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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

عيال زايد.... واخلدمة الوطنية
يعتــر يوم الحــادي والثالثني من أغســطس 2014 يوما تاريخيا بكل املقاييس بالنســبة لنا نحـن 

عيال زايد، فقد شــهد هذا اليوم انطالق الدفعة األوىل من أفواج الخدمة الوطنية واالحتياطية من 

أبناء اإلمارات إيذانا بفتح صفحة جديدة يف مسرية العمل الوطني عنوانها وشعارها تعميق الوالء 

واالنتامء لهذه األرض الطيبة وقيادتنا الرشيدة وعىل رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله".

ال جدال يف أن الخدمة الوطنية واالحتياطية هي الحصن املنيع الذي ســيعمق يف نفوس أجيالنا 

الشــابة من أبناء الوطــن االنتامء ويوفر لهم فرصة للتعبري عن القيــم املعرة عن هويتنا الوطنية 

الراســخة التي غرســها فينا املغفور له الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان طيب الله ثراه، كام أن 

الخدمة الوطنية هي بوتقة لحشــد الطاقات وتأهيل الكفاءات وتبادل الخرات  مبا يضمن لوطننا 

الغايل أقىص استفادة ممكنة  من جهود أبنائه املواطنني جميعاً يف مجاالت التنمية كافة.

لقد أظهرت مشــاعر أبناء اإلمارات الذين التحقوا مبعســكرات التدريب أن غرس زايد الخري قد 

أمثر وآىت أكله طيِّباً مباركاً، وأن التنشــئة الوطنية اإليجابية التي كان للوالد املؤســس فضل غرسها 

يف نفوس أبنائه تتجىل ساطعة يف اإلقبال الحاميس عىل أداء الواجب الوطني، والتسابق إىل التعبري 

عن االســتعداد لحامية ترابه والدفاع عن ثرواته وصون تجربته التنموية التي حققت الرخاء لكل 

أبنائه وفاض خريها عىل العاملني.

إن الخدمة الوطنية يف مصنع الرجال ممثال يف املؤسســة العســكرية، هــي فرتة انخراط وجيزة 

مبعايــري الزمن ولكنهــا متنح صاحبها وســام رشف وطني نبيل عىل مدى زمنــي طويل، فهي أحد 

تجليــات إدراك حقــوق املواطنة وواجباتهــا، واإلميان بأن األوطــان يحميها الرجال وأن مســرية 

العمــل واإلنتاج البد لها من درع قوي يصونها ويُحصنها ويوفــر لها املناعة يف مواجهة التحديات 

والتهديدات اآلجل منها والعاجل.

إن مــن نال رشف االلتحــاق بالدفعة األوىل بالخدمة الوطنية ومن ســيأيت بعدهم بات يتطلع 

إىل املســتقبل برؤيــة مغايرة، بل ال أبالغ إذا قلــت أنه يعتر جيالً محظوظــاً توافرت لديه فرصة 

تاريخية لصقل القدرات واملهارات الفردية والشــخصية واالنطالق إىل الحياة العملية وما متوج به 

من تحديات تنافســية باتت تطلب سامت شخصية قوية رمبا ال تُكتسب سوى من خالل االحتكاك 

ببيئة تسهم يف صقل الشخصية والتأهيل النفيس والبدين للشباب . 

 فمــن ينظــر ألهداف الخدمة الوطنية يجد الشــمولية يف صنع القوة الشــاملة لحامية الوطن 

ومكتســباته التنمويــة، وهي مهمة عامدهــا ومحورها أبنــاء الوطن بغض النظر عــن مواقعهم 

وتأهيلهم وطبيعة عملهم، فالخدمة الوطنية تشــكل قوة دفاع وطني إضافية من شــباب الوطن 

لحامية حدوده واملحافظة عىل مقدراته ومكتسباته الوطنية باعتبار أن مسؤولية الدفاع عن الوطن 

تشمل أفراد املجتمع وأطيافه كافة، األمر الذي يشكل سياجاً إضافياً واقياً ألمن الوطن ويجعل كل 

أبناء الوطن حراساً أوفياء ينطلقون طواعية لحاميته والدفاع عنه دون أن ينتظروا أمراً.

لقــد أثبت عيال زايد حســهم الوطنــي العايل عندما لبــوا نداء الخدمــة الوطنية بكل حامس 

ودافعيــة فكانوا ـ وســيظلوا ـ منوذجاً متميزاً ألبناء الوطن املخلصــني األوفياء، من خالل تفاعلهم 

واندفاعهــم لإللتحاق بالدفعة األوىل من الخدمة الوطنية والتي كانت عىل قدر املســؤولية وعند 

مســتوى طموحات قيادتنا الرشــيدة، التي ترى فيهم قادة املســتقبل والرثوة الكرى التي تعتمد 

عليها يف تســجيل املزيد من النجاحات التي تبهر العــامل. فأهالً بكل أبناء الوطن يف ميدان الرشف 

والبطولة مبعسكرات القوات املسلحة، وهنيئاً لدولتنا باملخلصني من أبنائها.

وإننا إذ نأمل التوفيق والســداد يف هذه الخطوة املباركة، ال يســعنا إال أن نوجه أســمى آيات 

الشــكر والعرفان لقيادتنا الحكيمة، وعىل رأسها سيدي صاحب السمـو الشيـخ خليفـة بـن زايــد 

آل نهيان، رئيس الدولة، القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، وإىل كل من أسهم يف التخطيط 

والتنفيــذ إلنجاح هذه التجربة الرائــدة التي طاملا تاقت إليها نفــوس اإلماراتيني جميعاً. كام إننا 

جميعا ننظر إىل هؤالء الشــباب بكل ثقة واطمئنان عىل مســتقبل هذا الوطن، الذي كان وسيظل 

دوماً حصناً للوطنية ومدرسة للوفاء والوالء واالنتامء•
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عيال زايد..والخدمة الوطنية

عيال زايد..فخورون بأداء الواجب
5 آالف منتسب للخدمة الوطنية تدفقوا على مراكز التدريب

استقبلت مراكز التدريب بالقوات املسلحة يف 30 أغسطس 

2014 الدفعة األوىل من منتس��بي الخدمة الوطنية تنفيذاً 

للقانون رقم 6 لس��نة 2014 الذي أصدره صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

حي��ث تدفق أكرث من 5000 آالف منتس��ب يف أول أيام 

االلتح��اق بالخدمة الوطنية، إىل مراكز التدريب الخمس��ة 

)الع��ن، س��يح اللحمة، املنامة ومعس��كر لي��وا يف املنطقة 

الغربية ومدرسة خولة بنت األزور يف أبوظبي( .

وكان الفتاً، الحامس الش��ديد الذي أبداه املنتسبون منذ 

اللحظات األوىل، فيام صاحبهم آباؤهم وأهاليهم، إىل أبواب 

املراك��ز، تاركن إياهه��م يف أيدي الوط��ن األمينة، بقبالت 

طال��ت الجباه، والخش��وم، ونظرات متلؤه��ا العزة بالوطن 

والفخر به واإلرصار عىل خدمته.

أحمد بن طحنون: هدفنا التنش��ئة الس��ليمة 
لألجيال املقبلة

أك��د الل����واء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحن����ون آل 

نهيان رئي��س هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية أن فرق 

التدريب املختصة أصبحت اآلن عىل أهبة االستعداد للقيام 

بواجباته��ا اعتباراً من صباح أول يوم الس��تقبال منتس��بي 

الخدمة الوطنية.

وهنأ الل���واء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل 

نهيان رئي��س هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة »حفظه الله« وأخاه صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجل��س الوزراء حاك��م ديب »رعاه الله« وأصحاب الس��مو 

أعض��اء املجلس األعىل لالتحاد حكام اإلمارات والفريق أول 

س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة بهذه املناسبة العزيزة.

وأعرب عن س��عادته بهذه املناس��بة وق��ال إن يوم 31 

أغس��طس 2014 هو يوم تاريخي ألن هذه اللحظات سيتم 

تس��جيلها عىل أنها املرة األوىل يف التاري��خ الحديث لدولة 

اإلمارات التي يقوم شباب وش��ابات الوطن بأداء خدمتهم 

الوطنية ليحذوا حذوهم يف املس��تقبل آالف ممن يتلهفون 

لتأدية الخدمة الوطنية.

وأكد رئيس الهيئ��ة أن الهدف من أداء الخدمة الوطنية 

لي��س زيادة عدد العس��كرين بل إن الهدف األس��مى هو 

تنش��ئة األجيال القادمة تنش��ئة وطنية سليمة ومساعدتها 

ع��ىل إدراك التحديات التي قد تواجهها وكيفية التصدي لها 

مبنتهى املسؤولية والحرص.

وقال اللواء الركن طيار الش��يخ أحم���د بن طحنون آل 

نهيان إن الحياة العس��كرية من ش��أنها أن تصقل شخصية 

الش��اب والشابة وتعيد تش��كيلها من جديد وتتعزز لديهم 

السلوكيات اإليجابية.

مش��دداً عىل أهمي��ة تعزيز قيم ال��والء للوطن والوفاء 

لرتاب��ه فالدفاع ع��ن الحدود هو مس��ؤولية تقع عىل عاتق 

الجمي��ع ول��ن يكون إال بتع��اون أبناء الوط��ن كافة. وقال 

إن خريجي هذه الدفعة سيش��هدون بعد انقضاء األش��هر 

التسعة نتائج مرشفة.

النيادي: الخدمة الوطنية وس��ام رشف عىل كل 
مواطن

وصف العميد الركن محمد س��هيل النيادي مدير التخطيط 

االس��رتاتيجي يف هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية هذا 

الي��وم بأنه من األيام الوطنية يف تاريخ اإلمارات، ومناس��بة 

كبرية نهنئ بها القيادة الرشيدة.

وأض��اف أن رس��التنا إىل أولي��اء األمور ه��ي أن هؤالء 

الش��باب هم أبن��اء الوط��ن وأبناؤنا، نحاف��ظ عليهم مثل 

محافظتن��ا عىل وطنن��ا، وهم يف ضيافة دولته��م وبن أياد 

أمينة تحرسهم وتعلمهم، وسريى أولياء األمور الفرق الكبري 

يف هؤالء الشباب بعد انتهاء فرتة التدريب.

وأكد أن هناك ش��عوراً عاماً وش��امالً وعارماً بأن الخدمة 
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الوطنية وس��ام رشف عىل كل مواطن، وهو أمر بدا واضحاً 

من اإلقبال الكثيف عىل التس��جيل حت��ى ممن هم خارج 

الفئة العمرية املستهدفة، مشرياً إىل أنه حتى بعض املعفن 

م��ن الخدمة بحك��م القانون وصلوا متحل��ن بروح وطنية 

عالية وحامسة وعزمية عىل االنخراط يف التسجيل.

وأوض��ح العميد الركن محمد س��هيل النيادي أن العدد 

الذي تدفق عىل جميع املعس��كرات بل��غ أكرث من 5 آالف 

مجن��د، مؤكداً أن كل معس��كر مجهز بجمي��ع التجهيزات 

اإلدارية والتنظيمية.

وأوضح أن التدريب سيس��تمر مدة 3 أش��هر، ويتضمن 

تدريبات عس��كرية ومهارات اللياق��ة البدنية ومحارضات 

أمنية ووطنية ودينية، فيام س��يوزع املجندون بعد 3 أشهر 

عىل وزارة الداخلية والقوات املس��لحة حس��ب حاجة تلك 

الوحدات.

وأكد أن اإلناث املنتسبات إىل الخدمة الوطنية واالحتياطية 

له��ن مطل��ق الحرية يف تركها يف أي وق��ت دون أي رشوط 

وذلك بتقديم إشعار خطي منهن أو من ويل أمرهن يوضح 

رغبتهن بذلك.

وأوض��ح أن االلتح��اق بالخدمة اختياري��اً ومبوافقة ويل 

األمر، وتكون مدة الخدمة الوطنية تس��عة أشهر للمجندين 

من اإلناث، الفتة إىل أنه س��يتوجب عىل اإلناث الس��كن يف 

املعسكر خالل فرتة التدريب كام هو مطبق للذكور.

ورداً عىل سؤال حول السامح للفتاة التي تركت التجنيد 

ث��م قررت العودة إلكامله أوضح النيادي أن ذلك يأيت بقرار 

من اللجن��ة املختصة، الفت��ة إىل أن األولوية وتعطى الحقاً 

للمنتسبات الجدد.

وأك��د إىل أن فرص��ة االنخراط يف صف��وف حامة الوطن 

لي��س حكراً عىل العازبات أو العازبن، بل كل من يس��تويف 

الرشوط يكون مرحباً به، وبالتايل فإن الرشط الوحيد لقبول 

امل��رأة ه��و موافقة ويل أمره��ا، الفتة إىل أن��ه يتم تدريب 

اإلن��اث يف معس��كر منفصل متاماً عن معس��كرات تدريب 

الذكور، باإلضافة إىل توافر مدربات ومرشفات وطاقم عمل 

كامل من اإلناث .

اإلجازات الرسمية للملتحقني بالخدمة
بش��أن نظ��ام اإلج��ازات الرس��مية وعطلة نهاية األس��بوع 

للمجندي��ن، أوضحت هيئة الخدم��ة الوطنية واالحتياطية 

أنه س��يتم التواجد طوال األسبوع والخروج يف نهايته ماعدا 

فرتة التدريب األس��ايس. أما يف الفرتة الالحقة فستكون وفقاً 

للنظام املتبع يف القوات املسلحة والرشطة.

ولفت��ت الهيئة إىل أنه ميك��ن للمجند التواصل مع ذويه 

أثناء فرتة الخدمة الوطنية، وسيتم تنظيم األمر وفقاً لألنظمة 

أبشر يا وطن..شعار 
رفعه شباب اإلمارات 

تلبية لنداء الوطن
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املعمول بها يف مراكز التدريب، كام سيكون استخدام أجهزة 

الكمبيوتر أو الهواتف املتحركة يف أوقات محددة، وس��يتم 

استخدامها وفقاً لألنظمة املعمول بها يف القوات املسلحة.

الخدم��ة الوطني��ة رشف وفخر..ش��عار رفعته 
بنات الوطن

الواجب الوطني دفع العديد م��ن فتيات اإلمارات للتحرك 

معاً ويداً بيد لتلبية نداء الوطن والتوجه إىل مدرس��ة خولة 

بن��ت األزور بأبوظب��ي منذ الفجر وس��ط فرحة وتش��جيع 

أرسه��ن،  واللوايت متنن أن يكن ضمن أوىل دفعات الخدمة 

الوطنية وقدوة لغريهن.

وقالت امللتحقة بش��اير س��يف آل عيل، موظفة يف بنك، 

تبلغ م��ن العمر، 24 عاماً، إنها التحق��ت بالخدمة الوطنية 

بناًء عىل رغبتها الش��خصية وسط وجود معارضات يف بداية 

األم��ر من األهل، ولك��ن بعد إرصاري ع��ىل االنضامم متت 

بدموع خالطها الفرح، ودعت أم فارس ابنها، ليديل بدلوه يف تلبية النداء املقدس مبعسكر العني، مشرية 
إىل أن »هذه هي املرة األوىل التي يبتعد فيها ابني عني«، داعية له أن يكون عىل قدر املسؤولية.

وقالت: ش��جعت ابني ع��ىل االنخراط يف الخدمة الوطنية ألن خدمة الوط��ن ورد الجميل واجب يجب 
أداءه إىل بلده الذي مل يقرص يف يشء من أجله.

وأوص��ت أم فارس ابنها باكتس��اب امله��ارات الالزمة التي س��يتدرب عليها يف املعس��كر مؤكدة له أنه 
سيس��تفيد منها يف حياته. وأكدت أنها مرتاحة نفسيا ألن ابنها يف أياٍد أمينة. أياد وضع الشعب اإلمارايت 

بينها مسؤولية حامية الوطن واملكتسبات.
ويف لقطة أخرى، أوصلت والده ابنها الكبري إىل املعس��كر بنفسها، فاستمع إىل وصايا أمه بحسن الخدمة 
العكرسي��ة، وأنصتت أذنه إىل وصايا اآلباء ألبنائهم بطاعة األوامر واالس��تفادة من تلك الفرتة واالعتزاز 

باالنتامء والوالء.
وودعت أم عيىس ابنها وهي توصيه بالعمل الجاد والسعى ليكون مثاالً وقدوة يف املثابرة وأداء الواجب 
وطاعة القادة مش��رية إىل أن لديها ثالثة أبناء توصيه��م دامئاً بالصدق واألمانة ورد الجميل للكثري الذي 

أعطاه الوطن.
ورغ��م أنه االبن الوحيد، كان والده هناك يف وداعه، بع��د أن أرص عىل االلتحاق بالخدمة الوطنية رغم 
اإلعفاء ألنه ال يريد أن يكون أقل من أقرانه الذين سيحظون برشف أداء الخدمة العسكرية وسيبلغون 

بها مبلغ الرجال.
وأوصل أبو أحمد عبد الله الجنيبي ابنه الوحيد إىل معسكر العني بنفسه رغم أنه معاىف حسب القوانني.
وأش��ار إىل أنه أوضح البنه أن الخدمة الوطنية خيار لكنه حامس��ه ألداء الواجب الوطني وإرصاره جعل 

الفرح والسعادة يغمرناه، وزادت معزة الولد يف قلب أبيه.

وحيدو اآلباء واألمهات.. إىل شرف العسكرية

رحمة عثامن
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موافقته��م، واتخذت قرار االنضامم إليها مع صديقتي، بعد 

أن أخذت املوافقة من جهة عميل. وأضافت: أن التدريبات 

التي سوف أتلقاها من شأنها أن تغري حيايت لألفضل، فحياة 

العسكرية مختلفة متاماً عن الحياة اليومية التي نعيشها.

األخوات الثالث آمنة ومها وش��مة سامل الرئييس خرجن 

من الفجر من منزلهن يف خورفكان حامالت معهن مش��اعر 

الحامس لتليبة نداء الوطن الغايل، حيث تحمسن كثرياً منذ 

إعالن تطبيق قانون الخدمة الوطنية وفتح املجال للفتيات 

ليك��ن له��ن دور يف خدم��ة وطنه��ن، حيث ذك��رت آمنة 

أنها اتخ��ذت القرار من ذاتها للتط��وع يف الخدمة تتضمن 

تدريبات بدنية وعس��كرية بالدرجة األساسية، وتريد تنمية 

مهاراتها واكتس��اب خربات جديدة تجعلها أكرث اس��تعداداً 

لخدمة بالدها.

أما أختها شمة، فهي س��عيدة جداً ألنها منحت الفرصة 

لخوض تجربة جديدة يف املجال العس��كري تتيح لها فرصة 

خدمة بالدها، وقد حرصت عىل متابعة كل ما يتعلق بهذه 

الخدم��ة وآلية االلتحاق بها منذ اإلعالن عنها، وترى أن هذا 

أقل م��ا ميكن أن ميك��ن أن تفعله وأخواته��ا لوطن أعطى 

أبناءه دون حساب، وأن قرار التطوع للخدمة الوطنية كان 

قراراً جامعياً لها وأخوانتها وبدعم أرستهن.

وتتاب��ع األخ��ت الثالثة مها س��امل، أنه��ا خريجة جامعة 

عج��امن تخصص إعالم وعالقات عام��ة، وأحبت فكرة أداء 

الواج��ب الوطني وااللتح��اق بالخدم��ة الوطنية، وتجد يف 

التجربة فرصة لتنمية ذاتها وشخصيتها.

وع��ربت رحمة عث��امن ع��ن رغبتها الش��ديدة يف تعلم 

كل م��ا يخص الحياة العس��كرية، وأنها عىل اس��تعداد تام 

للتعل��م وب��ذل الجهد حت��ى النهاية، مع علمه��ا بصعوبة 

األمر يف بدايته، لكنها س��وف تقاوم حت��ى تصل لطموحها 

يف العس��كرية، ووجهت كلمة للدولة الت��ي منحتها فرصة 

االنضامم للعس��كرية عرب الخدمة الوطنية قائلة: نحن عىل 

ق��در الثقة التي أعطتنا إياها دولتن��ا وقادتنا، ونعاهدك يا 

وطن عىل حاميتك، ورد الدين لك.

حرضت املواطنة فاطمة جمعة سليامن من الفجرية، ملركز تدريب املنامة بصحبة، ابنها 

محمد س��بيت راشد، وكانت برفقتهام ابنتها )ش��قيقة محمد(، حيث أرصت األم عىل 

أن ترافق ابنها يف الدرب لتشهد معه بداية الدورة التدريبية األوىل للخدمة الوطنية.

وقالت: إن محمد هو أصغر أبنايئ وإنني حرضت معه ألشجعه عىل أن يكون ضمن 

الصفوف األوىل يف الخدمة الوطنية، وكنت سعيدة بأن أكون برفقته إىل أن يصل لباب 

مرك��ز التدريب ألتركه وملده 21 يوماً داخ��ل املركز، عىل أمل أن أراه بعد هذه الفرتة 

وقد تعلم وتدرب عىل أشياء مهمة يف حياته.

وتابعت: نحن تحت أمر بالدنا يف كل يشء يكون يف الصالح، ومستعدون بالتضحية 

بأبنائن��ا يف نرصته��ا والدفاع عنها إذا تطلب األمر، وأنا س��عيدة ب��أن ابني يف الخدمة 

الوطنية واالحتياطية، داعية أن ينعم الله عىل البالد باألمن واألمان وأن يحفظ قيادتها 

الرشيدة.

بدوره قال محمد س��بيت راشد، 17 عاماً إننا أبناء اإلمارات تربينا عىل حب الوطن 

وتلبي��ة النداء، وأنني س��عيد بأن أنال رشف االنتس��اب ألول دفعات الخدمة الوطنية 

واالحتياطية، والتي بدأت بالفعل مع دخول مركز املنامة ومستعد لخوض هذه الدورة 

طوال التسعة أشهر املقبل وسأبذل كل جهدي ألجتازها بالصورة التي حددتها بالدي.

أم حتضر برفقة أصغر أبنائها
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درع الوطن..تلتقى بشباب الوطن
يف القاعة الرياضية داخل مركز املنامة، ومع تواصل اإلجراءات 

الخاصة باملتقدمن للدورة، أبدى عدد من امللتحقن رأيهم يف 

سهولة اإلجراءات التي متت معهم، حيث قال كل من محمد 

سامل الطنيجي، من رأس الخيمة، وعبد الله محمد أحمد من 

ديب، إنهام حرضا للمركز نحو الساعة الثامنة صباحاً .

وأضافا: إنه��ام متحفزان جداً لدخ��ول مركز التدريب يف 

املنامة وس��يكونان حريصن ومنذ فرتة عىل أن إطاعة األوامر 

والتعليامت وأن يستفيدا من هذه الدورة، ويكونا قدر الثقة 

واملسؤولية التي حملتها لهام الدولة.

وأشار كل من محمد سيف سعيد درويش من شعم برأس 

الخيمة، وعيل عبيد الش��مييل، من رأس الخيمة، إىل أن رشف 

الخدمة الوطنية واالحتياطية واجب عىل كل ش��اب مواطن 

ورشف أيض��اً ألي ش��خص أن يكون ضم��ن الدفعة األوىل يف 

تجني��د ب��الده، وأن كل املتقدمن للتس��جيل يف هذه الدورة 

يدرك��ون جدياً حقيق��ة األمر ومس��تعدين لتحمل الصعاب 

واالستعداد بالتضحية باألرواح لنرصة البالد.

وأضافا: إن ف��رتة التدريب والتي حددت ب�21 يوماً تعترب 

ف��رتة مهمة وق��د يكون الكثري من الش��باب م��ن املتقدمن 

للخدم��ة مل يفارقوا منزل أهاليهم لفرتة قاربت تلك األيام، إال 

أنه��ا تعترب بداية حقيقية للحياة العملية الجادة والتي يجب 

فيه��ا أن يتحمل الجمي��ع، وأن يكونوا فيها قدر املس��ؤولية 

ويثبتوا للبالد أنهم أبناؤها الحقيقيون املس��تعدون للتضحية 

بأرواحهم من أجلها.

وأعترب عدد من منتس��بي الدفع��ة األوىل التحاقهم بالخدمة 

الوطنية رشف��اً عظيامً ومصدر فخر واعت��زاز، والتقت مجلة 

درع الوط��ن مبجموع��ة م��ن ش��باب الوط��ن للوقوف عىل 

شعورهم وانطباعاتهم:

من معس��كر س��يح اللحمة قال املنتسب محمد حمدان 

عليان الش��اميس الذي بدأ رحلة الخدمة الوطنية مع الدفعة 

األوىل، لن��ا الفخر بأننا الدفعة االوىل ان��ا وزماليئ يف الخدمة 

الوطنية والتي هي رشف وتاج عىل رؤوس الجميع.

واكد املجند ش��هاب أحم��د جمعة الكعب��ي أن الخدمة 

الوطنية تعترب رشفاً لكل منتس��ب س��يدرج ضم��ن الربنامج 

وسيدفع بأفراد أرسته لالعتزاز واالفتخار .

أما املنسب  عمر مبارك الدهامين فقال: »حقيبتي جاهزة 

وأعددته��ا قبل أيام، وأنا متحمس كثرياً للفكرة، وأش��عر أنها 

بداية خري لجميع الش��باب الذين س��وف يلتحقون بالخدمة 

الوطنية، مش��رياً إىل أن وقت الج��د والعمل قد حان ، وعىل 

جميع الشباب أن ينتبهوا إىل ذلك، فلم يعد هناك وقت كاف 

لنضيعه بعيداً عن أحضان الوطن، وقد يضيع العمر من دون 

أن نقدم ولو شيئاً بسيطاً لهذا الوطن الغايل.

شباب الوطن: آن األوان لرد اجلميل
خدمة الوطن أسمى واجبات املواطن

محمد حمدان عليان الشاميس

 عمر عبدالوهاب املرزوقي عمر مبارك الدهامينشهاب أحمد جمعة الكعبي
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م��ن جانبه قال عمر عبدالوهاب عيل املرزوقي  لقد قدم 

ه��ذا الوطن الكريم الكثري من كرم��ه، ومنحنا من خرياته ما 

مل يحصل عليه أي شخص آخر يف أي دولة من دول العامل،

أولياء االمور: الخدمة الوطنية مصنع الرجال 
 يف ملحم��ة لرد جميل الوطن، حرص��ت األرس املواطنة عىل 

دع��م أبنائها املجندين وبث روح الحامس يف نفوس��هم بكل 

فخر واعتزاز وسعادة نابعة من الحب والوالء للوطن وقيادته 

الرش��يدة، مؤكدين أن فلذات أكبادهم يبدأون اليوم مرحلة 

مهمة من حياتهم.. مرحلة ترس��م لهم الطريق إىل املستقبل، 

عرب أداء الخدمة الوطنية.

 فمن مدينة العن، أشار حسن عايض االحبايب )ويل أمر( 

، إىل أنه يفخر ويعتز بدخول ابنه يف برنامج الخدمة الوطنية 

ال��ذي يأيت مبثابة رد الجميل لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

التي قدمت الكثري ألبناء ش��عبها، ويتوج��ب النداء الوطني 

التوجه وعىل وجه الرسعة إىل تلبيته بكل عزم واعتزاز

وذك��ر حمد أحمد عبدالله وال��د املجندين عيىس وأحمد 

امللتحقن يف معس��كر املنامة  أن الوطن يستحق بذل الغايل 

والنفي��س يف س��بيل تلبية الواج��ب الوطني، مش��رياً إىل أن 

برنام��ج الخدمة الوطنية يس��هم يف جعل املنتس��بن أبطاال 

مهمته��م الدفاع والوالء عن الوطن، وعرب التدريب س��تبنى 

شخصيتهم. 

 من جهته قال س��امل م��رزوق الزحم��ي .)ويل أمر( ، أنه 

س��عيد كثريا فور علمه بإدراج اسم أبنه ضمن الدفعة األوىل 

للمجندين وس��يخوضون تجربة الخدمة الوطنية االتحادية، 

مش��دداً عىل أهمي��ة تلبية نداء الوطن، الفت��اً إىل أنه فرصة 

لتطوير املهارات الفردية وبناء ش��خصية تتحمل املس��ؤولية 

واالعتامد عىل الذات.

سامل مرزوق الزحميحمد أحمد عبداللهحسني عايض االحبايب 

التغطية:
معسكر سيح اللحمة

النقيب جميل السعدي
زايد خلفان الشاميس

معسكر املنامة:
النقيب سيف الكيبايل

أحمد الشاميس
معسكر ليوا:

املالزم/1 خليل الكعبي
عيل الجنيبي

معسكر العن:
محمود الرشفا

مدرسة خولة بنت األزور
جهاد الزعايب

 @SaifBZayed  سيف بن زايد آل نهيان 
 فخورون اليوم بشباب وشابات اخلدمة الوطنية. 

وقت الشدايد ما لها إال عيال زايد

محمد بن زايد خالل التحاقه بالقوات املسلحة الشيخ زايد رحمه اهلل يحيي الدفعة األولى من املتطوعني من شباب 
الوطن عام 1990
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حممد بن زايد يستقبل جموع املهنئني بعيد الفطر السعيد
تلقى تهاين قادة القوات املسلحة وضباط الدفاع والداخلية

اســتقبــل الفــريق أول سمــو الشــيــخ محمــد 

بن زايــد آل نهيان ويل عهــد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة جموع املهنئني بعيد الفطر 

الســعيد الذين وفدوا إىل قرص املرشف بأبوظبي يف 

يوليو املايض.

وتقبل ســموه التهاين بهذه املناسبة املباركة من 

كبــار قــادة القوات املســلحة وكبار ضبــاط وزارة 

الدفــاع ووزارة الداخلية ومســؤويل املجلس األعىل 

لألمن الوطني واألجهزة األمنية يف الدولة.

وقــد عرب الجميع عــن أطيــب تهانيهم وخالص 

متنياتهم لســمو ويل عهــد أبوظبي بهذه املناســبة 

املباركــة، داعني املــوىل عز وجــل أن يعيدها عىل 

وطننا العزيز وقد تحقق ما يصبو إليه شــعب دولة 

اإلمــارات من تقدم ومنــاء وازدهــار يف ظل قيادة 

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 

رئيس الدولة، حفظه الله.

كام رفع املهنئون خالــص التهاين والتربيكات إىل 

مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة "حفظه الله" بهذه املناسبة السعيدة، 

داعني املوىل عز وجل أن يعيد هذه املناسبة املباركة 

وأمثالهــا عــىل صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان وهو ينعم مبوفور الصحة والســامة 

والعافية وأن يحفظه مــن كل مكروه ويبقيه قائداً 

ملسرية دولة اإلمارات املباركة.

وسموه يتلقى التهاين من أحد املواطننيمحمد بن زايد يتلقى التهاين بالعيد من أحد ضباط القوات املسلحة

رئيس األركان يبحث التعاون العسكري مع رئيس الدفاع البلجيكي

اســتقبل الفريق الركن حمد محمد ثــاين الرميثي، 

رئيس أركان القوات املســلحة، مبكتبه يف معســكر 

املقطــع، يف أغســطس املــايض، الفريــق أول فان 

كالينربغ، رئيس الدفاع البلجييك.

وبحــث الجانبان، خال اللقاء، الذي حرضه عدد 

مــن كبار ضباط القــوات املســلحة، وأعضاء الوفد 

املرافق لرئيس الدفــاع البلجييك، املوضوعات ذات 

الصلة بعاقــات التعاون بني دولة اإلمارات العربية 

املتحدة وبلجيكا، يف مجاالت التنســيق العســكري، 

وتبادل الخربات.

رئيس االٔركان خالل لقائه رئيس الدفاع البلجييك                                                 تصوير: سامل العامري
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وكيل وزارة الدفاع يستقبل نائب وزير الدفاع الياباين

ويبحث التعاون مع 
مدير سياسات الشرق 

األوسط األمريكي

اســتقبل معايل محمــد أحمد البــواردي الفايس وكيل 

وزارة الدفاع يف أغســطس املــايض يف مكتبه يف الوزارة 

بأبوظبــي، معــايل مينورو كيهــارا نائب وزيــر الدفاع 

الياباين والوفد املرافق.

وجــرى خــال املقابلة التي حرضها عــدد من كبار 

ضبــاط وزارة الدفــاع، تبادل األحاديــث واملوضوعات 

الدفاعية ذات االهتامم املشرتك، وأفضل السبل لدعمها 

وتطويرها.

اســتقبل معايل محمــد أحمد البــواردي الفايس وكيل 

وزارة الدفاع مبكتبه يف معســكر املقطع يف أغســطس 

املايض، اللواء مايكل بلني مدير سياسات الرشق األوسط 

مبكتب وزير الدفاع األمرييك.

وبحــث الجانبان خــال اللقاء الذي حــرضه عدد من 

كبــار ضباط الوزارة املوضوعــات ذات الصلة، بعاقات 

التعاون بني دولة اإلمــارات العربية املتحدة والواليات 

املتحدة األمريكية يف مجاالت الدفاع وتبادل الخربات.

وكيل وزارة الدفاع خالل استقباله نظريه الياباين                                                 تصوير: أحمد البلويش

 وكيل وزارة الدفاع خالل استقبال املسٔوول االٔمرييك                                             تصوير: سامل العامري

رئيس هيئة اإلمداد ينقل تهاين العيد لقوة اإلمارات يف أفغانستان
قام اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلويش، 

رئيــس هيئة اإلمــداد بالقــوات املســلحة، يف أول 

أيــام عيد الفطر الســعيد يف يوليو املــايض، بزيارة 

لقــوة اإلمارات يف أفغانســتان املكلفة تأمني إيصال 

املســاعدات اإلنسانية إىل الشــعب األفغاين ودعم 

وتطويــر األمن واالســتقرار بجمهورية أفغانســتان 

اإلسامية.

وهنــأ أفراد القــوة بحلول عيد الفطر الســعيد، 

ونقــل تحيات وتهــاين القيادة الرشــيدة وتثمينهم 

للدور الــذي يقومون به لخدمة الشــعب األفغاين 

ومســاعدته يف عملية إعادة اإلعــامر، راجني العيل 

القديــر أن يعيــده عــىل الجميع بالخــري واليمن، 

ومتمنني لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم اإلنسانية 

يف أفغانستان.
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القوات املسلحة تقدم تهاين العيد للمرضى مبستشفيات الدولة
قام عدد من ضباط مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة العامة للقوات املسلحة، 

برفق��ة ممثلني من مختلف وحدات القوات املس��لحة، يف أول أيام عيد الفطر 

السعيد يف يوليو املايض، بزيارات ملختلف املستشفيات واملراكز الطبية بالدولة.

وقدم الضباط خالل الزيارات التهاين للمرىض مبناس��بة عيد الفطر السعيد، 

متمنني لهم الشفاء العاجل، وأن يعيد الله عليهم هذه املناسبة وهم ينعمون 

بثوب الصحة والعافية.

وع��ر املرىض عن س��عادتهم لهذه اللفت��ة التي قامت بها القي��ادة العامة 

للقوات املسلحة، وأعربوا عن خالص شكرهم وعظيم تقديرهم ملا يلقونه من 

رعاية طبية، داعني الله العيل القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره يف 

ظل القيادة الرش��يدة لصاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة "حفظه الله".

الفجريةرأس الخيمة

عجامنالشارقة

العنيأبوظبي
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قادة وكبار ضباط القوات املسلحة يزورون الوحدات للتهنئة بالعيد

قام عدد من قادة وكبار ضباط القوات املسلحة صباح أول أيام عيد الفطر السعيد يف يوليو 

امل��ايض بزيارات إىل مختلف وحدات القوات املس��لحة نقلوا خالله��ا تحيات وتهاين القيادة 

الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد هذه الوحدات بالعيد السعيد.

فقد قام اللواء الركن سيف مصبح عبدالله املسافري رئيس هيئة العمليات بزيارة لقيادة 

جهاز حامية املنشآت الحيوية والس��واحل بادل خاللها الجميع التهنئة بهذه املناسبة، سائالً 

الله تعاىل أن يعيدها باليمن والخري ومتمنياً لهم كل التوفيق يف أداء مهامهم.

كام قدم اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي مس��اعد رئي��س األركان لالحتياط التهاين 

والتريكات إىل ضباط وضباط صف وأفراد القوات البحرية وذلك خالل الزيارة التي قام بها 

إىل قيادة القوات البحرية.

وقام اللواء مطر س��امل عيل الظاهري رئيس هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشية بزيارة تفقدية 

إىل قيادة حرس الرئاسة هنأ خاللها منتسبيها بالعيد السعيد متمنياً لهم التوفيق والسداد يف 

خدمة هذا الوطن املعطاء.

ويف زيارة مامثلة قام اللواء الركن طيار فارس خلف املزروعي رئيس جهاز حامية املنشآت 

الحيوية والسواحل بزيارة إىل قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي.

ويف قي��ادة الق��وات الرية ق��دم اللواء الركن بحري إبراهيم س��امل امل��رشخ قائد القوات 

البحرية تهاين العيد إىل ضباط وضباط صف وأفراد القوات الرية.

ك��ام ق��ام عدد من ضباط القوات املس��لحة بزي��ارات مامثلة ملختلف وح��دات القوات 

املس��لحة هنأوا خاللها الضباط وضب��اط الصف واألفراد بالعيد الس��عيد ونقلوا إليهم تهاين 

القيادة الرشيدة راجني من العيل القدير أن يعيده عىل الجميع بالخري واليمن.

جدي��ر بالذك��ر أن القيادة العامة للقوات املس��لحة درجت عىل مثل ه��ذه الزيارات يف 

املناس��بات الدينية والوطنية لالطمئنان عىل س��ري العمل وتحقيقاً ملزيد من التالقي بني كبار 

الضباط واملرؤوسني ملا لها من أثر يف رفع الروح املعنوية ملنتسبي القوات املسلحة.

رئيس هيئة العمليات خالل زيارة جهاز حامية املنشآت الحيوية والسواحل

قائد القوات البحرية خالل تبادل التهاين مع القوات الربية

رئيس جهاز حامية املنشآت خالل زيارة القوات الجويةرئيس هيئة االٕدارة خالل زيارة قيادة حرس الرئاسة

مساعد رئيس االٔركان خالل زيارة القوات البحرية

تصوير: أحمد الشاميس/ أحمد البلويش
حسني اليافعي / عيىس عبيد / زايد الشاميس
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خولة بنت األزور جاهزة لتدريب أول دفعة 
فتيات ضمن برنامج الخدمة الوطنية

أكدت مدرس��ة خولة بن��ت األزور العس��كرية جاهزيتها 

الس��تقبال وتدري��ب بنات اإلم��ارات الراغب��ات يف تأدية 

الخدمة الوطنية واملقدرة بتس��عة أشهر مهام كان املؤهل 

العلمي.

وقالت املقدم الركن عفراء س��عيد الفاليس قائد مدرسة 

خولة بنت األزور العس��كرية، إن القيادة الرش��يدة أولت 

امل��رأة اإلماراتي��ة اهتامماً كب��راً، وقدمت له��ا كل الدعم 

لتمكينها من لعب دورها الفعال يف املجتمع، فمضت جنباً 

إىل جن��ب مع الرجل يف بناء الوطن، ورفع ش��أنه ووصلت 

إىل مناص��ب قيادي��ة عليا يف ش��تى امليادي��ن، حيث جاء 

إصدار القانون رقم 6 لس��نة 2014 بشأن الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة ليفتح الباب أمام املرأة اإلماراتية، لتقف مع 

الرجل إلعالء راية الوطن بني األمم.

وأوضحت أن القدرات واإلمكانيات يف القوات املسلحة 

متضاف��رة إلنج��اح م��روع الخدم��ة الوطني��ة وإظهاره 

بالصورة املضيئة، حيث ش��يدت املباين الحديثة الس��تقبال 

الدفعة األوىل من مجندات الخدمة الوطنية واالحتياطية، 

وبات��ت أفض��ل املدربات ع��ى أهبة االس��تعداد، لتقديم 

أفضل الربامج التدريبية لبنات اإلمارات، لتطوير مهاراتهن 

الشخصية والقيادية والبدنية.

وأضافت أن مدرس��ة خولة بنت األزور العسكرية تعد 

أول مدرس��ة عس��كرية لتدريب اإلن��اث يف الدولة وعى 

مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت عنواناً 

لبدء القوات املسلحة بتدريب اإلناث ضمن كوادرها.

تلبية النداء
وحثت املقدم الركن الفاليس اإلماراتيات عى أداء الخدمة 

الوطنية، مش��رة إىل أنه ال يشء أهم من تلبية نداء الوطن 

والفوائد التي س��تعود عليهن من خالل التدريب ال ميكن 

حرصه��ا، حيث تب��دأ بتطوير مهاراته��ن القيادية وتعزيز 

قدراته��ن للعم��ل كفريق واح��د واالعتامد ع��ى النفس، 

منوهة بأن��ه ال داع للقلق من مدة املبيت أو الحجز فهي 

لن تتجاوز األسبوعني وتكون فقط عند بداية االلتحاق.

وأوضحت أن القوات املسلحة ستقوم بتوفر مواصالت 

من وإىل املعسكرات، ليتم نقل املجندات إىل كافة إمارات 

ومناطق الدولة يف عطلة نهاية األس��بوع، وذلك طيلة فرتة 

أسبوعان مدة مبيت اإلناث 
في المدرسة العسكرية

التدريب األسايس والتي تصل إىل ثالثة أشهر.

وع��ن الربامج التدريبية التي س��يتم تطبيقها أثناء فرتة 

التدريب األس��ايس يف املدرس��ة، أوضحت أنه تم إعدادها 

من قبل قيادة التدريب االنفرادي بإرشاف جهات مختصة، 

مؤكدة أن هذه الربامج صممت خصيصاً للخدمة الوطنية 

واالحتياطية، مشرة إىل أن طاقم التدريب واإلرشاف وكافة 

من يتواجد داخل املدرس��ة هم من النس��اء فقط، وذلك 

متاش��ياً مع مبادئ ديننا الحنيف وعادات وتقاليد املجتمع 

اإلمارايت.

كفاءة الكادر التدريبي
واس��تعرضت املقدم الركن الفاليس كفاءة الكادر التدريبي 

يف املدرس��ة الذي وفرته القيادة العامة للقوات املس��لحة، 

وال��ذي يتمتع بأفض��ل الطاقات وأكرثها خ��ربة ومهارة يف 

مجال التدريب والقيادة، لتكون مكرس��ة بالكامل إلنجاح 

م��روع الخدمة الوطنية، موضح��ة أن خربة املدربات يف 

خولة بن��ت األزور متتد إىل ما يزيد عى عرين س��نة يف 

ه��ذا املجال، باإلضاف��ة إىل كونهن حاص��الت عى تأهيل 

علمي ع��ال ليكن قدوة للمنتس��بات تش��جيعاً لهن عى 

التعلم واألداء التنافيس.
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أعربت س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسايئ العام الرئيس األعى ملؤسسة التنمية 

األرسي��ة رئيس��ة املجلس األعى لألمومة والطفولة عن ارتياحها وس��عادتها باإلقب��ال الكبر والحامس 

الالفت الذي أبدته فتاة اإلمارات لاللتحاق بصفوف الخدمة الوطنية. جاء ذلك خالل استقبال سموها 

يف أغس��طس املايض املقدم الدكتورة موزة حس��ن الش��حي، وآمنة راش��د اليامحي اللتني عرضتا عى 

س��موها الربنامج التعريفي حول الخدمة الوطنية لإلناث بناء عى توجيهات اللواء الركن طيار الشيخ 

أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية.

وعربت س��موها عن ارتياحها ومباركتها لهذا الربنامج مؤكدة ثقتها بأن يالقي إقباالً كبراً من شابات 

اإلمارات. وقالت س��موها "لق��د تابعنا بكل فخر التداف��ع الكبر لفتاة اإلمارات للتس��جيل يف مراكز 

التجنيد، مام يجس��د والءها وحبها للوطن واستعدادها لتقدم الصفوف والتضحية يف الذود عن تراب 

الوطن وس��يادته وحامية منجزاته ومكتسباته". وأضافت سموها "إننا نحيي فيها عمق والئها وصدق 

انتامئها وروح اإليثار والعطاء والتأهب الدائم للدفاع عن الوطن ومكتس��باته"، مشرة سموها إىل أن 

هذا التجاوب يعكس روح التضحية والفداء التي تتمتع بها املرأة اإلماراتية وليس غريباً عنها.

فاطمة بنت مبارك: فتاة اإلمارات تجسد والءها 
وحبها للوطن والذود عن ترابه

إقبال على التسجيل 
في »الخدمة الوطنية« 

للدفعة الثانية

أحمد بن طحنون يأمر بتسهيل إجراءات مواطنة راغبة في االلتحاق بالخدمة
أم��ر اللواء الركن الطيار الش��يخ أحمد بن طحن��ون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة 
الوطنية واالحتياطية بتقديم كافة التس��هيالت املطلوبة إلنهاء إجراءات تس��جيل 
إح��دى املواطنات الراغبات يف االلتحاق بالخدمة الوطنية، حيث تقدمت املواطنة 
وعد الحامدي إىل ش��عبة التجنيد يف معس��كر آل نهيان بأبوظبي بغرض التسجيل 
ولك��ن تعذر قبولها لع��دم مقدرة ويل أمرها عى الحضور نظراً لوجوده يف قس��م 
العناية املركزة يف مستش��فى خليفة لتلقي العالج. وبناء عليه قام فريق من شعبة 
تجنيد معسكر آل نهيان مبرافقتها إىل مستشفى خليفة يف أبوظبي، وذلك للحصول 

عى موافقة ويل أمرها كرط من رشوط االلتحاق بالخدمة الوطنية لإلناث.
وأوضح��ت الحامدي أنها هي األوىل بني أخواتها الس��بع التي ق��ررت وبكل فخر 
االلتحاق بالخدمة الوطنية، وهي تش��جع شقيقاتها وأخواتها من اإلماراتيات عى 
أداء واجبهن تجاه الوطن وقيادتنا الرش��يدة. وتتطلع الحامدي إىل اس��تمرارها يف 

العمل بالقوات املسلحة بعد إنهائها للخدمة الوطنية.
وقال والدها يوس��ف الحامدي: إن التحاق أبنائنا وبناتنا بالخدمة الوطنية هو أقل 
ما ميكننا تقدميه لهذا الوط��ن املعطاء، وأبدى فخره واعتزازه بقرار ابنته االلتحاق 
بالدفعة األوىل من الخدمة الوطنية، ومتنى لو أن وضعه الصحي كان أفضل لسارع 

باالنضامم إىل صفوف الخدمة الوطنية.

أعلنت هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية عن فتح باب 

التس��جيل للدفع��ة الثانية من منتس��بي الخدمة الوطنية 

للفئة العمرية من 27 وحتى 30 سنة.

وش��هدت عمليات التس��جيل للدفعة الثانية تس��ارعا 

وإقب��اال واس��عا مقارن��ة بالدفع��ة األوىل علام ب��أن فرتة 

التسجيل مستمرة لهذه الفئة.

وأكدت الهيئة من جديد أن عملية التس��جيل تستغرق 

10 دقائق مبعدل وس��طي، وذلك يف ح��ال اكتامل الوثائق 

املطلوبة، والتعاون مع املواطنني حيث تم تعديل الوثائق 

املطلوبة للتس��جيل لتتضمن صورة وأصال من جواز السفر 

وخالصة القيد وبطاقة الهوية والش��هادة الدراسية، يضاف 

إىل تلك الوثائق رسالة عدم مامنعة ويل األمر لإلناث فقط، 

أم��ا للعامل��ني يف القطاع الخاص فيتوج��ب عليهم تقديم 

ص��ورة وأص��ل الوثائق الت��ي ذكرت باإلضافة إىل كش��ف 

حساب بنيك ملدة 6 أشهر.
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طحنون بن محمد يشهد ندوة الخدمة الوطنية

طالبت الوزارات والدوائر بتحديد احتياجاتها من مجندي )البديلة(

استعرضت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، متطلبات 

واحتياجات وآلية توزيع منتس��بي الخدمة البديلة، مع 

ال��وزارات واملؤسس��ات والدوائ��ر االتحادي��ة واملحلية، 

املعنية بالقطاعات الحيوية بالدولة، وذلك وفقاً للقانون 

االتحادي بش��أن الخدمة الوطنية واالحتياطية. وذلك يف 

الكلمة الت��ي وجهها يف افتتاح ورش��ة العمل التعريفية 

لل��وزارات واملؤسس��ات والدوائ��ر االتحادي��ة واملحلية 

املعني��ة بالقطاع��ات الحيوية بالدولة ح��ول متطلبات 

واحتياج��ات وآلي��ة توزيع منتس��بي الخدم��ة البديلة، 

والتي نظمتها الهيئ��ة الوطنية إلدارة الطوارئ واألزمات 

والكوارث، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية بنادي ضباط القوات املس��لحة بأبوظبي يف 

أغسطس املايض

وطالب اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون 

شهد س��مو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل 

الحاك��م يف املنطقة الرقية، بقاع��ة املؤمترات يف مدينة 

العني »ندوة الخدمة الوطنية ألبناء الدولة« التي نظمتها 

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية والقوات املس��لحة يف 

يوليو املايض.

كام ش��هد الن��دوة، الل��واء الركن طيار الش��يخ أحمد 

ب��ن طحنون آل نهي��ان رئي��س هيئة الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية، والش��يخ هزاع ب��ن طحنون آل نهيان وكيل 

ديوان ممثل الحاكم يف املنطقة الرقية، والش��يخ ذياب 

ب��ن طحن��ون آل نهي��ان، والش��يخ خليفة ب��ن طحنون 

آل نهي��ان، وعدد من أصحاب الس��عادة ال��وكالء وكبار 

املس��ؤولني، وش��يوخ وأعيان القبائل، وجمع من ش��باب 

الوطن.

وتح��دث يف بداية الن��دوة، الدكتور س��لطان محمد 

النعيم��ي باح��ث وأكادميي يف الش��ؤون السياس��ية عن 

الخدم��ة الوطني��ة، وأثرها يف ال��والء واالنتامء لش��باب 

الوط��ن، باعتباره��ا تع��زز االنت��امء واإلخ��الص للوطن 

واملحافظة عى املنجزات الوطنية ودرء املخاطر، وأش��ار 

إىل الخدمة الوطنية التي متثل االنتساب للوطن وحاميته 

من األخطار.

كام تح��دث يف الن��دوة العميد الركن محمد س��هيل 

النيادي مدير التخطيط اإلس��رتاتيجي بالهيئة عن مروع 

الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية، وعدد األه��داف األمنية 

واالجتامعي��ة واالقتصادية والسياس��ية مل��روع الخدمة 

الوطنية التي تصب كلها يف مصلحة الدولة إقليمياً وعاملياً.

وتح��دث العميد الركن حقوقي س��امل جمعة الكعبي 

مدي��ر القضاء العس��كري ع��ن قانون الخدم��ة الوطنية 

واس��تعرض يف رشح تفصي��ي مواد القانون واملش��مولني 

بالخدم��ة الوطنية ورشوط االلتحاق يف القوات املس��لحة 

ووزارة الداخلي��ة، وجهاز أمن الدول��ة والجهات األخرى 

املعنية والعقوبات التي يشملها القانون.

وعق��ب انتهاء املحارضي��ن من الحدي��ث فتح الباب 

للنق��اش، واألس��ئلة ح��ول الخدم��ة الوطني��ة، وأج��اب 

املحارضون عن أسئلة عدد من املواطنني.

بن محم��د آل نهي��ان رئيس هيئ��ة الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطي��ة الوزارات واملؤسس��ات والدوائر االتحادية 

واملحلية املعنية بالقطاع��ات الحيوية بالدولة، بتحديد 

ع��دد الق��وى البري��ة التي تحتاجه��ا أثن��اء الطوارئ 

واألزم��ات، والتخصص��ات التي س��يتم تدريب مجندي 

الخدم��ة البديلة عليها، ورضورة وج��ود منهاج تدريبي 

مفص��ل، ومعتمد يتم إع��داده بدقه وعناي��ة من قبل 

املعنيني بهذا الش��أن يف كل القطاعات الحيوية، وعرضه 

عى هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية، لالطالع عليه 

وإبداء الرأي بش��أنه، وذلك لضامن تحقيق االس��تفادة 

القصوى للمجند من الخدمة البديلة.

وش��ددت هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية عى 

رضورة رف��ع تقارير دوري��ة، وتحدي��د متطلبات الحد 

األع��ى واألدىن من املوظف��ني والتخصص��ات املطلوبة 

والواجب��ات واملهام التي س��وف يت��م تكليف املوظف 

به��ا، ونوعية املنهاج، ومدى اعت��امده واملؤهل العلمي 

املطلوب، ونظام ساعات العمل اليومية، ومواقع العمل 

التي يلتحق بها. 
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مبادئ الوطنية
م��ا أجمل أن يرشق الوطن عىل تجربة تخترص بكلامت ومش��اهد وصور، وما أروع 
أن تعك��س ه��ذه التجربة تجربة أكرب هي التحدي يف الحل��م املنتظر، نعم..هذا ما 
استبرشنا به خرياً مع اإلعالن الذي حمل مبادئ الخدمة الوطنية، ذلك الذي اخترص 

التحدي يف وجوه شباب وفتيات رسموا العزمية وقسموا باملسؤولية.
الكثري من املش��اعر تص��ل إليك وأنت تتابع هذا اإلعالن، والكثري من اإلحس��اس 
ال��ذي يحيطك ويأرسك بحب وطن ال مثيل له بني األوط��ان، وجوه كثرية مبالمحها 
الصغرية ارتس��مت مع اإلرصار كبرية، والكثري من املشاهد التي حكت قبل أن تنطق 

فحركت فينا الكثري الكثري بدءاً من اآلذان وانتهاء بتلبية النداء يف ذاك املكان.
مبادئ كثرية نستش��فها بني تلك املش��اهد والس��طور وإن مل تك��ن مبارشة، فقد 
حرصت عىل مش��اهدة ذلك اإلعالن أكرث من مرة ويف كل مرة أعيشه مرة فوق مرة، 
وال أنك��ر إنني تأثرت بوطنيته التي حركت فيني الكثري حتى ذرفُت الدمعة، وكانت 

معي حصيلة من املبادئ تقول:
الوطنية إميان وطاعة للرحمن، وهي الحكمة التي توقظ الضمري يف غفلة اإلنسان.

الوطنية إرصار من التحدي من الش��باب والهمم، هي أفعال ألقوال تهز الروح قبل 
البدن.

الوطني��ة مجموعة من التضحيات والحامس والرجولة، مجموعة من العزائم والقرار 
والبطولة.

الوطنية هي تاريخ غرسنا فيه الحكايات، حتى ولدت فينا مع األيام سبع اإلمارات.
الوطنية هي شجاعة بإرادة قوية، وبقلوب ال تهاب الشدائد وال حتى املنية.

الوطنية هي مغامرة ولكن بقمة العقل، هي الذكاء واملبادرة هي اإلقدام واألمل.
الوطنية هي املسؤولية يف الحفاظ عىل األمجاد، هي القوة يف تعزيز رباط االتحاد.
الوطنية هي خدمة تقدمها برغبة وحب، هي مبادرة تزرعها لرتويها بأعامق القلب.

الوطنية هي حلم للقادم الجميل، هي الحارض والتطور هي املايض األصيل.
الوطنية هي وطن من وطن، هي الحدود والتضاريس يف السلم واملحن.
الوطنية هي رصح من النهضة والبناء، هي الرفعة يف اإلنجاز واالعتالء.

