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بقلم :
الرائد ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير

االفتتاحـية

درع الوطـن والهويـة الوطنيـة
الرشيدة،  قيادتنـا  اهتامم  من  استثنائيـاً  حيزاً  الوطنية  الهوية  موضوع  يشغـل 
رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفـة  الشيـخ  السمـو  سيدي صاحب  رأسها  وعىل 
الدولـة القائد األعىل للقـوات املسلحة، حفظه الله. وينعكس هـذا االهتمـام يف 
الخطط والسياسـات املتوازنة التـي تتبناها الدولة، فقد ظهـر هذا االهتامم يف 
مناقشة موضـوع الهويـة بوضوح يف منتصـف عام 2008، حيـن افتتح صاحب 
السمو الشيـخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائـب رئـيس الدولة رئيس مجلـس 
الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، أعامل ملتقـى الهويـة الوطنيـة الذي نظمته وزارة 
بشأن  الدولـة  رئيـس  السمـو  صاحب  دعوة  من  انطالقـاً  والشباب،  الثقافـة 
الوزارة علـى االهتامم  من  الوطنيـة، حرصاً  للهوية  تخصيـص عام 2008 عامـاً 
بتدعيم ركائـز الهويـة الوطنية وتعزيز قيـم الوالء واالنتمـاء للقيـادة وللوطـن 
وموجـات  تيـارات  مواجهـة  يف  املجتمع  وتحصني  الشابة،  األجيـال  لدى  الغايل 
هويـة  بدون  أمٍة  فأيُّ  سـواء،  واملنطقة عىل حد  العالـم  تجتـاح  جارفة  عوملة 
ال تستحـق أن يكـون لها وطـن، وأيُّ أمـٍة بال تاريـخ ترجـع إليه وتعتز به ال 
تستحـق البقاء، وأيُّ أمٍة تُفـرِّط يف هويتهـا الوطنيـة تفقد حتمـاً وحدتها وقوتها، 
وهذا ما أكّـده سيـدي صاحب السمـو الشيخ خليفـة بن زايـد آل نهيـان، رئيس 
الدولـة القائد األعىل للقوات املسلحـة، حفظه الله، بقولـه: "إن مـن ال هوية له، 

ال وجـود لـه فـي الحاضـر وال مكـان لـه يف املستقبـل".
الوطنية،  هويتنا  عن  األول  الدفاع  خط  باعتباره  املقروء،  وخاصة  واإلعـالم، 
هو بطبيعته أداة اسرتاتيجيـة لحامية الهويـة الوطنية وصيانتها والتعبيـر عنها، 
بكل  معها  والتعاطي  املحليـة  القضايا  مختلـف  مع  بالتفاعـل  مطالب  وهو 
شفافية وموضوعيـة ومسؤوليـة، كام أنه مسؤول مسؤوليـة كاملـة عن حامية 
من  مـه  يقدِّ ما  من خالل  واجتامعياً  وسلوكياً  وثقافياً  ودينيـاً  أخالقياً  املواطـن 
مـواد إعالميـة منوعة وهادفـة تجعـل املواطن فـي الدولة مواطناً صالحاً يعـرف 

ما لـه من حقـوق وما عليـه من واجـبات.
وزيـر  نهيـان،  آل  زايد  بن  عبدالله  الشيـخ  سمـو  كـان  اإلطار،  هذا  وفـي   
اجتامع  ترؤسه  خـالل  أكد  قد  لإلعـالم،  الوطنـي  املجلـس  رئيـس  الخارجية 
املجلس االستشاري للمجلـس الوطني لإلعـالم، علـى األهميـة املحورية ألجهـزة 
اإلعـالم ومسؤوليتهـا يف املرحلـة القادمـة، معبـِّراً سمـوه عن ارتياحـه ملا تقـوم 
به أجهـزة اإلعـالم يف الدولـة يف خدمـة الوطن والتفاعـل مع القضايا الوطنيـة، 
وتأكيد االنتمـاء وتعزيز الهوية الوطنيـة، ومنوهـاً إىل أهميـة اإلعـالم الجديـد 

ودور شبكات التواصل االجتامعي يف تحقيـق أهـداف العمـل الوطنـي.
ومن جانبها تعمل مجلة "درع الوطن"، باعتبارها جزءاً من املنظومة اإلعالمية 
تعزيز  عىل  الكريم،  بثنائه  زايد  بن  عبدالله  الشيخ  سمو  خصها  التي  الوطنية 
مفهوم الهوية الوطنية، بل وضعتها هدفاً رئيسياً السرتاتيجيتها وخططها الحالية 
واملستقبلية، القريبة منها والبعيدة، باعتبار أن املسؤولية عن الهوية الوطنية تبدأ 
القضايا  العديد من  تناول  املجلة عىل  باإلعالم. وقد حرصت  من اإلعالم وتنتهي 
التحريرية عىل  الوطنية وعرض مضامينها ودالالتها، وعملت من خالل سياستها 
خالل  من  ذلك  من  أبعد  إىل  ذهبت  بل  وإبرازها،  الوطنية  اإلبداعات  تشجيع 
إصدار سلسلة من املطبوعات ذات العالقة بالهوية الوطنية مبختلف أشكالها، فقد 
أصدرت املجلة خالل الفرتة السابقة ثالثة كتب تتضمن دراسات وبحوثاً ومقاالت 
ندوة  املجلة  عقدت  كام  والعسكري،  االجتامعي  اإلعالم  عىل  الرتكيز  مع  مهمة، 
من  ركزت  العسكري"،  املجال  يف  وانعكاساته  االجتامعي  "اإلعالم  بعنوان  علمية 
خاللها عىل التأثريات املتنامية لإلعالم االجتامعي يف القطاع العسكري. كام تقود 
العمَل الصحفيَّ يف املجلة كوكبٌة من الكوادر الوطنية املؤّهلة واملتخصصة يف العمل 

اإلعالمي، واضعة الهوية الوطنية نصب أعينها، ويف صدارة أولوياتها املهنية•
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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
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971
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يف لقــاء خــاص مــع مجلــة درع الوطن أكد 
صاحب السمو الشــيخ سعود بن راشد املعال 
عضو املجلــس األعىل حاكم إمارة أم القيوين 
أن التوطــني مــن أهــم الركائز األساســية يف 

عملية التنمية بالدولة.

صورة الغالف بعدسة: عبدالرحمن القبييل
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زار القاهرة وبحث مع كبار القادة املصريني سبل تعزيز التعاون املشرتك

قام الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

بزي��ارة أخوي��ة إىل جمهورية مرص العربية يف س��بتمرب 

املايض اس��تمرت يومني التقى خاللها فخامة املستش��ار 

عديل منصور الرئيس املؤق��ت لجمهورية مرص العربية، 

والدكتور حازم الببالوي رئي��س مجلس الوزراء املرصي، 

والفري��ق أول عبدالفتاح الس��ييس النائب األول لرئيس 

مجلس ال��وزراء وزير الدف��اع واإلنتاج الح��ريب، القائد 

العام للقوات املس��لحة املرصية، وعدداً من كبار القادة 

املرصيني.

تعزيز العالقات األخوية
وق��د بحث الفريق أول س��م��و الش��ي���خ محم��د بن 

زاي����د آل نهي��ان، مع فخامة املستش��ار ع��ديل منصور 

الرئي��س املؤق��ت لجمهورية م��رص العربية الش��قيقة 

العالقات األخوية والتعاون املش��رك بني دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وجمهورية مرص العربية.

ونق���ل الفري��ق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

آل نهيان، يف بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ 

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

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئي��س الدولة رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه 

الله"، إىل فخامة الرئيس املرصي املستشار عديل منصور، 

ومتنيات سموهام ملرص قيادة وشعباً كل تقدم وازدهار، 

وأن تنعم بدوام االستقرار.

وبح��ث الجانب��ان، مختلف أوجه التع��اون بني دولة 

اإلم��ارات وم��رص وس��بل دعمه��ا وتعزيزه��ا يف جميع 

املجاالت، مبا يخدم مصالح البلدين، وتطلعات الش��عبني 

الش��قيقني، وأكدا أهمية توس��يع نطاق التعاون بينهام 

من خالل تعزيز ال��راكات الثنائية القامئة بني البلدين، 

خاص��ة فيام يتعلق بالجوانب االقتصادية واالس��تثامرية 

والتنموية، وكذلك التنسيق املتبادل يف القضايا التي تهم 

الطرفني. 

حممد بن زايد: اإلمــارات ستظـل سندًا قـــــــــــــــــويًا ملصر وشعبها الشقيق
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زار القاهرة وبحث مع كبار القادة املصريني سبل تعزيز التعاون املشرتك

كام جرى خ��الل اللقاء الذي حرضه، س��مو الش��يخ 

ه��زاع بن زايد آل نهيان مستش��ار األمن الوطني، نائب 

رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، وس��مو الش��يخ 

عبدالل��ه ب��ن زاي��د آل نهيان وزي��ر الخارجي��ة، بحث 

التطورات واملس��تجدات يف املنطق��ة، والجهود العربية 

والدولية املبذولة الحتواء تداعياتها، وس��بل تعزيز فرص 

الس��الم واالستقرار إقليمياً ودولياً، وتبادل الجانبان اآلراء 

ووجه��ات النظر ح��ول عدد من القضاي��ا واملوضوعات 

ذات االهتامم املشرك.

وأكد الفريق أول س��م���و الش��يخ محمد بن زاي���د 

آل نهيان ارتياح دولة اإلم��ارات العربية املتحدة لعودة 

األم��ن واالس��تقرار إىل جمهورية م��رص العربية، بفضل 

الرئيس املصري 
يشيد بوقوف دولة 

اإلمارات إىل جانب 
جمهورية مصر 

ودعمها خليارات 
شعبها

محمد بن زايد يلقى ترحيباً من الفريق أول عبدالفتاح السييس

آالف املرصيني احتشدوا مرحبني بزيارة محمد بن زايد إىل القاهرة

حممد بن زايد: اإلمــارات ستظـل سندًا قـــــــــــــــــويًا ملصر وشعبها الشقيق
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الجه��ود التي تبذله��ا القيادة املرصي��ة يف هذه املرحلة 

املهمة، ومبشاركة مختلف القوى الوطنية الفاعلة لتنفيذ 

خريطة املس��تقبل التي تؤسس لعهد جديد تواصل فيه 

مرص طريق البناء والتنمية، والتقدم ومتارس دورها املهم 

إقليمياً ودولياً.

وجدد س��مو ويل عهد أبوظبي دع��م دولة اإلمارات 

العربية املتحدة للش��عب امل��رصي وخياراته يف تحديد 

تطلعات��ه ومتطلباته الوطنية، مؤكداً س��موه أن وقوف 

اإلمارات بجانب أش��قائها نابع من انتامئها العريب، ومن 

سياس��اتها الوطني��ة والقومي��ة واإلنس��انية القامئة عىل 

الس��الم واألمن والتس��امح واملحبة والدعوة إىل التعاون 

ونب��ذ الفرق��ة والعن��ف، وص��والً إىل توطيد االس��تقرار 

وتحقيق النامء واالزدهار لجميع الشعوب.

وأكد س��موه، أن توجيهات صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة، واضحة يف هذا 

الصدد وتتمثل بتوفري الدعم ملرص وش��عبها ومس��اندتها 

يف الحفاظ عىل اس��تقرارها وأمنها وس��المتها، وتس��خري 

كاف��ة اإلمكانات للنهوض باقتصاده��ا، إمياناً منه حفظه 

الله، بأن مرص القوية واملستقرة هي قوة ودعامة لنهضة 

العامل العريب واألمة اإلسالمية.

وقال الفريق أول س��مو الش��يخ محم���د بن زاي���د 

آل نهيان، ستظل دولة اإلمارات دوماً قيادة وشعباً سنداً 

قوياً ملرص وش��عبها الش��قيق، س��رياً عىل نهج اإلمارات 

الثابت الذي أرس��اه املغفور له الش��يخ زايد بن سلطان 

آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي أسس للعالقة التاريخية 

والراس��خة مع جمهورية مرص العربية وشعبها الشقيق 

والتي تستند إىل املحبة واملودة ومبادئ األخوة واالحرام 

املتبادل هذا النهج الذي يتواصل يف عهد صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة "حفظه 

الل��ه"، الذي يحرص دامئاً عىل تعميق التضامن والتكافل 

والتعاون العريب لخدمة قضايا األمتني العربية واإلسالمية.

وقال س��مو ويل عهد أبوظبي، إن مرص قدمت الكثري 

للقضايا العربية واإلسالمية، وهي مل تتوان يوماً يف تقديم 

كل أشكال الدعم واملساعدة من أجل الدفاع عن قضايانا 

العربية، ولذلك فليس من املس��تغرب ما نراه من تحرك 

ع��ريب فاعل لدع��م مرص والوق��وف بجانبه��ا يف أزمتها 

ومحنتها.

ومتنى الفريق أول سمو الش��يخ محم���د بن زاي���د 

آل نهي��ان ملرص كل خ��ري وعزة ورفع��ة، وأن تنعم عىل 

الدوام باألمن واالس��تقرار، وأن يحقق الش��عب املرصي 

الكريم تطلعاته وآماله يف التقدم والعيش الكريم.

م��ن جانبه، حم��ل الرئيس املؤق��ت لجمهورية مرص 

العربية الش��قيقة، املستش��ار عديل منصور، تحياته إىل 

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

الدولة "حفظه الله"، وإىل صاحب الس��مو الشيخ محمد 

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

الوزراء حاكم ديب "رعاه الله"، والشعب اإلمارايت الشقيق، 

مشيداً بوقوف دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل جانب 

جمهورية مرص العربية، ودعمها لخيارات شعبها، مثمناً 

املبادرات واملساهامت املتعددة واملستمرة التي قدمتها 

دولة اإلمارات للوقوف مع مرص والتي هي محل تقدير 

م��رص قيادة وش��عباً، منوهاً بأنها تجس��د متانة العالقة 

األخوية املتميزة التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني.

محمد بن زايد يبحث مع الببالوي والسييس 
تعزيز العالقات

 التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،  

الدكت��ور حازم الببالوي، رئيس مجل��س الوزراء املرصي، 

ضمن زيارة سموه األخوية إىل القاهرة.

وتن��اول اللق��اء العالق��ات الثنائية القامئ��ة بني دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة وجمهورية م��رص العربية، 

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

والشعبني الشقيقني.

وتعرف س��مو ويل عهد أبوظبي، م��ن رئيس مجلس 

الوزراء املرصي، إىل املسار السيايس التي تتحرك يف إطاره 

الحكوم��ة املرصية لتنفي��ذ عنارص خريطة املس��تقبل، 

مبش��اركة القوى الفاعلة كاف��ة يف املجتمع املرصي، ومبا 

يؤدي إىل بناء مس��تقبل مرق ملرص، تعود به إىل دورها 

ومكانتها عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل. 

وق��ال س��موه إن دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

بقيادة صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة "حفظه الله"، تويل عناية خاصة يف توطيد 

عالقاته��ا األخوية مع جمهورية م��رص، واالرتقاء بها إىل 

األفضل، مبا يحقق مصالح البلدين الصديقني.

وأكد الفريق أول س��مو الشي��خ محم���د بن زاي����د 

آل نهيان، أن دولة اإلمارات العربية املتحدة، وبتوجيهات 

من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، حفظه الله، ماضية يف تقديم أشكال الدعم كافة 

محمد بن زايد والوفد املرافق خالل لقائه عديل منصور

محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء املرصي بحضور هزاع بن زايد
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مل��رص التي من ش��أنها خدمة خطط وأه��داف التنمية، 

والدفع بعملية التح��ول والنمو االقتصادي واملعييش إىل 

األمام، ومبا ميكن األشقاء يف مرص من تجاوز هذه املرحلة 

ومواجه��ة التحديات املقبلة، ملواصلة مس��ريتها يف البناء 

والتنمية، مؤكداً س��موه "إن وقوفنا مع األشقاء يف مرص 

ه��و واجب أخوي، ويس��تهدف مصلحة وخري الش��عب 

املرصي".

وأعرب س��موه عن ثقته بقدرة أبناء الشعب املرصي 

عىل تجاوز الظروف االس��تثنائية التي متر بها الش��قيقة 

مرص، وتكاتف أبناء الش��عب املرصي والعمل س��وياً يف 

دفع العملية السياس��ية واملرحل��ة االنتقالية وإنجاحها 

حت��ى تتحقق التنمية االقتصادي��ة واالجتامعية يف ربوع 

جمهورية مرص.

م��ن جانبه، مث��ن رئي��س مجل��س ال��وزراء املرصي 

املبادرات الخرية التي تقدمها اإلمارات ملرص التي عرفت 

بأنه��ا عنوان للخري والتالحم والدع��م الصادق يف أوقات 

األزمات واملحن، مش��رياً إىل أن الشعب املرصي يكن كل 

التقدي��ر واالحرام لدولة اإلمارات وش��عبها، ويحفظ يف 

وجدانه املواقف النبيلة والداعمة لتطلعاته وآماله.

وقال إن موق��ف دولة اإلمارات الحايل ي��أيت امتداداً 

للمواقف التاريخية املش��هودة لدول��ة اإلمارات يف عهد 

املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، مؤس��س 

دولة اإلمارات.

وأض��اف رئي��س مجلس ال��وزراء امل��رصي، أن زيارة 

الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهيان، 

ستعطي دفعة قوية لتنفيذ املبادرات واملشاريع املشركة 

بني البلدين.

كام التقى الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املس��لحة، الفريق أول عبدالفتاح السييس النائب األول 

لرئي��س مجلس ال��وزراء، وزير الدف��اع واإلنتاج الحريب، 

القائ��د العام للقوات املس��لحة املرصي��ة، يف مقر وزارة 

الدفاع بالقاهرة.

وجرى خالل اللقاء اس��تعراض العالقات األخوية التي 

ترب��ط البلدين والش��عبني الش��قيقني، وس��بل تعزيزها 

وتطويره��ا مب��ا يخدم التع��اون األخوي القائ��م بينهام، 

ويحقق املصلحة املشركة.

واطلع سمو ويل عهد أبوظبي من النائب األول لرئيس 

مجل��س ال��وزراء املرصي، ع��ىل املس��تجدات واألوضاع 

الحالي��ة يف مرص، وجه��ود الحكومة املرصي��ة بالتعاون 

مع بقية مؤسس��ات الدولة يف بسط األمن واالستقرار يف 

أرجاء الجمهورية كافة.

وأشاد الفريق أول سمو الشي��خ محم���د بن زاي���د 

آل نهيان، بالدور الوطني الكبري للجيش املرصي يف مرحلة 

صعبة ومعقدة، اس��تطاع م��ن خاللها أن يعرب بالبالد إىل 

بر األمان، وأن يحفظ مؤسسات وأركان الدولة املرصية، 

ويصون مكتسباتها من املخربني وعبث العابثني واألعداء 

املربصني، مؤكداً سموه أن الشعب املرصي مدرك لحجم 

التحديات الت��ي تحيط به، لذلك كان��ت وقفته أكرب رد 

ملن يحاول العبث باألمن واالس��تقرار والتنمية والتعايش 

يف مرص.

محمد بن زايد: خالص الش��كر لشعب مرص 
وقيادته عىل الحفاوة البالغة

وقد غادر الفريق أول س��مو الش��يخ محم��د بن زاي���د 

آل نهيان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة القاه��رة، وكان يف وداع س��موه الفري��ق أول 

عبدالفتاح الس��ييس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

وزي��ر الدف��اع واإلنت��اج الح��ريب القائد الع��ام للقوات 

املسلحة املرصية.

وأعرب س��مو ويل عه��د أبوظبي عن خالص الش��كر 

والتقدي��ر للحف��اوة البالغ��ة وحس��ن االس��تقبال وكرم 

الضياف��ة الذي حظ��ي به س��موه والوف��د املرافق من 

الش��عب املرصي وقيادت��ه، كام عرب س��موه عن رسوره 

باللق��اءات التي جمعته بالقادة املرصيني، وما تم خاللها 

من تش��اور وتبادل لل��رأي حول مختل��ف القضايا ذات 

االهتامم املش��رك يف إطار ما يجمع البلدين الش��قيقني 

من أوارص املحبة والعالقات الطيبة، داعياً س��موه املوىل 

ع��ز وجل أن يدي��م عىل مرص وش��عبها الكري��م العزة 

والتقدم والرقي واالزدهار وللعالقات املتينة والراس��خة 

بني البلدين والشعبني الشقيقني كل التطور والنامء. 

من جانبه، أعرب الفريق أول عبدالفتاح السييس عن 

تقدي��ر جمهورية م��رص العربية لقي��ادة دولة اإلمارات 

ومواقفها الداعمة ملا فيه خري ومصلحة الشعب املرصي، 

مؤكداً أهمية هذه الزيارة التي عربت عن عمق العالقات 

ب��ني البلدين الش��قيقني، وأعطت دفعة قوي��ة للتعاون 

املشرك بينهام. 

وودع س��موه كام اس��تقبل بكل حفاوة وترحاب عىل 

املستويني الش��عبي والرسمي، حيث كان يف وداع سموه 

والوف��د املرافق لدى مغادرت��ه مطار القاه��رة الدويل، 

الفري��ق أول عبدالفتاح الس��ييس، والدكت��ور زياد بهاء 

الدين نائب رئي��س مجلس الوزراء وزير التعاون الدويل 

املرصي، وعدد من كبار املسؤولني املرصيني •

تقدير وتثمني

أكدت جمهوري��ة م��رص العربية تقديره��ا وتثمينها 
موق��ف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة رئيس��اً 
وحكومًة وش��عباً لوقوفها إىل جانب إرادة الش��عب 
املرصي خ��الل هذه املرحل��ة الدقيقة الت��ي متر بها 
م��رص. وقال املتحدث باس��م الخارجية املرصية »إن 
وق��وف دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة مع إرادة 
الش��عب املرصي ليس مبس��تغرب، فدول��ة اإلمارات 
الش��قيقة وقفت إىل جانب مرص يف كل أوقات املحن 
وامللامت«. وأكد املتحدث باس��م الخارجية املرصية 
السفري بدر عبدالعاطي أن الشعب املرصي لن ينىس 
عىل اإلطالق هذا املوق��ف التاريخي لدولة اإلمارات 
العربي��ة املتح��دة، ودعمها م��رص وانحيازها الكامل 
إىل إرادة الش��عب امل��رصي. وق��ال، إن التواصل بني 
اإلم��ارات وم��رص مس��تمر، والزيارة األخرية لس��مو 
الش��يخ عبدالله بن زايد آل نهي��ان وزير الخارجية، 
منذ عدة أسابيع ملرص ولقائه وزير الخارجية املرصي 
نبيل فهمي كانت مهمة، وتم التطرق فيها إىل الرتكيز 
ع��ىل العالق��ات الثنائية، وتعميقه��ا يف كل املجاالت 

خاصة التجارية.
محمد بن زايد خالل لقائه السييس
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حممد بن زايد ووزير الدفاع فرنسي يبحثان التعاون العسكري
التقى الفريق أول س��مو الش��يخ محمد ب��ن زايد آل نهيان 

ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة يف 

أغسطس املايض يف أبوظبي جان ايف لو دريان وزير الدفاع 

الفرنيس.

ورحب س��مو ويل عهد أبوظبي بوزي��ر الدفاع الفرنيس 

والوفد املرافق له، واس��تعرض س��موه م��ع الوزير الفرنيس 

عالق��ات الصداق��ة املتمي��زة التي ترب��ط دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة وفرنس��ا وس��بل تعزيزه��ا وتطويرها مبا 

يخدم مصالح البلدين والشعبني الصديقني. كام جرى خالل 

اللق��اء بحث آفاق التعاون ب��ني البلدين خاصة فيام يتعلق 

بالشؤون العس��كرية والدفاعية وتطلع الجانبني إىل تدعيم 

وتنمية التعاون املش��رك بينهام مبا يحقق املصالح املتبادلة. 

واس��تعرض الجانب��ان وجهات النظ��ر ح��ول القضايا ذات 

االهتامم املش��رك وآخر التطورات واملستجدات يف املنطقة 

محمد بن زايد خالل استقباله وزير الدفاع الفرنيسوالعامل.

مذكرة لتعزيز التعاون بني القيادة العامة للقوات املسلحة وجامعة اإلمارات
وقع��ت القيادة العامة للقوات املس��لحة، يف س��بتمرب امل��ايض، بنادي ضباط 

القوات املس��لحة، مذكرة تفاهم مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة لتعزيز 

التعاون فيام بينهام. وقع املذكرة عن القيادة العامة للقوات املسلحة، سعادة 

اللواء الركن طيار رشاد محمد السعدي قائد كلية الدفاع الوطني، وعن جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة الدكتور عيل راشد النعيمي مدير الجامعة.

وأع��رب الجانبان عن س��عادتهام بتوقي��ع مذكرة التفاه��م لتنفيذ وتعزيز 

التعاون والتنس��يق يف املج��االت األكادميية والبحثية والفنية التي تش��مل يف 

طياته��ا العديد من الفعاليات والربامج الهادفة إىل دعم وتحقيق رؤية ومهمة 

وأه��داف كلي��ة الدفاع الوطن��ي، متمن��ني التوفيق والنج��اح يف خدمة دولة 

أثناء توقيع االتفاقية                                               تصوير: عيل الجنيبي          اإلمارات العربية املتحدة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

قائد القوات اجلوية يلتقي قائد القيادة املركزية للقوات اجلوية األمريكية

التق��ى س��عادة الل��واء الركن طي��ار محمد بن 

س��ويدان س��عيد القمزي قائد القوات الجوية 

والدف��اع الج��وي الش��هر امل��ايض يف مكتبه يف 

القيادة العامة للقوات املس��لحة، الفريق جون 

هيسرمان قائد القيادة املركزية للقوات الجوية 

األمريكية. 

وج��رى خالل اللق��اء بحث أوج��ه التعاون بني 

الجانبني والس��بل الكفيلة بدعمه��ا وتعزيزها، 

إضافة إىل مناقش��ة عدد م��ن املوضوعات ذات 

االهتامم املشرك.

                                                                                       القمزي خالل استقباله جون هيسرتمان                                                                      تصوير: سامل العامري
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جمعية القوات املسلحة التعاونية تطرح أسهمها لالكتتاب

أعلن مرصف أبوظبي اإلسالمي عن قيامه بتوقيع اتفاقية 

مع جمعي��ة القوات املس��لحة التعاوني��ة إلدارة عملية 

االكتت��اب ىف زي��ادة رأس م��ال الجمعي��ة يف إطار خطة 

توسعية تعتزم الجمعية تطبيقها. 

وقد شهد توقيع االتفاقية التي متت يف سبتمرب املايض 

يف نادي ضباط القوات املس��لحة كل م��ن معايل  الوزير 

مريم الرومي، وزير الش��ؤون االجتامعية وسعادة اللواء 

الدكتور خليفة محمد ث��اين الرميثي رئيس هيئة اإلمداد 

بالق��وات املس��لحة بحض��ور الرئي��س التنفيذي ملرصف 

أبوظبي اإلس��المي الس��يد طراد املحم��ود باإلضافة عىل 

الس��يد مفتاح خميس ب��ن دليمك النعيم��ي مدير عام 

جمعية القوات املس��لحة وعدد من كبار املس��ؤولني يف 

القوات املس��لحة واملرصف ورؤس��اء الدوائر املحلية  يف 

أبوظبي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ووق��ع االتفاقية من قب��ل جمعية القوات املس��لحة 

س��عادة اللواء الدكتور خليفة محمد ثاين الرميثي رئيس 

هيئ��ة اإلمداد بالقوات املس��لحة، ومحم��د عيل الفهيم، 

رئي��س القط��اع الحكومي والع��ام يف م��رصف أبوظبي 

اإلسالمي.

وتنص االتفاقية عىل تعيني مرصف أبوظبي اإلس��المي 

كمرصف رئييس لتنفيذ عملية االكتتاب يف زيادة رأس مال 

الجمعي��ة ومرصف متلقي لطلب��ات االكتتاب مع تقديم 

الدعم واملش��ورة الفنية واملالية إلمتام عملية الطرح ملدة 

خمس سنوات.

وتعت��رب عملية الط��رح األوىل من نوعه��ا يف املنطقة، 

حيث سيتم طرح األس��هم ملنتسبي القوات املسلحة من 

العس��كريني أو املدنيني س��واء كانوا م��ن املتقاعدين أو 

العاملني الذي��ن مىض عىل خدمتهم س��نة كاملة ولورثة 

املتوفني من العسكريني واملدنيني ممن يرصف لهم معاش 

تقاعدي طبقاً للقوانني واللوائح واألنظمة املعمول بها يف 

القوات املسلحة. وس��تبدأ عملية االكتتاب يف 20 أكتوبر 

2013 لتنته��ي يف 19 ديس��مرب 2013 حي��ث يحق لكل 

منتس��ب يف القوات املسلحة بطلب االكتتاب لعدد 500 

سهم كحد أقىص.

وبهذه املناس��بة، قال س��عادة الل��واء الركن املهندس 

عيىس س��يف محمد بن عب��الن املزروع��ي نائب رئيس 

أركان القوات املس��لحة ورئيس مجل��س إدارة الجمعية، 

إن تعي��ني مرصف أبوظب��ي اإلس��المي كمرصف حرصي 

لالكتتاب جاء نتيجة للخربة املتميزة التي ميتلكها املرصف 

يف مج��ال تنفيذ االكتتابات وتقديم الدعم واملس��اندة يف 

هذا املجال، مش��يدا بالتعاون البناء مع املرصف وبالدور 

املهم الذي سيقوم به إلنجاح عملية تنفيذ وتلقي طلبات 

االكتتاب وإمتامها بالشكل الذي يحقق النتائج املرجوة. 

وق��ال بأن امل��روع إمنا ج��اء تأكيداً لح��رص قيادتنا 

الرش��يدة عىل االرتقاء باملس��توى االجتامعي للمواطنني 

بصفة عامة وملنتس��بي القوات املس��لحة بصفة خاصة، 

عل��امُ بأن زي��ادة رأس م��ال الجمعية وتعدي��ل نظامها 

األس��ايس يس��مح باالكتتاب ملنتس��بي القوات املسلحة 

ويتي��ح لهم فرصة لالس��تثامر يف الجمعية والحصول عىل 

عائد س��نوي يدعم دخلهم من جهة ويعزز انتامئهم إىل 

هذه املؤسسة من جهة أخرى.

من جهته، أفاد مفتاح خميس دليمك النعيمي، مدير 

عام جمعية القوات املس��لحة الوطنية أن اختيار مرصف 

أبوظبي اإلسالمي للقيام بدور املرصف الرئييس لالكتتاب 

هو دليل ع��ىل مقدرات املرصف وال��دور الريادي الذي 

يلعبه يف دعم املؤسس��ات الحكومية.وأضاف أن جمعية 

القوات املس��لحة تطمح من خالل زي��ادة رأس املال إىل 

إنش��اء فروع جديدة للجمعية التعاوني��ة يف كافة أنحاء 

اإلمارات ستكون أبوابها مفتوحة أمام العموم. 

ويف تعليق��ه عىل توقي��ع هذه االتفاقي��ة، قال طراد 

املحم��ود، الرئيس التنفيذي ملرصف أبوظبي اإلس��المي: 

"إننا سعداء باختيار املرصف إلدارة عملية االكتتاب التي 

تعترب األوىل من نوعها يف املنطقة. وتؤكد هذه االتفاقية 

التزامن��ا املتواص��ل وس��عينا للمش��اركة يف دع��م كافة 

املؤسس��ات الحكومية،كام تأيت يف إطار جهودنا الرامية 

إىل تلبية احتياج��ات عمالئنا وتعك��س املكانة العاملية 

التي وصل إليها قطاع متويل املؤسس��ات واالستثامرات 

املرصفية•

مصرف أبوظبي اإلسالمي يدير عملية االكتتاب
تصوير: عبدالرحمن القبيلي

                                             أثناء توقيع االتفاقية          

                                             الحضور خالل توقيع االتفاقية          
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افتتاح الدورة العربية العسكرية الثانية للخماسي احلديث

افتتح س��عادة الل��واء مطر س��امل الظاه��ري رئيس هيئة 

اإلدارة والق��وى البرية بالقيادة العامة للقوات املس��لحة 

يف س��بتمرب املايض بفندق شاطئ الراحة يف أبوظبي الدورة 

العربية العس��كرية الثانية للخاميس الحديث التي ينظمها 

مركز الربية الرياضية العسكري التابع لهيئة اإلدارة والقوى 

البرية بالقيادة العامة للقوات املس��لحة، وذلك بحضور 

سعادة العميد الركن سعيد أحمد بطي الفاليس قائد مركز 

الربية الرياضية العس��كري والقطري العميد الركن خليفة 

مب��ارك الخليفي ممث��ل املكتب التنفي��ذي لالتحاد العريب 

للرياضة العسكرية والوزير املفوض الدكتور سامي كاشور 

مدير إدارة الش��ؤون العس��كرية باألمان��ة العامة لجامعة 

الدول العربية وعدد من ضباط القوات املس��لحة وضيوف 

الدورة والدارسني.

بدأت مراس��م االفتتاح بإيجاز تعريفي مخترص لنشاط 

الرياضة العس��كرية اإلماراتية وفعالي��ات وبرنامج الدورة 

الت��ي قدمها عري��ف الحف��ل مبصاحبة لقط��ات الفيديو، 

وبع��ده تحدث س��عادة اللواء مطر س��امل الظاهري مرحباً 

مبمثيل االتحاد العريب للرياضة العسكرية والضباط والرتب 

األخ��رى واملحارضين واملش��اركني من الدول الش��قيقة يف 

بلده��م الثاين دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وش��كرهم 

عىل املش��اركة الكرمية يف الدورة العربية العسكرية الثانية 

لتدريب وتحكيم رياضة الخاميس العس��كري التي حرصت 

قيادتنا الحكيمة عىل استضافتها تحت مظلة االتحاد العريب 

للرياضة العس��كرية إلميانها الراسخ بوحدة الهدف واملصري 

ولتوطيد العالقات بني أبناء الوطن العريب يف مجال الرياضة 

العسكرية.

وقال: إن قيادتنا الحكيمة تسعى إىل تحقيق العديد من 

األهداف من خالل تنظيم هذه الدورة منها تفعيل رياضة 

الخ��اميس العس��كري كإح��دى الرياضات األساس��ية التي 

تس��هم يف تطوير وتنمية اللياقة البدنية ملنتس��بي القوات 

املس��لحة وتكوين فرق عربية تش��ارك يف املحافل الدولية، 

ونقل الظاهري تحيات س��عادة الفريق الركن حمد محمد 

ث��اين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة متمنياً لجميع 

الضب��اط والرتب األخ��رى التوفيق والنج��اح وبذل الجهد 

لتحقيق األهداف املرجوة من الدورة.

وبع��د االفتتاح الرس��مي ب��دأت عىل الف��ور فعاليات 

الدورة  مبش��اركة األردن والجزائر والس��عودية والسودان 

وقطر والكويت ومرص واملغرب واليمن بواقع ممثلني لكل 

دول��ة ممثلة يف دول إىل جانب وفد دول��ة اإلمارات الذي 

يشارك بعرة دارس��ني من مختلف التخصصات الرياضية 

لالس��تفادة من تلك الدورة التي تش��تمل عىل محارضات 

عملية ونظرية إلعداد الدارس��ني يف مجال تدريب وتحكيم 

لعبة الخاميس الحديث.

وتهدف املحارضات النظرية والعملية التي ترف عليها 

األمانة العامة لجامعة الدول العربية إىل تثقيف الدارس��ني 

باملعلومات والخربات العملية يف مجايل التدريب والتحكيم 

لرياض��ة الخاميس العس��كري، وتش��تمل املحارضات عىل 

الرماي��ة بالبندقي��ة، وجري املوانع وس��باحة املوانع ورمي 

القذائف واخراق الضاحية، وتركز الدراسات عىل التعريف 

باللوائح الخاصة بتنظيم بطوالت الخاميس العسكري .

اللواء مطر الظاهري واملشاركني بالدورة العربية العسكرية الثانية للخاميس         تصوير: هنيدي الرصيدي

حامد بن زايد يكرم سالح اخلدمات الطبية بالقوات املسلحة
أكد س��مو الش��يخ حامد بن زايد آل نهي��ان رئيس ديوان 

ويل عهد أبوظبي أن جائزة الش��يخ خليفة لالمتياز أسست 

مفاهي��م الجودة الش��املة لدى الركات واملؤسس��ات يف 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة، ورفعت م��ن قدراتها 

التنافس��ية واالمتياز، وذلك بفض��ل الدعم الذي تحظى به 

ه��ذه الجائزة من قبل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه الله، ومتابعة ورعاية 

الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة. 

جاء ذلك خالل حضور س��موه، الحفل الختامي لجائزة 

الش��يخ خليفة لالمتياز يف دورتها الثانية عرة، الذي أُقيم 

يف سبتمرب املايض يف قرص اإلمارات بأبوظبي، برعاية الفريق 

أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

وبلغ عدد الركات الفائزة بالجائزة، 24 رشكة، باإلضافة 

إىل 11 رشكة حصلت عىل ش��هادات تقدي��ر الجودة، منها 

رشكتان حصلتا عىل تقدير خاص من فئة استدامة التوطني 

يف قطاع الرعاية الصحية.

وقد حصلت قيادة س��الح الخدمات الطبية )مستشفى 

زايد العس��كري( عىل ش��هادة تقدير الجودة، كام حصلت 

عىل تقدير خاص لفئة اس��تدامة التوطني يف قطاع الرعاية 

الصحية

حامد بن زايد خالل تكرميه العميد ركن يوسف العرياين                                                     تصوير:عيل الجنيبي
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DSEi 2013  درع الوطن« تشارك يف معرضي الصيد والفروسية و«
ش��اركت مجلة درع الوط��ن ضمن فعاليات 

الدورة الحادية عر للمعرض الدويل للصيد 

والفروس��ية 2013، والذي عقد يف أبوظبي يف 

الفرة من من 4 ولغاية 7 سبتمرب املايض. وقد 

ش��اركت املجلة من خالل جناح مميز، حيث 

شكل نقطة جذب لجمهور غفري من املعرض 

ال��ذي ج��اء الطالع ع��ىل أحدث إص��دارات 

املجلة من كتب ودراسات ودوريات متنوعة.

واطل��ع الزائ��رون يف أروق��ة الجناح عىل 

أحدث إصدارات املجلة من دراسات وبحوث 

ومق��االت مهم��ة، م��ع الركيز ع��ىل اإلعالم 

االجتامعي والعسكري.

وتعت��رب هذه املش��اركة األوىل ملجلة درع 

الوط��ن يف مع��رض أبوظبي ال��دويل للصيد 

والفروسية، والذي يعد إحدى أهم الفعاليات 

املنتظرة ملحبي هوايات الصيد والفروسية يف 

دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وملا يحظى 

به من إقبال جامهريي كبري.

وتع��د "درع الوط��ن" املجل��ة الرس��مية 

ال��دويل "آيدكس"  ملعرض ومؤمت��ر الدف��اع 

ومعرض ديب الدويل للط��ريان اللذين يقامان 

عىل أرض اإلم��ارات، وهي مجلة ذات وجود 

حيوي وفعال يف مختلف املعارض واملؤمترات 

املقام��ة ع��ىل املس��توى املح��يل واإلقليمي 

والعاملي. 

وأثبت��ت املجل��ة، م��ن خ��الل وجودها، 

ومش��اركتها يف مختل��ف املع��ارض العاملية 

واملحلي��ة، خربته��ا ومكانتها املتمي��زة التي 

حظي��ت باإلش��ادة والتقدي��ر م��ن مختلف 

املحافل التي تش���ارك من خالله���ا، وتسعى 

املجلة من خالل مش��اركتها يف املعرض إللقاء 

الض���وء ع��ىل أحدث الع��روض واملنتجات 

الدفاعي��ة والعس��كري���ة يف الع��امل، موفرة 

يف ذل����ك لقرائه��ا آخر أخب�����ار الرك��ات 

ومنتجاتها.

كام كان ملجل��ة درع الوطن مش��اركة يف 

معرض املع��دات الدفاعي��ة واألمنية الدويل 

DSEi 2013 وال��ذي انعق��د يف العاصم��ة 

الربيطانية لندن يف الفرة من 13-10 سبتمرب 

املايض وش��اركت فيه العدي��د من الركات 

املحلية ضمن جن��اح دولة اإلم��ارات. وتأيت 

مش��اركة املجلة يف إطار حرصها عىل التواجد 

يف املعارض والفعاليات األمنية والعس��كرية. 

كام تس��عى درع الوط��ن بالقل���م والصورة 

إىل تغطي��ة ه��ذه املع�����ارض واملؤمت��رات 

العاملية وإلقاء الض��وء عليه���ا وعىل أحدث 

الع���روض واملنتجات الدفاعية والعس��كرية 

يف العامل، موفرة بذل��ك لقرائها آخ���ر أخبار 

ال��ركات وأح��دث املنتج����ات يف املج��ال 

الدفاعي.

»الوطنية للطوارئ« تنفذ مترينًا مشرتكًا للتعامل مع الكوارث الطبيعية
بتوجيهات من س��مو الش��يخ ه���زاع بن زاي��د آل نهيان 

مستش��ار األمن الوطني رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية 

إلدارة الط��وارئ واألزم��ات والكوارث، ومتابعة من س��مو 

الش��يخ طحنون بن زاي��د آل نهيان نائب مستش��ار األمن 

الوطن��ي، نفذت »الهيئة« بالتنس��يق م��ع وزارة الداخلية 

والتعاون والتنس��يق مع ع��دد من القي��ادات والوحدات 

والجهات املختصة وعىل مدى يومني مترين طاولة مش��ركاً 

حول تع��رض بعض مناطق من الدولة لفيضانات وس��يول 

جارفة أدت إلغراق بعض املناطق مام يتطلب إجالء وإيواء 

عدد من السكان.

واس��تعداد  تطوي��ر جاهزي��ة  به��دف  التمري��ن  وي��أيت 

القطاع��ات املعني��ة لرف��ع من ق��درات عن��ارص الجهات 

املس��تجيبة والتدريب عىل إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية 

والس��يناريوهات املطلوبة وكيفية إدارة األزمات والكوارث 

وسبل السيطرة عليها وإظهار قدرات وإمكانات القطاعات 

كافة حول رسعة التعامل مع الكوارث الطبيعية.

جناح درع الوطن مبعرض الصيد والفروسية              تصوير:عيل الجنيبي

املشاركني بتمرين الكوارث الطبيعية

DSEi  جناح درع الوطن مبعرض
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جهاز حماية املنشآت يقيم حفالً ختاميًا حلملة "بحار 2013"
1206 حاالت طوارئ بحرية تعاملت معها احلملة

أقام جهاز حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل يف سبتمرب 

امل��ايض حف��الً ختامياً لحمل��ة الس��المة البحري��ة "بحار 

2013"وذلك يف فندق فريمونت باب البحر بأبوظبي.

حرض الحفل سعادة العميد الركن طيار عبد الله سعيد 

مب��ارك الش��اميس مدير عام الجه��از وعدد م��ن الضباط 

واملدني��ني العاملني فيه باإلضاف��ة إىل ممثلني عن عدد من 

املؤسسات الحكومية والخاصة واملؤسسات اإلعالمية.

تم خالل الحفل اس��تعراض أبرز النتائ��ج التي حققتها 

الحملة للعام 2013 وتكريم س��فراء النوايا الحسنة لحملة 

"بح��ار 2013" الذين كان ملش��اركتهم أث��ر كبري يف جذب 

واستقطاب مختلف الفئات من مرتادي البحر سواء للنزهة 

أو الرياضة أو التجارة أو الصيد.

وس��اهمت الحمل��ة ومن خالل هؤالء الس��فراء يف رفع 

مس��توى الوعي العام ل��دى تلك الفئات مببادئ الس��المة 

واألمن البحري واملس��ؤولية البيئية والرويج لرقم الطوارئ 

996 الذي يس��تخدم لإلبالغ عند وقوع أي طارئ أويف حالة 

االش��تباه أو لالستفس��ار عن أي معلومات تتعلق بالسالمة 

البحرية.

واس��تضاف الجهاز يف حملة السالمة البحرية هذا العام 

ثالثة س��فراء للنوايا الحس��نة هم عيل بالحبالة بطل العامل 

لل��زوارق الرسيع��ة الفورم��وال 1، واملستش��ار عيل محمد 

منصور املنصوري رئيس االتحاد التعاوين لجمعيات صيادي 

األس��امك يف الدولة، والعب املنتخ��ب الوطني لكرة القدم 

عمر عبد الرحمن وذلك تقديراً لجهودهم يف دعم ومساندة 

الحمل��ة. كام قام مدير عام الجهاز بتكريم موظفي الجهاز 

الذين شاركوا يف التنظيم واإلعداد للحملة.

وألقى العقيد ركن بحري س��امل محم��د الكندي رئيس 

اللجن��ة العلي��ا لحمل��ة الس��المة البحرية "بح��ار 2013" 

واملتحدث الرس��مي للحملة كلمة خ��الل الحفل قدم فيها 

الش��كر لكل من س��اهم يف إنجاح حملة السالمة البحرية 

بح��ار 2013 ومثن كل الجهود املخلصة التي س��اهمت يف 

خلق مفهوم جديد للراكة املجتمعية تضمن االس��تخدام 

األمثل لبحر اإلمارات والذي من شأنه التقليل من الحوادث 

واملحافظة ع��ىل البيئة البحرية وتوعي��ة الجمهور بجميع 

فئاته ورشائح��ه بأهمية االلتزام بالقوانني البحرية املعمول 

بها يف الدولة.

ونوه الكن��دي إىل أهمية رقم الطوارئ 996 الذي أثبت 

كفاءت��ه وفعاليته عند اإلبالغ عن أي حوادث تقع يف البحر 

..مؤكدا أن حملة الس��المة البحرية " بحار " حملة وطنية 

ذات أهمي��ة كب��رية جاءت لتؤك��د حرص القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة ممثلة بجهاز حامية املنش��آت الحيوية 

والس��واحل عىل تعزيز وإبراز البعد املجتمعي للجهاز من 

خالل نر الوعي بني مرتادي البحر للحفاظ عىل سالمتهم.

وزير التكنولوجيا الدفاعية الربيطاين: نسعى لتعزيز تعاوننا الصناعي مع اإلمارات
أكد س��عادة فيلي��ب دي��ون وزي��ر التكنولوجيا 

الدفاعية الربيطاين عن ع��زم بالده عىل تعزيز ورفع 

مستويات التعاون مع دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف مختلف املجاالت الصناعية والتكنولوجية.

ج��اء ذلك من خالل الزيارة التي ق��ام بها الوزير 

الربيط��اين لجن��اح رشكة ت��وازن يف املع��رض الدويل 

للمع��دات الدفاعية واألمني��ة DSEI 2013، والذي 

اختتمت فعالياته مؤخراً بالعاصمة الربيطانية لندن 

وشاركت فيه العديد من الركات ضمن جناح دولة 

اإلمارات.

وأب��دى الوزي��ر الربيط��اين إعجاب��ه  م��ن خالل 

لقاء مس��ؤويل الركة  الذين أطلع��وه عىل أحدث 

املنتج��ات التي صنعت يف الدول��ة - بالتطور الكبري 

الذي يش��هده القطاع الصناعي اإلمارايت. كام وأشاد 

باملنتجات الدفاعية ل��ركات مجموعة توازن مهنئاً 

ع��ىل النجاح الذي ظلت تحققه آلية منر – أول آلية 

عس��كرية يتم تصنيعها بالكام��ل يف دولة اإلمارات. 

كام عرب عن اعتزازه بالتعاون القائم بني املؤسس��ات 

الصناعية لكال البلدين.

سامل محمد الكندي يلقي بكلمته يف حفل الختام

وزير التكنولوجيا الدفاعية الربيطاين خالل زيارته جناح توازن

مدير عام الجهاز يكرم أحد املشاركني بالحملة
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بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 

نبض 
الديــــرة املتحدث العسكري.. ضرورة

التفكري يف مس��ألة وجود متحدث باس��م القوات املس��لحة أو الجيش، أمر بات مفروغاً منه يف العديد من 

الدول؛ بعدما اتضح أن الحروب الحالية مل تعد تعتمد عىل األس��لحة التقليدية وحدها. وأعتقد أن تجربة 

الح��رب ع��ىل اإلرهاب خالل الفرتة الت��ي تلت أحداث الحادي عرش من س��بتمرب 2001، وكذلك تجربة ما 

يس��مى "الربيع العريب" كتجربة عربية خالصة، تؤكدان أهمية العمل عىل إيجاد عنارص عس��كرية وأمنية 

لديه��ا القدرة عىل التعامل مع وس��ائل اإلعالم املختلفة، مبا فيها وس��ائل التواص��ل االجتامعي، ومخاطبة 

املراسلني اإلعالميني الذين باتوا يتعاملون اليوم مع صحة املعلومات وتفسريها، أكرث من "رّصها" يف األوراق 

أو قراءتها.

واملتح��دث باس��م الجيش أو األجه��زة األمنية، أصبح "ظاه��رة" عاملية، رمبا بدأت م��ع حرب "تحرير 

الكوي��ت"، ولكنها باتت أك��رث وضوحاً وأكرث أهمية مع تنوع املجاالت التي تخ��اض فيها الحروب. وكانت 

الس��عودية هي الدولة العربية األوىل التي اس��تخدمت املتحدث باسم وزارة الداخلية بشكل فعال، بعدما 

أدركت أن القضاء عىل "تنظيم القاعدة" يحتاج إىل اس��رتاتيجية إعالمية مدروس��ة، وخاصة أن "القاعدة" 

تعتمد عىل املغالطات ونرش املعلومات املغلوطة، يف رهان عىل "منطية" املؤسس��ات األمنية العربية، التي 

تع��يل اعتب��ارات الرسية، وبطء الحركة وردود الفعل تجاه األحداث، فكان أن اس��تحدثت اململكة منصب 

املتحدث لتصحيح املعلومات وتوضيح املوقف لوسائل اإلعالم، وهو ما ساعد عىل نجاح الحملة ضد إرهاب  

"القاعدة" إىل حد كبري.

واليوم يؤكد الجيش املرصي أنه خطا خطوة إيجابية يف التعامل مع املس��تجدات السياس��ية واألمنية يف 

الف��رتة التي تلت 25 يناير 2011، بوجود ش��خصية تتحدث نيابة عن القوات املس��لحة، ومتتلك املقومات 

الالزمة للتعامل مع وسائل اإلعالم املحلية والعاملية.

مل تعد حروب اليوم حروباً منطية، تُس��تخدم فيها األس��لحة التقليدية وحدها، ما يعني أن االعتامد عىل 

األس��اليب التقليدية يف الدفاع عن األوطان يتس��بب يف خسائر ميكن تفاديها. ويف هذا الصدد يلزم امتالك 

أدوات م��ن أهمها املرونة يف التعامل مع املعلومات، والقدرة عىل إقناع الرأي العام. وهنا تأيت أهمية دور 

املتحدث باس��م املؤسس��ة، ورمبا تكمن الصعوبة يف حالة القوات  املس��لحة يف أنها تعترب املؤسس��ة األكرث 

رسية يف التعامل مع املعلومة، وهو التحدي الذي يلزم التغلب عليه، فقد أوجدت املؤسس��ات األمنية يف 

العامل لنفسها منافذ أو "شبابيك" لتصحيح املعلومات التي تخصها، مبا ال يخل بالرسية التي يستلزمها أداء 

مهامها.

واليوم، باس��تطاعة "عدو" تحريك أفراد من  املواطنني أو عنارص داخل دولة ما، لزعزعة االس��تقرار أو 

إيجاد بؤر غري مسيطر عليها دون استخدام اآلليات واألسلحة املتعارف عليها؛ إذ يكفيه أن تكون التغطية 

اإلعالمي��ة لألحداث تغطي��ة مضللة أو منحازة، وأال تك��ون هناك قدرة لدى األجهزة الرس��مية عىل دحر 

األكاذيب بش��كل رسيع وفاعل. وقد ش��هدت الحالة املرصية كثرياً من هذه املناورات التي مارس��تها قوى 

ذات أهداف خاصة، وكلفت مؤسسات الدولة كثرياً من الجهود والتكلفة الباهظة.

إن أبرز ظاهرتني ميكن تسجيلهام فيام يحدث من "فوىض املنطقة العربية" أنها يف أحد وجوهها املهمة 

ف��وىض أو ح��رب معلوماتية، وهناك من يتالعب بها بطريقة جعلت من الس��يطرة عىل األوضاع أمراً بالغ 

الصعوبة، مع تعدد املصادر وتطور وس��ائل التواصل االجتامعي. أما الظاهرة الثانية فهي أن هناك تباطؤاً 

م��ن جانب املؤسس��ات العربي��ة يف التحرك نحو تصحي��ح املعلومات؛ ولذا فإن جزءاً من نجاح املؤسس��ة 

العس��كرية املرصية مؤخراً يرتبط بتصحيح املعلومة؛ وهو ما يؤكد أن منصب املتحدث الرس��مي رضورة 

وليس ترفاً •
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معسكر التدريب الصيفي فرصة لتنمية املهارات وإكتسابها لدى شباب الوطن

الصيف س��اح ذو حدي��ن، فهو وس��يلة ناجعة إن تم 

اس��تخدامه واس��تغاله باملفيد الذي يعود عىل صاحبه 

بالنفع، وهو آفة مقيتة إن ترك حبله عىل الغارب دومنا 

اس��تغال لوقته وملء فراغه بالنافع واملمتع يف الوقت 

نفس��ه، وإلس��تغال فرتة الصيف وإجازته املمتدة لدي 

طلب��ة املدارس، عملت القوات املس��لحة ومبش��اركتها 

املعتادة مع الس��لك الرتبوي، يف اس��تغال هذا الصيف 

بفتحها ملراكز التدريب الصيفي للطلبة الذكور واإلناث.  

فق��د نظمت مديري��ة التدريب يف القي��ادة العامة 

للقوات املس��لحة معس��كر التدريب الصيفي للطاب 

والطالبات الذي اس��تمر أربعة أسابيع، من أجل كسب 

ثق��ة ه��ؤالء الطلب��ة، وترغيبهم، وب��ث روح الحامس 

والوطني��ة فيهم، وإب��راز أهمية املطل��وب منهم، وأن 

الباد إمنا تعتمد عليهم ليحملوا مس��ؤوليات املستقبل، 

ويأيت تنظيم املعسكر الصيفي انطاقاً من دعوة املغفور 

له بإذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان -طيب 

الل��ه ثراه -، لتطبيق فكرة التدريب العس��كري كمنهج 

للتدريب والتهذي��ب واإلعداد، وغرس ال��والء للوطن، 

والثقة يف نفوس الناشئة، مع اإلحساس باملسؤولية.

كام يأيت تأكيداً ملقولة صاحب الس��مو الشيخ خليفة 

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

إعداد: النقيب سيف الكيبايل 
تصوير: هنيدي الصريدي
عبد الرحمن القبيلي

املس��لحة - حفظ��ه الل��ه- أن األجيال س��تميض بعون 

الله ع��ىل أرض اإلم��ارات جي��اً بعد جيل، وس��تبقى 

بفضل الله هذه األرض الطيبة تحرس��ها عناية الخالق، 

وتجمعها عزائم الش��باب وسواعدهم، ومقولة صاحب 

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

الدول��ة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب - رعاه الله -: 

"أنه بدون اإلنس��ان ال ميكن أن يك��ون هناك بناء، فهو 

الدعامة األساس��ية، وهو الرق��م الصعب يف أي محاولة 

بناء، فليتعلم ش��باب الوطن، ويعد كل يف امليدان الذي 

يختار بنفس��ه، ليتحمل مس��ؤولية بناء هذا الوطن مع 

بقية إخوانه وأبناء شعبه".

دور الرتبية العسكرية يف حياة الطالب
لقد جاء املعس��كر اس��تجابة لتوجيهات الفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املس��لحة بش��أن ترس��يخ دور الرتبية 

العسكرية اإليجايب للطاب، والعمل عىل تطويرها، لتحقيق 

األهداف املرج��وة منها، بهدف نرش الوعي الوطني، وتنمية 

مقومات الوالء لدى أجيال الش��باب، وتدعيم قدراتهم عىل 

تحمل املس��ؤولية، وترس��يخ مبادئ ال��والء واالنتامء، وخلق 

الخصائ��ص وامله��ارات القيادي��ة لديهم، وبن��اء قاعدة من 

الكوادر املؤهلة عس��كرياً، ولتكون قادرة يف املس��تقبل عىل 

املشاركة اإليجابية والفعالة يف تحقيق اإلسرتاتيجية الدفاعية 

واألمني��ة للدولة، من خال التدريب العس��كري للش��باب، 

وإعدادهم للعمل بالقوات املسلحة وقت الحاجة.

ويعت��ر ه��ذا التدري��ب ال��ذي يق��ام يف ع��دد من 

املعس��كرات التابعة للقوات املس��لحة، والتي جهزت مبا 

يتناسب مع الطلبة، ومبا يوفر لهم املكان اآلمن واملريح، 

من أجل االس��تفادة القصوى خال هذه الفرتة الوجيزة 

واملهمة، وبحيث يتلقون تطبيقاً عملياً لكل ما يتم أخذه 

نظرياً، واكتساب صفات الصر والتحمل والجلد والتعامل 

م��ع بعضهم بروح الجامعة والفريق الواحد، واس��تثامر 

اإلجازة مبا يعود بالفائدة عىل الطالب واملجتمع عىل حد 

سواء، واملس��اهمة من خال التدريب يف بناء شخصيته 

وتنمية إحساسه باملسؤولية تجاه وطنه.

مفتاح لبناء الشخصية
خال فرتة التدريب الصيفي تم تطبيق منهاج مدروس 

ومصمم بش��كل جيد، يتناس��ب مع ق��درات الطاب، 

حيث يتم وضعه من قبل متخصصني بالقوات املسلحة، 

بهدف إيصال الطالب إىل مستويات عالية من التدريب 

األس��ايس، ال ش��ك يف أن فكرة التدري��ب الصيفي هي 

املفتاح لبناء الش��خصية القدوة، وتعكس حرص الدولة 

ع��ىل بناء الجيل الصاعد عىل اإلمي��ان واألخاق والعلم 

الحدي��ث، كام أن له��ا دوراً يف امتص��اص طاقة الحركة 

عند الش��باب وتوجهه��ا التوجيه الصحي��ح، وتعودهم 

عىل االعتامد عىل النفس، واالعتزاز بالذات، وخلق روح 

االنتامء، وهي وسيلة تدريب وتهذيب وتقويم للسلوك، 
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وتحرص القوات املس��لحة وكعادتها كل الحرص عىل 

االهتامم بش��باب الوطن، من خال إكسابهم املهارات 

العس��كرية التي توصلهم ليك يكونوا مواطنني صالحني، 

ليس��اهموا يف بن��اء الوطن ورقي��ه ومتدن��ه، وليكونوا 

الس��ياج املنيع والدرع الحصني ال��ذي يحميه، ويصون 

منجزاته وأرضه وسامءه.

التخريج وفرحة الجهد والتدريب
وختام��اً للجه��د، وتتويج��اً للعم��ل، نظم��ت كاً من 

معس��كرات التدريب الصيفي حف��ات تخريج لطلبتها 

الذين اجتازوا مرحلة التدريب الصيفي بنجاح يف كاً من 

معس��كر التدريب اإلنفرادي، ومركز التدريب الجامعي 

يف ثوبان، وقيادة مجموعة لواء راشد يف سويحان، حيث 

ش��هد س��عادة اللواء الركن محمد عيل محمد الجابري 

نائب قائد القوات الرية، وبحضور اللواء مطر سامل عيل 

الظاهري رئي��س هيئة اإلدارة والق��وى البرشية، حفل 

تخريج طلبة املدارس الحكومي��ة ومعاهد التكنولوجيا 

التطبيقية يف معس��كر التدري��ب الصيفي التابع لقيادة 

التدريب االنفرادي، حي��ث بدأ احتفال التخريج بعزف 

السام الوطني، ومن ثم التفتيش عىل طابور الخريجني 

الذين اصطفوا يف ميدان االحتفال باملعس��كرات، وبعد 

ت��اوة آيات من الذكر الحكيم، قدم الخريجون عرضهم 

العس��كري أمام راعي الحفل والحضور، هذا وقد ألقى 

العمي��د ركن فيص��ل الش��حي كلمة مبناس��بة تخريج 

طلبة التدريب الصيفي أش��اد فيها بالجهد الذي بذلته 

املديري��ات املعنية برتجمة رؤية القيادة السياس��ية إىل 

واقع ملم��وس، والتي ت��م من خاله حش��د الطاقات 

واإلمكانيات، ما أسفر اليوم عن تخريج كوكبة من أبناء 

الوطن تحملوا مش��اق التدريب بكل حامس ونش��اط، 

ونف��ذوا الرامج التدريبية عىل أكمل وجه، وأثبتوا بهذا 

قدرتهم عىل تحمل املسؤولية. 

التجربة أسلوب لعملية تربوية جديدة
يف ترصي��ح لس��عادة العميد ركن فيصل الش��حي من 

القي��ادة العام��ة للقوات املس��لحة، حول معس��كرات 

التدري��ب الصيفي للطلب��ة، أوضح "إن نج��اح تجربة  محمد الظاهري املدير التنفيذي لقطاع العمليات املدرسية معايل مغري الخيييل مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم

العميد ركن فيصل الشحي
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فكرة التدريب الصيفي

ب��دأت فك��رة تدريب ط��اب املدارس باملعس��كرات 
)الربي��ع والصيف( يف ع��ام 2007 بتوجيهات القيادة 
العلي��ا  للب��دء بتنظيم معس��كرات تدريبية خارجية، 
بقصد اس��تثامر اإلجازة لتعود بالفائ��دة عىل الطالب 
واملجتم��ع عىل حد س��واء، ك��ام تعود ع��ىل الطالب 
بالنصي��ب األك��ر م��ن الفائ��دة والنف��ع م��ن خال 
املس��اهمة يف بناء شخصيته، وجعله يحس باملسؤولية 
تج��اه وطنه، كام تكس��به مهارات ميداني��ة، وتغرس 
روح التناف��س والتعاون والعمل ضم��ن روح الفريق 
م��ع زمائه م��ن الطلب��ة املتدرب��ن، ويف اس��تعراض 
أع��داد املدارس الحكومية ومعاه��د التكنولوجيا التي 
اس��تفادت من تدريب طابها من هذه املعس��كرات 
نجده��ا يف تزايد مس��تمر منذ الب��دء بإقامتها، حيث 
ملسنا إلحاح الطلبة وتنافسهم يف االلتحاق بهذا النوع 
من املعس��كرات، وانعكس ذلك عىل بناء بيئة تفاعلية 

صحية بن القوات املسلحة واملجتمع .

مبارك سامل العامري

كالضبط والربط العس��كري واملش��اة، وف��ك وتركيب 

الس��اح، وهو ينصح إخوانه الطلبة الذين مل يسبق لهم 

االلتحاق، بأهمية االلتحاق للمركز يف العام القادم، كام 

أوض��ح بأن لدي��ه الرغبة يف االلتح��اق باملركز يف العامل 

القادم أيضاً، ليزداد خرة يف املجال العسكري، إىل جانب 

رغبته يف االلتحاق مستقبًا بالقوات املسلحة.

أم��ا الطال��ب س��عيد بطي الش��اميس من مدرس��ة 

الزايدي��ة يف مدين��ة العني، تحدث عن س��بب التحاقه 

مبرك��ز التدريب الصيف��ي، هي رغبت��ه يف تغيري روتني 

حيات��ه اليومية، وحبه يف خوض تجربة جديدة كتجربة 

الحياة العس��كرية، والتي قد تس��مح له مس��تقباً يف 

االلتحاق بالقوات املسلحة، ويرى الطالب سعيد أنه قد 

اكتس��ب العديد من املهارات العسكرية والخرات من 

حيث النظام العس��كري والضبط والربط، وخاصة فيام 

يتعل��ق بطابور الصباح واالنتظام يف س��اعات التدريب 

واملحافظة عىل القيام بكافة األعامل واملهام العسكرية 

التدريبي��ة يف وقته��ا، واملحافظة عىل الص��اة، وإطاعة 

األوامر الصادرة إليه من املسؤولني، فقد ساهمت هذه 

املهارات كثرياً يف تنظي��م الجدول اليومي لنمط حياته، 

وهو ينصح إخوانه الطلبة الذين مل يسبق لهم االلتحاق 

باملركز الصيفي برضورة اإللتحاق ألن ذلك سيغري الكثري 

من منط حياتهم، كام أنه سيفيدهم مستقباً يف نظرتهم 

محمد حمد الكلباين

عيل إحسان القييش

الرتبي��ة العس��كرية يف املدارس يع��ود يف املقام األول 

لاهت��امم املبارش ال��ذي حظيت به م��ن قبل صاحب 

السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املس��لحة حفظه الله، وقد آلت 

القوات املس��لحة ع��ىل نفس��ها دعم ه��ذه التجربة 

خاص��ًة وأنها متلك القدرة والكفاءة والجدية وتتس��لح 

باالنضب��اط، ومن ثم فهي األقدر ع��ىل تطبيق املنهاج 

املعد من قبل مديرية التدريب ملادة الرتبية العسكرية 

لدى طلبة املدارس، ومبا يعود عليهم بالنفع باعتبارهم 

أمل الوطن يف تدعيم الحارض وبناء املستقبل.

وقد أصبحت التجربة بحق أس��لوباً لعملية تربوية 

جديدة مبفهوم جديد ولج إىل حياة الطالب يف مدارسنا 

الثانوي��ة فكان منهج��اً للتدري��ب والتهذيب واإلعداد 

وغرس روح الوالء للوطن.

هذا وقد أكسبت التجربة الطلبة الكثري من املعارف 

واملهارات الجديدة التي مل يكن ليتس��نى لهم معرفتها 

لوال عق��د هذه ال��دورة الجديدة التي غ��ريت لديهم 

بعض املفاهيم، وكانت حافزاً والتزال لكثري من الطاب 

لانضامم فيام بعد تخرجهم لصفوف القوات املسلحة.  

وم��ن الجانب الرتب��وي ويف كلمة له��م فيام يخص 

ح معايل  الرتبية العس��كرية يف حياة الطالب املدين، صرّ

الدكت��ور مغ��ري خميس الخيي��يل مدير ع��ام مجلس 

أبوظب��ي للتعليم "أن التدريب الصيفي من ش��أنه أن 

يعزز ثقة الطلبة بأنفس��هم ويس��هم أيض��ا يف تعزيز 

انتامئه��م للوطن والحرص عىل مكتس��باته ومنجزاته، 

وأضاف أن دعم القيادة الرش��يدة لطلبة العلم وتذليل 

كاف��ة العقب��ات أمامهم م��ن أجل تأهيلهم ملنافس��ة 

أقرانهم ع��ىل املس��توى العاملي ورفع اس��م اإلمارات 

خفاقا يف املحافل الدولية.

وأض��اف معالي��ه أن التعاون بني مجل��س أبوظبي 

للتعليم مع القوات املسلحة يعد أحد النامذج املتميزة 

يف مجال التعاون بني مؤسسات الدولة، وقد كان لذلك 

التعاون األث��ر الكبري عىل طابنا الذين اس��تفادوا من 

الرامج املشرتكة التي يتم تنفيذها طوال العام.

وم��ن جانبه تقدم س��عادة محمد س��امل الظاهري، 

املدير التنفي��ذي لقطاع العمليات املدرس��ية مبجلس 

أبوظبي للتعليم بالشكر الجزيل لفريق العمل املرشف 

عىل الرنام��ج الصيفي عىل الجهود املضنية التي بذلها 

يف س��بيل إنجاح الرنام��ج، وتزويد الطلب��ة باملعارف 

واملهارات التي تس��اهم يف صق��ل مواهبهم وتعلمهم 

االعت��امد عىل النفس، باإلضافة إىل إثرائهم باملعلومات 

التي تؤهلهم لشغل مراكز قيادية يف املستقبل.

وأضاف سعادته أن هذا الرنامج يضاف إىل سلسلة 

النجاحات التي تحققت يف برنامج البيارق العس��كري 

الذي يس��تفيد منه طابنا س��نوياً، ويع��د أحد أفضل 

الرام��ج التي تنفذه��ا القوات املس��لحة بالتعاون مع 

املؤسسات التعليمية.

درع الوطن ومقابلة أشبال الوطن
حرص��ت مجلة درع الوطن عىل اس��تطاع آراء الطلبة 

الذين أحدث انضاممه��م إىل مراكز التدريب الصيفي 

نقلة جديدة  يف حياتهم، وتجربة تس��تحق اإلعادة ملا 

كان لها من نتائج إيجابية عىل حياتهم اليومية بش��كل 

عام، وحياتهم العس��كرية التي تعرفوا عليها من خال 

ف��رتة تواجدهم وتدريبهم العس��كري يف معس��كرات 

ومراك��ز التدريب الصيف��ي، وكان لها مع بعضهم هذا 

الترصيحات:

الطالب مبارك س��امل العامري، يتحدث عن أس��باب 

إلتحاقه باملعسكر الصيفي للطاب ويقول أن من أهم 

األس��باب التي كانت خلف انتس��ابه ملرك��ز التدريب 

الصيف��ي، هو دافعه الكتس��اب الخ��رة، والتعلم عىل 

حمل واس��تخدام الساح، والتعرف عىل طبيعة الحياة 

يف القوات املسلحة.

وع��ن مدى اس��تفادته من التدري��ب الصيفي من 

الناحية العس��كرية وع��ن املهارات التي اس��تفاد من 

تطبيقها، أفاد أنه اس��تفاد واكتسب الكثري من مهارات 
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للحياة العس��كرية، وأبدى الطال��ب رغبته يف االلتحاق 

مس��تقبالً يف السلك العسكري كطالب دراس وهدفه يف 

إكامل تعليمه العام، ومن ثم خدمته لوطنه عن طريق 

خدمته العسكرية.

أم��ا املتدرب ع��ي إحس��ان القي��ي والطالب من 

مدرس��ة الرمس يف إم��ارة رأس الخيم��ة، فقد تحدث 

أس��باب إنتس��ابه ملركز التدريب الصيف��ي هو من أنه 

كانت لديه الرغبة يف اإللتحاق مبركز التدريب الصيفي 

ليتع��رف عىل الحياة العس��كرية وتجربته��ا عن قرب، 

وقد اس��تفاد من هذه التجربة من حي��ث التدريبات 

والتامري��ن الت��ي كان هو والطلبة املتدرب��ن يتلقونها 

يومي��اً يف مرك��ز التدريب، حيث ركزت ع��ىل املهارات 

والتدريب��ات امليداني��ة العس��كرية املتنوعة من حيث 

املش��اة، واألس��لحة، وس��واقة ناقالت الجنود، والضبط 

والرب��ط العس��كري، كام أوض��ح أن لدي��ه الرغبة يف 

اإللتحاق باملركز يف السنة القادمة بإذن الله.

وعن الطالب س��يف محمد عبي��د محمد بن نعامن 

الكعبي من مدرس��ة الدهامء للتعليم الثانوي يف مدينة 

العن، أوضح أن س��بب إلتحاقه مبركز التدريب الصيفي 

هو رغبته يف التعرف عىل الحياة العس��كرية وطبيعتها 

والتي سوف تفيده مس��تقبالً إىل جانب تعلم املهارات 

العس��كرية املتنوع��ة، وع��ن م��دى اس��تفادته أوضح 

مندوب درع الوطن مع أحد الطلبة

سعيد بطي الشاميس

سيف محمد الكعبي

نائب قائد القوات الربية أثناء حفل التخريج

الطالب سيف أنه تعلم خالل فرتة تدريبه معنى الصرب، 

وكيفي��ة اإلنضب��اط واإللتزام،واحرتام األوام��ر والطاعة 

وتحمل املش��اق، وبش��كل عام فقد تعرف عىل معنى 

الحياة العس��كرية، وهو ينصح إخوانه الطالب برضورة 

اإللتحاق مبث��ل هذه التدريبات والتي تعد رضورة لكل 

طالب مواط��ن يف أن تكون لديه خلفي��ة ونظرة عامة 

عىل الحياة العس��كرية ليستفيد منها مستقبالً، وأوضح 

بأن يف الحياة العس��كرية كل يوم يشء جديد فال اكتفاء 

م��ن تعلمها، كام أعرب ع��ن رغبته مس��تقبالً يف إمتام 

دراس��ته يف إدارة نظ��م املعلومات ليلتح��ق  بعدها يف 

سلك القوات املسلحة.

الطال��ب محمد حمد عي��ى الكلباين من مدرس��ة 

الزايدي��ة يف مدين��ة الع��ن، تح��دث ع��ن تجربته يف 

االلتحاق مبركز التدريب الصيفي والتي كانت نابعة من 

رغبته يف اكتس��اب مهارات وخربات جديدة إىل جانب 

الضبط والربط العس��كري، واملشاه، وقد استفاد الكثري 

مام تعلمه خالل تواج��ده يف مركز التدريب، كام عمل 

عىل تطبيقه وبش��كل عام عىل حيات��ه اليومية، ونصح 

الطال��ب محمد إخوانه الطلبة ب��رضورة اإللتحاق مبثل 

ه��ذه املراكز والتي متثل تجربة جديدة ومفيدة لهم يف 

حياتهم الخاصة، إىل جانب فائدتها العامة.

وم��ع الطالب محمد حمد الش��اميس، من مدرس��ة 

الزايدية يف مدينة العن، تحدث معنا عن سبب إلتحاقه 

مبركز التدريب الصيفي وهي رغبته الش��ديدة يف تعلم 

مهارات وخربات جديدة يف الحياة العس��كرية كالضبط 

والرب��ط إىل جانب الصرب وااللت��زام يف كافة األمور، إىل 

جان��ب تعلم املش��اة، وحم��ل وفك وتركيب الس��الح، 

وأوضح  انه قد اس��تفاد الكثري من تجربته العس��كرية 

يف مرك��ز التدريب الصيف��ي يف العديد م��ن الجوانب 

ونواحي الحياة بشكل عام، وهو يف ختام حديثه ينصح 

إخوان��ه الطلبة بأهمية خوض تجربة التدريب الصيفي 

العس��كري، كام أب��دى رغبته يف االلتحاق مس��تقبالً يف 

القوات املس��لحة من خالل انضامم��ه لكلية زايد الثاين 

العسكرية بالتحديد.  

إن الرتبية العس��كرية تعني الوعي الوطني بأبس��ط 

صوره، وه��ي تنمية  حقيقية ملعنى ال��والء والتضحية 

والف��داء للوطن، وغرس��ها يف نفوس األبن��اء من طلبة 

وطالبات ه��و رضورة حتمية، وواج��ب وطني، واليتم 

مش��وار التكامل والتعاون إال من خالل تضافر الجهود 

جميعه��ا مدنية كانت أو عس��كرية م��ن أجل تحقيق 

النج��اح  الذي تطمح له القيادة من خالل ما توفره من 

سبل وإمكانات وطاقات لتؤهل شباب الوطن ليحملوا 

الراية ويعملوا من أجل خدمة وطنهم ومجده ورفعته•
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مؤمتــر القرصنــة البحريـة يدعــو لتكثيـف اجلهود الدولية ملواجهة اجلرمية

إشادة دولية بجهود اإلمارات يف مكافحة القرصنة البحرية

املنطقة، مش��راً إىل أن تطوير ق��درة الصومال عىل مكافحة 

القرصن��ة البحرية يف مياهها اإلقليمية س��يعمل عىل تعزيز 

س��يطرتها اإلقليمية، وسيس��اهم أيضاً يف مواجهة التحديات 

األخرى مثل الصيد غر امل��رشوع، واالتجار بالبرش وتهريب 

املخدرات، وغرها من صعوبات تُضعف االقتصاد الصومايل 

وتُعطل التنمية االجتامعية.

وقال س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن زايد آل نهي��ان وزير 

الخارجي��ة: "لقد حق��ق املجتمع الدويل خط��وات كبرة يف 

مكافح��ة القرصنة عىل س��احل الصومال، ولك��ن رغم هذا 

التق��دم نعتقد يف اإلم��ارات العربية املتح��دة أن القرصنة 

البحرية خاصة يف خليج عدن وغريب املحيط الهندي ال تزال 

تشكل مصدر قلق بالغ عىل املستوى العاملي، ونحن واثقون 

أن نجاحن��ا يف التص��دي للقرصن��ة مرهون بقي��ام املجتمع 

الدويل بتعزيز جهوده يف بناء القدرات يف املنطقة، ومعالجة 

جذوره يف الصومال وغرها من البيئات املتشابهة".

املتحدثون يف املؤمتر
تحدث يف املؤمتر حسن شيخ محمود رئيس الصومال موجهاً 

الش��كر واالمتن��ان إىل اإلمارات عىل تنظيمه��ا املؤمتر وعىل 

دعمها للصومال يف مواجهته للقرصنة، مش��راً إىل أن املؤمتر 

يتمت��ع بأبعاد اس��راتيجية هامة ويس��اعد يف التعرف عىل 

وسائل مكافحة القرصنة.

وتناول الرئيس الصومايل يف كلمته جهود بالده يف اإلعامر 

والتعلي��م بالتع��اون مع عدد م��ن الدول، منوه��اً بجهود 

اإلمارات يف هذا املجال وقال، إنها تفهمت أس��اس املشكلة 

مبعالجته��ا من جذورها، كام ن��وه بالتوافق الذي وصل إليه 

املجتم��ع الدويل ملعالجة املش��كلة يف الصومال، ومنح جيل 

الشباب األمل وإيجاد فرص عمل أمامه والعمل عىل تحقيق 

السالم واالزدهار يف بالده.

ودعا الرئيس الصومايل يف كلمته املجتمع الدويل إىل دعم 

بالده يف العمل عىل توفر الفرص للش��باب يف العمل ودعم 

التنمية املستدامة ومساعدة الصومال يف إعادة تأهيل الذين 

تابوا وابتعدوا عن القرصنة والركيز عىل الحوافز االقتصادية.

من جانبها، تحدثت البارونة واريس وزيرة دولة بالخارجية 

الربيطانية منوهة مب��ا تحقق من تقدم ملحوظ خالل العام 

املايض يف الصومال، وتشكيل حكومة اتحادية جديدة تبذل 

الجه��ود لتحقيق االس��تقرار حيث تم تعزي��ز هذه الجهود 

م��ن خالل الدعم الدويل والتع��اون الوثيق من البلدان مثل 

اململك��ة املتحدة واإلمارات العربية املتحدة، منوهة بجهود 

شجاعة وإنجازات بعثة االتحاد األفريقي ورشكائها والبلدان 

املساهمة بقوات لها.

وتحدث خ��الل االفتتاح الرس��مي للمؤمتر معايل س��عد 

الدين العثامن وزير خارجية املغرب، الذي أشار إىل مشاركة 

ب��الده يف املؤمترين الس��ابقني، مؤكداً تضاف��ر الجهود عربياً 

ودولي��اً ملكافحة القرصنة وحامية التج��ارة العاملية والعمل 

عىل حل املشكلة جذرياً، منوهاً بقرارات مجلس األمن العام 

املايض بشأن مكافحة القرصنة يف السواحل الصومالية.

كام تحدث خالل املؤمتر وزراء خارجية ومس��ؤولون من 

هولندا وسرالنكا وبنجالديش وجزر القمر وسيشل وإيطاليا 

ونيكوالس كاى مبعوث االتحاد األورويب يف القرن األفريقي.

