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بقلم :
املقدم ركن/ يوسف جمعة احلداد

رئيس التحرير
yas.adc@gmail.com

االفتتاحـية

جلوس خليفة بن زايد...
 يوم الوفاء

تحتف��ي دولة اإلمارات العربية املتحدة يف الرابع من نوفمرب بعيد الجلوس العارش لس��يدي صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املس��لحة  "حفظه الله". هذه املناسبة 

تنطوي عىل محطات استثنائية كثرية، فهي محطة زمنية انتقلت فيها راية القيادة عقب وفاة الوالد املؤسس 

املغفور له بإذن الله  الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تس��لم صاحب السمو رئيس 

الدولة حفظه الله مسؤولية القيادة وقاد سفينة الوطن طيلة هذه السنوات بكل أمانة واقتدار، وعرب بدولة 

اإلمارات إىل شط األمان وسط التقلبات التي كانت، وال تزال، تحيط مبنطقتنا، مستلهام خربة مرحلة التأسيس 

التي واكبها، وكابد ما كان فيها من مس��ؤوليات وتحديات جس��ام، واستخلص منها الدروس والنتائج ليطلق 

مرحلة التمكني.

لقد متيزت السنوات العرش التي عاشتها دولة اإلمارات العربية املتحدة يف ظل قيادة سيدي الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان بسامت فريدة، متثل يف مجملها خصائص مرحلة التمكني التي اشتملت عىل انطالقة فريدة 

يف املجاالت التنموية كافة، والسيام عىل مستوى البنى التحتية وتشييد املزيد من املرافق الحيوية، واالهتامم 

بزيادة االس��تثامرات يف اإلم��ارات يف كل املجاالت، كام متيزت بتنامي االهتامم بالش��باب وتوفري املزيد من 

ف��رص التعلم والعمل ومتكينهم يف كل املجاالت، حتى باتت اإلمارات تتبوأ أفضل املراكز يف مختلف التقارير 

العاملية عن السعادة والتنمية.

الشك أن السنوات العرش الفائتة قد عكست سامت القيادة لدى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زايد آل نهيان رئيس الدولة– حفظه الله- حيث يعطي سموه جل اهتاممه لتطوير اإلنسان اإلمارايت ويعمل 

عىل الرقي به ومبستواه التعليمي واملعييش، وال يرتك مناسبة وال فرصة من دون أن يثبت أن أولويته املطلقة 

هي املواطن االمارايت، لذلك أحبه شعبه حباً ينعكس يف املناسبات الوطنية واألهلية كافة، ويتجىل يف الدعم 

وااللتفاف غري املحدود حول قيادتنا الرشيدة الذي يحرص شعبنا الويف عىل تأكيده.

إن الدعم الش��عبي والوفاء والوالء للقيادة الرش��يدة التي تبادل ش��عبها حبا بحب، يعود إىل جملة من 

األسباب يف مقدمتها املواقف االنسانية للقيادة وأصالتها وعروبتها ومتسكها بقيم الدين الحنيف ومصداقيتها 

وعطائها املتواصل واس��تجابتها الحتياجات الش��عب، وهذه األس��باب وغريها متيز القيادة يف دولة االمارات 

العربية املتحدة عن بقية دول العامل، وتضفي عىل العالقة بني القيادة والشعب يف دولتنا خصوصية فريدة.

األيادي البيضاء لألب الحنون والقائد املحنك صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  ممدودة لكل أبناء 

وطنه؛ ولكل ما من ش��أنه رفع راية الدولة واألمة العربية واإلس��المية، وهذا ال يحتاج إليضاح، حيث ُعرف 

عن سموه الحس اإلنساين والقرب الشديد من املواطنني بشكل خاص، واملبادرات اإلنسانية الخالقة ملختلف 

دول العامل بشكل عام، فكانت اإلمارات الدولة السباقة يف دعم كافة الدول املترضرة جراء الكوارث الطبيعية 

التي تس��بب الكثري من العوز للش��عوب. لقد كسب سموه  ثقة القايص والداين بكل جدارة واستحقاق؛ ألنه 

مثال حقيقي للقيم األخالقية الفاضلة، ورمز للعطاء اإلنساين الفريد.

شعب اإلمارات الذي صار بفضل "خليفة" من أكرث الشعوب سعادة يف العامل، يؤكد يف كل مناسبة  التفافه 

ووالئه وحبه لقائده صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان.. فنحن نحب خليفة ألنه يحب وطنه 

وش��عبه وأمته، نحبه ألنه زعيم يهت��م بوطنه ودينه، نحبه ألنه يهتم بتعزي��ز عالقاتنا وصورتنا الطيبة لدى 

الش��عوب والدول كافة، نحبه ألنه ورث محبة الخري والس��الم من الوالد املؤسس القائد التاريخي املغفور له 

بإذن الله تعاىل الش��يخ زايد بن س��لطان آل نهيان، نحبه ألنه يحرص عىل تحقيق الس��الم ويحاول أن يرفع 

الظلم عن اإلنس��ان يف كل مكان، نحبه ألنه رمزا لإلنس��انية، نحبه ألنه رمز الُنبل والعطاء، نحبه ألنه عنوان  

الش��هامة، نحبه ألننا نثق متاما يف أن سموه يبادلنا حبا بحب وعطاء بعطاء، هذا هو الشعور الحقيقي الذي  

ميتلكنا نحن أبناء اإلمارات تجاه سيدي خليفة بن زايد.

إن يوم ذكرى جلوس س��يدي صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد األعىل 

للقوات املس��لحة حفظه الله، هو يوم الوفاء، وال يس��عنا إال أن ندعو املوىل أن يديم عىل "خليفة" وبالدنا 

نعمة األمن واألمان ويحفظ لإلمارات الحبيبة قائدها وربانها الغايل •
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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

رئيس مجلس اإلدارة واملرشف العام

اللواء/ مطر سامل عيل الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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األخبار

اس��تقبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة يف قرص البحر مايكل فالون وزير الدولة لشؤون الدفاع 

الربيطاين.

ورحب س��موه بالوزير الربيط��اين وبحث معه العالقات الثنائي��ة القامئة بني دولة 

اإلم��ارات واململك��ة املتحدة وس��بل تعزيزها وتطويره��ا مبا يخدم مصال��ح البلدين 

والشعبني الصديقني.

وتن����اول اللق���اء آف���اق التع�اون ب��ني البلدين خاص���ة فيام يتعلق بالش��ؤون 

العس��كري�ة والدفاعية ودع��م الربامج التدريبية والفنية ب��ني الجانبني مبا يعزز أوجه 

التنسيق والتعاون املش��رك، إىل جانب التطورات االقليمية والدولية الراهنة والجهود 

املبذولة لدعم االستقرار يف املنطقة والقضايا ذات االهتامم املشرك.

حض���ر اللق����اء مع��ايل محم��د أحم����د البواردي الفاليس وكي��ل وزارة الدف��اع 

ومع��ايل عيل محم��د حم��اد الشاميس نائ��ب األم��ني العام ملجلس األم��ن الوطن��ي 

والل����واء الرك����ن عيىس س���يف عب��الن املزروعي نائ��ب رئيس أرك����ان الق��وات 

املسلح��ة .

التقى وزير الدولة الربيطاين لشؤون الدفاع

حممد بن زايد يبحث التعاون العسكري مع بريطانيا

وكيل وزارة الدفاع يستقبل مسؤوالً بريطانيًا
استقبل معايل محمد أحمد البواردي الفاليس وكيل 

وزارة الدفاع مبكتبه ب��وزارة الدفاع يف أبوظبي يف 

أكتوبر امل��ايض معايل مايكل فال��ون وزير الدولة  

لش��ؤون الدفاع الربيطاين والوفد املرافق له، جرى 

خالل اللق��اء محادث��ات حول تطوي��ر العالقات 

وتنميتها وتعزي��ز التعاون بني البلدين وخاصة يف 

املج��االت الدفاعية والعس��كرية وتبادل الخربات 

وتطويره��ا، ك��ام تناول الحدي��ث بحث عدد من 

املوضوعات ذات االهتامم املش��رك، حرض اللقاء  

الل��واء الركن عيىس س��يف بن عب��الن املزروعي نائب 

رئيس أركان القوات املس��لحة وعدد من كبار ضباط 

وزارة الدفاع.
البواردي خالل استقباله وزير شؤون الدفاع الربيطاين

محمد بن زايد خالل لقائه فالون بحضور وكيل وزارة الدفاع ونائب رئيس األركان
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أكد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد 

األعىل للقوات املس��لحة عىل موق��ف دولة اإلمارات الواض��ح يف مواجهة التنظيامت 

واألع��امل اإلرهابي��ة بكافة أش��كالها وأنواعها، وتقدي��م الدعم ال��الزم للتصدي لها، 

ومجابهته��ا فكرياً وأمنياً، يف إطار التعاون والتنس��يق مع املجتمع الدويل، ومبا يحقق 

السلم واألمن واالستقرار اإلقليمي والدويل.

جاء ذلك خالل اس��تقبال س��موه يف أبوظب��ي الجرنال جون آل��ن املبعوث الرئايس 

الخاص للتحالف الدويل ضد تنظيم »داعش«. ورحب س��موه باملبعوث الدويل والوفد 

املرافق له، وبحث معه آخر املس��تجدات حول التصدي للتنظيامت اإلرهابية وجهود 

دول التحال��ف، من خالل العمليات الجوية املوجه��ة للقضاء عىل قدرات وإمكانيات 

التنظيامت اإلرهابية. 

 م��ن جانبه، مثّن الجرنال جون آلن الدور الذي تقوم به دولة اإلمارات يف التحالف 

ال��دويل ضد التنظي��امت اإلرهابي��ة ومس��اهامتها الفاعلة يف مكافحة آف��ة اإلرهاب 

والعنف. وجرى خالل اللقاء بحث التطورات واملس��تجدات يف املنطقة والقضايا ذات 

االهتامم املشرك.

استقبل مبعوث التحالف الدويل ضد »داعش«

حممد بن زايد: موقف اإلمارات واضح يف مواجهة اإلرهاب

وزارة الدفاع و اخلارجية 
األمريكية  تبحثان أوجه 

التعاون املشرتك 
اس��تقبل معايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس  وكيل وزارة 

الدف��اع مبكتبة بوزارة الدفاع يف أبوظب��ي يف  أكتوبر املايض 

الس��يد فرانك روز نائب مس��اعد وزي��رة الخارجية للفضاء 

والسياس��ة الدفاعية األمريكية. وتم خالل االس��تقبال الذي 

حرضه س��فري الواليات املتحدة األمريكية لدى الدولة واللواء 

بحري غاري روسهولت امللحق العسكري يف سفارة الواليات 

املتح��دة األمريكية لدى الدولة وعدداً من كبار ضباط وزارة 

الدف��اع بحث أوجه التعاون املش��رك بني البلدين والس��بل 

وكيل وزارة الدفاع لدى استقباله مساعد وزير الخارجية األمرييكالكفيلة بدعمها وتطويرها يف مختلف املجاالت.

 محمد بن زايد خالل استقباله جون آلن
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حممد بن زايد يبحث التعاون العسكري مع وزيرة الدفاع اإليطالية

التقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 

ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة 

خالل زيارته لروما يف أكتوبر املايض روبرتا بينويت وزيرة 

الدفاع اإليطالية.

وجرى خالل اللقاء الذي حرضه سمو الشيخ عبدالله 

بن زاي��د آل نهيان وزير الخارجية اس��تعراض مجاالت 

التنس��يق والتعاون يف ع��دد من املجاالت العس��كرية 

والدفاعي��ة، ومس��توى ما وص��ل إليه العمل املش��رك 

يف تب��ادل الخربات بني دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وجمهورية إيطاليا يف ظل ما يربط البلدين من عالقات 

صداقة وتعاون متناميتني.

كام بحث س��مو ويل عه��د أبوظبي ووزي��رة الدفاع 

اإليطالية عدداً من القضايا ذات االهتامم املشرك إضافة 

إىل التطورات واملستجدات يف املنطقة والعامل.

حرض اللقاء مع��ايل محمد أحمد الب��واردي الفاليس 

وكيل وزارة الدفاع، ومعايل خلدون خليفة املبارك رئيس 

جهاز الش��ؤون التنفيذية، واللواء الركن عيىس سيف بن 

عبالن املزروع��ي نائب رئيس أركان القوات املس��لحة، 

وصق��ر ن��ارص الرييس س��فري دول��ة اإلم��ارات العربية 

املتحدة لدى جمهورية إيطاليا، ومحمد مبارك املزروعي 

وكيل ديوان ويل عهد أبوظبي.

محمد بن زايد ويف استقباله وزيرة الدفاع االٕيطاليةمحمد بن زايد خالل لقاء وزيرة الدفاع االٕيطالية بحضور عبدالله بن زايد ووكيل وزارة الدفاع ونائب رئيس األركان

عجمان تستضيف عرضًا عسكريًا احتفاالً باليوم الوطني 43
س��تنظم القوات املس��لحة عرض عسكري يشمل 

جميع قطاعات القوات املس��لحة الربية والبحرية 

والجوية والخدمة الوطنية وحرس الرئاسة يف إمارة 

عجامن، تزامناً مع احتفاالت اليوم الوطني 43.

وقال فيصل أحم��د النعيمي مدي��ر عام دائرة 

التنمية السياحية بعجامن، ورئيس لجنة احتفاالت 

الي��وم الوطن��ي 43 باإلمارة وعض��و اللجنة العليا 

لالحتفاالت بالدولة، خ��الل االجتامع الثاين للجنة 

احتف��االت اإلم��ارة بفن��دق عج��امن رساي الذي 

شمل جميع الدوائر والهيئات واملؤسسات املحلية 

واالتحادي��ة باإلمارة، إن دائرة التنمية الس��ياحية 

س��تنظم وترشف عىل أوبريت غن��ايئ وطني كبري 

مبش��اركة ع��دد م��ن الفنان��ني اإلماراتي��ني خالل 

احتف��االت اإلمارة به��ذه املناس��بة الغالية. وأكد 

النعيم��ي ع��ىل رضورة االلتزام مب��ا ورد يف تعميم 

س��مو الش��يخ عامر بن حمي��د النعيمي ويل عهد 

عجامن رئي��س املجلس التنفيذي، بش��أن توحيد 

مظاهر االحتفال باإلمارة. 

املشرخ يستقبل قائد 
سالح البحرية الهندية

اس��تقبل الل�����واء الرك��ن بح��ري إبراهي��م س��امل املش�����رخ 

قائد الق��وات البحري��ة يف أكت��وبر املايض مبكتب��ه يف قي���ادة 

القوات البحرية بأبوظبي، الفريق بحري س��وريندر بال س��ينغ 

ش��يام القائد العام بالقيادة البحرية الجنوبية للس��الح البحري 

الهندي.

وت��م خ����الل املقابل��ة الت��ي حض��رها عدد م��ن ضب���اط 

الق����وات البحري����ة والوف����د املراف����ق للضي��ف تب����ادل 

األحادي��ث الودي��ة، ووجه��ات النظر يف ع��دد من األمور ذات 

االهتامم املشرك السيام يف مجاالت التعاون البحري بني البلدين 

قائد القوات البحرية لدى استقباله قائد سالح البحرية الهنديةالصديقني.
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قام عدد من قادة وكبار ضباط القوات املس��لحة صب��اح اليوم أول أيام عيد األضحى 

املب��ارك بزيارات مختلفة إىل مختلف وحدات القوات املس��لحة نقلوا خاللها تحيات 

وتهاين القيادة الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد هذه الوحدات بالعيد املبارك.

قادة وكبار ضباط القوات املسلحة يزورون الوحدات للتهنئة بعيد األضحى

فق��د قام اللواء الركن جمعة أحمد البواردي الفاليس قائد القوات الربية بزيارة إىل 

قيادة القوات البحرية بادل خاللها س��عادته الجميع التهنئة بهذه املناسبة سائالً الله 

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

كام ق��دم اللواء الركن طي��ار إبراهيم نارص العلوي قائد الق��وات الجوية والدفاع 

الجوي التهاين والتربي��كات إىل ضباط وضباط صف وأفراد القوات الربية وذلك خالل 

الزيارة التي قام بها إىل قيادة القوات الربية.

وق��ام اللواء الركن طيار رش��اد محمد الس��عدي قائد كلية الدف��اع الوطني بزيارة 

تفقدي��ة إىل قيادة حرس الرئاس��ة هنأ خاللها منتس��بيها بالعيد الس��عيد متمنياً لهم 

التوفيق والسداد يف خدمة هذا الوطن املعطاء.

ويف زيارة مامثلة قام س��عادة اللواء الركن بحري إبراهيم سامل املرشخ قائد القوات 

البحرية بزيارة إىل قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي وقدم اللواء الركن س��امل عيل 

الغف��يل تهاين العيد إىل ضب��اط وضباط صف وأفراد جهاز حامية املنش��آت الحيوية 

والسواحل.

كام قام عدد من ضباط القوات املسلحة بزيارات مامثلة ملختلف وحدات القوات 

املس��لحة هنأوا خاللها الضباط وضباط الصف واألفراد بالعيد الس��عيد ونقلوا إليهم 

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

قائد القوات الجوية خالل زيارة القوات الربيةقائد القوات الربية خالل زيارة القوات البحرية

قائد كلية الدفاع الوطني خالل زيارة حرس الرئاسة

اجليش األملاين مينح قائد القوات البحرية وسام الشرف
 من��ح الجيش األملاين س��عادة الل��واء الركن بحري إبراهيم س��امل محمد املرشخ قائد 

القوات البحرية وسام الرشف تكرمياً لخدماته املتميزة يف تعزيز العالقات بني القوات 

البحرية للبلدين.

وتس��لم قائد القوات البحرية من سعادة إكهارد ويلهلم لوبكيامير سفري جمهورية 

أملانيا االتحادية لدى الدولة الوس��ام الذي يعد أعىل وسام استحقاق مينح من الجيش 

األملاين للضباط األجانب وذلك يف إطار زيارة الفرقاطة األملانية "شليسفيج هولشتاين" 

التابعة للقوات البحرية األملانية إىل أبوظبي ملدة أربعة أيام.

وتتبع الفرقاطة "شليس��فيج هولش��تاين" مجموعة س��فن الحامية املواكبة لسفن 

القوات البحرية امللكية الربيطانية كجزء من مناورات بحرية ملدة أربعة أشهر يف إطار 

أس��طول حلف الناتو التابع لسفينة القيادة "اتش إم إس بولوارك " يف البحر املتوسط 

واملحيط الهندي والخليج العريب.
قائد القوات البحرية والسفري األملاين                             تصوير: عيىس عبيد
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جهاز حماية املنشآت احليوية والسواحل يطلق حملة »بحار 2014«
تحت ش��عار "كن يقظاً..كن واعياً..اس��تمتع بأمان" أطلق جهاز 

حامي��ة املنش��آت الحيوية والس��واحل، كونه الجه��ة الحكومية 

املختصة بالحفاظ عىل أمن وحامية املنش��آت الحيوية وسواحل 

الدولة، حملة "بحار 2014"  للس��المة البحرية والتي تهدف إىل 

توعي��ة مرتادي البحر حول مفهوم الس��المة البحرية والتعريف 

باللوائح والقوان��ني البحرية املعمول بها يف الدولة والحفاظ عىل 

سالمة البيئة البحرية.

وتس��تهدف "بح��ار 2014" جمي��ع مرت��ادي البحر س��واء كانوا 

متنزهني أو سيّاح أو صيادين أو سائقي الدراجات املائية، وغريها 

من الفئ��ات ذات الصل��ة، للتعريف مبهام ومس��ئوليات الجهاز 

يف مج��ال التأمني والحامية والبحث واإلنقاذ لضامن االس��تخدام 

األمثل واآلمن لبحار وس��واحل دولة اإلم��ارات العربية املتحدة، 

ك��ام تركز الحملة عىل الرويج لرقم الطوارئ البحري 996 لتلقي 

البالغات عند وقوع أّي طارئ، أو يف حالة االش��تباه أو االستفسار 

عن أيّة معلومات متعلقة بالسالمة البحرية. قائد جهاز حامية املنشآت خالل اطالق الحملة

القوات املسلحة تهنئ املرضى يف مستشفيات الدولة بالعيد
قام عدد من ضب��اط مديرية التوجيه املعنوي بالقيادة 

العام��ة للقوات املس��لحة برفقة ممثل��ني من مختلف 

وحدات القوات املس��لحة صباح أول أيام عيد األضحى 

املب��ارك بزي��ارات ملختلف املستش��فيات الحكومية يف 

الدول��ة. وقدم الضباط خالل الزي��ارات التهاين للمرىض 

مبناس��بة عي��د األضحى املب��ارك، متمنني لهم الش��فاء 

العاج��ل وأن يعي��د الله عليه��م هذه املناس��بة وهم 

ينعمون بثوب الصحة والعافية.

وعرب املرىض عن س��عادتهم لهذه اللفتة التي قامت 

بها القيادة العامة للقوات املسلحة، وأعربوا عن خالص 

ش��كرهم وعظيم تقديرهم ملا يلقونه من رعاية طبية، 

داعني الله الع��يل القدير أن يحفظ له��ذا الوطن أمنه 

واس��تقراره يف ظل القيادة الرش��يدة لصاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة القائد 

األعىل للقوات املسلحة "حفظه الله".
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ومن زرع حصد
م��ن جد وجد..تلك ه��ي العبارة الناقصة م��ن الجملة التي اخرت نصفها الث��اين لتكون عنواناً 

للمق��ال، وهي عبارة  ب��ل مثٌل ليس بجديد علينا، حيث اعتدنا عليه ومنذ الصغر وعىل لس��ان 

املربني والربويني، من أجل مزيد من التميز والنجاح.

هذا املثل هو حقيقة ما اس��توقفني يف هذه اللحظة وأنا اتصفح صحفنا املحلية التي تزينت 

يف صفحتها األخرية بالتهنئة التي حملت صور كل من: صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصورة صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائ��ب رئيس الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاك��م ديب "رعاه الله"، إضافة لص��ورة الفريق أول 

س��مو الش��يخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة، 

وكان عنوانها "هذا ما زرعته يداك - س��يدي القائد"، وزارة الداخلية تحصد 14 جائزة من جوائز 

"ستيفي العاملية"، حيث استعرضت التهنئة مجموع الجوائز ومسمياتها، واختتمت بجملة "وها 

هي جهودكم سيدي تؤيت مثارها كل حني" لتتبعها توقيع أخري من الفريق سمو الشيخ سيف بن 

زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

نعم..م��ن جد وج��د ومن زرع حصد، وهذا لي��س بجديد ع��ىل وزارة الداخلية التي عرفت 

بالتميز والدقة واإلنجاز، حيث برشتنا بهذا النجاح العاملي الباهر ضمن جائزة "ستيفي العاملية" 

التي تعد من أرفع الجوائز الدولية يف مجال اإلبداع والتميز املؤسيس واألعامل الدولية، لتضيف 

ملسريتها نجاحات عاملية كربى، تثبت لنا مع األيام إن حصادها كان وفرياً بل مثمراً ومبرشاً بالخري، 

خاص��ة أنها تفوقت عىل أك��رث من 50 دولة ومنظمة ورشكات ك��ربى ومصانع بأكرث من 3 آالف 

و500 ملف، تقدمت بها للمنافسة عىل فئاتها املختلفة.

14 جائزة عاملية تؤكد، إن وزارة الداخلية رس��مت لها ومنذ البداية أسلوباً واضحاً من التميز 

الذي يضعها يف مصاف التنافس��ية العاملية، وكم جميل أن يكون هذا النجاح عنواناً واضحاً نحو 

مستقبل هذا الوطن وأمنه وسالمته.

فمربوك لكل من ساهم يف حصاد هذا املحصول بفئاته املختلفة: 

• فئة الرئيس التنفيذي املتميز لتقنية املعلومات، اللواء د.أحمد نارص الرييس.

• فئة الرئيس التنفيذي للعام 2014، مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب يف إمارة رأس الخيمة.

• فئة اإلدارة اإللكرونية املتميزة، اإلدارة العامة للخدمات االلكرونية واالتصاالت.

• فئة فريق الدعم، مكتب االتصال الرشطي بلندن.

• فئة إدارة الدعم الفني املتميزة، اإلدارة العامة للخدمات االلكرونية واالتصاالت.

• فئة الفريق التقني املتميز، اإلدارة العامة للخدمات االلكرونية واالتصاالت.

• فئة فريق املوارد البرشية، القيادة العامة لرشطة أبوظبي.

• فئة الرئيس التنفيذي للموارد البرشية، العقيد الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان.

• فئة فريق خدمة العمالء، مكتب االتصال الرشطي بواشنطن.

•  فئة إدارة خدمة العمالء، مدير عام اإلقامة وشؤون األجانب يف رأس الخيمة.

•  فئة املنظمة الحكومية الغري ربحية، القيادة العامة لرشطة أبوظبي.

•  فئة املنظمة الحكومية الغري ربحية، القيادة مكتب االتصال الرشطي بواشنطن.

•  فئة الفريق اإلداري املتميز، مكتب االتصال الرشطي بلندن.

•  فئة املنظامت الغري ربحية، مكتب االتصال الرشطي بواشنطن.

كل هذا اإلنجاز يجعلني فخورة ألقول اليوم: عونك يا وطن.

بقلم: أمل احلليان
إعالمية إماراتية
asultan@dmi.ae 

عونــــــك 
ياوطــن
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مقال



تحتف��ي دولة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة يف الثالث من 

نوفم��ر بعي��د جلوس صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهي��ان، رئيس الدول��ة "حفظه الل��ه"، الذي تابع 

بقيادته الحكيمة مس��رة عظيمة بدأه��ا الوالد املغفور له 

ب��إذن الله  الش��يخ زايد بن س��لطان  آل نهيان رحمه الله 

وطي��ب ثراه، مؤس��س الدولة وب��اين نهضتها مع أش��قائه 

حكام اإلمارات، وقد تس��لم الراية باقتدار، وواكب مس��رة 

التأس��يس من  بدايتها، وكابد ما كان فيها من مس��ؤوليات 

جسام، واستقى خاللها حكمة األب السامية وقيمه النبيلة 

العلي��ا التي مألت قلبه باإلميان، وأض��اءت طريقه باملحبة 

التي أخلص بها لش��عبه فأخلص له ش��عبه،  وبادله الوفاء 

جهداً خالصاً وعمالً دؤوباً يتصاعد نحو أهداف تتجدد مع 

تجدد الحياة، وتكر مع ارتقاء الطموح إىل مزيد من الرقي 

يف بناء اإلنسان ويف التوسع يف التنمية الشاملة ويف العمران.

لقد واجه صاحب الس��مو الشيخ خليفة تحدياً كبراً يف 

أن يك��ون  خليفة لقائد كبر كان صعباً أن ميأل مكانه أحد، 

لكّن املهمة الش��اقة العس��رة بدت س��هلة يسرة عىل من 

تخرج من مدرس��ة زايد يف فلسفة الحكم الرشيد، واكتسب 

خصالها الرفيعة وأخالقها السامية، وأدرك أن القوة تأيت من 

رضا الله، ومن اإلخالص املتبادل بني القائد وشعبه.

ولقد متيزت السنوات العرش التي عاشتها دولة اإلمارات 

بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بكونها عمالً نوعياً 

يف مجال متت��ني البنى التحتية وتش��ييد املزيد من املرافق 

الحيوية، واالهتامم بزيادة االستثامرات يف اإلمارات والسيام 

يف ميادي��ن املاء والكهرب��اء والطرق والصح��ة والخدمات 

العامة، كام متيزت بتنامي االهتامم بالشباب وتوفر املزيد 

من فرص التعل��م والعمل، وجاء صن��دوق خليفة لتمكني 

األبناء عر دعم مش��اريع الش��باب لرفع سويتهم اإلنتاجية 

واالقتصادي��ة واالجتامعي��ة، وقد امتد نش��اط  مؤسس��ة 

خليفة وعطاؤها إىل بعد إنس��اين هو سمة القيادة املفعمة 

باملحبة لكل الناس دون متييز، وهذا ما كان يُعنى به الوالد 

املؤسس وما غرسه يف قلوب الناس منذ أن امتدت يد الخر 

ملساعدة املنكوبني واملحتاجني، وملعونة الشعوب الصديقة 

يف مشاريعها التنموية.

ولقد متكنت دولة اإلمارات يف هذه السنوات التي مرت 

هادئ��ة هانئة، أن تحقق مهمة صعب��ة هي تنويع مصادر 

الدخل القومي، كيال يبقى النفط وحده مصدر الرثوة، وقد 

قال صاحب الس��مو بوضوح "إنن��ا نفكر يف كيفية مواجهة 

املس��تقبل عندما ينضب الب��رول بتنويع مص��ادر الدخل 

القوم��ي يف وق��ت مبكر حت��ى ال يظل اقتصادن��ا معتمداً 

ع��ىل البرول، وبناء اإلنس��ان عىل ه��ذه األرض هو الرثوة 

الحقيقية ألن املال ال يدوم وألن العلم هو أس��اس التقدم". 

إطالق مرحلة التمكني 
ملسرية العمل 

السياسي الربملاين 
يف الدولة وتعزيز دور 

اجمللس الوطني 
االحتادي وتفعيله 

ليكون سلطة مساندة 
ومرشدة وداعمة 

للحكومة
وكان طبيعي��اً أن تش��هد الدول��ة تقدماً متميزاً يف توس��ع 

التعلي��م يف كل مراحل��ه وبخاصة يف التعلي��م العايل حيث 

باتت الجامعات تتنافس يف تقدم الس��ويّة األفضل واألمثل، 

وفق مواصفات عاملية متقنة وتطوير مستمر، وكان سموه 

ينطلق م��ن رؤية مس��تقبلية لكون ثروة اإلم��ارات اليوم 

ليس��ت ملكاً له��ذا الجيل وحده، وإمنا ه��ي ملك لألجيال 

القادمة التي نحرص عىل أن تجد يف مستقبلها اقتصاداً قوياً 

متيناً متنوعاً، إىل جان��ب متكنها العلمي ورقيها االجتامعي 

وقدراتها النوعية التي توفر لها التقدم واالستقرار والرخاء، 

وتدفعها لتحقيق املزيد من مواكبة ما ينجزه العامل.

وليك يكون بناء املستقبل قوياً كان البد من تطوير البنى 

السياسية والقيادية يف الدولة، ومن تعميق ومتكني املشاركة 

الشعبية يف إدارة شؤون الدولة واملجتمع. وسيبقى ما أعلنه 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة يف خطابه مبناس��بة اليوم 

الوطني الرابع والثالثني لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

العام 2005 ذاكرة لألجيال يف إطالق مرحلة التمكني ملسرة 

العمل الس��يايس الرملاين يف الدول��ة، وتعزيز دور املجلس 

الوطني االتحادي وتفعيله ليكون سلطة مساندة ومرشدة 

وداعمة للحكومة التي حققت مش��اريع تنمية مس��تدامة 

متوازنة، وحصلت يف العام املايض 2013،  عىل املركز األول 

عاملياً يف مجال الكفاءة الحكومية.

ولق��د تطور يف هذه الس��نوات الع��رش األخرة حضور 

املرأة اإلماراتية يف كل ميادين العمل ويف مواقع املسؤولية 

الرفيعة، ونس��اء اإلمارات يشكلن اليوم الرافد األكر للعمل 

الحكومي والتعليمي والصحي واالقتصادي.

وعىل الصعيد الس��يايس حققت دول��ة اإلمارات مكانة 

دولي��ة كبرة يف الحراك العامل��ي وكانت فاعلة يف حضورها 

يف األحداث الكرى التي ش��هدتها األم��ة العربية واملنطقة 

كلها عر دور إيجايب يف تقديم العون واملس��اندة للشعوب 

العربية والصديقة، لتكون الدولة ال� )16( عاملياً يف العطاء، 

ولتأخ��ذ عىل عاتقه��ا يف مرشوعاتها التنموية واملس��تدامة 

مسؤولية تعليم األطفال يف العامل، وتقديم الحلول للعقبات 

واملش��كالت التي بلغت ذروة من التعقي��د بخاصة خالل 

السنوات األربع  املاضية.

ولق��د فرضت التطورات عىل اإلمارات أن تقفز يف متكني 

قدراتها العسكرية فبنت قوتها الدفاعية التي اعترها  سمو 

رئيس الدولة رشطاً لتدعيم السالم واألمن، وقد أكدت دولة 

اإلم��ارات يف نهجها الس��يايس العريب حرصه��ا عىل التوافق 

العريب، ومتتني العالقات األخوية مع كل البلدان الش��قيقة، 

وعىل مكافحة اإلرهاب وتدعيم األمن والسالم عىل الصعيد  

العاملي.

إن احتفاءن��ا بذك��رى مرور عرش س��نوات عىل تس��لم 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد مقاليد رئاسة الدولة 

هو مناسبة ليك نجدد له عهدنا عىل مزيد من العمل لبناء 

الوط��ن وخدمة ش��عبنا وتقديم كل ما منل��ك من طاقات 

وق��درات ليك تك��ون دولة اإلمارات رائ��دة يف كل ميادين 

التقدم واإلنتاج والخدمات، وهي مناس��بة كذلك ليك نهنئ 

ش��عبنا مبا أنجز يف مس��رة العمل الجاد املخلص، ولتقديم 

أس��مى مشاعر املحبة والوفاء والعرفان لألخ الكبر صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة رئي��س الدولة حفظ��ه الله، ولكل 

أصحاب السمو قادة دولة اإلمارات وحكامها •

 بقلم:  �شمو ال�شيخ 

�شلطان بن زايد اآل نهيان

 ممثل رئي�س الدولة
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يوم العلم

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

الدول��ة رئيس مجل��س الوزراء حاكم ديب »رعاه الله« عل��م الدولة بأنه رمز 

للوحدة، واتح��اد قلوب أبناء اإلمارات، ومصدر للفخر، ورمز الحرتام الدولة، 

س��ائالً املوىل عز وجل أن يحفظ دولة اإلمارات العربية املتحدة، وعىل رأسها 

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

للقوات املسلحة »حفظه الله«. 

ويف تغريدات عىل حس��ابه الرسمي يف موقع التواصل االجتامعي »تويرت« 

جدد سموه، العهد لخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله. ودعا سموه 

املواطنني واملؤسس��ات إىل رفع العلم عىل املنازل واملباين، الس��اعة 12 ظهراً 

املوافق 3 نوفمرب، يف خطوة اعتربها س��موه رسالة واحدة، بأننا لسنا إمارات، 

بل نحن دولة اإلمارات. وبدأ س��موه تغريداته بالق��ول: »اإلخوة واألخوات 

نحتف��ل يوم االثن��ني القادم ب��إذن الله بيوم العلم، س��رفعه ع��ىل دوائرنا 

ومؤسساتنا ومنازلنا، ونغرسه يف قلوب أجيالنا«. 

وكتب س��موه: »سيبقى علمنا ش��امخاً خفاقاً قوياً، كش��موخ وقوة أبناء 

اإلمارات، نس��أل الل��ه أن يحفظ دولتن��ا وعلمنا ورئيس��نا«.وأضاف: »علم 

اإلمارات ه��و رمز وحدتنا واتح��اد قلوبنا، وهو مصدر فخرن��ا ورمز احرتام 

دولتن��ا، نجدد العهد ع��ىل خدمته ورفعته وبذل الروح م��ن أجله«. وتابع: 

»أقول ملؤسس��اتنا نريد علمنا عالي��اً عىل مبانينا وأقول إلخ��واين املواطنني: 

نريده عالياً عىل منازلنا، ولنتشارك جميعاً هذه اللحظات«. 

وقال: »س��رفع العلم جميعاً بش��كل موحد يف ذلك اليوم الساعة 12 ظهراً، 

لرسل رسالة واحدة، أننا لسنا إمارات، نحن دولة اإلمارات«.

وصف علم اإلمارات بأنه رمز للوحدة وسيبقى شاخمًا كقوة أبناء الوطن

حممد بن راشد: لسنا إمارات بل 
دولة اإلمارات وحفظ اهلل رئيسنا

جندد العهد على خدمة العلم وبذل الروح ألجله

سرنفع العلم على دوائرنا ومؤسساتنا ومنازلنا ونغرسه يف قلوب أجيالنا
العلم رمز وحدتنا واحتاد قلوبنا ومصدر فخرنا ورمز احرتام دولتنا
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أنور قرقاش

اإلحتف��ال بيوم العلم مناس��بة وطنية 

تعزز اإلنت��امء إىل وطن الخري، يف زمن 

تفتيت األوطان.

عبدالرحمن العويس

ضاحي خلفان

د. حممد بن حم

د. علي اخلوري

املبادرة تحمل دالالت ودروس عظيمة 

يف حب الوطن والتفاىن ألجله.

أيها األحباب يف يوم العلم جددوا للمجد 

غايات الهم��م، نحن يف دولتنا بني األمم 

أسمنا أضحى عىل رأس القمم.

ي��وم العل��م يش��كل مناس��بة وطنية 

بإمتي��از تدعو أبن��اء اإلمارات وكل من 

يعيش ع��ىل أرضه��ا إىل اإلحتفاء برمز 

وحدة هذا الوطن.

عل��م اإلمارات هو رمز ش��موخ دولتنا 

الذي يجب أن يبقى دامئاً عالياً شامخاً 

كحال اإلمارات وشعبها.
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الخدمة الوطنية

محمد بن زايد يهاتف محمد بن سعود 
ويشيد بخطوته المسؤولة في االلتحاق بالخدمة الوطنية

أكد الفريق أول س��مو الش��يخ محمد بن زاي��د آل نهيان ويل 

عهد أبوظب��ي نائب القائد األعىل للقوات املس��لحة ان دولة 

االم��ارات العربية املتحدة فخ��ورة بأبنائها املخلصني املدركني 

لحجم املسؤوليات الوطنية امللقاة عىل 

عاتقه��م وامللبني لن��داء الواجب بحب 

صادق ووفاء معهود.

جاء ذلك خالل اتصال هاتفي أجراه 

سمو ويل عهد ابوظبي مع سمو الشيخ 

محمد بن سعود بن صقر القاسمي ويل 

عه��د راس الخيمة الذي انهى إجراءات 

التس��جيل يف الخدمة الوطنية ويستعد 

للدخ��ول مع اف��واج املواطنني مليادين 

الرفعة والكرامة.

وحيا سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذه االستجابة 

التي ابداها س��مو ويل عهد راس الخيمة يف االلتحاق بالخدمة 

الوطنية جنبا اىل جنب مع باقي أبناء الوطن يف تأدية الواجب 

يف صورة تعكس مقدار ما يحمله أبناء االمارات قيادة وش��عبا 

من حب وإخالص ووفاء لخدمة هذا الوطن الغايل وبذل كافة 

الجهود إلعالء شانه ورفعته مشريا سموه ان ما يجمع القيادة 

الحكيمة وابناء الوطن مزيج من الوفاء واملحبة والود والعطاء 

والتفاين واالنتامء الراسخ بعمق تاريخنا واصالة تراثنا .

وقال س��موه " ان انضاممكم مع باقي ش��باب الوطن هو 

مثال رائع يقتدى به ويعكس ما يكنه ش��باب االمارات بكافة 

فئات��ه ومس��توياته ومن مختلف مواقع املس��ؤولية من وفاء 

صادق لرد ولو جزء بسيط من جميل هذا الوطن".

وقال س��مو ويل عه��د ابوظبي "يف س��بيل الوطن تتصاغر 

املناص��ب وتت��وارى األلق��اب وتتعاظم املهام واملس��ؤوليات 

ويزداد البذل والعطاء ألجل وطن أراد له مؤسس��وه ان يكون 

دوما حصينا منيعا بسواعد ابنائه االوفياء".

مثن س��مو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي 

ويل عهد رأس الخيمة إصدار صاحب الس��مو الشيخ 

خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" 

لقان��ون الخدمة الوطني��ة واالحتياطية والذي يصب 

يف مصلح��ة الدفاع ع��ن الوطن واالس��تعداد الدائم 

للمحافظة عىل أمن واستقرار البالد.

ك��ام نوه س��موه بحرص ومتابعة صاحب الس��مو 

الش��يخ محم��د ب��ن راش��د آل مكتوم نائ��ب رئيس 

الدول��ة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب " رعاه الله " 

وإخوانهام حكام االمارات والفريق أول س��مو الشيخ 

محمد ب��ن زايد آل نهي��ان ويل عه��د أبوظبي نائب 

القائد األعىل للقوات املسلحة .

جاء ذلك خالل إس��تكامل سموه يف اكتوبر املايض 

إجراءات التس��جيل يف الخدمة الوطنية يف معس��كر 

الرحامنية مبركز تجنيد الشارقة .

وقال س��موه أن الخدمة الوطنية وسام رشف عىل 

ص��دور أبن��اء الدول��ة وواجب وطني مق��دس تجاه 

الوطن الذي مل يدخر جهدا يف س��بيل عزة واس��تقرار 

ش��عبه يف ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس 

الدولة والتي جعلت من اإلم��ارات رصحا لإلنجازات 

الحضاري��ة والعمراني��ة ويف مقدم��ة دول الع��امل يف 

التنمية البرشية والحضارية .

وقال س��مو الش��يخ محمد بن س��عود " إن إقبال 

أبناء الوطن عىل االلتحاق بالخدمة الوطنية يدل عىل 

الروح الوطنية العالية والش��عور باملسؤولية الوطنية 

وتأصي��ل قيم الوالء واالنتامء لدولة االمارات وقيادتها 

الرش��يدة والقي��ام بال��دور الوطن��ي يف حامية تراب 

الوطن وصون منجزاته ومكتسباته" .

وأش��ار سموه إىل ان قانون الخدمة الوطنية يرسي 

ع��ىل الجمي��ع وأنه من ضم��ن الفئ��ة العمرية التي 

طالبتهم هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية مبراجعة 

مراكز التس��جيل المتام االجراءات ..مؤكدا سموه أنه 

وش��باب الوطن محظوظون بحق فهم يعيش��ون يف 

مرحلة املشاركة الوطنية .

وخاطب س��موه خالل تواجده يف مركز التس��جيل 

أخوان��ه وأخوات��ه املتوافدي��ن إىل مرك��ز معس��كر 

الرحامنية قائال " س��نكون جميع��ا جنبا إىل جنب يف 

امليدان يف الشمس ويف الظل لخدمة وطننا املعطاء " .

ولي عهد راس الخيمة يستكمل إجراءات التسجيل بالخدمة الوطنية ويؤكد ان 
أبناء الوطن هم الحصن المنيع للدولة
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وليا عهد أم القيوين والفجيرة 
يكمــــالن إجــــراءات التسجــيل في الخدمـة الوطنيـــة

قام س��مو الش��يخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي ويل عهد الفجرية وس��مو 

الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين اليوم باستكامل اجراءات 

التسجيل بالخدمة الوطنية وذلك يف معسكر الرحامنية مبركز تجنيد الشارقة .

وأكد س��مو الش��يخ محمد بن حمد الرشقي ويل عهد الفجرية  خالل استكامله 

التس��جيل يف الخدمة الوطني��ة إىل أن االلتحاق بالخدم��ة الوطنية واجب مقدس 

ورشف كبري يسعى  لنيله ككل مواطن محب للوطن الذي يفاخرون به أمام العامل 

يعملون جاهدين للحفاظ عىل مكتسباته .

وعن أهمية ودور الخدمة الوطنية قال سموه “مام الشك فيه أن قانون الخدمة 

املدني��ة تأيت أهميت��ه يف ترس��يخ قي��م ال���والء واالنتم��اء والتضحي���ة يف س��بيل 

الوط��ن والحف���اظ عىل مكتس��بات ومنج���زات دولة االتح��اد، وتعزيز مس��رية 

نهضتها وأمنها واستقرارها “  .

من جانبه قال سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين 

“ إن��ه لرشف كبري أن ألتح��ق اليوم مع إخواين وأخوايت أبن��اء اإلمارات لتلبية نداء 

الواج��ب وااللتح��اق بالخدم��ة الوطنية ، تجس��يداًً لروح الوالء واالعت��زاز بوطننا 

وقيادته الرش��يدة والتضامن بني أبناء شعبنا، والدفاع والذود عن حياضه بكل فخر 

واعتزاز وتضحية".

وقال س��موه “ إن أبناء الوطن وبناته ممن شملهم قانون الخدمة الوطنية هم 

ق��دوة لألجيال القادمة ومثال حي للتنش��ئة الوطنية التي تعد مثرة رعاية حكومة 

دولة اإلمارات العربية املتحدة بقيادة صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئيس الدولة القائد األعىل للقوات املسلحة  “حفظه الله “ .
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أولياء عهود الفجيرة وأم القيوين  ورأس الخيمة يقفان على تطوير عمل 
الخدمة الوطنية

بحث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الرشقي 

ويل عهد الفجرية يف مكتبه بالديوان األمريي مع اللواء 

الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون بن محمد آل 

نهي��ان رئيس هيئ��ة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية 

آف��اق تطوير عمل هيئة الخدمة الوطنية مبا يضمن 

تحقيق أفضل النتائج عرب الخدمات التقنية العرصية 

التي يجري اعتامدها يف دولة اإلمارات.

كام شدد سمو ويل عهد الفجرية عىل دور الخدمة 

الوطنية يف إرساء اإلحس��اس بروح االتحاد والوطن، 

واملتطلب��ات التي يجب عىل املواطن بذلها من أجل 

تحقيق عزة الدولة وحضورها يف كل املجاالت.

ومن جهة أخرى أطلع سمو الشيخ راشد بن سعود 

بن راشد املعال ويل عهد أم القيوين من رئيس هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية عىل اسرتاتيجية العمل 

يف الهيئ��ة وخططها املس��تقبلية للمرحلة املقبلة مبا 

يتوافق مع رؤيته��ا وأهدافها الوطنية يف إذكاء روح 

املواطنة وترسيخ قيم الوالء واالنتامء للوطن.

وتناول الحديث آفاق تطوير عمل هيئة الخدمة 

الوطنية مبا يضمن أفضل النتائج من خالل الخدمات 

التقنية العرصية التي يجرى اعتامدها يف الدولة .

ويف الس��ياق نفسه، أكد س��مو الشيخ محمد بن 

س��عود بن صقر القاس��مي ويل عه��د رأس الخيمة، 
أن الخدمة الوطنية وس��ام رشف ع��ىل صدور أبناء 

الدولة. كام أش��ار س��موه إىل أن الخدم��ة الوطنية 

واج��ب وطني مق��دس تجاه الدول��ة التي مل تدخر 

جهداً يف س��بيل عزة واستقرار شعبها، يف ظل القيادة 

الرشيدة لصاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان رئي��س الدولة »حفظه الله« التي جعلت من 

اإلمارات رصحاً لإلنجازات الحضارية والعمرانية، ويف 

مقدمة دول العامل يف التنمية البرشية والحضارية.

تسجيل أبناء المواطنات حاملي خالصة القيد في الخدمة الوطنية
أك��دت هيئة الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية أنه ميكن 

ألبناء املواطنات ممن يحملون خالصة القيد التس��جيل 

للخدمة الوطنية.

جاء ذلك رداً عىل استفسارات وجهت إىل الهيئة عرب 

مواق��ع التواص��ل االجتامعي »تويرت« أم��س، من بعض 

أبناء مواطنات حول ما إذا كان ميكن التس��جيل يف حال 

حمل األم لخالصة القيد وعدم حمل االبن لها.

وقال��ت الهيئ��ة: إن أبناء املواطن��ات ممن يحملون 

جنس��ية الدول��ة »خالص��ة القي��د« ميكنه��م االلتحاق 

بالخدمة الوطنية أما من ال يحملون الجنس��ية »خالصة 

القيد« فال ميكنهم ذلك. مشرية إىل أن العربة هنا بحمل 

أبناء املواطنات لخالصة القيد وليس��ت األم التي تحمل 

خالصة القيد.

والهيئة بصدد افتتاح مراكز تس��جيل جديدة مبنطقة 

املنامة لخدمة سكان اإلمارات واملناطق املحيطة بها من 

الفجرية ورأس الخيمة وعجامن وأم القيوين وغريها من 

املناطق وتخفيف الضغط واإلقبال الكبري عىل التسجيل 

مبركز الرحامنية بالشارقة.
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tatweirco@   تطوير الذات
»تعلم التخطيط دائًما عندما تشرع يف فعل شي، فهذا أول ما بدأ به 

نبينا - صلى اهلل عليه وسلم - عندما قرر الهجرة اىل املدينة!«

الخدمة الوطنية: قيم 
وآمال وطموحات

إن صدور القانون االتحادي بش��أن 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية جاء 

والوالء،  الوطني��ة،  لقي��م  عاكس��اً 

الوطني��ة  والتنش��ئة  واالنت��امء، 

إلدراكات  ومحقق��اً  اإليجابي��ة. 

أبن��اء الوطن يف تحمل املس��ؤولية 

املش��رتكة، وتنمية قدراتهم الذاتية 

تج��اه كل مرتب��ص، أو مغرض، أو 

طام��ع يهدد ت��راب ه��ذا الوطن. 

يحق��ق  القان��ون  ه��ذا  أن  ك��ام 

الوحدة الوطنية يف العيش واملصري 

بأس��مى معاين التضامن واملشاركة 

اإليجابي��ة. باإلضاف��ة إىل ذلك فإن 

مفهوم املواطنة املنتجة ال ميكن أن 

نلم��س مضمونه، أو نتائجه إال من خ��الل الخدمة الوطنية التي 

تعد وس��ام رشف لكل منتس��ب إليها؛ ألنها هي األكرث قدرة عىل 

تجس��يد العمل الجامعي يف نطاق املصلح��ة العامة املجتمعية. 

كذل��ك فإن ه��ذا القانون يع��د ترجمة عملية وواقعي��ة ملا قاله 

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

حفظ��ه الله، ب��أن »ه��ذه األرض الطيبة تحرس��ها عناية الخالق 

وتحميها عزائم الشباب وسواعدهم«. وها هي ذي عزائم شباب 

اإلمارات تتوحد جميعاً يف نس��ق وطني مش��رتك مبقتىض أحكام 

هذا القانون للذود عن هذا الوطن مس��لحة بالتأهيل والتدريب 

والخربة العملية.

ونحن لس��نا مبنأى عن إقليمنا الع��ريب، ولذلك فنحن اليوم يف 

أمس الحاجة إىل إحياء مفاهيم الهوية الوطنية وثوابتها الراسخة 

حت��ى نع��رب بأمان من ه��ذه األن��واء العاصفة الت��ي تهب عىل 

منطقتن��ا العربية. فهويتنا الوطنية هي س��الحنا األقوى للتغلب 

ع��ىل كل ما يجنب الوطن من آثار ونتائج ما تش��هده الكثري من 

دولنا العربية.

أبن��اء الوطن هم وحده��م املعنيّون بالذود ع��ن وطنهم يف 

مواجه��ة أي تهدي��د، أو تحقيق أي مصلح��ة. ودليلنا عىل ذلك 

اإلخفاق الذريع للمؤسس��ات الدولي��ة واإلقليمية يف حل أزمات 

دول العامل مام ترتب عليه ضياع الش��عوب، ومقدرات األوطان، 

ومكتسبات األجداد.

إن يقظة شبابنا وتأهبهم الدائم للدفاع عن الوطن، والتمسك 

بوحدتن��ا الوطني��ة وقيمنا اإليجابية هي الض��امن لنا، ليك تبقى 

دولة اإلمارات العربية املتحدة دولة واألمن والرخاء واالس��تقرار، 

يف ظل قيادتنا الرش��يدة التي تبذل دامئاً الغايل والنفيس يف سبيل 

عز ومجد ورفعة وطننا الحبيب وشعبنا الكريم.

بقلم:
معايل حممد أحمد املر

رئيس اجمللس الوطني 
االحتادي

ال استثناءات »خاصة« من »الخدمة الوطنية«
أكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية، 
عدم منح اس��تثناءات ألي من فئات املجتمع اإلمارايت، مؤكداً أن القانون االتحادي رقم 6 لس��نة 
2014 بشأن الخدمة الوطنية واالحتياطية يشمل كل مواطن إمارايت تنطبق عليه رشوط االلتحاق 

بالخدمة.
وكشف رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية عن رشوع الهيئة بدراسة اعتامد آليات »مرنة« 
للتعامل مع موظفي عدد من تخصصات مهنية معينة، مؤكداً أن الهيئة تعقد اجتامعات تنسيقية 
مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، التي ترتبط بها كفاءات فنية ومهنية متخصصة، س��عياً 
لتأم��ني آليات تضمن عدم املس��اس مبصالح تلك الجهات دون إس��قاط لواجب��ات املوظفني تجاه 

الخدمة الوطنية.
ويف اإلط��ار ذاته، أكد اللواء الرك��ن طيار زيادة إقبال اإلناث االنتس��اب إىل الدفعة الثانية من 
الخدم��ة الوطني��ة، وعزا ذل��ك االنطباعات اإليجابية الت��ي متخضت عن املرحل��ة األوىل لإلناث، 
واالنطباعات اإليجابية التي عكستها تلك املنتسبات عن الفرتة، التي قضوها يف معسكرات الخدمة.
وأش��اد اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد ب��ن طحنون آل نهيان بالتع��اون الكبري من قبل وزارة 
الخارجية وتسهيلها عمليات التسجيل الخاصة بالخدمة يف مكاتب سفارات الدولة، وأكد أن إقبال 

املواطنني املقيمني يف الخارج واملوجودين مؤقتاً لظروف العالج أو غريها يشهد إقباالً ملحوظاً.

دعوة الدارسين بالخارج إلى التسجيل في 
الملحقيات

دعت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية املواطنني الدارسني يف الخارج ويف سن التجنيد اىل التسجيل 

للخدمة الوطنية يف امللحقية العس��كرية يف البلد الذي يتواجدون فيه عىل ان يتقدموا برس��الة من 

الجامعة الدارسني بها كاثبات عىل الدراسة وذلك من اجل تحديد موقفهم من التجنيد.

يف الوقت الذي اشارت بالنسبة للدارسني يف مؤسسات التعليم العايل بالدولة من جامعات وكليات 

ومعاهد اىل انه يجب التقدم للتس��جيل وتقديم رس��الة من الجامعة كإثبات عىل الدراس��ة وسيتم 

تأجيل الخدمة حتى االنتهاء منها، وذلك بقرار من اللجنة املختصة بالهيئة.

جاء ذلك ردا عىل استفس��ارات بعض شباب الوطن الدارس��ني داخل وخارج الدولة ملعرفة كيفية 

التسجيل يف الخدمة الوطنية خالل فرتة دراستهم .

قالوا عن الخدمة الوطنية
ان أبن��اء الوطن من الش��باب الذين انتس��بوا للخدمة يف الدفعة 
االوىل من امل��روع باإلضافة إىل االعداد الكب��رة التي رغبت يف 
االلتحاق بالخدمة ومل يتس��ن لهم االنضامم له��ا قد برهنوا أنهم 
عىل أهبة االس��تعداد لتلبية نداء الوط��ن للدفاع عن أرضه وهو 
اس��تعداد ينطلق من والئهم وانتامئهم املطلق لقيادتهم الرشيدة 
والتفافه��م تحت رايتها وإميانهم العمي��ق مببادئها وأهدافها، كام 
يس��اهم قانون الخدمة الوطنية يف تعميق الروابط املجتمعية يف 
الوقت الذي أصبح فيه العديد من العالقات االجتامعية افرتاضية، 
نظراً النتش��ار وس��ائل التواصل االجتامعي، مؤكدا أن جميع أبناء 
الوطن اثبتوا انهم يدركون جيدا قيمة األمن واألمان الذي يحظى 
به��ا وطننا الغايل وأن الحفاظ عليه يتطلب تكاتف الجميع وعليه 
فإن التزود باالنضباط واملبادئ العسكرية يعد غاية مهمة وترسيخ 
القيم والوالء يف نفوس الشباب للوطن وللقيادة الرشيدة، وملحة 

خاصة لدى فئة الشباب.
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الخدمة الوطنية

إقبال كبير على التسجيل من الفئة العمرية 25 إلى 30 سنة
 أك��دت هيئة الخدمة الوطني��ة واالحتياطية ان مراكز 

تسجيل الخدمة الوطنية بالدولة شهدت تفاعال واقباال 

كبريا من جانب ش��باب الوطن يف الفئ��ة العمرية من 

25 اىل 30 س��نة للتسجيل يف الخدمة الوطنية وذلك يف 

اطار الطاقة االس��تيعابية ملراكز التسجيل االربعة عىل 

مس��توى الدولة وهي »شعبة تجنيد معسكر آل نهيان 

بابوظبي ومعس��كر العني مبدينة العني ومعس��كر ليوا 

يف املنطقة الغربية ومعسكر الرحامنية يف الشارقة« .

وقالت الهيئة ان هذا االقبال والتفاعل طبيعي جدا 

ويأيت اس��تجابة من جانب شباب الوطن عىل التسجيل 

يف الخدم��ة الوطني��ة وني��ل رشف ادائه��ا وخاصة مع 

اقرتاب انتهاء فرتة التسجيل للدفعة الثانية والتي حدد 

لها السادس من شهر نوفمرب املقبل مشرية اىل انه جرت 

العادة ان ينتظر الناس اىل آخر موعد وفرصة للحصول 

ع��ىل خدمة ما او ما ش��ابه ذلك وهذا م��ا حدث مع 

التسجيل يف الخدمة الوطنية.

وقعت القيادة العامة للقوات املس��لحة يف نهاية 

أكتوب��ر املايض مذكرات تفاه��م يف مجال الفحص 

الطبي ملجندي الخدم��ة الوطنية ومجال الرياضة 

النس��ائية للخدم��ة الوطنية وذل��ك يف مقر هيئة 

الخدمة الوطنية واالحتياطية يف أبوظبي .

ي��أيت توقيع ه��ذه املذك��رات مع كل م��ن وزارة 

الصح��ة وأكادميي��ة فاطمة بنت مب��ارك للرياضة 

النس��ائية لدع��م امل��رشوع االس��رتاتيجي لقانون 

الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية لدول��ة اإلمارات 

العربية املتحدة وفتح س��بل التع��اون مع جميع 

وزارات  م��ن  املجتم��ع  يف  الحيوي��ة  النطاق��ات 

ومؤسس��ات وهيئات وجه��ات حكومية كانت أم 

خاصة واالستفادة من اإلمكانات املتاحة مع هذه 

الجهات ع��ىل اختالف أنش��طتها وتباين مجاالت 

تعاونها .

وق��ع مذكرة التفاهم عن القي��ادة العامة للقوات 

املس��لحة الل��واء الركن طي��ار الش��يخ أحمد بن 

طحن��ون آل نهيان رئيس هيئ��ة الخدمة الوطنية 

الصح��ة  وزارة  ع��ن  وق��ع  في��ام  واالحتياطي��ة 

عبدالرحم��ن بن محم��د العويس وزي��ر الصحة 

وذل��ك ضمن تعاون الوزارة مع القوات املس��لحة 

يف مجال الفحص الطبي ملجندي الخدمة الوطنية 

واالحتياطية والذي تنص بنود مذكرته عىل تقديم 

الفح��ص الطبي ملجندي الخدمة حس��ب املعايري 

املتف��ق عليه��ا، كام تق��وم ال��وزارة بتزويد هيئة 

الخدم��ة الوطنية بالتقارير الطبي��ة والفحوصات 

املخربية كافة له��ؤالء املتقدمني إىل جانب قيامها 

بعمل ورش تدريبية ملوظفي املستشفيات واملراكز 

الصحية القامئني عىل تقديم الخدمة ..

كام وقعت القيادة العامة للقوات املسلحة مذكرة 

تفاه��م مع أكادميية فاطمة بن��ت مبارك للرياضة 

النسائية ضمن تعاونها يف مجال الرياضة النسائية 

للخدمة الوطنية حي��ث وقعت املذكرة من طرف 

األكادميية ريس��ه حميد الكتبي مدي��ر العمليات 

والقائ��م بأعامل املدير التنفيذي إذ ش��ملت بنود 

املذك��رة التزام األكادميية بتقديم املنح الدراس��ية 

والرياضي��ة للمجن��دات الراغب��ات يف االلتح��اق 

باملج��ال الريايض، وذلك بع��د انتهاء فرتة الخدمة 

الوطني��ة إىل جانب توفري ف��رص عمل للمجندات 

بعد إمتامهن فرتة التدري��ب املقررة للخدمة، كام 

تعم��ل األكادميية عىل الرتوي��ج اإلعالمي للخدمة 

الوطني��ة م��ن خالل وس��ائل تس��ويقها وإعالمها 

الخ��اص إىل جانب غريها من البنود ذات االهتامم 

وااللتزام املشرتك بني الطرفني .

هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية بالقوات المسلحة توقع مذكرات 
تفاهم مع »الصحة« وأكاديمية فاطمة للرياضة النسائية
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وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة 
في مجال تعزيز الهوية لدى الشباب

االعفاء من الخدمة شرط 
االبتعاث لمن تقل معدالتهم 

عن 90 %

أكد مكتب البعثات الدراس��ية التابع لوزارة ش��ؤون 
الرئاس��ة أن طلب��ة الثانوي��ة املواطن��ني الراغبني يف 
االلتح��اق بربام��ج البعث��ات الت��ي ي��رف عليه��ا، 
الحاصلني عىل معدل أق��ل من 90 %، عليهم تقديم 
ما يفيد بإعفائهم من الخدمة الوطنية كرط لقبول 

طلباتهم وحصولهم عىل البعثة.
جاء ذلك خالل اللق��اء التعريفي الذي نظمه مكتب 
تنس��يق البعث��ات الدراس��ية التابع لوزارة ش��ؤون 

الرئاسة مبقر األرشيف الوطني يف أبوظبي.

وقعت وزارة الثقافة والشباب وتنمية املجتمع والقيادة 

العامة للقوات املسلحة مذكرة تفاهم مشرتك يف مجال 

تعزيز الهوي��ة الوطنية لدى الش��باب مبقر ديوان عام 

الوزارة يف أبوظبي.

ت��أيت االتفاقي��ة لدع��م م��رشوع الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطية وتحقيق االستفادة القصوى من اإلمكانيات 

املتاح��ة ل��دى وزارة الثقافة بصفته��ا الجهة الحكومية 

املعنية برتس��يخ الهوية وتعزيز الوالء واالنتامء ومسرية 

التنمي��ة الثقافي��ة واملجتمعي��ة وذلك ضم��ن تحقيق 

املصلحة العامة وتوطيد رواب��ط الرشاكة والتكامل بني 

الطرفني.

وقع االتفاقي��ة عن الوزارة معايل الش��يخ نهيان بن 

مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية املجتمع 

فيام وقعها من جانب القيادة العامة للقوات املس��لحة 

اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون بن محمد 

آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية .

وأوضح معايل الش��يخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن 

مذك��رة التفاهم ب��ني وزارة الثقافة والش��باب وتنمية 

املجتمع والقيادة العامة للقوات املسلحة "هيئة الخدمة 

الوطنية واالحتياطية" تتضمن العديد من أوجه التعاون 

منها التنسيق واملش��اركة يف إعداد البحوث والدراسات 

وتقدي��م االستش��ارات التخصصية وتب��ادل الخربات يف 

مج��ال تعزي��ز الهوية والتوعي��ة الثقافي��ة وإبراز دور 

الخدم��ة الوطنية واالحتياطية من خالل إقامة الندوات 

وورش العمل املش��رتكة إضاف��ة إىل التعريف بالخدمة 

الوطنية واالحتياطية ون��رش ثقافتها والتوعية بأهدافها 

عىل املواقع اإللكرتونية التابعة للوزارة.

وأش��اد اللواء الركن طيار الش��يخ أحمد بن طحنون 

ب��ن محم��د آل نهيان رئي��س هيئة الخدم��ة الوطنية 

واالحتياطي��ة بال��دور ال��ذي تق��وم ب��ه وزارة الثقافة 

والش��باب وتنمي��ة املجتم��ع يف مجال تعزي��ز الهوية 

الوطني��ة ودعم قي��م الوالء واالنتامء للوط��ن والقيادة 

الرشيدة يف نفوس شباب الوطن .

استمرار تسجيل اإلناث بالدفعة الثانية من الخدمة 
الوطنية

أعلن��ت هيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية أن تس��جيل اإلناث الاليت 
بلغ��ن الثامنة عرشة ومل يتجاوزن الثالثني عاماً والراغبات يف االنضامم 
للدفع��ة الثانية من الخدمة الوطنية ما زال مس��تمراً يف الوقت الذي 
انتس��بت فيه 150 فتاة مجندة من بنات الوطن يف الدفعة األوىل من 

الخدمة الوطنية.

ووفق��اً للقانون تفرض الخدمة 
ع��ىل كل مواط��ن م��ن الذكور، 
بهذه  اإلن��اث  التح��اق  ويك��ون 
الخدم��ة اختياري��اً ومبوافقة ويل 
األمر، وذلك وفقاً لألحكام املقررة 
يف القان��ون واللوائ��ح والقرارات 
املنفذة  والتعلي��امت  واألنظم��ة 
له. والقى قانون الخدمة الوطنية 
وإقباالً الفتني  واالحتياطية نجاحاً 
م��ن أبناء وبن��ات الوطن وكانت 
ردود الفعل ف��ور صدور القانون 
كل  وفاق��ت  للغاي��ة  مرشف��ة 
التوقعات، وهو أمر ليس بغريب 
عىل ش��عب وضع ثقته يف قيادة 
همه��ا األول واألخري رفعة الوطن 

ومصلحة املواطن.



شاركت املوسيقى العسكرية التابعة للقوات املسلحة لدولة االمارات العربية املتحدة يف  »مهرجان 

كواالملبور الدويل للموسيقى العسكرية )التاتو ( 2014« والذي أقيمت فعالياته خالل الفرتة من    

10-12  الشهر الجاري يف ماليزيا ، مبشاركة عدد من الفرق املوسيقية من مختلف دول العامل.

تغطية: الرائد/ جميل خميس السعدي
تصوير: أحمد الشامسي 

موسيقــى القـــوات املسلحــة تشــارك 
يف مهرجـــان ) التـــاتو ( مباليزيـــا
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مشاركات خارجية



ح��ر انط��اق فعالي��ات املهرج��ان اللواء مطر س��امل  

الظاه��ري رئيس هيئة اإلدارة والقوى البرشية و العميد 

حس��ن عبدالوهاب الح��ادي مدير التوجي��ه املعنوي 

وس��عادة عبدالله مط��ر املزروعي  س��فري الدولة لدى 

ماليزيا، إىل جانب عدد من الس��فراء وشخصيات بارزة، 

وجمع غفري من الجاليات العربية و األجنبية والعربية. 

و قدمت املوس��يقى العسكرية االماراتية مقطوعات 

موس��يقية عس��كرية، ومقطوعات عاملية متنوعة، كا 

قدمت جانبا من معزوفات الفنون الش��عبية اإلماراتية 

من خال لوحات وتش��كيات فنية رائعة، تم اختيارها 

لتجس��د املهارة التي يتمتع بها أفراد الفرقة املوس��يقية 

اإلماراتية .

وقد دأبت املوسيقى العسكرية للقوات املسلحة عىل 

املشاركة يف العديد من املهرجانات العاملية والتي أكسبها 

سمعة متميزة عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي.

و تس��عى املوس��يقى العس��كرية التابع��ة للقوات 

املس��لحة االماراتية إىل مواكبة كل ما هو جديد يف عامل 

التقنيات الحديثة من خال ضم آالت موسيقية حديثة 

وابتكار ألحان وأناشيد مس��تمدة من الوجدان والحس 

الوطني املرتبط برتاث دولة اإلم��ارات العربية املتحدة 

وال��ذي يوضح للع��امل  لون الثقافة واملوروث الش��عبي 

اإلمارايت األصيل•

تسعى املوسيقى 
العسكرية التابعة للقوات 

املسلحة االماراتية إىل 
مواكبة كل ما هو جديد 
يف عامل التقنيات احلديثة
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افتتح أعمال مؤمتر » مكافحة القرصنة« يف دبي

 عبداهلل بن زايد : يحـــذر من عالقـــة حمتمــلة بيــــــــــــــــــــن اإلرهــابيني والقرصنـــــة

ورأى س��موه يف كلمت��ه االفتتاحي��ة رضورة إيقاف 

أنش��طة الجامع��ات اإلرهابية قب��ل أن تصل هذه 

األنش��طة إىل البح��ر وتؤثر مخاطره��م عىل أقنية 

النقل يف مضيق هرمز والبحر األحمر وخليج عدن، 

داعياً سموه إىل االس��تمرار بالتنسيق بني الحكومة 

والقط��اع الخ��اص للتص��دي ملش��كلة مجموعات 

الجرمي��ة والتط��رف العني��ف وال��دول الضعيفة. 

وتس��اءل س��موه عام إذا كان العامل سريى مستقبالً 

نوع��اً م��ن التعاون ب��ني داعش وتنظيم الش��باب 

اإلرهايب يف الصومال، مش��دداً س��موه عىل رضورة 

أن يتس��اءل العامل حول كيفي��ة مواجهة التحديات 

املقبل��ة. وأكد س��مو الش��يخ عبدالله ب��ن زايد آل 

نهي��ان، أن الجه��ود الدولي��ة املش��ركة أمثرت عن 

تحقيق تقدم ملموس يف مكافحة القرصنة البحرية، 

حيث تناقصت اعتداءات القراصنة خالل الس��نتني 

املاضيت��ني حتى انعدمت كلياً، مش��رياً س��موه إىل 

ق��رار مجلس األمن األخري رق��م 2182 والذي يعزز 

م��ن قدرتنا كمجتم��ع دويل يف تقويض نفوذ حركة 

الشباب اإلرهابية.

تراجع الجهود..ثغرة للقراصنة
وقال سموه: »الدرب ال يزال طويال أمامنا خصوصا 

وان��ه من املمكن أن يج��د القراصنة طريقاً للعودة 

إذا تناقصت الجهود«، مشرياً سموه إىل وجود بعض 

اإلش��ارات املقلقة بني الحني واآلخ��ر فقد تقلصت 

أع��داد الق��وات البحري��ة العاملة قبالة س��واحل 

الصوم��ال وقلت أع��داد الفرق املس��لحة وصارت 

السفن تبحر عىل مقربة من املناطق الخطرية وكلها 

عوامل قد تغري القراصنة عىل العودة من جديد.

وش��دد س��موه ع��ىل رضورة ح��ث النفس عىل 

االس��تمرار بتطبي��ق »مدونة جيب��ويت« التي تعترب 

الدافع األول لتبادل املعلومات وبناء القدرات )وأن 

نتوخى الحذر فهنال��ك مناطق أخرى باتت اآلن يف 

حالة تس��تدعي القلق مثل خليج غينيا وإندونيسيا 

وال مكان لدينا ألي تهاون(.

وق��ال ال يزال الكثري من العمل واإلنجاز مطلوب 

تحقيق��ه من مس��اهامت لبناء الق��درات املؤهلة 

ملكافحة مخاط��ر القرصنة يف ال��دول الواقعة عىل 

خط��وط املواجه��ة والس��يام العم��ل ع��ىل تعزيز 

مج��االت تب��ادل املعلوم��ات وتطبي��ق القان��ون 

والحوكمة حتى تتمكن تلك الدول من الوقوف عىل 

قدميها واالعتامد عىل نفس��ها يف مواجهة القرصنة 

والبد لنا أيضا من اتخاذ خطوات ملعالجة األس��باب 

الكامنة وراء القرصنة وهذا يعني أال نكتفي بتطوير 

دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد 

وزير الخارجية املجتمع الدويل 

إىل توخي الحذر من التهديدات 

الجديدة املتمثلة باملجموعات 

اإلرهابية مثل تنظيم »داعش« 

وغريه من التنظيامت القادرة عىل 

متتني عالقاتها مع شبكات الجرمية 

وشبكات املتاجرة باألسلحة. 

