارضة 

أو توفري منصات لوجهات النظر املزعزعة لالس��تقرار، 

الذي يع��د أم��راً محوري��اً لوجود عالق��ات ودية يف 

املنطقة.

توازن القوى
تس��عى دولة اإلمارات إىل تحقيق ت��وازن إقليمي يف 

الق��وى يف منطقة الخليج العريب، مام يؤدي إىل إقامة 

عالقات ودية ومتبادلة بني جميع الدول، وتعترب دولة 

اإلمارات كل املحاوالت التي من ش��أنها أن تؤدي إىل 

اإلخالل بهذا التوازن، س��واًء كان ذلك من قبل جهات 

داخلي��ة أو خارجية، أم��راً يرض مبصالحه��ا ومبصالح 

املنطقة. وعليه، فإن دولة اإلمارات تس��عى إىل إقامة 

عالقات متوازنة بني الق��وى كافة يف املنطقة، وترفض 

أّي محاوالت للهيمنة اإلقليمية والتي قد تشكل تحدياً 

أمام حريتها واستقاللها. 

تحقيق التوازن
تحتف��ظ دولة اإلمارات بعالق��ات وثيقة مع عدد من 

تواجه كل من اإلمارات العربية املتحدة ودول 

مجلس التعاون الخليجي محيطاً أمنياً يتغري 

بوترية رسيعة. وال يزال العامل العريب، بعد 

ميض ثالث سنوات، يتعامل مع آثار عدم 

االستقرار السيايس والتطرف العنيف الناجمني 

عن موجة احتجاجات عام 2011، ويسعى 

خصوم من الداخل والخارج إىل استغالل حالة 

عدم االستقرار التي تشهدها املنطقة لتحقيق 

أهدافهم الخطرة، وهذه الديناميكيات تشكل 

تحدياً كبرياً للسالم يف املنطقة، كام تهدد 

بتقويض توازن القوى اإلقليمي القائم حالياً.

بقلم:
معايل الدكتور أنور بن حممد 

قرقاش
]وزير الدولة للشؤون اخلارجية[

منهجية اإلمارات حول أمن 
املنطقة
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الدول التي تتش��ارك معها بتاريخ طويل من الصداقة 

واملصال��ح املش��ركة التي تقيض بالحف��اظ عىل بيئة 

إقليمية يس��ودها االنفتاح واالستقرار. وباإلضافة إىل 

ذلك، ف��إن دولة اإلمارات تبقى دوماً عىل اس��تعداد 

للنظ��ر يف إقام��ة رشاكات م��ع الدول الت��ي مل تكن 

فاعل��ة يف املنطقة من ذي قب��ل، أو غريها من الدول 

الناش��ئة كالعبة مسؤولة وجديرة بالثقة عىل الصعيد 

ال��دويل. وتتعاون دولة اإلم��ارات عىل نحو وثيق مع 

تلك الدول، مبا يف ذلك التعاون حول القضايا األمنية، 

سعياً لتحقيق مصالح مشركة تقوم عىل قيم مشركة 

بُغية الوصول إىل هدف مشرك يضمن تحقيق توازن 

مستقر للقوى يف املنطقة.

املنظامت املتعددة األطراف
إن العالق��ات املتعددة األط��راف والفعالة تعترب أمراً 

مفصلياً لضامن إقامة عالقات س��لمية بني الش��عوب 

ودعم املعاي��ري القانونية الدولية املش��ركة، ولضامن 

وج��ود نظام فع��ال متع��دد األطراف، تلع��ب دولة 

تسعى دولة اإلمارات 
إىل حتقيق توازن 

إقليمي يف القوى يف 
منطقة اخلليج العربي

يتحتم على دولة 
اإلمارات احملافظة 
على قوات عسكرية 

تتمتع بالكفاءة، 
والقدرة على االستجابة 

السريعة خملتلف 
حاالت الطوارئ األمنية

اإلمارات دوراً فعاالً يف العديد من املنظامت متعددة 

األطراف، مبا يف ذل��ك جامعة الدول العربية ومجلس 

التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية، واألم��م املتحدة. 

وتسعى دولة اإلمارات إىل تعزيز قدرة تلك املنظامت 

لتلع��ب دوراً فاع��الً يف إدارة الرصاع��ات وحلها، كام 

تش��اركها يف العمل وبشكل فعال يف املسائل املتعلقة 

باألزمات اإلقليمية، مثل الرصاع الدائر يف سوريا.

التحديات الجديدة 
تواج��ه منطق��ة الخلي��ج يف الوق��ت الراه��ن عدداً 

م��ن التحديات الب��ارزة التي تهدد األم��ن والتعاون 

اإلقليم��ي، وه��ذه التحدي��ات هي نتيج��ة مبارشة 

للتغريات اإلقليمية والعاملية املعقدة التي ش��هدناها 

يف السنوات األخرية.

وقد كان من بني أش��د تلك التحديات بروز موجة 

جديدة من التطرف، حي��ث كانت الجهات املتطرفة 

قادرة عىل اس��تغالل التغ��ريات يف البيئ��ة اإلقليمية 

والعاملية، وتهدد الوضع الراهن يف العديد من البلدان 

يف املنطق��ة. ويف ه��ذا الصدد، فإن  فش��ل املجتمع 

ال��دويل يف معالج��ة الرصاع الدائر يف س��وريا وإجراء 

تقييم سليم للتطورات السياسية يف مرص قد أدى إىل 

إح��داث تداعيات حادة يف هذا الش��أن. كام أن هذه 

األحداث تغ��ذي الطائفية يف جمي��ع أنحاء املنطقة، 

تعمل كعامل جذب للمتطرفني، وقد شجع هذا أيضاً 

ق��وى متطرفة خطرية يف دولة اإلمارات ودول الخليج 

الع��ريب األخرى. وليك يتم تجن��ب تلك املخاطر فمن 
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الرضوري أن تقوم كافة دول املنطقة بتوحيد موقفها 

وراء أجندة مشركة تدين بوضوح التطرف والطائفية 

بكل أش��كالها، وتحتاج الدول العربية إىل االحتش��اد 

وراء قوى معتدلة تقدم أفضل اآلمال املستقبلية.

ويبقى التنافس ع��ىل الهيمنة بني القوى اإلقليمية 

تحدي��اً آخ��ر بال��غ األهمية ألم��ن املنطق��ة، كام أن 

اس��تخدام الرصاعات يف املنطقة، كبديل للتنافس بني 

الق��وى العظمى، ال ي��زال مصدراً هام��اً من مصادر 

زعزعة االس��تقرار والرصاعات اإلقليمية، كام أن القوى 

العظم��ى تتحمل مس��ؤولية خاصة لدعم االس��تقرار 

اإلقليم��ي، وبناًء علي��ه يظل موضوع احت��الل إيران 

للجزر الثالث التابعة لدولة اإلمارات، أبوموىس وطنب 

الكربى وطنب الصغرى نقطة الخالف الرئيسية. 

وتس��عى دول��ة اإلم��ارات إىل إيجاد حل س��لمي 

لهذا الن��زاع إما عن طريق املفاوض��ات املبارشة وإما 

من خ��الل اللج��وء إىل التحكي��م ال��دويل. وتحقيقاً 

له��ذه الغاية تعترب اللغة التصالحية التي تس��تخدمها 

الحكوم��ة اإليرانية الحالية أمراً مش��جعاً، إال أنه من 

الواجب أن يعقب تلك اللغة إجراءات ملموسة.

وقد أدى انس��حاب الق��وات الدولية م��ن العراق 

وأفغانس��تان وظهور بدائل للنفط والغاز من الخليج 

الع��ريب إىل خلق تكهن��ات تش��ري إىل أن املنطقة قد 

تشهد تراجعاً للوجود األمرييك فيها، لقد عزز الحديث 

حول التحول األمرييك آلسيا االعتقاد الخاطئ املتعلق 

باالنسحاب األمرييك من املنطقة، مام أدى إىل تشجيع 

منافسني آخرين محتملني، كام أنه قد يؤدي إىل وجود 

حس��ابات خاطئة من ش��أنها تهديد السالم اإلقليمي. 

إن دول��ة اإلمارات عىل ثقة بالت��زام الواليات املتحدة 

وغريه��ا من رشكائه��ا الدوليني يف املنطقة، وتس��تمر 

الدول��ة يف املحافظة عىل عالقات مبنية عىل الثقة مع 

تلك الدول فيام يخص القضايا األمنية اإلقليمية.

يبق��ى االحت��الل اإلرسائييل لفلس��طني دافعاً مهامً 

إضافياً للتطرف والرصاع وعدم االس��تقرار يف املنطقة، 

وتش��عر دولة اإلم��ارات بقلق عميق بش��أن االنهيار 

األخري الذي أصاب املحادث��ات التي تقودها الواليات 

املتحدة، وس��وف تبذل قصارى جهدها للمساعدة يف 

ع��ودة املحادثات ملس��ارها الصحي��ح. ويبقى العائق 

الرئييس هو قضية املس��توطنات اإلرسائيلية التي تُعد 

أمراً غري رشعي مبوجب القانون الدويل، وعىل إرسائيل 

أن ت��درك أن مصلحتها الش��خصية تكمن يف التوصل 

إىل حل عادل ودائم لألزمة، وأن الفش��ل يف حل هذه 

املشكلة طويلة األمد عىل نحو سلمي وودي لن يقود 

إال إىل زيادة ع��دد املتطرفني من كال الجانبني وتفاقم 

الرصاع.

وتواج��ه املنطق��ة ع��ىل رأس ه��ذه التحدي��ات 

التقليدية لألمن القوم��ي عدداً من التحديات األمنية 

غري التقليدية التي تُهدد الرفاه االقتصادي ملجتمعاتنا 

واس��تقرارها. إن انتشار أس��لحة الدمار الشامل، عىل 

وج��ه الخص��وص، يُش��كل خطراً رئيس��اً ع��ىل األمن 

اإلقليم��ي وال��دويل. ويف ه��ذا الص��دد، تُرحب دولة 

اإلمارات باملحادثات بني مجموعة »الخمسة +واحد« 

P5+1 وإي��ران، والتي تس��عى إىل معالج��ة ما يقلق 

املجتمع الدويل بشأن برنامج األسلحة النووية اإليراين. 

إن وج��ود حل محكم ومس��تدام لتل��ك القضية يُعد 

أمراً مهامً لتجنب املخاطر الناجمة عن س��باق تسلح 

إقليمي محتم��ل. ويبقى اإلرهاب الدويل تهديداً آخر 

لألم��ن اإلقليمي، وللوقاية من ه��ذا التهديد يتوجب 

ع��ىل الدول العربية اعتامد مبادئ توجيهية مش��ركة 

بش��أن كيفية التعامل مع اإلرهاب يف جميع أشكاله، 

ك��ام دعت لذلك قمة جامعة ال��دول العربية األخرية 

التي ُعق��دت يف الكوي��ت هذا الع��ام، والتي قضت 

بعدم منح مالٍذ آمٍن لألش��خاص املطلوبني واملحرضني. 

إن الجرمية العابرة للحدود الوطنية متثل تحدياً للرفاه 

االجتامعي واالقتصادي الذي نتمتع به، كام أن الالعبني 

غري الدوليني مثل قراصنة البحر والعصابات اإلجرامية، 

ميثلون تحدياً جديداً ومتنامياً لألمن القومي. 

االستجابة للتهديدات الناشئة
م��ن أجل الوقوف ع��ىل تلك التحدي��ات التي تواجه 

األم��ن ولضامن خلق نظام مس��تقر يف املنطقة، تقود 

دولة اإلمارات االستجابة اإلقليمية والدولية عىل ثالثة 

مستويات.

- أوالً: تس��عى دولة اإلمارات جنب��اً إىل جنب مع 

رشكائه��ا إىل تعزي��ز ق��درة املنطقة عىل االس��تجابة 

للتحديات األمنية بشكل جامعي.

وعىل الرغم م��ن األحداث الراهن��ة، ال تزال دولة 

اإلم��ارات تعترب مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

الجهة الرئيس��ية إلج��راء املناقش��ات املتعلقة باألمن 

يف املنطقة واس��تنباط اس��تجابة إقليمية للتهديدات 

املشركة والخارجية التي تواجهها.

واس��تجابة إىل التحدي��ات التي تواجهه��ا املنطقة، 

يتوج��ب عىل مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 

أن يتغلب عىل االنقس��امات التي حدثت مؤخراً، وأن 

ي��رأب الصدع. وتلعب دولة اإلم��ارات دوراً قيادياً يف 

العم��ل عىل إنش��اء أكادميية أمنية ملجل��س التعاون 

الخليجي لرس��يخ ثقاف��ة األمن يف املنطق��ة، وتعترب 

دولة اإلم��ارات أنه من الرضوري قي��ام جميع الدول 

يف منطق��ة الخليج الع��ريب برف��ع جاهزيتها ملواجهة 

التحديات األمنية املشركة.

- ثانياً: تس��عى دولة اإلم��ارات إىل تعزيز رشاكات 

متع��ددة األط��راف تتس��م بالفعالية والق��وة، وهو 

أم��ر رضوري من ش��أنه ضامن األمن عىل املس��تويني 

اإلقليم��ي والعاملي، ومتثل العالقات مع منظمة حلف 

ش��امل األطليس )الناتو( توجهاً مه��امً لدولة اإلمارات 

نحو املش��اركة مع  أطراف عدة فيام يتعلق بالقضايا 

األمنية. وتعميقاً لهذه العالقة، اتخذت دولة اإلمارات 

دوراً نش��طاً يف مبادرة إس��طنبول للتعاون، وأصبحت 

إحدى الدول القالئل الت��ي مبقدورها العمل جنباً إىل 

جنب مع قوات منظمة حل��ف الناتو يف امليدان، كام 

اتض��ح جلياً يف البلقان وليبيا وأفغانس��تان. ومتثل كل 

من األمم املتحدة وجامعة الدول العربية مواقع مهمة 

ملش��اركة دولة اإلمارات يف محافل متعددة األطراف، 

وذل��ك بتقلده��ا دوراً بناًء يف األم��م املتحدة وضمن 

جامع��ة الدول العربية، وتس��عى دول��ة اإلمارات إىل 

تعزيز قدرة تل��ك املنظامت للعمل بفعالية وبرشعية 

يف قضايا األمن الدويل.

- وأخييرياً: ال تزال التحالف��ات الخارجية مع القوى 

العاملية الرئيس��ة توفر حجر األس��اس لتحقيق األمن 

املش��رك يف منطقتنا، وقد س��عت دولة اإلمارات إىل 

تعميق وتوسيع نطاق رشاكاتها األمنية يف ظل التزايد 

املتنام��ي يف توزيع القوى عىل املس��توى الدويل، مام 

يعن��ي تعميق التعاون مع رشكائن��ا التقليديني، فضالً 

عن توطيد الصالت مع العبني ُجدد. ولذا، تهدف دولة 

اإلمارات إىل تقوية رشاكاتها وتوسيعها من أجل صون 

االستقرار يف املنطقة.

اإلمارات..جزيرة االستقرار
س��تكون دولة اإلمارات، من خالل التامسك حول قيم 

ومبادئ مش��ركة، قادرة عىل ض��امن بقائها كجزيرة 

لالس��تقرار يف ظل االضطرابات اإلقليمية الحالية، كام 

أن دولة اإلمارات ستكون قادرة عىل كسب ثقة أقرب 

جريانها ورشكائها عن طريق ضامن االستقرار واالزدهار 

االقتصادي واالحتفاظ  بنظرتها املنفتحة عىل املجتمع 

الدويل عىل نطاق واس��ع. وسيضع هذا دولة اإلمارات 

يف موقع يسمح لها مبواصلة القيام بدور نشط وفعال 

يف قضايا األمن اإلقليمي يف املنطقة والعامل عىل نطاق 

أوس��ع، وه��و الذي يحظ��ى بتقدير جمي��ع رشكائها، 

وس��يخدم ذلك مصالح مواطني دولة اإلمارات الذين 

س��ينعمون ببيئة إقليمية يس��ودها األمن واالستقرار، 

كام س��يعد الدولة ملواجهة التغ��ريات اإلقليمية التي 

تشهدها الساحة اإلقليمية والدولية حالياً•

حتتفظ دولة اإلمارات 
بعالقات وثيقة مع عدد 
من الدول التي تتشارك 

معها بتاريخ طويل 
من الصداقة واملصالح 

املشرتكة
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عدو عدوي صديقي 

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

هذه اإلسييراتيجية موجودة يف التخطيط اإلسييراتيجي لعالقات الدول منذ القدم، وتسييتخدمها الدول يف عالقاتها مع 

بعضها البعض بشييكل مسييتمر إذا ما رأت لها مصلحة يف ذلك. ولعلنا قد نراها تربز اليوم بني الواليات املتحدة وإيران 

فيام يتعلق بالتعامل مع العراق يف ظل سيييطرة ما يسييمى بالدولة اإلسييالمية يف العراق والشييام )داعش( عىل أجزاء 

كبرية من األرايض العراقية. فداعش قد تكون حلقة الوصل التي ميكن أن تربط واشنطن بطهران يف تعاون استخبارايت 

وعسكري ملواجهة تقدم عنارصها نحو مدن عراقية جديدة السيام تلك املأهولة بالسكان الشيعة.

الجميع يدرك بأن عالقة الواليات املتحدة بإيران عالقة عداء منذ اندالع الثورة اإلسالمية وقيام الجمهورية اإلسالمية 

يف إيران. فالبلدان ال تربطهام عالقات دبلوماسية، ونربة املواجهة دامئاً ما تكون محتدمة بينهام. إال أن ذلك مل مينعهام 

من التعاون خالل تلك الفرة. ولعل صفقة إيران كونرا كانت الصفقة األشهر يف عالقة البلدين ببعضهام البعض، حيث 

كان هنيياك تعيياون وتبادل بني الطرفني يف عز الخالفات الدائرة بينهام، عندما قامييت إدارة الرئيس رونالد ريغان ببيع 

أسلحٍة إىل إيران رساً ي يف الوقت الذي كان الحظر مفروضاً عىل بيع السالح إليران ي بهدف املساعدة يف إطالق الرهائن 

األمريييكان املحتجزييين يف لبنان وتوجيه بعض من املييال لدعم الجامعات املعارضة للشيييوعية يف نيكاراغوا. ومل يكن 

ذلك التعاون الوحيد بني الطرفني بل أن البلدان تعاونا يف فرة من الفرات حول أفغانسييتان وكذلك حول العراق أثناء 

االحتالل األمرييك للعراق، وكان دامئاً الدافع املشرك بني الطرفني هو املحرك ملثل ذلك التعاون.

اليوم يتقارب الطرفان األمرييك واإليراين يف ملف العراق مع سيطرة الحركات الدينية الجهادية املنطوية تحت لواء 

القاعدة عىل مناطق هامة وحساسة يف العراق. هذا النجاح الذي استطاعت تلك الجامعات من تحقيقه إمنا هو إعالن 

واضح لفشييل املرشوعني األمرييك من جهة واإليراين من جهة أخرى لخلق عراق جديد يتامىش مع ما تريده الواليات 

املتحدة أو مع ما تريده إيران. فرغم فشل الطرفني يف العراق إال أن كالهام ال يود لجامعة دينية مسلحة من السيطرة 

عىل العراق الذي اسييتثمرت فيه الواليات املتحدة تريليون دوالر أمرييك وتسييتثمر فيه إيران بشكل رهيب الستمرار 

فرض سيطرتها عليه. فالواليات املتحدة وإيران تعلامن كل العلم بأن مثل تلك الحركات الجهادية ال تكن الود لهام عىل 

اإلطالق، فهل ميكن أن تتقارب واشنطن مع طهران حول هذا امللف؟.

بالطبييع األمر جائز بل ومرشييح له أن يتحقييق وذلك ليس فقط ألن الطرفان يكنان العييداء لتلك الجامعة الدينية 

املسلحة ولكن أيضاً ألن الطرفان يف يدهام ملف آخر هو امللف النووي اإليراين الذي قد وضع كالهام ثقله خلف العمل 

للتوصل إىل تسييوية مييا حوله. فالطرفان اللذان يتحاوران حول هذا امللف منذ فرة ميين الزمان مع قرب انتهاء املهلة 

املحددة للتوصل إىل اتفاق نهايئ حوله سيتحمسان إىل ربط األمور بعضها ببعض يك يتمكنا من تحقيق هدف العرشين 

من يوليو للتوصل إىل اتفاق حول امللف النووي. فالتوقعات كانت تشري  يف السابق إىل أن التوصل إىل اتفاق كان صعباً 

للغاييية بييني الطرفني خالل الفرة املحددة، أمييا اآلن ومع دخول داعش عىل الخط فالتوقعييات قد تكون أقرب إىل أن 

تصبييح هناك تفاهامت أمريكية إيرانية للتوصييل إىل اتفاق حول الربنامج النووي بحلول التاريخ املحدد أو التمديد له 

لفرة أخرى ولكن ليس إعالن نهايته. فالوضع يف العراق قد يجعل الطرفان يستخدمانه كورقة ضغط لتحقيق أهدافهام. 

فواشنطن قد تضغط نحو املساومة بالتوصل إىل اتفاق حول الربنامج النووي مقابل تقديم الدعم لبغداد ملواجهة خطر 

داعش، وإيران قد تساوم أيضاً حول ذات األمر بأن تقدم طهران تنازالت مقابل دعم أمرييك لبغداد وللعنارص اإليرانية 

املتواجدة يف األرايض العراقية ضد متدد داعش.

لقييد بدأت الواليييات املتحدة تلعب دورها يف العراق من خالل إرسييال طائرات من دون طيييار لجمع املعلومات 

حول تحركات داعش ومن خالل أيضاً إرسييال خرباء ملساعدة القوات الحكومية. أما عن إيران فهي متواجدة وبقوة يف 

العراق بل وأن قواتها هي التي تحارب مع قوات الحكومة العراقية ملواجهة تقدم داعش. فهل ستقرب داعش العدوين 

األمرييك واإليراين بحجة أن عدو عدوي صديقي؟ هذا ما سرناه يف الفرة القادمة•  

حتليل إسرتاتيجي
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العمليــات االنتحاريـــة كتكتيــك قتـــايل
األكثــر جناحـــًا واألقـــل تكلفـــة

وبناء عىل ما س��بق، ف��إن من الرضوري دراس��ة تكتيك 

العملي��ات االنتحارية وفه��م ديناميات��ه وطرائق عمله 

للحد من آثاره املدمرة، مع العلم بأن بعض علامء الدين 

املس��لمني الكبار قد أفتوا "بحرم��ة العمليات االنتحارية 

ألنها قت��ل للنفس، والله، س��بحانه وتع��اىل، يقول: "وال 

تقتلوا أنفس��كم"، ويقول النبي، صىل الله عليه وس��لم: 

"من قتل نفس��ه بيشء عذب به ي��وم القيامة. وإذا بدأ 

الجهاد جاهد مع املسلمني، وإن قُتل فالحمدلله، أما أنه 

يقتل نفس��ه بوضع اللغم يف نفس��ه حت��ى يقتل معهم! 

فه��ذا غلط ال يج��وز، أو يطعن نفس��ه معه��م! ولكن 

يجاهد حيث رشع الجهاد مع املس��لمني". وكذلك أفتى 

أح��د العلامء الثقات بأن "العمليات االنتحارية يف الزمن 

الحارض اآلن كلها غري مرشوعة، وكلها محرمة، وقد تكون 

من النوع الذي يَُخلَّد صاحبه يف النار". 

أما الذي��ن حللوا ه��ذه العملي��ات اإلجرامية تحت 

س��تار ديني، فهم من أصحاب األهواء السياس��ية الذين 

أساؤوا إىل دين الله القويم وضلوا عن الرصاط املستقيم، 

وتسببوا لإلسالم واملسلمني بفتاواهم املشؤومة يف كوارث 

رمبا مل يشهدوا مثلها من قبل.

العمليات االنتحارية: تعريف وخلفية تاريخية
تعرف العمليات االنتحارية بأنها "هجامت عنيفة تهدف 

إىل قت��ل آخرين من خ��الل عمل ال بد م��ن أن ينطوي 

عىل موت منفذه أو منفذيه". ويس��تبعد هذا التعريف 

حاالت االنتح��ار الفردية، ألن االنتح��ار الفردي ال يقتل 

آخري��ن. أما املهام العس��كرية العالي��ة املخاطر، والتي 

ق��د يُطلق عليه��ا أحياناً "مه��ام انتحاري��ة" فهي تتميز 

عن التفجريات االنتحاري��ة أيضاً، ألن موت الجنود ليس 

الوس��يلة التي يتم إنجاز املهمة من خاللها. فاملوت، عىل 

األرجح، نتيجة لعوام��ل معقدة، وليك يتم تعريف عمل 

بأن��ه تفج��ري انتحاري يجب أن يكون م��وت املفجر هو 

أسلوب التنفيذ.

ورمبا يكون املثال األكرث وضوح��اً لظاهرة التفجريات 

االنتحارية طياري "الكاميكازي" اليابانيون، خالل الحرب 

العاملي��ة الثانية، حيث تعم��دوا االصط��دام بطائراتهم 

بالس��فن األمريكية ليدمروها. ففي الخامس والعرشين 

من أكتوب��ر 1944، انطلقت أول طائ��رة كاميكازي من 

القواعد الياباني��ة باتجاه البوارج األمريكية، ليس لقذف 

الصواري��خ ولكن من أج��ل االصطدام به��ا وإغراقها يف 

املحيط اله��ادي . والكاميكازي هي القوة الوحيدة التي 

شاع استخدام العمليات االنتحارية 

كتكتيك قتايل يف العقدين األخريين، 

ورمبا يكون هذا األسلوب قد وصل إىل 

ذروة تأثريه مع تفجريات الحادي عرش 

من سبتمرب، حيث استطاعت مجموعة 

من تسعة عرش انتحارياً تنفيذ عمل 

إرهايب ضخم غري مسبوق، أسفر عن 

وقوع أرضار هائلة تكبدتها الواليات 

املتحدة، الدولة التي متتلك أضخم ترسانة 

عسكرية يف العامل، وسقوط آالف القتىل 

من األمريكيني يف سابقة ليس لها مثيل. 

وترتب عىل هذه العملية اإلرهابية التي 

استخدمت تكتيك التفجري االنتحاري، آثار 

اسرتاتيجية ممتدة منذ ثالثة عرش عاماً، 

وال تزال مرشحة ملزيد من االستمرار، 

وتسببت يف نشوب سالسل من الحروب 

واملواجهات العسكرية املختلفة يف حجمها 

وطبيعتها يف مناطق واسعة من العامل، 

والسيام الدول العربية واإلسالمية التي 

دفعت غالياً مثن هذه الجرمية، كام 

اشتعلت موجة من الكراهية والشكوك 

والعنف عىل أساس ديني كان العرب 

واملسلمون هم املترضرون الرئيسيون 

منها عىل كل الصعد واملستويات.

إعداد:
حممد أحمد إسماعيل
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كان ميكنه��ا يف ذلك الوقت رضب الق��وة األمريكية، وقوة 

الحلفاء يف الحرب العاملية الثانية.