وقد أك��د جميع املتحدثني الحاج��ة إىل تكثيف الرشاكة 

ب��ني القطاعني الع��ام والخ��اص - يف البحر وعىل اليابس��ة  

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

أع��امل املؤمتر ال��دويل الثالث ملكافحة القرصن��ة البحرية، 

والذي عقد يف الفرة من 11 حتى 12 س��بتمرب 2013 بديب، 

بالتع��اون بني وزارة الخارجية وموان��ئ ديب العاملية ورشكة 

أبوظبي للموانئ، تحت عنوان "مكافحة القرصنة البحرية..

جهود مستمرة يف بناء القدرات اإلقليمية".

وش��ارك يف املؤمت��ر الذي اس��تمر يومني أك��ر من 500 

ش��خصية، من بينهم وزراء خارجية ومس��ؤولون حكوميون 

رفيعو املس��توى عىل املس��تويني اإلقليمي والدويل، ومديرو 

منظ��امت دولية ورشكات عاملية تعم��ل يف القطاع البحري، 

إضافة إىل مجموعة من الخرباء يف هذا املجال.

وتناول املؤمتر مواضيع رئيس��ية عدة، هي االس��تمرار يف 

تعزي��ز الوعي بالتكلفة اإلنس��انية واالقتصادي��ة للقرصنة، 

واالس��تمرار يف عملية البحث عن حل فعال ودائم لها، من 

خالل التعاون بني القطاعات السياسية والعسكرية واملالية 

والقانونية، وتش��جيع تقديم الحلول املستدامة طويل األمد 

ملكافحة القرصنة، والتأكيد عىل التعاون بني القطاع البحري 

والقطاعات الحكومية، من خالل اسراتيجيات مشركة تركز 

عىل حلول مستدامة طويلة األمد. 

افتتاح املؤمتر
أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 

خ��الل افتتاحه ألعامل املؤمت��ر أن دولة اإلم��ارات قدمت 

مساعدات تتجاوز 283 مليون درهم للصومال خالل عامي 

2012 و2013، ش��ملت مساعدات تنموية وإنسانية بلغت 

قيمته��ا 22 مليون دوالر، خالل العام امل��ايض، و50 مليون 

دوالر تعه��دت الدول��ة بتقدميها للش��عب الصومايل خالل 

مؤمتر لندن الثاين الذي عقد يف شهر مايو املايض.

وأكد س��موه يف كلمته االفتتاحية للمؤمتر، عزم اإلمارات 

افتتاح س��فارة لها يف العاصمة الصومالية مقديشو، مجدداً 

االلت��زام بتقدي��م الدعم لحكوم��ة الصومال ومس��اعدتها 

يف تحقي��ق رؤيته��ا ومس��اعيها الرامية إىل تحقيق الس��الم 

واالستقرار بالبالد.

وق��ال: إن دولة اإلمارات تش��ارك الحكوم��ة الصومالية 

ُرؤيته��ا املُتمثل��ة يف اس��تتباب الوضع األمن��ي يف البالد مبا 

يضم��ن مس��تويات أفضل من املعيش��ة لكاف��ة ُمواطنيها، 

وتحقي��ق الحوكمة الفاعلة إلدارة املي��اه اإلقليمية، وضامن 

األمن والس��المة للحركة املالحية مبا يُسهم يف إنفاذ القانون 

يف الرب والبحر، وانضامم الصومال من جديد للتجارة البحرية 

عىل ُمستوى اإلقليم.

ورأى س��مو وزي��ر الخارجي��ة، أن العم��ل عىل ترس��يخ 

االستقرار والرفاهية يف الصومال يعترب حاجة ملحة ملكافحة 

القرصن��ة، الفتا إىل أن تقدم الصومال نحو االس��تقرار يعترب 

أحد الوس��ائل الرئيس��ة لض��امن القضاء ع��ىل القرصنة يف 

عبدالله بن زايد يلقي كلمته يف افتتاح املٔومتر

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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باعتبارها السبيل الوحيد املستدام لضامن اتباع نهج متعدد 

األوجه يأخذ بعني االعتبار الظروف السياس��ية واالجتامعية 

واالقتصادية التي تشجع أعامل القرصنة.

كام ضم املؤمتر جلس��ة خاصة مع القبطان جاويد سليم 

خان الذي احتجزه القراصنة قرابة العامني، حيث اس��تعرض 

م��ع أرسته معاناتهم والجهود الت��ي بذلوها من أجل إطالق 

رساحه. وحتى تاريخه ال ي��زال 11 بحاراً من طاقم القبطان 

جاويد يف األرس يف حني أن أربعة آخرين يف عداد املفقودين. 

فعاليات املؤمتر
اختت��م اليوم األول للمؤمتر بجلس��ة مفتوحة تم تخصيصها 

لتقييم النجاحات يف جهود مكافحة القرصنة قبالة الس��احل 

الصومايل واستعراض أفضل املامرسات وتحدث فيها ممثلون 

ع��ن القوات البحري��ة والحكومات ومجموع��ة من الخرباء 

حيث تركزت نقاشاتهم حول الجهود املبذولة يف البحر وعىل 

اليابسة ملحاربة القرصنة عىل املديني القصر والطويل.

وح��ذر املش��اركون م��ن إمكاني��ة ع��ودة القراصنة إىل 

اس��تئناف نش��اطهم إذا توقفت القوات البحرية عن تسير 

دورياتها ويف حال قيام السفن بالتخفيف من إجراءات األمن 

عىل متنها، ومن ش��أن ذلك أن يزيد الخسائر التي تتكبدها 

التج��ارة العاملية والتي قدرت مببلغ ي��راوح بني 6 مليارات 

دوالر أمرييك و18 مليار دوالر أمرييك عام 2012.

وش��هدت أعامل اليوم الثاين مناقش��ة ع��دد من القضايا 

منها األمن وبناء القدرات يف البحر واملس��اعدات اإلنس��انية 

للصومال والدروس املس��تفادة لرشكات الش��حن ومشغيل 

املوانئ والبحارة، وقد برزت مس��ألة خلق مناخ مستقر من 

خالل تطوير البنى التحتية وتأس��يس املؤسسات الحكومية 

وشفافية استخدام املس��اعدات ووضوح الرؤية حول مواقع 

اس��تخدامها وتحس��ني األمن عىل أرض الواق��ع وغرها من 

القضايا امللحة.

واختت��م املؤمتر الدويل الثالث للقطاع��ني العام والخاص 

ملكافحة القرصنة، بتأكيد أكر من 750 من ممثيل الحكومات 

وقط��اع الصناعة البحرية املش��اركني يف املؤمتر دعمهم لبناء 

القدرات املستدامة من أجل التوصل إىل حلول طويلة األمد 

الستئصال القرصنة البحرية.

توصيات ودعوات
دعا املشاركون يف املؤمتر إىل تكثيف الجهود الدولية ملواجهة 

الجرمية بدءاً من مواجهة املتورطني فيها، وصوالً إىل مقاضاة 

مموليه��م ع��ىل اليابس��ة، مش��رين إىل أن الحاجة ماس��ة 

الس��تمرار تعاون املجتمع الدويل يف س��بيل تطبيق القانون، 

مبا يف ذلك اإلنربول، للتحقيق ومالحقة الشبكات اإلجرامية 

الدولية املشاركة يف أعامل القرصنة، وبخاصة املسؤولون عن 

متويلها، مبا يتفق مع قرارات مجلس األمن ذات الصلة. 

ولف��ت املش��اركون إىل أن تطبي��ق القان��ون ومالحق��ة 

املنظم��ني واملمولني ألع��امل القرصنة ومس��ألة اإلفراج عن 

البح��ارة الذين ال يزالون محتجزين يجب أن تظل عىل رأس 

أولويات الدول املش��اركة، مؤكدين أن مبادرة مركز التنسيق 

االس��تخباري اإلقليمي ملكافحة القرصنة، متثل لبنة هامة يف 

إيجاد إطار إقليمي للعدالة الجنائية يؤمن استقراراً لصومال 

مزدهر. 

ونوه املش��اركون إىل رضورة لف��ت انتب��اه املجتم��ع 

الدويل إىل استمرار معاناة البحارة املحتجزين يف الصومال 

وخطورة وضعهم اإلنس��اين وتأث��ر ذلك عىل أرسهم، كام 

دعوا املجتمع الدويل إىل بذل كل الجهود املمكنة لتحرير 

البح��ارة وإعادته��م إىل عائالته��م مبس��اعدة الحكومات 

اإلقليمية واالتحادية يف الصومال. 

وأش��اروا إىل التقدم امللموس يف تطبيق املعاير املشركة 

املتعلق��ة بأفراد األم��ن الخاص عىل منت الس��فن التجارية، 

مش��ددين عىل مواصلة صناعة الشحن البحري بالركيز عىل 

تطبيق أفضل املامرس��ات اإلدارية عىل منت السفن من أجل 

حامية طواقمها وأصولها وبضائع عمالئها.

وق��ال املش��اركون، إن القرصنة البحري��ة يف خليج عدن 

ومنطق��ة غرب املحي��ط الهندي م��ا زالت تش��كل تهديداً 

للتج��ارة والس��الم واألم��ن، بالرغم من أن جه��ود املجتمع 

الدويل وقطاع الشحن البحري، أفضت إىل انخفاض ملموس 

يف هجامت القراصنة، مش��رين إىل وجود عدد من البحارة 

املحتجزي��ن قبل القراصنة الصوماليني، يف حني قدرت تكلفة 

القرصنة البحرية التي تكبدها االقتصاد العاملي بنحو س��تة 

مليارات دوالر خالل العام املايض.

وشّدد املشاركون عىل رضورة مواصلة الحكومات وقطاع 

الصناع��ة البحرية الركيز عىل القرصنة البحرية، مؤكدين أن 

انخفاض هجامت القراصنة ال يزال هش��اً وقابالً لالنتكاسة، 

وح��ذروا من أن تخفيف الجهود األمنية والتس��اهل يف بناء 

القدرات يف البحر وعىل اليابسة سيؤدي إىل عودة الهجامت.

وذكر املش��اركون يف املؤمتر، أن ض��امن التوصل إىل حل 

مس��تدام وطويل األم��د للقرصنة البحري��ة، يتطلب تعزيز 

الق��درات اإلقليمية من خالل الس��امح لل��دول يف املنطقة 

بالتحكم بش��واطئها وتس��ّر الدوريات يف مياهها، مؤكدين 

الحاج��ة إىل وضع توجهات اس��راتيجية ومرك��زة ومتعددة 

التخصصات تش��مل عمليات أمنية واس��تثامرات يف التنمية 

االقتصادي��ة واالجتامعي��ة، واملس��اعدات اإلنس��انية، وبناء 

قدرات القوات األمنية املحلية والنظام القضايئ •

دعا املشاركون يف 
املؤمتر إىل تكثيف 

اجلهود الدولية 
ملواجهة اجلرمية 
بدءًا من مواجهة 
املتورطني فيها 

وصوالً إىل مقاضاة 
مموليهم على 

اليابسة

السفينة أريله1 بعد تحريرها من القراصنة
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معرض DSEi 2013 يستعرض أحدث املنتجات الدفاعية
نسبة مشاركة قياسية للزوار والعارضني

 DSEi انتهى معرض املع��دات الدفاعية واألمنية الدويل

2013 بعد أن س��جل نجاحاً مدوياً، وحضوراً قياسياً من 

حي��ث عدد الزوار والعارضني، وللم��رة األوىل يصل عدد 

العارض��ني إىل رقم 1,500، مبا يف ذل��ك 40 جناحاً دولياً. 

وقد ضم املعرض هذا العام س��ت مناطق كل منطقة لها 

عنوان، ومنطق��ة اإلغاثة الطبية والك��وارث، وأكرب عدد 

من السفن الحربية الزائرة عىل اإلطالق راسية يف حوض 

السفن املجاور لقاعات املعرض.

ت��م تصني��ف املعرض – ال��ذي تم تنظيم��ه يف مركز 

املع��ارض واالجتامع��ات ExCeL يف لن��دن يف الف��رة 

10-13 س��بتمرب امل��ايض – عىل أنه أك��رب معرض دفاعي 

وأمن��ي يف العامل، وقد أتاح املع��رض الفرصة ملمثلني من 

القوات املس��لحة من كل دول العامل لإلطالع عىل أحدث 

الصناعات الدفاعية وبحث احتياجاتهم من املعدات.

الوفود والزوار
اس��تقطب املعرض أكر من 30 ألف زائر من مختلف 

أنح��اء الع��امل، باإلضافة إىل العديد من ال��زوار من كبار 

الشخصيات السياسية والعس��كرية وممثيل الحكومات 

وصانع��ي القرار مبا يف ذلك وزراء ورؤس��اء أركان وقادة 

القوات الربية والجوية والبحرية.

أهمية عاملية
تم تس��ليط الضوء عىل األهمية العاملية ملعرض املعدات 

الدفاعية واألمنية الدويل بحضور س��فينتني من األسطول 

البح��ري لجمهورية كوري��ا الذي ش��مل املعرض ضمن 

جولته العاملية إلحياء ذكرى مرور ستني عاماً عىل توقف 

الح��رب مع كوريا الش��املية. وقد ضم املعرض الس��فن 

 HMS Sutherland املث��رة لإلعجاب مث��ل الفرقاط��ة

 HMS Tyne البح��ري الدوري��ة  a Type 23، وزورق 

a River Class، إىل جانب س��فن متث��ل بحريات أملانيا 

وهولندا والسويد.

عروض مائية
تم الركيز يف س��يناريو عروض القدرات البحرية اليومية 

لهذا الع��ام عىل حفظ الس��الم، وتوفر الوع��ي املكاين، 

ومس��اندة الق��وات البحرية املش��اركة واألكرب حجامً يف 

إعداد: جي سرات

معارض ومؤتمراتمعارض ومؤتمرات
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SLX Hawk-S النظام

املحافظ��ة عىل الط��رق البحرية الس��الكة واآلمنة. وقد 

تج��ىل الطابع ال��دويل للجانب البح��ري يف املعرض من 

خ��الل تن��وع الجنس��يات العارضة يف أحواض الس��فن 

 Cammell هذا الع��ام. وألول مرة حرضت رشكات مثل

و  ThyssenKrupp, Damenو  Laird, Lurssen

Daewoo وHyundai Heavy Industries، باإلضاف��ة 

 BAEو  Babcockو  Mazagon Dockو  Asmar إىل 

وغرها من الرشكات.

 Atlas وم��ن ال��رشكات الت��ي ش��اركت يف املع��رض

 Remote Control Influence Minesweeping

 ،The LRAD Corporationو ،System: ARCIMS

 The LRAD Corporation, The CTrukو

 demostrated the Twin Hulled Offshore Raider

 Generalو  ،(THOR)، Operation Swimmer

 Datron Worldو ،Dynamics C4S International

 ،Communications Aeryon SkyRangers UAS

 The MST 1200 FRISC بع��رض MST وقد قام��ت

 ،The HALCYON بع��رض  Thales وقام��ت   ،RIB

 DSB بع��رض Pontoon Works, Survitec وقام��ت

 Damen Interceptor 7.8 الجدي��د، وقام��تm RIB

 H955 OB بعرض الس��فينة الجديدة Zodiac1102 و

.MACH II

القوة الجوية
كان عن��ر الق��وة الجوي��ة واضحاً يف املع��رض، حيث 

ت��م ع��رض حوامتَ��ْي Wildcat وMerlin Mk II، إىل 

 .Eurofighter Typhoonو Spitfire جان��ب طائ��ريت

وقد ضمت مجموع��ة املنصات املعروضة منطقة عرض 

للمنص��ات الثابتة ضم��ت Eurofighter Typhoon و

 Tektite Industries وق��د عرض��ت رشك��ة ،Spitfire

مجموعتها من األش��عة تحت الحمراء واألشعة الومضية 

Visible LED Strobes، كام عرضت نورثروب جرومان 

 Caliberو Wheelbarrow Mk9و Cutlass منص��ات

Mk3 وCaliber T5 UGV يف منطق��ة الع��رض. ومن 

رشكات الط��ران الرئيس��ية العارض��ة Rolls-Royce و

.MBDAو Finmeccanicaو Raytheon

منطقة املعدات الربية
اس��تطاع الزوار رؤية أكرب منطقة قوات برية يف معرض 

املعدات الدفاعية واألمنية الدويل، وقد زاد عدد أجنحة 

منطق��ة املعدات الربية إىل أكر من 70 جناحاً متخصصاً 

ونظام��اً برياً، حيث تم ع��رض املحتويات لجهات رائدة 

 Generalو BAE Systems يف الصناعة العاملية، منه��ا

و  Navistarو  Land Roverو  JCBو  Dynamics

و  Supacatو  Rheinmetallو  Patriaو  Nexter

Iveco وJankel Armouring وDaimler. وقد ضمت 

 Selex عرضتها Mastiff منطقة املعدات الربية مركب��ة

ES، وPEROCC من قبل Pearson Engineering، و

.Streit Group من قبل Typhoon

النظم غري املأهولة
قدم��ت واجهة النظ��م غر املأهولة م��رة أخرى عروضاً 

لطائرات ب��دون طيار ومركبات برية غ��ر مأهولة. وقد 

 Insitu ش��ملت ال��رشكات العارض��ة يف املعرض رشك��ة

Inc. حي��ث عرضت أح��دث منتج��ات ScanEagle و

ورشك��ة   ،Recon Roboticsو  ،Integrator UAS

DST Control الت��ي عرض��ت مستش��عرات األش��عة 

تح��ت الحمراء الدقيقة التي تم تطويرها باالش��راك مع 

Oculus Systems، وهن��اك أح��دث منص��ات إط��الق 

 QinetiQ Cutlassالقناب��ل من نورث��روب جروم��ان و

أتاح املعرض الفرصة 
ملمثلني من القوات 

املسلحة من كل 
دول العامل لإلطالع 

على أحدث الصناعات 
الدفاعية

مروحية البحرية امللكية الربيطانية AW101 معروضات رشكة كاسيديان البحرية 
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.and Dragonrunner

وقد اجتذبت واجهة عرض النظم غر املأهولة اهتامماً 

كبراً من وس��ائل اإلع��الم عىل الصعي��د العاملي، ومتت 

مشاهدتها من عدد ضخم من زوار املعرض. كام استطاع 

ال��زوار مش��اهدة القوات وه��ي تس��تجيب لتهديدات 

مختلف��ة، باس��تخدام النظم غ��ر املأهولة لالس��تجابة 

للموقف والسيطرة عليه يف هذه البيئة الفريدة.

منطقة اإلغاثة اإلنسانية والكوارث
عكس��ت منطقة اإلغاثة اإلنسانية والكوارث االحتياجات 

املتزايدة من الكادر الطبي داخل القوات املس��لحة. وقد 

عرض��ت هذه املنطق��ة أحدث املعدات م��ن مجموعة 

متنوعة من العارضني الجدد ش��ملت: نظم إنقاذ الحياة 

 RDT وتقنيات التشخيص عن بعد Lifesaver Systems

ونظم س��المة امل��رىض Safe Patient Systems ورشكة 

Prometheus Medical. وق��د عال��ج برنامج الحلقات 

الدراس��ية واإليج��از املتخصص��ة موضوع��ات راهن��ة، 

مث��ل: تعاون حلف ش��امل األطليس (النات��و)، والحامية 

من أس��لحة الدمار الش��امل (الكيميائي��ة والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووي��ة)، واملحافظة ع��ىل لياقة القوات 

املس��لحة، وإع��ادة التأهي��ل الناجحة،  ورعاي��ة ما قبل 

 Platinum 5 املستشفى، والتطورات يف العناية بإصابات

Trauma، واالبتكارات الرئيس��ية املستمدة من األبحاث 

العسكرية الحديثة.

رشكة Thales تعرض أنظمة جديدة
أطلق��ت Thales UK نظام��اً جدي��داً خفي��ف ال��وزن 

متع��دد الوظائف لالس��تطالع وتحدي��د موقع األهداف 

باس��م SOPHIE Lite، وه��و بوزن��ه املتمي��ز يف نوعه 

والعم��يل متام��اً البال��غ 1,6 كل��ج فقط ميك��ن نرشه يف 

مختلف السيناريوهات العملياتية من قبل املستخدمني 

العس��كريني واملدنيني عىل حد س��واء. وميتل��ك النظام 

الجديد املدمج للغاية مجموعة من الحساسات املدمجة 

متام��اً، مب��ا يف ذلك جه��از التصوير الح��راري غر املربد، 

وحس��اس يعمل باألش��عة تحت الحمراء القريبة ومزود 

بشاش��ة تلفزيونية، وجهاز قياس املس��افة ع��ايل األداء 

يعمل بأش��عة اللي��زر ومأمون بالنس��بة للعني، وبوصلة 

.GPS ًرقمية، ونظام تحديد املواقع عامليا

وتش��مل وظائف SOPHIE Lite العملياتية حامية 

الق��وات، والرصد األمام��ي، واملراقبة الجوي��ة األمامية، 

واملراقب��ة الرسي��ة، وحامي��ة املمتلكات وأم��ن الوطن. 

 Thales  أحدث إضافة إىل أرسة SOPHIE Lite وتعت��رب

من آالت تصوير SOPHIE املجربة يف القتال، التي توفر 

جميعاً أكرب مجموعة م��ن القدرات لتلبية أية متطلبات 

عملياتية للمراقبة املحمولة يدوياً والتس��ديد لألهداف. 

وهناك اآلالف من آالت تصوير Sophie قيد االس��تعامل 

لدى القوات املس��لحة، مبا فيها الجيش الربيطاين، وفرق 

األمن يف أنحاء العامل.

وهناك أيض��اً نظام TACTICOS ب��ني املعروضات، 

وه��و يعترب أفضل نظام إلدارة املع��ارك واملهام البحرية، 

وذو مقايي��س مفتوح��ة وع��دد ضخم م��ن التطبيقات 

 TACTICOS البينية لألجهزة التابعة. وقد ش��هد نظام

اآلن مزيداً من التحس��ينات ويلبي احتياجات أي وكالة 

أمن بحرية أو حرس س��واحل أو بحري��ة. وقد صممت 

Thales مجموع��ة TACTICOS لتك��ون أفضل نظام 

إلدارة املعارك من حيث الكفاءة وبقدرات MSO  عالية 

األداء، ومدمجة متاماً يف نظام واحد.

Caracal مسدسات
 Caracal ش��هد املعرض مش��اركة رشكة كاراكال الدولية

International - وهي رشكة تصنيع لألس��لحة الصغرة، 

مقرها يف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وهي رشكة 

تابعة لت��وازن القابضة الراعي ال��دويل ملعرض املعدات 

الدفاعي��ة واألمنية الدويل DSEi. وق��د عرضت الرشكة 

منتجاتها من املسدسات يف قسم رشكة كاراكال من جناح 

اإلم��ارات العربية املتحدة، وهذه امل��رة األوىل التي يتم 

عرض هذه األسلحة فيها دولياً.

 CP663 من بني مس��ديس كاراكال الجديدي��ن يعترب

مسدساً مزدوج حركة الزناد، وهو مصمم لالستخدام من 

قبل القوات الخاصة ولالس��تخدامات الرياضية، وهو من 

عيار 9×19 ومزود مبخزن دائري س��عة 18 طلقة. ويعترب 

 CP663 نس��خة هجومية من مسدس CP664 مسدس

باس��تخدام مبدأ مس��امر اإلطالق بدالً م��ن الزناد. وهو 

 CP664 متوافر بعيار 9×19 مم أو 9×21 مم، ومسدس

م��زود مبخ��زن دائري س��عة 15 طلقة. وكال املسدس��ني 

املصممني واملطوري��ن واملصنوعني يف أبوظبي متوافرين 

بأحجام كاملة ومدمجة، ويحوي كل منهام زناداً مزدوج 

الحرك��ة، وس��بطانة دوارة تقف��ل، ورؤية خلفي��ة قابلة 

للتعديل أفقياً ورأسياً، وإطار فوالذي لإلمساك.

استقطب املعرض 
أكرث من 30 ألف زائر 

من خمتلف أنحاء 
العامل باإلضافة إىل 

العديد من الزوار من 
كبار الشخصيات

Thales SophieLite النظام

XM 25 - ATKاملسدس 

معارض ومؤتمرات
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TITUS تعرض املركبة Nexter 
عرضت رشكة Nexter مركبة نقل مش��اة مدرعة جديدة 

متاماً (نظام نقل وخدمة مش��اة تكتييك). وهي مصممة 

للتصدير كمركبة مدمجة ورش��يقة باس��تخدام مكونات 

تجارية جاهزة للبيع لتقليل تكاليف االمتالك والتشغيل.

يبل��غ وزنه��ا وهي فارغ��ة 17 طن م��ري يبلغ وزنها 

اإلج��اميل 27 طن، وبالتايل فهي مصممة أساس��اً بحيث 

تتس��ع لجامعة من 10 أفراد، وقائد وطاقم تش��غيل من 

اثنني. ولها هيكل فوالذي عىل ش��كل V، وسالل خفيفة 

الوزن للحمولة مثبتة أسفل الهيكل.

وق��د تم تصميم محرك عجلة القي��ادة مبحرك أمامي 

ونظ��ام تعليق بالتعاون مع رشكة تاترا، والعربة مصممة 

ع��ىل أس��اس 6×6 ولكنها تعم��ل ب� 6×4 ع��ىل الطرق 

الرئيس��ية، وكال العجالت األمامية والخلفية هي عجالت 

قيادة، وهذا رضوري؛ ألن املجموعة الثانية من العجالت 

مركب��ة عن��د املنتص��ف، ولكنها أيض��اً تقلل م��ن دائرة 

الدوران إىل نحو 12 مراً.

Finmeccanica رشكة
ش��اركت رشكة Finmeccanica، ممثلة برشكاتها التابعة 

 ،OTO Melaraو Selex ESو AgustaWestland :له��ا

 DSEi يف مع��رض املع��دات الدفاعية واألمنية ال��دويل

2013. وق��د عرض��ت AgustaWestland مروحي��ات 

متطورة موجودة يف الخدمة ل��دى البحرية امللكية هي 

 .AW101 Merlin Mk.2و AW159 Lynx Wildcat

ويذك��ر أن هن��اك طلب��اً عىل 62 مروحي��ة AW159 يف 

اململكة املتحدة ضمن تشكيلة متنوعة للجيش الربيطاين 

والبحري��ة امللكي��ة، مع 8 طائ��رات مصمم��ة للبحرية 

بجمهورية كوريا، وهذه املروحية من جيل جديد يعتمد 

.Lynx تصميمه عىل مروحية

وق��د تم ترس��ية عقد عىل رشك��ة Selex ES من قبل 

Lockheed Martin UK – Ampthill آلالت تصوي��ر 

تحدي��د املواقع ملرحل��ة التجرب��ة لتحس��ينات املركبة 

القتالية للجيش الربيطاين.

Patria مفهوم املركبة الجديدة لرشكة
أطلق��ت رشكة باتري��ا مركبة مدرعة مدولب��ة ممتازة يف 

معرض DSEi 2013. ويعتم��د تصميم املركبة الجديدة 

 Patria ع��ىل الخ��ربات والحلول املجرب��ة املبنية ع��ىل

AMV، التي كانت رائدة ال تضاهى يف س��وق املركبات 

املدرع��ة 8×8 خالل الس��نوات العرش املاضية، حيث تم 

التعاقد ع��ىل رشاء 1400 مركبة منها، ت��م اختيارها من 

قبل س��بع دول مختلفة، وثبت أداؤها يف املعارك يف بيئة 

مهام حقيقية.

ويتميز مفه��وم املركبة الجدي��دة بالعديد من املزايا 

الفريدة، مثل امتالكها بنية مركبة معيارية تسمح بسهولة 

التكيف مع مختلف الوظائف، وت��زود املركبة بإمكانية 

توس��ع ذايت حس��ب احتياج��ات العمالء املس��تقبلية. 

فحمولته��ا البالغة 13 طن م��ن وزنها اإلجاميل البالغ 30 

طن يوفر ق��درة عىل حمل الحمول��ة املطلوبة دون أن 

يؤثر ذلك عىل قابلية الحركة يف األماكن الوعرة. إن حلول 

الحامية املعيارية القابلة للتكيف تعالج األخطار، وميكن 

أيضاً رفع كفاءتها بسهولة يف املستقبل. إنها منصة مثالية 

لنظم األسلحة حتى عيار 120 مم، مبا يف ذلك أيضاً نظام 

الهاون طراز Patria Nemo وعيار 120 مم.

Oshkosh من صنع L-ATV مركبة
ت��م ع��رض مركب��ة L-ATV التكتيكية القتالي��ة لكافة 

  .DSEi 2013 التضاريس ألول م��رة يف أوروبا يف معرض

وقد تم تصمي��م مركبة L-ATV خصيصاً للتش��غيل يف 

مي��دان املعركة ضمن مجموعة واس��عة من التهديدات 

والتضاريس. وتوفر املركبة مس��تويات غر مسبوقة من 

الحامي��ة ومرونة الحركة يف املناطق الوعرة للس��ر حتى 

يف أصعب البيئات.

وتعود مرونة الحركة الفائقة ملركبة L-ATV إىل نظام 

 .Oshkosh من صنع TAK-4i التعلي��ق الذيك من طراز

ويتسع نظام TAK-4i بنجاح نظام TAK-4® املجرب يف 

توفر أكر من 50 سنتيمراً من حركة العجالت املستقلة، 

بزيادة 25 باملئة عىل املركبات املوجودة يف امليدان حالياً. 

ويس��هم نظام  TAK-4i يف متك��ني مركبة L-ATV من 

نقل القدرة إىل العجالت املالمسة لألرض إلعطاء إمكانية 

التحكم والقدرة عىل املناورة يف التضاريس الخطرة.

Rohde & Schwarz رشكة
كان أبرز م��ا يف قس��م Rohde & Schwarz هو راديو 

R&S SDTR التكتي��يك املحدد الربامج، وهو اآلن مزود 

بوح��دة تحكم خارجية. ويعترب راديو R&S SDTR أول 

عض��و يف جيل جديد من أجهزة الراديو املحددة الربامج، 

وقد تم إطالقه يف ديسمرب 2012 وتم تحسينه الستخدامه 

يف املركب��ات والتطبيقات نصف املتحرك��ة. وكذلك فإن 

R&S SDTR، باإلضافة إىل الش��كل العريض املوجة ذو 

نسبة عالية لتدفق البيانات HDR-WB R&S، مخصص 

للش��بكات املتحركة، يعترب مؤه��الً لربوتوكول اإلنرنت، 

وميكن دمجه بس��هولة وسالس��ة يف ش��بكات بروتوكول 

اإلنرنت القامئ��ة. ويع��د R&S SDTR منصة مفتوحة 

مبنية عىل مقياس هندس��ة االتصاالت الربمجية، وميكن 

وصل كل من أش��كال املوجات املوحدة قياسياً والخاصة 

بجه��از الرادي��و، األمر الذي يس��هم يف متكني التش��غيل 

املتب��ادل مع قوات الحلفاء حس��ب الحاجة أثناء املهام. 

وتوفر وح��دة التحكم الخارجي املتواف��رة اآلن تصميامً 

AMPV املركبة
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صديقاً للمستخدم، وميكن استخدامها للتحكم عىل جهاز 

الراديو حتى عرب املسافات البعيدة.

Diehl رشكة
اململوك��ة   Australian Munitions رشك��ة  وقع��ت 

لرشكة Thales ورشك��ة Diehl األملاني��ة اتفاقاً للتطوير 

املش��رك لبديل الذخائر غر الحساس��ة للقنبلة اليدوية 

املتشظية األس��رالية املوجودة قيد االستخدام. والذخائر 

غر الحساس��ة مصممة للتفجر عن��د قذفها عىل الهدف 

فقط، ولن تنفجر نتيجة صدمات ميكانيكية أو حريق أو 

صدمة من شظايا قنبلة.

Cassidian من رشكة TouchLab مخترب
 TouchLab يف مختربها Cassidian عرضت كاس��يديان

بع��ض الس��يناريوهات الجدي��دة التي ش��ملت أوضاعاً 

مختلف��ة الت��ي قد تواج��ه عمالئها، وذل��ك بعرضها (يف 

بيئ��ة تفاعلي��ة) لحلوله��ا املبتك��رة الفري��دة الت��ي تم 

تطويرها ملواجهة التحديات املستقبلية. وقد استخدمت 

كاس��يديان Cassidian منطق��ة TouchLab التفاعلية 

لعرض الجوانب الرئيس��ية للدفاع عرب اإلنرنت ضد آخر 

موج��ة من أع��امل الهجوم عرب اإلنرنت. وتش��مل هذه 

اس��تخدام الحلول التش��فرية، وبوابات التب��ادل اآلمن، 

ومراكز العمليات األمنية. وقد عرضت كاس��يديان عقدة 

بروتوكول اإلنرنت املتنقل كمثال عىل األبحاث الجديدة 

التي ستس��هم يف تحس��ني قدرة القوات املسلحة وقوات 

االس��تجابة يف الطوارئ عىل االتصال  باس��تخدام الصوت 

والبيان��ات والص��ورة يف س��يناريوهات محاربة اإلرهاب 

أو م��ا بعد الك��وارث الطبيعية. وقد ف��ازت التكنولوجيا 

ه��ذه بجائزة IET لالبتكار عام 2012 يف فئة االتصاالت. 

فف��ي أوق��ات ذروة الحركة أو حاالت الطق��س العنيفة 

ميكن أن تصاب الش��بكات باالزدحام، بحيث تقيد تدفق 

حركة املرور والعمليات املعيقة، فتأخذ عقدة بروتوكول 

اإلنرن��ت املتنقلة نظرة ش��املة عىل الطرق من املرس��ل 

إىل الجمه��ور اثن��اء دراس��ة األح��وال الخارجية وحجم 

ملف الرس��ائل واألولويات ومس��توى األم��ن. ثم تختار 

عقدة بروتوكول اإلنرن��ت املتنقلة أفضل الطرق. وميكن 

للمس��تخدمني أن يكونوا واثقني من أن رس��الة س��تصل 

إىل جمهوره��ا املقصود بغ��ض النظر عن حجم امللف أو 

السيناريو.

نظ��ام املالح��ة BlueNaute™ م��ن رشك��ة 
Sagem

عرض��ت رشكة Sagem من مجموع��ة Safran مجموعة 

واس��عة م��ن الحل��ول املبتك��رة لتلبية أك��ر املتطلبات 

إلحاح��اً للق��وات الجوي��ة والربية والبحري��ة من حيث 

املعلومات االس��تخباراتية واملراقبة والحامية واالش��تباك 

والرضبات الدقيقة واملع��ارك الالمتامثلة. وقد ركز جناح 

 Thales أطلقت
UK نظامًا جديدًا 

خفيف الوزن 
متعدد الوظائف 

لالستطالع وحتديد 
موقع األهداف باسم 

SOPHIE Lite

معارض ومؤتمرات
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Sagem ع��ىل عدة مج��االت مختلفة: املالح��ة، والنظم 

البري��ة اإللكروني��ة  optronic للمركب��ات املدرعة، 

والس��فن الحربية، ونظ��م املقاتالت الحربي��ة املدمجة، 

ونظم الطائرات ب��دون طيار التكتيكية املحمولة، ونظم 

البحث ع��ن الصواريخ. ويعتمد تصميم النظام املرجعي 

 Sagem’s BlueNaute ألس��لوب وعنونة نظام املالح��ة

من صنع Sagem ونظ��ام املالحة األريض Epsilon عىل 

البوصالت الجروس��كوبية الرنانة نصف الكروية. ويعترب 

BlueNauteTM  نظام��اً مرجعي��اً جدي��داً لألس��لوب 

والعنون��ة مصم��امً للمالحة عىل منت الس��فن التجارية. 

وقد اس��تخدمت Sagem هذه التقنية املتقدمة نفسها 

يف تطوير نظام املالحة األريض Epsilon 20 بحيث يلبي 

احتياج��ات املالح��ة ملركبات اللوجس��تيات واملعلومات 

الجغرافية واالتصاالت الفضائية. وهذه البوصلة مسجلة 

ب��راءة اخراعها لرشكة Sagem، وتوفر حالً مالحياً يجمع 

بني األداء واملوثوقية يف حزمة مدمجة.

وقد ت��م اختيار منتج��ات Sagem من قبل عدد من 

برامج الدفاع الكربى يف أنحاء العامل بسبب أدائه املتميز، 

مث��ل: مقاتل��ة راف��ال Rafale، ومروحي��ات NH90 و

Caracal وتايجر Tiger، وبرنامج تحديث جنود املشاة، 

 ،Leclerc, VBCI, BMP2, BMP3 واملركب��ات القتالية

ونظ��م الطائرات بدون طي��ار التكتيكي��ة. وتعترب نظم 

Sagem البرية-اإللكرونية واملالحية أيضاً عنارص مهمة 

جداً للبحريات يف العر الحارض، حيث يتم استخدامها 

 Barracuda, Scorpène, Collins, الغواص��ات  يف 

 Canberra class وغرها، وحام��الت الطائرات ،U209

 Mistral ألس��راليا، وس��فينة الهجوم الربمائي��ة LHD

 Anzacو FREMM, Horizon وفرقاطات ،class BPC

frigates وطرادات بينونة وس��فن الدورية يف املحيطات 

.Adroit

 Bowman radio جهاز
 General Dynamics مت��ت ترس��ية عقد ع��ىل رشك��ة

بقيمة 45 مليون جنيه اس��رليني لنظام الالسليك باومان 

ألجل الق��وات املس��لحة، وذلك من قب��ل وزارة الدفاع 

 Bowman ويعترب .DSEi 2013 الربيطانية أثناء معرض

نظام��اً رقمياً آمناً للصوت والبيانات، يس��مح للجنود يف 

الخط��وط األمامية باالتصال م��ع زمالئهم وقادتهم عىل 

األرض أو يف البحر أو يف الجو. كام أنه يلعب دوراً حيوياً 

يف أفغانس��تان، حي��ث مينح القوات معرف��ة أفضل بأية 

أوضاع للعمليات.

DSEi 2015 معرض
س��تكون النس��خة التالية من معرض املعدات الدفاعية 

واألمنية ال��دويل DSEi يف ع��ام 2015. وق��د ق��ام عدد 

كب��ر من عاريض عام 2013 بحجز أماكن لهم يف املعرض 

القادم•

كان أبرز ما يف قسم 
 Rohde & Schwarz

 R&S هو راديو
SDTR التكتيكي 

احملدد الربامج

جناح اإلمارات يف املعرض
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Ka-52 Alligator إلنتاج املروحية الهجومية  Sagemو  Kamov انضمام
ضم��ت رشكت��ا Kamov و Sagem جهوده��ا املتكامل��ة يف مجال 

الخ��رات التقنية والصناعية لتطوير نس��خة محس��نة من املروحية 

الهجومي��ة Kamov-52 Alligator، تلبي املتطلبات التي اش��رطتها 

عدة دول.

وقد بدأت كل م��ن الرشكتني Sagem وKamov  العمل معاً منذ 

ع��ام 2011، به��دف تقديم عدة حل��ول تطوير، مب��ا يف ذلك الدمج 

 Sagem Optronic وال سيا معدات ،Kamov والتكامل، ملروحيات

ونظ��م املالحة بالقصور الذايت ط��راز LINS 100، وتخطط الرشكتان 

للب��دء يف دمج نظام Optronic جديد يف بداية عام 2014، وس��وف 

يدع��م العرض املش��رك للرشكتني في��ا يتعل��ق باملروحيات الهدف 

االسراتيجي لرشكة Sagem املتمثل يف إقامة رشاكات صناعية طويلة 

األجل مع رشكات روسية رائدة.

وبهذا التعاون سوف تس��اهم Sagem بخرتها التي اكتسبتها من 

نظ��ام Strix Optronic Sight الخ��اص باملراقبة، والذي تم بالفعل 

إنتاجه ألج��ل املروحية القتالية الفرنس��ية-األملانية Tiger. ومبا أنها 

توفر قدرات ليلية / نهارية كاملة، فقد س��اهمت يف نجاح العمليات 

العسكرية للقوات املسلحة الفرنسية يف عدة مسارح عمليات، مبا يف 

ذلك عملية سريفال يف مايل يف وقت سابق من هذا العام.

SatSleeve الرثيا تكشف النقاب عن قمرها الصناعي اجلديد

Kamov-52 Alligator املروحية الهجومية

رسائل الريد اإللكروين )اإلمييالت(، إضافة إىل الوسائط 

االجتاعية الشعبية وتطبيقات إرسال الرسائل الفورية، 

مثل فيس بوك، ولينكد إن، وتوير، وواتس أب، وغريها. 

وبإمكان مستخدمي Thuraya SatSleeve اآلن إرسال 

أحدث األخبار، والتحدث من خالل تطبيقات الرس��ائل 

النصي��ة م��ع املتصلني معهم، وكذلك إرس��ال واس��تالم 

إميي��الت من معظ��م املواقع النائية. وميكن اس��تخدام 

قامت رشكة الرثيا لالتصاالت، املش��غل الرائد لخدمات 

الجوال عر األقار الصناعية، بإطالق نسخة جديدة من 

قمر الرثي��ا Thuraya SatSleeve، وه��و املحول األول 

والوحيد لجهاز آيفون م��ن خالل األقار الصناعية، وال 

يسمح اإلصدار الجديد للمس��تخدمني بإجراء مكاملات 

هاتفية وإرس��ال رس��ائل نصية عن طريق شبكة الرثيا 

الفضائية فحس��ب، ب��ل ميكّنهم أيضاً م��ن الوصول إىل 

الجهاز عر ش��بكة أق��ار الرثيا الواس��عة النطاق التي 

تغطي أكرث من 140 دولة.

وقد رصح سامر حالوي، الرئيس التنفيذي لرشكة الرثيا 

قائالً: "إن اإلصدار الجديد من سات سليف الذي يتضمن 

البيان��ات اآلن يؤكد التزامنا بتقدي��م منتجات الجواالت 

املبتكرة، ويعمد املس��تخدمون اآلن بش��كل متزايد عىل 

هواتفهم الذكي��ة للمحافظة عىل االتص��ال، وإننا نؤمن 

بقوة برضورة اإلصغ��اء إليهم وتلبي��ة احتياجاتهم أثناء 

تطويرنا ملنتجات جواالت تنسجم مع احتياجاتهم".

إن Thuraya SatSleeve ميّك��ن املس��تخدمني م��ن 

االس��تمتاع بتغطية واس��عة يف معظم البيئ��ات النائية 

الت��ي ال يت��م خدمته��ا أو يوج��د نق��ص يف خدمته��ا 

 SatSleeve بواسطة الش��بكات األرضية، ويشمل عمالء

املس��تخدمني م��ن الرشكات، ومؤسس��ات م��ن جميع 

الصناعات، واملستكشفني، ومتس��لقي الجبال، وغريهم 

 SatSleeve من الهواة خارج بيوتهم. وميكن اس��تخدام

ع��ر ش��بكة الرثيا، إما ببطاق��ة  SIMالرثي��ا أو ببطاقة 

 GSM نظامية متوافرة لدى 356 مش��غل GSM SIM

يف أك��رث من 160 دولة ع��ر العامل، األم��ر الذي يجعل 

Thuraya SatSleeve يف غاية املرونة من خالل قدرتها 

عىل التالؤم مع احتياجات املستخدمني الفردية.
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 Vysokotochnye Kompleksy وSafran توقعان اتفاقًا ملشرتيات 
أجهزة التصوير احلراري

وقعت رشكة أبوظبي االس��تثارية لألنظمة الذاتية »أدايس« اململوكة لتوازن القابضة 

واملتخصصة يف توفري األنظمة الذاتية لالس��تخدامات الجوية واألرضية والبحرية عقداً 

مدته خمس س��نوات مع رشكة إيكاروس ترينينج سيستمز الريطانية وذلك للتطوير 

والتسويق املشرك للمنتجات. تأيت االتفاقية مبثابة تتويج للتعاون القائم بني الرشكتني 

من��ذ العام 2011 الذي يركز ح��ول تطوير وتكامل أنظمة املناطي��د الهوائية لعمالء 

أدايس. وينتظ��ر أن تعمل الرشكتان مبوجب االتفاقية عىل تطوير وتس��ويق منتجات 

جديدة، وأك��د عيل اليافعي الرئيس التنفي��ذي ألدايس أن التعاون بني أدايس كمطور 

ألنظم��ة املناطيد وإيكاروس كمنتج ألغلف��ة املناطيد يوضح مدى الفرص الهائلة أمام 

الطرفني لتوسيع هذا التعاون مستقبالً ويعر عن تطلعها املشرك نحو توفري منتجات 

غاية يف الجودة لعمالئها. 

من جانبه، أش��اد س��تيوارت هايكوك العضو املنتدب لرشكة إي��كاروس باالتفاقية 

املوقعة مع أدايس، مش��رياً إىل أنها تدعم اس��راتيجية الرشكة إلقامة رشاكات مع أكر 

الرشكات يف املنطقة.

اتفاقية بني »أداسي« وشركة بريطانية لتطوير وتسويق أنظمة املناطيد

متت ترس��ية عقد عىل Cobham من قبل 

الجيش األمرييك بقيمة تصل إىل 7.1 ماليني 

دوالر لتجديد ورفع كفاءة وحدات تحضري 

النروج��ني الخامل ملروحي��ة أباتيش طراز 

.AH-64

وقد ف��ازت Cobham يف س��بتمر 2012 

بعقد توريد غري محدود بقيمة نحو 15 مليون 

دوالر لتصني��ع وح��دات تحض��ري النروجني 

الخام��ل م��ن ط��راز OBIGGS ملروحي��ات 

أبات��يش طراز AH-64، حي��ث تقوم وحدات 

OBIGGS ب��أداء دور نظام س��المة الطائرة 

الحيوي من خالل تبدي��ل بخار خزان الوقود 

بغاز النروج��ني الخامل، األمر الذي يقلل من 

خطر االنفجار. وقد تم تسليم أكرث من 1,500 

مروحي��ة أباتيش مجه��زة بوح��دات تحضري 

النروج��ني الخام��ل Cobham NIUs ع��ىل 

النطاق العاملي.

 Cobham Life رشك��ة  رئي��س  يق��ول 

Support، كي��يل كوفيل��د: "تعكس ترس��ية 

هذا العق��د عقوداً من الخرة التي ال تضاهى 

لدى Cobham يف مج��ال التصميم والتوريد 

والدع��م ألنظم��ة تحض��ري خزان��ات الوقود 

الخامل، ويراوح ذلك من إصالح الخزانات إىل 

إعداد وتدري��ب العمالء عىل الصيانة الكاملة 

للمنتجات يف منشآتهم نفسها".

وتع��د رشك��ة Cobham رائ��دة عاملياً يف 

مج��ال تقديم الحلول الس��تخدامات وحدات 

OBIGGS العس��كرية منذ ع��ام 1985 ألكرث 

م��ن 2,400 طائ��رة عاملة اآلن، وت��راوح ما 

بني املروحيات العس��كرية، وطائ��رات النقل 

العس��كرية مثل C-17 Globe Master، إىل 

 Boeing الطائرات التجاري��ة واإلقليمية مثل

نظ��م  س��جلت  وق��د   ،787 Dreamliner

Cobham OBIGGS أكرث من س��ت ماليني 

س��اعة طريان إج��االً، مبا يف ذل��ك 12 عميالً 

دولياً، وبإم��كان Cobham تصميم مجموعة 

معيارية من وح��دات OBIGGS لتتالءم مع 

عدد كبري من التطبيقات.

 Vysokotochnye رشك��ة  م��ن  كل  قام��ت 

Kompleksy )للنظ��م العالي��ة الدقة(، وهي رشكة 

 ،Rostec State Corporation تابع���ة لرشك������ة

وSafran بتوقي��ع مذكرة تفاه��م، وذلك يف معرض 

ماكس MAKS للطريان.

وق��د وقع املذك��رة الرئي��س واملدي��ر التنفيذي 

لرشكة Safran الس��يد جان ب��ول هريمتان، واملدير 

 Vysokotochnye Kompleksy التنفيذي لرشك��ة

السيد الكساندر دنيس��وف. وتؤكد مذكرة التفاهم 

 NPO Vysokotochnye Kompleksy هذه ثق��ة

بأجه��زة التصوير الحرارية العالي��ة األداء من صنع 

 ،)Safran إح��دى رشكات مجموعة( Sagem رشكة

كا تضمن مزيداً من أوامر الرشاء ألجهزة التصوير 

الحرارية بدءاً من خريف هذا العام.

 NPOو  Safran ب��ني  الرشاك��ة  تعت��ر 

Vysokotochnye Kompleksy مث��رة أك��رث م��ن 

عرشة أعوام من التعاون بني اثنتني من رشكاتها وها 

Instrument Design Bureau :KBPو  Sagem

حيث اس��تفادا من مهاراته��ا وتقنياتها املتميزة 

واملتكاملة. وقد أدت الحلول التنافسية للغاية التي 

قدمتها KBP وSagem إىل عدد من عمليات الفوز 

باألعال يف روس��يا والسوق الدولية عىل حد سواء، 

كا نت��ج عنها أيضاً عدة فرص عكس��ت اإلمكانات 

القوية لرشاكتها.

AH-64 أباتيش طراز

شركة Cobham توقع عقد مع اجليش 
األمريكي بقيمة 7.1 ماليني دوالر
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 Russian Helicopters تفوز بجائزة األجنحة الذهبية يف معرض ماكس 2013
يدير منظمو معرض ماكس الدويل للطريان MAKS 2013 مسابقة 

األجنحة الذهبية The Golden Wings احتفاالً بأحدث التطورات 

يف تكنولوجيا الطريان وجهود األعال والتس��ويق املتميزة من قبل 

املشاركني يف معرض ماكس 2013.

وق��د قامت Russian Helicopters هذا العام بعرض مجموعة 

 Ka-62 كامل��ة من الن��اذج الجديدة، مب��ا فيها أح��دث مروحية

ومروحي��ة Mi-38 املتعددة املهام، وتعتر هذه املروحيات الناذج 

األكرث توقعاً يف صناعة الطريان الروس��ية، وقد تم ترش��يحها كمنتج 

واعد جديد، وقد متت الرسية عىل Russian Helicopters لعرضها 

.Mi-38و Ka-62  مروحياتها من الطرازين

أثناء حف��ل جوائ��ز Golden Wings يف ماك��س 2013، فازت 

Russian Helicopters بجائزة وبشهادة موقعة من وزير الصناعة 

والتجارة دني��س ماتوروف، الذي يرأس أيض��اً لجنة تنظيم معرض 

ماكس 2013.

تعت��ر Ka-62 أول مروحية روس��ية تم صنعها بتعاون وثيق مع 

رشكاء دولي��ني، وقد قامت Russian Helicopters بعرض النموذج 

األويل للمروحي��ة ألول م��رة يف ماكس 2013، ووقع��ت أيضاً عقداً 

.Vertical de Aviación لرشكة Ka-62 لتوريد 5 مروحيات

وتعت��ر Mi-38 مروحية نقل ركاب متعددة املهام جديدة، ففي 

عام 2012 حق��ق النموذج األصيل الثاين ملروحية Mi-38 خمس��ة 

أرقام قياس��ية عاملية جديدة تم تس��جيلها رس��مياً م��ن قبل اتحاد 

الرياضات الجوية العاملي يف مارس 2013، ويف ماكس 2013 شاركت 

Mi-38 يف عروض الطريان، وش��كلت أيضاً جزءاً من العرض الثابت 

.Russian Helicopters لرشكة

Ka-62 املروحية

ترسية أول عقد على رايثيون ألمن 
احلدود من قبل وكالة احلد من 

التهديدات الدفاعية
متت ترس��ية عقد ألمن الح��دود البحرية 

الفلبينية من قبل وكالة الحد من التهديدات 

الدفاعي��ة ع��ىل رشك��ة رايثي��ون، بقيمة 18 

مليون دوالر، ويعتر هذا أول عقد لرايثيون 

يتعلق بأمن الحدود يف جنوب رشق آسيا.

ينص العقد األسايس ومدته عامان عىل أن 

تقوم رايثيون بتصمي��م وتنفيذ مركز مراقبة 

السواحل الوطنية، وتنسيق البيانات املساند 

من مختلف الوكاالت ودمجها يف مركز مراقبة 

الس��واحل الوطنية، وتأمني حي��ازة وتركيب 

والتدريب عىل نظ��ام تعريف آيل واتصاالت 

الس��لكية لحكومة الفلبني، وقد متت ترس��ية 

العق��د يف يوليو 2013 وس��وف ينتهي يف 31 

يوليو 2015.

وق��د رصح دافي��د أبي��ل، مدي��ر حلول 

املراقب��ة والنطاقات والبني��ة التحتية ألعال 

االس��تخبارات واملعلومات والخدمات لرشكة 

رايثي��ون، بقول��ه: "يس��هم عق��د الفلبني يف 

توس��عة نط��اق حلول أم��ن الح��دود لدى 

رايثي��ون إىل جن��وب رشق آس��يا، ويؤكد أن 

حلولنا التنس��يقية، وريادتنا يف إدارة الرامج، 

وخراتنا الدولية، تعت��ر عالية القيمة ونحن 

نوس��ع دعمن��ا لعمالئنا حول الع��امل، وبهذا 

العق��د تواص��ل رايثي��ون دوره��ا يف تقديم 

الخدمات والحلول الحساس��ة ملساعدة دول 

أخرى عىل ردع واكتش��اف واعراض األسلحة 

وامل��واد غري القانونية التي ميكن أن تس��بب 

األذى للمواطنني".

 AgustaWestland توقع 
اتفاقًا بقيمة نحو 170 مليونًا

Sino- عن توقيع اتف��اق توزيع مع AgustaWestland أعلن��ت

US Intercontinental Helicopter Investment Co. Ltd أثن��اء 

معرض الصني الدويل للمروحيات، ويتضمن االتفاق أيضاً توفري عرشين 

مروحية من ط��رازات مختلفة تضم AW119Ke، وGrandNew، و

AW169، وAW139، وAW189. وتق��در قيم��ة الطلبية بنحو 170 

مليون يورو، وس��وف تلبي هذه الطائ��رات مجموعة من متطلبات 

املهام، مبا فيها مهام نقل كبار الشخصيات.

 GrandNew ويس��هم هذا االتفاق أيضاً يف تعزيز حضور طرازي

وAW139 يف الص��ني، ويؤذن بدخول فئ��ة AgustaWestland عامل 

 AW189و AW169 مروحي��ات الجي��ل الجديد، بإضاف��ة ط��رازي

 AgustaWestland املتطوري��ن، قبل توقيع هذا العقد األخري كانت

ق��د باعت أكرث من 40 مروحي��ة يف الصني ألداء عدد كبري من املهام، 

مب��ا يف ذل��ك نقل الركاب وكبار الش��خصيات، واإلغاث��ة يف الكوارث، 

ومكافحة الحرائق، والدوريات البحرية.
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متت ترسية عقد بقيمة نحو 40 مليون يورو عىل رشكة 

 Finmeccanica إحدى رشكات مجموعة ،Selex ES

ال��رشق  دول  إح��دى  إىل   Falco النظ��ام  لتوري��د 

األوس��ط. ويش��مل االتفاق - الذي تم توقيعه  أثناء 

مع��رض DSEi بحضور جيوف��اين دي جينارو، رئيس 

Finmeccanica – أنش��طة دعم التشغيل والصيانة 

للعميل ملدة 12 شهراً فرة تنفيذ العقد. 

وق��د رصح كاي��و موس��وليني، رئي��س مكت��ب 

 Falco يف أبوظب��ي بقوله: "يعتر Finmeccanica

نظام��اً تكتيكي��اً غ��ري مأه��ول، مجرباً م��ن حيث 

التشغيل، لالرتفاعات املتوسطة، ومتوسط التحمل، 

لعملي��ات املراقبة الدفاعي��ة واألمنية، وهو مصمم 

لتزويد القيادة والسيطرة الشبكية بلمحة عامة عن 

الس��يناريو العمليايت والتس��ديد لألهداف يف الزمن 

الحقيقي.

ويعت��ر نظام Falco – الذي يتم تش��غيله حالياً 

من قب��ل مجموعة من العم��الء الدوليني يف أحوال 

مناخية وجغرافية متنوعة وقاس��ية – نظاماً ناضجاً 

ميكن دمجه بس��هولة ضمن البن��ى التحتية القامئة 

حالياً ل��إدارة الجوية، ويتم تس��ليمه لعمالئها مع 

خدمات مس��اندة عملياتية ولوجس��تية، مبا يف ذلك 

الطيارين وأجهزة االستش��عار، وتدريب املش��غلني 

امليكانيكي��ني، والدعم اللوجس��تي املتقدم، وأجهزة 

محاكاة املعركة املخترية.

الصناعي��ة  املجموع��ة   Finmeccanica تعت��ر 

الرئيس��ية يف إيطالي��ا، ورائدة يف مج��ال التكنولوجيا، 

وهي مصنفة بني أفضل مجموعات عرش عىل الصعيد 

العاملي يف قطاعات الطريان والدفاع واألمن.

شركة Selex ES تفوز بعقد 
بقيمة 40 مليون يورو لتوفري 

Falco UAV النظام

طائرة HÜRKUŞ تنجز رحلتها األوىل
قامت طائرة التدريب األس��ايس الركية HÜRKUŞ التي قامت رشكة TAI لتلبية احتياجات القوات املس��لحة 

من طائرات التدريب واالس��تطالع الهجومية املس��لحة الخفيفة – بطريانها األول بنجاح يف 29 أغسطس 2013 يف 

منطقة مباين رشكة TAI يف أنقرة.

انطلق��ت عملية اختبار طريان HÜRKUŞ بإذن من املديرية العامة للطريان املدين، وس��وف يتم إكال فرة 

.EASAو DGCA اختبار الطريان بشهادة النوع التي سيتم إصدارها بعد إمتام االختبار من قبل كل من

وق��د ارتفعت طائرة HÜRKUŞ أثناء طريانها إىل ارتفاع 9500 قدم، وأمتت طريانها بالس��يطرة عىل س��طوح 

الطريان، وقد هبطت بنجاح بعد رحلة اختبارية ملدة 33 دقيقة.

وق��د رصح طي��ار االختبارات برشكة TAI مراد أوزباال – الذي أنجز رحلة الطريان األوىل – إن إمكانية الس��يطرة 

ع��ىل الطائرة كانت أمراً متوقعاً. وقال أيضاً: "ش��عرت بقوة الطائرة بأدائها يف اإلق��الع املرتفع مبحركها البالغة قوته 

1600 حصان".

 Rheinmetall تفوز بعقد لذخرية الهاون 
بقيمة 50 مليون يورو

 Rheinmetall AG of Düsseldorf حجزت رشكة

طلبية كرى عىل ذخرية مدفعية الهاون، وقد تعاقد 

أح��د العم��الء يف منطقة الرشق الوس��ط وش��ال 

 Rheinmetall Denel Munition of أفريقيا مع

South Africa عىل توريد ذخرية لنظام هاون 120 

مم نق��ال، وتبلغ قيمة العقد نحو 50 مليون يورو، 

ويس��تمر عدة سنوات، وسيتم تنفيذه بالرشاكة مع 

رشكة محلية يف منطقة العمالء.

يبدأ تسليم الذخرية يف س��بتمر 2014، وتشمل 

الطلبية ع��رشات آالف طلقات ه��اون، حيث يتم 

تطويره��ا ملنظومة هاون نق��ال حديث عيار 120 

مم، يتمتع مبواصفات بالستية متكيفة خصيصاً مع 

وحدة مكافح��ة الحرائق املتقدمة، ويس��هم مدى 

الذخرية الذي يتج��اوز 8,000 مر وأداؤها املجرب 

يف املعركة يف إبراز دورها الرائد يف الس��وق، ومعه 

.Rheinmetall الزعامة التقنية لرشكة

يعت��ر العقد الص��ادر عن العميل م��ن منطقة 

الرشق األوسط وشال أفريقيا، والذي متت ترسيته 

للت��و، تتويجاً للتع��اون بني املش��اركني يف املرشوع 

من عامل املركبات واألس��لحة والذخرية، وتكنولوجيا 

مكافح��ة الحرائق. أضف إىل ذلك أن الطلبية تعتر 

تأيي��داً مهاً الس��تخدام ذخ��رية Rheinmetall يف 

نظام اله��اون النقال عيار 120 م��م وعالمة مهمة 

تب��رش مبزيد م��ن الطلبيات من عم��الء آخرين يف 

املنطقة املذكورة.

إثبات��اً  الطلبي��ة  يف   Rheinmetall ت��رى  كذل��ك 

الس��راتيجيتها يف التدويل، فوجودها يف منطقة الرشق 

األوسط وشال أفريقيا والدخول يف رشاكات اسراتيجية 

ميكن أن يس��اعد املجموعة التي تتخذ من دسلدورف 

مقراً لها عىل تعزيز سمعتها كرشيك موثوق.

شركـــة نورثــروب جرومــان توقـــع عقـدًا مــع البحريــة األمريكيــة 
لتوفيــر اللوجستيات

تلق��ت رشكة Northrop Grumman Corporation عقداً للوجس��تيات املبنية 

 Naval Supply Systems Command Weapon Systems ع��ىل األداء م��ن

Support ملتابعة دعمها املس��تمر ألس��طول البحرية األمريكي��ة لثالثة نظم عىل 

منت السفن.

مبوجب العقد ملدة عام واحد بقيمة ال تتجاوز 24.8 مليون دوالر، تقوم نورثروب 

جروم��ان بتوفري أدوات تجميع وإصالح قطع غي��ار Ring Laser Gyroscope من 

 DDG وأنظمة ،AN/BPS-15/16 ورادار الكش��ف عن الغواصات ،WSN-7 طراز

الصواري��خ  ملدم��رات   steering and scalable integrated bridge systems

املوجهة. تس��تخدم النظم عىل س��فن وغواصات البحرية األمريكية، وعىل الس��فن 

الس��طحية الخاصة باملبيعات العس��كرية الخارجية، وقد بدأ العمل يف يوليو 2013، 

وسوف يستمر لغاية يوليو 2014، وهذه الرسية هي استمرار لعمل نفذته نورثروب 

جرومان لألسطول خالل السنوات التسع املاضية.

يق��ول بيل هان��ون، نائب رئيس وحدة أع��ال النظم البحري��ة برشكة نورثروب 

جروم��ان: "لقد كان��ت رشاكة نورثروب جرومان مع قيادة نظ��م اإلمداد البحري يف 

صالح املؤسس��تني عىل حد س��واء منذ 2004، فهذه الرتيبات املادية تسمح للبحرية 

للدعم املتاح والفوري لهذه النظم الرئيس��ية عىل منت الس��فن، واختصار الزمن أثناء 

االستمرار يف تنفيذ العمليات البحرية الحاسمة".

يتم إنتاج أطقم التجميع وتوريدها عىل نطاق عاملي إىل القوات العاملة بالرسعة 

املمكنة، مع الحد من أوقات االسراحة، مع األخذ يف االعتبار برنامج نرش كل سفينة 

واالحتياجات العملياتية الحالية والخطط املتوقعة. 
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بوينج تكمل تنفيذ عقد تصنيع طائرات C-17 للقوات اجلوية األمريكية

قام��ت رشكة بوينج بتس��ليم طائرة الش��حن رقم 223 

واألخرية من ط��راز C-17 Globemaster III للقوات 

الجوية األمريكية، مستكملة بذلك عقد اإلنتاج بعد أول 

عملية تسليم بعرشين عاماً.

وقد كانت القوات الجوية األمريكية أول عميل اشرتى 

C-17، ومن��ذ أول رحلة طريان للطائرة يف 15 س��بتمرب 

1991 أصبحت طائرة الشحن االسرتاتيجية العاملية التي 

تتمتع بقدرات تكتيكية تسمح لها بالطريان بني القارات 

وبالهبوط عىل مدارج قصرية املسافة وصعبة، وإسقاط 

مؤن حيث تدعو الحاجة إليها متاماً.

وق��د رصح قائد القوات الجوي��ة األمريكية الجرنال 

بول سيلفا بقوله: "نشكركم عىل تسليمكم ألمتنا جرساً 

جوي��اً قتالياً، وهذا هو تعري��ف C-17 التي تعترب أكرث 

طائرات النقل تنوعاً وقدرة وجاهزية عىل اإلطالق، وما 

فعلتموه بهذه الطائرة يفصح بالكثري عن شخصيتكم".

وتواصل بوين��ج إنتاج طائرات C-17 لعمالء آخرين 

حول العامل، وتق��وم بصيانة الطائ��رة واملحافظة عليها 

 C-17 Globemaster Integrated من خالل برنام��ج

.Sustainment Program

مهام متعددة
وقد ش��اركت طائ��رات C-17 يف عملي��ات طوارئ من 

كافة األن��واع، مبا يف ذل��ك نقل الجن��ود واملعدات إىل 

عملية الحرية الدامئة يف أفغانستان وإىل عمليات حرب 

شاركت الطائرات يف عمليات طوارئ من كافة األنواع
العراق، كام تم اس��تخدام طائرة الشحن هذه يف مهام 

إنس��انية حول الع��امل، مبا يف ذلك حادثتي التس��ونامي 

يف الياب��ان واملحيط الهندي عام��ي 2011 و2004 عىل 

الت��وايل، وإعصار كاترينا عام 2005، والزلزال يف هاييتي 

عام 2010.

يق��ول كريس تش��ادويك، رئي��س طائ��رات بوينج 

العس��كرية: "تعترب طائرات C-17 مبثابة حصان العمل 

بالنسبة إىل القوات الجوية األمريكية يف أوقات الحرب 

والسلم. ولذلك فإنه عىل الرغم من أن هذه تعترب آخر 

طائرة C-17 يتم إضافتها إىل أس��طول القوات الجوية، 

فإن املهمة ال تتوقف هنا، فطائرة C-17 تنقذ األمل كام 

تنقذ األرواح، وسوف تستمر يف ذلك مستقبالً".

أنج��زت C-17 حوايل 33 رقامً قياس��ياً، وهذا يفوق 

ما حققته أي طائرة ش��حن يف التاريخ، مبا يف ذلك نسبة 

الحمول��ة القص��وى إىل االرتفاع، والزم��ن إىل الصعود، 

وقرص مسافة اإلقالع والهبوط. وقد تجاوز عدد ساعات 

طريانها 2.6 مليون س��اعة، وهذا يلعب دوراً متكامالً يف 

الشحن الجوي االسرتاتيجي العاملي. 

قام��ت رابط��ة الط��ريان الوطنية ع��ام 1994 مبنح 

طائرة C-17 جائزتها Collier Trophy تقديراً للطائرة 

باعتبارها حققت أعىل إنجاز يف الطريان يف ذلك العام.

تقول نان بوشارد، نائبة رئيس بوينج ومديرة برنامج 

C-17: "تعترب C-17 نتاج قوانا العاملة املتفانية، وأكرث 

م��ن 20 عاماً من العمل الجامعي مع موردينا والقوات 

الجوي��ة األمريكي��ة، يش��عر كل موظف هن��ا بالفخر 

واالعتزاز ببناء هذه الطائ��رة املذهلة، إننا نحافظ عىل 

هذا ال��رتاث ببناء طائرات C-17 لل��دول الرشيكة لنا، 

وس��وف نستمر يف العمل مع القوات الجوية األمريكية 

لض��امن قي��ام طريانهم بأفضل مس��توى م��ن األداء يف 

املستقبل".

باإلضافة إىل ال� 223 طائرة C-17 التي تم تس��ليمها 

إىل القوات الجوية األمريكية، هناك 34 أخرى عاملة يف 

أس��رتاليا وكندا والهند وقطر واإلمارات العربية املتحدة 

واململك��ة املتح��دة ومبادرة ق��درات الج��رس الجوي 

االسرتاتيجي التابع لحلف الناتو ومجموعة الرشاكة من 

أجل السالم املؤلفة من 12 دولة عضو•

 C-17 تعترب طائرات
مبثابة حصان العمل 

بالنسبة إىل القوات 
اجلوية األمريكية يف 

أوقات احلرب والسلم

C-17 طائرة الشحن
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" رب اجعل هذا البلد ءامنًا "

بقلم:جميلة الكعبي
كاتبة إماراتية
redrose000@hotmail.com 

مقالة 
وداللة

اللهم آمني

إن األمن يف اللغة هو مصدر أمان، أي اطمئنان من بعد الخوف، وفعله يأمن وأمناً وأماناً، وأمن البلد أو الدولة 

ه��و حالة البالد من حيث النظام واحرتام القوانني يف داخلها، وصيانة أراضيها وحدودها من أي اعتداء خارجي 

يع��رف باألمن الخارجي، أم��ا مفهوم األمن القومي فهو تأمني كيان الدولة واملجتمع ضد األخطار التي تتهدده 

داخلياً أو خارجياً وتأمني مصالحه وتهيئة الظروف املناس��بة اقتصادياً واجتامعياً لتحقيق التنمية الش��املة لكل 

فئات املجتمع.....وإىل آخره من التعاريف التي وضعت لتفرس مفهوم األمن واألمان ومعناه الضيق والعام.

فاألمن تلك النعمة التي تحسد عليها البلدان واألوطان التي تنعم يف ظله، غدا يف وقتنا الحارض سلعة بالغة 

األهمية وغالية الثمن، وأصبح مطلباً وهاجساً وشاغالً يشغل األمم يف توفريه وحاميته يف كل األحيان واألوضاع.

واألمن ليس أمراً مقصوراً عىل جهات أمنية أو عسكرية أو رسمية أو حكومية بعينها، وإمنا األمن مسؤولية 

يش��رتك فيها الجميع دومنا متييز، س��واء الصغري أو الكبري، الرجال أو النس��اء، املتعلم أو املرأة يف منزلها، وحتى 

الطالب يف مدرس��ته وجامعته ومقر علمه وتحصيله، فهو واجب وطني البد أن يجيده كل من يعي املسؤولية 

وحجمها، ويعي أهمية هذا الوطن وما احتاجه ويحتاجه وس��يحتاجه من أبنائه من وعي ودراية وعلم وثقافة 

بأهمية أن يكون لديه الحس األمنى الوطني، ليحمي هذا الوطن ومكتس��باته من أي عابث أو مريض تس��ول 

له نفسه فعل املنكرات، أو مرتبص يرتبص بنا الدوائر.

وما يعنيني يف هذا املقال بالدرجة األوىل هو ما ميثله األمن والحس األمني من رضورة ملّحة تقع عىل عاتق 

كل ذي ل��ب ولخ��ري وطنه محب،  فاملعرفة بصغائر األمور تجنبنا أهوال عظام، والتثقف بكل ما من ش��أنه أن 

يكون سياجاً ودفاعاً ووقاية لإلنسان من أي خطر قد يحدق به وبأمنه وحياته وسالمته وسالمة من حوله ومن 

يهم��ه أمرهم من أفراد أرسته أو حتى أفراد مجتمعه، هو أمر تفرضه رضورة ومتطلبات العرص وما يحمله من 

خبايا رابضة ومرتبصة الدوائر بكل نجاح، ومن كل أعني ترتصد، وأياد تخرب، ونفوس ال يعلم ما تضمره س��وى 

الله سبحانه وتعاىل،  فحامية الوطن مبن فيه ومبا فيه، هو رضورة وطنية أمنية رشعية.

إن مطلب األمن وواجبه ليس مقصوراً عىل فئة دون سواها، كام أسلفت وعمله والقيام مبتطلباته ليس أيضاً 

ح��رصاً وحكراً عىل جامع��ة دون غريها، فعىل الرغم من وجود األجهزة  والجه��ات املعنية واملناط بها العملية 

األمني��ة والت��ي هي ضليعة بعمله��ا ومتفانية بدورها فيه، إال أن ثقافة األمن يجب أن تبدأ من األس��اس، من 

األرسة مهد التكوين والنشء الذي ترعاه مبا تغرس��ه فيه من ح��ب الوطن ووالئه، وصون ممتلكاته، والحفاظ 

عليه��ا من أي عبث أو تدخل وإن كانت بأبس��ط األم��ور وأصغرها، وتكتمل الحلقة ب��دور املدارس واملعاهد 

والجامع��ات والكليات عىل اخت��الف تخصصاتها ونوعياتها يف تهيئة األجيال من خ��الل طرح الربامج التوعوية 

والتثقيفية التي تخص األمن وما يعنيه وميثله لس��المة الوطن واس��تقراره، وحفظه من كل دخيل وغريب من 

أفكار ومامرسات وأنشطة قد ال متت إىل عقيدتنا وأعرافنا وتقاليدنا وثقافتنا بصلة.

داللة...

" رب اجع��ل ه��ذا البلد ءامناً " هي آية عظيمة م��ن آيات كتاب الله الكريم، وهي تح��وي من الدعاء أعمه 

وأش��مله وأكمل��ه، فإىل أي أرض يكن انتامء املرء، فه��و يدعو دواماً بأن يحفظ الخالق ل��ه بلده، ويجعله آمناً 

مطمئناً وس��ائر بالد املس��لمني، وكذا بالد العاملني، " ومن أصبح آمناً يف رسبه معافاً يف بدنه، عنده قوت يومه، 

فكأمن��ا حيزت له الدنيا مبا فيها" هو أيضاً حدي��ث نبوي رشيف، قد حوى من معنى األمن ومافيه، ما يطمحه 

املرء منه ويرتجيه، يف حياته وسائر ترصفاته. 

فلنتكاتف جميعاً يف مختلف الجهات العسكرية واملدنية، يف جعل األمن ثقافة مجتمعية، تدعو إىل الحيطة 

والحذر والتفاعل والتعاون يف مختلف القضايا التي تخدم املجتمع وأفراده والوطن وساكنيه بإختالف مشاربهم 

واتفاق مآربهم عىل الخري الغري، ليكون لهم ولغريهم من األجيال القادمة واحة أمن وأمان.

حفظ الله اإلمارات قيادًة وشعباً، وأدام عليها نعمة األمن التي قد تغبطها بعض الشعوب وتحسدها أخرى 

فيام هي فيه من سعادة واستقرار، وبارك الله يف تلك السواعد الشامء، التي تعمل عليه وألجله، وتسهر أعينها 

من أجل راحته وسالمته.......وأمنه•
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قامت كاس��يديان – وهي قسم الدفاع يف رشكة الفضاء 

والدفاع الج��وي األوروبي��ة EADS – بتطبيق قدرات 

جديدة يف مجال تحديد ميدان املعركة، تسمح للطائرات 

والحوام��ات القتالية بتحديد القوات الصديقة بش��كل 

موثوق يف منطقة محددة مسبقاً قبل استخدام األسلحة 

وبالتايل تجنب حدوث إصابات من النريان الصديقة.

وك��ام ورد يف تقاري��ر الرشكة أثناء مع��رض املعدات 

الدفاعية واألمنية الدويل DSEI، فقد قامت كاس��يديان 

بنج��اح باختب��ار تحس��ينات املعدات املس��تخدمة يف 

امله��امت العس��كرية للتمييز ب��ني الق��وات الصديقة 

واملعادية، وهو ما يس��مى بتميي��ز الصديق من العدو. 

ويتيح هذا التحسني، الذي يطلق عليه التمييز العكيس 

للصدي��ق من الع��دو Reverse IFF: RIFF، للطائرات 

إمكانية تحديد موقع القوات الصديقة يف منطقة أرضية 

محددة مس��بقاً من خالل إطالق إشارات استفهامية، يف 

الس��ابق كانت الطائرات ال تس��تجيب إال الستفسارات 

مرسلة من مس��تجوبني موجودين عىل األرض، ولكنهم 

ال ميلكون وسائل تقنية لديهم لتحديد القوات الربية.

 Cassidian Sensors وقد رصح إملر كومبانز، رئيس

Electronic Warfare & بقول��ه: "يرتك��ز حل التمييز 

العكيس للصديق من العدو Reverse IFF: RIFF لدينا 

عىل أح��دث مقاييس الناتو لهذه الخاصية، الوضعية 5، 

الت��ي ال ميكن اعرتاضها من قبل القوات املعادية، نتيجة 

تقنيات التشفري املتطورة لدينا املوصولة بها".

إن ح��ل Mode 5 RIFF ميّكن الطائرات والحوامات 

من اس��تخدام أجهزة كاس��يديان املرس��لة املس��تقبلة 

الستجوابات جوية - برية، باإلضافة إىل وظيفتها الحالية 

باالستجابة لالس��تجوابات من املحطات األرضية. وبهذه 

الطريقة تستقبل املنصات الجوية قدرة جديدة عظيمة 

القيمة بدون تعديالت كبرية يف معدات الطائرة.

وقد قامت كاس��يديان باختبار الق��درة الجديدة يف 

عدة حمالت، آخرها متت يف نهاية أغس��طس يف منطقة 

االختب��ار األملانية باومهولدر. وقبل ذلك دعمت الرشكة 

القوات األملانية يف مترين Bold Quest 2013 الذي تم 

بصورة رئيس��ية يف كاروالينا الشاملية بالواليات املتحدة 

األمريكي��ة، مبعدات من سلس��لة عم��ل IFF الكاملة: 

يساعد على الكشف املبكر للقوات الصديقة قبل استخدام األسلحة

تستخدم منتجات 
IFF من كاسيديان 

تقنيات تشفري 
متطورة للغاية 

تفاديًا لتالعب 
اإلشارات املعادية

28
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www.cassidian.com

   .     ,       
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أجهزة اس��تجواب ال��رادار MSSR 2000 I املنترشة يف 

محطات أرضية، وأجهزة اإلرس��ال واالستقبال من طراز 

LTR 400، املس��تخدمة يف طائ��رة امله��امت األملانية 

وأح��دث   ،German Luftwaffe C160 Transall

حواس��يب التش��فري من ط��راز QRTK 3/4NG. وقد 

ت��م تجربة وإثبات خاصية إمكانية التش��غيل التفاعيل 

الكامل مبع��دات IFF Mode 4 and 5 املصاحبة أثناء 

الخدمة، وقد برهن هذا بنجاح عىل االستخدام املناسب 

لخاصية IFF standard Mode 5 التي س��يتم إدخالها 

يف الخدم��ة يف ق��وات حلف ش��امل األطل��يس )الناتو( 

اعتباراً من عام 2014.

IFF استخدامات
يتم اس��تخدام إجراءات IFF يف املهام العس��كرية وفقاً 

إلش��ارات س��ؤال وجواب موحدة املقايي��س من أجل 

التع��رف برسعة ع��ىل الطائ��رات الصديق��ة القادمة، 

ومس��اندة القرار حول ما إذا كان سيتم إرشاك الطريان 

أم ال، وخالفاً للنظم املس��تخدمة حتى اآلن، تس��تخدم 

منتجات IFF من كاس��يديان تقنيات تش��فري متطورة 

للغاية تفادياً لتالعب اإلشارات املعادية.

