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االفتتاحـية

خليفة... قائد التمكني
تبّنت دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ تأس�يس��ها، يف الثاين من ديسمرب 1971، رؤية 
طموحة لبناء اإلنس��ان، وضع ركائزها مؤسس الدولة الش�يخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
طيب الله ثراه، التي عرب عنها من خالل مقولته الش��هرية حينها: "إن اإلنسان هو أساس 
أي عملية حضارية". وواصل قائد التمكني سيدي صاحب السمو الش�يخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله،  تنفيذ هذه الرؤية 
الثاقب��ة، بأن وضع التنمية البش���رية وبناء اإلنس��ان وإطالق طاقات املوارد البش���رية 
املواطنة ومتكينها، يف مقدمة أولويات اس��راتيجيات العمل الوطني يف مختلف مراحله، 
لقناعته الراس��خة بأّن "الوطن دون مواط��ن ال قيمة له وال نفع منه، مهام ضمت أرضه 
من ثروات وموارد".ومل يفت صاحب الس��مو رئيس الدولة أن يوضح الجانب اآلخر من 
الص��ورة، والذي يتعلق بواجبات املواطن أو ش���روط ما س��امه "املواطنة الحقة"، فقد 
ش��دد س��موه عىل أّن "املواطنة يف حد ذاتها ليست امتيازاً إذا مل يقرن االنتساب للدولة 
بوالء مخل��ص، وانتامء صادق، وعطاء متفاٍن، والحفاظ عىل مكتس��بات الوطن والفخر 
بتاريخ��ه ورموزه. فهذه هي املواطنة الحقة كام ينبغي أن تكون". ويف مناس��بٍة أخرى، 
يؤكد صاحب السمو رئيس الدولة أن "املواطنة ليست أخذاً باستمرار، إنها عطاء قبل كل 
ش���يء. إنها بذل يصل حتى مرحلة إفناء الذات يف سبيل الوطن؛ ألّن املواطنة مسؤولية 

أياً كان موقع املواطن".
ويف الحقيقة، يقع "اإلنس��ان اإلمارايت" يف قلب الرؤية التنموية لقائد التمكني س��يدي 
صاحب السمو الش�يخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث تش�ري كلامت سموه يف مناسباٍت 
مختلف��ة إىل امتالكه قناعة راس��خة ومتجذرة بأّن تنمية اإلنس��ان ه��ي جوهر التنمية 
الشاملة، وأّن اإلنسان هو الرثوة الحقيقية للوطن، الذي البد من تهيئة كل الظروف لرفع 
مس��تواه ومساهمته يف عملية البناء. ويؤمن س��موه بأّن العنص�ر البش�ري هو أغىل ما 
متلك الدولة، وهو أداة التنمية وهدفها يف الوقت نفس��ه. فطبقاً لسموه، ف�إن "اإلنسان 
هو ال��رثوة الحقيقة لهذا البل��د قبل النفط وبعده"، وعملية "بناء اإلنس��ان عىل هذه 
األرض" هي أس��اس التنمية والتقدم. ويجعل س��موه نظريات التنمية البش���رية واقعاً 
معيش��اً، حينام يؤكد أّن "أهم ما نحن يف س��بيل تنفيذه من مش���روعات إمنا يستهدف 
بالدرج��ة األوىل بناء اإلنس��ان؛ باعتباره أفضل اس��تثامر فوق أرضنا، وتأمني مس��تقبله، 
وضامن أمن أجيالنا املقبلة". ويصل القائد إىل القمة والتواضع يف الوقت نفس��ه، عندما 
يش���ري إىل أّن "اإلنجاز األكرب واألعظم، الذي نفخر به، هو بناء إنسان اإلمارات وإعداده 
وتأهيله ليحتل مكانه، ويساهم يف بناء وطنه، والوصول به إىل مصاف الدول املتقدمة". 
وبق��در ما يكون هناك اهتامم بالعنص�ر البش���ري يف تكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو 
الغايات العليا، يكون الغد مش�رقاً، كام أن االستثامر يف البش�ر هو ض�رورة أيضاً لتعظيم 
مكان��ة الدولة، واالرتقاء بوضعها التنافس���ي عىل الس��احة الدولية. ول��ذا، تضع دولة 
اإلمارات العربية املتحدة نصب أعينها تنمية املورد البش���ري، باعتباره الرثوة الحقيقية 
الت��ي ترتك��ز عليها كل جوانب التنمية. فهذا الهدف هو جوهر فلس��فة مرحلة التمكني 
التي تس��عى إىل "تهيئة البيئة املبدعة الالزمة لتمك��ني الفرد املواطن من عناص�ر القوة 
الالزمة ليصبح أكرث إسهاماً ومشاركة يف مختلف مجريات الحياة االجتامعية والس�ياس�ية 

واإلنتاجية واملعرفية"•
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• اآلراء املتضمنة يف املقاالت املنشورة تعرب عن وجهة نظر كتابها وال متثل بأي حال من األحوال رأي املجلة تحديداً.
• ال تتحمل املجلة أي مسؤولية تجاه ما تحويه من االعالنات املنشورة عىل صفحاتها.

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

مجلة شهرية عسكرية واسرتاتيجية
تصدر عن مديرية التوجيه املعنوي يف القيادة العامة

للقوات املسلحة ـ االمارات العربية املتحدة

تأسست يف أغسطس عام 1971
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العميد/ سعيد محمد املزروعي

رئيس التحرير

املقدم الركن/ يوسف جمعة الحداد

مدير التحرير

الرائد/ جميل خميس السعدي

املرشف الفني

موزة حسن آل عيل   
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اإلخراج والتصميم
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حممد بن راشد: بدعم ورعاية حممد بن زايد كليـــــــــــــــــة الدفاع الوطني صرح علمي اسرتاتيجي
م خريجي الدورة الثانية بحضور حمدان بن حممد وهزاع وسيف بن زايد كرَّ

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب »رعاه الله«، باملستوى األكادميي 

والبحثي واملناهج التي تعتمدها كلية الدفاع 

الوطني الواعدة بفضل الدعم الالمحدود 

واملتابعة الشخصية »ألخي صاحب السمو الشيخ 

محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة رئيس املجلس 

األعىل للكلية، الذي يحيط هذا الرصح العلمي 

االسرتاتيجي برعايته وجل اهتاممه، ما جعل 

الكلية تحظى مبكانة مرموقة وسط األكادمييات 

اإلسرتاتيجية والتعليمية باملنطقة والعامل، وتشهد 

إقباالً من شباب الوطن لاللتحاق بها، والتخرج 

فيها بدرجة املاجستري«.

تصوير: عىل الجنيبي

محمود الرشفا
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جاء ذلك لدى تكريم س��موه، بحضور س��مو الش��يخ 

حم��دان بن محمد بن راش��د آل مكت��وم ويل عهد ديب، 

وس��مو الش��يخ هزاع بن زايد آل نهيان مستش��ار األمن 

الوطني، والفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد آل نهيان 

نائب رئي��س مجلس ال��وزراء وزير الداخلي��ة- خريجي 

الدورة الثانية يف كلية الدفاع الوطني.

وقد ش��هد صاحب السمو الش��يخ محمد بن راشد آل 

مكتوم- بحضور معايل الش��يخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

وزير الثقافة والش��باب وتنمية املجتم��ع والفريق الركن 

حم��د محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة 

وع��دد من كبار ضباط القوات املس��لحة واملس��ؤولني يف 

الدول��ة- الحفل الذي أقي��م مايو امل��ايض يف مقر الكلية 

بالعاصم��ة أبوظب��ي الذي بدأ بالس��ام الوطني ثم آيات 

م��ن الذكر الحكي��م، بعدها تح��دث الل��واء الركن طيار 

رش��اد محمد س��امل الس��عدي قائد الكلية مرحب��اً براعي 

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

والحضور، شاكراً سموه عىل رعايته الكرمية لهذه املناسبة 

التي تعكس »عمق اهتامم قيادتنا الرش��يدة بأبناء الوطن 

ومؤسس��اته، وتجس��د الرؤي��ة الحكيم��ة له��ذه القيادة 

املعط��اء وتطلعاتها مام يعزز إرادة الجميع يف املش��اركة 

حممد بن راشد 
يهنأ اخلريجني 

على إجنازهم الذي 
وضعهم على 

الطريق الصحيح نحو 
حتقيق املزيد من 
اإلجنازات احلضارية 

لإلمارات
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الجادة وامل��ي قدماً نحو االس��تمرار يف تحقيق إنجازات 

رائعة، تض��ع دولة اإلمارات يف مصاف الدول دامئة التطور 

الحضاري وتتبوأ مكانة عاملية عىل الخريطة الدولية«.

أهداف ومهام
وأوج��ز قائد الكلي��ة أهداف ومهام كلي��ة الدفاع الوطني 

يف مج��ال إع��داد الق��ادة حت��ى أصبحت ركي��زة إضافية 

للتعلي��م النوعي يف مدارس��نا العس��كرية ولبن��ة داعمة 

لاس��راتيجيات الوطنية، مثمناً عالي��اً »الدعم الامحدود 

ال��ذي تحظى به الكلية من قبل صاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د بن زاي��د آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األع��ىل للقوات املس��لحة رئي��س املجلس األع��ىل للكلية 

وتوجهاته السديدة التي تؤكد االهتامم بإعداد القادة عىل 

املستوى االس��راتيجي، وتوحيد مفاهيم الفكر والتخطيط 

االس��راتيجي واألم��ن الوطن��ي إضافة إىل تثبي��ت دعائم 

االستقرار والتنمية يف دولتنا العزيزة«.

وأش��ار اللواء رك��ن طيار الس��عدي إىل أن الكلية تقوم 

من خال هيئتها التدريسية بتطوير وتطويع برامج الكلية 

مبرونة وفق توجيهات املجلس األعىل للكلية، ومبا يتناسب 

وتحقيق األهداف الوطنية العليا.

وتوج��ه قائ��د الكلي��ة بالش��كر إىل كاف��ة املس��ؤولني 

والقيادات العليا واملؤسس��ات ع��ىل تعاونها مع الكلية ما 

أس��هم يف تحقي��ق أهدافها املرجوة ومتكني الدارس��ني من 

عقد لقاءات مع هؤالء املس��ؤولني والتحاور معهم، وهذا 

م��ن صلب املناه��ج املقرر يف الكلية بغي��ة الفهم الدقيق 

للبيئة االس��راتيجية والتهدي��دات، والتحدي��ات ومعرفة 

املوارد الوطنية، والتخطيط لها وتوظيفها يف خدمة مصالح 

الوط��ن العليا. مؤكداً أن القيادة العامة للقوات املس��لحة 

والقي��ادات الوطنية العليا كان لها ال��دور األكرب يف نجاح 

هذه الدورة.

وهنأ يف ختام كلمته الخريجني عىل ما بذلوه من جهود 

صادق��ة لاس��تفادة من املح��ارضات وال��دروس والربامج 

القيادة العامة 
للقوات املسلحة 

والقيادات الوطنية 
العليا كان لها الدور 
األكرب يف جناح هذه 

الدورة
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التي تلقوها خ��ال الدورة. معرباً عن ثقته بتحمل هؤالء 

الخريج��ني مس��ؤولياتهم الوطنية وتعزي��ز قدراتهم التي 

تخدم أمن الوطن ومصالحه والحفاظ عىل مكتس��باته ألن 

الوطن يس��تحق منا جميعا بذل الغايل والنفيس من أجل 

عزته ومناعته والذود عن حياضه وحامية مكتسباته«.

كلمة الخريجني
كان للخريج��ني كلمة ش��كر وعرفان ألقاه��ا نيابة عنهم 

العمي��د الركن عبدالل��ه الحمودي، والذي تقدم بالش��كر 

والوالء إىل قيادتنا الحكيمة عىل س��عيها الدؤوب لارتقاء 

مبؤسسات وأجهزة الدولة املختلفة مبا فيها قواتنا املسلحة 

وكلية الدفاع الوطني التي نفخر بأن نكون أوائل خريجيها، 

حيث أمضينا يف الكلية عاماً دراسياً حافًا بالجد واالجتهاد 

ونهلن��ا فيها من الدراس��ات والبح��وث املتقدمة يف مجال 

الدفاع واألمن الشامل والتخطيط االسراتيجي باإلضافة إىل 

االرتقاء مبؤهاتنا القيادية إىل مستويات أعىل وأشمل من 

الوعي والفكر والتطبيق«.

وأش��ار إىل أن الخريج��ني تبادلوا خ��ال العام الدرايس 

الخربات واملعارف، واكتسبوا القدرة عىل تشخيص محيطنا 

املحيل واإلقليم��ي والدويل مبا فيها م��ن تحديات وقضايا 

معارصة ومتجددة، األمر ال��ذي مكنهم من تقدير عنارص 

القوة الدبلوماس��ية واالقتصادية والعسكرية واملعلوماتية 

لدولتن��ا العزي��زة ه��ذا إىل جانب تعرفهم عىل أس��اليب 

توظي��ف عنارص ه��ذه الق��وة لتعزيز األمن واالس��تقرار 

والرخ��اء االقتص��ادي واالجتامع��ي مبا يحق��ق األهداف 

الوطنية ترجمة لرؤية قيادتنا الرشيدة اإلمارات 2021 التي 

اتخذت شعار »متحدون يف الطموح والعزمية« حتى تكون 

دولة اإلمارات يف طليعة دول العامل املتقدمة«.

وقبي��ل توزي��ع صاحب الس��مو الش��يخ محم���د بن 

راش��د آل مكتوم وإىل جانبه قائد الكلية الش��هادات عىل 

الخريج��ني ال� 36 أوجز العقيد الرك��ن بحري طيار محمد 

حمد خليف��ة الكعبي رؤية ومهام وأه��داف كلية الدفاع 

الوطن��ي، حيث أش��ار إىل أن الكلية تش��كل مثرة من مثار 

الرؤي��ة الحكيم��ة لقيادتنا يف إع��داد وتأهي��ل القيادات 

العس��كرية واملدنية، راسمة لهم طريقاً نحو آفاق عريضة 

إطارها وجوهرها االحرافية، واملامرسات العرصية القامئة 

عىل العلم والتجربة، والتخطيط االسراتيجي والقدرة عىل 

توظي��ف عنارص قوة الدول��ة يف خدمة املفهوم الش��امل 

لألمن الوطني.

ونوه إىل أن الربنامج األكادميي للدورة الثانية للكلية قد 

خطط وصمم بأعىل معايري الجودة والكفاءة، واس��تخدام 

أس��اليب متنوعة تعتمد ع��ىل التعليم التفاع��يل وتنفيذ 

أنشطة تعليم متقدمة تتناسب ومستوى الدارسني.

وأش��ار إىل الفص��ول الدراس��ية الثاثة لل��دورة والتي 

تتضمن أربعة محاور دراس��ية رئيسية، األول يغطي البيئة 

اإلس��راتيجية املحلية واإلقليمية والدولي��ة، والثاين يغطي 

اإلس��راتيجية ومقارن��ات اس��راتيجيات الدف��اع والقيادة 

اإلس��راتيجية، أم��ا الثالث فيغط��ي عنارص ق��وة الدولة 

الدبلوماس��ية واملعلوماتية واالقتصادية ومكونات الدفاع. 

بينام يغطي املحور ال��درايس الرابع أبعاد ومفاهيم األمن 

الوطن��ي وإدارة األزم��ات، باإلضاف��ة إىل مس��اق القضايا 

املعارصة وأس��اليب البح��ث العلمي وم��روع التخرج. 

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

للخريجني إنجازهم الذي وضعه��م عىل الطريق الصحيح 

نح��و تبوؤ وظائ��ف قيادية عليا يس��همون من خالها يف 

تحقي��ق املزيد من اإلنجازات الحضارية لدولة اإلمارات يف 

شتى مواقع العمل الوطني املقدس.

وقدم��ت لس��موه يف ختام الحفل هدي��ة تذكارية من 

الكلية، ثم اٌلتقطت لسموه الصور التذكارية مع الخريجني 

وقيادة الكلية والهيئة التدريس��ية فيها، شاكرا لهم سموه 

جهودهم وعطاءاتهم للدارس��ني يف الكلية املدنيون منهم 

والعسكريون•

إعداد القادة 
ركيزة إضافية 

للتعليم النوعي يف 
مدارسنا العسكرية 

ولبنة داعمة 
لالسرتاتيجيات 

الوطنية
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حممــــد بن راشــــد يكـــرم خريجــي الــــــــــــــــــــــدورة الـ 24 مـــن ضبـــاط األركــــان
يف احتفــال بكليــة القيـــادة واألركـــان املشرتكـــة بأبوظبــي

حرض الحفل الذي أقي��م يف مايو املايض، يف مقر الكلية 

يف العاصمة أبوظبي كل من س��مو الشيخ هزاع بن زايد 

آل نهيان مستش��ار األمن الوطني والفريق سمو الشيخ 

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

وزير الداخلية ومعايل الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان 

وزير الثقافة والش��باب وتنمية املجتم��ع واللواء الركن 

طيار الش��يخ أحمد ب��ن طحنون بن محم��د آل نهيان 

رئيس هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية وقادة أفرع 

القوات املسلحة وأعضاء السلك الدبلومايس لدى الدولة 

وامللحقون العسكريون إىل جانب أهل وذوي الخريجني 

الضباط ومن بينهم عدد من الضباط العرب واألجانب، 

وبدأ الحفل بالسام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم 

بعدها ألقى اللواء الركن أحمد عيل حميد آل عيل قائد 

الكلي��ة كلمة رحب فيها بصاحب الس��مو راعي الحفل 

قائ��ا: »لهو مصدر فخر واعتزاز وتقدي��ر لنا جميعاً أن 

تترف الدورة ال�24 يف الكلية برعاية وحضور سموكم. 

القائد الفذ صاحب البصرية النافذة 
أش��ار إىل أن صاحب السمو الشي��خ محمد بن راش���د 

آل مكتوم وهو عىل رأس هرم الحكومة االتحادية رضب 

مث��اً يحتذى بش��خصية القائد الفذ صاح��ب الحكمة 

والبصرية النافذة الذي وعد فأوىف وسعد فأسعد، مؤكداً 

أن ش��عب مجتمع دولة اإلمارات ينعم يف عهد من العز 

والرخ��اء واألم��ن والطأمنينة يف ظل القي��ادة الحكيمة 

كرم صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 

الله خريجي الدورة الـ 24 من 

الضباط األركان يف كلية القيادة 

واألركان املشرتكة.
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حممــــد بن راشــــد يكـــرم خريجــي الــــــــــــــــــــــدورة الـ 24 مـــن ضبـــاط األركــــان

لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدول��ة القائد األع��ىل للقوات املس��لحة »حفظه الله« 

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه الله، 

وأش��ار الل��واء الركن أحمد آل عيل إىل أن االس��تثامر يف 

اإلنس��ان ال يزال عىل قامئة أولوي��ات قيادتنا وحكومتنا 

الرشيدة منذ عهد اآلباء املؤسسني إمياناً بأن اإلنسان هو 

الرثوة الحقيقية ألي أمة وأن اإلنسان العسكري يف دولة 

اإلمارات قد حظي بالنصيب األوفر من هذا االس��تثامر، 

مام جعل��ه يتميز بصفات ومهارات علمية وعس��كرية 

أتاحت له استخدام أحدث نظم االسلحة وأعقدها عىل 

االطاق واملساهمة يف تطويرها وتصنيعها أيضا. 

قوة الفكر والثقافة
أش��ار قائد الكلية إىل أن سياسة الكلية تؤكد أن القوة ال 

تنبع من الس��اح فقط بل ه��ي مقرنة بالفكر والثقافة 

ووص��وال إىل االبت��كار وه��ذا يتطلب تطوي��ر الطاقات 

البري��ة لدينا لتكون مؤهلة وفق أعىل املعايري العاملية 

يف املج��ال التخصيص واألكادميي. وتوجه يف ختام كلمته 

بالش��كر والعرفان إىل صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

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

املس��لحة »حفظه الله«  وصاحب السمو الشيخ محمد 

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

الوزراء حاكم ديب » رعاه الله«  وصاحب الس��مو الشيخ 

محم��د بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة وأصحاب السمو أعضاء املجلس 

االع��ىل حكام اإلم��ارات وكل الجه��ات الداعمة لربامج 

وخط��ط كلية القادة واألركان املش��ركة، مام مكنها من 

أداء رسالتها الوطنية عىل أكمل وجه وبالصورة املرفة 

لقواتنا املس��لحة، وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم يف نهاية الحفل بتوزيع شهادات التخرج 

ع��ىل الضباط الخريجني وهنأهم عىل هذا اإلنجاز الذي 

يؤهلهم بأن يكونوا قادة للمستقبل يف قواتهم املسلحة 

ويتب��وؤون مراكز علي��ا يف القيادة تنقله��م إىل مرحلة 

جدي��دة من مراحل خدمة الوطن والدفاع عن مقدراته 

وأن يكونوا ق��دوة لألجيال الاحقة والتي تنتس��ب إىل 

قواتنا املسلحة الباسلة•
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تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة ونائبه وأوامر حممد بن زايد
القوات اجلوية  اإلماراتية أسقطت 55 طن مساعدات يف عدن

تنفيذاً لتوجيهات صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدول��ة حفظه الله، وصاحب 

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

رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب رعاه 

الله، وأوامر صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل 

للقوات املس��لحة، تس��تمر جهود دول��ة اإلمارات 

بتقديم مساعدات إغاثية ملواجهة األوضاع اإلنسانية 

يف اليمن الش��قيق يف إطار عملية إعادة األمل ومن 

خال التنس��يق مع ال��دول الش��قيقة يف التحالف 

وبدع��م من مرك��ز عملي��ات اإلغاث��ة يف الرياض. 

ومتكنت القوات الجوية بدولة اإلمارات من إسقاط 

55 طن��اً من املس��اعدات اإلغاثية يف ع��دن لتعزيز 

مجاالت االس��تجابة اإلنسانية ملصلحة املتأثرين من 

األح��داث يف اليمن. وتضمنت ه��ذه املواد 36 طناً 

م��ن املواد الغذائية باإلضاف��ة إىل 19 طناً من املواد 

الطبية. رصح بذلك مع��ايل الدكتور أنور بن محمد 

قرق��اش وزير الدولة للش��ؤون الخارجية، مؤكداً أن 

هذه املس��اعدات تأيت ضمن برنامج إغايث يوفر من 

خ��ال مرحلت��ه األوىل االحتياج��ات الرضورية من 

غذاء ودواء ومواد طبية لتحسني الظروف اإلنسانية 

والصحية لألش��قاء اليمنيني ويعرب ع��ن التزام دولة 

اإلم��ارات الكامل تجاه الش��عب اليمني الش��قيق. 

وأوض��ح معايل وزير الدولة للش��ؤون الخارجية أن 

دول��ة اإلمارات قامت بتس��يري عدة س��فن محملة 

باملس��اعدات اإلغاثي��ة إىل اليم��ن لدع��م األوضاع 

اإلنس��انية هناك، مش��رياً إىل أن هذه السفن تواجه 

صعوبات بالغة يف القيام مبهامها اإلنسانية للوصول 

إىل املرافئ واملوانئ اليمنية بس��بب تردي األوضاع 

األمني��ة وتعنت امليليش��يات الحوثي��ة ومنعها ألي 

من هذه الس��فن املحملة باملساعدات اإلغاثية من 

الوص��ول إىل املترضري��ن واملتأثرين م��ن األحداث 

الحالية. وقال معاليه إن استمرار امليليشيات الحوثية 

وحلفائه��ا يف إعاقة وصول املس��اعدات اإلغاثية إىل 

املترضرين من الش��عب اليمني س��يؤدي إىل تفاقم 

األوضاع اإلنس��انية هناك وهو ما نش��هده اليوم يف 

ع��دن والعديد من املدن اليمني��ة األخرى. وأضاف 

معالي��ه أن هناك ما يزيد عىل 25 س��فينة إماراتية 

ترس��و حالياً عىل مقربة من املوانئ اليمنية محملة 

رئيس األركان يستعرض مع 
نظريه املصري التعاون العسكري

استقبل الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان القوات املسلحة، 

يف مكتبه يف القيادة العامة للقوات املسلحة بأبوظبي يف مايو املايض، الفريق 

محمود إبراهيم محمود حجازي رئيس أركان القوات املسلحة املرصية. 

ورحب رئي��س أركان القوات املس��لحة بنظريه امل��رصي والوفد املرافق 

له، واس��تعرض معه العاقات العس��كرية القامئة بني دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة وجمهورية مرص العربية، والس��بل الكفيل��ة بتعزيزها وتطويرها، 

وتم خال اللقاء بحث التعاون بني البلدين يف املجاالت املتعلقة بالش��ؤون 

الدفاعية وتبادل الخربات والزيارات والتنسيق املشرك. 

رؤساء األركان يتفقون على بروتوكول القوة العربية املشرتكة

اختتم رؤس��اء أركان جيوش الدول األعضاء يف جامعة الدول العربية مايو 

املايض أعامل اجتامعهم الثاين بعد دراس��ة مروع الربوتوكول االختياري 

إلنش��اء القوة العس��كرية العربية املش��ركة والذي يتضم��ن مهام القوة 

وميزانيتها وتشكيلها وهيكلها التنظيمي واإلداري. 

وترأس وفد الدولة الفريق الركن حمد محمد ثاين الرميثي رئيس أركان 

القوات املس��لحة وض��م الوفد معايل محمد بن نخ��ريه الظاهري مندوب 

الدولة الدائم لدى الجامعة العربية وسفريها لدى جمهورية مرص العربية.

 واتفق رؤس��اء أركان جيوش الدول األعض��اء يف الجامعة العربية عىل 

تش��كيل القوة العربية املش��ركة متهي��دا إلقرار الربوتوك��ول الخاص بهذا 

الش��أن وذلك توطئة لرفعه لرويكا رئاسة القمة العربية )مرص والكويت 

واملغرب( وعرضه الحقاً عىل مجلس الدفاع العريب املشرك.
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باملواد الغذائية والطبية. ووجه معايل الدكتور أنور تنفيذًا لتوجيهات رئيس الدولة ونائبه وأوامر حممد بن زايد

محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية باسم 

حكوم��ة دولة اإلم��ارات كل الش��كر والتقدير إىل 

القطاع الخاص وباألخ��ص رجال األعامل اإلماراتيني 

وس��يدات األع��امل اإلماراتيات عىل مس��اهمتهم 

ودعمهم للمساعدات اإلنس��انية والقوافل البحرية 

املقدم��ة لليم��ن الش��قيق، وقال معالي��ه إن هذه 

النخوة وهذا العطاء ليس بالغريب عىل من يحمل 

قي��م هذا الوط��ن املعطاء وهذه القي��ادة الكرمية. 

وأك��د معاليه أن دولة اإلمارات تتابع بقلق ش��ديد 

تطورات األوضاع اإلنس��انية عىل الس��احة اليمنية 

وتداعياتها عىل النازحني واملتأثرين. مؤكداً أن دولة 

اإلم��ارات لن تدخر جهداً يف مس��اندة األش��قاء يف 

جمي��ع املحافظات اليمنية وتلبية واجبها اإلنس��اين 

تجاهه��م. وقال: »ومن هذا املنطلق س��نعمل عىل 

تحريك امللف اإلنساين واإلغايث عىل مختلف املحاور 

وتحس��ني الظروف املقلقة وس��ننطلق من التزامنا 

الع��ريب واإلنس��اين تجاه الش��عب اليمن��ي املرابط 

مش��اركينه يف امتحانه العس��ر ومخففني من وقع 

أزمته ومعاناته نتيجة انقالب امليليش��يات الحوثية 

وحلفائها«.

املساعدات ضمن 
برنامج إغاثي لتحسني 

الظروف اإلنسانية 
والصحية ويعرب عن 

التزام اإلمارات الكامل 
جتاه الشعب اليمني

الرميثي يلتقي وفد جامعة الدفاع 
الوطني األمريكي ونائب مدير 

مكتب السياسة الدولية للدفاع 
الكوري

التق��ى الل��واء الدكت��ور خليف��ة محم��د الرميثي الوكيل املس��اعد 

للسياس��ات والش��ؤون االس��راتيجية يف مايو املايض بوزارة الدفاع، 

الفريق أول متقاعد جوزيف آيش ووفد برنامج الكابستون يف جامعة 

الدفاع الوطني األمرييك. 

وج��رى خالل اللقاء مناقش��ة األوضاع يف املنطقة وس��بل تطوير 

التعاون بني البلدين، وحرض اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع 

والقيادة العامة للقوات املسلحة.

كام التق��ى اللواء الدكتور خليفة محمد ث��اين الرميثي، يف مكتبه 

يف وزارة الدفاع بأبوظبي، يف مايو املايض العميد بارك تش��ول كيون 

نائب مدير عام مكتب السياس��ة الدولي��ة يف وزارة الدفاع الوطني 

الكوري.

تم خالل اللقاء اس��تعراض عدد من املوضوعات املتعلقة بتطوير 

العالقات الثنائية بني البلدين، بجانب مناقشة عدد من املوضوعات 

ذات االهتامم املشرك. حرض اللقاء عدد من كبار ضباط الوزارة.
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طحنون بن حممد: دور بارز للقوات املسلحة يف أمـــــــــــــــن واستقرار الوطن
شهد تخريج دفعتي الضباط اجلامعيني يف كلية زايد الثاين العسكرية بالعني

جاء ذلك خال حضور س��موه احتفال القيادة العامة 

للقوات املس��لحة وكلية زايد الثاين العسكرية بتخريج 

الضب��اط  ال��� 32 ودورة  الجامعي��ني  الضب��اط  دورة 

الجامعيني للخدمة الوطنية األوىل، والذي أقيم يف مايو 

املايض بقاعة خليفة ب��ن زايد يف مقر الكلية يف مدينة 

العني. 

كام أش��اد س��موه بش��باب الوطن الذين لبوا نداء 

القائد، وانخرطوا يف الخدمة الوطنية، ملبني هذا النداء 

لحامية وطنهم الغ��ايل، ورد الجميل له، فقد أعطاهم 

با حدود.

وبدأ الحفل الذي حرضه الفريق الركن حمد محمد 

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

الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس 

هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية، والش��يخ هزاع 

ب��ن طحن��ون آل نهيان وكيل دي��وان ممثل الحاكم يف 

املنطق��ة الرقي��ة، وع��دد من كب��ار ضب��اط القوات 

املس��لحة واملدعوين وأولياء أمور الخريجني بالس��ام 

الوطن��ي، ثم تليت آي��ات من الذك��ر الحكيم، بعدها 

ألقى العميد الركن سيف عيل اليامحي قائد كلية زايد 

الثاين العس��كرية كلمة رحب يف مطلعها بس��مو راعي 

الحفل ورئيس األركان والشيوخ والحضور.

وتط��رق يف كلمت��ه إىل احتف��ال القوات املس��لحة 

بالذك��رى 39 لتوحيده��ا، هذه املناس��بة العزيزة عىل 

قل��ب كل مواط��ن، والتي ش��كلت منعطف��اً تاريخياً 

لقرار التوحي��د الذي أصدره القائد املؤس��س املغفور 

له الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه، 

الذي يستوجب منا التوقف والتأمل واملراجعة لتقييم 

التجارب السابقة.

واس��تعرض قائد الكلية املراحل التي مر بها خريجو 

هذه الدورة من تدريب عميل بتأهيل وإعداد بكفاءة 

عالي��ة، واجت��از الخريجون ه��ذه التدريب��ات وأثبتوا 

قدرته��م الفائقة ع��ىل أداء م��ا أوكل لهم م��ن مهام 

وواجبات.

وأش��ار إىل أن هذه الدورة تشهد تخريج أول دفعة 

من ضباط الخدم��ة الوطنية الذين التحقوا مبهنة العز 

والكرامة اس��تجابة لنداء القيادة الرش��يدة، وترس��يخاً 

لحب الوطن وروح االنتامء لهم.

وأك��د قائد الكلية عىل ال��دور الكبري الذي تطلع به 

كلية زايد الثاين العسكرية، كونها رافداً رئيسياً للقوات 

املس��لحة، وقد نالت الكلية كل الدعم واملس��اندة من 

القيادة العامة للقوات املس��لحة، وأولتها عناية خاصة، 

وتوفري احتياجاتها كافة، والحفاظ عىل املكانة املرموقة 

له��ذه الكلي��ة بني مثياته��ا عىل املس��تويني اإلقليمي 

والعاملي.

أشاد سمو الشيخ طحنون بن 

محمد آل نهيان ممثل الحاكم يف 

املنطقة الرشقية، بالدور البارز 

الذي تضطلع به القوات املسلحة 

يف األمن واالستقرار للوطن، وصون 

مكتسباته وإنجازاته التنموية 

العمالقة، مثمناً سموه األعامل 

العظيمة التي تقوم بها القوات 

املسلحة يف سبيل خدمة الوطن، 

وبناء اإلنسان من خالل التدريب 

والتأهيل واإلعداد القتايل ألبناء 

الوطن لحاميته، والذود عن ترابه 

الطاهر. 
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طحنون بن حممد: دور بارز للقوات املسلحة يف أمـــــــــــــــن واستقرار الوطن

وقال إن هذا الرصح العلمي الش��امخ الذي يحمل 

اسم املغفور له القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، يقوم بإعداد وتأهيل أبناء الوطن لريفد 

بهم القوات املسلحة. ويف ختام كلمته، حث الخريجني 

عىل الب��ذل والعط��اء والتضحية والص��رب وتقوى الله 

وطاعته والوالء للقي��ادة الحكيمة، معاهداً الله تعاىل 

عىل املي قدماً يف خدم��ة الوطن الغايل والدفاع عن 

ترابه، كام عاهد قائد الكلية القيادة الحكيمة لصاحب 

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

القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظه الله، وصاحب 

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

الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء حاك��م ديب، رعاه الله، 

وصاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

عه��د أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

وأصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات.

وبعد كلم��ة قائ��د الكلية عرض��ت مقتطفات من 

أقوال القادة زايد، رحمه الله، وأصحاب السمو الشيخ 

خليفة والش��يخ محمد بن راش��د والش��يخ محمد بن 

زاي��د، كام ت��م عرض فيل��م وثائقي عن الطلب��ة أثناء 

تلقيهم التدريبات لهذه الدورة، وأعلنت نتائج النجاح 

والنسب املئوية للدورتني. وتضم هذه الدورة عدداً من 

أبناء دولة الكويت ومملكة البحرين.

بعد ذلك، قام س��مو الشي��خ طحن��ون بن محم��د 

آل نهي��ان بتوزيع الجوائز وتكري��م الطلبة املتفوقني، 

وتلقى س��موه هدي��ة تذكارية من قائ��د الكلية بهذه 

املناس��بة، وتم التق��اط الصور التذكاري��ة مع خريجي 

الدفعتني•

 شهدت هذه الدورة 
تخريج أول دفعة 

من ضباط اخلدمة 
الوطنية الذين 

التحقوا مبهنة العز 
والكرامة استجابة 

لنداء القيادة الرشيدة
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»القضاء العسكري« يحتفل بتخريج 
الضباط احلقوقيني

احتفل��ت مديرية القض��اء العس��كري يف القوات املس��لحة بتخري��ج دورة الضباط 

الحقوقي��ني،  بحضور العميد الركن س��امل س��عيد غافان الجابري رئي��س هيئة اإلدارة 

والقوى البرية وعدد من كبار ضباط القوات املسلحة.

بدأ االحتفال بتاوة عطرة من الذكر الحكيم ألقى بعدها مدير القضاء العس��كري 

كلمة بهذه املناسبة رحب فيها براعي الحفل والحضور.

وقال "ها نحن اليوم نحتفل معكم بتخريج دورة الضباط الحقوقيني وهذه الدورة 

تعترب إحدى الدورات الهامة والتي من خالها يستطيع الضابط الحقوقي ومن يشغل 

هذا املنصب من الحقوقيني العمل بكل مهارة واقتدار وملعاونة قائده بتطبيق العلوم 

القانوني��ة والتي تخدم قادتنا وقواتنا املس��لحة طبقاً للقوان��ني واللوائح والقرارات يف 

القوات املسلحة ".

وأثن��ى عىل املجهود الذي بذله الخريجون الجتي��از الدورة وليصبحوا قادرين عىل 

تش��كيل اإلضافة املرجوة منهم متسلحني مبا اكتس��بوه من علوم نظرية وعملية، ويف 

ختام كلمته أوىص الخريجني بطاعة الله تعاىل ورس��وله وأويل األمر وأن يكونوا جنوداً 

أوفياء لهذا الوطن الغايل تحت ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن 

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

افتتاح مبنى امللحقية العسكرية 
لإلمارات يف ماليزيا

افتتح عبدالله مطر خميس املزروعي س��فري الدول��ة لدى ماليزيا، مايو 

املايض، مبنى مكتب امللحقية العسكرية يف العاصمة كواالملبور بحضور 

الس��فراء العرب املعتمدي��ن وامللحقني العس��كريني وممثل عن رئيس 

أركان القوات املسلحة املاليزية.

وأشاد املزروعي يف كلمة ألقاها بهذه املناسبة بتطور العاقات الثنائية 

بني دولة اإلمارات وماليزيا، مشرياً إىل أن افتتاح امللحقية العسكرية يأيت 

يف إط��ار عمق العاق��ات الثنائية بني البلدين يف ش��تى املجاالت والتي 

تش��هد تطوراً ملحوظاً برعاية صاحب الس��مو الشي�خ خليفة بن زاي��د 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، 

رعاه الله، وصاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد 

أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسلحة.

قائد القوات الربية يشهد تخريج دورات 
تخصصية يف مدرسة املشاة

شهد العميد الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات الربية، حفل تخريج عدد 

من الدورات التخصصية لضباط القوات املسلحة يف مدرسة املشاة التابعة للقوات الربية. 

ب��دأ الحفل بت��اوة عطرة من الذكر الحكيم، ألقى بعدها قائد املدرس��ة كلمة رحب فيها 

براع��ي الحفل والضيوف، وأك��د أن الهدف من هذه الدورات التخصصية يأيت انس��جاماً مع 

متطلبات القوات املسلحة إليجاد ضباط لديهم الكفاءة التخصصية يف مختلف املجاالت بعد 

تسليحهم بالعلم واملعرفة. 

وتوج��ه بكلمة إىل الخريجني، هنأهم فيها بإنجازه��م واجتيازهم للدورات بنجاح، متمنياً 

له��م التق��دم والتطور املس��تمر يف معارفهم وقدراتهم العس��كرية يف ظل القيادة الرش��يدة 

لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة، 

حفظه الله.  ويف ختام الحفل، هنأ العميد الركن صالح بن مجرن العامري قائد القوات الربية 

الخريجني الجتيازهم هذه الدورات بنجاح وتفوق، وشكرهم عىل املجهود الكبري الذي بذلوه، 

ثم قام بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني وتسليم الشهادات عىل الخريجني.
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تس��لم اللواء الركن بحري إبراهيم س��امل املرشخ قائد القوات 

البحرية س��فينة الكورفيت الرابعة »مزيد« من رشكة أبوظبي 

لبناء الس��فن، وش��هد حفل االس��تالم حميد الش��مري رئيس 

مجل��س إدارة رشك��ة أبوظبي لبناء الس��فن وع��دد من كبار 

ضباط القوات املس��لحة وكبار املس��ؤولني يف الرشكة. وبدأت 

فعالي��ات حفل التس��ليم بوص��ول قائد الق��وات البحرية ثم 

تلي��ت آيات م��ن الذكر الحكي��م بعدها ألق��ى الدكتور خالد 

املزروعي الرئيس التنفيذي لرشكة أبوظبي لبناء الس��فن كلمة 

باملناس��بة رحب فيها براعي الحفل والضيوف. وقال إن رشكة 

أبوظبي لبناء الس��فن هي الرشكة الرائدة يف مجال بناء السفن 

وتوف��ر خدمات الدع��م الفني البح��ري املتخصص يف منطقة 

الخليج والرشيك االس��راتيجي للقوات املس��لحة حيث يعترب 

مرشوع بينونة أحد أضخم مش��اريع تصنيع الس��فن الحربية 

يف املنطقة التي تعمل رشكة أبوظبي لبناء السفن عىل إنجازه. 

كام تم تزويد كل س��فينة بأح��دث التقنيات والنظم املتطورة 

للمهام املوكلة إليها مب��ا فيها املهام االعراضية وأعامل املراقبة 

ودوريات خفر السواحل وعمليات طائرات الهليكوبر وغرها 

من املهام األمنية األخرى. وأضاف أن تسليم السفينة يأيت مثرة 

للتعاون املبارش بني الرشكة ورشكائها الدوليني ويشكل الحدث 

خط��وة مهمة باتج��اه االعتامد عىل ال��ذات يف إنتاج معدات 

الدفاع ما يجعل من رشكة أبوظبي لبناء الس��فن اململوكة لكل 

من حكومة أبوظبي ورشكة مبادلة للتنمية واملدرجة يف س��وق 

األوراق املالية بأبوظبي واحدة من أحواض بناء السفن القليلة 

يف املنطقة التي تقدم أحدث إمكانات تشييد السفن الحربية. 

وتس��عى الرشكة حالياً للعمل عىل توف��ر حزمة متكاملة من 

الخدم��ات البحرية اللوجيس��تية والفنية والتدريب إضافة إىل 

االستش��ارات الفنية لدعم القوات البحري��ة اإلماراتية وجهاز 

حامية املنش��آت الحيوية والس��واحل بالتعاون مع أحد بيوت 

الخ��ربة العاملي��ة املختصة يف تقدي��م خدمات الدع��م الفني 

واللوجيس��تي. من جانبه ألقى قائد املجموعة البحرية الثانية 

كلم��ة نيابة عن القوات البحري��ة أكد فيها أن الرؤى الواضحة 

والتخطيط الس��ليم ه��ام الركيزت��ان األساس��يتان يف التطوير 

والنامء من حيث التسليح والتدريب. 

وأضاف أنه س��يتم خ��الل املرحلة املقبلة الت��زود بأحدث 

الوحدات البحرية والبنى التحتي��ة املتطورة ومراكز التدريب 

املتخصصة وهذه الس��فينة التي تم استالمها هي الرابعة من 

فئ��ة بينونة الت��ي تتميز بقدرات عالية ستس��هم بإذن الله يف 

الدفاع عن سواحلنا ومياهنا.

القوات البحرية تتسلم 
سفينة »مـزيـد«

كلية زايد الثاين العسكرية حتتفل 
بتخريج دورة الوكالء للضباط

احتفلت كلية زايد الثاين العس��كرية يف 13  مايو امل��ايض بتخريج دورة جديدة من دورات 

تأهيل الوكالء للضباط، وذلك بحضور اللواء الركن س��امل هالل رسور الكعبي مس��اعد رئيس 

األركان لالحتياط والعميد الركن سيف عيل اليامحي قائد كلية زايد الثاين العسكرية.

وألق��ى قائد مركز التدريب األس��ايس يف كلية زايد الثاين العس��كرية كلمة خالل الحفل 

ق��ال فيها  "إننا نحتفل هذا اليوم بتخري��ج دورة جديدة من دورات تأهيل الوكالء للضباط 

بعدما اجتازوا بجدارة جميع متطلبات التخرج واثبتوا قدرتهم الفائقة يف أداء ما يوكل إليهم 

م��ن مهام وواجبات واظهروا كفاءة عالية تؤكد قدرتهم عىل التعامل مع األس��لحة املختلفة 

وتطبيق أحدث النظريات العسكرية".

ويف ختام الحفل قام اللواء الركن سامل هالل رسور الكعبي مساعد رئيس األركان لالحتياط 

يرافقه قائد كلية زايد الثاين العس��كرية بتوزيع الجوائز عىل املتفوقني وتس��ليم الشهادات 

للخريجني.
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الشيخــة فاطمـة تخصص »يـــوم املـــرأة اإلمـاراتيـة« لالحـــــــــتفــاء باجملنــــدات
دورتـــه األوىل تنطلــــق 28 أغسطـــس املقبــــل

أعلنت س��مو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 

النس��ايئ العام الرئيس األعىل ملؤسس��ة التنمية األرسية 

رئيس��ة املجلس األعىل لألمومة والطفولة، أن االحتفال 

ب��� »يوم املرأة اإلماراتية« بدورت��ه األوىل واملقرر يف 28 

أغس��طس املقبل يف ذكرى تأسيس االتحاد النسايئ العام 

عام 1975، يخصص لاحتفاء باملرأة اإلماراتية املنضوية 

يف صفوف الق��وات املس��لحة تقديراً وتثمين��اً لدورها 

البطويل وتضحياتها وعطاءاتها النبيلة والشجاعة يف هذا 

امليدان. 

وأكدت سموها أن املرأة اإلماراتية أثبتت بشكل عام 

جدارته��ا وكفاءته��ا ومتيزها يف كل م��ا تولت من مهام، 

وأوكل إليها من مس��ؤوليات، وأك��دت حضورها القوي 

وعطاءها املتمي��ز يف خدمة الوطن يف مختلف مجاالت 

العم��ل الوطني، مبا يف ذلك انخراطها يف صفوف القوات 

املسلحة والخدمة الوطنية والرطة واألمن. 

وأع��ادت س��موها إىل األذه��ان يف هذا الس��ياق أن 

انخراط فتاة اإلمارات يف صفوف القوات املسلحة يعود 

إىل نحو عقدين ونصف العقد من الزمان بفضل الرؤية 

الثاقب��ة للراح��ل املؤس��س املغفور له الش��يخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورعاية ودعم صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، 

القائد األعىل للقوات املس��لحة، حفظ��ه الله، وصاحب 

الس��مو الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهي��ان ويل عهد 

أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، يف إطار 

االس��راتيجيات التي تم تنفيذها لبناء القوات املسلحة 

وتطويره��ا وتحديثها لتكون يف طليع��ة الدول الحديثة 

املتقدمة يف العامل، حيث تم تأس��يس مدرسة خولة بنت 

األزور العس��كرية الت��ي احتفلنا يف 8 ديس��مرب املايض 

بيوبيلها الفي ومرور 24 عاماً عىل إنشائها. 

وقالت س��موها: »إننا نش��عر بالفخ��ر واالعتزاز بأن 

امل��رأة اإلماراتية كان��ت بفضل دعم القيادة الرش��يدة 

الحكيمة يف مختلف مراحل مس��رية تقدمها س��باقة يف 

نك��ران الذات وال��والء للوط��ن باالنخ��راط يف القوات 

املس��لحة واالس��تعداد للتضحية والفداء، ما جعل منها 

منوذجاً ريادياً يف املنطقة يف استحقاق هذا الرف«. 

وأشارت سموها يف هذا الصدد إىل الرتب العسكرية 

العلي��ا التي تتقلده��ا فتاة اإلم��ارات يف مختلف أفرع 

ووحدات القوات املس��لحة، مبا فيه��ا ريادتها يف قيادة 

العمليات القتالية يف القوات الجوية.

ملحمة أسطورية من الوفاء للوطن
وأكدت س��مو الش��يخة فاطمة بنت مب��ارك أن اإلقبال 

الكبري من بنات الوطن ومبادراتهن لانخراط يف صفوف 

الخدم��ة الوطنية عىل الرغم م��ن أن القانون مل يلزمهن 

بها يعكس ملحمة أس��طورية من الوفاء للوطن والوالء 

للقيادة واس��تعدادا وطنياً لتحمل املس��ؤولية والراكة 

الوطنية يف الدفاع عن سيادة الوطن وكرامته ومكتسباته 

الوطنية.

وأضافت سموها »لقد تابعت بفخر واعتزاز شديدين 

تخريج دفعات من بنايت الخريجات يف مدرسة خولة بنت 

األزور العسكرية ويف كل مرة كانت الفرحة تغمرين وأنا 

أراهن وقد توش��حن بالزي العسكري وهن يؤدين قسم 

الوالء لدولة اإلمارات العربية املتحدة ولصاحب السمو 

الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املس��لحة حفظه الله ب��أن يحمني دولة 

اإلمارات واستقالها وسامة أراضيها وسيادتها ويتعهدن 

ب��أن يقدمن حياتهن فداء يف س��بيل الله والوطن.. كام 
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أشاهد تابعت باهت��ام وس��عادة واطمئنان وأنا 

حاسة بن��ايت وه��ن يتس��ابقن يف 

لالصطفاف يف مسرية 

الرشف 

والواجب تلبية لن��داء الوطن يف االنضام إىل الدفعات 

الجديدة يف صفوف الخدمة الوطنية، ما يجسد فيهن 

قيم الوفاء والوالء وعم��ق االنتاء للوطن وما يجعلنا 

مطمئنني وواثقني بأن الوطن يف أمن وس��الم بس��واعد 

وعزمية وإرادة أبنائه وبناته«.

تظاهرة وطنية حاشدة
ووجهت س��مو الش��يخة فاطم��ة بنت مب��ارك االتحاد 

النس��ايئ العام بالبدء ف��ورا يف التحض��ري واإلعداد لهذا 

االحتف��ال بصورة نوعية متميزة ليكون مناس��بة وطنية 

عظيم��ة للتعب��ري ع��ن الوف��اء والعرفان ل��دور املرأة 

اإلماراتي��ة املنضوي��ة يف صف��وف الق��وات املس��لحة 

والخدم��ة الوطنية وليك��ون كذلك تظاه��رة وطنية 

حاش��دة لتكريم القيادة الرش��يدة لدعمها املتواصل 

لتمكني املرأة وإبراز ما حققته من منجزات ومكاسب 

نوعية يف ش��تى املج��االت الوطنية وحضور إيجايب يف 

املحاف��ل اإلقليمية والدولية وتصدرها مبا حققته من 

منج��زات تقارير ومؤرشات التنافس��ية العاملية التي 

أكدت ريادتها ومتكنها وتفوقها واحرتامها.

الشيخــة فاطمـة تخصص »يـــوم املـــرأة اإلمـاراتيـة« لالحـــــــــتفــاء باجملنــــدات

وكانت سمو الش��يخة فاطمة بنت مبارك قد قررت 

يف 30 نوفمرب 2014 اعتبار ي��وم الثامن والعرشين من 

أغس��طس من كل عام يوما للمرأة اإلماراتية ومناس��بة 

وطنية لرصد اإلنجازات واملكاسب التي حققتها مسرية 

االتحاد النسايئ العام منذ تأسيسه يف العام 1975 كأول 

تجمع نس��ايئ اتحادي يضم جميع التنظيات النسائية 

يف الدولة •

اإلقبال الكبري 
من بنات الوطن 
يعكس ملحمة 

من اإلنتماء 
والوفاء للوطن 

والقيادة
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شــهــد صاحب الســمو الشــيــخ محمــد بن راشد 

آل مكتــوم نائب رئيس الدولــة رئيس مجلس الوزراء 

حاكم ديب "رعاه الله" يف مايــو املايض بأبوظبي حفل 

إطالق اإلســراتيجية لقطاع الفضــاء يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد 

آل مكتوم نائب حاكم ديب وزير املالية والفريق ســمو 

الشــيخ ســيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية وســمو الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان وزير الخارجية.

وقــال صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد 

آل مكتوم إن تأســيس قطاع فضــايئ متكامل يف دولة 

اإلمــارات مبا يتطلبه مــن موارد برشيــة وبنية تحتية 

وأبحــاث علمية هو مصلحة وطنيــة عليا تتطلب من 

الجميع العمل بــروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود 

والطاقات لرســيخ قيادة دولة اإلمــارات لهذا القطاع 

وبناء قدرات علمية متقدمة للدولة يف هذا املجال.

وأضاف ســموه "دولة اإلمارات قبل مســبار األمل 

وقبــل إطــالق وكالة الفضاء هي غريهــا اليوم .. نحن 

اليــوم يف بدايــة مرحلــة جديــدة تحمــل طموحات 

متقدمة ونعمل فيها عىل بناء قدرات مختلفة ونرسخ 

فيها وضعاً دولياً جديداً لإلمارات".

وقال ســموه "تطويــر قطاع فضايئ جديد بشــكل 

متكامل ســيقدم قيمة مضافة كربى القتصادنا الوطني 

ومعارفنا التقنية ومواردنا البرشية وسمعتنا العاملية".

تضمن برنامج الحفل الــذي أقيم يف مركز أبوظبي 

الوطنــي للمعارض عرضاً للخطة اإلســراتيجية لقطاع 

الفضــاء يف دولــة اإلمــارات العربية املتحــدة والتي 

تشــمل عىل رســالة ورؤية وكالــة اإلمــارات للفضاء 

التــي تحــدد أولوياتهــا  للمرحلة املقبلــة وعدد من 

املبادرات والربامج املنبثقة عن األهداف اإلسراتسجي 

األربعة التي متهــد الطريــق إىل تعزيــز مكانة دولة 

اإلمارات يف قطاع تكنولوجيــا الفضاء العاملي والعمل 

عىل تنظيم ودعم وتنمية القطاع يف الدولة.

وتم الكشــف خالل اللقــاء أيضاً عــن خطة وكالة 

اإلمــارات للفضاء إلنشــاء أول مركز أبحــاث فضاء يف 

املنطقة بتكلفة إجاملية تقارب 100 مليون درهم.

مهندس الفضاء الصغري واملتحف الفضايئ
كام أطلع صاحب الســمو نائب رئيــس الدولة رئيس 

مجلــس الــوزراء حاكــم ديب "رعاه الله" عىل ورشــة 

"مهندس الفضاء الصغري" التي نظمتها وكالة اإلمارات 

للفضاء بالتعاون مع إيرباص جروب والتي شارك فيها 

نحــو 100 تلميذ مــن املدارس الحكومية والخاصة يف 

دولة اإلمارات.

حممد بن راشــــــد يشهــــد إطــالق إستــراتيجـــــــــــــــــــية وكالــــة اإلمــــارات للفـضــاء
أول مركــــز أبحـــاث فضـــاء يف املنطقـة بتكلفـة إجماليــــــــــــــــــــة تقارب 100 مليون درهم

وتخلل حفل اإلطالق جولة لصاحب الســمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم يرافقه سمو الشيخ حمدان 

بن راشــد آل مكتوم والفريق ســمو الشيخ سيف بن 

زايــد آل نهيان وعدد من الشــيوخ ومعايل الوزراء يف 

أرجاء معرض الفضاء واملنصة العلمية التي تشمل عىل 

"املتحف الفضــايئ املصغر" الذي تم تنظيمه بالتعاون 

مع منتدى الفضــاء واألقامر الصناعيــة العاملي الذي 

جــرت فعالياته يومي 26 و27 مايــو املايض بأبوظبي 

والهــادف إىل تعزيز املعرفــة بقطاع الفضاء من خالل 

تســليط الضوء عىل عدد من التجــارب العاملية وذلك 

بالتزامن مع الذكرى األربعني لبعثتي "أبولو" و"سويوز" 

والذكرى الـ30 لتدشني املحطة الفضائية مري.

آمال وتطلعات
وقال معــايل الدكتــور خليفة محمــد الرميثي رئيس 

مجلــس إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء يف الكلمــة 

االفتتاحيــة للحفل إن دولة اإلمــارات بنيت عىل آمال 

وتطلعات كبرية ملؤسســيها لتكون يف الطليعة وهو ما 

متت ترجمتــه إىل واقع بتوجيهات ومتابعة حثيثة من 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولــة "حفظه الله" وأخيه صاحب الســمو الشــيخ 

محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله".

وأضاف الدكتــور الرميثي أن اهتامم دولة اإلمارات 

بعلــوم الفضــاء ليس وليد اللحظــة إذ يرجع إىل عام 

1976 عندما التقى املغفور له الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان مع فريق وكالة ناسا املسؤول عن رحلة أبولو 

إىل القمر حيـث كان هذا اللقاء حافزاً لتوجيه اإلمارات 

ثالثة عقود وســتتوج الدولة  بالفضاء منذ  اهتاممهــا 

األمــل" إىل  الله"بوصول "مســبار  "بــإذن  جهودهــا 

الكوكب األحمر خالل السنوات املقبلة.

وقــال الدكتــور الرميثــي "إن اإلمــارات وضعــت 

خطة إســراتيجية بعيدة املدى إلرســاء أساس صلب 

ومســتدام ملجتمع قائم عىل العلم واملعرفة من شأنه 

أن يقــود إىل ابتكارات واكتشــافات متقدمة يف مجال 

الفضاء وتحفيز االقتصاد والتأكيد عىل مكانة اإلمارات 

كالعب عاملي يف هذا القطاع الرائد بإذن الله".

وأشــار الدكتــور الرميثي يف معــرض كلمته إىل أن 

قيمة استثامرات الدولة يف قطاع الفضاء تتجاوز اليوم 

حاجز الـ 20 مليــار درهم ممثلة يف أنظمة االتصاالت 

الفضائية واستكشــاف األرض والفضاء وخدمات نقل 

البيانــات والبــث التلفزيوين عرب الفضــاء واالتصاالت 

الفضائية املتنقلة وغريها. منوهاً بدور الوكالة املحوري 

يف تنظيــم هذا القطــاع املتنامــي وتطويــر الكوادر 

اإلماراتيــة لتغــدو رائدة لهــذا القطاع عىل مســتوى 

العــامل وهو مــا يؤكد رســالة اإلمــارات إىل العامل بأن 

أبناءها "قادرون" عىل االبتكار والتحدي وخوض غامر 

املنافسة.

الخطة اإلسرتاتيجية لقطاع الفضاء
ومــن جانبه قــال ســعادة الدكتور املهنــدس محمد 

اإلمــارات  لوكالــة  العــام  املديــر  األحبــايب  نــارص 

خطتهــا  اإلمارات بصياغــة  للفضاء "قامت دولــة 

اإلســراتيجية للقطاع الفضايئ مبــا ينســجم مع رؤية 
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حممد بن راشــــــد يشهــــد إطــالق إستــراتيجـــــــــــــــــــية وكالــــة اإلمــــارات للفـضــاء
أول مركــــز أبحـــاث فضـــاء يف املنطقـة بتكلفـة إجماليــــــــــــــــــــة تقارب 100 مليون درهم

عاملية مبا يخــدم املصالح الوطنية ويســهم يف تنويع 

االقتصاد الوطني ويدعم التنمية املستدامة. فيام يتمثل 

الهدف الثاين يف تعزيــز ودعم جهــود البحث العلمي 

واالبتــكارات واملشــاريع يف مجــال الفضاء مبا يدعم 

التقــدم العلمي للدولة ويضعها بجدارة عىل الخريطة 

الفضائيــة العامليــة يف حني يتمثل الهــدف الثالث يف 

اســتقطاب وإعداد كــوادر وطنية ليصبحــوا روادا يف 

مجال علوم وتقنيات الفضاء املختلفة ..

أما الهدف الرابع فيتــم الركيز من خالله عىل بناء 

وتقوية العالقات والرشكات الدولية والعاملية يف مجال 

الفضاء مبا يساهم يف تطوير قطاع الفضاء الوطني فضال 

عــن ضامن تقديم كافة الخدمات اإلدارية وفق معاير 

الجودة والكفاءة والشفافية.

كام ستهتم الوكالة بتطوير الرشاكات الدولية لتنمية 

قطــاع الفضاء الوطني واملســاهمة يف نقل املعرفة يف 

مجــال تكنولوجيا الفضاء اىل جانــب متثيل الدولة يف 

االتفاقيات والربامج واملحافل الدولية يف مجال الفضاء 

واســتخداماته الســلمية عالوة عىل دعــم املؤمترات 

والندوات يف هذا املجال الهام واملتنامي داخل الدولة 

واملشــاركة فيها إىل جانب تشــجيع وتطويــر وتنمية 

اســتخدامات العلوم والتقنيات الفضائية الســلمية يف 

الدولــة وتقديــم الدعم الفني واالستشــاري يف مجال 

الفضاء لجميع الجهات املعنية يف الدولة.

اإلســراتيجية  الخطــة  فــإن  ذاتــه  الســياق  ويف 

ســتكون مبنية عىل خمس قيم هي الوطنية والنزاهة 

والتميــز وااللتــزام والتعــاون واالبتــكار.ر املواهب 

الوطنية الشابة وزيادة الوعي الوطني بالفضاء•

القيادة الرشيدة للدولة ورؤية اإلمارات 2021 الهادفة 

إىل أن تكــون الدولــة واحــدة من أفضــل دول العامل 

بحلــول يوبيلها الذهبــي واحتفالها بيومهــا الوطني 

الخمسني".