لقد كان له��ذه الظاهرة تأثريها خ��الل الحرب العاملية 

الثاني��ة، حي��ث يق��ول أح��د الضب��اط األمريكي��ني ع��ن 

ه��ذه الظاه��رة: "صعقنا من ه��ول الصدمة، كن��ا نعتقد 

أننا انترصنا يف الح��رب عىل اليابانيني فع��اًل، ولكنهم حني 

ب��دؤوا بهجامت الكاميكازي، جعلوا كُالً منا يخاف حتى يف 

وضح النهار، ش��عرنا فجأة أننا ما عدنا البحرية القوية التي 

كنا نعتقدها". وعىل الرغم من ذلك، فقد أس��فرت الحرب 

يف نهايتها عن هزمية اليابان.

ويرتبط التحول الكبري يف استخدام التفجريات االنتحارية 

ب�"ح��زب الله" اللبناين، وقد تم تنفيذ أوىل العمليات يف 11 

نوفمرب 1982، ض��د مقر الحاكم العس��كري اإلرسائييل يف 

مدينة صور، أحد أهم املراكز اإلرسائيلية حينها. ورسعان ما 

توالت العملي��ات، وانتقلت بعدها إىل تنظيامت وحركات 

أخ��رى، تختل��ف مع "ح��زب الل��ه" يف التوجه��ات، ورمبا 

تعاديها، ولكنها اقتبست منه تكتيك العمليات االنتحارية، 

وأبرز هذه الحركات هي "تنظيم القاعدة" اإلرهايب بفروعه 

املختلفة، و"جبهة تحرير منور التاميل" يف رسيالنكا.

ويرى بع��ض الباحثني أن تكتيك العملي��ات االنتحارية 

الذي طوره حزب الله ميكن أن يكون مستمداً من أساليب 

املوجات البرشية من املراهقني الذين كانوا يُرسلون لتطهري 

حقول األلغ��ام التي زرعه��ا العراقيون باجس��ادهم التي 

تتحول إىل أشالء، والسيام مع ما أحيطت به هذه املوجات 

البرشية من تبجيل واحرتام، واعتبار سلوكها نوعاً من أنواع 

الفداء والتضحية بالروح من أجل املعتقد والقضية الوطنية 

والدينية.

منظامت استخدمت العمليات االنتحارية
يُعد تنظيم "القاعدة من بني أبرز الجهات التي استخدمت 

تكتيك العمليات االنتحارية. ومل تكن التفجريات االنتحارية 

أس��لوباً معروفاً خ��الل الجهاد األفغاين الذي ش��اركت فيه 

القاعدة قبل أن يكتمل ش��كلها التنظيمي، لكن "القاعدة" 

التي أصبحت منظمة بعد انسحاب السوفييت لجأت إليه 

في��ام بعد، يف عملي��ات إرهابية مثل تفجريات الس��فارات 

األمريكية يف كينيا تنزانيا، وتفجريات أبراج الخرب يف اململكة 

العربية الس��عودية وتفجريات مركز التجارة العاملي األوىل. 

ويق��ول أمين الظواه��ري، زعيم القاع��دة، يف هذا الصدد: 

"يجب عىل الحركة اإلس��المية املجاهدة تصعيد أس��اليب 

رضباته��ا وأدوات مقاوم��ة األعداء.. ونح��ن نركز يف هذا 

الص��دد عىل العملي��ات االستش��هادية )حس��ب تعبريه( 

باعتبارها الس��بيل األكرث نجاحاً إللح��اق األرضار بالخصم 

واألقل تكلفة عىل املجاهدين من حيث اإلصابات".

وق��د تأثر تنظيم القاعدة ب�"حزب الله" يف هذا الصدد، 

إذ التقى أسامة بن الدن يف السودان بعامد مغنية، القيادي 

العسكري يف "حزب الله" ملناقشة املفاهيم العملياتية، كام 

قام نش��طاء من القاعدة بزيارة معسكرات تدريب "حزب 

الله" جنوب لبنان بأوامر من أسامة بن الدن للتدرب عىل 

تنفيذ هج��وم مامثل للهجوم عىل مقر ق��وات املارينز يف 

لبنان، والذي أس��قط نحو 299 جندياً أمريكياً وفرنسياً يف 

أكتوبر 1983.

ومن الجهات التي مارس��ت اإلره��اب االنتحاري أيضاً 

"جبه��ة تحرير منور تاميل"، وتعترب الجبهة أكرث الجامعات 

التي نفذت تفجريات انتحاري��ة بني عامي 1981 و2003، 

حي��ث نفذت 193 هجوماً انتحاري��اً. وهذه الجبهة كانت 

فصيالً أكرث تش��دداً انشق عن "جبهة تاميل املتحدة" التي 

كانت أكرث اعتداالً.

وخاض��ت الجبهة حروباً طويلة رشس��ة م��ع الحكومة 

الرسيالنكية، ورمبا تكون هناك صالت بني الجبهة و"حزب 

الل��ه" اللبن��اين، إذ تدرب��ت الجبهة مع منظم��ة التحرير 

الفلسطينية يف س��بعينيات القرن املايض وأوائل مثانينياته، 

ورمب��ا تكون قد انتبهت تبعاً لذلك لتكتيكات الحزب. وقد 

اعترب وعيم الجبهة تفجري املارينز األمريكيني يف بريوت عام 

1983، منوذج��اً ميكن توظيفه لدعم موق��ف الجبهة ضد 

الحكومة الرسيالنكية.

وبص��ورة عامة يرص��د املتخصصون وج��ود صالت بني 

الجامعات التي اس��تخدمت تكتي��ك العمليات االنتحارية 

ح��ول العامل، عىل الرغم من االختالف��ات الدينية والعرقية 

والثقافية، ولذا يرى بعض الباحثني أن عامل "العدوى" كان 

وراء انتشار هذا التكتيك عاملياً. وقد نجح هذا التكتيك يف 

كثري م��ن الحاالت يف تحقيق أهداف سياس��ية للجامعات 

التي تبنته.

العمليات االنتحارية: دوافع وآليات
تعت��رب العمليات االنتحارية من الناحية التنظيمية محاولة 

من قب��ل مجموع��ة للتحايل ع��ىل ضعف غ��ري متامثل، 

باس��تخدام أعضاء الجامعة انفس��هم كجزء من آلية تنفيذ 

الهجامت. وهذا ينطوي عىل اس��تخدام الناس )وأحيانا يف 

سيارات أو طائرات( بدالً من املدفعية والصواريخ واألسلحة 

األخرى. ويعترب اإلرهاب االنتحاري أيضاً محاولة لاللتفاف 

عىل الحواج��ز التي تعيق االغتيال والهج��وم واملتمثلة يف 

وس��ائل املراقب��ة األمنية الحديثة. وذل��ك ألن القدرة عىل 
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الوصول إىل ش��خصية كربى معينة أصبح أكرث صعوبة، كام 

أن م��ن الصعب أيضاً قيادة ش��احنة مليئة باملتفجرات إىل 

مكان مثل البيت األبيض والخروج من الس��يارة وتفجريها 

عن بعد. واإلرهاب االنتحاري يف أحد أش��كاله هو استجابة 

تنظيمي��ة محتمل��ة للتحدي املتمثل يف الوص��ول إىل أنواع 

معينة من األهداف أو تدمريها.

تش��ري كثري م��ن الدراس��ات الت��ي تناول��ت العمليات 

االنتحارية إىل أن ما يحفز الجامعات واألفراد الذين ينفذون 

ه��ذه العمليات يعود يف معظم��ه إىل عوامل انتقامية ضد 

الحكومات والدول التي رمبا تكون قد انتهكت مقدساتهم 

أو قتل��ت أهلهم وأحباءهم، إىل جان��ب اليأس الناجم عن 

صعوبات وظروف سياسية واقتصادية.

وي��رى بعض الباحثني أنه عندما يك��ون محتلو األرايض 

دوالً دميقراطية، مبعنى أن سياس��اتهم حساسة إزاء تغريات 

ال��رأي العام املح��يل، وهم ينتمون إىل دي��ن مختلف عن 

الجامع��ة الخاضعة لالحتالل، فإن اإلره��اب املحيل يصبح 

أكرث احتامالً من قب��ل الجامعات واألطراف غري الحكومية. 

والجامعات اإلرهابية تستخدم بعقالنية التكتيك االنتحاري 

ال��ذي قد ي��ؤدي إىل النج��اح. وبالنظ��ر إىل أن الهجامت 

االنتحارية نجح��ت أحياناً يف طرد املحتلني، فإن الجامعات 

والتنظيامت تلجأ إىل استخدامها.

وتذهب دراسات أخرى إىل أن اعتامد تكتيكات اإلرهاب 

االنتح��اري من قب��ل الجامعات ال ترتبط فق��ط باالحتالل 

الخارج��ي، ب��ل إن املنافس��ات عىل النف��وذ يف الجامعات 

املضطه��دة توجد حوافز للجامعات لالس��تيالء عىل "حصة 

الس��وق" من الرأي العام ب�"مزايدات" ع��ىل بعضها بعضاً 

من خالل التظاهر مبس��تويات أعىل م��ن التفاين يف خدمة 

القضي��ة. فاإلره��اب االنتح��اري يعطي انطباع��اً بااللتزام 

الش��ديد إىل درجة املوت، وهو ما ميكن أن يُسهم يف زيادة 

مس��تويات املوافقة عىل هذا التكتيك يف أوساط الجامعة، 

وينش��أ عن ذلك حوافز سياسية العتامده بغض النظر عن 

تأثريه الفعال يف الخصم.

عوامل فاعلة يف مامرسة تكتيك التفجريات االنتحارية
تواجه الجامعات اإلرهابية، مثل الجيوش التقليدية، قيوداً 

عىل امل��وارد تؤثر يف جميع جوان��ب عملياتها التخطيطية، 

ومنه��ا عدد م��رات الهجوم، والجهة التي يتم اس��تهدافها، 

وكيفي��ة التخطيط لش��ن الهج��وم. ويؤثر تواف��ر املعدات 

املتاحة، مثل أنواع القنابل أو األس��لحة الصغرية، التي ميكن 

ملجموعة أن تصنعها أو تشرتيها. كذلك تؤثر قدرة املجموعة 

املالية يف قدرتها عىل إرس��ال ناشطني إىل الخارج للتدريب، 

أو رشاء بيوت آمنة إلخفاء مجموعة من األنشطة.

وتواج��ه الجامع��ات اإلرهابية قي��وداً تنظيمي��ة أيضاً. 

فبعد أن تتش��كل الجامعات اإلرهابية وتق��وم بالتخطيط 

للعملي��ات وتنفيذها، تقوم عىل األقل بإقامة بريوقراطيات 

رسية وتنظيامت هرمية، حتى إن تلك البريوقراطيات أحياناً 

قد تنافس املؤسس��ات الحكومية. وكام هو ش��أن الرشكات 

واملنظامت العس��كرية قامت الجامعات اإلرهابية تقليدياً 

بتطوي��ر خ��ربات يف مهام معين��ة، مثل مهاجم��ة القواعد 

العس��كرية واختط��اف الطائرات، أو صن��ع متفجرات يتم 

تفجريها من بعد• 

املصادر:

- موضوع بعنوان: فتاوى العلامء الكبار يف العمليات 

االنتحارية، منشور عىل الرابط التايل:

www.google  

- مقال بعنوان: الكاميكازي إعصار أم انتحار، منشور 

www.hasanjp.com  :عىل الرابط التايل

- ويكيبيديا، مادة بعنوان: تفجريات بريوت 1983، عىل 

ar.wikipedia.org :الرابط التايل

- طالل أسد، عن التفجريات االنتحارية )املركز الثقايف 

العريب: بريوت، 2008(.

- صربي محمد خليل، مقال بعنوان "تنظيم القاعدة: 

نشأته وأصوله الفكرية واملواقف املتعددة منه"، عىل 

www.sudanile.com   :الرابط التايل

- محمد السيد سليم، مقال بعنوان "هل انتهت حركة 

التاميل يف رسيالنكا؟"، منشور يف جريدة الرشوق املرصية 

بتاريخ 9 يونيو 2009، عىل الرابط التايل:

www.shorouknews.com  

هناك صالت بني 
اجلماعات التي 

استخدمت تكتيك 
العمليات االنتحارية 

حول العامل على الرغم 
من االختالفات الدينية 

والعرقية والثقافية
طياري »الكاميكازي« اليابانيون خالل الحرب العاملية الثانية 

العمليات االنتحارية تكتيك قتايل اعتمدته الجامعات اإلرهابية
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هويتنا أمانة 
يف اللحظة التي أخط بها س��طور هذا املقال من زاوية "عونك يا وطن"، والذي ينرش 
اليوم ضمن عدد ممي��ز يف تاريخ وعمر مجلة "درع الوطن"، وهو العدد )43( الذي 
يحمل تاريخاً من إنجاٍز وطنٍي عس��كرٍي أمنٍي، أتفاجأ بخرٍب يقول: درع الوطن تصدر 
كتاب��اً بعنوان "قانون الخدمة الوطنية وتعزيز الهوية"، وقتها توقفت للحظة!! نعم .. 
إن��ه ليس اإلصدار األول للمجل��ة، ولكنه اإلصدار األهم يف التوقيت الذي يأيت متزامناً 
مع بدء اس��تقبال طلبات خريجي الثانوية العامة م��ن املواطنني الذكور، من تنطبق 
عليهم رشوط االلتحاق بالخدمة الوطنية، وذلك حسب القانون االتحادي رقم 6 لسنة 
2014 بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطية، وهو اإلصدار ال��ذي يعترب مرجعاً وطنياً 

رضورياً لتعزيز الهوية، وتقوية جانب الوالء وروح االنتامء.
ق��د يكون الكتاب "قانون الخدمة الوطني��ة وتعزيز الهوية" يف عدد صفحاته التي 
تص��ل إىل 170 صفح��ة ليس بالكت��اب الكبري يف حجمه، بل أنه م��ن الذكاء الفني يف 
طريقة إخراجه وتصميمه، أن يحمل من الوزن ثقالً بني دفتيه مع كٍم من املعلومات 
والقوانني واألس��س والنظريات، الت��ي جاءت من نتاجِ خرباِت نخب��ٍة من أبرز صناع 

القرار واألكادمييني والباحثني واإلعالميني. 
نعم..نحت��اج ملثل هذا اإلصدار الهام، فكثرياً ما طالبنا بتعزيز هويتنا الوطنية أمام 
ما تواجه من تحديات خارجية، وأمام ثورة التقدم التي لألس��ف اختلط املفهوم فيها 
عن��د البعض الذي صار ال يف��رق بني التطور والحضارة وال��والء وحب العطاء، وهنا 
أذكر مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله 
ورعاه" حني قال: إن املواطنة ليس��ت أخذاً باس��تمرار، إنها عطاء قبل كل يشء، إنها 
بذل يصل حتى مرحلة إفناء الذات يف س��بيل الوطن، ألن املواطنة مس��ؤولية أياً كان 

موقع املواطن.
إذاً مسؤوليتنا اليوم جميعاً مع هذه الخطوة الهامة "الخدمة الوطنية واالحتياطية"، 
تكمن يف التأكيد عىل إن بالدنا هي أرضنا وكرامتنا وأمننا، هي من تس��تحق بحق أن 
نفديه��ا بالغايل والثم��ني طاملا منحتنا دوماً "ولله الحمد" نعم��ة األمن واألمان، وإن 
حامية أراضيها وتعزيز قدراتها الدفاعية بهذا القانون، ما هو إال مطلب أكيد يف قلب 
كل مواط��ن محب لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة، وما أعظمنا نحن كش��عب حني 
نعم��ل كل من زاويته من أج��ل نجاح هذه املهمة الوطنية العظيمة، والتي س��تؤيت 
بثامره��ا عىل أبنائنا أنفس��هم قبل الغري، هم أبناء هذا الوط��ن من عىل عاتقهم تأيت 
مس��ؤولية البناء، هم من عىل سواعدهم س��تنهض البالد من إنجاز إىل إنجاز وصوالً 

إىل الفضاء. 
هويتن��ا الوطنية الي��وم أمانة يف أعن��اق كل مدين قبل العس��كري، فكالنا يف هذا 
الجان��ب متفقني عىل أن خدمة ه��ذا الوطن، هي مطلب أس��ايس للتنمية والنجاح، 
وإن األمن واألمان وجه آخر لطأمنينة الش��عب واالستقرار. نعم..هويتنا هي التاريخ 
والثقافة والوحدة والوالء، هي عمٌر من التحدي واإلرصار والتكوين والبناء، فال غرابة 

اليوم أبداً أن يأيت الوفاء من األبناء رداً للجميل ساعة النداء•
كل هذا يجعلني فخورة ألقول اليوم : عونك يا وطن.

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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اإلمارات تربح معركتها ضد القرصنة البحرية
مبادرات قوية تعزز القدرات البحرية واألمن يف أعايل البحار

العـــامل بيــن قرنيــن )1914 - 2114(
مؤشرات وقراءات لرسم مالمح املستقبل

إعداد: اللواء الركن طيار
 رشاد حممد سامل السعدي

نبارك ألنفسنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أن حظينا بقيادة حكيمة تتجه بسفينة االتحاد 

صوب املجد بكل ثقة وثبات عىل مدى أربعة عقود، وسط بيئة إقليمية ساخنة، وبيئة عاملية 

متالطمة األمواج وتيارات عنيفة ال ترحم. لقد أثبتت األحداث عىل مدى قرون يف منطقتنا 

العربية وخاصة يف الخليج العريب أن بيئتنا وثقافتنا والرتكيبة املجتمعية ذات الطبيعة القبلية 

والقيم املوروثة هي مجتمعات تحرتم األرسة والقبيلة واملشايخ، وكان هذا رس متتعها بالقوة التي 

هزمت الغزاة واملستعمرين ودحرتهم بعيداً، لذلك فإن النرص واملحافظة عىل الوطن يأتيان من 

خالل الوالء املطلق للحاكم وااللتفاف حول رايته وقيادته.

دراسات وبحوث
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آمل أن يحالفني التوفيق يف أن أَُدون خالل األسطر اآلتية 

التأمالت واملرئيات التي أربط من خاللها التحول الكبري 

الذي حدث خللالل القرن املايض، واملؤرشات التي ميكن 

أن ترسم مالمح املستقبل لقرن قادم )حتى عام 2114(، 

وذلللك تزامناً مع ذكرى مرور قرن عىل نشللوب الحرب 

العامليللة األوىل وما تالهللا من مراحللل قرسية جعلت 

العللامل يللؤول إىل ما هو عليلله اليوم. وال بللد من تأمل 

املسللرية الناجحللة لدولتنا الغالية يف وقللت تتفتت فيه 

الللدول والكيانات إىل كيانات أصغللر وأضعف، إذ تبدو 

نزعة الفرقة والتفرق هي السللائدة، وال يتسع املجال يف 

هذه املقالة لذكر إنجازات االتحاد، وال املسللتوى الذي 

بلغتلله قواتنا املسلللحة لتكون الللدرع الحصني للوطن، 

ولكن ال بد من التنويه إىل تأسلليس كلية الدفاع الوطني 

وذلك ملا تعكسلله من فكر اسللراتيجي تسللعى قيادتنا 

الرشيدة خالله إىل الركيز عىل اإلعداد السليم واملمنهج 

لقادة املسللتقبل كحلقة رئيسللة ضمن االهتامم بالرثوة 

الحقيقية للوطن وهي أبناء الوطن، فقد تأسسللت كلية 

الدفاع الوطني لتؤدي دوراً محورياً يف جعل املؤسسات 

الوطنية تعمل ضمن فلك متكامل، تتوحد فيه املفاهيم 

والرؤى األساسية حول املخاطر والتحديات والتهديدات 

واألزمللات التي من شللأنها أن تعطل املسللرية التنموية 

املظفللرة للدولة، وليك يتمكن القادة من فهم وتوظيف 

املوارد الوطنية بالشللكل األمثل، واملشللاركة يف صناعة 

القللرار واغتنام الفرص السللانحة والحقيقية لتوفري بيئة 

آمنة مستقرة، ولدفع عملية التنمية والرخاء.

أنشللئت الكليللة ليتكامللل دورهللا مع مللا تقوم به 

مؤسسللات ومراكز فكرية وطنية أخللرى تعنى بإعداد 

القيادات، وتعمل عىل الدراسللة والتحليل واسللترشاف 

املسللتقبل، وتقديللم رؤى تتصف بالللرثاء وعمق الفكر 

التحلييل واملعرفة املتعلقة بطبيعة القضايا اإلسراتيجية 

واالقتصادية والسياسللية، إضافة إىل كل ما من شأنه أن 

يرتبللط باألمن واالسللتثامر والتنميللة، وتطوير وتوحيد 

مفاهيم تتسللم بالشللمولية والتنوع واالنفتاح الفكري 

والسلليايس وشللفافية التعامللل واملوضوعيللة يف بنللاء 

العالقات مع اآلخرين.

عامل متغـري
أسابيع قليلة تفصلنا عن ذكرى مرور قرن عىل بدء حرب 

غوغائية شللعواء أودت بحياة املاليللني وخرجت جميع 

أطرافها خارسة بل متكبدة خسائر فادحة، اإلنسان الذي 

متيز بهبة الله سللبحانه وتعاىل عليه أْن جعله خليفته يف 

األرض هو من أشللعل هذه الحللرب وهيَأ لها آلة الفتك 

والدمار، إذ متكن اإلنسللان - من خالل توظيف طاقاته 

وقدراتلله وصفاتلله الفريدة - من إظهللار ملكات تبدو 

للمتأمل وكأنها أسللاطري من الخيال ومعجزات حقيقية، 

متمثلللة يف إنجازات علمية متوالية، وإنتاج متفوق لكل 

من وسائل الدمار الطاغي والرخاء املرفه يف الوقت ذاته، 

واملستقبل يِعُد بابتكارات وإنجازات مذهلة. يف نهايات 

القرن التاسللع عرش وبدايات القرن العرشين كان عدد 

من اإلمرباطوريات واملسللتعمرين يسعون للهيمنة عىل 

العامل، ودارت بينهم منافسات محمومة الحت عىل إثرها 

نذر رصاعات مسلللحة وحروب، فاحتللدم التنافس بني 

بريطانيا العظمى وفرنسللا وإمرباطورية النمسا - املجر 

واإلمرباطورية الروسللية واإلمرباطورية األملانية الناشللئة 

آنللذاك وغريهم، وإذا بتصللادم املصالح بللني األوربيني 

يحتللاج إىل رشارة ليك تندلع بشللكل عبثي ال مسللؤول، 

وهي الحرب العاملية األوىل منتهية بنتائج كارثية بسبب 

سوء إدارتها والتخطيط لها، ولكنها يف ذات الوقت مثلت 

منعطفللاً يف غاية األهمية لتاريللخ البرشية جمعاء عىل 

الرغم من تجيل األطامع اإلمربيالية فيها، ونرشت املزيد 

من بللذور الكراهية بني الشللعوب، وتجلت عىل إثرها 

بوادر نشوب حرب عاملية ثانية حركت األطامع والرغبة 

يف السلليطرة عىل موارد الرثوات، وأشعلت املنافسة عىل 

الصناعات بشللكل عام وعىل التصنيع العسكري املتطور 

بشللكل خاص، واملزيد من الثورات والتمرد عىل الواقع 

األليم الذي عاشته شللعوب أوروبا تحديداً، لذلك ميكن 

اعتبللار الحرب العاملية األوىل وما تالها من اكتشللافات 

وأحللداث وحروب مبنزلللة محركات حقيقيللة، ودوافع 

إبداعيللة لثورة علمية أخللذت أبعاداً شللتى، وحظيت 

باهتللامم نوعي من الدول ومراكز ومؤسسللات البحث 

والتطوير والعلامء وذوي الخربة.

عىل الرغم من أن اإلنسان يعيش حالة من الرصاعات 

األبدية عىل مر العصور واألزمان، إال أن املشهد قبل عام 

1914 حني نشبت الحرب العاملية األوىل واملشهد املمتد 

عللىل مدى قرن )2014-1914( يُظهر أن التباين املذهل 

العـــامل بيــن قرنيــن )1914 - 2114(
مؤشرات وقراءات لرسم مالمح املستقبل

|  أغسطس 2014 |  العدد 511  |



يف كل يشء، مبا ال يدع مجاالً للشللك أن الحرب العاملية 

األوىل أصبحللت عالمللة فارقة يف التاريللخ، إذ أصبحت 

مكتسللبات القللرن العرشيللن عظيمة بللكل املقاييس، 

وتحسللب لكل من سللاهم يف تألق اإلنسللان وإنجازاته 

الطموحللة، ولكن هذا التغري املذهل يدعونا للتسللاؤل 

فيام سلليكون عليه وضللع الحياة عىل كوكبنللا األزرق، 

وطبيعللة الحيللاة والعالقات اإلنسللانية بعللد قرن آخر 

وتحديللداً حتى عام 2114، وذلك قياسللاً عىل ما تحقق 

خللالل القرن املايض.البد مللن إدراك عمق تأثري العوملة 

التي تتلون بألوان وأشكال شتى، وتتغري أساليبها ونهجها 

وأدواتهللا، وتتبللدل أهللداف صانعيهللا واملتنفذين من 

خلفها، كام أنه ال بد مللن معرفة الكيفية التي يدار بها 

العامل حالياً ومسللتقبالً. فهل العامل بحاجة دامئة إىل قوة 

حاكمة توجهه، وتتحكللم فيه ومبقدراته وثرواته وتلوح 

له بالعصللا والجزرة؟ وهل كان العامل يف ظل وجود قوة 

حاكمة أكرث عدالً واستقراراً وأقل قسوًة؟.

إذن البد من التأمل وإعداد العدة ملرحلة قادمة من 

التغيري قد تكون أشللد من سابقتها، وقد تتخذ اتجاهات 

أخللرى، وال بد من وضع أسللس لتنبؤات وأسللئلة عامة 

تتمحور حللول كوكبنا وغالفه الجللوي وفضائه القريب 

والبعيد، هل ستشللكل هذه الفضاءات مسارح ألحداث 

كربى بني البرش تُسللتخدم فيها وسائل جديدة مل نعرفها 

بعد؟ أم ستكون هذه الفضاءات مسارح كربى لرصاعات 

عظمى بني البرش؟ أم سللتتدخل مخلوقللات أخرى من 

فضللاءات مل نعرفها بعد؟ من يسللتطيع التنبؤ أو الجزم 

بحدوث أي من ذلك أو عدم حدوثه؟ حتامً ال أحد..ذلك 

أن أيللاً ممللن أعد للحرب العامليللة األوىل مل يكن ليعلم 

بطبيعللة ما يوجد وما يحدث اليوم من إمكانات علمية 

وتقنية متطورة شللملت شللتى مجللاالت الحياة، ونظم 

معلومات وقوى اقتصادية وعسكرية جبارة تهيمن عىل 

الفضاء ومقللدرات العامل، إذ رمبا تصيب بعض التنبؤات 

املجردة وذلك دون االستناد إىل حقائق علمية أو مادية 

حارضة، أو حسللابات سللوى اإلميان بقدرات اإلنسللان 

وحقيقللة أنه ال حدود للعلم "َوَمللا أُوتِيتُْم ِمَن الِْعلِْم إاِلاَّ 

قَلِيالً" سورة اإلرساء: اآلية 85.