قامت كاس��يديان بتس��ليم نظم IFF إىل عدة دول 

أعض��اء يف حلف الناتو لالس��تخدامات الربية والبحرية 

والجوية، حي��ث يت��وىل رادار  MSSR 2000 I حامية 

جميع س��فن البحرية األملانية، وكذلك س��فن البحرية 

امللكي��ة الربيطاني��ة، وس��فن قي��ادة BPC يف البحرية 

الفرنس��ية، وه��و يُس��تخدم أيض��اً يف جمي��ع رادارات 

الدفاع الجوي البعيدة املدى يف كل من أملانيا واململكة 

املتحدة، يف أملانيا أقامت كاسيديان شبكة مراقبة حركة 

الطريان الجوية يف القوات الجوية األملانية، حيث غطت 

مس��احة جوية بلغ��ت 1,700 × 1,500 كلم. وإجامالً، 

لدى كاس��يديان أكرث من 370 نظام يف 30 دولة تقريباً 

مبوجب عقود، مبا يف ذلك الواليات املتحدة األمريكية•

نظام Reverse IFF يزود الطائرات القتالية بقدرات جديدة



تسهم جمموعة هذه الربامج معًا يف تأمني أقصى دقة للموقع اجلغرايف

 L-3 تعترب شركة
WESCAM رائدة 
عامليًا يف تصميم 

وتصنيع نظم تصوير 
ثابتة متعددة 

األطياف

أعلنت رشكة L-3 WESCAM أنها اس��تلمت عقد 

حي��ازة ودعم من مؤسس��ة الحيازة واللوجس��تيات 

الدفاعي��ة الدمناركي��ة لتزويده��م بثامني��ة أنظمة 

تصوير كه��رو - برصية وباألش��عة تح��ت الحمراء 

 ®EH101 عىل األقل لطائ��رة MX™-15 من ط��راز

التابع��ة للقوات الجوي��ة امللكي��ة الدمناركية، ومن 

املتوقع االنتهاء من عمليات تس��ليم النظام بحلول 

ع��ام 2014، وس��يتم تركيب األبراج بواس��طة رشكة 

DALO، أما إدارة الشهادات وتصميم الشكل العام 

فيتم تقدمي��ه م��ن AugustaWestland، ومن ثم 

يتم إرسال طائرة EH101® املجهزة حديثاً إىل رسب 

الق��وات الجوية امللكية الدمناركي��ة رقم 722 لدعم 

عمليات نقل الق��وات التكتييك، ومترينات التدريب 

داخل الدمنارك، واالس��تخدام املحتمل مس��تقبالً يف 

مسارح املهامت عىل الصعيد العاملي.

MX- صيان��ة نظ��م DALO وس��وف تت��وىل

15 يف منش��آت الصيان��ة القامئ��ة التابع��ة لها يف 

فريدريكشافنن بالدمنارك.

وق��د رصح ب��ول جينيس��ون، نائ��ب الرئيس 

 L-3 للمبيعات الحكومية وتطوير األعامل برشكة

WESCAM بقول��ه: "تق��رن ه��ذه الطلبية بني 

أحدث مروحي��ة حديثة لنقل الق��وات التكتييك 

ومجموع��ة نظ��م االستش��عار EO/IR املتطور، 

ال��ذي يوف���ر قدرات التصوي��ر النهارية / الليلية 

املهم��ة ملجموع��ة واس��عة م��ن امله��ام، ونحن 

فخورون باختيارنا كمس��اهمني يف ه��ذا الربنامج 

املهم لتحسني األسطول، ونتطلع قدماً نحو رشاكة 

ناجحة وطويلة األم��د مع القوات الجوية امللكية 

.AugustaWestlandو DALOالدمناركية و

لقد تم تصميم نظام MX-15 كحل الس��تبدال 

خط واحد يس��هم يف تقليل وزن الرتكيبات بنسبة 

25 %، ويزيد حيز الكبينة الرضوري لنقل املعدات 

والذين يتم إجالؤهم والعاملني.

س��وف تس��هم آالت التصوير الكهرو - برصية 

وباألش��عة تحت الحمراء، الرقمية متاماً، والعالية 

الوضوح، من ط��راز MX-15 يف توفري مدى رؤية 

ومجاالت رؤية أكرب من آالت التصوير القياس��ية 

الوضوح التقليدية، إضافة إىل أنه س��يتم تصميم 

 zoom TV,  :النظم مبواصفات التقني��ات التالية

 high-magnification spotter TV, two

 laser sensors and MX-GEO Gen. 3 – a

package that includes GEO-Scan, GEO-

.Tracking and Adaptive-GEO

MX™-15 تزود القوات اجلوية امللكية الدمناركية بأبراج التصوير طراز L-3 WESCAM
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فوائد ومميزات الربامج
تس��هم مجموعة هذه الربامج معاً يف تأمني أقىص 

دق��ة للموقع الجغ��رايف وخفض عبء املش��غل 

كثرياً يف العمليات التي تنطوي عىل قدر كبري من 

 L-3 WESCAM الجهد والضغوط. وتعترب رشكة

رائدة عاملياً يف تصميم وتصنيع نظم تصوير ثابتة 

متع��ددة األطي��اف. وتس��تخدم L-3 م��ا يقارب 

51,000 شخص يف جميع أنحاء العامل، وهي مقاول 

متمي��ز يف نظم القي��ادة والس��يطرة واالتصاالت 

واالس��تخبارات واملراقب��ة واالس��تطالع، وحل��ول 

املنصات واللوجس��تيات، وحل��ول األمن الوطني. 

كذلك تعت��رب L-3 أيضاً م��زوداً رائ��داً ملجموعة 

واس��عة من النظم اإللكرتونية املس��تخدمة عىل 

املنصات العسكرية والتجارية•

الطائرة EH101 التابعة للقوات الجوية امللكية الدمناركية



تسهم جمموعة هذه الربامج معًا يف تأمني أقصى دقة للموقع اجلغرايف
MX™-15 تزود القوات اجلوية امللكية الدمناركية بأبراج التصوير طراز L-3 WESCAM
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اإلمارات ... خطوة بخطوة!
كان الصينيون يؤمنون بالحكمة البالغة التي تقول:"مش��وار األلف ميل يبدأ بخطوة"، والخطوة عالمة 

وداللة إنس��انية، بها يسري اإلنس��ان إىل األمام أو يرتاجع إىل الخلف، الخطوة أيضاً هي نّية وبها يحاسب 

الدي��ن، فمن يخطو إىل الصالة هو يف صالة، وللخطوات ل��دى أهل التصوف معانيها البليغة أيضاً حيث 

البحث عن الحبيب، وابن الفارض خطا يف الصحاري وتاه بني الجبال بحثاً عن الرس، وحني وجد نبضه يف 

خطواته أمدنا بثنائيته الشهرية والتي قال فيها مخاطباً رسّه:

أساٍم بها كنُت املسمى حقيقًة        وكنَت يل البادي بنفٍس تنخّفِت

واإلم��ارات أيض��اً راهنت عىل الخطوة، مس��تمّدًة إرثها العري��ق، حيث الثقافة واألصال��ة والعراقة، 

واالرتب��اط بالدي��ن الروحاين العميق، بعيداً ع��ن الجمود واألصولية والتط��رف. وألن خطوات اإلمارات 

كان��ت مختلف��ة عن قفزاٍت مل تأِت بنتيجة م��ن الدول املجاورة التي غدت نهش��اً ملخالب األيديولوجيا 

ورصاعات التطرف، لكل ما س��بق فإن هذا البلد اآلمن خطا خطواته برتٍو وتعّقل، لهذا عمل كام يعمل 

مجتمع النمل، بنى مدنه بصمت حتى أبهر الجميع، من دون زعيٍق أو تشدد، أو رصاخ األيديولوجيات 

املتخشبة التي وىّل زمنها وزال. 

قب��ل أي��ام أُعلن عىل قناة "أبو ظبي" أن برنامج "خطوة" س��يتناول مبعلوماٍت موثقة خطر اإلس��الم 

الس��يايس عىل اإلمارات، والتنظيامت الرسية والخاليا العنفية، هذه الخطوة من برنامج "خطوة" رائعة، 

وليتها تتسع ليطلع اإلماراتيون عىل نوايا األصوليني وعىل مخططاتهم لتدمري البلد وسحق مقدراته. 

لو أردنا أن نعرف ماذا يريد األصويل س��ندرك ببس��اطة، أن مرشوع األصوليني سيعرث من وصول ابنك 

إىل مدرس��ته بأمان، ستكون املناهج التي تدّرس يف الصفوف مليئة بالكراهية والحقد والرباءة من الجار 

والقريب، وستعرف أن املرشوع األصويل يريد أن يشكك الرجل بأبيه، وأن ينفي الثقة بني الزوج وبناته 

وأوالده، األصولية مرشوع تهش��يم نفيس من جهة، وهي مرشوع ارتكايس سلبي يريد أن ميتص حامسة 

الن��اس للدين��ا، ومن ثم يجعلهم مرشوع "رصاص��ات" ومرشوع "أحزمة ناس��فة" يرتديها عىل بطونهم 

الشباب بسنهم الغض. 

خطوة اإلمارات ليس��ت قفزة أيديولوجية خش��بية عتيقة، بل خطوة عىل طريقة حضارات الحكمة، 

حي��ث مش��اريع األلف ميل تبدأ بخطواٍت تش��به خط��و اإلماراتيني برقصتهم الوطني��ة وهم يحتفلون 

مرددين أغاين الش��هامة والرقي واالنطالق نحو مجاالت التقدم والتحليق يف أرجاء التنمية وحب الحياة 

والتصالح بني الدين والدنيا•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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تقارير

مؤمتر قادة القوات البحرية لدول اخلليج ينعقد يف أبوظبي
بتنظيم معهد الشرق األدنى واخلليج للتحليل العسكري ''اجنما''

تحت رعاية القوات البحرية بدولة اإلمارات العربية 

املتح��دة، يقوم معهد الرشق األدىن والخليج للتحليل 

العس��كري ''انج��ام'' INEGMA بتنظي��م أحد أكرث 

املؤمت��رات البحري��ة تف��رداً ومتيزاً ه��ذا العام تحت 

عنوان "قادة القوات البحرية لدول الخليج"، وس��يتم 

عقد املؤمتر يف الس��ادس م��ن نوفمرب 2013 يف نادي 

ضباط القوات املس��لحة بأبوظب��ي، بدولة اإلمارات 

الربية املتحدة.

وس��وف يجمع املؤمتر ق��ادة الق��وات البحرية من 

املنطقة وخارجها للمشاركة يف حوار يستغرق يوماً واحداً 

بني الرشكاء العاملني يف منطق��ة الخليج. وميثل اجتامع 

ضب��اط من كبار القادة، وخرباء صناعيون، ومتخصصون 

يف مجال املؤمت��ر، منتدى فريداً وغري مس��بوق لجميع 

األطراف املش��اركة لتبادل الخربات واكتساب معلومات 

للتع��رف عىل املج��ال البحري، وس��وف يبحث املؤمتر 

مختل��ف االس��رتاتيجيات والتكتيكات املس��تخدمة يف 

البيئ��ات البحرية املعق��دة، وتطوير الق��درات، ودمج 

التقني��ات الحديثة، إضاف��ة إىل جاهزي��ة القوات ضد 

التهديدات الالمتامثلة.

يبحث املؤمتر 
خمتلف 

االسرتاتيجيات 
والتكتيكات 

املستخدمة يف 
البيئات البحرية 

املعقدة

االستفسار والتسجيل

من أجل االستفس��ارات املتعلقة برعاية املؤمتر يرجى 
contact@ :االتص��ال من خ��الل الربي��د اإللك��رتوين

inegma.com  أو االتص�����ال عىل الرق�������م:
 .+971 4390 2160

أما بالنس��ب���ة إىل التس��ج����يل فريجى تس��ج�����يل 
الدخول إىل الرابط التايل:

www.inegma.com/gncc2013/registration 

ويه��دف معه��د إنجام إىل زيادة الح��وار بني الدول 

الصديق��ة من خالل جه��ود مثل مؤمتر ق��ادة القوات 

البحرية ل��دول الخليج، وس��وف يعم��ل بالرشاكة مع 

الق��وات البحري��ة اإلماراتية عىل إقام��ة وإدارة مؤمتر 

يعود بفائدة كربى عىل املجتمع البحري، وسوف تساعد 

العالقة بني القوات العاملة والصناعة عىل نقل الدروس 

املستفادة والتكتيكات الناجحة بهدف تعديل وتصنيع 

تقنيات بحرية حديثة وفعالة•

املؤمتر ملتقى لكبار القادة والخرباء
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Astute تقوم بتوريد نظام إدارة املنصات للغواصة  Northrop Grumman

قامت رشك��ة Northrop Grumman بتزويد غواصة 

التابع��ة   Astute-class series' boat 5 submarine

للبحرية امللكية الربيطانية بأدوات ومعدات نظام إدارة 

.Platform Management System: PMS املنصات

مبوج��ب تنظيم الرشاك��ة يف التنفي��ذ، قامت وحدة 

األع��امل البحري��ة Sperry Marine ل��دى نورث��روب 

 BAE جروم��ان بتوريد نظام إدارة املنص��ات إىل رشكة

ع��ىل  لرتكيبه��ا   Systems Maritime–Submarines

غواصة Astute Boat 5, Anson يف حوض بناء السفن 

التابع له��ا يف باروغن فرينس باململكة املتحدة، وتتمثل 

وظيفة معدات نظ��ام إدارة املنصات يف التحكم بآالت 

منصة الغواصة والنظم املوجودة عىل متنها.

وك��ام أفاد أن��درو تايل��ر، الرئيس التنفي��ذي لقطاع 

اململك��ة املتحدة وأوروبا يف نورث��روب جرومان:  " إن 

نورث��روب جرومان تتمتع بعالقة راس��خة مع البحرية 

امللكية، حيث تقوم بتوريد النظم ودعمها ألجل السفن 

والغواصات، ويعترب النجاح املستمر ملشاركتنا يف برنامج 

Astute انعكاس��اً ملهارة فرقنا والرشاك��ة الوثيقة التي 

أقمناها مع رشكة BAE Systems ووزارة الدفاع".

وتقوم نورثروب جرومان حالياً مبوجب عقد بتوريد 

 Astute أجهزة وبرام��ج نظام إدارة املنص��ات لغواصة

 Astute والغواصت��ني املقبلت��ني Boat 4 Audacious

boats 6 and 7، حيث ستكون هذه أحدث الغواصات 

النووية الوقود لدى البحرية الربيطانية.

وق��د رصح أالن ديك��س، العض��و املنت��دب ل��دى 

حلول موثوقة وعالية األداء يف املالحة والتحكم بالسفن

"لق��د   :Northrop Grumman Sperry Marine

ساعدنا س��جل إنجازاتنا الحافل يف مجال تقديم حلول 

موثوقة وعالية األداء يف املالحة والتحكم بالس��فن عىل 

ترس��يخ مركزنا كمورد مفضل ملنصات البحرية امللكية، 

وم��ن دواعي رسورن��ا بصورة خاصة أنن��ا حققنا وضع 

التسليم حس��ب املواعيد املحددة بنسبة 100 % أثناء 

تجهيز Astute Boat 5 ملدة عامني".

 Northrop Grumman �بناء عىل النهج االبتكاري ل

Sperry Marine يف تصمي��م ش��كل األجهزة والربامج 

لتلبي��ة احتياج��ات  الجاه��زة لالس��تعامل  التجاري��ة 

التطبيقات العس��كرية والتجارية الكثرية املتطلبات من 

أجل خفض تكاليف الدورة الحياتية والحد من مخاطر 

الربامج بالنس��بة إىل وزارة الدفاع الربيطانية، وس��وف 

يوفر النظام تصميامً متطوراً للشبكة يتضمن مستويات 

صارمة من الس��المة والدعم االحتياطي املتعلقة بنظم 

التحكم بالغواصات النووية.

كذل��ك فإن نظ��ام إدارة املنص��ات قابل للتوس��عة 

ويتميز بالتن��وع نتيجة تصميم الهي��كل املفتوح الذي 

يسمح بتنسيق التداخل مع معدات الطرف الثالث عن 

.Field-Bus طريق تكنولوجيا بروتوكول

عالقة طويلة وناجحة
تتمت��ع Northrop Grumman Sperry Marine يف 

اململكة املتح��دة بعالقة طويلة وناجح��ة مع البحرية 

امللكية، حيث تقوم بتوريد ودعم نظم التحكم باآلالت، 

وأجهزة الرادار املالحي��ة، والبوصالت الجايروية، وبقية 

أجهزة املالحة األخرى الغواصات والس��فن اإلضافية، مبا 

. Type 45 45 يف ذلك املدمرة من النوع

تعترب Sperry Marine وحدة أعامل تابعة لقس��م 

النظ��م املالحية والبحرية يف رشك��ة نورثروب جرومان. 

وباعتب��ار أن مقر Sperry Marine يقع يف نيو مالدين 

باململك��ة املتحدة، ولها مكاتب هندس��ية ومس��اندة 

رئيس��ية يف نيو مالدين ويف هام��ربج بأملانيا، فهي تزود 

الصناع��ة البحرية الدولي��ة بحلول التحك��م الذكية يف 

مج��ال املالح��ة والتحكم بالس��فن، م��ع خدمة ودعم 

العمالء يف العديد من املواقع عىل الصعيد العاملي•

تتمثل وظيفة 
معدات نظام إدارة 
املنصات يف التحكم 

بآالت منصة الغواصة 
والنظم املوجودة 

على متنها

تقارير
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Astute الغواصة





سعود املعال: التوطني من أهم الركائز األساســــــــــــــــيـة يف عملية التنمية بالدولة 
الدولة بقيادة خليفة تشهد تطورًا تاريخيًا مميزًا يتوافق مع متطلبات املرحلة املقبلة

???????????????

أكد صاحب الس��مو الشيخ س��عود بن راش��د املعال، عضو املجلس األعىل لالتحاد حاكم أم القيوين، أن 

املامرسة الدميقراطية يف دولة اإلمارات تعد نهجاً راسخاً لدى القيادة وتعبرياً عن الثقة مبواطنيها واميانها 

بدورهم الوطني يف تحمل مسئولياتهم بكافة القطاعات.

حوار:
الرائد الركن/ يوسف جمعة احلداد
رئيس حترير جملة درع الوطن
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سعود املعال: التوطني من أهم الركائز األساســــــــــــــــيـة يف عملية التنمية بالدولة 
الدولة بقيادة خليفة تشهد تطورًا تاريخيًا مميزًا يتوافق مع متطلبات املرحلة املقبلة

يف ح��واره م��ع مجل��ة »درع الوطن«، أكد س��موه بأن 

القيادة الرش��يدة برئاسة س��يدي صاحب السمو الشيخ 

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

للقوات املس��لحة -حفظ��ه الله- وضعت اإلنس��ان يف 

مقدم��ة أولوياته��ا باعتباره عامد ه��ذه الدولة وصانع 

حارضه��ا ومس��تقبلها ، ومن هنا جاءت االس��راتيجية 

العام��ة للدول��ة وفق برامج ومامرس��ات عالي��ة الدقة 

والكفاءة لتحقيق الخري والتقدم لش��عب اإلمارات. ويف 

هذا اإلطار أوضح سموه أن

 قيادتنا الحكيمة بقيادة رئيس الدولة تسعى إىل رفع 

معدالت التنمية البرشية واالرتقاء باألداء الحكومي من 

خالل خلق الكوادر الوطنية القادرة عىل تنفيذ سياسات 

الدول��ة وف��ق الخطط والربام��ج التي تس��اهم يف رفع 

قدرات القيادات الش��بابية وتشكيل فرق عمل يف كافة 

التخصصات لتنفيذ االسراتيجيات واملبادرات الحكومية.

وح��ول تقييم��ه لتجربة املجلس الوطن��ي االتحادي 

أكد سموه بأن املجلس الوطني هو السلطة الدستورية 

الرابع��ة وهو يعرب عن آمال وطموح��ات القيادة العليا 

وهو حلقة الوصل بني القيادة وشعب اإلمارات.

وقال سموه إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم نائ��ب رئيس الدولة رئي��س مجلس الوزراء 

حاك��م ديب رجل دولة من الط��راز األو ، يحمل يف قلبه 

حب الوطن وقيادته وأبنائه وهو من القيادات املتميزة 

عىل مستوى العامل ، ولديه رؤى وطموحات كثرية قريبة 
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اإلمارات مثال للدولة  
العصرية التي تأخذ 
بأرقى املمارسات 
العاملية يف وضع 

االسرتاتيجيات 
اخملتلفة



تعيش دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائد األعىل للقوات املسلحة – حفظه الله – تطوراً 

مهامً عىل طريق التمكني السيايس وتعميق املامرسة 

الدميقراطي��ة يف الدولة، مباذا تصفون س��موكم هذا 

التطور الس��يايس املهم يف حياة ومس��تقبل الشعب 

والدولة؟

تش��هد دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف عهد صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان – حفظه الله 

– تط��وراً تاريخياً متميزاً يتوافق م��ع معطيات املرحلة 

القادمة التي تسعى قيادتنا الرشيدة خاللها إىل أن تكون 

دولة اإلمارات مثاالً للدول��ة العرصية التي تأخذ بأرقى 

املامرس��ات العاملي��ة يف وضع االس��راتيجيات املختلفة، 

س��واء يف مج��ال التخطيط أو التنفيذ، مب��ا يحقق الخري 

ألبناء هذا الوطن.

وتُعد املامرس��ة الدميقراطية يف دول��ة اإلمارات نهجاً 

راس��خاً لدى القيادة وتعبرياً عن الثقة مبواطنيها وإميانها 

بدورهم الوطني يف تحمل مسؤولياتهم بكل القطاعات. 

وقد عربت املامرسات الدميقراطية يف دولة اإلمارات منذ 

تأسيس��ها عن نهج القي��ادة الدميقراطي، الذي تجس��د 

يف انطالق أوىل جلس��ات املجل��س الوطني االتحادي يف 

12 فرباي��ر 1972، وما تال ذلك م��ن تطوير وفق مراحل 

لتمك��ني أبن��اء الوط��ن كافة م��ن اس��تيعاب التجربة 

الدميقراطية من خالل املشاركة يف عملية انتخاب أعضاء 

املجلس الوطني االتحادي، وفق الربنامج السيايس الذي 

أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يف عام 

2005. فقد أص��در املجلس األعىل لالتح��اد القرار رقم 

4 لس��نة 2006 ، بانتخاب نصف أعض��اء املجلس، وقد 

حظي��ت هذه الخطوة بتفاعل كب��ري من قبل املواطنني. 

ثم متت زيادة مدة عضوية الفصل الترشيعي من سنتني 

إىل أربع س��نوات وفق التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 

2009، وت��م تطبيق ذلك اعتب��اراً من الفصل الترشيعي 

الرابع عرش، مبا يَُعدُّ منعطفاً تاريخياً للحياة النيابية. وقد 

كان دخول العنرص النس��ايئ ألول مرة يف تاريخ املجلس 

بعدد 9 عضوات مؤرشاً لبداية مرحلة جديدة ملش��اركة 

امل��رأة الفاعلة يف الحياة النيابية، مام كان له أثر كبري يف 

العديد من مشاريع القوانني التي تجسد اهتامم الدولة 

بامل��رأة واألم والطفل مبا يدعم حقوق امل��رأة القانونية 

واالجتامعية، ويس��هم بإيجابية يف املامرسة الدميقراطية 

يف الدولة.

ته��دف االس��راتيجية العام��ة للدول��ة إىل تحقيق 

التنمية املس��تدامة واملتوازنة وض��امن توفري الرخاء 

للمواطن��ني وتعزيز مكان��ة الدولة إقليمي��اً وعاملياً، 

فكيف تنظرون سموكم إىل مسرية التنمية يف البالد؟ 

وما ه��ي تطلعاتكم املس��تقبلية خصوص��اً ووطننا 

يخوض مرحلة جديدة من التنمية، أساس��ها التمكني 

وتعزيز املنجزات؟

لقد وضعت القيادة الرشيدة، منذ قيام االتحاد، اإلنسان 

يف مقدمة أولوياتها باعتب��اره عامد هذه الدولة وصانع 

حارضه��ا ومس��تقبلها، وم��ن هنا جاءت االس��راتيجية 

العام��ة للدول��ة وفق برامج ومامرس��ات عالي��ة الدقة 

والكف��اءة لتحقيق الخري والتقدم لش��عب اإلمارات من 

خالل تهيئة كل الظروف، وتس��خري جمي��ع اإلمكانيات 

وفق املعايري العاملية مبا يحقق التنمية الش��املة يف كل 

املجاالت ويلبي االحتياجات املستقبلية.

وق��د كان أداء الس��لطة التنفيذي��ة أداًء متميزاً منذ 

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

نائب رئيس الدولة رئاس��ة مجل��س الوزراء، حيث تبنى 

س��موه اس��راتيجيات تنموية ش��املة وطَموحة مكنت 

جميع القطاعات من التميز يف األداء وتحقيق األهداف 

املرجوة وفق برامجها التنفيذية السنوية.

وق��د بدأت الدول��ة يف تنفيذ اس��راتيجياتها بتأهيل 

الك��وادر الوطني��ة يف كل التخصص��ات لتت��وىل دورها 

الوطني يف القيادة، وحققت املرأة اإلماراتية متيزاً كبرياً يف 

القيادة واالندماج يف العمل إىل جانب الرجل. وقد عزز 

االنتامء الوطني قدرات أبناء الوطن لتحمل مسؤوليات 

بنائه وحامية منجزاته، وإعالء شأنه بني األمم.

وقد رس��خت الدولة مكانتها العاملية من خالل تبني 

املش��اريع التنموي��ة العمالق��ة وتعزيز ال��رشاكات بني 

وبعيدة املدى وقد س��خر س��موه وقته وجهده لرفعة 

الوط��ن واالنف��راد العاملي يف تحقيق الري��ادة يف كافة 

امليادين،  وفيام ييل نص الحوار:
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حاكم أم القيوين ومحمد بن زايد يبحثان قضايا الوطن واملواطن وتحقيق تطلعات القيادة

وضعت القيادة 
الرشيدة منذ قيام 
االحتاد اإلنسان يف 
مقدمة أولوياتها 

باعتباره عماد هذه 
الدولة وصانع حاضرها 

ومستقبلها 



الحكوم��ة والقطاع الخاص وس��ن القوانني والترشيعات 

الت��ي من ش��أنها أن تع��زز االس��تثامر يف كل املجاالت 

وتخلق بيئة عمل استثامرية آمنة.

ونتيج��ة هذه الجهود، حصلت اإلم��ارات عىل املركز 

األول يف مجال الكفاءة الحكومية واملركز الثاين يف مجال 

التنافس��ية باإلضاف��ة إىل املركز الرابع يف مج��ال األداء 

االقتص��ادي ويف مج��ال التنمية البرشي��ة، كام حققت 

الدولة املركز األول يف مج��ال الرابط املجتمعي والقيم 

والس��لوك، باإلضاف��ة إىل ارتف��اع م��ؤرشات التوظيف 

ومامرسات األعامل مبا يؤكد دقة أداء األجهزة الحكومية 

االتحادي��ة واملحلي��ة، األم��ر الذي س��يدفع بالدولة إىل 

إط��الق العديد من املبادرات التنموي��ة، مبا يعزز األداء 

االقتصادي والتنموي فيها.

حققت حكومة صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 

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

الوزراء حاكم ديب – رعاه الله – إنجازات ملموس��ة 

للوط��ن واملواطن عىل مس��تويات عدي��دة، ما هي 

اآلفاق والتطلعات التي ميك��ن أن تحققها الحكومة 

مستقبالً من وجهة نظر سموكم؟

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

دول��ة م��ن الط��راز األول، يحمل يف قلبه ح��ب الوطن 

وقيادته وأبنائه، وهو من القيادات املتميزة عىل مستوى 

العامل، ولديه رؤى وطموحات كثرية قريبة وبعيدة املدى. 

وقد سخر س��موه وقته وجهده لرفعة الوطن واالنفراد 

العامل��ي يف تحقيق الريادة يف كافة امليادين. وستش��هد 

املرحل��ة القادمة العديد من املب��ادرات التنموية ضمن 

رؤي��ة اإلمارات 2021، ورفع مس��توى األداء االقتصادي 

والتنموي مبا يحقق السعادة ألبناء اإلمارات.

 كي��ف تقيم��ون تجربة 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؟ 

املجل��س الوطن��ي االتحادي هو الس��لطة الدس��تورية 

الرابعة، وه��و يعرب عن آمال القيادة العليا وطموحاتها، 

وعىل رأس��ها صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وهو حلقة الوصل بني 

القيادة وش��عب اإلمارات. وقد ح��رص املغفور له بإذن 

الله تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عىل حضور 

جلس��اته ومتابعة مس��ريته وااللتقاء بأعضائ��ه، باعتبار 

أن أعضاء املجلس الوطني االتحادي هم ممثلو ش��عب 

اإلمارات الذي توليه القيادة كل اهتاممها. وتعربرِّ التجربة 

الربملانية يف اإلمارات منذ افتتاح املجلس يف فرباير 1972 

عن ترجمة حقيقية إلميان القيادة باملشاركة الشعبية يف 

رس��م سياسة الدولة التنموية وسن الترشيعات ومراقبة 

أداء الحكومة.

إن أداء أعض��اء املجلس الوطن��ي االتحادي، وخاصة 

بعد تجربة االنتخابات األوىل عام 2006، ودخول العنرص 

النسايئ يف العمل الربملاين، قد عزز من دور الدبلوماسية 

الربملانية يف املجال الس��يايس، وأس��هم يف تطوير آليات 

العمل يف املجلس وفق الربنامج التدريجي الذي رس��مه 

صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وإننا نتطل��ع إىل املزيد من التطوي��ر آلليات العمل 

وتعزيز العالقة بني السلطة التنفيذية واملجلس الوطني، 

وفت��ح آف��اق جدي��دة للتواصل ب��ني أعض��اء املجلس 

واملواطن��ني لتقوم الس��لطات الدس��تورية كافة بالدور 

الوطن��ي املنوط بكل منه��ا، لتحقيق أم��اين وتطلعات 

قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز الويف.
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حاكم أم القيوين وويل عهد أبوظبي يتبادالن الحديث

حاكم أم القيوين يستقبل رئيس املجلس الوطني

ويعتمد مخططات مدينة سكنية جديدة ومركز للمواصالت يف منطقة العذيب



حققت اإلمارات مراك��ز عاملية متقدمة يف معدالت 

الحكوم��ي  البرشي��ة والش��فافية واألداء  التنمي��ة 

والنم��و، كي��ف تتطلعون، س��موكم، إىل مس��تقبل 

التنمي��ة البرشي��ة يف ه��ذه املرحلة ويف املس��تقبل 

ملواكبة متطلبات الع��ر والتعامل بأدواته؟ وكيف 

ميكن الحفاظ ع��ىل هذه املكانة وتحقيق املزيد من 

املعدالت العاملية يف التنمية؟

تس��عى قيادتنا الحكيمة، بقيادة صاحب السمو الشيخ 

خليف��ة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إىل 

رفع معدالت التنمية البرشية واالرتقاء باألداء الحكومي، 

وذلك من خ��الل إيجاد الكوادر الوطني��ة القادرة عىل 

تنفيذ سياسات الدولة وفق الخطط والربامج التي تسهم 

يف رفع قدرات القيادات الش��بابية وتش��كيل فرق عمل 

يف جميع التخصصات لتنفيذ االس��راتيجيات واملبادرات 

الحكومية. وقد نالت التنمية البرشية يف الدولة العناية 

والدعم الكبري، ما أدى إىل رفع مستوى االستقرار واألمن 

والرضا الوظيفي، األمر الذي سيعزز الطاقات الوطنية. 

هن��اك تلميح��ات إعالمي��ة إىل أن أف��راد املجتمع 

يفتقدون نزول أعضاء املجلس الوطني االتحادي إىل 

امليدان ملعرفة احتياجاته��م، وأن املواطنني يلجؤون 

إىل وس��ائل اإلع��الم لتوصيل مطالبه��م للقيادة، ما 

تعليق سموكم عىل ذلك؟

أعضاء املجل��س الوطني االتحادي ينوبون عن ش��عب 

اإلم��ارات بأكمل��ه، وهناك مب��ادرات وبرام��ج زيارات 

يق��وم بها أعضاء املجلس الوطني من خالل اللجان عند 

مناقشة املوضوعات العامة التي يتناولها األعضاء، فهناك 

زيارات لقطاعات اإلس��كان والط��رق والربية والتعليم 

ٌد للمش��اريع تحت اإلنشاء أو التي تم  واملس��اكن، وتفقُّ

إنجازها. وهن��اك مبادرة تعد تجرب��ة أوىل تم تطبيقها 

يف إم��ارة ديب، يش��ارك فيها أعض��اء املجلس من جميع 
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سعود بن صقر يكرم عدد من الطلبة         )تصوير: عبدالرحمن محمد الشحي(

أكدت قيادتنا 
الرشيدة ضرورة 

مشاركة املرأة يف 
العمل السياسي 

من خالل فتح 
باب املشاركة يف 

االنتخابات ومتثيل 
الدولة يف احملافل 

كافة

ويشهد الحفل الختامي لجائزة راشد بن أحمد املعال للقرآن الكريم والثقافة اإلسالمية

حاكم أم القيوين يشهد تكريم الطلبة املتفوقني

ويكرم أحد الفائزين يف املنافسات الرياضية



اإلم��ارات، حيث يتم االلتق��اء باملواطنني والتعرف عىل 

مش��كالتهم واحتياجاتهم، وتُرفع تلك املشكالت للجان 

املجل��س أو يتم تناولها يف أثن��اء اجتامعاته. وأعتقد أن 

حلقة االتص��ال موج��ودة، ولكن يجب دراس��ة كيفية 

تطويرها عن طريق تخصي��ص مكاتب ألعضاء املجلس 

يف كل إمارة أو بحسب الحاجة.

أما بالنس��بة إىل وس��ائل اإلعالم فهي رشيك إعالمي 

متميز يس��هم يف تس��ليط الضوء عىل بعض املش��كالت 

الطارئ��ة يف الخدم��ات أو تحقيق رغبات معينة، س��واء 

للمواطنني أو الوافدين، وهذه مبادرات إيجابية تعكس 

حرية اإلعالم ودوره يف خدمة الوطن واملواطن واملقيم.

 هل تشعرون سموكم بالرضا عن مخرجات التعليم 

العايل ومس��تواه يف الدولة؟ وكيف تنظرون سموكم 

إىل هذا القطاع املهم يف البالد؟

لقد أس��همت جامعة اإلم��ارات منذ تأسيس��ها يف عام 

1976، باإلضاف��ة إىل كلي��ات التقني��ة العلي��ا، يف رف��د 

مؤسس��ات الدولة كافة بالعديد من الكفاءات املواطنة 

يف جمي��ع املجاالت. وق��د تدرج ه��ؤالء الخريجون يف 

مناصبه��م، وتقل��دوا مناص��ب عليا يف الدول��ة، ونحن 

نقدر دور القامئني عىل هذه املؤسس��ات. وهناك خطط 

وبرام��ج جديدة من ش��أنها أن تدعم متطلبات س��وق 

العمل، سواء يف القطاع الحكومي أو الخاص، ويجب أن 

تتوافق مخرج��ات التعليم مع متطلبات كل مرحلة من 

مراح��ل التنمية، وال بّد أن نق��ّوم كل مرحلة، وأن نضع 

اسراتيجيات للمراحل املقبلة.

 نال التقدم الذي ظلت تش��هده الخدمات الصحية 

يف الدولة عىل مر الس��نوات املاضية اعراف هيئات 

ذات وزن عامل��ي، وكثرياً ما ُوصف��ت اإلمارات بأنها 

تقدم أرقى الخدمات الطبية ومبعايري عاملية، فكيف 

ترون س��موكم مس��توى الخدمات الطبية؟ وما هي 

الرس��الة التي تحبون أن توجهوها لكل القامئني عىل 

مس��ؤولية إدارة الخدمات الصحية يف وزارة الصحة 

والهيئات الصحية يف مختلف إمارات الدولة؟ 

شهد قطاع الخدمات الصحية الحكومية تطورات بنسب 

مختلفة يف إمارات الدولة منذ قيام االتحاد وحتى اآلن، 

وتويل قيادتنا الرش��يدة اهتامماً خاصاً بهذا القطاع. وقد 

تم إنشاء العديد من املستشفيات املتخصصة، وتزويدها 

بأجه��زة حديثة وكوادر طبية عالية املس��توى، ما حقق 

قف��زة نوعية يف تقديم ه��ذه الخدمات وف��ق املعايري 

العاملية. وقد أس��هم القطاع الخاص عن طريق إنش��اء 

املدن الطبية واملستش��فيات والعيادات يف رفع مستوى 

الخدم��ات الطبي��ة، وم��ع بداية عام 2013 ت��م افتتاح 

مستش��فيات حكومية متخصصة وعامة يف جميع مدن 

الدول��ة الرئيس��ية، األمر الذي سيس��هم يف تقديم هذه 

الخدمات يف كل إمارة. وقد سعت الوزارة إىل رفع معدل 

التوطني يف هذا القطاع الحي��وي، وتعديل كادر األطباء 

واملمرضني املواطن��ني والوافدين، مام س��يعزز التوطني 
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وسموه يتصفح مجلة درع الوطنحاكم أم القيوين مع رئيس تحرير مجلة درع الوطن                                    تصوير: عبدالرحمن القبييل

ارتبطت جملة درع 
الوطن بالقوات 
املسلحة منذ 

تأسيسها فهي 
تلعب دورًا حموريًا يف 

التعريف بجهود قواتنا 
املسلحة وإبراز دور 

الصناعات الدفاعية

السيرة الذاتية

•توىل حكم اإلمارة بعد وفاة أبيه الش��يخ راش��د بن 
أحمد املعال يف 2 يناير 2009.

•ولد الشيخ سعود بن راشد املعال يف 1 أكتوبر 1952.
•تلقى تعليمة األويل يف إمارة أم  القيوين.  

•أكمل دراسته الثانوية يف لبنان.
• أنهى تعليمة الجامعي من جامعة القاهرة بتخصص 

االقتصاد يف عام 1974.
•ع��ني يف وزارة الخارجية كس��كرتري ثالث يف 1 يونيو 

. 1973
• عني قائ��ًدا للحرس الوطني بإمارة أم القيوين برتبة 

عقيد يف عام 1977.
• توىل رئاس��ة الديوان األم��ريي بإمارة أم القيوين يف 

عام 1979.
•عينه والده الش��يخ راش��د بن أحمد املعال - رحمه 

الله- ولياً لعهده يف 22 يوليو 1982.

أعامله ومشاركاته..
•ش��ارك مع والده املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ 
راش��د بن أحمد املعال رحمه الله تعاىل بإدارة شؤون 

اإلمارة وقام مبتابعه املشاريع االستثامرية فيها.
•س��اهم يف إنش��اء العديد من الدوائر واملؤسس��ات 

املحلية وقام مبتابعة إدارتها وتطويرها.
• ت��راس العدي��د م��ن مجال��س إدارات ال��رشكات 
املس��اهمة وع��ىل رأس��ها تأس��يس وإدارة "بنك أم 
القيوي��ن الوطن��ي" ورشك��ة غ��از أم القيوين ورشكة 

أسمنت أم القيوين.
• س��اهم يف عقد اتفاقيات االس��تثامر والتنقيب عن 

النفط والغاز يف إمارة أم القيوين.
•ش��ارك يف إط��الق أول م��رشوع مش��رك للغاز مع 
حكوم��ة رأس الخيمة يف الحقل البحري وذلك يف عام 

.2006
•أصدر مرسوماً أمريياً بإنشاء مؤسسة سعود بن راشد 

املعال لألعامل اإلنسانية والخريية يف سبتمرب 2013.



يف القطاع الصحي ورفد املستش��فيات بالكوادر الطبية 

املؤهلة.

ونأمل أن يتم تقييم الخدمات بصورة مس��تمرة وفق 

املعاي��ري العاملية لنتمكن م��ن تقديم هذه الخدمات يف 

إطار دولة اإلمارات، وأن تكون الدولة وجهة للس��ياحة 

العالجية مستقبالً.

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؟

امل��رأة يف اإلم��ارات جزء من املجتم��ع وعنرص فاعل يف 

املس��رية الحضاري��ة لدولتنا الفتية. وق��د أكدت قيادتنا 

الرش��يدة رضورة مش��اركة املرأة يف العمل السيايس من 

خالل فتح باب املش��اركة يف االنتخاب��ات ومتثيل الدولة 

يف املحافل كافة. وقد أصدر صاحب السمو نائب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب، قراراً برضورة 

مش��اركة املرأة يف مجالس إدارات الرشكات يف إمارة ديب 

تأكي��داً لتوجهات الدولة لتمك��ني املرأة يف كل املجاالت 

وتعزيز الثقة املتناهية بها.

ويف اإلط��ار القي��ادي نجد أن هناك عنارص نس��ائية 

باإلضاف��ة إىل  املؤسس��ات،  العدي��د م��ن  قيادي��ة يف 

وجودها يف الس��لطة التنفيذية ويف الس��لك الدبلومايس 

وغريهام.

 كي��ف ترون س��موكم تأثري اعتامد مجل��س الوزراء 

للميزانية االتحادية يف موعد مبكر من كل عام؟

ترتب��ط الخط��ط االس��راتيجية والربام��ج التنفيذية 

للمؤسس��ات الحكومية بربنامج زمني مح��دد، يتوافق 

مع العملية التنموية للدول��ة، وقد تطورت نظم إعداد 

امليزانية العامة للدول��ة وقواعدها وفق النظم الحديثة 

التي تضب��ط عمليات الرصف والنق��ل يف إطار امليزانية 

الس��نوية وفق الضوابط املحددة. وقد س��اعد االعتامد 

املبكر عىل إصدار امليزانية الس��نوية للدولة عىل تنفيذ 

الخط��ط والربامج والسياس��ات التنموي��ة وفق الربامج 

الزمنية املحددة.

ما الرس يف رأي س��موكم يف نج��اح دولة اإلمارات يف 

حامية نفسها من تداعيات األزمة املالية العاملية؟

لقد تأثرت جميع دول العامل، وبنس��ب متفاوتة، باألزمة 

املالي��ة العاملية، وقد بادرت الحكومة إىل التصدي لهذه 

األزم��ة عرب حزمة م��ن القرارات، واتخ��ذت اإلجراءات 

الكفيل��ة مبواجهته��ا يف الوقت املناس��ب، وت��م تدعيم 

وحامي��ة املصارف الوطنية ومراجع��ة الخطط التنموية 

واالقتصادي��ة، وقد ع��ربت دولة اإلمارات بس��الم هذه 

األزمة.

 يف إط��ار االس��تثامر يف الطاقة املتج��ددة ولدت يف 

اإلم��ارات مرشوع��ات عدي��دة، منه��ا بن��اء مدينة 

مص��در، وهي مدين��ة منوذجية بكل مع��اين الكلمة 

بس��بب مراعاتها للبيئة وفقاً ألح��دث املعايري، فام 

رأي س��موكم يف مثل هذه املرشوعات الرائدة؟ وما 

حظوظ دولة اإلمارات يف اس��تضافة معرض إكس��بو 

الدويل 2020؟ 

يُعت��رب م��رشوع مدينة مص��در من املش��اريع الداعمة 

لتوجه��ات الدولة نح��و التنمية العمرانية املس��تدامة، 

وتُعدُّ هذه املدينة مرك��زاً عاملياً مثالياً للطاقة املتجددة 

والتقني��ات النظيف��ة التي تش��كل انطالق��ة للرشكات 

الوطنية لالنخراط يف مثل هذه املرشوعات .

ك��ام تُعدُّ مص��در ن��واة الس��تقطاب رؤوس األموال 
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تسعى إمارة أم 
القيوين إىل أن 

تنهض باخلطط 
واملشاريع 

االقتصادية التي 
من شأنها أن تعزز 

اقتصاد اإلمارة

  تصوير: عبدالرحمن القبييل  تصوير: عبدالرحمن القبييل



والخ��ربات واالس��تثامرات العاملية التي تدع��م التوجه 

العامل��ي نح��و إيجاد بن��ى تحتية نظيفة تتناس��ب مع 

الظروف املناخية واألمناط االستهالكية يف املنطقة.

أما في��ام يتعلق باس��تضافة معرض إكس��بو 2020، 

فإننا متفائلون باس��تضافة املعرض نظراً إىل توافر جميع 

الرشوط املطلوبة، باإلضافة إىل خربة اإلمارات وسمعتها 

الدولية يف مجال تنظيم املعارض، والبنى التحتية، وتوافر 

املطارات ووس��ائط النقل والفن��ادق واملراكز التجارية 

الحديثة وغريها.

ُفطر اإلماراتيون عىل فع��ل الخري الذي ميثل واحدة 

م��ن اللبنات األساس��ية يف ثقافته��م األصيلة، حيث 

دأب��ت اإلمارات حكومة وش��عباً - وال ت��زال - عىل 

تقديم املس��اعدات اإلنسانية للمحتاجني يف مختلف 

أنح��اء العامل، ب��ل جعلتها إحدى الركائز األساس��ية 

لسياستها الخارجية، فكيف تنظرون سموكم إىل هذا 

املوضوع؟

انف��ردت دولة اإلمارات عىل مس��توى العامل يف تقديرها 

لإلنس��ان، وجعلته يف مقدم��ة أولوياتها. ويُعترب املغفور 

له بإذن الله، الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس 

دولة اإلمارات، واحداً من الرواد يف مجال خدمة اإلنسان 

والعمل اإلنس��اين، س��واء يف األح��وال الطبيعية أو عند 

الكوارث.

وقد اتضحت بصامت دولة اإلمارات يف كثري من دول 

الع��امل، وأصبح العمل الخريي واإلنس��اين ألبناء اإلمارات 

اليوم مامرسة راسخة. وتس��هم الدولة يف تنفيذ العديد 

من املشاريع الخريية السكنية والطبية والسدود والبنى 

التحتية يف دول كثرية، انطالقاً من إميانها بحق الشعوب 

يف العي��ش يف خري وأمان وطأمنينة. وياُلَحظ أن يف دولة 

اإلمارات العديد من الجهات الخريية التي تطلق كل عام 

مبادرات يف كل املجاالت اإلنسانية.

حقق��ت إم��ارة أم القيوي��ن الكثري م��ن املنجزات 

االقتصادية، فام هي من وجهة نظركم أهم املؤرشات 

له��ذه املنجزات خالل ع��ام 2012 مقارنة بإنجازات 

عام 2011؟

تس��عى إم��ارة أم القيوي��ن إىل أن تنه��ض بالخط��ط 

واملش��اريع االقتصادية التي من ش��أنها أن تعزز اقتصاد 

اإلمارة، عن طري��ق تنويع مصادر الدخل ودعم الربامج 

التنموية فيها. وقد تم إنش��اء دائرة التنمية االقتصادية 

لتضطلع بدورها يف عملية التنمية، وتش��جيع االستثامر، 

ووضع الخطط والربامج الت��ي تخدم األهداف املرجوة، 

باإلضافة إىل إنش��اء مركز االس��تثامر الذي يقوم بدوره 

بدراسة املشاريع االستثامرية من حيث مالءمة املشاريع 

لطبيعة االستثامر والجدوى االقتصادية منها.

وهناك م��ؤرشات عىل تطور القط��اع االقتصادي بأم 

القيوي��ن، وذلك من خ��الل الزيادة املط��ردة يف إصدار 

الرخ��ص التجارية وإقامة املصانع الصغرية واملتوس��طة 

والثقيل��ة، باإلضاف��ة إىل االهتامم بالس��ياحة عىل مدار 

العام.

وق��د تم إعادة تخطي��ط املناطق الس��ياحية وبناها 

التحتي��ة يف اإلم��ارة لتكون واحدة م��ن عوامل الجذب 

السياحي.

أما فيام يتعل��ق باالس��تثامرات االقتصادية يف مجال 

النفط والغاز، فقد رشعت اإلمارة يف استخراج الغاز من 

املناطق البحرية، وهناك خطط ملسوحات جديدة برية 

وبحرية الستكشاف املزيد منها.

ما هي أبرز خطط التوطني بالقطاع الحكومي إلمارة 

أم القيوين، وما هو املعدل املستهدف؟

يُعترب التوطني من أهم الركائز األساسية يف عملية التنمية، 

وتُع��د دوائر حكومة أم القيوين واحدة من األمثلة التي 

تصل فيها نس��ب التوطني يف جمي��ع الوظائف، مبا فيها 

القيادية، إىل نس��ب تراوح %80 و%90. وسنعمل خالل 

الفرة القادمة عىل إع��داد قيادات يف جميع القطاعات 

ع��ن طريق تدريب الكوادر الوطني��ة وتأهيلها يف إطار 

برنامج وطني طموح. 
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مت إعادة تخطيط 
املناطق السياحية 

وبناها التحتية يف 
اإلمارة لتكون واحدة 

من عوامل اجلذب 
السياحي

  تصوير: محمد الخرض



 م��ا هي مالم��ح خط��ة تدعي��م البنية األساس��ية 

الجدي��دة يف اإلمارة عىل مس��توى الكهرب��اء واملاء 

والطرق وتخطيط املدن والرف الصحي للمواطنني 

واملطورين العقاريني؟

ش��هدت إمارة أم القيوين واملناط��ق التابعة لها إعادة 

للتخطي��ط الس��كني واإلداري واالس��تثامري مبا يحقق 

الخط��ط الطموح��ة يف ه��ذه املج��االت. وق��د راعينا 

احتياج��ات املواطنني م��ن املواقع الس��كنية، حيث تم 

تخصيص أراض س��كنية ملبادرات صاحب السمو رئيس 

الدول��ة، حفظ��ه الله، وبرنامج الش��يخ زايد لإلس��كان، 

ومؤسس��ة محمد بن راش��د الخريية، ومبادرات القطاع 

الخ��اص، باإلضافة إىل تخصيص أراض للس��كن الخاص. 

وقد تم تزويد هذه املناطق بجميع الخدمات، كالطرق 

والكهرباء واملاء واالتصاالت وغريها.

أما يف املجال التجاري، فقد تم تخصيص أراض إلنشاء 

املراكز التجارية والبنايات الس��كنية واألس��واق وغريها، 

باإلضاف��ة إىل إقام��ة املناطق الح��رة واملش��اريع التي 

تنفذها الحكومة.

أم��ا موض��وع الكهرباء واملاء فبمب��ادرة من صاحب 

الس��مو رئي��س الدولة، حفظ��ه الله، تم االنته��اء من مد 

الخطوط الرئيس��ية والداخلية لتغذية إم��ارة أم القيوين 

باملي��اه املحالة عرب خط��وط املياه القادمة م��ن الفجرية، 

وباكتامل التش��غيل الفعيل لهذا الخط س��نكون قد أنهينا 

معاناة استمرت فرة طويلة من شح املياه العذبة.

أما بالنس��بة للطاقة الكهربائية، فام زلنا بانتظار تنفيذ 

اس��راتيجية الهيئة يف تزويد كل املش��اريع القامئة باإلمارة 

بالطاق��ة الكهربائي��ة خ��الل العام��ني 2013/2014. ويف 

حالة التزام الهيئة بالخط��ط التنفيذية ملرشوعات الطاقة 

الكهربائي��ة، س��نقوم بدورن��ا بتنفيذ املش��اريع الصناعية 

والتجارية التي تم إقرارها. 

ما تعليق س��موكم عىل كون إم��ارة أم القيوين موقعاً 

مثالياً للس��ياحة؟ وما أبرز املش��اريع الس��ياحية التي 

تنوي اإلمارة إقامتها يف املستقبل القريب؟

يُع��دُّ املوقع االس��راتيجي إلم��ارة أم القيوي��ن والعنارص 

الطبيعية األخرى عامالً مش��جعاً لالستثامر السياحي، وقد 

قمنا بتشجيع السياحة الطبيعية والريفية والثقافية، وهناك 

مش��اريع سياحية الس��تثامر املوقع الس��احيل والشواطئ 

والجزر الطبيعية، وهناك خطة تطويرية للمنطقة املقابلة 

لس��ور أم القيوين لتكون واحدة من املش��اريع السياحية 

الرائ��دة يف اإلمارة، باإلضافة إىل اس��تغالل املوارد واملرافق 

الطبيعية األخرى.

 يُعتق��د أن اإلم��ارات تس��تطيع أن تس��توعب الكثري 

من وس��ائل  اإلع��الم املحلي��ة املقروءة واملس��موعة 

واملش��اهدة، مبا تتميز به من انفتاح عىل مختلف دول 

العامل وبتقدمها االقتصادي والتنموي، فكيف تقيمون 

سموكم دور وسائل اإلعالم املحلية ومنها مجلة »درع 

الوطن« يف معالجة القضايا الوطنية؟

يُعدُّ اإلعالم اليوم من الوس��ائل الفاعل��ة واملؤثرة يف الرأي 

العام، وهو أداة لالنتش��ار الرسيع لألخبار وتبادل وجهات 

النظر وتصوي��ر األح��داث وغريها، وهذا نتيج��ة واقعية 

للتط��ور الذي ش��هده قط��اع االتصال واإلع��الم يف العامل. 

ويحظى اإلعالم بنصيب وافر من االستثامر يف هذا املجال، 

وتُعدُّ دولة اإلمارات من الدول الرائدة فيه.

وم��ن جه��ة أخ��رى، تعم��ل جمي��ع أجه��زة اإلعالم 

املسموعة واملقروءة واملرئية واإللكرونية عىل التفاعل مع 

املس��تهدفني بخدماتها، ويقوم كل جهاز إعالمي بالتعاون 

م��ع املؤسس��ات والهيئ��ات واألفراد مبعالج��ة كل ما يهم 

الجمهور املستهدف من موضوعات يف مختلف املجاالت.

ومجل��ة" درع الوطن" ارتبطت بالقوات املس��لحة منذ 

تأسيس��ها، فهي تلعب دوراً محوري��اً يف التعريف بجهود 

قواتن��ا املس��لحة وإب��راز دور الصناع��ات الدفاعية، كام 

تق��دم أحدث التقارير والدراس��ات والتحليالت لعدد من 

االس��راتيجني  والخ��رباء، وتنرش أحدث م��ا توصلت إليه 

أساليب التكنولوجيا املتقدمة بهدف نرش املعرفة، وتصدر 

يف كل عام عدد خاص مبناسبة العيد الوطني للدولة وآخر 

محمد بن راشد وسعود بن راشد يف زيارة إلحدى املدارس يف إمارة أم القيوين
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تنتهج اإلمارات 
سياسة احلوار 

واالحتكام للقوانني 
الدولية يف حل 

النزاعات واحرتام حق 
الشعوب يف العيش 

يف أمن وسالم

أثناء مشاركته يف قمة دول عدم االنحياز يف طهران



مبناسبة ذكرى توحيد القوات املسلحة، كام لها العديد من 

اإلصدارات الغنية واملتنوعة والتي من ش��أنها إثراء ثقافة 

وفكر العس��كري بصفة خاصة والق��ارئ بصفة عامة، ولها 

حضور ب��ارز وممي��ز يف تغطيتها ومش��اركتها يف مختلف 

املع��ارض داخل الدول��ة وخارجها، وبهذه املناس��بة نقدم 

التحية للقامئني عىل شؤونها والذين يبذلون جهود مخلصة 

لتكون املجلة بهذا املس��توى الرفيع، فهي بحق تقوم بأداء 

رسالتها الوطنية عىل أكمل وجه. 

تحدي��داً، كيف ترون س��موكم دور اإلذاعات املحلية، 

خاصة ال��FM؟ وهل أنتم راضون عام تقدمه وس��ائل 

اإلع��الم م��ن نقد وتقيي��م ومراقبة كس��لطة رابعة يف 

املجتمع؟ 

اإلذاعات، وخاصة ال��FM، هي نوع من الخدمات اإلعالمية 

املفضل��ة لدى الكثري من املس��تمعني، وبلغ��ات مختلفة. 

وبالنس��بة إىل اإلذاعات العربية، فإنها تقدم خدمات بث 

مبارش تتيح للمش��اركني تس��ليط الضوء عىل قصور بعض 

الخدم��ات أو املطالبة بتطويرها وأخرى تتعلق بالوظائف 

العام��ة، باإلضاف��ة إىل الجوان��ب الرفيهية واإلرش��ادية، 

وتراقب الجهات املختصة مالحظات املستمعني وتتجاوب 

معها، وه��ي وس��يلة مس��اعدة لتقييم واق��ع الخدمات 

وتطويرها أو التظلم من بعض املامرسات اإلدارية.

وهناك محطات بلغات أجنبي��ة عديدة تخدم املتلقني 

وتساهم يف تقديم الخدمات اإلرشادية األخرى، والتعريف 

بدول��ة اإلم��ارات وقوانينه��ا وأنظمته��ا، وتق��دم الربامج 

التسويقية والرفيهية األخرى.

نعرف أن سموكم تشجعون النشاط الشبايب واأللعاب 

الرياضية، كيف ترون الواقع الريايض يف الدولة؟ وملاذا 

غابت األندية الرياضية عن دورها الثقايف؟ وما السبيل 

إىل تفعيل هذا الدور؟

األندية الرياضية مراكز ملامرس��ة األلع��اب الرياضية، وقد 

تط��ور العمل يف األندية وانتقلت من كونها مراكز رياضية 

واجتامعية وثقافي��ة إىل أندية متخصصة بل محرفة. وقد 

حققت الرياض��ة يف اإلمارات بفضل دع��م القيادة العليا 

والحكومات املحلي��ة مراكز متقدمة، وأحرزت العديد من 

البطوالت الرياضية.

وقد أس��همت الحكوم��ات املحلية يف توفري املنش��آت 

الرياضية من مقرات ومالعب وصاالت ومس��ابح وغريها، 

وأدخل��ت أنواعاً من الرياض��ات للش��باب والفتيات. أما 

الجان��ب الثقايف فق��د انحرس عن األندية بس��بب ضعف 

امليزانيات املخصصة للشؤون الثقافية، باإلضافة إىل ظهور 

جمعي��ات ومراكز ثقافي��ة متخصصة تقوم به��ذا الدور، 

واقترص دور األندية عىل الرياضة بصورة أكرب.

اس��تطاعت دولة اإلمارات بفضل سياس��تها الحكيمة 

واملتوازنة أن تحقق معادلة مهمة يف العالقات الدولية 

تق��وم عىل أس��اس العدل واإلخ��اء والتع��اون، كيف 

تنظ��رون س��موكم إىل مكان��ة دولة اإلم��ارات يف ظل 

هذه املعادلة، ومس��تقبل عالقاتها اإلقليمية والدولية 

ومكانتها العاملية؟ 

تحظى دولة اإلم��ارات العربية املتحدة وقيادتها الحكيمة 

بتقدير دول العامل له��ا باعتبارها تجربة وحدوية ناجحة، 

وحقق��ت نهض��ة حضاري��ة واقتصادي��ة واجتامعية غري 

مس��بوقة عىل املستوى العاملي، وترتكز سياستها الخارجية 

عىل مب��دأ االحرام املتب��ادل، وعدم التدخل يف الش��ؤون 

الداخلي��ة للدول األخ��رى، واح��رام املواثي��ق والقوانني 

الدولية، مبا يجس��د س��يادة ال��دول واس��تقاللها، ويحقق 

مصالحها الوطنية.

وتنته��ج اإلمارات سياس��ة الحوار واالحت��كام للقوانني 

الدولية يف حل النزاعات واحرام حق الش��عوب يف العيش 

يف أمن وس��الم، كام تقوم مبد يد العون واملساعدة وتنفيذ 

املشاريع اإلنسانية يف الدول الفقرية لتعزيز العالقات وبناء 

الثقة ودعم الصداقة واملحبة بني شعوب العامل•
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حتظى دولة اإلمارات 
العربية املتحدة 

وقيادتها احلكيمة 
بتقدير دول العامل 

لها باعتبارها جتربة 
وحدوية ناجحة

حاكم أم القيوين يستقبل ملك البحرين

حاكم أم القيوين يتسلم أكرب بطاقة هوية ضمن مرشوع »خليفة بلغات العامل«



القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحـــــــــــــــدة..قراءة يف األبعاد والتأثريات
صورة إيجابية ومقومات فريدة يف التسامح واالنفتاح اإلنساين واحلضاري

تُعترب القوة الناعمة للدول يف العرص الحديث مكوناً أساسياً من مكونات القوة الشاملة، وتُعدُّ دولة 

اإلمارات العربية املتحدة من بني الدول التي متتلك قوة ناعمة مؤثرة عىل الصعيدين اإلقليمي 

والعاملي، وتوفر لها هذه القوة مجاالً واسعاً للتحرك وهامش مناورة سياسياً واقتصادياً يتم توظيفه 

بشكل إيجايب وواضح من جانب الجهاز الدبلومايس للدولة، وعىل رأسه سمو الشيخ عبدالله بن 

زايد آل نهيان وزير الخارجية.

إعداد: التحرير
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عندم��ا نتناول موضوع القوة الناعم��ة يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، نعتقد أن سياس��ات الدولة وتوجهاتها 

التي أسس لها املغفور له بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد بن 

س��لطان آل نهيان »طيب الله ثراه«، هي منوذج س��اطع 

لتوظيف املوارد واإلمكانات ملصلحة بناء سياس��ات بالغة 

التأثري قامئة عىل القوة الناعمة. وكانت هذه السياس��ات 

ارَس عىل أرض الواقع من جانب الدولة منذ تأسيس��ها،  تمُ

وبواس��طة مؤسس��ات العمل الخريي واإلنساين املتعددة 

يف الدولة قبل أن يمُنظِّر علامء السياس��ة وخرباؤها ملفهوم 

الق��وة الناعمة يف تس��عينيات القرن العرشي��ن، إذ تمُعدُّ 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها الرش��يدة، وعىل 

رأس��ها صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة القائ��د األعىل للقوات املس��لحة »حفظه 

الل��ه«، يف ص��دارة دول العامل من حي��ث تطبيق مفهوم 

القوة الناعم��ة وبناء صورة منطية إيجابية باتت تنعكس 

يف مختل��ف اس��تطالعات الرأي التي تمُج��رى يف مختلف 

القوة الناعمة لدولة اإلمارات العربية املتحـــــــــــــــدة..قراءة يف األبعاد والتأثريات
صورة إيجابية ومقومات فريدة يف التسامح واالنفتاح اإلنساين واحلضاري
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دول العامل، حيث يتطلع الجميع إىل زيارة دولة اإلمارات 

العربية املتح��دة أو اإلقامة والعيش فيها، نظراً ملا تتمتع 

به من سمعة حسنة وصورة إيجابية ومقومات فريدة يف 

التسامح واالنفتاح اإلنساين والحضاري.

ويف يونيو من عام 2012، وأثناء لقاء مع مجموعة من 

الشباب أصحاب املبادرات التطوعية عىل وسائل التواصل 

االجتامعي يف مجلس س��موه، أكد صاحب السمو الشيخ 

محم��د بن راش��د آل مكتوم، نائب رئي��س الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاك��م ديب »رعاه الله«، أن مجتمع دولة 

اإلمارات العربية املتحدة نش��أ وتأس��س عىل حب الخري 

وعمل املعروف للقريب والبعيد. وأش��ار س��موه إىل أن 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة تتلك قوة ناعمة دولية، 

نفخ��ر بها بني األمم، وهي مبادراتها اإلنس��انية والخريية 

والتطوعي��ة التي ال تفرق بني جن��س أو لون أو دين، بل 

هي لإلنس��ان املحتاج أينام كان، واس��تفاد من مبادراتها 

التطوعية واإلنس��انية عرشات املالي��ني حول العامل. وذكر 

س��موه أن دولة اإلمارات العربية املتحدة ليس��ت مركزاً 

مالياً أو اقتصادياً فقط، بل هي محطة إنس��انية رئيس��ية 

عىل الساحة العاملية.

ويش��ري هذا الترصيح بوضوح إىل بع��ض ركائز القوة 

الناعمة التي تتمتع به��ا دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

حيث تثل قيم التسامح وملف العمل الخريي واإلنساين 

واإلغايث لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة موروثاً تراكمياً 

مؤث��راً من القوة الناعمة، التي تدعمها ركائز أخرى لهذه 

القوة مثل الثقافة والفن��ون والتقاليد والعادات والرتاث 

العريب األصيل.

مفهوم القوة الناعمة
تعني القوة الناعمة أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية 

��ده من أفكار ومب��ادئ وأخالق، ومن  من خالل ما تجسِّ

خالل الدعم يف مجاالت حقوق اإلنس��ان والبنية التحتية 

والثقاف��ة والف��ن، مام ي��ؤدي باآلخري��ن إىل احرتام هذا 

األس��لوب واإلعجاب به ثم اتباع مص��ادره. وتمُعترب القوة 

الناعمة من أفضل األس��لحة السياس��ية، إذ إنك تستطيع 

إقن��اع اآلخرين مبش��اركتك أف��كارك وتوجهاتك وقيمك 

وأهدافك من دون خوض رصاعات عسكرية أو مامرسات 

للقوة بأي شكل من أشكالها التقليدية.

وق��د اس��تخدم جوزيف س. ن��اي، املفك��ر األمرييك 

املعروف واألس��تاذ يف جامعة هارف��ارد، مصطلح »القوة 

الناعمة« ابتداًء من عام 1990 يف سلسلة كتب كان آخرها 

»الق��وة الناعمة: وس��يلة النجاح يف السياس��ة الدولية« 

الصادر عام 2004. ولقد جاء هذا الكتاب ليوّضح مفهوم 

»الق��وة الناعمة« ويط��ّوره ويرشحه من خ��الل األمثلة، 

ألّن الكثريين ق��د تعاملوا مع املفهوم باعتباره داللة عىل 

تأثري القي��م والعادات األمريكية الت��ي انترشت يف العامل 

رئيس الدولة أثناء لقائه األمري تشارلز

اإلمارات مثال للدولة العرصيةجانب من معامل إمارة ديب
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مثل مطاعم »ماكدونالدز« واملاركات الشهرية من املالبس 

واملأك��والت واملرشوب��ات وغري ذلك. أم��ا التعريف الذي 

يقدم��ه جوزيف ن��اي يف الكت��اب للقوة الناعم��ة، فهو: 

»القدرة عىل الحصول عىل م��ا تريد عن طريق الجاذبية 

ب��دالً من اإلرغام أو دفع األم��وال«، وهكذا فهي تختلف 

ع��ن القوة الصلب��ة املكونة من العتاد العس��كري والرثاء 

االقتصادي واستعاملهام بالتهديد بالعقوبات أو االستاملة 

باملس��اعدات. أْن تتل��ك ق��وة ناعم��ة يعن��ي أن تجعل 

اآلخرين يمُعجبون بك ويتطلعون إىل ما تقوم به فيتخذون 

موقفاً إيجابياً من ِقيَم��ك وأفكارك وبالتايل تتفق رغبتهم 

مع رغبتك.

ويؤصل جوزيف ن��اي ملفهوم الق��وة الناعمة، معترباً 

إياه يتمثل يف القدرة عىل التأثري يف سلوك اآلخرين للقيام 

بعمٍل ما يتفق مع ما نريده. ويرى ناي أن القوة السياسية 

الناعمة لل��دول تعني أن بلداً ما قد يك��ون قوياً ذا تأثريٍ 

يف السياس��ة الدولي��ة »ألن هناك بلداناً أخ��رى- معجبة 

مبمُثمُل��ه، وتحذو حذوه، وتتطلع إىل مس��تواه من االزدهار 

واالنفتاح- تري��د أن تتبعه«، ما يعن��ي أّن القوة الناعمة 

تعتم��د عىل قدرة الدول��ة عىل صياغة رغب��ات اآلخرين 

بعد أن تك��ون مبنزلة قدوٍة لهم يتبنون ِقيَمها وأس��لوب 

حياته��ا. وم��ن أهم مزايا الق��وة الناعمة أنه��ا تمُغني عن 

اس��تخدام أس��لوب العصا والجزرة. وهناك دول ال تتلك 

قوة عسكرية أو اقتصادية كبرية، لكنها تتمتع بقوة ناعمة 

بس��بب مش��اركتها يف قضايا عاملية جاذبة مثل محادثات 

الس��الم ومبادرات الحفاظ عىل البيئة ومكافحة األمراض 

واألوبئة. ولكن ذلك ال يعن��ي بالطبع التقليل من أهمية 

القوة الصلبة.

ويش��ري جوزيف ن��اي إىل العديد م��ن العوامل التي 

ميك��ن أن تكون مصادر رافدة للق��وة الناعمة األمريكية. 

فمث��الً تحتوي الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة عىل 62 % 

م��ن أهم العالم��ات التجارية يف العامل، وبه��ا 28 % من 

جميع الطالب الدارس��ني خارج بالده��م، وهي أكرث دولة 

تس��تقطب املهاجرين وتنرش الكتب واملؤلفات املوسيقية 

وتنت��ج البحوث العلمي��ة، إضافة إىل كونه��ا أهم مصدر 

لألفالم والربامج التلفزيونية. ولكن ناي يذكر أيضاً العوامل 

الس��لبية املنفرة من الواليات املتحدة، ويوّضح أن وجود 

تل��ك املصادر الجاذبة ال يعني بالرضورة إنتاج قوة ناعمة 

متحقق��ة، ألنه��ا يج��ب أن تتناغم مع جاذبية السياس��ة 

العامة للدولة. فمثالً، رغ��م اإلعجاب الجامهريي العاملي 

بعلوم الوالي��ات املتحدة وتقانتها وأفالمها وموس��يقاها، 

فإنه��ا خرست كثرياً من جاذبيته��ا وقوتها الناعمة أو قوة 

النموذج بس��بب حرب فيتن��ام، وعند غ��زو العراق عام 

.2003

ويشري جوزيف ناي إىل أن الواليات املتحدة األمريكية 

ليس��ت مبفردها الدول��ة الرائدة يف كل ن��وٍع من مصادر 

القوة الناعمة، فهن��اك املنافس الحايل األقوى لها: أوروبا، 

حيث الفنون واآلداب واألزياء واألطعمة األوروبية تتمتع 

بجاذبية عاملي��ة واضحة، إضافة إىل أن ال��دول األوروبية 

تحت��ل املراك��ز الخمس��ة األوىل يف عدد جوائ��ز نوبل يف 

األدب، واملراك��ز العلي��ا يف مبيعات املؤلفات املوس��يقية 

ونرش الكتب. ه��ذا وتنفق ال��دول األوروبية كمجموعة 

أكرث مام تنفق��ه أمريكا عىل مس��اعدات التنمية الدولية 

والدبلوماس��ية العامة، باإلضافة إىل جاذبية أوروبا لكونها 

تيل إىل السلم وتدافع عن قضايا حقوق اإلنسان والحفاظ 

ع��ىل البيئة وغري ذلك، وكونها ذات خربة أكرب وأفضل من 

الواليات املتحدة يف إدارة املؤسسات متعددة الجنسيات. 

بعد ذلك يتحدث املؤلف عن آس��يا، وخاصة اليابان، التي 

تتلك قوة ناعمة كبرية بس��بب كونها صاحبة أكرث براءات 

اخ��رتاع يف العامل، ورائدة الصور املتحركة وألعاب الفيديو، 

واحتاللها املركز الثاين يف بيع الكتب واملوسيقى وصادرات 

التقني��ات الحديثة واس��تضافة املواق��ع اإللكرتونية، مع 

اإلشارة إىل املستقبل الباهر الذي ينتظر الصني والهند. 

ماهية الصورة الذهنية
ظه��ر مفهوم الصورة الذهني��ة يف أوائل القرن العرشين، 

حي��ث أطلق��ه »والرت لي�بامن«، وأصبح أساس��اً لتفس��ري 

الكث��ري من عمليات التأثري التي تقوم بها وس��ائل اإلعالم 

وتس��تهدف بش��كل رئييس ذه��ن اإلنس��ان. وإذا كانت 

الكلمة بصفة عامة وس��يلة لنقل املعن��ى أو التعبري عن 

العواط��ف، وإذا كان ه��ذا املعنى ال��ذي تحمله الكلمة 

عرضًة للتغيري أو التطور، فإن مقياس نجاح الكلمة يف نقل 

املعن��ى يتمثل يف مدى قدرتها عىل تصوير ما تش��ري إليه 

م��ن هذا العامل يف داخل العقل البرشي. ومبعنى مخترص، 

فإن نج��اح الكلمة يتوقف عىل قدرتها عىل تصوير العامل 

ذهنياً. ويرى »روبنس��ون« و«بارلو« أن املفهوم البسيط 

ملصطلح »صورة املنظمة« يعني ببساطة الصورة العقلية 

التي تتكون يف أذه��ان الناس عن املنظمة واملنظامت أو 

الدول واألفراد. وقد تتك��ون الصور من التجربة املبارشة 

أو غري املب��ارشة. ويقول الدكتور ع��ي عجوة يف تعريفه 

للصورة الذهني��ة، يف كتابه »العالق��ات العامة والصورة 

الذهني��ة«: »إذا كان مصطلح الص��ورة الذهنية ال يعني 

بالنس��بة ملعظم الناس سوى يشء عابر أو غري حقيقي أو 

حت��ى مجرد وهم، فإن قاموس وبس��رت يف طبعته الثانية 

ق��د عرض تعريفاً لكلمة Image بأنها تش��ري إىل التقديم 

العقي ألي يشء ال ميكن تقدميه للحواس بش��كل مبارش، 

أو هي إحياء أو محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف 

معينة، وهي أيضاً اس��رتجاع بشكل مبارش، أو هي تخيل 

ملا أدركته حواس الرؤية أو السمع أو الشم أو التذوق«.

والص��ورة الذهني��ة ك��ام تعرِّفه��ا إمي��ان زكريا هي: 

»الخريطة التي يس��تطيع اإلنس��ان من خاللها أن يفهم 

وي��درك ويفرس األش��ياء«. أي إن الص��ورة الذهنية هي 

نها الفرد عن موضوع معني، وما يرتتب  الفكرة الت��ي يكوِّ

عىل ذلك من أفعال، سواء سلبية أو إيجابية. وهي فكرة 

تك��ون عادًة مبنية ع��ىل املبارشة أو ع��ىل اإليحاء املركَّز 
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واملنظ��م، بحيث تتش��كل من خاللها س��لوكيات األفراد 

املختلفة. وميكن أن نقول إن الصورة الذهنية هي عبارة 

عن اس��تحضار ذهني عقي ميكن إعادت��ه وتعديله عن 

طري��ق العملي��ات االتصالية الناجحة. وع��ادًة ما يقرتن 

الحدي��ث عن الص��ورة الذهنية أو النمطي��ة لفرد ما أو 

دولة معين��ة أو منظمة أو وظيف��ة أو غري ذلك، بجهود 

تندرج ضمن م��ا يمُعرف بعمليات التأث��ري اإلعالمي التي 

بمُذل��ت من جانب طرف ما لتكريس صورة ذهنية معينة 

أو تعديل صورة مشوهة أو غري ذلك. وهذه الجهود تفرز 

خربات تراكمية وتش��كل تصورات وانطباعات محددة يف 

ذهن املتلقني ع��ن موضوع أو أمر ما، بحيث يكون هذا 

التص��ور يف النهاية اخت��زاالً لتفاصيل وأح��داث كثرية يف 

مش��هد واحد يف إطار مفهوم »الص��ورة النمطية«، وإذا 

كان »التنمي��ط« باألس��اس نتاج��اً لجه��ود إعالمية، فإن 

الص��ورة النمطية اإليجابية التي تحظ��ى بها أي منظمة 

أو دول��ة ما عىل املس��تويات كافة هي نتاج لسياس��ات 

واقعية أفرزت تراكامً هائالً من الصور التي تس��تند إليها 

املنظمة يف سياس��اتها. فالص��ورة النمطية ألي منظمة أو 

دولة هي خري شاهد وخري مثرة لحسن استغالل الوسائل 

االتصالية التي تمُعي من شأن الدولة أو تخفض منه، ومن 

هنا تبدو س��معة أي منظمة أو دول��ة مرتبطة بالصورة 

الذهني��ة أو االنطباع الذهني ل��دى املتعاملني معها عن 

منتجاتها وسياساتها وسلوكياتها وأنظمتها من املؤسسات 

واألشخاص الذين تتضمنهم البيئة الخارجية التي تتعامل 

فيه��ا املنظم��ة. فلو ذكرنا اس��م الوالي��ات املتحدة عىل 

س��بيل املثال، فقد يتبادر إىل ذهن أحدنا أفالم هوليوود، 

واآلخر يتذكر فوراً سيارات فورد أو أي طراز أمرييك آخر، 

والثالث قد يتذكر حرب الع��راق، والرابع حرب النجوم. 

وهكذا تتوقف الصورة الذهنية عىل الخربات الش��خصية 

وامل��دركات الفردي��ة للفرد حي��ال الدولة أو املؤسس��ة. 

وقياس��اً عىل ذل��ك، فعندما يمُش��ار يف الخ��ارج إىل دولة 

اإلمارات العربي��ة املتحدة، يتذكر بع��ض الناس األيادي 

البيضاء واملساعدات اإلنسانية، ويستحرض آخرون صورة 

املغفور له بإذن الله، الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان 

حكيم العرب، ويتذكر فري��ق ثالث صور املدن الجميلة 

واملهرجانات واألسواق التجارية الفخمة، ويذهب فريق 

راب��ع إىل منتخب اإلم��ارات الفائز ب��كأس الخليج لكرة 

الق��دم يف املنامة. وهك��ذا تتباين االنطباع��ات والصور 

الذهني��ة التي تقفز إىل الذهن مبجرد ذكر اس��م دولة أو 

مؤسس��ة أو ش��خص ما، وكلام نجحت الدولة يف تكريس 

انطباعات إيجابية وش��حن الذاكرة الجمعية للش��عوب 

واملجتمعات بصور إيجابي��ة عنها، فإنها تنجح يف تكوين 

صور ذهنية إيجابية ممي��زة تدعم بالتايل قوتها الناعمة 

لدى الشعوب واملجتمعات والدول كافة.

سامت السياسة الخارجية ومرتكزاتها
تتس��م السياس��ة الخارجية لدول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بعدد من السامت الرئيسية، تتمثل فيام يي:

� الت��وازن واالعتدال: تثل العالقات املتوازنة س��مة 

أصيلة يف سياس��ة دولة اإلم��ارات العربية املتحدة عىل 

ع خيارات ومسارات  د وتنوُّ الصعيد الخارجي، مبعنى تعدُّ

التحرك الخارجي وعدم ح��رصه يف منطقة دون أخرى، 

وهذا أنتج عالقات دبلوماسية إماراتية قوية وفاعلة مع 

أوروب��ا وأمري��كا وإفريقيا وآس��يا يف آن واحد، دون أن 

تك��ون العالقة مع منطقة ما عىل حس��اب العالقة مع 

منطق��ة أخرى، أو أن تك��ون العالقة مع طرف دويل أو 

إقليمي عىل حساب العالقة مع طرف آخر، حيث تؤمن 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة بأن التواصل يظل دامئاً 

ممكناً مع الجميع، باعتباره الطريق الحضاري واإلنساين 

للتفاهم وحل النزاعات.

� الش��مول: الس��مة األخرى املهمة يف سياس��ة دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة الخارجية، والتي أش��ار إليها 

صاحب الس��مو رئيس الدولة، لدى تسلمه أوراق اعتامد 

الس��فراء هي الش��مول، ويعن��ي عدم ح��رص العالقات 

الخارجية يف جانبها السيايس فقط، وإمنا تنويعها لتشمل 

مجاالت اقتصادية وثقافية وس��ياحية وش��عبية وغريها. 

وهذا ينطلق م��ن إميان إمارايت ب��أن كل هذه الجوانب 

يخ��دم بعضها بعضاً، وهي تقود إىل هدف أس��ايس، هو 

تعميق أوارص الصداقة والتفاهم بني دول العامل املختلفة 

مب��ا تحققه م��ن ترابط يف املصالح وتالق��ح بني الثقافات 

واألفكار والحضارات.

� الديناميكي��ة والفاعلي��ة: حيث إن دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة يف تعاملها مع مختلف القضايا الدولية 

واإلقليمية قد اتس��مت باالستجابة للمتغريات املستجدة 

ع��ىل الصعيدين ال��دويل واإلقليمي، وه��ذا األمر َضِمن 

للسياس��ة الخارجي��ة اإلماراتية نش��اطاً وتفاعالً مع كل 

القضاي��ا. كام أنه ك��رَّس حض��ور الدولة دولي��اً وتعزيز 

مكانتها اإلقليمية.

