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كلمة العدد

السـالم
املتأمل لَيجد فيها معاين الهدوء و الرحمة واألمن
َ
"السالم" :كلم ٌة تحمل الكث َري من املعاين وكلها خري ،وإن
ُعتب
والطأمنينة والتعايش والتعاون واليرس والرخاء ...وكلها معانٍ تُال ِمس الروح وتجعلها تسمو عن الصغائر ،وت َ
مرحل ًة عالي ًة من النضوج الفكري ،ال يصل إليها إال اإلنسان املتشبع واملُلِم بالتجارب يف هذه الحياة ،وهي ثقافة
يجب أن تسو َد بني الناس لتنعكس بشكل ايجايب عىل املجتمع ،ف َي ُع َّم االستقرار واألمان.
وال يتحقق ذلك إال مـن خـالل السـالم الداخـيل ،الذي هـو مطلـب رشعـي أمـر به الله ورسولـه ،قال تعاىل:
{يو َم ال ينفع مال وال بنون ،إال من أىت الل َه بقلب سليم} [سورة الشعراء ،]88-89 :وعندمـا ُس ِئل النبي ﷺ "أي
الناس أفضل؟ قـال" :كل مخموم القلب صدوق اللسان" ،قـالـوا :صدوق اللسان نعرفه ،فام مخموم القلب؟
قـال" :هو التقي النقي ،ال إثم فيه وال بغي وال غل وال حسد"[ ،صحيح ابن ماجـة) ،أي مبعنى رصيـح عىل
اإلنسان أن يجاهد نفسه وينظفها من األمراض الرشيرة التي تبدأ بتدمريه هو قبل غريه ،فمن ي ِعش بهذه
الناس ويحـرتق بغيظـه وحقـده ،وينطبـق ذلك أيضـاً عـىل املجتمعات التي تعـاين من
األمراض يظل يراقب َ
التفرقـة والتعصب ،فيسود فيها الفقر والجهل والدمار ويعاين شعبها من العقول املتحجرة التي تتغذى عىل
هذه األمراض النفسية.
النتائج كارثيةً ،سواء كانت عىل الصعيد
رص نزع ُة االنتقام وتتحك َم يف ترصفاتنا ،فتكون
ُ
من السهل جدا ً أن تنت َ
الفردي أو عىل الصعيد العاملي ،وأعتقد أن تاري َخ الحروب الزالت عالق ًة يف أذهان الكثري ،لكن من الصعب
القليل من يفه ُم هذه الحكم َة
َ
أن يسو َد صوتُ العقل والحوار واستنتاج الواقع الذي نعيشه ،ولألسف ،فإن
ويستوع ُبها.
والسـالم ال يعـني التنـازل عن الحقـوق ،بل هـو عملـية لالرتـقاء باملجتمـع العـاملـي وإلدارة الخـالفـات
بطريقة ب َـ َّناءة ،والتعـامـل فيام بيننا بأخـالق عـاليـة وقـيم إنسانيـة لفـض الـنزاعـات ووضـع الحلـول الـتي
تُرضـي الجمـيع ،مـن غـري حـروب ودمـار وخسائـر يف األرواح ،وبناء عـالقـات قائـمـة عىل التـعاون واملصالـح
املتبادلـة بني األطـراف ،وبناء مجتمعات متقدمة ومزدهرة تن َعم باألمن واالستقرار ،وهي غاية يسعى إليها
جميع البرش .ولألسف فهي حل ٌم عند البعض بعد أن خسـروا يف املاضـي ويف الحاضـر وسيستمرون يف خسارتهم
إن مل يستقبلـوا رسالـ َة السـالم ويدركـوا معانيـها.
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إعداد :نورة الجنيبي
نفسه" ،عبارة لطاملا رددها قراء التاريخ
"وكأمنا يعيد التاريخ َ
ٍ
حدث معارص أعاد بتفاصيله ذكرى أحداث ماضية،
لوصف
واملطلع عىل تاريخ كلية زايد الثاين العسكرية يجد من األحداث
ما يجسد هذه املقولة.
ففي  25نوفمرب  2012استقبلت الكلية زيار ًة تاريخية قام بها
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد أبوظبي،
نائب القائد األعىل للقوات املسلحة يف إطار احتفاالت الدولة
باليوم الوطني الـ ،41زيارة اختار فيها سموه رصحاً يحمل اسم
القائد املؤسس ،كام ارتبط تأسيسه بقيام اتحاد دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،تلك الزيارة التي عكست حرص القيادة يف
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الدولة عىل املتابعة واالهتامم بالكلية ،وأعادت إىل األذهان
ذكرى غالية ،فقبل ما يقارب األربعني عا ًما ويف بدايات التأسيس
استقبلت ُ
أول كلية عسكرية يف الدولة الزيار َة التفقدية األوىل
للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان-طيب الله ثراه -يف  23يناير
تأسيسها ميال َد
 ،1973الكلية التي أراد القائد "زايد" أن يواكب
ُ
اتحاد اإلمارات.
نعم ...هنا يف دولة اإلمارات يعيد التاريخ نفسه يف أبهى صوره
ليؤكد لنا أن قادت َنا اليوم عىل العهد باقون ،مخلصون ملا أحبه
كل الحرص عىل أن يكونوا دامئاً عىل ُخطى
"زايد" ،حريصون َّ
القائد املؤسس.
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رمــــــــــــوز وطــنــيــــــــــــــــة ...
دورات رعى حفل تخريجها املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان

دورة املرشحني 1/يف  10يناير ،1973دورة املرشحني 3/يف  23مارس
 ،1976دورة املرشحني 4/يف  6ديسمرب ،1977دورة املرشحني5/
يف  30مايو  ،1979دورة املرشحني 6/يف  27ابريل  ،1981دورة
املرشحني 7/يف  19ابريل  ،1982دورة املرشحني 8/يف  29مارس
 ،1983دورة املرشحني 12/يف  23ابريل  ،1987دورة املرشحني13/
ودورة الضباط الجامعيني 5/يف  21مارس  ،1988دورة املرشحني14/
ودورة الضباط الجامعيني 6/يف  2ابريل  ،1989دورة املرشحني15/
ودورة الضباط الجامعيني 7/يف  20مارس 1990

دورات رعى حفل تخريجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن
زايد آل نهيان

دورة املرشحني 2/يف  19أغسطس  ،1974دورة املرشحني 9/يف  1فرباير
 ،1984دورة املرشحني 10/يف  4فرباير  ،1985دورة املرشحني11/
يف  12فرباير  ،1986دورة املرشحني 18/يف  20ابريل  ،1994دورة
املرشحني 19/ودورة الضباط الجامعيني 11/يف  23ابريل  ،1995دورة
املرشحني 20/ودورة الضباط الجامعيني 12/يف  12مارس  ،1996دورة
املرشحني 21/يف  12مارس  ،1997دورة املرشحني 22/ودورة الضباط
الجامعيني 13/يف  12نوفمرب  ،1997دورة املرشحني 23/ودورة
الضباط الجامعيني 14/يف  11نوفمرب  ،1998دورة املرشحني 24/يف
 17نوفمرب  ،1999دورة املرشحني 25/يف  25مارس  ،2001تخريج
دورة املرشحني 26/يف  6فرباير  ،2002تخريج دورة املرشحني 27/يف
 3فرباير  ،2003تخريج دورة املرشحني 28/يف  7يناير 2004

دورات رعى حفل تخريجها املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ
مكتوم بن راشد آل مكتوم
دورة املرشحني 16/ودورة الضباط الجامعيني 8/يف  6مارس
1991
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 ...حتتفــــــي بخـــريجـــي الكليــــة

دورات رعى حفل تخريجها املغفور له بإذن الله تعاىل سمو
الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
دورة املرشحني 17/ودورة الضباط الجامعيني 9/يف  3مارس
 ،1992دورة الضباط الجامعيني 33/يف  17مايو  ،2016دورة
الضباط الجامعيني 34/يف  1مايو 2017

دورات رعى حفل تخريجها صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم
دورة الضباط الجامعيني 10/يف  15ديسمرب  ،1993تخريج
دورة املرشحني 33/يف  18فرباير ،2009دورة املرشحني34/
يف  13يناير  ،2010دورة املرشحني 35/يف  24نوفمرب ،2010
دورة املرشحني 36/يف  5ديسمرب  ،2011املرشحني 37/يف 28
يناير  ،2013دورة املرشحني 38/يف  29يناير  ،2014دورة
املرشحني 39/يف  28يناير  ،2015دورة املرشحني 40/يف 27
يناير  ،2016دورة املرشحني 41/يف  30يناير ،2017دورة
املرشحني 42/يف  22يناير  ،2018دورة املرشحني 43/يف 5
فرباير  ،2019دورة املرشحني 44/يف  5فرباير 2020

دورات رعى حفل تخريجها صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان
دورة املرشحني 29/يف  15ديسمرب  ،2004دورة املرشحني30/
يف  20ديسمرب  ،2005دورة املرشحني 31/يف  10يناير2007
دورة املرشحني 32/يف  9يناير2008
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وكيل وزارة الدفاع يشهد

تخريج دورة الضباط اجلامعيني الـ 37

شهد سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة الدفاع ،صباح يوم االثنني املوافق لـ ،2020 / 04 / 13 :االحتفال الذي أقامته كلية
زايد الثاين العسكرية ،مبناسبة تخريج دورة الضباط الجامعيني الـ  ،37مبقر الكلية يف مدينة "العني" ،وذلك بحضور عدد من
كبار ضباط القوات املسلحة.
بدأت فعاليات االحتفال بعزف السالم الوطني ثم تالوة آيات
عطرة من الذكر الحكيم ليبدأ بعد ذلك العرض العسكري ،ثم
ألقى العميد الركن عامر النيادي قائد كلية زايد الثاين العسكرية
كلم ًة بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل ،شاكرا ً سعادة
وكيل وزارة الدفاع حضوره ورعايته حفل التخريج.
وقال قائد الكلية" :نحتفل اليوم بتخريج دورة الضباط
الجامعيني الـ  ،37بعد أن اجتازوا مراحل التدريب املق ّررة
بنجاح وكفاءة عاليتني ،وأظهروا حامساً عالياً يف تحمل املسؤولية
واالستعداد لبذل الغايل والنفيس يف سبيل الدفاع عن الوطن
وأمنه واستقرارهُ ،متسلّحني باملعرفة العسكرية والتخصصية
التي تؤهلهم للقيام بواجباتهم كضباط ُمحرتفني يف مختلف
صنوف القوات املسلحة".
وأضاف" :إِنّها ملناسبة كرمية لرفع أسمى آيات الشكر والتقدير
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لقيادتنا الرشيدة عىل ما ت ُقدمه لنا من دعم كبري واهتامم بالغ
لتأهيل وتدريب أبناء القوات املسلحة ،معاهدين الله تعاىل
أن نكون عند حسن الظ ّن لتحقيق الغايات املنشودة من هذه
الدورات".
وأكد أن هؤالء الخريجني هم البذرة الطيبة التي نراهن عليها
نحو مستقبل مرشق لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،بعد
أن أنهوا دراستهم الجامعية يف تخصصات مختلفة من أفضل
الجامعات املحلية والعاملية ،والتحقوا بهذه الدورة لصقل
شخصياتهم وإكسابهم مهارات جديدة يف القيادة واالنضباط
والوعي العسكري ،حتى أصبح هاجسهم الكبري هو تحقيق
النرص يف شتى امليادين العلمية والعسكرية.
وتوجه العميد الركن عامر النيادي قائد كلية زايد الثاين العسكرية
يف هذه املناسبة بالشكر للقيادة العامة للقوات املسلحـة عىل

دعمها الالمـحـدود يف إنجاح هذه املهمـة التدريبية ،سائالً الله
عز وجل أن يحفـظ وطننا وقواتنـا املسلحة يف ظـل القيـادة
الرشيـدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
الدولة -حفظه الله -القائد األعىل للقوات املسلحة ،وبدعم
من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب -رعاه الله-
ومبتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.
وخاطب الخريجني قائالً :أبارك لكم هذا اإلنجاز ،وأوصيكم
أوالً بتقوى الله ،والسمع والطاعة ،ثم االستزادة من العلم
العسكري ،فهو فرض ومصري حياة أو موت ،مستلهمني -عىل
الدوام -الدروس والهمة العالية يف حب الوطن من تضحيات
إخوانكم الشهداء ،الذين سبقوكم بإحسان يف هذه املسرية
املباركة {فرحني مبا آتاهم الله من فضله ويَستَبْرشون بالذين
مل يلحقوا بهم من خلفهم أال خوف عليهم وال هم يحزنون}.
بعد ذلك أدى الخريجون القسم ،بأن يكونوا جنودا ً مخلصني
لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ورئيسها صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ،مطيعني
لجميع األوامر التي تصدر عن رؤسائهم يف الرب والجو والبحر،
يف كل الظروف واألوقات داخل البالد وخارجها ،حامني علم
اإلمارات واستقاللها وسيادة أراضيها ،محافظني عىل رشف
السالح.
ويف ختام الحفل كرم سعادة مطر سامل الظاهري وكيل وزارة
الدفاع املتفوقني األوائل وسلم الشهادات للخريجني ،ثم التقطت
الصور التذكارية لسعادته مع الخريجني.
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القــيادة يف األزمـــات
" الدواء والغذاء خط أحمر ،وال تشلون َه ّم أبدً ا " بهذه
الكلامت الواثقة من صاحب السمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان استطاعت اإلمارات -بفضل الله -التصدي
لجائحة فريوس "كورونا" ،وأضحت ً
مثال يُحت َذى يف القيادة
وقت الطوارئ واألزمات.
الناجحة َ
إعداد :عائشة الجنيبي
وقد واجهت مؤسسات العامل تحديًّا كب ًريا يف خضم معركتها ضد
فريوس "كورونا" ،حيث بدأ انتشار الفريوس يف أواخر عام 2019
مم دفع العالَ َم إىل
ليصل إىل ذروتِه يف منتصف سنة ّ ،2020
ِ
ِ
ِّ
والبحث
ناقوس الخط ِر وإعالن الحرب عىل الفريوس القاتل
دق
عن العالج وطرق الوقائية املناسبة لدحر هذا الخطر الداهم،
الذي تس ّبب يف اختالل جوانب الحياة االجتامعية واالقتصادية.
غري أنه بوجود القيادة الناجحة ،وباتّباع النهج الصحيح الذي
وضعته اإلمارات متت إعادة املوازين إىل نصابها.
أي مؤسسة -مهام كان نشاطها -تحتاج إىل
وهذا يُظهِر جل ًّيا أن ّ
لرتتقي وتزدهر .وكام أنه ميكن إثبات الحقائق
قيادة ناجحة
َ
العلمية بالرباهني والتجارب العملية ،فإن ذلك أيضً ا ممكن
ِ
املواقف
بالنسبة للقيادة ،حيث تتجىل القياد ُة الصحيح ُة يف
الحرج ِة وحسنِ اتخاذ القرار فيها .فالقياد ُة فن ومهارة يتم
تؤسس قياد ًة ناجح ًة
صقلها عرب خوض مختلف التجارب .وليك
َ
ٍ
صفات قيادي ًة أساسيةً ,منها
فإنك تحتاج إىل فريقٍ ميتلك أفراده
التحيل بحسن ال ُخلُق ،والتمتع بالذكاء العلمي واالجتامعي،
والقدرة عىل التنظيم والتخطيط وحسن اتخاذ القرار دون تردد.
ومن هذا املنطلق واقتدا ًء بقيادتنا الرشيدة اتخذت كلية
"زايد الثاين العسكرية" عىل عاتقها حامي َة منتسبيها من أي
خطر قد يتعرضون له بسبب فريوس "كورونا"؛ لذا تم إيقاف
جميع األنشطة والفعاليات للحد من انتشار الفريوس ،وتم
توفري جميع املستلزمات الصحية للوقاية منه ،مثل الكاممات
الطبية والقفازات ومطهرات اليد ،مع حث املنتسبني عىل
ارتدائها ،ورضورة التباعد االجتامعي ،وترك مسافة كافية عند
مخاطبة الفرد لآلخر ،كام تم توفري مغاسل لليدين عند كل مبنى
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وعند البوابة الرئيسية للكلية ،مع وضع امللصقات واملنشورات
التوعوية التي توضح الطريقة الصحيحة لغسل اليدين .وتم
توفري مقياس لدرجة الحرارة عند البوابة الرئيسية للكلية ،حيث
ُينع دخول أي شخص تصل درجة حرارته إىل .37.9°
ومل تقف قيادة الكلية عند هذه اإلجراءات املعتادة فحسب،
بل قامت بحمالت توعوية يف مختلف مرافق الكلية ،وعقد
املحارضات التثقيفية ملرشحي الكلية ،مع أخذ جميع االحتياطات
عند عقدها .وأخذًا بالحكمة القائلة" :درهم وقاية خري من
قنطار عالج" فقد تقرر -وبالتعاون مع سالح "الخدمة الطبية"
إجراء فحص طبي شامل لجميع مرتب الكلية ،وذلك لالطمئنانعىل صحة الجميع وتقليل خطر انتشار الفريوس فيام بينهم.
كام ارتأت قيادة الكلية رضور َة العمل مببدأ "التباعد االجتامعي"
يف محيط العمل ،حيث تم تقسي ُم فرق العمل يف الكلية إىل
مجموعتني منفصلتني ،تعمالن بالتناوب ،ت ُ َك ِّمل إحداها األخرى،
لكيال يترض َر س ُري العمل بسبب انتشار الجائحة.
وكذلك ،ومن أجل الحفاظ عىل صحة وسالمة مرشحي الكلية
واستمرار عجلة التعليم األكادميي ،تم تطبيق "الدراسة عن
بُعد" وعقد فصول دراسية خاصة؛ حيث يخاطب بها املعل ُم
األكادميي املرشحني عرب شاشة إلكرتونية كبرية ،وذلك لتجنب
ُّ
اختالطهم -قدر اإلمكان -مبن هم من خارج حدود الكلية.