وأشار الدكتور األحبايب إىل أنه ويف إطار مستهدفات 

الوكالة التي تركز عــىل العنرص البرشي باعتباره عامد 

التطور الحقيقي فإن الوكالة ســتقوم خالل عام 2015 

بابتعــاث نحو 15 طالبــاً مــن املتميزيــن يف بعثات 

خارجيــة ومحلية وذلك من خالل رشاكة إســراتيجية 

مــع وزارة شــؤون الرئاســة وصنــدوق دعــم قطاع 

االتصــاالت فضالً عــن العمل مع الجهــات التعليمية 

واألكادميية باســتخدام مفهوم الفضاء كإلهام وتشجيع 

للطلبة لإلقبال عىل دراســة العلوم والتقنيات يف سبيل 

املساهمة برحلة الدولة نحو الفضاء.

وكشــف األحبايب أن الوكالة تعمل عىل إنشــاء أول 

مركز أبحــاث فضاء يف املنطقة بتكلفة إجاملية تقارب 

100 مليون درهم عىل مدى خمس سنوات وذلك من 

خالل رشاكة إســراتيجية مــع جامعة اإلمارات وهيئة 

تنظيم االتصاالت ممثلة بصندوق دعم قطاع االتصاالت 

ICTFUND حيث ســيعمل املركــز كحاضنة للبحث 

والتطويــر واالبتــكار يف مجال الفضاء عىل مســتوى 

الدولة كام كشــف الدكتور عىل التنســيق جاري مع 

بعــض الجهات لتنفيذ مرشوع "مرصد اإلمارات" الذي 

سوف يرثي مفهوم البحث واالبتكار يف مجال الفضاء.

مستقبل ريادي وأهداف رئيسة
وأشارت وكالة اإلمارات للفضاء إىل أن تفاصيل الخطة 

اإلســراتيجية لقطــاع الفضاء يف دولة اإلمــارات العربية 

املتحدة تندرج يف إطار رؤيتها التي تتمثل يف "أن نصوغ 

بفخر مســتقبالً ريادياً لدولة اإلمــارات يف مجال الفضاء 

ونلهــم أجيالنا القادمة لخدمــة الوطن والبرشية" والتي 

ســتكون مدعومــة برســالتها املتمثلــة يف تنظيم قطاع 

الفضاء ورعايته واملساهمة يف االقتصاد الوطني والتنمية 

املســتدامة وإعــداد جيــل متميز من الكــوادر املؤهلة 

وتعزيــز جانب البحــث العلمي وتطويــر الربامج وبناء 

الرشاكات اإلسراتيجية يف مجال الفضاء.

وتنــدرج يف إطار الخطة اإلســراتيجية لقطاع الفضاء 

يف دولة اإلمارات العربية أربعة أهداف رئيســية يتمثل 

أولهــا يف تنظيم وتطويــر قطاع الفضاء وطنــي مبعايري 

اإلمارات وضعت 
خطة إسرتاتيجية 

بعيدة املدى 
إلرساء أساس صلب 
ومستدام جملتمع 

قائم على العلم 
واملعرفة



الخدمة الوطنية

محمد بن راشد يكرم خريجي الدفعة الـ 34 من طلبة جامعة اإلمارات

تحت رعاية صاحب السمـو الشــيـخ خليفـة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، كرم صاحب السمو 

الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيــس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعــاه الله، خريجي 

الدفعــة الـــ 34 من طلبــة جامعة اإلمــارات العربية 

املتحــدة، خــال الحفل الــذي أقيم مايــو املايض ، يف 

مدينة العني.

متيزت الدفعة الـ 34 من خريجي جامعة اإلمارات بأنها 

تضم 26 طالباً ينتسبون للخدمة الوطنية.

26 طالبًا منهم ينتسبون للخدمة الوطنية

أحمد بن طحنون: خطة لتطوير برنامج الخدمة الوطنية
قال اللواء الركن طيار الشــيخ أحمد بــن طحنون آل نهيان، 

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية يف القوات املسلحة: 

إن فكــرة الخدمة الوطنية ليســت بجديدة بل تعود اىل عام 

1994 قبل أن تتجســد حقيقة واقعة يف عــام 2014 برعاية 

ودعم ومتابعــة صاحــب السمــو الشيـخ محمـد بن زايـد 

آل نهيــان ويل عهــد أبوظبي نائــب القائد األعــى للقوات 

املســلحة. وكشــف رئيس هيئة الخدمة الوطنية يف القوات 

املســلحة أن »الهيئــة« تتبنــى حالياً خطة لتطويــر برنامج 

الخدمة الوطنية يف ضوء دراسات تجري حالياً لتقييم التجربة 

ورصد وتفعيل الدروس املســتفادة منهــا مؤكداً أن مرشوع 

الخدمة الوطنيــة حقق نجاحاً كبرياً فــاق التوقعات. ولفت 

الشــيخ أحمد بن طحنون خال مشاركته يف ملتقى »سندك 

يا وطن«، الذي اســتضافته جامعة اإلمــارات مايو املايض يف 

مبناها اإلداري بالحرم الجامعي إىل أن الهيئة تســعى كذلك 

إىل تقييــم تجربــة مشــاركة املواطنات يف التجربــة، مؤكداً 

الســعي نحو تفعيــل هذه التجربة باعتبــار أن املرأة نصف 

املجتمــع، حرض امللتقى، الدكتور عيل راشــد النعيمي، مدير 

الجامعــة، ومعايل اللواء محمد خلفــان الرميثي، نائب قائد 

عــام رشطة أبوظبي وعفراء البســطي عضو املجلس الوطني 

االتحادي، ورضار بالهول مدير عام مؤسســة وطني اإلمارات 

وعدد من ضباط القوات املســلحة والرشطــة وأعضاء هيئة 

التدريس وافراد الجمهور وحشــد من الطــاب والطالبات، 

وأكد اللواء الركن طيار الشــيخ أحمــد بن طحنون آل نهيان 

أن مــرشوع الخدمة الوطنية أظهر أن هنــاك رغبة حقيقية 

مــن أفراد املجتمــع لانضامم للخدمة الوطنية واملســاهمة 

الحقيقية يف إنجاحها وهو ما تجســد من خال هذا التفاعل 

الكبري من شــباب الوطــن، الفتاً إىل أن هنــاك جهوداً تبذل 
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اإلمـــاراتيــــة شريـــك مـــع الرجـــل فـــي خدمـــة وطنهـــا
نظمت مدرســة خولة بنت األزور ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية 

واالحتياطية بالقوات املســلحة محارضة اجتامعية وطنية تحت 

عنوان »اكتشــفي ذاتــك يف الخدمة الوطنية« يف مدرســة أمامة 

بنت الحارث للتعليم الثانــوي للبنات يف مدينة أبوظبي يف إطار 

التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للشؤون اإلسامية واألوقاف 

ومجلس أبوظبي للتعليم.

وتــم خــال املحارضة تســليط الضوء عى حــب الوطن من 

الجانب الديني وكيف أوىص الديــن بحب األوطان باإلضافة إىل 

تاريخ الخدمة العسكرية لإلناث الذي ميتد لقرون ماضية. 

وعرضــت الرائد مهندس طيار لطيفة الزيــدي تعريفاً بدورة 

الخدمــة الوطنيــة لإلناث تحدثــت من خالها عن أن تأســيس 

مدرســة خولة بنت األزور العســكرية جاء كأول نــداء للخدمة 

الوطنية الذي استطاعت من خاله فتاة اإلمارات أن تكون رشيكاً 

مع أخيها الرجل عى قدم املساواة يف خدمة وطنها.

وتم عــرض فيلم قصري عــن دورة حياة املجنــدة يف الخدمة 

الوطنية ومــا يتخلل هذه الدورة من جــدول حافل بالتدريبات 

واملحارضات والنشاطات املتنوعة.

وأوضحــت الداعية أســامء عبدالوهاب الرييس مــن الهيئة 

العامة للشؤون اإلســامية واألوقاف األسباب التي تدعونا لحب 

الوطن، مشــرية إىل أن نعمة األمن واألمان واالستقرار التي عمل 

عى تأسيســها وترســيخها القائد املؤسس الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان، رحمه الله، والتي ال نزال ننعم بها ونعيشها حتى اليوم 

يف ظل قيادتنا الرشيدة هي من أعظم األسباب لحب هذا الوطن.

وأكدت الرييس أنه باإلخــاص يف الدعاء للوطن والدفاع عنه 

بالقــول والفعــل والفكر والكلمــة والقلم يكــون الحب للوطن 

ويجــب أن تحرص الفتاة عى نرش املحبــة واملودة والرحمة بني 

كافة مــن يحيط بها مــن أرسة وأصدقاء ومجتمــع، كام رسدت 

قصصاً من الســرية النبوية العطرة تروي فيها عن حب الرســول 

صى الله عليه وسلم لداره وموطنه واملحن التي القاها يف سبيل 

حبه لوطنه وخروجه منه رغامً عنه.



الخدمة الوطنية تطلق تطبيقها الذكي لتسهيل التسجيل

أطلق اللواء الركن عيىس ســيف بن عبــان املزروعي نائب 

رئيــس أركان القوات املســلحة بحضور اللــواء الركن طيار 

الشــيخ أحمد بن طحنــون آل نهيان رئيــس هيئة الخدمة 

الوطنيــة واالحتياطية وعدد من كبار القادة وضباط القوات 

املســلحة بالقيادة العامة للقوات املسلحة تطبيق الهواتف 

الذكية الخاص بالخدمة الوطنيــة واملتوفر بنظامي أندرويد 

وiOS عــى هواتــف رشكتي آبل وسامســونج تحت اســم 

»الخدمــة الوطنية«، وذلــك تزامناً مع الذكــرى 39 لتوحيد 

القوات املسلحة. 

ويأيت إطاق التطبيــق الذيك للخدمة الوطنية انطاقاً من 

الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة بشأن تبني مبادرات ذكية 

وجعل عام 2015 عاما لابتكار واإلبداع، ومتاشياً مع الخطط 

التنموية واملبادرات الطموحة لحكومتنا الرشــيدة وجهودها 

لدعم وخلق بيئة مناســبة لإلبداع واالبتكار من خال توفري 

جميع السبل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية.

وبهذه املناســبة، أكد اللواء الركن عيىس سيف بن عبان 

املزروعــي نائــب رئيــس أركان القــوات املســلحة اعتزازه 

باملبادرات، التــي تصب يف مصلحة املواطن والتي تســاهم 

يف مواكبة آخر تطورات الخدمات 

الحكومية واملجتمعية، موضحاً أنه 

ومن خال هذا التطبيق ســيكون 

االنضــامم إىل صفــوف الخدمــة 

الوطنية أكرث ساســة ورسعة دون 

أي حاجــز يعيق املواطنني ســواء 

املوجوديــن يف الدولة أو املبتعثني 

أو  الدراســة  ألغــراض  خارجهــا 

العمل. 

وأعــرب عن تقديــره ملبادرات 

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية التي أكد أنها لن تتوقف 

هنا بل سيكون هناك دامئاً املزيد. 

تيسري حياة املواطن
وأعرب اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان 

رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عن امتنانه للقيادة 

الرشــيدة وتوجهاتها السامية بتبني املبادرات التي من شأنها 

االرتقاء مبســتوى تنفيذ املهام وتيسرياً لحياة املواطن بجميع 

مناحيهــا، مؤكــداً أن ما تــم إطاقه ترجمة بســيطة لرؤية 

القيادة الرشــيدة، وشــدد عى أن هيئة الخدمة الوطنية لن 

تألو جهداً يف سبيل تقديم وتطوير ما يخدم مصلحة الوطن. 

وأشــاد رئيس هيئــة الخدمــة الوطنيــة واالحتياطية بدور 

املواطنــني، واملواطنات الذين تفاعلوا مــع مرشوع الخدمة 

الوطنية من خال التطبيق ملبني النداء الوطني من مختلف 

مناطــق الدولــة وجهودهم يف ســبيل املحافظــة عى أمن 

واستقرار الوطن ورفعة شأنه، مؤكداً أن دورهم يعد جزءاً ال 

يتجزأ من نجاح هذا املرشوع بجميع جوانبه. 

ومــن أبرز مميــزات الخدمات املقدمة عــن طريق هذا 

التطبيق تســهيل عملية التســجيل يف الخدمــة الوطنية 

ومعرفة كل التفاصيل املتعلقة بالقانون والتعليامت 

ومواقــع مراكز التدريــب وألول مرة ميكن للجمهور 

الحصــول عى املعلومــات ضمن خاصيــة املحادثة 

املبــارشة مع هيئة الخدمــة الوطنية باإلضافة إىل 

اإلطاع عى آخر األخبار. 

ويتيــح التطبيــق الــذيك للخدمــة الوطنية 

بعمليــة  القيــام  املواطنــني  للمســتخدمني 

التســجيل للخدمــة الوطنيــة دون أي عناء، 

متضمناً إدخال بياناتهم الشــخصية وإرفاق 

كل الوثائق املطلوبة بكل سهولة. باإلضافة 

إىل ذلك يوفر التطبيق الذيك خريطة ملواقع 

مراكز التدريــب مرتبطة بخاصية خرائط 

جوجل »Google Maps« لتسهيل عملية 

وصول املجندين إىل مراكز التدريب.وميكن للمستخدم أيضاً 

قراءة آخــر األخبار املتعلقــة بالخدمــة الوطنية من خال 

صفحة األخبار، التي متكن املستخدم من إرسال أي موضوع 

أو خــرب لصديق عن طريــق الربيد اإللكرتوين أو حســابات 

التواصل االجتامعي للمســاعدة يف نرش املوضوع ألكرب عدد 

ممكــن من الجمهور واالســتفادة األمثل لوســائل التواصل 

االجتامعي.كــام يتيح املعــرض املتوفــر بالتطبيق مجموعة 

واسعة من الصور والفيديوهات املتعلقة بالخدمة الوطنية.

لتغيري منط حياة املنتســبني، إليجاد مواطن قادر عى تحمل 

املسؤولية ومواجهة التحديات.

وأكــد اللواء محمــد خلفان الرميثي، نائــب القائد العام 

لرشطــة أبوظبي خال الجلســة األوىل للملتقــى، أن هناك 

تواصاً فعاالً بني القوات املسلحة ووزارة الداخلية باعتبارها 

رشيكاً أساسياً يف الخدمة الوطنية تسهم من خال مدربني من 

الوزارة يف مجال التوعية والتدريب للمنتســبني تحت إرشاف 

القوات املسلحة مبجال األمن االجتامعي، املخدرات، والعنف 

والســاح األبيض، والجرائم اإللكرتونية والتســلل، والجرائم 

األخاقيــة وغريها من لرفع درجة الوعي لدي املنتســبني بها 

وتفعيل قدراتهم عى التعامل معها ومواجهتها. وكشف عن 

خطة تتبناها وزارة الداخلية الســتقطاب املنتســبني للخدمة 

الوطنيــة بعد تأهيلهم من خــال دورات تخصصية مدتها 6 

أشــهر الستيعابهم يف األجهزة الرشطية املعنية بعد تخرجهم، 

مشــرياً إىل أن عدد املنتســبني املســتهدفني حالياً يرتاوح بني 

2000 و2200 منتسب. 

وأكدت عفراء البسطي، عضو املجلس الوطني االتحادي، 

أهميــة دور املرأة يف الخدمة الوطنيــة كونها رشيكاً للرجل 

يف خدمة الوطن، فيام أكد رضار بالهول، مدير عام مؤسســة 

وطني اإلمــارات، أن األرسة هي من تصنع املواطنة الصالحة 

يف نفــوس األبناء، والعســكرية تعلــم االنضبــاط وااللتزام، 

فالخدمة الوطنية تعترب طريقا للمواطنة الصالحة.
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وقد تم افتتاح الدورة الخامسة عرشة للمعرض يف مركز 

ديب ال��دويل للمع��ارض واملؤمترات، تحت رعاية س��مو 

الش��يخ أحم��د بن س��عيد آل مكتوم رئي��س هيئة ديب 

للطريان الرئي��س األعىل ملجموعة طريان اإلمارات رئيس 

مطارات ديب.

بلغت مس��احة املعرض اإلجاملية 12,000 مرت مربع، 

واشتمل عىل أكرث من 300 عارض من أكرث من 40 دولة . 

ويقول دانيال قرييش، مدير مجموعة املعارض برشكة 

"ريد أكزبيشنز الرشق األوسط"، املنظمة للمعرض: "لقد 

شهد معرض ديب للمطارات يف هذا العام أعىل رقم عىل 

اإلطالق من االبتكارات والتقنيات املتطورة، حيث أطلق 

عدة عارضني منتجات وحل��والً جديدة يف املعرض، وقد 

ق��دم املعرض لل��زوار ملحة عن أح��دث التحوالت التي 

أحدثتها التكنولوجيا يف مجال صناعة الطريان". 

دعم أملاين قوي
واصلت ال��رشكات األملاني��ة دعمها الق��وي ملعرض 

املطارات منذ انطالقه، وقد انعكس حضورها املتنامي 

يف الجناح األملاين الذي كان أكرب أجنحة الدول الست.

 German :جاء الدعم الرئييس من الرشكات التالية

 Airport Technology and Equipment

 (GATE), Danish Airport Group, British

 Aviation Group, British Airport Services

 and Equipment Association, Swiss Airport

 Suppliers, Netherlands Airport Technology,

 UBIFRANCE and UAE Society of

.Engineers and Contractors’ Association

وقد ش��غل الجناح األملاين يف هذا العام مس��احة 

407 أمرت مربعة، مقارنة مبساحة 396 أمتار مربعة يف 

الع��ام املايض، كام كان هناك 39 عارضاً مقارنة بعدد 

31 يف العام املايض، وقد ضم جناح اململكة املتحدة، 

البالغة مس��احته 108 أمت��ار مربعة، 16 عارضاً، مام 

يجعله ثاين أكرب جناح من حيث عدد العارضني، ففي 

العام املايض احتل جناح اململكة املتحدة مساحة 72 

مرتاً مربعاً يف املعرض مبشاركة أحد عرش عارضاً.

أما الجناح الس��ويرسي الذي تبلغ مس��احته 165 

م��رتاً مربع��اً فقد ض��م 14 عارضاً، مقارنة مبس��احة 

150 م��رتاً مربعاً و12 عارضاً يف العام املايض، ويحتل 

الجناح الفرنيس مس��احة 132 مرتاً مربعاً ويضم 12 

عارضاً، مقارنة مبس��احة 102 م��رت مربع و11 عارضاً 

يف العام املايض.

العرض األول إليطاليا
للمرة األوىل تشارك إيطاليا بعرضها هذا العام حيث 

ش��غل مس��احة 162 مرت مربع و 10 عارضني. وضم 

انطالق معرض دبي للمطارات
الدورة اخلامسة عشر حطمت جميع األرقام

تهاوت األرقام القياسية يف جميع مجاالت معرض ديب للمطارات، مبا يف ذلك عدد املنتجات املتطورة 

الجديدة املعروضة والعارضني املوجودين واملساحة املستخدمة، وعالوة عىل التقنيات التي تم 

إحضارها إىل املعرض من قبل عارضني دوليني، كان هناك العديد من املنتجات والحلول املثرية 

لالهتامم من منطقة الرشق األوسط.

معارض ومؤتمرات
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جناح أمريكا الش��املية 11 عارضاً، حيث احتل 123 انطالق معرض دبي للمطارات

أمت��ار مربعة من مس��احة املع��رض، مقارنة بالعام 

املايض حيث كانت مس��احته 93 م��رتاً مربعاً وضم 

ستة عارضني.

وقد متيز هذا العام مبش��اركة الجناح الفرنيس يف 

املعرض للعام الس��ادس عىل التوايل، وقد تم إقامته 

من قبل الوكالة الفرنس��ية لتطوير األعامل الدولية 

UBIFRANCE، وذلك لتمكني العارضني الفرنسيني 

من استغالل الفرصة لتعريف املشرتين من منطقة 

الرشق األوسط بكاملها واملناطق األخرى مبنتجاتهم 

وخرباتهم املبتكرة املتنوعة.

وق��د ش��ارك جناح أمرييك ش��اميل للع��ام الثاين 

عىل الت��وايل- األمر الذي مكن ال��رشكات األمريكية 

والكندية من ع��رض منتجاته��ا وخدماتها وحلولها 

بشكل جامعي. 

عرض��ت مجموع��ة BEUMER Group أنظمة 

مناولة أمتعة آلية متاماً وش��به آلية وعالية الكفاءة 

يف الجناح األملاين، وقد تم اعتامد نظام نقل األمتعة 

الع��ايل الرسعة األول يف الصناع��ة وفقاً للمعيار "3" 

ملؤمتر الطريان املدين األوريب من أجل فحص األحامل 

باستخدام أحجام أحامل قياسية وموسعة.

كفاءة املطارات
قام��ت رشك��ة Smiths Detection بعرض أحدث 

حلولها وهو جه��از Checkpoint.Evo الذي ميكن 

أن يس��هم كث��رياً يف تحس��ني الكف��اءة يف املطارات 

مبنطقة الرشق األوس��ط، يف حني يقدم أيضاً تجربة 

أمني��ة رسيع��ة وخالية من اإلزعاج��ات، وباإلضافة 

إىل ع��رض Checkpoint.Evo قامت الرشكة بعرض 

نظام IONSCAN 600، وهو نظام مكتبي محمول 

من الجي��ل القادم، يس��تخدم الكتش��اف وتحديد 

وتتبع كميات املتفجرات.

 Smiths Detection  ت��م مؤخ��راً من��ح رشك��ة

عقداً بقيمة 125 مليون دوالر لتجهيز مجمع مطار 

أبوظبي الرئييس الذي س��يتم تدشينه قريباً مبعدات 

كش��ف متقدمة، وقد قامت الرشك��ة أيضاً برتكيب 

معدات الكش��ف املتقدمة املتنوعة بنجاح ملنش��أة 

 Emirates رشك��ة إمرييتس ج��روب س��يكيوريتي

 Dubai يف ديب وورل��د س��نرتال Group Security

.(World Central (DWC

 Cavotec قام��ت رشكة جافوتيك ميدل إيس��ت

Middle East بع��رض أح��دث مبتكراتها وتقنياتها 

املتط��ورة، مبا يف ذلك معدات الدعم الربي املتقدمة 

GSE، ووح��دات تزوي��د الوق��ود وامل��اء والطاقة، 

وأنظمة األنفاق، ووحدات الهواء املسبقة التكييف، 

واملوصالت والعل��ب يف الطائرات، وفضالً عن نظام 

DX-Boost PCA System، انص��ب تركي��ز رشكة 

 ،pop-up pit ع��ىل منتجات مثل أنظمة Gavotec

وأنظم��ة التزويد بالطاقة ت��ردد 400 هرتز ومتوين 

الطائرات بالوقود.

عرضت رشكة ADB Airfield Solutions أفضل 

نظ��ام حتى اآلن م��ن حيث صغر الحج��م وكفاءة 

الطاقة واالقتصادية التكلفة، وميكن ضبط تصميمه 

املدمج والقاب��ل للتعديل بحيث يلب��ي احتياجات 

املطارات بكافة أحجامها.

وقام��ت رشك��ة Honeywell بع��رض تقنياته��ا 

 ،RFID الذكية، مثل نظ��ام تعليم أو ترقيم األمتعة

وأنظم��ة الهب��وط الدقيق��ة SmartPath، وحلول 

الرب��ط أثناء الط��ريان التي تس��اعد عىل تحس��ني 

الس��المة والكفاءة يف كل مرحل��ة من مراحل رحلة 

الركاب.

وقام��ت رشك��ة Adelte – ومقرها برش��لونة – 

بعرض خط جديد لوحدة الهواء املس��بق التكييف 

 Inverter Technology يتمي��ز بتقني��ة العاك��س

، وقد ت��م تصميم املعدات املتط��ورة الجديدة من 

أجل التدفئ��ة والتربيد ملجموعة واس��عة ومتنوعة 

من الطائرات يف كافة األحوال املناخية، كام عرضت 

الرشكة الهندس��ية أيضاً مجموعتها الكاملة لجسور 

صع��ود الركاب إىل الطائرات الت��ي تضمن الفاعلية 

القصوى واملس��تمرة يف مواقف الطائ��رات، وكذلك 

السالمة والراحة للركاب واملشغلني.

شهد معرض دبي 
للمطارات أعلى رقم 

على اإلطالق من 
اإلبتكارات والتقنيات 

املتطورة
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رائدة عىل الصعيد العاملي
قام��ت رشكة ADPI – وهي رشك��ة تابعة مملوكة 

بالكام��ل لرشك��ة Aéroports de Paris – بعرض 

مل��ف مرشوعاتها الت��ي جعلت منه��ا رائدة عىل 

الصعيد العاملي يف مجال هندسة الطريان، وعرضت 

رشكة ALEC Airport Systems أنظمة متخصصة 

 ،Specialized Airport Systems للمط��ارات 

تتمي��ز – خالفاً ل��رشكات دمج األنظم��ة التقليدية 

– بأنه��ا غري متحي��زة للبائع وتص��ب تركيزها عىل 

العميل.

قام��ت رشكة اإلتق��ان Al Itqan بع��رض جهاز 

لقراءة التشفري، يتميز بقمة األداء يف نوعه، وبطاقة 

إنتاجية متفوقة لألنظمة، وذلك الستخدامه يف فرز 

الط��رود ومناولة األمتعة، وحل متكامل راقي األداء 

ملحطات القراءة يف كل االتجاهات.

وقامت رشك��ة Anderson Airmotive بعرض 

power nose القاب��ل للتثبي��ت، وه��و عبارة عن 

مقبس معياري متاماً تم استخدامه بنجاح يف أوروبا 

والصني والواليات املتحدة األمريكية.

وقد أماطت رشكة Rockwell Collins اللثام عن 

حل للتقليل من الطوابري وحرية حركة املس��افرين، 

وهو نظ��ام ARINCv MUSE mobile. وقامت 

 Aviator Airport Services Sweden AB رشكة

بعرض أك��رث أنظمة الطريان كف��اءة يف العامل، وهو 

Nordic Dino، املتوافر يف ثالثة إصدارات.

قامت رشكة Robin Radar Systems الهولندية 

بطائف��ة من األنظم��ة املصنوعة خصيص��اً لتزويد 

مخططي املطارات وإداراتها بلمحة ش��املة دقيقة 

ومستمرة يف الوقت الحقيقي عن الحركات، وتتمتع 

األنظمة بالقدرة عىل زيادة مستوى سالمة رحالت 

الطريان، مع التقليل من فرتات التوقف أو االنقطاع 

يف ج��دول الرحالت، وذلك من خ��الل خفض عدد 

حاالت االصطدام بالطيور.

قام��ت رشكت��ا Sellex و Battelle بعرض تقنية 

هي األوىل من نوعها للكشف عن السوائل الخطرة 

بش��كل س��ليم وبرسعة ودقة، وقد تم ضبط ماسح 

الس��وائل يف القوارير ليك يكتش��ف امل��واد الخطرة 

القابل��ة لالش��تعال، واألح��امض (األس��يد)، واملواد 

املؤكس��دة، ومس��ببات االنفجار، واملركبات القابلة 

والزجاجي��ة  البالس��تيكية  األوعي��ة  يف  لالنفج��ار 

واملعدنية والورقية والخزفية املفتوحة واملغلقة.

قام��ت رشك��ة Blastrac Middle East بعرض 

تكنولوجي��ا جدي��دة لتحس��ني مقاوم��ة االن��زالق 

وإلزالة املط��اط والعالمات املوج��ودة عىل مدارج 

 Blue Stream رشك��ة  كذل��ك  وقام��ت  املط��ار، 

Environmental Technology بع��رض أعم��دة 

اإلش��ارة X-last الت��ي تتمت��ع باملقاوم��ة واملرونة 

القصوى.

 Angelo Bombelli Costruzioni قامت رشكة

Meccaniche اإليطالية بعرض معدات GSE ذات 

املحركات وغري ذات املحركات.

تحليل القوارير
 Cartel رشك��ة  قام��ت  الفرن��يس،  الجن��اح  يف 

Manutension بع��رض مع��دات الش��حن ومياه 

ال��رشب، بينام عرضت رشك��ة CEIA جهازاً مدمجاً 

مصمامً لتحليل القوارير ومحتوياتها بهدف اكتشاف 

م��ا يحتمل وجوده من س��وائل قابلة لالش��تعال أو 

االحرتاق أو االنفجار ومسببات االشتعال واالنفجار.

ت��م أيض��اً وللم��رة األوىل عرض كاش��ف معادن 

محمول باليد، يجمع بني املوثوقية العالية والسالمة 

والصحة املهنية من جهة، وخواص االكتشاف املتقدم 

 Champion وإرشات التش��غيل، وقام��ت رشك��ة

Door بع��رض أبواب الهنغارات التي تطوى لألعىل 

وتركيبات هننغ��ارات الطائ��رات، وجميع املمرات 

الواس��عة، م��ن جميع األحج��ام التي ت��رتاوح من 

الطائرات العسكرية إىل نفاثات الجمبو.

قامت رشكة Cho Thavee Dollasien يف الجناح 

األملاين، بعرض مجموعة واسعة من رافعات منصات 

التموين والصيان��ة واملنصات الطبية، أما يف الجناح 

الفرنيس فقامت رشكة Deschamps بعرض طائفة 

كاملة م��ن الخدمات واملنتجات  لقط��ر الطائرات 

املحطم��ة واملصاب��ة واملتعطلة، ك��ام قامت رشكة 

Desko GmbH يف الجن��اح األملاين بعرض ماس��ح 

يقرأ مس��تندات الهوية وشيفرة الباركود والخطوط 

املغناطيس��ية والبطاق��ات الذكي��ة، وحت��ى تقنية 

التواصل قريب املدى NFC، كام أزاحت الستار عن 

أحدث جيل من قارئات بوابة دخول الطائرة.

قام��ت رشك��ة Eagle Industries ومقره��ا يف 

 Diesel Tow ديب وورل��د س��نرتال – بعرض ج��رار

الشركات األملانية 
أكرب داعم للمعرض 
بحضورها املتنامي 
من خالل املشاركة 

بأكرب أجنحة الدول 
الست

معارض ومؤتمرات
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تشارك إيطاليا 
بجناحها األول هذا 

العام حيث شغل 
مساحة 162 مرت 

مربع و10 عارضني

Tractor املجهز بنوعني مختلفني من قضبان الجر، 

ك��ام تم أيضاً ع��رض جرار ذي دف��ع خلفي، مجهز 

بأرب��ع رسع��ات لألم��ام وللخل��ف، وعرضت رشكة 

Ersel Technology عربات نقل األمتعة، أما رشكة 

Europoles Suisse يف الجناح الس��ويرسي فقامت 

بعرض أنظمة إنارة، وحوامل تثبيت مصابيح كشافة، 

ونظام إضاءة قابل للخفض.

 FMT Aircraft Gate Support وقامت رشك��ة

Systems، يف الجناح األملاين، بعرض جس��ور لصعود 

املس��افرين، مبا يف ذلك الجرس التلس��كويب املتحرك 

Mobile Telescopic Bridge، وه��و أكرث جس��ور 

صعود الركاب التلسكوبية مرونة.

 Hella KGaA Hueck & يف حني قامت رشك��ة

Co يف الجن��اح األملاين بعرض أضواء LED املرتفعة 

والداخلية ملدارج الطائ��رات يف املطارات، أما رشكة 

Hitzinger م��ن أملاني��ا فقد عرضت نوع��اً جديداً 

م��ن مصادر الطاق��ة األرضية للطائ��رات يف مرحلة 

 IST-Edelstahl التحض��ري للطريان، وقامت رشك��ة

Anlagenbau AG يف الجن��اح الس��ويرسي بعرض 

 Aircraft Ground نظام طاق��ة أريض للطائ��رات

.(Energy System (AGES

وعرضت رشك��ة ID Systems يف جن��اح أمريكا 

الش��املية حلوالً الس��لكية من أجل ض��امن وتتبع 

وإدارة نشاط معدات املعاونة األرضية للطائرات.

  Isuzu Motors Middle East وقام��ت رشك��ة

بعرض هيكل ش��احنة مس��تخدم عىل نطاق واسع 

الستخدامات أجهزة التوزيع وإعادة التزويد بالوقود 

والتموي��ن ومع��دات املعاونة األرضي��ة، أما رشكة 

ITW GSE فق��د أطلقت نظامه��ا الهادئ الجديد 

للطاقة يف مواقف الطائ��رات والذي يتميز بكفاءته 

يف التزوي��د بالوق��ود، وذل��ك لتزويد جمي��ع أنواع 

الطائرات بالطاقة.

قامت رشكة JBT Corporation بعرض معدات 

املعاونة األرضي��ة للطائرات التي ش��ملت رافعات 

التحميل "لودر" ومزي��الت الجليد وجرارات القطر 

 Jetting Systems ومع��دات البواب��ات، أما رشك��ة

فقام��ت بعرض ش��احنة مدمج��ة بنظ��ام التفريغ 

الهوايئ.

قام��ت رشك��ة Jiangsu Tianyi بعرض منتجات 

معدات املعاونة األرضية للطائرات، شملت سلسلة 

س��المل الركاب، ومركبة مياه الرشب، ومركبة خدمة 

الحامم��ات، ومركبة متوين الطائ��رات، وجرار حمل 

األمتعة، ورافعة حمل السري، ومركبة جمع النفايات، 

ومركبات تحميل الركاب ذوي االحتياجات الخاصة، 

ومكيفات الهواء، ومركبة قطر الطيارة، ومركبات أو 

معدات أخرى خاصة مبجال الطريان.

قام��ت رشكة Navya Technology، وهي رشكة 

فرنسية، بعرض حلول وأنظمة نقل كهربائية وبدون 

سائقني.

تتبع الحقائب املشبوهة
قامت رشكة Reel يف الجناح الفرنيس بعرض أنظمة 

تركيب متقدمة ومعدات دخ��ول لصيانة الطائرات 

وطالئه��ا وتركيبها، أما رشك��ة Tensator يف الجناح 

 Tensator Virtual الربيط��اين فقد ع��رض نظ��ام

Assistant Ultra ، وهو نظ��ام لوحات رقمية من 

الجيل القادم.

 Dubai’s TrackIT Solutions قام��ت رشك��ة

بعرض حل��ول تتبع ورؤية متكامل��ة ومفعلة برتدد 

الالس��ليك RFID للمطارات، وق��د اعتمد عدد كبري 

من املطارات الحديثة يف دول مجلس التعاون لدول 

الخلي��ج العربية حل��ول EnTrack لتتبع الحقائب 

واملوجودات املشبوهة.

 Border قامت س��لطة مط��ار فانكوفر بع��رض

Xpress، وه��و أول نظام ملراقب��ة الحدود بالخدمة 

الذاتي��ة، وهو مصمم لخفض أوق��ات االنتظار لكل 

مس��افر، وتعترب س��لطة مطار فانكوف��ر أكرب مزود 

لحلول الحدود بنظام الخدمة الذاتية غري املسجلة، 

حيث يوجد أكرث من 650  كشك تعمل يف مطارات 

دولية رئيسية يف كندا والواليات املتحدة والكاريبي.

قام��ت رشك��ة Vestergaard بع��رض مغاس��ل 

الطائ��رات ومركب��ات خدم��ة الحامم��ات واملي��اه 

ومانعات تكون الجليد يف الطائرات، تعمل مغاس��ل 

الطائ��رات م��ن إنت��اج  Vestergaardيف املطارات 
يف أبوظب��ي وع��امن والرب��اط وقريب��اً يف قطر، ما 

توج��د مركبات خدمة الحامم��ات واملياه من صنع 

Vestergaard يف ديب وأبوظبي• 



 ITEC معرض
2015 منرب ألحدث 
تقنيات احملاكاة 

والتدريب 
العسكرية

يلبي االحتياجات العاملية 
املتزايدة ملواجهة 

التحديات األمنية

كانت مستويات املخاطر عالية 

عندما فتحت األبواب يف معرض 

ITEC 2015، ويف خضم التخفيضات 

يف موازنات الدفاع العاملية وكرثة 

التهديدات الناشئة، كان من األهمية 

مبكان أن يكون معرض ITEC يف 

هذا العام قادراً عىل معرفة وتصور 

االستجابة للتحديات التي تواجه 

حالياً الذين يقومون بتعريف 

التدريب العسكري والتأثري فيه 

وتأمينه وتطبيقه، وقد حقق املعرض 

يف ذلك نجاحاً باهراً.

معارض ومؤتمرات



 ،Clarion Events م��ن قب��ل ITEC يت��م تنظيم مع��رض

وتس��تضيفه س��نوياً مدينة أوروبية رئيس��ية، وهو يركز عىل 

الطبيعة العاملية للمحاكاة والتدريب عىل األمن العس��كري 

والوطني. وقد ش��ملت املواقع السابقة إلقامة املعرض مدن 

كولونيا وبروكسل وروما وليل ولوزان وماسرتيخت وستوكهومل  

ولن��دن. وقد أقيمت الدورة السادس��ة والعرشون من مؤمتر 

ومعرض ITEC هذا العام يف مدينة براغ التاريخية.

وق��د اجتذب املعرض نحو 2,213 زائ��راً، ميثلون 72 دولة 

مث��رية لالهتامم. كام تم أيضاً اس��تقبال 500 زائراً عس��كرياً، 

وه��و عدد مش��جع، كان من بينهم 125 ش��خصية من كبار 

الضب��اط. وقد حظ��ي املعرض كذلك بإعج��اب الزوار الذين 

كان م��ن بينهم وفود م��ن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وقطر، حيث أفاد 94 % ممن تم اس��تطالع رأيه منهم بأنهم 

ينصح��ون زمالءهم بزيارة املعرض باعتباره حدثاً ال غنى عن 

زيارته. وقد اعترب الغالبية العظمى معرض ITEC منرباً مثالياً 

الكتشاف أحدث تقنيات املحاكاة والتدريب العسكرية.

إضاءة عسكرية عاملية 
بدأ إطالق هذا الحدث بكلمة رئيسة متبرصة ألقاها الجرنال 

بيرت بافيل، رئيس األركان العامة للقوات املس��لحة التشيكية، 

واعتب��اراً م��ن يونيو 2015 سيش��غل منصب رئي��س اللجنة 

العس��كرية لحلف الناتو. وقد أكد يف كلمته - التي ألقاها يف 

الجمهور املحتش��د الذي ضم 350 خب��رياً – عىل أن "الدفاع 

ميثل أهمية من جديد بالنسبة إىل جمهورية التشيك"، حيث 

تعهد بالتزام الحكومة بزيادة اإلنفاق عىل الدفاع إىل نس��بة 

1.4 باملئ��ة من النات��ج اإلجاميل املحيل الذي س��ريتفع إىل 2 

باملئة بحلول عام 2020.

وأضاف الجرنال أن الزيادة املقررة تأيت استجابة لألحداث 

القريبة العهد: ضم القرم، وصعود التطرف والبقع الس��اخنة 

الراهن��ة األخ��رى. وعىل الرغم م��ن التزايد املس��تمر لعدد 

وتنوع التهديدات لألمن العامل��ي، حدد الجرنال كيف يجب 

الرتكي��ز عىل مس��توى التدريب املطل��وب للتعامل مع هذه 

التحديات. ومع تزايد تعقيد املستقبل توجد حاجة إىل مزيد 

من التنسيق مع الصناعة واملؤسسات غري العسكرية األخرى، 

حيث ال يتم إدارة العمليات بالوسائل العسكرية وحدها.

مؤمتر متميز 
مث��ة تطور جديد بالنس��بة إىل مع��رض ITEC 2015 حيث 

شهد توسعة ألجندة املؤمتر، فقد تم تطوير املوضوع الرئييس 

ملؤمتر عام 2015 بالتعاون مع الهيئة االستش��ارية العسكرية 

ملع��رض ITEC، حيث متحور حول تعزيز العمل املتبادل بني 

الدول واملؤسسات يف عامل معومل من خالل التدريب والتعليم 

املطورين. وضمن هذا املوضوع الواس��ع كانت هناك محاور 

مث��ل سياس��ة التدري��ب والتعلي��م، وتنفيذ السياس��ات يف 

املؤسس��ات العس��كرية، واإلمداد، والفضاء السرباين، وإدارة 

األزمات املدنية والعس��كرية واالس��تجابة األوىل، والتدريب 

واملحاكاة الطبية، وتقنيات وهيكليات النمذجة واملحاكاة.

وكان م��ن ب��ني املتحدثني: املق��دم ش��ميت، رئيس فرع 

األلع��اب الحربي��ة يف مركز تدريب القوات املش��رتكة التابع 

ملنظمة حلف شامل األطليس  الناتو (بولندا)، حيث  تحدث 

عن مح��ور تقنيات وهيكليات النمذج��ة واملحاكاة، وبحث 

موضوعات مث��ل "املتطلبات التش��غيلية لتبادلية التدريب" 

و"احتياجات تبادلية التدريب والتمرن عىل املهام."

وفيام يتعلق مبوضوع املش��رتيات (إس��رتاتيجية التوريد) 

قامت لجن��ة مرموقة – ضمت من بني أعضائها أندي جراي، 

مدير برنامج الحوامات يف رابطة الدفاع األوروبية – بتقديم 

تعليق نقدي مفتوح لسياسات املشرتيات وتطبيقاتها.

متت مناقش��ة قضي��ة التعليم الحيوية يف مج��ال الفضاء 

اإللكرتوين بتعمق من قبل مورين سميث التي تشغل منصب 

 SAIC مدي��ر برنامج وقائدة فريق خ��ط الخدمة لدى مركز

لأللعاب، حيث تقوم باملس��اعدة ع��ىل تطوير وتنفيذ ألعاب 

تحليلية إسرتاتيجية وعسكرية رفيعة املستوى.

أحدث االبتكارات والتقنيات
 ،ITEC مع أخذ أكرث من 100 رشكة أماكنها عىل أرض معرض

كان ح��دث هذا العام يزخ��ر بأحدث املبتك��رات يف مجال 

املح��اكاة والتدريب العس��كري من أقطار الع��امل. وباعتبار 

أن هذا املعرض يس��تخدم غالباً كمنصة إلطالق التكنولوجيا 

االبتكاري��ة، فقد ش��هد ITEC 2015 أيض��اً إدخال عدد من 

املنتجات والخدمات املميزة إىل س��وق املح��اكاة والتدريب 

العس��كري، واغتن��م زوار املعرض الفرصة ملش��اهدة أحدث 

التقنيات املتطورة.

وق��د قام��ت رشك��ة Lockheed Martin بعرض أحدث 

مبتكرات الرشك��ة يف مجال املحاكاة والتدري��ب، مع الرتكيز 

ع��ىل قدرات الجي��ل القادم يف املجالني الج��وي والربي. وقد 

متيزت منصة عرض Lockheed Martin املزدحمة بتقنيات 

تدريب مثبتة بالتجربة تس��هم يف إمكانية قيام تدريب أكرث 

ي��رساً من حي��ث التكلفة وأكرث موثوقية، وقد ش��ملت هذه 
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التقنيات نظام املجموعة القتالية عىل القيادة والسيطرة 

 Battlegroup Command & Control Trainer:

BC2T، وأنظم��ة تدري��ب الطواقم املكتبي��ة، وعرض 

تدريب��ي تفاع��يل جاه��ز. وباإلضاف��ة إىل ذلك عرضت 

Lockheed Martin عدداً من األجهزة التي تلبس عىل 

الرأس وتوفر مجاالت رؤية باألشعة فوق البنفسجية من 

أجل متكني تطبيقات تدريب الواقع االفرتايض أو املعزز 

عرب كافة املجاالت.

قام��ت رشك��ة CAE بعرض أحدث جي��ل من مولد 

الصور من طراز CAE Medallion-6000 يف س��يناريو 

التدريب عىل الجناح الدوار والتمرن عىل املهام. وسوف 

يربز العرض مش��اهد غنية باملحتوى من قاعدة بيانات 

مش��رتكة تتضمن مزيج��اً متنوعاً من املناط��ق الجبلية 

والس��احلية، إىل جانب املناطق الصناعية والعمرانية العالية 

الكثافة. كام عرضت CAE جهازها ملحاكاة مرىض الصدمات 

 .Caesar trauma patient simulator م��ن ط��راز قي��رص

ويعت��رب جه��از املحاكاة Caesar من أش��د أجه��زة املحاكاة 

املتواف��رة اآلن م��ن حي��ث املتان��ة، إذ تم صنع��ه من أجل 

الصدمات واالس��تجابة يف حال الك��وارث والعناية باملصابني 

يف القت��ال. كام أن فيزيولوجيته الواقعية واملنمذجة بالحجم 

الحي تضفي عىل جه��از Caesar الدقة يف التدريب املرتاوح 

من األسايس إىل املتقدم عىل موضع اإلصابة.

فيام قدم��ت رشك��ة Alenia Aermacchi جهاز العرض 

األريض GDD م��ن طراز M-345 وذل��ك ألول مرة. ويعترب 

جه��از M-345 GDD نظ��ام محاكاة متق��دم للطريان ميثل 

مواصف��ات الط��ريان يف طائ��رات التدريب العالي��ة الكفاءة 

HET  م��ن ط��راز Alenia Aermacchi M-345، حي��ث 

يقدم نس��خة طبق األصل من قمرة القيادة وأجهزة التحكم 

الرئيس��ية بالطريان يف الطائرة. ويعترب نظ��ام التدريب الذي 

يتم عىل األرض – ويتضمن أنظمة محاكاة للطريان واألجهزة 

يف الطائرات وأجهزة تدريب حاس��وبية – مكوناً رئيس��ياً يف 

.M-345 HET نظام التدريب املتكامل

وقامت رشك��ة Windoor بالعرض ألول م��رة، ومرها يف 

كوستا برافا بإسبانيا، وهي تضم أكرب مركز للقفز الحر باملظالت 

يف أوروبا، كام روجت الرشكة لقدراتها يف مجال النفق الهوايئ 

الفري��د Wind Tunnel، مام جعلها م��ن األوائل يف معرض 

.ITEC

يعترب النفق اله��وايئ نظام محاكاة للس��قوط الحر، وهو 

مصنوع م��ن الزجاج والفوالذ بارتف��اع 14 م، وقطره 4.5 م، 

حي��ث ميك��ن أن يطري فيه أربعة أش��خاص يف آن واحد بكل 

راحة. ويتم توليد القدرة بواس��طة م��راوح هواء تربينية (4 

× 350 ك. و.) تبل��غ رسعتها القصوى 275 كم / س��ا. وتتميز 

حج��رة الطريان بجدران زجاجية بالكامل يف مس��توى األرض 

ونظام مدمج متاماً من أجل اإلحاطة املبارشة باملعلومات.

 ،MJ Impulse وق��د قامت رشك��ة جديدة أخرى، وه��ي

بعرض صندوقها األس��ود الذي يعترب جهاز تدريب قتايل ثنايئ 

الحساسات لالشتباك املبارش، الستخدامات القوات العسكرية 

وأجهزة فرض النظام. وتش��مل الفوائد الرئيسية للنظام دقة 

الرؤية املحسنة، والتنسيق بني اليد والعني، والوعي املحيطي 

واملكاين، وتحديد التهديدات، واالس��تجابة املطورة لرد فعل 

األجس��ام يف حال الذعر، والتمييز الصويت املعزز، ويستخدم 

النظام مع برامج التدريب وأجهزة املحاكاة املوجودة حالياً.

قالت س��وندرا تش��امربز، نائب الرئي��س لتطوير األعامل 

 MJ يعترب نظام" :MJ Impulse وفرض القانون لدى رشك��ة

نظام التدريب الثنايئ الحساس��ات الوحيد حالياً يف الس��وق. 

وق��د كان من دواعي رسورن��ا أن نلقي الضوء ع��ىل تقنيتنا 

املبتكرة يف معرض ITEC. وقد أث��ار اهتاممنا كرثة الزائرين 

ملنصة عرضنا والتنوع الواس��ع للقوات العس��كرية واألمنية 

الدولية وللش��خصيات يف مجال ه��ذه الصناعة، وقد أجرينا 

مباحثات مفيدة وبناءة مع العديد منهم."

 ،Esterline Simulation Visual Systems قامت رشكة

 ،Esterline Corporation وهي رشكة جديدة تابعة لرشكة

 TREALITY TD-Series باإلعالن عن إطالق جهاز العرض

يف مع��رض ITEC 2015. وتعت��رب العالم��ة التجاري��ة ملنتج 

TREALITY مرادفة للتصميم والتطوير والتصنيع والدعم 

العامل��ي النطاق لألنظمة البرصية العالي��ة األداء والرائدة يف 

السوق، والخاصة باملحاكاة والتدريب عىل الطريان العسكري 

والتجاري.

يعت��رب نظ��ام TREALITY TD-Seriesأول نظام عرض 

قابل لالنتشار باستخدام شاش��ة كروية واضحة غري ملحومة 

أو موصول��ة ميك��ن طيها. ويتم طي الشاش��ة الكروية بقطر 

وحجم صغري من أجل سهولة املناولة والشحن، ومن ثم يتم 

بس��طها أو فتحها بحجمها العادي يف موقع الرتكيب. وتعترب 

الشاشة الكروية والرتكيبات الحاملة لها مناسبة إلدخالها من 

خالل أي باب نظامي حيث يفرتض أنه ميكن تركيب الشاشة 

يف أي مكان. وميكن تركيب نظام العرض بكامله متاماً وميكن 

تش��غيله خالل بضع س��اعات نظ��راً لوصالته املغناطيس��ية 

 TD-Series وتصميم��ه املريح للمس��تخدم. ويتوافر نظ��ام

مختل��ف التصاميم واألش��كال بحقول رؤي��ة ودرجة وضوح 

مختلفة ميكن تركيبها وتش��غيلها جميع��اً يف صندوق قيايس 

وفقاً ملعايري األيزو.

كام أعلنت رشك��ة Bohemia Interactive أيضاً معرض 

ITEC لإلعالن عن أحدث ترس��ية عقد من قبل وزارة الدفاع 

الفرنس��ية التي اش��رتت ترخيص مرشوع لتكنولوجيا الرشكة 

املشهورة: VBS3، الذي يوفر بيئة افرتاضية انغامسية تساعد 

الجن��ود عىل التدريب عىل التكتي��كات، وعمل بروفات عىل 

امله��ام، ومامرس��ة إجراءات التش��غيل النظامي��ة. وباحتواء 

الربنام��ج ع��ىل أداة للمراجع��ة بع��د العم��ل فه��و مصمم 

ملساعدة الجنود عىل تعلم التفكري واتخاذ القرارات وتحسني 

االتصاالت قبل التوجه إىل امليدان ملامرس��ة التامرين الحية. 

ويس��تخدم نظ��ام VBS3 للتدريب التكتي��يك والتمرن عىل 

املهام باس��تخدام أجهزة الحاس��وب، وأنظمة تدريب جزئية 

شهد معرض 
ITEC 2015 إدخال 
عدد من املنتجات 
واخلدمات املميزة 
إىل سوق احملاكاة 
والتدريب العسكري

معارض ومؤتمرات
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املهام وأجهزة محاكاة تامة املهام.

اس��تخدمت القوات املسلحة الفرنس��ية نظام VBS3 يف 

مختل��ف التدريب��ات منذ ع��ام 2008. قال بيرت موريس��ون 

الئيس التنفيذ املس��اعد يف رشكة BISim: "تستطيع القوات 

 VBS3 املس��لحة الفرنس��ية اآلن االس��تخدام الكامل لنظام

يف التدريب العس��كري الش��بيك والجامعي، حيث يوفر لهم 

مرون��ة ملحوظة يف تلبي��ة احتياجاته��م التدريبية اآلن ويف 

املس��تقبل. وإننا لنتطلع إىل تقديم الدعم للقوات العسكرية 

الفرنسية يف األعوام املقبلة." 

قامت رشك��ة Bohemia Interactive – ومقرها يف براغ 

– أيضاً باس��تغالل مشاركتها يف معرض ITEC لعرض أحدث 

منتج لها وه��و VBS Tactics، وهو عبارة عن واجهة بينية 

 VBS3 ثنائي��ة األبعاد للتحكم بالوحدات االفرتاضية يف نظام

عىل املستوى التكتييك. ويسهم نظام VBS Tactics يف ملء 

فج��وة مهمة ب��ني نظ��ام Virtual Battlespace 3 وأنظمة 

املحاكاة األكرب لتدريب الضباط، وس��وف يس��اعد عىل إجراء 

تدريبات أكرث تفاعلية يف قاعة الصف. وهو يسهم - يف مراكز 

التدري��ب باملحاكاة التي تس��تخدم نظام VBS3 – يف متكني 

املديرين م��ن التمتع بتحكم أكرب بالوح��دات يف بيئة وقت 

التش��غيل. وهو يوفر وس��يلة للقادة لتصور خطط تكتيكية 

قبل نرش القوات.

وم��ن ب��ني الفعاليات والع��روض البارزة كش��ف النقاب 

عن نظ��ام األلعاب الحربية اآللية املط��ورة حديثاً ملجموعة 

 MASA للتدري��ب أو دعم الق��رار، وهو MASA Group

SWORD. ويوف��ر هذا النظام املط��ور عمالء MASA عرب 

الع��امل مبجموعة من املزايا الجديدة، تش��مل واجهة تواصل 

بيني��ة مطورة للمس��تخدم من أج��ل تعزي��ز أداة التدريب 

والتحليل.

 szenaris وقد أشاد كالوس بوك مولر، العضو املنتدب يف

GmbH بالطاب��ع ال��دويل للزوار ملنصة عرضه��م املزدحمة، 

وقال: "لق��د لفت انتباهنا متي��ز الزوار الذي��ن قاموا بزيارة 

منصة الع��رض التابعة لنا خالل املعرض، وليس مثة ش��ك يف 

أن املع��رض يجتذب نخبة م��ن كبار صناع الق��رار يف قطاع 

التدريب واملحاكاة، وإننا نتطلع قدماً إىل املشاركة من جديد 

يف معرض ITEC يف العام القادم."

وق��د وافقه يف ذل��ك فيل لوين، مدير املح��اكاة والتصوير 

يف Digital Projection، حي��ث ق��ال: "لق��د ش��اركنا يف 

ITEC 2015؛ ألن الرشك��ة تتطلع للتوس��ع يف مجال أعامل 

أجه��زة عرض املحاكاة، وقد أخنا منصة عرض ألول مرة، وقد 

شعرنا بالس��عادة يف املعرض، وباالستفسارات التي تلقيناها، 

واملوردي��ن الذين اس��تقبلناهم، وموظفي الدعم يف املعرض. 

ونعتق��د أنه كان أس��بوعاً ناجحاً جداً بالنس��بة إلينا، ونحن 

نخطط للمشاركة يف العام املقبل يف لندن."

وقال مدير الفعاليات يف معرض ITEC، دانيال مورتيمر: 

"لقد برهن معرض ITEC 2015 عىل أنه عىل الرغم من أجواء 

امليزانيات التقشفية الذي تتعرض لها دول كثرية، فإن صناعة 

التدريب واملحاكاة تنهض مبس��توى التحدي، ليس بالحامس 

فحسب، بل أيضاً باالبتكار وبفهم عميل الحتياجات العمالء، 

وم��ن الواضح أن ما يزال هناك أعامل مزدهرة. وقد ش��عرنا 

بالتش��جيع كثرياً نظراً ألعداد الزوار الكثرية، وكذلك العارضني 

يف الواقع، عن قناعة بأن معرض ITEC سيستمر يف اجتذاب 

املشاركني، وهذا مؤرش عىل املستوى العاملي  للمعرض."

 ITEC 2016 جدير بالذكر أنه س��وف يتم تنظيم معرض

td يف مرك���ز أكس��ل للمع��ارض بلن��دن، يف الفرتة 17 – 19 

مايو 2016•
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 Bell رشك��ة  أن   AAR رشك��ة  مؤخ��راً  أعلن��ت 
Helicopter Textron Inc. ق��د منحت وحدة أعامل 

األنظم��ة الدفاعي��ة واللوجس��تيات DS&L فيها عقداً 

لتوف��ر خدمات مخازن ولوجس��تيات إلس��ناد تحديث 

 Bell V-280 للطائ��رة التجريبية التقنية T64 محركات

Valor. ه��ذه االتفاقي��ة والتي تبلغ مدتها س��نتني هي 

األوىل بني الرشكتني. وس��تقوم رشكة AAR بإس��ناد هذا 

املجهود من خالل مركز عمليات اللوجس��تيات الخاص 

بها يف مدينة "هافيلوك"، والية كارولينا الشاملية.

الطائ��رة Bell V-280 Valor هي الجيل الثالث 

م��ن طائ��رات Tiltrotor هي طائ��رة لديها دوارس 

يف ط��رف كل جناح ميكن توجيه��ه عمودياً لإلقالع 

والهب��وط العمودي، وأفقياً للط��ران نحو األمام، أو 

يف أي وض��ع بينهام والتي تش��ارك يف برنامج اإلقالع 

العمودي FVL املستقبيل الخاص بالجيش األمرييك. 

تّم اختيار التصميم V-280 Valor من قبل الجيش 

األمرييك ملرحلة العارض التكنولوجي ُمتعدد األدوار 

JMR-TD لتعمل كباك��ورة إنتاج يف برنامج اإلقالع 

العم��ودي، وه��و الربنامج ال��ذي س��يخلق الجيل 

الثاين من طائ��رة اإلقالع العمودي للجيش 

األمري��يك. عىل األرجح، ستس��تخدم رشكة 

"بي��ل هيليكوب��ر" نس��خة م��ن املحرك 

التوربيني املتاح مس��تقبالً FATE يف إنتاج 

.V-280 Valor نسخة الطائرة

من جهته قال السيد "تري كومر"، مدير 

الربامج يف "وحدة أعامل األنظمة الدفاعية 

واللوجس��تيات" يف رشك��ة AAR: "نح��ن 

ج��داً س��عداء أن رشكة "بي��ل هيليكوبر" 

كان لديها الثقة يف "وحدة أعامل األنظمة الدفاعية 

واللوجستيات" يف رشكة AAR إلسناد تحديث هذا 

املحرك فائق األهمية. إن وجودنا الراسخ يف املنطقة 

وخربتن��ا الطويلة يف مجال املحركات T64 ومعرفتنا 

بخطوط اإلمداد واللوجس��تيات كلها أمور ساهمت 

بفوزنا بهذا العقد".

لقد قامت رشكة AAR بتوفر إس��ناد لوجس��تي 

 OEMs لعمالء عسكريني ومصنعّي معدات أصلية

 PBL وف��ق عقود لوجس��تيات قامئ��ة ع��ىل األداء

يف كارولينا الش��املية ملدة تزيد ع��ن العقد. متتلك 

"وحدة أع��امل األنظمة الدفاعية واللوجس��تيات" 

الخاصة بالرشكة مخزن ومكاتب مبيعات يف مواضع 

إس��راتيجية حول العامل وهي تُدير منشآت مخزنية 

قرب العديد من القواعد العسكرية األمريكية.

الدفاعي��ة  األنظم��ة  أع��امل  "وح��دة  تق��دم 

واللوجس��تيات" يف رشك��ة AAR حل��ول خدم��ات 

متكاملة إلدارة سلسلة اإلمداد، كجزء من مجموعة 

"خدم��ات الط��ران" الخاصة برشك��ة AAR، وهي 

تقدم إسناداً للحكومة األمريكية وحلفائها، كام أنها 

تقدم حلول لوجستية شاملة.

Bell Helicopter متنح AAR عقد جديد

خوذة رأسية من BAE Systems تدمج ما بني الرؤية الليلية والتصوير احلراري

يقوم الف��رع األمرييك لرشكة الدف��اع الربيطانية 
BAE Systems بتطوير خوذة رأس��ية جديدة ستدمج 

ما بني الرؤية الليلية والتصوير الحراري.

ع��ادة، يض��ع الجنود مناظ��ر الرؤية الليلي��ة لرؤية 

م��ا يحيط به��م يف الظالم، ولكنهم يس��تخدمون أجهزة 

التس��ديد/ املوجه��ات الحرارية املركبة ع��ىل بنادقهم 

لالشتباك مع األهداف. ووفقاً للتقارير، 

س��يكون بإمكان الجنود قريباً استخدام 

جهاز واحد لكال املهتمني.

قال��ت الرشك��ة يف ترصي��ح لها، »يف 

املعرك��ة اليوم، هذا األس��لوب البطيء، 

والذي يُعيقه أك��ر الدخان الكثيف أو 

الطقس الس��يئ، يعرض سالمة الجنود 

للخط��ر وميك��ن أن يُقلل م��ن فعالية 

املهم��ة التي ينفذونها. سيس��مح الحل 

 BAE الجدي��د الذي تقدم��ت به رشكة

للق��وات برؤي��ة األه��داف   Systems

بشكل أس��هل واالش��تباك معها بشكل 

أرسع«.