جاء ذلك خالل افتتاح سموه يف 

أكتوبر املايض، املؤمتر الدويل الرابع 

ملكافحة القرصنة البحرية الذي 

تنظمه وزارة الخارجية، بالتعاون 

مع موانئ ديب العاملية.

معارض ومؤتمرات
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 عبداهلل بن زايد : يحـــذر من عالقـــة حمتمــلة بيــــــــــــــــــــن اإلرهــابيني والقرصنـــــة

الحوكمة لتفكيك شبكات القرصنة يف املناطق الخارجة 

عىل القانون فحسب بل أيضا تعزيز الفرص االقتصادية 

وتقديم س��بل عي��ش بديلة ملن يتم اس��تدراجهم إىل 

اقتصاد القرصنة.

مواصلة مكافحة القرصنة
ودعا سموه إىل استمرار العمل واإلنجاز لبناء القدرات 

املؤهل��ة ملكافحة مخاطر القرصن��ة يف الدول الواقعة 

عىل خط��وط املواجه��ة الس��يام العمل ع��ىل تعزيز 

مجاالت تب��ادل املعلومات وتطبيق القانون والحوكمة 

حت��ى تتمكن تلك الدول من االعتامد عىل نفس��ها يف 

مواجهة القرصنة.

وأكد سموه رضورة اتخاذ خطوات ملعالجة األسباب 

الكامنة وراء القرصنة وعدم االكتفاء بتطوير الحوكمة 

لتفكي��ك ش��بكات القرصنة يف املناط��ق الخارجة عىل 

القانون فحس��ب بل أيضا تعزيز الف��رص االقتصادية 

وتقديم س��بل عي��ش بديلة ملن يتم اس��تدراجهم إىل 

اقتصاد القرصنة

وقال س��مو الش��يخ عبدالل��ه بن زاي��د إن الجهود 

املبذولة س��اهمت يف تطوير طرق االستجابة للتصدي 

للقرصن��ة ومكافحتها يف مجايل بن��اء القدرات املحلية 

ووضع املب��ادرات، الفتا س��موه إىل أهمية العمل مع 

الصومال من أجل بناء قدراتها للصمود أمام التحديات 

الكبرية التي تواجهها ولقد كانت دولة اإلمارات سباقة 

يف قي��ادة جه��ود مكافحة القرصن��ة البحرية يف هذه 

املنطقة.

وشدد س��موه عىل رضورة الركيز عىل االحتياجات 

اإلنس��انية ملن يعيش��ون محنة األرس ل��دى القراصنة 

وتقديم الرعاية لهم وألرسه��م بل واالهتامم باألرسى 

الذي��ن أطل��ق رساحهم لكنهم ال يزال��ون تحت وطأة 

تبعات فرة األرس، وقال سموه: »وعلينا أال ننىس أيضا 

أن هناك 37 بحارا ال يزالون أرسى لدى القراصنة ومن 

أجل أولئ��ك البحارة وأرسهم فإننا س��نواصل جهودنا 

ملكافحة القرصنة البحرية«.

وزير الخارجية البحريني
أك��د معايل الش��يخ خالد بن أحم��د آل خليفة، وزير 

الخارجي��ة البحرين��ي، الت��زام دول مجل��س التعاون 

الخليج��ي جه��ود التص��دي للجامع��ات اإلرهابي��ة، 

ومالحقة أعضاء هذه التنظيامت. 

مؤكداً بإن مكافحة اإلره��اب يحتل قامئة أولويات 

دول مجلس التعاون، وش��غلها الش��اغل، سواء كانت 

مبواجه��ة »داع��ش« أو م��ا تش��هده س��واحل القرن 

األفريقي واليمن أو يف مرص أو يف كل مكان. 

وأضاف أن هذه ال��دول واملناطق تتعرض إلرهاب 

ممنه��ج يحت��م م��ن الجميع العم��ل س��وياً ملواجهة 

اإلره��اب، مش��دداً عىل ع��زم دول مجل��س التعاون 

الخليجي بامليض يف محاربة اإلرهاب وتنظيم »داعش«، 

الفتاً إىل أن هذه ما هي إال معركة من حرب أوسع. 

واعترب أن ح��رب التحالف ع��ىل »داعش« حققت 

إنجازات ملموس��ة، منوهاً ب��أن دول مجلس التعاون 

الخليجي ملتزمة باستمرار املعركة عىل اإلرهاب. 

وق��ال إن دول مجل��س التع��اون الخليجي ملتزمة 

بحامية القرن األفريقي، شأن التزامها الدفاع عن مياه 

ومنطقة الخليج العريب واستقرار شعوبها وتعزيز أمنه 

من الهجامت اإلرهابية.وأمل��ح إىل إمكانية اتخاذ دول 

مجل��س التعاون الخليجي خطوات إضافية يف محاربة 

اإلرهاب، س��يتم اإلع��الن عنه��ا يف حينه.وأكد معايل 

وزي��ر خارجية البحري��ن أن بالده س��تحتضن أعامل 

املؤمت��ر الدويل ملكافح��ة اإلرهاب يف األس��بوع األول 

م��ن نوفمرب املقبل، بهدف وض��ع خطة عمل ملواجهة 

متويل الجامعات اإلرهابية، وشدد عىل أهمية مواجهة 

الجامع��ات اإلرهابية ع��ىل كل الجبهات العس��كرية 

واملالية والفكرية.

التعاون الشامل
أك��د الدكتور عبداللطيف الزياين أن التعاون الش��امل 

والنهج الش��امل ه��ام الركيزتان األساس��يتان ملواجهة 

الجرمية بصفة عامة والقرصنة بصفة خاصة، مستشهدا 

بعملية اس��تخراج النفط والنقل اآلم��ن للناقالت عرب 

املياه الوطنية واإلقليمي��ة والدولية وصوال إىل الوجهة 

النهائية كمثال عىل التعاون الشامل.

وأش��اد األمني العام مبب��ادرات مؤمت��رات مكافحة 

القرصن��ة، والت��ي نجحت يف التصدي له��ذه الظاهرة 

من خالل تب��ادل املعلومات والنه��ج املنظم للتعاون 

اإلقليمي والدويل الذي ولد الثقة بني جميع املشاركني 

يف مكافحة القرصنة.

وأش��ار إىل النم��وذج اآلس��يوي ملكافح��ة القرصنة 

والذي أثبت نجاحه فعال، وأصبح أساسا لوضع مدونة 

جيبويت لقواعد الس��لوك ملكافح��ة القرصنة يف منطقة 

القرن األفريقي•

 اجلهود الدولية 
املشرتكة أثمرت 

عن حتقيق تقدم 
ملموس يف مكافحة 

القرصنة البحرية

تش��ري اإلحصاءات إىل أن الكلفة االقتصادية 

اإلجاملية للقرصنة البحرية يف غرب أفريقيا 

وصل��ت إىل نح��و 680 ملي��ون دوالر عام 

2013، مقارنة بأكرث من ثالثة مليارات دوالر 

يف رشق أفريقي��ا التي ش��هدت م��ن جهتها 

تراجعا بنس��بة 50 يف املئ��ة مقارنة مع عام 

2012. كام تش��ري إىل تعرض أكرث من 1800 

بح��ار إىل هج��امت يف مياه غ��رب أفريقيا 

خالل العام املايض وقتل اثنان منهم.
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ناقش امللتقى أهمية بلورة إسرتاتيجية مشرتكة شاملة حملاربة اإلرهاب 
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ومثة مالحظت��ان منهجيت��ان يج��در يب إيرادهام قبل 

مناقشة فعاليات امللتقى. وتتعلق املالحظة األوىل بأّن 

هذا امللتقى هو منتدى غري رسمي، وإْن افتتحه معايل 

وزير الدولة للش��ؤون الخارجي��ة الدكتور أنور قرقاش 

وشارك بعض السياسيني الحاليني يف بعض جلساته، وأّن 

الخ��رباء والباحثني الذين مثل��وا دولهم فيه ال يعربون، 

بالرضورة، عن سياساتها، وإن دافعوا عنها، بل إّن بعض 

ممث��ي الدول، مثل الواليات املتح��دة وتركيا ومجلس 

التعاون، انتقدوا سياس��ات دولهم يف بعض الجلسات. 

وتتص��ل املالحظ��ة الثانية بأّن تخصي��ص جزء من كل 

جلس��ة ملناقش��ة تأثري التغريات الدولية واإلقليمية يف 

دول مجل��س التعاون ال يعني النظ��ر إىل األخرية عىل 

أنه��ا "مفعول به" يف النظام ال��دويل. عىل العكس من 

ذلك، وك��ام أكدت الدكتورة ابتس��ام الكتبي، رئيس��ة 

مركز اإلمارات للسياسات، يف كلمتها االفتتاحية، ووثقه 

الكتيب التعريفي للملتقى فإّن "دول مجلس التعاون، 

مبا لديه��ا من عمٍق اس��راتيجي"، وبحكم وجودها يف 

محيط جيو-اس��راتيجي يجمع مصالح العامل، "ليست 

متأث��رة بالق��وى اإلقليمية والدولية فحس��ب، بل هي 

فاعل إقليمي ودويل".

وق��د حدد منظم��و امللتق��ى أهداف��ه يف "تحقيق 

فهٍم أفضل بني الفاعل��ني الدوليني واإلقليميني، وتعزيز 

جهود صناعة السياس��ات بينهم، واملساهمة يف إيضاح 

املشهدين اإلقليمي والدويل، ومقاربة خريطة العالقات 

الدولي��ة وتحوالتها"، باإلضافة إىل "إيجاد اس��راتيجية 

موحدة يف ظ��ل الترشذم الحايل ال��ذي تعانيه منطقة 

الرشق األوس��ط". ومع ذل��ك، فإّن أهم م��ا يخرج به 

املتابع لفعاليات امللتقى أنه ش��هد تدافعاً لالتجاهات 

االس��راتيجية الكربى يف العامل واملنطق��ة، والتي يظن 

كاتب هذه الس��طور أنها ستسهم مساهمًة معتربة يف 

وضع األجندة عىل املس��تويني الدويل واإلقليمي. وهذا 

التداف��ع بني الن��اس ظاهرة صحية، ورمب��ا يكون ذلك 

هو ما س��عى إلي��ه منظمو امللتقى باألس��اس؛ فعنوان 

 Abu Dhabi Strategic امللتقى باللغة اإلنجليزية هو

Debate، أو املناظرة االسراتيجية يف أبوظبي.

وتتعلق هذه االتجاهات االس��راتيجية الكربى التي 

تدافعت يف قرص اإلمارات، عىل مدى جلس��اٍت تس��ع، 

بتكيي��ف هي��كل النظام ال��دويل الراهن واس��ترشاف 

مس��تقبله، وامله��ددات الرئيس��ية للس��لم واألمن يف 

العامل، وتنامي دور الفاعلني من غري الدول يف السياسة 

الدولي��ة، والصفقة اإليراني��ة – األمريكي��ة املحتملة، 

واملشاريع الجيو-سياس��ية ومستقبل القيادة اإلقليمية 

مبشاركة نخبة من السياسيني 

الحاليني والسابقني والخرباء 

والباحثني واألكادمييني ورجال 

اإلعالم يف العامل، ُعقد ملتقى 

أبوظبي االسرتاتيجي يف قرص 

اإلمارات، الذي نظمه مركز 

اإلمارات للسياسات، بالتعاون 

مع وزارة الخارجية عىل 

مدار يومني كاملني )18 - 20 

أكتوبر املايض(، وقد نُظم 

"امللتقى" عىل غرار منتدى 

دافوس االقتصادي؛ حيث 

قسم املؤمتر إىل جلساٍت، 

ناقشت السياسات الخارجية، 

والديناميات الداخلية، 

والتطورات السياسية يف الدول 

الكربى ودول املنطقة، وتأثريها 

عىل دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية؛ بحيث 

يحرض ممثلون عن هذه الدول 

باإلضافة إىل ممثٍل أو أكرث عن 

دول املجلس.

إعداد: د. أمين الدسوقي 
نائب مدير برنامج الدبلوماسية 
والعالقات الدولية، جمموعة جامعة 
أبوظبي للمعارف، أبوظبي

جانب من إحدى جلسات امللتقى

معارض ومؤتمرات
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ناقشت جلسات 
امللتقى السياسات 

اخلارجية والديناميات 
الداخلية والتطورات 
السياسية يف الدول 

الكربى ودول املنطقة 
وتأثريها على دول 

جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية

يف املنطقة، وبؤر الرصاع الساخنة يف العامل من أوكرانيا 

حتى ليبيا واليمن.

تعددي��ة قي��د التش��كل أم ح��رب ب��اردة 
جديدة؟!

مل يك��ن هناك اتف��اق بني املش��اركني يف امللتقى حول 

توصي��ف النظام الدويل الراهن، بل ثارت مناظرة كربى 

يف هذا الخصوص بني من يرى أّن النظام الراهن متعدد 

القوى أو عىل األقل هناك تعددية قيد التش��كل، وبني 

م��ن يذه��ب إىل أن مثة حالة من الس��يولة والخلل يف 

القيادة تس��م السياس��ة الدولية حالياً، وبني من يجزم 

بالرأي والفعل بعودة مناخ الحرب الباردة.

ويب��دو للوهل��ة األوىل أّن منظ��م امللتق��ى "مركز 

اإلمارات للسياسات" منحاٌز إىل الرأي الثاين. فقد أشارت 

الكتب��ي، يف كلمتها االفتتاحي��ة، إىل أّن "النظام الدويل 

مير بحالة س��يولة تجلت يف جملة من التحوالت، منها: 

تزايد درجة عدم االس��تقرار يف النظ��ام الحايل، وتغيري 

طبيع��ة العوامل املحرك��ة للرصاع��ات الدولية، وتغري 

أمناط التحالفات برسعة كبرية، وعدم قدرة املؤسسات 

الدولي��ة ع��ىل ضبط املخاط��ر القدمي��ة والتعامل مع 

املخاطر الجديدة، فض��الً عىل ظهور متغري األقليات...، 

وتصاعد دور الفاعلني من غ��ري الدول". بيد أّن تنظيم 

املؤمتر، والس��يام جلس��اته الثالث األوىل، والتي تحدث 

فيه��ا ممثلون ع��ن الواليات املتحدة وروس��يا والصني 

واالتح��اد األورويب، وش��هدت تدافع��اً وس��جاالً بينهم 

ح��ول القضايا الدولي��ة، يوحي بأّن املرك��ز مقتنع بأّن 

العامل متعدد القوى، أو بأّن مثة تعددية قيد التش��كل 

من هذه القوى املذكورة س��وف تحل محل عقوٍد من 

الهيمنة األمريكية عىل العامل. 

ومع ذلك، ش��هدت هذه الجلس��ات ظه��ور اتجاه 

اس��راتيجي آخر عرب عنه املتحدثون، ويتمثل يف عودة 

مناخ الحرب الباردة بني روس��يا والواليات املتحدة، مع 

دخول الصني حلبة الرصاع الدويل مبواقف وسياس��ات 

ليس��ت مؤيدة لألخرية بالقطع. فقد شهدت الجلسات 

الثالث األوىل رصاعاً لفظياً بني ممثي روس��يا والواليات 

املتحدة طال��ت قضايا عدة، من أوكرانيا والعراق حتى 

إيران وس��وريا مروراً باإلرهاب الدويل والرصاع العريب-

اإلرسائيي.

اإلره��اب هو املهدد األول للس��لم واألمن 
الدوليني:

مل يجمع املشاركون يف امللتقى عىل يشٍء مثل إجامعهم 

عىل خطر اإلرهاب الدويل، والسيام خطر "داعش" عىل 

األم��ن الدويل. وميكن القول إّن ه��ذه القضية بالذات 

سيطرت عىل جزٍء كبري من فعاليات امللتقى.  

يف هذا الخصوص، أكّد الس��فري ألكس��اندر فريشبو، 

نائب املني العام لحلف الناتو، أن "داعش" "متثل تهديداً 

جذري��اً للمجتمعات الغربية"، فضالً عىل كونها تهديداً 

لدول املنطق��ة. ومن ثم، فإن قضي��ة هزمية "داعش" 

تتصدر أولويات السياسة األمريكية تجاه املنطقة، كام 

عرب هارالن أوملان من مركز "برنت س��كوكروفت لألمن 

الدويل يف واش��نطن. وتداول املش��اركون أهمية بلورة 

اسراتيجية مشركة شاملة ملحاربة اإلرهاب، ومناهضة 

البيئة املحف��زة له، ووقف الدعم امل��ايل والبرشي عن 

التنظي��امت اإلرهابي��ة، ومواجه��ة األيديولوجية التي 

تسند إليها. 

الصفق��ة اإليراني��ة واحت��امالت "تخ��ي" 
الوالي��ات املتحدة ع��ن التزامته��ا األمنية 

الخليجية: 
رّج��ح أغلب املش��اركني يف امللتق��ى، عرب��اً وأجانب، 

احتامل أن تس��فر مفاوضات ال��دول الكربى )5 + 1( 

وإي��ران، التي بدأت يف نوفمرب م��ن العام املايض، عن 

د. أنور قرقاش متحدثاً خالل امللتقى
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توقي��ع اتف��اق بخصوص املل��ف النووي اإلي��راين، قد 

يتضمن إنهاء العقوبات الدولية املفروضة عىل طهران، 

ومن ثم إنهاء عزلتها، ويقود إىل تقارب إيراين–أمرييك. 

وقد نفى بعض الخرباء األمريكيني املشاركني يف امللتقى 

أن يحدث قريباً.     

ع��ىل أّي حال، أثار ذلك قل��ق دول مجلس التعاون 

لجهة احتامل تخ��ي الواليات املتحدة ع��ن التزاماتها 

األمنية تجاه دول املجلس، وهو ما نفاه رودي ديليون، 

الباح��ث األول يف مركز "التقدم األمرييك" بواش��نطن. 

بيد أّن املناقش��ات أظهرت تأييد الفاعلني الرئيسيني يف 

املنطقة )الوالي��ات املتحدة وروس��يا والصني واالتحاد 

األورويب( ل��رضورة إدم��اج إيران يف النظ��ام اإلقليمي 

وتس��وية مش��كالت املنطقة، وهو األم��ر الذي يعّمق 

القلٍق الخليجي.     

 املشاريع الجيو – سياسية يف املنطقة:
ناق��ش املؤمت��ر املش��اريع الجيو-سياس��ية اإلقليمية، 

والسيام اإليرانية والركية، وتأثريها يف دول الخليج. وقد 

استلزم مناقشة املرشوع اإليراين فتح ملف العالقات بني 

دول مجل��س التعاون وإي��ران. ينهض املرشوع اإليراين 

عىل أس��ٍس طائفية، ويه��دف إىل الهيمن��ة اإلقليمية، 

ولكن ليس��ت له فرٍص يف التحقق، بقدر ما يس��هم يف 

عدم اس��تقرار املنطق��ة، وتفيش النزع��ات الراديكالية 

فيه��ا. يف ه��ذا الخصوص، يرى حس��ن الُعمري، رئيس 

وحدة الدراس��ات اإليرانية مبركز اإلمارات للسياسات، 

وس��لطان النعيم��ي، عضو هيئ��ة التدري��س بجامعة 

أبوظب��ي، أّن مث��ة رشوطاً ُمس��بقة لتطبي��ع العالقات 

وتعزي��ز التعاون ب��ني الطرفني عىل إي��ران الوفاء بها، 

وهي: ح��ل ازدواجية الدولة/الث��ورة التي تحكم بنية 

نظامها، ووقف الحمالت الدعائية والتدخل يف الشؤون 

الداخلي��ة، وتجاوز السياس��ات الطائفية، والتعامل مع 

دول املجل��س كأنداد وليس كتوابع. ومن ناحيٍة أخرى، 

يرفض سيد حسني موسويان، األستاذ والباحث املشارك 

يف جامعة برنس��تون، أّن ينطلق التفاهم والتعاون مع 

إيران برشوٍط مسبقة. فيام أشار محسن ميالين، أستاذ 

السياس��ة بجامعة جنوب فلوري��دا األمريكية، إىل أنه 

ليس من مصلحة إيران متابعة سياس��ات طائفية؛ ألن 

الش��يعة أقلية يف العامل اإلسالمي. وحدد أولويات بالده 

يف املنطقة يف مواجهة خطر "داعش"، وتعزيز عالقاتها 

التعاونية املتنامية مع العراق، وإدارة "الحرب الباردة" 

مع السعودية.

أم��ا املرشوع ال��ريك، فهو قائم عىل رؤية إس��المية 

لتأسيس نظام إقليمي جديد، "يحطم روابط االستغالل 

الت��ي وصمت عالق��ات دول املنطقة بالغ��رب لعقوٍد 

طويلة"، وتهيم��ن عليه تركيا بالتحالف مع الحكومات 

ذات التوجه اإلسالمي، التي انبثقت عام سّمي "الربيع 

الع��ريب". وق��د قيّم بريول باس��كان، األس��تاذ بجامعة 

جورجتاون يف الدوحة، م��رشوع بالده اإلقليمي، الذي 

يتزعمه الرئيس/ رجب طي��ب أردوغان، بأنه "مخاطر 

ج��داً، وخطري جداً"، وميثل انحرافاً عن املصالح الركية. 

وع��ن تأثري ذلك يف عالقات تركيا بدول املنطقة، أش��ار 

عبدالل��ه بوزكرت، رئيس تحري��ر صحيفة توداي زمان 

يف أنق��رة، إىل أّن بالده منخرطة اآلن يف مش��كالت مع 

كل دول املنطقة، بعد أْن برشت حكومة حزب العدالة 

والتنمي��ة )منذ 2002( ب�"صفر مش��اكل". غري أّن تركيا 

أسس��ت عالقاتها ب��دول مجلس التعاون عىل أس��ٍس 

براجامتية، تتمثل يف التجارة واالستثامرات، تختلف عن 

األس��س األيديولوجية التي تقوم عليه��ا الرؤية الركية 

مل��رص وغريها م��ن دول املنطقة. والغري��ب أن ينربي 

العريب الوحيد املش��ارك يف الجلسة الخامسة املخصصة 

لركيا، وهو جامل خاش��قجي- صحفي ومدير عام قناة 

"العرب اإلخبارية، بالدفاع عن تركيا، ونفي أي نيّات أو 

مشاريع توسعية عنها، والتأكيد أنها متثل لدول املجلس 

فرصًة وليست تهديداً، عل األقل ملوازنة إيران.  

مستقبل القيادة اإلقليمية:
ناقش��ت الجلس��ة السادس��ة من امللتقى باس��تفاضة 

التط��ورات السياس��ية الراديكالية يف م��رص منذ ثورة 

يناير 2011، وحتى انتخاب املشري/ عبدالفتاح السييس 

رئيساً للدولة، واستغرقت يف تدافع وجهات النظر حول 

الثنائيات التي باتت تهيمن عىل املش��هد املرصي، من 

قبيل الدميقراطية-االستقرار أو الحرية-األمن، والدولة-

اإلخوان...إلخ. 

بيد أّن تأثري هذه التط��ورات عىل القيادة اإلقليمية 

ه��و األهم؛ يف ضوء خش��ية دول مجل��س التعاون أن 

تُرك وحدها يف مواجهة السياس��ة التوسعية العدوانية 

اإليراني��ة، كام وصفها قرق��اش، يف حالة حصول تقارب 

إيراين م��ع الغرب. يف هذا الخص��وص، يرى قرقاش أّن 

"استعادة مرص مكانتها التاريخية يف قلب العامل العريب 

يف غاي��ة األهمي��ة ملنطقتن��ا بأكملها"، وميث��ل "حجر 

الزاوية لالستقرار اإلقليمي". ويلتقط نبيل فهمي، وزير 

الخارجية املرصي الس��ابق، الخيط ليؤكد سعي القيادة 

السياس��ية إىل "أن تع��ود م��رص إىل عرصه��ا الذهبي 

بأس��لوٍب حدايث... وتكون منوذجاً ل��دول املنطقة". أما 

ابتس��ام الكتب��ي، فتعتق��د "أّن نجاح م��رشوع الدولة 

الوطني��ة يف مرص يس��اعد ع��ىل الت��وازن اإلقليمي يف 

املنطقة"، وأن الدعم الخليجي لها يستهدف تأهيلها يك 

تستعيد "دورها املركزي القوي يف املنطقة".    

ويف األخ��ري، كان��ت هذه ه��ي أهم القضاي��ا التي 

تداولها ملتقى أبوظبي االس��راتيجي األول، والذي إذا 

تواترت حلقاته س��نوياً، فس��وف يك��ون مبنزلة "مركز 

تفكري" ذي تأثري مهم، ليس يف وضع األجندة السياسية 

واالسراتيجية الدولية وحسب، وإمنا يف رسم السياسات 

العاملية كذلك•

أنور قرقاش ونبيل فهمي وابتسام الكتبي د. ابتسام الكتبي

معارض ومؤتمرات
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قبل أن تختطف )داعش( ابني 
أو ابنك!

 حتى تتخيل خطورة )داعش( وأخواتها من املنظامت املتطرفة، تجاوز إش��كالية تش��ويه صورة اإلسالم 
والعروبة وثقافتنا، مع خصورتها، وتجاوز مشكلة الوحشية التي ميارسها الداعشيون ومن شابههم، عىل 

ما فيها من تدمري، وال إنسانية...
ماذا بعد ذلك إذن؟!

تخيل فقط أن هؤالء استطاعوا أن يستقطبوا ابني أو ابنك، أخي أو أخيك، قريبي أو قريبك.
الفكرة، ليست خيالية بتاتاً، وهؤالء قوم يحسنون التجنيد، وإن كانت أفكارهم منحرفة، ومذاهبهم 

باطلة.
قبل أيام ظهر فيديو يف اإلنرتنت ألمرييك يقول فيه:

»أشعر أين ال زلت يف حلم ... أعتقد أين يف عامل األحالم ... عليكم أن تكونوا هنا ليك تفهموا ما أقوله 
... إذا ظللتم بعيدين فلن تفهموا ... إنها نعمة، والله إنها نعمة ونريد العامل كله أن يفهم إنها نعمة«.
ه��ذا النص م��ن مقطع باللغ��ة اإلنجليزية لداعيش. استش��هدُت به خالل حديث��ي مبنتدى جريدة 
»االتحاد« التاس��ع الذي ُعقد تح��ت عنوان » اإلرهاب من جديد«، يب��دو يف الفيديو أمريكياً يظهر أنه 
يخاطب مس��لمني يف الغرب، ولكن ال ش��ك، إعالنًا كهذا سيصل أيضا إىل جامهري عربية كثرية. الداعيش 
يتكل��م بحرارة، وإميان، وصدق، ويحمل طفلة صغرية. يف يده مع رش��اش، وإىل جانبه مجموعة أخرى 
من الدواعش ميتطي كٌل منهم رشاًشا، وعىل رأس أحدهم طفلة أخرى، ويف الغالب سيكون هذا املشهد 

مبثابة الصورة الجاذبة للكثري من الشباب،  ملا فيه من هدوء وَسكينة.
هذا الفيديو يغلف يف محتواه رس��الة هدفها اس��تاملة عقل املشاهد، ويربز منهج التنظيم اإلعالمي 
الذي يقوم عىل الصورة بوصفها أساس��اً وواجهة ورس��الة تؤثّر عىل املخيال الجمعي، ويبني لنا التطور 

الذي وصله التنظيم من خالل الرتويج ملقاطع الفيديو عرب وسائل التواصل اإلجتامعي.
روج التنظيم لنفس��ه من خالل مقاطع فيديو عرب وس��ائل اإلعالم الحديث، وال يخفى عنكم ما تبثه 
»داعش« من رس��ائل خاصة ورسية عرب وس��ائل التواصل اإلجتامعي، تجنيداً للشباب وتدويراً لألتباع، 
وحث��اً له��م عىل اإلنضامم للتنظيم، من خالل تويرت وفيس��بوك وغريهام حيث يس��تعمل فريق داعش 
الرس��ائل الخاصة للتواصل مع املؤيدين واس��تقطابهم أو توظيفهم يف خدم��ة خطته اإلعالمية، ونرش 

التغريدات، وتنسيقها.
أشارت دراسة قامت بها مجلة »ذا أتالنتيك« األمريكية، إىل أن نشاط »تويرت« يف نرش التغريدات بلغ 

حجامً قياسياً خالل هجامت »داعش« األخرية لتبلغ حدود 40 ألف تغريدة يف اليوم الواحد.
أحس��ب اننا بحاجة ملواجه��ة هذا الخطر بعدة س��بل إعالمية تتلخص يف االمتناع عن اإلش��ارة إىل 
»داعش« بأي عبارة توحي أنها دولة، أو أنها إسالمية، كام أكد عىل ذلك وزير خارجية اإلمارات الشيخ 
عبدالله بن زايد يف خطابه يف األمم املتحدة، وتكثيف النش��اط لس��د الفراغات القانونية التي أتاحت 

لداعش استخدام »التطبيقات« املختلفة، فضالً عن رضورة شن حرب إعالمية مضادة عىل »داعش«.
وحش��ية داعش ال تعني انها ال تس��تخدم وسائل متطورة لبث أفكارها، وهطأ أفكارهم، ال يعني أن 
نقلل من خطورة اس��تغاللهم ملنابر حديثهم مبنتهى الفاعلية، فعلينا، مؤسس��ات، وأفراد أن نتنبه لهذا 
الخطر، قبل أن يقع الفأس يف الرأس، ونجد أنفس��نا نرضب أخامس��اً يف أسداس، ألن أحد أقاربنا أصبح 

أداة من أدواة هذه الوحشية، وتدمري سمعة اإلسالم والعروبة، ودولنا، وعوائلنا، وثقافتنا•

يف خاطري شيء

بقلم: تركي الدخيل
إعالمي

turkid@gmail.com 
www.turkid.ae
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انطلقت فعاليات منتدى االتحاد التاس��ع يف الفرتة 
م��ن 21-22 أكتوبر املايض يف فن��دق جمريا أبراج 
االتحاد بأبوظبي، الذي جاء تحت عنوان »اإلرهاب 
م��ن جديد«، وي��أيت انعقاد املنت��دى بالتزامن مع 
تطوير الجريدة شكالً ومضموناً يف ذكرى صدورها 

الخامسة واألربعني.
وس��لطت الدورة التاس��عة من املنتدى الضوء عىل اإلرهاب 

وآلي��ات مواجهته م��ن خالل 5 مح��اور يتناوله��ا بالنقاش 

والتحلي��ل نخب��ة من أب��رز املفكري��ن والكت��اب واملحللني 

واإلعالمي��ني والصحفي��ني من أنح��اء العامل الع��ريب، حيث 

خصص��ت الجلس��ة األوىل ملناقش��ة »اإلره��اب األس��باب 

والتداعي��ات«. أم��ا الجلس��ة الثانية فج��اءت تحت عنوان 

»خريط��ة التنظي��ات اإلرهابية يف الوطن الع��ريب«. وجاء 

عنوان الجلس��ة الثالثة »خطر اإلرهاب عىل النظام العريب«، 

ويف اليوم التايل جاء عنوان الجلسة الرابعة »اإلرهاب يف زمن 

حركات التغيري«، والجلسة الختامية خصصت ملناقشة أوراق 

»كيف يواجه النظام العريب خطر اإلرهاب؟«.

وألقى محمد الح��ادي املدير التنفي��ذي للنرش، رئيس 

تحرير االتح��اد كلمة افتتاحية أكد فيه��ا أن اإلرهاب طرح 

نفسه عىل الس��احة، فبعد أن كان لدى الشباب العريب أمل 

يف تغيري أحوالهم وتحس��ني أحوال املنطقة، بددت الحركات 

املتطرفة أمل الشباب العريب يف التغيري، وارتدت عباءة الدين 

وهو منها براء.

وحس��ب الحادي، املنطقة اآلن أمام موجة جديدة من 

اإلره��اب األعمى الذي يحرف ش��عوب املنطقة عن مس��ار 

التنمية، ويرص عىل إعادة عقارب الساعة إىل الوراء .

وأك��د الح��ادي أن اإلره��اب ال يتف��ى إال يف مناخات 

من الف��وىض وخلط األوراق والطائفي��ة والتخلف ما يعني 

أن اس��تئصاله يبدأ بحرمان تنظياته من بيئته الخصبة التي 

يرتعرع فيها. وأش��ار إىل أن اإلرهاب عدو لكل يشء جميل، 

اإلرهاب ال يريد السالم للمنطقة.

جلسات املنتدى
ش��ارك يف املنت��دى مجموعة م��ن أبرز املفكري��ن والكتاب 

واملحلل��ني الذي��ن قاموا بتس��ليط الضوء ع��ىل اإلرهاب يف 

زمن ح��ركات التغيري وكيفية مواجه��ة النظام العريب لخطر 

اإلرهاب.

حي��ث عق��دت الجلس��ة األوىل للمنتدى تح��ت عنوان 

"اإلرهاب..األس��باب والتداعيات" بإدارة د.عبدالله العويض 

وش��ارك يف الجلسة كل من د. رضوان السيد ود. صالح املانع 

ود. عيل الطراح.

أما الجلس��ة الثانية بإدارة راشد صالح العرميي فتناولت 

محور "خريطة التنظيات اإلرهابية يف العامل العريب" وشارك 

منتدى االحتاد التاسع يسلط الضوء على آليات التصدي لإلرهاب

محمد الحامدي رئيس تحرير االتحاد

توصيات بتجديد اخلطاب الديني وتعزيز دور اإلعالم
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فيه��ا د. عيل عار حس��ن ومحمد الس��اك ود. س��لطان 

النعيمي ود. عبد الله املدين.

كا عقدت الجلس��ة الثالث��ة بإدارة عبد الل��ه بن بجاد 

العتيبي والتي خصصت ملناقشة محور "خطر اإلرهاب عىل 

النظام العريب" ويشارك فيها د. أحمد يوسف أحمد ود. عبد 

الله الشايجي ود. عبد الله جمعة الحاج.

وأدار الجلسة الرابعة "اإلرهاب يف زمن التغيري" الدكتور 

وحيد عب��د املجيد رئيس تحرير مجلة "السياس��ة الدولية" 

وش��ارك فيه��ا الدكتور عيل راش��د النعيمي مدي��ر جامعة 

اإلمارات العربية املتحدة ال��ذي قدم ورقة بعنوان "ثورات 

الربي��ع الع��ريب: هل هي نتيج��ة اإلرهاب أم س��بب له؟" 

والكاتب الس��عودي منصور النقيدان الذي ناقش موضوع 

"اإلرهاب وحركات التغيري.. االستقطابات والتداعيات". 

من جانبه، ناقش الكاتب واملحلل السيايس عبد الوهاب 

بدرخان ورقة بعنوان "إعادة تصدير اإلرهاب من الغرب إىل 

الع��امل العريب" بينا كان ختام الجلس��ة للدكتور عبد الحق 

عزوزي رئيس ومؤس��س املركز املغريب املتعدد التخصصات 

للدراسات االس��رتاتيجية والدولية الذي قدم تعقيبا لألوراق 

التي متت مناقشتها خالل الجلسة. 

وحملت الجلس��ة األخرية ملنتدى "االتحاد" عنوان "كيف 

يواجه النظام العريب خطر اإلرهاب؟ " وترأس��ها سامل ساملني 

النعيم��ي الكاتب والباحث يف ش��ؤون التعايش الس��لمي 

وحوار الثقافات. 

وقدم الدكتور محمد العس��ومي املستش��ار االقتصادي 

ورق��ة بعنوان "التنمية الش��املة كأداة لتحصني املجتمعات 

ضد اإلرهاب" بينا ناقش الكاتب واإلعالمي السعودي تريك 

الدخيل "أهمية وسائل اإلعالم يف مكافحة التطرف الديني" 

والكاتب والباحث اإلمارايت محمد الصوايف "دور املؤسسات 

الديني��ة يف درء الخطر وتعزيز االعتدال". واختتم الجلس��ة 

الدكتور الس��يد ولد أباه أستاذ الفلسفة والدراسات بجامعة 

نواكشوط املوريتانية يف تعقيب عىل املناقشات.

توصيات ختامية
خل��ص املنتدى التاس��ع ل� »االتح��اد« إىل توصي��ات يراها 

املشاركون رضورية ملكافحة ظاهرة اإلرهاب:

- أوالً: اإلص��الح الديني، يويص املنتدى بتجديد الخطاب 

الديني وتجدي��د مناهج التعليم الديني وتصويب املفاهيم 

الكربى التي تؤكد ثوابت الدين ومتنع اس��تغاللها من جانب 

املتطرف��ني بطرق منحرفة. ودعت التوصي��ات إىل النظر يف 

إمكانية إعادة بناء املؤسس��ات الدينية مبا يؤدي إىل قيامها 

بواجبه��ا يف التعليم والفتوى واإلرش��اد باملنهج اإلس��المي 

الوسطي القويم.

- ثانياً: إص��الح النظام التعليمي، ينبغي تطوير منظومة 

التعليم، خاصة أسلوب التعليم التلقيني واستبداله بأسلوب 

التعليم االبتكاري واإلبداعي. وتطوير املناهج التعليمية مبا 

يتفق مع النهضة العلمية املعارصة.

- ثالث��اً: إصالح اإلع��الم وتعزيز دوره الوطن��ي، تفعيل 

مس��اهمة اإلع��الم بص��ورة إيجابي��ة يف تدعي��م مفاهي��م 

املواطن��ة مبا يدعم الوحدة الوطنية والتاس��ك االجتاعي 

للدول��ة الوطنية العربي��ة. ورضورة النأي بوس��ائل اإلعالم 

التقليدية واملعارصة وما يستجد منها عن بث ونرش أشكال 

الخط��اب املتطرف الطائفي واإلثني يف التغطيات اإلخبارية 

والتحلي��الت. واس��تهداف إذكاء ال��روح الوطني��ة وتعميق 

الوجدان الوطني والقومي يف املناس��بات التاريخية الوطنية 

والعربية.

- رابع��اً: تعزيز التنمية الش��املة للمجتمعات، تجفيف 

املناب��ع البرشية التي تغ��ذي املنظ��ات اإلرهابية باألفراد 

من خ��الل القضاء عىل حالة اليأس واإلحباط الس��ائدة بني 

الش��باب يف بعض املجتمعات العربي��ة. إن هذا التجفيف 

ال يتحقق م��ن دون تعزيز برامج التنمي��ة البرشية وتوفري 

فرص العمل والحياة الكرمية ملاليني الش��باب العريب الذين 

يدخلون س��وق العمل كل عام. زيادة منس��وب األمل لدى 

الناس يف الفاعلية املجتمعية واملش��اركة يف صنع القرارات، 

وذلك من خالل تطوير أنظمة الحكم الرشيد.

- خامساً: تفعيل دور األفراد ورشائح املجتمع، وذلك من 

خالل تش��جيع روح املبادرة الفردي��ة والجاعية يف خدمة 

املجتمع وتطويره ومس��اندة رشائحه الضعيفة. وتعزيز دور 

األرسة وترابطه��ا وإحياء ال��دور التاريخي ل��ألرسة العربية 

يف بث القيم الكرمية وروح التس��امح والتوس��ط والتضامن 

واملس��املة بني أبنائها. وتش��جيع األرسة العربية عىل إعادة 

االعتبار للقيم الوطنية والقومية والتدين الوس��طي لتجاوز 

نزع��ات التط��رف وامليول الفئوي��ة والطائفي��ة بني رشائح 

املجتمع•

 د. عبدالله العويض ود. رضوان السيد ود. صالح املانع خالل إحدى الجلسات

اإلرهابيني 
يستخدمون تطور 
اإلعالم لصاحلهم 

حيث ساعدت وسائل 
التواصل االجتماعي 
على بث أفكارهم يف 

أوساط الشباب

جانب من الحضور
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شششهد املعششرض حضششوراً قويششاً مششن جانب الششركات 

العامليششة املنتجششة للطائششرات املروحيششة مثششل رشكششة 

 ،Airbus Helicopters ورشكششة   ،AgustaWestland

 ،MD Helicopters ورشكة ،Bell Helicopter ورشكششة

 Engine ورشكششة   ،Russian Helicopters ورشكششة 

 ،Turbomeca ورشكة ،Manufacturers Rolls-Royce

ورشكششة   ،CAE ورشكششة   ،BAE Systems ورشكششة 

 ،Honeywell FlightSafety International، ورشكششة 

 L3 Communications ورشكة ،ITT Enidine ورشكة

Wescam –، ورشكششة Milestone Aviation، ورشكششة 

.Vector Aerospace ورشكة ،Saab

وقد سششنحت الفرصة أمام زوار املعرض لالطالع عىل 

أحدث املنتجششات والخدمششات التي قدمتهششا مجموعة 

مختلفششة مششن الششركات املتخصصششة يف مجششال إنتاج 

الطائرات ذات األجنحة الدوارة.

ومن بني أفضل املنتجات التي عرضها املعرض الطائرة 

املروحيششة EC145 T2 يف الجناح الخاص مبنتجات رشكة 

 Universal بينششا قدمت رشكة ،Airbus Helicopters

Avionics عرضاً عملياً تفاعلياً ألحدث جيل من الطائرة 

 Mecaer وقامششت رشكششة   MD Explorer املروحيششة 

Aviation، التششي تعتششرب الراعي البالتيني لششش "الربنامج 

 AW169 التعليمي"، بعرض منوذج من مقصورة الطائرة

الداخليششة الخاصششة بكبار الشششخصيات، فيششا عرضت 

رشكة Cobham Life Support نظام النجاة الشششخيص 

 Manually-Operated ًاملحمششول الذي يعمششل يدويششا

 Wearable Personal Overboard Survival

System – Survivor وهششو عبششارة عن نوع جديد من 

أنظمة السالمة البحرية الذي يشمل سرتة النجاة القابلة 

للنفخ الحاصلة عىل موافقة SOLAS وقارب النجاة لفرد 

واحد وكالها يف سرتة واحدة.

وقششد قامت املنظمششة األوروبية للطائششرات املروحية 

 European Helicopter Association: EHA

باسششتضافة الندوات الخاصة بالطائرات التي تسششتخدم 

أجنحة دوارة، ويف السادس عر من أكتوبر نظام الفريق  إعداد: جي.سرات

معرض Helitech الدويل 2014 يحقق جناحًا ساحقًا
السوق العاملي للمروحيات تصل إىل 8.70 مليار دوالر بحلول عام 2018

دشن معرض Helitech الدويل 2014، 

بالتعاون مع املنظمة األوروبية للطائرات 

 European Helicopter املروحية

Association: EHA، أول نسخة له يف 

أمسرتدام بحضور 180 رشكة عارضة متثل 

21 دولة من جميع أنحاء العامل، منها 65 

رشكة عارضة تشارك يف املعارض الدولية 

ألول مرة. كام دشن الجناح األمرييك أول 

 Helitech ظهور له يف معرض معرض

الدويل 2014.
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 International الششدويل لسششالمة الطائششرات املروحيششة

Helicopter Safety Team: IHST ورشششة عمل حول 

السششالمة ركزت عششىل العنارص الرئيسششية التي تؤثر عىل 

سششالمة الطائرات ذات األجنحة الدوارة. وقد أفاد تقرير 

نر مؤخششراً بأن قيمة القطاع املدين لسششوق الطائرات 

املروحية العاملي سششتصل إىل حششوايل 8.70 مليار دوالر 

بحلول عام 2018، أي أنه سششينمو مبعدل سششنوي قدره 

3.10 % خششالل الفششرتة مششن 2013 إىل 2018. وتعتششرب 

الركات أكرب مستهلك للطائرات املروحية، حيث بلغت 

حصتها 36 % من السششوق العاملية للطائرات املدنية يف 

عام 2013. وغالباً ما يتم إرسششال الطائرات املروحية إىل 

األماكششن النائية التي ال تتوفر فيهششا املمرات الجوية أو 

املطششارات. عالوة عششىل ذلك، تعترب زيششادة الحاجة إىل 

إيجاد بديل ألسطول الطائرات املروحية املتقادم عامالً 

ومحركاً رئيسياً للسوق. وقد بدأت معظم الركات التي 

تقدم خدمة الطائرات املروحية يف استعواض أساطيلها 

القدمية من تلك الطائرات، األمر الذي يساعد الركات 

عىل تحسششني متوسششط العمر االفرتايض ألسششاطيلها من 

أجششل خفششض التكاليف التشششغيلية اإلجاليششة، وذلك 

بهدف ضخ استثارات أقل يف خدمات MRO وتأسيس 

قاعدة جديدة من العمالء.

ورصح جون هايد، مدير معرض "هليتك" الدويل، بأن 

"نجششاح معرض "هليتك" الدويل يف جذب رشكات عارضة 

من مناطششق نائية مثل أسششرتاليا ونيوزيلندا، ومشششاركة 

حوايل 60 رشكششة من أمريكا الشششالية يف املعرض، ها 

أكرب دليل عىل االعرتاف باملعرض كمنصة عاملية حقيقية 

للطائرات املروحية".

مؤمتر األنشطة التجارية واالسرتاتيجيات
انطلق مؤمتر األنشششطة التجارية واالسششرتاتيجيات خالل 

اليششوم األول ملعرض "هليتك" الدويل بعقد "منتدى قادة 

 Industry Business "األنشششطة التجاريششة الصناعيششة

Leaders' Forum التي شارك فيها محارضون عىل أعىل 

مسششتوى مثل جوناثان باليف، رئيششس واملدير التنفيذي 

ملجموعششة "بريسششتو"، وجيلوم فششوري، رئيششس واملدير 

وروبرتششو   ،Airbus Helicopters لركششة  التنفيششذي 

جرافاجليا، املسؤول عن تطوير االسرتاتيجيات واألنشطة 

التجاريششة بركششة AgustaWestland، وكريششس درو، 

رئيس املستشششارين، وبينز سششاميونز وكريس سيمور من 

 Ascend Flightglobal إدارة تحليل األسششواق بركششة

Consultancy الذيششن أكدوا مششدى الحاجة إىل صناعة 

الطائششرات املروحية، ورضورة تنسششيق الجهود من أجل 

إنتششاج طائرات أكرث أمنا وأمانا وأقششل تكلفة من الناحية 

االقتصادية.

ورصح أوف أوسششوليفان، مدير إدارة متويل الطائرات 

بركششة Kennedys Law LLP الذي أدار املنتدى، بأنه 

"بالنسششبة يل، فإن أقوى وأوضح رسالة بعث بها "منتدى 

قادة األنشطة التجارية الصناعية" هي الدعم الالمحدود 

لفكرة تعزيز التعاون بني كافة املسششتويات املسؤولة عن 

صناعة الطائششرات املروحية. إن تبششادل املعرفة والخربة 

واملعلومات املهمة )خاصة فيا يتعلق بأنظمة السششالمة 

وإعششداد التقارير عنهششا( من شششأنه أن يعمل عىل دعم 

وتعزيز صناعة مأمونة وميكن االعتاد عليها بالفعل".

الجناح األمرييك
اسششتضاف معرض "هليتك" الدويل الجناح األمرييك ألول 

مرة يف تاريخه هذا العام، وهو ما ميثل نوعاً من الراكة 

التجارية مع هيئة الخدمات التجارية األمريكية من أجل 

شهد املعرض حضورًا 
قويًا من جانب الشركات 

العاملية املنتجة 
للطائرات املروحية

جناح رشكة إيرباص

سلط املعرض الضوء عىل أحدث أنواع املروحيات
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تزويد الششركات العارضة مبنصة مثاليششة لعرض أحدث 

منتجاتها وتقنياتها أمام األسواق العاملية ومنح الزائرين 

الفرصة لالجتاع من مسششؤويل الركات التي مل تسوق 

منتجاتها خارج السوق األمريكية من قبل.

وقششد كان هششذا املعرض تطويششراً كبرياً بالنسششبة إىل 

معرض "هليتك" الدويل وبالنسبة إىل الركات األمريكية 

 Tradewind International LLC, Diagnostic مثل

 Solutions International LLC, Heli-Mart

 Inc, AeroComputers Inc, Lord Corporation

and StandardAero التششي عرضششت منتجاتهششا داخل 

الجناح األمرييك، وأبدت حاسششها الشديد تجاه الفرص 

االستثارية يف املستقبل.

وتقششوم رشكششة Heli-Mart Inc بتوزيششع قطع غيار 

جديدة للطائرات املروحية وإكسسششواراتها ومكوناتها يف 

جميع أنحاء العامل. ويوجد لدى الركة مخزون من قطع 

الغيششار يقدر مثنه بأكرث مششن 28 ماليني دوالر لخدمة أي 

 MD Helicopter, Bell نوع من الطائرات املروحية مثل

.Helicopter, Airbus Helicopters and Schweizer

 Tradewind International وتتخصششص رشكششة

LLC يف مجششال إعششادة بيع قطششع غيششار الطائرات 

لركات الطائششرات املروحيششة التوربينيششة الخفيفة 

واملتوسششطة. ورصح تششوم هوسششان، مديششر إدارة 

 Tradewind تطوير املشششاريع بالركة، بأن رشكششة

International LLC شششاركت يف معرض "هليتك" 

الدويل ألول مرة، ونحن سعداء للغاية بأن نشارك يف 

أكرب معرض أورويب للطائرات املروحية".

صناعة املروحيات تتزايد لتلبية املتطلبات العاملية

Airbus Helicopters رشكة
عرضت رشكششة Airbus Helicopters طائرتها املروحية 

مششن طراز EC145 T2 يف جناحها باملعرض، وهي عبارة 

عن طائرة مروحية مالمئة متامششاً لتنفيذ مهام الخدمات 

الطبية الطارئة ومهام تنفيذ القانون.

والطائرة EC145 T2 عبارة عن طائرة ذات محركني، 

وهي من فئة الطائرات زنششة األربعة أطنان، وهي أيضاً 

طائرة متعششددة األدوار جرى طرحها يف األسششواق ألول 

مششرة يف عام 2011. وتعترب هششذه الطائرة أحدث إضافة 

إىل عائلة طائششرات BK117/EC145 التي تنتجها رشكة 

Airbus Helicopters التششي جششرى تصميمها وبناؤها 

يف Donauwörth وحققششت نجاحاً سششاحقاً عىل مدار 

عقود طويلة. ويعترب األداء الفائق والقدرة عىل الطريان 

املتواصل لساعات طويلة لتنفيذ مهام اإلنقاذ الجوي من 

أهم املميزات التي تنفششرد بها الطائرة EC145 T2 عن 

املوديالت السابقة من عائلة BK117/EC145. وتشمل 

املميششزات الجديششدة التي تتمتششع بها الطائششرة املحرك 

Turbomeca Arriel-2E وخاصششة التحكششم يف املحرك 

 Dual-Channel Full Authority الرقمي ذي القناتني

واملروحششة   Digital Engine Control: FADEC

Fenestron وصناديق الرتوس الجديدة الخاصة مبروحة 

الذيششل. وتسششتخدم مقصششورة القيادة أجهششزة الطريان 

الرقمية Helionix مع وجود زر الطيار اآليل ذي األربعة 

محششاور الذي طورته رشكششة Airbus Helicopters كا 

تعترب قدرتها الفائقة عىل التحليق عنرصاً رئيسياً لتحقيق 

السالمة الجوية خصوصاً يف مهام اإلنقاذ الجوي.

وقد نجحششت رشكششة Airbus Helicopters مؤخراً 

 EC145 T2 يف تسششليم أول طائششرة مروحية من طششراز

لركة DRF Luftrettung ويف ربيع عام 2014 حصلت 

أحدث نسششخة من هششذه العائلة عششىل الرتخيص الالزم 

 European مششن الوكالششة األوروبية للسششالمة الجويششة

Aviation Safety Agency EASA، وهششي مسششتعدة 

اآلن لتنفيذ عدة مهام مختلفة.

Bell Helicopter رشكة
عرضت رشكة Bell Helicopter، وهي إحدى الركات 

 Wiltshire الطائششرة ،.Textron Inc التابعششة لركششة

 Air Ambulance Charitable Trust’s WAACT

Bell 429 يف معششرض "هليتك" الدويل. وبعد التسششليم، 

قدمت شركة 
 Universal Avionics

عرضًا عمليًا تفاعليًا 
ألحدث جيل من 

الطائرة املروحية 
MD Explorer
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 Russian عرضت شركة
Helicopters الطائرة 

Ka- املروحية
32A11BC اخملصصة 

ملكافحة احلرائق

سششتصبح الطائششرة أول طائرة من طششراز Bell 429 يتم 

اسششتخدامها يف اململكة املتحدة لتنفيذ الخدمات الطبية 

 Helicopter Emergency الطائرة بالطائرات املروحية

Medical Services: HEMS عششالوة عششىل ذلششك، من 

املقششرر أن تشششارك رشكششة Bell Helicopter أيضششاً يف 

االحتفال بذكرى مرور 40 عاماً عىل إنشاء مركز إمدادها 

يف أمسرتدام.

ورصح باتريششك مونششالي، نائششب رئيششس املبيعششات 

األوروبيششة، بأن "وجودنششا يف أوروبا يتعزز يوماً بعد يوم 

بإضافششة أول طائششرة مششن طششراز HEMS Bell 429 يف 

اململكششة املتحدة. ونحن نفخر بوضششع األفراد املخلصني 

 Wiltshire Air Ambulance التابعني لإلسعاف الطائر

ثقتهششم يف الطائرة املروحية Bell 429، ونحن حريصون 

عىل تقديم املسششاعدة والدعم الالزمششني لعملياتهم عن 

طريق هذه الطائرة الواسعة املتطورة". وتتسع مقصورة 

الطائششرة لفردين من أفراد العالج الطبي وفردين لقيادة 

الطائششرة، وتتميز الطائششرة بأدائها الفائششق أثناء الطريان 

بفضششل مقصورتهششا الزجاجية املتكاملة ونظششام القيادة 

املتطور ونظام املالحة الفائق األداء، كا تشمل مميزات 

السششالمة األخرى ذراع التحكم يف الرسعة ونظام املراوح 

واملقاعششد. وتعترب تلك الطائششرة أول طائرة مروحية يتم 

ترخيصها من خششالل عملية MSG-3، األمر الذي يؤدي 

إىل خفششض تكاليششف الصيانة بالنسششبة للششركات التي 

تسششتخدمها. كا تتميششز الطائرة أيضاً مبقصششورة قيادة 

واسششعة وأبواب جانبية عريضة بعرض 60 بوصة وجهاز 

 Instrument Flight Rules: تعليششات الطششريان اآليل

IFR capability لتشششغيل الطائششرة مبعرفة طيار واحد 

أو طيارين.

Q-SIGHT® شاشة العرض
تعترب رشكششة BAE Systems إحدى الششركات العاملية 

الرائششدة يف مجال املنتجششات والخدمششات املبتكرة التي 

تعتمششد عششىل التكنولوجيششا املتقدمة، وهششي الخدمات 

واملنتجات التي تم تطويرها لتلبية االحتياجات املتغرية 

لعمالء الركة، خصوصاً يف مجال الطائرة ذات األجنحة 

الششدوارة. وقد احتفلت الركة يف أمسششرتدام هذا العام 

بششأول ظهور لها يف معرض "هليتششك" الدويل عن طريق 

طرح شاشة العرض ®Q-SIGHT املحمولة عىل الخوذة 

والقليلة التكلفششة والتي تالئم متاماً احتياجات أسششواق 

الخدمات التجارية والرطية والتجارية.

وتعترب شاشششة العششرض ®Q-SIGHT جهششازاً لعرض 

أرشطششة الفيديو الرقمية واملعلومات عىل شاشششة عرض 

أحادية اللون تقع يف مرمي برص املسششتخدم، األمر الذي 

يزيد قدرنه عىل تحديد املوقششف وتكوين صورة فعلية 

بصورة شبه فورية.

ويتميششز هششذا الجهاز بقدرتششه عىل العمششل بصورة 

متوافقششة مششع نظششارات الرؤيششة الليليششة NVG ومتنح 

مستخدمها القدرة عىل تحديد املوقف والوعي امليداين 

يف جميششع األحوال املناخية ليالً أو نهششاراً. ومينح الجهاز 

املسششتخدم رؤية ليلية أفضل وراحششة أكرب لفرتات زمنية 

طويلة ويف جميع األحششوال الجوية، وميكن تركيبه فوق 

أي طائرة بكل يرس وسهولة. 

Vector Aerospace رشكة
تعتششرب رشكششة Vector Aerospace إحششدى الششركات 

العامليششة الرائششدة يف مجششال تقديششم خدمششات الصيانة 

واإلصششالح والعمرات الجوية، ولديها العديد من الفروع 

يف كنششدا والواليششات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسششا 

وأسششرتاليا وجنوب أفريقيا وكينيا التششي تقدم خدماتها 

لعمالئهششا التجاريني والعسششكريني يف مجششال املحركات 

التوربينيششة التششي تعمل بالوقششود ومكوناتهششا وهياكل 

الطائرات املروحية. 

ومششن بني املنتجات املميزة التششي عرضت  يف الجناح 

الخاصة بركة Airbus Helicopters الطائرة املروحية 

 Universal Avionics فيا قدمت رشكة ،EC145 T2

عششرض عمليششات تفاعششي ألحدث جيششل مششن الطائرة 

 Mecaer وقد عرضت رشكة MD Explorer املروحيششة

Aviation، التي تعترب الراعي البالتيني لربنامج التعليم، 

 AW169 املقصششورة الداخلية الخاصة برجششال األعال

.VIP mock-up interior cabin

املروحية  تع��رض   Russian Helicopters 
املخصصة ملكافحة الحرائق

عرضت رشكة Russian Helicopters الطائرة املروحية 

Ka-32A11BC املخصصششة ملكافحششة الحرائششق، وهي 

طائششرة متعششددة األدوار وتعترب طائرة رائششدة يف فئتها. 

وتتميششز هذه الطائرة بالقدرة عىل تنفيذ عدة تطبيقات 

إذا مششا قورنت مبثيالتها مششن الطائرات املروحية األخرى 

عىل مسششتوى العامل. وقششد حصلت هششذه الطائرة عىل 

أعششىل تصنيف من خرباء الطريان بفضل فعاليتها الكبرية 

يف مكافحة الحرائق. وتعترب هذه الطائرة مناسششبة متاماً 

إلنقاذ األرواح ومكافحة الحرائق داخل البنايات العالية، 

وتتمتششع بدقة شششديدة عند التحليق وعمششل املناورات 

الجويششة وهششي مميششزات مهمة عنششد تنفيششذ عمليات 

مكافحة الحرائق الصعبة مثل اسششتخدام خراطيم املياه 

إلطفششاء الحرائق. وميكششن للطائرة أن تعمل لسششاعات 

طويلششة يف ظروف صعبة مثل الدخششان والغبار، وميكن 

Bambi- أيضششاً تزويدها بأجهششزة إضافية مثششل أنظمة

.Bucket and Simplex

نجاح ساحق
حقق معششرض "هليتك" الششدويل 2014 نجاحاً سششاحقاً 

عند عششرض منتجات الطائرات املروحيششة املختلفة التي 

شششاركت فيه. وقد شششارك يف املعرض كربيات الركات 

العامليششة العاملة يف مجششال إنتاج الطائششرات املروحية، 

وناقششش املعرض قضايا وموضوعششات مهمة وخرج بآراء 

وانطباعششات جيدة. وقد كانت مشششاركة الدول يف هذا 

املعرض مشششاركة مميزة أكدت تأهششل معرض "هليتك" 

الدويل لتبؤ الصدارة يف مجال صناعة الطائرات املروحية، 

ويتوقششع الخرباء أن يحقق املعرض نتائششج أكرث إبهار يف 

السنوات القادمة•

املصدر والصور:

-www. CMSStrategic.com

تتميز املروحيات الجديدة بأحدث التقنيات واألنظمة
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 Raytheon تنتج صواريخ جديدة من نوع "مافريك" 
املوجهة بالليزر لصالح البحرية األمريكية
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أرىس س��اح البحرية األمريكية عق��داً بقيمة 49.5 مليون 

دوالر عىل رشك��ة Raytheon إلنتاج صواريخ جديدة من 

 laser-guided Maverick نوع "مافريك" املوجهة بالليزر

missiles: AGM-65E2/L وتعتزم البحرية أيضاً استخدام 

بند يف العقد يخولها الح��ق يف رشاء صواريخ أخرى لتصل 

القيمة اإلجاملية للعقد إىل 54.9 مليون دوالر.

والصاروخ "مافريك"، الذي يأيت يف سياق برنامج مشرتك 

بقيادة س��اح الجو األمري��ي، عبارة عن ص��اروخ موجه 

لتقدي��م الدعم الازم لعمليات االش��تباك الجوي، ويتميز 

أيض��اً بفعاليته الكبرة ضد عدد كب��ر من األهداف الربية 

أعلنت رشكة ATK، التي تنتج الذخرة واألس��لحة املوجهة 

الدقيق��ة ومحركات الصواريخ، أنه��ا حصلت عىل عقود 

بقيمة 65 مليون دوالر إلنتاج الذخرة الازمة لألس��لحة 

ذات األعرة املتوسطة والكبرة. وتنص هذه العقود عىل 

تأم��ني التدري��ب والذخرة التكتيكية الازمني لألس��لحة 

الجوية والربية والبحرية وتأمني قدرات متطورة لألسلحة 

الربية الحالية وزيادة الكفاءة القتالية من أجل التصدي 

للتهديدات الحالية واملستقبلية.

وتشمل العقود التي تم ترسيتها طلبات رشاء داخلية 

وخارجية لتأمني الذخرة التكتيكية وذخرة التدريب من 

عيار 25 ملليمرت و30 ملليمرت و120 ملليمرت.

وق��د جرى ترس��ية تل��ك العق��ود عن طري��ق إدارة 

 Maneuver "أنظم��ة الذخ��رة الخاص��ة باملن��اورات"

Ammunition Systems التابع��ة للجي��ش األمري��ي 

بوصفها اإلدارة الوحيدة املسؤولة عن الذخرة التقليدية.

وذكر دان أولس��ون، نائب رئيس رشكة ATK ومدير 

إدارة أنظمة التسلح بالرشكة، أن "توريد الذخرة املتقدمة 

مثل ذخرة التفجر الج��وي القابلة للربمجة إىل منصات 

 MK44Bushmaster مس��لحة باملدافع األوتوماتيكي��ة

الت��ي تنتجه��ا الرشكة مين��ح املنصات الحربي��ة املقاتلة 

الحالية إمكانيات وقدرات هائلة للتفوق تؤهلها لتحييد 

أي أخط��ار مس��تقبلية دون الحاج��ة إىل رشاء أس��لحة 

جديدة أو منصات تسليحية جديدة".

 ATK تفوز بعقود دفاعية داخلية وخارجية بقيمة 65 مليون دوالر
وين��ص العقد الخ��اص بتوريد الذخ��رة ذات األعرة 

الكب��رة ع��ىل تخصي��ص االعت��امدات الازمة لتس��ليم 

 M1002 الذخ��رة من عي��ار 120 ملليم��رت والذخ��رة

املتع��ددة األغراض املض��ادة للدباب��ات والتدريب عىل 

إصاب��ة األه��داف، والحصول ع��ىل الطلقات الكاش��فة 

Tracer، وه��ي الذخرة التي يتم اس��تخدامها مع دبابة 

القتال الرئيسية M1A1/A2 Abrams. ويأيت هذا العقد 

ليغط��ي العام األخر من العقد املتعدد الس��نوات الذي 

س��بق ترس��يته عىل رشكة ATK لتوريد الذخرة الخاصة 

بالتدريب عىل إصابة الدبابات.

أما بالنس��بة إىل طلب��ات رشاء الذخ��رة ذات األعرة 

املتوس��طة فتش��مل طلب رشاء خارج��ي للحصول عىل 

 MK310 ذخ��رة التفج��ر الج��وي القابل��ة للربمج��ة

 Programmable Air Bursting Munition: ABM

من الجي��ش البلجي��ي حتى يتس��نى اس��تخدامها مع 

 MK44 املزودة مبدافع Piranha III املركبات القتالي��ة

.ATK من إنتاج رشكة cannons

وتش��مل طلبات ال��رشاء األخرى الطلق��ات الحارقة 

 PGU-13 High Explosive االنفج��ار  الش��ديدة 

Incendiary HEI cartridge م��ن عي��ار 30 ملليمرت، 

 LW30mm M788 Target Practice والطلق��ات 

والطلقات التكتيكية املزدوجة األغراض الشديدة االنفجار 

 M789 High Explosive Dual Purpose tactical

 M792 HEI-T using والعب��وة ذاتية التدمر round

the ATK-developed self-destruct fuze من عيار 

PGU- والطلقات ATK 25 ملليمرت التي طورتها رشكة

untraced target practice cartridge 23 م��ن عيار 

25 ملليمرت.

والبحرية الثابتة والساكنة واملتحركة والقادرة عىل املناورة.

ورصح النقي��ب أل��ربت موس��و )االبن(، مدي��ر برنامج 

PMA-242 التابع للبحرية األمريكية، بأن "ساح البحرية 

يحتاج إىل زيادة مخزونه من هذا الس��اح القوي املميت، 

وأن الص��اروخ "مافريك" املتطور العامل بالليزر س��يمكن 

الطائ��رات الحربي��ة املقاتلة من االش��تباك م��ع األهداف 

الخفيفة والرسيعة الحركة الحالية".

ويحتوي الص��اروخ "مافريك" AGM-65E2/L الجديد 

العامل بالليزر ع��ىل التحديثات التالية: تحقيق أداء فائق 

مع طائ��رات F/A-18, AV-8B, F-16 الحالية واالندماج 

.A-10C مع برنامج الطران التشغييل

 Raytheon ورصح ماي��ك جاريت، نائب رئي��س رشكة

ألنظمة الحرب الجوية، ب��أن "الصاروخ الليزري "مافريك" 

املتط��ور س��يمنح الطائ��رات الحربية األمريكي��ة املقاتلة 

قدرات وإمكانيات أكرب مبا ميكنها من مواجهة التهديدات 

الحالي��ة واملس��تقبلية. وتعترب تلك الخط��وة األخرة لهذا 

الساح القوي، وسنواصل العمل من أجل تحقيق الخطط 

املستهدفة".

ويعت��رب الص��اروخ اللي��زري "مافري��ك" املتط��ور مثرة 

"برنام��ج االختبار العمليايت الش��امل التابع لس��اح الجو 

األمريي وUSN Developmental الذي تم االنتهاء منه 

يف عام 2011.



 Missile Defence أرس��ت وكالة الدف��اع الصاروخ��ي

Agency: MDA مؤخراً عق��داً مقطوعاً بقيمة 124.6 

ملي��ون دوالر عىل رشك��ة Lockheed Martin إلنتاج 

 Terminal High وتس��ليم املكونات األرضية للصاروخ

Altitude Area Defence: THAAD وين��ص العقد 

 THAAD عىل تس��ليم الحكوم��ة األمريكي��ة قاذفات

وأجهزة الدع��م وقطع الغيار الخاصة مبكافحة الحرائق 

واالتصاالت والقاذفات.

 Lockheed وذكر ريتشارد ماكنيل، نائب رئيس رشكة

 THAAD أن "الصاروخ ،THAAD للصاروخ Martin

يتميز بس��هولة نرشه وقوته الضارب��ة ورضباته املميتة 

الازم��ة ملواجه��ة التهدي��دات الراهن��ة واملس��تقبلية 

للصواريخ الباليستية يف جميع أنحاء العامل".

ومن املق��رر أن يبدأ العمل يف تنفيذ العقد املش��ار 

إلي��ه يف ع��ام 2016 يف عدة م��دن ووالي��ات أمريكية 

 Dallas and Lufkin, Texas; Huntsville, مث��ل 

 Alabama; Ocala, Florida; Sunnyvale,

California; and Camden, Arkansas، ومن املقرر 

االنتهاء من التنفيذ يف عام 2017.

ومن��ذ ع��ام 2005 أكم��ل برنامج تطوي��ر الصاروخ 

THAAD ع��دد 13 اختب��اراً جوياً، منه��ا 11 محاولة 

اعرتاضية ناجحة من أصل 11 محاولة. ويعترب الصاروخ 

THAAD النظ��ام الدفاعي الصاروخ��ي الوحيد الذي 

يتمت��ع باملرونة العملياتية الازم��ة العرتاض الصواريخ 

املعادية داخل الغاف الجوي للكرة األرضية وخارجه.
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 Lockheed Martin 
تفوز بعقد بقيمة 124.6 

مليون دوالر إلنتاج صواريخ 
THAAD

 DynCorp International تفــــوز بعقــــد إلدارة برنامـــج املهمـــات 
العسكريــــة االحتياطيــــة األمريكــــي

وق��ع اختي��ار س��اح الج��و األمريي ع��ىل رشكة 

إدارة  DynCorp International لاس��تمرار يف 

 War مس��تودعات املهامت العسكرية االحتياطية

Reserve Materiel WRM assets يف عدة دول 

يف منطق��ة الرشق األوس��ط والوالي��ات املتحدة، 

وتصل قيمة العقد إىل 80.3 مليون دوالر.

ورصح راندي بوكنستت، نائب رئيس مجلس 

 DynCorp International رشك��ة  إدارة 

للش��ؤون اللوجس��تية، ب��أن "الرشاك��ة الت��ي 

عقدناها مع س��اح الجو األمريي فيام يتعلق 

بربنام��ج املهامت العس��كرية االحتياطية متثل 

قيمة كبرة بالنسبة إلينا".

 DynCorp رشك��ة  تق��وم  أن  املق��رر  وم��ن 

العس��كرية  امله��امت  باس��تام   International

االحتياطية وجردها وحسابها وصيانتها وإصاحها 

وتدقيقها وخدمته��ا وتخزينها وتأمينها وش��حنها 

وإع��داد تقارير عنها. كام يقوم فريق الرشكة أيضاً 

بإع��ادة تهيئة املس��تودعات مبا يف ذل��ك املدارج 

الجوي��ة واألجهزة األرضي��ة الخاص��ة بالعمليات 

الفضائي��ة والجوي��ة واألجهزة الخاص��ة بالقاعدة 

املركبـة اجلويــة غيــر املأهولـة Triton تكمل 
رحلتهــا األوىل

الجوية وتوفر قطع الغيار لتأمني درجة االستعداد 

وإص��اح املباين واملنش��آت املمولة م��ن الحكومة 

األمريكية واستيفاء رشوط السامة البيئية وتقديم 

الدعم اللوجستي.

 DynCorp رشك��ة  من��ح  ج��رى  وق��د 

International عق��داً مقطوع��اً يف ع��ام 2008، 

وي��أيت هذا العقد األخر يف إط��ار حق الطرفني يف 

اس��تخدام الرشط الخاص بتمديده لثامين سنوات. 

وتصل القيمة اإلجاملي��ة للعقد إىل 540.7 مايني 

دوالر يف حالة استكامله لنهايته.

 MQ-4C أنه��ت املركبة الجوي��ة اآللية غ��ر املأهولة

 Triton Unmanned Aircraft System: UAS

الثانية التابعة لس��اح البحرية األمريكية رحلتها األوىل 

بنج��اح. وقد قام فريق تاب��ع للبحرية األمريكية ورشكة 

االختب��ارات  ومتخص��ص يف   Northrop Grumman

الجوية بتنفيذ رحلة جوية استغرقت ما بني ست وسبع 

س��اعات يف الخامس عرش من أكتوبر املايض انطاقاً من 

إحدى ورش التصنيع يف مدينة Palmdale األمريكية. 

وتعترب الرحلة خط��وة أوىل مهمة عىل طريق تجهيز 

الطائ��رة للط��ران إىل إحدى املنش��آت التابعة للبحرية 

األمريكية يف والية مرياند.

ورصح مايك م��اكاي، مدير برنام��ج Triton برشكة 

Northrop Grumman، ب��أن "فريقن��ا ب��ذل جهوداً 

جبارة م��ن أجل تجهيز الطائ��رة Triton الثانية إلجراء 

رحلتها األوىل، وهو ما سيس��اعدنا يف التخطيط للرحلة 

نقله��ا إىل املحط��ة الجوي��ة Patuxent River التابعة 

لس��اح البحرية األمريكية. ونحن نتلهف عىل استمرار 

التعاون م��ع البحرية خال املرحلة القادمة من برنامج 

Triton لاختب��ارات الجوي��ة من أجل تجهي��ز املركبة 

للطائرات الحربية املقاتلة".