مــحـــــــطات حـــــــــــــــاســــــــمـــــة ..

 2ديسمرب ،قيام اتحاد
دولــة اإلمــارات العـربية
املتحــدة

 6مــايــو ،صاحــب
السمو الشيخ خليفة
بن زايد يرفع علــم
الـقــوات املسلحــة
بعـد قــرار توحيدها

 25مــايــو ،الـــدور
األســـاســي لـــدولــة
اإلمــارات يف تشكــيل
منظــومــة مــجـلــس
التـــعاون الخـليجــي،
واستضافــة أول مؤمتـر
قمة للمجلس

1976

1981

1971
1972

 4مــايــو ،االفــتتاح
الرسمـي ألول كـليـة
عسكــريـة يف الدولة
كـليــة "زايــد الثانـي
العسكرية"
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1976

تـــأسـيس جـامـعـة
اإلمــارات العــربيـة
املتـحــدة
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1982

 3أكتوبر ،الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان،
يتفقد صف املتطوعني
مــن خــريجي الدفعة
األولــى إبــان حـــرب
الخلـيــج الثانية

1990
1989

يونيو ،تأسيس كلية
"خــليفة بــن زايــد
الجوية"

انطالق أوىل دورات
معرض الدفاع الدويل
"أيدكس" يف ابوظبي

1993
1992

إنشاء كلية "القيادة
واألركان املشرتكة"
انطالق معرض ديب
للطــريان يف دورتــه
األوىل

 ....فــــــي تــــــــاريــــــخ اإلمــــــــــــارات

 3نوفمرب ،صاحب السمو
الشيخ خليفـة بن زايــد
رئيــساً لدولة اإلمـــارات
العــربيــة املتحــدة خلفاً
للقائد املؤسس

 5يناير ،صاحب
السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم،
نائبًا لرئيس الدولة،
رئيسا ملجلس الوزراء
ً
حاكم إلمارة ديب
و ً

2006 2004
1999

 27نوفمرب ،إعـــالن
ا ستــضا فــة مــد ينـة
دبـي ملعرض إكسبو
الدويل يف دورته املقبلة

2013

2012

صدور القانون االتحادي
بشأن الخـدمـة الوطنية
واالحتياطية

2014
2018

 1أغسطـس ،تشغـيل
أول مفاعــل نــووي
عــريب سلــمي فــي
اإلمارات

2020
2019

2020

طموح زايد عانق الفضاء

إنـشاء "كـلية الدفـاع
الوطني"
تأسيس كـلية "راشـد
بن سعيد آل مكتوم
البحرية"

 29أكتوبر ،إطالق أول
قــمر صناعـي إمــارايت
للفضاء "خليفة سات"

 25سبتمــرب ،انطـالق
أول رائد فضاء إمارايت
ملحطة الفضاء الدولية

 20يوليو ،إرسال أول
مسبار عريب إسالمي
إىل كوكب املريخ
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استعداد اإلمارات للخمسني عامًا القادمة

و ّجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب ،رعاه الله ،وصاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد "أبوظبي" ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بتشكيل لجن َت ْي تتبعان
لـ"مجلس الوزراء" :لجنة لوضع الخطة التنموية الشاملة للخمسني عاماً املقبلة ،برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،
نائب رئيس "مجلس الوزراء" ،وزير "شؤون الرئاسة" ،ومعايل محمد عبد الله القرقاوي ،وزير "شؤون مجلس الوزراء واملستقبل"
نائباً له ،ولجنة أخرى لإلرشاف عىل فعاليات االحتفال بـ"اليوبيل الذهبي" لدولة اإلمارات برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد
آل نهيان ،وزير الخارجية والتعاون الدويل ،وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً له.
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لجنة الخطة التنموية

تشمل مهام اللجنة وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة
لدولة اإلمارات ،والعمل عىل تطوير منظومة العمل الحكومي
ليكو َن األرسع واألكرث مرونة وقدرة عىل التكيف مع متغريات
املستقبل ،وإرشاك جميع الفئات املجتمعية يف صياغة شكل
الحياة يف الدولة خالل الخمسني عاماً املقبلة إن شاء الله .كام
تشمل مهام اللجنة تطوير مشاريع اقتصادية استثنائية لتحقيق
قفزات نوعية يف االقتصاد الوطني ،إىل جانب ترسيخ القوة الناعمة
لإلمارات وتطوير املنظومة اإلعالمية ونقل قصة "اإلمارات"
الجديدة إىل العامل مبا يحقق عوائ َد اقتصادية واجتامعية لها،
ويحمي مكتسباتها ،ويعزز فرصها يف االقتصاد الجديد ،إضافة إىل
إعادة النظر يف منظومة التنسيق االتحادي واملحيل ووضع آليات
جديدة وأنظمة مختلفة لتحقيق التكامل يف القطاعات كافة.
ومن مهام اللجنة أيضاً تطوير القطاعات األساسية يف الدولة
وتجهيزها للمستقبل ،كالقطاع الصحي والتعليمي واإلسكاين
وقطاع النقل واألمن الغذايئ ،وغريها من القطاعات الحيوية،
عالو ًة عىل وضع تصور متكاملٍ للمجتمع اإلمارايت خالل الخمسني
عاماً املقبلة من النواحي الدميوغرافية واألرسية وهويته الثقافية
يف عامل رسيع التغريات.
وتضم املهام كذلك وضع منظومة جديدة لرتسيخ البصمة
العاملية لإلمارات ،وخاصة يف القطاعات اإلنسانية والبيئية وعمل
املنظامت الدولية ،وترسيخ منظومة القيم الحضارية يف األجيال
الجديدة مبا يهيئهم للخمسني عاماً املقبلة ،ولِام تحمله من
تحديات وطموحات عظيمة لإلمارات.

لجنة فعاليات اليوبيل الذهبي

سوف تعمل اللجنة عىل إدارة فعاليات االحتفال وإعداد خطة
شاملة لالحتفال بـ "اليوبيل الذهبي" لإلمارات يف  2021وتشكيل
فرق عمل لتنفيذ هذه الخطة ،إضافة إىل إرشاك جميع فئات
املجتمع يف التجهيز واملشاركة يف احتفاالت الدولة بهذا الحدث
املتميز ،إىل جانب وضع خطط لتعزيز األثر الدويل الحتفاالت

الدولة بيوبيلها الذهبي يف املحافل العاملية ،والعمل عىل إرشاك
القطاع الخاص يف هذه االحتفاالت مشارك ًة وتنفيذا ً مبا يُخرِجها
بشكل استثنايئ للعامل ،بحيث يؤرخ لهذه املرحلة التاريخية من
عمر دولة اإلمارات.
ومن مهام اللجنة أيضاً وضع خريطة ملخزون اإلنجازات يف دولة
"اإلمارات" منذ تأسيسها ،وحفظه لألجيال القادمة ،وإرشاك
سفارات الدولة يف جميع دول العامل يف التحضري واإلعداد والتنفيذ
الحتفاالت "اليوبيل الذهبي" مبا يعزز صورة "اإلمارات" العاملية،
ووضع آليات متكاملة لتنسيق فعاليات االحتفاالت عىل املستوى
االتحادي وعىل مستوى اإلمارات املحلية ،ووضع خطط إعالمية
محلية وعاملية لرسد مسرية "اإلمارات" يف الخمسني عاماً املاضية
وإرشاك وسائل اإلعالم اإلقليمية والعاملية يف ذلك.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -
وقد أعلن
ُ
رعاه الله  -أ َّن عا َم  2020سيكون عا َم االستعدا ِد للخمسني ،عام
ستستعد فيه دولتنا العزيزة ليوبيلها الذهبي "عام الخمسني"؛
خمسون عاماً عىل تأسيس "دولة االبتكار"" ،دولة التسامح"،
"دولة زايد".
جاء يف كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التأكيد عىل
أهمية تكاتف الجهود؛ فقال " :يف عام الخمسني سنكون يدا ً
واحد ًة لبناء إماراتنا ،عام االستعداد للخمسني يقتيض تضافر
كل الجهود املجتمعية لدفع عجلة التنمية واستدامتها ،وتحقيق
طموحاتنا وتطلعاتنا إىل مستقبل أفضل ،فالبعض قد يتساءل كيف
نجحت "اإلمارات" يف الوصول إىل هذا الحد من الرقي؟ وأجيب
أنا :بـ"تضافر الجهود"؛ فاإلمارات اعتم َدت  -منذ تأسيسها  -عىل
بناء مجتمع يتكاتف لتحقيق مصلحة الوطن ،وهذا ما أىت بثامره،
لنتبوأ املراك َز األوىل عاملياً يف مختلف املجاالت والقطاعات".
يف عام "االستعداد للخمسني" سنهيئ أجيالَنا ملرحلة ما بعد
النفط ،وهذا ما شدد عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد
آل نهيان ،قائالً" :يف الخمسني عاماً املقبلة ..نهيئ كل قطاعات
الدولة ملرحلة ما بعد النفط ،ونبني اقتصادا ً معرفياً حقيقياً
أساسه االبتكا ُر واإلبدا ُع والعلو ُم الحديثةُ".
ُ
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اإلمارات تستقبل صقورها اخمللصني

سحب قواتِها من "اليمن" ،وتستعد الستقبال وتكريم جنو ِدها العائدين من هذا البلد،
أمتّت دول ُة اإلمارات العربية املتحدة
َ
بعد مشاركتهم الفاعلة منذ  2015يف "التحالف العريب" ،الذي قادته اململكة العربية السعودية إلعادة الرشعية يف "اليمن"،
القائم يف "اليمن" ّ
يحث
الواقع
وقد أعلن معايل الدكتور أنور محمد قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية العا َم املايض أنّ "
َ
َ
عىل الدفع بدبلوماسية قوية ،ميكن لها امليض ُقدُ ماً نحو حل سيايس ،من أهم خصائصه الرباغامتية والسلمية واالستدامة ".

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
وقد و ّجه
ُ
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم ديب تحي ًة
ألبناء الوطن العائدين من أرض "الي َمن" ،وغرد عرب حسابه
الرسمي عىل "تويرت" قائالً " :تحية ألبناء الوطن العائدين من
أرض "اليَمن" ،شاركوا إخوانهم يف قوات التحالف مهمة إلعادة
األمل وترسيخ أمن املنطقة ...ساهموا يف أعامل إنسانية يف 22
محافظة ،استفادت منها ماليني األرس ،وساهموا يف بناء وتطوير
مشاريع تنموية ضخمة يف محافظات "الي َمن" ..أهالً بكم يف
أرض الوطن ..حامة االتحاد ".
كام أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ويل عهد
أبوظبي ،نائب القائد األعىل للقوات املسلحة أ ّن بالده ستبقى
"سندا ً وعوناً للشقيق يف صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".
وأضاف عرب حسابه الرسمي عىل "تويرت" " :تحية اعتزاز وفخر..
نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفي اليوم مبشاركتهم يف
املهمة الوطنية واإلنسانية ضمن "التحالف العريب" باليمن ..كام
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عهدناهم ،عرب تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخري وينرشون
األمل ..يد تحمي وأخرى تبني ،وبإذن الله باقون سندا ً وعوناً
للشقيق يف صيانة أمن منطقتنا واستقرارها".
قرقاش":الواقع القائم باليمن ّ
يحث عىل الدفع بدبلوماسية
قوية متيض ُقدُ ماً نحو حل سيايس"
وأضاف معايل الدكتور أنور محمد قرقاش حي َنها أ ّن األزم َة
اليمني َة تشكّل فرص ًة لجميع األطراف للبدء يف بناء نظام إقليمي
جديد ،يكون احرتا ُم السيادة الوطنية جزءا ً أساسياً يف صميمه؛
ما يعني إنهاء التدخالت أو التهديد بالتدخل يف شؤون الدول
األخرى.
العمل يف هذا االتجاه ،مؤكدا ً أ ّن
َ
وذكر أ ّن اإلمارات ستواصل
أولويات بالده يف "التحالف العريب" منذ إعادة انتشار قواتها من
"عدن" الصيف املايض ،هي االستمرار يف مواجهة التهديدات
اإلرهابية ،وحامية األمن البحري ،ومواصلة تقديم املساعدات
اإلنسانية.
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اإلمارات تعلن جناحها يف تشغيل أول مفاعل
للطاقة النووية السلمية يف العامل العربي
نجحت دولة اإلمارات العربية املتحدة يف تشغيل الوحدة األوىل من أول مفاعل نووي عريب ِسلمي ،وذلك يف اليوم األول من
أغسطس لعام  .2020وبدأت محطة "براكة للطاقة النووية" يف العمل بعد تأجيل متكرر لعدة سنوات للتثبت من إجراءات
السالمة املرتبطة مبرشوع الطاقة النووية ،والذي يشمل أربعة مفاعالت .وتسعى اإلمارات  -وهي دولة نفطية كبرية – من
خالل هذا املرشوع إىل تنويع مصادرها من الطاقة النظيفة وتعزيز موقعها كدولة مؤثرة عىل الساح َت ْي اإلقليمية والدولية.

