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االفتتاحـية

شكرًا خليفة.. 
شكراً خليفة.. ألنك جعلت من اإلمارات منوذجاً للدولة العرصية التي متتلك مقومات 
التطور والنمو، وهذا ما تؤكده العديد من الشهادات الدولية التي صدرت يف السنوات 
األخرية من جهات دولية عدة حول هذا النموذج، ومبا ميثله من كفاءة يف اإلدارة، وحسن 
الجنسيات يف  من  العديد  بني  والتعايش  البرشية،  والتنمية  واملوارد،  اإلمكانات  توجيه 

وئام كامل، والشعور املطلق باألمن، واإلحساس العميق بالرضا.
عىل  والتعرف  املواطنني  جموع  مع  املستمر  التواصل  عىل  لحرصك  خليفة..  شكراً 

مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل املبارش معهم، دون أية قيود أو حواجز.
أجل  من  العام  طوال  املواطنني  أمام  أبوابك  قبل  قلبك  فتحت  ألنك  خليفة..  شكراً 

مناقشة همومهم وقضاياهم واالطمئنان عىل أحوالهم والعمل عىل حل مشكالتهم.
الحياة  مقومات  توفري  العمل عىل  أولوياتك  مقدمة  خليفة.. ألنك وضعت يف  شكراً 
الكرمية للمواطنني، وتأهيل الكوادر املواطنة يف املجاالت املهنية والتقنية، وتوفري املساكن 

والتعليم وفرص العمل وتهيئة البنية التحتية الالزمة.
شكراً خليفة.. ألنك وضعت العمل عىل متكني الشباب وتوفري الظروف التي تتيح لهم 
املشاركة بفاعلية يف جهود التنمية يف مقدمة أولوياتك، من منطلق إميانك العميق بأنهم 

القوة الرئيسية الدافعة وراء تقدم الوطن ورفعته عىل كل املستويات.
األنشطة  يف  للمشاركة  عريضة  فرص  من  اإلماراتية  للمرأة  قدمته  ملا  خليفة..  شكراً 
االقتصادية والسياسية والتنموية يف مجتمعها باعتبارها نصف املجتمع، وإتاحة الفرصة لها 
كاملة للمشاركة يف مختلف مراحل العملية التنموية متاماً كام تتاح الفرصة لشقيقها الرجل.
بخطى  والتي متيض  الدولة،  السياسية يف  واملشاركة  الربملانية  للتجربة  خليفة..  شكراً 
حثيثة وفق الربنامج السيايس الذي طرحته، وهي خيارات اتخذت بكامل اإلرادة الوطنية 
عرب مسار متدرج ال يحرق املراحل أو يحايك تجارب أخرى ال تتناسب وظروف مجتمعنا 

وخصوصيته.
شكراً خليفة.. عىل نجاح السياسة الخارجية لإلمارات، هذا النجاح القائم عىل أسس 
والتجارب  النامذج  عىل  والتعرف  العامل  دول  جميع  عىل  واالنفتاح  املتبادل  االحرتام 
االقتصادية املختلفة، والتي أكسبت الدولة االحرتام والتقدير وجعلت لها كلمة مسموعة 

يف مختلف املحافل الدولية العاملية.
الثقايف  والتسامح  والحكمة  لالعتدال  رمزاً  اإلمارات  من  جعلت  ألنك  خليفة..  شكراً 
املستوى  العامل عىل  دول  كل  به يف  باً  ومرحَّ مقبوالً  املتوازنة وطرفاً  والسياسة  والديني 
وإقليمية  دولية  جهود  أو  نقاشات  أي  يف  مهمة  مفصلية  ومحطة  والشعبي،  الرسمي 

تستهدف ضامن األمن واالستقرار العامليني.
شكراً خليفة.. ألنك أكسبت الدولة احرتام العامل أجمع، حيث كانت توجيهاتك الحافز 
والدافع ألبناء اإلمارات ليك ميدوا أياديهم البيضاء لكل املحتاجني نارشين ثقافة السالم 

واملحبة يف ربوع العامل بدون متييز عىل أساس العرق أو اللون أو الدين.
للقوات املسلحة من إمكانات مادية وبرشية وفنية وتقنية  شكراً خليفة.. ملا وفرته 
وتفاخر  تفتخر  املجتمع،  ووحدة  الوطن  صون  عىل  قادرة  الجانب  عزيزة  غدت  حتى 

بسجلها الحافل باإلنجازات من خالل أبنائها املخلصني.
العدالة  مبادئ  تطبيق  يف  عاملياً  منوذجاً  اإلمارات  من  جعلت  ألنك  خليفة..  شكراً 
وااللتزام بالنزاهة حتى غدت يف املرتبة األوىل عىل صعيد منطقة الرشق األوسط وشامل 

إفريقيا يف مؤرشات سيادة القانون وشفافية النظام القضايئ.
شكراً خليفة.. الهتاممك بالهوية الوطنية من خالل تخصيص عام 2008 عاماً للهوية 

الوطنية حرصاً منك عىل االهتامم بتدعيم ركائز الهوية الوطنية.
تتخذها  التي  املبادرات  خالل  من  الدولة  تلعبه  الذي  الكبري  للدور  خليفة..  شكراً 
التغلب  باملساعدات واإلغاثة ومساندتها يف  الفقرية واملحتاجة  الدول  لتزويد  باستمرار 

عىل عرثات التنمية والحد من التطرف وإشاعة الرخاء االقتصادي.
شكراً خليفة.. شكراً من أسعد شعب لقائد الوطن.

خطــاك ال�ســر يا بو �سلطــان
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

• حقوق النرش محفوظة للمجلة.
• نرحب بتغطية ونرش أخبار ونشاطات الرشكات واملؤسسات والتي تتوافق مع أهداف املجلة وتوجهاتها.

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
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محمد بن راشد يدشن املوقع االلكرتوين للكلية

رعى صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 

الله، حفل تخريج الدورة الثامنة والثالثني من مرش��حي 

كلي��ة زايد الثاين العس��كرية يف مدين��ة العني صباح يوم 

األربع��اء املواف��ق الثام��ن والعرشين م��ن يناير املايض، 

وذلك بحضور س��مو الش��يخ ه��زاع بن زاي��د آل نهيان 

مستش��ار األمن الوطني وس��عادة الفري��ق الركن حمد 

محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة. ولدى 

وصول صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

إىل منص��ة مي��دان  االحتفال يف الكلية عزفت موس��يقى 

القوات املس��لحة السالم الوطني ثم قام سموه بالتفتيش 

عىل طابور الخريجني ثم تلي��ت آيات من الذكر الحكيم 

بعدها مر الخريجون من أمام املنصة الرئيسية عىل هيئة 

حممــد بن راشـد: القيـــادة وفـــــرت كل أسباب 
التعلم والتدريب والتشجيع والدعــــم الالحمدود

تصوير: سامل العامري
زايد الشامسي

شهد تخريج الدفعة الـ 38  من مرشحي كلية زايد الثاين العسكرية
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سموه لدى تسليمه سيف الرشف ألحد الخريجنيالدفعة التالية أثناء تسلمها علم الكلية من الدفعة الحالية

اس��تعراض عس��كري عكس املهارة العالي��ة التي يتمتع 

بها الخريجون من ش��باب الوطن وم��ن عدد من الدول 

العربية الش��قيقة. بعدها أدى الخريجون القس��م أمام 

صاحب الس��مو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب الذي تعهدوا فيه ب��أن يكونوا مخلصني لدولة 

االمارات العربية املتحدة ورئيسها صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان القائد األعىل للقوات املس��لحة 

حفظ��ه الله مطيعني ألوامر رؤس��ائهم التي تصدر إليهم 

منفذين لها يف الرب والبحر والجو داخل الدولة وخارجها.

من جانبه أكد  س��عادة اللواء الركن سامل هالل بن رسور 

الكعب��ي أن الكلي��ة وبفضل جه��ود وتوجيهات صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املس��لحة حفظه الله ومؤازرة أخيه 

صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب رعاه الله 

واملتابعة الش��خصية من قبل الفريق أول س��مو الش��يخ 

محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة اس��تطاعت قطف مثار التطوير 

والتحديث ال��ذي انتهجته يف برامجها ومناهجها بتخريج 

نخبة من ش��باب الوطن قادرين عىل تحمل املس��ؤولية 

ومامرسة القيادة بأسلوب راق ومهني وناجح. 

وق��د كرم صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل 

مكت��وم املتفوقني الس��تة يف الدورة وس��لمهم جوائزهم 

وهنأه��م  عىل تفوقهم متمنيا له��م مزيدا من التميز يف 

حياتهم العملية لخدمة مستقبلهم وقواتهم املسلحة.

بعدها متت مراس��م تس��ليم العلم من ال��دورة الثامنة 

والثالثني إىل الدورة التاس��عة والثالثني مصحوباً بالقس��م 

بأن يحافظوا عليه مرفوعاً عالياً وخفاقاً.

   واختتم الحفل الذي حرضه قادة وضباط أفرع القوات 

املسلحة وأعضاء الس��لك الدبلومايس لدى الدولة وقادة 

عس��كريني من عدد من الدول الصديقة والشقيقة وأهل 

وذوي الخريج��ني بان��راف طاب��ور الخريجني من أرض 

ميدان االحتفال عىل هيئة استعراض عسكري.

 وقبيل مغادرة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد 

آل مكتوم مقر الكلية دش��ن س��موه املوق��ع االلكرتوين 

للكلية ليكون نافذة تطل منها عىل العامل الخارجي ويتيح 

الفرص��ة لكل من يرغب بالتع��رف إىل الهيكل التنظيمي 

للكلية وبرامجها التدريبي��ة ومناهجها األكادميية وما إىل 

ذلك من معلومات قد تفيد ش��باب الوط��ن الراغبني يف 

االلتح��اق بالكلية دون عناء الوصول إىل مقرها يف مدينة 

العني. ثم ألتقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريحني 

وبارك لهم انتقاله��م إىل مرحلة جديد من حياتهم وأكد 

لهم س��موه أنهم قادرون عىل القي��ام بواجبهم الوطني 

عىل أكمل وجه نظرا لالمكان��ات والطاقات الكبرية التي 

يتحلون به��ا والرعاي��ة الصادقة التي يحاط��ون بها من 

قيادته��م التي وفرت لهم كل أس��باب التعلم والتدريب 

والتشجيع والدعم الالمحدود لهم ولكل شباب الوطن.
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حممـد بن راشـد يـزور معـرض البحـرين الدويل للطيـران

زار صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله خالل زيارته ململكة 

البحرين معرض البحرين الدويل للطريان يف دورته الثالثة والذي تنظمه 

اململكة بالفرتة من السادس عرش حتى الثامن عرش من الشهر املايض .

 وقد اطلع صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خالل 

جولت��ه يف أرجاء املعرض عىل آخ��ر التقنيات الحديثة يف مجال صناعة 

النقل الجوي والطريان العسكري وتجهيزات املطارات وما إىل ذلك .

 وأعرب سموه عن ارتياحه للمشاركة الواسعة واإلقبال الذي يحظى 

به معرض البحرين ال��دويل للطريان من قبل الدول والرشكات العاملية 

املتخصص��ة يف قطاع الطريان املدين والعس��كري بحي��ث بات املعرض 

يش��كل س��وقا عاملية يف املنطقة ما يوفر الوقت والجهد عىل دولها يف 

عقد صفقات الرشاء من خالل هذا املعرض .

حممد بن زايد يؤكد دور وزارة الدفاع 
الفرنسية يف دعم وتطوير عالقات التعاون

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة يف يناير املايض مبقر وزارة الدفاع يف العاصمة الفرنسية باريس معايل جان 

ايفلو دريان وزير الدفاع الفرنيس.

وبحث س��مو ويل عهد أبوظبي والوزير الفرنيس العالقات الثنائية التي تربط دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وجمهورية فرنس��ا وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها مبا يخ��دم مصالح البلدين 

والشعبني الصديقني.

كام جرى خالل اللقاء الذي حرضه س��مو الش��يخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية 

وسعادة اللواء الركن عيىس سيف محمد املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسلحة بحث 

أوجه التعاون بني البلدين خاصة فيام يتعلق بالشؤون العسكرية والدفاعية وتنمية التعاون 

املشرتك بينهام عىل صعيد التنسيق والتدريب وتبادل الخربات ومبا يحقق مصالح البلدين.

وتبادل س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير الدفاع الفرن��يس وجهات النظر حول 

عدد من املس��ائل ذات االهتامم املشرتك ومجمل القضايا واملس��تجدات الراهنة يف املنطقة 

وتطوراتها واهم الجهود الدولية املبذولة الحتوائها وحلها سلميا.

محمد بن راشد ونارص بن حمد خالل تفقد املعرض

محمد بن زايد يتلقي وزير الدفاع الفرنيس

حممد بن زايد يبحث التعاون الدفاعي 
مع نائب وزير الدفاع  اجلزائري

استقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، يف يناير املايض بأبوظبي، الفريق أحمد قايد صالح 

نائ��ب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الش��عبي يف الجمهورية 

الجزائرية الدميقراطية الشعبية الش��قيقة. ورحب سمو ويل عهد أبوظبي بنائب 

وزي��ر الدفاع الجزائري والوفد املرافق له، وبح��ث معه عالقات التعاون األخوي 

بني دول��ة اإلمارات وجمهورية الجزائر، وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها يف مختلف 

املجاالت. واستعرض الجانبان خالل اللقاء الذي حرضة الفريق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة مجاالت التعاون بني البلدين وأهمية 

تنميته��ا مبا يخدم املصالح املش��رتكة يف جمي��ع القطاعات، خاص��ة فيام يتعلق 

بشؤون الدفاع.

وج��رى خالل اللق��اء كذلك تناول مجم��ل األحداث والتطورات عىل الس��احات 

العربية واإلقليمية والدولية، وتب��ادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات 

االهتامم املشرتك.

محمد بن زايد يتلقي نائب وزير الدفاع الجزائري
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حممد بن زايد:
اإلمارات حريصة على إقامة صروح علمية متميزة

ترأس الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

يف يناي��ر املايض االجت��امع األول للمجلس األعىل لكلية 

الدفاع الوطني مبقر الكلية يف أبوظبي، ورحب سمو ويل 

عهد أبوظب��ي يف بداية االجتامع بأعضاء املجلس األعىل 

للكلي��ة، مش��رياً س��موه إىل أن دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تويل الرعاية واالهتامم 

يف إقامة الرصوح العلمية املتميزة والعالية املستوى التي 

تحفز عىل البحث والتطوير وتنمية الفكر االسرتاتيجي. 

وأضاف س��موه: "أن كلية الدف��اع الوطني متثل إىل 

جانب الكلي��ات العس��كرية واملدنية األخ��رى إضافة 

مهم��ة وحيوي��ة يف تأهي��ل الك��وادر الوطني��ة علمياً 

وثقافياً بحيث تصبح قادرة عىل التعامل مع التطورات 

العلمية واإلسرتاتيجية مبفهوم متطور يواكب التحديات 

واملتغ��ريات واملس��تجدات اإلقليمي��ة والدولية واتخاذ 

القرارات السليمة التى تدعم الجهود التنموية يف الدولة 

وتحافظ عىل مكتسباتها وتخدم القضايا الوطنية". 

واطلع املجلس عىل س��ري أعامل دورة الدفاع الوطني 

األوىل الت��ي تضم 30 دارس��اً أنهوا املقررات الدراس��ية 

والتدريبي��ة للفصل األول، وناقش عدداً من املوضوعات 

الهام��ة املدرج��ة ضمن ج��دول األعامل والتي تش��كل 

دعامات أساس��ية للمس��رية املس��تقبلية للكلية، إضافة 

إىل اإلج��راءات والربام��ج املعتم��دة لتحقي��ق أهداف 

محمد بن زايد يرتأس االجتامع األول للمجلس األعىل لكلية الدفاع الوطني

كلية الدف��اع الوطني املعنية بإع��داد وتأهيل القيادات 

العس��كرية واملدني��ة ورفع قدراتهم العلمي��ة والعملية 

والفكرية، وأكد االجتامع عىل الدور الكبري الذي تقوم به 

الكلية وما ميكن أن تضيفه وتحققه للقيادات املستقبلية 

يف إط��ار االس��تثامر يف ال��كادر البرشي املواط��ن القادر 

عىل املش��اركة يف صياغة وبناء االس��رتاتيجيات الوطنية 

وتحقيقه��ا ومتكين��ه م��ن التعامل مع متغ��ريات البيئة 

االسرتاتيجية، وتطرق االجتامع إىل مجموعة من الخطط 

املس��تقبلية الهادفة إىل تعزيز دور الكلية عىل املستوى 

الوطن��ي يف تحديد وتقييم التحديات املختلفة اإلقليمية 

والدولية وفهم أس��س ومتطلبات إدارة وتوظيف موارد 

الدولة من أجل حامية املصالح الوطنية. 

ح��رض االجتامع س��مو الش��يخ هزاع ب��ن زايد آل 

نهيان مستش��ار األمن الوطني نائ��ب رئيس املجلس 

التنفيذي إلمارة أبوظبي والفريق س��مو الشيخ سيف 

بن زاي��د آل نهيان نائب رئيس مجل��س الوزراء وزير 

الداخلية وس��مو الش��يخ عبدالله بن زاي��د آل نهيان 

وزير الخارجية ومعايل الش��يخ حم��دان بن مبارك آل 

نهي��ان وزير التعليم العايل والبح��ث العلمي، ومعايل 

محمد عبدالله القرقاوي وزير ش��ؤون مجلس الوزراء 

ومعايل سيف س��لطان العرياين األمني العام للمجلس 

األع��ىل لألمن الوطن��ي والفريق الرك��ن حمد محمد 

ث��اين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة والدكتور 

جامل سند الس��ويدي مدير مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجية واللواء الركن طيار رشاد محمد 

سامل السعدي قائد كلية الدفاع الوطني•

أعضاء املجلس للكلية
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عبدالله بن زايد يتفقد حاملة الطائرات الفرنسية »شارل ديجول«

عبـــداهلل بن زايــــد يـــزور حاملـــة الطائـــرات الفرنسيـــة
 " شــــارل ديجـــول " مبينــــاء زايـــد

تفقد س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن زاي��د آل نهيان وزير 

الخارجية حاملة الطائرات الفرنس��ية "ش��ارل ديجول" 

التي رس��ت ع��ىل رصيف ميناء زاي��د يف أبوظبي ضمن 

املجموعة البحرية الجوية الفرنس��ية التي تنفذ مهمة " 

قوة الواجب 473 " يف عدد من دول املنطقة.

وقام سمو الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجولة 

يف أقس��ام حاملة الطائرات استمع خاللها اىل إيجاز عن 

الحامل��ة والواجب��ات املوكلة إليها وتعرف س��موه عىل 

مه��ام ومواصف��ات طائ��رة الرافال املقاتل��ة والتي تعد 

األحدث يف الخدمة لدى سالح الجو الفرنيس.

ورافق حاملة الطائرات الفرنس��ية "ش��ارل ديجول" 

ع��دد 10 طائرات مقاتلة من طراز "رافال" و 9 طائرات 

"س��وبر إيتاندار" التي تتمت��ع بقدرتها عىل املناورة من 

ارتفاع��ات منخفضة ومتوس��طة إىل جانب طائرتني من 

نوع "ه��وك آي" املختص��ة باملراقبة الجوي��ة املتقدمة 

املحمول��ة يف العامل ومروحيتني من ن��وع "إي يس 725 

كاراكال" الت��ي تؤم��ن مهم��ة البحث واإلنق��اذ القتايل 

ومروحيت��ني من ن��وع دولفني املكلفة بأم��ن الطواقم، 

وفرقاطة الدفاع الجوي "فورب��ان" والفرقاطة "جان دو 

في��ني" املضادة للغواصات وناقلة التزود بالوقود "ميوز" 

وطائرة الدوريات البحرية "أتالنتيك" إضافة إىل غواصة 

هجومية نووية. 

وق��ال األدم��ريال إيريك ش��ابريون قائ��د املجموعة 

البحرية الجوية الفرنس��ية خالل املؤمتر الصحفي الذي 

عقده عىل منت حاملة الطائرات خالل رس��وها يف ميناء 

زايد أن فرنس��ا تعترب االس��تقرار اإلقليمي أح��د أولوياتها 

لذل��ك ي��أيت إلتزامها إىل جان��ب دول املنطقة يف س��ياق 

االس��تمرارية وتس��تجيب إلرادة الرشاك��ة االس��رتاتيجية 

طويلة األمد .

وأضاف أن مهمة املجموعة تتمثل يف املش��اركة يف توفري 

أمن الط��رق البحرية االس��رتاتيجية يف مضيق هرمز وخليج 

ع��دن والبحر األحم��ر وتحس��ني قابلية التب��ادل العمليايت 

وتطوير الخربات املش��رتكة مع القوات املسلحة لهذا الجزء 

من الك��رة األرضية وتحس��ني التع��اون املش��رتك يف مجال 

البحرية الجوية يف املنطقة، مشرياً إىل أن املجموعة شاركت 

يف العديد من املهام خاصة يف أفغانستان وليبيا.

ولفت إىل أن املجموعة البحرية الجوية الفرنس��ية تؤمن 

الوظائف العملياتية األربع التي تضطلع بها القوات املسلحة 

الفرنس��ية وه��ي الردع واملنع واإلرس��ال يف مه��ام خارجية 

واملراقب��ة إضاف��ة إىل الق��وة الضاربة التي تش��كلها حاملة 

الطائرات التي متتلك قدرات معرفة واس��عة بالبيئة البحرية 

وتزيدها ضخامة وسائلها الجوية ونظم اإلشارة فيها.

وأك��د األدمريال إيريك ش��ابريون أن زي��ارة املجموعة 

ألبوظبي متنح فرصاً أرحب لدعم العالقات القوية القامئة 

بني اإلمارات العربية املتحدة وفرنس��ا خصوصاً يف مجال 

تب��ادل للخربات واألف��كار وتهيئة الف��رص ملعرفة أفضل 

أساليب التدريب الخاصة والقدرات التشغيلية. 

رئيس األركان يبحث مع الزياين تنفيذ قرارات اجمللس األعلى لـ "التعاون"
اس��تقبل الفري��ق رك��ن حمد ث��اين الرميث��ي رئيس 

أركان القوات املس��لحة، مع��ايل األمني العام ملجلس 

التع��اون الدكت��ور عبداللطيف بن راش��د الزياين يف 

مبنى القيادة العامة للقوات املسلحة بحضور اللواء 

خليفة حميد الكعبي األمني العام املس��اعد للشؤون 

العس��كرية باألمان��ة العامة ملجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية وعدد من ضباط القوات املس��لحة، 

وي��أيت اللقاء يف إطار متابع��ة تنفيذ قرارات املجلس 

األعىل ملجل��س التعاون، وتم خ��الل االجتامع بحث 

متابعة تنفيذ قرارات املجلس األعىل ملجلس التعاون 

يف قم��ة الكويت واملتعلقة بتعزي��ز عالقات التعاون 

الدفاعي بني دول املجلس كام تم بحث قرار املجلس 

األعىل ملجلس التعاون باملوافقة عىل إنشاء األكادميية 

الخليجية للدراسات االسرتاتيجية والدفاعية واألمنية 

 رئيس األركان يجتمع مع األمني العام ملجلس التعاونالتي تقرر إنشاؤها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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الرميثي يزور معرض البحرين الدويل للطريان 2014
ح��رض الفريق الركن حمد محم��د ثاين الرميثي 

رئي��س أركان القوات املس��لحة، والوفد املرافق 

فعاليات افتتاح معرض البحرين الدويل للطريان 

2014، ال��ذي أقي��م يف قاع��دة صخ��ري الجوية 

مبملك��ة البحري��ن الش��قيقة. افتت��ح املعرض 

صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد آل 

خليف��ة ويل العهد نائب القائ��د األعىل مبملكة 

البحرين الش��قيقة. وقام رئي��س األركان والوفد 

املرافق ل��ه بجول��ة يف املعرض، ش��ملت عدداً 

من أقس��ام وأجنحة الدول وال��رشكات املحلية 

واإلقليمية والدولية املتخصصة يف املجال الجوي، 

واطلع خاللها عىل أح��دث املعدات والتقنيات 

التكنولوجي��ة الحديثة، الت��ي صنعتها الرشكات 

من مختلف أرج��اء العامل. وأبدى رئيس األركان 

إعجابه مبا ش��اهده من معروض��ات ومعدات، 

مثمناً الدعوة لحضور فعاليات املعرض وأش��اد 

بحس��ن التنظيم للمعرض واملش��اركة الواسعة 

لكربى ال��رشكات املتخصصة يف املج��ال الجوي 

عىل مستوى العامل. وعىل هامش املعرض التقى 

الفريق الركن حمد الرميثي املشري الركن الشيخ 

خليف��ة بن أحمد آل خليف��ة القائد العام لقوة 

دفاع البحرين.

رئيس االٔركان يزور معرض البحرين للطريان

هنأ القوات املسلحة املصرية على دورها على تأمني عملية االستفتاء
رئيس األركان يستعرض مع الفريق السيسي العالقات العسكرية 

استقبل الفريق أول عبد الفتاح السييس نائب رئيس 

الوزراء وزير الدفاع واإلنتاج الحريب بجمهورية مرص 

العربي��ة يف مكتبه ب��وزارة الدفاع املرصية س��عادة 

الفري��ق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املسلحة .

جرى خالل اللقاء الذي حرضه الفريق صدقي صبحي 

رئيس أركان القوات املسلحة املرصية ومعايل محمد 

بن نخرية الظاهري سفري الدولة لدى جمهورية مرص 

العربي��ة والوف��د املرافق لرئيس األركان اس��تعراض 

عالقات التعاون ب��ني دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ومرص وجوانب تفعيلها وتطويرها وبحث الش��ؤون 

ذات الصلة باملجاالت العس��كرية مبا يخدم املصلحة 

املشرتكة إىل جانب بحث عدد من املوضوعات ذات 

االهتامم املشرتك.

كام هنأ الفريق حمد ثاين الرميثي القوات املس��لحة 

املرصية عىل دورها الوطني يف تأمني عملية االستفتاء 

والتأس��يس لبناء دول��ة دميقراطية حديث��ة والعبور 

مبرص إىل بر األمان. رئيس األركان خالل لقاءه بالفريق السييس
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شهد سمو الش��يخ محمد بن سعود القاسمي ويل عهد 

رأس الخيمة الس��ادس من يناير الحايل، فعاليات اليوم 

املفت��وح للقوات الجوية والدفاع الج��وي ال� 40 تحت 

ش��عار "ش��كرا خليفة"،التي أقامتها القوات املس��لحة 

تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ س��عود بن صقر 

القاسمي، عضو املجلس األعىل حاكم رأس الخيمة.

ح��رض الحفل يف مدرجات مطار رأس الخيمة الدويل 

املهندس الش��يخ سامل بن سلطان القاسمي رئيس دائرة 

الط��ريان امل��دين يف رأس الخيم��ة، وعدد من الش��يوخ 

واملس��ؤولني، ورؤس��اء ومدي��ري ال��وزارات االتحادية 

والدوائ��ر املحلي��ة يف اإلمارة، إضاف��ة إىل كبار الضباط 

الق��وات املس��لحة والق��ادة والضباط وضب��اط الصف 

والجنود يف القوات الجوية والدفاع الجوي، واس��تعرض 

س��مو ويل عهد رأس الخيمة، واللواء الركن طيار محمد 

ب��ن س��ويدان القمزي قائ��د القوات الجوي��ة والدفاع 

الجوي، الطابور العس��كري ملنتس��بي الق��وات الجوية 

والدفاع الجوي.

ك��ام ألق��ى اللواء الرك��ن طيار محمد بن س��ويدان 

كرم شهداء ومنتسبي الدفاع اجلوي حتت شعار »شكرًا خليفة«
ويل عهد رأس اخليمة يشهد فعاليات اليوم املفتوح للقوات اجلوية

القمزي، قائد الق��وات الجوية والدف��اع الجوي، كلمة 

رح��ب فيها بالحض��ور، مؤكداً أن يوم الوحدة يش��كل 

منعطفاً تاريخياً هاماً يف مسرية القوات الجوية والدفاع 

الجوي، ويعترب مناس��بة طيبة الس��تلهام العرب وتحفيز 

الهم��م ودافعاً الس��تجامع الطاق��ات ومضاعفة العملة 

وتكثي��ف الجهود ملواصلة املس��رية والتق��دم لتحقيق 

الغاية التي نسعى دامئاً إىل تحقيقها، واملتمثلة يف قوات 

جوي��ة ودفاع جوي ق��ادرة دامئاً وباس��تمرار عىل أداء 

رس��التها الوطنية واإلنس��انية بكل كفاءة واقتدار وفق 

مقتضيات العرص. 

وأش��ار إىل أن النجاح الذي حققت��ه القوات الجوية 

والدف��اع الج��وي يف اس��تيعاب التكنولوجي��ا املتقدمة 

والق��درة عىل مواكب��ة العرص يس��تدعى الحفاظ عليه 

وتدعيمه، آخذين يف االعتبار مقولة الفريق أول س��مو 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة، ب�"أن املقياس الحقيقي 

للنج��اح ال يكم��ن فق��ط بالت��زود بأحدث األس��لحة 

واملع��دات والتقني��ات، بل يف اس��تمرار تعزيز الكفاءة 



13 |  فرباير 2014 |  العدد 505  |

القتالية لهذه القوات ووضع اآلليات التي تجعل التطور 

والتحديث مامرسة راسخة ومستقرة".

وأض��اف: إننا عىل يقني من أن رجال القوات الجوية 

والدف��اع الج��وي ق��ادرون ع��ىل تحقي��ق املزيد من 

اإلنجازات، وأن نجاحهم ومتيزهم س��وف يستمر بفضل 

الدعم الال محدود من س��يدي صاحب الس��مو الشيخ 

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

للقوات املسلحة "حفظه الله"، وسيدي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، ومتابعة 

سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وأكد القم��زي أن حجم التحديات واملس��تجدات 

التي تواج��ه الخليج وخاصة دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة، ومتاش��ياً مع االس��رتاتيجية العام��ة للدولة 

ولقواتنا املس��لحة، حت��م علينا بناء ق��وة جوية عىل 

درجة عالية من االحرتافية تكون قاعدة صلبة ملواجهة 

مثل ه��ذه التحديات ومصدر أمن وأمان لهذا الوطن 

املعط��اء، بتطوي��ر فك��ر الجنود عن طري��ق التعليم 

والتدري��ب والتثقي��ف الذايت ليكون��وا دامئاً عىل قدر 

حجم املسؤولية امللقاة عىل عواتقهم، ومهدت لتأهيل 

كوادرنا الوطنية الس��تقبال أحدث األسلحة واملعدات؛ 

األم��ر الذي أدى إىل دخول أس��لحة جديدة ومتطورة 

مثل نظام الدفاع الجوي البانزر وطائرة اإلنذار املبكر 

SAAB 340، وطائ��رة النقل العمالقة C-17، وطائرة 

التزود بالوقود جواً Air bus MRTT 330، وطائرات 

التدري��ب املتق��دم PC-21، وطائ��رات االس��تطالع 

البحرية وأنظمة الدفاع الجوي الباتريوت.

وقال: إننا نتطلع دامئاً مبا توفر لنا من إمكانات حالية 

ومس��تقبلية إىل أن نك��ون من أفضل الق��وات الجوية 

والدفاع الجوي عىل مستوى العامل.

ولفت قائد القوات الجوية والدفاع الجوي إىل أنه ومن 

هذا املنطلق، فقد حققت القوات الجوية والدفاع الجوي 

الكثري من األهداف والغايات فكانت النتائج بحجم اآلمال 

والتطلع��ات املرجوة، مضيفاً أن كوادرن��ا وأطقمنا اليوم 

أصبحت تتمتع بجاهزية قتالية وروح معنوية عالية أكرث 

من أي وقت مىض متس��لحني بالعل��م واملعرفة، وأضاف: 

إذا كان م��ن كلم��ة ختامية، فهي كلمة عه��د ووفاء بأن 

نظل دامئاً كعهدنا يف خدمة الوطن الجنود األوفياء للعهد 

البارين بالوعد الحافظني لألمان��ة الذين يؤدون واجبهم 

بكل كف��اءة وإخالص، مقّدرين عظم املس��ؤولية امللقاة 

عىل عاتقنا، وش��عارنا دامئاً اإليثار والتضحية والثبات عىل 

املبدأ واملبايعة عىل السمع والطاعة. 

وقام س��مو الشيخ محمد بن س��عود القاسمي يرافقه 

الل��واء الرك��ن طيار محمد بن س��ويدان القم��زي، قائد 

الق��وات الجوية والدف��اع الجوي، بتكريم ذوي ش��هداء 

القوات الجوية والدفاع الجوي، ومنتسبي القوات الجوية 

والدف��اع الجوي. ويف خت��ام الفعالي��ات، تفقد ويل عهد 

رأس الخيم��ة يرافقه قائد القوات الجوية والدفاع الجوي 

املعرض ال��ذي أقيم عىل هام��ش الفعالية، وضم أحدث 

األسلحة من الطائرات واملعدات الثابتة للدفاع الجوي. 

عروض جوية بأحدث الطائرات العسكرية 
تخللت الفعالي��ات التي صاحبتها أج��واء غامئة، عدداً 

من العروض التي بدأت بعرض للمش��اة من منتس��بي 

الق��وات الجوية والدفاع الجوي أم��ام منصة االحتفال، 

ثم قدمت الع��روض الجوية بإنزال املظليني، إضافة إىل 

عروض جوية أخ��رى قدمها فريق اإلمارات للقفز الحر 

رفع خاللها أع��الم الدولة والقوات املس��لحة والقوات 

الجوية والدفاع الجوي. تال ذلك، عروض مهاراتية جوية 

لتش��كيالت مختلفة من أحدث الطائرات العس��كرية 

املقاتلة من ن��وع املرياج 9-2000وf.16 التابعة للقوات 

الجوية والدفاع الجوي، مع اس��تعراضات جوية شّكلت 

علم اإلمارات قدمها فريق "الفرس��ان" اإلمارايت ونالت 

إعجاب واستحسان الحضور•

ويل عهد رأس الخيمة يشهد احتفال يوم القوات الجوية والدفاع الجوي 

قواتنا اجلوية 
والدفاع اجلوي 

قادرين دائمًا على 
االستمرار على أداء 

رسالتها الوطنية 
واإلنسانية بكل 

كفاءة واقتدار وفق 
مقتضيات العصر
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قائد كلية القيادة واألركان يشهد تخريج دورتني يف مدرسة ضباط الصف

قائد كلية القيادة واألركان يشهد تخريج دورتني يف مدرسة ضباط الصف

ش��هد س��عادة للواء الركن أحمد عيل حميد آل عيل قائد كلية القيادة واألركان 

املش��رتكة حف��ل تخريج دورتني تخصصيت��ني لضباط الصف واألفراد يف مدرس��ة 

ضباط الصف.

و ألقى قائد مدرس��ة ضباط الصف كلمة بهذه املناس��بة رحب خاللها براعي 

الحفل والحضور، وقال: “إننا نحتفل اليوم بتخريج هاتني الدورتني بعد أن أكملتا 

امل��دة املقررة للتدريب وقد ب��ذل الخريجون من الجهد الكثري، وكانوا مثاالً طيباً 

ألقرانه��م من الدورات محققني األه��داف التي عقدت من أجلها هذه الدورات، 

وأصبحوا مهيئني، وبإذن الله تعاىل عىل قيادة من هم تحت إمرتهم متسلحني مبا 

اكتسبوا من علوم نظرية وعملية ليكونوا عنارص فاعلة يف وحداتهم”. 

وأوىص الخريج��ني بطاعة الله تعاىل ورس��وله وأويل األم��ر، وأن يضعوا نصب 

أعينهم حامية مكتس��بات هذا الوطن، وهنأهم عىل إنجازهم واجتيازهم الدورة 

بنجاح آمالً لهم التقدم والتطوير املستمر يف معارفهم وقدراتهم العسكرية. 

ويف نهاية الحفل قام اللواء الركن أحمد عيل حميد آل عيل قائد كلية القيادة 

واألركان املشرتكة بتوزيع الجوائز والشهادات عىل املتفوقني.

اس��تقبل اللواء الركن طيار محمد بن س��ويدان 

القمزي قائ��د القوات الجوي��ة والدفاع الجوي 

مبكتب��ه يف القي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة، 

الفريق بحري جيمس دي ساير ينغ مدير وكالة 

الدفاع الصاروخي األمرييك والوفد املرافق، جرى 

خ��الل اللق��اء تب��ادل األحادي��ث واملوضوعات 

العسكرية ذات االهتامم املشرتك.

القمزي يستقبل مدير 
الدفاع الصاروخي األمريكي

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يستقبل مدير وكالة الدفاع الصاروخي األمرييك

اس��تقبل سعادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة مبكتبة يف 

القيادة العامة للقوات املسلحة يف يناير املايض 

س��عادة الفريق أحمد فايد صال��ح نائب وزير 

الدف��اع الوطني رئي��س أركان الجيش الوطني 

الش��عبي الجزائري ال��ذي يزور الب��الد والوفد 

املرافق له.                                                      

ج��رى خالل اللق��اء الذي ح��رضه عدد من 

كبار ضباط الق��وات املس��لحة والوفد املرافق 

للضيف تبادل األحاديث وبحث أوجه التعاون 

العسكري املشرتك بني الجانبني والسبل الكفيلة 

بدعمها وتطويرها.

رئيـــس األركــــان يستقبــــل نائب وزيــــر الدفـــــاع اجلـــزائـــــري 

 رئيس األركان أثناء استقبال نظريه الجزائري
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حضر فعاليات مترين "خملب الذئب" 
حمد بن عيسى: نشكل خليفة على دعمه للتعاون املشرتك

شهد العميد الركن بحري طيار سعيد بن حمدان آل نهيان نائب 

قائ��د القوات البحرية بحضور عدد من ضباط القوات املس��لحة 

حف��ل تخري��ج عدد م��ن ال��دورات التخصصية مبعه��د القوات 

البحرية، حيث بدأ االحتفال بتالوة عطرة من آيات الذكر الحكيم 

ألق��ي بعدها قائد معه��د القوات البحرية كلمة بهذه املناس��بة 

رح��ب فيها براع��ي الحفل والحض��ور مؤكداً أن معه��د القوات 

البحرية يثمن الجهود الجبارة التي تبذل لتطوير القوات البحرية 

وق��ال: "علين��ا أن نواكب ه��ذا التطور ألننا نؤم��ن بأنه ال ميكن 

تنمية قدراتنا العس��كرية دون أن يالزم��ه تنمية وتطوير جودة 

البنية التحتية لقواتنا البرشية األمر الذي جعلنا يف معهد القوات 

البحرية نركز عىل نوعية وكفاءة التدريب والعمل باس��تمرار عىل 

تطوير التقنيات الحديثة".

نائب قائد القوات البحرية يشهد تخريج عدد من الدورات التخصصية

نائب قائد القوات البحرية يشهد تخريج الدورات التخصصية

ق��ال امللك حمد بن عيىس آل خليف��ة عاهل البحرين أثناء 

حضوره فعاليات التمرين الختامي املشرتك "مخالب الذئب" 

ب��ني القوة الخاص��ة امللكية البحريني��ة والعمليات الخاصة 

بالقوات املس��لحة بدولة اإلم��ارات العربية املتحدة والذي 

ج��رى تنفيذه بالذخرية الحية إننا س��عدنا كث��رياً ورسرنا مبا 

شاهدناه من مستوى راق ولكن قبل كل يشء أود أن أشكر 

أشقاءنا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مساهامتهم 

املستمرة ومع إخوانهم وعىل رأسهم صاحب السمو الشيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.  

وأكد مل��ك البحرين أن التحديات الت��ي تواجه املنطقة 

هذه األيام تتطلب رص الصفوف والوحدة واالتحاد .

من جانبه ألقى قائد الوحدة الخاصة امللكية كلمة رحب 

فيه��ا بامللك وقال إنه يوجه الش��كر لألش��قاء يف العمليات 

الخاصة بالقوات املس��لحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

عىل جهودهم الكبرية والطيبة التي بذلوها لتعزيز وتطوير 

ه��ذا التمرين الذي انطلق يف عام 1994 ليعرب كأجمل صور 

التالحم بني األشقاء يف دول مجلس التعاون ويجسد املفهوم 

العميل لنهج التعاون العس��كري األخوي املش��رتك ثم قدم 

مللك البحرين إيج��ازاً عن التمرين الذي اس��تمر عدة أيام 

واشتمل عىل تطبيقات عملية ونظرية.

وتاب��ع ملك البحرين: مراحل التمري��ن الذي تم تنفيذه 

بالذخ��رية الحي��ة ضمن الهدف املرس��وم له واش��تمل عىل 

عدة تطبيقات عسكرية وأش��اد بالتعاون العسكري الوثيق 

القائم بني البحرين ودولة اإلمارات، مؤكداً أن هذا التعاون 

يجسد عمق العالقات األخوية التاريخية املتميزة التي تربط 

البلدين والتي تش��هد عىل الدوام املزيد من التطور والنامء 

لكل ما فيه خري وصالح الشعبني .

عاهل البحرين يحرض فعاليات التمرين الختامي املشرتك »مخالب الذئب«  

مستوى متميز ودقة يف التنفيذ وانسجام تام يف التامرين 



16

األخبار

|  العدد 505  |  فرباير 2014  |

 اس��تقبل الل��واء الركن بحري إبراهيم س��امل 

املرشخ قائد القوات البحرية مبكتبه صباح أمس 

الفريق أول برنارد روجيل قائد   القوات البحرية 

الفرنسية .

 وجرى خالل املقابلة - التي حرضها عدد من 

ضباط القوات البحري��ة والوفد املرافق للضيف 

- بح��ث املوضوعات العس��كرية البحرية التي 

تهم الجانبني وسبل تطويرها مبا يخدم املصلحة 

املشرتكة للبلدين . ويف ختام الزيارة قام الفريق 

أول الرك��ن بح��ري برنارد روجي��ل قائد القوات 

البحرية الفرنس��ية بتقليد وس��ام جوقة الرشف 

برتب��ة ضابط لقائد القوات البحرية واملمنوح له 

من قبل رئيس الجمهورية الفرنسية 

 وســــــــــام فرنســـــــي لقائـــــــد القــــــوات البحــــــــــريـــــة

خالل تقليد الوسام

اختتام بطولـــة العـــدو الريفـــي للقـــوات املسلحــة
اختتمت بطولة القوات املسلحة للعدو الريفي 

ملسافتي 12 كلم و 5 كلم مبدرسة ضباط الصف 

بالعوير يف إمارة ديب، ضمن أنشطة درع التفوق 

الع��ام للع��ام التدريب��ي 2015-2014 للقوات 

املس��لحة، ش��ارك يف البطولة 7 فرق متثل عدداً 

م��ن وحدات القوات املس��لحة، حي��ث انطلق 

س��باق العدو الريفي ملس��افة 12 كلم  مبشاركة 

65 متس��ابقا تنافس��وا للحص��ول ع��ىل املراكز 

األوىل، حيث س��يطر فريق الق��وات الربية منذ 

انطالق الس��باق وتنافس معهم عداءو القوات 

الجوي��ة وس��الح التموين والنق��ل ولكن حافظ 

عداءو القوات الربية عىل مجريات هذا السباق 

واحتلوا فيه املراكز األوىل.

وقد فاز باملركز األول يف سباق الفردي ملسافة 

12 كلم العداء عيل خليف��ة الوحيش من قيادة 

الق��وات الربية وحصل عىل املرك��ز الثاين مبارك 

راش��د حس��ن من القوات الربية واملركز الثالث 

حص��ل عليه عبي��د محمد عبي��د النعيمي من 

القوات الربية .

بعدها انطلق س��باق العدو الريفي ملس��افة 

5 ك��م وكان التناف��س يف هذا الس��باق محتدماً 

بني املتس��ابقني الذين ميثلون عدداً من وحدات 

القوات املس��لحة وجاءت نتائج س��باق الفردي 

للعدو الريفي ملس��افة 5 كل��م عىل النحو التايل 

املركز األول املتس��ابق بدر حارب سيف العلوي 

من القوات الربية وحصل عىل املركز الثاين سيف 

محمد سيف الراشدي من القوات الربية واملركز الثالث 

حص��ل عليه عيل محمد البلويش م��ن القوات البحرية، 

وج��اءت نتائج الفرق يف الس��باق كالت��ايل املركز األول 

القوات الربية واملركز الثاين حصلت عليه قيادة القوات 

الجوية والدفاع الجوي وجاء ثالثاً سالح التموين والنقل. 

وأم��ا كأس درع التفوق العام للعام التدريبي -2014

2015 فحص��ل علية فريق قيادة القوات الربية باقتدار، 

وبعد نهاية الس��باق ق��ام العقيد الرك��ن مصبح عبيد 

الكتبي قائد مدرس��ة ضب��اط الصف بالعوي��ر بتتويج 

الالعب��ني بامليدالي��ات والف��رق الفائ��زة وتتويج فريق 

القوات الربي��ة كأس درع التفوق العام للعام التدريبي 

.2014-2015

ختام بطولة القوات املسلحة لعدو الريفي
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سلطان املنصوري يلتقي قائد كلية الدفاع الوطني وعددًا من منتسبيها

سلطان املنصوري يلتقي قائد كلية الدفاع الوطني وعددا من منتسبيها

اس��تقبل مع��ايل س��لطان ب��ن س��عيد املنصوري 

وزي��ر االقتص��اد الل��واء الركن طيار رش��اد محمد 

س��امل الس��عدي قائد كلية الدفاع الوطني وعدداً 

م��ن املنتس��بني للكلية حي��ث أكد خ��الل اللقاء 

أن اقتصادن��ا الوطني اس��تطاع أن يضمن لنفس��ه 

موقعاً ودوراً مؤثراً يف محيط��ه اإلقليمي والعاملي 

وأصب��ح يعول علي��ه كأحد الق��وى املحركة للنمو 

االقتص��ادي ومركز حيوي للتج��ارة واألعامل عىل 

املس��توى العاملي، وأش��ار أن اإلمارات تعمل عىل 

تعزيز تنافس��ية اقتصادها من خ��الل بناء اقتصاد 

مبني عىل املعرفة، مش��رياً إىل أن تركيز الدولة عىل 

البحث والتطوير حولها إىل مركز للبحث والتطوير 

يف املنطقة، ك��ام لفت اىل أن االمارات تحرص عىل 

تش��جيع املزيد من االس��تثامر يف قطاع املش��اريع 

الصغرية واملتوس��طة نظ��راً للمكان��ة الكبرية لهذا 

القطاع يف دعم االقتصاد الوطني.

نظـــم »ملتقـــى الشركاء 2014 «
جهاز حمايــة املنشــآت احليويـــة والسواحــل يعلــن خطتــه االسرتاتيجيــة

نظم جهاز حامية املنش��آت الحيوية والسواحل يف 

فندق »أبراج االتحاد« ملتقى الرشكاء 2014 بحضور 

اللواء الرك��ن طيار فارس خلف خلف��ان املزروعي 

رئيس جهاز حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل 

بالوكال��ة وممثلني عن رشكاء الجهاز االس��رتاتيجيني 

والرئيس��يني يف القطاعني الحكومي والخاص وعدد 

من الضباط واملدنيني العاملني يف الجهاز. 

ويهدف هذا امللتقى الذي يقام سنوياً إىل تعزيز 

التواصل م��ع الرشكاء والتعرف ع��ىل احتياجاتهم 

وتوقعاتهم املس��تقبلية من الجهاز كام يساهم يف 

تعزيز ثقافة التميز املؤس��يس وتبسيط اإلجراءات 

واالرتقاء بالخدمات التي يقدمها الجهاز. 

وق��د تم خ��الل امللتق��ى اإلعالن ع��ن الخطة 

االس��رتاتيجية للجهاز لألعوام )2018-2014( والتي 

انطلقت تحت ش��عار »معاً لغد آمن« والتحديثات 

التي طرأت عليها. 

وق��د مثن اللواء الركن طي��ار فارس خلف خلفان 

املزروع��ي حضور وتفاع��ل رشكاء الجه��از يف هذا 

امللتق��ى معترباً إي��اه فرصة حقيقي��ة للتعرف عىل 

إنجازات الجهاز وجه��وده املتواصلة لتقديم أفضل 

الخدمات الحكومية للعمالء. 

مؤكداً أهمية الرشاكة املؤسس��ية يف دعم وتعزيز 

األداء يف القطاعني الحكومي والخاص.  جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل ينظـــم »ملتقـــى الرشكاء 2014 «

تبادل الهدايا التذكارية عىل هامش امللتقى
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نحن والمجتمع

شكرًا خليفة... على ما خططت وأسست وبنيت ووجهت، كونت من 
باهلل  مؤمن  مخلص  وطني  شجاع  جيش  قوام  هم  وأفراد  ظباط 
الشكر  اهلل  بعد  فلكم  والقيادة..  والشعب  الوطن  تجاه  وبواجباته 

واإلمتنان.

الفريق الركن/ حمد محمد ثاني الرميثي
رئيس أركان القوات المسلحة

إعداد الرائد ركن
يوسف جمعة الحداد
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للمنكوبين  إغاثتك  على  خليفة...  شكرًا 
والمحتاجين والفقراء في كل مكان من 
العالم دون تفرقة بينهم بسبب الجنس 
أياديك  على  شكرًا  العقيدة...  أو  اللون  أو 
األرض،  أقاصي  إلى  وصلت  التي  البيضاء 

فضاًل عما ينعم به المقيمون فيها.

اللواء الركن مهندس/ عيسى سيف بن عبالن المزروعي
نائب رئيس أركان القوات المسلحة

سرت  الذي  نهجك  على  خليفة...  شكرًا 
الشيخ  المؤسس  الوالد  خطى  على  به 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  آل  سلطان  بن  زايد 
فكنتم نعم الخلف لنعم السلف... شكرًا 
وبين  بينكم  والتالحم  التناغم  هذا  على 
انعكس  والذي  اإلمارات،  حكام  إخوانكم 

علينا جميعًا أمنًا ورخاء وازدهارًا.

اللواء الركن/ علي محمد صبيح الكعبي
مستشار سمو نائب القائد األعلى للقوات 

المسلحة

دولة  اسم  رفعت  أن  خليفة...  شكرًا 
رايتها  وجعلت  السماء،  عنان  إلى  اإلمارات 
خفاقة بالعز والمجد بين األمم، حتى بتنا 
جميعًا نعتز باالنتماء إلى هذا البلد الطيب.

الفريق الركن طيار/ محمد بن سويدان 
القمزي

قائد القوات الجوية والدفاع الجوي

الالمحدود  الدعم  على  خليفة...  شكرًا 
كل  على  والحرص  الدؤوبة  والمتابعة 
قواتنا  ورفعة  لخدمة  أفضل  هو  ما 
المسلحة في جميع المجاالت ولجهود 
الصرح  هذا  وتطوير  لتنمية  المبذولة 

وترسيخ أمنه وحماية مكتسباته.

اللواء الركن/ جمعة أحمد البواردي الفالسي
قائد القوات البرية

إعداد الرائد ركن
يوسف جمعة الحداد
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شكرًا خليفة... أن أصبحت الصدارة موقعنا 
التي  وجهتنا  والتفوق  غيره،  نقبل  ال  الذي 
مصاف  في  بتنا  فمعك  بداًل،  بها  نرضى  ال 
التنمية  سلم  على  المتقدمة  الدول 

البشرية.
اللواء الركن/ سيف مصبح عبداهلل المسافري

رئيس هيئة العمليات

الفرصة  إتاحتك  على  خليفة...  شكرًا 
لتطوير  الباسلة  المسلحة  قواتنا  ألفراد 
قدراتها المعرفية واألكاديمية من خالل 
وخاصة  المختلفة،  العسكرية  المدارس 
أنشأتموها  التي  الوطني  الدفاع  كلية 

مؤخرًا.

اللواء الركن طيار/ رشاد محمد السعدي
قائد كلية الدفاع الوطني

من  تبذلونه  ما  على  خليفة...  شكرًا 
جهود لتجنيب البالد مختلف األزمات التي 
تقدمونه  وما  المنطقة،  دول  تشهدها 
ومنطقة  ومدينة  إمارة  كل  في  ألبنائكم 

وحّي.

اللواء الركن بحري/
إبراهيم سالم محمد المشرخ  

قائد القوات البحرية

شعب  من  جعلت  أن  خليفة...  شكرًا 
األرض في  اإلمارات أسعد شعوب  دولة 
وقت تشهد فيه المنطقة أكثر المراحل 
ضيقًا وقسوة بما تعانيه شعوبها على 

مختلف المستويات.

اللواء الركن سالم هالل الكعبي
قائد كلية زايد الثاني العسكري

دولة  من  جعلت  أن  خليفة...  شكرًا 
دول  أكثر  المتحدة  العربية  اإلمارات 
صروح  فيها  وأقمت  وأمانًا  أمنًا  األرض 
حديث  فصارت  والمحبة،  العدل 

القاصي والداني.

اللواء الركن/ سالم علي سالم الغفلي
نائب قائد حرس الرئاسة

20
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أبناء  لكل  قلبك  اتسع  أن  خليفة...  شكرًا 
أرضه  على  يعيش  من  ولكل  الوطن 
الكريمة،  البيضاء  أياديك  فشملتهم 

فعاشوا في أمن واستقرار ورخاء.

اللواء/ مطر سالم علي الظاهري
رئيس هيئة اإلدارة والقوى البشرية

نفوس  في  رسخت  بما  خليفة...  شكرًا 
صورة  بتقديم  التزام  من  اإلمارات  دولة  أبناء 
الغالي،  بوطنهم  تليق  ومشرفة  مشرقة 
القيادة  وبما رّسخت فيها من تماٍه فريد بين 

والشعب.

العميد الركن / سالم  الجابري 

أبواب  من  فتحت  ما  على  خليفة...  شكرًا 
أبناء  كل  أمام  واإلبداع  والمعرفة  للعلم 
أتحت  ما  على  لك  شكرًا  وبناته.  الوطن 
الجامعات  أرقى  ارتياد  فرص  من  ألبنائنا 

داخل الدولة وخارجها.

العميد/ حسن الحمادي

من  الجهود  كل  بذلك  على  خليفة...  شكرًا 
في  تعميقها  الوطنية  هويتنا  تأكيد  أجل 
نفوس شباب الوطن وأبنائه، فإذا نحن اليوم 
بعلمنا..  بوطننا..  التصاقًا  وأكثر  تماسكًا  أشد 

بقيادتنا.

اللواء الركن/ أحمد بن طحنون آل نهيان
شكرًا خليفة... فقد قدمت أعظم نموذج 
تشتمل  بما  واإلسالمية  العربية  للقيم 
عليه من تسامح وخير وعطاء لكل البشر، 

وبات الجميع يعيش فيها آمنًا مطمئنًا.

 اللواء/ محمد حبيب سلطان الجيالني  
رئيس هيئة اإلمداد

21
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رجالك  الجو  صقور  خليفة...من  شكرًا 
والعهد   القسم  لك  نجدد  المخلصين 
الذي  الوطن  هذا  مكتسبات  لحماية 
من  لكل  مفخرة  وجعلته  اسعدته  

يعيش على أرضه.

المقدم ركن طيار/ عبد الهادي األحبابي

 .. ومعلم  وأب  قائد  خير  خليفة...  شكرًا 
وللعالم خير مثال لكل فخر .. شكرًا من 

أسعد شعب إلى قائد الوطن

مالزم أول\ محمد الزرعوني 

جيش  من  بنيت  ما  على  خليفة...  شكرًا 
قوي مزود بأحدث الوسائل والعتاد، قادر 
اآلخرين  ومساعدة  أرضه  حماية  على 

على تحقيق األمن واالستقرار.

العميد الركن طيار/ خلف القبيسي

22

شكرًا خليفة... جعلت سياستنا الخارجية 
على  قائمة  حقيقية  ثوابت  من  تنطلق 
وحسن  السلمي  بالتعايش  االلتزام 
وتكريس  المتبادل  واالحترام  الجوار 
الوسائل  وإعتماد  التعاون  عالقات 
واإلحتكام  الخالفات  لتسوية  السلمية 

لشرعية الدولية واحترام اآلخر.

العميد/ أحمد الشامسي

شكرًا خليفة...  على مشاريعك اإلنسانية 
التي عمت كل بقاع العالم مما جعلتنا 
نسافر ونحن واثقون بأن أياديك البيضاء 
في  االمارت  اسم  وطبعت  وصلت  قد 

قلوب اهالي مختلف دول العالم .

المالزم أول طيار/ حمد المنصوري
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نوافيك  لن  بذلنا  مهما  خليفة...   شكرًا 
أصبح  كنفك  تحت  النه  قائدنا،  يا  حقك 
وتهواه  القلوب  تحبه  لفظًا  الوطن 
فأنت  المشاعر  لذكره  وتتحرك  األفئدة 
هذه  قلوبنا  في  زرعت  الذي  الوالد 

المشاعر .

الرائد مهندس/ جاسم النقبي

عالي  بصوت  نقولها  خليفة....  شكرًا 
جعلت  من  فأنت  وإعتزاز،  فخر  وبكل 
الدول  أكثر  قائمة  على  االمارات  اسم 
المجاالت  كل  في  وإزدهارًا  ونموًا  تطورًا 
شعوب  أسعد  أصبحنا  وبك  ومعك 

العالم .

المقدم دكتور/ أشرف الزعابي 

شكرًا خليفة... فقد سرت على النهج فجعلت 
منها  البد  مسؤولية  والمتابعة  مقدسًا  العمل 
لنجاح كل مشروع حضاري، وأمنت بأن هذا البناء 
ال  الصالح  االنسان  بدون  وأنه  باإلنسان،  مرهون 

يمكن تحقيق اإلزدهار والخير لهذا الوطن.

العقيد ركن/ أحمد المناعي

للعالم  نوجهها  رسالة  خليفة...  شكرًا 
أجمع لنعكس من خاللها مدى تالحمنا 
مع قيادتنا الرشيدة التي سعت لياًل ونهارًا 
إالى إعالء شأن االمارات وتحقيق السعادة 

لشعبها.

الرائد م/ عبد الوهاب البلوشي

23

اإلمارات  شأن  إعالء  على  خليفة...  شكرًا 
وتحقيق كل السعادة ألبنائه فأنت قدوة 
جعلت  من  يا  فشكرًا  للجميع  وقيادة 
كل  في  عاليًا  شامخًا  االمارات  اسم 

المحافل.

الرائد طيار/ مريم المنصوري
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اتقان  أن  علمتنا  فقد  خليفة...   شكرًا 
يتحقق   به  وأمانة  مسؤولية  العمل 
ونتصدى  التحديات،  ونواجه  التميز 
وندرك  التغيير  ونحدث  للمشكالت 

المستقبل.

الطالب/ أحمد الحوسني

الخيرية  مشاريعك  على  خليفة...  شكرًا 
ولم  الداخل  غمرت  التي  واالنسانية 
السمــــع  مأل  وكانـت  الخــارج  تنسـى 

والبصر .

المرشح/ سعيد العبدولي

بدماثة  القلوب  ملكت  خليفة...  شكرًا 
مواطنيك  خدمة  على  وحرص  خلق 
ومشاريع  االماراتي   الشباب  ودعم 
االسكان وفك ديون المحتاجين وإسعاد 
المحرومين والمتابعة عن قرب والتفاني 

في األداء.

المرشح / خالد اليماحي

لجميع  محب  ألنك  خليفة...  شكرًا 
صغيرهم  على  وعطوف  الوطن  أبناء 
قريب  لحتياجاتهم،  متابع   وكبيرهم، 

من قلوبهم.

المرشح/وفاء العواني

شكرًا خليفة... لكل النبل والعطاء والتفاني 
هذا  أجل  من  كاملة  حياتك  وهبت  ألنك 
أجل  ومن  الشعب  هذا  أجل  ومن  الوطن 
ومن  االتحاد  هذا  أجل  ومن  اإلنسان  هذا 

أجل االمارات حتى يبقى البيت متوحد.

المالزم أول/ خلفان الكعبي
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والوالء  الحب  عن  تعبيرًا  خليفة...  شكرًا 
الوالء  عهد  مجددين  الرشيدة  لقيادتنا 
داعين  المعطاء،  الوطن  لهذا  واإلنتماء 
اهلل أن يجعل راية االمارت خفاقة عالية 

في مختلف المحافل العالمية.

الوكيل/ عبداهلل المهيري

الوطن  وبنات  أبناء  كل  من  خليفة...  شكرًا 
على توليه لهم من رعاية وإهتمام ، وندعو 
نعمة  عليك  يديم  وأن  يحفظك  أن  اهلل 

الصحة والعافية.

المرشح/ راشد الدرمكي

خير  واآلمان  األمن  على  خليفة...  شكرًا 
على  حرص  من  فأنت   ، سلف  لخير  خلف 
السير بشعب اإلمارات إلى القيادة وتحقيق 

أعلى المراتب.

عذراء الصيقل

بد  ال  البناء  مسيرة  إن  خليفة...  شكرًا 
بالمستقبل  األمل  أن  بد  وال  تكتمل  أن 
دولة  إلى  واسعة  أبوابًا  أمامنا  سيفتح 
كما  فيها  وسنكون  باإلنجازات،  مليئة 

تأملت فينا جنودًا  أوفياء مخلصين.

الرائد طبيب/ حصة الزعابي

واجتهدت  عملت  فقد  خليفة....  شكرًا 
الدولة  لهذه  الكثير  وبذلت  وسهرت 
أبناء  بأننا  ونتباها  نتفاخر  نحن  واليوم 
دولة االمارات، فشكرًا يا من جعلتنا ننام 

ونحن مطمئنيين 

خليل الحوسني
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اخلدمة الوطنية ترسخ قيم الوالء 
واالنتماء واالنضباط لدى الشباب

وافششق مجلس الوزراء عششى إصدار مششروع القانون 

االتحادي بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية، يف إطار 

إدراك القيادة الرشششيدة ألهمية مشششاركة املواطنني يف 

واجب الدفاع عن الوطن وحاجة رشائح املجتمع لهذا 

القانششون، وذلك متهيدا لعرضه عششى املجلس الوطني 

االتحادي ملناقشته.

ومثن صاحب السششمو الشششيخ محمد بن راشد آل 

مكتششوم نائششب رئيس الدولششة رئيس مجلششس الوزراء 

حاكم ديب خالل ترؤس سششموه جلسة مجلس الوزراء 

األوىل لعام 2014 التي عقدت أمس يف قرص الرئاسششة، 

توجيهات صاحب السششمو الشششيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تؤكد أن حامية 

الدولة واملحافظة عى اسششتقاللها وسيادتها واملشاركة 

يف التنميششة الشششاملة واجب مقدس عششى كل مواطن 

مبا يحفظ مكتسششبات الوطن وسالمة ترابه وما حققه 

منذ قيششام اتحاد دولتنا الحبيبششة إىل يومنا هذا. وقال 

صاحب السششمو نائششب رئيس الدولششة، رئيس مجلس 

الششوزراء حاكششم ديب إن »الخدمة الوطنية ترسششخ قيم 

الششوالء واالنتامء لدى رشيحة الشششباب كام تزرع روح 

النظششام واالنضبششاط والتضحية فيهم مبششا ميكنهم من 

خدمة الوطن عى أفضل وجه«.

وأضاف سششموه معلقا عششى القرار »أقششول ألبنايئ 

الشباب، مسؤوليتكم كبرية يف الحفاظ عى ما حققناه، 

أنتم حامة الحارض واملستقبل وقادته، ونحن ندعمكم 

ونقف خلفكششم«. ومبوجششب أحكام القانششون تفرض 

الخدمة الوطنية عششى كل مواطن من الذكور ويكون 

التحاق اإلناث بهششذه الخدمة اختياريا، ويشششرط أن 

يكون املنتسششب للخدمة ممن أنهششى مرحلة الثانوية 

حتقيق: ابراهيم ثاين املنصوري
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حممــــد بن راشــــد: توجيهــــــــــــــــــــــات أخي خليفـــة تؤكـــد أن 
حمايـــة الدولـــة واستقـاللــــــــــــــــــــــها واجـــب مقــدس

العامششة أو أتششم الش 18 من عمششره عى أال يتجاوز عمششره 30 عاما، 

وتكون مدة الخدمة سششنتني للحاصلني عى مؤهل أقل من الثانوية 

العامة وتسعة أشهر للحاصلني عى شهادة الثانوية العامة فأعى.

وتشششمل الخدمششة الوطنية فششرات تدريبية ومتارين عسششكرية 

وأمنية للمجنششد يف إحدى وحدات القوات املسششلحة، ويجب عى 

كل مواطششن ممششن أتم الش 18 مششن عمره أو أنهششى الثانوية العامة 

ومل يتجششاوز عمره 30 يف تاريخ العمل بهششذا القانون، أن يتقدم إىل 

الجهات املختصة لتحديد موقفه من التجنيد طبقا ألحكام القانون.

وتنص أحكام القانون عى السامح للمواطنني العاملني يف الجهات 

الحكوميششة االتحادية واملحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم 

الضوابط الواردة بااللتحششاق بالخدمة الوطنية وتعترب مدة الخدمة 

للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات 

الحكومية االتحادية واملحلية والقطاع الخاص، كأنها قضيت بخدمة 

هذه الجهات وتحسششب هذه املدة من ضمن األقدمية واستحقاق 

الزيادات املقششررة، وتضم مدة الخدمة الوطنية إىل خدمته الفعلية 

املحششددة ألغراض املكافأة واملعششاش التقاعدي وغريها من الحقوق 

الوظيفة. مبا يخدم مصالح الدولة.

◆ الخدمة الوطنية تفرض عى كل مواطن من الذكور ويكون التحاق اإلناث بهذه الخدمة اختيارياً
ً ◆ يشرط باملنتسب إنهاء مرحلة الثانوية العامة أو إمتام الش 18 من عمره عى أال يتجاوز عمره 30 عاما

◆ الخدمة الوطنية تشمل فرات تدريبية ومتارين عسكرية وأمنية للمجند يف إحدى وحدات القوات املسلحة
◆ دعوة كل مواطن أتم الش 18 من عمره ومل يتجاوز عمره 30 تحديد موقفه من التجنيد طبقاً ألحكام القانون

◆ مدة الخدمة سنتان للحاصلني عى مؤهل أقل من الثانوية العامة و9 أشهر للحاصلني عى الثانوية العامة فأعى.

شروط اخلدمة:
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أكششد صاحششب السمو الشششيخ محمششد بششن راشششد آل 

مكتوم نائششب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب، رعاه الله، أن قانون الخدمششة الوطنية واالتحادية، 

يأيت بهدف تشششكيل قوة دفاع وطنششي إضافية، وبهدف 

حاميششة الوطششن وحفششظ حششدوده وحاميششة مقدراته 

ومكتسباته، مضيفاً سموه: »إن حامية الدولة واملحافظة 

عى استقاللها وسيادتها واجب وطني مقدس، والقانون 

الجديد سششيطبق عى الجميع، ساحات القوات املسلحة 

هي ميادين رجولة«.

وقال صاحب السمو نائب رئيس الدولة: »مكتسباتنا 

خط أحمر، ال بد من حاميتها بالغايل والنفيس«.

ودّون صاحششب السمو الشششيخ محمد بن راشششد آل 

مكتوم عششى صفحتششي سششموه يف موقعششي التواصششل 

االجتامعششي »تويششر« و«الفيس بوك«: »ترأسششت اليوم 

اجتامعششاً ملجلس الوزراء، بدأنششا خالله، وبتوجيهات من 

رئيششس الدولششة، حفظه اللششه، بإجراءات إصششدار قانون 

للخدمة الوطنية واالحتياطية.

القانون الجديد يأيت بهدف تشششكيل قوة دفاع وطني 

إضافية، بهدف حامية الوطششن وحفظ حدوده وحامية 

مقدراته ومكتسششباته.. الخدمة الوطنية ستشمل جميع 

املواطنني الذكور ممن أمتوا سن الثامنة عرة أو الثانوية 

العامة ومل يتجاوزوا الثالثني.. وستكون اختيارية لإلناث.

الخدمة الوطنية ستشششمل متارين عسششكرية وأمنية 

للمجندين يف القوات املسششلحة، وسششتراوح بني 9 أشهر 

لخريجي الثانوية، وسنتني للمؤهالت األقل من الثانوية. 

سششيتم تشششكيل قوات االحتيششاط لدولة اإلمششارات من 

املجندين الذين أنهوا الخدمة الوطنية، ومن العسكريني 

الذين انتهت خدمتهم يف القوات املسلحة. 

حامية الدولة واملحافظة عى اسششتقاللها وسششيادتها 

واجششب وطني مقدس.. والقانون الجديد سششيطبق عى 

الجميع.. سششاحات القوات املسلحة هي ميادين رجولة، 

والخدمة فيها رشف، والتخرج فيها بطولة، وشششبابنا هم 

حامة وطننا ودرعه، وعليهم تقع مسششؤولية الدفاع عن 

كل ترابه.

رسششالتنا للعامل رسالة خري وسششالم.. وقوة الرسالة من 

قوة مرسلها.. ومكتسباتنا خط أحمر، ال بد من حاميتها 

بالغايل والنفيس«.

حممد بن راشد: مكتسباتنا خط أحمر ال بد من حمايتها بالغايل 
والنفيس

نحن دولة سالم 
وأمن واستقرار 
نؤمن بالسالم 

ونعيشه وننشره 
للعامل
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قادة القوات املسلحة يثمنون توجيهات رئيس الدولة بشأن قانون 
اخلدمة الوطنية

مثن الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسششلحة توجيهات صاحب السششمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعى للقوات املسلحة حفظه الله، التي تؤكد أن حامية الدولة واملحافظة عى استقاللها وسيادتها 

واملشششاركة يف التنمية الشششاملة واجب وطني مقدس عى كل مواطن مبا يحفظ مكتسششبات الوطن وسششالمة ترابه وما حققه 

منششذ قيششام اتحاد دولتنا الحبيبة إىل يومنا هذا. وأكد أن الخدمة الوطنية تشششكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات املسششلحة 

كام تكسششب األجيششال الجديدة خربات متنوعة تفيدهم يف حياتهم اليومية وتغري من نظرتهششم للحياة وتعزز لديهم قيم الوالء 

واملشاركة، وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري ورفع الروح الوطنية لدى شباب الوطن.

وقال: “ال شششك أن تطبيق قانون الخدمة الوطنية يسششاعد عى ضبط السلوك السوي لدى بعض الشباب من خالل التدريب 

العسششكري إذ إن التحاقهم بالقطاعات العسششكرية يسششاهم يف تخريج جيل من الشششباب ملتزماً يف عمله وسششلوكياته ومطيعاً 

لرؤسششائه كام وتغرس فيهم الخدمة الوطنية، الثقة وحب الوطن واحرام الوقت مع اكتسششاب مهارات تهيئ الشششباب ملرحلة 

الرجولة واالعتامد عى النفس والقدرة عى تحديد خياراتهم املستقبلية بناء عى التجربة التي مروا بها يف فرة التدريب”.

من جانبه قال اللواء الركن مهندس عيىس سششيف بن 

عبالن املزروعي نائب رئيس أركان القوات املسششلحة 

أن الخدمششة الوطنيششة مهمة ألمن الوطششن ومفيدة 

للمواطن حيث يتعلم فيها الجد والحزم واالسششتعداد 

ملواجهششة األعششداء ودحرهم وينهض بالشششباب نحو 

تحقيق أحالمهم يف جو من األمن واألمان ويرفع من 

لياقتهششم البدنية وقوة التحمششل، فهنا مصنع الرجال 

والخدمششة الوطنيششة واجب وطني يدفعنششا إليها أننا 

دولة سششالم تسششعى ألن تكون قوية برجالها وبناتها 

للبناء وبحيث تكون موحدة الهدف والغاية ولتصنع 

من شبابها رجاالً أشداء قادرين عى تحمل املسؤولية 

الوطنية ولتظششل اإلمارات دامئاً دولة مسششتقرة آمنة 

وألجل أن يكون الرقم واحد هدفاً وغاية لكل األجيال 

ولجميع أبناء وبنات اإلمارات. وأضاف: “إن الخدمة 

الوطنية تصقل مهارات الشششباب وتضبط سلوكياتهم 

والشك أن هذا القانون واحد من أهم القوانني، التي 

تششم إصدارها عن ثقة بأن الشششباب هم خط الدفاع 

األول لحامية مكتسباته والحفاظ عى سيادته ”.

قال اللواء الركن سششيف مصبششح عبدالله املسششافري رئيس هيئة 

العمليششات أن الخدمة الوطنية تعزز طاقة الشششباب وحامسششهم 

وشغفهم لتحمل املسؤولية، ويتحقق لهم بها حلم خدمة الوطن 

ويتيششح لهم فرصة للتعبششري عن قيمة ومكانششة الوطن يف قلوبهم 

واملسششاهمة يف الحفششاظ عى سششالمة الراب الوطني واكتسششاب 

الششرف العظيم يف خدمة بالدهم، وهم بهذا إذا يخدمون الوطن 

إمنا ميتلكون مششن خالل التدريب املهارات األساسششية ما يؤهلهم 

لخدمة أنفسششهم والوطششن من خالل أرشف عمششل وأنبل هدف. 

وأضششاف: “إن هذه فرصة لينتقل الشششباب من حياة الرفاهية إىل 

حياة املسؤولية، حيث يتعلم املعاين السامية ومتنحه القدرة عى 

مواجهة الحياة، وتهيئ له الفرصة ليكون جزءاً من قوة احتياطية 

فاعلة وسداً منيعاً يف مواجهة الخطر”.