قالت الرشكة أنها قد عملت مع »إدارة الرؤية الليلية 

واملجس��ات االلكروني��ة يف الجيش األمري��يك« لتطوير 

هذه التقنية. لقد هزمت الرشكة العديد من املنافس��ني 

غ��ر املُعلنني للفوز بهذا العق��د، والذي تصل قيمته إىل 

434 مليون دوالر ملدة خمس سنوات.

وقد تلقت رشك��ة BAE Systems منحة أولية مببلغ 

35 ملي��ون دوالر خاصة بالربنامج، والذي يُعرف باس��م 

»منظ��ار الرؤي��ة الليلي��ة املُع��زز III  ومجموعة جهاز 

التس��ديد للس��الح الفردي«، وتخطط الرشك��ة لتصنيع 

الخوذ الرأس��ية يف مصنعها الجديد يف مدينة هدس��ون، 

نيو هامبشاير.

ووفقاً للسيد »بول روبرتس«، املتحدث باسم »وحدة 

األنظم��ة االلكروني��ة« يف رشك��ة BAE Systems، فإن 

اإلنتاج األويل الخاص بالرؤية الليلية سيبدأ هذا الصيف، 

أما جهاز التس��ديد الخاص بالس��الح فال زال حالياً قيد 

التطوير وسيدخل حيز اإلنتاج يف العام القادم. مُيكن أن 

يتم البدء بتوزيع الخوذة الرأسية عىل الجنود يف امليدان 

يف العام 2016 أو يف بداية العام 2017. يجدر بالقول أنه 

من غر الواضح حتى اآلن كم ستكون كلفة هذا املنتج.

تعتمد هذه التقنية عىل واجهة فيديو بينية السلكية 

لنقل الص��ورة من جهاز التس��ديد إىل املنظ��ار. ووفقاً 

للرشكة، تقدم هذه الس��مة عدد من امليزات اإليجابية، 

مثل عدم الحاجة للتسديد بأشعة الليزر، ووقت اشتباك 

أق��ل، وزيادة إمكانية املن��اورة، ونطاق عريض اللتقاط 

األهداف.
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لوكهيد مارتن تتلقى عقد مببلغ 174 
ATACMS مليون دوالر إلنتاج صاروخ

تلقت رشك��ة »لوكهي��د مارتن« عق��د مبيعات 
عس��كرية أجنب��ي FMS مببل��غ 174 مليون دوالر 

 ATACMS إلنتاج نظ��ام صاروخي تكتييك تعبوي

 ATACMS لصالح الجيش األمرييك. يُعترب الصاروخ

نظام الس��الح أرض – أرض التعبوي الدقيق طويل 

املدى الوحيد الذي ميلكه الجيش األمرييك.

يقول الس��يد »كني موس��كولوس«، نائب رئيس 

قسم »الصواريخ التعبوية« يف رشكة »لوكهيد مارتن 

لضبط الصواريخ والقدرة النارية«، يتمتع الصاروخ 

ATACMS مبقدرة رضب أرض – أرض ال نظر لها. 

إنه صاروخ موثوق للغاية وتم تجربه يف أرض 

املعركة، لهذا السبب ال يزال يُعترب الخيار األول 

لعمالئن��ا فيام يتعلق مبتطلباتهم للرضب بعيد 

املدى.

لق��د ت��م إط��الق أكر م��ن 570 ص��اروخ 

ATACMS يف أرض املعرك��ة، وأظه��ر النظام 

الصاروخ��ي هذا مع��دالت عالية م��ن الدقة 

واالعتامدية يف مرسح العمليات.

لقد تّم تعبئة كل صاروخ ATACMS يف حجرة 

تجمي��ع إطالق الص��اروخ املوجه وه��و يُطلق من 

عائل��ة منصات اإلط��الق الخاصة بنظ��ام اإلطالق 

الص��اروخ  يوج��د   MLRS املتع��دد الصاروخ��ي 

ATACMS يف مخزون��ات العديد من الدول منها 

كوريا الجنوبية، واليونان، والبحرين، وتركيا.

كاف��ة عملي��ات إنتاج ه��ذا الصاروخ س��تتم يف 

مصن��ع رشكة »لوكهيد مارتن«يف مدينة »كامدين«، 

أركنس��اس وقد أنتج��ت الرشكة أكر م��ن 3,700 

صاروخ ATACMS، مع تاريخ يزيد عن العرشين 

عاماً من تسليم الطلبيات يف الوقت املحدد.

اختيار PIRANHA 5 كناقلة جنود مدرعة للقوات املسلحة الدمناركية

 General قامت وزارة الدفاع الدامناركية بإعالم رشكة
Dynamics European Land Systems S.L.، ع��رَب 

رشكتها الفرعية يف س��ويرسا GDELS-Mowag أنه قد 

 PIRANHA 5 تم اختي��ار عربة قتال املش��اة املدرعة

لتكون ناقل��ة الجنود املدرعة الجدي��دة APC للقوات 

املسلحة الدامناركية.

سيتضمن العقد الصادر من وزارة الدفاع الدامناركية 

الحصول عىل 206 ناقلة جنود مدرعة عىل األقل، ولكن 

سيُحدد العدد الحقيقي الحقاً.

يقول الس��يد »ألفونس��و باموني��ت«، رئيس »جرنال 

داينامك��س يوروبي��ان الن��د سيس��تمز«: »إّن »جرنال 

داينامكس يوروبيان الند سيستمز« فخورة للغاية كونه 

ت��م اختيارها لتوري��د عربته��ا PIRANHA 5 للقوات 

املس��لحة الدامناركي��ة، حي��ث ميثل األمر مق��دار الثقة 

والرض��ا ل��دى عميلنا الدامن��اريك. تتطل��ع الرشكة قدماً 

لعالق��ة عامدها العمل ع��ن قُرب والتع��اون مع وزارة 

الدف��اع الدامناركية من خ��الل اختيارهم للجيل الجديد 

من العربات املدرعة«.

وأضاف الس��يد السيد »ألفونس��و بامونيت«، »نحن 

ج��د واثق��ون أن ه��ذا الربنام��ج وعىل وج��ه التحديد 

PIRANHA 5 س��تضمن أفض��ل ن��وع م��ن الحامية 

للق��وات الدامناركي��ة وس��يقدم أفض��ل قيم��ة لقاعدة 

الدف��اع  وزارة  م��ع  س��نعمل  الدامناركي��ة.  الصناع��ة 

 Falck الدامناركي��ة، ورشيكن��ا الصناعي املحيل رشك��ة

Schmidt Defense Systems، والصناعات الدامناركية 

األخرى لتقديم الحلول األمث��ل لتلبية متطلبات عميلنا 

فيام يتعلّق بوقت االنجاز، والتس��ليم يف املوعد، وإسناد 

التكلفة الفعلية، والقيمة املُثىل«.

تقنياً، تعترب عربة ال� PIRANHA 5 املدولبة واحدة 

من أكر العربات املدرع��ة املدولبة تقدماً، تم صناعتها 

اعتامداً عىل تجربة ميدان املعركة عىل املستوى العاملي. 

س��توفر قابلية التطوير 

واحتياطات  الداخ��يل 

فيها  الق��وة  مكام��ن 

للقوات 

املس��لحة الدامناركية القدرة عىل تطوي��ر العربة مبرور 

الوق��ت وذل��ك وفق��اً ملتطلب��ات التط��ور الجديدة يف 

املس��تقبل. تبني ال��� PIRANHA 5 ع��ىل إرث عائلة 

عرب��ات PIRANHA والتي تخدم ُمس��بقاً يف القوات 

املس��لحة الدامناركية، وق��د أثبتت نجاعته��ا من خالل 

املستوى الدويل.العمليات التي خاضتها عىل 
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اختيار Thales إلنتاج برنامج السلكي جندي املشاة يف اجليش األمريكي

تم مؤخراً اختي��ار رشك��ة Thales لربنامج اإلنتاج 
كامل الدرجة FRP لالس��ليك جندي املش��اة يف الجيش 

األمرييك، والذي هو جزء من النظام الالس��ليك التعبوي 

املش��رك JTRS املحم��ول بالي��د يف الجي��ش، وبرنامج 

النظام صغر الحجم املحمول عىل الظهر HMS. تكلفة 

العقد املتوقعة وال��ذي ميتد لعام 2025 ويغطي أجهزة 

الالس��ليك، واملُلحقات، واإلس��ناد واإلدام��ة التقنية، لن 

تتخطى 3.9 بليون دوالر.

تتمثل إسراتيجية الحيازة الخاصة بالجيش يف إكامل 

طلبيات التس��ليم الخاصة باألفراد بعد اختبار الكفاءة. 

س��يتم إجراء االختبار عىل أجهزة الالسليك املُسلمة وفقاً 

لطلبية التس��ليم األولي��ة. يتوقع الب��دء بتوزيع أجهزة 

الالسليك املناسبة يف امليدان يف عام 2017.

يعترب جه��از الالس��ليك AN/PRC-154A من رشكة 

Thales، املُحس��ن والخاص بجندي املش��اة واحداً من 

أكر األجهزة الالس��لكية يف الس��وق تقني��ة، ورواجاً يف 

املي��دان، واختباراً من قبل الجنود، حيث ميكنه إرس��ال 

الصوت والبيانات يف وقت واحد. يوفر جهاز الالس��ليك 

هذا للجندي اتصاالت شبكية آمنة داخل جامعة املشاة، 

وإدراك موقع��ي يف الطرف التعب��وي للمعركة، وبالتايل 

يُحسن من فعالية املهمة قيد التنفيذ.

لق��د عمل��ت Thales يف التطوي��ر والن��رش امليداين 

لالسليك جندي املشاة منذ العام 2004 وذلك طبقاً لعقد 

اإلنتاج األويل منخفض الدرجة LRIP. واش��رى الجيش 

أكر من21,000  جهاز الس��ليك وفقاً لعقد اإلنتاج األويل 

منخفض الدرجة.

ويعلّ��ق الس��يد »مايكل ش��يهان«، الرئي��س واملدير 

 Thales Defense and Security, التنفي��ذي لرشك��ة

Inc قائالً: »ستبقى رشكة Thales ملتزمة بربنامج جهاز 

الالس��ليك الخاص بجندي املشاة، وبدعم مبادرة الجيش 

الخاصة بتحديث 

الش��بكات. نحن 

قدم��اً  نتطل��ع 

للمتابعة يف توفر 

اإليجابية  املزاي��ا 

لجنود  املُرضي��ة 

أرض  يف  أمتن��ا 

وم��ع  املعرك��ة. 

الالس��ليك  جهاز 

بجنود  الخ��اص 

رشكة  من  املشاة 

Thales، سيتوفر 

للجن��ود أفض��ل 

م��ن  الحل��ول 

خالل استخدام أفضل جهاز السليك قوي يف السوق«.

لق��د ارتقت رشكة Thales خالل العقدين الس��ابقني 

بتجربة تصميم جهاز الالسليك املحمول باليد ومتثل هذا 

األمر بصناعة جهاز الالس��ليك األح��دث الخاص بجندي 

املش��اة، وال��ذي يتخط��ى املتطلبات األصلي��ة للربنامج 

من خ��الل زيادة عمر البطارية، والوزن، وأداء الش��كل 

املوجي، وبنفس الوقت رفع س��وية تعامل املس��تخدم 

معه.

 Rokar تعرض بنجاح جمموعة توجيه الدقة
Silver Bullet

 BAE أظهر اختبار الرماية الحية الذي قامت به رشكة
 Rokar Silver أن مجموع��ة توجيه الدق��ة Systems

Bullet ميك��ن أن تح��ول قذيفة املدف��ع العادية 155 

مل��م إىل ذخرة عالية الدقة. إن مقدرة النظام املتقدمة 

للتصحي��ح ال��ذايت أثناء الطران تزيد وبش��كل كبر من 

الفعالية بين��ام تقلل األرضار التبعي��ة، وهو األمر الذي 

يس��مح باش��تباك أكر دقة يف البيئ��ات الحرضية وضد 

األهداف املحمية.

 BAE Systems بهذا السياق، يقول »نر اليف«، مدير

 Silver Bullet تق��دم مجموعة توجيه الدق��ة :Rokar

للقادة العس��كريني مرون��ة عملياتية أك��رب، وذلك من 

خ��الل إمكانية إصابة أع��ىل، وفعالية مهمة أكرب لقوات 

املدفعية. ميكن ل� Silver Bullet ولدرجة كبرة تحسني 

مقدرة املقاتل للعمل يف أرض املعركة الحديثة«.

ق��دم آخر اختبار رماية حية سلس��لة م��ن العروض 

بوج��ود العديد م��ن العمالء من ضمنه��ا رماية ناجحة 

متّ��ت بوجود مق��اول وزارة الدفاع الكوري��ة الجنوبية، 

وه��ي رشك��ة Poongsan Corporation. تم يف هذه 

االختب��ارات اختبار أكر من 150 م��ن مجموعة توجيه 

الدق��ة Silver Bullet والت��ي ت��ّم تطويره��ا عرب عدة 

سنوات من العمل التطويري. أضاءت اختبارات الرماية 

هذه، والت��ي متت يف ظروف قاس��ية يف أماكن مختلفة 

م��ن الرب والبحر، عىل التصميم املثايل للنظام وموثوقيته 

العالية. غالبية هذه املجموعات التي أُطلقت أثناء هذه 

العروض رضبت ضمن مسافة عرشة أمتار عن الهدف.

إّن مقدرة Silver Bullet عىل التصحيح أثناء الطران 

تقلل م��ن الحاجة لعملية التس��ديد، حي��ث أن دقتها 

املُحس��نة تزيد من القدرة ع��ىل رضب الهدف من أول 

قذيف��ة يت��م إطالقها. ومبا أن هذه املجموعة تتناس��ب 

م��ع املخزونات الحالية من قذائف املدفعية، فإنّه ميكن 

تجمي��ع ال��� Silver Bullet القامئة ع��ىل جهاز تحديد 

املواقع العاملي يف امليدان بواسطة الجنود أنفسهم وذلك 

لتوفر دقة عالية وقدرات تصحيح ذاتية.

تتقدم شركة »الياه سات« لالتصاالت الفضائية بأحر 
التهاني والتبريكات للقوات المسلحة لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 39 
لتوحيد القوات المسلحة.

تفخر الياه سات بتوفير أحدث الحلول التكنولوجية 
في مجال االتصاالت عبر األقمار الصناعية للقوات 
المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف 

دعم القدرات البرية والبحرية والجوية.

من قلب اإلمارات العربية المتحدة إلى 
العالم.

yahsat.ae

جيل متطور من حلول وتقنيات 
االتصاالت الفضائية لدعم القدرات 

البرية والبحرية والجوية



بعد أعامل تطويرية متأنية، واختبارات مكثفة من قبل 
مراكز WTD التقنية، وأش��هر ِعدة م��ن العمليات املُرهقة 

يف ظروف ش��ديدة الحرارة والربودة خارج الدولة، والعديد 

م��ن التجارب امليدانية املتعددة الت��ي قام بها جنود الدفاع 

االتحادي األملاين، تخطى برنامج عربة قتال املش��اة »بيوما« 

مرحل��ة مفصلية أُخ��رى مهم��ة. أصدر املكت��ب االتحادي 

 BAAINBw ملعدات وتقنية املعلومات واإلس��ناد الخدمايت

يف مدينة »كوبلينز« الرخصة املطلوبة، »رخصة املوافقة عىل 

االس��تعامل الخدمايت«، والتي متهد الطريق للدفاع االتحادي 

األمل��اين لنرش عربة قتال املش��اة الجديدة يف امليدان. إضافة 

لذلك، ومبا أنه قد تم تزويدها بلوحة أرقام نظامية، فيسمح 

للعربة »بيوما« بالسر عىل الطرقات العامة.

س��تحل العربة PUMA تدريجياً محل عربة قتال املشاة 

Marder يف الدف��اع األملاين، والتي دخلت نس��ختها األصلية 

يف الخدمة مع وحدات املش��اة امليكانيكية األملانية منذ 40 

عاماً تقريباً.

كان يتوجب أوالً تلبي��ة العديد من الرشوط قبل أن يتم 

منح رخصة »املوافقة عىل االس��تعامل الخدمايت« وبناء عىل 

نتائ��ج االختبارات والتجارب، فقد تّم تطوير وتأهيل العديد 

م��ن التحس��ينات التقنية ودمجها بنج��اح يف اإلنتاج األمثل 

للعربات. كان يتوجب إجراء تقييم رس��مي من ِقبل مكتب 

اآلليات العس��كرية يف الدف��اع االتحادي األمل��اين من أجل 

الحصول عىل رخصة التس��جيل الرضورية وشهادة صالحية 

الس��ر عىل الطرق��ات. واعتباراً من 13 أبري��ل 2015، أعلن 

رئي��س أركان الجيش األمل��اين موافقة رس��مية لقبول عربة 

قت��ال املش��اة PUMA. هذا األمر مك��ن BAAINBw من 

إص��دار رخصة »املوافقة عىل االس��تعامل الخدمايت«، وهي 

خطوة جد مهمة ل� PUMA والتي تعترب حالياً أكرب مرشوع 

مشريات للجيش األملاين.

ه��ذا يعني أن تدري��ب املدربني ميك��ن أن يبدأ كام هو 

مخطط له من خالل سبع عربات قتال مشاة مبدئياً. سيتبع 

ذلك إدخال عربات إضافية يف األشهر التالية. سيستمر تنفيذ 

تدريب املدربني يف مركز تدريب »مونسر« وصوالً إىل نهاية 

هذه الس��نة. تم وضع خطة تقيض بإجراء تدريب أويل عىل 

عربة قتال املش��اة »بيوما« لرسايا املش��اة امليكانيكية ملدة 

ثالثة أش��هر لكل منها يف مركز تدريب »مونس��ر« لس��الح 

املدرعات. تق��وم الوحدات امليدانية باس��تالم العربات من 

املُصن��ع، وتزوده��ا مبع��دات الدفاع االتح��ادي األملاين قبل 

أن تق��وم بإعادتها للقوات لتتدرب عليه��ا ُهناك. بناءاً عىل 

ذل��ك، ويف نهاية األش��هر الثالث��ة التدريبية، ميك��ن لرجال 

املشاة امليكانيكيني أن يعودوا بعربات »بيوما« خاصتهم إىل 

قواعدهم العس��كرية، وهو األمر الذي سيس��مح ملزيد من 

القوات بالتعرف عىل نظام األسلحة الجديد هذا.

عربة قتال املشاة PUMA تدخل اخلدمة يف 
الدفاع االحتادي األملاين

تتقدم شركة »الياه سات« لالتصاالت الفضائية بأحر 
التهاني والتبريكات للقوات المسلحة لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة بمناسبة الذكرى السنوية الـ 39 
لتوحيد القوات المسلحة.

تفخر الياه سات بتوفير أحدث الحلول التكنولوجية 
في مجال االتصاالت عبر األقمار الصناعية للقوات 
المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة بهدف 

دعم القدرات البرية والبحرية والجوية.
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نتيجة قياسية للطلبة اإلماراتيني يف مسابقة الطائرات بدون طيار

فريق "جالدياترز" يفوز يف مسابقة "حتدي االبتكار 2015" 

س��يقوم الفريق الفائز برحل��ة إىل الواليات املتحدة، وجولة 

يف مراف��ق رشكة نوثروب جرومان ويف عدد من املؤسس��ات 

التعليمية وذلك من أجل كس��ب مزيد من املعرفة بالعلوم 

والتكنولوجيا والهندس��ة والرياضيات. كام س��يقوم الفريق 

الفائز باملركز الثاين برحل��ة تعليمية إىل أوروبا برعاية رشكة 

أبوظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس(.

 Northrop Grumman رشك��ة  وقع��ت  وق��د 

Corporation مذك��رة تفاه��م مع كليا التقني��ة العليا يف 

فرباي��ر امل��ايض ملراجعة التزامهام املش��رك بتعزي��ز العلوم 

والتكنولوجي��ا والهندس��ة والرياضي��ات يف دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة.

يذك��ر أن كلي��ات التقنية العليا تأسس��ت يف عام 1988، 

وش��هدت توس��عاً لتصبح أكرب مؤسس��ات التعليم العايل يف 

دول��ة اإلمارات، حيث اكتس��بت س��معة مرموقة يف مجال 

التعلم االبتكاري. وهناك 17 مدينة جامعية لكليات التقنية 

العلي��ا تضم أكرث من 20,000 طالب يف س��ائر مناطق دولة 

اإلمارات، وتعترب الربامج التي يتم تدريسها مالمئة للقطاعات 

االقتصادية املتنامية واملتطورة الرسيعة، وهي تجسد فلسفة 

"التعلم باملامرسة" يف كليات التقنية العليا.

كان��ت مذك��رة التفاه��م – التي تم توقيعه��ا يف معرض 

ومؤمتر الدفاع الدويل )آيدكس( – إيذاناً باإلطالق الرس��مي 

ملس��ابقة تحدي االبتكار 2015. وقد جم��ع تحدي االبتكار 

بني مدريب نورثروب جرومان وط��الب كليات التقنية العليا 

للتص��دي ملرشوع هنديس يف الع��امل الحقيقي، وهو تصميم 

وبناء، ثم إطالق، طائرة مس��تقلة ب��دون طيار. وتم اختتام 

الربنامج مبس��ابقة اس��تغرقت أس��بوعاً كامالً، تس��ابق فيه 

الطالب فيام بينهم من خالل عروض شفوية وعروض طريان.

منهج عميل
قال الدكت��ور طيب كاميل، مدير كلي��ات التقنية العليا: "ما 

ي��زال تحدي االبت��كار ميثل فرص��ة ناجحة لتمك��ني طالبنا 

وطالباتنا من االس��تفادة من معلوماتهم يف العلوم والتقنية 

والهندس��ة والرياضيات التي اكتس��بوها من خالل دوراتهم 

بطريقة املامرسة العملية."

وأضاف الدكتور كاميل: "إن هذه املسابقة مثال رائع عىل 

التزام كليات التقنية العليا بفلسفة التعلم باملامرسة، حيث 

يقوم طالبن��ا بتطبيق ما تعلموه  يف أجواء تفاعلية وعملية. 

ونح��ن ممتنون م��رة أخ��رى إىل رشكة نورث��روب جرومان 

لتنظيمها مثل هذا الدع��م الرائع، الذي يوفر لطالبنا فرصة 

إثراء خرباتهم يف مجال الطائرات بدون طيار."

تم تنظيم مسابقة الطريان يف الفرة 22-21 أبريل املايض 

يف أستاد الش��يخ زايد للكريكيت بأبوظبي، وكانت مفتوحة 

أم��ام الجمهور، وأثناء املس��ابقة تم تقيي��م كل فريق فيام 

يتعلق بالجوان��ب املختلفة لطريان طائراته��م بدون طيار، 
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قامت رشكة نوثروب جرومان، بالتعاون 

مع كليات التقنية العليا ورشكة أبوظبي 

االستثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس(، بإعالن 

أسامء الفائزين يف مسابقة تحدي االبتكار 

يف كلية ديب التقنية للطالب. وحصل فريق 

"الفجرية جالدياترز" من كليات التقنية يف 

الفجرية عىل املركز األول، بينام فاز بجائزة 

املركز الثاين فريق "روبوت اإلمارات" بجائزة 

املركز الثاين.

وسيقوم فريق الطالب اإلماراتيني املسمى 

"جالدياترز" برحلة بالطريان بعد فوزهم 

بتحدي االبتكار املثري يف مجال الطريان بدون 

طيار، كام سيتم تكرميهم برحلة إىل الواليات 

املتحدة والتي تهدف إىل صقل مهاراتهم 

وإكسابهم املزيد من الخربات يف هذا املجال.

تغطية: شاكا برامود
تصوير: عيسى عبيد
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نتيجة قياسية للطلبة اإلماراتيني يف مسابقة الطائرات بدون طيار

كام تم تقييم الفرق املش��اركة بناء عىل عرض شفوي قدموه 

حول تصميم وبناء طائراتهم بدون طيار، وكذلك عىل طريان 

طائرات كل فريق.

بدأت مس��ابقة تح��دي االبتكار بدولة اإلم��ارات يف عام 

2011، حيث أس��همت يف تعزيز فلس��فة التعلم باملامرسة 

لطالب كليات التقنية العليا، ومينح الربنامج الفرصة للتصميم 

والبناء والطريان للطائرات بدون طيار تحت إرشاف وتوجيه 

مدريب رشكة نورثروب جرومان الذين قاموا بالسفر إىل فروع 

كليات التقنية العليا بدولة اإلمارات عىل مدى أربعة أش��هر 

ملساعدة كل فريق عىل التحضري للمسابقة.

لقد عكست مسابقة تحدي االبتكار – من خالل مشاركة 

عدد قيايس للفرق بلغ 15 فريقاً – اهتامماً متزايداً يف تعليم 

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة. وقد مثلت الفرق، التي ضم كل منها سبعة 

طالب أو طالب��ات، فروع كليات التقني��ة العليا يف أبوظبي 

والع��ني وديب والفجرية ومدينة زايد ورأس الخيمة والرويس 

والش��ارقة. كام كانت هناك فرق من كلي��ة خليفة بن زايد 

الجوية شاركت يف املسابقة للعام الثاين.

فرصة فريدة
قال روع رابريغ، الرئيس التنفيذي لرشكة نورثروب جرومان: 

"إن نورث��روب جروم��ان ملتزم��ة بتعزي��ز تعلي��م العلوم 

والتكنولوجي��ا والهندس��ة والرياضي��ات يف دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة. ومن هنا ت��أيت أهمية مس��ابقة تحدي 

االبتكار، التي تش��ّكل املنرب املناس��ب لتحقيق هذا الهدف، 

معت��رباً أنه��ا فرصة فريدة واس��تثنائية لش��باب وش��ابات 

اإلمارات، الستكش��اف مس��ارات وظيفية جديدة من شأنها 

تعزيز الق��درة التنافس��ية لإلمارات عىل الس��احة الدولية. 

ونحن ممتنون للحامس والتف��اين من جانب كليات التقنية 

العليا ورشكة أبوظبي االس��تثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس(، 

يف املساعدة عىل دفع هذا قدماً."

تحسني كفاءة التعلم
وأكد مدير مجّمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبداللطيف 

الش��اميس، أن مس��ابقة »تحدي االبتكار« متثل فرصة قيمة 

للطلبة، لتوس��يع آفاقه��م يف تطبيق العل��وم والتكنولوجيا، 

وتحسني كفاءة التعلم، وتشجيعهم ليكونوا علامء ومهنديس 

املس��تقبل ومخرعيه، مش��رياً إىل أن كلي��ات التقنية العليا 

تعمل عىل تعليم الطلبة طرق االبتكار واإلبداع والتصميم يف 

مختلف الصناعات، وجعلها جزءاً أساسياً يف حياتهم العملية 

خالل الدراسة.

منرب لرعاية اإلبتكار
وقال السيد عيل اليافعي، الرئيس التنفيذي لرشكة أبو ظبي 

االستثامرية لألنظمة الذاتية ADASI، إن من دواعي اعتزاز 

رشك��ة أبوظب��ي االس��تثامرية لألنظمة الذاتية املش��اركة يف 

مسابقة تحدي االبتكار بدولة اإلمارات مرة أخرى هذا العام 

إىل جانب كليات التقنية العليا ورشكة نوثروب جرومان. إن 

هذه املس��ابقة متثل من��رباً مهنياً لرعاي��ة االبتكار من خالل 

متك��ني الطلب��ة من ع��رض قدراتهم وإنجازاته��م عىل أرض 

الواق��ع. وأضاف أن رشكة ADASI تس��تمر يف تأدية دورها 

الفاعل يف تش��جيع الطلبة عىل اس��تقصاء فرص جديدة من 

خالل التحديات اإلبداعية والحيوية التي سيتعرضون لها."

تعترب رشكة أبو ظبي االستثامرية لألنظمة الذاتية )أدايس( 

الرشك��ة اإلماراتي��ة األوىل التي تق��دم لعمالئه��ا مجموعة 

ش��املة م��ن الخدمات التي تش��مل جميع أن��واع األنظمة 

الذاتية املس��تقلة، كام تقدم حلوالً شاملة، بدءاً من التحليل 

املشرك الحتياجات املستخدمني املستهدفني، مروراً بصياغة 

احتياجاتهم، وانتهاء باختيار املعدات وتأمينها.

ك��ام توف��ر أدايس أيضاً تصمي��م املنتج��ات أو األنظمة 

وتطويرها واختبارها وتش��غيلها التجريبي، س��واء كان ذلك 

لألنظم��ة األصلي��ة أو الفرعية املحلية، والحلول الهندس��ية 

األخرى، عالوة عىل تدريب فرق العمالء، والدعم التشغييل، 

وصيانة األجهزة. ويشمل نطاق أنشطة أدايس تأمني وتشغيل 

وصيانة األنظمة املستقلة ذاتياً لالستخدامات الجوية والربية 

والبحرية، باإلضافة إىل تعديلها وإدماج األنظمة، مبا يف ذلك 

إضافة أحامل بديلة. 

حتدي االبتكار 
مسابقة تتيح لطلبة 
كليات التقنية العليا 

فرصة تصميم طائرات 
غري مأهولة وصنعها 

والتحكم بها



تعزيز فلسفة »التعلم باملمارسة« ودعم للمواهب الشابة
مسابقـــة حتــــدي االبتكــــــار..حتقــــق األحــــالم

أف��اد محمد الش��اميس أحد مدريب املتس��ابقني يف 

مس��ابقة تحدي االبتكار أن مهمت��ه يف هذا العام 

كانت أسهل؛ ألن املتسابقني كانوا يف غاية الروعة.

وأضاف محمد الش��اميس : »لقد شعرت بأنه ال 

حاجة يل تقريب��اً، فقد وجدت جميع الفرق تؤدي 

عمالً رائعاً، فهم يعرف��ون كيف يبنون ويصممون 

ويربمجون طائرة بدون طيار، كام شاهدت عروضاً 

كث��رية تدع��و إىل اإلعج��اب؛ فقد صمم��وا أنظمة 

ق��ادرة عىل اإلقالع والهبوط ال��ذايت بدون مواجهة 

مشكالت كثرية.«

وقال الشاميس، الذي كان هو نفسه متسابقاً يف 

السابق: »لقد ش��هدنا تحسناً كبرياً هذا 

العام، وس��وف نق��وم يف العام 

القادم بجعل املسابقة 

أكرث تحدياً؛ ألن 

مهارات 

الطالب قد ازدادت كثرياً.«

فاز الشاميس، املؤسس والرئيس التنفيذي لرشكة 

»روبوهايتيك« RoboHitec، بالعديد من الجوائز، 

حيث ف��از بالجائ��زة األوىل يف مس��ابقة الروبوت 

التي نظمتها كلي��ة ديب للطالب يف ديب عام 2007، 

إضاف��ة إىل تصنيفه ضمن قامئة أفضل 100 مخرع 

عريب يف مس��ابقة »نج��وم العل��وم«، وحصل عىل 

امليدالية الذهبية يف »امللتقى العلمي لشباب دول 

مجل��س التعاون الخليجي« يف ديب عام 2009، كام 

حصل عىل املركز األول يف مس��ابقة »روديو للنظم 

غ��ري املأهول��ة« يف أبوظبي ع��ام 2011 إضافة إىل 

املركز الثالث يف مس��ابقة »طموحات 

الشارقة  يف  الشباب« 

ويف   ،2011 عام 

األخرية  اآلونة 

تصنيفه  ت��م 

املرتب��ة  يف 

يف  الثاني��ة 

مسابقة 

اإلبداع 

.2012

»يف 

العام 

املايض 

حرضت 

كمدرب ودعمت املشاركني بتبادل معلومايت معهم 

فيام يتعل��ق بكيفية صنع وعم��ل الطائرات، وقد 

رأيت قدراً كبرياً من التحسن.

»لقد استمتعت بكوين متسابقاً، وال سيام عندما 

فزت بالجوائز يف مناس��بتني، أم��ا اآلن فأنا بصفتي 

مدرب��اً ميكنني القول إن هذا يع��د أفضل الجوائز 

عىل اإلطالق. ومام يبعث الرسور يف النفس أن أرى 

الطالب الذين قمت بتدريبهم قد أحرزوا التفوق. 

لقد أنشأت فريقاً للروبوتات، وهم يقومون بعمل 

رائ��ع اآلن. ومبجرد أن تش��ارك يف مس��ابقة تحدي 

االبتكار فإنك ال تريد تركها.

ويق��ول الش��اميس إن تح��دي االبت��كار مفيد 

للمتسابقني عىل الصعيد الش��خيص واملهني، وإنه 

س��وف يس��تمر يف تقديم املس��اعدة للمتسابقني. 

ويقول أيضاً إن هناك مناقشات جارية بشأن إقامة 

مسابقة تحدي االبتكار الدولية.

وأضاف: »س��وف أب��ذل ما بوس��عي ألن أكون 

هنا وأدعم املتس��ابقني. وقد فكرنا بالفعل بكيفية 

االنتقال إىل املستوى التايل وجعل املسابقة دولية، 

ونصيحتي للطالب هي أن يسعوا ألن يكونوا جزءاً 

من تحدي االبتكار؛ ألن اإلعداد والتحضري يساعدك 

عىل أن تكون متعدد املهارات«.

»كانت خطتي تتمثل يف أن أكون مهندس طريان 

وأن أصنع طائريت الخاص��ة، ولكن ذلك مل يحدث، 

غ��ري أنني من خالل تحدي االبتكار اس��تطعت أن 

أصمم وأقود طي��اريت الخاصة يف وقت قصري جداً. 

ولذل��ك فام ميكنن��ي قوله هو أن مس��ابقة تحدي 

االبتكار تحقق أحالمك، وهذا أفضل ما يف األمر.«

ووجه ثناء وشكر خاص لرشكة نوثروب جرومان 

Northrop Grumman، ورصح قائ��الً: »أتق��دم 

بالش��كر إىل نوث��روب جروم��ان؛ ألن��ه لوالهم ملا 

كان��ت هناك مس��ابقة تح��دي االبت��كار. وأود 

لو تش��ارك الرشكات املحلي��ة يف التحدي وأن 

تربط هذه املس��ابقة بالصناعة. إننا بحاجة 

إىل مرشوعات حقيقي��ة تتولد من خالل 

مسابقة تحدي االبتكار«• 
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تقارير

شركة                                      تشارك يف معرض "مهارات اإلمارات"
ُفرص وظيفية ُمختلفة للشباب يف جمال صناعة الفضاء

 BAE تشجع شركة
Systems الشباب على 

جتربة ماهية العمل 
يف قطاع الصناعات 

الفضائية

شاركت رشكة BAE Systems مؤخراً يف معرض مهارات 

اإلم��ارات 2015، وه��و ح��دث وطني ي��رّوج بحامس 

للوظائ��ف يف قطاع التج��ارة الذكية والتقني��ات. أقيم 

 ADNEC الح��دث يف مركز أبو ظبي الوطني للمعارض

يف الف��رة بني 28 - 29 أبريل امل��ايض. وقد متثل الغرض 

الرئييس - ملش��اركة الرشكة يف ه��ذا املعرض - يف الركيز 

عىل الفرص املتعددة املتوفرة للشباب اإلمارايت يف حقل 

الصناعات الفضائية.

يف هذا الس��ياق، يقول "ستيف ويردين"، أحد املدراء 

التنفيذي��ني يف قس��م صناع��ات الفضاء العس��كرية يف 

رشكة BAE Systems، "يواجه الطلبة طيفاً واس��عاً من 

املس��ارات الوظيفية، لكن معرض "مه��ارات اإلمارات" 

يعرض ذلك الن��وع من الهندس��ة، وبالتحديد يف قطاع 

الفضاء، الذي يقدم مجموعة غنية من الفرص للش��باب 

اإلم��ارايت. ما لدينا هنا هو نظام ملموس، ومهنة ُمجزية 

بش��كل هائل، وذل��ك عندما ترى مث��ار عملك الدؤوب 

متجس��دة أمامك عىل ش��كل يش محس��وس كالطائرة 

 BAE Systems النفاث��ة مثالً. من هنا، تش��جع رشك��ة

الش��باب عىل تجربة ماهية العم��ل يف قطاع الصناعات 

الفضائي��ة، وأنا أعتق��د أن معرض "مه��ارات اإلمارات" 

يقدم ذلك النوع من الفرص للشباب اإلمارايت".

تقنيات الطريان
إضاف��ة لذلك، فق��د كانت رشك��ة BAE Systems أحد 

الرعاة الرئيس��يني ملعرض "مه��ارات اإلمارات"، وقدمت 

العديد من الفعالي��ات يف منصتها لجذب الطلبة. وليك 

تقدم منتجاً مس��تقبلياً من الطراز الرفيع، فقد تّم عرض 

 BAE قمرة الطي��ار يف املقاتلة "تايفون" يف منصة رشكة

Systems لتق��دم للطلب��ة اإلماراتي��ني تجرب��ة عملية 

ملموس��ة ع��ن بعض تقني��ات الط��ريان يف الرشكة، كام 

كان هناك بعض النش��اطات املبني��ة عىل املهارات التي 

صممت الختبار الرباعة الفكرية لزوار املعرض.

وأضاف السيد "س��تيف ويردين"، "لقد كانت فرصة 

عظيمة يل أن أرى خالل الس��نوات القليلة املاضية مدى 

حامس العديد من الشباب اإلمارايت املشاركني يف معرض 

"مهارات اإلمارات" لالنضامم إىل هذه الصناعة، من هذا 

املنطلق نحن فخورون باس��تمرارية رشاكتنا وكوننا جزءاً 

من رحلة اإللهام للش��باب اإلمارايت ودعم قطاع صناعة 

الفضاء اآلخذ يف النمو برسعة يف هذا البلد".

يعترب معرض "مهارات اإلمارات برنامجاً يعمل تحت 

رعاية مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب املهني والتقني 

ACTVET، وترك��ز نش��اطاته ع��ىل رف��ع الوعي نحو 

التعليم التقني واملهني القائم عىل املهنة ضمن الشباب 

اإلم��ارايت م��ن خ��الل تنظي��م املس��ابقات والفعاليات 

والربامج التدريبية ونشاطات املهن التقنية•
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نبض 
الديــــرة

قواتنا.. واستقرار املنطقة
أحسسدث ترصيسسحٍ إمارايت عن أهمية "الرشعية" باعتبارها املنظم الرئيسسي لكيان الدولة، كان يف كلمة صاحب 

السسسمو الشسسيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املسسسلحة، التي خصها 

للعدد السابق من مجلة "درع الوطن"، وذلك مبناسبة توحيد القوات املسلحة. عندما أكد سموه أن مشاركة 

قواتنا ضمن "عاصفة الحزم" إمنا هو من أجل الدفاع عن الرشعية الدستورية يف اليمن. الذي يعني يف املفاهيم 

السياسية االستقرار، ومن دونه ال ميكن الحديث عن التنمية بأشكالها كافة. 

بنظرة موضوعية وعاطفية أيضاً، فإن مثل هذه الترصيحات هي مجال لتفاؤل اإلنسسسان العريب ولو قليالً. 

فحالة انتشسسارها من لبنان والعراق إىل اليمن هددت االسسستقرار املجتمعي وسسسلبت الدولة قرارها السيايس 

وأعطت انطباعاً مأساوياً ملستقبل الدول العربية، وخاصة بعدما تسببت يف كوارث سياسية وإنسانية ألهداف 

خارجيسسة، بل إنها غيبت "السسسيادة الوطنية" للدولة يف أحيان كثسسرية، مثل دولة لبنان حيث كان تعيني رئيس 

الحكومة يتم برتتيبات وموافقة إيرانية.

ثبت أن هذه التنظيامت تعمل وفق أجندات سياسسسية لدول أخرى وخاضت حروباً باإلنابة، بل إنها حلت 

محل الدولة، فطغى النظام الطائفي عىل الدولة، كام يف حالة العراق.

هنسساك حقيقة ال ميكسسن الجدال حول أن "عاصفة الحزم" أحيت أمالً عربيسساً كاد أن يكون مفقوداً يف وقت 

ما، إذ شسساهد اإلنسسسان العريب حجم الفوىض التي خلقتها هذه الحركات، وبدا األمر بالنسبة إليه كأنه النهاية 

لسسه، كسسام أوضحت تلك التنظيامت يف كثري من املواقف أن الدولة الطسسرف األضعف، فكان االنتامء للحركة أو 

الحزب أقوى من الدولة، بل إنه يف أغلب األحيان يكون قوة االنتامء للحزب أو الطائفة فوق الدولة. ويف حالة 

مثل هذه يكون طبيعياً أن يغيب األمن واألمان، وبالتايل ال ميكن الحديث عن التنمية أو االهتامم باإلنسان. 

وباملراقبسسة يكاد املرء ال يجد منواً ملثل هذه التنظيامت بأسسسامء مختلفة يف العسسامل وتكاثرها كام يف الدول 

العربية، وكأنها "قدر عريب"، واملشسسرتك فيها هو إضعاف سسسلطة الدولة بالفوىض والسالح. لذا فإن ترصيحات 

صاحب السسسمو الشسسيخ محمد بن زايد تؤكد أمرين: األول، أن هناك من يفكر باملستقبل العريب ومبا يحدث 

فيه ويعمل من أجل إسعاد إنسانه، لذلك حرضت القوات اإلماراتية يف أكرث من موقع إلعادة الرشعية. والثاين، 

أننا يف مرحلة جديدة، قد تبدو يف بدايتها، ميكن تسميتها بداية العد النهايئ لهذه التنظيامت.

ترصيحات صاحب سسسمو الشسسيخ محمد زايد، ينبغي اسسستيعابها بيشء أبعد من الوضع اليمني خاصة وأن 

قواتنا شسساركت يف محاربة "داعش" ويف ليبيا، كام أن املوقف السسسيايس اإلمارايت يف مرص إلنهاء سيطرة الحزب 

واحد من املواقف لعودة الرشعية. كام ينبغي اسسستيعاب تلك الترصيحات بعدما اسسستهوت إيران التدخل يف 

الشسسؤون الداخلية للدولة العربية من خالل التنظيامت، وبات األمر شسسبه مستحيل بأن تكون هذه الحركات 

واحدة من مكونات الدولة بعدما تأكّد انتامؤها إليران، مثل الحوثيني وحزب الله اللبناين. 

أختم أنه من خالل ترصيحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ميكن فهم أن عهد التنظيامت 

يف طريقسسه للزوال، وخاصة أن هنسساك أصواتاً عربية ارتفعت للتخلص منهسسا، أي إن أرضيتها مل تعد موجودة. 

م دورها عليه أن ينىس ذلك،  وكل من راهن عىل قيام سلطة غري سلطة الدولة أو يعتقد أن بإمكانه أن يضخِّ

فاملعادلة بدأت تتغري، ليس فقط عند املسؤولني العرب، بل عند الشعوب أيضاً، فقد باتت تعرف حقيقة تلك 

الحركات املدعومة من إيران•

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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الدعم واالستدامة للعربات لضمان استثمارها بشكل جيد
 Oshkosh Defense توفر خدمات "الدعم الدويل املتكامل للمنتجات"

مع تصاعد حدة التوتر الس��يايس والنزاعات العس��كرية 
يف منطقة الرشق األوس��ط وش��امل أفريقي��ا، فقد بدأت  
العدي��د من ال��دول يف ضخ اس��تثامرات كب��رية المتالك 
أحدث العربات الربية العس��كرية الق��ادرة عىل تحقيق 
األهداف اإلسراتيجية والتكتيكية عىل حد سواء. ويوجد 
يف الرشق األوسط وحده أربع أسواق دفاعية من  خمس 
أسواق دفاعية األرسع منواً يف العامل. ومن األهمية مبكان 
بالنس��بة إىل القادة العس��كريني أن يأخذوا بعني االعتبار 
طول مدة العمر االفرايض للعربة قبل أن يتخذوا أي قرار 

لالستثامر يف هذا املجال.
ويتفاوت العمر االفرايض  للعربة العسكرية من عربة 
إىل أخ��رى. فبينام أن العمر االفرايض القيايس ألي حافلة 
ركاب تجاري��ة هو 13 عاماً، فإن العمر االفرايض املصمم 
لخدمة أي عربة مدولبة رسيعة الحركة متعددة األغراض 
HMMWV ه��و 45 ألف ميل ال��ذي يعادل حوايل 15 
عام��اً يف حال��ة االس��تخدام الطبيعي. ه��ذا، وإن العربة 
املحمية والرسيع��ة الحركة واملض��ادة لأللغام والكامئن 
MRAP والصالحة ل��كل التضاريس MATV، من رشكة 
Oshkosh Defense تعت��رب مصمم��ة إلنجاز 70 % من 
املهام عىل الطرق الوعرة وبعمر افرايض يتجاوز 25 عاماً.

الدعم الدويل املتكامل للمنتجات
وتق��وم رشك��ة Oshkosh Defense بتصمي��م خدماتها 
الخاص��ة بخدمات »الدعم ال��دويل املتكامل للمنتجات« 
 Global Integrated Product Support: GIPS
بحيث تتامىش مع طرق وأساليب الصيانة وبيئة التشغيل 
لدى كل جيش يف العامل. عىل س��بيل املثال، تعترب العربة 
املحمية والخفيف��ة الحركة واملض��ادة لأللغام والكامئن 
 All-Terrain Vehicle: التضاري��س  ل��كل  والصالح��ة 
M-ATV أخف وأنجح عربة ضمن فئة العربات املحمية 

 MRAP والخفيف��ة الحركة واملضادة لأللغ��ام والكامئن
عىل مس��توى الصناعات العس��كرية.  ك��ام وكانت هذه 
العربة الخيار األفضل لدى الجيش األمرييك وسالح مشاة 
البحري��ة )املارينز، حيث حرص��وا عىل  إدخال حل عربة 
رشكة أشكوش M-ATV يف أسطولهم واستبعدوا عربات 

MRAP األخرى.
ولضامن الحصول عىل أسطول عمليايت يتمتع بقدرات 
عالية من الصيانة، فإن من املهم للقادة العس��كريني   أن 
يتعاونوا بشكل وثيق مع رشكات تصنيع املعدات األصلية 
OEM م��ن أج��ل وضع خط��ة متكاملة تغط��ي العمر 
االفرايض للعربة بحيث تلب��ي االحتياجات الخاصة لكل 
عمي��ل. وتحقق الجيوش اس��تفادة كب��رية عند الحصول 
عىل قط��ع الغيار الالزم��ة لعرباتها م��ن رشكات تصنيع 
 Oshkosh حيث تحتفظ رشكة ،OEM املعدات األصلية
Defense مبخزون كبري من قطع الغيار الالزمة، وتحرص 
ع��ىل تقديم خدمات الدعم واملس��اندة  املتعلقة بتأمني 
قط��ع الغيار لعمالئها يف جميع أنح��اء العامل وعىل مدار 
الس��اعة ليالً أو نهاراً وطوال أيام األس��بوع. وال تستطيع 
 Generic ال��رشكات املنتجة لقط��ع الغيار غري األصلي��ة
parts providers تقديم عمليات اإلمداد والخدمة تلك 

وتأمني منتجات بنفس الدرجة العالية من الجودة.
وتعت��رب رشك��ة Oshkosh Defense رشيك��ة أصيلة 
م��ع كل عمالئها يف منطقة الرشق األوس��ط. وقد أقامت 
الرشك��ة فروع��اً دامئة له��ا يف دول��ة اإلم��ارات العربية 
املتحدة واململكة العربية الس��عودية، عالوة عىل نجاحها 
يف إقام��ة رشاكات م��ع رشكات الخدم��ات املحلي��ة يف 
بقي��ة دول املنطق��ة. إضافة إىل ذلك، يوج��د لدى رشكة 
 Field Service »أوشكوش »ممثلون للخدمات امليدانية
Representatives: FSRs جاه��زون  للذه��اب إىل أي 
دول��ة يف العامل  للمحافظة ع��ىل  جهوزيات هذه الدول 

العملياتية الفائقة. ويتمتع هؤالء املمثلون بدرجة  كبرية 
من الخ��ربة والتدريب الت��ي تؤهله��م لتقديم خدمات 

الدعم واملساندة لألفراد العسكريني.

العمر االفرتايض  للعربة
وللحف��اظ ع��ىل العم��ر االف��رايض  للعرب��ة ف��إن من 
ال��رضوري أيضاً أن تعقد رشكات تصنيع املعدات األصلية 
OEM دورات تدريبي��ة ألطقم تش��غيل  العربة وفنييها 
 Oshkosh Defense امليكانيكي��ني. وقد قام��ت رشك��ة
بتدري��ب 12 أل��ف مت��درب يف 23 دولة، ك��ام  وتعرض 
رشكة أوش��كوش تأمني مدرب��ني متخصصني يف أداء املهام 
االفراضي��ة Virtual Task Trainers: VTTs لتقدي��م 
دورات تدريبية واقعية يف بيئة افراضية مأمونة. وتحرص 
الرشك��ة عىل تواج��د ه��ؤالء املدربني لتلبي��ة متطلبات 
العرب��ات املختلفة، إضاف��ة إىل أن وجودهم من ش��أنه 
أن يؤدي إىل خفض تكالي��ف التدريب وتقديم الدروس 
التعليمية األمر ال��ذي يجعل من عملية التدريب عملية 

تفاعلية مع الجنود املتدربني.
وس��واء تم الحصول عىل عرب��ات جديدة أو تحديث 
أس��اطيل  العرب��ات الحالية، فإن تقدي��م الدعم الفائق 
الج��ودة بعد البيع يعترب أمراً حتمياً بالنس��بة ألي جيش 
م��ن أجل إطالة العمر االفرايض للعربة، ومن ثم تحقيق 
أقىص استفادة ممكنة من االستثامرات الخاصة باملعدات 
واآللي��ات. وتتمي��ز اإلمكاني��ات الخاصة بدع��م العمر 
 ،Oshkosh Defense االفرايض الت��ي تتمتع بها رشك��ة
والت��ي يتم تقدميها عىل مس��توى الع��امل وتفصيلها تبعاً 
ملتطلبات العم��الء املحليني، بأنها تضم��ن للعربة تنفيذ 

مهمتها وتلبيتها للمتطلبات العسكرية املتزايدة •



43 |  يونيو 2015 |  العدد 521  |

 Leopard 2 جتتاز االختبارات على ألنظمة حماكاة Rheinmetall
للجيش اإلندونيسي

أنظمة تدريب عالية اجلودة مبواصفات عاملية

أتم الجيش اإلندونييس بنجاح اختبارات االستالم املعملية 

ألنظمة املحاكاة الجديدة من طراز Leopard 2 من إنتاج 

مجموع��ة Rheinmetall Group ، وتس��اوي قيمة أمر 

الرشاء هذا عدة ماليني يورو.

أنظمة املحاكاة
 The Leopard لق��د ت��م تصمي��م نظام��ي التدري��ب

 Driver Trainingو Gunnery Skills Trainer: LGST

Simulator: DTS خصيص��اً لتدري��ب طواق��م دبابات 

Leopard 2A4، وس��يتم اس��تخدامهام بش��كل رئي��يس 

لشحذ املهارات املدفعية والقتالية للقادة ورماة املدفعية 

والس��ائقني. ويتميز نظام��ا املحاكاة ه��ذان بتكنولوجيا 

TacSi الفائقة الحداثة م��ن إنتاج Rheinmetall، عالوة 

ع��ىل أن املجموعة باعتبارها أحد كب��ار املوردين ألنظمة 

التكنولوجيا الدفاعية، فإنها تس��تفيد من خربتها يف أنظمة 

Leopard 2 وكفاءتها املعهودة يف مجال أنظمة املحاكاة، 

واملقرون��ة حالي��اً باملزايا الت��ي تقدمها تقني��ات األلعاب 

 Rheinmetall الجادة. ونتيجة لذلك فإن منتجات أنظمة

الخاصة باملحاكاة تجمع بني محاس��ن محرك األلعاب فيام 

يتعلق بالعرض البرصي ونتائ��ج التدريب العالية الجودة 

التي تضمنها أنظمة املحاكاة.

يف م��ارس 2015 ق��ام وف��د م��ن إندونيس��يا بإجراء 

اختبارات موافق��ة املصن��ع يف Rheinmetall، واجتازها 

نظاما املحاكاة كالهام. وس��وف يبدأ التس��ليم والركيب 

قريب��اً من أجل إمت��ام تنفيذ امل��رشوع يف الوقت املحدد. 

يس��تمر العق��د وس��ري تقدمه الرسي��ع إلظه��ار الثقة يف 

تكنولوجيا املحاكاة والتش��بيه ل��دى Rheinmetall ويف 

خرباتها يف مجال دبابات القتال الرئيسية.

فاعلية عالية
 Krauss-Maffei من إنتاج Leopard 2 تعترب أنظم��ة

 ،Leopard 1 MBT وريثة لنظام Wegmann: KMW

وهي مصممة لالش��تباك مع األه��داف املتحركة فوق 

تضاريس قاس��ية. ويش��به التصميم أيضاً األنظمة التي 

أثبتت يف الواقع فاعليته��ا العالية يف عمليات التدريب 

العسكرية اليومية.

 Leopard 2 يجري اس��تخدام نسخ مختلفة ألنظمة

حالي��اً لدى القوات املس��لحة يف أملانيا، وكذلك يف بقية 

ال��دول األوروبية وغ��ري األوروبية، مبا يف ذلك النمس��ا 

وكندا وتش��ييل والدمن��ارك وفنلندا واليون��ان والرنويج 

وبولندا والربتغال وسنغافورة وإسبانيا والسويد وتركيا•

صممت أنظمة 
Leopard 2 من 

 KMW إنتاج
لالشتباك مع 

األهداف املتحركة 
فوق تضاريس 

قاسية
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B-1 تقوم بتحديث القاذفة Boeing 
تتكّيف مع التغريات يف أجواء املعارك املتغرية 

وم��ن خالل تصميمه��ا كطائرة ردع نووي إس��راتيجية، 

فقد تّم البدء بتس��ليم القاذف��ة B-1 يف العام 1985 إىل 

القوات الجوي��ة األمريكية يف قاع��دة »دايس« الجوية 

يف تكس��اس. ومنذ ذلك الحني، بدء أسطول B-1 بالنمو 

تدريجياً ليلبي حاجات ساحة املعركة رسيعة التغيري، مبا 

فيها مجموعة ثالثية م��ن التحديثات تُعرف ب� »محطة 

املعرك��ة املتكامل��ة«. تتضمن ه��ذه التحديثات تركيب 

شاش��ات عرض رقمي��ة بالكامل يف قم��رة الطيار، األمر 

الذي يحسن من أداء الطائرة ويجعلها أداة هجوم عىل 

املستوى العاملي.

يق��ول دان رودر، مدير الربام��ج املتقدمة يف بوينج: 

»نحن نربط القاذفات بش��بكة االتصاالت العاملية وهو 

األم��ر الذي يزيد م��ن اإلدراك املوقعي للطاقم ويعطي 

رش��اقة أكرب للطائرة، مثل قدرتها عىل إعادة اس��تهداف 

األسلحة أثناء الطريان«.

إن التحدي��ث األخري ال��ذي تّم ع��ىل الطائرة والذي 

كان عب��ارة عن مجموعة ثالثية م��ن التحديثات تعرف 

ب��� »محطة املعرك��ة املتكاملة«، كان يه��دف للتأكد أّن 

القاذفة B-1 تلب��ي متطلبات املهام الحديثة، إضافة إىل 

إنش��اء قاعدة صلبة ملزيد م��ن التحديث خالل العقود 

القادمة.

ويضيف السيد »رودر«، إّن محطة املعركة املتكاملة 

الخاص��ة برشك��ة بوينج ترفع م��ن س��وية أداء الطائرة 

كمنص��ة هج��وم ع��ىل املس��توى العاملي، نح��ن نقوم 

بتنصيب شاش��ات عرض رقمية بأكملها يف قمرة الطيارة 

ونرب��ط القاذف��ات بش��بكة االتص��االت العاملية، وهي 

مقدرات ستس��مح مبزيد من الرشاقة واإلدراك املوقعي 

للطائرة«.

أما العقيد جايسون كومس، قائد مجموعة العمليات 

السابعة يف قاعدة »دايس« الجوية وهي إحدى قاعدتني 

تحويان أس��طول B-1 فيقول: »لقد أكدت الطائرة عىل 

مالمئتها – لي��س فقط منذ بدايات التس��عينات وحتى 

اليوم، بل من اليوم وإىل املستقبل«.

تستمر هذه القاذفة والتي أثبتت نجاعتها يف املعركة 

يف التميّ��ز يف املهام التي تنفذها حالياً، حيث س��جلت 

حالياً رقامً قياساً يف إلقاء القنابل املوجهة الدقيقة خالل 

فرة نرشها ملدة ستة أشهر يف الرشق األوسط كجزء من 

.Operation Inherent Resolve »عملية الحل الذايت«

وأضاف العقيد جايس��ون كوم��س: »مل أرى يف حيايت 

القاذف��ة تتمتع به��ذه املقدرات كام ه��ي عليه اليوم. 

أتذك��ر أنني عندما طرت ألول م��رة يف القاذفة B-1 يف 

العام 1997، اس��تخدمت مسجل محمول باليد لتقديم 

اإليج��از الخاص يب، بينام تدخل الي��وم إىل قمرة الطيار 

لتجده��ا م��زودة بع��دد م��ن الشاش��ات الرقمية. من 

املدهش أن نرى إىل أين وصلت القاذفة B-1 اليوم«.

لقد اس��تمر أس��طول القوات الجوية األمريكية من 

القاذف��ات B-1 يف النمو ليلب��ي متطلبات حقل املعركة 

رسيع التغيري. لقد انتقلت هذه الطائرة من تنفيذ مهام 

نووية لتكون قاذفة تقليدية يف التسعينات، ثم خضعت 

لتعدي��الت لتق��وم بتنفيذ عمليات إس��ناد جوي قريب 

خالل العقد املنرصم.

أم��ا »ريك غرينويل«، مدي��ر برنامج القاذفة B-1 يف 

رشك��ة بوينج فيق��ول: »إننا نأخذ دور رشك��ة »بوينج« 

يف إدام��ة جاهزي��ة أس��طول القاذفات الخ��اص باألمة 

األمريكي��ة عىل محمل الجد – حي��ث إّن مهمتنا تكمن 

يف دعم الس��المة والكفاءة ألفراد قواتنا املس��لحة. نحن 

نتطل��ع قُدماً ملتابعة دع��م مهمة القاذف��ة B-1 خالل 

السنوات القادمة«.

The Bone »العظم«
القاذفة B-1B Lancer، وامللقبة ب� »العظم« هي قاذفة 

تقليدية طويلة املدى ومتعددة املهام، وتم تصميمها يف 

األصل لتحمل مق��درات نووية، تّم تحويلها يف منتصف 

التس��عينات لتأخذ دور ح��رصي كقاذف��ة تقليدية. يف 

العام 1999، وخالل عملية قوات التحالف، نفذت ست 

قاذفات B-1 ما نس��بته 2 باملائة م��ن املهام الهجومية، 

 Dyess بالذكرى الثالثني لها يف الخدمة ضمن القوات الجوية األمريكية يف قاعدة B-1B Lancer قريباً، تحتفل القاذفة

الجوية، وهي واحدة من عديد من املحطات التي تشكل عالمة فارقة يف إرث سيستمر طويالً يف املستقبل، حيث يقود 

طاقم القاذفة B-1 يف بوينج القاذفة األرسع من الصوت إىل العرص الرقمي  من خالل إجراء تحديثات جديدة عليها.
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ومع ذلك أس��قطت ما نس��بته 20 باملائة م��ن العتاد. 

ومن��ذ العام 2001، تم البدء بن��رش القاذفة B-1 تقريباً 

باستمرار يف العمليات القتالية فوق أفغانستان والعراق.

تعديالت محطة املعركة
تلق��ت رشك��ة بوينج مبل��غ 56.8 ملي��ون دوالر كعقد 

متابعة للمرحلة رقم 2 من الق��وات الجوية األمريكية، 

وهو قيمة مجموعات تعديل ملحطات املعركة املتكاملة 

IBS، وقط��ع غيار وتدريب ومعدات إس��ناد وإس��ناد 

.B-1 Lancer هنديس خاصة بتسع قاذفات

تض��م محط��ات املعرك��ة املتكاملة ثالث��ة تعديالت 

رئيس��ية ع��ىل الطائرة: قم��رة طيار ُمعدلة م��ن األمام 

والخلف، ونظاماً تش��خيصياً جديداً، ورابط بيانات من 

الن��وع الرابط 16، وهي جميعها أمور تس��هم يف تعزيز 

اإلدراك املوقعي واالتصاالت الخاصة بالطاقم.