ومتلك "اإلمارات" احتياطات كربى من النفط .وقامت أيضا
باستثامرات كربى يف تطوير مصادر بديلة من الطاقة ،منها
النووي السلمي بعد أيام
الربنامج
الطاقة الشمسية .وينطلق
ُّ
ُ
من إرسال مهمة استكشاف غري مسبوقة عربيًّا إىل مدار
املريخ ،سع ًيا لرتسيخ نفوذها اإلقليمي.
وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عىل
"تويرت" " :نعلن اليوم عن نجاح دولة اإلمارات يف تشغيل أول
مفاعل سلمي للطاقة النووية يف العامل العريب يف محطات
"براكة للطاقة النووية" بـ"أبوظبي" .وأكّد قائالً "نج َحت
ُ
فرق العمل يف تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات
شاملة وإمتام عملية التشغيل بنجاح".
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من جهته ،غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان ،ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلّحة
عىل "تويرت" قائال" :حققنا نقل ًة نوعي ًة يف قطاع الطاقة
اإلمارايت وخطوة مهمة عىل طريق استدامة التنمية ،بأيدي
كفاءاتنا الوطنية" .وش ّدد عىل أ ّن "املحطة األوىل من محطات
"براكة للطاقة النووية السلمية" تبدأ عملياتها التشغيلية
وفق أعىل معايري السالمة العاملية".

أول دولة عربية

ويعترب هذا أول إعالن من نوعه يف العامل العريب .وكانت
السعودية  -أكرب مص ّدر للنفط الخام يف العامل  -قد أعلنت

عن نيتها بناء  16مفاعال نوويا ،ولكن املرشوع مل يبدأ حتى
اآلن.
وأكد املندوب الدائم لدولة اإلمارات لدى الوكالة الدولية
للطاقة الذرية "حمد الكعبي" قائال" :بدأت عملية تشغيل
املفاعل األول يف محطة "براكة للطاقة النووية" بنجاح ،إنجاز
لدولة اإلمارات بهدف توفري مصدر جديد ونظيف للطاقة يف
دولة اإلمارات".
وبحسب "الكعبي" فإنه بتشغيل املفاعل "تصبح اإلماراتُ
الدول َة العربي َة األوىل التي تشغل مفاعالت طاقة نووية
والدولة  33عىل مستوى العامل" ،مضيفًا" :برنامج اإلمارات
هو أول برنامج جديد وناجح للطاقة النووية منذ أكرث من
ثالثة عقود عىل مستوى العامل" .وتقع محطة "براكة" غرب
"أبوظبي" .وقد توىل "كونسورسيوم" بقيادة "كيبكو" الكورية
بناءه يف اتفاق بلغت قيمته نحو  24،4مليار دوالر.
ويف  17فرباير ،أعلنت الهيئ ُة االتحادية للرقابة النووية يف
اإلمارات إصدا َر رخصة تشغيل للوحدة األوىل من محطة
"براكة للطاقة النووية" .وعند اكتامل تشغيله ،فإن مفاعالت
الطاقة األربعة ستؤدي إىل توفري نحو  25باملئة من احتياجات
اإلمارات من الكهرباء اآلمنة واملوثوقة والصديقة للبيئة ،كام
ستحد من انبعاث  21مليون طن من الغازات الكربونية
سنويا" ،بحسب مؤسسة "اإلمارات للطاقة النووية".
واإلمـارات واحـد ٌة مـن أكرب عشـر دول من ِتجـة للنفـط
الخـام هي أعضاء يف منظمة البلدان املصدرة للنفط (أوبك)،
ولكنها أنفقـت مليارات الدوالرات لتطوير مصادر طاقة
متجددة.
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جملس جودة احلياة الرقمية
يحمي جمتمع اإلمارات يف العامل الرقمي
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ،أن "اإلمارات" سباق ٌة إىل تعزيز
أكد
ُ
جودة الحياة الرقمية وترسيخ مجتمعٍ رقمي آمن وإيجايب ،يضمن ألطفالِ اإلمارات وشبابِها الوسائل الالزمة للتعامل مع
ِ
املتغريات ،وبناء قدرات املستقبل بصور ٍة آمن ٍة من خالل حاميتهم يف البيئة الرقمية التي تُ َعدُّ اليو َم املصد َر َ
للمعارف
األول
والعلوم ،بحيث تسهم هذه الحامي ُة يف تحص ِني األجيال للتعامل مع تحديات املستقبل ،وبناء فرص التطوير ،وإعداد نش ٍء
ِ
قاد ٍر عىل استيعاب العامل الرقمي ووسائل التواصل االجتامعي ،والتعامل معها بوعي ومسؤولية ،مبا يعزز مواطن َتهم اإليجابي َة.
وأضاف سم ُّو ُه أن مسري َة التميز اإلماراتية تواصل إنجازاتها
لتصبح اليو َم منوذجاً
ودعم قيادتها الحكيمة،
بفضل رؤي ِة
ِ
َ
مالمح املستقبلِ من خالل
متفردا ً يف املنطقة والعامل ،ترسم
َ
مبادر ٍ
ات ومشاري َع ريادي ٍة تقوم عىل استرشاف املستقبل،
وانطالقاً من مرتكز ٍ
ات علمي ٍة واضح ِة املعا ِمل ،مشريا ً إىل أن
جود َة الحياة الرقمية هي من أهم أسس تعزيز جودة الحياة
لإلنسان واملجتمع .وقد ظهرت صحة وصواب كالم سموه
فيام نعيشه اآلن  -ولِام يقرب من سنة كاملة  -من متغريات
فرضتها جائحة" كورونا " عىل كل األصعدة؛ حيث كان قرا ُر
حكيم ،ساهم يف التقليل من اإلصابة
الدراس ِة "عن بُعد" قرا ًرا ً
بهذا الفريوس القاتل.
جاء ذلك مبناسبة اعتامد مجلس الوزراء  -برئاسة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة،
رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب  -يف جلسته بتاريخ  6فرباير
تشكيل مجلس "جودة الحياة الرقمية" ،برئاسة
َ
- 2020
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ،وعضوية وزيرة
"الدولة للسعادة وجودة الحياة" ،مدير عام مكتب "رئاسة
مجلس الوزراء" عهود بنت خلفان الرومي ،نائباً لرئيس
املجلس ،وممثلني للجهات الحكومية االتحادية واملحلية
املعنية ومختلف فئات املجتمع.
من جهتها مث َنت "عهود الرومي" اعتام َد مجلس الوزراء
تشكيل املجلس ،مؤكد ًة حرص صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،عىل تعزيز جودة حياة اإلنسان الرقمية،
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مشري ًة إىل أن جود َة الحياة الرقمية جز ٌء ال يتجزأ من جودة
الحياة الشاملة التي تسعى حكومة دولة اإلمارات إىل
تحقيقها من خالل ترسيخ املواطنة الرقمية اإليجابية واآلمنة.
مجلس "جودة الحياة الرقمية" آلي ًة متكامل ًة لتعزيز
وميثل
ُ
املجتمعات الرقمية اإليجابية يف اإلمارات ،ومبادر ًة هادف ًة
لدعم فئات املجتمع كافة ،خاصة أولياء األمور واألرس ،لرفع
مستوى الوعي املجتمعي بتحدياتِه وسبل الوقاية منها،
ويسعى إىل تعزيز املواطنة اآلمنة والسلوكيات الرقمية
اإليجابية ،ضمن أربعة محاور رئيسة هي :القدرات الرقمية،
السلوك الرقمي ،العالقات والسالمة الرقمية ،واملحتوى
الرقمي.
املجلس يف محور "القدرات الرقمية" ،عىل نرش ثقافة
ويركز
ُ
الحياة الرقمية اإليجابية ،فيام يستهدف يف محور "السلوك
رش سلوكيات التعامل الهادف يف العامل الرقمي،
الرقمي" ن َ
كام يسعى من خالل محور "العالقات والسالمة الرقمية"،
إىل تطوير الترشيعات وال ُّنظُم التي تحمي املستخد َم من
تحديات العامل الرقمي ،أ ّما محور "املحتوى الرقمي" فشجع
عىل االستخدام السليم للعامل الرقمي وتعزيز املحتوى
اإليجايب ونرش املعلومات املفيدة والصحيحة.
املجلس يف مهامه عىل مواكب ِة املتغري ِ
ات ومتابعة
ويركز
ُ
املستجدات يف العامل الرقمي ،محلياً وعاملياً ،وأثرها يف عمل
الحكومات ،للتحرك بشكل استباقي لدعم وتنظيم الحياة
الرقمية.
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كلية زايد الثاين العسكرية

برنامج املهندسني :خطوة أكادميية متميزة املالمح
تختص بصناعة الرجال الذين يه ُّبون لل َّذ ْود عن الوطن ،ف ُت ِعدُّ هم إعدا ًدا
منذ ف ْجر النشأة األوىل ،وكلية "زايد الثاين العسكرية"
ُّ
استثنائ ًّيا؛ عىل املستويات النفسية ،والبدنية ،والعقلية؛ لتفوز  -يف نهاية املطاف  -ب ُح َمة األوطان ،و ُرعاة البالد.
إعداد :شعبة العلوم األكادميية
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وما أعظم أن تتضاف َر ُج ُهود القَادة ،واملسؤولني القامئني عىل
الكلية؛ من أجل تحقيق معادلة صعبة املنا ِل؛ حيث التطلُّع لبناء
ٍ
جيلٍ ٍ
فريد ،يجمع -يف آنٍ
واحد -بني شجاعة األبطال ،وعبقرية
العلامء ،جيلٍ من رجال العسكرية ،وال ِعلْم؛ ليتس َّنى لهم الدفا ُع
بالسالح ،واملعرفة م ًعا.
عن أوطانهم َّ
ٍ
أكادميي جديد ،اعتمدت كلية "زايد الثاين العسكرية"
ويف فتْ ٍح
ٍّ
امج
بالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة العريقة -بر َال ُعلُوم الهندسية التي ت ُسهم -بصور ٍة ف َّعالة -يف تنمية ال ُق ْدرة
عواصف التكنولوجيا التي ال تهدأ،
استيعاب املرشحني
عىل
َ
ِ
للحظات ِق َصارٍ ،وف ْه ِم آليات التطور ،وقراءةِ
ٍ
وال تتوقَّف ،ولو
العلوم الحديثة ،والتص ِّدي ألموا ِج املخ َرتعات ،يف عرص
مالم ِح
ِ
الروبوتات ،والذكاء االصطناعي ،وتعلُّم اآلالت!
ومن ث َّم فإن اكتساب الطالب للعلوم الهندسية سيسهم يف
قدرتهم عىل التطوير ،ويف توسيع رقع ِة النهضة اإلمارتية
املستدامةُ ،م َ ْب ِه ِن َني -يف ذلك -عىل أ َّن لكلية "زايد الثاين
ِ
قواعد ف ِّن القيادة .األمر الذي
حق الريادة؛ يف إرساء
العسكرية" َّ
يبش بإرشاقة جيلٍ واعٍُ ،م ِبدعٍ ،مبت ِكرٍ ،لديه ال ُق ْدر ُة عىل اتخا ِذ
ِّ
القرار املناسب ،يف اللحظة الحاسمة ،والتم ُّك ُن من إعادة تشكيل
مالم ِح املستقبل اإلمارايت؛ عند الحاجة.
وال َّ
امج الهندسي َة املم َّيز َة يف
شك أ َّن اعتامد الكلية تلك الرب َ
مالمحها ،واإليجابي َة يف تأثريها -ال َّ
تفتح -أما َم طالبِنا-
شك أنهاُ -
ابات البُ ُح ِ
ب َّو ِ
وث العلمية الهندسية ،عىل َم َصارِي ِعها ،فضالً عن
متكينهم من التجارِب العلمية والعملية ،ومواجهة التح ِّديات

املستقبلية ،وخلْق البدائل ،و وضْ ع أياديهم عىل طرائق ِّ
فك
الشَّ فرات الهندسية املعقَّدة ،وإيجاد الحلول املناسبة ،إذا
صادفتهم مشكل ٌة هنا ،أو معضل ٌة هناك.
ومـع تخريـج أول دفعـة متميـزة مـن املـرشحيـن املهندسيـن
يف احتفـال الكليـة بتخريـج دورة املرشحيـن 45 /فإننـا
متفائلـون بـأنه يف املستقبـل القـريـب -بـإذن الله -ستـكون
هنـاك شـراكـات تعليميـة ،مـع مختلِـف الجامعـات؛ مبـا
يحق ِّـق متطلَّبـات القـوات املسلَّحـة؛ عىل املستـويـات املحليـة،
والعامليـة.
عالو ًة عىل أن الكلية -كعادتها مع طالبها -مل تتوا َن -لحظةً -يف
كل ما تتطلَّبه
متهيد الطريق املنشودة ألبنائها الطالب؛ فرصدتْ َّ
هذه املبادر ُة الرائدة ،مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة؛ من
كل اإلمكانات ،والوسائلِ ،
مصادر التعلُّم والنجاح ،فوفَّرت لهم َّ
ِ
واالستعدادات؛ عىل املستويات الثالثة الرئيسة ،للعملية
التعليمية( :املعلِّم ،املنهج ،والبيئة التعليمية الصالحة)؛ غ َري
غافل ٍة عن مدى أهمي ِة تلك الضوابط الحازمة ،التي يجب أن
يتقلَّ َدها الطالب.
فهنيئًا لكلية زايد عىل نجاح هذه الخطوة الواسعة ،نحو ارتفاع
رصيد األمجاد يف خزانة الكلية .وذلك كام هي الحال ،عرب
تاريخها الحافل باإلنجازات.
أي غا ٍل؛ يف سبيل
وهنيئًا لطلبة الكلية بقيادة رشيدة ،مل تدخر َّ
االرتقاء بهم يف شتى املجاالت العلمية واملهنية متحلني بقيم
الوالء واالنتامء الوطني.
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احلرب البيولوجية
لقد تفن َن اإلنسانُ يف تطوير األسلحة واألدوات الدفاعية ،حيث استعان بها يف معظم الحروب التي خاضها عرب األزمنة ،لكن عىل
بعض األمراض املُعدية ميكنها أن تكونَ أكرثَ فتكاً باألعداء
الرغم من خطورتها وقوتها التدمريية ،إال أنه أدرك  -منذ ال ِقدم  -أن َ
من السيوف والرماح واملدافع ،ومن ضمنها حيوانات خطرة ،مثل األفاعي والعقارب والحرشات الناقلة لألمراض كالرباغيث.
إعداد :مريم الجنيبي

ما هي الحرب البيولوجية ؟

اثيم أو
قصد بالحرب البيولوجية االستخدا ُم املت َع َّم ُد للجر ِ
يُ َ
ِ
الفريوسات أو غريها من الكائنات الحية املس ِّببة لألمراض بهدف
إيذاء أو قتل البرش أو املاشية أو إتالف املحاصيل الزراعية.