وس��تخضع املركبة لعدة اختبارات وفحوصات أرضية 

 ،Triton متهيداً لشحنها بطريقة مأمونة. وتتميز املركبة

املصمم��ة لتنفيذ مه��ام بحرية تس��تغرق 24 س��اعة، 

بقدرتها ع��ىل الطران عىل ارتفاع��ات تزيد عىل عرشة 

أميال، األمر الذي يس��مح لها بتغطية مسطح مايئ يصل 

إىل مليون ميل بحري من املحيط. وتس��تطيع مجموعة 

أنظمة االستش��عار املتقدمة الخاص��ة بجمع املعلومات 

واملراقبة واالستطاع رصد وتصنيف عدة أنواع مختلفة 

من القطع البحرية، وينص برنامج املركبة التابع للبحرية 

األمريكية عىل دخول ونرش 68 مركبة.
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أطلق��ت رشكة Saab أحدث جيل من نظام التس��لح 

Carl Gustaf M4 يف جمعي��ة املع��ارض األمريكية 

 Association of the US Army exhibition:

AUSA يف العاصم��ة األمريكية واش��نطن يف 2014. 

ويعت��رب ه��ذا النظام أح��دث نظام تس��لح محمول 

متعدد الدوار ميكن إطاقه من عىل الكتف من إنتاج 

رشكة Saab، وهو مصمم لتزويد العماء بنظام تسلح 

مرن قادر عىل مس��اعدة الق��وات يف االحتفاظ بخفة 

حركتها يف أي س��يناريو من السيناريوهات يف مسارح 

العمليات.

ونظام التس��لح الجديد M3A1 MAAWS عبارة 

عن نظ��ام خفيف الوزن وال يتج��اوز وزنه 15 رطاً، 

األمر الذي يوفر عىل العنرص املقاتل ثقاً كبراً.

 ويتميز النظام بقدرته عىل العمل بصورة متوافقة 

مع تقنيات س��احات القتال املس��تقبلية مثل أنظمة 

الرؤية الذكية الخاصة بالذخرة القابلة للربمجة ومع 

وج��ود عدد كبر ومختلف من الذخ��رة يعترب نظام 

التس��لح املذك��ور قادراً ع��ىل التعامل م��ع املواقف 

التكتيكي��ة املتع��ددة، وه��و ما يس��د الفج��وة بني 

العملي��ات التي تجري عىل نطاق واس��ع والعمليات 

التي تجري عىل نطاق ضي��ق ومحدود، ويزود نظام 

التس��لح العنرص املقات��ل بقدرة غر مس��بوقة عىل 

املرونة والقوة يف ساحة القتال.

 Carl ويعت��رب الجيل الجدي��د من نظام التس��لح

Gustaf نس��خة مط��ورة جديدة من نظام التس��لح 

Carl Gustaf M3 املس��تخدم حالي��اً والذي ظل يف 

صف��وف الخدمة بقوات US Army Rangers لفرتة 

طويل��ة، والذي اس��تخدمته كل وح��دات العمليات 

الخاصة األمريكية يف الجيش األمريي. كام قام ساح 

املش��اة األمريي مؤخراً باالس��تعانة بنظام التس��لح 

املذك��ور عن طري��ق إدخاله الخدمة ل��دى وحدات 

املشاة الخفيفة بصفة مبدئية. 

وق��د جرى مؤخ��راً عرض أحدث التط��ورات التي 

 M3A1 ج��رى إدخالها ع��ىل تصميم نظام التس��لح

MAAWS ع��ىل مجموعة م��ن ال��زوار أثناء عرض 

لألنظم��ة القتالية الربية يف الس��ويد يف أواخر ش��هر 

س��بتمرب املايض. وش��مل العرض سلسلة من عمليات 

اإلطاق الناجحة باس��تخدام عدة أنواع مختلفة من 

 One System يف تسليم نظام النهاية الطرفية الفيديوية Textron Systems بدأت رشكة

Remote Video Terminal OSRVT -50 variant للجي��ش األمريي، وهي أكرب عملية 

تحدي��ث متت حت��ى اآلن لهذا النوع م��ن النهايات الطرفية وهي تطال "مس��توى العمل 

 bi-directional ونظاماً مزودج االتجاهات ،Level of Interoperability LOI 3 "التوافقي

capability يتيح للمستخدم امليداين إمكانية التحكم يف تسليح الطائرة اآللية )غر املأهولة( 

بهدف زيادة الوعي امليداين واتخاذ قرارات مدروسة أفضل يف العمليات الحركية.

 One System وتتوقع الرشكة تحديث أك��ر من 3100 نظام النهاية الطرفية الفيديوية

Remote Video Terminal OSRVT -50 variant للجي��ش األمري��ي وس��اح مش��اة 

البحرية )املارينز( وقيادة العمليات الخاصة، عىل أن تستمر عملية الحديث من اآلن وحتى 

عام 2016. وستخضع تلك التعديات لاختبار التشغييل املبديئ يف عام 2015، وستطور قدرة 

 Gray Eagle, Hunter and Shadow الجيش األمريي عىل االس��تخدام التباديل ألنظم��ة

اآللية )غر املأهولة(. ويس��تخدم ساح مش��اة البحرية )املارينز( والقوات الخاصة املركبة 

 Textron وهي إحدى املركبات التي أنتجتها رشكة ،Shadow )التكتيكية اآللية )غر املأهولة

.Systems

ويضم النظام OSRVT-50 العديد من التحس��ينات التي متنح��ه قدراً أكرب من املرونة 

واألداء الوظيفي وس��هولة االس��تخدام، كام ميكن تحديث الربمجيات رسعة إدخال مميزات 

وتقنيات جديدة تبعاً للرضورة. ويتم تحديث النهاية الطرفية للمس��تخدم من أجل سهولة 

االستخدام وزيادة التحكم يف العمليات من خال شاشة تعمل باللمس، ويجري حالياً طرح 

هذا النظام يف شكل نظام لوحي )تابلت(.

Carl Gustaf M4 تطلق أحدث جيل من نظام التسلح Saab 

 Textron Systems تبدأ حتديث 
األنظمة الطرفية الفيديوية 

للجيش األمريكي

الذخرة ضد عدة أهداف مختلفة.

ويعترب نظام التسلح M3A1 MAAWS الخطوة 

املنطقية التالية للمستخدمني الذين يتمتعون بخربة 

وثقة كبرت��ني بنظام Carl Gustaf، وتش��مل قامئة 

التط��ورات التكميلية التي م��ن املنتظر إدخالها عىل 

النظ��ام تطوير ذخ��ر ذكية قابل��ة للربمجة وأنظمة 

الرؤية املتقدمة وتوسيع املجال الفضايئ.

شركة L-3 WESCAM توفر األنظمة 
MXTM-10 للشرطة الربيطانية

 Bond Helicopters أنها تلق��ت طلباً م��ن L-3 WESCAM أعلن��ت رشك��ة

Europe لرشاء سبعة أنظمة تصوير MXTM-10 إلكرتو - برصية تعمل باألشعة 

 EC135T2 تح��ت الحمراء لتقديم الدعم الازم لربنامج تحديث الطائرة املروحية

 UK’s National Police Air التاب��ع للرسب الجوي التابع للرشط��ة الربيطاني��ة

Service: NPAS وس��يتم تس��ليم األنظمة املذكورة ع��ىل مراحل زمنية مختلفة، 

حيث يبدأ تسليم النظام األول يف شهر ديسمرب عام 2014، وتسليم النظام السابع 

يف شهر ديسمرب عام 2016.

وسيتم تركيب األنظمة املشار إليها مبعرفة Bond Helicopters، بينام ستكون 

 L-3 WESCAM عن طري��ق مراكز خدمة MX-10 أع��امل صيانة ودعم أنظمة

Service Centers يف بريطانيا.

 EC135T2 لرتكيبه ع��ىل الطائرات املروحي��ة MX-10 وي��أيت اختيار النظ��ام

 UK’s National Police Air التابعة للرسب الج��وي التابع للرشطة الربيطاني��ة

Service: NPAS بعد إجراء اختبارات طران مكثفة وتجارب ناجحة للنظام وهو 

 L-3 مثبت فوق الطائرات ذات األجنحة الثابتة التابعة للرسب. ويوجد لدى رشكة

WESCAM حالياً أكر من 200 نظام تصوير إلكرتو – برصي يعمل باألشعة تحت 

الحمراء ونظام للتسديد عىل األهداف، تعمل كلها يف بريطانيا.

وقال بول جينيس��ون، نائب رئيس رشكة L-3 WESCAM للمبيعات الحكومة 

وتطوير املش��اريع، إن "نظام MX-10 كان أصغر وأخف نظام مناس��ب للربنامج 

املش��ار إليه، وأثبتت اختبارات الطران الناجحة ق��درة النظام عىل األداء ووضوح 

التصوير بالفيديو".
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من املقرر أن تعمل رشكة Thales Alenia Space عىل إقامة 

 Common Interoperability همزة وصل تشغيلية مشرتكة

 France’s ب��ني النظ��ام العس��كري الفرن��ي Layer: CIL

 Composante Spatiale Optique: CSO military

system ومجموع��ة األق��امر الصناعي��ة اإليطالي��ة املدني��ة 

Italy’s civil/military Second- الحديث��ة  والعس��كرية 

 Generation Cosmo-SkyMed: CSG satellite

constellations وينص العقد عىل تحقيق التوافق التشغييل 

 CSO املطل��وب ب��ني األنظم��ة األرضي��ة الخاصة بالفض��اء

واألنظم��ة الكوني��ة CSG Systems يف إط��ار برنام��ج نظام 

التصوير الفضايئ املتعدد الجنسيات.

وتأيت املرحلة الثانية لعمليات برنامج نظام التصوير الفضايئ 

 MUSIS Federating Activities Phase املتعدد الجنسيات

B2 يف إطار عقد مدته عرشة ش��هور وتق��رتب قيمته من 3.2 

مايني دوالر بهدف تعزيز املرحلة األوىل. ومن املقرر أن يحدد 

هذا العقد املواصفات الفنية وتحليل التكاليف بالتفصيل. وقد 

وقع��ت رشكة Thales Alenia Space Italia عقداً مع "هيئة 

 Organization for Joint "التعاون يف مجال التسليح املشرتك

Armament Cooperation: OCCAR-EA من أجل البدء 

 General Dynamics C4 Systems أطلق��ت رشك��ة

 Mobile الصناعي��ة  األق��امر  لنظ��ام  ناجح��اً  عرض��اً 

 User Objective System MUOS satellite

communications SATCOM ق��ادر ع��ىل تحقي��ق 

االتص��ال بني طائرة C-17 تابعة لس��اح الجو األمريي 

تحل��ق فوق املحيط اله��ادئ ومركز مح��اكاة لعمليات 

النقل الجوي يف قاعدة "س��كوت" التابعة لس��اح الجو 

بوالية إلينوي. واس��تخدم مس��ؤولو س��اح الجو أجهزة 

 MUOS-equipped AN/PRC-155 الاس��لي 

املوج��ودة عىل م��ن الطائرة وع��ىل األرض يف التواصل 

م��ع طاقم الطائ��رة C-17 وتبادل املعلوم��ات ومراقبة 

وضع الرحلة باستخدام نظام اتصاالت األقامر الصناعية 

.MUOS

ورصح كري��س مارزييل، رئيس مجل��س إدارة رشكة 

General Dynamics C4 Systems، بأن "س��اح الجو 

 General Dynamics C4 األمري��ي طلب من رشك��ة

Systems تقديم عرض حول آلية عمل جهاز الاس��لي 

 MUOS ونظام األقامر الصناعية PRC-155 Manpack

SATCOM داخ��ل الطائ��رة C-17، وتأك��د مس��ؤول 

الس��اح من وضوح الصوت خ��ال املحادثة التي جرت 

مع طاقم الطائرة، وتأكدوا من فعالية النظام الجديد".

وخ��ال تجرب��ة العرض التي اس��تمرت ع��ىل مدار 

 MUOS-Manpack أربعة أيام قامت أجهزة الاس��لي

PRC-155 ذات املوجتني املحمولة عىل الطائرة بإرسال 

واس��تقبال االتصاالت الصوتي��ة واملعلوماتي��ة بطريقة 

مأمونة ب��ني الطائرة ومركز العمليات يف قاعدة س��اح 

 MUOS الجو يف "س��كوت". كام استخدم جهاز اإلرسال

Manpack PRC-155 نظام��اً مجوقاً لنقل أي تعديل 

يف مس��ار الرحلة م��ن مركز القيادة مب��ارشة إىل الطيار 

ومس��اعديه، وع��رض املعلوم��ات عىل شاش��ات عرض 

محمولة داخل مقصورة القيادة.

وقد انتقلت البيانات واملعلومات الواردة من أجهزة 

PRC- الكمبيوت��ر الخاصة بالطائرة إىل جهاز الاس��لي

155 وإىل القمر الصناعي MUOS ثم إىل جهاز الاسلي 

لدى مركز العملي��ات بطريقة مأمونة، األمر الذي مكن 

مس��ؤويل س��اح الجو من متابع��ة الرحل��ة من خال 

شاش��ات العرض الخاص��ة بتتبع ووضع امله��ام. ويعترب 

النظ��ام PRC-155 Manpack جهاز اإلرس��ال الوحيد 

املت��اح حاليا لدى الجيش األمريي الذي يحقق االتصال 

 MUOS مع ش��بكة األقامر الصناعية املتحركة الجديدة

network أثناء تواصل الش��بكات التكتيكية مع شبكة 

الجيش األمريي.

 Thales Alenia Space توقع عقد خاص بربنامج نظام التصوير الفضائي 
املتعدد اجلنسيات

 General Dynamics C4 Systems تقدم 
MUOS SATCOM عرضًا ناجحًا للنظام

 Thales Alenia Space يف املرحلة الثانية. كام ش��كلت رشكة

 Temporary "اللجنة الخاصة ب� "تجمع املرشوع��ات املؤقتة

 Airbus Defense والت��ي تضم رشكة Business Grouping

and Space لتنفيذ املرحل��ة األوىل من برنامج نظام التصوير 

 MUSIS Federating Activities الفضايئ املتعدد الجنسيات

Phase B2 وس��تقوم رشك��ة Thales Alenia Space بتمثيل 

التجم��ع يف التفاوض مع "هيئ��ة التعاون يف مجال التس��ليح 

 Organization for Joint Armament املش��رتك" 

Cooperation: OCCAR-EA، وستكون مسؤولة عن عملية 

التنسيق الفني للدراسة.

ويتعلق تطوير نظام CIL بشكل وثيق باألجيال الجديدة 

من أجهزة الرادار واألقامر الصناعية CSG and CSO ملراقبة 

الكرة األرضية برصي��اً وهو املجال الذي ترتكز فيه خربة رشكة 

Thales Alenia Space. ويه��دف نظ��ام CIL إىل تقلي��ص 

التكاليف التش��غيلية م��ع زيادة إمكاني��ات النظام من أجل 

تقديم الدعم الازم لألمن القومي والدفاع الوطني.

 Rockwell Collins تطلق 
NVCD شاشة العرض الرقمية
 Rockwell Collins and Elbit Systems طرح��ت رشكة

of America Vision Systems: RCEVS نظاماً متقدماً 

جدي��داً للرؤية الليلي��ة لخدمة الطائ��رات ذات األجنحة 

الثابت��ة. وتعت��رب شاش��ة الع��رض الرقمية للرؤي��ة الليلية 

 Digital Eye Piece DEP Night Vision Cueing

Display NVCD الحل األمثل الذي يائم كافة شاش��ات 

العرض املثبتة عىل الخوذات JHMCS املس��تخدمة حالياً. 

ويعت��رب هذا املنتج جديداً وقليل التكلفة ويس��مح للطيار 

بالتحلي��ق والتدريب لي��اً متاماً كام يفعل م��ع الخوذات 

JHMCS نهاراً. 

 NVCD كام تتيح شاشة العرض الرقمية للرؤية الليلية

 JHMCS للطيار إمكانية اس��تخدام إمكاني��ات الخوذات

الحالي��ة لياً أثن��اء الطران، وميكن تثبيت شاش��ة العرض 

الرقمية عىل أي خوذة JHMCS مستخدمة حاليا.

ويعت��رب ه��ذا التطوير مه��امً وذا قيمة كبرة بالنس��بة 

للطائرتني F16 وF15 الحاليت��ني. وميكن دمج هذا النظام 

الجديد بس��هولة مع أي طائرة، والتنسيق مع أي نوع من 

أنواع الخوذات JHMCS HMD. إنه منتج متطور وجاهز 

للعمل يف أي وقت".
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اتفاقية بني »وكالة اإلمارات للفضاء« و»مؤسسة العلوم والتقنية املتقدمة«

ووجه سموه حديثه لفريق العمل قائالً: »أمامنا 7 سنوات 

لبن��اء املعرف��ة وتطوي��ر الكوادر ووض��ع البني��ة التحتية 

والوصول للكوكب األحمر، مضيفاً أن »التحديات العظيمة 

تتطلب فرق عمل عظيمة والوصول للفضاء يتطلب همامً 

تعانق السامء وعيون أبناء اإلمارات وقيادتها ستتابع تطور 

عملكم ملدة 7 سنوات كاملة وصوال للكوكب األحمر«.

وتابع سموه: »نحن أمام مهمة وطنية وعربية كربى، 

املس��بار الجديد هو عمل وطني وفخ��ر عريب وإضافة 

علمية ومعرفية للبرشية«.

جاء ذلك خالل حضور س��موه توقيع وكالة اإلمارات 

للفضاء، يف مركز محمد بن راش��د لالبت��كار الحكومي 

بديب، اتفاقية تفصيلية مع مؤسس��ة اإلم��ارات للعلوم 

والتقنية املتقدمة EIAST لتنفيذ مرشوع مسبار املريخ 

وإطالقه ومتابع��ة تنفيذ جميع مراحل��ه، وذلك تحت 

إرشاف الوكال��ة وبتمويل مبارش منها وفق اتفاقية متتد 

ملدة سبع سنوات.

وتعني االتفاقية بدء الخطوات العلمية لتنفيذ وبناء 

وإطالق املسبار تحت إرشاف فريق عمل وطني.

أكد صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د 
آل مكت��وم نائب رئيس الدول��ة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم ديب »رع��اه الله« أن تنفيذ وبناء 
وإط��اق أول مس��بار ع��ريب إس��امي لكوكب 
املريخ، سيكون تحت إرشاف فريق عمل وطني 
بالكامل م��ن أبن��اء اإلم��ارات، وبالتعاون مع 

الرشكاء الدوليني املتخصصني.

حممد بن راشد: أول مسبار عربي إسالمي للمريخ بإشــــــــــــــراف إماراتـــــي كامـــــل

وكان��ت دولة اإلمارات قد دخلت بش��كل رس��مي 

السباق العاملي الستكشاف الفضاء الخارجي عرب إعالن 

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

الدول��ة »حفظه الل��ه« يف 16 يوليو 2014 عن إنش��اء 

وكال��ة الفض��اء اإلماراتية وب��دء العمل ع��ى مرشوع 

إلرسال أول مسبار عريب وإسالمي لكوكب املريخ بقيادة 

فريق عم��ل إمارايت يف رحلة استكش��افية علمية تصل 

للكوكب األحمر خالل السبع سنوات القادمة وتحديدا 

يف العام 2021.

وجاء اإلع��الن التاريخي لدولة اإلمارات ليش��كل 

منعطفاً تنموياً يف مس��رة الدول��ة عرب دخولها قطاع 

تكنولوجي��ا الفض��اء واعتب��اره أح��د املس��تهدفات 

لتضمين��ه يف االقتص��اد الوطن��ي خ��الل الس��نوات 

القادمة، باإلضاف��ة للعمل عى بناء رأس مال إمارايت 

ب��رشي يف مج��ال تكنولوجيا الفضاء واملس��اهمة يف 

زيادة املعرفة البرشية فيام يخص استكشاف الفضاء 

الخارجي واألجرام الساموية البعيدة.

يذكر أن املس��بار اإلم��ارايت من املقرر ل��ه الوصول 

لكوك��ب املري��خ يف الع��ام 2021 تزامن��اً م��ع الذكرى 

محمد بن راشد متحدثاً عقب توقيع االتفاقية
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التحديات العظيمة 
تتطلب فرق عمل 
عظيمة والوصول 

للفضاء يتطلب 
هممًا تعانق السماء

الخمس��ن لقي��ام دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

وسينطلق املس��بار يف رحلة تستغرق 9 أشهر وستكون 

دول��ة اإلمارات ضمن 9 دول يف الع��امل فقط لها برامج 

فضائية الستكشاف الكوكب األحمر.

وته��دف وكالة اإلم��ارات للفضاء الت��ي تم اإلعالن 

عن إنش��ائها والتي تتمتع باالس��تقالل امل��ايل واإلداري 

واألهلي��ة القانوني��ة الالزمة وتتبع مجل��س الوزراء إىل 

تنظيم ودع��م ورعاية القطاع الفض��ايئ الوطني ودعم 

االقتصاد املس��تدام املبني عى املعرفة واملس��اهمة يف 

تنوع االقتص��اد الوطني ونرش الوع��ي بأهمية القطاع 

الفض��ايئ وتنمية الك��وادر البرشية املؤهل��ة يف مجال 

الفضاء وتش��جيع وتطوير وتنمية اس��تخدامات العلوم 

والتقنيات الفضائية الس��لمية يف الدولة وتقديم الدعم 

الفني واالستش��اري يف مجال الفض��اء لجميع الجهات 

املعنية يف الدولة.

يذكر أن االس��تثامرات الوطنية الحالية يف الصناعات 

واملشاريع املرتبطة بتكنولوجيا الفضاء تتجاوز 20 مليار 

درهم وتشمل أنظمة الياه س��ات لالتصاالت الفضائية 

وخدمات نقل البيانات والب��ث التلفزيوين عرب الفضاء، 

باإلضافة لرشكة الرثيا لالتصاالت الفضائية املتنقلة التي 

تغطي ثلثي الع��امل، باإلضافة ملنظومة األقامر الصناعية 

ديب س��ات وتقوم وكالة الفضاء اإلماراتية باإلرشاف عى 

حممد بن راشد: أول مسبار عربي إسالمي للمريخ بإشــــــــــــــراف إماراتـــــي كامـــــل

جميع هذه األنش��طة وتنظيمها وتطور القطاع وتعمل 

ع��ى نق��ل املعرفة الالزمة مب��ا يدعم مكان��ة اإلمارات 

كالعب عاملي يف هذا املجال ويعزز من دور تكنولوجيا 

الفضاء يف االقتصاد الوطني.

ويع��د الفضاء عامالً مهامً ألم��ن واقتصاد الدول حيث 

تدخ��ل التطبيق��ات الفضائية يف مختل��ف نواحي الحياة 

اليومي��ة »االتص��االت واملالحة والبث اإلعالم��ي ومراقبة 

الطقس ومراقبة الكوارث الطبيعية وغرها«، وذلك يف ظل 

سباق دويل للسيطرة عى الفضاء واستخداماته املتنوعة.

ومن هذا املنطلق تقوم العديد من الدول بجهود كبرة 

يف ه��ذا الصدد وتنفذ برامج فضائي��ة مختلفة األهداف 

واالستخدامات وذلك من خالل بناء مؤسسات متخصصة 

ورصد ميزانيات ضخمة لتنفيذها يف ظل إحصاءات تقدر 

حجم القط��اع الفضايئ الدويل حاليا بح��وايل 300 مليار 

دوالر سنوياً ومبعدل منو يقارب 8 يف املئة.

االتفاقية
تضع االتفاقية التي تم توقيعها مبركز محمد بن راش��د 

لالبت��كار الحكومي اإلطار القان��وين والتموييل والزمني 

الالزم لبدء تنفيذ مرشوع مس��بار املريخ، الذي سيقوم 

عليه فريق عمل من املهندس��ن املواطنن من مؤسسة 

اإلمارات للعل��وم والتقنية املتقدم��ة، وبإرشاف مبارش 

ومتابعة من وكالة اإلمارات للفضاء.

ونصت االتفاقية عى الت��زام وكالة اإلمارات للفضاء 

بدعم املرشوع الوطني، الذي يعترب باكورة مش��اريعها 

اإلسرتاتيجية عرب مراحله كافة وصوالً لعام 2021.

وأك��دت االتفاقية أيض��اً أهمية بن��اء قاعدة بحثية 

وطنية وتطوير كوادر وطنية متخصصة خالل السنوات 

القادمة، والت��زام الرشكاء الدولين كاف��ة بنقل املعرفة 

عرب قنوات واضح��ة لفريق العمل الوطني الذي يعمل 

بامل��رشوع، وذلك به��دف تكوين قاع��دة علمية صلبة 

لتطوي��ر القطاع الفض��ايئ اإلمارايت كقطاع اس��رتاتيجي 

ضمن االقتصاد الوطني.

كام نص��ت االتفاقي��ة أيضاً ع��ى أهمية اس��تفادة 

القطاع��ات األخرى كافة العامل��ة تحت إرشاف الوكالة 

مث��ل قطاع االتص��االت الفضائي��ة واألق��امر الصناعية 

اإلماراتية وغرها، عى االس��تفادة املبارشة من مرشوع 

مسبار املريخ من الناحية العلمية واملعرفية والهندسية، 

وذل��ك به��دف تطوير القطاع��ات العامل��ة كافة تحت 

إرشاف وكالة اإلمارات للفضاء•

خال توقيع االتفاقية

أن االستثمارات 
الوطنية احلالية 

يف الصناعات 
واملشاريع املرتبطة 

بتكنولوجيا الفضاء 
تتجاوز 20 مليار 

درهم
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نظام استشعار lockheed martin العايل الوضوح يهدف لتحقيق املرونة
Inferno يستهدف سوق أبراج الرمي املتوسطة احلجم

قام��ت Lockheed Martin بتطوي��ر نظام استش��عار 

ع��ايل الوضوح والتحدي��د مقاس 15 بوص��ة أطلق عليه 

اسم Inferno ميكن بواس��طته إزالة واستبدال املكونات 

املعيارية لنظام االستش��عار يف املي��دان لتلبية متطلبات 

املهام املختلفة والحد من تكاليف التشغيل والصيانة.

يعت��ر Inferno نظاماً مثبتاً عىل ب��رج الرمي بأجهزة 

استش��عار عالية األداء متكن املس��تخدمني م��ن تحديد 

وتتبع واالش��تباك مع عدة أه��داف من مدى بعيد وأداء 

مهام االس��تخبارات واملراقبة واالستطالع. وقد تم تطوير 

نظام Inferno - املس��مى باسم جهاز استشعاره العامل 

باألش��عة تح��ت الحم��راء والعايل الوض��وح – من خالل 

.Lockheed Martin االستثامر الداخيل لرشكة

قال��ت دانا روكا، مديرة برامج األنظمة ذات األبراج يف 

 :Lockheed Martin Missiles and Fire Control

"لق��د طورن��ا Inferno لتلبي��ة االحتياج��ات العملياتية 

املتطورة لعمالئن��ا. وقد أتاحت وحدات نظامنا التس��ع 

أحد االٔسلحة التي عرضت يف الدورة  املاضية من معرض آيدكس

القابلة لالس��تبدال لعمالئنا إمكانية خفض تكاليف دورة 

الحياة اإلجاملية وتحسني الجاهزية العملياتية والكفاءة 

يف أداء املهام نتيجة لتوافر التقنية الجديدة".

تقنيات متطورة
يجم��ع نظ��ام Inferno بني تقني��ة أجهزة االستش��عار 

والدروس املس��تفادة من تصميم وتصنيع أكرث من 4900 

جه��از استش��عار كهرو - ب��ري يعمل باألش��عة تحت 

 M-TADS/PNVS الحم��راء، مث��ل جه��از االستش��عار

املس��تخدم لتحدي��د األه��داف وإرش��اد قائ��د طائرات 

 Sniper األبات��ي يف الجيش األمرييك، وحاضن التهديف

Advanced Targeting Pod: ATP للق��وات الجوي��ة 

األمريكية، ونظ��ام التهديف من طراز AH-1Z لس��الح 

مشاة البحرية األمرييك.

إن نظ��ام Inferno مين��ح مس��تخدميه جميع املنافع 

الت��ي يتميز بها التهديف العايل األداء، ونظام استش��عار 

يف  ولك��ن   ،ISR واالس��تطالع  واملراقب��ة  االس��تخبارات 

ب��رج مراقب��ة معياري جدي��د مقاس 15 بوصة يس��مح 

ملس��تخدميه باالس��تغناء عن املكونات املنفردة وإعادة 

تصميم أجهزة االستشعار عىل منصة للتكيف برسعة مع 

متطلبات املهام.

يعت��ر نظ��ام Inferno  قاب��اًل للتطبي��ق عىل جميع 

املنصات األرضية والجوية والبحرية، ويتميز بحساس��ات 

عالية الدقة والوضوح، ومعالجة متطورة للصور وقدرات 

 Sniper ATP تتبع لعدة أهداف يف حواض��ن التهديف

M-TADS/ ونظ��ام Lockheed Martin م��ن صن��ع

PNVS لألباتي.

 Inferno إن تصمي��م تحدي��د األه��داف املعي��اري

ووح��دات النظ��ام التس��ع القابلة لالس��تبدال يس��اعد 

ع��ىل إمكانية إج��راء صيانة ميدانية حقيقية مبس��تويني 

عىل املنص��ة املضيفة للحد من تكالي��ف الرشاء والدورة 

الحياتية عىل العميل.

يعت��ر نظ��ام االستش��عار اللييل للتهدي��ف والتوجيه 

بالن��ران  تحك��م  نظ��ام   M-TADS/PNVS املط��ور 

كهروبرياً متقدماً يس��تخدمه طيارو مروحيات أباتي 

AH-64D/E لالس��تهداف واإلرش��اد يف امله��ام النهارية 

والليلية أو يف األحوال الجوية غر املواتية.

بعد اس��تخدام نظ��ام  M-TADS/PNVSأس��هم يف 

تحس��ني األداء مقارنة بنظ��ام Legacy، األمر الذي منح 

مزي��داً من املدى للقوات األمريكي��ة أثناء تزويد طواقم 

الطائ��رات بوض��وح أكر من أج��ل اإلرش��اد والتهديف، 

وتحس��ني الوعي الظريف. وس��وف يس��هم ه��ذا النظام 

M-TADS/PNVS، املصمم للصيانة امليدانية مبستويني، 

يف تقلي��ل تكاليف التش��غيل والدعم للجي��ش األمرييك 

بنس��بة 50 % عىل مدى عمر النظام البالغ 40 عاماً. وقد 

تم تس��ليم أكرث م��ن 1200 نظام��اً إىل الجيش األمرييك 

والعمالء الدوليني، مع إنت��اج أنظمة إضافية مخطط لها 

لغاية يناير 2015.

وق��د أبرم الجيش األمرييك عقداً للوجس��تيات املبنية 

ع��ىل األداء  PBL لنظام M-TADS/PNVS عام 2007، 

وهو ما يزال ميثل قيمة مميزة يف الوقت الحارض. وتسهم 

اللوجستيات املبنية عىل األداء يف تعزيز سهولة الحصول 

عىل النظام، ويزيد من إمكانية توافر اإلمداد بنسبة تزيد 

ع��ن 95 %، وذلك من خالل الكفاءات يف إدارة سلس��لة 

اإلمداد، ودعم مستوى املخزون، والبنية التحتية لإلمداد، 

مبا يف ذلك التخطيط لقطع الغيار، والرشاء، واإلصالحات، 

لألنظم��ة  املخ��زون  وإدارة  واإلش��عارات،  والصيان��ة، 

املستخدمة يف امليدان •
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مركبات OTOKAR تتصدى ألقسى الظروف
تتمتع مبيزات تكتيكية وفنية متفوقة لتلبية املتطلبات القتالية

تتوىل رشكة OTOKAR تصنيع مجموعة كاملة من 

املركبات املدرعة املواكبة ألحدث التطورات، سواء منها 

املدولب��ة )4×4، و6×6، و8×8( واملجن��زرة، من 4 طن 

وحتى الدبابة القتالية الرئيسية. ومن خالل تشغيلها يف 

العديد من األحوال الجغرافية واملناخية القاس��ية، فقد 

أثبتت مركب��ات OTOKAR قدراتها وأداءها يف أوضاع 

قتالي��ة حقيقية، وفي��ام ييل التفاصيل حول التش��كيلة 

بكاملها.

ARMA 8X8 املركبة 
تعد ARMA مركبة معيارية متعددة العجالت وتنتمي 

إىل جيل جديد، وتتمتع مبيزات تكتيكية وفنية متفوقة. 

وبفض��ل مرونتها املمي��زة يف التنق��ل، وحاميتها العالية 

من األلغام واألس��لحة الباليستية، وخيارات دمج أنظمة 

األس��لحة ذات العي��ارات العالية واملتوس��طة، نجد أن 

مركبة ARMA قادرة ع��ىل خدمة الجيوش الحديثة يف 

ساحة املعركة الحقيقية، وعمليات حفظ السالم واإلغاثة 

اإلنسانية يف أقىس التضاريس والظروف املناخية.

وتتوافر مركبة ARMA 8X8 بأشكال وأنواع مختلفة 

من التصميم، مثل ناقلة الجند، ومركبة املش��اة القتالية، 

وحامل��ة مدفعية اله��اون، وحاملة املدفعي��ة املتنقلة، 

والدفاع الجوي القصر واملتوس��ط املدى  ، ومركز القيادة 

ذات القدرات الرمائية االختيارية. 

 ARMA 6x6 املركبة
 تعت��ر مركب��ة ARMA أيضاً مركب��ة معيارية متعددة 

العج��الت وتنتم��ي إىل جي��ل جديد، وتتمت��ع مبيزات 

 ARMA 6X6 تكتيكية وفنية متفوق��ة. وتتوافر مركبة

بأش��كال وأنواع مختلفة من التصميم، مثل ناقلة الجند، 

ومركب��ة املش��اة القتالي��ة، ومق��ر القيادة، واإلس��عاف 

واس��تطالع األس��لحة وامل��واد الكياموي��ة والبيولوجية 

واإلش��عاعية والنووية CBRN، وتدريب السائقني، مع 

قدرات برمائية اختيارية. 

Cobra مركبة الكوبرا
تعتر كوب��را مركبة مدرعة متميزة، متتلك مبرونة التنقل 

والقدرة ع��ىل البقاء، والجاهزية للمه��ام بصورة دامئة. 

وتس��هم زوايا الب��دن األحادي الهيكل ملركب��ة كوبرا يف 

توف��ر حامي��ة باليس��تية ملحوظة للطاق��م واملكونات 

امليكانيكية املهمة.

تعت��ر مركبة كوب��را منصة متع��ددة األغراض، ميكن 

تكييفه��ا ألداء مختل��ف األدوار وامله��امت، مبا يف ذلك 

كونها ناقلة جند، ومنصة أسلحة، ومركبة استطالع نووي 

وبيولوجي وكياموي، ورادار مراقبة أرضية، ومركبة رصد 

متقدمة، وس��يارة إس��عاف، ومركز قيادة، مع الخاصية 

الرمائية االختيارية.

وتنش��ط كوب��را يف الخدمة الفعلي��ة، كمنصة قتالية 

أثبت��ت نجاحها، لدى القوات املس��لحة يف جميع أنحاء 

العامل، وتعمل يف تضاريس وظروف مناخية متنوعة.

COBRA II املركبة
تعتر COBRA II منصة معيارية ذات خصائص تقنية 

وتكتيكية عالية. وإىل جانب القدرة املمتازة عىل التنقل، 

وإمكاني��ة حم��ل طاقم مؤلف من تس��عة أف��راد، فإن 

املركبة توف��ر الحامية، والقوة الناري��ة، ومعدات املهام 

للمس��تخدمني يف أنواع مختلفة من امله��ام. كام تتميز 

املركبة بأداء ال يضاهى يف طائفة متنوعة من التضاريس 

واملناخات القاسية.

 URAL املركبة
 تعت��ر URAL ناقلة جند مدرعة جدي��دة، لها منصة 

معيارية متعددة االستعامالت، ومجموعة مزايا مبتكرة، 

وتلب��ي متطلب��ات حتى امله��ام األكرث تطلب��اً وصعوبة. 

ويوفر ب��دن املركبة املدرع من جمي��ع الجهات حامية 

تامة للجن��ود ضد التهديدات املختلف��ة، كام أن مركبة 

أورال - بفض��ل الحيز الداخ��يل الكبر للمركبة واملقاعد 

املريحة بالحجم الكامل ونظام التعليق النابيض املكافئ 

وحجم اإلطارات األكر يف فئة املركبة - توفر راحة مميزة 

كذلك للجنود. 

إن مكون��ات تولي��د ونق��ل الحركة الت��ي تعتر من 

الدرجة األوىل، واملثبتة عىل هيكل ذي قوة عالية، تسهم 

يف تحس��ني أداء املركبة عىل الط��رق الوعرة، يف حني أن 

املكونات املرنة بني الجس��م والهيكل تس��هم يف تقليل 

اهتزازات املقصورة أثناء الس��ر عىل تضاريس مختلفة. 

ويس��هم التصميم املط��ور لبنية ب��دن املركبة يف متكني 

العديد من األشكال وتركيب مختلف األسلحة واملعدات 

التي تتطلبها املهام املختلفة، وبالتايل اس��تكامل فلسفة 

»املركبة الواحدة لعمليات متعددة«.

Tulpar املركبة
تم تصمي��م Tulpar كمنصة مركب��ة متعددة األغراض، 

مزودة بحامية باليس��تية ال تضاهى وضد األلغام لدعم 

الجي��ل الجديد من دبابات القتال الرئيس��ية يف س��احة 

املعرك��ة، وتقديم الدعم الناري للمش��اة. تتصف مركبة 

Tulpar مبرون��ة كرى يف حركة التنقل، وتقوم بعمليات 

متنوع��ة، مبا يف ذل��ك املهام يف امل��دن وعمليات حفظ 

الس��الم أيض��اً. وتوفر مركب��ة Tulpar جمي��ع معدات 

امله��ام الالزمة عىل أرض املعركة وفقاً للمعاير. هذا هو 

مس��تقبل مركبة قتالية مدرعة تتميز بخصائصها التقنية 

والتكتيكية، مب��ا يف ذلك قابلية التنق��ل بهيكل الحامية 

املعياري ط��راز A400M والبنية التحتي��ة اإللكرتونية، 

 Tulpar وص��ورة ظلية منخفضة. وبفض��ل حجم مركبة

الكب��ر من الداخ��ل، والحمولة العالي��ة، والبنية املرنة، 

فإنه��ا تتمت��ع بإمكانات من��و كافية لتلبي��ة احتياجات 

الحامية املستقبلية ومعدات أداء املهام•

URAL

ARMA 8X8

ARMA 6X6

COBRA

TULPAR

COBRA II



URAL

ARMA 8X8

ARMA 6X6

COBRA

TULPAR

COBRA II



46

تقارير

|  العدد 514  |  نوفمرب 2014  |

خربات ELETTRONICA يف حماية الوحدات البحرية من التشويش اإللكرتوين
نظام اإلجراءات املضادة لدحر التهديدات عن السفن

متتلك رشكة ELETTRONICA خرة واس��عة يف 

مجال تطوير وتصنيع أنظم��ة الحرب اإللكرتونية 

ملجموع��ة واس��عة م��ن التطبيقات، وق��د لقيت 

تقديراً عاملياً بقدراتها يف مجال اإلجراءات املضادة 

للتشويش اإللكرتوين RECM، التي تضمن الحامية 

الذاتية لوحدات البحرية.

م��ا ت��زال ELETTRONICA تق��وم منذ عام 

 RF Jamming 1960 بتوري��د أنظمة التش��ويش

Systems إىل مختل��ف القوات البحرية، وأنظمتها 

مركبة ع��ىل منت العدي��د من وحدات األس��طول 

و   Horizon فرقاط��ات ع��ىل  اإليط��ايل، حت��ى 

 Cavour الحديث��ة وحاملة الطائ��راتFREMM

Carrier ship. وهن��اك وح��دات بحرية أجنبية 

مجهزة به��ذه األنظمة تعود للق��وات البحرية يف 

كل من فرنس��ا وإس��بانيا والهند وأسرتاليا وجنوب 

أفريقيا وتايلند.

رشك��ة  س��عت  الف��رتة  ه��ذه  ط��وال 

ELETTRONICA لالبت��كار واإلبداع يف النظام 

مس��تخدمة أكرث التقنيات املتاح��ة تطوراً وتقدماً، 

والقامئ��ة ع��ىل وح��دات ال��رادار ذي املصفوف��ة 

اإليجابية يف الحالة الصلبة.

لقد س��اهمت خرة الرشك��ة الطويل��ة، والتي 

أدت إىل إنت��اج تقني��ات رئيس��ية ومعرفة عملية 

مجرب��ة ميدانياً ال تقدر بثم��ن، يف تعزيز قدرات 

ELETTRONICA عىل تقديم أنس��ب الحلول 

بص��ورة دامئة بناء عىل البنى الهندس��ية املتقدمة 

ألنظمة التشويش املحمولة يف السفن.

نظام اإلجراءات املضادة
 ،RF Jamming System التش��ويش  نظ��ام  إن 

املشار إليه باس��م RECM، ميثل نظام اإلجراءات 

املضادة بأسلوب »القتل السهل« Soft-Kill، الذي 

يتمث��ل دوره يف دحر التهدي��دات املوجه بالرادار 

للدف��اع ال��ذايت عن الس��فينة أو منطقة واس��عة 

لحامية هدف عايل القيمة مثل حاملة الطائرات.

ويزود نظام التش��ويش RF Jammer من صنع 

بق��درات  الس��فينة   ELETTRONICA رشك��ة 

ECM الهجومية ض��د تهديدات الرادارات )الجو، 

السطح، البحث، االستهداف، إلخ...( دعامً لوسائل 

الحرب املض��ادة للطران وللتهديدات الس��طحية 

يف املي��اه الزرق��اء والعمليات الس��احلية عىل حد 

س��واء، باس��تخدام عدة تقنيات تش��ويش فعالة 

ملنع االنكش��اف، أو إفشال عمليتي الجمع والتتبع 

يزود نظام 
 RF التشويش

Jammer السفينة 
 ECM بقدرات

الهجومية ضد 
تهديدات الرادارات

)تقنية التشويش الصويت(، أو اإلرباك، أو الحرمان، 

أو تأخر االلتق��اط بالرادار )تقنية الهدف الكاذب 

املتعدد(، أو استخدام الخداع والتضليل يف تعقب 

التهديدات أو املدفعية و/أو الصواريخ، وذلك بناء 

 Range Gate Pull ع��ىل تعقب ال��رادار بتقني��ة

.Off

لقد قام��ت ELETTRONICA بتطوير نظام 

ووضعت��ه   ،Nettuno 4100 RECM system

 Horizon and يف الخدم��ة ع��ىل م��نت فرقاط��ة

FREMM الفرنس��ية. وبناء عىل جهازي اإلرسال 

Solid-state Active Phased Array: APA و

 Active Electronically Scanned Aperture:

AESA، ف��إن ه��ذا ميثل أحدث الحل��ول وأكرثها 

 ،EW تطوراً لتوليد إش��ارات عالية القوة يف أنظمة

بعد أن أثبتت فاعليتها يف البحر. 

وق��د دف��ع املش��هد البح��ري الدائ��م التطور 

رشكة Elettronica للس��عي إىل التطوير بتمويل 

 ESM/ECM ذايت  مجموعة جديدة م��ن أنظمة

املدمج��ة، س��ميت VIRGILIUS، وه��ي تتميز 

ببنيتها التصميمية اإلبداعية، ومحركات التش��غيل 

ECM، إلنج��از حل قابل للقي��اس مدمج ومطور 

ومدمج متام��اً، حيث يكون كل م��ورد من املوارد 

مش��رتكاً بني الوظائف املختلف��ة، ومصمامً لتلبية 

متطلبات الحامية لجميع أنواع السفن.

تش��تمل VIRGILIUS ع��ىل جمي��ع ه��ذه 

املتطلب��ات، عالوة عىل مزايا مثل املعالجة الرقمية 

بالكام��ل، والدم��ج الت��ام لوظائ��ف EW الثالث 

)الوعي باملخاطر، واملراقبة، والتش��ويش(، وتضم 

 Nettuno 4100 كاف��ة املزايا املمي��زة ملجموع��ة

RF Jammer. وه��ي تتكون بش��كل أس��ايس من 

 SW-designed Multifunction Unit: وح��دة

 ECMو ESM الت��ي تؤدي مهام كل م��ن MFU

 ECMو ESM عىل حد س��واء، وأجهزة استش��عار

ذات الصلة.

وفيام يتعلق بكفاءتها يف التشويش فإن محركات 

 Antenna Phased Array actuators التشغيل

تعتمد عىل أحدث تصمي��م املصفوفات اإليجابية 

باستخدام وحدات GaN T/R modules، بحيث 

تجم��ع بني قدرات األداء العايل واألبعاد املنخفضة 

 GaN T/R modules عن��د مقارنته��ا بوح��دات

الحالية.

إن وظيف��ة جي��ل تقنيات اإلج��راءات املضادة 

توف��ر اإلجراءات املض��ادة للتهديدات، عالوة عىل 

اكتشاف التهديدات، ومتييزها، وتصنيف األولويات 

من أجل زيادة فاعلي��ة تقنيات ECM املخزنة يف 

مكتب��ة املع��دات اعتامداً ع��ىل مهمة الس��فينة. 

وبذلك نجد أن مجموعة VIRGILIUS متثل أكرث 

األساليب ابتكاراً يف تصميم نظام EW، ألنها تجمع 

وظائف ESM/ECM يف وحدة واحدة، وتستخدم 

أك��رث التقنيات تط��وراً يف مجال أنظمة استش��عار 

•ECMو ESM هوائيات
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بقلم: حممد احلمادي
كاتب وصحفي

@MEalhammadi 

خليفة.. عقد من اإلجنازات

عقللد من اإلنجازات، وأعوام من العمل، وقامئة من األحللام التي تحققت عىل أرض الواقع.يف مثل هذا 

الشهر، وقبل عرشة أعوام، توىل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله 

ورعاه، مقاليد الحكم يف إمارة أبوظبي بعد رحيل املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

القائد املؤسس، ومل يرتدد أعضاء املجلس األعىل لاتحاد، يف تلك اللحظة التاريخية واملفصلية من تاريخ 

الباد واملنطقة، يف اختيار سموه رئيساً لدولة اإلمارات العربية املتحدة، ومل يكن ذلك اإلجامع غريباً عىل 

أصحاب السمو حكام اإلمارات، ومل يكن الرتحيب الشعبي والفرحة باختيار الشيخ خليفة بن زايد رئيساً 

للدولة غريباً أيضاً، فكل من يعرف تاريخ صاحب السللمو وإنجازاته وعمله وإخاصه لهذا الوطن، وكل 

من يعرف شللخصيته، يدرك متاماً أنه خري خلف لخري سلللف.لقد كرس الشيخ خليفة حياته لهذا الوطن، 

فمنذ نعومة أظفاره، مروراً بسللنوات شبابه، اىل سنوات عطائه، كان دامئاً معطاء لهذه الدولة، وكان إىل 

جانب الشلليخ زايد رحمه الله، يعينه ويساعده يف كل األمور املحلية واالتحادية والخارجية أيضاً، فكان 

الرجل الذي يعتمد عليه وقت الشللدة ووقت الحاجة، وكان الرجل الذي ينجز املهامت الصعبة.. فكان 

طبيعيللاً أن ينللال هذه التزكية من حكام اإلمللارات وأن يضع فيه الوطن ثقته الكبرية.لقد كان الشلليخ 

خليفللة أحد رجال االتحاد، وأحد أهم الشللخصيات التي أسللهمت يف نجاح قيام دولللة اإلمارات، وكان 

الرجللل األمني عىل كثري من األمور، وعندما كانت املسللؤوليات تزداد عىل الشلليخ زايد رحمه الله، كان 

الشيخ خليفة، حفظه الله، خري من تُلقى عليه املهامت  فهو الرجل املناسب يف املكان املناسب.وبعد أن 

أصبح سللموه رئيساً لهذه الدولة، وقائداً لهذا الشللعب، مل يتوقف يوماً عن تقديم كل ما يخدم الوطن 

وما يحتاجه الناس، سللائراً عىل نهج الشلليخ زايد، رحمه الله، فالتنمية استمرت، بل وسارت يف تصاعد، 

واملشاريع ومصادر دخل الدولة تنوعت، واإلنجازات تحققت. أما عىل صعيد التنمية البرشية، فقد كان 

واضحللاً مللا حصل عليه ابن اإلمارات من رعاية واهتامم وتوفري لفللرص التعليم وفرص العمل، وأكملت  

املرأة اإلماراتية  مسريتها يف التقدم واإلنجاز، فحّصلت يف مرحلة التمكني الكثري، حيث أصبحت وزيرة يف 

الحكومة االتحادية وعضوة يف املجلس الوطني االتحادي، ثم تولت منصب نائب رئيس املجلس الوطني 

االتحادي، كام شللغلت منصب القاضية واملأذون الرشعي وحلقت بطائرتها   F16 يف سامء اإلمارات.إنه 

عقد املرأة الذهبي، فبعد سللنوات البناء التي حصلت فيها عىل حقوقها جاءت سللنوات التمكني، والتي 

كانت فيها الشلليخة فاطمللة بنت مبارك، حفظها الله، راعية للمرأة ومسللريتها، مهتمللة بكل تفاصيلها 

كسللابق عهدها، فكانت النتائج رائعة وفخراً لكل إنسان إمارايت، رجًا كان أم امرأة. اإلنسان واألرقام يف 

عهد الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله، شاهدة عىل أنه عقد ذهبي من التمكني واإلنجاز والتميز.. وما 

يجعل هذا العقد مرشقاً هو أن الشلليخ خليفة بن زايد كان حوله دامئاً رجال مخلصون، وعىل رأسللهم 

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

رئيس املجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، الذي مل يتأخر يوماً يف خدمة هذا الوطن وإسعاد أبنائه.    

شللكراً لهذا القائللد الوالد الذي سيسللجل التاريخ أنه  قدم الكثري ألبناء وطنه، وشللكراً 
للشيخ خليفة الذي يشهد العامل أنه قدم الكثري للمنطقة وأبنائها •   

أعمــاق
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املركبة اجلوية غري املأهولة Watchkeeper حتلق يف سماء أفغانستان
وزير الدفاع الربيطاين يؤكد أن "التكنولوجيا ستحسم نتيجة احلرب"

دخ��ل أح��دث جيل م��ن املركب��ة الجوي��ة اآللية )غر 

املأهول��ة( Watchkeeper التابع��ة للجي��ش الريطاين 

مرحلة التش��غيل الكام��ل يف أفغانس��تان، وتقوم هذه 

املركب��ة الجدي��دة بتأم��ني الحامي��ة الالزم��ة للقوات 

الريطانية وهي تس��تعد لالنسحاب من أفغانستان مع 

نهاية العام الجاري.

وتتمي��ز املركبة اآللي��ة Watchkeeper بقدرتها عىل 

تنفي��ذ عملي��ات املراقبة واالس��تطالع وتعزي��ز الوعي 

امليداين بفضل ما لديها من أحدث آالت التصوير وأجهزة 

الرادار. وقد أعلن وزي��ر الدفاع الريطاين مايكل فولون 

دخول املركبة اآللية Watchkeeper مرحلة التش��غيل 

الفع��يل خالل زيارته للعاصم��ة األفغانية كابول يرافقه 

رئي��س أركان الجيش الريطاين الجرنال الس��ر نيوكالس 

هووتون الذي زار أيضاً معسكر Camp Bastion حيث 

التقى الجنود الريطانيني وش��اهد تجربة حية للمركبة 

.Watchkeeper )الجوية اآللية )غر املأهولة

وقد رصح فولون بأن »املركبة Watchkeeper تعتر 

أول مركب��ة جوية يت��م تطويرها وبناؤه��ا يف بريطانيا 

بهدف اس��تخدامها يف العمليات الحربي��ة، وأن املركبة 

تتمت��ع مبمي��زات فائقة ع��ىل  صعيد تنفي��ذ عمليات 

املراقبة واالس��تطالع للجيش الريطاين خالل الس��نوات 

القادمة. ومن املؤكد أن املركبة س��تثبت نفسها كواحدة 

من أح��دث أس��اليب التكنولوجيا القادرة عىل حس��م 

نتيجة الحرب«.

وق��د رصح الجرنال هوتون بأن »قدرة املركبة الجوية 

اآللية )غر املأهولة( Watchkeeper عىل زيادة الوعي 

امليداين بصورة فورية تعني زيادة معرفتنا مبيدان القتال 

واتخاذ قرارات تكتيكية أفضل، فضالً عن تأمني قدر أكر 

من الحامية الالزمة للجنود امليدانيني«.

وقد عدد قائد ومسؤول تشغيل املركبة الجوية اآللية 

)غر املأهولة( Watchkeeper، الرقيب أليكس بيوكان« 

مزاي��ا املركب��ة الجوية الجديدة قائ��الً: »إنه ملن دواعي 

رسوري أن أك��ون أول من يرشف عىل تش��غيل املركبة 

الجوية اآللي��ة )غ��ر املأهول��ة( Watchkeeper التي 

ميكن التحكم يف قيادتها عن بُعد يف العمليات الحربية. 

وتتمت��ع املركبة بق��درات هائلة، ونجح��ت بالفعل يف 

تزويد قواتنا مبعلومات مهمة وحساسة وتعزيز الحامية 

.»Camp Bastion الشخصية للجنود يف معسكر

تصميم املركبة
وقد جرى تصميم املركب��ة الجوية اآللية )غر املأهولة( 

Watchkeeper بحي��ث تك��ون قادرة ع��ىل العمل يف 

أصع��ب الظ��روف واألح��وال املناخية. واملركب��ة عبارة 

عن مركب��ة لتنفيذ عمليات جم��ع املعلومات واملراقبة 

واالس��تطالع ISR، وه��ي مصمم��ة لجمع واس��تخدام 

وتوزيع املعلومات الحساسة مبنتهى الدقة والفعالية.

ك��ام تتميز املركب��ة الجوي��ة اآللية )غ��ر املأهولة( 

Watchkeeper املعروفة مبتانتها وقوتها بسهولة نقلها، 

عالوة عىل املرونة الش��ديدة يف اختي��ار مواقع إطالقها. 

واملركبة مرتبطة بالشبكة ارتباطاً كامالً، ومن املتوقع أن 

تخدم القوات املس��لحة الريطانية خ��الل الثالثني عاماً 

القادمة.

وقد ت��م تصميم وبن��اء املركبة الجوي��ة اآللية )غر 

املأهولة( Watchkeeper طبقاً للمواصفات القياس��ية 

الخاص��ة بهذا الن��وع من الطائ��رات، ويتمتع تصميمها 

باالنس��يابية الش��ديدة مبا يس��مح بتعديلها وتحديثها 

تتميز املركبة 
 Watchkeeper

بقدرتها على تنفيذ 
عمليات املراقبة 

واالستطالع وتعزيز 
الوعي امليداين 

بفضل ما لديها من 
أحدث آالت
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لتنفي��ذ مهام تش��غيلية محددة. كام ميك��ن نقلها جواً 

أو براً أو بحراً داخل إحدى حاويات الش��حن القياس��ية 

املعروف��ة، وميك��ن تجميعها وتفكيكه��ا يف زمن قيايس. 

واملركبة قادرة عىل اإلقالع والهبوط من أي مدرج جوي 

ممهد أو شبه ممهد.

وق��د تم بناء املركب��ة الجوية اآللية )غ��ر املأهولة( 

Watchkeeper طبق��اً لل��رشوط واملعاي��ر القياس��ية 

CS23/STANAG 4671 الخاص��ة برتخيصه��ا. وتتميز 

املركبة بإمكانية تش��غيلها يف حال��ة الرؤية املتدنية ويف 

ظل الظروف واألحوال الجوية الصعبة ودرجات الحرارة 

الكبرة صيفاً أو ش��تاء. ويوجد باملركبة جهاز فريد ملنع 

تكون الثلوج، وهو جهاز قادر عىل رصد وإزالة أي كمية 

من الجليد وضامن بقاء املركبة يف حالة تشغيلية تامة.

ك��ام يوج��د باملركبة الجوي��ة اآللية )غ��ر املأهولة( 

Watchkeeper نظام مس��تقل متام��اً للتحكم يف املهام 

وعمليتي اإلقالع والهبوط ATOLS، األمر الذي يخفف 

الع��بء عىل كاهل الش��خص املس��ؤول عن تش��غيلها 

وتقليل التكالي��ف البرشية والتدريبية. كام يوجد لديها 

أيضاً نظام طوارئ مستقبل مجوقل لتوجيه املركبة نحو 

مواقع هبوط مرمجة سلفاً يف حاالت الطوارئ.

إمكانية إعادة تكليف املركبة مبهام جديدة
يتي��ح التصمي��م الهنديس االنس��يايب للمركب��ة الجوية 

اآللية )غر املأهولة( Watchkeeper إمكانية تطويرها 

مس��تقبالً م��ن أج��ل مس��ايرة التغ��رات التكنولوجية 

والتهديدات الجديدة. ويوجد ع��دد من املركبات التي 

ميكن تعديلها تبعا ملتطلبات العميل.

 Ground Control »وتعتر »محطة املراقبة األرضية

Station الخاص��ة باملركبة الجوية اآللية )غر املأهولة( 

Watchkeeper نقط��ة االتص��ال والتواصل الرئيس��ية 

لتخطي��ط امله��ام وتحقيق القي��ادة والتحك��م، وميكن 

تش��غيل املحطة بصورة مس��تقلة أو ضمن إطار شبكة 

C4I، كام ميكن إعادة تكليف املركبة بأي مهمة جديدة 

أثناء تحليقها.

وتحم��ل املركب��ة الجوي��ة اآللي��ة )غ��ر املأهول��ة( 

Watchkeeper أحدث األجهزة البرية وأجهزة الرادار، 

وتش��مل حمولته��ا أيضاً أجهزة إلك��رتو – برية عالية 

الوضوح عاملة باألش��عة تحت الحم��راء والليزر لتنفيذ 

مه��ام املراقب��ة والتمييز وإرس��ال املعلوم��ات وتحديد 

املواقع املستهدفة بدقة شديدة يف أي وقت ليالً أو نهاراً 

وبغض النظر عن حالة الطقس.

ويقوم جهاز الرادار Thales I-Master Radar بعدة 

مهام مختلفة ويقدم الدعم الالزم لرس��م خرائط أرضية 

عىل قدر عال من الوضوح والجودة. ويتميز جهاز رصد 

األه��داف األرضية املتحرك��ة GMTI بقدرته عىل رصد 

وتتبع األهداف املتحركة.

وت��أيت ق��درة املركبة الجوي��ة اآللية )غ��ر املأهولة( 

Watchkeeper عىل الطران ملس��افات بعيدة لساعات 

طويل��ة، عالوة ع��ىل ما لديه��ا من أنظمة االستش��عار 

اإللكرتو – برية العاملة باألشعة تحت الحمراء وجهاز 

ال��رادار لتتيح للمركبة إمكانية مراقبة مس��احات كبرة 

بغ��ض النظر عن األحوال الجوي��ة وحتى يف ظل الرؤية 

املتدنية.

وتتميز املركبة بقدرتها ع��ىل جمع معلومات حيوية 

وحساس��ة حول مواقع األه��داف املحتملة والس��كان 

املدني��ني والقوات الصديقة، عالوة ع��ىل تقديم الدعم 

ال��الزم لتنفي��ذ عملي��ات االس��تطالع وتحدي��د أماكن 

الخطورة املحتملة وإرس��ال معلوم��ات تفصيلية حول 

طبيعة التضاريس األرضية.

وتق��وم املركب��ة بجم��ع وإرس��ال الص��ور الخاص��ة 

بالعمليات املعلوماتي��ة مثل التفاصيل الخاصة باألرضار 

الثانوية )غر املقصودة( أو العمليات العدائية.

وتس��تطيع املركبة كذلك تحديد األه��داف ومتييزها 

ومراقبة العمليات العس��كرية. أما أن أنظمة االستشعار 

واألنظمة الثانوية األخرى لدى املركبة يوفران معلومات 

دقيقة حول موقع الهدف من أجل تقديم الدعم الالزم 

لألس��لحة الدقيقة، عالوة عىل تحدي��د مواقع األهداف 

أمام القوات الرية.

Image intelligence املعلومات املصورة
تس��تطيع املركب��ة Watchkeeper بث ص��ور وأرشطة 

فيديوي��ة عالية الجودة إىل عدة  مواقع وأماكن مختلفة 

بطريق��ة مأمون��ة وميكن االعتامد عليه��ا، وهو ما مينح 

القادة العسكريني معلومات كتابية ومصورة تساهم يف 

زيادة الوعي امليداين بدرجة كبرة.

وتعتر رشك��ة Thales UK املقاول الرئييس والرشكة 

املس��ؤولة عن تصميم املركب��ة Watchkeeper، ويعتر 

عقد تصميم وإنتاج املركبة أكر عقد للمركبات الجويية 

اآللية )غر املأهولة( يف أوروبا.

وتعت��ر املركب��ة Watchkeeper أول مركب��ة جوية 

سيتم منحها ترخيصاً كامالً لدخول الخدمة، وهي املركبة 

الوحي��دة يف فئتها التي يُس��مح لها بالط��ران يف املجال 

الج��وي الريط��اين. ويأيت ه��ذا عقب اختب��ارات األمن 

والس��المة والقدرة الجوية التي تضمن تشغيل الجيش 

الريطاين للمركبة بطريقة مأمونة.

وتعرض رشكة Thales مجموعة كاملة من الخدمات 

القيم��ة ملس��اعدة العمالء يف اتخ��اذ قرارات مناس��بة 

مدروس��ة يف الوقت املناس��ب. وتق��دم خدمات جمع 

 Airborne املعلومات واملراقبة واالس��تطالع  املجوقلة

ISR Services برشك��ة Thales بيان��ات ومعلوم��ات 

مكثفة ملس��اعدة العمي��ل يف اتخاذ القرار املناس��ب يف 

الوقت املناسب.

ورصح مس��ؤول الرشك��ة بأن »الرشك��ة تقوم بجمع 

وترجمة وإرس��ال املعلومات بطريقة مأمونة وبأنس��ب 

طريقة عن طريق استخدام املنصات وأنظمة االستشعار 

وقن��وات االتص��ال املناس��بة. وتنطبق خدم��ات جمع 

 Airborne املعلومات واملراقبة واالس��تطالع  املجوقلة

ISR Services عىل املركبة الجوية اآللية )غر املأهولة( 

Watchkeeper. وتبعاً ملواصفات كل عميل ومتطلباته 

التش��غيلية تقوم رشكة Thales بتأمني الحلول املناسبة 

مثل األجه��زة واملع��دات وطاقم التش��غيل والتدريب 

وأع��امل الصيان��ة واإلم��دادات اللوجس��تية مبا يضمن 

استمرار جهوزية املركبة«.

وذك��ر املس��ؤولون أن الرشكة توفر قاعات الدراس��ة 

ومخت��رات املح��اكاة والتدري��ب الح��ي ملح��اكاة أي 

ظروف تش��غيلية، وأن عمليات التدريب تتم مبس��اعد 

أجه��زة الكمبيوتر وعىل يد معلم��ني متخصصني. وتتيح 

بيئة التدريب التي تحايك الواق��ع للمتدرب تدريباً فنياً 

وتكتيكي��اً عالي��اً، عالوة ع��ىل التدريب ع��ىل عمليات 

الصيانة•
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Oshkosh Defense املركبة التكتيكية اخلفيفة الوزن من إنتاج شركة
 تطرح مستويات جديدة من خفة احلركة احملمية

متثل املركب��ة التكتيكية القتالية الخفيف��ة الوزن الصالحة 

Light Combat Tactical All- لكاف��ة أنواع التضاري��س

Terrain Vehicle: L-ATV أح��دث جي��ل من املركبات 

التكتيكي��ة الخفيف��ة التي تتمت��ع بحامية غر مس��بوقة 

وخفة حركة ف��وق الطرق الوعرة وإمكانية االعتامد عليها، 

فضالً عن اس��تخدامها عدة أنظمة مختلف��ة، باإلضافة إىل 

قلة تكلفته��ا. وتقف رشك��ة Oshkosh Defense، إحدى 

الرشكات التابعة لرشك��ة Oshkosh Corporation، عىل 

أهبة االس��تعداد لتوريد هذا الن��وع الجديد من املركبات 

لتلح��ق ببقية أخواتها ضمن عائل��ة املركبات املحمية ضد 

 Mine-Resistant Ambush الكامئ��ن واملضادة لأللغ��ام

Protected: MRAP vehicles املوجودة يف نطاق الخدمة 

حالياً.

ورصح العقي��د )متقاع��د( يف س��الح مش��اة البحري��ة 

)املارينز( األمرييك، جون براينت، نائب رئيس مجلس إدارة 

رشكة Oshkosh Defense لش��ؤون الرامج الدفاعية، بأن 

»مسارح العمليات ستشهد يف املستقبل مزيجاً غر متوقع 

من التضاريس والتكتيكات والتهديدات التي تستلزم وجود 

مركبة خفيفة من الس��هل نقلها وتجهيزها لتمكني القوات 

من تنفيذ امله��ام املختلفة. وتأيت املركبة التكتيكية القتالية 

 Light الخفيف��ة الوزن الصالح��ة لكافة أن��واع التضاريس

 Combat Tactical All-Terrain Vehicle: L-ATV

لتس��د هذه الفجوة الخطرة بني املركبة املدولبة الخفيفة 

High Mobility Multi- األغ��راض  املتع��ددة  الحرك��ة 

purpose Wheeled Vehicle: HMMWV التي تتفوق 

عىل نفسها، واملركبة املحمية ضد الكامئن واملضادة لأللغام 

 Mine-Resistant Ambush Protected: MRAP

vehicles األك��ر حج��امً املوج��ودة يف نط��اق الخدمة يف 

الوقت الراهن. وستمنح املركبة التكتيكية القتالية الخفيفة 

الوزن الصالحة لكاف��ة أنواع التضاريس التي أنتجتها رشكة 

Oshkosh الجن��ود خفة الحرك��ة املحمية التي يحتاجونها 

والتي س��يحصلون عليها م��ن رشكة تتمتع بخ��رة طويلة 

يف إنت��اج املركبات، ويدرك��ون أن بإمكانهم االعتامد عليها 

والثقة فيها«.

تصميم املركبة
ويس��تند تصميم املركبة التكتيكية القتالية الخفيفة الوزن  

إىل عرش س��نوات كاملة من البح��ث والتطوير، عالوة عىل 

الدروس املس��تفادة من الخرات التشغيلية التي اكتسبتها 

الرشك��ة عىل مدار عقود طويلة. وتجمع التكتيكية القتالية 

الخفيف��ة ال��وزن الصالحة لكافة أن��واع التضاريس عنارص 

التصميم الرئيس��ية للمركبات القتالية القوية القادرة عىل 

الخدمة الش��اقة واملركبات التكتيكي��ة القادرة عىل الحركة 

فوق الطرقات الوعرة غر املمهدة، ومن ثم فهي قادرة عىل 

العمل يف مستويات مختلفة من الخطورة وفوق تضاريس 

مختلفة. ومن بني هذه املميزات:

 OshkoshTAK-4i™ نظ��ام التعليق املس��تقل ال��ذيك

intelligent independent suspension system ال��ذي 

يعتر أحدث جيل عىل مس��توى العامل من أنظمة التعليق 

املتط��ورة عالي��ة الكف��اءة TAK-4i الذي مين��ح القوات 

قدرة غر مس��بوقة عىل املناورة ويؤمن لهم سهولة النقل 

والحركة.

 The Oshkosh التش��غيل  طاق��م  حامي��ة  نظ��ام 

Core1080™ crew protection system وهو عبارة عن 

نظام متكامل ومتعدد املحاور يقوم عىل اس��تخدام أجزاء 

ومواد متطورة إلنقاذ حياة الجنود. وقد أثبت نظام حامية 

طاقم التش��غيل Core1080 كفاءته التشغيلية مع العديد 

من املركبات املختلفة.

س��واء تحركت املركبة فوق التضاريس الوعرة أو الطرق 

غر املمهدة فإن محرك املركبة التكتيكية القتالية الخفيفة 

ال��وزن الصالحة لكافة أن��واع التضاري��س L-ATV، وهو 

املح��رك الذي يت��م التحكم فيه رقمياً، يظ��ل محافظاً عىل 

الطاقة املستدامة وعىل خفض استهالك الوقود دون أن يأيت 

ذلك عىل حس��اب الرسعة التي تحتاجها القوات يف املواقع 

الشديدة الخطورة.

وتعت��ر املركب��ة التكتيكي��ة القتالي��ة الخفيف��ة الوزن 

الصالح��ة لكافة أنواع التضاريس L-ATV املركبة الوحيدة 

التي تم تصميمها وبناؤها استناداً إىل 97 عاماً من التصميم 

واإلنت��اج والدم��ج والخرة الفني��ة التي تتمت��ع بها رشكة 

Oshkosh، وقد أبدت الرشكة مؤخراً اس��تعدادها للبدء يف 

إنت��اج املركبة التكتيكية القتالي��ة الخفيفة الوزن الصالحة 

لكافة أنواع التضاريس وفتح خط اإلنتاج املستخدم يف بناء 

 MRAP املركبات العس��كرية الثقيلة والخفيفة واملحمية

vehicles وتس��تخدم رشكة Oshkosh Defense عمليات 

متط��ورة وخطوط تجمي��ع مرنة ومعاير قياس��ية صارمة 

لضامن الجودة.

فقد أعلن��ت رشكة Oshkosh أنها نجح��ت يف االنتهاء 

من قطع 200 ألف ميل واس��تيفاء كاف��ة الرشوط الالزمة 

الجتي��از اختب��ارات املتان��ة والجاهزية وس��هولة الصيانة 

RAM testing التي تجريه��ا الحكومة األمريكية. ورصح 

 Oshkosh العقي��د )متقاع��د( براينت ب��أن برامج رشك��ة

إلنت��اج املركبات املدولبة التكتيكي��ة تفوقت عىل مثيالتها 

التي تنتجها الرشكات األخرى.

وم��ن املقرر أن تع��رض رشك��ة Oshkosh إنتاجها من 

املركب��ة التكتيكية القتالية الخفيف��ة الوزن الصالحة لكافة 

أنواع التضاريس L-ATV أثناء مشاركتها يف معرض آيدكس 

أبوظب��ي يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف عام 2015. 

وخ��الل أيام املعرض، الذي س��يجري خ��الل الفرتة من 22 

إىل 26 فراير 2015، س��تعرض الرشك��ة إمكانيات وقدرات 

املركب��ة التكتيكية القتالية الخفيف��ة الوزن الصالحة لكافة 

أنواع التضاريس L-ATV، كام سيش��ارك كبار املسؤولني يف 

الرشك��ة للحديث عن املركبة ومنتجات الرشكة من تقنيات 

وخدمات.