� االنفت��اح الثق��ايف والحضاري واإلنس��اين: وهو يمُعدُّ 

من الس��امت األصيلة يف سياس��ة دولة اإلمارات العربية 

املتحدة الخارجية، وهذا يعكس طبيعة مجتمعها املحي 

الذي يتسم باالنفتاح عىل الثقافات والحضارات املختلفة، 

له��ا منذ عهد  ك��ام يعكس الرس��الة الس��امية التي تحمَّ

املغفور له بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهيان، وتتمثل يف الدعوة إىل الس��الم العاملي والعمل من 

أجله من خالل إقامة عالقات واس��عة والتواصل مع دول 

العامل املختلفة يف الرشق والغرب والشامل والجنوب، من 

متثل قيم التسامح 
وملف العمل 

اخلريي واإلنساين 
واإلغاثي لدولة 
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منطل��ق إدراكها لحقيقة أن انفتاح ال��دول واملجتمعات 

ق أوارص الصداقة  ع��ىل بعضها البعض من ش��أنه أن يعمِّ

والتق��ارب بينها، ويكرِّس الص��ور اإليجابية املتبادلة فيام 

بينه��ا، وهذا يدعم أجواء الس��الم والتفاهم والحوار عىل 

املستوى العاملي ويقلص نزعات الصدام واملواجهة، فيام 

يؤدي االنغ��الق والتقوقع عىل ال��ذات إىل زيادة عوامل 

الص��دام والخالف وتكريس الصور النمطية الس��لبية بني 

املجتمعات املختلفة.

� الطابع اإلنس��اين: ميث��ل البعد اإلنس��اين جانباً مهامً 

وأساسياً من جوانب السياس��ة الخارجية لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة منذ نش��أة االتح��اد يف عام 1971، وقد 

وج��د ذلك ترجمته خالل الس��نوات املاضي��ة عرب أدوار 

إنس��انية مهمة قامت بها يف أكرث من منطقة من مناطق 

الع��امل، وحظيت بإش��ادة وتقدير كبريين عىل املس��توى 

الدويل. 

ويرتبط اهتامم دولة اإلمارات العربية املتحدة بالبعد 

اإلنساين يف سياس��تها الخارجية برؤيتها لطبيعة العالقات 

الدولية بش��كل عام، وهي رؤية تمُعي من قيمة الس��الم 

والحوار والتفاهم كأس��اس لهذه العالقات وللتعامل مع 

املش��كالت واألزمات يف إطارها، وتؤمن بأهمية التضامن 

الدويل يف مواجهة الكوارث والتحديات، وأن مثة مسؤولية 

إنسانية ودينية وأخالقية تدفع إىل رضورة التحرك الرسيع 

والفاع��ل لتخفي��ف معاناة البرش يف مناط��ق الرصاعات 

والحروب والكوارث؛ ألن من شأن ذلك أن يعزز التواصل 

��ق من عوامل التفاهم عىل  والثقة بني الش��عوب مبا يعمِّ

حس��اب عوامل الرصاع ومس��بباته، وهذا يخدم التنمية 

والسالم واالستقرار يف العامل كله. والرسالة اإلنسانية لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة هي رسالة عاملية وليست دينية 

أو عرقي��ة أو مذهبي��ة، فهي تدعو إىل نجدة ومس��اعدة 

املحتاجني يف أي مكان يف العامل دون نظر إىل دين أو عرق 

أو ل��ون أو مذهب، وهذا هو ال��ذي جعلها عنواناً للخري 

والعطاء، وأكسبها، قيادة وش��عباً، التقدير واالحرتام عىل 

املس��توى العاملي. ومن أهم الوس��ائل التي تتبعها دولة 

اإلمارات العربية املتحدة يف تنفيذ سياس��تها اإلنس��انية، 

والتي حرص��ت قيادتها عىل أن تكون بعيدة عن الدعاية 

واإلعالم، خاصة أن الهدف منها إنس��اين الطابع وأخالقي 

التوجه، يربز اآليت:

* املس��اعدات اإلنس��انية ملواجهة الكوارث الطبيعية 

كال��زالزل، وتتن��وع بني املس��اعدات العيني��ة كاملالبس 

واألغطية ومراكز اإليواء واألدوية، بل وإرسال أطقم عالية 

التدريب للمساعدة عىل إنقاذ املنكوبني، ثم املساعدات 

املالي��ة التي لي��س لها حدود، وترتكز أساس��اً يف عمليات 

إعادة بناء ما تم تدمريه.

* املساعدات اإلنسانية للمدنيني من منكويب العمليات 

الحربية والقتالية، حيث تعمل األجهزة الحكومية املعنية 

يف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة ب��كل جد وبرسعة 

خيالي��ة للقيام مبهام إعادة اإلعامر مبا فيها مطالب البنية 

التحتية واملستشفيات واملدارس، لرفع املعاناة عن كاهل 

الحكوم��ات التي تأثر مواطنوها من هذه الحرب، بل إن 

ش��يوخ دولة اإلمارات أنفس��هم و»أم اإلمارات« يبادرون 

إىل تقديم املس��اعدات املبارشة انطالقاً من تعاليم حكيم 

العرب الذي كان الق��دوة واملثل يف إنكار الذات ومد يد 

العون يف كل وقت.

* تقديم املنح ملختلف الدول الس��تكامل املرشوعات 

الوطنية التي تع��ود بالنفع عىل االقتصاد الوطني، وتزيد 

من مس��توى دخ��ل املواطنني، خاصة يف مج��ال الزراعة 

وتوفري املياه.

* اإلرساع بتقدي��م الودائع لبنوك بعض الدول العربية 

للحفاظ عىل قيمة عملتها من جانب، وتشجيع االستثامر 

الداخي يف هذه الدول من جانب آخر.

* بناء املطارات املدنية التي تش��جع حركة التنقل من 

وإىل الدول التي تعاين تواضع شبكة مطاراتها أو تدمريها 

م��ن جراء الرصاعات املس��لحة، وذلك لتضمن اس��تمرار 

روابط هذه الدول مع العامل الخارجي، وتوفر لها س��هولة 

نقل البضائع واالحتياجات.

* املش��اركة يف قوات حفظ السالم أو مرشوعات إزالة 

األلغام، انطالقاً من قدس��ية حقن الدماء البرشية، والحد 

من الخسائر املادية واملعنوية.

وتقدي��راً لهذه الجهود اإلنس��انية، فق��د انطلقت من 

أبوظب��ي يف نوفمرب 2008 املناش��دة اإلنس��انية املوحدة 

لألمم املتحدة لع��ام 2009، وهي مبادرة بدأتها املنظمة 

الدولية يف عام 1992، وظلت تطلقها بش��كل دوري عىل 

مدى الس��نوات املاضية، وتهدف إىل حشد الدعم الدويل 

ملس��اعدة ماليني البرش يف الع��امل يف معاناتهم يف مناطق 

النزاعات والرصاع��ات والكوارث. وتمُع��دُّ هذه هي املرة 

األوىل التي تطلق فيها املناشدة من مدينة غري جنيف أو 

نيويورك، منذ إطالق املبادرة، كام أن هدف املناشدة هو 

د بسبعة مليارات دوالر. دِّ األكرب حتى اآلن، وقد حمُ

وال ش��ك يف أن اختيار األمم املتحدة ألبوظبي إلطالق 

ه��ذه املبادرة اإلنس��انية العاملية املهم��ة، ألول مرة من 

منطقة الرشق األوس��ط، إمنا يشري إىل تقدير دويل واضح 

ل��دور دولة اإلمارات العربية املتح��دة الحيوي يف مجال 

العمل اإلنس��اين العاملي، وحرصها ع��ىل التفاعل اإليجايب 

م��ع أي مبادرات، إقليمي��ة أو عاملية، يتم طرحها يف هذا 

حممد بن راشد: 
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املجال. وقد أش��ادت اللجنة املنظمة لفعاليات املناشدة 

يف ذل��ك العام باهت��امم القي��ادة اإلماراتي��ة بفعالياتها 

وحرصها ع��ىل توفري كل اإلمكان��ات إلنجاحها وتحقيقها 

للهدف املرجو منها، واملتابعة املس��تمرة من قبل س��مو 

الش��يخ حمدان بن زايد آل نهي��ان، نائب رئيس مجلس 

الوزراء رئيس هيئة الهالل األحمر، لالستعدادات الخاصة 

باملناشدة ليك تكون أكرث تيزاً وأكرث عطاء.

وكان م��ن ش��أن اختي��ار أبوظب��ي إلطالق املناش��دة 

اإلنس��انية املوحدة لألمم املتحدة لعام 2009، أن ساهم 

يف كسب مزيد من الدعم والتأييد لها، ملا لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة م��ن رصيد كبري يف مجال العمل الخريي 

الدويل م��ن ناحية، وعمق البعد اإلنس��اين يف سياس��تها 

الخارجي��ة م��ن ناحية أخرى، ولهذا فإن��ه اختيار صادف 

أهله وانطوى عىل رسالة رمزية مهمة، ألن النداء اإلنساين 

حين��ام يخرج م��ن أرض الخري وصاحبة األي��ادي البيضاء 

والس��جل الكب��ري يف العمل الخريي، ال ش��ك يف أن وقعه 

س��يكون كبرياً وتأثريه نافذاً وممتداً، حيث تثل اإلمارات 

العربي��ة املتحدة منوذجاً يمُحتذى به يف رؤيتها اإلنس��انية 

الحضاري��ة التي تجعلها حارضة بق��وة لتخفيف املعاناة 

ع��ن الن��اس يف أماكن الك��وارث والرصاع��ات والحروب 

برصف النظر عن دينهم أو جنسهم أو عرقهم أو مكانهم، 

حتى غدت رم��زاً للخري والعطاء وص��ورة مرشفة للعرب 

واملسلمني لدى شعوب العامل املختلفة.

وال ش��ك أن ه��ذه الس��امت األصيلة لسياس��ة دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة الخارجي��ة )االنفتاح والتوازن 

والش��مول والديناميكي��ة والطاب��ع اإلنس��اين( هي التي 

ضمنت لدولة اإلمارات العربية املتحدة حضوراً سياس��ياً 

واقتصادي��اً وثقافي��اً فاع��اًل ع��ىل الس��احتني اإلقليمي��ة 

والدولية، وجعلتها عنواناً لالعتدال والحكمة والسياس��ة 

باً ب��ه يف كل دول ومناطق  املتزن��ة، وطرف��اً مقبوالً ومرحَّ

العامل، ليس فقط عىل املس��توى الرسمي وإمنا كذلك عىل 

املس��توى الش��عبي، ومحطة مهمة يف زيارات املسؤولني 

الع��رب واألجانب ملنطقة الخليج. كام تتعنيَّ اإلش��ارة إىل 

أن السياس��ة الخارجية اإلماراتية قد اكتسبت مزيداً من 

الزخ��م والفاعلية والنش��اط والديناميكي��ة منذ أن توىل 

تنفيذها س��مو الش��يخ عبدالله بن زاي��د آل نهيان وزير 

الخارجية، حيث أضفى سموه بصمته الشخصية عىل أداء 

الجه��از الدبلومايس اإلمارايت، الذي بات يتس��م باملبادأة 

والفاعلية ورسعة الحركة واالستجابة لألحداث يف مختلف 

أرجاء العامل. وقد تحق��ق إثر ذلك العديد من اإلنجازات 

الدبلوماسية، مثل اس��تضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة 

املتج��ددة »إيرينا«، ك��ام باتت دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة رقامً فاع��الً يف األحداث اإلقليمي��ة، وقوة دفع 

ال يمُس��تهان به��ا يف حل األزم��ات والحفاظ ع��ىل األمن 

واالستقرار اإلقليمي والعاملي.

ركائز القوة الناعمة اإلماراتية
تتمتع دول��ة اإلمارات العربية املتحدة بركائز عدة للقوة 

الناعم��ة، وهي الركائز التي أس��همت، وال ت��زال، يف بناء 

ص��ورة منطي��ة إيجابي��ة للدول��ة يف مختلف األوس��اط 

اإلقليمي��ة والدولي��ة، ويف نظر جميع ش��عوب العامل، إذ 

ميكن بس��هولة رصد نظرات التقدير واإلعجاب بالنموذج 

التنموي وسياس��ات دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف 

جميع بقاع العامل، كام ميكن بس��هولة أيضاً فهم مدركات 

الش��عوب األخرى عن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

حيث يمُنظ��ر إليها بتقدير عال من قبل هذه الش��عوب. 

وه��ذا التقدير عائٌد باألس��اس إىل سياس��اتها اإلنس��انية 

كان ملبادرات دولة 
اإلمارات التنموية 

يف عدد كبري من 
الدول حول العامل 

دور مهم يف 
إنشاء بنية حتتية 
أساسية تشمل 

الطرق واملدارس 
واملستشفيات 

وشبكات إمدادات 
املياه

إعادة اإلعامر وبناء الجسور إحدى أوجه اإلمارات اإلنسانية

محمد بن زايد يحرض حفل إعادة افتتاح وتجديد مركز الشيخ زايد لدراسة اللغة العربية ببكني
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الداعمة لألمن واالس��تقرار والس��لم العاملي، وهذا يمُعترب 

بدوره مردود اس��تثامٍر تاريخٍي عميق يف العمل السيايس 

والجهد اإلنساين منذ نشأة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف الثاين من ديس��مرب عام 1971، وأس��س له املغفور له 

بإذن الله تعاىل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان »طيب 

الله ثراه«، وواصل امليض عىل درب الخري صاحبمُ السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهي��ان رئيس الدولة »حفظه 

الله«، وفيام يي رصد ألهم الركائز املكونة للقوة الناعمة 

اإلماراتية:

أوال: املساعدات اإلنسانية
ميثل العمل اإلنس��اين أولوية متقدمة يف اهتاممات دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، ويعكس رؤيتها الحضارية التي 

تثل دعامة أساسية لسياس��تها الخارجية يف هذا الشأن، 

والت��ي تنطلق م��ن اإلميان بأن مثة مس��ؤولية إنس��انية 

وأخالقي��ة تدف��ع إىل رضورة التح��رك الرسي��ع والفاعل 

لتخفي��ف معاناة الب��رش يف مناطق الك��وارث واألزمات، 

لي��س فقط ملواجهة التحديات اإلنس��انية وإمنا أيضاً من 

أجل تعزيز التواصل والثقة والتضامن بني الشعوب، ومبا 

يخدم التنمية والس��الم واالس��تقرار يف الع��امل كله. وتمُعدُّ 

دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة منذ تأسيس��ها عىل يد 

املغفور له بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهي��ان »طيب الله ث��راه«، وأيضاً يف ظ��ل قيادة صاحب 

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

»حفظه الله«، منوذجاً يف العطاء اإلنس��اين الذي ال يعرف 

الحدود أو الحواجز، بعد أن أرس��ت نهج��اً متفرداً يقوم 

عىل املبادرة بتقديم املس��اعدات ملس��تحقيها دون تييز 

بني جن��س أو عرق ودين، ولعل هذا ما يمُكس��ب دورها 

اإلنس��اين عىل الس��احتني اإلقليمية والدولي��ة املصداقية 

والفاعلي��ة، ويجع��ل منها ركن��اً مهامً وفاع��اًل من أركان 

العمل اإلنساين الدويل بشهادة املنظامت العاملية املعنية 

بتقييم النش��اط اإلنس��اين واإلمنايئ يف العامل. ولقد حلت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املرتبة ال�20 بني الدول 

األك��رث عطاًء ع��ىل الس��احة الدولية عند مقارنة نس��بة 

املس��اعدات التنموية للدولة بالدخ��ل القومي اإلجاميل، 

واملرتب��ة الثانية ضمن الدول املانحة غري األعضاء يف لجنة 

املس��اعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمي��ة يف عام 2011، حس��ب البيان��ات التي نرشتها 

اللجنة خالل ش��هر يناير 2013، متقدمة بذلك عىل عدد 

من الدول املانحة الرئيس��ية يف العامل. األمر اآلخر واملهم 

الذي أش��ار إلي��ه تقرير اللجن��ة هو أن دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة قدمت نسبة 0.22 % مساعدات إمنائية 

عند حس��ابها مقارنة بالدخل القوم��ي اإلجاميل، وهو ما 

يفوق النسبة املتوافق عليها دولياً، والتي قررتها الجمعية 

العام��ة لألمم املتح��دة األمم املتح��دة، والبالغة 0.7 %، 

والت��ي تحث ال��دول املانحة ع��ىل تقديم املس��اعدات 

التنموية لصال��ح الدول النامية. وهذا يتوافق مع ما جاء 

يف التقرير الس��نوي األخري ملكتب تنس��يق املس��اعدات 

الخارجية الذي صدر يف ش��هر س��بتمرب املايض، وأشار إىل 

أن اإلم��ارات العربية املتحدة أنفق��ت 6.86 مليار درهم 

من إجاميل املس��اعدات الخارجي��ة )7.74 مليار درهم( 

عىل املرشوعات التنموية يف الدول النامية، وهو ما يؤكد 

من دون شك أن دولة اإلمارات العربية املتحدة من أكرث 

الدول املانحة عاملياً.

وتثل دولة اإلمارات العربية املتحدة ركناً أساس��ياً يف 

أي جهد دويل أو إقليمي ملس��اعدة املترضرين يف مناطق 

الك��وارث واألزمات، وتتجه إليها األنظار عند مواجهة أي 

تحدٍّ إنس��اين، ودامئاً ما كانت عىل قدر هذه املس��ؤولية، 

وهذا ما يتضح من مواقفها ومبادراتها اإلنسانية األخرية. 

فق��د ش��اركت يف نهاية ش��هر يناير امل��ايض يف »املؤتر 

ال��دويل للامنحني« الذي اس��تضافته دولة الكويت لدعم 

الوضع اإلنس��اين يف س��وريا، وتعهدت بتقديم مساعدات 

مادية قدرها 300 مليون دوالر لهذا الغرض، كام تحركت 

ملساعدة الش��عب اليمني عىل أكرث من مستوى، فكانت 

مبادرة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئي��س الدولة »حفظه الله«، بتخصيص مبلغ 500 مليون 

درهم لرشاء مواد غذائية تس��تفيد منها نحو مليون أرسة 

عىل مس��توى الجمهورية اليمنية الش��قيقة، هذا إضافة 

إىل ما قدمته، وتقدمه، من مس��اعدات إنسانية وإمنائية 

للعديد من الدول العربية الشقيقة ملساعدتها عىل تجاوز 

األزم��ات املختلفة التي تواجهها، ك��ام تقوم بدور متميز 

يف تنس��يق الجه��ود اإلقليمية والدولي��ة الخاصة بربامج 

املعونات واملساعدات لكل من أفغانستان وباكستان.

وقد بات الوجه اإلنس��اين والبص��امت اإلغاثية لدولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة ح��ارضة يف مختلف مناطق 

الك��وارث واألزمات، من خالل مب��ادرات وخطط إغاثية 

عاجل��ة تخفف من معان��اة الضحايا، وتس��اعدهم عىل 

تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها. ويف هذا السياق، 

ركائز السياسة الخارجية اإلماراتية

اتس��مت السياس��ة الخارجية لدولة اإلم��ارات العربية 
املتحدة منذ تأسيسها يف الثاين من ديسمرب عام 1971، 
بالحكمة واالعتدال والت��وازن والعدالة واعتامد الحوار 
والتفاهم وس��يلة لحل األزمات واإلشكاليات، واحرتام 
املواثيق الدولية وااللتزام مبيثاق األمم املتحدة، واحرتام 
قواعد حس��ن الجوار وس��يادة الدول ووحدة أراضيها، 
وع��دم التدخل يف الش��ؤون الداخلية وح��ل النزاعات 
د صاحب الس��مو الش��يخ  بالطرق الس��لمية. وقد حدَّ
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة »حفظه الله«، يف 
لقائه يف 9 سبتمرب 2008 سفراء الدولة وممثليها يف عدد 
من املنظ��امت اإلقليمية والدولية بالخ��ارج، مرتكزات 
السياس��ة الخارجية. وأكد س��موه أن نجاح السياس��ة 
الخارجية ش��كل أحد أبرز اإلنجازات املش��هودة لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة، مشرياً إىل أن هذا النجاح قام 
ع��ىل مجموعة من الثوابت الت��ي أرىس دعامئها القائد 
املؤس��س، املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيان »طيب الله ثراه«، وقال س��موه إن السياس��ة 
املتوازنة واملعتدلة التي انتهجتها دولة اإلمارات العربية 
املتح��دة منذ قيامه��ا إزاء القضايا اإلقليمي��ة والدولية 
أكس��بت بالدنا االح��رتام والتقدير، وجعل��ت لها كلمة 

مسموعة يف مختلف املحافل العاملية. 
مبادرات اإلمارات اإلنسانية نبع ال ينضب
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وتنفي��ذاً لتوجيهات صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة »حفظ��ه الله«، فقد قامت 

إدارة امل��رشوع اإلمارايت ملس��اعدة باكس��تان، وبالتعاون 

مع مؤسس��ة خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية، 

بتوزي��ع 20 ألف س��لة غذائي��ة ع��ىل األرس النازحة من 

العمليات العس��كرية يف إقليم خيرب بختونخوا ومنطقتي 

شامل وجنوب وزيرس��تان بجمهورية باكستان اإلسالمية، 

كام قامت هيئة الهالل األحم��ر اإلمارايت برعاية مرشوع 

»إفطار الصائم« الذي تنفذه يف باكستان يف إطار أعاملها 

الخريي��ة واإلنس��انية، وجهوده��ا يف إيصال مس��اعدات 

رمض��ان إىل الرشائح الفقرية واأليت��ام وذوي االحتياجات 

الخاصة واألرس الضعيفة.

وال شك أن املرتبة التي تتبوؤها دولة اإلمارات العربية 

املتحدة ع��ىل هذا الصعيد تعكس السياس��ات الحكيمة 

التي تنتهجها القيادة الرش��يدة للدولة عىل صعيد العمل 

د يف مجملها روح العطاء املتأصلة لدى  اإلنساين، كام تجسِّ

شعب اإلمارات العربية املتحدة، وجهود الجهات املانحة 

واملؤسس��ات الخريي��ة القامئ��ة يف الدولة، والتي تمُس��هم 

بدوره��ا يف تقديم املس��اعدات التنموية من مرشوعات 

تعليمي��ة وصحي��ة وبنية تحتي��ة وجس��ور وغريها، إىل 

الدول النامية لتوفري حي��اة أفضل للمحتاجني واملعوزين 

من الش��عوب األخرى يف مختلف مناط��ق العامل. وهذه 

حقيقة ثابتة تؤكدها املبادرات اإلنس��انية الرائدة لدولة 

اإلمارات العربية املتحدة عىل الس��احة الخارجية، فعىل 

مت الدولة مساهامت رائدة  مدار الس��نوات املاضية قدَّ

ونوعي��ة يف هذا املجال، لعل أهمها تبني مفهوم ش��امل 

للعمل اإلنس��اين ال يقرصه فقط عىل تقديم املساعدة أو 

املعون��ة وإمن��ا يدمجه ضمن جهد تنم��وي طويل األجل 

يسهم يف تحقيق التنمية الش��املة واملستدامة واملتوازنة 

يف املجتمعات الفقرية.

 يف الوقت ذاته، فإن دول��ة اإلمارات العربية املتحدة 

ال تكتفي بالتحرك الفردي أو ضمن األطر الجامعية تجاه 

املناطق التي تشهد أزمات أو كوارث إنسانية، وإمنا تدعو 

دامئ��اً إىل مزيد من الجدية والفاعلية يف العمل اإلنس��اين 

ال��دويل حتى يكون قادراً عىل التعام��ل مع أي تحديات 

إنس��انية محتمل��ة يف أي منطقة من الع��امل، من منطلق 

إميانها بأن تعميق األبعاد اإلنسانية يف التفاعالت الدولية 

من ش��أنه أن يمُشيع جواً من الس��الم واالستقرار يف العامل 

يخدم الجميع، ويعمق رواب��ط الحوار والتفاهم واملصري 

املشرتك بني مختلف الشعوب.

وقد أش��ار التقرير السنوي ملكتب تنسيق املساعدات 

الخارجي��ة لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة لعام 2011، 

إىل م��ا قدمت��ه دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة من منح 

ومس��اعدات خارجي��ة للعدي��د من ال��دول، وكذلك إىل 

مختل��ف األنش��طة اإلنس��انية الت��ي قامت به��ا الدولة 

يف العدي��د من مناطق العامل. ويش��ري ه��ذا التقرير إىل 

أن دولة اإلمارات يف ظل قيادة صاحب الس��مو الش��يخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدول��ة »حفظه الله«، 

تحرص عىل تعظيم االس��تفادة من املساعدات الخارجية 

بش��قيها اإلنس��اين واإلمنايئ، بحيث تمُسهم يف معالجة آثار 

وتبعات الكوارث واألزمات اإلنسانية من ناحية، وتساعد 

عىل دف��ع جه��ود التنمي��ة يف املجتمع��ات الفقرية من 

ناحي��ة ثانية. ويذكر التقري��ر تحديداً أنه تم إنفاق 6.86 

حتظى املرأة 
اإلماراتية مبكانة 

بارزة يف عملية 
التنمية وقد نالت 

منذ تأسيس الدولة 
كل االهتمام بفضل 

دعم ورعاية رائدة 
النهضة اإلماراتية 

سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك

حضور بارز للمرأة يف املجلس الوطني

محمد بن زايد أثناء زيارته إلحدى املدارس بالدولة
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ملي��ار درهم من إج��اميل املس��اعدات الخارجية )7.74 

ملي��ار( عىل املرشوعات التنموي��ة خالل عام 2011، ومبا 

ميثل نس��بة 88.5 % من حجم املس��اعدات الكلية، فيام 

تم تقديم 625.3 مليون درهم للمس��اعدات اإلنس��انية، 

وبزي��ادة مقدارها 54.2 % عن العام الس��ابق )2010(، 

وت��ّم إنف��اق253.1 مليون درهم للمس��اعدات الخريية، 

مة يف عام  بزيادة مقدارها 36.9 % عن املس��اعدات املقدَّ

2010، ويف الوق��ت ذات��ه، تلتزم دولة اإلم��ارات العربية 

املتح��دة بتقدي��م 674.9 ملي��ون دره��م للمرشوعات 

املس��تقبلية. وال ش��ك أن هذه اإلحصاءات تعكس أموراً 

ع��دة، يف مقدمتها أن هناك زيادة يف حجم املس��اعدات 

الخارجية خالل العام 2011، سواء كانت ألهداف إمنائية 

أو ملواجهة تحديات إنسانية، كام أن هناك يف الوقت ذاته 

تأكيداً عىل مواصلة دعم املرشوعات املس��تقبلية، وهذا 

األمر ميكن تفس��ريه يف ضوء تحرك دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة الفاعل للتعاطي مع التحديات اإلنس��انية التي 

ش��هدتها العديد من دول املنطقة، سواء يف العامل العريب 

نتيجة األزمات والرصاعات السياسية التي تشهدها بعض 

ال��دول، أو يف العديد من مناطق الكوارث واألزمات التي 

خلّف��ت وراءها أوضاعاً إنس��انية صعب��ة، كام يف منطقة 

القرن اإلفريقي وأفغانس��تان وباكستان. واألمر الثاين أن 

مها دولة اإلمارات العربية  املساعدات الخارجية التي تقدِّ

املتحدة تستند باألساس إىل دعائم أخالقية، تجد روافدها 

يف املوروث الثق��ايف واملجتمعي لش��عب اإلمارات الذي 

يؤمن بالتضامن والتكافل يف مساعدة املحتاجني، وتستند 

��س  كذلك إىل ت��راث طويل من العطاء وعمل الخري، أسَّ

له املغفور له بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن س��لطان 

ق��ه ويضيف إليه  آل نهي��ان »طي��ب الله ث��راه«، ويعمِّ

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

الدولة »حفظه الله«، الذي يمُعدُّ رمزاً للعمل اإلنس��اين، ملا 

يقوم به سموه من أدوار رائدة يف خدمة العمل اإلنساين 

وتعظي��م مردودات��ه اإليجابية ع��ىل الصعيدين الداخي 

والخارج��ي. ولعل ما يؤكد هذا البعد األخالقي، حس��بام 

جاء يف التقرير، هو تعدد الدول واملناطق التي ش��ملتها 

املس��اعدات الخارجية خالل العام املايض، حيث استفاد 

م��ن هذه املس��اعدات 128 دولة، إضاف��ة إىل املنظامت 

والهيئ��ات العاملة يف املجال الخريي واإلنس��اين، ما يعني 

ه للتخفيف  أنه��ا ال تتقيد بنطاق جغرايف معني، وإمنا تمُوجَّ

من معاناة البرش يف أي مكان، دون نظر إىل لون أو عرق 

أو دين.

واألم��ر الثال��ث أن دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

تحرص عىل تعظيم االس��تفادة من مساعداتها الخارجية، 

بحي��ث ال تلب��ي فقط احتياجات إنس��انية، وإمن��ا أيضاً، 

وهو عنرص ال يقل أهمية، تمُس��هم يف دفع عجلة التنمية 

االجتامعية والصحي��ة والتعليمية يف املجتمعات الفقرية، 

حه التقرير بجالء، حني يش��ري إىل أنه كان  وه��ذا ما يوضِّ

ملبادرات دولة اإلمارات العربية املتحدة التنموية يف عدد 

كبري من الدول حول العامل، دور مهم يف إنشاء بنية تحتية 

أساس��ية تشمل الطرق واملدارس واملستشفيات وشبكات 

إمدادات املي��اه، وذلك من أجل تعزيز التقدم الش��امل 

لجميع مواطني الدول التي تّم تنفيذ مرشوعات فيها.

وال ش��ك أن ال��دور اإلنس��اين ال��ذي تقوم ب��ه دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، يحظى بتقدير دويل متزايد، ملا 

يتميز به هذا الدور من فاعلية وبعد إنس��اين وإحساس 

عميق باملس��ؤولية الجامعية املشرتكة يف تخفيف معاناة 

الفقر والت��رشد واللجوء والعوز ملاليني البرش حول العامل، 

ك��ام يعكس قناعة دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيمة 

التوحد والتعاون والتنس��يق ال��دويل ملواجهة التحديات 

الت��ي ته��دد البرش يف أي بقعة من البق��اع، وهذا ما عربَّ 

عن��ه بوضوح أمني عام األمم املتحدة، بان يك مون، خالل 

زيارته للدولة، حينام أش��اد بدور دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة ومؤسس��اتها الخريية، يف مس��اعدة الش��عوب 

املحتاجة، وباملواقف اإلنس��انية والخريية لقيادة الدولة، 

التي تد يد العون واملس��اعدة إىل كل من يحتاج إليهام، 

منوهاً مبساعداتها القيِّمة خالل مؤتر املانحني الذي عمُقد 

يف دولة الكويت ملساعدة الشعب السوري.

إن التقدير الدويل املتزايد لدور دولة اإلمارات العربية 

املتحدة اإلنس��اين مل يأت من فراغ، وإمن��ا هو ترجمة ملا 

تقوم به تحت قيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من جهود حثيثة 

للحد من آث��ار وتداعيات الكوارث واألزمات اإلنس��انية 

التي تش��هدها العدي��د من دول الع��امل، والتخفيف من 

معان��اة الفئات املت��رضرة فيها، ومس��اعدتها عىل تجاوز 

الظروف الصعبة التي تعيش��ها، ولذلك فقد أصبح العمل 

اإلنساين اإلمارايت منوذجاً للفاعلية والكفاءة واإلنجاز، ألنه 

أوالً يرتكز عىل مؤسس��ات قوية تحظى بالدعم والرعاية 

من جانب القيادة الرش��يدة، وثانياً ألنه ينطلق من رؤية 

حضارية ترى أن أهداف العمل اإلنس��اين ال تقترص فقط 

عىل تقديم املساعدات أو املعونات، وإمنا أيضاً املساهمة 

يف تحقي��ق أه��داف التنمي��ة الش��املة واملس��تدامة يف 

املجتمعات التي تتلقاها. 

ثانياً: مكانة املرأة يف املجتمع
تمُع��دُّ املكانة التي تتمتع بها امل��رأة يف أي مجتمع مؤرشاً 

النفتاح هذا املجتمع وتحرضه ومقدرته عىل االس��تفادة 

م��ن أفراده يف تحقيق أهداف��ه التنموية من دون إقصاء 

أو تهميش ألس��باب ثقافية أو حضاري��ة أو دينية أو غري 

ذلك. ويف هذا اإلطار تثل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ب��ؤرة ضوء ناصعة يف العامل أجم��ع، ويف املنطقة العربية 

عىل وج��ه الخص��وص، حيث تحظ��ى امل��رأة اإلماراتية 

مبكان��ة بارزة يف عملية التنمية. وقد نالت منذ تأس��يس 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الثاين من ديس��مرب عام 

1971، كل االهت��امم بفضل دعم ورعاي��ة رائدة النهضة 

اإلماراتية س��مو الش��يخة فاطم��ة بنت مبارك، رئيس��ة 

االتحاد النس��ايئ العام، الرئيس األعىل ملؤسس��ة التنمية 

األرسية، رئيس��ة املجلس األعىل لألموم��ة والطفولة، »أم 

اإلم��ارات«، التي تمُعدُّ منوذج��اً مرشفاً للم��رأة اإلماراتية 

ل الكثري من املفاهيم  والعربية، حيث اس��تطاعت أن تبدِّ

املغلوطة بش��أن امل��رأة اإلماراتية والخليجي��ة والعربية، 

وتقدم صورة إيجابية ناصعة عنها عىل الس��احة الدولية 

تجمع بني التمسك بالثوابت الدينية والثقافية والحضارية 

والتفاعل اإليجايب مع معطيات العرص ومتطلباته. وميثل 

محمد بن زايد يف صورة جامعية مع املشاركني يف املؤمتر الدويل للامنحني الذي استضافته الكويت لدعم سوريا
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تعلي��م امل��رأة هدفاً وغاية بالنس��بة إىل دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة منذ نش��أتها، وبفضل دور املؤسس��ات 

القامئة عىل تحقيق أهداف التنمية املتعلقة باملرأة، وعىل 

رأسها »االتحاد النسايئ العام«، الذي يحظى برعاية كرمية 

من »أم اإلمارات«، احتل االهت��امم بتعليم املرأة صدارة 

األولويات التنموية للدولة منذ البداية، ومل يكن ذلك من 

منطلق أنها تشكل نصف املجتمع فقط، بل ألن تعليمها 

س��يكون له قيمة مضافة يظهر ناتجها يف عملية التنمية، 

نتيجة إلس��هام عنارص املجتمع كافة ومن دون استثناء يف 

العم��ل التنموي، وهذا ما بات املجتمع اإلمارايت يحصده 

يف السنوات األخرية من تزايد للتعليم وإسهام جاد وقوي 

للمرأة يف املسرية التنموية الناهضة.

فبفض��ل الجه��ود املبذول��ة حققت امل��رأة اإلماراتية 

نجاحات كبرية عىل سلم التعليم، حيث تشري اإلحصاءات 

إىل أن اإلناث ميثل��ن نحو 52.7 % والذكور نحو 47.3 % 

من إجاميل املس��جلني يف مرحلة التعلي��م قبل الجامعي، 

م��ا يعن��ي أن نس��بة اإلن��اث إىل الذك��ور يف التعليم قد 

بلغ��ت 111.5 %. كام تش��ارك املرأة اإلماراتية يف ش��غل 

وظائف الهيئات التدريس��ية، حيث تبلغ نسبة املعلامت 

اإلناث إىل املعلم��ني الذكور يف الحلقة األوىل من التعليم 

األس��ايس بالدولة نحو 545.2 %، وتصل هذه النسبة إىل 

نح��و 133.7 % يف الحلقة الثانية من التعليم األس��ايس، 

ونح��و 118.6 % يف الحلق��ة الثانوي��ة، بحس��ب بيانات 

»املرك��ز الوطني لإلحصاء«. كام حرص��ت دولة اإلمارات 

العربية املتحدة منذ نش��أتها عىل توفري كل القوانني التي 

تضمن حق��وق األفراد يف املجتم��ع، دون تييز بني رجل 

وامرأة. وجاء دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة مبيناً 

الحقوق والواجبات للجميع دون تييز، يف إطار املساواة 

وتكافؤ الفرص والعدالة بني الجنس��ني. ومن بني القضايا 

املهمة يف هذا الشأن، املساواة بني الجنسني يف الحرية يف 

اختيار العمل واملهن.

واهتم��ت الدولة بتمك��ني املرأة، فق��د فتحت الباب 

لاللتح��اق بالوظائ��ف العام��ة لجميع املواطنني، نس��اًء 

ورجاالً. وبفض��ل الجهود املبذولة، فإن امل��رأة اإلماراتية 

تش��غل حالياً نحو 66 % من وظائف القطاع الحكومي، 

م��ن بينها 30 % يف الوظائف القيادية املؤثرة، ويف مواقع 

اتخاذ القرار يف املؤسس��ات التي يعمل��ن بها. وأصبحت 

املرأة اإلماراتية قادرة عىل املشاركة يف النشاط االقتصادي 

عىل املس��توى الوطني، فارتفعت نس��بة مس��اهمتها يف 

إجاميل عدد املش��تغلني يف القطاع��ني الحكومي والخاص 

عىل مس��توى الدولة، من نحو 11.6 % يف عام 1995 إىل 

نح��و 25 % يف عام 2010. واألمر ال يقترص عىل الوظائف 

التقليدية، ففي املجال 

الس��يايس تشغل املرأة 

اإلماراتي��ة نحو 30 % 

القيادية  الوظائف  من 

العلي��ا املرتبطة باتخاذ 

القرار يف الدولة، ونحو 

وظائ��ف  م��ن   % 10

الس��لك الدبلومايس، وتش��غل س��بعة مقاعد يف املجلس 

الوطن��ي االتحادي، بنس��بة 17.5 % من ع��دد املقاعد، 

باإلضاف��ة إىل منص��ب النائ��ب األول لرئي��س »املجلس 

الوطني االتحادي«. كام أن املرأة اإلماراتية تش��غل حالياً 

أربعة مناصب وزارية، وتتوىل منصب األمني العام ملجلس 

ال��وزراء. ومجمل هذه اإلحص��اءات واألرقام يمُعدُّ دعامة 

لصورة إيجابي��ة بالغة التأثري للمجتم��ع اإلمارايت، وتثل 

بدورها دعامة لق��وة النموذج التنموي يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

ثالثا: التعليم
اتجهت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ نحو عقد من 

الزمن إىل الرتكيز عىل تطوير التعليم يف مختلف مراحله، 

ويق��ود خطط الدول��ة يف هذا اإلطار الفريق أول س��مو 

الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة رئي��س مجلس أبوظبي 

للتعليم، حيث يويل سموه التعليم اهتامماً بالغاً، ويحرص 

ع��ىل متابعة خط��ط تطويره وتط��وره باالس��تفادة من 

مختلف النامذج التعليمية الرائدة عاملياً. ويضطلع سموه 

بدور مجتمعي كبري يف إطار الحث عىل االهتامم بالتعليم 

باعتباره ركيزة من ركائز التقدم والنهضة، وأيضاً باعتباره 

ركناً لقوة النموذج اإلمارايت والقوة الناعمة للدولة.

وعىل هذا الصعيد، أطلق سموه العديد من املبادرات 

م سنوياً للطالب املتفوقني يف الصفني  واملكرمات التي تمُقدَّ

الع��ارش والحادي ع��رش، ومنه��ا توفري برنام��ج تدريبي 

صيف��ي بالخارج للمتفوقني من الط��الب والطالبات، من 

خ��الل ابتعاثهم إىل عدد من الجامعات واملعاهد العاملية 

املتخصصة ملدة 4 أس��ابيع. وهذه املبادرة املهمة ال تركز 

التعايش والتسامح املجتمعي سمة بارزة يف املجتمع اإلمارايتشاعر املليون برنامج ثقايف يرسخ مكانة الدولة الثقافية
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فقط عىل تنمي��ة مهارات تعلُّم اللغ��ة اإلنجليزية، وإمنا 

أيضاً تس��عى إىل إكس��ابهم مهارات يف القيادة واالعتامد 

عىل النفس، والتعرف ع��ن قرب عىل حضارات وثقافات 

الش��عوب األخرى التي س��يزورونها. ويدرك املتابع لهذا 

الربنام��ج من��ذ انطالق��ه ع��ام 2006، أنه أصب��ح إحدى 

املبادرات التعليمية والثقافية املهمة، بدليل تزايد أعداد 

امللتحقني به من عام إىل آخر، فقد بدأ ب��� 60 طالباً فقط 

إىل أن وص��ل العدد هذا الع��ام إىل 500 طالب وطالبة، 

تم ابتعاثه��م مؤخ��راً إىل عدد من املعاه��د املتخصصة 

يف اململكة املتح��دة وأيرلندا وأس��رتاليا ونيوزيلندا، ملدة 

أربعة أس��ابيع. واملؤكد أيضاً أن هذا الربنامج يتس��ق مع 

جوهر االس��رتاتيجية العامة يف مجال التعليم، وخصوصاً 

في��ام يتعلق برعاي��ة املتميزين واملتفوق��ني من الطالب 

وتش��جيعهم واالهت��امم به��م من��ذ املراحل الدراس��ية 

األوىل وحت��ى تخرجهم من الجامع��ات واملعاهد العليا، 

باعتباره��م ثروة وطنية وباعتبار رعايته��م واجباً وطنياً، 

وباعتبار أن مس��تقبل هذا الوطن مرتب��ط بهم أكرث من 

سواهم. وال شك أن هذه املبادرة ال تنفصل عن مبادرات 

أخرى عديدة يتبناها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان لرعاية الطالب املتفوقني، كمنحة املتفوقني 

م��ن خريجي جامع��ة زايد، الذين يرغبون يف اس��تكامل 

تعليمهم العايل س��واء يف جامع��ات الدولة أو خارجها يف 

أرق��ى الجامعات العاملية. وتؤكد ه��ذه املبادرات واملنح 

يف مجملها أن القيادة الرش��يدة يف دولة اإلمارات تحتفي 

دوم��اً بأبنائها املتفوقني وترعاهم، ما يصب يف مجمله يف 

خانة تدعيم ركائ��ز النموذج اإلم��ارايت التنموي وتعزيز 

س��امت القوة الناعم��ة اإلماراتية إقليمي��اً ودولياً، حيث 

يتحول التعليم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تدريجياً 

إىل منوذج ملهم لدول املنطقة وشعوبها.

رابعاً: الثقافة والفنون
د الثقافة والفنون يف دولة اإلمارات العربية املتحدة  مل تعمُ

قطاع��اً تنموياً ثانوياً يف الس��نوات األخ��رية، بل تحولت 

إىل قطاع رئييس وحيوي ضم��ن الخطط التنموية. حيث 

تشهد دولة اإلمارات العربية املتحدة حراكاً ثقافياً واسعاً 

وملحوظ��اً، وباتت مدن أبوظبي وديب والش��ارقة عواصم 

ثقافي��ة عاملية يف مختلف الفن��ون واألمناط الثقافية، من 

الكتب إىل املتاح��ف واملهرجانات الس��ينامئية والفنون 

التشكيلية والشعر والغناء.

وتش��هد العاصمة أبوظبي عىل مدار العام العديد من 

الفعالي��ات الثقافية التي باتت تعك��س مكانتها كوجهة 

عاملي��ة للثقافة، ومنصة لاللتق��اء والتواصل بني الثقافات 

املختلف��ة. ومن بني ه��ذه الفعاليات، مع��رض أبوظبي 

الدويل للكتاب. ويف هذا السياق، يجري العمل عىل إتام 

بناء »متحف اللوفر-أبوظب��ي«، الذي يمُعترب أول متحف 

عاملي يف العامل العريب، وهو من أبرز املؤسس��ات الثقافية 

الرائدة الت��ي يجري تطويرها يف قل��ب املنطقة الثقافية 

يف جزي��رة الس��عديات. وم��ن املقرر أن يض��م املتحف، 

الذي ميتد عىل مس��احة 25 ألف مرت مربع، صاالت عرض 

فنية دامئة يتم فيها عرض لوحات ورس��ومات ومنحوتات 

ومخطوط��ات أصلية ومقتنيات أثرية وأعامل تش��كيلية 

من مختل��ف أنحاء العامل. أما الصالة املؤقتة، فس��تكون 

مخصصة لتنظي��م املعارض املؤقتة ضم��ن أعىل املعايري 

الدولي��ة. ويمُضاف »متحف اللوف��ر« إىل متحفني آخرين 

س��يتم افتتاحه��ام يف املنطق��ة الثقافية يف الس��عديات، 

هام: »متحف الش��يخ زايد الوطن��ي«، واملتوقع افتتاحه 

ع��ام 2016، والذي يعرض تاري��خ دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وس��رية مؤس��س الدولة املغفور له ب��إذن الله 

الش��يخ زاي��د بن س��لطان آل نهيان »طيب الل��ه ثراه«، 

وال��رتاث اإلم��ارايت، ومتح��ف »جوجنهاي��م- أبوظبي«، 

املتوقَّ��ع افتتاح��ه يف عام 2017، ويقدم أب��رز اإلنجازات 

الفنية يف عرصنا الحايل.

وهناك أنش��طة ثقافي��ة أخرى عدي��دة مثل مرشوع 

»كلمة« للرتجمة، الذي يفتح باباً واس��عاً للجمهور العريب 

لالطالع عىل جميع أوجه الحضارات اإلنسانية والثقافات 

املختلف��ة. وهذا امل��رشوع مرشوع حض��اري نظراً إىل ما 

يوفره للمتلقي من فرص االلتقاء باآلخر املختلف دون أن 

يتحرك من مكانه، واالطالع ع��ىل مكونات ثقافته. وهذا 

املرشوع نجح منذ عام 2008 وحتى عام 2011، بالتعاون 

مع أكرث من 200 دار نرش عاملية، يف ترجمة أكرث من 500 

متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عاملي يف العامل العريب
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كتاب عن مختلف لغات العامل، وهو ما يش��كل 30 % من 

إجاميل عدد الكتب املرتجمة عىل مس��توى الوطن العريب 

خالل السنوات الست املاضية.

كام تربز أيضاً جائزة الشيخ زايد للكتاب التي تهدف إىل 

موا إسهامات  تقدير املفكرين والباحثني واألدباء الذين قدَّ

جليل��ة وابت��كارات يف الفك��ر، واللغ��ة، واألدب، والعلوم 

االجتامعية، ويف ثقافة العرص الحديث ومعارفه، إضافة إىل 

تكريم الش��خصيات الفاعلة التي قدمت إنجازات متميزة 

عىل املس��توى العريب أو العاملي، وتمُعت��رب واحدة من أكرب 

الجوائز يف العامل وأشهرها.

وإضافة إىل ما س��بق، هناك برامج فنية وثقافية ذائعة 

الصي��ت إقليمي��اً، مثل برنامج ش��اعر امللي��ون ومهرجاين 

أبوظب��ي وديب للس��ينام اللذين باتا من أب��رز مهرجانات 

الس��ينام إقليمي��اً يف ظل األوض��اع الصعبة الت��ي تعانيها 

مهرجانات قدمية مثل القاهرة ودمشق وغريهام. وتضيف 

هذه األدوات الثقافية املزدهرة قوة ناعمة أخرى للنموذج 

اإلمارايت، بحي��ث مل تعد دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

عبارة عن اقتصاد وبورصات واستثامرات فقط، بل تحولت 

أيض��اً إىل قبل��ة للثقافة والفن��ون واإلب��داع البرشي، مع 

احتفاظها بتوافق وانس��جام بني هويتها العربية اإلسالمية 

وانفتاحها عىل ثقافات الش��عوب األخ��رى، بحيث غدت 

حلقة وصل بني الحضارات ومنرباً للحوار الحضاري والفكر 

الراق��ي. وتتوقع تقارير دولية أن تصب��ح أبوظبي صاحبة 

الري��ادة الثقافية يف املنطقة يف املس��تقبل القريب، وذلك 

نتيجة تبنيها له��ذه املرشوعات الثقافية العاملية واملحلية، 

التي سترثي املش��هد الثقايف الدويل واإلقليمي، مبا يف ذلك 

أيض��اً تنظيم املع��ارض الفنية، مثل مع��رض فن أبوظبي، 

الذي يستقطب أبرز صاالت العرض الفنية يف العامل.

خامساً: منوذج التعايش والتسامح املجتمعي
يمُعدُّ منوذج التس��امح والتعايش الثقايف واإلنساين بني أفراد 

املجتم��ع اإلمارايت، وحي��ث يعيش نحو 202 جنس��ية يف 

واحدة م��ن أكرث دول العامل أمناً واس��تقراراً، دعامة بالغة 

التأثري للق��وة الناعمة اإلماراتية، لكون��ه يتحقق يف وقت 

تع��اين في��ه معظم املجتمع��ات يف مختلف أرج��اء العامل 

رصاع��ات عرقية ومذهبي��ة وأيديولوجي��ة وفكرية تمُدفع 

رضيبتمُها غالي��ًة من أمن املجتمعات واس��تقرارها. ويرتكز 

النموذج اإلمارايت يف هذا الشأن عىل موقف ثابت ومبديئ 

لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة، ينبذ التطرف والتعصب 

أياً كان مصدره، ويمُعي قيم التس��امح والحوار بني األديان 

والطوائف والثقافات املختلف��ة، باعتبارها املدخل األمثل 

للتعايش املش��رتك وتعزيز أركان الس��الم واألمن يف العامل. 

فاملعروف أن دولة اإلمارات العربية املتحدة حاملة لرسالة 

االعت��دال، كام أنه��ا تنبذ اإلرهاب والتط��رف بكل صوره، 

وتهتم اهتامم��اً بالغاً بحامية األدي��ان جميعها واحرتامها 

وحرية مامرسة الشعائر الدينية وسالمة معتنقيها واحرتام 

اآلخر. وهذا هو نهج دولة اإلمارات الثابت دامئاً، ففي كل 

م��رة تربز فيها نزعات التعص��ب، خاصة التعصب الديني، 

عىل السطح يف العامل يكون الصوت اإلمارايت عالياً يف تأكيد 

رضورة مواجهة مثل هذه النزعات والتصدي القوّي والجاد 

لها من خالل املنظامت واملؤسسات الدولية املعنية، وعرب 

تحركات واعية وحكيمة. وتحرص الدولة عىل توفري أجواء 

التعايش واالستقرار العاملي، إدراكاً ويقيناً منها أن أخطر ما 

ميكن أن يواجه العامل هو االنزالق إىل رصاعات ذات طابع 

دين��ي أو طائف��ي أو عرقي، ملا قد يرتت��ب عىل مثل هذه 

الرصاعات من تداعيات خطرة عىل األمن والسلم العامليني.

وتؤم��ن دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة وقيادتها 

الرش��يدة بأن االختالف الثق��ايف والديني والعرقي ينبغي 

أال يك��ون مصدراً للعداء والرصاع بني األمم واملجتمعات، 

وإمنا هو يف األساس دافع إىل الحوار والتقارب يف ما بينها. 

فإذا ما آمن الجميع بقيمة التس��امح التي تمُعدُّ من القيم 

املش��رتكة يف مختلف األديان الس��اموية، أصبح باإلمكان 

التعايش وقبول اآلخر واحرتامه مهام كانت درجة الخالف 

مع��ه، ولهذا تدعو دوماً يف املحاف��ل املختلفة إىل رضورة 

وضع اس��رتاتيجيات محلية وإقليمي��ة وعاملية تعزز قيم 

الح��وار البنَّاء بني الثقافات واح��رتام املعتقدات واألديان 

ون��رش ثقافة الس��الم، بهدف التصدي ملحاوالت تش��ويه 

األدي��ان والتحريض ع��ىل الكراهية الديني��ة. كام تقف 

اإلمارات دامئاً ضد اإلرهاب الذي يستهدف األبرياء يف كل 

مكان، ويهدد س��الم العامل ويع��وق تنميته، ويزرع بذور 

العداء والحقد بني شعوبه. وهذا يف مجمله يفرسِّ ويوضح 

دعائم ومقومات النموذج الفريد يف التس��امح والتعايش 

الديني الذي ال يضمن للجنس��يات املختلفة التي تعيش 

ع��ىل أرايض الدولة مامرس��ة ش��عائرها الدينية يف حرية 

تامة فقط، وإمنا يعرب أيضاً عن رؤيتها الحضارية الداعمة 

للح��وار واالنفت��اح والتعاي��ش بني مختل��ف الحضارات 

واألدي��ان والثقاف��ات ملواجه��ة كل مظاه��ر التعص��ب 

والتطرف أياً كان مصدره��ا، والعمل عىل تكريس أجواء 

السالم والوئام واألمن عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل.

هل تحول��ت تجربة اإلم��ارات التنموية إىل 
منوذج؟

تق��ول الدكتورة فاطمة الصاي��غ يف مقال لها نرش مؤخراً، 

إن دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة ق��د تحولت إىل 

منوذج عاملي ملهم يف العديد م��ن املجاالت والقطاعات 

التنموية، واعت��ربت أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

تق��ّدم النموذج والقدوة منذ تأس��يس دول��ة االتحاد يف 

الثاين من ديس��مرب عام 1971، حيث كان قيام االتحاد يف 

حد ذاته انتصاراً عىل الس��ائد واملطبَّق يف تلك الفرتة. وما 

جعل��ه نرصاً هو املكان والزمان. فلم تكن منطقة الخليج 

بأرسه��ا تعرف االتحادات أو تعودت أن ترى اتحاداً قوياً 

وناجح��اً ومس��تمراً من حوله��ا، ومل يك��ن الزمان يعرف 

االتحادات القوية الدامئة. لقد جذبت التجربة السياسية 

أصبحت أبوظبي ودبي 
ومدن اإلمارات األخرى 
على خارطة السياحة 

العاملية بفضل 
امتالكها بنية حتتية 

متطورة ومشروعات 
سياحية أهلتها 

للتنافس مع مدن 
الشرق األوسط األخرى اإلمارات بنية جاذبة للسياحة

66

ملف العدد

|  العدد 501  |  أكتوبر 2013  |



اإلماراتي��ة األنظار إليها، ليس بحكم كونها أمنوذجاً فريداً 

لألنظم��ة السياس��ية الخالقة فقط، ولك��ن المتالكها كل 

عوامل النجاح واالس��تمرارية أيضاً. فاستقرارها السيايس 

أس��هم يف اس��تقرارها االقتصادي واالجتامعي. وما ساعد 

التجربة اإلماراتية أنها أوجدت كياناً سياس��ياً قوياً ترفده 

بنية تحتية متطورة. وأصبحت اإلمارات تثل لآلخر نجاحاً 

سياس��ياً مغايراً للسائد يف تلك املنطقة التي مل يمَُر فيها إال 

الترشذم والضعف. لذا أصبحت التجربة السياسية مرضباً 

لألمث��ال يف القدرة عىل اإلتيان باملس��تحيل يف مدة زمنية 

قص��رية. واقتصادياً، مل يَر اآلخر يف منطقة الخليج كلها إال 

برئ برتول مي��وِّل صناعات الغرب ومي��ده باحتياجاته من 

مصادر الطاق��ة. ومل يكن يرى إال اقتصاداً ريعياً نش��أت 

م��ن حوله مرشوعات طفيلية منت دون تخطيط أو رؤية 

مس��تقبلية... اقتصاداً اعتمد عىل مورد واحد ووحيد هو 

النفط. ولكن تجربة دولة اإلمارات خالل العقود األربعة 

املاضية قلب��ت كل املوازين. باتت دولة اإلمارات، بفضل 

التخطي��ط الجي��د والرؤية املس��تقبلية البعي��دة األمد، 

تتل��ك ثاين أق��وى اقتص��اد يف منطقة الرشق األوس��ط. 

ومل ي��زل النفط ميثل مورداً مه��امً للدخل القومي، ولكن 

باتت تجارتها الخارجية ت��در دخالً كبرياً عليها. وتحولت 

اإلم��ارات إىل مركز للامل واألعامل يضاه��ي مراكز املال 

العاملية، مثل: لندن ونيويورك وهونج كونج وسنغافورة. 

ويف اإلمارات أيضاً باتت السياحة تثل مورداً مهامً للدولة 

كله��ا ولكل إمارة عىل حدة، فقد زارها يف عام 2012 مثالً 

نح��و 10 ماليني س��ائح، فأصبحت أبوظب��ي وديب ومدن 

اإلمارات األخرى ع��ىل خارطة الس��ياحة العاملية بفضل 

امتالكها بنية تحتية متطورة ومرشوعات س��ياحية أهلتها 

للتنافس مع مدن الرشق األوسط األخرى.

وأصبحت اإلمارات جاذبة ل��رؤوس األموال الخارجية 

راً له��ا. كام أصبح��ت اإلمارات  عوض��اً عن كونه��ا مصدِّ

مركزاً للريادة االقتصادية يف الرشق األوس��ط بأرسه. فقد 

أصبحت مرشوعاته��ا االقتصادية املتنوعة مرضباً لألمثال 

يف القدرة عىل اإلنجاز وتحدي املستحيل، وباتت اإلمارات 

تمُع��رف بأنها بلد املبادرات الخالقة واملرشوعات املتطورة 

واملع��ارض الدولية الدامئة ومركز الري��ادة يف املنطقة يف 

كل يشء، بل باتت اإلمارات تمُعرف بأنها أمنوذج للرفاهية 

يف من��ط الحياة ويف املعيش��ة وحتى يف اس��تهالك س��لع 

الرفاهية. فطبقاً لإلحصاءات العاملية األخرية تستورد دولة 

اإلمارات ما قيمته %30 من س��لع الرفاهية كالس��يارات 

والس��اعات وغريها يف منطقة الرشق األوسط. وأصبحت 

دول��ة اإلمارات، يف ف��رتة زمنية قصرية م��ن عمر الزمان، 

تث��ل لآلخر نجاحاً اقتصادياً باه��راً وقدرة عىل الدميومة 

يف ظل التجاذبات والتذبذب��ات العاملية. وثقافياً، مل يكن 

اآلخ��ر يرى يف اإلمارات إال صحراء تس��ودها ثقافة البدو 

الرحل وتاريخ��اً قبلياً موغالً يف القدم يس��تمد قوته من 

ج��ذوره الضارب��ة يف عمق الصح��راء العربي��ة وتاريخها 

العريب اإلس��المي. ومل يكن اآلخر ي��رى يف ثقافة اإلمارات 

أبعد من ذل��ك. أدركت اإلمارات أن عليه��ا واجباً وطنياً 

وإنس��انياً، وهو الرتويج لثقافتها وتراثه��ا الوطني، ليس 

جذباً للس��ياحة والس��ياح فقط، ولكن حفاظاً عىل ذلك 

ال��رتاث وإحياًء ل��ه لألجيال القادمة وللذاكرة اإلنس��انية 

أيضاً. فقامت بتأسيس املتاحف ومراكز األبحاث واألرشفة 

الوطنية وتأس��يس الهيئات الثقافية املسؤولة عن الثقافة 

والفنون ومرادفاتهام وجذب املتاحف العاملية تش��جيعاً 

للثقاف��ة اإلنس��انية، لكونها وس��يلة للتفاه��م والتواصل 

اإلنس��اين الفعال. ونجحت دولة اإلمارات يف ذلك نجاحاً 

كبرياً، وأصبحت يف فرتة قصرية قبلة ثقافية عاملية مميزة، 

فأصب��ح اآلخر مضط��راً إىل تغيري وجهة نظ��ره. أصبحت 

اإلم��ارات حالياً تثل لآلخر مركزاً ثقافي��اً عاملياً توج فيه 

مختل��ف التي��ارات الثقافية والفني��ة العاملية، وأصبحت 

متاحفها ومراكزها الثقافية قبل��ة للذائقة الفنية املحلية 

والخارجية. فال غرو أن تحتل اإلمارات مركزاً ثقافياً مميزاً.

وتختت��م الدكت��ورة فاطم��ة الصايغ رؤيته��ا قائلة إن 

اإلمارات، وبفضل سياس��اتها الجيدة والرؤية املستقبلية 

الذكي��ة، اس��تطاعت أن تغري وجهة نظ��ر اآلخر تجاهها. 

فعوضاً عن كونها مرشوعاً سياسياً أصبحت فكراً سياسياً، 

وعوض��اً عن كونها مالذاً س��كانياً أصبح��ت مركز جذب 

للعامل��ة املاه��رة التي أضاف��ت رصيداً برشي��اً قوياً لها، 

وعوض��اً عن كونها مكاناً لتالق��ح الثقافات أصبحت قبلة 

ثقافية تقصده��ا الذائقة الثقافية والفني��ة، وعوضاً عن 

كونها مس��تورداً ملرشوعات اآلخرين ومنفذاً لها أصحبت 

مركزاً لإلبداع االقتصادي يقصدها َمْن يريد تحويل حلمه 

إىل حقيق��ة. حيث أصبحت اإلم��ارات تثل لآلخر الحلم 

والنجاح، املال واألعامل، والثقافة والتعايش السلمي بني 

أعراق البرش املختلفة، ومزيجاً من كل تلك املفردات.

مظاهر قوة النموذج اإلمارايت
احتل��ت دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة يف عام 2013، 

وللس��نة الثانية عىل التوايل، املرتب��ة األوىل كبلد اإلقامة 

املفضل بالنس��بة للش��باب الع��ريب عىل مس��توى العامل 

بأرسه وفقاً لنتائج اس��تطالع »أصداء بريسون- مارستيلر« 

الس��نوي الخامس لرأي الش��باب الع��ريب. واعترب غالبية 

الشباب العريب املشارك يف االستطالع دولة اإلمارات البلد 

النموذج��ي الذي يودون لبلدانهم األم أن تحاكيه وتحذو 

حذوه. ويف تطابق مع نتائج استطالع رأي الشباب العريب 

رها  2012، واصلت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة تصدُّ

قامئ��ة البلدان النموذجية. وعند س��ؤال الش��باب العريب 

عن اس��م البلد الذي يودون العي��ش فيه، فضلت غالبية 

املش��اركني دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل غريها من 

بل��دان العامل. وجاءت دولة اإلم��ارات عىل قامئة خيارات 

31 % من عموم املش��اركني يف االس��تطالع الذي ش��مل 

منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا، تلتها فرنسا بنسبة 

18 %، والواليات املتحدة األمريكية وتركيا بنسبة 16 %. 

ولدى سؤال املش��اركني عن البلد الذي يتمنون أن يصبح 

بلدهم مثل��ه، حافظت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

مجدداً عىل املرتبة األوىل بنس��بة 30 % من إجاميل عدد 

املشاركني. وعند السؤال عن الدولة التي يرغبون لبلدهم 

أن تحذو حذوها كنم��وذج للنمو والتطور، احتلت دولة 

مشاريع مصدر مبادرة إماراتية واعدة يف الطاقة املتجددة
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اإلمارات العربية املتحدة كذلك املركز األول بني مجموعة 

الخيارات املتاحة بنسبة 20 %، وهي أعىل نسبة تصويت 

نح ألي دول��ة، تلتها يف ذلك الواليات  م��ن ناحية الثقة تمُ

املتح��دة األمريكية وفرنس��ا والصني بنس��بة 11 % لكل 

منهام، وتركيا بنس��بة 9 %، فأملانيا بنس��بة 7 %. وللسنة 

الثاني��ة عىل التوايل، حلت فرنس��ا يف مقدمة الدول التي 

يفضله��ا الش��باب العريب خارج املنطق��ة، وتليها كل من 

أملاني��ا والصني. وخالفاً ل��كل من فرنس��ا وأملانيا والصني 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، ش��هدت 

الهند ارتفاعاً طفيفاً يف مستوى تفضيل الشباب العريب لها 

خالل األشهر ال� 12 املاضية، حيث ارتفعت نسبة الشباب 

الع��ريب ممن وصفوها بأنها »مفضلة جداً« من 28 % إىل 

29 %. وأسندت »أصداء بريسون مارستيلر« إىل رشكة »بني 

ش��وين آند بريالند« العاملة يف مجال اس��تطالعات الرأي 

العام مهمة تنفيذ النس��خة الخامسة من استطالع الرأي 

األضخم من نوعه يف الع��امل العريب، حيث قامت األخرية 

بإجراء االس��تطالع يف الف��رتة بني ديس��مرب 2012 ويناير 

2103 مبش��اركة ثالثة آالف شاب وشابة ترتاوح أعامرهم 

بني 18  و24 عاماً من دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية )اإلم��ارات العربية املتحدة والس��عودية وقطر 

والكويت وعامن والبحرين(، ومن العراق ومرص واألردن 

ولبن��ان وليبي��ا وتونس، باإلضافة إىل ث��الث دول جديدة 

ه��ي املغرب والجزائر واليمن. ولدى س��ؤال املش��اركني 

عن البلد ال��ذي يتمنون أن يصبح بلدهم مثله، حافظت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة مجدداً عىل املرتبة األوىل 

بنسبة 30 % من إجاميل عدد املشاركني، تلتها فرنسا أيضاً 

بنسبة 17 %، ومن ثم الواليات املتحدة األمريكية وتركيا 

بنس��بة 16 %، واحتلت الصني املرتبة الخامس��ة بنس��بة 

13 %. وعند الس��ؤال عن الدولة التي يرغب املشاركون 

يف االس��تطالع لبلدهم أن يح��ذو حذوها كنموذج للنمو 

والتطور، احتل��ت دولة اإلمارات العربية املتحدة مجدداً 

املركز األول بني مجموعة الخيارات املتاحة بنسبة 20 %، 

تلتها الصني وفرنسا والواليات املتحدة األمريكية بإعجاب 

كبري لدى املشاركني بنسبة 11 % لكل منها، ومن ثم تركيا 

بنسبة 9 %، وأملانيا بنس��بة 7 %. ووفقاً لنتائج استطالع 

ع��ام 2013، كان��ت الرغبة يف العي��ش يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة أكرث وضوحاً عند شباب اململكة العربية 

الس��عودية، حيث أعرب 36 % من الش��باب السعودي 

عن رغبتهم يف العيش بدول��ة اإلمارات العربية املتحدة، 

يتبعه��م يف ذلك الش��باب املرصي بنس��بة 35 %. وقال 

جوزيف غصوب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

ملجموع��ة »ميناك��وم«، الرشكة اإلقليمي��ة األم ل�«أصداء 

بريس��ون مارس��تيلر« إن دولة اإلمارات العربية املتحدة 

حققت خالل الس��نوات املاضية إنجازات مثرية لإلعجاب 

عاملياً عرب جميع املؤرشات الرئيس��ية، ويمُعدُّ تركيزها عىل 

مس��ائل التنوع االقتص��ادي واالبتكار وتنمي��ة القدرات 

البرشية مبنزلة العامل الرئييس لتعزيز قدرتها التنافس��ية 

عموماً، وهو ما يجعلها تستحق أن تكون منوذجاً يقتدى 

به بني ال��دول العربية األخرى وعند الش��باب العريب يف 

املنطقة. وجاءت الشعبية الواسعة لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة عند الش��باب العريب انعكاس��اً ملا حققته الدولة 

من ازدهار واس��تقرار اقتصادي. وفيام يتعلق باألشهر ال� 

12 املاضية، رأت الغالبية الس��احقة من الشباب اإلمارايت 

أن بالدهم قادرة عىل خوض غامر املنافسة العاملية.

وقال س��ونيل جون الرئيس التنفي��ذي لرشكة »أصداء 

بريسون- مارس��تيلر« إن نتائج استطالع »أصداء بريسون- 

مارس��تيلر« الس��نوي لرأي الش��باب العريب لعام 2013، 

يمُع��دُّ دلي��اًل قوياً ع��ىل من��وذج التطوير الناج��ح الذي 

تنتهج��ه دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة لتحقيق رؤيتها 

لع��ام 2021، والرامية إىل جعله��ا يف مصاف أفضل دول 

العامل. ويشكل املوقع االسرتاتيجي املميز لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة بني الرشق والغ��رب محطة التقاء أكرث 

من 2.5 مليار ش��خص ضمن نطاق رحلة جوية ال تتعدى 

أربع ساعات، ناهيك عن احتضانها أكرث من 200 جنسية 

مختلف��ة. وتحتل دولة اإلم��ارات العربية املتحدة املرتبة 

األوىل يف الع��امل الع��ريب ضمن »تقرير الس��عادة العاملي 

2012« الص��ادر عن األم��م املتحدة )املرتب��ة 17 عاملياً( 
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واملرتبة األوىل ضم��ن »مؤرش الرفاهي��ة 2012« الصادر 

ع��ن معه��د ليجاتوم )املرتب��ة 29 عاملي��اً(. وتحتل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة كذلك املرتبة األوىل ضمن قامئة 

»فيوت��رش 15« الص��ادرة عن مؤسس��ة »فيوترش براند«، 

وذل��ك يف ص��دارة 15 دولة يف طريقها ليك تغري املش��هد 

االقتصادي والسيايس والثقايف العاملي مستقبالً. كام تحتل 

دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة املرتبة األوىل يف املنطقة 

العربية عىل صعيد تكني املرأة بحسب »التقرير العاملي 

للفجوة بني الجنس��ني«، الصادر عن »املنتدى االقتصادي 

العاملي 2012«، حيث تش��كل املرأة اإلماراتية نحو ثلثي 

حج��م القوة العامل��ة يف القطاع الع��ام، وتتمتع بتمثيل 

ق��وي يف »املجل��س الوطني االتحادي«. أم��ا عىل صعيد 

قدرتها التنافس��ية االقتصادية، ف��إن دولة اإلمارات تقود 

العامل العريب من حيث س��هولة تأسيس الرشكات بحسب 

تقري��ر »مامرس��ة األع��امل 2013« الصادر ع��ن »البنك 

ال��دويل«، إىل جانب تصنيفها يف املرتب��ة 26 عاملياً، وهو 

م��ا يمُعترب تقدماً بفارق ث��الث مراتب عن عام 2012. كام 

تحتل دولة اإلمارات العربية املتحدة املرتبة 24 بحس��ب 

»تقري��ر التنافس��ية العاملي��ة 2012-2013« الصادر عن 

»املنت��دى االقتصادي العاملي«، واملرتب��ة 16 يف »الكتاب 

الس��نوي للتنافس��ية العاملي 2012« الصادر عن »املعهد 

ال��دويل للتنمية اإلدارية«، متقدم��ًة بذلك 12 مرتبة عن 

عام 2011. ومن خالل اس��تضافتها ملقر »الوكالة الدولية 

للطاقة املتجددة« )إيرينا( وإطالقها العديد من املبادرات 

��ع محمد بن  الواع��دة مث��ل »مدينة مص��در« و«مجمَّ

راش��د للطاقة الشمس��ية«، تتبنى دولة اإلمارات العربية 

املتحدة منوذجاً تنموياً فريداً يركز عىل مفهوم االستدامة. 

وباعتبارها دولة مس��ؤولة عاملياً وملتزمة بقضية الس��الم 

الدويل، تحتل دولة اإلم��ارات املرتبة ال�� 20 بني الجهات 

املانحة األكرث س��خاًء يف العامل، حيث قدمت ما يزيد عىل 

163 مليار درهم )45 مليار دوالر أمرييك( كمس��اعدات 

خارجية منذ تأسيس الدولة.

القوة الناعمة لإلمارات... مظاهر وتجليات
ق��د يتس��اءل أحدهم: م��اذا تعن��ي الق��وة الناعمة لنا 

كمواطنني ومواطنات؟ وما هي مظاهرها وتجلياتها؟ ويف 

هذا اإلطار نشري إىل أن الركائز الواردة آنفاً للقوة الناعمة 

تجد صداها عىل أرض الواقع من خالل شواهد عدة، منها 

نظ��رة تقدير للمواطن اإلم��ارايت يف مختلف مدن العامل، 

وهذه النظرة يش��وبها يف أحيان كثرية حسد عىل ما تنعم 

بها بالدنا من مظاهر تق��دم ورخاء وتنمية وتطور. ومن 

مظاهرها أيضاً حسن االستقبال والحفاوة التي يقابل بها 

أي مواط��ن إمارايت يف الخارج، إدراكاً من الجميع ملا تثله 

دولتنا من قيم أخالقية ومبادئ س��لوكية، بل إن س��لوك 

اآلخ��ر تج��اه مواطني دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة 

ميثل أحياناً رّد جميٍل ملا قد يكون استش��عره خالل زيارة 

أو إقام��ة يف دول��ة اإلم��ارات. أضف إىل ذل��ك أن القوة 

الناعم��ة هي باألس��اس قوة تأثري هائل��ة، وبالتايل تصبُّ 

يف س��لة تحقيق املصالح اإلماراتي��ة وتنفيذها من بوابة 

اإلقناع والقبول ال من بواب��ة الضغط واإلذعان واإلرغام، 

وبالت��ايل فإن القوة الناعمة تمُعترب ه��ي األكرث قبوالً لدى 

املجتمعات، وأكرث تحرضاً وتأثرياً. وعىل الخلفية الس��ابقة 

ميكن القول إن املواطن اإلمارايت الذي يتميز بش��كل عام 

بس��لوك متحرض أثناء معامالته يف الداخل والخارج، ميثل 

بدوره ركيزة ودعامة أساس��ية لقوة النم��وذج اإلمارايت، 

ويضيف إليه مزيداً من التأثري عىل صعيد القوة الناعمة. 

وال ش��ك يف أن كل م��ن زار دوالً أجنبية يدرك تاماً تأثري 

الق��وة الناعم��ة اإلماراتية، ويعرف أن الص��ورة النمطية 

لإلم��ارات يف عيون اآلخرين تختل��ف تاماً عن صورة أي 

دولة أخرى، وأنها تحظى بتقدير وإعجاب من قبل العامل 

أجمع، وهذا أمر ال ميكن تحقيقه عرب زمن قصري أو جهد 

قليل، بل يتطلب اس��تثامراً ممتداً عرب العقود والسنوات، 

وجهداً برشياً خارقاً يك تتكرس الصورة الذهنية اإليجابية 

وتصل إىل ما وصلت إليه من سامت ومزايا إيجابية باتت 

مثار حديث العامل أجمع•

املصادر:

- موقع وزارة الخارجية لدولة اإلمارات العربية 

www.mofa.gov.ae :املتحدة

- موقع املركز الوطني لإلحصاء بدولة اإلمارات 

www.uaestatistics.gov.ae:العربية املتحدة

www.rcuae.ae :موقع الهالل األحمر اإلمارايت -

www. :موقع منظمة األمم املتحدة، تقارير إمنائية -

un.org/ar

- جريدة االتحاد، األرشيف، أخبار وتقارير.

- صحيفة »البيان«، األرشيف، أخبار وتقارير منشورة.

- صحيفة اإلمارات اليوم، أخبار وتقارير منشورة.

- وكالة أنباء اإلمارات »وام«، أخبار وتقارير.

- د. فاطمة حسن الصايغ، ماذا تثل اإلمارات لآلخر؟، 

مقال منشور باملوقع اإللكرتوين ملركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجية، بتاريخ 27/8/2013.

- أحمد حسن املعيني، عرض كتاب »القوة الناعمة 

وسيلة النجاح يف السياسة الدولية« ل�جوزيف س. ناي، 

مركز آفاق للدراسات والبحوث عىل الرابط االلكرتوين: 

http://aafaqcenter.com/index.php/post/979

http:// :موسوعة ويكيبيديا عىل شبكة االنرتنت -

ar.wikipedia.org/wiki

- نرشة أخبار الساعة، مركز اإلمارات للدراسات 

والبحوث االسرتاتيجية، تقارير منشورة.

حققت دولة اإلمارات 
خالل السنوات 

املاضية إجنازات 
مثرية لإلعجاب عامليًا 
عرب جميع املؤشرات 

الرئيسية ويُعدُّ 
تركيزها على مسائل 

التنوع االقتصادي 
واالبتكار وتنمية 
القدرات البشرية 
مبنزلة العامل 
الرئيسي لتعزيز 

قدرتها التنافسية
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عندما نتحدث عن دول ال نتحدث 

عن مساحة وجغرافيا وسكان 

فقط،وإمنا نتحدث ايضا عن انجاز 

وتاريخ وحضور والتزام بالقضايا 

العربية واإلقليمية والدولية، لتأيت 

هذه الزيارة التاريخية لسمو الشيخ 

محمد بن زايد يوم 1/9/2013 

لجمهورية مرص العربية، لتؤكد  

عىل التضامن العريب.

إعداد: 
د. صالح املعايطة

سوف نتناول أبعاد ودالالت هذه الزيارة من 

خالل الحقائق واملعطيات التالية:

إن موقف دولة االمارات العربية املتحدة 

ليس بالجديد وال بالط��ارئ، فالتاريخ يثبت 

ذلك، وه��ا ُهمْ  أبناء حكي��م وزعيم العرب 

الراح��ل العظي��م الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهي��ان طيّ��ب الله ث��راه، صاحب مقولة 

"النف��ط العريب ليس أغىل م��ن الدم العريب" 

عندما وقف اىل جانب مرص يف حرب 1973، 

يواصلون من بعده عىل ذات النهج، منوذجاً 

للوفاء واألصال��ة والعروبة واإلخالص والوفاء 

بااللتزام��ات القومية والتج��اوب مع مبادرة 

خادم الحرم��ني الرشيفني عندما نادى بأن ال 

ترُتك مرص لوحدها، وس��يكون هناك موقف 

ع��ريب واحد غ��ر قابل للرتاج��ع أو التفكك، 

وجاءت زيارة الشيخ محمد بن زايد لتشكل 

دع��اً ملوقف اململك��ة العربية الس��عودية 

وداعاً ملوقف دول مجلس التعاون الرافض 

للتدخل الخارجي يف الشأن الداخيل املرصي 

م��ن خ��الل التهدي��د بقط��ع املس��اعدات 

الخارجية االمريكية.

 إن العالق��ات املرصي��ة اإلماراتية تعيش 

أزهى عصورها بس��بب التفاه��م والتعاون 

الواضح بني قيادة البلدين الشقيقني، وهو ما 

تؤكده الترصيحات املتبادلة بني الجانبني بعد 

30 / يونيو/ 2013، كا أن العالقات املرصية 

اإلماراتي��ة ه��ي منوذج يس��تحق اإلش��ادة 

والتقدير، وتُعترب منوذجاً يُحتذى يف العالقات 

العربية ب��ني الدول من حي��ث قوتها وعدم 

تأثرها بأي محاوالت لزعزعة استقرارها.

 اإلمارات ودعمها الالمحدود
س��مو الفريق أول الش��يخ محمد بن زايد آل 

نهي��ان ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، يس��تكمل به��ذه الزيارة 

سلس��لة طويلة ممتدة من الخط��وات التي 

بدأت باملواقف التي أطلقها صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد رئي��س الدولة حفظه 

الل��ه ورع��اه، حيث س��بقت  ه��ذه الزيارة 

ع��دة زي��ارات مثل زيارة الش��يخ ه��زاع بن 

زايد مستش��ار األمن الوطن��ي لتأكيد الدعم 

املتواصل ملرص الش��قيقة، إضاف��ة إىل وقوف 
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جاءت هذه الزيارة 
التاريخية لتجسد الدعم 

املعنوي واملادي ملصر 
يف مرحلة استثنائية 

كل مؤسس��ات املجتمع املدين يف دولة اإلمارات 

إىل جان��ب م��رص وتقديم جميع أن��واع الدعم 

املادي واالجتاعي والس��يايس واالقتصادي وما 

مب��ادرة "م��رص يف قلوبن��ا" إال أك��رب دليل  عىل 

هذا املوقف القومي والع��رويب لدولة اإلمارات 

العربية املتحدة.

أيادي الخر"أيادي زايد وأبناؤه" ممتدة حول  

العامل لتُمثل منارة الوعي واإلنس��انية يف العامل، 

ألن التقدم ال يستطيع أن يتصالح مع الجهل، وال 

ميكن أن نذهب إىل املس��تقبل مبنطق الكهوف 

والتحج��ر والظالم، حيث ال توجد بقعة يف العامل 

إالً وهناك مرشوع خدمات من مساجد ومدارس 

ومس��اكن، ورعاي��ة أيت��ام واس��تثارات تخدم 

املجتم��ع املح��يل، كل هذه األعال س��اهمت 

وتساهم  يف األمن واالستقرار العاملي.