ويضي��ف الس��يد ري��ك غرينوي��ل: »إّن ض��م هذه 

التعديالت الرئيسية الثالثة الخاصة بالقاذفة B-1 ضمن 

عملية تركيب واحدة لن تس��هم يف توفري أموال دافعي 

الرضائ��ب فقط، بل إنها ستس��مح لنا كذل��ك بأن نعيد 

القاذف��ات إىل أجواء املعركة وه��ي أرسع وتتمتع بقدر 

أكرب من القدرات«.

تّم منح عقد املرحلة األويل يف يونيو 2011. وس��وف 

يب��دأ تركيب هذه املجموعات األرب��ع هذا الخريف يف 

مركز الصيانة واإلصالح والرميم والتقنية الخاص بالرشكة 

يف مدينة أوكالهوما. س��يقوم عامل مدنيون من قاعدة 

»تينك��ر« الجوية بركيب هذه التحديث��ات بينام يقوم 

ع��امل رشكة »بوينج« بتوفري الدع��م الهنديس. طلبيات 

املرحلة الثانية س��تبدأ مبارشة وسيتم تحديث األسطول 

كله بنهاية عام 2019.

نظام جريو الليزري الحلقي الجديد
يف أبري��ل 2012، تلق��ت رشك��ة »بوينج« عق��د إنتاج 

بقيمة 55.3 مليون دوالر من القوات الجوية األمريكية 

 .B-1 Lancer لتحدي��ث نظ��ام املالح��ة يف القاذف��ة

سيس��تبدل هذا التحديث جهاز املالح��ة األصيل بنظام 

الجريو الليزري الحلقي.

بهذا الس��ياق يقول الس��يد ريك غرينويل: »نحن مل 

نعد نس��تعمل الجريو الكت��يل الدوار. يس��تخدم نظام 

املالح��ة الداخيل الجديد الجريو اللي��زري الحلقي دون 

وجود قط��ع متحركة ميك��ن أن تبىل وبالت��ايل يتوجب 

إصالحها. س��يزيد ه��ذا التحديث وبش��كل دراماتييك 

موثوقية النظام«.

ومبوجب هذا العقد الذي ميتد لثالث سنوات ونصف، 

س��تقوم رشكة بوينج بتوفري مجموع��ة تحديث األجهزة 

وتقوم بإدخال إصالحات وذلك يف قاعدة القوات الجوية 

»دايس« يف »أبلني«، يف والية تكس��اس، وقاعدة القوات 

الجوية »إيلس��وورث« يف مدينة »رابيد« يف والية ساوث 

داكوتا. لقد ب��دء التعديل األويل عىل الطائرات يف يناير 

2013 وس��يكتمل يف منتصف العام 2015. جدير بالذكر 

أن��ه قد تم االنتهاء من اختبارات برنامج تطوير الطريان 

يف العام 2011.

املهامت القتالية
يف الع��ام 2012، أكملت القاذف��ة B-1 مهمتها القتالية 

رق��م 10,000، وبدأت هذه املهم��ة الفارقة من قاعدة 

يف جنوب رشق آس��يا وط��ارت إلس��ناد العمليات فوق 

أفغانستان قبل أن تعود إىل قاعدتها.

 B-1 وطبقاً لقائد فريق ه��ذه املهمة، »فإن القاذفة

تقدم مرونة عالية للقوات األمريكية«. ويتابع قائالً: »يف 

أّي مهم��ة، متتلك B-1 املقدرة ع��ىل التجوال واالندفاع 

والتميي��ز اإليج��ايب لأله��داف، وإظهار الق��وة، ورضب 

األه��داف بدقة. وبغ��ض النظر عام يُطل��ب من طاقم 

الطائ��رة القيام به، فه��م قادرون عىل القي��ام به بهذه 

الطائرة«.

تط��ري طواق��م القاذفة B-1 يف جنوب رشق آس��يا يف 

عديد م��ن املهامت، مبا فيها اإلس��ناد الج��وي القريب 

للق��وات ع��ىل األرض، وتوف��ري الغط��اء الج��وي له��م 

وتحذيرهم من األخطار التي ال ميكنهم رؤيتها. يقع عىل 

عاتق ع��امل الصيانة يف موقع القاعدة إبقاء األس��طول 

جاهزاً للطريان.

يُضيف يقول الس��يد ري��ك غرينوي��ل: »يعترب عدد 

10,000 مهم��ة قتالية تقليدية مقارنة بأس��طول صغري 

مؤل��ف من 66 قاذفة B-1 عالمة فارقة كبرية وش��هادة 

للرجال والنساء الذين بنوا هذا األسطول، وأولئك الذين 

يقوم��ون بصيانته وتحديثه، مبن فيه��م القوات الجوية 

األمريكية، ورشكة بوينج، واملقاولون. سنستمر يف جلب 

الخ��ربة والتجربة م��ن كافة مناحي رشك��ة بوينج لرفع 

سوية دعمنا لهذه الطائرة الرائعة«.

تط��ورت القاذفة B-1 عرب الس��نني حيث تم تعديلها 

لتتناس��ب م��ع االحتياج��ات الحالية. لقد ب��دأت هذه 

الطائرة كقاذفة نووية، ويف التس��عينيات، أخذت تنحو 

تدريجياً لتلعب دوراً تقليدياً وحيداً. تحمل هذه الطائرة 

العبء األكرب يف أس��طول القوات الجوي��ة من قاذفات 

القنابل بعيدة املدى. وقد أسقطت خالل »عملية حرية 

العراق« ما نس��بته 40 % من مجمل األسلح���ة مقارنة 

ب� 5 % فقط حصتها من مجموع الغارات املُنفذة.

ميك��ن لقاذفة B-1 الي��وم أن تحمل حمولة مختلطة 

من األس��لحة يف كل واحدة من مخازنها الثالثة. يسمح 

له��ا مداها البعي��د أن تتخ��ذ قاعدة بعي��داً عن أرض 

املعركة، والتج��وال دون الحاجة للتزود بالوقود لفرات 

طويلة. كام تس��مح لها أجنحتها املراجعة نحو الخلف 

بالط��ريان برسعات عالية، أو بطيئ��ة، والتحليق عالياً أو 

منخفضاً وذلك وفقاً ملتطلبات الوضع التعبوي.

وبوج��ود طاقم مؤلف من أربع��ة رجال فقط، مُيكن 

تعدي��ل املهمة برسعة كبرية أثناء الرحلة لتتناس��ب مع 

حالة العدو. ميكن استخدام الرادار وُحجرية االستهداف 

لتميز الهدف اإليج��ايب، وميكن للطائرة توظيف العديد 

من األس��لحة األخرى، مب��ا فيها ذخائ��ر الهجوم املبارش 

املش��ركة JDAMs، وذخائ��ر الهجوم املبارش املش��ركة 

الليزرية،  وصواريخ أرض – سطح املشركة بعيدة املدى 

.BLU-129 وُمعدلة املدى، والرؤوس الحربية

وقد اختتم الس��يد ريك غرينويل قائالً: »لقد تكيّف 

أس��طول قاذفات B-1 وطواقمه��ا برسعة كبرية مع بيئة 

دامئ��ة التغيري من أجل إنجاز ه��ذه الغارة القتالية التي 

تحم��ل الرق��م 10,000 والتي تُعترب عالم��ة فارقة.  لقد 

أثبتت هذه الطائرة مقدرتها عىل االس��تمرار يف التطور 

والكفاءة العالية يف طريقها نحو املستقبل•
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تقارير

مروحية EC145 من Airbus Helicopters حتصل على 
EASA  شهادة الوكالة األوروبية لسالمة الطريان

مت تصميم املروحية املتعددة األدوار خصيصًا ألداء مهام اخلدمات
حصلت النس��خة الجديدة م��ن املروحية EC145 ذات 

املحركني مؤخراً عىل شهادة من الوكالة األوروبية لسالمة 

 EC145 وق��د ت��م تطوير مروحي��ة .EASA الط��ريان

 Airbus من قب��ل )EC145e املعروفة س��ابقاً باس��م(

Helicopters لتأم��ني ح��ل ع��ايل الكف��اءة واقتصادي 

التكلفة ملستخدمي الخدمات والتسهيالت.

وقد تم زي��ادة حمولة مروحي��ات EC145  مبقدار 

 ،EC145 146 كغ عن النسخة السابقة الخاصة بالخدمة

وذلك من خالل تركيب أجزاء داخلية موحدة املقاييس 

وقامئة معدات مصممة خصيصاً ملهام الخدمات.

مروحية متعددة األدوار
ق��ال مانفري��د مريك، رئي��س برنام��ج H145، يف رشكة 

Airbus Helicopters: »م��ن خ��الل تقدي��م مروحية 

متع��ددة األدوار مصممة بحيث تضم ش��كالً تصميمياً 

أساس��ياً للمقص��ورة وأنظم��ة معدة خصيص��اً للمهام، 

ف��إن مروحية EC145 تلبي احتياجات جهات تش��غيل 

الخدمات واملش��غلني التجاري��ني، مع كونها أس��عارها 

تنافسية للغاية، ويتم تسليمها خالل مدة قصرية.«

وم��ن خالل حصول EC145 عىل ش��هادة »إياس��ا« 

EASA، أصبح��ت الطائرة معتمدة للتش��غيل النهاري 

واللي��يل بطيار واحد يف أحوال قوان��ني الطريان البرصي 

VFR. وم��ن املتوقع أن يتم منح ش��هادة إدارة الطريان 

الفيدرايل األمرييك بحلول منتصف عام 2015.

مميزات فريدة
وقد ت��م تخفيض وزن مروحية EC145 من خالل إزالة 

عنارص مثل نظام التحكم اآليل بالطريان واستبدال أجهزة 

قمرة الطيار التقليدية لتحل محلها مجموعة إلكرونيات 

الطريان Garmin’s G500H املجهزة بشاش��ات طريان 

إلكروني��ة مزدوجة. وقد تم تعدي��ل EC145 لتتكيف 

م��ع طائفة كاملة م��ن مهام الخدمة، ت��راوح من نقل 

الركاب والقتال واإلطفاء الجوي، إىل مهام الشحن الجوي 

للحموالت الداخلي��ة والخارجية. وبعد رحلتها األوىل يف 

 EC145 أغس��طس 2013، قامت أول مروحية من طراز

بع��رض قدراته��ا التي اش��تملت عىل ع��روض إلطفاء 

الحرائق يف إسبانيا.

تس��هم املهام الخدمية ملروحية EC145 يف توس��عة 

نطاق أرسة Airbus Helicopters’ H145  التي يوجد 

منها أكرث من 700 طائرة يف الخدمة، وهي تعترب التكملة 

املثالي��ة ملروحية الجيل القادم H145 التي قامت رشكة 

Airbus Helicopters بعرضها يف الس��وق ألول مرة يف 

ع��ام 2014. وقد أس��همت مروحية H145 يف تحس��ني 

املرونة وتن��وع امله��ام يف العمليات ع��رب العامل، حيث 

اس��تقطبت 120 عميالً يف 44 دولة ومليون ساعة طريان 

مراكمة.

تعترب رشكة Airbus Helicopters فرعاً من مجموعة 

إيرب��اص Airbus، وهي توفر حلوالً مدنية وعس��كرية 

فعالة للمروحيات من أج��ل عمالئها العاملني يف بيئات 

قاس��ية للغاية. يبلغ عدد رحالت طريان أسطول الرشكة 

املوج��ود يف الخدمة نحو 3 ماليني س��اعة طريان، حيث 

يضم األس��طول نحو 12,000 مروحية يتم تشغيلها أكرث 

من 3,000 عميل يف 152 دولة. وتس��تخدم الرشكة أكرث 

من 23,000 موظف يف أنحاء العامل، وقد بلغت العوائد 

املتولدة 6.5 مليار يورو يف عام 2014.
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املقاتلة Rafale حتلق يف األعايل
قطر تربم صفقة شراء الطائرة املقاتلة بقيمة 7 مليارات دوالر

 Dassault وه��ذا العقد الذي هو الثال��ث لرشكة

خ��الل هذا العام، بعد الصفقات لبيع مقاتالت رافال 

 ،MBDA إىل م��رص والهن��د، يضم أيض��اً صواري��خ

وتدريب 36 طياراً قطرياً و100 فني من قبل الجيش 

الفرنيس، حس��بام أدىل به مس��ؤول يف وزارة الدفاع 

الفرنسية.

ق��ال إريك ترابري، رئيس مجل��س اإلدارة والرئيس 

التنفيذي لرشك��ة Dassault Aviation: »يدل هذا 

النجاح الجديد للفريق الفرنيس عىل املزايا التشغيلية 

لطائ��رة راف��ال، ويؤكد عىل ثقة الدول املس��تخدمة 

بالفعل لطائرة مرياج Mirage 2000 يف رشكتنا.«

وقعت قطر مؤخراً عىل عقد 

لرشاء 24 طائرة مقاتلة من 

طراز Rafale من صنع رشكة 

Dassault Aviation يف 

صفقة بقيمة 6.3 مليارات 

يورو )7 مليارات دوالر( .

قدرات متعددة
تق��وم رشكة Thales بتجهيز الطائرات القتالية رافال 

بأنظمة تزودها بقدرات متعددة أجهزة االستش��عار، 

مث��ل RBE2 AESA، م��ام يجعله��ا م��ن أوائ��ل 

الرادارات القتالية األوربية املجهزة بهوائيات مس��ح 

إلكروين فعالة، ونظام Spectra للحرب اإللكرونية، 

وإلكروني��ات ضوئية، ونظام اتصاالت، ونظام مالحة 

وتحدي��د، وإلكروني��ات الط��ريان، وأنظم��ة توليد 

وتحوي��ل الطاقة. ومتثل هذه األنظمة نحو 25 باملئة 

من إجاميل قيمة طائرة رافال.

ق��ال باتريس كاين، رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 

التنفيذي ملجموع��ة Thales: »لقد رسّت رافال بهذا 

النجاح األخري، األمر ال��ذي يعكس الثقة التي يوليها 

عميلن��ا للخربات الصناعية والريادة التقنية للرشكات 

املش��اركة يف تصميم طائرة راف��ال املقاتلة املتعددة 

األدوار. وم��ا زالت مجموع��ة Thales تعمل يف قطر 

منذ 30 عاماً، وقد قامت بتقديم طائفة واس��عة من 

األنظم��ة للدفاع واألمن والطريان والنقل الربي. وتود 

Thales أن تتق��دم بالش��كر إىل س��لطات قطر عىل 

ثقتهم املستمرة.«

تشري التقارير إىل أن قطر طلبت 24 طائرة رافال، 

ومتث��ل معدات Thales نس��بة 25 باملئة من إجاميل 

قيمة طائرة رافال. أضف إىل ذلك أن 7,000 ش��خص 

 Dassault يعمل��ون ع��ىل صن��ع راف��ال يف رشكات

 .Safranو Thalesو Aviation

تعترب مجموعة Thales إحدى رشكات التكنولوجيا 

العاملية الرائدة يف أس��واق الطريان، والنقل، والدفاع، 

واألمن. ففي ع��ام 2014 حصلت الرشكة عىل عوائد 

بقيم��ة 13 مليار، مع وج��ود 61,000 موظف يف 56 

بلداً. ويتمث��ل هدف Thales من خ��الل وجود 20 

أل��ف مهن��دس وباح��ث يف تصمي��م وتطوير ونرش 

املعدات واألنظمة والخدمات التي س��مكن أن تلبي 

أعقد متطلبات األمن•

 Thales تقوم شركة
بتجهيز الطائرات 

القتالية رافال 
بقدرات متعددة 
 Spectra ونظام

للحرب اإللكرتونية 
وإلكرتونيات ضوئية 

ونظام اتصاالت



 M345 أطلق��ت رشكة »أليني��ا إيرمايك« جه��از العرض

الخ��اص بالتدريب القائم عىل األرض GDD يف املنتدى 

السنوي العاملي لقطاعات التدريب والتعليم واملشبهات 

العسكرية ITEC والذي عقد يف مدينة براغ مؤخراً.

جه��از الع��رض األريض M-345، واملصبوغ بش��عار 

رسب »األس��هم الثالثة« Frecce Tricolori هو ُمشبهة 

ط��ريان متقدم، ميثل جودة الطريان املوجودة يف الطائرة 

M-345 HET )طائ��رة التدريب عالي��ة الكفاءة( من 

رشكة »ألينيا إيرمايك«، وهو يقدم نسخة مطابقة لقمرة 

الطيار وأجهزة التحكم بالطريان املوجودة يف الطائرة.

يتضمن نظام التدريب القائم عىل األرض مش��بهات 

رحل��ة الطائرة واألنظم��ة، وأجهزة تدري��ب قامئة عىل 

 M-345 الحاس��وب وهو يعترب مكوناً رئيس��ياً للطائرة

HET الجديدة.

متثل الطائرة M-345 HET أحدث الحلول املقرحة 

م��ن قب��ل رشك��ة »ألينيا إيرم��ايك« بخص��وص املرحلة 

األساس��ية املتقدم��ة م��ن املنه��اج التدريب��ي الخاص 

بالطيارين العسكريني.

حلول اقتصادية وفعالة
توف��ر الطائ��رة M-345 HET للق��وات الجوية حلوالً 

ميس��ورة اقتصادياً وفعالة، وذلك بفض��ل التخفيضات 

الكب��رية يف أس��عارها وتكلف��ة دورة حياته��ا، ُمقارن��ة 

بالطائ��رات التدريبي��ة ذات ال��دوارس التوربينية 

القوي��ة، والت��ي تق��دم أداء أق��ل 

وفعالية تدريبية أقل، 

عىل 

الرغ��م من كونه��ا يف نفس الفئ��ة الوزنية وهي 

م��زودة يف بعض األحيان بنفس املس��توى من 

األنظمة عالية التقنية.

 M-345 الجه��از  يوف��ر 

قيمة مقابل الحلول 

والت��ي  املالي��ة، 

م��ن  تس��تفيد 

الطائ��رة  أداء 

ومن 

ظرف الطريان املوس��ع، فيام يتعل��ق بالرسعة واالرتفاع 

)ظرف الطائرة، هو قدرات التصميم فيام يتعلق برسعة 

اله��واء وعامل الحمولة، أو االرتف��اع(، وهو األمر الذي 

يضمن تقديم كم تدريبي أكرب يف ساعة الطريان، وقدرة 

إن��زال تدريبي أع��ىل من املرحلة التالي��ة وهي مرحلة 

»الرفع املتقدم«، وهو ما مينح تخفيضاً كبرياً يف التكلفة 

التدريبية لتكوين طيار طائرة نفاثة.

ومع قي��ام الجه��از M-345 بتنفيذ نفس 

ع��دد س��اعات الط��ريان، ميك��ن لطالب 

الطي��ار إك��امل املرحل��ة الثاني��ة مع 

تحقي��ق مس��توى مه��اري ع��ايل 

ج��داً، بحي��ث يتضمن كذلك 

واألسلحة  املجس��ات  إدارة 

وإجراءات االش��تباك جو 

وج��و  ج�������و   –

وبش��كل  أرض.   –

أوض��ح، ميك��ن 

للقوات الجوية 

تخفيض 

الط��ريان  س��اعات 

الخاصة باملرحلة التأسيس��ية، 

عىل سبيل املثال، من 120 إىل 

90 س��اعة، أو املحافظة عىل 

120 س��اعة ولكن يتم إدخال 

مقدم��ة ع��ن التكتي��ك الحريب، 

وبالت��ايل إنقاص املرحلة 3 يف الطائرة 

التدريبية املتقدمة من 70 إىل 50 س��اعة 

يقدم اجلهاز حلول ميسورة اقتصاديًا ذات تكلفة فعالة
"فينميكانيكا – ألينيا إيرماكي" تطلق جهاز العرض M345 للتدريب األرضي

)وهو يعن��ي أقل مبقدار أكرث م��ن 28 باملئة(، وبالتايل 

تحقيق وفورات اقتصادية كبرية.

 M-345 س��يحظى نظام التدريب القائم عىل األرض

مبكونه التدريب��ي اإللكروين متضمناً املش��به اإلجرايئ 

للتدريب القائم عىل الحاس��وب CBT، وأداة التدريب 

اإلج��رايئ PTD، إضاف��ة إىل مدرب الط��ريان العمليايت 

OFT، وهو مش��به  سيحوي عىل األرجح نفس برنامج 

أداة التدريب اإلجرايئ، ولكن مع شاش��ة عرض إضافية 

بزاوي��ة 180 درج��ة وقم��رة قي��ادة ش��بيهة بالقمرة 

الواقعية، حيث ميكن لطالب الطيار اس��تخدام 

نفس أدوات السيطرة التي سيجدها يف 

الطائرة الحقيقية.

املش��به  ه��ذا  سيس��مح 

املتوجب  التكتيكات  بإدخال 

الط��ريان  أثن��اء  اس��تيفاؤها 

الط��ريان  حل��ول  باس��تخدام 

وس��يكون   ،ETTS والتكتي��ك 

قادراً عىل وضع مسارات املتابعة 

لألهداف، والطائ��رات الصديقة والعدوة، والتهديدات، 

وكافة العوامل الرضورية عىل شاش��ات عرض الوظائف 

املتعددة MFD وذلك من أجل خلق س��يناريو تشغيل 

افرايض فعال•

 M-345 متثل الطائرة
HET أحدث احللول 
املقرتحة من قبل 

شركة "ألينيا إيرماكي" 
بخصوص املرحلة 

األساسية املتقدمة 
من املنهاج التدريبي 

اخلاص بالطيارين 
العسكريني

تقارير
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يقدم اجلهاز حلول ميسورة اقتصاديًا ذات تكلفة فعالة

االتفاق النووي اإليراين واحلالة الكورية 
تعترب مشكلة منع انتشار األسلحة النووية من أخطر وأعقد املشكالت يف عامل اليوم، وقد ارتبطت مبنع دول أخرى من 

امتالك األسسسلحة النووية وأرسسست معاهدة منع انتشار األسلحة النووية NPT عام 1968 مفهوم منع االنتشار بشكله 

التقليدي، إال أن الخريطة النووية الدولية ازدادت تعقيداً بدخول دول جديدة للنادي النووي كالسهند وباكستان وأخرياً 

كوريا الشسساملية، ودول العتبة كالجمهورية اإلسسسالمية اإليرانية، والدول النووية غسسري املعلنة كإرسائيل. ولعل التعقيد 

األسسسايس يف مفهوم االنتشسسار النووي يتمحسسور تحديد الحد الفاصل بني البعد السسسيايس والفنسسي / التقني من ناحية 

والعالقة بني امتالك القدرة النووية واألسسسلحة النووية. وتعددت تبعاً لذلك أشسسكال التعامل مع مشسسكلة منع انتشار 

األسلحة النووية لتشمل ترسانة من التدابري املتنوعة أبرزها العقوبات الدولية وتوقيع االتفاقيات ملنع االنتشار النووي 

ومحارصة الطموحات النووية لبعض الدول ككوريا وإيران.

وفسسور إعسسالن اتفاق اإلطار مع إيسسران أعلنت الخارجية األمريكيسسة يف 23 أبريل "أن أي اتفسساق مع إيران بخصوص 

برنامجها النووي سسسيكون "مختلفاً بشسسكل جوهري" عن االتفاق الذي أبرم مع كوريا الشسساملية وفشسسل الحقاً. فلامذا 

تركسسز إدارة أوباما عىل نفي املقاربة بني امللف الكوري النووي واإليراين؟ هل من املمكن أن يستنسسسخ الجانب اإليراين 

التجربة الكورية؟

يف يناير 1992 وافقت كوريا الشعبية الدميقراطية )كوريا الشاملية( عىل التوقيع عىل معاهدة منع االنتشار النووي 

NPT وسسسمحت ملراقبي وكالة الطاقسسة الذرية بالدخول اىل مرافقها النووية ولكن حسسني طالب املراقبون بالدخول اىل 

بعض املرافق املشتبه بها رفض الكوريون السامح لهم بذلك، بحجة أنها منشآت عسكرية، فأحيل املوضوع عىل مجلس 

األمن الدويل. وردت كوريا الشاملية بإعالن عزمها عىل االنسحاب من اتفاقية منع االنتشار النووي وذلك العام 1993 

إال أن جهود واشسسنطن أسسسفرت عن االتفاق عىل تعليق انسحابها من املعاهدة، ومتابعة التفتيش يف نشاطاتها النووية 

وتابعسست كوريا العمسسل يف مفاعل "يونڤبيون"ولكن يف 1994 اندلعت األزمسسة األوىل حول عمل هذا املفاعل مع وكالة 

الطاقة الذرية وتم احتواء االزمة بتوقيع اتفاق بني كوريا الشاملية والواليات املتحدة األمريكية  سمي بس "إطار إتفاق" 

يف أكتوبر 1994، يقيض بأن تجمد كوريا عمل مفاعلها النووي وملحقاته، وتسمح ملراقبي وكالة الطاقة الذرية مبعاودة 

نشسساطها يف مراقبة هذا االتفاق، ويف املقابل تقوم الواليات املتحدة بإنشسساء "تجمع دويل" لبناء مفاعلني يعمالن باملاء 

الخفيف لتوليد الطاقة الكهربائية، وتزويد كوريا 500 ألف طن من الفيول سسسنوياً حتى يتم إنجاز أول مفاعل للعمل، 

وحسسدد العسسام 2003 كتاريخ لذلك، كام تتعهد الواليسسات املتحدة تقديم الضامنات بعدم االعتسسداء النووي عىل كوريا 

الشسساملية. ويف عام 2003 أعلنت كوريا انسحابها من معاهدة منع انتشسسار االسلحة النووية ما دفع الواليات املتحدة 

ودوالً أخسسرى مجاورة اىل عقد مفاوضات لوقسسف الربنامج النووي الكوري عرفت مبفاوضات "األطراف السسستة" وهي: 

روسسسيا، الصني، اليابان، الواليسسات املتحدة إضافة اىل الكوريتان. ولكن جوالت من هسسذه املفاوضات مل تصل إىل نتائج 

حاسمة. يف 9 أكتوبر 2006 أجرت كوريا الشاملية تجربة تفجري سالحها النووي، وبذلك أعلنت عن امتالكها له، فكوريا 

ومبسسوازاة االتفاق مع واشسسنطن كانت تعمل عىل برنامج رسي وبعد 12 عاماً مسسن االتفاق اختربت أول قنبلة نووية لها 

ثم االختبار الثاين عام 2009، والثالث عام 2013، ويف أبريل 2012 أقرت كوريا الشسساملية دستوراً يوصف البالد رسمياً 

بأنها "قوة نووية" وإدراج قدرتها يف الدستور يربز األهمية التي يعلقها نظام كيم جونغ أون عىل حيازة السالح النووي.

إن أهم الدروس املستخلصة من تجربة كوريا الشاملية هو إخفاق االتفاق يف كبح الربنامج النووي الكوري وبالتايل 

عدم استبعاد احتامل انتهاك إيران لالتفاق ولكن الفارق الرئيي بني كوريا الشاملية وإيران إن األوىل تسعى من وراء 

برنامجها النووي "لبقاء النظام" أما إيران فلديها مرشوعها السيايس التوسعي اإلمرباطوري الطائفي والقوة النووية هي 

أداة للهيمنة مبباركة أمريكية - دولية ولن تنفع حينها أية ضامنات أو التزامات أمريكية •

مــــدارات

بقلم :
عائشة املري

aisha.almarria@gmail.com                  



شركتا Fincantieri وFinmeccanica تتوليان حتديث 
أسطول البحرية اإليطايل

بناء سفن لالستخدامات العسكرية واملدنية ولعمليات اإلنقاذ

»أوكار«  وقع��ت  الخط��ة،  له��ذه  الع��ام  اإلط��ار  يف 

OCCAR ع��ىل أمر األداء التعاقدي مع كونس��ورتيوم 

 Raggruppamento Temporaneo di Impresa:

RTI واملؤل��ف م��ن وكي��ل »فينكانت��ريي«، ورشك��ة 

 Selex فينميكانيكا«، متمثلة يف مدير رشكتها الفرعية«

ES وذلك لبناء س��ت س��فن دورية ش��اطئية متعددة 

األغراض PPA، مع خيار لبناء أربع قطع أخرى، وقطعة 

.LSS »إسناد لوجستي واحدة »سفينة إسناد لوجستي

تبلغ قيمة العقود الخاصة بالقطع الس��بع 3.5 مليار 

ي��ورو تقريب��اً، تصل حصة »فينكانت��ريي« منها إىل 2.3 

مليار ي��ورو تقريباً بين��ام تبلغ حص��ة »فينميكانيكا« 

حوايل 1.2 مليار يورو.

تقدم العقود مراحل تفعي��ل مختلفة. مؤخراً بدأت 

»أوكار« املرحل��ة رق��م 1 لبناء س��فينة الدورية األوىل 

وقطعة اإلس��ناد اللوجس��تي بقيمة إجاملية تبلغ 372 

مليون يورو، تبلغ حصة »فينكانتريي« منها 220 مليون 

ي��ورو وحصة »فينميكانيكا« ح��وايل 152 مليون يورو. 

وم��ن املتوقع أن يبدأ تفعيل املراح��ل التالية والخاصة 

بالقطع األخرى يف غضون األشهر القليلة القادمة.

لقد تّم جدولة تس��ليم س��فينة اإلس��ناد اللوجستي 

بحيث يتم التس��ليم يف الع��ام 2019، بينام من املرجح 

أن يتم تسليم سفينة الدورية األوىل يف العام 2021. أما 

تس��ليم بقية س��فن الدورية فقد تم التخطيط له ليتم 

يف األعوام 2022، و2023، و2024 )قطعتان(، و2025.

األسطول البحري
س��يوظف ه��ذا الربنامج املتع��دد الس��نوات والخاص 

بتجديد األس��طول البحري )يُعرف باسم قانون الدفاع( 

متوي��الً إجاملي��اً يبل��غ 5.4 ملي��ار ي��ورو، ويأخذ بعني 

وقعت رشكتا »فينكانتريي« وهي واحدة من أكرب 

مجموعات بناء السفن يف العامل وتعد مرجعاً يف حقل 

صناعة بناء السفن البحرية، و»فينميكانيكا«، وهي واحدة 

من رواد املُصنعني يف إيطاليا يف قطاع التكنولوجيا العالية، 

اتفاقية لبناء وتجهيز القطع املذكورة يف خطة التجديد 

الخاصة بأسطول البحرية اإليطالية.

االعتبار، باإلضافة إىل القطع املذكورة أعاله، بناء سفينة 

نق��ل وإن��زال واح��دة LHD من خالل عق��د عام مع 

وزارة الدف��اع اإليطالية يتم االنته��اء من تجهيزه حالياً، 

وبالتفصيل:

• قطع��ة إم��داد لوجس��تي واحدة )س��فينة إمداد 

.)LSS لوجستي

• ست سفن دورية PPA، وأربع سفن أخرى كخيار 

إضايف.

• س��فينة نق��ل وإب��رار واح��دة )حظ��رية هب��وط 

.)LHD مروحيات

إن الس��مة األساسية املش��ركة بني األصناف الثالث 

هي املستوى العايل من اإلبداع واالبتكار الذي يوفر لها 

درجة عالية من الفعالية واملرونة لتأدية مختلف أنواع 

املهام. وعىل وجه الخصوص، هذه سفن ذات استخدام 

م��زدوج، ه��ذا يعني أنه ميك��ن اس��تخدامها لألغراض 

العسكرية االعتيادية ولعمليات حامية املدنيني واإلنقاذ 

يف ع��رض البحر، كام أنها تتمتع بتأث��ري بيئي منخفض، 

ويعود الفضل بذلك إىل نظام الدفع اإلضايف عايل التقنية 

ال��ذي يولد مس��تويات انبعاثات منخفض��ة )محركات 

كهربائية(، ونظام ضبط الفضالت البيولوجية.

لق��د تم إنش��اء كونس��ورتيوم RTI وفق��اً التفاقية 

التعاون يف حقل بناء السفن البحرية املوقعة يف أكتوبر 

املايض بني رشكتّي »فينكانتريي« و»فينميكانيكا«. وفيام 

يتعل��ق به��ذه االتفاقية، تعم��ل »فينكانتريي« كممثل 

LSS مميزات سفينة

تقارير
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• الطول: 165 مر.

• الرسعة: 20 عقدة.

• األفراد: 200 فرد مبن فيهم الطاقم واألخصائيني.

• 4 محطات تجديد يف منتصف السفينة وواحد يف مؤخرتها.

• القدرة عىل إمداد الرب باملياه العذبة.

• القدرة عىل إمداد الرب بالكهرباء استطاعة 2500 كيلو واط.

• إمكانية حمل حتى 8 وحدات سكنية ورعاية طبية.

• إمكانية تنفيذ أعامل اإلنقاذ يف عرض البحر، من خالل عمليات االستعادة وعمليات قاع البحر 

)السفينة مزودة برافعة بحرية متوازنة استطاعتها 30 طن(.

• قاعدة لعمليات اإلنقاذ بواسطة املروحيات والسفن املتخصصة.

• تم جدولة التسليم ليتم يف العام 2019.



وحيد يف مواجهة العميل، بينام يتم الس��امح ملجموعة 

املنتج��ات الواس��عة النطاق يف حق��ل البحرية الخاص 

برشكة »فينميكانيكا« برفع سوية العمل.

باإلضاف��ة إىل بناء الس��فن يف حوض الس��فن التابع 

لرشكة فينكانتريي، س��توفر هذه الرشك��ة الدعم لهذه 

الس��فن طيلة عرش سنوات من دورة حياتها، من خالل 

تقديم دعم الخدمات اللوجستية )الدورات التدريبية، 

قطع الغيار، الوثائق التقنية( وذلك خالل بناء الس��فن 

والدعم أثن��اء الخدمة )خدمات الصيان��ة(، والتي يتم 

تنفيذه��ا أثن��اء عمليات م��ا بعد التس��ليم، إضافة إىل 

املكون��ات واآلالت البحري��ة املصنعة بواس��طة وحدة 

األنظمة واملكونات البحرية، مثل أعمدة انتقال الحركة، 

غرفة القي��ادة، دوارس املن��اورة، وموازن��ات الزعانف، 

وأنظم��ة التوجيه األخ��رى، ونظام األمتت��ة، وجزء من 

اإلمدادات الخاصة لس��فن الدورية ُمقدمة من الرشكة 

..Seastema S.p.A الفرعية

ستعمل رشكة »فينميكانيكا« ممثلة برشكتها الفرعية 

»س��اليكس إي. إس.« كمق��اول رئييس ل��كل األنظمة 

القتالي��ة الخاصة بالقط��ع البحرية الجديدة. وس��وف 

توفر رشكة »س��اليكس إي. إس.« مجسات، مثل الرادار 

الجديد ُمتعدد الوظائف، كام أنها س��تأخذ عىل عاتقها 

مس��ؤولية كافة األنظمة الفرعية، مبا فيها تلك املُقدمة 

 ،MBDAو ،WASSو ،OTO Melara من رشك������ات

.Elettronicaو

إضاف��ة لذل��ك، س��تطور كل م��ن »س��اليكس إي. 

إس.« و» فينكانت��ريي« نظام »قمرة القي��ادة« املُبتََكر 

بش��كل مشرك، حيث سيس��مح هذا النظام وألول مرة 

ع��ىل اإلطالق ب��إدارة متكاملة لعملي��ات نظام اإلبحار 

وعمليات نظام القتال، وذلك باس��تخدام الواقع املَُعزز، 

وذلك للس��امح بإدارة كال الوظيفتني بكفاءة باستخدام 

عدد أقل من العمليات.

قيمة صناعية عميقة
يقول السيد »جوس��يب بونو«، املدير التنفيذي لرشكة 

»فينكانت��ريي«: »ميل��ك ه��ذا الربنامج قيم��ة صناعية 

عميق��ة، وذل��ك باإلضافة إىل املضامني الجيو-سياس��ية 

املتمثل��ة يف إع��ادة إط��الق ال��دور اإليط��ايل يف البحر 

األبي��ض املتوس��ط. يف الحقيق��ة، ه��ذا الربنامج يجعل 

م��ن املمكن رفع مس��تويات التوظيف وتطوير البحث 

التقني ليس فقط ملجموعتنا، بل يشمل هذا األمر أيضاً 

كاف��ة املقاول��ني الفرعيني. أود أن أذك��ر أنّه، وكام ظهر 

يف دراس��ة جرت بواس��طة »معهد سينسيسز«، ستكون 

صناعة بناء الس��فن ق��ادرة عىل خلق تأث��ري اقتصادي 

يف ش��بكة املقاول الفرعي أكرب مبق��دار أربعة أضعاف 

االس��تثامر األصيل، إضافة إىل خلق تأثري عىل التوظيف 

يساوي حتى تسعة أضعاف عدد املوظفني املبارشين يف 

رشك��ة »فينكانتريي«. إضافة لذلك، س��يتم بعث الحياة 

من جديد يف النظام البحري ووحدة املكونات أيضاً من 

خالل تطوير منتجات جدي��دة عالية التقنية. وكام هو 

الحال دامئ��اً، فإّن رشكة »فينكانت��ريي« ملتزمة بتقديم 

أع��ىل نوعية من املنتج��ات لبحريتنا، وه��ي املنتجات 

املط��ورة باس��تخدام أح��دث التقنيات ضم��ن الوقت 

وامليزانية املخصصني لهذا األمر«.

م��ن جهته، أض��اف املدير التنفي��ذي، واملدير العام 

لرشكة »فينميكانيكا«، قائالً: »يوفر هذا الربنامج الفرصة 

للبناء ع��ىل اإلرث التكنولوجي لرشك��ة »فينميكانيكا« 

يف القطاع البحري. ومن خ��الل تطوير منتجات خاصة 

بالس��فن الجدي��دة للبحري��ة اإليطالي��ة، ف��إّن رشكة 

»فينميكاني��كا« س��تكون ق��ادرة عىل توس��يع قدراتها 

بش��كل أكرب يف أنظم��ة القتال البحرية عالي��ة التقنية، 

ويف مناطق إس��راتيجية رئيسية ُمحددة مثل املجسات 

)أنظمة االستش��عار(، والرادارات متع��ددة الوظائف، 

ودم��ج املجس��ات املتع��ددة. تؤكد ه��ذه االتجاهات 

التطويرية أن س��فن البحرية اإليطالية ستكون يف أعىل 

درج��ات التقنية الحديثة، ويف صدارة الس��وق العاملية، 

حيث متتلك رشكة »فينميكانيكا«وجوداً راس��خاً وقبوالً 

م��ن طرف العم��الء. إن االلتزام به��ذا الربنامج الجديد 

يؤكد نية الرشكة لتحقيق النمو املستقبيل واالستثامر يف 

قطاع البحرية عايل التقنية«.

LSS سفينة اإلمداد اللوجستي
س��فينة اإلمداد اللوجس��تي هي س��فينة توفر إسناداً 

لوجستياً لألسطول، مزودة مبستشفى وإمكانيات لتوفري 

الرعاية الطبي��ة وذلك بفضل وجود مستش��فى ُمجهز 

بالكام��ل، مع غرف عملي��ات متكاملة، وغرف أش��عة 

وتحليل، وعيادة طبيب أس��نان وغرف مستشفى قادرة 

عىل اس��تيعاب حت��ى 12 مريض يُعان��ون من إصابات 

خطرة. الس��فينة قادرة عىل استيعاب حمولة لنقلها إىل 

س��فن نقل أخرى تُس��تخدم لنقل املواد السائلة )وقود 

الديزل، وقود الطائرات، امل��اء العذب(، واملواد الصلبة 

)قطع الغيار الطارئة، الطعام، والذخائر( والقيام بأعامل 

اإلصالح والصيانة للسفن األخرى يف عرض البحر. وتعترب 

األنظمة الدفاعية محصورة يف مجال القدرة عىل القيادة 

والسيطرة ضمن الس��يناريوهات التعبوية، واالتصاالت 

وال��ردع، وأنظم��ة الدفاع غري القاتلة. كام أن الس��فينة 

قادرة عىل حمل أنظمة دفاعية أكرث تعقيداً وأن تتحول 

إىل منصة استخبارات وحرب إلكرونية .

سسسفينة الدوريسسة الشسساطئية ُمتعسسسسسددة 
PPA - األغراض

س��فينة الدورية الش��اطئية ُمتع��ددة األغراض هي 

سفينة مرنة للغاية مع إمكانية القيام بوظائف متعددة 

تراوح ب��ني  تنفيذ أعامل الدورية م��ع إمكانية القيام 

بإعامل إنق��اذ يف البحر وعمليات حامي��ة املدنيني، أما 

يف نس��ختها األع��ىل تجهي��زاً،  فهي س��فينة حربية من 

الطراز األول. سيكون هناك عدة أشكال للنظام القتايل: 

األول ه��و »ناعم« ُمخص��ص ملهام الدوري��ة ويتكامل 

مع مقدرة الدفاع الذايت للس��فينة، والثاين »كامل«، تم 

تجهيزه لتقديم مقدرة دفاعية كاملة. كام أن الس��فينة 

قادرة عىل تش��غيل قوارب الرسعة العالية مثل الزوارق 

املطاطية RIB بطول يصل إىل 11 مر بواسطة رافعات 

جانبية أو روافع س��حب يف القس��م البعيد من مؤخرة 

السفينة. تتضمن ميزاتها النقاط التالية:

س��يتم بناء سفن الدورية البحرية املُتعددة األغراض 

يف ح��وض الس��فن املتكام��ل يف »ريف��ا تريغوس��و« 

و»موجياتو«، ويتوقع أن يتم التس��ليم للسفينة األوىل 

من ه��ذا الصنف يف عام 2021، بينام  س��تتم عمليات 

التس��ليم األخ��رى يف األع��وام 2022، و2023، و2024 

)قطعتان(، ولعام 2025•

PPA مميزات سفينة
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• الطول: 129 مر.

• الرسعة: 31 عقدة.

• األفراد: 171 فرد طاقم السفينة.

.CODAG مزودة مبصنع توربني غاز وديزل مشرك •

• القدرة عىل إمداد الرب باملياه العذبة.

• القدرة عىل إمداد الرب بالكهرباء استطاعة 2000 كيلو واط.

• إمكانية حمل وحدات سكنية ورعاية طبية معيارية.

• عدد 2 وحدات معيارية يف مؤخرة ومنتصف الس��فينة تس��مح بحمل أنواع مختلفة من وحدات 

العملي��ات واإلم��داد والرعاية الطبية )وعىل وجه التحديد، ميكن ملنطقة املؤخرة أن تس��تلم وتتعامل 

ضمن منطقة مغطاة إىل ما يصل إىل 10 وحدات يف حاويات سعة 20 قدم ISO، بينام ميكن للمنطقة 

.)ISO الوسطى أن تستلم وتتعامل مع إىل ما يصل إىل 8 حاويات سعة 20 قدم



تحرص دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل توسيع 

وتنويع خيارات التحرك الس��يايس عىل الس��احة 

الدولي��ة، وهذا ما يتضح م��ن تعزيز عالقاتها مع 

القوى الك��رى إضافة إىل القوى اإلقليمية املؤثرة 

والناشئة مع الدول اآلسيوية ودول إفريقيا وأمريكا 

الالتينية وغريها. وتأيت الواليات املتحدة يف طليعة 

القوى الكرى التي تس��تهدف تعزي��ز العالقات 

معها ، وإقامة رشاكة اسرتاتيجية معها يف املجاالت 

كاف��ة، بالنظر ملا متثله من أهمي��ة كرى ، كونها 

تعد ق��وة دولية فاعلة يف تفاعالت النظام الدويل 

من ناحية، وخاصة بالنسبة لقضايا منطقة الرشق 

األوس��ط، كام متتلك خرات متقدم��ة يف العديد 

من املجاالت، التكونولوجي��ة والنووية والفضاء، 

من ناحية ثانية وهي املجاالت التي ميكن لدولة 

اإلم��ارات العربية املتحدة االس��تفادة منها وهي 

متيض بخطى ثابتة نحو اقتصاد املعرفة.

وال ش��ك يف أن الزيارة التي ق��ام بها صاحب 

السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويل عهد 

أبوظبي، نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، إىل 

الواليات املتحدة األمريكية يف شهر أبريل 2015، 

ثم مشاركة سموه يف القمة الخليجية – األمريكية 

يف منتجع كامب ديفيد الرئايس األمرييك يف الرابع 

ع��رش من مايو 2015 ، ش��كلت نقل��ة نوعية يف 

مسار العالقات اإلماراتية – األمريكية، كام أكدت 

يف الوقت ذاته التقدي��ر األمرييك لدور اإلمارات 

ومواقفها املس��ئولة واملتوازن��ة يف منطقة الرشق 

األوس��ط والعامل. وقد كان واضحاً الدور اإليجايب 

الذي لعبه س��موه يف التمهي��د للقمة الخليجية- 

األمريكي��ة، خالل زيارت��ه ، والتعبري عن املوقف 

الخليجي العام إزاء مجمل قضايا املنطقة، كام أن 

الرؤية التي عر عنها سموه خالل مباحثات القمة 

الخليجية – األمريكية يف كامب ديفيد جس��دت 

بوضوح املوقف اإلمارايت الداعم ألمن واس��تقرار 

املنطقة، وإدراكها ألهمية التنسيق والتعاون مع 

الواليات املتحدة األمريكية يف مواجهة التحديات 

واملخاطر التي تواجه املنطقة والعامل.

زياريت صاحب الس��مو الشيخ محمد 
بن زايد إىل الواليات املتحدة

جاءت الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ 

محمد ب��ن زايد آل نهي��ان، ويل عه��د أبوظبي، 

نائب القائد األعىل للقوات املسلحة، حفظه الله، 

شهدت العالقات بني دولة االمارات 

العربية املتحدة والواليات املتحدة 

االمريكية قوة دفعة جديدة خالل الفرتة 

األخرية بزيارتني متعاقبتني قام بهام 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل 

للقوات املسلحة، حيث أكدت هاتان 

الزيارتان عمق العالقات الثنائية وتناميها 

عىل قاعدة املصالح املشرتكة املب��ادلة، 

وأهم���ية التنس��يق والتشاور بني قياديت 

البلدين، حيث أكدت ترصيحات سموه 

أهمي��ة الدور املحوري الذي تلعبه 

الواليات املتح���دة األمريكي���ة يف 

ترتيبات األمن االقليمي مبنطق��ة الخليج 

العريب كام أكد الجانب االمرييك حرصه 

الشديد عىل بناء عالقات أكرث تطوراً وعمقاً 

مع دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويف 

هذا امللف تفتح            ملف العالقات 

اإلماراتية � األمريكية للتعرف عىل أبعاد 

هذه العالقات ومرتكزاتها ومحاور 

االهتامم املشرتكة فيها.

إعداد: التحرير
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يف ضوء زيارتي صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد لواشــــــــــــــنطن واملشاركـة يف قمـة "كامـب ديفــيد"
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التقدير األمريكي لدولة 
اإلمارات إمنا يرجع إىل 
الدور املسئول الذي 
متارسه يف حميطها 

العربي واإلقليمي 
وانخراطها الفاعل يف 

حل أزمات املنطقة

إىل الوالي��ات املتحدة األمريكية يف ش��هر أبريل 2015 يف 

توقي��ت مهم، نظراً لألحداث والتطورات التي تش��هدها 

املنطق��ة والعامل، وبالفعل ش��كلت ه��ذه الزيارة فرصة 

لتبادل اآلراء واملشاورات  مع الواليات املتحدة حول هذه 

التطورات، وخاصة تلك القضايا التي ترتبط بأمن املنطقة 

واس��تقرارها، ويف مقدمتها الحرب ضد تنظيم "داعش"، 

واألوض��اع يف اليمن ، وتطورات األزمة الراهنة يف كل من 

س��وريا وليبيا، فضالً عن تصاعد خطر التطرف واإلرهاب 

يف املنطقة؛ وذلك من أجل بلورة مواقف ورؤى مش��رتكة 

حول كيفية التعامل مع هذه القضايا.

كام ج��اءت هذه الزي��ارة قبل القم��ة التي جمعت 

بني ق��ادة دول مجل��س التعاون لدول الخلي��ج العربية 

والرئيس األمرييك ب��اراك أوباما، يف 13 و14 مايو 2015، 

وكان��ت فرص��ة لتوضيح أبع��اد املوق��ف الخليجي من 

االتف��اق النووي بني إيران ومجموع��ة )1+5(، وما يثريه 

م��ن مخاوف مرشوعة ل��دول املنطقة، تنبغ��ي مراعاتها 

يف أي اتفاق نهايئ بني الطرفني؛ تعزيزاً لألمن واالس��تقرار 

اإلقليم��ي والدويل، وأيضاً لتحدي��د الرؤية الخليجية إزاء 

مجمل قضايا املنطقة.

وقد كش��فت نتائج املباحثات الت��ي أجراها صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان م��ع الرئيس 

األمري��يك ب��اراك أوباما خ��الل هذه الزي��ارة عن توافق 

وجه��ات نظر الدولت��ني إزاء هذه التط��ورات مجتمعة، 

حي��ث أكد الجانبان عيل رضورة أن يكون االتفاق النهايئ 

ملزًما للجانب اإلي��راين، ويأخذ يف االعتبار القلق العاملي 

ملخاطر انتش��ار التس��لح النووي واملخاوف من تقويض 

دعائم األمن والس��لم واالستقرار يف املنطقة والعامل ، وقد 

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عىل 

أهمية منع انتشار األس��لحة النووية يف املنطقة واهتامم 

ب��الده بضامن اإلجراءات والتداب��ري الصارمة للتحقق من 

س��المة الرنامج الن��ووي عند إبرام االتف��اق النهايئ. كام 

أعرب س��موه عن ش��كره للرئيس األمرييك ب��اراك أوباما 

اللتزامه الش��خيص )بض��امن أال يلحق االتف��اق النووي 

م��ع ايران أرضارا بدول الخلي��ج املجاورة(، كام أثنى عىل 

الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الخارجية األمرييك جون 

كريي أثن��اء اجتامعات الدول الكرى )مجموعة 1+5(مع 

إيران .  يذكر أن إيران  قد توصلت مع القوي الس��ت يف 

الثاين من ابريل 2015 إىل اتفاق عىل خطوط عريضة مع 

إيران ميهد التفاق نهايئ، ويشمل رفع للعقوبات وتعليق 

عم��ل أكرث من ثلثي قدرات التخصي��ب اإليرانية الحالية 

ومراقبتها 10 سنوات .

كام ناقشا الجانبان خالل هذه الزيارة األزمة يف اليمن، 

حي��ث اتفقا عىل أهمي��ة تطبيق ق��رارات مجلس األمن 

الدويل ومب��ادرة مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية 

يف اليم��ن بصفته��ا مدخ��اًل لتس��وية األزمة فيه��ا ودور 

التحال��ف العريب بقيادة الس��عودية والذي تش��ارك فيه 

اإلمارات.  يش��ار ايل أن دولة االم��ارات العربية املتحدة 

تش��ارك  بفاعلية يف عملية عصفة الح��زم التي انطلقت 

من��ذ 26 مارس 2015 ، ل��رب معاقل الحوثيني واملواقع 

العس��كرية للق��وات املوالي��ة للرئيس اليمني الس��ابق، 

عيل عبد الله صالح .وش��ملت املباحثات أيضا الربات 

الجوي��ة التي  تقودها الواليات املتح��دة  األمريكية ضد 

تنظيم "داعش" اإلره��ايب ، حيث تم التأكيد عيل رضورة 

مواصلة املجتمع الدويل ودول التحالف التزامها التصدي 

الفاع��ل للتنظيامت اإلرهابي��ة والحيلولة دون انتش��ار 

خطره��ا حفاظا عىل األمن واالس��تقرار العامليني. وأعرب 

الجانب��ان ع��ن التزامهام بأهمية التعاون والتنس��يق بني 

مجل��س التعاون لدول الخليج العربية والواليات املتحدة 

األمريكية، باعتباره من الركائز األساسية لألمن واالستقرار 

يف منطقة الخليج والرشق األوس��ط. واتفقا عىل الحاجة 
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لتعزي��ز التع��اون األمني بني مجلس التع��اون والواليات 

املتحدة ملجابهة التهديدات والتطرف والعنف.

نقلة نوعية يف مسار العالقات اإلماراتية- األمريكية 
أكدت الزيارة التي قام بها صاحب الس��مو الشيخ محمد 

ب��ن زاي��د آل نهي��ان، ويل عه��د أبوظبي، نائ��ب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة، إىل الواليات املتحدة األمريكية، 

واملباحث��ات التي أجراها س��موه يف البي��ت األبيض مع 

الرئي��س باراك أوباما رئيس الوالي��ات املتحدة األمريكية 

ق��وة العالقات ب��ني الدولت��ني، وتنوع أطرها السياس��ية 

واالقتصادي��ة واالس��رتاتيجية واألمني��ة، حي��ث تناولت 

املباحثات سبل تعزيز عالقات الصداقة والتعاون املتميزة 

بني دولة اإلم��ارات العربية املتح��دة والواليات املتحدة 

األمريكية يف مختلف املجاالت وسبل تعزيزها وتطويرها 

يف ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متينة ومصالح 

اسرتاتيجية مشرتكة.

 ويف الوق��ت ال��ذي أكّد فيه صاحب الس��مو الش��يخ 

محمد ب��ن زايد آل نهي��ان "أن دولة اإلم��ارات العربية 

املتح�دة بقي�ادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان رئيس الدولة، حفظه الل��ه، تويل أهمية كبرية 

لتعزيز عالقات التعاون املش��رتك م��ع الواليات املتحدة 

األمريكي��ة يف مختل��ف املج��االت وتعزيزه��ا مبا يحقق 

تطلع��ات قي��اديت البلدي��ن الصديقني وش��عبيهام وفق 

أس��س راس��خة من االحرتام املتب��ادل والثق��ة واملصالح 

املش��رتكة"، فإن الرئيس باراك أوباما أعرب عن س��عادته 

بلقاء س��موه والتباحث معه حول القضايا واملسائل التي 

تهم الجانبني ويف مقدمتها التعاون املشرتك واملستجدات 

والتطورات التي تش��هدها منطقة الرشق األوسط، األمر 

الذي يعكس مدى التقدير الذي تحمله اإلدارة األمريكية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة وقيادتها الحكيمة ومدى 

حرصها عىل التفاعل املبارش معها عىل أعىل املستويات.

والواق��ع أن هذا التقدي��ر األمرييك لدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة إمنا يرجع إىل الدور املسئول الذي متارسه 

يف محيطها العريب واإلقليم��ي، وانخراطها الفاعل يف حل 

أزمات املنطقة، فضالً ع��ن مواقفها املتوازنة إزاء القضايا 

ذات الصلة باألمن والس��لم الدوليني ، فرنامجها النووي 

الس��لمي بات مرب املث��ل يف التعاطي الدويل مع هذه 

التكنولوجيا ذات الحساس��ية االس��تثنائية بالنسبة لألمن 

واالس��تقرار العامليني. كام لعبت الدبلوماس��ية اإلماراتية 

خ��الل الفرتة املاضي��ة دورا محوري��ا يف العمل من أجل 

احتواء العدي��د من حاالت التوتر واألزم��ات والخالفات 

الناش��بة س��واء عىل صعيد املنطقة أو خارجها، وس��عت 

بش��كل دؤوب مستمر لتعزيز مختلف برامج مساعداتها 

اإلنس��انية واالغاثية واإلمنائية واالقتصادية املبارشة وغري 

املبارشة للعديد من الدول النامية خاصة تلك التي تشهد 

حاالت ن��زاع أو ك��وارث طبيعية.فضال عن مس��اهامتها 

األخ��رى الفاعل��ة يف العديد من عمليات حفظ الس��الم 

وحامي��ة الس��كان املدني��ني وإعادة اإلع��امر يف املناطق 

املنكوبة بع��د انتهاء الرصاعات وهو ما يجس��د رشاكتها 

املتميزة مع أطراف عدة ،  ويف مقدمتها الواليات املتحدة، 

وتفانيه��ا م��ن أجل تحقي��ق األهداف النبيل��ة يف صيانة 

واس��تقرار الس��لم واألمن الدوليني، ولهذا ف��إن الواليات 

املتحدة األمريكية تعول دوماً عىل الدور اإلمارايت الفاعل 

والبن��اء يف مختلف القضايا اإلقليمي��ة والدولية، وتحرص 

عىل االس��تامع لرؤيتها وتقديراتها له��ذه القضايا وكيفية 

التعامل معها.

قمة كامب ديفيد ... رؤية إماراتية متوازنة 
ألمن املنطقة واستقرارها

انطوت مش��اركة صاحب السمو الش��يخ محمد بن زايد 

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

املس��لحة،  يف القم��ة الخليجي��ة- األمريكي��ة يف منتجع 

كامب ديفيد الرئايس يف الرابع عرش من مايو 2015، عىل 

أهمية بالغة، خاصة أن هذه املشاركة جاءت بعد زيارته 

الناجح��ة للواليات املتحدة يف ش��هر أبريل املايض، والتي 
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الواليات املتحدة 
شريك اسرتاتيجي 

أساسي لدول جملس 
التعاون اخلليجي ولها 

دور حيوي يف حفظ 
األمن واالستقرار يف 

املنطقة

مهدت بنجاح لهذه القمة، وعرت عن املوقف الخليجي 

من قضايا املنطق��ة املختلفة، وأهمية التحرك عىل إيجاد 

حلول لها مبا يضمن مصالح الدول الخليجية.

وقد جاءت جاءت ترصيحات صاحب الس��مو السمو 

الش��يخ محم��د بن زاي��د آل نهي��ان لدى مش��اركته يف 

اجتامعات كامب ديفيد لتعر عن رؤية اإلمارات املتوازنة 

ألمن املنطقة واستقرارها، حيث أكد عىل عدد من النقاط 

املهمة يف هذا الشأن، لعل أبرزها:

أ- أن أم��ن منطق��ة الخلي��ج العريب هو جزء أس��ايس 

من االس��تقرار العاملي، ملا متثله ه��ذه البقعة من العامل 

من أهمية اقتصادية وسياس��ية واس��رتاتيجية متس األمن 

العاملي، حيث شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان عىل أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة ودول 

الخليج متكنت من توظيف طاقاتها وإمكانياتها ملواجهة 

تحديات ومخاطر عديدة. كام أن دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة ، م��ع ش��قيقاتها دول مجلس التع��اون لدول 

الخليج العربية، تدرك جيداً حجم املسؤولية امللقاة عىل 

عاتقها للحفاظ عىل سالمة وحيوية املنطقة، ومتكنت عر 

مراحل وفرتات مختلفة من توظيف طاقاتها وإمكانياتها 

ملواجهة تحديات ومخاطر عديدة.

ب- أن الوالي��ات املتحدة رشيك اس��رتاتيجي أس��ايس 

لدول مجلس التعاون الخليجي، ولها دور حيوي يف حفظ 

األم��ن واالس��تقرار يف املنطقة، مبا متلك��ه من ثقل عاملي 

ودور مح��وري، ومب��ا يربطنا معها من مصالح مش��رتكة 

وعالق��ات تعاون ورشاكة وثيقة. ويف هذا الجانب أش��ار 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان إىل أن 

هذه املرحلة التاريخية املهمة تتطلب منا جميعاً يف دول 

الخلي��ج، بالتعاون مع أصدقائن��ا، والعمل عىل ضع إطار 

تعاون يخدم املصالح املتبادلة، ويؤس��س ملرحلة جديدة 

والتنمية والبناء لدول وشعوب املنطقة مطلب حيوي.

ه�- التأكيد عىل أهمية الرشاكة الخليجية – األمريكية 

باعتباره��ا حجر األس��اس ألمن واس��تقرار منطقة الرشق 

األوسط برمتها، حيث أشار صاحب السمو الشيخ محمد 

ب��ن زايد آل نهي��ان إىل أن ه��ذه القم��ة التاريخية غري 

املسبوقة متثل إضافة نوعية حقيقية إىل مسرية العالقات 

الخليجي��ة - األمريكية، وهي تعكس حرصاً مش��رتكاً عىل 

تعزي��ز الرشاكة االس��رتاتيجية بني دول مجل��س التعاون 

ل��دول الخليج العربية والواليات املتحدة، منوهاً س��موه 

بأن املحادثات متثل مناسبة لتبادل الرأي ووجهات النظر 

والتشاور العميق حول التحديات والتهديدات األمنية يف 

منطقة الخليج العريب.