قال اللواء مطر سامل الظاهري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرية 

إن شباب الوطن هم الحارض واألمل واملستقبل، والخدمة الوطنية 

ستعزز ارتباطهم براب وطنهم، حيث يتولد لديهم اإلحساس بأنهم 

من الوطن وإليه. كام وأن هذه الخدمة وسششيلة لتصنع من شباب 

اليوم رجاالً أشداء قادرين عى تحمل الصعاب، وتريب فيهم معاين 

الرجولة والقيم األصيلة، وهي أسششلوب لرسششيخ مفاهيم االنتامء 

والوالء واحرام الوقت واالنضباط وتحمل املسششؤولية، فالشششباب 

هم السششند لألوطان والخدمة الوطنية تعدهم ملواجهة أي ظرف 

طششارئ، وتخلق منهم جيالً قادراً عى الذود عن وطنهم والتضحية 

من أجله بالغايل والنفيس، وهي قبل هذا وذاك رد للجميل لوطن 

وضعهم يف عيونششه. وأضاف: “لقد عمت دولششة اإلمارات العربية 

املتحششدة أجواء فرح مع صششدور القانون وال عجب فهم أبناء زايد 

الذين تربوا منه معنى االنتامء، وتلقوا عنه أعظم قيم الشجاعة 

وبذل الغايل والنفيس من أجل بلدهم املعطاء.
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مسؤولية الشباب كبرية يف احلفاظ على ما حققناه وهم حماة 
احلاضر واملستقبل وقادته

اعتششرب معايل حميد القطامي وزيششر الربية والتعليم أن الطلبة والجيل الصاعد من املواطنني هم خط الدفاع األول عن 

الوطن وعن مسششتقبل دولة اإلمارات، ولفت معاليه إىل أن مروع القانون الذي طرحه صاحب السششمو الشيخ محمد 

بن راشششد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب أمس والخاص بالخدمة الوطنية واالحتياطية 

ال يعرّب إال عن ثقة القيادة الرشششيدة يف الدولة بأبناء هذا البلد واعتامده عليهم يف تلك القطاعات الحساسششة أي األمن 

والجيش.

وقال معاليه: »ال شك أن املروع سيُدخل الفرحة يف نفوس الطلبة ويعزز لديهم شعورهم العايل والراسخ باالنتامء 

إىل دولة اإلمارات«، الفتاً معاليه إىل أن من شأن هذا القانون أيضاً أن يضاعف الشعور باالعتزاز واالعتامد عى النفس 

لدى رشيحة شابة واسعة من املواطنني الذكور واإلناث، وتعزيز قدراتهم وكفاءتهم االجتامعية والذاتية

زرع روح االنضباط والتضحية يف الشباب ومتكينهم 
من خدمة الوطن على أكمل وجه

أشششاد طالب من مختلف إمارات الدولششة مببادرة القيادة العليا بالدولة بإصدار بقانششون الخدمة الوطنية والذي 

صدر بتوجيهات من صاحب السششمو الشششيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأعلن عنه صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب خالل اجتامع مجلس 

الوزراء يف يناي املايض، مؤكدين أن القانون سيسششاهم يف خلق جيل جديد من الشششباب يسششاهم يف زيادة االنتامء 

والوطنية، وسششيلعب دوراً كبريا يف تعزيز الهوية الوطنية، وسششيخلق جيالً متأهباً  للذود عن حياض الوطن وحامية 

حدوده ومكتسششباته. باعتبار أن العسششكرية تضبط السششلوك وتعود عى االلتزام وترفع الحس الوطني يف مواجهة 

مختلف املخاطر•

اعت��رب الطالب يوس��ف محم��د أن قان��ون الخدمة 
الوطنية يؤكد بش��كل قاطع بأن املسئولني يف الدولة 
يعملون عىل إصدار القوان��ني والقرارات التي تخدم 
الدولة وتحافظ عىل أمنها ومكتس��باتها، وأضاف أن 
أداء الش��باب ممن تجاوز س��نهم 18 عاما للخدمة 
الوطني��ة رشف لهم يجب أن يح��رص عليه الجميع 
ويتداف��ع لني��ل رشف أداء ه��ذه الخدم��ة الوطنية 
للحف��اظ عن أمن وطننا الغايل الذي يجب أن يفديه 
الجميع بكل ما هو غ��اٍل ونفيس وهو أقل ما ميكن 

أن نقدمه لوطننا الذي قدم لنا الكثري والكثري.

يؤكد الطالب س��لطان يوس��ف جمعه إن االنضامم 
للخدم��ة الوطني��ة رشف ل��كل ش��اب يحرص عىل 
خدمة وطنه ويحافظ عىل مكتس��بات هذا الوطن 
الغايل عىل نفوس��نا جميعا، كام أن الخدمة الوطنية 
ترسخ قيم الوالء واالنتامء لدى الشباب وتزرع روح 
النظام واالنضباط والتضحية ما سيس��اهم يف خلق 
جيل جديد من الش��باب يتس��م باالنتامء للوطن، 

وهي أمور تصقل شخصية الشباب.

أكد الطال��ب محمد عبدالله الزع��ايب أن أي واجب 
يص��ب يف خدمة اإلمارات لن يرتاجع يف أدائه، مبدياً 
إعجابه الشديد بهذا القانون الذي يتيح له ولرشيحة 
كبرية من أبناء الوطن لخدمة الدولة التي تعمل ليالً 
ونهاراً لالهتامم بالش��باب، كام أنه س��يحقق االلتزام 
واالنضب��اط يف حياة هؤالء الش��باب ويدفعهم عىل 

تحمل املسؤولية.
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

قانون اخلدمة الوطنية.. 
وعيال زايد

ع��ىل الرغم من أهمية وج��ود قانون للخدمة الوطنية واالحتياطية يف دول��ة اإلمارات، إال أن األمر 

الذي كان أكرث إثارة لالهتامم هو طريقة استقبال املواطنني لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الل��ه،، بإصدار هذا القانون، وطريق��ة تفاعلهم مع إقرار 

مجل��س الوزراء لهذا القانون..  فالفرحة والقبول اللذان قابل بهام املواطنون هذا القرار، كانا الفتني 

للنظر، ففي أي دولة من دول العامل، غالباً ما يتذمر املواطنون من مثل هذه القوانني، التي تلزمهم 

بأمر ما، لكن يف اإلمارات كان الوضع مختلفاً، فاألغلبية اعتربت أن هذه الخدمة فخر ورشف يسعون 

إليهام، وأن املتميزين هم الذين سيكونون ضمن املشاركني يف الخدمة الوطنية.

يدرك املواطن اإلمارايت ما تنص عليه املادة 43 من دستور دولة اإلمارات، والتي تقول إن الدفاع 

ع��ن االتحاد فرض مقدس، وأداء الخدمة العس��كرية رشف للمواطنني.. ولك��ن ليس فقط ما ينص 

عليه الدس��تور هو ما يحرك املواطنني.. فحب ه��ذه األرض والوالء لهذا الوطن ولقيادته هام أقوى 

داف��ع لكل مواطن... هذا التج��اوب القوي مع هذا القرار مل يأت من ف��راغ، فمن يعرف اإلمارات 

وش��عبها وقيادتها يدرك أن هذا الفعل يأيت من عمق حب الشعب لإلمارات وأرضها.. فنداء الوطن 

يف اإلم��ارات ال يتأخر عنه مواطن، وخدمة الوطن تعترب رشفاً يس��عى إلي��ه أي رجل وامرأة، فكثري 

من الفتيات أبدين اس��تعدادهن لاللتحاق بالخدمة الوطنية، عىل الرغم من أنها اختيارية بالنس��بة 

لإلناث.. وهذا يؤكد أن استعداد بنت اإلمارات لخدمة وطنها ال يقل عن استعداد الشباب.

جاء إطالق "الخدمة الوطنية" عىل هذا املرشوع موفقاً جداً.. فهي ليست مجرد خدمة عسكرية، 

فالعس��كرية جزء مهم، ولكن تنمية الحس الوطني عند الش��باب مهم جداً، وكذلك تعويد الشباب 

عىل النظام واالنضباط س��يفيدهم، وس��تكون له آثاره االيجابية عليهم وعىل الوطن يف املستقبل.. 

كام أن تعزيز قيم الوالء واالنتامء لدى األجيال الجديدة مهم، خصوصاً يف ظل املتغريات االجتامعية 

والثقافية والحياتية من حولنا، والتي أصبحت مؤثرة وبقوة، فتحصني الش��باب من األفكار الدخيلة 

وخصوصاً تلك التي تسعى إىل تفكيك ترابط مكونات املجتمع وزعزعة أمنه واستقراره أصبح أولوية 

قص��وى.. كام أن االنخراط يف هذه الخدمة الوطنية يفرتض أن يعزز قيم التضحية والعمل من أجل 

الوطن لدى األجيال الجديدة.

االلتحاق بالخدمة الوطنية وس��ام عىل صدر كل مواط��ن ومواطنة، والخدمة الوطنية فرصة لرد 

جزء بس��يط من جميل هذا الوطن.. هذا ما يردده عيال زايد.. وعىل ش��بكات التواصل االجتامعي 

عرب الشباب والفتيات عن موقفهم من هذا القانون، مؤكدين حسهم الوطني العايل ومؤيدين إلزام 

الش��باب بخدمة عسكرية يتدربون فيها عىل املهارات العس��كرية األولية، ليكونوا عنارص يف القوة 

االحتياطية لدولة اإلمارات ويكونوا مستعدين دامئاً لتلبية نداء الوطن.

إن إدراك أهمية هذه الخدمة يعني بالرضورة أهمية العمل عىل إنجاحها، وتوفري كل مستلزمات 

نجاحه��ا، وتعاون الجميع لجعل هذا  القان��ون ناجحاً ابتداًء من األرسة وإنتهاء بالجهات الحكومية 

والخاصة وغريها•

أعماق
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معارض ومؤتمرات

ش��هد الفريق أول سمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف 

العرشين من يناير املايض، حفل االفتتاح الرسمي ألعامل 

الدورة الس��ابعة من القمة العاملية لطاقة املستقبل التي 

تعقد يف مركز أبوظبي الوطني للمعارض ضمن »أس��بوع 

أبوظبي لالستدامة«.

وش��ارك يف القمة، الت��ي بدأت أعاملها تحت ش��عار 

»متكني مس��تقبل اإلبداع واالس��تثامر يف قطاع الطاقة«، 

عدد من رؤس��اء الدول والحكوم��ات وممثيل املنظامت 

الدولية والرشكات العاملية والخرباء.

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

نهيان مبناس��بة انعقاد القمة العاملية لطاقة املستقبل أن 

دولة اإلمارات بقيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه الل��ه، تويل أهمية 

كبرية لتعزيز الوصول إىل طاقة آمنة ونظيفة ومس��تدامة 

باعتباره��ا الركيزة األساس��ية لدعم االس��تقرار والنمو يف 

مختلف مناطق العامل.

وقال س��موه إن الطاقة تشكل العمود الفقري لجميع 

أنش��طة التنمي��ة وت��زداد أهميته��ا يف املناط��ق الجافة 

لرضورتها يف أنشطة تحلية املياه، وال ميكننا الحديث عن 

تحقيق التنمية املس��تدامة مبعزل عن ضامن أمن املوارد 

األساسية كاملياه والطاقة.

وأوضح سمو ويل عهد أبوظبي، أن دولة اإلمارات تقوم 

بجهود كبرية يف التخطيط للمس��تقبل ورس��م السياسات 

شهد افتتاح أعمال القمة العاملية لطاقة املستقبل
حممد بن زايد: اإلمارات بقيادة خليفة تويل أهمية بالغة لتعزيز الطاقة النظيفة

الهادفة إىل تأمني هذه املوارد الحيوية، مش��رياً سموه إىل 

أن اإلمارات ستس��تمر يف مواصلة ه��ذا النهج الحضاري 

لتوحيد جهود العامل من أجل التصدي لهذه التحديات.

وأش��اد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبشاريع 

ومبادرات »مصدر« التي نجحت يف ترس��يخ مكانة دولة 

اإلمارات عىل خريطة الطاقة املتجددة العاملية، وجهودها 

يف مجايل الطاقة والتنمية املستدامة.

أفريقيا
ورك��ز حفل االفتتاح عىل تحديات الطاقة يف قارة أفريقيا 

جنوب الصح��راء الكربى، وكيف أن االفتق��ار إىل الطاقة 

يعوق جهود التنمية االقتصادية. ورغم االستقرار املتزايد 

الذي تشهده القارة، وإحصاءات االقتصاد الكيل املشجعة، 

وتزايد أعداد أفراد الطبقة املتوسطة، إال أن أكرث من 600 

مليون أفريق��ي ال يزالون يفتقرون إىل الطاقة الكهربائية 

اآلمنة واملوثوقة.

عقدت جلس��ة نقاش أدارها عدنان أمني املدير العام 

للوكال��ة الدولية للطاقة املتجددة »آيرينا« وش��ارك فيها 

كل من رئيس الس��نغال ورئيس س��رياليون ورئيس وزراء 

إثيوبيا.

وقال عدنان أمني يف بداية الجلس��ة إن أفريقيا تشهد 

من��واً مضطرداً تصل نس��بته ما بني ٪5 و٪6 س��نوياً، كام 

تواجه العديد من التحديات املتمثلة بالزحف نحو املدن 

وتزايد الطلب عىل املوارد.

باملقاب��ل، كان العق��د األخري للق��ارة األفريقية حافالً 

باألح��داث، إذ ش��هدت ارتفاعاً يف الطلب ع��ىل التعليم 

وتغ��ريات سياس��ية واقتصادي��ة مكنتها من خل��ق بيئة 

اس��تثامرية خصبة، الس��يام يف قطاع الطاقة التي تشكل 

حجر الزاوية لعملية التنمية املستدامة.

وأضاف أن »س��رياليون والسنغال وإثيوبيا وغريها من 

ال��دول األفريقي��ة تتمتع ببيئات مميزة إلقامة مش��اريع 

الطاقة املتجددة ونتوقع أن تش��كل قمة طاقة املستقبل 

منص��ة مثالية للتع��رف عىل الفرص املتوف��رة يف أفريقيا 

ومجاالت التعاون املحتملة مع بلدانها«.

م��ن جانبه، قال فخامة مايك س��ال رئي��س جمهورية 

الس��نغال إن »أفريقي��ا تقف عىل منعط��ف طرق وهي 

قارة املستقبل التي تشهد تغريات وتطورات بشكل دائم 

وتتمتع بس��كان ميك��ن وصفهم بالديناميكي��ني، ومبوارد 

متنوعة من طاقة ومعادن وزراعة«.

وأض��اف »لك��ن يف املقاب��ل تواجه أفريقي��ا تحديات 

كالنمو املطرد يف أعداد الس��كان، ولذلك يش��كل الطلب 

ع��ىل الطاق��ة لتلبي��ة االحتياج��ات املتزاي��دة أحد أهم 

أولوياتن��ا، ونأم��ل من خالل مش��اركتنا يف ه��ذا الحدث 

أن نش��جع الرشكات الخاصة لتعمل عىل وضع الس��نغال 

وغريها م��ن الدول األفريقي��ة ضمن قامئة ال��دول التي 

ميكن تطوير مشاريع مجدية فيها واالستفادة من املوارد 

املتع��ددة التي تزخر بها«. م��ن ناحيته، قال دولة هاييل 

مريم ديس��يلني رئيس وزراء جمهوري��ة إثيوبيا إن بالده 
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تتمت��ع بأحد االقتص��ادات األكرث من��واً يف أفريقيا، وهذا 

عائد إىل التحس��ن الكب��ري يف السياس��ات املطبقة وتغري 

الس��لوكيات التنموية وفتح أب��واب التواصل مع مختلف 

دول العامل.

كام تفخ��ر إثيوبيا بامتالكها أك��ر الطاقات يف أفريقيا 

وتعم��ل عىل تطوير الكثري من مش��اريع الطاقة النظيفة 

من مصادر متعددة كطاق��ة الرياح واملياه وطاقة الكتلة 

الحيوية.

م��ن ناحيته، قال فخامة ارنس��ت ب��اي كوروما رئيس 

جمهوري��ة س��رياليون »لقد عملت س��رياليون عىل وضع 

ترشيعات وقوانني مالمئ��ة لرشكات القطاع الخاص وذلك 

بهدف اس��تقطاب االستثامرات يف قطاع الطاقة املتجددة 

حي��ث تتمتع بالدنا مب��وارد طبيعية كالطاقة الشمس��ية 

وطاق��ة الكتلة الحيوي��ة وطاقة الري��اح ويرتكز اهتامم 

حكومتنا عىل العمل مع رشكاء من مختلف أرجاء العامل«.

ويت��امىش الرتكي��ز عىل تحدي��ات الطاق��ة ومعوقات 

التنمي��ة االقتصادي��ة التي تواجهها أفريقي��ا مع األجندة 

العاملي��ة لع��ام 2014، إذ ب��دأ ه��ذا الع��ام العمل عىل 

تطبيق مبادرة األم��م املتحدة تحت عنوان »عقد الطاقة 

املستدامة للجميع« والتي تدعو الدول األعضاء إىل ضامن 

تحس��ني الوص��ول العاملي إىل مصادر الطاقة املس��تدامة 

باعتبار ذلك من أبرز أولويات سياساتها الوطنية.

وتدع��و املب��ادرة أيضاً كال من الحكوم��ات والرشكات 

واملجتمع املدين إىل العمل معا يف س��بيل تيس��ري حصول 

الجميع ع��ىل الطاقة ومضاعفة حص��ة الطاقة املتجددة 

يف مزيج الطاقة العاملي ومضاعفة معدل تحس��ني كفاءة 

اس��تخدام الطاقة وهو ما ينسجم مع األهداف الرئيسية 

التي تركز عليها »القمة العاملية لطاقة املستقبل« سنوياً.

ووفق��ا لتقرير صدر مؤخراً عن الوكالة الدولية للطاقة 

املتج��ددة »آيرين��ا«، س��تحتاج منطق��ة أفريقيا جنوب 

الصح��راء الكرى إىل 250 جيجاواط إضافية من الكهرباء 

بحلول عام 2030 ل��ي تتمكن من تلبية متطلبات النمو 

السكاين واالقتصادي الذي ستشهده يف املستقبل.

يش��ار إىل أن انقطاعات الكهرب��اء املتكررة واالعتامد 

ع��ىل وقود الديزل املكل فلتوليد الكهرباء يس��تنزف من 

العديد من الدول األفريقية ما بني واحد إىل خمسة باملئة 

من ناتجها املحيل اإلجاميل السنوي.

ويف املقابل، تتمتع الطاقة الشمسية بإمكانات واعدة 

كمص��در متجدد لتوليد الطاق��ة يف مختلف أنحاء القارة 

األفريقي��ة، كام أن طاق��ة الرياح غري مس��تغلة فعلياً يف 

تل��ك املنطقة وبالتايل فإن عدم توفر بنية تحتية تقليدية 

للطاق��ة يتيح لل��دول األفريقي��ة إمكانية االس��تثامر يف 

مص��ادر طاق��ة آمنة ومتج��ددة من أجل تزوي��د القارة 

بكهرب��اء نظيفة وغري مكلفة مع الحد يف الوقت نفس��ه 

من االنبعاثات الكربونية.

وتعد »القمة العاملية لطاقة املستقبل« التي انطلقت 

قبل سبع سنوات أبرز املؤمترات السنوية العاملية الهادفة 

إىل تعزي��ز التقدم يف مجال الطاق��ة املتجددة والتقنيات 

النظيفة وتحس��ني الكف��اءة يف توليد واس��تهالك الطاقة 

وذلك من خ��الل إرشاك القادة السياس��يني واألكادمييني 

وقادة قطاع��ات املال واألعامل والصناع��ة يف حوار بناء 

لتعزيز االبتكار وتقديم فرص االستثامر واألعامل يف قطاع 

الطاقة املستدامة من أجل التصدي للطلب املتنامي عىل 

موارد الطاقة وتنويع مزيج الطاقة العاملي.

وقد ش��اركت أكرث م��ن 650 رشكة لع��رض منتجاتها 

وحلوله��ا وخدماته��ا خ��الل املعرض املصاح��ب للقمة. 

وتناق��ش ال��دورة الثانية م��ن »القمة العاملي��ة للمياه« 

مجموع��ة متنوعة من املواضي��ع املهمة مبا يف ذلك ندرة 

املي��اه واس��رتاتيجيات النمو املس��تدام وتقني��ات املياه 

الجدي��دة يف املناط��ق القاحل��ة فض��ال ع��ن التحديات 

املس��تقبلية لتوفري املياه. كام تهدف القمة لتعزيز أوارص 

التعاون الدويل يف مجال إدارة املياه بني مختلف األطراف 

املعنية من أجل تحقيق أمن املياه والطاقة يف املستقبل.

س��لطان الجابر : املطلوب زيادة إنت��اج الطاقة والغذاء 

٪50 بحلول 2030 ملواكبة منو سكان العامل

أوض��ح الدكتور س��لطان بن أحمد س��لطان الجابر وزير 

دولة الرئيس التنفيذي ل� »مصدر« »أن املس��تقبل يقف 

أمامنا زاخراً باإلمكانات واآلفاق الواعدة لتحقيق التنمية 

املس��تدامة وتعتمد االس��تفادة من هذه اإلمكانات عىل 

مدى قدرتنا عىل تغيري أسلوب تفكرينا وتطوير اقتصاداتنا 

الحالي��ة وبناء اقتص��ادات جديدة أكرث تقدم��اً.. ويجب 

أن تك��ون أنظمتن��ا االقتصادي��ة املس��تقبلية أكرث مرونة 

وأع��ىل إنتاجي��ة وكفاءة ل��ي نتمكن م��ن الحفاظ عىل 

مواردنا الطبيعية فهذه رضورة ملحة للحفاظ عىل متانة 

اقتصاداتنا وفرصة مهمة لدفع عجلة منوها«.

وأش��ار معاليه إىل أنه يف ظل التوقعات التي تشري إىل أن 

تعداد س��كان العامل س��ينمو إىل 8 مليارات نسمة بحلول 

عام 2030 فإننا س��نحتاج إىل زي��ادة إنتاجنا من الطاقة 

بنس��بة ٪50 ومن الغذاء بنس��بة ٪50 ومن املياه العذبة 

بنس��بة ٪30 وذلك خالل أقل من عقدين من الزمن ويف 

الوقت نفسه الحد من اآلثار•

ح��ر االفتتاح فخامة مايك س��ال رئي��س جمهورية 
السنغال، وفخامة ماهيندا راجابكشا رئيس جمهورية 
رسيالن��كا وفخام��ة جيم��س أليكس ماي��كل رئيس 
جمهورية سيشل، وفخامة راجكيشوور بورياغ رئيس 
جمهورية موريش��يوس، وفخامة ارنست باي كوروما 
رئي��س جمهورية س��راليون، وفخامة ج��ون دراماين 
ماهام��ا رئيس جمهورية غانا، وفخامة اوالفور راعنار 
غرميس��ون رئيس جمهورية آيس��لندا، وفخامة هيل 
ماريام ديس��الني رئيس وزراء إثيوبيا، ومعايل س��يال 
اتونج��و رئيس وزراء مملكة تونغا، وصاحب الس��مو 
املليك االم��ر فريدريك اندريه كريس��تيان ويل عهد 
مملكة الدمنارك، والدكتورة أجاس��اتوناجي س��عيدي 
نائب��ة رئيس جامبيا، ودولة ه��ري بونا رئيس وزراء 

كوك أيالند.

كبار المشاركين

 محمد بن زايد يشهد افتتاح أعامل القمة العاملية لطاقة املستقبل

القمة تبحث الطرق 
املثلى لتمكني 

أجيال املستقبل 
من العيش يف ظروف 

مستدامة
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أوصت ندوة التعاون اإلعالمي اإلمارايت البحريني يف ظل 

التحديات الراهنة يف املنطقة العربية »التي نظمها مركز 

اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية بتشكيل لجنة 

عليا لتفعي��ل التعاون اإلعالمي ب��ني البلدين، تكون من 

مهامه��ا تنظيم االجتامعات واللق��اءات الدورية، ووضع 

االسرتاتيجيات والخطط، واإلرشاف عىل خطوات تنفيذها، 

والتدخل بالتطوير والتعديل وفقاً للظروف واملستجدات، 

ومراقب��ة األداء اإلعالم��ي يف املج��االت مح��ل االهتامم، 

وتقديم مقرتحات لتطويره، والعمل عىل ضم دول أخرى 

إىل ه��ذا التعاون بالت��وازي مع الجهود املش��رتكة لدول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية يف مجال اإلعالم.

وأوىص املش��اركون يف الجلس��ة الختامي��ة للن��دوة، 

مبش��اركة ثالثني إعالمياً وكاتباً وخبرياً من مختلف وسائل 

اإلع��الم يف دول مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية، 

ب��رضورة تش��كيل »خلية أزم��ة خليجي��ة إعالمية« من 

اإلعالميني اإلماراتي��ني والبحرينيني ملواجهة أي تهديدات 

قد تتعرض لها أية دول��ة من دول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربي��ة، خاص��ة أن طبيعة الظ��روف الخاصة 

التي متر به��ا مملكة البحرين، والتحدي��ات الكبرية التي 

تتع��رض لها، تجعل تش��كيل »خلية أزم��ة« أمراً مهامً يف 

الوقت الحايل، لتتوىل أمر تنسيق العمل اإلعالمي اليومي، 

وتقدي��م املعلوم��ات والبيانات واملخت��رات الصحفية، 

ومخاطب��ة وس��ائل اإلعالم املحلية والعاملي��ة، وضم دول 

خليجي��ة وعربي��ة أخرى إىل جه��ود التصدي للتش��ويه 

اإلعالم��ي الذي متارس��ه بعض الوس��ائل اإلعالمية خالل 

تغطية األوضاع يف البحرين.

وأك��دت التوصي��ات رضورة تفعي��ل التدري��ب للكوادر 

اإلعالمي��ة يف البلدي��ن، وخاص��ة بعد أن ش��هدت اإلمارات 

»ثقافة التدريب« منواً وازدهاراً من خالل رفع قدرات املوارد 

البرشي��ة فيها يف مختل��ف مجاالت الحياة، ك��ام أن مملكة 

البحرين ليست بعيدة عن هذا اإلدراك، ألهمية التدريب.

تبادل الخربات
وفيام يتعل��ق بتفعيل تبادل الخربات والعمل املش��رتك 

بني اإلعالميني يف البلدين، أوىص املش��اركون بتوفري فرص 

للعمل املش��رتك مبا يتيح تبادل الخربات وتقريب الرؤى 

ووجه��ات النظر، وميكن عق��د ورش عمل أو التعاون يف 

برام��ج عمل محددة، والتعاون بش��كل ثنايئ يف تحقيق 

األهداف الواردة يف اس��رتاتيجية العمل اإلعالمي املشرتك 

بني دول املجلس، والس��يام تب��ادل امل��واد والربامج بني 

املؤسس��ات اإلعالمية الرس��مية وغري الرس��مية، وزيادة 

حجم اإلنتاج اإلعالمي املشرتك، ووضع آليات وترشيعات 

قانونية للتقايض تس��مح للمترضر مبقاض��اة الفضائيات 

عند مخالفتها رشوط الرتاخيص والقيم وأخالقيات املهنة.

وطالب املش��اركون يف الندوة بوض��ع ضوابط قانونية 

تنظم نش��اط منظامت املجتمع املدين، والس��يام ما يتعلق 

منها بالتواصل الخارجي، وما يضمن حامية هذه املنظامت 

من خطر اس��تغالل الجه��ات الخارجية له��ا أو إخضاعها 

ألجندات ش��بكات عابرة للحدود، إضافة إىل إعادة النظر 

يف الترشيعات الخاصة لوس��ائل اإلع��الم التي تقوم بنرش 

االتهامات ألي جهة من دون تقديم دليل للجهات املختصة 

أو تج��اوز األحكام التي تنص عليه��ا القوانني املحلية، من 

دون أن يؤثر ذلك يف الحريات العامة، والسيام حق التعبري، 

وح��ق العمل الس��يايس، إضافة إىل مراجع��ة الترشيعات 

املتعلقة بتناول الش��أن الديني إعالمياً، واس��تحداث مواد 

متنع اس��تغالل املناب��ر الدينية للتأجي��ج الطائفي أو بث 

الفرقة والكراهية بني أبناء املجتمع.

البحث العلمي
وفي��ام يتعلق بتش��جيع البحث العلم��ي أوصت الندوة 

برضورة تعزيز البحوث الهادفة وترسيخ الهوية الوطنية، 

وتعزي��ز القيم املجتمعية، وتقديم الدعم الالزم لدراس��ة 

تط��ور املجتمع امل��دين يف دول »مجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية«، وحل مشكالته.

وأوىص املش��اركون برضورة التصدي ألي قوى من شأنها 

تشكيل تهديد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

من خالل اس��رتاتيجية خليجية موحدة قادرة عىل مواجهة 

ه��ذه التحديات غ��ري التقليدية، وتحدي��د مواقع املعركة 

املقبلة، وآليات التعامل معها، وتبادل املعلومات، والتحرك 

دولياً مبواقف موحدة تجاهها، فضالً عىل رضورة تأس��يس 

مراكز للبحوث والدراسات الخليجية تُعنى بدراسة الظواهر 

املجتمعية، ومهددات األمن الثقايف وسبل مواجهتها، ورصد 

املتغ��ريات الت��ي تطرأ ع��ىل املجتمعات العربي��ة، ووضع 

التص��ورات ملواجهة التحديات الخليجية املش��رتكة، إضافة 

إىل وضع اسرتاتيجية ش��املة لرصد نشاط هذه الشبكات، 

وتعقبها يف الدول التي تنشط فيها، ومواجهتها باملعلومات 

ومقارعة الحجة بالحجة، رشيطة أال يقتر تنفيذ ذلك عىل 

البعثات الدبلوماسية ووسائل اإلعالم الرسمية التي ال ميكن 

أن تقف مبفردها يف مواجهة التحالفات الخطرية.

الجامعات املتشددة
وج��اء يف البيان الختام��ي للندوة توصية برضورة إنش��اء 

مركز أبحاث يكون مقره يف إحدى الدول األجنبية، بهدف 

توعي��ة املجتمعات الغربية مبخاطر الجامعات املتش��ددة 

عىل األم��ن الوطني لهذه الدول، ومخاطبة اإلعالم الغريب، 

واملش��اركة يف الفعالي��ات الغربية التي تس��هم يف صناعة 

الق��رار وصياغة ال��رأي العام، وإنش��اء عالق��ات الرشاكة 

والتع��اون مع املراكز الغربية املحايدة، وإنش��اء تحالفات 

مع املؤسس��ات اإلعالمية الرصينة لتكون حلقة وصل بني 

املنظامت املدنية الخليجية ونظريتها األوروبية واألمريكية، 

وتقديم املعلومة العلمية الرصين��ة عن واقع املجتمعات 

الخليجية من خاللها.

فضائية ناطقة ب� »اإلنجليزية«
أوىص املش��اركون يف الن��دوة ب��رضورة تبن��ي اإلم��ارات 

ومملكة البحرين فكرة إنشاء محطة فضائية ناطقة باللغة 

اإلنجليزية، يك��ون مقرها يف الغرب، وتهتم مبصالح الدول 

الخليجي��ة، إضافة إىل تفعيل بعض املؤسس��ات اإلعالمية 

الخليجي��ة الحالي��ة للقي��ام بواجباته��ا ومهامه��ا وتهيئة 

الطالب الجامعيني الذين يدرسون يف الخارج للتعاون مع 

املنظامت الحقوقية املختلفة•

ندوة "اإلعالم اإلماراتي – البحريني"
تطالب بـ"خلية أزمة" ملواجهة التحديات

 جانب من املشاركني يف الندوة
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة كالشينكوف القاتل األول..!

الرويس ميخائيل تيموفييفيتش كالش��ينكوف الذي مات يف 23 من ديس��مرب 2013 هو شخصية غر معروفة 

بالنسبة إىل الكثرين يف العامل، مع أن له تأثراً كبراً يف حياة الشعوب يف بقاع األرض.

زار كالش��ينكوف اإلمارات مرتني: املرة األوىل يف عام 2001 خ��الل معرض "آيدكس" وتحدث عن اخرتاعه 

الش��هر "الرش��اش" الذي يحمل اسمه "كالش��ينكوف"؛ واملرة الثانية كانت يف عام 2003، وألقى محارضة يف 

مركز الشيخ زايد للتنسيق واملتابعة )تغر اسم املركز يف أغسطس 2003، وحّل بدالً منه مركزسلطان بن زايد 

للثقافة واإلعالم(.

كان كالشينكوف دامئاً يشعر بالفخر تجاه اخرتاعه ويرى أنه لو عاد به الزمن إىل الوراء ملىض يف اخرتاعه يف 

موقف ال يشعر بالندم، كان يعتقد أن اللوم عىل نتائج الرشاش يلقى عىل السياسيني وليس عىل من اخرتعه 

أو يستخدمه باعتبار أن السياسيني هم الذين يتخذون القرارات.

اختلف الناس حول كالشينكوف )اإلنسان والسالح( الذي تشر اإلحصائيات إىل أن ما حصده السالح فاق 

ما قتلته القنبلتني النوويتني يف هروشيام وناجازايك، ففي حني يرى املقاومون لالستعامر يف العامل ومعظمهم 

من الدول أمريكا الالتينية وإفريقيا أنه خدمهم باخرتاعه لبندقية "كالشينكوف ك جي 47" حتى إن املقاومة 

الفلس��طينية ربطت املقاومة بهذا الس��الح؛ فصار هناك أدب يطلق عليه "أدب كالش��ينكوف" فإن هناك يف 

الجانب املقابل، من اعتربه أس��اء إىل حياة اإلنس��ان يف العامل من خالل اش��تهار هذا السالح يف يد اإلرهابيني، 

الصورة الشهرة ألسامة بن الدن يف أي لقاء تلفزيوين كانت تُظهر خلفه سالح كالشينكوف، وكذلك األمر اآلن 

عند خليفته أمين الظواهري، بل عند كل اإلرهابيني.

ويف الح��روب األهلية، ومع اختالف املتقاتلني، فإن الجميع يتفقون عىل اس��تخدام هذا الس��الح، فراه يف 

العراق، والصومال، وسوريا، ولبنان، حتى أصبح "القاتل األول" يف العامل.

رش��اش الكالش��ينكوف الذي ينت��ج اآلن الجيل الخامس منه هو الس��الح املفض��ل يف احتفاالت األعراس 

التقليدية يف بعض الدول العربية، وكثراً ما تس��بب هذا السالح يف تحويل األفراح إىل أحزان، كام استخدم يف 

"غسل جرائم الرشف" يف بعض الدول العربية، بل وصل به األمر ليكون بديالً للحوار الربملاين يف سبتمرب 2013 

عندما أشهر أحد النواب األردنيني الكالشينكوف يف املجلس عىل زميله بعدما عجز عن التفاهم بالكالم معه.

اخرتع الس��الح يف عام 1947، وانتقل فجأة إىل عامل األضواء، وأصبح يحظى بفرص انتشار كبرة بني الناس، 

يس��تخدمه نحو 50 جيش��اً نظامياً يف العامل، وصنع منه أكرث من 100 مليون قطعة، ما يعني أن حصيلته يف 

قتل الناس رمبا تزيد.

لست مع السالح، كام أين لست ضده، عىل اعتبار أن العربة يف االستخدام وبحسب الظروف التي يتم فيها، 

ويف فرتات التدريبات العسكرية الصيفية عندما كنا طالباً رشح املدرب لنا أنه سالح دفاعي!!

منتقدو السياس��ية الروس��ية يربطون بني الدور الس��لبي الذي يؤديه هذا الس��الح مبا تقوم به روسيا من 

مواقف سياس��ية يف العامل، ويرون أن تلك املواقف يف غر مصلحة املجتمع الدويل، فروسيا مل تنجح يف اخرتاع 

طائرة مدنية يبقى لها صيت مثل رش��اش "كالش��ينكوف"، ومل تصنع سيارة تس��تطيع بها مجاراة السيارات 

الت��ي ال تتعطل بس��هولة يف الطريق، ومل تبتكر جه��از كمبيوتر ينافس "أبل" أو "مايكروس��وفت" وال حتى 

"سامسونج"، بل إن مواقف الرئيس الرويس فالدمير بوتني السياسية تعرب عام يفعله "رشاش كالشينكوف" يف 

حياة الناس زيادة عدد ضحاياه من املدافعني أو املهاجمني •
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السعودية حريصة على إمتام صفقة بقيمة مليار دوالر لشراء الصواريخ األمريكية
تبششدي اململكة العربية السششعودية اهتامماً بششراء آالف الصواريخ األمريكية ضمن 

إطار صفقة عسششكري كربى بقيمة تتجاز املليار دوالر، وقد ذكرت الوكالة األمريكية 

للتعاون األمنششي العسششكري US Defense Security Cooperation Agency يف 

ترصيح لهششا بأنها أطلعت الكونجششرس األمرييك عىل الصفقة العسششكرية الخارجية 

املحتملششة لتزويد اململكة العربية السششعودية بصواريخ ميكششن إطالقها من عىل منت 

منصات أنبوبية، وميكن متابعتها برصياً وتوجيهها سششلكياً وتعمل بالرتدد الالسششليك 

 tube-launched, optically-tracked wire-guided 2A/2B radio-frequency

missiles (RF)، عالوة عىل ما يلزم تلك الصواريخ من معدات وقطع غيار وتدريب 

وتقديم الدعم اللوجستي.

وذكششر الترصيششح أن السششعودية طلبت رشاء أكششر من 15500 صششاروخ يف إطار 

صفقتني بقيمششة 900 مليار دوالر و 170 مليون دوالر عىل التوايل، وأضاف الترصيح 

أن املقششاول الرئييس سششيكون رشكششة Raytheon Corporation of Arizona التي 

قالششت: "إن الصفقششة املقرتحة من شششأنها أن تدعم املهام الدفاعيششة ومهام مكافحة 

اإلرهششاب التي ينفذها الحرس الوطني السششعودي"، وأضافت: "أن الصفقة سششرتفع 

قششدرة اململكة العربية السششعودية عىل مواجهششة التهديدات الراهنة واملسششتقبلية 

التي تشششكلها املركبات املدرعة املعادية"، وأن "السعودية ستستخدم هذه القدرات 

املتطورة كسششالح ردع ضد التهديششدات اإلقليمية، وتعزيز األمششن الداخيل"، وكانت 

الوكالششة األمريكية للتعاون األمني العسششكري قد ذكرت يف وقت سششابق أن اململكة 

العربية السششعودية قد أعربت عششن رغبتها يف إبرام صفقة بقيمششة 1.1 مليار دوالر 

لتحديششث أنظمتها الدفاعية املتقدمة من أجل مسششاعدة سششالح البحرية عىل زيادة 

وتكريس الوعي امليداين يف منطقة الخليج والبحر األحمر. 

وقالششت الوكالششة األمريكيششة للتعاون األمني العسششكري إنها أبلغششت الكونجرس 

األمرييك بالصفقة العسكرية املحتملة للسعودية التي تتضمن تحديث وصيانة نظام 

C41 واألجهزة التابعة له وقطع الغيار والتدريب وتقديم الدعم اللوجستي.

شركة SAAB تستلم أمر شراء املكونات الصاروخية
وقعششت رشكة Saab للدفاع واألمن عقداً يتضمن أجزاءاً 

صاروخية تصل قيمتها إىل حوايل 67 ماليني دوالر، ومن 

املقششرر أن تبدأ عملية التسششليم خالل الفششرتة من عام 

2015 إىل عام 2017.

وتعترب رشكة Saab من أبرز الركات العاملية املنتجة 

ألنظمة الصواريششخ واملكونات الصاروخية الفائقة األداء 

والقليلششة التكلفششة لخدمششة العمليات الجويششة والربية 

والبحرية، وتشششمل هذه املنتجات املهمة نظام الدفاع 

الجششوي RBS 70 وأحششدث جيل مششن النظششام املضاد 

 generation RBS 70 NG, NLAW للدبابششات 

anti-tank system ونظششام الصواريخ املضاد للسششفن 

 generation RBS 70 NG, NLAW anti-tank

system  عالوة عىل ذلك، تشششارك رشكة Saab يف عدد 

من الربامج املتعددة الجنسششيات الخاصششة بالتعاون يف 

مجال تطوير وإنتاج الصواريخ.

وتعتمد هذه الصناعة بطبيعتها عىل عدم اإلدالء بأي 

معلومات تخص العميل، وهششذا يتوقف عىل  الظروف 

 Saab املتعلقششة باملنتششج والعميل، كششام تخدم رشكششة

األسواق العاملية وتزودها بأحدث املنتجات والخدمات 

واألنظمششة التي تششرتاوح بني الدفاع العسششكري والدفاع 

املششدين، ولدى رشكة Saab أنشششطة وعمليات وموظفني 

يف قارات العامل الخمس، وتعمل باسششتمرار عىل تطوير 

وتبني وتطوير تقنيات جديدة من أجل تلبية متطلبات 

عمالئها املتغرية.

 وقعت رشكة BAE Systems صفقة بقيمة 120 مليون 

 BvS10  دوالر لتوريششد  102مركبششة إضافية من طششراز

تصلششح لكافششة التضاريس إىل السششويد، وعمليششة البيع 

الجديدة هششي نتيجة خيار عقد ممدد تم إبرامه  عندما 

 the Swedish أعلنششت إدارة املواد الدفاعية السششويدية

Defense Materiel Administration (FMV)  عششن 

 BAE من رشكة BvS10 رشاء 48 مركبة مدرعة من طراز

Systems Hägglunds يف يناير.

سيتم تسليم املركبات يف مناذج مختلفة: حاملة جنود، 

مركبة قيادة، مركبة إسعاف، وحاملة لوجستيات. وسوف 

 BAE يتم تصنيعها يف منشأة إنتاج مجددة تابعة لركة

أورنشولدسششفيك  مدينششة  يف   Systems Hägglunds

بالسششويد، عىل أن تبدأ عمليات التسششليم يف عام 2014 

وتكتمل يف عام 2015.

لقد أسهمت ميزة مركبات BvS10 السويدية الصالحة 

لششكل التضاريس يف تحسششني التصميم الرامي لتحسششني 

العمششل، والحجم الداخششيل، وزيادة الحاميششة، باإلضافة 

إىل دمج محطة السششالح البعيدة Protector والالسششليك 

وأنظمششة إدارة ميششدان املعركة، كام تششم تركيب منصات 

إطالق القنابل الدخانية لتوفري تغطية مبقدار 360 درجة.

تقششوم السششويد واململكششة املتحششدة وفرنسششا جميعاً 

بتشششغيل مركبات BvS10، وقد تم بيع أكر من 10,000 

مششن أرسة مركبششات BV206 السششابقة األصغششر حجششامً 

يف أنحششاء العششامل، كام يتزايد االهتامم أيضاً يف اسششتخدام 

مركبششة BAE Systems Hägglunds الصالحششة لجميع 

التضاريس يف أعامل املسششاعدات اإلنسششانية واإلغاثة يف 

الكوارث يف جميع أنحاء املعمورة.

شركة BAE Systems تربم صفقة لتوريد مركبات تصلح لكافة التضاريس إىل السويد

تعمل Saab عىل تطوير وتبني تقنيات جديدة من أجل تلبية متطلبات عمالئها
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بولندا تختار طائرة التدريب النفاثة املتقدمة M-346 من إنتاج شركة 
Alenia Aermacchi

 Northrop Grumman رشكششة  وقعششت 

Corporation عقداً حرصياً مدته خمس سششنوات 

مع رشكة AAR Corporation التابعة لوالية إلينوي 

 Sumitomo Corporation ورشكششة  األمريكيششة، 

اليابانية لتوسششيع قاعششدة الدعششم الصناعي املتقدم 

لربنامج الطائششرة E-2C Hawkeye الخاص باليابان، 

وذلك عن طريق وضع برنامج إلدارة اإلنتاج.

وقششد رصح بششارت الجششرون، نائششب رئيس رشكة 

 Northrop Grumman Aerospace Systems

لربامششج E-2/C-2، بششأن "اليابان تعتششرب أكرب عمالء 

الركة اسششتخداماً للطائششرة Hawkeye، وقد حقق 

 Japan Air Self سششالح الدفاع الذايت الجوي الياباين

Defense Force -JASDF- مكانة تشغيلية مذهلة 

مع أسششطوله من طائرات E-2C، محققاً سجالً يصل 

إىل 115 آالف سششاعة طششريان بششال حششوادث، ويعترب 

الطلب عششىل طائرات E-2 Hawkeye لإلنذار املبكر 

والتحكششم املجوقلني أكرب اليوم مششن أي وقت ميض 

عندما تم تسششليم الطائرات إىل سششالح الدفاع الذايت 

الجوي الياباين يف عام 1984". 

 E-2C وقششد حصلت اليابان مبدئياً عششىل الطائرة

 over the "من أجل تأمني اإلنذار املبكر "وراء األفق

horizon" early warning ضششد الطائششرات التششي 

تحلششق عىل ارتفاعات منخفضششة، وقد تطورت هذه 

املهمششة عرب الزمششن إىل أن أصبحت تشششمل املراقبة 

البحرية والجوية من عىل مسششافات بعيدة، وتؤمن 

الطائششرة E-2 Hawkeye املراقبششة الجوية والبحرية 

املسششتمرة واملتزامنة بزاوية 360 درجة باسششتخدام 

أقىص مدى ممكن لها.

 Northrop "رشكششة  أن  الرجششرون  وأضششاف 

Grumman سششتواصل تأمني الدعم الالزم لطائرات 

E-2C التي يسششتخدمها سششالح الدفاع الذايت الجوي 

Japan Air Self Defense Force -JASDF الياباين

وبقية األسششلحة األخششرى، حيث بدأ سششالح البحرية 

 E-2D األمريكيششة يف التحول إىل اسششتخدام الطائرة

Advanced Hawkeye مششع بدايششة العششام املششايل 

."2015

وتشششمل قامئششة كبار الششركاء الصناعيششني الذين 

يقدمون الدعم ألسششطول سالح الدفاع الذايت الجوي 

اليابششاين مششن طائششرات E-2C Hawkeye، تشششمل 

رشكششة توشششيبا Toshiba Corporation  ورشكششة 

العقششد  وينششص    Kawasaki Heavy Industries

عىل تأمششني الهياكل الخارجية وقطششع الغيار الالزمة 

لطائششرات E-2C مع االحتفاظ بحق اليابان يف زيادة 

هششذا الدعم عنششد الرضورة، وذلك لضششامن احتفاظ 

أسششطول اليايان من طائششرات Hawkeye مبعدالت 

التشغيل العالية التي طاملا حققتها عىل مدار الثالثني 

عاماً املاضية تقريباً.

نورثروب جرومان تزيد خدمات الدعم املقدمة لطائرات E-2C Hawkeye لليابان

وقششع اختيششار وزارة الدفششاع البولندية عششىل طائرة 

التدريششب النفاثششة املتقدمششة M-346 التي تنتجها 

رشكة Alenia Aermacchi، وهي إحدى الركات 

ونظششام  األم،   Finmeccanica لركششة  التابعششة 

التدريب األريض بهدف تدريب طياري سششالح الجو 

البولندي.

وتصل قيمة العقد الذي يشمل التدريب وتقديم 

الدعم الفني واللوجسششتي، 383 ماليني دوالر (280 

ماليني يورو)، ويشششمل رشاء مثاين طائرات من طراز 

M-346، باإلضافششة إىل خيششار لششراء أربع طائرات 

إضافيششة، عششالوة عششىل رشاء أجهزة محششاكاة جوية 

flight simulators وأجهششزة تدريب، وقد حصلت 

رشكة صناعة الطائرات اإليطالية عىل العقد بعد أن 

نجحت يف التغلب عىل الركات األجنبية املنافسة.

 M-346 وتعترب طائرة التدريب النفاثة املتقدمة

أكششر طائرات التدريب املقاتلة تقدماً يف العامل التي 

يتم إنتاجهششا يف الوقت الراهن، وطائششرة التدريب 

التابعششة للجيل الجديد التي ينم تحديثها ألداء دور 

طياري التدريب الذين يستخدمون أحدث جيل من 

الطائرات العسششكرية الفائقة األداء، وقد تم استالم 

طلبات لراء 48 طائرة حتى اآلن من سششالح الجو 

اإليطايل وحكومتي سنغافورة وإرسائيل، ومن املقرر 

توقيع العقد يف مطلع عام 2014.
M-346 من أكرث الطائرات التدريب املقاتلة تقدماً يف العامل
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Rheinmetall قوات الدفاع النيوزيلندية تستلم أوىل مركبات

ق��ام الفري��ق راي��س ر. جون��ز، رئي��س ق��وات الدفاع يف 

 Rheinmetall نيوزيلندة، مؤخراً باستالم أول 40 مركبة من

.MAN Military Vehicles Australia

وقد بدأت قوات الدفاع النيوزيلندية بتبدبل أس��طولها 

 6-tonne إىل مركب��ات Unimog الح��ايل م��ن مركب��ات

HX60 4x4  املجهزة مبنصات نقالة ذات رافعات متنوعة، 

وبإمكان الش��احنات الجدي��دة حمل املزيد، واس��تخدام 

تكنولوجيا حديث��ة متطورة للوفاء بأقىص مس��توى لألداء 

والكفاءة، وميكن تجهيزها بدرع وأس��لحة لحامية الطاقم 

والس��امح لهم بأداء واجباته��م بفاعلية يف ميادين املعارك 

الحديثة.

وتعت��ر عملية التس��ليم ه��ذه جزءاً م��ن العقد الذي 

 Rheinmetall MAN Military متت ترس��يته عىل رشكة

 مركبات tonne HX60 4x4-6 مجهزة مبنصات نقالة ذات رافعات متنوعة

أحدث نظام السلكي بري نقال يتم وضعه يف اخلدمة يف ويستمنسرت
 ،Cassidian Communications رشك��ة  أعلن��ت 

ع��ن   ،EADS North America رشكات  إح��دى 

استالم نظامها الالسليك الري النقال )LMR( الرقمي  

 COR P25 الجذعي من طراز P25 املش��غل بنس��ق

من قبل مدينة ويستمنسرت بوالية كولورادو، إن شبكة 

الالس��ليك الجدي��دة CORP25 ذات املوقعني والتي 

تضم 10 قنوات برتدد 800 ميغا هرتز، التي اشتملت 

ع��ىل مع��دات وبرمجيات وهندس��ة نظ��م وتركيب 

وصيان��ة، تضم��ن تغطية مط��ورة واس��تطاعة زائدة 

للمسعفني األوائل يف فرق اإلنقاذ مبدينة ويستمنسرت.

يف ع��ام 2013 ت��م تس��مية ويستمنس��رت للم��رة 

الحادي��ة ع��رة، وهو رق��م قي��ايس، بوصفها إحدى 

أذىك امل��دن الرقمية يف الدولة، وذل��ك من قبل مركز 

 COR P25 الحكومة الرقمية، واآلن من خالل شبكة

أصبح لدى رشطة املدينة ودوائ��ر اإلطفاء االتصاالت 

الالس��لكية اآلمن��ة واملوثوقة الالزم��ة للمحافظة عىل 

س��معة ويستمنس��رت كمكان مناس��ب وجيد للعيش 

والعمل، فالش��بكة املفتوحة واملطابق��ة للمواصفات 

القياسية تس��مح للموظفني يف تلك الجهات باالتصال 

فيام بينهم وكذلك مع فرق املس��عفني عىل ش��بكات 

P25 األخرى يف البلدات القريبة.

يقول روس ب��ورز Russ Bowers، مدير اتصاالت 

الس��المة العامة مبدين��ة ويسمنس��رت: "كانت مدينة 

ويستمنسرت ترغب يف نظام السليك غري مسجل امللكية 

يس��مح لها باستخدام مش��رتيات ذات ميزة تنافسية 

لتزوي��د املس��عفني األوائل بأجهزة االتصال املناس��بة 

بالسعر املناسب، لقد حقق نظام COR P25 املرونة 

التي كن��ا نحتاج إليها إلقامة ش��بكة هي األفضل من 

نوعها".

ويقول ريتش كاج��ل Rich Cagle، نائب الرئيس 

 Cassidian Communications للمبيعات يف رشكة

مدين��ة  "إن   :Land Mobile Radio division

ويستمنسرت – باعتامدها شبكة COR P25 الجديدة 

– تع��زز س��معتها يف ابتكار التكنولوجي��ا والريادة يف 

الحكم عىل حد س��واء، ولقد س��محت تجزئة عملية 

رشاء الش��بكة ملدينة ويستمنس��رت بتنفيذ حل تعدد 

املوردي��ن، مام قل��ل من التكلفة اإلجاملي��ة مللكيتها، 

يف الوق��ت ال��ذي أبقى املدين��ة يف الطليعة يف مجال 

االتصاالت الحيوية للمهام".

يف   Cassidian Communications تس��تمر 

خدمة عمالئها الذين ت��رتاوح مجاالتهم من عمليات 

السالمة العامة إىل الركات األلف الرثية إىل الوكاالت 

الفيدرالي��ة، وتتمي��ز الركة بأكرث م��ن 40 عاماً من 

الخرة، وتنر أنظمة معالجة مكاملات 1-1-9، وحلول 

إشعار بالطوارئ، وشبكات السليك  ذات نسق جذعي 

رقمي للمسعفني األوائل.

Vehicles Australia يف أبري��ل 2013 لتزوي��د الق��وات 

املس��لحة يف البالد بعدد يصل إىل 200 مركبة، وتبلغ قيمة 

العقد 113 مليون دوالر نيوزيلندي.

تشمل الطلبية ش��احنات بثالثة أحجام آساسية: حجم 

6 ط��ن 4×4، وحج��م 9 طن 6×6، وحج��م 15 طن 8×8، 

يف 10 من��اذج، وس��يتم تجهي��ز بعض الش��احنات بأوناش 

ورافعات للس��امح بتش��غيل مس��تقل متاماً، وهي تشمل 

ش��احنات قالبة ملهنديس القتال، وشاحنات مجهزة مبنصة 

نقال��ة متخصصة ومعدات مناولة الحاويات، وتش��كيالت 

تركت��ورات / مقطورات صغرية لحم��ل املركبات واملعدات 

الثقيل��ة، وتعتر رشك��ة RMMV الفرع األس��رتايل لركة 

 Rheinmetall MAN Military Vehicles Australia

وهي املتخصصة لدى مجموعة Rheinmetall Group يف 

املركبات املدولبة اللوجستية والتكتيكية.

رصح بي��رتو بورج��و Pietro Borgo عض��و املجل��س 

التنفي��ذي ل��دى رشك��ة Rheinmetall Defence بقوله: 

"إن من دواعي رسورنا أن نزود قوات الدفاع النيوزيلندية 

ب��أوىل مركباتها يف الوقت املح��دد بعد التوقيع عىل العقد 

 Rheinmetall MAN يف إبريل من هذا الع��ام، وتفتخر

Military Vehicles بكونه��ا م��ورداً موثوق��اً ملنظوم��ة 

مركبات مميزة وتقديم دعم للعمالء ميكن االعتامد عليه".

يتضم��ن العق��د مركبات، ومع��دات حامي��ة مدرعة، 

ومجموعات دروع حامية وحامالت أسلحة وسلسلة كثيفة 

من املعدات العسكرية املتخصصة، كام يغطي العقد أيضاً 

قطع الغيار وترتيبات دعم لوجستي وإدارة املروع ورزم 

تدريب كثيف.
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Saab توقع اتفاقًا لتزويد طائرة Dreamliner باألبواب
وقعت رشكة الدفششاع واألمششن Saab اتفاقاً مع رشكة 

Boeing لتزويدهششا بأبواب الشششحن الكبرية، وأبواب 

الحمششوالت السششائبة، وأبواب الدخششول، ألجل طائرة 

Boeing 787-10 Dreamliner، ويتضمششن العقششد 

التطوير والتصنيع عىل حد سششواء ألحدث نسششخة يف 

أرسة 787، وتتضمششن قيمة العقششد طلبية أولية متثل 

قيمة محتملة تزيد عن 600 مليون كرونا سويدية.

 يقششول الرس جنسششن، رئيششس وحششدة األعامل يف 

Saab وهششي Aerostructures: "تتمتششع Saab من 

قبششل بعالقة طويلششة األمد مششع Boeing، وميثل هذا 

دليالً آخر عىل تعاوننا القوي والوثيق، وسوف تستمر 

Saab يف الرتكيششز عىل تقديم القيمة إىل Boeing من 

خالل املحافظة عىل التزاماتنا، وتقديم منتجات عالية 

الجودة يف املوعد املحدد".

سوف تسششتفيد طائرة 10-787 التي تم إطالقها يف 

يونيو 2013 من تكنولوجيا 787 لزيادة سششعة الركاب 

والشششحن واقتصاد املقاعد واألميال بدرجة ال تضاهى 

يف سوق طائرات النقل التجاري الضخمة، ومن املقرر 

أن تبدأ رشكة Boeing بتسششليم طائرات 10-787 إىل 

العمالء عام 2018.

يعمششل نحو 500 موظششف يف Saab عششىل تطوير 

وإنتاج مجموعششات أجزاء الهيششكل املعقدة لركتي 

 Boeing تصنيششع الطائرات الرائدتني يف العششامل وهام

و Airbus، وباإلضافششة إىل الريششادة يف تصنيع الجناح 

 Saab تقوم A380 الثابت األوسط والخارجي لطائرة

 Airbus بتصنيع الجنيحات واألبششواب لعدة طائرات

.Boeing و

تتششوىل Saab بتزويششد السششوق العامليششة مبنتجات 

وخدمششات وحلششول رائششدة عاملياً ترتاوح مششن الدفاع 

العسششكري إىل األمن املششدين، ولششدى Saab عمليات 

وعاملششون يف كافششة القششارات، وتقوم بصششورة دامئة 

بتطوير تقنيات جديدة واعتامدها وتحسششينها لتلبية 

احتياجات العمالء املتغرية.

الكشف عن مزيد من التفاصيل حول برنامج طائرات مكافحة 
C295 احلرائق من طراز

أكملششت رشكششة Airbus Military جولة ثانية مششن االختبارات 

 C295 عششىل منوذجها األويل لطائرات مكافحششة الحرائق من طراز

ستسششهم يف توفششري بيانات مفصلة عن أداء نظامها إلسششقاط مياه 

اإلطفششاء، يف أعقاب االختبارات السششابقة  قامششت الركة بإجراء 

سششبع عمليات إسششقاط املياه مبدى خاص قرب قرطبة يف إسبانيا، 

باستخدام معدات أرضية مصممة خصيصاً لقياس شكل رش املياه.

تم بنجاح إجراء االختبارات وقد دلت عىل بشائر أولية طيبة، 

أكششدت عملية تعامششل مرضية للغاية يف الطائششرات أثناء عملية 

اإلسقاط، وسششوف يتم خالل األسششابيع القادمة فحص البيانات 

بالتفصيل للتمكن من اتخاذ قرارات بشأن شكل التصميم النهايئ 

.C295 لطائرة مكافحة الحرائق

يف االختبششارات حملت الطائرة خزاناً سششعة 3,500 لرت، وكان 

املاء يتم قذفه بفعل الجاذبية من خالل موزعني يف بطن الطائرة.

سششيوفر شششكل التصميم املخطط له ضعف السششعة بخزانني 

سششعة 3,500 لرت يتم نره باسششتخدام نظششام التعبئة والتفريغ 

بالدحرجة الذي يسمح باستخدام الطائرة ألغراض النقل عندما 

ال تدعو الحاجة إىل اسششتخدامها لواجبات مكافحة الحريق، مام 

يزيد كثرياً من كفاءة تكلفتها االقتصادية.

 Amador, Airbus Military يقول جريونيمششو أمششادور يف

 :HO Market Development, Light & Medium aircraft

"إننا مششرورون بتقدم أعامل االختبششارات التي أجريناها حتى 

اآلن، وبالنتائششج املشششجعة للغاية، وسششوف نقششوم اآلن بتحليل 

البيانششات مبزيد مششن التفصيل، وبتكثيششف اتصاالتنا مع العمالء 

املحتملني  املهتمششني بطائرة C295 كطائششرة مكافحة للحرائق، 

ويتمتششع حل التحميششل والتفريغ بنظام الدحرجششة املبني عىل 

طائششرة عالية املرونة بإمكانات ممتازة ملواجهة التحديات املالية 

التي تعرتض السششلطات املسششؤولة عن مكافحة الحرائق جواً يف 

جميع أنحاء العامل".

حملت الطائرة C295 خزاناً بسعة 3,500 لرت من املاء 

سيوفر شكل التصميم املخطط له ضعف السعة بخزانني
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أكد الدكتور عبداللطيف الزياين 

األمني العام ملجلس التعاون لدول 

الخليج العربية أنه تم التوصل 

إىل الخطوات املطلوبة للبدء 

يف تنفيذ قرار إنشاء األكادميية 

الخليجية للدراسات االسرتاتيجية 

والدفاعية واألمنية يف اإلمارات 

من أجل تدريب قادة املستقبل 

عىل املستوى الخليجي وإعدادهم 

وتأهيلهم عىل نحو ينعكس 

إيجابياً عىل القدرات االسرتاتيجية 

والدفاعية لدول املجلس كافة.

وقال يف حواره مع مجلة "درع 

الوطن" إن أصحاب الجاللة 

والسمو قادة مجلس التعاون  

مهتمون عىل الدوام مبوضوع 

التنمية البرشية، وهم حريصون 

عىل أن يكون املواطن الخليجي 

هدف التنمية ومحورها .  

حوار:
الرائدالركن/ يوسف جمعة 
احلداد

رئيس حترير جملة درع 
الوطن
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حوار

كام أكد الزياين بأن مرص دولة مهمة بالنسبة إىل دول 

مجلس التعاون وكذلك إىل ال��دول العربية والرشق 

األوسط، واستقرارها مهم، وهو من استقرار املنطقة، 

وأمنها مهم بالنس��بة إىل أم��ن املنطقة وأمن جميع 

ال��دول العربي��ة، ودول املجلس تتطل��ع إىل عودتها 

من جدي��د حتى تأخذ دوره��ا التاريخي والطبيعي 

املعروف يف األمة العربية، وفيام ييل نص الحوار :

بحكم منصبك معاليك��م، تتجولون كثرياً يف دول 

مجل��س التع��اون ل��دول الخليج العربي��ة كافة 

لبح��ث ملفات عدة، فهل لك��م أن تطلعونا عىل 

الس��بب الرئيس لزيارة دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة؟

تأيت زي��اريت يف إطار متابعة تنفي��ذ قرارات املجلس 

األع��ى ملجلس التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية، 

والس��يام تلك التي صدرت مؤخ��راً يف قمة الكويت 

األخرية، والتي كان من ضمنها قرار إنش��اء األكادميية 

الخليجية للدراسات االسرتاتيجية والدفاعية واألمنية. 

وق��د تقدم��ت دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

مشكورة بطلب استضافة األكادميية، ووافق أصحاب 

الجالل��ة والس��مو القادة ع��ى هذا املق��رتح. وقد 

ترشفت مبقابلة س��عادة الفري��ق الركن حمد محمد 

ثاين الرميثي، رئيس أركان القوات املس��لحة يف دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، حيث ت��م التطرق إىل 

موضوع إنشاء األكادميية، وتم التوصل إىل الخطوات 

املطلوب��ة للبدء يف تنفيذ ه��ذا القرار املهم من أجل 

تدري��ب قادة املس��تقبل ع��ى املس��توى الخليجي 

وإعدادهم وتأهيلهم عى نحو ينعكس إيجابياً عى 

القدرات االسرتاتيجية والدفاعية لدول املجلس كافة.

إىل أي ح��د يت��م االهت��ام بامل��وارد البرشي��ة، 

والسيا فئة الش��باب، باعتبار أن ذلك من أهم 

أولويات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية؟

أصحاب الجاللة والسمو القادة مهتمون عى الدوام 

مبوض��وع التنمية البرشية، وه��م حريصون عى أن 

يك��ون املواطن الخليجي ه��دف التنمية ومحورها. 

التنمية البرشية هي أهم األهداف االسرتاتيجية لدى 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، علامً بأن أكرث 

من %66 من املواطنني يف دول املجلس من الشباب، 

وقد بات االهتامم بالشباب أمراً مهامً ألنهم الرشيحة 

األك��رث أهمية يف أي مجتمع، وإذا كانوا اليوم ميثلون 

أك��رث من نصف املجتمع الخليجي فإنهم س��يمثلون 

يف الغد املستقبل كله، وهم كذلك األكرث طموحاً، ما 

يجعل عملية التغيري والتقدم ال تقف عند حد معنينّ 

لديهم، وه��ذا ما يجعلهم موض��ع اهتامم أصحاب 
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الجاللة والسمو قادة مجلس التعاون.

ويف قم��ة الصخ��ري بالبحري��ن كان هناك ق��رار من 

املجلس األعى باالهتامم والتواصل مع الشباب للوقوف 

ع��ى مجاالت اهتامماته��م وتطلعاته��م، وكيفية توفري 

البيئة التي تخدم تحقيق أهداف الش��باب وتطلعاتهم. 

وقد تم تكليف األمانة العامة بعقد ورشة عمل أو مؤمتر 

للشباب، وإعداد اس��تبيان لتحديد كيفية دعم الشباب 

يف العم��ل الخليجي املش��رتك، وتعزي��ز الجهود املحلية 

والوطني��ة يف دول املجل��س. وقد ُعق��د املؤمتر بحضور 

أكرث من 800 ش��اب وش��خصية مهتمة مبوضوع املوارد 

البرشي��ة، وتم النقاش يف محاور عدة، س��واء يف التعليم 

أو الصح��ة أو العم��ل أو الجان��ب األمن��ي، وتم توزيع 

االستبيان عى املشاركني. واآلن بارك املجلس األعى هذه 

الجهود وأمر بدراس��ة إنش��اء صندوق لزي��ادة األعامل 

للشباب، وهو صندوق عى مستوى املجلس كله، ويرتكز 

دوره يف إك��امل الجهود التي تبذلها كل دولة عى حدة. 

وأمر املجلس بإعداد برنامج لتشجيع العمل املشرتك بني 

الشباب الخليجي وخدمة املنطقة والتواصل االجتامعي 

أيض��اً. وقد بدأن��ا اآلن بوضع الخط��وط العريضة لهذا 

الربنام��ج. كام أم��ر املجلس باالس��تمرار بعق��د الورش 

واملؤمت��رات بحيث يكون هناك مؤمت��ر يف كل دولة من 

دول املجلس، يتناول محوراً من أهم املحاور الرئيس��ية 

الهتاممات الشباب.

تحدثت��م ع��ن توجيهات كث��رية ألصح��اب الجاللة 

والس��مو ق��ادة املجل��س، وعن خط��وات كثرية بدأ 

العمل بها. ما الذي ميثله كل ذلك ملعاليكم بوصفكم 

أميناً عام��اً ملجلس التعاون ل��دول الخليج العربية، 

وبوصفكم مواطناً خليجياً قبل ذلك؟

اليشء الذي يرشح الصدر، ويجعلني، بصفتي أميناً عاماً 

ملجل��س التعاون لدول الخليج العربي��ة مواطناً خليجياً 

وأب��اً أيضاً، فخوراً بأن هؤالء الش��باب يتطلعون إىل رفع 

مس��تواهم التعليمي وزي��ادة مس��توى تأهيلهم حتى 

يكون��وا قادرين ع��ى مواكبة التط��ور الكبري يف املعايري 

الدولي��ة. ك��ام وجدت لديه��م رغب��ة يف أن تكون دول 

مجلس التعاون متقدمة يف النواحي التقنية، وهذه أمور 

يف الحقيقة ترشح الصدر وتثلج. وإذا كنا يف دول مجلس 

التع��اون لدول الخليج العربية منلك مثل هذا الش��باب 

الطم��وح فإنني واث��ق بأن مس��تقبالً باه��راً ينتظرهم 

وينتظر دول املجلس، والسيام يف ظل الدعم الالمحدود 

الذي يحظون به من أصحاب الجاللة والسمو.

ما أبرز مالمح القيادة الدفاعية الخليجية املش��رتكة؟ 

وممَّ تتكون؟ وما آليات عملها؟

بص��ورة عام��ة، هناك تأكي��د من الق��ادة ومن مجلس 

الدف��اع املش��رتك ألهمية وحدة القيادة. والش��ك يف أن 

وحدة القيادة من أهم مبادئ الحرب. وأينّ عمل مشرتك 

ال ب��د له من وجود قيادة موح��دة، والقوات تحتاج إىل 

قيادة مشرتكة للعمل املشرتك، وال بد ألي عمل خليجي 

مش��رتك من خطط مش��رتكة وتطوير العقيدة الدفاعية 

املشرتكة ودراسة مرسح العمليات.

كيف ت��رون مس��تقبل االق��رتاح الخ��اص باالتحاد 

الخليجي يف ضوء تباين مواقف دول مجلس التعاون 

حيال هذا االقرتاح؟

مبادرة خ��ادم الحرمني الرشيفني كان��ت يف الحقيقة يف 

سياق الهدف الرئييس للامدة الرابعة يف النظام األسايس 

ملجلس التعاون. واآلباء املؤسسون وضعوا هدف تحقيق 

التنس��يق والتكامل والرتابط فيام ب��ني دول املجلس يف 

مختلف املجاالت وصوالً إىل وحدتها.

الحرم��ني الرشيف��ني إىل  وته��دف مب��ادرة خ��ادم 
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دراسة إنشاء صندوق 
لزيادة األعمال 

للشباب على مستوى 
جملس التعاون
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- الحالة االجتاعية : متزوج وله )6( أبناء

-  تاريخ التعيني :   1 أبريل 2011 م
- الخدمة الس��ابقة :  ق��وة دفاع البحري��ن ووزارة 

الداخلية ووزارة الخارجية.

املؤهالت العلمية
-  تخ��رج من كلي��ة ساندهريس��ت العس��كرية يف 

بريطانيا عام 1973م .
-  حصول عىل ش��هادة هندس��ة الطريان من جامعة 

بريث/ اسكتلندا يف عام 1978م.
-  حصول عىل درجة املاجستري  يف اإلدارة اللوجستية 
م��ن املعه��د التقن��ي للق��وات الجوي��ة يف أوهايو/ 

الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1980م.
 - حصول عىل شهادة الدكتوراه يف بحوث العمليات 
من كلية الدراسات العليا للبحرية األمريكية  يف عام 

1986م.
 - تخ��رج م��ن كلي��ة القي��ادة واألركان يف ف��ورت 
ليفنورث/ الواليات املتحدة األمريكية وحصول عىل 

املركز األول وسيف الرشف يف عام 1988م.

 املناصب والخربات
1. يف قوة دفاع البحرين

- مدير التخطيط والتنظيم.
- مدير العمليات املشرتكة.

- مساعد رئيس هيئة األركان للعمليات .
2.  وزارة الداخلية:

- رئيس األمن العام.
- ترقيتة إىل رتبة فريق ركن.

3. وزارة الخارجية :
-  مستشار بوزارة الخارجية بدرجة وزير.

4. مجال التعليم:
-  أستاذ ملادة الرياضيات واإلحصاء .

- أستاذ ملادة أساليب التحليل الكمي.
-  تدريس مادة اإلحصاء، أس��اليب التحليل الكمي ، 

إدارة الجودة الشاملة .
- اإلرشاف ع��ىل العدي��د م��ن الط��الب يف التحضري 

للشهادة املاجستري يف مادة تقنية املعلومات.
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حوار

االنتقال من التعاون إىل مرحلة االتحاد يف كيان واحد مبا 

يعود بالخري ع��ى الدول األعضاء واملواطنني الخليجيني، 

وقد تم تش��كيل هيئة لدراس��ة املب��ادرة وتم الرتحيب 

واملباركة من قبل أصحاب الجاللة والسمو القادة، ومن 

ثم تم رف��ع املالحظات واملرئيات للمجلس األعى الذي 

أم��ر بدوره مجل��س وزراء الخارجية م��ع رئيس الهيئة 

مبواصلة التش��اور فيام بني الدول، وما تزال املش��اورات 

مستمرة، وسيتم تقديم ما يُتوصل إليه إىل قمة الرياض 

املقبل��ة ملناقش��ة املوض��وع، وعلي��ه فالعمل مس��تمر 

لتعميق التكامل من خالل املشاورات املستمرة.

ه��ل تعتقدون أن هناك إمكاني��ة لتجاوز الخالفات 

الراهن��ة بش��أن االتح��اد الخليجي، وتحدي��داً فيا 

يتعلق مبواقف بعض دول املجلس؟

لقد أكدت مس��رية مجل��س التعاون دامئ��اً قوة الرتابط 

ومتانته بني دول املجلس، فخالل الثالثني س��نة املاضية 

م��ن عمر املجلس هناك الكثري من اآلراء التي ش��هدت 

بعض التباين واالختالف، إال أن أصحاب الجاللة والسمو 

الق��ادة وكعادتهم يتخذون القرار الذي يعمق العالقات 

أكرث فأكرث، ويزيد التضامن والتامس��ك والرتابط فيام بني 

دول املجلس، وأنا متفائل بشكل كبري جداً مبتانة العالقة 

بني دول املجلس وأرى أنها ستكون أفضل يف املستقبل.