تاريخ الحرب البيولوجية

يف الفرتة بني سنوات  400إىل  500قبل امليالد ُس ِّجلَت أقد ُم
ورجل قانونٍ من
حادث ٍة من هذا النوع ،وكان امل ُت َه ُم فيها شاع ًرا َ
"أثينا" يُدعى "سولون" ،حيث قام بتلويث املياه الواصلة إىل
مدينة "كرياه" بنبات "الزين" السام.
ُ
األفعال طريقَها إىل األدب الفاريس والروماين،
وقد عرفت تلك
إذ أننا نجد يف ثنايا املرسح ّيات واآلداب القدمية قصصاً عن
حيوانات نافق ٍة استُ ِ
ٍ
خد َمت لتلويث مصادر مياه العدو.
ويف القرن الرابع عرش ،حارص املغول إحدى مدن شبه جزيرة
"القرم" ،وألقوا بداخلها ُجثثًا مصاب ًة بالطاعون يك تفتك باألعداء
نياب ًة عن الجنود .وقد استسلم السكان بسبب ذلك ،لك َّن
الطاعون مل يستسلم وواصل انتشا َره يف أوروبا َ
ليفتك باملاليني،
غري ُم ٍ
تقيد بحدود الجغرافيا وال بأهداف من أطلقوه ،ثم يف
مالبس ملوث ًة بالجدري كهدايا
القرن الخامس عرش ق ّدم اإلسبان
َ
للسكان األصليني أثناء محاولة املستكشفني اإلسبان احتالل
أمريكا الجنوبية.
يف عام  ،1710حارص الروس القوات السويدية يف "إستونيا"،
وكان الحل الذي لجأ إليه الروس إلنهاء الحصار هو إرسال ٍ
جثث
مصاب ٍة بالطاعون إىل صفوف القوات السويديّة.
يقول مؤرخون إن الجيش األملاين  -أثناء الحرب العاملية األوىل-
استخد َم الجمر َة الخبيث َة والكولريا ،كام متت اإلشارة إىل فطريات
ِ
لتهديد األمن الغذايئ ألعداء أملانيا
القمح كسال ٍح تم تطويره
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النازية .كذلك قيل إن األملان نرشوا الطاعون يف روسيا ،وواجهت
أملانيا اتها ًما بإرسال قطعان من املاشية مصاب ًة بالح ّمى القالعية
إىل الواليات املتحدة األمريكية.
وخالل الحرب العاملية الثانية ،قامت القوات اليابانية بتشغيل
تجارب برشي ًة
منشأة رسية ألبحاث الحرب البيولوجية ،وأجرت
َ
عىل السجناء ،حيث ع ّرضوا أكرث من  3000ضحية للطاعون
والجمرة الخبيثة والزهري ،وتوفوا بسبب إصابتهم.
إىل جانب الجدري والجمرة الخبيثة والطاعون ،برزت أسام ُء
أخرى مثل سم "البوتولينوم" و"األفالتوكسني" .هذان األخريان
ارتبطا بالعراق عام  1985إبّان "عاصفة الصحراء" ،إذ تداولت
وسائل اإلعالم أخبارا ً عن تطوير العراق لسالحه البيولوجي
ُ
الخاص .الحقًا كشف العراق -يف ترصيحات رسمية – عن
وقنابل تحتوي عىل "البوتولينوم"
َ
لقذائف صاروخية
امتالكه
َ
مم يجعل عال َجه صعبًا.
عديم اللون والرائحة ّ
عند تلك النقطة تلقت القوى العظمى صفع ًة كالتي تلقتها من
أملانيا يف الحرب العاملية األوىل ،فعادت َ
لتدرك أ َّن اخرتا َع سالح
بيولوجي مل يعد حك ًرا عىل معاملها املتطورة .وأيضً ا أدركت
أنه مل يعد سال ًحا رسميًّا تتحكم به الدولة وحدها ،وأنه كأي
سال ٍح آخ َر باتت له ٌ
سوق سودا ُء غ ُري رسمي ٍة يُباع فيها .حينها
تحركت الدول الكربى لتجريم إنتاجها وتخزينها ،وتزام ًنا مع
ذلك تحركت جامعات متطرفة يف مختلف دول العامل لتحصل
عىل نصيبها من هذا السالح القوي.
أصيب 751
ففي شه َر ْي "سبتمرب" و"أكتوبر" من عام 1984
َ
شخصا عم ًدا بـ"الساملونيال" ،املس ِّبب للتسمم الغذايئ ،عندما قام
ً
أتباع طائفة "هجوان رشي راجنيش" بتلويث حانات ومطاعم
يف والية "أوريغون" ،ويف عام  ،1994حاولت طائفة يابانية من
تطلق الجمرة الخبيثة التي تم رشُّ ها يف
أتباع "أم شيرنيكيو" أن َ

الهواء من قمم املباين يف "طوكيو".
ِ
ِ
ويف عام  ،2001تم إرسال الجمرة الخبيثة عن طريق الربيد
ومكاتب حكومي ٍة أمريكي ٍة ،نتج عنها خمس
إعالم
َ
إىل
وسائل ٍ
َ
وفيات.

كيف يتم نرش الفريوسات يف الحرب البيولوجية ؟

يتم نرش تلك الفريوسات بطرق مختلفة؛ فمن املمكن نرشها
عرب الهواء كجزيئات دقيقة ،وميكن استخدامها أيضً ا عن طريق
تلويث إمدادات املياه والغذاء .كام يتم نرشها عن طريق حقن
الجلد بها؛ وهي طريقة ف ّعالة لالغتيال ،غري أنها ال تتسبب يف
خسائ َر برشي ٍة كبري ٍة.

كيف يتم الكشف عن األسلحة البيولوجية ؟

يف الوقت الذي ت ِ
ُحدثُ
القنابل دمارا ً ملحوظاً ،تعمل األسلح ُة
ُ
ٍ
لتؤدي دو َرها الكري َه يف إحداث الدمار
صمت
البيولوجي ُة يف
َ
دون أن يلحظَها أحد ،فالضحايا ال ينتبهون عادة إال والهجوم قد
شق طريقه إليهم ونال منهم.
ميكن العثور عىل األسلحة البيولوجية يف البيئة باستخدام أجهزة
الكشف املتقدمة ،بعد إجراء اختبارات محددة ،أو عن طريق
ٍ
تشخيص طبي ملرض ناتج عن أحد
الطبيب الذي ي َبلِّغ عن
العوامل البيولوجية ،وقد تكون الحيوانات أيضً ا ضحي ًة مبكرة.

طرق الدفاع ضد العدوى

يعترب التطعي ُم من أبرز حلو ٍل معضلة الدفاع ضد الحرب
املالبس واألقنع ُة الواقي ُة إجرا ًء دفاع ًّيا
البيولوجية ،كام تُ َؤ ِّم ُن
ُ
جي ًدا .وتضاف إىل ذلك مجموعة من اإلجراءات الوقائية؛ مثل

رفع مستوى اإلجراءات الصحية والنظافة ،والحجر الصحي
للمناطق املع َّرضة للعدوى ،وتطهري األشخاص واملناطق امللوثة.

االتفاقيات والربوتوكوالت بخصوص الحروب البيولوجية

أُدي َن استخدا ُم األسلحة الكيميائية والجرثومية عىل نطاقٍ
واسعٍ منذ نهاية الحرب العاملية األوىل ،ثم ُح ِظرت يف بروتوكول
"جنيف" لعام  ،1925ويف عام  1972حررت الجمعية العامة
نص اتفاقي ٍة جديد ٍة أثناء مؤمتر "لجنة نزع
لألمم املتحدة َّ
السالح" ،ثم اعتمدته الجمعية الحقًا ،وفُتح باب التوقيع عىل
االتفاقية يف "لندن" و"موسكو" و"واشنطن" يوم  10من أبريل/
نيسان  ،1972ودخلت حي َز التنفيذ يوم  26من مارس/آذار عام
 ،1975وهي ملزِم ٌة اآلن بالنسبة للغالبية العظمى من الدول.
لكن رغم ذلك يبدو أن البرشية ال تتعلم من أخطائها ،فلم ِ
ميض
ومصطلح "الحرب البيولوجية"
الشهر األول من عام  2020إال
ُ
يطفو عىل السطح مر ًة أخرى؛ حيث تفجر الحديث عنه بسبب
انتشار فريوس "كورونا" القاتل يف مدينة "ووهان" الصينية،
ورغم التأكيدات الرسمية عىل أن الفريوس انترش ألسبات
تتعلق بالعادات الغذائية الصينية الغريبة ،إال أ ّن هناك عد َة
قرائن تجعل من الرشعي أن نشكك يف تلك الرواية.
من تلك القرائنِ أ َّن "ووهان" الصيني َة موطن املخترب امل ُع َرتف
به رسميًا يف الصني واملعلَن عنه كمكانٍ للتعاملِ مع الفريوسات
رسي صيني لألسلحة البيولوجية.
القاتلة ،ومرتبط بربنامج ٍّ
مم ال شك فيه أنه من الصعب ضبط انتشار األسلحة
و ّ
البيولوجية نظ ًرا لسهولة تطويرها ،واحتامل استخدامها يف
النزاعات ،األمر الذي يفاقم املعضالت التي تواجه الجهو َد
املبذول َة لنزعها عىل الصعيد الدويل.
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مقاالت العدد

االستخدامات العسكرية للفضاء اخلارجي
تظهر أهمية استخدام الفضاء الخارجي من حيث أنها ذات طبيعة اسرتاتيجية وتجارية وعلمية ،وهي تدفع املجتمع الدويل
إىل االهتامم بهذا املجال وتطويره مبا يعزز التعاون الدويل .وال ميكن تحقيقه إال إذا تظافرت جهود كل الدول للمشاركة يف
النشاطات الفضائية من أجل استكشاف األرض والتنقيب عن ثرواتها بشكل أكرث كفاءة ودقة.
إعداد :عيىس الظاهري

مجاالت االستخدام العسكري

يتطلب استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي تحديد مفهوم
االستخدامات العسكرية لهذا املجال ،وذلك حتى ميك َن توضيح
السلم
طرق التعاون الدويل الواجب األخذ بها وتدعيمها لنرش ِّ
واألمن الدول َّي ْي .ومن هذه االستخدامات:
•األقامر الصناعية
قـد يكـون الفضـاء الخارجـي هـو آخـر مكـان نتوقـع أن
تتنافـس الجيـوش فيـه عىل املنـاطـق املتنـازع عليهـا،
َ
إال أن الفضـاء الخـارجـي مل يعـد فارغـاً ،ففـي محيطـه
تـدور حـوالـي  1300مـن األقمـار الصنـاعيـة النشطـة،
والتي تحيط بالكرة األرضية ،من أجل توفري االتصاالت يف
جميع أنحاء العامل ،وتحديد املواقع واملالحة ،و"التنبؤ"
باألحوال الجوية ،ومراقبة الكواكب بالنسبة للجيوش التي
تعتمد عىل ٍ
بعض من تلك األقامر الصناعية يف طرق الحرب
الحديثة ،حيث أصبح الفضاء مبنزلة التل املرتفع يف نهاية
الطريق.
•اختبار أسلحة فضائية هجومية
إن احتمـال نشـوب حــرب يف الفـضـاء ليـس جديـدا ً،
فبدافـع خوفهـا من األسلحـة النوويــة السوفيتيــة التي
تنطلق من مدار حول األرض بدأت الواليات املتحدة يف
اختبار أسلح ٍة مضادة لألقامر الصناعية ،حتى أنها اختربت
القنابل النووية يف الفضاء ،وهذا قبل حظر أسلحة الدمار
رص حاس ٌم
الشامل املدارية ،ذلك أن املراقب َة الفضائي َة عن ٌ
يف الحرب الباردة مع األقامر الفضائية التي أصبحت جز ًءا
من أنظمة اإلنذار املبكر املتطورة واملتأهبة لرصد انتشار
األسلحة النووية األرضية أو إطالقها خالل فرتة الحرب
الباردة.
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•االستخدام لغايات االستطالع (أقامر التجسس)
وقد تشمل هذه األقامر التايل:
•أقامر االستطالع بالتصوير ،وتشمل أقامر التفتيش
والبحث عن األهداف.
•أقامر اإلنذار املبكر.
•أقامر االستطالع اإللكرتوين.
•أقامر اكتشاف التفجريات النووية.
تعود فكرة استغالل األقامر الصناعية ،التي وضعت مرشوعاتها
خالل الخمسينيات للقيام مبهام االستطالع ،إىل حادث عام
 ،1960عندما متكن االتحاد السوفيتي من إسقاط طائرة
التجسس األمريكية ( ،)U-2حيث ترتب عىل هذا الحادث أ ْن
بدأ البحث عن بديل لهذا النوع من طائرات التجسس يكون
يف مأمن عن تأثري وسائل الدفاع الجوي الحديثة ،وخاصة
الصواريخ ،ورسعان ما ظهر البديل يف شكل األقامر الصناعية،
وتتلخص مهام استطالع (أقامر التجسس) فيام ييل:
•استطالع األهداف االسرتاتيجية واملنشآت الصناعية
العسكرية وقواعد إطالق الصواريخ العابرة للقارات.
•استطالع االنفجارات النووية ،مام يساعد عىل سباق
التسلح يف الفضاء الخارجي.
•مراقبة مدى التطور يف برامج الفضاء.
تظهر االستخدامات العسكرية لهذه األقامر يف االستطالع
والتصوير ومراقبة األهداف ،كام ت ُستَعمل يف إجراء البحوث
التي تحتاجها السلطات العسكرية ويف ربط إشارات التلفزيون
والرادار وإطالق وتوجيه الصواريخ والتحذير املبكر من الهجوم
عىل الدول بالصواريخ ،كام ميكن استعاملها لحمل رؤوس نووية.
ومن الصعوبة التمييز بني األقامر الصناعية التي تُستخ َدم ألغراض
الرصد الجوي وبني التي تُطلَق للتجسس وجمع املعلومات.

موقف الدول من عمليات االستطالع العسكري

لقد أصبح التجسس عن طريق األقامر الصناعية ومركبات
الفضاء من األنشطة اليومية ،مام جعل لها أهمي ًة خاصة عند
الحديث عن أوجه االستخدامات العسكرية للفضاء الخارجي،
والواقع أن أنشطة املراقبة من الفضاء -رغم عدم اعتبارها من
أعامل الحرب -تُعرب يف العالقات الدولية عن عدم الثقة وسوء
النية ،خاصة إذا ما متت هذه املراقبة دون موافقة الدولة
املستشعرة وعىل غري إرادتها.
ينظر الجانب الغريب إىل الجاسوسية عىل أنها ال تشكل جرمي ًة
من جرائم الحرب ،وعىل أنها ليست انتهاكًا للقانون الدويل،
ولكن أهم تحليل يف هذا املجال هو:
•إن أقامر االستشعار عن بُعد ال تعمل أثناء الحرب فقط
أو يف منطقة العمليات فحسب ،بل تعمل أيضاً يف أوقات
السلم.
ِّ
•إن أنشطـة هـذه األقمـار ال تجـري يف الخفـاء ،فهـي
تعمـل عـالنيـ ًة وبطريقـ ٍة مفتوحـ ٍة ،بـل إن البيـانـات
التي تجمعـها بعـض األقمـار تصبـح متاح ًة لعد ٍد كبريٍ من
الدول.
أي نوع من االنتهاك األريض للدول األخرى
•ليس هناك ُّ
نتيجة نشاط هذه األقامر ،وبالتايل تكون ضمن القانون
الدويل.