فهللل للعلللم دور طليعي يف ذلك؟ حتللامً نعم. هل 

ألنانية اإلنسان وحبه للبقاء الفضل فيام وصل إليه العلم 

مللن مكانة أسللهمت يف تحقيق الرخللاء الطاغي وعدم 

االسللتقرار املقلللق يف آن واحد؟ وما هللو دور األحداث 

وخربة الحروب يف أهمية السعي المتالك أدوات القوة؟ 

هل هناك عوامل أخرى؟ كيف لعبت اإلسراتيجية دوراً 

رئيسللياً يف الثورات العلمية املتالحقة بغية امتالك قوى 

متنوعة اسللتثنائية - تقليدية وغللري تقليدية - وتحقيق 

السبق واليد العليا عىل اآلخرين؟.

لقد أصبللح وضع العللامل عاصفاً يتصللف بالتغريات 

الشللديدة والرسيعة، وبحدة مل يشهد لها التاريخ مثيالً، 

وصار التكهن مبا سيؤول إليه العامل رضباً من الخيال..إذ 

ال يحكمه منطق وال قانون وال معطيات ميكن قياسها أو 

االستدالل بأرقامها ومدلوالتها، فهل املنطقة التي نعيش 

فيها متثللل عني العاصفة وقلبها؟ مخطئ من ينكر ذلك، 

حيث إن الشللواهد املاثلة للعيللان ال تحىص، وقد تظل 

كذلك ألمد قادم وبعيد كام كانت عليه، فهل سبب ذلك 

ضعفنللا أم قوة خصومنا الذين ال يكلون وال ميلون وهم 

يسللعون إىل الهيمنة واالسللتئثار مبراتب وأسباب القوة 

ومناهل الللرثوات لضامن تدفقها عىل أوطانهم وإنعاش 

اقتصاداتهللم ومقومللات حياتهم؟ ما الللذي يقلقهم إن 

أصبحنا أقوياء؟ هل توجد لدينا ثروات يدركها اآلخرون 

ونحللن ال؟ هل سيشللهد القرن القللادم تحوالت فكرية 

وسياسية تحكمها مآرب مل تكن يف حساباتنا؟.

اإلعداد للمستقبل
لقد حدثت الطفرات والتغريات الهائلة يف حياة البرشية 

جمعاء خالل قرن واحد فقط، وهي تفوق يف مجملها ما 

حدث منذ نشللأة الحياة عىل كوكبنا األزرق، حيث تغري 

منط سلللوك اإلنسان الذي يسللعى من خالله إىل البقاء، 

فارتفللع عالياً سللقف طموحاته، وزاد تعلقلله بالريادة 

والسلليطرة والرفاهيللة، وزاد ارتباطلله الشللديد باملادة 

واملصلحة عىل حساب الطبيعة والقيم، وأوجد القوانني 

والترشيعات، وتخطت حدود تفكري اإلنسللان كل ما هو 

مألللوف ومنطقي، يجللب االسللتدالل بالتاريخ ومعرفة 

املايض البعيللد الذي تظل أطالله ماثلللة وظالله قامئة، 

وكذا املايض القريب الذي مل تربد حرارته، والتعرف عىل 

الحارض املتقلب باالحتباس الحراري الذي يصعب التنبؤ 

بشللكل املوت والدمار الذي يخلفه، واملسللتقبل الذي 

نتجه نحوه مبزيج مركب من التفاؤل والطموح والحذر 

والذهول والتخبط والخطط اإلسللراتيجية التي ال تعلم 

مدى القفللزات أو العرثات التللي تنتظرها، إن كل ذلك 

يستحق الدراسللة والتحليل والتأمل وإعداد العدة، ألن 

أبناءنا وأجيالنا القادمة تستحق أن منهد لها سبل الفهم 

والتعايللش مع التحديات وقهرهللا، أو كأدىن حد تفادي 

وطأة قسوتها.

األهللم من كل ذلللك أال نظل يف فلللك املتأخرين يف 

التخطيللط، وال الضعفللاء الغافلني، بللل أن منتطي موج 

املسللتقبل الواعد بثقة وثبات ضمن ركب الطليعة ألن 

الوقت ال يرحم وال يتوقف للغافلني، وهذا متاماً ما تفعله 

قيادتنا الرشيدة، فهي تتخذ من التاريخ واألحداث العرب، 

وتقرأ بعناية متطلبات الحارض واملستقبل، هذه القراءة 

النصر واحملافظة 
على الوطن يأتيان 

من خالل الوالء 
املطلق للحاكم 

وااللتفاف حول 
رايته وقيادته

دراسات وبحوث
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التي جعلت دولللة اإلمارات تحقق قفللزات هائلة من 

التنمية ومواكبة املتحفزين لصناعة االسللتقرار والتقدم 

والرفاهيللة، فدولة اإلمارات العربية املتحدة بجغرافيتها 

وتاريخها وثقافتها وثرائها الطبيعي تكتسب أهمية كبرية 

مستمدة من األهمية الجيواسللراتيجية ملنطقة الخليج 

العريب وعنارصه األساسللية، تلك األهمية التي مل تنحرس 

يومللاً أو تراجللع بللل تتعاظم مع مللرور الوقت، وهي 

أهمية موغلة يف القدم آلالف السللنني وليست مرتبطة 

بظهور النفط، وبرغم تعرض املنطقة لتحديات متالحقة 

ومتنوعللة عىل مدى األزمللان إال أنها اسللتطاعت دوماً 

الخروج من تلك التحديات وهي أقوى وأكرث اسللتعداداً 

لتحديات أخرى وأصعب، وسللاعد عىل ذلك العديد من 

عنارص القللوة الطبيعية ومنها البيئيللة واألنرثوبولوجية 

واإلثنوغرافيللة والثقافيللة. إن الوطن يسللتحق أن نعي 

مللا نقول حني نقسللم بالله أن نكللون مخلصني له، وأن 

نعمل ونبني ونضحي ونلتف خلللف قادتنا ووالة أمرنا 

بعزائللم ال تنثني، ووالء مطلق ال يسللمح بنفاذ األعداء 

ودسائسهم وسط صفوفنا، أو تسلل أفكارهم إىل عقول 

الساذجني من أبنائنا.

ال بد أن نتحىل بالصفللات التي تجعلنا صالحني حقاً 

ونحمي األوطان، وعلينا أن ننبذ الجاحدين واملتشدقني 

بالدين والشعارات الجوفاء أولئك الذين مل يُخلفوا سوى 

الفتنللة والفرقة والدماء والدمار، وأولئك الذين يعملون 

عىل هدم منجللزات األوطان وميهدون الطريق للعابثني 

والحاقديللن، فأين يا ترى تكمللن بواعث الرصاع؟ وأين 

يتللم تفريللخ التحديات؟ كيللف يتم استنسللاخ جذور 

الكراهية؟ وكيللف يتم تطوير الهندسللة الوراثية لحب 

الهيمنة والقتل والدمار؟.

التعليم وكلية الدفاع الوطني.. دور رئييس
خللالل بضعة قللرون خلت غاب التعليللم الحديث عن 

املنطقة العربية بشللكل عام مام ترك آثاراً سلبية كثرية، 

وتم تدارك أهمية ذلك يف العقود املاضية، وهذا ينطبق 

عىل دولة اإلمارات العربية املتحدة، إال أن الدولة تسعى 

لتطويللر التعليم عىل جميع املسللتويات، وتويل التعليم 

النوعللي أهمية خاصللة، إذ ال ميكن مواكبللة االنطالقة 

العاملية نحو الحداثة والتطوير سللوى بامتالك األدوات 

السللليمة وأهمها التعليم، لذلك يتكامل دور مؤسسات 

التعليللم واملراكز البحثية والعلمية لتشللكل يف مجملها 

منظومللة تنمية الكللوادر البرشية القللادرة عىل الدفع 

بعمليللة التنمية وتحقيللق االسللتقرار واالندماج ضمن 

املنظومات العاملية الشغوفة باالزدهار. 

وعىل سللبيل املثال فإن معرفة اإلسراتيجية وأدوات 

قللوة الدولللة، وامتالك مهللارات القدرة عللىل تخطيط 

اسللتخدام املوارد وإدارتها بفاعليللة، والتحليل ومهارات 

التفللاوض واألمناط املتقدمة للتفكري، واسللتخدام القوة 

الناعمللة وغريهللا مللن املهللارات الكثللرية أضحت من 

متطلبللات التعليللم النوعي وإعللداد قادة املسللتقبل، 

فاملسللألة يف التعليللم مل تعد تتمثللل يف حمل مؤهالت 

فحسللب ولكللن أكرب مللن ذلك، إنلله التعليللم النوعي 

املتكامل الهادف واملؤسيس واملستمر الذي يغذي الفكر 

والعمللل الجامعللي، واالندماج ضمن اآلفاق األشللمل، 

وامتللالك القدرة عىل مواكبة التطللور التقني، ومفاهيم 

اإلسراتيجية وتعقيدات البيئة اإلسراتيجية وآثار العوملة 

وفهم تعقيدات ارتباط وتشللابك مصالح الدول وإيجاد 

السبل الناجحة لتحقيق الغايات العليا للوطن.

إن لكلية الدفاع الوطني دوراً رئيسللاً يف مد جسللور 

التعاون بني املؤسسللات الوطنية عىل املستويات كافة، 

وبالتايل إيجاد بنية أساسللية تعمل عىل توحيد املفاهيم 

املتعلقللة باألمن الوطنللي وعملية صياغللة القرار عىل 

املستوى االسللراتيجي، وهي تسللاعد عىل ردم الفجوة 

الفكريللة بني القللادة املدنيني والعسللكريني مام يخدم 

املصالللح الوطنيللة، كام أنهللا تعمل عىل متكللني القادة 

املسللتقبليني من التعرف عىل املوارد الوطنية، والتعارف 

فيام بينهم، والتعامل بكفاءة وثقة مبنية عىل املعرفة مع 

هذه البيئة املعقدة ومتطلباتها، ويجب أال نغفل الدور 

األسلللايس لكليلة الدفلللاع الوطني واملتمثللل يف إيجلاد 

قاعلدة أسلاسيلة تشللكل أرضيلة وبيئلة خصبلة وآمنلة 

ومناسبة للبحوث والدراسات األمنية واإلسراتيجية، ومبا 

يسللاعد عىل إعداد اسراتيجيات وطنية منسقة تتكامل 

فيللام بينها كنسلليج وطني متسللق يف الفكللر والرؤى 

واألهداف.

أدعو الله أن يحفظ قادتنا والوطن وأن يوفقنا جميعاً 

للعمل الذي يحافظ عىل األمن والنامء واالزدهار•

املصادر:

- آفاق العرص األمرييك: السيادة والنفوذ يف النظام 

العاملي الجديد، جامل سند السويدي، مركز اإلمارات 

للدراسات والبحوث اإلسراتيجية، أبوظبي، 2014.

- موسوعة الحرب العاملية األوىل، ج.هل.ج. 

أندريشن، دار رسالن، دمشق، 2011.

- تاريخ الحرب العاملية األوىل، أكرم عبدالوهاب، 

مكتبة ابن سينا، القاهرة، 2010.
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كالوزفــيتز وبوتيــن..
نظريــــات عسكريـــــة بيـــن الدراســـــــــــــــة والتطبيـــــــق

ومل تفلللح محاوالت أوباما يف لجللم طموحه بالرغم من 

استخدامه كافة سبل الدبلوماسية الناعمة من مكاملات 

هاتفية مبارشة أو حتى الدبلوماسية الخشنة عن طريق 

العقوبللات االقتصادية، والتي تبللدو هي الخيار الوحيد 

املتكرر الذي تسللتخدمه اإلدارة األمريكية، وحتى وزير 

الخارجية األمرييك جون كريي فقد ظهر عليه اليأس من 

ترصفات روسلليا، وكل ما اسللتطاع القيللام به هو تذكري 

روسلليا بعدم القبول مبا تقوم به وإنه مخالف لألعراف 

والقوانللني الدولية، وكأنه ميللارس دوره النظري القديم 

يف الكونجللرس، ولكن عىل ماذا يسللتند بوتني يف رسللم 

سياسللاته؟ هل هو ذكاء فطللري؟ أم ضعف الطرف أو 

األطللراف األخرى؟ أم أنه قرأ التاريللخ جيداً؟ برأيي إنه 

كالوزفيتللز، نعم إنه ذلك املفكللر واملؤرخ الكبري، والذي 

قدم للعامل الحديث فكراً عميقاً يف اإلسراتيجية والحرب 

عن طريللق مؤلفاته القيمة، والتللي مل يضاهيه فيها إال 

الصيني صن تزو. فهل حفللظ بوتني نظريات كالوزفيتز 

جيللداً وقللام بتطبيقهللا؟ أم أنلله توافق فكللري مبحض 

الصدفة؟ الفرضية األوىل تبدو هي األرجح، أما أن يكون 

قد حدث ذلك صدفة فمن الصعب توحد الفكر النظري 

والعمل التطبيقي بهذه الصورة.

سياسة بوتني يف أوكرانيا
يف أوكرانيا ما زال بوتني ميارس نظريات كالوزفيتز بالرغم 

من أن تلك النظريات قد أشللبعت بحثاً ودراسللة سواء 

يف املؤسسللات األكادميية أو العسكرية، فكيف مل تنتبه 

األطراف املنافسللة لسياسللات بوتني لذلللك؟ عىل األقل 

لتتوقللع ما سلليقوم به من خطوات يف املسللتقبل. لكن 

يبدو أن بوتني ميارس سياسللة الخداع السلليايس الفكري 

حيللث يصعب تحديد املرجعية النظرية ملا يقوم به من 

أفعللال وذلك ليك يتجنب توقللع أعامله والقيام بأعامل 

مضللادة من قبل األعداء أو املنافسللني، يف أوكرانيا تبدو 

مامرسللات بوتني واضحة ملن ميعن النظر فيها ويحللها، 

ولو ربطنا األحداث التي جرت عىل السللاحة األوكرانية 

بنظريات كالوزفيتز لوجدنللا توافقاً بني الجانب العميل 

لبوتني ونظرياته كالوزفيتز.

يقول كالوزفيتز »الحرب ما هي إال إحدى الوسللائل 

املسللتمرة للدبلوماسللية«، وعندما حللارص املتظاهرون 

املناوئون لسياسات الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش 

مبنى الربملللان األوكراين يف كييف، قام بوتني مبسللاعدة 

الرئيللس املخلوع عىل الهللروب ليك يحتفللظ بالرئيس 

إنه ذلك الرئيس ذو املهارات 

املتعددة، لقب بالدب الرويس 

وميكن أن يقوم بدور ثعلب 

ماكر إذا تطلب األمر، يعرف 

قدرات دولته جيداً وما يعرفه 

أكرث هو ما ميكن للطرف 

اآلخر أن يقوم به، ومن هذه 

املرتكزات فإنه يبدأ مبغامراته 

الدبلوماسية والعسكرية 

واالقتصادية وحتى املعلوماتية 

لتحقيق هدفه السيايس، ويف كل 

مرة ينجح فيها تتولد لديه رغبه 

جامحة وطموح آخر بالخوض 

يف مغامرة أخرى يف سبيل 

سعيه املستمر إىل إعادة روسيا 

االتحادية لسابق عهد االتحاد 

السوفييتي ورمبا أكرب من ذلك، 

إنه الرئيس الرويس فالدميري 

بوتني والذي مل يعطي للرئيس 

أوباما الكثري من الوقت ليك 

يفكر ويقدر الخطوة القادمة 

املتوقعة منه، بل وضعه يف إطار 

ردة الفعل املستمرة.
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كالوزفــيتز وبوتيــن..
نظريــــات عسكريـــــة بيـــن الدراســـــــــــــــة والتطبيـــــــق

بقلم:
العميد الركن/ مطر النعيمي
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الرشعي للبالد، ويستطيع مناطحة الغرب بالقانون الدويل 

ووجوب احرامه، فدبلوماسية بوتني يف تلك الفرة كانت 

تهيئة األرضية املناسللبة ليك ينطلق منها لخطوته التالية 

يف طموحاته تجاه أوكرانيا، وبني ليلة وضحاها قام بوتني 

بالسلليطرة عىل جزيرة القرم باستخدام القوة العسكرية 

كوسيلة لخدمة هدفه السيايس وبالقدر والقوة املناسبة، 

حيث مل تحللدث مواجهات تذكر أو خسللائر يف األرواح 

أو املمتلكات، وسلليطر عىل معسكرات الجيش والقواعد 

البحرية والجوية وعللزل القادة غري املواليني من الجيش 

األوكللراين، فقد كان يقللوم بالعملية الدبلوماسللية تجاه 

الحكومللة الجديدة يف أوكرانيا، وكذلللك الدول الغربية، 

ويف نفس الوقت قام بالعمل العسللكري يف جزيرة القرم 

ليسللاهم يف تحقيق هدفه السيايس وهو إجراء االستفتاء 

بصورة رسيعللة، واملوافقة عىل طلب انضاممها لروسلليا 

االتحاديللة، كل ذلك حدث بني ليلللة وضحاها وبرسعة 

خاطفة، ومل يأبه لكافللة االعراضات القادمة من الغرب 

واملنظامت الدولية، فكان توافقاً غريباً بني فكر كالوزفيتز 

وبوتني عندما استخدم الوسيلة العسكرية كأداة لخدمة 

هدفه السلليايس، وكذلك عندما جعل العمل العسللكري 

بحد ذاته جزءاً من الدبلوماسللية، بل كان هنالك تداخل 

بللني ما قام به الجيش يف جزيللرة القرم واإلجراءات التي 

تبعت ذلك فيام يخص االسللتفتاء عىل استقالل الجزيرة 

والذي حدث برسعة كبرية ومتوافقة مع سيطرة القوات 

الروسللية عىل مفاصللل الجزيرة، فكان أفضل اسللتخدام 

للقوة العسكرية لتحقيق الهدف السيايس وهو االستفتاء 

وانضامم جزيرة القرم لالتحاد الرويس.

كللام أن نظرية كالوزفيتللز عن »الطبيعللة املزدوجة 

للحللرب« كانت حللارضة يف ذهن الرئيللس بوتني، حيث 

رسعللة سلليطرة قواته عىل جزيللرة القللرم كان لها وجه 

آخر يف العمل السلليايس الذي تال تلللك العملية، وكذلك 

صلتلله بها من حيث التأثري عىل رغبة سللكان الجزيرة يف 

التصويت لصالح انضاممهم لروسيا، حيث كانت املقارنة 

بني رسعة الحسللم والقوة الروسللية وبللني الفوىض التي 

تعاين منهللا الحكومة االنتقالية يف كييللف، فكان الخيار 

لروسلليا بالطبع، هذا بجانب العوامل األخرى التي أثرت 

عىل نتائج التصويت وأهمها األصول الروسللية للسكان، 

كللام أن نظرية كالوزفيتز تقول: إن شللدة وحجم العمل 

العسللكري يجب أن يتناسللب مع الهدف السيايس، وال 

ميكللن بأي حال من األحوال أن يقوم العمل العسللكري 

مقللام العمللل الدبلومايس. وقللد كانت هللذه النظرية 

حللارضة يف ما قام به بوتني حيث االسللتخدام املناسللب 

للقوة وبعدها اسللتكامل العميل السيايس، وبوتني بذلك 

فرض األمر الواقع عىل الدول الغربية حول االستفتاء عىل 

الجزيرة، واسللتند إىل القانون الدويل يف إجراء االستفتاء، 

وهو أيضاً اسللتمد فكرة الطبيعللة املزدوجة للحرب من 

كالوزفيتز وطبقها وحصل عللىل النتائج التي يرغب بها. 

لقد اسللتخدم الرئيللس بوتني وجهي الحللرب يف عملية 

السلليطرة عىل جزيرة القرم، األول كان يف رسعة الحسم 

العسكري، والثاين كان يف انعكاس ذلك عىل تغيري الواقع 

السيايس للجزيرة. من ناحية أخرى، فكالوزفيتز يف إحدى 

نظرياتلله يبللني العالقة بللني العمل العسللكري والعمل 

الدبلومللايس حيث أنه ال ميكن فصل العمل العسللكري 

عللن املسللار السلليايس، وأن وجود القوات املسلللحة يف 

أي دولللة ما هللو إال لخدمة أهدافها السياسللية. كام أن 

الغاية السياسية تحدد أهداف العمل العسكري، والقائد 

اإلسراتيجي العسكري عىل علم كامل بالهدف السيايس، 

لللذا فهو يقوم بالدور املطلوب منه فقط تحقيقاً للهدف 

األكرب.

هدف بوتني السيايس
يبدو أن هدف بوتني السيايس كان واضحاً وهو السيطرة 

ليس عىل جزيللرة القرم فقط بل عىل الجزء الرشقي من 

أوكرانيللا، وعللىل ضوء ذلللك فلم يسللتخدم بوتني األداة 

العسللكرية بقللوة أو بحجم كبري كون الهدف السلليايس 

يف ذلللك الوقللت بالتحديللد مل يتطلب أكرث مللن ذلك، 

وهو السلليطرة عىل جزيرة القرم بأقل مجهود وخسللائر 

ممكنللة. إال أن بوتني ينظر إىل األمام وإىل املسللتقبل يف 

ذلك، فلو كان قد استخدم قدراً أكرب من القوة العسكرية 

مثالً ألصبحللت األمور أكرث تعقيداً عليلله، إال أن خططه 

املسللتقبلية ورغبتلله يف كسللب قلللوب وعقول سللكان 

أوكرانيللا الرشقية جعلته يتقمللص دور املنقذ، وكام يقرأ 

من سياسللاته الحالية فإنه يخطط للسلليطرة عىل الجزء 

الرشقللي مللن أوكرانيللا إن مل يكن يف القريللب العاجل، 

وضمللن العملية الدبلوماسللية العسللكرية التي تجري 

حالياً، فقد يكون يف املستقبل القريب حيث يعرض بوتني 

اآلن مقرحاً إلعطاء األقاليم يف الجزء الرشقي من أوكرانيا 

حكامً ذاتياً يسللتطيع بوتني من خالله العمل مسللتقبالً 

بهدوء عىل تعزيز االنتامء الرويس بني السللكان من أجل 

طلب االسللتفتاء مسللتقبالً لالنضامم لالتحاد الرويس كام 

حللدث يف جزيرة القللرم، وإن مل يحصل عىل كل األقاليم 

الرشقيللة فإنه سلليحصل بالتأكيد عىل عللدد منها، وهو 

اعتمد بوتني على 
استخدام القوة  

واستفاد من 
الفوضى لتحقيق 

أهدافه
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بذلك ويف نهاية املطاف يعترب أكرب الفائزين.

نظرية أخرى من نظريللات كالوزفيتز كانت تتحدث 

عن مثلث الحرب الذي يتكون من ثالثة أضالع: العنف، 

عللدم الوضللوح واالحتللامالت والهدف السلليايس. فهل 

طبقها الرئيللس بوتني أيضاً، يف أوكرانيا اسللتخدم القوة 

يف جزيرة القرم للسلليطرة عىل الجزيرة، كام وضع بقية 

املللدن األوكرانية وخاصللة يف رشق البالد يف املسللتقبل 

املجهول بالنسللبة لها وبالنسبة لحكومة أوكرانيا املؤقتة 

وكذلك بالنسللبة للغللرب، وبعد أن سلليطر عىل جزيرة 

القللرم فإن بوتني ينتظر الفرصللة التي قد تحدث نتيجة 

الوضع غري املسللتقر يف أوكرانيا ليك يبني عليها أهدافه 

املوضوعللة سلللفاً. فعىل سللبيل املثال، انطللالق بعض 

املظاهرات يف مدن رئيسة يف الجزء الرشقي من أوكرانيا 

تطالب باالنفصال عن أوكرانيا، وهي بذلك متثل الفرصة، 

والتي حدثت بصللورة تلقائية كأحد أضالع الرصاع، مام 

أكد نظرية املجهول واالحتامالت والفرص الهامشية غري 

املتوقعة. أما الضلع الثالث وهو الهدف السيايس، حيث 

أنه مللن الواضح أن الرئيس بوتني يهدف إىل ضم أقاليم 

أخرى أو عىل األقل إعطائها حكامً ذاتياً شللبه مسللتقل 

ليك يبقى عىل نظرية االحتامالت يف املسللتقبل القريب 

والبعيللد أيضاً. لقللد اعتمد بوتني عىل اسللتخدام القوة 

العسكرية واسللتفاد من الفوىض التي تعيشها الحكومة 

املؤقتة يف كييف لتحقيق أهدافه السياسية.

الغاية والهدف والوسيلة
يقول كالوزفيتز إن الغاية والهدف والوسيلة عىل ارتباط 

وثيق يف ذهن القائد اإلسراتيجي، ومن أدىن مستوى يف 

العمليات العسللكرية يكون الهدف السيايس حارضاً ولو 

بصورة غري مبارشة يف ذهن القادة العسللكريني، كام أن 

القائد اإلسراتيجي ينظر للعمل العسكري ككل كمرحلة 

معينة من العملية السياسللية التي يقوم بها، لقد برهن 

بوتني يف أحداث أوكرانيا عىل األقل بأنه يسللتطيع قراءة 

التاريخ واالسللتفادة من نظريللات املفكرين يف تحقيق 

أهدافلله، وإال فكيف تقوم أعرق الجامعات السياسللية 

والعسللكرية بتبني نظريللات كالوزفيتز مثللالً وال تجد 

مللن يطبقها عىل األرض؟ فها هللو بوتني يقدم للباحثني 

واملفكرين اآلخرين منوذجاً حسللب رأيي الشللخيص يف 

تطبيللق نظريللات كالوزفيتز بعد أن نفللض عنها الغبار 

وأعادهللا للواجهللة، وهللو يقدم درسللاً آخللر يف تلونه 

كالحرباء مبا يتناسللب مع البيئللة الدولية يف تلك الفرة 

ومع الهدف الذي يصبو إليه، فتارة تجده ينادي بالقانون 

الدويل، وتارة أخرى بحقوق الشعوب يف تقرير مصريها، 

وإذا تطلب األمر فأنه يستخدم العمل العسكري بصور 

خاطفة يعود بعدها ملامرسللة الدبلوماسللية وكأن شيئاً 

مل يحدث، أنه ليس دباً روسللياً وليللس ثعلباً إنه حرباء 

متلونة •

كالوزفيتز

ولــد كالوزفيتز عــام 1780م، يف بورغ، عمل مدرســاً 
للجيش الربويس، انتســب إىل األكادميية العسكرية يف 
برلني عام 1801م، عمل مرافقاً عسكرياً لألمري أوغست 
الربويس، فجرح وأرس. ساهم يف كل املعارك التي كانت 
ضد نابليون. ورفض استسالم بالده للفرنسيني. وساهم 
يف تعديل الخطة الروسية للدفاع عن البالد أمام الغزو 
النابليــوين، مات متأثــراً بالكولريا يف »براســالو«، عام 

1831م.
 مــن أهم مؤلفاتــه كتــاب )Vom Kriege( أي: من 

الحرب. 
تركت كتاباته حول الفلســفة والتكتيك واالسرتاتيجية 

أثراً عميقاً يف املجال العسكري يف البلدان الغربية.
كام تدرس أفكاره يف العديد من األكادمييات العسكرية 
وتســتعمل يف مجاالت عدة، مثل قيادة املؤسســات 
والتسويق، ويعترب من أكرب املفكرين العسكريني شهرة 

وتأثرياً عىل مر التاريخ.
من أشــهر مقوالته: »إن الحرب امتداد للسياسة لكن 

بوسائل أخرى«.