 Oshkosh Defense..ريادة ومتيز
تعتر رشكة Oshkosh Defense من أكر الرشكات العاملية 

الرائدة يف مجال إنتاج املركبات املدولبة التكتيكية وخدمات 

الصيانة الالزمة إلطالة العمر االفرتايض للمركبة. وعىل مدار 

أكرث من 90 عاماً عملت الرشكة عىل حشد كافة إمكانياتها 

العس��كرية واألمني��ة يف جمي��ع أنحاء الع��امل عن طريق 

ط��رح منتجات متكاملة من املركبات العس��كرية املحمية 

الثقيلة واملتوس��طة والخفيفة من أجل تقديم الدعم الالزم 

للمهام الت��ي ينفذها عمالؤها. باإلضاف��ة إىل ذلك، تطرح 

الرشكة تقني��ات متطورة ومكونات املركب��ات مثل أنظمة 

التعليق املس��تقلة TAK-4® وأنظمة TerraMax® الخاصة 

 Command باملركب��ات الرية اآللية )غر املأهولة( ونظام

Zone املتكام��ل للمراقبة وتش��خيص األعطال، ومنتجات 

ProPulse الخاصة بكهرباء الس��يارات الديزل والكهربائية 

م��ن أجل تزويد عمالئه��ا بالتف��وق التكنولوجي عند أداء 

 Oshkosh مهامهم. ويدعم كل مركب��ة من مركبات رشكة

فري��ق متكامل م��ن الخ��راء واملتخصص��ني يف الصناعات 

الدفاعي��ة، باإلضاف��ة إىل مجموعة متكامل��ة من خدمات 

الدع��م والتدريب بهدف رفع درجة اس��تعداد األس��طول 

 Oshkosh Defense ورفع مس��توى األداء. وتعتر رشك��ة

رشك��ة ذات مس��ؤولية مح��دودة، وهي إح��دى الرشكات 
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متتع املركبة 
 L-ATV التكتيكية

بحماية غري 
مسبوقة وخفة 

حركة فوق الطرق 
الوعرة وإمكانية 

االعتماد عليها
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تقارير

شركة Northrop Grumman تؤدي عرضًا ناجحًا إلزالة األلغام يف البحرين
أنظمة غري مأهولة تواجه خطر األلغام حلماية العنصر البشري

أج��رت رشك��ة Northrop Grumman عرض��اً ناجحاً 

حول كيفية قيام مركبة آلية )غر مأهولة( برفع األلغام، 

وذلك دعامً للقيادة املركزية للقوات البحرية األمريكية 

يف العاصم��ة البحريني��ة املنام��ة. وقد جرى اس��تخدام 

مركب��ة الس��طح اآللي��ة )غ��ر املأهولة( لرف��ع األلغام 

 Mine Hunting Unmanned Surface Vehicle:

MHU بالتعاون مع نظام االستش��عار الخاص بتحديد 

 AQS-24A Mine Detecting Sensor مواقع األلغام

 Northrop Grumman الذي أنتجته رشك��ة System

يف مياه الخليج العريب.

وقد جرى نرش مركبة الس��طح اآللية )غر املأهولة( 

لرف��ع األلغ��ام MHU ع��ىل جن��اح الرسع��ة مبعرف��ة 

»مكتب برنامج األنظم��ة البحرية اآللية )غر املأهولة( 

 Unmanned Maritime Systems Program Office

406 التاب��ع للبحري��ة األمريكي��ة وNAVSEA ومركز 

 Naval Undersea Warfare حرب الغواصات البحرية

ورشك��ة   Division Newportو  Center: NUWC

Northrop Grumman إلثب��ات ق��درة املركب��ة عىل 

اصطي��اد األلغام من عىل منت منصة س��طحية آلية )غر 

مأهولة( طولها 11 مرتاً.

وقد جرى التحكم عن بعد يف مركبة الس��طح اآللية 

)غ��ر املأهولة( لرفع األلغ��ام وتنفيذ املهمة املكلفة بها 

س��لفاً عن طريق االنتقال إىل إح��دى مناطق العمليات 

ونرش نظام االستش��عار الخاص بتحدي��د مواقع األلغام 

AQS-24A Mine Detecting Sensor System وبدء 

عملية البحث واستعادة نظام االستشعار. وقد تم إرسال 

البيان��ات الفورية الخاصة بالوع��ي امليداين ومعلومات 

جهاز الس��ونار عن طريق وصل��ة املعلومات التكتيكية 

إىل محطة القيادة والتحكم للتأكد من س��المة العملية 

وتحقيق أهداف املهمة.

ورصح النقي��ب ديفي��د هونابت��ش، مدي��ر برنامج 

 PMS 406 )األنظم��ة البحري��ة اآللية )غ��ر املأهول��ة

Unmanned Maritime Systems program التاب��ع 

للبحري��ة األمريكية بقوله »تفاءلنا كث��راً بالنجاح الذي 

أحرزته مركبة السطح اآللية )غر املأهولة( لرفع األلغام 

رقم 1 و2 يف األسطول الخامس. وقد سعدنا بقدرتنا عىل 

إج��راء تجربة ناجحة لعرض إمكانيات هذه املركبة أمام 

رشيك رئييس لنا يف منطقة الخليج العريب، ونحن نتطلع 

إىل تحقيق املزيد من النجاحات مع املركبات السطحية 

 Flight 2 Mine اآللي��ة )غر املأهول��ة( لرفع األلغ��ام

.Hunting Unmanned Surface Vehicles: USV

 Northrop ورصح ت��وم جون��ز، نائب رئيس رشك��ة

Grumman لألنظمة املغم��ورة يف املياه، بأن »العرض 

ال��ذي قدمت��ه البحري��ة واالس��تثامرات املتواصلة التي 

تضخه��ا الرشك��ة يف املركب��ات الس��طحية اآللي��ة )غر 

املأهول��ة( لرفع األلغام والتقنيات الخاصة بإزالة األلغام 

 Northrop Grumman يعكس��ان مدى التزام رشك��ة

مبس��اعدة س��الح البحري��ة ورشكائن��ا يف التحالف عىل 



مواجه��ة الخط��ر الذي متثل��ه األلغام البحري��ة وإبعاد 

العنر البرشي عن حقول األلغام«.

مركبة ذات رسعة عالية
يعتر نظام االستش��عار الخاص بتحدي��د مواقع األلغام 

 AQS-24A Mine Detecting Sensor System

 AQS-24 and the AQS-14 واألنظم��ة الت��ي قبل��ه

التي أنتجتها كلها رشكة Northrop Grumman، تعتر 

كله��ا أنظمة تش��غيلية بحثية مجوقلة إلزال��ة األلغام، 

واس��تخدمتها البحرية األمريكية ع��ىل مدار ال� 29 عاما 

املاضية. ويعتر نظام االستشعار الخاص بتحديد مواقع 

األلغام نظام��اً عايل الرسعة إلزالة األلغام يتم قطره عن 

طريق الطائرة املروحية MH-53E، وقد جرى تعديلها 

.EH-101 من الطائرة JMSDF بسهولة إىل النسخة

ويحت��وي نظام االستش��عار الخ��اص بتحديد مواقع 

 AQS-24A Mine Detecting Sensor األلغ��ام 

System عىل ماس��ح إلك��رتوين يعمل باللي��زر، ويقوم 

بعملي��ة التميي��ز البري ب��كل دقة لأللغ��ام املغمورة 

تح��ت املي��اه  واألجس��ام األخ��رى التي ته��م العميل. 

ويتيح نظام االستش��عار الخ��اص بتحديد مواقع األلغام 

إمكانية تشغيل جهاز الس��ونار والليزر بصورة متزامنة، 

األم��ر الذي يزيد مدى التغطي��ة امليدانية بدرجة كبرة 

ويقلل الوقت الالزم إلزالة اللغم ويؤدي إىل االس��تغناء 

عن أعامل الصيانة غر الرضورية. وتتميز ألواح التحكم 

املالح��ي املتقدم��ة بقدرتها عىل تحدي��د موقع الهدف 

بدقة فائقة.

 Northrop Grumman ويف عام 2013 قامت رشكة

بتس��ليم أول أربع��ة أنظم��ة مجوقلة لتحدي��د مواقع 

 Airborne Laser Mine Detection األلغام باللي��زر

Systems: ALMDS إىل نظ��ام JMSDF للعم��ل جنباً 

إىل جن��ب نظام االستش��عار الخ��اص بتحدي��د مواقع 

األلغ��ام. ويعتر نظام JMSDF نظام استش��عار للمدى 

ورصد األهداف وهو يعمل بالليزر، ويتميز بقدرته عىل 

رصد وتصنيف وتحديد موقع األجسام الشبيهة باأللغام 

والقريبة من سطح املاء.

وس��يتيح نرش هذا النوع من التقنيات إمكانية زيادة 

قدرات نظام االستش��عار الخاص بتحديد مواقع األلغام 

 AQS-24A Mine Detecting Sensor System

وتش��غيله ليالً أو نهاراً مع خفض التكاليف التشغيلية، 

األمر الذي يقلل الوق��ت الالزم لتنظيف وإخالء املوانئ 

واملراف��ئ والقن��وات وخطوط االتص��االت البحرية من 

األلغام ومصادر الخطورة األخرى التي ميكن أن تؤثر يف 

حرك��ة املالحة. كام أن نجاح مركبة الس��طح اآللية )غر 

 Mine Hunting Unmanned املأهولة( لرفع األلغام

Surface Vehicle: MHU الت��ي ميك��ن التحك��م فيها 

عن بعد من ش��أنه أن يبعد العنر املقاتل عن التعرض 

ملخاطر مناطق األلغام بشكل مبارش•

يحتوي نظام 
االستشعار اخلاص 

بتحديد مواقع األلغام 
على ماسح إلكرتوين 
يعمل بالليزر ويقوم 

بعملية التمييز البصري 
بكل دقة لأللغام 

املغمورة حتت املياه
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تؤكد الشواهد واملؤرشات أن صاحب 

السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيس الدولة القائد األعىل للقوات 

املسلحة -حفظه الله- يعد بكل 

املقاييس منوذج للقيادة االستثنائية، 

حيث تعكس مالمح املرشوع النهضوي 

لدولة االمارات العربية املتحدة يف 

ظل قيادة سموه العديد من السامت 

الفريدة مثل متكني املواطن اإلمارايت 

عىل املستويات كافة واالستثامر يف 

الرثوة البرشية املواطنة والعدالة يف 

توزيع عوائد التنمية عىل أبناء الوطن 

جميعاً يف مختلف اإلمارات واالستثامر 

األمثل ملوارد الدولة الطبيعية، 

وتوظيفها بكفاءة عالية لخدمة أهداف 

التنمية الشاملة، وتبنى سياسة تنويع 

مصادر الدخل واالنفتاح عىل تجارب 

التنمية العاملية، واالستفادة منها يف 

دعم االقتصاد الوطني.

إعداد: التحرير

مبوازاة ذلك فإن سامت هذا املرشوع النهضوي تنعكس 

عرب مؤرشات عدة، منها: االرتقاء بجودة الحياة ومستوى 

الخدمات املقدم��ة للمواطنني يف املجاالت كافة، وتبوؤ 

اإلم��ارات مكانة متقدمة يف مؤرشات التنمية الش��املة 

لع��ام 2014، وتقدم اإلمارات يف مؤرش التنمية البرشية 

لعام 2014، وامت��اك اإلمارات لبنية تحتية وأساس��ية 

عاملي��ة يف مختل��ف املج��االت، وتبوؤ اإلم��ارات مرتبة 

متقدمة يف مؤرشات الس��عادة والرض��ا العام، ومواكبة 

اقتص��اد املعرف��ة والدخ��ول يف مجال صناع��ة الفضاء 

الخارج��ي، وتحول اإلم��ارات إىل قوة عاملي��ة مؤثرة يف 

مجال العمل اإلنس��اين واإلمن��ايئ، واحتالها املركز األول 

عاملياً يف مجال الكف��اءة الحكومية لعام 2014، وارتقاء 

التعلي��م اإلمارايت ع��ى طريق العاملي��ة، ومجمل ذلك 

يص��ب يف خانة تعزي��ز مكانة دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة وقوتها عاملياً. ومبناسبة مرور عرش سنوات عى 

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

رئيس الدولة حفظه الله، الحكم، تسلط "درع الوطن" 

يف ه��ذا العدد الض��وء عى عقد فريد م��ن اإلنجازات 

والنجاحات التنموية.

ميثل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، منوذجاً للقيادة االس��تثنائية 

التي متتلك رؤية ش��املة ومتكامل��ة وطموحة للتنمية، 

اس��تطاع أن يضع دولة اإلمارات العربية املتحدة خال 

الس��نوات الع��رش املاضية يف مصاف ال��دول املتقدمة، 

وأصبحت معه تتبوأ مكانة مرموقة بني الدول املتقدمة 

يف الع��امل مبا حققته من نهض��ة تنموية مواكبة لأللفية 

الجديدة، وما متيزت به من حضور دبلومايس وس��يايس 

واقتص��ادي إيج��ايب وق��وي يف الس��احات اإلقليمي��ة 

والدولية، ما ع��زز مركزها الري��ادي املرموق يف العامل، 

وهذا ما تؤكده امل��ؤرشات الدولية التي تقيس مظاهر 

النمو والتطور يف املجتمعات املختلفة.

لقد تعهد صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهي��ان، رئيس الدولة، حفظه الل��ه، يف خطابه يف اليوم 

الوطن��ي الثالث والثاثني يف األول من ديس��مرب 2004، 

وه��و األول بعد توليه مقالي��د الحكم يف الباد، خلفاً 

للمغفور، له بإذن الله تعاىل، الش��يخ زايد بن س��لطان 

آل نهي��ان، بالعمل بتف��ان يف خدمة الوطن واملواطن 

لتحقي��ق املزي��د من الع��زة والرفاهية. وق��ال يف هذا 

الخطاب: "إننا نجدد العهد لقائد مسريتنا وباين نهضتنا 

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

الله بواس��ع رحمت��ه ومغفرته، مبواصل��ة العمل يف كل 

امليادي��ن م��ن أجل املحافظ��ة عى مكاس��بنا الوطنية 

وتحقيق املزيد من اإلنجازات عى طريق تقدم الوطن 

وس��عادة املواطن ونتطلع إليكم جميعاً، كام عهدناكم 

دوماً قوة فاعلة يف املشاركة يف مجاالت العمل الوطني، 

وب��ذل جهودكم والتضحية بالغ��ايل والنفيس لانطاق 

إىل مرحل��ة جديدة من البن��اء والعمل الوطني لتعزيز 

مس��ريتنا االتحادية وتحقيق املزيد من العزة واالزدهار 

للوطن واملستقبل املرشق ألجيالنا املتعاقبة".

ويف فرباير 2007، أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يف افتتاحه 

لدورة املجلس الوطن��ي االتحادي "املرشوع النهضوي" 

لدولة اإلمارات يف إطار اس��راتيجية التمكني الش��امل، 

وهو املرشوع الذي يجس��د آمال��ه وطموحاته إلخوانه 

وأبنائ��ه املواطن��ني ويعرب ع��ن نظرة ثاقب��ة يف تحويل 

الرؤي��ة التطويرية ملرحل��ة التمكني إىل اس��راتيجيات 
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ه��و الذي ميثّل القاعدة الت��ي تنطلق منها عملية صنع 

القرار عى املس��تويات املختلفة، ولهذا تجيء القرارات 

دامئاً مع��ربة عن املصالح الوطني��ة العليا، فضاً عن أن 

سياسة الباب املفتوح تضمن التعرف بشكل دقيق عى 

احتياجات املواطنني ومتطلباتهم يف املجاالت املختلفة، 

وبالتايل التعامل معها بش��كل فاعل من خال الخطط 

والسياسات املناسبة.

وهذا التفاعل بني القيادة والش��عب ليس أمراً طارئاً 

وال عابراً عى السياس��ة اإلماراتي��ة، فهناك من موروث 

الخربات والقرارات والتوجيهات التي تربهن عى رسوخ 

ه��ذه القناعة يف ضمري السياس��ة اإلماراتية، منذ بداية 

دولة االتح��اد، حيث وضع املغفور له، بإذن الله تعاىل، 

الش��يخ زايد بن سلطان آل نهيان، أساساً راسخاً للعاقة 

بني الحاكم وش��عبه، ومب��رور الس��نوات تحولت هذه 

العاقة إىل قاعدة راس��خة يف الحكم. وهذا ما عرب عنه 

بوضوح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

عمل وقيم سلوكية ميارس��ها املواطن يف حياته اليومية. 

وأك��د يف هذا الص��دد، أن "آمالنا لدولتنا ال س��قف لها 

وطموحاتن��ا ملواطنين��ا ال تحده��ا ح��دود وأن قمة ما 

نسعى إليه من "املرشوع النهضوي" الذي نأمله لدولتنا 

ه��و تحويل الرؤي��ة التطويرية مبا تتضمن��ه من معاٍن 

ومبادئ ومفاهيم إىل اسراتيجيات عمل وقيم سلوكية، 

ميارس��ها املواطن يف حياته اليومية، وينترص لها ويدافع 

عنها ويصون مكتس��باتها، وهذه غاي��ة التمكني وقمة 

املسؤولية والوالء".

وع��ى الرغم م��ام حققت��ه اإلمارات م��ن إنجازات 

طوال الس��نوات العرش املاضية يف ظ��ل قيادة صاحب 

الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، 

فإنها تس��عى دامئاً إىل التفوق والريادة عى املستويات 

كافة، وهذا ما عرب عنه سموه بوضوح يف كلمته مبناسبة 

االحتفال بالذكرى األربعني للعيد الوطني، يف الثاين من 

ديسمرب 2011 بقوله "إننا نقف أمام مرحلة جديدة من 

العمل واالجتهاد لرفعة هذا الوطن الغايل، وإّن األربعني 

عام��اً التي مضت كانت البداي��ة لدولتنا، وإن األهّم ما 

هو آٍت من أجل املس��رية املباركة لدولتنا، التي تش��كل 

تحدياً حقيقياً للحف��اظ عى املنجزات، وتعزيز تقّدمها 

وتطوره��ا وازدهارها، وذلك بس��واعد رجالنا ونس��ائنا 

وأبنائنا املخلصني األوفياء".

منوذج للقيادة االستثنائية 
يقدم صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس الدولة، حفظه الله، منوذجاً فريداً للقيادة امللهمة 

التي تتفاعل بش��كل بناء مع ش��عبها، م��ن خال تبني 

سموه لسياسة الباب املفتوح، التي تجعل من التواصل 

املبارش بني القاعدة والقمة س��مة أساس��ية من سامت 

اإلدارة والحكم يف دولة اإلمارات عى املستويات كافة، 

وهذا األمر ينطوي عى قدر كبري من األهمية؛ ألن هذا 

سياسة الباب املفتوح  
التي يتبناها خليفة 

تضمن التعرف 
بشكل دقيق على 

احتياجات املواطنني 
ومتطلباتهم يف 

اجملاالت اخملتلفة
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رئي��س الدولة، حفظه الله، يف أكرث من مناس��بة، بقوله 

"لقد مضت مس��رية االتح��اد يف ظل االلتح��ام الصلب 

بني القيادة والش��عب تس��توحي نهج اآلب��اء واألجداد 

يف إرصار موص��ول ناب��ع من آم��ال يف مواجهة الحارض 

والتحضري للمستقبل، والحفاظ عى املايض التليد حتى 

غدت هذه الدولة من��ارة للعدل ووطناً مزدهرا ترفرف 

عليه رايات العزة". ويضيف يف موضع آخر "أن ش��عب 

اإلمارات العربية املتحدة اس��تطاع بتاحمه مع قيادته 

أن يجس��د أمانيه وينس��ج بصرب واقتدار كيان��اً اتحادياً 

صلباً تتزايد دعامئه رسوخاً وقوة يوماً بعد يوم". ويؤمن 

صاحب الس��مو رئيس الدولة بأن التفاعل مع الشعب 

يجب أن يكون س��مة عامة ألداء مختلف املسؤولني يف 

الدول��ة، وهذا م��ا عرب عنه بوضوح يف كلمة س��موه يف 

اليوم الوطني األربعني يف الثاين من ديسمرب عام 2011، 

حين��ام وجه القي��ادات إىل أن تصغي ألص��وات الناس 

وتأخذها يف االعتبار والحكومات إىل أن تهتم مبا يحقق 

التواصل الفعال مع املواطن. 

وال ش��ك يف أن هذا التفاعل البن��اء كان له مردوده 

اإليجايب عى مس��رية التنمية والتطور عى املس��تويات 

كافة، فقد اس��تطاعت قيادة اإلمارات أن تدفع ش��عبها 

إىل املش��اركة يف صنع الحارض وبناء املستقبل، وصاغت 

أهدافاً وخطط عمل، أضحت شعاراً يومياً لدى املواطن، 

تدفعه إىل العمل واملثابرة، ويسرش��د بها املسؤولون يف 

مختلف مؤسس��ات الدولة، ويحولونه��ا إىل دليل عمل 

يقودهم نحو التقدم املأمول. 

وميتلك صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل 

نهي��ان، رئيس الدولة، حفظه الله، تجربة تاريخية ثرية 

يف القيادة واإلدارة اكتس��بها من معايشته ومازمته عن 

قرب لوالده مؤسس الدولة، املغفور له بإذن الله تعاىل، 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، خال مختلف مراحل 

العمل الوطن��ي، فترّشب مبا يتمتع به القائد من حنكة 

وحكمة يف مبارشة مسؤوليات الحكم، وقد عرب عن ذلك 

صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

الدولة، بقوله "كان والدي املعلم الذي أتتلمذ عى يديه 

كل يوم، وأترسم خطاه، وأسري عى دربه، وأستلهم منه 

الرشد والقيم األصيلة والتذرع بالصرب والحلم والتأين يف 

كل األمور". 

وال ش��ك يف أن نشأة صاحب الس��مو رئيس الدولة 

عى قيم القيادة الحكيمة وش��يمها والخصال اإلنسانية 

الحمي��دة جعلت منه قائ��داً مدركاً ملس��ؤولياته تجاه 

وطن��ه ومواطنيه، وقادراً ع��ى التفاعل معهم وتحقيق 

آمالهم وتطلعاتهم وتحويلها إىل واقع ملموس يف جميع 

مناحي النهضة التنموية. 

مرشوع خليف��ة النهضوي.. قراءة يف الرؤية 
واملضمون واملرتكزات

 يجس��د املرشوع الذي أطلقه صاحب الس��مو الش��يخ 

خليف��ة بن زاي��د آل نهي��ان، رئي��س الدول��ة، حفظه 

الله، يف افتت��اح دور االنعق��اد األول للمجلس الوطني 

االتح��ادي يف 12 فرباير 2007، مع��امل رؤيته التنموية، 

واألسس التي ترتكز عليها، وقد عرب عن ذلك بقوله "إن 

مرشوع التطوير الطموح الذي نس��ترشفه لدولتنا اليوم 

هو مرشوع نهضوي واس��ع األفق ال يخت��زل الحياة يف 

اقتصادها عى أهميته، وإمنا يتجاوز ذلك لألخذ باألبعاد 

الثقافية واملجتمعية واملعنوية والنفس��ية". ويف كلمته 

يف اليوم الوطني التاس��ع والثاثني يف األول من ديسمرب 

2010، ح��دد س��موه، حزم��ة من األه��داف واملقاصد 

التي تعمل الدولة ع��ى إنجازها يف إطار هذا املرشوع 

النهض��وي، قائ��اً: "إننا ماضون عى أس��اس من أفضل 

املامرس��ات يف بناء الدولة وأطرها املؤسسية والقانونية 

مؤسسني القتصاد حر قوي متنوع وبنية تحتية متطورة 

وتنمية اجتامعية مستدامة، وتتحرك مؤسساتنا الثقافية 

واالجتامعي��ة يف ثق��ة تعزي��زاً للهوية الوطني��ة وبناء 

لإلنس��ان عى أرض الوطن العزيز، فاإلنسان هو الرثوة 

الحقيقية لألمم وهو أساس نهضة الدول".

من هذا، يتبني بجاء أن املرشوع النهضوي لصاحب 

الس��مو رئيس الدولة، حفظه الله، يتبنى رؤية تنموية 

ش��املة، تقوم عى منظومة متكامل��ة األبعاد ومتعددة 

املراحل، فه��ي تنمي��ة اقتصادية واجتامعي��ة وثقافية 

وسياسية وغريها، ألنها تركّز يف األساس عى رفع مستوى 

الحياة بعنارصها كلها، كام أنها تنمية متوازنة، تستهدف 

أبناء الوطن جميعاً، ه��ذا فضاً عن أنها تنمية ال تنظر 

إىل الحارض فقط، وإمنا تهتم دامئاً بالنظر إىل املس��تقبل 

وتعمل عى استرشافه واالستعداد له بالطرق واألساليب 

املمكنة كلها، من أجل ضامن استمراريتها ودميومتها.

مبعنى آخر، فإن املرشوع النهضوي لصاحب الس��مو 

57 |  نوفمرب 2014 |  العدد 514  |



رئيس الدولة لبناء اإلنس��ان وتق��دم الوطن يرتكز عى 

مجموعة من الركائز، أبرزها:

 1-متك��ني املواطن اإلمارايت عىل املس��تويات كافة: 

فا ش��ك أن املبدأ األس��ايس الذي تتمركز حوله فلسفة 

الحك��م والتنمية يف اإلمارات ه��و املواطن، هو الهدف 

األس��مى ملختلف السياسات التي تنتهجها القيادة، وقد 

عرب عن ذلك بوضوح صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، حفظه الل��ه، يف كلمته 

مبناس��بة الذكرى الرابعة والثاثني التحاد دولة اإلمارات 

العربية املتح��دة يف الثاين من ديس��مرب 2005، بقوله: 

"اإلنس��ان ه��و أغى ما متتلك��ه هذه الدول��ة وأكرث ما 

تهتم ب��ه، ولن تألو الدولة جه��داً يف تلبية االحتياجات 

والتطلعات املتنامية، وتوفري كل ما من ش��أنه تحس��ني 

مستوى املعيش��ة وتأمني الرفاه االقتصادي واالجتامعي 

للمواطنني واملقيمني".

 ومنذ أن أعلن صاحب الس��مو، الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يف عام 2005 

انتق��ال دولة اإلم��ارات العربيّة املتح��دة من "مرحلة 

التأس��يس" إىل "مرحلة التمكني" التي تقوم يف األس��اس 

ع��ى تعزيز مش��اركة املواطنني يف العم��ل الوطنّي، مل 

تتوق��ف الق��رارات واالس��راتيجيات الت��ي تهدف إىل 

متك��ني املواط��ن يف املج��االت السياس��ية واالقتصادية 

واالجتامعية، القتناع س��موه الراسخ أن الوطن من دون 

مواط��ن ال قيمة له وال نفع منه مهام ضمت أرضه من 

ث��روات وموارد، ولهذا أكد س��موه يف كلمت��ه يف اليوم 

الوطني الرابع والثاث��ني، بقوله "إن الدولة قد حرصت 

منذ قيامها يف الثاين من ديس��مرب 1971 عى تسخري كل 

اإلمكانات املتاحة لتنمية اإلنس��ان، باعتبار ذلك رضورة 

وطني��ة، فوف��رت كل اإلمكانات لبن��اء املواطن القادر 

واملؤهل والصالح، وركزت عى النهوض باملرأة ومتكينها 

لتضطل��ع بدورها الطبيعي كمش��ارك فاع��ل يف عملية 

التنمية الشاملة".

2- االستثامر يف الرثوة البرشية املواطنة، من منطلق 

أن بناء اإلنس��ان اإلمارايت، والعمل عى االرتقاء بقدراته 

وإمكانيات��ه إمنا ه��و الهدف الذي ترتك��ز عليه خطط 

التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتامعية، وهذا م��ا عرب عنه 

صاحب السمو الشيخ خليفة، يف كلمته مبناسبة الذكرى 

السابعة والثاثني التحاد دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ع��ام 2008 بقول��ه: "إن املعي��ار األول يف تنمية القدرة 

الوطنية، هو االهتامم بالنوعية عى مس��توى الوس��ائل 

واملخرج��ات، وهذا يتطلب زيادة القدرات التنافس��ية 

لألفراد، مبا يتناس��ب واحتياجاتنا وخططن��ا التنموية". 

وهذا يش��ري بوضوح إىل أن س��موه يؤمن بأن االستثامر 

يف اإلنسان هو األهم يف سياق التنمية الوطنية، ذلك أن 

العائد املرجو من هذا االستثامر ينعكس بصورة مبارشة 

عى مستقبل الدولة وعى قطاعاتها املختلفة، وبقدر ما 

يكون هناك اهتامم بالعنرص البرشي يف تكوينه وتأهيله 

وتوجيه��ه نحو الغاي��ات العلي��ا، يكون الغ��د مرشقاً، 

القوة الازمة ليصبح أكرث إس��هاماً ومشاركة يف مختلف 

مجريات الحي��اة االجتامعي��ة والسياس��ية واإلنتاجية 

واملعرفي��ة"، ولذل��ك فإنها توّج��ه كل االهتامم واملوارد 

والخط��ط واالس��راتيجيات نحو تحقيق ه��ذا الهدف، 

م��ن خال االهت��امم الكبري بالتعلي��م يف مراحله كافة، 

والحرص عى تحديثه وتفعيله، ورصد كل املوارد املاليّة 

التي يحتاج إليها، وتطوير الخدمات الصحيّة وخدمات 

اإلسكان والثقافة واإلعام، إضافة إىل الحرص عى إيجاد 

بنية تحتيّة عرصيّة ومتطّورة، وهذا ما انعكس بوضوح 

يف امليزانية االتحادي��ة للعام 2014، والتي تم تخصيص 

ما نسبته %51 منها لقطاع التنمية االجتامعية واملنافع 

االجتامعية، وهو القط��اع الذي يضم خدمات التعليم، 

بش��قيها الع��ام والعايل، وخدم��ات الرعاي��ة الصحية، 

وخدمات التوظيف وس��وق العمل، وخدمات اإلسكان، 

والخدمات املرتبطة بالثقافة والشباب وتنمية املجتمع 

والش��ؤون االجتامعية، وغريها م��ن املنافع االجتامعية 

واملس��تقبل بهذا املعنى ميك��ن قراءته من خال نوعية 

الرصي��د البرشي املختزن يف الحارض. ويدرك س��موه أن 

م��ا تحقق من إنجازات يف مج��ال التنمية املختلفة إمنا 

هو نتيجة للعنرص البرشي، ويف هذا يقول س��موه: "إن 

ما تحقق م��ن إنجازات إن عى صعي��د البنية التحتية 

أو ع��ى صعيد تنويع املصادر اإلنتاجية هو مثرة لجهود 

اإلنس��ان الذي قال عنه الوالد الشيخ زايد، رحمه الله، 

إنه الرثوة الحقيقي��ة التي منلكها والذخرية التي تضمن 

مستقبلنا". 

إن االس��تثامر يف الب��رش ه��و رضورة أيض��اً لتعظيم 

مكانة الدولة، واالرتقاء بوضعها التنافيس عى الس��احة 

الدولي��ة. ولذا، تض��ع اإلم�ارات نص��ب أعينه�ا تنمي�ة 

املورد البش���ري، باعتب�اره الرثوة الحقيقية التي ترتك�ز 

عليه���ا كل ج�وانب التنمية، فه��ذا الهدف هو جوهر 

فلس��فة مرحلة التمكني التي تس��عى إىل "تهيئة البيئة 

املبدع��ة الازم��ة لتمكني الف��رد املواطن م��ن عنارص 

58

ملف العدد

|  العدد 514  |  نوفمرب 2014  |



ذات الصلة ببناء اإلنس��ان اإلم��ارايت، واالرتقاء بقدراته 

يك يك��ون أكرث قدرة عى املش��اركة بفاعلية يف مس��رية 

التنمية.

3- العدال��ة يف توزي��ع عوائ��د التنمية ع��ىل أبناء 

الوط��ن جميعاً يف مختلف اإلم��ارات من خال العمل 

ع��ى امت��داد خط��ط وبرام��ج التنمي��ة إىل مختل��ف 

إم��ارات الدول��ة ومناطقها، حتى ينع��م الجميع بثامر 

ه��ذه التنمية التي اس��تطاعت الدول��ة تحقيقها خال 

الس��نوات القليلة املاضية. وهذا ما أش��ار إليه بوضوح 

صاحب السمو الشيخ خليفة، يف الذكرى األربعني للعيد 

الوطني يف الثاين من ديسمرب 2011، بقوله: "ال فرق بني 

مواطن ومواطن يف دولتنا، والجميع سواسية يف الحقوق 

والواجب��ات، والغاية الرئيس��ية للنش��اط الحكومي يف 

أوجهه كافة هي تحسني نوعية الحياة، وضامن استدامة 

التقارب املعي��ي بني مواطني الدول��ة، ومتتع الجميع 

بفرص متكافئة، ومزاي��ا منصفة، وهذا ما نحن ماضون 

في��ه عرب العديد من املبادرات التي تغطي مبش��اريعها 

التطويري��ة واإلس��كانية والخدمي��ة إم��ارات الدول��ة 

ومناطقها كافة". وأعاد صاحب السمو تأكيد هذا النهج 

يف كلمته مبناس��بة العيد الوطن��ي الحادي واألربعني يف 

الثاين من ديس��مرب 2012 بقوله: "تكريساً ملبدأ التنمية 

املتوازنة بني مناطق الدولة وإمياناً بأنه روح االس��تقرار 

وأس��اس البيئة املثالية املنشودة لتنشئة األجيال يف أرس 

تنع��م بالعيش الكريم، أطلقنا حزم��ة مبادرات هادفة 

غايته��ا تركيز الجه��د الحكومي وتوجيه امل��وارد املالية 

لارتقاء بالبنى التحتية والخدمات األساس��ية يف جميع 

إم��ارات الدولة ومناطقه��ا، مع إعط��اء أولوية قصوى 

للمرشوع��ات التطويرية ذات العاق��ة املبارشة بحياة 

الناس يف رفاهيتهم ومصادر رزقهم".

4-االس��تثامر األمث��ل مل��وارد الدول��ة الطبيعي��ة، 

وتوظيفها بكفاءة عالية لخدمة أهداف التنمية الشاملة، 

حي��ث يتبنى صاحب الس��مو الش��يخ خليفة فلس��فة 

عميقة تستهدف حسن اس��تخدام هذه الرثوة ورشادة 

إدارتها، واالستثامر فيها بش��كل فاعل، ليك تظل عنرص 

دخل مستدام لألجيال املقبلة. وقد عرب عن رؤيته ذلك 

بقوله: "إن اسراتيجية البرول لدولة اإلمارات تقوم عى 

استثامر الرثوة البرولية بصورة مدروسة تضع يف االعتبار 

الوفاء مبتطلبات التنمي��ة االقتصادية واالجتامعية التي 

تس��تهدف بناء رصح للرخاء ف��وق أرضنا تحقيقاً لحياة 

أفضل لإلنس��ان يف دولة اإلمارات، كام تضع يف االعتبار 

بالقدر نفسه تحقيق مشاركة األجيال القادمة يف بادنا 

يف الرثوة البرولية".

5- تبني سياس��ة تنويع مصادر الدخ��ل، باعتبارها 

خياراً اس��راتيجياً مس��تقبلياً يف منوذج التنمية اإلمارايت، 

م��ن منطلق أن وج��ود النفط مل يكن يوم��اً مدعاة إىل 

االكتفاء به أو الركون إليه وحده، وأيضاً من أجل تفادي 

االعت��امد عى النفط كمصدر وحي��د للدخل، وحتى ال 

يكون االقتص��اد الوطني عرضة ملخاط��ر االعتامد عى 

سلعة واحدة، تخضع لتقلّبات األسعار وظروف العرض 

والطلب يف األس��واق العاملية. وقد حدد سموه أهداف 

سياس��ة التنوع االقتص��ادي، يف كلمته مبناس��بة العيد 

الوطني الحادي واألربعني يف الثاين من ديس��مرب 2012 

بقول��ه: "وتعزيزاً للقدرة الوطني��ة الذاتية وحفاظاً عى 

حق��وق األجي��ال القادمة، تبن��ت الدولة اس��راتيجية 

التنوي��ع االقتص��ادي والتوظي��ف الجيد مل��وارد النفط 

يف تنمية القطاع��ات االقتصادية الواع��دة والصناعات 

ذات القيمة املضافة العالية، وتش��جيع القطاع الخاص 

لإلس��هام الجاد يف عملية التنمي��ة، وتوفري املناخ املائم 

لجذب االس��تثامرات وإنش��اء املناطق الحرة، وتكوين 

الرشاكات االس��راتيجية مع الرشكات العاملية، وتحديث 

القوانني والترشيعات، وتوس��يع مساهمة القطاع املايل 

وقطاع الخدمات اللوجستية يف الناتج املحيل اإلجاميل، 

والتي وجدت ترحيباً من األوساط املالية العاملية". 

6- االنفتاح عىل تجارب التنمية العاملية، واالستفادة 

منه��ا يف دعم االقتصاد الوطن��ي، وذلك من منطلق أن 

الع��امل أصبح يف ظل العوملة متش��ابكاً ومتداخاً يف كل 

املج��االت، والس��يام يف املجال االقتص��ادي. ومل يعد يف 

مقدور أي دولة أن تعيش مبفردها مهام بلغت قدراتها 

إن االستثمار يف البشر 
ضرورة لتعظيم 

مكانة الدولة واالرتقاء 
بوضعها التنافسي 

على الساحة الدولية
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وإمكاناته��ا، وبالتايل مل يعد االندم��اج يف العوملة خياراً، 

وإمنا هو حتمية الزمة للبقاء ضمن دائرة التقدم العاملي 

الذي يش��هد قفزات كبرية ومتس��ارعة يف كل املجاالت. 

وله��ذا يؤمن صاحب الس��مو الش��يخ خليف��ة برضورة 

مواجه��ة املتغريات االقتصادية العاملي��ة بثقة والتفاعل 

معه��ا بوع��ي، واالس��تفادة م��ن الخ��ربات االقتصادية 

املختلف��ة، ولهذا ف��إن اإلمارات تعترب م��ن الدول التي 

أدركت مبك��راً أهمية االنفتاح عى التجارب االقتصادية 

العاملية، ومل تقف كثرياً عند الجدل حول فوائد ومخاطر 

العوملة، وإمنا نظرت إليها عى أنها حقيقة عاملية واقعة 

ال ب��ّد م��ن التفاعل معه��ا واألخذ مبا توف��ره من فرص 

ومكاسب، وصاغت توّجهاتها وخططها االقتصادية عى 

هذا األس��اس، وهذا يف رأي البعض كان مصدراً رئيس��ياً 

لتحقيق التنافس��ية املتط��ورة التي ش��هدتها الدولة يف 

الس��نوات األخ��رية، والتي مل تكن لتتحق��ق دون وجود 

قيادة قوية تص��ون التحول نحو ثقافة اقتصادية محلية 

تؤمن بالتنافسية التي يجري تحقيقها من دون املساومة 

عى قيم املجتمع ومعتقداته. 

مالمح النهضة اإلماراتية يف ظل قيادة خليفة
 لع��ل املتاب��ع لحجم اإلنج��ازات الت��ي تحققت خال 

السنوات العرش املاضية، يدرك بوضوح كيف أن املرشوع 

النهضوي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان، رئي��س الدولة، حفظه الل��ه، قد وضع 

اإلمارات يف مرتبة متميزة عى خريطة الدول املتقدمة، 

وجع��ل منها تجربة تنموية فريدة تعرب عن خصوصيتها 

املجتمعية والثقافية والحضارية، تتمركز حول اإلنس��ان 

اإلمارايت باعتباره ركيزة التنمي��ة والهدف منها، وتتطلع 

بكل ثقة وتفاؤل إىل املس��تقبل، وهذا ما أكدته العديد 

من التقارير والتقييامت الدولية الصادرة عن املؤسسات 

الدولية املتخصصة واملؤرشات واإلحصاءات التي تقيس، 

بش��كل دوري ودقيق، مس��تويات التقدم والرقي التي 

حققته��ا دولة اإلم��ارات خ��ال الس��نوات املاضية يف 

مج��االت التنمي��ة املختلفة، مقارنة بغريه��ا من الدول 

سواء يف محيطها العريب أو اإلقليمي أو الدويل، فضاً عن 

التقدي��ر الدويل املتزايد للقي��ادة يف اإلمارات، باعتبارها 

منوذج��اً للحكم الرش��يد الذي يق��ف وراء نجاح منوذج 

التنمي��ة اإلمارايت، وذلك اس��تناداً إىل ما تتبناه من رؤى 

تنموية يف الداخل، وسياسة خارجية حكيمة وهادئة يف 

الخارج تخدم االقتص��اد الوطني. وفيام ييل عرض ألهم 

اإلنجازات التي حققتها اإلمارات خال السنوات القليلة 

املاضية عى املستويات كافة:

1- االرتق��اء بج��ودة الحي��اة ومس��توى الخدمات 

املقدمة للمواطن��ني يف املجاالت كاف��ة: يعترب التمكني 

الهدف الرئييس للم��رشوع النهضوي لدول��ة اإلمارات، 

ه��ذا امل��رشوع ال��ذي يس��تثمر يف رأس امل��ال البرشي 

ليمك��ن أف��راد املجتمع اإلم��ارايت من اإلس��هام الفاعل 

واملش��اركة اإليجابية يف صنع املس��تقبل. ولهذا يحرص 

صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، عى 

متكني مختلف فئات املجتمع، واالس��تفادة من طاقاتها 

املختلف��ة، لتك��ون رواف��د داعم��ة ملس��رية التنمية يف 

الدولة، وذلك من منطلق اإلميان بأن أي تنمية حقيقية 

ومس��تمرة يجب أن تستثمر كل قوى املجتمع، البرشية 

واالقتصادية والثقافية وغريها، ألن تجاهل أي من هذه 

القوى يجعل منها طاقة مهدرة.

ولتحقي��ق هذا اله��دف، فقد أعلن صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه 

الل��ه، العديد م��ن املبادرات النوعية الت��ي تحقق هذا 

الهدف، ففي كلمته يف اليوم الوطني الثاين واألربعني يف 

األول من ديسمرب 2013، حزمة من املبادرات والقرارات 

التي تجسد رؤاه االسراتيجية يف "ترسيخ ثقافة املواطنة 

وتعميق حب الوطن وتأكيد ال��والء له وتعزيز التاحم 

والتواص��ل القائم بني الش��عب وقيادته"، وتعرب يف ذات 

الوقت عن حرصه عى صنع املس��تقبل األفضل للوطن 

واملواط��ن. وأعلن رئيس الدولة، إمياناً منه بأن الس��كن 

هو أس��اس االس��تقرار النفيس واالجتامعي واالقتصادي 

ل��ألرس املواطنة، إطاق مرشوع إس��كاين متكامل جديد 

يس��تهدف بناء عرشة آالف وحدة س��كنية عى امتداد 

إم��ارات الدولة ومناطقها "عى أن تت��وىل لجنة متابعة 

املبادرات التي وجهنا بتش��كيلها التنس��يق الفوري مع 

الجهات االتحادي��ة واملحلية املعنية مب��ا يعجل بتنفيذ 

املرشوع ويحقق غاياته بتهيئة الظروف املامئة لنش��أة 

أف��راد املجتمع يف بيئات أرسية س��ليمة تنش��د التاحم 

والراحم فيام بينها واالستقرار االجتامعي.

وأعل��ن س��موه أنه قرر به��ذه املناس��بة اعتامد 20 

ملي��ار درهم مبلغاً إضافياً لل��رصف عى املبادرات التي 

كان س��موه قد أطلقها. وقرر س��موه رفع قيمة الدعم 

الس��كني الذي يحصل عليه املواطن من "برنامج الشيخ 

زايد لإلسكان" من 500 ألف إىل 800 ألف درهم، مشيداً 

س��موه بق��رار الحكوم��ة تخصيص أكرث م��ن %50 من 

ميزانيتها للعام 2014 لقطاع املنافع االجتامعية لتطوير 

واالرتقاء بالتعليم والصحة والعمل والشؤون االجتامعية 

واإلسامية والثقافية والشباب وتنمية املجتمع وبرنامج 

الش��يخ زايد لإلسكان. وأوضح سموه أن املستقبل الذي 

تتطل��ع إليه دول��ة اإلم��ارات يتطلب بيئ��ة اجتامعية 

ثقافي��ة غنية مؤثرة مؤكداً دور الثقافة الوطنية وإدماج 

مكوناته��ا يف مناهج الربية وسياس��ات اإلعام وبرامج 

 املشروع النهضوي 
الذي أطلقه خليفة 

بن زايد وضع اإلمارات 
يف مرتبة متميزة 

على خريطة الدول 
املتقدمة وجعل 

منها جتربة تنموية 
فريدة 
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التنش��ئة األرسية واالجتامعية مع ترسيخ الوالء للوطن 

وقيادته واحرام الدس��تور واالمتث��ال للقانون وااللتزام 

بقيم املجتمع.

وهذه املب��ادرات ال تنفص��ل عن مبادرات س��موه 

الس��ابقة التي تس��تهدف االرتقاء مبس��توى الخدمات 

املقدمة للمواطنني وتحس��ني نوعي��ة حياتهم، كمبادرة 

"أبرش" عام 2012 لتعزيز مش��اركة الكوادر الوطنية يف 

س��وق العمل. وأكد نائب رئي��س الدولة رئيس مجلس 

الوزراء حاكم ديب الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم، 

الذي ش��ارك يف االحتفال الذي أقي��م لدى إطاق هذه 

املبادرة، أن "املواطن عن��د رئيس الدولة هو أوالً وثانياً 

وثالثاً". كام أكد س��مو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 

نائ��ب رئيس مجلس الوزراء وزير ش��ؤون الرئاس��ة أن 

املبادرة ستوفر أكرث من 20 ألف فرصة عمل للمواطنني 

يف القطاع��ني الع��ام والخ��اص يف الس��نوات الخم��س 

القادم��ة. وحظ��ي برنام��ج "أبرش" لخل��ق فرص عمل 

للمواطن��ني الذي تتوىل وزارة ش��ؤون الرئاس��ة تنفيذه 

بتجارب كبرية من قبل املؤسس��ات املس��تهدفة، ومتكن 

مم��ن توقي��ع مذكرات تفاه��م مع نحو 40 مؤسس��ة 

تعهدت بتوفري أكرث من 20 ألف فرصة عمل للمواطنني 

يف الس��نوات الخمس املقبلة. ك��ام حرص رئيس الدولة 

ع��ى متكني أبنائ��ه املواطنني من الش��باب والش��ابات 

بإنش��اء صندوق خليف��ة لتمكني املواطن��ني وصندوق 

خليف��ة لتطوير املش��اريع لدعمهم يف رفع مس��تواهم 

االجتامعي واالقتصادي.

2- تب��وؤ مكان��ة متقدم��ة يف م��ؤرشات التنمي��ة 

الش��املة، وه��ذا ما أك��ده بوضوح "تقرير التنافس��ية 

العامل��ي" الص��ادر عن "املنت��دى االقتص��ادي العاملي" 

املواطن عند رئيس 
الدولة هو أوالً وثانيًا 

وثالثًا

)داف��وس، 2015-2014(، حي��ث أش��ار التقرير إىل أن 

دول��ة اإلمارات تقدمت 7 مراتب يف التنافس��ية الكلية 

القتصادها خال س��نة واحدة لتحرز املركز ال� 12 عاملياً 

بع��د أن كانت يف املركز ال�19 العام املايض، حيث حلت 

يف املرتب��ة األوىل عاملي��اً يف ج��ودة الط��رق ويف غياب 

الجرمي��ة املنظمة ويف قلة التضخ��م، وجاءت يف املرتبة 

الثانية عاملياً يف مش��ريات الحكومة م��ن التكنولوجيا 

املتقدمة ويف فعالية اإلنفاق الحكومي ويف جودة البنية 

التحتية يف قطاع الطريان وقل��ة العقبات التجارية، ويف 

املرتبة الثالثة عاملياً يف ثقة املواطنني بالحكومة والقيادة 

ويف قل��ة البريوقراطية الحكومية ويف جودة املوانئ ويف 

كفاءة اإلجراءات الجمركية واستقطاب التكنولوجيا عن 

طريق االس��تثامر األجنبي املبارش، فض��اً عن اجتذاب 

املواهب املتخصص��ة يف بناء اقتصاد املعرفة. إضافة إىل 

ذلك فقد أش��ار التقرير إىل تحسن أداء اإلمارات يف 78 

مؤرشاً فرعياً من أصل 114 مؤرشاً للتنافس��ية خال عام 

واحد فقط.

3- تق��دم اإلمارات يف م��ؤرش التنمية البرشية لعام 

2014 ال��ذي أطلق��ه برنام��ج األم��م املتح��دة اإلمنايئ 

يف طوكي��و يف أغس��طس 2014، فوفق��اً للتقري��ر فإن 

اإلمارات أح��رزت تقدماً ملحوظ��اً يف قطاعات الصحة 

والتعليم وإجاميل الدخل القومي، كام ارتفع متوس��ط 

عم��ر املواطن م��ن 76.7 إىل 76.8 س��نة باملقارنة مع 

تقرير العام املايض، فيام بلغ متوس��ط سنوات الدراسة 

للمواطن اآلن 13.3 س��نة باملقارنة مع 12 عاماً، وارتفع 

مؤرش التنمية البرشي��ة بوجه عام يف اإلمارات درجتني، 

حي��ث حلت يف املرتب��ة 40 بني 187 بل��داً، ما يجعلها 

تحاف��ظ عى وضعه��ا املتقدم ب��ني فئة البل��دان ذات 

التنمية البرشية العالية جداً.

كام حلت اإلم��ارات يف املرتبة األوىل عاملياً يف مؤرش 

احرام امل��رأة وفقاً للتقرير الصادر عن مجلس األجندة 

العاملية التاب��ع للمنتدى االقتص��ادي العاملي يف إبريل 

2014، ك��ام حل��ت يف املرتب��ة األوىل عاملي��اً يف مؤرش 

التامس��ك االجتامعي الصادر عن املعهد الدويل للتنمية 

اإلدارية يف إبريل 2014، وهذا كله إمنا يؤكد بوضوح أن 

اإلمارات قد اس��تطاعت أن تحقق أعى معايري التنمية 

البرشية وما يرتبط بها م��ن مظاهر للتقدم والرفاهية، 

ال عى املستويني العريب أو اإلقليمي فحسب، وإمنا عى 

املستوى العاملي كذلك.

4- امتالك اإلمارات لبنية تحتية وأساس��ية عاملية يف 

مختلف املجاالت، وذلك ترجمة لجهود صاحب السمو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتوجيهاته املستمرة 

لتطويرها، حيث أمر س��موه تخصيص 16 مليار درهم 

لتنفيذ بنية تحتية متكاملة يف جميع أنحاء الدولة. كام 

أمر صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل نهيان 

يف عام 2011 بزيادة االس��تثامرات يف املناطق الشاملية 
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من الدول��ة يف قطاع املاء والكهرباء لتصل إىل خمس��ة 

مليارات و700 مليون دره��م بعد متابعة نتائج الجولة 

امليدانية التي قام بها الفريق أول الشيخ محمد بن زايد 

آل نهيان ويل عه��د أبوظبي نائب القائد األعى للقوات 

املسلحة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة بهدف الوقوف 

عن كث��ب ع��ى احتياج��ات املواطنني م��ن الخدمات 

األساس��ية والتحقق من الت��زام املؤسس��ات الحكومية 

املعني��ة بالوفاء بهذه االحتياجات يف مختلف القطاعات 

مبا يف ذلك مشاريع البنية األساسية.

ه��ذا، وتُجم��ع املؤسس��ات الدولية مث��ل �"املنتدى 

االقتص��ادي   العاملي"   و"البنك ال��دويل "  و"صندوق النقد 

ال��دويل "  و"منظمة األمم املتحدة"   وغريها،   عى أن دولة 

اإلمارات العربية املتحدة اآلن هي   واحدة من أكرث دول 

العامل متيزاً   يف  مؤرشات جودة البنية التحتية،   التي   تحتل 

الدول��ة املرتبة الرابعة عاملياً   فيه��ا،   فيام   يؤرش إىل مدى 

كف��اءة بنيتها التحتي��ة وجاهزيتها الحتض��ان مختلف 

األنش��طة االقتصادية،   باعتب��ار أن توافر هذه البنية هو 

أحد أهم املحددات التي   يضعها املس��تثمرون األجانب 

نصب أعينهم ل��دى إقدامهم عى املفاضلة بني وجهات 

االستثامر املحتملة .

وعى الرغ��م من اإلنج��ازات الكبرية الت��ي   حققتها 

دولة اإلم��ارات العربية املتحدة يف   تطوير بناها التحتية 

ع��ى مدار الس��نوات املاضية،   فإنها متتل��ك فرصاً   كبرية 

لتحقي��ق املزيد يف   الس��نوات املقبلة،   فالفرص س��انحة 

أمامه��ا للتقدم إىل صدارة الرتي��ب العاملي   يف   مؤرشات 

ج��ودة البنية التحتية خال س��نوات معدودة،   ويف   ظل 

الخطط التنموي��ة الطموحة التي   تتبّناها دولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة،   والتي   تأيت   ضمنها خطط تطوير البنية 

التحتي��ة،   تزداد فرص تصدرها الرتي��ب العاملي   يف   هذا 

الش��أن،   فمن املتوقع وفقاً   ملؤسسة  " إي   يس   هاريس "  أن 

تستثمر الدولة نحو 329  مليار دوالر لتنفيذ مرشوعات 

البني��ة التحتية حتى عام 2030،   وه��و ما   مينحها املزيد 

من الجودة والكف��اءة ويدفعها إىل التقدم يف   التصنيف 

الدويل   وفقاً   لألهداف املنشودة.

5- تبوؤ اإلمارات ملرتبة متقدمة يف مؤرشات السعادة 

والرض��ا العام: حيث ج��اءت اإلم��ارات يف املركز األول 

عربياً والرابع عرش عاملياً وفقاً لتقرير الس��عادة العاملي 

2013 الصادر عن منظم��ة األمم املتحدة، وفيام يتعلق 

مبؤرش الرضا الع��ام، فقد أظهر االس��تطاع الذي أجرته 

مؤسس��ة "يت إن إس" الرشق األوسط وإفريقيا، يف يوليو 

2014 التي تعد من أكرب مؤسس��ات األبحاث املتخصصة 

يف دراسات السوق يف العامل، العديد من الحقائق املهمة 

التي تتعلق مبستوى ش��عور املواطنني يف دولة اإلمارات 

العربية املتحدة بالرضا، حيث أكد االستطاع أن معظم 

مواطن��ي اإلمارات ي��رون أنهم يتمتع��ون بنوعية حياة 

أفضل من غالبية مواطني ال��دول األوروبية، حيث قال 

97% ممن ش��اركوا يف االس��تطاع إنه��م "راضون جداً" 

أو "راض��ون نوع��اً ما"، بزي��ادة قدرها 6% ع��ن نتائج 

االس��تطاع الذي أجرته املؤسس��ة يف عام 2011، وهذا 

يؤكد أن مس��توى الرضا العام يف اإلمارات يتزايد بشكل 

كبري حتى وصل إىل نحو 100%، وبهذا فإن معدل الرضا 

لدى املواطنني اإلماراتيني قد أصبح عى املس��توى نفسه 

يف الدول اإلس��كندنافية التي يتم تصنيفها، يف مثل هذه 

االستطاعات، عى أنها "املعيار الذهبي" لرضا املواطنني 

عى املستوى العاملي.

وج��اءت اإلم��ارات يف املرك��ز األول إقليمي��اً واملركز 

ال���19 عاملياً يف مؤرش التق��دم االجتامعي العاملي، الذي 

يقيس مدى ما توف��ره البلدان من احتياجات اجتامعية 

ومناخية ملواطنيها، الذي أصدره منتدى س��كول العاملي 

وأعدت��ه كلية االقتص��اد يف جامعة هارف��ارد عام 2013 

وحل��ت اإلمارات يف املركز ال���19 عاملياً يف مؤرش التقدم 

االجتامع��ي مبعدل 50.9 نقطة. وجاءت يف املركز 11 يف 

املؤرش الفرعي لاحتياجات البرشية مبعدل 60.1 نقطة. 

واحتلت املركز 37 يف مؤرش أسس الرفاهية مبعدل 45.4 

نقطة. واملركز 30 يف م��ؤرش الفرص مبعدل 47.2 نقطة. 

في��ام حلت يف املرك��ز الثالث من حي��ث الناتج املحيل 

للفرد )47.89 ألف دوالر(. 

ويف مؤرش السامة الشخصية الذي يندرج تحت مؤرش 

االحتياجات البرشية األساسية الفرعي جاءت اإلمارات يف 

املركز التاسع مبعدل 63.92 نقطة. وحلت يف املركز ال�13 

يف مؤرش التغذي��ة والرعاية الصحية مبعدل 60.3 نقطة. 

وم��ؤرش اإلي��واء الفرعي يف املركز ال���13 مبعدل 58.42 

نقطة. ويف م��ؤرش توفري املياه واملن��اخ والصحة العامة 

حل��ت يف املركز ال� 17 مبع��دل 57.84 نقطة. ويف مؤرش 

أسس الرفاهية جاءت يف املركز 15 يف الصحة والرفاهية 

مبع��دل 59.9 نقطة. ويف مؤرش الحصول عى املعلومات 

واالتص��االت جاءت يف املركز ال���14 مبعدل 58.4 نقطة. 

ويف مؤرش الفرص والحرية الش��خصية الفرعي جاءت يف 

املركز ال�18 مبعدل 56.29 نقطة. ويف املساواة واإلدماج 

ج��اءت يف املرك��ز ال�21 مبع��دل 51.3 نقطة. ويف مؤرش 
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توفري فرص التعليم العايل جاءت يف املركز ال�28 مبعدل 

45.99 نقطة. ويف مؤرش الحقوق الش��خصية جاءت يف 

املركز ال�44 مبعدل 35.8 نقطة.

6- مواكبة اقتصاد املعرفة والدخول يف مجال صناعة 

الفضاء الخارجي: جاء القانون االتحادي الخاص بإنشاء 

"وكالة اإلمارات للفضاء"، الذي أصدره صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، يف يوليو 2014، اس��تكامالً لسلسلة قوانني اتحادية 

وإنج��ازات حضارية تصب جميعه��ا يف هدف ترسيع 

العمل وح��ث الخطى لتنفيذ اس��راتيجية الدولة نحو 

"رؤية اإلمارات 2021" م��ن جهة، واالقراب أكرث فأكرث 

من املجتمع املأمول الذي نسعى جميعاً للوصول إليه، 

وهو مجتمع املعرفة، من جهة ثانية. فا شك أن "وكالة 

اإلمارات للفضاء" ستس��هم يف ترسيع الجهود والخطى 

نحو تنمي��ة وتطوير اس��تخدامات العل��وم والتقنيات 

الفضائي��ة يف الدول��ة وخوض غامر البح��ث العلمي يف 

التقني��ات الفضائية وتعزي��ز مكانتها يف مجال البحوث 

العلمي��ة، كام وّجه صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن 

زاي��د آل نهي��ان رئيس الدولة، حفظه الل��ه، بهذا األمر 

لحظ��ة إعانه ال��رشوع بتنفيذ برنامج إمارايت إلرس��ال 

أول مس��بار خليجي وعريب وإس��امي يصل إىل كوكب 

املريخ يف عام 2021، فيام يتيح لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة الدخ��ول إىل مجتمع املعرف��ة وإنتاجها ضمن 

تس��ع دول متقدمة يف العامل فقط لها برامج استكشاف 

الكوك��ب األحمر. فضًا عن ذل��ك، فإن "وكالة اإلمارات 

هدفنا أن تكون 
اإلمارات ضمن الدول 

الكربى يف جمال علوم 
الفضاء قبل 2021

للفضاء" س��تكون رافداً اقتصادياً جديداً يس��هم بشكل 

حيوي يف تنوي��ع االقتصاد الوطني ويعزز من سياس��ة 

التوطني والتمكني وتأهي��ل الخربات الوطنية لعلم يعد 

م��ن أعقد العلوم وتكنولوجي��ا الفضاء املعارصة يف عامل 

الي��وم، وفق أفضل معايري الس��امة والضوابط املتعلقة 

بالقطاع الفضايئ واس��تخداماته املتعددة. وال ش��ك أن 

دخ��ول اإلمارات يف مج��ال الفضاء إمنا ه��و ترجمة ملا 

حققت��ه من تطور ونهضة يف املجاالت األخرى، من بنى 

تحتي��ة وتكنولوجية متطورة، ب��ل واألهم من كل ذلك، 

االس��تثامر األول واألخري الذي اعتم��دت عليه القيادة 

الرش��يدة كوس��يلة وغاية وهدف هو اإلنسان، باعتباره 

الفاعل واملحرك الرئي��يس لعجلة التنمية البرشية، وهو 

مع��ني االبتكار واملعرف��ة املادية واإلبداعي��ة، وترسيع 

حركة هذه العجلة ودميومة الحياة فيها، باتجاه تحقيق 

الرؤية االسراتيجية لإلمارات 2021.

لقد كان استكش��اف الفضاء عى الدوام، حكراً عى 

الدول الكربى التي متتلك التكنولوجيا املتقدمة القادرة 

ع��ى الوصول إليه، إال أن اإلم��ارات تؤمن بالقدرة عى 

التناف��س يف أي مجال م��ن مجاالت الرق��ي والتطور، 

مادام��ت امتلك��ت أدوات هذا التناف��س وآلياته، ويف 

مقدمته��ا الثق��ة بالنفس والقدرات املادي��ة والبرشية، 

والتخطيط الجيد، والتفكري املس��تقبيل املبني عى رؤى 

واضحة، وهذا ما أكده صاحب الس��مو الش��يخ خليفة 

بن زايد آل نهيان، بقوله: إن "هدفنا أن تكون اإلمارات 

ضم��ن الدول الكربى يف مجال علوم الفضاء قبل 2021، 

ثقتنا بالله كبرية وإمياننا بأبناء اإلمارات عظيمة وعزامئنا 

تسابق طموحاتنا وخططنا واضحة للوصول إىل أهدافنا 

بإذن الله تعاىل".

7- اإلم��ارات ق��وة عاملي��ة مؤثرة يف مج��ال العمل 

اإلنس��اين واإلمنايئ: فقد ج��اء انضامم دول��ة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة عض��واً رس��مياً مش��اركاً إىل لجن��ة 

املساعدات اإلمنائية التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية يف ش��هر يوليو 2014، ليؤك��د املوقع املحوري 

الذي أصبح��ت اإلمارات تحت قيادة صاحب الس��مو 

الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، تتصدره عى خريطة الدعم اإلمنايئ الدويل، وكيف 

أنها غدت عنرصاً أساس��ياً يف املنظوم��ة العاملية لتعزيز 

التنمي��ة والتق��دم يف العامل. إذ تضم لجنة املس��اعدات 

اإلمنائية أهم الدول املانحة للمس��اعدات يف العامل مثل 
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الوالي��ات املتحدة واليابان واململك��ة املتحدة وغريها، 

ومل ي��أت انضامم اإلمارات إليها م��ن فراغ، وإمنا نتيجة 

ملس��اهامت رائدة وفاعلة يف مجال تقديم املس��اعدة 

لكل الدول واملجتمعات التي تحتاج إليها، وقد كشفت 

لجنة املس��اعدات اإلمنائية ذاتها يف ش��هر إبريل 2014 

عن أن دولة اإلم��ارات العربية املتحدة احتلت املرتبة 

األوىل عاملياً كأكرث الدول املان�حة للمساعدات اإلمنائية 

الرس��مية مقارنة بدخلها القومي اإلجاميل لعام 2013 

بقيمة أكرث من خمس��ة مليارات دوالر، وذلك بعد أن 

كانت يف املركز ال�19 يف عام 2012.

الكف��اءة  مج��ال  يف  عاملي��اً  األوىل  اإلم��ارات   -8

الحكومية، ويف جودة الق��رارات الحكومية، ويف غياب 

البريوقراطية ويف حس��ن إدارة األم��وال العامة، وذلك 

وفق��اً للكت��اب الس��نوي للتنافس��ية العاملي��ة 2014، 

الذي يص��در عن "املعهد ال��دويل للتنمية اإلدارية" يف 

س��ويرسا. ويف املجاالت األخرى الت��ي يهتم بها التقرير 

ج��اءت دولة اإلم��ارات يف املراك��ز األوىل أيضاً، حيث 

حلت يف املركز الثاين عاملياً يف مجال القيم والسلوكيات 

الحكومي��ة ويف س��هولة مامرس��ة األع��امل، ويف املركز 

الثال��ث عاملياً يف مؤرش التج��ارة الدولية ومؤرش األداء 

االقتصادي والسياس��ة املالية الحكومية، كام جاءت بني 

الدول الخمس األوىل عاملي��اً ضمن 35 مؤرشاً فرعياً يف 

التقرير. ويزيد من أهمية هذا اإلنجاز بالنسبة إىل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، أن الكتاب السنوي للتنافسية 

العاملي��ة يعد أحد أهم التقارير العاملية يف هذا املجال، 

ويتم االعتامد عليه بش��كل كبري م��ن قبل صناع القرار 

واملس��ؤولني واملستثمرين يف اتخاذ قراراتهم االقتصادية 

واالس��تثامرية. فضاً عن ذلك فإن حصول اإلمارات عى 

هذا املوقع ال��دويل املتميز يف مجال التنافس��ية، يؤكد 

بوضوح أنها متيض يف طريقها الصحيح لتح��قيق الهدف 

املرك��زي ل� "رؤية اإلمارات 2021"، وهو الذي يتمثل يف 

جعل دول��ة اإلمارات العربية املتحدة من أفضل الدول 

يف العامل يف الذكرى الخمس��ني إلنشائها، كام أن القيادة 

اإلماراتية تضع أهدافها املس��تقبلية وهي تؤمن بقدرة 

أبناء الش��عب اإلمارايت عى تحقيقها وتثق بذلك، مهام 

بدت صعبة.

9- التعلي��م اإلمارايت عىل طريق العاملية: تويل دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة تطوير منظوم��ة التعليم، 

وخاص��ة التعليم الع��ايل، اهتامماً اس��تثنائياً، مبا يحقق 

مخرجات تعليمي��ة إيجابية تتوافق م��ع أرقى املعايري 

العاملية. ولعل حصول جامعة اإلمارات العربية املتحدة 

ع��ى املرك��ز األول عربياً وال���76 عاملياً عى مس��توى 

الجامعات للدول الصاعدة، بحس��ب تصنيف "مؤسسة 

تاميز للتعليم العايل" لتصنيف الجامعات العاملية للعام 

ال��درايس 2014-2013 يعد خري دليل عى متيز التعليم 

الع��ايل يف دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وارتقائه إىل 

املعاي��ري العاملية، خاصة إذا م��ا تم األخذ يف االعتبار أن 

جامع��ة اإلمارات العربية املتحدة ق��د تفوقت يف هذا 

التصنيف ع��ى كثري من الجامع��ات العاملية املرموقة. 

إن حص��ول جامعة اإلمارات العربية املتحدة عى هذه 

املرتب��ة املتقدمة عربي��اً وإقليمياً وعاملي��اً إمنا هو نتاج 

طبيعي لاهتامم ال��ذي توليه دولة اإلم��ارات العربية 

املتحدة بقيادة صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان، رئي�س الدولة، حفظه الله، لتطوير منظومة 

التعلي��م يف مراحلها املختلفة، والعمل عى توفري البيئة 

املناسبة التي تضمن ملؤسس��ات التعليم العايل تطبيق 

أح��دث املعايري العاملي��ة يف مجال البح��وث والعلوم، 

وذلك من منطلق إدراكه��ا القوي بأن العلم هو قاطرة 

التنمية، والطريق نحو تحقيق الطموحات الكبرية عى 

املس��تويات كافة، وه��ذا ما عرب عن��ه بوضوح صاحب 

الس��مو رئيس الدولة يف كلمته مبناس��بة اليوم الوطني 

الثاين واألربعني، حني ربط س��موه بني مستقبل التنمية 

والتعلي��م املتطور، حيث أكد أن دولة اإلمارات العربية 

املتح��دة قطع��ت خط��وات متقدمة يف تطوي��ر نظام 

تعليمي ع��رصي يواكب التط��ورات، ويتخذ من ثقافة 

املجتم��ع منهجاً وم��ن تلبية االحتياج��ات االجتامعية 

واالقتصادي��ة هدف��اً، وذلك م��ن أجل بن��اء قوة عمل 

مؤهلة قادرة عى حامية مكتس��بات االتح��اد والوفاء 

بأعباء التنمية واملشاركة يف إدارة شؤون الدولة.

10- تزاي��د ق��وة اإلمارات ع��ىل الس��احة الدولية، 

وه��ذا يتجس��د يف اختياره��ا الس��تضافة الفاعلي��ات 

العاملي��ة الكربى أو يف اختيارها مقراً للمنظامت األممية 

املتخصص��ة، وهذا يتضح بجاء يف فوز ديب باس��تضافة 

معرض "إكس��بو 2020"، ويف اس��تضافة أبوظبي للمقر 

الرئييس ل�"الوكالة الدولية للطاقة املتجددة" )آيرينا( يف 

عام 2009. يف الس��ياق ذاته، فإن جواز السفر اإلمارايت 

اصبح من أقوى جوازات السفر يف العامل : فوفقاً لتقرير 

نرشت��ه صحيفة "الدييل تليج��راف" الربيطانية يف يوليو 

2014 حول أقوى جوازات السفر يف العامل، جاءت دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة يف املرك��ز األول عربياً من 

حيث قوة جواز س��فرها، حيث ميكن ملواطنيها الس��فر 

إىل 72 دولة من دون تأش��رية. إن قوة جواز السفر ألي 

دول��ة يف العامل تنب��ع يف املق��ام األول واألخري من قوة 

هذه الدولة ونفوذها عى الساحة الدولية، ولذلك فإن 

قوة جواز السفر اإلمارايت هي ترجمة مبارشة ملا تتمتع 

ب��ه اإلمارات من احرام وثق��ة وتأثري يف العامل، حتى إن 

الربملان األورويب وافق يف ش��هر فرباير 2014 عى إعفاء 

املواطنني اإلماراتيني من الحصول عى تأش��رية "شنغن" 

الخاصة بالدخ��ول إىل دول االتح��اد، وكان من الافت 

للنظر أن ه��ذه املوافقة جاءت بأغلبية 523 عضواً من 

مجموع 577 عضواً، يف إش��ارة إىل م��دى القبول الذي 

تحظ��ى ب��ه اإلمارات عى الس��احة األوروبي��ة، ومدى 
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الح��رص عى فتح األبواب أم��ام مواطنيها لدخول دول 

االتحاد األورويب من دون أي معوقات.

كل ما س��بق يعكس التقدير الدويل لدولة اإلمارات 

العربي��ة املتحدة، ويأيت انعكاس��اً طبيعياً ملا تحظى به 

من سمعة طيبة وصورة إيجابية فاعلة عى الصعيدين 

اإلقليم��ي وال��دويل، وهذا مل يأِت من ف��راغ أو يتحقق 

بس��هولة، وإمن��ا تقف وراءه سياس��ة حكيم��ة وقيادة 

رش��يدة برئاسة صاحب السمو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهي��ان، حفظه الله، عملت بجد ع��ى بناء صورتها 

الناصعة يف الخ��ارج، وجعلها عنواناً للحكمة واالعتدال 

والتعايش والس��ام واالنفتاح عى الجميع، ويف الوقت 

نفسه رمزاً لإلنجاز عى املستوى الداخيل وتركيز الجهد 

يف خدمة املواطن اإلم��ارايت حتى وصلت الدولة إىل ما 

وصلت إليه من تقدم جعلها منوذجاً يش��ار إليه بالبنان 

وتجرب��ة تنموي��ة رائدة يس��عى كث��ريون إىل تقليدها 

والسري عى خطاها.