لقد ج��اءت هذه الزيارة التاريخية لتجس��د 

الدعم املعنوي واملادي ملرص يف مرحلة استثنائية 

تدخ��ل فيه��ا البالد عه��داّ جدي��داً بع��د ثورة 

30 يوني��و لتمكني م��رص من اس��تعادة توازنها 

االقتصادي واألمني والسيايس واالجتاعي الذي 

اختل بش��كل كبر خالل عام من حكم اإلخوان، 

حي��ث وص��ل حجم  املس��اعدات املالي��ة التي 

قدمتها دولة اإلمارات خالل هذه األزمة العابرة 

-إن شاء الله- إىل أكرث من 4 مليار دوالر.

لقد اكتسبت الزيارة بعداً وطابعاً اسرتاتيجياً، 

ملا انط��وت عليه من  دعم م��ن دولة اإلمارات 

كقوة اقتصادية ودبلوماسية مؤثرة، باملقابل فإن 

مرص تُعترب دولة محورية ومركزية ولها دور مهم 

املغفور له الشيخ زايد بن سلطان مع الرئيس الراحل أنور السادات

الشيخ خليفة بن زايد أثناء زيارته الحدى املدارس العسكرية املرصية عام 1972
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وفاعل يف منظومة األمن القومي العريب، وهذا املوقف 

االس��رتاتيجي لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة يعكس 

املنظ��ور االس��رتاتيجي للسياس��ة الت��ي تنتهجها دولة 

اإلم��ارات عىل املس��توى االقليمي وال��دويل، ملا يجب 

أن تك��ون عليه العالقات البيني��ة العربية من تضامن 

وتع��اون يف مواجه��ة األخط��ار املحدقة، لي��س أقلًها 

مخاطر التطرف واإلرهاب اللذان يهددان مرص مؤخراً.

تجسدت الزيارة يف الحفاوة والتكريم للضيف الكبر 

س��مو الش��يخ محمد بن زايد ويف محتوى ومس��توى 

مش��اوراته مع كبار املس��ؤولني يف الدولة املرصية، ويف 

االهتام البالغ من النخ��ب العربية واألجنبية بالزيارة 

وتحلي��ل أبعادها ودالالتها يف مختلف وس��ائل اإلعالم، 

حيث كان يف اس��تقبال الضي��ف الكبر أكرث من 5 آالف 

ش��خص حرص��وا ع��ىل التواجد ب��أرض املهب��ط بجوار 

اس��رتاحة الجمهورية الس��تقبال الوفد اإلمارايت حاملني 

األع��الم املرصية واإلماراتية وصور الش��يخ زايد وأبناؤه 

وصور لقادة مرص . 

لقد كانت ترصيحات الش��يخ محمد بن زايد ملفتة 

للنظر عندما قال "إن مرص قدمت الكثر لألمة  العربية 

يف الحرب والسلم"، ولذلك فليس من املستغرب ما نراه 

م��ن تحرك عريب وخليجي فاع��ل لدعم مرص ومواقفها 

والوقوف بجانبها يف أزمتها الحالية، حيث عكست هذه 

الزيارة تاريخاً طويالً من التعاون املش��رتك بني البلدين 

الش��قيقني يعود إىل عه��د القائد الراحل الش��يخ زايد 

رحمه الله الذي تفرّد بني الزعاء العرب بإطالق اسمه 

عىل عدد من املدن يف مرص وأبرزها مدينة الشيخ زايد 

يف السادس من اكتوبر. 

الزيارة ورسالتها الواضحة

تأيت زي��ارة الش��يخ محمد بن زايد مل��رص يف لحظة 

تاريخي��ة ومفصلية هامة، تقف فيه��ا املنطقة العربية 

يف مواجهة االقتت��ال الداخيل والطائفي، وش��ح املوارد 

املائي��ة والغذائية والفقر والبطال��ة، بل هناك تحديات 

خارجي��ة مث��ل التحالفات االقليمية وس��باق التس��لح 

وحروب امل��وارد الطبيعية، ولقد ج��اءت هذه الزيارة 

كرس��الة واضحة إىل الع��امل بأرسه بأن دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة ال ولن تتخىل عن مرص وستحافظ عىل 

التزامها بالعمل العريب املش��رتك، ك��ا أن اهتام مرص 

بأمن واس��تقرار الخليج الع��ريب باعتبار أن أمن الخليج 

هو أح��د وأهم مرتك��زات الروافد األساس��ية ملنظومة 

األم��ن االس��رتاتيجي القوم��ي العريب، واألم��ن القومي 

امل��رصي، وإن وق��وف دولة االم��ارات العربية املتحدة 

بجانب أشقائها نابع من انتائها القومي والعريب، ومن 

سياس��اتها الوطني��ة والقومية واإلنس��انية القامئة عىل 

السالم واألمن والتسامح واملحبة والتعاون، ونبذ الفرقة 

والعن��ف، وصوالً إىل  تعزيز االس��تقرار وتحقيق الناء 

واالزدهار لجميع الشعوب.

جاءت الزي��ارة أيضاً لدعم الجه��ود املرصية لتنفيذ 

خارطة املس��تقبل التي تؤس��س لعهد جديد من خالل 

البن��اء والتنمية والتقدم ومواجه��ة االرهاب والتطرف، 

وحت��ى تس��تمر مرص يف مارس��ة دورها امله��م عربياً 

وإقليمياً ودولياّ، حيث أكد الش��يخ محمد بن زايد عىل 

توجيهات صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد رئيس 

الدولة املتمثلة بدعم دولة اإلمارات العربية للش��عب 

املرصي وخياراته يف تحديد تطلعاته ومتطلباته الوطنية، 

وإن توفر الدعم ملرص وش��عبها ومس��انداتها للنهوض 

باقتصاده��ا هو إمياناً منه بأن مرص القوية واملس��تقرة 

هي قوة داعمة لنهضة العامل العريب واألمة االسالمية.  

من بعض الكلات املؤثرة التي توقف عندها معظم 

املحللون ما قاله س��مو الش��يخ محمد بن زايد "ستظل 

دولة االمارات العربية املتحدة سنداً قوياً ملرص وشعبها 

الشقيق س��راً وامتداداً للنهج الذي أرس��اه املغفور له 

بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيّب 

الله ثراه- الذي أسس لعالقات تاريخية راسخة مع مرص 

وش��عبها الشقيق والتي تس��تند عىل  الثوابت واملبادئ 

واملحب��ة واالحرتام املتب��ادل" وهذا النه��ج يتواصل يف 

عهد صاحب الس��مو الشيخ خليفة رئيس الدولة  الذي 

هزاع بن زايد أثناء لقائه مع الرئيس املرصي املؤقت

سلطان الجابر خالل مناقشة املشاريع اإلماراتية مع الجانب املرصي

عبدالله بن زايد مع الببالوي
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يحرص دوماً عىل تعمي��ق التضامن والتكامل والتعاون 

لخدمة قضايا األمتني العربية واإلسالمية .

خليفة ودعم مستمر ملرص
تستمر دولة اإلمارات العربية املتحدة وبتوجيهات من 

صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 

القائ��د األعىل للقوات املس��لحة – حفظ��ه الله - يف 

تقديم كل أشكال الدعم ملرص لخدمة خطط وأهداف 

التنمي��ة والدف��ع بعملية التحول والنم��و االقتصادي 

واالجتاعي إىل األمام، ومبا مُيّكن األش��قاء يف مرص من 

تج��اوز هذه املرحلة واالس��تعداد للتحديات القادمة 

ملواصلة مسرتها يف البناء والتنمية، حيث أكد الفريق 

أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة عىل أن 

وقوف دولة اإلمارات العربية املتحدة  بجانب األشقاء 

يف مرص هو واجب وطني ويس��تهدف مصلحة وخر 

الشعب املرصي.

إن ه��ذه الزي��ارة ه��ي تجس��يداً لاللت��زام العريب 

والقوم��ي لدولة اإلمارات العربي��ة املتحدة ومثال حًي 

وجس��ور ملعنى التاس��ك العريب يف األزم��ات الخطرة، 

واملح��ن الصعبة التي تس��تهدف أمن ال��دول العربية 

وتهدد وحدتها وأمنها، وتنطلق هذه الزيارة من الفكرة 

الحاكمة ألهم ثوابت السياسة الخارجية اإلماراتية التي 

تعترب أن أمْن مرص واس��تقرارها جزًء أساس��ياً من أمن 

واستقرار دول الخليج العريب.

لقد حملت هذه الزيارة أيضا رسائل قوية وعلنية 

للعامل أجمع مضمونه��ا بأن مرص ال تقف وحدها يف 

معركتها ضد االرهاب األس��ود الذي يقتل أبناءها يف 

س��يناء ويف كافة مدنها وقراه��ا، وأن دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة عىل عهده��ا التاريخ��ي الثابت 

واملس��تمر يف الوق��وف يف ظ��روف الش��دة ووقت 

األزم��ات، كا أن دول��ة  اإلم��ارات العربية املتحدة 

كانت أول من بادر بإعالن موقفها الداعم للش��عب 

امل��رصي منذ ان��دالع األزم��ة، حيث جن��دت دولة 

اإلمارات كل أدواتها الدبلوماسية واالقتصادية للدفاع 

ع��ن مطالب الش��عب امل��رصي يف تحقي��ق خارطة 

الطريق، ك��ا أعلنت تفهمها لإلجراءات السياس��ية 

التي اتخذتها الحكومة املرصية.

مشاريع تكفلت بها اإلمارات
لقد كش��فت الزيارة التاريخية عن مستوى الرشاكة 

املرصي��ة اإلماراتي��ة، ودرج��ة الفهم والفك��ر العايل 

لسمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن كل من 

يتعامل مع س��موه يلمح عبقريًة وتفرداً ومتيزاً عالياً، 

وقد أجمع معظم املحلل��ون أن هذه الزيارة جاءت 

امت��داداُ لنهج رئيس الدول��ة حفظه الله ورعاه، وإن 

من نتائج هذه الزي��ارة الناجحة بكل معنى الكلمة 

أن وفداً من مؤسس��ات التمويل اإلماراتية وصلوا إىل 

القم��ح والس��تيعاب الناتج املحيل م��ن القمح، كا 

تعه��دت دولة اإلمارات ببن��اء 200 وحدة صحية يف 

القرى واملناطق النائية وبناء أكرث من 13500 وحدة 

سكنية إلسكان الش��باب مبدينة الشيخ زايد، والقيام 

بالدراس��ات الخاصة مبلف الطاق��ة وصيانة محطات 

الكهرباء واالس��تثار يف زراعة القمح واملش��اركة يف 

تطوير خطوط السكك الحديدية.

جاء عىل لسان وزير التخطيط واالستثار املرصي 

أن زيارة الش��يخ محمد بن زايد سوف تفتح الطريق 

واسعاً أمام تدفق االستثارات اإلماراتية ملرص، سواء 

كانت استثارات حكومية أو قطاع خاص مؤكداً عىل 

أن هناك انعكاس��ات ايجابية ع��ىل االقتصاد املرصي 

بش��كل عام، وأوضح وزير التخطيط املرصي أن دولة 

اإلمارات تس��تعد لتصبح أكرب مستثمر عريب يف مرص 

يف غضون العامني القادمني حيث تحتل حالياَ املرتبة 

الثانية بعد السعودية.

إن أبرز دالالت وأبعاد هذه الزيارة هي الرس��الة 

الت��ي تبعث به��ا إىل العامل الخارج��ي خاصة الدول 

الت��ي ال تريد خ��راً مل��رص للتأكيد ع��ىل أن موقف 

دول��ة اإلم��ارات ثابت وواض��ح ال يتأث��ر بالتقلبات 

السياس��ية، وس��وف تس��تمر دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف مساندة الشعب املرصي حتى يجتاز هذه 

املرحلة الصعبة، كا أن دولة اإلمارات ستس��تمر يف 

التصدي للضغوط��ات الخارجية التي قد تتعرض لها 

الحكومة املرصية استناداً إىل ثقل اإلمارات السيايس 

واالقتصادي ع��ىل الصعيد االقليم��ي والدويل وعىل 

الرشكاء التجاريني يف العامل كله•

هذه الزيارة جتسيد 
لإللتزام العربي لدولة 

اإلمارات ومثال حي 
ملعنى التماسك 
العربي يف األزمات 

اخلطرة

القاه��رة لبحث املس��اهمة يف عدد م��ن مرشوعات 

توليد الكهرباء خاصة محطتي غرب القاهرة وبطاقة 

750 ميغ��اوات،  ومحطة اس��يوط الجديدة وبطاقة 

650 ميغاوات، والبالغ اس��تثاراتها ح��وايل 8 مليار 

جنيه، إضافة إىل أن اإلمارات ستقوم ببناء 25 صومعة 

قم��ح جديدة ضمن الربنامج القومي للدولة لتخزين 

الهامي
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تأيت الوطنية بوصفها البوتقة التي تحتضن بني جنباتها جميع فئات 

املجتمع عىل الرغم من تنوعه الطائفي واملذهبي والعرقي، فمع ظهور 

مفهوم الدولة الحديثة بحدودها السياسية وتنوع مجتمعها من حيث 

العرق والدين واملذهب، ظهر ما يعرف مبفهوم الوحدة الوطنية.

د. سلطان حممد النعيمي
أكادميي وباحث إماراتي
dr-alnuaimi@hotmail.com

فالوح��دة الوطنية هي انت��اء اإلنس��ان إىل دولة معينة 

يحمل جنسيتها ويدين بالوالء إليها، عىل اعتبار أن الدولة 

ما هي س��وى جاع��ة من الناس تس��تقر يف إقليم محدد 

وتخضع لحكومة منظمة، وحني يأيت التوصيف هنا ألولئك 

الذين يعيش��ون تحت كنف الدولة عىل أنهم جاعة من 

الن��اس، فإن القص��د منه هو أن ينصه��ر الجميع وتتالىش 

التباينات العرقية والطائفية يف سبيل تحقيق تلك الوحدة 

الوطنية. 

إن النقط��ة الجدي��رة بالذكر هنا، ه��و أن ذوبان الجزء يف 

الكل ال يعني مطلقاً أن تنس��لخ مكونات املجتمع الواحد 

من عنارصها الش��خصية وخصوصياته��ا، بل عىل العكس 

متاماً، فتلك العنارص باإلضافة إىل املوروث الثقايف ملكونات 

املجتمع والتمس��ك بها، س��تنعكس بال شك عىل التاسك 

الوطن��ي إذا ما ت��م احتواءها واح��رام خصوصياتها، إذن 

فالوحدة الوطنية ليست طمس للتنوع العرقي واملذهبي 

والدين��ي، وإمنا االنصه��ار داخل املظل��ة الوطنية لتصبح 

الدولة بحدوده��ا وكيانها، هي العنرص الرئيس للش��عب 

للعيش تحت مظلة واحدة.

 

تعزيز الوحدة الوطنية   

هن��اك العدي��د من املقوم��ات التي تدفع باتج��اه تعزيز 

الوح��دة الوطني��ة، فعن��ارص من قبي��ل اللغ��ة، التاريخ، 

الحضارة، الثقافة، الطموح، تأيت يف بعض األحيان مجتمعة 

أو بع��ض منها دافع لتلك الوحدة وتقويتها، وحني نتحدث 

عن تعزيز الوحدة الوطنية فإنه البد من ذكر املخاطر التي 

من شأنها التأثري عليها لننطلق بعدها لكشف السبل لدرء 

املخاطر التي تحيط بها.

العوامل املهددة للوحدة الوطنية:  

تنقسم العوامل التي تهدد الوحدة الوطنية إىل قسمني

- العوامل الداخلية. 

- العامل الخارجي.

العوامل الداخلية:  

- الس��لطة الحاكمة:  ويقصد هنا أن تأيت س��لطة مستبدة 

تدفع مارساتها القمعية وكبتها للحريات إىل تهديد مبارش 

للوحدة الوطنية.

- التن��وع املذهب��ي والعرق��ي: ال يعترب ه��ذا العامل من 

العوام��ل املهددة للوح��دة الوطنية يف ح��د ذاته، غري أن 

تغليب��ه عىل املصلحة العامة س��يؤدي بال ش��ك إىل وجود 

خلل داخل النس��يج املجتمعي وبالتايل ظهور املشاحنات 
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التي تصل يف بعض األحيان إىل مستوى الحرب األهلية.  

- التطرف واملغاالة: يعترب هذا العامل من العوامل الخطرة 

جداً عىل التاس��ك املجتمعي والوحدة الوطنية، وال يرتبط 

ه��ذا التطرف بفئة دون غريها، بل ميكن أن يأيت يف ش��كل 

تعص��ب طائفي أو مذهبي، وقد يك��ون للتعصب الفكري 

دوره كذلك وهي جميعها بال شك ستقابل بتعصب وتطرف 

من الجانب اآلخر، لتدفع يف نهاية املطاف إىل تهديد مبارش 

عىل الوحدة الوطنية والتاسك املجتمعي. 

- العدالة اإلجتاعية: التمييز بني فئة وأخرى أو اس��تحواذ 

طائفة أو فئة عىل مقدرات وموارد الدولة س��يدفع بدوره 

إىل ظهور الغنب والضيم داخل املجتمع: وبالتايل ستس��عى 

الجهات التي تحرم من تل��ك املقدرات إىل اتخاذ طرق قد 

تصل إىل العنف للتعبري عن رفضها ملثل هذه املارسات. 

العامل الخارجي:  

وهو العامل الذي دامئاً ما يس��عى إىل اس��تغالل الخلل يف 

التاس��ك املجتمعي والوحدة الوطنية لتوظيف ذلك األمر 

خدم��ة ملصالح��ه، وبالتايل تبقى فعالي��ة العامل الخارجي 

رهن مبدى التأثري السلبي للعوامل الداخلية، فكلا ظهرت 

العوامل الداخلية التي ت��ؤدي إىل زعزعة الوحدة الوطنية 

بص��ورة فعالة، كل��ا كانت فرص العام��ل الخارجي جيدة 

الس��تغالل الوضع وبالتايل مزيد م��ن الخطورة التي تواجه 

الوحدة الوطنية.

إذن فتاس��ك املجتمع وقدرته عىل االس��تمرار يف مواجهة 

العوامل التي ت��ؤدي إىل زعزعة وحدت��ه الوطنية تتطلب 

واجبات س��واء كانت من قبل السلطة الحاكمة أو من قبل 

الشعب نفس��ه، فالوحدة الوطنية قيمة تستحق أن يُبذل 

له��ا الغايل والنفيس للحفاظ عليها وإال س��قط املجتمع يف 

غياهب الفوىض وعدم االستقرار.

دور السلطة

تأيت الس��لطة الحاكم��ة لتطلع بال��دور الرئييس يف مواجهة 

مخاط��ر تل��ك األبع��اد، والحقيق��ة أن هن��اك العديد من 

الجوانب التي من ش��أنها أن تس��هل من دور الس��لطة يف 

تدعيم أس��س الوحدة الوطنية، وفيا ييل نتناول بعض تلك 

الجوانب:

االعرتاف بوجود التنوع الطائفي واملذهبي والعرقي داخل 

املجتمع 

وي��أيت ه��ذا األمر بال ش��ك بوصف��ه نقطة االنط��الق لدرء 

التبعات الخطرية ملثل هذه األبعاد، فحني يشعر جميع أفراد 

املجتمع بقدرتهم عىل مارس��ة شعائر مذاهبهم، والحفاظ 

عىل موروثهم الثقايف والتاريخ، فإن ذلك التنوع س��وف يأيت 

مكمل لنس��يج املجتمع دون متيي��ز لطائفة عىل أخرى مع 

مراع��اة للضوابط واألحكام التي تحف��ظ للمجتمع ترابطه 

ومتاس��كه يف مواجه��ة أي مخاطر أو اس��تغالل من جهات 

أجنبية.

الضامنات الدستورية للتعددية

فحني مي��ارس املجتمع ع��ىل مختلف تنوع��ه حرياته وفق 

الضواب��ط، فإن هذا األم��ر ال يأيت بوصفه ِمن��ًة تتفضل بها 

الحكومات عىل ش��عبها، وإمنا ال بد من إقرارها يف الدستور 

بحيث يكفل هذا األخري يف مواده التنوع الديني واملذهبي 

والعرق��ي، وت��أيت القوانني لتض��ع الضوابط لتلك املارس��ة 

تحقيقاً للتوازن بني تلك الحريات وبني الحفاظ عىل الوطن 

وأمنه.

تحقيق تكافؤ الفرص

وت��أيت الكفاءة هنا لتلع��ب الدور الرئيس يف هذا الش��أن، 

فاختي��ار الوزراء ومس��ؤويل الدولة وحتى املس��ؤولني عىل 

املستويات الُدنيا س��يأيت من منطلق ما حققه هذا العنرص 

من كفاءة وقدرة خالل حياته املهنية، هذا األمر وبال ش��ك 

س��يكون له تأثري مب��ارش عىل الناخب والذي س��يتوجه إىل 

صناديق االقراع الختيار الش��خص األنس��ب متخطياً جميع 

االعتب��ارات األخرى من اس��تقطابات أو توظي��ف لألبعاد 

الدينية أو املذهبية أو العرقية.   

التوزيع العادل للرثوة والتنمية الشاملة

فهن��اك العديد م��ن الحكومات ما تدفع ببع��ض األقليات 

العرقية إىل خلق القالقل واالضطرابات وبالتايل هدر لفرص 

حقيقية لتقدم املجتمع وازدهاره، عن طريق تفضيل طائفة 

عىل غريها واحتكارها للرثوة وإبقاء مناطق وأقاليم محرومة 

من التنمية، هذا األمر وبال شك سيدفع عاجالً أم آجالً بتلك 

املناطق املحرومة إىل خلق تلك القالقل إلحساس��ها بالغنب 

والحرمان وبالتايل التأثري عىل النس��يج والرابط املجتمعي، 

وتأيت تلك األبعاد لتنكش��ف أمام العامل الخارجي ليوظفها 

وف��ق توجهاته ومصالحه، ومن ه��ذا املنطلق يتوجب عىل 

السلطة مراعاة هذا األمر ووضعه وفق أولوياتها الرئيسية. 

التأكيد عىل الوسطية يف املجتمع

فحني تعم مفاهيم الوس��طية واالعتدال يف املجتمع، تصبح 

آلي��ة التواف��ق والتجانس بني مختلف فئات الش��عب أكرث 

سهولة وسالس��ة، ويلقى عىل عاتق السلطة الحاكمة مهمة 

الحف��اظ عىل املنابر اإلعالمية والديني��ة بعيدة عن متناول 

الفئات املتطرفة التي من ش��أنها تأجيج الش��حن الطائفي 

واملذهبي، وهنا البد م��ن إدراك أن مثل هذه الخطوات ال 

تعني تضييق عىل الحريات من قبل الس��لطة، وإمنا خطوة 

مهم��ة للحفاظ عىل النس��يج الوطني واس��تبدال الخطاب 

الديني املتطرف بخطاب وس��طي يعطي مساحة للقواسم 

املشركة لردم الهوة بني مختلف املذاهب واألديان. 

دور الشعب

حني نستخدم عبارة "الشعب" دون تصنيفات داخلية، فإن 

له��ا دالالتها التي تس��ري باتجاه النس��يج املجتمعي ككتلة 

واح��دة، ففي الوقت ال��ذي يأيت فيه الدس��تور ليؤكد عىل 

التنوع داخل املجتمع وض��ان الحريات للجميع، ال يعني 

هذا أن يأيت هذا التصنيف عىل حساب التكامل يف املجتمع، 

ولذا يتوجب أن تأيت عبارات من قبيل الشعب أو املواطنني 

أو غريه��ا دون تفصي��الت داخلي��ة لتكون تعب��رياً حقيقياً 

ل��إرادة الحقيقية ملختل��ف األطياف واألع��راق يف الدولة 

الواحدة للوصول بالتايل إىل تفاهات تعزز بدورها الوحدة 

الوطني��ة وتعلو كعب مصلحة الوطن عىل ما س��واه، ويأيت 

الش��عب ليضطلع بدوره الحيوي واملهم يف تحقيق الوحدة 

الوطني��ة، فكفل الحريات للش��عب ال يعن��ي أن يأيت هذا 

األمر عىل حساب املصلحة الوطنية وأمن الوطن، بل يجب 

توظيف مثل هذه الحري��ات للتأكيد عىل الوحدة الوطنية 

وضان التاس��ك االجتاعي للحفاظ عىل هذه املكتسبات 

وضان استمراريتها.

م��ا تقدم يتض��ح جلي��اً أن التمس��ك بالوح��دة الوطنية 

والبحث عن القواس��م املشركة بني نسيج املجتمع وتغليبه 

عىل املصالح الشخصية الضيقة، واضطالع السلطة الحاكمة 

بدوره��ا يف تعزيز الوح��دة الوطنية ووج��ود مجتمع واع 

ألهمي��ة تل��ك الوحدة، ه��و الطري��ق الوحي��دة لتحقيق 

االس��تقرار والدفع بعجلة التنمي��ة إىل األمام بحيث يتحقق 

الع��دل االجتاعي وتكافؤ الفرص ب��دالً من هدر الطاقات 

والوقت يف قضايا تدفع بالوحدة الوطنية إىل حافة الهاوية• 

ذوبان اجلزء يف الكل 
ال يعني مطلقًا 

أن تنسلخ مكونات 
اجملتمع الواحد من 
عناصرها الشخصية 

وخصوصياتها
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يف الخامس من فرباير 2010 وقع الرئيس دميرتي ميدفيديف 

العقيدة العسكرية الروسية التي طال انتظارها، واملفرتض أن 

توجه السياسة الدفاعية خالل العقد القادم، وتصف العقيدة 

العسكرية الجديدة التهديد املتصور الذي  سيواجه روسيا بأنه 

معقد ودينامي، ولكنه ال يخيم عليه تهديد الحرب الوشيكة. 

إعداد:
جاكوب و. كيب

العقيدة العسكرية الروسية... يف املـــــــــــــاضي واحلاضــر واملستقبــل
العقيدة استمرت يف اعتبار توسع حلف الناتو تهديدًا لألمن القومي الروسي

تورد الوثيقة األخطار الداخلية والخارجية عىل حد سواء، 

م��ع الرتكيز بصورة رئيس��ية عىل األخط��ار الناجمة عن 

األعامل العس��كرية للواليات املتحدة األمريكية وحلف 

شامل األطليس )الناتو( عىل حدود روسيا، ولكنها تعرتف 

بالرصاع��ات العس��كرية الت��ي ميكن أن تواجه روس��يا، 

وتتناول الس��مة املميزة للرصاعات العسكرية املعارصة 

املتصلة مبا س��امه كتاب روس بالجيل السادس للحرب، 

وامت��داداً ملا أطلق عليه املارش��ال نيق��والي أوجاركوف 

"الثورة يف الش��ؤون العسكرية"و"االس��تخدام الش��امل 

ملنظومات األسلحة وتقنياتها، بناء عىل املبادئ الطبيعية 

الجديدة، مبا يقارب فاعلية استخدام األسلحة النووية".

وميكن االستنتاج من التقارير الصحفية حول مسودة 

العقي��دة العس��كرية الت��ي وع��دت باعتامد الرئاس��ة 

منذ ش��هور عديدة وتضمنت مفه��وم "الرضبة النووية 

االس��تباقية أو الدفاعي��ة" أنه كان هن��اك بعض الرصاع 

داخ��ل النخبة األمنية الروس��ية حول املضم��ون النهايئ 

للعقيدة، وقد جاء إعالن العقيدة العسكرية الجديدة يف 

وقت بدأ فيه الوضع االس��رتاتيجي أمام روسيا يتضح؛ إذ 

تتحدث كل من واشنطن وموسكو اآلن عن إحراز تقدم 

كبري يف اتفاق س��تارت 2، كام وجد املعلقون الروس من 

خالل املراجعة الدفاعية الت��ي تجريها وزارة الدفاع كل 

أربع س��نوات أنه ال يركز عىل روس��يا كتهديد للواليات 

املتح��دة، ب��ل ينص��ّب معظم تركي��زه ع��ىل النزاعات 

الحالية وعىل الرصاع العاملي ضد اإلرهاب، وتش��رتك كل 

من روس��يا والواليات املتحدة علن��اً يف االعرتاف بوجود 

اإلرهاب وانتش��ار أس��لحة الدم��ار الش��امل والثورات 

املحلية كمصادر لعدم االستقرار الدويل. 

يف هذا السياق تكتس��ب العقيدة العسكرية املاضية، 

السوفيتية والروسية عىل حد سواء أهمية خاصة، وميكن 

العث��ور عىل األس��اس القانوين لنرش العقيدة العس��كرية 

الروسية يف دس��تور "يلتس��ن" الذي تم إقراره بتصويت 

ش��عبي يف ديس��مرب 1993، وال��ذي ينص ع��ىل صالحية 

الرئيس باعتامد العقيدة العس��كرية لالتحاد الرويس، وقد 

عكس مضمون العقيدة العسكرية آمال إدارة "يلتسن" يف 

إقامة رشاكة اسرتاتيجية مع الغرب، وعرض صورة حميدة 

نس��بياً لبيئة األم��ن الخارجي التي تواجه روس��يا، وفيام 

يتعلق باألس��لحة النووية فتهدف العقيدة العسكرية إىل 

إزالة خطر نش��وب حرب نووية من خالل ردع أي عدوان 

ضد روس��يا وحلفائها ونصت عىل عدم البدء باس��تخدام 

هذه األسلحة، وتقدمت روسيا بطلب لالنضامم إىل الدول 

املوقعة عىل معاهدة عدم االنتشار النووي.

اختالف الثقافة العسكرية الروسية 
بع��د انهي��ار االتح��اد الس��وفيتي ورثت روس��يا اآللة 

العسكرية منه وكان عليها أن تشكل مؤسستها العسكرية 

التي أصبحت منوذجاً لكومنولث الدول املستقلة، وتوىل 

يلتس��ن منصب وزير الدف��اع بالنيابة م��ن أجل إقامة 

وزارة دفاع روسية، وجاء تعين الجرنال جراتشيف وزيراً 

للدفاع ليس��هم يف اإلرساع بالعملية، وتم إصدار الوثيقة 

التي تضمنت العقيدة العسكرية يف نوفمرب 1993، فقد 

س��عى الجرنال الدمي��ري لوبوف إىل الحف��اظ عىل وحدة 

الجيش الس��وفيتي الس��ابق، ولكن يلتس��ن الذي ركب 

موجة القومية الروس��ية لضامن نهاية الدولة السوفيتية 

فضل أن يحل كومنولث الدول املس��تقلة محل االتحاد، 

وتم يف عام 1992 مناقش��ة العقيدة العسكرية يف إطار 

الكومنولث، لكن التطورات السياس��ية دفعت يف اتجاه 

تكوين عقيدة القوات العس��كرية روس��ية، وقد أسهم 

قائ��د الجيش ماخم��وت جاريف يف تكري��س العقيدة 

العس��كرية الروس��ية، ويف يوني��و 1992، بعد تش��كيل 

وزارة الدفاع الروس��ية بوقت قصري، دافع العقيد أناتويل 

كليمنكو، رئيس مركز الدراسات العملياتية واالسرتاتيجية 

ل��أركان العامة، ع��ن صياغة عقيدة عس��كرية لالتحاد 

ال��رويس كبيان "لله��دف العسكري-الس��يايس الرئييس 

للدول��ة الروس��ية"، وهنا تختل��ف الثقافة العس��كرية 

الروس��ية عن نظريتها الغربية التي استخدمت مصطلح 

"عقي��دة" بصورة مرتاخية وتجنبت أي إش��ارة إىل البعد 

السيايس لالسرتاتيجية الذي تركته للمسؤولن املنتخبن.  

يف الف��رتة بن مايو 1992 وتوقيع العقيدة الروس��ية 

يف نوفم��رب 1993 ظهر أن العقيدة العس��كرية لروس��يا 

س��تكون تابع��ة ملفهوم األم��ن القومي الذي كا س��يتم 
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العقيدة العسكرية الروسية... يف املـــــــــــــاضي واحلاضــر واملستقبــل
العقيدة استمرت يف اعتبار توسع حلف الناتو تهديدًا لألمن القومي الروسي

صياغته أوالً من قبل املجلس القومي.

مل يك��ن مصطل��ح العقي��دة العس��كرية جديداً 

بن الجن��ود الروس، ففي أعقاب الحرب الروس��ية-

اليابانية كان هم املصلحن أن يواجه الجيش الرويس 

ويس��يطر عىل تحديات "الح��رب الحديثة"، وجرت 

مناقش��ات بينهم ح��ول التحضري للح��رب وإدارتها، 

وضع القي��رص نيكوالس الثاين نهاية له��ا بالزعم أنه 

وبوصفه حاكامً مطلقاً يعترب املصدر الوحيد للعقيدة 

العسكرية، ويف أعقاب الحرب والثورة أدخل الضباط 

القيرصيون يف الخدمة العس��كرية السوفيتية قضية 

العقيدة العسكرية يف نقاشات الجيش األحمر، وقد 

اعتنق ميخائي��ل فرونز، أحد ق��ادة الجيش األحمر 

الفكرة ودعا إىل صياغة "عقيدة عس��كرية موحدة" 

للدول��ة الس��وفيتية، وهنا تم التعب��ري برصاحة عن 

املحتوى الس��يايس والعس��كري بلغ��ة أيديولوجية 

تت��الءم والنظام الثوري املحاط بعامل رأس��اميل معاد 

يخطط لتدمريه، وكان يراد للجيش األحمر أن يكون 

الذراع املوثوقة للدولة البلش��فية واملدافع عن ثورة 

الربوليتاريا، وبهذا املفهوم قد عربت العقيدة العسكرية 

عن وجهات النظر الرسمية للدولة حول التحضري للحرب 

وإدارته��ا، ولكنها مل تكن تعترب بيان��اً نهائياً؛ ألن الحياة 

كان��ت تتطل��ب أن تتطور مث��ل هذه الرؤى اس��تجابة 

لأحوال الداخلية والخارجية املتغرية.

ستالني والرؤية السوفيتية
يف العق��د األول ال��ذي تال الث��ورة البلش��فية والحرب 

األهلي��ة، كان هن��اك جدل واس��ع النطاق يف أوس��اط 

النخبة العسكرية السوفيتية حول كافة جوانب العقيدة 

العس��كرية، وقد قادت الخالف��ات إىل قمع الذين كانوا 

ينظر إليهم عىل أنهم مل ترتسخ لديهم العقيدة البلشفية، 

ويف نهاي��ة املطاف قام حاك��م مطلق جديد هو الجرنال 

س��تالن، بفرض معياره الخاص عىل العقيدة العسكرية 

وغدا مس��تودعها الوحيد بعد أن طه��ر الجيش األحمر 

من القيادة املثقفة، وزعم أنه دماغ الجيش، واحتكر كل 

يشء يف يديه طوال الحرب الوطنية الكربى، وهو مل ينرش 

عقيدة عسكرية ولكنه قدم التوجيه فيام يتعلق بالرؤية 

السوفيتية املتغرية عن العامل الخارجي.

انخرطت القيادة السوفيتية بعد ستالن يف مسعاها 

إلعادة صياغة املؤسس��ة العسكرية السوفيتية متاشياً 

مع ظهور األسلحة النووية وأنظمة اإلطالق، ففي عهد 

نيكيتا خروش��وف قامت األركان العامة الس��وفيتية 

بصياغة اس��رتاتيجية عسكرية للعرص النووي ونرشتها 

يف ث��الث طبع��ات يف س��تينيات القرن امل��ايض، وقد 

عكس��ت الطبعات الثالث يف ست س��نوات التغريات 

الرئيس��ية يف التوازن العس��كري أثن��اء الفرتة موضع 

البحث، ويف الوقت نفس��ه احتفظ السوفييت بقوات 

تقليدي��ة ضخمة نرشت يف أوروب��ا يف مواجهة حلف 

الناتو، ويف نهاي��ة العقد يف الرشق األقىص يف مواجهة 

جمهورية الصن الشعبية، وقد أدى االحتفاظ بقوات 

نووي��ة وأخرى تقليدية إىل ف��رض عبء هائل يفوق 

االحتفاظ به إمكانات االقتصاد الس��وفيتي، وال سيام 

يف س��ياق تجدد س��باق التس��لح يف مثانينيات القرن 

املايض عندما أدت االبت��كارات يف التقنيات املتقدمة 

إىل إيجاد ثورة يف الشؤون العسكرية.
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الثورة التقنية العسكرية
يف أواخر خمسينيات القرن املايض تحت قيادة خروشوف 

بدأت يف االتحاد السوفيتي الثورة التقنية العسكرية التي 

اعتربت فيها األسلحة النووية والصواريخ البالستية مبثابة 

التعري��ف الجديد للقوة الوطني��ة، وذلك لضامن األمن، 

نتيج��ة لخفض القوات الربية والجوية والبحرية بس��بب 

انخفاض معدل املواليد أثناء الحرب، وقد تم رسم مالمح 

ه��ذا املفهوم االس��راتيجي يف ثالث طبع��ات من كتاب 

املارشال يف.دي.سوكولوفس��ي "االسراتيجية العسكرية" 

ب��ن عام��ي 1962 و1968، وخالل تلك الف��رة عاد فن 

العملي��ات للظهور كجزء من الفنون العس��كرية، غري أن 

الق��وات الصاروخية املس��لحة نووياً هي التي ش��كلت 

طبيعة حرب املس��تقبل، وقد تطلب انتش��ار القوات يف 

ظروف االستخدام املحتمل لألس��لحة النووية مزيداً من 

حرية الحركة ونظم الوقاية من اإلش��عاعات لنظم القتال 

املدرعة، أما الق��وات التي تم تطويرها ألجل هذه البيئة 

العملياتي��ة فقد كان��ت معدة للقي��ام بعمليات مل تكن 

لديها خربة عملي��ة فيها، وكان بإمكان القوات مامرس��ة 

العقيدة والعمليات التي كان ميكن لخرباء األبحاث إيجاد 

طرق ملح��اكاة إدارة العمليات، ولكن مل تكن مثة طريقة 

لتقدير اآلثار الفعلية لألسلحة النووية يف إدارة العمليات، 

فصياغة منوذج ح��رب الناتو-منظمة التجارة العاملية، مبا 

يف ذل��ك ف��رص الربط بن الق��وات التقليدي��ة، وما بعد 

النووية، واالسراتيجية مثلت مشكلة صعبة للغاية.

ويف الس��بعينيات ب��دأ االختصاصيون العس��كريون 

السوفييت بقيادة الفريق أندريان دانيليفيتش املساعد 

الخاص األول لرئيس مديرية العمليات يف األركان العامة 

الس��وفيتية يدرسون إمكانية إطالة املرحلة التقليدية يف 

ح��رب من طراز الناتو- منظم��ة التجارة العاملية، ومتت 

هذه الدراس��ة يف س��ياق تكافؤ نووي اس��راتيجي، ويف 

نهاي��ة ذلك العقد أصبح الس��وفييت يفرض��ون إطالة 

الح��رب التقليدية؛ ألنهم كانوا يعتقدون أن اس��تخدام 

األس��لحة النووية س��يكون كارثياً ويعود بنتائج عكسية 

م��ن الناحي��ة العملياتية، وبعبارة أخ��رى، فإنه يف حال 

نشوب حرب من هذا القبيل سيقوم الهجوم عىل مفهوم 

حدي��ث للعمليات العميقة التي تهدف لإلطاحة بأجزاء 

ضخمة من ق��وات حلف الناتو وإفنائه��ا والتقدم نحو 

الراين، حيث كان الس��وفييت يعتقدون أن عبور النهر 

سيطلق فتيل االستخدام النووي التكتيي من قبل الناتو، 

ويف عام 1977 ركزت "املوس��وعة العسكرية السوفيتية" 

عىل الرصاع بن العاملن االشرايك والرأساميل وقارنت بن 

العقيدتن العس��كرية الس��وفيتية واألمريكية، وصنفت 

الثانية عىل أنها تشجع عىل الحروب اإلمربيالية، ويف عام 

1979 بدأت األركان العامة تبحث إمكانية السيطرة عىل 

التصعيد بعد اس��تخدام السالح النووي، حيث اعتمدت 

العمليات اإلس��راتيجية التقليدية لدى السوفييت عىل 

املزاي��ا العددية يف الرجال والعتاد، وكام أقر دانيليفيتش 

فإن السوفييت مل ينترصوا عىل األملان بتفوق الجرناالت 

الس��وفييت أو املهارات القتالية، ب��ل بتفوقهم العددي 

يف الطائرات والرجال والدبابات واملدفعية، ففي هجوم 

تقليدي عام كان بإمكان الس��وفييت استخدام 40.000 

دبابة يف تش��كيالت متعددة وإنهاء الحرب بحيث تبقى 

لديه��م 5.000 دبابة فقط، ويف ه��ذه الحالة تم اختزال 

االس��راتيجية يف القضاء عىل القوة املعادية وترك مجال 

ضئيل للبعد السيايس يف الحرب.

يف بداي��ة الثامنيني��ات أدرك��ت مديري��ة املخابرات 

الرئيس��ية GRU التحس��ينات النوعي��ة ل��دى القوات 

النووية األمريكية، مث��ل صواريخ كروز التي تطلق من 

األرض، والق��درات التقليدية املطورة املقرنة بتحس��ن 

يف القي��ادة والس��يطرة ودق��ة الرضبات، حيث س��عت 

الوالي��ات املتح��دة م��ن خالل ذل��ك ملواجه��ة التفوق 

الع��ددي الس��وفيتي بتف��وق نوعي يف نظم األس��لحة 

التقليدي��ة، وقد لفت رئيس األركان العامة الس��وفيتية  

املارش��ال نيقوالي أوجاركوف األنظ��ار إىل أهمية الثورة 

يف الشؤون العس��كرية التي أثرت يف القوات التقليدية 

من خ��الل القيادة والس��يطرة املؤمتت��ة، واملعلوماتية، 

والدقة يف الرمي، واألس��لحة املبنية عىل مبادئ فيزيائية 

جدي��دة، ودعا إىل االحرافية يف املؤسس��ة العس��كرية، 

وزيادة سيطرة األركان العامة عىل تطوير األسلحة، وقد 

حدث هذا أثناء خوض الس��وفييت حرباً اس��تنزافية يف 

أفغانس��تان، حيث مل يتحمل االقتصاد السوفيتي الجهد 

العس��كري الذي تطلبته الجولة الجدي��دة من توترات 

الحرب الب��اردة، وكرد عىل القدرات التقليدية الناش��ئة 

للناتو اعتمد اوجاركوف مفهوماً تنظيمياً جديداً اقرحه 

الفريق جاري��ف يركز عىل مجموعة من��اورة عملياتية 

كإجراء مضاد للقدرات الناشئة للناتو؛ حيث تقوم ألوية 

مع��دة خصيصاً وفائق��ة القدرة عىل املناورة بالس��امح 

باالخراق واإلغارة عىل نطاق عمليايت بحيث يصبح من 

الصعب عىل القوى املعادية توجيه رضبات معاكس��ة، 

وبدت األدبيات العس��كرية السوفيتية تناقش الرضبات 

االس��تطالعية عىل مس��ار العمليات يف الفرة األوىل من 

الح��رب، لكن دع��وة أورجاكوف إىل ثورة يف الش��ؤون 

العس��كرية مل تل��ق ترحيب��اً م��ن دمييري أوس��تينوف 

كوزي��ر دفاع وممث��ل لصناعة األس��لحة، ورجحت كفة 

االسراتيجية عىل حساب الفن العمليايت، ويف هذا الوقت 

س��عى املحللون الس��وفييتت مبن فيهم محللو مديرية 

االس��تخبارات GRU، إىل تقيي��م اس��راتيجية الواليات 

املتحدة التي بدأت يف عهد ريجان تركز عىل إحراز نرص 

يف حرب تقليدية طويلة يتم تحقيقها بالتحول من إنتاج 

بالجمل��ة ملنظومات األس��لحة التقليدي��ة، من مدفعية 

ودبابات، إىل نظم الرضبات الدقيقة.

مع تويل ميخائيل جورباتشوف السلطة بدأت القيادة 

الجدي��دة عملية إصالحية، وفض اش��تباك اس��راتيجي، 

وقررت االنس��حاب من أفغانستان، ويف عام 1990 نرش 

كوكوش��ن والريونوف مقاالً تن��اول الحاجة إىل تحويل 

العقيدة العسكرية السوفيتية من االسراتيجية الهجومية 

إىل الدفاعي��ة، وإىل وضع نهاي��ة للمحتوى األيديولوجي 

للعقيدة، ويف غضون عام من ذلك ألقت األزمة الداخلية 

ش��كوكاً عىل وجود الدولة الس��وفيتية التي انهارت بعد 

ذلك ونش��أت جيوش جديدة للجمهوريات التي حلت 

حتويل العقيدة 
العسكرية 

السوفيتية من 
االسرتاتيجية 

الهجومية إىل 
الدفاعية

االبتكارات يف التقنيات  املتقدمة أدت إىل إيجاد ثورة يف الشؤون العسكرية

الثورة أدت إىل زيارة سيطرة األركان عىل تطوير األسلحة 
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الحاجة إىل إعادة مركزية س��لطة الدولة يف روسيا ضامناً 

لالستقرار واألمن الداخلين، ويف تسعينيات القرن املايض 

ظه��ر مفهوم إدخال املعلوماتية يف الحرب، حيث طرأت 

تغيريات عىل القوات التقليدية من خالل إدخال مفاهيم 

القيادة والسيطرة واالتصاالت والحواسيب واالستخبارات 

واملراقبة واالستطالع وقدرات الرضبات الدقيقة. 

مل يط��رأ تغيري عىل عقي��دة بوت��ن 2000 حتى عام 

2009، وجاءت أحداث الحادي عرش من سبتمرب لتبعث 

األمل بانضامم روس��يا إىل تحال��ف القوى الكربى بحكم 

الواقع، ولكن ذلك األم��ل الذي جاء كرد فعل أويل عىل 

تدخ��ل الواليات املتحدة يف أفغانس��تان ت��الىش عندما 

تدخل��ت إدارة ب��وش لإلطاحة بنظام صدام حس��ن يف 

الع��راق، ويف 2 من أكتوب��ر عام 2003 ق��دم إيفانوف 

مسودة عقيدة عسكرية بحكم الواقع صنفها الكساندر 

كرامش��يخن بأنها "عقيدة ما قبل االنتخابات الرئاس��ية 

عام 2004"، كام كانت مبثابة تقييم مرحيل آلثار الحملة 

األمريكي��ة عىل الع��راق يف الف��رة مارس-أبريل 2003، 

ملزي��د من تطوير الفن العس��كري وتأثري ذلك يف املهام 

التي كانت تواجه القوات العس��كرية الروسية، وجرت 

مناقش��ات خالل الس��نوات الس��ت التالية ركزت عىل 

الحاج��ة إىل عقيدة عس��كرية جدي��دة، ولكن مل تظهر 

مسودة عقيدة جديدة إال بعد االنتخابات الرئاسية عام 

2008، ومام دعا إىل وض��ع العقيدة الجديدة األحداث 

الخارجي��ة التي أث��ارت مخاوف لدى الدوائر الرس��مية 

يف موس��كو، مثل ثوريت أوكرانيا وجورجي��ا اللتان جاءتا 

إىل الس��لطة بنظام��ن معادين لل��روس، وكذلك وجود 

األمريكان والحلفاء يف أفغانستان جعل العالقات عدائية 

ب��ن روس��يا واألمريكين، ع��الوة عىل توج��ه الواليات 

املتح��دة لبناء قوة صاروخي��ة دفاعية يف أوربا الرشقية، 

ومرت مرحلة من التغريات والتطورات، ومن ثم تناوب 

بوتن وميدفيديف عىل الرئاس��ة ورئاس��ة ال��وزراء، تم 

بعدها إصدار "اس��راتيجة األمن القومي الرويس" التي 

مهدت الطري��ق أمام مجلس األمن لي يناقش العقيدة 

العسكرية لروس��يا، واستمرت هذه العملية حتى نهاية 

عام 2009 وبداية 2010، وقد تضمنت املسودة النهائية 

التي وقعها الرئيس ميدفيديف بعض التغريات الرئيسية 

ع��ن املقرحات التي ناقش��ها أعضاء مجل��س األمن يف 

خري��ف 2009، ومل تتضمن العقي��دة النهائية املعتمدة 

املقرحات باملبادرة إىل اس��تخدام األسلحة النووية التي 

ذكرها كل من باتروش��يف والجرنال بالوفس��ي، ولكنها 

اس��تمرت يف اعتبار توس��ع حلف النات��و تهديداً لألمن 

القومي ال��رويس، وقد تجاهلت العقيدة الجديدة حيال 

"املظهر الجديد" للقوات املسلحة الروسية الذي كان كل 

من س��ريديوكوف بوزارة الدفاع ورئي��س األركان العامة 

الجديد الجرنال ماكاروف يسعون لدفعها قدماً منذ عام 

2008، كام لو أن الثورة يف الشؤون العسكرية التي كانت 

موض��ع تركيز كبري ل��دى األركان العامة الس��وفيتية يف 

بداية الثامنينيات مل تعد عنرصاً يف العقيدة العسكرية•

السوفيت خاض حرباً استنزافية يف أفغانستان

محله، وكان هذا هو السياق الذي انطلق بعده البحث 

عن عقيدة عسكرية للدولة الروسية. 

يف عه��د يلتس��ن تعرضت روس��يا لحال��ة من عدم 

االس��تقرار ونش��بت اضطرابات وحروب هددت الدولة 

بالتف��كك واالنحالل، مثل الحرب الشيش��انية، ويف عام 

1996 جاءت الدعوات إىل مراجعة العقيدة العس��كرية 

لروس��يا من أولئ��ك الذين كان��وا غري راض��ن عن أداء 

القوات املس��لحة يف الشيش��ان، ويف ع��ام 1997 بدا أن 

روس��يا تتج��ه نحو االس��تقرار، فكلف يلتس��ن مجلس 

األمن الرويس باإلرشاف عىل وضع مسودة مفهوم األمن 

القومي ال��رويس واعتمد املفهوم يف ديس��مرب من ذلك 

العام، ثم جاءت األزمة االقتصادية يف أغسطس من عام 

1998 فقوضت مركز روسيا االقتصادي يف العامل، وجاءت 

بعد ذلك موقف الناتو ضد يوغوس��الفيا بس��بب القمع 

الذي مارس��ته يف كوس��وفو، مام دعا روس��يا عام 1999 

إىل التفكري بوضع عقيدة عسكرية جديدة، وعند اندالع 

الحرب الشيش��انية الثانية برز بوتن كأبرز ش��خصية يف 

الحكومة، ثم أعلن يلتس��ن عن رغبته يف أن يرى بوتن 

خلف��اً له، ويف أكتوب��ر 1999 رأس بوتن اجتامع مجلس 

األم��ن الذي ناقش التعدي��الت يف عقيدة األمن القومي 

لتعك��س التطورات العس��كرية يف القوق��از، بعد ذلك 

اس��تقال يلتس��ن  وعن بوتن رئيس��اً بالنيابة إىل أن تم 

انتخابه رئيساً لروسيا عام 2000.

عقيدة الفرتة اإلنتقالية
قام الرئيس بوتن بتوقيع العقيدة العس��كرية الروس��ية 

الجدي��دة يف 21 أبري��ل م��ن عام 2001، وقد عكس��ت 

ه��ذه العقيدة املب��ادئ العام��ة التي تضمنه��ا مفهوم 

األم��ن الوطني الجديد، غري أنه تم وصفه بعقيدة الفرة 

االنتقالية، وهي ف��رة تطوير مفهوم الدولة الدميقراطية 

واالقتصاد املتعدد األشكال، وإصالح املؤسسة العسكرية، 

واالنتق��ال الديناميي إىل نظام العالق��ات الدولية، وقد 

عالجت هذه العقيدة التهدي��دات الداخلية والخارجية 

وربطت بينهام، ومن موضوعاتها الرئيس��ية التأكيد عىل 

الثورة أدت إىل زيارة سيطرة األركان عىل تطوير األسلحة 
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تأهيل القوات املسلحة حلرب املدن ... بني املطلـــــــــــــــوب واملتــاح 
مدن تخيلية يتم تصميمها إلجراء مباريات حربية للتدريب على مثل هذه احلرب

متثل املدن عقد النقل واملعلومات والتجارة والنقاط الحساسة لبنية تحتية كاملة ملرافق االتصال والطاقة 

واملياه وغريها من املرافق الرضورية للحياة املدنية، وهي زاخرة ببنى من صنع اإلنسان، حيث توفر 

أماكن ال حد لها يك يختبئ فيها مسلحون ويخزنوا أسلحة ويتنقلوا، ويستطيعوا االختالط باملدنيني، حيث 

عدد غري املحاربني يفوق كثرياً عدد املحاربني.

إعداد:د./ على حممد على
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تأهيل القوات املسلحة حلرب املدن ... بني املطلـــــــــــــــوب واملتــاح 
مدن تخيلية يتم تصميمها إلجراء مباريات حربية للتدريب على مثل هذه احلرب

 فامل��دن أماك��ن حافل��ة بعنارص مهم��ة إىل درجة 

تستوجب حاميتها أثناء الحرب داخلها، وأال تترصف 

الوحدات النظامية بالقوة العسكرية فحسب، وإمنا 

عليه��ا التح��ي بفه��م للموقف يتع��دى األهداف 

العس��كرية، فالقت��ال يف امل��دن هو خ��وض حرب 

من ثالث��ة عوائق: العمليات اإلنس��انية، وعمليات 

االستقرار والدعم، والحرب الفعلية.

وبعد انتهاء املعركة واإلمس��اك بزمام السيطرة، 

تس��تطيع التقني��ة أن متكن املنترصي��ن من تنفيذ 

عمليات اس��تقرار وأمن بصورة فعالة، حتى يف ظل 

انتش��ار محدود من الجنود، وهذا األمر يقتيض من 

بني أش��ياء أخرى تحسني مس��توى املعلومات عن 

األحوال االجتامعية والسياس��ية واالقتصادية، والبد 

من توفر هذه اإلمكانات قبل أن يبدأ القتال، وبدالً 

م��ن التعلم يف أثناء التوجه إىل م��رح العمليات، 

يج��ب دمج معلومات حساس��ة ثقافي��اً يف أدوات 

التدريب واستخدامها يف املباريات الحربية.

إن العنرص األسايس الذي يجعل جميع التقنيات 

املطلوبة يف حرب املدن ممكنة هو شبكة اتصاالت 

متينة وقابلة للتكيف، وقادرة عىل العمل يف بيئات 

مدني��ة، حيث ميك��ن أن تكون االتص��االت صعبة 

يف أحس��ن األح��وال، ويف ظل واقع أن الش��بكات 

ومحطاته��ا دامئ��ة التنق��ل، وأن عق��داً ) نق��اط 

توصي��ل( جديدة ال تنفك تدخ��ل النظام وتغادره، 

ويجرى تطوي��ر مثل هذه الش��بكة لتأمني قدرات 

الس��لكية ذات نط��اق عريض للغاي��ة، ومنخفضة 

الطاقة والتكلفة، لتقديم وس��يلة اتصاالت موثوقة 

ومتعددة املسارات ومقاومة للخفوت، مع إمكانية 

ضئيلة للتعرض لالنكشاف. 

تأهيل القوات الجوية لحرب املدن
نظراً للمش��كالت الكث��رة التى تواجهه��ا القوات 

الجوي��ة ىف الحرب داخل امل��دن، فقد اتجه الخرباء 

نح��و تقني��ات جديدة ومتط��ورة، مثل اس��تخدام 

مستش��عرات تصل دقتها اىل أق��ل من نصف مرت، 

وأس��لحة تسمح برعة اس��تبدال رؤوسها الحربية 

أثناء االشتباك بحيث تكون متعددة األغراض، وبعد 

التدريب��ات الت��ى قامت بها قوات مش��اة البحرية 

األمريكي��ة للقت��ال داخل امل��دن، ب��دأت القوات 

الجوية األمريكية ىف التفكر بجدية لتطوير أساليبها 

القتالية بحيث تك��ون أكرث فاعلية وتأثراً ىف القتال 

داخ��ل املدن ىف املس��تقبل، فالبنتاج��ون ينظر إىل 

القت��ال داخل املدن باهت��امم متزايد، حيث يتوقع 

الخرباء العس��كريون أن تضطر الق��وات األمريكية 

إىل القي��ام بالعدي��د م��ن العملي��ات العس��كرية 

واملواجه��ات داخل املدن بدالً م��ن ميادين القتال 

املفتوحة، كام يرى الخرباء العس��كريون أن القوات 

الجوية األمريكية هى أقل فروع القوات املس��لحة 

األمريكية استعداداً واهتامماً بالقتال داخل املدن، 

ولذلك فإن قيادة ه��ذه القوات بدأت التعامل مع 

هذه املش��كلة، فالقوات الجوي��ة األمريكية متتلك 

أنظمة لالس��تطالع واملراقبة س��واء ع��ىل الطائرات 

أو ىف الفض��اء، كام أنها متتلك العديد من األس��لحة 

دقيق��ة التوجيه، ولكن اس��تخدام ه��ذه األنظمة 

واألسلحة يف القتال داخل املناطق املدنية املزدحمة 

س��وف يتطلب إدخ��ال العدي��د م��ن التعديالت 

واإلضافات عليها.

وأح��د األنظمة الت��ي تهتم بها الق��وات الجوية 

األمريكية يف ه��ذا املجال هو نظ��ام نراىن متقدم 

محمول ج��واً، يقوم بالرد الفوري عىل نران مدافع 

اله��اون واألس��لحة ذات األع��رة الصغ��رة، وم��ن 

 AC-130 املتوقع أن يتكون هذا النظام من طائرة

( ( مزودة مبستش��عرات ش��ديدة الحساسية لرصد 

املش��اة، وتحديد مواقع الق��وات املعادية، وكذلك 
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الربام��ج ببندقية فردية يتحكم به��ا الكمبيوتر، وتطلق 

ذخائر شبيهة بذخائر الدبابات.

ونتيجة للتجارب األمريكية ىف أفغانستان والعراق، 

وقب��ل ذلك ىف البلق��ان، طورت ال��ركات األمريكية 

س��الح قتال فردي موح��د للجيش ومش��اة البحرية، 

يجمع بني ذخ��رة عيار 20 م��م، ذات انفجار جوي، 

وذخ��رة عيار 5.56 مم، الخاصة بحلف الناتو، ويزود 

هذا السالح بنظام تحكم كامل، يتضمن جهاز تحديد 

املدى باللي��زر، وكمبيوت��ر، وكامرا فيدي��و، وأجهزة 

برصية، وبوصلة إلكرتوني��ة، ومحدد أهداف، وجهاز 

تتبع لألهداف، ووحدة قياس للحرارة، ويحقق جمع 

كل ه��ذه القدرات يف بندقية واحدة إصابة األهداف 

بأسلحة ذات توجيه فائق الدقة ملهاجمة املواقع عىل 

الفور، ولقد اس��تخدمت بالفعل أنظمة محمولة جواً 

لتحديد مواقع بطاريات املدفعية ىف البوس��نة، ولكن 

تحديد مواقع األس��لحة الصغرة مثل البنادق سوف 

يحتاج إىل مستش��عرات ذات حساسية عالية، تعمل 

باألشعة تحت الحمراء.

ولق��د أصبح��ت ح��رب امل��دن مح��ور املباريات 

الحربي��ة الخاصة بالقوات الجوي��ة األمريكية، والتى 

س��تتحول من اتباع أسلوب القتال املفتوح واملواجهة 

املب��ارشة م��ع الع��دو، إىل البق��اء ىف حال��ة ترقب، 

واستنفار، واس��تخدام نظم االستطالع  واالستخبارات 

املحمول��ة جواً، واألس��لحة دقيقة التوجي��ه، وكذلك 

تب��ادل املعلوم��ات مع مختل��ف األس��لحة البحرية 

والربية، وعمليات القتال املشرتك.

ولك��ن كل اتجاه��ات الق��وات الجوي��ة لتطوير 

معداته��ا وأس��اليبها لحرب املدن تختل��ف متاماً عن 

اتجاهات مش��اة البحرية والجيش األمريىك، فمشاة 

البحرية والجيش يفضالن القتال املبارش داخل املدن، 

مع االس��تعانة بنظم تقنية جدي��دة لرصد األهداف 

داخ��ل املب��اين وم��ن وراء الحواج��ز، وتطوير نظم 

االتصال ونقل املعلومات، وهذا االختالف يف األسلوب 

س��ببه تفضيل قادة ومخططي القوات الجوية القتال 

غر املبارش دون اس��تخدام قوات برية داخل املدن، 

وذلك لتقليل حجم الخسائر البرية بقدر املستطاع 

واالحتفاظ بعمليات إنزال واس��تخدام القوات الربية 

لل��رورة القصوى، مثل عمليات نقل األفراد وتحرير 

الرهائن فقط. 

الروبوت ىف حرب املدن
يتضمن نظام القتال املس��تقبي األمريىك العديد من 

املنص��ات التي تعمل كروبوت��ات أرضية، تتوىل مهام 

االس��تطالع واملدفعي��ات والهاونات ذاتي��ة الحركة، 

والتي س��يتم نرها يف املقدمة لتأمني مناطق انتشار 

املنص��ات املأهولة، وط��ورت الصناع��ات األمريكية 

أنظم��ة روبوتي��ة بهدف اكتش��اف أه��داف العدو 

قب��ل التورط يف عمليات قتالي��ة ضده، أبرزها النظام 

الروب��ويت )ب��اك بوت��س( Pack Bots، وهو روبوت 

استكشايف مسلح مبجسات وأسلحة، ميكنه أن يتحرك 

يف الشوارع الضيقة التي تشكل خطراً عىل الجنود.

إن اس��تخدام الروبوتات الصغ��رة والصغرة جداً 

من أجل االس��تطالع، رمبا تكون وسيلة مفيدة لبيئات 

ح��رب مدن العامل الثالث، حيث يكون العس��كريون 

الغربيون مكش��وفني بوضوح بني الس��كان املدنيني، 

وقد ظه��رت روبوت��ات يبلغ حجمها حج��م حقيبة 

الي��د، ومزودة بكامرا، وأصبح��ت أحد نجوم األخبار 

التلفزيونية، وظهرت ألول مرة يف أفغانس��تان، ومنذ 

ذلك الوقت بدأ اس��تخدامها يف الع��راق لتتنقل عرب 

املباين وتتعقب املسلحني.

وتتميز األنظمة املس��تخدمة يف املناطق الس��كنية 

بأنه��ا قادرة ع��ىل املراقبة املس��تمرة، خالل عمليات 

إخ��الء املباين واملالج��ئ واألنفاق واملناط��ق الضيقة، 

ع��الوًة ع��ىل املناط��ق الصناعية ومحط��ات الرصف 

الصح��ي والتنقي��ة وخط��وط املج��اري والكه��وف 

الطبيعية والصناعية، ويف هذا السياق عملت رشكات 

أمريكي��ة بتصمي��م مناذج الس��لكية ومستش��عرات 

خفيفة الوزن وبأسعار مقبولة قد تتناسب وموازنات 

معظ��م جيوش دول الع��امل الثالث، حي��ث بإمكانها 

رصد ومتابعة وإرسال كافة صور املُتسللني واملُتطفلني 

والدخ��الء تحت مختلف درجات الض��وء املتوفر إىل 

الشبكة املعلوماتية القتالية، ليجري التعامل مع كافة 

األش��خاص املخلني بأم��ن املدن واملناطق الس��كنية، 

بدرجة عالية م��ن االحرتافية والدقة األمنية وتحقيق 

رد الفعل الريع.

أسلحة القتال الفردية
تتج��ه برامج تطوير أس��لحة القوات الربي��ة إىل تزويد 

جندي املش��اة بنهاي��ة طرفية صغرة لحاس��ب متعدد 

الوس��ائط، يحت��وي عىل جهاز الس��ليك، وجه��از يحدد 

املوقع بدقة كبرة، كام س��تزود أس��لحة املشاة بأجهزة 

تعارف بس��يطة، وذل��ك للتمييز بني الق��وات الصديقة 

والق��وات املعادي��ة، واهتمت برام��ج التطوير الراهنة 

بنظم إلكرتوني��ة فردية للحامية الذاتية واالس��تهداف 

واملالحة واالتصال، يرتديه��ا األفراد املقاتلون، ويتضمن 

النظام شاش��ة عرض صغرة أمام عين��ى املقاتل، مثبتة 

بالخوذة، ش��أن طيارى املقات��الت، كذلك اهتمت هذه 
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املتحصن��ة يف الخن��ادق وخلف الس��واتر، ويزيد من 

إمكانية ش��ل قدرة الخصم بخمسة أضعاف ما تتيحه 

أفضل األس��لحة الفردية، مثل البندقية  M-16، حتى 

مسافة 500 مرت، كام يضاعف مسافة األمان لحاملها.

وللقت��ال داخل امل��دن، يج��رى تطوي��ر الذخائر 

الخارقة للجدران، والسالمل املحمولة لتسلق الجدران 

والدخول م��ن النوافذ، وهى س��المل صغرة وخفيفة 

الوزن، بحيث ميكن حملها يف معارك املدن، وتكون، ىف 

نفس الوقت، قادرة عىل حمل جندي املشاة املدجج 

بأس��لحة املعركة وعدتها، ولعل املشكلة الوحيدة ىف 

ذلك هي مشكلة الوزن. 

ولق��د ب��دأ الجي��ش األمري��يك اختبار األس��لحة 

الجدي��دة الت��ي تواف��رت ل��دى ال��ركات املنتجة 

للمعدات العسكرية لعرض التقنية املتقدمة ألساليب 

القت��ال يف امل��دن والقرى املكتظة بالس��كان واألبنية 

املختلفة، ومن هذه األس��لحة نظام القاذف املخرتق 

M-16-A2، وه��و بندقية مصمم��ة لتفجر املداخل 

واألبواب والبوابات املصفحة.

األسلحة غري القاتلة 
بدأ املخططون االسرتاتيجيون التفكر يف استخدام جيل 

جديد من األس��لحة، التي تستهدف ش��ل حركة العدو 

بالكام��ل، أو بصفة مؤقتة، وهو ما أمثر عن أنواع كبرة 

من األسلحة األقل فتكاً أو " غر املميتة " وخالفاً ألنواع 

األس��لحة التقليدية املوجودة، ف��إن املطلوب من هذه 

األسلحة هو إخراج عنارص الطرف املعادي من املعركة، 

وتقيي��د قدراتها القتالية لفرتة من الوقت، بحيث تعود 

قدرات هذه العنارص النفس��ية والجس��دية إىل معدلها 

الطبيعي بعد انقضاء الوقت املحدد.

ويرجع مفهوم األس��لحة غر املميتة إىل أنها تقوم 

ع��ىل اس��رتاتيجية التصويب العس��كري الدقيق، عرب 

اس��تخدام أنجع أدوات التسليح اإللكرتوين الذيك، مع 

تجن��ب االحتكاك العس��كري املبارش ع��ىل الطريقة 

التقليدي��ة املعروف��ة، حيث تتقاتل جي��وش نظامية 

متقابل��ة عىل أرض املي��دان، والحرب إىل جانب ذلك 

تعترب "نظيفة" عندما متثل نوعاً جديداً وغر مسبوق 

يف الح��روب من حي��ث اعتامدها بدرج��ة أوىل عىل 

أسلحة تس��تهدف القيام بعمليات "جراحية" رسيعة 

وناجع��ة، م��ع تجن��ب أكرث م��ا ميكن من الخس��ائر 

البرية يف صفوف القوة املهاجمة، ومن األسلحة غر 

املميتة، عىل سبيل املثال، وليس الحرص:

- ذخائ��ر تحدث إصابات محدودة األثر، أي أنها تش��ل 

حركة الهدف دون التسبب يف قتله.

- بخاخات تنر رذاذاً ملواد كياموية نشطة.

- مهدئات لتخدير الهدف. 

- قنابل تنفجر لدى اصطدامها بالهدف.

 -

أدوات مزودة بشحنة كهربية لصعق الهدف.

- مواد فائقة اللزوجة لتعطيل أنظمة الجر يف املركبات.

- مصادر بث أصوات مدوية تصم اآلذان.

- أرشاك الشباك والرغاوي والحواجز.

- تصويب أشعة الليزر بكثافة يف كل االتجاهات إلصابة 

اله��دف بالعم��ى املؤقت )وق��د اس��تخدمت القوات 

األمريكية مناذج منها يف الصومال(.

- مركب��ات عضوي��ة ش��ديدة الرتكيز إلحداث ش��بورة 

الصقة لشل الحركة.

- من��وذج مع��دل لبندقي��ة الهج��وم األمريكي��ة طراز 

M-16 تم تهيئته إلطالق قنابل إسفنجية عيار 44 ملم.

- مق��ذوف ينطلق برع��ات متغرة ليس��تخدم كأداة 

للسيطرة عىل الجامهر بأثر محدود بالرعة البطيئة.

مركبات مدرعة لحرب املدن
إن تصمي��م دباب��ات املع��ارك الرئيس��ية التقليدية 

غ��ر موائ��م لخوض القت��ال يف أحوال ح��رب املدن، 

فالس��بطانة الطويلة الالزمة لدف��ع القذيفة الخارقة 

للدرع برعات فوهية عالية ميكن أن تش��كل سلبية 

واضح��ة يف محي��ط مكت��ظ، وهناك مش��كلة أخرى 

تتمث��ل يف محدودية قدرة هذه الدبابات عىل خفض 

س��بطاناتها بالقدر الكايف للتعامل مع أهداف قريبة 

من مس��توى األرض عىل املديات القريبة والتصويب 

نحوه��ا، كذلك فإن توفر إمكانية تحريك الس��بطانة 

بزواي��ا ارتفاع عالية مفيد عند االش��تباك مع أهداف 

قريبة املدى متمركزة يف الطوابق العليا ملبنى متعدد 

الطواب��ق، أو إلط��الق ن��ران مبارشة ض��د تهديدات 

متمركزة خلف املباين.

وبالنظ��ر إىل أن دباب��ات القت��ال الرئيس��ة مازال 

يرى اخلرباء 
العسكريون أن 
القوات اجلوية 
األمريكية هى 

أقل فروع القوات 
املسلحة األمريكية 
استعدادا واهتماما 
بالقتال داخل املدن
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يتوج��ب عليها أن يكون مبقدوره��ا مجابهة التهديد 

الذي تش��كله املركبات املدرعة املعادية، فإن مدفع 

الدباب��ة التقليدية والقذائ��ف الخارقة للدروع يبدو 

أنها ما تزال تضمن مس��تقبالً طويالً، لكن امليزانيات 

الحالية تس��تبعد تطوير أي نس��خ دباب��ات موامئة 

بصورة مثالي��ة لحرب املدن، وتق��وم رشكات أملانية 

بتطوي��ر مركبة مدرعة ثقيلة، مخصصة للعمليات يف 

املدن، وترتكز عىل دبابة القتال الرئيسية "ليوبارد2-" 

 Leopard 2 PSO وأطلق عىل النموذج األوىل اسم ،

، وىف هذا النموذج يرتكز التدريع األقوى عىل امتداد 

الق��وس األمام��ي، مع التش��ديد ع��ىل الحامية ضد 

الهجامت بالذخرة شديدة االنفجار املضادة للدروع 

والقذائ��ف الخارقة لل��دروع، لكن الخ��ربة القتالية 

الحديث��ة أظهرت أنه خالل العملي��ات يف املدن، قد 

ي��أيت التهديد األق��وى لدبابة القتال الرئيس��ية عىل 

نطاق واسع، متخذاً أشكاالً عدة كاأللغام، والعبوات 

الناس��فة البدائية الصنع، وأس��لحة الرماية املبارشة، 

كقاذفات RPG-7 ، الواسعة االنتشار.

وكان��ت ال��ركات األملانية  قد ط��ورت واختربت 

وس��ائل حامي��ة جدي��دة ض��د األلغ��ام للدباب��ة 

"ليوب��ارد2-" ، يج��ري تركيبه��ا ع��ىل مجموعة من 

املركبات لصالح أملانيا والس��ويد، وقد تجهز بها أيضاً 

املركب��ة Leopard 2 PSO، م��ام يؤمن درجة عالية 

م��ن الحامية ضد األلغام املض��ادة لآلليات وقذائف 

املدفعي��ة الخارق��ة للدروع املتفج��رة، ومن املعلوم 

أن الح��ل األمثل هو بتوس��يع نطاق الحامية املعززة 

ليشمل املركبة بكاملها، إال أن ذلك سيؤدي إىل زيادة 

الوزن القتايل اإلجاميل إىل حد غر مقبول، وس��تجهز 

املركب��ة Leopard 2 PSO بأل��واح حامي��ة جانبية 

ف��وق الدواليب الخمس��ة األمامي��ة، وبتدريع إضايف 

ع��ىل جانبي الربج، ميتد إىل خل��ف مجموعة تحريك 

الربج، وستؤمن أيضاً مجموعة تعزيز الحامية، حامية 

لألجهزة البرصية، وس��تجهز املركبة أيضاً بنظام قيادة 

وتحكم مدمج، هذا وس��وف يستبدل املدفع الرشاش 

ع��ىل قبة اآلمر مبحطة أس��لحة ميكن التحكم بها عن 

بعد، ومرتكزة عىل س��طح الربج خل��ف كوة الرامي، 

وباس��تطاعة هذه املحطة أن تس��توعب رشاشاً عيار 

7.62 ملم، أو رشاش��اً ثقيالً عيار 12.7 ملم، أو قاذف 

رمانات أوتوماتييك عيار 40 ملم، وسوف يركب جهاز 

إنارة متحد املحور مع السالح الرئييس.

مشبهات للتدريب عىل حرب املدن
يت��م تصميم مدن تخيلي��ة إلجراء مباري��ات حربية 

للتدري��ب عىل ح��رب املدن، ىف خط��وة نحو تطوير 

الوسائل املناسبة لخوض مثل هذه الحرب ىف الواقع، 

وإح��دى هذه املدن التخيلية تش��به املدن الكبرة يف 

الع��امل مثل مدينة نيوي��ورك، مبا فيها م��ن ناطحات 

سحاب ومتنزهات، ومباىن ومكاتب، وبنوك، ومطاعم، 

وكنائس، وتزدحم طرقها يف س��اعات الذروة املرورية، 

وتبلغ مس��احة ه��ذه املدينة التخيلي��ة مثانية أميال 

مربع��ة، وبه��ا 109 آالف عن��رصاً، معظمهم ميثلون 

أشخاصاً ومركبات، باإلضافة إىل 1.6 مليون مبنى.

ويتناول سيناريو التدريب استخدام قوات متعددة 

الجنس��يات، بقيادة أمريكية، والت��ي عليها أن تواجه 

وتتغلب عىل عدو عىل مس��توى ع��ال من التدريب، 

وعىل دراية كاملة بكل يشء يف هذه املدينة التخيلية.

وهذا املس��توى من إعداد بيئة افرتاضية لتش��بيه 

ميدان املعركة داخل املدن مل يس��بق التدريب عليه 

من قبل، ويس��تخدم يف تشبيه هذا النوع من الحرب 

جه��ازي كمبيوت��ر عمالق��ني، ويتم تنفي��ذ التدريب 

يف ثالث قواعد عس��كرية أمريكي��ة يف نفس الوقت، 

متصل��ة كلها ش��بكياً وفق��اً ألرقى تقنيات ش��بكات 

الكمبيوتر املستخدمة ىف أغراض التشبيه.

وكان اله��دف من املرحلة األوىل م��ن املباراة هو 

فه��م طبيعة م��رح املعرك��ة يف املدين��ة التخيلية، 

والقوات املعادية، واملواقع والنوايا التي لدى القوات 

"املعادية"، ولتنفيذ ذلك، تم تلقني القوات "الصديقة" 

مبعلومات استخباراتية، وتزويدهم بأجهزة اتصاالت، 

ويف نف��س الوقت، ت��م تزوي��د الق��وات "املعادية" 

بأس��لحة ومعلومات اس��تخباراتية، ولتشبيه القوات 

"املعادي��ة"، تم تصور وجود أن��اس كثرين يف أماكن 

ع��روض مزدحمة، مثل مع��رض باريس للطران، وتم 

تصور ماذا س��يفعل أفراد الق��وات املعادية يف هذه 

األماكن املزدحمة، ومتثل هذه العملية من التش��بيه 

أرقى ما وصل إليه علم تقنية التش��بيه، مام أدى إىل 

تعلي��م املتدربني، واملراقبني الكثر عن عمليات حرب 

املدن.  

مستشعرات خاصة
يج��رى تطوير أجه��زة استش��عار راداري أو تقنيات 

أخ��رى خارقة للجدران لكش��ف بن��ى تحت األرض 

ووض��ع خرائط له��ا، وتحديد مواق��ع عنارص برية، 

ومواقع أس��لحة مخزونة، وس��تتمكن هذه األنظمة 

مجتمع��ه من مراقبة وتعقب ش��خص معني مطلوب 

ب��رصف النظر ع��ن محاوالت��ه الرامي��ة إىل االختباء، 

ويس��اعد ذل��ك القادة العس��كريني ع��ىل التخطيط 

واالتص��ال عرب محط��ات عمل متصل��ة، والغاية هي 

منح القادة العس��كريني فرص��ة أفضل للحصول عىل 

املعلومات الحساسة من حيث الوقت، والحرجة من 

حيث املهمة، وجعل النظام أكرث استجابة لحاجاتهم. 

ومن أج��ل التخطيط يف بيئات أكرث واقعية، يجرى 

تطوير تقنيات متكن من تقديم صورة رسيعة وواقعية 

وثالثية األبع��اد ملنطق��ة القت��ال، وأدوات التصميم 

مبعاونة الكمبيوتر س��تمكن القادة العس��كريني من 

التخطي��ط للمعرك��ة عىل نح��و أكرث فعالي��ة، ودمج 

تقدي��رات حديثة للبيئتني، العس��كرية والسياس��ية، 

اللتني يعملون فيهام، والحصول من املصادر كلها عىل 

املعرفة املطلوبة للعمل الحاسم•

املصادر

 - www.fprado.com/armorsite/leo2.htm  

 - http://jnlwp.defense.gov  

 - www.impactguns.com/non-lethal.aspx  

 - www.irobot.com/us/learn/defense/  

packbot.aspx
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ملاذا وقفت اإلمارات مع مصر؟

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العلوم السياسية املشارك

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

حتليل إسرتاتيجي

تنطلق عالقة دولة اإلمارات مع مرص من منطلق إدراك اإلمارات ملكانة مرص املحورية يف املنطقة العربية، فمرص 

قوة سياس��ية وعس��كرية واقتصادية وبرشية كبرية ال ميكن لدول الخليج العريب تجاهلها، فهي ذات تأثري عىل أمن 

املنطق��ة. لذلك كانت اإلمارات دامئاً ومنذ نش��أتها تنظر إىل م��رص كحليف، حيث وقفت مع مرص بكل قوتها منذ 

نعومة أظافر الدولة اإلتحادية يف بداية السبعينيات. وتعزز هذا التحالف بشكل واضح وكبري يف فرتة حكم الرئيس 

الس��ابق محمد حس��ني مبارك الذي عزز وقوى من عالقة مرص مع دول الخليج. لذلك ليس من املس��تغرب عىل 

اإلطالق أن تتوجس اإلمارات ومعها دول الخليج من املس��تقبل الجديد الذي أىت مع إس��قاط حكم الرئيس مبارك، 

فذه��اب حليف مثل مب��ارك يعني أن دول الخليج أمام طرف جديد وغري مأل��وف قد يؤثر عىل طبيعة التحالف 

القائ��م ب��ني مرص ودول الخليج، فالتوج��س كان طبيعياً. لكن مع هذا أعلنت دولة اإلم��ارات ومعها دول الخليج 

وقوفها مع خيار الش��عب املرصي ومع حكومته الجديدة وذلك بتقديم مساعدات إقتصادية كبرية لدعم مرص ما 

بعد ثورة 24 يناير.