مل تفلح حماوالت 
أوباما يف جلم 

طموحات بوتني 
بالرغم من 

استخدامه كافة 
السبل
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سالح اخلدمات الطبية يف اجليوش.. عناية ورعـــــــــــــــــــــاية فـي ساحــات املعــارك
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وإن كان مفه��وم تقديم الخدم��ات الطبية يف امليدان 

موض��ع اختالف بس��بب التباين يف ق��درات الجيوش، 

والتطور املستمر يف مستوى الخدمات الطبية التي يتم 

تقدميه��ا ملصايب الحرب، والزيادة املس��تمرة يف القدرة 

التدمريية لألسلحة.

وقد أس��همت الح��روب يف تطوير عل��م الجراحة 

وتقديم اإلس��عافات األولية التي تنقذ حياة املقاتلني. 

ورمبا كان  دومينيك جني الري، جراح نابليون الش��هري، 

من أهم األش��خاص الذين أس��هموا يف تط��ور جراحة 

الح��رب، حيث ق��ام بوضع األس��س األولي��ة للطبابة 

العس��كرية من خ��الل إقرار مب��دأ اإلخ��الء الرسيع 

للجرح��ى يف املع��ارك. وه��و أول م��ن وض��ع الفرق 

الجراحي��ة يف مناط��ق متقدم��ة يف املي��دان من أجل 

تقديم الخدمات الطبية للجرحى بأقىص رسعة ممكنة.

وكان��ت الح��رب العاملي��ة الثانية مرسح��اً لتطبيق 

التجارب التي وضعتها نظري��ة البارون دومينيك جني 

الري، حي��ث ت��م تطبيق اإلخ��الء الرسي��ع للجرحى، 

والدف��ع بالجراح��ني إىل الصفوف املتقدم��ة. وقد قام 

الدكت��ور مايكل دبغي، وهو أمرييك من أصول عربية، 

بتأس��يس وحدات جراحية متنقلة تعمل يف مستشفى 

ميداين يك��ون قريباً من منطق��ة القتال خالل الحرب 

العاملي��ة الثانية، لتوم بإس��عاف الجرح��ى واملصابني 

وتق��دم الخدم��ات الطبية للمحتاج��ني عندما تقتيض 

الحاجة. 

وقد اعتمد الجيش األمرييك هذا املبدأ الذي أعطى 

نتائج باهرة، األمر الذي جعل قيادة الطبابة العسكرية 

األمريكية تكرم الدكتور دبغي ومتنحه وساماً من أرفع 

األوسمة األمريكية.

وقد أبدت الوحدات الجراحي��ة األمريكية املتنقلة 

خ��الل الحرب العاملية الثانية مرونة واس��تجابة عالية 

للحركة م��ع القطعات العس��كرية، وقام��ت بتقديم 

خدم��ات عالية الجودة، األمر الذي أس��هم يف تقليص 

نسب الوفيات بشكل كبري.

ويف ع��ام 1950، ومع بداية الحرب الكورية حملت 

الوحدات الجراحية املتنقلة اس��م "مستشفى الجيش 

 Mobile Army Surgical املتنق��ل"  الجراح��ي 

.MASH �وعرفت اختصاراً ب ،Hospital

غري أن��ه يف مطلع الس��تينيات من الق��رن املايض، 

وخالل الحرب الفيتنامية وما شهدته من مفهوم حرب 

العصاب��ات، حدث تغ��ري واضح يف مفهوم اس��تخدام 

املستش��فيات املتنقل��ة، وحدث��ت تط��ورات كثرية يف 

وس��ائل اإلخالء والتقنيات املس��تعملة إلنقاذ الحياة، 

حيث تم استخدام اإلخالء الجوي أو الربي، األمر الذي 

أدى إىل تراجع دور مستشفيات امليدان املتنقلة.

ويف ع��ام 2005 أغلقت الواليات املتحدة األمريكية 

آخر مستشفى متنقل يعمل لخدمة الجيش، وإن كان 

قرارها هذا مل يُلغِ دور ملستش��فيات امليدان املتنقلة؛ 

نظراً إىل أن ح��االت الكوارث والح��روب التقليدية ال 

تزال تتطلب وجود هذا النوع من املستشفيات.

كان عدد الجنود الذي��ن يالقون املوت يف الحروب 

القدمية بس��بب األمراض املعدية وتلوث الجروح أكرث 

من الذين يالقون حتفهم خالل املعارك، بسبب غياب 

الوقاية الصحيحة، وضعف الخدمات الطبية. ومل تكن 

هذه املش��كلة كب��رية يف ذلك الوقت نظ��راً إىل توافر 

يعد الطب من العلوم الحديثة 

يف املضمون وطرق العالج، وهو 

يتطور عىل الدوام ليجاري التطورات 

الحديثة يف التكنولوجيا العسكرية.

غري أننا ال ميكن أن نغفل أن البذور 

األوىل لهذا العلم تعود إىل فرتة 

ليست بالقريبة، إذ ميكن أن نعود 

إىل أكرث من ألفي عام، حيث يقال إن 

امللك فيليب املقدوين 236-282ق.م، 

هو من أول أنشأ وحدات الهندسة 

والطب يف الجيش. 

إعداد:
سالح الخدمات الطبية اإلمارايت..بلسم شايف للمحتاجني يف كل مكانتامر ياسر فياض
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القوة البرشية وسهولة استبدالها. 

غري أنه م��ع وجود الجيوش النظامي��ة التي تتلقى 

ك��اً كبرياً من التدريب، ومنو اإلحس��اس باملس��ؤولية 

اإلنس��انية تج��اه املقاتلني ظهرت الحاجة املاس��ة إىل 

العناية الطبية بأي فرد، س��واًء كان مدنياً أو عسكرياً، 

وهذا ما جعل دس��اتري ال��دول جميعاً تنص عىل قيمة 

حياة البرش.

وقد قامت الفلسفة العالجية لإلصابات يف الجيوش 

العرصية الحديثة عىل أن يشفى املصابون ليعودوا إىل 

وحداتهم ب��أرسع وقت ممكن، من خ��الل العالج يف 

املراكز املتقدمة أو النقل إىل املستش��فيات التي تؤمن 

عالجاً أفضل. وقد أس��همت العقاقري الحيوية املضادة  

ومس��تحرضات التخدير وطرق نقل الدم يف املحافظة 

عىل اإلصابات يف حالة اس��تقرار حت��ى يتم لها العالج 

الكامل.

وتع��د الخدم��ات الطبي��ة املدرب��ة يف أي جي��ش 

مس��ؤولة عن العناية بالجرحى واملصابني حتى يشفوا 

متام��اً، في��ا ترتكز املس��اعدة األولية عىل م��ا يقدمه 

املقاتل��ون لرفاقهم املصابني، وتس��هم التدريبات عىل 

اإلس��عافات األولية التي يتلقاها أفراد الجيش يف تسني 

فرص اإلفادة من اإلسعافات األولية وتخفيف الخسائر 

البرشية.

وتحت��اج مهن��ة الطبي��ب العس��كري إىل مؤهالت 

أخ��رى غ��ري مؤهالته الطبي��ة املدنية، فه��و يجب أن 

يعرف كي�ف يس��تخدم مهاراته العالجية يف املي��دان 

مبعدات ق����د تكون مح��دودة للغاية، ول��ذا ي��زود 

الطبي��ب عس��كري بالتدريب اإلضايف ال��الزم لتأهيله 

للقي����ام بامله��ام الخاصة يف أثناء املعركة ويف الخدمة 

العسكرية بوج��ه عام.

إن أه��م ما يتلقاه الطبيب العس��كري من تدريب 

هو القدرة عىل العمل ضمن التنظيات العس��كرية، 

واكتس��اب التكتيكات األساس��ية التي تس��اعده عىل 

اتخاذ القرارات التي تناسب كل حالة، وتحريك مراكز 

اإلس��عاف وعربات اإلس��عاف امليدانية واملستشفيات 

امليدانية والوسائط الطبية األخرى. كا يتدرب األطباء 

العسكريون عىل التعامل مع مشكالت إخالء اإلصابات 

من س��احات القتال ووسائله، ويجب أن ميتلك طبيب 

الوحدة العسكرية الخربة الجراحية التي تساعده عىل 

إمتام مهمته بنج��اح، وكذلك التعامل مع األمراض غري 

املألوفة.

اتفاقية جنيف لتحسني حال الجرحى واملرىض
اعتمدت اتفاقي��ة جنيف يف املؤمتر الدبلومايس لوضع 

اتفاقيات دولية لحاية ضحايا الحروب، الذي عقد يف 

جنيف يف صيف سنة 1949، ووضعت االتفاقية موضع 

التنفيذ يف أكتوبر 1950. 

وتنص امل��ادة الثانية عرشة م��ن االتفاقية عىل أنه 

يج��ب يف جمي��ع األحوال اح��رتام وحاي��ة الجرحى 

واملرىض من أفراد القوات املس��لحة. ويحظر بشدة أي 

اعتداء عىل حياتهم أو استعال العنف معهم، ويجب 

ع��ىل األخص ع��دم قتله��م أو إبادته��م أو تعريضهم 

للتعذي��ب أو لتجارب خاصة بعلم الحي��اة، أو تركهم 

عم��داً دون ع��الج أو رعاي��ة طبي��ة، أو خلق ظروف 

تعرضهم ملخاطر العدوى باألمراض أو تلوث الجروح.

وتقرر األولوية يف نظام العالج عىل أساس الدواعي 

الطبية العاجلة وحدها.

وعىل طرف الن��زاع الذي يضط��ر إىل ترك بع���ض 

الجرح��ى أو املرىض لخصمه أن ي��رتك معه���م، بقدر 

م��ا تس��مح ب����ه االعتب��ارات الحربية، بع��ض أفراد 

خدماته الطبية واملهات الطبية الالزم��ة لإلس��هام يف 

العناي��ة بهم.

بينا تنص املادة الثالثة عرشة من االتفاقية عىل أن 

االتفاقية تنطبق عىل:

1. أف��راد القوات املس��لحة التابع��ني ألحد أطراف 

النزاع، وكذلك أفراد املليش��يات والوحدات املتطوعة 

التي تشكل جزءاً من هذه القوات املسلحة.

2. أفراد املليش��يات األخرى والوح��دات املتطوعة 

األخرى، مب��ن فيهم أعضاء ح��ركات املقاومة املنظمة 

الذي��ن ينتمون إىل أحد أطراف النزاع ويعملون داخل 

أو خ��ارج اإلقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا 

اإلقليم محتالً. 

3. أفراد القوات املس��لحة النظامي��ة الذي يعلنون 

والءه��م لحكوم��ة أو لس��لطة ال تعرتف به��ا الدولة 

الحاجزة.

4. األش��خاص الذين يرافقون القوات املسلحة دون 

أن يكون��وا يف الواقع جزءاً منها، كاألش��خاص املدنيني 

املوجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، واملراسلني 

الحربيني، ومتعهدي التموين.

5. أف��راد األطق��م املالحي��ة، مب��ن فيه��م الق��ادة 

واملالحون ومس��اعدوهم يف الس��فن التجارية وأطقم 

الطائ��رات املدنية التابع��ة ألطراف الن��زاع، الذين ال 

ينتفعون مبعامل��ة أفضل مبقتىض أي أحكام أخرى من 

القانون الدويل.

6. سكان األرايض غري املحتلة الذين يحملون السالح 

من تلقاء أنفسهم عند اقرتاب العدو، ملقاومة القوات 

الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتش��كيل وحدات 

مسلحة نظامية، رشيطة أن يحملوا السالح جهراً، وأن 

يراعوا قوانني الحرب وعاداتها.

ونص��ت املادة التاس��عة عرشة م��ن االتفاقية عىل 

أن��ه ال يجوز بأي ح��ال الهجوم عىل املنش��آت الثابتة 

والوحدات املتحركة التابعة للخدمات الطبية.

ونصت امل��ادة الخامس��ة والثالث��ني من االتفاقي��ة 

عىل أنه يج��ب احرتام وحاية وس��ائل نقل الجرحى 

أسس د.مايكل دبغي وحدات جراحية ميدانية تسهم اإلسعافات اإلولية يف التخفيف من الخسائر البرشية
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وامل��رىض أو امله��ات الطبية ش��أنها ش��أن الوحدات 

الطبية املتحركة.

وتنص اتفاقية جنيف عىل أن تكون الش��ارة املميزة 

للصليب األحمر أو الهالل األحمر هي وس��يلة التعرف 

بشكل عام عىل أفراد الخدمات واملعدات الطبية. كا 

تقيض اتفاقية جنيف الثانية السارية عىل ضحايا النزاع 

يف البح��ر أن يك��ون اللون األبيض هو طالء األس��طح  

واملراكب األصغر حجاً املس��تخدمة لألغراض الطبية. 

وت��ويص هذه االتفاقيات بأن يس��تخدم أطراف النزاع 

أحدث الوس��ائل لتس��هيل التعرف عىل وسائل النقل 

الطبية يف البحر، وبأن تحمل الطائرات الطبية. بشكل 

واضح الش��ارة املمي��زة واألعالم الوطني��ة الخاصة بها 

عىل أسطحها الس��فلية والعلوية والجانبية, إضافة إىل 

رضورة تزويدها بأية عالمات أو وس��ائل تعرف أخرى 

قد يكون تم االتفاق عليها بني أطراف النزاع املس��لح 

عند نشوب القتال.

سالح الخدمات الطبية اإلمارايت
يحتفل س��الح الخدمات الطبية يف القوات املس��لحة 

اإلماراتي��ة بعد ثالث س��نوات بيوبيل��ه الذهبي، ففي 

الس��ادس والعرشين م��ن فرباير م��ن كل عام يحتفل 

"سالح الخدمات الطبية" ب� "يوم الوحدة".

وكان املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

رحم��ه الله، ق��د أوىل الرعاية الصحي��ة ألفراد الجيش 

اهتام��اً كبرياً، حيث تعود نش��أة العي��ادات الخاصة 

بالقوات املس��لحة إىل 15 يناير سنة 1966، فقد بدأت 

بعيادة صغرية يف معس��كر لواء الظفرة »معس��كر آل 

نهيان - آنذاك«، وأخ��رى مبدينة العني »مركز تدريب 

األغرار«، وكانت مبنزلة مستشفى ميداين، ثم تم افتتاح 

مستشفى امليدان الثاين يف معسكر الفالح.

ويف عام 1979، تم افتتاح مستشفى زايد العسكري 

الذي مثل افتتاحه البداية الحقيقية للخدمات الطبية. 

ويف العام نفسه شكلت أول رسية ميدان طبية لتعمل 

مع الوحدات املقاتلة، ووصل عدد تلك الرسايا الطبية 

إىل أرب��ع  يف ع��ام 1980. ويف عام 1983 تم تش��كيل 

فريق جراحة امليدان املتحرك.

 ويف عام 1986 تم تس��لم مدرسة الخدمات الطبية 

التي مثلت رافداً كبرياً للقوات املس��لحة، حيث تقوم 

املدرسة بتأهيل الكوادر الطبية من املمرضني والفنيني.

ويف عام 1991، تم تش��كيل كتيب��ة امليدان الطبية 

األوىل لتك��ون مرشفة ع��ىل كل الرسايا الطبية امللحقة 

بالتشكيالت العسكرية املرتبطة بالقوات الربية.

وقد حصل مستش��فى زايد العسكري عىل االعتاد 

ال��دويل من قب��ل اللجن��ة الدولية املش��رتكة العتاد 

منظات الرعاية الصحية يف يونيو عام 2011. 

وتبل����غ نس��ب��ة التوط���ني يف القط��اع الصح��ي 

العسك��ري 51 %، وتتمتع الخدمات الطبية العسكرية 

بأرق��ى املعايري الصحية العاملي��ة والتخصصات الطبية 

املتميزة. 

وتفخ��ر القيادة العامة للقوات املس��لحة بالكوادر 

املواطن��ة الت��ي ت��م تأهيلها ل��يك تس��هم يف تقديم 

الخدم��ات الطبية وفق أح��دث املارس��ات الطبية، 

حيث تم وضع الخطط التدريبية لتأهيل تلك الكوادر، 

وتضمنت برام��ج التدريب والتأهيل ابتعاث عدد من 

األطب��اء املواطنني يف مختل��ف التخصصات الطبية إىل 

كل م��ن الواليات املتح��دة األمريكية وكن��دا واململكة 

املتحدة وأملانيا وأس��رتاليا والس��ويد وفرنس��ا، وغريها 

من ال��دول، وذل��ك لدراس��ة التخص��ص يف املجاالت 

الطبي��ة الت��ي تحتاجها الق��وات املس��لحة كالجراحة 

العام��ة والعظام وجراح��ة العمود الفق��ري وجراحة 

القلب والجراح��ة التجميلية وجراح��ة الفك، وكذلك 

يف تخصص��ات الباطني��ة والقلب واألعص��اب والجهاز 

الهضم��ي والعناية املركزة والتخدي��ر والطب النفيس 

وطب الطوارئ والكوارث.

وتعاق��دت القوات املس��لحة مع جامع��ة أبوظبي 

إلنش��اء مركز التدري��ب الطبي املي��داين، والذي يعد 

رصح��اً تدريبياً يوف��ر ال��دورات التدريبي��ة القصرية 

لألطقم الطبية عىل مدار العام، كا يوفر املستش��فى 

برامج للتعليم الطبي املستمر واملعتمدة من الجمعية 

األمريكية للتعليم الطبي املستمر، وقد وقعت القوات 

املس��لحة اتفاقية تعاون بني مستشفى زايد العسكري 

وجامع��ة اإلمارات - كلي��ة الطب والعل��وم الصحية، 

تس��مح بأن يق��يض طلب��ة الكلية ف��رتات تدريبية يف 

مستشفى زايد العسكري.

سالح الخدمات الطبية اإلمارايت يف مهامت خارجية
كان��ت املهمة األط��ول للك��وادر الطبية العس��كرية 

اإلماراتية يف كوس��وفو، حيث برز دور األطقم الطبية 

املواطنة يف الخدمات الطبية التي كانت تقدم لشعب 

كوس��وفو، وبرز يف تلك املهمة مشاركة املجندات من 

اإلناث س��واء كطبيبات أم كممرضات، وقامت القوات 

املس��لحة بإعادة تأهيل أحدث املستش��فيات املحلية 

بصورة كاملة، وأطلق عليه مستشفى الشيخ زايد.

ويف العراق، قامت القوات املسلحة متمثلة يف سالح 

الخدم��ات الطبية بإع��ادة تأهيل أحد املستش��فيات 

املدم��رة يف العاصم��ة العراقية بغ��داد، وذلك يف فرتة 

زمنية قياسية، حيث بدأ املستشفى، والذي أطلق عليه 

مستش��فى الشيخ زايد، باستقبال الحاالت املرضية من 

العراقيني بأعداد كبرية. 

أم��ا يف باكس��تان وبعد تعرض البالد هن��اك لزلزال 

مدمر، سارعت القوات املس��لحة وبتوجيهات القيادة 

السياسية الرشيدة مبد يد العون للمترضرين من جراء 

الزلزال ويف وقت قيايس انتقل املستش��فى امليداين إىل 

تقديم الخدمات العالجية املجانية للمناطق املترضرة، 

وقد حاز املستش��فى امليداين الذي افتتح يف باكس��تان 

إشادة دولية كبرية •

املصادر:

- موسوعة الطب العسكري، إعداد: إساعيل 

الحسيني، دار أسامة للنرش، األردن، 2004.

- www.ncbi.nlm.nih.gov

-www.26sep.net

 - http://defense-arab.com

 - http://extranet.icrc.org

 - www1.umn.edu 

- www.alittihad.ae

تأهيل الكوادر املواطنة للمساهمة يف تقديم الخدمات الطبية وفق أحدث املامرسات
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تكتسب القدرة عىل استقبال 

املعلومات واستخدامها أهمية 

فائقة خالل الحروب، وميكنها 

أن تصنع الحد الفاصل بني 

النرص والهزمية. ويف الحقيقة 

فإن انتصار القوات األمريكية 

عىل القوات اليابانية خالل 

الحرب العاملية الثانية يرجع 

إىل قدرة القوات األمريكية 

عىل اعرتاض االتصاالت اليابانية 

وتوظيف املعلومات التي 

تحتويها لصالحها.

ويف الواقع فإن نظم االتصاالت 

العسكرية نعمة ونقمة يف ذات 

الوقت، فهي من ناحية تسمح 

للقادة بتنظيم وتوجيه املجهود 

الحريب، ولكنها يف الوقت نفسه 

ميكن أن تقع يف يد العدو، 

ويستخدمها لرسم إسرتاتيجية 

مضادة.

إعداد:
جورج فهيم

ويف الحقيقة ف��إن اعرتاض االتصاالت العس��كرية وفك 

ش��فرتها أصبح أكرث س��هولة ودقة يف ع��ر الكمبيوتر 

واالنرتن��ت، بالرغ��م من الطيف الواس��ع من وس��ائل 

التشفري والخداع وتغيري األكواد وترددات االتصاالت.

فــوىض االتصــاالت
تفتح أجهزة االتصاالت العس��كرية التقليدية عرب أجهزة 

الرادي��و ثغ��رة ينفذ منه��ا العدو  ليطل��ع عىل الخطط 

العس��كرية والتعلي��ات ويعرف عىل وج��ه الدقة من 

يتح��دث مع م��ن، وبالتايل يصب��ح من الس��هل عليه، 

وخصوصاً عندما تطول فرتات االتصال أن يرسل طائراته 

أو يأمر مدفعيته بإسكات نقاط االتصال النشطة.

وليس هناك ش��ك يف أن أهمية االتصاالت العسكرية 

ازدادت أهمية يف س��احات القتال بسبب تعدد وتنوع 

الوحدات املشاركة يف القتال، واتساع مسارح العمليات 

التي تعم��ل فيها، وحاجتها إىل التنس��يق م��ع القوات 

الحليفة والصديقة.

ويف كث��ري من األحي��ان تتداخل ال��رتددات وتختلط 

رموز االتصال وتتش��ابه األكواد التي تستخدمها األفرع 

املختلفة للقوات املس��لحة، وبطبيعة الحال فإن القضاء 

ع��ىل هذه الف��وىض من خالل اس��تخدام قن��اة اتصال 

موحدة يحد كثرياً من أهمية نظم االتصال العس��كرية، 

ألن��ه يعني أن ش��خصاً واح��داً علي��ه أن يتكلم وعىل 

اآلخرين االس��تاع لحني أن يصيبهم ال��دور، ويتناوبون 

في��ا بينهم دورات الكالم واالس��تاع، وه��ذا يعني أن 

معلومات هامة وحساسة ميكن أن تفقد خالل العملية.

وتزداد األمور تعقيداً يف حالة التحالفات الدولية التي 

تخوض حروباً مش��رتكة يتعني خاللها تنس��يق املجهود 

الح��ريب الربي والبح��ري والجوي بص��ورة كاملة يف ظل 

اختالفات هائلة يف أنظمة التس��لح والعقائد العسكرية 

واإلجراءات والسياس��ات املتبعة والع��ادات والثقافات 

واللغات.

وليس هناك ش��ك يف أن تزويد القوات املحاربة عىل 

مس��توى الرساي��ا والفصائل والكتائب مبع��دات اتصال 

يعني تحمل تكاليف هائلة وإضافة مزيداً من الحمولة 

للعتاد ال��ذي يحملون��ه. ويف املقابل فإن ع��دم تزويد 

القوات بهذه املعدات يعن��ي تعريض أرواحهم للخطر 

والح��د من قدراتهم القتالي��ة والحد من فرص نجاحهم  

يف تحقيق املهام املكلفني بها.

ثــورة االتصــاالت
شهد العامل خالل السنوات القليلة املاضية ثورة حقيقية  

يف الطريق��ة الت��ي يتبادل به��ا الن��اس املعلومات عرب 

وس��ائل التواصل االجتاعي مثل "فيس��بوك" و"تويرت" 

و"انس��تجرام". ونحن نس��تطيع اآلن من أي مكان ويف 

أي وق��ت اس��تخدام هواتفنا الذكية الس��تالم وإرس��ال 

الربيد اإللك��رتوين وإجراء املحادثات الهاتفية، بل ونخرب 

أصدقاؤن��ا مبا نقوم به يف ه��ذه اللحظة وخططنا لبقية 

نظم االتصاالت العسكرية تصنع الفارق بني النرص والهزمية

نسخة عسكرية من »فيسبوك« و»تويـــــــــــــــــرت« لتشارك الصور ومعلومات املعارك
تقلص اخلسائر وترفع الوعي العمليـاتي وحتسن القدرات القتالية



استخدام الطائرات 
بدون طيار لتوسيع 

نطاق التغطية 
الشبكية وتقليل 

االعتماد على األقمار 
الصناعية
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اليوم!.

والس��ؤال الذي يطرح نفسه هو هل ميكن للجيوش 

-الت��ي غالباً ما تعمل يف مناط��ق وعرة ال تتوافر لها أية 

ص��ورة من صور البني��ة التحتي��ة التكنولوجية، وتواجه 

عدو يس��عى حثيثاً العرتاض اتصاالتها والتجسس عليها- 

أن تتوافر لها نفس املزايا التي توفرها لنا مواقع التواصل 

االجتاعي؟. 

وبعبارة أدق هل ميكن أن يكون لدى الجيوش نسخة 

عسكرية من "فيس��بوك" و"تويرت" و"انستجرام" لتبادل 

املعلومات ومش��اركة الصور بصورة فوري��ة بينها وبني 

األفرع األخرى املشاركة يف العمليات، وبينها وبني مراكز 

القيادة والسيطرة؟.

ويف الواق��ع ف��إن ع��دداً م��ن الح��روب ب��دءاً من 

أفغانستان والعراق والصومال وجرينادا أظهرت العيوب 

والثغ��رات الخطرية التي تعاين منها أنظمة االتصاالت يف 

س��احات املعارك. ورمبا كانت ه��ذه العيوب والثغرات 

وراء الربنام��ج ال��ذي ينف��ذه الجيش األمري��ي مبئات 

املليارات من الدوالرات البتكار نظام ش��بي عس��كري  

جديد يتفادى هذه الثغرات ويعرف هذا النظام باس��م 

Warfighter Information Tactical Network: WIN-T

وال��ذي يوصف بأنه العمود الفقري لش��بكة االتصاالت 

التكتيكية يف الجيش األمريي.

وتق��وم رشك��ة General Dynamics C4 بتطوي��ر 

النظام الجديد الذي يعتمد عىل مسارات مختلفة للبث 

بناء عىل التضاريس والبيئة املتوقعة ملسارح العمليات، 

ويتميز النظ��ام الجديد بأن لديه الق��درة عىل التحول 

من قناة إرس��ال إىل أخرى بص��ورة أوتوماتيكية عندما 

تتعطل القناة األوىل. وتكتسب هاتني الخاصيتني أهمية 

فائقة عندما يكون القادة امليدانيني بصدد إعادة تنظيم 

القوات يف ساحة املعركة.