الوطنية هي دروب رسمت نحو اآلفاق، هي أيادي اتحدت فأعلنت االتفاق.
الوطنية هي ترويض للصعب واملستحيل، هي تحويل نحو املشهد الجميل.
الوطنية أن تلبي من قلبك لهذا الوطن، وأن تضحي ألجله بالغايل وبال مثن.

فش��كراً لهيئة الخدمة الوطنية واإلحتياطية عىل هذا اإلنجاز من الوطنية، والتي 
تجعلني فخورة ألقول: عونك يا وطن •

عونــــــك 
ياوطــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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من املق��رر تنظيم املع��رض واملؤمتر البح��ري األورويب 

Euronaval 2014، ال��ذي يُعق��د كل عام��ن، خ��ال 

الف��رة م��ن 27 حتى 31 أكتوب��ر 2014 مبركز البورجيه 

للمع��ارض واملؤمت��رات يف العاصمة الفرنس��ية باريس. 

ويعت��ر املعرض، الذي يجري تنظيمه تحت رعاية وزارة 

الدفاع الفرنسية وساح البحرية الفرنيس، أهم املعارض 

العس��كرية البحرية يف أوروبا، ويجري تنظيمه بالتبادل 

 Defence مع مع��رض األجه��زة واملعدات العس��كرية

 Security and Equipment International: DSEI

يف بريطانيا.

ويضم هذا الحدث الضخم معرضاً ومؤمتراً ويستقبل 

كبار الزوار وكبار أعضاء الوفود األجنبية حيث يتم عرض 

مجموعة متكاملة م��ن التقنيات واملنتجات والخدمات 

األمني��ة والدفاعية البحرية. وتزداد املش��اركات الدولية إعداد: جي سرات

عاماً بع��د عام، حيث يش��هد املعرض يف نس��خته لهذا 

العام مش��اركة الهند وعدد من الدول األخرى مثل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وأسراليا وتركيا وبلجيكا.

ويعت��ر املع��رض واملؤمتر البح��ري األورويب من أهم 

املع��ارض عىل أجندة املعارض البحرية، وعادة ما يغطي 

موضوعات عدة تراوح بن الس��يادة البحرية وتحركات 

الدول عىل مس��توى الس��امة البحرية واألمن البحري. 

وهذا يش��مل تطبيق النظ��ام العام يف البح��ار ومراقبة 

املصايد السمكية واملراقبة البحرية ومراقبة السواحل.

ك��ا يعتر املع��رض واملؤمت��ر البح��ري األورويب من 

أهم املعارض بالنس��بة لرشكات تصنيع الطائرات اآللية 

البحري��ة وتطبيق��ات األقار الصناعية مث��ل االتصاالت 

واملاحة والطقس والدفاع واألمن.

وسيش��مل برنامج املعرض مناقشات حول االستخدام 

اآلم��ن للبحار يف األغ��راض املدني��ة والعس��كرية، كا 

سيجري مناقشة مصادر الطاقة البحرية ألول مرة.

وقد س��اهم منو املع��رض واملؤمتر البح��ري األورويب 

بص��ورة مطردة، خصوصاً النج��اح الكبري الذي حققه يف 

دورت��ه يف عام 2012، يف تعزيز وض��ع املعرض ومكانته 

كمعرض دويل رائد متخص��ص يف الدفاع البحري واألمن 

والسامة البحرية.

ويف ع��ام 2012 زار املعرض نحو 30.458 زائر ميثلون 

115 دولة، األمر الذي عكس اهتاماً دولياً متزايداً بهذا 

املع��رض. كا يعكس العدد املتزايد يف الوفود الرس��مية 

الرفيعة املس��توى - حيث ش��ارك يف املع��رض 96 وفداً 

رس��مياً ميثلون 67 دولة- اهتام صناع القرار من جميع 

أنحاء العامل.

كا أكدت 263 رشكة )منها 121 رشكة فرنسية و142 

رشك��ة أجنبية( مش��اركتها يف املعرض واملؤمت��ر البحري 

 EURONAVAL 2014 املعرض واملؤمتر البحري األوروبي
أحد أهم املعارض البحرية على مستوى العامل
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األورويب 2014 يف باريس ال��ذي من املفرض أن يتجاوز 

فيه عدد الرشكات املشاركة 350 رشكة. 

وبوصف��ه معرض��اً تجاري��اً للمتخصصن م��ن الزوار 

سيش��ارك يف املعرض ع��دد من املتحدث��ن املتخصصن 

لخدم��ة ال��رشكات العارضة واملش��رين واملهتمن الذي 

يلعبون دوراً مهاً يف برامج املشريات يف بادهم األم.

أبرز الرشكات العارضة
رشك��ة Abu Dhabi Mar، رشك��ة أبوظب��ي لصناع��ة 

 Atlas رشك��ة ،Abu Dhabi Ship Building الس��فن

 Babcock International رشكة ،Elektronik Gmbh

 Bharat رشك��ة ،BAE Systems UK رشك��ة ،Group

 ،Brahmos Aerospace رشكة ،Electronics Limited

 Chemring Counter رشك��ة   ،Caterpillar رشك��ة 

 CMN - Constructions رشك��ة   ،Measures

 ،CNIM رشك��ة   ،Mecaniques De Normandie

 ،DCNS رشك��ة ،Dassault Aviation داس��و رشك��ة 

رشكة Elettronica، رشك��ة Fincantieri S.P.A.، رشكة 

Finmeccanica، رشكة Flir، رشكة FN Herstal، رشكة 

 ،Hgh Infrared Systems رشك��ة ،General Atomics

رشك��ة Insitu Inc.، رشكة L-3، رشك��ة Lacroix، رشكة 

 ،MBDA رشكة ،Lockheed Martin لوكهي��د مارت��ن

 ،Oto Melara Spa رشك��ة ،Nexter Systems رشك��ة

رشكة Raytheon Company، رشكة Renk AG، رشكة 

 ،Rheinmetall AG Corporate Sector Defence

 Russian رشكة ،Jsc رشكة ،Rosoboronexport رشك��ة

 Saab رشك��ة   ،Technologies State Corporation

 Singapore رشكة ،Schiebel رشكة ،Sagem رشكة ،Ab

Technologies Marine Ltd، رشك��ة Thales، رشك��ة 

.UKTI، Wärtsilä Corporation

ويقع املعرض واملؤمتر البحري األورويب عىل مس��احة 

15 ألف م��راً مربعاً، وقد تم حجز املس��احة اإلجالية 

بنسبة 100 % تقريباً، ويأيت أكرث من 50 % من الرشكات 

العارضة من الخارج. وتعتر النس��خة الرابعة والعرشين 

له��ذا املع��رض الدويل املرم��وق دلياً آخر ع��ىل الزخم 

املس��تمر للمعرض يف هذا القط��اع االقتصادي الحيوي، 

خاصة يف منطقتي الرشق األوسط وآسيا.

ورصحت جان-ماري كارنيه، املدير التنفيذي للمعرض 

واملؤمت��ر البحري األورويب، بأن أهمي��ة االقتصاد البحري 

العامل��ي مبكونات��ه املتعددة مثل الجي��ش واألمن املدين 

والسامة وحاية البيئة يؤدي إىل ظهور توترات جديدة 

يف ع��امل املحيط��ات. وأوضح��ت املس��ؤولة أن األهمية 

اإلس��راتيجية للمس��احة البحرية تتزايد يوم��اً بعد يوم، 

وأن 80 % م��ن حج��م التجارة العاملية يت��م نقله بحراً. 

هناك أيضاً حقيق��ة قد ال تكون معلومة للجميع ولكنها 

مهم��ة، وهي أن املحيطات متثل العمود الفقري للعوملة 

االقتصادي��ة فيا يتعلق باس��تخدام اإلنرنت والش��بكة 

العنكبوتية الدولية واالقتصاد العاملي ككل.

الدفاع عن املصالح
مع تراج��ع املوارد الري��ة بصورة حتمية ب��دأت الدول 

تتطل��ع إىل البحار بحثاً عن الطاقة والغذاء واملواد الخام 

من أجل إعاش��ة 9 باين نس��مة هم عدد سكان الكرة 

األرضي��ة املتوقع يف عام 2050. وتعت��ر كافة املعطيات 

اإليجابية مصدر الخطط املهمة فيا يتعلق باملس��احات 

البحري��ة التي تنفذها الدول حالي��اً، األمر الذي يدفعها 

للتس��لح بصورة مناس��بة دفاعاً ع��ن مصالحها ومصالح 

س��كانها، كا أن زيادة الطلب ع��ىل األجهزة واملعدات 

يعترب املعرض 
واملؤمتر البحري 

األوروبي من أهم 
املعارض بالنسبة 

لشركات تصنيع 
الطائرات اآللية البحرية 

وتطبيقات األقمار 
الصناعية

يورونافال منصة ألحدث تقنيات الدفاع البحري

أكدت العديد من الرشكات العاملية مشاركتها يف املعرض
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تساهم يف تعزيز األنشطة الدولية.

ويف نف��س الوقت، أصب��ح املعرض واملؤمت��ر البحري 

األورويب أك��ر منصة للتبادل الدويل فيا يتعلق بالقضايا 

البحري��ة )باإلضاف��ة إىل اليخ��وت(. كا يدي��ن الوضع 

الدويل املميز للمعرض بالكثري لجودة الصناعات البحرية 

الفرنس��ية التي تحتل املركز السادس عىل مستوى العامل 

واملركز الثاين عىل مستوى أوروبا.

تؤكد الزيادة املطردة يف عدد الوفود الرسمية الرفيعة 

املستوى املش��اركة يف املعرض واملؤمتر البحري األورويب، 

تؤكد الوع��ي املتزايد بالقضايا الحيوي��ة يف مجال األمن 

البح��ري. واس��تجابة له��ذا الوعي املتزايد ي��أيت معرض 

باري��س الذي يعق��د كل عامن ليلبي كاف��ة املتطلبات 

الخاصة بقضايا السيادة يف قطاع  الدفاع البحري.

ومن بن السات الجديدة للمعرض واملؤمتر البحري 

 Surface األورويب أن��ه س��يقدم الوح��دات الس��طحية

Units والغواص��ات وق��وارب الكومان��دوز بأس��لحتها 

ومعداتها والطائ��رات اآللية العاملة فوق س��طح املياه 

وتحتها والطائرات البحرية واملركبات السطحية املستقلة 

 Autonomous Unmanned )اآللي��ة )غ��ري املأهول��ة

Surface Vehicules: AUSV باإلضاف��ة إىل التقني��ات 

الجديدة خصوصاً تقنية التخف��ي أو اإلفات من أجهزة 

الرادار )الشبح(.

ويعت��ر املعرض واملؤمت��ر البح��ري األورويب أكرث من 

مجرد معرض متخصص، حيث يعتر مبنزلة منصة عاملية 

لعرض أحدث أس��اليب التكنولوجيا، وميثل ملتقى دويل 

لصناع القرار واملش��رين من جمي��ع أنحاء العامل، عاوة 

عىل لجنة كامل��ة من خراء الصناعة ومصممي وموردي 

امل��واد، وعرض األنظمة البس��يطة واملركب��ة والخدمات 

املتعلقة بها.

فكر اسرتاتيجي

يعتر املع��رض واملؤمتر البح��ري األورويب ملتقى للفكر 

االس��راتيجي وتب��ادل األف��كار واآلراء ح��ول التطورات 

واالبتكارات املستقبلية يف هذا املجال الحيوي.

كا س��ريكز املعرض أيضاً بصورة خاصة عىل التقنيات 

املبتك��رة ع��ن طري��ق اس��تخدام املحاكاة، وس��تتمكن 

الوف��ود وال��رشكات العارضة ورج��ال الصحافة واإلعام 

والزوار ألول م��رة من التعرف ع��ىل التكنولوجيا ثاثية 

األبع��اد Immersive 3D Technology واإلط��اع عىل 

 Virtual And Augmented الواقع االف��رايض واملطور

Reality املخص��ص لألنش��طة البحرية التي س��يقدمها 

الرشكاء املرموقون.

ويغط��ي مجال ه��ذه التقني��ات كل يشء، بدءاً من 

تصميم وبناء القطع البحرية وعرض املش��اريع وتدريب 

أطقم التشغيل واإلنتاج، وانتهاء مبراحل الدورة الحياتية 

للمنتج املس��تخدم يف النق��ل البحري والدف��اع البحري 

وعمليات الكشف والتنقيب تحت املاء.

وللمرة الثانية سيحتوي املعرض عىل منطقة للتدريب 

والتعلي��م تض��م الجامع��ات واملدارس الك��رى ومراكز 

البحوث بهدف تعزيز الروابط والعاقات مع عامل البحار.

وق��د بذلت جه��ود خاصة هذا الع��ام من أجل دمج 

املشاركات الدولية الكرى يف مؤمترين أو ثاثة مؤمترات 

افتتاحية مقرحة عىل النحو التايل:

• الثاث��اء املوافق 28 أكتوبر: "تحديد أنواع النزاعات 

البحري��ة من اليوم وحتى ع��ام 2025" مع تقييم ما إذا 

كانت الوسائل التكنولوجية املتاحة حالياً مناسبة وكافية 

لحل املشكات األمنية.

• األربع��اء املواف��ق 29 أكتوبر: "مس��اهمة التعاون 

الدويل يف التوصل إىل أداة صناعية قوية" أو سبل التعاون 

الدويل عن طريق نقل التكنولوجيا، ورضورة األداء العايل 

وامت��اك األدوات الصناعية من أجل اس��تغال الرثوات 

البحرية بطريقة عقانية ورشيدة ومأمونة.

أنظمة املستقبل
س��تتضمن ورش العم��ل التكنولوجية مح��ارضات حول 

أنظمة املستقبل من أجل تلبية احتياجات املشرين من 

األجه��زة واملعدات باإلضافة إىل الرشكات املس��ؤولة عن 

تقديم الخدمات.

وتعتر كل الجوائز املمنوح��ة خال املعرض واملؤمتر 

البح��ري األورويب عنواناً للجودة واالمتياز. ويوجد هناك 

نوعان م��ن ثاثة أنواع م��ن الك��ؤوس الخاصة مبعرض 

واملؤمت��ر البحري األورويب التي يت��م منحها إىل أصحاب 

االبت��كارات الدولي��ة: كأس االبتكار املخصص لس��فينة 

املستقبل، وكأس آخر مخصص لألمن البحري. أما الكأس 

الثالثة فيتم تخصيصها لحسن األداء، ويتم منحها لرشكة 

SME الفرنس��ية لتنفيذه��ا أفض��ل م��رشوع للتصدير 

وتنويع القاعدة االقتصادية وإقامة الرشاكات وتصديرها.

وستقوم رشكة Campus Naval France، التي جرى 

إطاقها يف دورة املع��رض واملؤمتر البحري األورويب لعام 

2012، س��تقوم هذا العام بتجميع أبرز خطط التدريب 

ع��ىل رأس العمل يف مج��ال التجارة البحري��ة من أجل 

تس��هيل عملية التواصل مع الرشكات العاملة يف القطاع 

البحري.

وستضم األجنحة الوطنية يف املعرض واملؤمتر البحري 

األورويب كًا م��ن الرازي��ل وإيطالي��ا وروس��يا والرنويج 

وهولندا وتشيل وبريطانيا والواليات املتحدة وأملانيا.

ويع��ول املتخصص��ون التجاري��ون والوف��ود الرفيعة 

املستوى عىل زيادة األجنحة الوطنية بهدف االطاع عىل 

أحدث املنتجات والخدمات النوعية الخاصة بأس��اليب 

العرض، والتواصل مع الرشكات الحديثة العهد باألسواق، 

وبحث الفرص التجارية املحتملة يف املنطقة•

 أرقام وإحصائيات

• أكرث من 350 رشكة عارضة.

• تعت��ر أكرث من 50 % م��ن الرشكات العارضة 

رشكات أجنبية متثل 27 دولة.

• تصل مساحة املعرض إىل 15 ألف مراً مربعاً.

• من املتوقع مش��اركة أكرث من 90 وفداً رسمياً 

ميثلون 65 دولة.

• م��ن املتوقع حضور أكرث م��ن 400 من رجال 

الصحافة واإلعام.

• م��ن املق��رر تنظي��م 1200 اجتاع��اً تجارياً 

للحارضين الذين ميثلون 28 دولة.

• م��ن املتوق��ع حضور 300 ضيف��اً من ضيوف 

الرشف. سفن السطح من أبرز السامت الجديدة للمعرض
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داعش ووجهها احلسن
ترتسم عالمات االستفهام عىل محيا القارئ وال يسعني سوى أن أشاطره ذلك األمر. 

فام يطلق عليه بـ"تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام" واملعروف بـ"داعش" مل يرتك ألي 

شــخص له ذرة إنســانية يف قلبه أي تعاطف لهذا التنظيم والذي عاث يف األرض فســادا ومل تسلم منه 

البرشية مبختلف دياناتها. فأصبح اإلعدام الجامعي وقطع الرؤوس عالمة مسجلة لهذا التنظيم اإلرهايب 

الــذي تعمد توثيق هذه الجرائم البشــعة وبثها عىل مواقع التواصل االجتامعي يف ســعيه لبث الرعب 

لدى خصومه.

ومام تقدم نلتمس العذر لعالمات االســتفاهم التي ارتسمت عىل محيا قارئ هذا املقال. ولكن هل 

بالفعل ميكن أن يكون لداعش وجًه حسناً؟

لطاملا عكس هذا التنظيم ومن قبله تنظيم القاعدة صورة مشــينة للغاية للدين اإلســالمي الحنيف 

ومبادئه الســمحة الداعية عىل الدوام اىل نبذ التطرف واملغاالة يف الدين. فســارت هذه التنظيامت يف 

مغالتها وتطرفها موظفة الدين اإلســالمي للوصول اىل مآربها فعكست نتيجة لذلك النهج صورة مغايرة 

للدين اإلسالمي لدى الغرب حتى بات هذا األخري ينتابه الرعب ويرى يف هذا الدين بيئة منتجة للعنف 

والتطرف حتى أصبح يتداول يف الغرب مصطلح "اسالمفوبيا" يف وصف الخوف من الدين اإلسالمي.

لقد دفع العامل االســالمي الثمن من العمليات اإلرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة والشــك حادثة 

11 سبتمرب التي أثرت كثرياً عىل صورة املسلم لدى الغرب. فأصبحت هناك خطوات حثيثة لتبيان الفرق 

بني االســالم يف حد ذاته ونهجه الوسطي الحنيف وبني من يوظف هذا الدين للقيام بعملياته اإلرهابية 

التي ال يختلف عىل رفضها أحد.

يعــود داعش من جديد ليعيد معه التخوفات من انعكاس متســحه بالدين عىل صورة املســلم لدى 

الغرب. وهنا يكمن الوجه الحسن لداعش. 

فــام يقوم به هــذا التنظيم ومواقف الدول اإلســالمية منه تؤكد عىل رفض هــذه الدول لنهج هذا 

التنظيم وسلوكياته. وأصبح لزاماً أن تكون هناك سياسة واضحة للدول العربية واإلسالمية تستطيع من 

خاللها أن ترســل رســائل قوية للغرب ليك تنتهي معها تلك النظرة الغربية التي تربط تلك التنظيامت 

اإلرهابية بالدين اإلسالمي ورضورة التأكيد عىل أن خطر هذه التنظيامت ال يقترص عىل الغرب فحسب 

بل أن رشر تنظيم داعش ميتد ليطال املنطقة بأرسها.

هذا األمر بدوره يعترب وجه حســن لتنظيم داعش. حيث أن شــمول هذا الخطر البد وأن يســاهم 

يف تعزيز التعاون بني دول املنطقة والتنســيق فيام بينهــا ملواجهة هذا التنظيم. ولعل عقد مؤمتر عريب 

إســالمي ملناقشة ســبل مواجهة هذا التنظيم بات أمر ملح وفرصة لتوسيع املنظور االسرتاتيجي للدول 

بحيث يصبح األمن واملصلحة الجامعية تطغى عىل املصالح الذاتية للدول كل عىل حده.

مــام تقدم ميكن تحديد الوجه الحســن لتنظيم داعش من خالل توظيــف عملياته اإلرهابية لتباين 

التايل:

• رفض الدين اإلسالمي ملثل هذا النهج.

• التأكيد عىل رفض العامل العريب واإلسالمي ملا يقوم به تنظيم داعش واستهجانه عن طريق حمالت 

حكومية وشعبية.

• فرصة لتعزيز التعاون العريب واإلسالمي لدرء مخاطر هذا التنظيم.

• تنسيق عىل املستوى اإلقليمي ووضع خطط مدروسة ملواجهته فكرياً وعملياً.

• االنفتــاح عىل العــامل الغريب وخلق تحالف دويل عــىل اعتبار أن هذا التنظيــم هو خطر عاملي ال 

يستثني أحداً.

إذن فالوجه الحسن ال يأيت من التنظيم يف حد ذاته وإمنا يأيت من خالل القضاء عليه أوالً، وتبيان أن 

الدين االســالمي بريئ من مثل هذا التنظيم وغريه، واســتغالل هذه الظروف لوضع خطط مستقبلية 

تساهم بدورها يف القضاء عىل التنظيامت االرهابية يف املهد •

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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 Airbus Defense and Space, رشك��ة  قدم��ت 

Inc عرض��اً ناجحاً لنظام كش��ف التهديدات الخاص 

به��ا SONEX-P أم��ام ُممثلني عن مط��ارات دولية 

رئيس��ية، ووكاالت األمن الوطنية، ومؤسسات تطبيق 

القان��ون الفدرالية والوطني��ة واملحلية. لقد تضمنت 

قامئ��ة الحضور ُممثلني عن هيئة مط��ارات العاصمة 

واش��نطن، ورشط��ة والي��ة بنس��لفانيا، ورشطة والية 

فرجينيا، ومؤسسة الدفاع النووي الوطنية. لقد متّكن 

نظ��ام SONEX-P وِبّدقة خالل ه��ذا الحدث الذي 

أُقيم يف ُمنش��أة التخزين الخاص��ة مبجموعة إيرباص 

من اكتش��اف وتحديد طيف واِس��ع م��ن تهديدات 

املُتفجرات املُخبّأة – كُلها يف عملية مسٍح واِحدة.

م��ا ُييّز SONEX-P عن غريه ه��و جمعه ما بني 

التقني��ة النيوترونية مع التصوير ثُ��اليّث األبعاد، وهو 

األم��ر الذي ُيَكُِّن من اكتش��اف التهديدات بش��كل 

أرسع مع صور أكرث ِدقّ��ة للتهديد ُمقارنًة مع أدوات 

الكش��ف التي تعتمد ع��ى التصوير بأش��عة إكس. 

وتس��مح مقدرة النظ��ام عى التصوير ثُ��اليّث األبعاد 

والتداخ��ل الحاس��ويّب لفريق االس��تجابة من تفتيش 

األمتعة املُش��تبه بها من مس��افة آِمن��ة دون الحاجة 

للتعام��ل معه��ا يدوياً. ك��ا أّن براِمج النظ��ام قابلة 

للتعدي��ل وُيكن رفعه��ا لتُصبح قادرًة عى كش��ف 

التهديدات الكياوية والنووية واإلشعاعية الناِشئة.

إّن نظ��ام SONEX-P الس��هل االس��تعال ينفي 

الحاجة للتدريب املُطَوَّل لتفس��ري القراءات املُعطاة. 

ويق��وم الجه��از بتأدية العمل بأكمله بنفس��ه – من 

خالل اإلشارة إىل وجود تهديد حّي ِعند إضاءة الضوء 

األحمر عى لوحة املفاتي��ح وعدم وجود تهديد ِعند 

إضاءة اللون األخرض.

ووفقاً ل� "مايكل كوس��ينتينو" رئيس رشكة أيرباص 

ديفينس أند س��بايس، فإّن نظ��ام SONEX-P يقوم 

بكش��ف التهديدات بش��كل أوتوماتييك. ُيَثُِّل نظام 

SONEX-P أنظمة كش��ف التهديدات املُس��تقبلية؛ 

نتائِج أرسع، وصور أوضح للتهديد، ودرجة عالية من 

السالمة لفريق االستجابة األوىل وتقنّي املُتفجرات.

يُعترب نظام SONEX-P خفيف الوزن حيث يبلغ 

وزنه 50 باوند، وهو يتألف من وحدتني اثنتني فقط، 

رأس الكش��ف املحمول يدوياً والكومبيوتر املحمول 

املُراِف��ق ل��ه، والذين يعم��الن معاً لتحديد وكش��ف 

وعزل التهديدات الكياوية واإلش��عاعية والنووية أو 

املُتفج��رات املوضوعة يف ُعل��ب أو ِضمن األمتعة أو 

الحقائِب العسكرية أو تلك املرتوكة جانباً.

 ،RQ-4 لقد أكملت طائرة القوات الجوية األمريكية

وهي طائرة استطالع بدون طيار، مهمتها العملياتية 

رقم 100 يف جنوب غرب آس��يا وانتقلت حديثاً إىل 

منطقة املُحيط الهادي.

يتّم تش��غيل غلوبال ه��وك، والت��ي بنتها رشكة 

Northrop Grumman، بشكل واسع يف مجموعة 

االس��تطالع 69 يف قاع��دة الق��وات الجوي��ة غراند 

فورس��ك Grand Forks، داكوت��ا الش��الية. تقع 

مجموع��ة االس��تطالع 69 ِضمن جناح االس��تطالع 

التاسع، وهي املحطة املركزية ألسطول غلوبال هوك 

 ،Beale "بأكمل��ه يف قاعدة الق��وات الجوية "بي��ل

كاليفورني��ا. لق��د تّم تزوي��د غلوبال ه��وك بجهاز 

تحس��س ذو برنامج تقنية رادارية ُمتعدد األنظمة 

قادر عى تحديد أهداف ُمتحرّكة وثابتة. لقد كانت 

تُنّفذ م��ا يعرف ب�مهام املق��درة العملياتية املُبكرة 

EOC ُمنذ س��بتمرب 2013، وتوفر قُدرة عى تحديد 

أهداف ُمتحركة أرضية GMTI يف منطقة استطالع 

واس��عة وذات أهمية قصوى يف مناطق قيادة وسط 

أمريكا وأفريقيا. سيتم عرض مقدرات النظام الكاملة 

عندم��ا يدخل النظ��ام االختب��ار العملي��ايت األّويل 

والتقييم IOT&E يف ربيع السنة القادمة.

لق��د برهنت عملي��ات تحديد أه��داف ُمتحركة 

أرضية واملقدرة العملياتية املُبكرة الخاصة بغلوبال 

ه��وك قابلي��ة النظ��ام للتطبيق، الت��ي امتدت إىل 

منطق��ة املحي��ط الهادئ م��ن خالل ن��ر طائريتّ 

غلوب��ال ه��وك يف جزي��رة "غوام" Guam إلس��ناد 

ُمتطلبات االس��تطالع يف وقت الِسلم لقيادة املحيط 

الهادي األمريكية يف املنطقة.

ووفق��اً للعقيد لورانس س��بينيتتا، قائد مجموعة 

االس��تطالع 69، فإّن "غلوبال ه��وك توفر مقدرات 

هائِل��ة. إنها توف��ر مجاالً واس��تمرارية ال مثيل لها. 

وكنتيج��ة لذلك، ف��إّن طلب الق��ادة القتاليني عى 

RQ-4 سيس��تمر بش��كل ُمتعاِظم. لقد قاد النجاح 

العمليايت مسارح العمليات واحداً بعد اآلخر لطلب 

اإلسناد هذه الطائرة التي تطري عى ارتفاعات عالية 

وذات التحمل العايل".

لق��د ط��ارت غلوبال ه��وك ما يزي��د 115,000 

عى س��اعة إلس��ناد مه��ام عاملية ُمتنوع��ة. وكونها 

تحم��ل عدداً كب��رياً ومتنوعاً من أجهزة التحس��س 

االستخباراتية واالس��تطالعية واملُراقبة، فإّن غلوبال 

ه��وك توفر إس��ناداً لعملي��ات ُمكافح��ة اإلرهاب 

وُمكافحة القرصنة واملُس��اعدات اإلنسانية، واإلنقاذ 

من الك��وارث، واالتص��االت املحمولة ج��واً ومهام 

تبادل املعلومات.

Global Hawk تصل إىل مرحلة جديدة يف توسيع املنطقة العملياتية

ك اجلديد إيرباص تعرض نظام كشف التهديدات امُلَتَحرِّ

الطائرة جلوبال هوك توفر قدرات هائلة يف إسناد عمليات اإلنقاذ ومكافحة اإلرهاب
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لقد تّم اختيار رشكتّي Sikorsky Aircraft، وهي 

 ،United Technologies رشكة تابع��ة لرك��ة

ورشكة Boeing طائرة هليوكوبرت لربنامج املرحلة 

األوىل من برنامج طائ��رة العرض التقني الخاصة 

بامله��ام املُتعددة املُش��رتكة للق��وات األمريكية 

JMR TD، وهو األمر الذي ُيهد الطريق للجيل 

الثاين من طائرات اإلقالع العمودي.

لقد اخت��ارت إدارة تقنية الط��ريان يف القوات 

األمريكي��ة AATD فري��ق سيكورس��يك-بوينغ 

ملُتابع��ة تطوير الطائ��رة SB>1 Defiant، وهي 

 ™X2 مروحية متوس��طة الحجم ُمَعّدة للتصميم

ُمتَِح��د املح��ور الخاص بسيكورس��يك، من خالل 

اختب��ار الطريان. ومن املُتوق��ع أن يكون الطريان 

األّول لهذا الربنامج يف عام 2017.

وطبق��اً ملا قاله "مي��ك كوري��ر"، رئيس رشكة 

سيكورس��يك: "ستس��تخدم الطائ��رة "ديفيانت" 

بسيكورس��يك  الخاص��ة  املُعتََم��دة   X2 تقني��ة 

للتغلب ع��ى تحديات تصمي��م الطائرات، وهو 

األمر ال��ذي ُيَِثل املُتطلبات األساس��ية لطائرات 

اإلقالع العمودي املُس��تقبلية". وستتمتع الطائرة 

"ديفيانت" للط��ريان العمودي واألمامي، مبروحة 

دافعة للتس��ارع والتباطئ الرسيع، ونظام طريان 

الكرتوين ُمتطور.

لقد س��لّمت سيكورس��يك وبوينغ ُمجتمعتني 

حتى اليوم م��ا يزيد عن 3,000 مروحية للجيش 

األمرييك إلسناد مهامه الصعبة.

إّن برنام��ج طائ��رة الع��رض التقن��ي الخاصة 

باملهام املُتعددة املُش��رتكة يدع��م برنامج اإلقالع 

العمودي املُس��تقبيل FVL الخاص بوزارة الدفاع 

إلنتاج الجيل التايل من طائرات اإلقالع العمودي 

مع مس��توًى أعى من األداء واملوثوقية والقدرة 

 Defiant "عى ال��راء. وتتمتّع طائرة "ديفيانت

بحزمة م��ن التقنيات الثوري��ة تتمثّل يف تصميم 

ُمب��دع وس��هل، وتط��ري بش��كل أرسع وتقط��ع 

مسافات أبعد مع حموالت أكرب من سابقاتها.

ين��ح برنامج طائ��رة العرض التقن��ي الخاصة 

بامله��ام املُتع��ددة املُش��رتكة الُفرصة ل��ُكل من 

سيكورس��يك وبوينغ  للعمل كُركاء مع حكومة 

الوالي��ات املُتح��دة لعرض آخر م��ا توصلت إليه 

تقنيات اإلق��الع العمودي املُس��تقبلية املُتطورة. 

لقد ش��ّكلت سيكورس��يك وبوينغ فري��ق املهام 

املُتعددة املُشرتكة يف يناير 2013، واستثمرت كٍُل 

منها بشكل كبري يف هذا الربنامج.

اختيار شركتّي Sikorsky وBoeing لبناء منوذج عرض أّويل

 NAVAIR قام��ت قيادة أنظمة الط��ريان البحري

مبنح رشكة جرنال أتوميكس GA عقد أّويل حرصي 

خ��اص بنظام إطالق الطائ��رات الكهرومغناطييس 

EMLAS ونظام اإليق��اف املُتقّدم AAG لحاملة 

الطائرات من طراز CVN 79 التي س��يُطلق عليها 

اسم جون ف. كينيدي.

هذا العقد هو للُمشرتيات األولية للمواد طويلة 

األمد إلس��ناد عق��د اإلنتاج الخ��اص برتكيب نظام 

إطالق الطائرات الكهرومغناطييس ونظام اإليقاف 

املُتقّدم يف حاملة الطائرات طراز CVN 79، وهي 

الثانية بعد حاملة الطائ��رات جريالد ر. فورد. من 

 CVN 79 املُفرتض أّن يتّم تسليم حاملة الطائرات

إىل بحرية الواليات املُتحدة يف العام 2023.

س��تقوم مجموعة ج��رنال أتوميك��س لألنظمة 

الكهرومغناطيس��ية بتصنيع ُمكونات نظام إطالق 

اإليق��اف  الكهرومغناطي��يس ونظ��ام  الطائ��رات 

املُتق��ّدم يف مصنعه��ا ع��ايل التقنية وال��ذي تبلغ 

مس��احته367,000  قدم ُمربّع يف مدينة "توبيلو" 

يف والية ميسيسيبي.

يقول "دي��ن كاي" ُمدير إنت��اج برامج اإلطالق 

واالس��تعادة يف جرنال أتوميكس: "لقد بدأنا بإنتاج 

نظام إط��الق الطائ��رات الكهرومغناطييس ونظام 

 CVN اإليقاف املُتقّدم للس��فينة الثانية من طراز

79، حيث أصبحت هذه األنظمة ُمسبقاً جزءاً من 

السفينة جريالد ر. فورد CVN 78. نحن فخورون 

جداً ب��أن نكون جزءاً من الفريق الذي يضع أرقى 

التقنيات يف حامالت الطائرات رقم واحد يف العامل 

ويف أيدي القوات البحرية".

لقد ت��ّم منح ج��رنال أتوميكس العق��د األّويل 

لتوفري نظ��ام إطالق الطائ��رات الكهرومغناطييس 

ونظ��ام اإليق��اف املُتقّدم للس��فينة CVN 78 يف 

يوني��و 2009 وهي تقوم بإنتاج األجهزة واملعدات 

للس��فينة CVN 78 بالتزاُم��ن مع إنت��اج برامج 

تصميم النظ��ام والعرض SDD. م��ن املُفرتض أن 

تكتمل األجهزة واملعدات للس��فينة CVN 78 يف 

العام 2014.

EMALS تفوز بعقد  General Atomics شركة 

الطائرة ديفيانت تتميز بنظام طريان الكرتوين متطور
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Legacy 500 الستخدامه على الطائرة Pro Line Fusion اعتماد نظام

 Pro ت��م اعتاد نوع نظام إلكرتوني��ات الطريان املتطور

Line Fusion® عى طائرات »أمرباير« متوسطة الحجم 

 Legacy ومن املتوقع أن يتم اعتاد طائرة .Legacy 500

500، النفاثة املتوسطة -الخفيفة الجديدة، والتي تشرتك 

م��ع طائ��رة Legacy 500 يف هيكله��ا وتقنياته��ا، ومن 

املتوقع أن يتم إجازتها وتسليمها يف عام 2015.

 Pro أول طائرة مجه��زة بنظام Legacy 500 تعت��رب

Line Fusion م��ع نظ��ام الحرك��ة يف املط��ار من صنع 

Rockwell Collins كخيار معتمد. ويس��هم يف تحديد 

موقع الطائرة بنظام تحديد املواقع العاملي، باس��تخدام 

خرائ��ط جغرافية مرجعي��ة وتعليم املدرج باس��تخدام 

األل��وان ع��ى خرائط املط��ار الغنية بالرس��وم والصور، 

يف تخفي��ف االرتباك ع��ى املدرج خالل س��ري الطائرات 

وإقالعها وهبوطها. 

 Pro Line تش��مل املواصف��ات االختياري��ة لنظ��ام

 Legacy 500 الت��ي يجري تطويرها لطائ����ريت Fusion

 HGS™-3500 Head-up نظام اإلرش��اد Legacy 450و

EVS- ونظ��ام الرؤي��ة املحس��نة Guidance System

Enhanced Vision System 3000، ال��ذي يعت��رب أول 

نظام يكتشف إضاءة LED يف املطار.

   Legacy  يف طائرة Pro Line Fusion يتمي��ز نظ��ام

500 بتنسيق لشاش��ات العرض يختاره الطيار عى أربع 

شاش��ات  LCD مائلة مقاس 15 بوصة، تس��مح لطاقم 

الطائ��رة برؤية مجموعة واس��عة م��ن املعلومات؛ مثل 

بيانات الرحلة الحساس��ة، ومخططات توضيحية شاملة 

للمعلومات عن الطائ��رات، والخرائط املالحية، وخرائط 

لع��روض متع��ددة، تس��هم يف تعزي��ز الوع��ي الظريف 

بش��كل كبري. وتش��مل امليزات الرؤي��ة الرتكيبية العالية 

الدق��ة الت��ي توفر عرضاً ث��اليث األبع��اد 3D للتضاريس 

والعقب��ات، وعالم��ات االق��رتاب، وتخطي��ط الرح��الت 

الغرافييك املتقدم الذي يقلل من عبء العمل التجريبي 

عن��د القيادة يف أحوال الطق��س أو تغيري خطط الطريان 

املعقدة، واملخططات الجغرافي��ة اإللكرتونية املرجعية، 

والخرائط املعززة، وقوائ��م املراجعة اإللكرتونية، ونظام 

"انظ��ر وتجنب" االصطدام يف حرك��ة املرور TCAS مع 

 Automatic Dependent Surveillance ق��درات 

Broadcast: ADS-B، وأنظم��ة إدارة الطريان املزدوجة 

املتقدمة FMS، مع قدرات نظام التعزيز الواسع النطاق 

 Wide Area Augmentation System Localizer

األداء  وق��درات   Precision Vertical: WAAS/LPV

املالح��ي املطلوب RNP، باإلضاف��ة إىل ميزات اختيارية 

وفقا ملتطلبات العميل.
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Raytheon حتصل على عقد بقيمة 11 مليون دوالر لتطوير جهاز ليزر

لق��د تقّدمت أنظمة األس��لحة الليزرية خط��وة لألمام 

لتُصبح أق��رب إىل الواقع من خالل منح عقد بقيمة 11 

مليون دوالر لرك��ة Raytheon. ووفقاً لربنامج مكتب 

التطوي��ر البح��ري، س��تقوم Raytheon بتطوير جهاز 

لي��زري ُمركّب عى آلية قادر عى رضب مصادر التهديد 

التي تطري ع��ى ارتفاعات ُمنخفضة مثل الطائرات التي 

تطري بدون طيار.

إّن برام��ج مق��درات الطاق��ة املوجهة املُس��تقبلية 

البحري��ة املُتحرّكة للدفاع الجوي األريض GBAD تدعو 

لعرض ميداين لنظام س��الح ليزري قص��ري املدى ُمركّب 

ع��ى عرب��ة Humvee مع قدرة طاق��ة ال تقل عن 25 

كيل��و واط. س��يتّم تصمي��م الليزر ال��ذي صنعته رشكة 

Raytheon ليُناس��ب ُمتطلبات الحج��م والوزن والقوة 

التي طلبتها قوات ُمشاة البحرية األمريكية.

»يولد الحل اللي��زري لركة Raytheon طاقة عالية 

يف عب��وة متين��ة خفيف��ة الوزن صغ��رية ُمناس��بة متاماً 

للمنصات املُتحرّكة«، حس��با قال »بيل هارت«، نائب 

.Raytheon رئيس أنظمة الفضاء يف رشكة

 PWG إّن تقني��ة توجيه األمواج املس��توية الخاصة

برك��ة Raytheon ه��ي املفت��اح الرئي��يس ملُقاربتها 

الفري��دة للطاق��ة الليزرية العالية. إّن اس��تخدام تقنية 

األمواج املستوية املُفردة، وبحجم وشكل يُقارب مسطرة 

ال��� 12 إن��ش، فإّن أجه��زة الليزر ذات الطاق��ة العالية 

والخاصة برك��ة Raytheon تُولد طاقة كافية للتعامل 

الناجح مع الطائرات الصغرية.

»تتمتع الهندس��ة الليزرية لتقنية األمواج املس��توية 

الخاصة بإمكانية رفعها: نستطيع أن نصل إىل مستويات 

طاق��ة ُمرتفعة باطراد مع نف��س التصميم املُدَمج الذي 

نستخدمه يف الدفاع الجوي األريض« طبقاً ملا قاله »بيل 

هارت«. وأضاف: »إّن رشك��ة Raytheon مُتّهد الطريق 

ألنظمة أس��لحة الطاقة املوجهة امليدانية  يف املُس��تقبل 

القريب من خالل العرض الذي س��تُقدمه لليزر الطاقة 

العالية املُركّب عى عربة Humvee والخاص بالبحرية«.

نظام Pro Line Fusion يسهم يف تحديد موقع الطائرة بنظام تحديد املواقع العاملي



ف��ازت رشكة Cubic بعقد بقيم��ة 1.8 ماليني دوالر 

 Idaho National م��ن مخت��رب أيداه��و الوطن��ي

Laboratory لتنفي��ذ املرحلة األوىل من برنامج من 

مرحلتني للتزويد بوصلة بيانات مشرتكة CDL ألجل 

منصات غ��ري مأهول��ة، وتحديداً أنظم��ة الطائرات 

 Small Unmanned Aircraft بدون طيار الصغرية

Systems: SUAS. ويعت��رب مخت��رب أيداهو الوطني 

مخترًب هندس��ياً وطنياً قامئاً عى أساس علمي مكرس 

لدع��م مه��ام وزارة الطاق��ة األمريكي��ة يف األبحاث 

النووية والطاقة والعلوم والدفاع الوطني. 

وتتطل��ب املرحلة 1 م��ن وصل��ة CDL لربنامج 

الطائ��رات الصغرية بدون طيار SUAS، من الركات 

الخم��س املختارة، مب��ا يف ذلك Cubic، الس��تكال 

ج��زء محدد من التطوير املوج��ي لوصلة CDL من 

الجيل املس��تقبيل املعروف باس��م وصل��ة البيانات 

املش��رتكة املتميزة بكفاءة النطاق ال��رتددي بكفاءة 

 Bandwidth Efficient Common Data Link:

BE-CDL Rev B. وس��وف يت��م اس��تخدام نظ��ام 

BE-CDL Rev B لنق��ل املعلومات االس��تخباراتية 

واملراقبة واالستطالع ISR وبيانات القيادة / السيطرة 

C2 من الطائرات بدون طي��ار إىل غريها من أجهزة 

االتصاالت العسكرية. 

يعترب نظام CDL من صنع Cubic مرناً للغاية، وقد 

حظي بتأكيد مطابقته للمواصفات من قيادة اختبار 

 Joint Interoperability التشغيل البيني املش��رتك

Test Command: JITC. وس��وف يس��هم تطوير 

ه��ذا النظام ونره يف ضان ورسعة نقل املعلومات 

االس��تخباراتية واملراقب��ة واالس��تطالع ISR وبيانات 

القيادة / السيطرة C2، يف حني تستخدم رقعة أضيق 

STD- القيايس CDL من نظ��ام RF م��ن الرتددات

CDL عى نحو أكرث شيوعاً يف االستخدام اليوم.

س��وف تس��هم وصلة البيانات املش��رتكة املتميزة 

 BE-CDL Rev B بكفاءة النطاق ال��رتددي بكفاءة

يف الحفاظ عى القدرات الكاملة لنظام CDL ونقل 

الصور الكاملة الحركة ومعلومات أجهزة االستش��عار 

ال��واردة من الطائرات بدون طي��ار. ومن املتوقع أن 

يسهم عدد كبري من منصات املعلومات االستخباراتية 

واملراقبة واالس��تطالع ISR األمريكية يف دعم وصلة 

BE-CDL Rev B، ويتمثل هدف Cubic يف تجاوز 

املتطلبات التش��غيلية، مع إنتاج نظام اتصاالت أقل 

تكلفة وأفضل قيمة.

 Cubic Defense يقول ديف شميتز، رئيس رشكة

Systems "إنن��ا نس��عى باس��تمرار لتقدي��م حلول 

اتصاالت مبتك��رة لعمالئنا، ونحن فخورون باختيارنا 

للتزويد بحل وصلة BE-CDL Rev B، مع عروضنا، 

وس��وف نقوم – من خالل عرضنا – بتقديم ش��بكة 

قوية، وعالية القدرة، تسهم اليوم يف دعم احتياجات 

الغد".
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شركة Cubic تفوز بعقد لتوريد وصلة البيانات املشرتكة

صواريخ  ATK املوجهة املضادة لإلشعاع تفوز بعقد إلنتاج صواريخ

ف��ازت رشك��ة ATK، الرك��ة الرائدة عاملي��اً يف مجال 

األسلحة املوجهة بدقة، ومنتجات الصواريخ ومحركات 

الصواري��خ، بعق��د بقيم��ة 96.2 دوالر م��ن البحري��ة 

األمريكية إلنتاج الدفعة الثالثة بكامل الطاقة اإلنتاجية 

Advanced Anti- للصاروخ املتطور املضاد لإلش��عاع

Radiation Guided Missile: AARGM. ويش��مل 

العقد صاروخ AARGM ومنظومة صاروخية من نوع 

Captive Air Training Missiles للبحرية األمريكية 

والقوات الجوية اإليطالية. 

يقول بيل كاس��تينج، نائ��ب الرئي��س واملدير العام 

لقس��م أنظمة الدفاع اإللكرتوني��ة يف رشكة ATK: »ما 

يزال ص��اروخ AARGM يوفر ق��درات متقدمة كربى 

ألولئك الذي��ن يقومون بحاي��ة أمتنا كل ي��وم، وإننا 

لنتطلع إىل مواصلة تقديم هذه املنظومة الحساسة من 

األس��لحة يف املوعد املحدد ومبا يناسب ميزانية البحرية 

األمريكية وحلفائنا«.

يعت��رب AARGM نظ��ام صواري��خ تكتيكية تفوق 

يف رسعته��ا رسع��ة الصوت، ويت��م إطالقها م��ن الجو، 

 AGM-88 ما يس��هم يف رفع مس��توى قدرات أنظمة

HARM التقليدي��ة بقدرات متطورة ع��ى أداء مهام 

تدم��ري الدفاع الجوي للعدو. ويعترب AARGM النظام 

األكرث تقدماً للطيارين، حيث يوفر قدرة الوعي الظريف 

يف الوق��ت الحقيقي بنظام إلك��رتوين يف كبينة القيادة، 

ضد التهديدات الحديثة الصادرة من األرض إىل الجو يف 

الوقت الحارض. كا تتوافر لديه القدرة عى االش��تباك 

برسع��ة ملواجهة تهديدات الدف��اع الجوي املتمركزة يف 

الرب والبحر، فضالً عن األهداف غري الرادارية الحساسة 

للوقت.

ويت��م حالياً نر نظ��ام صواري��خ AARGM لدى 

البحرية األمريكية ومشاة البحرية األمريكية. وقد أنجز 

AARGM القدرة التش��غيلية األولي��ة يف يوليو 2012، 

وتم اعتاده من قب��ل البحرية لإلنتاج باملعدل الكامل 

يف سبتمرب 2012. ويتم حالياً نر نظام AARGM عى 

منت الطائ��رات األمريكي��ة FA-18C/D Hornet، كا 

يجري إدماجه لالس��تخدام عى منت طائ��رات البحرية 

 FA-18و  EA-18G EA-18G Growler األمريكي��ة 

 Tornado طائ��رات  وكذل��ك   ،E/F Super Hornet

ECR يف س��الح الج��و اإليطايل. ويعترب ه��ذا الصاروخ 

 FA-18و ،EA-6Bو ،F-35 متوافق��اً أيضاً مع طائ��رات

للحلفاء، وF-16 للواليات املتحدة والحلفاء.  AARGM نظام صواريخ تكتيكية تفوق يف رسعتها رسعة الصوت
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 هل يعت��رب Eurosatory معرضاً ناجحاً بالنس��بة إىل 

Lockheed Martin؟

نع��م، ناجح جداً. كان هناك الكثري من املناقش��ات املثمرة 

م��ع العمالء والرشكاء يف الصناعة والعمالء الحاليني. ويعترب 

هذا الحدث فرصة جيدة للتحدث مع مستخدمي املنتجات 

وفه��م ما إذا كانوا راض��ني عن ما قمنا بتس��ليمه، وما إذا 

كان��ت هن��اك أية مش��كالت. لكن وصلتنا حت��ى اآلن كل 

التقارير اإليجابية عىل منتجاتنا ونحن سعداء مبا نسمعه.

هال تكرمت بتوضيح نظام GMLRS؟

يعت��رب نظام MLRS  Guided املوجه أحدث نس��خة مام 

كان يس��مى نظام MLRS. وهو نظ��ام صواريخ دقيق عرب 

مدى يزي��د عن 50 كيلو مرتاً، مبع��دل مرتفع إلطالق النار 

وق��درة رسيعة عىل إعادة الش��حن. يف األصل تم نرش هذا 

النظام عىل ما نسميه الهيكل M270، الذي كان عبارة عن 

مركب��ة مجنزرة كب��رية. وقد قمنا مؤخراً بطرح ما يس��مى 

نس��خة موجهة منه��ا، مام يضيف موقعاً دقيق��اً جداً لكل 

صاروخ.

ولذلك فنحن قادرون اآلن عىل إطالق صواريخ وجعلها 

ترضب األهداف املحددة بدق��ة متناهية. وقد أضفنا أيضاً 

ق��درات ال��رؤوس الحربية األحادي��ة للنظ��ام. كان نظام 

MLRS األصيل ميتلك قدرة الرأس الحريب الذي يس��تهدف 

منطقة؛ مام يعني أنه كان يبعرث ذخائر صغرية عىل مساحة 

واس��عة، وكان مصم��امً ألج��ل القوات يف عرب��ات مدرعة 

مفتوح��ة أو خفيفة. أما الرأس الح��ريب األحادي فهو رأس 

ح��ريب واحد، ويتحدد موقعه بدق��ة كبرية، وهو جيد ليس 

التق��ت مجل��ة درع الوط��ن عىل هام��ش معرض 

 Frank ST. بالس��يد فرانك جون EUROSATORY

John نائ��ب الرئي��س ألنظمة الصواري��خ التكتيكية 

 ،Lockheed Martin واملن��اورات القتالية يف رشك��ة

 ،HIMARS وقد تحدث ع��ن برامج دقة النريان مثل

وGMLRS وATACMS. ك��ام رصح خالل لقاءه مع 

مجل��ة "درع الوط��ن" بأن هناك اهت��امم كبري بنظام 

 Medium Extended Air Defense الدفاع الجوي

System، ويشعر فرانك جون بأنه ميثل الحل بالنسبة 

إىل الجيل القادم يف الدفاع الجوي. وقد أش��اد بدولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة بوصفها "إح��دى أفضل 

رشكائنا الدوليني دون أدىن شك"، وفيام ييل نص اللقاء:

حوار:
شاكا برامود

Lockheed Martin توفر أفضل أنظمة الصواريخ التكتيكية

للمركبات فحسب، بل للمنشآت أيضاً.

لذل��ك كان يتحقق لنا الكثري من النجاح يف اس��تهداف 

املباين أو التحصينات بدقة، وتدمري ذلك الهدف، وترك بقية 

الحي أو املنطقة سليمة، دون وقوع خسائر جانبية. ولذلك 

فإن م��ن املهم جداً - خصوص��اً يف النزاعات األخرية حيث 

يكون األعداء قريبني ج��داً من املدنيني - أن تتمع بالقدرة 

عىل رضب ما تريد رضبه بدقة. ولذلك فإن قدرات التوجيه 

للنظام MLRS تسمح لنا بأن نفعل ذلك، وال سيام للمدى 

البعيد جداً وبزاوية 360 درجة من مكان اإلطالق. والعمالء 

الذين يشرتون هذا النظام هم الواليات املتحدة األمريكية، 

وإحدى دول الرشق األوس��ط، وفرنس��ا، وأملانيا، وإيطاليا، 

واململكة املتحدة، واليابان، واألردن، وسنغافورة.

هل هذا هو الذي دعا لتسميته قناصة 70 كيلومرتاً؟

نعم، يسمونه بندقية قناصة ملسافة 70 كيلومرتاً ألنه دقيق 

جداً.

ه��ل باإلم��كان إعطاء إيض��اح عن نظ��ام صاروخكم 

ATACMS، الصاروخ التكتييك سطح-سطح؟

يتمي��ز بالقدرة نفس��ها لص��اروخ MLRS املوج��ه، ولكن 

وملس��افة 300 كيلوم��رت، وبالتايل فإنه يتص��ف بقدرة عىل 

املالحة دقيقة جداً وله تاريخ مامثل. وقد تم تطويره أصالً 

باعتباره س��الحاً جوياً بذخائر صغرية، وتم مؤخراً استخدام 

ه��ذه الذخائر برأس حريب أحادي ألنواع األهداف نفس��ها 

للص��اروخ MLRS املوجه، ولكن بأك��رث من أربعة أضعاف 

م��داه، وهو يف الواق��ع صاروخ أكرب منه بكث��ري. فبدالً من 

أن يك��ون لديك س��تة صواريخ موجهة، يوج��د لديك هنا 

ص��اروخ ATACMS واح��د عىل القاذف. هن��ا لدينا ميزة 

إع��ادة التلقيم الرسيع، والق��اذف M270 ميكن أن يحمل 

صاروخ��ني ATACMS، يف ح��ني ميكن��ه أن تحمل 12 من 

صواري��خ MLRS املوجه��ة. وق��د قمنا بتصدي��ر صاروخ 

MLRS املوج��ه وصاروخ ATACMS عىل حد س��واء إىل 

عدد كبري من العمالء املختلفني.

ه��ل تس��تخدم منطق��ة ال��رق األوس��ط بالفع��ل 

نظ��ام صواري��خ املدفعية عالي��ة القدرة ع��ى الحركة 

HIMARS؟

تعترب منطقة الرشق األوسط بالفعل أحد العمالء، ولديهم 

مصلحة يف الحص��ول عىل بعض القدرات اإلضافية. كنا قد 

تحدثنا مع وفد ياباين أيضاً، وتعترب اليابان أيضاً مس��تخدماً 

حالياً، وه��م مهتمون بإضافة بعض الق��درات. لذا فهناك 

كث��ري م��ن االهت��امم بالنظام، وق��د أثبت نجاح��ه الكبري 

يف العمليات وس��احة املعركة، ولذل��ك نتلقى العديد من 

االستفسارات حوله.

كيف تقومون بتأمني عقودكم؟

يت��م ذلك يف الواقع م��ن خالل املفاوضات ب��ني بلد معني 

وجي��ش الوالي��ات املتح��دة األمريكية، ثم يوج��ه الجيش 

األمرييك تلك العقود إلينا كجزء من املشرتيات السنوية.

ه��ل أبدت أي��ة دول يف مجلس التع��اون الخليجي أو 

دول عربي��ة أخرى، اهتامم��اً بأنظمتك��م الصاروخية 

التكتيكية؟

إن قرصنا األمر عىل صواريخ GMLRS وATACMS، فقد 

ج��اء االهتامم من جميع دول مجل��س التعاون الخليجي. 

لق��د أجرينا مباحث��ات مع اململك��ة العربية الس��عودية 

والكوي��ت وقطر، ك��ام أن هناك اثنتان م��ن دول الرشق 

األوس��ط هام من املس��تخدمني لهام. إننا نتلقى يف الواقع 

كثرياً من االهتامم من الجميع، حيث نحظى بشعبية كبرية 

يف املنطقة. مثة مجال آخر لالهتامم وهو استخدام الذخائر 

الصغ��رية مث��ل Javelin وDAGR ودمجه��ام يف منصات 

املركبات. 