ما وجهة نظر معاليكم فيا يخص مس��تقبل األمن 

واالستقرار يف منطقة الخليج العريب يف ضوء االتفاق 

األخري بني إيران والغرب حول امللف النووي اإليراين؟

نحن نرحب بأي جهد واتفاق يؤدي إىل استقرار املنطقة 

ذ هذا االتفاق بالفعل  وتجنيبها املخاط��ر، ونأمل أن يُنفَّ

ع��ى أرض الواقع، وأن يتح��ول إىل عمل ملموس يؤدي 

يف النهاية إىل تحقيق النتائج التي يتم الحديث عنها.

كي��ف تنظرون إىل تط��ورات األمور يف كل من مرص 

وس��وريا؟ وإىل أي مدى تنعكس األوضاع يف هذين 

البلدين عىل دول مجلس التعاون؟

م��رص دول��ة مهمة بالنس��بة إىل دول مجل��س التعاون 

وكذلك إىل الدول العربية والرشق األوس��ط، واستقرارها 

مهم، وهو من استقرار املنطقة، وأمنها مهم بالنسبة إىل 

أمن املنطق��ة وأمن جميع الدول العربية، ونحن نتطلع 

إىل عودته��ا م��ن جديد حت��ى تأخذ دوره��ا التاريخي 

والطبيعي املعروف يف األمة العربية، وهي تس��تحق منا 

كل الدع��م لتعود ك��ام كانت. أما فيام يتعلق بس��وريا 

فنحن مع الحل الس��يايس إن وجد ومع »جنيف2« عى 

أن يك��ون مبنياً عى »جنيف 1«، ونأمل أن يكون هناك 

جهود من املجتمع الدويل، السيام مجلس األمن، لتحقيق 

األجواء املناسبة التي متكنّن االئتالف من حضور »جنيف 

2« حتى يأخذ مكانه يف التفاوض، وال شك يف أن سحب 

قوات حزب الله من س��وريا يرسل رسالة إيجابية لدعم 

هذه العملية. ونأمل أال يقترص حل املسألة عى مسألة 

السالح الكياموي، بل ينبغي دامئاً أن يكون هدفنا وقف 

القتل والدمار يف سوريا، فام يحدث يف هذا البلد الغايل 

علينا جميعاً ال يريض أي إنسان وال يرسنّه.

أي عمل مشرتك 
ال بد له من وجود 

قيادة موحدة

محمد بن راشد يف حديث مع عبداللطيف الزياين



الزياين أثناء الخدمة العسكرية
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كي��ف تنظ��رون إىل التغريات املتوقعة يف السياس��ة 

الخارجية األمريكية تجاه منطقة الرشق األوس��ط؟ 

وهل استعدت منظومة مجلس التعاون الحتواء أي 

تأثريات سلبية ألي تغريات محتملة؟

الواليتتات املتحدة األمريكية صديق استتراتيجي تربطنا 

به عالقات قدمية، ومصالح مشركة أيضاً. وهذه العالقة 

نرى أنها ستستتتمر يف الجانب االستتراتيجي، وكذلك يف 

تحقيق املصالح املشركة واملحافظة عليها.

برأيك��م، ما أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية يف اآلونة األخرية؟

التحديتتات عديتتدة ومتنوعة، فهناك تحديتتات محلية 

وإقليميتتة ودولية، فمن التحديات املحلية عىل ستتبيل 

املثال: اإلرهتتاب، والجرمية املنظمتتة، وحامية املجتمع 

من الطائفيتتة وخطرها، والعاملة وكيفية التعامل معها. 

أما التحديات اإلقليمية فهناك التدخل من بعض الدول 

يف شتتؤوننا الداخلية، وما يتم يف بعض الدول الشتتقيقة 

وخاصة سوريا من املآيس يؤثر عىل دول مجلس التعاون 

ومواطنيهتتا. أما التحديتتات الدولية فهنتتاك التحديات 

البيئيتتة، واإلرهتتاب املدعوم متتن التتدول واملنظامت، 

وكيفية التعامل مع املتغريات البيئية واملناخية.

لكننا بصورة عامة نرى هذه التحديات فرصة لنا لرنى 

كيف تزيد من قوتنا ومن إرصارنا وعزمنا يف توفري البيئة 

اآلمنة املستتتقرة املزدهرة لشعوب دول املجلس، ونحن 

نؤكد استدامتها واملحافظة عليها.

من ضم��ن التحديات التي تواج��ه دول املنطقة يف 

الوقت الحارض البيئة واملياه، برأيكم كيف ستستطيع 

دول مجلس التعاون مواجهة هذه التحديات؟ وهل 

هناك خطوات حقيقية تم اتخاذها للتعامل معها؟

هنتتاك جهود كبرية تبذل يف هتتذا املجال. ويتبني لنا من 

خالل البيتتان األخري حتترص أصحاب الجاللة والستتمو 

القادة عىل األمن واألمن املتتايئ واألمن الغذايئ، وكذلك 

من خالل توجيه األمانة العامة بالعمل عىل االنتهاء من 

دراسة األمن املايئ بني دول املجلس.

وقبتتل قدومتتي إىل اإلمتتارات بأيتتام التقيتتت بأحد 

املسؤولني عن إعداد االستتراتيجية املوحدة لألمن املايئ 

بتتدول مجلس التعاون، وبحثت معه الجهود التي تقوم 

بهتتا دول مجلس التعاون لتحقيتتق األمن املايئ، كام تم 

استتتعراض نتائج الدراستتات والبحوث التتتي تقوم بها 

املراكتتز البحثية الوطنية بدول املجلس يف هذا الشتتأن. 

والشتتك يف أن هتتذه الجهتتود التتتي تقوم بهتتا املراكز 

البحثية الخليجيتتة يف مجال تحقيق األمن املايئ وإعداد 

االستتراتيجيات الخاصة بهذا الشتتأن تصتتب جميعاً يف 

خدمة اهتتتامم دول املجلس البالغ مبوضوع األمن املايئ 

نظراً ألهمية املياه يف حياة املجتمعات الخليجية.

ماذا أضافت ش��خصيتكم العسكرية إىل شخصيتكم 

بوصفك��م أميناً عاماً ملجلس التع��اون لدول الخليج 

العربية؟

ال شتتك يف أن أي تجربتتة أو مرحلتتة متتن حيتتاة املرء 

ستتراكم خربة لديه تكتتون عوناً لتته يف أي عمل جديد 

يقوم بتته. والجيش يعلّم اإلنستتان االنضبتتاط، والحزم 

املقرن باملرونة، وكذلك العمل ضمن فريق، والتشتتاور، 

والصرب واألناة يف التعامل مع األمور، وهذه كلها خربات 

استفدت منها، وال أزال، خالل مامرستي عميل يف األمانة 

العامة ملجلس التعاون. وما أرجوه أن أكون عند حستتن 

ظن القادة وإخواين وزماليئ يف املجال العسكري•

رئيس األركان يف حوار مع األمني العام ملجلس التعاون لدول الخليج العربية              تصوير: سامل العامري

الزياين أثناء الحوار مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن                              تصوير: عبدالرحمن القبييل
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EC135 إسبانـــيا يف رأس قائمــة املستخدمــني للمروحيـــة

 Airbus اإليرب��اص  مروحي��ات  مصن��ع  ق��ام 

Helicopters يف إس��بانبا بالتحض��ر يف بداي��ة هذا 

 EC135  األس��بوع لتس��ليم مروحيت��ن من ط��راز

إىل ق��وات الج��و املتنقل��ة التابعة للجيش اإلس��باين 

 ،)Spanish Army Airmobile Force )FAMET

وهذه الطائرات هي األوىل التي يتم تس��ليمها كجزء 

 EC135 من عقد يش��مل مثانية مروحيات من طراز

تم توقيعه يف 27 ديسمرب 2013 بن وكالة مشرتيات 

األسلحة اإلسبانية املسؤولة مبارشة أمام وزارة الدفاع 

.Airbus Helicopters España  اإلسبانية ورشكة

ويشتمل العقد أيضاً عىل رزمة لوجستيات ستسهم 

يف دعم استدامة األسطول يف األعوام القادمة، وسوف 

يتم تس��ليم املروحيات الس��ت الباقي��ة عام 2014، 

وس��يتم تخصيصها أيضاً إىل كتيبة مدرسة املروحيات 

 CEFAMET Helicopter School Battalion

وهي مركز تدريب القوات الجوية املتنقلة يف الجيش 

اإلس��باين، وبهاتن الطائرتن الجديدتن يزداد إجاميل 

عدد مروحيات أس��طول EC135 لدى وزارة الدفاع 

اإلس��بانية إىل 16 مروحية، األمر الذي يجعلها رائدة 

عاملياً يف تش��غيل مروحيات EC135 لالس��تخدامات 

العسكرية، وهذه املروحيات يتم استخدامها يف دول 

مثل أملانيا واليابان.

Airbus من  EC135 أسطـــول حاليــــًا يضـــم 16 مروحيـــة من طــراز

والرشطة الوطنية وهيئ��ة مواصالت الطرق الوطنية 

بتشغيلها، كام توفر مروحيات EC135 خدمة النقل 

الطبي يف حاالت الط��وارئ يف معظم مناطق الحكم 

الذايت التي تقدم هذه الخدمة.

تعترب EC135 مروحية قوية خفيفة الوزن وذات 

محركن، تجمع بن مزايا كبينة قائد الطائرة الواسعة 

والخالية من العوائق، واألداء املتميز، واملدى، وصايف 

الحمولة، وتعترب هذه الطائرة مرجعية عاملية للربيد 

الرسي��ع ال��دويل EMS ، واألم��ن الوطن��ي، ومهام 

الخدمات الخفيفة والتدريب العسكري.

وضامناً ألعىل مس��تويات السالمة عىل األرض ويف 

الج��و، تم تجهيز مروحية EC135 بالعديد من مزايا 

السالمة، مثل مروحية Fenestron الخلفية املحمية، 

ونظام التحك��م الرقمي باملح��رك الكامل الصالحية 

.)FADEC(

ومب��ا أنه��ا بدأت الط��ران ع��ام 1996، فإن أرسة 

املروحي��ة EC135 حققت م��ا مجموعه 2.9 مليون 

س��اعة طران، وهن��اك نحو 1,100 طائ��رة من أرسة 

EC135 يف الخدمة حالياً عىل املستوى العاملي، لدى 

296 عميل تقريباً يف 58 دولة•

مروحية EC135 تلبي احتياجات القوات املسلحة اإلسبانية

يق��ول القائد الع��ام لكتيبة مدرس��ة املروحيات: 

"تعترب مروحيات EC135 م��ن أفضل األنظمة التي 

اس��تخدمناها عىل اإلط��الق يف الجيش، وذلك بفضل 

قدراته��ا العملياتي��ة املمت��ازة من الدرج��ة األوىل"، 

 Airbus وم��ن جانبه قال املدي��ر التنفيذي لرشك��ة

Helicopters España فرانسيس��كو فرج��ي، معرباً 

ع��ن اعتزازه باملروحي��ة: "إن مروحية EC135 تلبي 

احتياجات القوات املس��لحة اإلس��بانية متاماً، ويعترب 

ه��ذا العقد مظه��راً آخر من مظاه��ر الثقة فينا من 

جانب وزارة الدفاع اإلسبانية".

سوف تلبي الطائرات الجديدة االحتياجات امللحة 

للجيش اإلس��باين لتزويد طياري��ه القتالين بتدريب 

متط�ور يف امله�ام التكتيكي��ة، وهذا التدريب يسهم 

– باش��تامله عىل اس��تخدام مناظر الرؤي��ة الليلية 

وأجه��زة الطران اللييل – يف تأهي��ل الطيارين ألداء 

املناورات واملهام القتالية يف طائرات أكرب حجامً، مثل 

.NH90 و Tiger و Cougar طائرات

متلك إسبانيا أسطوالً مؤلفاً من أكرث من 60 طائرة 

EC135، ويف السنوات األخرة قامت هذه املروحية 

بدور رئييس يف التدريب العس��كري، وهي تستخدم 

عىل نطاق واسع من قبل قوات األمن يف البالد، حيث 

تشكل جزءاً من األس��اطيل التي يقوم الحرس املدين 





46

تقرير

|  العدد 505  |  فرباير 2014  |

Safran و Honeywell شركة "إيرباص" توقع مذكرة تفاهم مع شركتي

يف إط��ار جهود البح��وث والتطوير املس��تمرة بحثاً 

وقع��ت  املس��تقبلية،  التكنولوجي��ة  الخي��ارات  ع��ن 

 EGTS رشك��ة "إيرب��اص" مذك��رة تفاه��م مع رشك��ة

International، وه��ي عبارة عن مرشوع مش��رتك بن 

رشكت��ي Safran و Honeywell Aerospace به��دف 

تطوير وتقويم حلول كهربية مستقلة لسحب الطائرات 

من عائلة A320 إىل الخلف ولس��رها فوق املدرج قبل 

دخولها ممر اإلقالع.

وتنص االتفاقية عىل اختيار "النظام الكهريب الصديق 

 Electric Green Taxiing "للبيئة للس��ر فوق املدرج

 ،EGTS International برشك��ة  الخ��اص   System

وتقييمه كخيار جديد للطائرات من عائلة A320، وهو 

 eTaxi النظام الذي تش��ر إليه رشكة "إيرباص" باس��م

ويس��مح هذا الخيار للطائرة بالرتاجع بعيداً عن البوابة 

دون الحاجة إىل دفعها، والسر فوق املدرج باتجاه ممر 

اإلقالع، ثم العودة إىل البوابة بعد الهبوط دون تشغيل 

املحركات الرئيسية.

ويس��تخدم الخيار eTaxi وحدة الطاقة املس��اعدة 

Auxiliary Power Unit -APU الخاص��ة بالطائ��رة 

بهدف تش��غيل املحركات الكهربائية امللحقة بعجالت 

الهبوط الرئيس��ية، ويشمل تصميم هذا الخيار السامح 

للطيارين بإحكام السيطرة التامة –من داخل مقصورة 

القيادة- عىل رسعة الطائرة واتجاهها أثناء عملية السر 

فوق املدرج قبيل اإلقالع.

وق��د رصح "أوليفييه س��افن،" نائ��ب رئيس برنامج 

EGTS برشك��ة Safran : "أننا نش��عر بس��عادة غامرة 

لتعزي��ز عالقتن��ا برشك��ة "إيرباص" الت��ي تعترب إحدى 

ال��رشكات الصناعية العاملية الرائ��دة يف مجال االبتكار، 

وبفض��ل هذه االتفاقية س��يمكننا خل��ق البيئة املثالية 

املناسبة للتعاون معاً من أجل تحقيق االستغالل األمثل 

لخربتن��ا يف مجال أنظمة عجالت الهبوط، وتطوير نظام 

صدي��ق للبيئة لس��ر الطائرات من عائل��ة A320 عىل 

املدرج قبيل اإلقالع".

وق��د رصح "براي��ان ويني��ج" نائب رئي��س برنامج 

EGTS برشكة Honeywell Aerospace، بأنه: "عقب 

قيامن��ا بعرض م��ا لدينا م��ن أس��اليب التكنولوجيا يف 

معرض باريس الجوي هذا الع��ام، فإن مذكرة التفاهم 

املش��ار إليها متث��ل العالمة املهم��ة التالي��ة يف عملية 

تطوي��ر "النظام الكه��ريب الصديق للبيئة للس��ر فوق 

امل��درج" Electric Green Taxiing System كخي��ار 

متاح للطائرات من عائل��ة Airbus’ A320 عن طريق 

تأمن الدعم ال��الزم للطائرة أثناء عملية تطوير النظام، 

وستقوم رشكة إيرباص بعرض خربتها القيمة للغاية من 

االتفاق مينح عائلة الطائرة A320 حالً مبتكرًا قبل مرحلة اإلقالع

أجل تسهيل عملية دمج النظام الجديد مع الطائرة".

وقد رصح "دانيال بوبل" رئيس برنامج عائلة الطائرة 

A320 برشك��ة Airbus EVP، ب��أن: "رشك��ة إيرباص 

تط��رح الي��وم أكفأ طائ��رة صديقة للبيئ��ة وذات ممر 

واح��د single-aisle  عائل��ة الطائرة A320 التي تعترب 

نتيجة بحوثنا املس��تمرة بحثاً ع��ن الحلول املبتكرة من 

أجل جعل طائراتنا أكرث كفاءة وأشد قوة. ولهذا، فنحن 

 EGTS نتطل��ع إىل التعاون مع رشكائنا الخرباء يف رشكة

 – Safran و Honeywell رشكت��ي – International

 A320 حيث تتطابق وجه��ات نظرنا بأن عائلة الطائرة

هي الطائرة املناس��بة ل�"النظام الكهريب الصديق للبيئة 

للسر فوق املدرج".

ومن املنتظر أن يؤمن النظام eTaxi فوائد تشغيلية 

وبيئية عديدة لعائلة الطائرة A320 مثل:

- خفض اس��تهالك الوقود وخفض انبعاثات ثاين أكسيد 

الكربون بنسبة 4 % يف الرحلة الواحدة.

- تحس��ن ورفع كف��اءة عمليات س��ر الطائرات فوق 

امل��دارج قبي��ل اإلق��الع taxiing operations، وتوفر 

حوايل دقيقتن من زمن دفع الطائرة إىل الخلف.

- خف��ض انبعاثات أكس��يد النيرتوكرب��ون الناتجة عن 

اقرتاب الطائرة من ممر اإلقالع مبعدل يتجاوز 50 %.

ومن املق��رر أن يقوم ال��رشكاء خالل الش��هور القليلة 

القادمة بالتعاون مع��اً يف تطوير وطرح خطة تنفيذية 

لتحدي��د مدى ج��دوى النظام الكهريب لس��ر طائرات 

عائل��ة A320 ف��وق م��دارج املط��ارات قبي��ل اإلقالع 

electric taxiing solution  ولتحقي��ق ه��ذا الهدف، 

تعم��ل رشكت��ا Airbus و EGTS International عىل 

تعزي��ز فريقه��ام الحالين بهدف اس��تكامل دراس��ات 

الجدوى، وتحديد املواصفات الفنية، ودراسة احتياجات 

الس��وق من أجل طرح نظام تكنولوجي متكامل يغطي 

متطلبات املستقبل.

 A320 وم��ن أجل تعزيز قدرات وأداء عائلة الطائرة

بصورة منتظمة، تق��وم رشكة إيرباص بضخ حوايل 300 

ملي��ون يورو س��نوياً من أج��ل الحفاظ عىل تنافس��ية 

الطائ��رة وكفاءتها، وقد تلقت الرشكة أكرث من 10 آالف 

طلب ل��رشاء الطائرة م��ن عائل��ة A320، وتم بالفعل 

تس��ليم أكرث من 5800 طائ��رة لعمالء الرشكة يف جميع 

أنحاء العامل، وتتمتع الرشكة بس��جل قيايس إلنتاج أكرث 

م��ن 4200 طائرة، وت��أيت عائلة الطائ��رة A320 لتعيد 

تأكي��د مكانة طائ��رة اإليرب��اص A320 كأفضل طائرة 

مبيع��اً يف العامل م��ن فئة الطائ��رات ذات املمر الواحد 

•single-aisle

أصبح مشغلوا 
عائلة الطائرة 

A320 يتمتعون 
باالستقاللية بعيدًا 
عن جرارات سحب 
الطائرات إىل اخللف

تطوير النظام الكهريب الصديق للبيئة للسري فوق املدرج
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MAX 8 737 طلبية ألجل 75 طائرة بوينغ Fly dubaiو Boeing شركتا
أعلن��ت رشكت��ا بوينغ Boeing و ف��الي ديب  عن 

طلبي��ة ألجل 75 طائرة بوين��غ MAX 8 737 و 11 

طائرة م��ن طراز Next-Generation 737-800 من 

الجي��ل الجدي��د، بقيمة 8.8 مليارات دوالر حس��ب 

قامئ��ة األس��عار، أضف إىل ذل��ك أن رشك��ة الطران 

تحتفظ بحقوق رشاء 25 طائرة بوينغ أخرى من طراز 

.MAX 737

وقد تم اإلع��الن عن الطلبي��ة أوالً بوصفها التزاماً 

يف مع��رض ديب للطران 2013، مام جعلها أكرب طلبية 

لطائرات بوينغ يف منطقة الرشق األوسط. 

ويف تعليق عىل هذه الطلبية رصح املدير التنفيذي 

لرشك��ة فالي ديب غيث الغيث حي��ث قال: "لقد كان 

ع��ام 2013 عاماً عظيامً بالنس��بة إىل فالي ديب، فقد 

قمنا بإط��الق 16 خط جديد، وحققن��ا ربحية خالل 

ثالث س��نوات فقط م��ن التش��غيل، وأطلقنا خدمة 

درج��ة رجال األعامل لدينا، وتعت��رب طلبية 75 طائرة 

Next- و11 طائ��رة من طراز MAX 737 م��ن طراز

Generation 737-800 م��ن الجي��ل الجدي��د دليالً 

ضمنياً عىل نضج رشكة الطران وإضافة إىل قوة منوذج 

األعامل، فضالً عن دعم النمو الطموح لألعامل".

وتتميز طائرة MAX 737 باس��تخدامها محركات 

LEAP-1B وفق��اً ألحدث التقني��ات من صنع رشكة 

CFM International، وتتصف بأعىل مس��توى من 

الكف��اءة واملوثوقية، وضامن راحة الركاب، يف س��وق 

طائرات املمر الواحد، وس��وف تشهد رشكات الطران 

التي تقوم بتش��غيل طائرات MAX 737 تحس��ناً يف 

اس��تهالك الوقود بنس��بة 14 % باملقارنة مع معظم 

طائ��رات املم��ر الواح��د الت��ي تتص��ف بالكفاءة يف 

استهالك الوقود.

تقول ماريت بنرتوت، نائب الرئيس لشؤون املبيعات 

يف الرشق األوس��ط وروسيا وآس��يا الوسطى، يف رشكة 

Boeing Commercial Airplanes: "متثل الطلبية 

دعامً هائالً للش��هرة واملوثوقية الحالية لطائرة بوينغ 

Next-Generation 737-800 م��ن الجيل الجديد، 

والكفاءة الت��ي ال تضاهى يف اس��تهالك الوقود التي 

متثلها طائرة Next-Generation 737-800 يف سوق 

الطائرات ذات املمر الواحد، وإنه ملن دواعي اعتزازنا 

أن نكون رشكاء يف نجاح رشكة طران ديب وأن تستمر 

الرشكة يف توسعها بأسطول كله من طائرات بوينغ".

 Next-Generation 737-800 إن تطوير طائ��رة

يس��ر وف��ق الربنامج املقرر بش��كل تصمي��م ثابت 

للطائ��رة تم إنج��ازه يف يولي��و 2013، ومن املقرر أن 

تت��م رحل��ة الط��ران األوىل يف ع��ام 2016 بعمليات 

التس��ليم للعمالء التي س��تجري يف بداية عام 2017، 

وقد حققت الطائرة نجاحاً يف الس��وق، حيث تجمع 

لديها أكرث من 1700 طلبية حتى تاريخه، وس��يتحقق 

لها انخفاض يف تكلفة املقعد التش��غيلية بنسبة 8 % 

عن املنافسة املستقبلية.

لقد قامت فالي ديب بتقديم طلبيتها األوىل ألجل 

50 طائرة بوينغ Next-Generation 737-800 من 

الجيل الجديد يف معرض طران فارنبورو واستلمت 

أوىل طائراتها عام 2009، وكانت أوىل رشكات الطران 

يف العامل تبدأ بنظام س��كاي إنترير من بوينغ، وهو 

نظام ترفيه��ي مطور عىل منت الطائرة، وقد حققت 

ف��الي ديب حتى ه��ذا التاريخ منواً يف أس��طولها من 

Next-Generation 737-800 إىل 34 طائرة•
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شركة Cassidian تطور وصلة معلومات بصرية مبتكرة

تس��تطيع رشك��ة Cassidian، ع��ن طري��ق وصل��ة 

معلومات برصية مطورة حديثاً، أن تنقل كميات كبرة 

من املعلومات، مثل أرشط��ة الفيديو الخاصة باملراقبة 

واالس��تطالع، م��ن طائرة نفاثة تطر برسع��ة عالية إىل 

األرض، وذلك بفضل زيادة رسع��ة النقل مئات املرات 

عن رسعة األنظمة التقليدية يف العمليات العس��كرية 

أو املدنية مث��ل مناطق الكوارث، وميكن الحصول عىل 

املعلومات التفضيلي��ة الخاصة بالوضع امليداين برسعة 

أكرب وبصورة أكرث شمولية من أي وقت مىض.

وقد جرت الرحالت االختبارية يف نهاية شهر نوفمرب 

امل��ايض بالقرب من املركز العس��كري لألنظمة الجوية 

 Manching مدين��ة  التاب��ع لرشك��ة Cassidian يف 

األملاني��ة، وكان��ت تلك ه��ي امل��رة األوىل التي ميكن 

فيها النجاح يف تش��غيل نظام تتب��ع عايل الدقة لوصلة 

 high-precision laser data الليزري��ة  املعلوم��ات 

link tracking system ب��ن طائ��رة مقاتلة من طراز 

Tornado تط��ر برسع��ة تق��رتب من رسع��ة الصوت 

ومحطة أرضية ع��ىل مدى يزيد عىل 60 كيلومرتاً، وقد 

وص��ل معدل املعلومات data rate أثناء عملية طران 

مل تس��تغرق س��وى أقل م��ن دقيقة، وص��ل إىل حوايل 

1 جيجاباي��ت يف الثانية الواحدة، أي م��ا يعادل ثالثة 

أضع��اف معدل املعلوم��ات االعتيادي ال��ذي حققته 

عملية بث املعلومات من الجو إىل األرض حتى  اآلن.

وحتى اآلن، تس��تخدم وصالت املعلومات إش��ارات 

الس��لكية تقليدية ال تستطيع، بس��بب انخفاض عرض 

موجاته��ا، س��وى نق��ل الص��ور ذات الوض��وح العايل 

ال��واردة  املعلوم��ات  أو   high-resolution images

من أنظمة االستشهار واملراقبة املحمولة جواً إىل مدى 

الوصلة تبث املعلومات الفورية بسرعة تفوق السرعة املعروفة  مبئات املرات

تعترب شركة 
Cassidian إحدى 

الشركات العاملية 
الرائدة يف جمال 

إنتاج األنظمة 
الدفاعية واألمنية

مح��دود للغاي��ة يف واقع األمر، وألول م��رة تتيح هذه 

التقني��ة الجديدة الخاصة بوصل��ة املعلومات الليزرية 

إمكانية استغالل القدرات املتزايدة ألنظمة االستشعار، 

وستكون هناك حاجة خاصة إىل هذا النوع من التقنية 

مس��تقبالً بالنس��بة إىل املركبات الجوية غ��ر املأهولة 

بأنظم��ة  املجه��زة   unmanned aerial vehicles

خاصة للمراقبة واالس��تطالع الجوي��ن وآالت التصوير 

عالي��ة الوضوح التي يتعن عليها بث كميات كبرة من 

املعلومات إىل املحطة األرضية بصورة مستمرة.

 German األمل��اين الط��ران  مرك��ز  ش��ارك  وق��د 

مدين��ة  يف   Aerospace Center -DLR

Oberpfaffenhofen يف إجراء هذه التجارب الناجحة 

باس��تخدام املحطة األرضية البرصية املس��تقلة القابلة 

 autonomous transportable optical للنق��ل 

االتص��االت  ونظ��ام   ground station -TOGS

.ViaLight Communications

وتعترب رشكة Cassidian، التي متثل القسم الدفاعي 

م��ن رشكة EADS، إح��دى الرشكات العاملي��ة الرائدة 

يف مج��ال إنتاج األنظمة الدفاعي��ة واألمنية، وووصلت 

قيمة مبيعاتها إىل 5.7 مليار يورو يف عام 2012، وتنتج 

الرشك��ة أنظمة دفاعية متطورة، باإلضافة إىل سلس��لة 

كامل��ة، بدءاً من أنظمة االستش��عار وانته��اءاً بأنظمة 

التحكم واملراقبة والطائرات املقاتلة واملركبات الجوية 

غ��ر املأهولة، ويف مجال األنظم��ة األمنية، تقدم رشكة 

Cassidian لعمالئها عىل مستوى العامل أنظمة املراقبة 

 cyber security الحدودية وأنظمة األم��ن اإللكرتوين

solutions واالتصاالت املأمونة.

واعتباراً من ش��هر يناي��ر 2014 س��يتم دمج رشكة 

Cassidian م��ع رشك��ة "إيرب��اص للدف��اع والفضاء" 

 Airbus ورشكت��ي   Airbus Defense and Space

•Astrium و Military

Cassidian وصلة معلومات برصية متطورة من انتاج
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باحلمد والشكر ....تدوم النعم

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

يف وقت تتخّبط فيه بلداناً باملش��اكل والرصاعات السياسية الحامية، والتي يتخذ بعضها طابعاً طائفياً أو 

أهلياً أو عرقياً، ويف ظّل الرتاشق اإلعالمي اليومي بني ما يحصل هنا ويجري هناك، هذا فضالً عن التقاتل 

الرشس عىل البقاء يف زمام الس��لطة ولو بالقوة والجربوت وس��حق األمم والشعوب، وبالتوازي مع ربيع 

عريب مستمر بأحداثه وتطوراته املتسارعة يف العديد من الدول، تنشط دولًة بعيدًة كل البعد عن منطق 

التخوين والتهديد وفرض األمر الواقع بحثاً عن "ربيع جديد" ضائع يف وحول التغيري والتبديل وس��حق 

الشعوب والال انصاف. 

وألن املدخ��ل األس��ايس لإلصالح يف أي نظام س��يايس يف كافة الدول والحكوم��ات يكون بتحقيق ما 

تطمح إليه الشعوب وترتجيه من أمن واستقرار ورفاه ووفق معايري عالية حسب إمكانيتها، فقد سعت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ومنذ نشأتها عىل هذا املبدأ ومتثله يف مختلف املناحي والنواحي، مدركة 

متام اإلدراك أن س��عادة الشعوب تنبع من إميانها مبن ميسك زمام أمرها، ويتوىل إدارة شأنها يف مختلف 

مراحلها وفواصلها وسعيها وتقدمها باإلنسان ولإلنسان وسعى هذه السلطة لخري الشعب وراحته.

ومن منطق الدولة القائم عىل العالقات الوطيدة بني الشعب وقائده، ومن منطلق الكلمة واملشاركة 

بها والتعبري من خاللها،  أكّدت القلوب املحبة لقائد مس��رية املحبة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة 

ب��ن زايد آل نهيان أن الحدود فاصل��ة، والعوائق قامئة، وال عوارض موضوع��ة، تفصل بني البوح بأرسار 

القلب ومن ثم كان من الطبيعي أن  تصل هذه املشاعر واألرسار من صغار وكبار ملن يستحقها وبجدارة، 

وتتخطى كل ما ميكن أن يكون من حواجز وموانع. 

ف���" ش��كراً خليفة" مل تأيت عىل رضورٍة إلقرار قانون يعتمد النس��بية ب��أرسع وقت ممكن قبل فوات 

األوان، أو عىل أمر صدر من سلطان للتأكيد عىل مبدأ الشكر واالمتنان، بل هي بادرة محبة من شعب 

لحاكمه، ومن أبناء أخلصوا النية لربهم أوالّ، ولوطنهم وقائدهم ثانياً، فصّدق القول العمل، وعكس��ت 

العبارات الصادقة املعربة حقيقة القلوب املحبة الشاكرة، فكان الرد عىل ماعربوا به حياً وواقعاً ومنقوالً 

عىل لس��ان س��يدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب – رعاه الله- من القائد لش��عبه بأن: " ابرش ش��عب اإلمارات بأن مش��اعرهم وصلت، 

وشكرهم بلغ، وتفانيهم محل تقدير، وخدمتهم أمانة، وتحقيق سعادتهم سيبقى أهم عمل لقادتهم".

داللة..

 أي خ��ري أن��ت موعوٌد به يا وطن يف ظ��ل مثل هذه القيادة الغالية، وأي تف��ان وحب وعطاء تهبه لك 

مث��ل ه��ذه القلوب املحبة من قادتك وأبناء ش��عبك، وأي تعبري أو ترصيح أو عب��ارة  قد تبلغ الوصف 

في��ك وبأن توفيك حقك، وأي وأي، ولكن يبقى هناك يشء نس��تذكره بزي��ادة، أنه بالحمد لله أوالً عىل 

م��ا تفّض��ل به علينا من نعم متمثلًة بك، وبقيادتك الحكيمة الرش��يدة، وكل ماحبانا الله به من خريات 

وثروات، وبالش��كر ثانياً ملن يس��عون دامئاً لخريك ولإلنس��ان عىل أرضك، من عمل وجهد حكام وقادة 

ورجال مخلصني، س��تبقى اآلالء والنعم دوماً حليف اإلنسان فيك... مادام يف مقدمة الركب خليفة..قائد 

الخري وحليفه.

فالله��م احفظ نعمك ع��ىل بلدي، واحفظ لنا قادتنا ووالة أمرن��ا، وأدم علينا فضلك ومّنك وعطائك، 

واجعل وطني آماناً مطمئناً سعيداً مستبرشاً يف ظل قيادته الرشيدة الفريدة الحكيمة. اللهم آمني•       

شركة Cassidian تطور وصلة معلومات بصرية مبتكرة



تلبية متطلبات ميادين القتال اجلديدة

زادت متطلب��ات الح��رب الحديثة بص��ورة كبرة خالل 

العقود األخرة، حيث تتطلب املهام املنفذة يف األرايض 

والتضاري��س الصعبة ذات التهديدات املتزايدة مركبات 

محمي��ة تتمت��ع مبس��تويات عالية من الخف��ة وحرية 

الحركة، ولكن عدداً كبراً من الجيوش يف منطقة الرشق 

األوس��ط ظل��ت تعتمد ع��ىل نفس أس��اطيل املركبات 

التكتيكية املدولبة املس��تخدمة منذ حقبة الثامنينيات، 

ومع ب��دء ه��ذه الجيوش عملي��ة تحديث أس��اطيلها 

بدأت القوات املس��لحة يف اس��تغالل أحدث أس��اليب 

التكنولوجي��ا واملركبات العس��كرية املتط��ورة ملواجهة 

التهديدات الراهنة.

تقوم رشك��ة Oshkosh Defense بتصنيع مجموعة 

مختلفة من املركبات العس��كرية الخفيفة واملتوس��طة 

والثقيل��ة التي تحظى بخدمات الدع��م والصيانة التي 

تؤمنه��ا الرشكة يف جميع أنحاء العامل، وتس��تخدم دول 

مث��ل اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة واململك��ة العربية 

السعودية واألردن وعامن وتركيا ومرص وقطر والعراق 

مركبات رشك��ة Oshkosh Defense التي تتمتع بقدر 

ع��ال من الحامية وخفة الحركة والتكنولوجيا املتقدمة، 

األمر ال��ذي يجعلها مركبات مثالية تناس��ب متطلبات 

املهام املختلفة حت��ى يف أصعب الظروف الجوية وأكرث 

الطرق وعرة يف منطقة الرشق األوسط.

املركبات الخفيفة – خفة الحركة بالنسبة إىل 
املهام الراهنة

تجمع مركبة القتال التكتيكي��ة الخفيفة الصالحة لكل 

 Light Combat Tactical All-Terrain األج��واء 

 Oshkosh الت��ي تنتجه��ا رشك��ة  Vehicle L-ATV

Defense ب��ن أح��دث أنظم��ة التعلي��ق والتقني��ات 

امليدانية املجربة التي ابتكرته��ا الرشكة من أجل إنتاج 

جي��ل جديد م��ن املركبات الت��ي تتميز ب��األداء العايل 

وقل��ة التكاليف، وتس��تخدم مركبة القت��ال التكتيكية 

الخفيف��ة الصالحة ل��كل األجواء نظ��ام التعليق الذيك 

املس��تقل Oshkosh TAK-4i الذي يس��مح بأكرث من 

50 س��نتيمرتاً من القيادة املستقلة لزيادة خفة الحركة 

عىل الطرق الرتابية الوعرة أو غر املمهدة.

وق��د تم تطوي��ر مقصورة القي��ادة املدرعة للمركبة 

لتأمن أفضل ق��در ممكن من الحامي��ة والوزن وخفة 

الحرك��ة، كام أن تصميمها االنس��يايب امل��رن الذي يتيح 

إمكانية اس��تخدام أي كمية م��ن ألواح التصفيح لتوفر 

الحامية الالزمة ضد الرشاك الخداعية املفخخة والعبوات 

الناسفة البدائية IEDs ومصادر الخطر األخرى، ويؤمن 

مح��رك املركبة الحديث، وال��ذي ميكن أن يكون هجيناً 

Defense Oshkosh تنتج جيل جديد من املركبات اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة
ليعمل بالديزل والكهرباء، أقل استهالك ممكن للوقود، 

وزي��ادة قدرات الطاقة، ك��ام أن االتصاالت اإللكرتونية 

املستخدمة تساهم يف تحسن عملية تشخيص األعطال 

وعمل الصيانة الالزمة.

املركبات املتوسطة – االبتكار والثقة
تتميز مركبة القت��ال التكتيكية املتوس��طة الصالحة لكل 

 )MRAP All-Terrain Vehicle )M-ATV األج��واء 

الت��ي تنتجه��ا رشك��ة Oshkosh Defense بقدرتها عىل 

تأمن الحامية الالزمة لطاق��م القيادة، وإمكانية االعتامد 

عليها، وقدرتها عىل املناورة حتى فوق أكرث الطرق صعوبة 

ووعورة، وتشمل عائلة مركبة القتال التكتيكية املتوسطة 

الصالحة لكل األجواء منوذجاً أساس��ياً –أو قياس��ياً- وعدة 

طرازات مختلفة لتنفيذ ع��دة مهام مختلفة، ومينح نظام 

التعليق الذيك املستقل TAK-4 الذي تنتجه الرشكة، مينح 

املركب��ة قدرة تعادل 70 % للس��ر فوق الطرق الوعرة أو 

غر املمهدة، وهو ما يوفر النقل اآلمن وسهولة االنتقال يف 

األحوال املناخية وفوق التضاريس املختلفة.

املركب��ات الثقيلة – تصميم قوي ألداء مهام 
القطر الثقيلة

 Global Heavy الثقيل��ة  املع��دات  ناقل��ة  تعت��رب 

Equipment Transporter HET الت��ي تنتجه��ا رشكة 

Oshkosh Defense والتي وردتها الرشكة لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة، تعترب مركب��ة مصممة لتأم��ن النقل 

الرسي��ع للدبابات القتالية واملركب��ات املدرعة واملعدات 

الثقيلة األخرى فوق أي نوع من التضاريس، ويصل عدد 

أفراد طاقم التش��غيل إىل ستة أفراد تضمن املركبة نقلهم 

إىل ساحة القتال وهم جاهزون ألداء مهمتهم•

مركبات رشكة Oshkosk تتميز باألداء العاملي
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شركة إماراتية تطلق 3 طرازات لزوارق مراقبة من دون طاقم إبحار
جميع القوارب من 
الطرز الثالثة حتتوي 

على كامريا فيديو 
واحدة على األقل 

يتم التحكم فيها عن 
بعد وميكنها الرقابة 

وحتديد املواقع

كش��فت رشكة "الص��ر مارين" عن إنتاجه��ا 3 طرازات 

لق��وارب مراقب��ة جديدة تعمل م��ن دون طاقم إبحار 

وميك��ن التحكم فيها ع��ن بعد، تم تصنيعه��ا محلياً يف 

أبوظبي وس��تدخل الخدمة قريباً، وأوضح ماثيو ترايس 

مدي��ر املرشوعات بالرشكة أن الق��وارب "يس رسبينت" 

و"برافو" و"أوسكار" اجتازت املراحل االختبارية بنجاح، 

وجاهزة للعرض عىل العمالء. 

وقال ترايس: "إن القارب األول "يس رسبينت" والذي 

ت��م إنتاج��ه ليبحر برسعة 90 كلم يف الس��اعة، طوله 3 

أمتار وعرضه مرت و10 سنتيميرتات، ويحتوى عىل محرك 

جيت ويتم تشغيله بوقود البنزين وميكن أن يعمل من 

3 إىل 8 ساعات حسب الرسعة التي يبحر بها، إضافة إىل 

مزود بخاصية التحكم عن بعد ملس��افة 200 كيلو مرت، 

والق��ارب الثاين موديل "براف��و" أوضح أنه يبحر برسعة 

85 كلم، وطوله 11 مرتاً، وعرضه 3 أمتار ويعمل مبحرك 

جيت ويتم تش��غيله مبوتورين ديزيل بقوة 500 حصان 

لكل منهام، وميكن أن يعمل القارب بشكل متواصل من 

4 إىل 8 س��اعات حس��ب الرسعة التي يبحر بها، ويبلغ 

م��دى التحكم ب��ه عن بعد نحو 460 كل��م، أما القارب 

الثالث وطرازه "أوس��كار"، تبلغ رسعته القصوى 82 كلم 

وط��ول منت القارب 10 أمتار وعرضه ثالثة أمتار ويعمل 

مبحرك جيت، ويضم موتورين ديزيل بقوة 500 حصان 

لكل منهام، وتبل��غ قدرته القصوى عىل العمل متواصالً 

من 8 س��اعات إىل 5 أيام حسب الرسعة التي يبحر بها 

وميكن التحكم به عن بعد ملدى يصل إىل 700 كلم". 

ولفت ت��رايس إىل أن القوارب جاهزة للتش��غيل يف 

دولة اإلمارات وهي مصممة للمهام املختلفة وحس��ب 

تجهيزاته��ا، حيث يتميز الق��ارب "يس رسبينت"، بصغر 

حجمه، واملناورة بكف��اءة عالية، ومن األفضل أن يبحر 

يف املياه القريبة من الش��واطئ واملوانئ واملرايس لتوفر 

األمن لليخوت واملباين الش��اطئية والجزر الصغرة، كام 

يصلح لالس��تخدامات الخاصة والتجارية والعس��كرية، 

وأوضح أن جس��م القارب "براف��و" صلب وميكن نفخه 

باله��واء وميكن اس��تخدامه من دون طاق��م أو تحويله 

ليس��تخدم بطاقم إبحار يصل ع��دده إىل 7 أفراد، ومن 

ثم ميكن القول بأن هذا القارب متعدد االس��تخدامات 

واألغ��راض وميكن أن يبح��ر بالقرب من الش��واطئ أو 

يف املي��اه العميق��ة والحدود املائية البحري��ة اإلقليمية 

ولتنظي��م حرك��ة املالح��ة البحرية والرقاب��ة من خالل 

تصوي��ر الفيديو ع��ايل الدقة ومس��ح املوان��ئ وجمع 

البيان��ات البحرية املصورة عالوة عىل األغراض التجارية 

والعسكرية. 

وقال: إن القارب "أوس��كار" يتمت��ع بتصميم ميكنه 

م��ن أداء العديد من املهام قرب الس��واحل أو يف املياه 

املراقبة خالل  كامريات الفيديو ومسح املوانئ وجمع البيانات البحرية
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تقارير

العميق��ة واإلبح��ار للقيام بدور الدوري��ات الحدودية 

البحري��ة وتنظيم حركة البواخر والناقالت، حيث ميكنه 

املراقب��ة م��ن خالل كام��رات الفيديو ومس��ح املوانئ 

وجمع البيانات البحرية. 

وعن إمكانية رشاء رجال األعامل وكبار الش��خصيات 

لهذه القوارب لحامية ممتلكاتهم البحرية، قال ترايس: 

"إنه بالطب��ع ميكن توف��ر القوارب الخاص��ة باملراقبة 

والحامية لجميع األغراض، وعن األس��عار، فهي تتوقف 

عىل التجهيزات واإلمكانات واملتطلبات التي يتم تصنيع 

القوارب بها". 

وأضاف أن جميع القوارب من الطرز الثالثة تحتوي 

ع��ىل كامرا فيديو واحدة عىل األق��ل يتم التحكم فيها 

ميكن للقارب العمل من 3 إىل 8 ساعات حسب الرسعة التي يبحر بها

جتري مفاوضات لتوريدها إىل دول عدة

عن بعد، وميكنها الرقاب��ة وتحديد املواقع، فيام ترتاوح 

أحج��ام وإمكانات الكامرات، ع��الوة عىل قدرتها عىل 

التصوي��ر لي��الً ويف اإلض��اءة الخافتة من خ��الل تقنية 

األش��عة تحت الحم��راء وميك��ن أن تس��جل كامرات 

الفيديو الخاصة باملراقبة ملدة 24 ساعة متواصلة. 

وأشار إىل أن لدى رشكة "الصر مارين" مفاوضات مع 

رشكات يف دول ع��دة لتوريد قوارب الدوريات البحرية 

وقوارب م��ن دون طاقم إبح��ار ذات مواصفات أمنية 

متقدمة لتأمن ناقالت النفط والغاز
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Gripen الربازيل تختار الطائرة املقاتلة

أعلن��ت الحكوم��ة الربازيلية أن االختي��ار قد وقع عىل 

الطائرة Gripen وأن هذا االختيار س��تعقبه مفاوضات 

مع س��الح الجو الربازييل حول رشاء 36 طائرة من طراز 

Gripen NG، ويتضم��ن الع��رض ال��ذي قدمته رشكة 

 Gripen NG للحكوم��ة الربازيلي��ة طائ��رات SAAB

واألنظمة الثانوية الخاصة به��ا، ونقل التكنولوجيا عىل 

نطاق واسع والتمويل، باإلضافة إىل التعاون الثنايئ عىل 

امل��دى الطويل ب��ن الحكومتن الربازيلية والس��ويدية، 

وس��يعقب ه��ذا اإلع��الن مفاوض��ات مع س��الح الجو 

 ،Gripen NG الربازييل بهدف رشاء 36 طائرة من طراز

وبعد انتهاء تلك املفاوضات ميكن التوصل إىل اتفاق بن 

رشكة SAAB الس��ويدية والحكومة الربازيلية، وتقديم 

طلب الرشاء املناسب إلمتام الصفقة.

وقد رصح الس��يد Hakan Buskhe املدير التنفيذي 

للرشكة بأنه: "يش��عر بفخ��ر بالغ للثق��ة التي وضعتها 

الحكوم��ة الربازيلي��ة يف الطائ��رة Gripen NG، حيث 

تعترب رشكة SAAB ه��ذا اإلعالن مبنزلة التزام قوي من 

جان��ب الحكومة الربازيلي��ة، ونحن نتطل��ع إىل تزويد 

س��الح الجو الربازييل بأفضل وأرخ��ص طائرة مقاتلة يف 

الع��امل، ع��الوة عىل ذلك يعترب ه��ذا اإلعالن من جانب 

الحكومة الربازيلية مهامً للغاية بالنسبة للتعاون الثنايئ 

بن الربازيل والس��ويد، ونحن عىل أتم استعداد لتدشن 

التع��اون الصناعي فيام بيننا حس��بام ه��و مخطط له، 

األمر الذي ستكون له انعكاساته اإليجابية عىل الصناعة 

الربازيلية".

 Gripen وإذا قام��ت الربازي��ل ب��رشاء الطائ��رة

فمعنى هذا أنها س��تلحق ببقية الدول التي تستخدم 

هذا النوع من الطائرات اليوم، مثل السويد وجنوب 

أفريقيا واملجر وجمهورية التش��يك وتايلند ومدرسة 

Empire Test Pilot School ETPS يف بريطاني��ا، كام 

وقع اختيار سويرسا عىل الطائرة Gripen كطائرة نفاثة 

مقاتلة يف املستقبل، وخالل ش��هري أغسطس وسبتمرب 

عام 2013 وافق الربملان الس��ويرسي مبجلس��يه النواب 

والش��يوخ باإلجامع ع��ىل رشاء الطائ��رة Gripen ومن 

املنتظر إجراء استفتاء عىل رشاء الطائرة يف عام 2014.

وتق��دم رشك��ة SAAB لألس��واق العاملي��ة خدماتها 

ومنتجاته��ا وأنظمته��ا العاملية التي ت��رتاوح بن الدفاع 

العسكري واألمن املدين، ولدى الرشكة أنشطة وعمليات 

واس��عة وموظف��ن يف جمي��ع أنح��اء الع��امل، وتعمل 

باس��تمراتر عىل تطوير واعتامد وتحس��ن التكنولوجيا 

ملساعدة عمالئها عىل تلبية متطلباتهم املتغرة•

من أفضل الطائرات يف العامل تنتجها شركة SAAB وتتميز بقلة سعرها

 SAAB تقدم شركة
لألسواق العاملية 

خدماتها ومنتجاتها 
وأنظمتها العاملية 

التي ترتاوح بني 
الدفاع العسكري 

واألمن املدين

املقاتلة Gripen تلبي احتياجات عمالئها
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أكد صاحب السمو 

الشيخ حمد بن محمد 

الرشقي، عضو املجلس 

األعىل حاكم الفجرية، 

أن صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات 

املسلحة، حفظه الله، 

يسهم بشكل جذري 

يف تعميق مفهوم 

املشاركة السياسية ألبناء 

اإلمارات، وينمي الوعي 

لدى األجيال الجديدة يف 

تطبيق أرقى املامرسات 

الدولية يف املجال 

الدميقراطي.

حوار:
الرائدالركن/ يوسف 
جمعة احلداد

رئيس حترير جملة 
درع الوطن
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وق��ال يف حواره مع مجل��ة "درع الوطن" إنه يحق 

للمواط��ن اإلم��ارايت الي��وم أن يفخر ببل��ده الذي 

يحق��ق يوم��اً بعد ي��وم أرقاماً قياس��ية يف التنمية 

واالزدهار والعيش الرغيد، ليس عىل مستوى العامل 

العريب فحسب، بل ينافس الدول الراقية يف العامل.

وأكد س��موه أن املرأة اإلماراتية اليوم يف صلب 

العم��ل اإلداري واملي��داين، وأنها تخط��ط وتنفذ، 

وتتلقى العلم، وتس��اهم بالتعلي��م، وال تكاد تجد 

قطاعاً خالياً من دور املرأة حتى يف القوات املسلحة 

والرشط��ة، فضالً عن قطاع الطريان والدبلوماس��ية 

وغريهام.

وأش��اد سموه بالخطة الش��املة إلمارة الفجرية، 

والتي تركز ع��ىل مواكبة النمو الح��ري، وتعزيز 

النم��و االقتصادي لإلمارة، وتوجيه االس��تثامر نحو 

إنش��اء الط��رق وتطوير الخدم��ات الحرية عىل 

املدى الطويل. وفيام ييل نص الحوار:

تعيش دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بقيادة 

صاح��ب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهيان، رئي��س الدول��ة القائد األع��ىل للقوات 

املس��لحة،حفظه الله، تط��وراً مهامً عىل طريق 

التمكني السيايس وتعميق املامرسة الدميقراطية 

يف الدول��ة. مباذا تصفون س��موكم هذا التطور 

السيايس املهم يف مستقبل الشعب والدولة؟

ال ش��ك يف أّن دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة رائدة 

يف تعمي��ق مفهوم الش��ورى السياس��ية منذ تأسيس��ها 

بقي��ادة املغفور له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهيان، طيب الله ثراه، وال س��يام من خالل املجلس 

الوطن��ي االتح��ادي، وبالتايل فإن ال��دور الذي يقوم به 

صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة،حفظه الله، عىل خطى والده املؤس��س يس��هم 

بش��كل جذري يف تعميق مفهوم املش��اركة السياس��ية 

ألبناء اإلم��ارات، وينمي الوعي ل��دى األجيال الجديدة 

ب��دور س��موه يف تطبيق أرق��ى املامرس��ات الدولية يف 
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حرص اإلمارات دولة 
وشعبًا على التميز 

والوصول إىل مرحلة 
راسخة من االستقرار 

املبني على أسس 
التنمية املستدامة 

والشاملة يف كافة 
القطاعات
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املجال الدميقراطي، وخصوص��اً مع صدور قرار املجلس 

األع��ىل لالتح��اد رقم 4 لس��نة 2006 بانتخ��اب نصف 

أعضاء املجلس الوطن��ي، ثم زيادة مدة عضوية الفصل 

الترشيع��ي من س��نتني إىل أربع س��نوات وفق التعديل 

الدس��توري رقم 1 لسنة 2009، فضالً عن دخول العنرص 

النس��ايئ بقوة يف عضوية املجل��س وفعالياته املختلفة، 

إضافة إىل الش��فافية يف تلقي الجمهور النقاش��ات عرب 

وس��ائل اإلعالم، والوصول إىل تحقيق أهداف كثرية تهم 

أبناء الدول��ة واملقيمني بها، وتعط��ي منوذجاً يف الحوار 

اله��ادئ والبناء بعيداً عن ضجي��ج املجالس والربملانات 

التي نراها يف دول عديدة، وينطبق عليها املثل: "أس��مع 

جعجع��ة وال أرى طحناً"، فالحوار بالحكمة والتأمل خري 

وأبقى من الحوار الذي يبدو عالياً يف طروحاته وأصوات 

املطالبني به دون تحقيق يشء. 

يجب اإلش��ارة هن��ا إىل دور مجلس ال��وزراء املوقر 

برئاس��ة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم 

ديب،وإخوان��ه ال��وزراء، يف الوصول إىل إجراءات ترس��خ 

مفاهي��م العمل الس��يايس بحكم��ة، وتحق��ق العدالة 

االجتامعي��ة واملس��اواة، وتعطي الدور ملن يس��تحقه، 

وترع��ى حق��وق اإلنس��ان واملواثي��ق الدولي��ة، وتفتح 

املجال إلبداعات أبناء اإلمارات ليك تظهر بقوة يف هذه 

املجاالت، تبعاً لتوجيهات صاحب الس��مو رئيس الدولة، 

حفظه الله، واملبادئ الراسخة التي قام عليها االتحاد.

ته��دف االس��راتيجية العام��ة للدول��ة إىل تحقيق 

التنمية املس��تدامة واملتوازنة، وضامن توفري الرخاء 

للمواطن��ني، وتعزيز مكانة الدول��ة إقليمياً وعاملياً، 

فكيف تنظرون سموكم إىل مسرية التنمية يف البالد، 

وما ه��ي تطلعاتكم املس��تقبلية خصوص��اً ووطننا 

يدخ��ل مرحلة جديدة من التنمية أساس��ها التمكني 

وتعزيز املنجزات؟

يح��ق للمواطن اإلم��ارايت اليوم أن يفخ��ر ببلده الذي 

يحقق يوماً بعد يوم أرقاماً قياسية يف التنمية واالزدهار 

والعيش الرغيد، ليس عىل مستوى العامل العريب فحسب 

ب��ل ينافس الدول الراقي��ة يف العامل. وقد ص��ار واضحاً 

حت��ى لجرياننا األش��قاء من دول الخلي��ج األخرى مدى 

حرص اإلمارات دولة وش��عباً ع��ىل التميز والوصول إىل 

مرحلة راسخة من االس��تقرار املبني عىل أسس التنمية 

املس��تدامة والش��املة يف كل القطاعات، والحرص عىل 

املامرسات االحرتافية يف العمل واإلدارة ووسائل اإلنتاج، 

مع ضامن الجودة العالية والراقية.

لي��س األمر هنا م��ن قبيل الحامس الذي ال يس��تند 

إىل أس��اس مك��ني، ب��ل إن نظ��رة رسيع��ة إىل األرقام 

نح، ووس��ائل اإلعالم  واملؤرشات، والش��هادات الت��ي تمُ

الت��ي تنق��ل أوالً بأول تدل عىل الكث��ري، ومن ذلك عىل 

س��بيل املث��ال ولي��س الحرص: حص��ول اإلم��ارات عىل 

املرك��ز األول يف مجال الكف��اءة الحكومية،واملركز الثاين 

يف مج��ال التنافس��ية،إضافة إىل املرك��ز الرابع يف مجال 

األداء االقتصادي ويف مجال التنمية البرشية،كام حققت 

الدولة املركز األول يف مج��ال الرتابط املجتمعي والقيم 

والسلوك، بجانب ارتفاع مؤرشات التوظيف ومامرسات 

األعامل. كام احتلت اإلمارات املركز األول عربياً، والرابع 

عرش عاملياً يف مسح أجرته األمم املتحدة يقيس مؤرشات 

الرضا والس��عادة بني الش��عوب، وهي من أفضل عرش 

دول عاملياً يف تدين نس��بة الجرمية.أما املس��ألة األخرى 

التي أود أن أش��ري إليها فهي ما أسميه "التنوع الخالق" 

أو الفسيفس��اء الجميلة التي تجمع نحو 200 جنس��ية 

مع��اً يف الدولة إلنج��از معزوف��ة يف التنمي��ة والعطاء 

واالزده��ار، دون أي خل��ل أو تعص��ب أو اضطراب يف 

القي��م أو طغيان جانب عىل آخر.وهذه مس��ائل يجب 

علينا جميع��ا يف الدولة، مواطن��ني ومقيمني، أن نعمل 

عىل تعظيم ما تحقق من مكتس��باتها واملحافظة عليها 

واستدامتها ودفعها قدماً إىل مصاف التقدم والتوفيق.

يحق للمواطن 
اإلماراتي اليوم أن 

يفخر ببلده الذي 
يحقق يومًا بعد 

يوم أرقاما قياسية 
يف التنمية واالزدهار 

والعيش الرغيد

محمد بن راشد وحمد بن محمد يتبادالن الحديث

محمد بن راشد وحمد بن محمد ومحمد بن زايد أثناء وضع حجر األساس ألحد املشاريع التنموية بالفجرية
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حققت حكومة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

راشد آل مكتوم إنجازات ملموسة للوطن واملواطن 

عىل مس��تويات عديدة، فام هي اآلفاق والتطلعات 

التي ميكن أن تحققها الحكومة مس��تقبالً من وجهة 

نظر سموكم؟

أتابع بحرص النش��اط الدؤوب ال��ذي يقوم به أخي 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب،رعاه 

الله،عىل الصعيد الحكوم��ي للدولة من خالل القرارات 

التي يصدرها يف رئاس��ة الوزراء والتي تصب يف مصلحة 

الوطن العليا، وما يعود بالخري عىل املواطن س��واء فيام 

يتعلق مبسائل اإلسكان أو التوطني أو التنمية أو التعليم 

أو دعم الش��باب، إضافة إىل حرص س��موه الدائم عىل 

تطوير إم��ارة ديب، وهي من��ارة إماراتي��ة عربية راقية 

وصلت إىل مص��اف املدن العاملية، إضاف��ة إىل متابعته 

الش��خصية آلخر التطبيقات فيام يتعل��ق بالتكنولوجيا 

لتيس��ري أمور العم��ل وتقديم الخدمات بش��كل أرسع 

ألبناء الدولة واملقيمني بها.

وال ميكن نسيان دوره الريايض البارز يف ألعاب القدرة 

والفروس��ية، بحيث أصبح س��موه ملهامً وحافزاً للكثري 

من ش��باب الوطن لرفع راية الدولة يف املحافل العاملية 

وتحقيق الفوز. أما املسألة األخرى التي أود اإلشارة إليها 

يف هذا الس��ياق فهي الجهود الت��ي بذلتها الدولة فيام 

يتعلق باستضافة ديب إلكسبو 2020، وامللف الذي قدمه 

للعامل صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد، موضحاً 

فيه أهمية اإلمارات كحاضنة لإلبداع والتقدم واالستقرار 

واستعدادها الراس��خ ملثل هذا الرتشيح بقوة، وبتوفيق 

الله تعاىل كسبت اإلمارات هذا الرهان، وزهت ديب بهذا 

التكريم العاملي الذي هو مبعث الغبطة لنا جميعاً.

كي��ف تقّيمون تجرب��ة املجلس الوطن��ي االتحادي 

خالل الس��نوات األخرية بعد أن شهد أول انتخابات 

برملانية جزئية يف ديسمرب 2006 لنصف أعضائه؟ وما 

هي رسالتكم ألعضاء املجلس يف دورته الحالية؟

ك��ام أرشت يف البداية، فإن املجل��س الوطني االتحادي 

لديه تجربة راس��خة تتد ألكرث م��ن أربعة عقود، وهو 

يس��ري بخطى هادئة وفق املنهجية الت��ي يعمل عليها، 

م��ن خالل مناقش��ة قضايا الوطن واملواطن، ومس��اءلة 

الجه��ات التنفيذية يف بع��ض اإلش��كاليات، ولكن دور 

املجلس الوطني كام أالحظ ما يزال فاعالً عىل املس��توى 

املح��يل، ومل ينغمس عميقاً يف القضايا الخارجية ومل يؤد 

دوراً بارزاً فيها، أي إن دوره ال يوازي ما تقوم به الدولة 

عىل املس��توى العريب والعاملي، سواء يف قضايا مكافحة 

التطرف، أو يف دعم الدول العربية الشقيقة واستقرارها 

كام ح��دث يف م��رص، أو الجانب اإلنس��اين كام يحدث 

يف مخي��امت الالجئني الس��وريني، أو يف دع��م التضامن 

الخليجي، وصوالً إىل املش��اركة اإلماراتية يف قوات حفظ 

السالم يف عدد من دول العامل.

هل تش��عرون سموكم بالرضا عن مخرجات التعليم 

العايل ومس��تواه يف الدولة؟ وكيف تنظرون سموكم 

إىل هذا القطاع املهم يف البالد؟

الواقع هو الذي يجيب بش��كل عميل عن سؤالك هذا، 

فمعظم الذي��ن يديرون البالد من الوزراء واملس��ؤولني 

هم من خريجي جامعات اإلمارات، واستطاعوا تحقيق 

الكثري من اإلنجازات يف كل املجاالت، س��واء العلمية أو 

اإلداري��ة. فبحمد من الله تعاىل، يتميز التعليم العايل يف 

بلدنا بالنوعية العالية، وباالس��تفادة من أفضل الخربات 

الرتبوية واألكادميية عىل املستوى العاملي، ومن الواضح 

أن هناك الكثري من املؤسسات التعليمية الجامعية التي 

رس��خت حضورها، وحافظت عىل أس��س نجاحها مثل: 

جامعة اإلم��ارات، وكليات التقنية العلي��ا، والجامعات 

األخرى التي لديها توأمة مع جامعات عاملية معروفة.

املسألة األخرى التي أود اإلشارة إليها يف هذا السياق، 

ه��ي قدرة هذه املؤسس��ات عىل تخري��ج طلبة لديهم 

اجمللس الوطني 
اإلحتادي لديه 

جتربة راسخة متتد 
ألكرث من أربعة 

عقود وهو يسري 
بخطى هادئة وفق 

املنهجية التي 
يعمل عليها

رئيس الدولة يرأس اجتامع املجلس األعىل لإلتحاد

حاكم الفجرية يشهد تكريم الطلبة املتفوقني
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اإلمكانيات غالب��اً للتعامل مع العامل من خالل الجمع 

بني اللغة العربية األم ولغة عاملية معروفة، وخصوصاً 

اإلنجليزي��ة، إضافة إىل التفاعل الحي��وي مع الجانب 

العميل يف املؤسس��ات الدولية املعروفة، وبالتايل يولد 

مثل هذا االحتكاك املزيد من العمق والتميز.

نال التقدم الذي ظلت تش��هده الخدمات الصحية 

يف الدولة عىل مر السنوات املاضية اعراف الهيئات 

العاملي��ة يف هذا املجال، وكثرياً ما ُوصفت اإلمارات 

بأنها تقدم أرقى الخدمات الطبية، ومبعايري عاملية، 

فكيف ترون س��موكم مس��توى الخدمات الطبية؟ 

وما هي الرس��الة التي تحب��ون أن توجهوها لكل 

القامئني عىل مس��ؤولية إدارة الخدمات الصحية يف 

وزارة الصحة والهيئات الصحية يف مختلف إمارات 

الدولة؟

تمُع��دُّ الصحة معياراً مهامً يف ج��ودة الحياة يف أي بلد، 

وهي ليس��ت مظه��راً خارجياً، بل لديه��ا أثر يف البنية 

التحتي��ة، ودور يف صياغ��ة الحياة اليومي��ة للمواطن. 

وخالل العق��ود األربعة املاضية من عمر االتحاد، كان 

التطور يف القط��اع الصحي مذهالً، س��واء يف الجانب 

الطب��ي التش��خييص أو فيام يتعل��ق بالرعاية الصحية 

الالحق��ة. وال ش��ك يف أن وزارة الصحة تقدم خدمات 

جليلة للمواطن��ني من خالل اختيار نوعية العاملني يف 

هذا الحقل م��ن املتميزين، وال تكتفي الدولة بتقديم 

الخدم��ات داخله��ا بل هن��اك مستش��فيات إماراتية 

متنقل��ة يف بعض الدول الت��ي أصابتها ويالت الحروب 

أو الك��وارث الطبيعية. والحمد لل��ه تعاىل عىل نعمه، 

فبالحمد والش��كر تدوم، ومع ذلك فإن الرس��الة التي 

ميكن توجيهها إىل القامئني عىل هذا القطاع بالدولة هي 

رضورة مضاعفة الجهود، وتعميق الخربات، وتش��جيع 

التوط��ني يف مهن��ة التمري��ض خصوصاً، واالس��تثامر 

باألموال الس��تقدام بعض املستش��فيات العاملية فيام 

يش��به التوأمة، وذل��ك للحد من س��فر املواطنني إىل 

الخارج للعالج من بعض األم��راض، وتقليل التكاليف 

عليه��م، وتيس��ري أمورهم.ولك��ن املش��هد الصحي يف 

الدولة، يف كل األحوال يدعو إىل الفخر واالعتزاز.

أتابع النشاط 
الدؤوب حملمد 
بن راشد ودوره 
الرياضي ملهم 

لشباب الوطن

أثناء افتتاح أحد املشاريع بالفجرية

دعم متواصل للشباب اإلمارايت أثناء زيارته لألردن
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خط��ت دولة اإلمارات من��ذ بداياتها خطوات واثقة 

ع��ىل طري��ق متك��ني امل��رأة باعتبارها متث��ل نصف 

املجتم��ع، وأثبت��ت ابن��ة اإلم��ارات أنه��ا عىل قدر 

املس��ؤولية، وحققت نتائج مرشف��ة يف كل امليادين، 

فكيف تقيمون تجربة املرأة اإلماراتية يف املش��اركة 

السياس��ية م��ن خالل املجل��س الوطن��ي؟ وما هي 

نظرتكم املستقبلية لتعزيز دورها ومتكينها يف جميع 

املجاالت والقطاعات؟

أصب��ح الحديث ع��ن دور امل��رأة اإلماراتي��ة اليوم من 

امل��ايض، إذ إنها تقاس��م الرجل معظ��م املواقع، فاملرأة 

اإلماراتية اليوم يف صلب العم��ل اإلداري وامليداين، إنها 

تخطط وتنفذ، تتلقى العلم، وتساهم بالتعليم، وال تكاد 

تجد قطاعاً خالياً من دور املرأة حتى يف القوات املسلحة 

والرشط��ة ناهيك ع��ن قطاع الط��ريان والدبلوماس��ية 

والطب والهندسة وإدارة املؤسسات الكربى، واالستثامر 

املايل وغريها.

وه��ذا كله بفض��ل الدع��م الكبري ال��ذي تقدمه لها 

قيادة الدولة الرش��يدة، إضافة إىل التوجيهات املتواصلة 

لنائ��ب رئيس الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، 

واملتابعة املس��تمرة له،برورة وجود املرأة اإلماراتية يف 

ال��رشكات الخاصة ومعظم القطاعات.ولعل يف ما يجري 

م��ن حضور امل��رأة القوي ما يس��اهم يف تخريج أجيال 

قوي��ة منتمية، فهي أيضاً األم املدرس��ة األوىل التي تريب 

وتساهم يف التنمية الحقيقية للوطن.وأنا مع إعطاء دور 

أكرب للمرأة اإلماراتية يف صياغة حارض الدولة ومستقبلها 

جنباً إىل جنب مع أخيها املواطن.

ُفطر اإلماراتيون عىل فع��ل الخري الذي ميثل واحدة 

من اللبنات األساس��ية يف ثقافته��م األصيلة، حيث 

دأب��ت اإلم��ارات، وال ت��زال، حكومة وش��عباً، عىل 

تقديم املس��اعدات اإلنسانية للمحتاجني يف مختلف 

أنح��اء العامل، ب��ل جعلتها إحدى الركائز األساس��ية 

لسياس��تها الخارجي��ة، فكيف تنظرون س��موكم إىل 

هذا املوضوع؟

ثقافة فعل الخري نابعة أوالً من ديننا اإلسالمي الحنيف، 

ومن عاداتنا العربية األصيل��ة، وهي جزء من املنظومة 

 إعطاء دور أكرب 
للمرأة اإلماراتية يف 

صياغة حاضر الدولة 
ومستقبلها جنبًا 
إىل جنب مع أخيها 

املواطن

دعم كبري للعنارص النسائية يف الدولة

يصافح أحد األطفالمتابعة دامئة ألحوال املواطنني
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االجتامعي��ة اليومي��ة لنا، وج��اء املغفور له ب��إذن الله 

تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان ليك��ون رائداً 

وملهامً يمُقتدى به يف دعم األش��قاء، ورعاية املحتاجني يف 

ش��تى أنحاء العامل، وهذا نهج مل تتخل عنه أبداً قيادتنا 

الرشيدة برئاس��ة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، 

حفظ��ه الله تعاىل ورعاه، فال يكاد مير يوم إال ولإلمارات 

يد يف مس��ح دموع املكلومني، واألخذ بيد املحتاجني يف 

شتى أنحاء العامل.

وأصب��ح العمل االجتامع��ي يف هذا االتج��اه منظامً 

باملؤسس��ات الخريي��ة واألطر الرس��مية، ولن��ا يف ما تم 

تقدميه مؤخراً يف باكس��تان مثل إنشاء الطرق والجسور 

ودعم املدارس، أو يف س��وريا وال سيام "مخيم الزعرتي" 

املش��رتك مع األردن الش��قيق، خري من��وذج عىل ما يتم 

عمله، ناهيك عن الحاالت الطارئة واملسائل املستعجلة 

يف ح��االت الك��وارث الطبيعية. ومثل هذه السياس��ات 

الخارجي��ة اإلنس��انية هي الت��ي تنح ال��دول الجانب 

األخالقي املعترب يف ظل التغ��ريات التي تطيح يوما بعد 

يوم بأية منظومات أو تحالفات قامئة فقط عىل املصالح 

املتبدلة.

حققت إمارة الفجرية الكثري من املنجزات االقتصادية، 

وال سيام مع تشغيل خط حبشان النفطي الذي رفد 

اإلمارة باملش��اريع والرشكات، فام هي انعكاس��ات 

هذه التطورات عىل الحياة يف اإلمارة؟

ميك��ن لزائ��ر الفج��رية أن ي��رى الف��رق رمبا بني ش��هر 

وآخر،وليس بعد مرور س��نة أو أكرث، فاإلمارة عبارة عن 

خلية نح��ل من العمل ال��دوؤب يف ش��تى القطاعات، 

فهناك بنية تحتية يتم العمل عىل تنظيمها لتس��توعب 

التط��ورات االقتصادية التي حصل��ت، وهناك توجهات 

لتعزيز دور اإلع��الم والثقافة ملواكبة ه��ذه التطورات، 

وأيضا مثة فن��ادق تمُبنى ومراكز تس��وق، ومثة مؤترات 

دولي��ة تقام، وفعاليات رياضية متمي��زة عاملياً. وبالتايل 

فإن كل ه��ذه التبدالت االقتصادية تنعكس عىل الحياة 

اليومي��ة بحيث تس��اهم يف توفري ف��رص عمل جديدة، 

ووص��ول خ��ربات يف قطاع��ات مختلف��ة لتقي��م بيننا 

لالس��تفادة منه��ا. واليوم ف��إن الفجرية الت��ي بلغ عدد 

سكانها 180 ألف نسمة تسعى للرتكيز عىل النوعية أكرث 

من االنتشار بالكم، وعىل استقطاب االستثامرات املهمة، 

وإعط��اء دور أكرب للمواط��ن يف اإلدارة والوظائف، وأن 

تكون وجهة س��ياحية واقتصادية عربي��ة ودولية، ورئة 

لإلمارات كام وصفها صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم.

وبخص��وص م��ا أرشت إلي��ه من خط حبش��ان، فإن 

الفج��رية اآلن ثاين أكرب مين��اء تخزين نفط يف العامل بعد 

س��نغافورة، ونطم��ح بالطبع إىل أن نص��ل املركز األول 

بالجهد واملثابرة، وأن ينعكس التطور االقتصادي بشكل 

واضح ع��ىل كل القطاع��ات األخرى، والحي��اة اليومية 

للمواطنني يف اإلمارة واملقيمني فيها.

ه��ل لس��موكم أن تعطون��ا بعض مالم��ح الخطة 

الش��املة إلمارة الفج��رية 2040،التي يجري العمل 

ع��ىل وض��ع االس��راتيجيات له��ا وط��رق تنفي��ذ 

مشاريعها؟

ترك��ز ه��ذه الخطة التي يتابعها بدأب س��مو الش��يخ 

محمد بن حم��د الرشقي ويل العهد عىل مواكبة النمو 

الحري، وتعزي��ز النمو االقتصادي لإلم��ارة، وتوجيه 

االس��تثامر نح��و إنش��اء الط��رق وتطوي��ر الخدمات 

الحرية عىل املدى الطويل.