وبنف��س الطريق��ة التي يتبادل به��ا املدنيون الصور 

واملعلومات عرب "فيس��بوك" و"تويرت" س��يكون مبقدور 

العس��كريون تبادل املعلومات والصور حول إحداثيات 

مواقعهم الجغرافية واملواقع املحتملة لتشكيالت العدو 

القريبة، بل وإرس��ال مقاطع فيديو ورس��ائل نصية عرب 

نوع خاص من الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية.  

ونتيجة للقدرات الهائلة التي يوفرها النظام الجديد 

فإن الوع��ي املعلوم��ايت ببيئة العمليات ل��دى القوات 

املحاربة سيتحس��ن بش��دة، وس��يكون مبق��دور هذه 

الق��وات مثالً االتصال بالطائرات بدون طيار التي تحلق 

عىل مقربة منها للقيام بعمليات االس��تطالع والحصول 

مبارشة عىل املعلومات االستخباراتية املتاحة لها.

وميكن للق��وات الربية والبحرية والجوية اس��تخدام 

الحواسيب اللوحية والهواتف الذكية التي تعمل بنظام 

التش��غيل "اندرويد" للدخول عىل الش��بكة والتخاطب 

م��ع الوح��دات املرافق��ة وغرف��ة العملي��ات املركزية 

إلرس��ال التغذية العكسية عن تطور سري املعارك وتلقي 
التعلي��ات الجدي��دة ع��رب الش��بكة الت��ي تعمل عىل 

ترددات مخصصة للعس��كريني فق��ط، وهو وما يضمن 

أمن ورسية االتصاالت الالسلكية. 

ويف الواق��ع فإن البدايات األوىل للنظام الجديد تعود 

إىل ع��ام 1977، عندم��ا أطلق الجي��ش األمريي نظام 

االتصال الراديوي التكتيي املشرتك الذي يعرف اختصاراً 

باس��م JTRs وال��ذي كان يه��دف إىل تبس��يط عملية 

االتصال وتوحيد األجهزة املستخدمة يف عملية االتصال.

ومن الناحية النظرية فإن هذا النظام الذي يس��تند 

إىل برمجي��ات متطورة يتيح اس��تقبال اتصاالت مختلفة 

ال��رتددات يف نفس اللحظ��ة، ولكن بع��د 11 عاماً من 

التطوي��ر ومليارات الدوالرات أوق��ف الجيش األمريي 

هذا النظام بس��بب تجاوز احتياجات القوات األمريكية 

املقاتل��ة للحد االقىص من اإلمكاني��ات التي ميكن لهذا 

النظام توفريها.

قامئــة األولويـــات 
يقول الخرباء العسكريون أن تحديث أنظمة االتصاالت 

يرتب��ع عىل قامئ��ة أولويات الجيوش ع��رب العامل ألنها ال 

تعني فقط رس��م الحدود الفاصل��ة بني النر والهزمية، 

وإمنا أيضاً الحفاظ عىل أراوح الجنود، وتقليص الخسائر 

املادية، وتحس��ني الق��درات القتالي��ة، والحيلولة دون 

تعرض القوات للكائن.

ويؤكد الخرباء العس��كريون إن النظام الجديد يشبه 

أنظمة الشبكات املستخدمة يف الهواتف الذكية التجارية 

التي تعمل من خالل الكوابل والش��بكات األرضية، غري 

أنه��ا تختلف عنها م��ن حيث قدرتها ع��ىل التحول إىل 

نظم االتصال عرب األقار الصناعية، ما يس��مح للقوات 

املحاربة باالتصال حتى يف املناطق الجبلية الوعرة.

وميكن لهذا النظ��ام أن يتيح فرصة للقوات املحاربة 

أن تتب��ادل املعلوم��ات بالص��وت والص��ورة والنصوص 

املكتوبة بصورة فورية، وس��يتيح ه��ذا النظام ألول مرة 

لقادة الفصائل حق الوصول إىل شبكة النطاق العريض.

ويق��ول الخرباء أن برنامج WIN-T يف مرحلة الحقة 

س��يعتمد عىل اس��تخدام الطائرات بدون طيار كنقاط 

دعم فرعية لتوس��يع نطاق التغطية الش��بكية وتقوية 

إشارات اإلرسال، وزيادة اعتادية الشبكة، وتوفر بدائل 

لالتصال عرب االقار الصناعية يف أوقات الذروة.

 WIN-T ويأمل الخرباء العسكريون يف أن يتيح نظام

للق��وات املحاربة الحصول عىل معلوم��ات فورية عن 

تط��ور العملي��ات يف س��احات القت��ال دون أن تضطر 

للعمل انطالقاً من نقاط مراكز قيادة ثابتة، وهذا النوع 

م��ن املعلوم��ات مل يكن متاحاً يف امل��ايض إال من خالل 

غرف العمليات الثابتة أو مراكز العمليات التكتيكية.

ويقول الخرباء العسكريون أن تحسني نظم االتصاالت 

والقدرة عىل تبادل املعلومات سيحس��ن كثرياً من قدرة 

الق��وات املحارب��ة عىل تنس��يق العمالت م��ع األفرع 

األخ��رى والقوات الحليفة والصديق��ة، وبالتايل تقليص 

احتاالت سقوط ضحايا بس��بب النريان الصديقة، كا 

أنها ستحسن من القدرة عىل اتخاذ القرار برسعة.

ويشري املس��ؤولون العس��كريون األمريكيون إىل أن 

املراح��ل األك��رث تطوراً من ش��بكة WIN-T س��تمكن 

قادة القوات من رؤية نف��س الخرائط ومواقع القوات 

ومطالع��ة التقارير والص��ور، كا لو كان��وا متواجدين 

جميعاً عىل األرض يف مكان واحد.

ويضي��ف الخرباء إن النظ��ام الجديد يح��رر القادة 

امليداني��ني من الحاج��ة إىل العمل انطالق��اً من مراكز 

ثابتة، وبالتايل تحس��ني قدراتهم عىل االس��تجابة بشكل 

أرسع للعمليات غري املتوقعة •

نسخة عسكرية من »فيسبوك« و»تويـــــــــــــــــرت« لتشارك الصور ومعلومات املعارك
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TITUS املدرعة املثالية
تضمن قدرة استثنائية على التنقل

من خالل قدرات املدرعة املتنوعة 
التي ترتاوح من نقل املشاة إىل 
الدعم القتايل، ووظائف دعم 
الخدمات القتالية، ومن عمليات 
حفظ السالم إىل مواجهة التمرد، 
تسهم املركبة TITUS يف جلب 
 Nexter التكنولوجيا وبراعة رشكة
إىل قلب العمل العسكري. 
تعترب مركبة نقل املشاة التكتيكية 
 Tactical Infantry Transport
 & Utility System: TITUS
منوذجاً للمركبة املدرعة املدولبة 
الجديدة التي تم كشف النقاب 
 Systems Nexter عنها من قبل
يف معرض DSEI الدويل للدفاع 
واألمن يف سبتمرب 2013، وتم 
 Eurosatory عرضها يف معرض
األخري عام 2014.

إعداد: يل يادف
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تعت��رب  TITUS املركب��ة املدرعة املثالي��ة من تصميم 

Nexter من أجل مواجهة كافة عوائق الحرب الهجينة 

الحديثة.

وتتميز مركبة TITUS املتكاملة بالقدرة عىل تنفيذ 

مهات مثل نقل قوات املشاة، والقتال، والدعم القتايل، 

ووظائ��ف دعم الخدمات القتالية، مب��ا يف ذلك اإلخالء 

الطبي، ونقل البضائع، ومهام حفظ الس��الم، ومكافحة 

التمرد.

اس��تغرق تطوير ه��ذه املركبة املنخفض��ة التكلفة 

نح��و عامني، فهي تجم��ع بني الخ��ربة والتكنولوجيا يف 

مبتكرات رشكة Nexter عرب السنني، مبا يف ذلك دبابات 

 Leclerc Main Battle الرئيس��ية  الحربي��ة  لوكل��ري 

Tank: MBT، ومركبة املش��اة القتالية VBCI، ومدفع 

CAESAR الذايت الدفع، ومدرعة ARAVIS املتعددة 

األغراض والشديدة الحاية.

متنوعة القدرات
تعترب مدرعة TITUS استمراراً لساللة طويلة وشهرية، 

تش��مل مدرع��ات MBT وVBCI وAravis من صنع 

Leclerc، وبالت��ايل فق��د جمعت رشك��ة Nexter فيها 

أفضل خرباته��ا وتقنياتها. وأصبح تح��ت ترف القائد 

التكتيي اآلن مركبة سداس��ية الدف��ع مصممة بحيث 

ميكن تعديلها لتت��الءم مع بيئات متطورة ومتنوعة. إن 

مدرعة TITUS تعد املركبة املدرعة املتنوعة القدرات 

واملهام للقرن الحادي والعرشين. 

 Tatra محمول��ة عىل هي��كل TITUS إن مدرع��ة

الس��دايس الدفع، ومزودة مبحرك قوة 440 حصان )مع 

خي��ار قوة 500 حصان( ما يجعلها تتميز بقدرة فائقة 

ع��ىل مرونة التنق��ل. وهي مغلفة بطبق��ة مدرعة من 

أحدث جيل، من املستوى الثاين إىل املستوى الرابع، كا 

أن TITUS م��زودة بحاية أيضاً ضد األلغام والعبوات 

الناس��فة )حيث ميكنه��ا مقاومة األلغ��ام واملتفجرات 

 Nexter حت��ى وزن 150 كغ(، وذلك من خالل تصميم

Safepro األص��ي )األرضية املعلق��ة، واملقاعد املمتصة 

للطاقة، وغري ذلك(.

إن تدري��ع األمان الواق��ي Safepro يحمي األطراف 

الس��فلية مع مس��ند القدم، والحوض والعمود الفقري 

بنظام مقاعد حاصل عىل براءة اخرتاع، ومس��ند الرأس 

 Safepro والعنق، واألحزمة الرباعية النقاط. إن مقعد

يح��د من الصدمات التي يتعرض لها جندي املش��اة يف 

حالة انفجار ألغام أو عبوات ناسفة.

ميك��ن نقل الوح��دات إىل مي��دان املعرك��ة برسعة 

وأمان. وعالوة عىل ذلك، فإنه للساح للطاقم )السائق، 

واملدفعي، والقائد التكتيي( والفريق عىل منت املدرعة 

باالس��تمرار لفرتة طويلة ع��ىل األرض، إذ تم بذل جهد 

اس��تثنايئ من قبل Nexter لجعل الهيكل صالحاً للبقاء 

فيه عىل نحو مريح.

يوف��ر نظ��ام إدارة مي��دان املعرك��ة Nexter  م��ن 

صن��ع FINDERS مي��زة الوعي الظ��ريف، الذي يعززه 

نظام كامريا محيطي، وروبوت اس��تطالعي، ما يسمح 

بإمكانية ترجل آمن.

التحكم من بعد 
ميكن تجهيز املركبة بأي نوع من أنواع محطات األسلحة 

املواصفات الفنية
• الوزن: 23,000 كجم الوزن القتايل

• الرسعة: 110 كم / سا

• املدى: 700 كم

• األبعاد: الطــول: 7.55 م، العرض: 

2.55 م، االرتفاع: 2.73 م

• التســليح: نســخة املركبة املدرعة 

الناقلــة لألفــراد APC: مدفــع آيل 

واحد عيــار 20 مم، رشــاش واحد 

متحــد املحور عيار 7.62، رشاشــني 

عيار 5.56

Nexter :الرشكة املصممة •

• امللحقــات: حاميــة NBC، أربع 

كامريات، ونظام إدارة املعركة

• الطاقم: 3 + 10 جنود

 املركبة TITUS مزودة بحامية ضد األلغام والعبوات الناسفة
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ذات التحك��م عن بعد من عي��ار 7.62 مم إىل عيار 20 

مم، وقاذفات قنابل عيار 40 مم، وذلك حسب مستوى 

التهديد ونوع املهمة.

يتم قرن األسلحة بأجهزة استشعار حرارية وكاشفات 

املدى بأش��عة الليزر. وميكن تركيب اثنني من الرشاشات 

الخفيف��ة اختيارياً عىل الجزء العل��وي الخلفي. كا تم 

دمج املركبة بالكامل داخل ش��بكة القيادة والس��يطرة 

واالتصاالت والحواسيب واالس��تخبارات وإدارة املعركة 

C4I من خالل تكنولوجيا Vetronics من أحدث جيل.

ميكن تجهيز الس��يارة بنظ��ام الحاية م��ن القنابل 

 Nexter م��ن صن��ع PG Guard ًاملوجه��ة صاروخي��ا

املالكة لرباءة االخرتاع، وهو يتميز بالقدرة عىل صد أربع 

إطالقات نار لكل مرت مربع. 

يعترب تصمي��م Nexter TITUS ش��بيهاً مبركبة من 

صن��ف MRAP بوجود املح��رك يف املقدمة، ومقصورة 

الطاقم يف الوس��ط، ومنطقة الجن��ود يف الخلف. ويوفر 

الجزء األمامي م��ن املركبة والنوافذ الحاية ضد إطالق 

األسلحة الصغرية وشظايا القذائف.

وق��د تم تجهي��ز الج��زء األمامي من بدن الس��فينة 

بزجاج أمامي كبري يضمن للطاقم رؤية واسعة يف األمام. 

يوج��د باب واحد ع��ىل كل جانب يف الجزء األمامي من 

جس��م املدرعة. وقد تم تجهيز كل جانب من مقصورة 

الجن��ود بثالث نوافذ مض��ادة للرصاص صغرية وفتحات 

إلطالق النار، تكون مغطاة عندما يتم تركيب درع إضايف 

عىل املركبة.

 TITUS يدخل جند املش��اة ويخرجون م��ن مدرعة

Nexter ع��رب الب��اب الخلف��ي الذي يفتح إىل األس��فل 

هيدروليكياً.

تتمي��ز Nexter TITUS بقدرة فائق��ة عىل التنقل 

من خ��الل هيكلها من ط��راز Tatra الس��دايس الدفع، 

إىل جانب وجود مح��رك Cummins قوة 440 حصان. 

ومتتل��ك املركبة نظ��ام توجيه أمام��ي وخلفي مع نظام 

ناق��ل للحركية آيل من ط��راز Allison بنظام دفع 6×4 

ع��ىل الطرق ونظام دفع س��دايس كامل عىل التضاريس 

الصعبة.

الرسعة 
ميكن تش��غيل مدرعة TITUS برسعة الطريق القصوى 

وهي 110 كم / سا مع حد أقىص ملدى السري 700 كلم. 

وميكنه��ا عبور خطوة عمودية مبق��دار 650 مم وعمق 

اجتي��از 1.2 م من دون إعداد. كا أن املركبة قادرة عىل 

عب��ور منحدرات بنس��بة انحدار يص��ل إىل 60 يف املائة 

وانحدار جانبي بنسبة تصل إىل 30 يف املائة.

واملركبة املدرعة املدولبة مثبتة عىل هيكل س��دايس 

الدف��ع من ط��راز Tatra. ويبلغ ط��ول املركبة 7.55 م، 

وعرضها 2.55 م، وارتفاعها 2.73 م.

ال��وزن القتايل ملدرعة TITUS ه��و 23 طن، وميكن 

زيادت��ه إىل 27 طن اختيارياً عن طريق اس��تبدال حيز 

األمتعة البال��غ 4 ط. والحجم الداخي للمركبة هو أكرث 

من 14 م3 مبا يف ذلك 4 م3 لحيز التخزين.

ميكن للقوات النزول من املركبة باس��تخدام سلم يتم 

تش��غيله بالطاقة، مزود بدرجة لألرض بارتفاع 280 مم 

كح��د أدىن، يقع يف الج��زء الخلفي من جس��م املركبة، 

ما يس��هل الخروج والدخول عىل حد س��واء، وبإمكان 

الس��ائق واملدفعي الخروج من أبواب جانبية موجودة 

قرب املقدمة.

ت��م تصمي��م املركب��ة باثنني م��ن فتحات الس��قف 

الخلفي��ة، كا تم تركي��ب خزان داخل الس��يارة لتوفري 

املياه الصالحة للرشب.

املواصفات
ميك��ن تصمي��م TITUS بحي��ث تكون مالمئ��ة لتنفيذ 

مجموعة متنوعة من املهام العس��كرية وذلك حس��ب 

ش��دة املهمة. وميكن تعديل تصميمها الستيعاب محطة 

أس��لحة يتم التحكم بها ع��ن بعد RCWS مقاس 7.62 

مم، وحاية من املس��توى الثاين، وحاجز أمامي، وشفرة 

البلدوزر وأسلحة غري مميتة للبيئات األقل شدة. 

ميكن تعديل تصميمها الس��تيعاب محطة أسلحة يتم 

التحك��م بها عن بع��د RCWS مق��اس 12.7  م أو 20 

مم، وقاذفات قنابل عيار 40 مم، وحاية من املس��توى 

الثالث، وأجهزة تشويش، وكاشفات إطالق نار يف الحرب 

التقليدية.

وميك��ن أيضاً تعدي��ل املركبة الس��تيعاب بنادق آلية 

خفيفة إضافية عىل ظهرها، وحاية من املستوى الرابع، 

 ،RPG وحاجز مدرع للحاية م��ن القذائف صاروخية

إضافة إىل دروع عىل النواف��ذ وقواطع كابالت ملكافحة 

التمرد والعمليات العسكرية يف املناطق العمرانية.

 Nexter TITUS وتش��مل املتغريات األخرى ملركبة

مركبة التقاط الهدف، ومركز قيادة، وس��يارة إس��عاف، 

ومركبة ه��اون ذاتية الحركة عي��ار 120  مم مع بدائل 

أخرى مثل املناطق العمرانية، ودعم القدرة عىل التنقل، 

ومركبات القطر وإعادة اإلمداد املتاحة عند الطلب•

ميكن التحكم بتصميم شكل املدرعة بحيث تالئم مجموعة متنوعة من املهامت العسكرية

TITUS مركبة مدرعة متنوعة القدرات واملهام للقرن الحادي والعرشين
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عنوان ملرحلة جديدة يف مسرية البناء والتمكني يف اإلمارات

كتاب

انطالقاً من حرص القوات املس��لحة عىل 
أن يواكب التطور العلمي ألبنائها مس��رة 
التط��ور التكنولوج��ي والتقن��ي يف مجال 
التس��ليح وغره، وترجمة لخطط التنمية 
البرشية الطموحة الت��ي تعد إحدى أبرز 
س��ات مرحلة التمكني بقي��ادة صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئي��س الدول��ة القائ��د األع��ىل للقوات 
املسلحة، حفظه الله، أصدرت مجلة "درع 
الوطن" ووفق خطتها االس��راتيجية كتاباً 
جدي��داً بعنوان "قان��ون الخدمة الوطنية 
وتعزي��ز الهوية" يقع يف نحو 170 صفحة 
ش��ارك فيه نخب��ة من أبرز صن��اع القرار 

واألكادمييني والباحثني واإلعالميني. 

التحدي��ات التي تواجه الهوي��ة الوطنية يف 
اإلمارات

تناول محم��د أحمد املر رئيس املجلس الوطني 
االتحادي يف ورقت��ه ضمن الكتاب تحت عنوان 
"التحدي��ات الت��ي تواج��ه الهوي��ة الوطنية يف 
اإلمارات العربية املتحدة" أهمية قضية الهوية 
الوطني��ة التي تع��د واحدة من أه��م القضايا 
الوطني��ة يف ظ��ل التحدي��ات املتعاظم��ة التي 
تواجه استقرار األوطان ومناء الشعوب واستثار 
طاقات الدولة ومواردها البرشية واالقتصادية. 

وترشي��ف  تكلي��ف  الوطني��ة:  الخدم��ة 
ومسؤولية

وش�دد اللواء الركن طيار أحمد ب��ن طحن����ون 
الوطني��ة  آل نهي��ان رئي��س هيئ��ة الخدم��ة 
واالحتياطية يف ورقته بعنوان "الخدمة الوطنية 
تكلي��ف وترشيف ومس��ؤولية" ع��ىل أن دولة 
اإلمارات العربية املتحدة دولة تؤمن بالحريات 
وتن��ارص الح��ق وتدع��م القضاي��ا اإلنس��انية 
واالجتاعية وتتمس��ك بحقها يف املحافظة عىل 
س��يادة أراضيها وحايتها من أي اعتداءات، ال 
ق��در الله، ولديها نهج راس��خ يقوم عىل االتزان 
واالعتدال، إضافة إىل أنها دولة مؤثرة يف االقتصاد 
العاملي بس��بب موقعها االس��راتيجي املهم وما 

متتلك من موارد وثروات مادية وبرشية . 

وأش��ار إىل أنه متاش��ياً مع النه��ج الحكومي 
الذي يرتكز ع��ىل حق الدولة يف حاية أراضيها 
وتعزي��ز قدراته��ا الدفاعية واالس��تثار األمثل 
للعنرص البرشي صدر القانون االتحادي رقم )6( 
لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية 

والذي جاء بعد دراسات عميقة.

 التأثريات االجتامعية والثقافية والرتبوية
وقال��ت الدكتورة أم��ل القبي��ي النائب األول 
لرئيس املجلس الوطني االتحادي عضو املجلس 
التنفي��ذي إلم��ارة أبوظبي مدير ع��ام مجلس 
أبوظبي للتعلي��م حول "التأث��رات االجتاعية 
والثقافي��ة والربوية لقانون الخدم��ة الوطنية 
بدول��ة اإلمارات العربية املتحدة"، "لقد أتيح يل 
فهم القانون من خالل النقاش��ات املوس��عة يف 
املجلس الوطني االتحادي متهيداً إلقرار القانون، 
وكذلك أتيح يل النظر إىل االنعكاسات املجتمعية 
كوين رئيس��ة لجن��ة قطاع التنمي��ة االجتاعية 
باملجلس التنفي��ذي إلمارة أبوظب��ي، كا أتيح 
يل االط��الع عىل التأثرات الربوية للقانون كوين 
مديراً عام��اً ملجلس أبوظب��ي للتعليم نظراً إىل 
اهتام املجلس باآلث��ار العملية الربوية وليس 

أدواتها وآلياتها فقط".

األمني��ة  التأث��ريات  الوطني��ة:  الخدم��ة 
والعسكرية

أش��ار الل��واء الرك��ن طيار رش��اد محمد س��امل 
الس��عدي قائد كلية الدفاع الوطن��ي يف ورقته 
ضم��ن الكت��اب بعن��وان "الخدم��ة الوطني��ة: 
التأثرات األمنية والعسكرية" إىل أن شهر يونيو 
2014 شهد حدثاً تاريخياً يف دولة اإلمارات متثل 
يف إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات 
املس��لحة، حفظه الله، القان��ون االتحادي رقم 
)6( بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، منوهاً 
بأن القانون لقي ترحيباً كبراً من جميع الرشائح 
يف مجتم��ع اإلم��ارات فقد جاء القان��ون ليلبي 
تطلعات الش��باب اإلم��ارايت إىل خدمة وطنهم 
والتعبر عن الحب الكبر للقيادة والوطن فضالً 
ع��ن أنه أس��هم يف تعزيز ثق��ة اإلماراتيني كافة 
بقيادتهم الرش��يدة التي تس��ترشف املس��تقبل 

هذا الكتاب

دامئاً وتس��عى إىل متكني الدول��ة وتحصينها يف 
وجه التحديات الكبرة التي تلقي بظاللها عىل 

منطقتنا كلها.

الخدم��ة الوطني��ة وتعزيز القوة الش��املة 
للدولة

م��ن جانبه أك��د الدكتور ع��ي النعيمي مدير 
جامعة اإلمارات العربي��ة املتحدة خالل ورقته 
يف الكتاب بعن��وان "الخدم��ة الوطنية وتعزيز 
الق��وة الش��املة للدول��ة" أن قان��ون الخدمة 
الوطنية واالحتياطي��ة عنوان ملرحلة جديدة يف 
مسرة البناء والتمكني يف دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة ألن هذا القانون جاء بصيغة ش��املة 
ليجس��د ما ينبغي أن يتواف��ر لدى أبناء الوطن 
وبنات��ه من وع��ي وانتاء ومي��ول واتجاهات 
تجعله��م فاعل��ني ومؤدي��ن ألدوار إيجابية يف 
بناء الوطن واملحافظة عىل مكتس��باته وحاية 

منجزاته. 

اسم الكتاب :

جهة اإلصدار:

سنةاإلصدار:

عدد الصفحات:

قانون الخدمة الوطنية 
وتعزيز الهوية

القيادة العامة للقوات 
املسلحة/مديرية التوجيه 
املعنوي/مجلة درع الوطن

2014
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بني التطبيق والرؤية االسرتاتيجية
وأكد الدكت��ور عي محمد الخ��وري مدير عام 
هيئة اإلم��ارات للهوية يف ورقته حول "الخدمة 
الوطني��ة واالحتياطية ب��ني التطبي��ق والرؤية 
االس��راتيجية" إن كل مجتمع يحتاج إىل حاية 
حارضه ومس��تقبله ومكتس��باته الوطنية وهي 
مهم��ة ال تق��ع عىل عات��ق من ميته��ن العمل 
العس��كري فقط، بل متتد لتشمل أبناء املجتمع 
كاف��ة والس��يا أن األمن ب��ات مطلباً أساس��ياً 
لتحقيق التنمية ألن التنمية واالستقرار يرتبطان 
بش��كل وثيق مبدى توافر مقوم��ات األمن، أي 
أن فاعلي��ة األف��راد يف مجتمعاتهم تعتمد عىل 
مدى ش��عورهم بالطأمنينة سواء عىل أنفسهم 

وأرسهم أو عىل ممتلكاتهم.

ركائز الهوية الوطنية يف اإلمارات
وأش��ار الدكتور عي بن متيم املستش��ار الثقايف 
واإلعالمي مبكتب س��مو نائ��ب رئيس املجلس 
التنفيذي إلمارة أبوظبي أمني عام جائزة الشيخ 
زايد للكتاب رئيس تحري��ر موقع 24 اإلخباري 
يف ورقته حول "ركائ��ز الهوية الوطنية يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة" إىل أن أهمية قانون 
الخدمة الوطنية الذي كان وليد الرؤية الحكيمة 
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس الدولة، حفظ��ه الله، من األمثلة املضيئة 
الت��ي تلتقي فيه��ا رؤية الحاكم م��ع تطلعات 

اإلماراتيني.

تحديات الهوية الوطنية 
كا أكدت الدكتورة مريم لوتاه أس��تاذ مشارك 
بقس��م العل��وم السياس��ية بجامع��ة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة يف ورقتها "تحدي��ات الهوية 

حممد املر: قضية 
الهوية الوطنية 

من أهم القضايا 
الوطنية يف ظل 

التحديات املتعاظمة 
التي تواجه استقرار 

األوطان ومناء 
الشعوب

الوطنية يف زم��ن العوملة الثقافي��ة" أن الهوية 
الثقافي��ة ألي أم��ة ه��ي خصائصها وس��اتها 
وثوابتها املش��ركة وقيمها وعاداتها وس��لوكاتها 

التي متيزها عن غرها من األمم.