 Javelin وقد قمنا مؤخراً بعرض يف أبريل، حيث دمجنا

يف ب��رج رمي واس��تطعنا االش��تباك بنجاح م��ع األهداف 

بنظ��ام Javelin كجزء من مركبة برية. وقمنا أيضاً برتكيب 

DAGR عىل مركبة بري��ة وأصبنا األهداف بنجاح. وهذه 

 Lockheed Martin الق��درات هي جان��ب تتمتع في��ه

بخربات فريدة من نوعها؛ ألن لدينا مركبات برية وأسلحة 

وأيضاً أجهزة استش��عار لتتبع األه��داف وتعيينها. ولذلك، 

السيد فرانك جون
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اإلمارات أحد أفضل شركائنا الدوليني ودولـــة رائدة يف املنطقة وشريك للمستقبل
نظام صواريخ 

املدفعية عالية 
القدرة على احلركة 

HIMARS أثبت 
جناحه الكبري يف 

العمليات وساحة 
املعركة

فهذه القدرات الكاملة للعمالء هي اليشء الذي بدأنا اآلن 

بامليض قدماً يف الدفع به إىل السوق الدولية. 

وسيكون بإمكانكم إعطاء العميل نظاماً كامالً؟

أجل، حالً كامالً، عىل الرغم من أنهم يف بعض البلدان تعرفوا 

عىل عدد قليل م��ن املركبات التي أبدوا اهتامماً خاصاً بها، 

وق��د طلبوا منا وضع أبراج عىل تلك املركبات. ميكننا القيام  

إما بتقديم حل كامل أو بتوفري نظام سالح فحسب.

لديكم مروع مش��رتك مع رشك��ة AMROC يف دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة بش��أن الصواريخ التكتيكية 

واألنظم��ة القتالي��ة اليدوية، هل تخطط��ون للدخول 

يف مروعات مش��رتكة مع ال��ركات يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة أو يف الرق األوسط عموماً؟

ال أستطيع أن أقول بالتأكيد "نعم"؛ ألننا ما نزال يف املراحل 

األوىل من املناقش��ات. أقول إن لدى رشكة Burkan منشأة 

يف دولة اإلم��ارات العربية املتحدة قمن��ا بزيارتها، ونعتقد 

أنه��ا منش��أة تتميز بكف��اءة ك��ربى. وهم يربم��ون بعض 

االتفاقي��ات مع موردي تقنيات ال��رؤوس الحربية وتقنيات 

ملق��امت الصواريخ. وهناك احت��امالت، ولو مل يتم االتفاق 

عليه��ا بعد، أننا إذا قمنا بأعامل التطوير فس��وف نقوم بها 

مع بركان كرشيك محتمل. وأح��د األمور التي مضت دولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة فيه قدماً هو القدرة عىل تطوير 

رأس حريب جديد لصاروخ ATACMS. ومن ش��أن ذلك أن 

يع��ود بالفائدة علينا وعىل اإلمارات العربية املتحدة؛ حيث 

س��يكون لديه��م قدراته��م األصلية أو املحلي��ة إلنتاج تلك 

األنظمة..إن نقل التكنولوجيا مهم جداً.

هل مث��ة أي منتجات أخ��رى ركزتم عليه��ا يف املعارض 

األخرية؟ هل مثة أي يشء جديد أو قيد التطوير؟ أو أية 

تكنولوجيا جديدة ميكنكم إطالعنا عليها؟

بخ��الف املركب��ات الربي��ة وإدم��اج أنظمة األس��لحة عىل 

املركب��ات الربية، يوج��د برنامج مهم آخر نق��وم بتطويره، 

وهو نظام MEADS، نظام الدفاع الجوي املتوسط السعة، 

وهناك نرشات صحفي��ة وإحاطات إعالمية حوله. وقد كان 

النظ��ام قي��د التطوير من قب��ل أملانيا وإيطالي��ا والواليات 

املتحدة األمريكية عىل مدى س��نوات عدي��دة. وقد وصلنا 

اآلن إىل نهاية مرحلة اختب��ارات التطوير. لقد أثبتنا بنجاح 

قدرات النظام، واآلن ننظر يف أول فرصنا مع أملانيا وإيطاليا 

وبولن��دا. كان تطويرن��ا لهذا النظام ع��ىل األرجح من أكرب 

الفعاليات البارزة يف املعرض، باعتباره الحل املناسب للدفاع 

الجوي يف الجيل القادم. 

ما مدى أهمية دولة اإلمارات العربية املتحدة بالنسبة 

إىل رشكةLockheed Martin ؟ 

تعترب دولة اإلم��ارات العربية املتحدة أح��د أفضل رشكائنا 

الدوليني دون أدىن شك. هناك عدد من الدول التي نعتربها 

رشكاء رئيس��يني، واإلم��ارات العربية املتح��دة هي واحدة 

منهم، من العمالء الجيدين للغاية، ودولة رائدة يف املنطقة 

ورشيك للمستقبل•

GMLRS النظام الصاروخي

ATACMS النظام الصاروخي
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الطائرة E-2D Advanced Hawkeye منصة لإلنذار املبكر واملراقبة
حتافظ على استعدادها وأهميتها وقدرتها على مدار عقود

أرىس سللاح البحرية األمريكية عقداً متعدد السنوات 

بقيمللة مقطوعة تقدر بللل 3.6 مليار دوالر عىل رشكة 

"نورثروب جرومان" إلنتاج وتسليم 25 طائرة جديدة 

من طراز E-2D Advanced Hawkeye، األمر الذي 

يرفع العللدد اإلجاميل للطائرات املتعاقد عليها إىل 50 

طائرة.

 ،E-2D Advanced Hawkeye وتعتللر الطائللرة

التي يللرف عىل تطويرها وإنتاجهللا رشكة نورثروب 

جرومللان، الطائللرة الوحيللدة يف العللامل التللي جرى 

تصميمهللا خصيصللاً لتكون نظامللاً مجوقللاً لإلنذار 

املبكر واملراقبة املجوقلللة AEW&C System الذي 

ميكن إطاقه من عىل منت حامات الطائرات. وتتمتع 

الطائرة بتصميم هنللديس مميز للغاية عبارة عن قبة 

مروحيللة دوارة وذيللل يحمللل أربعة أجهللزة تثبيت 

 E-2D عموديللة، وهللو ما يسللمح للطائللرة املقاتلة

Advanced Hawkeye بتنفيللذ عمليللات املراقبللة  E-2D طراز Hawkeye طائرة



الجوية بزاوية 360 درجة.

ورصح النقيللب بحري جللون إس. ليمللون، مدير 

برنامللج أنظمة البيانات التكتيكيللة املجوقلة للطائرة 

 E-2/C-2 Airborne Tactical Data System

Program Office PMA-231 بقوللله: إن الطائللرة 

الطائللرة  تعتللر   E-2D Advanced Hawkeye

الرئيسية لساح البحرية التي تنفذ مهام اإلنذار املبكر 

والقيللادة والتحكللم إلدارة املعركة. وأنا عىل يقني من 

 E-2D Advanced Hawkeye أنه مع دخول الطائرة

مرحلة التشللغيل املبللديئ يف وقت الحق مللن العام 

الجاري سللتكون الطائرة قادرة عىل االحتفاظ بدرجة 

اسللتعدادها وقوتها وقدرتها املعروفة عنها منذ عقود 

لتواصل أداءها املميللز يف خدمة "مجموعة الطائرات 

 Navy "القاذفللة مللن عىل منت حامللات الطائللرات

.Carrier Strike Group

وتعتللر E-2D Advanced Hawkeye الطائللرة 

الوحيدة يف أسطول وزارة الدفاع األمريكية التي جرى 

تصميمها واختبارها وإنتاجهللا كمنصة لإلنذار املبكر 

واملراقبللة املجوقلللة، ومن ثم خضعت لسلسلللة من 

التعديات الكبرية خافاً لطرازات E-2 السللابقة األمر 

الذي أكسب الطائرة قدرات وإمكانيات استثنائية غري 

مسللبوقة. وتشللمل تلللك التعديات تركيللب جهاز 

رادار جديللد مللن طللراز AN/APY-9 أشللد قللوة 

 E-2D Advanced ويقترص اسللتخدامه عىل الطائرة

Hawkeye، وهللو ما ميثل نقلللة نوعية مبعدل جيلني 

عىل األقل يف مجال تقنية الرادارات، ويسللمح للطائرة 

املقاتلللة برصد ورؤية عدد أكر من األهداف من عىل 

مسافات أبعد بكثري عن ذي قبل، عاوة عىل تزويدها 

بأجهزة طريان ومقصورة زجاجية جديدين.

ورصح بارت الجرون، نائب رئيس رشكة "نورثروب 

جرومللان إيروسللبيس سيسللتمز" لرامللج الطائللرة 

E-2/C-2، بأن "عملية رشاء طائرات إضافية من طراز 

E-2D عىل مدار سنوات ستستفيد من خطوط اإلنتاج 

التي تتميز بالكفاءة واالسللتقرار لدى رشكة "نورثروب 

جرومان" وموردينا اآلخرين، األمر الذي سلليؤدي إىل 

خفض تكاليف اإلنتاج بدرجة كبرية عن كاهل دافعي 

الرضائب وسللاح البحرية، وهو ما يعتر صفقة رابحة 

لللكل األطللراف حيث ستسللتخدم طائراتنللا الحربية 

املقاتلة أحدث أساليب التكنولوجيا املتقدمة يف مجال 

اإلنللذار املبكر واملراقبة املجوقلللة، وهي التقنية التي 

 ،E-2D Advanced Hawkeye سللتوفرها طائللرات

بتكلفة أقل ال ترهق كاهل دافعي الرضائب".

متثل الطائرة 
 E-2D Advanced

Hawkeye ثورة من 
حيث قدرة سالح 

البحرية على حتقيق 
القيادة والتحكم عند 

إدارة املعركة
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فريق الرشكات املوردة
ويفخر فريق الركات املللوردة بقيادة رشكة "نورثروب 

 Team جرومللان"، وهو الفريق الذي يُطلق عليه اسللم

يف  املتخصصللني  الخللراء  أفضللل  بضللم   ،Hawkeye

صناعللة الطائرات، األمر الذي يؤمن اسللتمرار املسللرية 

وتشللارك   Advanced Hawkeye لرنامللج  الناجحللة 

 Lockheed Martin Naval Electronics & رشكللة 

Surveillance Systems مبدينللة "سللرياكيوز" بواليللة 

نيويللورك األمريكية يف هذا املللروع العماق بوصفها 

املورد الرئيللي لجهاز الرادار AN/APY-9، ويشللاركها 

 Northrop Grumman رشكللة  املللروع  هللذا  يف 

 Raytheon's ببالتيمللور، ورشكة Electronic Systems

Space & Airborne Systems مبدينة "إل سلليجوندو" 

"رولزرويللس"  رشكللة  وسللتقوم  كاليفورنيللا.  بواليللة 

)إنديانابوليس( بتوريد املحرك T-56-A بينام سللتكون 

بواليللة  "جرينلللون"  مبدينللة   BAE Systems رشكللة 

نيويورك، مسؤولة عن نظام التمييز بني القوات الصديقة 

 L-3 Communications واملعادية، فيام قامت رشكللة

Randtron Antenna Systems، يف "مينلو بارك" بوالية 

كاليفورنيا، بتطوير الهوائيات عالية الرتدد املتخصصة يف 

مسح املوجات إلكرتونياً.

وأضاف الجرون أنه "منذ تسليم أول طائرة من طراز 

E-2D Advanced Hawkeye يف عللام 2007 نجحللت 

الركة يف تسللليم كل طائرة يف املوعد املحدد للتسللليم 

وطبقللاً للميزانيللة املوضوعة. ويعود الفضللل إىل األداء 

الفائق للرنامللج والراكة املرمة مللع عمائنا يف تأمني 

 E-2D عقود عىل مدى سنوات، وهو ما يثبت أن الطائرة

Advanced Hawkeye هي الطائرة املناسبة يف الوقت 

املناسب وبالثمن املناسب".

 E-2D Advanced وقد تم تخصيص برنامج الطائرة

Hawkeye التابللع لسللاح البحريللة إلنتللاج 75 طائرة 

نجحت رشكللة "نورثروب جرومان" يف تسللليم 13 منها 

حتى اآلن.

الربنامج الرقمي
متثللل الطائللرة E-2D Advanced Hawkeye ثورة من 

حيث قدرة ساح البحرية عىل تحقيق القيادة والتحكم 

عنللد إدارة املعركللة، وتعتللر الطائللرة مبنزلللة "الظهري 

الرباعللي الرقمللي" Digital Quarterback الذي ميهد 

األجواء قبل تنفيذ عمليات القصف وإدارة املهمة وصد 

أي هجللوم ضد الطائللرات املقاتلللة املحمولة عىل منت 

 E-2D Advanced حامات الطائرات. وتعتللر الطائرة

Hawkeye الطائرة الرئيسللية عند تنفيذ أي مهمة بغض 

النظر عن طبيعتها.

ومتنح الطائرة E-2D Advanced Hawkeye الطيار 

الحريب قدرة أكر عىل تقدير وتقييم املوقف، خصوصاً يف 

مجال استخدام املعلومات وإدارة املعركة والدفاع الجوي 

والصاروخي املرسحي وأنظمة االستشعار املتعددة لدى 

األنظمة املجوقلة.

وتتميز الطائرة Advanced Hawkeye باحتوائها عىل 

أنظمة استشللعار رادارية متقدمللة بجيلني عن األنظمة 

الحالية، وتعتمد عىل شللبكة قوية، ما يجعلها قادرة عىل 

بللث معلومات مهمللة إىل القوات املشللرتكة واألطراف 

املعنية املسللتفيدة. ومتنح هذه التطورات الطيار الحريب 

القدرة عللىل تقدير وتقييم املوقللف، واختصار الفاصل 

الزمني بني الوعي املبديئ باملوقف والتعامل الفعيل معه.

ويف عام 2003 أعلنت رشكة نورثروب جرومان وفريق 

Team Hawkeye التزامهام بتسليم Delta One، وهي 

عبللارة عن أول طائللرة تجريبية، ونجللح االثنان يف عام 

2007 يف الوفللاء بوعودهام وتنفيللذ أول رحلة اختبارية 

ناجحة. وتعتللر الطائرة Advanced Hawkeye الركيزة 

األساسللية للدفاع الجوية والصاروخي املرسحي لسللاح 

البحرية األمريكية. 

 Advanced Hawkeye ومن املقرر أن تحل الطائرة

محللل 75 طائللرة مللن طللراز USN E-2C، وقد بدأت 

الطائللرة عمليات التطوير واالختبار الشللاملة يف شللهر 

أغسللطس عللام 2003، ويف عللام 2007 فللازت رشكللة 

"نورثللروب جرومان" بعقد إلنتاج ثاث نسللخ تجريبية 

من الطائرة بهدف تسللليمها يف عام 2010. وقد خرجت 

الطائللرة E-2D إىل الوجود يف شللهر مايو عللام 2007، 

ونفذت أول رحلة لها بعد ثاثة شهور من ذلك التاريخ.

وقد تم االنتهاء من التقييم العمليايت يف شللهر نوفمر 

 Patuxent عللام 2008، وجرى بعللده نقل الطائللرة إىل

River بواليللة مريانللد األمريكيللة لتنفيللذ االختبارات 

 E-2D البحريللة. وقد تم تسللليم أول طائرة مللن طراز

إىل سللاح البحرية األمريكية يف شللهر يوليو عام 2010. 

وقللد جللرى بنجللاح إطللاق الطائللرة E-2D يف عللام 

2001 باسللتخدام منوذج مللن "نظام إطللاق الطائرات 

 Prototype Electromagnetic اإللكرتومغناطيللي" 

Aircraft Launch System: EMALS أما بالنسللبة إىل 

القدرات التشغيلية األولية فقد تحددت يف شهر أكتوبر 

عام 2014.

وقد طرحت "قيادة األنظمة الجوية" التابعة لسللاح 

 US Naval Air Systems Comm البحريللة األمريكية

عقللدا بقيمة 94.6 مليون دوالر إلنتاج أربع طائرات من 

طراز E-2D aircraft كمرحلة أوىل.

وقد أرست البحرية األمريكية عقداً بقيمة 795 مايني 

دوالر عىل رشكة "نورثروب جرومان" يف شللهر أغسطس 

عللام 2011 لتصميم وتصنيع وتوريد خمس طائرات من 

طراز LRIP E-2D Hawkeye وقطع غيارها. وقد دخل 

ساح البحرية الهندي يف مفاوضات مع رشكة "نورثروب 

جرومان" لراء خمس من هذه الطائرات.

وقللد حصلت رشكللة "نورثروب جرومللان" عىل عقد 

بقيمة 617 مايني دوالر من سللاح البحرية األمرييك يف 

شهر أغسطس عام 2013 لتصنيع وتوريد خمس طائرات 

E-2D Advanced Hawkeye من طراز

ويف شللهر يناير من العام الجاري منح ساح البحرية 

األمرييك رشكة "نورثللروب جرومان" عقداً بقيمة 226.7 

مايللني دوالر لتصميللم وتصنيع وتجربة نظللام لتزويد 

الطائللرة E-2D Advanced Hawkeye  بنظام إلعادة 

.IFR System ًتزويد الطائرات بالوقود جوا

ويف شهر أغسطس من العام الحايل منح ساح البحرية 

األمرييك رشكة "نورثروب جرومان" عقداً بقيمة مقطوعة 

قدرهللا 3.6 مليللون دوالر لتنفيللذه عىل عدة سللنوات 

 E-2D Advanced لتسللليم 25 طائرة جديدة من طراز

Hawkeye، مللا يرفع العدد اإلجاميل من هذه الطائرات 

إىل خمسني طائرة•

تتميز الطائرة 
 Advanced

Hawkeye باحتوائها 
على أنظمة 

استشعار رادارية 
متقدمة بجيلني 

عن األنظمة احلالية 
وتعتمد على شبكة 

قوية
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

قانون اإلرهاب 

ت��زداد مس��ؤوليات الدول وتتعقد يوماً بع��د يوم، وقد أصبحت حكوم��ات املنطقة أمام 
تحديدات كث��رة ومتنوعة.. وما تش��هده منطقتنا العربية خالل الس��نوات املاضية دفع 
الحكوم��ات إىل مضاعفة الجهود من أجل التنمية والحفاظ عىل املكتس��بات وحفظ أمن 

واستقرار الدول.
والوضع الحايل يف منطقة الرشق األوس��ط، خصوصاً مع ظه��ور تنظيم داعش اإلرهايب 
وقبل��ه تنظيم »اإلخوان املس��لمني« و»القاع��دة«، كل ذلك يجعل ال��دول تعمل جاهدة 
عىل تحصني نفس��ها من الداخل والخارج من أجل أمن وس��المة مواطنيها والحفاظ عىل 

مكتسباتها وضامن استقرارها.
يف أواخر أغسطس املايض أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 
الدولة، حفظه الله ورعاه، القانون االتحادي رقم 7 لس��نة 2014، بش��أن مكافحة الجرائم 
اإلرهابية، وال يختلف اثنان بأن هذه خطوة يف غاية األهمية وتُشكر قيادتنا الرشيدة عىل 
اإلقدام عليها ألن القانون يأيت يف الوقت الذي أصبح فيه من املهم أن تواجه الدول جرائم 
تلك املجموعات بشكل حازم وقوي، خصوصاً مع انتشار تلك املجموعات اإلرهابية وتنوع 
جرامئها التي تسعى إىل بث الرعب والفوىض يف الدول ونرش الخراب واملوت بني اآلمنني.

من يرى الوضع يف املنطقة، وخصوصاً مامرس��ات داعش واإلخوان البد وأن تكون لديه 
ردة فع��ل قوية وواضحة، وإن كان هذا القانون قد جاء يف الوقت املناس��ب يف اإلمارات، 
فإنه وعىل املس��توى االسرتاتيجي ليس كافياً أن تصدر كل دولة قوانينها وأن تعمل مبعزل 
عن الدول األخ��رى يف مكافحة اإلرهاب، فهذا التحدي يجب أن يكون ضمن تعاون دويل 
كبر ومنظم، فاإلرهاب اليوم أصبح عابراً للحدود وأصبحت الجامعات اإلرهابية موجودة 

يف مواقع ودول تبث فيها أفكارها وتظهر بشكل مفاجئ.
ما خرسه املس��لمون واإلس��الم خالل الس��نوات القليلة املاضية بس��بب ترصفات تلك 
الجامع��ات الت��ي تربط نفس��ها وأفعالها بالدي��ن كان كثراً وضاراً ج��داً، وجعل اآلخرين 

يتساءلون: ما هذا الدين الذي ال يدعو إال إىل العنف والقتل واإلرهاب؟!!
 وال يعرف أولئك أن اإلسالم بريء من أفعال تلك املجموعات الخارجة عن طريق الحق 
والدي��ن.. لذا فإن عىل ال��دول أن تحذو حذو اإلمارات وغرها م��ن الدول التي أصدرت 
قوانينها وش��ددت إجراءاتها ضد اإلرهاب، فصورة اإلسالم يجب أن تكون ناصعة كام هي 
دامئاً، ويجب أن يعيش البرش يف أمن وأمان واس��تقرار وأال يسمحوا لهذه األقلية الجاهلة 

بأن تعبث مبستقبل العامل.
قي��ادة اإلم��ارات تحملت مس��ؤوليتها اإلنس��انية واألخالقية تجاه العامل ومس��ؤوليتها 
التاريخي��ة تجاه هذا الوط��ن وأبنائه بإصدار هذا القانون الواض��ح يف مواده والرصيح يف 
عقوباته املش��ددة التي تصل إىل حد اإلعدام، فأمن الوطن وأمان املواطن واستقرار البلد 
واملنطق��ة أمور ال ميكن الته��اون فيها... وعىل اآلخرين أن يتحملوا مس��ؤولياتهم أيضاً... 
ولنتذكر دامئاً أن اإلرهاب ال دين له وال مكان وال زمان.. لذا فإن تضافر الجهود الحكومية 
والرس��مية واألهلية ومنظامت املجتمع املدين باإلضاف��ة إىل الجهود الدولية أمر مهم من 

أجل حامية املجتمعات واألفراد من خطر اإلرهاب•

أعمــاق
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حساب العمر الزمني التشغيلي ملركبات 
Oshkosh Defense من صنع M-ATV

هناك عمر متوقع للمركبات العسللكرية، وباملقارنة مع 

العمر الزمني لسلليارة الركاب العاديللة البالغة 13 عاماً 

فإن العمر املتوقع للمركبات العسكرية يختلف. فالعمر 

التصميمي لخدمللة املركبات املدولبللة املتعددة املهام 

ذات قدرة التنقل العالية HMMWV Humvee، مثاً، 

هو 45,000 ميل، وهو يف ظروف االسللتعامل الطبيعية 

 Army »يعللادل 15 عامللاً، وبالنسللب لدبابة »أبللرام

Abrams فعمرهللا التصميمي 6000 ميللل، أما مركبة 

M-ATV مللن صنللع Oshkosh Defense فعمرهللا 

التصميمي هو ربع قرن.

إدارة دورة العمر الزمني
مبا أن متطلبات مرسح العمليات املتنقل وأمور تقليص 

امليزانية تؤثر يف وظائف املركبات العسكرية التكتيكية، 

فللإن العمر التشللغييل يصبح حرجاً عىل نحللو متزايد. 

ويود العاملون يف الدفاع عر العامل أن يزيدوا من العمر 

املتوقللع ملركباتهم وفاعليتها، كام يسللعون وراء القيمة 

والخدمللة: شللاحنة تكتيكيللة مثًا تجتاز أية منافسللة، 

ورشكللة تصنيع تتميز مبرونة ميكنها مللن خالها تقديم 

خدمللات املسللاندة يف أي مكان وأي وقللت ليك تبقى 

جاهزة للمهام.

وبالتللايل تصبللح إدارة دورة العمللر الزمني يف غاية 

األهميللة؛ وذلللك ألن املفرتض باملركبات العسللكرية يف 

الوقت الحارض أن تتمتع بللاألداء املوثوق ضمن بيئات 

تشللغيلية شللاقة مع توفللري الحامية ملن يسللتخدمها، 

ويتطلللب تحقيللق ذلللك إدارة وجاهزيللة وخدمللات 

تحديثية تسللهم يف بقللاء الدبابات والشللاحنات تتمتع 

بأقىص قدرة تشللغيلية وأحسن مسللتويات األداء طوال 

عمرهللا التشللغييل، وبأرقللى التقنيات وأكرثهللا تطوراً 

وتأميناً للحامية.

M-ATV: for Mine- مركبللة  مثللاً  أخذنللا  إذا 

 Resistant, Ambush-Protected All-Terrain

vehicle املقاومللة لأللغام والكامئللن والصالحة لكافة 

 Oshkosh التضاريللس األرضيللة، مللن صنللع رشكللة

Defense، فهي مل ميض عىل صنعها سوى خمسة أعوام، 

ولكللن عمرها الزمني البالغ ربع قرن يضفي عليها قيمة 

تستفيد منها وتثمنها الجيوش التي تراعي أمور التكلفة 

وامليزانية عىل نحو متزايد عىل الصعيد العاملي.

أضف إىل ذلك أن الخدمات املسللاندة إلدارة الدورة 

الحياتية للمركبة تضمللن أن يحصل العميل عىل أقىص 

قيمة من هذه املنصة مبجموعتها الشديدة التنوع والتي 

يتم االختيللار منها. كام تتميز مركبة M-ATV بقدرات 

متعددة املهام ومجربة يف ميدان املعركة، وتصميم مرن 

معللد ملختلف عمليات الطوارئ، ونظام لحامية طاقمها 

مدمج يف تصميم املركبة، وقدرة اسللتثنائية عىل التنقل 

يف األماكن الوعرة.

تسللهم رشكللة Oshkosh Defense من خال إدارة 

الللدورة الحياتية يف تقديم خدمللات تنطوي عىل الدقة 

واملبادرة عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع. وتتوىل 

Oshkosh كل جانب مللن جوانب املركبة؛ من تصميم 

وهندسة واختبار وتصنيع.

Oshkosh رشكة
يضم مقر Oshkosh منشللآت متعددة، تشمل معامل 

الخراطللة والتصنيع باآلالت والتجميللع األويل والنهايئ، 

ومركللزاً لاختبللار والتطويللر الهنديس، ومركللزاً لتوزيع 

األجزاء، ومنشللأة لاختبارات النهائية وسللاحات تابعة 

لها، كللام يضم 2500 من العاملللني يف مجاالت متعلقة 

بالدفللاع. وتقوم الركة بتطويللر خدماتها وقطع الغيار 

هناك، أما الصيانة فتتم أينام وكلام احتاج العميل إليها.

إن خللراء رشكللة Oshkosh مدربللون – ليس عىل 

تقديم خدمات شللاملة فحسب، بل أيضاً – عىل تحسني 

تكاليف الدورة الحياتية للمركبة ورفع جاهزية أسطول 

املركبات إىل أعىل مسللتوى. ويعتر هذا الدعم يف غاية 

األهمية لكل ميل من األميال أثناء أداء املهام، والسلليام 

من مقللاول ميكن االعتامد عليه بأن يكللون يف املتناول 

طوال حياة املركبة، وتشللمل العنللارص الحيوية يف هذا 

النظام إلدارة الدورة الحياتية ما ييل:

• التحليل التعزيزي: ويشللمل ذلك التقييامت التي 

تقيس آثللار األداء والتكلفللة املرتبطللة بجميع مراحل 

دورة حياة املنتج، واسللتخدام بيانات املنتج والخدمات 

اللوجسللتية لتحقيق نتائج عىل أساس األداء، واستخدام 

التصميم والنمللوذج وتقنيات املحاكاة التي تسللهم يف 

تحسني تكلفة دورة الحياة أيضاً.

• اإلص��دارات والتزوي��د: تقللوم Oshkosh بتقديم 

كتيبات التشللغيل والصيانللة مع إصللدارات إلكرتونية 

تفاعليللة تقللوم بتشللخيص املعللدات وتوفللري قدرات 

استكشللاف األعطال وإصاحها، وإدارة بيانات الصيانة، 

والفحص اإللكللرتوين، ووثائق الصيانللة مع املخططات 

الهيدروليكية والهوائية والكهربائية.

• التش��خيص والتكنولوجي��ا القامئ��ة ع��ىل الحالة: 

ويشللمل ذلك أنظمللة االستشللعار ملراقبللة  املكونات 

واألنظمة الحساسللة مثل جودة زيت املحرك ومستواه، 

ومراقبة وإرسللال التشللخيص وحالة املركبللة الحالة إىل 

لوحات العدادات، وخوارزميات متطورة ملحليل الصيانة 

االسللتباقية والتنبؤيللة، وتسللجيل البيانللات، وتقنيات 

مع التحول الذي 
تشهده مهام 

املركبات العسكرية 
تزداد احلاجة إىل 

شريك يف اخلدمة 
مدى احلياة مثل 
 Oshkosh شركة

Defense بحيث تقدم 
الدعم ملدة ربع قرن 

من حياة املركبة
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االتصللال ورسللم خرائللط التضاريس باسللتخدام نظام 

تحديد املواقع العاملي GPS ومقاييس التسارع.

• التدري��ب: تسللتخدم Oshkosh برامللج تدريبية 

مختلطة تتضمن الفصول الدراسللية والتدريب العميل 

عىل تشخيص واستكشللاف األعطال وإصاحها، وكذلك 

مدربللني افرتاضيللني عىل املهللام، وتعليامت التشللغيل 

والصيانة املرتبطة بتصميللم املركبة، ومدربني يتمتعون 

مبعرفة وخرات تقنية واسللعة، وتدريبللاً يذهب حيث 

يذهللب األفراد العسللكريون لزيللادة التعلللم وتقليل 

تكاليف التعليم والسفر. 

مثللة عامل تفضيلليل رئيي لللدى Oshkosh، ثبتت 

حيويتلله وأهميتلله، وهللو العمل تحت سللقف واحد. 

فاملديللرون يف كل مجللال، مللن التصميللم إىل التصنيع 

والهندسللة والتدريللب، يحصلون عللىل املاحظات من 

امليدان، األمر الذي يساعدهم عىل جعل تصميم املركبة 

وأجزائهللا أكرث متانللة، وتدوم لفرتة أطول، مع تحسللني 

الخدمات. 

صالحة لجميع التضاريس
لقللد أضافت Oshkosh Defense، عىل سللبيل املثال، 

الكثري من ميللزات التصميم والتعديل حسللب الطلب 

إىل M-ATV. فهنللاك مركبللة MRAP جديدة صالحة 

لجميللع التضاريللس، تسللمىLight  M-ATV، تتميز 

بتصميللم مدمج قابل للنقل، لدعللم املتطلبات الفريدة 

للعمليات الخاصة ومجموعة متنوعة من املهام األخرى. 

وهللي مثالية للحفاظ عىل مسللتويات األمن وفرضه يف 

بيئللات الطرق الوعرة التي ال يتم فيها تحسللني الطرق، 

والتضاريس الوعللرة التي تتطلب الرسعة وخفة الحركة 

والقدرة عىل نقلها عن طريق الجو.

وقللد تم تصميم حتللى خدمللة M-ATV، وطواقم 

معدات تحديثها وإعادة بنائهللا يف Oshkosh. وإذا ما 

احتاج طاقم صيانة عسكري إىل استبدال الزجاج األمامي 

  Oshkosh للمركبللة وتركيب زجاج مدرع مكانلله، فإن

متتلك طاقم خدمة لهذا الغرض بالذات، كاماً مع الغراء 

واملسللامري. وهناك طواقم لرفع كفاءة تصفيح املركبة أو 

جهللاز التعليللق فيها، وغري ذلك. وقد تللم وضع طواقم 

العدة ملختلف مهللام اإلصاح يف صناديق بطول وعرض 

قدمني، وهناك غريها حيث تزن آالف األرطال. 

وميكللن أيضللاً تعزيز الللدورات الحياتيللة من خال 

اسللتخدام نسللخ بديلة، تزيللد من تنوع اسللتخدامات 

املركبللات يف بيئللات قتاليللة مختلفللة. وقللد أدخلللت 

Oshkosh ، عللىل سللبيل املثال،  نسللخاً بديلة جديدة 

مللن  M-ATV، توفر قدرة عللىل التنقل والحامية عىل 

الطللرق الوعللرة ملجموعة أوسللع من املهللام. إن أرسة 

مركبللات M-ATV العامليللة املوسللعة – التللي تضللم 

منوذجني متعددي املهلللام، هام M-ATV القياسلليلللة 

وM-ATV املوسعة، مع عدة نسخ بديلة – تلقي الضوء 

عىل كيفيللة تطوير Oshkosh Defense ألرسة مركبات 

M-ATV التي أثبتت فاعليتها القتالية لتلبية املتطلبات 

واالحتياجات املتغرية املهمة للقوات املسلحة يف الرق 

األوسط ومنطقة شامل أفريقيا وأماكن أخرى• 

مركبة M-ATV أثبتت فعاليتها القتالية يف املعارك
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الطائرة املروحية "شينوك" أسطورة يف عامل الطريان
سجل حافل باإلجنازات منذ حرب فيتنام حتى حرب اخلليج

هنللاك العديد من الطائرات التي حققت شللهرة عاملية 

ولكن اسللم الطائرة »شينوك« يأيت مقروناً بالتقدير بعد 

أن حققت الطائرة شللهرة أسللطورية أثنللاء العمليات 

القتالية يف فيتنام، وتواصل الحفاظ عىل سمعتها العالية 

حتى يومنا هذا بفضل أدائها الفائق أثناء حرب الخليج.

تعتللر الطائللرة CH-47F طائرة مروحيللة متقدمة 

متعللددة املهللام لخدمللة الجيللش األمريلليك والقوات 

املسلللحة يف الللدول األجنبية، وهي تحتللوي عىل نظام 

رقمي متكامل إلدارة مقصورة القيادة، ومقصورة قيادة 

متطللورة، عاوة عللىل القدرة العالية عللىل مناولة مواد 

الشللحن، وهي القدرة التللي تأيت لتكمللل أداء الطائرة 

وكيفية التعامل معها.

ويعتر الهدف الرئيي للطائللرة نقل القوات وقطع 

املدفعيللة والذخرية ومواد الوقود واملياه واملواد الخاصة 

باملوانع واإلمدادات واملعدات الازمة إىل أرض املعركة. 

أما بالنسللبة للمهللام الثانوية للطائرة فتشللمل اإلخاء 

الطبي ونقل مواد اإلغاثة إىل املناطق الصحراوية وتنفيذ 

مهللام البحللث واإلنقاذ وانتشللال الطائللرات ومكافحة 

النللريان وتنفيذ عمليات إسللقاط قوات املظات وتنفيذ 

عمليات البناء واألعامل املدنية.

تاريخ حافل
جرى اسللتخدام الطائرة »شينوك« يف العمليات القتالية 

ألول مللرة يف عام 1965 أثناء حرب فيتنام، وخال األيام 

األخرية للحرب أفادت بعض التقارير بأن إحدى طائرات 

»شينوك« نقلت 147 الجئاً يف عملية نقل واحدة.

وقللد كانللت الطائللرة CH-47D Chinook إحدى 

العنارص الرئيسية لعمليات الجيش األمرييك أثناء حرب 

الخليللج، حيث قامللت 160 طائرة منهللا بنقل القوات 

األمريكيللة وقوات التحالللف لهزمية القللوات العراقية 

وقطللع الطريق عليهللا للخروج من الكويللت. ويف عام 

2002 حصلت الطائرة »شللينوك« عىل أقل تكلفة )طن 

لكل ميل( بللني كافة طائرات النقللل املروحية األخرى، 

وذلللك بفضل رسعتهللا العاليللة وقدرتهللا الكبرية عىل 

الشحن ونقل الحمولة.

تسليم املروحية املعدلة
قامت رشكة »بوينج« يف شللهر يوليو املايض بتسليم أول 

مروحية CH-47F Chinook معدلة للجيش األمرييك 

قبل املوعد املحدد للتسللليم بشهر كامل، وتم االحتفال 

 Ridley بهللذه املناسللبة يف مصنع إنتللاج الطائللرة يف

Township بوالية بنسلفانيا.

ورصح العقيللد روب باري، مدير املروع بل »مكتب 

مروحيات الشللحن«، مبناسللبة قبول الجيللش األمرييك 

للطائرة بأن »تسليم الطائرة أكر دليل عىل العمل بروح 

الفريق وااللتزام بالقللوات األمريكية املوجودة يف أرض 

امليدان«.

ورصح ستيف باركر، نائب رئيس رشكة بوينج ومدير 

 Cargo Helicopters and H-47 program مللروع

بأن »هذا التسللليم يعكس التزام رشكة بوينج املسللتمر 

بعمائها، وقد تعاونت األطقم املدربة مع بعضها البعض 

مللن أجل تنفيذ القدرات املتقدمة املتعددة املهام لهذه 

الطائرة من أجللل تلبية متطلبللات الجيش األمرييك يف 

الوقت الحارض ولفرتة طويلة يف املستقبل أيضاً«.

وتشللمل التعديات الجديدة التي تللم إدخالها عىل 

الطائرة عدداً من التحسينات مثل نظام تحميل وتفريغ 

الشحنات Cargo-On-Off-Loading System الجديد 

التي يسللمح برسعة إعادة تعديل أرضية الطائرة بحيث 

تلبللي متطلبات مهام الشللحن، ونظام منصة الشللحن 

 Cargo Platform Heath Environment System

الذي يتيح إمكانية متابعة حالة الطائرة ووضعها بشكل 

شللبه فوري، وتقليل الحاجة إىل أعامل الصيانة، ومن ثم 

خفض التكاليف املتعلقة بالدورة الحياتية للطائرة.

عقود ومبيعات
فازت رشكة بوينج بعقد غري محدد املدة بقيمة 4 مليار 

دوالر يف شللهر يونيللو عللام 2013 إلنتللاج وتوريد 155 

طائللرة من طللراز CH-47F وإدخال خيللارات إضافية 

عىل 60 طائللرة أخرى. ومن املتوقع أن تسللتمر عملية 

تسليم الطائرات حتى عام 2019. وتعتر أسرتاليا وتركيا 

واإلمارات العربية املتحدة من العماء الخارجيني الذين 

وقعللوا عقوداً مع الركة لراء هذه النسللخة املتطورة 

من الطائرة.

ومتثللل الطائرة Chinook العمود الفقري للعمليات 

القتالية واللوجسللتية واإلنسللانية التي ينفذها الجيش 

األمرييك و18 جيشللاً مللن الجيوش األجنبيللة األخرى. 

ومن املنتظر أن تضع هذه الطلبية املشرتيات اإلجاملية 

الخاصللة بالجيش األمرييك من طائرات CH-47F قريباً 

من العدد املسللتهدف وهللو 464 طائرة منها 21 طائرة 

تحللل محل الطائرات املتقادمة. ويبلغ العدد الحايل من 

طائرات النموذج F-model لدى الجيش األمرييك 241 

طائرة.

وقد نفذ النموذج املشار إليه أكرث من 86 ألف ساعة 

طريان يف أفغانسللتان، وتجاوزت درجة استعداده نسبة 

80 % لتنفيذ عمليات الهجللوم الجوي والنقل واإلخاء 

الطبي وتقديم خدمات الدعم الازمة للمهام املختلفة •

طائرة نقل مروحية 
تتميز بالكفاءة 

وميكن االعتماد 
عليها إىل أقصى حد

الطائرة شينوك محل تقدير عاملي وسجل حافل باإلنجازات
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حب األوطان... كمال اإلنسان!
ليس من خلٍق جليٍل ينبغي بعثه بني الناس، وربط القلوب عليه اليوم، بعد حس��ن الخلق؛ إال األدب مع 

الوطن، وقد اكتنز ديوان العرب، قصائد الوالء والوفاء والعهد للوطن، نعيش��ها اليوم مًعا. ولعل أش��هرها، 

هي البن الرومي الذي يقول:

ْه��������َر م�الكا ول�ي وطٌن آلْي�ُت أالَّ أبي�َعهُ  وأالَّ أرى َغ�ْري ل�ُه الدَّ

عْه�دُت ب�ه ش�رَخ ال�شباِب ون�عمًة كنعمِة ق�وٍم أص�بحوا يف ِظاللكا

ف�ق�د ألَفْتُه النف�ُس ح�تَّى ك�أنه له�ا جس�ٌد إن ب�اَن غ�وِدْرُت ه�الكا

�اه�ا ال�ش�ب�اُب هنال�ك�ا وح�بَّ�ب أوطاَن ال�رجاِل إل�ي�هُم مآرُب ق�ضَّ

إذا ذك�روا أوطانَُهم ذكَّ�رت�ه�ُم�و ُعه�وَد ال�صبا فيها فحّنوا لذلكا

ولي��س املآرب وحدها، بل إن الش��عراء يجعلون س��بب التعلّق هو أولّية الوط��ن، وأنّه مرقد األجداد، 

ومنشء الفتيان، ويف ذلك يقول أبو متام:

ْل ُفؤاَدَك َحيُث ِشئَت ِمن الَهوى مالُحبُّ إالّ للَحبيِب األوَِّل نَقِّ

ِل َمنِزِل    كَْم َمنِزٍل يف األرِض يألُفُه الَفتى وَحنيُنُه أبداً ألوَّ

ويكون الحنني للديار ومالعب الناس واألطالل هو مطلع قصائد العرب، وما حب الديار يشغف قلوبهم 

ولكن حب من س��كن الديار، وف��وق هذا هم ال يجعلون العالقة بني الوطن والفرد عالقة س��ببية، فحب 

الوطن فطرة ودين سالف، فنحن ال نحب الوطن ألنه منحنا، ولكن ألنه أصلنا وجذرنا ومرتكزنا. نحبه بكّل 

ما فيه، نحب الوطن ألنه الوطن،  كام يروى ملجهول يف املستطرف وغره:

وقد يُْؤلَُف اليشء الذي ليس بالَحسْن بالٌد ألفناه����ا عىل ك�����ل حال�ة   

وتُْستعذب األرض التي ال هواء بها                 وال ماؤه����ا عذٌب، ولكنه����ا  َوطَْن

ال يغف��ر الع��رب الخيانة والتخيل عن الوط��ن، وال يصطربون عىل من يخفت حنين��ه لليايل بالده، وما 

أعجب ما قال الشاعر العراقي بدر شاكر السياب:

إين ألعجب كيف ميكن أن يخون الخائنون

أيخون إنسان بالده؟

إن خان معنى أن يكون، فكيف ميكن أن يكون؟

الشمس أجمل يف بالدي من سواها، والظالم

حتى الظالم - هناك أجمل، فهو يحتضن العراق

واحرستاه، متى أنام

فأحّس أن عىل الوسادة

من ليلك الصيفي طالّ فيه عطرك يا عراق؟

حب األوطان كامل اإلنسان..فعضوا عليه بالنواجذ•

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae

يف خاطري شيء
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Scorpion نظام الرؤية والعرض املثبت على اخلوذة
من إنتاج شركة Thales للطائرات املروحية "إيرباص"

عللىل   Airbus Helicopters اختيللار رشكللة  وقللع 

 Thales’s نظام الرؤية والعللرض املثبت عىل الخوذة«

 Scorpion Helmet Mounted Sight and

 Thales System من إنتاج رشكة Display: HMSD

بغرض إنتاجه ودمجه مع »أنظمة التسلللح املستقبلية 

الخاصللة بالطائللرات املروحية«، وتأيت هللذه الخطوة 

عقب إجراء منافسللة مفتوحة، وهذا يعني أن الخوذة 

Scorpion سللتكون أحللدث إنتللاج يتم اسللتخدامه 

فوق طائرات رشكة »إيربللاص« املروحية الجديدة أو 

الطائرات املحدثة.

مميزات وقدرات
وتتميز الخوذة Scorpion بقدرتها عىل تسجيل املهام 

النهارية والليلية بالصوت والصللورة امللونة، باإلضافة 

إىل عملية رصد وتحديد األهداف وتصويرها بالفيديو 

عن طريق استخدام أنظمة االستشعار وتصوير البيئات 

 potentially Degraded التي تتدىن فيها نسبة الرؤية

Visual Environment DVE imagery، األمر الذي 

مينح الطائرات املروحية املسلللحة وعيللاً ميدانياً أكر 

وأفضل حول املهمة وضامن فعاليتها.

ومن املميزات األخرى للخوذة Scorpion تخفيف 

أعبللاء العمل عن كاهللل قائدي الطائللرات املروحية 

املقاتلة، وتسللهيل عملية تغيري أطقللم القيادة خال 

أصعب مراحل املهمة ورفع مستويات األمن والسامة.

وتسللتخدم الخوذة نظاماً فريداً يعتمد عىل الرصد 

 Hybrid Optical based Inertial البرصي الهجللني

Tracking: HOBiT system الللذي يضمللن أعللىل 

مسللتويات الدقللة واالعتامديللة مع تدخللل العنرص 

البللري يف عمل مقصورة القيادة إىل أقل حد ممكن. 

أمللا بالنسللبة إىل العمليللات الليلية فتتميللز الخوذة 

بقدرتهللا عىل العمللل بصورة متوافقللة ومتناغمة مع 

 Standard Issue نظللارات الرؤيللة الليلية القياسللية

Night Vision Goggles، وتقللدم نفللس الخدمللة 

النوعية مضافاً إليها التصوير بالصوت والصورة امللونة.

 Thales Visionix وقد رصح بيرت روين، رئيس رشكة

بللأن »نظللام الرؤيللة والعللرض املثبت عللىل الخوذة 

Scorpion الللذي تنتجه الركة ميثللل أعىل تقنية تم 

التوصللل إليها يف مجال إنتاج أنظمللة الرؤية والعرض 

 Helmet Mounted Sight املحمولة عللىل الخللوذة

and Display: HMSD System وقللد تللم توفريها 

واسللتخدامها بنجللاح يف املجللاالت املختلفللة األشللد 

احتياجاً لها«.

وقللد جللرى بالفعل تركيللب النظللام املذكور عىل 

الطائللرات املختلفة يف الواليللات املتحدة، ويقوم عدد 

كبري من العماء الخارجيني يعمل تقييم حيوي شللامل 

للنظام.

وأضللاف روين أن »هللذا النجللاح يعللود إىل تفوق 

الخوذة Scorpion املبتكرة التي تلبي كافة متطلبات 

رشكللة Airbus Helicopters التي تعتر مقياسللاً يف 

سوق صناعة الطائرات املروحية«.

وقد دخل نظام الرؤية والعرض املثبت عىل الخوذة 

Scorpion مللن إنتاج رشكللة Thales مرحلة اإلنتاج 

الكامل، وجرى تركيبه فوق الطائرات املختلفة بالفعل•

تتميز اخلوذة 
Scorpion بقدرتها 

على تسجيل املهام 
النهارية والليلية 
بالصوت والصورة 

امللونة

تستخدم الخوذة SCORPION نظاماً فريداً يعتمد عىل الرصد البرصي الهجني
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نبض 
الديــــرة

بشارة إماراتية..
كان��ت دعوة رئيس تحري��ر املجلة يل قبل كتابة هذا العمود إىل بعض الرتقب يف طريقة صناعة الس��عادة أو 

الفرح��ة يف دولة اإلمارات. وذلك من خالل بعض املبادرات الصادرة مؤخراً من القيادة السياس��ية يف الدولة.  

ذلك أن أحداً – كام يعتقد - ال ميكنه أن يتخيل يف ظل كل هذه الفوىض السياس��ية واألمنية التي تغرق فيها 

منطقتنا العربية، وشعب اإلمارات )بفضل حكمة قيادته( كأنه يعيش عنها يف عامل آخر. اتفقت معه فيام قاله، 

ورمبا تفاصيل ما تحمله وسائل اإلعالم املحلية والعاملية مبا فيها وبعضاً من أبواب هذه املجلة؛ تؤكد لك ذلك.

إنه��ا قصة إماراتي��ة تحتاج إىل من يدرك أبعادها الحقيقية من أبناءه. أبس��ط ما ميك��ن أن يقال يف هذه 

القصة "بش��ارة إماراتية" لعدد من أبناء املواطنات الذين صدر بحقهم قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي���د آل نهيان رئيس الدولة »حفظه الله« مبنحهم جنسية اإلمارات، ليحقق لهم بذلك االستقرار والطأمنينة 

النفسية لهم وألمهاتهم. يف الواقع، تبدو مثل هذه "البشارات" التي تربزها صحفنا املحلية أمراً "غر اعتيادياً" 

ل��دى الكث��ر من دول العامل. فم��ن ناحية اإلمارات هي الدول��ة الخليجية األوىل التي تعم��ل عىل منح أبناء 

"املواطنات" الجنس��ية. وهي واحدة من خمس��ة دول عربية تتس��اوى فيها حقوق املرأة مع الرجل يف هذه 

القضية. وبالتايل ميكننا كمراقبني القول بأنه منهج عميل يف التعامل مع القضايا االجتامعية. 

ال يخفى عىل أحد أن املس��اعي التي تبذلها القيادة السياس��ية يف اإلمارات ال تخرج عن نقطة رئيسية متثل 

اليوم حالة قلق لكل السياس��يني يف العامل مع أنها يف اإلمارات تكاد تكون حالة  اعتيادية منارس��ها دون إدراك 

حقيقي لها وهي: مس��ألة إس��عاد اإلنس��ان يف اإلمارات.  فكلمة "البش��ارة" بحد ذاتها باتت يف زماننا كأنها 

سقطت من قاموس اإلنسان العريب ورمبا عاملي وبقيت "التصنع فيها" ومل تعد لها مالمح. ولكننا يف اإلمارات 

نكاد نعيش��ها كل يوم أو خالل فرتات متقاربة جداً؛ هناك مبادرات لتس��ديد قروض املواطنني وهناك توزيع 

البيوت الش��عبية للموطنني وغرها. هناك دراس��ات ترصد مدى صعوبة  صناعة الس��عادة  للجامهر بل يتم 

قياس نجاح القيادات السياسية يف مدى رضا الجامهر وسعادتهم. اإلمارات كسبت هذا املؤرش وكانت الدولة 

األوىل يف العامل. 

إذا كانت املبادرة األخرة تعزز االس��تقرار األرسي واالجتامعي ألبن��اء املواطنات فإن عىل اإلماراتيون أمام 

املبادرات التي تتم بشكل يومي أن يكونوا يف موقف شديد الخصوصية، عىل اعتبار أنها خارج إطار إلتزامات 

الدول��ة يف مقابل واجب��ات املواطنة الحقيقية؛ فام تقدمه اإلمارات يحت��اج إىل إدراك متطلبات الحفاظ عىل 

مكتسباتها، أو هكذا أعتقد أنه يفرتض. املبادرات يف حقيقتها ينبغي أن تستنهض الروح الوطنية لدى اإلمارايت 

عموماً وتستفز فيه مشاعر الحب لهذا الوطن ولقيادتها الحكيمة، وهو ما يعني االمتناع عن الفعل الذي رمبا 

ميسها أو يخدش سمعتها. 

الكث��ر من املراقبني يحرتمون األس��لوب اإلم��ارايت يف البحث عن الحلول للمش��اكل ألنه يكون من "خارج 

الصندوق". تتميز اإلمارات مبواقفها الجريئة لقضايا شائكة وبالتايل لديها ما يكفي ألن يقف املراقب املوضوعي 

احرتاماً لها. أحياناً قرارات اإلمارات تكون تحفيز لآلخرين لتحذو حذوها قرأت الكثر من التعليقات التي تشر 

إىل األخذ بالتجربة اإلماراتية يف الحل، ويف هذه املشكلة تحديداً. رمبا مثل هذه املواقف،  تفرس للمراقبني "رس 

الحب" الش��ديد لإلنس��ان يف اإلمارات لقيادته. بل بتفسر أكرث عمقاً تفرس إقبال املواطنني عىل تأدية الخدمة 

الوطني��ة التي ب��دأت الدفعة األوىل منها يوم األحد املايض. وقد حمل��ت افتتاحية هذا العدد بعضاً من تلك 

التفسرات •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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اللواء مطر سامل الظاهري:
الهدف الرئيسي لقانون اخلدمة الوطنية إعداد قيادات شابة من أبناء الوطن

جمتمع اإلمارات عمق اسرتاتيجي للقوات املسلحة

القوات املسلحة تعمل بكافة أطرافها إلجناح قانون اخلدمة الوطنية
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يف حوار خ��اص مع اللواء مطر س��امل الظاهري، رئيس 

هيئة اإلدارة والقوى البرشية يف القيادة العامة للقوات 

املس��لحة، تحدث بكل ش��فافية ع��ن التحديات التي 

واجهت تس��جيل الدفع��ة األوىل من ط��اب الثانوية 

العام��ة للع��ام 2013-2014، وما قامت ب��ه الجهات 

املختصة للتغلب ع��ى تلك التحديات يف وقت قيايس، 

كام متت دراس��ة الدروس املستفادة وتحليلها، ومن ثم 

الخ��روج بقرارات وخطط، ُوضعت قيد التنفيذ مبارشة 

آلليات التسجيل وااللتحاق للدفعات القادمة.

قانون الخدمة الوطنية واالحتياطية
وقد تحدث اللواء الظاهري يف بداية الحوار عن إعان 

قانون الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، وتش��كيل هيئة 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية بن��اء عى هذا القانون. 

وقدم الل��واء الظاهري فكرة وافية عن األس��باب التي 

اس��تدعت إصدار هذا القان��ون وتوقيته، وعام إذا كان 

إص��داره يعني أن هنال��ك خطراً ما تتع��رض له دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة، مبيناً أن��ه ال يوجد خطر 

بعين��ه يته��دد الدولة ويس��تدعي صدور الق��رار؛ ألن 

دراس��ة قان��ون الخدم��ة الوطنية بدأت منذ س��نوات 

طويلة، ومنذ أيام املغفور له الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهي��ان، طيب الله ث��راه. غري أن الت��أين يف إصداره 

كان نتيجة أنه قانون مي��س رشائح املجتمع كافة، وقد 

جاءت توجيهات القيادة الرشيدة بأال يصدر القانون إال 

بعد أن تتم دراسته بشكل واٍف. ولقد أُجريت زيارات 

لبل��دان عديدة، لاطاع عى تجارب مختلفة والوصول 

إىل أفضل املامرسات.

إعداد قيادات شابة
وأوض��ح اللواء الظاه��ري أن من األهداف الرئيس��ية 

لقان��ون الخدم��ة الوطنية إع��داد قيادات ش��ابة من 

أبن��اء الوطن وبناته، تكون لديه��م القدرة عى تحمل 

الخط��ط  يف  ويس��همون  املس��تقبلية،  مس��ؤولياتهم 

املس��تقبلية املس��تدامة للدولة. ويف الوقت نفس��ه ال 

مانع من إع��داد أبناء الوطن وبناته لإلس��هام يف دعم 

القوات املس��لحة. وهذا ما تفعله كل دول العامل. ولقد 

بُحث القان��ون من جميع جوانبه، وأطلق عليه اس��م 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية، وليس الخدمة اإللزامية 

أو اإلجباري��ة، ويف هذا داللة واضح��ة عى أنها خدمة 

وطن. كام يوجد خدمة بديلة ملن ال ميكنه أداء الخدمة 

العس��كرية، والهدف من ذلك ه��و إرشاك جميع أبناء 

املجتم��ع بخدمة الوط��ن، إذ ال يوجد مس��وغ قانوين 

لحرمان أي واحد من أبن��اء اإلمارات من خدمة بلده، 

وقانون دولة اإلمارات ال يجيز اس��تثناء أي شخص من 

خدمه بلده.