و- العم��ل عىل إبقاء منطقة الخلي��ج مبنأى عن أية 

أخطار أو مهددات، وما يقتضية ذلك من رضورة العمل 

عىل توفري ضامنات يك ال يتحول الرنامج النووي اإليراين 

إىل خط��ر محتمل ألم��ن دول الخلي��ج واملنطقة بوجه 

عام، حيث ش��دد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهي��ان عىل املوقف الخليج��ي برورة إبقاء منطقة 

الخلي��ج العريب، مبا لها م��ن أهمية اس��رتاتيجية، مبنأى 

عن أي أخطار أو مهددات أمنية واس��رتاتيجية محتملة، 

خاصة يف حال عدم ارت��كاز االتفاق النووي النهايئ عىل 

معايري واضحة، والتزام ما يعنيه ذلك من توافر ضامنات 

قانوني��ة وتعه��دات دولي��ة كافية، تكب��ح الطموحات 

النووي��ة يف املنطق��ة والهيمنة اإلقليمي��ة، وتحول دون 

انتش��ار تس��لح نووي. وأعرب صاحب الس����مو الشيخ 

محم��د ب��ن زايد آل نهي��ان ع��ن ثقته بتفه��م اإلدارة 

األمريكي��ة بواعث القلق واملخاوف املرشوعة لدى دول 

مجل��س التعاون لدول الخليج العربية وش��عوبها حيال 

ه��ذه األخطار االس��رتاتيجية املحتملة، ال س��يام يف ظل 

تأخذ يف االعتبارات التهديدات والتحديات الجديدة.

ج- التحرك االس��تباقي ملواجه��ة التحديات واملخاطر 

الت��ي تواج��ه أمن دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربية، حيث أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان إىل أنن��ا نجحنا معاً بالتعاون البناء يف التحالف 

العريب ومبساعدة األصدقاء من خالل عملية إعادة األمل 

يف اليمن التي اس��تطعنا من خاللها وأد مشاريع إقليمية 

كانت تسعى لبث الفوىض والخراب والفنت يف املنطقة. 

د- االرتب��اط بني أمن منطقة الخلي��ج واألمن العاملي، 

حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

إن عىل املجتمع ال��دويل، ويف مقدمته الواليات املتحدة، 

أن ي��درك أن أم��ن واس��تقرار الخليج الع��ريب مرتبطان 

ارتباطاً وثيقاً باألمن العاملي، لذلك فإن وضع رؤية شفافة 

وواضحة تخدم كل األطراف من أجل الس��الم واالستقرار 
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تفاقم عوامل االضطراب والنزاعات الطائفية واملذهبية 

وانتشار جامعات اإلرهاب وتنظيامته.

قراءة يف بيان قمة كامب ديفيد 
بحضور صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 

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

أكدت قم��ة كامب ديفيد يف بيانه��ا الختامي عىل  تعهد 

الواليات املتحدة بالدفاع عن الخليج عس��كرياً، والتصدي 

الجامعي ألنش��طة إيران التي تزعزع اس��تقرار املنطقة، 

كام ش��ددت عىل دعم الحكوم��ة العراقية ضد اإلرهاب، 

واستبعاد أي دور مس��تقبيل لرئيس النظام السوري بشار 

األسد، ورضورة تش��كيل حكومة وحدة يف ليبيا قبل شهر 

رمضان، والتحول رسيعاً إىل العملية السياس��ية يف اليمن. 

وتضمن البيان الختامي عدداً من النقاط الرئيسية، أهمها: 

- أن الوالي��ات املتح��دة مس��تعدة للعم��ل مع دول 

مجل��س التعاون لدول الخليج العربية لردع ومواجهة أي 

تهديد خارجي يهدد س��المة أرايض أي منها وال يتفق مع 

ميثاق األمم املتحدة.

- أن واش��نطن ودول الخلي��ج  تتفقان ع��ىل أن إبرام 

اتفاق نووي شامل قابل للتثبت مع إيران يخدم املصلحة 

األمنية لدول مجلس التعاون، وأن دول الخليج والواليات 

املتحدة  ستعمل معاً للتصدي ألنشطة إيران التي تزعزع 

استقرار املنطقة .

- أن الوالي��ات املتح��دة، يف حالة ح��دوث عدوان يف 

الخليج، س��تبحث اتخاذ عمل جامعي مبا يف ذلك احتامل 

اس��تخدام العمل العس��كري للدفاع ع��ن دول املجلس، 

وس��تضمن ترسيع نقل الس��الح لدول الخليج، وأن  دول 

الخليج ملتزمة ببناء ق��درات دفاعية صاروخية يف أرجاء 

املنطق��ة، تش��مل نظاماً لإلن��ذار املبكر، ع��ىل أن تقدم 

الواليات املتحدة املساعدة الفنية.

- رضورة التح��ول رسيعاً من العمليات العس��كرية يف 

اليم��ن إىل عملية سياس��ية، وأن املب��ادرة الخليجية هي 

أس��اس حل األزم��ة ، وفيام يتعلق بليبي��ا اتفق الجانبان 

عىل الضغط عىل كل األطراف للتوصل إىل اتفاق س��يايس 

وحكوم��ة وحدة وطنية، كام أكد الجانبان عىل  تس��وية 

النزاع الفلس��طيني اإلرسائييل عىل أس��اس حل الدولتني. 

وشدد البيان يف امللف العراقي عىل دعم بغداد والتحالف 

الدويل يف مواجهة خطر تنظيم داعش، كام أكد أن رئيس 

النظام الس��وري بشار األس��د فقد رشعيته وال دور له يف 

مستقبل سوريا.

أسس قوية للعالقات اإلماراتية- األمريكية
ال ش��ك أن الواق��ع املتمي��ز ال��ذي تش��هده العالقات 

اإلماراتية – األمريكية يس��تند إىل مجموعة من األسس 

والثوابت التي تضمن تطور هذه العالقات باس��تمرار، 

لعل أبرزها هنا:

امل��رياث التاريخي: حيث تع��ود عالقات الصداقة بني 

اإلمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة األمريكية إىل 

الواليات املتحدة 
مستعدة للعمل مع 
دول جملس التعاون 

لدول اخلليج العربية 
لردع ومواجهة أي 

تهديد خارجي يهدد 
سالمة أراضي أي 

منها

عام 1971. وكانت الوالي��ات املتحدة الدولة الثالثة التي 

تقيم عالقات دبلوماس��ية رس��مية مع اإلمارات العربية 

املتحدة، ولها س��فارة فيها منذ ع��ام 1974، وطيلة هذه 

الفرتة شهدت العالقات نقلة نوعية يف مختلف املجاالت، 

السياسية واألمنية واالقتصادية والتجارية والعسكرية.

اإلرادة السياسية القوية لقياديت الدولتني نحو تطوير 

هذه العالق��ات، فعىل  مدار الس��نوات املاضية تعززت 

العالق��ات الثنائي��ة بني الدولتني ، ألن هن��اك إدراكاً قوياً 

من جانب قي��اديت الدولتني عىل تطوي��ر هذه العالقات 

وتعزيزه��ا يف املجاالت كاف��ة. فدولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة تكتيس اهمية خاصة يف االس��رتاتيجية االمريكية 

تجاه منطقة الرشق االوسط، ليس فقط ألنها تلعب دوراً 

يف إرساء عوامل األمن واالس��تقرار يف املنطقة، وإمنا أيضاً 

مل��ا متثله من منوذج تنموي ناجح يف املنطقة، حيث تنظر 

الوالي��ات املتحدة بنوع من اإلعجاب والتقدير إىل تجربة 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف بن��اء مجتمع مزدهر 

ومس��تقر، وتعترها منوذجاً يحت��ذى به يف املنطقة ككل. 

ويف املقاب��ل تنظ��ر اإلم��ارات، مثلها يف ذل��ك مثل باقي 

دول مجل��س التعاون لدول الخليج العربية، إىل الواليات 

املتح��دة باعتبارها حليفاً اس��رتاتيجياً وطرفاً أساس��ياً يف 

معادلة تحقيق األمن واالستقرار يف املنطقة.

قاع��دة قوية من املصالح املش��رتكة: ترتك��ز الروابط 

الوثيق��ة بني دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة والواليات 

املتحدة األمريكية عىل أس��اس املصالح والقيم املشرتكة، 

حيث يعمل الطرفان عىل تعزيز األمن اإلقليمي وتحقيق 

االزدهار االقتصادي ومجابهة التحديات امللحة يف مختلف 

أرجاء العامل. وهناك العديد من املصالح املشرتكة يف هذا 

الش��أن، كالتعاون األمني والعس��كري املش��رتك يف ست 

من العمليات العس��كرية للتحالف ب��دءا بحرب الخليج 

األوىل 1991، ومرورا بكوس��وفو نهاية تس��عينيات القرن 

املايض وأفغانس��تان 2003 وحتى العمليات الحالية ضد 

تنظي��م "داعش" عام 2014، إضافة للرشاكات االقتصادية 

القوية مث��ل العالقة التجارية الوثيق��ة يف مجال الطريان 

والتي توفر مئات اآلالف من الوظائف يف مختلف أرجاء 

الوالي��ات املتحدة إضافة إىل ذل��ك العالقات الديناميكية 

التي تش��جع التواصل بني املجتمع��ني اإلمارايت واألمرييك 

مثل جامعة نيويورك أبوظبي.  

مجاالت الرشاكة االس��رتاتيجية بني اإلمارات 
والواليات املتحدة 

تتس��م العالقات اإلماراتية- األمريكية بالتنوع والشمول، 

وال تقت��رص عىل جانب دون اآلخر، وإمن��ا تتضمن أبعاداً 

57 |  يونيو 2015 |  العدد 521  |



سياس��ية واقتصادية وأمنية وعس��كرية، وميكن توضيح 

ذلك عىل النحو التايل:

1- التق��ارب الس��يايس ب��ني الدولتني: حي��ث تتبنى 

الدولتان مواقف مشرتكة إزاء العديد من قضايا املنطقة، 

كاألزمة يف س��وريا والحرب ض��د تنظيم"داعش"، واألزمة 

يف اليم��ن، وه��ذا ما أكده البيان املش��رتك يف ختام زيارة 

صاحب الس��مو الش��يخ محمد ب��ن زاي��د آل نهيان إىل 

الواليات املتحدة يف شهر أبريل املايض، والذي شهد توافقاً 

إزاء ه��ذه القضايا. كام أن التواف��ق الخليجي- األمرييك 

يف قم��ة كام��ب ديفي��د يف الرابع عرش م��ن مايو 2015 

أم��ر ال ميكن فصله عن ه��ذه الزي��ارة الناجحة، والذي 

استطاع صاحب الس��مو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

خالله��ا يف يف توضيح كافة أبعاد املوق��ف الخليجي إزاء 

قضايا املنطقة، وخاصة امللف النووي، للواليات املتحدة، 

وأهمي��ة أن تبقى منطقة الخليج مبن��أى عن أية أخطار 

أو تحدي��ات تهدد أمنها واس��تقرارها. ولعل تأكيد القمة 

الخليجي��ة- األمريكية ع��ىل أهمية التثب��ت والتأكد من 

برنامج إيران النووي، يتوافق مع املوقف الذي أكد عليه 

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خالل هذه الزيارة، 

وال��ذي أعرب فيه عن أمله أن تت��وج املفاوضات الحالية 

بني طهران ومجموع��ة)1+5( باتفاق نهايئ ملزم للجانب 

اإلي��راين يأخ��ذ يف االعتبار بواع��ث القلق االس��رتاتيجي 

املرشوعة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

ويضع أسساً وركائز راس��خة لألمن واالستقرار يف منطقة 

الرشق األوسط ويجنبها املزيد من أسباب التوتر وعوامل 

الرصاع. وأكد صاحب الس��مو الش�����يخ محمد بن زايد 

آل نهيان أن موقف دولة اإلمارات حيال مسألة االنتشار 

النووي واضح وثابت وينطلق من رضورة تصدي املجتمع 

الدويل ومؤسساته ومنظامته املعنية لخطر انتشار التسلح 

الن��ووي وعدم التهاون يف مواجهة هذا الخطر الذي ميثل 

أحد أبرز مهددات األمن واالستقرار اإلقليمي والدويل.

2- التع��اون يف املج��ال األمن��ي : حي��ث تتبنى دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة والواليات املتح��دة مواقف 

مش��رتكة ضد التطرف واإلره��اب، فاإلم��ارات عضو  يف 

التحال��ف الدويل ضد تنظيم داعش التي تقوده الواليات 

املتحدة منذ العام 2014 . وهذا الجانب كان أحد القضايا 

الرئيس��ية يف مباحثات صاحب الس��مو الشيخ محمد بن 

زاي��د آل نهيان م��ع الرئيس باراك أوباما يف ش��هر أبريل 

2015، حي��ث تن��اول الجانب��ان الرب��ات الجوية التي 

يقوم به��ا التحالف الدويل ضد تنظيم "داعش"، ورضورة 

ي  مواصلة املجتمع الدويل ودول التحالف التزامها التصدِّ

الفاع��ل للتنظيامت اإلرهابي��ة والحيلولة دون انتش��ار 

خطرها حفاظاً عىل األمن واالس��تقرار العامليني. كام أكد 

الجانبان عىل أهمية تحقيق األمن واالس��تقرار والس��الم، 

وتكريس مبادئ التس��امح والتعايش املشرتك يف املنطقة 

والعامل أجمع، ونبذ التطرف والتعصب والعنف واإلرهاب 

لتحقيق التنمية التي تصب يف مصلحة الشعوب وتعميق 

التعاون الدويل.

وش��اركت دولة اإلمارات بإيجابية يف التحالف الدويل 

ملكافح��ة اإلره��اب ع��ام 2014 من خ��الل عضويتها يف 

املنت��دى العاملي ملكافحة اإلرهاب ويف قمة مجلس األمن 

ال��دويل يف األم��م املتحدة التي ترأس��ها الرئيس األمرييك 

باراك أوباما لبحث مس��ألة املقاتلني اإلرهابيني األجانب 

يف صفوف املنظامت اإلرهابية واالجتامع اإلقليمي بجدة 

الذي خ��رج برؤية موح��دة ملحاربة اإلرهاب عس��كرياً 

وأمني��ا واقتصادي��ا وفكريا واملؤمتر الدويل حول الس��الم 

واألم��ن يف الع��راق الذي عقد يف باري��س. وأكد صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان لدى استقباله 

يف 29 من ش��هر أكتوب��ر 2014 يف أبوظبي الجرنال جون 

ألن املبعوث الرئايس الخاص للتحالف الدويل ضد تنظيم 

"داع��ش" موق��ف دولة اإلم��ارات الواض��ح يف مواجهة 

التنظيامت واألع��امل اإلرهابية بأش��كالها وأنواعها كافة 

 تتبنى دولة اإلمارات 
العربية املتحدة 

والواليات املتحدة 
مواقف مشرتكة ضد 

التطرف واإلرهاب
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وتقديم الدعم الالزم للتصدي لها ومجابهتها فكريا وأمنيا 

يف إطار التعاون والتنسيق مع املجتمع الدويل ومبا يحقق 

السلم واألمن واالستقرار اإلقليمي والدويل.

يف هذا الشأن أيضاً ، فإن الواليات املتحدة تثمن دوماً 

املواقف اإلماراتية الداعمة لألمن واالس��تقرار يف املنطقة 

والع��امل، فقد أثبتت اإلمارات أنها قوة إقليمية ذات وزن 

عاملي، عىل املستويني السيايس واالقتصادي، خاصة عندما 

ترتب��ط ارتباطاً وثيقاً برس��الة ديناميكية تحش��د وتوجه 

وتجع��ل من الفع��ل تطلعاً إىل املس��تقبل،  وهذا مل يأِت 

م��ن ف��راغ؛ بل من خالل ال��دور الذي قام��ت- وال تزال 

تقوم ب��ه- يف التعاطي مع ملفات األمن الدويل، والقضية 

الفلس��طينية، واالس��تقرار يف الخليج الع��ريب، إضافة إىل 

دورها املح��وري يف محاربة اإلرهاب ال��ذي بات يتمدد 

وينف��ث رشوره ليس عىل الدول العربي��ة وحدها، وإمنا 

عىل العامل أجمع .

3- التعاون العس��كري: يعتر أحد املؤرشات القوية يف 

العالق��ات بني الدولتني، وأصبحت ه��ذه العالقة مركزية 

يف السياس��ة الخارجي��ة اإلماراتي��ة بع��د ح��رب الخليج 

الثانية وتحرير الكويت 1991، ووقعت الدولتان اتفاقية 

للتعاون العسكري عام 1994، تسمح ببقاء 1,800 جندي 

أمرييك، غالباً من القوات الجوية، عىل األرايض اإلماراتية، 

وبرس��ّو سفن حربية أمريكية يف جبل عيل.  وهذا بالطبع 

باإلضاف��ة إىل التع��اون يف مج��ال التدري��ب واملناورات 

العس��كرية. حيث تحرص الدولتان عىل إجراء التمرينات 

العس��كرية املش��رتكة، وذلك يف إطار التعاون والتنسيق 

وتب��ادل الخ��رات واملعلوم��ات العس��كرية والتخطيط 

املش��رتك بني الجانبني ، مبا  يواك��ب اإلمارات لتكنولوجيا 

الع��رص يف مواجهة املس��تجدات واملتغريات العس��كرية 

الحديثة.

ك��ام متتلك دول��ة اإلمارات س��جالً إقليمياً اس��تثنائياً 

كمس��اهم قوي يف املهامت العس��كرية لحفظ الس��الم، 

باملش��اركة مع الوالي��ات املتحدة يف هذا الش��أن، كقرار 

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

آل نهيان بالتدخل لحامية املس��لمني يف ألبانيا وكوسوفو 

يف عام 1999، حيث تم نرش قوات مشاة تتكون من نحو 

ألف فرد، فضالً عن نحو 250 فرداً مع طائرات هيلكوبرت 

أبات��ي AH-64A وقوات خاصة، والتدخل العس��كري 

اإلنساين اإلمارايت يف أفغانستان يف إطار عملية رياح الخري، 

حيث أرس��لت اإلمارات قوات ألفغانستان يف عام 2006 

لتوف��ري الحامية للمع��دات وأعامل البناء يف مستش��فى 

كاب��ول قرب قنده��ار، بينام قام��ت الق��وات اإلماراتية 

بعملي��ات توزي��ع مس��اعدات إغاثي��ة إنس��انية وإزالة 

املتفج��رات حول العاصم��ة كابول، كام قام��ت القوات 

اإلماراتي��ة بحامية مستش��فى أرشفت ع��ىل بنائه تقدم 

في��ه طبيبات إماراتيات خدمات طبية للنس��اء واألطفال 

األفغان، باإلضافة إىل متوي��ل محطة إذاعية تبث األخبار 

واملوسيقي بلغة الباشتون.

4- العالقات االقتصادي��ة والتجارية املتنامية: ترتبط 

59 |  يونيو 2015 |  العدد 521  |



دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة والوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة بعالق��ات تجارية واس��تثامرية قوية ، وتعتر 

الرشاكة االقتصادية بني البلدي��ن من أكرث الرشاكات منوا 

ليس عىل مس��توى الخليج وحده بل أيضا عىل مس��توى 

العامل اذ يشري الفائض التجاري بني البلدين عر السنوات 

العرش االخرية اىل التنافس��ية القوية للواليات املتحدة يف 

العدي��د من القطاعات .وحس��ب تقرير ملجلس األعامل 

األمرييك االمارايت فإن الصادرات االمريكية واالستثامرات 

املبارشة يف االمارات ارتفعت يف الس��نوات االخرية بصورة 

واضحة فيام توضح املؤرشات أن هذا النمو سيس��تمر يف 

املس��تقبل مام يعكس التنوع االقتصادي لدولة االمارات 

ودوره��ا الرائ��د يف الع��امل الع��ريب . وتوق��ع التقرير أن 

تش��هد الس��نوات القليلة املقبلة املزيد م��ن التطور يف 

العالق��ة االقتصادية بني دولة االمارات والواليات املتحدة 

األمريكي��ة بالنظ��ر اىل ال��دور املتنامي لالم��ارات كقوة 

اقتصادية إقليمية جاذبة واالرتفاع املس��تمر للنفط األمر 

ال��ذي يزيد من مع��دالت التنمية باإلم��ارات فضال عن 

االس��تقرار السيايس الذي تشهده دولة االمارات باالضافة 

اىل السياسات االقتصادية الحكيمة.

وحس��ب اإلحصائيات الرس��مية، فإن حج��م التجارة 

الثنائية بني دولة اإلم��ارات والواليات املتحدة األمريكية 

بل��غ 91.3 ملي��ار دره��م يف العام 2014 وال ت��زال دولة 

اإلمارات الوجهة التصديرية الرئيسية للواليات املتحدة يف 

منطقة الرشق األوس��ط وشامل أفريقيا واملنطقة بأكملها 

للس��نة السادس��ة عىل التوايل. وش��هد حجم الصادرات 

اإلماراتي��ة ألمري��كا منوا ق��دره 22.3 يف املائ��ة يف 2014 
مقارنة بع��ام 2013 . وتعتر دول��ة اإلمارات أكر رشيك 

تج��اري للوالي��ات املتحدة يف الرشق األوس��ط ، فحجم 

التب��ادل التجاري غ��ري النفطي بني الدولت��ني وصل إىل 

أك��رث من 27 ملي��ار دوالر أمرييك، وتع��د اإلمارات  من 

أكر الدول املس��توردة من الوالي��ات املتحدة األمريكية 

يف منطقة الرشق األوس��ط، كام يصل حجم االستثامرات 

اإلماراتي��ة يف الوالي��ات املتحدة إىل أكرث م��ن 21 مليار 

دوالر موزعة بني االس��تثامر يف أس��واق امل��ال األمريكية 

واالس��تثامرات املب��ارشة يف االقتص��اد األمري��يك.  فضاًل 

ع��ن احتضان اإلمارات ألكرث م��ن 1000 رشكة أمريكية، 

يعم��ل فيه��ا 60 ألف أمري��يك. وتصدر دول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة إىل الواليات املتحدة الحيل واملجوهرات 

وأجزاؤه��ا من معادن مثينة، األل��واح والصفائح واألفالم 

واألرشط��ة وقط��ع اللدائ��ن غ��ري خلوية، والنس��ج من 

خيوط الش��عريات الرتكيبية. بينام تستورد اإلمارات منها 

العنفات النفاثة والعنف��ات الدافعة، الذهب مبا يف ذلك 

الذهب املطيل بالبالتني، السيارات السياحية وغريها من 

السيارات املصممة بصورة رئيسية لنقل األشخاص.

وهناك العديد من االس��تثامرات اإلماراتية يف السوق 

األمري��يك ال��ذي يعتر بواب��ة نحو أس��واق واعدة ميكن 

الرتوي��ج له��ا ، هذا باإلضاف��ة إىل مس��توى التقدم الذي 

شهدته البيئة االستثامرية الجاذبة يف االمارات وما تتمتع 

به م��ن خصائص وميزات ومقوم��ات يف مقدمتها وجود 

بنية تحتية حديثة ومتطورة من طرق ومطارات ومواىنء 

ووجود عرشات املناطق الحرة بأفضل املرافق والخدمات 

وأس��هل االج��راءات املي��رسة وتوفر منظوم��ة ترشيعية 

عرصية تحمي االس��تثامرات واملس��تثمرين االجانب وما 

تتمت��ع به اإلمارات م��ن أمن وأمان فريدي��ن إضافة اىل 

توفر فرص اس��تثامرية مجزي��ة يف قطاعات كثرية . ومتثل 

املش��اريع املقامة حالياً يف دولة اإلمارات فرصة س��انحة 

لل��رشكات األمريكي��ة العامل��ة يف قطاع البني��ة التحتية 

وبصورة خاصة يف مجاالت مثل إدارة وهندس��ة املشاريع 

" مبا يف ذلك اإلنش��اءات والهندس��ة املعامرية والتصميم 

" والطاق��ة املتج��ددة " الطاقة الشمس��ية وطاقة الرياح 

وتحوي��ل النفاي��ات إىل طاقة " والش��بكة الذكية وكفاءة 

الطاقة والتقنيات البيئية.

5- التعاون يف مجال الطاقة النووية السلمية: وقعت 

دول��ة اإلم��ارات العربية املتح��دة و الوالي��ات املتحدة 

األمريكي��ة اتفاقي��ة للتع��اون يف مجال الطاق��ة النووية 

لألغراض املدنية والس��لمية، الذي يحمل رقم 123، نسبة 

للفقرة رق��م 123 من القانون األمري��يك للطاقة الذرية، 

وذلك يف أبريل من العام 2008، كام وقعا عىل الروتوكول 

ترتبط دولة اإلمارات 
العربية املتحدة 

والواليات املتحدة 
األمريكية بعالقات 

جتارية واستثمارية 
قوية
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اإلمارات للطاق��ة النووية أعىل معايري األمان والس��المة 

والش��فافية يف عملياتها، مبا يجعل دولة اإلمارات منوذجاً 

يحتذى به عاملياً يف مج��ال تطوير الطاقة النووية. وتركز 

سياسة املؤسسة عىل ستة مبادئ رئيسة وهي: الشفافية 

التش��غيلية التامة وتنفي��ذ أعىل معايري حظر االنتش��ار 

النووي وأعىل معايري الس��المة واألمن والتنس��يق املبارش 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتقيد مبعايريها وبناء 

ال��رشاكات مع حكومات الدول املس��ؤولة واملؤسس��ات 

ذات الخ��رة املناس��بة وضامن اس��تدامة الطاقة النووية 

عىل املدى البعيد. ومن الركائز األساس��ية لهذه السياسة 

العزم عىل تطوير برنامج نووي يستند إىل السالمة وحظر 

االنتشار النووي، فضالً عن االمتناع عن التخصيب املحيل 

واعادة معالجة الوقود النووي.

6- التع��اون يف املج��ال الفض��ايئ: اتفق��ت الواليات 

املتحدة ودولة اإلمارات العربية املتحدة يف ش��هر مارس 

2015 ع��ىل العمل نحو زي��ادة التع��اون الفضايئ املدين 

ويف مجال األم��ن الوطني. حيث ت��م االتفاق عىل وضع 

منهج اسرتاتيجي يركز عىل بناء الثقة والتفاهم املتبادلني 

لالنظمة الفضائية تعتمد عليه الدولتان من أجل تحقيق 

االزدهار االقتصادي والبيئي واألمني واالجتامعي. وحسب 

"جيف راتيك" املتحدث باس��م الخارجي��ة األمريكية فإن 

مج��االت التعاون ب��ني الجانبني تتضمن سياس��ة الفضاء 

والتط��ورات التنظيمية واألمن الفضايئ والتعاون يف علوم 

الفضاء ومتابعة الطقس واس��تخدام التطبيقات املعتمدة 

عىل األقامر الصناعية.

وال ش��ك يف أن التع��اون اإلمارايت األمري��يك يف مجال 

الفضاء ينط��وي عىل أهمية كب��رية، خاصة يف ظل توجه 

دول��ة اإلم��ارات إىل دخول مج��ال الفضاء، وس��عيها إىل 

إرسال أول مس��بار عريب وإسالمي لكوكب املريخ بقيادة 

اإلضايف للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويس��تهدف هذا 

االتفاق باألس��اس العمل عىل تطوير طاقة نووية مدنية 

س��لمية، من قبل بل��دان تحتاج إىل الطاق��ة النووية من 

أج��ل تنميتها االقتصادية. ويوف��ر االتفاق اإلطار القانوين 

املطل��وب للت��داول التج��اري يف م��واد الطاق��ة النووية 

الس��لمية بني البلدين، كام يتيح الفرص��ة أمام الرشكات 

األمريكية للمش��اركة الفاعلة يف برنام��ج الطاقة النووية 

بدولة اإلمارات.

وال ش��ك يف أن التعاون يف مج��ال الطاقة النووية مع 

الواليات املتحدة يخدم برنامج اإلمارات النووي السلمي 

، وتوجهاته��ا الهادفة إىل توف��ري طاقة نووية آمنة وفعالة 

وموثوق��ة وصديقة بيئياً ومجدي��ة اقتصادياً لدعم النمو 

االجتامع��ي واالقتص��ادي. كام أن املعاي��ري التي وضعتها 

اإلم��ارات لرنامجه��ا النووي الس��لمي تجع��ل الواليات 

املتح��دة، وغريها من الدول التي متتل��ك خرات يف هذا 

املج��ال، تق��دم مس��اعداتها لها، حيث تعتمد مؤسس��ة 
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فريق عم��ل إمارايت يف رحل��ة استكش��افية علمية تصل 

للكوكب األحمر خالل السبع س��نوات القادمة وتحديداً 

يف الع��ام 2021. وله��ذا تح��رص اإلم��ارات ع��ىل تعزيز 

تعاونها مع ال��دول الرائدة يف هذا املجال، وعىل رأس��ها 

الواليات املتحدة األمريكية الت��ي متتلك خرات متقدمة 

يف هذا الش��أن، وميكن من خاللها مساعدة اإلمارات عىل 

دخول قطاع صناعات الفضاء واالس��تفادة من تكنولوجيا 

الفض��اء مبا يعزز التنمية والعمل عىل بناء كوادر إماراتية 

متخصصة يف هذا املجال.   

وميثل دخ��ول دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة مجال 

استكشاف الفضاء نقلة نوعية عىل طريق اقتصاد املعرفة 

ال��ذي ميثل أهم مراح��ل التطور العلم��ي والتكنولوجي 

واملعرف��ة، وهي املرحلة التي تقوم باألس��اس عىل البنية 

التحتية املبني��ة عىل تكنولوجيا املعلوم��ات واالتصاالت 

والتقنية الحديثة، ولكن هذه املرة يف مجال استكش��اف 

الفض��اء، والذي بات ينط��وي عىل أهمية كب��رية للدول 

واملجتمع��ات كاف��ة، بع��د أن خرج من مرحل��ة البحث 

العلم��ي البحت إىل مرحل��ة التطبيق الفعيل، ومن رسية 

املعامل إىل عالنية التصني��ع والتطبيقات التجارية، ومن 

كون��ه مج��االً ينتمي بأغلبيت��ه إىل املجاالت العس��كرية 

واالس��رتاتيجية إىل مج��ال تحتل من��ه التطبيقات املدنية 

السلمية التي تتصل برفاهية اإلنسان النصيب األكر.

وتعت��ر الواليات املتحدة من ال��دول الرائدة يف مجال 

الفض��اء، ب��ل أنها صاحبة أك��رث خرات يف ه��ذا املجال، 

فرنام��ج الفض��اء األمرييك انطلق مبهم��ة أبولو الناجحة 

يف الوص��ول إىل القم��ر خالل س��تينيات الق��رن املايض، 

وكان اإلط��ار الناظم له املنافس��ة املحتدم��ة مع االتحاد 

السوفييتي إلثبات القدرة العلمية أوالً، ثم السيطرة عىل 

الفضاء ثانياً. ويف س��تينيات القرن املايض، سارع الرئيس 

جون كينيدي إىل تأسيس برنامج الفضاء األمرييك، معلناً 

يف خطاب ش��هري أم��ام الكونجرس بأن أمريكا سرتس��ل 

بعث��ة إىل الفضاء يقودها إنس��ان يف الس��نوات األخرية 

للس��تينيات، وهو ما قوبل بحامس شديد يف الكونجرس 

بالنظر إىل س��باق التنافس األيديولوجي الس��ائد وقتئذ، 

لتُخصص ل��ه أموال طائلة س��اهمت يف إنجاح املرشوع 

األمري��يك ووضع الواليات املتح��دة عىل خريطة الفضاء 

العاملية. وال شك أن التعاون الفضايئ مع الواليات املتحدة 

يخ��دم أهداف اإلمارات يف هذا الش��أن، خاصة أنها تويل 

أهمي��ة متزايدة لدخ��ول عرص الفض��اء، فأحد األهداف 

الرئيس��ية لرنام��ج اإلمارات الفضايئ ه��و دعم االقتصاد 

املس��تدام املبني عىل املعرفة، واإلسهام يف تنوع االقتصاد 

الوطني، ونرش الوع��ي بأهمية القطاع الفضايئ. وقد أكد 

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

الدول��ة، حفظه الل��ه، أن هدف دولة اإلمارات س��يكون 

دخول قطاع صناعات الفضاء، واالستفادة من تكنولوجيا 

الفض��اء مبا يعزز التنمية والعمل عىل بناء كوادر إماراتية 

متخصص��ة يف ه��ذا املجال، وش��دد س��موه: إن "هدفنا 

أن تك��ون اإلمارات ضمن الدول الك��رى يف مجال علوم 

الفضاء قبل 2021".

خامتة
متث��ل الواليات املتح��دة األمريكي��ة ضلعاً مه��امً يف أي 

ترتيبات لالم��ن االقليمي مبنطقة الخليج العريب، ويف ظل 

ماتشهده املنطقة من تطورات ومتغريات ومامتوج به من 

تحديات وتهديدات يصبح فتح قنوات الحوار معها بصفة 

مس��تمرة مسألة بالغة الحيوية بالنسبة للرشكاء والحلفاء 

الخليجيني، ويف مقدمتهم دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

ومن هذا املنطل��ق ميكن فهم أهمية ملف العالقات بني 

البلدين، خصوصا يف ظ��ل الحرص املتبادل عىل أن يكون 

األمن واالس��تقرار االقليم��ي هدفاً مش��رتكاً لهام يضمن 

مصالح ومكتس��بات ش��عوب دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية•

ميثل دخول دولة 
اإلمارات جمال 

استكشاف الفضاء 
نقلة نوعية على 

طريق اقتصاد 
املعرفة الذي ميثل 
أهم مراحل التطور 

العلمي والتكنولوجي 
واملعرفة
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الراكبون باجملان

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com

هناك من الدول من بالفعل يس��ري عىل نهج الركوب باملجان، مبعنى أنها تس��تفيد من كل نتائج العمل املشرتك التي 

تق��وم ب��ه الدول يف إقليم معني من دون أن تقدم جهداً واضحاً ومميزاً يف ذلك العمل. فهي تحصل عىل فوائد العمل 

املشرتك من جهة وتبتعد عن السلبيات التي ميكن أن تأتيها من جراء إتباع جهد واضح يف مثل ذلك العمل املشرتك. 

فاآلخ��رون يبذلون الجهد والتضحيات لنجاح العمل املش��رتك، أما هي فال تبذل يشء من ذلك ولكنها تس��تفيد من 

فوائد مثل ذلك العمل. مثل هذه الدول تكون راكبة باملجان أي مستفيدة من دون أن تدفع مثن لتلك االستفادة. 

الراكبون باملجان عادًة ما يُس��ببون ُضعفاً للعمل اإلقليمي املش��رتك، فعدم مش��اركتهم تُش��ري إىل ضعف العمل 

املش��رتك، ويصب��ح بذلك عرضة لالخرتاق من الدول��ة الخصم. فالراكب باملجان يقف يف الوس��ط بني الطرفني، وهذا 

الوقوف ال ميكن أن يصب يف صالح الدول ذات العمل اإلقليمي املشرتك ألنه يجعل مثل هذا العمل عرضة لالخرتاق 

حيث يربز نقاط ضعفه. ولكن الدولة الراكبة باملجان تعترب أن مثل هذا املوقف هو موقف إيجايب ألنه يفتح املجال 

للتحرك نحو احتواء الخصم. وقد يكون ذلك صحيحاً ولكنه يف ذات األمر يُعطي الخصم انطباعاً بأن تشدده قد يؤدي 

إىل أن يتح��رك الطرف اآلخ��ر لصالح الجلوس معه بهدف احتواءه لطاملا أن هن��اك جهة من داخل منظومة الطرف 

اآلخر ممكن أن تدفع يف هذا االتجاه.

ولع��ل وجود راكبون باملج��ان يف أي منظومة إقليمية في��ه إرضاٌر بقوة هذه املنظوم��ة يف التعامل مع األخطار. 

فالراك��ب باملج��ان ال ميكن أن يكون مص��در ثقة من اآلخرين، وبالتايل فإن وجوده يف العمل اإلقليمي املش��رتك فيه 

خط��ر عىل قدرة هذا العمل عىل العطاء بش��كل إيجايب وكامل. األمر الذي يس��هل من ح��دوث اخرتاقات يف العمل 

اإلقليمي املشرتك.

ولعل املعضلة تكمن عندما يكون الراكب باملجان دولة محورية يف النظام اإلقليمي القائم، حيث أن ركوب الدول 

الصغرى باملجان ميكن تجاوز خطورته ولكن من الصعب فعل ذلك مع الدول الكربى عندما تصبح هي راكبة باملجان. 

فالدول الصغرى ميكن تحجيم دورها من قبل دول اإلقليم األخرى ولكن الدول الكربى يصعب فعل ذلك معها، مام 

يعني أن ركوبها باملجان ميثل خطراً يف معظم الحاالت.  

الراكب��ون باملجان عادة ما يُغلبون مصلحتهم الوطنية التي يرونها مناس��بة لهم عىل حس��اب املصلحة املش��رتكة 

لدول اإلقليم. ويف ذلك عرقلة واضحة إلمكانية تحقيق ما يس��مى يف العالقات الدولية اإلقليمية حالة جامعة األمن 

Security Community. إن الوصول لحالة جامعة األمن مرحلة رضورية لنجاح أي عمل إقليمي مشرتك. فوصول 

دول إقليم معني إىل حالة جامعة األمن يعني أن الثقة بني دول اإلقليم قد وصلت إىل مراحل متقدمة جداً من شأنها 

أن تعزز العمل اإلقليمي املش��رتك يف مواجهة التحديات واألخطار الخارجية. إال أن وجود راكبون باملجان ال يس��اعد 

ع��ىل الوص��ول إىل هذه الحالة الرضورية يف تقدم العمل اإلقليمي املش��رتك، وبالتايل يظل العمل اإلقليمي املش��رتك 

ضعيف وغري قادر عىل مواجهة التحديات واألخطار بنفسه.

ورمب��ا هذا ما يفرس لنا حال منظومة مجلس التعاون الخليجي التي مل تتمكن من الوصول إىل حالة جامعة األمن 

بسبب غياب الثقة بني دول األعضاء، األمر الذي أدى إىل بروز راكبون باملجان بني دول املجلس تجاه مختلف القضايا 

وكأن التحدي أو الخطر ال ميثل أهمية مشرتكة للجميع•

حتليل إسرتاتيجي
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لقد تع��رض االقتصاد العاملي لعدة انتكاس��ات جراء 

عدم اس��تقرار أس��عار الطاقة، ولج��وء بعض الدول 

للتحول من مصدر إىل آخر؛ لذلك أصبح من البديهي 

أن كل دول��ة ال تعتمد عىل مصدر وحيد من مصادر 

تولي��د الطاق��ة، إال إذا كان ه��ذا املصدر مس��تداماً 

ومتج��دداً واقتصادياً يف الوقت نفس��ه. وعىل عكس 

الكثري من دول املنطقة، كانت قيادتنا واعية لطبيعة 

ذل��ك التحدي، وقام��ت بعدة خط��وات إيجابية يف 

مجال إيج��اد بدائل تكاملية متنوعة لس��لة مصادر 

الطاقة يف الدولة. 

كانت الدولة يف الس��ابق تعتمد اعتامداً كلياً عىل 

مصادرها املحلية من الغ��از الطبيعي والنفط لتوليد 

الطاق��ة الكهربائية، وإلمداد قطاع الصناعة مبا يحتاج 

إليه من وقود، ولك��ن نظراً لزيادة الطلب عىل الغاز 

الطبيعي وملراح��ل تطوير حقول النف��ط يف الدولة، 

والت��ي أصبح��ت تحت��اج إىل كمي��ات متزايدة من 

الغاز الطبيعي، الذي يحق��ن يف مكامن إنتاج النفط 

للمحافظ��ة عىل الضغ��ط فيها ورفع نس��بة اإلنتاج، 

حمــــور الطاقــــــة يشكــــــــل أحـــــــــــد أهـــــــــــم احملــــاور االسرتاتيجيــــــــــــــــــــة لنمو أو تراجــــــع االستقـــــــرار التجــــــــاري

اإلمارات الوحيدة 
يف املنطقة 

التي متكنت من 
احلصول على 

الطاقة اخلالية من 
اإلنبعاثات الكربونية

عند النظر يف مسرية أي دولة 

ناجحة، ومدى استقرارها، التجاري 

والصناعي والتنموي، نجد أن محور 

الطاقة يشكل أحد أهم املحاور 

االسرتاتيجية لنمو أو تراجع ذلك 

االستقرار.

بقلم:
معايل سهيل حممد 
املزروعي
وزير الطاقة

أصبحنا أمام تحدٍّ يحتم علينا خيار االسترياد. 

ونس��تطيع القول بأن قط��اع الطاقة يف الدولة قد 

مر بأربع مراحل أدت إىل التنوع الذي نشهده حالياً، 

وهذه املراحل هي: 

املرحلة األوىل )خط دولفني للغاز(
قب��ل ع��ام 2000 تقريب��اً ب��دأت حكوم��ة أبوظبي 

باملفاوض��ات م��ع دولة قطر إلنش��اء خ��ط بحري، 

واس��ترياد الغاز القط��ري للمس��تهلكني يف اإلمارات 

وس��لطنة عامن، وبعد مراحل ت��م االتفاق، وقامت 

رشك��ة مبادلة )اململوكة بالكام��ل لحكومة أبوظبي( 

بتأس��يس رشك��ة دولف��ني للطاق��ة، كرشك��ة منفذة 

ومش��غلة إلنتاج ومعالجة الغ��از، ومن ثم ضخه إىل 

دولة اإلمارات وس��لطنة عامن عرب خط بحري بطول 

384 ك��م. وتبلغ كمي��ة الغاز املتعاق��د عليها 2000 

مليون قدم مكعب يومي��اً، حصة الدولة منها 1800 

مليون قدم مكعب، وحصة سلطنة عامن 200 مليون 

قدم مكعب، مع أن س��عة الخط قد تبلغ 3200 قدم 
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مكع��ب تقريباً. ومع منو الطل��ب أصبح غاز دولفني 

اليوم يش��كل 50 % تقريباً من الغاز املخصص لقطاع 

توليد الكهرباء بالدولة. 

املرحلة الثانية ) الغاز الطبيعي املسال(
م��ع انخفاض إنت��اج الغاز من حق��ل مرغم يف إمارة 

ديب ب��دأت اإلمارة باس��ترياد الغاز الطبيعي املس��ال 

عن طريق س��فينة إعادة تبخري الغاز املس��ال للحالة 

الغازي��ة، وهذا الن��وع من الغاز يعترب األغىل س��عراً 

مقارن��ة مبصادر الغ��از األخرى املتواف��رة يف الدولة، 

وتبل��غ الق��وة االس��تيعابية للس��فينة 3 ماليني طن 

سنوياً )400 مليون قدم مكعب يومياً(. ونظراً لتزايد 

الطلب، س��وف تق��وم ديب برفع القدرة االس��تيعابية 

للميناء قريباً.

املرحلة الثالثة )الطاقة النووية(
بس��ب تزايد الطلب عىل الكهرباء يف الدولة بواقع 

%6 س��نوياً مل يعد من املجدي االعتامد فقط عىل 

الغاز الطبيع��ي لتوليد الكهرب��اء، ونظراً للجدوى 

االقتصادية للطاقة النووية مقارنة بالغاز الطبيعي 

املس��ال، خصوصاً بعد االرتفاع يف األس��عار لألعوام 

السابقة قامت الدولة بالتقدم للمؤسسات الدولية 

املختصة إلنش��اء برنامج لتوليد الطاقة الكهربائية 

ع��ن طريق الطاقة النووي��ة. وألن املجتمع الدويل 

يثق بالدولة وملس��توى الش��فافية، وااللتزام بأعىل 

معاي��ري الس��المة حص��ل الربنام��ج ع��ىل جميع 

املوافق��ات، ومت��ت املناقص��ة إلنش��اء 4 محطات 

بطاق��ة كلية تبلغ 5600 ميجاوات-س��اعة س��وف 

توف��ر 25% م��ن اس��تهالك الكهرب��اء بحلول عام 

2020. ويتوقع أن يت��م االنتهاء من املحطة األوىل 

عام 2017. وبه��ذه الخطوة الرائدة أصبحت دولة 

اإلمارات الدولة الوحي��دة يف املنطقة التي تتمكن 

من الحصول عىل هذا النوع من الطاقة، التي تعترب 

خالية من االنبعاثات الكربونية، وتكون قد خطت 

خطوة جدية حول تنويع مصادر الطاقة، مبا يحقق 

النمو واالستدامة.

املرحلة الرابعة )الطاقة املتجددة(
مل يعد يخف��ى عىل أحد توجه الكثري من دول العامل 

إىل االس��تثامر يف مجال الطاقة املتجددة، وتس��خري 

البحث العلمي لتطوير تقنيات استخدامها لتتكامل 

مع مص��ادر الطاقة التقليدية الت��ي لن تعود كافية 

يف املس��تقبل لتزويد العامل مبا يحتاج إليه من طاقة، 

باإلضاف��ة إىل آثار التلوث البيئي التي تفرزها، وتؤثر 

عىل االحتباس الحراري يف الكرة األرضية. 

لقد ارت��أت القيادة الحكيم��ة يف دولة اإلمارات، 

وع��ىل الرغم من كونها أحد أبرز املصدرين العامليني 

للبرتول، فرصة لخوض هذا الس��باق فأنش��أت رشكة 

متخصص��ة يف ش��ؤون الطاق��ة املتج��ددة )مصدر( 

وبدأت تنفذ وتستثمر يف مشاريع الطاقة املتجددة، 

وخصوصاً الطاقة الشمسية داخل وخارج الدولة. كام 

أن الدولة كذلك قررت املنافسة مع عدة دول عاملية 

الس��تضافة املؤسس��ة األممية املتخصصة يف شؤون 

الطاقة املتجددة )منظمة أيرينا(. ونظراً للجهود التي 

بذلتها الدولة، فقد حظي ملف االس��تضافة بالفوز، 

حمــــور الطاقــــــة يشكــــــــل أحـــــــــــد أهـــــــــــم احملــــاور االسرتاتيجيــــــــــــــــــــة لنمو أو تراجــــــع االستقـــــــرار التجــــــــاري
اإلمارات تويل البحث 

العلمي يف جمال 
الطاقة املتجددة 

أهمية كربى، وتساهم 
داخل وخارج الدولة 

يف مشاريع تنموية 
يف الكثري من الدول 

وتقدم إسهامات 
إيجابية لتنويع مصادر 

الطاقة يف الكثري من 
الدول النامية حول 

العامل
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وأصبحت أبوظبي عاصمة العامل يف الطاقة املتجددة، 

ومقراً ملنظمة أيرينا. ومل تتوقف جهود الدولة يف هذا 

املجال عند حد االس��تضافة، بل تم تش��ييد مشاريع 

عمالقة يف هذا املجال، تُّوجت مبرشوع )ش��مس-1(، 

والذي يع��د األكرب من نوعه يف العامل عند تدش��ينه 

يف عام 2013 بتقنية الطاقة الشمسية املركزة بطاقة 

100 ميجاوات-س��اعة وبقدرة عىل تخزين الكهرباء. 

ويف نهاي��ة ع��ام 2014 قام��ت رشكة كهرب��اء ومياه 

ديب برتسية عقد إنش��اء 200 ميجاوات-ساعة ضمن 

مرشوع الشيخ محمد بن راشد للطاقة املتجددة. 

وسوف تس��تخدم املحطة الجديدة تقنية األلواح 

الشمسية، ويعترب سعر التوليد املقدم يف ملف هذه 

املناقصة من قبل الرشكة الفائزة األقل عىل مس��توى 

العامل، بواقع 5.8 س��نت أمرييك للكيووات-س��اعة. 

وبهذا الس��عر مل تع��د الطاقة الشمس��ية يف حاجة 

إىل أي دعم حكومي، وبإمكانها املنافس��ة مع الغاز 

الطبيع��ي، وهذا يبرش مبزيد من هذه املش��اريع يف 

الدولة وخارجها.

مستقبل الطاقة املتجددة:
ال يوجد لدينا ش��ك يف رضورة االس��تمرار يف نهج 

التن��وع يف مصادر توليد الطاق��ة، ونعتقد أن املزيج 

ال��ذي تم اعتامده يف الدولة يعترب األفضل من ناحية 

التكلفة، وكذلك من ناحية اآلثار البيئية الناجمة عن 

اس��تخدامه. ويتوقع الخرباء زيادة نس��بة مساهمة 

الطاقة املتجددة يف خليط الطاقة املس��تخدمة، مع 

العلم أنه وحتى عام 2040 س��وف تس��تمر الطاقة 

ر نس��ب االستخدام، لكون الفحم  األحفورية يف تصدُّ

ه��و املص��در األول لتوليد الطاقة لل��دول الصناعية 

الك��ربى، ولكن نس��بة اس��تخدام الغ��از الطبيعي، 

والطاق��ة النووي��ة، والطاقة املتجددة س��وف تزيد 

تدريجياً. ومن واقع نس��ب النم��و فإنه من املتوقع 

أن يك��ون للطاقة املتجددة الحظ األكرب من نس��ب 

الزي��ادة، وذلك لكونه��ا مصادر مس��تدامة، وليس 

له��ا أثر س��لبي عىل البيئ��ة. لذلك فنح��ن يف دولة 

اإلم��ارات ن��ويل البح��ث العلمي يف مج��ال الطاقة 

املتج��ددة أهمي��ة كربى، ونس��اهم داخ��ل وخارج 

الدول��ة يف مش��اريع تنموي��ة يف الكثري م��ن الدول، 

ونقدم إس��هامات إيجابي��ة لتنويع مص��ادر الطاقة 

يف الكثري من ال��دول النامية حول الع��امل. إننا نعي 

متاماً أن دور الطاقة املتج��ددة هو دوٌر تكاميل مع 

الطاقة الهيدروكربونية، وليس بالرضورة أن نستغني 

ع��ن أحدهام ملصلحة اآلخر. وتس��عى وزارة الطاقة 

لتقدي��م اس��رتاتيجية طويلة األمد ملجل��س الوزراء 

تضم��ن وضع الترشيع��ات املناس��بة لتطوير قطاع 

الطاقة نحو االس��تدامة، وبناء اقتصاد قوي ال يعتمد 

فقط عىل دعم الحكومة ملص��ادر توليد الطاقة، بل 

يعتمد عىل التنافس��ية واالستهالك األمثل، بعيداً عن 

اإلرساف والهدر•
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من األحق بأمن اليمن؟
طالعنا مساعد وزير الخارجية اإليراين حسني أمري عبداللهيان بترصيح قال فيه أن أمن اليمن 

من أمن املنطقة وإيران ولن نسمح لآلخرين بالتالعب واملغامرة بأمن املنطقة". 
والحقيقة أن هذا الترصيح يأيت ضمن سلسلة من الترصيحات املتواترة من مسئويل النظام 
اإلي��راين. وهو م��ا دفع إىل اعتبار ذلك الترصي��ح من قبل العديد م��ن املحللني بوصفه أبرز 
ترصيح يؤكد عىل التدخل اإليراين يف الشؤون اليمنية وواقع الحال يقول أن هذا الترصيح ما 
هو إال جزء من تلك املنظومة من الترصيحات التي تس��عى إىل مامرس��ة مزيد من الضغوط 

عىل التحالف العريب والسعي إىل وقف العمليات عىل التمرد الحويث ومن يسري يف فلكه.
وس��نحاول هنا أن منحص هذا الترصيح ونرى م��دى واقعيته وحقيقته. ولنفرتض جدالً أن 
ما جاء به الس��يد مس��اعد وزي��ر الخارجية صحيح، وأن أمن اليمن ج��زء ال يتجزأ عن األمن 

القومي اإليراين.
لرنى واقع الحال.

بدايًة تتعدد مجاالت األمن وتتس��ع ش��عابه. فهناك األمن الغذايئ واألمن الصحي واألمن 
مبفهوم الحفاظ عىل استقرار الدولة أو اإلقليمي وأمن الدولة من االعتداءات الخارجية سواء 

املسلحة أو الفضاء اإللكرتوين وغريها الكثري. 
الحيادية تدفعنا إىل إس��قاط بعض ما تقدم وفق ما يتالءم مع الحالة اليمنية عىل موقف 

النظام اإليراين منها يف هذا البلد.
فام هي املهددات األمنية التي تواجه اليمن؟ ميكن ذكر التايل:

- التهديد اإلرهايب وتحول اليمن إىل بؤرة إرهابية.
- إرشاف اليمن عىل مضيق باب املندب الحيوي والتخوف من تهديد املمرات البحرية.

- عدم االس��تقرار الس��يايس وسعي فئة إىل االستحواذ عىل املش��هد السيايس بقوة السالح 
واالنق��الب عىل الرشعية وهو ما يدفع بدوره إىل مزيد من االحتقان الداخيل ينعكس س��لباً 

استقرار هذه الدولة وارتفاع منسوب التهديد.
كيف هو املوقف اإليراين مام تقدم؟ 

بالحديث عن التهديد اإلرهايب فإن تنظيم القاعدة قد وجد من اليمن بيئة جاذبة لالنطالق 
منه��ا إىل تنفي��ذ عملياته يف املنطقة فجاء تنظيم القاعدة يف ش��به الجزيرة العربية ليش��كل 

تهديد مبارش لليمن واململكة العربية السعودية التي عانت من ذلك التنظيم ومخططاته. 
أين املوقف اإليراين من ذلك؟ دون تحامل وبش��هادة قادة القاعدة أن النظام اإليراين قام 
بإي��واء عدد من قادت��ه بل وقام هذا النظام وفق تقرير وزارة الخارجية األمريكية بتس��هيل 

مرور عنارص القاعدة إىل بعض البؤر املشتعلة يف املنطقة.
إذن فكيف هو أمن اليمن من أمن إيران؟

ال ش��ك أن وجود حكومة رشعية قوية عنرص رئيس يف اس��تتباب الوضع واالس��تقرار. وقد 
ج��اءت ما تعرف بثورات الربيع العريب الذي يطلق عليه النظام اإليراين بالصحوة اإلس��المية 
لتحدث تغيري يف املشهد السيايس اليمني استمر بدوره يف تعقيد ذلك املشهد واحتقانه حتى 
جاءت املبادرة الخليجية لتعيد رسم ذلك املشهد مبا يضمن مشاركة سياسية لجميع األطياف 

السياسية واالجتامعية يف اليمن السعيد. 
أين كان النظام اإليراين من ذلك؟ وفق تقرير أخري لألمم املتحدة فإن النظام اإليراين استمر 
يف دعم الحوثيني باألس��لحة منذ عام 2009م وهو ما أشارت له بريطانيا والواليات املتحدة. 
الحوثيون يستمرون يف غيهم ساعني إىل السيطرة عىل اليمن قاطبة مع الرئيس املخلوع صالح 
والنظ��ام اإليراين من وراءه��م يبارك خطواتهم. كيف ال فهذا يعني س��يطرة إيران عىل رابع 

عاصمة عربية وأن الطريق بات سالك للوصول إىل القدس. 
فهل هذا األمن الذي يصبوا له النظام اإليراين يف اليمن؟

لنق��ارن هنا بني موقف دول الخليج والنظام اإليراين لرنى من أحق بأمن اليمن والحريص 
عليه•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي
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تنامـي الــدور اإلقليمـي والدولــي لدولــة اإلمـــــارات

وأفضت هذه السياس��ة املنفتح��ة إىل تعزيز املكانة 

الدولي��ة لدولة اإلمارات. ويتجس��د هذا يف اختيارها 

الس��تضافة الفّعاليات العاملية الك��ربى، مثل معرض 

الدف��اع ال��دويل )آيدك��س( ومع��رض ديب للطريان، 

ومعرض إكس��بو 2020، واختياره��ا مقراً للمنظامت 

الدولية )الوكال��ة الدولية للطاق��ة املتجددة/آيرينا( 

يف س��ابقٍة هي األوىل من نوعه��ا لدولة جنوبية. ويف 

الس��ياق ذاته، فإّن جواز الس��فر اإلمارايت أصبح من 

أقوى جوازات السفر يف العامل؛ حيث ميكن ملواطنيها 

الس��فر إىل 72  دول��ة من دون تأش��رية. ويف خطوٍة 

غري مسبوقة عربياً، وافق االتحاد األورويب عىل إعفاء 

دولة اإلمارات من تأش��رية الدخ��ول إىل دول منطقة 

»شنغن«، حيث سيكون بإمكان مواطنيها السفر إىل 

34 دول��ة أوروبي��ة، وحرية الس��فر والتنقل يف دول 

االتحاد.

ويالح��ظ أّن االنفتاح الذي تتُس��م به السياس��ة 

الخارجي��ة لدول��ة اإلمارات يح��دده، ويتواكب معه 

س��لوك خارجي متوازن إزاء الفاعل��ني والقضايا عىل 

املس��توى الدويل. وتعد س��مة التوازن تلك رس نجاح 

السياس��ة الخارجي��ة اإلماراتية، وأح��د أهم عنارص 

قوتها. 

فعىل املس��توى العريب، يُرك��ن إىل دولة اإلمارات، 

س��واء من خالل جاذبية منوذجه��ا االتحادي أو من 

خالل دورها يف مجلس التعاون الخليجي أو من خالل 

والتعايـش  الثقافـات  تفـاعـل  يف  منـوذجًا  اإلمـارات  خليفة:  بقـــــيادة 
السلمـي والتسامـح اإلنسـانـي

خالل السنوات األخرية، غدت السياسة الخارجية اإلماراتية تتسم 

بالديناميكية والفعالية عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، وأصبحت 

دولة اإلمارات رقامً صعباً يف املعادلة اإلقليمية، ومحوراً من محاور 

التحرك العاملي تجاه قضايا عدة، وعىل رأسها امللف النووي اإليراين 

ومكافحة اإلرهاب الدويل. فقد شهدت دولة اإلمارات العربية 

املتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة انفتاحاً واسعاً عىل العامل 

الخارجي، من أهم مؤرشاته توسع عالقاتها الدبلوماسية لتشمل 190 

دولة، وأكرث من 52 منظمة دولية يف القارات الست.

بقلم: 
املقدم ركن/  يوسف جمعه احلداد
رئيس حترير جملة درع الوطن
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التكتل اإلقليمي الذي تقوده مع مرص والس��عودية، 

يف زيادة قدرة األقطار العربية عىل احتواء التحديات 

والتهدي��دات الراهنة، والحفاظ عىل تكاملها الوطني 

واإلقليمي، والتمسك بهويتها العربية، والحؤول دون 

انقسام وتفكك النظام العريب. 

ففي الع��ام 2011، ش��اركت اإلم��ارات يف قوات 

»درع الجزيرة«؛ ملس��اعدة البحرين، بناًء عىل طلبها، 

يف تأمني املنشآت االسرتاتيجية ومواجهة االضطرابات 

الداخلي��ة العنيفة التي أثارته��ا بعض قوى املعارضة 

املدعوم��ة من الخارج. وال يزال الجن��ود اإلماراتيون 

يخدم��ون هناك. وق��د أثب��ت التدخل العس��كري 

الخليج��ي يف البحري��ن نجاعته، وج��اء متوافقاً مع 

ميث��اق األمم املتح��دة، وتطبيق��اً التفاقي��ة الدفاع 

املش��رتك ب��ني دول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 

العربية )ديس��مرب 2000(، وترجمًة للسبب األسايس 

إلنشاء »درع الجزيرة«.

ويف نفس العام، انضمت اإلمارات إىل قوة التدّخل 

الدويل يف ليبيا بقيادة حلف شاميل األطلنطي )الناتو( 

ملواجهة نظام معمر القذايف، وتطبيق منطقة الحظر 

الجوي ف��وق ليبيا، التي تم تأسيس��ها بقرار مجلس 

األم��ن رق��م 1973. وكان تأيي��د اإلم��ارات للق��رار، 

ومشاركتها يف الحملة الجوية ضد قوات القذايف عامالً 

مهامً يف تخفيف أي شٍك إقليمي بتدخل غريب جديد 

يف العامل العريب، وتأمني دع��م الجامعة العربية لهذا 

العم��ل. ومنذئٍذ، متثل ليبيا مح��وراً مهامً من محاور 

الدور اإلقليمي النِشط لدولة اإلمارات. ويتصل بذلك 

ال��دور الفّعال والحازم ال��ذي تنتهجه دولة اإلمارات 

تجاه األزمة الس��ورية. فمن ناحي��ة، تدين اإلمارات 

العنف الذي يرتكبه نظام بش��ار األس��د بحق شعبه. 