األساس الديني للخدمة الوطنية
وقال الدكتور فاروق حادة املستش��ار الديني 
بدي��وان ويل عه��د أبوظب��ي يف ورق��ة ح��ول 
"األس��اس الديني للخدم��ة الوطنية" إن خدمة 
الوط��ن والدفاع عنه والحفاظ عىل مكتس��باته 
والس��عي الدائم إىل ترقيت��ه ورفعته من األمور 
الجوهري��ة يف الدين اإلس��المي ألنه��ا مرتبطة 
بالوجود ومس��تندة إىل الفط��رة، فمن الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها حب الذات والوجود 
واالس��تمرار وهذا أصل لحب األهل والعش��رة 

والقبيلة والوطن وهذا الحب يس��تلزم الحفاظ 
عليهم والدفاع عنهم. 

القوات املس��لحة يف دعم الهوي��ة الوطنية 
للدول

كا أك��د الفريق متقاعد مارك��و جوهاين كويل 
املستش��ار مبكتب س��مو نائب القائ��د األعىل 
للق��وات املس��لحة يف ورقة بعن��وان " القوات 
املس��لحة يف دع��م الهوي��ة الوطني��ة لل��دول: 
جمهورية فنلندا الش��عبية منوذج��اً" إن فنلندا 
تتميز جيداً يف أوس��اط املؤسس��ات العسكرية 
بإرادة قوية للغاية للدف��اع عن الوطن، منوهاً 
ب��أن نس��بة املواطنني الذك��ور الذي��ن يؤدون 
خدمتهم العس��كرية القامئة ع��ىل التجنيد هي 
األع��ىل يف أوروبا وهذه هي الحال حتى عندما 
تكون هن��اك خدم��ة مدنية بديل��ة والتي قد 
يختارها أي ف��رد يف أي وقت من األوقات قبل 

الخدمة العسكرية أو يف أثنائها أو بعدها. 

الخدمة العسكرية اإللزامية
وأكد الدكت��ور ناثان جورج تورونتو عضو هيئة 
التدريس بكلية الدف��اع الوطني يف ورقة حول 
"الخدمة العس��كرية اإللزامي��ة: بعض الدروس 
املس��تفادة من التاريخ" أنه يف عرص تتخىل فيه 
معظ��م الدول ع��ن التجنيد فإنه م��ن دواعي 
اإلش��ادة بروح االبت��كار لدولة اإلمارات س��نها 
قانون الخدمة العس��كرية الوطني��ة، وإذا كان 
التاري��خ دلي��الً هنا فمن املرج��ح أن تكون مثة 
تحديات ولكنها ليس عصية عىل الحل ويكمن 

املفتاح يف تفاصيل الربنامج •

درع الوطن و43 عامًا من العطاء يف مسرية الوطن
بص��دور العدد 511 أغس��طس 2014 من درع الوطن تكون املجلة ق��د أكملت 43 عاماً انطلقت خاللها 
كمن��ارة إعالمي��ة بارزة حيث كانت تحظى مبتابعة واهتام ودعم املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن 
س��لطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، وأس��همت بدور حيوي يف مس��رة تأس��يس وبناء االتحاد وتعميق 
فكرته وأهدافه النبيلة يف نفوس أبناء الوطن وحثهم عىل الحفاظ عليه. مع شحذ الهمم من أجل العمل 
والعطاء وااللتفاف والتالحم مع قيادتهم الرش��يدة، إلنجاز ملحمة البناء والتنمية وتحقيق نهضة الوطن 

وتقدمه.
كا لعبت املجلة دوراً محورياً مهاً يف ترس��يخ االنتاء الوطني ومتابعة وإبراز وتوثيق منجزات املسرة 
االتحادي��ة وعكس��ت صورة صادقة لهذه املنجزات ع��ىل الصعيدين املحي والعامل��ي، وواكبت بالكلمة 

والصورة كل مواقع وميادين العمل الوطني.
كا قامت بدور رئيس مشهود يف متابعة وتوثيق االنجازات املهمة التي حققتها القوات املسلحة.
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روميــــل »ثعلـــب الصحــراء«
البطـــل الذي مــــات منتحــــرًا

من التاريخ

إروين جوها نيس إيوجني روميل )15 نوفمرب 

1891 – 14 أكتوبر 1944( اشتهر بلقب ثعلب 

الصحراء Wusten Fuchs واكتسب روميل 

احرتام القوات التي عملت تحت إمرته كام 

اكتسب احرتام أعدائه.

إعداد: حممد املشرف خليفة
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نال روميل عدداً من أعىل األوس��مة تقديراً لش��جاعته 

خ��ال الحرب العاملي��ة األوىل كام نال أعظم األوس��مة 

خ��ال حربه يف الجبه��ة اإليطالية، وع��رف بحنكته يف 

قيادة فرقة النمور السابعة خال غزو فرنسا عام 1940، 

وكانت قيادته الناجحة يف حملة ش��امل أفريقيا، وتوليه 

قيادة القوات األملانية واإليطالية خال هذه الحملة قد 

أكس��بته س��معة كأحد القادة العظام، وأكتسب بسبب 

دهائ��ه لقب "ثعل��ب الصحراء"، مام هي��أ له فيام بعد 

قي��ادة القوات األملانية ضد الحلف��اء يف غزو نورماندي، 

خال الحرب العاملية الثانية.

واعت��ر رومي��ل قائداً محرتفاً، وإنس��انياً يف س��لوكه، 

ولهذا مل يح��دث أن اتهم خال قيادت��ه فيلق الصحراء 

بجرائم حرب ذلك ألنه كان يعامل أرساه بإنسانية، وكان 

يتجاهل أي أوامر تصدر إلي��ه لقتل األرسى من الجنود 

أو املدنيني.

بداية حياة
كان رومي��ل يأم��ل يف أن يتحول إىل مهن��دس، ولكن ما 

أن بل��ع الثامنة عرشة من عمره حتى اس��تجاب لرغبة 

والده والتحق بفرقة املشاة، ثم ألحق مبدرسة املرشحني 

ليتخرج يف 15 نوفمر 1911، ويف يناير من عام 1912 تم 

تعيينه ضابطاً برتبة مازم.

خال الح��رب العاملية األوىل قاتل روميل يف فرنس��ا 

ثم يف كل من رومانيا وإيطاليا واكتسب سمعة كمقاتل 

ش��جاع يتميز باتخاذ قرارات تكتيكية رسيعة، ويستفيد 

من ارتباك العدو، وقد منح لبس��الته الصليب الحديدي 

م��ن الدرج��ة الثانية عام 1914، ثم م��ن الدرجة األوىل 

عام 1915، واكتسب نجاحاً من خال قيادة مجموعات 

صغرية والتس��لل بها عر الخطوط تح��ت جنح الظام، 

والتحرك رسيعاً إىل ما خلف خطوط العدو وشن هجوم 

يفاجئ العدو.

يف عام 1918 تسلم "صليب فارس" أحد أعىل األوسمة 

األملاني��ة الذي يقابله: صليب فكتوريا، ووس��ام الرشف، 

وذلك لقيادته قوة والقتال مبعركة اسونزو بجبال األلب، 

وقد أصيب روميل ثاث مرات خال الحرب.

بني حربني عامليتني
قاد روميل رسية مشاة، ثم عني معلامً ومدرباً يف مدرسة 

املشاة مبنطقة دريسدن من 1933-1929، وكتب خال 

ذلك كتابه: "مرجع للضباط وحول تدريب املش��اة"، ثم 

أصدر كتاباً عن هجوم املش��اة مستفيداً من تجربته يف 

الحرب وماحظاته خالها.

يف ع��ام 1933 كلف بقي��ادة كتيبة وكان��ت فرصته 

ليلتقي بهتلر ألول مرة، وكتب روميل بعد ذلك مذكراته 

الحربي��ة وقد أعجب هتل��ر بهذه املذك��رات، ويف عام 

1935 ت��م تعيني رومي��ل يف فرع م��ن وزارة الحرب له 

صلة بش��باب هتلر Hitler Youth، ثم إىل مركز قيادة 

الرياضة العس��كرية املس��ؤولة عن أنشطة القوات شبه 

العس��كرية، ومتارين الرماية، ويف عام 1938 وقد أصبح 

رومي��ل يف منصب أكر وبرتبة املقدم ت��م تعيينه قائداً 

لألكادميية الحربية، وق��رر هتلر بعد ذلك تعيني روميل 

لقيادة الكتيبة املوكل إليها حامية هتلر ش��خصياً، وكان 

يرافق هذه الكتيبة أينام ذهب هتلر بالقطار املخصص 

له، وهن��ا تعرف روميل ع��ىل جوزيف جوبل��ز الوزير 

املسؤول عن الدعاية.

الحرب العاملية الثانية
ظ��ل روميل مع هتلر م��ع بداية الح��رب، وخال غزو 

بولن��دا. ثم عاد إىل برل��ني لينظم األمن خ��ال العرض 

العسكري لهتلر مبناس��بة انتصاره يف بولندا، وحني سأل 

هتل��ر روميل عن رغبته يف تويل أية قيادة. فضل روميل 

قيادة "الفرقة الس��ابعة"، وكان جنوده يشكون يف مدى 

قدرته عىل قيادة وحدة ميكانيكية، ولكنه كعادته فاجأ 

الجمي��ع بنجاحه فق��د كان خبرياً من الح��رب العاملية 

األوىل يف عنرصي املفاج��أة واملناورة، وفد عرفت فرقته 

خال غزو فرنس��ا عام 1940 باسم الفرقة الشبح نسبة 

لرسعتها يف الهجوم والتقدم.

شامل أفريقيا 1941 – 1943 
شهدت الصحراء الغربية أول هجوم لروميل يف الفرتة ما 

ب��ني 24 مارس 15- يونيو لعام 1941، ونتيجة لنجاحات 

روميل تم ترفيعه لرتبة اللواء وكانت سمعته قد سبقته 

كقائد للقوة املتحركة، ويف 6 فراير لعام 1941 تم تعيينه 

قائ��داً للفرقة األفريقية - األملانية وتم تكليفها بالذهاب 

إىل ليبيا ملساعدة القوات اإليطالية التي تعرضت لهزمية 

م��ن قبل قوات الكومنولث، ونجاحه يف ش��امل أفريقيا 

أكسب روميل لقب " ثعلب الصحراء" من قبل الصحافة 

الريطانية.

نال روميل 
عددًا من أعلى 

األوسمة تقديرًا 
لشجاعته خالل 
احلرب العاملية 

األوىل كما نال 
أعظم األوسمة 

خالل حربه يف 
اجلبهة اإليطالية
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يف 15 يوني��و وصل��ت ق��وات املحور الس��احل ملنع 

ه��روب ق��وات دول الكومنولث، واس��تطاع روميل أن 

يتحرك إىل طرق مس��تفيداً من اضطراب العدو وس��وء 

تنظيمه، ومتكن روميل من إس��قاط طرق يف يوم واحد 

كام اس��تطاع أرس 33000 من ح��امة املدينة، والحصول 

عىل مؤن انجليزية، ومل يكن قد س��قط مثل هذا العدد 

من الجنود الريطانيني إال يف سنغافورة، ورسعان ما أمر 

 .Field Marshal هتل��ر برتفيع روميل إىل رتبة املش��ري

ويف الرابع من نوفمر هاج��م مونتجمري قوات روميل 

بقوة 500 دباب��ة يف مواجهة عرشين مام اضطر روميل 

للرتاج��ع، ويف الخام��س من الش��هر تلق��ى روميل أمراً 

من هتلر باالنس��حاب، وأحس روميل بأن هتلر ال يعبأ 

بجن��وده وب��دأت من ث��م ثقته تقل يف هتل��ر، وعندما 

اس��تدعى روميل عام 1943 كان يش��عر بامل��رارة تجاه 

هتلر ولكن ظل يعتمد عىل دعمه له سياسياً.

نهاية حملة أفريقيا
عندما حاول روميل االنسحاب بقواته قبل أن يعرقل ذلك 

الريطاني��ون اضط��ر لخوض مع��ارك جانبي��ة، وأنقذه 

س��قوط األمطار وظل ينس��حب تجاه تونس ودافع عن 

موقعه ألنه إذا ح��اول أخذ موقف املدافع فإن الحلفاء 

كانوا س��يدمرون قوات��ه، ولكن االنس��حاب أنقذ قواته 

وبوصوله إىل تونس حز يف نفس��ه وجود الفرقة األملانية 

الع��ارشة إذا لو كانت مع��ه لقاتل يف العلمني، ومع هذا 

استطاع من تونس مواجهة بعض القوات األمريكية التي 

حاولت قطع خطوط إمداداته، وألحق بها خسائر كبرية 

يف منطق��ة مم��ر القرصين يف فراير، وكان��ت تلك آخر 

انتص��ارات روميل وأول معركة له مع القوات املس��لحة 

األمريكية.

يف الثالث والعرشين من فراير تشكلت فرقة أفريقية 

جديدة وت��وىل روميل قيادتها، وكانت آخر مش��اركات 

رومي��ل يف أفريقيا يف الس��ادس من م��ارس لعام 1943 

عندما هاجم الجيش الثامن الريطاين، ويف التاس��ع من 

ش��هر مارس عاد روميل إىل أملانيا، وح��اول إقناع هتلر 

بحقيق��ة التغريات التي بدأت تحدث، ولكنه مل ينجح يف 

إقناع��ه، ومل يعد روميل ثاني��ة ألفريقيا، رغم أن الحرب 

ظلت دائرة لحوايل ش��هرين بعد ذلك، ويف الثالث عرش 

من مايو سلم الجرنال مييس ما تبقى من الفرقة األملانية 

األفريقية للحلفاء.

إيطاليا 1943
يف الي�����وم الثالث والعش����رين م���ن ش��ه��ر يولي��و 

1943 انتق����ل رومي��ل لليون����ان كق��ائد ملجم��وع�ة 

Army Group E ملواجه��ة هج��وم محتمل لس��احل 

اليونان من قبل الريطانيني غري أن هذا مل يحدث، وعاد 

روميل يف 17 أغسطس إىل أملانيا ومنها إىل شامل إيطاليا 

إلعداد خط دفاعي، ومنها إىل نورماندي يف فرنسا لحامية 

الس��احل الفرنيس ضد هجوم محتمل من قبل الحلفاء، 

وكان رومي��ل بحكم خرته يف ش��امل أفريقيا يعتقد أن 

الفرص��ة املتاحة ل��رب الحلفاء هي من��ع أي نزول يف 

الساحل، حتى ال تتمكن قوات الحلفاء من إيجاد موضع 

قدم لغزو نورماندي، مع العمل عىل وضع دفاعات عند 

الساحل. غري أن هذا االقرتاح مل يؤخذ به وكانت النتيجة 

نزول الحلفاء يف نورماندي كام توقع روميل.

يف 17 من يولي��و 1944 كان روميل عائداً من إحدى 

الزي��ارات لبعض املواقع، وحاول الس��ائق أن يبعد من 

الش��ارع الرئي��يس ولك��ن طلقة من رش��اش أصابت يد 

السائق واصطدمت السيارة بشجرة، وسقط روميل من 

الس��يارة وأصيب بج��روح يف الجانب األيرس من وجهه، 

ورأسه ونقل عىل أثر ذلك للمستشفى.

بني محاولة قتل هتلر وانتحار روميل
كان روميل قد أيد إبعاد هتلر ال قتله إذ اعتر أن اغتيال 

هتلر قد يقود إىل حرب أهلية يف أملانيا والنمسا، ويكفي 

اعتقاله ومحاكمته عن ما ارتكب من جرائم، ونجا هتلر 

وتم اعتقال املتآمرين واعرتف أحد املتآمرين بأن روميل 

كان مش��رتكاً، وذهب رجال الجس��تابو "املخابرات" إىل 

منزل روميل واحتج��زوه، وقررت املحكمة إدانة روميل 

بالتآم��ر ولكن هتلر أح��س بأن إدانة رومي��ل بالخيانة 

س��تؤثر يف الروح املعنوية للجن��ود ويف جبهات القتال، 

ولهذا قرر هتلر أن مينح روميل فرصة لانتحار بدالً من 

مواجهة املحكمة كام وأن عائلته ستعاين إذا حكم عليه، 

ولكن يف حالة االنتحار س��تمنح العائلة معاشاً، وستقام 

له مراسم الجنازة باعتبار أنه مات كبطل، واختار روميل 

االنتحار، وتجرع الس��م "السايونايد" وبعد عرش دقائق 

اتصل أحدهم بزوجته ليعلمها بوفاته •

معركة العلمين الثانية

حييرب العلمني أو معركيية العلمييني الثانية هي 
املعركيية التي وقعييت يف العلمني التي تبعد 90 
كيلو مرت عن اإلسكندرية وتقع قرب أرض املعركة 

بلدة العلمني.
معركيية العلمني هي ميين أهم معييارك التحول 
يف الحرب العاملية الثانية والتي كانت بني القوات 
روميل وبييني  أملانية واإليطالية بقيادة إروييين 
مونتغمري يف  القوات الربيطانية بقيادة برنييارد 
نوفمييرب عييام 1942. وكانييت من أهييم معارك 
الدبابات عىل مدار التاريخ وبعد انتصار القوات 
األملانييية يف معييارك الصحراء، وكانت املشييكلة 
عند األملييان هو النقص الكبري يف الوقود بسييب 
اغراق الربيطانيني لحامليية النفط اإليطالية مام 
شييل حركة تقييدم الدبابات وبالتايل اسييتطاعت 
القييوات الربيطانييية طردهييم إىل ليبيييا، ومن 
كل أفريقيا وصوالً إىل مالطا. وتعد هذه املعركة 
بداية الخسييائر التي لحقت باألملييان يف الحرب 

العاملية الثانية.

اعترب روميل قائداً محرتفاً وإنسانياً يف سلوكه 
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تنفيذ اإلسرتاتيجية: 
عناصر القوة الوطنية

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية

تعترب االسييرتاتيجيات عدمييية الفائدة دون تنفيذ فعييال، ولذلك فإن القادة االسييرتاتيجيني بحاجة إىل فهم 
أدوات القييوة الوطنية والطرق التي ميكن أن تسييتخدم لتنفيذ السياسييات. وأفضل تعريف للقوة الوطنية 
هو تعريف جوزيف س. ناي االبن، بأنها "القدرة عىل التأثري يف النتائج التي تريدها، وإذا لزم األمر، لتغيري 
سييلوك اآلخرين لتحقيق ذلك." واألغلب أن التنفيذ عىل املسييتوى الوطني ينطوي عىل واحدة أو أكرث من 

أربع أدوات رئيسية للقوة: الدبلوماسية واالقتصاد واملؤسسة العسكرية واملعلومات.
فالدبلوماسييية هي اإلدارة املسييتمرة للمفاوضات فيام يتعلق مبجموعة القضايا الوطنية كلها بني ممثيل 
الييدول. ويتم عادة التفاوض عىل املعاهدات الدولية بواسييطة الدبلوماسيييني قبييل إقرارها من قبل القادة 
الوطنيني. وميثل الدبلوماسيييون دولهم من خالل سييفارات يف جميع أنحاء العامل وداخل املنظامت الدولية، 
والحفيياظ عىل الحوار الذي يهيمن عييىل العالقات الخارجية؛ أما توقف الدبلوماسييية فإنه يؤدي عادة إىل 
النزاع. وعىل صعيد أقل رسمية فإن الدبلوماسية تستخدم اللباقة لكسب ميزة إسرتاتيجية، أو إليجاد حلول 

مقبولة للتحديات الوطنية.
أما القوة االقتصادية الوطنية فهي تخصيص املوارد، وتوزيع حصص السييلع والخدمات، ألسييباب تتعلق 
بالسياسة أو لتعزيز األهداف الوطنية. وقد يشمل ذلك الضغوط االقتصادية أو العقوبات، فضالً عن حوافز 
اقتصادية؛ مثل املسيياعدات والعالقات التجارية املواتية. ويتم التحكم باألداة االقتصادية للسييلطة الوطنية 
جزئياً فحسييب من قبل األجهزة الحكومية، والواقع أن القطاع الخاص )قطاع األعامل( ميلك قوة اقتصادية 
كربى من خالل االسييتثامر والتجارة الخارجيني، اللذين قد ال يخضعان لضوابط وطنية، ومع ذلك فإن القوة 

االقتصادية، بالنسبة للعديد من الدول، هي أداتها األكرث تأثرياً يف فن الحكم. 
تعترب القوة العسييكرية أكرث من مجموع القوات املسييلحة للدولة. وينبغي أن تشييمل القوة العسكرية 
قدرات االسييتخبارات واملراقبة ومبيعات األسلحة، والتدريب العسكري الدويل والتعليم والقدرات األخرى 
املشييابهة التي تستطيع الدول اسييتخدامها للتأثري يف الدول األخرى التي تستخدم موارد دفاعية. ويف شكلها 
النهايئ، تهيمن القوة العسييكرية )ولكن ال تحل مطلقاً محل( األدوات األخرى يف وقت الحرب، ولكن ميكنها 

أيضاً تطوير نفوذ كبري يف وقت السلم.
وتشمل قوة املعلومات الوطنية الجهود الرامية إلرشاك الجامهري يف إقامة ظروف مواتية للنهوض باملصالح 
الوطنية من خالل اسييتخدام رسييائل معدة خصيصاً. وهي تشييمل تقليدياً الشييؤون العامة، والدبلوماسية 
العاميية، وعمليييات املعلومات، وجهود االتصيياالت األخرى. وميكن أن تكون املعلومييات أداة قوية جداً يف 
السياسيية الخارجييية، من البيان الصحفي األكرث بسيياطة، إىل الخطييب التي يلقيها الزعييامء الوطنيون، إىل 
الرسييائل املرسييلة من خالل السفراء أو املبعوثني اآلخرين، إىل أسيياليب أكرث تعقيداً مثل التضليل والدعاية 

وحتى العالمات التجارية الوطنية. 
يجادل بعض املحللني بأن إنفاذ القانون أو االسييتخبارات ينبغي اعتبارها أدوات لفن الحكم، ولكن هذه 
القييدرات تنييدرج يف معظم الحاالت ضمن واحييدة من األدوات األربع األخرى املذكورة أعاله. عىل سييبيل 
املثال، تم اسييتخدام القانون الدويل كأداة للحصول عىل عودة الجزر الثالث املحتلة لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة، ولكن تم متابعة هذه الجهود إىل حد كبري باستخدام أدوات دبلوماسية. لقد استخدم علامء، مثل 
كولني جراي، مصطلَحْي القوة "الصلبة" و "القوة الناعمة"، حيث يتم تحقيق القوة األوىل من خالل التهديد 
بالقوة العسييكرية أو االقتصادية أو اسييتخدامها، أما الثانية فيتم اكتسييابها من خالل النفوذ أو عن طريق 
اسييتاملة اآلخرين لتبادل القيم )وغالباً من خالل اسييتخدام الدبلوماسييية واملعلومات( والرجوع إىل أجندة 
مشييرتكة لألمن الدويل. وتنطوي القوة الصلبة يف رأي جراي عىل تكاليف وفوائد ميكن حسييابها، بينام تعمل 
القوة الناعمة مبهارة أكرب من خالل اإلقناع واألفكار الجذابة. ويف حالة دولة اإلمارات العربية املتحدة، لعل 
التأثري الثقايف أيضاً يلعب دوراً هاماً يف مامرسة القوة. وليس هناك شك يف أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ميكن أن متارس قوة ناعمة كبرية بني الدول األخرى من خالل رضب مثال أو اتخاذ موقف يرمي لالنسجام مع 
القيم الثقافية. كام أن التنسيييق الفعال لهذه األدوات األربع لتحقيق املصالح الوطنية هو التحدي األقىص 

للقيادة الوطنية•



فـــــــخ السماســـــرة واإليجـــــار الباطـــــــن 
اإليجار الباطن وسط لهيب ارتفاع اإليجارات

إن عق��د اإليجار من العقود املهم��ة والتي نتداولها يف 

حياتنا اليومية سواء كنا مستأجرين أو مؤجرين وبصور 

شتى، فهذه العقود أولتها الترشيعات أهمية خاصة.

 بع��ض وس��طاء العق��ارات "الس��ارسة"، يحتالون 

عىل مس��تأجر ضاقت به الس��بل يف البح��ث عن منزل 

مناس��ب له وألرسته ويجدون يف االحتيال وسيلة سهلة 

ورسيعة لكس��ب األموال، عن طريق إغراء الباحث عن 

س��كن بسعر معقول وسط لهيب اإليجارات، فيقبضون 

من��ه املبلغ ويف��رون باملقدم وش��يكات اإليجار تغطي 

اإليجار السنوي كامالً، إضافة إىل مبلغ العمولة والتأمني 

وغريه��ا، وال يح��ول السمس��ار هذه املبال��غ لصاحب 

العقار املقصود، وال يكون هناك عقد إيجار بني املؤجر 

واملُستأجر. وهناك مس��تثمرون يغرون املالك بعائدات 

مالية مقابل ش��يكات، يتضح أنها من دون رصيد، وهذا 

يتطلّ��ب رضورة تويل املالك إدارة عقاراتهم بأنفس��هم 

لتجنب تعرضهم للنصب من "محتايل العقارات".

مفهوم عقد اإليجار 
يع��رف عقد اإليج��ار يف القان��ون بأنه: متلي��ك منفعة 

معلومة بعوض معل��وم ملدة معلومة وبه يلتزم املؤجر 

أن ميكن املستأجر من االنتفاع باملأجور.

أطراف عقد اإليجار 
ي��رم عق��د اإليج��ار ب��ني طرف��ني: أحده��ا يس��مى 

املؤج��ر واألخر يس��مى املس��تأجر, و يتع��ني أن تكون 

إرادته��ا صحيح��ة خالية م��ن العيوب كاف��ة -الغلط 

والتدليس واإلك��راه- وان تتوفر لديه��ا أهلية التأجري 

واالستئجار"األهلية الالزمة للقيام بأعال اإلدارة".

خصائص عقد اإليجار 
1- عق��د رضايئ حيث يت��م مبجرد اتف��اق الطرفني وال 

يحتاج إلجراء شكيل معني.

2- عق��د معاوضة حيث يأخذ كل م��ن الطرفني مقابل 

ملا يعطي.

3- عق��د ملزم لجانبني ألنه يرتب التزامات متبادلة عىل 

طرفيه فه��و ينش��ئ التزامات يف ذم��ة املؤجر بتمكني 

املس��تأجر م��ن االنتف��اع بال��يء املؤجر كا ينش��ئ 

التزامات يف ذمة املستأجر بدفع األجرة للمؤجر. 

4- م��ن العق��ود الزمنية حي��ث يلعب الزم��ن عنرصاً 

جوهرياً فيه.

5- من عق��ود اإلدارة, وليس من أع��ال الترصف فهو 

ينش��ئ التزام��ات ش��خصية يف جانب كل م��ن املؤجر 

واملستأجر.

6- من العقود التي ترد عىل منفعة اليء دون ملكيته 

حيث يخ��ول املس��تأجر االنتفاع بالع��ني املؤجرة فرتة 

زمنية معينة.

أركان عقد اإليجار
  الرضا واملحل والسبب والتي يرتتب عىل تخلف احدها 

بطالن العقد بطالن مطلق.