ويف سؤال آخر عن الفائدة التي يتوقعها املواطن من 

أداء الخدمة الوطنية، أج��اب اللواء الظاهري بأنه من 

خال الزيارات التي أجري��ت لبلدان مختلفة، أظهرت 

التج��ارب أن الخدم��ة العس��كرية الوطنية تس��هم يف 

بناء ش��خصية أفراد املجتمع مم��ن يؤدونها حتى عى 

املس��توى الش��خيص، فاملهارات القيادية مطلوبة لدى 

الجمي��ع مه��ام تكن أعامله��م ومهنهم، مث��ل: العمل 

ضم��ن فريق واحد مبا يحقق زيادة اإلنتاجية، وتحقيق 

االنضباطية يف الوقت. وأكد اللواء الظاهري أن القوات 

املس��لحة تقدم ألبناء اإلمارات األخاقي��ات التي تُبنى 

عليها القوات املسلحة، ليس يف اإلمارات فحسب، بل يف 

العامل أيضاً. ومن هذه األخاقيات: االنضباط، والنظام، 

والدقة يف الوقت، وتقلي��ل التكاليف يف أداء الواجب، 

والتضحية ونكران الذات باتجاه خدمة الوطن. كل هذا 

يس��هم يف نقل القيم اإليجابية إىل أبناء الوطن، وبذلك 

تصبح الخدمة الوطنية جزءاً مكماً لش��خصية الشابة 

أو الشاب.

وم��ن ناحية أخرى تن��اول اللواء الظاهري مس��ألة 

اختي��ار الفئة العمرية من س��ن الثامن��ة عرشة لتكون 

الدفع��ة األوىل للبدء بإطاق الخدم��ة الوطنية، كونها 

الفئة العمرية التي تحتاج إىل بناء الش��خصية، وتحفيز 

طاقاتها اإليجابية للعمل، فهذه الفئة العمرية قد أنهت 

للتو دراس��تها الثانوية، وتتحرض لانتق��ال إىل املرحلة 

الجامعي��ة مع بعض االس��تثناءات لذوي االختصاصات 

العلمية مثل الطب والتي تحتاج إىل س��نوات دراس��ة 

طويلة.

وأش��ار رئيس هيئة اإلدارة والق��وى البرشية إىل أن 

الخدم��ة الوطنية هي مرحلة تحضريية تس��بق خوض 

الش��باب للحياة الجامعية، وتسهم بتسليحهم مبهارات 

إضافية تفيده��م يف بناء مس��تقبلهم، وبناء عى ذلك 

ميكن الق��ول إنها مرحل��ة مكّملة للمرحلة املدرس��ية 

ومتّمم��ة للمرحل��ة الجامعية. ومن جان��ب آخر، فإن 

حكومة دولة اإلمارات تتحمل مصاريف مدرسية هائلة 

لتعليم أبنائها من اإلماراتي��ن، ومع ذلك، أحياناً تكون 

نسب اإلخفاق أكرب مام ينبغي لها، وعى الرغم من أن 

تحتل األمم مكانتها بني سواها بحكمة اآلباء واألجداد، وتحمي حدودها 
بسواعد األبناء من الشباب والشابات، وتزدهر ومتيض إىل املستقبل بروح الجيل 
الواعد من األبناء. هكذا هي حال اإلمارات بني األمم، بناها األجداد يف املايض، 
ويطّورها اآلباء اليوم، ومبوجب قانون الخدمة الوطنية رقم 6 لسنة 2014، 
سيحميها األبناء ويحافظوا عليها لألجيال القادمة.
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ق��درات الطالب تؤهله لتحقيق املزي��د، فإنه ال يرهق 

نفسه ويكتفي أحياناً باملتوسط.

دور هيئة اإلدارة والقوى البرشية
وع��ن دور هيئ��ة اإلدارة والقوى البرشي��ة يف القوات 

املس��لحة الحايل واملستقبيل يف عملية الخدمة الوطنية، 

وماهيّة العاقة ب��ن الهيئتن: القوى البرشية والخدمة 

الوطني��ة، قال اللواء الظاهري إن القوات املس��لحة قد 

كُلّف��ت مبوجب قان��ون الخدمة الوطني��ة واالحتياطية 

بتنفيذ القانون، والقوات املس��لحة تعمل بكل أطرافها 

إلنج��اح هذا القان��ون، والهيئة املختص��ة بالتعامل مع 

م��رشوع الخدمة الوطنية هي هيئ��ة الخدمة الوطنية 

واالحتياطي��ة، وباق��ي الهيئ��ات يف القوات املس��لحة 

ه��ي هيئات داعمة له��ا. وهنا ي��أيت دور هيئة القوى 

البرشية يف إنهاء إجراءات التجنيد مثل الفحص الطبي، 

وإنهاء اإلجراءات األخرى املرتبطة بالتجنيد، اس��تصدار 

البطاق��ات، توجيه األبن��اء نحو معس��كرات التدريب، 

متابعة ما يتلقونه م��ن تعليم وبرامج تدريبية، تحديد 

أماك��ن التدري��ب واملس��اهمة يف سياس��ة التوزيع يف 

املس��تقبل، وس��تبقى صيغة هذه العاقة يف املستقبل 

قامئ��ة، وس��تكون هيئة الخدم��ة الوطنية ه��ي الهيئة 

املن��وط بها مرشوع الخدم��ة الوطني��ة، وجميع أفرع 

وهيئات القوات املس��لحة ُمسخرة بحسب االختصاص 

لدعم دور هيئة الخدمة الوطنية. 

الوطني��ة  الخدم��ة  قان��ون  ع��ن  اإلع��ان  وبع��د 

واالحتياطية مبدة وجيزة، وقعت هيئة الخدمة الوطنية 

مجموع��ة من مذكرات التفاهم م��ع عدد من الجهات 

الحكومية، األمر ال��ذي كان له أثر إيجايب ينعكس عى 

القوات املسلحة بأرسها، فهيئة الخدمة الوطنية تتعامل 

مع الجهات الحكومية، كلٌّ يف مجال تخصصه مبا يخدم 

مرشوع الخدمة الوطنية بالكامل. ومن املؤكد أن هذه 

املذك��رات والتع��اون ب��ن الخدمة الوطني��ة والجهات 

الحكومي��ة األخرى له أثر إيج��ايب ينعكس عى القوات 

املسلحة بأرسها.

املعايري
ورشح اللواء الظاه��ري املعايري الناظمة لعملية اختيار 

أس��امء املجندين بقوله: إنه ال توج��د آليات أو رشوط 

الختيار أس��امء املجندين، فالدفعة األوىل التي ستلتحق 

بالخدمة الوطنية ه��ي لجميع خريجي الثانوية العامة 

لهذا العام، والسيام من استوىف منهم الرشوط الصحية، 

ومجموعهم أقل من 90 %. أما من حقق مجموعاً أقل 

م��ن 90 %، ويرغب يف الوقت نفس��ه مبتابعة تعليمه، 

وحصل عى منحة دراسية أو قبول يف جامعات ملتابعة 

تحصيله العلمي الجامعي فسيلتحق بالخدمة الوطنية 

حمدان بن زايد: املؤسسات التعليمية يف القوات املسلحة تقدم تعليامً متميزاً ورعاية شاملة ألبناء الوطن
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لهذا العام، ومن ثم يتابع دراس��ته العام املقبل، علامً بأن 

وزارة الرتبي��ة والتعليم قد قامت باالتفاق مع الجامعات 

والكلي��ات الحكومية والخاصة داخ��ل الدولة باالحتفاظ 

مبوافقات قبول دراسة الطاب الجامعية إىل العام املقبل، 

أي ملا بع��د انتهائهم من أداء الخدم��ة الوطنية. وكذلك 

األمر بالنس��بة إىل جهات االبتعاث خ��ارج الدولة، فإنها 

تعام��ل املعامل��ة نفس��ها، ويؤجل االبتع��اث إىل ما بعد 

االنته��اء من الخدمة الوطنية مع االحتفاظ بحق الطاب 

مع جهات االبتعاث، وبناء عليه، فإن املنح الدراسية لهذا 

العام مؤجلة وليست ملغية. 

وأكد اللواء الظاه��ري أن خريجي الثانوية لهذا العام 

الذين ي��ودون االلتحاق بالكليات العس��كرية يندرجون 

تح��ت فئة العس��كري املح��رتف، لذلك فهم مس��تثنون 

بقوة القانون، إذ سيؤدي امللتحقون بالكليات العسكرية 

الخدمة العس��كرية ملدة 12 ش��هراً، مبا يف ذلك التدريب 

العس��كري بجمي��ع أش��كاله، بل أكرث مام يت��درب عليه 

منتسبو الخدمة الوطنية.

ويف س��ؤال عن مبالغة بعض األه��ل يف حرصهم عى 

أبنائه��م وحاميتهم لهم واهتاممهم البالغ مبعرفة الفئات 

العمري��ة الت��ي س��يتم إدماجه��م فيها يف املعس��كرات 

التدريبي��ة، ق��ال الل��واء الظاه��ري لأله��ل: إن القوات 

املس��لحة يف الدولة هي جزء من نسيج املجتمع، وتعود 

خرباتها التدريبية إىل سنوات طويلة سابقة، وبهذا املجال 

أش��ار إىل مراعاة ظروف سكن املجندين ووجود املرشفن 

املتخصص��ن وتأم��ن الظ��روف الصحية املناس��بة لهم، 

فالقوات املس��لحة يف اإلم��ارات تتعامل مع هذه الفئات 

العمرية بش��كل دوري منذ س��نوات طويل��ة، وتراكمت 

لديه��ا خربات كبرية يف مج��االت تدريب مختلف الفئات 

العمري��ة. الجدير بالذكر بأن ه��ذه الدفعة هي من فئة 

عمرية متش��ابهة، وه��ي مندمجة يف امل��دارس، لذلك ال 

داعي لخوف األهل، كام أن القوات املسلحة تعترب املجند 

ابناً لها، وتحرص من خال جميع كوادرها عليهم. وميكن 

لأله��ل االطمئنان عى أبنائهم بص��ورة دورية من خال 

وس��ائل االتصال املتوافرة، ك��ام ميكنهم الوصول إليهم يف 

حاالت الطوارئ. 

وم��ن خال حديثه أجاب الل��واء الظاهري عن بعض 

التساؤالت التي تدور يف خلد مستحقي التجنيد، مثل إن 

كان مبقدورهم اس��تخدام أجه��زة الكمبيوتر أو الهواتف 

املتحركة يف املعسكرات التدريبية، إذ قال إنه سيتم تبليغ 

املجندون عند استامهم لبطاقاتهم العسكرية مبا ميكنهم 

اصطحابه معهم إىل املعسكرات، وما يُنصح أن يصطحبوه 

إىل املعس��كرات من ماب��س وأدوات أخ��رى الحقاً. أما 

بالنس��بة إىل اس��تخدام أجه��زة الكمبيوت��ر أو الهواتف 

املتحركة فهي س��تكون مقننة وبتوقيتات محددة وسيتم 

استخدامها وفق األنظمة املعمول بها يف القوات املسلحة.

التسجيل
وتح��دث اللواء الظاهري بش��فافية بالغ��ة عام أعلنته 

هيئ��ة الخدم��ة الوطني��ة من خ��ال وس��ائل اإلعام 

املختلف��ة، حول عمليات التس��جيل والرشوط وحاالت 

اإلعف��اء والتأجي��ل، وتفاصي��ل أخ��رى، و إذا ما كانت 

املعلومات التي ت��م تقدميها للجمهور ش��فافة وكافية 

بحي��ث مل ت��رتك املج��ال للكثري م��ن التس��اؤالت لدى 

مس��تحقي التجنيد، إذ قال إنه ونظ��راً ألهمية القانون 

ومساس��ه بجمي��ع أبناء الوط��ن وبناته ع��ى اختاف 

طبقاتهم وفئاتهم، والسؤال حق مرشوع للجميع سواء 

من أبنائنا املجندي��ن، أو ذويهم، أو الجهات الحكومية 

أو الخاص��ة، ومن الطبيعي واملتوق��ع أن يكون هنالك 

الكثري من األسئلة، والنقاش مازال جاٍر، ومن املتوقع أن 

يس��تمر يف املراحل كافة، س��واء قبل التطبيق أم بعده. 

وأكد أن الجهات املس��ؤولة يف القوات املسلحة قلوبها 

وعقولها مفتوحة لإلجابة عن التس��اؤالت كافة، كام تم 

البدء باالستفادة من وسائل التواصل الحديثة الستقراء 

التس��اؤالت املجتمعية املوجودة. ورأى الظاهري أن ما 

تم تطبيقه هو املامرس��ة األفضل: ص��دور القانون، مع 

رشح األمور الرئيس��ية فيه، ومن ث��م متت اإلجابة عى 

أسئلة كثرية من خال املحارضات املتعددة التي أقامتها 

هيئة الخدمة الوطنية، وهناك قنوات جديدة مفتوحة 

لإلجابة عى التساؤالت. وتابع الظاهري قائاً إنه يتصور 

أن الق��وات املس��لحة جاهزة لتطبي��ق القانون مبنتهى 

االحرتافي��ة، وأن جميع فئ��ات مجتمع اإلمارات جاهزة 

لتطبيق الخدمة، بل إن الكثري من التساؤالت قد أثريت 

حول مواطنن من الفئات العمرية التي تجاوزت س��ن 

االلتحاق بالخدمة ويرغبون باالنضامم.

أما عن أسباب اإلعانات التي تتالت عن مواعيد فتح 

أبواب التسجيل والتي تضمنت متديد مواعيد التسجيل 

أكرث من مرة، ما أثار أس��ئلة حول األسباب املوجبة لهذا 

التمدي��د، وخصوصاً يف ضوء أن الجه��ات املختصة قد 

قامت بدراس��ة املدة الزمنية املناسبة لعمليات تسجيل 

من ه��ذا النوع، ومن املفرتض أنها ق��د أعطت الوقت 

الكايف قبل فتح أبواب التسجيل، أجاب اللواء الظاهري 

رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بأن تاريخ 13 يوليو 

كان متزامن��اً مع تاريخ إصدار الش��هادات الثانوية من 

قبل وزارة التعليم، فإجراءات التقديم للخدمة الوطنية 

كام هو معروف مرتبطة بحصول الطاب عى شهاداتهم 

الثانوية املوثقة وملن استلم شهادته يف وقت مبكر، فُتح 

باب التسجيل قبل التاريخ الذي تم اإلعان عنه. 

وع��ى الرغم من أن أغلب األع��داد املتوقعة قامت 

بالتس��جيل خ��ال األس��بوع األول ال��ذي ت��م اإلعان 

عنه، لكن إجراءات التس��جيل ال تنته��ي يف تلك الفرتة 

الزمنية، ب��ل تأخذ وقتاً أطول. وهن��ا ال بد من التنويه 

إىل أن عملية التسجيل ال تعني عملية إنهاء اإلجراءات، 

فعملية التس��جيل ال تأخذ أكرث من عرش دقائق أي أن 

تقديم األوراق وإدراجها يف األنظمة ال يتجاوز الدقائق 

اندفاع أبناء اإلمارات 
إىل مكاتب التجنيد 

للتسجيل بنسب أعلى 
من كافة التوقعات 
والدراسات املتفائلة
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الع��رش، يف ح��ن أن عملي��ة إنه��اء 

اإلج��راءات تحت��اج إىل وقت أطول يتف��اوت بن حالة 

وأخ��رى، وبإنهاء إجراء التس��جيل نعن��ي: إنهاء عملية 

التس��جيل، إنه��اء الفح��ص الطبي، تحديد املعس��كر، 

والحصول عى البطاقة العسكرية. 

وعن كثافة أعداد املتقدمن للتس��جيل يف معس��كر 

الرحامني��ة يف الش��ارقة باألخ��ص، حيث إنه 

يغطي تسجيل كل من إمارات ديب، الشارقة، 

عجامن، أم القيوين، رأس الخيمة والفجرية، 

قال الظاهري إنه قد تم اختيار هذا املعسكر 

ليك��ون يف منطق��ة معروفة من قبل س��كان 

املنطق��ة، ويف الوق��ت نفس��ه ع��ى مس��افة 

قريب��ة من جه��ات حكومية مختلفة، وس��هل 

الوصول م��ن ناحية الطرقات، فهو عى مخارج 

طرق رسيع��ة، وإىل جانبه عدد من املش��ايف 

العس��كرية القريبة. وبدءاً من العام القادم 

س��يتم زيادة عدد معسكرات التسجيل، 

فمعس��كر املنامة س��يصبح مفتوحاً 

الش��املية.  اإلم��ارات  ويخ��دم 

وإلنصاف معس��كر الرحامنية، 

ف��إن مبن��اه حدي��ث وتم 

افتتاحه 

ليكون 

معداً 

الستقبال 

الوطنية،  الخدمة 

وقد افتتح مع بدء 

التس��جيل  عمليات 

تس��جيل  كان  وبالتايل 

الوطنية أول تشغيل  الخدمة 

ل��ه وعى الرغم م��ن كونه مجه��زاً لينهي مئات 

األش��خاص يف يوم واحد، إال أنه تدافع أعداد كبرية من 

املس��جلن إىل املعس��كر، مصطحبن ذويهم )ويف بعض 

الح��االت أكرث من ف��رد من األرسة(، للقي��ام بإجراءات 

التس��جيل وبالت��ايل تضاعف��ت أع��داد القادم��ن إىل 

املعسكر، ما أدى إىل االزدحام. وبرسعة كبرية تم تدارك 

ه��ذا الوضع وت��م تدعيمه مبراكز مصاحب��ة، ومركزين 

لدعم الفحص الطبي، مركز يف الش��ارقة، واآلخر يف ديب. 

ومبكرمة من حاكم الش��ارقة، فقد أضيفت مساحة من 

األرض، أقيمت عليها خيمة لهذا العام، يف حن سيتم بناء 

صاالت رسمية لاس��تقبال يف األعوام القادمة. وتسهياً 

إلجراءات التس��جيل والفحص، وفرت القوات املسلحة 

املواصات م��ن الرحامنية إىل املراكز الطبية، بحيث تم 

اختصار وقت الفحص الطبي إىل ساعة ونصف.

وكانت وس��ائل اإلعام قد تناول��ت التحديات التي 

واجهته��ا العملية التنظيمية بعض مراكز التس��جيل يف 

أيامها األوىل، فتحدث اللواء الظاهري عن كيفية تدارك 

تلك التحديات قائًا إنه ال ميكن الرد عى أسئلة من هذا 

النوع إالّ بشفافية عالية، فقد رأى أن تلك التحديات أمر 

إيجايب، إذ بيّنت النظرة اإليجابية للخدمة الوطنية أكرث 

من جميع الدراس��ات املتفائلة الت��ي أجريت من قبل. 

ويف الحقيقة فإن التحدي الرئييس الذي واجهته العملية 

التنظيمية، كان اندفاع أبناء اإلمارات إىل مكاتب التجنيد 

للتس��جيل بنس��ب أعى من كل التوقعات والدراسات 

املتفائلة التي أجريت قبل فتح باب التس��جيل. فقد تم 

توقع أعداد معينة للقدوم إىل كل مركز، علامً بأن اللجان 

التي قامت بالدراسات قد وضعت أرقاماً متفائلة، لكن 

عى أرض الواقع كانت اإلقبال أكرب مام ميكن ألي لجنة 

أو جهة توقعه عن الطاقة االس��تيعابية. ولكن حال بدء 

التسجيل، ورصد مختلف التحديات يف عملية التسجيل، 

ت��م تدارك األمر واتخذت حل��ول رسيعة، فقد تم دعم 

عدد املوظفن بفرق عمل إضافية وزيادة عدد س��اعات 

التس��جيل وعدد األيام واالس��تفادة م��ن بعض قيادات 

قوات املس��لحة املجاورة ملكاتب التجنيد، إىل أن عادت 

األمور إىل طبيعتها بوقت قيايس.

أفضل املامرسات اإلعالمية
وعن الس��ؤال عن معايري احتساب املدة الزمنية إلنجاز 

كل معامل��ة، إذ وبحس��ب أفضل املامرس��ات العاملية، 

تت��م عادة احتس��اب املدة الزمنية إلنج��از كل معاملة 

لقاء العدد



تس��جيل، أجاب الل��واء الظاهري بأن عملية تس��جيل 

منتس��بي الخدم��ة الوطني��ة خضعت ألفض��ل املعايري 

العاملية، فمراكز التسجيل تنهي يومياً إجراءات تسجيل 

عدد متوس��ط يصل إىل 400 ش��خص، لك��ن يجب أن 

نضع بعن االعتبار أن هذه الس��نة هي استثنائية، فقد 

صدر القانون مع التطبيق يف الوقت نفس��ه، مؤكداً أن 

اإلمكانيات متاحة لدى القوات املس��لحة، فنحن ننهي 

يومي��اً عدد يرتاوح ما بن 350 إىل 600 تس��جيل، علامً 

بأن��ه يبلغ عدد خريجي الثانوي��ة العامة 9500 طالب 

تقريباً، ومتوس��ط إنهاء إجراءات التس��جيل يومياً 400 

طل��ب، أي يف ع��رشة أيام ميكنن��ا إنه��اء 4000 طلب 

تس��جيل، ويف عرشين يوماً ننهي 8000 طلب تسجيل، 

ففي خال شهر تنهي عمليات التسجيل. 

وال ب��د هنا من التفري��ق ما بن التس��جيل، وإنهاء 

إج��راءات التس��جيل واس��تام البطاقة، أحيان��اً يتقدم 

يومياً للتسجيل نحو 900 شخص، لكن إنهاء اإلجراءات 

تصل إىل متوس��ط 400 شخص يومياً. فبعض املتقدمن 

للتس��جيل يحتاجون إىل رأي استش��اري طبي، وأحياناً 

يحتاج��ون إىل رأي لجنة طبية للبت يف الحالة الصحية، 

وهذا ما يطيل مدة إنهاء اإلجراء.

وأش��ار بأنه ال بد من اإلشارة إىل أن تسجيل الخدمة 

الوطنية يتزامن مع تس��جيل القوات املسلحة والرشطة 

ملرشحيهم، فقد تم اإلعان منذ أكرث من شهرين عن أن 

تك��ون اللجنة موحدة، جاءت ه��ذه الخطوة اإليجابية 

للمرة األوىل سعياً لتوفري الوقت عى املواطنن، فاللجنة 

املش��رتكة متنع االزدواجية يف إج��راءات التجنيد، وتوفر 

عى األرس الجهد إلج��راء الفحوصات والقيام بعمليات 

التس��جيل مرتن، فالذي يُفحص للتس��جيل يف الرشطة 

أو القوات املس��لحة وال يجتاز الفحص، س��يقوم بأداء 

الخدم��ة الوطنية بجميع األحوال، ويف هذه الحالة فإنه 

ق��د أصبح جاه��زاً ألداء الخدمة الوطني��ة من دون أن 

يعاود املرور باإلجراءات نفسها مرة ثانية.

الفحص الطبي
وعن أس��باب ظهور بعض العراقي��ل يف الفحص الطبي 

يف األي��ام األوىل، قال اللواء الظاهري إنه مل يكن بإمكان 

القوات املس��لحة إجراء الفحص الطبي، أو أي إجراءات 

أخرى ذات صلة بالخدم��ة الوطنية، بقوة القانون قبل 

صدوره، أما اليوم وبعد صدور القانون، أصبح باإلمكان 

فت��ح املكاتب إلج��راء الفح��ص الطبي يف أثن��اء العام 

الدرايس. وتفادياً لتكرار االزدحام الذي حدث هذ العام 

تم االتفاق مع وزارة الرتبية والتعليم ومجالس التعليم 

إلتاح��ة الفرص��ة أمام الط��اب بدءاً من الع��ام القادم 

بإجراء الفحص الطب��ي يف أثناء العام الدرايس، ومن ثّم 

تصبح عملية التس��جيل روتينية بعد انتهائهم من العام 

الدرايس وحصولهم عى شهادة الثانوية. 

وأج��اب رئي��س هيئ��ة اإلدارة والق��وى البرشية يف 

القيادة العامة للقوات املس��لحة عن التس��اؤالت حول 

األم��راض التي تصّنف ضمن ع��دم اللياقة الطبية بأنها 

مذك��ورة يف الائحة التنفيذية والتي تم إقرارها حالياً يف 

القوات املسلحة وس��يتم اإلعان عنها قريباً، فإن نتائج 

اللياقة الطبي��ة يرشحها األطباء بالتفصيل للمنتس��بن، 

وم��ن املع��روف أن م��ن ال يحصل عى ش��هادة طبية 

تخوله بأداء الخدمة العسكرية، سيتجه إىل أداء الخدمة 

البديلة.

أم��ا عن معاي��ري الطول وال��وزن املطلوبن بالحدين 

األدىن واألع��ى، فقال اللواء الظاهري إنه من إيجابيات 

الخدم��ة الوطنية إس��هامها يف تحقي��ق اللياقة البدنية 

ألبنائن��ا وبناتنا، وذلك من خال وضع برنامج يناس��ب 

الفئ��ات التي تعاين وزن��اً زائداً، ويف الوق��ت ذاته ترى 

اللجنة الطبي��ة أنهم قادرون عى الوص��ول إىل اللياقة 

املطلوب��ة وإن كان بع��د مدة زمنية معين��ة، فا مانع 

لدينا من اس��تيعاب هذه الفئات، ووضع برامج غذائية 

وصحية ملساعدتها عى االنضامم إىل الخدمة الوطنية.

ويف موضوع متصل، بخصوص إمكانية فصل تسجيل 

املرحلة األوىل من 
التدريب هـي نقل 

اجملنـد مــن احلياة 
املدنية إىل احلياة 

العسكرية وتسليحه 
باملفاهيم الوطنية 

والقيادية والدينية
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مس��تحقي االنتس��اب يف الخدمة الوطنية عن تس��جيل 

منتس��بي الق��وات املس��لحة ووزارة الداخلية للحد من 

األع��داد الكب��رية املتدفق��ة إىل “كاونرتات” التس��جيل، 

فق��د أوضح اللواء الظاهري بأن ه��ذه عبارة عن عملية 

تسجيل متكاملة، فإن الذي مل يستوف رشوط االنتساب 

إىل القوات املس��لحة وهو مستوٍف لرشوط أداء الخدمة 

املدنية، يك��ون قد أصبح جاهزاً لانتس��اب إىل الخدمة 

الوطني��ة، وم��ن ثّم ت��م توفري تك��رار اإلج��راءات عى 

املنتسب، وعى الجهات التنظيمية أيضاً.

ونّوه رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية بأن الائحة 

التنفيذي��ة قد أصبحت يف مراحله��ا األخرية، ومن املؤكد 

أنه لن يبدأ تطبيق القان��ون إالّ بوجودها، فالائحة كام 

هو معروف عبارة عن تفاصيل القانون، وعادة ما تحتاج 

التفاصيل إىل وقت كاٍف قبل اإلعان عنها.

تسجيل اإلناث
ومن ناحي��ة أخرى فقد تن��اول اللقاء تس��جيل اإلناث، 

فمعس��كرات اإلناث هي بالكامل لإلناث، س��واء لناحية 

اإلدارة أو اإلرشاف أو التدري��ب. وم��ن املؤك��د أنه متت 

مراعاة العادات والتقالي��د يف مجتمعنا وديننا الحنيف، 

كام متت مراع��اة أمور أخرى أيضاً، كس��امتهن ونوعية 

الربام��ج التدريبية التي س��يخضعن لها، م��ع العلم بأن 

التدريب امليداين مختلف بن اإلناث والذكور، فالتدريب 

العس��كري كمنهاج يتش��ابه ما بن الفئت��ن، والتدريب 

الوطني أيضاً مش��رتك، كذلك الجانب الديني والجوانب 

القيادية ستكون متشابهة، ويف النهاية فإن برامج القوات 

املس��لحة التدريبية كافة تؤكد أهمي��ة القيم الصحيحة، 

والتسامح، وحب ش��عب اإلمارات للمجتمعات واألديان 

األخرى، واحرتام اآلخري��ن، مع املحافظة عى خصوصية 

املجتمع اإلمارايت. وأكد اللواء الظاهري أنه س��يتم فصل 

الفئات العمرية من اإلناث يف السكن عن بعضها بعضاً، 

وس��رتافقهن مرشفات ذوات خربة تزيد عن 30 س��نة يف 

تدريب اإلن��اث، كام أن القوات املس��لحة حريصة بالغ 

الحرص ع��ى اإلماراتيات، وعى االلت��زام بتقاليد الدولة 

املتوارثة وقيمها وعاداتها.

الدفعة الثانية
وأش��ار اللواء الظاهري إىل أن الدفعة الثانية املتوقعة يف 

شهر يناير بأنها س��تضم الفئة العمرية من عمر الثاثن 

عاماً فام أدىن، كام ستليها دفعة أخرى يف شهر مايو أيضاً 

مخصصة للفئة العمرية من ثاثن عاماً فام دون.

وعن مستحقي االنتس��اب إىل الخدمة الوطنية ممن 

يكملون دراساتهم العليا يف الخارج، قال اللواء الظاهري 

إن قان��ون الخدم��ة الوطنية قد أقر بأن��ه يتوجب عى 

جميع املس��تحقن التق��دم إىل الهيئة ليُبلّغ��وا، ثم يتم 

تأجيلهم إىل س��ن األربعن، لكنه يبقى مشموالً بالخدمة 

الوطنية. 

الحياة العسكرية
وأج��اب الل��واء الظاهري أيض��اً عن تس��اؤالت متعلقة 

بتفاصي��ل ال��دورات التدريبية، م��ن ناحية ع��دد أيام 

التدري��ب األس��ايس، وكيف يتم تقس��يم امل��دة الزمنية 

الكامل��ة للخدمة الوطنية، فق��ال إن املرحلة األوىل من 

التدريب هي نقل املجن��د من الحياة املدنية إىل الحياة 

العس��كرية وتس��ليحه باملفاهي��م الوطني��ة والقيادية 

والدينية. يتم تحديد مدة املبيت يف املعس��كرات الحقاً، 

لكنه��ا غالباً م��ا تكون بضعة أس��ابيع، ث��م يتمكن من 

الخروج أس��بوعياً والعودة إىل أهله، باس��تثناء من كان 

عليه مناوبة أو مخالفة. 

وعادة ال يُطلق اس��م عقوبة، ب��ل التدريب اإلضايف، 

فهي ليس��ت عقوبة لش��خص املجند، بل هي حاجة إىل 

التدري��ب اإلض��ايف، فالعس��كري مطيع ومنّف��ذ لألوامر 

التي يتلقاها، وهو ليس ش��خصاً ذا طبيعة إجرامية وقد 

تكون مخالفته مثًا عدم استيفائه لرشط اللياقة البدنية، 

فيحتاج إىل املزيد من التدريب يف هذا املجال.

ومتابع��ة للحدي��ث ع��ن يومي��ات املتدرب��ن وم��ا 

برامج القوات 
املسلحة التدريبية 

تؤكد على القيم 
الصحيحة والتسامح 
وحب شعب اإلمارات 

للمجتمعات واألديان 
األخرى
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س��يتوقعون مواجهته يف فرتة التدريب األسايس، ومن ثم 

يف الف��رتات الاحقة وما س��يتوقعون مواجهته يف الحياة 

العس��كرية، قال الظاهري إن معسكرات التدريب هي 

هيئ��ات مس��تقلة لك��ن العاقة بن جمي��ع الجهات يف 

القوات املس��لحة ه��ي عاقة تعاون ته��دف إىل إنجاح 

مرشوع الخدمة الوطني.

وتقس��م برام��ج التدري��ب يف الخدم��ة الوطنية إىل 

قس��من: برامج تطبيقية تدريبية ه��ي عبارة عن برامج 

دورات الق��وات املس��لحة االعتيادي��ة مصحوبة بربامج 

نظرية أعدت مبس��اعدة العديد م��ن جهات االختصاص 

يف الدول��ة، وليس القوات املس��لحة فق��ط، مثل جهات 

تعليمية، أس��همت فيه��ا وزارة التعليم الع��ايل، وهيئة 

األوقاف، ووزارة الداخلية باإلضافة إىل جهات أخرى كل 

بحسب مجال تخصصه.

وهن��ا اس��تغل اللواء مطر س��امل الظاهري املناس��بة 

لتوجيه الش��كر للمجلس الوطني االتح��ادي عى دوره 

البارز برئيس��ه وأعضائه يف مناقش��تهم لقانون الخدمة 

الوطنية مبنتهى املهني��ة واالحرتافية، وقدرتهم عى نقل 

آراء فئ��ات املجتم��ع كاف��ة بصورة دقيقة، والس��يام أن 

قيادات الدولة أرّصت عى مرور القانون بجميع القنوات 

الرسمية يف الدولة، وذلك بالتنسيق املستمر مع القوات 

املس��لحة، فق��د كان دور اإلخوة واألخ��وات يف املجلس 

الوطني بارزاً ومساعداً للغاية.

وتح��دث اللواء الظاهري بتفاصي��ل أكرث عن زيارات 

إىل العدي��د من بل��دان العامل لاطاع ع��ى تجاربها يف 

مجال الخدمة الوطنية، وكيفية بناء مناهجها التدريبية، 

وم��ن ثم ت��م تطوير هذه التجارب املس��تفادة من قبل 

خ��رباء محلين مواطنن وخرباء مقيمن يف دولة اإلمارات 

العربية املتح��دة وملّمن بطبيعة الدولة وما يتناس��ب 

معها، وأصبحت الربامج اليوم جاهزة للتطبيق وبانتظار 

الدفعة األوىل. أما عن يوميات املجند وساعة االستيقاظ 

والتدريب��ات اليومية فق��د فّصل الل��واء الظاهري قائاً 

بأن��ه يك��ون االس��تيقاظ املعت��اد يف القوات املس��لحة 

م��ع الرشوق، باس��تثناء حاالت التدري��ب الخاصة ذات 

األهداف املعينة، مع مراعاة حاجة املتدرب إىل س��اعات 

ن��وم معين��ة وحالته الصحي��ة. كام يوج��د مركز صحي 

متقدم وطاقم طب��ي ملراقبة األوزان والعادات الغذائية 

للمجندين، وهنالك مرشفون وأخصائيون اجتامعيون 

ونفس��يون. وسينقس��م يوم املجند م��ا بن تدريب 

ريايض، وتدريب عى املنش��آت العسكرية، علامً بأنه 

يف مرحل��ة التدريب األس��ايس س��يتلقون تدريباً عى 

املع��دات الخفيفة، كام يوج��د توجيه ديني 

من قبل أمئة وواعظن، وهنالك محارضون 

مختصون يف القيادات.

ومن جهة االس��تقالية وأداء مهام 

تنّمي 

االعتامد 

عى النفس، فسيكتس��ب املتدرب مه��ارات معينة مثاً 

يف تحض��ري طعامه الخاص من ضم��ن بعض التدريبات، 

باإلضافة إىل قيامه مبهام أخرى مثل النظافة الش��خصية 

والغس��يل والكوي، مع توفري املكان املناس��ب للغسيل 

واليك. كام سيس��تفيد املجندون من تجربتهم يف القوات 

املس��لحة من االعتامدية ع��ى الذات واالس��تفادة من 

املوارد املحدودة، مث��اً إذا توافر املاء بكميات قليلة، أو 

كان الحيز ضيقاً. 

وس��تؤمن الق��وات املس��لحة املواص��ات م��ن وإىل 

املعس��كرات طيلة فرتة التدريب، وق��د روعي أن تكون 

معسكرات التدريب لطاب الثانوية يف معسكرات سهلة 

الوصول وقريبة. فبعضهم غ��ري حاملن لرخصة القيادة، 

وبالت��ايل يحتاجون إىل من يقلّهم من وإىل املعس��كرات 

خال فرتات التدريب، علامً بأن فرتة التدريب األس��ايس 

ه��ي ثاثة أش��هر، وبعد ذل��ك يتم توزيعهم بحس��ب 

توزيعهم االختص��اص، ويف تلك الحالة س��رُياعى أن يتم 

عى أماكن قريبة من أماكن س��كنهم 

بقدر اإلمكان.

املكافآة املالية
وع��ن تفاصي��ل أخ��رى ال 

األوىل  بالدفع��ة  تتعل��ق 

التدري��ب  ويومي��ات 

باملكافآت  ب��ل  واملناه��ج، 

التي س��يتم رصفها يف أثناء 

أداء الخدم��ة الوطنية ومن 

اللواء  أج��اب  سيس��تحقها، 

املالية  املكافأة  بأن  الظاهري 

هي لطاب املدارس والعاطلن 

عن العمل وذوي الحرف فقط، 

ع��ى أن يت��م تحديد تلك 

املكاف��أة الحقاً يف 

الائحة 

التنفيذية. أما من يعمل يف جهة حكومية، س��واء كانت 

اتحادية أم محلية، فسيأخذ راتبه من الحكومة كامًا.

وأش��اد الظاهري بدعم القطاع الخاص لتحّمل نصف 

رات��ب املجندين قائاً بأن قرار الخدمة الوطنية هو قرار 

سيادي أقرته الحكومة، وال بد للجميع من دعمه بأشكال 

مختلف��ة، فالحكوم��ة تجنب القطاع الخ��اص الرضائب، 

وتوفر بيئة عمل مريحة وبيئة استثامرية ناجحة، وبالتايل 

فإن هذا يقع ضمن واجب القطاع الخاص تجاه الدولة.

جاهزية احرتافية
واختتم اللواء مطر س��امل الظاه��ري الحوار بكلمة أخرية 

أك��د فيه��ا جاهزية القوات املس��لحة لتنفي��ذ وتطبيق 

القانون ب��كل احرتافية، مبيناً أن ظه��ور القانون ال يعرب 

ع��ن حاجة القوات املس��لحة إلضافة أع��داد، بل لتأكيد 

أن مجتم��ع اإلم��ارات هو عم��ق اس��رتاتيجي للقوات 

املس��لحة، وأن أبناء الوطن مدركون ملس��ؤولياتهم تجاه 

الوط��ن، ويف الوقت ذاته فإن وجود أبنائنا يتدربون 

يف القوات املس��لحة يزيد من مس��ؤوليات 

القوات املس��لحة تجاهه��م، والقوات 

املسلحة جاهزة لتنفيذ هذا 

التدريب • 



برنامج اإلمارات الستكشاف الفضاء
اجلدوى واملردود والعائد التقني واالسرتاتيجي
ميثل برنامج استكشاف الفضاء يف دولة اإلمارات العربية املتحدة نقلة نوعية 

يف مسرية التنمية الشاملة، كام يرتجم التطور الحضاري والتقني الذي وصلت 

إليه الدولة، وبالدرجة ذاتها يعد هذا الربنامج تحدياً تقنياً جديداً يتوقع الخرباء 

أن تكون نتائجه مفخرة لدولة اإلمارات والعاملني العريب واإلسالمي، كون هذا 

الربنامج يعرب عن إمكانية عبور الدول العربية واإلسالمية إىل الحداثة والتطور 

يف حال امتلكت ناصية العلم والتخطيط السليم مثلام فعلت دولة اإلمارات. 

إعداد: التحرير

خليفة بن زايد: هدفنــــــا أن 
تكون اإلمــــارات ضمــــن الدول 

الكربى يف جمــــال علوم الفضــاء 
قبل 2021
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وتؤكد آراء الخرباء واملتخصصيين أن لهذا الربنامج عائداً 

تنموياً وتقنياً واسرتاتيجياً بالغ األهمية بالنسبة إىل دولة 

اإلمييارات العربييية املتحدة. لذا، فييإن "درع الوطن" قد 

سييعت يف هذا امللف إىل قراءة آفاق برنامج اسييترشاف 

الفضاء، وإنشيياء وكالة الفضاء اإلماراتييية، وبدء العمل 

عىل مرشوع إلرسييال أول مسبار عريب وإسالمي لكوكب 

املريخ، وتسليط الضوء عىل أبعاد هذا الربنامج ونتائجه 

وتأثرياته اإليجابية املحتملة.

دخلت دولة اإلمارات العربية املتحدة بشييكل رسمي 

السباق العاملي الستكشيياف الفضاء الخارجي عرب إعالن 

صاحب السييمو الشيييخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدوليية "حفظه الله"، يف شييهر يوليو 2014 عن إنشيياء 

وكالة الفضاء اإلماراتية وبدء العمل عىل مرشوع إلرسال 

أول مسبار عريب وإسييالمي لكوكب املريخ بقيادة فريق 

عمل إمارايت يف رحلة استكشييافية علمية تصل للكوكب 

األحمر خالل السيينوات السييبع املقبلة، وتحديداً يف عام 

.2021

ميثييل دخول دوليية اإلمارات العربييية املتحدة مجال 

استكشاف الفضاء نقلة نوعية عىل طريق اقتصاد املعرفة 

الذي ميثل أهييم مراحل التطور العلمييي والتكنولوجي 

واملعرفيية، وهي املرحلة التي تقوم باألسيياس عىل البنية 

التحتييية املبنية عىل تكنولوجيييا املعلومات واالتصاالت 

والتقنية الحديثة، ولكن هذه املرة يف مجال استكشيياف 

الفضيياء، والذي بييات ينطوي عىل أهمييية كبرية للدول 

واملجتمعييات كافة، بعييد أن خرج ميين مرحلة البحث 

العلمي البحت إىل مرحليية التطبيق الفعيل، ومن رسية 

املعامل إىل عالنييية التصنيع والتطبيقات التجارية، ومن 

كونه مجيياالً ينتمييي بأغلبيته إىل املجاالت العسييكرية 

واالسييرتاتيجية إىل مجال تحتل منييه التطبيقات املدنية 

السلمية التي تتصل برفاهية اإلنسان النصيب األكرب.

لقد كان استكشيياف الفضاء عىل الييدوام، حكراً عىل 

حممد بن راشد: أن الوصول 
للمريخ هو حتد كبري واخرتنا 

هذا التحدي ألن التحديات الكبرية 
حتركنا..وتدفعنا..وتلهمنا..
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ميثل دخول 
اإلمارات جمال 

استكشاف الفضاء 
نقلة نوعية على 

طريق اقتصاد 
املعرفة الذي 

ميثل أهم مراحل 
التطور العلمي

الدول الكربى التي متتلييك التكنولوجيا املتقدمة القادرة 

عييىل الوصول إليه، إال أن إعالن دوليية اإلمارات العربية 

املتحييدة دخولها مجال استكشيياف الفضاء يؤكد بصورة 

واضحة أنها متتلك القدرات والخربات التي تؤهلها لدخول 

هذا املجال، ويف مقدمتها الثقة بالنفس والقدرات املادية 

والبرشية، والتخطيط الجيد، والتفكري املسييتقبيل املبني 

عىل رؤى واضحة، وهذا ما أكده صاحب السييمو الشيخ 

خليفة بيين زايد آل نهيان، بقولييه: إن "هدفنا أن تكون 

دولة اإلمييارات العربييية املتحدة ضمن الييدول الكربى 

يف مجييال علييوم الفضاء قبييل 2021، ثقتنييا بالله كبرية 

وإمياننا بأبناء اإلمارات عظيم، وعزامئنا تسابق طموحاتنا 

وخططنا واضحة للوصول إىل أهدافنا بإذن الله تعاىل".

األه��داف االس��رتاتيجية لربنام��ج اإلمارات 
الستكشاف الفضاء

بات مجال استكشاف الفضاء عامالً مهامً يرتبط بالتنمية 

واألميين واالقتصاد والرفاهية لدول العامل كافة، إذ تدخل 

التطبيقات الفضائية يف مختلييف نواحي الحياة اليومية 

)االتصيياالت واملالحة والبث اإلعالمييي ومراقبة الطقس 

ومراقبيية الكييوارث الطبيعييية وغريهييا(، وهييذا يفرس 

التنافس الدويل يف مجال الفضاء واستخداماته املختلفة، 

حيث تقوم العديد من الدول بتنفيذ برامج فضائية، من 

خالل بناء مؤسسات متخصصة، ورصد ميزانيات ضخمة 

لتنفيذهييا، حتى إن حجم االسييتثامر يف القطاع الفضايئ 

الدويل يقدر بنحو 300 مليار دوالر سيينوياً وفقاً ألحدث 

التقديرات.

إن برنامج اإلمارات الستكشاف الفضاء يحقق العديد 

من األهداف االسييرتاتيجية لدوليية اإلمارات عىل املدين 

املنظور والبعيد، تتمثل يف األمور اآلتية:

- دعم توج��ه اإلمارات نحو اقتص��اد املعرفة، حيث 

تهدف وكاليية الفضيياء اإلماراتية، التي تييّم اإلعالن عن 

إنشييائها إىل دعم االقتصاد املستدام املبني عىل املعرفة، 

واإلسهام يف تنوع االقتصاد الوطني، ونرش الوعي بأهمية 

القطاع الفضايئ. وقد أكد صاحب السييمو الشيخ خليفة 

بيين زايييد آل نهيان أن هييدف دولة اإلمارات سيييكون 

دخول قطاع صناعات الفضاء، واالستفادة من تكنولوجيا 

الفضاء مبا يعزز التنمية والعمل عىل بناء كوادر إماراتية 

متخصصيية يف هذا املجييال، مضيفاً سييموه: إن "هدفنا 

أن تكييون اإلمارات ضمن الييدول الكربى يف مجال علوم 

الفضيياء قبييل 2021. ثقتنا باللييه كبرية، وإمياننييا بأبناء 

اإلمارات عظيييم، وعزامئنا تسييابق طموحاتنا، وخططنا 

واضحة للوصول ألهدافنا بإذن الله".

- بن��اء قاعدة من الك��وادر املواطن��ة املتخصصة يف 

مج��ال تكنولوجيا الفضاء: فال شييك أن برنامج اإلمارات 

الستكشيياف الفضاء ومييا ينطوي عليه من اسييتثامرات 

يف مجييال الفضيياء وصناعيية الطريان، وتشييغيل األقامر 

الصناعييية، ميثل أحييد املداخل املهمة لبنيياء قاعدة من 

الكييوادر البرشية املواطنة التي تقييود مرشوعها للفضاء 

خالل السيينوات املقبلة، كام أن التوجه نحو استكشيياف 

الفضيياء من شييأنه تشييجيع الجيييل الجديد ميين أبناء 

الدولة عىل التوجه نحو الدراسة والتخصص يف املجاالت 

العلمييية والتكنولوجييية املرتبطيية بالفضيياء، وميين ثم 

العمييل يف القطاعات املرتبطة بهييا. ولعل من املؤرشات 

اإليجابية يف هذا الشييأن، أن نسييبة املواطنن اإلماراتين 

العاملن يف مؤسسيية اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة 

"الياه سييات" وصلت إىل 57 % من مجموع العاملن يف 

الرشكيية. وال شييك يف أن مرشوع القميير الصناعي "الياه 

3" الذي من املقرر أن ينطلق عام 2016 سيييوفر املزيد 

من فرص العمييل الجديدة، ويتيح ملجموعة مختارة من 

الطييالب املواطنن إمكانية االطالع عييىل مراحل تصنيع 

القميير الصناعي الجديد بأكملها، ومن ثم حصولهم عىل 

املعارف وصقل املهارات، كام سيييوفر لهم الفرصة لدعم 

قطاع التكنولوجيا وصناعة الطريان يف الدولة. كام شييارك 

مهندسييو اإلمارات يف 70 % من إجاميل عمليات تصميم 

وبنيياء "ديب سييات 2"، وكانت هناك بعييض املهام التي 

أنجزت بالكامل عىل يد الفريق اإلمارايت العامل من ديب 
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ومن كوريا الجنوبية.

- تعزي��ز رشاكة اإلمارات مع العامل الخارجي، وخاصة 

الييدول التييي متتلك خييربات وتجييارب رائييدة يف مجال 

الفضيياء وتكنولوجيييا الصناعة املرتبطة بها، فال شييك أن 

أحد األهداف التي سييتقوم بها وكاليية الفضاء اإلماراتية 

هو العمل عييىل تطوير الرشاكات الدولية لتنمية القطاع 

الفضييايئ الوطنييي، واإلسييهام يف نقل املعرفيية يف مجال 

تكنولوجيا الفضيياء، إىل جانب متثيل الدولة يف االتفاقات 

والربامج واملحافل الدولية يف مجال الفضاء واستخداماته 

السييلمية، عالوة عىل دعم املؤمترات والندوات يف مجال 

الفضاء داخل الدولة واملشاركة فيها.

مج��ال  يف  واإلس��المي  الع��ريب  العامل��ني  قي��ادة   -

الفضاء، لدى إطالق صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه 

الله، لربنامج استكشيياف الفضاء اإلمارايت، حرص سييموه 

عىل التأكيد أن"املسبار الجديد سيكون أول مسبار يدخل 

به عاملنا العريب واإلسالمي عرص استكشاف الفضاء، وسيتم 

إطالق املسبار بقيادة فريق إمارايت، وهدفنا سيكون بناء 

قييدرات علمية ومعرفييية إماراتية يف علوم استكشيياف 

الفضيياء الخارجي وتقديم إسييهامات علمييية ومعرفية 

جديدة للبرشية يف مجال استكشيياف األجرام الساموية 

البعيدة، ووضع دولة اإلمارات يف مصاف الدول املتقدمة 

يف مجييال علوم الفضاء خالل السيينوات القادمة". ولعل 

مييا يعظم الييدور اإلمارايت يف هذا الشييأن، أن املحاوالت 

التييي جييرت يف العاملن العريب واإلسييالمي الستكشيياف 

الفضاء مل تحقق بعد أي إنجازات نوعية ملموسيية، فمع 

نهاييية القييرن العرشين مل يكن هناك للعييرب يف الفضاء 

الخارجي سييوى قمرين للبث اإلذاعي والتليفزيون هام 

عربسييات ونايلسييات، ثم تبعهام قمر ثالييث هو الرثيا 

لالتصيياالت. وكانت هذه األقييامر الثالثة قد تم تصنيعها 

وإطالقها عن طريييق جهات أجنبية. ومع مطلع القرن 

الحادي والعرشين اختار العرب طريقة املشيياركة يف 

إنتاج تكنولوجيا الفضاء عيين طريق نقل التكنولوجيا 

من الدول املتقدمة. ونظراً إىل ارتفاع تكلفة التطوير فإن 

الرشكات الدولية الكربى تلجأ لطريقة املشاركة مع دولة 

نامييية، ولهذا فاملأمول أن تقييود اإلمارات العاملن العريب 

واإلسالمي يف مجال الفضاء خالل السنوات املقبلة.

بنية اإلمارات التقنية املتقدمة يف مجال الفضاء
متتلييك دوليية اإلمييارات العربية املتحييدة بنييية تقنية 

وتكنولوجية متقدمة تؤهلها للمنافسة العاملية يف مجال 

الفضاء، سييواء لجهة توافيير الرشكات الوطنييية العاملة 

يف مجييال األقامر الصناعية، أو لجهة اهتامم مؤسسييات 

التعليم اإلمارايت يف السيينوات األخييرية بالعلوم الحديثة 

كصناعيية الطييريان وتكنولوجيا الفضيياء أو لجهة امتالك 

الدوليية لبنية متطييورة يف مجال تكنولوجيييا االتصاالت 

واملعلومييات، وهذا ما يؤهلها بقييوة لالنخراط يف مجال 

صناعة الفضاء، وميكن تناول ذلك عىل النحو اآليت:

- مؤسس��ة اإلمارات للعلوم والتقني��ة املتقدمة "ياه 

س��ات"، اململوكة بالكامل ميين قبل مبادليية، والتي تم 

تأسيسييها يف عام 2007، وجاء إنشاء هذه الرشكة لتلبية 

الطلييب املتزايييد يف املنطقيية عىل خدمييات االتصاالت 

الفضائية من قبل الهيئات الحكومية والرشكات واألفراد، 

ولدعييم طموحييات أبوظبييي يف تعزيز مكانتهييا كمركز 

رائد للبث واالتصاالت السييلكية والالسييلكية. وتتضمن 

مسؤوليات مؤسسيية اإلمارات للعلوم والتقنية املتقدمة 

"إياسييت" أربع مهام رئيسييية، وهي: ترويج 

ثقافة األبحاث العلمية املتطورة واالبتكار 

التقني يف ديب واإلمارات، وبناء قاعدة 

تنافس عاملية لتطوير املوارد البرشية 

املواطنة، واإلسييهام يف جعل اإلمارات مركزاً رائداً للعلوم 

والتقنية بن سييائر الييدول املتقدمة، وتأسيييس عالقات 

تعاون دولية ومشيياريع مشييرتكة مع كربى املؤسسييات 

الرائييدة يف مجايل الصناعيية واألبحاث. وتويل املؤسسيية 

مجال الفضاء أهمية كربى ضمن برامجها الرئيسييية التي 

تضم كذلك برامج علوم الفلييك، وبرامج الطاقة، وبرامج 

البيئة وبحوث املياه.

- الخ��ربة يف مجال إط��الق األق��امر الصناعية، حيث 

نجحت اإلمارات خالل السنوات القليلة املاضية يف إطالق 

العديد ميين األقامر الصناعية، حيييث قامت رشكة " ياه 

سات" بإطالق أول قمر صناعي للرشكة Y1A من محطة 

إيريانسبيس الفضائية يف غوايانا الفرنسية يف شهر إبريل 

2011، ويقوم القمر بأدوار عدة، من ضمنها إيصال البث 

التلفزيوين وخدمات تجارية أخرى إىل أكرث من 64 دولة. 

أمييا القمر الصناعي الثيياين Y1B، الذي أطلق من قاعدة 

بايكونور يف كازاخسييتان بعد ذلك بعام، فيقدم خدمات 

النطاق العريض الفضائية بأسعار منافسة إىل 28 دولة يف 

الرشق األوسييط وإفريقيا وجنوب غرب آسيييا. كام يقدم 

كال القمرييين خدمات اتصاالت فضائييية آمنة ومتكاملة 

للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة. وأعلنت 

رشكيية الياه سييات عن عزمهييا إطالق قمرهييا الصناعي 

الثالييث "الياه 3" خالل العييام 2016، وتهدف الرشكة إىل 

توسيع نطاق خدماتها التجارية املتمثلة بخدمة اإلنرتنت 

)نطاق Ka( لتشييمل تغطيتها 17 دولة إضافية 

و600 مليون مستخدم لإلنرتنت، وستحتل 

الياه سييات موقع ثامن مزود لخدمات 

اإلنرتنت ميين حيث العائييدات عىل 



مستوى العامل. وإضافة إىل ما سبق، فقد تم إطالق القمر 

الصناعي ديب سييات 1 الذي يعترب نقطة محورية إذ أنه 

أول قمر صناعي لالستشعار عن بعد متتلكه هيئة محلية 

بالكامل. ويأيت ذلك نتيجة عمل دام ثالث سيينوات ومثرة 

تعاون بن مؤسسيية اإلمارات للعلييوم والتقنية املتقدمة 

ورشكة سيياتريك إنيشيتيف من كوريا الجنوبية والهادف 

إىل إطييالق برنامج نقل املعرفة العلمية وتعزيزها لتلبية 

حاجة ديب واإلمييارات العربية املتحييدة يف هذا الصدد. 