•مسبار األمل
جرى التخطيط والتنفيذ لهذا املرشوع عىل يد فريقٍ
يعتمد أفرا ُده عىل مهاراتهم واجتهادهم الكتساب جميع
املعارف ذات الصلة بعلوم استكشاف الفضاء وتطبيقها.
وتتجىل أهداف املهمة يف بناء موارد برشية إماراتية
عالية الكفاءة يف مجال تكنولوجيا الفضاء وتطوير املعرفة
واألبحاث العلمية ،وهذا يساعد يف تعزيز التنويع وتشجيع
االبتكار واالرتقاء مبكانة اإلمارات يف سباق الفضاء لتوسيع
نطاق الفائدة ،لكون هدف املرشوع هو استكشاف املريخ
بشكل أسايس ورسم صورة واضحة وشاملة حول مناخ
كوكب املريخ.

مرشوع دولة اإلمارات الستكشاف الفضاء

دخلـت دولـة االمـارات العربية املتحـدة بشكـل رسمـي
َ
السبـاق العاملي الستكشـاف الفضـاء الخارجـي ،وذلـك عــن
طريق مركز "محمد بن راشد للفضاء" ،حيث أصبحت واحد ًة
من بني عدة دول تطمح الستكشاف كوكب املريخ ،و متثل ذلك
فيام ييل:
•مشاركة دولة االمارات محطة الفضاء الدولية
إن مهمة ذهاب أول رائد فضاء إمارايت ،هزاع املنصوري إىل
محطة الفضاء الدولية تندرج ضمن برنامج (اإلمارات لرواد
الفضاء) ،الذي يرشف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء،
ويُ َعد َ
أول برنام ٍج متكاملٍ يف املنطقة العربية يعمل عىل
إعداد كوادر وطنية تشارك يف رحالت الفضاء للقيام مبهام
وأبحاث علمية مختلفة ،من أجل ابتكار الحلول للعديد من
التحديات ،والتي بدورها تساعد عىل تحسني حياة البرش
عىل سطح األرض ،حيث حققت اإلمارات الحلم بسواعد
الشباب هزاع املنصوري ،وسلطان النيادي.
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التقنيات احلديثة ودورها يف التدريب العسكري
يشكل التدريب العسكري -بكافة أنواعه وأشكاله ومستوياته -أحد مرتكزات الكفاءة القتالية للجيوش الحديثة عىل مختلف
صنوفها وأسلحتها الربية والبحرية والجوية والصاروخية .وقد برزت أهمية استخدام التقنيات الحديثة وتوظيف أدوارها
التدريبية يف جيوش الدول املتقدمة عىل الساحة العاملية بعد أن دخلت القوات املسلحة يف تطبيقات الثورة الصناعية
العسكرية من خالل استثامر التكنولوجيا املتقدمة وإنتاج أدوات ألعاب الحرب التدريبية.
إعداد :قسم املتحف واإلعالم

أهم التقنيات الحديثة

بعد استخدام أنظمة املحاكاة التشبيهية(  (�Simulation Sys
 )temsلدبابات القتال واملدفعية والطائرات والسفن الحربية
وأنظمة القيادة والسيطرة والتسديد وإطالق النريان وميادين
الجيوش يف
ُ
الرماية املستخدمة ألغراض التدريب ،دخلت
ِ
التقنيات الحديث ِة التي من شأنها أن ترف َع من مستويات
عرص
التدريب اإلفرادي واإلجاميل يف التشكيالت العسكرية الرئيسية
ليصبح تقريباً مبستوى العمليات القتالية الحقيقية.
واملساندة،
َ
ِ
التقنيات الحديث ِة :تقني ُة الواقعِ االفرتايض
من أهم تلك
( )VR:Virtual Realityالتي تنقل القائ َد والضاب َط وضاب َط
التقليدي ،إىل عا ٍمل آخ َر
التدريبي
والجندي من العا ِمل
الصف
ِّ
َّ
ِّ
الحلول املالمئ َة للمعاضلِ القتالي ِة والفنيةِ
َ
ايض خيا ٍّيل ي َؤ ِّمن
افرت ٍّ
أصحاب القرار والعاملني
والهندسي ِة واإلداري ِة التي تواجه
َ
التنفيذيني يف القوات املسلحة.
إىل جانب تقنية الواقع االفرتايض ،ظهرت تقني ٌة أخرى
عىل التوازي وبنفس االتجاه ،أُطلِ َق عليها اس ُم "الواقعِ
امل ُع ِّزز" ،)AR:Augmented Reality(:وهي تقني ٌة جديد ٌة
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تفاصيل
َ
قل َبت موازي َن الحيا ِة الواقعي ِة بقدرتها عىل إضاف ِة
عديد ٍة -غاي ًة يف الدق ِة ِ
والح َرفي ِة -إىل عامل القتال العسكري
االفرتايض.
تقنية الواقع االفرتايض ( :)Virtual Realityميكن تعريف الواقع
الحاسوب بطريق ٍة مجسم ٍة
االفرتايض بأنه عاملٌ إلكرتو ٌّين يصنعه
ُ
ثالثي ِة األبعا ِد ،بحيث ُيكن ملسؤويل التدريب العسكري أن
يحركوا فيه جنو َدهم وأسلحتَهم القتالية يف ميدان املعركة
ٍ
حركات بطولي ٍة عديد ٍة مبساعدة بعض
التدريبي من خالل
األجهزة التقنية املستخدمة ،من أهم تلك األجهزة خوذ ُة الرأس
املخصصة للرؤية الليلية باألشعة تحت الحمراء واالتصاالت
بكافة أنواعها ،والنظارات والسامعات وقفازات خاصة تُ َكِّن
ملس األشيا َء عن بُ ٍ
املقاتل من ِ
الوهمي
عد يف العا ِمل امليدا ِّين
َ
ِّ
ايض (.)VR
االفرت ِّ
تقنية الواقع امل ُع ِّزز ( :)Augmented Realityوهو عبار ٌة
عن تقني ٍة حديث ٍة تشبه -إىل ٍ
حد كبري -تقني َة الواقع االفرتايض،
جوهري بارزٍ ،وهو أن امل ِ
ٍ
ُستخد َم يتمكن من
اختالف
لك ْن مع
ٍّ
الحقيقي بعرض ال ُبع َديْن:
رؤي ِة مشاه َد وهمي ٍة يف محيطه
ِّ

الثاين والثالث ( ،)3D / 2Dحيث تندمج املشاه ُد مع الواقعِ
ِ
نتج ما يُع َرف بالواقع املعزز (.)AV
الحقيقي
للمستخدم لتُ َ
ِّ

أهم االستخدامات التدريبية العسكرية

التدريب عىل القتال الربي
ِ
بتدريب الجنو ِد يف القواتِ
ِ
التقنيات الحديثة
ِ
ت ُعنى تطبيقاتُ
ِ
املواقف القتالي ِة يف البيئات الخطرة،
الربي ِة عىل التك ُّي ِف مع
حيث يتوجب عليهم تعلم كيفية الترصف بطريقة مناسبة،
دون تعرضهم لخطر املوت أو اإلصابات الخطرية.
التدريب عىل القتال البحري
ت ُستخدم تطبيقات التقنيات الحديثة يف تدريب جنود األسلحة
البحرية عىل قيادة السفن واستخدام األسلحة كالصواريخ
والطوربيد ،وكذلك عمليات املالحة البحرية ومواجهة أية
مخاطر محتملة بأقل خسائر ممكنة يف البحر.
التدريب عىل القتال الجوي
يستخدم الطيارون واملالحون الجويون يف الطائرات -بنو َع ْيها
ثابتة الجناح والعمودية -تطبيقات التقنيات الحديثة للتدرب
عىل الطريان القتايل بنو َعيْه (جو  -جو) و (جو  -أرض) ،مع
إدخال عنرص الخطر دون التسبب بأية أرضار مادية للمتدربني.
التدريب عىل الدفاع الجوي
الجوي (أرض  -جو) تطبيقات
تستخدم بطارياتُ الدفا ِع
ِّ
التقنيات الحديثة بهدف التدريب عىل تدمري الطائرات
امل ُعادية قبل وصولها إىل املناطق والنقاط الحيوية يف ظل
ظروف التشويش والحرب اإللكرتونية من ِق َبل العدو.
تدريب املظليني
يستخدم املظليون تطبيقات التقنيات الحديثة للهبوط
باملظالت يف ظروف طقس غري مثالية ،وطبيعة طبوغرافية
صعبة دون خسائر جسيمة يف األرواح.
التدريب الطبي امليداين
يستخدم األطبا ُء واملمرضون تطبيقات التقنيات الحديثة
لتنفيذ املهام الطبية يف بيئات القتال الخطرة.
الخالصة
ِ
التدريبات
تشمل تطبيقات التقنيات الحديثة الكث َري من
العسكري ِة التي ال تقف عند ح ٍّد معنيٍ ،إذ يتميز التدريب
العسكري بتقنيتَ ْي "الواقع االفرتايض" و"الواقع املعزز" بأنهام
آمنتان وأقل تكلفة من التدريب التقليدي ،فضالً عن أن
محاكاتهام التشبيهية لظروف القتال واملتطلبات العسكرية يف
الحرب تكاد تتطابق مع ظروف الحرب الحقيقية.
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احلـــرب الـنفســيــة
تتعرض الدول إىل حروب نفسية ِمن ِق َبل أعدائها مستخدم ًة وسائل اإلعالم كافة ،وبجميع أنواع األسلحة ،من دعاية كاذبة أو
شائعة مغرضة ،أو ضغط اقتصادي أو تخويف وإرهاب ،أو عمليات غسيل الدماغ ...والقصد متزيق شمل الدولة وإضعافها
وضامن تبعيتها لها يف كل األمور السياسية أو االقتصادية أو الفكرية.
إعداد :املولودي املريب
وعليه فنحن يف أ َم ِّس الحاج ِة إىل فهم طبيعة الحرب النفسية
ومعرفة أساليبها وأسلحتها يك نستطيع بإذن الله تفويت أهداف
العدو وإحباط مخططاته وشن حرب نفسية مضادة لرد كيده
يف نحره.
حرب
إن
الحرب النفسي َة من أخطر أنواع الحروب ،وهي ٌ
َ
غايتها تغيري السلوك ،وميدانها هو الشخصية ،ولذا تستخدم
عل َم النفس بصفة عامة و عل َم النفس العسكري بصفة خاصة
لتحقيق النرص.

تعريف الحرب النفسية

الحرب نوعان:
•حرب تقليدية باألسلحة.
•حرب ال تستخدم األسلحة ،مثل الحروب السياسية
واالقتصادية والنفسية ،كام يف الحديث الصحيح" :جاهدوا
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املرشكني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" ،كام يف صحيح
الجامع.
ومن التعريفات للحرب النفسية" :استخدام أية وسيلة بقصد
التأثري عىل الروح املعنوية وعىل سلوك أية جامعة لغرض
عسكري معني" .ومن أسامئها املتعددة :الحرب الباردة ،حرب
األفكار ،حرب األعصاب ،والتسميم السيايس ...إلخ.
وحتى نعرف معنى الحرب النفسية ال بد أن نتطرق ل ِعل َميْني
أساسني ،وهام علم النفس االجتامعي وعلم النفس العسكري.
أما علم النفس االجتامعي فهو القاعدة النظرية والتطبيقية
للحرب النفسية ،وهو" :العلم الذي يدرس سلوك الفرد كام
يشكل من خالل املواقف االجتامعية املختلفة".
وأما علم النفس العسكـري ،فهو أحـد الفروع التطبيقية لعلـم
النفـس االجتـامعـي ،وقـد أُ ِ
نشئ أثنـاء وبعـد الحـرب العـامليـة
الـثانيـة ،وتستفـيد منه الـدول التـجاريـة يف الحـرب النفسية

بشكـل علمـي مـدروس.
ال تستخدم الحرب النفسية املدافع واألسلحة املادية املختلفة،
وإمنا تحارب بأسلحة أشد وأفتك ،سالح الدعاية والشائعة
الحرب النفسي َة موجود ٌة
وغسيل الدماغ وهي أشد رضاوة .إن
َ
فعل ًّيا منذ فجر التاريخ وبصور مختلفة ،وأشكال متعددة.

من أشكال الحرب النفسية قدميًا

قبل اإلسالم
 1 .1قصة موىس عليه السالم مع فرعون
الدعاية والكذب واملكر والسخرية والتمويه ،قال تعاىل:
{فاستخف قومه فأطاعوه} [الزخرف { ،]54 -أم أنا خري
من هذا الذي هو مهني وال يكاد يُبني} [الزخرف ،]52 -
{وقال املأل من قوم فرعون أتذَر موىس وقو َمه ليفسدوا يف
األرض ويَ َذ َرك وآلهتك}[ ،األعراف .]127 -
 2 .2قصة يوسف عليه السالم
الظهور مبظهر الربيء إلبعاد التهمة{ :وجاؤوا أباهم عشا ًء
يبكون} [يوسف  .]16 -إلصاق التهمة الباطلة باآلخرين:
{قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ً إال أن يُس َجن أو
عذاب أليم} [يوسف .]25 -
3 .3قــصـة (الراهـب والغـالم) التي رواهـا مسلم يف
صحيحـه ،يف بـاب (قـصـة أصحـاب األخـدود والسـاحـر
والـراهـب والغـالم) .وإن استشهاد الغالم يف نهاية القصة،
وباألسلوب الذي اختاره هـو ،إنـام هو أسلـوب إعالمـي
ودعايئ عظيـم ،ومثال ساطع عىل صدق دعوته ،بحيث
قتل
أزال الحرية من قلــوب النـاس ،إذ مل يستطـع امللِـك َ

ٍ
محاوالت كثري ٍة سابقـ ٍة إال حني نطق "باسم الله
الغـالم يف
تفعل
لست بقاتيل حتى َ
رب الغالم"،إذ قال للملك" :إنك َ
ٍ
صعيد
الناس يف
ما آمرك به" ،قال" :ما هو؟" قال" :تجمع َ
ٍ
سهم من كنانتي ،ثم
واحد ،وتصلبني عىل جذع ،ثم خذ ً
ضع السه َم يف كبد القوس ،ثم قل" :باسم الله رب الغالم"،
فعلت ذلك قتلتَني" .وحني فعل ُ
امللك
ثم ارمني ،فإنك إذا
َ
الناس جمي ًعا
ذلك وقتل الغال َم بعدما نطق بالتوحيد ،قال ُ
بصوت ٍ
ٍ
الغالم حيا ًة
واحد":آم ّنا برب الغالم" فكان استشها ُد ِ
ِ
للناس جمي ًعا.
يف عهد اإلسالم
ومن أنواع الحرب النفسية التي تعرض لها الرسول ﷺ من
التكذيب والسخري ُة واالستهزا ُء واإلغرا ُء
املرشكني واملنافقني:
ُ
ِ
واإلرهاب والتشه ُري يف العهد
والتخويف
باملا ِل والجا ِه وامل ُلك
ُ
ُ
امليك واملدين ،من ذلك ما قالته "أم جميل" ،زوجة "أيب لهب":
" ُم َذ َّمام عصينا ،وأم َره أبَ ْينا ،ودي َنه قلَ ْينا" ،أي تركنا .ومن ذلك
نعت "أمية بن خلف" َ
رسول الله ﷺ باألبرت ،أي الذي
أيضا ُ
ليس له ولد ،حني مات اب ُنه إبراهيم.
ومن أشكال الحرب النفسية ،املقاطعة االقتصادية واالجتامعية
حني تعاقد "بنو هاشم" و"بنو عبد املطلب" عىل أالّ ينكحوا
إليهم ،وال يُن ِكحوهم ،وال يبيعوهم ،وال يبتاعون منهم ،وكتبوا
ذلك يف صحيفة وعلقوها يف جوف الكعبة ،ومن ذلك (حديث
اإلفك) الذي خلّده القرآ ُن يف سورة "النور" ،حني اتَّهم املنافقون
أ َّم املؤمنني "عائشة" ريض الله عنها يف عرضها ،وأضف إىل ذلك
تكذيب قصة اإلرساء واملعراج ،وغريها كثري.
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مكتبة كلية زايد الثاين العسكرية