إال أن دولة اإلمارات وقفت مع الشعب املرصي عندما ثار مرة أخرى يف 30 يونيو لتصحيح ثورته األوىل، ومالت 

إىل رشعية الشعب ضد رشعية النظام. هذه الوقفة اإلماراتية مع مرص كان مردها خمسة أسباب رئيسية هي:

• التدخل السافر من قبل جامعة اإلخوان املسلمني املرصية والتي ينتمي إليها الرئيس املرصي محمد مريس يف 

الشأن الداخيل اإلمارايت من خالل دعمها للتنظيم الرسي يف الدولة لتحقيق أهداف مرضة بأمن واستقرار اإلمارات، 

والسكوت من قبل الرئيس املرصي عىل تلك التدخالت، وكأنه يباركها، وهو الذي من املفرتض أن يعمل عىل إبعاد 

كل ما ميكن أن يُحدث توتراً يف عالقة مرص مع دول الخليج العريب.

• التوجه الرسيع للحكومة املرصية وانفتاحها عىل إيران بطريقة متعجلة، حيث زارت الوفود اإليرانية الرسمية 

العليا مرص وفتحت مجاالت التعاون بني الطرفني. دولة اإلمارات بالطبع مل تكن ضد انفتاح مرص عىل أي دولة ما 

تشاء القاهرة التعامل معها، ولكن هذا اإلنفتاح الرسيع للحكومة الجديدة مع إيران التي تعلم القاهرة أن يف ذلك 

اس��تفزازاً لدول الخليج أثار حفيظة دول الخليج وكش��ف نواياها تجاة املنطقة. وهو ما قلل الثقة يف حكم مريس 

من قبل دول الخليج يف أن التحالف السابق ملرص مع دول الخليج لن يكون عىل حاله.

• م��ا كان لدولة اإلمارات أن تقف ضد إرادة الش��عب امل��رصي، فهي إن كانت تود ذلك لفعلته يف ثورته األوىل 

عندما أطاح الش��عب بحليف الخليج الرئيس مبارك. لذلك فكام دعمت الش��عب املرصي يف ثورته األوىل دعمته 

أيض��اً يف ثورت��ه التصحيحية عندما خرج ضد حكم الرئيس مريس؛ ما كان لإلمارات أن تقف ضده بل اعتربت ذلك 

شأناً داخلياً خاص باملرصيني يحددون ما يريدون فعله.

• إن املؤسس��ة العس��كرية املرصية كانت دامئاً ه��ي الحليف األبرز لدولة اإلم��ارات لذلك عندما وقفت هذه 

املؤسس��ة مع الش��عب املرصي فإن اإلمارات مل تجد ما مينعها من أن يكون دعمها للش��عب املرصي ومؤسس��ته 

العسكرية التي انحازت له ضد حكم فئة اإلقلية.

• إن اإلمارات ومعها دول الخليج تؤمن بأن أمن واستقرار مرص هو من أمن واستقرار منطقة الخليج، لذلك كان 

البد لها من أن تدعم ما ميكن أن يحقق أمن واستقرار مرص. ولعل الرئيس مريس ومنذ مجيئه بدأ يتبع إجراءات 

كان لها التأثري عىل زعزعة أمن واس��تقرار مرص. لذلك عندما انقس��م الش��عب املرصي بسبب تلك السياسات كان 

من املفرتض لإلمارات أن تدعم من ميكن أن يحقق أمن واس��تقرار مرص. ولعل املؤسس��ة العسكرية هي أبرز من 

ميكن له أن يقوم بذلك خاصة إذا ما كانت تلك املؤسسة يسري خلفها دعم الغالبية العظمى من الشعب املرصي. 

لذلك دعمت اإلمارات مرص ومازالت تدعمها، وهو ما عربت عنه الزيارات الرس��مية العالية املستوى التي قام 

بها املسؤولون اإلماراتيون إىل القاهرة وعىل رأسهم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة •
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آفاق جديدة لالتصاالت العسكرية التكتيكية 
مهـــــام مستقبليــــة تعـــزز من معطيـــات ساحـــات القــتال

منذ استخدام أجهزة االتصاالت 

الالسلكية العسكرية التكتيكية 

بكثافة للمرة األوىل إبان الحرب 

العاملية األوىل، متكن الجنود من 

االطالع عىل األوضاع العسكرية 

يف ساحة املعركة عىل مسافات 

أبعد كثرياً من خط البرص، رغم 

أن هذه األجهزة كانت ال تقدم 

يف ذلك الوقت سوى الرسائل 

 Morse الصوتية أو رسائل

والتلغرافات.

إعداد:
لواء د. علي حممد رجب

ومع بس��اطة هذه القدرات وبدائيتها، إال أنها مهدت 

الطري��ق أمام ه��ذا الزخ��م الهائل م��ن االتصاالت 

الذي يس��ود كل ش��بكات االتصاالت يف جميع أنحاء 

العامل، والذي يس��تفيد منه القطاع املدين والعسكري، 

خصوص��اً إبان العمليات عىل مس��ارح القتال، حيث 

يتم تبادل املعلومات واملعطيات والرسائل والخرائط 

الخ...برسع��ة الضوء. ويش��رك يف تب��ادل املعطيات 

واملعلومات العس��كريون من قاع��دة الهرم القيادي 

حتى رأسه.

ولق��د اس��تفادت نظ��م االتص��االت بدورها من 

التطورات التكنولوجية، وفرض تطور س��احة املعركة 

الحديثة وتنوع األخط��ار واملداخالت عىل القادة أن 

يبق��وا عىل اتص��ال مبارش بالص��وت أو بالبيانات مع 

مرؤوس��يهم، وتلقي تقاري��ر القوات م��ن الخطوط 

األمامي��ة. لذلك، تم االعت��اد يف نظم اتصاالتهم عىل 

ش��بكات متكاملة، تس��مح له��م باالتص��ال بقواتهم 
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آفاق جديدة لالتصاالت العسكرية التكتيكية 
مهـــــام مستقبليــــة تعـــزز من معطيـــات ساحـــات القــتال

الجوي��ة والربية والبحرية، يف الوقت الفعيل. ومل يعد 

االتصال معتمداً فقط عىل الراديو الصويت، إمنا تعداه 

إىل ما يس��مى بتكنولوجيا "انرنت مي��دان املعركة"، 

ال��ذي يتي��ح رسعة نق��ل أكرب كمي��ة م��ن البيانات، 

ومش��اركة العديد م��ن املس��تخدمني يف املعلومات، 

وهذا ما يعرف حالياً تحت شعار "تقنية ترقيم ساحة 

املعركة".

لقد تطورت أجهزة االتصاالت العس��كرية برسعة 

كب��رية يف الس��نوات األخرية، خصوص��اً إذا ما قورنت 

باألجهزة املس��تخدمة بنهاية الح��رب العاملية األوىل 

وأب��ان الح��رب العاملي��ة الثاني��ة. وبات��ت أنظم��ة 

االتصاالت الالس��لكية يف س��احات القتال حالياً عبارة 

عن أجهزة صغرية الحجم، محمولة باليد، عاملة عىل 

الربمجيات Software، تتالءم ليس فقط مع مجموعة 

واس��عة ومتنوعة م��ن االتصاالت، بل تخض��ع أيضاً 

للربوتوكوالت Protocols الرضورية لتبادل الرس��ائل 

بني نظم الكمبيوتر وأجهزة االتصاالت الالسلكية. كا 

تع��زز الربوتوكوالت التش��غيل املتب��ادل بني مختلف 

ش��بكات االتصاالت لفروع األسلحة البحرية والجوية 

والربية والقوات الحليفة، وتسهل أيضاً االتصاالت بني 

السلطات العسكرية واملدنية.

وتفتح أجه��زة االتصاالت الالس��لكية العاملة عىل 

الربمجي��ات آفاقاً جديدة لالتصاالت العس��كرية، ما 

يتيح طريقة جديدة متاماً إلرس��ال واس��تقبال رسائل 

صوتي��ة ومعطيات وصور فيديو من خالل ش��بكات 

االتص��االت واالنرن��ت، وتعترب هذه األجه��زة بداية 

الطري��ق نح��و تطوي��ر جيل جدي��د م��ن الهواتف 

التكتيكية الخلوية الذكي��ة. وقد تكون هذه األجهزة 

األس��اس لتطوير أجهزة اتصاالت الس��لكية مستقبلية 

تكتيكي��ة تتمي��ز بقدر كب��ري من الذكاء، وتس��تخدم 

شبكة االنرنت يف ساحة القتال، وتصمم لالتصال من 

خالل الكمبيوت��ر، وبالتايل، توفر االتصاالت بالهواتف 

الخلوية عىل مستوى الفرد.

وأجه��زة االتص��االت العس��كرية الحديثة تتعدى 

بكث��ري يف قدرتها إمكانية توصيل الصوت واملعطيات، 

حيث تعمل كأجهزة ُم��ردِّدة Repeaters لالتصاالت 

وكأدوات مراقبة لتس��هيل االتص��االت الصوتية ونقل 

املعطيات عرب ش��بكة االتصاالت إبان الحركة، ويتوقع 

مس��تقبالً أن يتمك��ن كل جهاز الس��ليك عىل مرسح 

العمليات من العمل كعقدة اتصاالت Node السلكية 

توف��ر اتص��االت من خالل ش��بكة االنرن��ت بأجهزة 

الجنود املتينة املحمولة باليد، والحواسب الشخصية.

أجهزة االتصال الالسلكية العاملة بالربمجية
وضع املصممون والباحثون تعاريف عديدة لجهاز 

االتص��ال العام��ل بالربمجية، ولع��ل التعريف األكرث 

شيوعاً هو أنه جهاز يعتمد يف الجزء األكرب من وظائفه 

ع��ىل الربمجية املزّود به��ا، ويتحقق ذل��ك حني يتم 

اعتاد الكمبيوتر يف إنجاز وظائف الجهاز. وباملقارنة، 

نرى أن أجه��زة الالس��ليك العس��كرية املتقادمة قد 

صممت لتأدية وظائف االتص��االت بصورة محدودة 

بين��ا األجه��زة الحديثة العامل��ة بالربمجي��ة تقوم 

بالعديد من وظائف الكمبيوتر الش��خيص، كمعالجة 

الكلات وبيان معناها وكيفية استخدامها، وللتفتيش 

عن العناوين االلكرونية، واس��تخراج املعلومات من 

ذاكرة الجه��از، وتقديم بعض األلعاب للتس��لية، إىل 

غري ذلك من املهام العائ��دة أصالً ألجهزة الكمبيوتر، 

ولكنه��ا ُدمج��ت أيض��اً ضم��ن برمجي��ة الجهاز مع 

وظائف حيوية أخرى رضوري��ة لجعل هذه األجهزة 

تتالءم وعملها مع أجهزة حديثة أخرى، كتلك العاملة 

باس��تخدام معطيات األقار الصناعية، وغري ذلك من 

القدرات الت��ي تجعلها قابلة للتش��غيل املتبادل مع 

أجه��زة حديثة أخرى، ويس��مى الجزء م��ن الربمجية 

 ،Waveform ال��ذي يحقق ذلك بالش��كل املوج��ي

وهو عبارة ع��ن الربوتوكول ال��ذي تنتقل من خالله 

املعلوم��ات من جهاز اإلرس��ال إىل جهاز االس��تقبال. 

كا توفر الربمجية أيضاً القدرة عىل تش��فري الرس��ائل 

لحايتها. ولعل إمكاني��ة التغيري يف نوعية الخدمات 

التي يقدمها الجه��از العامل بالربمجيات مع إمكانية 

إضافة خدمات جديدة هي من أهم مميزاته.

ولع��ل أح��د أش��هر األجه��زة يف هذا املج��ال هو 

جه��از Falcon III AN/PRC-117G ال��ذي صمم 

أصالً ليعمل عىل األش��كال املوجية التي تس��تخدمها 

املصالح الحكومي��ة األمريكية، وه��و معتمد كجهاز 

 Rockwell أفضل لتوف��ري أمن املعلومات. أما الجهاز

Collins ARC-210 فيس��تخدم هيكلي��ات موجية 

متعددة األش��كال، وله القدرة عىل استيعاب األشكال 

املوجية املختلفة.

وأدى التطور يف مجاالت معالجة اإلشارات الرقمية 

وبرمجة شبكات االتصاالت، وظهور حواسب املعالجة 

يف املج��االت كافة، وتصميم الربمجيات، كل ذلك أدى 

إىل ظه��ور األجهزة العاملة ع��ىل الربمجيات، وبرزت 

بالت��ايل رضورة تعزيز عمل األجهزة القدمية نس��بياً. 

ولالس��تخدام املجدي لألش��كال املوجية عىل تنوعها، 

ينبغ��ي االس��تمرار يف تطوير تقنية األجه��زة العاملة 

بالربمجية، والتي أصبحت أكرث قدرة وأقل اس��تهالكاً 

للطاق��ة، كا باتت تقنية وضع الربمجيات األساس��ية 

أقل كلفة وأكرث س��هولة، وأمس��ت مكونات الربمجية 

أق��ل حجاً لتس��تقر يف أجهزة ذات حج��م معقول، 

وساهم يف ذلك تطوير معدات لوضع الربمجيات آلياً.

أما الربمجيات ذاتها فقد تطورت كثرياً يف السنوات 

املاضي��ة، وكان ذلك رضورياً لتطوي��ر أجهزة معالجة 

أنظمة االتصاالت 
الالسلكية يف ساحات 

القتال حاليًا عبارة 
عن أجهزة صغرية 

احلجم حممولة 
باليد عاملة على 

الربجميات

التواصل املستمر مع القادة بالصوت والبيانات والتقارير وتكنلوجيا »انرتنت ميدان املعركة«
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ُصغري��ة Microprocessors تس��تخدم يف األجه��زة 

الحديثة العامل��ة عىل الربمجية، ك��ا ظهرت أدوات 

تحدد أعطال الربمجيات آلياً ويف وقت قصري.

اتصاالت املنطقة
تش��كل اتصاالت املنطقة الرابط بني الوحدات املتزايدة 

االنتشار عىل أرض املعركة، وتستدعي القدرات املتعلقة 

بالهات��ف واملؤمت��رات الفيديوي��ة عن بعد مس��تويات 

متزايدة من البيانات التي سرسل عرب األجهزة التجارية 

الجاه��زة والربمجي��ات العس��كرية واملدني��ة الجاهزة 

 ،Wideband إلرس��ال البيانات عىل الحزمة العريض��ة

وإيصالها حتى إىل الوح��دات الصغرية، والتي تفتقر إىل 

اتصاالت عريضة املوجة للحفاظ بشكل أسايس عىل تلك 

الوصالت أثناء الحركة.

وتق��ام ش��بكات االتص��االت التكتيكي��ة لتوف��ري 

االتص��االت املس��تمرة ب��ني القيادات تح��ت ظروف 

اإلعاقة والش��ورشة املعادية، والتداخ��الت الصديقة، 

وتتطلب هذه الش��بكات صغر الحجم، وخفة الوزن، 

بجانب توفري عدد كبري من القنوات عن طريق أفضل 

اس��تغالل لحيز اإلرس��ال. وتحقق األجه��زة الحديثة 

املس��تخدمة يف االتصاالت التكتيكي��ة تخفيض حجم 

االتصاالت الصوتية القابل��ة لاللتقاط من قبل العدو، 

ورفع مس��توى االتصاالت ب��ني الوح��دات املتحركة، 

وزيادة القدرة ع��ىل إنذار الوحدات الداخلة يف حقل 

ألغام أو يف منطقة خطرة، وتحس��ني الفاعلية يف مهام 

اإلخالء الطبي واإلمداد.

وم��ن أش��هر أنظم��ة ش��بكة اتص��االت املنطق��ة 

املرحلة Phase 2B من الش��بكة األسرالية لالتصاالت 

الخاص��ة بس��احة املعرك��ة JP 2072، وش��بكة كوريا 

 Tactical الجنوبي��ة لالتصاالت واملعلومات التكتيكية

 Information Communication Network:

TICN والتي صممت لتأمني قدرات أساسية تتضمن 

معدالت عالية لتدفق البيانات عىل مس��افات طويلة 

مع ق��درات إجراءات للح��رب اإللكروني��ة املضادة 

ومستويات عالية من فعالية الرددات. 

 Broadband Ethernet Radio وق��د صمم جهاز

RF-7800 ليؤمن اتصاالت بعيدة املدى وبروتوكوالت 

اإلنرنت الالس��لكية عالية القدرة، ويعمل الجهاز عىل 

املوج��ة Band IV املخصصة لحلف ش��ال األطليس 

"النات��و" أو نط��اق ال��رددات الواق��ع ب��ني 4.4 و5 

جيجاهرتز، ويدعم كالً م��ن االتصاالت من نقطة إىل 

نقطة عىل نطاق ت��ردد يصل إىل 108 ميجاهرتز عىل 

مس��افة 50 كلم، واتصاالت بيانية من نقطة إىل نقاط 

متع��ددة بحيث يصل معدل تدف��ق البيانات إىل 54 

ميجابت يف الثانية عىل مسافة 20 كلم.

ونظام الراديو التشبييك العايل املوجة WIN-T هو 

أول نظام يس��تخدم تقنية اله��وايئ املوجه مع تدفق 

بيانات عال عىل املسافات الطويلة.

 Mobile النقال��ة  اإلنرن��ت  بروتوك��والت  وعق��دة 

IP Node تضم��ن توزيع��اً آمن��اً لالتص��االت الصوتي��ة 

والبيانية والفيديوية الحساس��ة يف مجموعة واس��عة من 

الس��يناريوهات العملياتية، مبا يف ذلك مكافحة اإلرهاب 

وعمليات اإلنقاذ بعد الكوارث الطبيعية، وميكن استعال 

هذه العقدة م��ع األجهزة العاملة عىل ت��رددات األقار 

.HF إىل VHF الصناعية، نزوالً إىل ترددات

أما نظام اتصاالت املنطقة القابل لالنتشار فهو سهل 

الركي��ب والف��ك، ويوفر األمن لكل الش��بكة العاملة 

عىل برتوكوالت االنرنت واملصممة للتطور املستقبيل، 

ويس��تخدم النظ��ام حلوالً مث��ل محط��ة االتصاالت 

الوسيطة TRC-4000 مع عقدة قابلة للتوسيع تخدم 

من 24 إىل ما يزيد عىل 500 مستخدٍم. 

GRC- وتتمتع محطة االتصاالت الوسيطة من طراز

+Band 3 5218 بق��وة تدفق بيانات تبلغ 8 ميجابت 

يف الثانية، وتعد تعزيزاً لنظام Tasmus الريك. 

وتثب��ت نظ��م Troposcatter ع��ىل األرض، وهي 

ق��ادرة عىل تقديم حل لالتصاالت ملا وراء خط البرص، 

ك��ا أنها ال تس��تخدم األقار الصناعي��ة، وهى تقفز 

وراء الغيوم وكذلك يف املس��تويات الدنيا من الفضاء. 

ويعترب نظام TELOS األمرييك مثالً عىل ذلك، ويركب 

يف أق��ل من 15 دقيقة، وتبلغ مع��دالت تدفق بياناته 

20 ميجاب��ت يف الثانية عىل املس��افات القريبة، لكن 

إذا تع��دت املس��افة 64 كلم ينح��در إىل 1 ميجابت 

يف الثانية، واس��تخدم هذا النظام يف أفغانس��تان مع 

القوات األمريكية لريبط املراقبني األماميني يف الوديان 

املحيطة، بدالً من استخدام األقار الصناعية.

ويوسع الجيش الفرنيس قدرات االتصاالت الشبكية 

التكتيكية املتطورة عىل املستويات القيادية، مبا يرفع 

من مس��توى التفاع��ل العمليايت للق��وات، وذلك من 

خالل توسيع شبكة االتصاالت املدمجة األوتوماتيكية 

الخاصة بالجيش الفرن��يس RITA، والنموذج الجديد 

م��ن الش��بكة، املس��مى RITA N4، س��يوفر ملراكز 

قي��ادة الكتائ��ب يف الجيش الفرنيس نظ��م اتصاالت 

عالية األداء تعتمد مراسم اإلنرنت، وتشمل خدماتها 

من اجتاهات التطوير 
املستقبلي ألنظمة 
االتصاالت العسكرية 

جعل األجهزة أصغر 
وأخف وأسرع أداء

رفع مستوى االتصاالت بني الوحدات املتحركة وزيادة القدرة عىل االنذار واإلخالء يف حالة الخطر
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مزايا األجهزة الحديثة

من مزاي��ا األجهزة العاملة بالربمجي��ات ذات األهمية 
العسكرية ما ييل: 

- إمكانية تنفيذ مهام كثرية من خالل جهاز واحد.
- يق��وم الجه��از بإمتام االتصاالت مس��تخدماً ش��بكة 

االتصاالت املتاحة.
- يس��هل الجهاز اتصال الجنود باملركب��ات والطائرات 
بعضه��ا ببعض مام يس��مح لكل عن��ارص املجموعات 

القتالية بتأدية أدوارها عىل أكمل وجه.
- يس��هِّل االتصال بالحلفاء لتتكون لدى كل الوحدات 
املقاتل��ة معرفة واضحة بالوضع عىل مرسح العمليات، 

مام يعزز القدرة القتالية ويضاعفها.
- خفة الوزن، لتس��هيل عمله��ا واالنتقال بها يدوياً، أو 

عىل ظهر فرد، أو داخل مركبة.
- تحمل ظروف العمل الشاقة يف امليدان.

- توف��ري اتصال صويت جيد يف جمي��ع الظروف يف حيز 
ال��رتددات العالي��ة HF للعم��ل عىل مس��افات أبعد، 
أو برسع��ات أع��ىل لنقل البيانات الرقمي��ة، إضافة إىل 
اس��تخدام حيز الرتدد الع��ايل جداً VHF للمس��افات 
األقرص والرسعات األقل، أو لالتصال بالطائرات واألقامر 

.UHF الصناعية يف حيز الرتددات فوق العالية
- إمكاني��ة العم��ل عىل أوض��اع إضافية لنق��ل الصور 

"فاكس"، أو االتصال بالحاسبات اآللية امليدانية.

مراكز القيادة والسيطرة للوحدات والوحدات الفرعية 

املرؤوس��ة لتوفري اتصال آيل رقم��ي، هاتفي، أو برقي. 

وميكن للمشرك املتحرك أن يدخل عىل أي من العقد 

بنظام السليك، ويتم التحكم يف إدارة النظام من خالل 

مركز تحكم.

آفاق التطور املستقبيل
من اتجاهات التطوير املس��تقبيل ألنظمة االتصاالت 

العس��كرية جعل األجهزة أصغ��ر وأخف وأرسع أداء 

طبقاً ملتطلبات الزبائن للحصول عىل ميزات وقدرات 

أكرب، مع استمرار األجهزة الجديدة يف العمل بسالسة 

م��ع األجه��زة القدمية، وم��ن املعل��وم أن عمر هذه 

األجهزة تراوح ما بني 15 إىل 20 عام.

وس��وف تقوم أجهزة االتصاالت مستقبالً مبجموعة 

متنوعة من املهام منها: استش��عار امل��واد الكيميائية 

النووي��ة ع��ىل أنواعها،  والبيولوجي��ة واإلش��عاعات 

باإلضاف��ة إىل رس��م الخرائط وتعزي��ز معرفة الوضع 

القتايل، خصوصاً مواقع الق��وات الصديقة واملعادية، 

وتقديم معطيات عن إمكانية الحصول عىل مس��اندة 

ن��ريان املدفعية يف م��رسح العملي��ات، والقدرة عىل 

طل��ب مس��اندة الط��ريان برسعة أكرب كث��رياً ما هو 

ممكن حالياً.

وم��ن التط��ورات املتوقع��ة زيادة ق��درة األجهزة 

العاملة عىل الربمجيات لالقراب أكرث فأكرث من األجهزة 

الذكية التي س��وف تس��تطيع فح��ص البيئة املحيطة 

لتحديد أماكن تداخل موجات اإلرس��ال والتش��ويش 

االلك��روين التي ق��د توقف بعض ال��رددات فتعمد 

آن��ذاك آلياً إىل اختيار أفضل ال��رددات املتاحة إلمتام 

االتصال، وبالتايل، إقامة ش��بكة اتص��االت بديلة فوراً 

ألفضل اس��تخدام للرددات التي تتم عليها االتصاالت 

بوض��وح، ويتوقف مس��تقبل تلك األجه��زة- إىل حد 

بعيد- عىل تطوير تقني��ات مصادر الطاقة وتصغريها 

إىل درجة ميكن أن تلبس ضمن بزة جندي املس��تقبل، 

وق��د يحصل ذلك فع��الً يف غضون الس��نوات القليلة 

املقبلة، وسوف تس��تخدم هذه الطاقة أيضاً لتشغيل 

عدد من مع��دات الجندي وأجه��زة رصد طائفة من 

وظائفه الحيوية، كحرارة الجسم، وضغط الدم، ونبض 

القل��ب، ومدى حيويت��ه إثر اإلصاب��ة، وهكذا يكون 

القائ��د عىل بينة من القدرة القتالية لوحداته العاملة 

يف مرسح العمليات.

ويف ما يتعلق بحجم األجهزة العاملة عىل الربمجية 

فيتوق��ع الباحث��ون أن يتقلص حجمه��ا تبعاً لتقليص 

حج��م أجه��زة الكمبيوت��ر املدمجة. وس��وف يدرس 

مصمم��و نظم االتص��االت العس��كرية إمكانية دمج 

أجه��زة عاملة ع��ىل الربمجية ضمن نظم عس��كرية 

حساس��ة نظراً ألن التق��دم التقني يس��مح بتصميم 

وإنتاج أجه��زة أصغر حجاً، وخفيفة الوزن، وتكتفي 

بقدر يس��ري من الطاقة، وقد تم ه��ذا الدمج فعالً يف 

جهاز يُلبس كس��اعة اليد ويجمع بني جهاز الالس��ليك 

وشاشة العرض أو يثبت أيضاً عىل الخوذة.

املصادر:

http://no.wikipedia.org

http://defenceproducts.ssm.gov.tr

 www.thalesgroup.com

www.rockwellcollins.com

http://rf.harris.com

تقلص حجم األجهزة الربمجية العاملة تبعاً لتقليص حجم أجهزة الكمبيوتر املدمجة 

إرس��ال الربيد اإللكروين وامللفات املرفقة، واستخدام 

التخاطب الصويت عرب اإلنرنت. وهذا التطوير يشكل 

الخط��وة األوىل باتجاه اعتاد ش��بكة اتصاالت تقوم 

بالكام��ل عىل بروتوكول اإلنرن��ت، وهو ما يصب يف 

خدمة تجهيز القوى املسلحة كافة بالنظام نفسه عىل 

 RITA كل مس��تويات القيادة املختلفة، ويعترب نظام

N4 امتداداً لش��بكة RITA 2G، وستعتمد منصات 

اإلرس��ال املوضوع��ة قي��د التنفيذ ع��ىل االتصاالت 

الالس��لكية عرب قمر االتصاالت "س��رياكوز" وش��بكة 

االتصاالت CHF عىل الخط البرصي.

وقد صمم النظ��ام RITA ليحقق للقائد الواقعية 

واملرونة خ��الل القتال، وتعتمد فكرت��ه عىل تغطية 

املنطقة التكتيكية بعدد من العقد Nodes لالتصاالت 

امليداني��ة، باإلضافة إىل عدة عقد تقوم بخدمة مراكز 

القيادة عىل مختلف املس��تويات، ويت��م الربط بني 

هذه العقد مبحاور السلكية متعددة القنوات، تعمل 

بنظ��ام التقس��يم الزمن��ي Time Share والتعديل 

النب��ي Pulse Modulation، وميك��ن للمش��ركني 

الدخ��ول عىل النظ��ام بالوس��ائل الالس��لكية خالل 

انتقاالتهم أو تحركاتهم الرسيعة يف ميدان املعركة. 

أما النظام TADKOM فقد صمم لصالح الجيش 

الرنويجي كنظام اتصاالت يعتمد عىل تغطية املنطقة 

التكتيكية بعدد من العقد )سعة 240 مشرك(، التي 

ترتبط كل منها مع العقد األخرى باتجاهات السلكية 

متع��ددة القنوات )30 قن��اة(، ويتم من خاللها ربط 
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اإلعالم اإلجتماعي يف حياة العسكريني
اإلعالم اإلجتماعي جزء ال يتجزأ من عمليات اجليش
تش��مل الدراس��ات الخاصة باستخدام وس��ائل اإلعالم 

االجتامعي��ة يف الجي��وش اإلجاب��ة عن تس��اؤالت حول 

كيفية مس��اعدة ه��ذه التكنولوجي��ا يف االتصاالت عرب 

اإلنرتنت، وب��ث األخبار والتوظيف عرب الش��بكة، فضالً 

عن اس��تخدام وس��ائل اإلع��الم االجتامعية كس��الح يف 

الحرب النفس��ية ض��د الخصوم، وأيضاً كيف تس��تخدم 

الش��بكات االجتامعي��ة للتأثري عىل الجمه��ور واألعداء 

ولرشح السياس��ة للمدنيني. ذلك يف ظل األهمية املتزايدة 

للمنص��ات اإلعالمية الالمركزية لربط الن��اس، وتعزيز فهم 

الجمه��ور ودعمه للدف��اع، وملواجه��ة الدعاي��ة املعادية، 

وحامية البيانات وأم��ن العمليات.ومثال الهتامم الجيوش 

بوسائل االتصال الجديدة، خاصة وسائل اإلعالم االجتامعية، 

كام يقول موقع الجيش األمرييك ووسائل اإلعالم االجتامعية 

إن وس��ائل اإلع��الم االجتامعية جزء ال يتج��زأ من عمليات 

الجيش ووزارة الدفاع، وقد تم تصميم املوقع ليكون مبثابة 

س��جل موحد لجميع املوارد واملعلومات الرسمية املتعلقة 

بالجيش عىل مواقع وس��ائل اإلعالم االجتامعية العامة. وقد 

تم اس��تعراض جميع املواقع املوجودة عىل هذه الصفحة، 

الت��ي وافق عليها مكت��ب رئيس الش��ؤون العامة وتخضع 

لجميع السياسات واملبادئ التوجيهية للجيش. وتقول بثينة 

النارصي يف كتابها »يوميات 

الجنود األمريكان يف بالد الرافدين« : »يف املدونات يستخدم 

الجنود أس��امء مس��تعارة؛ ألن كتابتهم تخالف التعليامت 

العس��كرية خوفاً من نرش معلوم��ات تفيد اآلخر الذي هو 

عدو بالنس��بة لهم، ويف ه��ذه املدونات يرتدد الحديث عن 

درجة الحرارة التي ال تحتمل يف بغداد، والتي يقدرها بعض 

الجنود بحوايل 90 درجة مئوية وأحياناً 120 درجة. ويسخر 

بعضه��م من أوام��ر القادة التي تجربهم ع��ىل ارتداء الزي 

العسكري داخل املعسكر، ما يرفع درجة حرارة الجسم 10 

درجات، فالقادة يفعلون ذلك لحامية أنفس��هم، بينام هم 

يجلس��ون يف غرف مكيفة طيلة اليوم. ويشري أحد الجنود، 

واس��مه جاروب والس��ن، يف يومياته التي كتبها بتاريخ 17 

ماي��و 2004 تح��ت عنوان »رحل��ة األهوال ع��ىل الطريق 

الرسيع« إىل أحد زمالئه بأنه أُخذ رهينة، ويعتقد أنه ال يزال 

كذلك. فالنارصي توض��ح يف الهامش أن رفات هذا الجندي 

وج��دت يف عام 2008 ونقلت إىل أمري��كا.يف الطرف اآلخر 

 ،Salam Pax كان هناك شاب عراقي، أطلق عىل نفسه اسم

قد أطلق مدونة باس��م ?Where Is Raed وقد بدأ رسائله 

عن يوميات الحرب يف بغداد يف سبتمرب 2002 بالكتابة عن 

ش��غفه باملوس��يقى وثقافة البوب، وكانت يومياته تعكس 

مجريات الحياة اليومية يف العاصمة العراقية، ثم أصبحت 

هذه الكتابات أحد أهم املصادر التي تعتمد عليها وسائل 

اإلعالم الغربية يف متابعة الحرب.

فهم اإلعالم االجتامعي 
يش��ري مصطلح »وس��ائل اإلعالم االجتامعية« إىل اس��تخدام 

تقني��ات اإلنرتنت واملحم��ول لتحويل االتص��االت إىل حوار 

 Michael و   Andreas Kaplan ع��رّف   وق��د  تفاع��ي. 

Haenlein وس��ائل اإلعالم االجتامعية بأنها »مجموعة من 

تطبيق��ات اإلنرتنت الت��ي تُبنى عىل أس��س تكنولوجية من 

الويب، وتس��مح بإنش��اء وتبادل املحتوى الذي يتم إنشاؤه 

بواس��طة املس��تخدمني«. وس��ائل اإلع��الم االجتامعية هي 

وس��ائل التواصل االجتامعي كمجموعة شاملة وراء التواصل 

االجتامعي. وقد غرّيت وس��ائل اإلع��الم االجتامعية طريقة 

تواصل املنظامت واملجتمعات، واألفراد إىل حد كبري.

كام أت��اح اإلعالم االجتامع��ي فرصاً عديدة؛ منها التش��ارك 

باملعلوم��ات بني مش��رتيك الش��بكة مع إمكاني��ات التفاعل 

املب��ارش والحر عىل املواقع االجتامعية وعند نهاية كل مقال 

أو خ��رب، كام أت��اح الفرصة للمتلقني ب��أن يصنعوا برامجهم 

اإلذاعي��ة أو التلفزيونية الت��ي يحبونه��ا ويتابعونها، وذلك 

بط��رح مقرتحات ملعد الربنامج، أو املش��اركة بطرح أس��ئلة 

للضيف الذي ستتم استضافته بالربنامج.

مؤخ��راً أصبحت الش��بكات االجتامعية ه��ي البديل املاثل 

ألنش��طة املايض التقليدية، وحالة التفاع��ل بني مجتمعات 

الي��وم مع البيئ��ة واملجتمع املحيط هي التي تس��يطر عىل 

النظ��ام االتص��ايل بدرجة الفتة للنظر، وقد نش��ط جزء كبري 

من شبكات التبادل يف نقل األفالم القصرية التي ينتجها أناس 

عادي��ون من حول الع��امل، أو هواة إخراج س��يناميئ، بالحد 

األدىن م��ن امل��وارد، وهو ما يؤكد ح��دوث تحول جذري يف 

أدوات التخاط��ب والتعب��ري, فخالل الس��نوات املاضية بات 

شائعاً إرس��ال الصور عرب اإلنرتنت، ثم إرسال األفالم القصرية 

عن طريق الربيد اإللكرتوين.

استخدام وس��ائل اإلعالم االجتامعي يف حرب 
غزة 

يف منتصف نوفمرب 2012 ش��نت »إرسائيل« حملة عسكرية 

عىل غزة، ولعبت وسائل اإلعالم االجتامعية دورها يف خدمة 

الجي��ش اإلرسائيي والفلس��طينيني عىل حد س��واء، وكانت 

محفالً لدعاية الطرفني للتأثري عىل الرأي العام وزيادة الدعم 

النفيس للجنود. 

لقد اعتمد اإلرسائيليون والفلس��طينيون، وعىل مدار مثانية 

أيام كاملة عىل شبكات التواصل االجتامعي، عىل إبراز رواية 
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تهتم الجيوش يف أنحاء العامل 

املختلفة باإلعالم ووسائل االتصال؛ 

تأكيداً لدورها الدفاعي عن األوطان 

وتوضيحاً للحقائق أمام الناس ولرفع 

الروح املعنوية للجنود وإضعاف 

الروح املعنوية لألعداء. ومع ظهور 

اإلعالم الجديد ووسائله، خاصة 

اإلعالم االجتامعي، أتيحت فرص غري 

محدودة، ليس للقامئني عىل االتصال 

وحدهم، بل حتى بالنسبة للجمهور 

نفسه. وقد شكل ذلك عامل تحد 

جديداً مل تعد معه املركزية االتصالية 

أمراً يعتد به، وكتبت الدراسات 

املختلفة فيام يخص الجيوش والنظم 

اإلعالمية الجديدة.  
إعداد:
د.عباس مصطفى صادق
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كل طرف، وكان للنش��طاء الفلس��طينيني ومن ساندهم من 

أنصار القضية واملدافعني عن الحق الغلبة، فطغت روايتهم 

عىل رواية املحتل، وأثبتوا قدرتهم عىل مجابهة آلته اإلعالمية 

ولو نسبياً مع الفرق الكبري يف اإلمكانيات والقدرات.

خالل الحمل��ة العس��كرية اإلرسائيلية عىل القطاع، اتس��ع 

نط��اق الرصاع ع��رب توي��رت ويوتي��وب وفيس��بوك. وحاول 

اإلرسائيليون اس��تاملة التعاطف الدويل وتربير قصفهم الذي 

خلّف عرشات القتىل من املدنيني بني صفوف الفلس��طينيني 

ع��رب أرشطة مصورة عديدة ومجموعة كبرية من التغريدات. 

سعى جنود إرسائيل إلظهار بلدهم يف صورة الدولة املدافعة 

عن نفس��ها، وأك��دوا أن »اله��دف من وراء ه��ذه العملية 

ه��و إيصال معلوم��ات للجميع، وعىل نطاق واس��ع، رمبا ال 

تصل عرب وس��ائل اإلعالم التقليدي��ة، ونهدف إىل التأثري عىل 

مستخدمي هذه الشبكات«.

يف املقابل، استخدم الناش��طون اإللكرتونيون املدافعون عن 

فلسطني الوس��ائل نفس��ها لتعرية العنف اإلرسائيي، يقول 

س��عود كاتب: »كانت إرسائيل من أوائل الدول اس��تخداماً 

للمدونات، حيث أدركت وزارة الدفاع اإلرسائيلية أن نجاحها 

يف تحييد حركة »حامس« يتحقق عن طريق استخدام أدوات 

اإلع��الم الجديد، ومنها املدونات ذات الوس��ائط املتعددة«. 

يقول ديفيد سارانجا مدير العالقات اإلعالمية لدى القنصلية 

اإلرسائيلي��ة يف نيويورك: »كام أن تعري��ف الحرب قد تغري، 

ف��إن تعريف العالقات الدبلوماس��ية يج��ب أن يتغري أيضاً 

باملثل«. وقد عقد س��ارانجا أول مؤمتر صحفي حكومي عىل 

تويرت، ومل يرتدد خالله يف استخدام االختصارات الشائعة لدى 

مس��تخدمي اإلنرتنت. وقد علق عىل ذلك قائالً: »أنا أتحدث 

إىل جميع الرشائح واألعامر باللغة التي يفهمونها«. 

تويرت أطلق الرشارة األوىل
وكانت إرسائيل بدأت هذه الحرب اإللكرتونية عىل شبكات 

التواص��ل، م��ن خالل موق��ع توي��رت، حيث أعل��ن الجيش 

اإلرسائيي للمرة األوىل أنه قتل أحمد الجعربي، قائد الجناح 

العس��كري لحركة ح��امس، عرب تغريدة ل��ه، ونرشت الجهة 

املنوطة باالتصاالت بالجي��ش اإلرسائيي صورة للجعربي إىل 

جانب عبارة »تم القضاء عليه« ملصقة عىل وجهه، باإلضافة 

إىل العمليات التي نُس��بت إليه املس��ؤولية عنها، كام ُوضع 

عىل موقع يوتيوب فيديو يصور الهجوم الذي أسفر عن مقتله.

والحق��اً قال الجيش اإلرسائيي عىل حس��ابه الرس��مي عىل 

تويرت: »الجيش اإلرسائيي بدأ حملة عس��كرية واس��عة ضد 

مواقع ونش��طاء قط��اع غزة، وس��رتكز عىل أه��داف تابعة 

لحركت��ي حامس والجهاد اإلس��المي«؛ إيذاناً بب��دء العملية 

العس��كرية اإلرسائيلية ضد قطاع غ��زة، قبل إصدار أي بيان 

رسمي أو ترصيح صحفي.

لكن الرد من قبل املقاومة الفلس��طينية ج��اء رسيعاً؛ فبدأ 

الحس��اب الخاص ع��ىل موقع تويرت التابع لكتائب القس��ام 

باللغ��ة اإلنجليزي��ة يف مواجه��ة التغري��دات اإلرسائيلي��ة 

عىل حس��اب الناطق باس��م جيش الع��دو، يف محاولة لنرش 

املعلومات من الجانب الفلس��طيني، وإظ��ه��ار الحقائ��ق 

عىل األرض. وأعلن��ت فصائل فلس��طينية أنها »متكنت من 

اخرتاق خمس��ة آالف هاتف محمول لضباط صهاينة شاركوا 

يف العدوان املتواصل بإرسال رسائل تحذيرية لهم«. 

وقد نجحت مجموعة أنونيموس، بالتزامن مع بدء العدوان، 

يف اخرتاق الكثري من املواقع اإلرسائيلية، ومتّكنت من توقيف 

موقع مرصف إرسائيي لبعض الوقت، احتجاجاً عىل املجازر 

الت��ي يقوم بها الكي��ان الغاصب. ون��رشت املجموعة قامئة 

مبئ�ت��ي موقع حكوم����ي إرسائيل��ي؛ عىل رأس��ه���ا موقع 

جي��ش االحت��الل اإلرسائيل���ي، ووزارة الخارجي���ة. ودعت 

نشطاء اإلنرتنت إىل تدمريها. وكانت خطة التدمري من خالل 

زي��ارة ماليني املتصفحني لهذه املواق��ع يف آن واحد معاً؛ ما 

يسبب اختناقات مرورية فيها، وبالتايل إعاقة الوصول إليها، 

والتشويش عىل محتواها.

مح��اور التعام��ل الفلس��طيني م��ع اإلعالم 
االجتامعي

من خالل الهجامت العديدة التي ش��نتها الحملة الفلسطينية 

ضد املواقع اإلرسائيلية، يتضح أنها تركزت عىل ثالثة محاور:

1. أوله��ا، الهجوم عىل املواقع التجاري��ة والخاصة، حيث قام 

قراصن��ة من بعض ال��دول العربي��ة وإيران باخ��رتاق بضعة 

آالف م��ن املواقع اإلرسائيلي��ة التجارية والخاصة بهدف وضع 

إع��الم حركة حامس، وبث رس��ائل معادي��ة إلرسائيل ومؤيدة 

ل�فلسطني، بالتزامن مع االعتداءات اإلرسائيلية عىل قطاع غزة.

2. أم��ا املح��ور الثاين فقد اس��تهدف الهجوم ع��ىل املواقع 

الحكومي��ة، حيث كثف��ت مجموعة أنونيم��وس محاولتها 

لتشويش عمل املواقع الحكومية اإلرسائيلية.

3. واملحور الثالث ركز عىل الحرب النفس��ية عىل اإلنرتنت، 

مبوازاة عملية »عمود الس��حاب«، واستهدف بشكل خاص 

الشبكات االجتامعية، وعىل رأسها فيسبوك وتويرت.

وبالرغم من ع��دم التوازن بني حج��م املعلومات القادمة 

من غزة والقادمة من إرسائيل؛ بسبب عدم قدرة النشطاء 

يف غ��زة عىل البق��اء دامئاً عىل اإلنرتن��ت، لطبيعة الظروف 

هناك؛ من انقطاع للتي��ار الكهربايئ، وقرب القصف منهم، 

لكن يف الوقت ذاته حقق النش��طاء الفلسطينيون، وكذلك 

الصحافيون العاملون من قطاع غزة، انتش��اراً واس��عاً عىل 

تويرت وفيس��بوك، حيث أصبحت »الهاشتاج« األكرث انتشاراً 

ع��ىل تويرت »غ��زة تحت القصف« يف حس��اب تويرت، بينام 

حقق هاشتاج اس��م العملية اإلرسائيلية »عمود السحاب« 

انتش��اراً أيضاً يف بداية العملية، إال أنه رسعان ما س��يطرت 

عليه التغريدات القادمة من غزة عىل حساب تويرت.

ولتحقي��ق هذا الهدف، ق��ام الجيش اإلرسائي��ي منذ عام 

2008 بتجني��د املئ��ات من الط��الب م��ن ذوي الكفاءات 

العالية يف مجال اإلعالم اآليل واإلنرتنت، وذلك يف إطار خلية 

حديثة تدعى »خلية وسائل اإلعالم الجديدة«.

تضيف ليبوفيتش: »هناك فرق كبري بني التنظيم العسكري 

وبني شبكات التواصل االجتامعي؛ فاألول ينشط يف امليدان 

ويعتم��د ع��ىل لغة ش��ديدة ومب��ارشة، عكس الش��بكات 

االجتامعية التي تدعو أساساً إىل التفاعل العاطف���ي م���ع 

األح��داث، وه��ي أيض���ا أكث��ر انفتاح��اً، خليتن�ا تض��م 

ش��باب���اً ال تتع���دى أعامره����م الثامنية عرش عاماً، وهم 

ميلكون - حقاً - حساً إبداعياً كبي�راً«.

أح��د املجندين يف هذه الخلية يق��ول: »كل إصداراتنا تبث 

باللغات اإلنجليزية والفرنس��ية واإلسبانية يف آن معاً، فهذه 

املنش��ورات املوجهة للس��كان املدنيني يف غزة مثال ملا نقوم 

بفعل��ه هن��ا، وهذه أيض��اً صفحتن��ا عىل فيس��بوك باللغة 

الفرنسية«.

وللتطرق إىل آثار هذه االس��رتاتيجية اإلعالمية الجديدة يف 

الح��روب، حاورت قن��اة »يورونيوز« يوف��ال درور، الخبري 

اإلرسائي��ي يف مجال وس��ائل اإلعالم واالتص��االت الحديثة 

واألس��تاذ يف كلية »ريش��ون ليتس��يون« لإلدارة بتل أبيب، 

ال��ذي يق��ول: »وس��ائل اإلعالم الجدي��دة لديها رس��التان 

هامت��ان: األوىل ترتكز عىل التواصل، وهو تواصل باتجاهني 

مختلف��ني يري��د الجيش اإلرسائي��ي أن يكون طرف��اً فيه. 

والرسالة الثانية تتمثل يف غياب الوسطاء، كام هو الحال يف 

وس��ائل اإلعالم التقليدية. هم يريدون التواصل مبارشة مع 

اإلعالم االجتامعي يستخدم للتأثري عىل الجمهور واألعداء
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الجمهور من دون وسطاء؛ العتقادهم أن هؤالء الوسطاء ال 

ميثلون كام يجب تاريخ الجيش اإلرسائيي«.

ويواص��ل درور: »هذه هي املرة األوىل التي يس��تعمل فيها 

جيش ش��بكات التواصل االجتامعي بهذا الحجم، وال أعتقد 

أنها س��تكون املرة األخرية، ألن هذه الشبكات تشكل اإلعالم 

الجديد؛ فهي تحظى مبتابعة كبرية وقياس��ية، الفيس��ب���وك 

عىل س��بي���ل املث����ال يض���م أكرث من ملي��ار مش��ت��رك، 

وه��ذا األمر مل يس��بق له مثيل، وطبع��اً من بني هؤالء من 

يتابع بانتظام ما يفعله الجيش اإلرسائيي«.

وتتس��اءل يورونيوز: لكن ما مدى فاعلية هذه االسرتاتيجية 

أم��ام ب��ث صور الجث��ث الفلس��طينية من ج��راء القصف 

اإلرسائي��ي؟ ويجي��ب يوفال درور: »إذا أخذن��ا املثال الذي 

تطرق��ت إليه واملتعلق بضحايا قصف إرسائيي ألحد املباين، 

فهن��اك روايت��ان مختلفتان؛ األوىل تتح��دث فقط عن عدد 

األطف��ال الذين قُتل��وا إثر هذا القصف، أم��ا الرواية الثانية 

فتتح��دث رمبا عن وجود إرهايب داخل ه��ذا املبنى، إرهايب 

احتم��ى مبجموعة م��ن املدنيني حت��ى ال يتم اس��تهدافه، 

وبالت��ايل لدينا هنا نس��ختان مختلفت��ان، الجيش اإلرسائيي 

اتهم يف الس��ابق بتس��رته ع��ىل بعض الحقائ��ق، لكنه هذه 

امل��رة يس��عى للتواصل مبارشة م��ع الرأي الع��ام، هل هذا 

األمر س��يكون مجدياً أم ال؟ ال أدري، كل ما أس��تطيع قوله 

إن الجيش اإلرسائيي يبذل جهوداً جبارة يف هذا املجال«.

يف تقري��ر آخر بعن��وان »الصبية الذين يدي��رون اإلعالم يف 

الجيش اإلرسائيي« يقول: بعد أسبوع من الرضبة اإلرسائيلية 

عىل غزة بدأ تداول النرش الواس��ع لصورة طفل فلس��طيني 

ظه��ر يف توي��رت، قتل��ه ص��اروخ إرسائيي يف بعد س��قوطه 

 ،Avital Leibovich  يف منزل��ه. بعدها بس��اعات ن��رشت

املتحدثة باس��م الجيش اإلرسائي��ي، رداً من نوع صورة 

لطفلة إرسائيلية جرحها صاروخ فلس��طيني قصف 

جنوب مدينة كريات مالخي.

أوجه استخدامات وسائل 
اإلعالم االجتامعي 

للفلسطينيني 
الفلسطينيني  النش��طاء  تركزاستخدم 

يف قطاع غزة عىل ش��بكتني رئيسيتني 

ه��ام فيس��بوك وتويرت؛ وه��ذا عائد 

إىل معرفته��م الجي��دة به��ام، وألنهم 

يعلم��ون أن هذي��ن املوقعني يحظيان 

بأكرب عدد من املستخدمني عرب العامل،

 وقد اس��تخدموهام يف أربع��ة اتجاهات 

رئيسة:

1. فضح جرائم االحتالل: وكان هذا هو املجال 

األكرب واألهم، فقد حاول النش��طاء 

قدر اإلم��كان الوصول إىل 

حول  معلومات 

رة ورصد التدمري أينام كان  الجرحى والش��هداء واملقاّر املدمَّ

ونرشه للع��امل، وفضح زيف الرواية اإلرسائيلية والتأكيد عىل 

أن الضحايا من املدنيني وليس من املقاومني، كام كان يدعي 

االحتالل، كام قاموا برتجمة وإعادة نرش هذه املعلومات إىل 

لغ��ات أخرى غري العربية، كام قاموا بتوثيق روايتهم بالصور 

ومقاطع الفيديو.

2. التغطي��ة اإلخبارية: تعمد االحتالل اس��تهداف الطواقم 

الصحفي��ة؛ فق��ام بقص��ف األب��راج التي تتواج��د بها هذه 

الوسائل مام أثر عىل مستوى تغطيتها لألحداث عىل األرض 

من قصف وغريه، وهذا أفق��د الناس املعلومة فزاد خوفهم 

وتوترهم، لذا قام عدد من النش��طاء، والس��يام أولئك الذين 

يتواج��دون يف األماك��ن الس��اخنة، كلٌّ من خ��الل موقعه، 

مبحاولة رصد أماكن القصف واإلبالغ عنها.

3. رص��د الجانب اإلنس��اين: عم��دت مجموع��ة كبرية من 

النش��طاء إىل ن��رش الجوان��ب اإلنس��انية للحي��اة اليومية 

للمواطن��ني الفلس��طينيني تحت العدوان، وه��و ما مل يكن 

باس��تطاعة اإلع��الم التقليدي فعل��ه، فقام النش��طاء بنقل 

تفاصي��ل دقيق��ة ع��ن حياتهم وحي��اة أرسه��م توضح أثر 

العدوان عىل حياتهم للعامل أجم���ع، وك��ان لذل��ك عظ�يم 

األثر يف نف�وس املتابع�ني وحش�د تأييدهم.

4. رفع الروح املعنوية: اس��تخدم النشطاء شبكات التواصل 

االجتامع��ي لرفع ال��روح املعنوية للناس يف أثن��اء العدوان، 

وحاولوا قدر اإلمكان إمدادهم بالنصائح الالزمة للتعامل مع 

الحاالت الطارئة، مثل القصف أو التواجد يف أماكن الخطر.

إش��كاالت اس��تخدام اإلع��الم االجتامعي يف 
الجيوش 

تقول مجلة  The Atlantic Friday 15: كنا نتابع عن كثب 

كيفي��ة إدارة إرسائيل وحامس للح��رب يف عرص اإلنرتنت. 

 Evyatar أحدث مثال يأيت من إشعار وضعه طبيب يدعى

يحث فيه اإلرسائيليني عىل عدم الحديث عن مواقع سقوط 

الصواريخ من غ��زة، خوفاً من إعط��اء املعلومات لحامس 

فيمكنها استخدامها يف ضبط أهدافها.

ويقول الدكتور إالي سالتزمان Dr. Ilai Saltzman األستاذ 

املس��اعد للعالقات الدولية يف الجامعة العربية يف القدس: 

إن القل��ق مرشوع؛ فبينام ميارس املس��ؤولون اإلرسائيليون 

س��يطرتهم عىل املعلوم��ات ذات الصلة عىل موجات األثري 

عرب التلفزيون واإلذاعة، فإنه ال توجد مثل هذه القيود عىل 

محتوى اإلنرتنت. ويقول: إنه بس��بب وجود وسائل اإلعالم 

االجتامعي فقد أصبح الن��اس العاديون صحفيني وميكنهم 

نرش تجاربهم الشخصية. 

بحس��ب ال�»يب يب يس«، فإنه بعد سلس��لة من اإلشكاالت 

يف وس��ائل اإلعالم االجتامعية، طلب من القادة العسكريني 

اإلرسائيلي��ني منع املجندي��ن من تحميل مقاط��ع الفيديو 

والصور »غري املناس��بة لروح الجي��ش اإلرسائيي«. كام تم 

إرس��ال اثنني من الجنود إىل الس��جن العس��كري ملدة 14 

و21 يوماً لنرش مقط���ع من كتي��بة مدفعي�ة من رقص���ة 

هارل�م شي��ك أداه��ا أف��راد م���ن كتيب�ة املدفع�ية.

وت��م توبيخ جن��دي إرسائيي عمره 20 عام��اً لنرشه صورة 

لرأس فتى فلس��طيني يف مرمى بندقية قناص. وقد تسببت 

بع��ض الصور الت��ي نرشت عىل اإلنرتنت م��ن قبل الجنود 

اإلرسائيلي��ني يف ضج��ة إعالمية. ه��ذه الص��ورة بالتحديد 

كشفها ناشط فلسطيني عىل اإلنرتنت بعد أن وضعت 

عىل موقع إنس��تجرام، وهو ع��ي البونعيمة أحد 

مؤس��يس موقع Electronic Intifada الذي 

قال: نتابع يف وسائل اإلعالم االجتامعية ما 

يخصنا يف الرصاع مع إرسائيل، ويستقبل 

ه��ذا املوق��ع اآلالف م��ن الزي��ارات. 

ويف ص��ورة أخرى بث املوقع نفس��ه 

ص��ورة ملجند إرسائي��ي وهو يدخن 

»املارجوان��ا«، ويتح��دث بكراهي��ة 

عن العرب. وبينام وضعت إرسائيل 

قي��وداً عىل جنودها لع��دم نرش أي 
يشء يتعل��ق بعملياته��ا العس��كرية 
املس��تقبلية، فقد أضافت أيض��اً منعاً 
لرفع أي فيديو أو صور للجنود أنفس��هم 
عىل شبكة اإلنرتنت. يقول أفيتال ليبوفيتش 
اإلع��الم  إدارة  رئي��س   Avital Leibovich
التفاع��ي بالجي��ش اإلرسائي��ي: إن الجن��دي هو 

الجندي يف أي مكان وأي زمان•
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نحتاج للخوف أحيانًا!
كن��ت أتح��دث إىل صديقت��ي يف بالد أخرى، ذهب��ت إليها لع��الج زوجها، وقد مىض زم��ن طويل عىل 

س��فرها، وكلام اتصلت بها ملس��ت ذلك الش��جن يف صوتها وذلك الخوف، بل الرعب الذي تعرب عنه بشكل 

وكلامت  مبارشة، الخوف عىل زوجها، والخوف أن يكون أحدهم قد )عمل له عمالً أو س��حراً كام تعتقد!( 

والخوف أن ال يش��فى وأن ال يعود إىل ما كان قبل مرضه املفاجئ، الخوف من أن ال تعود إىل الوطن وأن 

تظ��ل يف الغربة م��ع زوجها، والخوف عىل حياته��ا وصداقاتها وعملها وأحالمها، الخ��وف من وعىل الغد، 

عىل املس��تقبل الذي بذلت الكثري ليكون أكرث ألقاً وجامالً وراحة ونجاحاً، لكن مرض الزوج قد أس��قط كل 

املعادالت وعرقل كل األحالم أو عىل األقل وضعها يف خانة "مؤجل إىل وقت غري محدد"!.

أتركها تعرب عن مخاوفها دون أن أتدخل أو أعرتض أو أقاطعها، ألنني أعلم حاجة شخص يف مثل وضعها 

للكالم، فهي ال متارس  ترف الرثثرة االعتيادية عىل الهاتف كام تفعل أي صديقتني أو سيدتني ثرثارتني، إنها 

تتكل��م لتتنفس، لتقول بصوت عاٍل لنفس��ها أوالً ويل يف املرتبة األخرية أنها برغم قس��وة التجربة والغربة 

والوح��دة، إال أنه��ا ال زالت تحلم بالغد وتتفقد كل تفاصيلها وأحالمه��ا املؤجلة، فام هذا الخوف املتدفق 

من قلبها س��وى ش��كل آخر للحرص عىل األح��الم والحياة والزوج والحب، نحن نع��رب بالخوف أحياناً حني 

تضيق الحلقات حولنا ويضيق مضامر السباق، ويضيق صدرنا ونحن نلهث باتجاه النهاية، نحن نخاف من 

السقوط، من األمل، من الفشل ومن الفقد، لذلك نرصخ قبل السقوط وقبل الفشل وقبل األمل وقبل الفقد، 

حامية ألرواحنا من ذلك كله!.

الخوف واحد من أهم وأقدم االنفعاالت البرشية التي مارسها اإلنسان ووصف بها )إن اإلنسان خلق 

هلوعاً(، إن اإلنسان ال يعيش انفعاالً بكامل طاقته وتجليه كام يعيش الخوف، الخوف صفة وسلوك معاً، 
وه��و بقدر ما ينظر إليه عىل أنه س��لوك مبتذل وغري مس��تحب إال أنه االنفع��ال الكامن فينا جميعاً وبال 

اس��تثناء، ألنه وببس��اطة جزء من فطرتنا اآلدمية والبرشية واإلنس��انية، الحديث هنا عن الخوف الفطري 

وليس الخوف املريض، لقد اخرتع اإلنسان سينام وأفالم وأدب وألعاب وأدوات وأسلحة إلثارة خوفه وتهييج 

مخاوفه، رمبا ليعالج خوفه ورمبا ليعرتف ويحتفي به دون وجل أو خوف!.

إن الذي��ن يباهون بأنهم ال يخافون يجافون ش��يئاً من فطرتهم ال أك��رث، فالخوف ليس عيباً وال نقيصة، 

بقدر ما هو  داللة عافية نفسية حني ال يتجاوز حدوده، فحني تخاف عىل نفسك وعىل أبنائك، وحني تخاف 

من الخطر والحيوان املفرتس واألمراض واألرشار والعتمة و...فأنت تذهب مبارشة لحامية نفسك والسعي 

لحالة األمان واإلنسانية حولك ال أكرث، ولكن دون إثارة خوف ومخاوف اآلخرين.

ال أقاطع صديقتي حني تتحدث عن مخاوفها وال أجد األمر يحتمل النصائح واإلرشادات، كل ما نحتاجه 

يشء من الصرب وكثري من الحكمة، فالناس تحتاج ألن تخرج ما بداخلها وأن تتيقن أن هناك من ينصت لها 

بقلبه وباهتامم وتفهم، دون مقاطعة أو نصائح!•

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com



EA-18G GROWLER طائرة احلرب األمريكية
الطائـــــرة الهجوميـــــة اإللكتــرونيــــة األوىل يف العـــالـــم

تعد طائرة Growler منصة هجومية إلكرتونية متقدمة ومحمولة جواً، توفر بيانات استخبارات 

ومراقبة واستطالع إلكرتونية للطائرات األخرى، وقد تم نرشها قتالياً منذ عام 2010 من قبل 

قوات الواليات املتحدة األمريكية وحلفاءها يف أنحاء العامل.

إعداد: يل يادف

والطائرة EA-18G GROWLER هي منوذج معدل من 

 F/A-18F Super Hornet Block املقاتلة األمريكي��ة

II، وتقوم بتنفيذ مهامت هجومية إلكرتونية جوية، كام 

تجمع بني قدرة سوبر هورنت القتالية املؤكدة وأحدث 

إلكرتوني��ات الط��ران الهجومي��ة اإللكرتوني��ة التي تم 

تطويرها من نظام الق��درات املطورة من الجيل الثالث 

Improved Capability III: ICAP III. إن مجموعة 

حساس��ات EA-18G وأس��لحتها املتنوعة تزود املقاتلة 

الحربي��ة مبنظوم��ة أس��لحة فتاكة وصام��دة للتصدي 

للتهديدات الحالية والناشئة.

وتعت��ر طائرة EA-18G Growler هي البديل لدى 

البحري��ة األمريكية ع��ن طائرتها الحربي��ة اإللكرتونية 

الحالية EA-6B Prowler، حيث تحتوي برامج البحرية 

األمريكية عىل 114 طائرة EA-18G Growler. وتقوم 

طائ��رة Growler بتزوي��د طائ��رات القوات املش��رتكة 

األخرى ببيانات استخبارات ومراقبة واستطالع إلكرتونية 

حساس��ة. كام تجمع بني رسعة الطائرة املقاتلة وقدرتها 

ع��ىل املناورة وبني مزايا الطائ��رة الهجومية اإللكرتونية. 

وتتمت��ع الطائرة Growler بالقدرة عىل حامية نفس��ها 

ضد الطائ��رات املعادية باس��تخدام صواريخها جو-جو 

املتوس��طة امل��دى املتقدم��ة ط��راز AIM-120، وهي 

تقنيات
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جمموعة حساسات 
EA-18G وأسلحتها 

املتنوعة تزود 
املقاتلة احلربية 

مبنظومة أسلحة 
فتاكة وصامدة 

للتصدي للتهديدات 
احلالية والناشئة

األكرث مالءمة لتوف��ر قدرة متقدمة عىل البقاء وحامية 

إلكرتونية للقوات القتالية الرية والبحرية.

التصميم
EA- م��ن أبرز الخصائ��ص البرصية الخارجي��ة لطائرة

18G Growler أن صواري��خ جو-ج��و املوجودة تحت 

حافة جن��اح طائ��رة F/A-18 Super Hornet قد تم 

استبدالها ووضعت مكانها مستشعرات تشويش واسعة 

النطاق عىل طائ��رة EA-18 Growler وتحمل النقاط 

الصلبة األخرى أنواعاً مختلفة من مستش��عرات الحرب 

اإللكرتونية واألسلحة الحربية.

يض��م هيكل الطائ��رة جناحاً متع��دد العوارض من 

س��بيكة معدنية خفيفة، وألواح وأبواب من الجرافيت 

 Northrop الش��ديد املتانة. تت��وىل رشكة Epoxy �وال

Grumman تصني��ع األج��زاء الخلفية والوس��طى من 

جسم الطائرة، بينام تتوىل رشكة EADS CASA تصنيع 

املكونات الهيكلية مثل األلواح الجانبية الخلفية لجسم 

الطائرة، وس��طوح الذيل األفقي��ة، واألجنحة، ووصالت 

الحافة األمامية، ودفات التوجيه، وفرامل الرسعة.

إن الطائرة مجهزة بثالث عجالت هبوط قابلة للطي، 

والعجلة الرئيسية منها مفردة، وتدور بزاوية 90 درجة 

ليك يتم س��حبها إىل الخلف يف مؤخرة العجالت املركبة 

يف مج��اري هواء املحرك. والطائرة م��زودة بعجلتني يف 

املقدمة، كام أن مقدم��ة الطائرة مجهزة بقضيب قطر 

لإلق��الع مبنجنيق اإلقالع، وهن��اك خطاف إيقاف تحت 

الجزء الخلفي من بدن الطائرة.

املحرك
إن طائ��رة Growler مجه��زة مبحركني ش��به مروحيني 

 General باح��رتاق خلفي، ت��م تصنيعه��ام بواس��طة

Electric. وق��د ت��م تركي��ب ج��دار واق للمحرك من 

التيتاني��وم يف بني��ة الطائرة، كام ت��م تصنيف املحركني 

لتزويد 62kN أو 98kN بخاصية االحرتاق الخلفي.

فريق الصناعة

تم صناع��ة طائرة Growler بواس��طة أفضل فريق 

لصن��ع الطائرات الهجومي��ة اإللكرتوني��ة واألكرث خرة 

 Northropو  Boeing فري��ق  ويس��تمر  الع��امل.  يف 

 Raytheonو  ،General Electricو  ،Grumman

و1,400 م��ن املوردي��ن يف إضاف��ة ق��درات وتحس��ني 

التصميم والتس��ليم حس��ب الج��دول الزمني وخفض 

التكاليف لضامن كفاءة الطائ��رة Growler ومعقولية 

سعرها وتوافرها.

الربنامج والتطوير
وقع��ت رشكة Boeing والبحرية األمريكية عقد تطوير 

واختب��ار النظ��ام مدته خمس س��نوات وذل��ك يف 29 
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يضم هيكل الطائرةجناح متعدد العوارض



ديسمر 2003. وتعتر نورثروب جرومان املورد الرئييس 

لبوينج للنظ��ام الفرعي لطائرة الحرب اإللكرتونية. وقد 

ش��مل عقد تطوير النظام واختب��اره جميع االختبارات 

املعملية والرية والطران من اختبار مس��توى املكونات 

لغاية اختبارات ش��املة للطران وأداء النظام واألسلحة 

.EA-18G للطائرة

EA- ب��دأ تجميع أول طائرة الختبار طران من طراز

18G يف 10 س��بتمر 2007، وتم تس��ليمها إىل البحرية 

األمريكية يف 24 س��بتمر 2007، وذلك قبل شهر تقريباً 

من املوعد املحدد يف الجدول الزمني. وتم تس��ليم أول 

VAQ- طائرة تم إنتاجها إىل رسب جاهزية األسطول رقم

129 يف املطار البحري بجزيرة ويديب، واشنطن، وذلك يف 

3 يوني��و 2008، وبدأت الطائرة تجاربها البحرية األولية 

يف أغسطس 2008. وقد أمتت طائرة Growler تجاربها 

البحري��ة األولية ع��ىل منت حاملة الطائ��رات األمريكية 

USS Dwight D. Eisenhower يف أغس��طس 2008، 

ك��ام أمتت االختب��ار والتقييم العملي��ايت األويل يف مايو 

مالمح تاريخية

.EA-18 AEA 2001: عرض طريان أويل ناجح للبديل -
- 2004: بدء تطوير النظام وعرضه.

- 2006: أول رحلة.
- 2007: تسليم أول دفعة من اإلنتاج.

- 2008: تجارب بحرية ناجحة.
- 2009: قدرات عملياتية أولية.

- 2010: انتش��ار قت��ايل أويل ملس��اندة العمليات يف 
العراق وليبيا.

2009، وأنج��زت القدرة العملياتية األولية يف س��بتمر 

 EA-18G 2009. وق��د رصحت وزارة الدف��اع بدخول

يف مرحلة اإلنتاج باالس��تطاعة الكاملة يف نوفمر 2009، 

وت��م االنتش��ار القت��ايل لطائ��رات EA-18G يف أواخر 

عام 2010، واختتم��ت يف منتصف عام 2011 عمليات 

مساندة يف العراق وليبيا.

هيمنة الحرب اإللكرتونية
تجمع الطائرة EA-18G بني قدرات هجومية إلكرتونية 

جوية متقدمة، تم تطويرها وتصنيعها من قبل نورثروب 

جروم��ان، وقدرة متطورة ع��ىل توجيه الرضبات، مبا يف 

ذلك األس��لحة املتطورة والحساس��ات ونظ��م االتصال 

.F/A-18 Super Hornet املركبة عىل طائرة

إن طائ��رة Block 1 Growler مجه��زة مبا يصل إىل 

AN/ 3 مستش��عرات تشويش عىل الرادارات من طراز

 AN/ALQ-218 مع جهاز اس��تقبال ط��راز ،ALQ-99

2 (V) ونظ��ام اتصاالت ملقاومة التش��ويش اإللكرتوين، 
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املواصفات الفنية:
الطول: 18.3 م
االرتفاع: 4.9 م

باع الجناح: 13.7 م
الوزن فارغة: 15,011.2 كلج

الوزن بالحمولة: 21,772.4 كلج
الوقود الداخيل: 6,323.1 كلج

الوقود الخارجي األقىص: 4,419.8 كلج
F414-GE-400 )2( :املحركات

الطاقم: طيار واحد، ضابط نظم أسلحة واحد



وكالهام مركبان يف التجويف املس��مى سابقاً  بتجويف 

.F/A-18 Hornet aircraft's gun bay رشاشات طائرة

تق��وم رشك��ة EDO Corporation بتوري��د جهاز 

 Block املركب يف طائرة AN/ALQ-99 التشويش طراز

Growler 1، بين��ام يتم تركيب أجهزة االس��تقبال طراز 

AN/ALQ-99 يف ذيل الطائرة، أما البود (الجيب) طراز 

AN/ALQ-99 فيحوي أجهزة التحريض وأجهزة إرسال 

التشويش ذات طاقة اإلشعاع العالية. ويوجد يف الطائرة 

11 محطة أسلحة لحمل نظم مهام إلكرتونية وأسلحة.

إن طائ��رة The block 2 Growler مجه��زة برادار 

متع��دد الوضعي��ات م��ن ط��راز APG-79 يف وضعية 

الكشف السلبي واعرتاض الرادارات السلبية، ومستقبل 

 ALQ-218 (V) 2 تحذي��رات ال��رادار الرقم��ي ط��راز

.ALE-47 وموزع مقاومة التشويش طراز

 ،APG-79 يقوم الرادار التكتييك املتط��ور من طراز

العامل بنظام املسح االلكرتوين االيجايب AESA، بتزويد 

الطائ��رة بالق��درة عىل الكش��ف واالس��تهداف والتتبع 

والحامية من الجو للجو أو من الجو لألرض.

وتش��مل وضعي��ات ال��رادار البيني��ة وضعية رس��م 

ومن��ط   Real Beam-Mapping بنم��ط  الخرائ��ط 

Synthetic Aperture Radar Mode، م��ع البح��ث 

جو- ج��و، والتعق��ب جو- ج��و، والبحث عىل س��طح 

البح��ر، والداللة والتعقب لأله��داف األرضية املتحركة. 

ويحتوي ال��رادار عىل جهاز اس��تقبال وتحريض متقدم 

ألربع قن��وات يوفر قدرة نطاق ترددي عريض، والقدرة 

عىل توليد مجموعة واسعة من أشكال املوجات للحرب 

اإللكرتونية، والتشغيل يف وضعيتي جو-جو، وجو-أرض. 
ك��ام يتميز بالقدرة عىل التش��غيل بعدة وضعيات جو- 

جو، وجو- أرض يف آن واحد.

تحديثات نظام االستشعار
EA- قامت البحري��ة األمريكية مؤخراً بإط��الق طائرة

18G Growler املجه��زة بتحديثات لنظام االستش��عار 

وش��بكة بياناتها الحديثة، موضحة بذلك كيف تس��مح 

التقني��ات املطورة لطواق��م الطائ��رات بتحديد مواقع 

التهديد مبزيد من الرسعة والدقة.

وأخ��راً ف��إن الش��بكة املضمون��ة والعالي��ة الرسعة 

ستس��مح لطواقم الطائرات بتبادل بيانات األهداف يف 

الوقت الحقيقي، وس��يتم تركيب هذه التقنية يف طائرة 

Growler اإللكرتوني��ة الهجومية عام 2018 قبل جميع 

طائرات س��الح البحرية باس��تثناء الطائرة االستطالعية 

.E-2D Hawkeye

توفر هذه التحس��ينات حالً الختيار األهداف أرسع 

كثراً وأكرث دق��ة ومرونة، والنتيجة هي Growler طراز 

EA-18G  األكرث كفاءة وقدرة عىل السيطرة عىل نطاق 

الهجوم اإللكرتوين.

 Growler ومن املقرر إدخال التحديثات يف طائرات

الحالي��ة وتضمينه��ا كعرض قي��ايس ملبيع��ات طائرات 

جدي��دة مس��تقبالً. وس��وف تعم��ل Boeingعن كثب 

املوردي��ن Northrop Grumman، و ال��ركاء  م��ع 

 ،L-3 Communicationsو  ،Harris Corporation

وRockwell Collins، إلضاف��ة تحديث��ات النظ��ام إىل 

األسطول.

EA-18G قدرات
 EA-18G قم��ع الدفاعات الجوي��ة املعادية: س��تقوم

بالتصدي للدفاعات الجوية املعادية باس��تخدام تقنيات 

التشويش االستباقية والتفاعلية.

التش��ويش ع��ى ال��رادارات املعادية والتش��ويش 

املصاحب: س��تكون طائرة EA-18G بالغة الفاعلية يف 

مهمة التش��ويش التقليدي ضد رادارات الدفاع الجوي 

املعادي��ة، ولكنها س��تكون فعال��ة أيضاً يف التش��ويش 

.Super Hornet املصاحب برسعة ورشاقة طائرة

الهج��وم اإللك��رتوين غري التقليدي: س��وف تس��هم 

املعرف��ة املكاني��ة املطورة بش��كل الف��ت واالتصاالت 

املستمرة يف متكني طائرة EA-18G من إنجاز درجة من 

التنسيق والتكامل مع العمليات األرضية أعىل مام أمكن 

تحقيقه من قبل.

الحامية الذاتية ومس��اندة الرضبات الحاسمة زمنياً: 

س��وف يس��هم رادار EA-18G العام��ل بنظام املس��ح 

االلكرتوين االيج��ايب AESA، ووصالت البيانات الرقمية، 

والصواريخ جو - جو، يف تزويدها بقدرة الحامية الذاتية، 

كام سيكون فعاالً أيضاً يف تحديد األهداف ومتابعتها.

 F/A-18E/F النم��و: إن التطابق الش��ديد مع طائ��رة

ومحطات األسلحة التس��ع املتوافرة وإلكرتونيات الطران 

يسهم ذلك كله يف متكني النمو التفاعيل االقتصادي التكلفة 

لكال الطائرتني والتحضر لعزيز القدرات بصورة مستمرة.

قدرات الهجوم اإللكرتوين الجوي
النط��اق الكامل للرتددات: س��يكون جهاز االس��تقبال 

 EA-18G العريض النطاق الرتددي لطائرة ALQ-218

إىل جانب نظام التشويش التكتييك ALQ-99 فعاالً ضد 

أي تهديد أرض - جو موجه بالرادار.

الهجوم اإللكرتوين الجوي الدقيق: تسهم التكنولوجيا 

االنتقائي��ة التفاعلي��ة يف متك��ني طائ��رة EA-18G من 

استشعار التهديدات وتحديد مواقعها بدرجة من الدقة 

أع��ىل كثراً مام كان ممكناً من قبل، ويس��اعد تحس��ني 

الدقة عىل مزيد من تركيز الطاقة ضد التهديدات.

مقاومة التش��ويش املتقدم عى االتصاالت: تساعد 

مجموعة مقاومة تشويش االتصاالت املعيارية املتقدمة 

ط��راز ALQ-227 طائ��رة EA-18G ع��ىل مواجه��ة 

مجموعة واس��عة من نظ��م االتص��االت، وهي رسيعة 

التكيف مع نطاق التهديدات املتغر باستمرار.

نظام إبطال التشويش والتداخل: يسهم هذا النظام 

يف تحس��ني املعرفة املكانية من خالل متكني االتصاالت 

املستمرة أثناء عمليات التشويش•

 EA-18G طائرة
Growler هي البديل 

لدى البحرية األمريكية 
عن طائرتها احلربية 

اإللكرتونية احلالية 
EA-6B Prowler
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يستعرض الكتاب الذي 

يحمل عنوان سادة املال 

املرصفيون الذين سببوا 

إفالس العامل انهيار االقتصاد 

العاملي - وهو الذي يُطلق 

عليه اآلن بحق "الكساد 

العظيم" - خالل الفرتة 

1929 - 1933، الحدث 

االقتصادي األساس يف القرن 

العشـرين. ومل تنُج أي دولة 

من مخالب هذا الكساد.

 فعىل مدى أكرث من عش���ر س��نوات، ظل القلق الذي 

جاء إثرَه يخيم فوق العامل، ويُفسد كل مناحي الحياتني 

االجتامعية واملادية، ويش��ل مس��تقبل جيل كله، ومن 

هذا الكس��اد، تدفق االضط��راب يف أوروبا يف ثالثينيات 

القرن العش���رين، وصع��ود هتلر والنازي��ة، واالنزالق 

النهايئ ملعظم العامل، نحو حرب عاملية ثانية أشد فظاعة 

من الحرب األوىل.

االنحدار إىل الكساد العظيم
عندم��ا انتهت الح��رب العاملية األوىل ع��ام 1918، كان 

النظ��ام املايل العاملي من بني ضحاياها الكثريين، وخالل 

النصف الثاين من القرن التاس��ع عش�ر، متت إقامة آلية 

موس��عة لالئتامن ال��دويل، ترتكز يف لن��دن عىل معايري 

قاع��دة الذهب، وق��د جلبت معه��ا توس��عاً ملحوظاً 

للتجارة واالزدهار حول العامل، وتحولت هذه اآللية عام 

1919 إىل خراب، وأوشكت بريطانيا وفرنسا وأملانيا عىل 

اإلفالس، وأصبح��ت اقتصاداتها مثقل��ة بالديون، وعاىن 

س��كانها الفقر نتيجة ارتفاع األس��عار، وانهيار عمالتها، 

وكان��ت الوالي��ات املتح��دة األمريكية، الوحي��دة التي 

خرجت من الحرب أقوى اقتصادياً.

وقد ب��دأ وكأن محافظ��ي البنوك املركزي��ة األربعة 

الرئ�يس��ية يف العامل والذين تولوا مهم��ة إعادة هيكلة 

اآللية املالية العاملية إثَر الحرب العاملية األوىل، يحققون 

نجاح��اً ملدة قص��رية يف منتص��ف عش���رينيات القرن 

العش�رين، بتحقيق االستقرار يف العمالت العاملية، وبدء 

تدف��ق رأس املال بحري��ة عرب العامل، واس��تئناف النمو 

االقتصادي مرة أخرى، ولكن تحت مظهر االزدهار بدأت 

تصدعات بالظهور، وثبت أن قاعدة الذهب التي اعتقد 

الجميع بأنها س��توفر مظلة لالس��تقرار إمنا هي معوق 

فقط، فقد كانت فرتة عش�رينيات القرن العش�رين وقتاً 

للتحول؛ فقد أُس��دلت الس��تارة عىل ع�رص ليبدأ ع�رص 

جديد، وظل��ت البنوك املركزية ُملكية خاصة، وأهدافها 

الرئ�يس��ية مُتثل باملحافظة عىل قيم��ة العملة، والقضاء 

ع��ىل الذعر تجاه العمليات البنكي��ة، وبدأت للتو تبّني 

كتاب

• العنــــوان:    سادة املال املرصفيون الذين سبَّبوا  

     إفالس العامل

• اللغـــــــة:    العربية

• الطبعــــــة:    األوىل

• تاريخ النرش:  2012

• الصفحـات:  678 صفحة

فكرة أن من مسؤوليتها إرساء االستقرار االقتصادي. 