ويعتييرب هذا اإلطييالق من بن الخطوات األساسييية التي 

سييوف تجعل من الدولة رائييدة إقليمياً يف مجال التطور 

العلمييي. ومتتلك مؤسسيية اإلمييارات للعلييوم والتقنية 

املتقدميية برنامج تطوير القمر الصناعي بالكامل، ومتتلك 

جميع عنارصه وأصوله مبا يف ذلك القمر الصناعي نفسه، 

والتقنيات يف املحطات األرضية املسييتخدمة ملراقبة عمل 

القميير الصناعي، إضافة إىل الصييور التي يلتقطها النظام 

وقييدرات التقاط الصور. وسييمح هذا املرشوع السييباق 

للدوليية أن تلعييب دوراً فّعيياالً وأن تَييرُبز عىل السيياحة 

الدولييية باسييتخدامها القميير الصناعييي للمشيياركة يف 

عدد من مهييامت اإلغاثة للناجن ميين الكوارث يف عدة 

بلدان من العامل. ووفر القمر الصناعي ديب سييات 1، من 

خييالل الصور التي التقطهييا، الدعم ملسيياعي اإلغاثة يف 

عييدد من املواقييع املنكوبة حول العامل، مبييا يف ذلك عام 

2011 بعد التسييونامي الييذي رضب اليابان والفيضانات 

يف الباكسييتان وانهيار املنجم يف التشييل عام 2010. كام 

يسهم القمر الصناعي يف التطور اليومي يف دولة اإلمارات 

العربييية املتحييدة واملنطقة بشييكل أوسييع ميين خالل 

 proprietary imaging( التصوير برمجيات  اسييتخدام 

software( التييي طورهييا مهندسييو مؤسسيية اإلمارات 

للعلييوم والتقنية املتقدمة لتسييليط الضييوء عىل جودة 

املياه يف بحارنا واملسيياعدة يف التخطيييط املدين ومراقبة 

التطورات الطبيعية . كام تم إطالق )ديب سييات 2( وهو 

القميير الصناعييي الثاين الذي نجحت مؤسسيية اإلمارات 

للعلييوم والتقنية املتقدمة يف تصميمه وبنائه وإطالقه يف 

نوفمرب املايض 2013. مام يسلط الضوء عىل التقدم الذي 

تحرزه دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل مسار اكتساب 

الريييادة يف تقنييية الفضيياء. وبفضل تطوير هييذا القمر 

الصناعييي ملراقبيية األرض تكون دولة اإلمييارات العربية 

املتحييدة، وألول مييرة، امتلكت امللكييية الفكرية لتقنية 

خاصة بالفضاء، ويشييكل ذلك إنجازاً وطنياً آخر. ويتمثل 

الهدف األسييايس لي"ديب سييات 2" يف توفييري بيانات عىل 

شييكل صور برصية إلكرتونية للدولة وغريها من املواقع 

الجغرافييية، والتي ميكن اسييتخدامها تجارياً يف مختلف 

الوزارات واملؤسسات الحكومية ضمن اسرتاتيجية الدولة 

للتحييول نحو الحكوميية اإللكرتونييية والذكية من خالل 

اسييتخدام تطبيقييات تقنييية املعلومييات واالتصاالت يف 

مختلف الجهات الحكومييية، مبا يضمن تعزيز إمكانيات 

البنية التحتية املشييرتكة للجهات الحكومييية االتحادية، 

ورفييع جاهزية التحول اإللكرتوين للخدمات التي تقدمها 

الحكومة للمتعاملن، مبا يتضمن توفري خدمات حكومية 

متطورة وفعالة، ميكن الحصول عليها بسهولة وعىل مدار 

الساعة.

- امتالك بنية تحتي��ة يف مجال تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، متتلك دولة اإلمييارات العربية املتحدة بنية 
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تحتييية متطورة يف مجال تقنييية املعلومات واالتصاالت، 

ليس عىل مسييتوى املنطقة فحسب، ولكن عىل مستوى 

العييامل ككل، وبخاصيية فيييام يتعلق بالنطيياق العريض 

لإلنرتنت حيث تشييري دراسيية أجرتها رشكة سيسكو عام 

2010 إىل أن جييودة النطيياق العريييض يف اإلمارات من 

بيين العرش األعييىل يف العييامل. وطبقاً لتقرير التنافسييية 

 Global Information العاملي لقطاع تقنية املعلومات

Technology Report 2010/2011 الصادر عن املنتدى 

االقتصادي العاملي، تحتل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

املركييز األول عربياً والرابع والعرشين عاملياً يف اسييتخدام 

تقنيات املعلومات واالتصاالت لتعزيز القدرة التنافسييية 

والتنمية، وهو ما يؤكد األهمية التي توليها حكومة دولة 

اإلمارات لقطيياع تقنية املعلومات واالتصاالت يف تحقيق 

التنوع االقتصادي.

برامج استكشاف الفضاء عامليا وعربياً 
برزت خالل العقود الخمسيية املاضية العديد من تجارب 

الفضاء الرائييدة يف العامل املتقدم والدول النامية، بعد أن 

أصبح مجال استكشيياف الفضاء ينطييوي عىل مردودات 

تنموية واقتصادية وتقنية، تتجيياوز بكثري حالة التنافس 

التييي ارتبطت بيين القوتن العظمين إبييان فرتة الحرب 

الباردة يف مجال الفضاء. وهذا ما شييجع العديد من دول 

العامل بأن يكييون لها برامج فضاء وحتييى وكاالت فضاء. 

وقد نشييطت كل من الصن والهند والربازيل وماليزيا يف 

هذا االتجاه، كام سعت بعض الدول العربية إىل الدخول 

يف هييذا املجال، وقطعت فيه بعض الخطوات، وفيام ييل 

عرض ألهم التجارب الدولية والعربية يف هذا املجال:

التجارب الدولية
- برنامج الفضاء األمرييك: انطلق برنامج الفضاء األمرييك 

مبهمة أبولو الناجحة يف الوصول إىل القمر خالل ستينيات 

القرن املايض، وكان اإلطار الناظم له املنافسيية املحتدمة 

مع االتحاد السييوفييتي إلثبات القييدرة العلمية أوالً، ثم 

السيييطرة عىل الفضاء ثانياً. ويف سييتينيات القرن املايض، 

سييارع الرئيس جون كينيدي إىل تأسيييس برنامج الفضاء 

األمرييييك، معلناً يف خطاب شييهري أمييام الكونجرس بأن 

أمريييكا سرتسييل بعثيية إىل الفضيياء يقودها إنسييان يف 

السنوات األخرية للستينيات، وهو ما قوبل بحامس شديد 

يف الكونجرس بالنظر إىل سييباق التنافييس األيديولوجي 

السييائد وقتئذ، لتُخصييص له أموال طائلة سيياهمت يف 

إنجاح املييرشوع األمرييك ووضع الواليييات املتحدة عىل 

خريطة الفضاء العاملية.

- برنام��ج الفض��اء الرويس: وهييذا يرجع باألسيياس إىل 

االتحاد السوفييتي السييابق الذي كان له السبق يف غزو 

الفضيياء بإرسيياله إىل املدار حول األرض قمييراً صناعياً يف 

عييام 1957، ثم يف عام 1961 حقق االتحاد السييوفييتي 

اخرتاقاً حقيقياً بإرسيياله ألول إنسييان إىل الفضاء، وتعترب 

روسيا اآلن من أصحاب التجارب الرائدة يف مجال الفضاء. 

وقد تفوق الربنامج الفضايئ الرويس الذي أقيم عىل أساس 

اسييتغالل الفضاء من أجل تحقيق أقىص فائدة ممكنة يف 

جميع املجاالت خاصة العسكرية مبا يضمن التفوق عىل 

السيياحة الدولية. وقييد اعتمد هذا الربنامييج عىل أركان 

عدة، لعل أهمها األقامر الصناعية ألداء العديد من املهام 

الحيوية يف الفضاء الخارجي، سييواء لألغراض العسكرية 

أو املدنييية، مثل: تأميين عمليات التصوييير الفوتوغرايف 

واإللكرتوين، واإلنذار املبكر، واكتشاف التفجريات النووية، 

وتعد موسييكو أول من امتلك هذه األقامر يف العامل منذ 

متكنييت من إطالق )سييبوتنيك - 1( يف الرابع من أكتوبر 

عييام 1957.كييام شييكلت املحطييات الفضائييية املزودة 

باألطقم البرشية العنرص املميز يف برنامج الفضاء الرويس 

الذي اكتنف نشيياطه الغموض، رمبا ألنه يعكس التفوق 

السييوفييتي يف مجيياالت تكنولوجيا الفضيياء، خاصة أنها 

كانت تشييكل خطوة مهمة للروس لالسييتعداد للوصول 

للمريخ.

- برنامج الفض��اء الصيني: يف إبريل عييام 1958، بدأت 

الصيين بنيياء أول منظومة إلطالق الصيياروخ الحامل إىل 

الفضاء، ويف عييام 2007 أطلقت بنجاح أول قمر صناعي 

الستكشيياف القمر" تشييانجاه 1". وبحلييول عام 2020 

يسييعى فرع الجيش الصيني، املسييؤول عيين العمليات 

الفضائييية، إىل إقاميية محطة فضائييية بحجم محطة مري 

الفضائية السييوفييتية السييابقة، بحيث تكييون مأهولة 

بالبرش بشييكل دائييم. وقد تفوقييت الصيين بالفعل يف 

تكنولوجيا الفضاء عييىل أوروبا، وباتت ثالث دولة قادرة 

عىل نقل البرش إىل الفضاء يف العامل بعد روسيا والواليات 

املتحييدة. ولكن بعد إنهاء وكالة الفضاء األمريكية ناسييا 

لربنامييج رحالتها املكوكييية لن يكون للواليييات املتحدة 

إمكانية إرسييال روادها إىل الفضاء إال بعد ثالث سنوات 

عىل أقل تقدير.

- برنام��ج الفضاء الهندي: يعييود برنامج الفضاء الهندي 

إىل بداية سييتينيات القرن املايض، عندمييا بدأت تصنيع 

أقامرها الصناعية وصواريخها، وميين بينها مركبة إطالق 

األقييامر الصناعية القطبية، لتقليص اعتامدها عىل الدول 

األخييرى. وباتت منذ ذلك الحن العباً رئيسيياً يف سييوق 

الفضاء، بإرسييال ما يربو عىل 50 قمراً صناعياً رابحة نحو 

عرشة مليارات روبية يف العييام 2010-2011 ارتفاعاً من 

8.8 مليار روبية يف العام السييابق. وبييدأ برنامج الفضاء 

الهندي بإطالق أقامر صناعية محلية الصنع، وتسارع نحو 

تحسيين اتصاالت األقامر وتطبيقات االستشعار عن بعد 

إلدارة كل يشء ميين أحزمة الغابييات إىل أنظمة التحذير 

انطلق برنامج 
الفضاء األمريكي 

مبهمة أبولو 
الناجحة يف 

الوصول إىل القمر 
خالل ستينيات 
القرن املاضي
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املبكر لألعاصري. وعندما رضب إعصار ضخم الشهر املايض 

السيياحل الرشقي، تم إنقاذ آالف األرواح بسبب التحذير 

املبكر من شييدة اإلعصييار. غري أن الهنييد أصبحت تركز 

أخرياً عىل استكشاف الفضاء الذي عززه اكتشاف املسبار 

القمري لدليل عىل وجود مياه يف عام 2009.

وميثييل برنامج الهند الفضييايئ أهمية كربى لتطبيقات 

التنمييية، وأيضاً لوضع الهند بن الييدول الغازية للفضاء، 

لكن برغم وفرة البيانييات املتوافرة عرب األقامر الصناعية 

الهندييية، فييإن نحييو 90 % ميين الصور املرسييلة ال تتم 

االسييتفادة منها. وكثري من هذه الصور رضورية لكل من 

الحكومة والقطاع الخاص، والسيام من أجل تنمية البنية 

التحتية مثل الطييرق واملطارات وتخطيط املدن. وقد تم 

تأجيل مرشوع عمييل خرائط لألرايض غري املأهولة، الذي 

دشيينته وكالة الفضاء الهندية، ملييدة 14 عاماً. وال يوجد 

شييك يف بزوغ الهند كدولة كربى يف استكشيياف الفضاء، 

وتفعل ذلك باسييتخدام تكنولوجيييا طورها علامء هنود، 

وبرغم ذلك انتقد بعض السياسين الحكومة بسبب بعثة 

املريخ التي اعتربوها مجرد "إطالق من أجل السييمعة"، 

قائلن إنه ال حاجة لدولة مثل الهند يعيش بعض سكانها 

تحت خط الفقر إىل إنفاق 75 مليون دوالر عىل رحلة إىل 

الفضاء. لكن أكرثهم يرون أنه يك تصل الهند إىل املستوى 

الثيياين من التطور، فالبد من إنفيياق املزيد عىل البعثات 

إىل الفضاء.

- التجرب��ة املاليزية: أنشييأت ماليزيا أيضيياً مركز ماليزيا 

للفضيياء الدويل MIAC يف عام 2005، وذلك متشييياً مع 

اسييرتاتيجيات تعزيييز القييدرات العسييكرية والتجارية 

املتنامييية إضافيية إىل رشكات الطريان وسييوق الخدمات 

الجوييية والرشكات القطاع الخاص. ويهدف تحويل مطار 

السييلطان عبدالعزيز شاه، يف منطقة سوبانج إىل حديقة 

استثامرية دولية إىل تعزيز املساهمة االقتصادية لصناعة 

الفضيياء يف االقتصاد املاليييزي. وتسييتعد ماليزيا لتأهيل 

16 ألييف مهندس وفني بحلول عييام 2020 لتلبية النمو 

االسييتثنايئ وإمكانات تنمية واسييعة لصناعة الطريان يف 

البالد.

ويف الوقت نفسه تسييعى ماليزيا لتصبح العباً رئيسياً 

عامليييا يف صناعة الفضاء عرب برنامجها للتحول االقتصادي 

الفعال بحلول عام 2015، وقد سجل األداء العام للصناعة 

املاليزية عام 2012 منواً نسبته 4.9 % مقارنة بعام 2011 

فيام تسيياهم بنحو 23.3 % من الناتييج املحيل اإلجاميل 

للبالد. وأسييهمت صناعة الفضاء بدخييل مادي بلغ نحو 

9.9 مليارات دوالر أمرييك، وذلك عرب التوسع يف األعامل 

التجارية املرتبطة بصناعة ومستلزمات الفضاء إضافة إىل 

التنمية اإليجابييية لألعامل الجانبييية للمطارات. وخالل 

2012، بلغييت قيميية صييادرات ماليزيا نحييو 2.2 مليار 

رنجيييت ماليزي، تتعلق أساسيياً بالطائرات واملواد وقطع 

الغيار الخام.

- التجرب��ة الربازيلية: تعترب أكييرث برامج الفضاء تقدماً يف 

أمريييكا الالتينيييية، وبييدأت عام 1964، وتييم إطيييالق 

قمرين صناعيييين لالتصيييياالت Embratel يف فرباييييير 

1985 وSBTS يف مييارس 1986 بالتعيياون مييع فرنسييا. 

وتييم إطالق أول قميير صناعييي SCD-1 تصنيع برازييل 

بشييكل كامييل يف 9 فربايييييير 1993 ألخييذ أرصيياد عن 

البيئييييية )القميير األخيير(. وأطلييييق ثيييياين قميييير 

صنييياعييي SCD-2 تصنيع برازييل بشييكل كامل يف 22 

أكتوبر 1998 بصاروخ Pegasus من طائرة أمريكية تابعة 

لوكالة ناسا. وتم توقيع اتفاقية تعاون مشرتك ما بن معهد 

الربازيل لبحوث الفضيياء INPE ووكالة الفضاء الصينية 

لتصنيع قمرين صناعين لالستشييعار عن بعد، وإطالقهام 

بالصاروخ Long March الصيني.وقد أطلق القمر األول 

يف مايو 1997 بتكلفة 150 مليون دوالر أمرييك. ونجحت 

يف تطوير مجموعة صواريخ السييتخدامها يف قذف أقامر 

صناعييية للفضاء الخارجي Sonda I, II, III, IV بتكلفة 

470 مليون دوالر أمرييك تابعة ملؤسسة CLA الربازيلية.

تجارب الدول العربية 
يف مطلع القييرن الحادي والعرشين دخييل العامل العريب 

مجال الفضاء، وكانييت هناك ثالث تجارب مهمة يف هذا 

الشأن، هي:

- برنامج الفضاء املرصي: وهو الربنامج الذي تبناه مجلس 

بحوث الفضيياء بأكادميية البحث العلمييي والتكنولوجيا 

والهيئيية القومية لالستشييعار عيين بعد وعلييوم الفضاء 

بالقاهرة باملشيياركة مع أوكرانيا يف تصميم وتصنيع قمر 

صناعي من النوع ميكروستاليت لالستخدامات السلمية 

يف مجال االستشييعار عن بعييد EgyptSat-1  والذي تم 
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رائد فضاء رويس

الصني ثالث دولة يف العامل قادرة عىل نقل البرش اىٕل الفضاء



إطالقه بصاروخ رويس يف املطار الفضايئ بكازاخسييتان يف 

إبريل 2007 بنجيياح. ولقد تم الحصول عىل صور دقيقة 

وواضحة من هذا القمر ألجزاء مختلفة ملرص. وتم إطالق 

القميير الصناعي الثاين مرص سييات  - 2 عام 2012، فيام 

 Desert يجري العمل حالياً إلطالق القمر الثالث املسمى

Sat إلطالقه يف عام 2017.

- برنام��ج الفض��اء الجزائ��ري: وهييو الربنامييج الييذي 

تنفييذه الهيئيية القومييية لعلييوم وتكنولوجيييا الفضيياء 

الجزائرية باملشيياركية مع مركز بحييوث الفضاء بجامعة 

سييريي الربيطانييية لتصميييم وتصنيييع قميير صناعييي 

ميكروستاليت Alger Sat-1 والذي تم إطالقه يف أكتوبر 

2002 لألغراض العلمية ثم تبعه قمران آخران من النوع 

نفسه.

- برنامج الفضاء الس��عودي: وهيو الربنيامج الذي ينفذه 

معهييد بحوث الفضيياء مبدينة امللييك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنيية بالريياض باملشياركية مع روسيا. وقد تم إطالق 

القمر الصناعي الثيياين Saudi 2 يف 17 إبريل 2007 عىل 

الصاروخ الرويس نفيسييه الذي حمل "مرص سييات 1" إىل 

الفضاء الخارجي. و"سييعودي 2" هو قمر ميكروستاليت 

لالستشييعار عيين بعييد لألغييراض السييلمية، بجانب أن 

السييعودية أطلقييت يف اليوم ذاته عىل الصاروخ نفسييه 

خمسة أقامر صناعية صغرية ألغراض علمية بحثية.

اإلمارات وتجارب الفضاء الدولية
تقييدم مختلف التجارب الدولييية واإلقليمية والعربية يف 

مجال استكشيياف الفضاء العديد من الدروس والدالالت 

املهميية، والتي ميكن لدوليية اإلمارات العربييية املتحدة 

االستفادة منها، ولعل أبرزها يف هذا الشأن:

1- رضورة االسييتثامر يف مجال الصناعييات الفضائية، 

ووضع خطط اسييرتاتيجية طويلة املييدى يف هذا املجال، 

كام فعلت كل من الهند وماليزيا والربازيل.

2- رضورة االسييتفادة من الخييربات الدولية، وتعزيز 

الرشاكة مع أصحاب التجارب الرائدة يف هذا الشأن، ألنه 

ال ميكيين ألي دوليية أن تحقق أي تطور يف هييذا املجال 

مبفردهييا يف البداييية، وهذا ما تؤكييده مختلف التجارب 

الدولية، فالربازيل اسييتفادت من الخربة الصينية، والصن 

استفادت من الخربة األملانية، والواليات املتحدة اعتمدت 

عىل الخربة الروسييية، فبتقاعد برنامج الرحالت املكوكية 

األمريكية إىل الفضيياء وخروجه من الخدمة، أصبح رواد 

الفضيياء األمريكيون يعتمدون يف مهامتهم الفضائية عىل 

الصواريخ الروسية التي تقلهم إىل محطة الفضاء املقامة 

برشاكة أمريكية روسية.

3- رضورة االعتييامد عييىل كييوادر برشييية مواطنيية 

باألسيياس، ألن برنامج استكشيياف القضيياء يندرج ضمن 

التخصصات النوعية التييي ترتبط باألمن القومي للدولة، 

وال ميكن االستعانة بعنارص أخرى يف املشاركة فيه، هذا ما 

تقدمه تجربة كل من الصن والهند وماليزيا.

4- رضورة تخصيص ميزانيات سيينوية واضحة لتمويل 

األبحاث واملرشوعات املرتبطة بالفضاء.

5- تعميييق االسييتفادة من تقنيات الفضيياء مبا يخدم 

املجتمييع ويؤثر فيه، فقد اسييتخدمت الهنييد مثالً أعىل 

التقنيات وأكرثها تقدماً لتحقيق الرخاء والتنمية للشعب، 

األمر الذي يكفل املشاركة الكاملة والدعم الشعبي لهذه 

الربامج ويكفل لها االستمرار.

العائ��د االقتصادي والتقن��ي املتوقع لربنامج 
استكشاف الفضاء اإلمارايت 

ال شك يف أن التقدم العلمي يف تكنولوجيا الفضاء والطريان 

يعترب ميين أهم التطييورات التي حدثت خييالل العقود 

األخييرية، ملا نتج عنهييا من عوائد اقتصادييية واجتامعية، 

ومييا حققه ميين دفييع للتطييور يف محيياور وتطبيقات 

واسييتخدامات متعييددة مدنية وعسييكرية. وعىل هذا، 

فإن برنامج اإلمارات الستكشيياف اإلمييارات ينطوي عىل 

مييردود تقني وتنموي واسييرتاتيجي بالغ األهمية، وذلك 

عىل النحو اآليت:

- توجيه برنام��ج استكش��اف الفضاء ملواجهة بعض 

املش��كالت التي ترتبط بقضايا التنمية ورفاهية اإلنسان 

اإلمييارايت، مثل مشييكلة نقييص املياه، حيييث ميكن لهذا 

ضرورة االعتماد 
على كوادر بشرية 

مواطنة ألن 
برنامج استكشاف 

القضاء يندرج 
ضمن التخصصات 

النوعية التي 
ترتبط باألمن 

القومي للدولة
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الربنامج اكتشيياف املياه الجوفية يف بعض إمارات الدولة 

ومناطقها، حيث تظهر الصور املأخوذة باألقامر الصناعية 

كثييرياً مييام تخفيييه األرض؛ إذ أمكن تصوير مسيياحات 

شاسييعة، وتبن وجود مخييازن طبيعية للمييياه الجوفية 

واملعييادن والبييرتول يف أماكن متعددة ميين العامل، وكان 

اكتشيياف هييذه األماكن يتطلب مسييحاً وبحوثيياً عالية 

التكلفة. وهذا أمر ميثل أهمية كبرية لدولة اإلمارات. كام 

تقوم األقييامر الصناعية الخاصة باألرصاد الجوية بتصوير 

السحب واألعاصري وبث الصور إىل األرض لتحليلها، حيث 

ميكيين معرفة األحييوال الجوية ملدة طويليية تصل إىل 3 

أيام. وبذلييك ميكن التقليل من الخسييائر التي ميكن أن 

تقييع نتيجة حدوث تغريات مفاجئيية يف الجو، ليس هذا 

وحسب، بل تحقيق عوائد اقتصادية جراء ذلك، فلقد تبن 

أن 5000 مليييون دوالر، تجنيه أمريكا سيينوياً عن طريق 

حامية محاصيلها الزراعية، من األعاصري املدمرة وموجات 

الصقيييع القاتلة، وتدفق الرياح الحارة، وذلك بعد الصور 

التييي توجهها األقييامر الصناعية التي خصصييت ملراقبة 

تغريات الطقس. كذلك تحقق الواليات املتحدة األمريكية 

وفراً قدره 500 مليييون دوالر، جراء إخامد الحرائق التي 

تشب يف الغابات مبختلف الواليات األمريكية، وذلك فور 

اشتعالها، بعد أن تكون األقامر الصناعية املخصصة لذلك، 

قد أصدرت اإلنذار الالزم حولها.

- التنبؤ باألزمات والكوارث الطبيعية، ومن ثم العمل 

عىل احتييواء آثارها، وذلك عن طريييق مراقبة التحركات 

والظواهر الغريبة بواسييطة األقامر الصناعية، وهذا أمر 

ينطوي عييىل أهمية لدولة اإلمييارات كونها تقع بالقرب 

من بعض املناطق التي تشهد نشاط زلزايل واضح كإيران 

وباكسييتان. وقييد قييدر أن مييا ال يقل عيين 700 مليون 

دوالر يتم توفريها سيينوياً يف روسيييا، عيين طريق اتخاذ 

االحتياطيات ملواجهيية اإلنذارات التييي تصدرها األقامر 

الصناعييية، حييول تقلبات الطقييس العنيفيية التي تنزل 

بالطائرات واملزروعات واملراكز الصناعية والتجارية.

- اإلس��هام يف تنوي��ع مصادر الدخ��ل القومي لدولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتحدة، فال شييك يف أن الدخول يف 

مجال الفضاء، كام سييبق اإلشييارة، ميثل مرحلة مهمة يف 

تحول الدولة نحييو اقتصاد املعرفة، وهييي املرحلة التي 

تنطوي عىل عوائد تنموية واسرتاتيجية عىل املدى البعيد، 

وهييذا ما تقدمييه التجارب الدولييية واإلقليمية يف مجال 

استكشيياف الفضاء، فالدول الصناعييية والدول املتقدمة 

التي قامت باالتفاق األويل عىل البحوث والتطوير تجني 

الثامر االقتصادية من املكاسييب املادية والتوظف وذلك 

بالتصنيع لحساب الغري، وأيضاً تكتسب النمو يف املهارات 

والنمييو االجتامعييي املصاحييب لالسييتمرار يف التطوير 

التكنولوجي واملعييريف، وكذلك فإنها تجنييي مثار التقدم 

للعلمي والعسكري يف الجوانب التي ال تعرض للبيع.

كييام أن التغييريات التكنولوجية التييي حدثت نتيجة 

للثييورة العلمييية التكنولوجييية أدت إىل تطوير املعرفة 

من خالل ما وفرته ميين معلومات يف مختلف املجاالت، 

وسييهلت من انتقال هذه املعرفة أيضاً، سواء عن طريق 

التكنولوجيييات الحديثة الخاصة بنقييل املعلومات، كام 

أنهييا أثييرت يف التنمية البرشية مبا حققتييه من إنجازات 

يف مجيياالت الصحة، والزراعيية، واالتصيياالت، والتعليم، 

والتصنيع. باإلضافة إىل ذلك فقد حققت مكاسب إنتاجية 

يف مختلف املجاالت مثييل الزراعة، الصناعة، التجارة مام 

كان لييه دور فعال يف النمو االقتصييادي، وهذا ميثل أحد 

األهداف االسييرتاتيجية البعيدة املدى التي تسييعى إليها 

دوليية اإلمييارات العربية املتحييدة من خييالل برنامجها 

الستكشاف الفضاء•

إعالن إنشاء "وكالة 
الفضاء اإلماراتية" 

يعني االهتمام 
بأجيال املستقبل 

وتأهيلهم
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رؤى الخرباء لربنامج اإلمارات الستكشاف الفضاء
أشاد خرباء يف علم الفضاء والفلك بربنامج اإلمارات الستكشاف الفضاء، باعتباره ميثل مرحلة مهمة، ليس لدولة اإلمارات العربية املتحدة فحسب، وإمنا للعاملن العريب واإلسالمي 

أيضاً، مؤكدين أن تلك الخطوة تضع اإلمارات عىل خريطة الدول الكربى يف هذا املجال، وفيام ييل بعض اآلراء حول هذا الشأن:

كري��س  العقي��د،  الكن��دي  الفض��اء  رائ��د 
هاتفيلد، أشاد يف محارضته التي شهدها الفريق 
أول س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 
عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة 
يف مجلس سموه يف شهر رمضان املايض، بربنامج 
اإلمارات الستكش��اف الفض��اء، وأكد أن خربات 
اإلماراتوإمكاناتهاتؤهله��ا الستكش��اف الفضاء، 
وأن إع��الن إنش��اء "وكالة الفض��اء اإلماراتية"، 
يعن��ي االهت��امم بأجيال املس��تقبل وإعدادهم 

وتأهيلهم التأهيل الالزم لخوض ذلك الغامر.

أكد د. حميد مجول النعيمي رئيس االتحاد العريب لعلوم الفضاء والفلك أن إنش��اء 
دولة اإلمارات ألول وكالة فضاء عربية، اس��تعداداً إلطالق أول مسبار عريب إسالمي 
إىل املريخ عام 2021 يش��كل مصدر فخر واعتزاز لكل عريب مهتم بالعلوم الفضائية، 
وأش��اد النعيمي برؤية قيادة اإلمارات ممثلة يف صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وأضاف إن وكالة الفضاء اإلماراتية شكلت 
لنا جميعاً منعطفاً يجب التوقف عنده، لنستطيع استيعاب هذه الخطوة ومواكبتها 
كعلامء ومهتمني بالفض��اء، وأصبحت اإلمارات بفضل هذه الخطوة العمالقة تحمل 
كل آمال األمة العربية يف إعادة مجدها العلمي التليد، وأشار إىل أهمية علوم الفلك 
والفض��اء يف الوقت الحايل لكل الدول، مؤكداً أنه��ا مل تصبح نوعاً من الرتف كام كنا 
ننظر إليها يف الس��ابق، فعلوم الفض��اء أصبحت تدرس يف املراحل التعليمية املبكرة، 

وأصبح لها تطبيقات مبارشة يف مختلف الحقول العلمية والتقنية واالقتصادية.

أشاد الخبري الفضايئ نائب رئيس االتحاد العريب لعلوم 
الفض��اء والفل��ك الدكتور، مس��لم ش��لتوت، بُخطوة 
اإلم��ارات الت��ي وصفها ب�"الرائعة"، الفت��اً إىل أن قرار 
دولة اإلمارات العربية املتحدة بإنشاء "وكالة اإلمارات 
للفضاء"، ومرشوع إلرس��ال أول مسبار عريب للمريخ 
س��يصل يف 2021، ه��ي "خطوة جي��دة"، وتحتاج إىل 
جه��ود قوية ومس��تمرة من أجل إنجازها. وأش��ار إىل 
أن دول��ة اإلم��ارات قادرة عىل تنفيذ ذل��ك عملياً، مبا 
يجعلها تناطح الكبار يف هذا املجال، من خالل تقنيات 
عالية، بالتعاون مع دول متقدمة يف هذا الشأن، ويأيت 
عىل رأس��ها روسيا والصني والهند كذلك، ورمبا االتحاد 
األوريب واألمم املتحدة أيضاً. واعترب أن نجاح املرشوع 
اإلم��ارايت س��يعني أن اإلمارات ه��ي أول دولة عربية 
أنشأت وكالة فضاء، وخرجت خارج األرض، مؤكداً أن 

ذلك سوف يُعد فخراً للعرب.

اإلم��ارات  مرص��د  رئي��س  س��الم،  اعترب ن��زار 
الفليك املتح��رك، وعضو االتح��اد العريب لعلوم 
الفض��اء، أن إنش��اء وكالة متخصص��ة بالفضاء 
كان حلامً، وقد تحقق بفضل الرؤية املس��تقبلة 
والقيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة.
وقال إن دولة اإلمارات مل تتأخر يوماً عن مواكبة 
التطورات التكنولوجية والتقنية التي يش��هدها 
الع��امل يف مجال الفض��اء، فالدولة متتلك خمس 
جمعي��ات متخصصة يف الفل��ك، كام تعمل منذ 
نش��أتها وبش��كل متواصل عىل توظيف أحدث 
املع��ارف الت��ي أنتجتها الث��ورة التكنولوجية يف 
املج��االت كافة، لدعم مس��رية التنمية الوطنية 

الشاملة.

أكد إبراهيم الجروان، الباحث يف علوم الفلك واألرصاد 
الجوي��ة، مرشف ع��ام القبة الس��اموية بالش��ارقة، أن 
القي��ادة الرش��يدة والحكيم��ة للبالد دخل��ت بأبنائها 
ع��امل الفضاء والفلك والعلم بإعالن إنش��اء وكالة فضاء 
إماراتية وبدء العمل يف مرشوع إرسال أول مسبار عريب 
وإس��المي لكوكب املريخ بقيادة فري��ق عمل إمارايت. 
وقال إن "إعالن رئيس الدولة كان يف الس��ابق درباً من 
األحالم والخي��ال ومفاجأة كبرية ج��داً للجميع، خاصة 
ألصحاب الشأن من املختصني ألنهم يعون جيداً الجهود 
املطلوبة إلرسال مسبار يقطع أكرث من 60 مليون كيلو 
مرت ليصل إىل كوك��ب املريخ". وأضاف أن عنرص الزمن 
يعترب تحدياً أيضاً ألن 7 سنوات ليست بالكثرية لتحقيق 

هذه النقلة العلمية. 

أثنى الرئي��س األس��بق ملجلس بحوث الفض��اء يف مرص 
الدكت��ور عيل صادق، عىل برنامج اإلمارات الستكش��اف 
الفض��اء، مؤكداً أن ه��ذا الربنامج س��يحقق طفرة هائلة 
لإلم��ارات، ويحق��ق له��ا العديد من األهداف يف ش��تى 
املجاالت، الفت��اً يف الوقت ذات��ه إىل أن التقدم يف مجال 
الفضاء يبدأ من إنشاء وكالة فضاء، ومن ثم فإن اإلمارات 
ق��د وضعت قدمها ع��ىل مصعد التقدم يف ه��ذا املجال 
املُهم، لتكون أول دولة عربية تخطو مثل هذه الخطوات.
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إننا يف وزارة التنمية والتعاون الدويل، ومنذ 
املباركة الكرمية من صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه 
الله”، إلعالن صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم ديب “رعاه الله” بتشكيل 
وزارة التنمية والتعاون الدويل، تلقينا إشارة 
البدء من قيادتنا الرشيدة ليك نعمل جاهدين 
للوصول مبكانة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ألرقى املراتب عىل صعيد تعزيز التنمية 
الدولية، والنهوض بإسهامات دولتنا يف تقديم 
أسمى صور التالحم اإلنساين، ودعم أشقائنا يف 
اإلنسانية يف بقاع العامل كافة.

وزارة التنمية والتعاون الدولــــــــــــــــــــــي والدور اإلنساين والتنموي لإلمارات
لقد مىض عاٌم عىل تدشني مسرية وزارة التنمية والتعاون 

ال��دويل وانطالقها، كوزارة اتحادي��ة إماراتية، تهدف إىل 

تعزي��ز دور الدول��ة كامن��ح دويل رئيس للمس��اعدات 

الخارجية، تسري عىل خطى قيادتنا الرشيدة “حفظها الله 

تعاىل”، وتوجيهاتها لنسج عالقاتنا ورشاكاتنا ومتتينها مع 

دول الع��امل يف املجاالت التي تهم وتؤرق ضمري املجتمع 

الدويل ش��طر قضاياه اإلنسانية، من خالل وضع الخطط 

لتصويب جهود مؤسساتنا اإلنس��انية والجهات املانحة 

اإلماراتية، بغية اإلس��هام الفاع��ل ودعم جهود املجتمع 

ال��دويل يف تقدي��م حلول لتل��ك اإلش��كاليات والقضايا 

االسرتاتيجية.

وبع��د مرور عام عىل انطالق مس��رية الوزارة، نتذكر 

بقوة حقيقة س��تظل ماثلة أم��ام األجيال املقبلة، وهي 

أن تلك املرات��ب املتقدمة التي حققتها اإلمارات لتحتل 

املرتبة األوىل كأكرب مانح للمس��اعدات الخارجية قياساً 

بدخله��ا القوم��ي، للعام املايض 2013، وذلك بحس��ب 

البيان��ات األولي��ة التي ص��درت من منظم��ة التعاون 

االقتصادي والتنمية،  إمنا هي مثرة  بذور غرسها  املغفور 

ل��ه بإذن الل��ه تعاىل، الوالد الش��يخ زايد بن س��لط�ان 

آل نهيان مؤس��س الدول��ة حيث أعىل “رحم��ه الله”، 

شأن فلس��فة التآخي اإلنس��اين منذ بدء مسرية اتحادنا 

املب��ارك، والالف��ت للنظر أن تعزي��ز دور الدولة كامنح 

للمس��اعدات الخارجية بشقيها التنموي واإلنساين، كان 

أمراً ش��اغالً لفك��ره “رحمه الله”، إذ كان قراره بإنش��اء 

“صندوق أبوظبي للتنمية” يف العام 1971، ليعقبه بعد 

فرتة وجيزة، اإلعالن عن تش��ييد رصح عظيم وهو رصح 

دولة اتحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة، ليؤسس عىل 

شيم العطاء ومس��اعدة اآلخرين، وكان لهذا األمر داللة 

عظيم��ة، فهو يعرب عن فلس��فة قيادة دولتن��ا ورؤيتها 

اإلنسانية، منذ بزوغ فجر االتحاد لتقديم العون اإلمنايئ 

واإلنس��اين لآلخرين يف عاملنا، وتقديم كافة أوجه اإلغاثة 

والعون للمكروبني واملتأثرين من األزمات اإلنسانية. 

االنجازات النوعية
إننا ال ش��ك نرى، ويرى معنا العامل أجمع تلك الفلسفة 

ونتائجه��ا، ما زال��ت تؤيت أكلها، كل ي��وم بالجديد عىل 

صعيد اإلنج��ازات النوعية التي تحققه��ا، فقد مّن الله 

علينا تعاىل، بأن حمل مش��اعل تلك الفلس��فة ونهجها 

الوض��اء، خري خلف لخري س��لف، فتوجيه��ات صاحب 

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

“حفظه الله”، وأخيه صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاك��م ديب “رعاه الله”، واملتابع��ة الحثيثة للفريق أول 

س��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، باتت ترسخ مكانة 

الدولة املحورية عىل صعيد التنمية الدولية واإلنسانية، 

ولهذا فال غرو أن نجد كل ذلك التقدير العاملي املتنامي 

ملكانة دولتنا.

لق���د كان��ت مهمتن���ا يف وزارة التنمي���ة والتعاون 

الدويل، هي البناء عىل املنجزات الس��ابقة التي تحققت 

بفضل الله تعاىل، بجهود قيادتنا الرش��يدة وتوجيهاتها، 

ث��م باعتامدنا عىل الدور املهم واملح��وري الذي قام به 

س��ابقاً “مكتب تنسيق املساعدات الخارجية”، إذ يرجع 

للقامئ��ني عليه قبل دمجه كنواة ألعامل تأس��يس وزارة 

التنمية والتع��اون الدويل، الفضل يف توثيق إس��هامات 

دولة اإلمارات التنموية واإلنسانية يف محيطها اإلقليمي 

والعاملي يف األعوام الس��ابقة وتحديداً منذ العام 2009، 

فهذا األمر أس��هم يف تحقيق انطالقة قوية لدعم أجندة 

أعامل الوزارة، وخططنا للتواصل مع املنظامت الدولية 

املختصة، وقد استفدنا وال شك من خربات فريق العمل 

الس��ابق وكوادره املتميزة يف مكتب تنسيق املساعدات 

الخارجي��ة، ولكنن��ا أيض��اً ننظ��ر لألمر كمهمة ش��اقة، 

تستدعي شحذ خرباتنا جميعاً للوصول للغايات املأمولة.

رشايني الخري والعطاء
م��ن جانب آخ��ر، فإن الع��دد املتزايد من مؤسس��اتنا 

اإلنس��انية والتنموي��ة والجهات املانحة للمس��اعدات 

الخارجية كمس��اعدات “تنموية، وإنس��انية، وخريية”، 

بدول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة يتطل��ب من الوزارة 

القيام بدور محوري يف جهود هذه املؤسس��ات وتكامل 

أدواره��ا، وه��ذا األمر يدفعن��ا ليك نضع ع��ىل صدارة 

اهتامماتن��ا يف وزارة التنمية والتع��اون الدويل، الحرص 

عىل تعزيز تعاوننا مع رشكائنا من املؤسسات والجهات 

اإلماراتية الداعمة لقطاع املساعدات الخارجية، إلدراكنا 

بأن تلك املؤسسات متثل رشايني الخري والعطاء لآلخرين 

يف بقاع العامل كافة.

باملقاب��ل ف��إن من ضم��ن امله��ام الرئيس��ية لوزارة 

التنمي��ة والتعاون ال��دويل، أيضاً توثي��ق جهود  الدولة 

وإس��هاماتها من خالل تلك املؤسسات، لدى املنظامت 

العاملي��ة املختص��ة وتحدي��داً م��ن خ��الل تعاونها مع 

“لجنة املس��اعدات اإلمنائية”، التابع��ة ملنظمة التعاون 

االقتص��ادي والتنمية، وهي الجه��ة الدولية التي تعمل 

عىل تصني��ف دول العامل عىل صعيد منح املس��اعدات 

الخارجية الرس��مية، قياس��اً بالدخ��ل القومي اإلجاميل 

للدول.

بقلم:
معايل الشيخة لبنى بنت خالد 

القاسمي
]وزيرة التنمية والتعاون الدويل 

رئيسة جامعة زايد[
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وزارة التنمية والتعاون الدولــــــــــــــــــــــي والدور اإلنساين والتنموي لإلمارات
مسؤوليتنا أمام تعزيز 

فرص احلياة لآلخرين 
وشق جسور اإلغاثة 

ستبقى نهجًا متأصالً 
لقيادتنا الرشيدة 

وقطافًا ستحصده 
دولتنا وأجيالها ماضيًا 

وحاضرًا ومستقبالً

فرص الحياة لآلخرين
إن أهدافن��ا يف وزارة التنمي��ة والتع��اون ال��دويل، 

تتبلور يف ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة 

الل��ه”، بدع��م جهود  “حفظه��ا 

وبالتعاون  ال��دويل،  املجتم��ع 

مع املنظ��امت الدولية كاألمم 

املتحدة ومنظامتها واملؤسسات 

األخ��رى يف الع��امل، لتخط��ي عقبات 

إنس��انية وتنموي��ة عاملي��ة، إن تحقيق دولة 

اإلم��ارات ألغلب األهداف املوضوع��ة لها يف إطار 

م��ا أعلنت��ه األمم املتح��دة الع��ام 2000، مبا يعرف 

باألهداف اإلمنائية لأللفية بحلول العام 2015، يدفع 

وزارة التنمية والتعاون الدويل ممثلة لدولة اإلمارات 

ل��يك تش��ارك أيض��اً يف النقاش��ات املطروح��ة حالياً 

مبشاركة الدول الفاعلة ومنظمة األمم املتحدة حول 

األهداف اإلمنائية ملا بعد العام 2015. 

وختام��اً، فإننا ن��درك يف وزارة التنمي��ة والتعاون 

ال��دويل، أن مس��ؤوليتنا أم��ام تعزيز ف��رص الحياة 

لآلخرين، وش��ق جس��ور اإلغاثة ومد الي��د الحانية 

للمتأثري��ن واملكروب��ني م��ن األزم��ات اإلنس��انية. 

ومساعي دولتنا لتحسني سبل الحياة يف الدول النامية 

واملجتمع��ات الفق��رية من خالل توجي��ه املزيد من 

مس��اعداتنا التنموية واإلنس��انية ملؤسساتنا املانحة، 

وباملش��اركة مع املنظامت العاملية املختصة، ستبقى 

نهج��اً متأصالً لقيادتنا الرش��يدة وقطافاً س��تحصده 

دولتنا وأجيالها ماضياً وحارضاً ومستقبالً •
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حتقيق الرؤية املستقـبلية للسيــــــــــــــــــــاسات وفق إسـرتاتيجية تنموية عالية
ك��ام أن هن��اك قواعد معينة لعملية صن��ع القرار التي 

تتصف بأنها مرتابطة ومعقدة ألنها تعتمد عىل التغذية 

العكسية، فهي عملية مستمرة وفعالة مرتبطة بالعامل 

الزمني، مكوناتها متنوعة ومختلفة وتأثريها ينصب نحو 

جميع االتجاه��ات، وتأيت عملية صنع القرار الس��يايس 

بص��ورة منظمة ومدروس��ة من قبل أصحاب الش��أن، 

واتخ��اذ القرار ي��أيت من اختي��ار مبني ع��ىل توجهات 

مح��ددة وفق��اً لطبيع��ة الرتتيبات واإلج��راءات املزمع 

تنفيذه��ا تحقيقاً لهدف مقصود تتجه إليه الدولة وفق 

اإلط��ار القانوين ووفق منظورها الفلس��في لتحققه من 

خالل ذلك القرار.

أنواع القرار السيايس
وميكننا يف هذا املقام تقسيم القرار السيايس إىل نوعني:

- أوالً: الق��رار الس��يايس املتعل��ق بالوض��ع املحيل، 

وه��و ما تتخذه الحكومات يف داخ��ل حدودها الدولية 

مبا تتمتع ب��ه من حقوق، كونها دولة ذات س��يادة لها 

الحق يف الترصف وفق القانون مبا يحقق مصلحة الوطن 

واملواطن دون أن يش��اركها أحد يف عملية صنع القرار، 

ودون أن يك��ون صدور القرار نتيج��ة ضغط داخيل أو 

خارجي.

- ثاني��اً: الق��رارات الخارجي��ة واملتعلقة بالسياس��ة 

الدولي��ة وعالقة الدولة بال��دول اإلقليمية ودول العامل، 

وهو األخط��ر بكل تأكيد مل��ا يرتتب عليه م��ن ارتباط 

بالعامل الخارجي، وما قد تنعكس س��لبياته عىل العملية 

السياس��ية يف الداخل، فيقصد ب��ه تحويل الهدف العام 

للدولة إىل قرار مح��دد، ويبنى انطالقاً من عدة جهات 

تبدأ من رئيس الحكوم��ة، واألجهزة الحكومية األخرى، 

والس��لطة الترشيعية، ووس��ائل اإلعالم والرأي العام يف 

ذلك.

التخطيط والرؤية
تويل دولتنا وقيادتها التخطيط االسرتاتيجي اهتامماً كبرياً 

كأه��م األدوات اإلدارية لتنفيذ السياس��ات املوضوعة 

ملؤسس��اتها، لضامن تحقيق أهدافه��ا، ومن ثم الوصول 

إىل تحقيق الرؤية املس��تقبلية لتلك املؤسس��ات، فهي 

تدرك جيداً أن السبيل األمثل لتحقيق غاياتها هو العمل 

وفق األسس والنظم اإلدارية الحديثة، وتسخري الوسائل 

التقنية واإلمكانات البرشية واملادية مجتمعة لتصب يف 

طريق تحقيق تلك األهداف.

ولتتمك��ن املؤسس��ات املدني��ة والعس��كرية م��ن 

مواكب��ة التط��ور العلم��ي والتقني البد له��ا من اتباع 

أس��اليب اإلدارة الحديثة، من رس��م للسياسات ووضع 

االسرتاتيجيات وتنفيذ الخطط والعمل عىل تأصيل هذه 

املفاهيم داخل النظم اإلدارية باملؤسس��ة العس��كرية، 

ووض��ع اآللي��ات الحديثة لتطبيقها، حت��ى تصل بهذه 

املؤسس��ة إىل مؤسس��ة فعالة قادرة عىل أداء واجباتها 

ومهامها املنوطة بها، وتحدي��د مكونات وركائز اإلدارة 

الحديثة يعتمد بشكل كبري عىل التخطيط باعتباره ميثل 

التنبؤ باملس��تقبل، ومن أهم هذه الركائز التنظيم وهو 

تنسيق الجهود لتحقيق الهدف، والتوجيه وهو تحديد 

امله��ام والواجبات، وأخرياً الرقابة وه��ي متابعة تقييم 

األداء ومراجعة املهام وما تم إنجازه مع ما خطط له.

وتأيت أهمية الرؤية االسرتاتيجية يف أنها عملية اختيار 

أهداف املؤسس��ة وتحديد السياس��ات واالسرتاتيجيات 

الرضوري��ة  األس��اليب  لتحقيقه��ا، وتحدي��د  الالزم��ة 

لضامن تنفيذ السياس��ات واالس��رتاتيجيات املوضوعة، 

وتكم��ن أهمية مفه��وم التخطيط االس��رتاتيجي يف أنه 

العملية التخطيطية الطويلة امل��دى التي يتم إعدادها 

بصورة رس��مية لتحقيق أهداف املؤسس��ة، وللتخطيط 

االس��رتاتيجي فوائد عامة منه��ا، وضوح الرؤية وتحقيق 

األه��داف، االس��تخدام األمث��ل للم��وارد واإلمكانيات، 

وتحقي��ق التكامل والتنس��يق بني مكونات املؤسس��ة، 

والس��يطرة عىل مش��اكل التنفيذ، وتحدي��د األولويات 

وترتيبه��ا، وتخفيض املخاطر س��واء كان��ت خارجية أو 

داخلية.

مفهوم التخطيط االسرتاتيجي
ميكنن��ا اس��تخدام مفه��وم التخطيط االس��رتاتيجي يف 

املؤسسة العس��كرية بوضعها الحايل عن طريق تحديد 

العدد الفعيل املطلوب للمؤسسة العسكرية من الكوادر 

البرشية من ضب��اط وضباط صف وأف��راد ومتعاونني، 

وبيان مؤهالتهم ومدى الجدوى من خرباتهم من عدمه، 

ووضع الخطط املناس��بة الحتواء املؤسس��ة وفق برامج 

مدروس��ة، ووضع خطط للتدري��ب التقني والتخصيص 

لألفراد، وفق احتياجات املؤسس��ة وما تقتضيه املرحلة، 

إىل جانب تحديد امليزاني��ات الالزمة لعمليات وأنظمة 

التسليح والحرص عىل تنوعها كأنظمة حديثة ومتطورة 

وفّعالة، للوصول إىل منظومة تس��ليح شامل ومتكامل، 

وذلك من خالل املش��اركة يف املعارض الدفاعية املحلية 

والعاملية.

وقد قدمت دولة اإلم��ارات العربية املتحدة منوذجاً 

عاملياً يحتذى به يف رؤيتها االسرتاتيجية التنموية، حيث 

تتص��در دول العامل يف وض��ع االس��رتاتيجيات الطويلة 

املدى وذلك بحس��ب ما جاء يف القمة الحكومية مؤخراً 

والت��ي انعقدت يف ديب، فلقد حققت اإلمارات كثرياً من 

إن التحدي األكرب ألي مؤسسة يتمثل يف 
رسم سياسة عامة لها تحقق من خاللها 
أهدافها الرئيسية ورسم االسرتاتيجيات 
والخطط التنموية املستقبلية بدعم 
ومساندة األوردة الرئيسة التي تغذيها 
ومتدها باملعلومات، لدراسة القرارات 
املناسبة واتخاذها يف التوقيت املناسب 
ووفق املفاهيم املتفق عليها، وهناك 
أسباب لرسم السياسات منها ما هو 
عميل محض، ومنها ما هو مهني، ومنها 
سيايس.

بقلم:
معايل حممد أحمد البواردي 

الفالسي
]وكيل وزارة الدفـاع[
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حتقيق الرؤية املستقـبلية للسيــــــــــــــــــــاسات وفق إسـرتاتيجية تنموية عالية

اإلنجازات التنموية التي رفعت اسم اإلمارات عالياً، ويف 

س��بيل تحقيق الرؤية التي من شأنها أن تحقق االزدهار 

والتنمي��ة ولضامن تحقيق التنمية املس��تدامة، وبفضل 

توجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت اإلنسان محوراً 

لرؤية الحكومة وخططها وسياساتها يف تخصيص املوارد 

وتعريف األولويات.

وملواجه��ة جميع التحدي��ات الداخلي��ة والخارجية 

ولضامن االس��تقرار واألمن العام قام��ت أنظمة الدفاع 

الوطني بتحديث وهيكلة وظائف املؤسسات الدفاعية 

لوضع السياسات للوصول إىل إسرتاتيجية حديثة تنسجم 

مع الرؤية االس��رتاتيجية التنموية للدولة، ومتاش��ياً مع 

طموح قادتنا يف التطور االقتصادي واالجتامعي وتحقيق 

التق��دم العلمي ودعم الس��الم والقضايا اإلنس��انية يف 

الع��امل، وبحلول عام 2016 تك��ون قد وصلت ملا تطمح 

له من قوة دفاعية مدعومة وبناء عس��كري قوي يحمي 

املنجزات واملكتسبات.

قاعدة دفاعية وطنية
إن س��عي القي��ادة إىل بناء قاعدة دفاعي��ة وطنية عىل 

املستوى العسكري، بل عىل جميع املستويات االجتامعية 

واالقتصادية والبرشية تجس��دت يف إنش��اء كلية الدفاع 

الوطن��ي والتي تعمل ع��ىل تطوير الفك��ر والتخطيط 

والدراس��ات االسرتاتيجية واألمنية عىل املستوى الوطني 

واإلقليمي والدويل كونها مؤسسة عسكرية تعنى بتنمية 

الفكر العسكري، وتس��اعد يف تأهيل القادة العسكريني 

وإعدادهم، حيث إن توقيت إنشاء كلية الدفاع الوطني 

يعكس مستوى قراءة قيادتنا الرشيدة الدقيقة ملعطيات 

البيئة االسرتاتيجية وعنارصها املختلفة، سواء من حيث 

األح����������داث أو امل��وارد وغريها م��ن العنارص التي 

تشكل يف مجملها بيئة وأدوات صنع القرار االسرتاتيجي.

وم��ن هنا ومن هذا املنرب أتقدم بالش��كر الجزيل 

إىل مقام س��يدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة القائ��د األعىل للقوات 

املس��لحة “حفظه الله”، وإىل سيدي صاحب السمو 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئي��س مجلس الوزراء حاك��م ديب “رعاه الله”، وإىل 

إخوانهام أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام 

اإلمارات، وإىل سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عهد أبوظب��ي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، وإىل جميع ضباط وضباط 

ص��ف وجنود ومنتس��بي الق��وات املس��لحة الذين 

ال يألون جهداً يف س��بيل الوص��ول إىل أعىل درجات 

التق��دم والتميز يف جميع املج��االت داعياً املوىل أن 

يوفقه��م ويوفقنا ملا ه��و يف صالح دولتن��ا العزيزة 

وقادتنا الكرام •

قدمت دولة اإلمارات 
منوذجًا عامليًا 

يحتذى به يف رؤيتها 
االسرتاتيجية التنموية 

حيث تتصدر دول العامل 
يف وضع االسرتاتيجيات 

الطويلة املدى
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الشاملــة  القـوة  مرتكــزات 
يف دولـة اإلمــارات

وبعد أن كانت دراس��ة هذا املفهوم تركز بشكل أسايس 

عىل القوة العسكرية وتعتربها هي العنرص املحوري يف 

قي��اس قوة أي دول��ة والتعرف عىل توازن��ات القوى يف 

منطقة معينة، أخذت الدراس��ات االس��رتاتيجية تتوسع 

يف تن��اول عنارص ق��وة الدولة بحيث أصبحت تش��مل 

االقتصاد والجغرافيا والسكان وغريها، خاصة بعد القيود 

التي فرضت عىل استخدام القوة العسكرية يف العالقات 

بني الدول س��واء العتب��ارات تتعلق بالنتائ��ج الكارثية 

للح��روب، أو بانتف��اء إمكانية اس��تخدام بع��ض أنواع 

األس��لحة بسبب قدرتها التدمريية الخارقة مثل األسلحة 

النووي��ة، أو بس��بب التكلفة املادي��ة العالية لالحتفاظ 

بتفوق عس��كري كبري لفرتة طويل��ة، إضافة إىل امتالك 

بع��ض قدرات الدولة لقوة ضغط توازي أو تفوق القوة 

العسكرية يف التعامل مع الخارج ويف مقدمتها القدرات 

االقتصادية واإلعالمية والثقافية وهي القدرات التي كان 

لها دور مُهم، وليس��ت للقوة العس��كرية دور يف حسم 

الحرب الباردة ملصلحة الغرب.