رافد أساسي للعملية التعليمية بالكلية
تأسيسها سنة  .1977وقد مرت
وأقدم املكتبات األكادميية يف الدولة ،حيث تم
أهم
ِ
تُ َعد مكتب ُة كلية زايد الثاين العسكرية إحدى ِّ
ُ
ِ
للتصنيف والفهرس ِة
افق وأنظم ٍة إلكرتوني ٍة عاملي ٍة
بعد ِة مر َ
احل سابق ٍة قبل أن نراها يف شكلها الحايل املتطور ،حيث تم توفري مر َ
ُ
إدخال التقني ِة يف جمي ِع النواحي ،كام تم تزويدها بأجهزة "كمبيوتر" حديثة مرتبطة بإنرتنت
بالتعاونِ مع "جامعة اإلمارات" وتم
فائق الرسعة بتقنية األلياف الضوئية " ،"elifeوذلك لتسهيل عملية البحث والتعلم ملستخدمي املكتبة ،كام تم استبعاد الكتب
القدمية وتزويد املكتبة مبواضيع متنوعة جديدة منها العسكرية كذلك ،وهي حاليا تحتوي عىل  16ألف عنوان من املراجع واملصادر
يف مختلف العلوم ،وباللغ َت ْي العربية واإلنجليزية.
إعداد :جميلة العامري
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دور املكتبة

ِ
الروافد األساسي ِة للعملي ِة التعليمي ِة يف الكلي ِة،
ُعتب املكتب ُة من
ت َ
ذلك أنها ساهمت يف تعليم وصقل مهارات املرشحني البحثية
وتوسيع ثقافاتهم األكادميية والخاصة يف الوقت نفسه ،فيتعلم
ِ
العلمي ،سواء كان ذلك من خالل
البحث
أسس
الطالب فيها َ
ُ
ِّ
خدمة اإلنرتنت أو من خالل الكتب املتوفرة يف املكتبة.

أهداف املكتبة

تسهيل عملي ِة البحث العلمي للمرشح.
• ُ
•تنوي ُع مصاد ِر املعلومات امل ُتاحة للباحثني.
حب القراءة لدى املرشحني.
• ُ
غرس ِّ
•إنشا ُء عملي ِة تواصلٍ بني املكتبة ومرتب الكلية.

مرافق املكتبة

تنقسم املكتبة إىل عدة قاعات ،منها:
ِ
مستخد ٍم ،وفيها
•قاعة املطالعة والكتب ،والتي تتسع ألربعني
الكتب ما بني املراجع والكتب العامة املتنوعة،
تصنيف
تم
ُ
ِ
قسم خاص بكتب دولة اإلمارات العربية
وتم كذلك تعي ُني ٍ
املتحدة.
كل
•قاعة اإلنرتنت والبحث ،يوجد فيها  27جهاز كمبيوترُّ ،
ِ
للمستخدم
جها ٍز مز َّود بصفحة "الفهرس اآليل" والتي تسمح
بعملية البحث عن عناوين املكتبة املتوفرة فيها.
•قاعة املحارضات ،التي تعترب من القاعات املهمة ،حيث تتسع
لعدد  108مستخدم ،وتُوظَّف لعقد الندوات واملحارضات
ٍ
ٍ
مرتبط
حديث
املصغرة بالكلية ،وهي مزود ٌة بجها ِز كمبيوت ٍر
بلوحة عرض كبرية.

تزويد املكتبة

يتم تزويد املكتبة عن طريق الرشاء من معارض الكتب الدولية
و ُدور النرش ومراكز البحوث املتخصصة ،وعن طريق الهيئات
واملؤسسات العلمية واإلهداءات.
ولتزويـد املكتبـة بأحـدث اإلصـدارات يتم يف الربع األول من
كل عام الرشاء من خالل "معرض أبوظبي الدويل للكتاب"
ويف الربع األخري من العام نفسه من "معرض الشارقة الدويل
للكتاب".
وقد تم تزوي ُد املكتب ِة يف السنوات املاضية ،وتحدي ًدا من عام
 2010إىل  2018بأكرث من  13،064عنوانًا مختلفًا ،تشمل عدد
 5540عنوانا من "معرض أبوظبي الدويل" و  7524عنوانا من
"معرض الشارقة الدويل" ،باإلضافة إىل العناوين التي تم إدخالها

يف نظام املكتبة عن طريق التبادل واإلهداءات من مختلف
الهيئات واملؤسسات العلمية.

نظام املكتبة اإللكرتوين

تم اعتامد تصنيف مكتبة "الكونجرس" يف مكتبة الكلية ،والذي
األمثل للمكتبات األكادميية ،نظ ًرا لدقته يف تحديد
التصنيف َ
يُ َعد
َ
ِ
بأحدث
املوضوعات وسهولة التنظيم والبحث .واملكتب ُة مزود ٌة
الربامج اإللكرتونية إلدارة مصادرها ،مثل برنامج "السمفوين
اإللكرتوين".

خدمات ومهام املكتبة

•الخدمات املرجعية واإلرشادية :رشوط اإلعارة ،كيفية
استخدام املراجع ،إرشاد الطالب إىل كيفية البحث و استخدام
املكتبة.
•اإلعارة الداخلية :الفئات املرصح لها باالستعارة هي مرتب
الكلية الضباط ،ضباط الصف ،األفراد واملدنيني .ويُس َمح
ِ
مستخد ٍم باستعار ِة عد ٍد من الكتب لفرت ٍة محدد ٍة ،قابل ٍة
لكل
للتجديد.

تكنولوجيا املعلومات

•استخدام شبكة املعلومات الدولية (االنرتنت) ،وصفحة
الفهرس اآليل للبحث عن أي مصدر معلومات من املصادر
املوجودة ضمن مجموعة املكتبة ويف أي مدخل ،واملتمثل يف
العنوان أو املوضوع أو املؤلف.
•التصوير :التصوير العادي للكتب والوثائق وغريها من املواد
املعلوماتية.
ِ
املستخـد ُم طبـاع َة بحـوثـِه مــن أجهـزة
•الطباعة :يستطيـع
الحاسوب يف املكتبة.
•اإلحاطة الجارية:
•"وصل حديثاً"
•"عرض أغلفة الكتب الجديدة"
•"الرد عىل االستفسارات"

أنواع األنشطة يف املكتبة

•إعداد برامج تعريفية عن كيفية استخدام املكتبة.
•لوحة "كتاب األسبوع".
•محارضات وندوات تثقيفية متنوعة.
•أنشطة التعلم الذايت.
• ُو َرش عمل حول "قراءة يف كتاب مختار".
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عام االستعداد لليوبيل الذهبي لكلية زايــد الثــــــــــــــــــــــــ

1972

 3مايو ،صــاحـب السمــو الشيــخ
خليفــة بن زايــد آل نهــيان يرعى
االفتتاح الرسمي للكلية
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1973
 25يناير ،الزيارة التفقدية األوىل
للمغفور له -بإذن الله تعاىل -الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان للكلية

1973

 10أبريل ،الكلية ت ُ َخ ِّرج َ
أول دور ٍة
تعقدها من دورات املرشحني

2021

2018

2014

2012

تخريج دورة املرشحني :45
أول دورة يط ّبق عىل إحدى
رساياها برنامج "بكالوريوس
املهندسني"

الكــلـية تتـعــاون مـــع
جامعة اإلمــارات العربية
املتحدة يف تطبيق برنامج
"بكالوريوس املهندسني"

حصــول الكـــلية عــىل
االعتامد املؤسيس

 22نوفمــرب ،صاحـب السمـو
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
خالل زيارته التفقدية للكلية

كلية زايد الثاني العسكرية

ـــــــاين العسكرية احتفال مبحطات واستشراق إلجنازات

1982

 15أغسطس ،الكلية تستقبل ألول مرة
مرشحني من خارج الدولة ،بدفعة من
مرشحي دول مجلس التعاون الخليجي،
وذلك يف دورة املرشحني9/

1982

الكلية تعقد َ
أول دور ٍة للضباط
التأهيل
ُ
الجامعيني ،حيث أوكِ َل للكلي ِة
العسكري ألصحاب الشهادات العلمية
ُّ
من خريجي الجامعات ،وذلك للخدمة
يف القوات املسلحة

1998

 22يوليو ،تَ َو ّل أحد خريجي الكلية
ألول مـرة ملنصب قيادة الكـــلية،
اللواء الركن (م) معضد الخيييل

2012

2010

2005

 21فــربايــر ،سمــو الشيخ
هـــزاع بن زايــد آل نهـيان
يـــرعــى حفـــل مــــرور
 40عـــامـــًا عـلـى تأسيس
الكــليــة

 11يوليو ،حصــول الكــلية عىل
االعتــامد األكـــاديـمي لربنامـــج
"البكالوريوس" يف العلوم العسكرية
واإلدارة املتخصصة وتم تطبيقه
ألول مرة عىل دورة املرشحني37/

ت َـ َو ّل أول رئــيس أركــان
للقـــوات املسلحـــة من
خريجي الكــلية ،معـــايل
الفريق الركن حمد محمد
ثــاين الرميثي

2002

 6فرباير ،الكلية تحتفل مبرور
 30عاماً عىل تأسيسها ،حيث
تم تكريم الدفعة األوىل من
خريجي الكلية
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مؤشرات ضبط الوزن

إنّ نسبة الدهون يف الجسم هي إجاميل وزن الدهون مقسو ًما عىل إجاميل الوزن ،أي دهون الجسم والتي تحتوي عىل دهون
الجسم األساسية والدهون املخزنة فيه ،وتُ َعد الدهون األساسية يف الجسم رضورية لبقاء الشخص عىل قيد الحياة ولبقاء عملية
التكاثر.
إعداد :شعبة التدريب األسايس
يؤدي الرتاكم املفرط للدهون إىل زيادة الوزن والسمنة ،مش ِّكالً
خط ًرا وقلقًا كب َرييْن عىل الصحة العامة ،فهو يؤدي إىل السكتة
الدماغية واضطرابات النوم ومشاكل يف التنفس ..إلخ ،لذلك
ت ُعد نسبة الدهون يف الجسم مقياساً ملستوى البدانة.
إن ضب َط الوزنِ يساع ُد املر َء عىل ِ
ضبط الكولسرتول وضغط الدم
وسكّر الدم ،كام يساعد عىل منعِ اإلصاب ِة باألمراض املتعلقة
ُ
السكري والتهاب املفاصل
بالوزن ،مثل أمراض القلب وداء ُّ
وبعض أنواع الرسطانات .لذلك استخد َمت القواتُ املسلح ُة
اإلماراتي ُة أحدثَ
النظم يف مجال القياسات البدنية لتقدير
ِ
ِ
ات ِ
تحديد مؤرش ِ
ضبط
محتوى الدهون يف الجسم عن طريقِ
الوزنِ ؛ وهي واحد ٌة من أفضلِ الطرقِ لتقدي ِر محتوى الدهونِ
ِ
ِ
وضباط
القياسات لجميعِ أفرا ِد
الجسم ،حيث يَت ُّم إجرا ُء هذه
يف
ِ
ِ
ات ِ
للتأكد من مطابق ِتهم ملؤرش ِ
ِ
ضبط الوزنِ .
القوات املسلح ِة
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ما هي األدوات الالّزمة وطريقة القياس ؟

•نحتاج إىل رشيط قياس ،ويتم أخذ القياسات اآلتية:
•الطــول :تأكد من الوقوف بشكل مستقيم وحايف القدميـن.
•محيط الرقبة :قياس محيط أسفل الحنجرة (تفاحة آدم).
•محيط الخرص :قياسه أفق ّياً ،حول أضيق جز ٍء من البطن.

القياسات البدنية

1 .1قياس محيط الرقبة.
السة.
2 .2قياس محيط الخرص أو الوسط عند ُّ َّ
3 .3قياس الطول بالسنتمرت.

مالحظات

1 .1جميع القياسات املستخ َدمة تكون بالسنتمرت.

2 .2يتم أخذ مقاس الرقبة من أصغر نقطة ،ومقاس الوسط
سة البطن فقط بالسنتمرت.
عند ُ َّ
3 .3مقارنة النتائج باملعايري املخصصة لذلك وفقاً للجدول التايل:
الحد املسموح الجتياز القياسات الجسمية املطلوبة
مؤرش
نسبة
نسبة محيط
ت الفئة العمرية الخرص للطول الدهون بالجسم استدارة الجسم
 1أقل من  30سنة

%56

%24

4

 30 – 39 2سنة

%57

%26

4.5

 52 – 40 3سنة

%58

%27

5.1

منافع نقصان الوزن

•تعزيز الحمية الغذائية بالتامرين الرياضية.
•التقليل من تناول األطعمة الغنية بالدهون والسكريات،
واستبدالها باألطعمة الغنية باأللياف ورشب املاء الذي
يساعد عىل حرق السعرات الحرارية.
•قراءة ملصقات املنتجات ملعرفة السعرات الحرارية فيها.
•استخدام أطباق صغرية عند تناول الطعام.
•تجنب الحرمان من األطعمة كلِّيا؛ إذ أن ردة فعل الجسم
ستكون عكسية.
•تجنب الوجبات الرسيعة ،واملرشوبات الغازية ومرشوبات
الطاقة.
•أخذ قسط ٍ
كاف من النوم ليالً ،وتخفيف اإلجهاد والتوتر،
ألن ذلك يؤدي إىل بطء عملية التمثيل الغذايئ وزيادة إنتاج
األنسولني والكورتيزول.