سلبيات التأجري الباطن
تؤدي ظاهرة التأجري بالباطن إىل رفع األسعار يف السوق 

العقاري بش��كل غري قان��وين، حيث إن إع��ادة التأجري 

تفلت من الضوابط القانونية يف تحديد األسعار، ويلجأ 

كث��ريون إىل إعادة التأجري م��ن دون موافقة خطية من 

املالك األصيل للش��قة، بهدف املتاج��رة وتحقيق أرباح 

غري قانونية.

 وأن انتشار هذه الظاهرة يعود إىل الجشع والطمع 

من قبل املستأجر األول الذي يدفع مثناً منخفضاً لشقته 

ويقوم بتأجريها بسعر أعىل بهدف الربح.

وتعتر ظاهرة االس��تئجار بالباطن من أهم الظواهر 

املخالفة لقان��ون تنظيم العالقة بني املس��تأجر ومالك 

العقار.

مرشوع توثيق 
قد أطلق��ت بلدية مدين��ة أبوظبي م��رشوع "توثيق" 

لتس��جيل بيانات العق��ارات القابلة للتأج��ري والعقود 

اإليجارية من خالل استخدام أحدث التقنيات واملعايري 

العاملية.

ويهدف مرشوع توثيق إىل تنظيم العملية بني املؤجر 

واملستأجر، حيث يتم تسجيل العقارات وعقود اإليجار 

يف إمارة أبوظبي، للمساهمة يف تنظيم وتطوير السوق.

ويحقق م��رشوع توثيق فائدة الحصول عىل تعامالت 

إيجاري��ة معتمدة م��ن الجهات الرس��مية املختصة مع 

الش��فافية واملصداقي��ة يف إمت��ام املعام��الت اإليجارية، 

وسهولة إنجاز املعامالت بطريقة رسيعة ومرنة ما يوفر 

الوقت والجهد•

يهدف مشروع 
توثيق إىل تنظيم 

العملية بني املؤجر 
واملستأجر
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شؤون قانونية



  تعريفات قانونية
ميدالية اخلدمة الطويلة املمتازة  

الطبقة الثانية

أوصافها:

متاث��ل أوصافه��ا امليدالية 

م��ن الطبق��ة األوىل "عدا 

كونها فضية".

رشيط امليدالية:

امليدالية من  مياثل رشيط 

الطبقة األوىل.

شارة امليدالية:

من نف��س قاش الرشيط 

، طوله��ا 37 م��م وعرضها  

10 م��م، ويتوس��ط اللون 

املنتصف قرص  األصفر يف 

فيض بداخله رقم20 .

الطبقة الثانية:

 متن��ح لألفراد وملن يعادله��م من املوظف��ني املدنيني مقرونة 

مبكافأة قدرها  خمس وعرشون ألف درهم.  

تقليد امليدالية:

يق��وم وكيل الوزارة أو رئي��س األركان أو من يفوضانه بتقليد 

هذه امليدالية. 

أسباب املنح:

متن��ح هذه امليدالية للعس��كري أو امل��دين املواطن العامل يف 

الق��وات املس��لحة أو وزارة الدفاع عندما تبل��غ مدة خدمته 

العس��كرية ع��رشون عاماً متصل��ة بدءاً م��ن التحاقه بها أو 

بقوة س��احل ُعان أو بق��وة دفاع االتح��اد أو بأية قوة دفاع 

إحدى اإلمارات األعضاء يف االتحاد التي شملها تشكيل القوات 

املسلحة عند توحيدها أو بقوة الرشطة واألمن العام أو وزارة 

الداخلية، ومتنح هذه امليدالية س��واًء كانت مدة الخدمة كلها 

عسكرية أو كان بعضها بالصفة املدنية، كا يدخل يف حساب 

مدة الخدمة املحس��وبة استحقاقها مدة الخدمة السابقة قبل 

الحصول عىل جنس��ية الدولة ويشرتط لنيل هذه امليدالية أن 

ال يكون املرش��ح قد صدرت بحقه أثناء م��دة خدمته عقوبة 

انضباطي��ة  أو جزائي��ة يف جرمية مخلة بال��رشف أو األمانة ما 

مل ترف��ع آثارها أو ي��رد إليه اعتباره، ويض��اف رقم التكرار إىل 

امليدالية وشارتها كلا تكرر منحها.

أوسمة وميداليات

القانون االحتادي للعالمات التجارية    ج /4 

القانون االتحادي رقم 37 – 1992 يف ش��أن العالمات 

التجاري��ة املُّعدل بالقانون رق��م 19 - 2000 والقانون 

رقم 8 – 2002.

املادة 19 

مدة الحاي��ة املرتتبة عىل تس��جيل العالمة التجارية 

ع��رش س��نوات، ولصاحب العالمة أن يكفل اس��تمرار 

الحاي��ة ملدد متتالية كل منها عرش س��نوات إذا قدم 

طلب��اً بتجديد تس��جيل العالمة خالل الس��نة األخرية 

م��ن مدة الحاية الس��ارية وفقاً لألوض��اع والرشوط 

املنصوص عليها يف هذا القانون والئحته التنفيذية.

ويت��م تجدي��د تس��جيل العالم��ة دون أي فحص 

إضايف ودون أن يس��مح للغ��ري باملعارضة يف التجديد، 

ويشهر تجديد تس��جيل العالمة يف الجريدة الرسمية 

ويف صحيفت��ني يوميتني تص��دران يف الدولة عىل نفقة 

صاحب العالمة.

وال يج��وز يف حالة طلب تجديد تس��جيل العالمة 

إدخال أي تغيري عىل العالمة أو إضافة أية منتجات أو 

خدمات عىل قامئة املنتجات أو الخدمات التي سجلت 

عنها العالمة.

وعىل ال��وزارة خ��الل الش��هر التايل النته��اء مدة 

الحاية أن تقوم بإخط��ار صاحب العالمة كتابة عىل 

عنوانه املقيد يف الس��جل بانتهاء م��دة حايتها، وإذا 

مل يقم صاحب العالم��ة بتقديم طلب التجديد خالل 

الثالثة أش��هر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحاية قامت 

الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العالمة من السجل.

املادة 20 

يج��وز لصاحب العالم��ة التجارية أن يطلب ش��طب 

تس��جيلها من الس��جل س��واء ع��ن كل املنتجات أو 

الخدمات التي س��جلت عنها العالمة أو عن جزء منها 

فقط ويقدم طلب الش��طب وفقاً لألوضاع والرشوط 

التي تنص عليها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كانت العالمة مرخصاً باس��تعالها وفقاً لعقد 

مقيد يف س��جل العالمات التجارية فال يجوز ش��طب 

تس��جيل هذه العالمة إال بناء عىل موافقة كتابية من 

املس��تفيد من الرتخيص ما مل يتنازل املستفيد عن هذا 

اإلخفاء:
جرمي��ة موضوعها قي��ام ش��خص بإخفاء أش��ياء متعلقة 

بارتكاب جرمية معينة "كإخفاء املرسوقات ".

الرباءة  من الذنب:
قرار تصدره املحكمة الجزائية تعلن فيه عدم إدانة املتهم 

املح��ال إليها عن التهمة املوجه��ة إليه إذا اقتنعت بأنه مل 

يرتك��ب الجرمية أو وجدت أن الفعل املس��ند إليه ال يقع 

تحت طائلة أي نص عقايب.

إعداد: أمل احلوسني

الحق رصاحة يف عقد الرتخيص.

املادة 21

م��ع عدم اإلخالل بحك��م املادة "17" يك��ون للوزارة 

ولكل ذي شأن الحق يف طلب الحكم بشطب العالمة 

التجاري��ة الت��ي تكون قد س��جلت بغ��ري حق، وعىل 

الوزارة أن تقوم بشطب التسجيل متى قدم لها حكم 

نهايئ بذلك.

املادة 22

للمحكمة املدنية املختص��ة أن تحكم بناء عىل طلب 

كل ذي شأن بش��طب تس��جيل العالمة التجارية إذا 

ثب��ت لديه��ا أنها مل تس��تعمل بصف��ة جدية خمس 

س��نوات متتالية إال إذا قدم مال��ك العالمة ما يرر به 

عدم استعالها.

املادة  23

للمحكمة املدنية املختص��ة أن تحكم بناء عىل طلب 

الوزارة أو كل ذي شأن بإضافة أي بيان للسجل يكون 

قد أغف��ل تدوينه به أو بح��ذف أو بتعديل أي بيان 

وارد بالسجل إذا كان قد دون بدون وجه حق أو كان 

غري مطابق للحقيقة.

املادة 24

ع��ىل ال��وزارة أن تقوم بش��طب تس��جيل العالمات 

التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة إرسائيل يف الدولة 

أنه��ا مش��ابهة أو مطابق��ة لعالمة أو رمز أو ش��عار 

إرسائييل، وكذلك العالمات اململوكة ألش��خاص يصدر 

يف شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.

املادة 25 

يجب إشهار ش��طب العالمة التجارية من السجل يف 

الجريدة الرسمية.

املادة 26

إذا شطب تس��جيل العالمة التجارية فال يجوز إعادة 

تس��جيلها لصالح الغري ع��ن ذات املنتج��ات إال بعد 

انقضاء ثالث سنوات من تاريخ الشطب.

اإلدانة:
1- الحكم عىل الخصم بكل أو بعض مطالب خصمه.

2  -الحكم بعقوبة عىل املتهم.

اإلرث:
انتقال مال من ذمة ش��خص ليس عىل قيد الحياة إىل ذمة 

ش��خص أو أش��خاص عىل قيد الحياة أو م��ن كمن كان يف 

حكم الحي كالجنني واملفقود، وقت وفاة املورث.
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املخ��درات هي م��ادة أو دواء نب��ايت أو م��واد مصنع��ة 

"املخ��درات التصنيعية" تضم محتويات مس��كنة ومهدئة 

تس��بب اإلدمان والخمول ك��ا تؤثر عىل املدمن نفس��ياً 

وذهنياً، وغالباً ما تستعمل عىل سبيل التجربة أو الفضول 

أو الشعور باملتعة اللحظية فتؤدي إىل شل الجهاز العصبي 

والتنفيس وتصيب الجهاز الدوري بأمراض خطرية.

وإدم��ان املخ��درات ظاهرة اس��تفحل أمره��ا وانترش 

خطرها خاصة بني جيل الش��باب الذي��ن هم عاد تقدم 

األم��م وتطورها. واإلدم��ان ع��ىل املخدرات يدمر املدمن 

عىل املس��توى النفيس والجساين، واألسوأ من اإلدمان هو 

إن الخطر ال يقترص عليه فحس��ب بل ميتد ليشمل األرسة 

واملجتمع وارتفاع نسبة الجرائم والعنف.

ما هو اإلدمان؟
اإلدم��ان بالء يدم��ر صحة وعق��ل وعرض وم��ال ونفس 

اإلنس��ان. وفي��ه يتحول الش��خص من مرحل��ة الجهل إىل 

مرحلة حب االس��تطالع والتجربة، ثم إىل س��وء استخدام 

املخدر أو العقار »التعود«، ومن ثم إىل حالة من االعتاد 

النفيس والعضوي »اإلدمان«، ويصبح أس��رياً للبالء وفاقداً 

للسيطرة عىل ذاته ونفسه وسلوكه، أو التحكم يف معدالت 

تعاطيه، ويصبح االعتاد عىل املخدر سلوكاً وحاجة قهرية 

ال حيلة وال إرادة له فيها.

األرضار االجتامعية
• فقدان الواصل األرسي واالجتاعي الطبيعي.

• انهيار املستوى الدرايس والعزوف عن العمل واإلنتاج.

• انهيار األرسة واملجتمع.

• املخدرات تسلب من الشخص القيم اإلنسانية واألخالقية 

والدينية الرفيعة، وتؤدي به إىل تحقري النفس واإلحس��اس 

ب��االزدراء والدوني��ة، ويصب��ح ش��خصاً منب��وذاً ومهاناً يف 

املجتمع.

• املخدرات تؤدي إىل نبذ األخالق وفعل كل منكر، وش��اذ 

عن التقاليد واألخالق االجتاعية.

• اتساع رقعة األزمات والخالفات األرسية، وزيادة معدالت 

الطالق وتفكك األرس، وتفيش الجرائ��م القانونية والعنف 

والرسقات والقتل وانحراف األطفال، وتزيد أعداد األحداث 

املرشدين.

األرضار الصحية
• التأث��ري عىل الجهاز التنفيس واإلصابة بالنزالت الش��عبية 

والرئوية والدرن الرئوي وانتفاخ الرئة والرسطان الشعبي.

• اإلصاب��ة بأم��راض القل��ب والرشايني واألنيمي��ا الحادة 

وخفض ضغط الدم وخلل كريات الدم البيضاء.

إدمان اخملــدرات دمــــار لإلنســـان
أضرار صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية تهدد الفرد واجملتمع

• فقدان الش��هية وس��وء الهضم، واإلصابة بالقرح املعدية 

واملعوية وكثري من أنواع الرسطانات.

• التهاب العصب البرصي وضع��ف البرص وأحياناً اإلصابة 

بالعمى.

• تهدي��د صح��ة الحامل واألجن��ة خالل مرحل��ة الحمل، 

وتعرض األجنة الحتاالت التشوه الخلقي.

• األم��راض النفس��ية، كالقلق واالكتئ��اب املزمن وفقدان 

الذاكرة، وخلل اإلدراك العقيل.

• تدهور الصحة العامة وذبول الحيوية والنشاط.

• اإلصابة بالتهابات الكبد املزمنة والوبائية.

• اإلصابة مبرض نقص املناعة املكتس��بة »اإليدز«، ال سيا 

بني املدمنني الذين يعتمدون عىل الحقن.

األرضار النفسية
• تدمري مقومات الشخصية وكيانها.

• االنطواء والعزلة.

•اضطرابات عقلية وخلل يف اإلدراك والتفكري والشعور.

• خلل يف تقدير وتحديد املس��افات أو اإلحس��اس بالزمن 

واضطراب االنفعاالت، وحدوث هالوس وضالالت وتهيؤات 

برصية وسمعية ونوبات هياج وتهور يف السلوك.

• تدهور االستقرار النفيس وتحول املدمن إىل شبح ال حول 

له وال قوة وال إرادة.

• انهيار اإلحس��اس باملسؤولية الذاتية واالجتاعية وتحول 

الشخص إىل كيان هش وسطحي وهاميش يف املجتمع.

• فق��دان الثقة بالنفس، والقلق واالكتئاب الذي يؤدي إىل 

االنتحار.

• فشل يف إقامة عالقة طبيعية مع اآلخرين، وسوء التوافق 

النفيس والعزلة والكآبة وكره الناس واملجتمع.

األرضار االقتصادية
• اس��تنزاف األموال وضياع موارد األرسة مبا يهددها بالفقر 

واإلفالس.

• اإلدمان يس��تنزف دخل الفرد، ويضطر إىل االس��تدانة ثم 

األع��ال املنحرفة غري املرشوعة مثل الرش��وة، واالختالس، 

والرسق��ة، والبغ��اء، أو ترويج وتجارة املخ��درات وغريها. 

وقد يبيع نفس��ه وأرسته ومجتمعه، وحتى وطنه يف سبيل 

اإلدمان.

• املخدرات ت��ر مبصالح الفرد والوط��ن، ألنها تؤدي إىل 

الكسل والخمول وقلة اإلنتاج.

• االتج��ار باملخ��درات طريق للكس��ب غ��ري املرشوع وال 

يسعى له إال من فقد إنسانيته.

• املدمن عبء عىل األرسة والدولة واملجتمع •

اإلدمان على 
اخملدرات يدمر 

املدمن على 
املستوى النفسي 

واجلسماين بل ميتد 
ليشمل األسرة 

واجملتمع
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أحدث العالجات

طّور الباحثون الربيطانيون عقاراً جديداً وواعداً لعالج 
تصلب األنسجة املضاعف، الذي يسبب عجز املصابني 
عللن امليش. وال يكتفي هذا العللالج بوقف املرض، بل 
يسللاعد املصابني به عىل عكس تأثرياته والشللفاء منه، 
ويدعللى العقار الجديللد »أملتوزومللاب«، وقد أقرت 
هيئة الصحة الربيطانية اسللتخدامه، وهو متوفر اآلن 
يف بريطانيللا. واسللتخدم هذا العقللار يف األصل لعالج 
الرسطللان، وقد أمللى الباحثللون يف جامعة كامربدج 
بربيطانيا 25 عاماً يف تطويره لعالج تصلب األنسللجة. 
وشللمل ذلك اختباره عللىل 1500 مريض، حيث أظهر 
انتكاسللات أقللل باملقارنة مللع حقللن بيتا-إنرتفريون، 
التي تستخدم بصورة أسللبوعية لعالج املرض. ونقلت 
صحيفة »دييل ميل« الربيطانية عن الباحثني قولهم إنه 
عىل الرغم من الثمن الباهظ للعقار، والبالغ 56 ألف 
جنيلله إسللرتليني، إال أن فائدته تفللوق تكلفته بكثري. 
وتصلب األنسللجة هو مرض مناعي ناجم عن مهاجمة 
جهاز املناعة للجسللم، مام يللؤدي إىل فقدان املهارات 

البدنية بصورة تصاعدية.

ابتكر الباحثون بنكرياسللاً اصطناعيللاً، ميكن أن يتيح ألعداد 
كبرية من مرىض السللكري من النوع األول أن يعيشللوا حياة 
طبيعية، دون تعرضهم للحقن املسللتمر لألنسللولني، ويشبه 
البنكريللاس االصطناعي املبتكر جهللاز »آيبود«، ويتم وصله 
بثيللاب املريض مع مللؤرش صغري ومضخللة موصولة بجلده. 
ويراقب هذا الجهاز مسللتويات السللكر يف الدم، ثم يحقن 
املريض باألنسللولني بصللورة منتظمة، عنللد الحاجة لضامن 
بقاء هذه املسللتويات طبيعية. وذكرت صحيفة »دييل ميل« 
اللندنيللة أنه جرى اختبللار الجهاز عللىل 24 مريضاً مصابني 
بالسللكري من النللوع األول، وأعطوا الجهاز السللتخدامه يف 
البيت بدل حقن األنسللولني، وينتظرون نتائج التجربة اآلن، 
ويأمل الباحثون أن يساعد الجهاز الجديد، يف نهاية املطاف، 

عىل مكافحة وباء السكري املتصل بالبدانة.

عقار واعد لعالج تصلب األنسجة

إعداد: مرمي الرميثي
 @SaifBZayed  سيف بن زايد آل نهيان 

اخملدرات أمل يشّوه احلياة

مكمل غذائي من الطماطم يكافح الكوليسرتول
نجح باحثون يف جامعة كامربدج الربيطانية يف ابتكار مكمل غذايئ من الطاطم، كبديل عن الخروات 

والفواكه، من شأنه تحسني صحة أوردة الدم، وزيادة دفق الدم فيها.

وأفادت صحيفة »دييل ميل« الربيطانية أن مكمل »أتريونون« الغذايئ يحتوي عىل نسبة كبرية من 

ال� »ليكوبني«، وهو من عائلة الكاروتني، ويوجد يف البندورة ومينحها لونها األحمر الغني، ويعتقد أنه 

يف  عالج الكولسرتول والدهون الثالثية.مفي��د 

املكم��ل  أن  الربيطاني��ون  الباحث��ون  وذك��ر 

يس��تهدف الناج��ني م��ن النوب��ات القلبية، 

وم��رىض الذبح��ة الصدري��ة، وغريها من 

مش��كالت القلب. وأش��ارت الدراسة أن 

أولئ��ك الذين يتناولون حب��ة يومياً من 

مكمل الطاطم، وملدة شهرين، تصبح 

خالياهم الحيوية داخل أوردة الدم أكرث 

صحة.

حبة خارقة تعالج السرطان بأشكاله املتنوعة

بنكرياس صناعي يعالج السكري

يب��دو أن العالجات الخارقة يف ع��امل الطب قد تحولت 

إىل ظاه��رة تلفت األنظار، فبعد الحقن��ة الخارقة التي 

تعالج حاالت الربو وحساسية الجهاز التنفيس الشديدة، 

ابتكر الباحثون اآلن حبة خارقة تعالج الرسطان بأشكاله 

املتنوعة، ومتنع عودته للجس��م وانتشاره، وتوفر وقاية 

للمرىض طوال حياتهم، فقد اكتشف الباحثون يف جامعة 

كاليفورني��ا األمريكي��ة، ومعه��د بابراه��ام يف كامربدج 

بربيطانيا قرصاً دوائياً يعزز الدفاعات الطبيعية للجسم، 

ويس��اعد عىل مكافحة جميع أنواع األمراض الرسطانية 

دون استثناء، ويحول دون عودتها، مها كانت خبيثة.

ويدع��ى العالج الجدي��د »دلتا إنهبي��رت« أو »مثبط 

دلتا«، ويتم تناوله عن طريق الفم، واستخدم يف البداية 

لعالج رسطان الدم، لكن الباحثني دهشوا حني اكتشفوا 

أن��ه يظهر فعالية يف عالج سلس��لة كامل��ة من أمراض 

الرسطان، مب��ا فيها رسط��ان البنكرياس، الرئ��ة، الجلد، 

والثدي، م��ا دفعهم إليقاف التجارب عىل املرىض الذين 

يتناولون أقراصاً وهمية، عىل الفور، لدوافع أخالقية.

واملعروف أن الرسطان يخمد جهاز املناعة من خالل 

إفراز أنزي��م يطلب من هذا الجهاز أن يضعف مناعته، 

ما يجعل الجس��م عاجزاً عن مكافحة األمراض. ويعمل 

العقار الجديد ع��ىل تثبيط هذا األنزيم، ما يتيح لجهاز 

املناع��ة مهاجمة خاليا األورام الخبيث��ة والتغلب عليها 

وإيقاف الرسطان.

وذك��رت صحيف��ة »دييل تلغ��راف« أن م��ن املزايا 

اإلضافي��ة للعالج الجديد هي أن الجس��م ما إن يتعلم 

مكافحة الرسطان، حت��ى يصبح لديه مناعة داخلية، ما 

يحول دون عودة الرسطان ع��ىل اإلطالق، عىل النقيض 

م��ا يحدث يف العالج الكياوي، وعىل الرغم من إجراء 

الدراسة عىل الفرئان، يأمل الباحثون أن تجري التجارب 

بفعالية عىل البرش بصورة شاملة يف وقت قريب.
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فتح القدير كتاب وصف بأنه لّب اللباب وعجب العجاب 

وذخ��رة الط��اب ونهاي��ة م��أرب األلباب، اش��تمل هذا 

التفس��ر عىل جميع ما تدعو إليه الحاجة منه مام يتعلق 

بالتفس��ر، كتاب جمع صنوفاً م��ن العلم وحوى أبواباً من 

ع بجواهر األحاديث واآلث��ار وُحليِّ ببدائع  األح��كام، ورُصَّ

قائ��د املعاين، وهو الجامع بني فن��ي الرواية والدراية من 

علم التفس��ر ملؤلف��ه محمد بن عل ب��ن محمد بن عبد 

الله الش��وكاين ث��م الصنعاين . فهو كت��اب عظيم القدر يف 

التفس��ر جمع فيه نفائس التفس��ر وروائعه ممن تقدمه 

من املفرسين وزادها رصانة وبياناً وإيضاحاً  وسامه : "فَتُْح 

َرايَِة من علم التفسر" . الَْقِديِر الَْجاِمُع بنَْيَ فَنَِّي الريَِّوايَِة َوالديِّ

الرواية والدراية
معنى فني الرواية والدراية عند املفرسين:

- التفس��ر بالرواية: هو التفس��ر باملأثور، وهو ما جاء يف 

القرآن، أو الس��نة، أو كام الصحابة بيان��اً ملراد الله تعاىل 

من كتابه.

- والتفسر بالدراية: هو التفسر بالرأي واالجتهاد، ويكون 

جائزاً وموفقاً ومحموداً إذا استند إىل أربعة أمور:

1 - النقل َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم.

2 - األخذ بقول الصحايب.

3 - األخذ مبطلق اللغة.

4 - األخذ مبا يقتضيه الكام، ويدل عليه قانون الرشع.

وهذا يكش��ف لنا بسهولة ويرس منهج الشوكاين رحمه 

الله تعاىل يف تفسره، وكيف جاءت تسميته نتيجة حتمية 

لخطت��ه وطريقت��ه، وهذا واضح يف املقدمة، حيث قّس��م 

املفرسين الذين سبقوه يف التأليف إىل فريق اقترصوا عىل 

الرواية. وفريق اعتمدوا ع��ىل مقتضيات اللغة وما تفيده 

العل��وم اآللية، ومل يرفعوا للرواية رأس��اً البتة. وقال: ال بد 

من الجمع بني األمرين، وعدم االقتصار عىل أحد الفريقني.

م الش��وكاين لبي��ان فضل علم التفس��ر لكتاب الله  قدَّ

ومكانته بني العلوم فقال : "فإن أرشف العلوم عىل اإلطاق، 

وأوالها بالتفضيل عىل االستحقاق، وأرفعها قدراً باالتفاق، 

هو علم التفس��ر لكام القوّي القدير، إذا كان عىل الوجه 

املعترب يف الورود والصدر، غر مش��وب بيشء من التفسر 

بال��رأي الذي هو من أعظم الخط��ر، وهذه األرشفية لهذا 

العلم غنية عن الربهان، قريبة إىل األفهام واألذهان". 

وب��ني بع��د ذلك ما يحتوي��ه كتابه من علوم التفس��ر 

فقال : "وقد اشتمل هذا التفسر عىل جميع ما تدعو إليه 

الحاج��ة منه مام يتعلق بالتفس��ر، مع اختص��ار ملا تكّرر 

لفظ��اً واتحد معنى بقويل: ومثل��ه أو نحوه، وضممت إىل 

ذلك فوائد مل يش��تمل عليها وجدتها يف غره من تفاس��ر 

علامء الرواية، أو من الفوائد التي الحت يل من تصحيح أو 

تحسني أو تضعيف، أو تعقب أو جمع أو ترجيح.

فهذا التفسر وإن كرب حجمه، فقد كرث علمه، وتوفر من 

التحقيق قسمه، وأصاب غرض الحق سهمه، واشتمل عىل 

ما يف كتب التفاس��ر من بدائع الفوائ��د، مع زوائد فوائد 

وقواعد ش��وارد، ف��إن أحببت أن تعترب صح��ة هذا فهذه 

كتب التفس��ر عىل ظهر البسيطة، انظر تفاسر املعتمدين 

عىل الرواية، ثم أرجع إىل تفاس��ر املعتمدين عىل الدراية، 

ثم انظر يف هذا التفس��ر بعد النظرين، فعند ذلك يس��فر 

الصب��ح لذي عين��ني، ويتبنّي لك أن ه��ذا الكتاب هو لّب 

اللب��اب، وعجب العجاب، وذخرة الط��اب، ونهاية مأرب 

األلباب".

منوذج من تفس��ره: جاء يف تفسر قوله تعاىل"َولِتُْكِملُوا 

ُوا اللََّه َعىل َما َهداكُْم َولََعلَُّكْم تَْش��ُكُروَن "  َة َولِتَُك��ربيِّ الِْع��دَّ

سورة البقرة:185.