تجربة فريدة ومتميزة
ويف إطار التطور املس��تمر الذي لحق ويلحق بنظريات 

دراسة القوة، ظهر مفهوم »القوة الشاملة« للدول�ة، وهو 

 ،»Hard Power« ال يتوق��ف عند ح�د الق�وة الصلب��ة

وإمنا ميتد إىل ما سّم�اه عامل السياس��ة األم�رييك الشهري 

جوزي��ف ن��اي »Joseph Nye« يف بداية التس��عينيات 

 ،»Soft Power« »من القرن امل��ايض »بالقوة الناعم��ة

وتش��مل عنارص القوة غري املادية للدولة والتي حددها 

ناي يف: السياس��ة الخارجية، والثقافة، والقيم السياسية، 

وعرفه�ا بأنها »الق�درة ع��ىل صياغ�ة خ�يارات اآلخرين 

والحصول عىل ما تريد عرب الجاذبية والنموذج بدال ًمن 

القهر واإلك��راه أو الدفع القرسي«. وق��د برر جوزيف 

ناي إضافت��ه »القوة الناعمة« ضمن حس��اب القدرات 

الش��املة للدول�ة بأن العامل يشهد مخاطر وتهديدات ال 

ميكن مواجهتها والتصدي لها اعتامداً عىل عنارص القوة 

املادية وحده�ا ويف مقدمة ه��ذه التهديدات اإلرهاب 

والتط��رف. وإضاف����ة إىل مفهوم��ي »الق��وة الصلبة« 

و»الق��وة الناعم��ة« صك جوزيف ناي مفهوماً آخر هو 

الق��وة الذكي��ة »Smart Power«، وتعني امل��زج الذيك 

بني عنارص الق��وة الخشن��ة أو الصلبة وعنارص الق��وة 

الناعم��ة من أجل تحقيق أه��داف الدولة.

ويف ض����وء ما س��بق فإن دراس����ة عن��ارص الق�وة 

الش��املة ألي دولة أصبح�ت تنرصف بش��كل أس���ايس 

إىل قدراته����ا الصلب��ة والناعم��ة، مع األخذ يف االعتبار 

أمري��ن مهمني، أوله��ام أن مفهوم الق��وة ليس مفهوماً 

جامداً وإمنا هو متطور باستمرار، سواء بسبب التغريات 

الت��ي تطرأ عىل األوزان النس��بية لعنارصه، أو بس��بب 

ظهور عنارص وجوانب جديدة. ومن ثم فإن قوة الدولة 

ليست ثابتة، وإمنا متر بفرتات من املد والجزر. وثانيهام 

أن مثة فرقاً كب��رياً بني مفهومي »القوة« و»القدرة«. فال 

يكف��ي أن متتلك دول��ة ما موارد مادي��ة ومعنوية ثرية 

»القدرة« ليك تتمت��ع بالقوة، وإمنا البد من توافر إرادة 

استخدام هذه املوارد واستثامرها من أجل تعظيم تأثري 

الدولة وقوتها، سواء عىل الساحة اإلقليمية أو العاملية.

مرتكزات القوة الصلبة
تتع��دد ه��ذه املرتكزات بش��كل كبري، ومن ثم س��يتم 

االكتفاء يف هذا الس��ياق بأهمها وأكرثها تأثرياً وثباتاً يف 

الوقت نفسه، ومنها العامل الجغرايف حيث يتميز موقع 

اإلم��ارات الجغرايف بأن��ه موقع اس��رتاتيجي، والقدرات 

االقتصادي��ة: وه��ي أحد أه��م عنارص القوة الش��املة 

لدول��ة اإلمارات العربية املتحدة وأكرثه��ا تأثرياً بالنظر 

إىل التنمية االقتصادية الكبرية التي تش��هدها الدولة يف 

جميع املجاالت والقوة العسكرية، فمن دون الدخول يف 

عسكرية مجال الدراسات العسكرية املتخصصة يف دولة 

اإلمارات، فإنه ميكن اإلش��ارة إىل عدة أمور فيام يتعلق 

مبوقع القوة العسكرية ضمن قدرات الدولة الشاملة.

- أولها: أن القوات املس��لحة اإلماراتية شهدت تطوراً 

كب��رياً من حي��ث الكم والكي��ف عىل مدى الس��نوات 

املاضية، حيث تحرص القيادة الرشيدة عىل توفري أحدث 

تكنولوجيات الدفاع يف العامل لها.

- ثانيها: حرص القوات املسلحة عىل إجراء تدريبات 

ومناورات مشرتكة مع القوات املسلحة للدول الشقيقة 

والصديقة، وهذا يكسبها خربات جديدة باستمرار.

- ثالثها: االهتامم بالتصنيع العسكري وعدم االكتفاء 

باس��ترياد األس��لحة من الخارج، وهن��اك بالفعل تقدم 

ملحوظ يف هذا املجال خالل السنوات املاضية.

- رابعها: االهتامم الكبري بالعنرص البرشي يف القوات 

املس��لحة. ويف ه��ذا الس��ياق تجدر اإلش��ارة إىل قانون 

الخدمة الوطني��ة واالحتياطية الذي صدر مؤخراً والذي 

من شأنه أن يوفر للقوات املسلحة رصيداً احتياطياً كبرياً 

من أبناء الوطن.

- خامس��ها: أن اإلم��ارات ترك��ز يف تطويرها للقوات 

املسلحة عىل س��الح الجو، ولذلك فإنها أصبحت متتلك 

بقلم:
املقدم الركن يوسف جمعة احلداد

]رئيس حترير جملة درع الوطن[

يعد مفهوم القوة من أكرث املفاهيم 
التي حظيت باالهتامم منذ القدم، وهو 
مفهوم مركزي يف مجال علم السياسة، 
حيث تعددت املقاربات النظرية التي تم 
تناوله من خاللها وذلك يف إطار أسايس 
هو البحث عن عنارص قوة الدولة وكيفية 
قياسها مقارنة بالدول األخرى.
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واحداً من أحدث أسلحة الجو يف املنطقة. 

- سادس��ها: يتعل��ق بالعقي��دة الدفاعي��ة للق��وات 

املسلحة اإلماراتية، حيث إنها قوات للدفاع عن الوطن 

ومكتس��باته والوقوف إىل جانب الحق والعدل والسالم 

عىل الساحتني اإلقليمية والدولية. 

وم��ن ه��ذه العوام��ل أيض��اً السياس��ة الداخلية، 

حيث تعد السياس��ة الداخلية م��ن أقوى عنارص القوة 

الش��املة لدولة اإلم��ارات العربية املتح��دة. إذ تتميز 

قي��ادة اإلمارات بأنه��ا صاحبة رؤي��ة واضحة وعميقة 

يف إدارة الح��ارض واملس��تقبل، فض��اًل عن أنه��ا قيادة 

طموحة ولديها إرادة قوي��ة وثقة يف القدرات الوطنية 

ووعي كامل بتطورات ومس��تجدات البيئتني اإلقليمية 

والدولية. وتعيش اإلمارات حالة منوذجية من االستقرار 

االجتامعي والسيايس عىل الرغم من أنها تقع يف منطقة 

مضطرب��ة، وهذا يعود إىل العالقة اإليجابية بني القيادة 

والش��عب وح��ب املواطن��ني لقيادته��م وانفتاح هذه 

القيادة عىل كل أبناء الوطن دون أي قيود أو حجب. 

وهن��اك أيضاً من عنارص ومرتكزات القوة الش��املة 

يف دولة اإلمارات الق��درات التكنولوجية ما يُعّد عنرصاً 

أساس��ياً من عنارص الق��وة الصلبة ألي دول��ة.  وتدرك 

دولة اإلمارات العربية املتح��دة أهمية التكنولوجيا يف 

تجربته��ا التنموية بش��كل عام. وضم��ن رؤيتها ألمنها 

القومي مبفهومه الش��امل بش��كل خاص، ولذلك فإنها 

تتبع سياس��ة قامئ��ة عىل االنفت��اح التام ع��ىل أحدث 

تكنولوجيات العرص يف املجاالت املختلفة، الس��تخدامها 

يف االقتص��اد واألمن والبنية التحتية والخدمات واملجال 

العسكري وغريها.

مرتكزات القوة الناعمة
أما عىل صعيد مرتكزات القوة الناعمة يف دولة اإلمارات 

فتتعدد بش��كل كبري، ويف مقدمة تل��ك املرتكزات تأيت 

السياسة الخارجية اإلماراتية، التي تستند إىل حزمة من 

املبادئ والثوابت من��ذ عهد املغفور له بإذن الله تعاىل 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتقوم 

عىل: الدعوة إىل السالم وحل املشكالت والنزاعات مهام 

كانت ش��دتها بالطرق الس��لمية، والتع��اون والتعاضد 

ال��دويل يف مواجه��ة التحدي��ات املش��رتكة، واالعتدال 

والبع��د عن التطرف أو التش��دد، والدع��وة إىل الحوار 

ب��ني الحض��ارات والثقافات واألديان باعتباره الوس��يلة 

ملواجهة نزعات الص��دام الحضاري التي يتبناها البعض 

ويش��جع عليها، واالح��رتام املتبادل وع��دم التدخل يف 

الش��ؤون الداخلية تحت أي س��بب أو ذريعة، وإعالء 

قيمة املصالح املش��رتكة يف العالقات بني الدول. وتتميز 

ه��ذه املبادئ بالثبات يف سياس��ة اإلم��ارات الخارجية، 

ويلحظ أي متابع للمراحل املختلفة التي مرت بها هذه 

السياسة منذ عام 1971 هذا األمر بوضوح.

هذه السياس��ة الخارجية بثوابتها ومضامينها تضيف 

إىل قوة اإلمارات الش��املة من أك��رث من ناحية. وهناك 

أيضاً القيم الثقافي��ة، وأهمية هذه القيم أنها ميكن أن 

تخلق منوذجاً جاذباً أو منفراً بالنسبة إىل اآلخرين،  وإذا 

نظرن��ا إىل دولة اإلم�ارات العربي���ة املتحدة فإنها متثل 

منوذجاً ثقافياً أهم عنارصه: االنفتاح عىل ثقافات العامل 

املختلفة والتس��امح والتعايش وقبول اآلخر، والوسطية 

واالعت��دال والبع��د ع��ن التعصب أو الغل��و خاصة يف 

املج��ال الديني. والتعاض��د االجتامع��ي، وإعالء قيمة 

األرسة والحي��اة العائلية والعالقات االجتامعية، واحرتام 

املرأة واملساواة بينها وبني الرجل وفتح مجاالت العمل 

أمامه��ا يف كل املجاالت ومن دون أي قيود أو معوقات 

اجتامعية أو قانوني��ة، واالهتامم بالثقافة بكل جوانبها 

وأش��كالها باعتباره��ا عنرصاً أساس��ياً ضم��ن منظومة 

التنمية الشاملة يف الدولة •

تعد السياسة الداخلية 
من أقوى عناصر 

القوة الشاملة لدولة 
اإلمارات العربية 

املتحدة

تتميز قيادة اإلمارات 
بأنها صاحبة رؤية 
واضحة وعميقة 

يف إدارة احلاضر 
واملستقبل
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التخطيط اإلسرتاتيجي لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة 

من التنظري إىل التطبيق

بقلم: العقيد ركن بحري 
طيار حممد حمد خليفة 
الكعبي

إن التخطيط اإلسرتاتيجي له أهمية بالغة يف عامل اإلدارة والقيادة اليوم، 

فهو الطريق ملعرفة أفضل طرق العمل للوصول إىل األهداف واملصالح 

الوطنية مبا يتناسب مع املوارد واإلمكانات املتوفرة، مع دراسة البيئة 

اإلسرتاتيجية السائدة املحلية واإلقليمية والدولية واملتغريات، وتحليل 

كل ما يدور يف هذه البيئة التي تعمل عليها اإلسرتاتيجية، وهي هدف 

التخطيط اإلسرتاتيجي.
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متتن هنا أخذت القيتتادة عىل عاتقها تحقيق اإلستتراتيجية 

لدولة اإلمتتارات بكافة مكوناتها، وعتتىل رأس هذه القيادة 

صاحب الستتمو الشتتيخ خليفة بتتن زايد آل نهيتتان رئيس 

الدولة »حفظه الله« وتطبيق املفهوم اإلسراتيجي التنفيذي 

لتحقيق املطالب واملصالح والغايات الوطنية التي تسعى لها 

هذه القيادة الحكيمة ضمن مفاهيم التخطيط اإلسراتيجي 

املمنهج والشامل، حيث شكل اإلنسان محور االهتامم األول 

واملطلب الحيوي للقيادة ليكون الشتتعب اإلمارايت من أكرث 

شتتعوب العامل أمناً ورفاهاً، وتعايشتتت القيادة مع الشعب 

فكانتتوا وال زالوا األكرث قرباً لطموحتتات وأحالم واحتياجات 

املكون البرشي عىل أرض اإلمارات العربية املتحدة.

وللداللة عتتىل هذا االهتامم عندما نقتترأ رؤية اإلمارات 

2021 والتتتي تحتوي عىل أربعة بنود رئيستتة كان االهتامم 

بالعنتتر البرشي هو املحور األستتاس، حيتتث تطمح دولة 

اإلمتتارات من خالل هذه الرؤيتتة إىل تكون من أفضل دول 

العتتامل بحلول عام 2021 الذي ستتيكمل فيه اتحاد اإلمارات 

الستتبع عامه الخمستتن، وستتتحتفل فيه الدولتتة باليوبيل 

الذهبي، فتتكان الوطن واإلنستتان بأمنه واستتتقراره ورغد 

عيشتته هو الرؤيتتة، فوظفت جميع وستتائل القوة الوطنية 

الدبلوماستتية واملعلوماتيتتة والعستتكرية واالقتصاديتتة إىل 

تحقيق هذه الرؤية العظيمة، فمن ينظر إىل العراق النازف 

وبلدان ما يستتمى الربيتتع العريب بدءاً متتن تونس التي مل 

تعتترف معنى االستتتقرار بعتتد، إىل أرض الكنانتتة التي لوال 

تدختتل العنايتتة اإللهية وبعض حكامء العتترب ملا زال ذلك 

الورم الخبيتتث ينترش يف أعضائها حتى يستتتفحل، ثم غرباً 

إىل ليبيتتا حيتتث االنحالل األمني وفشتتل الدولة، وصوالً إىل 

ستتوريا البلد الذي مير مبرحلة مخاض ووالدة عسرية، يدرك 

كيف استتتطاعت دولة اإلمارات العربية املتحدة أن تتصدر 

قامئتتة الدول األكرث أمناً واألستتعد شتتعباً، وهتتذا ال يأيت من 

فتتراغ وأحالم ليل، وإمنا من ستتهر القيادة وتكاتف وتصميم 

الشتتعب، وهذه هي الحقيقة التي تجرنا إىل سؤال يف غاية 

األهمية: كيف استتتطاعت دولة اإلمارات اعتالء قامئة أسعد 

شتتعوب األرض؟ إنه املفهتتوم اإلستتراتيجي إلدارة مكونات 

الدولة للوصول إىل الغايات الوطنية.

الغاية الوطنية
الغايتتة الوطنية تتتأيت يف رأس هتترم اإلستتراتيجية الوطنية 

الشتتاملة National Strategy، وهتتي كتتام عرفتهتتا بعض 

الكتتتب »رغبة الشتتعب يف تنظيم أموره الحياتية حستتب 

معتقداتتته، وتعترب الدولة وستتيلة لتلبية هتتذه الرغبات«، 

املقصود باملعتقدات هنا هو ما يعتقد اإلنسان بأنه صواب، 

أما الرغبات فهي حتامً ستختلف من إنسان إىل آخر، يعتمد 

ذلك كثرياً عىل املستتتوى الثقايف واالجتامعتتي واالقتصادي 

ونتتوع الطبقة والفئتتة العمرية التي ميثلها ذلك اإلنستتان، 

هتتذه الرغبات يجب أن تصل إىل الحكومة أو الدولة بغض 

النظر عن إمكانية تحقيقها من عدمه، إن سياسة الحكومة 

يف دولة اإلمارات متمثلة يف قيادتها الرشتتيدة ألغت جميع 

الحواجتتز بينهتتا وبن الشتتعب، وهي من تبادر باستتتمرار 

ملتابعتتة أحتتوال الشتتعب لإلطالع عتتىل رغباتهتتم، وتفقد 

أحوالهتتم يف مناطقهم املختلفة. ناهيك عتتن دور املجلس 

الوطني االتحادي، والذي يعترب حلقة الوصل بن الشتتعب 

والحكومة يف تحقيق مصالح الدولتتة العليا والتي متحورت 

حول الوطن واإلنسان والتاريخ.

ستتيكون مخطئاً من يربط مفهوم الستتعادة يف اإلمارات 

بدخل الفرد السنوي، وما يتمتع به اإلنسان يف دولة اإلمارات 

من مزايا عديدة ال تتوفر يف معظم دول العامل نظراً للرثوات 

النفطية فقط،  ولكن يف الواقع إن أحد األستتباب الرئيستتة 

يف رس هذه الستتعادة هو ذلك الشتتعور باألمن والطأمنينة 

واالستتتقرار، ليس داخل أعتتامق املواطنن فقط بل يتجاوز 

ذلك بكثري ليشتتمل أغلب من يقطن عىل أرض هذه الدولة 

التي تعترب واحة أمن وأمان.

فنظرية الثالتتوث الذي تطرق لها املؤرخ البالرويس كارل 

فتتون كالوزفيتز يف كتابه الشتتهري »عن الحرب« وهو أضالع 

املثلتتث املتمثل يف »الحكومة، الشتتعب، الجيش« لتحقيق 

النر يجب أن تكون هذه األضالع الثالثة متوازنة ومرابطة، 

ولو ربطنا هذه النظرية باإلسراتيجية الوطنية التي تنتهجها 

دولة اإلمارات، الكتشفنا بأن املسافة بن الحكومة والشعب 

تتتكاد تكون معدومتتة، أي أنه ال يوجد فتتراغ بن الحكومة 

والشتتعب، ولو قارنا هذا الواقع باألحتتداث التي تجري يف 

بعض دول الربيع العريب ألدركنا معنى الفجوة بن الحكومة 

والشعب والتي أدت إىل انهيار الدول وفشلها •

استطاعت دولة 
اإلمارات العربية 

املتحدة أن تتصدر 
قائمة الدول األكرث 

أمنًا واألسعد 
شعبًا
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يرتبع الخداع العسكري والقدرة 

عىل التخفي عىل رأس قامئة 

املبادئ التسعة للحروب الحديثة 

التي طورها الجرنال األملاين 

كارل فون كالوزفيتز الذي يعد 

أهم مفكر عسكري يف التاريخ 

الحديث.

ويف الحقيقة فإن الخداع العسكري 

والتمويه قديم قدم الحروب 

ذاتها، وعىل مدار التاريخ كان 

االهتامم األول لقادة الجيوش 

العسكرية هو حرمان العدو من 

القدرة عىل رصد التحصينات 

واملواقع واملعدات والتشكيالت 

العسكرية.

ويف العادة فإن عملية الخداع 

والتمويه كانت تتم بوسائل بدائية 

مثل األصباغ وأوراق األشجار 

والنباتات واستخدام النامذج املقلدة 

واألزياء العسكرية التي تشبه يف 

لونها لون الرتبة يف ساحات القتال.

إعداد:
جورج فهيم

ويف الحقيق��ة فإن التط��ور التكنولوج��ي والعلمي الهائل 

الذي شهده العامل منذ الحرب العاملية الثانية، مل يغري فقط 

من الوسائل املتاحة أمام الجيوش للقيام بعمليات التمويه 

والخداع العس��كري، وإع��ادة تعريف معن��ى التمويه و 

الخداع العس��كري، وإمنا زاد أيضاً من أهمية الدور الذي 

تلعبه عمليات التمويه والخداع يف تحقيق النرص.

خيال أم حقيقة
تجسد أفالم الخيال العلمي ولع اإلنسان عىل مدار التاريخ 

بابتكار أشياء تجعله غري مريئ وغري منظور، ولكن يبدو أن 

أف��الم الخيال العلمي حفزت الجامع��ات ومراكز األبحاث 

العلمية ورشكات التصنيع العسكري عىل تكثيف جهودها 

من أجل التوصل إىل ابتكار يحقق اإلخفاء الكامل وهو ما 

 Cloaking Technology يعرف باسم تكنولوجيا اإلخفاء

.Stealth Technology أو تكنولوجيا الشبح

وتع��د جامع��ة ديوك وتكس��اس من أب��رز الجامعات 

األمريكي��ة التي تق��ود جهود  تطوي��ر تكنولوجيا اإلخفاء 

بتمويل م��ن وزارة الدفاع األمريكي��ة. وقد بدأت بالفعل 

العدي��د م��ن رشكات التصنيع العس��كري مث��ل BAE و

Hyperstealth الكندي��ة يف تصني��ع تقنيات إخفاء ميكن 

استخدامها يف املجال العسكري.

ويف الحقيق��ة فإن جه��ود البح��ث والتطوير يف مجال 

تكنولوجي��ا اإلخف��اء مل تعد ق��ارصة فقط ع��ىل الواليات 

املتحدة وحلفائها الغربيني، وإمنا دخلت الصني أيضاً سباق 

التخف��ي من خالل تش��كيل 40 فريقاً من العلامء يف كافة 

التخصصات يعملون مبيزانية متويل مفتوحة من الحكومة 

الصيني��ة لتطوير تقنيات التخفي التي يعتربها املخططون 

العسكريون أبرز عنارص حسم الرصاع بني القوى العظمى 

يف حروب املستقبل.

رساب الصحراء
وم��ن املؤك��د أن الطبيع��ة وبصفة خاص��ة الصحراء هي 

صاحبة ب��راءة االخ��راع الحقيقية لتقني��ات التخفي من 

خ��الل م��ا يعرف باس��م ظاه��رة الرساب، وه��ي ظاهرة 

تحدث  نتيجة التباين يف درجة الحرارة بني رمال الصحراء 

وطبق��ات الهواء الت��ي تعلوها، ونتيجة لذلك فإن أش��عة 

الضوء ب��دالً من أن متر عرب طبقات الهواء وتصل إىل رمال 

الصحراء وترتد عن سطحها يف خط مستقيم، فإنها تنحرف 

تكنولوجيا اخلداع البصري حتسم معارك املستقبل
التالعب بالضوء إلخفاء الطائرات واملدرعات والسفن واجلنود

طائرات F 35 تستفيد من تقنيات االٕخفاء



وتنعكس من أس��فل إىل أعىل باتجاه عيون الناظرين مام 

يؤدي إىل تكوين صورة للس��امء الزرقاء عىل األرض يظنها 

الناظرون بحريات ماء صافية.

ومنذ نهاية الستينات يسعى العلامء إىل تقليد الطبيعة 

من خالل التحكم يف مس��ار الضوء، ولكن كل الجهود التي 

بذلت يف املايض باءت بالفش��ل ألن املواد املس��تخدمة يف 

تحقيق االنحراف الض��ويئ مل تكن قد تطورت بعد بالقدر 

الكايف لتحقيق هذا الهدف.

ويقول الدكتور ديفيد ستيف الذي يقود فريق البحث 

يف جامعة ديوك لتطوير جهاز للتخفي أن تقنيات اإلخفاء 

الت��ي يتم تطويرها يف أماكن مختلفة من العامل تس��تخدم 

وسائل متعددة من بينها املرايا والكامريات وخلق موجات 

كهرومغناطيسية...إلخ، ولكن جميع هذه الوسائل تشرك 

يف يشء واحد وهو أنها تس��عى إىل ثني األش��عة الضوئية 

بحيث ال تس��ري يف طريق مس��تقيم وتس��قط عىل سطح 

الجسم املريئ وترتد منه إىل عني الرايئ.

وبعبارة أدق فإن هذه الوس��ائل تعمل عىل نقل الضوء 

من س��طح الجس��م وإعادة تجميعه يف الخلفية بحيث ال 

يتكون للجسم ظل وال تنعكس األشعة منه.

التالعب بالضوء
يقول الربوفيس��ور ديفي��د أن تكنولوجيا اإلخفاء ليس��ت 

قادرة فقط عىل إخفاء الطائرات والس��فن واملدرعات عن 

شاش��ات الرادار، وإمنا قادرة أيض��اً عىل إخفائها عن العني 

البرشي��ة بنف��س الطريقة الت��ي تحدث يف أف��الم الخيال 

العلمي.

ويوضح الربوفيسور ديفيد أن تحقيق االنكسار الضويئ 

الح��راري Photo Thermal Deflection يتوق��ف ع��ىل 

الطريقة التي تتفاعل بها املوجات الضوئية عىل األس��طح، 

وبالت��ايل فإن كل نوع من املواد له معامل انكس��ار ضويئ 

يختلف عن غريه من املواد.

وحت��ى تت��م عملية اإلخف��اء ال بد أن يك��ون الركيب 

الجزيئ للمواد املس��تخدمة يف تحقيق االنكسار أصغر من 

الطول املوجي للضوء والذي يقل عن نصف ميكرومير.

ويش��ري الربوفيس��ور ديفيد إىل أن معامل االنكسار ال 

يتحدد فقط  بالخواص الكيميائية للمواد املس��تخدمة يف 

تحقيق االنكس��ار، وإمنا تتحدد أيض��اً بالركيب الفيزيايئ 

للجزيئات املكونة لها.

ومل يكن من املمك��ن بطبيعة الحال التالعب بالركيب 

الجزيئي للم��واد قبل أن تتطور تقني��ة النانو تكنولوجي 

Nanotechnology والت��ي أتاح��ت التالع��ب بالركيب 

الجزيئ��ي للمواد إلنتاج خواص مل تكن موجودة بها أصالً، 

.Metamaterials وهذه املواد يطلق عليها اسم

ثغرات
بالرغم من التقدم الكبري الذي حققته تقنيات اإلخفاء، إال 

أن هناك العديد م��ن العقبات التي تعرض طريقها، 

وخصوصاً يف مجال التطبيقات العس��كرية، وعىل 

سبيل املثال بعض وسائل تحقيق االنكسار 

الضويئ  مثل املرايا العاكس��ة ال تصلح 

لالستخدام يف ساحات القتال.

وباإلضاف��ة إىل م��ا س��بق فإن 

التقنيات املستخدمة يف اإلخفاء 

غ��ري ناجحة بالق��در ذاته مع 

والرص��د  الكش��ف  أجه��زة 

الح��راري، باإلضافة إىل ذلك 

ف��إن درج��ة اإلخف��اء تتغري 

وبعبارة  النظر،  زاوية  حسب 

أدق تكون هناك زاوية يكون 

اإلخف��اء فيه��ا أك��رب م��ا ميكن 

وزاوية مقابلة يكون فيها اإلخفاء 

أقل ما ميكن. 

وال ميكن بطبيع��ة الحال أن نحدد 

للع��دو يف س��احات القت��ال الزاوية التي 

يراقب تحركاتن��ا منها. وأخرياً وليس آخراً فإن اس��تخدام 

املوج��ات الكهرومغناطيس��ية محص��ور يف طيف ترددي 

محدود.

ورغ��م االنتقادات الت��ي توجه لتقني��ات اإلخفاء، إال 

 Hyperstealth أن وارن كارنر الرئيس التنفي��ذي لرشكة

الكندي��ة يقول أن رشكته وقعت اتفاق��اً مع وزارة الدفاع 

األمريكي��ة م��ن أجل تطوي��ر تطبيقات مختلف��ة لتقنية 

اإلخف��اء مع الركي��ز يف املرحل��ة األوىل ع��ىل تطبيقات 

العمليات الخاصة والكوماندوز.

ويش��ري كارنر إىل أن التقنية ميكن أن تستخدم إلخفاء 

املدرعات والطائرات والس��فن والغواصات بصورة كاملة 

حتى عن أقامر التجسس الصناعية.

ويقول الخرباء العسكريون أن تطوير وانتشار تقنيات 

التخفي س��يفيد تعريف حروب املستقبل ألنها متنح ميزة 

تنافس��ية للقوات املحارب��ة يف مواجهة العدو الذي يحرم 

م��ن القدرة عىل جمع االس��تخبارات وبالت��ايل يضطر إىل 

تخصي��ص عدد أكرب من الجنود واملع��دات للقيام باملهام 

االستخباراتية عىل حساب املهام القتالية.

كام أن حرمانه من  املعلومات االس��تخباراتية يحد من 

ق��درة قيادات جيش الع��دو عىل اتخاذ الق��رار الصحيح 

اس��تناداً إىل معلوم��ات فورية ميداني��ة، وبالتايل تقليص 

الوقت املتاح إمامهم لتطوير تكتيكات بديلة.

 كام أن اس��تخدام تقني��ات اإلخفاء يعن��ي بالرضورة 

تقلي��ص حجم عدد القت��ىل والجرحى وحجم الخس��ائر 

املادية وزمن الحرب وتكلفتها السياسية.

وأخرياً وليس آخراً فإن استخدام تقنيات اإلخفاء يعني 

أن الع��دو أصبح م��ن الناحية الفعلية يعي��ش يف الظالم 

ويقاتل ش��بحاً يعرف أنه موجود ولكن ال يستطيع رؤيته، 

وه��ذا األثر النفيس يدم��ر معنوياته ويجعله يائس��اً من 

تحقيق الن��رص وأقرب إىل 

االستسالم •

االنكسار الضويئ ثورة هائلة يف عامل الفيزياء
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F-35 ترسم آفاق املستقبل
مقاتلة متطورة متعددة املهام من اجليل اخلامس

يجمع الفصل األخري يف تاريخ 
 Lockheed Martin بناء
ألروع طائرة عسكرية يف العامل 
- F-35 Lightning II - بني 
التسلل والرشاقة والفتك يف 
القتال، كام ميثل قدرات الجيل 
الخامس.
 F-35 Lightning تعترب طائرة
II مقاتلة متطورة متعددة 
األدوار، تزود القوات العسكرية 
يف جميع أنحاء العامل بقدرات 
ال مثيل لها، حيث تضمن 
تقنيات فائقة، وترفع مستوى 
األمن الدويل من خالل السامح 
بعمليات أكرث تكامالً للتحالف. 

إعداد: يل يادف
نسخ مختلفة

إن جميع النس��خ – طائرات اإلق��الع والهبوط التقليدي 

CTOL، وطائرات اإلقالع من مس��افات قصرية والهبوط 

العم��ودي STOVL والطائ��رات املعدلة ألجل حامالت 

الطائرات CV – تطري حالياً وس��وف تس��تمر يف الطريان 

ملدة 40 عاماً قادمة أو أكرث. ومع كل ساعة طريان ومعلم 

رئي��يس - مبا يف ذل��ك الرحالت الجوي��ة األوىل، والهبوط 

العم��ودي، والرح��الت برسعات تفوق رسع��ة الصوت - 

يتع��رف الطي��ارون واملرشفون واملهندس��ون عىل املزيد 

 F-35 ومتث��ل طائرة .F-35 Lightning II ع��ن طائ��رة

Lightning II الجيل الخامس من طائرة الشبح املقاتلة 

املتع��ددة املهام التي تراوح من الدف��اع عن الوطن إىل 

تعزيز السيطرة عىل األجواء.

تس��هم خاصية الش��بح املتطورة املتكاملة األدوار يف 

متك��ني الطائ��رة F-35 من الحد بش��كل كب��ري من قدرة 

األنظم��ة الدفاعية أو الطائرات املعادية عىل اكتش��افها 

أو االش��تباك معه��ا؛ ذل��ك أن ش��كل F-35، وهوائياتها 

املدمجة، وتناسق حوافها، واألس��لحة الداخلية والوقود، 

والطالء الخاص، كل ذلك يساهم يف قدراتها الشبحية عىل 

.VLO التخفي

نظام دعم مدمج ومتكامل
تتمي��ز الطائ��رة F-35 بإقام��ة مس��تويات جديدة من 

االستعداد العمليايت من خالل نظام دعم مدمج ومتكامل 

وبيئ��ة لوجس��تية قامئة ع��ىل األداء. وتش��رك الطائرات 

بأجزاء مشركة، ومعدات دعم، وبيانات فنية، مام يؤدي 

إىل مزيد من املوثوقية ووف��ورات الحجم ومينح خاصية 

التكاليف املعقولة عىل املدى الطويل. وقد تم استرشاف 

االحتياج��ات من قطع الغيار وت��م تأمني رسعة الحصول 

عليها عرب سلسلة التوريد العاملية، األمر الذي ضمن أعىل 

معدالت لعدد الطلع��ات الجوية والحفاظ عىل جاهزية 

الطائرات لتنفيذ املهام.

الفريق التقني
 Lockheed Martin Aeronautics رشك��ة  تق��وم 

Company بتصميم وتصنيع خرية الطائرات العس��كرية 

يف العامل. ويس��هم الفري��ق الفني املتمي��ز يف الرشكة يف 

.F-35 تعزيز االبتكار يف برنامج

تق��دم رشك��ة Northrop Grumman دعامً قوياً يف 

الدع��م، والنمذجة، واملح��اكاة والتخطي��ط للمهام. أما 

رشكة BAE Systems فهي مس��ؤولة عن أنظمة الوقود، 

ونج��اة الطاقم، وحف��ظ الحي��اة، والتش��خيص، وإدارة 

الصحة، ودع��م التكامل عىل منت طائرة النقل الربيطانية 

.F-35 املستقبلية

أم��ا رشك��ة Pratt & Whitney فتت��وىل صنع محرك 

F135، ال��ذي يعت��رب هيكلياً ووظيفياً قاب��اًل للتبادل عرب 

نسخ F-35 الثالث جميعاً.

الكرتونيات الطريان وأجهزة االستشعار
تس��هم إلكرونيات الطريان املتقدمة يف متكني الطيار من 

الوصول يف الوقت الحقيقي إىل املعلومات الفضائية، مع 

تغطية كروية النطاق، وقدرة ال مثيل لها عىل الس��يطرة 

عىل البيئة التكتيكية.

إن إلكروني��ات ط��ريان الجيل املقبل ودم��ج أجهزة 

االستش��عار تعطي الطيار الوص��ول يف الوقت الحقيقي 

إىل املعلوم��ات عن مي��دان املعركة، وق��درة ال مثيل لها 

عىل الس��يطرة عىل البيئة التكتيكية. ويسهم هذا الوعي 

الظ��ريف الذي ال يضاهى، إىل جان��ب خفة حركة الطائرة 

الهائلة وتس��ارعها وقدرتها عىل التس��لل، يف منحها ميزة 

تكتيكية عىل كل الطائرات املعادية.

تسهم القدرات الشبكية املدمجة عىل الفور يف تبادل 

املعلوم��ات التي ت��م جمعها من قبل أجهزة استش��عار 

الطائرة F-35. وميكن تبادل البيانات التي تجمعها أجهزة 

استش��عار F-35 مع القادة يف البح��ر أو يف الجو أو عىل 

األرض، وتقديم فكرة لحظية، عالية الدقة عن العمليات 

الجارية.

س��يكون لدى طائرة F-35 مجموع��ة اتصاالت أقوى 

من أي طائرة مقاتلة تم صنعها حتى اآلن، كام س��تكون 

أول طائرة مقاتلة متتلك قدرات االتصاالت الفضائية التي 

تدم��ج اتصاالت تتجاوز خط البرص يف جميع مس��تويات 

املهام املكلفة بأدائها.

AESA رادار
 Active Electronically Scanned تم تصميم ال��رادار

Array: AESA لتمك��ني طي��اري F-35  من االش��تباك 

بش��كل فعال م��ع األهداف الجوية والربي��ة ذات املدى 

البعيد، م��ع توفري الوعي الظريف املتمي��ز لتعزيز القدرة 

ع��ىل البقاء عىل قيد الحياة. وس��وف تس��هم تكنولوجيا 

الحالة الصلبة يف رادار AESA وإزالة األجزاء امليكانيكية 

املتحرك��ة يف متكني الرادار من التف��وق كثرياً عىل املعايري 

الحالية ملوثوقية النظم.

نظام فتحة التوزيع
 Distributed Aperture يعت��رب نظام فتح��ة التوزي��ع

System: DAS يف الطائ��رة F-35، م��ن صن��ع رشك��ة 

Northrop Grumman، نظ��ام الوعي الظريف الكروي 



73 |  سبتمرب 2014 |  العدد 512  |

F-35 ترسم آفاق املستقبل
مقاتلة متطورة متعددة املهام من اجليل اخلامس



74

تقنيات

|  العدد 512  |  سبتمرب 2014  |

واس��تهداف املعلومات والتحذيرات، عىل قناع الخوذة، 

وليس عىل شاشة عرض تقليدية.

يرس��ل نظام DAS يف طائ��رة F-35 الصور يف الوقت 

الحقيقي إىل الخوذة من س��ت كامريات تعمل باألش��عة 

تح��ت الحم��راء مثبت��ة يف أرج��اء الطائرة، م��ام يتيح 

للطياري��ن إمكانية »الرؤية من خ��الل« الطائرة. وميكن 

للطيارين، من خالل اس��تخدام ه��ذه التكنولوجيا، رؤية 

البيئ��ة املحيطة بهم بأكملها. كام توفر الخوذة للطيارين 

أيض��اً إمكاني��ة الرؤي��ة الليلية من خالل اس��تخدام آلة 

تصوير مدمجة.

CNI نظام
 CNI يعترب نظام االتص��االت واملالحة وتحدي��د الهوية

نظام إلكروني��ات الطريان املتكاملة األك��رث تطوراً الذي 

 CNI تم تصميم��ه عىل اإلطالق. وقد ت��م تطوير نظام

املدم��ج من قبل رشك��ة Northrop Grumman، وهو 

ي��زود طي��اري F-35 بالق��درة ع��ىل أداء أك��رث من 27 

وظيفة من وظائ��ف إلكرونيات الط��ريان. ويتيح نظام 

CNI – م��ن خالل اس��تخدامه التكنولوجيا الالس��لكية 

املعرف��ة بالربمجي��ات، إمكانية التش��غيل املتزامن ملهام 

حيوي��ة متعددة، مثل متييز الصديق من العدو، واملالحة 

الدقيق��ة، ومختلف االتصاالت الصوتي��ة والبياناتية، مع 

تحقيق خفض كبري يف متطلبات الحجم والوزن والقوة.

الرشاكات العاملية
تعت��رب ال��رشاكات العاملية واالبتكار التكنولوجي أس��س 

برنام��ج F-35 الذي يبن��ي عىل الق��درات املوجودة يف 

صناعة الطريان، ويش��مل رغبات االس��راتيجية الوطنية، 

ويقدم منواً مس��تدمياً يف مج��ال التكنولوجي��ا، والتنمية 

والتوظي��ف والربحية. وتؤدي هذه ال��رشاكات إىل نقل 

التكنولوجيا وإىل ابتكار وإبداع غري مسبوقني.

والطائرة هي اآلن قيد اإلنت��اج، بالتعاون مع رشكات 

يف جمي��ع أنحاء العامل، تقوم بصن��ع املكونات ومعدات 

الدعم، وصدور طائرات دولية عن خط اإلنتاج، واختيار 

عم��الء املبيع��ات العس��كريني األجانب الج��دد طائرة 

F-35 لقواتهم املس��لحة. وقد تم إحي��اء الرؤية العاملية 

 F-35 م��ن خالل صنع Joint Strike Fighter لربنام��ج

 .Lightning II

الدول التس��ع الرشيكة يف طائرة F-35 هي أس��راليا 

وكن��دا والدمن��ارك وإيطالي��ا وهولندا والرنوي��ج وتركيا 

واململكة املتحدة والواليات املتح��دة األمريكية. ويقوم 

امل��وردون يف جمي��ع البلدان املش��اركة بإنت��اج جميع 

مكونات طائرات F-35، وليس لطائرات بلدهم فحسب. 

تش��كل البلدان املشاركة يف برنامج F-35 إلنتاج أكرث من 

3,100 طائ��رة س��يتم بناؤها لغاية ع��ام 2039. ويعتقد 

املحللون أن طائرة F-35 ستس��اهم بأكرث من 380 مليار 

دوالر يف االقتصاد العاملي عىل مدى عمر الربنامج  •

360 درجة الوحيد؛ حيث يرسل نظام DAS صوراً عالية 

الدق��ة يف الوق��ت الحقيقي إىل خوذة الطيار من س��ت 

كامريات تعمل باألش��عة تحت الحم��راء مثبتة يف أرجاء 

الطائرة، تس��مح للطيارين برؤي��ة البيئة املحيطة بهم - 

ليالً أو نهاراً - دون فق��دان للجودة أو الوضوح. ويتميز 

نظام DAS بالقدرة عىل كشف الطائرات املقربة من أي 

زاوية وتعقبها، مام يقلل بدرجة كبرية احتامالت حوادث 

االصطدام يف الجو ويلغي عملياً حدوث مفاجآت.

تم دمج نظام DAS متاماً مع أجهزة استش��عار أخرى 

 F-35 داخ��ل الطائرة، بحيث إن اكتش��ف رادار الطائرة

ش��يئاً الفتاً لالهتامم، يت��وىل برنام��ج DAS تحليله عن 

كث��ب، وجعل الطيار عىل بينة من التهديدات املحتملة. 

وعندم��ا تكون هن��اك تهديدات متعددة، ف��إن بإمكان 

نظ��ام DAS تحديد أهم األه��داف والتوصية بالرتيب 

ال��ذي ينبغي اتباعه للتعامل مع كل تهديد. ويوفر نظام 

DAS ما ييل:

• كشف وتتبع الصواريخ.

• الكشف عن نقطة اإلطالق.

• نظام البحث والتتبع IRST للوعي الظريف والتحذير.

• املساندة باألسلحة.

• املالحة النهارية / الليلية. 

• القدرة عىل مكافحة الحرائق.

• دق��ة التتب��ع الدقة لطي��اري الجن��اح / الطائرات 

الصديقة للمناورات التكتيكية.

EOTS نظام التتبع والتوجيه
 Electro-Optical Targeting System يعت��رب نظ��ام

للتتبع والتوجيه الخاص بطائرة F-35 نظام االستش��عار 

األول والوحي��د يف العامل الذي يجم��ع بني فاعلية الرؤية 

األمامية باألش��عة تحت الحمراء FLIR والبحث والتتبع 

باألش��عة تحت الحم��راء IRST. ويس��هم النظام العايل 

األداء، الخفي��ف ال��وزن، واملتعدد الوظائ��ف يف تعزيز 

املواصفات الفنية
• الطول: 51.4 قدم /15.7 م

• االرتفاع: 14.4 قدم /4.38 م 

• باع الجناح: 35 قدم /10.7 م 

• مساحة الجناح: 460 قدم مربع /42.7 مر 

مربع 

• سعة الوقود الداخلية: 18200 رطل

• حمولة األس��لحة: 18000 رط��ل/ 8,160 

كجم 

• حمولة األسلحة الداخلية القياسية: مدفع 

25 م��م GAU-22 / A، صاروخان جو-جو 

AIM-120C، قنبلتان موجهتان 2,000 رطل 

GBU-31 JDAM

• الرسعة: )حمولة أسلحة داخلية كامل����ة( 

م������اخ- 1.6 )~ 1،200 ميالً يف الساعة(

الوع��ي الظ��ريف لطي��اري F-35، ك��ام يضم��ن قدرات 

االستهداف الدقيق جو-جو، وجو-أرض.

الشاشة املثبتة عىل الخوذة
 F-35 توفر أنظمة الشاش��ة املثبتة عىل الخ��وذة لطائرة

للطياري��ن قدرة غري مس��بوقة يف الوع��ي الظريف؛ حيث 

يتم إسقاط جميع املعلومات التي يحتاج إليها الطيارون 

إلمتام مهامه��م – الرسعة الجوية، واالتج��اه، واالرتفاع، 

توفر أنظمة الشاشة املثبتة عىل الخوذة لطائرة F-35 للطيارين قدرة غري مسبوقة يف الوعي الظريف
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هذا ما يحدث عادة!!
يقولون كلام كرب اإلنس��ان قل اعتداده برأيه، ال يعني ذلك قلة ثقة يف النفس، ولكن يعني اتس��اع 
املعرفة بسبب السن وتراكم الخربة، ويعني أيضاً أن ذلك الحامس والتعصب وفوران الدم والجسد 
قد هدأ وكاد يتالىش وما عاد لدى هذا اإلنس��ان - الذي تجاوز عواصف الش��باب - تلك الهمة أو 
الرغب��ة يف الغض��ب والرصاخ والنقاش ومعارك الرأي والرأي اآلخر، يصري اإلنس��ان أكرث حكمة حني 
يعرف بوضوح تام، أنه ما عاد يف العمر متسع لكل ذلك الغضب وتلك الخالفات، وأن األوىل به أن 
مييض األيام فيام هو أجدى وأكرث فائدة ومتعة، إن هذا األجدى يصري نسبياً، فام كان قضية القضايا 
يف مقتبل العمر يصري باهتاً، وال يكاد يذكر حني تتباعد الخطى، ويصري بينك وبني تلك األيام أحداث 

وأمور ما كنت تعرفها أو تظن أنك ستعرفها يوماً!.
يقول��ون أيضاً إنه كلام تبرص اإلنس��ان أكرث وس��افر أكرث وعرف أكرث، فق��د متعة الفرح بحصول 
األش��ياء، فحني تطأ قدماك ألول مرة مدينة جميلة حلم��ت بها بعد أن رأيتها يف الصور واملجالت، 
وحني تعش��ق امرأة س��احرة تتبعت مالمحها يف قصائد نزار قباين، وحني تحقق أول أحالمك وحني، 

وحني.
تعلم أنك تعيش بهجة املصادفة واالكتش��اف األول، لكنك يف املرة الثانية ال تجد املتعة نفس��ها، 
فيظ��ل طع��م ذلك الحدث حاراً يف قلبك، تس��تعيده يف مخيلتك ويف أحالم يقظت��ك، لكنك أبداً ال 
تس��تطيع أن تكرره، الزمن الجميل واللحظات الس��عيدة والضحكات التي ترن يف قاع القلب، إذا 
ذهبت ال تعود وال تتكرر، وحتى إن حاولت أن تستنسخها، فإن شيئاً ناقصاً يخدش صفاء اللحظة 

وال ميكن العثور عىل ماهيته مهام حاولنا!.
الزمن الجميل إذا ذهب صعب اس��تعادته بالطريقة نفس��ها، ألننا نحن الذين عشنا ذلك الزمن 
البهيج مل نعد نحن، لس��نا يف العمر نفس��ه، وال نعيش الظروف نفس��ها رمب��ا، ال تعود صحتنا كام 
كانت، وال خفة أرواحنا، نتقدم يف العمر فتثقل أرواحنا باآلالم واألحزان والتجارب، التجربة عبء، 
واملعرف��ة ع��بء، وكل ما مير بنا يرتك أثراً كالوش��م أو اليك يف داخلنا، واألده��ى حني يربونا أهلنا 
ع��ىل ثقافة كبت املش��اعر وردات الفعل، وألنك كبري عليك أن ال تضح��ك وأن ال تعرب عن بهجتك 
مب��ا يخدش وقارك، وعلي��ك أن تكون رزيناً دامئاً ورصيناً أبداً، ما يثقل قلبك أكرث ويباعد بينك وبني 

نعمة البهجة!.
إن العريب عادة ينتمي لثقاف��ة صارمة، ويخضع لرتبية متزمتة، متازج الدين بالعادات واألعراف 
والخراف��ات، كان��ت املرأة الكبرية الت��ي متيش أمامي يف تل��ك الحديقة، تقوم ببع��ض التمرينات 
الرياضية، فإذا مبجموعة من النس��اء يصحن بها ناصحات بأن هذه الحركات تيسء لعمرها، وعليها 
أن تقوم بها يف البيت بعيداً عن األعني، مع أنها كانت تحرك ذراعيها يف الهواء ال أكرث، وحني ذهبت 
صديقت��ي ببطلة الرياضة، لتميش يف الحديقة نفس��ها، منعتها والدتها، معت��ربة بدلة الرياضة عيباً 

كبرياً، سيسبب فضيحة للعائلة .
ليس يف األمر فضائح بال شك، لكن هكذا نرتىب حتى يصري العرف أقوى من املنطق ومن التفكري 

العقالين!.
نحت��اج ألن نعيد قراءتنا لواقعنا واحتياجاتنا الحقيقية، مبا يجلب لنا الراحة، ويتالئم مع حركتنا 
يف الحي��اة، ولنكن منطقيني وعقالنيني بعض ال��يشء، ليس مطلوباً أن نرتكب أخطاء ضد العادات، 

ولكن مطلوباً أن ال نرتكب حامقات ضد أنفسنا! •

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com



واقع التعليم واآلفاق املستقبلية لتطويره
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تطبيق املناهج الدراسية يجب أن يكون مبشاركة كل األطراف املعنية
يض��م التعليم كالً م��ن املناهج واملؤسس��ات 
والبني��ة التحتية؛ وهو ع��اد التنمية البرشية. 
وقد أدركت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ 
تأسيسها أهمية وضع التعليم يف صدارة الخطط 
التنموي��ة للدولة، من أجل خلق اقتصاد يتمتع 
بالتنوع والتنافس��ية ويقوم عىل تحسني كفاءة 
وجودة النات��ج التعليمي. وم��ن تلك الخطط 
التنموية: رؤية اإلمارات 2021، ورؤية أبوظبي 
2030، ورؤية ديب االسرتاتيجية 2015. وترتبط 
الرؤي��ة التقدمي��ة الخاصة بالتعلي��م يف دولة 
اإلمارات بعدد من املسائل، من بينها االعرتاف 
بحقيق��ة أن تطبي��ق الخ��رات الدولي��ة عىل 
املؤسسات التعليمية يف داخل الدولة لن يكون 
له نفس النتائج بالرضورة. وقد لفت الباحثون 
األنظار إىل رضورة استلهام تراث الدولة النابع 
من حضارتها اإلسالمية وقيمها االجتاعية عند 

القيام بصياغة سياستها التعليمية.

• مجموعة باحثني

ولتحقيق أهداف تلك الخط��ط التنموية املهمة، يجب 

عىل كافة األطراف املش��ارِكة يف العملي��ة التعليمية أن 

تك��ون عىل دراية مب��ا هو مطلوب منه��ا، وأن تتحدث 

بصوت واحد. وبناء عليه، عقد مركز اإلمارات للدراسات 

والبح��وث االس��راتيجية مؤمت��ره األول للتعليم بعنوان 

»التعلي��م يف دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة: الوضع 

الراهن والتطورات املس��تقبلية«، يوم��ي 5 - 6 أكتوبر 

2010؛ اس��تجابة لعديد من التحدي��ات املتعلقة بتقدم 

التعليم الذي يعتمد عليه نجاح الدولة يف إنجاز أهدافها 

خالل العق��ود القادمة. وال تقترص تل��ك األهداف عىل 

تنويع الخريج��ن واملدارس واملناهج، وتحس��ن جودة 

البيئة املدرس��ية، والتغل��ب عىل القيود الت��ي تفرضها 

أس��اليب التعليم التقليدي��ة، وإيج��اد مقاربات فعالة 

للتنمية والتقوي��م والتقدير، وتحس��ن عملية التوجيه 

التعليم��ي للط��الب، وتحقيق مش��اركة أك��ر لألرس يف 

العملية التعليمية من أجل تحقيق مس��تويات مرتفعة 

من التحصي��ل العلمي؛ بل تتجاوزه��ا كذلك إىل تعزيز 

الثقة يف النفس وترسيخ الشعور القوي باملواطنة وغرس 

ثقاف��ة االعتدال والتس��امح بن الط��الب. وللوصول إىل 

هذه األه��داف، وضعت وزارة الربي��ة والتعليم خطة 

اس��راتيجية مدتها عرش سنوات تهدف إىل إصالح قطاع 

التعليم ورفع مس��توى التحصي��ل العلمي للطالب عن 

طريق توفري بيئة تس��اعد عىل تحقيق التميز التعليمي؛ 

ودع��م الف��رص التعليمية املتس��اوية؛ وتعزيز ش��عور 

املواطنن باملواطنة؛ وتحسن الكفاءة اإلدارية. 

وق��د كان ابن خلدون، يف القرن الرابع عرش امليالدي، 

أول من أكد أهمية التعليم بالنسبة للتنمية االجتامعية، 

حيث عّده عملية تحول اجتامع��ي. ويف القرن الحادي 

والعرشين، يقوم التعليم بدور »القاطرة املحركة« للنمو 

االقتصادي املس��تدام والتنمية االجتامعية وبناء الدولة. 

وقد تطورت الصناعات العالية التقنيات، يدفعها التقدم 

غري املس��بوق يف مجال العلوم والتقانة، مبا استلزم رفع 

مستوى التحصيل العلمي.

ه��ذا الواقع الجدي��د أظهر الحاجة إىل ق��وة عاملة 

تتمتع مبس��تويات عالية من التدري��ب والتعليم؛ وهو 

ما ق��اد إىل ظهور االقتصاد القائم عىل املعرفة. وبخالف 

ما كان��ت عليه الح��ال يف القرن العرشي��ن، فمن أجل 

التوصل إىل مستوى املعيشة الخاص بالطبقة املتوسطة 

يف االقتص��اد الجديد، يتعن عىل املرء تحقيق مس��توى 

علمي أعىل بكثري من مستوى التعليم الثانوي. وقد بات 

واضحاً اآلن أن الوظائف التي كانت تتطلب يف الس��ابق 

مس��توى تعليمياً أدىن من مس��توى الش��هادة الثانوية 

آخ��ذة يف االختفاء. ويف غضون ذلك، أوجدت الصناعات 

العالي��ة التقني��ات متطلب��ات ومعايري عالي��ة يف مجال 

الج��ودة والكفاءة وج��دوى التكلفة، ما أجج منافس��ة 

عاملية رشسة بن الدول.

وتتضمن القضايا األساس��ية املرتبطة بالتعليم العايل 

يف الق��رن الح��ادي والعرشي��ن كالً من: زيادة نس��بة 

مش��اركة والتحاق الطالب بالتعليم العايل، والتحس��ن 

التطبيق��ي  األكادميي��ة، والبح��ث  للج��ودة  املس��تمر 

التعاوين، واالبتكار والريادة، ورسعة التحرك واالستجابة 

للحاج��ات املجتمعية، والركيز ع��ىل التعليم االبتكاري. 

ومن املتوقع للمؤسس��ات املستقبلية الناجحة أن تضم 

املعايري األكادميية الصارمة واملرتفعة إىل جانب االرتباط 

باالقتصاد. وس��وف تكاف��ح تلك املؤسس��ات الجتذاب 

هيئات تدري��س متميزة، ووضع مناه��ج تكاملية، وأن 

توفر لطالبها الخرة العاملية والبيئة املتعددة الثقافات، 

فضالً عن حصولها عىل التصديق وتحسن الجودة. ومن 

املتوقع أن يوفر التعليم العايل فرصاً أكر لتعزيز الروابط 

الدولية والتعاون الدويل.

هذا الكتاب

واقع التعليم واآلفاق اسم الكتاب:
املستقبلية لتطويره يف 
دولة اإلمارات العربية 

املتحدة

مجموعة باحثنياسم الكاتب:

2011سنة اإلصدار:

339عدد الصفحات: 

ومن أجل ابتكار نهج يس��هل حدوث تلك التطورات 

يف مجال التعليم، طرح املؤمتر أربعة مسارات للعمل.