ومن ناحيٍة أخرى، تدعم املعارضة السورية املعتدلة 

للمساهمة يف إيجاد بديل لهذا النظام.

اإلمارات عضو فّعال 
يف التحالف الدويل 
حملاربة اإلرهاب 

والتطرف يف العامل

وكان��ت اإلمارات من أوىل الدول التي انضمت إىل 

االئتالف ال��دويل بقيادة الوالي��ات املتحدة ملواجهة 

متدد تنظيم »داعش« اإلرهايب يف العراق وس��وريا يف 

سبتمرب 2014، من خالل تقديم تقدم اإلمارات الدعم 

اللوجستي، واالنخراط يف الحملة الجوية ضد معاقل 

التنظيم اإلرهايب هناك. وقد حظي الدور الذي قامت 

به املقاتالت اإلماراتية يف اس��تهداف مواقع التنظيم 

بتقديٍر واس��ع من جانب الدول املشاركة يف االئتالف 

الدويل، فضالً عىل الخرباء العسكريني واالسرتاتيجيني.

والواقع أّن دولة اإلمارات عضو فّعال يف التحالف 

الدويل ملحارب��ة اإلرهاب والتطرف يف العامل، س��واء 

من خ��الل املنتدى العامل��ي ملكافح��ة اإلرهاب، أو 

مشاركتها اإليجابية يف العديد من الفّعاليات الدولية 

يف ه��ذا الخصوص، أبرزها قم��ة مجلس األمن التابع 

لألم��م املتحدة التي ترأس��ها الرئيس األمرييك، باراك 

أوباما )24 سبتمرب 2014(؛ واالجتامع اإلقليمي بجدة 

يف 11 س��بتمرب 2014. واتس��اقاً مع هذه السياس��ة 

الديناميكية والوقائية تج��اه اإلرهاب الدويل، أصدر 

مجلس الوزراء، يف نوفم��رب 2014، قامئًة بالجامعات 

والتنظيامت اإلرهابية ح��ول العامل. ويف خطابه أمام 

الدورة 69 للجمعية العامة لألمم املتحدة، دعا سمو 

الش��يخ عبدالله بن زايد، وزي��ر الخارجية، املجتمع 

ال��دويل إىل التع��اون للتص��دي لكاف��ة الجامع��ات 

اإلرهابية، واتخاذ تدابري شاملة ملحاربتها أينام كانت. 

وأكد س��موه مجدداً التزام دولة اإلمارات باملشاركة 

اإليجابي��ة عىل كاف��ة املس��تويات ملكافحة اإلرهاب 

والتطرف يف العامل.

كام ش��اركت اإلم��ارات يف املجه��ود الدبلومايس 

الخليج��ي لحلحلة األزمة اليمينة، والذي أس��فر عن 

املبادرة الخليجية يف أبري��ل 2011. ومن ثم، أعلنت 

رفضه��ا االنقالب الس��يايس والدس��توري الذي نفذه 

الحوثي��ون يف اليمن منذ س��بتمرب 2014، وانحيازها 

إىل جانب الرشعية الدس��تورية الت��ي ميثلها الرئيس 

عبدربه منصور ه��ادي وحكومته، ودعت إىل اتخاذ 

موقٍف ح��ازم وعاجل يرفض تغي��ري الواقع بالعنف 

والقوة. ومن هذا املنطلق، شاركت دولة اإلمارات يف 

عملية »عاصفة الحزم« )26 مارس-21 أبريل 2015(، 

ضم��ن ائت��الف خليجي-ع��ريب، يض��م دول مجلس 

التع��اون، والس��ودان واألردن واملغ��رب، وبناًء عىل 

طلب الرئي��س عبدربه منصور هادي؛ من أجل دعم 

الرشعي��ة يف اليمن، والحؤول دون س��يطرة الحوثيني 

عىل س��ائر البالد بعد تقدمهم نحو الجنوب، وفرملة 

التمدد اإليراين يف العامل العريب. وكان املحور اإلمارايت-

الس��عودي- املرصي وراء حش��د دعم الدول العربية 

املش��اركة يف قمة رشم الش��يخ لعملية الحزم. وتعترب 

دول��ة اإلمارات  هي  الدولة  الثاني��ة  يف هذه العملية 

من  حيث  قوة  املشاركة  والتأثري  السيايس  والعسكري. 

واس��تمرت هذه املش��اركة بنفس القوة بعد تدشني 

عملية »إعادة األم��ل«، واالنتقال إىل مرحلة جديدة 

بتوظي��ف ق��وات برية »خاص��ة« مح��دودة العدد 

ملساندة القوات املوالية للرئيس هادي يف الدفاع عن 

عدن، وخل��ق واقعٍ جديد عىل األرض تس��تفيد منه 

دول التحالف العريب يف مفاوضات التسوية السياسية 

لألزمة اليمنية. 

كام قدم��ت دولة اإلمارات دع��امً »غري محدود« 

إلقرار الفكرة املرصية الخاصة بتشكيل قوة عسكرية 

عربية مش��رتكة، يك��ون االنض��امم إليه��ا اختيارياً؛ 

»ملواجه��ة التحديات وصيانة األمن القومي العريب«. 

ورمب��ا كان موقف اإلمارات، وغريها من دول مجلس 

التعاون، وراء إقرار تش��كيل هذه القوة يف قمة رشم 

الشيخ )29-28 مارس 2015(. 

واتخ��ذت اإلمارات موقفاً حازم��اً يف دعمها لثورة 

يوني��و 2013 يف م��رص ض��د حكم جامع��ة اإلخوان 

املس��لمني، وقدم��ت اإلمارات، وال ت��زال تقدم ملرص 

دعامً سياس��ياً هائ��اًل )تب��ادل الزي��ارات عىل أعىل 

مس��توى بني القيادات السياسية يف البلدين( ودعامً 

اقتصادياً س��خياً )وصلت قيمته إىل نحو 18 مليارات 

دوالر(، ساهم مساهمًة كبرية يف الحؤول دون انهيار 

االقتص��اد امل��رصي. ويتصل بذل��ك ال��دور القيادي 
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ال��ذي تتابعه دولة اإلمارات، عىل الصعيدين الوطني 

واإلقليمي، يف التصدي لجامعات اإلس��ام الس��يايس 

يف املنطقة، ومواجهة تس��ييس الدين أو اس��تخدامه 

وسيلًة للعمل السيايس. 

وعىل املستوى الدويل، ترمي دولة اإلمارات بقيادة 

 Global خليفة إىل ش��غل مكان��ة املحور العامل��ي

Hub، الذي يص��ل بني مختلف ال��دول والثقافات 

واملؤسس��ات يف أنح��اء العامل املختلف��ة. وبالفعل، 

تحولت دولة اإلمارات إىل حلقة وصل رئيسية تربط 

اإلقلي��م بالعامل، فضًا عىل تقدميها منوذجاً يف تفاعل 

الثقافات والتعايش الس��لمي والتس��امح اإلنساين. 

كام عملت اإلمارات عىل مّد جسور إىل أوروبا، عن 

قدمت اإلمارات 
دعمًا »غري حمدود« 

إلقرار الفكرة 
اخلاصة بتشكيل 

قوة عسكرية عربية 
مشرتكة يكون 
االنضمام إليها 

اختياريًا

طريق تعيينها س��فرياً لدى االتحاد األورويب، وفتح 

أول مقر لبعثة عربية يف مقر منظمة حلف ش��امل 

األطليس )الناتو(. وتابعت القيادة الرشيدة تعميق 

رشاكتها االسرتاتيجية الرئيسية مع الواليات املتحدة، 

الت��ي متت��د إىل املج��االت االقتصادية والسياس��ية 

والدفاعي��ة؛ م��ا يجعل دول��ة اإلم��ارات “حليفاً” 

لواش��نطن خارج حل��ف الناتو، قريب��اً من عاقات 

األخ��رية مع اليابان أو كوري��ا الجنوبية، وهو رصيد 

كبري لدولة اإلمارات. 

وكانت مش��اركة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زاي��د ويل عهد أبوظبي نائ��ب القائد األعىل للقوات 

املس��لحة يف محادثات كامب ديفيد الشهر الجاري 

ماي��و 2015، ب��ني دول مجلس التع��اون الخليجي 

والوالي��ات املتح��دة، دلي��ٌل عىل االع��رتاف الدويل 

املتزايد بأهمية الدور اإلمارايت لوضع حلوٍل جامعية 

للمش��كات اإلقليمية، واالع��رتاف األمرييك بانتهاء 

سياس��اتها األحادي��ة يف املنطق��ة وتأس��يس رشاكة 

إقليمي��ة حقيقية م��ع دول املجل��س. وجاءت قمة 

كامب ديفي��د يف ظل منعطف حاس��م مير مبنطقة 

الرشق األوس��ط، مع تنامي قوة تنظي��م “داعش”، 

وتواص��ل عملي��ة “إع��ادة األمل” والرصاع املس��لح 

يف اليم��ن، ووج��ود دور إيراين ملم��وس يف العراق 

وسوريا ولبنان، مبا يُهدد األمن القومي العريب عامة، 

والخليجي بصفة خاصة•



71 |  يونيو 2015 |  العدد 521  |

بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

اإلمارات والتوازن العربي

لقد جاءت إش��ادة صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للق��وات املس��لحة، حفظه الله ورعاه، برجال القوات املس��لحة يف كلمته مبناس��بة الذكرى ال� 39 

لتوحيد القوات املس��لحة كوس��ام عىل صدر كل جندي مخلص لهذا الوطن.. وكانت كلمته بأننا يف 

اإلمارات دعاة سالم وعدل ندعم القانون والرشعية يف كل مكان تأكيداً لدور بالدنا البارز يف قضايا 

العامل.. وهذا ما أكده صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، يف كلمته بنفس املناس��بة عندما قال: »املش��اركة يف عاصفة 

الحزم تؤكد ثوابتنا السياسية يف نرصة الحق«.

وقد حملت كلمة نائب القائد األعىل للقوات املسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل 

نهيان ويل عهد أبوظبي مبناس��بة الذكرى ال� 39 لتوحيد القوات املس��لحة كثرياً من املعاين الوطنية 

والقومية، وأجابت عن تساؤالت تدور يف ذهن الكثريين، وعىل الرغم من وضوح موقف اإلمارات، 

فإن س��موه أوضح من جديد هذا املوقف اإلمارايت تجاه ما تش��هده املنطقة من أحداث، فقد أكد 

س��موه »أن دولة اإلمارات ال تطلب دوراً سياسياً أو موقعاً أو مركزاً .. ولكنها تطمح إىل املساهمة 

يف اس��تعادة التوازن للمنطقة العربية عرب بوابة األمن واالس��تقرار«، وأضاف سموه »إننا يف دولة 

اإلمارات نس��عى إىل بناء قوات مسلحة للمس��تقبل قادرة عىل مواجهة التحديات، وردع أي جهة 

تحاول املساس بأمن دولتنا وشعبها«.

به��ذه الكلامت الواضحة واملبارشة تجدد اإلم��ارات موقفها تجاه ما يحدث يف املنطقة لكل من 

ال يزال يبحث عن أجوبة حول دور اإلمارات تجاه مس��تجدات املنطقة والقضايا العربية املهمة.. 

وبذلك تؤكد اإلمارات من جديد شفافيتها ووضوحها ومرشوعية خياراتها وقراراتها التي ال تتخذها 

إال بالتعاون والتشاور والتنسيق مع شقيقاتها من الدول العربية.

اإلمارات بدأت مس��اعدة أش��قائها، ولن تتوقف عن مس��اندتهم، وتش��ارك القوات املس��لحة 

اإلماراتي��ة يف عملية »إعادة األمل« ضمن تحالف الدفاع عن الرشعية الدس��تورية يف اليمن، بعد 

أن ش��اركت، بنجاح أبهر الجميع، يف عملية »عاصفة الحزم«… وبقدر ما كانت مش��اركة اإلمارات 

مفاجئة ضمن التحالف الدويل للتصدي لخطر تنظيم »داعش« اإلرهايب يف العراق وسوريا بقدر ما 

كانت الكفاءة القتالية واالحرتافية العسكرية مفاجأة سارة للعامل أكسبت اإلمارات احرتاماً إضافياً.. 

وه��ذه املواقف الحازمة من اإلم��ارات تأيت لترتجم مبادئ السياس��ة الخارجية القامئة عىل ضامن 

األمن واالس��تقرار يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وال��دول العربية.. وهذه مبادئ 

ثابتة يؤكدها دامئاً صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه.

س��نوات من العمل املرشف للقوات املس��لحة مل تبدأ مع األزمات األخرية يف املنطقة، فقد كان 

س��عي اإلمارات دامئاً إىل تحقيق العيش اآلمن واملس��اعدة عىل إحالل الس��الم ومواجهة الكوارث 

اإلنسانية.. فشاركت قواتنا املسلحة يف مهام خارجية عديدة، تجلت يف قوات حفظ السالم مبناطق 

األزمات الدولية، وأداء مهام إنس��انية يف الدول التي تتعرض لكوارث طبيعية خالل فرتات مضت، 

وكذلك املشاركة يف مهام تستهدف مكافحة جامعات اإلرهاب وتنظيامته.

هذا هو الوجه املرشق لقواتنا املس��لحة ورجالها الذين يس��تحقون كل تقدير منذ توحيد قواتنا 

املسلحة تحت راية واحدة إىل اليوم.

أعمــاق



املرأة واخلدمة العسكرية: نظرة تاريخية
مشاركة فعالة يف ميادين القتال والدفاع عن الوطن

من نافل القول أن املرأة نصف املجتمع، وأن أي 

إقصاء لها يعد هدراً لطاقات كبرية يف املجتمع، 

وهذا األمر ينطبق عىل مناحي الحياة كلها، 

وعىل املجاالت السياسية واالقتصادية والتعليمية 

والتنموية، وليس املجال العسكري خارج هذه 

القاعدة املهمة.

إعداد: تامر ياسر
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وتعود مش��اركة املرأة يف الجيوش إىل أكرث من أربعة 

آالف س��نة، فقد أدت امل��رأة أدواراً مهم��ة يف الجيش 

يف الحض��ارات القدمية، فكان لها مش��اركات يف جيوش 

املرصي��ني القدم��اء والفينيقيني والبابليني واآلش��وريني 

واإلغريق والروم��ان. وإن كان دورها يف القتال املبارش 

قد ظل عىل الدوام مثار جدل ونقاش واسعني.

املرأة يف الجيش يف العصور القدمية
لق��د انطلق��ت تل��ك املش��اركة النس��ائية م��ع ظهور 

املجتمع��ات وال��دول املنظمة، فكانت امل��رأة يف مرص 

الفرعونية تش��ارك يف مختلف جوانب الحياة، ومن ذلك 

الجانب العسكري، كام ش��هدت دولة اإلغريق مشاركة 

فعالة للمرأة سياسياً وعسكرياً، واألمر نفسه ينطبق عىل 

الدولة الرومانية والفينيقية والبابلية. ورمبا تكون زنوبيا 

ملكة تدمر املرأة األبرز يف تاريخ مشاركة املرأة يف قيادة 

الجي��وش حيث رافق��ت زوجها ملك تدم��ر يف املعارك 

والغزوات العسكرية، وتابعت هذه املسرية بعد موته.

ويف اإلغري��ق يحدثن��ا التاري��خ ع��ن "األمازونيات" 

يف آس��يا الصغرى، اللوايت كانت تقوده��ن "أرتيميس" 

إله��ة الصيد، وكان��ت هناك "أثينا" الت��ي تتحدث عنها 

األساطري اإلغريقية عىل أنها امرأة قوية مسلحة تساعد 

األبطال. أما عن��د الرومان فيحدثنا التاريخ عن "بيلونا" 

إلهة الحرب عند الرومان. بينام تش��ري كتب التاريخ إىل 

امللك��ة "بوديكيا" الربيطانية التي تقدمت جيش بالدها 

ملواجه��ة الروم��ان قبل املي��الد بنحو س��تة عقود. كام 

يرد ذكر القديس��ة "أولجا" الروسية التي قادت معارك 

انتقاماً ملقتل زوجها امللك "أيقور".

املرأة يف صدر اإلسالم
ويف ص��در اإلس��الم، وظّ��ف املس��لمون كل طاق��ات 

مجتمعه��م يف معاركه��م، وكان للم��رأة دور ب��ارز يف 

الحروب والغزوات، والس��يام من خالل بث الحامسة يف 

نفوس الرجال، واالهت��امم بالجرحى واملصابني، وتأمني 

الغذاء. ورمبا كانت الخنس��اء هي الش��خصية األبرز يف 

تلك الفرتة، إضافة إىل نسيبة بنت كعب املازنية، وخولة 

زنوبيا ملكة تدمر 
املرأة األبرز يف تاريخ 

مشاركة املرأة يف 
قيادة اجليوش 

حيث رافقت زوجها 
يف املعارك والغزوات 

العسكرية

بنت األزور التي شهدت معركة الريموك.

املرأة يف جيوش العرص الحديث
كانت مشاركة املرأة تزداد أهمية يف الحروب الكربى 

والطويل��ة، حيث تخرس الجيوش كث��رياً من الجنود، 

ويصب��ح تعويضهم أم��راً صعباً، األمر ال��ذي يجعلها 

تس��تعني بالنس��اء يف الخدم��ة العس��كرية، بحيث 

ال يقت��رص عم��ل ه��ؤالء املجندات ع��ىل الخدمات 

املس��اعدة كالتمريض والتموين، بل يتعداه إىل مهام 

ميدانية تتعلق مبساعدة املقاتلني يف امليدان.

ورمب��ا كان��ت الح��رب العاملي��ة األوىل خ��ري مث��ال 

عىل ذل��ك، حيث اس��تعانت أملانيا بالنس��اء للعمل يف 

الصناعات الحربي��ة واملهن املكتبية ووس��ائل وأدوات 

االتصال يف املناط��ق الخلفية، كام اس��تعانت بريطانيا 

بالنساء لتقديم خدمات مختلفة، والتحقت مجموعات 

من النس��وة الربيطانيات بوحدات املشاة والبحرية عام 

1917 م، ويف الق��وات الجوي��ة يف عام 1918 م. وهؤالء 

ك��ّن من املدني��ات اللوايت يحصلن ع��ىل رواتب مقابل 

أعامله��ن. ويف هذه الفرتة بدأت بريطانيا التفكري جدياً 

مبوضوع الخدمة اإللزامية للنساء.

وأسست القوات املسلحة األمريكية وحدات نسائية 

التحقت ع��ام 1917 م، حيث ارتدت املجندات اللباس 

العس��كري، وقمن مبه��ام وأعامل تتالءم وما تس��تطيع 

املرأة إنجازه، ف��كان منهن عامالت مقاس��م الهواتف، 

والكاتبات واملوظفات يف الخدمات اإلدارية، األمر الذي 
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أتاح إرس��ال الجنود الذين كانوا يقومون بهذه املهامت 

إىل امليدان والصفوف القتالية املتقدمة.

املرأة يف الحرب العاملية الثانية
ش��كلت الحرب العاملية الثانية نقط��ة فاصلة يف مجال 

مش��اركة امل��رأة يف األع��امل العس��كرية، فق��د بدأت 

النسوة املش��اركة يف الصناعات الحربية، وقمن بأعامل 

أخرى يف القوات املس��لحة، كاملج��االت الطبية، إضافة 

إىل قيادة الش��احنات، والعمل كمرش��دات اجتامعيات 

يف صفوف القوات املس��لحة. وتبعت الواليات املتحدة 

األمريكية يف ذلك دول عدة، مثل كندا وفرنسا وهولندا 

وإيطالي��ا وبريطاني��ا وأملانيا. ومنذ ذل��ك الحني جرى 

اعتبار الوحدات النسائية وحدات إضافية أو احتياطية 

معرتف بها رسمياً.

وتع��د أملانيا يف مقدم��ة الدول الت��ي طبقت نظام 

التجنيد اإلجباري للنساء، كام اعتمد االتحاد السوفيتي 

نظام التجنيد اإللزامي للنس��اء، حيث شاركن يف القتال 

يف الخط��وط األمامية ضمن وح��دات مختلطة، وذلك 

بعد أن خرست روسيا كثرياً من مقاتليها يف الحرب.

وعملت املرأة يف قوات الواليات املتحدة األمريكية، 

كميكانيكيات طائ��رات، ويف إعداد املظالت وتطبيقها، 

كام كان منهن مدربات عىل األسلحة، وأخريات عملن 

ضمن أطقم طائرات النقل العس��كرية، وقد ش��هدت 

الحرب العاملية الثانية أرس اليابان لعدد من املمرضات 

األمريكي��ات اللوايت كن يعمل��ن يف الفلبني، كام أرست 

أملاني��ا عدداً من األمريكي��ات اللوايت كن منترشات مع 

القوات األمريكية يف أوروبا. 

إضافة إىل ذلك، شهدت هذه الفرتة انخراط عدد من 

النس��اء األمريكيات والربيطانيات والروسيات يف مجال 

الجاسوس��ية وأعامل التخريب خالل الحرب، وشاركت 

بع��ض النس��اء الفرنس��يات واإليطاليات والروس��يات 

واليوغس��الفيات يف صفوف املقاومة ضد القوات التي 

احتلت بالدهن خالل الحرب. 

امل��رأة يف الجيش بع��د الح��رب العاملية 
الثانية

بعد انقض��اء الحرب العاملية الثاني��ة، اتخذت عدد 

من ال��دول قرارات بتحجيم دور مش��اركة النس��اء 

يف القتال، وحرصت مش��اركتهن يف األعامل اإلدارية 

والطبية. فيام شهد النصف الثاين من القرن العرشين 

انضامم أعداد كبرية من النس��اء للقوات املس��لحة، 

وتراوح األمر بني اإلبقاء عىل التجنيد اإلجباري، وفتح 

باب التطوع أمام النساء.

أما يف الفرتة الراهنة فتش��ري اإلحص��اءات إىل أن 

نحو نصف جيش كوريا الش��املية من النس��اء، أما 

يف الجي��ش األمري��ي فيوج��د اآلن نح��و 230,000 

ام��رأة عاملة أي حوايل 11 % م��ن مجموع القوات 

املسلحة. كام أن املرأة تش��كل 20 % من احتياطي 

الجيش األمريي و6 % من الحرس الوطني. وتشكل 

األسرتاليات حالياً نسبة 12.8 % من القوات املسلحة 

األسرتالية، وتبلغ نسبة النساء يف الجيش الربيطاين 9 

% من القوات املسلحة الربيطانية.

أم��ا يف فرنس��ا، فيبلغ ع��دد النس��اء نحو خمس 

العس��كريني الفرنسيني، ومن حقهن املشاركة يف كل 

املجاالت، فيام عدا س��الح الغواصات وقوات الدرك 

التي م��ن وظيفتها الس��يطرة عىل الش��غب، وعىل 

الرغم من الس��امح للنس��اء لاللتح��اق بالخدمة يف 

س��الح املش��اة القتايل، إال أن أغلبهن ال يخرتن ذلك 

السالح.

أما يف أملانيا، فقد زاد عدد النساء يف الجيش األملاين 

شّكلت احلرب 
العاملية الثانية 
نقطة فاصلة يف 
جمال مشاركة 

املرأة يف األعمال 
العسكرية
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3 أضعاف يف 2013م عام كان عليه يف 2001م. ومنذ 

2009م، ف��إن 800 من املجندات يعملن يف وحدات 

قتالية.

وتُعترب إرسائيل واح��دة من بني الدول القالئل يف 

العامل التي تفرض الخدمة العس��كرية اإللزامية عىل 

النس��اء كام الرجال، فتعترب املرأة جزءاً أساساً للقوة 

البرشية يف الجيش اإلرسائييل، فتشارك يف العمليات 

العس��كرية الربية. وحملت ث��الث إرسائيليات رتبة 

عقيد يف الجيش اإلرسائييل يف العام 2012م.

املرأة العربية يف الجيش
دخل��ت املرأة العربية ميدان القوة العس��كرية من 

بابها الواسع، إذ تحتل الجزائر املرتبة األوىل عربياً يف 

دمج النساء مبؤسسات الدولة العسكرية، مع ترقية 

ثالث نس��اء إىل رتبة لواء. وهك��ذا، يكون يف الجزائر 

أربع نس��اء يحملن لقب لواء، ويف املغرب املجاورة، 

كان آخ��ر إعالن ع��ن جرنال ام��رأة يف الجيش يف 3 

نوفم��رب 2012م، وتعمل النس��اء يف الجيش املغريب 

يف مج��االت مختلفة تتعل��ق بالجيش خاصة الصحة 

واألعامل االجتامعية، من دون إرسالهن إىل الحدود. 

أم��ا يف األردن فب��دأت املرأة العم��ل يف القوات 

املس��لحة األردني��ة يف ع��ام 1950 م كمعلم��ة يف 

مدارس الرتبي��ة والتعليم والثقافة العس��كرية. ويف 

عام 1962م تأسس��ت كلية األمرية من��ى للتمريض 

بهدف إعداد وتأهي��ل الفتيات األردنيات للعمل يف 

القوات املسلحة األردنية يف مجال الخدمات الطبية 

والتمريضية. وقد تم تجنيد الفوج األول من خريجي 

الكلي��ة عام 1965م برتبة م��الزم أول وكان عددهن 

آن��ذاك مثاين ضابطات. وعىل املس��توى اإلداري فقد 

ت��م يف ع��ام 1973 م تجني��د عدد م��ن الجامعيات 

األردني��ات للعم��ل كإداريات يف القوات املس��لحة 

األردنية. وبسبب التوسع يف تجنيد املرأة يف القوات 

املسلحة أنشئت عام 1995 م إدارة شؤون املجندات 

لتعنى بشؤون املرأة يف القوات املسلحة، وقد كانت 

انطالقة هذه اإلدارة عام 1993م.

املرأة اإلماراتية والجيش
ويف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، كانت رؤية 

القيادة اإلماراتية عميقة من خالل إتاحتها الفرصة 

للم��رأة اإلماراتية للمش��اركة إىل جانب الرجل يف 

بناء الدولة واملجتم��ع يف مختلف املجاالت، ومن 

ذلك املجال العس��كري، حيث تعد مدرس��ة خولة 

بن��ت األزور العس��كرية أول مدرس��ة عس��كرية 

لتدري��ب اإلن��اث يف الدولة وعىل مس��توى دول 

مجلس التعاون الخليجي، وكانت املدرس��ة محطة 

مهمة لبدء القوات املسلحة بتدريب اإلناث ضمن 

كوادرها، حيث تأسست املدرسة يف شهر أغسطس 

عام 1990 م بن��اء عىل توجيهات املغفور له بإذن 

الله الشيخ زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب الله 

ثراه. كام أرسلت اإلمارات عدداً من بناتها للدراسة 

يف أكادميي��ة "ساندهريس��ت" العس��كرية امللكية، 

ليخضع��ن للدورة الدراس��ية نفس��ها التي يخضع 

له��ا زمالؤه��ن الذكور يف هذه الكلية العس��كرية 

العريقة.

ويف عام 2014 م أصدر صاحب الس��مو الشيخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهيان رئي��س الدولة، حفظه 

الل��ه، القان��ون االتح��ادي رقم 6 بش��أن الخدمة 

الوطني��ة واالحتياطية، تأكيداً عىل ما ورد يف املادة 

43 من دس��تور دولة اإلم��ارات التي تنص عىل أن 

الدفاع عن االتح��اد فرض مقدس عىل كل مواطن 

وأداء الخدمة العس��كرية رشف للمواطنني ينظمه 

القانون. وقد ت��رك القانون للفتي��ات اإلماراتيات 

حري��ة االلتحاق بالخدمة الوطني��ة عىل أن تكون 

مدة الدورة التدريبية لهن تس��عة أشهر، واشرتط 

القان��ون موافق��ة ويل أم��ر الفت��اة للس��امح لها 

بااللتحاق بالخدمة•

أتاحت القيادة 
اإلماراتية الفرصة 

للمرأة للمشاركة إىل 
جانب الرجل يف بناء 
الدولة واجملتمع 

يف خمتلف اجملاالت 
ومن ذلك اجملال 

العسكري
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ش��هدت الس��نوات األخرية تح��والت جذري��ة يف مفاهيم 

الح��رب ونظرياته��ا، م��ا ينعك��س ب��دوره ع��ى العقائد 

العسكرية للجيوش، ولعل العامل أو املحرك الرئييس لهذه 

التحوالت يتمثل يف بروز التهديدات غري التقليدية كعنرص 

فاعل وقاس��م مشرتك عى املس��تويني النظري والتطبيقي. 

وإىل جانب امليلش��يات والتنظي��ات اإلرهابية والحروب 

الس��يربانية وغريهم من تصنيفات الفاعلون املسلحون من 

غ��ري الدول برزت مفاهيم جديدة مثل »الجيوش الخاصة« 

أو الرشكات العس��كرية الخاصة، الت��ي باتت تنترش بوترية 

متسارعة والفتة يف العقدين األخريين يف ظل تنامي الحاجة 

إليه��ا يف مناط��ق النزاعات وم��ا بعد النزاع��ات، حتى أن 

انتش��ارها هذا بات موضع اهتام باحثو العلوم السياسية 

لدراس��ة تأثري هذه الظاهرة املتنامية يف العالقات الدولية. 

ويرتب��ط النقاش حول فكرة الجي��وش الخاصة مع مفهوم 

»الس��يادة« وما يعرف بالفاعلني الج��دد يف النظام العاملي 

القائ��م بحكم االرتباط املبارش والتأث��ريات املتبادلة؛ حيث 

دخلت الجيوش الخاصة كمتغري أو العب إضايف يف املنازعة 

عى سيادة الدول، من بوابة التأثري يف السياسات والقرارات 

وبيئ��ة األم��ن والعالقات البيني��ة، ما يعن��ي � نظرياً عى 

األقل � العودة إىل أحد أبرز س��ات العصور الوس��طى يف 

القارة األوروبية، وتحديداً قبل ظهور مفهوم الس��يادة من 

خالل معاهدة وس��تفاليا عام 1648، حني كانت »السيادة« 

كس��لطة دول أو مارس��ة واقعية كا ه��و متعارف عليه 

مش��تتة أو موزعة بني أطراف عدة ومل يكن للدولة بشكلها 

التقليدي وجود وقتذاك، وحيث كانت الحروب تش��ن من 

قب��ل قوى مجتمعية مختلفة من دون س��يطرة أو س��يادة 

لط��رف دون اآلخر عليها، وهو الوضع الذي ش��هد تغريات 

جذرية عقب ذلك بتبلور مفهوم س��يادة الدولة ومظاهره 

القانونية عقب تلك املعاهدة التاريخية الشهرية، التي يرى 

بع��ض الباحثني أنها تحم��ل »الجينات« األساس��ية للنظام 

ظاهرة متنامية ذات تأثري يف العالقات الدولية

أنشطة "التعهيد" 
العسكرية اخلاصة ومصري 

سيادة "وستفاليا"

برزت يف السنوات األخرية ظاهرة 

»التعهيد« أو املقاولون العسكريون 

واألمنيون باعتبارهم جزءاً رئيسياً يف املشهد 

واألحداث يف مناطق النزاع وما بعد النزاع، 

فضالً عن انتشارهم يف مناطق ودول كثرية 

حول العامل يف ظل اختالف أمناط التحديات 

والتهديدات وبروز الحاجة إىل ردم فجوة 

اإلمكانيات، ما يستوجب مناقشة أبعاد 

هذه الظاهرة وآفاقها املستقبلية، وآراء 

الباحثني والخرباء حولها.

إعداد: منى أبو اخلري

دراسات وبحوث
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الدويل، والت��ي يعد امتالك الدول للق��وة واحتكار العنف 

أحد أبرز معاملها وركائزها.

سوق مزدهرة
يلعب املتعهدون العس��كريون عابري القارات أو الرشكات 

العس��كرية واألمنية الخاص��ة دوراً حيوي��اً يف مراحل بناء 

ال��دول، التي خرج��ت للتو من مراح��ل اضطراب وفوىض 

داخلية، حيث تس��ند إليها مهام التدريب للجيوش وقوات 

األم��ن الداخيل وغ��ري ذلك. ولق��د بدأت فك��رة الجيوش 

الخاصة مبا يس��مى باملرتزق��ة )يعرف املرت��زق لغوياً بأنه 

ش��خص يتخذ م��ن الحرب وس��يلة لالرت��زاق(، والتي ورد 

تعريفه��ا للم��رة األوىل يف القوانني الدولي��ة ضمن ملحق 

إضايف التفاقي��ات جنيف املوقعة عام 1949، واملرتزقة هم 

طائفة قدمية قدم التاريخ ذاته، حيث تش��ري الدراسات إىل 

أن هؤالء كانوا جزءاً من الجيوش يف مراحل التاريخ منذ ما 

قبل امليالد، حيث استعانت جيوش مملكة قرطاجة بقيادة 

القائد التاريخي واملخطط العس��كري واالسرتاتيجي الشهري 

هنيب��ال بن هميلقار القرطاجي )247 � 182 ق.م( مبرتزقة 

لخوض الحروب الفينيقية ض��د إمرباطورية روما، ومضت 

عى هذا ال��درب اإلمرباطورية البيزنطي��ة يف القرن الرابع 

عرش املي��الدي حني اس��تخدمت مرتزقة ملس��اعدتها عى 

القتال ضد الدولة العثانية. ثم تطور هذا النمط التقليدي 

وصوالً إىل رشكات عسكرية خاصة تقدم خدماتها للجيوش 

النظامية أو تعمل خارج نطاقها، وهي ش��كل من أش��كال 

»التعهي��د« أو  التعاقد من الباط��ن Outsourcing. ومن 

ضمن هؤالء أيض��اً من يعرفون باملقاول��ون املعتمدون أو 

املتعاقدون، الذي��ن يقدمون خدمات دعم للجيوش، وهي 

مس��ألة قامئة كذلك منذ قرون عدة مض��ت، حيث كانت 

جيوش اإلمرباطوري��ة الربيطانية وجيوش أخرى كربى عدة 

تعتمد عى هؤالء املقاولني يف تزويد قواتها يف املستعمرات 

باألغذية والسلع وما تحتاجه ألداء مهامها القتالية أو مهام 

الحف��اظ عى األمن يف مناط��ق نفوذها. ويف ه��ذا اإلطار 

تش��ري تقارير غربية إىل أن القوات األمريكية يف أفغانستان 

كان��ت تعتمد يف عام 2013 عى س��جل من املقاولني يضم 

نحو خمس��ة ومثانون ألف مقاول يقدم��ون خدمات، من 

بينهم نحو 20 % مؤهلون لتقديم خدمات أمنية وتدريبية 

والبقي��ة منخرطة يف تقديم خدمات لوجس��تية مثل البناء 

والنقل وأع��ال الرتجمة وغري ذلك من مهام كان مقاولون 

أفغان يقومون مبا يفوق 75 % منها )تش��ري إحصاءات إىل 

أن القوات األمريكية يف أفغانس��تان كانت تستخدم يف عام 

2010 قوات أمن خاص��ة يبلغ قوامها نحو 107 ألف مدين 

و78 ألف جندي(، ما يعني أن بيئات النزاع وما بعد النزاع 

تف��رز بطبيعتها مجاالت عمل تعت��رب مبنزلة فرص لرشكات 

تجارية.

وتنقس��م أنش��طة التعهيد إىل فئات ثالث هي مقاولو 

خدمات دعم القوات العسكرية، وهي رشيحة ال تستخدم 

الس��الح وال تش��ارك يف حف��ظ النظام، وتعم��ل يف تقديم 

خدمات اإلسكان والتغذية واملرافق والنقل والبنى التحتية 

وصيانة املركبات غري القتالية واملعدات املدنية، وهي مهام 

تتطل��ب إنفاقاً أكرب من ال��دول مقارن��ة بالتكلفة املوازية 

للرشكات الخاصة. وهناك رشيح��ة مقاولو خدمات الدعم 

وتعم��ل هذه الرشيحة يف مجاالت تقنية املعلومات ودعم 

األنظمة املعلوماتية لألس��لحة والعتاد ويعمل البعض منها 

ضمن الجي��وش كفرق تابعة لل��رشكات الدفاعية املصنعة 

لهذه األس��لحة. أما الرشيحة الثالثة فهم مقاولو الخدمات 

األمنية وهم فئات مس��لحة أو غري مسلحة تعمل يف مجال 

األمن والحاية لألشخاص واملباين واملنشآت، وهي األنشطة 

األكرث رواجاً ضمن الرشائح الثالث.

وتنش��ط الرشكات العس��كرية الخاص��ة الحديثة عابرة 

الق��ارات من جانب ال��دول التي متتلك جي��وش احرتافية 

وال تطب��ق أنظم��ة تجنيد إلزامية تتيح لها توس��يع قاعدة 

املوارد البرشية لديه��ا، ما يفتح املجال أمام هذه الرشكات 

للقيام مبهام عدة منها أبرزها التدريب العس��كري والدعم 

اللوجس��تي، وتعمل هذه الرشكات بفكر تجاري بحت أي 

أنه��ا متتلك دوافع ربحية وليس��ت سياس��ية، وتعتمد عى 

كوادر من العس��كريني املتقاعدين ذوي املهارات والكفاءة 

والثقاف��ة العس��كرية الراس��خة، وال تزال نطاق��ات عملها 

تنحرص يف تخصصات محدودة أبرزها التش��كيالت القتالية 

الربية، وتقديم الخدمات اللوجس��تية املساندة يف ميادين 

القت��ال، وتختل��ف عن الجي��وش النظامي��ة يف أنها ترتبط 

باالتفاقات املوقعة مع طالبي الخدمة وال عالقة لها مبعايري 

القان��ون ال��دويل أو املحيل املطبق يف نطاق��ات عملها، أي 

أنها ليس��ت جهة إنفاذ للقانون فهي باألس��اس مؤسسات 

تجارية احرتافية تعمل وفق أهداف تعاقدية محددة. ويف 

جميع األحوال فهذه الرشكات باتت تعمل ضان نطاقات 

س��يادية ظلت طيلة قرون وعقود مضت حكراً عى الدول 

واملؤسسات العسكرية النظامية. وللتعرف عى حجم هذا 

النشاط التجاري املتزايد، تشري بعض التقديرات إىل أن عدد 

رشكات املقاوالت العسكرية أو الرشكات العسكرية الخاصة 

كان وصل يف عام 2008 إىل نحو 300 ألف رشكة يف مختلف 

أرجاء العامل، وتش��هد هذه الرشكات تزايداً رسيعاً يف حجم 

أعاله��ا منذ بدء النِّ��زاع يف كّل من أفغانس��تان والعراق، 

حيث تق��در قيمة العقود التي ُوقَِّع��ت إجاالً بنحو 100 

مليار دوالر س��نوياً يف أق��ى التقديرات، وتع��د الواليات 

املتحدة األمريكي��ة وبريطانيا يف صدارة املس��تفيدين من 

أنشطة الرشكات العس��كرية الخاصة بنسبة تصل إىل نحو 

70 % من حجم هذا القطاع، علاً بأنه يصعب حرص عدد 

هذه ال��رشكات بدقة أو معرفة حجم أنش��طتها الحقيقي 

بدقة ش��ديدة من الناحية املالية ألس��باب تتعلق بطبيعة 

معظ��م هذه ال��رشكات واألنش��طة ذاتها الت��ي تتصل يف 

معظمها بحسابات األمن القومي للدول التي تستعني بها.
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واقع دويل 
املؤرشات يف مجملها تؤكد أن النظر إىل الرشكات العسكرية 

الخاص��ة من منظ��ور اقتصادي يضفي عى أنش��طة هذه 

الرشكات مرشوعي��ة قانونية دولية متنامي��ة، خصوصاً يف 

ظ��ل اعتبارات عدة أهمها تراجع احتكار الدولة ألنش��طة 

اقتصادية وعس��كرية سيادية ظلت لقرون حكراً عليها ويف 

مقدمتها الصناعات العسكرية التي يلعب القطاع الخاص 

فيها دوراً حيوياً عى مستوى التطوير واإلنتاج والتسويق، 

فض��الً عن تنامي الش��ق الخاص ب��رشكات األمن الخاصة 

التي تتزايد الحاجة إىل أنش��طتها بشكل هائل يف السنوات 

األخ��رية يف ظل اتس��اع نط��اق الرصاع��ات واملناطق غري 

اآلمنة، واألزمات اإلنس��انية املتزايدة التي تتس��ع جغرافياً 

وتتعمق إنس��انياً بشكل مييل أدوار متزايدة لألمم املتحدة 

ومنظاتها عى الصعيد اإلنساين، ومن ثم تربز الحاجة إىل 

أدوار حائية للعنارص الناش��طة عى صعيد تقديم اإلغاثة 

واملساعدات اإلنسانية يف ظل تراجع دور الدولة السيادي 

وتآكله يف مناطق شتى من العامل، فضالً عن صعوبة تغطية 

االحتياج��ات الالزم��ة يف هذا املجال من خالل إس��هامات 

أعضاء األمم املتحدة يف مجال حفظ الس��الم واإلغاثة وغري 

ذلك من مهام إنسانية. أضف إىل ذلك أن رشكات الخدمات 

العس��كرية واألمنية بات��ت تلع��ب أدوار متزايدة يحتاج 

القامئني عليها إىل حاية أمنية يصعب تغطيتها من جانب 

الجي��وش الرس��مية والقوات الحكومي��ة يف مناطق ودول 

كث��رية تعاين الفوىض واالضطرابات األمنية، ومنها أنش��طة 

املنظات العابرة للحكوم��ات، واملنظات غري الحكومية، 

والرشكات العابرة للقارات، واملنظات اإلنسانية، ووسائل 

اإلعالم، واملنظات الدولي��ة، وغريها من فرق عمل دولية 

متخصص��ة تحتاج إىل فرق حاية أثن��اء عملها يف مناطق 

الرصاع��ات والنزاع��ات. ويف هذا اإلطار يالح��ظ أن األمم 

املتحدة اتجهت إىل محاولة تأطري أنش��طة هذه الرشكات 

من الناحية القانونية، وباتت تويل اهتاماً متزايداً ملراقبة 

تأث��ري رشكات األمن الخاصة أو املقاولني العس��كريني عى 

قضاي��ا حقوق اإلنس��ان وحق الش��عوب يف تقرير املصري، 

وغ��ري ذلك م��ن قضايا ذات صلة بأنش��طة هذه الرشكات 

التي ميكن أن تلعب دوراً مضاداً ألهداف املنظمة الدولية 

عى هذا الصعيد بحكم تضارب املصالح.

وبجانب ما س��بق، ف��إن التوقعات جميعه��ا تتجه إىل 

تنام��ي دور املتعاق��دون أو الرشكات العس��كرية الخاصة 

يف القرن الحادي والعرشين، بل إن هناك خرباء يرش��حون 

دوره��م إىل الوص��ول إىل خط��وط الجبه��ات األمامية يف 

الحروب، أي املش��اركة الفعالة واالنخراط الجاد يف هياكل 

القوة العس��كرية للدول، وتكتس��ب هذه التوقعات قدر 

م��ن األرجحية يف ظ��ل توجه دويل نحو خف��ض ميزانيات 

التسلح واإلنفاق العس��كري ما يفتح بالتبعية مجاالً ملزيد 

من االعتاد عى أنش��طة التعهيد، أضف إىل ذلك اختالف 

أمن��اط التهديدات وبروز مصادر تهدي��د قوية غري مرتبط 

بالدول وذات طابع عابر للجغرافيا، أي أنها تتطلب قدرات 

نوعي��ة ملواجهته��ا وإنفاقاً مالياً كب��رياً يف مالحقتها، حيث 

تنبع هذه التهديدات من ميلشيات أو تنظيات تستخدم 

تكتي��كات غري تقليدي��ة، فضالً عن انتش��ار منط الفوىض 

وغي��اب األم��ن يف الدول الفاش��لة أو الضعيف��ة أو اآليلة 

للفش��ل، وكل ذلك يفرز رصاعات محدودة وغري تقليدية 

يصعب حس��مها من قبل جيوش تقليدية. أضف إىل ذلك 

كله أن الجيوش يف الق��رن الحادي والعرشين باتت متتلك 

مهام أوسع نطاقاً ما سبق، حيث تنخرط الجيوش يف مهام 

جديدة مثل مكافحة اإلرهاب واإلسهام يف التنمية وإعادة 

البن��اء والتأهيل يف مناطق النزاعات وتقديم املس��اعدات 

اإلنسانية واإلغاثة وغري ذلك من مهام وصفها مايكل مولن 

رئيس هيئ��ة األركان األمريكية املش��رتكة الس��ابق بقوله 

إنه »زم��ن الطلب الكبري عى امل��وارد الوطنية«، ما يعني 

وجود مهام غري عسكرية مثل إعادة تأهيل املباين واملرافق 

واملطارات ومحطات الكهرب��اء وإصالح الطرق وغري ذلك 

م��ا ال يتوقع أن تكون الجيوش مؤهلة له بش��كل تام، ما 

يفرض رضورة السعي إىل تحقيق أكرب قدر من املهام بأقل 

ق��در من التكلف��ة والتوفيق بني االلتزامات اإلس��رتاتيجية 

واملوارد الوطنية املتاحة، أو ما يعرف اصطالحاً بردم فجوة 

اإلمكاني��ات، ومن هن��ا تتزايد الفرص أم��ام االعتاد عى 

أنشطة التعهيد يف املجاالت األمنية والعسكرية.

ويف ظ��ل هذا الواقع الدويل، أنش��ئت األمم املتحدة يف 

ع��ام 2005 فريقاً متخصصاً يف مراقبة اس��تخدام أنش��طة 

التعهي��د األمني، بناء عى توصيات لجنة حقوق اإلنس��ان 

املنبثقة عن املنظمة، وذلك بدالً من املفوض األمم املعني 

بهذه املسألة، والتي كان يتوالها منذ عام 1987 حتى عام 

2004، الس��يد انريك برناليز باليس��تريوس من دولة بريو، 

وأعقبته الس��يدة شايس��تا ش��اميم من فيجي حتى مارس 

2004. وتس��تهدف األمم املتحدة من وراء ذلك بناء دروع 

قانونية تحمي حقوق اإلنس��ان وتصون حق الش��عوب يف 

تقرير مصريها تحس��باً ألي تجاوزات يف املصالح قد تنجم 

عن أنش��طة الرشكات العس��كرية الخاص��ة أو املقاولون 

العس��كريون. وتقوم هذه اللجنة مبراقب��ة هذه الرشكات 

وأنش��طتها يف مختلف أرجاء العامل، ك��ا تدرس ما يرتتب 
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عى أنش��طة ال��رشكات الخاص��ة التي تقدم املس��اعدات 

العسكرية والخدمات االستشارية عى املستوى الدويل، من 

آثار عى صعيد حقوق اإلنس��ان، وال س��يا حق الشعوب 

يف تقرير مصريها،  كا تضع اللجنة مبادئ أساس��ية دولية 

تش��جع الرشكات عى احرتام حقوق اإلنس��ان يف أنشطتها. 

كل ما س��بق يعني ضمناً أن هذه الرشكات باتت جزءاً من 

الواقع الدويل وبيئة األمن واألنش��طة العسكرية يف العامل، 

ورمب��ا هذا ما يدفع خرباء األمم املتح��دة املتخصصون إىل 

املطالبة بترشيع دويل منظم لألنش��طة األمنية الخاصة يف 

ظ��ل تضارب االختصاص��ات وصعوبة بل��ورة مفهوم دويل 

محدد للوالية القضائية عى هذه األنشطة.

بيع القوة و»تسليع« الحروب
هن��اك العديد من مص��ادر التحدي تفرزه��ا بيئات األمن 

املتغ��رية يف القرن الح��ادي والعرشين منه��ا أن الرشكات 

العس��كرية الخاصة ميكن أن تعم��ل يف خدمة طريف رصاع 

واحد، مبعنى احتالية مشاركة أفراد رشكة عسكرية خاصة 

واحدة يف رصاع أو حرب واحدة لخدمة طرفني متصارعني، 

م��ا يعكس احتالية وجود مصالح لهذه الرشكات يف إدامة 

الح��روب والرصاعات العس��كرية، التي متثل بالنس��بة لها 

»ف��رص عمل« أو »اس��تثارات اقتصادي��ة وتجارية« من 

دون النظر إىل تداعياتها وأبعادها السياسية واإلسرتاتيجية؛ 

إذ أن إدارات ه��ذه ال��رشكات معني��ة بتحقي��ق أرب��اح 

للمس��اهمني واملس��تثمرين، وطالبو الخدمة من الدول أو 

الحكومات بالنسبة لها هم »زبائن« و»مستهلكني حاليون 

أو محتمل��ون«؛ ومن ثم يربز مفهوم »تس��ليع الرصاعات« 

أو تس��ليع القوة وبيعها، وما يرتتب عى ذلك من إمكانية 

تح��ول الح��روب والرصاع��ات إىل مصدر كس��ب وأرباح 

ما يهدد بانتش��ارها وتفاقمها يف مناطق ش��تى من العامل، 

خصوصاً يف ظل فورة االقتصادات وحدوث تغريات نس��بية 

ملحوظة عى خارطة مس��ببات الرصاع وتوس��عها لتشمل 

مصادر جديدة للرثوة والنفوذ الدويل، إضافة إىل املحركات 

التاريخي��ة التقليدي��ة للح��روب مثل البحث ع��ن النفوذ 

واس��تعراض القوة والتمدد االسرتاتيجي والرغبة يف االنتقام 

ورد االعتبار وغري ذلك من عوامل تقليدية.

مثة تحد آخر يتعلق بالوضع القانوين لالستعانة برشكات 

عس��كرية خاص��ة يف الرصاع��ات أو الح��روب، حيث يرى 

خ��رباء أن هذه الرشكات تندرج قانوناً ضمن بنود االتفاقية 

الدولي��ة ملناهضة تجنيد املرتزقة واس��تخدامهم ومتويلهم 

وتدريبهم، والتي تحظر اللجوء إىل أش��خاص ليسوا من بني 

رعايا أطراف النزاع أو يستوطنون أقاليم يسيطر عليها أحد 

أطراف النزاع أو تقع ضمن نفوذه، كا أن هناك إش��كالية 

أخرى تتعلق بوضعية مستخدمي هذه الرشكات يف حاالت 

األرس، حي��ث ال يصنف��ون قانوناً ضم��ن أرسى الحرب، وال 

ت��رى عليهم قواع��د الحصول ع��ى تعويض��ات مقابل 

اإلصابات أو غري ذلك، وينح��رص وضعهم القانوين يف إطار 

القوان��ني املدينة أو الطبيعية لل��دول املعنية. وهناك أيضاً 

تح��د يتعلق بالص��ورة النمطية ألنش��طة األمن الخاص يف 

نظر رشيحة ليست قليلة من سكان مناطق النزاع وما بعد 

النزاع، حيث يتشكك هؤالء يف وجود مصالح لهذه الرشكات 

يف اإلبقاء عى وضعية االضطراب باعتبارها ضانة الستمرار 

هذه الرشكات، وتٌروج لها صور منطية س��لبية بغض النظر 

عن حقيقة ما يدور يف تلك املناطق، ما يضع تحديات كبرية 

أمام هذه الرشكات لنفي صفة »الس��لعة« عن أنش��طتها، 

وإعادة صياغة رس��التها ضمن األطر اإلنس��انية والحائية 

والنأي بنفس��ها عن الصورة النمطية الس��ائدة للميلشيات 

املس��لحة وأمراء الحرب والعصابات، ومبا يضمن لها صورة 

إيجابية وانخراطاً سوياً يف املجتمع الدويل.

 ورغم ما س��بق من تحديات، فإن الواقع يش��ري إىل أن 

الجه��ود الدولي��ة تتج��ه إىل تقنني وضعية أنش��طة األمن 

الخاصة، وس��ن ترشيعات تضمن الس��يطرة القانونية عى 

األط��ر والبيئ��ات التي تعم��ل فيها هذه ال��رشكات، وهو 

إدامة احلروب 
والصراعات العسكرية 

متثل فرص عمل 
واستثمارات اقتصادية 

وجتارية لشركات 
املقاوالت العسكرية

الذي يندرج ضمن ما ميكن تس��ميته بالحدود التي تفصل 

الخدم��ات العامة للدول��ة والخدمات التجاري��ة للقطاع 

الخاص، وهي منطقة توصف ب��� »الرمادية« كونها تفتقر 

إىل م��ا يعتربه خ��رباء معايري للمس��اءلة والتنظيم القانوين 

يف معظ��م األحيان. ورغ��م التحديات، ف��إن الواقع يؤكد 

تنام��ي دور رشكات األمن الخاصة أو مقاويل األمن، بل إن 

دورهم يبدو يف بع��ض األحيان ملحاً، خصوصا عندما تربز 

الحاجة إىل تقديم مس��اعدات إنس��انية يف مناطق ما بعد 

الن��زاع كا ذكرت، وحي��ث ال توجد حاية أمنية حكومية 

كافية لفرق اإلغاثة واملس��اعدات اإلنس��انية، وهو ما تركز 

علي��ه هذه ال��رشكات يف الرتويج ألعالها والس��عي لفتح 

نطاق��ات جديدة له، إذ يح��رص بعض هذه الرشكات عى 

ن��رش إعالناتها الرتويجية مع الرتكيز عى دورها يف إحداث 

التغيري وتقديم األمل للبؤساء يف األوقات العصيبة.

وبش��كل عام فإن املرحلة الراهنة يف العالقات الدولية 

تتس��م مبظاهر متباين��ة ولكنها ذات صل��ة وثيقة مبفهوم 

س��يادة الدول��ة، وبش��كل أوض��ح إذا كان��ت ال��رشكات 

العس��كرية الخاص��ة يف نظر بعض الباحث��ني متثل تهديداً 

ملظاهر هذه الس��يادة وانتقاص منها، فإن باحثون آخرون 

ي��رون أنها باتت أم��راً واقعاً ال فكاك من��ه ومتليه طبيعة 

التحدي��ات املتغرية يف القرن الح��ادي والعرشين، ومن ثم 

يرون أن معالجات ذلك وتوصيفاته املفاهيمية تنطلق من 

القاعدة القائلة بأن احرتام حقوق اإلنسان بشكل عام بات 

أحد مظاهر الدول املعارصة، وأن اإلنسان محمياً يف أوقات 

النزاع��ات املس��لحة دولي��ة كانت أو غ��ري دولية مبقتىض 

أحكام القانون الدويل اإلنس��اين، والقان��ون الدويل العريف 

والوثائق الدولية وغ��ري ذلك من معايري ال يجوز مخالفتها 

باعتبارها من النظام الدويل العام•
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وم��ا جرى يف اإلعالم خالل الس��نوات األخرية هو 

ث��ورة بكل املقايي��س، ميكن أن نصفه��ا بأنها »ثورة 

إعالمي��ة« أو اتصالية، تضاف إىل الث��ورات الناعمة 

التي يش��هدها الع��امل، والتي تغرينا م��ن دون إراقة 

أي قط��رة من دم، الس��يا بعد أن ص��ارت الثورات 

السياس��ية نفسها تنس��اب يف سالس��ة وسالمة عرب 

التط��ور الدميقراطي، كا يقول جون فوران وزمالؤه 

يف كتابه��م األث��ري »مس��تقبل الث��ورات«. والث��ورة 

االتصالية تلك تكر الناذج اإلرش��ادية التقليدية، 

متس��قة يف هذا مع الطفرات املعرفية التي شهدها 

الع��امل يف العقول األخرية، وم��ن ثم ال ميكن فهمها 

أو اإلحاطة بها اعتاداً عى طرق التفسري التقليدية 

ألداء اإلعالم، ونظرياته البسيطة املعهودة، بل تحتاج 

إىل اقرتاب��ات ومداخ��ل مبتك��رة وجدي��دة تواكب 

التطور الرهيب الذي يشهده عامل االتصال.

سامت الثورة اإلعالمية
ولهذه الثورة س��ات عدة، سأرشحها يف هذا املقام، 

كنوع من العصف الذهني، أو مجرد طرح أويل ينتظر 

التعديل بالحذف أو اإلضافة. وأوىل هذه الس��ات 

هي توس��يع املش��اركة الش��عبية يف صناعة اإلعالم، 

مبا جعلنا نش��هد ما ميكن أن يس��مى ب��� »املواطن 

الصحفي«، إذ بوس��ع أي ش��خص أن يكتب ما يشاء 

مدون��ة ويبث��ه عى اإلنرتن��ت يف موقع خاص  أو 

أو حت��ى يف تعقيب عى 

مقاالت  

الكتاب، 

وتقاري��ر  وأخب��ار 

وتحقيقات  وتحلي��الت 

وه��ذا  الصحفي��ني. 

االتساع حقق كل ما حلم به 

اإلعالم اجلديد و»القوة اللينة« 
للمجتمعـات البشرية

إعداد: د. عمار علي حسن

مل تعد الدول متتلك اإلعالم وحدها، 

بل صارت املجتمعات وأفرادها لديها 

ما تخرب به، وتُعلم عنه، بعد أن ألغت 

شبكة »اإلنرتنت« املسافات، واخرتقت 

السدود والحدود، مازجة بني الصوت 

والصورة والكلمة يف صيغة رقمية، بعد 

أن دمجت الحوسبة باالتصال، وأزالت 

الفواصل بني العمل والرتفيه، وفتحت 

نافذة وسيعة للجامهري الغفرية يك 

تشارك يف ثورة اتصال تغري كل يوم 

أمناط الحياة والتفكري يف مختلف دول 

العامل، بدرجات متفاوتة، وتنتج مشاهد 

ومعامل وأحواالً ال تُصم عنها أذن 

سميعة، وال تغمض عنها عني بصرية.
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من 

كتبوا 

منذ 

»مرح  ع��ن  عق��ود 

املقهورين« متخيلني ومطالبني بأن يشارك املتفرجون 

يف صناعة النص املرحي ومتثيله.

والس��مة الثانية هي تعزيز الفردي��ة، التي تتغول 

بعض دوم��اً بفع��ل التق��دم التقني  وتغري 

املعيش��ة.  وطرائق  أمناط 

فمث��ال أدى اخ��رتاع الطباع��ة وتقدمه��ا إىل إنه��اء 

التجمعات البرشية التي كانت تتحلق حول ش��خص 

يقرأ لهم مخطوطاً، وبات بوس��ع كل شخص أن يقرأ 

كتابه مختلياً بنفس��ه. كا أدى اخرتاع الس��اندويتش 

إىل انرصاف أفراد األرسة عن التجمع لتناول الوجبات 

اليومي��ة املعتادة. وعى املنوال نفس��ه فإن اإلنرتنت 

س��تزيد من عزلة الفرد ع��ن املحيطني به مبارشة من 

أف��راد األرسة واألصدق��اء والرفاق، وتعي��د دمجه يف 

»مجتمع افرتايض«، ليصبح له أصدقاء من شتى أرجاء 

املعم��ورة قد ال ي��رى وجوههم أب��داً، لكنه يتواصل 

معهم ويقيض بصحبتهم س��اعات طويلة عرب »الربيد 

و»الفيس  و»الش��ات«  و»املاس��ينجر«  اإللك��رتوين« 

ب��وك« و»اليوتيوب«. ومثل ه��ذا الوضع قد يعيد يف 

املستقبل تشكيل الهويات واالنتاءات، وقد نرى بعد 

س��نوات اختالفاً بني جمهور كرة القدم اإلمارايت مثالً 

ليس حول تش��جيع فريقي »الع��ني« و»الوصل«، بل 

حول تش��جيع فريقي »مانشسرت يونايتيد« 

و»ليفربول«. 

أم��ا الس��مة الثالثة فهي إعط��اء دفعة 

قوية القتصادي��ات املعرفة. فإذا كان النفط 

ق��د لع��ب دوراً حيوياً يف الث��ورة الصناعية، 

فإن عامل الرقميات س��تكون ل��ه اليد الطوىل 

يف الطفرات االقتصادية الحديثة، التي تس��عى 

جاهدة إىل االعتاد عى بدائل جديدة للطاقة، 

وإىل إنتاج سلع جديدة، مل يعرفها العامل من قبل.

والرابع��ة تتعل��ق بتحدي الس��لطة، عرب 

منازعتها يف امتالك وس��ائل اإلعالم، والرد 

عليه��ا ح��ني تس��تخدم هذه الوس��ائل 

يف التعبئة والحش��د وتربير السياس��ات 

القامئة، وتزييف الوعي يف شقه املناهض 

لالس��تبداد والفس��اد. وهنا يك��ر اإلعالم 

الجديد تسلطية وأحادية ورسمية وقدسية 

أهداف اإلع��الم القديم، ويضغط 

عى الس��لطة م��ن أجل تحس��ني األوض��اع القامئة، 
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وتغيريها مبا ي��ؤدي إىل مزيد من الحري��ة والكفاية. 