فإم��ارة الفج��رية م��ن اإلم��ارات الناهض��ة، وهي 

تس��عى من خالل ه��ذه الخطة إىل إيج��اد املزيد من 

األرايض واملس��احات الجديدة إلقامة مشاريع خدمية 

وتنموي��ة وعمرانية للمواطنني وملواكبة النهضة الكبرية 

الت��ي تعيش��ها دولة اإلم��ارات، حيث تس��عى الخطة 

الش��املة لإلمارة، واملتوافقة م��ع املرشوعات التنموية 

واالسرتاتيجية املنضوية يف إطار مبادرات رئيس الدولة، 

إىل تعميق مرتكزات التنمية الشاملة واالرتقاء مبستوى 

نحرص على دعم كل 
الكفاءات املعنية 
بالعمل الرياضي  
وتشجيع الشباب 
على التعبري عن 

طاقاتهم اخلالقة 
بالرياضة

رئيس الدولة ونائب رئيس الدولة وحاكم الفجرية أثناء تفقد سري املشاريع التنموية يف الفجرية

حاكم الفجرية أثناء حواره مع مجلة درع الوطن                        تصوير: هنيدي الرصيدي
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م��ة إىل املواطنني فيها واالرتقاء بجودة  الخدمات املقدَّ

الحياة.

وبالنس��بة للتنمية الس��ياحية، تتضمن الخطة تنمية 

املواقع الس��ياحية والحدائ��ق يف الفجرية، وتحديد عدة 

مواق��ع جديدة إلنش��اء الحدائ��ق العام��ة، إىل جانب 

تطوي��ر حدائق األحياء الس��كنية،واملنتجعات والعيون، 

وفتح ش��بكات املتنزهات، والتي ميك��ن أن توفر منافع 

اجتامعية وبيئية كبرية، فضالً عن جهود خاصة بإس��كان 

املواطن��ني تتمث��ل يف نقل الرقعة الس��كانية إىل مناطق 

جديدة مستحدثة.

ويف ه��ذا اإلطار أود أن أش��ري إىل التحدي��ات البيئية 

التي تواجهها الفجرية يف ظل تس��ارع مش��اريع النهضة 

الحضارية والزيادة الس��كانية، فهناك مسؤولية جامعية 

لألفراد واملؤسس��ات نح��و البيئة والتنمية املس��تدامة. 

وما تش��هده إمارة الفجرية م��ن تطور ملحوظ يف عجلة 

مش��اريع التنمي��ة والتط��ور الحض��اري، خصوص��اً يف 

املش��اريع االس��رتاتيجية الحيوية مثل املنطقة البرتولية 

الجديدة، ال يتعارض م��ع قيم املحافظة عىل البيئة ،بل 

هناك س��عي دؤوب إىل تأكيد خطط التنمية يف اإلمارة 

مب��ا يتامىش مع مبادئ وقوانني البيئة املس��تدامة محلياً 

ودولياً، وهي تجد كام��ل الرعايِة واالهتامم، واملحافظة 

عليها هي مكون أسايس يف رؤية اإلمارة واسرتاتيجيتها.

ما هو تعليق سموكم عىل كون الفجرية موقعاً مثالياً 

للس��ياحة؟ وما هي أبرز املشاريع الس��ياحية التي 

تنوي اإلمارة إقامتها يف املستقبل القريب؟

الحمدلله أن منح إم��ارة الفجرية تنوعاً فريداً، فهي من 

جهة مطلة عىل بحر العرب الشاس��ع وجاملياته، وهي 

تستند إىل سلسلة جبلية منيعة، ويف املنتصف بني البحر 

والجبل بساتني يانعة وواحات غناء. وإذا تجاوزنا الجبال 

فثم��ة بعض مناطق اإلمارة الت��ي تتوافر فيها جامليات 

الصحراء وخصوصيتها، إضاف��ة إىل الوديان، واملحميات 

والينابي��ع، وبالتايل ف��إن اإلمارة تعد غني��ة بالجغرافيا 

إضافة إىل ث��راء التاريخ، فرمبا ال توج��د إمارة أخرى يف 

الدول��ة لديه��ا مثل ه��ذا العدد من الق��الع والحصون 

واملواقع األثرية التي تعود إىل آالف السنني، ما يؤرش إىل 

البعد الحضاري املستمد من القدم.

وهن��اك عدد كبري م��ن الفنادق عىل ش��اطئ العقة 

ودبا،إضافة إىل مدينة الفجرية. ومثة مش��اريع ستساهم 

يف إضافة نحو 1000 غرفة فندقية لإلمارة يف غضون أيام، 

إضافة إىل مراكز التس��وق الكربى، عدا البعد الحضاري 

والديني املتمثل يف مس��جد الش��يخ زايد الذي سيكون 

تحفة معامرية عند انتهائه، والذي نأمل أن يوجد نهضة 

فكرية تنويرية تساند توجهات الدولة العليا ضد ثقافة 

اإلقصاء والتطرف.

وهن��اك أيضا مرشوع مهم إلنش��اء املرك��ز التاريخي 

يف قلع��ة الفج��رية، وهو م��رشوع طم��وح وافقنا عىل 

مخططه ويجري العمل عىل تنفيذه بش��كل يجعل من 

القلعة التاريخية وما يجاورها مكاناً حيوياً ألهل اإلمارة 

وضيوفها، ومقصداً سياحياً فاعالً.

وماذا عن وضع الحركة الثقافية واإلعالمية يف اإلمارة 

ودور وس��ائل اإلعالم يف مواكبة التط��ورات الهائلة 

التي تشهدها اإلمارة؟

هناك توجهات واضح��ة لتعميق دور اإلعالم يف مواكبة 

النهضة التي تش��هدها إم��ارة الفجرية يف ن��واٍح كثرية، 

وبالطبع هناك وسائل متوافرة مثل التلفزيون، وإذاعات 

وموقع إخباري إلكرتوين ش��امل. ويتابع س��مو الش��يخ 

راش��د بن حمد الرشق��ي رئيس هيئة الفج��رية للثقافة 

واإلعالم املل��ف الثقايف واإلعالمي بش��كل حثيث، وهو 

مش��هد ينفتح عىل اإلعالم اإلم��ارايت ويتواصل معه. ويف 

الوقت نفسه، هناك اتفاقيات وتعاون يف مجاالت دولية، 

ويوماً بعد آخر يتحقق حضور اإلمارة يف املشهد الثقايف 

واإلعالمي املحيل والعريب والدويل عرب امللتقيات الكربى 

واملهرجان��ات والجوائ��ز يف قطاع��ات اآلداب والفنون 

األدائية وإصدار الكتب والتوثيق، إضافة إىل اس��تقطاب 

ال��رشكات اإلعالمية من خ��ارج اإلمارة لالس��تفادة من 

م لها يف هذا السياق، هذا  الجوانب االستثامرية التي تمُقدَّ

فضالً عن الخطط التي تحاول الرتويج لإلمارة كاستوديو 

طبيعي يحتوي عىل جامليات مدهشة وأيضاً عىل فرص 

استثامرية مهمة.

نعرف عن س��موك�م تش��جيع النش���اط الرياض�ي، 

والفعاليات املتنوع��ة يف هذا الحق�ل املهم، فام هو 

الوض�ع الحايل وس��بل تفعيل الن�وادي لتساه�م يف 

التنمية الشبابية؟

هناك حصة ك��ربى للرياضة يف الحياة اليومية يف اإلمارة 

ع��رب الفعاليات ودور األندية املتواصل، والبطوالت التي 

تقام، وآخرها مونديال كرة القدم للناشئني عىل مستوى 

الع��امل، إضاف��ة إىل الرياض��ات الفردية، ويتابع س��مو 

الش��يخ مكتوم الرشقي هذا امللف املهم باقتدار.ونحن 

نحرص عىل دعم كل الكفاءات املعنية بالعمل الريايض، 

وتش��جيع الش��باب عىل التعبري عن طاقاته��م الخالقة 

بالرياضة، واإلمارة ترفد الكثري من أندية الدولة بالالعبني 

املتميزين، وسيس��تمر دعم هذا القطاع ويتعمق دوره 

يف ق��ادم األيام، خصوصا مع اس��تكامل البني��ة التحتية 

للمالعب، واألندية وتوفري كل وسائل الدعم لها•

منح اهلل إمارة 
الفجرية تنوعا 

فريدا فهي من 
جهة مطلة على 

بحر العرب الشاسع 
وجمالياته وهي 

تستند إىل سلسلة 
جبلية منيعة

معامل سياحية يف إمارة الفجرية



خرجت القمة الخليجية الرابعة والثالثون لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي 

استضافتها دولة الكويت خالل يومي 10 و11 ديسمرباملايض، بالعديد من القرارات املهمة التي تصب 

يف مصلحة العمل الخليجي املشرتك، ويف مقدمة هذه القرارات املوافقة عىل إنشاء قيادة عسكرية 

موحدة وتأسيس األكادميية االسرتاتيجية واألمنية لدول مجلس التعاون ومقرها اإلمارات، وهي 

خطوة تتوج مسرية طويلة من التعاون والتنسيق العسكري وتصب يف مصلحة تدعيم البناء الخليجي 

واستكامله وحامية املصالح االسرتاتيجية لشعوب املجلس ودوله عىل املدى البعيد.

إعداد: التحرير

دعــــــم نوعـــــي للتعــــــاون اخلليجــــــــــــــــــــي املشتـــرك
القيادة العسكرية اخلليجية املوحدة.... قراءة يف األبعاد
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دعــــــم نوعـــــي للتعــــــاون اخلليجــــــــــــــــــــي املشتـــرك
القيادة العسكرية اخلليجية املوحدة.... قراءة يف األبعاد

ويف هذا العدد، تسلط مجلة »درع الوطن« الضوء عىل 

موضوع القيادة العس��كرية الخليجي��ة املوحدة لدول 

مجل��س التعاون واإلجراءات الالزم��ة للبدء يف تفعيلها، 

وكذل��ك عىل تأس��يس األكادميية الخليجية للدراس��ات 

االسرتاتيجية واألمنية لدول املجلس.

م��ن نافلة الق��ول اإلش��ارة إىل أن مجل��س التعاون 

لدول الخليج العربية نش��أ كمؤسس��ة إقليمية يف أوائل 

الثامنينيات ويف أعقاب الث��ورة اإليرانية، حيث تحركت 

الدول الخليجية يف البدء من أجل تشكيل اتحاد ملواجهة 

التح��دي االس��رتاتيجي الناجم عن ب��زوغ فكرة تصدير 

الثورة اإليرانية وقتذاك. ويش��ر تحليل الشواهد إىل أن 

مراحل التق��ارب الخليجي ترتبط طردي��اً بتزايد الخطر 

القادم من الش��اطئ اآلخر عىل ضف��ة الخليج العربية، 

إذ كلام استش��عرت دول مجلس التع��اون خطر النفوذ 

اإلي��راين وتدخ��الت طه��ران يف الش��أن الداخيل لبعض 

الدول اإلقليمي��ة، تعمقت بالتبعي��ة اللحمة الخليجية 

وج��رى البح��ث عن صيغ تع��اون أكرث ترابط��اً وعمقاً، 

وأتيح��ت ف��رص التغلب ع��ىل دواعي الخ��الف البيني 

وتباي��ن وجهات النظ��ر وصعوبات التنس��يق يف بعض 

األمور األمنية والدفاعية بني دول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربي��ة. ويف ضوء ماس��بق كان��ت التوقعات 

االس��رتاتيجية يف معظمها تتحدث ع��ن أن دول مجلس 

التعاون س��تجد نفس��ها يف نهاية املط��اف مضطرة إىل 

تعزي��ز صي��غ التع��اون الدفاع��ي والتخ��يل عن بعض 
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الحسابات الوطنية ملصلحة أمنها الجامعي تحت ضغط 

املستجدات االس��رتاتيجية اإلقليمية، التي يربز من بينها 

يف الظروف الراهنة، الرتتيبات األمنية اإلقليمية املتوقعة 

نتيج��ة للتطور الحاصل يف العالق��ات بني إيران والقوى 

الدولية الكربى وماميكن أن يفرزه االتفاق األويل بش��أن 

الربنامج النووي اإليراين من ترتيبات إقليمية متوقعة من 

ناحية، ونتيجة لتزايد التوقعات بش��أن تراجع االهتامم 

األمرييك مبنطق��ة الخليج العريب يف ظل تطورات النظام 

العاملي الجديد الذي تلعب فيه االسرتاتيجية األمريكية 

الت��ي ترفع شعار »آس��يا أوالً« دوراً رئيس��ياً يف تحديد 

اتجاه��ات السياس��ة الخارجية األمريكي��ة خالل الفرتة 

املقبلة، وبجانب هذا وذاك التحدي املرتتب عىل تحول 

منطق��ة الخليج العريب إىل مركز الثقل ومحرك األحداث 

يف املنطق��ة العربية يف ظل الفراغ االس��رتاتيجي الهائل 

الناجم عن غياب أدوار قوى إقليمية تقليدية مثل مرص 

وسوريا النشغالهام بأوضاعهام الداخلية، ومايرافق ذلك 

من استحقاقات سياسية وأمنية واقتصادية.

دوافع تعزيز األمن الدفاعي الخليجي
• م��ن الواضح أن الدوائر الرس��مية والبحثية الخليجية 

تستش��عر اق��رتاب املنطقة م��ن تح��والت نوعية، وقد 

انعكس هذا االهتامم يف سلس��لة م��ن الفعاليات التي 

نظمت يف توقيتات متقاربة ال تُخطئها عني مراقب، مثل 

مؤمتر »حوار املنامة« ومؤمتر »أمن الخليج العريب« الذي 

نظمه »مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية« 

بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية، حيث 

بات واضح��اً أن املنطقة تواجه العدي��د من التحديات 

املتفرق��ة مث��ل: الرتتيبات اإلقليمية الجدي��دة املحتملة 

ومايرتبط بها من إعادة هيكل��ة املعادالت والتحالفات 

اإلقليمي��ة، والس��يام بني إي��ران وتركيا، وتنام��ي الدور 

ال��رويس يف املنطقة وماميكن أن تس��فر عنه التطورات 

املتالحق��ة يف األزمة الس��ورية، واملخ��اوف من ظاهرة 

»العرب الس��وريني« التي يُتوقع له��ا أن متاثل »العرب 

األفغان« من حيث مستوى الخطورة والتهديد األمني.

• يرى بعض املحللني أن إنش��اء قيادة عسكرية خليجية 

موحدة ميث��ل خطوة رضورية من أجل تج��اوز التباين 

الحاصل يف وجهات النظر حول فكرة االتحاد الخليجي، 

ويف الوق��ت ذاته مواجهة االس��تحقاقات األمنية امللحة 

م��ن دون انتظار االتفاق عىل قيام ه��ذا االتحاد، الذي 

مل ي��زل موضع جدل ونقاش ب��ني دول مجلس التعاون. 

وبالتايل فإن القيادة العس��كرية املوحدة متثل استجابة 

فورية لظروف اسرتاتيجية إقليمية، حيث حرصت القمة 

الخليجي��ة األخرة يف الكويت، ع��ىل تجنب الخوض يف 

القضايا الخالفية، وآثرت الخروج بشكل توافقي»لتحقيق 

آمال وتطلعات ش��عوب الدول الخليجية املنشودة« من 

خ��الل الرتكيز عىل خط��وات نوعية مثل إنش��اء قيادة 

عس��كرية موحدة ورشطة خليجية مش��رتكة للتنس��يق 

األمني، ونظام قضايئ موحد وغر ذلك من خطوات متثل 

يف جوهرها بنية تحتية الزمة قبل الدخول الفعيل يف أي 

صيغ سياسية اندماجية أكرث عمقاً.

•  إذا كان بعض املحللني يرون أن حسابات املصالح هي 

القاسم املشرتك يف أي تحالفات اسرتاتيجية ذات جدوى، 

فإن هناك من يرى أيضاً أن التهديدات والتحديات متثل 

بدوره��ا الوجه اآلخ��ر للمصالح، وتجم��ع بني األطراف 

من أجل مواجهة ه��ذه التهديدات والتحديات قبل أن 

تتحول إىل أخط��ار آنية، ورمبا يفرس ذلك قدراً كبراً من 

نج��اح دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية يف 

تجاوز أي تباينات يف وجهات النظر حيال بعض امللفات 

اإلقليمي��ة واالنط��الق إىل مرحلة البحث ع��ن املصالح 

ومواجهة التهديدات يف آن معاً، علامً بأن هذه التباينات 

ال تعني إمكانية حدوث ش��قاقات أو تصدعات يف بنية 

املجلس بقدر ما تعرب عن مامرس��ات واردة وش��ائعة يف 

السياسة الدولية، حيث بات الحديث عن التطابق التام 

يف وجهات النظر شيئاً من املايض يف ظل تشعب مصالح 

ال��دول وتعقد ملفات السياس��ة الخارجية وحس��ابات 

املصال��ح وتداخلها بني الس��يايس واالقتص��ادي والثقايف 

والسكاين وغر ذلك.

• الشك أن بروز خطر اإلرهاب والتنظيامت اإلرهابية يف 

دول عدة باملنطقة مثل اليمن والعراق وس��وريا ومرص 

وليبيا يس��توجب مزيداً من التعاون والتنس��يق األمني 

الخليجي ملواجهة احتامالت انتقال خطر اإلرهاب العابر 

للح��دود، ومن هنا تربز أهمي��ة الرشطة الخليجية التي 

وصفت إعالمياً بأنها »إنرتبول خليجي« لتفعيل التعاون 

األمني واس��تنفار قدرات األجه��زة الرشطية يف مختلف 

دول مجلس التعاون وتعزيز مس��احات التنس��يق بينها 

للعمل عىل مس��ارين متوازيني؛ أولهام قائم عىل الدور 

الوقايئ لحامية مكتس��بات ش��عوب الدول الخليجية يف 

مواجه��ة خطر اإلرهاب وتنظيامت��ه؛ والثاين ينطلق من 

رص��د ومراقب��ة البنى التحتي��ة الفكرية للتي��ار الديني 

املتش��دد التي أثبتت عرب تجارب التاري��خ القريب أنها 

متثل حاضن��ة للفكر اإلرهايب وتق��وم بتغذيته، بل تعد 

مرتك��زاً حقيقي��ا له، وه��ذه التي��ارات تتمثل يف طيف 

واس��ع من الجامع��ات والفصائ��ل املنتمية ملا يس��مى 

اصطالحاً«اإلسالم الس��يايس« من مثل »جامعة اإلخوان 

املس��لمني«، والعديد من الجامعات األخرى التي تعتنق 

فكراًإقصائياً دينياً متشدداً.

•  الش��ك يف أن التواف��ق الخليجي ع��ىل أن يكون مقر 

قمة الكويت
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القي��ادة العس��كرية املش��رتكة ملجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية يف العاصمة الس��عودية الرياض، مبوازاة 

االتفاق ع��ىل أكادميية للبحوث االس��رتاتيجية واألمنية، 

يك��ون مقره��ا يف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، 

يعن��ي أن هناك حرصاً عىل توزيع املهام واملس��ؤوليات 

واألدوار، واالس��تفادة م��ن املزايا النس��بية املتوافرة يف 

كل دول��ة من دول املجلس عىل ح��دة. كام يعني ذلك 

أيض��اً أن هن��اك حرصاً ع��ىل حدوث نوع م��ن التوازن 

ب��ني الق��رارات االقتصادي��ة والتنموية م��ن جهة وبني 

تحص��ني املكتس��بات التنموية لش��عوب دول املجلس 

عرب توف��ر درع دفاعية لها من ناحي��ة ثانية، فضالً عن 

أن هذه األكادميية س��يكون له��ا دور حيوي يف تعميق 

جذور التعاون الخليجي املش��رتك يف املجالني العسكري 

واألمن��ي من حي��ث توحي��د املصطلح��ات واملفاهيم، 

وإح��داث تقارب ب��ني العقائد القتالي��ة لجيوش الدول 

الس��ت، وتخريج أجيال من القادة والضباط قادرة عىل 

التواص��ل عملياتياً وتكتيكياً عرب بنية معرفية عس��كرية 

مشرتكة، ما يدعم أي اس��رتاتيجيات دفاعية مشرتكة قد 

تتبناه��ا أو تعتمدها القيادة العس��كرية املوحدة لدول 

مجل��س التعاون، وبالتايل فإن هذه األكادميية س��ترتجم 

اس��رتاتيجيات التعاون العس��كري عىل املدى القريب، 

وتص��ب يف مصلحة تنس��يق السياس��ات الدفاعية عرب 

سلسلة من الرؤى العملياتية والتكتيكية املشرتكة.

• يُعترب االتفاق عىل إنشاء قيادة عسكرية موحدة مبنزلة 

تفعيل حقيقي التفاقية الدفاع الخليجي املشرتك يف قمة 

املنام��ة عام 2000 )الدورة الحادية والعرشين للمجلس 

األعىل(وتطويره��ا مبا يتناس��ب مع التحدي��ات الراهنة 

التي تفرزها البيئة األمنية اإلقليمية، ويبدو لكل مراقب 

أن ه��ذا االتفاق ليس مفاجئ��اً وال ميثل تحوالً جذرياً يف 

توجهات قادة دول مجلس التعاون، إذ سبقه يف حقيقة 

األمر العديد من الخطوات التمهيدية التي جاء االتفاق 

عىل القيادة العس��كرية املوح��دة ليتوجها ويكملها، إذ 

س��بق هذا االتفاق تطوير األس��اليب واالس��رتاتيجيات 

الدفاعي��ة، م��ع الرتكيز ع��ىل تطوير ش��بكة االتصاالت 

بني رئاس��ات األركان وتعزيز التدريبات املش��رتكة، كام 

رك��زت القمم الخليجي��ة خالل عقد التس��عينيات من 

القرن العرشين عىل م��رشوع االتصاالت املؤمنة وربط 

الق��وات املس��لحة يف دول املجلس، والت��ي تعد إحدى 

الدعائم الرئيس��ية لبن��اء املنظومة الدفاعية املش��رتكة. 

ففي ع��ام 1993 أعلن��ت دول مجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية خطط التكامل العسكري، وأقر املجلس 

األعىل يف العام 1995 )قمة مس��قط- الدورة السادس��ة 

عرشة( مرشوع االتصاالت املؤمنة الذي كان محل جدل 

طويل مع اختالف املدارس العسكرية يف الدول األعضاء 

الس��ت. إىل أن كان التشغيل الرسمي للمرشوع يف العام 

2000، ث��م جاء م��رشوع منظومة ح��زام التعاون الذي 

أقر يف عام 1997 لرب��ط مراكز عمليات القوات الجوية 

والدفاع الجوي يف القوات املسلحة بدول املجلس لتكون 

ع��ىل جاهزي��ة عملياتية عالية، وش��ّكل املرشوع داعامً 

حقيقي��اً لخط��وات التكامل يف املجلس العس��كري، ومل 

يقت��رص البحث عن التناغم يف االس��رتاتيجيات الدفاعية 

ع��ىل مراك��ز القيادة والس��يطرة، بل دخل��ت األمور يف 

التفاصيل الهادفة إىل جعل العمل العس��كري املش��رتك 

ب��ني دول املجلس أكرث توافق��اً، إذ تم وضع آليات عمل 

مش��رتكة وتوحيدها لتب��ادل املس��اندة الفنية يف مجال 

اإلمداد والتموي��ن والصيانة والتزويد الفني بني القوات 

املس��لحة، وتوحي��د الكراس��ات العس��كرية يف مج��ال 

التدريب والتعليم العس��كري. ويف ع��ام 2006 تطّورت 

خطط التكامل العس��كري لتصبح ق��وات درع الجزيرة 

املش��رتكة، وجرى تعزيزها بجهد بحري وجوي، ويف عام 

2009 رُدف��ت بقوة تدخل رسيع. ث��م كان تفعيل دور 

ق��وات درع الجزيرة مبش��اركتها الناجح��ة والفاعلة يف 

الحف��اظ عىل أمن مملكة البحرين واس��تقرارها خطوة 

ترجمت ماس��بقها من جهد تعاوين طيلة عقدين أو أكرث 

من الزمن، لتأيت أحدث الخط��وات التكاملية من خالل 

إنش��اء القيادة العس��كرية املوّحدة. وفوق ماسبق كله 

البد من اإلش��ارة إىل أن تناول أجن��دة القمة الخليجية 

األخرة يف الكويت موضوع وحدة القيادة العسكرية مل 

يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بحادث طارئ كام يعتقد البعض، 

بل سبق مناقشة هذا املوضوع وطرحه خالل القمة ال�� 

ُيعترب االتفاق على 
إنشاء قيادة عسكرية 

موحدة مبنزلة 
تفعيل حقيقي 
التفاقية الدفاع 

اخلليجي املشرتك يف 
قمة املنامة عام 

2000

الفريق الركن حمد ثاين الرميثي مع رئيس األركان السعودي والكويتي والبحريني
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33 باملنامة يف ديس��مرب ع��ام 2012. وبالتايل فإن هذه 

الخطوة متثل نتاج عمل تراكمي عىل املستوى الخليجي 

عىل صعيد التكامل العسكري.

• يرى كثر من الخرباء واملراقبني أن االتفاق عىل إنش��اء 

إنجازاً نوعي��اً عىل صعيد  قيادة عس��كرية موح��دة يُعدُّ

التعاون العس��كري املش��رتك ب��ني دول مجلس التعاون 

لدول الخلي��ج العربية، وتحديداً م��ن زاوية كون هذه 

الخط��وة متت مبعزل ع��ن أي ترتيبات أمنية مش��رتكة، 

س��واء عىل مس��توى إقليمي أوس��ع أو بالتنس��يق مع 

إح��دى القوى الكربى، وبالتايل فهو يحصن أمن املنطقة 

ودولها وشعوبها يف مواجهة أي تغر يف أمناط التحالفات 

واملع��ادالت اإلقليمي��ة. فرغ��م التطمين��ات األمريكية 

املس��تمرة، والتي كان آخرها عىل لس��ان تشاك هيجل 

وزير الدفاع األمرييك خالل جلس��ات »ح��وار املنامة« 

األخر بش��أن الت��زام الواليات املتح��دة األمريكية بأمن 

منطقة الخليج العريب، فإن إنش��اء القيادة العس��كرية 

املوحدة يص��ب يف اتجاه فاعلية التنس��يق مع الجانب 

األمرييك يف مواجهة أي تهديدات محتملة، كام يدعم يف 

الوقت ذاته أمن دول مجل��س التعاون الذايت عىل أمل 

أن تتوَّج هذه املس��رة التاريخية م��ن التعاون الدفاعي 

الخليجي بالوصول إىل مرحلة ضامن الدفاع الذايت لدول 

مجلس التع��اون ل��دول الخليج العربي��ة، خصوصاً أن 

الكثر م��ن الهياكل التنفيذي��ة واإلجرائية لهذه املرحلة 

قامئ��ة بالفعل ويت��م تطبيقها عرب األمان��ة العامة لدول 

املجلس، ومل يكن يتبقى س��وى أن يجمعها سقف واحد 

تم إنجازه بالفعل وهو القيادة املوحدة.

• يُعترب قرار إنش��اء القيادة العس��كرية املوحدة خطوة 

مهم��ة تعك��س األهمية النس��بية التي تش��غلها قضية 

األمن الخليجي مبفهومه الشامل لدى قادة دول مجلس 

التع��اون، حيث يعرب الق��رار يف فحواه ع��ن إدراك واٍع 

من قبل القادة لخطورة التغرات يف الس��ياقني اإلقليمي 

وال��دويل وأهمية بن��اء اس��رتاتيجية خليجية متس��قة 

للتعام��ل معها، حيث عرب عن ه��ذه القناعة فعلياً من 

خالل اعت��امد »إع��الن الكويت« الذي ص��در يف ختام 

أعامل القمة إلنش��اء القيادة العسكرية املوحدة لدول 

مجل��س التع��اون الخليجي، وجهاز للرشط��ة الخليجية 

لدول املجل��س )اإلنرتبول الخليجي(، وأكادميية خليجية 

للدراس��ات االس��رتاتيجية واألمنية، هذا فضالً عن تأكيد 

رضورة ترسي��ع خطوات التكامل االقتص��ادي بني دول 

مجلس التعاون، لتعزيز املفهوم الش��امل لقضية األمن 

ومتتني أس��س »األمن الجامعي الخليج��ي« يف مواجهة 

التحديات واملخاطر التي تعرتضه، س��واء كانت داخلية 

أو إقليمية أو دولية.

أسس القيادة الخليجية العسكرية املوحدة
تق��وم هذه القيادة ع��ىل العديد من األس��س التي تم 

التوافق بشأنها خليجياً، ومن أهمها ما ييل:

• إن هذه القيادة لن تلغي أو تس��تبعد دور قوات درع 

الجزيرة املشرتكة.

• تق��وم القي��ادة بجه��د تخطيط��ي، وال تض��م قوات 

عسكرية خليجية بصفة دامئة. وتعمل تحت إمرة وزراء 

دفاع دول املجلس، وتتلقى تعليامتها من مجلس وزراء 

الدفاع.

• تضطلع القي��ادة بدور مركزي يف التدريبات الخليجية 

املش��رتكة ووض��ع الخط��ط ملواجه��ة أي تحدي��ات أو 

تهديدات ألي من دول مجلس التعاون.

• تتوىل القيادة الدفاعية املوحدة أي عمليات عسكرية 

يف حالة الحرب، ويف حالة السلم تتوىل تقييم التحديات 

والتهديدات وتحديد مس��تويات الخطر وبلورة الخطط 

االس��رتاتيجية ملواجهة ه��ذه التحديات وفق مس��توى 

أولوياتها، وغ��ر ذلك من مهام تنفيذية روتينية للقيادة 

املوحدة مثل تخطيط التدريبات املشرتكة والتنسيق بني 

دول املجلس يف هذا الشأن، وتحديد احتياجات القوات 

مب��ا يضمن فاعلية التنفيذ امليداين للخطط العس��كرية، 

ودراسة حاالت التنس��يق والتدريب املشرتك مع قوات 

دول أخرى وغر ذلك.

األه��داف السياس��ية للقي��ادة العس��كرية 
املوحدة

تس��عى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 

خالل إنشاء القيادة العسكرية املوحدة إىل تحقيق جملة 

من األهداف السياسية، أهمها تأكيد محورية دور دول 

املجلس يف ظل ظروف استثنائية متّر بها املنطقة العربية 

ومنطقة الرشق األوسط بشكل عام، وهي الظروف التي 

كش��فت بوضوح عن قوة »مجلس التعاون« ومتاس��كه 

وقدرته عىل توجيه األحداث والتفاعالت مبا يضمن أمن 

دوله وس��المها االجتامعي ويدعم االس��تقرار اإلقليمي، 

حيث كان مجلس التع��اون، خالل الفرتة األخرة، القوة 

العربية ذات الفاعليّ��ة والتأثر األكرب يف إطار التحّوالت 

والتغ��ّرات التي تش��هدها املنطقة، واس��تطاع التحرّك 

بإيجابية يف العديد م��ن امللفات واألزمات وكان تحرّكه 

حاسامً يف توجيه أحداثها وتفاعالتها، ولعّل دوره الحيوي 

قائد درع الجزيرة يتفقد القوات املشاركة يف إحدى التامرين الخليجية املشرتكة

ملك البحرين أثناء حضوره مترين مخالب الذئب
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املؤث��ر يف التوّص��ل إىل اتفاق إنهاء األزمة السياس��ية يف 

اليم��ن مثال بارز يف هذا الش��أن. ولق��د أثبت مجلس 

التعاون بالفعل مقدرته عىل ضامن أمن دوله ومصالحها 

يف أوقات االضط��راب واألزمات اإلقليمي��ة، وهذا مينح 

أي خط��وات يتخذها عىل صعيد التع��اون والتكامل يف 

املج��االت كافة أهميّة خاص��ة، ألن دول املجلس تواجه 

يف الوقت الراه��ن أوضاعاً إقليمي��ة مضطربة مل تتضح 

معاملها بعد وبيئة إقليمية مفتوحة عىل السيناريوهات 

واالحتامالت كافة أيضاً، ولذلك تتوّجه أنظار الش��عوب، 

ليس الخليجية فقط وإمن��ا العربية أيضاً، إىل قادة دول 

مجلس التعاون ملعالجة تبعات مش��هد عريب مضطرب 

وواقع إقليم��ي متوتر تبعث ش��واهده ومؤرشاته عىل 

القل��ق وتس��تدعي أكرب قدر ممكن م��ن وحدة الصف 

واملوق��ف داخل مجلس التع��اون، وهذا ما يدركه قادة 

املجلس ويعرّبون عنه قوالً وفعالً.

تهديدات حديثة تتطلب التعاون
يف كتاب��ه »الح��رب يف ع��رص املخاط��ر« الص��ادر عن 

»مرك��ز اإلمارات للدراس��ات والبحوث االس��رتاتيجية«، 

يشركريس��توفر كوكر إىل أن الحروب تطورت من كونها 

رصاع��اً ب��ني إرادات يف املايض لتصب��ح إدارة للمخاطر، 

مايس��توجب رضورة التفك��ر يف الح��روب م��ن حيث 

كيفية إدراكها وطريق��ة خوضها. ويرُبز الكتاب الفوارق 

املتنامي��ة بني األمن الداخيل واألم��ن القومي يف العرص 

الحديث، موضحاً أن الدفاع عن املواِطن اآلن بات تحدياً 

أك��رب من الدفاع عن الدولة. وي��رى مؤلف هذا الكتاب 

أن »قواعد« الحرب اليوم تختلف عن تلك التي عهدها 

العامل خالل الحرب الباردة، إذ يهتم عرص املخاطر الذي 

نعيش��ه اليوم ب�»إدارة املخاطر يف كل يشء«. واملخاطر 

تدفع إىل تطور املؤسس��ات املصممة ملعالجتها، والعلم 

بتل��ك املخاطر يخلق ب��دوره مزيداً م��ن املخاطر التي 

تتعني معالجتها، وإدارتها، وتنظيمها، والس��يطرة عليها. 

وتتطل��ب إدارة املخاطر، من وجهة نظر مؤلف الكتاب، 

رضورة التعام��ل م��ع نزع أس��لحة الدمار الش��امل أو 

الحد منها، ولو باس��تخدام القوة، تقومياً لتكلفة التدخل 

االس��تباقي مقابل عدم التدخل يف الوقت املناسب. كام 

تس��تلزم تقومياً لتكلفة اس��تفزاز النظ��ام للقيام بأعامل 

انتقامية ع��ىل جبهات أخرى )اإلره��اب(، ما يؤدي إىل 

إضعاف الثقة بق��رار الحكومة يف الداخل. ومن ثم فإن 

كالً م��ن التقصر يف اتخاذ اإلج��راءات الكافية، واإلفراط 

يف اتخاذ اإلجراءات، سواء بسواء، يؤدي إىل نتائج قاتلة. 

ويلف��ت املؤلف النظر إىل أن ع��ىل الدول كافة التعامل 

مع أمور غر يقينية ليس��ت لها س��ابقة تاريخية؛ أي أن 

تتعامل مع املخاطر الت��ي ال تعرف الحدود، باعتبار أن 

مجتمعات املخاطر القامئة حالياً تتعامل مع االحتامالت، 

ال اليقيني��ات. ويف عرص املخاطر، نجد أن الحياة معقدة 

للغاية بحيث تتعذر إعادة تنظيمها. والسياس��ة اليوم ال 

تتعلق باله��دف بل بالنظام. ويف عرص املخاطر، تختلف 

أهدافن��ا عام كانت عليه قبل 50 عاماً، فنحن اآلن نهتم 

مبج��ال إدارة انعدام األم��ن، أو متكني درجة أكرب أو أقل 

من االستقرار، أو العمل عىل ضامن تقديم خدمة أفضل. 

إننا ننتظر املستقبل ونحن نعرف أن أموراً كثرة ستتغر، 

وأنه عندما يحدث ذلك فسوف تُحَكم الحرب مبجموعة 

جدي��دة من القواعد. وما يؤكده الكتاب هو أن التاريخ 

يتحرك عىل ما يبدو يف ش��كل دورات، وعرصنا هو عرص 

معّد بنيوياً للحرب املحدودة أو إلدارة املخاطر.والش��ك 

أن تن��وع التحدي��ات وتزايد التهديدات واتس��اع دائرة 

الخطر االس��رتاتيجي بات يس��توجب تعزي��ز القدرات 

الجامعية ألنظمة القيادة والس��يطرة وتس��هيل وتعزيز 

تبادل املعلومات بني دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية.

رؤى خليجية
يف تعلي��ق عىل ق��رار مجلس التع��اون ل��دول الخليج 

العربية إنش��اء قيادة عس��كرية موحدة قالت رئيس��ة 

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني مبجلس 

الن��واب البحريني، سوس��ن تق��وي، إن قم��ة الكويت 

نجحت يف إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول املجلس، 

وه��و يعترب القرار األهم يف ه��ذه القمة. وأكدت تقوي 

أن ه��ذا القرار يحمل بعداً اس��رتاتيجياً مه��امً للخليج، 

خاص��ة يف ظل تزايد التهدي��دات األجنبية للخليج، وأن 

هذه القيادة قد تكون النواة الحقيقية لتش��كيل جيش 

خليجي ق��وي. وأكدت تقوي أن تعزيز أمن واس��تقرار 

دول املجل��س، وبناء منظومة دفاعية مش��رتكة لتحقيق 

األم��ن الجامعي، ه��و مطلب خليجي مش��رتك. ومثّنت 

تقوي قرار إنش��اء جهاز للرشطة الخليجية لدول مجلس 

التعاون، معتربة أن إنشاء هذا الجهاز سوف يعزز العمل 

األمني، ويوس��ع مجاالت التعاون والتنسيق املشرتك بني 

األجهزة األمنية يف دول املجلس ومكافحة اإلرهاب.

وإذا كان��ت القيادة العس��كرية املوحدة تعد خطوة 

شبكة اتصاالت خليجية متطورة

أحد االجتامعات الخليجية املشرتكة
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رضوري��ة الزم��ة س��واء ع��ىل صعيد التطوي��ر التقني 

والتكنولوج��ي لجي��وش دول مجلس التع��اون، أو عىل 

صعي��د تدريب وتأهي��ل الكوادر البرشي��ة الوطنية، أو 

من حيث استخدام األسلحة القتالية املتقدمة مبا يعنيه 

ذلك م��ن طفرات نوعي��ة يف األداء العملي��ايت والقتايل 

للجي��وش الخليجية، فإن االتفاق عىل إنش��اء األكادميية 

الخليجية االسرتاتيجية واألمنية يف اإلمارات يبدو خطوة 

حتمية الزم��ة عىل الصعيد العلمي واألكادميي من أجل 

توحي��د البن��اء املعريف والعلم��ي للنظري��ات والعقائد 

القتالية للجيوش الخليجية مبا يس��هم يف تسهيل تعاونها 

وتنس��يقها العس��كري املشرتك س��واء يف مراحل السلم 

أو األزم��ات. حيث متثل ه��ذه األكادميي��ات واملعاهد 

املختربات العلمية والبحثية لدراسة تطبيق األنسب من 

النظريات القتالية الس��ائدة عاملياً، وتحليليها ودراس��ة 

إمكانيات وفرص االس��تفادة م��ن عنارصها يف الجيوش 

الخليجية، ومن ثم بناء النظريات القتالية لهذه الجيوش 

وتطويرها وفقاً ملستجدات العرص الحديث وتطوراته يف 

هذا الش��أن، فضالً عن أن هذه األكادميية س��وف متثل 

مرتك��زاً حيوي��اً عىل صعد أخ��رى مثل دوره��ا يف بناء 

الهويات الوطنية للجيوش وصهرها مبا يس��هم بش��كل 

فاعل يف دعم مكونات البناء الخليجي املشرتك وتدعيمه 

يف املجاالت كافة.

دور حيوي متوق��ع لألكادميية الخليجية يف 
اإلمارات

متثل األكادمييات واملعاهد العسكرية بشكل عام ركيزة 

علمي��ة ومعرفية مهمة ضم��ن جهودالتطوي��ر التقني 

والتكنولوج��ي للجي��وش، س��واء عىل صعي��د تدريب 

الك��وادر البرشي��ة الوطني��ة وتأهيلها أو ع��ىل صعيد 

اس��تخدام األسلحة القتالية املتقدمة، مبا يعنيه ذلك من 

طف��رات نوعي��ة يف األداء العمليايت والقت��ايل للجيوش. 

وإذا كان��ت األكادميي��ات العس��كرية متثل بيت الخربة 

للجيوش الحديثة وبوتقة تجهيز وصهر العنارص القتالية 

وإعدادها بش��كل اح��رتايف، ف��إن العقائد العس��كرية 

متثل بدورها مح��ور عمل هذه األكادميي��ات واملعاهد 

العس��كرية، كون املناه��ج العلمية والتدريس��ية التي 

تطبقه��ا ه��ذه املؤسس��ات التعليمية العس��كرية البد 

أن تنطل��ق يف جوهره��ا م��ن مبادئ وأس��س العقيدة 

العس��كرية للجي��وش الوطني��ة وتتامهى معه��ا يف آٍن 

واحد. وبقدر مس��احات التوح��د واالتفاق بني النظرية 

والتطبي��ق تظهر فاعلي��ة األداء القت��ايل للجيوش وتربز 

مساحات االنسجام بني الفكر القتايل والعمليايت واألداء 

امليداين،س��واء خالل التدريب��ات واملن��اورات أو خالل 

الح��روب الفعلي��ة ع��ىل أرض الواق��ع، إذ إن العقيدة 

العس��كرية يف جوهره��ا، ووفق��اً مل��ا ورد يف معظ��م 

التعريفات املفاهيمية واالصطالحي��ة، هي: »مجموعة 

املبادئ والسياس��ات واألس��س والتكتيكات والتدريبات 

واألس��اليب املتبعة لض��امن كفاءة تنظيم املؤسس��ات 

العسكرية وتدريبها وتس��ليحها وإعدادها وتوظيفها«، 

أي إنها تش��مل الجوانب كافة م��ن التدريب والتأهيل 

والتزويد حتى األداء التنفيذي.

ولقد ج��اء اختيار قادة دول مجل��س التعاون لدول 

الخلي��ج العربي��ة لدول��ة اإلم��ارات مق��راً لألكادميي��ة 

العسكرية يف مجال الشؤون االسرتاتيجية واألمنية، وهي 

األكادميية التي متثل ال��ذراع املعرفية والعلمية للقيادة 

العس��كرية الخليجي��ة املوحدة التي س��يقع مقرها يف 

الرياض، جاء هذا االختيار موفقاً لالستفادة من الخربات 

التي راكمتها دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل صعيد 

البنى التحتية العلمية يف املجال العسكري، حيث متكنت 

القوات املس��لحة يف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

وخ��الل زمن قيايس وبفضل التخطيط والتنظيم واإلدارة 

بأسس علمية س��ليمة من التعامل مع أحدث التقنيات 

يف مجال العتاد والس��الح وبناء جيش عرصي قوي قادر 

ع��ىل مواجهة التحدي��ات والدفاع ع��ن الوطن وحامية 

الوطنية.كام حققت قواتنا املسلحة طفرات  املكتسبات 

نوعي��ة مهمة يف مجال التأهي��ل والتدريب عىل طريق 

اس��تكامل بناء قواتن��ا الذاتية، وذل��ك بتخريج دفعات 

متوالية من ش��باب الوطن من مختلف الكليات التابعة 

له��ا، حيث نجحت قواتن��ا املسلحة يف إنش��اء املعاهد 

وامل��دارس والكلي��ات العس��كرية التي تق��وم بتدريب 

وتأهي��ل الش��باب تأهي��الً عس��كرياً يالئ��م متطلبات 

الع��رص ومس��تجدات األوض��اع، وعملت ع��ىل تزويد 

ه��ذه املعاه��د التعليمي��ة ب��كل اإلمكان��ات والعلوم 

 متكنت القوات 
املسلحة يف دولة 

اإلمارات وخالل زمن 
قياسي وبفضل 

التخطيط بأسس 
علمية سليمة من 
التعامل مع أحدث 

التقنيات يف جمال 
العتاد والسالح وبناء 

جيش عصري قوي 
قادر على مواجهة 

التحديات

محمد بن راشد يصافح وزراء الدفاع لدول مجلس التعاون
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العسكرية التي تس��مح بأن يتلقاها الطالب العسكري 

يف مختلف العلوم العس��كرية الرضورية، والتي تؤهله 

ألن يك��ون قادراً عىل اس��تيعاب مايوكل إليه مس��تقبالً 

م��ن مهام تهدف يف مجمله��ا إىل خدمة الوطن، وأبدت 

القيادة العليا للقوات املس��لحة اهتامم��اً كبراً بتأهيل 

الكوادر العس��كرية الوطنية عىل طريق اس��تكامل بناء 

الق��درة الذاتي��ة الرادع��ة، حيث تم تخري��ج عدد من 

الدفعات من الكليات العس��كرية واملعاهد العسكرية 

التابعة للقوات املس��لحة. ويف هذا املجال ميكن اإلشارة 

إىل »كلية الدف��اع الوطني« يف دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة، التي تعترب أحدث األكادمييات الدفاعية محلياً 

وإقليمي��اً وعاملياً، وهي مبنزلة أيقونة قواتنا املس��لحة.

وقد أنشئت األكادميية مبوجب املرسوم بقانون اتحادي 

رقم 1 لس��نة 2012، الصادر عن صاحب السمو الشيخ 

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

بشأن إنش��اءكلية تس��مى »كلية الدفاع الوطني« تتبع 

القيادة العامة للقوات املسلحة، ويكون مقرها يف مدينة 

أبوظبي، وتختص بإعداد القيادات العس��كرية واملدنية 

وتأهيلها ورفع قدراتها يف مج��ال تقييم تحديات األمن 

الوطن��ي واإلقليمي وال��دويل وفهم أس��س ومتطلبات 

إدارة وتوظي��ف موارد الدولة م��ن أجل حامية املصالح 

الوطنية. وم��ن خالل ق��راءة نص امل��ادة »3« من قرار 

إنش��اء الكلية الذي يتعلق باختصاصات املجلس األعىل 

لكلية الدفاع الوطني، ميكن فهم فلس��فة عملها وكيف 

ميكن أن تكون قاعدة داعمة لألكادميية الخليجية، حيث 

تن��ص هذه املادة عىل أن م��ن بني اختصاصات املجلس 

األعىل لكلية الدفاع الوطن��ي يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، إقرار الخطط االس��رتاتيجية إلع��داد القيادات 

العس��كرية واملدنية وتأهيلها،وإقرار األنظمة واملناهج 

والربام��ج التعليمية والتدريبية وخط��ط تطويرها وفقاً 

للسياس��ة التعليمي��ة للكلية، ورس��م السياس��ة العامة 

للكلية في��ام يتعلق بالقبول والتس��جيل فيها، وتحديد 

األولوي��ات االس��رتاتيجية والقضاي��ا األمني��ة الوطني��ة 

واإلقليمي��ة والدولية املطلوب الرتكي��ز عليها وتضمينها 

يف منه��اج، والتصديق ع��ىل النتائج النهائية للدارس��ني 

واعتامد ش��هادات تخرجهم، ومراجع��ة وإقرار امليزانية 

الس��نوية للكلية، واملوافقة عىل توجيه الدعوات وقبول 

الدارسني من الدول الشقيقة والصديقة.

 دور األكادمييات العسكرية يف تعزيز األمن 
الوطني

األم��ن القوم��ي ه��و مفه��وم ج��ديل وخ��اليف وال 

يوج��د اتف��اق حول��ه، حي��ث يختل��ف تعريف��ه تبعاً 

الفكرية،  الختالف النظريات واأليديولوجيات واملدارس 

كام يختلف تعريفه بحس��ب مراحل التطور التاريخي، 

لذل��ك يتم تحميل املفهوم مبعان جديدة يف كل مرحلة، 

فلي��س هناك إجامع أو اتفاق بني الباحثني واملتخصصني 

حوالملقص��ود مبفه��وم »األم��ن القوم��ي« ال من حيث 

التعري��ف وال م��ن حيث املس��تهدفني باألم��ن،وال من 

حي��ث مص��ادر التهدي��د، وال من حيث س��بل وأدوات 

تحقيق األمن القومي. فعىل سبيل املثال، فإن مفه���وم 

األم��ن القومي هو املفهوم املحوري لدى أنصار النظرية 

الواقعية انطالقاً م��ن أن الدولة هي الفاعل الرئييس يف 

العالقات الدولية،وهي تس��عىإىل تحقيق أمنها القومي 

باالعت��امد عىل األداة العس��كرية، حيث ال يُعترب تطوير 

الق��وة العس��كرية هدفاً يف ح��د ذاته، وإمن��ا لتحقيق 

األم��ن القومي، كام أن قوة الدول��ة االقتصادية تتوقف 

عىل مدى اس��تخدامها يف تطوير القوى العس��كرية.أما 

بالنس��بة إىل أنصار الواقعية الجدي��دة فنظرتهم لألمن 

ال تختلف كث��راً عن النظ��رة الواقعية، حي��ث يتمركز 

ح��ول أمن الدولة القومية الت��ي تعد الفاعل الوحيد يف 

العالقات الدولية لديهم، أم��ا الفارق الجوهري فيكمن 

يف التأكي��د عىل تأثر هي��كل النظام الدويل يف الخيارات 

السياس��ية لدى القادة، ومن ثم فإن غياب األمن يرتبط 

بالتغ��ر يف توزي��ع املقدرات بني ال��دول عىل عكس ما 

تراه الواقعية م��ن أن غياب األمن ينبع من الرصاع عىل 

القوة. ومن ناحية أخرى يؤمن أنصار املدرس��ة الليربالية 

مبا يسمى«السالم الدميقراطي«؛ ألن الدول الدميقراطية 

تتس��م بوجود أجه��زة نيابية ال تواف��ق بالرضورة عىل 

قرارات الح��رب. وهناك العديد م��ن تعريفات »األمن 

القوم��ي«، منه��ا تعريف فردري��ك هارمتان الذي يرى 

أن��ه »حامية القيم الجوهرية واملصال��ح الحيوية ومنها 

األهداف املتوس��طة والبعيدة املدى«، وتعريف جرالد 

هويلر الذي يش��ر إىل أنه »حامية الدولة ضد األخطار 

الداخلية والخارجية التي قد تؤدي بها إىل الوقوع تحت 

سيطرة أجنبية نتيجة ضغوط خارجية أو انهيار داخيل«. 

ويعرفه الدكتور عبدالله العمري بأنه »حامية الدولة من 

جميع أنواع االعتداء الخارجي والتجس��س واالس��تطالع 

املعادي وأعامل التخريب والتأثرات املعادية األخرى«. 

ومنذ س��نوات بعيدة رفع روبرت ماكنامرا وزير الدفاع 

األمرييك األسبق الشهر شعاراً مؤداه »األمن القومي هو 

التنمية«، واليوم يرفع خبر اس��رتاتيجي أمرييك بارز هو 

توماس بارنت شعاراًآخر يتفق مع التغرات الكربى التي 

ش��هدتها بنية املجتمع الدويل مؤداه أن »األمن القومي 

هو العوملة«، وهو بذلك يركز عىل أبرز س��امت العوملة 

وه��ي االتصال الالمحدود بني البرش والثقافات واألقطار 

املختلف��ة، بل إن��ه يتجاوز ذلك، ويق��ول:«إذا أردت أن 

تعرف س��امت منوذج األمن القومي الجديد فال تذهب 

ليك تتناقش مع خ��رباء الدفاع، ولك��ْن اذهب وتناقش 

م��ع خ��رباء التكنولوجي��ا واالتصال«، كام أك��د أن هذا 

النم��وذج الجديد البد أن يقوم عىل التمييز الدقيق بني 

املركز)الدول الداخلة بعم��ق يف إطار العوملة(والهامش 

)ه��ي ال��دول التي ترف��ض الدخول يف إط��ار العوملة(، 

ويش��ر إىل أن ال��رصاع ب��ني املركز والهام��ش هو الذي 

س��يفجر أخطر تحديات األمن القوم��ي العاملي، وليس 

أسلحة الدمار الشامل.

وعىل الخلفية السابقة ميكن الربط بني األمن القومي 

يف إط��اره املفاهيمي واالصطالحي م��ن ناحية والعلوم 

العس��كرية م��ن ناحية ثاني��ة، فكل مايتعل��ق بحامية 

أم��ن األوطان وال��دول يندرج بال��رضورة ضمن العلوم 

العس��كرية، وإذا كان مفه��وم األمن القومي قد اتس��ع 

يف الع��رص الحديث ليش��مل األمن املعلوم��ايت واألمن 

الس��ايربي والفضاء اإللكرتوين وغ��ر ذلك، فإنه من هذا 

املدخ��ل تحديداً ميكن فهم اس��تحداث كليات ومعاهد 

متقدمة لتدريس مثل ه��ذه التخصصات، ويف مقدمتها 

»كلي��ة الدف��اع الوطن��ي« يف دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة. 

مجاالت التعاون العسكري الخليجي املشرتك
البدايات واألهداف:

حظ��ي العمل العس��كري املش��رتك باهت��امم أصحاب 

الجالل��ة والس��مو ق��ادة دول مجل��س التع��اون لدول 

الخليج العربي��ة منذ بداية املس��رة املباركة للمجلس، 

وذلك انطالقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف واملصر، 

باإلضافة إىل حقائق الجغرافيا والتاريخ املش���رتك. ولقد 

ُعقد، بناء ع��ىل طلب املجلس الوزاري ملجلس التعاون، 

االجت��امع األول لرؤس��اء أركان القوات املس��لحة بدول 

املجلس يف مدينة الرياض يف عام 1981، لبحث مجاالت 

التع�اون العس��كري، وتم رفع عدد من التوصيات لبناء 

بنود قرارات التعاون 
العسكري بقمة الكويت

 ضمن البيان الختامي للدورة الرابعة والثالثني
للمجلس األعىل ملجلس التعاون لدول الخليج العربية

الكويت � دولة الكويت
الثالث�����اء � األربع�����اء 7 � 8 صفر 1435ه� املواف���ق 

10 � 11 ديسمرب 2013
16. اس��تكامالً للخطوات والجهود الهادفة لتعزيز أمن 
واس��تقرار دول املجلس، وبناء منظومة دفاعية مشرتكة 
لتحقي��ق األمن الجامع��ي، وافق املجل��س األعىل عىل 
إنشاء القيادة العسكرية املوحدة لدول املجلس، وكلف 
مجل��س الدفاع املش��رتك باتخاذ ما يلزم م��ن إجراءات 

للبدء يف تفعيلها وفق الدراسات الخاصة بذلك. 
17. وافق املجلس األعىل عىل إنش��اء أكادميية خليجية 
للدراس��ات االس��رتاتيجية واألمنية لدول املجلس، وعرب 
عن ش��كره وترحيبه باس��تضافة دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة، له��ذه األكادميية،كام واف��ق املجلس األعىل 
ع��ىل البدء يف تنفيذ املس��ار املكمل ملرشوع االتصاالت 

املؤمنة.
18. صادق املجلس األعىل ع��ىل قرارات مجلس الدفاع 
املش��رتك، وعرب عن تقديره للخط��وات التنفيذية التي 
مت��ت يف مجال العمل العس��كري املش��رتك، والتي كان 
آخرها قيام أصحاب الس��مو واملعايل والس��عادة وزراء 
الدفاع بوض��ع حجر األس��اس ملركز التنس��يق البحري 

لألمن البحري يف مملكة البحرين إيذاناً ببدء تنفيذه.
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وتعزيز التعاون العس��كري فيام بني القوات املس��لحة 

ب��دول املجلس. وب��دءاً من ذلك التاري��خ، وخالل ثالثة 

عقود، وبتوجيهات حثيثة من أصحاب الس��مو واملعايل 

وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، تم إقرار العديد من 

الدراسات واألنظمة واالسرتاتيجيات التي شملت العديد 

من مجاالت التعاون العس��كري والدفاع املشرتك. ولقد 

كانت تلك القرارات قامئة عىل أسس منهجية ومرتكزات 

علمية محددة آخذة يف الحس��بان اإلمكانات املتوافرة، 

واملتطلب��ات الدفاعي��ة، ومص��ادر التهدي��د وحجمها، 

ومختلف أش��كال املخاطر والتحدي��ات التي قد تواجه 

دول املجل��س. وفيام ييل أبرز ما تحقق من مكتس��بات 

وإنجازات يف العمل العسكري الخليجي املشرتك:

أوالً: اتفاقية الدفاع املشرتك ملجلس التعاون

إدراكاً م��ن دول املجل��س مل��ا يربط بينه��ا من عالقات 

خاصة، وسامت متش��ابهة أساس��ها العقيدة اإلسالمية، 

وانطالقاً من السياس��ة الدفاعية ملجل��س التعاون التي 

تق��وم عىل مبدأ األم��ن الجامعي املتكام��ل جاء توقيع 

أصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون، عىل 

اتفاقية الدفاع املش��رتك يف ال��دورة الحادية والعرشين 

ملجل��س التعاون )املنامة، ديس��مرب 2000(، إيذاناً ببدء 

مرحل��ة جديدة من العمل العس��كري املش��رتك، حيث 

ت��م التحول من مرحلة التعاون العس��كري التي دامت 

عقدي��ن من الزمن إىل مرحلة الدفاع املش��رتك بني دول 

مجلس التعاون، كام أنه وبتوقيع االتفاقية تحقق للعمل 

العسكري املش��رتك مكاس��ب وإنجازات جامعية كثرة 

ونوعية، حيث إن االتفاقية شملت وحددت العديد من 

مرتكزات الدفاع املش��رتك ومنطلقاته وأسسه وأولوياته. 

وقد أكدت ال��دول األعضاء يف االتفاقية التزامها بالنظام 

األس��ايس ملجلس التع��اون، واحرتامه��ا مليثاقي جامعة 

الدول العربية وهيئة األم��م املتحدة، كام أكدت عزمها 

عىل الدفاع عن نفسها بصورة جامعية،انطالقاً من أن أي 

اعت��داء عىل أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي 

خطر يهدد إحداها إمنا يهددها جميعاً. ونصت االتفاقية 

عىل اعتزام الدول األعضاء تعزيز التعاون العسكري فيام 

بينها، ورف��ع قدراتها الذاتية والجامعي��ة لتحقيق أعىل 

مستوى من التنسيق ملفهوم الدفاع املشرتك، واالستمرار 

يف تطوير قوات درع الجزيرة املش��رتكة، ومتابعة تنفيذ 

التامرين املش��رتكة، وإعط��اء أهمية لتأس��يس وتطوير 

قاع��دة للصناعة العس��كرية وتش��جيع القطاع الخاص 

لالستثامر يف هذا املجال.

ثانياً: االسرتاتيجية الدفاعية لدول مجلس التعاون

ش��كلت موافقة أصح��اب الجاللة والس��مو قادة دول 

مجل��س التعاون، يف الدورة الثالثني )الكويت، ديس��مرب 

2009( ع��ىل االس��رتاتيجية الدفاعي��ة ملجل��س التعاون 

ل��دول الخليج العربية، إنجازاً وخطوة مهمة عىل طريق 

بناء املنظومة الدفاعية املش��رتكة ملجلس التعاون. وقد 

حددت االس��رتاتيجية وفق��اً ملا تضمنت��ه، رؤية واضحة 

تعم��ل دول املجلس م��ن خاللها عىل تنس��يق وتعزيز 

تكامله��ا وترابطه��ا وتطوي��ر إمكانياته��ا للدف���اع عن 

سيادتها واستقرارها ومصالحها، وردع العدوان والتعاون 

ملواجه��ة التحديات واألزمات والكوارث من خالل البناء 

الذايت والعمل املش��رتك وصوالً للتكام��ل الدفاعي. كام 

أكدت االسرتاتيجية عىل األس��س والثوابت التي تنطلق 

منها، وحددت األهداف الدف�اعية االس��رتاتيجية وطرق 

ووس��ائل تحقيقها، إىل جان��ب تأكيده��ا أهمية إجراء 

التقييم االسرتاتيجي الشامل للبيئة األمنية االسرتاتيجية، 

والتهديدات االس��رتاتيجية والتحدي��ات واملخاطر بصفة 

دورية.

ثالثاً:القيادة العسكرية املوحدة

متشياً مع ما تش��هده مسرة مجلس التعاون من تطوير 

مس��تمر وس��عي حثيث نحو إقامة وحدة متامسكة يف 

مختل��ف املجاالت، فقد صادق املجلس األعىل يف دورته 

الثالثة والثالثني )مملكة البحرين، ديس��مرب 2012( عىل 

ق��رار مجلس الدفاع املش��رتك يف دورت��ه الحادية عرشة 

)الرياض، نوفمرب 2012(، بإنشاء قيادة عسكرية موحدة 

لدول املجلس واالنتهاء من دراسة مختلف جوانبها.ومع 

مطل��ع العام 2013، بدأت اللجان العس��كرية املختصة 

يف دراس��ة الجوانب القيادي��ة والتنظيمية واملالية لتلك 

القيادة، متهي��داً لرفعها إىل املجلس ال��وزاري ملراجعتها 

ورفع ما يراه بشأنها إىل مقام املجلس األعىل.

رابعاً: قوات درع الجزيرة املشرتكة

إن وجود قوات عسكرية مشرتكة لدول مجلس التعاون 

يُعترب أحد األسس املهمة إلنشاء منظومة دفاعية مشرتكة 

تهدف إىل توفر أمن دفاعي جامعي فاعل لحامية دول 

املجل��س، والدف��اع عن اس���تقاللها وحامي��ة مقدراتها 

ومكتسباتها، ويف عام 1982 كانت أوىل الخطوات املهمة 

لتش��كيل القوات العس��كرية املش��رتكة ل��دول مجلس 

التع��اون، حيث صدر قرار إنش��اء ق��وة درع الجزيرة، 

وأعقب ذلك القرار صدور العديد من القرارات لتطوير 

هذه القوة، مبا يتناس�ب مع املتغرات يف البيئة األمنية، 

ومصادر وأنواع التحديات، واملخاطر، والتهديدات التي 

ق��د تواجه دول مجل��س التعاون، لتصب��ح بحجم فرقة 

مش��اة آلية بكامل إس��نادها القت��ايل واإلداري. ويف عام 

2006 ت��م تطويره��ا إىل قوات درع الجزيرة املش��رتكة، 

وُعززت بجهد بح��ري وجوي وفقاً للمفه��وم العمليايت 

املعتم��د، وذلك لرفع كفاءتها القتالي��ة، مبا يكفل تنفيذ 

مهام التعزيز واإلس��ناد للقوات املسلحة الوطنية لدول 

مجلس التعاون بصورة كاملة، ويف عام 2009، تم تعزيز 

قوات درع الجزيرة املشرتكة بقوة تدخل رسيع. ويجري 

العم��ل حالياً عىل دراس��ة تطوير ق��وات درع الجزيرة 
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املشرتكة من حيث الحجم والتنظيم.

نة خامساً: االتصاالت املؤمَّ

نة  حظي موضوع إنش��اء ش��بكة اتصاالت عسكرية مؤمَّ

ومتطورة بني القوات املس��لحة ب��دول املجلس باهتامم 

خاص، وذلك س��عياً منه��ا إىل رفع الق��درات الجامعية 

ألنظمة القيادة والسيطرة وتبادل املعلومات فيام بينها. 

ويف دورته السادسة عرشة )مسقط، ديسمرب 1995( أقّر 

املجلس األعىل الدراس��ات املتعلق��ة مبرشوع االتصاالت 

نة والخطوات الرامية إىل ربط القوات املس��لحة يف  املؤمَّ

نة. دول املجلس بشبكة اتصاالت مؤمَّ

وبدأ التش��غيل الرسمي للمرشوع يف عام 2000، وتم 

إنشاء مكتب خاص إلدارته، وال شك أن شبكة االتصاالت 

نة تعد إحدى الدعائم الرئيس��ة لبناء  العس��كرية املؤمَّ

املنظومة الدفاعية املشرتكة.

وسعياً من دول مجلس التعاون لضامن مواكبة شبكة 

االتصاالت املؤمنة للتطورات املتسارعة يف مجال التقنية 

الرقمية واملعلومات، فإنه يجري بصفة مس��تمرة إدامة 

وتطوي��ر وإضاف��ة العديد م��ن الق��درات واإلمكانيات 

للش��بكة، باإلضافة إىل ربط وزارات الخارجية، ووزارات 

الداخلي��ة، والجه��ات األمنية ب��دول املجلس من خالل 

هذه الشبكة.

سادس��اً: ربط مراكز عمليات الق��وات الجوية والدفاع 

الجوي

يف عام 1997 وافق أصحاب الجاللة والس��مو قادة دول 

مجلس التع��اون، ع��ىل تنفيذ م��رشوع منظومة حزام 

التع��اون، وهو مرشوع مش��رتك لربط مراك��ز عمليات 

الق��وات الجوية والدف��اع الجوي يف القوات املس��لحة 

بدول املجلس. وتم تش��غيل املرحلة األوىل من املرشوع 

نهاية عام 2001، ويجري بصورة مستمرة إدامة وتحديث 

أجهزة التش��غيل ملنظومة حزام التعاون لتواكب التطور 

املتس��ارع يف مج��ال أنظمة الق��وات الجوي��ة والدفاع 

الجوي، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية.

س��ابعاً: الخدم��ات الطبية للعس��كريني التابعني لدول 

املجلس

يف ضوء قرار املجلس األعىل يف دورته التاس��عة )املنامة- 

ديس��مرب 1988(، ب��أن يعام��ل مواطن��و دول املجلس 

املقيم��ون والزائرون ألي دول��ة معاملة مواطني الدولة 

نفسها يف االس��تفادة من املراكز الصحية واملستشفيات 

العام��ة، فقد ص��ادق املجلس األعىل يف دورت��ه الثالثة 

والثالث��ني )املنامة- ديس��مرب 2012( ع��ىل قرار مجلس 

الدف��اع املش��رتك يف دورت��ه الحادية ع��رشة، باملوافقة 

عىل عالج منتس��بي القوات املس��لحة ل��دول املجلس 

وعائالته��م، املنتدب��ني يف مهام رس��مية، أو املش��اركني 

يف دورات تدريبي��ة يف الدول األعضاء يف املستش��فيات 

العسكرية لتلك الدول.

ثامناً: التامرين املشرتكة

تنفي��ذاً لتوجيهات أصحاب الجاللة والس��مو قادة دول 

مجل��س التعاون، بش��أن اتخاذ كل اإلج��راءات الالزمة 

لجع��ل القوات املس��لحة ب��دول املجلس أكرث تجانس��اً 

وتوافق��اً خ��الل تنفيذ العملي��ات املش��رتكة، فإنه يتم 

وبص��ورة دورية ووفقاً لربامج زمني��ة محددة، تخطيط 

وتنفيذ العديد من التامرين املشرتكة بني القوات الربية، 

والجوية والدفاع الجوي، والبحرية، ووحدات الخدمات 

الطبية، وقوات درع الجزيرة املشرتكة.

تاسعاً: اإلدارة والقوى البرشية

أوىل أصح��اب الجالل��ة والس��مو ق��ادة دول مجل��س 

التعاون،امل��وارد البرشي��ة وتنميتها وتدريبه��ا وتأهيلها 

اهتامماً خاصاً، ووجهوا باتخاذ كل اإلجراءات لتس��هيل 

تنق��ل الكفاءات العس��كرية واملدنية املؤهل��ة العاملة 

بالقوات املس��لحة يف دول مجلس التعاون، وإيجاد بيئة 

عمل مشرتكة. ولقد اعتمد مقام املجلس األعىل ملجلس 

التع��اون يف هذا املج��ال يف ع��ام 2010 النظام املوحد 

مل��د الحامية التأمينية للعس��كريني م��ن مواطني دول 

مجل��س التعاون، كام وافق يف عام 2011 عىل الس��امح 

باالستفادة من ذوي الخربات والكفاءات من العسكريني 

واملدني��ني املتقاعدين من مواطني دول املجلس للعمل 

يف املؤسس��ات والجه��ات الحكومية وش��به الحكومية 

ومؤسسات القطاع الخاص بدول املجلس األخرى.

عارشاً: مجاالت العمل العسكري األخرى

س��عياً من القوات املسلحة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربي��ة إىل جعل العمل العس��كري الخليجي 

املش��رتك أكرث توافق��اً وتكامالً، والعمل ع��ىل تعزيزه يف 

كل مجاالته، فقد تم اتخ��اذ عدد من الخطوات البناءة 

لتحقيق تلك األهداف، حيث ت��م توحيد ووضع آليات 

عمل مشرتكة لتبادل املس��اندة الفنية يف مجال اإلمداد 

والتموين والصيانة والتزويد الفني بني القوات املسلحة 

ب��دول املجلس، كام تم يف مج��ال البيئة وضع عدد من 

املفاهيم واألس��س الخاصة بتقريب السياسات البيئية، 

وتوحيد األنظمة والترشيعات وتعزيز القدرات الوطنية 

واإلقليمي��ة، وتنمي��ة امل��وارد البرشية، ورفع مس��توى 

الوع��ي البيئي للحفاظ عىل امل��وارد الطبيعية يف نطاق 

القوات املس��لحة ب��دول املجلس. ويف مج��ال التدريب 

والتعليم العس��كري، تم توحيد العديد من الكراس��ات 

وجود قوات 
عسكرية مشرتكة 

لدول جملس 
التعاون يُعترب أحد 

األسس املهمة 
إلنشاء منظومة 
دفاعية مشرتكة 

تهدف إىل توفري أمن 
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العس��كرية، ومناهج الدورات العسكرية، باإلضافة إىل 

تنظيم ووضع آليات االس��تفادة املتبادلة من اإلمكانات 

التدريبي��ة العس��كرية املتوافرة يف امل��دارس واملعاهد 

والكليات العس��كرية بدول املجلس. أما مجال الرياضة 

العسكرية فقد لقي دعامً كبراً خالل ثالثة عقود، وذلك 

إمياناً بأهمية تعزيز أوارص األخوة بني منتس��بي القوات 

املس��لحة بدول املجل���س، من خالل إقام��ة البطوالت 

واملس��ابقات، والدورات الرياضية بني منتس��بي القوات 

املسلحة بدول املجلس بصورة دورية•

املصادر:

- موقع األمانة العامة ملجلس التعاون   

لدول الخليج العربية عىل الرابط:

http://www.gcc-sg.org/index8409. 

html?action=Sec-Show&ID=49

- د. ظافر محمد العجمي، مقال   

بعنوان: مهام القيادة العسكرية الخليجية 

املوحدة، صحيفة الوطن، مملكة البحرين، العدد 

2578 عىل الرابط:

http://www.alwatannews.net/

ArticleViewer.aspx?ID=8rBcrZAeX4RLpPGt

yjubFQ933339933339

- تقرير إخباري منشور بصحيفة االتحاد،   

بتاريخ 14 ديسمرب 2013 عىل الرابط:

http://www.alittihad.ae/details. 

php?id=115985&y=2013

- نضال حمدان، تقرير بعنوان: القيادة   

العسكرية املوّحدة »درع« األمن الخليجي، صحيفة 

البيان اإلماراتية بتاريخ 14 ديسمرب 2013 عىل الرابط:

http://www.albayan.ae/one-world/

arabs/2013-12-14-1.2020500

- تقرير بعنوان: »قمة الخليج« تبدي   

استشعاراً باملوقف األمني يف املنطقة بإقرار قيادة 

عسكرية موحدة ورشطة مشرتكة، صحيفة الرشق 

األوسط، 12 ديسمرب 2013 عىل الرابط:

http://beta.aawsat.com/home/article/12854

- صحيفة األيام، مملكة البحرين، تقرير   

إخباري بعنوان: تقوي: القيادة العسكرية نواة الجيش 

الخليجي، منشور بتاريخ 13 ديسمرب 2013، عىل 

الرابط:

http://www.alayam.com/News/alayam/ 

Parliament/203741

- تقرير بعنوان: وزير الخارجية البحريني: 

القيادة العسكرية الخليجية لن تلغي »درع 

الجزيرة«.. و»االتحاد« سيُعلَن يف حينه، صحيفة الرشق 

القطرية، منشور بتاريخ 26 ديسمرب 2012 عىل الرابط:

http://www.alsharq.net.

sa/2012/12/26/646973

- جاسم الجاسم، مقال بعنوان: وتظل   

آمال الشعوب الخليجية معلقة بالوحدة، صحيفة 

الراية القطرية، بتاريخ 14 ديسمرب 2013 عىل الرابط:

http://www.raya.com/home/ 

print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-

122741d17432/0ed1e63b-fa52-48ba-9461-

5953072d1b6f

- تقرير بعنوان: ما الذي حملته القمة   

الخليجية التي اختتمت أعاملها يف الكويت اليوم؟، 

منشور عىل الرابط:

http://www.moqawamah.com/?a=content. 

id&id=17567

- نجيب الخنيزي، القمة الخليجية بني   

التحديات واالستحقاقات املشرتكة، موقع الحوار 

املتمدن، 27 ديسمرب 2009، عىل الرابط:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.

asp?aid=196857

- عبدالله بن بجاد العتيبي، مقال   

بعنوان"قمة الكويت: الحاجة لتأسيس جديد"، صحيفة 

الرشق األوسط، 15 ديسمرب 2013 عىل الرابط:

http://www.aawsat.com/leader.asp?section 

=3&issueno=12801&article=753907

- عبدالله خليفة الشايجي، مقال   

بعنوان: "يف الكويت قمة توافق أخرى"، موقع إيالف 

اإللكرتوين، بتاريخ 15 ديسمرب 2013، عىل الرابط:

http://elaphjournal.com/Web/

NewsPapers/2013/12/857873.html

- محمد خلفان الصوايف � مقال منشور   

بعنوان "كلية الدفاع الوطني واألمن الشامل" � 

صفحات وجهات نظر � صحيفة االتحاد بتاريخ 

9/1/2013

- خديجة عرفة محمد أمني، مفهوم األمن اإلنساين 

وتطبيقاته يف رشق آسيا، رسالة ماجستر، )جامعة 

القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية،فرباير 

.)2006

- السيد ياسني، كتاب "إعادة اخرتاع السياسة من 

الحداثة إىل العوملة"،)القاهرة: الهيئة املرصية العامة 

للكتاب، 2006(�

- أرشف عالم، أمن املعلومات واألمن القومي، 

)القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب،2007(.