أوالً: االسرتاتيجيات والسياسات التعليمية
يجب أن تش��تمل االسراتيجيات والسياسات التعليمية 

الخاص��ة بدول��ة اإلمارات ع��ىل التنس��يق الوثيق بن 

املجال��س والهيئ��ات التعليمي��ة القامئ��ة يف ع��دد من 

اإلم��ارات. وعىل س��بيل املثال، يقوم مجل��س أبوظبي 

للتعليم بالتنس��يق مع وزارة الربي��ة والتعليم لتوحيد 

أدوارهام. فبينام تواصل الوزارة رسم سياستها التعليمية 

العامة املس��تمدة م��ن الخطة االس��راتيجية للحكومة 

االتحادية، يستمر مجلس أبوظبي للتعليم يف االضطالع 

مبسؤولية التخطيط املستقبيل وتنمية التعليم يف إمارة 

أبوظب��ي، إىل جان��ب قيام��ه مبهامه اليومي��ة يف إدارة 

امل��دارس باإلمارة. وفضالً عن ذلك، فإن مجلس أبوظبي 

للتعلي��م يض��ع املعايري الت��ي تحكم أطق��م التدريس 
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واقع التعليم واآلفاق املستقبلية لتطويره
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة

تطبيق املناهج الدراسية يجب أن يكون مبشاركة كل األطراف املعنية

واملؤسس��ات التعليمية يف أبوظبي ألجل ضامن تحقيق 

مس��تويات االحرافي��ة املنتظرة خالل األع��وام العرشة 

املقبلة.

وتتمث��ل أهداف مجل��س أبوظبي للتعلي��م يف رفع 

مستوى الجودة باملدارس وفقاً للمعايري الدولية؛ وزيادة 

ف��رص املواطنن يف االس��تفادة من نظ��ام تعليمي عام 

متميز؛ وتوفري التعليم الخاص بأس��عار معقولة؛ وتعزيز 

الثقافة و مب��ادئ املواطَنة باإلمارات. وس��وف تتحقق 

هذه األه��داف من خالل نظ��ام امل��دارس النموذجية 

الحديث��ة الذي ب��دئ تطبيقه فعلياً، وال��ذي يهدف إىل 

تنمية مهارات الثنائية اللغوية بتوظيف مدرسن يتقنون 

اللغت��ن العربية واإلنجليزية؛ ووض��ع أهداف تعليمية 

واقعي��ة؛ وتقدي��م الدعم للمدرس��ن بتوفري الوس��ائل 

اإلرش��ادية الخاص��ة باملناهج وبرام��ج التطوير املهني؛ 

وتوجي��ه امل��وارد إىل املدارس لتحقيق ه��ذه األهداف. 

وهكذا، سيكون التلميذ محوراً للعملية التعليمية، بينام 

ستكون األرسة رشيكاً يف العملية إىل جانب املدرسن.

ثانياً: التعليم املدريس
يتطلب التعليم امل��دريس بدولة اإلمارات مناهج خاصة 

لتطوي��ر اقتصاد قائم عىل املعرف��ة. ويقوم النهج الذي 

تتبع��ه دولة اإلم��ارات عىل ثالثة عن��ارص، هي: املرونة 

واإلب��داع واملخاط��رة. وق��د أش��ار عدد م��ن الباحثن 

الربوي��ن إىل رضورة تهيئة الجو املالئ��م باملدارس ليك 

يختر الطالب مخاطر الفش��ل والنجاح يف س��عيهم نحو 

تحقيق أهدافهم. فمن املهم أن يكتسب الطالب القدرة 

عىل التعلم من خالل الفش��ل عندما يس��عون لتحقيق 

مرشوعات نجاحهم املس��تقبيل. وأع��رب الباحثون عن 

رضورة توخ��ي الحذر حيال تعزيز مب��دأ املخاطرة عند 

التعامل مع ظاهرة الطالب املترسبن من املدرس��ة قبل 

إمت��ام تعليمه��م الثانوي. حيث تش��ري األبح��اث إىل أن 

أسباب هذه الظاهرة، التي تشغل أذهان صانعي القرار 

بدول��ة اإلم��ارات، ترتبط بغي��اب دور األرسة يف توجيه 

الطالب، وضع��ف العالقة بن األرسة واملدرس��ة، وعدم 

قدرة النظ��ام التعليمي عىل الوفاء باحتياجات الطالب. 

وع��ىل رغم اإلصالحات التي أجري��ت منذ بضعة أعوام 

خلت، فالتزال مس��تويات اإلنجاز املنخفضة سائدة بن 

الطالب. 

وقد ناقش املؤمتر ع��دداً من القضايا يف هذا الصدد، 

منها: توفري التدريب املالئم للمدرس��ن ألجل تحس��ن 

قدرته��م عىل نقل املعرفة؛ ورف��ع الكفاءة اللغوية لدى 

الط��الب يف اللغتن العربية واإلنجليزية إىل مس��تويات 

متكنهم من اس��تيعاب املواد الدراس��ية م��ن دون عناء؛ 

وتوسيع خيارات التوظيف عن طريق زيادة الركيز عىل 

الوظائف القامئة ع��ىل املهارات البحثي��ة التي تتطلبها 

س��وق العمل، وال تحوز ش��عبية كبرية ب��ن الطالب يف 

الوقت الراهن.

ثالثاً: التعليم العايل
يق��وم التعليم العايل ب��دور »القاط��رة املحركة« للنمو 

االقتصادي؛ كام يعد أس��اس التنمية االجتامعية يف دولة 

اإلمارات. وقد أش��ار املؤمتر إىل أن دولة اإلمارات ينبغي 

أن تحتذي مناذج كل من الصن والهند وسنغافورة فيام 

يتعلق باالس��تثامر يف التعليم العايل، وشدد عىل رضورة 

تعزيز البحث العلمي، وفق��اً ملعايري الرصامة األكادميية 

واملناهج االبتكارية وأطقم التدريس الدولية املتنوعة.

وع��الوة عىل ه��ذا، يج��ب أن يكون هن��اك إدراك 

لحقيقة أن االهتامم بالتقانة يش��كل مدخالً الكتس��اب 

املعرف��ة ومكون��اً رضورياً من مكون��ات القيادة واتخاذ 

القرار يف القرن الحادي والعرشين. وهناك أيضاً مسألتان 

أساسيتان أخريان تقعان يف محور قضية التعليم العايل، 

وه��ام: رضورة وصول الطالب إىل مس��توى من املقدرة 

األكادميية يؤهلهم إلجراء األبحاث بلغة أجنبية؛ ورضورة 

تحدي��د إطار زمني لجلب القامئ��ن عىل إصالح التعليم 

من السكان املحلين بدالً من استقدامهم من الخارج يف 

رشط رضوري ألي برنامج ناج��ح إلصالح التعليم. ورمبا 

يتميز االستشاريون األجانب باالحرافية والخرة الكبرية 

يف أساليب عملهم، ولكن قد تتعارض هذه األساليب مع 

املجتمع والثقافة املحلية باإلمارات.

وبناء عليه، يجب عىل الهيئات االستش��ارية بالدولة 

أن تأخذ يف اعتباره��ا املقاومة الثقافية »العفوية« التي 

يبديه��ا الطالب تجاه املناهج الجدي��دة. كام ينبغي أن 

ي��درك أعضاء تل��ك الهيئ��ات أيضاً أن تطبي��ق املناهج 

والرامج الدراسية يجب أن يكون مبشاركة كل األطراف 

املعنية عىل جميع مس��تويات العملي��ة التعليمية من 

أجل تحقيق إصالحات ذات مغزى. 

وقد ح��ذر كثري من الباحث��ن أيضاً م��ن املبالغة يف 

تطبي��ق برام��ج التعليم الع��ايل لخدمة س��وق العمل. 

فصحي��ح أن التعليم العايل يؤدي دوراً كبرياً يف االقتصاد 

والتنمي��ة، ولكن عدم التوازن الكبري قد يؤثر يف الهياكل 

الثقافي��ة واالجتامعية إذا ما ت��م اإلفراط يف الركيز عىل 

دراس��ة االقتصاد والعلوم، عىل س��بيل املثال. ولذلك، ال 

ينبغي للسياسة التعليمية أن تكرس الجهود فقط لجهة 

توفري برام��ج تعليمية »مربحة« لصالح س��وق العمل، 

ولك��ن ينبغي لها أيضاً أن تعم��ل عىل تعزيز التعليم يف 

البيئة األوسع.

رابعاً: الرؤية املستقبلية للتعليم
ترتبط الرؤي��ة املس��تقبلية للتعليم يف دول��ة اإلمارات 

بع��دد م��ن القضايا من بينه��ا رضورة إدراك حقيقة أن 

تطبي��ق الخ��رات العاملية ع��ىل املؤسس��ات التعليمية 

اإلماراتية لن يس��فر عن نفس النتائ��ج بالرضورة. ومن 

ث��ّم فمن الرضوري أن يؤخذ تراث الدولة املس��تمد من 

حضارتها اإلسالمية وقيمها االجتامعية بعن االعتبار عند 

صياغة السياس��ة التعليمية. وقد ثارت عدة تس��اؤالت 

يف ه��ذا الس��ياق منه��ا: أي الن��امذج التعليمية ينبغي 

للم��دارس الخاص��ة والحكومي��ة والجامع��ات يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة اتباعه لتعزيز معاين »االتحاد« 

و«العروب��ة« وتحقيق أع��ىل معايري التمي��ز األكادميي 

ومه��ارات اتخاذ الق��رار والتواص��ل والتفكري النقدي يف 

الوق��ت ذاته؟ وأي م��ن النامذج ميكنه خل��ق وتطوير 

مواطن متزن ومبدع وقادر ع��ىل التفاعل مع الثقافات 

املختلف��ة يف الوقت الذي ال تنقطع في��ه صلته بثقافته 

الخاصة؟ وكيف يتس��نى لنا أن نوجد فلس��فتنا وأفكارنا 

الخاصة للوصول إىل هذه األهداف التعليمية؟ 

إن جلس��ات املؤمت��ر واألوراق البحثي��ة املتضمنة يف 

هذا املجلد تناقش عدداً من القضايا الس��الفة الذكر، مبا 

يتضمن اس��تغالل ثورة االتصاالت واملعلومات من أجل 

خل��ق نظام تعليم��ي نقدي ونوع��ي، إىل جانب إعداد 

برامج دراس��ية متس��قة م��ع ثقافة وتطلع��ات الدولة. 

ويجب أن تش��تمل هذه الرامج الدراس��ية عىل مناهج 

توف��ر املتطلب��ات التعليمية، وتعكس وحدة السياس��ة 

التعليمي��ة لدولة اإلم��ارات العربية املتح��دة من أجل 

تخفيض نس��بة الت��رسب امل��دريس وتش��جيع الطالب 

ع��ىل مواصلة تعليمه��م الجامعي. وتتطل��ب مثل هذا 

التطلعات أيضاً إنشاء برامج للتعاون والتبادل الطاليب مع 

الجامعات العريقة حول العامل، مبا يدفع ويسهل البحث 

العلمي ويحس��ن أداء أطقم التدريس؛ والركيز بش��كل 

أكر عىل التعليم األس��ايس؛ والتأكيد عىل دور األرسة يف 

تحقيق األهداف التعليمية التي تضعها الدولة. وينبغي 

أن تش��تمل الخطط االس��راتيجية الطويل��ة األمد عىل 

االستفادة من آخر األبحاث الربوية، واالهتامم باملوازنة 

بن التعليم ومتطلبات س��وق العمل، إىل جانب إدراك 

الحاج��ة للرامج الدراس��ية يف مجال العلوم اإلنس��انية 

والعلوم املعيارية. ومن الرضوري أن يتم التنس��يق بن 

مجال��س ومؤسس��ات التعليم املختلف��ة يف الدولة من 

أجل مواجهة مش��كلة ضعف مستوى التعليم، وتحقيق 

التقدم بصورة متناغمة، واملساعدة عىل مراقبة وتقدير 

وتقوي��م التعليم يف الدولة عىل العم��وم، وتعزيز القوة 

العامل��ة املواطنة لقيادة العملي��ة التعليمية عىل كافة 

املستويات •

يقوم التعليم العايل 
بدور »القاطرة 

احملركة« للنمو 
االقتصادي وأساس 
التنمية االجتماعية 

يف دولة اإلمارات
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معًا نحو
 وطن أكرث 

جاهزية

 د. فيصل عبيد العيان

أكادميية ربدان هي مؤسسة دولية تدريبية متخصصة، تتمتع بأرقى املعايري 

العاملية. وتتلخص مهمتها يف تدريب وتعليم منتس��بي األجهزة املتخصصة 

يف مجاالت الس��امة واألمن والدف��اع وإدارة الطوارئ واألزمات والكوارث 

للتص��دي للتحديات واملخاطر املامثلة واملس��تقبلية، كام أنها أول أكادميية 

يف دول��ة اإلمارات العربية املتحدة توفر تعليامً عىل أس��اس مزدوج، حيث 

تعرتف باملؤهات التعليمية والخربات السابقة، وتوفر نقاطاً قابلة للتحويل 

من دورة إىل دورة ومن وظيفة إىل أخرى.

ربـــــــــــــــــدان صرح وطني 
تعليمي فريد من نوعه

أكادميية

حوار: املقدم ركن يوسف جمعة احلداد
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ويف ح��وار خاص مع د. فيصل عبي��د العيان، نائب الرئيس 

التنفيذي بأكادميية ربدان عن أه��داف األكادميية، واملزايا 

الت��ي تحققها وال��دور الذي تقوم به، والربام��ج التدريبية 

والتعليمي��ة التي تقدمها يف جميع املس��تويات يف مجاالت 

الس��امة واألمن والدفاع وإدارة األزمات والتأهب لحاالت 

الط��وارئ، ودور األكادميي��ة يف دع��م وتش��جيع األبحاث 

العلمية والتزاماتها بالتطوير املستمر.

أهداف األكادميية
وأوضح الدكتور فيصل أن األهداف الرئيس��ية التي تسعى 

أكادميي��ة رب��دان إىل تحقيقه��ا تتمحور ح��ول توفري بيئة 

تعلي��م وتدري��ب وتوجي��ه أو تخطيط وظيف��ي متميز يف 

مجاالت السامة العامة، واألمن، والدفاع، والتأهب لحاالت 

الط��وارئ وإدارة األزم��ات، بحي��ث يكون ه��ذا التدريب 

متكامًا ومس��تنداً إىل معايري تلبي احتياجات املؤسس��ات 

وكذل��ك األفراد يف الدولة، كام تس��عى األكادميية إىل توفري 

مرافق وأنظمة مزودة بأح��دث التقنيات قادرة عىل خلق 

بيئة آمنة لحامية األفراد واملرافق واملعدات واملعلومات.

مزايا ربدان
ويف س��ؤال آخر ع��ن املزايا التي تتفرد به��ا األكادميية عن 

س��واها م��ن املؤسس��ات التعليمي��ة، أجاب العي��ان بأن 

األكادميي��ة تتصدر نهج��اً جدي��داً يف التعلي��م والتدريب 

يق��وم عىل التكام��ل التام بني مختلف األجه��زة املختصة، 

كام تس��عى إىل دع��م جهود التكامل والتنس��يق يف مجال 

التدريب والتعليم، وخلق لغة مش��ركة وبيئة متامس��كة 

لتحقي��ق التواف��ق ب��ني األجه��زة املختص��ة يف مج��االت 

العملي��ات املش��ركة، كام أن األكادميية تأخ��ذ عىل عاتقها 

أن تك��ون الرائدة يف مج��ال التدريب والتعلي��م التعاوين، 

إدراكاً منها أن تكامل وتنس��يق ف��رص التعليم والتدريب 

والقدرات واملعاي��ري يف بيئة تدريبية مرابطة ومثالية تلبي 

أفضل املعايري الدولية والتي ستس��هم يف التحسني املستمر 

لق��درات الك��وادر البرشية املس��ؤولة ع��ن حامية الوطن 

وممتلكات��ه، كام أن األكادميية تس��عى إىل إع��داد وتوفري 

برامج للتدري��ب والتعليم، فضًا عن فت��ح مجال التعاون 

بني جميع املؤسس��ات واألطراف املعني��ة لتوفري أكرب عدد 

ممكن من الكوادر الوطنية البرشية املتخصصة يف مجاالت 

ذات االهتامم.

املساقات والدورات التدريبية
وم��ن ناحية أخ��رى تناول الدكت��ور العيان مس��ألة توفري 

مجموعة متنوعة وغنية من املساقات والدورات التدريبية 

الت��ي ته��دف إىل دع��م املؤسس��ات الحكومي��ة ورفدها 

بالكوادر البرشي��ة املؤهلة، حيث تتب��ع األكادميية منهجاً 

يهدف إىل عقد الدورات التي من تعّزز العمليات املوحدة 

واملشركة بني جميع القطاعات، كام يهدف هذا املنهاج إىل 

عقد دورات تخصصية حول بعض املواضيع املهمة يف مجال 

التعامل مع الك��وارث واألزمات، كام تعمل األكادميية عىل 

عق��د دورات قصرية حول بعض املواضي��ع املحددة لتلبية 

االحتياج��ات امللحة لجميع ال��رشكاء، وتعم��ل األكادميية 

أيضاً عىل توف��ري برامج تدريبية مرنة، بحيث ميكن تجميع 

الدورات والس��اعات الدراسية فيها بطريقة متكن املتدرب 

والطالب من الحصول ع��ىل مؤهل معرف به ضمن إطار 

مؤهات معرف به محلياً ودولياً.

البحث العلمي
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لألكادميية إىل أنهم حريصون 

ع��ىل دعم األبحاث العلمية وتش��جيعها، كام أن األكادميية 

ملتزمة بالتطوير املس��تمر الذي س��يؤدي بدوره إىل تعزيز 

الس��معة واملكانة العاملي��ة لألكادميية، وتقدي��م التدريب 

والتعليم بطريقة ريادية تأخذ يف االعتبار ما نرش عن تنمية 

الذكاء واملعرفة وتس��خريها، األمر ال��ذي يؤدي إىل تحقيق 

الهدف األس��مى لألكادميية واملتمثل يف توفري أفراد مؤهلني 

لحامية الوطن وازدهاره. 

وتقوم أكادميية ربدان بدور قيادي يف مجاالت بناء الخربات 

الرضورية واستقطاب الخرباء من مختلف دول العامل.
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 تسعى األكادميية إىل 
توفري مرافق وأنظمة 

مزودة بأحدث التقنيات 
قادرة على خلق بيئة 

آمنة حلماية األفراد 
واملرافق واملعدات 

واملعلومات



برامج تعليمية
وأجاب أيض��اً الدكتور العيان عن الربام��ج التعليمية التي 

تقدمها ربدان حيث أكد بأن األكادميية تقدم برامج تختص 

بإدارة اس��تمرارية األع��امل واإلدارة املتكامل��ة للطوارئ، 

معتمدة م��ن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وهيئة 

االعتامد األكادميي، كام أن هذه الربامج قد تم تطويرها مع 

مؤسسات تدريبية متخصصة يف الواليات املتحدة األمريكية 

وبريطانيا، كام تعمل األكادميية عىل تطوير برامج تدريبية 

جديدة به��دف تلبية احتياجات املؤسس��ات العس��كرية 

واألمني��ة، وتم تقديم طلبات اعتامده��ا للجهات املختصة 

بالدولة، وبانتظار املوافقة عليها يف القريب العاجل.

رشاكات اسرتاتيجية
وعن س��عي أكادميية ربدان إىل إقامة رشاكات اسراتيجية 

مع مؤسس��ات دولية مرموقة لتحس��ني قدرتها عىل توقع 

املخاط��ر والتهديدات، قال الدكتور العي��ان: إن األكادميية 

تعمل ع��ىل تحديث مناه��ج التدريب من خ��ال إدخال 

جميع املعلومات التي تحصل عليها األكادميية من األبحاث 

العلمي��ة التي تجريها أو من خال الرشكاء الدوليني بحيث 

تصب��ح املناه��ج التعليمية املس��تخدمة واقعي��ة ومامئة 

لاحتياج��ات الخاص��ة بدولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

بش��كل خاص واملنطقة بشكل عام، األمر الذي سيؤدي إىل 

ض��امن تطبيق املؤسس��ات الوطنية ألفضل املامرس��ات يف 

التعامل مع املستجدات ورسعة االستجابة لها.

د.فيصل عبيد العيان

كام أشار إىل أن األكادميية تقوم ببناء رشاكات اسراتيجية 

متينة وبناءة مع املنظامت الدولية واملحلية الرائدة، حرصاً 

منها عىل مواكبة املس��تجدات يف مختلف مجاالت اهتامم 

األكادميية، حيث ستعمل هذه الرشكات عىل تحقيق تبادل 

املعلومات، وتقلي��ص النفقات املرتبة عىل تدريب وتعليم 

مجموعة كبرية من املنس��بني، وإجراء األبحاث واألنش��طة 

املش��ركة، وتأس��يس برامج التبادل الط��ايب وبرامج تبادل 

الزي��ارات، وتولي��د املع��ارف الجديدة، وتعزي��ز القدرات 

واإلمكانيات البحثية، كام ستسهم هذه الرشاكات يف توليد 

دخل إضايف لألكادميية، وتعزيز املكانة العاملية لها، وزيادة 

الطاق��ة القدرة التعليمة لدولة اإلم��ارات العربية املتحدة. 

كام س��تلعب هذه الرشاكات دوراً مهامً يف تش��كيل قاعدة 

أساسية تس��هم يف عاقات مثمرة وطويلة األمد بني جميع 

الرشكاء وحصولهم عىل أكرب فائدة ممكنة.

كادر وطني
وتطرق نائب الرئيس التنفيذي إىل أن األكادميية س��تعمل 

ع��ىل رفد الدولة ب��كادر وطني مؤهل عىل أعىل مس��توى 

مجاالت الس��امة، والدف��اع، والتأهب لح��االت الطوارئ، 

وإدارة األزم��ات، وه��ذا لن يتم إىل من خ��ال كادر قادر 

عىل اتخاذ اإلجراءات الوقائية عىل نحو جامعي ومس��تدام 

ومتامس��ك ورادع بحيث يس��تمد هذا ال��كادر رؤيته من 

إميانه الشديد بالعقيدة الوطنية املشركة وحرصه عىل أمن 

وسامة الوطن.

معايري عالية املستوى
وأك��د العيان، أن دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة متتلك 

قدرات متميزة يف مختلف املج��االت، إال أن التهديدات ال 

تتوقف عن��د حد معني، بل ت��زداد يف تعقيدها وخطورتها 

يوماً بعد يوم، وبالتايل ينبغي عىل مختلف الدول أن تسعى 

إىل اس��تحداث معايري جديدة خاص��ة بالتعليم والتدريب 

والتنس��يق والبحث بحي��ث تتمكن من االس��تجابة اآلنية 

لجميع املس��تجدات والتهديدات واملخاطر، وعليه ستأخذ 

أكادميية ربدان عىل عاتقها استحداث منهج خاص بالتعليم 

والتدريب يهدف إىل تعزيز التكامل بني جميع مؤسس��ات 

الدولة وبطريقة تعاونية ومش��ركة ومتسقة لتصبح قدرة 

الوطن عىل حامية أمنه وازدهاره أعىل من أي وقت مىض. 

التدريب والتعليم التعاوين
ويف س��ؤال عن التدري��ب والتعليم التع��اوين، أكد الدكتور 

فيص��ل العي��ان، أن األكادميية تأخذ ع��ىل عاتقها أن تكون 

الرائ��دة يف مجال التدريب والتعلي��م التعاوين، إدراكاً منها 

أن تكامل وتنس��يق ف��رص التعليم والتدري��ب، والقدرات 

واملعاي��ري يف بيئة تدريبي��ة مرابطة ومثالي��ة تلبي أفضل 

املعاي��ري الدولية سيس��هم يف التحس��ني املس��تمر لقدرات 

الكوادر البرشية املس��ؤولة عن حامي��ة الوطن وممتلكاته 

وشعبه، ومن أجل ذلك تعمل األكادميية عىل إعداد وتوفري 

برنام��ج للتدريب والتعليم وفتح مجال للتعاون بني جميع 

املؤسس��ات واألطراف املعنية لتوف��ري أكرب عدد ممكن من 

األكادميية تقوم ببناء شراكات 
اسرتاتيجية متينــة وبنـــاءة 

مع املنظمات الدوليـــة 
واحمللية الرائدة
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بكالوري��وس هندس��ة اتصاالت مع مرتب��ة ال��رف األوىل من كلية 
اتصاالت للهندسة.

ماجستري هندسة اتصاالت، جامعة ملبورن »اسرتاليا«.
دكتوراه هندس��ة اتصاالت - جامعة كرتن للتكنولوجيا »اسرتاليا« مع 

جامعة دار مشتات بأملانيا.
الخربات السابقة:
- جامعة خليفة.

- جهاز حامية املنشآت وحرس السواحل.

- توازن القابضة.



الكوادر الوطنية البرشية املتخصصة يف مجاالت السامة 

العام��ة، والدفاع، واألم��ن، والتأهب لح��االت الطوارئ 

وإدارة األزمات. 

القوات املسلحة وربدان
وتحدث الدكتور العيان عن التعاون بني القوات املسلحة 

وأكادميية ربدان حيث أكد ب��أن القيادة العامة للقوات 

املسلحة وقعت إتفاقية مع األكادميية خال مؤمتر األمن 

ودرء املخاطر »آيسنار 2013« تشمل التعاون والتدريب 

والتعليم وتطوير القدرات البرشية.

التمكني املهني
وتطرق الدكتور فيصل العيان يف حديثه إىل أن األكادميية 

س��تعمل جاه��دة لتقدي��م وتنس��يق برام��ج تدريبية 

وتعليمية تناس��ب جميع املس��تويات، ابتداء بالدورات 

القص��رية وانته��اء بالربام��ج التي تنتهي مبنح ش��هادات 

أكادميي��ة معتم��دة. مش��رياً إىل أن��ه ميك��ن للطاب أو 

املوظ��ف أن يختار التخصص يف بعض املجاالت الدقيقة، 

أو أن يق��وم بااللتحاق مبزيد من الدورات بحيث يتمكن 

من الحص��ول عىل مؤهات معتمدة، كام أنه يس��تطيع 

تجميع الس��اعات الدراس��ية أو األكادميية بطريقة مرنة 

تتناس��ب مع املس��ارات الوظيفية املختلفة وأمناط حياة 

املشاركني يف هذه الدورات.

أفضل املعايري الدولية
ولخ��ص نائب الرئيس التنفيذي بش��فافية بالغة الفوائد 

الت��ي ميك��ن أن تحققه��ا األكادميي��ة للدول��ة يف مجال 

مواجه��ة الكوارث واألزم��ات، حيث إنها س��تعمل عىل 

تعزيز األمن الوطني للدولة من خال إنش��اء إطار وقايئ 

مش��رك ومرابط، كام س��توفر منهجاً مشركاً يعمل عىل 

توحيد جه��ود املؤسس��ات املختلفة وتكامله��ا، وزيادة 

فعالية العمليات املشركة وكفاءتها، كام ستسهم يف رفد 

الدولة واملجتمع بالكف��اءات الوطنية املدربة، ليس من 

خال تقديم الربامج التدريبية والتعليمية فقط، بل من 

خال وضع املس��ارات الوظيفية املس��تقبلية للمتدربني 

يف مجاالت الس��امة، واألمن، والدفاع، والتأهب لحاالت 

الط��وارئ وإدارة األزمات أيضاً، هذا باإلضافة إىل تقديم 

وتوفري أفضل النظم والتكنولوجيا املس��تخدمة يف مجال 

مواجه��ة الكوارث، وتوف��ري رصح متميز إلجراء األبحاث 

العلمية واملش��اريع التطويرية املش��ركة التي تسهم يف 

تعزيز قدرات الحامية املس��تقبلية للدولة، وتوفري فرص 

تدريبية وتعلمي��ة وتوظيفية متمي��زة للمواطنني، األمر 

الذي يس��هم يف تعزيز تطبي��ق برنامج توط��ني، وأخرياً 

جع��ل دولة اإلمارات الدول��ة األوىل يف العامل التي تقدم 

التدريب والتعليم املش��رك واملخت��ص بالحامية، واألمن 

والدفاع، والتأهب لحاالت الط��وارئ وإدارة األزمات يف 

مكان واحد فقط •

81 |  سبتمرب 2014 |  العدد 512  |

د. فيصل العيان يف حواره مع مجلة درع الوطن                                                    تصوير: محمود الرفا



صن تســو وكتاب "فــن احلــــرب"             
ُملهم للقادة ومرجع هام لالسرتاجتيات العسكرية واحلروب

من التاريخ

صن تسو، وأحياناً يطلق 

عليه صن تيس جرنال 

عسكري صيني، اسرتاتيجي، 

وفيلسوف، عاش يف العرص 

الربيعي للصني القدمية، 

ويعني االسم الذي ُسمي 

 ،Master Sun "به "مرشق

وكان اسمه عند امليالد 

 ،Sun Wu "صن وو"

وقيل "سن وو"، وعرف 

أيضاً باسم: جانجكنج، 

واشتهر كمؤلف لكتاب فن 

 ،The Art of War الحرب

وكمؤرخ أسطوري.

إعداد: حممد املشرف 
خليفة

كان مل��ك منطق��ة Wu يرغب يف تعيني صن تس��و قائداً 

للجي��ش وق��رر قبل ذل��ك أن يتع��رف ع��ى مقدرته يف 

القيادة فكلفه بتدري��ب 180 امرأة كمجندات، وقام صن 

تس��و بتقس��يم املجموعة إىل مجموعتني وعني السيدتني 

املفضلتني لدى املل��ك كقائدتني وأصدر أوامره بأن الجنود 

إذا فهموا األوامر ومل يطيع��وا فإن الخطأ يقع عى القادة 

ويج��ب أن يعاقبوا، ورسع��ان ما اس��تقامت املجموعتان 

وانرصفتا ألداء الواجب.

كت��اب فن الح��رب يعرب عن فلس��فة الح��رب وإدارة 

الرصاعات وكس��ب املعارك، ك��ا اعترب الكت��اب كمرجع 

يف االس��راتيجية للقادة والباحثني من��ذ أن نرش يف الغرب 

وترجم ووزع عاملياً.

املؤلف
ولد صن تس��و يف عام 551 قبل امليالد وذاع صيته بسبب 

عبقريت��ه العس��كرية، وكت��ب مجموع��ة م��ن املقاالت 

العس��كرية االس��راتيجية حملت يف مجموعها اسم كتاب 

"فن الحرب" وش��هد الكاتب تح��ول املجتمع الصيني من 

مجتمع العبيد إىل املجتمع اإلقطاعي حيث كرثت الحروب 

بني أكرث م��ن 130 مملكة صغرية م��ا أدى يف النهاية إىل 

تطور خمس مالك قوية تنازعت فيا بينها عى السلطة 

والحكم، ومل تكن حروبها مبعزل عن صن تسو، إذ ازدادت 

خربته العسكرية وعمدت إىل صقل مواهبه كا زادت من 

حكمته، ورحل صن تس��و إىل مملكة "وو" يف رشق الصني 

)إىل الغ��رب من مدينة ش��نغهاي الحالية( حيث عمد إىل 

وضع مقدمات كتابه "فن الحرب" واكتس��ب اس��م "سون 

تزو" وكلمة تزو يف اللغة الصينية مثل كلمة أستاذ يف اللغة 
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العربي��ة وهي تعن��ي الرجل الذي بل��غ املراتب العليا يف 

العلم والفلسفة.

The Art of War كتاب فن الحرب
اش��تمل كتاب فن الح��رب عى س��تة آالف جملة ضمن 

13 باباً، أش��به باملقالة وجس��د خاللها األفكار العسكرية 

التي عارصها وفلس��فة الحرب يف إدارة الرصاعات وكسب 

املعارك.

ويعتقد بعض الفالسفة املعارصون أن الكتاب باإلضافة 

إىل ما سطره املؤلف احتوى عى تعليقات وتوضيحات من 

عس��كريني مثل يل كيوان ودومو، وقد ترجم هذا الكتاب 

منذ أول طبعة إىل عدة لغات كا تم توزيعه عى مستوى 

العامل، وأصبح مرجعاً لعدد من الجرناالت واملنظرين، وإن 

عج��زوا عن تحديد فرة صدوره ع��ى وجه الدقة، ويعترب 

واحداً من س��تة أعال كتبت قبل توحيد الصني يف القرن 

الثاين قبل امليالد، واعتربت هذه املجموعة من اإلصدارات 

الس��بع من الكتب واملراجع الكالس��يكية، وقد اكتس��ب 

هذا الكتاب ش��عبية بني السياسيني، فالكتاب باإلضافة إىل 

النظري��ات واملعارك يناقش الدبلوماس��ية والعالقات بني 

الدول وأهميتها بالنسبة لكل دولة، واعترب األمريكان هذا 

الكتاب مرجعاً للعس��كريني وأوصوا ب��أن يطلع عليه كل 

رجال االس��تخبارات العس��كرية واملخابرات املدنية، وقد 

اكتش��ف بعض العلاء نصوصاً قدمي��ة كتبت عى أوراق 

أشجار البامبو يف السبعينات ومن بني هذه النصوص: فن 

الحرب، واألس��اليب العس��كرية ملؤلفه صن بن وهو أحد 

أحفاد صن تسو.

أثر الكتاب 
كتاب "فن الحرب" أثر يف شخصيات تاريخية ذات أهمية 

صن تسو: جرنال 
عسكري صيني 

اسرتاتيجي 
وفيلسوف ومؤرخ

وأول ه��ؤالء إمرباطور الص��ني الذي وحده��ا، كا لعب 

الكت��اب دوراً مهاً يف اليابان وقد اع��رف بقيمة الكتاب 

مقاتلو الساموراي، كا قيل أن اإلمرباطور الفرنيس نابليون 

ق��د درس الكتاب واس��تخدم تعاليمه يف حروبه ضد بقية 

دول أوروب��ا، ويقال أن جهله بالقواعد الرئيس��ة للكتاب 

كانت س��بباً يف هزميته يف روس��يا، وهناك ما يشري إىل أن 

قائد األس��طول الياباين توجو هياشريو الذي قاد القوات 

الياباني��ة للن��رص ضد روس��يا خ��الل الحرب الروس��ية – 

الياباني��ة كان مولعاً بكتاب "فن الح��رب"، بل إن الزعيم 

الصين��ي ماوتيس تون��ج أش��ار إىل أن جزءاً م��ن نجاحه 

ضد ش��يانج كاي ش��يك يف عام 1949 يعود إلطالعه عى 

هذا الكت��اب، ومن جهة أخرى يعترب الج��رنال الفيتنامي 

ف��و نجوين جياب ال��ذي اعترب العقل العس��كري املنظم 

والذي حقق النرص ضد القوات الفرنس��ية واألمريكية يف 

فيتن��ام ما دفع األمريكيني لإلطالع عى كتاب فن الحرب 

ومق��االت مؤلفه، ويعترب الكت��اب حالياً مرجعاً يف الربامج 

الثقافية العس��كرية األمريكية، وق��د ثبت أهمية الكتاب 

خالل حرب الخليج يف عام 1990 حيث اس��تخدم كل من 

نورمان شوارزكوف والجرنال كولني باول مبادئ كتاب صن 

تس��و يف مجال الخ��داع Principles of Deception وما 

حملت��ه من آراء حول الرسعة واالس��تفادة يف الهجوم من 

ضعف العدو.

من خالصة كتاب "فن الحرب"
من أقوال صن تسو يف الجزء األول الخاص بوضع الخطة:

- إن فن الحرب ذو أهمية بالغة للدولة.

- إنه��ا قضية حي��اة أو موت، وهي طريق��ة للبقاء أو 

لالندثار لهذا فهو موضوع ذي استحقاق وال ميكن تجاهله 

أو إهاله مها كانت األسباب.

- إن فن الحرب محكوم بخمس��ة عوامل ثابتة، يجب 

أن يتم أخذها بالحسبان عند السعي ملعرفة حاالت الفوز 

يف املعركة، وهي:

1- القان��ون األخالقي )املعن��وي(: إذ أن هذا القانون 

يجع��ل الناس يف اتفاق كامل مع حكامهم لذا س��يتبعونه 

دون مهابة ألي خطر.

2- الس��اء: والس��اء تب��ني اللي��ل والنه��ار، الربودة 

والحرارة، األوقات والفصول.

3- األرض: أم��ا األرض فتش��مل املس��افات العظيم��ة 

والصغ��رية، الخطر واألم��ان، األرض املفتوح��ة، واملمرات 

الضيقة، وفرص الحياة واملوت.

4- القائد: يتحى بخصال الحكمة، والصدق والتسامح 

والشجاعة والرصامة.

5- الطريق��ة: إن الطريقة واالنضب��اط يجب أن تفهم 

ع��ى أنها قي��ادة، وتنظي��م الجيش بأقس��امه الصحيحة، 

وكيفي��ة إعطاء الرات��ب للضباط وصيان��ة الطرقات التي 

ميكن أن تس��تخدم إليصال اإلم��دادات للجيش، والتحكم 

باإلنفاق العسكري.

ه��ذه الرؤوس )أي القواعد( الخمس��ة يجب أن تكون 

مألوفة ألي قائد فمن يعرفها سيكون املنترص، ومن يعرفها 

لن تطاله الخس��ارة، لذا عليك يف مشاوراتك أثناء السعي 

لتحدي��د الحالة العس��كرية، أن تجعل هذه الرؤوس هي 

أساس املقارنة.

محاولة فهم الصني الحديثة
يذه��ب بعض املحللني إىل أن محاول��ة فهم مبادئ كتاب 

"فن الح��رب" وأهميته من ناحية تاريخي��ة قد يقود إىل 

فهم محاولة الصني واندفاعها لتكون قوة عظمى يف القرن 

الحادي والعرشين.

من أقوال املؤلف
- إن الدولة التي تم تدمريها مرة ال ميكن أن تعود لسابق 

مجده��ا، متاماً كا أن امل��وىت ال يعودون يف هذا العامل إىل 

الحياة ثانية.

- القائد املميز يقود دون حاجة للقوة.

- كل يشء ممكن يف الحب والحرب.

- كل الناس ميكن أن يعرفوا التكتيك الذي اتبعته لتحقيق 

النرص، ولكن س��يصعب عليهم معرفة االس��راتيجية التي 

اتبعتها لتحقيق النرص.
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- كل الح��روب تبنى ع��ى الخدعة، بل الح��رب إمنا هي 

خدعة.

- ليس هناك حرب تخاض دون االس��تعانة باالستخبارات، 

وما عليك إال أن تقدم للعدو الطعم لتخدعه.

- أدعي إنك ضعيف عندما تكون قوياً، وقوياً حينا تكون 

ضعيفاً.

- أبني لعدوك جرساً ذهبياً لتستطيع االنسحاب فيا بعد 

عربه.

- هل تتخيل ما ميكن أن أفعله إذا تهيئ يل فعل ما أطمح 

إليه؟

- أقن��ع عدوك بأنه لن يفيد كثرياً من الهجوم عليك وهذا 

سيقلل من حاسته.

- حتى أفضل الس��يوف إذا غمس��ته يف ماء مالح رسعان 

ما يصدأ.

- أن تنت��رص يف 100 معركة ليس هذا ذروة النجاح، ولكن 

الخدعة في الحرب

كل الحروب تعتمد عى الخدعة، لذا عندما تكون 

ق��ادراً عى الهجوم، علي��ك أن تبدو غري قادر عى 

ذل��ك، وعندم��ا نس��تخدم قواتنا علين��ا أن نظهر 

خامل��ني، وعندما نك��ون قريبني علين��ا أن نجعل 

العدو واثقاً بأننا بعيدون، أما عندما نكون بعيدين 

فيجب علينا أن نقنع العدو بأننا قريبون، قريبون 

جداً.

عزز الفخاخ لتغري العدو، اختلق الفوىض وقم 

بسحقه.

إذا كان العدو آمناً يف كل النقاط كن مس��تعداً 

له، إذا كان متفوقاً بالقوة تحاش��اه، إذا كان عدوك 

ذو طب��ع حان��ق ق��م بالس��عي إلغضاب��ه، أدعي 

الضع��ف حتى تزداد غطرس��ته، إذا كان مرتاحاً ال 

تعطه فرصة للراحة، إذا كانت قواه متحدة، حاول 

تفرقتها، ق��م بالهجوم عليه حينا ال يكون جاهزاً، 

وأظهر من حيث ال يتوقعك.

اعترب األمريكيون 
الكتاب مرجعًا لكل 

عسكري وأوصوا 
رجال اخملابرات 

بقراءته

أن تخضع عدوك دون قتال هذا هو ذروة النجاح.

إذا كان��ت أوام��ر القيادة ليس��ت واضح��ة وال مفهومة 

فالعيب يف القائد.

- إذا كان��ت األوامر واضحة وال تجد اس��تجابة من الجند 

فاللوم عى الضباط.

- إذا كنت بعيداً عن العدو أشعره بأنك قريب منه.

- إذا كنت تعرف العدو وتعرف نفس��ك فال تخف نتيجة 

مائة معركة.

- إذا كن��ت ال تع��رف العدو وال تعرف نفس��ك فالنتيجة 

الفشل يف كل معركة.

- يف السلم استعد للحرب، ويف الحرب استعد للسلم.

- يف فن الحرب األفضل االس��تيالء عى أرض العدو س��املة 

ال تحطيمها.

- الدفاع يعني أن ال تقهر والهجوم يعني احتال النرص.

- م��ن ال��روري أن تلقي القبض عى جواس��يس العدو 

ورشوتهم ليعملوا لصالحك.

- اعترب جنودك كأطفالك وسيتبعونك ويقفون معك حتى 

املوت.

- املاء يتشكل وفقاً لطبيعة األرض التي يعربها، والجندي 

يعد للنرص من خالل ترصفات العدو الذي يواجهه.

- القدماء كانوا يعتربون املقاتل الذيك ليس من ينترص بل 

من ينترص بسهولة.

- عجالت العدالة تطحن يف بطء ولكنها تحسن الطحن.

- عندما ميدحك مندوب العدو تزلفاً أعلم أن العدو يريد 

الوصول إىل هدنة.

- عندما يعامل القائد جنوده بالعدل والحق، ويضع ثقته 

فيهم فإن هذا يدفعهم ليتحدوا ويخدموا بس��عادة تحت 

قيادته.

- إذا كان الع��دو قوياً..تجنبه، إذا كان يتمتع بروح عالية 

ثب��ط همته وإذا بدا غ��ري مبال أرهقه، إذا ب��دوا جميعاً 

موحدين..فرقه��م، وأفصله��م ع��ن بعضه��م البعض ثم 

هاجمهم من حيث تشعر بضعفهم واتخذ عنرص املفاجأة.

- عندم��ا تح��ارص العدو اترك له مس��احة لله��روب، وال 

تضغط كثرياً وبشدة عى العدو اليائس.

- عليك قبل كل يشء أن تؤمن بنفسك.

- هناك خمس للنرص:

1- ينترص من يعرف متى يقاتل ومتى يتوقف عن القتال.

2- ينت��رص من يع��رف كيف يقود الق��وات املميزة وتلك 

الضعيفة.

3- ينت��رص من يع��رف أن قوات��ه جميعها تقات��ل بروح 

معنوية عالية.

4- ينت��رص من يع��رف كيف يعد نفس��ه وينتظر اللحظة 

التي يكون فيها عدوه غري مستعد.

5- ينترص من يعرف أن لديه القوة العس��كرية وأن غريه 

لن يتدخل يف عمله وجهده.

وماذا بعد
ه��ذا الكت��اب The Art of War "فن الحرب" ليس كتاباً 

ممي��زاً فقط للق��راء من العس��كريني، وإمن��ا ظل مصدر 

إله��ام للمنظرين العس��كريني وللعديد م��ن كبار القادة 

من��ذ صدوره، كا أصبح مقروءاً ب��ل ومفضالً لدى القادة 

السياسيني ورجال األعال•
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إيران وتركيا يف سوريا

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

ال يخفى عىل أحد أن إيران وتركيا برزتا بروزاً واضحاً كالعبيني أساس��يني يف ش��ؤون منطقة الرشق األوس��ط السيام 

منذ سقوط العراق بعد االجتياح واالحتالل األمرييك له يف عام2003. وكل من هاتني الدولتني حمل مرشوعه الذي 

س��عى إىل فرضه عىل املنطقة من خالل اس��تثامر حالة عدم االس��تقرار، ولعلنا نلحظ الحضور البارز لكل منهام يف 

امللف السوري.

سوريا متثل نقطة اهتامم لكال الدولتني، فهي عمق إسرتاتيجي للمرشوعني اإليراين والرتيك. فإيران تنظر إىل سوريا 

عىل أنها حليف إس��رتاتيجي ومتثل أداة إس��رتاتيجية هامة وجزء ال يتجزأ من سياس��ة املامنعة التي تنتهجها إيران 

يف عالقته��ا م��ع الواليات املتحدة والغرب. يف حني أن تركيا تنظر إىل س��وريا عىل أنها جزء من مرشوعها لخلق نفوذ 

س��يايس جديد لها يف املنطقة تس��تطيع من خالله أن تربز نفسها كالعب رئييس يف املعادلة الرشق األوسطية بحيث 

يعتمد عليها الغرب يف تواصله مع املنطقة.

يف ظل هذين املرشوعني جاء التنافس اإليراين الرتيك يف س��وريا، إال أن الواضح أن النتيجة تصب يف صالح إيران. 

فإيران ما زالت هي األقوى، وهي الطرف الهجومي، يف حني أن تركيا هي الطرف األضعف وهي يف الجانب الدفاعي 

أكرث منه يف الجانب الهجومي. وميكن لنا أن نرجع هذا اإلخفاق الرتيك إىل حقيقة أن املرشوع اإليراين كان مؤس��س 

ل��ه منذ فرتة زمنية طويلة، حيث أنه يف الوقت التي كانت تركيا تعادي س��وريا متكن��ت إيران من أن تخلق تحالفاً 

إس��رتاتيجياً لها مع س��وريا اس��تطاع أن ينجح نجاحاً كبرياً يف خلق كيان سيايس موايل كل الوالء إليران وتوجهاتها يف 

املنطقة، يف الوقت الذي فشلت يف ذلك تركيا. وعندما جاء حزب العدالة والتنمية للحكم يف تركيا عمل عىل محاولة 

تغي��ري ذلك من خالل العمل عىل ربط س��وريا اقتصادي��اً بالدرجة األوىل مع تركيا عىل أم��ل أن يؤدي ذلك لرتابط 

س��يايس، إال أن اندالع الثورة الس��ورية ضد نظام بشار األس��د ووقوف أنقرة مع الثورة أجهض عىل كل تلك اآلمال 

الرتكية وأصبح نظام األسد أكرث قوة يف عالقته مع طهران.

ك��ام أن اإلخف��اق الرتيك يعود أيضاً إىل أن تركيا بلد متنوع سياس��ياً، أي أن��ه وأن كان حزب العدالة والتنمية هو 

املس��يطر ع��ىل الحكم إال أن املزاج الس��يايس لألتراك ليس كله مع حزب العدالة والتنمي��ة، وإنه كذلك مزاج قابل 

للتغري. لذلك ال يستطيع الحزب أن يفرض تدخل تريك يف سوريا بذات الحجم واألسلوب الذي تقوم به إيران، حيث 

أن الخوف أن ذلك س��يدخل تركيا يف مس��تنقع ال ميكن الخروج منه. فبينام ترس��ل إيران عنارصها ملساعدة النظام 

الس��وري تكتفي تركيا بتس��هيل مرور الس��الح. وبني ذلك كله هناك بالطبع األكراد الذين تخىش تركيا من تحركهم 

ضدها يف حالة استثامر النظام السوري لألكراد السورين واألتراك ضد تركيا.

من ذلك كله يتضح لنا بأن هناك العديد من العقبات التي تقف يف طريق توجه تركيا للتوغل يف س��وريا بذات 

الطريقة التي تتوغل فيها إيران هناك، األمر الذي يجعلنا نس��تخلص أن إيران مازالت هي املنترصة بالدرجة األوىل 

يف سوريا وليست تركيا•

حتليل إسرتاتيجي



كامريات املراقبة ضرورة أمنية  
تستخدم لردع اجلرمية ومتنح الثقة والطمأنينة

أصبحت كامريات املراقبة من الرضوريات األمنية املهمة يف 

ش��تى األماكن نظراً ملا يتعرض له األش��خاص من الحوادث 

واإلعت��داءات والرسقات يف الخ��ارج، أو خيانات ومصائب 

الخدم داخل املنازل، وكثرياً ما تثري مس��ألة استخدام آليات 

املراقبة الجدل لدى الكثريين وتتباين بش��أنها ردود األفعال 

بني مؤيد ومعارض.

أماكن تواجد الكامريات األمنية 
هناك عدة أماك��ن تقوم الكامريات األمني��ة بتغطيتها مثل 

املجمع��ات التجارية والرتفيهية واألندية الرياضية والثقافية 

كذل��ك الفن��ادق والش��قق الفندقي��ة والبن��وك واملصارف 

ومح��ات الذهب واملجوه��رات واملستش��فيات.. املصانع 

واملستودعات الخاصة باألش��ياء الثمينة، الخ، هذا باإلضافة 

إىل األماكن العامة يف الدولة مثل الطرق الرئيسية واألسواق 

واملتنزه��ات، بل تص��ل التغطية إىل أجه��زة الرصاف اآليل 

فنس��تطيع أن نتب��ني إج��راءات عمليات الرصف واس��تام 

األموال، كام يحظ��ر تركيب الكامريات وأجه��زة املراقبة يف 

غ��رف النوم وغرف العاج الطبيع��ي ودورات املياه وغرف 

تغيري املابس واألماكن املخصصة للنساء ومن يخالف ذلك 

يتعرض لعقوبة تحددها األجهزة املعنية بالدولة.

وجود كامريات املراقبة يف األماكن العامة التجارية يعطي 

ثقة وطأمنينة لدى الجميع وألنها  تردع من تسول له نفسه 

أي فعل س��يئ، وبالتايل تقلل من نسبة الحوادث والعنف. 

وأيضاً تحفظ حق��وق أصحاب املحات من الرسقة وغريها، 

ه��ي الدلي��ل الوحيد إلثب��ات تعدي أي ش��خص عىل غريه 

بالقول أو الفعل أو الرسقة أو غريها مام يهابه املواطنون.

ويتوجب عىل مس��تخدمي الكام��ريات باإلعان عن أن 

املكان مجه��ز بكامريات املراقبة وتحتم عليهم وضع الافتة 

يف مكان ظاهر بحيث يسهل قراءتها.

كامريات لتنظيم الحركة املرورية
وضع��ت إدارة املرور كامريات مراقبة بالش��وارع واإلرشاف 

عليها للتس��هيل مراقبة الحركة املروري��ة ورصد املخالفات 

املروري��ة ك��ام أن إدارة النظم األمنية تس��اهم يف الحيلولة 

دون وقوع الجرمية واالس��تدالل عىل مرتكبيها بعد وقوعها 

وإعادة النظر يف بعض القضايا من خال ما تقدمه من أدلة 

متمثلة يف التسجيات الخاصة بكامريات املراقبة.

وبش��كل عام ينصب توجه اس��تخدام كامريات املراقبة 

فالغ��رض من هذا ال��دور الرقايب ليس مراقب��ة الناس وإمنا 

تقدي��م الخدمة له��م، وذلك من خال رصدها وتس��جيلها 

لألح��داث داخل املنش��أة عىل مدار الس��اعة ع��ن طريق 

كام��ريات املراقبة وقبل كل ذلك هي عامل من عوامل منع 

وقوع الجرمية فبمجرد معرفة أن املكان مغطى بالكامريات 

يرتاجع من يفكر يف ارتكاب الجرمية عن فعله.

كامريات املراقبة يف املنازل 
تضطر بعض العائات إىل استخدم الكامريات املنزلية ملراقبة 

الخ��دم فاملراقب��ة رضورية جداً ألن من يأت��ون للخدمة يف 

املن��ازل م��ن دول مختلفة وله��م ع��ادات وتقاليد ال متت 

بصلة إىل مجتمعنا املحيل، كام ال يوجد جهة مختصة لديها 

ملفات العامل��ة قبل دخولها الباد، وترج��ع أهمية وجود 

الكامريات يف املنازل لحاجة األرسة للخدم من جهة وخوفهم 

عىل أبنائهم وأنفسهم من األفعال العنيفة من جهة أخرى.

كام يجب أن يتاملك الش��خص أعصابه عند رؤيته 

بع��ض األمور البس��يطة التي ق��د ال تعجبه، 

والتغافل ع��ن بعض األم��ور أحياناً يكون 

أفضل. ومن املمك��ن حينام يعلم الخادم 

أنه مراقب سوف يردعهم ذلك عن الخطأ 

واالستهتار. 

مدة االحتفاظ باملادة املسجلة
يتم التعامل مع ما تحصده الكامريات من مادة 

مس��جلة بحفظها ملدة 120 يوماً أي أربعة أش��هر 

حتى تتمكن األجهزة املعنية من استخدامها كدليل 

يف ح��ال الحاجة إليها فإذا مل تك��ن هناك حاجة 

إليه��ا مبعنى أن��ه ال يوجد هن��اك تحقيق أو 

قضية تستدل وتسرتشد بهذه املواد املسجلة 

فإنه يت��م إتافها وتدمريها وهي مدة كافية 

لظهور الحاجة إليها من عدمها.

وكانت دول عديدة قد بدأت باستخدام كامريات 

املراقب��ة بكرثة يف اآلونة األخرية، ويف مدينة لندن تراقب 10 

آالف كامريا كل موطئ قدم فيها، وبلغ إجاميل تكلفتها 200 

ملي��ون جنيه إس��رتليني. أما حي منهات��ن مبدينة نيويورك 

األمريكية تقوم أكرث من 2300 كامريا مبراقبة تفاصيل حركة 

العامة.

وتراقب ش��بكة تلفزيونية مكونة من 162 كامريا شوارع 

أبوظبي وطرقاتها عىل مدار الساعة، ويف ديب تستعمل غرفة 

القيادة والس��يطرة التابعة لرشطة اإلمارة شبكة مكونة من 

1000 كامريا•
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  تعريفات قانونية
ميدالية اخلدمة اإلنسانية

أوصافها:

عىل ش��كل نجمة م��ن الفضة 

قطرها 45 مم وبس��مك 3مم، 

رؤوس  ع��رش  م��ن  وتتك��ون 

بداخله��ا زخرفة إس��امية، ويف 

)رمز  متصافحتان  يدان  الوسط 

مساعدة األخ( من الذهب. 

م��ن الخل��ف ش��عار الق��وات 

املس��لحة تعلوه عب��ارة  )دولة 

اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة(، 

ومن األس��فل عب��ارة )القيادة 

املس��لحة(  للق��وات  العام��ة 

بالخط الديواين.

رشيط امليدالية:

مصنوع  من خليط النايلون والقطن، عرضه 34 مم وبط�����ول 

40 مم، وهو مقسم رأسياً كاآليت:

1 - الوسط باللون الذهبي بعرض 10 مم.

2 -  عىل جانبيه اللون األحمر بعرض 12 مم لكل طرف ، ومن 

أس��فل الرشيط مش��بك ذهبي بارتفاع  8 م��م وعرض 37 مم 

كتب عليه عبارة )ميدالية الخدمة اإلنسانية(.

شارة امليدالية:

 م��ن نفس قامش الرشيط ونفس ألوانه، مس��تطيلة الش��كل  

وبطول 34 مم وعرض 12 مم.

الطبقة :

 تتكون ميدالية الخدمة اإلنسانية من طبقة واحدة.