اِئنَِي  أْخَرَج ابْ��ُن َجِريٍر َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل: َح��قٌّ َعىَل الصَّ

ُوا اللََّه َحتَّى يَْفُرُغوا ِمْن  اٍل أَْن يَُكربيِّ إَِذا نَظَُروا إىَِل َش��ْهِر َش��وَّ

ُوا اللََّه َعىل  َة َولِتَُكربيِّ ِعيِدِه��ْم، أِلَنَّ اللََّه يَُقوُل: َولِتُْكِملُوا الِْعدَّ

َما َهداكُْم. َوأَْخَرَج َس��ِعيُد بُْن َمْنُصوٍر، َوابُْن أيَِب َش��يْبََة َعِن 

ُ: اللَُّه أَكرَْبُ، اللَّ��ُه أَكْرَبُ، اَل إِلََه إاِلَّ  ابِْن َمْس��ُعوٍد أَنَُّه كَاَن يَُكربيِّ

اللَّ��ُه، َواللَُّه أَكرَْبُ، اللَُّه أَكْ��رَبُ، َولِلَِّه الَْحْم��ُد. َوأَْخَرَج ابُْن أيَِب 

ُ: اللَُّه  َش��يْبََة، َوالْبَيَْهِقيُّ يِف ُسَنِنِه َعِن ابِْن َعبَّاٍس أَنَُّه كَاَن يَُكربيِّ

أَكْ��رَبُ كَِبرًا، اللَُّه أَكرَْبُ كبراً، الله أكرب وأجّل ولله الحمد، الله 

أكرب عىل ما هدانا.

فه��و كتاب عظيم يف بابه ينبغي عىل طالب فهم معاين 

القرآن الكريم وتفسره أن يرجع إليه ويتخذه مرجعاً.

س.  ما حكم صالة العيد؟
صاة العيدين س��نة مؤكدة عن��د أكرث العلامء وقال 

 
ج.

بعضه��م بأنها ف��رض كفاي��ة، وقد صاه��ا النبي صىل 

الله عليه وس��لم وأم��ر الناس بها وأمر بخروج النس��اء 

لحضورها. 

فتــــح القديــــر

فتـــــــــــاوى 

س. ما كيفية صالة العيد؟
ج. ص��اة العيد ركعتان جهريتان يجه��ر فيها بالقراءة 

ويكرب يف الركعة األوىل سبع تكبرات قبل القراءة ويكرب 

يف الثانية س��ت تكبرات قبل القراءة، ويخطب بعدها 

خطبتني يذكر الناس ويعظهم فيها.

س.ما الحكم إذا لم أتمكن من إخراج زكاة 
الفطر إال بعد صالة العيد؟

ج.إذا تعم��دت التأخر فتكون قد عصيت ولحقك اإلثم 

ويج��ب عليك إخراجها حتى بعد الصاة وتكون صدقة 

من الصدقات أي أنها يقل أجرها بس��بب تأخرها، وإن 

كنت ناس��ياً فا إثم عليك ويج��ب عليك إخراجها بعد 

الص��اة، عن ابن عباٍس قال: "فرض رس��وُل الله - صىلَّ 

الله عليه وس��لم - زكاَة الِفطْر طُْهرًة للَصائم ِمن اللغو 

اة، فهي  والرَّفِث وطُْعمًة للمساكنَي، َمْن أدَّاها قبَل الصَّ

اة، فهي َصَدقٌة من  زكاٌة مقبولٌة، ومن أدَّاها بع��َد الصَّ

دقات"، رواه أبو داود. الصَّ

س. ما هي زكاة الفطر؟ وما هو حكمها؟

ج. زكاة الفطر واجبة عىل كل مس��لم صغراً أو كبراً 

صائاً أو غر صائم ، حراً أو عبداً ذكراً أو أنثى، ويجب 

إخراجه��ا قبل صاة العيد ويجوز أن تعطى قبل يوم 

أو يومني ومقدارها صاع من غالب قوت البلد فتجوز 

م��ن التمر أو الرب أو الرز أو غرها، عن ابن ُعمَر ريض 

الل��ه عنهام قال: "فرََض رس��وُل الله - صىل الله عليه 

وسلم - زكاَة الِفطْر صاعاً من متٍر، أو صاعاً من شعٍر، 

، والذَّك��ِر واألنثى، والصغرِ والكبِر،  عىل العبِد والُحريِّ

مَن املس��لمنَي، وأَمَر بها أن ت��ؤدَّى قبَل خروِج الناِس 

إىِل الصاِة"، متفق عليه.

وع��ن ابن ُعَم��َر، قال: "أَمرَنا رس��وُل الله - صىلَّ الله 

عليه وسلم - بزكاِة الِفطِْر أن تُؤدَّى قبَل خروِج الَناِس 

��اة، قال: ف��كان ابُن عمر يُؤديه��ا قبَل ذلك  إىل الصَّ

باليوِم واليومني"، رواه أبو داوود.
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الحمد لله الذي من عىل عباده بالتوفيق للطاعات، ثم 

من عليهم بقبولها ورضاه عنهم بها، ويوم القيامة يدخلهم 

جنات��ه ويخلدهم يف نعيمه بس��بب تل��ك الطاعات، فام 

أعظ��م ذلك الكرم الرباين ه��و يوفقك ثم يقبلك ثم يرىض 

عنك ويثيبك عىل ذلك جنات الخلود.

ه��ذا هو ال��رب املن��ان ذو الفضل واإلحس��ان الرحيم 

الرحمن، الذي س��بقت رحمته غضبه، فلتبرش أيها املسلم 

بفضل ربك ورحمته ال س��يام بع��د أدائك لفريضة الصيام 

وصاتك لس��نَّة القيام فهذا أوان الحص��اد للزارعني وأوان 

الجوائز للمجتهدين، ذلك أنه سبحانه يكافئ عباده مبزيد 

فضله وإحسانه، فيغمرهم برحمته ويقبلهم ويعفو عنهم، 

ويصف لنا رس��ولنا صىل الله عليه وس��لم كيف هو الكرم 

األله��ي فقد خرج ع��ىل أصحابه بعد فريض��ة من فرائض 

وا، َهَذا َربُُّكْم قَْد فَتَ��َح بَابًا ِمْن أَبَْواِب  الصاة قائاً "أَبْ��رِشُ

اَمِء، يُبَاِهي ِبُكْم الَْمَائَِكَة، يَُقوُل: انْظُُروا إىَِل ِعبَاِدي قَْد  السَّ

قََضْوا فَِريَضًة، َوُهْم يَْنتَِظُروَن أُْخَرى"رواه أحمد.

وهكذا بقية العبادات فأنتم عباد الله قد أديتم فريضة 

الصيام  والزكاة وها أنتم تنتظرون فريضة الحج، وهذا هو 

حال املؤم��ن فهو يرتقى من طاع��ة إىل طاعة ومن درجة 

لوا  إمياني��ة إىل أعىل منها ويزداد كل يوم خراً، فأبرشوا وأميِّ

وأقبلوا عىل الكرم العظيم  من رب رحيم.

ولنئ انقىض صيام الفرض فقد بقي صيام النفل وهو ما 

ينبغي أن ال مَينع املؤمُن نفَس��ه م��ن ثوابه وأجره وذخره، 

فهنئياً لكم ما أسلفتم من أعامل صالحات وهنيئاً لكم متام 

فرضكم وطاعتكم لربكم.

تقبل الله منا ومنكم صالح األعامل وأعاده علينا باليمن 

واإلميان والس��امة واإلسام، ونس��ألة أن يديم عىل دولتنا 

الحبيب��ة دولة اإلم��ارات نعمة األمن واألم��ان والطأمنينة 

واالستقرار وأن يحفظ ويل أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة 

ب��ن زايد، ويدميه ظ��اً وارفاً عىل ه��ذه الدولة وأن يوفق 

نائبه وحكام اإلمارات وويل عهده األمني إىل طاعته ورضاه 

وأن يس��ددهم عىل طريق الخر ملا فيه خر الباد والعباد، 

فهو ويل ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العاملني.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

"قل بفضل اهلل وبرحمته 
فبذلك فيلفرحوا"

آية وتفسري: إخالص العمل

"َواتَُّقوا يَْوًم��ا تُرَْجُعوَن ِفيِه إىَِل اللَِّه ثُمَّ تَُوفَّ كُلُّ نَْفٍس 

َما كََسبَْت َوُهْم اَل يُظْلَُموَن " سورة البقرة:281 .

  ه��ذه اآلية العظيمة خطاب أله��ل اإلميان وتوجيه 

من الله تََعاىَل لهم بإخاص العمل وهو سبحانه يَِعُظ 

نْيَا َوفََناَء َما ِفيَها ِمَن اأْلَْمَواِل  ِعبَاَدُه َويَُذكيِّرُُهْم َزَواَل الدُّ

َوَغْرَِها، َوإِتْيَاَن اآْلِخرَِة َوالرُُّجوَع إِلَيِْه تََعاىَل َوُمَحاَسبَتُُه 

يَّاُهْم مِبَا كََسبُوا  تََعاىَل َخلَْقُه َعىَل َما َعِملُوا، َوُمَجازَاتُُه إِ

رُُهْم ُعُقوبَتُُه. ، َويَُحذيِّ ِمْن َخْرٍ َورَشٍّ

َوَعِن ابِْن َعبَّاٍس، قَاَل: آِخ��ُر آيٍَة أُنْزِلَْت : "َواتَُّقوا يَْوًما 

تُرَْجُعوَن ِفي��ِه إىَِل اللَِّه" فََكاَن بَ��نْيَ نُزُولَِها َوبنَْيَ َمْوِت 

النَِّبييِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم َواِحٌد َوثثََاثُوَن يَْوًما. 

قَ��اَل ابُْن ُجَريْ��ٍج: يَُقولُوَن: إِنَّ النَِّبيَّ َص��ىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

��بَْت  َوَس��لََّم َعاَش بَْعَدَها تِْس��َع لَيَاٍل، َوبُِدئَ  يَْوُم السَّ

، َرَواُه ابُْن َجِريٍر. َوَماَت يَْوَم ااِلثَْننْيِ

َوعْن أيَِب َس��ِعيٍد، قَاَل: آِخُر آيٍَة أُنْزِلَ��ْت: "َواتَُّقوا يَْوًما 

تُرَْجُعوَن ِفي��ِه إىَِل اللَِّه ثُمَّ تَُوفَّ كُلُّ نَْفٍس َما كََس��بَْت 

َوُهْم ال يُظْلَُموَن" .

فع��ىل املؤمن أن يس��تعد للقاء رب��ه بالعمل الصالح 

الذي يدخله الجن��ة وأن يكون يف جميع أحواله عىل 

طاعة وإمي��ان فإنه ال يدري متى يأتي��ه أجله صباحاً 

أو مس��اءاً، فمن أحس��ن العمل فإن��ه ال يخاف دنو 

األج��ل فإن املوت إمنا يقرب��ه إىل الجنة ويذهب عنه 

فتنة الدنيا وزخرفها الفاين وأما من أساء العمل فرتاه 

يتمن��ى لو ع��اش ألف س��نة وقد أخربن��ا القرآن عن 

قوم متنوا أن يعيش��وا ألف س��نة ثم أخرب أن ذلك لن 

ينجيهم م��ن العذاب وإمنا ينج��و العبد من العذاب 

بعمله الصالح .

فه��ذه اآلية دع��وة كرمية من رب كريم إىل إحس��ان 

األعامل واالستعداد للقيا الكريم املنان سبحانه.

َع��ْن أيَِب ُهَريْرََة، قَاَل: قَاَل رَُس��وُل اللَّ��ِه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَس��لََّم: " الُْمْؤِمُن الَْقِويُّ َخْرٌ َوأََح��بُّ إىَِل اللَِّه ِمَن الُْمْؤِمِن 

ٌء، فََا تَُقْل: لَْو أيَنيِّ فََعلُْت  ِعيِف، َويِف كُلٍّ َخْرٌ، اْحرِْص َعىَل َما يَْنَفُعَك، َواْس��تَِعْن ِباللَّ��ِه َواَل تَْعَجْز، فَِإْن أََصابََك َشْ الضَّ

يْطَاِن " رواه مسلم وأحمد وابن ماجة وغرهم. َر اللَُّه، َوَما َشاَء فََعَل، فَِإنَّ لَْو تَْفتَُح َعَمَل الشَّ كََذا وَكََذا، َولَِكْن قُْل: قَدَّ

هذا حديث عظيم يف بيان فضل قوة املؤمن وذلك أن القوة من أس��باب العزة واملنعة والثبات والنرص، وهذه 

القوة تكون قوة باإلميان وقوة بالبدن وكاهام محمودتان ومطلوبتان، ويس��تفاد منذ لك اس��تحباب تقوية البدن 

سواء بالرياضة أو األغذية النافعة وكذا بتجنب كل ما يضعف البدن.

ومع وجود الخر يف املؤمن الضعيف لكنه مفضول وليس بفاضل ولهذا فينبغي عىل املؤمن االبتعاد عن كل ما 

يضعفه ألن ذلك سبب للذل والهوان وهو ال ينبغي للمسلم يف أي حال.

ويف الحديث إش��ارة إىل الحرص عىل ما ينفع اإلنسان يف معاش��ة ومعادة، فيجب املحافظة عىل املنافع العامة 

والخاصة لكون ذلك سبباً رافداً يف تقوية املجتمع ككل.

ويس��تفاد من الحديث التوجيه إىل رضورة اللجوء إىل الله تعاىل عند امللامت والصعوبات، وال يقيم عىل عجزه 

وضعفه بل ينبغي أن يأخذ باألس��باب املرشوعة مس��تعيناً بالله ومتوكاً عليه فا مكان لليأس والكسل والعجز يف 

حياة املؤمن.

ويف الحديث إش��ارة إىل وجوب الرضا بالقدر فهو من الله تعاىل وال ميكن العبد تغير شء قد قدره الله تعاىل 

عليه، فاملؤمن يأخذ بجميع االحتياطات الازمة ويس��لك كل الس��بل املرشوعة املوصلة إىل الهدف املرجو وليكن 

اعتامده يف جميع أحواله عىل ربه العظيم راضياً مبا يقدره.

ويف الحديث إش��ارة إىل قطع وس��اوس الشيطان ومكائده عن اإلنس��ان وعدم االنجرار وراء االفكار الشيطانية 

والوس��اوس اإلبليسية، فإن الش��يطان قد نصب عداوته مع اإلنسان وهو حريص عىل إضاله وإذالله وإدخاله إىل 

جهنم، فمهام هجمت عليك وس��اوس الش��يطان فاقرعها برصيح اإلميان وقوة اليقني تنرصف عنك تلك الوساوس 

وتتاىش. ويوجه الحديث إىل ترك قول "لو فعلت كذا لكان كذا " فهي تفتح وس��اوس الش��يطان ومكائده، ويوجه 

الحديث الرشيف إىل رضورة إس��ناد القدر لفاعله وهو الله تعاىل مع الرضا فيقول - قدر الله وما ش��اء فعل - وال 

يزيد عىل هذا.

فوأيد احلديث
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من الذاكرة

مثان س��نوات من الخري والرخ��اء والتقدم عرفتها البالد وعرفه��ا املواطنون وكان 

ش��عارهم وال يزال: "يف عهد زايد..الخري وايد". فقد وضع صاحب الس��مو الشيخ 

زايد بن س��لطان منذ البدء سياس��ة داخلية قوامها التخطي��ط من أجل مصلحة 

املواطنني باس��تثامر كل اإلمكانيات املتاحة. وسياس��ة االتصال املبارش بالجامهري 

يف الب��دو والح��ر، ال يفصل بينه وبني بني ش��عبه حجاب، يحادثهم ويس��تمع 

إليهم وهو يبتس��م..يحاورهم، ويقارعهم حجة بالحجة مبتس��امً. ويطفح وجهه 

بالبرش حني يناديه من قلب مجلسه مواطن باالسم: يا زايد. فالرجل يف هذا ينهج 

نهج عمر.."يدور ذات يوم حوار بني عمر وبني واحد من الناس. ويتمس��ك اآلخر 

برأيه..ويق��ول ألمري املؤمنني: اتق الله يا عمر. ويكررها مرات كثرية، ويزجره أحد 

األصحاب الجالس��ني قائالً: صه..فقد أكرثت عىل أمري املؤمنني. ولكن أمري املؤمنني 

يقول له: دعه، فال خري فيكم إذا مل تقولوها، وال خري فينا إذا مل نسمعها".

وعىل هذا النهج س��ار زايد يفتح قلبه للجميع، تراه واقفاً جالس��اً عىل األرض 

يح��دث أحد أفراد قبيلة الحبوس. وتراه واقف��اً رغم لفح الهجري عند عني ماء يف 

وادي الطويني يس��تمع يف صرب إىل حديث ش��يخني هرمني وهو مبتسم، ومجلس 

زاي��د ليس فيه س��كرتاريون يطلبون توقيع أوراق قبل الدخ��ول عليه. وإمنا بابه 

مفتوح دامئاً لكل زائر.

يدخ��ل البدوي وهو ين��ادي: زايد. ويقف الجميع يس��بقهم رئي��س الدولة، 

ويصافحون القادم..هذا ال يحدث يف أي بلد يف العامل، ولكنه نهج يسري عليه من 

ينهج، دون العاملني، منهج عمر.

وزايد ال يش��غله أمر غري أمر ش��عبه يخطط من أجله ويعمل ألجله، وتجيء 

كلامته تعب��رياً عام يدور بخلده، فمن أقواله: "إن العلم والتعليم برص لإلنس��ان 

يهدي��ه طريق��ة يف الحياة". وزايد ال يرى يف املال نفع��اً ما مل يكن املال يف خدمة 

مواطنيه، ويقول يف صدق: "ال قيمة للامل إذا مل يسخر لخدمة الشعب".

اس��تقبلت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الش��هر املايض، 

جاللة امللك حس��ني عاه��ل األردن، أثن��اء زيارت��ه الخاطفة 

ألبوظبي ضم��ن جولة يف عدد م��ن دول الخليج العريب، وقد 

جرت محادثات هامة بني جاللته، وسمو رئيس الدولة الشيخ 

زاي��د ب��ن س��لطان آل نهيان ال��ذي كان يف اس��تقبال ووداع 

العاهل األردين. وقد تناولت املحادثات بني العاهلني الكبريين 

األوضاع العربية الراهنة والعالقات األخوية بني دولة اإلمارات 

واململكة األردنية الهاشمية.

رسالة لزايد من منريي

اإعداد: مرمي الرميثي

لقاء زايد وحسني

 صورة الغالف 

�أغ�سـطــ�س 1974

تخريج دورة التمريض
ت��م تخري��ج دورة التمري��ض التأسيس��ية رقم 6 من مدرس��ة 

التمريض بخدمات الدفاع الطبية. وقد قام العقيد سيف أحمد 

رئيس هيئ��ة األركان بالوكالة بتخريج الدورة. قدم أفراد الدورة 

والبال��غ عددهم 35 طالباً عرض��اً تطبيقياً ميدانياً تحت ظروف 

قتالية إلخالء اإلصاب��ات يف امليدان وكيفية التعامل مع الحاالت 

واإلصاب��ات برسعة وإتقان يف ظروف قتالي��ة ثم انتقل الجميع 

إىل مدرس��ة التمريض حيث ألقى آمر املدرس��ة كلمة رحب بها 

برئيس هيئة األركان بالوكالة. وص��ل إىل البالد يف األس��بوع املايض، مع��ايل الدكتور 

منصور خالد وزير خارجية السودان الشقيقة. حامالً 

رسالة خاصة من الرئيس السوداين محمد جعفر منريي 

إىل أخيه س��مو رئيس الدولة الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان. وقد كان يف استقبال ووداع الضيف الكريم 

معايل وزير الخارجية أحمد خليفة الس��ويدي ومعايل 

وزير الخارجية سيف غباش.

سياسة الحوار املفتوح واالتصال بالشعب
العدد 37 - أغسطس 1974
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ذاكـــرة العد�ســـة

 زايد وحكام االٕمارات يشهدون مترين درع االتحاد الذي نفذته القوات املسلحة بالذخرية الحية ديسمرب 1994

 خليفة يرعى حفل يوم الدفاع الجوي ويتفقد املعدات الجديدة نوفمرب 1984

 العدد االٔول من مجلة درع الوطن أغسطس 1971 إنشاء مدرسة خولة بنت االٔزور العسكرية أغسطس 1990
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إعداد: أمل احلوسني

1-8- 2013  التح��ق 300 من الطلب��ة املواطنني بالعمل، يف 

عدد من محال البيع بالتجزئة يف املؤسسات واملراكز التجارية 

بأبوظب��ي والعني، وذلك ضمن مبادرة “نع��م للعمل”، التي 

أطلقها مركز أبوظبي للتعليم التقني.

حـــــــدث يف شهـــــــر

28-8-2013  نظمت القيادة العامة للقوات املس��لحة معسكر 

تدري��ب صيفي للطلب��ة والطالب��ات من أجل كس��ب ثقتهم 

وترغيبهم وبث روح الحامس والوطنية.

30-8-2013 شارفت دائرة النقل يف أبوظبي عىل االنتهاء من تنفيذ 

مرشوع تعديل مواقف الحافالت وتركيب 100 مظلة انتظار مكيفة 

يف مختل��ف أنحاء اإلمارة، وتأيت هذه الخطوة يف إطار تنفيذ املرحلة 

الثاني��ة من مرشوع تركيب 360 مظل��ة انتظار مكيفة للحافالت يف 

أبوظبي والعني واملنطقة الغربية وضواحيها.

6-8-2013  قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل 

حاكم أبوظبي يف املنطقة الغربية بزيارة لقاعدة ليوا الجوية، 

حيث كان يف استقباله كل من الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة. 

29-8-2013  أعلنت مواصالت اإلمارات عن البدء يف تنفيذ خطة 

طموحة لتعيني 699 مرشفة نقل وس��المة من مواطنات الدولة 

لالنض��امم إىل كوادرها اإلرشافية العاملة يف حافالتها املدرس��ية 

مبناطق إمارة أبوظبي خالل العام الدرايس 2013 -2014.

أسرع وسيلة لتكون سعيدًا 
هي أن تغرس السعادة يف 

نفوس الناس
      حممد بن راشــد آل مكتوم

1.ما هو عدد املقاعد الوزارية التي تشغلها املرأة يف مجلس الوزراء؟

2. تتصدر اإلمارات دول منطقة الرشق األوسط يف استخدام »الفيسبوك«، فكم بلغت نسبة 

املستخدمني يف اإلمارات ؟

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 )510( هي: 
 - الس�ؤال األول: الحبس عام وال تقل عن شهر، وغرامة مالية قيمتها 50 ألف وال تقل عن 10 آالف درهم. 

 - الس�ؤال الثاين: يحصل خريج كلية الدفاع الوطني عىل درجة املاجستري ودرجة 

الدبلوم يف اإلدارة االسرتاتيجية ملوارد الدولة وذلك يف حالة عدم استكامل متطلبات 

الحصول عىل املاجستري.

 الفائزان:
1. شيخة سعيد محمد . 

2. فاطمة سليامن عبدالله.

مسابقة العدد )511(

ومضــات...

12-8-2013  أعل��ن برنام��ج الش��يخ "زايد لإلس��كان" عن 

املجموعة األوىل ملس��تحقي املس��اعدات الس��كنية والبالغ 

عددهم 800 مستفيد من مس��تحقي املساعدات السكنية، 

بقيمة مليارين ومائة مليون درهم.

8-8-2013 زار ع��دد م��ن كب��ار ضب��اط القوات املس��لحة 

مبختلف وحدات القوات املس��لحة ملشاركة منتسبيها فرحة 

عي��د الفطر واالطمئنان عىل س��ري العمل وتحقيقاً ملزيد من 

التالقي بني كبار الضباط واملرؤوسني. 

15-8-2013  س��لمت بلدية مدينة أبوظبي نحو 1000 مواطن 

مفاتيح مس��اكنهم الجديدة، يف إطار املرحل��ة الثالثة ملرشوع 

الفالح السكني التي تشمل 1326 مستفيداً.
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تغريــــــدات

اإلعالم العسكري يقيم مأدبة إفطار لإلعالميني

 أقام اإلعالم العسكري بالقوات املسلحة يف يوليو املايض مأدبة إفطار لإلعالميني العاملني باملؤسسات 

الصحفية بالدولة وذلك بنادي ضباط القوات املسلحة بأبوظبي 

ت��أيت املأدب��ة والتي يقيمها اإلعالم العس��كري كل عام تقديراً للدور الكبري الذي تقوم به وس��ائل 

اإلعالم واإلعالميون لتسليط الضوء عىل الفعاليات واألنشطة التي تقيمها القوات املسلحة.

وس��ادت املأدبة التي حرضها عدد من اإلعالميني الذين ميثلون مختلف وس��ائل اإلعالم يف الدولة 

املرئية واملس��موعة واملقروءة أجواء رمضانية طيبة عكس��ت مدى األلف��ة والتآخي بني زمالء املهنة 

وأك��دت يف الوقت نفس��ه أهمية التواصل والتعاون بني اإلعالم العس��كري التابع للقوات املس��لحة 

وممثيل وسائل اإلعالم املختلفة.

همس القوايف

البيت متوحد و�سا�س البيت من زايد ... والـــدار يف خري مادام خليفة قايدها

ينطق بها حممد ويخلد ذكره بو خالد ... اهلل يديـــم العز ويبعد �ســر حا�سدها

@DhahiAlAmimi ضاحي خلفان العميمي
ٍ يف بالدي ما يسام.. ترابها غايل ومن دونه ذياب.. كل شربرّ

م وللصاحب سالم.. وبرق مع رعرّاد والبه ما تهاب. للمعادي سرّ

@M_BoKhalid  محمد
ال يشء يجعلك أكرث رقياً وجاذبية س��وى أخالقك، وأبس��ط يشء يف 

األناقة نظافة قلبك، ال تؤذي أحد، كن شيئاً جميالً ال ينساه أحد.

دولتنا وحكومتنا وش��عبنا وجيشنا قلب واحد فلرندد كلنا " سوف 

نحمي االتحاد". 

@khaliedbinkh  شباب الوطنخالد بن ضحي

يا شبـاب الوطـن لّبـوا نـداكــــم

واحموا الـدار ضـد الطامعيـــــن

والشهامـة لكــم مـن مستواكــم

وكل طايـش له الــردع املهـــــني

يا منـاعـيـر والـعـاثـر فــداكـــم

قــد حمـوهــا سلفـنـا االولـيــن

شوفوا الوضع متشبث حداكــــم

وانتم لـهالوطن درعٍ حصيــــــن

مـن يـرد العــــدا ياللـي نـواكـم

غريكــم يـا الشبـــاب املخلصيــن

شــّدوا العــزم والقايــد معـاكـم

والـمـعـــزّة لـكــم يالرامـسـيـن

كـــم رعـبــوب يـتـريـا نـبـاكـم

والظفـــر عندنــا خـبـره يبـيــن

كلمات الشيخ:
زايد بن سلطان آل نهيان
رحمه اهلل

@mohamedbinsaif  د. محمد سيف
يرسمون املجد يف س��امء الوطن ... ويزرعون الوفاء عىل أرضه .... 

ويفدون بأرواحهم اإلمارات... إنهم حامة الوطن. 
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