خليفة بن زايد والقوات املسلحة
يرجع اهتامم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان، رئي��س الدولة، القائد األعى للقوات املس��لحة، 

بالشؤون العس��كرية وبناء القوات املسلحة وتطويرها 

إىل عقود عدة، حيث أوىل س��موه، ومنذ تعيينه رئيس��اً 

لدائرة الدفاع يف إمارة أبوظبي باملرس��وم رقم )9( لعام 

1969، القوات املسلحة اهتامماً ال نظري له، بدأه بوضع 

هي��كل للدائ��رة ش��مل يف البداية ثاثة أفرع رئيس��ة، 

هي العمليات واإلدارة واالس��تخبارات. كام توىل سموه 

منص��ب القائد الع��ام لقوة دف��اع أبوظبي باملرس��وم 

األم��ريي رقم )3( لع��ام 1974، ثم عنّي رئيس��اً ملجلس 

الدفاع العس��كري عند إنشائه باملرسوم رقم )10( لعام 

1974، وقد أصدر حينها مبوافقة املغفور له الشيخ زايد 

بن س��لطان آل نهيان، القان��ون رقم )8( لعام 1974 يف 

شأن تنظيم قوة دفاع أبوظبي.

لقد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة عى تطوير 

القوات املسلحة وإمدادها بكل ما تحتاج إليه من دعم 

م��ادي ولوجيس��تي ومعنوي، ورأى أن��ه من الرضوري 

تنويع مصادر الس��اح وعدم االقتص��ار عى رشائه من 

دولة محددة، إمياناً منه بأهمية تزويد القوات املسلحة 

بأحدث التقنيات واملعدات العسكرية.

وتبنى صاحب الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد آل 

نهيان، رئي��س الدولة، القائد األعى للقوات املس��لحة، 

اس��راتيجية قومية ش��املة وفقاً لتوجيهات املغفور له 

الش��يخ زايد، رحم��ه الله، ومبؤازرة م��ن أخيه صاحب 

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

الدولة رئيس مجلس ال��وزراء حاكم ديب، والفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل عهد أبوظبي، 

نائب القائد األعى للقوات املسلحة.

وقد أكد س��موه مراراً أن هذا النج��اح الذي تحقق 

للقوات املس��لحة اإلماراتي��ة مل يكن ليتحقق لوال رجال 

مخلصون نذروا أنفس��هم لذل��ك، ويف مقدمتهم الوالد 

الراحل الش��يخ زايد، طيب الله ثراه، فقد قال س��موه: 

»والحق أن ما وصلت إليه قواتنا املس��لحة من تحديث 

وتطوي��ر مل يكن ليت��م لو مل يك��ن وراءه رجال عظامء 

ذوو هم��م عالية، وطموح قائ��د مظفر ميتلك قلباً قوياً 

مش��بعاً باإلميان مبا فطر عليه م��ن صابة وما ورثه من 

األس��اف من حب الوطن، قائد يعرف كيف يوحد وال 

يفرق، يصون وال يبدد، يبني ويعيل البنيان، ربان ماهر 

اس��تطاع أن يجتاز كل الصعوبات واملعوقات، وتكاتف 

م��ع إخوانه األوفياء أصحاب الس��مو أعض��اء املجلس 

األعى لاتحاد حكام اإلمارات، الذين عرفوا جميعا آمال 

وطموحات شعبهم وساروا نحو هدف نبيل وعظيم، أال 

وهو توحيد القوات املس��لحة تحت علم واحد وقيادة 

واحدة، فتامس��كت األي��دي وصارت أقدر ع��ى البناء 

والعطاء وأصبحت لنا قوة قادرة تنترش يف كل زاوية من 

هذا الوطن، أقدامها راس��خة رابطة الجأش، مقدامة ال 

تهاب، رافعة أعامها حامي��ة أمينة، عليها معقد اآلمال 

والرجاء، ال تتأخر عن أداء الواجب وتنفذ بكل حامس��ة 

يف العدد األول من مجلة »درع الوطن« الذي صدر يف أغس��طس عام 1971، خاطب صاحب الس��مو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات املسلحة

حرص خليفة بن زايد 
على تطوير القوات 

املسلحة وإمدادها 
بكل ما حتتاج إليه 

من دعم مادي 
ولوجيستي ومعنوي
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وإميان كل املهام الصعبة التي توكل إليها«.

ويف السادس من ش��هر مايو عام 1976، صدر القرار 

التاريخي بتوحيد القوات املسلحة، ويومها رفع صاحب 

السمو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحضور رئيس 

األركان وق��ادة القوات املس��لحة، علم القي��ادة العامة 

للقوات املسلحة، فكان هذا إيذاناً ببداية مرحلة جديدة 

يف مس��رية جيش دول��ة اإلم��ارات، إذ أطلقت الطاقات 

لعملي��ة تطوي��ر وتحديث ش��املة مبنية عى أس��س 

علمي��ة بهدف تعزيز قدرات قواتنا املس��لحة، ومتكينها 

من اس��تيعاب أعقد األسلحة واملعدات واكتساب أفضل 

امله��ارات العملي��ة وامليدانية والتنظيمي��ة، التي تتفق 

واملفاهيم العسكرية الحديثة.

وقد أكد س��موه عى الدوام أن املواطن اإلمارايت هو 

األساس الذي تس��تند إليه القوات اإلماراتية يف نهضتها، 

وهو القائل: 

"اإلنسان الفرد هو أساس القوات املسلحة وعمودها 

الفقري، وباختصار شديد هو الروح التي تحرك كل هذه 

األس��لحة واملعدات، ومن دونه تصبح األس��لحة مجرد 

قطعة من الحديد أو املعدن األصم". ومام قاله س��موه 

يف هذا السياق أيضاً: "إننا ننظر إىل الجندي نظرة تقدير 

وإكبار ألنه وهب حياته وروحه من أجل الوطن.

وكانت كلامت سموه ألبنائه يف القوات املسلحة عى 

الدوام تفيض مبش��اعر األبوة واالعتزاز مبن وهب نفسه 

لخدمة وطنه، فقد قال س��موه يف أح��د لقاءاته بجمع 

من القوات املسلحة اإلماراتية: "إن الوطن يتطلع إليكم 

بأم��ل كبري واعتزاز ال حد له، فأنتم رمز لحارضه امليضء 

ومس��تقبله املرشف العظي��م". ومام قاله أيض��اً: إنكم 

الضباط األكفاء الذي��ن يحتاج إليهم الوطن، أنتم حامة 

لرابه الطهور ودروع تصدون عنه الرش واألذى، فكونوا 

كام عهدناكم مثاالً للوفاء والتضحية ونكران الذات.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

القائد العام للقوات املسلحة، رئيس الدولة، حفظه الله، 

يؤكد باستمرار أن دولة اإلمارات حني تسعى إىل تحسني 

قوتها العس��كرية، فإمن��ا تفعل ذلك م��ن باب تحصني 

النف��س، ودرء الخطر، وتعزيز الس��ام. يقول س��موه: 

إن دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة ال تتس��لح ملبارشة 

العدوان، وإمنا تفعل ذلك ألنها تؤمن بأن الضعف يغري 

بالعدوان، كام أن القوة رشط لتدعيم السام•

اإلنسان الفرد هو 
أساس القوات 

املسلحة وعمودها 
الفقري فهو الروح 
التي حترك كل هذه 
األسلحة واملعدات
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نبض 
الديــــرة

خليفة.. رجل السياسة الوطنية
اإلمارات من الدول العربية القليلة التي اس��تطاعت أن تحافظ عىل التنمية الش��املة باملستوى نفسه العاملي 

بل وأكرث خالل العرش س��نوات املاضية، الفرتة التي ش��هد العامل أحداثاً دراماتيكية يصعب حتى تخيلها. فهي 

أك��دت يف أكرث من مناس��بة أنها مختلفة متاماً عن باقي دول الع��امل، هذا بلغة املؤرشات والرباهني. قليلة تلك 

الدول، التي استطاعت أن تتعامل مع األزمة املالية العاملية التي رضبت كل دول العامل وبالتايل خرجت منها 

بأقوى مام كانت مع أن التوقعات املحللني عن اإلمارات، كانت العكس. الدليل أن األس��اس متني. ومن دون 

مبالغة أيضاً، فإن أكرب تحد آخر مرت به اإلمارات عىل مر تاريخها الس��يايس كانت محاوالت البعض يف خلق 

فوىض سياس��ية وأمنية يف البالد تعاملت معها بطريقة تؤكد أيضاً مدى عمق الفكر الس��يايس الذي يتحىل به 

قادته��ا. ب��ل األبعد من ذلك، ال ميكن تجاهل وقوف اإلمارات مع ال��دول العربية األخرى التي تعرضت لتلك 

الف��وىض ما يعني أن حجم التأثري الس��يايس واإلقليم��ي لها خالل هذا العقد قد ارتف��ع. اإلمارات اليوم هي 

مرجعية سياسية واقتصادية لقضايا املنطقة وبالتايل ال ميكن  القفز عليها.  

وقبل الحديث عن أي إنجازات ألي دولة يف العامل عىل املس��توى الخارجي ال بد من تش��خيص عن الحالة 

الداخلي��ة عىل اعتبار أن قوة الداخل عامل مهم يف االنطالق نحو الخارج خاصة العالقة بني الحاكم واملحكوم 

وبعدها يس��هل علينا الخروج منه��ا بالنتائج التي نراها عىل الواقع اإلم��ارايت. ويف طليعة تلك العالقة كانت 

إسرتاتيجية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" عندما استلم مقاليد الحكم قامئة عىل 

منهج "متكني" املواطن. وهذه السياس��ة أوجدت األسباب الكاملة ألن نجد أبناء الدولة يف املجاالت الحياتية 

كلها، حيث ش��هد هذا العقد عىل أول انتخابات برملانية يف دولة اإلمارات. كام ش��هدت قفزة تنموية وصفها 

البعض بأنك عندما تخرج من اإلمارات وترجع إليها بعد أس��بوع تجدها قد تغريت، رغم هذه املبالغة إال أن 

األم��ر فيه يشء من الواقعية. وهذا "التمكني" تجاوز ألن تكون الخطط املس��تقبلية مبنية عىل تحقيق أرقام 

قياس��ية يف مجاالت رفاهية اإلنس��ان اإلم��ارايت، أبوظبي تخطط ألن تكون واحدة م��ن أفضل خمس مدن يف 

العامل خالل عام 2030. ونائب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم ديب يقفز 

عىل املنهج العاملي يف قياس س��عادة اإلنس��ان من قياس س��نوي إىل يومي. البعض - وهم كرث- ال يستطيعون 

استيعاب ما يتم يف اإلمارات وأنا أجد لهم العذر يف ذلك، ولكنها الحقيقة. 

بش��هادة الجميع كانت من أصعب الفرتات السياس��ية واألمنية عىل كل دول العامل ومنها اإلمارات  لكن - 

وكام يقال "األزمات تكشف معادن الرجال"- فإن من األشياء الجميلة التي كشفتها هذه املرحلة أن اإلمارات 

أثبتت أنها دولة ال تس��تطيع التحديات أن تهزها بس��هولة. كام أن هذه املرحلة كشفت أن املواطن اإلمارايت 

كان هو "السد األول" يف عالقته مع وطنه وحكامه وأنه كان من الصعب اخرتاقه من الذين سعوا أن يشككوا 

يف تل��ك العالقة وخصوصيتها. حتى صعبت عىل داريس علم االجتامع "فك رسها". املهم أن الكثريون يتفقون 

أن الش��يخ خليفة رغم أن مثل استمرار للسياسة الحكيمة ملؤسس الدولة املغفور له بإذنه تعاىل سمو الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان، إال أنه كان أيضاً رجل السياسة الوطنية الحكيمة نقلت اإلمارات إىل مراحل متقدمة 

تفوقت يف بعضها عىل دول عريقة. 

أعتقد أنه، ينبغي من كل ش��عب اإلمارات أن يتقدموا هذه األيام إىل مقام س��مو الش��يخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، بتهنئته عىل حكمته يف الحفاظ عىل األمن واالس��تقرار لهذا الوطن الغايل. فهام )حسب املفكرين( 

عامل مهم يف بناء الدول ورقيها •

بقلم: حممد خلفان الصوايف
كاتب إماراتي

sowafi@hotmail.com 
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ولقد أدت هذه اإلش��كاليات، وغريه��ا، إىل ظهور 

مفاهي��م مركبة، مل يكن من الس��هل تصور كيفية 

العم��ل وفقاً لها، بنفس درج��ة التأكد التي تحكم 

الح��روب النظامية التي س��ادت لف��رات طويلة، 

فإم��ا إنها معق��دة أو حادة أو خط��رة، كالحروب 

غري املتامثل��ة، أو الرادع ف��وق التقليدي، أو مبدأ 

الرد الش��امل، أو سياسة حافة الهاوية، أو االقراب 

غري املبارش، أو إس��راتيجية الهجامت الوقائية، أو 

األس��باب املربرة للحرب، لك��ن مل يكن من املمكن 

تجنب التفكري بتلك الصورة، للتعامل مع تهديدات 

غري تقليدية، تطرح سيناريوهات أسوأ حالة، وهو 

ما يبدو أن مؤسس��ات الدفاع يف الرشق األوس��ط 

تواجهه حالياً يف التعام��ل مع الجامعات املتطرفة 

املسلحة، فكيف ميكن ردعهم؟.

إن الس��بب الرئي��ي لظهور هذا الس��ؤال، هو 

التح��والت األمني��ة يف املنطق��ة إثر تص��دع عدة 

دول بع��د الث��ورات العربية، فباس��تثناء 4 حاالت 

تقريباً، من مجمل 25 دولة تشكل الرشق األوسط 

"الضي��ق"، ش��هدت كل دول��ة يف املنطقة، حاالت 

حادة أو احتامالت خطرة، تتعلق باستخدام العنف 

املس��لح، من جان��ب جامعات ش��ديدة التطرف، 

تعمل داخل الدول، أو عرب الحدود، يف ظل ما ييل:

• أن العنارص املس��لحة، التي تراوح بني إرهايب 

ف��رد Lonely Wolf وخلي��ة عنيف��ة أو ميليش��يا 

عرب العقود القليلة املاضية، ظهرت 

مجموعة من األسئلة املرهقة التي 

شكلت تحدياً حقيقياً ملؤسسات 

الدفاع والتفكري االسرتاتيجي معاً، 

بفعل تفجر رصاعات تسفر عن 

نتائج ال تعكس املفاهيم السائدة 

عن تأثريات موازين القوة، أو صناعة 

أسلحة بدا أن أشكال االستخدامات 

التقليدية للقوة العسكرية ال تنطبق 

عليها، أو ظهور "فاعلني مسلحني" 

ال ميكن تفسري سلوكهم وفق قواعد 

القتال املستقرة، فكيف يتمكن طرف 

ضعيف من هزمية طرف قوي؟، 

وكيف تواجه دولة غري نووية أخرى 

متتلك ذلك السالح، ثم كيف ميكن 

ردع جامعة متطرفة مسلحة تتبع 

إسرتاتيجيات بدائية، تستند عىل 

قوانني الغاب - إما أن تََقتل أو تَُقتل- 

وليس مبادئ الحرب؟.

إعداد:
د. حممد عبد السالم
املدير األكادميي، ملركز املستقبل 
لألبحاث والدراسات املتقدمة

سيناريوهات وإسرتاتيجيات حمتملة للردع والرد
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مس��لحة، قد انترشت بأعداد غري مس��بوقة يف املنطقة، 

فوفقاً ألكرث التقديرات محافظة توجد حوايل 45 جامعة 

مسلحة، ذات تأثري، منها 12 يف سوريا، و8 يف العراق، و6 

يف ليبيا، و2 يف اليمن، و2 يف تونس، و2 يف مرص، و7 عىل 

حدود الصحراء الكربى يف ش��امل إفريقيا، قبل أن يظهر 

تنظيم داعش أو يتمدد الحوثيون، لتطرح سيناريوهات 

سيئة تتجاوز أمن الدول إىل بقاء الدول.

• أن الرصاع��ات العنيف��ة التي تج��رى بالفعل عىل 

س��احة املنطقة، والتي ت��راوح بني عملي��ات محدودة 

وحروب رئيس��ية، قد وصلت – حس��ب مقياس معهد 

هيدل��ربج ألبحاث ال��رصاع لع��ام 2014 – إىل 71 حالة 

رصاعية، بينها صدامات واس��عة النطاق داخل س��وريا 

والع��راق واليمن وليبي��ا، يف إطار مواجه��ات متعددة 

األطراف، ممت��دة، حادة، داخلية وعابرة للحدود، تدور 

ح��ول "قضاي��ا صفرية"، ال توج��د لها حل��ول واضحة، 

فاملنطقة يف حالة حرب أح��د أطرافها أو طرفيها أحياناً 

شديد التطرف، ومسلح.

يف ه��ذا اإلط��ار، فإن الس��ؤال حول م��ا إذا كان من 

املمك��ن ردع ط��رف متط��رف، عن القيام مب��ا يفكر يف 

القيام فيه، بدا أحياناً وكأنه "ال محل له" أو جاء متأخراً، 

فق��د بدأت تلك األطراف يف ش��ن الهجامت بالفعل، مبا 

يعني أن الردع قد فش��ل، فلو كانت تخىش التهديدات 

أو تتحس��ب ل��ردود األفعال، ملا قام��ت بذلك. كام أنها 

تواصل أعامل التصعيد، يف ظل معتقدات معلنة ال تتيح 

"التفكري املتعقل"، وتبدو مستعدة لالنتحار، الذي يعني 

أنها ل��ن ترتدع، وأكرث من ذلك، فإنها متارس أعامل قتل 

وتخريب بأسلوب، يش��ري إىل أنها هي التي تعمل عىل 

ردع األط��راف األخرى عن مهاجمته��ا، ومتكنت من أن 

تجعل بع��ض دول املنطقة مرددة فعلياً يف االش��تباك 

معها.

وعىل ذل��ك، فإن اإلجابة تبدو محس��ومة مس��بقاً، 

وه��ي أن تل��ك الجامعات ال ترتدع، لكن ظل الس��ؤال 

قائم يف أوس��اط األمن باإلقليم، وه��و كيف ميكن ردع 

ط��رف يبدو وكأن��ه ال يرتدع ولن يرت��دع؟، مبا يجعله 

يتوق��ف عن العن��ف أو عن التصعيد ع��ىل األقل، عىل 

غ��رار النقاش الغريب الذي ثار بعد أحداث 11 س��بتمرب 

2001، ح��ول كيفي��ة ميك��ن ردع القاع��دة عن ش��ن 

هجم������ات أخ����رى، وطرحت يف إطاره أس��ئلة عىل 

غرار: ما الذي ميك��ن أن يخىش عليه بن الدن، ليك يتم 

التهديد باس��تهدافه، لردعه عن مواصلة عملياته؟ وهنا 

يوجد محوران:

الردع يستند على 
افرتاض وجود طرف 

رشيد واقعي أو عقالين 
أو على األقل "يفكر" 

يف اجلانب اآلخر
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ردع  مفت��اح  ح��ول  الس��ائد  التي��ار  أوالً: 
الجامعات املتطرفة

إن الردع مفهوم ش��ديد التعقيد، لكن ال يبدو أنه توجد 

حاج��ة لتعقيداته يف النقاش املثار عىل هذا املس��توى، 

فه��و يعني ببس��اطة، التهديد باس��تخدام القوة، وليس 

اس��تخدامها فعلياً، بهدف منع الطرف املضاد من القيام 

بيشء يرغب يف القيام به، من خالل امتالك قوة مؤكدة 

عىل العقاب، أو – وهو أس��اس الردع – "الرد االنتقامي" 

إذا مل يرتدع، وهنا توجد مجموعتني من الرشوط لنجاح 

الردع:

• امت��الك قوة قادرة عىل العقاب، مع إدراك الطرف 

اآلخر لوجود تلك القوة، واملشكلة هنا هي أن الجامعات 

املتطرفة قد ال تدرك ذلك، بل قد ال تبايل، فالردع يستند 

عىل افراض وجود طرف رش��يد، واقع��ي أو عقالين، أو 

ع��ىل األقل "يفك��ر" يف الجانب اآلخر. ووفق��اً لتيار ما، 

فإن الحل هو وجود موازين قوى مختلة بش��دة ال تتيح 

أية فرصة لوجود أوهام بش��أنها، ويصعب عدم إدراكها، 

فإذا كان��ت التحليالت ذات الطابع العام تش��ري إىل أن 

تحقيق انتص��ار يتطلب موازين قوة تع��ادل "ثالثة إىل 

واحد"، كمياً، أو أن اس��تعادة االستقرار يتطلب 20 رجل 

أم��ن لكل 1000 ش��خص، فإن القوة يجب أن تتش��كل 

مبا يتجاوز ذلك، مع وجود فارق تس��ليحي كبري، وسالح 

نوعي خاص بصورة ما، ميكن أن يحدث تأثريات نفسية 

وليس مجرد خسائر مادية.

• االس��تعداد الستخدام تلك القوة، بإرادة مؤكدة ال 

تتيح فرصة للتكهن بش��أنها، يف ال��رد االنتقامي املبارش 

العني��ف، يف حالة قيام الطرف اآلخ��ر بتجاوز الخطوط 

املرسومة عىل األرض، بشكل شام����ل، غري تدريجي، أي 

- وفق هذا التوجه- متطرف، وال تتوقف التعقيدات عن 

هذا الحد، فالجانب املتطرف قد يقدر األعداد واإلرادة 

بطريقته الخاص��ة، وهنا تطرح نظرية "الردع من خالل 

االس��تخدام الفعيل للقوة وليس بالتهديد باستخدامها"، 

كام يحدث يف بعض السجون مع القادمني الجدد، وهو 

ما تقوم به الجامعات املتطرفة ذاتها، التي تتبع أساليب 

دموية بهدف إح��داث انهي��ار إرادات )بفعل الرعب( 

يقود إىل استيالئها عىل "املنطقة التالية" دون قتال.

إن الح��ل، وفقاً لتي��ار الصقور يف النق��اش اإلقليمي 

الحايل، هو "التطرف املضاد"، إذا ثبت بش��كل نهايئ أن 

الطرف اآلخر- حس��ب تعبريات نظرية املباريات - "لن 

يتعاون" أو سيفش��ل يف التعاون بحكم طبيعته الخاصة 

بأف��كاره أو قيادته أو ك��وادره، وبعد أن تتم تجربة كل 

الوس��ائل األخرى "املتحرضة"، ويشار إىل منوذج تاريخي 

صارخ، يرتب��ط بالكيفية التي انتهت بها الحرب العاملية 

الثانية عىل أرض اليابان، فق��د كانت القيادة األمريكية 

تواجه مشكلة يف أن تفهم العس��كرية اليابانية مثالً أن 

هناك خياراً يس��مى االستس��الم، بعيداً ع��ن القتال بال 

أمل حت��ى النهاية، وكان الحل هو س��الح بقوة القنبلة 

الذري��ة األوىل ث��م الثانية. وليس املقصود هنا الس��الح 

وإمن��ا "الرمز"، أي حجم هائل من التدمري الذي ال ميكن 

تجنب إدراك تأثرياته املفاجئة أو الشعور بالعجز أمامه، 

دون امت��الك قدرة عىل الرد علي��ه، ثم تكرار الرضب به 

مرة أخرى.

ثاني��اً: التوجهات املثارة حول أس��اليب ردع 
الجامعات املتطرفة

إن إتباع األساليب املتطرفة يواجه مشاكل حادة بالطبع، 

حتى ضد املتطرفني، فلم تتمكن اإلدارة األمريكية ذاتها 

من اتخاذ قرار اس��تخدام األس��لحة النووية مرة أخرى، 

يف حاالت كان��ت قواتها تواجه هزمية مؤكدة يف الحرب 

الكوري��ة 1951 أو ح��رب فيتن��ام 1965، وأقىص ما تم 

اس��تخدامه يف حرب أفغانس��تان 2001 ه��و "القصف 

املس��احي" ب� "قناب��ل يب إل يو 82 يب" املعروفة باس��م 

"ديزى كاتر" أو قاذفات يس 130 هريكليس، لكن ما هو 

الح��ال إذا كان الطرف اآلخر عىل اس��تعداد لذبح آالف 

البرش أو تدمري بنية الدولة أو استخدام أسلحة كياموية، 

فهنا ت��أيت مرة أخرى أس��اليب مس��تندة ع��ىل مفهوم 

"التط��رف املضاد"، تس��تخدم بالتعاون بني مؤسس��ات 

الدفاع واألمن واالستخبارات، كالتايل:

• الق��وة الحاس��مة، ويتعل��ق ذلك بامت��الك عنارص 

ق��وة ال قبل للطرف اآلخ��ر – كام متت اإلش��ارة – بها، 

تتضم��ن نوعية قوات ونظم تس��ليح ال ميتلكها الخصم، 

مع االستعداد الس��تخدامها يف شكل حمالت ال تتوقف، 

أو عمليات غري تقليدية، تبدأ بالقوات الخاصة ش��ديدة 

االحراف متطورة التسليح، أو سالح جو قادر عىل القيام 

بعملي��ات بغارات مكثفة، للقيام بعمليات تدمري مبارش 

ألي��ة مواقع تجم��ع أو إيواء أو مخازن س��الح أو أنفاق 

تهري��ب أو خطوط إمداد أو عن��ارص دعم، مع تقليص 

الخسائر الجانبية أو املدنية قدر اإلمكان.

• التفكيك الكامل، ويرتبط بإسراتيجية ال تقوم عىل 

هزمي��ة التنظيم فقط – وفق هذا التيار– وإمنا تفكيكه، 

باس��تهداف مفاصل أو مستويات أو شخصيات محددة 

يف التنظي��امت اإلرهابي��ة، ففي ظل ع��دم القدرة عىل 

الدفاع عن كل األهداف املحتمل اس��تهدافها من جانب 

جامعات اإلرهاب، لن تتوقف أعاملها إال بنهاية كياناتها. 
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ومام يضاع��ف قوة الدف��ع يف هذا االتجاه أن��ه أحياناً 

تتشكل مشكلة "كرامة مؤسسية" تخلق سلوكاً مضاداً ذا 

طابع ردعي، عندما تس��تهدف جامعات اإلرهاب أفراد 

األمن بامتهان، ويف حاالت تاريخية س��ادت قناعة لدى 

بعض مؤسس��ات األمن بأن "س��بب وجود اإلرهاب هو 

وج��ود إرهابي��ني"، والحل هو تصفيته��م، أو عىل األقل 

عليهم أن يعرفوا أنهم سيقتلون.

• التفريغ الدميوجرايف، فالقناعة الس��ائدة حالياً، هو 

أنه بحكم الع��دد الهائل لجامعات التطرف املس��لحة، 

واألعداد الكبرية للمنضمني إليها، فإن فكرة القضاء عىل 

تل��ك التنظيامت ليس��ت واردة أو واقعية، ويكاد يكون 

التصور الوحيد املتوافق عىل أنه ميكن أن يؤدي إىل إنهاء 

وجوده��ا، هو تفريغ النطاق املحيط بها أو الحاضن لها 

من كل أش��كال الدع��م أو التعاط��ف، بحيث ميكن أن 

تتقلص أو تتش��تت أو تذبل رسيعاً، فلن تستمر جامعة 

متطرفة يف الوج��ود لفرة طويلة يف بيئة غري صديقة أو 

معادية، خاصة إذا ضجت املجتمعات نفسها منها.

يف النهاية، فإن الحروب أخطر من أن ترك للجرناالت، 

وهى ال ترك بالفعل، فهناك تيار يف دراسات األمن يؤكد 

عىل أن هناك حدوداً لقدرة املؤسس��ات الرسمية للدول 

عىل تبنى خيارات متطرفة، أو اتخاذ قرارات بذلك بفعل 

الخس��ائر الجانبي��ة واتجاهات الرأي الع��ام، أو للقدرة 

عىل تش��كيل تحالفات عىل غرار الحلف��اء أو املحور يف 

ح��روب املايض، حتى يف مواجهة التنظيامت الوحش��ية 

أو الفاش��ية، ب��ل أن بعض من يصنف��ون كحلفاء تكون 

لديهم حساباتهم الخاصة، التي تدفعهم ملهادنة، وأحياناً 

دعم املتطرفني، لذا يقال دامئاً أن الحروب ضدها سوف 

تطول، لش��هور أو س��نوات، لكن هن��اك أيضاً مؤرشات 

فعلية بأن العمليات التي ترتبط رمزياً مبطارق حديدية 

أو س��يوف بتارة أو "صدمة ورع��ب"، تحدث أحياناً، يف 

حاالت عديدة، ومتكررة، عندما ال توجد خيارات أخرى. 

لذا يظل الس��ؤال املطروح حول كيفي��ة ردع املتطرفني 

مطروحاً– مثل األس��ئلة األخرى– ب��ال إجابة محددة أو 

واحدة •

املصادر:

- تم االعتامد يف تحديد التنظيامت املسلحة 

املتطرفة يف املنطقة عىل مصادر مختلفة مثل: 

 NON-STATE ARMED GROUPs, Jane's

 Sentinel Security Assessment - Eastern

 Mediterranean, 16 October 2014, accessible

at: http://goo.gl/oLuMqO

- تم االعتامد يف رصد حالة الرصاعات اإلقليمية 

 CONFLICT ،2014 عىل تقرير هايدلربج الصادر يف

 BAROMETER 2013, Heidelberg Institute

 for International Conflict Research,

February 2014, accessible at: http://hiik.

de/de/downloads/data/downloads_2013/

 ConflictBarometer2013.pdf

- اإلرهاب البدايئ: التحوالت غري التقليدية   

ألعامل العنف يف املنطقة العربية، دورية اتجاهات 

األحداث، املجلد األول، العدد األول، أغسطس 2014، 

ص 73 – 74.

 William Burr )editor(, The -  

 Atomic Bomb and the End of World War II:

 A Collection of Primary Sources, National

 Security Archive Electronic Briefing Book

 No. 162, Updated - April 27, 2007, accessible

at: http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/

 /NSAEBB/NSAEBB162

هناك حدودًا لقدرة 
املؤسسات الرسمية 

للدول على تبنى 
خيارات متطرفة أو 
اتخاذ قرارات بفعل 

اخلسائر اجلانبية 
واجتاهات الرأي العام
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استراتيجيات

مل يعـــد هنــــاك أســـرار

"جوجل" يعرف عام تبحث، و"فيس بوك" يعرف ماذا تحب، و"أنستجرام" سيحدد مالمحك، و"تويرت" سيوضح مواقفك، 

و"أي بوك" سيكشف ماذا تريد أن تقرأ، و"أمازون" سريصد مشرتياتك، و"تروكوللر" سينفذ إىل قامئة املتصلني بك، و"أي 

كلود" سيخزن وثائقك ومعلوماتك، و"جي يب إس" سيحدد موقعك، و"واتس آب" سيسجل محادثاتك، و"يوتيوب" 

سيعرف ماذا تشاهد، و"ساوند كالود" سيعرف ماذا تسمع، وبطاقات االئتامن ستتكفل بتقيص أوضاعك املالية... وعرب 

تحليل كل ما سبق سيمكن معرفة حالتك الصحية، والعاطفية، والقانونية... ورمبا أيضاً ما مل تعرفه أنت يوماً عن نفسك.

لقد انتهى عهد الخصوصية... وبدأ عهد "الجحافل املُصنفة املُطيعة".

إعداد:
ياسر عبدالعزيز

هل ستؤدي التطورات التكنولوجية احلديثة إىل نهاية مفهوم "اخلصوصية"؟

PRIVACY
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"الشيخ حسني": سلطة املعرفة مل يعـــد هنــــاك أســـرار
عىل مدى تسصصع سصصنوات، ظل الصصروايئ املصصري الراحل 

إبراهيصصم أصالن يكتب روايته األهم "مالك الحزين"، التي 

صصصدرت يف العام 1981، لكن تلصصك الرواية مل تحصل عىل 

نصيبها من الصصرواج واالهتامم إال عندما أعاد املخرج داود 

عبد السصصيد كتابتها يف نص سيناميئ، أسامه "الكيت كات"، 

وهصصو الفيلم الذي حقصصق نجاحاً كبرياً عنصصد عرضه للمرة 

األوىل يف العام 1991، حيث جمع بني تقدير النقاد وإقبال 

الجمهور، يف وقت كانت السصصينام املرية تعاين فيه فنياً 

واقتصادياً.

كان بطل الرواية هو الشصصيخ حسصصني، الكهل الرضير، 

الذي مكنته عاهته "املزعومة" )كان يجادل دوماً بأنه يرى 

بأكرث مام يرى املبرون(، من االطالع عىل أرسار اآلخرين، 

وحصنته من عواقب فضحها.

وحدث أن بدأ الشصصيخ حسني يف كشصصف أرسار رجال 

الحي وسيداته؛ ومنها ما هو شائن ويعاقب عليه القانون، 

حصصني تحدث أمام مكصصر صوت، ترك مفتوحاً عىل سصصبيل 

السهو.

سصصيذكرنا ما فعله الشصصيخ حسصصني بذلك الصصذي فعله 

"جوليان أسانج"، املسصصؤول عن موقع "ويكيليكس" متاماً، 

لقد تُرك "امليكرفون" مفتوحاً عىل سبيل السهو أمام لسان 

صاحب العاهة املزعومة، ففضح بعضاً من سصصكان الحي، 

بأن تخري عدداً من زالتهم، وأذاعها عىل املأل، وترك الباقني 

تحت سصصيف الرهبة، منتظرين أن يسصصمعوا "فضائحهم" 

بآذانهم، وأن "تُنتهك خصوصياتهم".

ال يختلصصف هذا كثرياً عام فعله "أسصصانج"، الذي حصل 

بطريقصصة ال نعرفهصصا عىل مجموعصصة مصصن الوثائق، تخص 

حكومات وأنظمة وتكشصصف أرساراً خطرية مل يكن مبقدور 

أي سصصلطة أن تعلنها أو تتحمل مسؤولية إعالنها. مل يسأل 

أحد "أسصصانج" ملصصاذا نرشت تلك الوثائصصق ومل تنرش وثائق 

أخرى، كام مل يعرف أحد ملاذا أعلن "ويكيليكس" عن نرش 

معلومات ثم عاد وأحجم عن نرشها. إنها معادلة بسيطة: 

سصصلطة تسصصتطيع أن تدخل إىل كل زاويصصة وأن ترصد كل 

نشصصاط يف حياتك، بإعتبارها "آلة عميصصاء"، لكن تلك اآللة 

العمياء سصصيمكنها أن تصنف ما يصصصدر عنك، وأن تحلله، 

 االبتزاز باستخدام 
املقاطع املسجلة 

واملصورة واحملادثات 
عرب وسائط التواصل 

االجتماعي صار جرمية 
متكررة يف جمتمعات 

عديدة

وبسصصبب "خطصصأ تقني" عصصىل األرجح، أو ألسصصباب أخرى، 

ستبوح ببعض أرسارك يوماً.

ومبا أن تلك السصصلطة هي التي ستحدد من الذي سيقع 

الخطأ التقني يف حقه، فستظل أنت حريصاً عىل عدم إثارة 

غضبها، ألن كل أوضاعك مكشوفة أمامها.

ليس هصصذا نهاية لعهد الخصوصية فقصصط... لكنه أيضاً 

بداية لعر "الجحافل املُصنفة املُطيعة".

"جورج أورويل": األخ األكرب
نرش جورج أورويل روايته الشصصهرية "1984" يف عام 1949، 

بعد انتهاء الحرب العاملية الثانية، ويف ذروة الحرب الباردة 

بني املعسكرين الشيوعي والرأساميل، يف محاولة السترشاف 

شكل العامل يف سنة 1984 التي اختارها عنواناً للرواية.

لقد حصصذر أورويل يف روايته من "مسصصتقبل شصصمويل" 

يسصصيطر فيه "األخ األكر" أي رئيس الدولة أو قائد الحزب 

عىل حياة املواطنني، ويحولهصصم إىل جحافل فاقدة لإلرادة 

والخصوصية واإلنسانية.

يرسصصم أورويل يف تلك الرواية صورة قامتة ملا سصصتكون 

عليه حياة مواطن بريطاين يعيش يف لندن يف العقد التاسع 

مصصن القرن العرشين، بفصصرض أن اململكصصة املتحدة آنذاك 

تُحكم بواسصصطة نظام شصصمويل، يسصصجل كل حركة وكلمة 

وسصصلوك يصدر عصصن أي مواطن، ويخضصصع كل متجاوز ملا 

يريده "األخ األكر" لعقاب مرير.

مل تتخذ أوروبا الغربية املسصصار الذي حذر منه أورويل 

عصصىل أي حصصال، كصصام أن دول ما كان يسصصمى باملعسصصكر 

االشصصرايك مل تعصصد كتلة واحصصدة تعتمد الشصصيوعية منهجاً 

اقتصادياً واجتامعياً وسياسياً.

عصصىل العكصصس من ذلصصك متامصصاً، لقصصد تحلصصل االتحاد 

السصصوفييتي، وبدأت الصني يف سياسصصات "رأساملية دولة" 

ناجعة، كام فتحت مجاالً واسعاً لالستثامر الخاص، وانضم 

عدد مصصن دول أوروبا الرشقية التي كانت جزءاً من حلف 

"وارسو" إىل االتحاد األورويب، بل وإىل "حلف األطلنطي".

وباسصصتثناء منصصوذج كوريصصا الشصصاملية النادر، سصصيكون 

مصصن الصعب جداً إيجصصاد أي نظام حكم ميكصصن وصفه بص 

"األخ األكصصر"، مع األخذ يف االعتبصصار بأن كثرياً من األنظمة 

الشصصمولية ما زالت قادرة عىل تفعيل بعض آليات املراقبة 

بحق الشعوب.

ويف مقابصصل تراجصصع دور "القائد الشصصمويل" أو "رئيس 

الحصصزب األوحصصد الحاكم" يف فرض الرقابصصة عىل الجمهور، 

تزايد دور "اإلنرنت" واآلليات التكنولوجية الحديثة.

وبافصصراض أن "أورويصصل" ال يصصزال حياً، وبافصصراض أنه 

ينصصوي أن يدخل تعديالت عىل روايصصة "1984"، فإنه عىل 

األرجح سصصيحول "األخ األكر" من شصصخصية رئيس الدولة 

وزعيم الحزب إىل أشخاص عديدين ينتمون إىل منظومات 

كثرية، بحيث لن يكصصون مبقدور أحد تعليق صورة واحدة 

تجمعهم.

 كام أنه سصصيضطر إىل تغيصصري اآللية التصصي اتبعها "األخ 

األكصصر" مع املواطن الصصذي يقع تحت سصصلطته ليك يبقيه 

مراقباً طوال الوقت، بحيث سصصيجعل هذا املواطن يذهب 

إىل الرقابة مختاراً، وليس مجراً أو منقاداً.

لو كان جورج أورويصصل حياً ألعاد كتابة روايته، ولوضع 

مكان "األخ األكر" صورة لسصصلطة جديصصدة تتجاوز حدود 

الدولة الوطنية واإلمراطورية، وهي سلطة ال متتلك أدوات 

قمع خشصصنة، وال تجصصر املواطنني عىل تسصصجيل بياناتهم، 

لكنهصصا تخريهم هكذا: "موافق أم غصصري موافق؟". يف أغلب 

األحيصصان يوافق املواطن املسصصتهدف، بعدما يقنع نفسصصه 

بأن تلك السصصلطة "عمياء ومحايدة"، كام استطاع "الشيخ 

حسني" متاماً أن يقنع سكان الحارة.

الكامريات يف كل مكان
يبلصصغ عدد مسصصتخدمي "اإلنرنصصت" يف العصصامل 2.7 مليار 

نسمة من إجاميل سبعة مليارات وفق أحدث اإلحصاءات 

الخاصة بالعام 2013.

سصصيقود هذا الرقم إىل اعتبار أن أكرث من نصف سكان 

األرض غري مشصصمولني برعاية "شصصبكة اإلنرنت العمالقة"، 

وبالتصصايل فهم خارج حدود سصصيطرة "األخ األكر". إن هذا 

جوليان أسانج رئيس تحرير ويكيليكس
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االعتقاد خاطئ.

ميارس "األخ األكر" الجديد عمله عىل "الجحافل املصنفة 

املطيعة" بوسصصائل عديدة، ستظل "اإلنرنت" أهمها، لكنها 

عىل أي حال ليست األداة الوحيدة، فالكامريات املنترشة يف 

كل مصصكان يف املدن الحديثة سصصيمكنها أن ترصد كل حركة 

لكل فرد من الجمهور، كام سيمكنها استعادة كل املشاهد، 

وتوثيقها، بشكل ميكن أن يحيط بكل سلوك ميارسه شخص 

محدد يف املجال العام عىل مدار الساعة.

مشكلة الترسيبات
يف صيصصف العام الجصصاري 2014، تفجرت فضيحة يف مدينة 

صناعة السصصينام العاملية "هوليوود"، بعدما متت "قرصنة" 

صور ومقاطع فيديو خاصة حساسصصة ألكرث من مائة ممثلة 

وعارضصصة أزيصصاء شصصهرية، مصصن خصصالل "أي كالود" )املخزن 

اإللكصصروين الذي توفره منتجات "آبل" لكل مسصصتخدم ليك 

يخزن فيه كافة مستنداته وصوره ووثائقه(.

لقد اسصصتطاع بعصصض املغامريصصن إذاً أن يخرقوا خزينة 

األرسار اإللكرونية، وأن يسصصتبيحوا خصوصية املستخدمني، 

ليتم نرش األرسار الخطرية عىل املأل.

ستقودنا تلك الوقائع إىل مئات القضايا التي تُسجل كل 

يصصوم يف بعض البلدان املحافظة، وهي قضايا تتعلق بابتزاز 

سيدات أو رجال بصور أو محادثات هاتفية مسجلة مسيئة 

لسمعتهم.

ميكن القصصول إن االبتزاز باسصصتخدام املقاطع املسصصجلة 

واملصورة واملحادثات عر وسائط التواصل االجتامعي صار 

جرميصصة متكررة يف مجتمعصصات عديدة. إن هصصذه الجرمية 

ليسصصت سوى تجسيد أمثل لفكرة "الجحافل املطيعة" التي 

سيتم إجبارها عىل دفع مثن عدم إفشاء أرسارها، بعدما تم 

استخدام تجليات التقنية يف إخضاعها لسلطة "األخ األكر" 

بتعبري جورج أورويل.

قرصنة لـ "دوافع نبيلة"
بصصرر العميل السصصابق يف وكالصصة األمن القومصصي األمريكية 

إدوارد سصصنودن اخراقصصه خصوصيصصة الوكالصصة، وإفشصصاءه 

إلرسارها، وكشصصفه عن قيام السصصلطات األمريكية باخراق 

خصوصيصصة املواطنني والتنصت عليهم بص "دفاعه عن الحق 

يف الخصوصية وانتصاره لحقوق اإلنسان".

هناك واقعة أخرى مهمصصة يجب ذكرها يف هذا الصدد. 

الواقعة من مر، حيث اسصصتطاع أحد اإلعالميني الحصول 

عىل تسجيالت ملكاملات هاتفية تخص نشطاء "ثورة يناير"، 

وهصصي املكاملصصات التصصي راح يذيعها بانتظام عصصر برنامجه 

املعنون بص "الصندوق األسود".

لقصصد قامصصت جهة ما بتسصصجيل أغلب مكاملصصات هؤالء 

النشصصطاء مع بعضهم بعضاً، ولسصصبب ما فقصصد باتت تلك 

التسصصجيالت يف حصصوزة اإلعالمي املعادي لهم ولنشصصاطهم، 

ولسصصبب آخر فقد تخري من تلك املكاملات ما ميكن بعرضه 

عىل الجمهور أن يشوه سصصمعتهم ويلطخ سمعة الثورة يف 

الوقت نفسه.

اإلشصصكال األهم من ذلك، أن نشطاء عديدين وسياسيني 

أيضاً باتوا يتحسبون للحظة التي سيتم فيها عرض مكاملات 

لهم... وبعض تلك املكاملات بالطبع يتعلق بأشصصياء خاصة 

وحميمية يف حياتهم.

سيدافع اإلعالمي عن "املصلحة العامة" و"حق الجمهور 

يف املعرفة"، وسيدافع النشطاء عن "الخصوصية" و"سيادة 

القانون"، لكن هذا لن يحول بالطبع دون عرض املزيد من 

املكاملات، ودون إبقاء سصصيف التهديد بانتهاك الخصوصية 

مسلطاً عىل آخرين.

وبتحليصصل ما سصصبق ميكصصن القصصول إن الخالصصصة األكرث 

قابلية للرسصصوخ بشصصأن ما جرى يف هذا الصدد، تتعلق بأن 

الخصوصية باتت مسصصتباحة، وأن أطرافصصاً عديدة تنتهكها، 

تحصصت ذرائع مختلفة، ميكصصن أن تكون "األمصصن القومي"، 

وميكصصن أن تكصصون أيضصصاً "حاميصصة الخصوصيصصة وحقوق 

اإلنسان".

مستقبل الخصوصية
يف 29 أبريصصل من عام 1999، نرشت مجلة "اإليكومنسصصت" 

الريطانيصصة The Economist تحليصصالً تحت عنوان "نهاية 

الخصوصيصصة" The End of privacy، قالت يف مسصصتهله: 

"عصصىل النصصاس أن يبصصدؤوا يف االفصصراض أنهم ببسصصاطة بال 

خصوصية. وهذا األمر حني سصصيحدث، سيؤسس لواحد من 

أعظم التغيريات االجتامعية يف الحياة املعارصة".

لكن يوميصصة "الجارديصصان" الريطانية، نصصرشت بدورها 

تحليصصالً مامثصصاًل يف 3 أغسصصطس من العام الجصصاري 2014، 

وهصصو التحليل الذي اختارت لصصه عنواناً معراً يقول: "موت 

.The death of Privacy "الخصوصية

ال ميكصصن افراض أن كاتبي التحليلني نسصصقا يف ما بينهام 

بطبيعة الحال، لكن عىل األقل سصصيمكننا أن نستنتج أن الص 

15 عامصصا التي تفصل بني العملني اللذين اسصصتهدفا تحليل 

حالة "الخصوصية" تحركا يف املساحة ما بني "نهاية عهدها" 

إىل "موتها".

عندما سصصتمر خمس عرشة سصصنة أخرى سيكون هناك 

تحليل آخر بديع، يسصصتهدف إلقصصاء النظر عىل ما جرى يف 

شصصأن تلك القيمة... "الخصوصية"، وهصصو أمر من الصعب 

بالطبع توقعه، لكن ما سيسصصاعدنا عصصىل االقراب منه هو 

ما بتنصصا منتلكه من مؤرشات بخصوصه، ومنها عىل سصصبيل 

املثصصال أن االتصاالت سصصتكون أرخصصص وأرسع، والتواصل 

أيرس، والوصول إىل البيانات أسهل، والتسوق رحلة سلسة، 

والتنقصصل نزهصصة مدهشصصة. لكننا سصصنكون جميعصصاً، أفراداً 

وجامعصصات، منظصصامت ودوالً، تحصصت سصصلطة "أخ أكر" مل 

يحدثنا عنه أورويل، وهو واسصصع القوة والحيلة، وقد ييش 

بنا، أو يبتزنصصا، يف أي لحظة، وعلينا دامئاً أن نكون فخورين 

وراضني بكوننا جزءاً من جحافله املصنفة املطيعة •
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إيران.. واملوقف من 
التحالف الدويل ضد داعش

لعبت األحداث املتسارعة يف العراق واستيالء داعش عىل أجزاء من أراضيه دورها يف أن تكون 
محط اهتامم الدوائر السياســية والعسكرية يف إيران. وميكن القول أن عدم دعوة إيران ملؤمتر 
جــدة ومن بعده مؤمتر باريس، يعترب مقياس للموقف اإليراين من التحالف الدويل قبل انعقاد 

هذين املؤمترين وبعدهام.
ومع ظهور إشارات إيجابية من الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وحتى أمريكا يف مسألة 
االستفادة من إيران يف املجهود الدويل ضد داعش، كانت الترصيحات اإليرانية تسري حول عدم 
وجود إشــكالية يف املشــاركة يف هذا الجهــد رشيطة أن تكون أمريكا كام قــال الرئيس اإليراين 

"جادة" يف محاربتها لإلرهاب.
ولعــل عبارة "جادة" تحمل معها منظور إيراين لعله يكون مغايراً لبقية الدول املشــاركة يف 
هــذا التحالف. فالجدية يف محاربــة هذا التنظيم يقرأه النظام اإليــراين عىل أنه يتوجب معه 

االعرتاف بالحكومات التي تواجه عىل أرضها هذا التنظيم وبالتايل رضورة التنسيق معها.
فســارت املوافقة اإليرانية غري املبارشة، مرتقبة ملوقف إيجايب من قبل الدول املتحالفة يفيض 
إىل مشــاركة النظام الســوري. ولكن ما أن جاء مؤمتر جدة يليه مؤمتر باريس حتى استشــعر 

النظام اإليراين بخطر هذا التحالف عىل نفوذه يف املنطقة.
مل يتأخر الرد اإليراين عىل عدم دعوته لحضور املؤمترين، حيث رصح املرشد اإليراين أن إيران 
هي من رفضت املشــاركة يف هذا التحالف، كام رصح مسئول آخر بأن أمريكا حاولت التواصل 
مع عدد من السفراء اإليرانيني يف عدد من البلدان بهدف مشاركة إيران يف املجهود ضد داعش 
وهــو أمر نفته الواليات املتحدة ثم عادت لتشــري أن أمر من هــذا القبيل قد حدث وأنه من 

املمكن االستفادة من الجهود اإليرانية يف هذا الشأن.
نتائج هذان املؤمتران واســتبعاد إيران وكذلك عدم التنســيق مع النظام الســوري يف الجهد 

العسكري ضد داعش عىل األرايض السورية يعترب العنرص الرئيس للموقف اإليراين الالحق.
ال شــك أن وجود تنظيم مثل داعش وتنامي قوته ســواء يف سوريا أو العراق أمر يأيت مغاير 
متامــاً للمصالح اإليرانية ملا له من تأثري عــىل مصالحها ونفوذها هناك باإلضافة إىل ما ميكن أن 
يشــكله هذا التنظيم اإلرهايب مــن خطر مبارش عىل إيران. ولذا فإن إشــكالية املنظور اإليراين 
لهــذا التحالــف ال تتمثل يف الرضبــات املوجهة ضد داعــش والتنظيامت اإلرهابيــة، وإمنا يف 
النتائج الالحقة ملثل هذه الرضبات وكيف ســتنعكس نتائجها عىل حضورها وعىل بقاء الحليف 

االسرتاتيجي لها.
اســتبعاد إيران من التحالف والتخوف عىل مستقبل الحليف االسرتاتيجي لها يف سوريا دفع 
باملســئولني اإليرانيني إىل انتقاد شــامل ملثل هذا التحالف والذي أُعترب ذريعة الســتمرار بقاء 
أمريــكا يف املنطقة ومحاولة ملــا أطلقت عليه بـ"الدول التائبة" إشــارة إىل بعض دول املنطقة 

لتصحيح أخطاءها السابقة يف دعم هذه التنظيامت اإلرهابية.
مام تقدم يتضح أن النظام اإليراين سيواصل توجيه انتقاداته لهذا التحالف يف ظل استبعاده 
وتخوفاتــه مــن تبعات هــذا التحالف خاصة يف ظــل محاولة أمريكا دعم املعارضة الســورية 
املعتدلة التي ســتؤثر مبارشة عىل نظام بشــار األســد. فإعالن البنتاجون عزمه تدريب 5000 
عنرص من املعارضة السورية املعتدلة يف السنة األوىل أمر يشكل معضلة حقيقية، وهو ما يدفع 
باملســئولني اإليرانيني للتشــكك من الحقيقة الكامنة وراء هذا التحالف وأهدافه الحقيقية. إن 
إعراب عيل أكرب واليتي املستشار السيايس للشؤون الدولية للمرشد لإلعراب عن أمله أن تكون 
الحرب التي بدأت ضد اإلرهاب حقيقية تؤكد أن هذه املفردات وغريها ســتكون محط حضور 

لدى املسئولني يف إيران إلبداء القلق من هذا التحالف ونتيجته النهائية•

وقفات

بقلم :
د.سلطان حممد النعيمي

كاتب وأكادميي إماراتي

75 |  نوفمرب 2014 |  العدد 514  |



استراتيجيات

|  العدد 514  |  نوفمرب 2014  |76

يعتمد نجاح املؤسسات يف العامل املعارص 

عىل الرؤية الشاملة واملتامسكة واملتسقة 

للواقع، ووضوح األهداف التي يتم 

السعي إىل بلوغها، ومن ثم يتم وضع 

االسرتاتيجيات والخطط التي تكفل 

تحقيق هذه األهداف، وفق القواعد 

واألسس العلمية التي تكفل لها النجاح.

بقلم: املقدم الركن/ يوسف 
جمعة احلداد

يس��تلزم ما س��بق تضافر األجهزة املعنية وتعاونها 

عىل دراس��ة البيئة التي يجري فيه��ا العمل، وفهم 

طبيعتها ومتطلباتها، وتحديد التحديات واملشكالت 

والتحدي��ات الت��ي يتع��ن االس��تعداد ملواجهته��ا 

والتغل��ب عليها، واملوارد واإلمكانات املتاحة، لوضع 

تصورات واضحة وخطط مرنة وقادرة عىل التكيف 

مع املتغريات وتعديل املس��ارات وفقاً ملا تكش��ف 

عن��ه جهود التقييم املس��تمر. ويس��تلزم ذلك أيضاً 

وجود الق��ادة األكفاء القادرين عىل اتخاذ القرارات 

املناسبة يف وقتها املناسب، بناء عىل ما يتاح لهم من 

معلومات توفره��ا أجهزة للمتابعة والرصد وتحديد 

البدائل والخيارات املتاحة. 

ويصدق ما س��بق ع��ىل الرشكات واملؤسس��ات، 

بق��در ما يصدق ع��ىل الدول الس��اعية إىل تحقيق 

مصال��ح مواطنيه��ا، يف ظ��ل واقع يتس��م بالتعقيد 

وتعدد العوامل املؤثرة فيه، وتداخلها إىل حد كبري.

التجربة التنموية لدولة اإلمارات
تُعدُّ دول��ة اإلمارات العربية املتح��دة من بن أكرث 

الدول التي اعتمدت عىل التخطيط االس��راتيجي يف 

تجربتها التنموية، ويعود جزء كبري من النجاح الذي 

تحظى به الدولة، وما تحققه من إنجازات مشهودة 

يف كل امل��ؤرشات العاملية إىل تجذر ثقافة التخطيط 

االسراتيجي لدى كل املستويات القيادية واإلدارية، 

مام يس��هل تنس��يق العمل يف املؤسسات والهيئات 

واإلدارات وال��وزارات التي تنطل��ق أعاملها جميعاً 

نحو تحقي��ق األهداف املرس��ومة واملتف��ق عليها، 

وتت��آزر الجهود ويدعم بعضه��ا بعضاً بفعل وضوح 

املس��ارات والخطوات، لتكون محصلة العمل تقدماً 

عىل جميع املستويات.

لقد ارتبط��ت دولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 

منذ إنش��ائها بالتخطيط االس��راتيجي، وهو ما عرب 

عنه الفريق س��مو الشيخ س��يف بن زايد بقوله إن 

التخطيط االسرتاتيجي والعمل املؤسساتي يف دولة اإلمــــــــــارات العربية املتحدة
اإلمارات منوذج مثايل للتخطيط االسرتاتيجي والرؤية املستقبلية



متثل "وثيقة رؤية 
اإلمارات 2021" 

معلمًا بارزًا يقود 
جهود التخطيط 

االسرتاتيجي يف 
دولة اإلمارات 

ويؤطر مساراتها 
وتوجهاتها

التخطي��ط االس��راتيجي ب��دأ يف الدولة عىل ي��د اآلباء 

املؤسس��ن املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

طيب الله ثراه، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه 

الله، وإخوانهام أعض��اء املجلس األعىل حكام اإلمارات، 

فكانت لهم رؤية س��باقة للتخطيط االسراتيجي ونظرة 

مس��تقبلية رأوا فيها دولة اإلمارات العربية املتحدة كام 

نراها اليوم، مش��رياً س��موه إىل أن هذا املفهوم كان خري 

من ترشبه عن أولئك املؤسسن هو قائد املسرية صاحب 

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

حفظه الله، يف رؤيته املستقبلية للوطن.

وقال س��موه يف الكلم��ة االفتتاحي��ة للمؤمتر األول 

ل�"جمعية اإلمارات للتخطيط االسراتيجي"، الذي ُعقد 

بتاريخ 16 ديس��مرب 2012، إن املامرس��ات املختلفة يف 

مجال التخطيط االسراتيجي شكلت تحوالً ملموساً لدى 

املخططن واملنفذين عىل السواء، خاصة ما يتعلق منها 

برسية وجهرية الرؤى واألهداف، ومازالت هذه الثقافة 

ترس��خ يوما بعد يوم، وتكتس��ب أرايض وآفاقاً جديدة 

نحو املزيد من الش��فافية واملش��اركة الحقيقية لجميع 

القطاع��ات ذات العالق��ة، بغي��ة الوص��ول إىل النجاح 

املنشود من أي تخطيط اسراتيجي.

متثل "وثيقة رؤية اإلمارات 2021" معلامً بارزاً يقود 

جهود التخطيط االس��راتيجي يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، ويؤطر مس��اراتها وتوجهاتها. وبحسب وصف 

"إس��راتيجية الحكوم��ة اإللكروني��ة االتحادية لدولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة -2012 2014"، فإن "رؤية 

اإلمارات 2021" هي "أعىل مرجعية إسراتيجية، وتوفر 

الرؤية اإلسراتيجية للدولة". 

التخطيط االسرتاتيجي والعمل املؤسساتي يف دولة اإلمــــــــــارات العربية املتحدة
اإلمارات منوذج مثايل للتخطيط االسرتاتيجي والرؤية املستقبلية
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الحكومة اإللكرتونية
ورمب��ا ميكن هن��ا التوق��ف قليالً ل��دى "إس��راتيجية 

الحكوم��ة اإللكروني��ة"، كنم��وذج، فق��د أوضحت يف 

بدايتها مرجعياتها التي تس��تند إليه��ا، وكان من بينها، 

إىل جانب "رؤية اإلمارات 2021"، إس��راتيجية حكومة 

 ،)2013-2011( املتح��دة  العربي��ة  اإلم��ارات  دول��ة 

وإس��راتيجية تقنية املعلومات لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة )2009-2013(، وإسراتيجية تطوير الخدمات 

الحكومية. 

وميثل ه��ذا االعتامد ع��ىل جهود س��ابقة، للتكامل 

معه��ا واإلضافة إليه��ا، حقيقتن مهمت��ن، أوالهام أن 

الجهود الحديث��ة للتخطيط االس��راتيجي يف أي قطاع 

م��ن القطاع��ات بالدول��ة ال تقوم يف ف��راغ، بل تعتمد 

عىل جهود س��ابقة وضعت األسس التي سيتم االنطالق 

منها. والحقيقة الثانية، املرتبة عىل األوىل، أن كل جهد 

جديد سوف يطرح إبداعه الخاص، دون أن يكون خارج 

الس��ياق أو املنظومة التي متيض منسجمة نحو تحقيق 

أهداف متس��قة، وإن اختلفت العناوين واملهام حسب 

طبيعة كل مؤسسة ودورها.

وبالع��ودة إىل "رؤية اإلم��ارات 2021"، فإنها تحدد 

هدفها الواضح: "نريد أن نك��ون من أفضل دول العامل 

بحلول عام 2021"، وهو التاريخ الذي يوافق خمس��ن 

عاماً عىل قيام دولة اإلمارات. ورمبا يجب أن نش��ري هنا 

إىل التكام��ل يف الرؤية بن ما ه��و روحي ومعنوي من 

جهة، وما هو مادي وملموس من جهة ثانية. ففي حن 

ين��ص العن��ر األول للرؤية عىل االس��تناد إىل "األرسة 



القوات املسلحة 
يف قلب التخطيط 

االسرتاتيجي يف دولة 
اإلمارات باعتبارها 

الدرع احلامية 
للتجربة التنموية
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املستقرة والتالحم االجتامعي والقيم اإلسالمية املعتدلة 

والراث الوطني األصيل"، فإن العنر الرابع يش��ري إىل 

تواف��ر العنارص املادية الالزمة لحياة كرمية: "إماراتيون 

يتمتعون برغد العيش، ويهنؤون بحياة مديدة وبصحة 

موفورة، ويحظ��ون بنظام تعليمي م��ن الطراز األول، 

ومنط حياة متكامل تع��ززه خدمات حكومية متميزة، 

وترثيه أنش��طة اجتامعية وثقافي��ة متنوعة يف محيط 

سليم وبيئة طبيعية غنية".

القوات املسلحة والتخطيط االسرتاتيجي
كانت القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

دامئاً، يف قلب التخطيط االس��راتيجي يف دولة اإلمارات 

العربي��ة املتح��دة، باعتبارها ال��درع الحامية للتجربة 

التنموية، وحص��ن األمان للوطن وأبنائه، والس��يام يف 

منطق��ة الخليج والرشق األوس��ط، الت��ي تتقاطع فيها 

املصال��ح وتش��هد دورات مس��تمرة م��ن االضطراب 

وعدم االس��تقرار والحروب الكربى وأشكاالً أخرى من 

الراعات الت��ي تذكيها األطامع اإلقليمي��ة والتوترات 

والتحالف��ات املتبدلة يف املنطق��ة. ويف ظل هذه البيئة 

املضطرب��ة ف��إن التطوير املس��تمر للقوات املس��لحة 

وتعزيز قدراتها وجاهزيتها لتكون عىل أتم االس��تعداد 

ملواجه��ة كل أن��واع الع��داء املحتمل��ة وحامية األمن 

واالستقرار بها، يصبح من بن أهم األهداف التي تعمل 

الدولة عىل تحقيقها.

تش��هد الق��وات املس��لحة بالدولة تط��ورات كبرية 

عىل كل املس��تويات، حيث ينضم إىل صفوفها كل يوم 

أبن��اء الدولة الذين حصلوا عىل أرقى أش��كال التعليم 

والتأهيل العس��كري يف عدد من املؤسسات التعليمية 

والكليات واملعاهد العسكرية، التي تضارع يف مستواها 

أعرق األكادمييات العس��كرية يف الع��امل. كام أن برامج 

التطوير والتدريب املس��تمرة، تضمن تزويد منتس��بي 

الق��وات املس��لحة ب��كل امله��ارات والخ��ربات املالمئة 

لتخصصاتهم. 

وينطل��ق ذل��ك من فه��م أس��ايس لدور اإلنس��ان 

وقدراته ومهاراته باعتباره األساس ألي تطور يف القوات 

املس��لحة ككل. ومهام كانت قوة السالح وحداثته، فإن 

الفرد الذي يستخدم ذلك الس��الح يبقى الركيزة األوىل 

واملحورية. وتتسق هذه الرؤية يف القوات املسلحة مع 

املب��دأ الذي أصبح راس��خاً يف دولة اإلم��ارات، وهو أن 

اإلنسان ميثل الغاية والهدف، وأن املواطن اإلمارايت هو 

أهم ثروة منتلكها.

ويف هذا اإلطار فقد انضمت إىل املؤسسات التعليمية 

الداعم��ة لجهود القوات املس��لحة مؤسس��ة جديدة، 

هي كلية الدف��اع الوطني التي س��تُعنى بتنمية الفكر 

العس��كري وتأهيل الق��ادة، وتدعم عملي��ة التخطيط 

االسراتيجي وصنع القرار يف القوات املسلحة.

ومن جهة التس��ليح متتلك القوات املس��لحة أحدث 

النظ��م واملعدات، التي تواك��ب دامئاً آخر التطورات يف 

ه��ذا املجال، مع الح��رص عىل تنويع مصادر الس��الح 

لضامن اس��تقالل القرار الس��يايس من جهة، والحصول 

ع��ىل أفض��ل النظ��م الدفاعية الت��ي تلب��ي متطلبات 

القوات املسلحة وتردع األعداء املحتملن عن أي سلوك 

ع��دايئ تجاه الدولة، وتتكامل م��ع النظم القامئة وتلبي 

املتطلبات الدفاعية للدولة وفقاً للتقييامت املس��تمرة 

لألخطار والتهديدات املحتملة، ومستلزمات مواجهتها. 

وتج��ري عملية التقييم هذه بص��ورة دامئة، وهي متثل 

األس��اس يف تحدي��د احتياجاتنا الدفاعية من األس��لحة 

والنظم واملعدات العسكرية.

كذلك يجري الحفاظ عىل الجاهزية من خالل املناورات 

مع الدول الحليفة والصديقة، وهو ما يعمق من الخربات 

ويتي��ح لنا فرصاً إلج��راء تقييامت دقيق��ة ووضع خطط 

مس��تمرة للتط��ور ومعالجة ما يظهر م��ن ثغرات. كذلك 

تواصل القوات املسلحة مشاركاتها يف مجال حفظ السلم، 

واالضطالع مبهام إنس��انية يف مناط��ق مختلفة من العامل، 

وهي املهمة الت��ي تقوم بها منذ عقود بنجاح الفت، هي 

تعكس رؤي��ة دولة اإلمارات العربية املتحدة اإلنس��انية، 

وسعيها إىل إقرار األمن والسلم عىل املستوى العاملي•
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اإلسرتاتيجية األمريكية يف سوريا ؟ 

بقلم:
د. حممـد بن هويـدن

أستاذ العالقات الدولية املشارك 

ورئيس قسم العلوم السياسية

جامعة اإلمارات 

                   binhuwaidin@hotmail.com
  drbinhuwaidin       

إن ما يحدث يف س��وريا من رضبات عسكرية جوية يقوم بها سالح الجو األمرييك ومعه مجموعة من الدول 

الحليفة ضد مواقع وعنارص تنظيم ما يس��مى بالدولة اإلس��المية أو الدولة اإلسالمية يف العراق وبالد الشام 

)داعش( وجامعات إرهابية أخرى يشري بوضوح إىل وجود تغري واضح يف اإلسرتاتيجية األمريكية تجاه سوريا. 

لقد كان االعتامد األمرييك يف البداية عىل فكرة أن املقاومة الس��ورية س��تتمكن من القضاء عىل نظام بشار 

األس��د، لذلك اكتفت واش��نطن بتقديم الدعم السيايس واملادي للمعارضة عىل أمل أن تحقق املعارضة ذلك 

الهدف. إال أن تشتت جهود املعارضة ودخول عنارص جديدة السيام تلك التابعة لفكر القاعدة وفكر داعش 

عق��د م��ن قدرتها عىل تحقيق هذا الهدف، وزاد من ش��كوك القوى الدولي��ة واإلقليمية من إمكانية تحقيق 

اس��تقرار س��وريا بعد سقوط نظام بشار األس��د. لقد غدت الحالة الليبية ماثلة وبشكل واضح أمام الجميع، 

وأصبح��ت الصورة هي أن س��وريا س��يصيبها ما أصاب ليبيا م��ن متزق وحرب أهلية نتيج��ة لتعدد جبهات 

املعارضة واختالف برامجها ومش��اريعها السياسية. لقد حارب الليبيون جميعاً كيٍد واحدٍة للقضاء عىل نظام 

العقيد معمر القذايف، ولكن اختالفهم يف األهداف ملا بعد القذايف أدخل البالد يف حالة حرب أهلية دامئة بني 

حلفاء األمس. فأصبحت ليبيا بؤرة عدم استقرار تهدد ليس فقط الدول املجاورة بل أمن املنطقة بأرسها.

لذلك كان البد من تبني إس��رتاتيجية يف س��وريا تبعد وصولها إىل ما وصلت إلي��ه ليبيا خاصة وأن داعش 

متواجدة وبقوة هناك وقادرة عىل فرض سيطرتها ومواجهة كل القوى عىل الساحة السورية. لقد كان التوجه 

القديم يعتمد عىل املعارضة املدعومة من الغرب والدول العربية ملواجهة داعش، إال أن داعش أثبتت بأنها 

قوة ال ميكن القضاء عليها وأصبحت عملية مواجهتها ليس��ت سوى استنزاف لقوى املعارضة املعتدلة. لذلك 

جاءت إسرتاتيجية التوجه نحو استخدام القوة الخارجية لرضب داعش يف الداخل السوري. الهدف بالطبع هو 

تقوية املعارضة املعتدلة لتقوم بدورها بالعمل عىل مواجهة النظام والقضاء عليه أو فرض حل س��يايس. لقد 

غ��دت داع��ش متثل عقبة أمام تحقيق هذا هدف، لذلك فإن إنهاء هذه العقبة هو الهدف املرحيل للواليات 

املتحدة وحلفائها نحو تحقيق الهدف اإلس��رتاتيجي األكرب بقيام س��وريا جديدة مستقرة وليست ممزقة كام 

هو الحال يف ليبيا. 

الهدف القادم بعد داعش هو س��وريا بال بش��ار. فالتعهد الدويل بالقضاء عىل داعش أو إضعافها وتدريب 

عنارص من الجيش الس��وري الحر هي اإلس��رتاتيجية الت��ي ميكن يف وجهة النظر األمريكي��ة ومعها حلفائها 

تحقيق هدف القضاء عىل األس��د وتحقيق س��وريا الجدي��دة. بالطبع هذه اإلس��رتاتيجية تبدو جميلة عىل 

الورق ولكن التحدي األكرب هو يف التنفيذ. الرضبات العس��كرية الجوية مس��تمرة ضد داعش ولكن النقطة 

األبرز هي يف مدى إمكانية وفاعلية تلك الرضبات يف تقويض قوة هذا التنظيم اإلرهايب. ما من شك أن تلك 

الرضبات س��تضعفه ولكن إىل أي مدى؟ هل س��تكون قادرة عىل إضعافه لدرجة أن يتمكن الجيش السوري 

الحر من فرض هيمنته عىل الس��احة السورية؟ أم أن إضعافه سيكون من دون أن يتم القضاء عليه وعندها 

يظ��ل التنظيم قادر ع��ىل أن يجمع قواه هنا وهناك؟ وعندها أيضاً تصع��ب معها احتامالت تحقيق الهدف 

اإلسرتاتيجي األبعد.

إن وجود إس��رتاتيجية تجاه س��وريا أم��ر رضوري، ولكن ذلك يتطلب أن تضع الوالي��ات املتحدة ثقلها يف 

السعي إلنجاحها، وأن تشارك الدول األوروبية واإلقليمية الرئيسية يف تلك العملية وأن ال تقف وقفة املشاهد 

والداعم من بعيد. كام أن تلك العمليات يجب أن ال تطول، حيث أن عىل واش��نطن استثامر الدعم الشعبي 

لعملي��ات محارب��ة داعش يف الدخول بثقلها وإن تطلب األمر إرس��ال قوات برية م��ن نوع ما لدعم العمل 

العسكري الجوي•

حتليل إسرتاتيجي



استراتيجيات

يحت��اج كل مجتم��ع إىل حامي��ة حارضه ومس��تقبله 

ومكتس��باته الوطنية، وهي مهم��ة ال تقع عىل عاتق 

من ميتهن العمل العس��كري فقط، بل متتد لتش��مل 

أبن��اء املجتمع كافة، والس��يام أّن األمن ب��ات مطلباً 

أساس��ياً لتحقي��ق التنمي��ة، ألن التنمية واالس��تقرار 

يرتبطان بش��كل وثيق مبدى توافر مقومات األمن؛ أي 

إن فاعلي��ة األفراد يف مجتمعاته��م، تعتمد عىل مدى 

شعورهم بالطأمنينة س��واء عىل أنفسهم وأرسهم أو 

عىل ممتلكاتهم.

وقد أص��درت دولة اإلمارات العربي��ة املتحدة يف 

ماي��و 2014 قانون الخدم��ة الوطني��ة واالحتياطية، 

باالعتامد عىل املادة 43 من دستور الدولة التي تنص 

ع��ىل أن الدفاع ع��ن االتحاد فرض مق��دس عىل كل 

مواطن، وأن أداء الخدمة العسكرية رشف للمواطنني 

ينظمه القانون.