وق��د بل��غ اإلعالم يف هذا ج��داً عالي��اً، إىل درجة أنه 

بات ميثل الرقي��ب الحقيقي عى أداء الحكومات، يف 

ظل نظ��م ترتاوح بني الش��مولية والطغيانية، حولت 

الربملان��ات إىل مقهى عام، وس��لبتها وظيفة املراقبة، 

ووظفت دورها يف ترشيع القوانني لخدمة من هم يف 

سدة الحكم وتابعيهم.

واإلع��الم الجدي��د ال��ذي تت��آكل قدرة الس��لطة 

املس��تبدة ع��ن حص��اره وتقويضه وإس��كات صوته 

س��يؤدي بالتتاب��ع إىل تعزيز الحري��ات الثالث حول 

التفك��ري والتعبري والتدبري، إذ إنه يس��اعد الناس عى 

اإلطالع عى ما يجري يف مختلف أرجاء املعمورة من 

طق��وس وطرق تفك��ري وترصف، وتفت��ح أمامهم باباً 

وس��يعاً ليعربوا عن آرائهم، ثم مينحهم وسيلة مهمة 

للمارسة النضال املدين، حيث يعينهم عى التواصل 

والتعبئ��ة والتحريض عى معارضة النظم املس��تبدة. 

لكن اإلنرتنت تظل هنا مجرد وس��يلة وليست غاية، 

فالدعوة إىل العصيان املدين واإلرضابات واالعتصامات 

من خ��الل الربيد اإللك��رتوين أو الفيس ب��وك، إن مل 

تتبعها استجابة يف الواقع فإنها تفقد معناها.

والخامس��ة ترتب��ط باإلفراط يف اس��تخدام اإلعالم 

كركيزة أساسية يف الس��جال العقائدي الذي يدور يف 

العامل أجمع، الس��يا بعد أن صار الدين يشكل عامالً 

بارزاً من عوامل الرصاع ال��دويل الراهن، بفعل إزكاء 

الواليات املتحدة ملس��ار »اإلس��الموفوبيا« يف س��ياق 

بحثها عن عدو عقب انهيار االتحاد الس��وفييتي، من 

جه��ة، وطرحها فكرة »الف��وىض الخالقة« التي تقوم 

عى إش��عال النعرات الطائفي��ة واملذهبية والعرقية، 

من جهة ثانية.

ومع تغ��ول العوملة وعودة االس��تعار التقليدي، 

بع��د أن ظن��ت األغلبية من علاء السياس��ة أنه قد 

ذهب إىل غري رجعة، يتصاعد دور اإلعالم يف املقاومة، 

فتظهر قنوات تابعة لتنظيات مقاومة، مثل »املنار« 

الناطقة بلس��ان حزب الله، و«ال��زوراء« التي كانت 

تطلقه��ا املقاومة العراقية. وتظه��ر أيضاً مواقع عى 

ش��بكة اإلنرتن��ت لبع��ض الجاع��ات والتنظي��ات 

والح��ركات املناوئ��ة للواليات املتح��دة، ويف مطلعها 

»تنظيم القاعدة« الذي اس��تخدم هذه الوس��يلة يف 

التواصل مع أفراده، بعد تشتته إثر إزاحة طالبان عن 

السلطة يف أكتوبر 2001.

هذه الس��ات الخمس��ة تضع اإلع��الم القديم أو 

التقليدي يف تحد واضح، لكن ليس بوس��عها أن تهيل 

علي��ه الرتاب كامالً، فنظريات التحديث عى اختالفها 

تنبئنا بأن القديم ال ميوت كله، وتؤكد يف الوقت ذاته 

أن القديم ال ينطوي دوماً عى رشور أو نقائص يجب 

التخلص منها، بل إن بعضه أجدى للناس من أش��ياء. 

وق��د ظن بيل جيتس أن الصحف الورقية س��تختفي 

متاماً عام 2018 لك��ن األمر الواقع جعله يعيد النظر 

يف رأي��ه، ويعرتف أنه ال ميك��ن أن يقطع بيشء خاص 

مبستقبل ال يراه، وال يلم بقوانينه وظروفه كافة. ومن 

ظن��وا أن الق��راءة عى اإلنرتنت س��تؤدي إىل اختفاء 

الكتاب املطب��وع عادوا لينتجوا كتاب��اً إلكرتونياً عى 

شاكلة الكتاب الورقي، ميكن أن يصطحبه القارئ إىل 

مخدعه، ويس��تمتع بقراءة تحت ضوء حميم. وعى 

الت��وازي زاد توزيع الكتاب املطبوع، ليصل إىل أرقام 

غري مس��بوقة، نرى مثاالً له��ا يف رواية »هاري بوتر« 

الت��ي وزعت � حتى اآلن � أكرث من خمس��ني مليون 

نس��خة بلغات ع��دة، ورواية »الخيمي��ايئ« لألديب 

الربازييل باولو كويليو التي وزعت نحو ثالثني مليون 

نسخة. 

إن البع��ض انس��اق وراء الث��ورة الجارفة لإلعالم 

الجديد، وظن أن املطبعة ستدفن مع مخرتعها األملاين 

يوحنا جوتنربج حني تحل ذك��رى مرور أربعة قرون 

ع��ى وفاته عام 2048، أو توض��ع يف املتحف برفقة 

الفأس الربونزية، لكن األمور تس��ري عكس هذا الخط 

البي��اين املتوهم، وتثبت أنه من الخطأ الجس��يم أن 

نخلط خلطاً ظاهراً بني »اآللة« و»الس��لعة«، فاآللة 

املتطورة تنس��خ أختها املتخلفة أو تلغيها كلية، لكن 

الس��لع الجديدة ال تلغي القدمي��ة، إذ ال يزال الناس 

يستهلكون سلعاً كانت البرشية تستهلكها منذ آالف 

الس��نني. والجريدة وكذلك الكت��اب ها من صنف 

السلع، وليس��ا من طرز اآلالت، ومن ثم فها باقيان 

معنا سنني طويلة، رغم أن يقولون بعكس ذلك يأساً 

أو قنوطاً أو بحثاً عن احتاالت مغايرة •

ألغت شبكة »اإلنرتنت« 
املسافات واخرتقت 

السدود واحلدود 
مازجة بني الصوت 

والصورة والكلمة يف 
صيغة رقمية
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أي دور للقوة يف إدارة األزمات الدولية؟
يف ع��امل متغري تتحكم فيه موازين القوة؛ تظل األفكار واملواقف التي ال تتوافر ألصحابها مقومات 

الق��وة الكفيل��ة برتجمتها وأجرأتها ع��ى أرض الواقع؛ مجرد ش��عارات تفتقد ألي��ة قيمة واقعية 

واسرتاتيجية.

  ال ميك��ن املراهنة عى الق��وة لوحدها يف إدارة األزمة؛ بل هي تش��كل عنرصا ضمن مقومات 

وسبل أخرى؛ قد تستثمر بشكل غري مبارش أو مبارش يف هذا اإلطار.

تتطل��ب إدارة أية أزمة دولية بش��كل فعال؛ وجود مقومات ش��خصية مرتبط��ة كفاءة مديرها 

والطاقم املساعد له، إضافة إىل مقومات موضوعية يف جوانبها التقنية واالقتصادية والعسكرية..

وإذا اس��تحرضنا أن الغاية من إدارة األزمات الدولية هي تجنب حدوث الحروب العس��كرية، 

فإن الس��ؤال الذي يطرح نفس��ه بإلحاح هو؛ ما إذا كان باإلمكان توظيف القوة إىل جانب السبل 

السياس��ية والدبلوماسية يف إدارة األزمات؟ أم أن من شأن ذلك تعميق األزمة وخروج األمور عن 

نطاق التحكم؟

إن نج��اح إدارة األزمات ليس صدفة؛ بل يظ��ل متوقفا عى توافر مجموعة من املقومات وعى 

حس��ن توظيفها أيضا؛ فعالوة ع��ى رضورة توفري أرضية من املعلومات مع��ززة بتقنيات متطورة 

لالتصال؛ ومنظومة دقيقة لإلنذار املبكر لتس��هيل اتخاذ القرارات؛ ينبغي اس��تثامر الوقت املتاح 

وتعبئة واستنفار الطاقات. 

ميك��ن لتوظيف عنارص القوة ب��ذكاء ومرونة أن يدعم إدارة األزم��ة بنجاعة وكفاءة، لكن هذا 

االستخدام ينبغي أن يظل يف الحدود التي ال تتناقض واملبدأ القانوين القايض بعدم جواز استخدام 

القوة أو مجرد التهديد باستخدامها يف العالقات الدولية.

غالبا ما تفرض تعقيدات األزمة املزج بني أس��لويب الرتغيب والرتهيب؛ لكن اس��تعامل القوة يف 

إدارة األزمات يصبح مرشوعا يف حالتني اثنتني فقط؛ ففي الحالة األوىل؛ خّول ميثاق األمم املتحدة 

ملجلس األمن بالتدخل عس��كريا يف إطار نظام األم��ن الجامعي يف حال تطور األزمات واملنازعات 

الدولية بصورة تهدد السلم واألمن الدوليني )الفصل السابع واملادة 106 من امليثاق(. أما يف الحالة 

الثانية؛ فس��مح امليثاق للدول مامرس��ة حقها يف الدفاع الرشعي الف��ردي أو الجامعي عن النفس 

)املادة 51 من امليثاق(.

أس��هم عنرص الردع - الذي يعرف بامتالك عنارص القوة دون استخدامها فعليا- بصورة فعالة يف 

إدارة العديد من األزمات بني االتحاد الس��وفيتي والواليات املتحدة خالل فرتة الحرب الباردة، بل 

وكان له األثر الكبري يف سيادة حالة السلم ومنع قيام حرب نووية لن يظل معها منترص أو منهزم.

قد يجد مدير األزمة  نفس��ه مضطرا إىل اختي��ار املمكن من بني عدة بدائل وخيارات قد تكون 

صعبة وس��يئة يف س��بيل إدارة األزمة، من قبيل توظيف القوة يف حالة الدفاع الرشعي؛ أو السعي 

لبعث رس��ائل تحذيرية إىل الخصم؛ من خالل إجراء تجارب عس��كرية أو عقد صفقات ألس��لحة 

متط��ورة.. غري أن اس��تثامر القوة يف إدارة األزمات؛ ينبغي أن يت��م بنوع من الدقة وعدم املغاالة 

وع��دم املجازفة أو االرتج��ال؛ بل يتطلب األمر ترك باب التواصل الس��لمي مع الخصم قامئا منعا 

لخروج األمور عن نطاق التحكم والسيطرة.

إذا كان توظيف القوة بش��كلها غري املبارش؛ قد أسهم بصورة كبرية يف إدارة العديد من األزمات 

الدولية التي عرفتها الس��احة الدولية يف ظل الح��رب الباردة يف إطار ترتيبات انخرط فيها كل من 

االتحاد السوفييتي السابق والواليات املتحدة؛ عرب ما سمي بفرض السالم بواسطة الرعب )الردع(؛ 

فقد بدا واضحا أن اس��تخدام القوة يف إدارة األزمات اإلقليمية والدولية أضحى أكرث س��هولة ويرسا 

يف الوقت الراهن •

drisslagrini@yahoo.fr 

بقلم:
د. إدريس لكريني

أستاذ العالقات الدولية يف 
جامعة القاضي عياض؛ 

مراكش
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ومتث��ل الدباب��ة "أرمات��ا- يت 14" أول تصميم رويس كامل 

لنظام تسلح رئيس بعد انتهاء الحقبة السوفييتية. وبحسب 

املعلومات القليلة التي ترسبت عن الدبابة الروسية فإنها 

تتميز برسعة كبرية تصل إىل 80 كيلو مرت يف الساعة بفضل 

موتور قوي بقوة 1200 حصان يعمل بالديزل ميكن جسم 

الدبابة من األنس��ياب فوق 7 أزواج من العجالت مقارنة 

م��ع 6 أزواج من العجالت يف الدباب��ة "يت 95" التي متثل 

أقرب الدبابات شبه���اً بالدباب��ة "ارماتا- يت 14".

وتتس��م الدبابة الروس��ية أيضاً بالقدرة ع��ى املناورة 

والبقاء والصمود وقوة تدمريية هائلة مقارنة مع أي نظام 

تس��لح رئييس أنتجه الغرب. ويتمتع ب��رج الدبابة بحركة 

كامل��ة االس��تدارة ويتم التحك��م به عن بع��د بالرميوت 

كونرتول، ويوفر برج الدبابة لطاقم الدبابة رؤية بانورامية 

ملرسح العملية بزاوية 360 درجة.

وألول م��رة يفص��ل تصمي��م دبابة روس��ية بني مخزن 

الوق��ود والذخرية م��ن جهة وقم��رة القي��ادة التي تضم 

طاقم الدبابة، وهذا التصميم يقرتب بالدبابة الروسية من 

تصمي��م أنظمة الدبابات الغريبة مث��ل الدبابة األمريكية 

."2A71 والدبابة األملانية "ليوبارد "M1A ابرامز"

وتس��توعب قمرة القيادة طاقم مكون من ثالثة أفراد، 

ويصل وزن الدبابة إىل 50 طن، وثالثة أرباع جسم الدبابة 

مغطى بنوع خاص من س��بائك الصلب التي طورها معهد 

أبحاث الصل��ب الرويس، وهذا النوع م��ن الصلب معالج 

بطريق��ة خاص��ة تجعله ال يفق��د خواصه حت��ى يف ظل 

مس��ارح العمليات الت��ي تغطيها الثل��وج وتنخفض فيها 

درجة الحرارة إىل ما دون الصفر.

وتتميز الدبابة الروس��ية بقدرة تدمري هائلة فهي تضم 

مدف��ع 125 ملليمرت يطلق 32 قذيف��ة، وهي قادرة عى 

إطالق صاروخ موج��ه بالليزر مضاد للدبابات والطائرات، 

ي��رتاوح مداه املؤثر ب��ني 7000 إىل 12 ألف مرت، كام تضم 

أيضاً مدفع 30 ملليمرت وآخر 12.7 ملليمرت.

آلة الحرب الروسية
ومتثل الدبابة الروس��ية املتطورة "أرماتا" حجر الزاوية يف 

عائلة جديدة من أنظمة التسلح التي تحمل نفس االسم، 

وترتاوح ما بني ناقالت الجنود ش��ديدة التسلح والدبابات 

الحقيقة ومركبات املش��اة القتالية الثقيلة، وستحل هذه 

العائل��ة م��ن أنظمة التس��لح محل آلة الحرب الروس��ية 

الحالية.

ويقول فيتشسالف خلياتوف 

نائب رئيس رشكة "أورال فاجونز 

 URALVAGONSVOD فود" 

املنتج��ة للدبابة أن مواصف��ات الدبابة 

الروس��ية الجديدة، التي يج��ري تصميمها منذ عام 

2009 أعى أربعة أضعاف من مواصفات الدبابة "يت –72" 

التي متثل العمود الفقري يف تسليح الجيش الرويس. 

وبحس��ب خلياتوف ف��إن الدبابة الروس��ية الجديدة 

تتف��وق عى كافة أنظم��ة الدبابات يف 

العامل بنس��بة ترتاوح بني 25 % إىل 

.% 30

ويشري خلياتوف إىل أن الدبابة 

تفتح الطريق أمام أول دبابة رقمية بدون قائد
اختارت روسيا االحتفاالت بالذكرى 

السنوية لالنتصار يف الحرب العاملية 

الثانية عىل النازية لتكشف عن الدبابة 

 ARMATA T-14 الروسية الجديدة

التي تثري رعب الغرب، والتي متثل 

الجيل الخامس من الدبابات الذكية 

الرقمية.

ويف الواقع فإن الدبابة الروسية 

الجديدة متثل عالمة فارقة سواء 

عىل صعيد تطور الصناعة العسكرية 

الروسية عىل  صعيد الخطط 

اإلسرتاتيجية الروسية للتغلب عىل 

الحصار الذي يفرضه الغرب عىل 

روسيا أو عىل صعيد التوازن العسكري 

الدويل.

إعداد:
جورج فهيم

تقنيات
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"أرمات��ا" تفتح الطري��ق أمام إنت��اج أول دبابة رقمية بال 

طاقم قيادة ميكن التحك��م فيها عن بعد بنفس الطريقة 

التي ميكن بها التحكم يف الطائرات بدون طيار عن بعد. 

وبحس��ب خلياتوف فإن روس��يا أنتجت حتى اآلن 32 

دبابة فقط، وتحتاج روس��يا إىل نحو 2300 دبابة من هذا 

الن��وع بحلول عام 2020 محل 70 % من دبابات الجيش 

الرويس، وتستطيع الرشكة املنتجة تصنيع نحو 500 دبابة 

فقط سنوياً.

ويق��ول أولي��ج بوش��كاريوف نائ��ب رئي��س اللجنة 

العس��كرية – الصناعي��ة الروس��ية أن الدباب��ة الجديدة 

قابل��ة للتعديل بإضافات بس��يطة لتصبح مركبة مش��اه 

قتالي��ة وناقلة جنود ش��ديدة التس��لح. وبحس��ب أوليج 

ف��إن الدباب��ة الجديدة س��تحل محل الدباب��ات القدمية 

72" من ن��وع "يت 64"  و"يت و"يت   "80 90" و"يت 

بحلول 2030.

تحول جذري
يق��ول الخ��راء العس��كريون أن قراءة وفه��م مواصفات 

الدبابة الروسية الجديدة شديد األهمية سياسياً وعسكرياً 

واقتصادي��اً. فعى الصعيد الس��يايس فإن الس��ؤال الذي 

يطرح نفسه هو هل تستطيع روسيا بقيادة الرئيس بوتن 

أن تخص��ص املوارد املالية الكافية إلنتاج الدبابة الجديدة 

التي تصل س��عر الواحدة منها إىل 7.5 مليون دوالر، ظل 

العقوب��ات االقتصادية الخانقة الت��ي يفرضها الغرب، ويف 

ظل انخفاض أس��عار النفط، الذي ميثل أحد أهم مصادر 

الدخل الرويس أكرث من 50 % منذ يونيو 2014.

وي��رى الكثري من املحللني أن الغرب يدفع روس��يا إىل 

سباق تسلح يجرها عى تخصيص الجزء األكر من ناتجها 

املحيل لعملية التس��لح ويرصفها عن تحديث اقتصادها، 

وهو نفس الطريق الذي س��ار فيه االتحاد السوفييتي 

السابق وانتهى بانهياره واختفائه.

ويف املقابل فإن خراء عس��كريون آخرين يرون أن 

املقارنة خاطئة والقياس غري صحيح، ألن املشهد الدويل 

تغري، وخريطة التوازن��ات الدولية تغريت، والكثري من 

دول الع��امل مثل الصني وإيران وم��رص ترغب اآلن يف 

حرمان الواليات املتحدة األمريكية من حرية الحركة 

العس��كرية بعيداً عن أراضيه��ا، وهذا ما 

توفره لها الدبابة الروسية الجديدة.

وس��تجد هذه الدول أنه من األفضل 

واألرخص بالنس��بة لها أن تعتمد 

عى رشاء الدبابة الروس��ية بدالً 

من إنفاق املليارات عى تصميم 

وتطوي��ر دباب��ة قتالي��ة خاصة 

بها، وهذا يضمن لروس��يا طابور 

طويل من العمالء.

ويتف��ق هذا الس��يناريو م��ع خطط روس��يا لتحديث 

صناعتها العسكرية وترس��يخ مكانتها عى خريطة تجارة 

الس��الح الدولية واالعتامد عى إيرادات صفقات األسلحة 

بإعتباره��ا مورد ال ينضب للدخ��ل للتغلب عى التقلبات 

يف أسعار النفط.

وعى الصعيد العس��كري فإن اهتامم روس��يا بتصنيع 

دبابة مزودة بسبائك صلب معالج للعمل يف بيئات ثلجية 

يشري إىل املطامع الروس��ية يف املناطق القطبية املتجمدة 

التي تحتوي عى كم هائل من مخزونات الطاقة واملعادن، 

وه��ذه املنطقة ذات األهمية اإلس��رتاتيجية متنازع عليها 

بني روسيا وكندا والدول االسكندنافية.

ويرى الخراء أن تصميم الدبابة الروس��ية الذي يعتمد 

عى فص��ل قمرة القي��ادة التي تضم طاق��م الدبابة عن 

مخازن الوقود والذخ��رية يعني الرتكيز عى رفع معدالت 

الس��المة والبقاء يف أنظمة التس��لح الروس��ية، وهي نقل 

نوعية كبرية عن التفكري السوفييتي السابق.

وتتسق هذه الخطوة مع التحول الذي يشهده الجيش 

ال��رويس من جيش يعتمد عى التجنيد والعدد، إىل جيش 

احرتايف يركز عى الكيف ال عى النوع، وبالتايل فإن أنظمة 

التس��لح التي يحتاجه��ا يجب أن تضم��ن أعى معدالت 

السالمة والبقاء للجنود الذين ال ميكن تعويضهم بسهولة.

ويأيت طرح الدبابة الروسية الجديدة يف وقت تقادمت 

في��ه الدباب��ات القتالية األمريكية وفش��لت كافة الرامج 

الخاصة بإنت��اج دبابة جديدة خفيف��ة تلبي االحتياجات 

التشغيلية للجيش األمرييك يف مسارح العمليات القتالية•

متثل الدبابة ARMATA T-14 أول 
تصميم روسي كامل لنظام تسلح 

رئيس بعد انتهاء احلقبة السوفييتية



|  العدد 521  |  يونيو 2015  |86

AAV7A1 RAM/RS
AAV7A1 RAM/ منذ ظهورها يف عام 1984 اشتهرت مركبة

RS بأنها أروع مركبة برمائية هجومية يف العامل، فهي تتمتع 

بقوة تحمل شديدة وقدرة فائقة عىل التنقل يف البحر والرب 

متنحها تفوقاً كبرياً يف القتال.
ومتثل AAV7A1 RAM/RS أرسة من املركبات التي تشمل 
مركبة القيادة AAVC7A1 Command Carrier، وناقلة 
الجنود AAVP7A1 Personnel Vehicle، ومركبة اإلصالح 
.AAVR7A1 Recovery Vehicle
إعداد: يل يادف

توف��ر املركب��ات مزيداً م��ن الحامي��ة والقيادة والس��يطرة، 

وق��درات اإلصالح أثناء نقل القوات والش��حنات من الس��فينة 

إىل الش��اطئ، وغاطس مبقدار 3.1 أمت��ار، وإمكانية التنقل عرب 

الش��واطئ والتضاريس القاس��ية. ويس��هم هيكلها الفريد الذي 

يشبه الزورق واملحركات النفاثة املائية القوية يف جعل مجموعة 

مركبات AAV7A1 مركبات برمائية رسيعة التنقل.

تعت��رب أرسة مركب��ات AAV7A1 RAM/RS أح��دث طراز 

من املركبات الهجومية الربمائية العاملة حالياً لدى س��الح مشاة 

البحرية األمرييك.

توج��د أك��ر م��ن 1600 وحدة ع��ى املس��توى العاملي يتم 

تشغيلها حالياً يف مثاين دول، وتشمل املجموعة ناقلة الجند طراز 

 AAVC7A1 ومركب��ة القي��ادة طراز ،AAVP7A1 RAM/ RS

.AAVR7A1 RAM/RS ومركبة اإلصالح طراز ،RAM/ RS

تقنيات

املركبة القتالية



تعترب أسرة مركبات 
 AAV7A1 RAM/RS

أحدث طراز من املركبات 
الهجومية الربمائية 

العاملة حاليًا لدى سالح 
مشاة البحرية األمريكي
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نقل الجنود الربمايئ
يتم حالياً تش��غيل مجموعة مركبات AAV7A1 كمركبات 

نقل قوات برمائية لس��الح مش��اة البحرية األمريكية، كام 

تس��تخدم إلبرار املكونات واملعدات الس��طحية الهجومية 

لقوات اإلنزال يف عملية نقل واحدة من الس��فن الهجومية 

أثناء العمليات الربمائية، كام تقوم أيضاً بإس��ناد العمليات 

امليكانيكية عى الشاطئ.

غالباً ما يش��ار إىل مركبة AAV7A1 لدى قوات مش��اة 

البحرية األمريكية باس��م Amtracks. ويتم حالياً تشغيل 

مجموعة مركبات AAV7A1  كمركبات نقل قوات برمائية 

لسالح مشاة البحرية األمرييك.

تقوم املركبة املسامة املركبة الهجومية الربمائية الكورية 

KAAV KAAV7A1 بالخدم��ة ل��دى س��الح املش��اة يف 

 AAV7A1 الجمهورية الكورية، كام تم أيضاً تصدير مركبة

إىل األرجنت��ن والربازيل وكمبوديا وإيطاليا وتايوان وتايلند 

وفنزويال.

قامت رشك��ة BAE Systems بتصميم املركبات بحيث 

تكون برمائية متام��اً، وقد تم تصميم كافة أنظمة املركبات 

بحيث تتمتع مبقاومة معززة للت��آكل، وبالقابلية للصيانة، 

وبعزل املاء.

توفر املركبات حامية مدرعة، وقدرات القيادة والسيطرة 

واإلصالح، م��ع نقل الق��وات والحموالت من الس��فن إىل 

الش��اطئ بغاطس عمقه عرش أق��دام، والقدرة عى التنقل 

عرب الشواطئ والتضاريس القاسية، واملناورة طويلة املدى. 

وبإمكان مركبة AAV تنفيذ عمليات الدخول والخروج من 

 LSD العديد من الس��فن البحرية مبا يف ذلك سفن اإلبرار

وسفن النقل الربمائية.

 LVT-7 أوالً الخدمة كمركبة AAV7A1 دخل��ت مركبة

لتح��ل محل مركبة LVT-5 يف ع��ام 1972، وقد تم تحويل 

مركب��ة LVT-7 إىل مركب��ة AAV7A1 املط��ورة مبوج��ب 

برنامج متديد العمر الزمن��ي لخدمة املركبة LVT-7 الذي 

تم تنفيذه بن عامي 1983 و1986.

ت��م إضافة محرك متطور جديد ومجموعة ناقل الحركة 

ومنظومة األسلحة، كام تم تحسن إمكانية الصيانة الشاملة 

 ،LVT-7A1 للمركب��ة. وقد أطل��ق عى املركبات املط��ورة

ولكن تم تغيري اس��مها إىل AAV7A1 من قبل سالح مشاة 

البحرية األمرييك يف عام 1984.

AAV7A1 تصميم ومزايا املركبة
تتمي��ز مركب��ة AAV7A1 بهيكل يش��به هي��كل الزورق، 

وتوجد مجموعات األضواء األمامية محاطة داخل تجويف 

مربع، وقد تم تجهيز النسخ املطورة بلوحة أجهزة جديدة 

وجهاز رؤية ليلية ونظام تهوية جديد.

يسهم السطح املقوس الذي يتم التحكم به هيدروليكياً 

بضامن االس��تقرار والثبات عند التشغيل فوق سطح املاء. 

وتسهم مجموعة التدريع املطورة EAAK يف توفري حامية 

إضافية.

طرازات املركبة حسب املهام
تتواف��ر مركبات AAV7A1 يف عدة أش��كال وبدائل، وهي 

 ،AAVC7A1 Command Carrier القي��ادة  مركب��ة 

وناقلة الجنود AAVP7A1 Personnel Vehicle، ومركبة 

.AAVR7A1 Recovery Vehicle اإلصالح

 AAVC7A1 Command Carrier مركب��ة القي��ادة 

غ��ري مجهزة بربج رماية، وقد تم تركيب معدات االتصال يف 

حيز الحمولة يف املركبة. وهذا الطراز مجهز بأنظمة اتصال 

حديثة، وأسلحة مساندة، ووحدات إسناد لوجستي.

بإمكان هذا الطراز حمل طاقم من ثالثة أفراد، وخمسة 

مشغيل السليك، وثالثة 

العاملن،  أشخاص من 

الضباط،  من  وقائدين 

 Harris وقد تم ترقية املركبة لتضم أجهزة السليك من طراز

 .Falcon II class

 AAVP7A1 الجن��ود ناقل��ة  اآلخ��ر  الط��راز  يتمي��ز 

Personnel Vehicle بوج��ود ب��رج مجهز مبدفع رش��اش 

ثقي��ل M2HB .50 calibre، وقاذف��ة قنابل آلية عيار 40 

مم من ط��راز Mk19 وهي م��زودة أيض��اً بأربعة أجهزة 

AN/ الس��ليك ألفراد الطاقم ونظام اتصال داخيل من طراز

VIC-2 بإم��كان ه��ذا الطراز حمل س��ائق، وقائد طاقم / 

قائ��د مركبة )رامي رش��اش( وفرد طاق��م يف الخلف، و25 

من مش��اة البحرية مجهزين قتالياً. وميكن تعديل P7 ليك 
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تحمل مجموعة الش��حنات الطولية إلزالة األلغام من طراز 

 .Mk 154

 AAVR7A1 Recovery اإلص��الح  مركب��ة  ط��راز  أم��ا 

Vehicle، فه��و غري مجهز بربج رماي��ة. وتتميز R7 بتجهيزها 

برافعة، وونش قطر للمركبات، ومعدات قطع ولحام وصيانة 

أخرى محمولة لتأمن الصيانة املساندة للمركبات يف امليدان، 

وهي تس��تخدم لقطر مركبات بذات حج��م مامثل أو أصغر 

منها.

التسليح
 M2HB مجهزة برشاش AAVP7A1 RAM/RS إن مركبات

 ،M7 smoke 50.، وقاذفة قنابل من طراز caliber machine

ومدفع رش��اش )قنابل( عيار 40 مم طراز Mk19، مثبت عى 

ب��رج دوار مبقدار 360 درجة. ويتم التحكم مبحطة األس��لحة 

املدمجة بواس��طة محرك دوران مزود بالطاقة من أجل متكن 

الربج من الدوران والرفع اليدوي للرش��اش. وتس��مح محطة 

األس��لحة للرامي باستهداف أهداف يف حدود مدى 1,500 م، 

والدوران بزاية 360 درجة برسعة 45 درجة يف الثانية.

يتم تلقيم السالح وصيانته من داخل املركبة حيث مخزن 

الذخرية، ومجرى التغذية، وحيز األسلحة محكم اإلغالق. ويتم 

تهوية الغازات الضارة من إطالق األس��لحة بدفعها بالطلقات 

الفارغة إىل خارج املركبة. وتضم فتحة تس��ديد الس��الح من 

طراز M36E3 ق����درة أحادية القيمة ونظام برصي ×8.

الحامية الذاتية
يضم��ن هيكل األملني��وم امللح��وم متاماً حامي��ة الطاقم من 

األس��لحة الخفيف��ة، والش��ظايا، والقنابل املضيئة. وتس��هم 

مجموع��ة التدري��ع املطورة EAAK املثبتة ع��ى الهيكل يف 

من��ع اخرتاق ذخائر العبوات املش��كلة. وقد تم تزويد مركبة 

AAV7A1 بنظ��ام كبح النريان الذايت والحامية من األس��لحة 

الذريّ��ة والبيولوجي��ة والكيميائي��ة من أجل تحس��ن فرص 

املحافظة عى األرواح.

املحرك
إن مركب��ة AAV7A1 مجهزة مبحرك ديزل يش��حن توربينياً 

متعدد أنواع الوقود، ويتم تربيده بالسوائل، مثاين االسطوانات، 

قدرة 400 حصان، مقرون مبجموعة ناقل حركة آيل من طراز 

HS-400-3A1، حي��ث يت��م دمج وظائف النق��ل والتوجيه 

والفرملة يف وحدة واحدة.

القدرة عىل التنقل
يسهم محرك الديزل املشحون تربينياً والثامين االسطوانات، 

تجهيزات تكميلية / اختيارية
ميك��ن تثبيت مجموعة الش��حنات الطولي��ة إلزالة 

األلغ��ام MCLC م��ن ط��راز Mk 154 يف حج��رة 

البضائع مبركبة AAVP7A1 RAM/RS. وتستخدم 

مجموعة MCLC لتطهري ممر بعرض 16 مرتاً وطول 

100 م��رت خالل حق��ل ألغام س��واء كان يف املياه أو 

يف املناط��ق الربي��ة. وه��ي مجهزة بثالثة ش��حنات 

تدمري بطول 100 م��رت من نوع ميكن أن يتم دفعها 

بواس��طة صاروخ من نوع MK22. والنظام مستقل 

بذات��ه ويتم تزويده بالطاق��ة الكهربائية من مركبة 

.AAVP7A1 RAM/RS

ميك��ن تركي��ب مجموع��ة الح��امالت يف حجرة 

الحمول��ة مبركب��ة AAVP7A1 RAM/RS، وه��ي 

تتكون من سلس��لة جنازير توفر نقاط تثبيت لثالثة 

حامالت عى كل جانب من املركبة.

أما الواقية فهي مصنوع��ة من األلياف الزجاجية 

املقواة مع نواف��ذ زجاجية صفائحية أمام الس��ائق 

وع��ى جانبيه. وتوف��ر الواقية للس��ائق حامية من 

الرش��اش أثناء العمليات املائية، وهي مجهزة بريش 

مس��احات ووصلة ملحق��ة إلزالة الجلي��د من أجل 

ضامن الرؤية الجيدة يف سائر أحوال الطقس.

يس��هم درع املدفع الرش��اش املصفح والش��فاف 

 The Marine Corps البحري��ة  مش��اة  لس��الح 

 Transparent Armor Gun Shield: MCTAGS

يف تزوي��د الس��ائق، وقائد الق��وة، وقائ��د املركبة، 

مبس��توى حامية الكرة عي��ار 7.62 م. وتتوافر لهذه 

املجموعة أدوات اإلصالح وجمي��ع الكتيبات الفنية 

الالزمة.

واملضخت��ان النافثت��ان لل��امء 14.000 جال��ون يف الدقيقة 

)53,000 لرت يف الدقيقة(، يف متكن املركبة من األداء املتميز 

برسع��ة 7 عقد، وتزويدها بالقدرة عى االندفاع يف غاطس 

بعمق 10 أقدام نحو البحر أو الشاطئ.

كام يس��هم نظام التعليق النابيض ذو القضبان األنبوبية 



89 |  يونيو 2015 |  العدد 521  |

االلتوائي��ة وجنزي��ر BAE Systems يف تس��هيل الق��درة 

املتمي��زة يف التنقل يف كافة أن��واع تضاريس املناطق الربية 

برسعة قصوى تبلغ 45 ميالً يف الساعة )72 كم / سا(.

الدورات التدريبية
يتوافر املش��غلن والصيانة يف املوقع املرغوب من قبل 

املستخدم النهايئ، أو يف أي من مرافق BAE L&A يف 

جميع أنحاء العامل، وتتوافر كتيبات التشغيل والصيانة 

وقطع الغيار الكاملة.

إدارة الدورة الحياتية ودعمها
 BAE ميك��ن تقديم الدعم الهن��ديس والفني من قبل

 BAE يف جميع أنحاء العامل، كام تس��تطيع Systems

Systems التزوي��د باملس��توى املناس��ب م��ن قط��ع 

الغيار بناء عى االس��تعامل الس��نوي للمركبة من قبل 

املستخدم، مبا يف ذلك النسق التشغييل التقديري الربي 

والبحري. وترتك��ز قطع الغيار ع��ى تصنيع املعدات 

األصلية واس��تخدامها الس��ابق من قبل س��الح مشاة 

البحري��ة األمرييك، وتش��مل قطع الغيار التش��غيلية 

والتكميلية العادية املناسبة.

نظام التعليق
باإلضاف��ة إىل مجموع��ة نقل الحركة املط��ورة تم كذلك 

 AAV7A1 RAM/RS تحديث نظ��ام تعلي��ق مركب��ة

لتصبح مثل النظام املستخدم يف املركبة القتالية "براديل". 

ويس��هم التعليق بعم��ود االلتواء يف اس��تعادة الخلوص 

األريض بحي��ث يك��ون ب��ن 18-16 بوص��ة. ويقوم هذا 

النظام الجديد بأخذ تطوير األداء عرب األرايض يف االعتبار.

مرونة التنقل
يسهم تصميم ش��كل الهيكل الفريد الذي يشبه الزورق، 

ونفاث��ات امل��اء القوي��ة يف جع��ل مجموع��ة مركب��ات 

AAV7A1 RAM/RS مركبات برمائية ش��ديدة املرونة 

يف التنقل. فهي تتحرك برسعة 8 أميال يف الساعة يف املاء، 

وحتى 45 ميالً يف الس��اعة يف الرب. وتسهم مجموعة نقل 

الحرك��ة املطورة ونظام التعليق يف تحس��ن أداء مركبات 

AAV7A1 RAM/RS. ك��ام يس��اعد الس��طح املقوس 

الثابت عى تحسن توازن واستقرار املركبة أثناء العمليات 

يف املاء وقابلة للسحب من أجل العمليات الربية.

الحمولة
ينخف��ض منح��در الصع��ود والن��زول الخلفي املش��غل 

هيدروليكياً واملزود بباب مدمج للجنود بحيث يسهم يف 

رسعة الدخول والخروج. أما بالنسبة إىل مهام الحموالت 

فإن��ه ميكن ط��ي املقاعد ع��ى جوانب حجرة الش��حن 

وكذلك ط��ي املقعد األوس��ط القابل للف��ك عى جدار 

الباب. ويتم الدخول بسهولة إىل حجرة الشحن من خالل 

منحدر الصعود الخلفي أو فتحات السقف الواسعة. كام 

تس��مح فتحات السقف املتوازنة عكسياً بتحميل الجنود 

والحموالت يف محاذات الس��فن يف البح��ر. ويبلغ طول 

حجرة الحمولة 13.5 قدم��اً )4 أمتار(، وعرضها 6 أقدام 

)1.8 مرت(، وارتفاعها 5.5 أقدام )1.6 مرت(، وهي واس��عة 

مبا يكفي الحت��واء براميل الوقود واإلم��دادات املنقولة 

ومعدات الدعم واملساندة.

مجموعة نقل الحركة
تض��م مركبة AAV7A1 RAM/RS محرك مركبة براديل 

القتالي��ة Bradley Fighting Vehicle، ومجموعة نقل 

الحرك��ة املع��دل ملركب��ة AAV7A1 RAM/RS. وق��د 

أسهم ذلك يف تحسن مرونة التنقل والحركة واملوثوقية 

وسهولة الصيانة للمركبة. وتتمتع املركبة بالقدرة عى 

التس��ارع من 0 – 20 ميالً يف الساعة خالل سبع ثوان، 

ومتتاز برسعة يف الرب تبلغ 45 ميالً يف الساعة•  
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العميد )م( صقر املري أول وأقدم خمرتع إماراتي
عشق اإللكرتونيات منذ الصغر وبرع يف إخرتاعها

معايل املهندس حسني إبراهيم الحامدي وزير الرتبية والتعليم

هو أول وأقدم مخرتع إمارايت وصاحب عدد كبري من الرباءات سجلت أولها يف 1990 يف 

مكتب امللكية الفكرية بجنيف، ولد يف 1939 ودرس االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف مدارس 

الشعب واألحمدية والثانوية يف ديب وسافر إىل الكويت ألداء امتحان الثانوية، عمل فيام بعد 

يف تلفزيون الكويت من ديب بوظيفة فني فيديو، وبعدها أنضم إىل رشطة ديب كمستشار 

القيادة لشؤون االتصاالت التي بقي فيها حتى تقاعد عام 2005 وهو برتبة عميد، إنه املخرتع 

اإلمارايت العميد )م( صقر ماجد املري التقت معه مجلة »درع الوطن« وكان معه هذا اللقاء: 

حوار: راية املزروعي



حدثنا عن  شغفك مع االلكرتونيات واخرتاعها؟  

الحاجيية أم االخييرتاع، منذ أن كنت صغييراً كنت أهوى 

االلكرتونيييات، وأعمل عىل تجميع القطييع االلكرتونية 

وتركيبهييا، صحيييح كانت األجهييزة بدائييية ولكن هي 

محاولة البتكار أجهزة يستفاد منها، ثم سافرت إىل الهند 

لاللتحاق مبعهد الالسييليك وااللكرتونيات وحصلت عىل 

شهادة دبلوم عايل يف هندسة الراديو بنجاح عام 1966. 

ساهمت اخرتاعاتك يف مجال اإللكرتونيات يف تدشني 

أول إذاعة وهي إذاعة ديب من الشندغة، حدثنا عن 

ذلك؟ 

يف عييام 1958 أجريييت محاولة ابتكار إذاعيية  بدائية 

مكونيية ميين قطيياع غيييار ال تتعييدى بعض األسييالك  

والبطاريات القدمية وصاممات الراديو، ومن ذلك الحني 

اسييتطعت أن أبث إذاعة ديب من الشندغة ملدة ساعة 

يف اليوم.

هل لنا أن نتعرف عىل االخرتاعات الخاصة بك، وما 

هي مميزاتها؟

 لييدي عدد ميين االخرتاعات وهي كالتييايل: أوالً منبع 

األمييان لحامية األطفال من الكهربيياء هو أول اخرتاع 

كان يل وهذا االخرتاع الذي ميزين وشكل فارقاً يف حيايت 

بأن أكون أول مخرتع إمييارايت، إن هذا االخرتاع يقطع 

التيار الكهربايئ من املنبع حني خلع الفيشيية الخاصة 

بييه )أي املصنعة معه( ويصبح األطفييال أو من يضع 

سلك أو مسامر فيه آمناً من الصعقة الكهربائية، وإذا 

وضعت فيه أي فيشيية أخرى فييال يعطي تيار كهربايئ 

إال الفيشيية املصنعة معه، ثانياً اإلنذار املبكر، إن هذا 

االخرتاع يعمل عىل حامية الناس من اقرتاب أشييخاص 

أو سيارات إىل البيت أو إىل السيارة، يصدر صوت هذا 

الجهاز حلقات كهرومغناطيسية بحيث تكون حلقتني 

من الحلقات وعند اقرتاب أو قطع الحلقات فإنه يصدر 

صوت عىل شييكل نغامت مميزة، وإن هذا االخرتاع ال 

يحتاج إىل توصيالت أو مجسامت خارجية مام يجعله 

متنقييل حيث مييا تذهب، ثالثيياً الطاحونيية الهوائية 

العمودية )الطاقة املتجييددة( إن هذا االخرتاع لتوليد 

الكهرباء ولسييحب املاء من اآلبييار، وإنه يختلف عن 

املراوح والطواحني الهوائييية بعدد من املميزات منها، 

قلة عدد املسيياحة عىل األرض، بحيث تضع عدد كبر 

منييه يف املزرعة أو البيييت، و إن الصيانة ال تحتاج إىل 

مجهود، كالصعود إىل القمة كام يف الطواحني السابقة 

ألن محتوياته الكهربائية وغرها يف قاعدته املثبتة عىل 

األرض، ولذا تكون الصيانة سهلة يف متناول اليد، رابعاً 

جهاز كمبيوتر يعمل بالليزر إن الجهاز يساعد املعوقني 

عىل استخدام جهاز الحاسوب بدون ملس املفاتيح، بل 

يقييوم بدل ذلك نقطة مؤرش الليزر عندما متر بها عىل 

الحروف عىل لوحة املفاتيح، فيدخل مثالً عىل اإلنرتنت 

أو عىل أي عمل يرده من الحاسوب، خامساً جهاز خلع 
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العميد )م( صقر املري أول وأقدم خمرتع إماراتي
عشق اإللكرتونيات منذ الصغر وبرع يف إخرتاعها

قطييع الغيار بطريقة الضوء، إن هذا الجهاز يوفر عىل 

مسييتخدميه تصليح األلواح اإللكرتونية بسهولة حيث 

تخلع القطعة التالفة ويتم وضع قطعة جديدة، وبهذا 

يتم اسييتعامل اللوح اإللكرتوين بييدالً من رميه ورشاء 

لوح جديييدة بقيمة خمسييامئة درهم مثيياًل، وهذه 

الطريقيية نظيفة ألنها ال تغر لييون اللوحة أو تحرقه 

وال نفصل توصيالته املطبوعة عليه. سادسيياً الفاحص 

الناطق إن هذا الجهاز عبارة عن جهاز يخربك بصوت 

وعنييد وضع امليجر لفحص الفولت واملقاومة وشييدة 

التيار مام يسييهل عىل املصلح الحصول عىل تقسيييم 

القراءات برسعة وبدون ما يلتفت إىل شاشيية العرض، 

وأحياناً  قد يلتفت املصلح فيفقد سيطرته عىل امليجر، 

مام قد يسييبب عطييل جديد، وهذا يحييدث كثر يف 

الفاحصات القدمية.

ما هي الصعوبات التي واجهتك يف خالل مش��وارك 

االخرتاعي ؟

الحمدللييه مل تكن هناك أي صعوبييات وذلك ألين قبل 

أن أبييدأ يف تركيب أي اخرتاع أوفيير جميع قطع الغيار 

الالزمة له.

يف م��اذا تخ��دم اخرتاعات��ك الجه��ات العس��كرية 

واملدنية؟

تخدم االخرتاعات بشييكل أو بآخر جميع الجهات سواء 

العسييكرية أو املدنية، فعىل سبيل املثال اخرتاع اإلنذار 

املبكر يعمل عىل حامية جميع املنشييآت سييواء كانت 

عامة أو خاصة.

هل حصلت اخرتاعاتك عىل براءة االخرتاع؟

نعم لقد حصلت عىل براءة اخرتاع  جهاز اإلنذار املبكر 

يف سنة 1994، وحصلت معظم اخرتاعايت  عىل  براءات 

• درس االبتدائية واملتوسييطة والثانوية يف مدارس الشييعب واألحمدية وثانوية ديب، ثم سافر إىل الكويت ألداء 

امتحان الثانوية.

• درس يف معهد بهارات Baharat radio institute يف علوم الراديو هندسة االتصاالت ملدة أربع سنوات، وكان 

التخرج يف 1 ديسمرب 1966.

• وبعد االلتحاق برشطة ديب، بتاريخ 18 يوليو 1972 التحق خمس دورات هندسية:

- الدورة األوىل: من معهد IAL  يف مجال هندسة األنظمة واملعدات اإللكرتونية، 31 ديسمرب 1975.  

- الدورة الثانية: من معهد IAL يف هندسة االتصاالت، 20 مايو 1975.

- الدورة الثالثة: من معهد Electronic Laboratories Marine، يف 23 مايو 1975.

- الدورة الرابعة: من معهد National Air Traffic Services، يف 10 سبتمرب 1975.

الدورة الخامسة: من معهد Storno، يف مجال صيانة وكشف األعطال وتغير الدوائر اإللكرتونية، 20 فرباير 1976.

• شهادة إمتام دورة التخطيط اإلسرتاتيجي املنعقدة بالقيادة العامة لرشطة ديب 21 فرباير 1999.

• شهادة من معهد التنمية اإلدارية والرشطية يف )قيادة فريق العمل( 17 مارس 1999.

• شهادة دورة املحادثة وجهاً لوجه من مؤسسة people to people يف 17 مارس 1999.

السرية الذاتية

االخرتاع سييجلت أولها يف عييام 1990 يف مكتب امللكية 

الفكرية بجنيف. 

ما هو هدفك املستقبيل اتجاه اخرتاعاتك؟

هديف أن تتبني جميع اخرتاعايت جهة معينة، وأطمح أن 

تصل هذه األجهزة إىل األسواق العاملية.

ما هو الدعم الذي يوفره برنامج تكامل للمخرتعني؟

برنامج تكامل يوفر القيمة املالية التي ستساعد املخرتع 

عىل حفظ حقوقه مللكية اخرتاعه، ويسيياهم كذلك يف 

تواصييل املخرتع مع جهات معينة لتحديد األماكن التي 

تحتاج إىل مثل هذا الجهاز وتسويقه.

محمد بن راشد خالل تكريم املري ضمن أوائل 
اإلمارات ديسمرب 2014
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 حاصل عىل العديد من الشييهادات والجوائز ومنها شييهادة وسام رشطة ديب من الطبقة األوىل للمغفور له بإذن 

الله الشيييخ مكتوم بن راشييد آل مكتوم، وشهادة تقدير من الطبقة األوىل من اللواء ضاحي خلفان "القائد العام 

لرشطة ديب"، وشييهادة التميز باملركز األول لألداء الحكومي املتميز للدائرة واإلدارة، لعام 1998، شييهادة امتياز 

"جائزة اإلدارة الحكومية املتميزة يف برنامج ديب لألداء الحكومي املتميز لعام 1999"، شييهادة تقدير من جامعة 

الدول العربية مهرجان الرواد العرب األول، جائرة املركز األول يف مسييبقة العويس للدراسييات واالبتكار العلمي 

عن اخرتاعه لجهاز "منبع األمان".

• جائزة املركز يف مسابقة العويس للدراسات واالبتكار العلمي عن اخرتاعه لجهاز "اإلنذار املبكر".

• جائزة املركز األول يف مسابقة العويس للدراسات واالبتكار العلمي عن اخرتاعه لجهاز "خلع ولحامم الدوائر 

املتكاملة اإللكرتونية".

• شييهادة شييكر وتقدير من اللجة العليا املنظمة للملتقى الثاين للمبتكرات العلمية لشييباب مجلس التعاون 

لدول الخليج العريب.

• شييهادة تقدير من اإلدارة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العريب للجهود املبذولة يف معرض املبتكرات 

العلمية يف باريس.

• شهادة تقدير من االتحاد العريب لنوادي العلوم للشباب للمشاركة يف امللتقى العلمي العاملي الخامس.

• شييهادة من وزارة الشييباب والرياضة، اإلمارات، لحصوله عىل املركز األول يف املسابقة االختيارية يف امللتقى 

الثامن للمبتكرات العلمية لشباب مجلس التعاون.

اجلوائز والشهادات 

الطاحونة الهوائية العامودية )الطاقة املتجددة(

صقر املري أمام مجموعة من اإللكرتونيات املفككة يف رشطة ديب

ماذا أضاف لك تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم "رعاه الله" من ضمن أوائل اإلمارات؟

إنه لفخر ورشف كبر يل بتكريم سيييدي صاحب السمو 

الشيييخ محمد بن راشييد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكييم ديب "رعاه الله"، وحصويل 

عييىل ميدالية أوائل اإلمارات، وأشييكر هذا التقدير من 

قيادة الدولة الرشيدة الذي يشكل حافزاً نحو مزيد من 

العمل الدؤوب وتحقيق اإلنجازات.

بحك��م أنك مخ��رتع من زمن الرعي��ل األول ما هي 

النصيحة التي توجهها للمخرتعني؟

إنهم أبناء الوطن عليهم بالنهوض والتفاين يف دراسييتهم 

واالسييتفادة من الرعاية التامة التييي يحظون بها طوال 

مشييوارهم الدرايس، وإطالق العنان لإلبييداع واالبتكار 

والنهييل من بحيير العلييم، ووضع هييدف واحد نصب 

أعينهم أال وهو املشيياركة بدور إيجايب يف تعزيز مسرة 

تطور ونهضة وطنهم•
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املعرفة الذكية
جميعنا يعلم أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدول��ة "حفظه الله"، جاء عام 2015 وهو يحمل عنوان "عام لالبتكار"، وذلك بهدف 

أس��ايس يدعو إىل خلق بيئة محفزة لالبتكار واإلبداع، والتي تقودنا للوصول إىل املراكز 

األوىل عاملياً يف هذا املجال.

تأيت هذه الخطوة التي حفزت دواخلنا جميعاً، سواء كنا أفراد ومؤسسات أو جهات 

حكومية واتحادية، إىل إطالق ما لدينا من قدرات وإبداعات، تحتاج إىل حش��د الهمة 

والدع��م املتواصل، والرتكيز عىل الطاقات الوطنية املخلصة، إضافة إىل جهد وتركيز أكرب 

نح��و صناعة الك��وادر الوطنية التي تقود هذا املس��تقبل مبا يضم��ن اإلبداع واالبتكار 

والتقدم.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 

ال��وزراء حاك��م ديب، الداع��م االول لالبتكار ق��ال: "نحن نعيش اليوم عامل��اً رسيعاً يف 

تغرياته، متالحقاً يف تطوراته، كبرياً يف فرصه، عظيامً يف اكتش��افاته واخرتاعاته، وال بد لنا 

من إعداد أجيالنا بطريقة تتناس��ب وهذا العامل الذي نعيش فيه، وتضمن لنا مكاناً بني 

األمم، وتصنع لنا مستقبالً زاهراً كام هو حارضنا اليوم".

املميز أنه اليوم وأنا أخط هذا املقال، اقرأ بخرب يقول: إن الفريق سمو الشيخ سيف 

ب��ن زايد آل نهي��ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الداخلية، وّج��ه برضورة توفري 

التس��هيالت اإللكرتونية ملنتس��بي الوزارة، للحصول عىل املنت��ج العميل الذي تتضمنه 

محتوي��ات املكتبة الذكية يف وزارة الداخلية لجمي��ع األوقات، مبا يخدم توّجه حكومة 

اإلمارات نحو تحويل الخدمات الحكومية إىل ذكية.

نع��م.. إنها خطوة هامة "مكتب��ة ذكية لوزارة الداخلية" واملميز إنها األوىل عاملياً يف 

تسخري التكنولوجيا الحديثة يف مجال العلوم وإشاعة املعرفة، كام أنها تتميز باستخدام 

الورق بنسبة 0 % وهذا يعني أنها فعالً مكتبة ذكية ذو تقنية عالية، كام أنها تعد املركز 

املعلومايت الهام واملتخصص، مبا تحتويه من دراسات وملفات وتحليالت خاصة مبتخذي 

الق��رار، ما ميكنها لتكون الدافع الرئييس املش��جع عىل القراءة االلكرتونية، واملس��اهم 

الحقيقي يف دعم املبادرات واملشاريع التطويرية الذكية.

مكتبة ذكية، تعد انعكاساً لرؤية قيادتنا الحكيمة والثاقبة، والتي رسمت لهذا العام 

عاماً لالبتكار، ما يعزز الهدف األس��ايس وهو االتجاه إىل املعرفة االلكرتونية، مع بشائر 

تبرش أن دولة اإلمارات ومع النصف األول من العام 2015، نجحت يف ترسيخ قواعدها 

يف االتجاه الصح نحو مؤرش التنافسية العاملية •

عونك يا 
وطـــــن

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 
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قد وقعت معركة ماراثون  أثناء الحروب امليديّة يف 490 

ق.م، يف سهل »ماراثون« عىل بعد بضعة أميال من أثينا، 

وفيها متك��ن جيش��ا أثينا وبالتايا بقيادة ملتياديس وكا

ليام خوس من ص��د محاولة امللك داري��وس األول من 

بالد فارس لالستيالء عىل ما تبقى من اليونان وضمها إىل 

اإلمرباطورية الفارسية، التي من شأنها تأمني أضعف جزء 

من الح��دود الغربية لبالده. ومعظ��م املعلومات حول 

هذه املعركة يأيت م��ن تاريخ املؤرخ اليوناين هريودوت. 

أم��ا املصادر الفارس��ية، ف��ال توجد أي إش��ارة إىل هذه 

املعركة. 

490 قبل امليالد
حيث تقرر اس��تدعاء ضب��اط من قلب أثين��ا )اليونان( 

التخاذ قرار بشأن خوض معركة ضد عدو اتخذ معسكراً 

عند الساحل اليوناين، وكان القرار ال يحدد مصري جيشني 

فحسب بل املستقبل بأثره، وأثر ذلك عىل الحضارة.

كان جنود الفرس قد أبحروا وصوالً إىل خليج ماراثون 

عن بع��د 25 ميالً م��ن العاصمة اليوناني��ة أثينا، ولكن 

الج��رال اليوناين الذي س��بق أن اكتس��ب خربة يف قتال 

الفرس أرسع بقواته إلغالق منفذين يقودان إىل ماراثون 

ليح��رم الفرس م��ن الدخول إليها، ث��م تجمع عرشة من 

الق��ادة تم اختيارهم من قبل ع��رشة من القبائل، وقرر 

القائد ه��ريودوت أن تك��ون القي��ادة يف كل يوم ألحد 

القادة كام ق��رر مهاجمة الفرس رغ��م علمه بأن جنود 

أسربطة سيكونوا عوناً للفرس، ومتكن جيش أثينا وبالتايا 

بقيادة كل من ملتياديس وكاليام خوس من صد محاولة 

امللك داريوس األول من بالد فارس من االس��تيالء عىل ما 

تبقى من اليونان وضمها إىل اإلمرباطورية الفارس��ية، ومل 

يخرب دارا شعبه بانتصار اليونان عىل قواته واعترب الهزمية 

التي لحق��ت بقواته هزمية عارض��ة إال أنها يف الحقيقة 

تركت يف قلبه غصة جعلته يفكر دامئاً يف العودة لالنتقام.

كان��ت نتائج الحرب عىل الجانب اإلغريقي ش��ديدة 

األهمية فقد وصل اإلس��بارطيون إىل ميدان املعركة بعد 

انتهائه��ا ومل يعد أمامهم س��وى تهنئ��ة املنترصين بينام 

أحدث انتصار أثينا ضجة يف بالد اإلغريق التي اكتشفت 

فج��أة أن أثينا قوة هامة عس��كرياً بحيث اس��تطاعت 

وحده��ا أن ته��زم عدواً يخش��اه الجمي��ع، وكان القائد 

البحري األثيني مثوس��تكليس قد أدرك ببعد نظره برغم 

انتصار اليون��ان أن الخطر الفاريس مازال قامئاً وأن بالده 

معرضة لحمالت انتقام فارسية ولذلك دعا املواطنني إىل 

تكوين أسطول بحري وإن وجد معارضة ألن املشاة هم 

الذين حققوا النرص، إال أنه نجح بعد خمس سنوات من 

معركة ماراثون من أهم 

املعارك التي حدثت يف تاريخ 

الحضارة الغربيَّة، فهناك ويف 

سنة 490 ق.م قام جيش 

يوناين بقهر جيش الغزو 

الفاريس، وأنقذ اليونان 

من أن تصبح جزًءا من 

اإلمرباطوريَّة الفارسية، وتقع 

املاراثون عىل بُْعد 40 كم 

شامل رشقي أثينا.

إعداد: حممد املشرف 
خليفة
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أن يكون ألثينا أس��طول بحري يضم 200 سفينة يدفعها 

87 مجداف��اً منظمة يف صفوف أفقي��ة وكانت حمولتها 

200 جندي بسالحهم.

محاوالت داريوس
أعد القائد الفاريس جيش��اً كبرياً به��دف غزو اليونان إال 

أنه يف ع��ام 486 قبل امليالد ثار الجن��ود املرصيون مام 

عط��ل أي هجوم وقبل أن يس��عى داريوس لالس��تعانة 

بعدد م��ن الجنود املرصيني يف حربه ض��د اليونان توىف 

وهو يع��د للذهاب إىل مرص، وتس��لم ابنه عرش فارس 

وبدأ عام 480 قبل امليالد يف قتال اليونانيني حيث حقق 

بعض االنتص��ارات إال أن هذا النجاح مل يس��تمر حيث 

خرس معركت��ه يف منطقة س��الميس مام دف��ع بالفرس 

لوقف الحمالت وبخاصة يف العام التايل لخسارتهم أمام 

.Plateau اليونانيني يف معركة بالتو

من جهة أخرى مل تؤثر هزمية الفرس يف ماراثون عىل 

مصادر اإلمرباطورية الفارسية، ولكنها بالنسبة لليونانيني 

س��جلت نرصاً م��ؤزراً، وكانت تلك أول م��رة يهزم فيها 

اإلغريق الفرس.

وكان االنتصار اليوناين يشكل لحظة فارقة بالنسبة إىل 

الدميقراطية اليونانية حي��ث اعتربوا النرص بداية لعرص 

ذهبي وقد شجعهم هذا النرص عىل الثقة يف النفس دام 

ثالثة قرون ولدت خالله الحضارة الغربية.

وكان من رأي املؤرخ جون س��تيوارت ميل أن معركة 

ماراث��ون حتى بالقي��اس للمعركة اإلنجليزية الش��هرية 

هيس��تنج تعترب األهم تاريخياً، وحتى بالنس��بة للروايئ 

اليوناين الش��هري أشيلس أن مس��اهمته يف هذه املعركة 

هي أعظم إنجازاته يف الحياة.