يُعرف نقصان الوزن بأنه انخفاض يف وزن الجسم ويحدث يف
معظم الحاالت بسبب خسارة الدهون يف الجسم ،ومن منافع
نقصان الوزن:
•مساعدة منتسبي القوات املسلحة عىل امتالكهم لعنارص
اللياقة البدنية( :الرسعة ،القوة ،الرشاقة ،املرونة ،التحمل،
التوازن والتوافق) ،وبالتايل تحسني صحة القلب.
•الحصول عىل القوة العضلية وبالتايل تأدية املهارات بدرجة
ممتازة ،والتحمل العضيل والذي هو املقدرة عىل العمل
لفرتة زمنية طويلة دون تعب.
•القدرة عىل أداء املسري بأنواعه وخاصة املسري الطويل (سباق
الضاحية) والذي يصل إىل  80كلم مع حمل الحقيبة (30
كلغ  50 -كلغ) و"البيكات" وحمل السالح ،ومتارين الكتلة
الخشبية والحواجز العسكرية وتسلق الجبال ،والتجديف
مم يكون يف قسم "تطوير القيادة" ،واالختبارات البدنية
ّ
واألعامل التي تقتضيها املعاضل؛ مثل احتالل موقع دفاعي،
كحفر الخنادق وحمل الزميل امل ُصاب.
•التقليل من خطر اإلصابة مبقاومة األنسولني.
•تحسني أداء الكىل لوظائفها.
•تقوية مناعة الجسم واستعادة النشاط والحيوية.
•التحسني من الحالة النفسية وزيادة الثقة يف النفس.
•تحسني صحة األسنان ،وتنقية البرشة والجِلد.

نصائح لنقصان الوزن

•التأكد من عدم وجود أمراض أو حاالت صحية تعيق عملية
نزول الوزن ،مثل قصور الغدة الدرقية أو نقص الفيتامينات
واملعادن(مبا فيها الحديد) ومقاومة األنسولني.
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اإلجراءات االحرتازية والتدابري االحتياطية

لسالمة غذاء املرشحني يف ظل جائحة كورونا
يُعرف الغذاء عىل أنه كل مادة -سواء كانت مصنع ًة أو خام ًة -مخصصة لالستهالك البرشي ،وكذلك كل مادة يتم استخدامها يف
تصنيع أو إعداد أو معالجة الغذاء .بينام تُعرف سالمة الغذاء عىل أنها خلو الغذاء من املواد الغريبة عنه (فيزيائية  -كيميائية -
بيولوجية) ،ويتم ذلك باتخاذ اإلجراءات الوقائية لضامن سالمته خالل جميع مراحل جاهزيته ،ملنع املشاكل الناجمة عن تلوثه.
إعداد :أخصائية تغذية /حصة الكعبي
أما األمراض املنقولة عن طريق الغذاء فهي األمراض التي
تحدث نتيجة تناول طعام يحتوي عىل عوامل تؤثر سلباً عىل
صحة الشخص املتناول له ،وتنقسم إىل نوعني:
•العدوى الغذائية :وتنتج عن استهالك طعام ملوث بجراثيم
ُم ِ
عدية تتكاثر يف األمعاء أو تفرز السموم داخل الجسم.
•التسمم الغذايئ :وينتج عن استهالك طعام ملوث بسموم،
إما من النبات أو أنسجة بعض الحيوانات أو نواتج أيضية
للجراثيم أو مادة كيميائية أضيفت عمدا ً أو بغري عمد يف أي
مرحلة من مراحل تحضري الطعام.

أهم التدابري االحتياطية و اإلجراءات االحرتازية

يف ظل الظروف التي فرضتها االحتياطات االحرتازية تجنباً
لإلصابة بفريوس "كورونا" يف كلية زايد الثاين العسكرية عند
إعداد وتقديم الطعام ألفراد دورات املرشحني املتواجدين يف
املعسكر ،تم تجنــب اســتخدام األطباق واألكواب واملالعق

42

كلية زايد الثاني العسكرية

متعــددة االستخدام مثــل أطباق "الربوسلني" األبيض ،األكواب
الزجاجيــة واملالعق املعدنيــة ،وتم إبدالها باألنواع املصممــة
لالستخدام ملــرة واحــدة فقط طبقاً للترشيعات املقننة لهذا
األمر ،وفقـاً لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم  20لسـنة  2015بشـأن
النظـام اإلماراتــي للرقابــة علــى األدوات الغذائية ،والذي
ينص عىل أن مــواد تعبئـة األغذية يتـم تقييمهـا وفقـاً لربنامـج
تقييـم املطابقـة اإلمارايت (إيـكاس) ،املتميز بوجــود عالمــة
(الــكأس والشــوكة) أو عبــارة (مناســب ملالمســة الغــذاء)،
كمــا يجــب أن تخزن مـواد التعبئـة بشـكل آمـن ال يعرضها
ملخاطـر التلـوث ،حيث تم استبدال أدوات االستخدام الواحد
حسب برنامج التقييم (إيكاس) بجميع املواد املستهلكة لتقديم
الطعام ،وكذلك االلتزام بالحفاظ عىل مسافة  1.5مرت بني كل
مرشح وآخر يف قاعات الطعام ،كام تم تعديل توزيع طاوالت
الطعام الـمخصصة لـ 8مرشحني إىل  4مرشحني فقط ،وذلك
للحفاظ عىل التباعد السليم للحد من انتشار "كوفيد ."19 -

كام تم االلتزام بتغليف الوجبات الغذائية لكل مرشح أثناء
تقديم الطعام للدورات الخارجية ،حيث تم التمييز بني املواد
الساخنة واملواد املربدة ،والحفاظ عىل توصيلها للمواقع األخرى
بصورة صحية ومعزولة عن امللوثات الخارجية ،والتأكد من
صحة العاملني عىل إعداد وتجهيز ونقل الوجبات الرئيسة.

األغذية التي ينبغي استهالكها لدعم الجهاز املناعي

إن الجهاز املناعي -وخاصة يف ظروف جائحة "كورونا" -بحاجة
إىل التقوية بالعديد من املغذّيات .وذلك باستهالك مجموعة
متنوعة من األغذية للحفاظ عىل نظام غذايئ صحي ومتوازن،
مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخرضوات والفواكه
واملكرسات واألغذية حيوانية املصدر.

اإلجراءات االحرتازية الواجب
اتباعها

•املحافظة عىل النظافة الشخصية ،كتقليم األظافر
وغسل األيدى بالصابون واملاء الدافئ قبل تناول
الطعام.
•عدم ترك املواد الغذائية ضمن درجات الحرارة
بني ( )60 - 44مئوية ،والتي تعترب مناسبة لنمو
وتكاثر الجراثيم بشكل رسيع ،لفرتة زمنية تزيد
عن  4ساعات.
•تنظيف أواين املطبخ قبل استعاملها تنظيفاً جيدا ً.
•التأكد من خلو أماكن الطعام من الحيوانات
األليفة كالقطط والكالب والحرشات.
•اختيار األغذية واملرشوبات الطازجة واالبتعاد عن
األغذية املحفوظة بقدر اإلمكان.
•التخلص من النفايات وفضالت الطعام املتبقية
يومياً يف املكان املخصص ،بعد وضعها يف أكياس
محكمة اإلغالق.
•منع األشخاص املصابني باألمراض املعدية من
إعداد الطعام.
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أرشيف جملة كلية زايد الثاين العسكرية

1984

سعادة رئيس هيئة "اإلدارة والقوى البرشية" يتلقى
هدي ًة من متحف كليـة زايـد الثاين العسكريـة
خـالل زيـارة قام بها يف  16يونيو عام  ،2015عبارة
عن العدد الثاين من مجلة الكلية "الجهاد" لعام
 ،1984والتي تتضمن مقاالً بعنوان "رسالة إىل مدرب
املشاة" ،كمشارك ٍة من سعادته يف املجلة عندما كان
مرشحاً بالكلية.
مجلة " الجهاد " العدد الثاين

44

كلية زايد الثاني العسكرية

2014

1989

يعترب (لواء بدر الثاين) ِمن أقدم
التشكيالت تأسيساً يف قواتنا
املسلحة ،ولديه -بال شك-
سجل حافل بالخربة واملعرفة يف
مجال التدريب وشتى املجاالت
األخرى ،ويف هذا الصدد التقت
مجلة "الكلية العسكرية" مع
املغفور له -بإذن الله -العميد
سمو الشيخ سلطان بن صقر
القاسمي ،قائد (لواء بدر الثاين)
يف تلك الفرتة ليحدث َنا عن اللواء مجلة "العزم" العدد الثالث
وتأسيسه وتطوره.

نشـرت مـجـلـة "العــزم" يف
عـددهــا الـثـانــي والثـالثــني،
الصـــادر مبـناسبــة تخـريــج
دورة املــرشحـــني 38/مـــن
كـليـة زايـد الثـاين العسكـريـة،
فـي ينـــايـــر  2014تقــريــرا ً
عـــن حفــل تخــريـــج دورة
املـرشحـني 37/أكـاديـمـياً مـن
جـامـعـة أبـوظـبي.

مجلة "الكلية العسكرية" العدد
السابع

2017

نـشـرت مـجـلــة "الـعـــزم"
يف عــددهــا الـخــامــس
والـثـالثـني ،الصــادر مبـناسـبــة
تخـريــج دورة املـرشـحـني41/
مــن كـليـة زايـد الثـاين
العسكـريـة ،يف ينايـر 2017
مقـاالً عـن أهميـة االنتـامء
والـوالء الـوطـني يف صفـوف
القـوات املسلحـة.
مجلة "العزم" العدد الخامس
والثالثون

2020

نرشت مجلة "العزم" يف عددها
السابع والثالثني ،الصادر مبناسبة
تخريج دورة املرشحني 44/من
كلية زايد الثاين العسكرية يف
فرباير  ،2020أهم الكلامت
ألبرز الشخصيات القيادية يف
الدولة يف سجل عريق لزوارها،
تعكس االهتامم واملتابعة
الحثيثة اللذين حظيت بهام
الكلية عرب محطاتها التاريخية.
مجلة "العزم" العدد الثامن
والثالثون

1

4

3
2
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من ذاكرة الكلية
 6يونيو 1990

إلـــى

 3يونيو 1995

زيارة منتسبي كلية "رشطة أبوظبي" للكلية يف  1يناير 1992

زيـارة منتسبي كلية "رشطة
ديب" للكلية يف  1يناير 1992

46

كلية زايد الثاني العسكرية

املغفور له -بإذن الله تعاىل -الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ،يف صورة جامعية تضم كالً من ضباط الكلية وخريجي دورة
املرشحني 17/ودورة الضباط الجامعيني ،9/يف  3مارس 1992

47

من ذاكرة الكلية

زيارة العميد الركن محمد الباكري ،قائد الكلية يف ذلك الوقت لألكادميية امللكية "ساند هريست" يف  4يوليو 1993

جانب من احتفاالت الكلية مبناسبة "يوم الوحدة" الثاين والعرشين يف  3مايو 1994

48

كلية زايد الثاني العسكرية

كل
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،خالل احتفال الكلية بتخريج دورة املرشحني  ،18يف  20أبريل  ،1994ويرافقه ٌّ
من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،والعميد الركن محمد الباكري ،قائد الكلية يف ذلك الوقت

49

من ذاكرة الكلية

العميد الركن محمد الباكري؛ قائد الكلية يف ذلك الوقت مع رئيس وفد األكادميية العسكرية األمريكية "وست بوينت"
يف  23أبريل 1994

زيارة العميد الركن محمد الباكري ،قائد الكلية يف ذلك الوقت ،ومجموعة من ضباط الكلية ،لدولة "ماليزيا" يف  2أغسطس ،1994
واستمرت الزيارة ملدة عرشة أيام

50

كلية زايد الثاني العسكرية

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،خالل احتفال الكلية بتخريج دورة املرشحني 19/ودورة الضباط الجامعيني،11/
كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،والعميد الركن محمد الباكري ،قائد الكلية
يف  23أبريل  ،1995ويرافقه ٌّ
يف ذلك الوقت
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أنشطة الكلية

استضافت الكلية محارضة
بعنــوان "درب السـالمـة"
بإشــراف العمــيد سـالـم
الظـاهـري ،مــن "شــرطـة
أبوظبي" ،يف  15يناير 2020

استضافت الكلية محارضة
بعنــوان "درب السالمــة"
بإشــراف املقـــدم مسلـم
الجنيـبي ،مــن "شـرطــة
أبوظبي" ،يف  3فرباير 2020

52

كلية زايد الثاني العسكرية

نظمت الكلية "برنامج التعايش" ملنتسبي كلية "رشطة أبوظبي" يف شهر فرباير لعام 2020

53

أنشطة الكلية

نظمــت الكليــة بالتعــاون
مع مركـز "محمد بن راشد
للفضــاء" محـاضـرة ثقافيـة
بإشــراف رائــ َد ْي الفضـــاء
اإلمارات َييـْن :هزاع املنصوري
وسلطان النيادي ،يف  4مارس
2020

نظمــت الكليــة سلسلــة
محارضات برنامج "أسبوع
الضباط" ،والتي بدأت يف 19
ولغاية  22إبريل 2020

54

كلية زايد الثاني العسكرية

استضافت الكلية محارضة بعنوان "إدارة املخاطر" بإرشاف الدكتور عبد الله الشيبة ،يف  13مايو 2020

العميد الركن /عامر النيادي يهنئ املرشحني بحلول عيد الفطر السعيد يف  24مايو 2020

55

أنشطة الكلية

وداع األستاذ عبد الكريم أحمد ،معلم "علوم عسكرية" يف  8نوفمرب 2020

وداع مصور الكلية األستاذ عبد الغفار العمري يف  18نوفمرب 2020
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كلية زايد الثاني العسكرية

زيارات استقبلتها الكلية

زيارة العميد خليفة النيادي ،نائب مدير عام كلية "رشطة أبوظبي" ،يف  13يناير 2020

زيارة سـعادة الدكتـور عـيل
الظـاهـري ،رئيــس "مجلس
إدارة جامعــة أبوظــبي" يف
 19يناير 2020
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كلية زايد الثاني العسكرية

استقبلت الكلية زيارة وفد من "القوات الجوية السعودية" يف  8مارس 2020

امللحق العسكري األردين يزور الكلية يف  28أكتوبر 2020
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فعالــيات الــدورة اخلــريـجـة

كلمة قائد الكتيبة
أيها املرشحون هنيئا لكم أن حزتم رشف التخر ِج من هذه الكلية
العريقة والرائدة يف املنطقة :كلية زايد الثاين العسكرية ،والتي
دأبت كل سنة أن تخرج كوكبة من الضباط ،ذوي كفاءة وعقلية
وذهنية احرتافية ،متصفني بخصائص وقدرات مميزة تجعلهم يف
طليعة من يخدمون الوطن ،متحلني باالنضباط العسكري وبصفات
القائد العسكري القوي األمني ،متزودين بأحدث العلوم العسكرية
للتقدم العلمي والعسكري والتكنولوجي الذي
واألكادميية املواكبة
ِ
وصلت إليه دولة اإلمارات العربية املتحدة ،يف ظل القيادة الرشيدة
لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانِ ،
رئيس
الدولة ،حفظه الله ورعاه ،حتى يكونوا دامئاً عىل مستوى عا ٍل من
النظم
الكفاءة واالقتدارِ ،وعىل أتم االستعداد للتعامل مع أحدث
ِ
واألساليب واملعدات العسكرية والعلمية والتقنية واألقدر عىل
مواجهة تحديات العرص.
كام أنوه إىل أن دورت َكم  -الدورة  - 45هي ُ
أول دورة يطبَّ ُق عىل إحدى رساياها برنامج "بكالوريوس املهندسني"،
امج أكادميي ٍة يف التخصصات الهندسية ملرشحي
وبالتعاون مع جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك لتنفيذ بر َ
كلية "زايد الثاين العسكرية".
وإين كيل أمل أن تكونوا قد حققتم مهمة الكلية واملتمثلة يف تعليم وتدريب وتأهيل املرشحني ليكونوا ضباطاً
أكفاء يف القوات املسلحة ،يتحلون بال ُخلُق والرشف واالحرتاف والوالء للوطن والقدرة عىل مامرسة القيادة
لخدمة دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وككل دورة تتخرج من كلية زايد الثاين العسكرية ،فإننا نسعى إىل أن تكونوا قد وضعتم نصب أعينكم تحقيق
بالقيم اإلسالمية واألخالق
األهداف التي وض َعتها الكلية ،والرامية إىل ترسيخ بعض املبادئ واملهارات مثل االلتز ِام
ِ
الحميدة ،القدرة عىل مامرسة القيادة ،معرفة العلوم العسكرية ،اكتساب اللياقة البدنية ،اإلملام بالعلوم العامة
اإلنسانية والعلمية ،والتعليم الجامعي للمرشحني.
كل ذلك من أجل أن تكون قواتنا املسلحة أكرث فعالية ،وأفضل كفاءة وأش َّد منعة وأعظ َم تفاعالً مع معطيات
وتحديات عرص تالحقت فيه االبتكارات واإلبداعات وسادت فيه التقنيات كافة ميادين العمل العسكري.
وفقنا الله جميعاً لخدمة وطننا الغايل يف ظل قيادتنا الرشيدة.
العقيد الركن /عبدالله العواين
قــائـــد كــتيبة الخـريجـــني
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علمتني الكلية