العمل على توحيد 
ووضع آليات عمل 

مشرتكة لتبادل 
املساندة الفنية 
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بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com

امرأة ال تستحق نهايتها !!
قال عنها كارل ساغان مؤلف كتاب " الكون ": "إن هيباتيا هي آخر بريق لشعاع العلم من جامعة اإلسكندرية 

القدمية".

وهيباتيا هي ابنة "ثيون" أس��تاذ الرياضيات يف جامعة اإلسكندرية القدمية، وآخر عظيم من عظامئها، ُسّجل 

اس��مها بلوحة الخالدين ، وجاء بدائرة املعارف الربيطانية انها: فيلس��وفة مرصية وعاملة يف الرياضيات(، كانت 

هيباتيا تلقى محارضاتها يف جامعة اإلسكندرية ، وفاقت أهل زمانها من الفالسفة والعلامء عندما عينت أستاذة 

للفلسفة بهذه الجامعة ، وهرع لسامع محارضاتها عدد كبري من الناس ومن شتى األقطار النائية ، وكان الطالب 

يتزاحمون ويحتشدون أفواجاً إليها ومن كل مكان ، ولقبت يف الخطابات املرسلة لها" بالفيلسوفة" ، وإذا قامت 

برشح فلس��فة أرسطو أو أفالطون اكتظت القاعات برجاالت وأثرياء اإلسكندرية وأكابرها الذين كانوا يرتددون 

عىل مجالسها ويحرصون عليها ، خاصة وهى تعالج الكثري من املواضيع الشائكة وتثري األسئلة املعقدة مثل: من 

أنا ؟ ومن نكون ؟ وما الخري ؟ وما الرش؟ 

هذه الخلفية الصعبة المرأة من ذلك الزمان الس��حيق ، ناف��ذة الجامل ، باذخة الحضور، متوقدة العبقرية، 

ذات مكان��ة وحظوة ، تتفوق حني يحرض اآلخرون وتصري عمالق الجلس��ات حني يتقاطر الرجال، وتقول ما هو 

ممنوع وتدخل مناطق االلتباس املسكوت عنها يف املجتمع املتخفي وراء الدين واملترسبل يف مصالحه وعالقاته، 

هذه املرأة وأية امرأة أخرى تحاول أن تعيد روح هيباتيا للوجود سينظر إليها دامئاً كام نظر لهيباتيا بأنها روح 

رشيرة وثنية ، ويجب أن متوت!!

هك��ذا حك��م الكهنة  عىل حضور وعبقرية هيباتيا ، ألنها امرأة أوالً وألنها تحدت الرجال ثانياً وألنها تفوقت 

عليهم قبل كل شئ ، قالوا بأنها تنرش الفكر الوثني ، وبأنها تحرف أفكار الناس ، أما الرجل الذي هام بها عشقاً 

ورفضت��ه فقد اش��رتك يف دمها من حيث أراد أن يلع��ب دور البطل لكن خطته فش��لت ، فحني قرر أن يقنعها 

بالزواج س��اعد يف التأليب عليها يك يظهر بني الجموع املتكالبة لقتلها مقدماً نفس��ه يف صورة البطل املنقذ لكن 

ح��ني انطلقت رشارة الفتنة ضده��ا كان من الصعب اللعب عىل الرتاجيديا والدخول عىل الخط  بغباء عاش��ق 

انتهازي ، فحاول لكنه قتل يف خضم الجمع مستحقاً ميتته املشينة.

ففي أوائل شهرمارس سنة 415 للميالد، أيام الصوم الكبري، والطريق مظلم أشد الظالم ، وبالقرب من صحراء 

وادي النط��رون كان��ت  عربة يجرها حصانان رش��يقان تنهب األرض إىل غايتها وبداخله��ا الضحية، يلوح ضوء 

يوق��ف العرب��ة  وبضوء خافت يبدد الظالم يعرتض العربة جمع من الرهب��ان املنتظرين عىل الطريق منذ فرتة 

طويلة مبالبس س��وداء وقلوب أشد سواداً، ليهجموا عىل العربة وبوحشية يفتحون بابها، ويجذبون امرأة بارعة 

الجامل ، س��احرة الوجه من داخلها ، يجرونها جراً ويذهبون بها إىل كنيس��ة قيرصون، حيث تقدمت مجموعة 

منهم قامت بنزع ثيابها لتصبح عارية متاماً، ثم يتقدم أحد الرهبان ليقيدها  وبس��كني حاد  وقلب بارد ويد مل 

ترتعش لحظة  ذبحها كشاة ، ومل  يكتفوا ، بل عكف الرهبان عىل مهمة بالغة الغرابة ، وغري مسبوقة ، بتقطيع 

الجسد إىل أشالء مستمتعني ومنتشني مبا يفعلون !!!

ويف ش��ارع س��ينارون باألس��كندرية ذاك الزمان ، أوقدوا ناراً متأججة وقذفوا بأعضاء جس��دها ، ذلك أنهم 

كمس��يحيني متعصب��ني يف ذلك الزمان رأوا يف "هيباتيا" نواة البداي��ة  لفكر وثني خطري عرب ما تحمله من أفكار 

فلسفية، فكانت  نهاية بشعة ألمرأة ذات سرية عظيمة بحق •
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مل يعد األمن الوطني يرتكز عىل البعد العسكري بل أصبح يشمل 

كافة عنارص قوة الدولة )السياسية، االجتامعية، العسكرية، االجتامعية 

والتكنولوجية، واالقتصادية(، باإلضافة إىل العنارص غري املادية 

كاملعنويات والوالء واالنتامء والتالحم الوطني.

 إعداد:
د. صالح معايطة

الطاقــة البديلــة وضــرورة وضـع رؤيـــــــــــــــــة مستقبليــة لألمــن االقتصــــادي
 تنمية القطاعات االقتصادية وتنويع مصادر الدخل 

ش��هد العامل يف األعوام األخرية وضعاً ارتفعت فيه أس��عار 

النف��ط، ونش��أ هذا الوضع ع��ن مجموعة م��ن العوامل 

شملت: االضطرابات الجيوسياسية، وصعوبة الحصول عىل 

اإلمدادات النفطية، ومعوق��ات التكرير والطلب العاملي 

الش��ديد عىل الطاقة الذي تصدرته االقتصاديات اآلسيوية 

الرسيعة النمو، وقد أتاحت العوائد النفطية غري املسبوقة 

للدول املنتجة للنفط فرصة فريدة إلعادة بناء اقتصادياتها 

وإصالحها وتنويعها وتوحيدها، لكن التحديات الهائلة ما 

ت��زال تواجه ال��دول  املنتجة للنفط وهي تس��عى لتلبية 

الطلب العاملي بأس��عار مقبولة، بين��ا تدير احتياطياتها 

من النفط والغ��از بحكمة وعقالني��ة لتحافظ عىل أمنها 

االقتصادي عىل املدى البعيد.

إن األم��ن االقتص��ادي املس��تقبيل ال يتطل��ب تكامالً 

اقتصادي��اً عاملي��اً واس��راتيجيات نش��طة إلدارة مخاطره 

فحسب، وإمنا أيضاً دمج هذه األجندة ضمن إسراتيجيات 

تنمي��ة وطنية أوس��ع، وبخالف ذلك فق��د تضطر الدول 

بتضخي��م تكالي��ف التكيف واالس��تبدال الت��ي ميكن أن 
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الطاقــة البديلــة وضــرورة وضـع رؤيـــــــــــــــــة مستقبليــة لألمــن االقتصــــادي
 تنمية القطاعات االقتصادية وتنويع مصادر الدخل 

تنش��أ، فضالً ع��ن الضعف يف ترتيب أولويات السياس��ات 

الداخلي��ة األخ��رى. ويقترص األمر ع��ىل إمكانيات تكامل 

هذين الهدفني للسياسات )العوملة والتنمية الوطنية( وإمنا 

يتعداها إىل التعزيز املتبادل فيا بينها.

النفط وأهميته يف األمن االقتصادي
حس��ب تقديرات إدارة معلومات الطاق��ة األمريكية فإن 

االس��تخدام العامل��ي اليوم��ي للنفط وغريه من الوس��ائل 

سوف ينمو من املستوى الحايل عند 87 مليون برميل نفط 

يومي��اًَ إىل 97 ملي��ون برميل يومياً ع��ام 2015، وإىل 118 

مليون برميل يف اليوم عام 2030، فهذه التقديرات واألرقام 

تتطل��ب من جمي��ع ال��دول املنتجة واملس��تهلكة للنفط 

التفك��ري بوض��ع اس��راتيجيات متنوع��ة ومتكاملة لألمن 

االقتصادي واس��راتيجيات موازية للطاقة البديلة والطاقة 

املتجددة، م��ع عدم إغف��ال الصناعات املوازية كس��لعة 

إسراتيجية وربط كل هذه املعطيات بالناتج الوطني وهذا 

ما يعزز األمن االقتصادي، وأعتقد أن هذا ما تقوم به اآلن 

معظم دول الخليج وعىل رأس��ها دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة والتي تش��كل ثاين أكرب اقتص��اد خليجي وعريب، 

حيث تُ��درك دول مجلس التع��اون الخلي��ج العربية أنه 

ستحدث تحوالت وتغريات نوعية يف ميزان الطاقة العاملي 

والت��ي من ضمنه��ا )إزاحة النف��ط من قمة اله��رم حالياً 

لصال��ح املصادر املتجددة والطاق��ة البديلة، كا أُزيح من 

قبله الفحم الحجري، وعىل هذا األس��اس فإن معظم دول 

مجلس التع��اون بدأت تعمل يف الوقت الحارض باتجاهني 

متزامن��ني: األول هو العمل عىل تنويع مصادر الدخل من 

خالل تنمية القطاعات غري النفطية، إال أنه يُشكل هاجساً 

لكافة هذه الدول، ويف نفس الوقت تس��عى دول مجلس 

التعاون وبكثافة أكرب لتطوير مصادر الطاقة البديلة وذلك 

ضم��ن اس��تعداداتها ملرحلة ما بعد النف��ط، ففي غضون 

أربع س��نوات س��تبدأ محطات الطاقة النووية بالعمل يف 

إنتاج الطاقة الكهربائية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وذلك إىل جانب عمل محطات الطاقة الشمسية ما ميّكن 

دول��ة االم��ارات العربية املتحدة من تلبي��ة جزء كبري من 

تسعى دول اخلليج 
لتطوير مصادر 

الطاقة البديلة وذلك 
ضمن استعداداتها 

ملرحلة ما بعد 
النفط
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احتياجاتها من الطاقة من مصادر بديلة، وهذا س��ينعكس 

إيجاب��اً ع��ىل الناتج الوطن��ي، وبعد 3 س��نوات من ذلك 

التاريخ ستسري السعودية عىل الطريق نفسه، حيث ستبدأ 

العمل مبحطات الطاقة النووية يف عام 2020 ليتزامن معها 

عمل محطات الطاقة الشمسية، ما سيؤدي إىل أن تتمكن 

الس��عودية من تلبية ما نس��بته 50 % من احتياجاتها من 

الطاق��ة واملياه بالطاق��ة النووية واملتج��ددة بحلول عام 

2032، لتتبعها قطر وبقية دول املجلس يف فرة الحقة.

لتحقي��ق األم��ن االقتص��ادي  يف ع��رص العوملة فعىل 

جميع الدول االس��تمرار يف عملية التحول التي بدأتها من 

اقتصاديات القطاع الع��ام إىل اقتصاديات القطاع الخاص، 

وكذلك التح��ول من االقتصاديات املغلقة إىل االقتصاديات 

األك��ر انفتاح��اً، وأخرياً التح��ول من اقتصادي��ات متقلبة 

يهيمن عليها النفط إىل اقتصاديات أكر استقراراً وتنوعاً.

مفهوم ونظرية األمن االقتصادي
يُع��د مفه��وم األم��ن االقتصادي م��ن املفاهي��م الحديثة 

نس��بياً يف الفكر السيايس االسراتيجي بصورة عامة والفكر 

العريب بص��ورة خاصة. إذ إنه مل يُط��رح عربياً إال يف بداية 

الثانين��ات، ولعل ذلك يرجع إىل هيمن��ة تاريخية للبعد 

العسكري عىل مفهوم األمن القومي.

يف الواق��ع ف��إن نظرية األمن االقتصادي ش��أنها ش��أن 

النظري��ة االقتصادية تواج��ه تحديات متج��ددة تفرضها 

عملي��ات التط��ور التكنولوج��ي وتطبيقاته��ا االقتصادية 

وعوام��ل النمو االقتصادي، وأس��اليب االس��تخدام ونظم 

االستثار والتشغيل، األمر الذي يتطلب منا باستمرار بذل 

جهود مكثفة وهادفة لتطوير وس��ائل التحليل االقتصادي 

وبالتايل تطوير النظرية االقتصادية التي تعزز مفهوم األمن 

االقتصادي للدولة يف بيئة دولية عاصفة ومتغرية كالعوملة 

وح��روب املوارد واألزم��ات املالية العاملي��ة، واالحتكارات 

واالستقطابات، وغريها من التحديات والتي تُشكل عوامل 

ضغط كبرية عىل األمن االقتصادي للدولة.

ونتيجة لذلك بدأ التفكري جدياً بالبحث عن األس��اليب 

والتدابري التي تس��اعد عىل تجنيب االقتصاديات الوطنية 

مخاطر االبتزاز والضغ��وط االقتصادية ومحاوالت الهيمنة 

االقتصادية التي س��تؤدي أحيان��اً إىل التأثري عىل القدرات 

العس��كرية للدول��ة، إضافة إىل التأثري أيض��اً عىل الجانب 

الس��يايس والعالقات ب��ني الدول، األمر ال��ذي دفع بدوره 

املفك��رون االس��راتيجيون إلي��الء أهمي��ة ك��ربى للبع��د 

االقتص��ادي يف عملي��ة التخطيط لحاية األم��ن الوطني، 

وبذل��ك ب��دأ الحديث ع��ن أهمي��ة التنمي��ة االقتصادية 

وضان األمن االقتصادي كركن أس��ايس م��ن أركان األمن 

الوطن��ي، وع��ىل خلفية م��ا تق��دم أنتقل مفه��وم األمن 

م��ن مجرد كونه قضية عس��كرية محض��ة إىل كونه قضية 

مجتمعية ش��املة تتعلق باالقتصاد والغذاء واملاء والتنمية 

والسياس��ة والثقاف��ة، وذلك لتمكني وتعزي��ز عنارص قوة 

الدول��ة الداخلية والخارجية، وهذا ما قد أش��ار له روبرت 

ماكنارا وزير الدفاع األمرييك األسبق ورئيس البنك الدويل 

سابقاً يف كتابه املعنون )بجوهرة األمن( قائالً: "األمن ليس 

ه��و املعدات العس��كرية وإن كان يتضمنها، وليس القوة 

العسكرية وإن كان يتضمنها، وليس هو النشاط العسكري 

وإن كان يتضمن��ه. إن األمن هو التنمية، ومن دون تنمية 

ال يوجد أمن والدول النامية التي ال تنُمو ببساطة ال ميكن 

أن تظ��ل آمنة". ونتيج��ة لهذا التح��ول يف املفهوم الدويل 

لألمن الوطني أو القومي هذا من جهة، ونتيجة التحديات 

االقتصادي��ة املتفاقمة واملتجددة باس��تمرار التي تواجهها 

الدول النامية يف منطقة الرشق األوس��ط ويف قارة أفريقيا 

أيض��اً من جهة أخ��رى، وعىل خلفية تهدي��د بعض الدول 

الغربية بإمكانية اس��تخدام س��الح الغذاء مبواجهة سالح 

النفط الذي استخدم عام 1973 اتجه بعض االسراتيجيون 

العرب لطرح مس��ألة األمن االقتصادي وكان قد ظهر ذلك 

رس��مياً ألول م��رة يف قمة ع��ان 1981، حي��ث تضمنت 

وثائ��ق القم��ة االقتصادية رس��مياً توصي��ات ومقرحات 

تس��تهدف العمل ألجل تحقيق األم��ن االقتصادي العريب 

كجزء أسايس من األمن القومي العريب الشامل وكرشط من 

رشوط��ه، ورغ��م أن نظرية األمن التي س��ادت طوال فرة 

الحرب الباردة قد تطورت لجهة تضمينها أبعاداً ومضامني 

اقتصادية جديدة تجاوزت بها األمن باملفهوم التقليدي أي 

كقضية عسكرية، إال أنها بقيت بكل اتجاهاتها تنطلق من 

ثوابت ومفاهي��م مل تتبدل طوال تلك املدة، ولعل أبرزها: 

نظام دويل يقوم عىل نظام ثنايئ القطبية، وظهور السيادة 

املطلقة للدولة عىل مواردها وإمكاناتها من خالل االحتكار 

واملصادرة والتأميم.

إن مصطلح األم��ن االقتصادي القومي )الوطني( كجزء 

من منظومة األمن القومي بصورة عامة، هو مصطلح جاء 

يف سياق معطيات وتطورات تاريخية معينة، كانت الدولة 

القومية )القومية باملعنى االقتصادي والسيايس( تُعُد العباً 

اسراتيجياً يف رسم السياسات الدولية.

وبصورة خاصة عىل املستوى االقتصادي علينا أن نطرح 

الس��ؤال التايل: م��اذا يعني وكيف ميك��ن أن يكون األمن 

االقتص��ادي يف ظروف العوملة التي تفرض ذاتها كمنظومة 

عاملية؟.

انتهاء فرتة االحتكار تحت رضبات العوملة السياسية واالقتصادية التي حررت األسواق العاملية

منو االستخدام العاملي اليومي للنفط يدعو لرضورة وضع اسرتاتيجية لألمن االقتصادي

78

استراتيجيات

|  العدد 505  |  فرباير 2014  |



الشركة المتعددة الجنسيات

هي رشك��ة ملكيته��ا تخضع لس��يطرة جنس��يات 
متعددة كام يتوىل إدارتها أش��خاص من جنس��يات 
متعددة ومتارس نش��اطها يف ب��الد أجنبية متعددة 
عىل الرغم من أن إسرتاتيجياتها وسياساتها وخطط 
عمله��ا تصم��م يف مركزها الرئييس ال��ذي يوجد يف 
دول��ة معينة تس��مى الدولة األم، إال أن نش��اطها 
يتج��اوز الحدود الوطنية واإلقليمي��ة لهذه الدولة 
وتتوس��ع يف نش��اطها إىل دول أخرى تسمى الدول 

املضيفة.
وتعتمد ه��ذه الرشكات يف أنش��طتها عىل س��وق 
متعدد ال��دول، وقراراتها ذات طابع دويل وعاملي، 
ولهذا فهي تكون رشكات متعددة الجنسيات، حيث 
تتع��دى القوميات، ذلك ألنها تتمتع بقدر كبري من 
حري��ة تحريك ونقل املوارد ومن ثم عنارص اإلنتاج 
من رأس امل��ال والعمل فضالً عن املزايا التقنية أي 
نقل التكنولوجيا بني الدول املختلفة وهي مستقلة 
يف ه��ذا املجال عن القومي��ات أو فوق القوميات، 
وهي بالتايل تس��اهم ومن خ��الل تأثريها يف بلورة 
خصائص وآليات النظام االقتصادي العاملي الجديد 
والتأكيد عىل عامليته وتعد من العوامل األساس��ية 
يف ظه��ور العوملة، وم��ن أهم س��امتها أنها تعدد 
األنش��طة التي تش��تغل فيه��ا دون أدىن رابط بني 

املنتجات املختلفة.

تداعيات وتطورات
حصلت تط��ورات دولية مهمة كان له��ا نتائج وتداعيات 

كبرية عىل النظري��ة االقتصادية بصورة عامة وعىل مفهوم 

األمن االقتصادي بصورة خاصة، ولعل تلك التداعيات تربز 

بصورة واضحة من خ��الل قوانني منظومة العوملة وآليات 

عملها الرئيسية التالية:

• العومل��ة األمنية: لق��د كان لغياب االتحاد الس��وفييتي 

)س��ابقاً( تداعيات ونتائ��ج مهمة عىل العالق��ات الدولية 

وميزان الق��وة الدولية والقدرة ع��ىل املقاومة والردع، إذ 

أدى ذل��ك إىل إعادة تكوين هيكل جديد للقوة يقوم عىل 

قاعدة مرك��ز وأطراف، وأفرز معه ثالث ظواهر أساس��ية 

هي: هدوء يف إطار التهدي��دات املرصودة، احتال ظهور 

تهديدات غري مرصودة كتهدي��دات اإلرهاب بعد أحداث 

11 س��بتمرب 2001، انش��داد األمن الوطني للدول واألمن 

القوم��ي للتكتالت القومي��ة، واألمن اإلقليم��ي للتكتالت 

اإلقليمية وكل هذا كان يسري باتجاه األمن الدويل املركزي.

• العومل��ة االقتصادية: وتجلت آثاره��ا بصورة واضحة يف 

مختلف نواحي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتاعية، 

حيث عززت الهيمن��ة املتزايدة للمعرف��ة يف إنتاج الروة 

وهبوط قيمة املصادر أو امل��وارد املالية التقليدية، إضافة 

إىل ث��ورة الجين��ات والهندس��ة الوراثي��ة عىل املس��توى 

االقتصادي التي أصبح له��ا األثر الكبري والفعال من خالل 

فتح اآلفاق واالحتاالت عىل إنتاج غذاء ومنتجات ُمعًدلة 

وراثياً وبكلفة منخفضة جداً ذات قدرة تنافس��ية كبرية يف 

األسواق الدولية.

عىل ض��وء ما تق��دم تبني لن��ا وبوض��وح أن فرضيات 

ومفاهي��م وثواب��ت نظرية األمن االقتص��ادي التي كانت 

قامئة طوال فرة الحرب الباردة، واملتمثلة بثنائية القطبية 

يف النظ��ام االقتصادي والس��يادة االقتصادي��ة للدولة عىل 

املوارد واألس��واق والقدرة عىل التدخل واالحتكار وامتالك 

املوارد اإلس��راتيجية قد انتهت كلياً تحت رضبات العوملة 

السياس��ية واالقتصادية التي تسري برسعة فائقة يف تحرير 

األس��واق العاملي��ة، وتحطيم األس��وار االقتصادية وأنظمة 

الحاي��ة والرقابة من خ��الل تبني بني��ة تنظيمية دولية 

جدي��دة وظهور دور متعاظم ومؤثر لالعبني اس��راتيجيني 

ج��دد مث��ل: )ال��رشكات املتع��ددة الجنس��يات، والبنك 

ال��دويل، وصن��دوق النقد ال��دويل( األمر ال��ذي يعني أن 

األم��ن االقتصادي للدول س��يواجه مزيد م��ن التحديات، 

ما يتطل��ب من املخطط االس��راتيجي مزيد من التفكري 

بالبدائ��ل والخيارات، بس��بب أن هناك تغي��رياً يف طبيعة 

االقتصاد لجهة إحالل اقتصاد جديد موارده األساسية هي: 

املعلومات واملعارف واألفكار، وهذا بدوره يفرض مفهوماً 

جديداً لألم��ن االقتصادي يتمثل مبدى ق��درة الدولة عىل 

امت��الك التقني��ات الحديثة واملتط��ورة وتوظيفها لغايات 

اقتصادية وغ��ري اقتصادية. ولو أخذن��ا الواقع االقتصادي 

الع��ريب نجده يع��اين من تحدي��ات كبرية وكث��رية أهمها: 

النمو واملوارد االقتصادية املتاحة ال تتناس��ب مع معدالت 

النمو السكاين املتزايدة يف الوطن العريب، ما يجعل األمن 

االقتصادي العريب يف مواجهة تحديات وتهديدات مختلفة 

قد تؤثر عىل األمن الوطني الش��امل، ولهذا فإن تأس��يس 

نظري��ة أمن اقتص��ادي عريب جديد يج��ب أن تنطلق من 

فرضيات ومفاهيم مختلفة لعل أبرزها:

• وج��ود قطب اقتصادي دويل وحي��د مهيمن وقادر عىل 

فرض رشوطه، وميتلك مفاتيح التقدم العلمي والتكنولوجي 

يف املدى املنظور واملتوسط.

• طبيعة الخالف واالخت��الف مع الغرب محكوم بأهداف 

اقتصادية بالدرجة األوىل، ونظام اقتصادي عاملي )عوملي( 

محكوم مبنطق الليربالية واقتصاديات األسواق املفتوحة.

• دور فاع��ل ومؤثر لعدد من الالعب��ني القدامى والجدد 

مث��ل )البنك ال��دويل، وصندوق النقد ال��دويل، وعدد من 

التكت��الت االقتصادي��ة العمالقة التي ظه��رت يف جنوب 

ورشق آسيا، ومنظمة التجارة العاملية(.

• عالقة أي دولة مع الخ��ارج ال تقوم أحياناً عىل االعتاد 

واالعت��اد املتبادل بل تقوم عىل أس��اس املصالح والتبعية 

املركبة والش��املة، وهذا يعن��ي أن طروحات األمس فيا 

يتعلق باألم��ن الوطني االقتصادي )طروحات الس��تينات 

والس��بعينات(، والوس��ائل املس��تخدمة وامل��وارد مل يعد 

باإلم��كان االعت��اد عليه��ا بش��كل أس��ايس يف معادالت 

واس��راتيجيات ما بعد 1990، وه��ذا يعني رضورة تجنب 

املواجهة املبارشة والعمل البتكار وسائل غري مبارشة.

يف ه��ذا اإلطار ن��رى أن األمن االقتص��ادي هو مفهوم 

نس��بي يف الزمان واملكان، لذا علينا دامئاً أن نعمل لضان 

رشوط الحد األدىن من خ��الل تنفيذ مجموعة من الربامج 

واالستحقاقات االقتصادية عىل مستويني:

• عىل املس��توى الوطني /املحيل: عىل هذا املستوى يجب 

تكثيف االستثار يف العنرص البرشي، والعمل الجاد إلعادة 

تأهيل قوة العمل التقليدية ونرش وتنفيذ برامج وسياسات 

توعية تهدف إىل تخفيض معدالت النمو السكاين.

• عىل املس��توى اإلقليمي/الدويل: توس��يع آفاق التكامل 

والتع��اون االقتصادي واالع��راف املتبادل بح��ق الوجود 

واملصال��ح، ومعالجة الصعوبات وتذليل العقبات، وتطوير 

البنى التحتي��ة يف أنظمة االقتصاد واالتص��االت مبا يخدم 

أهداف األمن الوطني.

ختاماً أس��تطيع القول أن األم��ن االقتصادي يعترب أحد 

مرتك��زات األمن الوطني الش��امل للدول��ة، وهذا يتطلب 

تأس��يس فه��م عمي��ق لطبيع��ة العالق��ة العضوي��ة بني 

مقوم��ات االقتصاد الوطني وقضايا األمن والدفاع للوصول 

إىل تصميم السياس��ات وتأث��ري السياس��ات الحكومية يف 

اتجاه��ات االقتص��اد الوطن��ي، وعالقة االقتص��اد بالقرار 

االسراتيجي الوطني. باإلضافة إىل تحليل البيئة االقتصادية 

الدولية واإلقليمية واملؤسسات االقتصادية الدولية وأثرها 

عىل االقتصاد الوطني للدولة، إضافة إىل تحليل التحديات 

االقتصادية والعالق��ة التبادلية بني التنمية واألمن والدفاع 

الوطني•

املصادر:

- مجلة املستقبل العريب / دور الدولة يف   

التنمية االقتصادية /عاطف قربيص.  

- مجلة املستقبل العريب /تحديات األمن   

االقتصادي /محمد األطرش. 

- دراسات وأبحاث شخصية /كلية الدفاع   

الوطني االردنيه. 

- مركز اإلمارات لألبحاث والدراسات   

االسراجيه / ندوات وورشات عمل.     

لتحقيق األمن 
االقتصادي يجب 

التحول من 
االقتصاديات املغلقة 
إىل االقتصاديات األكرث 

انفتاحًا واستقرارًا 
وتنوعًا
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تهدف خطط إدارة األزمات  

إىل املساعدة يف الحد من 

وتقليل التأثريات السلبية 

للحوادث واألزمات عىل األفراد 

والبيئة واملمتلكات ورسيان 

العمل بانتظام يف املواقع التي 

تتعرض للحوادث املفاجئة 

وذلك عن طريق وضع أسس 

االستعداد والتعامل مع 

األزمات ويجب أن يتميز 

الهيكل التنظيمي املعد 

ملواجهة األزمات باملرونة 

ليك يتالءم مع مختلف أنواع 

األزمات املحتمل حدوثها. 

 إعداد:
إسماعيل عبدالرحيم 
احلوسني
خبري بيئي بحري

كيـــف تـــدار األزمـــات
االستعداد لتعامل مع األزمة حال حدوثها وتوزيع األدوار على فريق إدارة األزمة

تعريف األزمة
تع��رف األزم��ة عادة ع��ى أنها ح��دث مفاج��ئ يهدد 

املصلحة القومية ينش��أ يف ظل ضيق الوقت وعدم توافر 

اإلمكانيات ناش��ئ عن اختالف وجه��ات النظر أو وقوع 

كوارث طبيعية، وتس��تخدم قوى الدول��ة كلها أو بعضها 

ملوجهتها من خالل حل توفيقي قهري أو إجراءات عاجلة 

يف حال��ة الكوارث الطبيعية امله��ددة للمصلحة القومية، 

وميكن كذلك تعريف األزمة عى أنها الحدث الذي ينتج 

عن��ه تهديد للكي��ان أو الجهة أو حي��اة األفراد ويتطلب 

اتخ��اذ إجراء رسيع نظرا لضيق الوقت باإلضافة إىل ندرة 

املعلومات وعدم االستعداد ملواجهته.

وعادة ما يتكون هذا الهيكل من عدد من مجموعات 

العمل التي يتم تش��كليها مس��بقا والتي يقوم كل منها 

بتنفيذ دورة ومس��ؤولياته املحددة بخطة إدارة األزمات. 

وليس من املطلوب أن تتح��رك كل املجموعات ملواجهة 

أي��ة أزم��ة بل يج��ب أن تعم��ل املجموع��ات املطلوبة 

ملواجه��ة أزمة محددة تبع��ا ملواصفات وخصائص األزمة 

واملهم ه��و تدريب وإعداد جميع املجموعات وتعريفها 

بدورها وتدريبها عليه حتى تصبح جاهزة تبعا ملعطيات 

وتطورات األزمات التي تحدث.

مفهوم إدارة األزمات
يشتمل مفهوم إدارة األزمات عى الفكر واألساس العلمي 

الذي يتم به تناول األزمة وتحليلها وتقييمها اعتامدا عى 

مجموع��ة املعلوم��ات والقدرات والخ��رات التي تتمتع 

بها مجموعة اتخاذ القرار الختيار انس��ب االسرتاتيجيات 

ملواجه��ة األزمة وإدارتها بطريق��ة فعالة تؤدي إىل رسعة 

إنهائها. واصط��الح إدارة األزمات قد ظهر من خالل علم 

اإلدارة حيث يس��تخدم للتعبري عن أس��لوب إنجاز املهام 

العاجلة والح��وادث املفاجئة عن طري��ق قرارات غرف 

العملي��ات والطوارئ. وإدارة األزمات بوجه عام تش��مل 

النواحي السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتامعية 

والبيئية وغريها من مجاالت الحياة.

االسرتاتيجية العامة ملواجهة األزمات: 
تعتمد مواجه��ة األزمات عى تجنب ح��دوث األزمات، 

واإلع��داد املس��بق إلدارة واحت��واء األزم��ات، ومراقب��ة 

ومتابعة وتقييم األزمات حسب ظروف كل منها واحتواء 

األزمات، وكذلك معالجة ومواجهة األزمات.

متطلبات اإلعداد ملواجهة األزمات 
حرص املوارد )األفراد واملعدات وغريها( املطلوبة ملواجهة 

األزمة وتس��جيلها يف خطة إدارة األزم��ات بكل دقة مع 

بي��ان حالتها أثناء حدوث األزمة، وتعريف املش��اركني يف 

تنفيذ الخطة باملوارد املتاحة وتعريفهم بدورهم واألدوار 

األخ��رى التي قد يقوم بتنفيذه��ا جهات أخرى، و إعداد 

خط��ة لالتصاالت بني جميع الجهات املش��اركة يف تنفيذ 

خط��ة إدارة األزمات وكذلك خطة اتصاالت داخل الجهة 

الواحدة بني جميع األفراد املنوط بهم تنفيذ الخطة، وأن 

يتم تدريب جميع األفراد املشاركني يف تنفيذ الخطة عى 

األداء األمثل ملس��ؤولياتهم ودورهم وكذلك تعرفهم عى 

الخطة كاملة، وأخرياً إعداد دليل بخطوات وطريقة تنفيذ 
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املهام واألعامل املختلفة التي يتطلبها تنفيذ الخطة.

لرسعة االستجابة بكفاءة ملواجهة أية أزمة
 ينبغي ضامن وجود نقطة اتصال تعمل 24 ساعة لتلقي 

البالغ��ات واملعلوم��ات عن أية أزمة تح��دث، والحصول 

ع��ى املعلومات املتاحة عن األزمة وتقييمها، والتنس��يق 

مع الجهات املش��اركة يف تنفيذ الخط��ة، ومتابعة تنفيذ 

الخطة وتطوير األداء أوال بأول طبقا للمعلومات املتوافرة 

واإلمكانيات وامل��وارد املتاحة، وتوثيق وتس��جيل جميع 

املعلوم��ات عن األزمة وطرق وكيفية مواجهتها بكل دقة 

حتى ميكن تحليلها واالستفادة منها فيام بعد.

مميزات األزمة 
 التهديد، واملفاجأة، وضيق الوقت.

أمثل��ة كثرية ألزمات الت��ي تحدث يف املناطق 
الساحلية 

تلوث بيئي وخاصة انس��كاب الب���رتول يف السواح��ل، و 

تهديد بوج��ود متفج��رات، وانفجار،وترسب كيمي���ايئ، و 

حريق هائل، وتفتيش األمراض، وتخريب، وغرق س��فينة، 

وانفجار أنابيب تحت سطح مياه البحر، وحوادث السفينة 

والناقالت، ووجود مواد مشعة.

خطوات التعامل مع األزمة
هناك ع��دة خطوات تحكم أس��لوب التعامل العلمي مع 

األزمة وإدارتها، وميكن تلخيص هذه الخطوات فيام ييل:

• تقدي��ر حال��ة األزم��ة: وذل��ك مبعرف��ة أس��باب األزمة 

ومعطياتها واحتامالت تطورها.

• تحلي��ل حال��ة األزم��ة: ويعتمد عى مقايي��س وأدوات 

التحليل املستخدمة مثل: تحليل العوامل املساعدة إليجاد 

األزم��ة وتأثريها ع��ى حالة األزمة واس��تمرارها، و تحليل 

الخطر واألثر الس��لبي الناش��ئ عن األزم��ة وكذلك أرضار 

استمرارها بدون مواجهة، ويف إطار املعلومات املتوفرة عن 

األزم��ة وتحليلها يتم اقرتاح حل��ول جزئية أو كلية وكذلك 

بدائل مختلفة للتعامل مع األزمة.

• التخطي��ط العلم��ي للتدخ��ل يف األزم��ة: ويتم يف هذه 

املرحلة وض��ع االس��رتاتيجيات والخطط وتجهي��ز املوارد 

املتاحة ملواجهة األزمة والتص��دي لها، وذلك بالرجوع إىل 

االسرتاتيجيات املعدة مسبقا بعد إجراء التعديالت الالزمة 

حتى تتناسب مع الظروف الخاصة باألزمة املراد مواجهتها.

مراحل إدارة األزمة
مرحل��ة م��ا قبل األزمة مب��ارشة: وهي املرحل��ة التي تنبأ 

بق��دوم أو وقوع أزم��ة وتتطلب ه��ذه املرحلة عدد من 

اإلج��راءات واالس��تعدادات منه��ا: جم��ع املعلومات، و 

التنبؤ، والتام��ني، والحامية، ووضع الخطط والبدائل لقرار 

املواجهة، وتشكيل فريق إدارة األزمة.

وميكن أن تنقسم مرحلة ما قبل األزمة مبارشة إىل:

• اإلنذار املبكر ومظاهر احتامل بدء أزمة.

• االس��تعداد للتعامل م��ع األزمة حال حدوثه��ا وتوزيع 

األدوار عى فريق إدارة األزمة.

مرحلة التعامل مع األزم��ة: ويبدأ فيها فريق إدارة األزمة 

تطبيق الخطط املعدة مس��بقا ملواجهة األزمة بهدف منع 

األرضار والحد منها.

مرحل��ة ما بع��د األزمة مبارشة: ويتم فيه��ا احتواء وعالج 

اآلث��ار الناجم��ة عن وق��وع األزمة واس��تخالص الدروس 

املستفادة وميكن أن تشتمل عى:

مرحلة اس��تعادة النش��اط: حتى تع��ود الحالة إىل ما 

كانت عليه قبل وقوع األزمة.

مرحل��ة التفهم: يتم يف ه��ذه املرحلة إع��ادة التقييم 

لالزم��ة والطرق الت��ي اس��تخدمت ملواجهتها م��ن كافة 

النواحي وذلك لتجنب السلبيات يف املستقبل وعند وقوع 

أزمات مامثلة.

طرق التعامل مع األزمات الداخلية:
• الط��رق التقليدي��ة: وهذه الطرق ال ت��ؤدي إىل مواجهة 

األزمة بالطريقة املناسبة.

• الط��رق غ��ري التقليدية: وهذه الطرق ق��د تعطي نتائج 

افض��ل م��ن الط��رق التقليدية، وم��ن أهم الط��رق غري 

التقليدي��ة، طريقة فري��ق األزمات، وطريق��ة االحتياطي 

التعبوي، وطريقة املش��اركة الدميقراطية، وطريقة احتواء 

األزم��ة، وطريقة تصعيد األزمة، وطريقة تفريغ األزمة من 

مضمونها، وطريقة تفتيت األزم��ة، وطريقة تدمري األزمة 

ذاتيا م��ن الداخل، وطريقة الوف���رة الوهمي���ة، وطريقة 

تحويل املسار.

أدوات إدارة األزمات
ميكن القول ب��ان هناك مجموعتني م��ن األدوات املمكن 

استخدامها يف إدارة األزمات وهي:

• األدوات الوصفي��ة أو غ��ري الكمية: مث��ل غرف عمليات 

إدارة األزمات – نظم االتصال – نظم املعلومات وتخزينها 

– اإلعالم – أدوات النقل والحركة – املعدات وغريها.

• األدوات الكمي��ة للتعام��ل م��ع األزم��ة: مث��ل بحوث 

العمليات – املحاكيات – متثيل األدوات وتقدير النتائج – 

تتابع وتسلسل القرارات.

مناهج تحليل األزمات
إن التحلي��ل ع��ى أس��س علمي��ة وتقني��ة اعت��امدا عى 

معلومات دقيقة هو أساس التعامل مع األزمات املختلفة 

واملناهج املستخدمة يف هذا الشان هي:

• املنه��ج الوصف��ي التحلييل: يتم من خالل��ه التحليل  يف 

ضوء م��ا وصلت إليه األزم��ة وتحديد معطياته��ا وآثارها 

وتوصيفها وتوقعات تطورها.

• املنه��ج التاريخي: التعام��ل مع األزمة تبع��ا لتطوراتها 

التاريخية.

• منه��ج النظم: ينظ��ر إىل األزمة عى أنه��ا نظام يحتوي 

عى مجموعة من األجزاء املرتابطة ويجب يف هذه الحالة 

التعامل مع النظام مبختلف العمليات واألنشطة مبا يؤدي 

إىل تحقي��ق الهدف وعادة ما يحت��وي النظام عى بيانات 

األزمة )املدخالت( والعمليات واألنشطة )نظام التشغيل( 

والنتائ��ج واآلث��ار )مخرجات النظ��ام( والرقاب��ة والوقاية 

)التغذية املرتدة(.

• املنه��ج البيئ��ي: يعتمد هذا املنهج ع��ى تفهم وتحليل 

عنارص ومكونات البيئة الت��ي حدثت فيها األزمة وخاصة 

تقدي��ر العنارص التي ميكن التحك��م فيها واألخرى التي ال 

ميكن التحكم فيها.

• منهج دراس��ة الحال��ة: اعتبار كل أزمة كحالة مس��تقلة 

يجب التعامل معها بصورة مستقلة.

• منهج الدراسة املقارنة: يتم يف هذا املنهج االستفادة من 

نتائ��ج تقييم الح��وادث املامثلة والت��ي حدثت يف املايض 

واالستفادة من نتائجها اإليجابية وتجنب السلبيات.

• منهج الدراس��ة املتكاملة: يعتمد عى اس��تخدام جميع 

املناهج السابق ذكرها•
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دور اإلعـــالم العسكري يف وقــــت احلــرب
انعكاس بالقلم والصوت والصورة لساحات القتال

لإلعالم العسكري رسالة غايتها هي توعية الفرد، جندياً كان أم مدنياً، وتثقيفه عسكرياً، وتقوية ثقته 

يف قواته املسلحة، وتعميق شعوره باالنتامء واإلحساس باملسؤولية. ومع تطور وسائل وأدوات الرصاع 

املسلح، مل يعد مرسح العمليات مقصوراً عىل رقعة محددة من األرض، بل أصبح يشمل كل أجزاء 

الدولة، ومن هنا كان عىل اإلعالم العسكري عند اندالع الحرب أن ينقل بالصوت والصورة كل ما يدور، 

سواء يف ساحة القتال، أو عىل الساحات السياسية واالقتصادية واالجتامعية، ومن ثم أصبح أداة هامة 

من أدوات الحرب، كام زاد حجم املهام امللقاة عليه فأصبح مسؤوالً عن نقل كل ما يدور من أحداث 

داخل مناطق الرصاع، سواء عىل الجبهة أو يف عمق الدولة.

 
إعداد:
 د. سامية حممد عزت
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ويلعب اإلعالم العسكري دوراً أساسياً يف مراحل املواجهة 

العس��كرية املختلف��ة، لحامي��ة الجبه��ة الداخلي��ة من 

محاوالت االخرتاق املعادية، س��واء عن طريق الشائعات 

أو التأثريات السلبية يف الروح املعنوية لدى أفراد القوات 

املس��لحة والش��عب، واس��تثامر نتائج الحرب مبا يحقق 

أه��داف الدولة. وقد اس��تخدم اإلعالم العس��كري خالل 

الحروب املعارصة وسائل وأساليب اختلفت طبقاً لظروف 

تصاعد تلك الحروب، يف ضوء سياس��ة كل دولة وأفكارها 

األيديولوجي��ة، ب��ل وعقيدتها العس��كرية أيض��اً. وتعترب 

االتص��االت عرب األق��امر الصناعية يف الوق��ت الحايل من 

أهم أدوات اإلعالم العس��كري، حي��ث ميكنها نقل صورة 

مرسح العمليات مبارشة، ولهذا تأثريه الكبري يف تتبع الرأي 

العام للموقف بصفة مستمرة، ومن ثم فإن تطور عملية 

االتص��ال الجامهريي بهذه الصورة، مكنتها من أن تتفاعل 

م��ع الحدث إيجابي��اً، وبالتايل، فإن اإلعالم العس��كري يف 

وق��ت الحرب يُعترب أداة رضوري��ة، ليس من أجل العمل 

املعنوي فقط، ولكن من أجل املساعدة يف اتخاذ القرار.

مهام اإلعالم العسكري
م��ن الطبيعي أن تختلف مه��ام اإلعالم العس��كري تبعاً 

لله��دف منه، وطبق��اً ملا ه��و مطلوب إنج��ازه، واملهمة 

املح��ددة واملوكلة إلي��ه، فهو يهدف يف زم��ن الحرب أو 

أثناء اإلع��داد لها إىل تهيئة الظروف املناس��بة للعمليات 

العس��كرية، وتهيئ��ة ال��رأي الع��ام والق��وات املس��لحة 

وقطاعات الدولة، اقتصادياً وسياس��ياً وعس��كرياً، وبوجه 

عام ميكن تلخيص مهام اإلعالم العسكري يف وقت الحرب 

يف اآليت:

- دع��وة املواطن��ن إلتباع أس��اليب الدفاع امل��دين أثناء 

الغارات، مع توعية الش��عب باحت��امالت مواجهة نقص 

بعض السلع، وارتفاع أس��عار البعض اآلخر منها، والعمل 

عىل ترشيد االستهالك.

- العم��ل ع��ىل رفع ال��روح املعنوية طوال ف��رتة الحرب 

بزيادة التحام الشعب بقواته املسلحة، وتحصن الشعب 

ضد اإلشاعات املغرضة.

-اإلسهام يف شن الحرب النفسية ضد العدو.

- حظر ن��ر أي معلومات عس��كرية إال م��ن مصادرها 

املُع��رتف بها م��ن األجهزة العس��كرية املختص��ة، وعند 

الترصيح بنرها، وذلك تحقيقاً ملقتضيات األمن القومي.

- االلتزام باملصداقية خالل إذاعة املوقف الفعيل للعمليات 

والدور الذي تقوم به القوات املسلحة، مع رشح تطورات 

املوقف العسكري مبا ال يخل بالناحية األمنية.

- الدع��وة للتط��وع والتربع بالدم، وتوضي��ح أهمية ذلك 

إلنقاذ الجرحى واملصابن.

- املشاركة عند اإلنذار بالتعبئة، ببث الشفرة الخاصة بها، 

من خالل أجهزة اإلذاعة والتليفزيون.

- توجي��ه بيانات تحذيرية تهدف إىل تهديد العدو وردعه 

والنيل من الروح املعنوية لقواته.

- غرس عقيدة التضحية والبذل والعطاء والتهيئة النفسية 

واملعنوية.

- اإلس��هام يف إعداد الشعب للمعركة من خالل التعريف 

بأهداف الحرب، ورشح أبعاد قضية الرصاع، حتى تكتمل 

عنارص الثقة لدى املواطن.

 التعريف باملوقف الس��يايس وتطورات��ه من خالل رشح 

توجهات الرأي الع��ام الداخيل والخارجي وموقف القوى 

املختلفة، س��واء القوى املؤيدة أو تلك التي تقف يف صف 

العدو، وتتحالف معه، ومن ثم ميكن التعرف عىل طبيعة 

الرصاع املقبل ودور القوى املؤثرة فيه.

توعي��ة الش��عب من خ��الل رشح أبع��اد ومقتضيات 

األمن الوطني وأهمية الدفاع عن الوطن، بتقديم وعرض 

يلعب اإلعالم 
العسكري دورًا 

أساسيًا يف مراحل 
املواجهة العسكرية 

اخملتلفة حلماية 
اجلبهة الداخلية من 
الشائعات أو التأثريات 

السلبية يف الروح 
املعنوية
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املعلوم��ات املدنية والعس��كرية املرتبط��ة باملوقف، مع 

االستمرار يف عرض تطورات املوقف أوال بأول ومستجداته.

- التعري��ف باملوقف العس��كري من خ��الل تأكيد قدرة 

القوات املس��لحة من حيث التسليح والتدريب والكفاءة 

القتالية واالس��تعداد الدائم، وأن القوات املس��لحة يجب 

أن تكون مس��تعدة لتنفيذ مهامها يف أي وقت، سواء كان 

يف الظ��روف العادية وزمن الس��لم، أو يف ف��رتات التوتر 

واألزم��ات، أو عندما يندلع الرصاع، مع الوضع يف االعتبار 

أن الرصاع ميكن أن يحدث فجأة.

- التعري��ف بأهمي��ة إع��داد الدولة الحت��امالت الرصاع 

املس��لح إىل جان��ب إعداد القوات، بحي��ث تصبح الدولة 

بكل قدراتها السياسية واالقتصادية والشعبية والعسكرية 

مستعدة للعمل تحت ظروف الحرب.

- التهيئة النفسية للمواطن من أجل إزالة الرهبة من تأثري 

أعامل العدو املضادة، وتوعيته باإلجراءات التي يجب أن 

يتخذها لتأمن نفسه، وأرسته، وممتلكاته.

- إبراز قيمة وأهمية املشاركة بن املدنين والعسكرين يف 

التصدي لألعامل املض��ادة والتقليل من آثارها، وتوعيتهم 

بأساليب العدو الغادرة.

- بث الحملة النفس��ية ضد العدو باس��تخدام األس��اليب 

العلمي��ة، ومن خ��الل حقائق يدركها العام��ة، حتى تؤثر 

فيهم.

اإلعالم العسكري والتأثري عىل العامل الخارجي 
تؤثر وس��ائل اإلعالم العس��كري يف ال��رأي العام اإلقليمي 

وال��دويل مب��ا يجعل��ه متعاطفاً م��ع رأي الدول��ة القامئة 

بالعملي��ات العس��كرية، أو مبا يس��هل أعامل املس��اعدة 

والدعم املدين والعسكري والدبلومايس، ويؤدي ذلك إىل: 

- كسب تأييد الرأي العام اإلقليمي والدويل تجاه القضية.

- الدف��اع ع��ن القضية والتصوي��ت بجانبه��ا يف املحافل 

الدولية.

- كس��ب تأييد الحكوم��ات مبا يؤثر عىل اإلم��داد املادي 

والعسكري وتسهيل طرق اإلمداد البديلة.

- تهيئ��ة الرأي العام اإلقليمي التخاذ موقف جامعي يؤثر 

عىل العدو أو املتعاطفن معه.

- املش��اركة يف أعامل اإلخف��اء والتمويه لني��ة الدولة يف 

تقدي��م مقرتحات بديل��ة للقضية، وذل��ك بالتمهيد لهذه 

األعامل والتي قد تنسق مع العمل الدبلومايس.

- زيادة تعاطف الدول الصديقة وتنس��يق املواقف تجاه 

العدو.

أسلوب تحقيق أهداف اإلعالم العسكري
يلعب اإلعالم العس��كري دوراً مهامً يف صناعة الرأي العام 

ونقل املشاهدات الحية من وسط ميدان املعركة يف حالة 

الحرب، فهو املعني بإيصال الرس��الة إىل الشعب، وتصوير 

ما يج��ري يف أرض املعرك��ة، وإظهار دور رج��ال القوات 

املسلحة الذين رهنوا أرواحهم للذود عن ترابهم وأرضهم، 

ولتحقي��ق أه��داف اإلعالم العس��كري يف وق��ت الحرب، 

يش��مل التخطي��ط اإلعالم��ي محورين رئيس��ين: محور 

داخيل عىل مستوى الجبهة الداخلية، ومحور خارجي عىل 

مستوى الرأي العام العاملي، فعىل الجبهة الداخلية يتحرك 

اإلعالم العسكري عىل أساس تعبئة املجتمع املدين وتهيئته 

لوقوع الحرب وحثه عىل حش��د الجهود ملس��اندة قواته 

املس��لحة، وتوظيف عملي��ة التعبئ��ة اإلعالمية يف خدمة 

تدعيم متطلبات املعركة، م��ن حيث التأكيد عىل رضورة 

مضاعفة العمل واإلنتاج، وتحديد دور واضح لكل فرد يف 

املعركة، وتنظيم س��لوك الجامهري، وتوجيههم نحو احرتام 

النظام، ورفع الروح املعنوية والتهيئة النفس��ية للمقاتلن 

واملواطنن وتأهيلهم نفسياً وروحياً لقتال العدو، وتعميق 

قيمة ب��ذل الروح وال��دم لتحقيق الن��رص، والقيام بدفع 

قوافل التوعي��ة القومية والدينية لجبه��ات القتال خالل 

الفرتة التحضريي��ة باعتبار أن التوعي��ة الدينية والثقافية 

والقومية ركيزة أساس��ية لتثبيت العقي��دة القتالية، وكذا 

بث الثقة لدى املواطنن يف قواتهم املس��لحة ويف قضيتهم 

وأهدافهم القومية وتعميق الش��عور باالنتامء إىل الوطن 

واإلحساس باملسؤولية، وعىل اإلعالم العسكري تأكيد حق 

املواطن يف أن يعلم، وإحاطته وإعالمه باألخبار والبيانات 

واملعلومات، قبل أن تصله من أجهزة إعالمية أخرى، وذلك 

من خ��الل االلتزام بعن��ارص الرسعة والوض��وح والصدق 

والقيام بفتح املراكز اإلعالمية العسكرية املتقدمة وتنظيم 

دفع املراسلن العسكرين لجبهات القتال، وأن يقوم املركز 

اإلعالمي العسكري بالتنس��يق مع الجهات املعنية داخل 

القوات املس��لحة بتجمي��ع املعلومات والرصد املس��تمر 

لتط��ورات األوضاع وإص��دار البيانات العس��كرية، وكذا 

التسجيل اليومي لألحداث، وإعداد ملف إعالمي متكامل 

عن مراحل املعركة، والقضاء عىل الش��ائعات باملعلومات 

من خالل العمل عىل تدفق املعلومات والحقائق ونرها 

وإذاعتها يف وس��ائل اإلعالم املختلفة وتكرارها يف مواعيد 

مالمئة للجامهري، والذي من شأنه حامية الجبهة الداخلية 

من رواج الشائعات عىل أنها حقائق، وكذلك القيام بدفع 

عن��ارص األطقم النفس��ية لجبهات القت��ال، والعمل عىل 

تحصن املقاتلن والجبهة الداخلية ضد التأثريات الس��لبية 

للحم��الت اإلعالمية املعادية وتخطي��ط وتنفيذ الحمالت 

اإلعالمية املضادة.

أم��ا يف ما يتعل��ق بالرأي الع��ام العاملي ف��إن اإلعالم 

العس��كري يتح��رك يف هذا املح��ور عىل أس��اس توحيد 

لغ��ة الخط��اب اإلعالم��ي يف الداخ��ل والخ��ارج، مبعنى 

التح��دث بلغة واحدة، مبا يح��ول دون حدوث تناقض يف 

الترصيحات، والعمل عىل بناء رأي عام عاملي قوي مساند 

للدول��ة ولقضيتها، من خالل مخاطبة العامل بلغة الس��الم 

ب��دالً من الح��رب، وأن الدفاع عن الوط��ن وأمنه ضد أي 

تهديد هو حق مروع.

ويتطلب ذلك االنفتاح اإلعالمي عىل الخارج مبا يحقق 

معرفة كيف يفكر العامل، وتفهم أساليب الدعاية املعادية، 

باإلضافة إىل وضع تصور للتحرك اإلعالمي تجاه كل دولة، 

يش��مل فهم لغ��ة الخطاب، ودراس��ة أس��اليب الدعاية 

واإلعالم، وكذا االتصال مع صانعي القرار الس��يايس يف كل 

اإلعالم العسكري والتأثري على العدو

يؤثر اإلعالم العسكري عىل العدو من خالل:
- بث الشائعات التحريضية قبل وأثناء العمل العسكري.

- املعاونة يف تنفيذ خطط الخداع واإلخفاء والتمويه.
- التأثري عىل معنويات جمهور وأفراد القوات املس��لحة 

للعدو.
- القي��ام بأعامل الدعاية الس��وداء أو الرمادية املبارشة 

وغري املبارشة.
- رس��م صورة إيجابية للدولة وبث الش��كوك يف أذهان 
جمهور وأفراد القوات املس��لحة للعدو بالنسبة لعدالة 

قضيتهم.

أهمية اإلعالم يف العمليات
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دول��ة، ويكون االس��تعانة يف ذلك باملكات��ب اإلعالمية يف 

الخارج ومواقع شبكة اإلنرتنت.

دور اإلعالم العسكري فور انتهاء الحرب
يتمثل دور اإلعالم العسكري فور انتهاء الحرب يف اآليت:

- االس��تمرار يف الدع��وة إىل االس��تعداد الدائ��م للقتال، 

وتطوير الجهود الشعبية.

- زيادة االهتامم بالتقارير اإلخبارية والرس��ائل اإلعالمية، 

الت��ي تغط��ي ردود األفعال، ع��ىل املس��توين اإلقليمي 

والدويل، حول فرتة الرصاع املسلح.

- العمل عىل دعم املفاوضات والتحرك الدبلومايس وتهيئة 

أفراد الش��عب لذلك ليك��ون داعامً للمفاوض الس��يايس 

والدبلومايس نحو تحقيق األهداف النهائية.

- تخفي��ف تأثري العمليات عىل املصاب��ن واملعاقن وأرس 

الش��هداء وضحايا الح��رب، كام يركز ع��ىل أهمية إعادة 

التعمري والبناء.

- مقاومة الش��ائعات والدعاية املضادة والحرب النفسية 

التي قد يشنها العدو.

- رفع الروح املعنوية للشعب وأفراد القوات املسلحة.

املساعدة يف عملية تجنيد الشباب يف القوات املسلحة.

اإلعالم العسكري يف الحروب املعارصة
ش��هدت الحرب العاملية الثانية أك��رب املعارك الدعائية يف 

تاريخ الحروب، فطوال س��ت س��نوات استخدمت جميع 

األطراف املش��اركة يف الحرب اإلعالم العسكري يف الدعاية 

عىل نطاق تتضاءل باملقارنة معه جميع الرصاعات األخرى، 

وكان الرادي��و هو الس��الح الرئييس يف الح��رب اإلعالمية، 

واستخدم اإليطاليون الصحافة العسكرية لرتسيخ الشعور 

الوطن��ي وإذكاء القومية اإليطالية بن أوس��اط الش��عب 

اإليطايل، وركزت الصحافة عىل إبراز قوة وتفوق الصناعة 

العس��كرية اإليطالي��ة يف مجايل الط��ريان واملدرعات وأن 

جيشها يحتاج الفرصة إىل الظهور كقوة عاملية صاعدة.

ويف اليابان ركزت وس��ائل اإلعالم العس��كري املقروءة 

واملسموعة قبل الحرب عىل شحن املواطن الياباين بأفكار 

ملخصه��ا أن اليابان قوة إقليمي��ة صاعدة جديدة لقيادة 

الشعوب اآلسيوية واستثامر خرياتها فيام يعود عىل اليابان 

والشعوب اآلسيوية بالخري املش��رتك ولكن ما يحول دون 

ذلك هو س��يطرة الرجل األبيض )األورويب( عىل مقدرات 

آس��يا واحتالله ألرايض شعوبها واس��تغالل خرياتها، ورفع 

اليابانيون شعار )آسيا لآلسيوين(.

وتعترب ح��رب فيتنام حرب التلفزيون الحقيقية األوىل، 

وأول نزاع تجد املؤسس��ة العس��كرية فيه نفس��ها وهي 

تحاول التحكم يف إعالم مل يكن يس��اند تورط بالده بشكل 

ت��ام، وأول ن��زاع مح��دود "مفتوح" انت��رت فيه أجهزة 

اإلع��الم الحديث بكل ثقله��ا ودون قي��ود، وأدى اإلعالم 

العسكري دوراً كبرياً يف هذه الحرب إذ تم خاللها اكتشاف 

قوة تأث��ري الصورة، فلقد كانت كام��ريات الفيديو يف أول 

مراحلها تنقل الص��ورة لتعطي للمش��اهد وضعاً ووصفاً 

دقيقاً لس��احة املعركة، فالصدم��ة والعاطفة تتوفران من 

خالل تلك الصور التليفزيونية.

وق��د كت��ب الكث��ري ع��ن فيتن��ام باعتباره��ا الحرب 

التلفزيونية األوىل، وج��ادل الكثريون بأن الصورة املتلفزة 

للعن��ف قد نقل��ت الرأي العام ضد الح��رب، وبخاصة يف 

الوق��ت الذي وقع فيه هجوم "تيت" يف أوائل عام 1968. 

وزحف الرصاع الفيتنامي عىل شاشات التلفزيون األمرييك 

بالتدري��ج وبش��كل يعكس خط��وات الت��ورط األمرييك 

يف الح��رب، وكانت تلك هي أول حرب ت��دور أمام آالت 

تصوي��ر التلفزيون، وكان تأثريه��ا يف الرأي العام األمرييك 

والعاملي تأثرياً عميقاً.

ويف ح��رب فوكالن��د، كان األمر مختلف��اً عام جرى يف 

فيتن��ام، فقد رأى مخطط��و الح��رب يف بريطانيا أنه من 

املستحس��ن أال يعرض التليفزي��ون إال بعض األخبار التي 

تسمح بها الحكومة الربيطانية العتبارات سياسية وأمنية، 

وكان��ت وزارة الدف��اع الربيطانية تعتق��د أن الحرب التي 

تع��رض أمام التليفزيون قد تس��بب القلق واإلزعاج لدى 

عائ��الت الجنود الربيطانين مام ق��د يؤثر أيضاً عىل الرأي 

العام الربيطاين، ومتت العملية برسعة هائلة.

أما يف حرب جزيرة جرينادا عام 1983، فقد مارس��ت 

وزارة الدف��اع األمريكية أس��لوب التعتيم حول أنباء هذه 

الحرب إذ كانت جرينادا، ه��ذه الجزيرة الصغرية، عرضة 

ألن تتحول إىل الكتلة الشيوعية آنذاك، ومبا أن أمريكا لها 

مصالح إسرتاتيجية بها فقد قرر الرئيس األمرييك "ريجان" 

غزوها إلقامة حكم موال للغرب وأمريكا يف هذه الجزيرة.

ولعبت وس��ائل اإلعالم العس��كري، املسموعة واملرئية 

واملقروءة، ووس��ائل االتصال ال��دويل أهم وأخطر دور يف 

حرب تحرير الكويت، حيث سخرت يف هذه الحرب الكثري 

من اإلمكانيات اإلعالمية بشكل غري مسبوق، فقد متكنت 

أجهزة اإلعالم ألول مرة يف التاريخ من بث تقاريرها مبارشة 

م��ن أرض املعركة ومن جبهات القتال الرئيس��ية، وحاول 

كل طرف اس��تغالل وس��ائل اإلعالم ألقىص درجة لخدمة 

أهدافه، وسعت دول التحالف إىل شن حملة نفسية قوية 

ومركزة عىل الشعب العراقي والقوات العراقية املتمركزة 

يف الكويت والعراق مس��تغلة تأثري الدمار الهائل والكبري 

ال��ذي يلحقه الط��ريان الحلي��ف بجميع مراف��ق الحياة 

العس��كرية واالقتصادية، ومام يجدر ذكره أن املنشورات 

وهي إحدى وس��ائل الحرب النفسية استخدمت يف حرب 

الخلي��ج الثانية بصورة كب��رية للغاية حيث بلغ إجاميل ما 

ألقته قوات التحالف من منشورات 29.1 طناً.

ومن الجانب العراقي متحور اإلعالم املوجه حول إثارة 

الش��عوب العربية ضد حكوماتها بادعاء أنها متحالفة مع 

القوى األجنبية، يف محاولة إلسقاط هذه الحكومات داخلياً 

من خ��الل الرتكيز اإلعالم��ي عىل ح��رب تحريرية دينية 

مقدسة، واس��تثامر الرضبات الجوية ضد العراق إلشعال 

وإلهاب مش��اعر الش��عب العريب ضد أمريكا والتحريض 

ع��ىل رضب مصالحها يف املنطق��ة، ومحاولة إرهاب قوات 

التحال��ف إعالمياً بالحرب الكياموي��ة والجرثومية إلرباك 

اإلدارة األمريكي��ة وخل��ق مواق��ف ضاغط��ة من جانب 

الشعب األمرييك إليقاف العمليات العسكرية والتفاوض.

ويف الح��رب األمريكي��ة / الربيطاني��ة ع��ىل الع��راق، 

اس��تخدمت كافة أس��اليب اإلعالم العس��كري مع الرتكيز 

ع��ىل الحرب النفس��ية التي بدأت قبل الغزو العس��كري 

بشهور وبدأت أعنف حدة ورشاس��ة، وتعددت أساليبها، 

واس��تخدمت فيها كل أل��وان الدعاي��ة والتخويف وبث 

الرعب والتضليل، س��واء يف الترصيحات أو شكل الهجوم، 

ومل يك��ن ه��ذا التضلي��ل هدف��ه تضليل الجان��ب اآلخر 

عسكرياً وإمنا تدمري معنوياته، واشتملت الخطة اإلعالمية 

التي وضعها مخططو الحرب عىل وسائل حديثة ومعقدة 

للهيمنة عىل وس��ائل اإلعالم العاملي��ة، وذلك بالتحكم يف 

منط األخبار حول س��ري العمليات العسكرية، فقد سمحوا 

لح��وايل ثالثة آالف من اإلعالمين الدولين بالتواجد تحت 

مظلتهم بش��كل خ��اص. ويف املقابل، كان��ت آلة الدعاية 

العراقية أيضاً تعمل وبكافة الوسائل عىل شن حملة إلثارة 

الكراهية ضد الحكومة األمريكية•

املصادر:

 www.swissinfo.ch

www.cnn.com

www.alsabaah.com

 http://kamalalawneh.maktoobblog.com

http://rmiraq.com

 Powers of Persuation, History Today,

.10/1999

تؤثر وسائل اإلعالم 
العسكري يف الرأي 

العام اإلقليمي 
والدويل مبا يجعله 
متعاطفًا مع رأي 

الدولة القائمة 
بالعمليات العسكرية
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اجتاهات حتديث وتطوير طائرات املهام البحرية
تلبي مهام مراقبة التهديدات البيئية والنشاطات املعادية مبختلف مظاهرها

إن الدول املطلة عىل البحار، أو 

تلك التي تتمتع بعمق إسرتاتيجي 

معني، لها مصلحة مؤكدة يف 

تأمني حامية شاطئية متقدمة، 

والتجهز بطائرات لخفر السواحل، 

ومراقبة التهديدات البيئية 

والنشاطات املعادية مبختلف 

مظاهرها. ومهام تكن األسباب 

الداعية إىل التكيف الدائم مع 

املحيط البحري، تطرح عمليات 

املراقبة تحديات نوعية، تتطلب 

بدورها اليقظة الدامئة، إىل جانب 

االستعداد الكامل للقيام مبهام 

البحث واإلنقاذ ومكافحة عمليات 

التهريب، وتفادي الكوارث قبل 

وقوعها.

 
إعداد:
د. شريف علي حممد

ويف هذا السياق، لجأت الرشكات الصناعية إىل تحديث 

أو تطوي��ر طائ��رات مصمم��ة بداي��ة ملواجه��ة هذه 

االحت��االت، أو معدل��ة من من��اذج أخ��رى، كطائرات 

النقل اإلقليمية وطائرات رج��ال األعال. ويعني ذلك، 

أن املجال الذي تفتحه طائرات الدورية البحرية يشمل 

أكرث من نطاق عمليايت، ويتأقلم مع أوضاع متباينة.

وقد أدت الحاجة إىل تأمني طائرات بحرية أو طائرات 

ملراقبة وحاية الحدود الوطنية من تس��لل املهاجرين 

غري الرشعيني أو من مه��ريب املخدرات وحاية املصالح 

االقتصادي��ة، مثل حقول النفط البعيدة عن الش��اطئ، 

أدت إىل بي��ع طائرات مدنية معدلة عىل نطاق واس��ع 

ومجهزة بالرادار، لتلعب دوراً أساسياً يف حاية الدول.

وإذا كان��ت طائ��رات الحراس��ة واملراقب��ة مناس��بة 

لعمليات الدورية البحرية، ضمن نطاق جغرايف محدد، 

وعم��ق بحري محص��ور، ف��إن الطائرات م��ن الحجم 

الكبري، ق��ادرة إضافة إىل ذلك، عىل ش��ن حرب مضادة 

للغواصات، أو مواجهة س��فن السطح، يف مواقع بعيدة 

عن قواعده��ا، كا أنها تتمتع بأفضلي��ة الصمود لعدة 

س��اعات، وال يعني ذلك، أنها تؤدي دامئاً املهام العادية 

أو الروتيني��ة بأس��لوب أفض��ل من الطائ��رات األخرى. 

وهن��اك أجيال متقادم��ة غري أنها قابل��ة للتحديث مع 

إضافة مكون��ات إلكرتونية ونظم توجي��ه وتحكم. ويف 

املقابل، هناك طائرات من الجيل الجديد، دخلت جزئياً 

يف مجال الخدم��ة، أو تجتاز مراحلها التجريبية األخرية، 
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اجتاهات حتديث وتطوير طائرات املهام البحرية
تلبي مهام مراقبة التهديدات البيئية والنشاطات املعادية مبختلف مظاهرها

وبني هات��ني الفئتني، ازدهرت صناع��ات عالية التقنية، 

جه��زت العديد من البحريات م��ن أحجام مختلفة. وال 

تجوز املقارنة تلقائياً بني الطائرات ذات املدى العمليايت 

الطوي��ل والطائرات األخرى، ألن الخالف يتعلق بطبيعة 

التجهيز وآلية مواجهة األخطار أو التهديدات املحتملة.

وإذا كان من املمك��ن القيام ببعض املهام من خالل 

منصات استش��عار غ��ري مأهولة، كالبالون��ات واألقار 

الصناعي��ة والطائ��رات بدون طي��ار الكب��رية، كالطائرة 

Global hawk التي تزن 116000 كجم، فإن الطائرات 

الت��ي تقوم بأدوار حرب مضادة للس��فن أو للغواصات 

والبحث واإلنقاذ، ق��د تتطلب طائرات بطيار لعدد من 

العق��ود املقبلة، إال أن الطائرات ب��دون طيار قد تكون 

ق��ادرة حالي��اً عىل اإلس��هام بقدر كب��ري يف مراقبة مياه 

الشواطئ واملحيطات.

عيوب املنصات القدمية
يف املنص��ات الجوي��ة القدمي��ة كان الب��د أن تثب��ت 

املستش��عرات املحمولة ج��واً، الصالحة مله��ام املراقبة 

واالس��تطالع ع��ىل هياكل جوي��ة كبرية، مث��ل طائرات 

P-3 Orion األمريكي��ة، أو Nimrod الربيطاني��ة، ليك 

تستوعب النظم االلكرتونية املتعددة، وشاشات العرض، 

مع التربي��د اإلضايف، ونظم توليد الطاق��ة، باإلضافة إىل 

أماكن اس��رتاحة الطاقم، وكانت ه��ذه الطائرات تحمل 

أطقم تبدي��ل يف حال قامت مبهام بعي��دة. ولكن، كان 

العديد من طرازات 
الطائرات البحرية 

مزودة بأجهزة تصوير 
حرارية وكامريات 
حساسة ونوافذ 

للرؤية الشاملة
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لهذه املنصات الكب��رية فائدة يف خزانات الوقود الكبرية 

التي أتاح��ت القيام بدوريات طويلة ع��رب العامل. ومن 

عي��وب هذه املنصات أنه��ا كانت تتطل��ب تأمني عدد 

كب��ري من األطقم ومتطلبات امل��دارج، ما يعني أنها ال 

تستطيع العمل إال بأقىص وزن ومن مدارج طويلة، ذات 

نوعية جيدة، يف قواعد جوية أو مطارات. 

تعددية املهام
العدي��د من طرازات الطائ��رات البحرية مزودة بأجهزة 

تصوي��ر حراري��ة وكام��ريات حساس��ة ونواف��ذ للرؤية 

الش��املة، إضاف��ة إىل نق��اط ارت��كاز من أج��ل تعليق 

نظم األس��لحة للمداف��ع والصواريخ املضادة للس��فن، 

والطوربيدات من النوع الخفيف، وتعترب هذه الطرازات 

مناس��بة متاماً للخفر الساحيل، ومهام الحاية واملراقبة، 

ومحاربة عمليات التهريب.

وتش��مل الطائ��رات البحرية متعددة املهام نس��خة 

حديث��ة للطراز الرويس الجديد SU - 80 املصمم للقيام 

بأدوار متعددة، مبا فيها الرقابة البحرية وحاية املصالح 

 F-14 طراز Tomcat االقتصادي��ة. وبإحال��ة الطائ��رات

F/A- إىل التقاع��د يف البحرية األمريكي��ة فإن الطائرات

18E/F تق��وم مبهام الهجوم يف ال��رب الجوي لحاملة 

الطائرات. أما الطراز G من الطائرات "س��وبر هورنت"، 

 EA-6B فإنه حل محل الطائرات ،Growler واملس��مى

املستخدمة ألعال الحرب اإللكرتونية منذ عام 2010.

وإذ تتصف الطائرة "أوري��ون" بالقدرة عىل الصمود 

يف الج��و لف��رتة ترتاوح ب��ني 14 و17 س��اعة، ما يفر 

دفعه��ا بأربعة مح��ركات، فإنه من املتوق��ع أن تصمم 

الطائرة الجدي��دة، املتفرعة عنها، يك تقوم بتنفيذ أدوار 

أخرى، غري الدورية البحرية. ولتوفري إمكانيات تحديث 

العنارص الرئيس��ية لطريان البحرية، فإن س��الح البحرية 

 Viking األمريكي��ة قدم اقرتاحاً بالتخل��ص من طائرات

ط��راز S3 التي تزن 26650 كج��م املوجودة يف املخازن. 

 S3 ولقد شهدت الس��نوات األخرية تغري مهام الطائرات

حيث استخدمت كخزان للوقود للطائرات األخرى، بدالً 

من اس��تخدامها يف أعال مكافح��ة الغواصات، ومهمة 

حمل الوقود ه��ذه ميكن تنفيذها باس��تخدام طائرات 

F/A-18E/F بعد تعديلها.