احتفاالت بالنرص 
م��ن الع��ادات الغربية يف ذل��ك الوق��ت أن اليونانيني 

احتفل��وا بالنرص من خالل ما وعدوا به قبل النرص وكان 

ذلك عبارة عن وعد بذبح 500 معزة كل س��نة واستمر 

ذلك حوايل 90 سنة.

تاريخ املاراثون
يع��ود تاري��خ س��باق املاراثون 

الح��ايل إىل أن العداء اإلغريقي 

فيديبي��دس قد هرول ملس��افة 225 كيلوم��راً أكرث من 

) 140 مي��اًل( ليص��ل إىل س��بارطة ليدعو اإلس��بارطيني 

للمشاركة يف القتال ضد الفرس.

وأصبح هذا املاراثون األش��هر عاملياً باس��م الس��باق 

األوليمبي املعروف حالياً رغم أنه يعود إىل القرن التاسع 

عرش عام 1896 وقد شجع عىل هذا بيرب كوبريتن مؤسس 

األلعاب األوملبية الحديثة لتصبح املناسبة رياضة للجري 

من ماراثون إىل مدينة أثينا مبسافة 25 ميالً.

املصادر:

- كتاب هريوديت )أب التاريخ(.  

- معركة ماراثون، املوسوعة الحرة:   

.Wikipedia

- الدستور االثيني، أرسطاطاليس   

.Aristotle

                                                                                                                                      .Suda Dictionary قاموس -  

                     

داريوش االٔول من فارس كام تصوره الرسام 
اليوناين يف القرن 4 ق.م



أصبح للتس��ول مواسم وخصوصاً يف شهر رمضان  الفضيل وأغلب 

عملياته منظمة، ومل تعد تقترص عىل حاالت فردية، لذلك يجب أن 

تش��دد العقوبات يف مكافحته وتوسع لتشمل معاقبة من يحرض 

أو يسهل عليه أو من يستخدم أو يدفع قارصاً أو مريضاً للتسول.

يعترب التسول من اآلفات االجتامعية السلبية وغري الحضارية 

املنت��رة يف معظم الدول س��واء الفقرية منه��ا أو الغنية، ويعد 

مص��دراً لإلزع��اج ومجاالً لص��ور التحايل والنص��ب عىل الناس 

للحصول عىل املال من املتعاطفني مع املتسولني.

أن أع��امل التس��ول تزيد عادة يف ش��هر رمضان نظ��راً للعامل 

الروحاين والديني الذي يس��ود فيه ويدف��ع غالبية مواطني الدولة 

واملقيمني فيها من املس��لمني إىل القيام بأعامل الخري، كام تس��تغل  

بعض الجامعات املنظمة هذه املناس��بة الدينية، وتحش��د أعداداً 

من املتس��ولني من خالل اس��تقدامهم من الخارج أو من الداخل، 

وترس��لهم بشكل مدروس إىل املس��اجد واألماكن التي يقبل عليها 

أفراد املجتمع، ويقيمون يف مقر واحد وينطلقون منه إىل وجهاتهم.

وتدخ��ل فئة م��ن املتس��ولني إىل الدولة بتأش��رية س��ياحة، 

وبعضهم يك��ون لديه عائالت مقيمة يف اإلم��ارات ويأيت بغرض 

الزيارة، ثم يتحول إىل مامرسة التسول يف شهر رمضان، وأن هناك 

أشخاصاً يفاجئون بأن أقاربهم يفعلون ذلك دون علمهم.

توعية

ويج��ب أن ال تقترص مكافحة التس��ول عىل فرض العقوبات إمنا 

يجب أن يرتافق ذلك مع حمالت توعوية للناس توضح محاذيره 

وآثاره عىل املجتمع وتشجع الناس للتعاون عىل مكافحة التسول، 

وتوزيع مطبوعات توعوي��ة باللغتني العربية واإلنجليزية توضح 

للمواطنني واملقيمني عدم الوقوع فريس��ة للمتس��ولني ملا لهذه 

الظاه��رة من مخاطر تهدد أمن املجتم��ع وتيسء لصورة الدولة 

وتشوه مظهرها الحضاري. 

وع��دم تعاط��ف كثري م��ن فئ��ات املجتم��ع واس��تجابتهم 

للمتسولني، ما يش��جعهم عىل االستمرار يف حيلهم واإلرصار عىل 

جرميتهم، ونناشد املواطنني واملقيمني يف الدولة توجيه صدقاتهم 

إىل املؤسسات املرخصة املعنية بذلك يف اإلمارات، ألن لديها فرق 

عمل تتحقق من صاحب الحاجة وتتأكد من أن أموال الصدقات 

والزكاة تذهب إىل مستحقيها.

أن مكافحة هؤالء تعتمد بش��كل أس��ايس عىل درجة تعاون 

أصحاب املنازل وغريه��م من أفراد املجتمع مع األجهزة األمنية، 

م��ن خ��الل عدم منحه��م أي أم��وال حتى ال يش��جعوهم عىل 

االس��تمرار، وكذلك إبالغ األجهزة األمني��ة  800243 أو االتصال 

بدوري��ة الرطة، خاصة يف األحياء الس��كنية، حيث إن بعضهم 

يس��تغل األبواب املفتوحة للبي��وت، ويقوم��ون بالدخول، وقد 

يقومون بأعامل رسقات وغريها .

ك��ام تم تش��كيل مجموعة م��ن الرط��ة النس��ائية ترافق 

الدوري��ات كافة، ويتواجدن داخل املراكز التجارية بالزي املدين، 

لضبط أي حالة تسول عىل الفور، وتشجيعاً للجمهور يتم توزيع 

هدايا عينية ألفراد الجمه��ور، الذين يقومون برسعة اإلبالغ عن 

أي حاالت تس��ول، م��ن هواتف ذكية، وس��اعات وغريها، ويتم 

تكرميهم أوالً بأول .

القانون االتحادي ومنع التسول

حرص املرع اإلمارايت عىل مكافحة التسول، حيث نص القانون 

االتح��ادي عىل حظر كل ش��خص تجاوز 18 عام��اً، ولو كان غري 

صحي��ح البنية أو غري ق��ادر عىل العمل أن يتس��ول يف الطريق 

الع��ام، أو يف األماكن واملحال العامة، ويعد من أعامل التس��ول: 

عرض سلع تافهة أو ألعاب بهلوانية ال تصلح مورداً جدياً للعيش 

واصطناع اإلصابة بجروح أو عاهات أو استعامل أية وسيلة أخرى 

من وسائل الغش بقصد التأثري يف الجمهور الستدرار عطفه.

ويعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الشهرين، وبغرامة ال تجاوز 

500 درهم، أو بإحدى هاتني العقوبتني كل شخص صحيح البنية 

وجد متسوالً يف الظروف املبينة يف املادة األوىل، وللمحكمة فضالً 

عن العقوبة املنصوص عليها أن تحكم بإبعاد األجنبي عن البالد، 

وينفذ اإلبعاد بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها.

وإذا عاد املحكوم عليه الرتكاب جرمية التسول خالل عام من 

تاريخ صدور الحكم عليه يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز شهرين 

وبغرام��ة ال تتج��اوز 5000 درهم أو بإحدى هات��ني العقوبتني، 

أم��ا املتس��ولون يف إمارة ديب فتتم معاقبته��م وفقاً لألمر املحيل 

رقم 43 لس��نة 1989، الذي ينص عىل معاقبة املتس��ولني أصحاء 

الجسم القادرين عىل العمل بالحبس ملدة شهر وتغرميهم 3000 

درهم، فيام يقيض بحبس غري األصحاء غري القادرين عىل العمل 

بالحب��س ملدة 15 يوماً والغرامة بقيم��ة 1500 درهم مع إبعاد 

الوافدين منهم، يف حني تم تغليظ العقوبة يف حالة كرر الشخص 

ذاته جرمية التس��ول خالل عام من صدور العقوبة بحقه ليصبح 

الحبس ملدة شهرين والغرامة بقيمة 5000 درهم.

أساليب احتيالية 

هن��اك تغ��ريات واضحة يف أس��اليب عم��ل فئة من املتس��ولني 

خالل ش��هر رمضان إذ تحولوا إىل املجالس الرمضانية يف املنازل، 

واختاروا أوقات دخول املدعوين، متبعني أسلوب اإللحاح عليهم 

بالس��ؤال بطريقة اس��تفزازية، تدفع الش��خص أحياناً إىل التربع 

له��م للتخلص من إلحاحهم، وحذرت األجهزة األمنية من ارتباط 

التس��ول باألنش��طة اإلجرامية، ما يجعل م��ن الواجب التصدي 

له��ذه الظاهرة، خاصة أن األجهزة األمنية تس��عى للحفاظ عىل 

األمن، وأن هذه الفئة منهم من يتلصصون عىل املساكن واألبراج 

السكنية ما يس��هل التعدي الجنايئ يف بعض األحوال إذا سنحت 

لهم الفرصة، فكل هم هذه الفئة الحصول عىل املال. 

ويلجأ املتسولني عادة إىل حيل مبتكرة، مثل طباعة مستندات 

مزورة عن عمليات جراحية، أو س��جن أحد أقاربهم بسبب عدم 

قدرته عىل دفع الدية، كام يلجئون إىل اس��تغالل األطفال بشكل 

غري مبارش مثل حمل طفل صغري الستاملة قلب املتربع.

 ومن أحد األمثلة عىل أس��اليب التس��ول تم ضبط رجل كان 

يتس��ول من املركبات يف أحد مناطق الدول��ة، وكان يلف ذراعه 

بش��اش أبيض، وعندما تم فتح الش��اش وجد تحته أربع مساطر 

خشبية، وضعها ثم لّف الشاش ليبدو أنه عاجز عن العمل، وأنه 

يف حاجة إىل مساعدة .

التســـول آفـــه إجتماعيــــة
معًا ملكافحة التسول
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شؤون قانونية



استشارة قانونية
ميدالية السالم 

أوصافها:

الوج��ه األمام��ي: ق��رص 

بالذهب   مطيل  مس��تدير 

عيار 18 ق��رياط قطره 45 

مم وسمك 3 مم، بداخلها 

من ع��ىل األطراف أكليلني 

الذه��ب،  م��ن  بارزي��ن 

ويف الوس��ط ش��كل الكرة 

األرضي��ة موض��ح عليه��ا 

خط��وط الط��ول والعرض 

بشكل بارز.

الوج��ه الخلف��ي:  يحمل 

املس��لحة  القوات  ش��عار 

"دول��ة  عب��ارة  تعل��وه 

اإلمارات العربية املتحدة"، 

ومن األس��فل عبارة "القيادة العامة للقوات املسلحة"  

بالخط العريب الديواين.

رشيط امليدالية:

 مصنوع من خليط النايل��ون والقطن بعرض 34 مم 

وبط������ول 40 مم، باللون الس��اموي الفاتح مقسم 

إىل قس��مني كل منه��ام 12مم، ويحده م��ن الطرفني 

رشيط باللون األحمر الغامق بعرض 4 مم لكل طرف، 

وخط يف وس��ط الريط باللون األبيض بعرض 2 مم، 

وتنتهي من األسفل بشكل مثلث.

شارة امليدالية:

من نفس قامش الريط ونفس ألوانه، مستطيلة 

الشكل بطول 34 مم، وعرض 12 مم.

الطبقة :

تتكون ميدالية تحرير الكويت من طبقة واحدة.

أسباب املنح:

 متن��ح هذه امليدالية  لكل عس��كري أو مدين "س��واء كان 

يحم��ل جنس��ية الدولة أو من الوافدين" اش��رتك يف إحدى 

ق��وات حفظ الس��الم يف أي دولة م��ن ال��دول العربية أو 

األجنبي��ة، ويجوز منحها لألجنبي الذي ليس من ضمن تلك 

الق��وات وأدى أعامالً جليلة  جدي��رة باالعتبار لصالح دولة 

اإلمارات العربية املتحدة أو قواتها املسلحة خارج الدولة.

تقليد امليدالية:  

يقوم بتقليد هذه امليدالية وكيل الوزارة أو رئيس األركان 

أو من يفوضانه.

أوسمة وميداليات

ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس

يلتزم سائق املركبة املخصصة لنقل الركاب مبا يأيت : 

أال يجاوز عدد الركاب املرخص به سلطة الرتخيص.. 1

أن مين��ع إخ��راج الرؤوس واأليدي وغريها من النوافذ وأن يعلق إعالناً بهذا يف مكان بارز بالنس��بة إىل . 2

الحافلة.

 أن ينري الحافلة من الداخل بني غروب الشمس ورشوقها وعند الرضورة.. 3

 أال يقف ألخذ الركاب أو إنزالهم إال يف األماكن املرصح فيها بذلك.. 4

أال يتحدث مع الركاب أثناء سري الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه.. 5

 أال يرفض ركوب أي شخص يبدي استعداده لدفع التعريفة املقررة إذا مل تكن املركبة مستكملة عدد . 6

الركاب املرخص بنقلهم.

أن يثبت إعالناً بارزاً يدل عىل أن املركبة لألجرة، وعدد الركاب املرخص به.. 7

أن يعلق يف مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة املقررة ليظهرها عند طلبها منه.. 8

أن يفتش مركبته فوراً بعد انتهاء كل رحلة بحثاً عام يكون قد ترك من األش��ياء، وأن يس��لم ما يجده . 9

خالل 24 ساعة إىل أقرب مركز رشطة مبوجب إيصال بذلك.

إعداد: أمل احلوسني

البيت فينبغي معاملتهم كأجراء ..فالراتب الذي يتقاضونه 

ليس: إحس��اناً وال تفضالً وال منة عليه��م -بل هو حقهم- 

ق��ال الله تعاىل يف الحديث القديس: "ثالثة أنا خصمهم يوم 

القيامة.. ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطه أجره" 

البخاري.

وال يج��وز احتقاره��م أو إهانتهم قال ص��ىل الله عليه 

وس��لم: "بحس��ب امرئ من الر أن يحقر أخاه املس��لم" 

مس��لم، كام يحب��ب إطعامهم من طعام أه��ل البيت قال 

صىل الله عليه وس��لم: " إذا صن��ع ألحدكم خادمه طعامه 

ث��م جاءه به، وقد وىل ح��ره ودخانه، فليقعده معه ليأكل، 

فإن كان الطعام مشفوها قليالً، فليضع يف يده منه أكلة أو 

أكلتني" مسلم.

ينبغي العفو والتج��اوز عن أخطاء -الخدم- وتقصريهم 

فهم ب��ر ويخطئون ويصيبون وكل اب��ن آدم خطاء وخري 

أىَْصلىَحىَ فىَأىَْجرُ ُه عىَىلىَ  ا وىَ فىَ ْن عىَ الخطائني التوابو، قال تعاىل: } فىَمىَ

اللَّ�ِه{  الشورى. 

وأخ��رياً قال صىل الله عليه وس��لم: "ال يرحم الله من ال 

يرحم الناس".

          قصة من احملكمة

أت��ت من وطنها تحلم بحياة جديدة مع أرسة مخدوميها، 

فكان��ت تس��تيقظ يف الصب��اح الباكر لتس��اعد يف إعداد 

الطع��ام، ثم تبدأ يف مامرس��ة أعامل البي��ت من تنظيف 

ومس��ح وتلبية النداءات حتى منتصف الليل فتس��قط يف 

آخر النهار عىل األرض كالقتيلة وتس��تغرق يف النوم، وعند 

أي هفوة أو نس��يان أو تأجي��ل أداء عمل مطلوب ينهال 

عليها رب املنزل وزجته رضباً بكل قسوة وشدة، فتتحمل 

ال��رضب باكية صاب��رة، ورغم ذلك فقد كان��ت يف منتهى 

األمان��ة والنظاف��ة واإلخ��الص ملخدوميها، تفرح بأبس��ط 

األش��ياء، وكثرياً ما حرمت من وجبة العش��اء يف ليايل الربد 

القاسية فباتت عىل الطوى جائعة.

ونتيجة املعاملة الس��يئة التي تلقتها نور ميايت 22 عاماً 

من عىل ي��د مخدومها الذي كان يرضبها كلام طلبت منه 

راتبها ويحبس��ها عندم��ا يغادر املنزل، حت��ى وصل األمر 

عندما بدأت الغنغرينا تس��بب رائح��ة غري  طيبة أجربتها 

األرسة ع��ىل الن��وم يف حامم خارج املن��زل الرئييس، وملدة 

شهر كانوا يحبسونها كلام خرجوا من املنزل، ووصل األمر 

يف نهاي��ة املط��اف إىل نقلها إىل املستش��فى، ولرتقد عىل 

أحد األرسة البيضاء ويداها ملفوفتان بالضامدات وأصابع 

قدميه��ا متورمة من أثر الغنغرينا وما زالت آثار الكدمات 

تعلو جسدها، وقرر األطباء إىل برت جزء من قدمها. 

يف حني أكد التقرير الطب��ي أنه "اعتداء بدين، غنغرينا 

يف اليدين  والس��اقني"، وهناك تقري��ر آخر يذكر تفاصيل 

الكدم��ات املحيطة بعين��ي نور ميايت  وش��فتيها وكتفيها 

وأذنيها وباطن إحدى قدميها. 

عربة: الخادم والخادمة عب��ارة عن أجراء لدى صاحب 

ما هي االلتزامات التي يجب عىل سائقي املركبات املخصصة لنقل الركاب؟
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إعداد: علياء املزروعي

وصايا طبية يف شهر رمضان

هل علينا شهر رمضان، ش��هر الرحمة واملغفرة والعتق 

من النار. ومع إطاللة هذا الشهر املبارك يحلو الحديث 

ع��ن الفوائد الروحي��ة والنفس��ية والجس��دية لصيام 

رمض��ان، ولكن هناك وقفات صحي��ة، ووصايا طبية، ال 

بد أن نعريها ش��يئاً من االنتب��اه ليكون لنا رمضان أيضاً 

الصحة والنش��اط والعطاء. ونس��تعرض يف هذا املقال 

بعضا من تلك الوصايا:

كلوا وارشبوا وال ترسفوا 
تل��ك هي آية يف كتاب الله، جمعت علم الغذاء كله يف 

ثالث كلامت. فإذا جاء شهر رمضان، والتزم الصائم بهذه 

اآلية، وتجنب اإلفراط يف الدهون والحلويات واألطعمة 

الثقيل��ة، وخرج يف نهاية ش��هر رمضان، وقد نقص وزنه 

قلي��اًل، وانخفض��ت الدهون، يك��ون يف غاي��ة الصحة 

والسعادة، وبذلك يجد يف رمضان وقاية لقلبه، وارتياحاً 

يف جس��ده. فالكناف��ة والقطائف وكثري م��ن الحلويات 

واللحوم والدس��م تتحول يف الجسم إىل دهون، وزيادة 

يف الوزن، وعبء عىل القلب. وقد اعتاد الكثري منا عىل 

حش��و بطنه بأصناف الطعام، ث��م يطفئ لهيب املعدة 

بزجاجات املياه الغازية أو املثلجات. 

عن��د اإلفطار بحاج��ة إىل مصدر س��كري رسيع، يدفع 

عن��ه الجوع، مثلام هو بحاجة إىل امل��اء. واإلفطار عىل 

التمر واملاء يحقق الهدفني وهام دفع الجوع والعطش. 

وتس��تطيع املع��دة واألمع��اء الخالية امتص��اص املواد 

الس��كرية برسع��ة كبرية، ك��ام يحتوي الرط��ب والتمر 

عىل كمية من األلياف مام يقي من اإلمس��اك، ويعطي 

اإلنس��ان ش��عوراً باالمتالء فال يكرث الصائ��م من تناول 

مختلف أنواع الطعام. 

أفطر عىل مرحلتني
فقد كان رس��ول الله صىل الله عليه وسلم يعجل فطره 

عىل مت��رات أو ماء، ثم يعجل ص��الة املغرب، ويقدمها 

ع��ىل إك��امل طع��ام إفط��اره. ويف ذلك حكم��ة نبوية 

رائعة. فتناول يشء من التم��ر واملاء ينبه املعدة تنبيهاً 

حقيقي��اً، وخالل ف��رة الصالة تقوم املع��دة بامتصاص 

املادة السكرية واملاء، ويزول الشعور بالعطش والجوع. 

ويع��ود الصائم بعد الص��الة إىل إكامل إفط��اره، ومن 

املع��روف أن تناول كمي��ات كبرية م��ن الطعام دفعة 

واح��دة وبرسعة قد يؤدي إىل انتف��اخ املعدة وحدوث 

تلبك معوي وعرس هضم.

اخرت لنفسك غذاء صحياً متكامالً 
فاح��رص عىل أن يك��ون غذاؤك متنوعاً وش��امالً لكافة 

العنارص الغذائية، وأجعل يف طعام إفطارك مقداراً وافراً 

من الس��لطة، فهي غنية باأللياف، كام تعطيك إحساساً 

باالمتالء والش��بع، فتأكل كمية أقل م��ن باقي الطعام. 

وتجنب التوابل البه��ارات واملخلالت قدر اإلمكان. كام 

يستحس��ن تجنب املقايل واملسبكات، فقد تسبب عرس 

الهضم وتلبك األمعاء.

فقد أويص الرس��ول ص��ىل الله عليه وس��لم يف هذا 

الحديث برضورة تناول وجبة الس��حور. وال شك يف أن 

تناول الس��حور يفيد يف منع ح��دوث اإلعياء والصداع 

أثن��اء نه��ار رمضان، ويخف��ف من الش��عور بالعطش 

الشديد. 

كام حث الرس��ول صىل الله عليه وس��لم عىل تأخري 

الس��حور فقال: "ما تزال أمتي بخري ما تجملوا ما عجلوا 

اإلفطار وأخروا السحور ".

ويستحس��ن أن يحتوي طعام الس��حور عىل أغذية 

سهلة الهضم كاللنب الزبادي والعسل والفواكه وغريها. 

وصية لتجنب اإلحساس بالعطش
ح��اول تجنب األغذية الش��ديدة امللوح��ة، وتجنب 

التواب��ل والبهارات وخاص��ة عند الس��حور ألنها تزيد 

االحس��اس بالعط��ش. ويستحس��ن تجنب اس��تعامل 

األغذي��ة املحفوظ��ة، أو الوجبات الرسيع��ة التحضري، 

وأرشب كمية كافية من املاء مع عدم املبالغة يف ذلك•

وقد أك��د الباحثون أنه عىل الرغم م��ن عدم التزام 

الكثري من املس��لمني، لألسف الش��ديد، بقواعد اإلسالم 

الصحي��ة يف غ��ذاء رمضان ورغ��م إرسافه��م يف تناول 

األطب��اق الرمضانية الدس��مة والحلوي��ات، فإن صيام 

رمضان ق��د يحقق نقص��اً يف وزن الصامئني مبقدار 3-2 

كيلوجرامات يف عدد من الدراسات العلمية. 

ال يزال الناس بخري ما عجلوا الفطر
حديث لرس��ول الله صىل الله عليه وسلم متفق عليه. 

ويف التعجي��ل باإلفط��ار آث��ار صحية ونفس��ية هامة. 

فالصائ��م يك��ون يف ذل��ك الوقت بحاجة ماس��ة إىل ما 

يعوض��ه عام فقد من ماء وطاقة أثن��اء النهار والتأخري 

يف اإلفطار يزيد من انخفاض س��كر الدم، مام يؤدي إىل 

شعور بالهبوط واإلعياء العام ويف ذلك تعذيب نفيس ال 

طائل منه، وال ترضاه الرشيعة السمحاء.

إذا أفطر أحدكم فليفطر عىل متر
وه��ذا حديث آخر لرس��ول الله صىل الله عليه وس��لم 

رواه األربع��ة. وعن أنس ريض الله عنه "أن النبي صىل 

الله عليه وس��لم كان يفطر قبل أن يصيل عىل رطيبات، 

فإن مل تكن رطيبات فتمرات، فإن مل تكن مترات حس��ا 

حس��وات من املاء" رواه الرمذي وأب��و داود، فالصائم 
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أحدث العالجات

طور الباحث��ون الربيطانيون تقني��ة طبية جديدة 
تحافظ عىل بقاء الرئتني تتنفس��ان خارج الجس��م 
ملدة 24 س��اعة أثناء العملية الجراحية، وقد بارش 
مستش��فيان يف بريطانيا استخدامها وهام »رويال 

برومبتون« و»هارفيلد«.
وذكرت »دييل تلغراف« الربيطانية أن هذا اإلنجاز 
غري العادي يس��اعد عىل إنقاذ حياة عدد كبري من 
امل��رىض، فيام يؤكد الخرباء أن��ه ميكن أن يضاعف 
عدد عمليات زرع الرئتني التي يتم إنجازها سنوياً. 
غري أن التقنية الجدي��دة تتيح لألعضاء املتربع بها 
البقاء خارج الجس��م لست س��اعات كحد أقىص، 

وهي مدة تكفي لزراعتها يف أجسام املرىض.

ابتك��ر باحث��ون أوروبيون يف دراس��ة دام��ت حوايل 3 
عقود، لقاحاً ضد املالري��ا، مبقدوره حامية األطفال من 
اإلصابة باملرض، ويتوقع توفره يف غضون أش��هر، وذلك 
بع��د إظهار االختبارات األولي��ة فعاليته يف تقليل عدد 
اإلصاب��ات إىل ح��وايل النصف ، يذك��ر أن العقار الذي 
أطلق عليه اس��م »آر يت إس« من ش��أنه أن يكون أول 

عالج يتم ترخيصه عاملياً لألمراض القاتلة.
وذك��ر الباحث��ون أن الع��الج مبثابة »إنجاز اس��تثنايئ« 
للرشك��ة الربيطاني��ة الت��ي عملت عىل تطوي��ره لعالج 
األطفال من م��رض املالريا يف أفريقي��ا. الجدير بالذكر 
أن التجارب تضمنت نح��و 15,500 طفل، بعضهم من 

حديثي الوالدة، من عدة بلدان أفريقية.

تقنية جديدة لزراعة الرئتني

لقاح واعد ضد املالريا

أخبـــار طبيــــة

بروتني يعالج فقدان البصر

املضادات احليوية تكافح البكترييا

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون عن 

أن تن��اول املض��ادات الحيوية بالتناوب من ش��أنه أن 

يعزز من مكافحة البكترييا.

وقالت الدراسة التي أجرتها جامعة اكسر الربيطانية 

ون��رشت نتائجها يف مجلة »بل��وس الطبية«، إن تناول 

املضادات الحيوية بالتناوب يقلل من مقاومة البكترييا 

والجراثي��م لألدوية، حيث تعزز ه��ذه املضادات دور 

بعضها بعضاً ما يضعف البكترييا.

وقام الباحث��ون بتحليل تأثري اثن��ني من املضادات 

وه��ي  للم��رىض  ع��ادة  توص��ف  الت��ي  الحيوي��ة 

البكتريي��ا  ع��ىل  والدوكسيس��يكلني  اإلريرثوميس��ني 

إم��ا منف��ردة أو بالتن��اوب مع الجم��ع بينهام، حيث 

أظه��رت النتائج أن املضادات الحيوية تعطى يف بعض 

العالجات نتائج أفضل ح��ني إعطائها بالتناوب، حيث 

ميكنها التعامل مع البكترييا، يف حني فش��لت جرعات 

أعىل بكثري من األدوية املنفردة للقيام بذلك.

اكتش��ف باحثون يف جامعة برن السويرسية، طريقة 

للتغلب عىل تحلل ش��بكية الع��ني الذي يصيب 

ماليني الن��اس حول العامل، ويس��بب فقدان 

البرص ال��ورايث، وذكرت »دي��يل تلغراف« 

الربيطاني��ة، أن الباحث��ني متكن��وا م��ن 

استعادة حاسة البرص، بصورة جزئية، 

خالل النه��ار، وذلك أثن��اء تجاربهم 

عىل فرئان مخربية.

ويشري الفريق البحثي السويرسي 

إىل أن الوس��يلة الجدي��دة ميكن أن 

تسهم مس��تقبالً يف استعادة حاسة 

البرص بالنس��بة إىل ش��خص من بني 

300 آخرين يعان��ون تلفاً يف الخاليا 

الحساس��ة للض��وء، إىل جانب اعتالل 

الش��بكية الناجم ع��ن مضاعفات مرض 

السكري، والذي ميكن أن يؤدي يف النهاية 

إىل فقدان البرص.
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يعترب مسجد الشيخ زايد بن سلطان الثاين يف مدينة ابوظبي ثالث 

أكرب مس��جد يف العامل من حيث املس��احة الكلية مبس��احة تبلغ 

22.412 م��راً مربعاً بدون البحريات وكذلك واحد من أكرب عرشة 

مساجد يف العامل يف حجم املسجد.

وكان املغف��ور له الش��يخ زايد ب��ن س��لطان آل نهيان طيب 

الل��ه ثراه قد وجه ببناء هذا املس��جد يف العام 1996 ليكون رصحاً 

إسالمياً. يرسخ ويعمق الثقافة اإلسالمية ومفاهيمها وقيمها الدينية 

السمحة ومنوذجاً لإلبداع املعامري والهنديس الذي يجعله من أهم 

الوجهات الحضاري��ة ذات الطابع الديني يف الع��امل ومركز للعلوم 

اإلس��المية، وقد متت املوافقة عىل املخط��ط الرئييس ووضع حجر 

األساس يف أواخر التسعينات، ويستوعب املسجد 40,960 مصل.

واستخدم يف تش��ييد املسجد مواد بناء تم استريادها من دول 

مختلفة منها إيطاليا، أملانيا، املغ��رب، الهند، تركيا، إيران، الصني، 

اليونان باإلضافة إىل دولة اإلمارات.

ت��م اختيار املواد الطبيعية للبن��اء والتصميم ملا تتميز به من 

جودة عالية، حيث اس��تخدم الرخام والحجر والذهب واألحجار 

شبه الكرمية والكريستال والسرياميك. ويتميز املسجد بقبابه التي 

تصل إىل 82 قبة مستوحاة من الفن املعامري املغريب، واملصنوعة 

من الرخام األبيض، وتم استرياد سبع ثريات ذهب عيار 24 قرياط، 

تحتوي عىل كريستال شواروفيسيك. 

وتعترب الس��جادة املوجودة يف القاعة الرئيسية، األكرب يف العامل 

حيث تغطي 7,119 مر مربع وتضم 35 طن من الصوف والقطن. 

وتم تخطيط أس��امء الله الحسنى عىل جدار القبلة باستخدام 

الخط الكويف مع خلفية مضاءة بألياف برصية.

وتم اس��تخدام ثالثة خط��وط يف كافة الكتاب��ات املنترشة يف 

املس��جد هي الكويف والثلث والنس��خ، وصيغ��ت جميعها بأقالم 

الخط��اط محمد مندي م��ن اإلمارات العربي��ة املتحدة، وفاروق 

حداد من سوريا ومحمد عالم من األردن.

الإتكيت الإ�سالمي...

هو شهر الفضائل والهبات، ولهذا فاالستعداد له من األمور 

املهمة، ويكون االستعداد كام ييل:

أوالً: باإلرساع يف قضاء ما بقي من أيام رمضان املايض.

ثانياً: التوبة إىل الله من املعايص، واإلقالع عنها.

ثالثاً: السعي للفوز مبغفرة الله ورحمته بنية صالحة.

رابع��اً: اس��تعداد األرسة مادي��اً مطل��وب بص��ورة معتدلة 

متوسطة، بال إفراط، وبال تقصري.

خامس��اً: االس��تعداد لرمضان برك صوم النوافل بعد النصف 

من ش��عبان، وذلك يك ال يرهق بصي��ام النفل فإذا جاء صيام 

الفرض ش��ّق عليه وصعب. وقد جاء يف ذلك النهي عن ذلك، 

َعْن أيَِب ُهَريْرََة َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَس��لََّم قَاَل: "إَِذا كَاَن 

النِّْصُف ِمْن َش��ْعبَاَن فَأَفِْطُروا َحتَّى يَِج��يَء رََمَضاُن" رواه أبو 

داود والحاكم بسند صحيح. ورواه أحمد وأصحاب السنن.

سادساً: عدم استباق رمضان بصيام أيام محددة، كمن يصوم 

قبل رمضان بأس��بوع، أو قبل رمض��ان بيومني، بل الواجب 

االنتظار إىل ثبوت دخ��ول رمضان بالرؤية الرشعية، َعْن أيَِب 

ُهَريْ��رََة ريَِضَ اللَُّه َعْنُه قَاَل: قَاَل رَُس��وُل اللَِّه َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه 

َمنَّ أََحُدكُْم رََمَضاَن ِبَصْوِم يَْوٍم أَْو يَْوَمنْيِ إاِلَّ أَْن  َوَسلََّم: "اَل يَتََقدَّ

آداب استقبال رمضان

جامع الشيخ زايد الكبري

يَُكوَن رَُجٌل كَاَن يَُصوم صوما فليصم َذلِك الْيَْوم" متفق عليه.

س��ابعاً: التهيؤ لرؤية هالل رمضان عن��د اإلعالن عن موعد 

الرؤية.

ثامناً: العزم عىل صيام رمضان وتأكيد النية ابتداءاً من إعالن 

دخول رمضان وذلك بثبوت الرؤية الرشعية أو إكامل العدة، 

ويج��ب تبييت النية من اللي��ل، وذلك يف كل ليلة من ليايل 

الشهر الفضيل.

تاس��عاً: الحرص يف نهار رمضان باآلداب الرمضانية من ترك 

اللغو والرفث واملعصية.

ع��ارشاً: الحرص ع��ىل قيام رمض��ان وختم الق��رآن وتفطري 

الصامئني.

النافذة الدينية

لقد أنعم الله علينا مبواسم الخريات وأزمنة 
ملضاعفة أجور الطاعات، ومن هذه املواسم 
الفاضلة شهر رمضان  شهر عظيم جعل الله 
فيه من جالئل األع��امل وفضائل العبادات 
وخص��ه عن غريه م��ن الش��هور بكثري من 
الخصائص والفضل }شهر رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 

والفرقان{.
فالله أكرب ما أعظم هذا الشهر وما أعظم 

منة الله علينا به .
ش��هر تصفد فيه الش��ياطني وتفتح فيه 
أبواب الجنة وتغلق في��ه أبواب النار، فيه 
ليلة القدر هي خري من ألف شهر من حرم 
خريها فقد حرم، ومن قامها إمياناً واحتساباً 

غفر له ما تقدم من ذنبه.
ولله في��ه عتقاء من الن��ار وذلك يف كل 
ليلة م��ن رمضان ويغف��ر للصامئني يف آخر 

ليلة منه.
وتستغفر املالئكة للصامئني حتى يفطروا، 
وللصائم دعوة ال ترد، ولخلوف فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح املسك، ومن صامه 
إمياناً واحتس��اباً غفر له ما تقدم من ذنبه، 
ومن قامه إمياناً واحتس��اباً غفر له ما تقدم 

من ذنبه.
ولهذا الش��هر خصائص��ه وفضائله حري 
بن��ا أن نس��تقبله بالتوب��ة النص��وح،  وأن 
نس��تغل أيامه ولياليه بل ساعاته ولحظاته، 
ش��هر هذه هبات الله فيه مباذا نستغله ؟ 
بالس��هر واللهو وضياع األوقات ؟ كال والله، 
فقد رشعه الله لن��ا تقومياً لألخالق وتهذيباً 
للنف��وس وتعويداً لها عىل ترك الش��هوات 
ومجانب��ة املنهي��ات، رشع��ه ليبلوكم أيكم 
أحسن عمالً، رشعه وس��يلة عظمى لتقواه 
فالحذر من التفريط يف هذا الشهر العظيم 
فأيامه معدودة وساعاته محدودة  واملحروم  
من أعرض عن الرحامت والنفحات اإللهية 
قال تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصي��ام كام كت��ب إىل الذين م��ن قبلكم 

لعلكم تتقون{.

من نعم اهلل

وقفة وعظية
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يعاين من الوس��واس، وتبادر إىل ذهنه شٌك 
يف صيام بع��ٍض من أيام رمض��ان الفائت، 

فهل يقضيها ؟

من أش��هر العلامء العرب فهو عامل مسلم عريب برع يف علوم 

الكيمياء والفلك والهندس��ة وعلم املعادن والفلسفة والطب 

والصيدل��ة، ويعد جابر بن حيان أول من اس��تخدم الكيمياء 

عملياً يف التاريخ.

ولد عىل أشهر الروايات يف سنة 101 ه�/721م وتويف يف عام 

196ه� /815 م يف الكوفة بالعراق وهو يف الخامسة والتسعني 

م��ن عمره. لق��د انتقلت عدة مصطلح��ات علمية من أبحاث 

جابر العربية إىل اللغ��ات األوروبية عن طريق اللغة الالتينية 

."Yeber" أو "Geber" التي ترجمت أبحاثه إليها وعرف باسم

وصفه ابن خل��دون يف مقدمته وهو بصدد الحديث عن 

عل��م الكيمياء فقال: إمام املدونني جابر بن حيان حتى إنهم 

يخصونها به فيس��مونها علم جابر وله فيها س��بعون رسالة 

كلها شبيهة باأللغاز.

ق��ال عنه أبو بكر ال��رازي يف "رس األرسار" :"إن جابراً من 

أعالم العرب العباقرة وأول رائد للكيمياء"، وكان يش��ري إليه 

باستمرار بقوله األستاذ جابر بن حيان.

وقال عنه الفيلس��وف اإلنكليزي فرانس��يس بيكون: "إن 

جابر ب��ن حيان هو أول من علّم عل��م الكيمياء للعامل، فهو 

أبو الكيمياء"، وقال عنه العامل الكيميايئ الفرنيس مارس��يالن 

بريتيل��و يف كتاب��ه "كيمياء القرون الوس��طى": "إن لجابر بن 

حيان يف الكيمياء ما ألرسطو يف املنطق".

 مؤلفاته:
تعود شهرة جابر بن حيان إىل مؤلفاته العديدة، ومنها "كتاب 

الرس��ائل الس��بعني"، ترجمه إىل الالتينية جريار الكرميوين سنة 

1187م وتضاف إىل هذه الكتب تصانيف أخرى عديدة تتناول، 

إىل جانب الكيمياء، رشوحاً لكتب أرس��طو وأفالطون، ورسائل 

يف الفلسفة، والتنجيم، والرياضيات، الطب، واملوسيقى. 

وج��اء يف "األعالم" لل��زركيل أن جابراً ل��ه تصانيف كثرية 

الش��ك يف العب��ادة بعد الف��راغ منه��ا ال أثر له، 

ق��ال صىل الله علي��ه وس��لم : "إن الله عز وجل 

تجاوز ألمتي ما وسوس��ت به وحدثت به أنفسها 

ما مل تعمل أو تتكلم به" رواه البخاري ومس��لم، 

فصيامك صحي��ح وال يشء عليك، وأوصيك بعدم 

االلتفات للوسواس، واإلعراض عنه، فإن الوسواس 

من الشيطان، ليحزن الذين آمنوا، وخري عالج له، 

هو اإلكثار م��ن ذكر الله، واالس��تعاذة بالله من 

الشيطان الرجيم، والبعد عن املعايص واملخالفات 

التي هي سبب تسلط إبليس عىل بني آدم.

ي�ستفتـــونك...

تراوح ما بني 232 وخمسامئة 500 كتاب، لكن ضاع أكرثها. 

وقد ترجم��ت بعض كتب جاب��ر إىل اللغ��ة الالتينية يف 

أوائ��ل القرن الثاين عرش، كام ترج��م بعضها من الالتينية إىل 

اإلنجليزية عام 1678.

 وظ��ل األوربيون يعتمدون عىل كتب��ه لعدة قرون، وقد 

كان له��ا أثر كبري يف تطوير الكيمياء الحديثة. ويف هذا يقول 

ماك��س مايرهوف : ميكن إرجاع تطور الكيمياء يف أوروبا إىل 

جابر ابن حيان بصورة مبارشة. وأكرب دليل عىل ذلك أن كثرياً 

من املصطلحات التي ابتكرها ما زالت مستعملة يف مختلف 

اللغات األوروبية.

إن جابر بن حيان هو الذي وضع األسس العلمية للكيمياء 

الحديثة واملعارصة، وش��هد بذل��ك كثري من علامء الغرب، إذ 

يق��ول ماكس مايرهوف: ميكن إرجاع تطور الكيمياء يف 

أوروب��ا إىل جابر ابن حيان بص��ورة مبارشة، وأكرب دليل 

ع��ىل ذلك أن كثرياً م��ن املصطلحات الت��ي ابتكرها ما 

زالت مستعملة يف مختلف اللغات األوربية.

نع��م، يجوز قض��اء رمضان الفائت يف يوم الش��ك وقبل رمضان 

بيوم أو يومني، وقد ثبت أن النبي صىل الله عليه وسلم نهى عن 

صيام يوم الشك، ونهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني. 

ولكن هذا النهي ما مل يكن لإلنس��ان عادة بالصيام، لقول النبي 

ُموا رََمَضاَن ِبَصْوِم يَْوٍم َوال يَْوَمنْيِ  صىل الله عليه وس��لم : "ال تََقدَّ

إاِل رَُجٌل كَاَن يَُصوُم َصْوًما فَلْيَُصْمُه ". رواه البخاري ومس��لم فإذا 

اعتاد اإلنس��ان صوم يوم االثنني -مثالً- ووافق ذلك آخر يوم من 

شعبان فإنه يجوز أن يصومه تطوعاً وال يُنهى عن صيامه . 

ف��إذا جاز صيام التطوع املعتاد فج��واز صيام قضاء رمضان من 

ب��اب أوىل، ألنه واجب، وألنه ال يج��وز تأخري القضاء إىل ما بعد 

رمضان التايل .

جابر بن حيان بن عبد اهلل األزدي - أول رائد للكيمياء

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

• أول من استحرض ماء الذهب.

• أول م��ن أدخل طريقة فص��ل الذهب عن الفضة بالحّل 

بواسطة األحامض، وهي الطريقة السائدة إىل يومنا هذا.

• أول من اكتشف حمض النريك.

• أول من اكتشف حمض الهيدروكلوريك.

• أض��اف جوهري��ن إىل عن��ارص اليون��ان األربع��ة وهام 

-الكربيت والزئبق- وأضاف العرب جوهراً ثالثاً وهو امللح.

• أول من اكتش��ف حمض الكربيتيك وقام بتسميته بزيت 

الزاج.

• أدخل تحس��ينات عىل طرق التبخري والتصفية واالنصهار 

والتبلور والتقطري.

• اس��تطاع إع��داد الكثري من امل��واد الكيميائية كس��لفيد 

الزئبق وأكسيد االرسني.

• نجح يف وضع أول طريق��ة للتقطري يف العامل، فقد اخرع 

جهاز تقطري ويس��تخدم فيه جه��از زجاجي له قمع طويل 

ال ي��زال يعرف حتى اليوم يف الغرب باس��م Alembic من 

"األمبيق" باللغة العربية. 

• متكن جابر بن حيان من تحسني نوعية زجاج هذه األداة 

مبزجه بثاين أكسيد املنجنيز.

• صنع ورق غري قابل لألحراق.

• رشح بالتفصيل كيفية تحضري الزرنيخ واالنتيمون.

اأبرز اأعماله الكيميائية

لق��د عمد جابر بن حيان إىل التجربة يف بحوثه، وآمن بها 

إميان��اً عميقاً، وكان يويص تالمي��ذه بقوله :"وأول واجب أن 

تعمل وتجري التجارب، ألن من ال يعمل ويجري التجارب ال 

يص��ل إىل أدىن مراتب اإلتقان، فعليك يابني بالتجربة لتصل 

إىل املعرفة".

نهى النبي صىل الله عليه وس��لم عن صوم يوم الش��ك، 
ونهى عن الصي��ام قبل رمضان بيومني. ولكن هل يجوز 

يل أن أقيض رمضان الفائت يف هذه األيام ؟

ن��وى أن يصوم صوماً واجب��اً لكن النية 
عقدها يف النهار الذي قبله، فام الحكم ؟
نية الصي��ام ال بد أن تك��ون مبيتة من الليل 

عن��د جمهور أه��ل العلم، بحيث تقع ما بني 

غروب الش��مس إىل طل��وع الفجر، قال صىل 

الله عليه وس��لم: "َمْن ملْ يُْجِم��عِ الصياَم قبَْل 

الفْج��ِر، فال ِصياَم لُه" صحي��ح الجامع، وبناء 

ع��ىل ذلك فإذا كنت قد نوي��ت صياماً واجباً 

يف اليوم الذى قبل ي��وم صيامك, ثم جددت 

النية بعد غروب الش��مس فصيامك من الغد 

صحي��ح، أم��ا إذا اكتفي��ت بتلك الني��ة التي 

عقدتها نهاراً, ثم صم��ت من الغد, فصيامك 

باطل ويجب عليك قضاء يوم آخر بدل اليوم 

الذى مل يصح صومه لعدم تبييت النية.
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من الذاكرة

كان هذا قبل 140 عام أو يزيد. وأملانيا اليوم قوة اقتصادية جبارة من الدول الخمس األعظم 

برغم تقسيمها الحايل الذي فرضه الرشق والغرب معاً.

وق��د ع��رف العامل املتطور أن قوة األرسة أن كانت يف اتح��اد أبنائها فإن قوة الدولة يف اتحاد 

رعاياها.

عرف��ت البرشية أن اإلتح��اد قوة فنبذت خالفاتها وحساس��ياتها فش��هد التاريخ ميالد دول 

اتحادية، اكتسبت من بعد ضعف قوة، عىل رأسها الواليات املتحدة األمريكية، اإلتحاد السوفيتي 

"كام هو واضح من اإلسم"، الصني، أملانيا وكندا.. كل هذه "دول اتحادية" رأت قوتها يف اتحادها 

فاتحدت. وس��لكت من بعدها نفس الطريق دول أخرى كالهند وس��ويرسا ويوغسالفيا والنمسا 

واندونيس��يا واملكس��يك واألرجنتني والربازيل وفنزويال.. وهي األن أكرث ق��وة متحدة منها حني 

كانت متفرقة تطورها وقوتها كانتا يف اتحادها، تلك هي حتمية التاريخ.

يق��ول الدكت��ور حامد ربيع: " الوحدة تف��رض وجودها يف بعض لحظ��ات التطور التاريخي 

لتجنب االختالل الس��يايس، وبهذا املعنى ميكن  أن توصف "الوحدة" بأنها تطور تاريخي يفرض 

وج��وده يف بعض مراحل التطور الس��يايس. بحيث ال تس��تطيع الجامع��ة تجنبه".. وكل جامعة 

"مدعوة يف احدى مراحل تطورتها ألن تؤدي وظيفة انسانية معينة. ومبدأ الوحدة يصري أجدى 

وسائل تحقيق تلك الوظيفة".

ح��دث هذا يف التاريخ القديم واملع��ارص – يف القرن الرابع قبل امليالد يف املجتمع اليوناين يف 

القرن الثاين قبل امليالد حتى القرن الثاين بعد امليالد، يف املجتمع الروماين. وخالل القرن التاس��ع 

عرش وبصفة خاصة يف املجتمعني اإليطايل واألملاين.

اإعداد: راية املزروعي

يونيو 1975

العرص عرص دولة اإلمارات..
ونجاحها هو من نجاح وانتصار اشقائها العرب

العدد 47 - يونيو 1975 االفتتاحــية

وصل إىل البالد س��مو الش��يخ جابر األحمد الصباح ويل 

عهد الكويت ورئيس الوزراء يف التاسع عرش من الشهر 

املايض يف زيارة رسمية ضمن جولته يف دول الخليج.

تحت رعاية العقيد س��يف بن أحمد نائب رئيس هيئة 

األركان احتفلت الش��ؤون الدينية بقوات دفاع أبوظبي 

بتخريج دفعة جديدة من "املطاوعة".

استقبل س��مو الش��يخ خليفة بن زايد نائب رئيس 

ال��وزراء والقائد العام لف��وات دفاع أبوظبي مبكتبه 

مببن��ى القي��ادة العامة لق��وات دف��اع أبوظبي يف 

األس��بوع الثاين من الشهر املايض معايل وزير الدولة 

األملاين للش��ؤون الخارجية هانز فيشنافسيك يرافقه 

س��عادة س��فري أملانيا اإلتحادية لدى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وعدد من املسؤولني األملان.

أخبار فرباير 1975

سمو الشيخ جابر األحمد ويل عهد الكويت ورئيس 
وزرائها يزور البالد

سمو الشــيخ خليفة يســتقبل وزير 
الدولة األملاين

نائــب رئيــس هيئــة األركان يرعــى حفل 
تخريج دفعة جديدة من املطاوعة
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محمد بن راشد يرعى حفل تخريج مرشحي كلية زايد الثاين 2009

محمد بن زايد يشهد حفل تخريج مرشحي كلية زايد 2005الشيخ خليفة يفتتح مدرسة االٔشارة سنة 1977

يف الذاكرة صور ومواقف راسخة 
وشــاهدة عــى الزمن ومســرة 

الوطن...

من ذاكرة عدسة درع الوطن

زايد يستقبل الضباط املشاركني يف عملية 
حفظ السالم 2001
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إعداد:راية المزروعي

  2013 -06-05

أك��د اللواء الركن غريغ ف . مارت��ن رئيس جامعة الدفاع 

الوطني األمريكية أهمية تأس��يس كلية الدفاع الوطني يف 

دولة اإلمارات معرباً عن أمله يف تعزيز التعاون والرشاكة 

معها، مضيفاً أن بالده تنظر إىل دولة اإلمارات باحرتام وتقدير كبريين .

 2014-06-16 

نظمت القيادة العامه للقوات املسلحه صباح اليوم ندوه 

بعن��وان قانون الخدم��ه الوطنية وتعزي��ز الهوية وذلك 

به��دف تكريس مفاهيم الوالء واإلنت��اء للوطن وغرس 

القيم اإليجابية لألجيال الجديدة.

1.  ما هي الدولة الثالثة التي أقامه عالقة دبلوماسية رسمية مع اإلمارات العربية املتحدة؟

2. من هو أول و أقدم مخرتع إمارايت؟

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 )519( هي: 
 - الس�ؤال األول: مادة البوليمر.

 - الس�ؤال الثاين: مارس عام 2011.

 الفائزان:
1. عبداملجيد رساج الدين عبداملجيد. 

2. تاال محمود عطا الربغويث.

مسابقة العدد )521(

ومضــات...

تركز القيادة عىل العالقات االنسانية وتهتم باملستقبل، ومن هنا تحرص عىل عدم الخوض 

إال يف املهم من االمور وتهتم القيادة بالرؤية والتوجيهات االس��رتاتيجية ومتارس اس��لوب 

القدوة والتدريب

اإلدارة، تركز االدارة عىل النقيض من القيادة عىل االنجاز واالداء يف الوقت الحارض وتركز 

عىل املعايري وحل املشاكالت وإتقان االداء واالهتام باللوائح والنظم و السلطة كا تهتم 

بالنتائج اآلتية مثل: كم ربحنا؟؟ وكم بعنا؟؟

القيادة بدون إدارة تجعلنا نعيش يف عامل التخطيط للمستقبل مع إهال االنجاز الفوري 

ال��ذي نحتاج الي��ه يك نصل ألهدافنا املس��تقبلية، القيادة هل هي فن ام علم، انقس��م 

العلاء يف ذلك إىل قس��مني فمنه��م من قال يف أنها مهارة ال يكمن اكتس��ابها، فقد قال 

وارين بينس:" إنك ال تس��تطيع تعلم القيادة ،فالقيادة ش��خصية وحكمة وها ش��يئان 

ال ميك��ن تعلمه��ا، ومنهم من قال أنها كأي مهارة اخرى ميكن أن تكتس��ب، فيقول بيرت 

درك��ر:" يجب أن تتعلم القيادة وباس��تطاعتك أن تتعلمها، القيادة ب��دون إدارة تجعلنا 

نعيش يف عامل التخطيط للمس��تقبل مع إهال االنجاز الفوري الذي نحتاج اليه يك نصل 

ألهدافنا املستقبلية

القيادة تتعلق بش��خصية االنسان ككل وهي بروز الشخصية القيادة الحقيقة وهذا أمر 

يحتاج إىل الكثري من الوقت والصرب إذ ان الش��خصية القيادية ال ميكن أن توجد وتدرب 

وتصقل وتكتسب الخربة الالزمة يف يوم وليلة بل هي عمليات تأخذ سنوات العمر.

ف��رق كبري بني القي��ادة واإلدارة، كثريون من أصحاب الخربة والتخص��ص والعلم تحدثوا 

عن ذلك، ووصلوا إىل الفروق الكبرية بني القائد واملدير، والخالصة أن كل قائد يس��تطيع 

أن ينجح كمدير، ويس��تطيع أن يدير البرش أو املوظفني نحو األهداف املنش��ودة بتميز، 

ويس��تطيع أن يخرج أفضل ما لديهم من جهد وعمل وإنتاج، لكن املدير ليس بالرضورة 

أن يصب��ح قائداً، ولي��س بالرضورة أن يحصد أفضل جهد وإنتاج م��ن موظفيه، فالقيادة 

يشء واإلدارة يشء آخر!.

ما هو الفرق ما بني االدارة والقيادة؟

حدث يف  مثل هذا الشهـر

 2014-06-04

اس��تقبل س��عادة الفريق الركن حمد محمد ثاين 

الرميثي رئيس أركان القوات املس��لحة مبكتبه يف 

معس��كر املقطع الي��وم الفريق كالوديو غراتزيانو رئي��س أركان الجيش يف 

الجمهورية اإليطالية.

حممد بن راشــد آل مكتوم

"نحن دولة صغرية مبساحتها، 
عظيمة برجالها، قوية بإجنازاتها"
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تس��عى دولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل مرشوعها »مس��بار األمل«، كأول مس��بار عريب وإسالمي يقوم 

باستكش��اف كوكب املريخ، لتحقيق أهداف عدة يرتكز أهمها، كا أوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، خالل حفل الكش��ف عن األهداف 

العلمي��ة للمرشوع، يف: أوالً، وضع دولة اإلمارات العربية املتحدة عىل الخريطة العاملية لصناع املعرفة البرشية، 

ثانياً، يأيت هذا املرشوع ضمن االس��تثار اإلمارايت الطموح يف مجال بناء اإلنسان وصناعة علاء وقادة املستقبل، 

ثالثاً، من خالل هذا املرشوع الحيوي، تسعى دولة اإلمارات العربية املتحدة إىل بناء قاعدة عربية إسالمية لعلوم 

وتكنولوجيا الفضاء، وإطالق ثورة علمية عربية إس��المية؛ من أجل اس��تعادة الدور العريب واإلس��المي يف صناعة 

املعارف العلمية، كبارقة أمل ملستقبل أفضل لألمة العربية واإلسالمية يف ظل األزمات والرصاعات التي تعيشها.

أكدت منى غانم املري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ديب 

للمرأة أن عناي��ة وتوجيهات القيادة الرش��يدة، والرعاية 

الكب��رية الت��ي تحيط بها امل��رأة، وح��رص الحكومة عىل 

أن تك��ون بنت اإلم��ارات رشيكاً مؤث��راً يف املجتمع، هي 

جميعها أس��س داعمة شكلت نقاط قوة رئيسة تجاوزت 

بامل��رأة يف دولتن��ا مرحل��ة التمكني إىل مرحلة املش��اركة 

الحقيق��ة لتنطل��ق بكفاءة وج��دارة إىل جانب الرجل يف 

مس��رية البن��اء، تحقيقاً الس��رتاتيجية الحكوم��ة والرؤية 

الطموحة ملستقبل الوطن.

وأش��ارت منى املّري إىل الدعم الكبري الذي تلقاه املرأة يف 

دول��ة اإلمارات، من خالل االهتام ال��ذي يوليه صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 

حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكت��وم، نائب رئي��س الدولة رئيس مجل��س الوزراء 

حاكم ديب، رعاه الل��ه، وإخوانها حكام اإلمارات، للمرأة 

ع��ىل كافة األصع��دة االجتاعية واملهني��ة، إمياناً بدورها 

املؤثّر يف بناء املستقبل.   

@majedalraeesi1

يف بعض األحيان يكون الطريق طويالً إن مشيت لوحدك، 
ولكنه يف النهاية تصل حيث تريد بعيدًا عّمن يحاول عرقلتك

التعامل مع الفن التش��كييل بعد إنساين ال يجيده إال العشاق، فعندما نتأمل 

واقع الفن التشكييل نجد الكثري من األسامء الفاعلة التي أخذت عىل عاتقها 

مس��ؤولية النهوض بالحركة الفنية التشكيلية، ومن هؤالء فنان إمارايت يتميز 

بنس��ج الحلم وصوغ الواقع والخلط بني اإلحساس واللون يف هذا الفن، ميلك 

العدي��د من اللوحات املعروضة يف رحابة التش��كيل عرب الحروف، تلميذ بار 

مبعلمه الخطاط الكبري سيد إبراهيم، الذي جعله كاملارد بتشجيعه له ووضعه 

عىل أول درجة يف س��لم النجومية يف عامل الخط العريب، إنه الفنان التشكييل 

اإلمارايت محمد مندي، نائب مدير مؤسسة الثقافة والفنون يف املجمع الثقايف 

مس��ؤول املرس��م الحر، عضو جمعية اإلم��ارات للفنون التش��كيلية، حاصل 

عىل دبلوم األوائل عىل مس��توى جمهورية مرص العربية من مدرسة تحسني 

الخطوط العربية بالقاهرة عام 1977م، وعىل املرتبة األوىل يف )الخط العريب( 

عىل مستوى الجمهورية، يقول مندي: إن بدايته كانت منذ الصغر حني تكون 

بداخله هاجس نحو الرس��م وطريق��ة كتابة الح��روف املتنوعة، حيث كان 

يلف��ت نظره براعة الخط��وط العربية وطريقة كتابتها املتنوعة وتش��كيالتها 

املتعددة وأنواعه املختلفة إىل أن وجد بنفسه ميوله ورغبه لتعلمها، وبعزمية 

وإرصار منه قرر محمد دراس��ة فنون الخط، ولع��دم وجود معاهد مختصة 

اتجه لجمهورية مرص العربية والتحق بأكرب املعاهد الفنية لتعليم وتحس��ني 

الخطوط التي تخرج منها عام 1977، حاصالً عىل دبلوم األوائل عىل مستوى 

الجمهوري��ة، ث��م أصبح ميارس هوايته يف فن الخط��وط ويتفنن فيها بإضافة 

بعض اللمس��ات التي تحمل بصمته الخاصة وأس��لوبه املتميز الذي أعطاها 

طابعاً خاصاً وسط نخبة كبرية من الفنانني التشكيليني، وقال الفنان »مندي« 

ان��ه خطط عملة دول��ة اإلمارات الورقي��ة الحالية، بجمي��ع فئاتها، كام قام 

بكتابة مثاين آيات قرآنية مبسجد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

واملعروف باس��م »املس��جد الكبري«. نالت أعامله العديد من الجوائز، وهو 

يعمل حالياً يف املجمع الثقايف كنائب مدير مؤسسة الثقافة والفنون ومسؤول 

املرسم الحر، ويف س��نة 1982م التحق مندي بوزارة اإلعالم بدولة اإلمارات، 

كرئيس قس��م الفن التشكييل، ويرى مندي، أن كل يش يف الحياة يحتاج وقتاً 

وجهداً، كام البد عىل الجميع أن يحافظوا عىل هواياتهم، ويس��عون جاهدين 

عىل تطويرها بأنفسهم، كأن يبدعون بها ويحاولون أن يدخلوا ملسات تعطي 

العمل طابعاً خاصاً مييز الفنان عن غريه.

الفنان التشكيلي حممد مندي

ينسج خطوط من نور

وجوه من اإلمارات

وأوضحت رئيس��ة مجلس إدارة مؤسس��ة ديب للمرأة أن 

اإلنج��ازات التي حققتها امل��رأة اإلماراتية، تدلل عىل أنها 

نجح��ت يف تقدي��م مثال م��رشّف للم��رأة الخليجية بل 

والعربية عىل وجه العم��وم، حيث أثبتت بنت اإلمارات 

جدارته��ا يف التص��دي للمه��ام واملس��ؤوليات الك��ربى 

وصوالً إىل ش��غل املناص��ب الوزاري��ة، والتمثيل الربملاين 

والدبلومايس لتكون املرأة بحق سفرياً يوّصل للعامل صورة 

حقيقية ملا يش��هده مجتمعنا املحيل من تطور وما مينحه 

للمرأة من تقدير واحرتام وثقة يف قدرتها عىل  العطاء.

متكيــــن املــــرأة

مسبار األمل 
مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ

إجنازات املرأة اإلماراتية حمليًا تقودها للتمّيز عامليًا
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