ونح��اول هنا أن نس��تعرض بع��ض جوانب قانون 

الخدمة الوطنية واالحتياطية وانعكاساته عىل مجتمع 

اإلمارات م��ن الناحية الثقافي��ة واالجتامعية، وإبراز 

أهمية تبني مفهوم التخطيط االس��راتيجي كوس��يلة 

إلنج��اح ه��ذا امل��روع الوطني وتحقي��ق األهداف 

املنش��ودة منه. ونقدم يف النهاية عدداً من التوصيات 

التي من ش��أنها أن تدعم تطبيق القانون، وتسهم يف 

رسم املالمح العامة لإلطار التنفيذي العام له.

تطور مفهوم العقيدة العسكرية
وكام أّن الغذاء هو حاجة ش��خصية يحققها اإلنسان 

بنفسه، فإن األمن يعّد حاجة غريزية يحققها اإلنسان 

بنفس��ه أيضاً. ولكن، وألن اإلنس��ان كائن اجتامعي، 

فق��د طّور عىل مر التاريخ مفاهي��م وواجبات األمن 

والدف��اع م��ن كونها باألس��اس مهم��ة فردية لحفظ 

الحي��اة، لتصبح مهم��ة جامعية تت��وزع األدوار فيها 

بش��كل متكامل ب��ني أبن��اء املجموعات اإلنس��انية 

املتح��دة أو املتحالفة، لتتنوع ب��ني اإلنتاج والتوزيع 

والتصنيع واإلعداد يف مثل تلك السيناريوهات. وكلام 

تعقدت العملية األمنية وتعددت مجاالتها كانعكاس 

للتطور التكنولوجي والصناعي العاملي مثالً، تشعبت 

عملية توزيع األدوار أيضاً، وتعددت أش��كالها لتضم 

العمل اإلعالمي واالستخباري، وليتوسع معها النطاق 

 .)ecosystem( العام

ويف جمي��ع األح��وال، فإن��ه ال ش��ك يف حقيقة أن 

واجب األمن هو واجب ف��ردي، لكن األدوار تتكامل 

فيه ضمن منظومة تكاملية تكافلية دقيقة.

إن املجتمع الذي يفش��ل يف تحقيق أمنه هو نظري 

املجتمع الذي ال يس��تطيع توفري الطعام ألبنائه، وهو 

م��ا يظهر لنا بوضوح عند الع��ودة إىل تاريخ البرية 

القديم، حي��ث نجد أن القبائل واملجموعات البرية 

كانت تهاجر من مكان إىل آخر بحثاً عن املاء ومصادر 

تأم��ني الطعام، وكانت املجتمعات والدول تقوم حول 

ه��ذه املصادر الت��ي أصبحت قيمتها ترتبط بش��كل 

وثي��ق بقيمة حياة تل��ك ال��دول واملجتمعات. فكان 

إنش��اء الجيوش وحمل الس��الح من أه��م الواجبات 

التي كلفت تلك املجتمعات نفس��ها به لحامية هذه 

املصادر من األطامع الخارجي��ة وتنظيم إدارة رؤوس 

أمواله��م، فإن هّب الخطر خ��رج الرجال، وحمل كل 

مقتدر س��الحه للذود عن األرض وال��روات واألموال 

ومصادر الرزق واملجتمع كله.

ويف ظ��ل تطور البرية، واصل ه��ذا األمر تطوره، 

ومل يتوقف عند الحد الذي ذكرناه من العمل األمني، 

ال��ذي بدأ به��ذه الصورة البس��يطة، ب��ل إن أدوات 

الجيوش ووس��ائلها ومهارات منتس��بيها تطورت مع 

تطور حياة اإلنس��ان واكتش��افاته، لتحقيق األهداف 

املرجوة م��ن إنش��ائها، وهو األمر ال��ذي تطلّب من 

املجتمع��ات العم��ل عىل تحس��ني ظروفه��ا األمنية، 

وتطوي��ر منظوماتها العس��كرية، وآلي��ات التدريب 

القتايل دفاعياً وهجومياً يف ظل حالة التنافس والتدافع 

بني املجتمعات القدمية والحديثة.

ويتبني من التاريخ أنه كل��ام زادت رقعة الجامعة 

البرية، ارتفعت حاجته��ا إىل زيادة قدراتها القتالية 

وتعزيزه��ا لتتمكن من الدفاع ع��ن أراضيها وثرواتها، 

وهو م��ا يعني أن العالقة ب��ني العوامل الثالثة )عدد 

السكان، واملساحة، وحجم الجيش( هي عالقة طردية 

باس��تمرار، وهو ما يف��ر التَكُّ��ُون التاريخي للدول 

والش��عوب ورسم الحدود فيام بينها، وهو األمر الذي 

اعتمد عىل قدرة تلك الش��عوب عىل االتحاد وبس��ط 

السلطة وحامية األرض.

والش��اهد يف التاريخ أن أنظمة التجنيد والعسكرة 

مرت بأشكال مختلفة. حيث نجد أن الدولة العباسية 

املتأخ��رة والدول��ة األيوبي��ة ودولة املاملي��ك، كانت 

د. علي اخلوري
مدير عام هيئة اإلمارات للهوية

قانون الخدمة الوطنية 
واالحتياطية

بين التطبيق والرؤية االستراتيجية
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تستعني بأجانب الحراف العمل العسكري والجندية، 

وكان يتم تشكيل الجيوش من أجناس آسيوية وصلت 

أساس��اً من وس��ط آس��يا من األعراق الركية والترية 

والفارس��ية. لكن ه��ذه الجيوش مل تنج��ح يف أغلب 

األحيان يف مهامها عندما تعرضت الختبارات حقيقية 

ومواجهات حاس��مة؛ ألنها مل تكن تتمتع باملعنويات 

املطلوب��ة؛ ألن أفرادها ال يدافعون عن أوطانهم التي 

نش��ؤوا فيها، أو الت��ي ينتمي إليه��ا آباؤهم، وبالتايل 

فإن ش��عورهم الغريزي بالدفاع والتضحية كان محل 

تذبذب، ما أدى إىل هزميتهم مرات عدة، س��واء إبان 

الغزوات الصليبي��ة أو يف مواجه��ة الدولة العثامنية 

الناش��ئة التي أبادت هذه الجي��وش، وهزمتها منهية 

عرص دولة املامليك.

وعىل هذا األس��اس، نشأ مفهوم العقيدة العسكرية 

أو القتالية، الت��ي تضع للمقاتل مربرات قوية، وتوضح 

دوره يف األعامل الحربية. حيث مل يجد البر يف العصور 

القدمية والحديثة أفضل م��ن فكرة الدفاع عن الوطن 

لرس��يخ هذه العقيدة، إذ يرتبط ه��ذا الحق الدفاعي 

مبارشة بالحاجة الغريزية لألمن التي تم تبيانها سابقاً، 

ف��كان االرتباط معززاً بقيمة فطري��ة غريزية طبيعية، 

من أرشف القيم التي اعتز بها بنو البر.

التنمية واألمن: وجهان لعملة واحدة
يتضح جلي��اً مام ذكرناه آنفاً، أن��ه ال تنمية من دون 

أمن، وال أمن من دون تنمية، فهام قضيتان متالزمتان. 

ويتب��ني لنا أنه إذا كان األمن هو »مجموعة األس��س 

واملرتكزات التي تحفظ للدولة وحدتها واستقرارها«، 

فإّن ذلك يعني أن االس��راتيجية األمنية واسراتيجية 

التنمية هام السبب والنتيجة، أي إن تحقق األهداف 

االس��راتيجية األمني��ة رضوري لنجاح االس��راتيجية 

التنموية، والعكس صحيح.

ومام مييّز املبادرات التنموية أنها تنطلق بتوجهات 

شمولية يف مساراتها مهام تعددت )علمية أو سياسية 

أو اقتصادي��ة أو تجارية أو صحي��ة أو معلوماتية أو 

اجتامعي��ة،... إلخ(. وهو ما يدفعن��ا إىل القول إنه ال 

ميكن تحقي��ق مثل هذه األه��داف، إال يف ظل إطار 

أمن��ي، يوفر لها بيئة مس��تقرة ميك��ن يف ظلها دعم 

االبتكار واإلبداع يف املجتمعات.

والتنمية ال تزدهر إال بتوافر الش��عور باألمن. وألن 

أي تهدي��د أمن��ي، ال ينتج إال من مص��در داخيل أو 

خارجي، فإن الش��عور باألمن، ال يتحقق إال إذا انتر 

باتجاه هذين املصدرين.

وبالنظ��ر إىل نط��اق قان��ون الخدم��ة الوطني��ة 

الذي ينصب بش��كل كبري عىل مواجه��ة التهديدات 

الخارجي��ة، نجد أّن مفهوم الخدمة الوطنية يش��مل 

ردع التهدي��د الخارجي، وميثل عام��الً أمنياً يصب يف 

مصلح��ة تعزي��ز الش��عور باألمن واالس��تقرار، وهو 

ما من ش��أنه أن يدع��م تطوير مب��ادرات التخطيط 

التنموية واالسراتيجية البعيدة املدى.

أهمية مكون التخطيط االسرتاتيجي
مب��ا أّن دولة اإلمارات بصدد إضافة متطلب س��يادي 

ووطني لتحقيق رؤية وأهداف اس��راتيجية، فإن من 

الطبيع��ي أن يتّم إدراج هذا املتطلب بش��كل واضح 

ضمن األطر االس��راتيجية األخ��رى يف الدولة كقطاع 

اس��راتيجيات األمن والدف��اع، وأن تكون له مكوناته 

ومؤرشاته االسراتيجية؛ ألن استخدام أدوات التخطيط 

االسراتيجي ومنهجياته أساس ال ميكن االستغناء عنه 

لضامن نجاح املروع.

وم��ن هنا، ف��إن عىل الجه��از الحكوم��ي املكلف 

بتنفي��ذ امل��روع أن يتبن��ى منهجي��ات عمل وفق 

نظم التخطيط االس��راتيجي لضامن تحديد األهداف 

بدق��ة، وإدارة األداء باحراف؛ لتحقيق تلك األهداف 

من خالل مؤرشات أداء اس��راتيجية وتشغيلية قابلة 

للقي��اس. ك��ام أّن عىل راس��م السياس��ات والقيادة 

العليا االنتباه لثالثة محاور رئيس��ية هنا هي: الخطة 

االسراتيجية الكلية، وسجل املخاطر، واملستهدفات.

وقد يواجه املخطط االس��راتيجي عادة احتامالت 

وق��وع بعض األحداث التي قد تظل مجرد احتامالت 

أو تتحقق بالفعل، وتعي��ق أو تعطل تحقيق الخطة 

االس��راتيجية ألهدافها بالرعة والكف��اءة املطلوبة. 

وبالت��ايل ف��إّن م��ن امله��م ج��داً أن يتم أخ��ذ هذه 

االحت��امالت واملعطيات بعني االعتبار لالس��تعداد لها 

واتخاذ التدابري الالزمة، إم��ا ملنعها من الوقوع، وإما 

لتحويل التهديدات الس��لبية إىل فرص إيجابية، وإما 

لتخفيض مستوى الخطر عند وقوعه إىل أدىن مستوى 

ممكن.

ومن هنا تنش��أ أيضاً رضورة وض��ع خطط فرعية 

تعنى باملجال االجتامعي والثقايف، وتأخذ بعني االعتبار 

احتامالت حدوث مشكالت ثقافية واجتامعية، للعمل 

ع��ىل وضع إجراءات ومب��ادرات وقائية متنع حدوث 

املخاطر وتعالج ما يتبقى من آثارها.

منهج التعليم العسكري
يشكل هذا املنهج بعداً مهامً ورئيسياً، وال بّد أن يركز 

عىل التدري��ب الذهني واالرتقاء باملس��توى الفكري 

واملعريف ل��دى املجندين، وأال يقت��رص مضمونه عىل 

مفاهيم تقليدية كاللياقة البدنية والتدريب امليداين.

أساليب التدريب
يج��ب أن تنعكس األس��اليب التدريبية عىل ش��عور 

ال تنمية من دون 
أمن، وال أمن من 
دون تنمية، فهما 
قضيتان متالزمتان
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ويق��ني املجندي��ن باالرتق��اء يف قدراته��م املعرفي��ة 

واملهارية.

الرعاية الفكرية واالجتامعية والثقافية
م��ن امله��م أن يك��ون هناك ت��وازان ب��ني متطلبات 

التدريب امليداين والعسكري وبني احتياجات الرعاية 

الفكرية واالجتامعية والثقافية لدى املجندين.

التأثري عىل السلوك
م��ن املهم تبني أس��لوب يتفهم الحاجات النفس��ية 

للمراحل العمرية املختلفة، التي عادة ما تتميز بالتمرد 

والرغبة يف إثبات الذات والتفوق واالستقاللية. وال بد 

من االلتفات إىل أهمية األحداث واملؤثرات الخارجية 

عىل السلوكيات، واستخدام مفاهيم ووسائل متقدمة 

كالربمجة اللغوية والعصبية للتأثري يف السلوك والحالة 

الذهنية والفيزيولوجية البرية لدى املجندين.

االستعانة باملتخصصني
هن��اك حاجة ملح��ة إىل تقدي��ر املخاط��ر املختلفة 

واحت��امالت حدوثه��ا، وإرشاك متخصص��ني يف عل��م 

النفس االجتامعي لوض��ع الخطط والبدائل والحلول 

الالزم��ة إلدارة هذا املروع بأس��لوب إدارة التغيري. 

فاملتخصصون ميلكون طرقاً مخترصة لتعريف املشكلة 

وتحديد الطرق الالزمة لعالجها.

أهمي��ة تبن��ي منظ��ور ش��مويل لألبعاد 
االجتامعية والثقافية

وال بد من تبني منظور ش��مويل النعكاس��ات تطبيق 

القان��ون والبيئ��ة املحيط��ة التي يتم تطبيق��ه فيها، 

وهو ما يظهر يف الش��كل رق��م 7 الذي متثل العنارص 

املوضحة فيه جوانب تشكل فرصاً من شأنها أن تسهل 

اآلليات التنفيذية أو تعيقها، ونردها هنا عىل سبيل 

املثال ال الحرص.

تطوير املنظومة التعليمية
من ال��روري أن يكون هناك متهي��د ثقايف وتوعوي 

للمش��مولني بالقان��ون واملتأثرين بتطبيق��ه ليتقبلوا 

ويتفهموا مرحلة الخدمة الوطنية ومتطلباتها، وميكن 

أن يكون ذلك من خالل موضوعات دراسية أو زيارات 

أو لقاءات.

نرش الوعي الثقايف
تطوي��ر برامج لن��ر الوع��ي والثقاف��ة االجتامعية 

بهدف إيقاظ الوعي والحس باملس��ؤولية االجتامعية 

والواجب الوطني، وتعزيز روح االنتامء، واس��تنهاض 

الهم��م، وتأكيد أهمي��ة دور املواطن يف التنمية وبناء 

الدولة.

التواص��ل  وأدوات  الرقمي��ة  الش��بكات 
االجتامعي

توظي��ف الش��بكات الرقمي��ة وتكنولوجي��ا التواصل 

االجتامع��ي كوس��يلة إعالمي��ة وتثقيفي��ة. فاإلع��الم 

والثقافة، ركنان أساس��يان لتحقي��ق النهضة والتطور 

الحض��اري، وأساس��ان ميكن االعت��امد عليهام يف رفع 

الوع��ي وتنوي��ر ال��رأي الع��ام والتأثري ع��ىل الصورة 

الذهنية.

التصدي الفكري للدعايات السلبية
التصدي الفكري للدعايات الس��لبية بذكاء وبأسلوب 

يتفهم الحاجات النفس��ية ألف��راد املجتمع وباختالف 

فئاتهم العمرية، وهو ما يستدعي تشكيل مجموعات 

متخصصة يف الدراس��ات االجتامعية والنفسية تراجع 

هذه الدعاي��ات وتتابعها وتتوقعه��ا، وتقوم بصياغة 

الردود املنطقية عليها، وتحّدد وسيلة نرها، وتحولّها 

إىل فرص إيجابية.

الحوار مع الشباب
تطوي��ر مفهوم الحوار مع الش��باب ليش��مل الحوار 

مع األجيال األخرى، والس��يام جيل اآلب��اء، لبث روح 

الرحي��ب والتفه��م، ونؤكد هن��ا رضورة الركيز عىل 

الح��وار غري املبارش، وتجنب التلقني الذي ال يناس��ب 

الع��رص الحديث. وم��ن أمثلة هذا األس��لوب ترتيب 

زيارات ملراكز عس��كرية مجهزة الس��تقبال الشباب، 

وتنظيم عروض عس��كرية أمامهم؛ ليستش��عروا قدر 

الدور الوطني الذي يقومون به.

األطر القانونية والترشيعية
االس��تعداد القان��وين والتريعي لتش��غيل الش��باب 

واس��تكامل دراس��اتهم، حيث إن تلك الفرة س��توفر 

فرص��ة تقييم ملهارات العم��ل والتفكري والقيادة لدى 

الجي��ل الصاعد. وهو ما ميكن من خالله توفري النصح 

واإلرش��اد لهم إلكامل مس��ريتهم العملية والتعليمية، 

والتأكيد يف جميع األحوال عىل متيزهم وتقدير الوطن 

لدوره��م ومش��اركتهم، وأّن الوطن دوم��اً هو األكرم 

واألسبق بالعطاء وهو درس التاريخ األبدي.

مراكز النصح واإلرشاد
س��توفر تلك الف��رة فرص��ة لتقييم مه��ارات العمل 

والتفكري والقيادة لدى الجيل الناشئ، وتقديم النصح 

واإلرشاد لهم باستكامل مسريتهم العملية والتعليمية، 

من خ��الل تقديم هذه الخدمة املتمي��زة التي ميكن 
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ربطها مبب��ادرات وطني��ة أخرى، مثل تل��ك الخاصة 

بالتوطني وتش��غيل الشباب، والتعليم الفني واملهني، 

وتقدي��م معلومات ع��ن التعليم الجامع��ي، وفرص 

الدراسة املختلفة.

مالحظات ختامية
إن معرفة املكاس��ب الوطنية الجليلة للخدمة الوطنية 

وتقديره��ا ع��ىل الصعيد األمن��ي والوطن��ي والثقايف 

واالجتامعي، وكذلك إدراك احتامالت وجود مخاطر قد 

تصاحب هذا التغيري الجوه��ري يف النظام االجتامعي 

الوطني، كل ذلك يوجب ويفرض علينا جميعاً التمهيد 

الثقايف الكامل لها، والتخطيط الكايف لتوعية الش��باب 

بها منذ مراحل دراس��ية مبكرة تسبق التجنيد، ليعرف 

طبيعة املرحلة املقبلة ويتفهمها من أجل إيجاد تصور 

إيجايب لديه عن الفرة الزمنية التي س��يقضيها يف أداء 

الخدمة الوطنية.

ون��ويص هنا بتبني مجموعة من املبادرات بش��كل 

شمويل بحيث تتضمن جوانب مخصصة ملعالجة اآلثار 

الثقافية واالجتامعية، واس��تيعاب التفاعالت الناش��ئة 

ع��ن ه��ذه التغيريات. والش��كل رق��م 8 يوضح هذه 

التوصيات.

وإذ نؤكد، أوالً، أهمية أن ترتكز آليات تنفيذ القانون 

ع��ىل مب��ادئ وأدوات التخطيط االس��راتيجي لضامن 

تحقيق ما هو مس��تهدف بش��كل علم��ي ومدروس. 

فإننا نش��ري أيض��اً إىل أّن من امله��م إدراك االحتامالت 

واملؤثرات الداخلية والخارجية التي قد تشكل خطورة 

عىل نجاح تنفيذ القان��ون، األمر الذي نحتاج معه إىل 

مفاهيم إدارية وفق منظومة متطورة إلدارة املخاطر.

ك��ام أن��ه يج��ب أال نغف��ل ع��ن العن��رص الثقايف 

واالجتامع��ي؛ ألنه يؤثر يف مؤرش ال��رأي العام، ويعترب 

أحد املؤرشات االس��راتيجية الت��ي تهتم بها الحكومة، 

فالثقاف��ة يج��ب أن تواج��ه بالثقافة، وه��و ما يعني 

مراجعة املناهج الدراس��ية والقيام بالتعبئة اإلعالمية 

املتنوعة املجاالت؛ إليصال الرسائل اإلعالمية التي تري 

املعارف املجتمعية عىل مستوياتها املختلفة، مبا يسهم 

يف تعزيز التفهم للتجربة الجديدة واستيعابها وتبنيها.

أما األم��ر اآلخ��ر، فيتعلق برورة االس��تفادة من 

اإلعالم الفني الذي يخاطب الوجدان والضمري والعقل 

للوصول إىل القناع��ات، ومخاطبتها بلغة عقلية متزنة 

وعاطفية ناجزة تنفذ نحو الوجدان، وتستنهض الهمة 

والش��عور الوطن��ي، وتواجه يف الوق��ت ذاته األخطاء 

واملعلومات املغلوطة والسلوكيات الضارة بلغة واثقة 

وهادئة ومقنعة.

ونؤكد هنا أن هذه املهمة ال تقع عىل عاتق وزارة 

الدفاع مبفردها، بل إّن واجبات تنفيذ الخطة الوطنية 

متتد لتش��مل مؤسس��ات الدولة كاف��ة، وكل فرد يف 

املجتمع•
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التعليـــم العسكـــري..أفكـــار للتطــويــر

لعلنا نذكر كتابات آدم س��ميث الذي اعترب العلوم 

واملعارف املكتس��بة جزءاً م��ن ثروة املجتمع. وقد 

ب��ات لدينا يف حق��ل الدراس��ات االقتصادية فرع 

مس��تقل يعرف ب�"اقتصاديات التعليم"، وهو فرع 

م��ن فروع علم االقتص��اد، يلقي الضوء عىل أفضل 

الط��رق يف اس��تثامر امل��وارد التعليمي��ة البرية 

واملالية والتكنولوجية م��ن أجل تكوين رأس املال 

البري تكويناً ش��امالً، يف الحارض واملستقبل، عىل 

مستوى الفرد واملجتمع.

ويع��د التعلي��م يف القوات املس��لحة ركناً مهامً 

وعام��اًل أساس��ياً يف تطورها وتقدمها، والس��يام يف 

ظ��ل التطورات التقنية التي ش��هدها العامل يف كل 

ركــــن مهـم وعامــل أساســــي يف تطــــور القـــــوات املسلحــــة وتقدمـــها

للتعليم أهمية كبرية يف حياة كل األمم والشعوب، وهو من 

املعايري املحورية يف تحديد مدى تقدم الدول أو تأخرها، فضالً 

عن أن هناك أبحاثاً ودراسات كثرية تتحدث عن األهمية 

االقتصادية للتعليم، ودور التعليم يف تكوين رأس املال البرشي، 

من خالل ربطه بالتنمية االقتصادية .  

إعداد: تامر ياسر فياض

املجاالت وانعكاس ذلك عىل القوات املسلحة، سواء من 

حيث األسلحة املتطورة، أو أنظمة املراقبة واالستطالع، 

أو أنظمة االتصال، أو رسعة تدفق املعلومات والبيانات، 

وه��ذه األمور كله��ا تحت��اج إىل إعداد أف��راد القوات 

املس��لحة وتأهيلها عىل النحو الذي ميكنها من التعامل 

مع التطور العلمي والتقني الكبري.

وال ش��ك يف أن الثورة يف الش��ؤون العس��كرية تشري 

إىل ثورة مقابلة يف التعليم العس��كري، والسيام التعليم 

العس��كري املح��رف؛ إذ يجب أن يكون ه��ذا التعليم 

سلس��اً، ومتط��وراً ومس��تمراً، وأن يق��وم عىل أس��اس 

االحتياجات التي تتطور وتنمو تباعاً.

وينظر إىل التدريب عىل أنه حجر الزاوية يف القضايا 

املتعلقة باملوارد البرية يف القوات املس��لحة الحديثة، 

حيث ثبت أن تحقيق مس��توى تدريب أفضل يضاعف 

الق��درة العس��كرية، ووجود أعداد أق��ل من الوحدات 

ذات التدري��ب املمت��از يحقق وف��راً يف حجم اإلنفاق 

العسكري، وهو ما تنشده جميع دول العامل.

التعليم والتدريب..عالقة تكاملية
الفرق الرئييس بني تعريف كلمت��ي التعليم والتدريب 
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ينظر إىل التدريب على 
أنه حجر الزاوية يف 
القضايا املتعلقة 

باملوارد البشرية يف 
القوات املسلحة 

احلديثة

هو أن التدري��ب يركز عىل املواصف��ات املحددة التي 

يقوم الف��رد بتطبيقه��ا، بينام يه��دف التعليم إىل رفع 

مس��توى الفرد األكادميي، ومع ظه��ور العوملة، وحرية 

اس��تخدام معلوم��ات األقامر الصناعية وأنواع وس��ائل 

اإلعالم األخرى، فق��د أصبح التعليم، وبش��كل متزايد، 

جزءاً من أس��لوب الحي��اة. كام أن التعلي��م يعترب من 

األمور التي ميكن للمرء أن يغذي نفس��ه بها، وأن يرفع 

مستواه إلش��باع حاجته، والس��عي نحو فرص تعليمية 

أخرى.

ولقد أدركت القوات املس��لحة يف غالبية دول العامل 

أهمي��ة التعليم، خاصة يف صف��وف الضباط، وذلك عن 

طري��ق دورات األركان التي يتلقى فيها الضباط تعليامً 

عاماً، وتعليامً يف املجاالت العس��كرية، التي قد ال تكون 

ضمن تخصصاتهم.

والتعليم يزود الفرد العس��كري بإمكانيات وقدرات 

تساعده عىل املناقش��ة املنطقية والقيام بإجراء بحوث 

متعلق��ة بأية مش��كلة. واألهم من ذلك كل��ه، تزويده 

بإمكاني��ة تقدير االحتامالت، التي تؤث��ر عىل أي قرار. 

وال ش��ك يف أن بإمكان كبار القادة العس��كريني إظهار 

هذه املهارات والقدرات بش��كل هائل، يف الوقت الذي 

ميك��ن فيه تعزيز دافعية واهت��امم الضباط عن طريق 

تزويده��م، خ��الل ف��رة خدمته��م، ببعض ال��دورات 

التدريبية.

املعلم املحرتف
وأول م��ا يتب��ادر للذهن يف عملية تطوي��ر التعليم هو 

إع��داد املعلّم العس��كري املح��رف، ال��ذي يجب أن 

يواكب مس��رية التطور يف التعليم العام، حيث بات من 

الروري أن يكون املعلم متسلحاً بأحدث النظريات يف 

مجال التعليم التي تحاول أن تنأى عن التلقني، وتسعى 

إىل فتح آفاق التفكري والعصف الذهني أمام املتعلم. 

إننا أمام ثورة يف التعليم العس��كري، تحاول مواكبة 

العرص؛ إذ مل يعد ممكناً للتعليم العسكري املحرف أن 

يراوح يف مكانه، وال بد له من استثامر عرص املعلومات 

الذي نعيش��ه حت��ى يرتقي بأف��راد القوات املس��لحة 

ليكونوا قادرين عىل التعامل مع معطيات هذه الثورة 

التقنية وتسخريها يف تحسني قدراتهم.

الكفاءات الالزمة
ال يكفي للتعليم العس��كري املهني املشرك ببساطة أن 

ميكن خريجينا من التكيف مع املستقبل، بل عليهم أن 

يكونوا قادرين عىل خلق األفكار والروع يف اإلجراءات 

الت��ي متكنهم من توليد مس��تقبلهم، وأن يكون لديهم 

التفكري النقدي واإلبداعي، والقدرة عىل اتخاذ إجراءات 

حاس��مة حتى عندم��ا تكون الظ��روف غامضة، وهذه 

الصفات مهمة خاصة لكبار القادة. 

وينبغي أال يقترص التعليم العس��كري املحرف عىل 

التعلي��م داخ��ل الدولة، بل يجب إرس��ال خ��رية طلبة 

العس��كريني إىل مختربات أبحاث رائدة، يتم تحديدها 

م��ن خالل إس��راتيجية االس��تهداف، وق��د يكون ذلك 

بوضع هؤالء الطلبة يف هذه املجاالت البحثية اإلبداعية 

واملخت��ربات؛ بوصفها جزءاً من حزمة دعم أوس��ع من 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، والفكرة الرئيس��ية هنا، 

تكم��ن يف أن ه��ؤالء الباحثني، ال يتم إرس��الهم بصورة 

معزول��ة، بل من حيث هم جزء م��ن مجموعة ميكنها 

- عن��د العودة إىل الوطن - تش��كيل فرق بحث رائدة، 

تس��تطيع نقل التجارب املتقدمة واملتط��ورة إىل قواتنا 

املس��لحة. ويجب أن يكون واضح��اً يف أذهاننا أن هذه 

اإلسراتيجية متوس��طة األمد أو طويلة األمد، ولن تؤيت 

مثارها يف الغد؛ ألن ترس��يخ ثقاف��ات التميز يف البحث 

واإلبداع تستغرق وقتاً.

ما الذي يحتاجه املتدرب العسكري؟
إن ما ميي��ز املتدرب أو املتعلم العس��كري عن املتعلم 

الع��ادي أنه يحتاج إىل أمور ومع��ارف خاصة، تبدأ من 

جعله مترب��اً لثقافة دولته مؤمن��اً بعقيدتها وعقيدة 
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جيش��ها، وهذا يتطلب تزوي��ده مبجموعة من املعارف 

التاريخي��ة واالجتامعية والدينية، يس��تطيع من خاللها 

بلورة شخصيته مبا ينسجم مع هوية الدولة وشخصيتها. 

واألم��ر الثاين أنه يحت��اج إىل تعليم خ��اص بالفرقة أو 

الوحدة التي ينتمي إليها، سواء من حيث األسلحة التي 

يس��تخدمها، أو التكتيكات التي يحتاجها يف أداء دوره 

عىل أكمل وجه. واألم��ر الثالث أنه يف حاجة إىل ثقافة 

عسكرية متكاملة متكنه من معرفة األدوار املنوطة بكل 

وحدات الجيش وفرقه، حتى يكون عىل دراية مبا يقوم 

به أقرانه من أفراد القوات املسلحة.

ويتم الركي��ز يف مجال تدريب املقاتل وتعليمه عىل 

أن يكون مفكراً نظامي��اً، وهذا التفكري النظامي ينبغي 

أن يبدأ بفهم سلس��لة العملي��ات املتعاقبة. ويجب أن 

يب��دأ التفكري النظامي مبكراً يف عملي��ة إعداد املقاتل، 

وأن يتخلل كل الخربات التعليمية والعملياتية املتتالية.

استخدام املحاكاة يف التدريب
أدى التعقي��د املتزاي��د يف جمي��ع األس��لحة واملعدات 

العسكرية، وما ترتب عليه من ارتفاع أسعارها، وزيادة 

تكالي��ف تش��غيلها إىل الحاجة الش��ديدة الس��تخدام 

املح��اكاة، بغ��رض التغل��ب عىل مش��كلة اس��تخدام 

مساحات كبرية من األرض كميادين للتدريب بالذخرية 

الحية. وحدث تقدم كب��ري يف تقنيات املحاكاة، فأصبح 

الطيار يس��تطيع قيادة طائرته بصورة ش��به تامة، دون 

أن يس��تقلها، وأن يتعلم الجندي كيفي��ة قيادة الدبابة 

أو مركبة القت��ال دون أن يركبها، وكذلك تصميم بعض 

مناذج املحاكاة لتقويم عن��ارص القيادة واألركان، حيث 

متكن هذه النامذج من دراسة مراحل القتال بالتفصيل.

وتغطي املحاكاة مختلف املجاالت مثل:

- قي��ادة الطائرات، والس��فن، واملركب��ات، والدبابات، 

وتدريب أطقمها ع��ىل العمل الجامع��ي، واإلجراءات 

املشركة.

- استخدام األسلحة املختلفة، مثل املدافع، واملقذوفات 

املوجهة، والصواريخ، والتحكم يف نريانها.

- التدريب القتايل، والقتال الجوي، والهجوم جو - أرض.

- تدريب األفراد عىل األسلحة الصغرية.

- الحرب اإللكرونية.

ويف مج��ال تدري��ب الطياري��ن، يحظى اس��تخدام 

املحاكاة باهت��امم متزايد، دفع منتج��ي هذه األنظمة 

إىل العم��ل ع��ىل تطويرها واإلبداع يف ابت��كار األنظمة 

املرئية والسمعية املكملة للتشبيه. ولقد كانت األسلحة 

الجوية رائدة يف التدريب باس��تخدام املحاكاة، بعد أن 

ثبت بصفة قاطعة، ما للمحاكاة من مزايا عديدة متيزها 

عن التدريب التقليدي بواسطة الطائرات.

النموذج األمرييك يف التدريب
لدى القوات املسلحة األمريكية برنامج، واسع النطاق، 

للتعلي��م والتدري��ب. وهو يبدأ بفرص��ة الحصول عىل 

تعليم جامعي لألفراد املوجودي��ن يف الخدمة الفعلية. 

وكل س��الح من األس��لحة يش��جع أف��راده عىل حضور 

الدورات الدراسية الجامعية، التي تقدم لبعض الوقت، 

ويوفر املساعدة املالية، ويقوم يف بعض األحيان بتعديل 

الجدول حتى يجعل ذلك ممكن��اً. ويكون ترتيب ذلك 

بالنس��بة لألفراد العس��كريني املتمركزي��ن يف الواليات 

املتحدة، ولكن األس��لحة املختلفة أعدت أيضاً برنامجاً 

للدراس��ة الجامعي��ة لألف��راد املوجودي��ن وراء البحار. 

وتقوم بتنظيم الربنامج لصالح األفرع العسكرية جامعة 

"ماريالند" التي أنشأت مراكز لتلقي الدراسة الجامعية 

يف أملاني��ا واليابان وكوريا، حي��ث يتمركز معظم األفراد 

تدريب القادة يف 
اجليش األملاين هو 

العنصر األساسي 
يف اخلطة الهادفة 
إىل رفع مستويات 

التدريب

86

دراسات وبحوث

|  العدد 514  | نوفمرب 2014  |



األمريكيني، املوجودين يف الخارج. 

وباإلضاف��ة إىل ذلك، هن��اك برنامج واس��ع النطاق 

للتعليم والحصول عىل شهادة يف املجاالت الفنية، التي 

تهم القوات املس��لحة، مبا يف ذلك مدرستان للدراسات 

العليا.

 وتقوم الجهات العس��كرية األمريكي��ة أيضاً بتنفيذ 

برنام��ج، فريد من نوعه، للتدريب ع��ىل القيادة. فكل 

واح��د من ضباط الص��ف، قبل ترقيت��ه- أو ترقيتها إىل 

الدرجة األعىل يشرط أن يتلقى دورة يف القيادة، تتوىل 

اإلعداد بالتحدي��د للتحديات الالزم��ة للدرجة األعىل، 

وبعض هذه الدورات ميتد لفرات طويلة. 

وقد أنش��أ الجيش األمرييك مراف��ق كاملة املعدات 

للتدري��ب، جعلت يف الوس��ع الوصول إىل مس��توى مل 

يسبق له مثيل يف الواقعية القتالية.

النموذج األملاين يف التدريب
يرى الجيش األملاين أنه يف حاجة إىل قادة عىل مس��توى 

أعىل يتمتعون مبهارات قيادية فائقة جنباً إىل جنب مع 

التش��كيل الجديد. فمن أجل تطوي��ر وتدعيم الحفاظ 

عىل العقيدة القتالية األساس��ية، يجب أن يكون القادة 

مرنني ومبدعني وقادرين عىل التأقلم مع ظروف املعركة 

وتنفيذ املهامت املوكلة إليهم.

ولذلك فإن تدريب القادة يف الجيش األملاين هو العنرص 

األسايس يف الخطة الهادفة إىل رفع مستويات التدريب، 

فقادة الرايا والفصائل يكتسبون خربات قيادية عملية 

من خالل التدريب مع وحداتهم وتشكيالتهم، يف مراكز 

التدريب عىل املناورات القتالية، التي تكسب التدريب 

أك��رب قدر م��ن الواقعية، م��ن خالل ظ��روف ميدانية 

ونفسية حقيقية، ألنهم سوف يخدمون يف هذه املراكز 

ملدة ثالث سنوات، مام سيجعل منهم يف املستقبل قادة 

عىل أعىل مس��توى، وكذلك س��يتم دعم تدريب القادة 

من خالل تطوير التفكري العمليايت، لعدم فرض الظروف 

العملياتية ع��ىل القائد، إمنا يكون علي��ه أن يختار هو 

املعركة، بحيث يكون امليدان ومتيز القوات يف صالحه.

التعليم العسكري يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة

ال شك يف أن األكادمييات واملعاهد واملدارس العسكرية 

يف دول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة متتل��ك أدواراً 

إس��راتيجية محورية عىل مس��تويات عدة، من حيث 

التطوي��ر التقن��ي والتكنولوج��ي للجي��وش، وتدريب 

وتأهي��ل الك��وادر البري��ة الوطني��ة وال ب��د له��ذه 

األكادميي��ات واملعاهد العس��كرية أن ترتقي مبناهجها 

العلمي��ة والتدريس��ية الت��ي تطبقها، ملواكب��ة التقدم 

العلمي والنظريات الحديثة يف التعليم. 

وه��ذه املؤسس��ات جميع��اً تؤم��ن ب��أن التدريب 

والتأهي��ل العلم��ي أصبحا من األمور املس��لم بها، وأن 

الكف��اءات القيادي��ة ال تولد من ف��راغ، بل هي حصاد 

عمل ش��اق وتدريب متطور وتأهيل مستمر، ولذا فهي 

تحرص عىل إعادة تش��كيل السلوك وتحسينه وتجويده 

وتطوي��ره وفق قواعد علمي��ة ومنهجية متعارف عليها 

عاملياً، وه��ذا ما يقصد بالتدري��ب والتأهيل للقادة يف 

املستويات الصغرى والوس��طى كعلم يستند إىل أسس 

منهجية ونظريات تعلم تعتمد.

ونش��ري يف ختام ه��ذا املقال إىل الكلي��ات واملعاهد 

العس��كرية يف دول��ة اإلمارات العربي��ة املتحدة، وهي 

)كلية الدفاع الوطني،  وكلية القيادة واألركان املشركة، 

وكلية زايد الثاين العس��كرية، وكلية راشد بن سعيد آل 

مكتوم البحرية، وكلية خليفة بن زايد الجوية، واملدرسة 

الثانوية العس��كرية، ومدرسة سالح املدفعية، ومدرسة 

س��الح التموين والنق��ل، ومدرس��ة الدروع، مدرس��ة 

التمريض، ومدرسة خوله بنت األزور(•

املصادر:

www.moqatel.com :موسوعة مقاتل من الصحراء  - 

 -  مقال يف درع الوطن بعنوان: األكادمييات العسكرية 

http:// :يف دول�ة اإلمارات..تطور نوعي وتقدم علمي

nationshield.ae

 - www.palenews.com 

 - http://chronicle.com 

 - www.rand.org 

 - www.dtic.mil 

األكادمييات 
واملعاهد واملدارس 

العسكرية يف دولة 
اإلمارات متتلك أدوارًا 
إسرتاتيجية حمورية 
على مستويات عدة 

من حيث التطوير 
التقني والتكنولوجي 

للجيوش
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استراتيجيات

أول طائرة مروحية جديدة من طراز MH-47G خلدمـــــــــــــة العمليات اخلاصة

 Cargo نائ��ب رئي��س رشك��ة بارك��ر،  رصح س��تيف 

 ،H-47 ومدي��ر برنامج الطائرة املروحية Helicopters

بأنه "م��ن دواعي رسورنا أن نصبح مح��ل ثقة العمالء 

يف تصمي��م وإنتاج وتس��ليم ه��ذه الطائ��رة املتطورة 

لقيادة العمليات الخاص��ة التابعة للجيش األمرييك. إن 

التكنولوجيا املتقدمة املستخدمة يف إنتاج هذه الطائرة 

الجديدة تؤكد لنا أن العمالء واملس��تخدمني سيحصلون 

عىل أفضل طائرة ألداء املهام التي يحتاجونها".

وأض��اف أن "تس��ليم ه��ذه الطائرة يفت��ح صفحة 

 Chinook جديدة ستس��اهم يف دفع الطائرة املروحية

إىل األمام لعق��ود طويلة قادمة، وهي أحدث إنتاج من 

رشكة بوينج، وهي أيضاً دليل وبرهان عىل حرص فريق 

الرشكة عىل الوفاء بوعوده".

وتحت��وي الطائرة الجديدة عىل تحس��ينات إنتاجية 

 Digital تشمل نظاماً رقمياً متقدماً للتحكم يف القيادة

وهي��كالً   ،Advanced Flight Control System

متطوراً ع��الوة عىل قدرة أفضل ع��ىل التحليق الجوي. 

وينص الربنامج، الذي تصل قيمته إىل حوايل 300 مليون 

دوالر، عىل تسليم مثاين طائرات حتى عام 2015.

وتعت��رب الطائرة MH-47G مالمئة متاماً لتنفيذ املهام 

البعي��دة املدى ع��ىل ارتفاعات منخفضة لي��اًل أو نهاراً 

بغ��ض النظر عن الظروف واألحوال املناخية املعاكس��ة 

وبغض النظر عن التضاريس الطبوغرافية.

ويتي��ح النظ��ام الهن��ديس الرقمي الج��وي املتكامل 

 fully integrated digital Common Avionics

 MH-47G للطائ��رة Architecture System: CAAS

إمكانية إج��راء االتص��االت الدولية واملالح��ة الدولية، 

ويعت��رب من أفض��ل أنظمة الطائ��رات املروحية التابعة 

للجي��ش األمرييك وأكرثه��ا تطوراً. ويضم ه��ذا النظام 

جهاز رادار متكامل متعدد املهام يعمل باألش��عة تحت 

الحمراء، وعملي��ات الطريان عىل ارتفاعات منخفضة يف 

حالة ت��دين الرؤية والظروف الجوية املعاكس��ة. وتضم 

الطائ��رة MH-47G اليوم نظاماً رقمي��اً متكامالً إلدارة 

 Fully Integrated Digital Cockpit مقصورة القيادة

Management System وخزان��ات وقود للمس��افات 

الطويل��ة وقدرات متقدمة للتعامل مع قطع الش��حن، 

ويعم��ل كلها عىل رف��ع مس��توى أداء الطائرة وخواص 

مناولة الشحن.

أسطول طريان العمليات الخاصة
انته��ت رشكة بوين��ج يف عام 1995 من تس��ليم منوذج 

واحد من الطائرة MH-47G و25 طائرة إنتاج ألسطول 

تشمــل نظــامًا رقمــيـًا متقـدمـًا للتحكــم يف القيــادة

انتهت رشكة بوينج من 

تجربة الطريان األوىل 

وتسليم أول طائرة 

مروحية جديدة من طراز 

 MH-47G-configured

Chinook لقيادة طريان 

العمليات الخاصة التابعة 

للجيش األمرييك قبل املوعد 

املحدد للتسليم. 

إعداد: بي. راج
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أول طائرة مروحية جديدة من طراز MH-47G خلدمـــــــــــــة العمليات اخلاصة

الطريان رقم 160 التاب��ع للعمليات الخاصة )املجوقل( 

 160th Special Operations Aviation Regiment:

Airborne املتمرك��ز يف Fort Campbell وق��د خدم 

هذا األسطول يف جميع أنحاء العامل وقام بتنفيذ العديد 

من املهام القتالية يف كل من العراق وأفغانس��تان. وقد 

MH- استناداً إىل الطائرة MH-47G تم إنتاج الطائرة

47E مع إضافة مقصورة النظام الهنديس الرقمي الجوي 

 Fully Integrated Digital Common املتكام��ل 

Avionics Architecture System: CAAS واملعدات 

الخاص��ة بإطالة فرتة تحليق الطائ��رة يف الجو. ومع منو 

أس��طول Chinook سيقوم أس��طول الطريان رقم 160 

 160th )ًالتاب��ع للعملي��ات الخاص��ة )املحمول ج��وا

 Special Operations Aviation Regiment:

Airborne بإضاف��ة كتيب��ة Chinook وزيادة قدراتها 

التشغيلية.

مرحلة التطوير واإلنتاج
دخلت مثاين طائرات جديدة مرحلة التطوير واإلنتاج يف 

الوقت الحايل فوق هيكل مصمم حديثاً مش��ابه لهيكل 

الطائ��رة CH-47F، وق��د بدأ بالفعل تس��ليم الدفعة 

األوىل م��ن هذه الطائرة الجديدة، وجرى تهيئة األجواء 

الالزمة إلمكانية تحديث أس��طول الطائرات املكون من 

61 طائرة الذي يعود عمر هيكله إىل 40 عاماً مضت.

وتض��م الطائرة MH-47G ع��دداً كبرياً من األنظمة 

واملمي��زات الت��ي تتمتع به��ا الطائ��رة Chinook ويف 

مقدمته��ا خزانات الوق��ود التي تعت��رب قدرتها ضعف 

قدرة الطائرة CH-47F، عالوة عىل وجود نظام لتزويد 

الطائرة بالوقود أثن��اء عملية الطريان. وقد جرى إعادة 

تصني��ع طائرات 47G عىل أس��اس خط إنت��اج الطائرة 

.CH-47F والطائرة MH-47G

MH-47 Chinook الطائرة
دخلت الطائ��رة Chinook الخدمة يف صفوف الجيش 

األمرييك منذ عام 1962، وتأيت برامج التحديث الخاصة 

بطائ��رات CH-47F/MH-47G الحالي��ة، الت��ي تضم 

مزيجاً من الطائرة الجدي��دة واملعاد تصنيعها، لتضمن 

بقاء ه��ذه الطائرة املروحية يف صف��وف الخدمة لدى 

الجي��ش األمرييك حت��ى ثالثينيات الق��رن الحايل عىل 

األق��ل. وم��ن املفه��وم أن الطائرة Chinook س��تظل 

من املس��لحة لدى أكرث م��ن 19 دولة أجنبية، كام أدت 

الخدمة التجارية يف جميع أنحاء العامل.

وتعت��رب الطائ��رة MH-47 Chinook ونس��خها 

E وD وG املختلف��ة أه��م طائ��رة مروحي��ة للنقل 

الثقيل بالنسبة إىل أس��طول الطريان رقم 160 التابع 

 160th Special )املجوق��ل(  الخاص��ة  للعملي��ات 

 Operations Aviation Regiment: Airborne

ولكنه��ا تختلف ع��ن ش��قيقتها CH-47 من حيث 

احتوائها عىل أنظمة قتالي��ة الهدف منها إطالة فرتة 

بقاء الطائرة املروحية يف الجو أثناء املهام التي يجري 

تنفيذها يف عمق األرايض املعادية وأثناء الليل وأثناء 

التحليق عىل ارتفاعات منخفضة.

ك��ام تتميز الطائ��رة MH-47 أيض��اً باحتوائها عىل 

جهاز إلع��ادة تزويدها بالوقود أثن��اء الطريان يف املهام 

البعيدة املدى. كام ميكن استخدام الطائرة املروحية يف 

عملي��ات إنزال قوات املظالت وعمليات اإلبرار الخاصة 

بقوات العمليات الخاصة.

MH- تعترب الطائرة
47G مالئمة متامًا 

لتنفيذ املهام 
البعيدة املدى على 
ارتفاعات منخفضة 

ليالً أو نهارًا

"تشينوك" الطائرة األسطورة
هناك طائ��رات تتمتع بالش��هرة والصيت ولكن اس��م 

الطائ��رة Chinook يحظى بكل اح��رتام وتقدير. وقد 

حققت الطائرة ش��هرة أس��طورية يف مج��ال العمليات 

القتالي��ة أثناء ح��رب فيتنام، وتواص��ل احتفاظها بهذا 

االح��رتام والتقدي��ر حتى الي��وم بفضل دوره��ا الكبري 

وأدائها الفائق أثناء حرب الخليج.

وتحت��وي الطائرة عىل نظ��ام متكامل إلدارة مقصورة 

القي��ادة الرقمية، ومقص��ورة قيادة منوذجي��ة وقدرات 

متقدمة للتعامل مع البضائع املشحونة التي تأيت لتضيف 

املزيد لقدرة الطائرة عىل تنفيذ املهام ومناولة الشحن.

وتعترب املهمة الرئيس��ية للطائرة نقل الجنود وقطع 

املدفعي��ة والوق��ود واملياه وامل��واد الخاص��ة باملوانع 

االصطناعي��ة واإلمدادات واملعدات إىل س��احة القتال. 

أما بالنس��بة إىل مهامها الثانوية فتشمل اإلخالء الطبي 

واإلغاثة يف حاالت الكوارث والبحث واإلنقاذ وانتش��ال 

الطائ��رات ومكافح��ة الحرائق وإنزال ق��وات املظالت 

وعمليات البناء الثقيلة وتطوير األعامل املدنية.

وقد جرى اس��تخدام الطائرة Chinook يف العمليات 

القتالية ألول مرة يف عام 1965 أثناء حرب فيتنام. وخالل 

األيام األخرية من حرب فيتنام أفادت تقارير بأن الطائرة 

Chinook نجحت يف نقل 147 الجئ يف نقلة واحدة.

ويف ش��هر يوليو قامت رشكية "بوينج" بتس��ليم أول 

 CH-47F Chinook طائرة مروحي��ة معدلة من طراز

إىل الجي��ش األمرييك، أي قبل املوعد املحدد للتس��ليم 

بش��كل كامل. وقد جرى االحتفال بتس��ليم الطائرة يف 

 Ridley Township احتفال نظمته وحدة اإلنت��اج يف

تحتوي الطائرة عىل نظام متكامل إلدارة مقصورة القيادة الرقمية
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بوالية بنسلفانيا األمريكية.

ويش��مل التعدي��ل الث��اين للطائ��رة ع��دداً م��ن 

التحسينات التي جرى إدخالها عىل الطائرة مثل نظام 

New Cargo-On- تحميل وتفريغ البضائع الجديد

Off-Loading System ال��ذي يتيح إمكانية إعادة 

تعديل مقص��ورة الطائرة برسعة لتلبي��ة احتياجات 

مهام الشحن، وباإلضافة إىل نظام املحافظة عىل بيئة 

صحية الذي يسمح باملراقبة الصحية من أجل تقليل 

تكالي��ف الصيانة، ومن ث��م تقلي��ل تكاليف العمر 

االفرتايض الكيل للطائرة.

وقد تم منح رشكة بوينج عقداً لعدة سنوات بقيمة 4 

مليار دوالر يف شهر يونيو عام 2013 إلنتاج 155 طائرة 

من طراز CH-47F م��ع وجود خيار إلضافة 60 طائرة 

أخرى. ومن املتوقع أن تس��تمر عملية تس��ليم الطائرة 

حت��ى ع��ام 2019. وتش��مل قامئة العم��الء الخارجيني 

املتعاقدين مع الرشكة الس��تالم ه��ذه الطائرة املتطورة 

كالً من أسرتاليا وتركيا واإلمارات العربية املتحدة.

ومتثل الطائرة املروحية Chinook العمود الفقري 

للعمليات القتالية واللوجس��تية واإلنس��انية الخاصة 

بالجي��ش األمرييك و18 جيش��اً آخ��ر يف جميع أنحاء 

الع��امل. وتأيت ه��ذه الطلبية لتضع مش��رتيات الجيش 

األمري��يك اإلجاملية من الطائ��رة CH-47F قريباً من 

هدفه��ا البال��غ 464 طائرة، منها 24 طائرة الس��تبدال 

الطائرات التي أنهكتها حرب االس��تنزاف وقت السلم. 

ويصل مخ��زون الجيش األمرييك الح��ايل من الطائرة 

F-model إىل 241 طائرة.

وق��د قام��ت طائ��رات CH-47F بتنفي��ذ أكرث من 

96 ألف س��اعة قتال يف أفغانس��تان، م��ا أوصل درجة 

اس��تعدادها التش��غييل إىل أكرث من 80 % أثناء تنفيذ 

عمليات الهج��وم الجوية والنقل واإلخالء الطبي ومهام 

الدعم واملساندة.

ويف شهر يونيو من العام الجاري قامت رشكة بوينج 

متثل الطائرة املروحية Chinook العمود الفقري للعمليات القتالية واللوجستية واإلنسانية الخاصة بالجيش األمرييك

CH-47F/ يعت��رب برنامج تحديث الطائ��رة

MH-47G حالي��اً يف مرحلة اإلنتاج الكامل، 

وس��يؤمن بق��اء طائ��رة النق��ل املروحي��ة 

املتوس��طة تل��ك داخ��ل أس��طول الجي��ش 

األمرييك حتى منتصف ثالثينيات هذا القرن 

ع��ىل األقل. وم��ن املنتظر أن تظ��ل الطائرة 

Chinook أهم سالح للطريان داخل الجيش 

األمرييك لقرن أو أكرث من الزمان.

ينص الربنامج الذي 
تصل قيمته إىل 300 
ماليني دوالر تقريبًا 
على إنتاج وتسليم 
ثماين طائرات حتى 

عام 2015

بتسليم طائرة النقل املروحية الخامسة عرش املتوسطة 

 Medium-to-Heavy-Lift Helicopter ثقيل��ة  إىل 

إىل الجي��ش الكندي، وهو ما يضمن تحس��ني القدرات 

التش��غيلية ألس��طول الجي��ش الكن��دي م��ن طائرات 

 CH-147F ومن املق��رر أن تنضم الطائرة ،Chinook

األخ��رية طبقاً للربنام��ج الكن��دي إىل أرساب الطائرات 

 Tactical Helicopter Squadron املروحية التكتيكية

ال� 450 التابعة لسالح الجو املليك الكندي والتي تعمل 

تحت قيادة Wing Kingston 1 مبقاطعة أونتاريو.

وتعترب الطائ��رة CH-147F الكندية طائرة مروحية 

متقدم��ة متع��ددة املهام وتعتمد ع��ىل هيكل حديث 

باإلضافة إىل نظام لتزويد الطائرة بالوقود أثناء الطريان، 

ما يس��مح مبضاعفة مداها ومضاهاة الطرازات األخرى 

البعي��دة املدى. ويق��وم نظام كهريب مح��دث بإضافة 

املزي��د من الطاقة، بينام تق��وم مقصورة النظام الجوي 

املتكاملة، ونظ��ام مراقبة الرحلة الرقمي اآليل بتخفيف 

األعباء عن كاهل الطيار وزيادة الوعي امليداين.

وتعت��رب كندا م��ن بني 18 دولة أخرى عىل مس��توى 

الع��امل التي تس��تخدم الطائ��رة Chinook. كام قامت 

الطائ��رة H-47 أيضاً بتقديم خدمات الدعم اإلنس��اين 

واإلغاث��ة يف حاالت الكوارث واإلنقاذ ومكافحة الحرائق 

ومهام بناء ال��دول يف قارات الع��امل بأجوائها وظروفها 

املختلفة.

أول طائ��رة ضم��ن طاب��ور طوي��ل م��ن طائ��رات 

 YHC-1B ه��ي طائ��رة النق��ل املروحي��ة Chinook

tandem-rotor transport helicopter التي دخلت 

الخدم��ة يف عام 1961 بهدف خدم��ة الجيش األمرييك 

وسالح الجو كطائرة نقل مروحية متوسطة، ورسعان ما 

تطورت هذه الطائرة إىل عدة طرازات أخرى.

 Chinook وق��د جرى ط��رح الطائ��رات املروحي��ة

 CH-47 Chinook يف ع��ام 1962 ب��دءاً من الطائ��رة

ونس��خها التالية A وB وC التي جرى نرشها يف فيتنام. 

وبوص��ف الطائرة إح��دى منتجات برنام��ج التحديث، 

الذي تضمن إعادة تجديد طائرات CH-47 الحالية، تم 

تسليم أول دفعة من طائرات CH-47D يف عام 1982 

وظل إنتاجها مس��تمراً حتى عام 1994. وكانت الطائرة 

إحدى العنارص الرئيسية أثناء حرب الخليج، وحافظت 

عىل مكانتها كطائرة قياسية للجيش األمرييك يف الحرب 

الكونية ض��د اإلرهاب. وقد خدمت ط��رازات الطائرة 

CH-47A, B and C بامتي��از عىل مدى عقد كامل يف 

فيتنام إىل أن انتهت الحرب يف عام 1975.

CH- وخ��الل عام 2002 طورت رشك��ة "بوينج" الطائرة

47F، الت��ي ت��م التخطيط إلنت��اج أول طائ��رة منها يف عام 

 Chinook 2004، وتم التعاق��د عليها لتحديث 300 طائرة

ع��ىل األقل إلنتاج الط��راز F-model الجدي��د الذي يتميز 

بقل��ة تأثري الذبذب��ات واالهتزازات ووج��ود نظام متكامل 

للتحك��م يف مقصورة القيادة ومح��ركات أكرث قوة باإلضافة 

إىل التحك��م يف الوقود رقمياً. وس��تجعل هذه التحس��ينات 

الطائ��رة Chinook قادرة عىل العمل بصورة متوافقة متاماً 

م��ع املتطلب��ات العملياتية ومتطلبات خ��وض الحروب يف 

القرن الحادي والعرشين ورفع مستوى أداء الطائرة وزيادة 

فعاليتها•

برنامج حتديث
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تطبيق اإلسرتاتيجية: الغموض أثناء الصراع

بقلم: د.جون راندال باالرد
عميد كلية الدفاع الوطني

john.ballard@ndc.ac.ae 

توقعات 
إسرتاتيجية يحتاج القادة الوطنيون إىل فهم أدوات سلطة الدولة والطرق التي يجب استخدامها لتنفيذ االسرتاتيجيات، مبا يف 

ذلك التحديات التي تواجه تنفيذ اإلسرتاتيجية أثناء األزمة أو الرصاع. ومن خالل استخدام الدبلوماسية يغدو من 
الس��هل فهم االقتصاد والقدرات العس��كرية واملعلومات عىل املستوى الوطني وذلك عىل الصعيد النظري، بينام 
يبقى التنفيذ االس��رتاتيجي معقداً للغاية. فقد وصف األس��تاذ يف جامعة كولومبيا، ريتشارد بيتس، اإلسرتاتيجية 
بأنها "املقوم األس��ايس يف صنع الحرب، فإما أن تكون فعالة سياسياً أو مقبولة أخالقياً"، ويرى بيتس أن السلطة 
من دون إسرتاتيجية إمنا هي "مدفع طليق والحرب طائشة". ولكن، ليس مجرد كون اإلسرتاتيجية رضورية يعني 
أنها واضحة ومستقيمة. إن اإلسرتاتيجية تحري العديد من الناس. وحتى بيتس فقد كتب يقول إن "اإلسرتاتيجية 
الفعالة تعترب يف كثري من األحيان مجرد وهم؛ ألن ما يحدث يف الفجوة بني األهداف السياسية ونتائج الحرب بالغ 
التعقيد وال ميكن التنبؤ به." إن فهم الديناميات اإلقليمية، وتفسري املخاوف الداخلية، وتوظيف املوارد الوطنية 
بش��كل فعال، هي أمور يتس��م كل منها بالصعوبة، بينام هي يف مجموعها ميكن أن تكون منهكة أثناء األزمات. 

ملاذا؟ ألن الرصاع بشكل خاص، واإلسرتاتيجية بشكل عام، غالباً ما يتصفان بالضبابية، واالحتكاك، والصدفة.
إن ضبابية الحرب هي الغموض الذي يتأىت من ضعف الوعي الظريف، والغموض بشأن قدرات الدولة، وقدرات 
عدوها، وقدرات رشكائها، وبخاصة نوايا عدوها. وقد أسهمت التكنولوجيا الحديثة يف التخفيف من حالة الغموض 
وعدم اليقني هذه إىل حد ما؛ فصور األقامر الصناعية وأجهزة االستش��عار عن بعد تسمح للقادة "برؤية" بعض 
إج��راءات العدو، ولكن، حتى هذه التقنيات متثل ميزة مح��دودة عندما ال يكون للخصم حدود معرتف بها، أو 
عندما يختلط املقاتلون بالس��كان املحليني. كام أن أجهزة االستش��عار ال متيز دامئاً الصديق من العدو، وال ميكنها 
أبداً تحديد النوايا، ويف الظروف الخطرية غالباً ما يكون الشعب هو الوحيد الذي ميكنه الحصول عىل هذا النوع 
من املعلومات االستخباراتية. ولألسف فإنه حتى يف ظل الكميات الهائلة من املعلومات املتوافرة اليوم، غالباً ال 

تعرف الدول سوى القليل مام له قيمة حول خصومها. 
حذر كالوزفيتز االس��رتاتيجيني من االحتكاك، مش��رياً إىل أنه يف الرصاع "ميثل أبس��ط األشياء صعوبات، وهذه 
الصعوبات ترتاكم وتنتج االحتكاك، وهذا ال ميكن تصوره لإلنس��ان الذي مل يش��اهد الحروب". وأشار كالوزفيتز 
أيض��اً إىل أن��ه ال ميكن اعتبار أي منظمة كياناً واحداً؛ ألن "كل منظمة مكونة من أفراد، وكل واحد منهم يحتفظ 
باحتامالت القيام باالحتكاك." ويعتقد البعض أن التكنولوجيا الحديثة )بدقة متناهية( تحد من اآلثار الس��لبية 
لالحتكاك، غري أن املش��كالت األخرية للواليات املتحدة األمريكية يف هجامت الطائرات بدون طيار يف أفغانستان 
وباكس��تان تروي قصة مختلفة جداً. وباإلضافة إىل ذلك، فإن تأثري الخطر يف القدرة عىل التفكري بوضوح والعمل 
بفاعلية أثناء الرصاع يزيد االحتكاك فحسب، مام يسهم يف تضخيم العيوب الكامنة يف كل شخص وكل تكنولوجيا 

متثل أدوات لسلطة الدولة، وبالتايل يسيطر االحتكاك ويعيق كل جهد اسرتاتيجي. 
وأخ��رياً فإن مثة احتامالً ول��و ضئيالً بأن "تفاعل اإلمكانات واالحتامالت، والحظ الجيد والحظ الس��يئ" الذي 
ينطوي عليه الرصاع، قد يحتاج أيضاً جميع االس��رتاتيجيات خالل األزمة. تتألف الدولة من آالف الفرق املكونة 
من أفراد، وكل فريق منها ميكن أن يتأثر باملصادفة. ومثة تعقيدات ال نهاية لها، وحدود غري محددة، وتناقضات 
ال ح��ل لها بني النظرية والتطبيق الفعيل، وحس��ابات تتطلب كميات متغرية متش��ابكة مع قوى وعوامل وآثار 
نفس��ية – وكل ذلك يعني أنه ميكن أن تتضخم عوامل صغرية من دون قصد وبش��كل غري متناسب، وقد تجتمع 
مش��كالت ثانوية لتخلق مش��كالت كربى، ويحتمل أن تكون جميعها غري متوقعة من جانب القادة. إن الخطر 
واملجهود البدين ال يسهامن سوى يف مضاعفة األعداد الضخمة لآلثار السلبية املحتملة للصدف. وتسهم الصدفة 
واالحتامالت أيضاً يف تضخيم آثار الضبابية واالحتكاك عىل حد سواء أثناء تنفيذ اإلسرتاتيجية، مام يسبب زيادة 

التعقيد أضعافاً مضاعفة.
إن الضبابية واالحتكاك والفرص أو الُصدف يضعف عملية تنفيذ الخطط ويربك اإلش��ارات، ومن ثم فإن أي 
إس��رتاتيجية تعتمد عىل تلك الخطط واإلش��ارات ميكن عند ذلك أن تنهار، مام يؤدي إىل ضياع الفرص، أو حتى 
أسوأ من ذلك، إىل الفشل. واليوم، مع رشوع دولة اإلمارات العربية املتحدة يف املشاركة يف الرصاع بوصفها عضواً 
يف تحال��ف دويل ضد تهديد دينامييك وماكر، وتتصدى بفاعلية للغموض لتحقيق أهداف األمة، فإنها بحاجة إىل 
أن تكون موضع أقىص اهتامم يف أذهاننا. إن الغموض وعدم الوضوح يربك كل يشء أثناء الرصاع، ولكن لحسن 
الحظ، فإن القادة االس��رتاتيجيني الذين يتحلون بالحكمة والفكر املبدع والعزمية القوية ميكنهم امليض واملثابرة 

عىل الرغم من التحديات لتحقيق الفوز والنرص•
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"ابتكر الباحثون الصينيون تقنية 

جديدة تعرف باسم الكهوف 

 Super الغازية العمالقة

Cavitation ، ستمكنهم ألول 

مرة يف التاريخ من صنع أول 

غواصة يف العامل أرسع من الصوت 

ميكنها أن تقطع املسافة بني 

مدينة شنغهاي الصينية، ومدينة 

سان فرانسيسكو األمريكية والتي 

تقدر بنحو 6135 ميل خالل 

ساعة ونصف فقط.

وإذا نجح الصينيون بالفعل 

يف تطوير أول غواصة يف العامل 

أرسع من الصوت فإن توازن 

القوى البحري يف العامل سيتغري 

بصورة درامية، وستتغري معها 

إىل األبد االسرتاتيجية التقليدية 

للمعارك البحرية، واألهمية 

النسبية لحامالت الطائرات التي 

ظلت طوال عقود طويلة الرشط 

الرئييس لعضوية نادي القوى 

العظمي. 

إعداد:
جورج فهيم

تغيري توازن القوى واألهمية النسبية حلامالت الطائرات
أول غواصة أسرع من الصوت يف العامل

ويف الحقيقة ف��إن الكثري من الكائنات البحرية، وبصفة 

خاص��ة القرشيات، تس��تخدم تكتيك الكه��وف الغازية 

العمالقة لزيادة رسعتها عند مهاجمة ضحاياها، كام أن 

التقني��ة التي يعمل الباحث��ون الصينيون عىل تطويرها 

ليس��ت جديدة متاماً، وإمنا معروف��ة منذ عقود طويلة، 

وكان االتح��اد الس��وفيتي الس��ابق ه��و أول من طور 

ه��ذه التقنية خ��الل الحرب الب��اردة لتصنيع الطوربيد 

شكفال  Shkval  املضاد للسفن، الذي يبلغ وزنه 2700 

كيلوج��رام، وقط��ره 5.33 مرت، وطول��ه 8.2 مرت، ويصل 

م��داه إىل 15 مي��ل، وميكنه حمل رأس ح��ريب زنة 210 

كيلوج��رام، يف حني تبل��غ رسعته 230 ميل س��اعة، أي 

أربعة أضعاف رسعة الص��اروخ املناظر له املتوافر لدى 

قوات الناتو والبحرية األمريكية.

وقد يب��دو الحديث عن غواص��ة أرسع من الصوت 

غريب��اً بعض ال��ي يف وقت ال تتعدي في��ه رسعة أكرث 

الغواص��ات تقدم��اً حالياً ع��ن 30 ميل س��اعة، وتزداد 

الغرابة أك��رث عندما تقفز إىل الذهن النهاية املأس��اوية 

التي انتهت إليها طائرة الكونكورد األرسع من الصوت، 

والت��ي انقرضت -رغم اآلمال الكب��رية التي كانت تعلق 

عليها- بعد 7 س��نوات فقط من الخدمة من عام 1996 

وحت��ى ع��ام 2003، مخلف��ة ورائها خس��ائر مبليارات 

الدوالرات وكوارث جوية تقشعر لها األبدان.

قوة االحتكاك
وتعتم��د تقنية الكه��وف الغازية العمالق��ة عىل خلق 

غالف متواصل من الفقاعات أو الكهوف الغازية تحيط 

بجس��م الغواصة وتحول دون احتكاكه باملاء، مام يقلل 

م��ن مقاومة امل��اء التي تزي��د ألف مرة ع��ىل مقاومة 

الغاز  الندف��اع الغواصة. ومن الناحية الفزيائية تحدث 

الفقاع��ات الهوائية عندما يقل ضغ��ط املاء عن ضغط 

بخار املاء مام يخلق فقاعة من البخار.

 ورغم صح��ة املب��ادئ الفزيائية التي تس��تند إليها 

نظرية الكهوف الغازية العمالقة، إال أن الشيطان يكمن 

يف التفاصي��ل كام يق��ول الدكتور روج��ر ارنديت عضو 

فري��ق مجموعة أبحاث عيوب تقني��ة الكهوف الغازية 

بجامع��ة )مينس��وتا( األمريكية، والذي ي��ري أن الكثري 

من املش��كالت العملية مازالت تع��رتض طريق تطوير 

غواصة أرسع من الصوت باالعتامد عىل نظرية الكهوف 

الغازية.

وبحس��ب الدكت��ور روجر فأن أوىل املش��كالت التي 

تعرتض طريق بناء غواصة أرسع من الصوت هي كيفية 

توجي��ه الغواصة والتحكم يف مس��ارها، ويقول الدكتور 

روج��ر أن تطوير ص��اروخ مضاد للس��فن يعمل بهذه 

التقنية ك��ام فعل الروس يشء، وتطوي��ر غواصة كاملة 

أرسع من الصوت باستخدام نفس التقنية يشء مختلف 

متاماً. 

ويش��ري الدكتور روجر إىل أن الغواص��ات التقليدية 

وال��زوارق البحرية تعتمد عىل دف��ة القيادة لتحريكها، 

اما يف حال��ة الغواصة األرسع من الص��وت التي تعمل 

بتقنية الكهوف الغازية فال بد من وجود لوحات تحتوي 

عىل خوازيق مدببة تخرتق الفقاعات لتوليد قوة سحب 

عمالقة، وهذه اللوحات ستكون معرضة لضغوط وقوى 

ش��ديدة، وبصفة خاصة عند الرسعات العالية، وهو ما 

يتطلب أن تكون هذه اللوحات قوية بصورة استثنائية.

ويتمث��ل التحدي الثاين الذي يع��رتض طريق تطوير 

غواصة أرسع من الصوت اعت��امداً عىل تقنية الكهوف 

الغازية يف الحاجة إىل خلق ش��الل دائم من الفقاعات، 

وهو ام��ر غري ممكن عند الرسع��ات التي تقل عن 45 

ميل يف الساعة. وبعبارة أدق فأن الخرباء يرون أن هناك 

حدود الفرتاضات نظرية الكهوف الغازية كأساس ناجح 

الصاروخ )شكفال( ثورة يف نظرية امليكانيكا املائية



تقنية الكهوف 
الغازية تغلف 

الغواصة ومتنعها 
من االحتكاك باملاء

التحكم يف مسار 
الغواصة وسرعتها 

أكرب حتد يواجه 
الباحثون
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لتطوير أنظمة دفع جديدة تحت املاء.

 الغشاء السائل   
 Harbin"ال ينكر الباحثون الصينيون يف معهد "هاربني 

Institute of Technology الذي يطور تقنية الكهوف 

الغازية العمالقة، وجود مش��كالت تقنية تجعل تطوير 

غواصة أرسع م��ن الصوت غري ممكن ع��ىل األقل قبل 

ع��دة عقود عىل أحس��ن تقدي��ر، إال أنه��م يف الوقت 

نفس��ه يؤكدون أنه��م متكنوا بالفعل من ابتكار غش��اء 

س��ائل Liquid Membrane   يتغلب عىل جميع هذه 

املش��كالت، وبصف��ة خاص��ة التحكم يف حركة ومس��ار 

الغواصة.

ويضي��ف الباحث��ون الصيني��ون أن عملي��ة التحكم 

ميكن أن تتم بع��دة طرق منها إخضاع مختلف جوانب 

الغواصة ملس��تويات متباينة من االحتكاك،  بالتالعب يف 

حجم الفقاعات، وبالتايل تحريكها يف االتجاه املطلوب.

ويش��ري الباحث��ون الصيني��ون إىل أنه��م متكنوا من 

ابتكار وس��يلة جدي��دة لتضخيم حج��م الفقاعات من 

خ��الل حقنها بالغاز، وبالتايل فأن التحكم يف كمية الغاز 

املحقون يف الفقاعات عىل كل جانب يعني أن الغواصة 

ستكون قادرة عىل تحويل مسارها من الجانب الخاضع 

للفقاع��ات األقل، إىل  الجانب الخاضع للفقاعات األكرب، 

وهو ما يتيح التحكم يف إطالق وتسيري الغواصة.