وبالرغم م��ن ذلك، يعمل س��الح البحرية األمريكية 

ع��ىل متدي��د حي��اة الطائ��رة Viking بإدخ��ال بعض 

التعدي��الت عىل إلكرتونيات الطريان بها، وتجرى تجارب 

ع��ىل إحداها برادار APS-137 ونظام مراقبة تلفزيونية 

.Wescam TV/IR وباألشعة تحت الحمراء من نوع

استخدام املحركات التوربينية
هن��اك اتجاه متزايد نحو اس��تخدام املحركات املروحية 

التوربينية يف طائرات البحرية. ويف فئة الطائرات الرائدة 

 F-406 املدفوع��ة مبحركني توربينيني، ميكن ذكر الطائرة

Sumar Reims التي تس��تخدم لدى سالح الجارك أو 

مهام املراقبة الس��احلية يف فرنسا واس��رتاليا واسكتلندا، 

وتش��تمل معداته��ا ع��ىل رادار بحث يعم��ل يف جميع 

 Defender BN2T االتجاه��ات. وهناك أيضاً الطائ��رة

14S التي تخدم يف مراقبة السواحل يف ايرلندا.

وبع��ض الطائ��رات البحرية مجهز مبح��رك توربيني 

واح��د، مثل الطائ��رة PC-12 Eagle Pilatus والطائرة 

Cessna Caravan الت��ي تش��تمل معداته��ا أيضاً عىل 

.RDR-2000 حاضن حمولة ورادار طراز

وتنتج رشكة KASA األسبانية منذ مدة طويلة نوعني 

 C-212-400 من طائرات الدورية البحرية، ها الطائرة

Patrullero الت��ي تزن 8100 كج��م، واملجهزة مبحركني 

توربينيني، والطائ��رة CN-235-300 Persuader التي 

تزن 16500 كجم، واقرتحت الرشكة تطوير منوذج بحري 

من فئ��ة C-295 التي ت��زن 3300 كج��م، وهي طائرة 

مشتقة من الطائرة CN-235 التي طورتها باالشرتاك مع 

رشكة إندونيسية، والتي تستعمل لتلبية حاجات املراقبة 

البحرية.

ويف فئ��ة الطائ��رات األثق��ل، هناك طائ��رات النقل 

اإلقليمي��ة من نوع ART42-400، التي تس��تعمل لدى 

مصلح��ة الج��ارك اإليطالي��ة، فيا تس��تعمل مصالح 

.Dash-200 الجارك األسرتالية طائرات

وتشمل الطرازات الجديدة للطائرات ذات املحركات 

املروحي��ة التوربيني��ة الطائ��رة Y7-200BF الصيني��ة، 

املش��تقة م��ن الطائ��رة Antonov An-2، ومرك��ب يف 

مقدمتها رادار، وتح��ت أجنحتها أربعة مثبتات لتعليق 

صواريخ مضادة للسفن وصواريخ جو/ جو، مع خزانات 

يخطط املسؤولون 
العسكريون يف العديد 
من الدول لالستفادة 

من طائرات املهام 
البحرية املتقادمة 

بتمديد حياة هياكلها 
واستبدال حمركاتها 

وعتادها

global express  الطائرات
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وقود إضافية مثبتة عىل الجانبني املنخفضني لهيكلها.

النامذج املتفرعة من طائرات أخرى
وهن��ا، تبدو أهمية التحدث عن فئ��ة الناذج املتفرعة 

عن طائرات النق��ل اإلقليمية أو طائرات رجال األعال، 

املجهزة أصالً مبراوح توربينية، ويف طليعة هذا النس��ق، 

يدخ��ل الطراز األمري��يك Beech-200T الذي طور منه 

الط��راز Beech 1900 D، ويصن��ع مبوجب ترخيص يف 

الهند لصالح سالح البحرية الهندية، عىل أن يجهز مبركز 

حمولة إضايف للصواريخ املضادة للسفن، وبرادار متقدم.

 P-3 وبجان��ب التحديثات التي طرأت ع��ىل الطائرة

والطائ��رة IGE 737 فق��د انط��وت دراس��ات البحرية 

األمريكي��ة ع��ىل مناذج مش��تقة من طائ��رات الدورية 

البحري��ة 757 وطائرة Gulfstream GV وطائرة رجال 

.Global express األعال الكندية النفاثة

 ،TU-142و IL-28 وتواصل روس��يا إنت��اج ط��رازي

ويتوقع أن تقوم بإطالق منوذج طائرة دورية بحرية طراز 

"توبوليف" TU-204P زنتها 110750 كجم، مشتقة من 

 Sea Dragon طائرة نقل مبحركني، ومجهزة بنظام مهام

ال��ذي يجري إعادة تأهيله لطائرة "إليوش��ني- 38" التي 

ت��زن 66000 كجم وطائرة TU-142 التي تزن 185000 

.TU-240P كجم، ومتوقع أن تستبدال بطائرة

وطائرة النقل اإلقليمي األوروبية ATR -42 تستخدم 

 DASH-8-200 لدى الج��ارك اإليطالية، أما الطائ��رة

فتجهز وح��دات الجارك األس��رتالية. ويقودنا ذلك إىل 

التوقف عند تطوير منوذج للخفر البحري، مش��تق من 

طائرة النقل اإلقليمية IL – 114، وهناك الطائرة الكندية 

الش��هرية التي تس��تعمل عىل نطاق واس��ع يف مكافحة 

الحرائ��ق، وهي تصلح متاماً مله��ام البحث واإلنقاذ عىل 

املس��تويات الس��احلية، ولعل هذا الطراز الربمايئ ميكن 

مقارنت��ه بطراز أكرب له أربعة محركات، جرى تطويره يف 

الواليات املتحدة ويخدم يف البحرية اليابانية تحت اسم 

.Maywa SHIN

وباإلضاف��ة إىل ذل��ك، فإن الطائ��رة اإلقليمية النفاثة 

RJ-145 Embraer، املجهزة مبحركني توربينيني، تشكل 

قاعدة مناسبة ملهام الخفر البحري، ويف فئة أقوى، ميكن 

ذكر الطائرة الروسية Antonov - AN 72P القابلة عىل 

حمل أربع قنابل صغرية يف مؤخرتها.

واملع��روف من جه��ة أخرى، أن فئ��ة طائرات رجال 

األع��ال، من الحجم املتوس��ط، تحول��ت بنجاح ملهام 

البحث واإلنق��اذ واملراقبة البحرية. وهن��اك يف الواقع، 

أكرث من من��وذج يلبي هذه املعطي��ات، ابتداء بالطائرة 

األمريكي��ة "هوك��ر - 800" وانتهاء بالطائرة الفرنس��ية 

"فالكون - 5" مروراً بالطائرة الكندية "تشالنجر 604".

وقد تلقت البحرية الفرنسية يف مطلع عام 2000 أول 

 Falcon طائ��رة من أصل 4 طائرات مراقبة بحرية طراز

M 50 بنيت عىل أساس طائرة األعال النفاثة "فالكون 

- 50" املجهزة بثالثة محركات، وتشمل التحديثات التي 

طرأت عليها إدخ��ال كوة "فتحة" من أجل إلقاء قوارب 

اإلنق��اذ، ونافذتني جانبيتني للمراقب��ة، والرادار الفرنيس 

Ocean Master، ونظام الرؤية األمامية باألشعة تحت 

.TTD Chlio الفرنيس طراز FLIR الحمراء

 Falcon وتستعمل القوات البحرية الفرنسية طائرات

200 يف مهام املراقبة البحرية، كا تسلم حرس السواحل 

 ،HU-25 Guardians األمرييك 41 طائرة ماثلة طراز

 Falcon وتشغل وكالة املراقبة البحرية اليابانية طائريت

B 900، وتعم��ل طائ��رات U-125A النفاثة يف املنطقة 

اليابانية التابعة لسالح الدفاع الجوي الذايت الياباين، وقد  

.Hawker 800 بنيت انطالقاً من الطائرة األمريكية

ويف فئة طائرات النقل النفاثة اإلقليمية، هناك طائرة 

الدوري��ة البحرية من فئ��ة 22000 كجم، وهي الطائرة 

الربازيلي��ة Embraer EMB-145، املجهزة برادار بحث 

أمرييك، ونظام Star SAFIR للرؤية األمامية باألش��عة 

تحت الحمراء FLIR للتصوير الحراري، وهناك احتال 

تطوير مس��تقبيل للطائرة األوروبي��ة A400M كطائرة 

دورية بحرية.

P-3 تحديث الطائرة
طائرة الدورية البحرية األكرث اس��تعاالً عىل نطاق هي 

الطائرة األمريكي��ة P3 Orion التي تزن 64400 كجم، 

وأنتج منها أك��رث من 500 طائرة، وبقي منها يف الخدمة 

نحو 450 طائرة يف 17 بلداً، وتوقف إنتاجها عام 1995، 

إال أن البحري��ة األمريكي��ة تنوي االحتف��اظ بنحو 250 

طائ��رة منه��ا يف الخدمة حتى ع��ام 2015، عندما يحني 

موعد اس��تبدال طرازها بطائرة البحرية متعددة املهام 

MMA والتي من املقرر حتى عام 2040، عىل األقل. 

وكان��ت رشك��ة "لوكهي��د مارتن" قد عرض��ت طائرة 

Orion 2000 عىل بريطاني��ا، مجهزة مبحركات جديدة 

وبقمرة زجاجية لرجلني، وتع��رض الرشكة عىل البحرية 

األمريكية تطويراً إضافياً، تحت اس��م "اوريون 21" التي 

قد تجهز ب��أي محرك من املح��ركات الجديدة ومبراوح 

دفع بثاين شفرات.

تحديث الطائرة "منرود"
ومجموع��ة "بريت��ش ايروس��بايس" تلج��أ بدورها إىل 

الدف��ع النف��اث، يف تحدي��ت طائ��رة الدوري��ة البحرية 

ذات املح��ركات النفاثة األربعة الوحي��دة، وهي الطائرة 

تشمل الطائرات 
البحرية متعددة 

املهام نسخة حديثة 
للطراز الروسي 

 SU - 80 اجلديد
املصمم للقيام 

بأدوار متعددة

nimrod MRA4 الطائرة الدورية البحرية

89 |  فرباير 2014 |  العدد 505  |



Nimrod MRA4 الت��ي ت��زن 105400 كج��م، والت��ي 

س��تكون األوىل بأربع محركات نفاث��ة تنطلق من قواعد 

برية. ويش��ار إىل أن البحرية امللكية الربيطانية، حسمت 

األم��ر يف اتجاه تحديت طائرات "منرود" بعد فرتة طويلة 

من الرتدد، وعىل إثر تقديم "بريتش إيروس��بايس" خطة 

متكاملة، ال تس��تخدم، عىل ما يب��دو، من الطراز القديم 

إال التسمية.

والطائ��رة "منرود" أعي��د بناؤها عىل أس��اس طراز 

MR-2، وهي مجهزة مبراوح توربينية وبخزانات وقود 

إضافية وإلكرتونيات طريان حديثة، ويبدو أن التصدير 

الكبري الوحيد املمكن لطائرة "منرود" MRA4 الجديدة 

البن��اء هو للياب��ان، التي تحتاج ألكرث م��ن 100 طائرة 

الستبدالها طائرات P3C التي لديها.

أم��ا الطائ��رة Nimrod R1 لدى الق��وات الجوية 

امللكي��ة الربيطاني��ة فلها قدرة عىل اعرتاض اإلش��ارات 

املعادية، والقيام مبه��ام الحرب االلكرتونية، وقد حقق 

الط��راز املط��ور منه��ا MAR-4 نقطة تح��ول هامة، 

إذ أج��رى بنجاح أوىل رحالت��ه التجريبي��ة، ثم قامت 

الحكومة الربيطانية مبراجعة البيان الذي أصدرته حول 

إمكانياته��ا الدفاعية املس��تقبلية، وذك��رت أنه نتيجة 

لألداء املريض الذي أظهرته الص�ناعة بأس��عار مقبولة، 

فإنه سيمكن سد االحتياجات املستقبلية بالحصول عىل 

.MAR-4 أسطول آخر مكون من 12 طائرة

والطائرة Nimrod MRA4 ه��ي عبارة عن إعادة 

 Nimrod تصني��ع مكثف لطائرة س��الح الجو املل��يك

MR2، وتتميز بأجنحة جديدة، وأسطح ذيل ومبحركات 

مروحية توربينية وبنظام مهام. ويرى سالح الجو املليك 

الربيطاين أن نظاماً كامالً للحرب ضد الغواصات هو أمر 

هام بالرغم من عدم وجود التهديد الذي كان س��ائداً 

يف حقبه الحرب الباردة، فهناك 42 دولة يف العامل تقوم 

بتشغيل 400 غواصة، وتعترب بعض هذه الدول تهديداً 

محتمالً.

تحديث الطائرة "أتالنتيك"
تس��تند الرشكات الفرنس��ية إىل حد كب��ري، عىل تجربة 

الجدي��د  الربنام��ج  تطوي��ر  إط��ار  يف   Atlantic-2

Atlantic-3، وإذا كان النموذج األس��ايس، الذي أثبت 

ع��ن فعالي��ة مؤك��دة يف عملي��ات الدوري��ة البحرية 

والنش��اطات املضادة للس��فن ي��زن 46200 كجم، مع 

التجهيز مبحركني، والتمتع بنظام ملحاربة الغواصات، إىل 

جانب التزود بصاروخ جو/ بحر طراز "اكزوسيت"، فإن 

الطراز املحدث، الذي سيجهز البحرية الفرنسية، ورمبا 

يتخذ قرار عىل األرجح بش��أن إنتاجه لتجهيز س��الحي 

البحرية يف أملانيا وإيطالي��ا، يحتوي عىل قمرة محدثة 

ومستش��عرات عالية التقنية ونظام تس��لح جديد، مع 

إمكانية اس��تيعاب مثانية طوربيدات أو أربعة صواريخ 

مضادة للس��فن، عىل أن يصمد يف الجو ملدة 8 ساعات 

ضمن دائرة نصف قطرها 1400 كم.

أما أملانيا وإيطاليا، فقد حدثت��ا طائرات "أتالنتيك" 

تحديث��اً جزئي��اً لتحافظا عليها يف الخدم��ة حتى توفر 

جيل جدي��د. ويعتق��د أن أملانيا بحاج��ة إىل نحو 12 

طائرة، كا تحت��اج إيطاليا إىل نح��و 16 طائرة. ولدى 

البحرية الفرنس��ية الطائرة Atlantic-2 األكرث حداثة، 

ولديه��ا جدول زمني لالس��تبدال. ومع ذلك، فقد أعلن 

أن فرنس��ا كانت تنوي االنض��ام إىل الربنامج األملاين/ 

اإليط��ايل MPA2000 بص��ورة مح��دودة، ليس لرشاء 

 Atlantic-2 طائرة جدي��دة، بل ليكون لديها يف طائرة

املحدثة نظام مهام إلكرتونيات الطريان نفسه كالذي يف 

الطائرة األملانية - اإليطالية.

ويخط��ط املس��ؤولون العس��كريون يف العديد من 

الدول لالس��تفادة من طائرات املهام البحرية املتقادمة 

بتمديد حياة هياكلها واستبدال محركاتها وعتادها، يف 

حني تشرتى دول أخرى طائرات جديدة للنقل اإلقليمي 

أو طائرات أع��ال نفاثة محدثة للمهام البحرية، دون 

أن تط��ور تصمي��ات جدي��دة. وتعددي��ة املهام هي 

التي تربز يف املق��ام األول تعددية الخيارات، مع توفري 

درج��ة معينة من التنس��يق أو التكامل. وبالطبع، عىل 

البحريات الصغرية واملتوس��طة تحدي��د أولوياتها عىل 

أفضل ما ميكن، ألنها غري ق��ادرة بالرضورة عىل تحمل 

تكالي��ف باهظة، عىل غرار البحري��ات الكربى. وتؤكد 

مختل��ف مس��تويات التش��غيل واخت��الف األحج��ام، 

وتعددية املصادر، وتنويع��ات التصميم، عىل األهمية 

املتزايدة التي متيز الطائرات ثابتة الجناح يف لعب دور 

رضوري لتأمني خدمات بحرية من الطراز األول•

املصادر:

 -www.p3orion.nl

 -www.lockheedmartin.com

P-99 الطائرة

طورت رشكة Embraer الكندية طائرة الدورية البحرية 
P-99 املجه��زة ب��رادار مراقب��ة بعيد امل��دى، وبنظام 
كهروب��ري، وبنظام أش��عة تحت الحم��راء، وبقدرة 
االس��تطالع االلكرتوين، وميكن تجهيزها ألغراض الحرب 
املضادة للغواصات بكاش��ف للتغريات املغنطيسية غري 
املنتظم��ة، ومبعالج للصوت، وبنقاط صلبة عىل الجناح 
قادرة عىل حمل طوربيدات وصواريخ مضادة للسفن.

P-99 الطائرة الدورية البحرية
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الُلحمة الداخلية يف مواجهة 
اخلطر اخلارجي

ه يطفئ التلفاز  يقلب صفحات الجريدة ومعها يهز رأس��ه أس��فاً. يرمي بها بعيداً ليمس��ك بجهاز التلفاز، بعدها ِبربرُ

ويصب جام غضبه عىل ذلك الجهاز الذي مل يلقى سوى بجدار يهشم أطرافه.

 "ملاذا وصل بنا الحال إىل هذه الدرجة؟" يتس��اءل الش��يخ الطاعن يف الس��ن. يقرتب منه ابنه ليخفف عليه ويهدأ 

م��ن حالة الغضب واألىس. "ي��ا ولدي إن ما يحدث يف العامل العريب أمر غري منطقي ع��ىل اإلطالق، ملاذا هذا التناحر 

واالصطفاف املذهبي والعرقي؟ ما الذي غري الحال؟ لقد كرُنا جنباً إىل جنب، العريب بجانب الكردي واملسيحي بجانب 

املس��لم. مل تك��ن للطائفية وال للتباي��ن العرقي أثر، فكانت الوطنية والدفاع عن الوط��ن والذود عنه هي الراية التي 

تجمعنا يف مواجهة املخاطر".

كم أنت محق أيها الش��يخ، فالناظر إىل حالة مجتمعات دول من يطلق عليها بدول الربيع العريب وحالة الترشذم 

التي تعصف بالعديد من دول العامل العريب، يدرك متاماً أن تفكك النسيج املجتمعى وتغليب املصالح الشخصية عىل 

مصلحة الوطن، هي من تدفع بالوضع إىل مزيد من التأزم. 

وبالرغم من ذلك هناك أمثلة مرشقة تؤكد عىل اللحمة والنسيج القوي وظهور الوطنية مظلة تجمع جميع أطياف 

املجتمع دون أدىن اعتبارات.

وح��ني نتحدث عن اللحمة الداخلية فال ش��ك أن��ه البد وأن ننظر إىل العنارص املهمة الت��ي تدفع باتجاه تحقيقها. 

فوجود السلطة الحاكمة بوصفها جزء ال يتجزأ من املجتمع وسعيها لتحقيق آماله وتطلعات، سيعكس وبال شك الوالء 

لهذه القيادة والتمسك بها. وتأيت الضامنات الدستورية باإلضافة إىل تحقيق التنمية والرفاهية للمجتمع قيمة مضافة 

لتحقيق تلك اللحمة داخل املجتمع. 

لق��د هبت تلك الش��عوب للوصول إىل ما تتمناه من مس��تقبل يتحقق معه تطلعاته��ا يف التنمية والتقدم وضامن 

الحري��ات. ولكن جاءت ال��والءات العابرة لبعض الفئات لتتقدم عىل الوالء واالنتامء للوطن، وتس��حب معها ويالت 

وجدران تحطمت آمال تلك الشعوب عليها. 

وي��أيت هنا العامل الخارجي ليتلقف حالة عدم االس��تقرار ويبدأ بتوظيف ذلك خدم��ة ملصالحه. وبقدر ما يكون 

املجتمع منكشف ومفكك داخلياً بقدر ما يكون عرضة للخطر الخارجي وأجنداته؟ 

"كيف السبيل ملواجهة املخاطر الخارجية إذن يا والدي؟" يتساءل االبن عله يجد الحل عرب خربة السنوات الطوال 

لوالده. 

"حِصن الداخل، تأمن الخارج" كلامت بس��يطة جاءت عصارة خربة هذه الس��نوات. كلامت أدرك االبن معها مدى 

أهميتها وانعكاسها عىل تحقيق اللحمة الداخلية وتعزيز الوطنية. يقلب االبن يف ذاكرته عله يجد منوذجاً حياًرُ، يقاطعه 

األب قائالً: "إن كنت تريد منوذجاً ملا أسلفت القول عنه، فعليك بدولة جعلت شعبها أسعد شعوب العامل"

نعم إنها دار زايد، نعم إنهم أبناء زايد، الذين يسريون خلف قيادتهم حباً وإخالصاً وتفاين للوطن وقيادتهم. وحني 

ينظر املرء بعني محايدة إىل هذا الوطن ويرُس��قط عنارص تعزيز الوطنية، يكتش��ف أن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

منوذج مثايل لذلك. فاملش��اريع التنموية ال تتوقف واالهتامم باملواطن عىل رأس أولوية الحكومة، وتأيت أجندة دولة 

اإلمارات التي أعلن عنها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

خري دليل عىل االهتامم باملواطن والسعي لتحقيق تطلعاته.

ال يتوقف األمر عند الحكومة فحسب، فاملواطن اإلمارايت يلعب دور ملموس جداً يف تعزيز تلك الوطنية وذلك عرب 

التعبري الفطري عنه حبه ووالءه لقيادته. والشواهد عىل ذلك ال ترُعد وال تحىص.

"حِصن الداخل، تأمن الخارج" كم هي رائعة حكمة ذلك الش��يخ وكم هو رائع حني ترُغلب الوطنية عىل الوالءات 

العابرة، لتتحقق اللحمة الداخلية وتدرأ معها الخطر الخارجي •

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي

91 |  فرباير 2014 |  العدد 505  |



نتيجة للتطـور العلمي 

والتكنولوجي الكبري الذي 

تحقق يف تصنيع أنظمة 

التسـليح املختلفة، أصبح من 

الالزم خلق الكوادر القادرة 

عىل التعامل مع هذه األنظمة 

املعقدة.

إعداد: فكري حممد علي

تطور منظومة التدريب يف اجليوش العصرية
الواقعية أهم مبادئ النجاح يف التدريب العسكري
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وال يت��أىت هذا إال ع��ن طريق التدري��ب الواقعي 

واملس��تمر، والذي بدوره يستلزم نفقات وتكاليف 

نتيج��ة اس��تهالك األس��لحة الجدي��دة يف أغراض 

التدريب. ونظراً لهذا التعارض بني رضورة التدريب 

الواقع��ي وارتف��اع التكاليف، ظه��رت االتجاهات 

الحديثة يف التدريب يف الجيوش العرصية.

والتق��دم التكنولوج��ي الرسي��ع يف املع��دات 

العس��كرية ي��رز العديد م��ن القضاي��ا املرتبطة 

بذل��ك، ليس أقلها ارتف��اع تكاليف التدريب الالزم 

لتعريف املقاتلني بهذه التكنولوجيا، ومتكينهم من 

استخدامها إىل الحد األقىص. ومن املعروف أن عمر 

التكنولوجي��ا يف املعدات العس��كرية يس��بق عمر 

املعدات العس��كرية نفس��ها، ولذا، فمن الرضوري 

أن يتم تدريب العاملني عىل املعدات العس��كرية 

تدريباً متواصالً ملجاراة التكنولوجيا املتطورة، التي 

يتم اس��تخدامها يف املعدات العسكرية عىل فرتات 

مختلفة.

ك��ا أن التوس��ع يف تطبيقات أنظم��ة القيادة 

والس��يطرة واالتصاالت واالستخبارات، ورسعة تغري 

املواق��ف يف املع��ارك الحقيقي��ة، وكثاف��ة النريان، 

وتزايد قوة تدمري األس��لحة، وتزايد أعال التحكم 

اآليل يف مختلف أنظمة التسليح، كل ذلك يستدعي 

تواجد قيادات وضباط وفنيني ذوي نظرة ش��املة، 

واسعة األفق، يف مجال التدريب.

وتحتاج أنظم��ة التدريب الحديث��ة إىل تطبيق 

املعلوم��ات،  أنظم��ة  مج��االت  يف  املس��تجدات 

 ،Expert Systems والحاسبات، واألنظمة الخبرية

 Systems وال��ذكاء االصطناعي، وتحلي��ل األنظمة

Analysis وهندس��ة االتص��االت، وعل��وم اإلدارة 

الحديثة، وعلم النفس. وم��ع أن الحاجة إىل أنواع 

من التدريب املتخص��ص تتطلب إنفاق املزيد من 

األموال، فإن اإلنجازات يف تكنولوجيا التدريب تدل 

عىل أن كلفة التدريب آخ��ذة يف الرتاجع، ذلك أن 

اس��تخدام وس��ائل تدريب مرمجة عىل الحاسب، 

ومع��دات رقمي��ة بدالً م��ن املع��دات التقليدية، 

وأنظم��ة رؤية منخفض��ة التكالي��ف، كلها عوامل 

تساعد عىل تحقيق مستوى تدريب فعال وبأسعار 

معقولة.

منظومة التدريب الحديثة
تتضم��ن منظوم��ة التدري��ب الحديث��ة مجموعة 

األدوات، واألس��اليب، والخ��رات، التي تس��تخدم 

لتدري��ب املقاتل��ني، يف أح��د املج��االت، بطريقة 

اقتصادية ودقيقة، للوصول بهم إىل مس��توى معني 

م��ن الكفاءة يف األداء، مع توفري الوقت والتكاليف 

والجه��د. ويتطل��ب بن��اء ه��ذه املنظوم��ة خلق 

الكوادر القادرة عىل اس��تخدام أس��اليب التدريب 

الحديث��ة، وتطبيق أس��اليب اإلدارة، بحيث تكون 

األهداف التدريبية واضحة، عىل كافة مس��تويات 

املنظوم��ة، وبحي��ث تتم عملي��ات التقويم بصفة 

مس��تمرة، لتحقيق هذه األه��داف. ويتضمن ذلك 

تقوي��م أداء كل من امل��درب واألفراد الذين يجرى 

تدريبهم، باس��تخدام أحدث األساليب مثل: بنوك 

األسئلة، وتسجيل مستوى أداء الفرد، وتحليل ذلك 

باألساليب العلمية.

وتش��تمل منظومة التدريب الحديثة أيضاً عىل 

أس��اليب وطرق التدريب الجاع��ي، كاملحارضة، 

والطابور، والندوة، واملناظرة، والعمل ضمن فريق، 

واس��تخدام املش��بهات للتدري��ب ع��ىل املعدات 

واألس��لحة، وي��ؤدي ذلك إىل تخزي��ن ونقل املواد 

الخاصة بالتدريب يف صور مضغوطة، توفر الوقت 

والحج��م والتكاليف، مع توفري مصادر للمعلومات 

التدريبي��ة، ال تتأثر بتتاب��ع املدربني. وتحقق هذه 

املنظوم��ة كذل��ك تنميط إنت��اج م��واد التدريب 

واألنش��طة التدريبية، وأساليب التقويم، وإمكانية 

التعل��م ال��ذايت، والتعل��م ع��ن بعد، م��ا يعطي 

املتدربني دوراً أك��ر إيجابية يف العملية التدريبية، 

خاصة م��ع تعدد وس��ائل عرض م��واد التدريب، 

التي ترفع درجة االس��تيعاب، دون الحاجة لوجود 

املدرب بصفة مستمرة.

وبتطوير أس��اليب التدري��ب تطور دور املدرب 

التقليدي يف التلقني والرشح، وأصبح هناك دور أكر 
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للمرمج، الذي يصمم املنهج التدريبي وأساليب كل 

م��ن املدرب واألفراد الذين يجرى تدريبهم. وتنوع 

وس��ائل التدريب يحقق مواءمة امل��ادة التدريبية 

وأس��اليب عرضها الحقيقية، ويحقق توفرياً كبرياً يف 

تكاليف اس��تهالك هذه املس��اعدات، خصوصاً إذا 

كانت معدات عسكرية، مثل الطائرات، أو السفن، 

أو وسائل الدفاع الجوي واملدرعات.

وأصبحت منظوم��ة التدري��ب الحديثة تعتمد 

ع��ىل علم تحلي��ل األنظمة، وبناء الن��اذج مليكنة 

أدوات اإلدارة املرشف��ة ع��ىل أنش��طة التدري��ب، 

بغ��رض تحويل نظام التدري��ب التقليدي إىل نظام 

قائم عىل تقني��ة التدريب املتكامل��ة، مع تطبيق 

نظريات وقواعد التعلم املختلفة، لتطوير املهارات 

الالزمة إلتقان العمل، ويحقق استخدام علم تحليل 

األنظمة يف مجال التدريب التأكد من أن الفرد لن 

ينقل م��ن التدريب عىل جزئي��ة معينة إىل جزئية 

أخرى إال بعد إتقان الجزئي��ة األوىل، وهذا التتابع 

يحقق اإلتقان املطلوب يف التدريب.

الواقعية يف التدريب
تعت��ر الواقعية أه��م مبادئ النج��اح يف التدريب 

العس��كري، حي��ث يت��م التدري��ب مس��بقاً عىل 

املواجه��ة واإلحس��اس بظروف املعرك��ة املتوقعة، 

وذل��ك ع��ن طريق نق��ل الش��عور للمقات��ل بأنه 

متواجد بالفعل داخ��ل وعىل أرض املعركة، إضافة 

إىل إحساس��ه باملناخ النفيس والعصبي، ما يجعله 

يعرف ويلمس بنفس��ه مراحل سري املعركة املقبلة، 

وهذا يؤدي بالتايل إىل اتخاذ القرار الس��ليم. ونظراً 

ألن عملي��ة التفكري التي يقوم به��ا املقاتل بهدف 

الوص��ول إىل القرار الصحي��ح، تعد يف حقيقة األمر 

نوع��اً من تش��بيه الواقعية يف املوق��ف التدريبي، 

لذل��ك، فإن أمن��اط التدريب التقليدي��ة تخلو من 

التمثي��ل الصادق لج��و الواقعية لتل��ك املواقف، 

وكذا اإلحس��اس بالحالة النفس��ية والعصبية أثناء 

س��ري القتال، وهذا يجعل الق��رارات مخالفة لتلك 

الق��رارات التي س��يتحتم اتخاذه��ا حينا تحدث 

املعركة الفعلية.

وبن��اء عىل ذل��ك تط��ورت تقني��ات متثيل جو 

الواقعية بصورة رسيعة، وس��وف تنخفض تكاليف 

امتالكها وتش��غيلها، ولن ميض وق��ت طويل حتى 

تكتظ مكتبة الحاسبات العسكرية برشائط وأقراص 

تحوي برام��ج وقواع��د بيانات متع��ددة، تختص 

بالتدريب القتايل والفني، عىل جميع املس��تويات 

التنظيمية، ش��املة لكافة التخصص��ات التكتيكية 

والفنية، ول��كل أنواع األس��لحة واملعدات. وميكن 

باستخدام هذه التقنية تصميم ثم بناء أرض ملرسح 

العملي��ات بالكامل، مبا فيها م��ن مواقع محصنة، 

ومع��دات وأجه��زة معادية وصديق��ة، وذلك من 

حيث طبيعة األرض وتضاريسها، والطقس املتوقع 

وقت بدء وأثناء س��ري العملي��ات الحربية. وبذلك 

ميكن للقائد أن يس��ري عىل هذه األرض، مستشعراً 

صعوبة الس��ري عىل األرايض الرملي��ة أو املالحات، 

ويتعايش مع درج��ة الحرارة، ارتفاع��اً وانخفاضاً، 

وميكن��ه أن يرك��ب املدرع��ات، أو يط��ري يف الجو، 

مستطلعاً لكل ما ينترش عىل مرسح العمليات من 

مواق��ع ومعدات، وبإمكانه الدخ��ول إىل أي منها، 

وملس��ها، وتش��غيلها.  ويؤدي كل ذلك إىل الوصول 

إىل الق��رار األمثل، بعد تنفيذ إجراءات االس��تعداد 

للمعركة، وتنظي��م التعاون، وبذل��ك يكون القرار 

الذي يتخذه يف املعارك التشبيهية، مطابقاً ملا ميكن 

أن يتخ��ذه تحت ضغط ظ��روف املعركة الحقيقة، 

بعد اإلحساس باملناخ النفيس والعصبي للمعركة.

توفري املعلومات
التطور يف تقنيات االتصاالت أدى إىل تعدد وسائل 

االتصال التقليدية، وبالتايل، إمكانية توفري وتجديد 

املعلومات الخاصة بالتدري��ب، عن طريق األقار 

الصناعي��ة، التي تحقق االتص��ال بأماكن التدريب 

األخ��رى، املحلي��ة والعاملية. ويرتك��ز دور القامئني 

بالتدريب عىل اختيار املعلومات املناسبة لتحقيق 

األهداف، وتنظيم االس��تفادة منه��ا بعد ترجمتها 

ومعالجته��ا، لتصب��ح مالمئ��ة لنوعي��ة املعلومات 

وملس��توى األف��راد املطلوب تدريبه��م. وأصبحت 

هناك حاجة لتوفري قواعد بيانات ألنظمة التسليح 

الجدي��دة، تخدم أغراض التدري��ب عليها، وتبادل 

املعلومات يف شأنها مع الدول املتقدمة يف مجالها.

وم��ع كرة وس��ائل توف��ري املعلوم��ات الخاصة 

بالتدري��ب، وكذلك وس��ائل التصني��ف والتخزين 

واملعالج��ة له��ذه املعلومات، ظه��رت الحاجة إىل 

تصمي��م بنوك معلومات للتدريب، تعتمد أساس��اً 

ع��ىل قواع��د البيان��ات املتع��ددة املص��ادر مثل: 

الرشائ��ح، والصور، والرس��وم، واألف��الم، والخرائط 

واملطبوعات، والرشائط املس��جلة عىل: كاس��يت- 

فيديو- ميكروفيلم- ميكروفيش.

وأدى تعدد وسائل تخزين املعلومات إىل إمكانية 

اختيار األس��لوب املناس��ب لتخزينها واسرتجاعها، 

بالرسعة املطلوبة، ووفقاً لظروف التدريب املتاحة، 

وأصبح من املفضل أن يتصل مكان التدريب ببنوك 

املعلوم��ات املتخصصة، وبأماكن التدريب األخرى، 

لتحقيق االس��تفادة املس��تمرة، وتطوي��ر املناهج 

تشتمل منظومة 
التدريب احلديثة 

على أساليب وطرق 
التدريب اجلماعي 

كاحملاضرة 
والطابور واستخدام 
املشبهات للتدريب 

على املعدات 
واألسلحة

التدريب عىل مكافحة الكوارث واإلرهاب
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واملوضوع��ات. وأصبح هناك العدي��د من األماكن 

املناسبة ملارسة التدريب، حسب نوعية ومستوى 

امل��ادة التدريبية، وكذلك حس��ب الص��ور املتاحة 

لعرض هذه املادة، ومدى إمكانية استيعاب بعض 

هذه الصور داخل املكان املخصص للتدريب، سواء 

كان فصالً، أو ورش��ة، أو معمالً، أو ميدان تدريب، 

أو ميدان رماية إلكرتونية.

تزايد دور الحاسبات يف مجاالت التدريب
أصبحت الحاسبات اإللكرتونية تستخدم عىل نطاق 

كبري يف كافة أنشطة التدريب، مثل:

أ. التخطيط وتنفيذ التدريب املرمج عىل جميع 

املس��تويات، وذلك وفق��اً لس��يناريوهات عديدة، 

تضم��ن رسعة التنفيذ الس��ليم والدقي��ق للمهام، 

واالعتاد ع��ىل النفس، وفاعلي��ة األداء، والتفاعل 

السليم بني أفراد فريق العمل يف كافة املواقف.

ب. إنت��اج م��واد التدري��ب املتط��ورة، وإعداد 

املطبوعات الالزمة، وإعداد برامج تشغيل مشبهات 

التدريب.

ج. التحك��م يف منظوم��ة التدري��ب متع��ددة 

العنارص، حيث ميكن التحكم يف تش��غيل العنارص 

بالتتابع.

د. تس��تخدم الحاس��بات نفس��ها كأداة تدريب 

متطورة، حيث تحقق التفاعل مع الدارس، وبحيث 

ميك��ن أن يحل الحاس��ب مكان امل��درب، يف بعض 

األنش��طة، بتتبع املتدرب للتعليات التي يقدمها 

الرنامج.

استخدام املباريات الحربية
تستخدم املباريات الحربية War Games لتدريب 

الق��ادة واملرؤوس��ني عىل جميع املس��تويات، عىل 

إدارة العمليات واتخاذ القرارات. ويف هذه الحالة، 

يزود الحاسب مبعلومات عن طريف الرصاع، وتوضع 

الس��يناريوهات للمواقف املختلفة، ويقوم القادة 

بتقدي��ر مواقفه��م، وتعط��ى البيانات للحاس��ب، 

وتتواىل العملية، ويف النهاية، يقوم الحاسب بتحليل 

الق��رارات، وتقيي��م النتائج خ��الل كل مرحلة من 

مراحل املباراة للخروج بالدروس املستفادة.

واملب��اراة الحربية عبارة عن منوذج مرمج، يقوم 

بعم��ل البديل للح��رب الفعلية، فالحرب نفس��ها 

تكون مبثاب��ة منوذج ش��امل أو مجموعة متكاملة 

من االختيارات. وتعقي��د الحرب، وتنوع عملياتها، 

ونوعية البيانات الحقيقية املستمدة منها، واألهمية 

الواضحة للقيادة والروح املعنوية والشجاعة، كلها 

عوام��ل توضح مدى صعوبة عم��ل منوذج للحرب 

عىل نطاق واسع.

وهن��اك مباريات تت��م ألغراض مح��ددة مثل: 

التدري��ب عىل روح الفريق، أو حل مش��اكل، مثل 

عدم القدرة عىل تحديد مناطق التلوث اإلشعاعي، 

ما يسبب تخوف القادة من التحرك إىل مناطق مل 

يتم مسحها، أو حساب تأثري املد والجزر، أو مشكلة 

االستهانة من طرف بقدرة الطرف اآلخر، أو تحديد 

ق��درة تحمل هذا الطرف أو ذاك عند تطور القتال 

ب��كل احتاالته، أو االستكش��اف الصائ��ب لنواياه 

الخاصة. وهناك مباريات لنرش القوات وإمدادها، 

حي��ث يكاف��ح الق��ادة إزاء املتطلب��ات املتنوعة 

الت��ي تفرضها أخط��ار الحرب، وميكن للمش��رتكني 

يف املب��اراة الحص��ول عىل املعلوم��ات حول القوة 

العامل��ة املتاحة، واس��تعداد مختل��ف الصناعات 

عىل مدى عرش س��نوات تالية، أو تس��تخدم هذه 

املب��اراة معلومات حقيقة، كل��ا كان ذلك ممكناً، 

لتت��م يف م��وازاة الواقع، والغرض منه��ا هو تنمية 

الق��درة عىل متثي��ل األزمات الحقيق��ة يف املباراة، 

بحيث يتم استطالع البدائل، وتوقع املشكالت التي 

قد تط��رأ من خالل مباريات يس��هل مواءمتها مع 

سيناريوهات األزمات املحددة.

استخدام املشبهات للتدريب
أدى التعقيد املتزايد يف جميع األس��لحة واملعدات 

العس��كرية وم��ا ترتب عليه من ارتفاع أس��عارها، 

وزي��ادة تكاليف تش��غيلها إىل الحاجة الش��ديدة 

الستخدام املشبهات Simulators، بغرض التغلب 

عىل مشكلة استخدام مس��احات كبرية من األرض 

كميادين للتدري��ب بالذخرية الحية. وحدث تقدم 

كبري يف تقنيات املش��بهات، فأصبح الطيار يستطيع 

قيادة طائرته بصورة ش��به تامة، دون أن يستقلها، 

وأن يتعلم الجندي كيفي��ة قيادة الدبابة أو مركبة 

القت��ال دون أن يركبه��ا، أم��ا الضاب��ط البح��ري، 

فيستطيع قيادة س��فينته، دون اإلبحار عىل متنها. 

وكذل��ك تصمم بع��ض املش��بهات لتقويم عنارص 

القيادة واألركان، حيث متكن هذه املش��بهات من 

دراسة مراحل القتال بالتفصيل، وتتضمن اختبارات 

يف العملي��ات املعقدة، مثل فتح الثغرات يف حقول 

األلغام، أو عبور املوانع املائية.

وتتجىل األهمية القصوى للمش��بهات يف حاجة 

الق��وات املس��لحة إىل إعطاء املقاتل��ني التدريبات 

األساس��ية واملتقدمة، قبل مغادرة مكان التدريب. 

وعندما يكون��وا جاهزين للتدريب باملعدات، عىل 

مهام العمليات، فإن سلس��لة أخرى من املشبهات، 

وعن��ارص متثيل جو املعركة تش��رتك يف ذلك، وهي 

ال تحق��ق الواقعية فق��ط يف التدريب ولكنها أيضاً 

تسجل درجة الكفاءة القتالية يف استخدام السالح.

مع كرثة وسائل 
توفري املعلومات 

اخلاصة بالتدريب 
ظهرت احلاجة 

إىل تصميم بنوك 
معلومات للتدريب 
تعتمد أساسًا على 

قواعد البيانات 
املتعددة

أهمية االتصاالت العسكرية يف العمليات

95 |  فرباير 2014 |  العدد 505  |



وتغط��ي املش��بهات مختل��ف املج��االت مثل 

قيادة الطائرات، والس��فن، واملركبات، والدبابات، 

وتدريب أطقمها عىل العمل الجاعي، واإلجراءات 

املشرتكة، واستخدام األسلحة املختلفة، مثل املدافع، 

واملقذوف��ات املوجه��ة، والصواري��خ، والتحكم يف 

نريانها، والتدريب القتايل، والقتال الجوي، والهجوم 

جو/أرض، وتدريب األفراد عىل األس��لحة الصغرية، 

وتدري��ب أطقم القي��ادة والس��يطرة واالتصاالت، 

وتقلي��د جو املعركة الحقيق��ي، مثل إنتاج الصوت 

والدخان واالنفج��ارات وطلقات اإلش��ارة، ونريان 

األسلحة، واأللغام، وتوليد الصور املتحركة، وصيانة 

املعدات واألسلحة واملركبات، والحرب اإللكرتونية.

النموذج األمرييك
تقوم الجهات العسكرية األمريكية بتنفيذ برنامج، 

فريد من نوعه، للتدريب عىل القيادة، فكل واحد 

م��ن ضب��اط الصف، قب��ل ترقيت��ه /أو ترقيتها إىل 

الدرجة األعىل، يش��رتط أن يتلقى دورة يف القيادة، 

تتوىل اإلعداد بالتحديد للتحديات الالزمة للدرجة 

األع��ىل، وبعض هذه الدورات ميتد لفرتات طويلة. 

وهن��اك أقل من واح��د يف املائة من ضباط الصف 

يف الجيش مرشحون للرتقية لدرجة رقيب، ولكنهم 

قب��ل أن يحصلوا عىل رشائطهم يجب أن ينجح كل 

منهم يف برنامج مكثف، مدته تس��عة أش��هر، عىل 

قيادة ضباط الصف.

وقد أنشأ الجيش األمرييك مرافق كاملة املعدات 

للتدريب، جعلت يف الوسع الوصول إىل مستوى مل 

يس��بق له مثيل يف الواقعي��ة القتالية. ويجري كل 

لواء عامل يف الجيش التدريب القتايل املكثف مرة 

كل 18 شهراً. ويوجد لدى األسطول ومشاة البحرية 

أيضاً برنامج للتدريب، واس��ع النطاق، للمشتغلني 

بالخدمة الفعلية. ف��كل مجموعة حاملة طائرات، 

مثالً، تقيض بضعة ش��هور يف البحر قبل إرسالها إىل 

موق��ع عمله��ا، يف تدريبات تنتهي باش��تباك قتايل 

مفرتض.

النموذج األملاين
يف إط��ار االتجاه األملاين، ومن أج��ل الوفاء بجميع 

املهات املس��تقبلية، فإن الجي��ش األملاين يرى أنه 

يف حاج��ة إىل قادة عىل مس��توى أع��ىل يتمتعون 

مبهارات قيادية فائقة جنباً إىل جنب مع التش��كيل 

الجديد. فمن أجل تطوي��ر وتدعيم والحفاظ عىل 

العقيدة القتالية األساس��ية، يجب أن يكون القادة 

مرنني ومبدعني وقادرين ع��ىل التأقلم مع ظروف 

املعرك��ة وتنفيذ امله��ات املوكلة إليه��م. ولذلك، 

فإن تدريب الق��ادة يف الجيش األملاين هو العنرص 

األس��ايس يف الخط��ة رباعية املراح��ل، الهادفة إىل 

رفع مس��تويات التدريب، فقادة الرسايا والفصائل 

يكتسبون خرات قيادية عملية من خالل التدريب 

مع وحداتهم وتشكيالتهم، يف مراكز التدريب عىل 

املناورات القتالية، التي تكسب التدريب أكر قدر 

م��ن الواقعية، من خالل ظروف ميدانية ونفس��ية 

حقيقية، فقادة الفصائل والرسايا يخدمون يف هذه 

املراكز ملدة ثالث س��نوات، ما س��يجعل منهم يف 

املس��تقبل قادة ع��ىل أعىل مس��توى. وكذلك، يتم 

دع��م تدري��ب القادة م��ن خالل تطوي��ر التفكري 

العمليايت، لع��دم فرض الظ��روف العملياتية عىل 

القائد، إمنا يكون عليه أن يختار هو املعركة، بحيث 

يكون امليدان ومتيز القوات يف صالحه•

املصادر:

 Peter P. Perla, The Art of War Gaming

 .Naval Institute Press, 2006

 Leader Development Program

 “Creative Thinking”, Association of

 College and Research Libraries, National

.Conference (13th: Baltimore, Md.), 2007

 Paulus, Paul B. , Problem Solving and

  Creativity in Individuals and Groups,

.2003

 Camilleri, Vanessa A., The Art of

.Creative Action, 2007

 William A. Cohen., The New Art of

 the Leader: Leading with Integrity and

.Honor, Prentice Hall Direct

تقنيات مساعدات التدريب

تطـــورت تقنيــات إنتــاج مســـاعدات التدريب، 
وأصبحت تشـمل املطبوعـات الحديـثة، التي تجهز 
بالطباعة اإللكرتونية، والوسائل السمعية واملرئية، 
مثل اإلنتاج الســيناميئ والتلفزيوين، وحزم الربامج 
الخاصــة بالتدريب، وإعــداد املناهج، التي تعتمد 
عىل التفاعل بني الدارس والحاســب. وأصبح إنتاج 
مواد التدريب املتطورة يتم باستخدام وسائل آلية، 
باالعتامد عىل أســلوب التدريــب املربمج. وبذلك 
ازدادت الحاجــة إىل املربمــج، الــذي يحدد جميع 
تعليامت برنامج التدريب، ويصمم ســيناريوهات 
التدريــب، ويحلــل املواقــف التدريبيــة، ويحدد 
أدوات التدريب املناسبة، التي يعتمد إنتاجها عىل 
تطور تقنيــات اإللكرتونيــات الدقيقة يف مجاالت 
إنتاج الرســومات بالحاسبات، والتصميم مبساعدة 

الحاسبات.

أنشأ اجليش 
األمريكي مرافق 
كاملة املعدات 

للتدريب جعلت يف 
الوسع الوصول إىل 
مستوى مل يسبق 

له مثيل يف الواقعية 
القتالية

متابعة ميدانية مبارشة لألفراد يف العمليات
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اخلليج وأمريكا

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

إن العالقــات الخليجيــة األمريكية عالقــات طويلة وتعود إىل فرتة مــا بعد الحرب العامليــة الثانية عندما بدأت 

الواليات املتحدة تهتم باملنطقة من أجل درء التوغل السوفيتي عنها، لقد مثل النفط وأمن إرسائيل وإحتواء املد 

الشــيوعي املصلحة التقليدية للواليات املتحدة يف منطقة الخليج، ثم دخل اإلرهاب عىل الخط كمصلحة جديدة 

من ضمن قامئة مصالح أمريكا يف املنطقة الســيام بعد أحداث الحادي عرش من سبتمرب، لذلك كانت االسرتاتيجية 

األمريكية دامئاً تتمحور حول منع دولة أو قوة معادية من الســيطرة عىل املنطقة، وعىل الجانب اآلخر فإن دول 

الخليــج العريب أدركــت ضعف قدراتها عىل مواجهة التهديــدات الخارجية الدوليــة واإلقليمية، لذلك وجدت يف 

التقارب مع واشــنطن االســرتاتيجية األمثل لها، وهذا ما حدث وهو املحدد األســايس يف التحالف القائم بني دول 

الخليــج العــريب والواليات املتحدة، والعالقة ظلــت قامئة عىل التايل: أمريكا تقدم املســاعدة يف حامية أمن دول 

الخليج، ودول الخليج تعمل عىل ضامن إمداد النفط للعامل الخارجي وتتعاون يف محاربة اإلرهاب، فقام التحالف 

الخليجي األمرييك عىل هذا األساس.

وال يخفــى عىل أحــد أن العالقة الخليجية األمريكية متر هذه األيام مبرحلة من الشــكوك التي أصبحت تنتاب 

دول الخليج حول مدى قوة التحالف الخليجي األمرييك ومدى قدرته عىل اإلستمرار، هذه الشكوك مردها مواقف 

اإلدارة األمريكية من القضايا ذات األهمية لدول منطقة الخليج العريب، ولعل أهم تلك املواقف اإلنفتاح األمرييك 

عىل إيران من خالل اتباع أسلوب الرسية يف اللقاءات التي قامت بني الطرفني، لقد كان األمريكان دامئاً ما يؤكدون 

عىل أن الفجوة بينهم وبني إيران كبرية للغاية وأنهم ال ميكن لهم آن يتحاوروا مع إيران من دون علم دول الخليج، 

إال أن اللقاءات الرسية التي متت حول برنامج إيران النووي أعطت دول الخليج مؤرشاً عىل أن واشــنطن ال ميكن 

اإلعتامد عليها بالشكل الذي من املفرتض أن تكون عليه الثقة بني الحلفاء والرشكاء. 

واملوقف اآلخر الذي أبرز شــكوك دول الخليج هو موقف البيت األبيض من دعمه لإلخوان املســلمني يف مرص 

ورسعة تنازل واشــنطن عن نظام ســيايس يعد حليفها التقليدي يف املنطقة أال وهو نظام الرئيس محمد حســني 

مبارك، دول الخليج مل تكن ضد التغيري يف مرص ولكنها مل تفضل أن يتم التغيري بالشــكل املفاجئ الذي تم والذي 

أدى إال وصــول اإلســالمني إىل الحكم يف أهم بلد عريب، ولعل متادي موقــف البيت األبيض يف دعمه لإلخوان من 

خالل الضغط عىل العســكر مثل أيضاً عامالً غري مريض لدى دول الخليج العريب، إن التنازل األمرييك الرسيع عن 

حليفها املرصي يعطي مؤرش عىل أن واشــنطن ال تقف بجانــب حلفاءها، بل أنها قد تتنازل عنهم وفقاً للمصلحة 

التي يراها من هو يف البيت األبيض.  

ويضــاف إىل ذلك املوقف من ســوريا وعدم جدية الرئيس األمرييك يف أن يأخذ زمــام املبادرة يف مجال قيادة 

الواليات املتحدة للعامل، إن تراجع البيت األبيض عن الخط األحمر الذي وضعه رئيســه حول إســتخدام الســالح 

الكيميايئ من قبل النظام الســوري أعطى العامل صورة سلبية حول مدى جدية واشنطن يف القيام بدورها القيادي 

يف العامل، وعليه فإن املوقف األمرييك من ســوريا هيج مشاعر القدرة عىل الوقوف يف وجه الواليات املتحدة لدى 

العديد من الدول الســاعية إلضعاف مكانة واشنطن العاملية والراغبة يف الربوز كقوى إقليمية، دول الخليج تدرك 

أن الحرب يف سوريا هي حرب طائفية يقودها النظام وأتباعه الطائفني من الخارج ضد السنة، وبالتايل ال ميكن لها 

أن تقف مكتوفة اليدين وتبارك تنازل واشنطن لصالح القوى الداعمة للحرب الطائفية ضد السنة. 

هذه املواقف يف السياسة الخارجية األمريكية هي التي ألقت بضاللها عىل إبراز الشكوك الخليجية من حليفتها 

الواليــات املتحــدة، وهو ما ال ميكن أن يصــب يف صالح العالقة مع الواليات املتحــدة وال يخدم مصالح الواليات 

املتحدة يف املنطقة، وعليه فإن عىل الطرفني أن يتجاوزا هذه الفرتة الحساسة بدرجة عالية من الحنكة بحيث تعود 

العالقة إىل نصابها الذي من املفرتض أن تكون عليه بني الحلفاء•
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ينطلق االتصال بكل أدواته 

وأساليبه إىل طريق التغيري 

الال متناهي، كل يوم هو يف 

جديد، حيث تلعب التكنولوجيا 

الدور األكرب يف هذا التغيري؛ 

فهي القاطرة الحاملة له. ولكل 

زمان أدواته وأساليبه وطرقه يف 

التواصل والتفاعل مع أفراد هذا 

املجتمع، إال أن هذا االختالف 

ال يفرز أدوات وأساليب 

جديدة فقط، بل يحمل معه 

أيديولوجيات وأفكاراً هي 

األخرى متغرية. 

إعداد: د. أمينة خميس 
الظاهري

أستاذ مساعد بقسم 
االتصال اجلماهريي
جامعة اإلمارات

ونحن الي��وم يف زمن االتصال التكنولوج��ي الذي يقدم لنا 

الجدي��د والجديد يف مجال االتص��ال، مصحوباً بتغريات يف 

العملية االتصالية التي جعلت من املتلقي للرس��الة صانعاً 

لها يف الوقت نفسه. 

إن ه��ذا الدور األك��ر فاعلية ملتلقي الرس��الة اإلعالمية 

والعنص���ر الذي لطاملا كان دوره مح��دوداً أصبح اليوم له 

دور أس��ايس، وأح��دث ث��ورة نوعية يف املحت��وى اإلعالمي 

املتعدد الوس��ائط الذي خرج عن إطار الرقابة السياس��ية 

واالجتامعية والدينية وغريها من املجاالت.

بالش��بكات  والتعري��ف  الجدي��د  اإلع��الم 
االجتامعية

 اإلع��الم االجتامع��ي أو اإلع��الم الجديد، ك��ام يطلق عليه 

أيض��اً، له تعريفات كث��رية؛ منها أنه االتصال عرب الش��بكة 

العنكبوتية، أو كام ُعرّف من خالل موسوعة ويكبيديا »هو 

مصطلح يضم أش��كال التواصل اإللكرتوين املختلفة، والتي 

أصبحت ممكنة من خالل استخدام تقنيات الحاسب اآليل«، 

وبالنظ��ر إىل عالقة هذا املصطلح بوس��ائل اإلعالم القديم، 

كالصحف املطبوعة واملجالت التي تتسم بسكون نصوصها 

ورسوماتها، فإن وسائل اإلعالم الجديد تشتمل عىل: املوقع 

عىل الشبكة العنكبوتية، والنقل املتدفق للصوت والفيديو، 

وغرف الدردش��ة، والربيد اإللكرتوين، ومجتمعات اإلنرتنت، 

وإعالنات اإلنرتنت، وأقراص »اليس دي« وال� »دي يف دي«، 

والواق��ع االفرتايض، ودم��ج البيانات الرقمي��ة مع الهاتف، 

والكام��ريات الرقمية والهوات��ف الجوالية، أو كام رآها أحد 

الكتاب بأنها فضاء تواصيل بديل ومواٍز وفريد تتش��كل فيه 

أمناط جديدة من التفاع��ل والتعبري واملضامني، تحولت يف 

س��ياق س��انح إىل قوة سياس��ية وثقافية فاعلة يف املجتمع 

وقادرة عىل تغيريه.

وبينام يخل��ط بعضهم بني تعريف اإلع��الم االجتامعي 

وتعريف الش��بكات االجتامعية، معتربين املصطلحني شيئاً 

واحداً، يرى البعض اآلخر أن مصطلح »اإلعالم االجتامعي« 

أعم وأش��مل؛ فيعرفونه بأنه عبارة عن ش��بكات اجتامعية 

به��ا أعضاء من مختل��ف دول العامل، وته��دف إىل ربطهم 

والتع��ارف بينه��م حس��ب التخص��ص، وامل��كان، وطبيعة 

األه��داف الخاص��ة واالهتامم��ات؛ وبذلك يش��مل اإلعالم 

 ،Facebook :االجتامعي شبكات التواصل االجتامعي، مثل

ومواق��ع املفضالت مث��ل Delicious، واألخبار االجتامعية 

مثل Digg، واملش��اركة اإلعالمية املتعددة الوس��ائط مثل 

Youtube، والتدوي��ن املصغ��ر مث��ل Twitter واملدونات 

الش��خصية واملنتديات العامة مث��ل Worldpress، والربيد 

.Hotmail اإللكرتوين مثل

سامت عرص اإلعالم االجتامعي
يتس��م هذا العرص بكون��ه عرص الفضاء املفت��وح والحرية 

املطلق��ة والتن��وع يف املضام��ني واملحت��وى اإلعالمي، كام 

تعددت وس��ائطه، واتس��م هذا العرص أيضاً بعدة سامت 

ميكن إيجاز بعض منها كالتايل:

- نافذة واسعة تطل عىل العامل.

- استخدام يومي منتظم، بل تجاوز ذلك إىل أن أصبح عادة 
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ال ميكن االستغناء عنها.

- نرش الوعي والحراك السيايس بني أفراد املجتمع.

- إمكانية تعبئة الرأي العام.

- صعوبة السيطرة عىل تدفق املعلومات.

ظواهر صاحبت اإلعالم الجديد
- ك��ر احتكار املعلوم��ات من قبل املؤسس��ات اإلعالمية 

الكربى. 

- ظهور مامرس��ني جدد لإلع��الم، وأغلبيتهم غري متخصصني 

يف اإلعالم، إال أنهم أصبحوا محرتفني يف اس��تخدام تطبيقات 

وبرامج اإلعالم الجديد. 

- ظهور منابر جديدة للحوار؛ فقد أصبح باستطاعة أي فرد 

يف املجتمع أن يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعّقب ويستفر 

ويعلّق بكل حرية، وبرعة فائقة.

- ظهور ما يسمى »إعالم الجمهور« أو »صحافة املواطن«.

- تواف��ر املضام��ني الثقافية واإلعالمية الجدي��دة واملتنوعة 

والشاملة. 

- نج��ح اإلعالم الجدي��د يف أحيان كثرية يف تس��ليط الضوء 

بكثافة عىل قضايا مسكوت عنها يف وسائل اإلعالم التقليدية؛ 

ما جعل هذه القضايا املهمة هاجس��اً للمجتمع، فانش��غل 

بالتفكري فيها ومناقشتها ومعالجتها.

والش��بكات  االف��رتايض  املجتم��ع  ظاه��رة  ظه��ور   -

االجتامعي��ة؛ وه��ي مجموع��ة م��ن األف��راد يتح��اورون 

ويتخاطب��ون باس��تخدام اإلعالم الجديد ألغ��راض مختلفة 

ومتنوعة.

- تجزئة الجامه��ري مع التعدد الهائ��ل والتنوع الكبري 

الذي مل يس��بق له مثي��ل يف التاريخ؛ فقد بدأ الجمهور 

يتج��زأ إىل مجموعات صغريه ب��دالً من حالة الجامهري 

العريضة لوسائل اإلعالم التقليدية.

التعريف باإلعالم العسكري
قبل الب��دء يف الحديث عن انعكاس��ات اإلعالم االجتامعي 

عىل املجال العسكري البد لنا من تعريف اإلعالم العسكري 

لتتضح الصورة بشكل أفضل؛ فاإلعالم العسكري هو العملية 

االتصالي��ة التي من خالله��ا يتم نرش املعلوم��ات واألخبار 

الدقيقة ع��ن املجال العس��كري التي ترتك��ز عىل الصدق 

والرصاحة ومخاطبة الجامهري لغ��رس روح االنتامء للوطن 

والتص��دي للحروب النفس��ية التي من ش��أنها التأثري عىل 

الروح املعنوية باستخدام مختلف وسائل اإلعالم.

أصبح اإلعالم محوراً أساس��ياً ملختلف القضايا األساسية، 

وق��د زادت أهميته نتيج��ة التط��ورات التكنولوجية التي 

حس��نت من دور ه��ذا اإلعالم حتى بات تأث��ريه واضحاً يف 

كل مج��ال من مج��االت الحياة، ومنها املجال العس��كري. 

إن مفه��وم اإلع��الم العس��كري هو يف الحقيق��ة وجه آخر 

ملفه��وم اإلع��الم األمني الذي هو ج��زء ال يتجزأ من املجال 

العس��كري، إذا افرتضنا أن األمن الداخيل والخارجي مهمة 

يق��وم بها العس��كر بكل أطيافهم ومس��مياتهم، من جيش 

وجنود ورشطة ودفاع مدين وغريهم ممن يندرج تحت لواء 

العسكرية بشكل مبارش وغري مبارش.

وظائف اإلعالم العسكري
وظائف اإلعالم العس��كري كثرية ومتعددة تبعاً لتعدد هذا 

املجال، وميكن اختصارها بشكل رسيع يف النقاط التالية:

- خلق ص��ورة إيجابية واضحة ل��دى املواطنني عن املجال 

العسكري ووظائفه ومهامه.

- تنمية روح املشاركة واالرتباط بني املجال العسكري وأفراد 

املجتم��ع عىل أس��اس من املس��ؤولية املش��رتكة يف تحقيق 

االستقرار واألمن الجامعي.

- التغطي��ة اإلعالمية وإع��داد البيانات واألخب��ار املتعلقة 

باملجال العسكري.

- التعري��ف باألنش��طة والخدمات املختلف��ة التي تقدمها 

األجهزة العسكرية.

- توعي��ة أف��راد املجتم��ع بكل ما ه��و جدي��د يف املجال 

العس��كري واألمن��ي ودعم التع��اون ب��ني الجامهري وبني 

املؤسسة العسكرية.

- إعداد الخطط الالزمة للتعامل مع األزمات املحتملة.

- اس��تطالع آراء الجمهور عن الخدم��ات املقدمة من قبل 

املؤسسة العسكرية.

- التنس��يق والتعاون مع املؤسس��ات اإلعالمية املختلفة يف 

املجتمع.

- املتابع��ة الدقيقة واملس��تمرة ملا ينرش يف وس��ائل اإلعالم 

املختلفة املحلية والدولية.

تطور تكنولوجيا املعلومات
لقد س��اهمت مجموعة م��ن العوامل املختلف��ة يف ظهور 

السياس��ية  للمتغ��ريات  كان  فق��د  العس��كري؛  اإلع��الم 

واالقتصادية واالجتامعية والثقافية، والتطورات التي لحقت 

بالوس��ائل اإلعالمية واالتصالية والتكنولوجية املختلفة، دور 

كبري يف ازدياد أهمية اإلعالم العس��كري، مبا يف ذلك اإلعالم 

األمني، وقد أدى التطور التكنولوجي يف وسائل االتصال إىل 

تط��ور هائل يف نقل املعلومات ورسع��ة تبادلها، إىل جانب 

الحاجة إىل تطوير الجانب املهني لإلعالم بشكل عام واإلعالم 

اإلعالم االجتماعي 
فضاء تواصلي 

بديل ومواٍز وفريد 
تتشكل فيه 

أمناط جديدة من 
التفاعل والتعبري 

واملضامني
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العس��كري بشكل خاص. وال شك يف أن هذه التطورات كان 

عت نشاطات  لها تأثريها عىل األنش��طة العسكرية؛ فقد وسَّ

معين��ة، وغريت أخ��رى، وأوج��دت نش��اطات جديدة. إن 

تعقد الحياة وتش��ابكها، وتداخل العديد من األمور، وتزايد 

الحاج��ات االتصالية للجامهري الحديثة، وتنامي اإلحس��اس 

بال��دور الذي ميكن أن يس��هم فيه اإلع��الم يف ظل منظومة 

حياتي��ة متكامل��ة – كل ذل��ك أدى إىل أن يلع��ب اإلع��الم 

العس��كري واألمني دور مهامً، بناًء ع��ىل هذه املتغريات يف 

الحياة السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية.

إشكاليات اإلعالم العسكري
وهن��اك مجموع��ة م��ن اإلش��كاليات التي تواج��ه اإلعالم 

العسكري واألمني؛ أبرزها ما يأيت:

- عدم وجود إسرتاتيجية واضحة ومحددة املعامل، وخاصة يف 

مسألة الخطط اإلعالمية أثناء األزمات وبعدها.

- عدم وجود الكادر اإلعالمي العسكري املؤهل، وقلة الخربة 

لدى العاملني يف مجال اإلعالم العس��كري نظراً لحداثة هذا 

التخصص، حيث إن ظهوره بدأ يف أواخر القرن العرشين.

- ع��دم طرح هذا التخص��ص يف جامعاتنا الوطنية، مع عدم 

وجود مواد تدرس يف هذا املجال.

- حساسية القضايا التي تختص باملجال العسكري؛ ما يجعل 

تداولها إعالمياً مسألة تدخل يف صلب القضايا األمنية.

- صعوبة الحصول عىل معلومات دقيقة وحديثة؛ ما يؤدي 

إىل ضعف توصيل الرسالة اإلعالمية أو عدم اكتاملها.

اإلعالم االجتامعي وانعكاس��اته اإليجابية عىل 
اإلعالم العسكري

- كسب الدعم الشعبي للمؤسس��ة العسكرية، حيث تتيح 

وس��ائل اإلعالم االجتامعي املختلفة نرش مواد تخلق تعاطفاً 

ش��عبياً معها، واس��تهداف الش��باب لتعزيز هويته الوطنية 

وزرع حب الوطن والوالء له.

- أصب��ح اإلع��الم العس��كري األمن��ي مج��االً متخصصاً يف 

املجتمعات الحديث��ة، وميتلك أهداف��اً اجتامعية وإعالمية 

وقائي��ة، ولديه مهمة ثقيلة هي أمن واس��تقرار املجتمعات 

يف ظ��ل ظ��روف دولية متغ��رية. وهو إع��الم يلبي حاجات 

اجتامعية تس��هم يف التوعي��ة الثقافية والتوجيه واإلرش��اد 

ملجابهة الكثري م��ن املتغريات التي فرضته��ا ظروف معينة 

ع��ىل املجتمعات اإلنس��انية، وطرأت عىل الس��لوك والفكر 

والقي��م. لذلك، فاإلع��الم االجتامعي هو وس��يلة قريبة من 

الجمهور، ولدي��ه القدرة عىل التفاعل وقي��اس االتجاهات 

ورد الفعل بشكل مبارش، وهذا تحد آخر لإلعالم العسكري، 

الذي البد أن يتعامل مع هذه الوس��يلة الجديدة من خالل 

مناقش��ة الكث��ري من القضاي��ا وإيجاد الحلول له��ا؛ انطالقاً 

م��ن ال��دور املهم لإلعالم العس��كري األمن��ي يف بناء األمن 

الوطني واملساهمة يف وضع اسرتاتيجيات الدولة يف مواجهة 

التحديات االجتامعية ورس��الته يف مواجه��ة الغزو الفكري 

الثقايف املعادي الذي يستهدف النيل من وحدة الوطن، ويف 

مواجهة الدعاية املضادة والحروب النفسية.

- يس��تطيع اإلعالم العسكري استخدام اإلعالم االجتامعي يف 

بث التوجيهات ونرش التعليامت للجامهري، بهدف التعامل 

مع األزمات، وتزويد الجامهري باملعلومات الكاملة للحد من 

انتشار الشائعات.

- يس��هم اإلعالم االجتامعي اليوم يف إثراء النقاش وتش��كيل 

اآلراء تجاه القضايا العامة، وهنا يربز دور اإلعالم العسكري 

األمن��ي بتوظيفه اإلعالم االجتامع��ي يف التوعية املجتمعية 

واس��تحداث آراء حول املوضوعات الجدي��دة وزيادة وعي 

املواطن للتعامل مع قضايا األمن االجتامعي.

- اإلعالم االجتامعي هو اليوم إعالم الجميع، ليس له جمهور 

محدد، حيث يس��تخدمه ال��كل، أطفاالً ومراهقني وش��باباً 

وناضجني، ويس��تطيع من خالله اإلعالم العس��كري األمني 

أن ينرش الثقافة األمنية ويعزز شعور املواطنني باملسؤولية، 

ويزرع الثقة باألجهزة األمنية بني ه�ذا الجمهور املتنوع.

- التواصل بني أفراد املؤسس��ة العس��كرية نفسها من خالل 

شبكات التواصل االجتامعي، سواء داخل الدولة أو خارجها؛ 

مام يقلل من الكلفة املادية لهذا التواصل.

- مكافحة الش��ائعات واملعلومات املغلوطة التي تنرش عرب 

وس��ائل اإلعالم االجتامعي من خالل احتواء هذه الشائعات 

ودحضها.

- التب��ادل املعلومايت عن طريق الش��فرة؛ إذ ميكن لألجهزة 

العس��كرية اس��تخدام وس��ائل اإلعالم االجتامعي يف تبادل 

معلومات رسية مش��فرة م��ع عمالئه��ا الخارجيني، بحيث 

يصعب كشفها.

- اس��تخدام اإلع��الم االجتامعي يف تثقيف أفراد املؤسس��ة 

العسكرية يف زمن أصبح فيه للكتاب مكان ضيق. كام ميكن 

من خالله إعطاء دورات مفتوحة ألفراد املؤسسة العسكرية 

تسهم يف تطويرهم فكرياً ومهنياً وعسكرياً.

اإلعالم االجتامعي وانعكاس��اته الس��لبية عىل 
اإلعالم العسكري

هناك بعض االنعكاس��ات الس��لبية لإلعالم االجتامعي عىل 

اإلع��الم العس��كري، ويتضح هذا التأثري الس��لبي يف النقاط 

التالية:

أوالً: إن اإلعالم االجتامعي يفرض عىل الجهات املسؤولة، 

س��واء كانت عسكرية أو غريها، شفافية يف تقديم املعلومة..

فلم يعد باس��تطاعة أح��د اليوم - مع وج��ود هذا اإلعالم - 

أن يخف��ي الحقيق��ة. قد يواج��ه اإلعالم العس��كري األمني 

مش��كلة تقييد الحريات لالحتف��اظ بقدر من الرية لبعض 

املعلومات؛ لذلك يتطلب األمر إيجاد نقطة توازن بني رسية 

املعلومات وبني ما ميكن اإلفصاح عنه من أجل الصالح العام.

ثاني��اً: إن تط��ور تكنولوجي��ا املعلومات، ال��ذي أحدث 

نقل��ة نوعية وثورة هائلة يف مج��ال جمع وتبويب وتخزين 

واس��رتجاع البيان��ات واملعلوم��ات ونرشها، ق��د جعل من 

الصعوبة حجب املعلومات والتحكم فيها؛ لذلك من األفضل 

أن تبادر املؤسس��ات باإلفصاح عن ه��ذه املعلومات لخلق 

أرضية مش��رتكة م��ن الثقة. نذك��ر عىل س��بيل املثال وزير 

الخارجي��ة األمريكي��ة جون كريي، ال��ذي رصح للصحفيني، 

وه��و يف الطائرة متوجهاً إىل س��لطنة عامن، بأن زيارته هي 

م��ن أجل توقيع اتفاقية لبي��ع منظومة دفاع جوي متطورة 

ملسقط، قبل أن تفصح الحكومة العامنية عن هذا الخرب.

ثالثاً: ازدياد احتامالت التالعب والتش��ويه للمؤسس��ات 

ذات االس��رتاتيجيات الحساس��ة كاملؤسس��ات العس��كرية 

واألمنية، من خالل بث الشائعات املغرضة.

رابع��اً: إمكاني��ة التعرض لهجامت إلكرتونية تس��تهدف 

بش��كل مب��ارش املراف��ق اإلس��رتاتيجية املرتبط��ة بالفضاء 

اإللكرتوين.

خامس��اً: اس��تخدام املجموعات الجهادي��ة لإلمكانيات 

الت��ي توفرها الش��بكات االجتامعية عىل مس��توى الدعاية 

والتجنيد وغس��ل األدمغة والدع��وة إىل التحرك، من خالل 

ب��ث التعليامت عرب هذا اإلعالم االجتامعي )تنظيم القاعدة 

مثال عىل ذلك(.

سادس��اً: انتش��ار الجرمي��ة العاملية عرب مواق��ع االتصال 

االجتامعي؛ ما يهدد أمن املجتمعات.

سابعاً: إمكانية العبث واالخرتاق يف حالة عدم وجود آلية 

للحامية•

املصادر:

- جامل سند السويدي، وسائل التواصل   

االجتامعي ودورها يف التحوالت املستقبلية: من القبيلة إىل 

الفيسبوك، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، 

أبوظبي، 2013.

- عادل عبد الصادق محمد، استخدام شبكات   

التواصل االجتامعي بني األمن والحرية. 

- عصام منصور، املدونات اإللكرتونية مصدر   

جديد للمعلومات. 