تقليد امليدالية:

يقوم قائد الوحدة أو التشكيل بتقليد هذه امليدالية.

قيمة  املكافأة:

 متنح مقرونة مبكافأة قدرها عرشة آالف درهم.

أسباب املنح:

 متنح ميدالية الخدمة اإلنسانية للفئات اآلتية:

1 - األطباء واملمرضني والعاملني يف مجال اإلس��عاف املشاركني 

يف ح��االت إنقاذ حي��اة اآلخرين يف عملي��ات اإلغاثة والنجدة 

واإلسعاف والكوارث.

2 -  مل��ن يبادر بجه��د متميز إلنقاذ جرحى ح��وادث الطرق 

والغرقى دون أن يكون مكلفاً بذلك.

أوسمة وميداليات

القانون االحتادي للعالمات التجارية    ج /5 

القان��ون االتح��ادي رقم  37 -  1992يف ش��أن العامات 

التجارية املُّعدل بالقانون رقم

19  - 2000 والقانون رقم 8 - 2002  

الباب الثالث

انتقال ملكية العالمة ورهنها

املادة 27

يج��وز نقل ملكية العامة التجاري��ة أو رهنها أو الحجز 

عليه��ا م��ع املحل التج��اري أو مرشوع االس��تغال التي 

تستخدم العامة يف متييز منتجاته أو خدماته أو بدونهام.

املادة  28

يشمل انتقال ملكية املحل التجاري أو مرشوع االستغال 

العامات التجارية املسجلة باسم ناقل امللكية التي ميكن 

اعتباره��ا ذات ارتب��اط وثيق باملح��ل أو باملرشوع ما مل 

يتفق عىل غري ذلك.

وإذا انتقل��ت ملكي��ة املح��ل التج��اري أو م��رشوع 

االس��تغال من غري العامة جاز لناقل امللكية االس��تمرار 

يف استعامل العامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي 

سجلت من أجلها ما مل يتفق عىل غري ذلك.

املادة 29

ال يك��ون نقل ملكي��ة العامة التجاري��ة أو رهنها حجة 

عىل الغري إال بعد التأش��ري به يف سجل العامات وإشهاره 

بالكيفية التي تحددها الائحة التنفيذية.

الباب الرابع

عقود الرتاخيص باستعامل العالمة

املادة 30

يج��وز ملال��ك العام��ة التجارية مبوجب عق��د مكتوب 

وموث��ق أن يرخص لش��خص أو أكرث باس��تعامل العامة 

ع��ن كل أو بعض املنتجات أو الخدمات املس��جلة عنها 

العامة. ويكون ملالك العامة أن يس��تعملها بنفس��ه ما 

مل يتفق عىل غ��ري ذلك، وال يجوز أن تزيد مدة الرتخيص 

باستعامل العامة عن املدة املقررة لحاميتها.

املادة 31

يجب قيد عقد الرتخيص باس��تعامل العامة التجارية يف 

أركان العقد: 
م��ا اليوجد العقد بدونها ويرتتب عىل تخلف أحدها عدم 

قي��ام العقد أو بطانه وه��ذه األركان هي "الرضا، املحل، 

السبب، األهلية".

عقد اإلستصناع:
عقد مقاولة يلتزم فيه شخص بصنع يش معني مقابل مبلغ 

محدد.

االسم التجاري:
اس��م يتخ��ذه التاجر لتمييز نش��اطه التج��اري ويختلف 

إعداد: أمل احلوسني

س��جل العامات، وال يك��ون للرتخيص أثر قبل الغري 

إال بعد قيده يف السجل واإلشهار عنه بالكيفية التي 

تحددها الائحة التنفيذية.

املادة 32

ال يجوز للمستفيد من الرتخيص التنازل عنه لغريه أو 

منح تراخيص م��ن الباطن ما مل ينص عقد الرتخيص 

عىل خاف ذلك.

املادة 33

يش��طب قيد الرتخيص من الس��جل بناء عىل طلب 

مالك العامة أو املس��تفيد من الرتخيص بعد تقديم 

ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الرتخيص.

وع��ىل ال��وزارة أن تخطر الط��رف اآلخر بالطلب 

املقدم لش��طب الرتخيص، وله��ذا الطرف أن يعرتض 

عىل طلب الش��طب وفقاً لإلجراءات واألوضاع التي 

تنص عليها الائحة التنفيذية.

املادة 34

ال يج��وز أن يتضم��ن عق��د الرتخيص أي��ة نصوص 

تقيد املس��تفيد من الرتخيص بقيود غري مرتتبة عىل 

الحق��وق التي يخولها تس��جيل العامة التجارية أو 

غري رضوري��ة للمحافظة عىل ه��ذه الحقوق. ومع 

ذلك يجوز أن يتضمن عقد الرتخيص القيود اآلتية:

1 - تحدي��د نط��اق املنطقة الجغرافية لتس��ويق 

املنتجات أو الخدمات التي تحمل العامة.

2 -  تحديد مدة الرتخيص باستعامل العامة عىل 

أن يراعى يف هذا الش��أن أح��كام املادة 21 من هذا 

القانون.

3 - ال��رشوط الت��ي تكفل ملالك العام��ة مراقبة 

جودة املنتجات التي ينطبق عليها الرتخيص.

4 - إل��زام املس��تفيد من الرتخي��ص باالمتناع عن 

جميع األعامل التي قد يرتتب عليها الحط من قيمة 

املنتجات أو الخدمات التي تحمل العامة أو اإلساءة 

إليها •

بوضوح عن غريه من األسامء التجارية.

اإلعتداء:
القي��ام بعمل ضد ش��خص أو مال يك��ون جرمية مبقتىض 

القانون.

اإلعسار:
عجز املدين غري التاجر عن الوفاء بديونه.

اإلفالس:
حال��ة توقف املدي��ن التاجر عن دفع ديون��ه حالة األداء 

وصدور حكم بإفاسه.
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يع��رف م��رض ف��روس إيب��وال باس��م »حم��ى إيب��وال 

ومع��دي  خط��ر  ف��رويس  م��رض  النزفية«، وه��و 

يصيب اإلنسان، ويتصف مبعدالت إماتة عالية. اكتشف 

هذا املرض ألول مرة سنة 1976، يف بلدة تقع عىل طرف 

غابة »كيكويت« يف زائ��ر، بعدها ظهرت أنواع مختلفة 

منه مس��ببة أوبئة ووفيات وصل��ت إىل 90 يف املئة من 

املصاب��ن يف كل من زائر والجابون وأوغندا والس��ودان، 

ومن ثم إىل عدة دول إفريقية مجاورة.

العدوى
تنتقل عدوى اإليبوال إىل اإلنسان مبالمسة دم الحيوانات 

املصابة باملرض أو إفرازاتها أو أعضائها أو سوائل جسمها 

األخ��رى. وقد ُوثِّقت يف أفريقيا ح��االت إصابة بالعدوى 

ع��ن طريق التعام��ل مع ق��ردة الش��مبانزي والغوريال 

وخفافيش الفاكهة والنسانيس وظباء الغابة والحيوانات 

التي يُعرث عليها نافقة أو مريضة.

وتنترش الحقا حمى اإليبوال من خالل انتقال عدواها 

من إنس��ان إىل آخر بسبب مالمسة دم الفرد املصاب بها 

أو إفرازات��ه أو أعضائه أو س��وائل جس��مه األخرى. كام 

ميكن أن تؤدي مراس��م الدف��ن التي يالمس فيها مبارشة 

جثة املتوىف دوراً يف انتق��ال عدوى فروس اإليبوال، التي 

ميكن أن تُنقل بواسطة الس��ائل املنوي الحامل للعدوى 

خالل مدة تصل إىل س��بعة أسابيع عقب مرحلة الشفاء 

الرسيري.

وكث��را ما يُصاب العاملون يف مج��ال الرعاية الصحية 

بالع��دوى ل��دى تقديم الع��الج للم��رىض املصابن بها، 

إذ تصي��ب العاملن العدوى من خالل مالمس��ة املرىض 

مبارشة من دون توخ��ي االحتياطات الصحيحة ملكافحة 

امل��رض وتطبيق اإلجراءات املناس��بة لرعاي��ة املرىض يف 

محاجر معزول��ة. وقد يتعرض مث��اًل العاملون يف مجال 

الرعاي��ة الصحية الذين ال يرتدون قف��ازات و/ أو أقنعة 

و/ أو نظارات واقية ملالمسة دم املرىض املصابن بعدوى 

املرض ويكونون عرضة لخطر اإلصابة بعدواه.

بوادر املرض وأعراضه
حم��ى اإليبوال النزفية مرض ف��رويس حاد ووخيم يتميز 

غالب��اً بإصابة الفرد بالحمى والوهن الش��ديد واآلالم يف 

العض��الت والص��داع والته��اب الحلق، ومن ث��م التقيؤ 

واإلس��هال وظه��ور طفح جل��دي واخت��الل يف وظائف 

ال��كىل والكبد، واإلصابة يف بعض الحاالت بنزيف داخيل 

وخارج��ي ع��ىل حد س��واء. وتظه��ر النتائ��ج املختربية 

انخفاضاً يف ع��دد الكريات البيض��اء والصفائح الدموية 

وارتفاعاً يف معدالت إفراز الكبد لألنزميات.

مرض فريوس إيبوال
وبـــاء قاتـــل يصيب اإلنســـان ويهـــدد البشريــــة

وت��راوح ف��رة حضانة امل��رض )املمتدة م��ن لحظة 

اإلصابة بعدواه إىل بداية ظهور أعراضه( بن يومن اثنن 

و21 يوماً.

تشخيص املرض
يف بداية األمر ال يظهر عىل املريض أعراض حمى اإليبوال 

ب��ل أعراض حم��ى فروس مارب��وج، يت��م التعرف عىل 

الفروس ع��ن طريق فحص دم أو بول أو لعاب من قبل 

املخترب لتصوير جزيئات الفروس. وتش��مل التشخيصات 

التفريقي��ة املالريا وحم��ى التيفوئيد وداء الش��يجيالت 

ميِيَّ��ات والطاعون وداُء الريكتس��يات  والكول��را وداُء الربرَ

والحمى الناكس��ة والتهاب الس��حايا وااللتهاب الكبدي 

وغرها من أنواع الحمى النزفية الفروسية.

العالج واللقاحات
تس��تدعي الحاالت املرضية الشديدة توفر رعاية داعمة 

مكثفة للم��رىض الذين يصابون م��ن جرائها يف كثر من 

األحي��ان بالجف��اف ويل��زم تزويده��م بس��وائل الحقن 

الوريدي أو ع�ن طريق الفم باس��تخدام محاليل تحتوي 

عىل الكهارل.

وال يوجد حت��ى اآلن عالج أو لق��اح مح��دد لحم�ى 

اإليبوال النزفية. وقد أظهرت العالجات باألدوية الجديدة 

نتائج واعدة يف الدراسات املختربية وهي تخضع للتقييم 

حالياً. ويج��ري اختبار العديد م��ن اللقاحات ولكن قد 

يس��تغ��رق األم��ر عدة س��نوات قبل إتاحة أي واح��د 

منها.

الوقاية من املرض
- تقليل مخاطر رساية عدوى املرض من الحيوانات الربية 

إىل اإلنس��ان الناجمة عن مالمس��ة خفافيش الفاكهة أو 

القردة/ النس��انيس املصاب��ة بالعدوى وتن��اول لحومها 

النيئ��ة. وينبغي مالمس��ة الحيوانات بارت��داء القفازات 

وغرها من املالبس الواقية املناسبة، كام ينبغي أن تُطهى 

منتجاتها )من دماء ولحوم( طهياً جيداً قبل تناولها.

- الحد من خطر رساية عدوى املرض من إنس��ان إىل آخر 

يف املجتم��ع بس��بب االتصال املب��ارش أو الحميم مبرىض 

مصابن بالعدوى، وخصوصاً س��وائل جس��مهم. وينبغي 

تجنب االتصال الجسدي باملرىض املصابن بحمى اإليبوال، 

والب��د من ارتداء القف��ازات ومعدات الحامية املناس��بة 

لحامية األش��خاص عند رعاية امل��رىض املصابن بالعدوى 

يف املن��ازل. ويلزم املداومة عىل غس��ل اليدين بعد زيارة 

امل��رىض من األقارب يف املستش��فى، وكذل��ك بعد رعاية 

املرىض املصابن بالعدوى يف املنزل.

- ينبغ��ي أن تطل��ع الجامع��ات املصابة بحم��ى اإليبوال 

األفراد عىل طبيعة املرض وتدابر احتواء فاشياته، بوسائل 

منها دف��ن املوىت، وينبغي دفن من يلقى حتفه بس��ببه 

عىل جناح الرسعة وبطريقة مأمونة.

- يلزم اتخاذ تدابر وقائية يف أفريقيا تالفياً التس��اع رقعة 

انتش��ار الفروس واندالع فاش��يات حمى اإليبوال النزفية 

من جراء اتصال حظائ��ر الخنازير املصابة بعدوى املرض 

بخفافيش الفاكهة •

املصدر:

www.who.int :منظمة الصحة العاملية-  
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أحدث العالجات

متكن األطباء من ش��فاء مري��ض مصاب برسطان الدم 
م��ن خالل حقن الخاليا املناعية لديه بفريوس س��اهم 
يف دفع الخاليا املعروفة باسم T ملهاجمة خاليا رسطان 
الدم، وأفادت مجلة »نيوسانتس��ت« أن دوغ أولسون 
ال��ذي كاد أن يخرس معركته ضد رسطان الدم، بعد أن 
أنهكه العالج الكياموي، ومل يعد جسده يستجيب ألي 
عالجات أخ��رى، خضع إلس��رتاتيجية مختلفة اقرتحها 
عليه األطباء خالل عام 2010، وتتمثل بحش��د الخاليا 
ملحاربة األمراض املناعية يف جس��مه، مام أدى لشفائه 

التام من املرض.
وت��م اختيار بع��ض الخاليا املناعية من دم أولس��ون، 
وحقن��ت بف��ريوس جين��ات جديدة دفع��ت بالخاليا 
املعروفة باس��م خاليا T ملهاجم��ة خاليا رسطان الدم 
بع��د حقنها مرة أخرى يف وريده، وقد تعاىف أولس��ون 
متاماً بعد شهر من العالج، حيث أصبح جهازه املناعي 

سالحاً فّعاالً ضد الرسطان.

ابتك��ر الباحثون الربيطانيون حقنة بس��يطة، تعد مبثابة 
أول ع��الج ملن��ع تطور هشاش��ة عظام الركب��ة، وإهرتاء 
املفاص��ل. وه��ذه الحقنة عبارة عن ش��كل من أش��كال 
األجس��ام املضادة املأخ��وذة من جهاز مناع��ة املريض، 
وميكنه��ا التعامل مع املرض نفس��ه، ب��دالً من األعراض 
وحده��ا. وذكرت صحيفة »دييل ميل« أن العقار الجديد 
يدعى »إيه يب يت - 981«، ويرتكز عمله عىل معالجة أحد 
العوامل الرئيس��ة املسببة لهشاش��ة العظام، وهو مركب 
يدع��ى »إنرتليوك��ن - 1«، ويعترب مبثاب��ة ناقل كياموي 
يس��تخدمه جهاز املناعة، ويلعب أيض��اً دوراً يف حدوث 

التهاب املفاصل.
ويتجمع هذا الناقل الكياموي حول املفاصل، ما يس��بب 
التهابها وإحداث أرضار يف الغضاريف واإلصابة بهشاشة 
العظام، وهنا يأيت دور العقار الجديد يف منع نشاط هذا 
املركب، ووقف تردي هشاش��ة العظام، وتعرض املفاصل 

لالهرتاء.

خاليا T تهزم رسطان الدم

إعداد: مرمي الرميثي
املوز غّني باأللياف والفيتامينات واألمالح املعدنية..

ويساعد على حتسني املزاج ومضاد لالكتئاب..

القرفة تقي من الشلل الرعاش
ق��ال باحث��ون إن القرفة رمبا تكون س��الحاً رسياً يف 

الجهود التي يتم بذلها م��ن أجل القضاء عىل مرض 

الش��لل الرعاش، حيث تبن أنها تحت��وي عىل مادة 

كيميائية ميكنها حامية الدماغ. ويقوم الكبد بتحويل 

ق عليه  دَّ القرفة إىل بنزوات الصوديوم، وهو عقار ُمصرَ

يستخدم يف عالج االضطرابات العصبية.

 ويف دراس��ة أجريت ع��ىل مجموعة م��ن فرئان 

التج��ارب باملرك��ز الطب��ي التابع لجامع��ة راش يف 

ش��يكاغو، وجد فريق م��ن الباحث��ن أن تلك املادة 

الكيميائي��ة املوج��ودة بالقرف��ة تدخ��ل بعد ذلك 

الدماغ، توقف فقدان الربوتينات التي تس��اعد عىل 

��ن  سِّ حامي��ة الخالي��ا، تحمي الخالي��ا العصبية وتُحرَ

الوظائف الحركية.

وقال بهذا الخصوص الباحث الرئييس يف الدراسة 

الربوفيس��ور كاليبادا باهان: تس��تخدم القرفة 

عىل نطاق واسع كنوع من أنواع التوابل بكل 

أنح��اء العامل منذ قرون. وهو ما يجعلها رمبا 

واح��دة من أكرث الطرق أمان��اً لوقف تقدم 

املرض لدى مرىض الش��لل الرع��اش. وتابع 

باهان حديث��ه قائالً: ومن ال��روري فهم 

الطريقة التي يعمل من خاللها املرض بغية 

تطوير عقاق��ر فّعالة ميكنه��ا توفر الحامية 

للدماغ وإيقاف تطور مرض الشلل الرعاش.

احلياة العسكرية تعالج إدمان اإلنرتنت

حقنة متنع إهرتاء املفاصل

انترشت يف الصن تجربة جديدة إلعادة الشبان إىل أرض 

الواقع بعد أن اس��تحوذ عليهم عامل اإلنرنت من خالل 

وضعه��م يف ثكنات وإخضاعهم إلرشاف جنود س��ابقن. 

ويوجد 25 معسكراً يف الصن أقيمت بالنظام العسكري 

لعالج الشبان من إدمان اإلنرنت.

وهذا النه��ج أكرث رصامة من الع��الج يف دول أخرى 

مثل بعض العي��ادات يف الواليات املتحدة التي تحجب 

مواقع اإلنرنت وتلجأ لربامج املراقبة وتفرض حظراً عىل 

اس��تخدام اإلنرنت للمدمنن من بن 75 % من البالغن 

الذين يستخدمون شبكة اإلنرنت يف الواليات املتحدة.

ومع ارتفاع عدد الشبان الصينين الذين يستخدمون 

األلع��اب  س��اعات يف مامرس��ة  ويقض��ون  اإلنرن��ت 

اإللكرونية للهرب من الضغوط التي يفرضها مجتمع به 

1.3 مليار ش��خص يتزايد توجه اآلباء واألمهات القلقن 

نحو املعسكرات ملكافحة اإلدمان اإللكروين.
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 بحر من بحور اللغة وحدائق غناء تزدهر ببدائع اللس��ان 

الع��ريب الفصيح، حفظ لنا مفردات لغة الضاد، لغة القرآن 

الكريم وجمع املتناثر يف الكتب يف بناء رصني وإحكام متني 

ذلكم هو كتاب لسان العرب ال بن منظور .

أم��ا مؤلفه فهو علم من أعالم اللغة والبيان يش��هد له 

كتاب��ه بعلو كعبه وش��موخ طوده فهو محم��د بن مكرم 

بن عيل، أب��و الفضل، جامل الدين اب��ن منظور األنصاري 

الرويفعي اإلفريقي "املتوىف: 711ه�".

ق��ال يف مقدمته لهذا الكتاب البديع فَِإن الله ُس��بَْحانَُه 

قد كرَّم اإْلِنَْسان وفضله بالنطق عىل َسائِر الَْحيََوان، ورشَّف 

َهَذا اللَِّس��ان العريبَّ ِبالْبَيَاِن عىل كل لَِسان، وَكَفاُه رشفاً أَنه 

ِب��ِه نزل الُْقرْآن، َوأَنه لَُغة أهل الْجنان، ُرِوَي َعن ابْن َعبَّاس 

رَِض الل��ه َعنُهاَم قَاَل: قَاَل رَُس��ول الله - ص��ىل الله َعلَيِْه 

َوس��لم - "أَحبُّ��وا الَْعرَب لثالث: أِلَنِّ ع��ريّب، َوالُْقرْآن عريّب، 

وَكَاَلم أه��ل الْجنَّة عريّب"  َوإِنِّ مل أزل مش��غوفاً مبطالعات 

كتب اللَُّغات واالطالع عىل تصانيفها، َوعلل تصاريفها. 

ث��م بنيَّ أن��ه يف كتابه ضم إليه كثرياً م��ن الفوائد فقال 

"ووش��حته بجليل اأْلَْخبَ��ار، َوَجِميل اْلثَ��ار، ُمَضافاً إَِل َما 

ِفي��ِه من آيَات الُْقرْآن الَْكِريم، َوالَْكاَلم عىل معجزات الّذكر 

الَْحِكيم، ليتحىل برتصيع درره��ا عقده، َويكون عىل مَدار 

اْليَات َواأْلَْخبَار واْلثَار واألمثال واألشعار حلّه وعقده".

��ب بعد ذلك ب��أن هذا الكتاب قد جمع أش��تات  وعقَّ

اللغة وذكر فيه ما تفرق يف غريه من كتب اللغة.

وق��ال مبيِّناً أنه اعتمد عىل من س��بقه عرفاناً بفضلهم 

"إِنِّ جمع��ت ِفي��ِه َما تف��رَّق يِف تِلَْك الْكتب م��ن الُْعلُوم، 

َوبسطت الَقْول ِفيِه".

مناذج من إيراده ملفردات اللغة
قال يف باب الحاء "حزأ: َح��زَأَ اإِلبَل يَْحزَُؤها َحزْءاً: َجَمَعَها 

َوَس��اقََها. واْح��زَْوزَأَْت ِهَي: اْجتََمَع��ْت. واْح��زَْوزأَ الطَّائُِر: 

َض��مَّ جناَحيْ��ه َوتََجاىَف َع��ْن بَيِْضِه. قَ��اَل: ْحزَوزِئ��نْيِ الزِّفَّ 

��رْيُ ُمْحزَْوٍز ِبَنا  َعْن َمَكَويْه��ام، َوقَاَل ُرْؤبَُة، فَلَْم يَْهِمْز: والسَّ

اُب  اْحِزي��زاُؤه، ... ناٍج، َوقَ��ْد َزْوَزى ِبَنا ِزي��زاُؤه وَحزَأَ السَّ

الشخَص يَْحزَُؤه َحزْءاً رَفََعه، لَُغٌة يِف َحزاه يَْحزُوه، بال همز".

فْع. َدَرأَُه يَْدَرُؤُه َدرًْءا  رُْء: الدَّ وقال يف باب الدال "درأ: الدَّ

وَدْرأًَة: َدفََع��ُه. وتَداَرأَ القوُم: تَدافَعوا يِف الُخصومة َونَْحِوَها 

واْختَلَف��وا. وَداَرأُْت، ِبالَْهْمِز: دافَْعُت. وكلُّ َمن َدفَْعتَه َعْنَك 

فََقْد َدَرأْتَه. قَاَل أَبو ُزبَيٍْد:كاَن َعنِّي يَردُّ َدْرُؤَك، بَْعَد ... اللَِّه، 

يد، يَْعِني كَاَن َدفُْعَك. َويِف التَّْنِزيِل  َشْغَب املُْس��تَْصِعِب، املِرِّ

الَْعِزيِز: "فَادَّاَرأْتُْم ِفيها" سورة البقرة: 72. َوتَُقوُل: تَدارأْتم، 

أَي اْختَلَْفتُ��م وتََدافَعتُم. وَكََذلَِك ادَّاَرأْتُ��ْم، وأَصله تَداَرأْتُْم، 

اِل واجتُلِبت األَل��ف لِيَِصحَّ االبتداُء  فأُْدِغمت الت��اُء يِف الدَّ

ِبَه��ا، َويِف الَْحِدي��ِث: إَِذا تَداَرأْتُْم يِف الطَِّري��ِق، أَي تَدافَْعتم 

واْختَلَْفتُ��ْم. واملُ��دارأَُة: املُخالفُة واملُدافََع��ُة. يَُقاُل: فاَُلٌن اَل 

يُ��داِرئُ َواَل ُياِري، َويِف الَْحِديِث:كَاَن اَل يُداري َواَل ُياِري أَي 

اَل يُش��اِغُب َواَل يُخالُِف، َوُهَو َمْهُم��وٌز، َوُرِوَي يِف الَْحِديِث 

َغرْيَ َمْهُموٍز ليُ��زاِوَج ُياِري. وأَما املُدارأَة يِف ُحْس��ِن الُخلُق 

واملُعارَشة فَِإنَّ ابَْن األَحم��ر يَُقوُل ِفيِه: إِنَُّه يُْهَمُز َواَل يُْهَمُز. 

يَُق��اُل: َداَرأْتُه مدارأًَة وداَريْتُه إَِذا اتَّقيتَ��ه واليَْنتَه. قَاَل أَبو 

َمْنُص��وٍر: َمْن َهَم��َز، فََمْعَناُه االتّقاُء لَشِّه، َوَم��ْن لَْم يَْهِمْز 

َجَعلَُه ِم��ْن َدَريُْت مِبَْعَن��ى َختَلُْت، َويِف َحِدي��ِث قَيِْس بِْن 

ييك،  ، َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم، رَشِ ��ائِِب قَاَل: كَاَن النَِّبيُّ السَّ

يٍك اَل يُداِرئُ َواَل ُياِري. فكاَن َخرْيَ رَشِ

قَاَل أَبو عبيد: املُ��دارأَُة ههنا مهموزة ِمْن داَرأُْت، َوِهَي 

املُشاَغبُة واملُخالَفُة َعىَل َصاِحِبَك َوِمْنُه قَْولُُه تََعاَل: فَادَّاَرأْتُْم 

��اُج: َمْعَنى  ِفيه��ا ، يَْعِني اختالفَه��م يِف الَقِتيل، َوقَاَل الزَّجَّ

فادَّاَرأْتُ��م: فتَدارأْتُ��م، أَي تَدافَْعتُم، أَي أَلَق��ى بعُضكم إَِل 

بعٍض، يَُقاُل: َداَرأُْت فاَُلنًا أَي دافَْعتُه. َوِمْن َذلَِك َحِديُث

رُْء ِمْن ِقبَلِها، فاََل بأْس  ��ْعِبيِّ يِف املختلعِة إَِذا كَاَن الدَّ الشَّ

رِْء النُّشوَز واالْعِوجاَج واالخِتالَف.  أَن يأْخذ ِمْنَها، يَْعِني بالدَّ

َوقَ��اَل بَْعُض الُْحَكاَمِء: اَل تَتعلَّموا الِعلْ��م لِثاََلٍث َواَل ترَْتُكوه 

لِث��الٍث: اَل تَتعلَّموه للتَّداِري َواَل للتَّ��امِري َواَل للتَّباِهي، َواَل 

تََدُعوه َرغبًْة َعْنُه، َواَل رِضاً بالَجْهل، َواَل اْسِتْحياًء ِمَن الِفعل 

لَُه. وداَرأُْت الرَُّجَل: إَِذا دافَْعتَه، ِبالَْهْمِز. واألَصل يِف التَّداِري 

التَّداُرُؤ، ف��رُتَِك الَهمز ونُِقَل الَْحرُْف إَِل التَّْش��ِبيِه بالتَّقاِض 

والتَّداِعي.

فهذا الكتاب من أهم املراجع اللغوية ملعرفة اللس��ان 

العريب قد صاغه مؤلفة عىل طريقة بديعة أنيقة فاستحق 

اسمه فكان اسامً عىل مسمى فهو بحق لسان العرب.

الكيك  على  اجلاللة  لفظ  كتابة  حكم  ما  س. 
وتزيني احللويات به؟

كتاب��ة اس��م الل��ه عىل الطع��ام يتناىف م��ع وجوب 
 
ج.

التعظيم واالحرتام والتوقري الالئق به سبحانه، وفيه نوع 

من االمته��ان للفظ الجاللة. فال ينبغ��ي أن يفعل مثل 

هذا األمر. 

لسان العرب..كتاب وشح بجليل الَْأْخَبار

فتـــــــــــاوى 

س.  من حلف قبل بلوغه، فهل تلزمه الكفارة؟
ج. م��ن حل��ف قبل البل��وغ فيمينه غ��ري منعقدة وال 

تلزمه كف��ارة إذا حنث، لقوله صىل الله عليه وس��لم: 

ِبيِّ َحتَّى  "رُِفَع الَْقلَُم َعْن ثاَلثٍَة – وذكر منهم - َوَعْن الصَّ

يَْحتَلَِم" صححه األلبان يف صحيح سنن أيب داود.

س. ما حكم من يتخلف عن صالة اجلمعة يف 
كثري من األوقات؟

ج. التخل��ف ع��ن صالة الجمعة دون ع��ذر كبرية من 

كبائر الذنوب، ولذا قال عليه الصالة والسالم : "لينتهني 

أق��وام عن ودعه��م الجمعات، أو ليختم��ن الله عىل 

قلوبهم ث��م ليكونن من الغافلني" رواه مس��لم. فرتك 

الجمعة س��بب للطبع عىل القلب والختم عليه، ومن 

ث��ّم إعراضه ع��ن الله، ومن كان كذل��ك فإنه ال يؤمن 

عليه الزيغ والهالك، نسأل الله السالمة والعافية.

)باستعمال  القرآن  جتويد  يجب  هل  س. 
أحكام التجويد كاملة واملدود...( يف الصالة؟

ج. الواج��ب من التجويد يف 

الصالة أو خارجها هو: إخراج 

الحروف م��ن مخارجها، وأال 

يب��دل حرفاً منه��ا بآخر، أو 

يلحن يف الق��راءة لحناً يُغري 

املعن��ى، فه��ذا الواجب من 

التجويد عىل من قدر عليه، 

وما عدا ذلك من التجويد الذي مرجعه إل تحس��ني 

القراءة والذي ال يرتتب عىل اإلخالل به إحالة للمعنى 

كمراعاة املدود ومقاديرها.. فمستحب ال واجب.

س.  هل مدافعة الريح أثناء الوضوء تنقضه؟
ج. مدافع��ة الريح أثناء الوضوء ال تبطله إذا مل يتحقق 

الش��خص من خروج ريح، ك��ام أن الصالة مع مدافعة 

الري��ح صحيح��ة عند جمه��ور أهل العل��م، وإن كان 

األفض��ل للش��خص أن يق��ي حاجته أوالً ث��م يتوضأ 

ويصىل لتكون صالته مع راحة وخشوع.
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إن العاقل هو من يرى بعني عقله نتائج أفعاله وأقواله، ويبرص 

آثارها ونتائجها يف نفس��ه ومجتمع��ه ويف دينه ودنياه وآخرته، 

ف��إن أدرك أن كل ما يصدر عنه من حركات وس��كنات وأفعال 

وأقوال سيكون لها وقع حتمي وانعكاس قطعي عليه وعىل من 

حوله فسيحدوه ذلك اإلدراك إل التحيل بكل خلق نبيل وفعل 

جميل، وس��ريدعه عن كل قبح خلقي أو خلل سلويك، وهذا ما 

ُ عنه باملحاس��بة، والواقع الذي يعيش��ه اإلنسان يحقق ما  نعبِّ

ذُك��ر آنف��اً. وكل واحد يدرك ذلك إدراكاً تام��اً . وإمنا الخلل يف 

الغفلة ع��ن هذه الصفة الحميدة الجميلة أال وهي محاس��بة 

العب��د لنفس��ه. فقد ج��اءت نص��وص الشيعة مق��ررة لهذه 

الحقيقة العظيمة قال الله تعال "َوإِْن تُبُْدوا َما يِف أَنُْفِس��ُكْم أَْو 

ُب َمْن يََشاُء  تُْخُفوُه يَُحاِس��بُْكْم ِبِه اللَُّه فَيَْغِفُر لَِمْن يََش��اُء َويَُعذِّ

ا  ٍء قَِديٌر " س��ورة البقرة:284، وقال تعال "َوأَمَّ َواللَُّه َعىَل كُلِّ َشْ

َمْن َخاَف َمَق��اَم َربِِّه َونََهى النَّْفَس َعِن الَْهَوى * فَِإنَّ الَْجنََّة ِهَي 

الَْمَْوى" سورة النازعات:40-41.

فالية األول تش��عر العب��د بأن الله تع��ال مطلع عىل كل 

صغ��رية وكبرية ومه��ام حاولت أن تخفي ش��يئاً عن ربك فإنك 

عاجز عن ذلك وأن الحس��اب واقع ل��ك بكل تلك األفعال وإن 

صغ��رت وإن أخفيتها يف نفس��ك، والية الثاني��ة تحقق نتيجة 

املحاسبة وهي البعد عن الهوى والفوز بجنة املأوى.

وصح َع��ِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم، قَوله: "الَكيُِّس َمْن 

َداَن نَْفَس��ُه َوَعِم��َل لاَِم بَْعَد املَ��ْوِت، َوالَعاِجُز َمْن أَتْبََع نَْفَس��ُه 

َهَواَها َوَتَنَّى َعىَل اللَِّه" َهَذا َحِديٌث َحَسٌن رواه الرتمذي.

نْيَا   َوَمْعَنى قَْولِِه: َمْن َداَن نَْفَس��ُه يَُقوُل َحاَسَب نَْفَسُه يِف الدُّ

قَبَْل أَْن يَُحاَس��َب يَْوَم الِقيَاَمِة " َويُ��ْرَوى َعْن ُعَمَر بِْن الَخطَّاِب، 

قَاَل: " َحاِسبُوا أَنُْفَسُكْم قَبَْل أَْن تَُحاَسبُوا، َوتََزيَُّنوا لِلَْعرِْض األَكَْبِ، 

َا يَِخفُّ الِحَس��اُب يَْوَم الِقيَاَمِة َعىَل َمْن َحاَس��َب نَْفَس��ُه يِف  َوإمِنَّ

نْيَا".  الدُّ

وَع��ْن َميُْموِن بِْن ِمْهرَاَن، قَ��اَل: "اَل يَُكوُن الَعبْ��ُد تَِقيًّا َحتَّى 

يَكُه ِمْن أَيَْن َمطَْعُمُه َوَملْبَُسُه". يَُحاِسَب نَْفَسُه كَاَم يَُحاِسُب رَشِ

وأوىص ُعَم��َر بْ��َن الَْخطَّ��اِب رَِضَ اللُه َعْنُه أح��د أصحابه: 

ِة، فَِإنَُّه َمْن  ��دَّ " أَْن َحاِس��ْب نَْفَس��َك يِف الرََّخاِء قَبَْل ِحَساِب الشِّ

ِة َعاَد َمرِْجُعُه إَِل  ��دَّ َحاَسَب نَْفَس��ُه يِف الرََّخاِء قَبَْل ِحَساِب الشِّ

الرَِّضا َوالِْغبْطَِة َوَمْن أَلَْهتُْه َحيَاتُُه َوُش��ْغلُُه ِبَهَواُه َعاَد َمرِْجُعُه إَِل 

النََّداَم��ِة َوالَْحْسَِة، فَتََذكَّْر َما تُوَعُظ ِبِه لِ��يَكْ تَْنتَِهَي َعامَّ يُْنتََهى 

َعْنُه "

 وقد قيل "َمْن َحاَسَب نَْفَسُه اْسَتْحَيا اللُه ِمْن ِحَساِبِه".

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

حماسبة النفس

آية وتفسري: الشهور احملرمة

��ُهوِر ِعن��َد اللَِّه اثَْنا َعَشَ  َة الشُّ قال الله تعال  }إِنَّ ِعدَّ

اَمَواِت َواأْلَرَْض ِمْنَها  َش��ْهرًا يِف كِتَاِب اللَِّه يَْوَم َخلََق السَّ

يُن الَْقيِّ��ُم . فاََل تَظْلُِم��وا ِفيِهنَّ  أَْربََع��ٌة ُحرٌُم َذٰلِ��َك الدِّ

أَنُفَسُكْم{ سورة التوبة :36.

ه��ذه آية عظيمة فيها بيان حكم��ة الله من تعدد 

األش��هر يف الس��نة وكونها أثنا عش ش��هراً، وفيها بيان 

تحريم أربعة أشهر هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم 

ورجب، وفيها بيان وجوب احرتام تحريم هذه األشهر 

والبعد عن الظلم فيها سواء للنفس أو الخرين .

 فقد أعلم الله عّز وجّل أن عدد ش��هور املس��لمني 

التي تُُعبِّدوا بأن يجعلوه لس��نتهم: اثنا عش شهراً عىل 

منازل القمر فجعل حجهم وأعيادهم عىل هذا العدد، 

فتارة يكون الحج والصوم يف الشتاء، وتارة يف الصيف، 

بخالف ما يعتمده أهل الكتاب، فأنهم يعملون عىل أن 

السنة ثالمثائة يوم وخمسة وستون يوماً وبعض يوم.  

: َعْن أيَِب بَْكرََة أَنَّ رَُسوَل اللَِّه َصىلَّ  يِف َصِحيِح الْبَُخاِريِّ

الله عليه وس��لم قال يف حجة ال��وداع: "إِنَّ الزََّماَن قَِد 

َنُة  َمَواِت َواأْلَرَْض، السَّ اْستََداَر كََهيْئَِتِه يَْوَم َخلََق اللَُّه السَّ

اثَْنا َعَشَ َش��ْهرًا، ِمْنَها أَْربََعٌة ُحرُم، ثثاََلٌث ُمتََوالِيَاٌت: ُذو 

ِة، َوالُْمَحرَُّم، َورََجُب ُمَض الَِّذي بنَْيَ  الَقْع��دة، َوُذو الِْحجَّ

ُجامدى َوَشْعبَاَن".

َوَه��َذا يَُدلُّ َعىَل اْس��ِتْمرَاِر تَْحِريَِه��ا إَِل آِخِر َوقٍْت 

ُع  ْ يُن الَْقيُِّم{ أَْي: َهَذا ُهَو الشَّ َوقَْولُُه تََعاَل: }َذلِ��َك الدِّ

الُْمْس��تَِقيُم، ِمِن اْمِتثَاِل أَْمِر اللَِّه ِفياَم َجَعَل ِمَن اأْلَْشُهِر 

الُْحرُِم، والَحْذو ِبَها َعىَل َما َسبََق يِف كِتَاِب اللَِّه اأْلَوَِّل.

َوقَوله تََع��اَل: }فاَل تَظْلُِموا ِفيِهنَّ أَنُْفَس��ُكْم{ أَْي: يِف 

َهِذِه اأْلَْش��ُهِر الُْمَحرََّم��ِة؛ أِلَنَُّه آكَُد َوأَبْلَ��ُغ يِف اإْلِثِْم ِمْن 

َغرْيَِها، كَاَم أَنَّ الَْمَعاِصَ يِف الْبَلَِد الَْحرَاِم تَُضاَعُف، لَِقْولِِه 

تََعاَل: }َوَمْن يُ��رِْد ِفيِه ِبِإلَْحاٍد ِبظُلْ��ٍم نُِذقُْه ِمْن َعَذاٍب 

ْهُر الَْحرَاُم تَْغلُُظ ِفيِه  : 25، وَكََذلَِك الشَّ أَلِيٍم{ سورة الَْحجِّ

 ، ��اِفِعيِّ يَُة يِف َمْذَهِب الشَّ اْلثَاُم؛ َولَِه��َذا تَْغلُُظ ِفيِه الدِّ

َوطَائَِف��ٍة كَِث��ريٍَة ِمَن الُْعلاََمِء، وَكََذا يِف َح��قِّ َمْن قَتََل يِف 

الَْحرَِم أَْو قَتََل َذا َمْحرٍَم.

ْل، فَِإنَُّه قَْد َيْرَُض  َعْن ابِْن َعبَّاٍس رض الله عنهام : قَاَل رَُسوُل اللَِّه - َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم -: "َمْن أََراَد الَْحجَّ فَلْيَتََعجَّ

الَُّة، َوتَْعرُِض الَْحاَجُة" رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود يف سننه وأبو داود الطياليس.  الَْمِريُض، َوتَِضلُّ الضَّ

يحث النبي صىل الله عليه وس��لم يف هذا الحديث عىل املبادرة إل الحج وعدم التس��ويف والتأخري بغري عذر، 

وذل��ك أن املبادرة إل الطاعة مس��تحبة يف كل األحوال فكيف باملبادرة إل فريضة من فرائض اإلس��الم وركن من 

أركانه.

فقد يكون اإلنس��ان يف س��عة من أمره ويس من دنياه ولكنه يؤخر حج البيت ويس��وفه عاماً بعد عام من غري 

عذر ويف هذه الحال فإنه يكون مؤاخذاً عىل تأخريه وقد ورد عن أمري املؤمنني عمر بن الخطاب رض الله عنه أنه 

كان ينهى الناس عن التسويف والتأخر عن الحج بال عذر.

واألمر باملسارعة إل الخريات مستحب يف سائر األعامل الصالحة قال الله تعال "َوَسارُِعوا إَِل َمْغِفرٍَة ِمْن َربُِّكْم 

ْت لِلُْمتَِّقنَي" سورة آل عمران :133. اَمَواُت َواأْلَرُْض أُِعدَّ َوَجنٍَّة َعرُْضَها السَّ

وقال الله تعال يف مدح النبيني "إِنَُّهْم كَانُوا يَُسارُِعوَن يِف الَْخرْيَاِت َويَْدُعونََنا َرَغبًا َورََهبًا وَكَانُوا لََنا َخاِشِعنَي" سورة 

فوأيد احلديث

األنبياء: 90.

وقال تع��ال يف مدح املؤمنني "أُولَِئَك 

يَُسارُِعوَن يِف الَْخرْيَاِت َوُهْم لََها َساِبُقوَن" 

سورة املؤمنون:61.

وقال صىل الله عليه وس��لم : "بادروا 

باألعامل" رواه مس��لم وغ��ريه، فاملؤمن 

مبادر إل الخري ال سيام مع توفر الفرص  

وتهيئ األس��باب، وفريضة الحج واجبة 

إذا تحققت االستطاعة واإلمكان فينبغي 

املبادرة وعدم التسويف .
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من الذاكرة

زيارة صاحب الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان والوفد 
املراف��ق له امتدت من الخليج إىل املحيط ش��االً ثم من املحيط 
إىل الخليج جنوباً وبقى الس��ؤال املطروح: حول ما حققته الزيارة 
يف حاجة إىل إجابة. وقبل انتظار الوقت املناس��ب لتحليل الزيارة 
وآثاره��ا ميك��ن الق��ول ابتداء إن الزي��ارة أك��دت حقائق ومهام 

تاريخية.
أك��دت هذه الزي��ارة أوالً إن زايد يتمتع بش��عبية عىل نطاق 
الع��امل العريب إىل حد التغني باس��مه عىل أنغ��ام أمواج املحيط 
األطلنط��ي، والذين مل يقولوا ش��عراً هتفوا لزاي��د وحملوا صورته 
وعلقوها عىل صدورهم، وراح يصافحه الشيب والشباب ويودون 
لو يس��تطيعون جميعاً عناقه وتقبيل "الخشم" منه حباً واحرتاماً 
للرجل الذي يس��عى بينهم بالخري والذي حظر البرتول عن العدو 

آخذاً زمام املبادرة.
وأك��دت الرحلة أن دولة اإلمارات بقيادة زعيمها ورائدها زايد 
تع��رف دورها الذي هو قدرها ومصريها وتعت��ر دورها القيادي 
هذا واجباً مقدس��اً تبذل يف س��بيل أدائه النف��س والنفيس، ومن 
ثم كان طبيعياً أن يكون نتاج س��عيها هذه املهام التاريخية التي 

حققتها الزيارة، ويف بطن الغيب يرقد املزيد من املهام.
ك��ا أكدت الزيارة أن الوح��دة العربية من املحيط إىل الخليج 
ليس��ت مجرد ش��عار يرفع لالس��تهالك املحيل، لتخدير الشعوب 
العربية، وإمنا هي حقيقة واقعة محفورة يف وجدان كل عريب وما 

أكرث ما عروا عنها وزايد بني ظهرانيهم.

تحت رعاية س��مو الش��يخ خليفة بن زايد ويل العهد والقائد 

العام لقوات دفاع أبوظبي احتفلت كلية زايد بن سلطان الثاين 

العس��كرية يف العرشين من ش��هر أغس��طس املايض بتخريج 

دفعة جديدة من الضباط الجدد، وقد ش��هد االحتفال س��مو 

الش��يخ طحنون بن محمد ممث��ل الحاكم يف املنطقة الرشقية 

وعدد من أصحاب الس��مو الشيوخ وأصحاب املعايل والوزراء 

ورجال السلك الدبلومايس العريب واألجنبي وكبار رجال الدولة 

وجمع غفري من املواطنني.

لقاء مع رئيس أركان قوة دفاع أبوظبي

اإعداد: راية املزروعي

كلية زايد الثاين تحتفل بتخريج دفعة جديدة 

 صورة الغالف 

�سبتمبـــر 1974

تخريج دورة جديدة من طلبة املدارس
شهد س��مو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم 

يف املنطقة الرشقية يف منتصف الش��هر امل��ايض حفل تخريج 

طلبة املدارس الذين التحقوا بالدورة العسكرية الصيفية مبركز 

التدري��ب بالعني، والتي أقيمت بناء ع��ىل توجيهات صاحب 

السمو رئيس الدولة بهدف تنمية الروح العسكرية واالنضباط 

يف أوساط الشباب.

رصح العمي��د الش��يخ فيصل القاس��مي رئيس هيئة 

األركان يف ق��وات دفاع أبوظب��ي يف لقاء له مع مجلة 

درع الوطن، بأن زيارة صاحب السمو الشيخ زايد بن 

نهيان  آل  سلطان 

التاريخي��ة الهامة 

امت��دت  والت��ي 

م��ن الخلي��ج إىل 

إىل  أدت  املحيط، 

من  مزيد  تحقيق 

والتفاهم  التعاون 

وم��د ي��د العون 

وتق��ارب وجهات 

النظر ب��ني دولة اإلمارات العربية املتحدة واألش��قاء 

العرب.

زيارة زايد من الخليج إىل املحيط
العدد 38 - سبتمرب 1974
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ذاكـــرة العد�ســـة

خليفة يشهد متريناً ميدانياً 1997

افتتاح مستشفى زايد العسكري أكتوبر 1979القوات املسلحة تشارك يف تحرير الكويت ضمن عاصفة الصحراء 1991

وصول الدفعة االٔوىل من طائرات االٔباتيش 1993الحرس االٔمريي يحتفل مبرور عرشين عاماً عىل إنشاءه يناير 1988
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إعداد:راية المزروعي

9-9- 2009  دّشــن صاحب السمو الشيخ محمد بـــن راشد 

آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 

ديب "رعــاه الله"، يف افتتاح رســمي مهيب، الخط األحمر من 

مرتو ديب الحضاري الســياحي، معلناً سموه من محطة "مول 

اإلمارات" تسيري رحالت املرتو رسمياً عىل الخط األحمر، والذي يتكون من 29 محطة.

 9-5-2013 وقعــت القيادة العامة للقوات املســلحة مذكرة 

تفاهم مع جامعة اإلمارات العربيــة املتحدة لتعزيز التعاون 

فيام بينهام، وقع املذكرة عن القيادة العامة للقوات املســلحة 

ســعادة اللواء الركن طيار رشــاد محمد الســعدي قائد كلية 

الدفــاع الوطنــي وعن جامعة اإلمــارات العربية املتحدة ســعادة الدكتور عيل راشــد 

النعيمي مدير الجامعة. عندما ال جتد طريًقا أمامك 
فلتشق طريقك بنفسك.

      حممد بن راشــد آل مكتوم

1. متى دخلت دولة اإلمارات بشكل رسمي السباق العاملي لالستكشاف الفضاء الخارجي؟

2. وضعت وزارة الرتبية والتعليم لدولة اإلمارات خطة اســرتاتيجية تهدف إىل إصالح قطاع التعليم 

ورفع مستوى التحصيل العلمي فكم بلغت مدة الخطة؟

مالحظة: إجابة األسئلة من ضمن املواضيع املنشورة يف هذا العدد.

ترسل اإلجابة مع ذكر رقم السؤال ورقم العدد واإلسم بالكامل مع الهاتف. 

عىل الربيد االلكرتوين: 
nationshield@hotmail.com

 • إجابة العدد السابق )510( هي: 
 - السـؤال األول: شغلت املرأة يف مجلس الوزراء أربع مقاعد وزارية. 

 - السـؤال الثاين: بلغت نسبة مستخدمي الفيسبوك يف اإلمارات 41 %.

 الفائزان:
1. عبدالرحمن عبدالله الجابر . 
2. فاطمة عبدالله حسن خليل .

مسابقة العدد )512(

ومضــات...

بالتأكيد ســبق لك وتذكرت يوما فجأة شخصاً معيناً مل تره منذ فرتة طويلة ثم 

ما لبث وأن التقيت به يف اليوم التايل..!!

ســبق وأن شــعرت بإحســاس داخيل أن أمراً ما قد يحدث وتناسيت شعورك 

ثــم ما لبث هذا األمر أن حدث؟! هذا ما يطلق عليه العلامء والباحثني اســم 

التخاطر Telepathy وهو انتقال أفــكار وصور عقلية بني الكائنات الحية من 

دون االســتعانة بالحواس الخمســة أو باختصار نقل األفكار من عقل إىل آخر 

بدون وسيط مادي.

 أي أنــه يدرك أفــكار اآلخرين ويعرف ما يدور يف عقولهم وأيضاً باســتطاعته 

إرســال خواطــره وإدخالها يف عقول اآلخريــن، واملحبني هم أكــر قدرة عىل 

التخاطــر خاصــة بــأن أرواحهم تألفــت كام يقول الرســول صــىل الله عليه 

وســلم: )األرواح جنود مجندة ما تعارف منهــا ائتلف وما تناكر منها اختلف( 

رواه البخاري ومسلم.

إذن عند تآلف األرواح تكــرب الفرصة بوجود التخاطر ومن هؤالء املحبني أحد 

أفراد العائلة وتنجح أكر من من هم خارج نطاق العائلة وال يشــرتط حدوث 

تخاطــر صلة دم قوية يحدث ذلــك بني الرجل وزوجته أو صديقني وال يحدث 

هذا يف أفراد البرش فقط بل حتى يف الحيوانات األليفة التي تعيش معهم.

كيف تتصل مبن تريد ذهنيًا؟

حـــــــدث يف  مثل 
هذا الشهـــــــر

24-9-2011 تعترب انتخابات املجلس الوطني 2011، التجربة 

الثانية لدولة اإلمارات، تنفيذاً لربنامج صاحب الســمو الشيخ 

خليفــة بن زايد آل نهيان رئيس الدولــة "حفظه الله"، الذي 

أعلنه سموه عام 2005 بشــأن التدرج انطالقاً من خصوصية 

الدولــة وتاريخها وموقعها الجيوســيايس يف عمليــة تطوير الحراك الســيايس ومتكني 

املواطنني وخاصة املرأة من املشاركة يف العمل الربملاين عىل وجه التحديد.
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متكيــــن املــــرأة

مسجـــــد الســــــــــالم
يعكس مســجد الســالم روح الرتاث املعامري اإلمارايت ممزوجاً بالهندســة املعامرية 

األندلســية والعثامنية. وقد دشن صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

ديب "رعــاه الله" املســجد منطقة نائــب رئيس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

الربشاء يف ديب يف يوليو املايض.

أكــدت ســمو الشــيخة فاطمــة بنــت مبارك 

رئيســة االتحاد النســايئ العــام الرئيس األعىل 

ملؤسســة التنمية األرسية رئيسة املجلس األعىل 

لألمومة والطفولة "حفظها الله"، أن اإلنجازات 

الحضارية الشــاملة، والنقلــة النوعية املتميزة 

التي حققتهــا املرأة يف دولة اإلمارات، تجّســد 

الرؤية الحكيمة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد 

بن ســلطان آل نهيان "طيّب اللــه ثراه" لدور 

املــرأة الحيوي يف بناء الوطــن، والتي متثّلت يف 

منارصته لقضاياها وحقوقها وتشجيعه ودعمه 

الالمحــدود لها، وهي الرؤيــة التي تعّمقت يف 

فكر ونهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي أنجز 

برامــج وخططــاً طموحة لتمكني املــرأة وفتح 

اآلفاق الواســعة أمامها لتتبوأ أعىل املناصب يف 

جميع املجــاالت الســيادية التنفيذية والنيابية 

والقضائيــة، ومختلف املواقع القيادية يف اتخاذ 

القرار، إضافة إىل حضورها الفاعل يف ســاحات 

العمل النسايئ العريب واإلقليمي والدويل.

كلمات الشيخ:
زايد بن سلطان آل نهيان
رحمه اهلل

@Dhahi_Khalfan ضاحي خلفان متيم

اإلمارات جتربة شعب طموح وقيادة حمفزة...أدت 
لتحقيق جناحات عديدة.

صورة من بالدي

ولد معايل الفريــق ضاحي خلفان متيم عام 1951 يف ديب، وحصل 

عــىل الدبلوم يف العلوم الرشطية مــن كلية الرشطة امللكية بعامن 

يف اململكــة األردنية الهاشــمية عام 1970، ثم ابتعث يف دراســة 

تخصصيــة يف مجــال املباحــث الجنائية، وحصل عــىل دورات يف 

التفــاوض.  شــغل الفريق ضاحي خلفــان منصــب القائد العام 

لرشطة ديب، وقد بدأ حياته ضابطاً للرشطة يف رشطة ديب، ثم مديراً 

للشؤون اإلدارية واملالية. ويف عام 1979 عني نائباً لقائد عام رشطة 

ديب، ثم قائداً لها عام 1980، وهو املنصب الذي شــغله حتى عام 

.2013

تنســب إىل الفريق ضاحي خلفان الكثري من اإلنجازات املهنية 

خالل قيادته لرشطة ديب، فقد أنشــأ "غرفــة العمليات الرشطية"، 

التي تعترب واحدة من أفضل غرف العمليات عاملياً، وأنشــأ املخترب 

الجنايئ، وقســم الطــب الرشعي، وفــرق اإلنقاذ الــربي والبحري 

والجوي، وأكادميية رشطة ديب، وإدارة الجودة الشاملة، وكلية ديب 

اإللكرتونيــة للجودة الشــاملة، ومركز البحوث والدراســات الذي 

تحول اآلن إىل مركز دعم اتخاذ القرار.

ويف عام 2013 أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد 

آل مكتــوم، نائب رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء "رعاه الله، 

بصفته حاكامً إلمارة ديب، مرســوماً بتعيني معــايل الفريق ضاحي 

خلفان متيم نائباً لرئيس الرشطة واألمن العام يف ديب.

وقد أكد سموه تقديره لشخص الفريق ضاحي خلفان الذي يُعد 

منوذجــاً للوالء واالنتامء والتفاين يف حب الوطن وخدمته والســهر 

عىل أمنه وســالمته، وللدور الكبري الذي لعبــه الفريق خلفان يف 

إرســاء منظومة أمنية متكاملة وفعالة ســاهمت يف تحقيق أعىل 

معــدالت األمن واالســتقرار املجتمعي ومّكنت مــن توفري املناخ 

اآلمن واملستقر والذي يعترب من أهم مقومات النهضة الشاملة.

ضاحي خلفان متيم

منوذج للوالء وحب الوطن
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