ويق��ول الربوفيس��ور وأن��ج جوادي��و مدي��ر معهد 

امليكاني��كا املائية مبعه��د بكني للتكنولوجي��ا، أن مراكز 

األبح��اث يف مختل��ف أنحاء العامل ظل��ت عاجزة خالل 

العق��ود القليل��ة املاضية ع��ن تحقيق أي تق��دم يذكر 

للتغلب ع��ىل التحديات  العلمية والهندس��ية املرتبطة 

بتقنية الكهوف الغازية، بس��بب صغر حجم الفقاعات 

وصعوبة التحكم فيها.

ويقول الربوفيسور يل فينجش��ن عضو فريق البحث 

الصين��ي ال��ذي يقوم بتطوي��ر التقني��ة، أن دمج تقنية 

الكهوف الغازية وتقنية الغش��اء السائل يعني التحكم 

بعملية االطالق والتسيري اعتامداً عىل تصميم مخروطي  

مبتكر ملقدمة الغواصة، مزود بوحدة لحقن الغاز لتكبري 

حجم الفقاعات.

ويضي��ف يل أنه بالرغم من وجود عدة دول تتنافس 

عىل تطوي��ر تقنية الكه��وف الغازية من بينها روس��يا 

وأملاني��ا وايران والواليات املتح��دة، إال أن التقدم الذي 

أحرزه الباحثون الصينيون ميثل قفزة نوعية، ليس فقط 

ع��ىل صعيد بناء غواصة أرسع من الصوت، وإمنا تطوير 

أنظمة غري تقليدية للدفع تحت املاء .

تقني��ة  تطبيق��ات  أن  إىل  يل  الربوفيس��ور  ويش��ري 

الكهوف الغازية ليست قارصة فقط عىل االستخدامات 

العس��كرية فقط، وإمنا ميكن اس��تخدامها أيضاً لتطوير 

مركبات للشحن تحت املاء.

ميزان القوى
يق��ول الخ��رباء العس��كريون أن تطوي��ر غواصة أرسع 

م��ن الصوت ميكن أن يغ��ري بصورة درامي��ة من ميزان 

القوى البحرية يف العامل، ويغري إىل األبد االس��رتاتيجيات 

التقليدية للحروب واملعارك البحرية، واألهمية النسبية  

لحامالت الطائ��رات، والتي ظلت لعق��ود طويلة رشط 

العضوية املسبق لالنتامء لنادي القوى العظمى.

ويش��ري الخ��رباء العس��كريون إىل أن تطوير غواصة 

أرسع م��ن الص��وت ميكن أن يقل��ص كثرياً م��ن املزايا 

التنافس��ية لحام��الت الطائرات، والتي فق��دت بالفعل 

جانبا كبريا من أهميتها يف مواجهة االجيال الجديدة من 

الصواري��خ وبصفة خاص��ة KH-22 وهو صاروخ أرسع 

من الصوت ميكنه إغ��راق حاملة طائرات من عىل بعد 

600 كيلومرت . 

ويضي��ف الخرباء العس��كريون أن نج��اح الباحثون 

الصينيون يف التغلب عىل املشكالت العملية التي تعرتض 

طري��ق تقني��ة الكه��وف الغازية يعن��ي أن الغواصات 

ستكون مرشحة خالل العقود القليلة املقبلة للعب دور 

أكرب، بالنظر إىل قدرتها عىل تحقيق الس��يطرة البحرية، 

ومنع الق��وات املعادية من الحرك��ة، والقدرة عىل نقل 

الق��وات البحرية من مواقع متركزه��ا، إىل األماكن التي 

تشتد فيها الحاجة إليها.

وبعب��ارة أدق ف��أن هذه التط��ورات تعن��ي تحول 

الغواص��ة م��ن كونه��ا أص��ل تش��غييل إىل كونها أصل 

اسرتاتيجي ال يؤثر فقط عىل مسار العمليات، وإمنا عىل 

النتيجة اإلجاملية للحرب.

ويؤكد الخرباء العسكريون أن إضافة الرسعة الفائقة 

لقامئ��ة املزايا العديدة التي تتمتع بها الغواصات، والتي 

تشمل الحركة، واملرونة، والقدرة عىل التخفي، والتحمل، 

وتحقي��ق املفاج��أة االس��رتاتيجية، والق��درة التدمريية 

الهائل��ة، واملناعة يف مواجهة مص��ادر التهديد، والقدرة 

عىل العمل يف مس��ارح العمليات مبفردها دون وحدات 

مصاحبة. وه��ذه املزايا مجتمعة تعن��ي أن الغواصات 

سرتسم الحدود الفاصلة بني الهزمية والنرص يف الحرب•

تقنية الكهوف الغازية تتيح تطوير أنظمة دفع جديدة تحت املاء
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"إن املركبة القتالية املدرعة Scout Specialist Vehicle: Scout SV لن تساهم يف تأمني الحامية 
الالزمة للقوات الربيطانية فحسب، وإمنا ستساهم أيضاً يف توفري أكرث من 1300 فرصة عمل يف بريطانيا، 
وستثبت مدى قوة قطاع الصناعات الدفاعية الربيطانية" ديفيد كامريون رئيس وزراء بريطانيا.

إعداد: يل يادف



 SCOUT مركبة 
قتالية مدرعة 

متوسطة الوزن 
متنح القوات 

الربيطانية أفضل 
وأحدث مستويات 

احلماية
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SCOUT املركبة
قدرات قتالية هائلة ملواجهة التهديدات املستقبلية

وقع اختي��ار الجيش الربيطاين ع��ىل املركبة املتخصصة 

Scout SV ضم��ن إطار صفقة ضخمة، ومن املتوقع أن 

تُحدث املركبة نقل��ة نوعية عمالقة يف املركبات القتالية 

املدرع��ة التي يج��ري توريدها للجي��ش الربيطاين. وقد 

جرى تطوير املركبة املذكورة يف سياق "برنامج املركبات 

يف   Specialist Vehicle Programme املتخصص��ة" 

بريطاني��ا. ويعترب هذا العقد أضخ��م عقد تقدمه وزارة 

الدفاع الربيطاني��ة لرشاء مركبة قتالية مدرعة منذ ثالثة 

عقود.

 Scout SV وم��ن املقرر أن تحل املركب��ة املتخصصة

مح��ل الدباب��ة الخفيف��ة CVR Scimitar املوج��ودة 

يف صف��وف الخدمة لدى الق��وات الربيطانية يف الوقت 

الحارض. وقد تم تطوير املركبة يف مركز تصميم وهندسة 

 General املركب��ات القتالي��ة املدرع��ة التابع لرشك��ة

Dynamics UK يف Oakdale, South Wales وت��أيت 

املركب��ة لتثبت خ��ربة بريطانيا الطويل��ة يف هذا املجال 

الحيوي الهام.

ويس��تطيع ه��ذا الط��راز الجديد م��ن املركبة حمل 

 Scout طاقم مك��ون من ثالثة أف��راد، وتعت��رب املركبة

SV أول ط��راز من بني أربعة ط��رازات يخطط الجيش 

الربيط��اين إلنتاجه��ا ونرشها يف مس��ارح العمليات. أما 

بقية الط��رازات الثالثة األخرى فهي مركبات االنتش��ال 

واإلصالح واملركبات الحاملة ألفراد املش��اة، وهي قادرة 

عىل حم��ل مثانية أف��راد باإلضافة إىل طاقم التش��غيل 

املكون من فردين.

ويش��مل برنامج املركب��ة Scout SV س��تة طرازات 

 Scout Reconnaissance االس��تطالع  مركب��ة  ه��ي: 

ومركبة دعم مهام االس��تطالع الخفيف الحركة املحمية 

 Protected Mobility Reconnaissance Support:

 Command والتحك��م  القي��ادة  ومركب��ة   PMRS

 Engineering الهن��ديس  واالس��تطالع   & Control

Reconnaissance ومركب��ة اإلص��الح Repair ومركبة 

االنتش��ال Recovery  وس��تتميز كل مركب��ة من هذه 

املركبات بخفة الحركة الش��ديدة، وس��تكون عبارة عن 

مركبة قتالية مدرعة متوس��طة ال��وزن، األمر الذي مينح 

القوات الربيطانية أفضل وأحدث مستويات الحامية.

 Scout SV vehicles وقد ج��رى تطوي��ر مركب��ات

فوق هيكل )شاس��يه( قوي قابل للتعديل، وهو ما يزيد 

خفة الحركة، فضالً عن متيزها بتصميم هنديس إلكرتوين 

والق��درة عىل الخدمة الش��اقة لس��اعات طويلة، األمر 

الذي مينح الجي��ش الربيطاين أعىل ط��راز من املركبات 

القتالية املدرعة.

 Scout SV ويتمت��ع كل ط��راز من طرازات املركب��ة

 Acoustic بق��درات كبرية مثل أجهزة الرصد الس��معي

 Laser وجه��از اإلن��ذار العام��ل باللي��زر Detectors

 Local وجهاز الوعي امليداين املحيل Warning System

Situational Awareness System والنظام اإللكرتوين 

 Electronic Countermeasure املض��اد  للدف��اع 

 Route Marking الط��رق  ترقي��م  ونظ��ام   System

 Advanced متق��دم  إلك��رتوين  ونظ��ام   System

Electronic Architecture ووح��دة طاقة عالية األداء 

.High Performance Power Pack

وتتمي��ز عائلة املركب��ة Scout SV بقدرته��ا الذاتية 

عىل التط��ور، ويتحمل تصميمها 42 طن��اً ولديها نظام 

تصفيح Modular Armour System كام تتميز بقدرة 

هائلة عىل مواجهة التهديدات املستقبلية واستيعاب أي 

تقنيات جديدة خالل العمر االفرتايض للمركبة.

ونتيج��ة لذلك، تؤمن املركب��ة Scout SV هذا النوع 

من التط��ور الذايت ال��ذي يحتاجه املس��تخدم ملواجهة 

 Future "التحدي��ات املحتمل��ة أمام "جيش املس��تقبل

Force عام 2020 وما بعده. ومن املقرر أن تحل املركبة 

Scout SV محل املركبة CVR T األقل قدرة لتعزز قوة 

هذا الجيش يف كافة عملياته العسكرية.

وتعترب املركب��ة Scout SV مركبة عس��كرية معدلة 

 Modified Military Off-The-Shelf متط��ورة 

MMOTS vehicle، وقد بدأ تقييم مركبات االستطالع 

 BAE Systems and املحتمل��ة الت��ي تنتجه��ا رشكت��ا

General Dynamics UK لربنامج املركبات املتخصصة 

يف شهر نوفمرب عام 2008.

وق��د وق��ع االختيار ع��ىل املركب��ة Scout SV التي 

تنتجه��ا رشك��ة General Dynamics كأفضل عطاء يف 

ع��ام 2010، وذلك عىل حس��اب املركب��ة CV90 التي 

تنتجها رشكة BAE Systems، وقد أرس��ت وزارة الدفاع 

الربيطاني��ة عقداً بقيم��ة 500 مليون جنيه إس��رتليني 

لتطوير س��بعة مناذج من املركب��ة ASCOD SV: ثالث 

مركب��ات Scout وواح��دة لإلصالح وواحدة لالنتش��ال 

وواحدة لحمل أفراد املشاة، وذلك ألغراض العرض.

وقد تم منح رشكة General Dynamics UK عقداً 

بقيمة 3.5 مليار جنيه إس��رتليني لتوريد 589 مركبة من 

ط��راز SCOUT SV للجيش الربيط��اين يف الثالث من 

سبتمرب عام 2014.

ومن املقرر تسليم املركبات الست للجيش الربيطاين 

بني عام��ي 2017 و2024، باإلضاف��ة إىل تأمني خدمات 

الدعم والتدريب الفني يف املرحلة األوىل بعد التس��ليم. 

وس��تمثل تلك املركب��ات العمود الفقري للواء املش��اة 

املدرع. وس��يؤدي هذا العق��د إىل تأمني أو خلق 1300 

فرصة عمل يف جميع قطاعات اإلمداد الخاصة بالربنامج 

 General الربيطاين، منها 300 فرصة عمل يف موقع رشكة

.Oakdale يف Dynamics UK

ومتث��ل املركب��ة املتخصص��ة Scout SV مس��تقبل 

املركبات القتالية املدرعة بالنس��بة إىل الجيش الربيطاين 

بفضل تأمني أعىل مس��توى من الحامي��ة وقدرتها عىل 

الخدمة الشاقة لساعات طويلة وإمكانية االعتامد عليها 

وقدرته��ا عىل جم��ع املعلومات اإلس��رتاتيجية واملراقبة 

ورصد األهداف. كام س��تتيح الط��رازات املختلفة لهذه 

املركب��ة للجيش الربيطاين إمكاني��ة تنفيذ عدة عمليات 

مختلفة بشكل متواصل بأقل دعم لوجستي ممكن. كام 

تتميز املركبة املتخصصة Scout SV بقدرتها عىل العمل 

يف املعارك ذات األسلحة املش��رتكة املتعددة الجنسيات 

ويف عدد كبري من مواقع العمليات املستقبلية.

وقد رصح رئي��س وزراء بريطاني��ا، ديفيد كامريون، 
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بأنه "س��عيد بأننا نس��تطيع أن نعلن عشية قمة حلف 

ش��امل األطليس )النات��و( عن توقيع أك��رب عقد لتزويد 

الجيش الربيط��اين باملركبات القتالية املدرعة منذ حقبة 

الثامنينيات. وتثب��ت تلك املركبات الق��درات واملرتات 

الهندسية العاملية الفائقة التي تتمتع بها "ساوث ويلز" 

والجزر الربيطانية والتي ستساهم يف إنتاج أول مركبات 

مدرعة رقمية بالكامل للجيش الربيطاين".

وأض��اف أن "تل��ك املركب��ات لن تس��اهم يف تأمني 

بريطانيا فحسب، بل س��تؤمن أيضاً حوايل 1300 فرصة 

عم��ل يف بريطاني��ا، وس��تربهن عىل مدى ق��وة قطاع 

الصناع��ات الدفاعي��ة يف بريطاني��ا. ويف ظ��ل ثاين أكرب 

ميزانية دفاعية لحلف الناتو ويف ظل الرغبة يف االستثامر 

يف األس��لحة الجديدة للتعامل مع التهديدات الناش��ئة، 

فنح��ن نعمل عىل الحفاظ عىل األمن القومي األمرييك، 

ونحن حريصون عىل أن نظل يف صدارة السباق العاملي 

وحمل راية القيادة داخل حلف الناتو".

وأض��اف وزي��ر الدولة للش��ؤون الدفاعي��ة، مايكل 

فول��ون، أن "العقد الذي تص��ل قيمته إىل عدة مليارات 

من الجنيهات اإلس��رتلينية يحمل أنباء مدهشة بالنسبة 

لجنودن��ا من حيث تزويدهم بأح��دث وأقوى املركبات 

اخلصائص الفنية

• النوع: مركبة قتالية مدرعة

• طاقم التش��غيل: 3 )+ مثانية أفراد مش��اة 

)PMRS

• تاريخ بدء اإلنتاج: 2015 

ً • الوزن القتايل: 34 طنا

• التس��ليح: 18200مدفع عيار 40 ملليمرت، 

ومدفع رشاش

• الرسعة: 70 كيلومرت يف الساعة كحد أقىص 

القتالية املدرعة ملواجهة التهديدات املستقبلية. ويعترب 

هذا العقد أضخم عقد تتقدم به وزارة الدفاع الربيطانية 

للمركبات املدرعة منذ ثالثني عاماً، وهو ميثل جزءاً مهامً 

من االس��تثامرات التي نضخها لتأم��ني بريطانيا. كام أن 

العقد يحمل أخباراً طيبة عىل صعيد تأمني هذه املركبة 

املتقدمة وتوفري 1300 فرصة عمل للمهندسني يف جميع 

أنحاء بريطانيا يف مجال الصناعات الدفاعية الرئيسية".

 General وقد تحدث كيفن كونل، نائب رئيس رشكة

Dynamics UK لألنظمة الربية، عن أهمية هذا العقد 

قائالً: "سعدنا برتسية وزارة الدفاع الربيطانية هذا العقد 

املهم، ومتثل املركبة Scout SV س��الحاً أساسياً بالنسبة 

إىل الجي��ش الربيط��اين من حيث متكينه من الس��يطرة 

عىل ساحة املعركة لس��نوات طويلة قادمة، عالوة عىل 

تأم��ني آالف الوظائف يف جميع أنح��اء بريطانيا لعرش 

 General س��نوات قادمة عىل األقل. وقد بذلت رشكة

Dynamics UK ورشكاؤه��ا جه��وداً جب��ارة خ��الل 

الس��نوات األرب��ع املاضية من أجل تطوي��ر مركبة من 

الط��راز األول، وس��نظل نحافظ عىل ه��ذه الدفعة من 

أجل تسليم 589 مركبة Scout SV للجيش الربيطاين يف 

املوعد املحدد وطبقا للميزانية املوضوعة".



يتمتع كل طراز من 
طرازات املركبة 

Scout SV بقدرات 
كبرية مثل أجهزة 

الرصد السمعي 
وجهاز اإلنذار 

العامل والنظام 
اإللكرتوين للدفاع 

املضاد
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مركبة االستطالع 
SCOUT Reconnaissance

 SCOUT م��ن املق��رر أن تك��ون مركب��ة االس��تطالع

Reconnaissance املركبة األساس��ية املتوس��طة الوزن 

الت��ي يعتمد عليها الجيش الربيطاين يف جمع املعلومات 

واملراقب��ة واالس��تطالع وتحديد األهداف واالس��تطالع 

ISTAR capability وس��وف متك��ن املركب��ة الجندي 

الربيطاين من التمركز يف نقطة تجميع معلومات القيادة 

الدقيقة بغض النظر عن ظ��روف األحوال الجوية ومن 

داخل مركبة رقمية متصلة بالشبكة.

 SCOUT Reconnaissance املركب��ة  وت��زود 

 GMMR القادة مبنصة اس��تطالع أرضي��ة قوية مأهولة

platform، األم��ر الذي مينحهم ق��دراً كبرياً من املرونة 

عند أداء عدة مهام مختلفة داخل ساحة العمليات.

 SCOUT وينحرص الدور األس��ايس ملركبة االستطالع

Reconnaissance يف تأمني معلومات فورية دقيقة من 

أجل دعم صناعة القرار عىل كافة املس��تويات القيادية. 

وتضم املركبة أحدث أس��اليب التكنولوجيا املتقدمة مبا 

يجعلها منصة قوي��ة وفتاكة ورسيعة الحركة عند جمع 

املعلوم��ات واملراقب��ة واالس��تطالع وتحدي��د األهداف 

.ISTAR واالستطالع

وتتمت��ع املركب��ة مبقدمة زجاجي��ة بانورامية وتقنية 

تصور متقدمة تعمل يف كافة ظ��روف األحوال الجوية، 

وه��و ما يتيح لها رصد الهدف واالش��تباك معه من عىل 

مس��افات أطول من املس��افات التي تتميز بها املركبات 

الحالية يف ترسانة الجيش الربيطاين.

كام تتمي��ز املركب��ة بتصميمها الهن��ديس اإللكرتوين 

املتط��ور الذي يجعلها أول مركبة بري��ة رقمية بالكامل 

ق��ادرة عىل الجمع بني نظام جم��ع املعلومات واملراقبة 

 ISTAR واالس��تطالع وتحديد األه��داف واالس��تطالع

املستقبيل املفتوح ومنتجات االتصاالت.

وتأيت التقنيات الهندس��ية املتقدم��ة لتجعل املركبة 

تخط��ي  ع��ىل  ق��ادرة   SCOUT Reconnaissance

كافة التهديدات الحالية واملس��تقبلية. وتستمد املركبة 

قدرته��ا التدمريية الفتاكة من خالل مدفع رش��اش عيار 

40 ملليم��رت مثبت ف��وق برج دوار متط��ور، ويف حالة 

الرضورة ميكن إضافة محطة تس��ليح عدمية االهتزاز إىل 

برج املركبة.

التصميم
ت��م وضع تصميم املركب��ة Scout SV عىل غرار املركبة 

املتخصص��ة Specialist Vehicle الخاصة بهيئة تطوير 

 Austrian Spanish اإلس��باين  النمس��اوي-  التع��اون 

.Cooperation Development: ASCOD

ومن املتوقع أن تطرح املركبة نفس��ها كمركبة حديثة 

ميكن االعتامد عليه��ا بصورة أكرب يف تأمني قدر أكرب من 

الحامية والوعي املي��داين والقوة النريانية وخفة الحركة 

عند تنفيذ مهام االستطالع املأهولة.

وتحتوي املركبة عىل وحدة طاقة مس��اعدة ال يصدر 

عنها أي ضجيج، ما يتيح للمركبة إمكانية التحرك بهدوء 

وبعيداً عن األنظار. كام تتمتع املركبة بجسم مموج قوي 

يتيح لها تنفيذ عمليات االس��تطالع عىل مدار الس��اعة. 

وتتمي��ز املركب��ة بقدرتها عىل رصد وتحدي��د الطائرات 

 UAVs )املروحية واملركبات الجوية اآللية )غري املأهولة

وأنظمة الرشاك الخداعية.

وتحتوي املركب��ة عىل برج قطره 1.7 مرتاً لتوفري بيئة 

عمل مالمئة لطاقم التشغيل، وعادة ما يصل وزن املركبة 

املع��دة للقت��ال إىل 34 طن��اً ميكن زيادته��ا إىل 42 طناً 

الس��تيعاب التقنيات والتحديات الجديدة، ومن املتوقع 

أن يصل العمر االفرتايض للمركبة إىل 30 عاماً.

الرشكات واملقاولون
يس��اهم يف تطوير املركب��ة Scout SV حوايل 24 رشكة 

م��وردة بريطانية وأوروبية، وقد ت��م التعاقد مع رشكة 

Lockheed Martin UK لتوريد برج املركبة. أما رشكة 

Thales UK فستورد النظام البرصي-اإللكرتوين اعتامداً 

ع��ىل تقنية Orion، وسيش��مل هذا النظ��ام ونظارات 

للقائد وفرد املدفع الرشاش وأنظمة استشعار لالستطالع 

والتصويب قصرية املدى لتأمني الوعي امليداين.

وقد وقع االختيار عىل رشكة Raytheon UK لتوريد 

عقدة تبديل طاقة الشاس��يه الخاصة باملركبة يف ش��هر 

يناير 2012. أما أنظمة العرض فستقوم بتوريدها رشكة 

Barco، فيام س��تقوم رشك��ة ViaSat بتصميم وتطوير 

أنظمة تخزين البيانات املشفرة املحمولة.

وقد جرى تصمي��م املركب��ة Scout vehicle بحيث 

تؤمن جم��ع املعلومات واملراقبة واالس��تطالع وتحديد 

األهداف واالس��تطالع ISTAR. وس��تقلل املركبة أعباء 

العمل عن كاهل طاقم التشغيل بفضل مضاعفة مداها 

عند مواجهة األه��داف املعادية، وبفض��ل قدرتها عىل 

البحث والرصد والتتبع بصورة آلية ودقيقة.

وس��يكون مدى رص��د ومتييز األهداف ل��دى املركبة 

ضع��ف نظ��ام التصوي��ر الح��راري املس��تخدم حالي��اً 

 Operational Battle Group Thermal Imager:

BGTI system، وق��د ت��م دمج مجموع��ة من أنظمة 

االستش��عار واألنظمة األخرى مع محطة طاقم التشغيل 

 Vehicle عن طريق استخدام التصميم املفتوح للمركبة

 Architecture )GVA(-complaint 20Gbs/sec

 Gigabit Ethernet intelligent open architecture

وهو ما يس��مح بالتق��اط وتخزين واس��تخدام وتحليل 

ح��وايل 6TB م��ن البيانات، ك��ام ميكن تب��ادل الصورة 

امللتقطة الثابتة واملتحركة بشكل فوري.

ويأيت التصميم اإللكرتوين ودمج االتصاالت التكتيكية 

وأنظم��ة   Bowman Tactical Communications

جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع والقيادة والسيطرة 

املحمول��ة األخرى لتتي��ح إمكانية ب��ث املعلومات إىل 

أنظم��ة وأنظمة جمع املعلومات واملراقبة واالس��تطالع 

والقيادة والس��يطرة املأمونة لق��وات التحالف األخرى 

مثل الجيش األمرييك.

األسلحة والحامية
وب��رج املركبة Scout مس��لح مبدفع مزود بتلس��كوب 

 CTAI cased telescoped )CT40( cannon

system ومدف��ع رش��اش م��زدوج املحاور عي��ار 7.62 

ملليمرت وقاذفات قنابل يدوية تعمل إلكرتونياً، واملركبة 

مصممة للحامية ضد االنفجارات.

وس��تتمتع املركبة بعدة مميزات مهمة مثل الحامية 

الش��املة والنظارات الحرارية لرص��د األهداف البعيدة 

وأنظمة االستش��عار لتعزيز الوع��ي امليداين، عالوة عىل 

الرص��د الس��معي. كام س��يُلحق باملركبة نظام تس��ليح 

متح��رك بزاوي��ة 360 درجة لتنفيذ العملي��ات القتالية 

داخل املدن ويف املناطق الجبلية.

ول��دى املركبة س��بعة أزواج من العج��الت املجنزرة 

عىل كل جانب، وتس��مح العجالت املجن��زرة العريضة 

وقوة املركبة مقارنة بوزنها بتحس��ني أداء املركبة بصورة 

كب��رية فوق كافة أن��واع الطرق وتنفي��ذ عمليات تؤمن 

جمع املعلومات واملراقبة واالستطالع وتحديد األهداف 

واالستطالع ISTAR بأقىص قدر من الفعالية.

ول��دى املركبة مح��رك MTU 8V 199 TE21 بقوة 

600 كيل��ووات ونظ��ام نق��ل Renk 256B  أتوماتييك 

ونظام تعليق مزدوج وصندوق تروس س��باعي الحركة، 

وكلها مميزات متكن املركبة من تحقيق أقىص رسعة لها 

وهي 70 كيلومرت يف الساعة. كام أن عملية النقل تسمح 

بتعديل املركبة دون الحاجة إىل إدخال تعديالت كبرية•
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مجلة درع الوطن مل تكتفي مبا تزخر به من دراسات 

متنوعة تش��مل البحوث العس��كرية اإلسرتاتيجية، 

والتقاري��ر  الصحفي��ة،  واللق��اءات  والتحقيق��ات 

واملشاركات الخارجية وامللفات الشهرية، وذكريات 

الق��ادة، والتاريخ العس��كري والش��ؤون القانونية 

والدينية والطبية، والتقنيات وعرض الكتب وأخبار 

ال��ركات العاملية، وغري ذلك م��ن موضوعات تهم 

الق��ارئ العس��كري واملدين، بل س��عت وم��ا تزال 

للتطوي��ر ع��ر املراحل م��ن أجل إكس��اب الفائدة 

والثقافة لجميع قراءها.

• مراجعة: محمد املرف خليفة

وكان من األبواب املخت��ارة التي ضمتها ضفة كتاب 

درع الوطن تحت عنوان "مقاالت درع الوطن"، هذا 

الكتاب ال��ذي نحن بصدد اس��تعراض ما تناوله من 

مقاالت تدخ��ل يف صميم "العم��ود الصحفي" وهو 

ن��وع من أنواع املقال الصحفي، وهو أصغر املقاالت 

الصحفية جس��داً، وم��ن أكرثها أهمي��ة، ويعرب عن 

كاتبه ويعكس ش��خصية الكاتب واهتاممه وثقافته، 

وم��ن تعريفاته املتعددة: أنه فك��رة، أو رأي أو حل 

ملش��كلة تنرش يف عم��ود وفيه تظه��ر ذاتية الكاتب 

وحاسته الصحفية.

ويتميز العمود الصحفي بالجمع بني بساطة اللغة 

الصحفي��ة ووضوحها، وبني ج��امل اللغة األدبية غري 

العامية، ويعرب عن التجربة الذاتية للكاتب كام ذكرنا، 

ويقوم ع��ى  تطبيق القاع��دة الذهبية يف الصحافة 

والتي تقول: أكرب كم من املعاين واملعلومات، يف أقل 

قدر ممكن من األلفاظ" مبعنى )ما قل ودل(. وهناك 

خمسة أنواع من العمود الصحفي ميكن إجاملها فيام 

ييل: العم��ود الصحفي الذي يغل��ب عليه االهتامم 

بالشؤون العامة فيتعرض ملختلف القضايا كالسياسة 

أو االقتصاد أو األدب أو مش��اكل الحياة االجتامعية. 

العمود الصحفي ال��ذي يغلب عليه االهتامم بالنقد 

االجتامعي الالذع القائم عى السخرية من الظواهر 

الس��لبية يف املجتمع. العمود الصحف��ي الذي يبني 

اس��تجابة ملا يصل من القراء من رس��ائل فريد عليها 

الكات��ب بالتعليق عليه��ا ايجابياً أو س��لبياً. العمود 

الصحفي الذي يقوم عى الحوار الذي يخلقه الكاتب 

سواء عى لس��انه أو لس��ان غريه. العمود الصحفي 

الذي يق��وم عى وصف الطرائ��ف واملفارقات، عن 

طريق الرتكيز ع��ى الوصف الكاريكاتوري للجوانب 

الغريب��ة أو الطريفة يف الحي��اة االجتامعي وأحياناً 

يتناول العمود الصحفي )الوطن( تجربة الكاتب مع 

ح��دث أو قضي��ة. حكمة مأثورة أو مثل ش��عبي أو 

قول لكاتب أو فيلسوف. ترصيح هام لشخصية من 

الشخصيات. ويحتوي العمود الصحفي رأي الكاتب 

وخالصته يف الحدث أو املشكلة أو العربة أو الحكمة 

التي يريد الوصول إليها.

وقد اختارت مجلة درع الوطن عدداً من الكتاب 

املش��هود له��م بالخ��ربة الطويلة يف مج��ال الكتابة 

ومتي��ز كل منه��م بأنه صاحب قل��م معروف إضافة 

إىل مترس��هم يف أدبيات وفني��ات التحرير الصحفي، 

اسم الكتاب:     مق����االت

جهة اإلصدار:     القيادة العامة للقوات املسلحة
                      مديرية التوجيه املعنوي

                      مجلة درع الوطن

سنة اإلصدار:     2012

عدد الصفحات:  181

اختارت اجمللة 
عددًا من الكتاب 
املشهود لهم 
باخلربة والتميز 
بثقافة واسعة
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ويف اللغة واألس��لوب مع متيز بثقافة واسعة وشاملة 

ومتنوعة. ولكل كاتب أسلوبه يف تناول املوضوعات، 

واختيارها وتنوعها، ولعل ما يكش��ف هذا التنوع يف 

االختيار والطرح أس��لوب الكاتب يف اختيار عناوينه 

ولهذا اكتفينا هنا بهذا الجانب من الكتاب والكاتب.

تحليل اسرتاتيجي
مجموع��ة من املق��االت للكاتب اإلم��ارايت الدكتور 

محم��د ب��ن هوي��دن، ومن ضم��ن ما تن��اول من 

موضوعات )عى سبيل املثال ال الحرص(: 

- األمن الخليجي املشرتك

- الخلي��ج العريب يف السياس��ة الدفاعي��ة األمريكية 

الجديدة

- دروس من فكر زايد الوحدوي

- محددات املوقف الخليجي تجاه األزمة السورية

- الهروب من الخوف

- محددات العالقة مع إيران

- ماذا لو امتلكت إيران القنبلة النووية؟

- مسؤولية الحامية

- قاعدة النظام الدويل الجديدة

- الفاعلون الدوليون

-من النشأة إىل النضج، وهي مقالة تحدث فيها عن 

اإلمارات وفرحة اليوم الوطني الحادي واألربعني.

عىل مرمى قلم
للكات��ب واإلعالمي اإلمارايت نارص خميس الظاهري، 

ومن عناوين مقاالته التي نرشت يف الكتاب: 

- طفولة تتنازعها مدينتان

- صور باألبيض واألسود .. صور ملونة

- رأى العامل عى دراجة نارية

- كانوا يف املكان وبقوا يف الذاكرة

- جدلية اإلنسان واملكان والحنني

- مشاهدات من نافذة مواربة

- شاعر.. ال ينام!

- مرشقة ستبقى شمسك يا وطني.

يف خاطري يشء
للكاتب اإلعالمي الس��عودي تريك عبدالله الدخيل، 

وم��ن خالل مقاالته س��لط الضوء ع��ى العديد من 

املوضوعات ومن ضمنها: 

- االستسهال

اختيار موضوعات 
تهم القارئ 

العسكري واملدين 

يتميز العمود 
الصحفي ببساطة 

اللغة ووضوحها

-هل يفسد اإلعالم املجتمعات؟!

- كوريا الجنوبية .. اإلعجاز باإلنجاز!

- املواطنة والهوية والطاعة  

-اإلعالم .. مرآة .. أم أداة حرب؟!

- اإلسالم والغرب..صدام أم حوار

- ال تستغلوا األطفال يف ثوراتكم

- عيد االتحاد اإلمارايت .. عيد كل خليجي!

نبض الديرة
للكات��ب اإلمارايت محمد خلفان الصوايف، ومن خالل 

عموده الصحفي نستشعر نبض الديرة والوطن وكل 

ما يختص بالشأن اإلمارايت، ومن عناوين مقاالته: 

- قواتنا وصناعة الصورة 

- الصحفي العسكري

- نحن واآلخر

- اإلماراتيون واألمان النووي!

- تحوالت يف أدوار الجيوش!

- اإلمارات وفلسفة التعاون العسكري

- درع الوطن وصناعة النجاح

- »الجزر الثالث« قضية وطنية!

- كفاءات إماراتية

- قصة شعب وحكامه

رؤى وقضايا عسكرية
للكاتبة الدكتورة موزة أحمد راش��د العبار الفاليس، 

وتنوعت مقاالتها بني العديد من العناوين ومنها: 

- العهد والوالء لقائد املسرية

- العلوم االجتامعية العسكرية

- أم اإلمارات.. يف الذكرى األربعينية

- املرأة يف القوات املسلحة

-مقومات املجتمع العسكري

- البحوث يف النظم العسكرية

-القيادة العسكرية .. علم وفن

- العهد والوالء لقائد املسرية

مقالة وداللة
مجموعة من املقاالت للكاتبة واإلعالمية جميلة سامل 

خميس الكعبي، تناول��ت خاللها عدد من املواضيع 

ومنها: 

- خليفة هيبة وشموخ

- املرأة يف ساحات الجيوش العسكرية

-  صباحك يا وطن

-دعائم الخري .. وأنهار العطاء

-اإلنسان يف منظومة األوطان

درع الوطن
مجموع��ة مقاالت بقل��م الكاتب اإلمارايت يوس��ف 

جمع��ة الحداد رئيس مجلة درع الوطن، وتناول من 

خالل مقاالته العديد من املوضوعات ومنها: 

-أم اإلمارات

- زيارات محمد بن زايد للمواطنني: دالالت وسامت

-النموذج اإلمارايت

- الجزر إماراتية خليجية عربية

- اإلمارات.. واحة التسامح واحرتام األديان

- منتدى الطاقة العاملي 2012

- الوالء املطلق.

وهك��ذا رأت املجلة لفائدة القارئ الذي مل تس��مح 

له ظ��روف عمله متابعة كل ما كتب يف هذا املجال أن 

تهدي إليه هذا الكتاب الس��نوي "مقاالت درع الوطن" 

ال��ذي يضم ما كتبه هؤالء املبدعون طوال العام، وذلك 

أس��وة بالكتاب الشهري الذي تصدره املجلة أيضاً حول 

ملف الشهر تحت عنوان "دراسات مجلة درع الوطن"، 

ونأمل أن يجد ذلك لدى القارئ قبوالً،وأن يجد له مكاناً 

يف مكتبة كل حريص عى القراءة والتثقيف الذايت•
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يف ذاكرة األيام، رجال تركوا بصامتهم 

حيث عملوا وأنجزوا، فبذلوا جهدهم 

من أجل الوطن، وكانوا منوذجاً يحتذى 

به، عارصوا تأسيس القوات املسلحة 

وبداية قيام االتحاد وتأسيس الدولة، 

وعملوا عىل تنفيذ توجيهات املغفور 

له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان "رحمه الله"، فوضعوا والء 

الوطن راية نصب أعينهم، ومل يألوا 

جهداً يف خدمة بالدهم من خالل 

العمل يف قواتنا املسلحة حتى أصبحت 

من أحدث الجيوش بني نظرياتها من 

الجيوش املتقدمة.

حوار الرائد:  جميل السعدي
 راية املزروعي
تصويـــر: علي اجلنيبي

العقيد الركن )م( حمد الكعبي:
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إن حياة العس��كري بذل وعط��اء وتضحية لنيل رشف 

الخدمة يف القوات املس��لحة ولق��د كان للرعيل االول 

من منتسبني القوات املسلحة، السبق يف أداء الواجب، 

وهم مبثابة القدوة الحسنة ملن يأيت بعدهم من أجيال 

رفعوا لواء الدفاع عن الوطن، وقد بذلوا طوال سنوات 

خدمته��م الغال والنفيس لل��ذود عن حمى البالد، ويف 

هذه الس��نوات الكثري مام يروى ويح��ى ألخذ العربة 

واالس��تفادة من دروس األمس، ويف لقاء مع الذكريات 

التق��ت مجلة درع الوطن مع العقي��د ركن )م( حمد 

خليف��ة الكعبي، ليحدثنا عن ذكريات تس��كن خاطره 

وفيام ييل نص اللقاء:

يعد سيادتكم من قدامى العسكريني الذين خدموا 

بالقوات املس��لحة، فهل ل��ك أن تحدثنا عن فكرة 

التحاقكم بالقوات املسلحة؟ومتى كان ذلك؟

تع��ود قصة التحاقي بالقوات املس��لحة إىل عام 1968 

حيث التحقت مبدرس��ة االتحاد التابعة لقوة س��احل 

ع��امن يف املرقاب،  وكان��ت القوة آن��ذاك تبحث عن 

ش��باب لإلنض��امم إليه��ا ، فاجتمع الضب��اط اإلنجليز 

الختيار املجندين الذي ميتلكون مهارات الرجولة حيث 

كان��وا يقولون آنذاك ال نري��د )كراين ولكن نريد رجل( 

ويقص��د بالكراين هنا ه��و املتعلم،  فاخرتت من ضمن 

مجموعة من األش��خاص لاللتحاق بالقوة، وتم ارسايل 

جملة درع الوطن 
توثق دور العسكريني 

املتقاعدين والذين 
سبق لهم املشاركة 

بشكل فعال وكبري خالل 
املرحلة األوىل من بناء 

الدولة

عام 1969 إىل اململكة األردنية الهاشمية للحصول عىل 

دورة الضباط التأسيسية، وبعد اجتيازي الدورة بنجاح 

عدت إىل اإلمارات وعملت يف معس��كر الهمهام كقائد 

رسية وحينها كنا نتنقل بني املعس��كرات املختلفة كل 

س��تة ش��هور، ويف وقت الحق تم ارسايل مرة أخرى إىل 

اململكة األردنية الهاشمية للحصول عىل دورة متقدمة 

ويف عام 1974  تم إرس��ايل إىل اململكة املتحدة لدراسة 

اللغة اإلنجليزية والتحقت حينها مع الجيش الربيطاين 

لالس��تفادة منهم يف الجانب العس��كري وكذلك جانب 

اللغ��ة ، وبعد عوديت م��ن بريطاني��ا  التحقت بدورة 

األركان يف الجمهوري��ة املرصي��ة ع��ام 1977  والت��ي 

ت��رددت كث��ريا يف االلتحاق بها لوال تش��جيع الش��يخ 

س��لطان بن زايد آل نهيان يل لاللتحاق بالدورة، حيث 

أنني مل أكن حاصل عىل الش��هادة العلمية العالية التي 

تشجعني لاللتحاق بدورة األركان خاصة أن مثل هذه 

الدورات تحتاج إىل كثري من املعرفة والعلم، و تدرجت 

يف الرت��ب العس��كرية حتى جاء أمر تقاعدي يف س��نة 

1983  وتقاعدت برتبة عقيد ركن.

تزامنت فرتة خدمتكم مع قيام االتحاد وقربكم من 

الشيخ زايد )رحمه الله( حدثنا عن تلك الفرتة ؟

كان الش��يخ زايد ذو نظرة ثاقبة وفكر عس��كري أسس 

به  قوات مسلحة متينة، ومنذ البداية أخذ عىل عاتقه 

العقيد حمد مع حمد العفاري رئيس األركان آنذاكصورة خالل أحد التامرين عام 1971

بناء جيش للمحافظة عىل أمن وحامية الدولة ضد أي 

اعتداء،  فالجميع كان يش��عر بأهمية القوات املسلحة 

عند الش��يخ زايد »رحمه الله«،  ك��ام أنه كان دامئا ما 

يش��جع الضباط والجنود ويحثهم عىل الجد واالجتهاد 

والتعلم واكتس��اب الخ��ربة ليك يكون��وا قادرين عىل 

حامية الوطن و مكتس��باته، فحديثه كان مبثابة الحكم 

الت��ي نس��تفيد منها ونعم��ل بها، و كان��ت توجيهاته 

»رحمه الله« ننفذها بكل اتقان وتفان، وهناك موقف 
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أود الحديث عنه وعن ذكرياتنا مع والدنا الش��يخ زايد 

»رحمه الله« فقد  زارنا رحمة الله عليه يف فرتة دراستي 

يف بريطانيا فكانت بحق زيارة مثمرة وهادفة حثنا فيها 

ع��ىل التأين وعدم الت��رع  يف العمل وق��ال بالدكم يف 

حاجة إليكم، وكان يؤرش بقبضة يده وهو يقول »هاتوا 

القليل وس��يأيت غريكم ويأيت بأألك��ر، الدولة محتاجة يف 

ه��ذه الفرتة إيل نهض��ة، والرجال األكف��اء موجودين يف 

بالدن��ا«،  ومن املواق��ف الحكيمة التي ال أنس��اها أبدا 

مع الش��يخ زاي��د ، أن يف أحد االيام وأن��ا يف مقر عميل 

يف مدينة العني طلب الش��يخ زايد »رحمه الله« شخص 

من أفراد القوة يكون من الرماة الجيدين فأش��اروا عىل 

أحد االش��خاص فطلب منه الشيخ زايد ان يقتل الذئب  

ال��ذي كان مصدر ازعاج أله��ايل املنطقة والذي دامئا ما 

يتواج��د من منبع الفل��ج يف مدينة العني فاخذ  املغفور 

له بإذن الله الش��يخ زايد الرامي إىل مكان الذئب وترك 

معه احد حراسه ) املطريزي ( وملا ايت الليل سمع الشيخ 

زايد طلقات النار، ويف الصباح توجه الشيخ زايد »رحمه 

الل��ه«  فرأى الذئب مقتول فس��أل من الذي قتله فقال 

الرامي انه حارسك يا سيدي ، ولكن الشيخ زايد » رحمه 

الل��ه« كان لديه من الذكاء والحنك��ة التي  ال يغلبه بها 

أح��د،  فقال لهم اعط��وين البنادق فأخذ يش��م بندقيه 

العقيد حمد وحديث عن املايض

شهادة اجتياز دورة كلية القيادة واألركان عام 1979 من مرصالعقيد حمد مع درع الوطن يف املتحف الخاص به
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املطريزي و بندقية الرامي فعرف ان الشخص الذي قتل 

الذئب هو الرامي وليس حارسه لوجود رائحة البارود يف 

بندقية الرامي،  وامر حينها الش��يخ زايد  بإعطاء الرامي 

اجازه شهر ومكافأة مالية.

كي��ف يس��تطيع العس��كري أن يس��تثمر خربته يف 

القوات املس��لحة يف مرحلة مابعد التقاعد بالشكل 

الذي ميكنه من املساهمة يف خدمة الوطن؟

الش��ك أن الحي��اة العس��كرية مدرس��ة له��ا قواعدها 

ومنهجه��ا، وم��ن الصعب التخلص منها بس��هولة، فهي 

الضبط والربط واليقظة والدقة واملعرفة ومنبع الرجولة 

والفضائ��ل والكربياء، لذا فمن الصع��ب أن يندمج من 

عايش الحياة العسكرية سنواٍت طوال يف الحياة الجديدة 

بع��د التقاع��د، لكن الحياة البد وأن تس��ري، واإلنس��ان 

بطبع��ه كائن اجتامعي أعطاه الل��ه القدرة أن يتعايش 

مع كافة الظروف واملناخات، وقيادتنا الرش��يدة منحتنا 

األمن واالستقرار حتى بعد إحالة املرء إىل التقاعد، لكن 

طموح اإلنسان ال يتوقف عند حدود، وأن عىل املتقاعد 

أن يأخذ التقاعد بأنه س��ّنة الحي��اة يف التجديد، وعليه 

أن يأخذ دوراً يتناس��ب مع قدرات��ه وخرباته التي ال بد 

وأن ينفع بها اآلخرين، والتقاعد هو بداية حياة جديدة، 

وفرصة الكتش��اف الذات، والجلوس مع النفس وتقييم 

إمكانياته��ا بع��د أن قىض س��نوات طويلة م��ن العمل 

واكتس��ب من الخربات وخاصة يف القوات املس��لحة ما 

يؤهل��ه لخدمة الوطن، ووضع خرباته بني أيدي األجيال 

القادمة، كام وأنه يس��تطيع أن يخط��ط ملرحلة ما بعد 

التقاعد،  وذلك بأن يعد مرشوعاً تجارياً )مثالً( أو يتجه 

إىل األعامل الخريية، أو يتجه لوضع خربته ضمن القطاع 

العام أو القطاع الخاص.

مارأيكم ح��ول قرار مجلس الوزراء بتطبيق الخدمة 

الوطنية واالحتياطية بالدولة؟

قرار الخدمة الوطنية قرار صائب » رقم واحد« وجاء يف 

وقته وملساعدة الشباب عىل حمل السالح واالنتقال إىل 

الحياة العسكرية ألنها تساعد شباب وبنات الوطن عىل 

الص��رب واالتقان يف العمل وتقويه��م للمدافعة وحامية 

الدولة ضد أي اعتداء، إن الخدمة الوطنية وس��ام رشف 

عىل ص��دور أبناء الدولة وواجب وطن��ي مقدس تجاه 

الدولة التي مل تدخر جهداً يف سبيل عزة واستقرار شعبها 

يف ظل القيادة الرش��يدة لصاحب السمو الشيخ خليفة 

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

املس��لحة »حفظه الل��ه،  و التي جعلت م��ن اإلمارات 

رصحاً لإلنجازات الحضارية والعمرانية، ويف مقدمة دول 

العامل يف التنمية البرشية والحضارية. 

هل لك أن تحدثنا عن قصة املتحف الذي أنشاته يف 

منزلك والذي نراه أمامنا ؟

» م��ن لي��س له ماض لي��س له حارض وال مس��تقبل »، 

فال يس��تطيع اإلنس��ان أن يفهم نفس��ه و حارضه دون 

أن يفه��م املايض، حيث أن معرفة املايض تكس��به خربة 

الس��نني الطويلة و التأمل يف املايض يبعد اإلنس��ان عن 

ذاته ، فريى ما اليراه يف نفس��ه بس��هولة من مزايا الغري 

و أخطائه ، و يجعله ذلك اقدر عىل فهم نفس��ه وأقدر 

عىل حسن الترصف يف الحارض و املستقبل بعد أن يأخذ 

الخربة و العظة من املايض . 

إن مايض اإلنس��ان حافل بش��تى الصور و هو عزيز 

عليه يف كل الجوانب ، ومن هذا املنطلق قمت بإنش��اء 

غرف��ة خاصة تض��م كل مقتنيايت القدمية س��واء كانت 

عس��كرية أو مدني��ة، نتعلم منه انا وأبن��ايئ كل حينن 

حي��ث تضم الغرفة العديد من األوس��مة والش��هادات 

والصور القدمية واملالبس العس��كرية، التي توفر يل بيئة 

طيبة للذكرى والحنني للاميض .

كلم��ة تح��ب أن توجهونه��ا من خ��الل مجلة درع 

الوطن؟

يجب عىل كل قائد ومس��ؤول س��واء أكان عس��كريا أو 

مدني��ا أن يضع يف نهاية كل ي��وم له  عدد من املعاضل 

)الصعوبات( التي يتوق��ع ان تواجهه يف االيام القادمة، 

وأن يض��ع له��ا حلوالً تس��هل عليه مواجهته��ا يف حال 

حدوثها عىل أرض  الواقع، فيكون  حينهاعىل دراية تامة 

بالترصف الصحيح يف الوقت املناسب ، » األمن  والرجال 

متوف��رة يف بالدن��ا ولله الحم��د بس البد م��ن اليقظة 

واالنتب��اه ، كام أن املرأة يف اإلم��ارات أخذت دورها يف 

املجتمع بق��وة والرجل أيضاً اخ��ذ دوره فكالهام ميثل 

األخر جنباً إىل جنب•

اجلميع كان  وال يزال 
يشعر بأهمية القوات 
املسلحة عند القائد 

املؤسس وخليفة 
بن زايد

الكعبي من أكرث املتابعني ملجلة درع الوطندرع الوطن خالل اللقاء مع العقيد حمد الكعبي
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أرى العامل من خالل عدستي
يرصد بعدسته أجمل اللقطات واملناظر

تزخر الساحة العلمية والعملية يف مختلف قياداتنا ووحداتنا العسكرية بالعديد من املواهب واإلبداعات حيث غدت هذه 

الوجوه املتميزة عالمة فارقة يف محيطها يشار إليها بالبنان، وعالوة عىل ذلك فهي تعد أثراً واضحاً يتجىل فيام ميكننا تسميته 

بـ »اقتناص الفرص« تلك الفرص الثمينة التي تتيحها القوات املسلحة ملنتسبيها من تعليم وتأهيل وتدريب ومتابعة حتى 

يصلوا إىل مستوى الطموح الكبري الذي تعول قيادتنا الرشيدة عىل أبنائها لينالوا به أعىل الرتب وأرقى املستويات العلمية 

والعملية.

حوار: راية املزروعي

متميزون

 املصور: حممد اخلضر 
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إن املواه��ب يف الع��امل ال تُع��د وال تُح��ى، فاألس��اس يف 

وجوده��ا هو التف��اوت يف درجات اإلب��داع، فاإلبداع هو 

مقي��اس قدرات الش��خص الذي وصل لحقائ��ق مل يتمكن 

آخرون م��ن الوصول إليها، هو مصور فوتوغرايف عش��قت 

أنامله الكامريا ليلتقط  جميل الصور التي تظهر يف زواياها 

الكف��اءة والجامل التقت به مجل��ة درع الوطن وكان معه 

هذا الحوار: 

يف البداية، من هو محمد أحمد الخرض؟

أن��ا من مواليد عام 1978، من س��كان إم��ارة رأس الخيمة 

منطق��ة الرمس، مت��زوج ولدي بنت، موظ��ف يف القوات 

املسلحة. 

بدايتك مع العدسة أو الفن الفوتوغرايف بشكل عام؟

البداية كانت يف مرحلة الدراس��ة، وأيقنت خاللها أن هذه 

الهواي��ة تطل��ب الكثري من املعرفة واملامرس��ة، فقد كانت 

ه��ذه املرحلة الدافع األكرب يل ملواصل��ة تعلمي وبحثي يف 

هذا املجال.

متى وجدت نفسك قد انتقلت إىل عامل االحرتاف؟

التصوير بالنس��بة يل مجرد هواية ال تتخذ ش��كالً إحرتافياً  

ولكن م��ا صقل هذه الهواي��ة هو التحاق��ي يف اإلع����الم 

العس��كري للقوات املس��لحة والذي جع����ل مني مصوراً 

محرتفاً .

أول كامريا اقتنيتها ما هو نوعها ؟

أول كامريا اقتنيتها كانت ال� Sony H9 وبعدها استخدمت 

كامريا PENTAX K100 ، كام اس��تخدمت كامريا من نوع 

Olympus وحالياً أس��تخدم عدد م��ن الكامريات الرقمية 

 . Nikon d800 باإلضافة إىل ،  Nikon D4S الحديثة

أمتنى أن أحضى 
بشرف تصوير سيدي 
سمو الشيخ حممد 

بن زايد

أي نوع من املشاهد متيل لها عدسة محمد الخرض؟

حقيق��ة ال أتقيد بنوع معني من املش��اهد، فاملوقف الذي 

أمامي دمئاً ما يفرض نفسه.

أيــن تعلمت فن التصوير وهل هناك أشــخاص يكون 

لهم الفضل وراء نجاحك؟

تعلمت التصوير من خالل تجاريب الشخصية املبكرة والتي 

بدأت م��ن مرحلة الدراس��ة والق��راءات املختلفة وكذلك 

االحت��كاك ب��ذوي الخ��ربة .. وإىل اآلن مازل��ت أتعلم من 

الجميع ومازلت كذلك أقرأ ما هو جديد يف هذا الفن الذي 

ال يتوقف تطوره، فكل ي��وم وكل لحظة هناك يشء جديد 

مفيد ومتغري يستوجب املتابعة والتعلم.

كام أن صديق طفولتي نارص النعيمي  ومامرسته لهواية 

التصوير منذ أن كنا صغاراً قد تركت أبلغ األثر يف مامرستي 

لهذ الهواية.

هناك أيضاً أشخاص يُعتربون املثل األعىل لك يف حياتك 

العلمية والعملية فمن هم ؟

املص��ور األمرييك املح��رتف  Arthur Morris متابعتي له 

تعلمت منها الكثري، فهو أشهر مصور طيور يف العامل والذي 

تعاق��د مع رشك��ة كان��ون للكامريات يف برنامج مكتش��ف 

الضوء ومؤس��س رشكة Birds as Art  والزلت أتعلم منه، 

وهو اآلن محارض ومدرس. 

طموحــك إىل أين يف مجال التصويــر ) الفوتوغرايف أو 

الفيديو( ؟

العالقة بني الصورة والفيديو عالقة أمومة فاملصور االحرتايف 

صاحب املنظ��ور والعني النظيفة بإمكان��ه تصوير الفيديو 

بشكل جيد، وبرأيي الش��خيص الفيديو هو مجموعة صور 

متالحقة ومركبة، فاملصور يس��تطيع أن يأخذ صورة واحدة 

أو مجموعة متتالية بعدة زوايا ومن خالل منظوره الخاص.

هل تؤمن باستخدام الفالتر يف كامريات التصوير؟ 

نعم ، استخدام الفالتر يف التصوير يضيف ملسة فاتنة عليها 

ولكن ليس دامئا، فاألمر يتوقف عىل حسن توظيفها داخل 

سياق العمل الفني، وليس املهم أن تستخدمها فقط األهم 

هو أن تعرف متى وكيف تستخدمها بطريقة مناسبة.

ما رأيك يف برامج تحرير الصور وذلك إلضفاء اللمســة 

الجاملية عىل الصورة؟ 

برامج تحرير الصور ليس��ت كافي��ة  لجعل الصورة جميلة 

فالتصوير الفوتوغرايف فن قائم بذاته.

وهن��اك أش��ياء أساس��ية يف التصوير ال تس��تطيع مثل 

ه��ذه الربامج عملها، وبالتأكيد الغنى للمصورين عن هذه 

الربام��ج لعمل الرت��وش النهائية عىل العم��ل الفني هذه 

الرت��وش ال تتع��دى يف غال��ب األحيان تعديل مس��تويات 

اإلضاءة  واأللوان والتباين.
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ما هي مميزات املصور الناجح من وجهة نظرك؟

 هناك مميزات كثرية وقد تكون يف كل إنسان لكن األهم هو 

املوهبة واإلحس��اس باللقطة ومعرفة الزاوية واللحظة التي 

يلتقط فيه��ا الصورة مع األخذ يف االعتب��ار جودة املعدات 

والكامريات التي يس��تخدمها كذلك الحرص عىل االستفادة 

م��ن الخ��ربات الس��ابقة وحض��ور املحاف��ل الفوتوغرافية 

ومتابعته��ا قدر اإلمكان والبحث عن كيفية تنمية الجوانب 

اإلبداعية يف كل أعامله.

االنرتنــت أســهمت يف تطويــر التصويــر الفوتوغــرايف 

والتعريف به بشكل كبري ماذا قدمت ملحمد الخرض؟

م��ام قدم��ه يل االنرتنت أنه أوصلني إىل كث��ري من املتابعني 

واملهتم��ني به��ذا الجانب وعرّفنا وجعلن��ا نتواصل مع عدد 

كب��ري من محبي التصوير الفوتوغرايف كام أوصل لنا األعامل 

املمي��زة من املصوري��ن الكبار عىل مس��توى العامل وعرفتنا  

ع��ىل العديد من الخربات واملهارات التي اس��تفدنا منها يف 

هذا املجال الواسع.

لحظــة جميلة غالية عىل قلبك عند التقاطك لصورة لن 

تنساها؟

الكثري من اللحظات مت��ر عىل، والكثري من صوري أتذكر 

لحظات تصويرها.

طبيعــي أن تكــون صــورك محببة إىل قلبــك، فام هي 

الصورة األقرب لك؟

جميع صوري محببة إيل، بكاف��ة أنواعها ولكن الصور التي 

تخ��ص املناظ��ر الطبيعي��ة) land scape ( تك��ون دامئ���اً 

األقرب إىل قلبي.

أمنيتك يف املستقبل؟

أتطل��ع يف املس��تقبل إىل صقل مه��ارايت يف التصوير ألصبح 

محرتفاً يف هذا املجال ك��ام أمتني بأن أحظي برشف تصوير 

سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويل 

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

عدستي شاهد عىل مسرية هذا الوطن املعطاء.

كلمة أخرية تود أن توجهها من خالل مجلة درع الوطن؟

يف البداية أش��كر القوات املس��لحة التي دعمتني يف مسرية 

تصوي��ري وتش��جيعي دامئ��اً ملوهبتي،  ك��ام أنصح زماليئ 

املصورين  أن يقوموا باالط��الع والتجربة ،فاملصادر متوفرة 

وبش��كل كبري وبجميع اللغات عىل ش��بكة اإلنرتنت، وعىل 

الشخص أن يسعى ويبذل الجهد يف تعلم التصوير وال يلقي 

اللوم عىل اآلخرين لعدم تعلمه•

الصورة لغة عاملية أعرب بها
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مبادئ خطرية يغفلها 
املسؤولون

إذا مل نتطور، فنحن ال نستحق نعمة الحياة والتطور وكل اإلمكانات املتوافرة لنا، إذا مل نتغري نحو األفضل، 

إذا مل نحســن رشوط حياتنا وظروف معيشــتنا، إذا مل نتجاوز نقاط ضعفنا وفشــلنا وأخطائنا، ونعزم عىل 

الذهاب إىل األمام ويف خط مســتقيم؛ ألن االلتفات إىل الخلف مضيعة للوقت، والوقوف يف املكان نفســه 

ضــد نواميــس وقوانني الطبيعة والحياة، إذا مل نتغريرّ بعد كل هــذا الذي حدث حولنا من ثورات وتغيريات 

ــات سياســية، إذا مل نفتح أعيننا جيداً لنســتنتج قانــون التغيري، وملاذا تفتــت دول واختفت أنظمة  وخضرّ

وظهرت أخرى مل تكن بالبال، ان تظهر يوماً أو تتســيَّد املشــهد، فإننا كأفراد وكمسؤولني نفوت عىل أنفسنا 

فرصة استيعاب واحٍد من أكرث دروس الحياة قسوة ورضورة وخطورة أيضاً، وأن املسؤولني الذين يعتربون 

أنفسهم يف منأى عن كل تغيري يسيئون إىل أنفسهم كثرياً بهذا االعتقاد، ولحظتها ينطبق عليهم املثل »عىل 

نفسها جنت براقش«!!

إننا يف دولة تتمتع مبســتوى أمان نحسد عليه، وبقيادة تقول للجميع وبشكل يومي وعلني وواضح، إن 

التطوير منهج هذه الدولة، وإن املشاركة أحد أهم أسس إسرتاتيجيتها يف كل املجاالت، فاملواطن رشيك يف 

الرثوة، ويف العمل، ويف القرار، ويف الحارض واملستقبل، يف السياسة كام يف االقتصاد والثقافة، يف أيام الوفرة 

واملال والبحبوحة، كام كان يف أيام الفقر والشظف والصرب الجميل، وإن قيادة تنتهج نهج املشاركة بكل هذا 

الرقي والكرم الذي نلمسه يف كل مكان، لجديرة بأن يسرتشد مسؤولوها وموظفوها بسياستها، وأن يفعلوا 

كل ما يف وسعهم لتنفيذ إسرتاتيجيتها، وأول هذه اإلسرتاتيجية تفعيل مبدأ التوطني واملشاركة يف كل شأن!

إن املوظفني واملدرســني واألطباء واملهندســني وغريهم من أبناء اإلمارات، الذين متتلئ بهم مؤسساتها، 

يعملــون جنباً إىل جنب مع مديريهم ومســؤوليهم، وفق مبدأ أعمل معــك وتعمل معي ألجل اإلمارات، 

فاملؤسسة ملن يحمل ثقافة املؤسسة ليست ملكاً أو إقطاعاً ألحد، وعليه فاملوظف ال يعمل عند املدير أو 

املسؤول أو الوزير، لكنه يعمل معه، وُهام معاً يتعاونان لتنفيذ تلك األهداف التي وضعها املسؤول لتنفيذ 

رؤيته العامة أو خطته اإلســرتاتيجية، إذن فمن حق املوظف أن يعامل مبا يليق، وأن يعترب رشيكاً حقيقياً 

ومتقدمــاً عىل اآلخريــن مبواطنته أوالً، وهذه ميزة منحه إياها دســتور الدولة مشــفوعاً بعلمه وجدارته 

م عليهم األجانب دون وجه حق، ويحق  وخربته واجتهاده، ومن هنا يحق للمدرســني أن يتذمــروا إذا تقدَّ

للموظفــني أن يتذمروا إذا بقي الواحد منهم »محلك رس« ســنوات دون ترقية مع وجود الدرجات األعىل 

شاغرة تنتظر ال ندري من؟

لقــد اتفق العامل كله، خــالل فرتتنا الراهنة هذه وســنواتنا التي نحياهــا اليوم، عىل مبدأ 
التشارك؛ ألنه الطريق الوحيد من أجل استمرار األمان واالستقرار والتعايش االجتامعي، الذي 
يجعل عجلة التطوير مســتمرة، ونســبة رضا الناس متحققة، ويف الوقت نفســه مينع وبشكل 
قاطع حدوث أي زالزل سياسية غري مرغوبة أبداً من قبل أي طرف، ويف الوقت نفسه يقف يف 
وجه ظهور أو بروز تيارات متطرفة من أي شكل أو اتجاه تتسلق الظرف لتنرش ثقافة التدمري 
املمنهج ملنجزات ومكتسبات تعاقبت أجيال عىل بنائها والحفاظ عليها، ولعلَّ بعض املسؤولني 
عندنا يفتقدون ثقافة الربط بني األحداث والواقع وبني البعيد واملنظور، فيظنون أنفســهم يف 
منــأى عن رياح التغيري، مع أن ما حولهم يقــول لهم رصاحة إن التغيري هو الثابت الوحيد يف 

الحياة اإلدارية وحتى غري اإلدارية! •

نقطة ضوء

بقلم :
عائشة سلطان

                  ayya-a222a@hotmail.com



من التاريخ

يعترب الحرس الوطني األمرييك جزء من مكونات احتياطي القوات املسلحة األمريكية، ويشكل 

قوة احتياطية عسكرية تتكون من أعضاء ووحدات الحرس الوطني العسكري يف كل والية، 

إضافة إىل أرايض جوام بالجزر العذراء، وبريتوريكو، ومنطقة كولومبيا وتضم يف مجموعها 54 

منظمة تنتمي جميعاً للحرس الوطني األمرييك وإىل املليشيات األمريكية.

إعداد:حممد املشرف خليفة
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معظم امللحقني بالح��رس الوطني من الجنود والقوات 

الجوية لديهم وظائف مدنية بينام يعملون أيضاً بدوام 

جزيئ، ويضاف هؤالء عادة إىل الحرس االحتياطي يف كل 

من الحرس الوطني الخاص بالجيش وبالقوات الجوية، 

ويض��اف إليهم فني��ني من احتياطي الجي��ش والقوات 

الجوية والحرس الوطني بالقوات الجوية.

ويعترب الحرس الوطني مبثابة نش��اط مش��رك خاص 

ب��وزارة الدف��اع، ويتش��كل ع��ادة من تش��كيالت من 

احتياط��ي الجي��ش والقوات الجوي��ة والحرس الوطني 

األمرييك والحرس الوطني للقوات الجوية األمريكية.

األصول
منذ تأس��يس الوالي��ات املتحدة األمريكي��ة عام 1700 

إىل ع��ام 1900 كان لها جيش مح��دود، وكانت تعتمد 

عىل مليش��يا الواليات لزيادة حجم القوة، ولكن نتيجة 

للحرب األمريكية - األس��بانية قرر الكونجرس األمرييك 

تدريب وتنظيم املليشيات.

يف ع��ام 1903 ونتيج��ة لص��دور قانون ت��م تكوين 

الح��رس الوطن��ي وطل��ب م��ن كل والي��ة أن تقس��م 

ميكن استخدام 
وحدات احلرس 

الوطني للقوات 
اجلوية واجليش أو 
األفراد ألغراض غري 

قتالية مثل العمليات 
اإلنسانية وعمليات 

حفظ السالم

املليش��يات الخاصة بها إىل قسمني وأوىص القانون بأن 

يكون الحرس الوطني للتقس��يم األول املعروف باس��م 

املليش��يا املنظمة، وعىل أن تكون املليش��يا االحتياطية 

لبقية املليشيات.

خالل الحرب العاملية األوىل أصدر الكونجرس قانون 

الدفاع الوطني لعام 1916 الذي قرر التس��مية "الحرس 

الوطني" National Gruard ليضم كل املليشيات ومن 

ث��م تنظيمها، ك��ام وافق الكونجرس "مجلس الش��يوخ 

األمرييك" بالس��امح للواليات بأن يكون لها حرس خاص 

بقوات االحتياطي.

التعبئ��ة ق��رر  ويف ع��ام 1933 وبص��دور قان��ون 

الكونج��رس التفريق بني الحرس الوطني واملليش��يات 

واعتب��ار أن كل الجن��ود الذي��ن يتلق��ون أجورهم من 

االتح��اد ويتلق��ون تجنيداً مزدوجاً يح��ق لهم الدخول 

إىل الح��رس الوطني للوالية والح��رس الوطني للواليات 

املتحدة، قوة االحتياطي التي وجدت حديثاً.

يف عام 1947 تش��كل قانون الدف��اع الوطني "لعام 

1947" كفرع مستقل للقوات املسلحة، وتشكل تلقائياً 

الح��رس الوطن��ي للوالي��ات املتح��دة األمريكية كأحد 

عنارص االحتياطي املطابق لتشكيل الجيش.

تنظيم القوات
تق��رر أن يكون الحرس الوطن��ي للواليات، واملناطق 

ومنطق��ة كولومبي��ا مبثابة خط الدف��اع األول للواليات 

املتحدة وت��م تنظيم الحرس الوطن��ي األمرييك ليكون 

ع��ىل هيئ��ة وح��دات ترك��ز كل واحدة منه��ا ضمن 

الخمسني والية، إضافة للمناطق األخرى، وتعمل تحت 

إمرة حاكم الوالية أو املنطقة، ويزاول الحاكم س��لطته 

من خالل القائد العام، وميكن استدعاء الحرس الوطني 

ألداء الواج��ب من قب��ل الحكام يف ح��ال االضطرابات 

املحلية وح��االت الكوارث مثل الفيضان��ات والزالزل...

إلخ.

وي��دار الح��رس الوطني م��ن قبل مكت��ب الحرس 

الوطني وهو مكتب يزاول نش��اطاً مش��ركاً بني الجيش 

والق��وات الجوي��ة تحت قيادة وزارة الدفاع، ويش��كل 

املكت��ب قناة اتصال بني الحرس الوطني ووزارة الدفاع، 

كام يوف��ر املكتب متطلب��ات التدري��ب واالحتياجات 

للح��رس الوطني للجي��ش ووحدات الح��رس الوطني 

الجوية..وي��رأس مكتب الح��رس الوطني رئيس مكتب 

الخدمة الوطنية CNGB ويتوىل هذه املسؤولية ضابط 

برتبة جرنال بأربع نجوم م��ن قوات الجيش أو القوات 

الجوية، وهو عضو يف هيئة األركان املشركة.

املستويات
يتوق��ع أن يلت��زم كل م��ن الح��رس الوطن��ي للجيش 

وللقوات الجوي��ة بنفس املس��تويات املادية األخالقية 

متاماً مث��ل الضباط والجنود النظامي��ون واالحتياطيون 

احلرس الوطني األمريكي..التاريخ والنـــــــــــشأة والتأســيس            
خــط الدفــــاع األول للـــواليــــات املتحــــدة

قوات الحرس الوطني االٔمرييك
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من التاريخ

االتحاديون من زمالئهم. هذا وتس��تخدم نفس الرتب 

والش��ارات للجميع، كام يتلقى الجميع نفس املكافآت 

العسكرية، كام يتلقون مكافآت وتقدير لقاء خدماتهم 

س��واء يف الداخل أو الخارج، ووفق��اً لتعليامت القوات 

الجوي��ة والجيش وميكن ارتداء ما حصلوا عليه س��واء 

خالل ساعات العمل الرسمية أو خالل أنشطة اتحادية، 

ويس��مح للملتحقني بالجيش وبق��وات االحتياطي من 

الجنود بقب��ول مثل هذه املكاف��آت والجوائز ولكن ال 

يسمح لهم بارتدائها.

أسس دستورية
الدس��تور يعرف باملليش��يات ومينحهم مه��ام لتطبيق 

القوان��ني االتحادية وبقمع التم��رد، وصد الغزو "املادة 

1" من القس��م 8/ الفق��رة رقم 15، ويفرق الدس��تور 

بني املليش��يات التي متثل كيان��ات للدولة، من القوات 

غ��ر الرشعي��ة الت��ي ال تحظ��ى مبوافق��ة الكونجرس، 

ووفق��اً للقان��ون الحايل ف��إن الحرس الوطن��ي وقوات 

الدفاع املجازة من قب��ل الكونجرس يطلق عليها قوات 

Troops، هذا ورغم أن املليش��يات أصالً من الكيانات 

االتحادية إال أن بعض املليش��يات ليست مستقلة متاماً 

وميكن تحويلها إىل فيدرالية، ووفقاً للامدة 1 من الفقرة 

8 – البن��د 15 للكونج��رس األمرييك الح��ق يف إصدار 

قوانني تسمح له بدعوة املليشيا لتنفيذ قوانني االتحاد، 

وقم��ع التمرد، ك��ام ميل��ك الكونجرس الق��وة إلصدار 

إرشادات لتنظيم وتس��ليح وضبط املليشيات وتكليفها 

بخدمة الواليات املتحدة وتعيني ضباط وسلطة تدريب 

املليش��يات وفق��اً للنظ��م التي وضعه��ا الكونجرس يف 

الفق��رة 16 ويعترب الرئيس األمرييك ه��و القائد األعىل 

لهذه املليش��يات عن��د اس��تدعائها للخدم��ة الفعلية 

بالدولة، وفقاً للامدة 11 فقرة 2.

تنظيامت أخرى
عدد من الواليات لديها ق��وات دفاع خاصة بها، ورغم 

أنه��ا ال تعترب ق��وات فيدرالي��ة مثل الح��رس الوطني 

األمرييك إال أنها قطاعات من مليش��يات أشبه ما تكون 

بالحرس الوطني للواليات.