- سعود صالح كاتب، اإلعالم الجديد وقضايا   

املجتمع: التحديات والفرص، ورقة مقدمة للمؤمتر العاملي 

الثاين لإلعالم اإلسالمي، 2011.
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عندما تكون األم عظيمة!
ال يختلف اثنان أن توماس أديسون )1847-1931(، املخرتع األمرييك، كان أحد نوابغ الزمان.

ذلك أن أديس��ون أس��هم يف تغيري مسار حياة الناس الذين يعيش��ون بعده، وبخاصة يف اخرتاعه املصباح 

الكهربايئ، الذي يعد واحداً من جملة مخرتعات عظيمة قدمها الرجل للبرشية.

غ��ري أن الالف��ت يف حي��اة هذا الرجل، الذي تعد س��رية حياته، درس��اً ال يف العبقرية فق��ط، بل يف فنون 

التصميم، واإلرادة، والعزم، وتجاوز الصعاب.

ي��روى أن توماس ولد صغري الجس��د، ضخم ال��رأس، فاعترب طبيب القرية أن هذا الطفل س��يواجه حياة 

صعبة بسبب ذلك.

وعندما دخل لصفوف الدراسة االبتدائية، كان الطالب يصفونه باملغفل نظري أسئلته التي ال تنتهي، بل إن 

أحد أس��اتذته وصفه بأنه بيضة فاس��دة، ما جعله يعود ألمه شاكياً من أنه لن يواصل يف هذه املدرسة التي 

مل تتحم��ل حب التس��اؤل لديه، فام وقف معه أحد غري والدته، التي آمنت ب��ه، ومنحته التقدير، وتصدت 

للوص��ف املحبط الذي أطلقه األس��تاذ عليه، ووقفت ضده، فقال املخرتع عن أمه:"لقد اكتش��فت مبكراً يف 

حي��ايت أن األم هي أطي��ب كائن عىل اإلطالق، لقد دافعت أمي عني بقوه عندما وصفني أس��تاذي بالبيض 

الفاس��د، ويف تلك اللحظة عزمت أن أكون جديراً بثقتها، كانت ش��ديدة اإلخالص واثقة يب كل الثقة، ولوال 

إميانها يب ملا أصبحت مخرتعاً أبدا".

عندما تخىل الناس، مبا فيهم املدرس��ة عن أديس��ون، كانت األم هي الحضن الدايفء، وطاقة االس��تيعاب، 

ومصدر الثقة.

لو مل تقف أم أديسون معه، وتؤمن به، لرمبا ترب اإلحباط إليه، وانسكب اليأس يف داخل نفسه، فامت 

املبدع فيه، وما استفادت البرشية من عطاءاته.

يقول توماس أديسون عن أمه نانيس:"إن أمي هى التى صنعتني، ألنها كانت تحرتمني وتثق يف، أشعرتني 

أىن أه��م ش��خص يف الوجود، فأصبح وجودي رضورياً من أجلها، وعاه��دت نفيس أال أخذلها كام مل تخذلني 

قط"!

كم من املواهب ذبلت، بس��بب التخذيل، وكم من املهارات جف ينبوعها ألن هناك من كر املجداف، 

ومل يحسن االحتواء، ومل يقم مبا قامت به هذه األم العظيمة.

األمومة وحدها، أعظم س��لوك يف الدنيا، أما إذا زادت األم عىل هذه العظمة وعياً، فإنها تهب البرشية 

املصباح الكهربايئ... وأكرث!•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 

يف خاطري شيء
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املركبات املدرعة ACV 15 الصاحلـــــــــــــة لكل األغراض
خفة حركة فائقة وقوة قتالية أكيدة يف الرب والبحر

تم تصميم املركبة القتالية املدرعة 

 Armored Combat Vehicle15

ACV- لتلبية االحتياجات املتزايدة 

للجيش الرتيك، ونجحت بالفعل 

يف إثبات نفسها كإضافة حقيقية 

لتسليح القوات املسلحة الرتكية، 

ويجري استخدام هذه املركبات 

لدى القوات املسلحة يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة والفلبني 

وماليزيا.

إعداد: يل يادف

 Armored وتعت��ر تصمي��م املركب��ة القتالية املدرع��ة

Combat Vehicle15 -ACV مركب��ة قتالي��ة مدرع��ة 

متوسطة الوزن تتميز بقدرتها الكبرية عىل الحركة، وهي 

املي��زة التي تبحث عنها القوات املس��لحة الرتكية وبقية 

القوات املس��لحة لدى الدول األجنبي��ة األخرى، وتعتر 

املركب��ة مركبة مجن��زرة بالكامل )بخم��س عجالت عىل 

الطريق(، وه��ي قادرة عىل التح��رك برسعة كبرية فوق 

األرايض الصحراوية والتضاريس والطرق املختلفة. 

 FNSS Savunma Sistemleri وق��د قام��ت رشك��ة

بتصني��ع املركب��ة ACV15 لتلبية حاج��ة الجيش الرتيك 

 13-15t class إىل مركب��ة مصفحة تصفيحاً ثقيالً من فئة

القادرة عىل العمل جنباً إىل جنب الدبابات يف تش��كيل 

قتايل مش��رتك، وتتمي��ز املركبة املعروف��ة بخفة حركتها 

الكبرية بقدرتها عىل العم��ل فوق كافة أنواع التضاريس 

األرضي��ة واألس��طح الرمائي��ة وف��وق أس��طح األنه��ر 

والبحريات، كام أنها مجهزة بكاف��ة التجهيزات اإلضافية 

التي تحولها إىل مركبة مختلفة األحجام واألشكال بحيث 

تالئم متطلبات مس��تخدميها، فالشاسيه املتطور لحاملة 

 Advanced Armored Personnel األف��راد املدرع��ة

Carrier - AAPC ميثل املركبة األساسية لكافة املركبات 

األخرى األعضاء يف عائلة املركبات ACV ، وهذا يش��مل 

 IFV  Infantry Fighting -توفري مركب��ة قتالية لألفراد

Vehicle لدى مجموعة من محطات التس��لح واملدافع 

الرشاشة حتى عيار 90 ملليمرت ومراكز القيادة واإلصالح 

واالنتشال وحمل الرشاشات عيار 120 ملم.

ويتم الولوج إىل املركبة عن طريق س��لم هيدرولييك، 

مع وج��ود باب لألفراد يف خلف املركب��ة، أو عن طريق 

فتحتي الس��ائق والقائد املثبتتني عىل الجزء العلوي من 

جس��م املركبة، كام يت��م توفري فتحة كبرية للش��حن يف 

الج��زء العلوي من املركبة املوج��ود خلف فتحة محطة 

التس��ليح، وهناك خزانان مدرع��ان للوقود موجودان يف 

الجزء الخلفي من املركبة بهدف توزيع األحامل، وضامن 

س��المة األفراد والركاب، وهن��اك رشيحة مصفحة لفصل 

خزاين الوقود عن املركبة. 

تقنيات
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املركبات املدرعة ACV 15 الصاحلـــــــــــــة لكل األغراض
خفة حركة فائقة وقوة قتالية أكيدة يف الرب والبحر

ويتك��ون جس��م املركبة م��ن صفائح باليس��تية من 

األلومني��وم، وتتف��اوت س��امكة التصفيح تبع��اً لألماكن 

املختلف��ة م��ن املركبة، وذل��ك بهدف تلبي��ة املتطلبات 

الباليستية، ويتميز جسم املركبة باعتامده عىل اللحام يف 

كل أجزائ��ه، وهو ما يجعل جس��م املركبة ُمصمتاً، عالوة 

ع��ىل إحكام قفل الفتحات واألب��واب والفتحات األخرى، 

أما بالنس��بة إىل مص��در الطاقة ومكاين الس��ائق والقائد 

داخل املنطقة األمامية من املركبة فيشغالن نصف الحيز 

تقريباً، بينام تش��غل فتحة محطة التس��ليح املثبتة عىل 

الجزء ميني الوس��ط، واملساحة املخصصة لألفراد يف الجزء 

الخلفي تشغالن الجزء اآلخر من الحيز. 

 ACV 15   النس��خ املختلف��ة م��ن املركب��ة
variants

مركبة املش��اة القتالية AIFV، وهي مزودة برش��اش من 

عي��ار 25 ملم لفرد واحد، وهي قادرة عىل حمل11 فرداً 

مبن فيهم السائق والقائد وفرد املدفع الرشاش.

التسليح
 ACV-15 IFV تعتر نس��خة مركب��ة املش��اة القتالي��ة

Infantry Fighting Vehicle مجه��زة برج لفرد واحد 

 M242 dual feed مسلح مبدفع رشاش آيل عيار 25 ملم

automatic cannon- Bushmaster الق��ادر عىل توليد 

ن��ريان كبرية بدقة كب��رية قادرة عىل اخ��رتاق املدرعات، 

وهناك مدفع عيار 6.62 ملم مثبت عىل محورين مثبت 

عىل الجزء األيرس من محطة التس��ليح الرئيسية، وهناك 

مثاين قاذفات للقناب��ل اليدوية مثبتة فوق الجزء العلوي 

الخلفي م��ن الرج، ويت��م التحكم كهربائي��اً يف تحريك 

الرجني عرضياً والتحكم يف ارتفاع املدفع الرشاش.

التصميم والحامية
 ACV-15 IFV يعتر جس��م مركب��ة املش��اة القتالي��ة

رقائ��ق  م��ن  مصنوع��اً   Infantry Fighting Vehicle

التصفي��ح امللحوم��ة املصنوعة من األملني��وم مع إضافة 

طبق��ة من رقائق التصفيح املصنوع��ة من الفوالذ املثبتة 

عىل جسم املركبة بالراغي، وتؤمن املركبة الحامية لألفراد 

 AP ضد طلقات األس��لحة الصغرية من عي��ار 14.5 ملم

وثالثة كيلوجرامات من العبوات الناس��فة املتفجرة )أو 8 

كيلوجرامات من العبوات الناسفة املتفجرة حسب رغبة 

العميل(.

وتش��غل مقصورات املحرك والس��ائق والقائد املثبتة 

يف املنطقة األمامية نصف املس��احة تقريباً، فيام تش��غل 

فتحة محطة التس��ليح الواقعة عىل ميني الجزء األوس��ط، 

ومقص��ورة األف��راد يف الخلف، تش��غالن النصف اآلخر، 

وتتس��ع مقصورة األفراد/ القوات املوجودة داخل الجزء 

الخلفي من جس��م املركبة، تتسع لثامنية ركاب جالسني، 

ويت��م توفري فتح��ة كبرية للش��حن يف الس��طح العلوي 

للمركبة خلف فتحة محطة التسليح.

Horsepower قوة الحصان
 ACV-15 IFV Infantry تس��تمد مركبة املشاة القتالية

Fighting Vehicle قوته��ا املحرك��ة م��ن محرك الديزل 

Detroit Diesel engine 6V537T بق��وة 300 حصاناً، 

 Allison وهو املحرك املزود بنظ��ام التعليق األتوماتييك

X-200-4 automatic transmission م��ع وجود أربع 

رسعات لألمام، وواحدة للخل��ف، ويتكون نظام التعليق 

ع��ىل كال الجانبني من خمس عج��الت مطاطية مزدوجة 

dual rubber-tyred roadwheels م��ع وجود العجلة 

ال��دوارة drive sprocket يف األم��ام والعجل��ة األخرى 

 track-return يف الخلف، وال يوجد عجالت دوارة idler

rollers أما بالنسبة إىل للمحطات األوىل والثانية والثالثة 

األخرية عىل كال جانبي املركب��ة فلديها ماص هيدرولييك 

وتس��تطيع   hydraulic shock-absorber للصدم��ات 

 ACV-15 IFV Infantry القتالي��ة  املش��اة  مركب��ة 

Fighting Vehicle الس��ري برسع��ة 65 ميالً يف الس��اعة 

كح��د أقىص، ويصل مداها عىل الطريق إىل 490 كيلومرتا 

كحد أق��ىص، وميكن للمركبة أن تصع��د إىل أعىل بزاوية 

ميل تصل إىل 60 %، وأن تتحرك عىل املنحدرات الجانبية 

بنس��بة 30 %، وأن تعر حفرة بط��ول 1.83 مرتاً، ومانعاً 

بعرض 0.74 مرتاً.

Accessories اإلضافات
 ACV-15 IFV Infantry تعتر مركبة املش��اة القتالي��ة

Fighting Vehicle مركب��ة برمائي��ة بالكامل، وتس��تمد 

طاقتها أثناء السري يف املياه من الجنازير املوجودة برسعة 

ال تتج��اوز 6.3 كلم يف الس��اعة، وقبل دخولها املياه، يتم 

نصب نصل مطوي )عندما ال يكون مستخدماً( يف مقدمة 

جس��م املركبة، وتشمل قامئة املعدات واألجهزة القياسية 

 NBC protection نظام الحامي��ة ACV-15 للمركب��ة

 day/night sight ًونظ��ام الرؤية ليالً أو نه��ارا system

 ACV-15 وكخي��ار آخر، ميك��ن تجهيز املركب��ة vision

بجه��از تكييف ونظام آيل ملكافح��ة الحرائق وآلة تصوير 

حراري للسائق، باإلضافة إىل شاشة عرض داخلية.

يتكون جسم املركبة 
من صفائح باليستية 

من األلومنيوم 
وتتفاوت سماكة 

التصفيح تبعًا لألماكن 
اخملتلفة من 

املركبة
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 Advanced  حاملة األفراد املدرعة املتطورة
Armored Personnel Carrier -AAPC

 AAPC يعتر منوذج حامل��ة األفراد املدرع��ة املتطورة

النس��خة املطورة من املركب��ة ACV-15 وحاملة األفراد 

مس��لحة مبدفع رش��اش من عيار 12.7 ملم، وتس��تطيع 

حمل 13 فرداً مبن فيهم الس��ائق والقائ��د وفرد املدفع 

الرشاش.

 Infantry Fighting مركبة املشاة القتالية
Vehicle IFV RCT

 Infantry Fighting تعت��ر مركب��ة املش��اة القتالي��ة

Vehicle IFV RCT مس��لحة مبدفع رش��اش من طراز 

Claw AW أو مدفع رشاش من عيار 25 ملم الذي ميكن 

التحكم فيه عن بُعد، وهي قادرة عىل حمل 13 فرداً من 

بينهم السائق والقائد وفرد املدفع الرشاش.

املركبة املزودة بالصواريخ املضادة للمدرعات 
Anti-Armor-TOW

تعت��ر املركبة امل��زودة بالصواريخ املض��ادة للمدرعات 

Anti-Armor-TOW مركبة مدرعة متحركة مس��لحة 

بصاروخ��ني مضادين للمدرعات من طراز TOW، وهي 

قادرة عىل حمل 10 أسلحة من طراز TOW-II املوجهة 

املضادة للدبابات التي يتم تخزينها داخل املركبة، وحمل 

أربع��ة أفراد، من بينهم الس��ائق والقائ��د وفرد املدفع 

.loader الرشاش وفرد التلقيم

ANTI- للمدرع��ات  املض��ادة  الحامل��ة 
ARMOR

تعت��ر الحامل��ة املض��ادة للمدرعات منوذج��اً لحاملة 

 ACV-15 الصواري��خ املوجهة املض��ادة للمدرع��ات

FoV، ويعتر ق��اذف الصواريخ TOW launcher أو 

أي ص��اروخ موجه آخ��ر مضاد للمدرع��ات مثبتاً عىل 

قاعدة  ميكن رفعها إلطالق الصواريخ أو تخزينها داخل 

جس��م الحاملة يف حالة عدم اس��تخدامها، بينام ميكن 

تخزي��ن صواريخ 10ea TOW داخل املركبة نفس��ها، 

وتس��تطيع املركبة حمل 10 أفراد، من بينهم الس��ائق 

والقائد وفرد املدفع الرشاش وفرد التلقيم.

SPM 81 النموذج
يعتر النم��وذج SPM 81 مدفع ه��اون )مورتر( ذايت 

الحرك��ة لتقديم الدع��م النرياين غري املب��ارش، واملركبة 

مس��لحة مبدف��ع مورتر )ه��اون( من عي��ار 81 ملم، 

وبندقية ذاتية الحركة من عيار 7.62 ملم و 12.7 ملم، 

وتستطيع املركبة حمل خمسة أفراد من بينهم السائق 

والقائد/ف��رد املدف��ع الرش��اش وطاقم مدف��ع الهاون 

)املورتر(.

CPV املركبة
تعت��ر املركب��ة CPV الخاصة مبوقع القي��ادة منوذجاً 

للمركبة ACV-15، ويجري اس��تخدامها كموقع قيادة 

لضابط العمليات عىل مس��توى الل��واء والكتيبة، كام 

ميكن تعديلها لتكون مركزاً لتوجيه النريان، وتس��تطيع 

املركب��ة حمل س��تة أفراد، م��ن بينهم الس��ائق وقائد 

املركبة والضباط املسؤولني.

AFOV املركبة
تعت��ر املركب��ة النموذج املع��دل من مركب��ة املراقبة 

األمامي��ة الخاص��ة باملدفعي��ة ACV-15 FoV، وهي 

 auxiliary power م��زودة بوحدة الطاقة املس��اعدة

وأنظم��ة  اإللكرتوبرصي��ة  واألجه��زة   unit -APU

االستش��عار الرادارية ملراقبة س��احة العمليات ورصد 

األه��داف املعادية، وتس��تطيع املركبة حمل خمس��ة 

أف��راد، من بينهم الس��ائق وقائد املركب��ة وفرد املدفع 

يعترب منوذج حاملة 
األفراد املدرعة 

 AAPC املتطورة
النسخة املطورة من 

 ACV-15 املركبة
وحاملة األفراد مسلحة 
مبدفع رشاش من عيار 

12.7 ملم
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التسليح:

M242 25 mm التسليح الرئييس: مدفع رشاش من عيار

التسليح عىل كال املحورين: مدفع رشاش آيل من عيار 7.62 ملم

قاذفات قنابل الدخان اليدوية: ea standard 12 )أو ae 24 كخيار 

آخر(

Sharpshooter  stabilized turret :نوع الربج

الطاقم: فرد واحد )فرد مدفع رشاش(

األداء:

الرسعة األمامية: 65 كلم

الرسعة الخلفية: 11 كلم

رسعة تحرك املركبة يف املياه 

)برمائياً(: 6.3 كلم )مع الدفع 

بالجنازير(

أقىص مدى للمركبة عىل الطريق: 

490 كلم

زاوية امليل: 60 %

زاوية االنحدار الجانبي: 30 %

عبور الحفر: 1.83 أمتار

املوانع الرأسية: 0.74 مرتا

االرتفاع الكيل: 2.97 م

الطاقم: 11 فرداً )من بينهم فرد املدفع الرشاش والسائق والقائد(

الوزن التشغييل:  21.614 ألف كلم

ارتفاع سطح جسم املركبة: 2.01 أمتار

الخلوص األريض: 0.43 أمتار

الطول: 5.56 م

الرشاش ومشغيل األنظمة، وهي مسلحة مبدفع رشاش 

من عيار 12.7 ملم للدفاع عن النفس.

ARV املركبة
يعتر من��وذج املركب��ة ARV النموذج املع��دل ملركبة 

االنتش��ال املدرع��ة  ACV-15 FoV وه��ذه املركب��ة 

م��زودة ب��أداة رف��ع )ون��ش( هيدروليكي��ة مثبتة يف 

مقدمة املركبة، وونش انتشار هيدرولييك مع مجموعة 

مثبتة داخل املركبة، األمر الذي يس��هل عملية انتشال 

وقطر املركب��ات املدرعة وغري املدرعة فوق التضاريس 

الجغرافية الصعبة، واملركبة مس��لحة مبدفع رشاش من 

عي��ار 12.7 ملم للدفاع عن النفس، وتس��تطيع املركبة 

حمل أربعة أفراد هم الس��ائق وفرد املدفع الرش��اش 

وفنيني اثنني.

Fitters املركبة
تعتر املركبة Fitters منوذجاً ملركبة االنتشال والصيانة 

ACV-15 FoV، وه��ي تتمي��ز بفتح��ة كب��رية ع��ىل 

الجزء العلوي من جس��م املركبة وآل��ة الرفع )الونش( 

الهيدروليكية القادرة عىل رفع وحدة كهربائية )محول 

كهريب( كاملة عند اللزوم، أما بالنسبة إىل وحدة الطفو 

اإلضافية املوجودة عىل الحافة فهي تساهم يف تعويض 

وزن وح��دة الرف��ع الهيدروليكي��ة، واملركبة مس��لحة 

مبدفع رش��اش من عي��ار 12.7 ملم للدفاع عن النفس، 

وتس��تطيع املركبة حمل أربعة أفراد هم السائق وفرد 

املدفع الرشاش وفنيني اثنني.

AMEV املركبة
هذه املركبة عبارة عن س��يارة إس��عاف مجنزة مدرعة 

ع��ىل ق��در عال م��ن املن��اورة وحرية الحرك��ة، وهي 

مصممة أساس��اً إلخالء الجرحى م��ن مواقع العمليات 

األمامية، وتس��تطيع املركبة حمل السائق وفرد اإلخالء 

الطبي واثنني من املصابني عىل محفتني stretchers أو 

أربعة إىل مثانية مصابني وهم يف وضع الجلوس.

اإلنتاج
أنتج��ت رشك��ة FNSS 2.249 مركبة لرتكي��ا، وقامت 

بتصدي��ر عدد كبري إىل ماليزيا والفلبني ودولة اإلمارات 

العربية املتح��دة، وميكن نقل املركب��ة ACV-15 عن 

 A400M, طريق وسائل النقل العسكري مثل طائرات

•C141, C17 and C5 aircraft

العرض: 2.90 م

التحكم: كهريب/يدوي

املقطع العريض: 360 درجة مستمر

االرتفاع/الهبوط: ناقص مثاين درجات + 48 درجة

الرؤية: ليالً/نهاراً
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 )The Fall and Rise of China( سقوط وصعود الصني
حتوالت الصني من حروب األفيون إىل عصر التواصل

كتاب "سقوط الصني وصعودها" الذي كتبه املؤلف 

األملاين األصل بول انشولد عام 2013 والذي جمع 

بني حرفة الطب والتوجه األكادميي كأستاذ ومسئول 

جامعي مل يكن األول من نوعه إذ سبقه إليه 

الربوفيسور ريتشارد باوم أستاذ العلوم السياسية 

بجامعة كاليفورنيا األمريكية وتحت نفس العنوان 

 The Fall and Rise of( سقوط الصني وصعودها"

China( )عام 2008(.

يقول باوم: "إن الصني أقدم الحضارات املستمرة يف العامل 

وقد ش��هدت تحوالً غري مسبوق خالل فرتة قصرية من 

التاريخ الحديث إذ منذ س��قوط إمرباطوريتها املجيدة 

ع��ام 1911 تعرض��ت لعدد من التقلب��ات والتحوالت 

لتصعد يف قرن جديد كقوة إدارية واقتصادية تس��تعد 

لتصبح قوة عظمى تفرض عىل العامل س��يطرتها، ووفقاً 

لتقديرات حديثة يتوقع خالل العرش س��نوات القادمة 

أن تتف��وق اقتصادياً عىل الوالي��ات املتحدة األمريكية، 

وان تنافس��ها وقد تسبقها عس��كرياً، مام يجعل الصني 

األكرث ثراًء واألعظم قوة يف العامل.

كيف ح��دث هذا، وكيف نحس��ب لهذا حس��ابه، 

ولصعودها ال��ذي مل يكن متوقعاً، وم��اذا يعني ذلك، 

للغرب وللعامل أجمع؟

لإلجاب��ة عىل ذل��ك يعرض كت��اب باوم " س��قوط 

وصعود الصني" مس��ألة كفاح الشعوب، واالنتفاضات 

السياس��ية ورسعة ميالد الص��ني الحديثة،ويقدم نظرة 

فاحص��ة حول إحدى أهم الظواهر الحياتية يف التاريخ 

الحديث، والكتاب يعرض ضمن نس��يج واحد التيارات 

التنموية والسياس��ية املتنوعة التي خلقت الصني التي 

نقرأ عنها اليوم عىل صدر صفحات الجرائد..

أول م��ا يلفت نظرنا ونحن ندخل إىل ما يطلق عليه 

كتاب

• العنــــوان:    سقوط وصعود الصني

• املؤلـــــف: ريتشارد باوم / بول أنشولد   

• إصـــــــدار: الرشكة التعليمية

• سنة اإلصدار:   2008- 2013

"قرن الصني" يب��دو لنا دور الصني أساس��يا وإذا أردنا 

أن نق��رأ عن اتجاه الحضارة العاملية ومس��ار التاريخ، 

وكت��اب ريتش��ارد باوم ع��ن الصني ينقل��ك من قلب 

الح��دث وخلف الحضور العامل��ي للصني يف عامل اليوم 

خ��الل 48 فصالً، ومن ثم إىل محور القصة وأثرها عىل 

العامل.

ويتح��دث الربوفيس��ور ب��اوم ع��ن آثار السياس��ة 

الصينية ع��ىل املجتم��ع العاملي من حي��ث االقتصاد 

والبيئة واملجال العسكري، ومن حيث فهم هذه القوة 

الجدي��دة وأثرها ع��ىل عامل اليوم، ك��ام يلقي الكتاب 

الض��وء ع��ىل التجربة االش��رتاكية والبيئي��ة الصناعية 

يف الصني ويع��زز فهمك للحض��ارة العاملية من خالل 

تفهم ثقافة تختلف عن ثقافتك، ويقودك إىل دراس��ة 

العوام��ل االجتامعية والسياس��ية واالقتصادية، والتي 

سبق وأدت إىل سقوط إمرباطورية الصني التي امتدت 

أللفي س��نة، وينقلك الكتاب إىل س��قوط ساللة كنج، 

وع��رص الجمهورية والحروب األهلية، وعرص "ماوتيس 

تون��ج"، والثورة الثقافية، ومعج��زة "ماو" االقتصادية، 

والدكت��ور "صن ي��ات ص"، و"كيان كايش��يك"، وثورة 

"ماو"، وخليفته، وتهريب الربوفيسور لوثائق رسية إىل 

تايوان.

عرض:
 حممد املشرف خليفة

كتاب باوم يتناول 
مسألة كفاح شعب 
وكتاب أنشولد يرصد 

حتوالت الصني

 
بعد رحيل »ماو« 

أصبح الطريق ممهدًا 
ملرحلة انفتاح 

اقتصادي
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 )The Fall and Rise of China( سقوط وصعود الصني
حتوالت الصني من حروب األفيون إىل عصر التواصل

وهك��ذا ينقلنا الربوفيس��ور باوم من خ��الل كتابه 

"سقوط وصعود الصني" إىل التغريات التي تجتاح العامل 

ومحاولة فهم حضارتنا والقوى املؤثرة فيها.

من جهة أخرى فإن كتاب "سقوط الصني وصعودها" 

ال��ذي ألف��ه ع��ام 2013 ب��ول انش��ولد وتعرضت له 

صحيفة البيان اإلماراتية تحت عنوان "جديد الكتب"، 

يرص��د أرسار تحوالت الصني منذ ح��روب األفيون إىل 

ع��رص التواصل مع الع��امل، ويركز الكت��اب عىل عدد 

م��ن املوضوع��ات التاريخية والحالي��ة، ويرصد باملثل 

مرحلة الرئيس "دنغ شياو بنغ" التي استندت إىل بنية 

إنتاجي��ة راس��خة األركان وإذا ما تركن��ا الحديث عن 

تاريخ الصني القدي��م جانباً والذي يتطرق فيه املؤلف 

للف��رتة ماب��ني عام��ي )1839 و 1842(، ف��إن أهم ما 

يتناوله هذا الكتاب التحول من تش��خيص حالة الصني 

والوقوف عىل أسباب اإلصابة الحضارية التي أدت إىل 

س��قوط الصني، إىل رصد القدرة املدهشة عىل مقاومة 

اإلمراض التي أصيبت به��ا الصني من جراء ا لجرثومة 

االمربيالي��ة االس��تعامرية، والصع��ود املده��ش م��ن 

خ��الل قطع معامل طريق بالغ الوع��ورة كثري العقبات 

والتحدي��ات إىل مايعرف يف أدبيات التاريخ الس��يايس 

الصيني بإس��م "املس��رية الكربى" التي شهدتها مرحلة 

أواس��ط الثالثينات من القرن املايض وكان من زعامئها 

"ماوتيس تون��ج" )1976-1893( ورفاقه الذين خاضوا 

معاركهم ضد التخلف يف الداخل وضد النفوذ األجنبي 

األورويب والياباين إىل أن أعلنوا دولة الصني الشعبية يف 

عام )1949(.

إن ما تحقق بعد ذلك من تقدم غري مسبوق إمنا كان 

نتيجة للقدرة عىل ش��حذ الهم��م وكل عنارص العقلية 

الجمعي��ة بكل مرياثها الحضاري م��ع بلورة التحديات 

املامثل��ة يف حقيقة التفوق- خاص��ة يف مجاالت العلم 

والتقني��ات، وقبل ه��ذا التعليم – ثم ج��اءت مرحلة 

م��ا بعد رحي��ل "ماو" حي��ث أصبح الطري��ق ممهداً 

ملرحلة انفت��اح اقتصادي، انطلقت منها بنية تصنيعية 

وإنتاجية راس��خة، وكان ماحدث مبثابة مفتاح سحري 

للصني الحديثة التي كانت صادقة مع نفس��ها منذ أن 

اعرتفت بالتخلف وعمدت إىل استئصاله بشعار "علينا 

أن نسارع الخطى يك نلحق باآلخرين".

ومن جانب آخر نجحت الصني يف كسب ود األفارقة 

وثقتهم حني دخلت إىل قلب أفريقيا من خالل أسلوب 

املشاريع املش��رتكة وطرقت أسلوب التربع يف مشاريع 

التنمية، ويظهر هذا جلياً من خالل بدايات االس��تثامر 

الصيني يف أفريقيا الذي ب��دأ بحوايل 49 مليون دوالر 

ليصل من بداية التسعينات واىل نهايتها إىل 820 مليون 

دوالر، وليدخ��ل إىل خانة 1.6 مليار دوالر امرييك عام 

"2005" ثم إىل 9.33 مليار بعام 2009 ومن ثم إىل 30 

مليار دوالر بعام 2011.. وقد أطلق عىل هذه الحقبة: 

"حقبة الصني الجديدة" التي لوحظ خاللها أن الرصامة 

العقائدية التي كان��ت تتخذها الصني زمناً مالبثت أن 

خف��ت وطأتها بعد رحيل "م��او" وبدأ الطريق ممهداً 

ملرحل��ة االنفت��اح االقتصادي التي ق��ادت منطقياً إىل 

حقبة التواصل بقيادة "دنغ شياو بنغ" )1901-1997(.

مابعد السنوات املريرة
اتس��مت حقبة ) 1839 – 1842 ( بالس��نوات املريرة 

يف تاري��خ الصني ألنها ش��هدت حرب األفي��ون األوىل، 

ونش��وب الحرب العاملي��ة الثاني��ة )1914( – وعانت 

الصني أس��وأ رضوب االستغالل عىل يد قوى االستعامر 

الغ��ريب- واس��تمرت ه��ذه الحقبة إىل حقب��ة الدولة 

امللكية الوسطى التي كانت تحكم الصني – تحت ظل 

النف��وذ األجنبي- الذي اعترب الصني لقمة س��ائغة، ثم 

انتقل��ت الصني إىل حكم نظام الكومنتانغ الذي أوصل 

مقاليد الصني إىل أبناء الش��عب وحملت اسم "الصني 

الوطنية" بزعامة "صن ي��ات صن" )1925-1866( ثم 

تحركت عن��ارص تجمع بني مثقفي الصني وناش��طيها 

السياس��يني ممن تأثروا والشك بثورة روسيا البلشفية، 

وتصدروا ماعرف بإسم  املسرية الكربى ومن ثم انتهوا 

إىل ميالد دولة الصني الشعبية عام )1949(•

تصدر الشباب املثقف 
ما عرف باسم 

املسرية الكربى 
وانتهوا مليالد الصني 

الشعبية عام 1949

ماوتيس تونجشيانج كاي شيكدينج شياو بينج

صن يات سني
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املغامر سعيد املعمري يرفع علم اإلمـــــــــــــــارات فوق أعلى قمم العامل
أول إماراتي يصل مركز القطب اجلنوبي ومركز األرض

مئات املغامرين وعرب عرشات 

السنني لقوا حتفهم يف سبيل 

بلوغها، إنها أعىل قمم األرض 

قمة فينسون. هذه الرحلة كانت 

محفوفة بالكثري من املخاطر 

ويحتاج املغامر إىل إنجازها إىل 

قدرة كبرية عىل الصرب والتحمل 

والثبات يف ظروف مناخية خطرية.

وكانت بداية رحلة املعمري من 

القطاعات املنخفضة التي يتم 

االستعداد لها من معسكر البداية 

وتنطلق الرحلة بعدها والتي 

تتطلب الصرب والتحمل والثبات 

عىل أقىص الظروف املناخية 

املتقلبة والتضاريس الجبلية 

الوعرة عرب املنخفضات الحادة 

والتسلق العمودي، هنا يجب 

توقع أي طارئ ويف أي لحظة 

تحدث االنهيارات الثلجية التي ال 

تبقي وال تذر يف ثوان معدودة.

إعداد:
حممد املشرف خليفة

متميزون

متك��ن املغام��ر اإلمارايت س��عيد املعمري بفض��ل من الله 

وبدعم من القوات املس��لحة من امتام رحلة التس��لق إىل 

س��ادس أع��ىل قمة يف الع��امل وأعىل قمة يف ق��ارة القطب 

الجن��ويب ويطلق عليها قمة )فينس��ون( )Vinson( وعزز 

م��ن الحدث أنه تزامن مع احتفاالت الدولة ،بذكرى العيد 

الوطن��ي الثانية واألربعني، وم��ا أن وقف عىل القمة حتى 

رفع كعادته عل��م الدولة وعلم القوات املس��لحة ،ووضع 

عىل رأس القمة شعار اليوم الوطني وشعار )آكسبو 2020( 

الذي حمل عبارة )إىل أسعد شعوب العامل ( وذلك مبناسبة 

فوز الدولة بإقامة معرض «اكسبو 2020» .

كام قام برفع صورة صاحب الس��مو الش��يخ حميد بن 

راشد النعيمي حاكم إمارة »عجامن« عضو املجلس األعىل 

لالتح��اد عىل هذه القمة وذل��ك كعادته يف رفع صورة من 

صور حكام اإلمارات السبعة عىل كل قمة يصل إليها.

ومل ينىس املغامر س��عيد من رفع الش��عارات االنسانية 

التي تتبناها دولة اإلمارات كشعار »جمعية اصدقاء مرىض 

الرسطان« 

ومتكن س��عيد وبدعم من القوات املس��لحة من إضافة 

إنج��از آخ��ر إىل رصيد إنج��ازات الدولة وذل��ك من خالل 

الوص��ول إىل مرك��ز القط��ب الجن��ويب بع��د رحل��ة تزلج 

اس��تغرقت تس��عة أيام حيث قطع خاللها 130 كم ،عابراً 

تالالً جليدية، وغري عابئ بالعواصف الجليدية التي جعلت 

رحلته يف منتهى الصعوبة ، حتى الوصول إىل مركز القطب 

الجنويب والذي يعترب مركزاً للك��رة األرضية الجنويب، وتبلغ 

الربودة يف القارة 2ر93 درجة مئوية تحت الصفر مام تعترب 

أبرد نقطة عىل وجه البسيطة، ورغم هذه الربودة وقساوة 
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املغامر سعيد املعمري يرفع علم اإلمـــــــــــــــارات فوق أعلى قمم العامل
أول إماراتي يصل مركز القطب اجلنوبي ومركز األرض

الطق��س متكن س��عيد من رفع كل من عل��م الدولة وعلم 

القوات املس��لحة وصورة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة والذي تزامن مع مبادرة »شكرا 

خليفة« وكان مبثابة إهداء من ضباط وضباط صف وأفراد 

القوات املسلحة .

وكان س��عيد بهذا االنج��از أول إمارايت يص��ل إىل مركز 

القطب الجنويب ،وش��جع املغامر اإلم��ارايت عىل إجتياز كل 

ه��ذه الصعاب، إنه وضع يف املقدمة ح��ب الوطن والوالء 

للقيادة ورفع إس��م الوطن عالي��اً حيث ما ذهب وارتحل ، 

متحدياً بهذا كل الظروف والصعوبات وصوالً ألقىص حدود 

الع��امل ،وأصبح الي��وم ميثل جيالً من ش��باب الوطن الذين 

يعمل��ون لخدمة وطنهم املعطاء ، علامً بأن القارة القطبية 

الجنوبي��ة التي تقع يف أقىص جنوب الك��رة األرضية تقدر 

مساحتها ب�� 14000000 كيلو مرت مربع .

املغام��ر اإلمارايت س��عيد املعمري من هواة الس��باحة 

والصيد والغطس، وأيضاً القفز الحر واملالكمة والتايكواندو 

وتسلق الجبال، واستكشاف الكهوف يف الرب وأعامق البحار. 

وحصل عىل ع��دة جوائز رياضية منها 3 ميداليات ذهبية، 

و 3 ميدالي��ات فضية و3 ميداليات برونزية، يف الس��باحة 

واملالكمة والتيكوان��دو كام حصل عىل العديد من الجوائز 

والشهادات.

إىل ذل��ك، يق��ول املعم��ري إن��ه م��ن ضم��ن القم��م 

الت��ي اس��تطاع تس��لقها، »إفريس��ت« و»كيليمنج��ارو« 

و»إكونكاجوا« و»الربوس« و»دنايل«، مع الدخول إىل عدد 

من الكهوف الجبلية والبحرية يف الدولة ويف سلطنة عامن 

وسويرسا وأمريكا الشاملية، ومن ضمن أهدافه الوصول إىل 

أرقام قياسية عاملية يدخل عربها موسوعة جينيس.

ومام يذكر أن مسرية املغامر سعيد املعمري قد انطلقت 

بتس��لق أع��ىل قمة يف العامل إيفرس��ت حي��ث رفرف علم 

االمارات وتم رفع صور قادة اإلمارات ورسالة بثامن لغات 

كتب عليها "اإلسالم دين السالم" ليؤكد أن اإلسالم هو دين 

املحبة والس��الم .ثم قام بتسلق أعىل قمة يف أوربا إلربوس 

)5842 مرت( وأعىل قمة يف إفريقيا كاليمينجارو )5895 مرت( 

وأعىل قمة يف أمريكا الجنوبي��ة أكونكاغوس )6960 مرت(. 

وهو االن يستعد لتسلق أعىل قمة جبل يف أمريكا الشاملية 

يف االس��كا )ماكينيل( )6104 مرت( حيث سريفع عىل القمة 

شعار نادي ديب للمعاقني.

ويقول املعمري : "رس��التي أن أؤك��د للعامل مدى حبي 

لوطني، لرد بعض الجمي��ل لدولة وفرت يل األمن واألمان، 

وليعرف العامل بأن هناك ش��عب مستعد أن يضحي بحياته 

من أجل قيادته، ومدى حبنا وترابطنا ووفاءنا ووالءنا لهذه 

القيادة الحكيمة ونقول كلنا خليفة".

وم��ن أمني��ات املغامر اإلم��ارايت املعمري، تس��لق برج 

خليف��ة وأعىل فندق يف الع��امل، "أمتنى أن أكون ضمن أول 

رحلة س��ياحية تنطلق إىل س��طح القمر ألرف��ع علم دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وصورة فقيد األمة الش��يخ زايد 

رحمه الله، فوق أعىل قمة عىل سطح القمر"•
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إذا م��ا رجعنا للتاري��خ وبالتحديد يف بداي��ة الثالثينيات كانت 

الع��راق تطال��ب يف ضم الكويت له��ا مدعية بأنه��ا جزء منها 

عىل الرغم من اس��تقاللية الكويت م��ن الحكم العثامين، وبعد 

اس��تقالل الكويت ع��ن بريطانيا ع��ام 1961 رجع��ت العراق 

لتطال��ب بها من خ��الل مؤمتر عقده عبدالكريم قاس��م حاكم 

العراق آنذاك يف بغداد والذي هدد باستخدام القوة مام سبب 

يف أزمة سياس��ية بني الكويت والعراق عرفت بأزمة عبدالكريم 

قاس��م، ويف 4 أكتوب��ر 1963 أعرتف العراق رس��مياً باس��تقالل 

الكويت وبالحدود العراقية الكويتية.

كانت بداية الحرب ه��ي يف معاناة العراق االقتصادية التي 

رفض��ت أن تلتزم م��ن خاللها يف تس��ديد الدي��ون التي عليها 

للكويت، حيث دعم��ت الكويت الع��راق اقتصادياً يف الحرب 

العراقي��ة اإليرانية من��ذ البدايات ووصلت حجم املس��اعدات 

الكويتي��ة للع��راق أثناء الحرب إىل ما يق��ارب 14 مليار دوالر،  

وكان الع��راق يأمل بدفع هذه الديون عن طريق رفع أس��عار 

النفط بواسطة تقليل نس��بة إنتاج منظمة أوبك للنفط، ولكن 

إحصائيات منظمة الدول املصدرة للنفط "أوبك" تش��ر إىل أن 

10 دول م��ن ضمنهم العراق مل تك��ن ملتزمة بحصص اإلنتاج، 

وع��ىل الرغم م��ن ذلك تعه��دت كل من الكوي��ت واإلمارات 

بااللت��زام بحص��ص اإلنتاج املق��درة مبليون ونص��ف برميل يف  

10  يولي��و 1990، ورصحت الكوي��ت يف 26 يوليو 1990 بأنها 

خفضت إنتاجها من النفط إىل مس��توى حصص منظمة أوبك، 

وبدأت األحداث تأخذ منحنى تصعيدياً من قبل النظام العراقي 

حيث بدأ العراق بتوجيه اتهامات للكويت مفادها أن الكويت 

ق��ام بأعامل تنقيب غر مرخصة عن النفط يف الجانب العراقي 

من حقل الرميلة النفطي ويطلق عليه يف الكويت حقل الرتقة 

حرب اخلليج الثانية »عاصفة الصحراء« 1991
قوات االئتالف حترر الكويت بعد 100 ساعة من احلملة الربية

بدأت حرب الخليج الثانية بعد اجتياح الجيش العراقي لدولة 

الكويت يف 2 أغسطس 1990 وانتهت يف فرباير 1991 سميت 

الحرب بعدة مسميات حرب تحرير الكويت وعملية عاصفة 

الصحراء وسميت من قبل الحكومة العراقية باسم أم املعارك، 

وقعت الحرب بني العراق وائتالف دويل من 30 دولة بقيادة 

الواليات املتحدة وبترشيع من األمم املتحدة، وتألفت من جزئني 

رئيسيني وهام حملة القصف الجوية عىل أهداف داخل العراق 

والتوغل األريض لقوات التحالف داخل األرايض العراقية، وامتدت 

عىل مساحة جغرافية شملت أرايض العراق والكويت والسعودية 

وتم فيها إطالق صواريخ أرض أرض "سكود" عراقية بعيدة املدى.

إعداد: حنان الذهب

من التاريخ

 سبستيان ملك الربتغال



حرب اخلليج الثانية »عاصفة الصحراء« 1991
قوات االئتالف حترر الكويت بعد 100 ساعة من احلملة الربية
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وهو حقل مشرتك بني الكويت والعراق.

اخرتاق الحدود الكويتية
ويف 2 أغس��طس  1990تقدم��ت فرق الح��رس الجمهوري 

مخرتق��ة الحدود الدولية باتجاه مدين��ة الكويت وتوغلت 

املدرعات والدباب��ات العراقية يف العمق الكويتي، وقامت 

بالسيطرة عىل املراكز الرئيس��ية يف شتى أنحاء البالد ومن 

ضمنه��ا العاصمة، ك��ام قام الجي��ش العراقي بالس��يطرة 

ع��ىل اإلذاعة والتلفزيون الكويت��ي وتم اعتقال اآلالف من 

املدني��ني الكويتيني باإلضافة إىل أع��داد كبرة من األجانب 

الذين كانوا موجودي��ن يف الكويت يف ذلك الوقت والذين 

تم استعاملهم كرهائن الحقاً.

ب��دأت عمليات س��لب ونهب واس��عة النطاق من قبل 

القوات العراقية ش��ملت جميع مرافق الكويت من أبسط 

امل��واد الغذائي��ة ع��ىل رفوف األس��واق إىل أجه��زة طبية 

متطورة، وبدأت حملة منظمة لنقل ما تم االستحواذ عليه 

إىل الع��راق، ارتكب الجيش العراقي العديد من الجرائم يف 

الكويت كعمليات اإلعدام بدون محاكمة، وكانت عمليات 

اإلعدام تجرى أمام منزل الضحية وبحضور أرسته، ومن ثم 

قامت السلطات العراقية وألغراض دعائية بنصب حكومة 

صوري��ة تحت مس��مى جمهوري��ة الكويت برئاس��ة عالء 

حس��ني من 4 أغس��طس س��نة 1990 إىل 8  أغسطس من 

نفس العام أي ملدة أربعة أيام.

اعتربت الكويت املحافظة التاس��عة عرش للعراق وتم 

تعيني عزيز صال��ح النومان، وهو قائد الجيش الش��عبي 

يف الكوي��ت، مبنص��ب محافظ الكويت، وكانت النس��خة 

العراقية من األحداث والتي نرشته قنوات اإلعالم العراقي 

هو أن انقالباً عس��كرياً حصل يف الكويت بقيادة الضابط 

الكويت��ي عالء حس��ني الذي طل��ب الدعم م��ن العراق 

لإلطاحة بأمر الكويت ولك��ن هذا التحليل مل يالق قبوالً 

من الرأي العام العاملي.

مطالبة قوية بانسحاب العراق
بعد ساعات من االجتياح العراقي للكويت طالبت الكويت 

والواليات املتحدة بعق��د اجتامع طارئ ملجلس األمن وتم 

مترير ق��رار مجلس األمن الدويل رقم 660 والتي ش��جبت 

فيها االجتياح وطالبت بانس��حاب العراق من الكويت، يف 

3 أغسطس عقدت الجامعة العربية اجتامعاً طارئاً وقامت 

بنفس اإلجراء، ويف 6  أغس��طس أصدر مجلس األمن قراراً 

بفرض عقوبات اقتصادية عىل العراق.

يف بداي��ة األمر رصح الرئيس األمرييك جورج بوش األب 

بأن الهدف من الحملة هو منع القوات العراقية من اجتياح 

األرايض الس��عودية وسمى الحملة بتس��مية "عملية درع 

الصحراء"، وبدأت القوات األمريكية بالتدفق إىل السعودية 

يف 7 أغس��طس من ع��ام 1990 ويف نفس اليوم الذي أعلن 

العراق في��ه ضمه للكويت واعتبارها "املحافظة التاس��عة 

عرش"، وصل حجم الحش��ود العس��كرية يف السعودية إىل 

500,000 جن��دي، ويف خضم هذه الحش��ود العس��كرية 

صدرت سلسلة من قرارات مجلس األمن والجامعة العربية 

وكانت أهمها قرار مجل��س األمن الدويل رقم 678، والذي 

أصدر يف 29 نوفمرب س��نة 1990 والذي حدد فيه تاريخ 15 

يناير من س��نة 1991 موعداً نهائياً للعراق لس��حب قواتها 

من الكويت وإال فإن قوات االئتالف س��وف "تستعمل كل 

الوس��ائل الرضورية لتطبيق قرار مجلس األمن الدويل رقم 

."660

تشكل إتالف عس��كري مكون من 34 دولة ضد العراق 

لتنفيذ ق��رارات مجلس األمن الخاصة بانس��حاب القوات 

العراقي��ة من الكوي��ت دون قيد أو رشط، وبلغت نس��بة 

الجن��ود األمريكي��ني من االئتالف العس��كري حوايل 74 % 

من العدد اإلجاميل للجنود التي تم حش��دهم، وقد وصل 

العدد اإلجاميل لجنود ق��وات االئتالف إىل 959,600 ، وقد 

وافق مجلس الشيوخ األمرييك يف 21 يناير سنة 1991 عىل 

اس��تخدام القوة العس��كرية لتحرير الكوي��ت مبوافقة 52 

عضو ورفض 47، كام وافق مجلس النواب األمرييك مبوافقة 

250 عضو ورفض 183، بدأ العراق محاوالت إعالمية لربط 

مس��ألة اجتياح الكويت بقضاي��ا "األمة العربي��ة" فأعلن 

الع��راق أن أي انس��حاب من الكويت يج��ب أن يصاحبه 

انسحاب س��وري من لبنان وانسحاب إرسائييل من الضفة 

الغربية وقطاع غزة وهضبة الجوالن. 

حمالت قوات االئتالف
الحملة الجوية

يف مطلع فجر 16 يناير من س��نة 1991، أي بعد يوم واحد 

م��ن انتهاء املهلة النهائية التي منحها مجلس األمن للعراق 

لس��حب قواته من الكويت، شنت طائرات قوات االئتالف 

حملة جوية مكثفة وواس��عة النطاق ش��ملت العراق كله 

من الشامل إىل الجنوب حيث قامت بقرابة 109,867 غارة 

جوية خ��الل 43 يوم مبعدل 2,555 غارة يومياً، أس��تخدم 

خاللها 60,624 طن من القنابل، األمر الذي أدى إىل تدمر 

الكثر من البنى التحتية، ويف17  يناير من نفس السنة قام 

الرئيس صدام حس��ني بإصدار بيان من عىل شبكة اإلذاعة 

العراقية معلناً فيها أن "أم املعارك قد بدأت".

ش��كلت القوة الجوية العراقية يف بداية الحملة الجوية 

خط��ر ع��ىل ق��وات التحالف، فق��د كانت الق��وة الجوية 

العراقية مكونة من 750 طائرة قتالية و200 طائرة مساندة 

موزعة عىل 24 مطار عس��كري رئييس، إضافة إىل دفاعات 

جوي��ة متط��ورة و9000 مدفعية مض��ادة للطائرات، بعد 

تدم��ر معظم قوات الدفاع الجوي العراقي أصبحت مراكز 

االتصال القيادية الهدف الثاين للغارات الجوية وتم إلحاق 

أرضار كبرة مبراك��ز االتصال مام جعل االتصال يكاد يكون 

معدوماً بني القيادة العس��كرية العراقية وقطعات الجيش، 

قامت الطائرات الحربي��ة العراقية بطلعات جوية متفرقة 

أدت إىل إس��قاط 38 طائرة ميج منها م��ن قبل الدفاعات 

الجوي��ة لق��وات االئت��الف، وأدرك الع��راق أن طائرات��ه 

الس��وفيتية الصنع ليس بإمكانها اخرتاق الدفاعات الجوية 

لق��وات التحالف فقامت بإرس��ال املتبقي م��ن طائراتها، 

والبال��غ عددها 122 طائرة إىل إي��ران، كام تم تدمر 141 

طائرة يف ثكناتها العس��كرية، وبدأ العراق يف23  يناير سنة 

1991 بعملية سكب متعمدة ملا يقارب من مليون طن من 

النفط الخام إىل مياه الخليج العريب.

بعد تدمر الدفاعات الجوي��ة ومراكز االتصال العراقية 

ب��دأت الغارات تس��تهدف قواعد إطالق صواريخ س��كود 

العراقي��ة ومراك��ز األبحاث العس��كرية والس��فن الحربية 

والقطاعات العسكرية املتواجدة يف الكويت ومراكز توليد 

الطاقة الكهربائية ومراك��ز االتصال الهاتفي ومراكز تكرير 

وتوزيع النفط واملوانئ العراقية والجس��ور وسكك الحديد 

ومراكز تصفية املياه، وقد أدى هذا االس��تهداف الش��امل 

للبنية التحتية العراقية إىل عواقب ال تزال آثارها ش��اخصة 

طائرات أف-16 فايتنج فالكون تحلق فوق آبار النفط الكويتية املشتعلة
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إىل ه��ذا الي��وم، وحاولت ق��وات التحالف أثن��اء حملتها 

الجوية تفادي وقوع أرضار يف صفوف املدنيني.

يف 29 يناي��ر ع��ام 1991 متكن��ت وحدات م��ن القوات 

العراقية من السيطرة عىل مدينة الخفجي السعودية، ولكن 

قوات الحرس الوطني الس��عودي باإلضاف��ة إىل قوة قطرية 

متكنتا من السيطرة عىل املدينة، ويرى املحللون العسكريون 

أن��ه لو كانت القوة العراقية املس��يطرة ع��ىل الخفجي أكرب 

حجامً ألدى ذل��ك إىل تغير كبر يف موازين الحرب إذ كانت 

مدينة الخفجي ذات أهمية إس��رتاتيجية كونها معرباً لحقول 

النفط الرشقية للس��عودية ومل تك��ن الخفجي محمية بقوة 

كب��رة األمر الذي اس��تغلته القي��ادة العس��كرية العراقية، 

وُسميت هذه املعركة باسم "معركة الخفجي".

الحملة الربية

ش��كل الهجوم ال��ربي لتحرير الكويت نهاي��ة حرب الخليج 

الثاني��ة، فقد اعتم��دت إس��رتاتيجية التحال��ف عىل حرب 

االستنزاف حيث تم اضعاف الجيش العراقي بالحرب الجوية 

ع��ىل مدى 43 يوماً، وتعترب هذه املواجهة األكرب منذ الحرب 

العاملي��ة الثانية حيث تواجه نحو ملي��ون جندي تصاحبهم 

اآلليات املدرعة وقطع املدفعية مسنودة بالقوة الجوية.

ح��اول العراق يف اللحظات األخرة تجنب الحرب، ففي 

22 فرباير س��نة 1991 وافق العراق عىل مقرتح س��وفيتي 

بوقف إطالق النار واالنسحاب من األرايض الكويتية خالل 

فرتة قدرها 3 أس��ابيع عىل أن يتم اإلرشاف عىل االنسحاب 

من قبل مجلس األمن، مل توافق الواليات املتحدة عىل هذا 

املقرتح ولكنها "تعهدت" أنها لن تقوم مبهاجمة القطاعات 

العراقية املنس��حبة وأعطت مهلة 24 ساعة فقط للقوات 

العراقية بإكامل انسحابها من الكويت بالكامل.

يف الرابع��ة فجراً من 24 فرباير م��ن نفس العام بدأت 

قوات التحالف توغلها يف األرايض الكويتية والعراقية، وتم 

تقس��يم الجيش ال��ربي إىل ثالث مجاميع رئيس��ية بحيث 

تتوجه املجموعة األوىل لتحرير مدينة الكويت بينام تقوم 

الثانية مبحارصة جناح الجي��ش العراقي يف غرب الكويت، 

وتقوم املجموع��ة الثالثة بالتحرك يف أقىص الغرب وتدخل 

جن��وب األرايض العراقية لقطع كاف��ة اإلمدادات للجيش 

العراق��ي، ويف اليوم األول للحرب الربية اس��تطاعت قوات 

التحالف للوصول إىل نصف املس��افة ملدينة الكويت بينام 

مل تالق��ي املجموعتني األخرتني أي صعوبات يف التقدم، ويف 

الي��وم الثاين قام��ت قوات التحالف بقط��ع جميع الطرق 

إلمداد الجيش العراقي.

يف 26 فرباير سنة 1991 بدأ الجيش العراقي باالنسحاب 

بعد أن أشعل النار يف حقول النفط الكويتية وتشكل خط 

طويل من الدبابات واملدرعات وناقالت الجنود عىل طول 

املع��رب الحدودي الرئييس بني الع��راق والكويت، وقصفت 

قوات التحالف القطعات العسكرية املنسحبة من الكويت 

إىل الع��راق م��ام أدى إىل تدمر ما يزي��د عن 1500 عربة 

عس��كرية عراقي��ة، وبالرغم م��ن ضخامة ع��دد اآلليات 

املدمرة إال أن عدد الجنود العراقيني الذين قتلوا عىل هذا 

الطريق مل يزد عن 200 قتيل ألن معظمهم تركوا عرباتهم 

العس��كرية والذوا بالفرار، ُس��مي ه��ذا الطريق فيام بعد 

بطريق املوت أو ممر املوت.

ويف الي��وم التايل أي يف 27 فرباير أعلن الرئيس األمرييك 

ج��ورج بوش األب ع��ن تحرير الكويت بعد 100 س��اعة 

من الحملة الربية، فق��ال: "الكويت أصبحت محررة، وأن 

الجيش العراقي قد هزم".

القوات الجوية وتحدي مذهل
تم اس��تخدام أن��واع مختلفة من الطائ��رات الحربية منها 

طائرات الش��حن العس��كري وطائرات مقاتلة واعرتاضية 

وطائ��رة الش��بح ، أم��ا طائرات الش��حن العس��كري فقد 

قامت طائ��رات "يس-5 جالكيس" و"يس-141 س��تارليفرت" 

بنق��ل ما يص��ل إىل 72 % من املعدات العس��كرية وثلث 

الجن��ود إىل القواعد العس��كرية يف الخلي��ج، ويُعترب نقل 

الجن��ود واملعدات هذا النقل األك��رب للجيش األمرييك منذ 

الح��رب العاملية الثانية، حيث تم نقل ما يقارب 482,000 

جن��دي و513,000 طن م��ن املعدات، كام تم اس��تخدام 

طائرة "يس-130 هركولي��ز" للنقل املتقدم للجنود وإخالء 

الجرح��ى، حيث قامت هذه الطائ��رات بأكرث من 46,500 

طلع��ة جوية قامت خاللها بنقل ح��وايل 209,000 جندي 

و 300,000 ط��ن م��ن املؤنة، وتم فق��دان طائرة "لوكهيد 

إي��ه يس-130" خالل إح��دى العمليات للق��وات الخاصة، 

وبالنس��بة لطائرات متوين الوقود فقد تم اس��تخدام 256 

طائ��رة م��ن ن��وع  KC-135 و 46 طائ��رة KC-10  من 

طائرات القوات الجوية األمريكية.

طائرات قتالية مبواجهة ضارية
ش��اركت عدد من الطائرات املقاتلة واالعرتاضية يف الحرب 

منها 120 طائ��رة F15 Egale C/D  فقد قامت بأكرث من 

5,900 غ��ارة جوية، كام قامت بإس��قاط 5 طائرات "ميغ � 

29" عراقي��ة، كام قامت طائرة F15 Strike eagle  بحوايل 

2,200 غ��ارة معظمها ضد منصات صواريخ س��كود، وتم 

فق��دان طائرتني يف املعارك، كام ش��اركت 144 طائرة "إيه 

- 10 ثان��در بولت" الثانية بثلث طلع��ات القوات الجوية 

األمريكي��ة وأطلق��ت 90 % من مجم��وع القنابل الذكية 

املس��تخدمة، عىل الرغ��م من العدد الكب��ر للغارات التي 

قامت بها، تم إسقاط 5 طائرات فقط، وكانت طائرة الشبح 

أو "إف – 117 ناي��ت ه��وك" هي الطائ��رة الوحيدة التي 

قامت بإطالق صواريخ عالية الدقة يف بغداد تجنباً إلصابة 

املدنيني، أيضاً استخدمت القاذفة "يب-52 سرتاتوفورتريس" 

لتدمر املطارات العس��كرية ومنشآت التخزين العسكرية 

صاروخ باتريوت ينطلق من املنصة
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العراقية مستخدمة 25,700 طن من القنابل، حيث قامت 

بإطالق 31 % م��ن القنابل األمريكية، وقامت 249 طائرة 

"أف-16 فايتن��ج فالكون" بأك��رث من 13,450 طلعة جوية 

مشكلة بذلك أكرث طائرة تقوم بغارات جوية خالل الحرب، 

 .F-4G wild weasel و F111 كام تم استخدام طائرات

القوة البحرية ودور محوري
أما بالنس��بة للقوات البحرية فقد ش��اركت 115 س��فينة 

بحري��ة من بحري��ة الواليات املتح��دة و50 قطعة بحرية 

أخ��رى من باقي دول التحال��ف، وكان للبحرية األمريكية 

دور مح��وري يف الح��رب حي��ث عمل��ت الفرقاطات "يو 

أس أس فيف��ي" و"ي��و أس أس ميس��وري" و"ي��و أس أس 

ويسكنس��ون" و6 فرقاطات أخرى و5 مدمرات وغواصتان 

نوويت��ان، متواجدتان يف البحر األحم��ر، عىل إطالق 288 

ص��اروخ من صورايخ "يب ج��ي إم-109 توماهوك" باتجاه 

القواعد العراقي��ة، وكان النصيب األكرب من اإلطالق ل� "يو 

أس أس فيف��ي" حيث أطلق��ت 58 صاروخاً، كام قامت 4 

حامالت طائ��رات متواجدة يف الخليج الع��ريب واثنتان يف 

البح��ر األحمر بإط��الق 30,000 طلعة جوية مش��كلة ما 

يقارب 30 % من مجموع الطلعات الجوية.

ب��دأت الحرب البحري��ة عندما هاجم��ت "يو أس أس 

نيك��والس" مع الطراد اس��تقالل التاب��ع للبحرية الكويتية 

الق��وات العراقي��ة يف حق��ل ال��درة النفطي، ك��ام قامت 

كاسحات األلغام "يو أس أس أدريوت" و"يو أس أس ليدر" 

بتعطيل األلغ��ام البحرية العراقي��ة، وكان للقوة الربمائية 

-املق��در عددها بحوايل 17000 جندي- دور مهم يف إخالء 

جميع األلغام من الشواطئ الكويتية يف عملية تعترب األكرب 

منذ أيام الحرب الكورية.

القنابل والصواريخ الذكية
تم يف هذه الحرب اس��تعامل القنابل الذكية التي كان لها 

دور كبر يف تقليل الخس��ائر البرشي��ة يف صفوف املدنيني 

مقارنة بالحروب األخرى يف التاريخ، وكان يتم توجيه هذه 

القنابل بأش��عة اللي��زر، وتعترب حرب الخلي��ج الثانية ثاين 

حرب استعملت فيها هذه القنابل، إذ كانت املرة األوىل يف 

الحرب عىل جزر الفوكالند بني األرجنتني واململكة املتحدة 

عام 1982، وهذه القنابل ال تتأثر بالظروف الجوية السيئة 

حيث أنها توجه بواسطة نظام أقامر اصطناعية.

خ��الل الحرب اس��تعملت الواليات املتح��دة صواريخ 

باتري��وت الدفاعي��ة ألول مرة إلس��قاط صواريخ س��كود 

العراقية، عىل الرغم من دقة صواريخ باتريوت العالية إال 

أن��ه تم توثيق حدث واحد أدى خلل يف نظام الحاس��وب 

لنظام باتريوت الدفاعي إىل خطأ يف اعرتاض أحد صواريخ 

س��كود التي تم إطالقها باتجاه اململكة العربية السعودية 

يف 25 فرباي��ر س��نة1991  وأدى ه��ذا الخطأ إىل موت 28 

جندي وإصابة 100 آخرين يف ظهران. 

وأطل��ق الجي��ش العراق��ي 86 ص��اروخ س��كود، وهو 

صاروخ باليس��تي قادر عىل حمل رؤوس نووية وكياموية 

نتائجها إش��عال وتدمر أكرث م��ن 727 برئ نفطي من أصل 

1080 ب��رئاً كويتياً، وقدر قيمة املفق��ود من النفط والغاز 

الطبيع��ي من تلك اآلبار بح��وايل 120 مليون دوالر يومياً، 

وأدى ذلك إىل فقد قيم��ة النفط املحروق، كام فقد قيمة 

غر محققة ناتجة عن وقف اإلنتاج، كام أن تكاليف إعادة 

إعامر القطاع النفطي قد تصل إىل 80 مليار دوالر حس��ب 

تقديرات وزارة املالية الكويتية، كام تم تدمر مؤسس��ات 

ومنشآت حكومية نجم عنها خسائر مبليارات الدوالرات.

ك��ام أن الش��عب الكويتي تعرض إبان الغ��زو العراقي 

للتعذيب واألرس والقتل، فقد تم أرس أكرث من 600 كويتي 

وبعض األش��خاص م��ن جنس��يات أخرى أثن��اء االحتالل 

العراقي وال ي��زال معظمهم مفقودين، ووجد بعد الحرب 

رفات حوايل 236 أسر منهم يف مقابر جامعية.

وتعرض��ت الكوي��ت ودول الخليج العريب ألحد أس��وأ 

الكوارث البيئية جراء مامرس��ات النظ��ام العراقي يف ذلك 

الوق��ت، فق��د كان لحرق أك��رث من 727 ب��رئ نفطي األثر 

املدم��ر لجميع عنارص البيئة، ومل يقترص تأثر حرائق اآلبار 

النفطية ع��ىل الكويت فق��ط، حيث وصل آث��ار الدخان 

امل��ريئ إىل اليونان غرباً والصني رشقاً، بل حتى وصلت آثار 

الس��حابة الدخاني��ة إىل الواليات املتح��دة األمريكية وإن 

كان��ت برتكيزات منخفضة، فمرص��د "هون الوا" يف هاواي 

رصد معدالت "س��خام" أعىل بخم��س مرات عن معدالت 

الثالث سنوات السابقة، كام نجم عن قيام الجيش العراقي 

بضخ النف��ط يف مياه الخلي��ج العريب - بدأً من األس��بوع 

الثالث من ش��هر يناير لع��ام 1991 - تكّون أكرث من 128 

بقعة نفطية مسببًة أكرب حادث انسكاب نفطي، وتعرضت 

البيئ��ة الصحراوية للتلوث من عدة عوامل أهمها تش��كل 

البح��رات النفطية الناتجة من تدمر اآلبار، كام كان لقيام 

الجيش العراق��ي بحفر الخنادق الدفاعي��ة وزرع األلغام 

األرضية أثراً كبراً يف تفكك الرتبة. 

تكلفة الحرب
تعهدت الواليات املتحدة باملشاركة بعمليتي درع الصحراء 

وعاصفة الصحراء بنصف مليون جندي مع معداتهم دون 

م��ن تطوير االتحاد الس��وفيتي، حيث أطل��ق 40 صاروخ 

باتجاه إرسائيل و 46 باتجاه السعودية مبعدل 15 صاروخ 

أس��بوعياً، وهو مع��دل أقل مام كان يُطل��ق خالل حرب 

الخلي��ج األوىل وكان الجي��ش العراقي ميل��ك أربع مناذج 

من صاروخ س��كود: سكود - ب، وسكود طويل املدى ذي 

حمول��ة أقل، وصاروخ الحس��ني، وص��اروخ العباس الذي 

يُعد أقلهم حمولة وأطولهم مدى، وتتميز جميع صواريخ 

س��كود العراقية - ماع��دا العباس- بإم��كان إطالقها من 

منصات متحركة، مام ش��كل صعوبة لقوات التحالف من 

حي��ث تتبع املنصات، وكام واجه نظام باتريوت مش��كلة 

التصدي لصاروخ الحس��ني والعباس نتيج��ة لتفكك هذه 

الصواريخ أثناء طرانها يف الجو بسبب توزيع الثقل بشكل 

غ��ر متس��اوي يف الصاروخ بحي��ث يكون طرف��اه ثقيلني 

يربطهام خزان وقود خفيف الوزن.

القوات العراقية
اختلف��ت التقاري��ر يف إحصاء الخس��ائر العراقي��ة، لكنها 

باملتوس��ط شملت عىل ما بني 70,000 إىل 100,000 قتيل 

و30,000 أس��ر، باإلضافة إىل تدمر 4,000 دبابة و3100 

قطع��ة مدفعية و1856 عربة لنقل القوات، كام تم تدمر 

حوايل 240 طائرة، وال توجد إحصائيات تحدد مدى حجم 

الخس��ائر يف صفوف املدنيني، ومعظم التقارير تقدر عدد 

خسائر املدنيني بني 2,300 إىل 200,000، وسبب االختالف 

الواض��ح يف األعداد يعود إىل اختالف املعطيات يف التقدير 

وخاصة أن عدد كبر من املدنيني تم اس��تعاملهم كدروع 

برشية ملنع قوات التحالف من قصف املواقع العسكرية.

عواقب الحرب عىل الكويت
عند ب��دء العمليات الجوية قام الجي��ش العراقي بتدمر 

العدي��د من منش��آت البني��ة التحتية الكويتي��ة، كام قام 

بأرس وقتل ع��دد كبر من الكويتيني، فم��ن نتائج الحرب 

العراقية عىل الكويت انقس��ام الصف العريب الذي تعرض 

ل��رشخ كبر أثر ه��ذا الغزو ما بني مؤي��د ومعارض وذلك 

عىل الصعيد الس��يايس أما الجان��ب االقتصادي فكان من 

جوانب طريق املوت يف إبريل 1991



خدم الج��رال املتقاعد هرب��رت نورمان ش��وارزكوف 
يف الجي��ش األمرييك بني عام��ي 1956 و1991، حيث 
ول��د يف ترنت��ون - نيو ج��ريس، يف الوالي��ات املتحدة 
األمريكية، أصبح شوارزكوف بني عامي 1973 و1974 
مس��اعداً عس��كرياً ملس��اعد وزير الحرب األمرييك يف 
واش��نطن، وتنقل بني الرتب العس��كرية واستلم قطعاً 
وألوية مختلفة بني أالس��كا 1974-1976 وقيادة إقليم 
املحيط الهادئ يف هاواي 1978-1980 وغرها، وأصبح 
ع��ام 1983 نائب قائد الق��وات األمريكية التي قامت 
بالهج��وم عىل جزي��رة جرين��ادا التي س��ميت حينها 
"عملية جرينادا" وكانت واحدة من آخر وجوه الحرب 
الب��اردة، وصار ع��ام 1988 قائ��د املنطقة الوس��طى 

للقوات األمريكية وترقى إىل رتبة جرال.
أصب��ح ش��وارزكوف وبحكم منصبه يف قي��ادة املنطقة 
الوس��طى للقوات األمريكية، مس��ؤوالً مبارشاً عن سر 
عملي��ات مع��ارك عاصفة الصح��راء ضد الع��راق عام 
1991، فكانت خطة شوارزكوف املرتكز الرئييس لعمل 
القوات املتحالفة، كام أن بخطته املحنكة قام بإرس��ال 

القوات العسكرية.

شوارزكوف قائد عاصفة الصحراء 
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أي اعتب��ار ملس��ألة تكاليف ونفقات القوات العس��كرية، 

وقد ق��درت التكاليف اإلضافية ع��ىل الواليات املتحدة ب� 

61 ملي��ار دوالر أمرييك، ودون أن تتش��ارك دول التحالف 

يف تحمل هذه التكاليف فس��وف تضطر الواليات املتحدة 

إىل دفعه��ا عن طريق رفع الرضائب أو االس��تدانة لتمويل 

ه��ذه النفق��ات، إال أن الكوي��ت والس��عودية والياب��ان 

وأملاني��ا واإلم��ارات تعهدوا بدفع 53 ملي��ار دوالر لصالح 

الوالي��ات املتحدة منها 48 مليار مدفوعات نقدية والباقي 

مدفوعات عينية.

الحصار الدويل عىل العراق
بعد انتهاء الحرب عاىن الجيش العراقي من تدمر قطاعاته 

وأمس��ت الحكومة العراقية يف أضع��ف حاالتها، وكان كل 

املراقبني يتصورون أنه سوف يتم اإلطاحة بحكومة الرئيس 

صدام حس��ني وقام الرئيس األمرييك بص��ورة غر مبارشة 

معدالت وفيات األطفال وسوء التغذية وانخفاض معدالت 

التحصيل العلمي، فقد تعرض أكرث من 4,500 طفل شهرياً 

للوف��اة نتيجة س��وء التغذية واألمراض حس��ب تقديرات 

اليونيسيف.

ك��ام ألزم مجلس األم��ن التابع لألمم املتح��دة العراق 

بتخصيص 5 % م��ن عائدات بيع النفط لتعويض الكويت 

ع��ن األرضار التي خلفه��ا الجيش العراق��ي، وقد جمعت 

اللجن��ة التابعة لألمم املتحدة م��ا قيمته 386 مليار دوالر 

حصلت الكويت منها عىل 39 مليار دوالر فقط.

مرض حرب الخليج
أطلق م��رض حرب الخلي��ج عىل مجموعة م��ن األعراض 

البدني��ة والنفس��ية التي عاىن منها جنود ق��وات االئتالف 

بع��د عودتهم إىل أوطانهم وال ي��زال الجدل محتدماً حول 

أس��باب األع��راض املرضية الت��ي عاىن منه��ا بعض هؤالء 

الجنود، وتشمل هذه األعراض ازدياد نسبة أمراض الجهاز 

املناعي، والخمول املزمن، وفقدان السيطرة عىل العضالت 

اإلرادي��ة، واإلس��هال، والصداع، ونوع من فق��دان الذاكرة 

والتوازن واالرتباك، وآالم املفاصل، والقيء، وتضخم الغدد، 

والحمى، اإلعياء والطف��ح الجلدي وآالم املفاصل، ويعتقد 

بعض الخرباء أن األسلحة الكيميائية العراقية التي قصفت 

قوات التحالف مواقعها هي س��بب ه��ذا املرض، ويعتقد 

آخ��رون أن جرعات عقار بروميد البريدوس��تيجمن التي 

تناوله��ا جنود التحال��ف للحامية من غ��از األعصاب هي 

السبب الرئييس للمرض.