إن أي شخص يكتب عن موضوع الكساد العظيم أو 

يتأمل فيه، ال ميكنه تحايش طرح ذلك التساؤل، هل من 

املمكن أن يُكرَّر مرة أخرى؟ 

ب��ادئ ذي بدء، من األهمية مب��كان أن نتذكر حجم 

االنهيار االقتصادي الذي وقع بني عامي 1929 و1933؛ 

ففي خ��الل فرتة امتدت ثالث س��نوات، هب��ط الناتج 

القومي اإلجاميل يف البلدان ذات االقتصاد القوي بنسبة 

زادت عىل %25، وطُرد ربع الذكور تقريباً من أعاملهم، 

وهبطت أسعار السلع بنسبة %30، وانخفضت األجور 

بنس��بة الثلث، وقُلِّ��ص االئتامن املص���ريف يف الواليات 

املتحدة بنسبة %40، وانهار النظام املص�ريف كله يف كثري 

من البل��دان، وعجزت الدول املدنية ذات الس��يادة يف 

معظمها، س��واء البلدان النامية، أو التي تقع يف الوسط 

والش���رق من أوروبا عن س��داد ديونها؛ ومنها: أملانيا، 

وهي ثالث أكرب اقتصاد عىل مس��توى العامل، وقد أوجد 

االضط��راب االقتصادي، صعوبات يف كل ركن من أركان 

املعم��ورة، من براري كن��دا حتى مدن آس��يا املكتظة 

بالس��كان، ومن قلب أمريكا النابض بالتقدم الصناعي، 

حتى القرى الصغرى يف الهند، ومل تقرتب أي فرتة أخرى 

من االضطراب االقتصادي يف زمن السلم، من عمق تلك 

الجائحة واتساعها. 

ومن بني أس��باب اتس��اع نطاق االنهي��ار االقتصادي 

ال��ذي أص��اب العامل يف الف��رتة 1929 - 1933، أن األمر 

مل يُقص�َ��ر عىل أزمة واحدة، وإمنا كانت هناك سلس��لة 

متتابعة م��ن األزمات؛ فأخذت ترتد من أحد س��احيل 

األطل���ي إىل اآلخ��ر، وكل منها تزيده��ا األزمات التي 

س��بقتها حدة؛ بدءاً بتقلص االقتص��اد األملاين الذي بدأ 

ع��ام 1928، ثم االنهيار العظيم لبورصة وول س��رتيت 

ع��ام 1929، ثم حاالت الذع��ر املص�رفية املتتابعة التي 

أصابت الواليات املتح��دة، ابتداًء من نهاية عام 1930، 

وتفكك األوضاع املالية األوروبية صيف عام 1931، وكل 

واحدة من تلك النوبات كانت مناظرة ألزمة معارصة.

املتسببون يف أزمة االقتصاد العاملي

عىل َم��ْن تُلقى المئة تلك األزم��ة؟ إن أول املذنبني، 

كان��وا السياس��يني الذين أش���رفوا عىل مؤمتر الس��الم 

بباري��س؛ فلقد حّملوا اقتصاد الع��امل عبئاً، وهو مايزال 

يح��اول جاهداً التعايف من آث��ار الحرب وتبعاتها، وهي 

املمثل��ة بديون دولية هائلة معلق��ة، وقد بدأت أملانيا 

س��نوات العش���رينيات، وهي َمدينة مبا يقرب من 12 

مليار دوالر يف صورة تعويضات ملزمة بسدادها لفرنسا 

وبريطاني��ا، وكان��ت فرنس��ا مدينة للوالي��ات املتحدة 

وبريطانيا ب��� 7 مليارات دوالر يف ص��ورة ديون حرب، 
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ع��ىل حني كانت بريطانيا ذاتها مدينة للواليات املتحدة 

ب��� 4 مليارات دوالر، وهذا، يعادل بقيم اليوم أن تكون 

أملاني��ا مدينة ب� 2.4 م��ن تريليونات ال��دوالرات، وأن 

تكون فرنس��ا مدينة ب� 1.4 م��ن تريليونات الدوالرات، 

وبريطاني��ا ب� 800 مليار دوالر، ولقد اس��تنفد التعامل 

وتلك املطالبات املالية الهائلة، جهود مسؤويل الشؤون 

املالية إىل ما يقرب من عش�ر سنوات، وسمم العالقات 

الدولي��ة، ولع��ل األهم من ذل��ك، أن الدي��ون خلفت 

تصدع��ات هائلة يف النظام املايل العاملي؛ ما جعله قابالً 

للتحطم لدى أول ضغط عليه.

املجموع��ة الثانية التي ينبغي إلقاء اللوم عليها، هي 

قيادات البن��وك املركزية األربعة األساس��ية خالل تلك 

الحقبة، والسيام أربعة أشخاص رئ�يسيني؛ ه�م: نورمان 

مونتاجو محافظ بنك إنجلرتا املركزي، وبنجامني سرتونج 

رئيس بنك االحتياطي الفي��درايل يف نيويورك، وهيلامر 

ش��اخت محافظ البن��ك املركزي األمل��اين، وإميل مورو 

محاف��ظ بنك فرنس��ا املركزي ؛ فربغم أنه��م - وخاصة 

ش��اخت ونورم��ان - قضوا معظ��م س��نوات العقد يف 

محاولة مضنية للتخفيف من بعض من أس��وأ األخطاء 

السياس��ية الفادحة التي كانت وراء التعويضات وديون 

الحرب، فإنهم كانوا مع ذلك - أكرث من أي ش��خص آخر 

- مسؤولني عن الخطأ الرئ�يي الثاين الذي ارتكب عىل 

مس��توى السياسة االقتصادية خالل العش�رينيات؛ وهو 

قرار عودة العامل ثانية إىل االرتباط بقاعدة الذهب.

فل��م تواكب م��وارد الذهب األس��عار، وكان توزيع 

س��بائك الذهب بعد الحرب، يتس��م بانحراف ش��ديد؛ 

حي��ث كان كثري منها مركزاً يف الواليات املتحدة؛ وكانت 

نتيجة ذلك أن فقدت قاعدة الذهب فعاليتها، وأصبحت 

غري قادرة عىل العمل بسالس��ة وآلية؛ مثلام كانت عليه 

قب��ل الحرب، وما زاد من تعقيد مش��كلة االحتياطيات 

غري الكافية من الذهب، أن أوروبا عادت مرة أخرى إىل 

قاعدة الذهب بأس��عار ص�رف غري متوافقة معاً بصورة 

كب��رية؛ ما أدى إىل الضغط املس��تمر ع��ىل بنك إنجلرتا 

املرك��زي، وهو مبنزلة مح��ور دوران عجلة النظام املايل 

العامل��ي، وحدوث عداء مدّمر ومؤس��ف، بني بريطانيا 

وفرنسا قّوض أساس التعاون الدويل.

انهيار املنظومة املالية األوروبية
لق��د نج��ح رباعي البن��وك املركزي��ة يف املحافظة عىل 

اس��تمرارية االقتص��اد العاملي، ولكنه��م مل يتمكنوا من 

ذلك إال باإلبقاء عىل أسعار الفائدة األمريكية منخفضة، 

وبإنق��اذ أملانيا من الغ��رق؛ بطوق نج��اة مصنوع من 

أموال مقرتضة؛ لق��د كانت منظومة ال بد لها حتامً من 

أن تنته��ي باالنهيار، ويف حقيق��ة األمر، كانت املنظومة 

تحم��ل يف داخلها ب��ذور دماره��ا، ففي نهاي��ة األمر؛ 

أدت سياس��ة اإلبق��اء عىل أس��عار الفائ��دة األمريكية 

منخفضة؛ إلنقاذ أس��عار ال�ص���رف عاملياً، إىل فقاعة يف 

س��وق البورصة األمريكي��ة، وبحلول ع��ام 1927، صار 

بن��ك االحتياط��ي الفي��درايل آنذاك ممزق��اً بني هدفني 

متعارضني، أن يواصل عملية انتش��ال أوروبا من عرثتها، 

أو أن يس��يطر عىل عمليات املضاربة يف وول س��رتيت، 

وقد س��عى االحتياطي الفيدرايل للقي��ام باألمرين، فلم 

يحق��ق أي واح��د منهام، وق��د كان��ت محاوالته لكبح 

جامح املضاربة شديدة الفتور، بحيث عجزت عن إعادة 

أسعار األسهم مرة أخرى إىل سابق عهدها، ولكنها كانت 

من القوة، بحيث س��ببت انهيار عملي��ة إقراض أملانيا؛ 

ما دفع معظم دول وس��ط أوروبا نحو الكس��اد، وحرك 

قطار القوى االنكامش��ية؛ ليسري عرب أرايض بلدان العامل 

األخرى.

وبع��د ع��ام 1929، انتهى أمر مس��ؤولية الش��ؤون 

النقدي��ة العاملي��ة إىل أيدي زمرة م��ن الرجال الذين مل 

يكون��وا يفهمون أياً من تلك األش��ياء، والذين كان من 

املمكن وصف أفكارهم عن االقتصاد، بأنها قد تجاوزها 

الزمن، وكانت عىل أس��وأ تقدير خاطئة متاماً، وقد تويف 

س��رتونج عام 1928، وحاول خليفته جورج هاريس��ون 

جاهداً م��لء الفراغ ال��ذي تركه، ولكن��ه مل يكن ميلك 

الش��خصية أو املكانة اللتني متكنانه من فرض سيطرته، 

وبدالً من ذلك، تحولت الس��لطة داخل بنك االحتياطي 

الفيدرايل، إىل مجموعة من املسؤولني غري املبالني ممن 

ال ميلك��ون الخربة واملعرف��ة، ممن كان��وا يؤمنون بأن 

االقتصاد س��وف يع��ود بصورة آلية إىل وض��ع التوازن، 

وبأنه ال يوجد ش�يء من الواجب عمله؛ ملقاومة القوى 

االنكامش��ية أكرث من انتظارها ريثام ت��زول. وقد عجز 

هؤالء عن تلبية ولو أبس��ط مس��ؤوليات رجال البنوك 

املركزية األساس��ية؛ وهي العم��ل بوصفها جهة مقرضة 

يلجأ إليها الناس م��الذاً أخرياً، ودعم النظام املص�ريف يف 

أوقات الذعر.

ولق��د أدرك كل من نورمان وش��اخت، أن املنظومة 

املالية يف أثناء التدهور الحاد، تحتاج إىل تدخل نش��يط 

م��ن البن��وك املركزية، ولك��ن بنكيه��ام املركزيني: بنك 

إنجل��رتا املركزي والبن��ك املركزي األمل��اين، كان كالهام 

يعاين بص��ورة مزمنة نقص الذه��ب، ومل تكن أمام أي 

منهام مس��احة للمناورة؛ ونتيج��ة لذلك، وبرغم كل ما 

كان يتمت��ع ب��ه نورمان م��ن مكانة هائل��ة القدر، وما 

كان ش��اخت يتمتع به من ق��درة إبداعية، فإن كليهام 

كان معاقاً بس��بب إم��الءات قاعدة الذه��ب، فاضطُرا 

إىل البق��اء مكبيَل األيدي ومرتبطَ��ني بالواليات املتحدة 

الت��ي أصابها االنكامش هي أيضاً؛ مثلام أصاب بلديهام، 

وكان مس��ؤول البنك املركزي الوحيد خارج نطاق بنك 

االحتياط��ي الفيدرايل الذي ميلك ذهب��اً كافياً للتص�رف 

بصورة مستقلة، هو مورو يف بنك فرنسا املركزي، ولكنه 

بعد أن وجد نفس��ه مصادفة يف وضع السيطرة املالية، 

بدأت نياته تتجه أكرث نحو اس��تغالل القوة املكتش��فة 

حديثاً لدى فرنس��ا، يف تحقيق مآرب سياسية ال غايات 

اقتصادي��ة؛ وهك��ذا فإن الش���يء الذي ب��دأ يف صورة 

حاالت كساد تصحيحية تظهر عىل استحياء يف الواليات 

املتحدة وأملانيا، تحول بس��بب الحامق��ة التامة وضيق 

األفق، إىل كارثة عاملية.

وم��ن هنا؛ فإن الس��بب الرئ�يي لحدوث الكس��اد 

العظي��م، كان ممثالً بعجز اإلرادة الفكرية، ونقص فهم 

آلية عمل االقتصاد•

مل تواكب موارد 
الذهب األسعار وكان 
توزيع سبائك الذهب 

بعد احلرب يتسم 
بانحراف شديد
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رئيس جامعـة املشاة البحرية: نـدرك أن العالـم يـزداد تعقـيـدًا كــــــــــــــل يـوم واملطلـوب تأهيـل الضبـاط للتعامـل مـع املشكـالت
العالـم يتغيـر بسرعـة كبيـرة وأحـد جوانـب هـذا التغييـر املفيـدة هـي التكنولوجيـا

وفـق رؤيتها الستشراف 
املستقبل، والسعـي إىل 
جتاوز املراحـل باالنطـالق 
نحو آفاق أوسع، تواصـل 
جملـة "درع الوطن" 
سلسلة لقاءاتهـا مع 
القيادات العسكرية 
األكادمييـة بالواليـات 
املتحـدة األمريكية. 
وبهـذه املناسبـة التقـت 
اجمللـة مبقـر جامعـة 
مشـاة البحريـة بكوانتكو 
)واشنطـن دي سي( 
العميـد الركن ويليـام 
ف موليـن الثالـث، رئيس 
جامعـة املشـاة البحريـة، 
الذي أكـد أهميـة تأهـيـل 
جميـع من يلتحـقون 
باجلامعـة للتعامـل مع 
املشكـالت والتحديـات 
التي تواجههـم . 

حوار: الرائد ركن/ يوسف 
جمعة احلداد
مالزم أول/ خليل الكعبي
تصوير: علي اجلنيبي
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رئيس جامعـة املشاة البحرية: نـدرك أن العالـم يـزداد تعقـيـدًا كــــــــــــــل يـوم واملطلـوب تأهيـل الضبـاط للتعامـل مـع املشكـالت
العالـم يتغيـر بسرعـة كبيـرة وأحـد جوانـب هـذا التغييـر املفيـدة هـي التكنولوجيـا

عدد من الطلبة الدارسني بإحدى الدورات بالجامعة

كام أشـــار إىل أنـه مــن الضـروري أن يـــدرك جميـع 

الطلبــة الذيـن يتخرجـــون من الجامعـــة أن العالـم 

يتغيـــر برسعـــة كبـــرة، وأن أحد الجوانــب املفيدة 

لهـذا التغير هـــو التكنولوجيا، وأنهم بحاجـة إلـى أن 

يستوعبـوا التهديـد الذي تنطـوي عليـه جميع األجهـزة 

واألدوات التي يستخدمونها لتنفيـذ عملهم.

وعبرّ سعادته عن مدى احرتام الواليات املتحدة األمريكية 

وتقديرهـــا لدولـة اإلمـــارات العربيـة املتحــدة، وأنـه 

يشــعر باالمتنـان لكون بالده صديقــة لدولـة اإلمارات، 

رون هـذه العالقـة. كام ناقـش  وأنهـــم يف الجامعة يقـدِّ

سعادته الكثر من القضايـا األخـرى التي تواجـه القـوات 

املسلحـة فـي عرصنا الحاضـر. وفيام ييل نص الحوار مع 

رئيس جامعة مشاة البحرية األمريكية: 

متى أنش��ئت جامعة مشاة البحرية األمريكية؟ وما 

املتطلبات التي أنشئت ألجلها؟ 

تـم تأسيـس جامعـة سـالح مشـاة البحريـة عـام 1989، 

لتوفيـــر مقـــرات عامـــة لجميـــع املـــدارس والجمـع 

بينهـــا وجعـل الجميـع يتحركـون فـي االتجـاه نفســـه، 

وأنـا مســؤول عن النظـام التعليمـي فـي ســـالح مشـاة 

البحريـة بأكمله، من ضباط ومجنديـن عىل حـد ســـواء. 

ولدينـــا بضع مدارس وكليـــات تابعـة لنـا؛ إذ لدينا كلية 

الحرب لســـالح مشـــاة البحريــة التي تعـــادل جامعة 

الدفاع الوطني، ومدرسة أيزنهـاور. وقد تم تأسيـس كليـة 

الحــرب عـــام 1991. وإىل جانب هــذه الكليـات لدينـا 

مدرسة القتال الحريب املتقـدم، ولدينا أيضـاً كلية القيـادة 

واألركان للضباط ذوي الرتـب املتوســطـة، ثـم املدرسـة 

الحربية ملهام التدخـل الرسيع الخاصـة بالنقبـاء. ولدينـا 

كذلـك مدرســة تعليـم املجندين التي تضـم عـدداً مـن 

املدارس املختلفـة فـي سـالح مشاة البحريـة.

ما ه�ي رؤي�ة الجامع�ة ورسالته�ا؟ مبعن�ى آخ�ر: ما 

أهدافه�ا وأه�داف الكلي�ات واملدارس التابع�ة لها؟ 

إننـــا نـدرك بوضـــوح أن العالـم يـــزداد تعقيـداً كـل 

يـــوم، واملطلـوب أن يتـــم تأهيـل جميـع مـن يدخـل 

الجامعـــة مـــن الضبـــاط واملجنديـــن للتعامـل مـع 

املشــكـالت والتحديـــات التــي ســتواجههـم عندمـا 

يعـودون إلـى أعاملهـم املعتـادة؛ إذ يجـب أن يكونـوا 

قادريـن علـى التفكيـر واتخـاذ القـرارات والتعامـل مع 

حـاالت الغمـــوض أو املواقـف غر الواضحـة. وتتمثل 

رؤيتـنــا ورســالتنـا فـــي أن نضمن عندمــا يغادروننا 

الطلبة يف إحدى القاعات الدراسية

أن بإمكانهــم القيـــام بذلك كلـه، إننــا نعلمهـم كيف 

يفكـرون، وليـس مبـاذا يفكـرون. 

ال ريب يف أن الجامعة تلعب أدواراً مهمة يف إعداد 

القادة الذين يقومون برسم الخطط واالسرتاتيجيات 

العليا بالواليات املتح��دة األمريكية، هال حدثتمونا 

ع��ن رؤيتكم ملا قامت به الجامعة وما تقوم يف هذا 

الجانب املهم؟ 

تفخـــر بعـــض كلياتنـــا ومـــدارس القتـــال الحربـي 

املتقدمـــة بصـورة خاصـة مبجموعـــة منتقـاة بعنايـة 

مـن الضبـاط برتبـة رائـــد الذيـن يختارون من جانب 

مقرِّر املســتوى لدراسـة ســنـة ثانيـة. وهم يشاركون 

كثراً يف التخطيط العمليــايت. كام يذهبـون إىل أماكـن 

محـــددة ولديهـم مهـــام معينـة، وكثيـــر من القادة 

يريــدون هــؤالء الدارســن ليعملــوا معهم بســبـب 

املهـارات التي اكتسبوهـا هنـا. 

ما هي نس��بة الط��الب الدارس��ني يف الجامعة من 

خارج الواليات املتحدة األمريكية؟

تبلـغ نســبـة الطلبـة الدارســـن مـن خـارج الواليـات 

املتحـــدة نحـــو 10 % يف برنامج الضبــاط يف جميـع 

مدارســنـا تقريبـاً، وهم قادمـون مـن جميـع مناطـق 

العامل، ولدينـا حاليـاً ضابـط من دولة اإلمارات العربية 

املتحـدة يف الكلية الحربيـة لســـالح مشـــاة البحريـة، 

وآخـر فـي املدرســـة الحربيـة ملهـام التدخـل الرسيـع، 

وكالهمـا مـن الضباط املتميزيـن.
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ما أبرز مالمح تش��كيل مجل��س الجامعة؟ وما هي 

اختصاصاته؟

كـل مجـال له تركيزه الخاص؛ فمدرســتـنا الحربيـة 

ملهـــام التدخـل الرسيـــع لرتبة نقيـــب تؤهل النقباء 

للعـــودة ليكونوا قــادة رسايا، ويشــغلوا إلـى حـد مـا 

رتبـة ضابـط ركن يف وحـدة عســكريـة بحجـم كتيبـة، 

وهـــي الوحــدات الصغيـرة. أما كليـــة أركان القيـادة 

لدينـا فهـــي مخصصـة للضـباط برتبـــة رائـد، وهـي 

متكـن الطلبـة مـن الخدمة يف مستويات عالية، تشمـل 

العمـــل مـع بعـض قـادة األركـان القتالييـن والخدمـة 

يف األركان املشــرتكـة بــوزارة الدفـــاع، كمـــا تعدهـم 

ليكونـوا قـادة عندما يتم ترفيعهم إىل رتبة مقدم.

ويوجـــد يف كليـــة القيـــادة واألركان لدينا أكرث من 

200 طالـب، وقد تم اختيـار 28 من بن هؤالء لالنتقـال 

ويليام ف. مولن يف سطور

• تم تقليد العميد ويليام مولن ضابطاً من خالل برنامج 
س��الح تدريب ضباط احتياط البحرية يف جامعة ماركيت 

عام 1986.
• تم تعيينه يف الكتيب��ة األوىل من فوج املارينز الثالث 
يف خلي��ج كانيوه��ي، ه��اواي، حيث ش��غل منصب قائد 
فصيلة بنادق وأس��لحة، وضابط تدري��ب كتيبة يف الفرتة 

من 1987-1990.
• انتق��ل إىل كتيبة قوات أمن س��الح املارينز، يف جزيرة 
ماير بكاليفورنيا، حيث شغل منصب قائد فصيلة، وضابط 
تنفي��ذي، وقائد كتيب��ة الفريق األمن��ي ملكافحة اإلرهاب 

باألسطول خالل الفرتة من 1990-1993.  
• شارك يف عملية درع الصحراء، وشارك يف عدة مهامت 
ملكافحة املخ��درات، كام خدم يف منص��ب ضابط تدريب 

الكتيبة.
• ع��ام 1993، ت��م نقل��ه إىل الكتيبة الثاني��ة، يف فوج 
املارينز الرابع يف كامب ليجونز بكارولينا الش��املية، وتم 

تعيينه قائداً لرسية فوكس. 
 Operation Sea ش��ارك يف عملية اإلش��ارة البحرية •
Signal عام 1994، وتم إرساله إىل وحدة التدخل الرسيع 
البحرية السادس��ة والعرشين يف الفرتة من 1995-1996، 
ويف الفرتة 1999-1996 ش��غل منصب مفتش- مدرس يف 
Fox Company، يف الكتيب��ة الثانية، فوج املارينز الرابع 
والعرشين يف ميلويك بوالية ويسكونسن. وأثناء تلك الفرتة 
قاد مهمة ناجحة ملكافحة املخدرات يف غابة لوس بادريس 

فوريست بوالية كاليفورنيا.
• يف بداي��ة عام 1999 تم اختي��اره ليكون مرافقاً بحرياً 
للرئي��س، وخدم يف تلك الوظيفة إىل أن تم اختياره للدوام 
يف مدرس��ة القتال الحريب املتقدمة يف ع��ام 2001. وبعد 
املدرس��ة أصبح تابع��اً لفرقة العمليات املش��رتكة التابعة 
لهيئة األركان املشرتكة، ثم شغل منصب املساعد التنفيذي 

لنائب مدير العمليات اإلقليمية حتى عام 2004.
• يف ع��ام 2004 أصبح تابعاً لفرق��ة املارينز الثانية 
يف كام��ب لوجون بكارولينا الش��املية مبنصب ضابط 

خطط الفرقة. 
• يف أواخر 2004 تم اختياره ليكون ضابط العمليات يف 
فريق القتال بالفيلق 8 الذي تم نرشه يف الفلوجة بالعراق 
خالل الف��رتة من ع��ام 2006-2005، ول��دى العودة من 
عملية االنتشار توىل قيادة الكتيبة الثانية يف فوج املارينز 

السادس، وعاد إىل الفلوجة عام 2007. 
• داوم يف كلية الحرب البحرية يف نيوبورت بجزيرة رود 
يف الف��رتة 2009-2008، تبع ذلك قيادة مجموعة التكتيك 
والعمليات التابعة لس��الح البحرية عام 2009 يف توينتي 
ناي��ن بام��ز MCAGCC Twentynine Palms بوالية 

كاليفورنيا. 
• ش��غل منذ ع��ام 2012 عدة مناصب منه��ا قائد عام 
التعليم، ورئيس جامعة س��الح البحري��ة، وتم ترقيته إىل 

رتبته الحالية يف 12 أكتوبر 2012.  
• يحمل العميد مولن درجتي البكالوريوس واملاجستري 
يف العلوم السياسية من جامعة ماركيت، وكذلك املاجستري 
يف دراس��ات األمن القومي والدراس��ات االسرتاتيجية من 
 Airborne, كلية الح��رب البحرية، وهو خري��ج دورات
 Ranger, Summer Mountain Leader and Royal

.Marine Arctic Warfare Survival

نعلم الطلبة كيف 
يفكرون وليس 

مباذا يفكرون كما 
نقوم دائمًا بإدخال 

تعديالت على 
مناهجنا

املكتبة العامة للجامعة
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إىل مدرســة القتال الحريب املتقــدم، وهـي دورة خاصـة 

يكتســبـون فيهـا خــبة كاملـة يف التخطيـط. وتشــمـل 

دراسات املدارس األخرى التخطيـط، غيـر أن كلية القتال 

الحريب املتقدم تهدف إىل إكســاب الطلبـة خبـرات فـي 

عمليـــة التخطيط. ويعمل الخريجون فيمـا بعد ضباطـاً 

عامن فـي وحداتنـا الكبـرى، ويســتطيعـون مســاعـدة 

الضابــط العـام عىل وضــع الخطـط واتخــاذ القـرارات 

مهام كانـت املشــكـالت التي تتم مواجهتها. أمـا الكليـة 

الحربية البحرية املركزيـة لدينا فتستقبـل الضبـاط برتبـة 

بهـم علـى  مقـدم، ويف بعـض الحاالت برتبة عقيـد، وتدررّ

العمـل فـي أرفـع املســتويـات فـي وظائـف رئيســيـة 

فـي وزارة الدفـاع واألركان املشرتكة مثالً. ويذهـب عـدد 

كبيـر منهـم إىل القيادات املشرتكـة ليعملـوا مـع أقسـام 

وإدارات أخـــرى. واملطلــوب من ضباطنـــا جميعـاً أن 

يصبحـوا ضباطـاً مؤهليـن للمهـام املشرتكـة؛ مبعنى أنهم 

درسوا يف الكليـة وعملـوا فـي بيئـة مشرتكـة.

مــن ناحية أخــرى لدينــا جامعة مشـــاة البحريـة، 

ولدينـــا بالتالـــي لجنـــة تســاعدنـي علـــى اتخـــاذ 

القـرارات، ولدينا كذلك مجلـس تخطيـط تابـع للرئيـس 

يجتمـع فيـه جميـع املديريـن مـن املـدارس والكليـات، 

ويجتمـع هذا املجلـس عندمـــا نريـد معالجـة قضايـا 

أكبـــر حجمـــاً. ولدينــا مثال عــىل ذلــك اآلن؛ فنحن 

نريـد أن نســتخدم النظام الرقمي فـي كل شـــيء ويف 

جميـع املــدارس، ولذلـك نأخـذ هذا األمـر إىل مجلـس 

التخطيـط التابـع للرئيس ملناقشــتـه وتحديد الخطـوط 

العامـــة لكيفيـة معالجتـه. لكـل مدرســـة مجلســهـا 

الخاص بهـا. بعضهـــا صغيـر الحجم جداً، مثـل الكليـة 

الحربيـة لسالح املشـــاة التي لديها جهاز إداري صغر، 

ومديــر، وعميد، وهيئــة التدريس. أما كليـــة القيـادة 

واألركان فهـــي أكبـــر كثيـــراً وفيهـا مجلـــس لهيئـة 

التدريـس، وتستعيـن باملدرسيـن مـن مـدارس أخـرى.

ما هو مس��توى التنس��يق والتعاون ب��ني جامعتكم 

والكليات العسكرية األخرى داخل الواليات املتحدة 

لالرتقاء مبستوى املخرجات األكادميية العسكرية؟ 

 هنـــاك عملية طبيعيـة وعملية غر رســميـة، وهنـاك 

فـــي األركان املشــرتكـة، و J7 بصـــورة خاصـة، يوجد 

الفريـق الركـن فليـن، وهـو جرنال يف مشـــاة البحريـة، 

ولديـه مجلس تنسيـق التعليـم العسكـري الذي نشـارك 

فيه جميعـاً، حيث نتحـدث عــن قضايا مختلفـة، وكل 

منـــا يقـدم مراجعة ونلخص ما يجـري كـلٌّ يف كليته أو 

جامعتـه. كام نبحــث التحديـات املختلفة التـي تواجه 

طالبنـا. وقد قمـت بشكـل غيـر رسمـي بزيـارة جميـع 

املـدارس وبحثت معهـم هذه التحديـات، وقد انصـبرّ 

تركيـزي علـى كيفية تحســن مستـوى هـذه املؤسسـة 

مـن خالل االستفـادة من نجاحات اآلخريـن.

ه��ل تواكب املناه��ج الدراس��ية العلمي��ة للجامع�ة 

التغي���رات الت��ي تش��هدها الس��احة الدولية؟ وهل 

تس��توعب مناهجك��م الرصاعات والنزاع��ات كالذي 

يحدث يف أفغانستان والربنامج النووي اإليراين والربيع 

العريب، والتطورات يف العامل العريب بصورة عامة؟

نعـــم وال. أقــول "نعـــم"؛ ألننـا نقـوم دامئـــاً بإدخـال 

تعديـالت علـــى مناهجنـا، ولذلـك فعندمـا تســتجـد 

قضايـــا فإننـــا نحتـــاج إلـــى التأكـد مـــن أن النـاس 

يســتوعبـون مـا يجـري، ولذلـــك فإننـا نقـوم بالتأكيـد 

مبناقشـة هـذه املسائـل فـي حلقـات دراسيـة مختلفـة. 

ولكـن عندمـــا أقـول "ال"، فـإن هنـــاك أمـوراً تتعلـق 

بالفـــن العملياتـي للقـــوات العســكريـة تبقـى غيـر 

محـدودة بزمـان. كذلـك نسعـى أيضـاً لتجـنب إدخـال 

كثيـر مـن التعديـالت فـي مناهجنـا، وخاصـة إذا كـان 

ذلـــك يتعلـق بأمـر أو فعاليـة قصيـــرة األمـد. فنحـن 

نحـــاول أال نغيـر كثيـــراً؛ ألن الطـــالب يعرفـون فـي 

بدايـــة العـام أن لديهـم جـدوالً وأنـه مـا سيدرســونـه 

علـى مـدى اثنـي عشـر شــهـراً، وتلـك هـي املجـاالت 

التـي تـم إعدادهـا لتدريســهـا، ولذلـــك فإننـا ننـوي 

أن تقتصـــر التعديـــالت علـى أمـور محـــدودة بقـدر 

اإلمكـــان، وذلـــك ملصلحـــة الطـالب. ولكـــن عندمـا 

تكـــون هنـاك فعاليـــات أكبـر حجمـــاً فإننـا نبحثهـا، 

ورمبـا نســتقـدم متحدثـــاً فيهـا. كذلـــك لدينـا أيضـاً 

رئيس الجامعة يتصفح مجلة درع الوطناملتحف التابع للجامعة
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مؤسسـة تسمـى مجموعـة دراسـات الشـرق األوسـط 

تـدرس عـــن كثـب القضايـا املهمـة التـي تقـع ضمـن 

اختصاصهـا.

م��ا ه��ي برأيكم املفاهي��م التي اس��تقر عليها أمر 

الدراسة بالجامعة؟ وهل هي مقصورة عىل الدراسة 

أم إنه��ا تغطي البح��وث والدراس��ات يف املجاالت 

األمنية؟

إننا نعيِّـن العديـد مـن حملـة الدكتـوراه العسكرييـن 

واملدنييـــن، فبعـــض الكليـــات تعيـن العســكرييـن 

املتقاعديـن بشــكـل خـاص، ونحـن لدينـا عـدد كبيـر 

مـن أعضـاء هيئـــة التدريـس العســكرييـن، ولذلـك 

فـإن مـا نســعـى إىل تحقيقـه هـو نطـاق أوسـع مـن 

العقـول والكفـاءات باســتقطـاب أنـاس مـن خلفيـات 

متنوعـة. والسبـب الداعـي لذلـك، هـو أال يتـم الرتكيـز 

علـى الطريقـة العســكريـة لفعـل األشــيـاء. ويسهـم 

هـــذا النهـج فـي توســعـة آفـاق الطلبـــة ويجعلهـم 

يفكـــرون يف أمـور أخـرى. ويـــدور األمـر كلـه حـول 

األمـــن، ولكننـــا نـود أن يـدرك الطـــالب أننـا عندمـا 

نتكلـم عـن األمـن فـــي العالـم فإنـه ليـس محصـوراً 

فـــي القـوات املســلحـة، بـــل هنـــاك العديـد مـن 

الجوانـب األخـرى مثـل الثقافـــة واالقتصـاد والنفـوذ 

الدبلوماسـي والجرميـة املنظمـة وغيـر ذلـك.

تحرص الكثري من دول العامل عىل إرس��ال دارس��ني 

لاللتح��اق ب��دورات يف كلياتك��م املختلفة، فام هو 

تقييمكم للمردود الذي يجنيه الدارس األمرييك من 

مشاركته لزمالئه من أنحاء العامل يف دراساتهم؟

إنــه أمـر ضـروري ملـــا نفعلـه هنـــا. فالعقليـة التـي 

يأتـون بهـا تختلـف متامـاً فـي النظـرة إلـى األشــيـاء، 

وطالبنـــا يحبـون ذلــك ويســـررّون بالحديـــث إلـى 

الطـالب الدولييـن ومعرفـــة الثقافـات املختلفـة فـي 

بـالدهم. فـإذا كانـت هنـاك مجموعـة صغيـرة يـدور 

بينهـا نقـاش وكانـت محصـورة فـي القـوات املسلحـة 

األمريكيـة فحسـب، فـإن من شأننـا أن ننظـر جميعـاً 

إلـى األشــيـاء بالطريقـة نفسهـا. أمـا إذا أتيـت بأنـاس 

مـن مؤسســـات فـي دول أخـرى فـــإن ذلـك يـزودك 

بـــآراء مختلفـة. ولن يكـون ترصفنـا نفســـه كمـا هـو 

اآلن مـــع طالبنـــا فـــي حـــال عـدم وجـــود طـالب 

دولييـن لدينـا كجـــزء مـن مناهجنـا، إنه بالفعل أمـر 

حيـوي.

ما هي أبرز املرتكزات التي تضعونها يف بؤرة الرتكيز 

عىل قادة املس��تقبل العس��كريني عند تخرجهم من 

الجامعة؟

عليهـــم أن يدركـــوا أن هـذا العالـــم يتغيـر برسعـة 

كبيـرة، وأحـــد جوانـب هـذا التغييـــر املفيـدة هـي 

التكنولوجيـــا. إنهـــم بحاجـــة إلـــى أن يســتوعبـوا 

التهديـــد الـــذي تنطـــوي عليـــه جميـــع األجهـزة 

واألدوات التـي يســتخدمونهـا لتنفيـذ عملهـم. وهـذا 

ما نشيـر إليـه بـ"عالـم الفضـاء اإللكرتونـي" أو "حـرب 

اإلنرتنـت". علينـا أن نكـون قادريـن عىل التكيـف مـع 

هـذا. إننا نسعى ألن يفهـم الجميـع أن التعليـم الـذي 

تحصـــل عليـه هنـا ليـس محصـــوراً هنـا. بل احـرص 

عىل االستمرار يف توسعـة آفاقـك؛ فهـذه هـي الطريقـة 

الوحيـدة لكـي تبقـى دامئـاً لديـك الفاعليـة والكفـاءة 

كضابـط عسكـري.

يتقلد العديد من خريجي جامعتكم من دول العامل 

وظائف قيادية مرموقة س��واء كانوا عس��كريني أو 

مدنيني، فكيف تتواصل الجامعة مع هؤالء وغريهم 

من الخريجني؟

ليـس بالقدر الـذي نتمناه. لدينا مؤسسـة "تراث سالح 

مشـــاة البحرية" التــي تدعمنـا فيمـــا نفعلـه. فهـم 

يبعثـون إلينـا بنرشات إخباريـة وبأشــكال مختلفة من 

املعلومـــات. ونحن نطلـــب إىل الطلبة أن يقوموا بعد 

مغادرتهـم الجامعة بستـة شهور باإلجابـة عـن أسئلـة 

متحف جدير برتاث سالح املارينز

• تأسست املؤسسة عام 1979، وهي مؤسسة خاصة غري ربحية، تدعم الربامج التاريخية لسالح املارينز.
• يحتل املتحف الوطني لسالح املارينز موقعه يف صميم مهمة املؤسسة، حيث يعترب متحفاً من الطراز العاملي.

• صمم عىل ش��كل صورة رافعي العلم يف جزيرة أيو جيام، وتتس��ع 100,000 قدم مربع الواقع عىل موقع مس��احته 
135 فداناً بجوار قاعدة سالح املارينز يف كوانتيكو بوالية فرجينيا.

يض��م املتحف عرضاً فري��داً أليقونات من التاريخ الحريب مث��ل علم أيوجيام، وياقات العن��ق الجلدية األصلية، وزر 
نحايس مطيل بالذهب يعود تاريخه إىل عام 1804 منقوش عليه النرس الش��هري وكرة أرضية ومرساة، وسيف "مملويك" 
للضباط كان يحمله القائد أرش��يبولد هندرس��ون، ودبابة حقيقية من طراز M26 Pershing، ومئات من املصنوعات 

التي ال مثيل لها.
• تقني��ة املتاح��ف الفريدة واملؤثرات املتعددة الوس��ائط يف املعارض تعيد إحياء لحظ��ات محورية يف التاريخ، مثل 
اإلنزال عىل جزيرة أيو جيام عند بدء العملية عام 1945، وحصار قاعدة خي س��ان عام 1968 أثناء الحرب الفيتنامية. 
كام يلمس الزوار الكثافة يف معس��كر التدريب، أو يختربون مهاراته��م يف البنادق بالبندقية من طراز M-16 يف ميدان 

التمرين االفرتايض لسالح املارينز، ويحيطون أنفسهم مبشاهد وأصوات املارينز أثناء املعارك.

طلبة خالل إحدى الرحالت الخارجية

أحد الطلبة االماراتيني الدارسني بالكلية
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من طرفنا مثل: "كيـف كـــان التعليـم هنـا؟ هـل كان 

جيـــداً بدرجة كافيـة؟ وهـل فاتـنــا يشء فيه؟"، لكننا 

بصــورة عامة ال تصلنـا كل املالحظـات واإلجابـات عىل 

هـذه األســئلـة. ولعل بعـض الخريجيـن يعـودون هنـا 

ليزورونـا ويتحدثـوا عن أســاتذتهـم القدامى، نتمنـى 

أن يكـون هنـاك املزيد من ذلـك.

ك��ام تعلمون، لق��د بلغ��ت العالقة ب��ني اإلمارات 

والواليات املتحدة مرحلة من النضج والتطور غدت 

فيه��ا أمنوذجاً ملا ينبغي أن تك��ون عليه العالقة بني 

العديد من دول العامل، فكيف تس��تطيع مؤسسات 

التعلي��م العس��كري يف كال البلدي��ن اس��تثامر هذا 

التطور يف العالقات لتعزيز املصالح املشرتكة؟

مـــن خالل زيــادة مســتويات التبادل بذهــاب مزيد 

من الضـباط إىل دولـة اإلمـــارات ومجـيء مزيـد مـن 

الضبـاط اإلماراتييـــن إىل هنـا، فذلك ما هو مطلـوب. 

يف الواقـع إننـا بحاجـة إىل أن نـرى ما تفعلونـه وأنتـم 

بحاجـــة إلـــى رؤية ما نفعلـــه، فمـن خـــالل زيادة 

مســتـوى التفاعـل يـــزداد مســتـوى التفاهـم، وهـذا 

أمـر جيـد دائـامً.

ت��ؤدي دولة اإلمارات العربية املتح��دة دوراً حيوياً 

يف املساعدات اإلنس��انية عىل الصعيد العاملي، فام 

هي انطباعاتكم؟

أعتقـــد أن هذا أمـر رائـع. فالعالـــم مكـان صعـب، 

ولشــعـب اإلمـارات جيـران يعانــون، ولكـن عندمـا 

تخرجـون وتقومـون بأنشطـة إنســانيـة فـإن النـاس 

ينظـرون إليـكم نظرة مختلفـة. ومثـال ذلـك أننـا لـم 

تكـن لدينـا عالقـات جيـدة مـع إندونيسـيا قبل كارثـة 

التسونامـي املأساويـة التي رضبتهـا عام 2004، لكـن 

مبـا أن لدينـا حضـــوراً كبيـراً يف املنطقـة فقـد قدمنـا 

لهـم املســاعـدات اإلنسانيـة، وأسهـم ذلـك يف تغييـر 

موقـف معظـم اإلندونيسييـن مـن الواليـات املتحدة 

األمريكيـــة. وقـد أدركـــوا اآلن أن ليس كـل ما كانـوا 

يعرفونـه عـــن األمريكييـن هـو الحقيقـة بالضـرورة، 

وهـو األمـر نفســـه الـذي يفعلـــه اإلماراتيـون فيمـا 

يتعلـــق بالجهـود اإلنســانيـة. فكلمـــا خرجـت إلـى 

هناك وقلـت: "أنا إنســان مثلكـــم ويهمنـي أمركـم"، 

فـإن األمـــور تتغيـر وتجعـل العالـــم مكانـاً أفضـل. 

يقـول البعـــض إنه ينبغـي أال يتـــم ذلـك مـن قبـل 

القـوات املســلحـة، فمـن إذن ميلـكون القـدرة علـى 

فعـل ذلـك أو الوصـول إىل هنـاك لحاميـة أنفســهـم 

والقيـام باملهمـة؟ ال أحـد غرهـم.

ما م��دى أهمي��ة كلي��ات الدفاع يف دع��م األمن 

الوطني واالس��تقرار؟ وإىل أي حد ميكن أن تساعد 

عىل تدريب القادة من دول أخرى؟

يعـــود األمـــر إىل التعليـــم. لدينـــا تدريــب، وهذا 

ك  التدريب يؤهلـك ملا هـو مطلـوب منك فعله ويعـدرّ

ملــا ميكـــن أن يحدث. كــام نعلم، فـإن مــا نفكـر يف 

أنـه ســيحـدث قلمـا يقـــع، ونحـن منلـــك القــدرة 

عــىل التأقلـم، وهـــذا األمر ينطبق عىل املؤسســات 

العســكريـة يف جميـع أنحـاء العامل. أيا كان ما تطلب 

منـــك حكومتـك فعلـه فال بــد مـن أن متلـك القـدرة 

عىل الذهـاب إىل هنـاك، وتتصـور املشــكلـة وكيفيـة 

حلهـا. قـد ال تكـون مشكلـة عسكرية بحتـة، إذ ميكن 

أن يكـون لهــا أوجه عديـدة أخـــرى. عندما تحـاول 

حـل مشكلـة ما مـن خـالل الحـلول العسكرية فقـط 

فقد تكون مخطئـاً. مشــكلتنـا هي أن لدينـا أشخاصـاً 

يعملـــون فـي العـراق وأفغانســتـان خــالل األعوام 

الستـة أو الثامنية أو العرشة املاضيـة ويظـنـون أنهـم 

ميلكـون كل الحلـول، والواقـــع أنهم ال ميلكونهـا، بل 

هـــم بحاجـة إىل أن يعرفـوا ما ســيحدث بعد ذلــك. 

كثيـر من الضبـاط مل يكونـوا يدركـون كـم من األمـور 

ال يعرفونهـا إلـى أن جاؤوا إىل مدرستنـا.

تح��رص كثري م��ن الدول ع��ىل ابتع��اث الطلبة إىل 

جامعتك��م، فام ه��ي الفوائد التي يجنيه��ا الطلبة 

الدوليون؟

إنهم يســتفيدون االطالع عىل الثقافة األمريكيـة، فهي 

متكِّنهـــم مـن فهـــم كثيـر مـن األمـــور. فهـناك كثيـر 

مـن الشــبهـات حـول حقيقـة الثقافـة األمريكيـة وما 

يحـدث فـــي أمريكـــا، ويرجـع كثيـر مـــن هـذا إىل 

األشــيـاء الســخيفـة التـي تُخرجهـــا هوليـود، ويظـن 

بعـض النـاس أن ما يرونـه فـي األفـالم هـو كـل ما هـو 

موجـــود فـي الواليـات املتحـدة األمريكيـة. ســيكـون 

األمـر نفســـه فيمـا لـو شــاهـدت فيلمـاً حـول دولـة 

اإلمـارات، فال يعنـي أننـي أعـرف عنهـا شــيئـاً. عليـك 

أن تنظـــر إلـــى العالـم مـن خـالل عينـي الشــخـص 

الـذي تتحـدث إليـه إن كنـت تريـد أن تعـرف ما يـراه.

هل تعتقد أن حرب املعلومات الدولية متثل تحدياً 

رئيسياً جديداً للقوات املسلحة بص�ورة عام�ة؟

أجـــل بالتأكيـــد. تتوقـــف حـرب املعلومـــات علـى 

الجمهـــور، فــإذا كـــان الجمهـور ال يفهـــم ما تقـول 

وعرضـــت تلـــك املعلومـــات بطريقـــة ال يوافقـون 

عليهــا أو ال يفهمونها فإنـــك ال تكـون مؤثـراً يف حـرب 

املعلومـــات. هـذا مثـــال مـن العـــراق: كنـا نحـاول 

إخـــراج معلومـــات إلـى املجتمــع هنـــاك وأعددنا 

مطبوعات ووثائق تضم صـوراً ملونـة ومتقنـة وجيدة، 

لكنها لـم تعجـــب النـاس هنـاك، فبدأنـا ننظـر كيـف 

حصلـــوا علـــى معلوماتهــم، وما هـــو ذو مصداقيـة 

لديهـــم. رمبـــا يتـم تقديم املــادة لهـم علـــى ورقـة 

بسيطة التصميم لكنهـا تكون أكثـر تأثيـراً. لدينـا بعـض 

األشــخـاص يظنـون أنهـم أذكيـاء جـداً، وأن أي شـيء 

ينتجونـه ســيؤثـر، ولكنه لن يؤثـــر، وينبغي أن يراعي 

مــا اعتاده الناس وما يحبونـــه. كثيـر مـن األمريكييـن 

ال يدركـــون ذلــك أو ال يتفقـون معـــه، وهـم يف ذلك 

ليسـوا عىل صـواب. 

م��ا الصعوبات والتحدي��ات التي تواج��ه الط�الب 

الوافدي�ن؟

يـــدور معظمها حـول اللغـة؛ إذ يتعــن علـى الطلبـة 

أن يجتـــازوا اختبـاراً يف اللغـة قـبل أن يأتـوا إلـى هـنا 

بحيـث يفهمـون اللغـة اإلنجليزيـة. لكـن هنـاك فهـم 

اللغــة وكونـك عىل درايـة قويـــة بتلـك اللغـة. توجـد 

بعــض األمور الصعبة يف ذلــك الخصوص بعد مجيئهـم 

إىل هنا. عليهـم أيضـاً أن يشــاركـوا يف املناقشـات وأن 

يكتبـوا بشكـل فعـال باللغـة اإلنجليزيـة. قد يصاحـب 

هـذا بعـض الصعوبـات أحيانـاً، لكـن لدينـا أشــخـاصاً 

يساعـدون علـى فعل ذلك. قد يكـون الجانـب اللغـوي 

صعبـاً، ومـع ذلـك فجميـع الطلبـة جيـدو األداء•

رئيس الجامعة يف حوار مع رئيس تحرير املجلة
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تزخر الساحة العلمية والعملية 

يف مختلف قياداتنا ووحداتنا 

العسكرية بالعديد من املواهب 

واإلبداعات التي متيزت يف مجال 

عملها وتخصصها، وغدت هذه 

الوجوه املتميزة عالمة فارقة 

يف محيطها يشار إليها بالبنان، 

وعالوة عىل ذلك فهي تعد أثراً 

واضحاً يتجىل فيام ميكننا تسميته 

بـ"اقتناص الفرص" تلك الفرص 

الثمينة التي تتيحها القوات 

املسلحة ملنتسبيها من تعليم 

وتأهيل وتدريب ومتابعة حتى 

يصلوا إىل مستوى الطموح الكبري 

والذي تعول قيادتنا الرشيدة عىل 

أبنائها لينالوا به أعىل الرتب وأرقى 

املستويات العلمية 

والعملية.

إعداد: أمل سامل احلوسني 
تصوير:زايدالشامسي

"ش��واهد يف حب زاي��د" هي الفك��رة التي 
احتضنها املقدم متقاعد عبدالله راش��د الكعبي 
وس��عى خالل خمس��ة وعرشون عاماً أن يجمع 
ويقتني كل اإلصدارات التي تحدثت عن س��رة 
املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد يف حياته 
وبعد مامته، باإلضافة إىل جمعه واقتنائه كل ما 

هو نادر ومميز.  
هو رجل عش��ق الرتاث واألصالة، مولع بكل 
ما هو فريد ومميز، فأراد أن تكون له بصمة يف 
هذا املجال، فجعل منزله الخاص بدايًة الحتضان 

هوايته وتنميتها وتزويدها بكل ما تحتاجه، ويف 
هذا العش��ق لهذا املجال تجول��ت مجلة "درع 
الوط��ن" مبنزل��ه يف مدين��ة الع��ن لرتصد هذه 
الهواية بالقلم والصورة وللتعرف عىل املقتنيات 

التي ميلكها، فكان لنا معه هذا اللقاء:

منــذ متــى بــدأت االهتــامم بجمــع هذه 

املقتنيات؟

بدأت هوايت��ي يف جمع املقتنيات منذ أكرث من 

عبداهلل الكعبي... خمســة وعشــرون عامــــــــــًا يف جمع شواهد يف حب زايد
  خصصت منزيل لعرض مقتنياتي ليستمتع الزوار مبا يشاهدوه

|  العدد 501  | أكتوبر 2013  |106

مبدعون



عبداهلل الكعبي... خمســة وعشــرون عامــــــــــًا يف جمع شواهد يف حب زايد
  خصصت منزيل لعرض مقتنياتي ليستمتع الزوار مبا يشاهدوه

خمس��ة وعرشون عاماً تقريباً، كانت البداية بسيطة، 

ومع م��رور الوقت واأليام كربت ه��ذه الهواية حتى 

رصت امتل��ك الكثر من املقتني��ات الفريدة واملميزة 

والت��ي تجذب الناظ��ر إليها، إن ه��ذه املقتنيات لها 

ذكريات طيب��ة عندي فبعضها يتح��دث عن موقف 

جمي��ل أو زيارة لبلٍد ما أو تاريخ معن أو مرحلة من 

مراحل العمر، ومن أعز ما امتلكه يف متحفي الخاص 

هي أغرايض الش��خصية التي اس��تخدمتها خالل فرتة 

عميل يف القوات املس��لحة والتي لها الفضل الكبر يف 

تعلمي قيم التميز والريادة.

كيف اتت فكرتك لجمع املقتنيات؟

بع��د أن الحظ��ت أن مقتني��ايت أخ��ذت يف  االزدياد 

وامت��دت إىل أنحاء متفرقة من املنزل جاءتني الفكرة 

ب��أين أجمعها يف م��كان بارز ومع��روض للضيوف يف 

املنزل، ليستمتعوا مبا يشاهدوه، فكثر من املقتنيات 

التي امتلكها هي "ش��واهد يف حب زايد" رحمه الله، 

ووالدنا زايد له محبة خاصة عند شعبه والعامل أجمع، 

فحرص��ت خالل جمعي للمقتني��ات أن أجمع كل ما 

يتعلق بالش��يخ زايد، وكام أن لدي من الش��واهد  ما 

يتحدث عن الدولة وحكامها وشعبها الطيب، فالشيخ 

زايد رحمه الله مدرس��ة تعلمنا واليزال يتعلم أبناؤنا 

منه  آصالة اإلنسان اإلماريت التي تجسدت يف شخصية 

املغفوره له بإذن الله الشيخ زايد. 

كام قمت بجمع وإع��داد كتاب " الكالم العجب من 

حكيم الع��رب ... زايد ب��ن س��لطان آل نهيان" عام 

. 2003

هــل هناك تصنيف معني لهــذه املقتنيات ؟ وكم 

يبلغ عددها؟

عندي الكثر من الش��واهد يف ح��ب زايد كالطوابع، 

والعم��الت واألرشطة الس��معية واملرئية  واملقتنيات 

الكث��رة التي يصعب رسدها وهي ش��اهد عىل حب 

زايد.

ك��ام احتفظ أيض��اً بالكث��ر من أغرايض الش��خصية 

القدمية التي كانت تستخدم يف القوات املسلحة مثل 

"الربيهه" التي كنت ارتديها أثناء دراس��تي يف مدارس 

مديرية الثقافه العس��كرية ولدي ع��ى حفر عليها 

ش��عار "قوة دفاع ابوظبي" قبل قيام االتحاد وكذلك 

بعض األوس��مة وامليداليات والربوش��ات التي تخص 

القوات املس��لحة، والزلت احتفظ بزيي العسكرية، 

كام امتلك عدداً من الفخاريات والنحاسيات واألجهزة 

القدمية وهواتف اتصاالت كالجيل األول من الهواتف 

القدمية والتذكارات والعم��الت القدمية وتوجد لدي 

مجموعة جيدة م��ن األحجار الكرمية والصخور ذات 

املنظر الجذاب الدال عىل س��بحانية الله جل جالله، 

وهذه املقتنيات يصعب حرصه��ا وجمعها لتزايدها 

املس��تمر ولتنوعها شكالً وحجامً حالياً، ولكني بصدد 

عمل ذلك مستقبالً.

فمقتني��ايت كثرة ومختلفة، ففي البداية دفعني حبي 

للقراءة إىل اقتناء الكت��ب وجمعت بذلك كتباً كثرة 

وأكرثه��ا ما يتح��دث عن حكيم العرب الش��يخ زايد 

إصدار خاص من جمهورية سرياليون

 عملة سعودية قدمية

شارة قدمية متثل قيادة القوات البحرية
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وعن دولة اإلمارات وتراثها وأيضاً الدواوين الشعرية 

اإلماراتية القدمية والجرائد القدمية التي تتحدث عن 

أحداث محلية مميزة. 

كيف استطعت الحصول عىل هذه املقتنيات؟

فيام يخص الكتب فعش��قي للقراءة جعلني اش��رتي 

الكثر من الكتب من مختلف معارض الكتاب داخل 

الدولة وخارجه��ا وأحياناً أقوم ب��رشاء كتباً وأهديها 

لبعض األصدقاء ليستفيدوا منها، وإىل جانب تولعي 

بجامل النوادر من األشياء جعلني ابحث عن التحف 

والرتاثيات يف األس��واق القدمية وعن��د املهتمن بها، 

ومنذ فرتة وجيزة قمت برشاء عى حفر عليها شعار 

"قوة س��احل عامن" تجاوز عمرها أكرث من خمسون 

عام��اً من أح��د تجار املقتنيات، وقم��ت أيضاً برشاء 

قلم حفر عليه ش��عار "قوة س��احل عامن" مزخرف 

من العاج، كام أنني حريص عىل الزيارات املس��تمرة 

للمهرجان��ات الرتاثي��ة التي تع��رض كل ما هو ترايث 

فأجد ضالتي فيام تعرضه من مقتنيات مام يجعلني 

اس��عى لرشائها وإمتالكها وكذلك يل بعض االصدقاء 

املحبن للرتاث فأجد منهم الهدايا الرتاثية، كام احرص 

عىل زيارة املتاحف الخارجية أينام توجهت.

مــا هي الجهــات التي وقفت بجانبــك إلبراز هذه 

الفكرة؟ 

يف الب��دء البد أن أش��كر القوات املس��لحة ورجالها 

الذين حرصوا عىل تزويدي بكل اصدارتهم ، فالقوات 

املسلحة هي املدرس��ة التي تعلمت وتخرجت منها، 

فلها الفض��ل بعد الله تعاىل يف مي��الد هذه الفكرة، 

 دلة آل نهيان

مجموعة العيص التي ميتلكها صورة الشيخ زايد من تراب املدينة املنورة

مقتنيات مميزة وفريدة

القوات املسلحة 
هي املدرسة
 التي انبثقت
 منها ميالد
 هذه الفكرة
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وم��ن ثم دع��م أرسيت يل فهي الداع��م الرئييس التي 

تسعى معي إلبراز واظهار هذا الهواية. 

كام لله الحمد كثراً م��ا أجد التعاون من قبل جميع 

الجه��ات الحكومي��ة والخاص��ة وبع��ض األصدق��اء 

فالجميع محب للوطن، ويس��عى لغرس القيم النبيلة 

يف األجيال وكذلك فالجميع متمسك باألصالة والرتاث، 

وأقدم شكري وتقديري للجميع بال استثناء. 

كيف استطعت إبراز هوايتك للجمهور؟ 

بع��د أن زادت وتنوع��ت املقتني��ات ل��دي وظلت 

حبيس��ة األدراج ال يعل��م عنها أح��د، ومن منطلق 

حب��ي للمش��اركة يف كل م��ا يخص الوط��ن ويظهر 

وي��ربز صورت��ه، حرصت ع��ىل املش��اركة مبقتنيايت 

وعرضه��ا للجمي��ع، فقمت بعرضه��ا يف مكان واحد 

ليس��هل ع��ىل الزائر االس��تمتاع باملش��اهدة، لذلك 

أخ��رتت أن أخصص جزء من مس��احة منزيل لعرض 

ه��ذه املقتنيات، والحم��د لل��ه يزور من��زيل الكثر 

م��ن الضيوف والجمهور املتطل��ع ملعرفة ما يحتويه 

املنزل من مقتنيات ويف زيارتهم أرى مدى سعادتهم 

وإعجابه��م به��ذا االهتامم ب��رتاث دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة.

كام أن يل مش��اركات يف املناسبات الوطنية املختلفة 

الت��ي تقيمها الجهات الحكومية، وكانت دامئاً تحمل 

اسم "شواهد يف حب زايد" فكان يل مشاركة يف اليوم 

الرتايث املفتوح تحت عنوان "ترايث مرايث" الذي اقامه 

ن��ادي تراث اإلم��ارات فرع العن، وكام ش��اركت يف 

ندوة  "املتاحف الشخصية ودورها يف إحياء الرتاث" 

وش��اركت يف مهرجان خطم الش��كلة الرتايث الثقايف 

2012، وش��اركت أيضاً يف مع��رض "أبوظبي الدويل 

للكت��اب 2013"، وت��أيت جميع مش��اركايت من أجل 

التذكر بالرتاث التليد والتمسك به لغرس قيم جميلة 

نبيلة يف أجيال س��وف تتوىل املس��وؤلية مس��تقبالً 

والحمد لله أجد القبول والرتحيب من الجميع.

ما هي آلية عرض املقتنيات؟

بالنسبة ملنزيل لدي ما يشبه املتحف فجميع مقتنيايت 

موضوعة ع��ىل أرفف زجاجية مؤمنة يف مكان مرتب 

مكيف يس��تطيع الزائر االس��تمتاع باملش��اهدة بكل 

راح��ة وأم��ا يف املهرجان��ات فامتلك ط��اوالت عرض 

خاصة لهذه املقتنيات .

هل لك مشاركات خارجية؟ وما هي؟

مشاركايت هي داخل الدولة فقط، حيث أن املشاركة 

خ��ارج الدولة مكلفة ومجهدة من حيث النقل، ولو 

طلب مني ان أشارك يف الخارج فلن اتواىن عن ذلك 

فتمثي��ل الدولة نداء وطن وواجٌب عىل كل مواطن 

ان يعرف ببل��ده يف الخارج وعن املؤس��س الراحل 

حكي��م العرب الش��يخ زايد رحمه الل��ه الذي بنى 

الدولة، وأصبحت بفضل الله قبلة.

هل هناك مشاركات مستقبلية؟

أس��عى دامئاً للمش��اركة يف أفراح دولتنا املس��تمرة 

وأكربها االحتف��ال بروح االتحاد وهو العيد الوطني 

ال��ذي يق��ام كل ع��ام يف مختلف مناط��ق الدولة 

بجانب املهرجانات واالحتفاالت األخرى للمناسبات 

الس��عيدة داخل الدولة، وه��ذا هو مبعث الرضا يف 

النفوس، ومشاركتي املستقبلية ستكون بغرفة تجارة 

وصناعة أبوظبي يف اليوم الوطني ال� 42، ويف بلدية 

العن ضمن احتفاالت الدولة باليوم الوطني ، كام يل 

مشاركة يف احتفاالت إحدى مدارس إمارة عجامن.

لن أتوانى عن 
املشاركة خارجيًا 

فتمثيل الدولة نداء 
وطن وواجب على 

كل مواطن
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ما هي االشادات أو الشــهادات التي نلتها عن هذا 

العمل؟

بتوفيق م��ن الله وفضله اس��تطعت الحصول عىل 

العديد من اإلشادات والش��هادات وال��دروع التي 

يزخر املن��زل بها، وهذا دليل ع��ىل تقدير الجهات 

التي ش��اركت معهم يف احتفاالته��م، ويل الفخر أن 

كان��ت أوىل مش��اركايت يف معرض "زايد األس��طورة 

الخالدة" تحت رعاية الش��يخ نهي��ان بن مبارك آل 

نهيان الذي أقيم يف يناير – فرباير 2008 بإمارة ديب، 

وحصلت عىل ش��هادة تقدير تحمل صورة الش��يخ 

زايد رحمه الله.

إىل ماذا يطمح عبدالله الكعبي؟

يف حقيق��ة األم��ر أطم��ح إىل متح��ف يجم��ع هذه 

املقتنيات يف مكان واحد وتحت س��قف واحد يسمح 

يل بالزيادة والتوسع وإن ذلك قريب بإذن الله. 

هــل من كلمة أخرية تود أن تقولها يف ختام لقائنا 

هذا؟

بداية أتقدم بالشكر والعرفان للقيادة العامة للقوات 

املس��لحة وأمتنى لهم التوفيق والتقدم يف ظل القيادة 

الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة 

وإلخوان��ه حكام اإلمارات ول��ويل عهده األمن الفريق 

أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، ورحم الله مؤس��س الدولة 

الش��يخ زاي��د بن س��لطان آل نهيان طي��ب الله ثراه 

وإخوانه حكام اإلمارات الذين انتقلوا إىل رحمة الله.

كام أع��رب عن إمتناين وتقديري ملجلة "درع الوطن" 

والرستها الكرمية من إدارة وتحرير ومخرجن وجميع 

القامئن عىل إصدارها  والش��كر عىل الزيارة الكرمية 

ملنزيل إلجراء هذا الحوار.

 وم��ن خ��الل ه��ذه الصفح��ات أتق��دم بإقرتاح��ي 

للمس��ؤولن بالق��وات املس��لحة بأن يت��م تخصيص 

معرض س��نوي يقام اثن��اء احتفاالت الدول��ة باليوم 

الوطن��ي أو يوم توحيد القوات املس��لحة يعرض فيه 

منتس��بوا القوات املس��لحة ابداعاتهم تحت س��قف 

واحد، وسيكون هذا دليل عىل االهتامم والتواصل بن 

القوات املس��لحة وموظفيها الذين عىل رأس عملهم 

أو املتقاعدون•

أطمح إىل إنشاء 
متحف يجمع 

املقتنيات التي 
امتلكها حتت
 سقف واحد

عبدالله الكعبي يحمل إحدى مؤلفاته جانب من مشاركته يف معرض أبوظبي للكتاب 2013

 صك يحمل مقولة املغفور له الشيخ زايد
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

من أجل مصر وشعبها

التاريــخ يقــف يف صف اإلمارات، وكل الســنوات األربعني املاضية قضــت عىل أي احتامل 

للشــك يف عمــق العالقة بني اإلمــارات ومرص... وأحــداث حرب 1973 ال ينســاها املرصيون 

والعــرب، وتفاصيل الجهد اإلمــارايت يف ذلك الوقت بقيادة املغفور له بإذن الله الشــيخ زايد 

معروفة للجميع.

وكأن التاريخ يعيد نفســه، فمرص تواجه تحديات كثرية، داخلية وخارجية، لذا كانت زيارة 

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

املســلحة، حفظه الله، ملرص مطلع سبتمرب املايض يف غاية األهمية... عىل الرغم من أن توقيت 

الزيارة كان صعباً وحساساً، إال أن األصعب كان ترك مرص وحيدة، يف ظروف االنقسام واعتداء 

اإلخوان عىل مؤسسات الدولة والجيش...وتهديد اإلرهابيني ملرص وشعبها.

لقد كانت فرحة املرصيني بزيارة سمو الشيخ محمد ملرص كبرية، ألنها تؤكد من جديد عمق 

العالقــات بني اإلمارات ومرص، كام أنها جاءت يف الوقت الذي احتاجوا فيه إىل أصدقاء يقفون 

بجانبهم يف محنتهم.

رســالة اإلمــارات ملرص، إنها لن تتخىل عنها عندما تكون مــرص بحاجة إليها.. يذكر الجميع 

موقف اإلمارات يف حرب أكتوبر املجيدة وال ميكن أن ينىس أحد الوقوف القوي للشــيخ زايد، 

رحمه الله، إىل جانب مرص وســوريا ضد العدوان اإلرسائييل.. ورغم وجود الشيخ زايد، رحمه 

الله، يف تلك األيام يف لندن إال أنه ما أن وصلته أنباء الحرب حتى بدأ اتصاالته مع املســؤولني 

الربيطانيني إليقاف هذه الحرب، ويف املقابل اتصل بأشــقائه املرصيني ليؤكد لهم دعمه الكامل 

يف هذه الحرب.

يف أكتوبر عام 1973، مل تكن دولة اإلمارات قد أكملت عامها الثاين كدولة متحدة، وكانت ما 

تزال يف طور البناء.. وكانت الحياة قد بدأت يف التحســن بعد سنوات الفقر التي عاشها سكان 

اإلمارات قبل ظهور النفط.. ورغم ذلك فإن الشيخ زايد، رحمه الله، مل يرتدد لحظة يف التلويح 

بســالح النفط إذا مل تتوقف الحرب عىل مرص... وكانت مغامرة كبرية من الشــيخ زايد، رحمه 

الله، لكنه كان يدرك أن املغامرة األكرب هي يف ترك مرص تواجه مصريها.

موقــف اإلمارات قائم عىل احرتام اآلخر، وعىل املســاعدة يف الحفاظ عىل اســتقرار الدول 

العربية، وألن أي عريب يدرك أهمية مرص، وثقلها الســيايس واألمني واالسرتاتيجي يف املنطقة، 

كان البــد أن يســعى الجميع مــن أجل الحفاظ عىل اســتقرار مرص، وعىل بقائهــا قوية أمام 

التحديات.. وهذا ما قام به الفريق أول ســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، 

وهــذا ما تقوم به اإلمارات دامئاً، فهي تشــارك املرصيني تحقيق ما يريدونه، وما يســعى إليه 

الشعب.. ولن تعمل إال ما فيه الخري ملرص وشعبها... ومهام شوش البعض عىل جهود اإلمارات 

املخلصة. فإننا نراهن عىل املستقبل، فغداً ستكون األمور بوضوح الشمس، وسيعرف من شكك 

فيام بذلته اإلمارات من جهود سياســية ودبلوماســية واقتصادية مــن أجل مرص أن اإلمارات 

فعلت كل يشء من أجل مرص وشــعبها.. فمصلحة اإلمارات أن تبقى مرص قوية مستقرة، ألن 

استقرارها وقوتها استقرار لجميع دول املنطقة•

أعماق
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دور الدبابات األملانية يف احلرب العامليـــــــــــــــة الثانيـــة
األقـــوى واألكثــر فعاليــة واألفضــل نشاطـــًا بني يـــدي قيادتــها

كان الجيش األملاين قد قطع أشواطاً يف إعادة بناء قواته املسلحة التي حرمته منها الظروف 

القاسية التي فرضتها معاهدة "فريساي" عام 1919، بعد خسارة أملانيا يف الحرب العاملية األوىل، 

حيث منعت هذه املعاهدة أملانيا من صناعة اآلليات املدرعة والدبابات، وترك ذلك املجال 

للحلفاء ليطوروا اآلليات التي خلفت الدبابات الفرنسية الخفيفة، والتي ُعلقت عليها آمال كبرية، 

ومنعت املعاهدة الجيش األملاين من استخدام الدبابات، بأي طريقة كانت.

إعداد: فكري حممد علي

من التاريخ



لك��ن يف أواخر عرشينيات الق��رن املايض، أدرك الجيش 

األملاين أهمي��ة التقنيات املتط��ورة واملفيدة يف صناعة 

الدباب��ات، وحاول التهرب من معاهدة "فريس��اي" من 

خالل عقد اتفاق مع روسيا، التي كان يتعامل معها رساً، 

ورأى األملان للمرة األوىل يف روسيا أول وحدة آليات.

وق��د كانت روس��يا وأملاني��ا يف أواخ��ر العرشينيات 

مح��ط أنظار املجتمع الدويل من عدة نواٍح، حيث أراد 

الجي��ش األحمر ال��روىس الحصول عىل خ��رة الجيش 

األمل��اين العس��كرية، ويف الوق��ت نفس��ه، أراد الجيش 

األملاين اس��تعامل الدبابات الروسية التي صنعت بعيداً 

عن أعني الدول الحليفة، وخاصة فرنسا وبريطانيا. وتم 

تطوير برنامج رسى بني الدولتني لصناعة الدبابات، ومن 

الغريب أن هذه الدبابات استخدمت ضد روسيا، حيث 

ظهرت دبابتان من هذا الرنامج الرسي، وكانت يف البدء 

الدباب��ة األملانية األوىل الصغ��رية Panzer I، وهي آلية 

ذات درع وس��الح خفيفني، صممت للتدريب، وجهزت 

مبدفعيني رشاشني، واتس��عت لشخصني، وأثار النموذج 

األويل االهت��امم ثم تم تطويره، فظه��ر النموذج الثاىن 

وهو عبارة عن دبابة استكش��افية خفيفة، وليست أكرث 

فعالي��ة بكثري م��ن الدبابة األوىل، لكنها اش��تملت عىل 

األقل عىل مدفع من عيار 20 ملم عىل برجها.

وكان��ت الدباب��ة األوىل مخصص��ة للتدريبات فقط، 

ألنها تتضمن مدفعني رشاش��ني ودرعاً خفيفاً، فلم تكن 

عىل اإلطالق دبابة حرب فعالة، أما الدبابة الثانية فكان 

تصميمه��ا انتقالياً بعض اليشء، وكانت أنس��ب بقليل 

للقتال من سابقتها، وشملت درعاً حامياً أفضل، غري أنها 

مل تكن أكرث من دبابة استكش��افية، أو دبابة أخف وزناً، 

وكان من غري املمكن أن تضاهي معظم آليات الحلفاء، 

ال من حيث قوتها القتالية وال من حيث درعها.

وعندما توىل هتلر السلطة يف عام 1933، استخدمت 

هات��ان الدبابتان عىل نح��و مفاج��ئ لتجهيز وحدات 

الدباب��ات الجدي��دة بغي��ة دع��م الخط��وط األمامية، 

واندلعت الحرب برسع��ة أكر مام كان يتصوره أي من 

قادتها، وكان��ت لهتلر دوافع عديدة، فقد علم أن حرباً 

عرصية بحاج��ة إىل دبابات الجيل الجديد، املتوس��طة 

والثقيلة، وكانت آنذاك يف طور التصنيع، ومل يتم تجهيز 

أع��داد كبرية منها قب��ل عام 1940، واس��تحال التفكري 

بحرب طويلة األمد بدونها، لكن الحرب الطويلة تعارض 

متاماً توقعات هتلر، الذى أرادها حرباً خاطفة ورسيعة، 

فظهرت إسرتاتيجية جديدة غريت منهجية الحرب، إنها 

اسرتاتيجية "الحرب الخاطفة".

الدبابة األملانية تايجر تفّوق ملحوظ
ووص��ف جن��ود الحلفاء م��راراً التجرب��ة املؤملة لرؤية 

قذائفه��م ترتط��م ب��دروع الدبابات األملاني��ة دون أن 

تخرتقه��ا، فقد واجه الحلف��اء الدباب��ة Tiger األملانية 

للم��رة األوىل يف تونس يف ديس��مر ع��ام 1940، حيث 

كان��ت ح��رب روميل الصحراوية تس��ري من س��يئ إىل 

أس��وأ يف ش��امل إفريقيا، وكان األمل��ان بحاجة إىل رفع 

معنوياته��م املنه��ارة، فأنتج��وا الدباب��ة Tiger، وهي 

الدباب��ة األملانية الجديدة التي ت��زن 56 طناً، واملجهزة 

مبدفع من عيار 88 ملم، وكانت العنرص الثقيل يف فرق 

الدباب��ات األملانية، ولك��ن ثبت يف النهاي��ة أن التايجر 

وصلت إىل ساحة املعركة قبل البانزر بفرتة طويلة، فقد 

كانت األخ��رية فكرة جديدة، واحتاج��ت إىل مزيد من 

الوقت، ومتيزت الدبابة "تايجر" مبدفع ش��ديد الرسعة، 

بحيث ما إن تظهر يف س��احة املعركة حيث يدب الذعر 

بني صفوف قوات الحلفاء، وكان اقرتاب أي قوة مدرعة 

أملانية يروج إش��اعات بأن دباب��ات "تايجر" يف طريقها 

إىل املعركة.

ونتيجة تفوق الدبابات األملانية عىل الريطانية خالل 

القس��م األكر من حرب الصحراء، وظ��ف الريطانيون 

دور الدبابات األملانية يف احلرب العامليـــــــــــــــة الثانيـــة
األقـــوى واألكثــر فعاليــة واألفضــل نشاطـــًا بني يـــدي قيادتــها
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كثرياً م��ن عمليات االس��تطالع والتجس��س ملعرفة أي 

تحرك مسبق للدبابات األملانية الجديدة، وحصلوا عىل 

معلومات ع��ام كانوا يعرفونه يف حينه باس��م "الدبابة 

السادس��ة"، والتي عرفت الحقاً باسم "تايجر" يف حملة 

ش��امل إفريقيا، وش��اهد ال��روس تلك الدباب��ة أوالً يف 

ش��هر س��بتمر 1942، والريطانيون مل يحصلوا عىل أي 

معلوم��ات تذكر م��ن الروس عن طبيع��ة تلك الدبابة، 

ولك��ن اس��تناداً إىل مصادر اس��تطالعية متنوعة، متكن 

الريطانيون بحلول ش��هري أغسطس وسبتمر من عام 

1942، م��ن معرف��ة أن ل��دى األملان نوع��اً جديداً من 

الدبابات الثقيلة، قد تستخدم ضدهم يف شامل إفريقيا.

وبحل��ول ش��هري فراير ومارس من ع��ام 1942، أكد 

محللو الشفرة الريطانيون أن روميل تسلم نوعاً جديداً 

من الدباب��ات، ومل يكن الريطاني��ون يعلمون كثرياً عن 

فعاليته��ا، إذ اقترصت معلوماتهم ع��ىل بعض التفاصيل 

التقني��ة، وكان��ت الدباب��ة Tiger Mark I واح��دة من 

أربع��ني أو أك��رث من اآلليات التي أرس��لت إىل تونس يف 

أوائل عام 1943، يف محاولة لصد إنزال الحلفاء الذي تم 

خالل عملية "حملة املش��عل"، وصدمت الحلفاء عندما 

وجدوا أنفس��هم يف مواجهة هذه الدروع الفعالة، وحتى 

تل��ك املرحلة من الحمل��ة، كان الحلفاء لديهم أس��لحة 

مضادة للدباب��ات للتغلب عىل الطرازات الس��ابقة من 

الدباب��ات األملانية، ولكن "تايجر" كان��ت مختلفة متاماً، 

وذلك بسبب مدفعها الضخم الرسيع ذي العيار 88 ملم، 

الذي تغلب عىل كل أسلحة الحلفاء يف ساحة املعركة.

كان قائ��د الدبابة هو الذي يتخذ القرارات، فمثالً 

كان علي��ه تقري��ر م��ا إذا كان تلقيم املدفع س��يتم 

مبتفجرات ش��ديدة االنفجار تستخدم ضد املشاة، أو 

بقذائف ضد الدروع، وكان أكرث ما يقلق الطاقم نفاد 

الذخرية، فحتى آلة بهذه الضخامة، تصبح عاجزة كلياً 

من دون القذائف.

كان خط��ر دبابات "تايجر" قليلة العدد التي وصلت 

إىل تونس يتمثل يف نواح نفس��ية ومادية عىل الس��واء، 

ورغم عددها القليل مل يش��كل ذلك عزاًء لفرق دبابات 

الحلف��اء الت��ي اضط��رت إىل مواجهتها، وكان��ت دبابة 

أو دبابت��ان منها تع��ادالن رسية من الدباب��ات بالتأثري 

املعن��وي عىل الحلف��اء، ومل يكن هن��اك نقص يف عدد 

املتطوعني لتزويدها بالرجال.

كانت الواجهة األمامية لدرع "تايجر" بس��امكة 100 

مل��م، وعندما نفكر أن��ه يف عام 1939 كانوا يرس��لون 

دباب��ات إىل املعركة مجهزة بدروع س��امكتها 15 ملم، 

نقدر الرسع��ة التي تط��ورت فيه��ا التصميامت خالل 

س��نوات الح��رب، فهذه كانت منيع��ة يف وجه أي نوع 

من نريان مدافع الحلفاء، وس��اهم ذلك يف تزويد الفرق 

بإحس��اس عارم من الثقة، فقد كانت سامكة الدروع يف 

ذل��ك الزمن أمر يصعب تصديقه، إذ فش��لت كل أنواع 

األسلحة املعروفة وقتها يف اخرتاقها.

اضطر طاقم الدبابة "تايجر" إىل اس��تخدام س��امعات 



أكد حمللو الشفرة 
الربيطانيون أن 

روميل تسلم نوعًا 
جديدًا من الدبابات يف 

عام 1942
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توضع عىل الرأس للتخاطب بس��بب األص��وات العالية، 

وخ��الل املعركة كان القائد يحدد أهدافه، ويحاول امللقم 

أداء عمله، وعامل الالسليك يحاول إطالق املدفع الرشاش، 

والسائق يحاول تحريك الدبابة وتنفيذ أوامر القائد، وكان 

هذا عاملاً من الحر واألصوات العالية والعرق. 

وتج��اوزت قوة الدبابة "تايجر" قوة املدفعيات، وتم 

تزويده��ا بقاذفة صواريخ هجومي��ة صاعقة، صممت 

لتهاجم أقوى التحصينات. ولكن، نظراً ملحدودية قدرة 

قاذفة الصواريخ هذه، كان ع��ىل الدبابة االقرتاب كثرياً 

من هدفها لتطلق شحناتها املتفجرة، لكن درعها الثقيل 

كان منيع��اً ضد أي مضاد للدبابات يف س��احة املعركة، 

وارتك��ز دور "تايج��ر" املهاجم��ة ع��ىل خ��رق املواقع 

املحصنة، وتسديد الرضبات املبارشة، وكانت املقذوفات 

التي تحملها ثقيلة، حتى إنها احتاجت إىل رافعة خاصة 

لنقله��ا إىل داخلها، وبعد االنتهاء من ذلك يصبح جوف 

الدبابة ضيقاً وال يتسع ألكرث من 13 مقذوفاً.