62

كلية "زايد الثاين العسكرية" من أوىل الكليات العسكرية
يف الدولة ،لها أهميتها املرموقة بني الكليات يف العامل،
والتدريب فيها قائم عىل أساسيات االنضباط العسكري
وغرس القيم األساسية يف نفوس أفرادها؛ مثل الوالء
واالنتـامء واالحــرتام وال ُخـلُـق ،م َّمـا يساعـد عىل بنـاء
الشخصية العسكـرية بصـورة صحيحة تناسب امليادين
العسكرية.
وقد علمتني كلية "زايد الثاين العسكرية" الشجاع َة والص َرب
وقو َة التحملِ والرقاب َة الذاتي َة والعطا َء لصالح خدمة وطني،
مام يساهم يف إضاف ٍة قوية للقوات املسلحة ،وتكوين فرد
قادر عىل بذل الجهد يف ميادين الرشف والرجولة ،وإنه
لَرشف عظيم أ ْن أتعل َم تلك الصفات القيادية التي تساهم
يف بناء الشخصية العسكرية القوية لتمكنه من الدفاع عن
ِحمى البالد.
كام علمتني الكلية صفات القائد الناجح من خالل
الوظائف القيادية التي نقوم بها ،وتدريبي عىل مختلف
الربامج التدريبية الخاصة بفن القيادة ،والتي ساعدتني
عىل تطوير مستواي الوظيفي والعسكري واألكادميي،
أطمح إىل معايل األمور ،كأن أكو َن أح َد القادة
وعلمتني بأن
َ
املؤثرين الذين يرتكون بصم ًة ال تُنىس.

تم تأسيس كلية "زايد الثاين العسكرية" يف عام  ،1972وهي
كلية عريقة يف دولة اإلمارات ولها تاريخ مرشف وعظيم،
حيث ص َن َعت رجاالً يتحلون بأسمى الصفات العسكرية،
قادرين عىل تحدي الصعاب ،مواجهني لألخطار ،عازمني
عىل حامية الوطن ،كام خ َّرجت قاد ًة قادرين عىل تويل
مختلف الوظائف القيادية يف الدولة.
وكنت
التحقت بالكلية يف  26أغسطس عام ،2018
ولقد
ُ
ُ
متشوقاً لهذا اليوم ولهذه اللحظة؛ لحظة عبوري من بوابة
الكلية وخروجي من الحياة املدنية إىل الحياة العسكرية.
وأخريا ً تحقق حلمي بفضل الله سبحانه وتعاىل ،حل ٌم
كان يراودين منذ الصغر ،وها هو والحمد لله قد تحقق.
علّ َمتني هذه الكلي ُة العريق ُة الكث َري يف حيايت ،كالص ِرب
ِ
وتحملِ
الظروف ،وكيفية استغالل
ِ
املصاعب يف جميعِ
الوقت وتنظيم حيايت ،وعلمتني فنون القيادة ،من خالل
ما تقدمه من التدريبات العسكرية والعلوم األكادميية،
حيث تصقل مهارات الشخص وترفع من كفاءته وقدراته
القيادية.
إن كلية زايد الخري -طيب الله ثراه -تصنع رجاالً أشدا َء،
أكْفا َء ،متسلحني مبختلف العلوم العسكرية واألكادميية،
ومتحلني بقيم ال ُخلُق والرشف والوالء واالحرتاف.

املرشح /محمد الشمييل

املرشح /سعيد الحساين

كلية زايد الثاني العسكرية

كلية "زايد الثاين العسكرية" التي تحمل اسم ِ
والدنا
املغفور له بإذن الله تعاىل ،الشيخ زايد بن سلطان آل
التحقت بالكلية
نهيان ،من الكليات العريقة يف الدولة.
ُ
أنتسب لهذه
وأنا يف الثامنة عرش من عمري .اخرتت أن
َ
الكلي ِة ،التي تستحق عن جدارة لقب "مصنع الرجال" وقد
أتخرج منها ،وأن أكو َن يف الصفوف األوىل
كان ُحلمي أن
َ
تعلمت الكثري من هذه
من املدافعني عن الوطن .ولقد
ُ
الكلية؛ حيث ساعدتني عىل بناء شخصيتي ومنحتني الثق َة
مختلف
وتعلمت
بالنفس ،والقدر َة عىل تحمل املسؤولية،
َ
ُ
تعلمت
الفنون القتالية ،مثل الرماي ِة والجيوجوتسو ،كام
ُ
الجانب
املالح َة والسباح َة وف َّن القياد ِة .ومل تغفل الكلي ُة
َ
مختلف التخصصات التي
األكادميي ،حيث أنها تقدم
َ
العلمي ،وتركز عىل أهمي ِة العلم واملعرفة.
تواكب التقد َم
ُ
َّ
اكتسبت العدي َد من املهارات كإدارة الوقت وتحمل
لقد
ُ
املسؤولية والتعامل بدبلوماسية ،وأن أدافع عن أريض
ووطني الغايل بكل والء ورشف واحرتاف.

احتار عقيل وفكري بأفكـــــاره
إلل عىل بو خالد بَ َسطّرها
بالبيوت ِّ
أخاف القصيد ما يويف بأشعـاره
إلل للمستحيالت عانقـهــا
يف مدح ّ
من أفعاله عىل األمـــم محتارة
ويسـرهـا
كيف الصعـــايب يس ّهلها ّ
األمن والسـالم مـزروع يف داره
يص ّدرهـا
واملحبة بني الشعـوب هو َ
كَـ َّن رب العـاملني اختـــــــــاره
يقـود النــــاس للخيـــر وي َعلّمهـــا
الوطـن يشهد فرتة ازدهـــــاره
مييش عىل مسـرية زايــد وك َّملهــــا
يعـل الفـردوس لزايـد بأنهـاره
يت َه ّنا بلذاتها ويعيــــش برغدهـــا
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كنت طال ًبا عسكريًّا يف املدرسة الثانوية العسكرية منذ
ُ
الصف التاسع وحتى الصف الثاين عرش ،كانت أمنيتي منذ
مهندسا ،ويف آخر سنة من املوسم الدرايس
طفولتي أن أكو َن
ً
اجتم َعت بنا عدد من الجامعات والكليات (أبوظبي -
خليفة – اإلمارات العربية املتحدة  -وكلية التقنية العليا)..
عندها قررتُ االنضامم إىل جامعة اإلمارات ،لكونها تُ َد ِّرس
معظم التخصصات الهندسية ،إال أين بعد االجتامع مع
الكليات العسكرية (زايد الثاين العسكرية – راشد بن
سعيد البحرية – وخليفة بن زايد الجوية) غريتُ رأيي
متا ًما ،واخرتتُ أن أكو َن مرش ًحا يف كلية زايد ،وذلك أنه متت
مقابلتنا ِمن ِقبَل ضباط من القيادة العامة لتوزيعنا عىل
ٍ
اقتنعت
عندئذ
مختلف الجامعات والكليات العسكرية،
ُ
وحسمت اختياري يف كلية زايد ،نظ ًرا لكونها تُ َد ِّرس كالًّ
ُ
من العلوم العسكرية والعلوم الهندسية عىل ح ِّد سواء،
أتخرج منها برتبة
وأعجبتني فكرة قضاء  30شه ًرا يف الكلية،
ُ
"مالزم" ويف الوقت ذاته أُك ِمل دراسة الهندسة يف جامعة
اإلمارات.
وهنا أتوجه بالشكر والتقدير إىل القيادة العامة للقوات
املسلحة عىل إتاحة الفرصة يل يك أطور من نفيس يف كل
املجاالت.

كل إنسان لديه طموحات وأهداف يسعى إىل تحقيقها،
ويبذل قصارى جهده من أجل ذلك ،ويف دولة اإلمارات
كل التشجيع واملساعدة ليك تختار
العربية املتحدة ،تجد َّ
طريقك إىل املستقبل املزدهر ،وأنا أتكلم هنا عن تجربتي
تحدي ًدا -مع كلية "زايد الثاين العسكرية" ،حيث ساعديننخبة من الضباط والقادة عىل اختيار هديف وتأهييل
لتحقيقه.
تخرجت من "الثانوية العسكرية" ،آنذاك
بدأ األمر عندما
ُ
كنت شغوفًا بإكامل
لدي خيارات متعددة ،منها أين ُ
كانت َّ
دراستي يف إحدى الجامعات العاملية يف التخصص الهنديس،
ولك َّن َ
امليول إىل القيادة يف داخيل وشغفي بإكامل دراستي
يف السلك العسكري وإرصاري عىل إدراك طموحي الكبري
–والذي هو أن أكو َن أحد القادة الكبار الذين يذكرهم
التاريخ– قادين إىل كلية "زايد الثاين العسكرية" ،حيث
مم
كانت هناك مفاجأة سا َّرة تنتظرين ،وكانت –بحق -أكرب ّ
توقعتها ،أال وهي تشكيل أول رسية للمهندسني باتفاق بني
جامعة اإلمارات والقوات املسلحة ،وذلك من أجل تأهيل
بتعليم
قادة مهندسني ومقاتلني يف آنٍ واحد ،متسلحني
ٍ
وتدريب بأعىل معايري الجودة والتطور ،وبذلك يتحقق
ٍ
حلمي بفضل الله تعاىل ومجهودات قيادتنا الرشيدة.
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خريج دورة املرشحني 34
استشهد يف تاريخ 2017/08/11

الشهيد رائد
سعيد أحمد راشد املنصوري
خريج دورة املرشحني 36
استشهد يف تاريخ 2019/09/13

الشهيد نقيب
عبدالله سعيد شيخان الكلباين
خريج دورة املرشحني 35
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد نقيب
حمود عيل صالح العامري
خريج دورة املرشحني 34
استشهد يف تاريخ 2015/10/23

الشهيد نقيب
عبدالله محمد سعيد اليامحي
خريج دورة املرشحني 36
استشهد يف تاريخ 2016/06/13

الشهيد نقيب
راشد أحمد عبدالله الحبيس
خريج دورة املرشحني 36
استشهد يف تاريخ 2016/09/05

الشهيد نقيب
جاسم صالح راشد الزعايب
خريج دورة املرشحني 35
استشهد يف تاريخ 2017/08/11

الشهيد مالزم1/
عيل عبدالله عيل الشحي
خريج دورة املرشحني 6
استشهد يف تاريخ 1984/10/23

الشهيد مالزم1/
خليل إبراهيم جمعة املرزوقي
خريج دورة املرشحني 8
استشهد يف تاريخ 1986/12/18

الشهيد مالزم1/
سيف أحمد محمد الشحي
خريج دورة املرشحني 8
استشهد يف تاريخ 1987/12/22

الشهيد مالزم1/
خلفان حامد مران الظاهري
خريج دورة املرشحني 13
استشهد يف تاريخ 1992/11/06

الشهيد مالزم1/
سعيد إبراهيم محمد الظاهري
خريج دورة املرشحني 26
استشهد يف تاريخ 2004/05/01

الشهيد مالزم1/
سعيد نارص حمدان الشاميس
خريج دورة املرشحني 30
استشهد يف تاريخ 2007/03/23

الشهيد مالزم1/
عبدالعزيز رسحان صالح الكعبي
خريج دورة املرشحني 38
استشهد يف تاريخ 2015/07/16

الشهيد مالزم1/
سعيد راشد مبارك النيادي
خريج دورة املرشحني 38
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد مالزم1/
عبدالله خليفة مطر النعيمي
خريج دورة املرشحني 38
استشهد يف تاريخ 2015/09/04

الشهيد مالزم1/
عبدالله محمد سيف النقبي
خريج دورة املرشحني 24
استشهد يف تاريخ 2000/04/29
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شكر وتقدير
تهديكم كــلية زايـــــــد الثاين العسكريــة خـــالص تحياتـها وجزيل شكرها عىل تواصلكم البناء واملثمر مع
الكلية ،وعىل الجهود املبذولة من أجل توطيد أوارص التعاون املشرتك ،وتبادل الخربات ،وهو ما تحرص القيادة
العامة للقوات املسلحة أن يكون ُمتمثالً بني املؤسسات والدوائر الحكومية يف الدولة.
كام تتوجــه كـــلية زايـــــد الثاين العسكـريـــة بالشكـــــر والتقـــدير إىل كـل من استجاب وســاهم ووافـانـا
وزودنـا باملعلومـــات والصـور والوثائق واألفــالم التي تـــوثق األحـداث التاريخية املصـاحبة لنشأة وتطور
الكلية منذ التأسيس وحتى اآلن.
والشكــــر موصـــول يف هذا الصدد إىل "املكتب اإلعالمي" لحكومة ديب ،وإىل "مـــديرية التــوجيه
املعنـــــــوي".
كام نتقــدم بخالص الشكر إىل ضباط ومدريب ومرشحـــــــي الــــدورة  45الخـريجـة للمساهمة يف إثراء هذا
العدد من مجلة "العزم".

أرسة مجلة العزم
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بكل فخر واعتزاز تتقدم كلية زايد الثاني العسكرية
بأسمى آيات التهاني والتبريكات
إلى مقام صاحب السمو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس الدولة  -القائد األعلى للقوات المسلحة  -حفظه اهلل
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة  -رئيس مجلس الوزراء  -حاكم دبي  -رعاه اهلل
وإلى صاحب السمو الشيخ

محمد بن زايد آل نهيان
ولي عهد أبوظبي  -نائب القائد األعلى للقوات المسلحة
وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ

أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات
بمناسبة تخريج فوج جديد من قادة المستقبل
والكلية على ثقة تامة بأنهم جديرون بثقة قادتهم ومرؤوسيهم
فهنيئ ًا لهؤالء الشباب بشرف خدمة وطنهم ،وهنيئ ًا للوطن بأبنائه المخلصين

ووفقنا اهلل جميع ًا لخدمة وطننا الغالي

حماة الوطن  ...حماة االحتاد