ويعت��رب اليورانيوم املنضب وه��و يورانيوم يحتوي عىل 

نس��بة مختزلة م��ن نظائر عن��ارص كيميائي��ة لليورانيوم، 

م��ن األمراض التي انترشت بعد الح��رب، ففي عام 1998 

رصح أطب��اء يف اختص��اص ط��ب املجتم��ع يف العراق أن 

اس��تعامل قوات االئتالف لهذه املادة أدت إىل ارتفاع كبر 

بنسب التش��وهات الخلقية للوالدات ونسب رسطان الدم 

وباألخص ابيضاض الدم•

املصادر

- موسوعة ويكيبيديا

- جريدة االتحاد

CNN Arabic -

بتش��جيع العراقيني عىل القيام بث��ورة ضد الرئيس، حيث 

رصح أن املهمة الرئيس��ية لقوات االئتالف كانت "تحرير 

الكويت" وأن تغير النظام الس��يايس يف العراق هو "شأن 

داخ��يل" وبدأ تذمر واس��ع النطاق ب��ني صفوف الجيش 

العراقي املنس��حب وبدأت ما تسمى باالنتفاضة العراقية 

لسنة 1991 عندما صوب جندي مجهول فوهة دبابته إىل 

أحد صور الرئيس صدام حسني يف أحد الساحات الرئيسية 

يف مدين��ة الب��رصة وكانت هذه الحادث��ة باعتبار البعض 

ال��رشارة األوىل لالنتفاض��ة الت��ي عمت جن��وب العراق 

وتبعتها املناطق الش��املية، ويُرج��ح معظم املؤرخني أن 

سبب فش��ل االنتفاضة كان اتفاقاً عقد يف صفوان وعرف 

باسم "اتفاقية خيمة صفوان". 

ك��ام نتج عن حرب الخليج الثاني��ة تدمر بنية العراق 

التحتية وجيش��ه وحرس��ه الجمهوري الذي كان يعد من 

أق��وى جيوش املنطق��ة، وتم ف��رض عزله ش��ديدة عىل 

تلك البالد إث��ر قرار هيئة األمم املتح��دة فرض عقوبات 

اقتصادي��ة خانقة عليها اس��تمرت ثالثة ع��رش عاماً عاىن 

منها البلد بش��دة، فاألرضار التي لحق��ت بالبنية التحتية 

للعراق من مص��ايف النفط ومولدات الطاق��ة الكهربائية 

ومحط��ات تصفية املي��اه أدت إىل ت��دين هائل يف جميع 

املراف��ق االقتصادي��ة والصحية واالجتامعي��ة يف العراق، 

نت��ج عن الحرب الجوية تدمر 96 % من مولدات الطاقة 

الكهربائية لتعيد مس��تويات إنتاج الكهرباء يف العراق ملا 

قبل ع��ام 1920، وتعرضت بعض البن��ى التحتية لقصف 

متك��رر كمحطة كهرب��اء الحارثة قرب الب��رصة ومحطة 

تكري��ر النفط يف بيجي، ورأى بع��ض الخرباء أنه ال يوجد 

مربر واضح لهذا القصف املتكرر وخاصة أن البنى التحتية 

الت��ي قصفت من الصعب أن يتم إصالحها خالل الحرب، 

كام أقامت الواليات املتحدة منطقة حظر الطران لحامية 

املدني��ني العراقي��ني يف منطقة الش��امل والجنوب وهذه 

املنطق��ة كانت العامل الرئييس يف إقامة إقليم كردس��تان 

يف ش��امل العراق الحق��اً، وكان للحصار تأثر كبر ش��مل 

جميع جوانب الحي��اة االجتامعية واالقتصادية، فقد أدى 

الحصار إىل ارتفاع نس��بة التضخم ليصل إىل 24 % يف عام 

1994 كام أدى الحصار إىل هجرة أكرث من 23 ألف باحث 

وطبي��ب ومهن��دس عراقي إث��ر انخفاض مع��دالت أجر 

الف��رد إىل أكرث من النصف، وقد صاح��ب الحصار ارتفاع 

الطائرات الحربية Aircraft تحلق يف سامء الخليج العريب
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توقعات 
إسرتاتيجية

ي��رى ابن خل��دون ونيقوال ميكيافييل وغرهام من املنظّرين الواقعيني أن "حوار امليلونيني"- الوارد يف كتاب 

ثيوس��يديدز، ومفاده أن "األقوياء يفعلون ما يشاؤون، وأن الضعفاء يعانون ما يجب أن يعانوه" – يوضح 

د الرئييس  عام��الً جوهرياً يف السياس��ة الدولية. فهم يرون أن القوة هي العام��ل املهيمن بني الدول واملحدِّ

للنتائ��ج العاملية. ويعرتف الواقعي��ون بأن االقتصاد القوي يعد عامالً أساس��ياً يف قوة الدولة ونفوذها، كام 

يؤكدون أيضاً عىل العالقة بني النمو الس��كاين والقوة الوطنية. ويعترب عدد الس��كان شكالً من أشكال القوة 

الوطنية الكامنة. فقد أكد فرناند بروديل عىل التأثر القوي للعوامل البطيئة التطور ولكنها شبه دامئة يف منو 

الدول، وقد ساعدت أفكاره عىل نشوء نظرية األنظمة العاملية. فإذا ما أخذنا بآراء هؤالء املنظرين املختلفني 

معاً نجد أنهم يركزون عىل الدميغرافيا باعتبارها تحدياً اس��رتاتيجياً بطيء الحركة، ولكنه تحد مهم، تواجهه 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الوقت الحارض.

إن الدميغرافي��ا – التي هي دراس��ة التغرات الس��كانية – تقدم لنا أدوات ألج��ل مجموعة من القضايا 

االسرتاتيجية من خالل  تحليل نسبة املواليد ومعدل الوفيات والهجرة. فنسبة الخصوبة أو املواليد تتعامل 

مع عدد األطفال املولودين، ومعدل الوفيات يوضح أس��باب الوفي��ات ونتائجها، أما الهجرة فتقوم بتقييم 

حركة األش��خاص عرب الحدود السياس��ية. يرى الربوفيسور جاك جولدس��تون أنه حينام تتقلص قوة العمل 

ويزداد اإلنفاق عىل الرفاهية تتباطأ اقتصادات العديد من القوة الكربى التقليدية، ومن املتوقع أن تتقلص 

القوى العاملة اليابانية والروس��ية وحتى الصينية، مام يحد م��ن قدراتها االقتصادية ويقيد قوتها الوطنية. 

ولع��ل اتخ��اذ إجراء اآلن ميكن أن يؤثر يف الطريقة التي تجتاز بها دولة اإلمارات العربية املتحدة مثل هذه 

التغرات.

تبل��غ نس��بة خصوبة اإلحالل، وهي املعدل ال��ذي يكون فيه لدى الكبار ع��دد كاف من األطفال ليحلوا 

محلهم، 2.33 طفل عاملياً، ومدلول هذه النسبة هو أن النمو السكاين العاملي يتجه نحو مستوى الصفر. جاء 

ترتي��ب دولة اإلمارات مؤخراً ال� 91 م��ن أصل 224 دولة مبعدل خصوبة يبلغ 2.37. وكانت النيجر )7.03( 

األوىل عىل صعيد الخصوبة عاملياً. وبعد اإلمارات تأيت اململكة العربية الس��عودية )2.21(، وفرنسا )2.08(، 

والوالي��ات املتحدة األمريكية )2.06(، وجاءت س��نغافورة )0.79( يف آخ��ر القامئة. أما معدالت الوفيات – 

وهو عدد الوفيات يف عدد س��كان محدد لكل 1000 ش��خص سنوياً – فهو 8.3 يف املتوسط. وتدل مقارنات 

مع��دالت الوفي��ات أن دولة اإلمارات هي األفضل )األخفض( يف العامل مبعدل 0.9، واألس��وأ هي ليس��وتو 

)21.5(، تتبعها أفغانس��تان )18.2(، أما فرنسا )8.6( والواليات املتحدة األمريكية )8.1( فهي يف املنتصف، 

وتش��مل بقية الدول األفضل الكويت )1.8(، وقطر )1.1(. وهكذا إذا أخذنا هذه العوامل يف االعتبار نجد 

أنه ال بد أن يستمر عدد املواطنني اإلماراتيني يف النمو.

تدل معدالت الهجرة عىل االختالف بني املهاجرين والوافدين يف أي دولة بالنس��بة إىل كل 1000 مواطن 

م��ن الس��كان، ويدل تحليل معدالت الهجرة ع��ىل أن دولة اإلمارات تحتل املرتب��ة الثانية يف احتوائها عىل 

معدل 24.4 مهاجراً مقابل كل ألف مواطن. ونجد كذلك أن الواليات املتحدة )2.92( وفرنس��ا )1.48( هام 

يف الوس��ط، ولكن اململكة العربية الس��عودية هذه املرة هي يف أس��فل القامئة )6.82-(. وإذن فعىل الرغم 

من أن عدد املواطنني سيزداد رويداً رويداً )معدالت الخصوبة مخصوماً منها معدالت الوفاة(، فإن ضخامة 

أعداد الوافدين القادمني إىل دولة اإلمارات تدل عىل أن الهجرة مستمرة لتطغى عىل النمو السكاين املحيل.

وهكذا نجد أن الدميغرافيات تظل محل اهتامم لدولة اإلمارات العربية املتحدة من جهتني: من حيث إن 

ث��روة الدولة تنتقل من النف��ط إىل مصادر أخرى للقوة االقتصادية )التي تتطلب عموماً قوة برشية(، ومن 

حي��ث إن العدد القلي��ل للمواطنني ال بد أن يتحمل حصة كربى دامئاً من عبء تنفيذ العمليات الرئيس��ية 

للدولة، حتى مع اس��تمرار تزايد العدد اإلجاميل للس��كان. ال ريب يف أن الدول األخرى س��ينتهي بها األمر 

عىل األغلب إىل الرتاجع حينام يتبني أنها ال متلك قدرات كافية للتعامل مع التغرات الس��كانية. لكن دولة 

اإلمارات تس��تطيع – من خالل الرؤية الصائبة واملس��تمرة – أن تحافظ عىل املسار الصحيح، وتتصدى لهذا 

التحدي الدميغرايف، وتحقق منواً أقوى، ولكن مام ال ريب فيه، أنه ال بد من التصدي لذلك•



حق املتهم يف حضور حماميـه لالستحواب
تطميـن للمتهـم وصـول حلريـة الدفـاع عـن نفسـه

أكد الدستور 
اإلماراتي على أن 
للمتهم احلق يف 

أن يوكل من ميلك 
القدرة للدفاع عنه 

أثناء احملاكمة

أعطت الترشيعات الحديثة املتهم الحق يف أن يحرض 

محاميه اس��تجوابه تأسيساً عىل أن هذا اإلجراء يبعث 

االطمئنان يف نفس املتهم أثناء استجوابه فيكون ذلك 

وس��يلة ليك يحسن االجابة عىل أس��ئلة املحقق وهو 

مطمنئ إىل وجود محامي بجانبه، فيس��اعد ذلك عىل 

الوصول إىل الحقيقة املنشودة باالستجواب. فضالً عن 

أن هذا اإلجراء يتيح للمحامي أن يش��ارك يف األس��ئلة 

التي ميكن أن يوجهها املحقق للمتهم فتقوى الناحية 

الفنية لالس��تجواب وتتحق��ق فيه وظيفته كوس��يلة 

دفاع للمتهم أيضاً، وهو ما عربت عن محكمة النقض 

املرصية بقولها عن ه��ذا الضامن أنه "تطمني للمتهم 

وصول لحرية الدفاع عن نفسه".

نطاق حق املتهم يف حضور محاميه
تختل��ف الترشيعات يف تحديد نط��اق حق املتهم 

يف حض��ور محاميه اس��تجوابه، فبينام تقصد بعض 

الترشيع��ات ه��ذا الحق عىل الجناي��ات فقط كام 

فع��ل املرشع امل��رصي، نجد أن امل��رشع اإلمارايت 

يطل��ق هذا الحق يف جميع الجرائ��م، عىل اعتباره 

أنه تحقيق للدف��اع يتفق مع ما نادت به املواثيق 

الدولية والدساتري.

تنظيم حق املتهم يف حضور محاميه
تختلف الترشيعات يف كيفي��ة تنظيمها لحق املتهم 

يف حضور محاميه االس��تجواب، ولكن الترشيعات مل 

تلزم املحق��ق بأن يختار للمته��م محامياً يف مرحلة 

التحقيق االبتدايئ، فهذا ش��أن املتهم نفسه، ويرتتب 

عىل ذل��ك أن يبدأ تنظيم الترشيع��ات لحق املتهم 

يف حضور محام��ي اس��تجوابه إذا كان قد اختار له 

محامياً، ولذلك أوجبت بعض الترشيعات عىل املتهم 

أن يعلن املتهم اس��م محامية بتقرير يكتب يف قلم 

كتاب املحكمة أو إىل مأمور السجن فإن فعل املتهم 

ذلك كان له الحق يف حضور محاميه استجوابه.

وأكد الدس��تور اإلمارايت يف امل��ادة 298 منه عىل 

أن وج��ود املحام��ي حق للمتهم ولي��س واجباً عىل 

املحق��ق، فنصت عىل أن للمته��م الحق يف أن يوكل 

من ميلك الق��درة للدفاع عنه أثن��اء املحاكمة، وقد 

أخذت بعض الترشيع��ات يف تنظيم هذا الحق عىل 

نحو يتمث��ل يف التزام عىل املحق��ق بدعوة محامي 

املتهم املعلن اسمه لحضور االستجواب، فإن مل يعلن 

املتهم اسم محاميه فال يكون عىل املحقق أي التزام 

بدعوة املحامي لحضور االستجواب.

قيود حق املتهم يف حضور محاميه
اتجه��ت بع��ض الترشيعات مثل الترشي��ع املرصي إىل 

تحدي��د األحوال التي تعفي املحق��ق من واجب دعوة 

محام��ي املتهم لحضور اس��تجوابه، ففي هذه الحاالت 

ال يبطل االس��تجواب إذا مل يح��رض أو إذا مل توجه إليه 

الدع��وة للحضور، ولكن إذا حرض من تلقاء نفس��ه فال 

ميلك املحقق منعه من حضور االستجواب.

لك��ن املرشع اإلم��ارايت بع��د أن ألزم عض��و النيابه 

املحقق بوجوب متكني محامي املتهم من الحضور أورد 

يف نهاية امل��ادة عبارة"... ما مل ير عض��و النيابة العامة 

غري ذلك ملصلحة التحقيق" دون أن يحدد أحواالً بذاتها 

تعرب عن مصلح��ة التحقيق، بل ترك ذلك ملطلق تقدير 

املحقق، وعىل ذلك ميكن القول إن حق املتهم يف حضور 

محاميه م��رشوط بتقدير عضو النياب��ة العامة أن هذا 

األم��ر ملصلحة التحقيق، وعىل ذل��ك ميكن قراءة النص 

"ما مل ير عض��و النيابة غري ذلك ملصلحة التحقيق، فإنه 

يج��ب أن ميكن محامي التحقي��ق من حضور التحقيق 

معه واإلطالع عىل أوراق التحقيق".

دور املحامي يف حضور االستجواب
يالح��ظ أن دور املحام��ي يف حضور االس��تجواب دور 

س��لبي، فليس له ح��ق التكلم إال ب��إذن املحقق أثناء 

اس��تجواب موكله، وإذا مل يأذن له املحقق وجب إثبات 

ذلك يف املح��رض، فليس للمحامي أن يوجه س��ؤاال إىل 

املته��م أو إىل م��ن يواجههم به املحق��ق، وليس له أن 

يرتاف��ع أثن��اء التحقي��ق، وتنح��رص مهمت��ه يف مراقبة 

حيادة التحقيق وإب��داء ما يعن له من دفوع وطلبات 

ومالحظات عىل أقوال الش��هود، وله أن يثبت اعرتاضه 

عىل إجراء يرى أنه مخالف للقانون ، وعىل عضو النيابة 

إثبات هذا االعرتاض يف املحرض•

إعداد/ يوسف جمعه احلداد
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  تعريفات قانونية

ميدالية دمج القوات املسلحة

أوصافه: 

)1( الوجه األمامي : قرص مس��تدير قطره )35مم (، عليه 

رس��م تعبريي ميثل الدولة مرصوصة البنيان،وأمامها أمواج 

املياه رمزاً للخري ويعلو األمواج شعار القوات املسلحة.

)2( الوج��ه الخلف���ي : تعل��وه عب��ارة )توحي��د القوات 

املسلحة( ومن األسفل تاريخ 1976/5/6م.

رشيط امليدالية:

 من القامش الحريري، عرضه )38مم( مقسم أفقياً كاآليت:

)1( الوسط: باللون األحمر بعرض)14مم(.

)2( ع��ىل جانبي اللون األحمر م��ن الداخل للخارج ، لون 

أسود ثم لون أبيض ثم لون بني عرض كل منها )4مم(.

شارة امليدالية:

م��ن نفس قامش الرشيط ، طوله��ا)35 مم( وعرضها )10 

مم(.

الطبقة:

تتكون ميدالية دمج القوات املسلحة من طبقة واحدة.

أسباب املنح:

متنح هذه امليدالية للعس��كريني املتواجدين يف الخدمة يف 

الس��ادس من مايو عام 1976 يف كل من القوات املسلحة 

أو قوات دفاع إحدى اإلمارات األعضاء.

أوسمة وميداليات

مدة احلماية والرتخيص باستخدام املصنفات ج/3
ننه��ي يف هذا العدد الفصل الرابع من القانون االتحادي 

رقم ) 7( لسنة 2002 م يف شأن حقوق املؤلف والحقوق 

املجاورة، فيام يتعلق مبدة الحامية والرتخيص باستخدام 

املصنفات وأهم ما جاء فيها من مواد: 

املادة   23

م��ع عدم اإلخالل بحقوق املؤل��ف األدبية طبقاً ألحكام 

ه��ذا القانون ليس للمؤلف أن مينع النس��خ عن طريق 

الصحف أو الدوريات أو هيئات اإلذاعة يف الحدود التي 

يربرها الغرض املستهدف من نرش أي مام ييل:

1-  مقتطف��ات من مصنفاته الت��ي أتيحت للجمهور 

بصورة مرشوع��ة وينطبق ذلك عىل نقل مقتطفات من 

مصنفات مش��اهدة أو مسموعة أثناء أحداث جارية أو 

إذاعتها أو نقلها إىل الجمهور بأي وسيلة أخرى .

املتعلق��ة باملناقش��ات يف  2-  املق��االت املنش��ورة 

الظروف الطارئة:
هي حوادث إس��تثنائية مل يكن يف الوس��ع توقعها، 

ويرتت��ب عىل حدوثها أن تنفيذ االلت��زام التعاقدي، 

وإن مل يصبح مس��تحيالً، صار مرهقاً للمدين بحيث 

يهدده بخسارة فادحة.

وأب��رز مثال ع��ىل ذلك أن يحص��ل إنخفاض غري 

متوق��ع وكبري يف قيم��ة النقد الوطن��ي مام أحدث 

خل��اًل كبرياً يف العق��د جعله مرهقاً ألح��د الفريقني 

بصورة صارخة، كملتزم بناء، باع عىل الخريطة شقة 

وم��ن ثم بس��بب تدهور قيمة النق��د أصبح الثمن 

اليغطي إال جزءاً بس��يطاً يكاد اليذكر من النفقات، 

أو كشخص تفّرغ عن بستان أو عن منزل لقاء دخل 

مدى الحي��اة ُحدد عن��د إجراء العق��د مبئة درهم 

ش��هرياً- مثالً – ومن ثم حصل تدهور كبري يف قيمة 

النق��د، ففقدت املئة درهم أية قوة رشائية لها بينام 

ارتفعت قيمة البستان أو املنزل بصورة هائلة.

إعداد: جميلة الكعبي

املوضوع��ات التي تش��غل الرأي الع��ام يف وقت معني، 

م��ادام مل يرد ع��دد النرش ما يفيد حظ��ر ذلك،.ويتعني 

يف كل األح��وال املنص��وص عليه��ا يف البندين  1و2 من 

ه��ذه املادة اإلش��ارة إىل املصدر ال��ذي نقلت عنه وإىل 

اسم املؤلف .

3-  الخط��ب واملح��ارضات واألحادي��ث التي تلقى 

يف الجلس��ات العلني��ة للمجال��س النيابي��ة والقضائية 

واالجتامعات العامة مادامت هذه الخطب واملحارضات 

واألحادي��ث موجه��ة إىل العامة وتنس��خ يف إطار نقل 

األخبار الجارية.

املادة  24

تطب��ق القي��ود الواردة ع��ىل الحقوق املالي��ة للمؤلف 

املنصوص عليها يف هذا القانون عىل أصحاب الحقوق

املجاورة .

القوة القاهرة:
إن القوة القاه��رة هي ظرف عامل غري متوقع وغري 

قابل للمقاومة، والميكن تجاوزه، حدث بفعل مس��تقل 

عم��ن يتذرع به ومل يكن بإس��تطاعته توقعه أو الوقاية 

منه فجعل تنفيذ املوجب مستحيالً.

ويدخل يف إط��ار القوة القاهرة الح��رب األهلية أو 

الغزو أو ماشابه ذلك.

إذاً الفرق الجيل بني القوة القاهرة والظروف الطارئة 

هو أنه يف الظ��روف الطارئة تجعل تنفيذ التزام املدين 

صعب��اً، أم يف الق��وة القاهرة فإنها تجه��ل تنفيذ العقد 

مستحيالً.

وقد تشكل الظروف الطارئة قوة قاهرة فتعطي عندئذ 

وصفه��ا الصحيح ويطبق عندئ��ذ املفاعيل املرتتبة عىل 

القوة القاه��رة والتي تختلف عن املفاعيل املرتتبة عىل 

الظروف الطارئة.
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القولون التقرحي .. أعراضه متعددة يف اجلسم
إهماله يسبب السرطان 

الته��اب القولون التقرحي من أم��راض املناعة الذاتية 

الذي يصيب األش��خاص م��ا بني 20 - 40 س��نة، وقد 

يصيب الش��خص وال تظهر األعراض بشكل واضح مام 

يعرض املريض لإلصابة برسطان القولون ومن املظاهر 

الرسيرية واألع��راض املنذرة التي ينبغي عدم إهاملها 

هي: آالم يف البطن وإس��هال مدمي، الشعور بالتعب 

وفقدان الوزن وضعف الش��هية، النزف من املستقيم، 

ضع��ف النمو عند االطفال، الغثيان و آالم يف املفاصل، 

تقرحات جلدية وفقر دم، واضطرابات يف البرص.

أعراض التهاب القولون التقرحي والفرق بيه

 وبني داء الكرون

أعراض التهاب القولون التقرحي مش��ابهة لشكل آخر 

من أش��كال مرض التهاب األمعاء تس��مى داء كرون، 

والف��رق هو أن التهاب القولون التقرحي يحدث فقط 

يف األمعاء الغليظة، يف حني ميكن أن يحدث داء كرون 

يف أماكن مختلفة من األمعاء الدقيقة إىل الفم، وأعراض 

القول��ون العصبي ه��و اضطراب يس��بب آالم البطن 

املزمنة واإلس��هال، لكنه ال يس��بب التهاباً أو تقرحات 

يف األمع��اء، ويصيب الن��اس يف املناطق الحرضية أكرث 

من املناط��ق الريفية، ففي الواليات املتحدة 700000 

ش��خص لديهم املرض وقد تح��دث يف أي عمر ويكون 

أكرث ش��يوعاً عن��د البي��ض، وميكن لألع��راض أن تأيت 

وتذهب خالل فرتات وقد ال تظهر ألش��هر أو س��نوات 

وغ��ر معروف متى تظهر وتتفاق��م وبذلك يكون من 

الصعب التوصل إىل خطة للعالج الفعال.

 

أسباب وتشخيص التهاب القولون التقرحي

الطريقة األك��رث دقة الختبار التهاب القولون التقرحي 

هو عن طريق فحص القولون باملنظار، يف هذا اإلجراء 

يتم إدخال كامرا صغرة يف املس��تقيم إللقاء نظرة عن 

قرب يف داخل القولون وهذا يساعد الطبيب يف الحكم 

ع��ى أنه م��رض ك��رون، أو انس��دادات، أو الرسطان، 

وأس��باب هذا املرض غر واضحة لكن يشتبه الباحثون 

يف الجه��از املناعي، ويعتقد األطباء من أن هذا املرض 

ال ينتج عن النظام الغذايئ أو اإلجهاد ولكن ممكن أن 

تجعل األعراض أكرث سوءاً.

الرعاية العاجلة اللتهاب القولون التقرحي

يس��بب التهاب القولون التقرح��ي أحياناً املضاعفات 

التي تتطلب دخول املستشفى، وميكن أن تشمل هذه 

قرحة التي تس��بب النزف بغزارة أو اإلس��هال الشديد 

الذي يس��بب الجفاف، يف هذه الحاالت يعمل الفريق 

ال تظهر أعراض 
املرض بشكل 

واضح مما يعرض 
املريض لإلصابة 

بسرطان القولون

- العالج الجراحي :إن مل تتحس��ن حالة املريض واستمر اإلسهال 

واش��تدت األعراض ال بد من الدخول إىل املستشفى ملنع تدهور 

حالة املريض وحصول التجفاف ، ووفقاً ملا تش��ر إليه الدراسات 

فإن نسبة ال تقل عن %25 من مرىض التهاب القولون التقرحي 

يحتاجون للتدخل الجراحي باستئصال القولون. 

- العالج��ات البيولوجي��ة: العالج��ات البيولوجي��ة هي أحدث 

نوع من العالج لألش��خاص الذين يعانون م��ن التهاب القولون 

التقرحي، هذا العالج يساعد الجسم عى تدمر بروتني االلتهاب 

الذي يحفز عامل يسمى نخر الورم )TNF( املعروف أيضاً باسم 

مض��ادات TNF، وعادة م��ا تعطى عن طري��ق الوريد، ينصح 

بالعالجات البيولوجية للمرىض الذين مل يتحسنوا عى األدوية. 

العالج

يعالج التهاب القول��ون التقرحي عادة باألدوية الس��تروئيدية 

والعالج الجراحي، أي باس��تئصال قس��م من القول��ون، ومؤخراً 

وافق��ت إدارة الغذاء والدواء األمركية ع��ى دواء جديد لعالج 

 golimumab Simponi; التهاب القولون التقرحي يعرف باسم

Janssen Biotech، وذل��ك ملعالجة الح��االت الحادة واملعتدلة 

الش��دة من ه��ذا املرض لدى البالغني بجرع��ة 200 ملغ تعطى 

بحقنة تحت الجلد يف األسبوع االول ومن ثم تعطى جرعة 100 

ملغ أسبوعياً لغاية أربع أسابيع•

الطبي الخاص بك عى وقف فقدان الدم والس��وائل، 

إذا كان هناك متزق يف القولون وقد تحتاج إىل إصالح 

جراحي.

 

التهاب القولون التقرحي ورسطان القولون

ح��وايل 5 % م��ن الن��اس الذين يعانون م��ن التهاب 

القولون التقرحي يصابون برسطان القولون، وقد يزيد 

من مخاط��ر اإلصابة برسطان القول��ون عندما يكون 

هذا املرض قد أتلف أجزاء كبرة من األمعاء وملن كان 

يعاين املرض ملدة مثاين س��نوات عى األقل، لذا يويص 

الطبيب بفحص القولون باملنظار س��نوياً للبحث عن 

خاليا رسطانية، ألجل الوقاية منه والكشف عنه مبكراً 

وعالج، وقد يسبب التهاب القولون التقرحي هشاشة 

العظام والتهاب املفاصل وحىص الكى وأمراض الكبد 

يف حاالت نادرة، ويعتقد الباحثون أن هذه املضاعفات 

وانتش��ارها نتيجة ضعف النظام املناعي، وتتحس��ن 

مشاكل االلتهاب مع األدوية املضادة لاللتهابات. 

وسائل عالجية للقولون التقرحي

تهدف الخطة العالجية إىل السيطرة عى املرض ومنع 

ح��دوث مضاعفات��ه، وتختلف الخط��ة العالجية من 

مريض إىل آخر، فقد يلجأ الطبيب إىل إحدى الوسائل 

العالجية التالية أو جميعها وفقاً لحالة املريض :

- الحمي��ة الغذائي��ة: حيث يخض��ع املريض املصاب 

بالتهاب القول��ون التقرحي إىل نظ��ام غذايئ يحدده 

ل��ه اختصايص التغذي��ة، وينصح مث��الً بتجنب تناول 

األطعمة الغنية بالتوابل أو سكر الحليب "الالكتوز".

- األدوي��ة: ميك��ن اس��تخدام أن��واع مختلف��ة م��ن 

األدوي��ة ملعالج��ة الته��اب القول��ون الَقرْحي، وهي 

أي  القرشي��ة  والس��تروئيدات  األمينوساليس��يالت 

)الكورتيزون( ومثبِّطات املناعة.
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أخبــار طبيـة

أظهرت دراس��ة حديثة أن استخدام األسربين غري مرتبط 
باحتامل حدوث النزيف قبل الخضوع لجراحة البنكرياس 
أو الحاج��ة لنقل ال��دم أو اإلصابة باملضاعف��ات الكربى 
بعدها، حيث قام الباحثون بإجراء دراس��ة اعتمدت عىل 
بيانات 1017 مريض خضعوا لجراحة استئصال البنكرياس 
استمر منهم 289 مريض باس��تخدام األسربين إىل صباح 
يوم الجراحة ومل يجد الباحثون أي فروقات واضحة سواء 
يف كمي��ة الدم املفقود أثن��اء الجراحة، الحاجة لنقل الدم 
خ��الل فرتة اإلقامة يف املستش��فى، أو حت��ى يف احتاملية 
اإلصاب��ة بناس��ور البنكري��اس أو الع��ودة للمستش��فى، 
كام أوض��ح الباحثون أنه وعىل الرغ��م من تخوف بعض 
الجراحني من استخدام األس��ربين قبل الجراحة للتخوف 
من ح��دوث النزيف إال أن هذه الدراس��ة تظهر أن هذا 

التخوف قد ال يكون مربراً .

إعداد: حنان الذهب

السكر يعرضك ملتاعب املرارة

استخدام األسربين قبل الخضوع لجراحة 
البنكرياس آمناً

من املعروف أن تناول املواد الدس��مة يس��بب اآلالم 
لدى مرىض الحىص وااللتهابات يف املرارة ، وباإلضافة 
إىل ذل��ك فق��د تبني أن األش��خاص الذي��ن يتناولون 
املرشوب��ات املحالة واألطعمة الس��كرية وغريها من 
املواد الس��كرية يتعرضون ملخاطر اإلصابة بالتهابات 
وحىص املرارة، ولهذا ينصح الخرباء بالتقليل من تناول 
املواد السكرية واالستعاضة عنها باملواد الصحية مثل 

الفواكه والعسل الطبيعي.

إجناز جديد يساعد على تخفيف آالم الظهر
أف��ادت إحصاءات أمريكية أن أكرث من 65 مليون ش��خص 

يعان��ون م��ن آالم الظه��ر س��نوياً، وتس��بب ه��ذه اآلالم 

العج��ز واإلعاق��ة ملعظمهم ومتنعهم من مامرس��ة حياتهم 

بش��كل طبيعي، وأوضح العلامء يف املرك��ز الطبي بجامعة 

بنسلفانيا األمريكية أن إنجازا طبياً جديداً قد يساعد هؤالء 

ع��ى التخلص من ه��ذه اآلالم دون التس��بب بحدوث أية 

مضاعف��ات ويعرف باس��م "coblation" يعال��ج األقراص 

الظهرية املتمزقة أو املتفتقة التي تسبب آالم أسفل الظهر 

واألرجل حيث يعتمد عى تبخر الجزء املركزي من القرص 

الفقري مام يس��اعد عى إزال��ة الضغط أو الهواء إىل خارج 

الفت��ق، وتقلي��ل الضغط عى الج��ذور العصبي��ة وبالتايل 

تخفي��ف األمل، ويتمثل اإلج��راء الجدي��د يف إعطاء تخدير 

بس��يط للمريض ثم يقوم أخصايئ العظام والعمود الفقري 

بغرس منظ��ار صغر إىل داخل القرص الفقري باس��تخدام 

التصوير بأش��عة X كدليل إرش��ادي، ثم يت��م إدخال جهاز 

إرس��ال دقيق فيه إلصدار موجات الس��لكية متر إىل داخل 

ن��واة القرص املتفتق، فتعمل ع��ى تبخر جزء من املنطقة 

الوس��طى يف القرص، وتخفيف الضغ��ط عى غالف القرص 

وإزال��ة التوتر الواق��ع عى العصب، ويحت��اج هذا اإلجراء 

إىل مه��ارة ودقة عالية ذلك أن تطبيقه بش��كل غر صحيح 

سيتس��بب يف ظهور عدد من املضاعف��ات واآلثار الجانبية 

كزيادة آالم الظهر والتلف العصبي الدائم أو حتى الش��لل، 

مش��رين إىل أن هذا اإلجراء ال يناسب جميع املرىض ولكن 

معدل نجاحه عال ومش��جع حيث يصل إىل حوايل 80 % 

عند املرىض الذين يعانون من آالم األرجل وإىل 75 % عند 

املصابني بآالم الظهر.

تقنيات الليزر تساعد يف عالج األمراض املزمنة
قالت الجمعي��ة العاملية لتقنيات الليزر أن االس��تخدام 

املكث��ف ألجهزة الليزر الحديثة يف معالجة األمل ميكن أن 

يقدم مس��اعدة مثينة للمرىض الذين يعانون من أمراض 

مزمن��ة أو أمراض خطرة بحيث تحميهم من املضاعفات 

واآلث��ار الجانبي��ة الصحي��ة الخطرة للعقاق��ر املضادة، 

وقال الربوفيس��ور فريدريك ماربو مايس��ر األخصايئ يف 

التخدي��ر عى هامش املؤمتر الس��نوي لجمعية األورويب 

للي��زر الذي عق��د يف أملانيا أن اس��تخدام تقنيات الليزر 

يف معالج��ة األمل ميكن أن يحول دون تش��كل جيش من 

املدمن��ني عى العقاقر املهدئة واملضادة لألمل أيضاً وهذا 

ميك��ن أن يت��م االقتصاد م��ن نفقات هائل��ة يف العالج 

ناهيك عن العواقب الصحية الخطرة، وأضاف مايس��ر 

أن عالج اآلالم بالليزر لدى مرىض الروماتيزم عى س��بيل 

املث��ال ال ي��ؤدي إىل أية أرضار جانبية ب��ل ميتاز بفعالية 

كبرة، مش��دداً عى اإلمكانيات الكبرة لتقنيات الليزر يف 

معالج��ة األمل يف أمراض وإصابات كثرة كحاالت معالجة 

األورام الرسطاني��ة واإلصاب��ات يف التامري��ن واملباريات 

الرياضية وأمراض الجلد ويف طب األس��نان وغرها، يشار 

إىل أن األدوي��ة املضادة لألمل تلح��ق أرضار كبرة بأعضاء 

حساس��ة جداً كالكى والكبد يصعب إصالحها، ويف الس��ياق 

ذات��ه تخطط الجمعية األوروبية لليزر إلصدار مجلة مختصة 

بأساليب معالجة األمل بالليزر اعتباراً من العام املقبل مرة كل 

شهرين إضافة إىل تنظيم دورات تدريبية لألطباء واملعالجني 

الفيزيائيني يف استخدام هذه التقنيات. 
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  ه��و كت��اب عظيم جمع في��ه مؤلفه ألَبيُ َعبْ��ِد اللَِّه 

محم��د بن أحمد بن أىب بكر فََرٍح اأْلَنَْصاِريُّ الَْخْزرَِجيُّ 

رْطيُِبيُّ جواهر الفقه املس��تنبط من  اأْلَنَْدليُ��ِ�ُّ ثيُ��مَّ الْقيُ

القرآن الكريم، وقال مبيناً منهجه يف كتابه "بأن أكتب 

��نيُ نيَُكتًا ِمَن التَّْفِس��رِ َواللَُّغاِت،  تَْعلِيًق��ا َوِجيزًا، يَتََضمَّ

َلَلِت،  يْغِ َوالضَّ َواْلِْعرَاِب َوالِْقرَاَءاِت، َوالرَّدِّ َعَل أَْهِل الزَّ

َوأََحاِديَث كَِثرًَة َشاِهَدًة لَِم نَْذكيُريُهيُ ِمَن اأْلَْحَكاِم َونيُزيُوِل 

بَيًِّنا َما أَْش��َكَل ِمْنهيَُم،  اْليَاِت، َجاِمًعا بَْيَ َمَعانِيِهَم، َوميُ

��لَِف، َوَمْن تَِبَعهيُْم ِمَن الَْخلَ��ِف. َوَعِملْتيُهيُ  ِبأَقَاِويِل السَّ

تَْذكِ��رًَة لَِنْفِ�، َوَذِخرًَة لِيَْوِم رَْمِ�، َوَعَمًل َصالًِحا بَْعَد 

َمْوِت". 

وغل��ب عل منه��ج القرطب��ي يف كتاب��ه الهتمم 

باألحكام الفقهية املستنبطة من اليات القرآنية  ويبي 

كذلك أقوال الفقهاء يف املسائل واألحكام.

وقد وض��ح منهجه يف كتاب��ه قائ��لً :" َوَشِْطي يِف 

َهَذا الِْكتَ��اِب: إَِضافَةيُ اأْلَقْ��َواِل إَِل قَائِلِيَها، َواأْلََحاِديِث 

: ِمْن بَرَكَ��ِة الِْعلِْم أَْن ييَُضاَف  َصنِِّفيَه��ا، فَِإنَّهيُ ييَُقاليُ إَِل ميُ

الَْق��ْوليُ إَِل قَائِلِِه. وَكَِث��رًا َما يجئ الَْحِدي��ثيُ يِف كيُتيُِب 

بَْهًم، َل يَْعرِفيُ َم��ْن أَْخرََجهيُ إِلَّ َمَن  الِْفْقِه َوالتَّْفِس��رِ ميُ

اطَّلَ��َع َعَل كتب الحديث، فيبقى من ألخربه لَهيُ ِبَذلَِك 

��ِقيِم، َوَمْعرِفَةيُ َذلَِك  ِحيَح ِمَن السَّ َحائِ��رًا، َل يَْعرِفيُ الصَّ

ِعلٌْم َجِسيٌم، فََل ييُْقبَليُ ِمْنهيُ اِلْحِتَجاجيُ ِبِه، َوَل اِلْسِتْدَلليُ 

َحتَّى ييُِضيَفهيُ إَِل َمْن َخرََّجهيُ ِمَن اأْلَِئَِّة اأْلَْعَلِم، َوالثَِّقاِت 

َمٍل ِمْن  لََمِء اْلِْسَلِم. َونَْحنيُ نيُِشريُ إَِل جيُ الَْمَشاِهرِ ِمْن عيُ

َواِب. َوأَْضِبيُ  َوفِّقيُ لِلصَّ َذلِ��َك يِف َهَذا الِْكتَاِب، َواللَّهيُ الْميُ

َع��ْن كَِثرٍ ِمْن قََصِص املفرسي��ن، وأخبار املؤرخي، إل 

مال بيُدَّ ِمْنهيُ َوَل ِغًن��ى َعْنهيُ لِلتَّبِْيِي، َواْعتَْضتيُ من ذلك 

تبيي آي األحكام، مبس��ائل تفسر َعْن َمْعَناَها، َوتيُرِْشديُ 

ْكًم  ْنتيُ كل آية لتضمن حيُ ْقتََضاَها، فََضمَّ الطَّالَِب إَِل ميُ

يُ ِفيَها َما تَْحتَِوي َعلَيِْه  ْكَمْيِ فََم زَاَد، َمَس��ائَِل نيُبَيِّ أَْو حيُ

ْكِم، فَِإْن لَْم  ِمْن أَْسبَاِب النُّزيُوِل َوالتَّْفِسرِ الَْغِريِب َوالْحيُ

ْكًم ذَكَرْتيُ َما ِفيَها ِمَن التَّْفِسرِ َوالتَّأِْويِل". ْن حيُ تَتََضمَّ

ويعترب تفس��ر القرطبي بحق أعظم التفاسر التي 

اعتنت بجمع األحكام الفقهية يف آيات القرآن الكريم، 

وإن كان يح��وي كذل��ك ع��ل علوم جّم��ٍة كالقرآت 

وأس��باب النزول والناسخ واملنس��وخ واللغة والحكم 

واللطائف القرآنية.

ومن مناذج تفس��ره عند قوله تع��ال: "أَيَُّها الَِّذيَن 

��وَل َوأيُوِل اأْلَْمِر ِمْنكيُْم  وا الرَّسيُ وا اللََّه َوأَِطيعيُ آَمنيُوا أَِطيعيُ

��وِل إِْن كيُْنتيُْم  ٍء فَريُدُّوهيُ إَِل اللَِّه َوالرَّسيُ فَِإْن تََنازَْعتيُْم يِف َشْ

تيُْؤِمنيُوَن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اْلِخِر َذلَِك َخْرٌ َوأَْحَس��نيُ تَأِْويًل" 

سورة النساء الية:59. 

َمِة َوبَ��َدأَ ِبِهْم  تََقدِّ َم إَِل الْويَُلِة يِف اْليَ��ِة الْميُ لَ��مَّ تََق��دَّ

وا بَْيَ النَّاِس ِبالَْعْدِل،  ْم ِب��أََداِء اأْلََمانَاِت َوأَْن يَْحكيُميُ فَأََمرَهيُ

َم يِف َهِذِه اْليَِة إَِل الرَِّعيَِّة فَأََمَر بطاعته عز وجل أول،  تََقدَّ

ولِِه  وهي امتثال أو أمره َواْجِتَنابيُ نََواِهيِه، ثيُمَّ ِبطَاَعِة رَسيُ

، ثيُمَّ ِبطَاَعِة اأْليَُمرَاِء ثَالِثًا، َعَل  ثَانِيًا ِفيَم أََمَر ِبِه َونََهى َعْنهيُ

َريْرََة َوابِْن َعبَّاٍس َوَغْرِِهْم.  ْمهيُوِر َوأَِب هيُ قَْوِل الْجيُ

لْطَاَن يِف  وا السُّ : أَِطيعيُ قَاَل َسْهليُ بْنيُ َعبِْد اللَِّه التُّْسَتِيُّ

نَانِِر، َوالَْمَكاِييِل َواأْلَْوزَاِن،  َراِهِم َوالدَّ َس��بَْعٍة: َضِْب الدَّ

َعِة َوالِْعيَديْ��ِن َوالِْجَهاِد. قَاَل  ميُ َواأْلَْحَكاِم َوالَْح��جِّ َوالْجيُ

��لْطَانيُ الَْعالَِم أَْن ييُْفِتَي فَلَيَْس لَهيُ  َس��ْهٌل: َوإَِذا نََهى السُّ

أَْن ييُْفِتَي، فَِإْن أَفْتَى فَهيَُو َعاٍص َوإِْن كَاَن أَِمرًا َجائِرًا. 

وقال ابن خويز منداد: "وأما طاعة السلطان فتجب فيم 

كان لله ِفيِه طَاَعٌة، َوَل تَِجبيُ ِفيَم كَاَن لِلَِّه ِفيِه َمْعِصيٌَة".

ويتميز تفس��ر القرطبي بس��عته وشموله فهو من 

التفاسر املبسوطة التي ينهل منها العلمء وهو بحق 

م��ن أفضل التفاس��ر وأكرثها فائدة مل��ن يبحث عن 

معاين الق��رآن الكريم .وهو كذل��ك مرجع فقهي ملن 

أراد األح��كام الفقهية فجمع بي أكرث من علم بصورة 

رائعة يستفيد منها كل من أراد املعاين العظيمة التي 

اش��تمل عليها القرآن العظيم الذي هو حياة القلوب 

وشفاء العليل وطأمنينة النفس.

س. هل يجوز التخلف عن صالة اجلماعة 
بسبب وجود الروائح الكريهة من بعض 

املصلني ؟

ج. ش��هود الجمعة يف املس��جد فضلها عظيم، وذهب 

أكرث أهل العل��م إل وجوبها، وانبعاث الروائح الكريهة 

ليست عذراً يف ترك الجمعة .

وينبغ��ي أن تناص��ح مرت��ادي املس��جد بالحكم��ة 

واملوعظة الحسنة وتبّي لهم آداب املسجد وحضور 

الجمعة، واستعن بالمام ليلقي عليهم موعظة حول 

هذا املضمون .

اجلامع ألحكام القرآن

فتـــــــــــاوى 

س.هل أعيد الوضوء إذا أصاب جسدي 
شيء من روث الغنم ؟

س.حمل أو لمس الهاتف المتحرك الذي 
يحتوي على القرآن لمن كان جنبًا؟

ج. ملمس��ة روث الغنم وفضلتها ل ينقض الوضوء، 

ف��روث مأكول اللحم طاهر ع��ل الراجح من أقوال 

أهل العلم .

س. ما حكم المداومة على أذكار الصباح 
والمساء من األحاديث الضعيفة ؟

ج. األول أن ييُذك��ر الل��ه طريف النه��ار باملأثور الثابت 

عن النبي صل الله عليه وس��لم، لكن لو ردد املس��لم 

أذكاراً من أحادي��ث ضعيفة، فل بأس، فقد نص جملة 

م��ن أهل العلم بجواز العم��ل باألحاديث الضعيفة يف 

فضائ��ل األع��مل شيطة أن يكون لها أصل، وليس��ت 

بشديدة الضعف .

ج. الس��هر يف أصله مكروه ، فقد صح عن الرس��ول 

صل الله عليه وس��لم أنه كان يك��ره الحديث بعد 

صلة العشاء، وملا يف السهر من أضار صحية وسبب 

لتفوي��ت واجبات كنوم عن صلة الفرض وتأخر عن 

الوظيف��ة، إل ما كان يف قضاء حوائج املس��لمي أو 

محادثة أهل أو ضيف فل بأس .

س. ما حكم السهر ؟

س. تعّود البعض حال الحديث عن 
النساء أن يقول : » المرأة أكرمك اهلل«، 

فما حكم هذه العبارة ؟

ج. هذه العبارة من العادات املنكرة، فل يليق باملسلم 

أن يتلفظ مبا يدل عل استحقار الغر، وهو من خصال 

الجاهلي��ة، ج��اء يف الحديث الصحيح ال��ذي أخرجه 

المام مس��لم، عن النبي صل الله عليه وس��لم قال : 

"بحسب امرئ من الرش أن يحقر أخاه املسلم ".
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يف شهر ربيع األول ولد أفضل خلق الله الرحمة املهداة 

للعامل��ي محمد صل الله عليه وس��لم والقدوة لهذه 

األم��ة التي جعلها عل املحبة البيض��اء، ليلها كنهارها 

ل يزي��غ عنها إل هالك، حتى قال: "كل أمتي يدخلون 

الجن��ة إل من أىب، قيل، ومن ي��أىب؟ قال: من أطاعني 

دخل الجنة، ومن عصاين فقد أىب. رواه البخاري.

إن��ه لحدث عظي��م، لرتباط��ه بصاحب الرس��الة 

الخامت��ة التي أتم الله بها لبنات الس��لم "مثيل ومثل 

األنبياء من قبيل كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله 

إل موض��ع لبنة من زاوية، فجع��ل الناس يطوفون به 

ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال: 

فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيي". متفق عليه.

فق��د اختار الل��ه نبينا عل جمي��ع األنبياء وتكفل 

بإحياء اس��مه عل ألس��نة أتباعه بتديد اس��مه صل 

الله عليه وس��لم يف اليوم والليلة أكرث من 174مرة: يف 

الصل��وات الخمس  واألذان والقامة، والدعاء، ودخول 

املس��جد والخ��روج منه، وعق��ب الوضوء،  والس��نن 

الرواتب، وضمن أذكار الصباح واملساء، فالواجب عل 

األمة تعظيمه وتوقره وحبه وطاعته، وقد جعل تعال 

الهداية يف طاعته فقال:" وإن تطيعوه تهتدوا" وجعل 

الفتنة والعذاب يف مخالفة أمره فقال تعال: "فليحذر 

الذي��ن يخالفون عن أمره إن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 

عذاب أليم"

إن أعظم نعمة أنعم الله بها عل أهل األرض بعثة 

محمد صل الله عليه وسلم، فكان دعوة أبيه إبراهيم  

عليه الس��لم حي قال: "ربنا وابعث فيهم رسول منهم 

يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 

إنك أنت العزيز الحكي��م"، وبرشى أخيه عيىس عليه 

السلم حي قال: "يا بني إرسائيل إين رسول الله إليكم 

مصدقا ملا بي يدي من التوراة ومبرشاً، برسول يأت من 

بعدي اسمه أحمد".

ونيُوا أََمانَاتِكيُْم  وَل َوتَخيُ ونيُوا اللََّه َوالرَّسيُ "يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنيُوا َل تَخيُ

وَن" سورة األنفال الية:27. َوأَنْتيُْم تَْعلَميُ

ه��ذه آية عظيم��ة املعنى جليلة األث��ر يف وجوب حفظ 

األمان��ة وتحريم خيانتها وأنها من أعظ��م الخطايا، فالخيانة 

من أقب��ح األفعال التي يجب عل املس��لم تجنبها والبتعاد 

عنها فل تليق مبسلم بحال من األحوال. 

ْنِذر ِحي بََعثَهيُ  وه��ذه الية أيُنْزِلَْت يِف أَِب ليُبَابَة بْن َعبْد الْميُ

��ول اللَّه َص��لَّ اللَّه َعلَيِْه َوَس��لََّم إَِل بَِني قيَُريْظَ��ة لِيَْنزِليُوا  رَسيُ

��ول اللَّه َصلَّ اللَّه َعلَيِْه َوَس��لََّم فَاْستََشاريُوهيُ يِف  ْكم رَسيُ َعَل حيُ

بْح  َذلَِك فَأََش��اَر َعلَيِْهْم ِبَذلَِك َوأََشاَر ِبيَِدِه إَِل َحلْقه أَْي إِنَّهيُ الذَّ

��وله فََحلََف  ثيُ��مَّ فَِطَن أَبيُو ليُبَابَ��ة َوَرأَى أَنَّهيُ قَْد َخاَن اللَّه َورَسيُ

وق َذَواقًا َحتَّى َييُوت أَْو يَتيُوب اللَّ��ه َعلَيِْه َوانْطَلََق إَِل  َل يَ��ذيُ

َمْس��ِجد الَْمِديَنة فََربََط نَْفسه يِف َس��اِريَة ِمْنهيُ فََمَكَث كََذلَِك 

تِْس��َعة أَيَّام َحتَّى كَاَن يَِخّر َمْغِشيًّا َعلَيِْه ِمْن الَْجْهد َحتَّى أَنْزََل 

ونَهيُ ِبتَْوبَِة اللَّه َعلَيِْه  يُ ��وله فََجاَء النَّاس ييُبَرشِّ اللَّه تَْوبَته َعَل رَسيُ

ول  لّهيُ ِمْنَها إِلَّ رَسيُ اِريَة فََحلََف َل يَحيُ لُّوهيُ ِمْن السَّ َوأََراديُوا أَْن يَحيُ

ول اللَّه : إِينِّ  اللَّه َصلَّ اللَّه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبيَِدِه فََحلَّهيُ فََقاَل يَا رَسيُ

كيُْن��ت نََذرْت أَْن أَنَْخلِع ِمْن َماِل َصَدقَة فََقاَل " يَْجِزيك الثُّليُث 

َق ِبِه". أَْن تََصدَّ

وكان الواجب أل يفيش لليهود حكم النبي صل الله عليه 

وسلم فيهم وأن يحافظ عل أمانة القول فل يظهره لألعداء.

ة َحاِطب بْ��ن أَِب بَلْتََعة أَنَّهيُ كَتََب إَِل  ِحيَح��ْيِ ِقصَّ َويِف الصَّ

ْم  يَّاهيُ ول اللَّه َصلَّ اللَّه َعلَيِْه َوَسلََّم إِ قيَُريْش ييُْعلِمهيُْم ِبَقْصِد رَسيُ

��وله َعَل َذلَِك فَبََعَث يِف أَثَر الِْكتَاب  َعام الَْفتْح فَأَطْلََع اللَّه رَسيُ

َمر  فَاْس��َتَْجَعهيُ َواْس��تَْحَضَ َحاِطبًا فَأَقَرَّ مِبَا َصَنَع َوِفيَها فََقاَم عيُ

نيُقه فَِإنَّهيُ قَْد َخاَن  ول اللَّه: أََل أَْضِب عيُ بْن الَْخطَّاب فََقاَل يَا رَسيُ

ْؤِمِنَي ؟ فََقاَل " َدْعهيُ فَِإنَّهيُ قَْد َشِهَد بَْدًرا َوَما  وله َوالْميُ اللَّه َورَسيُ

ييُْدِري��ك لََعلَّ اللَّه اِطَّلََع َعَل أَْهل بَْدر فََقاَل اِْعَمليُوا َما ِش��ئْتيُْم 

فََقْد َغَفرْت لَكيُْم ". 

وهذه خيانة عظمى يستحق فاعلها أقىص العقوبة وهي 

القت��ل ولكن النب��ي صل الله عليه وس��لم عفا عن حاطب 

لسابقته ومل يعتض قول عمر ريض الله عنه .

��ة َوإِْن َص��حَّ أَنََّه��ا َورََدْت َعَل  ِحي��ح أَنَّ اْليَ��ة َعامَّ  َوالصَّ

بَب ِعْند  وِص السَّ وِم اللَّْفظ َل ِبخيُصيُ ميُ َس��بَب َخاّص فَاأْلَْخذ ِبعيُ

لََمء. الَْجَمِهر ِمْن الْعيُ

يَة . تََعدِّ زَِمة َوالْميُ َغار َوالِْكبَار اللَّ نيُوب الصِّ ّم الذُّ َوالِْخيَانَة تَعيُ

ونيُوا أََمانَاتِكيُْم " اأْلََمانَة اأْلَْعَمل الَِّتي  َوَعْن اِبْن َعبَّاس " َوتَخيُ

ونيُوا "  ول " َل تَخيُ اِئْتََم��َن اللَّه َعلَيَْها الِْعبَاد يَْعِن��ي الَْفِريَضة يَقيُ

وَها. ضيُ َل تَْنقيُ

��نَِّتِه  ول: ِبَتِْك سيُ ��ول " يَقيُ ونيُ��وا اللَّ��ه َوالرَّسيُ َوقَ��اَل " َل تَخيُ

َوارْتَِكاب َمْعِصيَته.

بَْر يِف َهِذِه اْليَ��ة أَْي َل تيُظِْهريُوا لَهيُ ِمْن  ْرَوة بْن الزُّ َوع��ن عيُ

ّ إَِل َغْره فَِإنَّ  ��وهيُ يِف الرسِّ الَْح��ّق َما يَرَْض ِبِه ِمْنكيُْم ثيُمَّ تيَُخالِفيُ

ِسكيُْم. َذلَِك َهَلك أِلََمانَاتِكيُْم َوِخيَانَة أِلَنْفيُ

ول فََقْد َخانيُوا أََمانَاتِِهْم. ّي : إَِذا َخانيُوا اللَّه َوالرَّسيُ دِّ َوقَاَل السُّ

وَن ِمْن النَِّبّي َصلَّ اللَّه َعلَيِْه َوَس��لََّم  َوقَاَل أَيًْضا كَانيُوا يَْس��َمعيُ

رْشِكَِي َوقَاَل َعبْد الرَّْحَمن  ��ونَهيُ َحتَّى يَبْليُغ الْميُ الَْحِديث فَييُْفشيُ

وَن . َناِفقيُ ول كََم َصَنَع الْميُ ونيُوا اللَّه َوالرَّسيُ بْن َزيْد نََهاكيُْم أَْن تَخيُ

فالواجب عل املس��لم التحيل بحفظ األمانة والتس��امي 

والتفع عن الخيانة.

حفظ األمانة

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

النعمة العظمى

 عْن َعائَِش��َة َرِضَ اللَُّه َعْنَها َقالَْت: َقاَل َرُس��وُل اللَِّه َصلَّ اللَُّه َعلَْيِه َوَسلََّم: "َمْن أَْحَدَث ِف أَْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه 
." " َرَواُه الُْبَخاِريُّ َوُمْسلٌِم، َوِف ِرَوايٍَة لُِمْسلٍِم: "َمْن َعِمَل َعَملاً لَْيَس َعلَْيِه أَْمرُنَا َفُهَو َردٌّ َفُهَو َردٌّ

َه��َذا الَْحِدي��ُث أَْصٌل َعِظيٌم ِمْن أُُصوِل اْلِْس��َلِم، َوُهَو كَالِْمي��زَاِن لِْلَْعَمِل ِف ظَاِهرَِها كَ��َم أَنَّ َحِديَث: "اْلَْعَمُل 
ِبالنِّيَّاِت" ِميزَاٌن لِْلَْعَمِل ِف بَاِطِنَها، َفكََم أَنَّ كُلَّ َعَمٍل َل يَُراُد ِبِه َوْجُه اللَِّه تََعاَل َفلَْيَس لَِعاِملِِه ِفيِه ثََواٌب، َفكََذلَِك 
يِن َما لَْم يَأَْذْن ِبِه اللَُّه  كُلُّ َعَمٍل َل يَكُوُن َعلَْيِه أَْمُر اللَِّه َوَرُس��ولِِه، َفُهَو َمرُْدوٌد َعَل َعاِملِِه، َوكُلُّ َمْن أَْحَدَث ِف الدِّ

ٍء. يِن ِف َشْ َوَرُسولُُه، َفلَْيَس ِمَن الدِّ
��اِرعِ، َفُهَو َمرُْدوٌد، َويَُدلُّ ِبَْفُهوِمِه َعَل أَنَّ كُلَّ  وَه��َذا الَْحِديُث ِبَْنطُوِقِه يَُدلُّ َعَل أَنَّ كُلَّ َعَمٍل لَْيَس َعلَْيِه أَْمُر الشَّ

َعَمٍل َعلَْيِه أَْمرُُه َفُهَو َغْيُ َمرُْدوٍد، َوالُْمَراُد ِبأَْمرِِه َهاُهَنا: ِديُنُه َوَشُْعُه.
يَعِة، َوتَكُوُن  ِ َوَقْولُ��ُه: " لَْيَس َعلَْيِه أَْمرُنَا " إَِش��اَرٌة إَِل أَنَّ أَْعَمَل الَْعاِملِنَي كُلِِّه��ْم يَْنَبِغي أَْن تَكُوَن تَْحَت أَْحكَاِم الشَّ
ا لََها، َفُهَو َمْقُبوٌل،  عِ ُمَواِفقاً ْ يَعِة َحاِكَمةاً َعلَْيَها ِبأَْمرَِها َونَْهِيَها، َفَمْن كَاَن َعَملُُه َجاِرياًا تَْحَت أَْحكَاِم الشَّ ِ أَْح��كَاُم الشَّ

ا َعْن َذلَِك، َفُهَو َمرُْدوٌد. َوَمْن كَاَن َخاِرجاً
وَمْن تََقرََّب إَِل اللَِّه ِبَعَمٍل لَْم يَْجَعلُْه اللَُّه َوَرُسولُُه ُقْربَةاً إَِل اللَِّه، َفَعَملُُه بَاِطٌل َمرُْدوٌد َعلَْيِه، َوُهَو َشِبيٌه ِبَحاِل الَِّذيَن 
، َوَهَذا كََمْن تََقرََّب إَِل اللَِّه تََعاَل ِبَسَمعِ الَْمَلِهي، أَْو ِبالرَّْقِص، أَْو ِبكَْشِف  كَانَْت َصَلتُُهْم ِعْنَد الَْبْيِت ُمكَاءاً َوتَْصِديَةاً
عِ اللَُّه َوَرُس��ولُُه التََّقرَُّب ِبَها ِبالْكُلِّيَِّة. َولَْيَس َما  الرَّأِْس ِف َغْيِ اْلِْحَراِم، َوَما أَْش��َبَه َذلَِك ِمَن الُْمْحَدثَاِت الَِّتي لَْم يَْشَ

ا. كَاَن ُقْربَةاً ِف ِعَباَدٍة يَكُوُن ُقْربَةاً ِف َغْيَِها ُمطْلَقاً
فالواجب عل املسلم التباع للسنة والحذر من البدعة ،فالخي كل الخي ف اتباع سنته صل الله عليه وسلم.

تأمالت قرآنية

فوأيد احلديث
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من الذاكرة

العدد 31 - فرباير 1974
االفتتاحية

خالل  من  صورة  أروع  يف  األسيوي  األفريقي  العريب  التضامن  تجسد 
أبان  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  شهدتها  التي  القمة  لقاءات 
األسابيع القليلة املاضية..وكان املضيف صاحب السمو الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان.. والضيوف رؤساء أربع دول عربية أفريقية أسيوية، 
وكانت قبله هذه اللقاءات عىل مستوى القمة مدينة أبوظبي عاصمة 
ثالث  حقائق  التاريخية  اللقاءات  هذه  أكدت  حيث  اإلمارات،  دولة 
التي يتحىل  الزعامة  القيادة وروح  هامة وخالدة، وهي أوالً عبقرية 
بها زايد الرائد، الذي خرج بدولة اإلمارات العربية املتحدة من النزعة 
اإلقليمية الضيقة إىل الوحدة املحلية وصوالً للوحدة العربية الشاملة، 
ونادى بسياسة االنفتاح عىل العامل العريض باعتبار أن اإلنسان العريب 

جزء من كل، يتأثر بالتجربة البرشية ويؤثر فيها.
للعامل  بالنسبة  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  القيادي  الدور  ثانياً 
العريب يف تبني القضية الفلسطينية مادياً ومعنوياً ويف الدعوة للوحدة 
االنطالق  يف  األفريقي  للعامل  وبالنسبة  وعمالً،  قوالً  الكاملة  العربية 
األفريقي،  العريب  للتضامن  تجسيداً  املتبادل  التعاون  من  مزيد  نحو 
ويف العامل اإلسالمي الذي ترفع دولة اإلمارات العربية املتحدة راياته 

خفاقة من قلب الجزيرة العربية.
وأخرياً تؤكد هذه اللقاءات أن السياسة الخارجية سياسة االنفتاح عىل 
العامل قد أتت أكلها رطباً جنياً، وكان من طالئعها تحول مدينة أبوظبي 
إىل قبلة لرؤساء الدول يلتقون فيها بزايد يأتون من كل فج عميق، لذا 
كانت زيارة أن يأيت السيد محمد أنور السادات رئيس جمهورية مرص 
العربية تأكيداً عىل هذا التواصل ليطلع أخاه زايد عىل الخطوات التي 

تقطعها الجمهورية عىل طريق السالم املبني عىل العدل.

ش��هدت أبوظب��ي لق��اء 

س��مو  ب��ن  تاريخي��اً 

الش��يخ زايد بن سلطان 

والرئي��س  نهي��ان  آل 

الس��ادات  أنور  محم��د 

رئي��س جمهوري��ة مرص 

العربي��ة، وقد اس��تمرت 

املرصي  الرئي��س  زي��ارة 

اإلمارات  لعاصمة دول��ة 

 17 املتح��دة  العربي��ة 

ضمن  وج��اءت  س��اعة، 

الجول��ة الت��ي ق��ام بها 

لعدد  الس��ادات  الرئيس 

م��ن العواص��م العربية، 

وخالل هذه الزيارة عقد 

س��مو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة اجتامعاً هاماً 

مع أخيه الرئيس أنور الس��ادات بقاعة االجتامعات بقرص املرشف 

العامر، وقد اس��تمر االجتامع أكرث من ساعة ونصف تناقشا خاللها 

بقضايا الدولتن.

خليفة بن زايد قائداً عاماً لقوة دفاع 
أبوظبي 

أصدر صاحب السمو الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان رئيس الدولة مرسوماً أمريياً بعد اإلطالع 

عىل قانون إعادة تنظيم الجهاز الحكومي يف إمارة 

أبوظبي أمراً بتعين س��مو الفريق الش��يخ خليفة 

بن زايد آل نهيان ويل العهد قائداً عاماً لقوة دفاع 

أبوظبي.، حيث ينفذ املرس��وم من تاريخ صدوره 

وينرش يف الجريدة الرسمية.

اإعداد: حنــان الذهــب

سمو الشيخ خليفة يش��هد املباراة النهائية  لقاء تاريخي بني زايد والسادات
للرماية

شهد سمو الشيخ خليفة بن زايد ويل العهد والقائد العام لقوات 

دف��اع أبوظبي، التصفي��ة النهائية ملباراة الرماية الس��نوية التي 

تنظمها قوات دفاع أبوظبي بن كافة وحداتها يف األسلحة الثالث 

الربي��ة والبحرية والجوية عىل مختلف أنواع األس��لحة الخفيفة 

والت��ي جرت يف ميدان الرماية يف م��كان ما يف املنطقة الرشقية، 

وكان يف استقبال سموه عىل أرض ميدان الرماية أصحاب السمو 

الش��يوخ وكبار ضباط قوة الدفاع، وق��د حرض هذا الحفل عدد 

من أصحاب الس��مو الشيوخ وكبار ضباط قوة الدفاع والرشطة، 

ومن املعلوم أن مباريات الرماية هذه قد بدأت منذ أسبوع بن 

مختلف الوحدات يف ثالثة ميادين للرماية، أعدت لهذا الغرض.

 صورة الغالف

فبـرايـر 1974
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مارس 1990 زايد يشهد االحتفال بتخريج دوريت املرشحني الخامسة عرش والضباط الجامعيني لكلية زايد الثاين العسكرية

  خليفة يزور مصنع الحديد والصلب يف القاهرة 1972

ذاكــــــرة العدســــــة فبـرايـر 1974

  افتتاح معسكر مدرسة سالح املدفعيه بالطويلة 2001

  متارين درع الجزيرة 1983  قوة االٕمارات تشارك بعملية إعادة االٔمل بالصومال 1993
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ال بديل لنا عن املركز األول، 
وكلمة مستحيل ليست يف 
قاموسنا يف دولة اإلمارات.

حممد بن راشــد آل مكتوم

1. من هومؤلف كتاب »خليفة بن زايد ... فارس األلفية؟

2. من هو األمني العام الحايل ملجلس التعاون الخليجي؟

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 )504( هي: 
 - السـؤال األول: تم تأسيس جمعية القوات املسلحة التعاونية يف عام 1995.

 - السـؤال الثاين: استعاد السعديني منطقة »اغادير« من االحتالل الربتغايل يف عام 947 هـ .

 الفائزان:
1. فيصل عيل الحامدي

2. سناء عبد السالم محمود قطب

مسابقة العدد )505(

إعداد: أمل احلوسني

...
ات

ض
وم

1-2-2013 حظر ســر ســيارات األجرة القدمية "الذهبية" 

يف أبوظبي اعتبــاراً من اليوم باســتثناء العاملة يف املنطقة 

الغربية.

حـــــــدث يف شهـــــــر

1-2-2013 مطار أبوظبي فاز بلقب أفضل مطار يف الشحن 

باألسواق الناشئة  يف الرشق األوسط .

3-2-2013 مهرجان ســلطان بن زايد لإلبل ينطلق اليوم  يف 

ميدان سباقات الهجن مبدينة  بسويحان.

3-2-2013 أعلنــت رشكة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقــة" أنها فازت بجائزة 

فالكون التقديرية لعام 2013. 

4-2-2013 رئيــس الدولــة وملــك األردن يبحثــان تعزيــز 

العالقات واملستجدات اإلقليمية والدولية.

5-2-2013 الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد ابوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يبحث 

مع معايل بيدرو مورينيس إواليت وزير الدفاع اإلسباين تعزيز 

وتطور عالقات الصداقة القامئة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة وأسبانيا.

8-2-2013  انطالق فعاليات "مهرجان أضواء الشارقة 2013"، 

مبدينة القصباء وللعام الثالث عىل التوايل. 

12-2-2013   أحتفــل املجلس الوطني االتحــادي بالذكرى الحادية واألربعني 

لتأسيسه - منذ إنشائه عام 1972م -، كإحدى السلطات الدستورية االتحادية 

الخمس وسط تطورات شهدتها مسرة الحياة الربملانية يف الدولة. 

18-2-2013  افتتــاح معرض ومؤمتر الدفاع الــدويل "آيدكس 2013"، ومعرض 

الدفاع البحري "نافدكس". 

22-2-2013  قدمــت مؤسســة زايــد بن ســلطان آل نهيان لألعــامل الخرية 

واإلنســانية دعامً لحفل زفاف مائة شاب يف البحرين مساهمة منها يف تخفيف 

تكاليف الزواج ومساعدة الشباب عىل إقامة أرس مستقرة .

6-2-2013 اختتمت يف أبوظبي فعاليات التمرين العسكري 

املشــرتك »حافة الريادة 2013 « بني القيادة العامة للقوات 

املسلحة بالتعاون مع القيادة املركزية األمريكية، ومبشاركة 

28 دولة من قوات الدول الشقيقة والصديقة.

11-2-2013   أصــدر بريد اإلمــارات بالتعاون مع اتحاد كرة 

القــدم، مجموعة طوابع تذكارية »فئــة درهمني«، باإلضافة 

إىل بطاقة تذكارية بقيمة »6 دراهم«، مبناســبة فوز املنتخب 

الوطني بكأس الخليج العريب الحادي والعرشين لكرة القدم. 

26-2-2013  قام الفريــق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات 

املسلحة، خالل زيارته الحالية إىل دولة الكويت الشقيقة، لحضور فعاليات ختام 

مترين "درع الجزيرة 9" بزيارة تفقدية إىل قوات اإلمارات املشــاركة يف التمرين 

مع قوات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون مع قوات درع 

الجزيرة املشرتكة.
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هو احد أهم املعامل التاريخية يف اإلمارات، ويرجع 

تاريــخ هذا القــر إىل أكرث مــن 200 عام، أقدم 

بنــاء تاريخي يف مدينة أبوظبــي ويعكس التاريخ 

واإلنجازات يف أبوظبي، كانت معظم األرايض التي 

تتكــون منها إمارة أبوظبــي حالياً خاضعة التحاد 

قبائل بني يــاس حيث اســتعمل بعضهم جزيرة 

أبوظبــي لصيد الســمك ورمبا للغــوص بحثاً عن 

اللؤلؤ. واألســطورة تقول أن أحد األشــخاص من 

منطقــة ليــوا كان يطارد ظبيــاً يف الجزيرة إىل أن 

وجده يرشب من برئ عذبة.

فتــم بناء بــرج مراقبة ألجل حاميــة مصدر املاء 

الحيوي وتكونت مستوطنة برشية حوله يف حوايل 

ســنة 1760، ويف حوايل ســنة 1793، أمر الشــيخ 

قصر احلصن 

تغريــــــدات

شــخبوط بن ذياب آل نهيــان ببناء قلعة 

محصنة ومقر إقامة له وعائلته، وبعد ذلك 

تم دمج برج املراقبة يف حصن أكرب مساحة 

يشتمل عىل برجني دائريني وبرجني مربعني 

باإلضافة إىل مبــان داخلية مع فناء داخيل 

كــام أقيم يف قر الحصن ديــوان املغفور 

له "بإذن الله" الشــيخ زايد بن ســلطــان 

آل نهيــان وذلك بعد توليه الحكم يف إمارة 

أبوظبي، لقد شــكل الحصــن مركز دفاعي 

رئيــي يف املنطقــة وتــم اســتعامله أيضاً 

لحامية شواطئها البحرية.

عطر املكان 

همس القوايف

دار الحديث وثارين ما دار

وتقرّب املبِعد من األنظار

يل ضاقت نْحور القصيد وَضّجت

فّكيت الطراف الحديث ازرار

بالشعر ما نديل بغر الفاخر

اليل مناري به عىل الشّعار

ناٍس لهم يوم الرخا ِمْدِويّه

وان ِقلِّط املخباط ياب اعذار

ما كّنهم إال بنادق بَْرزه

لِْملَبّسات من الذهب قنطار

يا كربهم يوم املحاصل َدْسمه

لكنهم وقت اللزوم ْصغار

يشني يف أرضه وهي مثل اّمه

ويحط فيها للغريب ْخشار

ل ِفَقْد ما ميلك يقال: من َهمَّ

واليل يقولونه لقيته صار

من يزرع الزّراع زرٍع مايل

يرمي مثاره من ورا لِْحضار

أما الرجل اليل يِشم وِيطَْعم

ما يلعبون بلحيته ِبّوار

إال لخو شاّم عام لِْمعادي

لو َغلّقت يلقى لها مظهار

راهن عىل لِْحصان يوم تراهن

وانزل عىل الشيطان يا جاّمر

كل عود يوم الشمس يَْعزِل ِظلّه

والوقت يكشف خايف األرسار

والله لو تنَمّس فينا حاجه

ضّج الخليج وتلتطم لبْحار

خليجنا وحزام وقت الشّده

هذا إذا كّنا عىل االنظار

هذا وطن وش هو نحن من دونه؟

وهذا زعيم وعني الستقرار

وين الخطا يف اليل مأّمن شعبه

مدرار وكفوف السخا مدرار

وآقول ليل يشربون ْخطانا

يا ما ابعد الَخطَْوة عىل الشبّار

ويل ضاقت نْحور القصيد وَضّجت

فّكيت الطراف الحديث ازرار

كلمات الشاعر:
 جمعة بن مانع الغويص السويدي

هذا وطن 

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

@ABZayed        عبدالله بن زايد
شكراً_خليفة..  من كريم إىل مستحق ريب يكرمك مثل ما أكرمتنا 

ريب يعزك ويجعلك ذخر يا تاج رايس.

  @HebaAlSamt        هبه السمت
شكراً_خليفة .. خليفة الخر امتداد زايد الخر .. يٌد بيضاء .. 

تتلذذ بالعطاء لشعبه. 

    @alameemi      سلطان العميمي
شــكراً_خليفة .. ولن نفيك حقك، نفخر بــك قائداً ووالداً ورباناً 

لسفينة االتحاد.
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