هذه الق��وات أعدها الكونجرس ع��ام 1917 نتيجة 

النشغال الحرس الوطني مبهام أخرى، وقد عرفت هذه 

القوات باس��م حراس املن��ازل Home Guards يف عام 

1940 مع بداية الحرب العاملية الثانية وكنتيجة لجعل 

الح��رس الوطني فيدرالياً، ع��دل الكونجرس من املادة 

الخاص��ة بالدفاع الوطني لعام 1916 وس��مح للواليات 

بتشكيل قوات عسكرية غر الحرس الوطني، وقد منح 

هذا القان��ون وزارة الحرب الحق يف تدريب وتس��ليح 

الق��وات الجديدة التي عرفت فيام بعد باس��م حراس 

الوالي��ات، يف عام 1950 مع نش��وب الح��رب الكورية 

وبإيح��اء من الح��رس الوطن��ي رصح الكونجرس قيام 

قوات عسكرية مستقلة لفرة متتد لعامني، وتم تدريب 

هذه الق��وات، ومنح��ت أس��لحة وذخائر م��ع الرداء 

العسكري واملعدات التي رأى وزير الدفاع برضورتها.

يف عام 1956 راجع الكونجرس القانون وسمح بقيام 

ق��وات دفاعي��ة للواليات تحت عنوان رق��م 32 للامدة 

109 من قانون الواليات املتحدة األمريكية.

املليشيات البحرية
برغم أنه مل تكن هن��اك قطاعات بحرية تابعة للحرس 

الوطني األمرييك كانت هناك مليش��يات تحت القانون 

االتح��ادي U.S.C 7851، وك��ام ح��دث م��ع الجن��ود 

والطياري��ن يف الحرس الوطني األمرييك س��مح ألعضاء 

مليشيات البحرية بالتعيني اتحادياً وتجنيدهم بتفويض 

من سكرتر البحرية.

State Duty واجب الوالية
عندما ال تكون وحدات الحرس الوطني تحت الس��لطة 

االتحادي��ة يصبح الحاكم هو القائد العام لهذه الوحدة 

الت��ي تقع يف منطقته أو واليته "مثل بورتوريكو، جوام، 

الجزر العذراء"، ويعت��رب الرئيس األمرييك قائداً ملنطقة 

كولومبيا حيث يوجد حرس وطني، رغم أن هذه القيادة 

بتفويض منه تكون للقائد العام للحرس الوطني، ويحق 

لكل والية أن تستخدم قوة الحرس ألهداف الوالية وعىل 

نفقتها وفقاً للدس��تور، ويح��ق للحاكم يف كل من هذه 

الواليات وبصفته قائداً عاماً اس��تخدام معدات الحرس 

من طائرات وس��يارات ومعدات طاملا كان مسموح له 

باستخدام الوقود واملعدات واألطعمة، وبخاصة عندما 

تس��تخدم الق��وات يف حاالت الك��وارث – كام يحق له 

اس��تخدام الحرس يف حاالت االضطرارية التي يتس��بب 

فيها اإلنس��ان مثل املظاهرات والشغب، واالضطرابات 

املدنية أو يف حالة هجوم إرهايب.

كام يحق للحاكم أن يس��تخدم الح��رس الوطني يف 

حال��ة كوارث أحدثها البعض أو عند الدفاع عن الوطن، 

وتبق��ى يف مثل ه��ذه الحاالت القوات تحت س��يطرة 

الحاكم، ومن واجب��ات الحرس العامة حاالت التدريب 

الع��ادي، ويتم هذا ك��يء تقليدي مرة يف الش��هر أو 

األسبوعني خالل فرة الصيف.

Federal Duty الواجب االتحادي
وهذا يعني نش��اط عس��كري يف خدم��ة الدولة، ويتم 

يف ه��ذه الحالة تكليف الحرس م��ن قبل الرئيس ألداء 

الواجب سواء كانوا يف الخدمة أو االحتياطي وذلك وفقاً 

للرشوط التالية:

- العمل التطوعي ألداء الواجب، ويكون بقبول الجنود 

ورجال القوات الجوية ومبوافقة الحاكم.

- التعبئة الجزئية.

- يف حالة الط��وارئ الوطنية الت��ي يعلنها الرئيس ألي 

وح��دة أو أي عضو يف الحرس، وتكون لفرة ال تزيد عن 

24 شهراً عىل التوايل.

أحد أفراد الحرس الوطني االٔمرييك يف عام 1917

يعترب احلرس الوطني 
األمريكي جزء من 
مكونات احتياطي 
القوات املسلحة 

األمريكية
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- دعوة الرئيس للقوة االحتياطية.

- عندم��ا يقرر الرئي��س أن من ال��رضورة مبكان دعوة 

الق��وات الفاعلة ألداء مهمة عملياتية ألي وحدة أو أي 

أحد، ولكن ليس ألكرث من 270 يوماً.

- املساعدات الفيدرالية لحكومات الواليات.

- يف ح��ال حدوث اضطراب يف أي��ة والية يحق للرئيس 

األمرييك بناًء عىل طلب من مجلس الوالية االستش��اري 

أو حاكم الوالية أن يس��تدعى للخدمة املليش��يا من أي 

والية أخرى.

- اس��تخدام املليشيا والقوات املس��لحة لفرض السلطة 

االتحادية.

- يف أي وقت يش��عر فيه الرئيس أن هناك عمالً يجري 

غ��ر قان��وين أو تجمعات، أو مترد مبن��ع تنفيذ القوانني 

األمريكية يف أي والية أو منطقة يحق له دعوة الخدمة 

االتحادية مثل املليشيا.

- يف ح��ال التدخل ض��د القوانني االتحادي��ة أو قانون 

الوالي��ة: يح��ق للرئيس اس��تخدام املليش��يا أو القوات 

املسلحة أو كليهام أو بأي أسلوب أخر أو وسائل أخرى 

التخاذ ما يلزم إلنهاء التمرد، العنف أو التآمر...الخ.

الحرس الوطني/ القوات الجوية والجيش
يت��م دعوة الح��رس الوطني للق��وات الجوية والجيش 

للخدمة الوطنية يف حالة الغزو أو التمرد أو عدم القدرة 

عىل تنفيذ القانون االتحادي من قبل املليشيات.

ميكن اس��تخدام وح��دات الحرس الوطن��ي للقوات 

الجوي��ة والجيش أو األف��راد ألغراض غ��ر قتالية مثل 

العمليات اإلنسانية، وعمليات حفظ السالم.

تاريخ الحرس الوطني
يق��ال أن الح��رس الوطني أقدم م��ن الواليات املتحدة 

األمريكي��ة نفس��ها، إذ كان يق��دم خدماته منذ س��نني 

طويل��ة، وتعتمد هذه املقولة ع��ىل أن كتيبة املدفعية 

101 الحالية، وكتيبة املشاة )رقم 182( وكتيبة املهندسني 

)رقم 181( ومشاة كتيبة ماساتشوستس التابعة للحرس 

الوطني تع��ود جميعها إىل كتائب مس��تعمرات خليج 

ماساتشوس��تس التي تش��كلت قبل 375 سنة وذلك يف 

ديس��مرب من عام 1636، ووفقاً لذل��ك تم إلزام الرجال 

من سن 16 إىل 60 بامتالك السالح واملشاركة يف الدفاع 

يف مجتمعاته��م من خالل الخدمة يف الحراس��ة الليلية، 

ويف التامرين األسبوعية.

القرن الـ 20
خالل القرن التاسع عرش كان الجيش األمرييك النظامي 

صغراً وكانت املليش��يات متد الجي��ش بالقوات للقتال 

خ��الل الحرب املكس��يكية األمريكية وخ��الل مرحلتي 

الحرب األهلية األمريكية والحرب األس��بانية األمريكية، 

وبقانون ع��ام 1903 أصبحت املليش��يات أكرث تنظيامً 

 ،National Guard وتم اقراح مسمى الحرس الوطني

ويف ع��ام 1933 طلب من الح��رس الوطني – للواليات 

االنضامم للحرس الوطني للوالي��ات املتحدة األمريكية 

وكق��وة   National Guard of the United States

احتياط لها، وقد شاركت يف الحروب التالية:

- يف الحرب العاملية األوىل ش��كل جنود الحرس الوطني 

40 % من القوة األمريكية يف فرنسا.

- يف الحرب العاملية الثانية شكل جنود الحرس الوطني 

19 فرقة.

- يف الحرب الكورية شكلوا 140 ألف مقاتل.

- ويف عملية حرب الصحراء شكلوا 63.000 مقاتل.

- ش��اركت ه��ذه القوات أيضاً يف عملية حفظ الس��الم 

يف الصومال، وهايتي، وبوس��نية وكوسوفو كام شاركت 

يف عمليات الك��وارث الطبيعية، واالضطرابات، وحامية 

األلعاب األوملبية.

- بع��د الحرب العاملية الثاني��ة أصبحت وحدات قوات 

الح��رس الوطني التي كانت جزءاً من الجيش األمرييك، 

حرس الق��وات الجوية ANG، وواحدة من تش��كيلني 

احتياطيني للقوات الجوية األمريكية الحديثة التكوين، 

وأصبح لقوات الحرس الوطني 27 فرقة منها 25 مشاة، 

وفرقتان يف املدرعات باإلضافة لوحدات صغرة.

- إبان الحرب يف فيتنام شكل وزير الدفاع مكنامرا قوة 

االحتياط املختارة SRF يف أكتوبر من عام 1965.

- بنهاي��ة ع��ام 2007 ع��ام كان 28 % م��ن الق��وات 

األمريكي��ة يف العراق وأفغانس��تان من مجندي الحرس 

الوطني واالحتياطي.

- يف يوليو عام 2012 تقرر زيادة متطلبات التامرين من 

أسبوعني يف السنة إىل سبعة أسابيع يف السنة.

- 18 من الرؤس��اء األمريكيني من بني 44 رئيساً خدموا 

يف الحرس الوطني.

- خ��دم يف الحرس الوطني من الجيش والقوات الجوية 

461.796 أمريكياً•

قوات الحرس الوطني خالل مشاركتها يف حرب أفغانستان

28 % من القوات 
األمريكية يف العراق 

وأفغانستان من 
جمندي احلرس 

الوطني واالحتياطي



التشريـــح.. لتحـــــديد سبــــــب الوفـــــاة
ترشيح الجثة باإلنجليزية تعني Autopsy أو يسمى أيضاً 

بـ الترشيح الجنايئ أو فحص ما بعد الوفاة، هو إجراء طبي 

يتكون من فحص دقيق للجثة.

يتــم اجراء عمليــات الترشيح إما ألغــراض قانونية أو 

ألســباب طبية. عىل ســبيل املثال، قد يتــم ترشيح الجثة 

جنائيــاً عندما تحدث الوفاة بســب إجرامي، يف حني يتم 

تنفيــذ عمليــة الترشيح الرسيــري أو األكادميــي ملعرفة 

األســباب الطبية للوفاة، كام يتــم الترشيح أيضاً يف حاالت 

الوفاة غري معروفة الســبب، أو ألغراض البحث والتعليم. 

وميكن تصنيف عمليات الترشيح إىل الحاالت التي يكتفى 

فيهــا بالفحص الخارجي، إىل الحاالت التي تتطلب ترشيح 

الجثــة وإجراء الفحــوص الداخلية، وعــادة يتم الترشيح 

بعد موافقة األقارب. وبعد القيام بالترشيح الداخيل يعاد 

تشكيل الجسد عن طريق إعادة خياطته من جديد .

إن الهدف الرئييس من ترشيح الجثة هو لتحديد سبب 

الوفاة، والحالة الصحية للشــخص قبل الوفاة، وما إذا كان 

التشخيص الطبي والعالج قبل املوت مناسباً. 

ففــي الدول املتحرضة ال ســيام االوروبيــة نرى ان كل 

حادثــة وفاة يجب أن يكون هناك طبيب رشعي  يكشــف 

عىل الجثة ويعاينها ويرشحها ملعرفة أسباب الوفاة وتقديم 

التقرير للدوائر املختصة.  

وال يتــم ذلــك إال بحضــور رجــال الضابطــة العدلية 

واملحققــني مهــام كانت جنســية الجثــة وطائفتها  يبقى 

للقضــاء األمــر األول واألخري يف معرفة ســبب الوفاة، إذا 

كانت طبيعية أو غري ذلك.  

وال شــك أن هنــاك حــاالت معـــقــدة يف عــمليــة 

التــــرشيــح ال ســيام واذا كانت الجثــة متحللة  أو مىض 

عليها وقت طويل أو أنها مــدفونة يف االرض منذ زمن.  

األنواع
هناك ثالثة أنواع رئيسية لعمليات الترشيح: 

• الطــب الجنــايئ الترشيحي أو ترشيــح الطبيب الرشعي 

الذيــن يســعيان إىل العثــور عىل ســبب وطريقــة الوفاة 

وتحديد هوية املتويف.  

• الترشيــح الرسيري الذي يتم لتشــخيص مرض محدد أو 

ألغراض األبحاث الطبية.

•  الترشيح األكادميي التي تتم من قبل طالب علم الترشيح 

لغرض الدراسة فقط.

الطب الجنايئ لترشيح الجثة
يحدد قانون الواليات املتحدة خمس أسباب للوفاة:

• الوفاة الطبيعية

• الوفاة بسبب حادث

• القتل

• االنتحار

• ألسباب غري محددة

يف بعض الواليات تشمل فئة األسباب الغري محددة عىل 

الوفاة الغيابية، مثل حالة الغرق يف عرض البحر واملفقودين 

الذين تعلن محكمة قانونيــة وفاتهم. كام تصنف الحاالت 

األخرى تحت بند "أخرى". كام يتم الترشيح الجنايئ لتحديد 

وقت الوفاة، أو الســبب الدقيق للوفاة، وماذا إذا حدث أي 

يشء قبل الوفاة، مثل التعارك. وقد يشــمل للترشيح الطبي 

الرشعي الحصول عىل العينات البيولوجية من امليت الختبار 

السمية، مبا يف ذلك محتويات املعدة. اختبارات السموم قد 

تكشــف عن وجود "واحد أو أكرث من املواد السامة" )ميكن 

تصنيف جميع املــواد الكيميائية املتواجدة بكميات كافية، 

عىل أنها الســم(، وعن كمية هذه املــواد الكيميائية. يتجه 

الترشيــح إىل املبالغــة يف تقدير كميات الســموم بدالً من 

تقليلها وذلك ألن الجســم يتحلل بعد الوفاة، وألن ســوائل 

الجسم ترتكد بسبب الجاذبية، تشرتط معظم الواليات عىل 

أن يكتــب تقرير ترشيح الجثة بواســطة طبيب رشعي كام 

تشــرتط العديد من الواليات تســجيل ترشيــح الجثة عىل 

رشيط فيديو.

عقب ترشيح مســتفيض ومعاينة كافة األدلة يســتطيع 

الفاحص أو الطبيب الرشعي تحديد طريقة الوفاة بحســب 

واحــدة من األســباب الخمــس املذكورة أعــاله، كام يقوم 

بتفصيل األدلة عىل آلية وأسباب الوفاة.

اآللية
طاولة ترشيح جثة. مشــابهة لتلك املســتخدمة يف عمليات 

الترشيح الطبي أو الطب الرشعي.

يتم تســليم الجثة إىل مكتب الفاحص الطبي الرشعي أو 

املستشــفى يف كيس جثة أو رششف أدلة. يفرتض استخدام 

كيــس جديد لكل جثــة لتأكيــد تواجد األدلــة يف الكيس 

الخاصة بتلك الجثة فقط. رشاشف األدلة هي وسيلة بديلة 

لنقل الجثة. ورششــف األدلة هي قطقة معقمة تســتعمل 

لتغطي الجســم من أجــل نقلــه. وإذا كان يعتقد بوجود 

رواسب مهمة عىل اليدين مثل البارود، فتغطى اليد بكيس 

ورق منفصل ويلصق باحكام حول املعصم.

هنــاك قســمني للفحــص البــدين للجســم: الفحــص 

الداخيل والخارجي. ويســتكمل الترشيح بفحص الســموم، 

وباختبــارات الكيمياء الحيوية وباالختبــارات الجينية التي 

غالباً ما تكون ومساعدة اللطبيب الرشعي يف تحديد سبب 

أو أسباب الوفاة.

إعادة تشكيل الجثة
مــن أهم عنارص عملية الترشيح هو إعادة تشــكيل الجثة 

يف حــال اراد أقــارب املتــوىف رؤيتهــا بعد الترشيــح. بعد 

الفحــص، يصبح تجويف الصدر فارغاً ومفتوحاً مع أقســام 

جلد الصدر مفتوحة عــىل كال الجانبني، والجزء العلوي من 

الجمجمة مفقود، جلدة الرأس ملقوحة عىل الوجه والعنق. 

ومن غري املعتاد فحص الوجه والذراعني واليدين والســاقني 

فحصاً داخلياً. يف اململكة املتحدة، وبحسب قانون األنسجة 

البرشيــة 2004 يجب إعادة جميع األعضاء واألنســجة إىل 

الجســم إال يف حالة موافقة األرسة عىل االحتفاظ بأنواع من 

األنسجة إلجراء مزيد من التحقيق. عادة يتم تبطني تجويف 

الجســم الداخــيل بالقطن والصوف أو املواد املناســبة، ثم 

توضع األعضاء يف كيس من البالســتيك ملنع الترسب، وتعاد 

إىل تجويف الجســم. ثم يتم إغالق فتحتي الصدر وتخيطا 

معاً ويعاد غطاء الجمجمــة إىل مكانه مرة أخرى. ثم يلف 

الجسم يف كفن، والشــائع عدم معرفة أقارب املتوىف ما إذا 

تم القيام بالترشيح أم ال•
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شؤون قانونية



استشارة قانونية
ميدالية اليوبيل الفضي لتوحيد 

القوات املسلحة

أوصافها:

الوجــه األمامــي: تربز هــذه امليدالية شــكالً خاميس 

األضالع نقشت عليه يف أسفله خارطة اإلمارات العربية 

املتحدة ومن أعالها ميــاه الخليج العريب وكتب عليها 

الرقم 25 دليالً عىل مناسبتها. 

الوجــه الخلفــي : نقشــت يف منتصفه صــورة الصقر 

شــعار القوات املسلحة تزينه خمسة خطوط حوله يف 

الخمسة أضالع، أي مجموعها 25 أيضاً.

 

رشيط امليدالية:

عبارة عن قســمـني متســاويني النصـف األيسـر ميثل 

علم اإلمارات والنصف اآلخــر اليوبيل الفيض لتوحيد 

القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

شارة امليدالية:

من نفس قامش الرشيط، طولها 37 وعرضها 10 مم.

الطبقة :

تتكون ميدالية اليوبيل الفيض لتوحيد القوات املسلحة 

من طبقة واحدة.

أسباب املنح:

متنح هــذه امليدالية لجميــع العســكريني املوجودين يف 

الخدمة يف السادس من مايو 2001.

أوسمة وميداليات

فريسة سهلة

اقرتض مني صديقي 150 أل��ف درهم، وعندما طالبته 
بالسداد، قال إنه سيسددها بعد مرور عام، لعدم توافر 
س��يولة مالية معه حالياً، وحرر يل ش��يكاً بنكياً يستحق 
الرصف بعد عام، فهل يحفظ هذا الش��يك حقي؟ وهل 
صحيح أن الشيك تنقيض مدته بعد مرور ستة أشهر من 

تحريره؟ وهل ميكن رصفه يف موعده؟
يعــد الشــيك أداة دفع ووفاء، ويســتحق األداء لدى االطالع 

عليه، ويجري مجرى النقود يف املعامالت مادام قد اســتوىف مقوماته، أما بخصوص انقضاء مدة الشــيك بعد تحريره بستة 

أشــهر، فإن ذلك غري صحيح، إذ إن املقرر قانوناً طبقاً لنص املادة 638/1 من قانون املعامالت التجارية االتحادي، أنه "ال 

تسمع عند اإلنكار وعدم العذر الرشعي دعوى رجوع حامل الشيك عىل الساحب واملظهرين وغريهم من امللتزمني بدفع 

قيمته مبيض سنتني من انقضاء ميعاد تقدميه".

كــام أنه من املقرر قانونــاً طبقاً لنص املادة 639/1 من قانون املعامالت التجارية، أنه "يجب عىل املدعى عليهم 

رغم انقضاء مدة سامع الدعوى أن يعززوا باليمني براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها".

وتالياً فإن القول إن الشيك تنقيض مدته بعد مرور ستة أشهر من تحريره غري صحيح، ويف ما يتعلق بسؤالك حول 

إمكانية رصف الشــيك يف موعده، فبالتأكيد ميكنك ذلك يف حال كان هناك رصيد قائم وقابل للســحب يف حســاب 

مصدر للشيك )املدين(.

أما إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاٍف قائم وقابل للسحب فيكون الساحب )املدين( مرتكباً جرمية إصدار شيك 

من دون رصيد، وال تنقيض الدعوى الجزائية إال مبيض ثالث سنوات من تاريخ الشيك.

إعداد: أمل احلوسني

إليــه برسعة، كونــه كان يلهث، وعليه آثــار التعب من 

الجــري، فأبلغ الرشطة بأنه الشــخص الذي رسق املبلغ، 

فألقوا القبض عليه، واعرتف بأنه السارق، وأنه دخل إىل 

البنايــة التي يقطنها عامل، ووجد قميصاً منشــوراً عىل 

حبل الغســيل، فارتداه ليك ال يتعرف إليه أحد، وســلّم 

املبلغ املرسوق الذي يبلغ 5000 درهم للرشطة، يف حني 

مل تتمكــن الرشطة من القبض عىل املتهــم اآلخر الذي 

بقي هارباً.

          قصة من احملكمة

رغــم التحذيرات املســتمرة من األجهــزة األمنية بعدم 

حمل النقــود بطريقة تغري أصحاب النفوس الضعيفة، 

إال أن زائــراً مــن إحدى الدول املجــاورة مل ينصع لتلك 

التحذيرات، ما جعله فريســة سهلة إلفريقيني متكنا من 

رسقة مبلغ مايل كان يضعه يف جيب بنطاله الخلفي.

بدأت القصة عندما كان الرجل مع صديقه يف ســوق 

نايف، ففوجئ بإفريقي يركل رجله بقوة، بينام أمســكه 

آخر بيديه، وشــل حركته، فوضع أحدهام يده يف جيبه 

واســتوىل عىل مبلغ، والذا بالفــرار، إال أن صديق الرجل 

الــذي كان موجوداً يف تلك اللحظــة بالقرب منه، لحق 

بأحدهــام، وبــدأ بالــراخ "حرامي.. حرامــي"، إىل أن 

دخل اإلفريقــي إىل البناية، فصادف مرور دورية رشطة 

فأوقفها وأبلغها بالواقعة.

وأثناء ذلك فوجئ بالشخص اإلفريقي نفسه ينزل من 

البناية مرتدياً قميصاً آخر غري الذي كان يرتديه، فتعرف 
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بعض الناس يعانون من ارتفاع ضغط الدم )فرط ضغط 

أن  لس��نوات دون   )High blood pressure - ال��دم 

يش��عروا بأي عرض. ضغط الدم املرتف��ع والغري مراقب 

يزي��د م��ن احتامالت اإلصابة مبش��اكل صحي��ة خطرية، 

كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

يح��دد ضغ��ط ال��دم حس��ب كمي��ة ال��دم الت��ي 

يضخها القلب وحس��ب مس��توى مقاوم��ة تدفق الدم 

بالرشايني. كلام ضخ القلب دماً أكرث وكلام كانت الرشايني 

أضيق، كان ضغط الدم مرتفعاً أكرث.

يتط��ور ضغ��ط الدم املرتف��ع يف الغال��ب عىل مدى 

س��نوات طويل��ة، ويف نهاية األمر يظهر عن��د كل الناس 

تقريباً. لحس��ن الحظ، إن اكتش��اف املرض س��هل جداً، 

وبعد اكتش��اف ارتف��اع الضغط، تكون الس��يطرة عليه 

ممكنة مبساعدة األطباء.

األعراض
ال تظهر أع��راض ارتفاع ضغ��ط الدم لدى أغلب الناس 

الذين يعان��ون منه، كذلك األم��ر يف الحاالت التي 

يس��جل فيها ضغط الدم رقامً قي��امً مرتفعة إىل 

درجة تش��كيلها خطراً. وعند قسم من املرىض 

تظهر، يف مراح��ل املرض األوىل، أوجاع خفيفة 

يف ال��رأس، دوخة أو نزيف من األنف بش��كل 

يفوق الع��ادة. لكن هذه األع��راض والعالمات 

تظهر ع��ادة عندما يصل امل��رض مرحلة متقدمة 

أكرث، إىل حد تشكيله خطراً عىل الحياة.

أسباب وعوامل
هنالك نوعان من فرط ضغط الدم:

• ف��رط ضغط ال��دم األويل )رئييس(: يف 90 % - 95 % من 

الح��االت عند البالغني، لي��س باإلمكان تعريف مس��ببها، 

وميي��ل هذا النوع من امل��رض، إىل التط��ور تدريجياً، عىل 

مدى سنني عدة.

• فرط ضغط الدم الثانوي: عند ال�� 5 % - 10 % املتبقني، 

يتول��د ه��ذا النوع نتيجة مل��رض آخر. حي��ث يظهر عادة 

بش��كل مفاجئ ويس��بب ضغط دم أعىل م��ن ذلك الذي 

يسببه "فرط ضغط الدم األويل".

هن��اك عدة أمراض وأدوية تس��بب ف��رط ضغط الدم 

الثان��وي، م��ن بينه��ا: أم��راض ال��كىل، وأورام يف الغ��دة 

الكظ�رية، عيوب خلقية معين��ة يف القلب. واألدوية مثل: 

حبوب من��ع الحم��ل، أدوية ضد ال��زكام، أدوية لتخفيف 

االحتقان، ومس��كنات أوجاع بدون حاجة إىل وصفة طبية 

وعدد من األدوية التي بحاجة إىل وصفة طبية.

وهناك مثة عوامل عديدة تزيد من خطر اإلصابة بفرط 

ضغط الدم، بعضها ال ميكن الس��يطرة عليه. وتشمل هذه 

High blood pressure ارتفاع ضغط الدم
القاتـــــل الصامــــت

العوام��ل، أوالً: تق��دم الس��ن، حيث يزداد خط��ر اإلصابة 

باملرض مع التقدم بالس��ن. يف بداية منتصف العمر، يكون 

املرض أكرث شيوعاً بني الرجال. أما النساء فيملن إىل اإلصابة 

باملرض يف فرتة ما بعد سن "اليأس".

والس��بب الثاين التاريخ العائيل، حيث مييل فرط ضغط 

الدم إىل االنتقال وراثياً.

وهن��اك عوامل خطر إضافي��ة أخرى، ميكن الس��يطرة 

عليها وهي فرط الوزن أو السمنة الزائدة، وانعدام النشاط 

البدين، والتدخني، والتغذية كثرية امللح.

يف بع��ض األحي��ان يكون الحمل عامالً مؤث��را يف ارتفاع 

ضغط الدم. وفرط ضغط الدم منترش، أساساً، بني البالغني، 

لكن األطفال أيض��اً قد يكونون عرضة لإلصابة به، يف بعض 

األحيان.

عالج ارتفاع ضغط الدم
التغيري يف منط الحياة قد يساعد بشكل كبري عىل موازنة 

ضغط ال��دم. غري أن التغيري يف من��ط الحياة، وحده، ال 

يكون كافي��اً يف بعض األحيان. فباإلضافة إىل مامرس��ة 

النش��اط الجس��امين وتغيري عادات التغذية، قد يصف 

الطبيب أيضاً بعض األدوي��ة لخفض ضغط الدم. ومن 

ب��ني األدوية املوىص بها: مدرات الب��ول Diuretic من 

 Beta محرصات املستقبالت البيتا ،Thiazide مجموعة

blocker –، مثبط��ات اإلنزي��م املحول لالنجيوتنس��ني 

ACE، محرصات مس��تقبل االنجيوتنسني 2، محرصات 

.Renin قنوات الكالسيوم، مثبطات

يف الحاالت التي ال ميكن فيها الس��يطرة عىل ارتفاع 

الضغ��ط وعالجه مبس��اعدة األدوي��ة املذك��ورة أعاله، 

م��ن املمكن أن يويص الطبيب بتن��اول األدوية التالية: 

محرصات مستقبالت االلفا Alpha blocker، محرصات 

 ،Alpha - Beta blocker مس��تقبالت االلف��ا - بيت��ا

موسعات األوعية الدموية.

بع��د النجاح يف الوص��ول إىل مس��توى ضغط الدم 

املطلوب، قد يويص الطبيب بتناول األسبريين بشكل 

يومي، لتقليل خطر اإلصابة بأمراض قلبية.

العالجات البديلة
إن الحرص عىل التغذية الصحيحة والس��ليمة وعىل 

مامرس��ة النش��اط البدين هي الطريقة املثىل من أجل 

ع��الج ضغط ال��دم املرتفع. ولك��ن، باإلضافة إىل ذلك، 

هنال��ك ع��دة إضافات غذائي��ة )أغذي��ة تكميلية( قد 

تس��اعد ع��ىل خفض ضغ��ط ال��دم املرتفع وتش��مل: 

 Blond ب��زر القط�وناء ،ALA حم��ض االلفا لينولينيك

psyllium، الكالس��يوم، الكاكاو، زيت كبد سمك القد 

 ،Q-10 Coenzyme متي��م االنزي��م ،Cod liver oil

األحامض الدهنية اوميغا 3، الثوم.

والطريقة املث��ىل لدمج هذه املواد يف نظام التغذية 

هي ع��ن طريق تناول مأكوالت غنية بهذه املواد، لكن 

ميك��ن اس��تهالكها أيضاً من خ��الل تناوله��ا بأقراص أو 

كبسوالت.

وي��وىص باستش��ارة طبيب قب��ل تن��اول مثل هذه 

األغذية التكميلية خالل تلقي عالج ضغط الدم. حيث 

أن هن��اك أغذية تؤثر عىل فاعلي��ة األدوية وتؤدي إىل 

أعراض جانبية مؤذية.

كذلك، من املمكن مامرس��ة تقنيات اس��رتخاء، مثل 

اليوغ��ا أو التنف��س العميق، لتحقيق اله��دوء النفيس 

وخف��ض مس��توى التوتر، وط��رق االس��رتخاء هذه قد 

تخفض ضغط الدم املرتفع بشكل مؤقت•

يتط��ور فرط ضغ��ط الدم ل��دى بعض األطف��ال كنتيجة 

ملش��اكل يف ال��كىل أو يف القلب. لك��ن عدداً كب��رياً ومتزايداً 

م��ن األطفال يصبح معرضاً لإلصاب��ة بفرط ضغط الدم نتيجة 

عادات حياتية سيئة، مثل التغذية غري السليمة وغري الصحية 

وانعدام النشاط الجسامين.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم
ضغط ال��دم الزائد عىل ج��دران الرشايني، قد يس��بب رضراً 

لألوعية الدموية وألعضاء أخرى يف الجس��د. كلام كان ضغط 

الدم مرتفعاً أكرث وكلام بق��ي مرتفعاً دون عالج لفرتة طويلة 

أكرث، يكون الرضر أكرب.

وعدم ع��الج ضغط ال��دم املرتفع قد ي��ؤدي إىل: اإلرضار 

باألوعي��ة الدموية، توق��ف القلب، انس��داد أو متزق أوعية 

دموية يف الدماغ، ضعف وتضيق األوعية الدموية يف الكليتني، 

تكث���ف، تضي��ق األوعية الدموي��ة يف العينني، ومش��اكل يف 

الذاكرة أو يف الفهم.
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أحدث العالجات

اق��رب الباحثون يف جامع��ة »إمربيال كولي��ج« بربيطانيا 
م��ن تحقيق إنجاز كبري يف مج��ال تطوير عالجات جديدة 
لألمراض، ويتمثل ذلك يف تطوير عقار طبي ميكنه مكافحة 
العديد من األمراض املس��تعصية، مثل الرسطان والزهامير 
والسكري، جاء ذلك بعد أن اكتشف الباحثون الربيطانيون 
الكيفي��ة التي يت��م بها إغالق أنزيم يتحك��م بالعديد من 

األمراض غري القابلة للشفاء.
ويدع��ى هذا األنزي��م »إن إم يت«، وهو قادر عىل إحداث 
تغريات يتعذر إلغاؤها عىل بروتينات متنع الخاليا املترضرة 
من املوت، وبدالً من ذلك ترسع من تناسخها، مام يسبب 
الرسطان، وه��ذه الربوتينات ميكنها أيضاً أن تجعل الخاليا 
الرسطاني��ة مقاوم��ة للع��الج الكياموي، ك��ام أن لها دوراً 
رئيس��ياً يف اإلصابة مب��رض الزهامير، ع��ىل الرغم من عدم 

معرفة اآللية التي تعمل بها وفقاً لذلك.
 ونقل��ت صحيفة »دي��ي تلغراف« ع��ن الباحثني قولهم: 
إن هذا االكتش��اف يفتح واجهة جدي��دة لعالج األمراض 
املستعصية من خالل هذا األنزيم، الذي لوحظ أنه يتفاعل 
مع 100 بروتني يف الجسم، خصوصاً أنه تم اكتشاف جزيء 

يعمل كمفتاح إلقفال هذا األنزيم وإيقاف نشاطه.

ط��ّور الباحثون يف جامع��ة نوتنغهام الربيطاني��ة معجوناً 
مؤلفاً من نسيج عظمي سائل، ميكن أن يساعد عىل تجديد 
العظام الهش��ة والضعيفة لدى امل��رىض الذين يعانون من 
هشاش��ة العظام، ويت��م صنع هذا املعج��ون من كريات 
مسامية دقيقة من فوسفات الكالسيوم، تحتوي عىل خاليا 

جذعية لتحفيز منو عظام جديدة.
ويتم حق��ن املعج��ون يف مناطق معينة من الجس��م، 
بحس��ب الحاجة، مام يعالج العظام الهشة بدون أرضار 
تذكر. واملعروف أن فوس��فات الكالس��يوم، الذي يعترب 
املع��دن الرئييس يف العظ��ام، يوفر غالف��اً واقياً للخاليا 
الجذعية، املعروف عنها ليونتها البالغة، وغالباً ما متوت 

بعد زراعتها.
ونقلت صحيفة »ديي تلغ��راف« عن الباحثني الربيطانيني 
قولهم إنهم يأملون استهداف أعداد متزايدة من املسنني، 
وتقلي��ل زيارته��م للمستش��فيات، ويعاين نح��و 3 ماليني 

شخص يف بريطانيا وحدها من هشاشة العظام.

عقار واعد لعالج األمراض املستعصية

إعداد: مرمي الرميثي

حتويل مسار املعدة خطر على الصحة
عىل الرغم من فعالية جراحة تحويل مس��ار املعدة 

يف إنق��اص ال��وزن بنس��بة كب��رية، إال أن الباحث��ني 

الربيطانيني يح��ذرون من آثاره��ا الجانبية الخطرية 

ع��ىل حياة املرىض، وأوض��ح الباحثون أن هذا النوع 

م��ن جراحة املعدة مينع املريض م��ن تناول الطعام 

يكتفون  والكث��ريون  بصورة طبيعي��ة، 

بالتهام مكعبات الثلج فحسب.

مي��ل"  "دي��يل  صحيف��ة  وذك��رت 

الربيطانية أن م��ن اآلثار الجانبية التي 

يع��اين منه��ا امل��رىض األمل الش��ديد يف 

الجس��م الذي مين��ع حركته، الش��عور 

بالغثيان، اإلرهاق وما إىل ذلك.

ويح��ذر األطباء امل��رىض من اللجوء 

إىل جراحة تحويل مسار املعدة، إال إذا 

كانت بدانتهم مفرطة بحيث أصبحت 

تهدد حياتهم، ومل تجد معهم الوسائل 

ال��وزن، وأورد األطباء  األخرى إلنقاص 

الزعفران يطرد السموم من اجلسم

معجون لعالج هشاشة العظام

يعد الزعفران س��الحاً فتاكاً لطرد الس��موم من الجس��م، إذ تعمل املواد املُرة املوجودة به عىل تنش��يط الكبد 

وإط��الق عملية طرد الس��موم ودعم عملية الهضم. ولالس��تفادة م��ن مزايا الزعفران الصحي��ة، أوصت مجلة 

"فرويندين" األملانية بإذابة كمية من الزعفران يف كوب من املاء وتناوله يف الصباح للتخلص من س��موم الجسم 

من ناحية، وبدء اليوم بنشاط وحيوية من ناحية أخرى.

غ��ري أن املجل��ة األملانية تحذر من تن��اول ماء الزعفران كل يوم، مؤكدة أن تناوله مرة كل ش��هر يكفي متاماً 

للتمت��ع بفوائده الصحية. ومن ناحية أخ��رى، ميتاز الزعفران بتأثري جاميل، حيث إن االس��تحامم مباء الزعفران 

يس��اعد عىل التمتع ببرشة جميلة تخلو من العيوب وتش��ع نضارة وحيوية، فضالً عن إمكانية استعامله كبُهار 

إلضفاء نكهة مميزة عىل الطعام.

حال��ة مريضة يف األربعني من عمره��ا، كانت تعاين 

من بدانة شديدة، وعىل الرغم من إنقاص وزنها بعد 

الجراحة بدرجة كبرية، إال أنها عانت من آثار جانبية 

سببت لها عجزاً مدى الحياة.
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مث��رة يانعة لجه��ود علمية عظيم��ة يف خدمة الفقه 

اإلسالمي بطرق حديثة تقرُِّب الرتاث الفقهي العظيم 

له��ذه األمة املباركة، تلكم ه��ي معلمة زايد لقواعد 

الفقه اإلس��المي، فك��رة نبيلة، وه��ي خالصة عمل 

علم��ي منهجي رائد، وجهد جامع��ي مثمر، وتعاون 

إس��المي مثايل، لتدوين قواعد الفقه اإلس��المي عىل 

تنوع مذاهبه وثراء مصادره، وس��تصبح مرجعاً هاماً 

لجميع الفقهاء والدارسني للرشيعة اإلسالمية الغراء.

وللقواعد الفقهي��ة واألصولية آثار علمية وعملية 

ومنهجية بالغة األهمية س��واء يف مجال الدراس��ات 

الفقهي��ة واالجته��اد الفقهي، أو يف مج��ال الترشيع 

والتقن��ني والتطبي��ق ألحكام الفقه اإلس��المي، أو يف 

مجال الدراس��ات القانونية املقارنة، أو بإتاحة مادة 

مرجعية نفيس��ة للمؤسس��ات الترشيعية والقضائية 

واألكادميية، املحلية والدولية. 

وخدمة له��ذا األمر الكبري، الذي تجاوبت يف ظالله 

إرادات األخي��ار من قيادات هذه األمة، كانت مبادرة 

املغف��ور له ب��إذن الله الش��يخ زايد بن س��لطان آل 

نهيان طيب الل��ه ثراه، املتمثلة يف تبني هذا املرشوع 

ومتويله ورعاي��ة جميع مراحله من خالل "مؤسس��ة 

زايد لألعامل الخريية واإلنس��انية"، حيث تبنت رعاية 

"املعلم��ة العلمية"، التي كان العم��ل فيها قد انتظم 

عىل أيدي مجموعة من العلامء أهل االختصاص.

إن ه��ذا املرشوع ليس مجرد موس��وعة عادية 

تضاف إىل مثيالتها الس��ابقة من موسوعات تراثنا 

العلمي، وليس مجرد صياغ��ة جديدة ومختلفة، 

للمصنف��ات الفقهي��ة واألصولية، ب��ل هو عمل 

جديد غري مس��بوق يف بابه ويف ش��موله للقواعد 

والضوابط املعمول بها عن��د الفقهاء واألصوليني، 

فه��و - إن ش��اء الل��ه تع��اىل- س��يكون األول يف 

موضوعه, ليس ضمن العلوم اإلس��المية فحسب، 

بل يف الثقافة اإلنسانية كلها. 

مميزات املعلمة 
1 - هو أنها موسوعة لألسس والقواعد والضوابط 

املعمول بها يف البن��اء الفقهي واألصويل. فموضوعها 

وغرضه��ا القواعُد العام��ة والكلية، ولي��س األحكام 

الجزئي��ة والفوائد الفقهية. فالفروع الفقهية يف هذه 

املعلم��ة إمنا يؤىت بها عىل س��بيل التوضيح والتمثيل 

والتطبي��ق ولبيان أهمي��ة القاع��دة ووظيفتها، أما 

الغرض فهو بيان التقعيد والقواعد. 

2 - وإذا كان��ت القواع��د والضواب��ط الفقهية قد 

حظي��ت بجه��ود وُخص��ت مبؤلفات فردي��ة قدمية 

وحديث��ة، فإن هذه املوس��وعة قد متيزت بالس��بق 

والري��ادة يف مج��ال القواع��د األصولي��ة والقواع��د 

املقاصدية. 

3 - تتمي��ز هذه املعلمة أيضاً بوجوه االس��تقصاء 

واالس��تيعاب والتوس��ع يف موض�وعها، فقد اعت�نت 

- حس��ب االس��تطاعة - بجميع املذاهب اإلسالمية، 

وخاص��ة منها املذاه��ب الثامني��ة )الحنفي واملاليك 

والش��افعي والحنب��ي واإلمامي والزي��دي واإلبايض 

والظاهري(. ك��ام أضافت إىل ذلك ت��راث أعالم من 

العلامء غري املتمذهبني قدمياً وحديثاً. 

واعتم��دت كذلك مصادره��ا ومراجعها من كافة 

العلوم والتخصصات العلمية اإلسالمية: من التفاسري، 

ورشوح الحديث، وأصول الدين وعلم الكالم، وعلوم 

اللغة...، فضالً عن كتب الفقه وأصول الفقه والقواعد 

الفقهية وتاريخ الترشيع ومقاصد الرشيعة. 

كام اعتمدت عىل املؤلفات والدراس��ات الحديثة 

واملع��ارصة، وعىل االجته��ادات والفت��اوى الفقهية 

الجديدة، سواء للفقهاء األفراد أو للمجامع الفقهية.

وقد بلغ��ت مجلداته��ا أربعون مجلداً، واش��رتك 

يف كتابتها س��تة من كبار الخ��راء املتخصصني  وهم 

املرشفون والخراء، وثالث��ة وعرشون باحثاً متخصصاً 

وهم املتفرغون للمعلمة، ومجم��وع العلامء الذين 

كتبوا يف هذه املوس��وعة يزيد ع��ىل مائة باحث من 

العلامء واألساتذة .

فح��ق عل كل ع��امل وطالب عل��م أن يغتنم هذا 

الكن��ز العلمي العظيم ليوس��ع مداركه ويس��هل له 

الحصول عىل مبتغاه بأيرس طريقة وأحسن إفادة•

النبوية؟ ومن  متى حدثت الهجرة  س. 
هو  وما  هجرته؟  يف  النبي  صاحب  هو 

فضله عند اهلل؟
ج. حدثت الهجرة يف العام الثالث عرش للبعثة وذلك 

ح��ني اش��تدت قري��ش يف عداوتها للنبي ص��ىل الله 

عليه وس��لم وقررت قتله مبكيدة ماكرة، وأما صاحب 

النب��ي صىل الله عليه وس��لم فهو أب��و بكر الصديق 

ريض الله عنه، فقد خطط هو ورس��ول الله صىل الله 

عليه وس��لم خطة الهجرة ومراح��ل الحركة من مكة 

إىل املدين��ة املن��ورة، وأما فضل أيب بك��ر بهذا العمل 

فقد س��بق به جميع الصحابة فهو الذي نرص الله به 

رس��وله حني صدق وآمن ونرص به رس��وله حني بارش 

أس��باب الهجرة بنفس��ه وماله، َعِن الَْحَسِن قَاَل: قَاَل 

أَبُ��و ُموَس اأْلَْش��َعِريُّ َذاَت يَْوٍم أَْو لَيْلَ��ٍة: إِنَّ ُعَمَر بَْن 

الَْخطَّاِب كَاَن إِْس��اَلُمُه ِعزًّا، وَكَانَْت إَِمارَتُُه فَتًْحا، وَكَاَن 

ُدُه، وَكَاَن الَْفاُروُق فَرََّق بنَْيَ الَْحقِّ  بنَْيَ َعيَْنيِْه َملٌَك يَُسدِّ

َوالْبَاِطِل، َونَزََل الُْق��رْآُن ِبتَْصِديِق َرأِْيِه، فََقاَل رَُجٌل ِمْن 

بَِني ُس��لَيٍْم: كَاَن أَبُو بَْكٍر َخرْيًا ِمْن��ُه، فَأََعاَد أَبُو ُموَس 

��لَِميُّ ِمثَْل َمَقالَِت��ِه ثثاََلثًا، فَلاَمَّ قََفلُوا  الَْقْوَل، فََقاَل السُّ

َة، فََق��اَل ُعَمُر: "لَيْلٌَة  َصاَر إىَِل ُعَم��َر فََقصَّ َعلَيِْه الِْقصَّ

ْه��َر كُلَُّه، َولَيَْوٌم ِمْن أيَِب  ِم��ْن أيَِب بَْكٍر َخرْيٌ ِمْن ُعَمَر الدَّ

ِت  ا يَْوُمُه فَيَْوُم ارْتَدَّ ْه��َر كُلَُّه، أَمَّ بَْكٍر َخرْيٌ ِمْن ُعَمَر الدَّ

ا لَيْلَتُ��ُه فَلَيْلَُة الَْغاِر، ِحنَي َوقَى النَِّبيَّ َصىلَّ  الَْعرَُب، َوأَمَّ

اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم ِبَنْفِسِه".

معلمة زايد للقواعد الفقهية واألصولية

فتـــــــــــاوى 

د املسلمون هجرة النبي صلى  س.  كيف خلَّ
اهلل عليه وسلم إىل يوم القيامة؟

ج. لق��د أدرك الصحابة الكرام فض��ل الهجرة وأثرها 

البالغ يف نرش اإلس��الم ون��رص الدين ولهذا فحني أراد 

الصحاب��ة أن يتخ��ذوا تاريخ��اً يعرفون ب��ه الوفيات 

واألح��داث فاقرتح بعضهم أن يؤرخوا بالبعثة واقرتح 

آخرون أن يؤرخوا بوفاة النبي صىل الله عليه وسلم، 

لك��ن العبقري��ة العمرية أُلهمت م��ن الله تعاىل أن 

يخت��اروا تاريخ هج��رة النبي صىل الله عليه وس��لم 

ليك��ون تأريخاً له�����ذه األمة املحمدية وعليه وقع 

اإلجامع من جميع املس��لمني إىل يومن��ا هذا، فكان 

ه��ذا تخليداً لهجرة النبي صىل الله عليه وس��لم إىل 

يوم القيامة.
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إن سعادة اإلنسان  تكمن يف خامتته، فمن ختم له بخري 
فهو الفائز السعيد ومن ختم له برشٍّ فهو الشقي البعيد، 
وإن معنى حس��ن الخامتة أن ميوت اإلنسان عىل طاعة 
رب��ه غري عاٍص وال مقرٍص بواجبه، كام أن س��وء الخامتة 
ض��د ذلك متاماً بأن ميوت اإلنس��ان ع��ىل الكفر أو عىل 
معصية من الكبائر، نس��أل الله السالمة يف الدنيا ويوم 

القيامة.
ويدل عىل أهمية حسن الخامتة قول النَِّبىَّ صىل الله 
عليه وس��لم : "يُبَْعُث كُلُّ َعبٍْد َع��ىَل َما َماَت َعلَيِْه" رواه 
مسلم وأحمد، حيث يبعث كل إنسان عىل العمل الذي 

ختمت به حياته إن كان خرياً أو رشاً .
ويْحُكُم ربنا س��بحانه بالفوز لإلنس��ان الذي ختم له 
بالتوحيد، لَقول رَُس��وُل اللَِّه صىل الله عليه وس��لم" َمْن 
َم��اَت يرُْشُِك ِباللَِّه َش��يْئًا َدَخَل النَّاَر َوقُلْ��ُت أَنَا َمْن َماَت 

الَ يرُْشُِك ِباللَِّه َشيْئًا َدَخَل الَْجنََّة" رواه البخاري ومسلم.
ومن األهمية مبكان أن يردد اإلنسان عند وفاته كلمة 
التوحيد فيختم ألفاظ��ه الدنيوية بها فتكون خري خامتة 
ومؤهلة له لدخول الجنة، قَاَل رَُسوُل اللَِّه صىل الله عليه 
وس��لم: "َمْن كَاَن آِخُر كاََلِمِه اَل إِلََه إاِلَّ اللَُّه َدَخَل الَْجنََّة" 

رواه أبو داود وأحمد.
وتوجب ه��ذه الكلمة الجنة ملن خت��م بها كالمه يف 
الدنيا فتكون أحس��ن الخت��ام، فيقول ص��ىل الله عليه 
وس��لم: "َمْن كَاَن آِخ��ُر كَالَِمِه الَ إِلََه إاِلَّ اللَّ��ُه َوَجبَْت لَُه 

الَْجنَُّة" رواه النسايئ. 
وق��د يوفق اإلنس��ان لعمل من األع��امل الصالحات 
كالص��الة أو الح��ج أو الصي��ام وميوت بعده��ا مبارشة 
فتك��ون برشى له وعالم��ة أكيدة عىل ف��وزه يف اآلخرة 
ل��ه النبي  صىل الله عليه  وس��عادته األبدية وهو ما فصَّ
وسلم  يَف قَوله : "َمْن قَاَل الَ إِلََه إاِلَّ اللَُّه ، ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه 
ُخِت��َم لَُه ِبَها َدَخَل الَْجنََّة َوَمْن َصاَم يَْوًما ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه 
َق ِبَصَدقٍَة ابِْتَغاَء َوْجِه  ُخِتَم لَُه ِبَها َدَخَل الَْجنََّة َوَمْن تََصدَّ

اللَِّه ُخِتَم لَُه ِبَها َدَخَل الَْجنََّة " رواه أحمد.
   وكل يشء يف ه��ذه الدني��ا له أس��باب توصل إليه 
وتؤدي إليه حتامً ال شك يف ذلك وال ريب، وإن الناظر يف 
األعامل الدنيوية يجد منها أس��باباً واضحة هي الطريق 
القطعي إىل حسن الخامتة إن سلكها اإلنسان بلغ مسك 

الختام وفاز برضا الرحيم الرحمن.

إعداد: شعبة الوعظ واإلرشاد الديني

 حسن اخلامتة       

آية وتفسري: الهجرة النبوية وبزوغ شمس اإلسالم

وُه فََقْد نرََصَُه اللَُّه إِْذ أَْخرََجُه الَِّذيَن  ق��ال تعاىل "إاِلَّ تَْنرُصُ

كََف��ُروا ثَاِنَ اثَْن��نْيِ إِْذ ُهاَم يِف الَْغاِر إِْذ يَُق��وُل لَِصاِحِبِه اَل 

تَْحزَْن إِنَّ اللََّه َمَعَنا فَأَنْزََل اللَُّه َسِكيَنتَُه َعلَيِْه َوأَيََّدُه ِبُجُنوٍد 

ْفىَل وَكَلَِمُة اللَِّه  لَْم تََرْوَها َوَجَعَل كَلَِمَة الَِّذيَن كََفُروا السُّ

ِهَي الُْعلْيَا َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم" سورة التوبة :40.

ه��ذه آية عظيمة من الق��رآن الكريم تخلد الهجرة 

النبوي��ة املبارك��ة لنبينا محمد صىل الله عليه وس��لم 

وصاحب��ه إيب بكر ريض الله عن��ه من مكة املكرمة إىل 

املدينة املنورة.

   قوله تعاىل: ثاِنَ اثَْننْيِ العرب تقول: هو ثان اثنني، 

أي: أحد االثنني، وثالث ثالثة، أي: أحد الثالثة. 

املعنى: فقد نرصه الله أحد اثنني، أي: نرصه منفرداً 

إال م��ن أيب بكر، قال الش��عبي: عاتب الله أهل األرض 

جميع��اً يف هذه اآلي��ة غري أيب بكر. وق��ال ابن جرير: 

املعن��ى: أخرجوه وهو أحد االثنني، وهام رس��ول الله 

صىل الله عليه وس��لم وأبو بكر. فأما الغار، فهو ثَقب 

يف الجبل.

وقال أهل التفس��ري: ملىّا بويع رس��ول الله صىلىّ الله 

علي��ه وس��لم ليلة العقب��ة، وأمر أصحاب��ه أن يلحقوا 

باملدينة، أشفقت قريش أن يعلَو أمره، فاجتمع جامعة 

م��ن أرشافهم ليدخلوا دار الندوة فيتش��اوروا يف أمره،  

فق��ال بعضهم: احبس��وه يف َوث��اق، وتربَّصوا به ريب 

املنون. فقال أبو جه��ل: نأخذ من كل قبيلة غالماً، ثم 

نعطي كل غالم س��يفاً فيرضبوه به رضبة رجل واحد، 

فيفرَّق دمه يف القبائل، فال أظن هذا الحي من قريش 

يقوى عىل حرب قريش كلِّها، فيقبلون الَعَقل ونسرتيح. 

فقال إبلي��س: هذا والله الرأي. فتفرَّقوا عن ذلك. وأىت 

جريل رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم فأمره أن ال 

يبي��ت يف مضجع��ه، وأخره مبكر الق��وم، فلم يبت يف 

مضجعه تلك الليل��ة، وأمر علياً فبات يف مكانه، وبات 

املرشكون يحرس��ونه، فلامىّ أصبح رس��ول الله صىل الله 

عليه وس��لم، أذن له الله يف الخروج إىل املدينة، وجاء 

املرشكون لَّام أصبحوا، فرأوا علياً، فقالوا: أين صاحبك؟ 

وا أث��ره حتى بلغوا الجبل، فمروا  قال: ال أدري، فاقتصُّ

بالغار، فرأوا نس��ج العنكبوت، فقالوا: لو دخله مل يكن 

عليه نسج العنكبوت.

ى الله نبيه صىل الله عليه وس��لم وصاحبه وردَّ  فنجَّ

كي��د الكافرين وص��ارت الهجرة النبوي��ة املباركة هي 

املنطلق الحقيقي لنرش اإلس��الم رشق��اً وغرباً وأرشقت 

شمس اإلسالم إىل يوم القيامة.

َعْن َعبِْد اللِه بِْن َعْمٍرو ريض الله عنهام َعِن النَِّبيِّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَس��لََّم أَنَُّه قَاَل: " إِنَّ الُْمَهاِجَر َمْن َهَجَر َما نََهى 

الله َعْنُه، َوالُْمْسلُِم َمْن َسلَِم الُْمْسلُِموَن ِمْن لَِسانِِه َويَِدِه " رواه أحمد .

ِة الَْوَداِع أَيَّاَم اأْلََضاِحيِّ لِلنَّاِس: "أَلَيَْس َهَذا الْيَْوَم الَْحرَاَم"؟ قَالُوا:  وقَاَل رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم يِف َحجَّ

ثُُكْم َمِن الُْمْس��لُِم؟ الُْمْسلُِم  بىََل يَا رَُس��وَل اللِه. قَاَل: "فَِإنَّ ُحرَْمَة َما بَيَْنُكْم إىَِل يَْوِم الِْقيَاَمِة كَُحرَْمِة َهَذا الْيَْوِم، َوأَُحدِّ

ثُُكْم َمِن الُْمْؤِمُن؟ َمْن أَِمَنُه الُْمْس��لُِموَن َعىَل أَنُْفِس��ِهْم َوأَْمَوالِِهْم،  َمْن َس��لَِم الُْمْس��لُِموَن ِمْن لَِس��انِِه َويَِدِه، َوأَُحدِّ

يِّئَاِت، َوالُْمْؤِمُن َحرَاٌم َعىَل الُْمْؤِمِن كَُحرَْمِة َهَذا الْيَْوِم، لَْحُمُه َعلَيِْه َحرَاٌم أَْن  ثُُكْم َمِن الُْمَهاِجُر؟ َمْن َهَجَر السَّ َوأَُحدِّ

يَأْكُلَُه ِبالِْغيبَِة يَْغتَابُُه، َوِعرُْضُه َعلَيِْه َحرَاٌم أَْن يَْخرِقَُه، َوَوْجُهُه َعلَيِْه َحرَاٌم أَْن يَلِْطَمُه، َوَدُمُه َعلَيِْه َحرَاٌم أَْن يَْس��ِفَكُه، 

َوَمالُُه َعلَيِْه َحرَاٌم أَْن يَظْلَِمُه، وأََذاُه َعلَيِْه َحرَاٌم، َوُهَو َعلَيِْه َحرَاٌم أَْن يَْدفََعُه َدفًْعا" رواه الطران.

ومن بعض فوائد هذه األحاديث:
- الهجرة الثابتة إىل يوم القيامة هي هجر املعايص، فََهِذِه الِْهْجرَُة الُْمْفرَتََضُة الْبَاِقيَُة إىَِل يَْوِم الِْقيَاَمِة.

-  املهاجر التام الهجرة هو من هجر املحارم،  ويف الحقيقة هي مفارقة ما يكرهه 

الله تعاىل إىل ما يحبه.

- أن حقيقة الهجرة إمنا تتحقق برتك املعايص ال مبجرد االنتقال من بلد آلخر.

- املسلم الحقيقي هو الذي يسلم منه الناس واملُرَاد ِمْنُه الُْمسلم الَْكاِمل، َوإِذا مل 

يسلم ِمْنُه الُْمسلُموَن فاََل يكون ُمسلامً كَاِمالً.

فوائد احلديث: هجر املعاصي
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من الذاكرة

الحرب العاملي��ة األوىل )1914-1919( قال أحد املوكلني بتأمني النفط 

لدول��ة غربية: )من ميلك النفط س��يملك العامل، ألن��ه بفضل املازوت 

سيس��يطر عىل البحر، وبفضل بنزين الطائرات سيس��يطر عىل الجو، 

وبفضل بنزين الس��يارات سيس��يطر عىل الرب، ب��ل أكرث من ذلك فأنه 

بفضل ال��رثوات الخيالية التي ميكن أن يجمعها من النفط س��يتحكم 

بقطاعات اقتصادية كاملة(.

وع��اش الع��امل العريب 60 عام��اً يف غفلة قب��ل أن يوقظه إىل هذه 

الحقيق��ة الهام��ة املذهلة رجل عظيم بدوي الطباع ش��جاع ال يخاف 

غري الله اس��مه زايد ذلك بإعالنه: قطع ب��رول دولة اإلمارات العربية 

املتحدة نهائياً عن إحدى الدولتني األعظم.

و إذا بالع��امل الع��ريب من املحيط إىل الخليج يس��تيقظ من غفوته 

ليكشف قوته، و إذا بالعامل كله يعود فيذكر إن ثلثي احتياطي البرول 

يف هذه الدني��ا ميتلكه العرب وإن 55 باملئة م��ن مجموع الصادرات 

النفطي��ة إىل مختلف دول  العامل يؤمنها الع��رب، و أهم من هذا إذا 

بالعامل يكش��ف إن للع��رب قضية عادلة، ث��م إذا بصحافة العامل كلها 

تعود لتذكر بقرار زايد أيام أمجاد صالح الدين.

و إذا بالدول التي كانت تلمح بصداقة العرب تعود فترصخ:

دول السوق األوروبية املشركة أعلنت مجتمعة ويف بيان رسمي :

 إن أزم��ة الرشق األوس��ط يجب أن تحل دون إبطاء عىل أس��اس 

انس��حاب إرسائيل من جميع األرايض التي أحتلها عام 1967 وإعطاء 

الشعب الفلسطيني حقوقه.

صاح��ب الس��مو الش��يخ زايد بن س��لطان رئي��س دولة 

اإلم��ارات العربية املتح��دة ، غادر صباح ي��وم الخميس 

1974-10-24، وبصحبته الوف��د املرافق له. وقد هبطت 

الطائرة بس��المة الله يف مطار الدوحة حيث قىض صاحب 

الس��مو يوماً يف زيارة قطر قبل أن يتوجه الرباط. وكان يف 

استقبال س��موه، صاحب السمو الشيخ خليفة بن حم��د 

آل ث��اين أمري قط��ر، وأصحاب الس��مو واملعايل الش��يوخ 

وال��وزراء ورئي��س و أعضاء مجلس الش��ورى، وقد كانت 

الزيارة للتفاكر وتبادل اآلراء قبل السفر لالشراك يف مؤمتر 

القمة العربية.

األمري فهد بن تيمور يزور البالد

اإعداد: راية املزروعي

 الشيخ زايد يف مؤمتر القمة العريب

نوفمبـــر 1974

مدرس��ة الثقافة العسكرية تحتفل بتخريج 
دفعة جديدة

احتفلت مدرس��ة الثقاف��ة بالحرس األم��ريي يف منتصف 

الش��هر املايض بتخريج دفعة جديدة من الضباط وصف 

الضب��اط والجنود من مختلف املس��تويات الدراس��ية ، 

وكانت الدورة التي بدأت يف السادس والعرشين من مايو 

املايض واستمرت ملدة أربعة أشهر قد ضمت بني صفوفها 

مائة من الدارسني.

تدعي��اً ألوارص العالق��ات االخوي��ة ب��ني دولة 

اإلمارات وس��لطنة عان متت زيارة سمو األمري 

فهد ب��ن تيمور نائ��ب وزير الدفاع يف س��لطنة 

ع��ان لدول��ة اإلم��ارات العربي��ة املتح��دة يف 

منتصف الش��هر املايض بحث سمو الضيف مع 

س��مو رئيس الدولة العديد من املسائل يف سبيل 

تقوية وتأكيد العالقات بني القطرين الشقيقني.

رجل عظيم شجاع بدوي الطباع واالسم زايد

العدد 40 - نوفمرب 1974

|  العدد 514  |  نوفمرب 2014  |118



ذاكـــرة العد�ســـة

 تكريم دورة املرشحني االوىل/ عام 2002 

زايد وحكام االمارات يشهدون تخريج دفعة جديدة من املتطوعني/عام 1990

محمد بن زايد يشهد وصول املرياج/ عام 2002  القوات املسلحة تجري مناورة بالذخرية الحية اغسطس 1979
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إعداد:راية المزروعي

12-11- 2002 اقام الفريق الركن طيار س��مو الش��يخ محمد 

بن زايد آل نهيان رئيس اركان القوات املس��لحة مأدبة عشاء 

لق��ادة وضباط القوات املس��لحة مس��اء ام��س وذلك بنادى 

ضباط القوات املسلحة.

 14-11-2013 وقعت القيادة العامة للقوات املسلحة ورشكة 

منر للس��يارات إحدى رشكات مجموعة توازن عىل عقد تفوق 

قيمت��ه 3 مليارات درهم يتم مبوجبه تزويد القوات املس��لحة 

بآليات منر املدرعة سداسية ورباعية الدفع. 

نحن جتاوزنا مرحلة متكني 
ن اجملتمع  املرأة. نحن منكِّ

عن طريق املرأة."
          حممد بن راشــد آل مكتوم

1. متى انطلقت فعاليات منتدى االتحاد التاس��ع يف أبوظبي، الذي جاء تحت عنوان "اإلرهاب من 

جديد" ؟

2.  يف أي ع��ام أطلق صاحب الس��مو الش��يخ خليفة بن زايد آل نهيان رئي��س الدولة "حفظه الله" 

»املرشوع النهضوي« لدولة اإلمارات العربية املتحدة؟

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 )512( هي: 
 - الس�ؤال األول: انعقاد املؤمتر العلمي السابع ألكادميية رشطة ديب من 25-27 نوفمرب 2014.

 - الس�ؤال الثاين: أصدر قانون مكافحة اإلرهاب لرئيس الدولة يف شهر أغسطس 2014.

 الفائزان:
1. معاوية محمود الخوالدة. 

2. زينب حسن عيل.

مسابقة العدد )514(

ومضــات...

 هي إدارة  املؤسس��ة و الوص��ول ألهدافها مع الحف��اظ عيل الخطط 
املس��تقبلية، و ذلك مع احرتام حقوق كافه األفراد العاملني، ومن أهم 
مقومات العم��ل االداري الناجح تحقيق األهداف العامة  للمؤسس��ة 
طبقا ملتطلبات اإلدارة و ذلك بتطبيق خطه واضحه املعامل ، عىل ان يتم 
عمل تنظيم هيكيل دقيق و واضح لكافه االفراد، موضحا به الواجبات و 
املسئوليات و يراعي فيه ان يتسم بالواقعية لتيسري العمل طبقا للوائح 

اإلدارية و األنظمة الخاصة بالرشكة.
التخطيط هو اس��اس اإلدارة البارعة ، ولكن قبل أن تضع خطة تحدد فيها ما 
يتوجب عليك القيام به ، يجب أن تكون عىل بينة من هدفك املنش��ود ، لذا 

انتبه إىل األمور التالية:
• موقفك يف البداية قبل بدء التنفيذ . 
• هدفك الحقيقي وأين تود أن تكون .

• ما هي الطريقة التي ستستعملها لبلوغ الغاية املرتجاة. 
• كيف ستعلم انك وصلت إىل الهدف املطلوب .

• إن معرفة أهدافك املعينة ، يس��اعدك يف التخطيط لتحقيقها عرب الوس��يلة 
الصحيحة ، فمتى توفق يف إنجاز أولوياتك ، تكون قد أنجزت مهامك تدريجياً 
، ويف التوقيت املحدد لكل منها ، وللتخطيط عليك أن تكون ماهراً يف األمور 

التالية :
• فهم وتحليل الوضع الراهن 
• التنبؤ مبا عليك القيام به . 

• إعداد طريقة معينة لتأدية العمل الذي تود إنجازه .
• تقييم التقدم وإعطاء االقرتاحات الجديدة  

به��ذه الطرق��ة املنظم��ة ، متعن النظر باألزمة املس��تعصية ، تتخ��ذ موقفاً ، 
تكتش��ف املشكلة ، وتبدأ بوضع خطة واضحة تقتيض حل األزمة أو املعضلة 

املحيطة بل قبل استفحالها.

كيف تكون اإلدارة ناجحة؟ 

حـــــــدث يف  مثل 
هذا الشهـــــــر

11-11-2013 شاركت فرقة املوس��يقى العسكرية التابعة 

للقي��ادة العامة للقوات املس��لحة يف " مهرجان تاتو برلني 

2013 ". مبش��اركة عدد من الفرق املوس��يقية من مختلف 

دول العامل.
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متكيــــن املــــرأة

تهنيء جريدة االحتاد مبرور 45 عاما على إصدارها
جملة » درع الوطن«

أكدت قرينة صاحب الس��مو الشيخ الدكتور س��لطان بن محمد القاسمي، عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة، سمو 

الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس املجلس األعىل لشؤون األرسة، املؤسس والرئيس الفخري ملجلس سيدات 

أعامل الش��ارقة، أن املرأة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تحظى مبكانة رفيعة املس��توى، تنبع من احرتام وتقدير 

القيادة اإلماراتية الحكيمة لحضورها املجتمعي الفاعل، ودورها يف مسرية التنمية يف مختلف املجاالت، وهو ما أسهم 

يف متكني املرأة من املشاركة يف عملية صناعة القرار، وأوصلها إىل أعىل املناصب املحلية والعاملية.

وقالت الش��يخة جواهر القاس��مي: إن املرأة اإلماراتية متكنت عرب العقود األربعة املاضية، من اكتس��اب ثقة شعبها 

بقدرته��ا عىل العطاء واإلبداع يف جميع املجاالت التي ش��اركت فيها، وهو ما منحها املزيد من الحقوق واملكاس��ب، 

بفض��ل وق��وف قادة الدولة األوفي��اء إىل جانبها، مضيفة أن الرجل واملرأة يف دولة اإلم��ارات يعملون معاً كرشكاء يف 

مسرية البناء والعمل من أجل مستقبل أفضل لألجيال الحالية والقادمة، كام قدمت اإلمارات للمرأة كل دعم ممكن 

لالستفادة من طاقتها يف االرتقاء بنفسها وأرستها وشعبها.

  Dhahi_Khalfan@  ضاحي خلفان متيم 

االرادة هي العزمية على اللحاق بالعامل الراقي املتحضر

يعد الدكتور جامل س��ند الس��ويدي املولود يف ع��ام 1959 من أوائل 

الشخصيات يف أبوظبي التي اهتمت بالبحوث بشكل عام والدراسات 

السياس��ية واالقتصادية بش��كل خ��اص، حيث جعل إلم��ارة أبوظبي 

بصم��ة واضحة ع��ى الصعيد املحيل والعاملي من الناحية السياس��ية 

والبحثي��ة من خ��ال تأسيس��ه وإدارته ملرك��ز اإلمارات للدراس��ات 

والبحوث االسرتاتيجية منذ عام 1994.

حصل الدكتور السويدي عى درجة الدكتوراه يف العلوم السياسية 

من جامعة ويسكونس��ن، يف الواليات املتحدة األمريكية عام 1991، 

وعمل أس��تاذاً للعلوم السياسية يف جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

وأبدى اهتامم��اً مبكراً بالدراس��ات السياس��ية واالقتصادية يف دولة 

اإلمارات. كام ساهم بش��كل كبري يف إثراء الحياة الثقافية واألكادميية 

عى الصعيدين املحيل والعريب عن طريق مقاالته التي نرشت يف عدد 

م��ن الدوريات واملج��ات العاملية، ومؤلفاته الت��ي متس العديد من 

القضايا املحلية والعربية املهمة.

ي��رأس الدكتور ج��امل الس��ويدي مجلس إدارة مكت��ب البعثات 

الدراس��ية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وأصبح عضواً يف مجلس إدارة 

معه��د اإلمارات الدبلوم��ايس يف عام 2001، ويف ع��ام 2002، حصل 

الدكتور جامل الس��ويدي عى وسام االستحقاق الفرنيس من الدرجة 

األوىل، تقديراً لجهوده املتميزة يف تطوير العاقات الثنائية بني دولتي 

اإلمارات العربية املتحدة وفرنسا، ويف يوليو 2006 عني الدكتور جامل 

الس��ويدي عضواً يف املجلس الوطني لإلعام الذي تشكل برئاسة سمو 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة اإلمارات العربية 

املتحدة  كام منح جائزة الش��خصية التنفيذية للقيادات الش��ابة من 

معهد جائزة الرشق األوس��ط للتميز، ومنح كذلك األستاذية الفخرية 

من الجامعة الدولية يف فيينا عام 2008. ويف نهاية العام نفس��ه، كرّم 

صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه 

الله، الدكتور جامل س��ند السويدي، مبناس��بة فوزه بجائزة اإلمارات 

التقديرية للعل��وم والفنون واآلداب يف دورته��ا الثالثة للعام 2008، 

ويف الثاين من ديس��مرب 2013، كرّم صاحب الس��مو الشيخ خليفة بن 

زاي��د آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - س��عادة الدكتور جامل 

س��ند السويدي، مبنحه وسام "جائزة رئيس الدولة التقديرية" تقديراً 

للسرية الوطنية الطيبة، واإلنجازات املخلصة التي قدمها، وكونه مثاالً 

يحتذى به.

جمال سند السويدي

وجوه من اإلمارات

قام وفد من مجلة »درع الوطن« بزيارة إىل جريدة »االتحاد« وذلك مبناسبة احتفال الجريدة مبرور 

45 عام��ا ع��ىل إصدارها، وهنأ الوفد خالل الزيارة أرسة جريدة االتح��اد بعيدها الخامس واألربعني، 

مشيدا بالدور البارز الذي تلعبه الجريدة.

وقد اطلع وفد مجلة » درع الوطن » خالل الزيارة كام عرض قدمه األستاذ محمد الحامدي رئيس 

تحرير جريدة االتحاد عن التطورات التي ش��هدتها الجريدة  واس��تمع الوفد إىل رشح مفصل حول 

دور الصحيفة يف صناعة الخرب اإلعالمي وإيصاله اىل القارئ، وما تتناوله من موضوعات متنوعة .
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