لق��د كانت "تايجر" آخر دبابة يف مجموعة الدبابات 

غري املزودة ب��رج، التي أنتجها األملان بكميات متزايدة 

من��ذ اندالع الح��رب العاملية الثانية، لك��ن هذه اآللية 

صنع��ت يف وق��ت متأخر م��ن الح��رب، ومل ينتج منها 

س��وى 19 قطعة قبل أن تستس��لم أملاني��ا، لكن األملان 

استعملوا دبابات أخرى غري مزودة بأبراج بأعداد كبرية، 

تم تطويرها وتحسينها.

ومقارنة بالدبابات "تايجر"، كانت اآلليات املتواضعة 

التي أطلقت معارك الصح��راء بدائية، وكانت صحاري 

ش��امل إفريقيا مثالي��ة لحرب الدباب��ات، لكن تبني أن 

الصح��راء صعب��ة املراس، فق��د قدمت وع��داً بالنرص، 

ث��م س��ارعت يف اللحظ��ة األخ��رية عندم��ا كان النرص 

عىل األب��واب إىل س��حب وعده��ا، وذاق الريطانيون 

واإليطالي��ون واألملان وأخرياً األمريكيون نش��وة النرص، 

ثم م��رارة االنكس��ار، وكان اإليطالي��ون أول من اختر 

التقلبات التي شكلتها معارك الدبابات يف الصحراء. 

صمود Mark يف معركة الصحراء
واس��تخدمت الق��وات األملاني��ة يف إفريقي��ا الدبابة 

MARK I  ع��ىل نط��اق واس��ع، وه��ى مل تكن كبرية 

الحجم، أو مس��لحة تسليحاً هائالً، وكان مدفعها صغرياً 

من عي��ار 20 ملم، وكان طاقمها مؤلفاً من ثالثة رجال، 

يجل��س القائ��د يف ال��رج ويدي��ر اآللي��ة املدرعة، ويف 

األس��فل كان يجلس الس��ائق وعامل الالسليك، ومل يكن 

املدف��ع عيار 20 مل��م يوازي فعالية املدافع الرئيس��ية 

يف الدباب��ات الريطاني��ة، وإىل حد م��ا، مل تكن الدبابة 

األملاني��ة 2MARK  متفوقة كدباب��ة محاربة، ولكنها 

كان��ت متوافرة بكميات كب��رية، وتحت قي��ادة القائد 

الشهري "إيرون روميل"، ومتكنت هذه الدبابة إىل جانب 

 MARKو MARK III عدد ال بأس به من الدباب��ات

IV من الصمود يف معركة الصح��راء، وأحد التكتيكات 

التي لجأ إليها األملان يف ش��امل إفريقيا كان اس��تخدام 

آليات مثل هذه لحث الدبابات الريطانية عىل الهجوم 

يف وجه دفاع معد مسبقاً.

وكان للدباب��ة األملانية MARK III يف مرحلة حرب 

الصحراء األوىل درع أمامي س��مكه 30 ملم فقط، وكان 

للدباب��ة MARK IV درع أمام��ي س��مكه 20 مل��م، 

وكان��ت األس��لحة الريطانية املض��ادة للدبابات قادرة 

ع��ىل اخرتاقه��ام بس��هولة، ويف املقابل كان��ت دبابات 

Crusader الريطاني��ة األوىل تتمتع بدرع س��مكه 40 

مل��م، ودرع الدبابة Matilda الريطانية كان س��مكه 

80 مل��م، ومل يكن مبقدور مدفع الدبابة األملانية "مارك 

3" م��ن عيار 50 ملم اخ��رتاق درع Crusader إال من 

الجانب، ومل يس��تطع اخ��رتاق درع Matilda حتى من 

مسافة قريبة تصل إىل 500 ياردة.

وعندم��ا وص��ل مونتجومري إىل الصحراء يف ش��امل 

أفريقيا عام 1942، وجد الجيش الذي س��يتوىل قيادته 

ضعيف املعنويات، منه��ك القوى، حيث كان قد مىض 

عىل بقائ��ه هناك فرتة طويلة، وكان الجنود يش��ككون 

يف ق��درة القائد الجديد القادم إليه��م، لكنه رسعان ما 

أشاع روح الثقة فيهم، بالتحدث معهم، واإلصغاء إليهم، 

واالختالط بالضباط، لقد كان يريد إثبات أن كل فرد من 

أفراد جيشه يعي واجبه متاماً، وقال لهم: "سنحارب هنا، 

ويف حال فشلنا سنموت هنا"، لقد كان هذا أمراً جديداً 

للجنود الذين كانوا تحت إمرته، وانقلبت األمور وكانت 

معرك��ة العلمني دائرة، والتي بدأ معه��ا تراجع القوات 

األملانية يف شامل إفريقيا حتى املعارك األخرية يف تونس، 

وراف��ق انس��حاب الق��وات األملانية يف ش��امل إفريقيا 

خس��ارتهم عامالً مهامً يف ح��رب املدرعات يف الصحراء، 

وهو فش��ل عمليات صيانة الدبابات واس��رتدادها، فلم 

يتمكنوا من اس��تعادة الدبابات التي أصيبت بالقذائف 

أو األلغام وتعطلت.

وواج��ه األملان دبابات الحلفاء كث��رية العدد بتطوير 

دباب��ات جدي��دة، وتعزي��ز مدافع الدباب��ات التي بني 

أيديه��م، وأصبح��ت الدباب��ة "م��ارك 4" دعام��ة فرق 

الدباب��ات األملاني��ة، وتبني أنه��ا قابلة لتطوي��ر إضايف، 

واحتاج األمر إدخال بعض التعديالت البسيطة لتتمكن 

الدبابة من اس��تيعاب املدف��ع  L 43، الذي كان بحاجة 

لكاب��ح لفوهت��ه، وثبت الكاب��ح عىل طرف املاس��ورة 

لترسي��ب الغازات من وراء القذيف��ة قبل انطالقها من 

فوه��ة املدفع، وبحي��ث يكون االرت��داد خفيفاً، وجهز 

عدد من الدبابات األملانية "مارك 4" بهذا املدفع، ثم تم 

تركيب مدفع ميكنه إطالق القذائف برسعة قياس��ية يف 

مناذج أخرى من الدبابة "مارك 4" التي ظهرت يف شامل 

. L 48 إفريقيا وهو املدفع

إن ع��دداً كبرياً من مس��تخدمي الدباب��ات األملان مل 

يعجب��وا بآلياتهم، لثقلها وبطئه��ا وصعوبة التحكم بها، 

ولتجهيزاته��ا الس��يئة، وملخزون الذخ��رية القليل أيضاً، 

باإلضافة إىل سلس��لة املش��اكل األخ��رى، وكانت اآللية 

األقوى واألكرث فاعلية واألفضل نش��اطاً بني يدي قادتها، 

ه��ي التي تبقى يف س��احة املعرك��ة، وواجهت القوات 

  T-34 املدرع��ة األملانية خط��ر الهزمية أم��ام الدبابات

الروسية، املزودة مبدافع قوية عيار 76 ملم، مام جعلها 

أش��د خطراً من املدافع عيار 50 ملم، التي تعلو معظم 

الدباب��ات األملاني��ة "م��ارك 3"، وهي الدباب��ة األملانية 

األساسية آنذاك.

إن إضافة املدفع األملاين طراز L 43 املضاد للدبابات 

؟؟؟؟؟؟؟
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جعل م��ن الدبابة الهجومية "مارك 3" أكرث من س��الح 

بس��يط لدعم املش��اة، وس��محت ال��دروع املائلة برد 

الرضبات عن الدبابة، وعادت أملانيا تحقق االنتصارات 

يف مع��ارك الدباب��ات الضارية ع��ام 1942، ووفر هذا 

املدف��ع قدرة عىل تدمري الدباب��ات تفوق قدرة املدفع 

عيار 50 ملم، وصار من الواضح آنذاك أن الدبابة "مارك 

3" ق��د تطورت قدر اإلم��كان، ابتداًء م��ن عام 1943، 

واس��تعملت هياكله��ا لصناعة الدباب��ة الهجومية التي 

استمرت حتى أيام الحرب األخرية.

زودت الدباب��ة األملاني��ة Nashorn مبدفع عيار 88 

مل��م، لكنها تركت طاقم الدباب��ة من غري حامية داخل 

مقصورة قتال مكش��وفة، فتحولت هذه اآللية بس��بب 

علوها إىل هدف س��هل، ومع ذلك أنتج منها 500 دبابة 

بني عامي 1943 و1944، وتصميمها يعتمد عىل هيكل 

الدباب��ة "مارك 4"، التي اس��تبدل برجها املدرع بحصن 

يف مؤخ��رة اآللية، وكانت م��زودة مبدفع عيار 88 ملم، 

بهدف تدمري الدبابات الروسية من مسافة بعيدة. 

وأدى الضغ��ط ال��ذي س��ببته املعارك ع��ىل الجبهة 

الرشقية إىل اس��تحداث األمل��ان طرازاً جدي��داً وناجحاً 

من اآلليات القتالية، الت��ي ظهرت أثناء الحرب العاملية 

الدباب��ات  أو  الدباب��ات،  الثاني��ة، ومنه��ا مط��اردات 

الهجومي��ة، وقد اس��تخدمت الدباب��ة الهجومية للقيام 

بهذا الدور للفرتة املتبقية من الحرب، وهو دور ناس��بها 

كثرياً، والعائق األس��ايس الوحيد يف الدبابة الهجومية هو 

ع��دم توفر ب��رج فيها، ومع أنه بدالً م��ن أن يدار الرج 

اآليل باتجاه العدو إىل الجنب أو الخلف، وجب تحريك 

اآللية كلها لتس��تدير يف مكانها، وشدد كتيب التعليامت 

وقد صمم��ت هذه الدباب��ات يك تتقدم عىل املش��اة، 

ورافقت حاميل القنابل اليدوية يف املعارك الضارية عىل 

األرض، وم��ع تقدم الحرب تحولت ه��ذه الدبابات إىل 

حصن للدفاع عن املشاة، وكذلك أصبحت وحشاً مدرعاً 

يف أثناء الهجوم.

النجاح الساحق للدبابات الهجومية
يف عام 1943 صارت الدبابة الهجومية عنرصاً أساس��ياً يف 

فرق الدبابات ويف فرق املشاة االعتيادية، وحققت الفرق 

املحرتف��ة نتائج رائعة يف روس��يا، حي��ث دمرت عرشات 

الدبابات الروسية يف عملية واحدة، وأثناء هذه العمليات 

كان عىل قادة الدبابات الهجومية تخطي مشكلة الوقود 

املحدود ونقص الذخائر يف آلياتهم الضيقة.

نش��أت حاجة مس��تمرة إىل إخ��الء س��احة القتال 

وتزويد اآللية بالوقود والذخائر، ومع اس��تمرار الحرب 

واس��تخدام الدبابة الهجومية، تزاي��دت قوة الجنود يف 

الخط��وط األمامية، وش��دد كتيب التكتي��كات املتوفر 

لديه��م عىل رضورة أن يق��وم قائد الدباب��ة الهجومية 

بإعالم الجنود املش��اة باستمرار أن دباباته سترتك ساحة 

القتال إلعادة التس��لح والتزود بالوقود، واملبدأ األسايس 

يف قان��ون الدبابة الهجومية التكتييك كان أال تنس��حب 

اآلليات كلها من الجبهة يف الوقت نفس��ه، بل أن تحل 

الواح��دة مكان األخرى، وإال حبطت عزمية املش��اة إن 

رأوا آليتهم املحبوبة تغادر ساحة املعركة.

ورغم النجاح الس��احق للدباب��ة الهجومية كمدمرة 

للدباب��ات، كان دور الدع��م الذي يوفره املش��اة مهامً، 

فق��د اعتر املدفع الصغ��ري الذي يس��تخدمونه ومداه 

اضطر طاقم الدبابة 
"تايجر" إىل استخدام 
سماعات توضع على 

الرأس للتخاطب 
بسبب األصوات 

العالية

الخاص بالدبابات الهجومية م��راراً وتكراراً عىل رضورة 

توفري مدفع ثابت أثناء إطالق النار بحيث يدمر أهدافه 

بدقة.

ويف أوائ��ل عام 1943 ع��ززت قوة ن��ريان الدبابات 

مبدفع طوي��ل من عيار 48 ملم، وجه��ز الطراز النهايئ 

للدباب��ة الهجومية، واملعروف باس��م "الطراز G" بهذا 

املدف��ع الجديد، حيث أنت��ج منه ح��وايل 7720 آلية، 

والع��دد الكبري له��ذه الدبابات يعكس م��دى فعالية 

الدبابة الهجومية وش��عبيتها يف املعارك، ومقارنة بنحو 

11500 دباب��ة هجومي��ة تم تصنيعه��ا، أنتجت 4500 

دبابة "م��ارك 3"، و6800 دبابة م��ن الطراز "مارك 4"، 

و5800 من الطراز "بانزر" يف الفرتة نفسها، فيام قامت 

الدباب��ات املزودة برج بدور الرادار يف س��احة القتال، 



أي ح��رب ال��رق وهو مفهوم عس��كري يس��تخدم يف 
العملي��ات الهجومي��ة، تعتم��د الح��رب الخاطفة عىل 
اس��تخدام عنرص املفاجأة والهج��وم برسعة ملنع العدو 
م��ن الصمود دفاعي��اً، طورت ع��دة دول املبادئ التي 
ق��ام عليها مفهوم الح��رب الخاطفة خالل العرشينيات 
والثالثيني��ات من الق��رن املايض، لك��ن الجيش األملاين 
"فريماخت" كان أول من طبق هذا املفهوم واستخدمه 

عىل نطاق واسع خالل الحرب العاملية الثانية.
تتضم��ن الحرب الخاطفة ش��ن ق��ذف مدفعي مكثف 
يهدف إىل إلحاق أكر قدر من الخس��ائر بقوات العدو، 
باإلضاف��ة إىل التأثري عىل معنوي��ات الجنود املدافعني، 
ثم يعقب ذلك هج��وم بالوحدات الجوية من قاذفات 
ومقاتالت لتدم��ري النقاط الدفاعية للع��دو، بعد ذلك 
يأيت دور وحدات املدرعات التي تتبعها وحدات مش��اة 
ميكانيكي��ة مجه��زة بآليات مدرع��ة ومدفعية مضادة 

للطائرات.

متيزت األسلحة الحرب الخاطفة
الهجومية األملانية 

باالستمرارية وثبت 
أنها قوية وفعالة 

وأنها تقوم بعملها 
على أفضل وجه
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7.5 م��رت، مضاداً ممت��ازاً للدبابات، لكن األمر اس��تلزم 

اس��تخدام مدفع هاوت��زر طويل املدى لبل��وغ الجنود 

املختبئني خلف الحواجز ومع��امل طبيعية أخرى، وظل 

مدفع الهاوتزر طويل املدى مطلوباً، فأنتج 1100 دبابة 

هجومية إضافية تعلوها مدافع هاوتزر عيار 105 ملم، 

وهو مدفع يطلق قذائف رسيعة االنفجار، استخدمت 

لدعم املش��اة يف الهج��وم أو يف الدفاع، وقام املبدأ عىل 

وجود فرق��ة من الدباب��ات الهجومية امل��زودة مبدفع 

هاوتزر لدعم املش��اة ترافقهام دباب��ة هجومية مزودة 

مبدف��ع من عي��ار 75 ملم، وقلام طبق��ت هذه الخطة 

بس��بب صعوبة إيجاد اآلليات، وبحس��ب املخططات 

التي تعني بالتفاعل ما بني املدفعني الهجومني، فإن دور 

أي مدفع ه��و رضب أي مدرعة للعدو، يف حني أن دور 

اآلليات املزودة مبدفع هاوتزر هو الرتكيز عىل الدبابات 

التي يرافقها املشاة، وبهذه الطريقة فشل عدد كبري من 

الهجامت الروسية.

ويف ع��ام 1943 فإن النجاح ال��ذي حققته الدبابات 

الهجومية األملانية عىل جبهات القتال حث الحلفاء عىل 

رضب املصن��ع ال��ذى ينتج الدبابات "مارك 3" كس��الح 

أسايس، وأصيب املصنع بأرضار جسيمة نتيجة القصف 

املدمر، وأثناء فرتة إع��ادة اإلعامر، انتقلت الصناعة إىل 

مصنع آخ��ر، أنتج الدبابة األملانية "م��ارك 4"، وجهزت 

1500 دبابة هجومية اس��تخدمت هيكل الدبابة "مارك 

4"، وزودت باملدف��ع L48 الفع��ال، وأنج��زت نجاح��اً 

يضاه��ي ذلك الذي حققته الدباب��ة الهجومية األملانية 

"م��ارك 4" القدمية، وزودت بال��دروع الفوالذية الصلبة 

لتأم��ني الحامية من أس��لحة املش��اة ذات الش��حنات 

الفارغة Hollow Charge، وهي أسلحة ألحقت رضراً 

كبرياً يف الكثري من اآلليات يف أواخر عام 1943.

وتتمي��ز كل دبابة بخصائص تزيد من فعاليتها خالل 

عملي��ة معينة، فمن خ��الل تطوير الدباب��ة الهجومية 

الدفاعي��ة، وانقلب دور الدبابات األملانية الهجومية إىل 

الدفاع عن املش��اة عندما تم تعزيز املدفعيات الثمينة 

بفرق��ة من رماة القنابل اليدوي��ة لحامية هذه اآلليات 

من األس��لحة املتطورة باس��تمرار، لدى الفرق الحديثة 

ملطاردة الدبابات.

وأثبت��ت خرة اس��تعامل الدباب��ة الهجومية، أنه 

باالس��تغناء عن الرج أمكن نصب مدفع أثقل بكثري 

عىل الهيكل املتوافر، ورغم شعورهم بحتمية الهزمية، 

ح��ارب الرج��ال األمل��ان ع��ىل الدباب��ات الهجومية 

برضاوة، حتى بلغوا النهاية املريرة، وبلغت الخسائر 

مستويات مخيفة•

املصادر: 

- www.google.com 

- www.worldwar2aces.com 

-http://rense.com 

 -http://forum.worldoftanks.eu

متيزت األس��لحة الهجومية األملانية باالستمرارية، وثبت 

أنه��ا قوي��ة وفعال��ة، وأنها تق��وم بعملها ع��ىل أفضل 

وجه، كام ناس��بت الخطط التكتيكي��ة، وبنهاية الحرب 

دمر فريق الدبابات الهجومي��ة األملانية 30,000 دبابة 

للعدو عىل األقل، ورأى األملان بوادر النرص بادية عندما 

أصدر ال��روس أوامر مبنع قادة دباباتهم من الدخول يف 

اش��تباكات مع الدبابات الهجومي��ة األملانية، وباملناورة 

للبحث عن نقاط الضعف ومهاجمة املدرعات الخلفية.

وصل الرقم اإلج��اميل يف إنتاج الدباب��ات الهجومية 

إىل نح��و 11500 آلي��ة، أي بلغ أكرث م��ن أى آلية قتال 

أملاني��ة أخ��رى، وكانت الجي��وش والجبه��ات األملانية 

بحاجة ماس��ة إىل اآلليات الحربية لردع سيل املدرعات 

الروس��ية والحليفة، لذا وجهت امل��وارد الصناعية أكرث 

فأكرث نح��و إنتاج الدبابات الهجومية املناس��بة للحرب 

الدبابة منرالدبابة بانزر
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عدم االستقرار اإلقليمي 
هو التحدي األساسي اليوم

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

ndcdean@gmail.com 

توقعات 
إسرتاتيجية

س��وريا اليوم، مرص يف الش��هر املنرصم، وتركيا يف الش��هر الذي قبله..ليس مس��تغرباً أن يهفوا الناس إىل 

االس��تقرار يف حياتهم؛ ألن عدم االستقرار – وال سيام إذا عم املنطقة – ميكن أن يخلف آثاراً سلبية كبرية 

عىل الجميع. وينبغي أن يكون أحد األهداف ألية اسرتاتيجية أمن وطني هو تعزيز األمن اإلقليمي بغية 

تحس��ني الرخاء الداخيل. إن عدم االستقرار اإلقليمي له تأثريٌ ضاٌر عىل أربعة عنارص لألمن الوطني، هي: 

التجارة بني الدول، واالقتصاد الوطني، والرخاء الفردي، والعالقات الدبلوماسية.

التج��ارة: إذا انعدم األمن اإلقليمي فإن التجارة تتباطأ نتيجة عدم أمن طرق العبور، وترتفع األس��عار 

نتيجة ارتفاع أس��عار التأمني وزيادة طول فرتات التأخري، ورفض الس��ياح ببساطة السفر إىل األماكن التي 

يبدو أن زيارتها تنطوي عىل مخاطر.

االقتصاد: تعاين أسواق األوراق املالية الهبوط، وارتفاع األسعار، ويقوم الناس والرشكات بتخزين املوارد 

بدون اس��تقرار، وأصبحت الرشكات مرتددة يف االس��تثامر يف األس��واق املحلية، وشهدت تكاليف العاملة 

والخ��رات الفنية الالزمة لتحس��ينات البنية التحتية ارتفاعاً حاداً. يف الش��هر املايض أكد الدكتور جاس��م 

املناعي، مدير عام صندوق النقد العريب، يف مقابلة أجرتها معه صحيفة "جلف نيوز" أن: "الطلب العاملي 

وعدم االستقرار الس��يايس اإلقليمي هام العامالن الرئيسيان اللذان سيؤثران يف أداء االقتصادات العربية 

خالل العامني القادمني. ومن املأمول أن يعود االس��تقرار الس��يايس إىل املنطقة، وال س��يام يف الدول التي 

تعاين حالة تحول سيايس، بحيث تستعيد املنطقة ثقة املستثمر وتسرتجع االستقرار االقتصادي الكيل."

الرخاء الفردي: يش��هد األمن اإلنساين تراجعاً مع تدفق الالجئني عر الحدود، ليغرقوا القدرات املحلية 

عىل االس��تجابة، وترتفع أسعار السلع الرئيسية عىل املواطنني جميعاً، وتزداد معدالت اإلصابة باألمراض، 

ويتع��رض أولئك األقل قدرة عىل التغلب عىل األزمة ألش��د اآلثار، األمر ال��ذي يؤدي إىل تدهور التعليم 

ْ طفل س��وري، وهو ما يعادل جيالً  والثقافة. وتش��ري إحصائيات األمم املتحدة إىل أن ما يقارب من مليوينيَ

بكامل��ه، تقريباً، قد ترسبوا من امل��دارس خالل العام املايض نتيجة الدمار الذي س��ببته الحرب األهلية. 

وقد زادت حدة االنقس��امات الطائفية مع ازدياد سوء األحوال للجميع، ومع تاليش األمن اإلنساين تزداد 

الجرائم وحوادث اإلرهاب.

العالقات الدبلوماس��ية: أس��هم عدم االستقرار يف تعقيد العالقات الدبلوماس��ية التقليدية، وتراجعت 

الثق��ة، وح��دث تباعد وجفاء بني الدول الت��ي كانت حلفاء وثيقني، وأصبح األعداء الس��ابقون أكرث جهراً 

بانتقاداتهم. واألهم من ذلك كله أنه من دون دبلوماسية فعالة تزداد احتامالت ردود الفعل األشد رضراً.

بعد معرفة اآلثار السلبية، كيف ميكن للمسؤولني أن يعملوا عىل االستقرار اإلقليمي؟، أوالً: يأمل املرء 

أن تس��تطيع الدول نفس��ها تخفيف التوترات، ولكن لألسف يتطلب النهج األكرث شيوعاً العمل من خالل 

الهيئ��ات الدولي��ة، مثل الجامعة العربية، أو مجل��س التعاون لدول الخليج العربي��ة، أو األمم املتحدة. 

وحتى إن مل تكن هذه املنظامت قد ُوجدت خصيصاً للتصدي لعدم االستقرار، فإن ألقوالها وأفعالها آثاراً 

إيجابية، وتلقى قبوالً أكر يف أوساط املتخاصمني، وهي بالتايل أكرث تأثرياً يف أوقات األزمات اإلقليمية.

ثانياً، بإمكان الدول املس��اهمة يف املس��اعدات وتعزيز االس��تثامرات لتمتني العالقات االقتصادية بني 

الجريان اإلقليميني، ولدولة اإلمارات دور قوي يف هذا املجال، كام أن مس��اعدة الدول األخرى عىل تقوية 

مؤسس��اتها الحكومية يعتر مفيداً جداً أيضاً. وأخرياً، فإن الحوار الرصيح الش��فاف عىل كافة املستويات 

وبكافة الوسائل املتاحة ميكن أن يساعد عىل خفض التوترات، ويحول دون حدوث حاالت سوء التفاهم، 

ويعزز الثقة.

م��ن الواضح أن اس��تخدام القوة نادراً ما يس��هم يف تعزيز االس��تقرار، ويجب أن تك��ون الحل األخري 

للمشكالت اإلقليمية، فاستمرار عدم االستقرار اإلقليمي يجعل كل نوع آخر من األمن القومي أكرث تحدياً، 

واملفروض من الخراء االسرتاتيجيني أن يجعلوا تخفيف هذا التحدي من أولوياتهم القصوى الدامئة•



مسؤولية اإلفشاء املباح لألسرار
القانون يفرتض التزاما بالتبليغ عن جرائم املساس بأمن الدولة

إعداد: يوسف جمعة احلداد

يب��اح إفش��اء األرسار يف ح��االت مح��ددة، وتع��د هذه 

الحاالت من تطبيقات أسباب اإلباحة الخاصة التي ترفع 

عن فعل اإلفش��اء الصفة اإلجرامية، واإلفش��اء املباح قد 

يكون وجوبياً، كام قد يكون جوازياً. 

أوالً: اإلفشاء الوجويب
يكون اإلفش��اء وجوبياً إذ ألزم القان��ون صاحب املهنة، 

يلتزم أفرادها بكت��امن األرسار التي يعلمونها عن طريق 

مامرس��ة هذه املهنة، بالتبليغ عن بعض هذه األرسار، أو 

باإلفض��اء به��ا إىل جهة معينة تحقيق��اً ملصلحة عامة أو 

خاصة. وتس��تند اإلباحة يف هذه األحوال إىل نص املادة 

310 م��ن قانون العقوبات الذي قرر رصاحة أن العقاب 

عن إفشاء األرسار ال يستحق إال إذا حدث يف غري األحوال 

التي يلزم فيها القانون صاحب املهنة بالتبليغ عن واقعة 

تع��د رساً مهنياً، كام تس��تند إىل امل��ادة 379 من قانون 

العقوب��ات اإلم��ارايت التي تعاقب عىل اإلفش��اء "يف غري 

األحوال املرصح بها قانوناً".

•اإلفش��اء الوج��ويب بن��ص القانون: يف��رض القانون 

رصاح��ة واجب التبليغ عىل بع��ض أصحاب املهن الذين 

يلتزم��ون بكت��امن األرسار املهني��ة، تحقيق��اً ملصلح��ة 

اجتامعية ترجح عىل املصلحة التي اقتضت تجريم إفشاء 

أرسار املهنة، م��ن ذلك مثالً التزام األطب��اء بالتبليغ عن 

املوالي��د والوفيات، كام يفرتض القان��ون إلتزاماً بالتبليغ 

عن جرائم املساس بأمن الدولة.

•الش��هادة أمام القضاء بناء عىل طلب صاحب الرس: 

حس��م املرشع التعارض بني واجب أداء الش��هادة أمام 

القض��اء وواجب كتامم األرسار املهنية، ب�أن غلب واجب 

كتامن الرس عىل واجب أداء الشهادة، وعليه فإن املرشع 

يرجح املصلحة االجتامعية التي يحققها االلتزام بكتامن 

أرسار املهنة عىل تل��ك املصلحة التي يراد تحقيقها بأداء 

الش��هادة أمام القضاء، ولو كانت ش��هادة صاحب املهنة 

هي الدليل الوحيد للفصل يف النزاع.

•أعامل الخ��رة: قد ينتدب صاح��ب املهنة من قبل 

القضاء، بوصفه من أصحاب الخربة الفنية، للقيام مبهمة 

محددة، يقدم عنها تقري��راً للمحكمة التي انتدبته، ويف 

ه��ذه الحالة يجب عىل الخبري أن يضمن تقريره الوقائع 

الت��ي علم بها أثناء أداء مهمته، طاملا تعلق باملهمة التي 

كلف بها.

ثانياً: اإلفشاء الجوازي
قد يجيز القانون لصاحب املهنة إفشاء الرس، وقد أشارت 

املادة 310 من قانون العقوبات إىل إباحة اإلفشاء جوازاً، 

بنصه��ا يف الفقرة الثانية عىل أن��ه " ال ترسي هذه املادة 

يف األح��وال الت��ي مل يرخص فيه��ا قانوناً بإفش��اء أمور 

معينة...." وتس��تند إباحة اإلفش��اء يف حالة الرتخيص به 

إىل أن القان��ون ال ميكن أن يعاق��ب عىل فعل رخص يف 

القيام به.

•الحيلولة دون ارتكاب جناية أو جنحة: أجاز القانون 

لصحاب املهنة امللتزم بكتامن األرسار أن يبلغ الس��لطات 

املختصة عام وصل إىل علمه من وقائع أو معلومات عن 

طريق مهنت��ه، متى كان ذكرها له مقص��وداً به ارتكاب 

جناي��ة أو جنحة، والرتخيص بالتبليغ يعد يف هذه الحالة 

استثناء من األصل العام الذي يحظر إفشاء أرسار املهنة.

•رضاء صاحب الرس باإلفش��اء: يل��زم القانون األمني 

عىل الرس بالش��هادة يف ش��أن الوقائع التي علم بها عن 

طري��ق مهنت��ه، إذا طل��ب منه ذل��ك من أرسه��ا إليه، 

ومؤدى هذا االلتزام أن املرشع يجعل من رضاء صاحب 

الرس باإلفشاء، ألداء الش��هادة أمام القضاء، سبباً إلباحة 

اإلفش��اء، وهي إباح��ة مقيدة بالح��دود التي وردت يف 

النص القانون املقرر لها.

•مصلحة األمني عىل الرس أو غريه: قد تثبت املصلحة 

يف اإلفش��اء، ال لصاحب الرس نفس��ه، ولكن لشخص آخر 

تكون مصلحته يف إفشاء الرس أوىل بالرعاية من مصلحة 

صاحب ال��رس يف كتامنه، وهذا الش��خص قد يكون هو 

األم��ني عىل الرس أو غريه من األف��راد، فمصلحة الغري يف 

اإلفش��اء قد تك��ون أوىل بالرعاية م��ن مصلحة صاحب 

ال��رس، فيجوز لألمني عىل الرس أن يفش��يه تحقيقاً لتلك 

املصلحة، من ذلك مثالً مصلحة الش��خص الربيء املهدد 

بالحكم عليه بعقوبة عن جرمية مل يرتكبها، وإمنا ارتكبها 

من يلزم صاحب املهنة يف مواجهته بالكتامن. 

ع��ىل الرغم من ندرة حاالت املس��ؤولية الجنائية عن 

إفش��اء أرسار املهنة التي عرضت ع��ىل القضاء اإلمارايت، 

إال أن ذلك ال يعن��ي التقليل من أهمية ورضورة تدعيم 

الحامي��ة الجنائي��ة ألرسار األف��راد، ملا لها م��ن مصلحة 

للمجتم��ع يف الس��ري املنتظ��م للمهن الرضوري��ة، فتلك 

املامرس��ة تتطلب ثقة األفراد فيمن يزاولون هذه املهن، 

وال سبيل إىل توفري هذه الثقة إىل من اطمئنان الفرد إىل 

حفاظ صاحب املهنة عىل أرساره الخاصة•

يلزم القانون األمني 
على السر بالشهادة 
يف شأن الوقائع التي 

علم بها عن طريق 
مهنته، إذا طلب 

منه ذلك من أسرها 
إليه
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  تعريفات قانونية
وســــــــام اإلمـــــــــارات العسكــــــــري 

 الطبقة الرابعة

أوصافه: 

 متاث��ل أوص��اف الوس��ام من الطبق��ة الثالث��ة من حيث 

الشكل عدا أن قطر القرص الخارجي 23 مم وقطر القرص 

الداخيل 15 مم والوس��ام من الفض��ة ومطيل من الخلف 

بطبقة ذهبية اللون.

ش�ريط الوسام:

من القامش الحريري بعرض 34 مم وبطول 40 مم ويتدىل 

منه الوسام عند اللبس

شارة الوسام:

من نف��س ق��امش الرشيط بط��ول 34 م��م وبعرض 12  

مم ويتوس��ط الل��ون األحمر قرص دائ��ري بارز من نفس 

الخيوط.

أسباب املنح: 

مينح هذا الوس��ام ملن أدى خدمات أو قام بأعامل متميزة 

أثن��اء خدمته للدولة، كام مينح ملن يؤرس أو يفقد أثناء أو 

بسبب الخدمة يف القوات املسلحة.

الطبقة الرابعة: 

للضباط من رتبة نقيب فأدىن، وللمرشح وملن يعادلهم من 

املوظفني املدنيني..

قيمة املكافأة: 

مينح الوسام مقروناً مبكافأة قدرها 10.000 آالف دره��م .

 

تقليد الوسام:

يق��وم ق��ائد الوح����دة أو التشكيل بتقليد هذا الوسام .

أوسمة وميداليات

قانون امللكية الفكرية يف اإلمارات ج/7
اس��تعرضنا يف األعداد الس��ابقة القوانني التي صدرت 
وعرضه��ا وزي��ر اإلع��الم والثقافة يف ش��ؤون امللكية 
الفكرية للحفاظ عىل الحق��وق اإلبداعية للمواطنني 
يف الدس��تور، ع��ىل القانون االتحادي رقم )1( لس��نة 
1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء 
والقوان��ني املعدة ل��ه، وعىل القان��ون االتحادي رقم 
)15( لسنة 1980 يف ش��أن املطبوعات والنرش، وعىل 
القان��ون االتحادي رقم )40( لس��نة 1992 يف ش��أن 
حامية املصنفات الفكري��ة وحقوق املؤلف، ويف هذا 

العدد نستكمل تلك القوانني وهي كالتايل:
املادة 12

م��ع عدم اإلخالل بأحكام املادة ) 9( من هذا القانون 
يخض��ع نقل الحق��وق املالية في��ام يتعلق مبصنفات 
برامج الحاسب وتطبيقاته أو قواعد البيانات لرتخيص 
التعاق��د ال��وارد أو امللصق عىل الربنامج س��واء ظهر 
ع��ىل الدعامة الحاملة للربنام��ج أو ظهر عند تحميل 
أو تخزين الربنامج يف شاش��ة الحاسب ويكون مشرتي 
الربنامج أو مستخدمه ملزماً بالرشوط الواردة يف ذلك 

الرتخيص .

الرهن العقاري:  
إن الره��ن العقاري ك��ام عرفته امل��ادة 101 من قانون 
امللكية العقارية، عق��د يضع مبوجبه املدين عقاراً يف يد 
دائنه أو يف يد عدل ويخول الدائن حق حبس العقار إىل 
أن يدفُ��ع له دينه متاماً، وإذا مل يدف��ع الدين فله الحق 

مبالحقة نزع ملكية مدينه بالطرق القانونية.

إعداد: جميلة الكعبي

املادة 13
ال يرتت��ب عىل ت��رصف املؤلف بأي ص��ورة كانت يف 
النس��خة األصلية م��ن مصنفه نق��ل أي من حقوقه 

املالية عليه ما مل يتفق عىل غري ذلك .
وم��ع ذلك ال يج��وز بغري اتفاق مس��بق إل��زام من 
انتقل��ت إليه ملكية هذه النس��خة بأن ميكن املؤلف 

من نسخها أو نقلها أو عرضها .
املادة   14

يج��وز الحج��ز عىل الحق��وق املالي��ة للمؤلفني عىل 
مصنفاتهم املنش��ورة وال يجوز الحجز عىل املصنفات 
الت��ي ميوت صاحبه��ا قبل نرشها م��ا مل يثبت بصفة 

قاطعة أنه استهدف نرشها قبل وفاته .
املادة   15

يق��ع باطالً بطالن��اً مطلق��اً أي ت��رصف للمؤلف يف 
مجم��وع إنتاج��ه الفك��ري املس��تقبيل أو يف أثر من 

خمس مصنفات مستقبلية.

التأمني العقاري:
عرّف��ت امل��ادة 120 م��ن قان��ون امللكي��ة العقاري��ة ) 
الق��رار3339(، أن التأم��ني العقاري ه��و حق عيني عىل 
العقارات املخصصة لضامن القيام مبوجب، وهو بطبيعته 
غ��ري قاب��ل للتجزئ��ةن ويبق��ى بكامله ع��ىل العقارات 
املخصصة وعىل كل عقار منها وعىل كل قس��م من هذه 

العقارات ويتبعها يف أية يد تنتقل إليها هذه العقارات.

الرشط:
هو حدث مستقبل غري مؤكد الحدوث يتعلق عليه تولد 
املوجب أو س��قوطه ويك��ون له مفع��ول رجعي إال إذا 
تحّصل العكس من مش��يئة الفريقني أو ماهية املوجب، 
وإذا تعلق املوجب سمي رشط  إلغاء) املادة 81 موجبات 
وعقود(، ومثال رشط التعليق أن يلتزم شخص بهبة إبنه 
م��االً معيناً إذا تزوج من فالنة، أو إذا ولد له ولد، ومثال 
رشط إلغاء أن يهب ش��خص آخر ماالً معيناً عىل أن يعيد 

إليه هذا املال إذا رزق ولداً.

األجل:
هو حادث مستقبل مؤكد الحدوث، ومثال ذلك أن يلتزم 
شخص بدفع مبلغ من املال إىل شخص آخر بتاريخ معني، 
هذا التاريخ يش��كل أجل املوج��ب، وكذلك األمر عندما 
يتعهد مستأجر بإخالء املأجور الذي يشغله يف ملك الغري 

بتاريخ معني.

يتبع يف العدد القادم
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"وشــــم" النانوغرافيـــن على األسنــان لرصــــد البكترييـــا
 يساعد يف الكشف عن التلوث البكتريي واحلد من تفشي األمراض

يعت��ر التل��وث بالجراثي��م وامليكروب��ات الدقيق��ة 

كالبكترييا والفريوس��ات املس��ببة لألم��راض من بني 

املش��اكل الرئيس��ية الت��ي ت��ؤرق الكثري م��ن دول 

العامل، ويعد الكش��ف املبكر والرص��د الرسيع لهذه 

امليكروب��ات من األم��ور بالغة األهمي��ة ملنع تفيش 

األم��راض والحف��اظ عىل الصح��ة العام��ة، واقرتاح 

أس��اليب الرعاية والعالج املناس��بة، خاصة أن هذه 

الكائن��ات امليكروبية الدقيقة ق��د أصبحت يف مأمن 

وأكرث مقاومة لألدوية واملضادات الحيوية.

وي��رى الكثري من العل��اء أن مادة الغرافني وهي 

عبارة عن رقائق من الكربون س��مكها يعادل سمك 

ذرة واحدة تصنع من الغرافيت )ش��كل من أش��كال 

الكربون( املوجود يف الطبيعة وهي عىل هيئة أشكال 

سداس��ية مثل خلية النحل، أنها ستساعد يف كثري من 

التطبيقات الواعدة يف مجال علم املواد، ومنها إنتاج 

أجي��ال جديدة من األجه��زة اإللكرتونية، أكرث رسعة 

يف األداء وأرخ��ص س��عراً وأرق س��اكة وأكرث مرونة 

وقابلي��ة لالس��تخدام، مثل صناعة أش��باه املوصالت 

يف مج��ال املعالجات والرتانزس��تورات ويف االتصاالت 

والتصوير وتطوير أجهزة االستش��عار وتصنيع الخاليا 

الشمسية والكش��ف املوجي، وتتميز مادة الغرافني 

بعدة خصائص فري��دة منها الخصائ��ص الكهربائية 

واإللكرتوني��ة والش��فافية والتوصيل الجي��د للحرارة 

والكهرب��اء والق��درة الكب��رية عىل تبادل اإلش��ارات 

اإللكرتونية بطريقة أسهل.

وشم األسنان
ويف خطوة علمية مثرية واع��دة آلفاق الدمج ما بني 

تكنولوجي��ا النانو وامليكروبيولوجي��ا )علم الكائنات 

الحي��ة الدقيقة(، متك��ن فريق بحثي م��ن جامعتي 

برينس��تون وتافتس األمريكتني، من تطوير أس��لوب 

جدي��د فائق الحساس��ية يعمل كنظ��ام إنذار مبكر، 

للكش��ف عن البكترييا عىل مينا األس��نان ويف الفم، 

وذلك م��ن خ��الل مستش��عرات ال س��لكية نانوية 

تساعد مادة 
الغرافني يف كثري من 

التطبيقات الواعدة 
وتطوير أجهزة 

االستشعار وتصنيع 
اخلاليا الشمسية 
والكشف املوجي

دقيقة من الغرافني عىل األس��نان، عىل شكل "وشم"، 

ومطبوع��ة ع��ىل الحرير القاب��ل للذوب��ان يف املاء، 

وتحتوي عىل ببتيدات مضادة للميكروبات ولفائف 

من الدوائر الرنانة، حيث تقوم هذه املستش��عرات 

بنقل البيانات إىل جهاز استشعار خارجي، األمر الذي 

س��يفيد يف رصد البكترييا وصح��ة الفم مبكراً وإبالغ 

الطبي��ب التخاذ الالزم يف الوقت املناس��ب، وبالتايل 

القدرة عىل الكش��ف عن التل��وث البكتريي برسعة 

والحد من شدة وحاالت تفيش األمراض.

يقول "مانو مانوور" من قسم الهندسة امليكانيكية 

وعلوم الفض��اء بجامعة برينس��تون واملؤلف األول 

للدراس��ة: "لق��د قمن��ا بطباعة مستش��عرات )نانو 

الغراف��ني( عىل ركائز من أغش��ية رقيقة من الحرير 

القابل للذوبان يف املاء، وبعد ذلك يتم اتصال الغرافني 

 Interdigitated Electrodes بأقط��اب م��ن ن��وع

التي تحقق التصغري والتقارب يف أجهزة االستش��عار 

الحساس��ة للغاية، وهي منقوش��ة يف منط واحد مع 

هوايئ لفائف ال س��ليك، ثم يتم نقل الهيكل الهجني 

م��ن كل من الغرافني واألقط��اب والحرير، إىل املواد 

الحيوي��ة مثل مينا األس��نان أو األنس��جة"، ويضيف 

مانوور أن "األفالم الرقيق��ة من الحرير مبثابة منصة 

)س��قالة( مثالية )وشم مؤقت( لش��فافيتها البرصية 

ومتانته��ا امليكانيكي��ة والقابلي��ة للنق��ل أو التحول 

البيولوجي واملرونة والقابلية للتكيف".

ك��ا أض��اف مان��وور: "إن م��ا توصلن��ا إليه ما 

ه��و إال من��وذج أويل، مبثابة دليل ع��ىل مفهوم رصد 

موقع التل��وث امليكرويب، بواس��طة التفاعل املبارش 

بني مستش��عرات نانوية م��ن الغرافني مع مجموعة 

ركائز متنوعة تش��مل األنسجة البيولوجية، و تشمل 

التحديات املس��تقبلية مدى إمكانية تحسني أسايس 

انتقايئ لنظام الكش��ف والرصد بحي��ث يكون قادراً 

عىل التمييز بني أنواع مختلفة من البكترييا املس��ببة 

لألمراض"•
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أخبــار طبيـة

متكن فريق بحثي من املهندسيين األمريكييين بجامعة براون 
ميين ابتييكار طريقيية جديدة لقياس مسييتوى السييكر بالدم 
بواسييطة لعاب املريض، مبا يسهل من عملية الكشف الدوري 
عن مسييتواه بشييكل منتظم، وذلك بتصميم جهاز جديد ذو 
مستشييعرات بيولوجية دقيقيية لها القدرة عييى قياس تركيز 
الجلوكييوز داخييل اللعيياب املكافئ ملسييتوى السييكر بالدم،  
وتعتمييد فكرة هذه الطريقة عى اسييتخدام ما يعرف باسييم 
الرقاقة البيولوجية biochip للكشييف عن مسييتوى السييكر 
باللعاب، مبا ينهي حاجة املرىض للخضوع إىل عمليات سييحب 
عينات الدم املتكررة واملؤملة، ونجح املهندسييون األمريكيون 
يف تصميم الجهاز الجديد بطريقيية تجعل الرقاقة البيولوجية 
قادرة عى الكشييف عن مستوى السكر بلعاب املريض بنسبة 
تكافئ مسييتواه املوجود بالييدم، وخصوصاً أن تركيز الجلوكوز 
بالسائل اللعايب أقل 100 مرة تقريباً من نظريه يف الدم، ومتتاز 
هذه الطريقة بصالحيتها للكشييف عيين اإلصابة بالعديد من 

األمراض املختلفة.

"وشــــم" النانوغرافيـــن على األسنــان لرصــــد البكترييـــا
 يساعد يف الكشف عن التلوث البكتريي واحلد من تفشي األمراض

إعداد: حنان الذهب

الدهون النباتية تحد من مرض رسطان الربوستات

طريقة مبتكرة جديدة لقياس مستوى السكر 
باللعاب بدالً من الدم

التعديييل يف النظام الغييذايئ واسييتبدال الكربوهيدرات 
بالدهييون النباتييية يخفييض خطيير الوفيييات برسطييان 
الربوسييتات الذي ال ينتقل إىل أعضاء أخرى بالجسم، هذا 
ما كشييف عنه باحثون أمريكيون حيث عمد باحثون من 
جامعة كاليفورنيا يف سان فرانسيسكو إىل التدقيق مبسألة 
تنيياول الدهون عند رجال شييخصت إصابتهييم برسطان 
الربوستات لتحديد عالقة األمر بهذا املرض القاتل وغريها 

من أسباب الوفاة.
وتركز البحث عى 4577 رجالً شخصت إصابتهم برسطان 
الربوسييتات غري املنتقل بن عامييي 1986 و2010، وتبن 
أنه بعييد 8.4 سيينوات تييويف 315 رجالً بسييبب رسطان 
الربوسييتات من أصل 1064 حالة وفاة باإلجامل، واتضح 
من الدراسيية أن اسييتبدال 10 % من الوحدات املستمدة 
ميين الكربوهيدرات بدهييون نباتية خفييض خطر الوفاة 

بسبب رسطان الربوستات بحوايل 29 %.

طائرات بدون طيار إلنقاذ ضحايا النوبات القلبية
ابتكرت الرشكة األملانية "هاي��ت تيك" فكرة طائرات بدون 

طيار من نوع "أوكتوكوبرت" قادرة عىل التكيف مع الظروف 

املختلف��ة بإمكانها الطريان برسعة إىل م��كان الحالة الطبية 

الطارئة حاملة أجهزة ومعدات منقذة للحياة.

ووفق��اً للمبتكري��ن، ف��إن الطائرة مالمئة بش��كل مثايل 

الس��تخدامها يف املناط��ق النائي��ة واملناط��ق التي يصعب 

الوص��ول إليه��ا حيث ميك��ن أن يزيد أي تأخ��ري من فرص 

حدوث الوفاة.

وق��ال فريدري��ش نول��ه م��ن منظم��ة "ديفينتس" غري 

الربحي��ة الت��ي عملت جنب��اً إىل جنب م��ع "هايت تيك" 

لتطوي��ر هذه التكنولوجيا: "يتم إرس��ال مكاملة طوارئ عن 

طريق تطبيق هاتف محمول مصمم بطريقة خاصة ويقوم 

بإرس��ال إحداثيات املوقع، تقلع الطائرة بدون طيار تلقائياً 

وتحرض جهاز تنظيم رضبات القلب للمريض".

ومع ذلك، اعرتف نوله أن هناك العديد من املشاكل التي 

يتعني التغلب عليها قبل طرح هذه التكنولوجيا يف األسواق، 

الفضة جتعل املضادات احليوية "أكرث فعالية"

خلصت دراسة علمية أمريكية إىل أن إضافة عنرص الفضة 

إىل املضادات الحيوية يجعلها أكرث فعالية بنسبة ترتاوح ما 

بني 10 و1000 مرة يف مقاومة مسببات األمراض، كا ميكن 

أن يضعف مفعول الجراثيم املقاومة لألدوية، واستخدمت 

الفض��ة عىل مدى ق��رون بوصفها مادة مض��ادة للجراثيم 

لكن ال يعرف س��وى القليل بشأن طريقة عملها، وأظهرت 

التج��ارب التي أجريت عىل الفرئان أن معدن الفضة يعيق 

العملي��ات البيولوجي��ة للجراثيم، ما يس��مح للمضادات 

الحيوي��ة بالنفاذ إليها، حس��ب تقرير أعده فريق البحث، 

ويُذك��ر أن الجراثيم لها قدرة ع��ىل التكيف مع املضادات 

الحيوية وإيجاد الس��بل التي تتي��ح لها االلتفاف عىل آثار 

املضادات الحيوية.

وترى كبرية املس��ؤولني الصحيني يف إنجلرتا الروفيسورة 

"دام س��ايل" أن املضادات الحيوية تفقد مفعولها وتأثريها 

بوت��رية مث��رية للقلق وال ميكن عكس مس��ارها، وتس��اعد 

مادة الفضة يف مكافحة أحد أنواع الجراثيم املس��ؤولة عن 

التسبب يف األمراض التي يصعب عالجها يف العادة.

وترأس فريق البحث "غويس روبني مورونيز" من املعهد 

الطبي "هوارد هيوز" يف جامعة بوسطن، حيث قال إلحدى 

املج��الت العلمي��ة املتخصصة أنه ميكن اس��تخدام الفضة 

لزي��ادة فعالية املض��ادات الحيوية املوج��ودة يف التصدي 

ألح��د أن��واع الجراثيم وبالت��ايل تعزيز ترس��انة املضادات 

الحيوية بهدف مكافحة عدوى الجراثيم، وسرتكز الدراسات 

املستقبلية عىل اختبار الطريقة املثىل إلضافة مادة الفضة 

إىل املضادات الحيوية يف صورة حقن أو حبوب يستعملها 

املرىض.

ليس أقلها س��عرها الذي يبل��غ نحو 20 ألف يورو )267.00 

دوالر(.

ولدى النم��وذج األويل لتلك الطائرة ب��دون طيار مثانية 

أذرع دوارة و يبل��غ عرضه��ا مرتاً واح��داً تقريباً، وميكنها أن 

تقطع مس��افة 15 كيلومرتاً تقريب��اً. ويبلغ وزن الطائرة هي 

وجهاز تنظيم رضبات القل��ب نحو 4,7 كيلو جراماً، وميكن 

أن تصل رسعتها إىل 70 كيلومرتاً يف الساعة.
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معركة حطني 
االنتصــــار املبيــن والفـــوز املكيــــن  

إعداد: محمد سند النقبي
كان االنتص��ار عظيامً، والفوز كبرياً، ما أعظمها من موقعة، 

وما أقواه��ا من ملحم��ة، فيها انترص املس��لمون، وانهزم 

املبطلون، كان عاماً شاهداً عىل الفتح املبني، والنرص املكني، 

ففي ع��ام 583 للهج��رة، بتاريخ 25 ربي��ع الثاين، وقعت 

معرك��ة حطني، بني جيش صالح الدي��ن، وجند الصليبيني، 

والتي استعاد بعدها املسلمون بيت املقدس. 

القائ��د الف��ذ والفارس املغ��وار: هو الس��لطان الكِبري، 

ِر يُْوُس��ُف ابُْن  يِْن األيويب، أَبُو املُظَفَّ امللك النارص، َصالَُح الدِّ

يِْن أَيُّْوَب بِن َش��اِذي بِن َمْرَواَن بِن يَْعُقْوَب  األَِم��رْيِ نَْجِم الدِّ

، ثُمَّ التِّكِريِتيُّ املَْولِد ، قائد جيش املس��لمني، ولد  ِويِْنيُّ الدُّ

س��نة 532ه�، ترىب بعناية والده، ونشأ يف كنفه، فأخذ منه 

األخ��الق الفاضلة، وتعلم من��ه اآلداب العالية، وبزغ منذ 

صغ��ره، كان كثري االعت��امد عىل الله، عظي��م اإلنابة إليه، 

وله��ذا نرصه الله ج��ل وعال، فكان مهيباً، ش��جاعاً، حازماً، 

مجاهداً.

س��بب املعركة: ب��دأت فصول هذه املعرك��ة العظيمة، 

وامللحمة املبينة حني رأى صالح الدين وهو السلطان آنذاك 

أن اس��تقرار ملكه، واس��تتباب الوضع تح��ت أمره، وقوة 

جن��ده، من نعم الله عز وجل عليه، فأراد أن يش��كر ربه 

سبحانه عىل ما حباه من نعمه العظيمة، وآالئه الجسيمة، 

وأفضل أمٍر يش��كر به ربه هو نرصة املس��تضعفني، وتأييد 

إخوان��ه املضطهدين، فكان ذلك دافعاً له لقتال الصليبيني، 

وتحرير بيت املقدس وإرجاعه للمسلمني.

االجت��امع مع الجي��ش وتجهيزه: فجمع جيش��ه، وهيأ 

جنده، ووحد صفه، وكان ذلك يوم الجمعة، فسار بجيشه 

نحو العدو، ونزلوا عند طربية، وانتظروا نزول العدو، فلام 

رأى تأخره��م، وعل��م بتخوفهم، هاجم طربي��ة، وأخذها 

يف س��اعة من نهار، فلام رأى العدو ذل��ك، تحركوا للقتال، 

وتقدموا للحرب، فالتقى الجيش��ان عىل سطح جبل طربية 

الغريب، وحال بينهام الليل.

فلام أصب��ح الصباح، تصادم الطرفان، وتقاتل الفريقان، 

والتحم القتال، واش��تد األمر، وض��اق الخناق عىل العدو، 

وكأنه��م يُس��اقون إىل املوت وه��م ينظرون، وق��د أيقنوا 

بالويل والثبور، وأحست أنفسهم أنهم سيزورن القبور.

بداي��ة املعركة والقتال: ومل تزل الحرب قامئة، وامللحمة 

مس��تمرة، واملس��لمون يف تقدٍم وانتصار، والع��دو يف ُذلِّ 

وانكس��ار، فلام رأى أمريهم عالمات خسارته، وعلم بقرب 

نهايته، وىل هارباً، فبدأ جيش��ه يتزعزع، فأحاط املسلمون 

بجي��ش الكف��ر والطغي��ان، وهاجموهم م��ن كل جانب، 

وأطلقوا عليهم الس��هام، ورموهم بالنبل، فانهزمت منهم 

طائفة، فلم يبق املس��لمون منهم أحداً، واعتصمت طائفٌة 

منه��م بتل يقال له: تل "حطني"، وأش��علوا حولهم النريان، 

فلام طال عليهم األمد، اشتد بهم العطش، وضاقت عليهم 

األرض مبا رحبت، فبدؤوا يفكرون باالستسالم، وأخذوا برفع 

راية األستس��الم، فأرس املسلمون فرسانهم، وقتل من قاوم 

منه��م، وكان فيمن أرس بع��ض ملوكهم، فلم يبق منهم إال 

م��ن أرس، أما غريهم فقتلوا جميع��اً، وهكذا نرص الله عز 

وج��ل املؤمنني، وخذل املرشكني، فبع��د ذلك نصب صالح 

الدين خيمًة له، وجلس فيها، فش��كر الله سبحانه وتعاىل، 

وأثن��ى عىل ربه جل وعال، إذ هو وحده من نرصهم، وهو 

س��بحانه من أيدهم، وهو القائ��ل: "وكان حّقاً علينا نرص 

املؤمنني".

بعض الدروس املستفادة: 
إن م��ا قام به ص��الح الدين من تجهي��ز الجيوش، وإعداد 

العدة، ووضع خطة املعركة، كان سبباً يف االنتصار، ودافعاً 

لهزمي��ة العدو، فهكذا هو القائد الفذ يأيت بأس��باب النرص 

حتى يكون من املنترصين.

وكذلك فإن صدق التوكل عىل الله س��بحانه، واالعتامد 

عليه س��بب للنجاة والفالح، والتوفيق والنجاح، فام حصل 

للمسلمني هذا النرص املبني، إال بالتوكل عىل رب العاملني•

فتــاوي 
س. هل لصالة العيد أذاٌن وإقامة؟ 

ج. صالة العي��د ليس له��ا أذاٌن وال إقامة، كام ثبتت 

بذلك السنة، فعن جابر بن سمرة ريض الله عنه قال: 

صليت مع رس��ول الله صىل الله عليه وسلم العيدين 

غري م��رة، وال مرتني، بغ��ري أذاٍن وال إقامة، ومل يثبت 

أي أمٍر آخر ينادى به لص��الة العيد، وذلك ألن وقتها 

معلوم محدد، وهو إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد 

رمح، فلذلك ال يرشع النداء لصالة العيد، وإمنا يذهب 

املسلمون إىل املصىل قبل الصالة ألدائها يف وقتها.  

س. ما حكم التكبريات الزائدة يف 
صالة العيد؟

ج. حك��م التكبريات الزوائد أنها س��نة مؤكدة، إن أىت 

بها اإلنس��ان فله أجر، وإن مل يأت بها فال يشء عليه، 

لكن ينبغي أال يخل به��ا حتى تتميز صالة العيد عن 

غريها، وعند بعض الفقهاء أن عليه س��جود السهو يف 

حال تركها سهواً.

س. ما هو احلكم لو اتفق عيد 
وجمعة، هل جتب الصالتني معًا؟

ج. إذا ص��ادف يوم الجمعة يوم العي��د فإنه البد أن 

تقام صالة العيد، وكذلك ال بد أن تقام صالة الجمعة، 

كام كان النبي صىل الله عليه وسلم يفعل، ثم إن من 

حرض صالة العيد وكان يأتيها من مس��افة بعيدة فإنه 

يعفى عنه حضور صالة الجمعة، ولكن البد أن يصيل 

الظهر أربع ركعات، وأما من كان بالقرب من املساجد 

فال ب��د من حض��وره لص��الة الجمعة لكونه��ا فرضاً 

باالتفاق، فعن إياس الش��امي قال: ش��هدت معاوية 

بن أيب س��فيان وهو يسأل زيد بن أرقم: أشهدت مع 

رس��ول الله عيدين اجتمعا يف يوم؟ ق��ال: نعم، قال: 

فكيف صن��ع؟ قال: صىل العيد ثم رخص يف الجمعة، 

فقال: من شاء أن يصيل فليصل.

س. هل جتب صالة العيد على 
املسافر؟

ج. ال تج��ب صالة العيد عىل املس��افر، كام ال تجب 

صالة الجمعة عىل املس��افر، ولكن إذا كان املسافر يف 

بلٍد تقام فيه صالة العيد وكان يس��مع النداء فينبغي 

علي��ه أن يح��رض الصالة ليش��هد جامعة املس��لمني، 

ويتبادل التهاين معهم. 

 التوكل على اهلل 
سبحانه واالعتماد 
عليه سبب للنجاة 

والفالح
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قال تعاىل: "الَحجُّ أَشُهٌر معلوماٌت، فََمن فَرََض فيِهنَّ الَحجَّ فال رَفََث وال فُسوَق وال ِجداَل يف الَحجِّ وما تَْفَعلوا ِمْن خريٍ يَْعلَمُه الله، 
وتَزَوَّدوا فإنَّ خرَي الزَّاِد التَّقوى واتَّقوِن يا أُويل األلْباب". سورة البقرة: 197.

"الحج أش��هر معلومات":  فيها بيان ألش��هر الحج، التي يرشع للمسلم أن ينوي فيها الحج، وهي: شوال، وذو الَقعدة، وعرش 
من ذي الحجة.

"فَمن فَرَض فيهّن الحج": أي أوجب عىل نفسه الحج يف هذه األشهر، وذلك باإلحرام فيها.
"فال رَفَث": والرَّفَُث هو الجامع ومقدماته.

"وال فُسوق": واملقصود به: جميع املعايص، خاصًة الكبائر من الذنوب.
"وال جدال يف الحج": أي املخاصمة واملجادلة.

"وما تفعلوا من خريٍ يعلمُه الله": ملا نهاهم الله جل وعال عن القبائح فعالً وقوالً، بنيَّ أنه سبحانه يعلم أعامل الرِب واإلحسان، 
فيجازيهم عليها بأحسن الجزاء، ويف هذا حث من الله سبحانه لعباده عىل فعل الخريات، واإلكثار من الطاعات.

"وتزّودوا فإّن خرَي الزَّاد التقوى": أمرهم الله عز وجل بالتزود، وأخذ العدة والكفاية من الطعام والرشاب واللِّباس، وذلك أن 
جامعًة من الناس كانوا يحجون بال زاد، فأمرهم الله بالتزود، وبنّي سبحانه أن أعظم الزاد هو تقوى الله عز وجل، والتقوى هي 

أن تجعل بينك وبني عذاب الله وقاية، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه.
"واتقوِن يا أويل األلباب": أولوا األلباب هم أصحاب العقول، فمن متام العقل أن يكون املرء متقياً لله س��بحانه، يرجو ثوابه 

ويخاف عقابه.

 مصطلحـــات فقهيــــة
األضحية:

هي اسم ملا يُذبح من بهيمة األنعام، وهي اإلبل والبقر 

والغن��م، بنية التقرب إىل الله س��بحانه وتعاىل، وتكون 

يف أي��اٍم معينة، وهي يوم العي��د وأيام الترشيق، وهي: 

الحادي عرش والثاين عرش والثالث عرش من ذي الحجة، 

وبرشوط خاصة.

التمتع:
هو نسك األول من أنساك الحج، وهو أن يحرم بالعمرة 

يف أش��هر الحج، وهي ش��وال وذو القع��دة وعرش من 

ذي الحجة، ثم ينتهي منها بعد أداء الطواف والس��عي 

والتقصري فيتحلل، ث��م يحرم بالحج يف اليوم الثامن من 

ذي الحج��ة وه��و يف مكانه، فيقول: لبي��ك اللهم حجاً، 

ثم يس��تحب له الذهاب إىل من��ى وصالة كل الصلوات 

فيها قرصاً ال جمعاً ثم املبيت بها، إىل يوم التاس��ع وهو 

يوم عرفة، فيصيل الظهر والعرص جمعاً وقرصاً، ثم يبقى 

يف عرف��ة إىل أن تغرب الش��مس، ثم ينطلق إىل مزدلفة 

فيصيل فيها املغرب والعش��اء جمعاً وق��رصاً، ثم يبيت 

به��ا ويف اليوم العارش يرم��ي الجمرة ثم ينحر ثم يحلق 

ثم  يط��وف طواف اإلفاضة ويس��عى فبذلك يكون قد 

أحل من إحرمه، ثم يكمل مناس��كه وهي املبيت ليايل 

الترشيق ورمي الج��امر الثالث يف األيام الثالثة وطواف 

الوداع.

القران:
 وهو النس��ك الثاين من أنس��اك الحج، وه��و أن يُحرم 

الح��اج بالحج والعمرة معاً، فيق��ول: لبيك اللهم عمرة 

وحج��اً، أو لبيك حجاً وعمرة، ثم يطوف طواف القدوم 

ويس��عى، وينبغي عىل القارن أن يس��وق معه الهدي 

اقتداًء بالنبي صىل الله عليه وس��لم وإن مل يستطع فال 

ح��رج عليه ويفع��ل بعد يوم الرتوية م��ا يفعله املتمع 

أعاله.

اإلفراد:
وهو النس��ك الثالث من أنس��اك الح��ج، وهو أن يُحرم 

بالح��ج وحده، فيقول فيه  لبي��ك اللهم حجاًّ، ويطوف 

للق��دوم إذا وصل مكة وإن س��عى بعد طوافه للقدوم 

فال س��عي عليه ي��وم النحر ويبقى محرم��اً إىل أن يتم 

مناس��كه بالوقوف مبنى يوم الثامن وبعرفة يوم التاسع 

واملبيت مبزدلفة ليلة النح��ر ويرمي يوم النحر ويحلق 

أو يقرص واملف��رد ليس عليه هدي واجب وأما من أراد 

التط��وع باله��دي فهو جائز، ثم يط��وف لإلفاضة ويتم 

بقية املناسك.

آيــة وتفـسـيــر

هو ي��وم متتزج في��ه مش��اعر األلفة واملحب��ة واألخوة 

وتصفو القلوب والنفوس وتزول البغضاء واملش��احنات 

فيام بينهم، ما أجمله من يوم، وما أسعدها من لحظة.

فهو يوم العيد ينتظره الصغار قبل الكبار، ويس��تعد 

له الن��اس غاية االس��تعداد، يجهزون املوائ��د ويهيئون 

الطعام، ويتس��ابق األطفال فيه ليحصلوا عىل هديتهم، 

ويأخذوا عيديتهم.

فمن رحمة الله ع��ز وجل بعباده، وفضله عليهم أن 

جعل لهم يوماً يظهرون فيه الفرح والرسور، وهذا اليوم 

يأيت بعد أن ينتهي املسلمون من أداء عبادتني عظيمتني، 

وش��عريتني جليلتني، أال وهام صي��ام رمضان، وحج بيت 

الله الحرام، فيختم الله جل وعال لعباده هاتني العبادتني 

بهذين اليومني العظيمني: عيد الفطر وعيد األضحى.

الرشاد يف آداب األعياد 
آداب إســـالمـيــة..

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

ولهذا نجد الناس يتسابقون لرشاء مستلزمات العيد، 

وذلك ليتجملوا فيه، ويظهروا أثر نعمة الله عليهم، فإذا 

ج��اء يوم العيد خرج كل واحٍد منه��م إىل املصىل مكرباً 

مهلالً، ثم يش��هدون صالة العيد م��ع اإلمام، يصيل بهم 

ركعتني، يكرب يف األوىل سبع تكبريات، ويف الثانية خمساً، 

ث��م يخطب بهم ناصحاً مذكراً، ف��إذا ما انتهى الخطيب 

من خطبته ق��ام املصلون يهنئ بعضه��م بعضاً بالعيد، 

ويتبادلون التهاين والتربيكات بحلول هذا اليوم العظيم.

ثم يرجعون إىل بيوتهم ليعيشوا مع أهلهم فرحتهم، 

ويش��اركوا أوالده��م بهجته��م، ث��م يصل��وا أرحامهم، 

ويتفقدوا جريانهم، وكلُّ واحٍد منهم يش��كر ربه سبحانه 

عىل هذه املنة العظيم��ة، والنعمة الجليلة، وتقبل الله 

منا ومنكم صالح األعامل.
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أكتوبــــــر 1973 من الذاكرة

عدد 27 أكتوبر 1973

االفتتاحية: زايد وحرية الشعوب
الرئيس هواري بومدين - بوصفه رئيس��اً ملؤمتر دول عدم االنحياز – ألقى 

كلمة أعلن فيها أن س��مو الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، قد تربع مببلغ ثالثة ماليني دوالر من أجل الدول 

األفريقية التي ترضرت من الجفاف بس��بب ندرة األمطار، ونصف مليون 

دوالر لحركات التحرر األفريقية.

وقال الرئيس الجزائري: ليت الذين تحدثوا ساعات طويلة يقدمون عىل 

خطوات عملية مثل التي أقدم عليها سمو الشيخ زايد بن سلطان.

وال نس��وق هذه الواقعة ليك نش��يد بكرم س��مو الش��يخ زايد، وكرمه 

معروف ومش��هور، ولكنا نقف قليالً أمام كلم��ة الرئيس هواري بومدين، 

عندم��ا متنى عىل ال��دول األعضاء خطوات عملية كتل��ك التي أقدم عليها 

زايد، وكأنه يصيح..كفانا كالماً..والبد أن نحول الكلامت إىل واقع، حتى نرد 

عىل خصومنا، وأبواقهم تعيد وتكرر، إننا رصعى ش��عارات ذات ضجيج، ال 

تلبث أن تضيع يف الهواء.

وكان بيان الش��يخ زايد يف املؤمتر حيث وقال سموه: "أننا ندين التمييز 

العنرصي بكافة أنواعه وأش��كاله ونساند حركات التحرر يف العامل مساندة 

كاملة، وعىل األخص يف أفريقيا، ونحن عىل استعداد لبذل كل ما نستطيعه 

من مساعدات من أجل انتصار هذه الحركات.

وهذه الكلامت القليلة حددت سياس��ة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وأك��دت أن انضاممه��ا إىل األرسة الدولية، كان عالمة م��ن عالمات الخري 

لإلنس��انية، ألنها تؤمن بحرية اإلنس��ان يف أي مكان، وال تدخر وس��عاً يف 

مساعدته عىل تحقيق هذه الحرية.

يتواكب الخري مع زايد أينام حل، هذه الحقيقة تؤكدها رحلة 

سموه إىل قطر والبحرين والجزائر حيث التقى يف مباحثات 

مع أخويه س��مو الش��يخ خليف��ة بن حمد آل ثاين وس��مو 

الشيخ عيىس بن سلامن آل خليفة، وأسفرت هذه املباحثات 

ع��ن مرشوعات يف مجاالت االقتص��اد والثقافة واإلعالم. ويف 

الجزائر كان مقر س��مو الشيخ زايد بن سلطان قبلة لعظامء 

العامل الثالث، عامل عدم االنحياز تقديراً ملكانة سموه، وشكراً 

للدور الفعال الذي قام به خالل انعقاد املؤمتر.

سفينة حربية تصل الدولة
وصلت إىل ميناء زايد يف أبوظبي السفينة الحربية الربيطانية 

"إم يف تارباتنيس"، وذلك لع��رض املعدات الحربية الحديثة 

وقد قام س��مو الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د ويل العهد ورئيس 

مجلس الوزراء يرافقه العقيد الش��يخ فيصل القاسمي بزيارة 

للسفينة املذكورة حيث أديت لسموه التحية العسكرية.

ومن ناحية أخرى قام قائد الس��فينة بزيارة إىل سمو الشيخ 

خليف��ة يف مكتب��ه كام ق��ام بزي��ارة العقيد الش��يخ فيصل 

القاسمي وكيل وزارة الدفاع. 

اإعداد: حنــان الذهــب

خليفة بن زايد يفتتح مدرسة املشاةزايد يف قطر والبحرين والجزائر
افتتح س��مو الش��يخ خليفة ب��ن زاي��د ويل العهد ورئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع مدرس��ة املشاة التابعة لقوة 

دفاع أبوظبي يف معس��كر القاسمية يف الشارقة وذلك يوم 

الخميس املوافق 20 سبتمرب 1973.

وألتقى س��موه بالضباط املش��ركني بدورة ق��ادة الرسايا، 

وه��ي أوىل دورات هذا املعهد العس��كري الجديد، وقال 

لهم: إننا حريصون عىل أن نوفر لكم كل ما من ش��أنه أن 

يرفع من كفاءتكم ويرقى بكم إىل األداء األفضل واألحسن.

 صورة الغالف
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ذاكـــرة العدســـةأكتوبــــــر 1973

 زايد يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من مرشحي كلية زايد الثاين العسكرية يف أبريل 1982

 محمد بن راشد يدشن الفرقاطة االٕمارات بحضور محمد بن زايد يف عام 1998

 خليفة بن زايد يفتتح املستشفى العسكري الجديد يف يناير 1975

 فريق القوات املسلحة يرفع علم االٕمارات عىل قمة جبال الهياماليا يف عام 2010
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حممد بن راشــد آل مكتوم

درر الكالم...
ال يُكرم اخليل إال أصحاب 

اخلري، وال يطلب الفروسية 
إال أصحاب النفوس العالية.

الذيد تحتضنها البساتني

1. من القائل»النفط العريب ليس أغىل من الدم العريب«؟

2. ما هو ترتيب دولة اإلمارات بني الدول األكرث عطاًء عىل الساحة الدولية؟

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 )500( هي: 
 - السـؤال األول: احتضنت أبوظبي يف سبتمرب املايض الدورة »11« ملعرض أبوظبي الدويل 

للصيد والفروسية 2013.

 - السـؤال الثاين: أسس صالح الدين مدرستني يف الفسطاط هام 

املدرسة النارصية واملدرسة الكاملية .

 الفائزان:
1.يوسف خليل مبارك الرشقي.
2. مانع أحمد سامل املزروعي.

مسابقة العدد )501(

من بالدي

تبدو صورة املايض محفوفة بوقع الجامل وهي تحمل نســاًء وأطفاالً، يرافقهم 

ركب من الرجال يف قافلة شــدت رحالها هربــاً من حر الصيف القايس باتجاه 

واحــة الذيد العامرة ببســاتني النخيل، فالهواء معتدل الحــرارة وجاف، تنقيه 

الخرضة التي تزين املكان وتجعله مصيفاً للقادمني من ديب والخان والشــارقة 

والحرية والحمرية وعجامن.

الذيد القدمية هي منطقة البســاتني التي تعتمد عىل الفلج يف الري، وكانت 

"مقايــض" يقيض فيها النــاس صيفهم وليس فيها بيوت مبنية ســوى العريش 

وهــو البيت الصيفي الذي يبنى من ســعف النخيــل، وكانت املنطقة محاطة 

بالصحراء وال يوجد عمران ســوى بساتني الذيد القدمية التي شكلت واحة يأيت 

إليهــا الناس عىل الجامل من مناطق مختلفة يف اإلمارات، يقيمون فيها يف فرتة 

الصيف حيث موسم الرطب، الذي يتم جنيه بالتعاون بني السكان ويتم خزنه 

يف "الينز" وهو بناء له قفل يقوم عىل حراســته أشــخاص، حيث يجمع الناس 

متورهم ليخزنوهــا يف "الينز" ويغادرون الذيد مع حلول الشــتاء، وإىل جانب 

"الينــز" بني برج قديم يحتوي عىل غرفة صغــرية يف أعاله يصعد إليها بالحبل 

والغرض منه حراسه البساتني. 

وطعــام أهل الذيد كان يعتمــد عىل منتجات الطبيعــة، حيث يرتكز عىل 

الحليــب والتمــر و"الجامي" وهو نــوع محيل من الجــب األبيض،إضافة إىل 

منتجــات الفاكهة والخضار والحبــوب التي كانت تزرع إىل جانب النخيل مثل 

"الهمبه" و"اللومي" و"الســفرجل" و"الذرة"، أمــا اللحوم فتناولها قليل ألن يف 

األرض من الخري ما يكفي عنها، ويشــرتي الناس الســمك املجفف لبعد البحر 

عن املنطقة.

 والذيــد القدميــة التي كانت واحة ألبناء الســاحل تغــريت اليوم، فاملدينة 

الحديثة بنيت بعد االتحاد، وقد اتسعت بساتينها، وتوافرت فيها مرافق الحياة 

حيث تنترش عىل طول شــارعها الرئييس املحــالت التجارية املتنوعة والبنايات 

الحديثــة، وقد بدأت بانتاج محصول الفراولة منذ عام 1980 حيث أصبح هذا 

املحصول يصدر إىل بلدان مختلفة.

إعداد: أمل احلوسني

 : Choke points  نقاط االختناق
مصطلــح اســرتاتيجي وجغــرايف – ســيايس )geopolitical( يســتخدم يف 

الدبلوماســية البحرية ويشــري إىل املضائق الدولية التي ميكن ملن يســيطر 

عليها إعاقة مرور السفن الحربية أو التجارية.

مصطلحات عسكرية:
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باول فون هيندنربغ   

قائد عســكري وسيايس أملاين كان رئيس أملانيا 1934-1847

مــن 1925 وإىل 1934، وأحــد أعظــم القادة 

األملان، حارب يف الحرب النمســاوية الربوسية 

عــام 1866، و كذلــك يف الحــرب الفرنســية 

الربوســية 1871-1870،  وارتقى بعدها سلم 

الرتب العســكرية ليصل ملصــاف القادة عام 

1903، ثــم تقاعد عــام1911، ولكنها مل تكن 

ســوى البداية، فقد عنينّ بعد ثالث سنوات يف 

قيادة القوى األملانية يف رشق بروسيا، فسحق 

الــروس يف نرص كبري يف معركــة "تاننربغ"، ثم 

رفنّع لرتبة مشــري، وأصبح أشــهر قــادة أملانيا، 

تغلب يف الســنة التالية عىل الــروس ثانية يف 

بولندا، وعنينّ رئيساً للجيش بأكمله.

انتخب عام 1925 رئيساً ألملانيا "جمهورية 

فاميــار" التي كانت تتخبــط يف خضم البطالة 

وتوازنات املدفوعات واملشاكل األخرى،  وكان 

عليــه عام 1933 قبول أدولــف هتلر رفيقاً يف 

املستشــارية للدولة األملانية، واعتقد أنه بهذا 

يستطيع وضعه تحت إمرته، ولكنه كان مسناً 

للغاية، بعد وفاته عام 1934 استوىل هتلر عىل 

منصبه يف الرئاسة.

قادة من التاريخ....   

 همس القصيد

يقال: املدح ال يكتب بال برهان

وييت أرمي في عني الشمس برهاني

يقال: الطيب ما له هالزمن عنوان

وأقول: الطيب يا هذا نهياني

وإذا كان الشعر ما يبدي العرفان

قطعت أوراقي وكسرت قيفاني

أزهبها لشيخ يختصر أزمان

وأخطبها له وتهمس لي: إقراني

وقمت آماري بإسمه على األوطان

ولو كانت بالد العرب أوطاني

طريته في دجى ليل كسر فرسان

وطاريه املوقر واهلل أعشاني

طريت العز والناموس والصفطان

وال حسيت إال اسمه على لساني

هو محمد ابن زايد ابن سلطان

ولي عهد اإلمارة وزايد الثاني

هو الشهم الكرمي املعطي اإلنسان

هو الصدر الرحوب احلاضن أحزاني

هو الطود املهاب فأعني العدوان

هو السور املسجي بطابع انساني

نذر وقته لشعبه وال حشا ما خان

ولو عددت أفضاله تعداني

كأن أفعاله البيضا خطى ركبان

وتقصر عن مداها نظرة أعياني

ملكنا من كرم قلبه وقدره زان

وعلمنا بأن احلب مجاني

وصحنا: يا محمد واخملبى بان

نحن دونك سيوف فـوجه إخواني

عروس الشعر يت ع صهوة كحيالن 

تزف الشعر لعيون النهياني

مهرها: عزها السامي عن األثمان

وأبو خالد كفوها بقلبه احلاني

لفت برهان.. وهي أقوى من البرهان

وصاح الشعب: سرقتها من لساني

كلمات الشاعر:
علي بن فقاس

الطود املهاب ..

وطن يوؤمن باملناف�سة والقدرات .. فلنكن دائمًا مكان الرقم الواحد 

 alshaqsi44 15h@  Jamal Alshaqsi
يــا دارنا ال عــاش منهو يضدك.. وانتــي جبينك والنجوم املنيفه..ارقي ســام 

االمجاد ما يش يحدك النبض زايد واملحبه خليفه .

تغريــــــدات
MusabehBinAli@  مصبح بن عىل الكعبي

SR_Almheiri@  سالمه املهريي
ال تــرتدد يف الرجوع إىل الله وان كرثت ذنوبك! فالذي ســرتك وأنت تحت 

سقف املعصية لن يخذلك وأنت تحت جناح التوبة.

 uaeyah@  شيخة املسكري
يتوقف التاريخ لســريته احرتاماً.. وتحني عقارب الساعة ملواقفه ابتهاجاً.. 

زايد - رحمه الله- رجل بحجم الكون..

م انته من األرض انته روض ف الجنة ... لوهو نهارك سهام وليلك رطوبـــه

ذا موطن العــز مانلقى العذر منــه ... له يرخص الدم واألرواح موهوبه
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